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ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.

ΕΤΟΣ Α'· •Εν Κωνβταντινουπόλει, Σά5βατον 3 Σεπτεμβρίου 1383. ΤΕΥΧΟΣ ΝΑ .

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΑΕΤΑΙ
ΠΕΡΙ

ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ.1

1 Τέλος. Ίδε τεύχος Ν'.
2 Τογγούζ (donouz ΤουρκιστΙ=χο(ρο<9 λε'γονται 

λαοί τινες τής βορειοδυτικωτέρας 'Ασίας, ών έπι- 
σηυ,ο'τεροι οί Μαντσού, οΐτινες κατακτήσαντες τήν 
Κίναν έθεμελίωσαν τφ 1644 τήν καί σήμερον έκεΐ 
δεσπόζουσαν δυναστείαν. Γράφεται δέ τό Μαντσού 
διά τών αύτών περίπου χαρακτήρων δι’ ών καί ή 
Μογγολική, συμπλεκομε'νων κατά ςήλας καθέτους, 
προχωρούσας άπό τών αριστερών πρός τά δεξιά.

3 Οί Μογγόλοι μικροί σήμερον ύπήκοοι ·τής Κίνας 
καί τής Ρωσσίας, κοιτίδα δ’ έ'χοντες τήν περί τήν 
λίυ.νην Μπαϊκάλ χώραν, άρχομε'νου τοΰ ΙΓ'. αίώ- 
νος, ύπό τόν τρομερόν Τζεγκίζ χάνην, κατέκττ- 
σαν σχεδόν δλην τήν ’Ασίαν καί μέρος τής Εύρώ- 
πης. Ό κατακτητής ούτος ώνομάζετο Τεμου- 
τζΐνος, κρατυνθείς δέ καί ένώσας τάς τέσσαρας φυ
λάς Δουρβάν, Τατάρ, Χαδατσίν, Σάτζιου, έπεκλή- 
θη Τζεγκίζ δ έστι, κατά τόν Άβουλγαζήν (άδη
λον δέ είς ποιαν γλώσσαν) με'γας. Ούτος έδωκε καί 
είς τούς ομοφύλους αύτοϋ, έως τότε Μπίδαι κα- 
λουαένους, λόγω τιμής, τό άρχαΐον όνομα Μογ- 
γόλ, ούτινος καί τούτου άδηλος ή έτυμολογία. 
θεωρείται δέ ώς βέβαιον δτι οί Μογγόλοι έλαβον 
τήν γραφήν αύτών άπό τούς Τούρκους Ουΐγούρ, 
περί ών κατωτέρω.

4 Οί Σαμογέδαι σύγκεινται έκ τινων άσημάντων και 
άπολιτεύτων φυλών τής βορείου Σιβηρίας· ή μόνη 
γραφή, ή έν χρήσει διά τάς γλώσσας ταύτας είναι 
ή Ρωσσική

5 Ή Φιννική διαίρεσις περιλαμβάνει: 1” τούς παρά

■·ΙΜΙ·
Καί δη προκειμένου περί τοΰ προσδιορισμού της 

θέσεως της ’Οθωμανικής έν τώ συνόλω τών Τουρα- 
τικών γλωσσών, ΰπομνηστέον δτι οί μέν περί τόν Max 
Muller, ύπάγουσιν ύπό την έ'κφρασιν ταύτην σχεδόν 
πάσας τάς γλώσσας της Ευρώπης καί της ’Ασίας τάς 
μή άποτελούσας με'ρος τοΰ Ίνδο-γερμανικοΰ ή τοΰ 
Σημιτικού συστήματος, ημείς δμως θεωροΰμεν αύτήν 
ώς περιλαμβάνουσαν μο'νον τάς έξης πε'ντε δια.ρέσεις : 
Ι0" Γλώσσαι Τογγουζικαί2, 2tv Μογγολικαί3, 3”Τουρ- 
κικαί, 4°* Σαμογεδικαί4, 5°“ Φιννικαί5, άποκλείον- 

τες ούτω μετ’ άλλων γλωσσολόγων της έπωνυμίας 
Τονραπκαί εξήκοντα έξ Άσιανάς γλώσσας αίτινες έ- 
λχχίστην ίσως δ’ ούτε έλαχίστην σχέσιν έχουσι πρός 
τήν Τουρκικήν, έν ώ άπ’ έναντίας ή πρός άλλήλας 
σχέσις τών είς τάς πε'ντε ταύτας διαιρέσεις ύπαγο- 
μένων γλωσσών ύποστηρίζεται διά πλείστων αποδεί
ξεων έκ τε τοΰ λεξικού, τής έτυμολογίας καί τής 
γραμματικής. Επειδή δμως ή τοιαύτη έρευνα θ’ ά- 
πήτει μακροτέρους λόγους, περιοριζόμεθα έντός τών 
ορίων τοΰ κυρίως Τουρκοταταρικοΰ συμπλέγματος, έφ’ 
ώ καί πρώτον πάντων έξηγητέον τί σημαίνουσιν αί 
λέξεις Τάταροι, Ταταρικαι γλώσσαι.

ΤΙ Ανατολική παράδοσις θέλει τόν Τονρκον υιόν 
τοΰ Ίάφεθ καί τούτου άπογόνους κατά πέμπτην γε
νεάν τούς δύο άδελφούς Ταταρ καί ΜογγόΛ, ύποτυ- 
ποΰσα ούτω τήν άρχικήν συγγένειαν ένταύτφ δέ καί 
τήν διάκρισιν τών τριών τούτων κλάδων. Καί ήρξρεν 
μέν τής βορείου ’Ασίας πρώτοι καί έπί μακράν οί 
Τούρκοι καταστήσαντες διά τής ύλ·κής καί ηθικής 
αύτών έπιρροής Τουρκόφωνους πολλάς Μογγολικάς 
ή ήμιμογγολικάς φυλάς αίτινες ώς μή καθαρώς ούτε 
Τουρκικαί ούτε Μογγολικαί έπεκλήθησαν Ταταρικαι 
ώς έκ τίνος ύποδιαιρέσεως τών Μογγόλων, είς τρό
πον ώστε δτε ό Τζεγκίζ-Χάνης ένώσας ύφ’ έν σκή- 
πτρον, το Μογγολικόν, δλας τάς φυλάς τής "Άνω Α
σίας, έξεσφενδόνισε τάς όρδάς αύτού άπό περάτων 
έως περάτων, αύται έγένοντο γνωσταί ύπό τό όνομα 
Τάταροι, δπερ διετήρησαν έτι καί δτε καταπεσούσης 
τής δυναστείας τοΰ Τζεγκίζ ήγέρθη έπί τών αύτών 
βάσεων κατά τάς άρχάς τοΰ 1Δ’. αίώνος το κράτος 
τοΰ Ταμερλάνου. Τοιοΰτοί είσι κατά τό Λεχδζε μό-

τήν Βαλτικήν καί περαιτέρω Φινλανδούς, ‘Εσθο- 
νας, Λάπονας, περίπου 2 εκατομμύρια. 2°’ τούς 
παρά τόν Βόλγαν Τσερεμισσίους καί Μορδβίνους, 
περίπου 600 χιλ. συγγενείς τών έκεϊθεν είς τήν 
Εύρωπαϊκήν Τουρκίαν μεταναστευσάντων καί έκ- 
σλαβισθέντων Βουλγάρων. S0’ Περί τας 300 χι
λιάδας Ζυριανών καί Βοτιάκων τών κατά τήν ρωσ- 
σικήν διοίκησιν τοΰ Πέρμ. 4°’ τους Ματζάρους η 
Ούγγρους μεθ’ ών συγγενεύουσι καί αί άσήμαντοι 
φυλαΐ τών παρά τόν ποταμ,ον Όμπι τής Σιβηρίας 
Βογούλων, Ούγγρο-Όστιάκων κλ. Ώς γνωστόν οι 
Ματζιάροι καί οί Φινλανδοί μεταχειρίζονται τά 
Λατινικόν άλφάβητον.
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νοι οί Ουζμπέχαι εις τά παρά τόν ’Οζον Χανάτα καί 
οί Νογάοι τή; Κριμαίας καί τών περιχώρων, κατ’ 1\- 
λου; δέ καί όλοι οί Κιργχίζ νομάδες διεσπαρμένοι 
άπό τοϋ Βόλγα μέχρι τής Μογγολία; οΐτινες πάντες 
άκούοντες Τάταροι παρά τών Ρώσσων, όμολογοϋσιν 
αύτοί εαυτούς Τουρκοφώνους, φέρουσι δέ άκόμη καί 
έπί τοϋ προσώπου αύτών γνωρίσματα τής εγγύτερας 
αύτών πρό; τού; Μογγόλους ή πρός τού; Τούρκ.υς 
φυλετική; συγγένειας. "Οταν έπομέ/ω; λέγομεν Τουρ- 
κο-Ταταρικαί γλώσσαι, έννοούμεν τά; διαλέκτους 
αύτής τής Τουρκική; γλώσσης οίαι λαλοϋνται σήμε
ρον ύπό λαών είτε καθαυτό Τουρκικής είτε καί Τα- 
ταρικής καταγωγής. Άλλω; Ταταρική γλώσσα δια- 
κεκριμμένη τή; Τουρκική; δέν ύπάρχει1.

1 Ό Άβουλγαζή έτυμολογεΐ τήν λέξιν Ούίγούρ έκ 
τοϋ αύτοΰ ρήματος δπερ σημαίνει τό πηγνύμενον 
καί έπομένως προσχο.Ι-Ιώμενον γάλα jl= 
oyounghanmak- Πρβ. καί τό τής συν. γιογούρτ. 
"Ορ. δέ καί έπίκρισιν τής έξηγήσεως ταύτης έν 
Vambery, Etymol. Worterb. σελ. 4.

2 Bilik έκ τοϋ bilmek—h γνώσι; ή έπιστήμη, kou- 
datk()U='-’j~'v/).7. έκ τοϋ koudctl δθεν καί ρήμα 
koudatmak=x.i[i.\w εύτυχή, koudanmak=d™- 
γω. ΊΙ βίβλος αύτη τής οποίας μέχρι; έσχάτων 
τεμάχια μόνον είχον λιθογραφηθή καί έκδοθή, έξε- 
τυπώθη καί έσχολιάσθη ολόκληρος ύπό τοϋ Vam
bery πρό εξ χρόνων έν Γερμανία.

Έπανέλθωμ.εν τώρα εί; τό σύμπλεγμα τών Τουρ
κικών γλωσσών. Τοιαύτα; ό Rnelll’ig ήρίθμει έβδο- 
μήκοντα. καί περί τής κατατάζεως αύτών πλεΐστα: 
όσαι ύφίστανται διαφωνίαι. Πρακτικώτερον σέ ο 
Vambery άνήξεν δλον τό σύμπλεγμα εί; δέκα, τού; 
έζής τύπους, λίαν βεβαίως διαφέροντα; άλλήλων 
κατά τήν ήθικήν καί πραγματικήν σημασίαν, τών 
οποίων δμως καί οί έλάχιστοι παρέχουσιν ίδιζζον τι 
γλωσσολογικόν ένδιαφέρον.

1”. ΊΙ Όθωμανική=ήτοι ή γλώσσα τοϋ όιακλα- 
δισμοϋ Κανί) ^t jls τοϋ κυριωτάτου καί εύγενε- 
στέρου τών τοϋ Όγοΰζ Τούρκων.

2°' Τό Τσαγατάϊ δπερ λέγεται καί διάλεκτος 
τών Ούζμπέκων U eljjl = euzbek dill, άς τάς 
παρά τόν Όζον χώρας. Τσαγατάϊ έκαλεϊτο ό Λεύ
τερος υιός τοϋ Τζεγκίζ, δστις έλαχε τήν διοίκησιν 
αύτών καί ές αύτοΰ ώνομάσθη καί ή γλώσ.σα ήν έλά- 
λουν καί λαλοΰσιν είσέτι οί κάτοικοι αύτών. Έν τω 
ΐδιώματι τούτω φέρονται γεγραμμένα διάφορα βι
βλία, πρότυπα δέ καλλιεπεία; λογίζονται αί ποιή
σεις τοϋ Μίρ-Άλή-Σίρι Νεβαή ^1440 — 1500) καί τά 
ύπομνήμζτα τού Σουλτάν Μπαμπέρ (1494 — 1531) 
τοϋ θεμελιωτοϋ τής δυναστείας τών Μεγάλων Μογ- 
γόλων έν Ίνδίαις.

3°’. Τό Ονϊγούρ, άλλως j ;itK—kiaschgar 
tUrkisSl=ToovAi7.'f\ τής Κασγαρίας. ΊΙ διάλεκτος 
αυτή λαλεΐται έτι σήιαερον ύπό τών Τούρκων κατοί
κων τής Κινεζικής Ταρταρίας, γράφεται δέ ότέ μέν 
δι’ ’Αραβικών χαρακτήρων, ότέ δέ δι’ άλλων ιδίων 
αύτοΐς οδς φαίνονται, παοαλαβόντες κατά τινας έκ 
τής Συριακής γραφής πρός άντικατάστασιν έτέρας

1 Ό Γαζάν Χάν δυνάστη; Τζεγκιζίδη; τή; Περσία; 
περί τά τέλη τοϋ 11”. αίώνος, έπεφόρτιτε τον σο
φόν του βεζ·ρην Ρασιδ-εδδΐν νά γρκψν) τήν ίστο 
ρίαν ιδίως τών Μοχγόλων. Άλλά τό Περσιστί γε- 
γραμμένον Τζάμι ουτ-τε6αριχ δι’ ου έξετελέσθη ή 
βασιλική επιταγή, καί τοι λογιζόμενον ώ; μία τών 
κυριωτέρων ιστορικών βίβλων τή; ’Ανατολής πε- 
ριέπλεςε τά περί καταγωγή; Τούρκων, Τατάρων 
καί Μογγόλων είς τρόπον δυσδιάλυτον. Ταύτα δέ 
αντέγραψε καί ό κατά τό 166 3 Τσαγαταϊστί συγ- 
γράψας τήν γνωστήν «Γενεαλογικήν ιστορίαν τών 
Τούρκωνυ Κιτάπι-Σετζερέί-Τουρχή ’λβόυλγαζής. 

αρχαιότερα; τής οποίας δμως ίχνη δέν διεσώθησαν. 
«Ούίγούρ, λέγει τό Λεχδζέ, είναι μέγας τις κλάδος 
» τών Τούρκων οΐτινες ήκολούθησαν (jt_,l=OUt/COiJ 
» τούς Ούγούζ1. Παραλαβοντρς τήν γραφήν άπό τούς 
» ’Ινδούς, έχρησίμευον ώς γραμματείς δλων τών 
» Τουρκικών φυλών, δθεν καί ή γλώσσα αύτών έτι- 
» μήθη μεταζύ τών ’Ανατολικών Τούρκων καί έπί 
» τοϋ Τσαγατάϊ Χάν διεσπάρη άπό Ταρταρίας μέχρι 
» Χωρασσανίας καί έπί τών διαδόχων αύτοΰ έκλήθη 
» Τσαγατάϊ». ΊΙ συνταύτισις αύτη τών δύο ίδιω- 
μάτων Ούίγούρ καί Τσαγατάϊ δέν συνάδει ποσώς 
πρός τήν γνώμην τών Εύρωπαίων οΐτινες καί τά γρα
πτά μνημεία καί τήν ζώσαν φύσιν καί προφοράν τών 
δύο τούτων γλωσσών έμελέτησαν. Τό Ούίγούρ άλ- 
φάβητον έχει μόνον δεκατέσσαρα γράμματα, έν ταύ- 
τγι δέ τγ γραφή καί έν τούτω τω ΐδιώματι σώζεται 
τό άρχαιότερον Τουρκικόν βιβλίον τό alJL 
koudatkou bilik=>} επιστήμη τής ευτυχίας2, συντε- 
θέν τφ 1069 κατά τινας μέν έν Κασγάρη κατ’ άλ
λους δέ έν Βουχαρίκ. Καί τά μέν ηθικά παραγγέλ
ματα έξ ών σύγκειται τό βιβλίον τούτο όλίγην βε
βαίως έχουσιν άξίαν, μέγιστον δμως κειμ.ήλιον θεω
ρείται ή γλώσσα έν ή συνετέθη, καί ήτις ώς άποτε- 
λοϋσα τό άρχαιότατον Τουρκικόν μνημεΐον ώνομάσθη 
άπό τόν Vambery ή Σανσκριτική τών Τουρκικών 
γλωσσών. Ό αύτός γλωσσομαθής παρατηρεί, δτι με
ταξύ τοϋ ιδιώματος τοϋ Κουδατκοΰ Πιλήκ καί τής 
σημερινής γλώσσης τών Ούϊγούρων ή διαφορά μεθ’ δ- 
λους τούς μεσολαβήσαντας οκτώ αιώνας, είναι άσυγ- 
κρίτως μικροτέρα έκείνης ήν παρέχει πάσα Εύρωπαϊ- 
κή γλώσσα. ’Εκτός τών τριών τούτων κυρίων γλωσ
σικών τύπων ό Vambery άναλύει ετέρους έπτά.

4°’. Τό Αζερμπαϊτζάν.
5°”. Τό Τουρχομανιχόν jiiy Turkmen dill 

=(γλώσσα τών Σαλόρ, Σαρίκ, Τεκκέ, Γιομ,ούτ κτλ.)
6°’. Τό Καζανιχόν (ιδίωμα τών έν τή Ρωσσική 

διοικήσει τοϋ Καζάν Τούρκων).
Τ”. Τό ΆΛταϊχόν (τών παρά τά όρη τοϋ Άλτάϊ 

καί πολύ πέραν αύτοΰ ένδιαιτωμένων νομάδων).
8”. Τό Τζουβάτζ, (μικρά; φυλής έξ 1 00 περίπου 

χιλιάδων παρά τόν Βόλγαν, λίαν ένδιαφέρον ώς έκ 
τής πρωτοτυπίας τών έτυμολογικών καί γραμματικών 
αύτοΰ τύπων μ

fr* 9°’. Τό Κοιβα.Ι-Καραγάς (ώς τύπο; τών Σιβη- 
ρικών γεγομένων Τουρκικών ιδιωμάτων).

1 Ο”. Τό Γιαχουτ (περί ού εϊπομέν τινα άνωτέρω).
Ιδού δ γλωσσικός κύκλο; δν σήμερον άπαιτεϊται 

νά εχ·/) ύπ’ όψιν αύτοΰ ό πραγματευόμενος περί τής 
’Οθωμανική; έτυμολογία; ή γραμματικής. Άπαραί- 
το; δέ πρό πάντων ή μελέτη τής Τσαγαταϊκής, άτε 
στενώτατα συνδεομένη; πρός τήν ’Οθωμανικήν, καθό
σον μάλιστα καί κείμενα καί γραμματικαί καί λεξι 
κά εύωνα καί εύμέθοδα εύρηνται εί; τήν διαθεσιν 
παντό; έπιθυμοϋντος νά έργασθή. Ύπό τοιαύτην έπο- 
ψιν έχαιρετίσαμεν καί τήν παρ’ ήμΐν έμφάνισιν τοΰ 
Τσαγαταίκόϋ λεξικοϋ τοΰ Σουλεϊμάν Έφέντη περί ού 
έπιθυμοϋμ,εν νά προσθέσωμέν τινα. Τό έργον βεβαίως 
δέν είναι τέλειον, άλλ’ ή χρήσι; ήν έποιησάμεθα αύ- 
τοϋ άφ’ δτου έσμέν γράφοντε; ταϋτα τά περί ’Οθω
μανική; άρθρα, μζ; έπεισεν δτι περιέχει πολλά τά 
ώφελήματα. Βζσις τή; λεςικογραφικής ταύτη; έργα- 
σία; ήσαν, ώ; εΐπομεν, αί διάροροι Άποϋσχαι ήτοι 
Τσαγατο-Όθωμανικά καί Τσαγατο-Περσικά γλωσ
σάρια τά φερομενα καθ’ δλην τήν ’Ανατολήν έν τε 
ταϊς κοιναΐ; καί ίδιωτικαΐ; βιβλιοθήκαις. Έπειδή 
δέ τά αύτά ταϋτα γλωσσάρια έχρησίμευσαν καί πρό; 
σύνταξιν τοϋ Dictionnaire Turk Oriental τοϋ 
Pavet, δπερ συνεχώ >ευσεν δλα; τά; πρό αύτοΰ έν Εύ- 
ρώπγ γενομένα; λεξικογραφικά; έρεύνα; περί τοϋ 
Τσαγατάϊ,καλόν νομίζομεν νά καθυποβζλωμεν είς τόν 
άναγνιόστην τό άποτέλεσμα τή; ά/τιπαραβολής τών 
δέκα δώδεκα πρώτων σελίδων τών δύο τούτων λε
ξικών άπό τοϋ I μέχρι τοΰ jl

Καί πρώτον μέν εύρίσκομεν έν Pavet τά; έξή; 
δώδεκα λέξεις μή άναφερομένα; παρά τοϋ Σουλεϊμάν 
έφέντη: A17J1
fj, j;l, alt I, jX-yl, περίεργον όέ πως λέξεις 
τόσον κοιναΐ καί έν τή ’Οθωμανική, δσον αί τέσσα- 
ρε; τελευταΐαι διέφυγον τόν Σουλεϊμάν έφέντην ; μή
πως τά; παρέλειψε θεώρησα; αύτάς ώς είσχωρησάσα; 
είς τάς Άπούσκας καταχρηστικώ; έκ τής ’Οθωμανι
κή; ;—Άφ’ ετέρου δμω; ο Σουλ. έφ. άνζγράφει τά; 
έξή; 25 αίτινε; παρελείφθησαν ύπό τοϋ Pavel: 
«jyJ Jl-I, J-u-Jl.1,
(άφτρα) J^l, ^-=-1, Jls-I (τουρσή)

(νήσος) bl,
Διάφοροι κακαί άναγνώσει; ή παρερμηνεία! τοϋ 

Pavet εύκόλως έπανορθοϋνται όιά τού λεξικοϋ τοΰ 
Σουλ. Έφ. π. χ. τό ρήμ. «i/am«^=benir καί at- 
fimak^elre beni κακώς άνεγνώσθησαν άντί atka- 
mak, atkimak, έπίσης καί arkarghyllch6 (είδ. έ- 
λζφου) άντί ark(l(jhyldj6—Άμ.φίβολον έάν ύπζρχτ) 
ρήμα crbapmak=etl'ti conseille.—ΊΙ έξήγησις τοϋ 
atlanour ayaghy=i\\'JSlce προήλθεν έκ προφανούς 
συγχύσεως πρός τό επόμενον £ΰΰ1, — έπίσης παρερμη- 
νεύθη τό arghad) tis«ees, άντί κρό
κη ύφάσματος, — j\ arkalgdj=Ap\^rei\ sur 
lequel Ls portears posent leur pied pour enlever 
leur fardeau, άντί σάγμα άχθοφόρου,—aryl- 

may=elAl maladif pendant lequel les maladies 
se snccedent sans Interruption άντί jdijl aryl- 
mak =εύρίσκεσθαι εί; άνάρρωσιν—ώ; παράδοξον δέ 
παραδρομήν άναφέρομ,εν τήν όιόράωσιν ΑΐΔξ,Ι erghe- 
n^=homme libre άντί flanes d’une montagne έκ 
συγχύσεως πρός τό προηγούμενον erghen. Άφ’ έτέ
ρου δμω; θεωροϋμεν τήν άνζγνωσιν τοϋ Pavet 

adjyrghynmak=ευσπ.laγχrίζεσθaι ως όρ- 
θοτέραν τής adjyrghanmak καθόσον καί τό έπιφε- 
ρόμενον παράδειγμα, τό αύτό καί έν τοι; δύο λεξι
κοί; δίκαιοί προφανώς τόν Pavet. Έν πολλοί; αί έρ- 
μηνεΐζι ούδόλω; συνζδουσιν : οίον: tl «ifl=(P. Gli
de palernel. Σουλ. πάππος, πατήρ, έχ πατρός 
θείος J. adjy. (Ρ. frere aiae- Σουλ. μάμμη).

akhsoum. (Ρ ivre. Σουλ. ^ο.Ιή, ορμή, μέ
θυσος). jA'I adamak. (Ρ. reciter, lire, έννοια ήτις 
ούχ εύρηται παρά Σουλ.) Jb'jl arlmak- (Ρ· vieil 
habit. Σουλ. βάρος, φόρτωμα). Jlxtjl arugdal. 
(Ρ. άναγινώσκει arghadal= lieu d’embuscade. 
Σουλ. άσχημος, χαχοήθης, ράχη τον όρους, πέρα
σμα, άίχτυ,. Jljl aral- (Ρ He- Σουλ. νήσοι ό.Ιίγοκ 
άπέχουσαι ιιπ’ ά.Ι.ίή-ίωυ—νήσος)1 κτλ. - Έκ τού
των δέ, άτινα πάντα άνεφέραμεν άπλώς ώς παρα
δείγματα, ένορά έκαστος, δτι καί έάν κατά τι τό λε- 
ςικόν τοΰ Pavet ύπερέχγ τοϋ λεζικοϋ τοϋ Σουλεϊμάν 
Έφέντη (οίον καί ώς πρός τήν σημείωσιν τών Μογγο
λικών λέξεων δρ. bad,
jjjl καί τήν άνζγνωσιν στίχων τινών δρ. λ. jCbjl) 
έν πολλώ πλειοτέροι; προτερεΐ τό λεςικόν τοϋ Σουλεϊ
μάν Έφέντη καί όύναται νά θεωρηθή ώ; πολύτιμο; 
συμβολή εί; τήν γενικήν Τουρανικήν Φιλολογίαν’ καί 
είς μέλλουσαν κριτικήν τινα έκδοσιν τή; Άπούσχας.

Είδη δέ ό άναγνώστη; έχων ύπ’ ό'ψιν τήν μεγί- 
στην έκτασιν τών Τουρανικών γλωσσών, τά; δυσχε- 
ρείας τής έξακριβώσεω; τών Τουρκικών ριζών, καί 
τό μέγεθος τής έργασία; τό οποίον άπαιτεϊται είσέτι 
δπω; έξακριβωθώσι τόσα καί ^όσα προκαταρκτικά 
ζητήοιατα ιστορικά τε καί έτυαολογικζ, άπζραίτητα 
δταν πρόκηται περί συγκρίσεω; άρχαίων γλωσσών, 
θέλει νομίζομεν κατανοήσει εύκόλως δτι είσέτι ο και
ρό; τή; παραβολή; τών Ίνδο-Εύρωπαϊκών καί Τουρ
κικών ριζών δέν έφθασεν, ιδία όέ ότι ή άμεσος συν- 
ταύτισι; φωνών Έλϋηνικών πρό; άρχεγόνους ή του- 
λκχιστον πρωτοτύπου; φωνάς Τουρκικά; έχει πολύ 
τό παρζτολμον. Τοιαύτη; τόλμη; παράδειγμα έστω 
φυλλζδιόν τι ιθαγενούς έκτυπώσεω; τοϋ οποίου ο 
συγγραφεύς ήθέλησε ν’ άποδείξγ τήν ταυτότητα τών 
Τουρκικών καί Έλληνο-Σανσκριτικών ονομάτων τών

1 Τήν πρώτην έκ τών δύο έννοιών φαίνεται άντι- 
γρζψα; ό Σουλ. έκ τοϋ νΐεχιίζε δπου μάϋιστα ώ; 
είπου.εν καί τό όνομα τή; θαλάσσης τοϋ Άράλ 
έτυμολογεΐται έκ τοΰ έχειν πυχνάς νήσους, δπερ 
καί γεωγραφικώς όέν είναι ίσως τόσον ορθόν, ε.ϊμ.ή 
κατά τά; έκβολά; τοϋ ποταμού. Όρθότερον ό 
Vambery : αΓβ/=λίμνη, νήσος, κυρίως πάν τό 
μεταξύ δύο μεγαλητέρων έγκεκλεισμένον μικρό
τερου.
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άριθμών1. Παιδιζς χάριν θ* ήδυνάμεθα καί ήμεϊς νά 
παραθέσωμεν είς τήν περιέργειαν τού άναγνώστου δ
λην τήν σειράν τών Τουρκικών ριζών συνταυτίζομε- 
νην πρός ρίζας Έλληνικάς (Πρβ. gheuz=fc'n, gheul 
=ελος, ghul-mek=ptK^, sev-mek=^^, toprak 
=τέφρα, τεφράκιον. bouroun—πρών, S0U=~*wr*.p. 
sava=i>8u>p έκ τής p su, distillare, succum ex- 
primere, Έλλ. ΰω, ysslatmak='p. ρυ (σρυ. Σανσκρ. 
STU) ρέω, ρεύμα,— eul-mek=0^pt, Οί (πΰρ όθεν 
otoun, odoun καυσόξυλον) Σ. idhma, ddhes=tW. 
αϊθω, αϊβΰ (φλόξ) Σανσκρ. 1ζ/=Λατ. ?θ’βΓ6=καίειν 
Έλλ. έρ-υθρός, ttTptt καί α?’/(ί·=άλφω, άλφιτα 
Sanscr. arbha=/yf-w. φυτά, bogha=$vjz, eukuz 
=Άγγλ. ΟΧ, — dt, Σανσκρ. αί1/α=ιππος έκ τής ρ. 
at, άγειν, όδεύειν, kaz—jw Σανσκρ. Kama ρ. has 
γελάν, βΜΤ</ί?λ=δρτυξ, sallamak—iiy^i κτλ. κτλ.) 
Άλλ’ έλλε'ψει ιστορικής βάσεως καί ομοιομόρφου καί 
κανονικού έτυμολογικοϋ συστήματος τοιαύτη από
πειρα θά έστερείτο, τόγε νΰν έχον, τού άπαιτουμένου 
κύρους. Ιστορικήν δί βάσιν λέγοντες δέν έννοοΰμεν 
τήν έναπόδεικτον άφήγησιν τών σχέσεων τών πρω
τογενών Τουρανίων πρός τούς πατριαρχίας τών Αρι
ών, διότι αναμφίβολον δτι αί γλωσσικά! συγγένειαι 
άνατρέχουσιν εις προϊστορικής έποχάς, άλλά μνη
μεία ιστορικά τής γλώσσης χορηγοΰντα βεβαίους 
τύπους Τουρανικούς ίκανώς παλαιούς δπως άφ’ ενός 
μέν έξακριβωθώσιν δι’ αύτών αί προγενέστεραι Του- 
ρανικαί ρίζαι καί αί γρ κμματικαί μορφαί, άφ’ ετέρου 
δέ κατορθωθή καθόσον τοΰτο δυνατόν καί χρονική 
τις άρμονία μεταξύ τών Άριανών Σημιτικών καί 
Τουρανικών τύπων. Άλλά τοιαϋτα μνημεία, ώς 
πολλάκις ε’ίπομεν, έλειπαν παντελώς, καί ούδέ τις 
έλπις άνευρέσεως αύτών διετηρείτο, δτε αίφνης πρό 
τίνος ήρχισε νά ύποφώσκη άκτίς αίσιωτέρου μέλλον
τος διά τάς σπουδάς ταύτας όπόθεν ούδόλως περιε- 
μένετο.

1 Τέλος. Ί5ε Τεϋχος Ν'-

Καί πρώτον μέν άνεκαλύφθη άρχαία τις Τουοανι- 
κή γλώσσα έν ταίς σφηνοειδέσιν έπιγραφαΐς τών άρ- 
χαίων βασιλέων τής Περσίας, Δαρείου, Ξέρξου, κτλ. 
Αί έπιγραφαί αύται περί ών θά ήκουσε τι b χνχ'/νώ- 
στης είναι γεγραμμέναι είς τρεις στήλας καί τρεις 
γλώσσας, ών ή μέν πρώτη γεγραμμένη είς τήν άρ
χαίαν Περσικήν, άνεγνώσθη καί έσχολιάσθη, ή τρίτη 
γεγραμ.μένη είς τήν άρχαίαν Άσσυριακήν, ιδίωμα ση
μιτικόν καί αΰτη έπίσης μετά πολλάς δυσχερείας 
έξηκριβώθη, ή δέ δευτέρα μένει είσέτι σημεϊον άντι- 
λογίας. Καί οί μέν νομίζουσιν ότι είναι ή άρχαία 
Οχυθιχή, οί δέ τήν άποκαλοΰσι μηΰιχήχ, έτεοοι δέ 
πρός άποφυγήν συζητήσεων δίδοντες αύτή τόνομα 
σφηνοειδής τού β” είδους, περιορίζονται είς τήν έ- 
ξακρίβωσιν τής φύσεως τής γλώσσης ήν όμοφώ- 
νως άνακηρύττουσι Τουρανικήν, άμέσως δμως δια
φωνούσε περί τοΰ συμπλέγματος είς δ άναφέρετκι· 
καί έν ώ οί περί τόν Norris τήν άνάγουσιν είς τό 
Ούγγρο-Φιννικόν δηλαδή είς τό Ουγγρικόν Φινλανδι-

1 Etudes philologiques sur la langue Turque 
par L. Charrel. 1873. Constantinople. 

κόν σύστημα, οί περί τόν Mordtniann διορώσι γλώσ
σαν Τουρκικήν καί άναλόγως άναγινώσκουσι καί 
διερμηνεύουσιν. ’Έτι δμως ύφισταμένης τής φιλα- 
νεικίας ταύτης ήγέρθη έτέρα περιεργοτέρα. Χάρις 
είς τήν άνακάλυψιν τής Άσσυριακής γλώσσης, αί 
περί τήν γλώσσαν καί τήν ιστορίαν τού έθνους τούτου 
γνώσεις προσέλαβον αΰξησιν σπουδαίαν, καί είσέδυ- 
σαν οί σοφοί Εύρωπαΐοι, έν ταϊς έν Νινευή καί Βαβυ- 
λώυι άνασκαφαις, είς τά άρχεΐα, τά γραφεία καί τάς 
βιβλιοθήκας τού Σαρδαναπάλου καί τών πρό αύτού 
βασιλευσάντων (εύτυχώς τά βιβλία ήσαν έκ πλίνθων 
ώςτε δέν έβλάβησαν ύπό τοΰ πυρός) καί διά τού στό
ματος Άγγλων Γερμανών καί Γάλλων ήκουσαν πά
λιν οί πανάρχαιοι έκεϊνοι τοίχοι φθόγγους Άσσυρια- 
κούς οίτινες έφαίνοντο δτι είχον έκλείψει διά παντός 
τήν τρίτην ήμέραν άπό τοΰ κηρύγματος τού προφή - 
του ’Ιωνά. Άνελίσσοντες δμως τάς Άσσυρίους βί
βλους οί σοφοί Εύρωπαΐοι δέν έβράδυναν νά φθάσω- 
σιν είς τό συμπέρασμα ότι οί Άσσύριοι είχον δανεισθή 
τήν γραφήν αύτών άπό έτερον προγενέστερον έθνος· 
έντός ολίγου άνεσκάφησαν καί έπιγραφαί τού άρχαίου 
τούτου έθνους, καί τό παραδοξοτερον καί τά Συλλα- 
βισματάρια (Syllabaires) ήτοι είδη λεξικών δι’ ών 
οί Άσσύριοι έξήγησαν είς τό Άσσυριακόν (δπερ ήδη 
κατέχουσιν ώς εϊπομεν οί Εύρωπαΐοι) τήν παναρχαίαν 
ταύτην γλώσσαν. Έπειδή δέ οί βασιλείς τών Ασσυ
ριών φέρουσιν έν τκϊς έπιγραφαΐς τόν τίτλον βασι
λείς· «Άκκάδ καϊ Σουμέρ» κρίνοντες έξ είκότων καί 
σημείων οί Εύρωπαΐοι Άσσυριολόγοι έσυμ.πέραναν δτι 
ή χάρις είς τά Άσσυριακά λεξικά άνακαλυφθεϊσα έτέ
ρα αΰτη γλώσσα ήν ή τών ’Λχχαόίωχ, ή Άκκαδιακή 
γλώσσα, τήν οποίαν καί μελετώντες άπεφάνθησαν 
δτι ήτο άρχαΐον Τουρανικόν ιδίωμα τού όποιου οΰτως 
θά εΐχομεν μνημεία άνατρέχοντα ϊσως μέχρι τού ΙΕ”' 
αίώνος πρό Χριστού ή καί περαιτέρω. ’Εννοείται οϊ— 
κοθεν δτι δλα ταύτα τά θαυμάσια διήγειραν συζητή
σεις αίτινες είναι μακράν τού νά εύρον τό τέρμα των 
έπειδή δέ ένταΰθα δέν δυνάμεθα ούτε κζν άκροθιγώς 
νά ύποδείξωμεν οΰτε πού έγκεινται αί δυσχέρειαι, ού
τε πώς διεξάγεται ή συζήτησις, παραθέτομεν πρός 
παραμ.υθίαν τού άναγνώστου σειράν λέξεων Άκκαδια- 
κών κατά παραβολήν πρός τάς αντιστοίχους Τουοκι- 
κάς, ήν έρανιζόμ-εθα έκ τού συγγράμματος τοΰ Le- 
normant (προεξάρχοντος τών ύπερμάχων τοΰ Τουρκ- 
νιακοΰ Άκκαδισμοΰ) τοΰ έπιγραφομένου La Langue 
primitive de la Chaldee έν φ ό βουλόμενος εύρήσει 
καί πολλάς πληροφορίας περί τής άρχής καί προόδου 
τοΰ ζητήματος τούτου.

Άκκαδιακαί λέξεις. 
aga (κύριος, οδηγός) 
ai (σελήνη) 
ara, hara, (ιλ-ζ^νή 
bat (τέλεντχ.'ί θνήσκειν)

dil (χνχγρϊΏ,ν.ν)

dingira (θεός) 
e (οίκος)

Γουρκικκί.
\cl agha.

ai.
jji— sary.
jxb \>Ά\.™\ί=βυ()ίΐ,εσθα.ι, 
ali bitmek=re./«iwmr.
Jj dil—γ.Ιώσσα, alx j de- 
mek=. Ιέγειχ.

tanry.
jl ev.

J/” gueuk (μαβής, ούρανός). 
konaak.

alx kuimek Τσαγ. (καίειν).

guk (κυανούς) 
kli (τιθέναι) 
kum (πΰρ)

satSCh (κόμη).
ji'Ue satnaak (πωλείν).
jlj-» solnaak όμ.
JJ» tan=0pfyoe.
j-tu tasch.
SjhjL· doghry=Jiaaior.
Οΐ=.πΰρ, Μυγγ. u !=»'/·hoc.

εχτείχεοθαι ν.τ\.

kun (αύγή) j/' ghun.
gut (παρουσιάζειν, θέτειν) aL-jyf glieturmek=y’ep«<>' 
sik (πανί, χαίτη, κόμη) 
sit (μετράν, πωλείν) 
SUl (μαραίνεσθαι) 
lam (ήμερκ, ήώς) 
tag (λίθος) 
tar (κρίνειν) 
ud (ήλιος) C
uz (είναι μακρόν) ouzanaak

Ό κατάλογός ούτος έν όλη αύτοΰ τή συντομίγ 
έχει τι, όμολογητέον, τό έκπληκτικόν ! Καί λοιπόν 
εύρισκόμεθα άληθώς ένώπιον μνημείων άρχαιοτέρων 
τών Τρωικών καί λαλούντων Τουρανικήν γλώσσαν ! 
δι’ ήμάς αιτία ένδοιασμού δέν είναι άλλη (άσχέτω; 
βέβαια πρός τά έκ τής Άσσυριακής αύτής πηγάζον- 
τα έπιχειρήματα) είμή αύτή ή μεγίστη ομοιότης με
ταξύ τής Άκκαδιακής καί τής ’Οθωμανικής. Π. X.
άντί e=oizoc θά ένόμιζον δτι έν τή άρχαιότητι θά 
υπήρχε τι πλησιέστερον τώ ούϊγούρ eili—Τό kll παρά 
πολύ ομοιάζει τήν σημερινήν ρ. ko τού ρήματος ko- 
mak δπερ δμως ήτο έως πρό ολίγου koymak.—Τό 
kut παρά πολύ ομοιάζει πρός τό νύν gueturmek δ
περ δμως έλέγετο άρχαιότερον gueldurmek=Ai[jyw 
νά έλθη—Τό UZ Siv είναι δυνατόν νά είχεν οΰτως 
άνέκαθεν, καί οΰτω καθεξής. Άλλ’ όπωςδήποτε τό 
ζήτημα έτέθη, καί σφοδρά συνάπτεται πάλη περί 
τήν Άκκαδιακήν ταύτην γλώσσαν, έκ δέ τού άπο- 
τελέσματος αύτής θέλει άποφασισθή έάν, τά νύν ώς 
ριζικά ή πρωτότυπα μέρη τού ’Οθωμανικού λόγου, 
φερόμενα στοιχεία, είναι άληθώς τοιαύτα, δτε καί ή 
άντιπαραβολή αύτών πρός τά Έλληνο-Σανσκρίτικά 
θέλει έ/ει βάσιν ιστορικήν, ή έάν ό Τουρανισμός τής 
Άκκαδιακής γλώσσης καί ή γλώσσα αΰτη δέν είναι 
είμή οΰτως είπεϊν έπιστημονικόν μυθιστόρημα καί εάν 
τότε δέν πρέπει νά περιμένωμεν άπό άλλας εφευρέσεις 
τά φώτα ών χρήζομεν πρός διευκρίνησιν τοΰ ζητή
ματος τών Τουρανιακών ριζών.

Καταπαύομεν ένταΰθα τόν λόγον. Είναι άρά γε 
ούτος καταδεδικασμένος έκ τών προτέρων είς τό νά
μείνη πάντγ άνωφελής ;

Άλλαι γενεαί έκ τών ήμετέρων είργάσθησαν σπου- 
δαίως καί-άποτελεσματικώς πρό' τελειοποίησιν τού 
’Οθωμανικού λόγου. ΊΙ δέ ώς άνωτέρω σκιαγρά
φησες τών όιαφόρων ζημ.άτων, άτινα προκαλεί ή μ.ε- 
λέτη τής ’Οθωμανικής γλώσσης, έπιδιώκει προ πολ- 
λοΰ ή Δύσις, ήδη δέ πραγματεύονται καί ’Οθωμα
νοί έκ τών τά πρώτα φερόντων, ύποδεικνύει νέον 
στάδιον έργασίας ιστορικής καϊ γλωσσολογικής εις 
τό όποιον εύκόλως θά ήδύναντο νά όιακριθώσιν οί
ήμέτεροι, κάτοχοι άρίστης. φιλολογικής προπαρασ- 
κευής χάρις είς τάς οικείας σπουδάς. Τό κλασικόν 
καί Ανατολικόν κεφάλαιον τών ήμετέρων είναι έν γέ- 
νει μεϊζον τοΰ άπαντώντος κατά μέσον δρον παρά 
τοϊς Εύρωπαίοις τής αύτής κατηγορίας· λειπόμεθα 

δμως εκείνων ώς πρός τήν χρήσιν τών μεθόδων κκί 
τήν γνώσιν τών ζητημάτων. Είθε τά εν τώ Κόαμ,ιρ 
ρηθέντα νά έθεράπευσαν τούλάχιστον έν μέρει καμ- 
υ,ίαν έκ τούτων τών έλλείψεων. Έν τοιαύτη δμως πε- 
ριπτώσει καί τούτου τήν χάριν δίκαιον είναι νά έχη ή 
διεύθυνσις τοΰ ί όαρου ήτις φιλοφρόνως έφιλοζένησε 
τοσαύτην μακρηγορίαν, έλπίζουσα δτι ϊσως ές όλων 
τούτων προκύψη τις ωφέλεια.

Αλ. Καραθεοδωρη.

--------- —KS»

ΙΟΥΛΤΑ.1
ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ.

OCTAVE FEUILLET.

Τήν πρωίαν τής έπαύριον ή Κλοτίλδη έμελλε νά 
συνοδεύση έφ’ άμάξης τήν μητέρα της είς τόν σταθ- 
μ.όν, ό δέ κ. Αουκάν παρήν κατά τήν άναχώρησιν 
αύτής, άλλά δέν ήδύνατο νά τάς συνοδεύση, κωλυό
μενος διότι άνέμενεν έν τώ πύργω προσωπόν τι, μεθ’ 
ού έαελλε νά συνδιαλεχθή περί τινων ύποθέσεων. Πα- 
ρετήρησεν ότι ή βαρωνίς είχεν ήθος άνθρώπου άφηρη- 
μένου· ήτο σιωπηρά παρά τό σύνηθες, καί άπηύθυ- 
νεν αύτώ βλέμματα άνήσυχχ- προσήγγισεν αύτφ 
πολλάκις μετά μειδιάματος βεβιασμένου καί μετ’ ή
θους έμπιστευτικοΰ, άλλ’ ήρκέσθη ν’ άποτείνη αύτφ 
λόγους τετριμμένους. Έπί τέλους, έπωφεληθεΐσα στι
γμής τίνος, καθ’ ήν ή Κλοτίλδη έδιδε διαταγάς, καί 
σφίγγουσα έντόνως τήν χ,εϊρα τού Αουκάν,

__ Έστε τίμιος άνθρωπος, κύριε! είπεν αύτώ..
Ένώ δέ ταΰτα έλεγεν, ό Αουκάν παρετήρησε δά

κρυα είς τούς οφθαλμούς αύτής. ΊΙ άμαξα άνεχώ-
ρησε πάραυτα.

Ή ύπόθεσις, ήτις άπησχόλει τότε τόν κ. δέ Αου
κάν καί πεοΐ ής συνδιεΰ.έχθη διά μακρών τήν πρωίαν 
έκείνην μετά τοΰ δικηγόρου καί·τοΰ έπιτετραμμένου 
του, έλθόντων τήν νύκτα είς Καέν, ήτο παλαικ 
τις οικογενειακή δίκη, ήν ό δήμαρχος της Βαστ- 
βίλλης, άνθρωπος φιλόδοξος καί ταραξίας, άνεκίνη- 
σεν έκ νέου, νομίζων δτι πράττει μέγα τι. ΊΙ ούσία 
τής ύποθέσεως ήτο δτι ή δημαρχία διεξεδίκει άπό 
πολλού μέρος του πατρικού κτήματος και τοΰ δζσους 
τού κ. δέ Αουκάν. Ούτος είχε κερδήσει τήν δίκην έν 
τώ πρωτοδιζείφ, τότε δέ έπρόκειτο νά δικασθή -έν 
τφ έφετείφ, καί ό Αουκάν έφοβείτο μή άπολέση τήν 
δίκην ταύτην. Διά τής προφάσεως τής έν λόγφ δίκης 
ήδυνήθη εύχερέστατα νά δικαιολογήση επι τινας ήμέ
ρας πρός τούς εν τφ πυργφ οικείους την σκυθρωπο- 
τητα αύτοΰ, τό σιωπηρόν καί τήν πρός τήν μ.όνωσιν 
κλίσιν, άτινα ύπέκρυπτον ϊσως μέριμνας σοβαρωτέρας. 
Άλλ’ ή ποόφασις αύτη μετά μικρόν έξέλιπεν. Τηλε
γραφικών άνηγγέλθη αύτώ εύθύς από τών αρχών τής 
έπιούσης έβδομάδος, δτι έζέρδησε τήν δίκην όθεν ή- 
ναγκάσθη νά έκδηλώση έπί τώ άγγέλματι τούτφ χα
ράν, ήτις πολύ απείχε τής καρδίας του.

Άπό τής ήμέρας έκείνης έπανέλαβε τόν συνήθη
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κοινόν β'σν, είς δν ή Ιουλία έξηκσλούθει νά μετά- 
8ί8γ ζωήν διά τής φλογέράς αύτής φαντασίας. Ούχ 
ήττον ό Αουκάν δέν Εσ*εργε πλέον μετά τής αύτής 
τρυφερά; οικειότητας τάς ιδιοτροπίας τής έγγόνης 
αύτού. Αύτη παρετήρησε τούτο, άλλά καί άλλοι συν
άρτα το παρετήρησαν. Ό Αουκάν διέγνω είς τά βλέμ
ματα τού κ, 8ε Μοράς Εκπληξιν, είς 8ε τά τής Κλο
τίλδης μομφήν. Κίνδυνος νέος έπεφάνη αύτω. Άπέδι- 
δεν είς εαυτόν τό άδικον, άλλά τώ ήτο άδύνατον 
άμα καί κινδυνώδες νά έξηγηση αύτός τό άδικον 
τούτο ή νά δώση άφορμήν νά τό έννοήσωσιν.

’Αλλά, ή φοβερά λάμψις, ήτις είχε φωτίσει αύτόν 
έν π.οσφάτω τινί περιστάσει, έζησθένει ποοϊόντος τού 
χρόνου, ή 8ε γεννηθεϊσα έν τώ πνεύματι αύτού πεποί- 
θησις δέν είχε πλέον τήν αύτήν ίσχύν. Συνελάμβανεν 
αμφιβολίας, έμέμφετο εαυτού ένίοτε ώς πράγματι 
πλανωμένου, έμέμφετο τής βαρωνίδος ώς συλλαμ- 
βανούσης συνήθως έκ προκχταλήψεως ύπονοίας σκλη
ρά; καί ένοχους, έλεγεν έπί τέλους καθ’ εαυτόν ότι 
ή σύνεσις οπωςδήποτε ύπηγόρευε νά μή πιστεύη ότι 
πράγματι ύπήρχεν ύπόθεσι: δράματος, ούδέ νά δώση 
ύπόστασιν εις τό δράμα λαμβάνων ενεργόν μέρος έν 
αύτω. Άτυχώς, τού χαρκκτήρος τής Ιουλίας όντος 
μεστού παραδόξων καί άπροόπτων, ούδκμώς ήτο δυ- 
νατόν ν* άκολουθήση μετ’ αυτής σχέδιον πολιτικής 
ομαλόν.

Όραίαν τινά ημέραν, μετά μεσημβρίαν, πάντες οί 
έν τώ πύργω μετά τιγων γειτόνων έξήλθον Εφιπποι 
πρός εκδρομήν μέχρι τής άκρας τού ακρωτηρίου Λά- 
Χάγκ. Κατά τήν επάνοδον, καί περί τά μέσα τής ό 
δου, ή ’Ιουλία, ήτις πχρετηρήθη ούσχ σιωπηρά 
δι’ όλης τής ήμέρας, άπεσπάσθη μόνη άπό τού ομί
λου τής συνοδείας, καί, άπευθύνουσχ πλχγίως βλέμ
μα εκφραστικόν τώ κ. 8ε Αουκάν, έκέντησε τόν ίπ
πον της ολίγον πρός τά πρόσω. Ό Αουκάν τήν ήκο- 
λούθησε μετά μικρόν. Άπηύθυνεν χύτώ έκ νέου πλά
γιον βλέμμα, καί αίφνης διά πικροτάτου καί άγερώ- 
χου ύφους λέγει αύτώ:

— Μή ή παρουσία μου σζς είνε επικίνδυνος ;
— Πώς; επικίνδυνος; είπε γελών. Δεν σχς εννοώ, 

φιλτάτη μοι κυρία.
— Διατί με αποφεύγετε; Τί κακόν διέποαξα ; Τί 

σημαίνουσιν οί νέοι ούτοι καί δυσάρεστοι τοόποι ούς 
ύποκρίνεσθε πρός με; Είνε άληθώς πχραδοξότατ&ν 
ότι όσω μάλλον εύγενώς φέρομαι έγώ πρός ύυ.άς, 
τόσω ήττον πράττετε τούτο ύμεϊς. Έπί Ετη ολόκλη
ρα μέ τυρά νούσι βιάζοντές με νά ήχαι εύαενής πρός 
υμάς, νύν δ’ δτε έγώ εξαντλούμαι ίνα δε./θώ όσον 
ένεστι εύμενής. ύμεϊς δεικνύετε μ,ήνιν κατ’ έυ.ού ! Τί 
τούτο σημαίνει; Όποϊχι ίδέαι διέρχονται διά τής 
κεφαλής σας;. . . Αίαν περίεργος ε’μί νά μάθω τούτο.

— Είνε άπλούστατον, καί θά σχ, τό είπω έν δυσί 
λέζεσιν. Διέρχεται διά τής κεφαλής μου ή ιδέα ότι 
ενώ πρότερον ήσθε ήκιστα εύμενής πρός με, τώρα εί- 
σθε ύπερβολικώς σχεδόν εύμενής. . . .τούτο ε'.λικρι- 
νώς με συγκινεϊ καί μέ θέλγει* άλλ’ δμως φοβούμαι 
αληθώς ενίοτε μή εφελκύω πρός έμαυτόν εύμένειαν, 
ής ούχί μόνος έγώ δικαιούμαι ν’ άπολαύω. Γινώσκε- 

τε πόσον άγαπώ τόν σύζυγόν σας. Δέν είνε βεβαίως 
δυνατόν νά ύποθέσωμεν ζηλοτυπίαν άλλ’ ή άγάπη 
τού άνδρός είνε ύπερήφανος καί εύθικτος. Χωοίς νά 
κατέλθη είς αισθήματα χθαμαλά καί άλλως άδύνα- 
τα, ο Πέτρος βλέπων εαυτόν άμελούμενόν πως, θά 
δυσηρεστεϊτο, Οά έλυπεϊτο, καί τούτο θά περιήγεν 
άμφοτέρους ήμάς είς άκρως άμήχχνον θέσιν Δέν Ε
χει ούτω ;

— Έγώ ούδέν γινώσκω νά πράττω ημιτελές . εί
πε συνοδεύουσα τήν φράσιν της διά χειρονομίας έκ- 
φραζούσης ανυπομονησίαν. Ό χαρακτήρ μου δέν με
ταβάλλεται. Δέν δύναμαι ν’ άγαπώ μέ τήν καρδίαν 
τού ζλλου, άλλά μέ τήν ίδικήν μου. . . Άλλά καί 
διατί νά μή δώσω τώ Πέτρω άφορμήν ζηλοτυπίας ; 
Τσως τό πρός ύμάς παλαιόν καί ιστορικόν μισός μου 
έποιήσχτο τήν σοφή/ ταύτην σκέψιν............Ό Πέτρος
θά φονεύση ίσως ύμας ή έμέ, καί τότε τό δράμα λαμ
βάνει δπωςδήποτε μίαν τινά λύσιν.

— θά έπιτρέψητε νά προτιμήσω άλλην τ»νά λύ
σιν, είπεν ο Αουκάν, πειροιμενος, ώς πάντοτε, νά 
δώσγ4 τροπήν άστείαν είς τόν άγριον τούτον διά
λογον.

— Άλλά, μή φοβήσθε, έξηκολούθησε, φίλτατέ 
μοι κύριε. Ό Πέτρος δέν ζηλότυποι, ούδ’ ύπωπτεύθη 
τι, ώς λέγουσιν έν τοϊς μελοόράμασιν !

Τούς λόγους τούτους συνώδευσε δια τού συνήθους 
αύτή γέλωτος, είτα δ’ έξηκολούθησε σοβαρώς :

— Καί τί Εχει νάύποπτευθή; Έάν φέρομαι φι- 
λοφρολως πρός ύμάς, όιετάχθην νά πράξω τούτο. . . 
καί ούδείς δύναται νά γινώσκ*/) μέχρι πόσου βαθμού 
πράττω τούτο οίκειοθελώς.

— Βέβαιος είμι ότι καί ύμεϊς αύτή άγνοεϊτε τού
το, είπε γελών. Εϊσθε γυνή έκ φύσεως φιλοτάραχος* 
έχετε χρείαν θύελλης, καί όταν άκόμη θύελλα δέν 
ύπάρχη, ύμεϊς τήν μιμεϊσθε. . . Είτε αγαπάτε, -είτε 
μή, τόν πατρυιόν σας, τό πράγμα αύτό καθ’ έκυτό 
δέν Εχει τι τό άγαν δραματικόν. . . .Πρόκειται εν
ταύθα περί αισθημάτων άπλουστάτων καί συνηθε- 
στζτων........... Άλλά πρέπει νά τά περιπλέξητε ολί
γον. . .Δέν εχει ούτω, φιλτάτη μοι ;

— Μάλιστα, φίλτατέ μοι ! είπε, τονίζουσα μετ’ 
έμφάσεως ειρωνικής τήν τελευταίαν λέξιν, είτα δέ 
έκέντησε τόν ίππον της, δστις εόραμε καλπζζων τα- 
Χύτατχ· ....................... .

Προσήγγιζον τότε είς τήν έξοδον τού δάσους. Ό 
Αουκάν είδε μετά μικρόν τήν ’Ιουλίαν καταλείπουσαν 
τήν εύθεϊαν οδόν τήν διά τού δάσους διερχομένην καί 
δ.ευθυνομένην πρός τινα άτραπόν διά μέσου τών θά
μνων, ώς εί ήθελε νά είσδύση είς τόν δρυμόν. Αύθω- 
ρεί, ή Κλοτίλδη Εσπευσε πρός αύτόν καί θίγουσα τόν 
ώμον του διά τού μαστιγίου,

— Πού διευθύνεται ή ’Ιουλία ; έρωτά αύτόν έν- 
τόνως.

Ό Αουκάν άπήντησε 
διά μειδιάματος.

— Βέβαια είμί, ύπέλαβεν ή Κλοτίλδη, ότι ύπά- 
γει νά πίγ ύδωρ έκ τής έχει κάτω πηγής. . .Πρό μι
κρού Ελεγεν ότι έδίψει. . . ’Ακολούθησαν αύτήν, σέ πα

διά χειρονομίας άορίστου καί

ρακαλώ, καί εμπόδισαν του νά πίη, διότι είνε λίαν 
θερμή καί θά τήν βλάψ'/) σπουδαίως. . . Δράμε, σέ ι
κετεύω.

Ό κ. δέ Αουκάν έκέντησε τόν ίππον του, δστις 
εδοααεν ώς άστραπή. Ή ’Ιουλία είχεν ήδη γίνη άφα- 
νής ύπό τά δένδρα· ήκολούθησε τά ίχνη της, άλλ’ ε- 
νεκα τής πληθύος τών ριζών καί τής κατωφερείας 
τού εδάφους, ή πορεία του έβρζδυνε. Έκεϊ που πλη
σίον, έν στενώ άδένδρω χώρφ, ό χρόνος καί αί διη
θήσεις τού εδάφους είχον ορύξει μ.ίχν έκ τών μυστη
ριωδών εκείνων πηγών, ών τό διαυγές ύδωρ, αί χλοε- 
σκεπεϊς παρειαί καί ή πληρέστατη μόνωσις κατα- 
μαγεύουσι τήν φαντασίαν καί όημιουργούσι πλείστας 
δσας ποιητικά; παραδόσεις. "Οτε ό κ. δέ Αουκάν 
ήδυνήθη νά διακρίνη αύθις τήν ’Ιουλίαν άνά μ.έσον 
τών δένδρων, είχεν αύτη άφιππεύσ.ι, ό δέ ίππος της, 
θαυμασίως έξησκημένος, έμενεν άκίνητος βοσκών εγ
γύτατα, ένώ ή κυρία του, κλίνουσα τό γόνυ καί κύ- 
πτουσα έπί τού χείλους τής πηγής, επινεν ύδωρ διά 
τών χειρών.

— ’Ιουλία, σάς παρακαλώ, μή πίνετε ! είπεν ό δέ 
Αουκάν γεγωνυία τή φωνή.

Ή ’Ιουλία γ,γερ^τ, δι’ έλαφρού πηδήματος καί τίν 
έχαιρέτισεν εύθύμως.

— Πολύ βραδέως μοί τό λέγετε, κύριε ! είπεν* 
άλλά μόνον σταγόνας τινάς επιον* σταγόνας τινάς 
μ.όνον, σάς ορκίζομαι !

— Είσθε άληθώς κφρων ! είπεν ό Αουκάν, ών ήδη 
εγγύτατα αύτής.

— Φρονείτε τούτο ;
Καί, ταύτα λέγουσα, έκίνει τάς λεύκάς καί θαυ

μάσιας χειράς της, άς είχε μεταχειρισθή δίκην πο
τηριού, καί έξ ών ένόμιζέ τις ότι άπέρρεον άόάμαντες.

— Δότε μοι τό ρινόμακτρόν σας.
Ό Αουκάν τή εδωκε τό ρινόμακτρόν του, αύτη δέ 

σπογγίσασα μετά σοβαρότητος τάς χβϊρας, τώ άπέ- 
δωκε τό ρινόμακτρόν διά τής δεξιάς, είτα δέ εστη 
επ’ ολίγον καί τω προέτεινε τήν άριστεράν ύψηλά 
πλτσίον τού προσώπου του είπούσα:—Ιδού ! μή 
σκυθρωπάζετε πλέον!—Ό Αουκάν ήσπάσθη τήν χεϊ- 
ρά της.—Καί τήν άλλην τώρα, είπεν ή ’Ιουλία. . . 
Μή ώχριχτε λοιπόν, φίλε μου.

Ό κ δέ Αουκάν προσεποιήθη ότι δέν ήκουσε τάς 
τελευταίας ταύτας λέξεις, καί άφιππεύσας αίφνιδίως 
τή είπε ξηρώς καί άποτόμως,

— Πρέπει νά σάς βοηθήσω νά ίππεύσητε πάλιν. 
ΤΙ Ιουλία ήσχολεϊτο νά φορέση τά χειρόκτιά της, τό 
αέτωπον κλίνουσα πρός τήν γήν. Αίφνης, άνυψούσα 
τήν κεφαλήν κχί προσβλέπουσα αύτώ άτενώς:

— Πόσον άθλία είμ,ί! είπεν.
— Ούχί, είπεν δ Αουκάν, άλλά μάλλον δυστυχής!
Ή ’Ιουλία έστηρίχθη είς εν τών σκιαζοντων τήν πη

γήν δένδρων, τήν κεφαλήν Εχουσα ήμ.ιανεστραμμένην 
καί διά τής έτέρας τών χειρών καλύπτουσα τούς 
οφθαλμούς αύτής.

-— Έλθετε! τή είπεν δ Αουκάν.
‘Υπήκουσε καί βοηθουμένη ύπ’ αύτού ίππευσε. 

Έζήλθον άμφοτεροι τού δάσους μηδέν είπόντες άλ- 

λήλοις, διευθύνθησαν πρός τήν εύθεϊαν δδόν κχί έπ- 
ανεύρον μετά μικρόν τήν λοιπήν Εφιππον συνοδείαν.

Εύθύς ώς άπηλλάγη τής άγωνιώδους εκείνης σκη
νής δ κ. δέ Αουκάν ούδαμώς έδίστασε νά σκεφθή ότι 
άναγκαϊον καί άμεσον παρακολούθημα τής σκηνής 
έκείνης Εδει νά ή ή άπομάκρυνσις τής ’Ιουλίας καί τού 
συζύγου της* ότε όμως ήρξατο άναζητών τά μέσα, δι* 
ών θά ήτο δυνατόν νά έπιτευχθή ή άμεσος αύτών 
άπέλευσις, τότε άνεφύησαν έν τη διανοία αύτού 
δυσχέρειαι άνυπέρβλητοι. Καί άληθώς, τίς λόγος ή- 
δύν/:το νά δικαιολογίση ένώπιον τής Κλοτίλδης καί 
τού κ. δέ Μοράς άποφασιν είς τοσούτον βαθμόν καινο
φανή καί άπροσδόκητον ; Ό μέν αύγουστος μήν ήτο 
τότε περί τά μέσα αύτού, πρό πολλού δέ είχε άποφα- 
σισθή όπως σύμπασα ή οικογένεια έπανέλθη είς Παρι
σιού; τήν 1 ν σεπτεμβρίου. Επειδή δέ ή μ.έχρι τής ή
μέρας τής γενικής άναχωρήσεως άπόστασις ήτο ελαχί- 
στη, οίαδήποτε πρόφασις, ήν ήθελέ τις προβάλει πρός 
έξήγησιν τού αιφνίδιου χωρισμού θά έθεωρεϊτο άπίθα 
νος, άναποφεύκτως δέ θα έγέννα έν τώ πνεύματι τής 
Κλοτίλδης καί τού κόμητος ύπονοίας άνεπανορθώτους, 
τεκμήρια θανατούντα τήν εύτυχίαν άμφοτέρων. Τό 
φάρμακον ήτο άληθώς δεινότερον αύτού τούτου τού 
νοσήματος, καθότι, έάν τό νόσημα ήτο πράγματι μέ
γα, Εμενε τούλάχιστον άγνωστον έκείνοις, ών Εμελλε 
νά σπαράξη τήν καρδίαν καί νά ταράξη τόν βίον, 
ύπήρχε δ’ ελπίς ότι θά έξηκο>ούθει νά μένη διά παν
τός άγνωστον. Έπί μικρόν δ Αουκάν διελογ^σθη ν’ 
άπομακρυνθή αύτός μόνος* άλλ’ ήτο δυσκολώτερον νχ 
δικαιολογήση τήν εαυτού άπελευσιν ή τήν τής 
’Ιουλίας.

Ταύτα πάντα διαλογισθείς, άπεφάσισε νά δπλισθή 
δι’ ύπομονής καί άνδρίας. Είπε καθ’ εαυτόν ότι 
άφού έπανέλθωσιν είς Παρισίους, επειδή αί κατοικίαι 
θά ώσι χωρισταί καί αί σχέσεις σπανιώτεραι, άφ’ ε
τέρου δέ έκαστος θά τραπή είς τάς κοινωνικά; ύπο · 
χρεώσεις καί είς τήν κίνηοιν τού βίου τής ποωτευ- 
ούσης, θά έπήρχετο ταχέως ύφεσις, είτα δέ ειρηνική 
καί εντελής εκλυσις τής θλιβερά; καί φοοερας κατα- 
στάσεως, έφ’ ής δέν έπετρέπετο αύτφ τού λοιπού νά 
σφάλλη. Είχε πεποίθησιν είς εαυτόν, ώ; έπίσης καί 
είς τήν φυσικήν γενναιοφροσύνην τής ’Ιουλίας, ότι θα 
ήδύνατο νά έπιτύχη βραχυτάτης τινός προθεσμίας 
τιθείσης τέρμα είς τήν συμβίωσιν καί είς τούς άπαύ- 
στους αύτής κινδύνους. Δέν θά ήτο δέ άδύνατον ν’ 
άποσοβηθή καί πάλιν κατά τό βραχύ τούτο χρονικόν 
διάστημα τού δεκαπενθημέρου ή θύελλα, ήτις έβρόν- 
τα μέν άπό πολλών ημερών, άλλά δεν είχεν ακόμη 
ρίψει τούς κεραυνούς της. Έλησμόνε: μετά πόσης 
φρικτής ταχύτητος αί ψυχικαί νόσοι, ώς καί αί τού 
σώματος, άφού βραδέως καί βαθμιαίως φθάσωσιν είς 
όλεθρίαν κρίσιν, έπιταχύνουσιν αίφνης τήν πορείαν 
αύτών καί τόν όλεθρον τού πάσχοντος.

Ό κ. δέ Αουκάν ήπόρει άν ώφειλεν ή μή ν’ άνα- 
κοινώση τή Ιουλία τήν άπόφασιν, ήν Ελαβε, καί τους 
ύπαγορεύσαντας ταύτην λόγους· χλλ εκρινεν ότι καί 
ή έλαχίστη πρός άλλήλους έξήγησις θά ήτο άπρε
πης καί Επικίνδυνος. Ή έμπιστευτική αύτών συνεν-
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νόησ-.ς έπί τοιούτου θέματος θά έλάμβανε χροιάν συ
νενοχές, ήν άπώθουν τά τής τιμής αισθήματα αύτοΰ. 
Μεθ’ όλην τήν έκδηλωθεϊσαν τρομεράν διαύγειαν τής 
θέσεως τών πραγμ,άτων, δμως έμενε μεταςύ αύτών 
σκοτεινόν τι, άβέβαιον, άνομολόγητον, δπερ ένόμιζεν 
δτι καθήκον είχε νά διατηρήσγ άντί πάσης θυσίας. 
"Οθεν, άντί νά έπιζητήσγ εύκαιρίαν ίνα συνδιαλεχθή 
μετ’ αύτής κατά μόνας, τούναντίον άπό τής στιγ
μής ταύτης άπέφευγε μετ’ αύστηράς εύσυνειδησίας 
πάσαν πρός τοΰτο εύκαιρίαν. Άλλά και ή ’Ιουλία ε- 
φαίνετο θεωρούσα άναγκαίαν τήν αύτήν έπιφύλα- 
ξιν, προσέχουσα έπίσης δσον καί εκείνος, ν’ άπο 
φεύγν; τήν κατά μόνας συνέντευξιν, προφυλαττομένη 
ταύτοχρόνως νά μή παρατηρηθώ ή έπιφύλαςις αύτη· 
άλλ’ύπό τήν έποψιν ταύτην ή νεαρά γυνή δέν είχε τήν 
αύτήν τοΰ κρύπτεσθαι δύναμιν, ήν ό Λουκάν ώφει- 
λεν ε’ς τήν φυσικήν αύτοΰ καί έτ.ίκτητον ίσχύν τοΰ 
χαρακτήρας. ’Εκείνος ήδύνατο άνευ προφανούς άγω- 
νίας νά κρύπτγ ύπό τήν συνήθη αύτοΰ σοβαράν συμ
περιφοράν τάς άνησυχίας, αίτινες τόν κατεβίβρω- 
σκον άλλ’ ή Ιουλία μόλις ήδύνατο, βιάζουσα εαυτήν 
σπασμωδικώς σχεδόν, νά βαστάζγ άτάραχος καί γε- 
λόεσσα τό βάρος τών διαλογισμών αύτής. Διά τόν 
ένα και μόνον μάρτυρα, δς έγίνωσκε τό μυστήριον 
τοΰ έν αύτή πολε'μου, ήτο θέαμα σπαραξικάρδιον ή 
εύχαρις έκείνη καί πυρετώδης ταραχή, ής τήν φλο
γώδη έπενε'ργειαν άλγεινώς ύφίστατο ή άτυχής παΐς.

Ό μάρτυς ούτος τήν έβλεπε μακροθεν ένίοτε, ό- 
μοίαν ήθοποιώ έζηντλημε'νν), άπομονουμε'νην έπί τί
νος θρανίου μονήρους έν τώ κήπφ, έχουσαν δέ τήν 
χεϊρα έπί τοΰ στήθους καί άσθμαίνουσαν, ώς εί ήθελε 
νά καταστείλγ τήν επαναστατούσαν αύτής καρδίαν. 
Τότε δε', ένώπιον τοιούτου κάλλους καί δυστυχίας, 
ήσθάνετο εαυτόν, καί άκοντα, κατειλημμένον ύπό 
άπεριορίστου οίκτου.

Άλλ’ οίκτον μόνον ήσθάνετο ;
Λίαν προσεκτικώς καί άνησύχως ό κ. δέ Λουκάν 

παρετήρει ταύτοχρόνως τούς τρόπους, τούς λο'γους 
καί τά βλε'μματα τής Κλοτίλδης καί τοΰ συζύγου 
τής ’Ιουλίας. Ή Κλοτίλδη προδήλως ούδεμίαν συν- 
ελάμ,βανεν ύπο'νοιαν, ή δέ γλυκεία γαλήνη τοΰ χα
ρακτήρας της εμενεν άναλλοίωτος. Αί πολλαί ή ό- 
λίγαι παραδοξοτροπίσι τής συμπεριφοράς τής ’Ιου
λίας μή ούσαι καινοφανείς δέν έφείλκυσαν τήν ιδιαι
τέραν αύτής προσοχήν, πολύ δ’ απείχε τοΰ ύπο- 
πτεύσαι καν τήν παρ’ αύτή άνοιχθεϊσαν τερατώδη 
άβυσσο/, πρός ήν ήδύνατο νά όδεύση καί νά κατακυ- 
λισθή έν αύτή χωρίς ούδε'ποτε νά τό φαντασθή.

Ή ξανθή, ήρεμος καί ωραία φυσιογνωμία τού κό- 
μητος δέ Μοράς έξεφραζε πάντοτε ήθος εύσταθές ώς 
προτομή άγάλματος. Ήτο άρα δυσχερές τό άνακα- 
λύψαι έν αύτή τάς έντυπώσεις ψυχής φύσει ίσχυράς 
καί κυρίας έαυτής. Άλλ’ ύπό τινα έποψιν ή ψυχή 
αΰτη είχε κατασταθή άσθενής. Ό κ. δέ Αουκάν δέν 
ήγνόει τούτο- έγίνωσκε τόν πρός τήν ’Ιουλίαν θερμόν 
αύτοΰ έρωτα καί τό νοσηρώς θυμοειδές τοΰ αίσθήμα- 

'-του. Τοιοΰτο δέ αίσθημα, έάν έλάμβανε σπουδαίας 
\ δυσπιστίας, ήτο πιθανώτατον ότι έμελλε 

νά έκδηλωθή δι’ εξωτερικού τίνος σημείου βιαίου, ή 
τούλάχιστον εύδιακρίτου, ένφ πράγματι ό κ. δέ Λου
κάν ούδέν παρετήρει τοιοΰτον έπίφοβον σύμ.πτωμα. 
"Εβλεπε μέν ένίοτε παροδικόν τινα συσπασμόν ό- 
φρύων, τονον τινά τής φωνής ένδοιαστικόν, βλέμμα 
τι κρύφιον ή έμμε'ριμνον, άλλ’ άπε'διδε ταΰτα τό πο
λύ πολύ είς έπάνοδον τής άορίστου έκείνης καί χιμαι
ρικής ζηλοτυπίας, ύφ’ ής έγίνωσκεν οτι ό κόμης άπό 
πολλού έβασανίζετο. "Αλλως τε δε', έβλεπε τούτον 
άγοντα τόν οικογενειακόν βίον μετά τής αύτής καί 
πρότεοον φαιδράς άπαθείας, καί έξηκολούθει νά λαμ- 
βάντ) παρ’ αύτοΰ τά αύτά τής έγκαρδίου φιλίας 
δείγματα. Πιεζόμενος έν τούτοις ύπό τής νομοταγούς 
εύσυνειδησίας του ώς άνθρώπου εύθυτάτου καί φίλου, 
άληθοΰς, συνε'λαβε τήν παρακεκινδυνευμε'νην ιδέαν 
νά έμπιστευθή είς τόν κο'μητα τήν έπιβαλλομένην 
αύτοΐς δοκιμασίαν άλλ’ ή έμπιστευτική αΰτη άπο- 
κάλυψις, άβρόφρων άμα καί σκληρά, άνακουφίζου- 
σα τήν ιδίαν καρδίαν, δέν ήθελε περιαγάγει είς άπό- 
γνωσιν τήν καρδίαν τοΰ φίλου του ; Άφ’ έτε'ρου, ή 
ένδειξις δήθεν αΰτη τής ιδίας εύθύτητος, άποκαλύ- 
πτουσα τό μ.υστικόν γυναικός, δέν θά ήτο σύναμα 
άνανδρία καί προδοσία ;

"Εδει άοα, έν με'σω τοσούτων σκοπέλων καί το- 
σαύτης άγωνίας, νά ύποστή μόνος άχρι τε'λους τό βά
ρος τής δοκιμ.ασίας, δοκιμασίας πολλώ περιπλοκω- 
τε'ρας και κινδυνωδεστε'ρας ίσως, ή όσον ήθελε ν’ άνο- 
μολογήσγ καθ’ έαυτόν ό κ. δέ Λουκάν ή δέ δοκιμα
σία αΰτη έμελλε νά λάβϊ) τε'ρμα πολλώ ταχύτερον ή 
όσον ούτος ήδύνατο νά προίδη.

Ή Κλοτίλδη καί ό σύζυγός της, συνοδευόμενοι ύπό 
τοΰ κυρίου καί τής κυρίας δέ Μοράς, μετε'βησαν ήμέ
ραν τινά έφ’ άμάξης πρός έπίσκεψιν τών έρειπίων 
στοάς τίνος στεγαστής, μιάς τών σπανίων δρυϊδικών 
άρχαιοτήτων τής χώρας. Τά έρείπια ταΰτα κεΐνται 
είς τό βάθος κολπίσκου ζωγραφικού διανοιγομένου 
παραπλεύρως τοΰ έκ βράχων τείχους, δπερ έκτείνεται 
κατά τήν άνατολικήν άκτήν τής χερσονήσου. ’Εκ 
τών άμορφων δ’ όγκων τών έρειπίων είνε κατεστρω- 
με'νη μία τών χλοοσκεπών κορυφών, αίτινες φαίνονται 
τγ,δε κάκεΐσε άνερχομεναι έκ τής άπορρώγος ρηγμϊνος, 
ώσπερ γιγάντεια άντερείσμ.ατα. Ό έπισκεπτόμενος τά 
έρείπια χωρεΐ έκεΐσε, παρά τό άπότομ.ον τής κατω
φέρειας, δι’ οδού εύβάτου κατερχομε'νης διά μακράς 
έλικοειδοΰς περιστροφής με'χρι τής κίτρινης άμμου 
τοΰ ορμίσκου. II Κλοτίλδη καί ή ’Ιουλία ιχνογράφη
σαν τόν άνχαΐον κελτικόν ναόν, ένώ οί άνδρες έκά- 
πνιζον· είτα δέ πάντες έτε'ρποντο βλέποντες τήν έν 
παλίρροια θάλασσαν έκθέτουσαν έπί τής άμμου τούς 
έξ άφρου κροσσούς της. Πάντες συνεφώνησαν ν’ άνε'λ- 
θωσιν έν τή έπιστροφή τήν άκτήν πεζοί ίνα άνακου- 
φίσωσι τούς ίππους. Ή άμαξα, τοΰ Λουκάν προστά- 
ξαντος διά νεύματος, άπήλθεν· ή Κλοτίλδη έλαβε 
τόν βραχίονα τοΰ κ. δέ Μοράς καί ήρξαντο άμφότεροι 
άνερχομενοι βραδε'ως τήν έλικοειδή οδόν. Ο Λουκάν 
άνε'μενε τήν βούλησιν τής ’Ιουλίας ίνα τούς άκολου- 
θήσωσιν, άλλ’ αΰτη εμενεν έκεϊ πλησίον συνδιαλεγο- 
μένη ζωηρώς μετά τίνος πρεσβύτου άλιε'ως, δς ένη- 

σχολεΐτο παρασκευάζων τά δολώματα αύτοΰ έν τοίς 
κοιλώμασι τών βράχων. Είτα δέ άνυψοΰσα ολίγον τήν 
φωνήν αύτής έστράφη πρός τόν Λουκάν καί είπεν:

— Ό αλιεύς λέγει ότι υπάρχει άλλη όόός συντο
μότερα καί εύκολωτάτη, έδώ, πλησιέστατα, πα- 
ραλλήλως τοΰ αίγιαλοΰ. . . . Επιθυμώ νά ύπάγω 
διά τής οδού ταύτης ίνα άποφύγφ τήν κοπιαστικήν 
άκτήν.

— Μή ύπαγητε έκείθεν, άκούσατε έμοΰ, είπεν ό 
Λουκάν οδός εύχερεστάτη διά τούς ανθρώπους τοΰ 
τόπου δυνατόν νά ήνε ήκιστα εύχερής δι’ ύμάς.

Κατόπιν νέας συνδιαλέξεως μετά τού άλιέως, ή 
’Ιουλία έπανέλαβεν :

— Λέγει ότι άληθώς ούδείς ύπάρχει κίνδυνος, καί 
ότι καθ’ έκάστην τά παιδία άνέρχονται καί κατ
έρχονται έκείθεν. θά μέ συνοδεύσν) με'χρι τοΰ κατω- 
τάτου μ,έρους τής ατραπού, έκείθεν δέ δέν μένει ε μή 
ν’ άναβώ κατ’ εύθεΐαν . .. Είπατε είς τήν μητέρα μου 
ότι θά ήμαι έκεϊ έπάνω πρό ύμών.

— Ή μ.ήτηρ σας θ’ άποθάνρ έξ άνησυχίας.
— Είπατε αύτή ότι ούδείς υπάρχει κίνδυνος.
Ό Λουκάν, ίδών ότι δέν δύναται έπί πλέον νά 

άντιπαλάίση κατά θελήσεως έπιμόνου καί άνυπομό- 
νου, παργτήθη πάσης άντιστάσεως, έπλησίασε πρός 
τόν υπηρέτην, δστις έφερε τό έπανωφόριον καί τό ί- 
χνογραφικόν λεύκωμα τής Ιουλίας, καί, έπεφόρτισε 
τούτον νά καθησυχάση τήν Κλοτίλδην καί τόν κ. 
δέ Μοράς. οΰς είχον ήδη άποκρύψει αί καμπαί τής 
έλικοειδοΰς όδοΰ· είτα, έπαναστρέφων πρός τήν ’Ιου
λίαν, είπε:

— Είμί είς τάς διαταγάς σας.
— θά έλθητε μετ’ έμοΰ ;
— Φυσικώ τφ λόγω.
Προηγήθη ό γέρων αλιεύς άκολουθών τήν βάσιν 

τής κρημνώδους ρηγμϊνος. Άφού παρήρχετό τις τόν 
αμμώδη ορμίσκον, ή άκτή έπεπροσθεϊτο ύπό σκοπέ
λων όξυκορύφων καί γιγαντείων άποσπασμάτων βρά
χων, άπερ κατέστησαν τήν πορείαν χαλεπωτάτην. 
Καίπερ δέ βραχείας ούσης. τής άποστάσεως, ήσαν 
όμως ήδη καταβεβλημένοι ύπό τοΰ καμάτου δτε ά- 
φίκοντο είς τήν άρχήν τής άτραποΰ, ήν δ,τε Αου
κάν, ίσως δέ καί αύτή ή ’Ιουλία, εύρον κατά πολύ 
όλιγώτερον άσφαλή καί εύδιάβατον ή δσον ό άλιεύς 
διετείνετο· άλλ’ ούδέτερος τούτων άντεΐπέ τι. Ό 
γηραιός οδηγός, δούς τάς τελευταίας αύτοΰ οδηγίας, 
άπεχώρησε χαίρων έπί τή δοθείσνι αύτώ ύπό τοΰ 
Λουκάν γενναία άμοιβή. Ήρξαντο τότε άμφότεροι ά- 
νερχόμενοι δίκην κλίμακας στερρώ τώ ποδί τήν ρηγ- 
μϊνα, ήτις είς τό μέρος έκεϊνο τής ακτής, τής γνω
στής ύπό τό δνομα άκτή τοΰ Ίοβούργου, ύπέρκειται 
τοΰ Ώκεανοΰ είς ΰψος τριακοσίων ποδών.

Άρξαμένης τής άναβάσεως αύτών, διέκοψαν τήν 
σιγήν, ήν είχον τηρήση μέχρι τής στιγμής έκείνης, 
καί άντήλλαξαν είς ΰφος χαριτολογίας βραχείας τι- 
νάς παρατηρήσεις περί τής τέρψεως, ήν δυνατόν νά 
αίσθάνηταί τις πορευόμενος άτραπόν τοιαύτην, κατ
άλληλον μόνον είς αίγας· άλλά μετά μικρόν άπασαν 
αύτών τήν προσοχήν άπερρόφισαν αί πραγματικαί 

καί πως κινδυνώδεις δυσχέρειαι τής δυσβάτου όδοΰ. 
Τά μόλις φαινόμενα ίχνη τής πεπατημένης όδοΰ έ- 
γίνοντο ένίοτε αφανή έπί τοΰ γυμνοΰ βράχου ή ύπό 
τό καταχωσθέν έδαφος, μετά πολλής δέ δυσκολίας 
κατώρθουν ν’ άνεύρωσι τήν διακοπτομένην αύτής συ
νέχειαν. Οί πόδες αύτών έσφαλλον έπί τών στιλπνών 
καί γωνιωδών πετρών ή έπί τής όλισθηράς χλόης. 
’Ενίοτε εύρίσκοντο έπί κατωφερείας σχεδόν καθέτου, 
ένώ δέ ίσταντο ϊνα λάβωσι μικράν αναψυχήν, αί πρό 
τών οφθαλμών αύτών έκτυλισσόμεναι μέγισται εκ
τάσεις, τό άπειρον καί άχανές, καί ή μεταλλική τοΰ 
πόντου στίλβη, ένεποίουν αύτοΐς ζάλην καί ταλάν- 
τευσιν. Μολονότι δέ ό καιρός ήτο ομιχλώδης καί νε
φελώδης, βαρύς καί θυελλώδης καύσων τούς επίεζε 
καί έπετάχυνε τήν κυκλοφορίαν τοΰ αίματος. Ό Λου
κάν προεπορεύετο μετά σπουδής άνυπομόνου, στρέφων 
ένίοτε είς τά όπίσω ίνα ίδ·ρ τήν ’Ιουλίαν, ήτις τόν ή- 
κολούθει έκ τού σύνεγγυς, είτα δέ άνύψου τήν κεφα
λήν καί άνεζήτει μέρος τι κατάλληλον πρός σταθ
μόν, ή όροπέδιόν τι, έφ’ ού νά όυνηθώσ; νά άναπνεύ- 
σωσιν ολίγον έν άσφαλεία. "Τπερθέν τε καί κάτωθεν 
είχον πρό αύτών τήν όζυκόρυφον καί ενίοτε προκλινή 
ρηγμΐνα. Αίφνης ή Ιουλία έπεκαλέσθη αυτόν διά φω
νής έντρομου.

— Κύριε Λουκάν ! κύριε Λουκάν ! σάς παρακαλώ. 
. . . ζαλίζομαι.

Ό Αουκάν ύπε'στρεψεν έν σπουδή κατελθών βήματά 
τινα έπί κινδύνφ τοΰ νά πέσγ), δραξάμ-ενος δέ σθενα- 
ρώς τής χειρός αύτής, τή είπε μειδιών :

— Τί είνε ; τί συμβαίνει ;. . .ύμεϊς ή τόσω γεχ- 
ναία !

— Πρέπει νά έχν; τις πτέρυγας έόώ ! είπεν ασθε
νεί τή φωνή.

Ό Λουκάν έξηκολούθησε ν’ άνέρχηται τήν άτρα
πόν ύποστηρίζων καί σύρων σχεδόν τήν ήμ.ιλιπόθυ- 
μον ’Ιουλίαν. ·

Έχάρη τέλος δυνηθείς νά θέσγ τόν πόδα επι στε
ρεού έδάφους, έπί μικράς τίνος πλατείας, έρεώομενης 
έπί τοΰ βράχου, έκεϊ δέ έσυρε μετά κόπου τήν ’Ιου
λίαν, ήτις ολόσωμος άνεπάλλετο. Ή κεφαλή τής 
νεαράς γυναικός καμφθεϊσα έκλινεν έπί τοΰ στήθους 
τοΰ Λουκάν, δς ήκουσε τάς άρτηρίας καί την καρ
δίαν της παλλούσας σφοδρότατα. Μικρόν κατά μι
κρόν ή ταραχή αύτής κατηυνάσθη, ύψώσασα δε βρα
δέως τήν κεφαλήν ήνοιξε τάς μακράς βλεφαρίδας και 
προσβλέπουσα αύτφ διά βλέμματος μεθυπλανοΰς,

— Είμί εύτυγεστάτη !. . . . ύπετονθόρυσεν επε- 
θύμουν ν’ άποθάνω ένταΰθα !........

Ό Λουκάν τήν άπεμάκρυνεν άφ’ έαυτοΰ άποτόμως 
έφ’ δσον έξικνεϊτο ό βραχέων του, είτα δέ, δραξάμε- 
νος αίφνης ταύτης έκ νέου καί περιπτυξάμενος αύτήν 
σφιγκτώς διά χειρονομίας άγριας, άπηύθυνε βλέμμα 
τεταραγμένον άμα μέν πρός αύτήν, άμα δέ πρός τήν 
άβυσσον. Ή ’Ιουλία έπίστευσε βεβαίως ότι έμελλον 
ν’ άποθάνωσιν. ’Ελαφρά ώχρότης έβαψε τά μειδιά- 
σαντα χείλη της· ή κεφαλή της άνεστράφη κατά το 
ήμισυ !

— Μεθ* ύμών. . . είπε, όποια χαρά !
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Τήν αύτήν έκείνην στιγμήν θόρυβος λαλιάς ήκούσθη 
πλησίον και ύπερθεν αύτών. Ό Λουκάν άνεγνώρισε 
τήν’λαλιάν τής Κλοτίλδης και την τού κόμητος. Ό 
βραχίων του έχαλαρώθη πάραυτα καί άπεσπάσθη 
άπο της όσφόος της Ιουλίας. ψδειξεν αύτή, χωρίς 
νά όμιλήση, άλλά διά νεύματος επιτακτικού, την α
τραπόν, ήτις περιεκύκλου τόν βράχον.

— Τότε καί άνευ ύμών...... είπεν ήμέρως άμα και
άγερώχως, καί άνήλθεν.

Μετά δύο λεπτά της ώρας, άμφότεροι εύρίσκοντο 
έπί τού οροπεδίου τής ρηγμϊνος, κκί άφηγήθησαν τή 
Κλοτίλδη τούς κινδύνους τής άναβάσεως, δι’ ών εξη
γείτο έπαρκώς ή προφανής αύτών ταραχή, ώς του
λάχιστον έπίστευσαν.

Τό εσπέρας τής αύτής ήμέρας, ή Τουλ'α, ό κ. δέ 
Μοράς καί ή Κλοτίλδη περιεπάτουν μετά τόν δειπνον 
ύπό τάς άναδενδράδας τού κήπου. Ό κ. δέ Λουκάν, 
άφού επί τινα ώραν συνδιελέξατο μετ’ αύτών, είχεν 
άποσυρθή προφασιζόμενος δτι είχε νά γράψή έπι
στολάς, άλλ’ έπ’ ολίγον μόνον έμεινεν έν τή βιβλιο
θήκη του διότι αί φωναί τών περιπατούντων έν τώ 
κή~ω εφθανον είν τά ώτά του καί έτάραττον τήν ή- 
συχ'αν τού νοός του. Έπιθυμών νά μείνη μόνος, πο
θώ ν νά σκεφθή, ίσως δέ καί αισθήματος τίνος πα
ραδόξου καί μή όμολογουμένου έμφορούμενος, μετέβη 
είς τήν Δενδροστοιχίαν τών Νυμφών, ής διετήρει 
άνεξίτηλον τήν άνάμνησιν. Έκεϊ περιεπάτησεν έπί 
πολλήν ώραν βραδεϊ τώ βήματι έν τή βαθυτάτη 
σκιά, ήν διέχεεν ή άρξαμένη νύξ. ’Ήθελε νά έτάση τήν 
ιδίαν αύτού ψυχήν, πρόσωπον πρός πρόσωπον, ούτως 
είπεΐν, νά έρευνήση, ώς άνήρ, μέχρι τών μυχαιτάτων 
τό ίδιον αύτού φρόνημα- Έξετάζων δέ έποιήσατο έ- 
αυτώ άνακάλυψιν, ήτις τόν κατεπτόησεν, ήτο δ’αύτη 
μέθη τις παράφορος, ήν έξήπτεν ή γεύσις τού έγκλή 
ματος. Καθήκον, εύθύτης, τιμή, καί παν ό,τι έπε- 
προσθεϊτο ίνα άναστείλη τό πάθος του, τούναντίον 
άνίφλεγε τήν ορμήν αύτού. Ή ’Αφροδίτη έτίτρωσκε 
τήν καρδίαν του καί έδηλητηοίαζεν αύτήν. Ή είκών 
τού ολέθριου κάλλους παρίστατο αύτώ άδιακόπως, έν 
τώ φλεγμαίνοντι έγκεφάλω του, πρό τών τεταραγμέ
νων όμμάτων του, είσέπνεε δ’ άκων μετ’ απληστίας 
τήν εύπάθειαν, τό άρωμα, τήν πνοήν τής είκόνος 
έκείνης.

Άκούσας έλαορόν βάδισμα έπί τής άμμου, έστη* 
διά μέσου δέ τής σκοτίας διέκρινε μορφήν λευκήν 
προσερχομένην. Ήτο ή ’Ιουλία. Διά κινήσεως αύτο- 
μάτου σχεδόν, ό Λουκάν έσπευσε πρός τήν σκοτεινήν 
γων'αν ενός τών ογκωδών κιόνων, έφ’ών έστηρ-.ζον- 
το τά ερείπια έπί τής άντιθέτου τού δάσους πλευ
ράς, έκεί όέ ή συμπύκνωσις τών φυλλωμάτων καθ.'- 
στα το σκότος διπλάσιαν. Έ ’Ιουλία τό μέτωπον έ- 
χουσα κεκλιμένο*, διήλθε διά τού συνήθους αύτή εύ- 
κινήτου κκί εύρύθμ.ου βηματισμού. Μετέβη μέχρι τής 
μικράς λίμνης, εις ήν τά ύδατκ τού ρύακος έξέβαλ- 
λον, έρέμβχσεν έπί τινας στιγμάς έπί τής όχθης, καί 
έπανήλθε. Διήλθε καί δεύτεοον ποό τών έοειπίων III 
χωρίς νά ύψωση τού: οφθαλμούς κκί οίονεί δλως άφη 
ρημένη. Ό Λουκάν έμενε πεπεισμένος δτι δεν είχε 

παρατηρήσει τήν παρουσίαν του, δτε αίφνης στρέ- 
ψασα τήν κεφαλήν χωρίς νά διακόψη τό βάδισαά 
της, άπηύθυνεν οπίσω αύτής ταύτην και μόνην 
τήν λέξιν : Ύγίαινε ! ό δέ τόνος τής φωνής της 
άπαγγειλάσης τήν λέξιν ταύτην ήτο γλυκύς, μουσι
κός, θλιβερός, ώσεί ήχος δακρύου πίπτοντος έπί κρυ
στάλλου ήχήεντος.

Ή στιγμή έκείνη ήτο ύπερτάτη. Ήτο έκ τών 
στιγμών έκείνων, καθ’ άς ό άνθρωπος αποφασίζει νά 
κλίνη είτε πρός τό αιώνιον αγαθόν, είτε πρός τό 
αιώνιον κακόν. Ό κ. δέ Λουκάν ήσθάνθη τό κρίσι
μόν τής στιγμής. ’Άν ύπεχώρει είς τήν έλξιν του 
αισθήματος, τής ζάλης, τού οίκτου, ήτις εξωθεί αύ
τόν μετά βίας άκκτασχέτου είς τά ίχνη τής ώραίας 
έκείνης καί δυστυχούς γυναικός, κκί ήτις θά τόν έρ* 
ριπτεν είς τούς πόδας της καί έπί τής καρδίας της, 
ό Λουκάν έφρόνει δτι θά ήτο άνθρωπος διά παντός 
άπολωλος καί άπεγνωσμένος. Τό έγκλημα, καί άν 
άκόμη έμενεν άγνωστον τοϊς πάσι, θά έχώριζε του 
λοιπού αύτόν άπό παντός δ,τι έσχεν άχρι τούδε σε 
βαστόν, ίεοόν, άπαρκβίαστον δι’ αύτόν ούδέν τού 
λοιπού θά ύπήρχεν ούτε έπί γής, ούτε έν τώ ούρανώ* 
δέν θά ύπήρχε πλέον ούτε πίστις, ούτε εύθύτης, ού
τε τιμή, ούτε φίλος, ούτε θεός ! 'Ολόκληρος ό ηθι
κός κόσμος θα κατέρρεεν έν μια καί μόνη στιγμή.

Έδέξκτο.τόν αποχαιρετισμόν κκί ούδέν άπεκρίνα
το. Ή λευκή μορφή άπεμακρύνθη κκί έςηφκνίσθη με
τά μικρόν είς τό σκότος.

'II οικογενειακή εσπερίς παρήλθεν ώς τό σύνηθες. 
Ή ’Ιουλία, ωχρά, έμμέριμνος καί άγέρωχος, είργάσθη 
έν σιωπή τό κέντημα της. Ό Λουκάν πκρετήρησεν 
δτι άπερχομένη ήσπάσθη τήν μητέρα της μετά περι- 
παθείας άσυνήθους.

Μετά μικρόν άπεσύρθη καί ό Λουκάν, άλλά, κυρι- 
ευθείς ύπό τρομερών φόβων, δέν κατεκλίθη δι’ δλης 
τής νυκτός, μόλις δέ περί τήν πρωίαν έπεσεν είς τήν 
κλίνην του. Περί τήν πέμπτην ώραν, δτε μόλις ύπέ- 
φωσκε, νομίσας δτι ήκουσεν άνθρωπον βηματίζοντα 
ελαφρώς έπί τού τάπητος τού διαδρόμου καί τής 
κλίμκκος, ήγέρθη. Τά παράθυρα τού κοιτώνός του 
ήσαν άναπεπταμένα πρός τήν αύλήν. Είόε τήν ’ιου
λίαν διερχομένην τήν αύλήν, περιβεβλημένην δέ στο
λήν ιππασίας. Είσελθούσα είς τόν σταύλον έξήλθεν 
άμέσως, πάραυτα όέ είς τών ύπηρετών τή εκόμισε 
τόν ίππον της καί τήν έβοήθησεν ίνα ίππεύση. Ό 
ύπηρέτης, είθισμένος είς τούς παραδοξοφανεϊς τρό
πους τής νεαράς γυναικός, ούδαμώς έζενίσθη έπί τώ 
ίδιοτρόπω τούτω πρωϊνώ αύτής περιπάτω.

Ό κ. δέ Λουκάν, μετά τινων λεπτών τεταραγμένον 
διαλογισμόν, άπεφάσισε περί τού πρακτέου. Διηυθύνθη 
πρός τόν κοιτώνα τού κόμητος δέ Μοράς, μεγάλως 
δ’ έξεπλάγη εύρών αύτόν έγηγ:ρμένον καί ένδεδυμέ- 
νον. Ό κόμης, βλέπων είσερχόμενον τόν Λουκάν, 
ήπόρησεν, άπηύθυνε δ’ αύτώ βλέμμα διαπεραστικόν 
καί έκφραστικόν ταραχής.

— Τί άρα συμβαίνει; ήρώτησεν έπί τέλους βαια 
τή φωνή καί έν συγκινήσει.

— Ούδέν σπουδαϊον, έλπίζω, άπεκρίνατο ό Λου- 

κάν. Έν τούτοις ανησυχώ ... Ή ’Ιουλία εξήλθε πρό 
μικρού έφιππος . . . τήν εϊδετε βεβαίως κκί τήν η
χούσατε, άφού εύρίσκεσθε έπί ποδός ;

— Νκί, είπεν ό Μοράς έξακολουθών νά βλέπη 
τόν Λουκάν μετ’ ήθους αρρήτου καταπλήξεως· μά
λιστα, έπανέλαβε μόλις συνερχόμενος, καί χαίρω 
πολύ βλέπων σε, φίλε μου.

Ή φωνή τού Μοράς άπαγγέλλοντος τούς απλούς 
τούτους λόγους έκόπη, ύγρός δέ πέπλος έκαλυψε 
τούς όφθλα^μούς αύτού.

— Πού άρκ δυνατόν νά ύπάγη τήν ώραν ταύτην ; 
έξηκολούθησε λέγων μετά τής συνήθους αύτώ έντο
νου άπαγγελίας.

— Άγνοώ . . . νέα τις φαντασιοκοπία, ύποθέτω· 
άλλ* δμως μοι έφάνη άπό τίνος χρόνου παράδοξο- 
τέρα, σκυθρωποτέρα, καί τούτου ένεκα ανησυχώ. 
’Άς τήν άκολουθήσωμεν, άν θέλητε.

— *Αγωμεν, φίλε μου, είπεν ό κόμης ψυχρώς, 
μετά ξενότροπον δισταγμόν.

Έζήλθον άμφότεροι τού πύργου λαβοντες καί τά 
κυνηγετικά δπλα των, ίνα φανώσιν δτι θά κυνηγήσωσι 
θαλάσσια πτηνά, ώς συνεχώς συνήθιζον. "Οτε δ’έπρό- 
κειτο νά λάβωσι διεύθυνσίν τινα, ο κ.δεΜοράς ήρώτησε 
τόν Λουκάν διά τού βλέμματος, ούτος δ’ άπεκρίνατο*

— Μόνον πρός τό μέρος τής ρηγμϊνος βλέπω δτι 
υπάρχει κίνδυνος.............. Λόγοι τινές, διαφυγόντες
χθές τών χειλέων της μοί παρέχουσι φόβον δτι έκεϊ 
έγκειται ό κίνδυνος· άλλ* έπειδή ιππεύει, θ’ άναγκα- 
σθή, ίνα φθάση έκεϊ, νά έκτελέση μακράν περιστρο
φικήν πορείαν. . . Έάν δ’ ήμεϊς διαπεραιωθώμεν διά 
τού δάσους, θά φθάσωμεν έκεϊ πρό αύτής.

Είσέδυσαν είς τόν δρυμόν δυσμικώς τού πύργου, 
κκί έβάδισαν έν σιγή, άμα δέ καί ταχεϊ τώ βήματι. 
Ή οδός έκείνη ήγεν αύτούς κατ’ εύθεΐαν έπί τού ορο
πεδίου τής ρηγμϊνος, ήν είχεν έπισκεφθή τήν προτε
ραίαν. Τό δάσος έξετείνετο είς τό μέρος έκεϊνο δίκην 
ανωμάλου άκρωτηοίου, τά δέ άκοοτελεύτια αύτού 
δένδρα ήγγιζον σχεδόν αύτό τό χείλος τής ρηγμϊνος. 
’Ενώ δέ προσήγγιζον, έπιταχύνοντες πυρετωδώς τό 
βήμα αύτών, πρός τήν άκραν έκείνην τού δάσους, ό 
Λουκάν έστη αίφνης.

— Άκουσον ! είπεν.
Ήχος ίππου καλπάζοντος έπί τού έδάφους ήκούε

το εύόιακρίτως.
Έδραμον άμφότεροι. Κατωφέρεια, ούχί μέγα ύ

ψος έχουσα, έχώριζε τό δάσος άπό τού πύργου. *Έ- 
φθασαν είς τό ήμισυ ταύτης βοηθούμενοι ύπό κλάδων 
τινων κρεμαμένων κρυπτόμενοι δ’ όπισθεν τών θά
μνων καί τών φυλλωμάτων, έσχον τότε πρό αύτών 
θέαμα εκπαγλον. Είδον έγγύτατα, πρός τά άριστερά, 
τήν ’Ιουλίαν φθάνουσαν μετά ταχύτητος παράφορου. 
Ήκολούθει τήν καμπύλην γραμμήν τού δάσους καί έ- 
φαίνετο βαίνουσα κατ’ εύθεΐαν πρός τό χείλος τής 
ρηγμϊνος. Ένόμισαν κατ’ άρχάς ότι ό ίππος της ά- 
φηνίασεν άλλ’ είόον δτι έμαστίγου τά πλευρά του ί
να έτι μάλλον έπιταχύνη τόν δρόμον του.

Ή ’Ιουλία άπεϊχε τότε εκατόν περίπου βήματα 
άπό τών δύο άνδρών καί έμελλε νά διέλθη ένώπιον

αύτών. Ό Λουκάν ώρμησε ίνα σπεύση πρός τό έτε
ρον μέρος ττ,ς κατωφερείας, άλλ’ ό Μοράς έκράτησεν 
αύτον στιβαρώς άπό τής χειρός καί τόν παρεκώλυ- 
σεν.............ΊΙτένισαν πρός άλλήλους. . . . Ό Λουκάν
κατεπλάγη ίδών πληρεστάτην άλλοίωσιν διασπάσα- 
σαν αίφνης τό πρόσωπον τού κόμητος καί άμαυρώ- 
σασαν τούς οφθαλμούς του, έν δέ τω άτενεΐ βλέμματι 
αύτού άνέγνω θλίψιν άπειρον, άλλά καί άπόφασιν 
άκαμπτον. Έννόησεν δτι δέν ύπήρχε πλέον μυστικόν 
μεταζύ αύτών. Ύπήκουσεν είς τό βλέμμα τούτο, 
όπερ άλλως τε έζέφραζε δι’ αύτόν, ώς έννόησεν, έμ- 
πιστοσύνην, άμα όέ καί παράκλησιν φιλικήν. Έδρά- 
ζατο τή συνεσπασμένη αύτού χειρί τήν χεΐρα τού φί
λου του καί εμεινεν άκί/ητος. Ό ίππος διήλθεν ολί
γα βήματα περαιτέρω έν ταχύτητι βέλους, στέρ
να εχων άφρόεντα, ένω ή ’Ιουλία, περικαλλής, χα- 
ρίεσσα, αγαστή, καί κατ’ αύτήν έτι τήν τρομεράν έ
κείνην στιγμήν, -άνεπήδα ελαφρώς έπί τού έφιππίου.

’Ολίγα βήματα εγγύς τού χείλους τής ρηγμϊνος δ 
ίππος, προαισθανόμενος τό βάραθρον, ύπεχώρησεν ά· 
ποτόμως καί έποιήσατο στροφήν ήμικυκλικήν. Άλλ* 
ή ’Ιουλία έπανήγαγεν αύτόν έπί τής έπιπέδου άκοας, 
άνέλαβε τήν προτέραν αφετηρίαν, καί, έπιτάττουσζ 
αυτόν διά τού μαστιγίου καί διά τής φωνής, τόν 
έξώθησεν αύθις πρός τό τρομερόν βζραθρον. Τού ζώου 
άρνηθέντος καί πάλιν νά όδευση πρός τό τεράστιον 
πρόσκομμα, ή νεαρά γυνή, τήν κόμην έχουσα λελυ- 
μένην, τούς οφθαλμούς σπινθηρίζοντας, τούς μυκτή- 
ρας άνοιγομένους, έπανέστρεψεν αύτό καί τό ήνάγκασε 
νά όπισθοβάτήση καί φθάση μ κρόν κατά μικοον έ*πί 
τής κορυφής τής ρηγμϊνος. Ό ίππος, άτμίζων, άφη- 
νιάζων, ώρθούτο έπί τών οπισθίων ποδών καί ή εί
κών αυτού έφαίνετο ολόκληρος διαζο^γραφουμένη έπί 
τού νεφελώδους ούρανού τής πρωίας.

Ό Λουκάν ήσθάνθη τούς όνυχας τού κ. δέ Μοράς 
έμπηγνυμένους είς τάς σάρκας τοδ.

Έπί τέλους ο ίππος ήττήθη· οί δύο οπίσθιοι πό- 
δες κατέλιπον τό έδαφος καί άφέθησαν είς τό κενόν. 
Άνετράπη. Οί πρόσθιοι πόδες έταλαντεύθ<σαν είς τόν 
αέρα σπασμωδικώς.

Μετά μίαν στιγμήν ή θέσις τής ρηγμϊνος ήτο έρη
μος. Ούδείς ήκούσθη κρότος. Έν τω βαθεΐ έκείνω βα- 
ράθρω, ή πτώσις καί ο θάνατος έτελέσθησαν έν σιγή.

<Μετεγρ. νττο I. Δ. Τ.)

Αί λεπτόταται παχύτητες.

Τό πάχος μιας τριχός τής κεφαλής είναι έν δέκα- 
τον μέχρις ένός τεσσαρακοστού τού χιλιοστομέτρου. 
'II παχύτερα ίς τού ξύλου έχει διάμετρον έν είκοσάκις 
χιλιοστόν τού εκατοστόμετρου, ή δέ λεπτότερα μόνον 
έν εξηκοστόν τού χιλιοστομέτρου. Ή διάμετρος τού 
νήματος τής μετάξης, ώς παράγεται ύπό τού σκώ- 
ληκος, έχει διάμετρον πέντε χιλιοστά τού χιλιοστο
μέτρου. Τό νήμα τής αράχνης είνε πεντάκις ή έξά- 
κις παχύτερον, ή δέ διάμετρός του είναι έν εικοστόν 
τού χιλιοστομ. Μέ μίαν λίτραν νήματος τής άράχνης 
δύναται τις νά περιελίξη δλην τήν υδρόγειον σφαίραν.
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Π ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΙΑΒΑΣ1 *.

1 Σ. Σ Κ — ’Ιάβα (Java) νήσος τή: Ώχεανίχ; (Μα
λοισιας) εν τψ Άρχιπελάγει τής Σόνδης, οιαβρεχο,ΐΛενη

β ρειως μεν ύιτο τής θαλάσσης τής ’Ιάβας,, χωριζουσης 
αύτήν άπό τής νήσου Βορνε'ου, δυσμκώς ΰπό τοϋ πορθ 
μοΰτής Σόνόης, χωρίζοντας αύτήν άπό τής νήσου Σον- 
μάτρας, νοτίως ύπο τοϋ ’Ινδικού Ώκεανοϋ, άνατολικώς 
υπο του πορθμού τοϋ Βαλη, χωρίζοντας ταύτην άπό 
της ομωνύμου νήσου. Επιφάνεια μετά τής Μαδούρα.) 
134,607 χιλιόμετρα. Κάτοικοι 19 έκατομμύρια, έξ ών 
400,000 Σϊναι κα: 30,000 Ευρωπαίοι. ΙΙρωτείουσα 
Β α τ α β ί α.

Περί τής άρτίως έπισυμβάσης καταστροφής της 
’Ιάβας έζ ηφαιστείου άρυόμεθα τάς έπομένας νεωτά- 
τας ειδήσεις έκτης Παρισινής Έφημερίδος -Κρόνου :

Τήν νύκτα τής δευτέρας 26 Αύγούστου. τό ήφαί- 
στειον Πεπανδαγιάγκ ήρξατο εκσφενδόνιζαν φλόγας 
καί χειμάρους λάβας. Τρεις γιγάντειαι στήλαι πυράς 
εις ριε'γιστον έξικνούμεναι ύψος έφαίνοντο έπί τής Σου- 
μάτρας, αί πλευραί δέ τοΰ ηφαιστείου, έξ ού τό πϋρ 
άνέθρωσκεν, μετεσχηματίσθησαν είς χειμάρους λάβας 
κατά πάσαν ρεούσης διεύθυνσιν. Βροχή πετρών έπι- 
πτεν έπί έκτάσεως πολλών μιλίων, ή δ’ ατμόσφαιρα 
ήτο πυκνότατης άνάμεστος κόνεως, ήτις έπήνεγκε 
πλήρη σκοτίαν. Τήν σκηνήν ταύτην τοϋ διά πυρός 
κατακλυσμού έδείνωσεν έτι μάλλον παμμε'γιστος σί- 
φων άναρπαζων στε'γας οικιών, δένδρα, κτήνη, 
ανθρώπους. Αίφνης ή σκηνή μετεβλήθη- τό όρος κα- 
τέπεσεν, έκεΐ δ’ δπου ύψοΰτο τό Παπανδαγιάγκ, έφά- 
νησαν διάφοροι όξεϊαι κορυφαί έξεμοϋσαι διά τών 
κρατήρων αύτών κύματα άτμοϋ καί λευκής λάβας, 
άτινα έπέδραμον έπί τών πε'ριξ γηλο'φων, σχηματί- 
ζοντα σωρείας πυρ·φλεγεϊς.

Είκοσακισχίλιοι Σι ναι καί τινες έκατοστύες Εύρω- 
παίων άπώλοντο έν τή κάτω πόλει τής Βαταβίας, 
τής δ’ Εύρωπαϊκής συνοικίας ούδ’ ίχνος διασώζεται. 
Τοϋ διοικητηρίου, κειμένου έν τή άνω πόλει, ή στέ
γη κατέπεσεν ύπό τό βάρος τής ήφαιστειώδους τέ
φρας, τρεις δ’ ύπηρέται αύτοϋ έφονεύθησκν.

Έτέρα πόλις, ή Βαντάμ, κατεκλύσθη ύπό τών 
ύδάτων, άπώλοντο δέ 1 500 περίπου άνθρωποι. ’Εν 
τή νήσω Σεράγγ ούδείς διεσώθη. Έπίσης δέ πολιά- 
ριθμα θύματα άριθμεΐ καί ή Χεριβών.

Αί πόλεις Βίρτινζογκ, Σαμαράγκ, Λογζουκε'ρτα, 
Σουρακέρτα καί Σουραβέγια (αΰτη άπέχει 500 μι
λιά άπό τοϋ πορθμού τής Σόνόης, ό'ς ήν τό κέν- 
τρον τοϋ κατακλυσμού) ύπέστησαν πολλάς ζημίας. 
Έ Τουμερκγκη κατεκαλύφθη ύπό λάβας, τό ήμι- 
συ δέ τών κατοίκων άπώλετο. 'Π Φιγελεγκιούγη 
σχεδόν κατεστράφη. Τρεις ετεραι πόλεις είσί σωρός 
ερειπίων.

Έν τώ πορθμ-ώ τής Σόνδης άνεφύησαν 1 4 νησί
δια, ό δέ βυθός τής θαλάσσης ύπέστη πολλαχοϋ άλ- 
λοίωσιν, ήτις καθιστά κινδυνωδεστάτην τήν ποντο- 
πορίαν. Τούτου ένεκα αί απανταχού λιμενικά! άρχαί 

ειδοποίησαν τούς ναυτιλλομένους, έτάχθησαν δέ καϊ 
άτμόπλοια ΐνα περιπλέωσι καί είδοποιώσι τά προσερ- 
γόμενα πλοία περί τής έπελθούσης μεταβολής.

Ό πορθμός τής Σόνδης έχει μήκος 7 0 μιλίων 
(τό μίλλιον έχει 1852 μέτρα). Ή έκ τοϋ Ινδικού 
Ώκεανοϋ είσοδος αύτοϋ έχει εύρος 60 μιλίων, άλλ’ 
ή έκ τής Σινικής θαλάσσης είνε πολλώ στενότερα, 
έχουσα εύρος μόλις 13 περίπου μιλίων, ήτοι 20 
χιλιομέτρων.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΙΙΟΙΊΟΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.

Ή κυβερνητική έν Κωνσταντινουπόλει καταστατι
κή έδημοσίευσε τελευταΐον τήν κίνησιν τοΰ έξωτερι- 
κοϋ έμπορίου τής Τουρκικής αύτοκρατορίας, κατά 
τήν τριετίαν τής οθωμανικής μέν χρονολογίας 1294 
—1296, τής χριστιανικής δέ 1877 —78 μέχρι 
1 879—80. Κατά τό πρώτον έτος είσήχθησαν έν 
Τουρκίγ. έμπορεύματα άξίας 19,889,140 τουρκικών 
λιοών καί έξήχθησαν 8,393,420, κατά τό δεύτερον 
έτος είσήχθησαν 1 9,417,490 καί έξήχθησαν 8,750 
610, κατά τό τρίτον έτος είσήχθησαν 17,371,630 
καί έξήχθησαν 7,487,570. Έν τοϊς άριθμοις τούτοις 
δέν περιλαμβάνονται κατά μέν τήν εισαγωγήν τά 
διά τό Κράτος είσαγόμενα είδη ώς όπλα κτλ. καθώς 
καί τά διά σιδηροδρόμους, γεωργικάς μηχανάς κτλ. 
κατά δέ τήν έξαγωγήν ό καπνός.

Κατά μέρος τιθεμένων τών άμφιβολιών, όσον 
άφορκ τήν άκρίβειαν τής καταστατικής, κατά τήν 
προκειμένην τριετίαν έν Τουρκία τό σύνολον τής 
μέν εισαγωγής άναβιβάζεται εις 56,678,260 Τουρ- 
κικάς λίρας, τής δέ έξαγωγής είς 24,631,600 ήτοι 
κατά μέσον όρον καθ’ έκαστον τών είρημένων έτών, 
έπί τής εισαγωγής 1 8,892,750, καί έπί τής έξαγω
γής 8,210,530.

ΤΙ μεγάλη μεταξύ εισαγωγής καί έξαγωγής άπό- 
στασις τοϋ έξωτερικοϋ έμπορίου τής Τουρκίας άνήκει 
είς οικονομικούς λόγους, τούς οποίους έξηγεϊ ή γενι
κή κατάστασις τής χώρας καί ή ειδική σημασία τής 
μετά τών λοιπών χωρών συναλλαγής αύτής. Διότι 
έπί τέλους δέον νά θεωρηθή ή έξαγωγή ώς άντάλλαγ ■ 
μα τής εισαγωγής, έξ ούπερ προβαίνει είς τό μέσον- 
ή φυσιογνωμία πολυπλοκωτάτου ζητήματος, τοϋ ο
ποίου αί τελευταΐαι συνέπειαι δέν δύνανται νά μελε- 
τηθώσιν άκριβώς έκ προκαταβολής.

Έάν άπό τοϋ είρημένου μέσου ένιαυσίου όρου τής 
προκειμένη; κινήσεως τοϋ έξωτερικοϋ έμπορίου τής 
Τουρκίας μελετήσωμεν τάς τάσεις αύτοϋ πρός έκα- 
στην τών λοιπών χωρών, ιδού πώς έπί τής εισαγω
γής άναπτύσσεται κλιμακηδόν ή σχέσις αΰτη τής 
Τουρκικής αύτοκρατορίας πρός τάς έπομένας έπικρα- 
τεί.ας ; ’Αγγλία είσήγαγεν έν Τουρκία 8,557, 140 
Τουρκικά; λίρας, Γαλλία 3,020,310, Αύστροουγ- 
γαρία 2,706,010, Ρωσσία 1,446,330, Ρουμουνία 
1,105,020, Ελλάς 580,030, Ιταλία 522,840, 
Περσία 474,940, ’Αμερική 299,740, Βουλγαρία 
112,190, Βέλγιον 101’400, ’Ολλανδία 66,100ν 

Σερβία 31,1 90, Πρωσσία 26,630, Γερμανία 22,900, 
Σουηδία καί Νορβηγία 10,420, Τύνις 6,050, Αί
γυπτος 2,170, Σάμος 840, Δανία 290, Μαυροβού- 
νιον 240.

Ή δέ έξαγωγή έκ τής αύτής έπόψεως παριστά τά 
εξής φαινόμενα : Αγγλία 3, 292, 860, Γαλλία 
2,681, 080, Αύστροουγγαρία 905,4 10, Ρωσσία 
381,760, Αίγυπτος’ 358,990, Ελλάς 275,110, 
’Ιταλία 118,360, ’Αμερική 93,390, ’Ολλανδία 
53,750, Περσία 24,210, Ρουμουνία 8,150, Σερβία 
5,990, Βουλγαρία 5,010, Ισπανία 2,040, Πρωσ
σία 1530, Σάμος 840, Γερμανία 760, Τύνις 510, 
Μαυροβούνιον 390, Βέλγιον 360.

Ή ειδική θέσις τής Ελλάδος έν τή κινήσει ταύτη 
τοϋ έξωτερικοϋ έμ-πορίου τής Τουρκίας είναι επί τών 
έν λόγω 2 1 έπιχρατειών, έκτη κατά τε τήν εισαγω
γήν καί τήν έξαγωγήν. Ένιαυσίως κατά μέσον όρον 
ή Τουρκία άπέστε.λεν είς τήν Ελλάδα εμπορεύματα 
άξίας 275,110 Τουρκ. λιρών καί έδέχθη έκ τής 
Ελλάδος έμπορεύματα άξίας 580,030. Έν τή γενι
κή κινήσει τοϋ Τουρκικού έμπορίου προπορεύεται τής 
Έλλά.δος κατά μέν εισαγωγήν ή ’Αγγλία, Γαλλία, 
Αύστρουγγαρία, Ρωσσία καί Ρουμανία, κατά δέ τήν 
έξαγωγήν ή ’Αγγλία, Γαλλία, Αύστρουγγαρία, Ρωσ
σία καί Αίγυπτος. Άξιοσημείωτον ότι ή μέν Ρουμου
νία άπό πέμπτης είς τήν εισαγωγήν είναι ένδεκάτη 
είς τήν έξαγωγήν, ή δέ Αίγυπτος άπό πέμπτης είς τήν 
έξαγωγήν είναι δεκάτη όγδοη είς τήν εισαγωγήν.

Κατά κανόνα ή παρ’ έκάστης τών άνω σημειωθει- 
σών χωρών εισαγωγή έν τή Τουρκία είναι άνωτέρα 
τής άντιστοίχου πρός έκάστην τών αύτών χωρών έ
ξαγωγής τής Τουρκίας. Έν τούτοις ύπάρχουσι καί 
δύο εξαιρέσεις. Έννοοϋμεν τήν Αίγυπτον, πρός τήν 
οποίαν έξάγει ή Τουρκία έμπορεύματα άζίας 358,990 
λιρών, ένώ λαμβάνει παρ’ αύτής έμπορεύματα άξίας 
μόνον 2,170, καί τήν’Ισπανίαν, πρός τήν οποίαν 
άπέστειλεν έμπορεύματα άξίας 2,040 λιρών, ένώ δέν 
έλαβέ τι ώς είσαχθέν παρ’ αύτής. Έν γένει ή μεγα- 
λειτέρα σχετικώς εισαγωγή είναι ή έκ τής Ρουμου- 
νίας, διότι είναι άνωτέρα 13ο φοράς τής πρός αύτήν 
έξαγωγής (1,105,020:8,150). Έν τούτοις έπί τοϋ 
δλου τής κατά μέσον όρον ένιαυσίας εισαγωγής μόνη 
ή ’Αγγλία, Γαλλία καί Αύστρουγγαρία, είσάγουσιν 
έν Τουρκία τά 3/4, καί έπί τοϋ δλου τής κατά μέσον 
όρον ένιαυσίας έξαρωγής μόναι αί τρεις αύται έπικρά- 
τειαι έξάγουσιν έκ Τουρκίας πλέον τών */5· Νόμος οι
κονομικός πρώτης τάξεως, καθ’ ον όσον άνώτερος εί
ναι ό πολιτισμός τών μεθ’ ών Κράτος τι συναλλάσ
σεται χωρών, τόσον ή πλάστιγξ τής συναλλαγής είναι 
βαρυτέρα πρός ταύτας. Α.Γ.

(Έ< τις Οΐκονομ- ’Επιθεωρήσεως).,

ΊΓοίς ζκ· συνδρομ-ηταίς κχΐ άνχγνώσταις, 
τοΰ «Κόσμου».

Δ απεραιονμενοι όσονούπω είς τό τέρμα της 
πρωτοετούς πορείας τιϋ Κόσμου 
βραγείαν δή.Ιωσιν τοίς σννδρομηταίς αυτόν 
και άναγνώσταις, τοίς τιμήσασι διά της νπο- 
στηρίζεως αύτών τό ήμέτερον Περιοδικόν.

Έν τή εισαγωγή τής έκδόσεως τού Κό
σμου έΔέγομεν πέρυσι πρός τοίς άΔ.Ιοις τάδε :

«'Ενώπιον τών άποθαρρυντικών τούτων σημείων· 
«καί τής οικονομικής χαλεπότητος, τόλμημα ίσως 
«θεωρηθ/,σεται ύπό πολλών ή έκδοσις νέου περιοδι- 
»κοΰ συγγράμματος. Άποδεχόμεθα τόν χαρακτήρι- 
»σαόν τοϋτον, άλλά δέν άποβάλλομεν τήν έλπίδα 
«ότι έν τούλάχιστον περιοδικόν σύγγραμμα ύπό πολ- 
»λών φιλομούσων άνδρών καί ύπό πολλών φιλότιμων 
«λογίων ύποβασταζόμενον δύναται ένταύθα βιώσαι^ 
»κν ή χρισιμότης αύτοϋ έμπράκτως, ώ; πεποίθαμευ, 
άποδειχθή.»

Περί δε τού προγράμματος τον Κόσμου 
εζεφραζόμεθα εν τή αύτή εισαγωγή ώδε :

«Συμ.πτύσσοντες έν όλίγαις λέξεσι τό πρόγραμμα 
«ήμών λέγομεν ότι τοϋτο έσται ή όημοσίευσις άνα- 
«γνωσμάτων καταλλήλων είς διάδοσιν ώφελίμων- 
»γνώσεων καί στήριξιν ύ^ιών άρχών. ’Αλλά τήν ίκ- 
»πλήοωσ,ν τού κατά τήν έκφρασιν άπλοϋ τούτου προ- 
«γράμματος δύναταί τις έπιδιώξαι διά διαφόρων μέ- 
»σων, ώνήέκλόνήού μικράς περ·βάλλεται δυσχερείας 
«Έν τή καθ’ήμας κοινωνία,—και έννοοϋμεν, χάριν 
«δικαιοσύνης, μ.όνην τήν ένταύθα,- καθ’ ήν ούτε π.1ίρ·

χορεία ειδικών όημοσιολόγων καί συγγραφέων- 
«έμορφώθη άχρι τοϋ νϋν, ούτε διακεκριμέναι άπ’ άλ- 
«λήλων τάξεις άναγνωστών, ή ΰπαρξις ειδικών δημο- 
«σιογραφικών οργάνων έστί προδήλως τών άδυνάτων. 
«Έν άλλαις λέξεσι, και νύν καί έπϊ πολύν χρόνον ού- 
«δυνησόμεθα έχειν έφημερίδας καί περιοδικά γνησίως 
«φιλολογικά, ιατρικά, άρχαιολογικά, παιδαγωγικά, 
«βιομηχανικά, καί τά παραπλήσια· όθεν κατ’ άνάγ- 
«κην πάν περιοδικόν ένταύθα έκδιδόμενον ού δύναται 
«μή μετέχειν έν μέρει τοΰ χαρακτήρος έκάστου τού- 
«τών, έν ώ άφ’ ετέρου ού δύναται άφοραν άποκλει- 
«στικώς, ούτε ποός μόνην τήν μερίδα τών σοφών και 
«λογίων άναγνωστών, προορισμόν έπιστημονικόν α— 
«ναγράφον, ούτε πρός μόνην τήν μερίδα τοϋ λαού, 
«δημώδη προαιρούμενον άποστολήν. Πολλοί λόγοι 
«ώδήγησζν ήμάς είς τήν σκέψιν, ότι, τό γε νϋν εχον,. 
«όφείλομεν άκολουθήσαι μέσην τινά οδόν, ήτοι επι- 
«στημονικήν άμα καί ψυχαγωγικήν, ίκανοποιοΰντες 
«όσον ήμίν έφικτόν διά τής ποικιλίας τό φιλαναγνω- 
«στικόν αίσθημα έκάστου είς οίανδήτινα τάξιν άνή- 
«κοντος. Οΰτως, έν ίκαστω τεύχει εύρήσει ό άνοε- 
«γνώστης συνήθως έν άρχή μέν έν ή δύο άρθρα φίλο·· 
«λογικά, έπιστημον.κά, ή καί ένίοτε έκκλησιχστικά,
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»έπΐ νέου η παλχιοΰ θεάατος. έφε'ν,ς ο' ΰλτν μάλλον 
«ψυχχγωγικ’/jv, διηγήματα ηθικώς χμεμπτζ, εκθέσει; 
«περιηγήσεων κχΐ εθνογραφία;, νεωτε'ρα; έφευρε'σε'.; 
«και ανακαλύψει; κχΐ βρχχε'α πάρεργα χρησιμεύοντα 
«έν εΐδει παιδιά; παρά τοϊ; οικογενειακοί; όμΟοι;».

Σήμερον, μετά δωδεκάιιηνον πείραν, δυ- 
νάμεθα εύθαρσώς είπεϊν δτι, τδ πρόγραμμα 
ήμών κατά μένα μέρος πιστώς έξεπΛηρώσα- 
μεν, όσω ήν δυνατόν έν τώ κέντρω τούτω, ου 
τά παντοΐα προσκόμματα Λανθάν-ουσιν Ισως 
μόνον απωτάτους τινάς τοϋ Περιοδικού άνα- 
γνώστ-ας, ών επομένως καθίσταται δυσχερές 
και τδ έπικα.Ιεσθήναι τήν έπί ταΐς έΛΛείψτεσιν 
ήμών ευμενή έτιείκειαν. Τάς έΛΛείψτεις ταύ
τας ήμεΐς αυτοί σύνισμεν, όσαι δέ τούτων εί- 
σίν επιδεκτικοί συμπΛηρώσεως, έφεΛκύσουσιν 
ήμών τήν συυτονωτάτην μέριμναν κατά την 
εφεξής πορείαν τοϋ Κόσμου. Μια τών έΛ- 
Λείψεων έθεωρήθη ύπό τινων και αύτη, δτι ού
χί πάντες οί έν τη πέρυσιν έκδοθείση ’Αγγε- 
Λία δνομασθέντες Λόγιοι μετέσχον της τοϋ 
Περιοδικού συντάξεως, ά.ΙΛά τινες μόνον τον 
των. ’Επί τούτου παρατηροϋμεν δτι άΛηθώς 
τινές τών άγγεΛθέντων Λογιών δεν έτίμησαν 
ημάν διά της έκπΛηρώσεως της δοθείσης ήμΐν 
υποσχέσεων, άΛΛ’ άφ’ ετέρου δέν έπρεπε νά 
διαΛάθη τήν προσοχήν έκαστου δτι τής συν
τάξεως μετέσχον και άΛΛοι τινες των διακε
κριμένων Λογιών, ών τά ονόματα έν τή Άγ- 
γεΛία ήμών δέν πεμιείχοντο.

ΑΛΛ’ ή των έΛΛείψτεων έν γένει συιιπΛήρω- 
σις καί ή των έργων τούτων βαθμιαία βεΛτίω- 
σις ποΛΛήν έχει, τομίξομεν, σχέσιν προς τήν 
παρά τοϋ δημοσίου ύποστήριξιν καί προς τδ 
ύπέρ αυτών ενδιαφέρον τής φιΛομαθούς και 
τής εύπορου τάξεωτ. Έτυχεν ό Κόσμος ε
παρκούς παρά τον όμογενοΰς δημοσίου ύπο- 
στηρίξεως έπιτρεπούσης αύτώ ινα προθαίνη 
βεΛτιούμενος καί πάσας εκείνου τάς απαιτή
σεις έκπΛηρών ; Εις τήν έρώτησιν ταύτην ά- 
ποκρινόμενοι ούδόΛως διστάξομεν δηΛώσαι 
τήν άΛήθειαν ότι, ύπό οικονομικήν έποψ-ir, ή 
χατά τό πρώτον τούτο έτος έκδοσις τοϋ Κό
σμου ποΛύ απείχε τοΰ καΛύψται τάς δαπάνας 
αύτής, άΛήθειαν, ής τήν πικρίαν καί τήν 
θετικότητα γινώσκουσιν έκ τοϋ σύνεγγυς ού 
μόνον ό έκδοτης, άΛΛά καί τινες ατομικοί 
τούτου φίΛοι, οί σνντεΛέσαντες ίνα μή ή έκδο- 
σις αύτού προ τής Λήξεωη τού έτους διακοπή.

Ούχ ήττον, απέναντι τής θέσεως ταύτης 
έσχομεν τδ ήθικώς Ικανοποιητικόν φαινόμε
νου τής ποΛ Ιαχόθεν, έγγράφως τε καί προ- 
φορικώς, διαθιθασθείσης ήμΐν έπιδοκιμαστι- 
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κής καί εύμενοΰς κρίσεως τής κοινής γνώ
μης έτί τή πορεία καί τώ διαγράμματι τοϋ 
Κόσμου.

Τούτων ούτως έγόντων, έξακοΛουθήσομεν 
τήν έκδοσιν τον ί< ώμου καί κατά τδ β’. έ
τος; Τούτο έζηρτηται έκ τοϋ άποτεΛέσματος 
τής νέας έπικ ίήσεως, ήν ποιούμεθα προς τήν 
φιΛομουσίαν τοΰ όμογενοΰς δημοσίου, δπερ, 
έχιν ήδη δωδεκάμηνον πείραν τής τάξεως 
καί ακρίβειας, μεθ ής παρά τάς άπαντώσας 
δυσχερείας καί έπί βαρυτάταις θυσίαις ένεαεί- 
ναμεν εις τήν έκτέΛεσιν τών ύπεσχηιιένων, 
έΛπίξομεν δτι δειχθήσεται προθυμότερου είς 
τδ παρασχεΐν τώ Κόσμω τό έρεισμα τής εαυ
τού συνδρομής.

Προκειμένης δέ τής έκδόσεως τον Κόσμου 
κατά το δεύτερον έτος, απαραίτητον κρίνομεν 
δηΐώσαι ότι τάς περί προγράμμάτος αύτοϋ 
πέρυσι διατυπωθείσας ιδέας ήμών, άς ανωτέ
ρω άνετυπώσαμεν, ή δωδεκάμηνος ήμών πεί
ρα μετέτρεψ-εν έν μέρει κατά τήν έξης έν
νοιαν. Κατείδομεν δηΛονότι δτι ή άναπΛήρω- 
σις τής παρ’ήμΐν ένταύθα έΛΛείψεως ειδικών 
έπιστημονικών καί ψυχαγωγικών περιοδικών 
συγγραμμάτων δι’ ένός καί μόνου, άκοΛου- 
θοϋντος, ώς έΛέγομεν, μέσην τινά οδόν, έπι- 
στημονικήν άμα καί ψυχαγωγικήν, καί Ικα- 
νοποιοϋντος, δσον ήμΐν έφικτόν, τό φιΛανα- 
γνωστικόν αίσθημα έκαστου είς οΐανδήτοτε 
τάβν ανήκοντας, ποΛ.Ιάς συνεπάγεται τάς 
δυσχερείας, ένεκα τοϋ κυρίως έμπορικοϋ χα
ρακτήρας τοΰ ήμετέρου ένταύθα κέντρου, έν 
ω ποΛυάριθμοι είσίν άτυχώς οί άντιπαρερχό- 
μενοι μέν τά σοβαρά καί ’εμβριθή άναγν ώσμα 
τα, μόνον δέ τοΐς τερπνοΐς καί ψτυχαγωγικοΐς 
άσμενί^οντες. Οθεν, κατά τδ προσεχές δεύ
τερον έτος, ύπείκοντες είς τήν κΛίσιν ταύτην 
τής πΛειονότητος τών αναγνωστών τοϋ Κ,ό- 
σμου, ιδιαιτέρως έπιμεΛησόμεθα τής ποικι- 
Λίας τής ϋΛης διά τής δημοσιεύσεως νέων τι- 
νών περιηγήσεων άγνωστων χωρών, ’επιτό
πιων τινών περιγραφών, έκΛεκτών καί αμέμ
πτων μυθιστοριών καί διηγημάτων, εκθέσεων 
άφορωσών είς νέας άνακαΛύψτεις, καί Λοιπών 
παραπΛησίων έργων, μή σκοποΰντες άφ ετέ
ρου νά παραιτηθώμεν όΛως τής δημοσιεύσεως 
καί σπουδαίων τινών έπιστημονικών ή φιΛο- 
Λογικών πραγματειών, έζ ών κυρίως δηΛοϋ- 
ται ό βαθμός τής πάρ’ ήμΐν πνευματικής κι- 
νήσεως.

ΣυγκεφαΛαιοϋντες δέ τάς μεταρρυθμίσεις 
δσας προτιθέμεθα είσαγαγεΐν κατά τδ έπί θύ- 
ραις δεύτερον έτος διατυποϋμεν ταύτας ώδε :

α.) Παραδοχή πΛείονος ποικιλίας τών 
περιεχομένων.

β’ή Καθιέρω ις πΛειόνων σεΛίδων είς τό 
ψτυ^αγωγικδν καί τερπνόν μέρος εκάστου 
τεύχους.

γ'.) Δημοσίευσις έκΛεκτών καί ηθικών α
μέμπτων μυθιστοριών ή διηγημάτων.

δ’.) Κατά δεκαπενθημερίαν δημοσίευσις ε
σωτερικές έπιϋεωρήσεως (άνατεθείσης εις 
δόκιμον καί εύτράπεΛον κάΛαμον) άφορώσης 
είς τήν κοινωνικήν καί πνευμ ατικην κίνησιν 
τοϋ έν ΚωνστανζινουπόΛει βίου, καί

ε.) ΒεΛτίωσις, κατά τό ’εφικτόν, τών δημο- 
σιευομένων εικόνων.

Τούτοις <5έ προσθετέου ότι, κατα το παρά
δειγμα. Εύρωπαϊκών τινων Περιοδικών συγ
γραμμάτων άπονεμόντων βραβεία [primes'] 
τοΐς εαυτών συνδρομηταΐς, ά'<εφαοίοαμεν δ
πως ουστήσωμεν καί ήμεΐς ΛΑΛΕ ΙΟΝ πρός 
δφεΛος τών κατα τό Β. έτος συνδρομητών 
τοϋ Κόσμου, καθ’ δ οί κΛηρωθησόμενοι αρι
θμοί κερδήσουσιν ίκΛεκτά βιβΛία ΈΛΛηνικά 
τε καί ΓαΛΛικά, ών ή αξία καί τδ είδος δη- 
μοσιευθήσονται έν καιρώ. Τδ Λαχεΐον τούτο 
κΛηρωθήσεται κατά τόν ’έβδομον μήνα άπό 
τής ένάρξεως τοϋ 6’. έτους- μεθέζουσι δέ τού
του μόνοι, ’εννοείται, οί άποτίσοντες τήν έτη- 
σίαν αύτών συνδρομήν, άχρι τής κΛηρώσεως. 
Τδ πρόγραμμα τοϋ Λαχείου, ού τής κΛηρώσε
ως έφορεύσει πενταμεΛής έπιτροπή, δημοσι- 
ευθήσεται κατά τόν τρίτον μήνα άπδ τής έν- 
άρξεως τοϋ Ε. έτους τοΰ Κόσμου.

Περαίνοντες σημειοϋμεν ότι καί κατά τδ ε
πών έτος ποΛΛοί τών καθ’ ήμάς Λογιών κο- 
σμήσουσι τάς σεΛίδας τού Περιοδικού διά τής 
πεπειραμένης αύτών γραφΐδος δημοσιενοντες 
έν αύτώ ποικίΛας καί έπωφεΛεΐς διατριβάς.

Πεκοιθότες έπι τήν ύποστήριξιν τοϋ δημο
σίου έΛπίξομεν ότι δυνησόμεθα άρξεσθαι τής 
έκδόσεως τοϋ Β'. τόμου τοϋ Κόσμου μετά 
είκοσαήμερον διακοπήν άπδ τής διανομής τοϋ 
τεΛευταίου (ΝΒ .) τεύχους. Τό τεύχος δέ τοΰ
το, περιέχον καί τούς πίνακας τών περιεχο
μένων τοΰ Α'. τόμον, έκδοθήσεται, άντί τοϋ 
προσεχούς Σαββάτου, τδ μεθεπόμενον, ήτοι 
τή 17 Ισταμένον.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ,

ΠΟΖΈΞΕΣΖΤΣ

ΤΑ ΔΥΟ ΝΕΦΗ.

τή Κυρία ·Ι. Α.
Έμελλ* επεί ούδε'πω κακόν γ’ άπώλετο. 

[ΣΟΦ. ΦΓλ. 444].

ΙΙαρ’ ά.ΙΛή.Ιον<: έχάθηντο παΐς χαι παιδίσκη, 
ρόδου κάΛυξ, θαΛΛός κυπαρίσσου.

Φί.Ιτρον ηνου α’ντοίκ, δ οίδέποτε θνήσκει, 
π.Ιήν έγγί’ΐ; χαίνει φάρυγί; αβύσσου.

~Ην ή κόρη αγνή ώς χιών τών όρέων, 
ώο δ έρως ό πρώτος ήδεϊα, 

Εν τδ στήθος αυτής καίει οΛη τ’ ωραίου 
ή πιστή μέχρι τάφου καρδία.

ΠΛήν εκείνον ψυχή το.Ιμηρά ετυράννει, 
και κατέσκεΛΛε πρόωρον γήρας.

Έξανίσταται κ’ έμφοβος αίφνης Λαμβάνει 
τάς Λεύκάς τής νεάνιδος χεϊρας.

Και καΛύψας α’υτάς ασπασμών δυσιρώτων 
δύο νέφαΛα δείκννσι, Λάβρας

Καταιγίδας έγκΛεϊον βζρύ ήν τδ πρώτον, 
έΛαφρότερον τ’ άΛΛο τής αύρας.

Καί προίχώρουν δμοΰ, πΛήν ιδού μετ’ όΛίγον 
σννηντήθησαν αίφνης, καί μόνον 

Τδ βαρύίήοφον έμεινε νέφος, ou-οϊγον 
τά πτερά είς τδ πνεύμα χειμώνων.

Και ριγήσας—ε’Ω ίδεη—φωνεϊ, πΛήν έκείνη 
είς τδ στήθος αυτού κρεμαμένη,

__ « Τών ανθρώπων τάς τύχα·:, άντεΐπεν, ιθύνει 
πανοικτείρμων σοφώς ειμαρμένη.

Μετά σού είς άφάτου τρυφής μεθυσθεϊσα 
θυμηθείς, άκηράτους κρατήρας, 

’Άν ώς νύν μέ φιΛής, παρά σέ μαρανθείσα, 
τάς βονΛάς ε’νΛογήσω τής μοίρας.»—

Χρόνος ήδη παρήΛθε ποΛύς. Πού ή τΛήμων ; 
Έφ’ ορμής απηνούς άνηρπάγη.

ΠΛήν ή Άτη εκείνον είσέτι δηΛήμων 
πρδς τήν χαίνουσαν άβυσσον άγει.

ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗΣ.

—— OHH·----

Τά τελευταία τεύχη τού «Κόσμου» 
δέν άπεστάλησαν πρός τούς συνδρομη
τές καί προς τάς επιστασίας, ών καδυττε- 
ρούνται αι συνδρομαί, Οέλουσι δ’ απο- 
σταλή άμα τή άποτίσει τών οφειλομένων.
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Η ΑΡΠΪΙΑ.
"Αλλον ού τιν' εγωγ’ οί^α ζλύων ού&’ έ’σιίον [Λοίρα 

τοϋ^’ έχΟίονι συντυχόντα θνατών.
[10*. φ5. 678],

Τής οδύνης, χα.Ικέντερε Άτη, 
τα ρικνά σου άπόστρεψον στήθη. 
Τίς σοι νόμος τα θύματα τάττει ; 
Χαϊρε, νύμφη ψυχρά, ή ύστατη 
τών αυγών μον ρανις έζηντ.ίήθη.

Ή παστάς σον, πνθμήν τής αβύσσου, 
τρυφερόν έτι παϊδα μ’ έδέχθη, 
π.Ιήν ωχρά, ώς νέκρας, ή μορφή σου, 
αδου πΰρ οί πικροί άσ-ασροί σον, 
κ’ αί θωπεΐαί σου στύγια έχθη.

" Ιδε τόσοι πώς χαίρουσιν ά.Ι.Ιοι· 
στιγμήν Λϋσον τάς πέδας σον μίαν. 
Έν έμοί πηκτίς άγνωστος ψά.Ι.Ιει, 
και καρδία παράφορος πά.Ι.Ιει. 
doo μοι .Ιήθην, δός καν ηρεμίαν.

‘Εζανίστην καί ή.Ιπισα. Οίμοι, 
σκε.Ιετώδη έθ,έτεινε χείρα, 
καί μοί είπεν — «Ει βού.Ιη β.Ιασφήμει· 
έμός άπαζ ούδείς απιστεί μοι, 
καί δακρύων σοί έ.Ιαχε μοίρα».

ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗΣ.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.
Έν τοΐς έν τψ ήγουμένψ Τεύχει δημοσιευθεΐσι ποιή- 

μασι τοΰ ΑΠΟΔΗΜΟΥ 'πό τόν τίτλον Πόθοι, πάρει- 
σέφρυσαν τυπογραφικά αμαρτήματα εις τινας στίχους, 
οΰς άναδημοσιεύομεν διορθωμένους ώδε :

Σελ. 806, στήλ. γ'. στίχ. 29, 
Άντη δεχόμενη εύοσμου 

Σελ. 807, στήλ. α'. στίχ. 9 
Φαιδράς μουσικής τών Χαρίτων 

Αυτόθι, στήλ. β'. στίχ 5, 
Φι.Ιάρεσκος δέν είμ' ώς άΛΛοι

Αυτόθι, στήλ. β'. (κάτο,θι) στίχ. Η
"Αχ ! βρύει ά.ΙΛοσ’ αύπνος πηγή, αυτόν

Αυτόθι, στίχ. 20,
Ων τούς άρρήκτονς θεσμούς νους διορών έντρνφα.

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

Άρ. 355. αίνιγμα.— Σινδών, Σιδών.
Άρ. 356. » —Ασπασία.
Άρ. 357. » —Ήράκ.Ιεις.
Άρ. 358. » —Νεφέ.Ιη.
Άρ. 359, αεχιγριφος.— Ούδείς έν τώ κόσμω 

αναμάρτητος.
Άρ. 360 κτβολεχον.— 

) Λ Η 
Λ Τ η 
ΠΩΣ

Άρ. 36 ί. γρίφος. — Ή μ,εξικαν&χή χώρα 
φόλα ’Ισπανούς φρονεί.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ·
ΑΡ. 369.—ΑΙΝΙΓΜΑ

Μετ’ άλλήλους εύνασθέντας πρώην ς’ τήν αυτήν κοιτίδα, 
'Στους Δελφούς θέλεις μας εύρη, αφελών τήν κεφαλίδα.

ΑΡ. 363.-ΕΤΕΡΟΝ.
Μέρος λόγου μέν υπάρχω, πλήν εύρίσκομαι εις δλα : 
Είς ανθρώπους, είς θηρία, είς τά ά'νθη, καί έν γένει 
’Στους ίχθύας, είς τά σκεύη καί είς τών πτηνών τά γένη, 
Είς τά δένδρα, είς τά δρη, κ’ είς αυτά τά ιοβόλα.

Έάν θέλει; νά μέ λύσης, 
Κύτταξε τό άτομόν σου, καί εΰθυς θά μέ γνωρίσης.

ΑΡ. 36 4. —ΕΤΕΡΟΝ.
Μέ εχει; σκεύος ευχρηστον έκ ξύλου ’στήν οικίαν 
Τά τρία μου άν χωρισθοΰν, πετώ ’στήν ’Ισλανδίαν.

ΑΡ. 365.—ΕΤΕΡΟΝ.
Καί πρόθεσις και σύνδεσμος καί όρος καί εν σϊ 
Τό όνομά μου συνιστα, όπερ θά εΰρης σύ.

Έ» Ίσμοηλίω, Π. Μ·

ΑΡ. 366. - CHARADE.
Mon entier vous conduit έ bon port, 
Sans mes trois derniers vous 6tes mort.

Batoum, Marie P.
AP. 367. —ΛΕ3ΙΓΡ1ΦΟΣ.
Είμαι, μόνον άν κινήσαι.
Σταματάς ; ούδέν τότ’ είμαι.
Έπ’ έμοΰ ϊνα σταθής 
Δι’ έμοΰ καί θ* άναβής. 
"Απας έπ’ έμοΰ, ώ φίλε, 

’Ή όμίλησον, ή φύγε.
Βατοΰμ.· Μαρ. Π.

ΑΡ. 368.— ΓΡΙΦΟΣ.

Ζωγραφική φιλοσοφία j έκατόν

ταετηρίς του c το sec τ L S Τ Α. Μ.


