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ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΙΦΙΛΙΝΟΣ 

ΤΡΔΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ.

Μονάχο; άκμάσας κατά τό δεύτερον ή- 
μισι» της 11 ης έκατονταετηρίδος, ανεψιός 

δε ών τοϋ ομωνύμου ΠατριάρχουΚωνσταν- 

τινουπόλεως. Κατ’ εντολήν τοϋ αϋτοκρά- 

τος Μιχαήλ Ζ'.τοϋ Παραπίνακίου, τοϋ άπό 
1071 —  78 βασίλεύσαντος, συνέταξε 
6 Ξιφιλΐνος βιδ.Ιιοθ/μψ·, σύγγραμμα δ- 

μοιον τφ  υπό Θεοδοσίου του νεωτέρου 

χατά διαταγήν χαί υπό έπιτήρησιν Κων

σταντίνου τοϋΠορφυρογεννήτου συνταχβέν- 
τ ι ,  άλλ* έπιτομώτερον εκείνου· διότι ή 
ΰπό Θεοδοσίου συνταχβεΐσα β ιβ .Ιιοθήχη  
συνέχειτο εξ εκλογών παντοιων συγγραμ- 

μ,άτων, Ιστορίας, ήίικής ιριλοσοιρίας,γεω
γραφίας, πολίτικης, άγροτικής και οικια
κής οικονομίας καί φυσικής ιστορίας, ένφ  

τδ εργον τοϋ Ειφιλίνου ήτο άπλή επιτο
μή τής 'Ρωμαϊκής ιστορίας Δίωνος τοϋ 

Κασσίου, διηρημένον εις τμήματα, ών 
έκαστον περιείχε τα κατά την βασιλείαν 
ενός των αύτοκρατόρων συμβάντα, καί ο- 

λον <5μο3 περιελάμβανεν εν συνόψει 44  
κεφάλα;» ή βιβλί* τής ιστορίας τοϋ Δίω

νος, άπό τοϋ 36 ου μέχρι τοϋ 80 ου, έν 
οίς περιείχετο tSiqt τό περί 'Ρωμαίων 
αύτοκρατόρων μέρος τής Ιστορίας ταύτης. 
Των πρώτων είκοσι βιβλίων, άτινα έσώ- 

ζοντο μετά των τεσσαράκοντα τεσσάρων 
ανωτέρω βιβλίων μέχρι τής 12 ης έκα- 

τονταετηρίδος, συνέταξεν επιτομήν ό Ζω- 
νορϊς. 'Η επιτομή αυτη τοϋ Ξιφιλίνου 

δέν κατατάσσεται μεταξύ των έργων τών 
Βυζαντινών χρονογράφων.

A. I.

Ν Ε Α Ρ Ο Υ  Ζ Ε Υ Γ Ο Υ Σ  

ΒΜΕΡΟΑΟΓΙΑ.

μϊτάφρισις εκ του Γαλλικού 

ν.ΎΟ

II. ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΟΥ.

Έ χεΐνος  μέν εγραφε λακωνικώς επί 

ημερολογίου καθ’ εκάστην έσπέ'ραν τα κα

τ ’ αΰτόν άρχίσας άπό τής 3 ης ’Οκτωβρίου 
τοϋ έτους 1869 ουτω· « Σήμερον διωρί- 
σ9ην ΰπολοχαγο; του 21 ου ίππιχοϋ 

τάγματος τών cl»asscurs· » χατα πάσαν
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2s 31 ην Δεκεμβρίου έναποθε'των εν τώ 
γραφείφ το ήμερολόγιον τοΰ λήξαντος έ
τους μετέβ3ΐνεν εις τό τοΰ άρχομένου.

’ Ε χείνη  δέ μάλλον έπιμεμελημένως 

χαί εκτενέστερον, άγαμος έτι ούια, εγρα- 
φεν εντός τόμων, λαμπρώς δεδ.μένων, τό 
ήμερολόγιον τοΰ βίου αυτής άρξαμε'νη α

πό τής 17 ης Μαίου τοϋ έτους 187G διά 
τής φράσεως : « Σήμερον φορώ τήν πρώ- 
την μόυ μακράν έσθήτα. » Νυμφευθεΐσα 
δέ τήν 17 ην Αΰγούστόυ i οΰ έτους 1879 

διέκοψε μέν το ήμερολόγιον αυτής, διετή- 
ρει όμως τούς ωραίους εχείνους χαί χρυ- 

ίοΰς τόμους, έν οίς έμπεριείχετο ή άπό 
τής πρώτης μακράς έσθήτος μέχρι tou 
γάμου αύτής ιστορία.

Καί έχεΐνος βεβαίως ένυμφεύθη τήν αυ

τήν ήμέραν τρΰ ςιύτοϋ έτους· άλλ’ αντί 
νά δια^όψβ τας καθ’ ήμέραν σημειώσεις 

του έξηκολούθει αύτάς, ώστε μία των 
θηκών τού γραφείου του ήτο πλήρης έχ 
τών μικρών ετησίων χειρογράφων, έν οίς 

απας 6 βίος αΰτοΰ άπό τοϋ ρηΟε'ντος ση
μείου ητο γεγραμμένος, χαί τοι λίαν ?yv-
τ ό μ ω ί ,  χαί τα  οποία  ενίοτε άναγινώ σχώ ν 

λ ία ν  ευχα ρ ισ τε ίτο .

Τήν 19 ην λοιπόν ’Οχτωβρίου τοΰ έτους 

1881 ό νέος ύπολοχαγό; γενόμενος ήοη 

αρχηγός δ).η; Ιππικής ίλη; είργάζετο έν 

τώ δ.ωματίψ αΰτοΰ περί τήν 10 ην μ. μ. 
$>ραγ χαί στηρίζων τήν χεοαλήν επ ’ άμ- 

ίβ.οτέοων τών νείοών εσυλλονίζετο αν χα-t » t + k *
5 α τό Ιτος 1878 ή χατά τό 1879 είχε 
Ι^μοσίϊΰσει έν τ^ στρατιωτική των Πϊ~

ρισίων έφημερίδι πραγματείαν περ! τήί 

τοΰ Αυστριακού ίπΛίκοΰ σκευασίας χαί 
στολής. Σκεφθείς δέ δτΐ ίσως ήθελεν ίΰρει 
τοΰτο έν τοΐς ήμερολογίόις, άνοίξας τό 
γραφεϊον λαμβάνει τυχαίως τό ετος 1879 

χα!, ένφ έζήτει, σταματάται. αίφνης υπό 

σελίδος τινός, χαί άναγινώσκεΐ Ολίγον χαί 
μειδιών εγείρεται έχ τοϋ γραφείου χαί 
μεταβάς εις τό άνάχλιντρον βυθίζεται είς 
τήν μελέτην. Λησμονήσας δέ χαί πραγ
ματείας χαί ίππιχάς στολάς επλεεν έν 
τώ ώκεανφ τοΰ παρελθόντος όΐέ μέν μει-. 
διών, ότέ δέ συγχινούμενος χαί σφογγίζων 
διά τοΰ δάχτυλου δλίγα δάχρυα ό κ*λ<ίς 
έχάνος νεαρές λοχαγός.

Ά λ λ ’ εκείνου ουτω ρεμβάζοντος, ανοί
γεται ήρεμα ή βύρα καί ξανθή χαί χα - 
ρίεασα κεφαλή προβαλλομένη αντανακλά
ται έπί τών έν τψ δωματίψ βΐκόνων . . . 

Άρά γε μήπως κοιμάται ; ( έσκέφθη ή 
νεάνις·) χαί δμως πρό μ’.χροΰεΐχεν έχβάλει 

αΰτήν λέγων δτι δέν ήδύνατο να έργασδ^, 
δτε ήτο παοοΰσα, διότι ανησυχεί αυτόν 
καί εμπόδιζε περισπώσα τήν προσοχήν 
αύτοΰ καί τόν νοϋν. Ταΰτα ξ ί  σκεπτομένη 

έβάδιζεν ήρεμα χαί έπί τών άχρων τών 
δακτύλων πρός τό άνάκλιντρονκαί εσυλλο- 
γίζετο ποϋ νά τόν άσπασΟ^ αΐφνιδίως, *ίς 
το μέτωπον, ή εις τήν π»ρειάν, ή π».ν- 

τ?χοΰ αν ητο δυνατόν· διότι ήτο εΐσέτι 
μιχρά καί ήγάπα τό ου?ω παίζειν ή ξαν- 
9ή έχείνη καί ωραία νεάν.ί. ΆφιχΟε’.σα δε 

παρ’ αντόν καί σταματήσασα τήν άνα- 
πνοήν ειδεν οτι δέν εχοιμάτο, άλλ’ ανε
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γ ίννσ κ ι μ ιτα  μεγάλης προσοχής. Αίφνης 
δμως άναροΰσ* έπί τοΰ τετραδίου « 16 rj 
Ιουνίου. Τήν αγαπώ! » cr 17 rj 'Ιουνίου 
τήν άγ«πώ ! ! a

— ΤΙ «V  αΰτα ποϋ βλέπω ; άνέκρα- 
ξ«· τι ιίν ’ βύτά! καί δάκρυα χέουσα καί 
?χιδόν λιιπόβυμος ήίελε βεβαίως πέσει, 

£ν εκείνος {γερθείς, αμέσως δέν ΰπεστή- 
ριζ*ν βύτήν. Άλ.λ’ έχείνη έξαχολουθοΰσ* 
ν«  χλαίτ) καί όλολύζουσα Ιλεγεν:

—  1 β τρ Ιουνίου. Τήν άγαπώ ! 17 τ) 
Ιουνίου τήν άγαπώ ! ! καί σήμερον 19 »j 
Ιουνίου ! . · .  'Αλλην λοιπόν αγαπάς ! 
ΎΑ ειναιι φριχτόν ! είνειι φριχτόν !

Έχεΐνος δέ τότϊ σφογγίζων τα δάκρυ* 

αυτής δια δύο ασπασμών.
— Ίδέ λοιπόν, τρελλή, ΐδέ, εΐπ* χαί 

ήνβις* τήν πρώτην σελίδα, i f '  ης ητο γ*- 
γρειμμένον 1879.

— ΤΑ ! άνε'χραξε τότ* εκείνη μετά χ · -  

ράς καί μετά τινων ΰπολειπομένων Στι 
λυγμών, έγώ ήμην ! έγώ ήμην ! Καί ταΰ
τα λέγουσα προσέθηχεν άφελώς καί άπε- 
ρισκέπτως :

—  Έχράτεις χαί σΰ λοιπόν ήμερολό- 
γιον ;

— Τί σημαίνει αυτό τό χ α ί σ ύ ;  . . 
λοιπόν.; . .  .

’Επειδή δέ ήναγχάσ9η νά όμολογήσ/) 
οτι αν ίχεΐνος έκράτει τό ήμερολόγιόν 
του έπί μιχρών τετραδίων, αυτη εγραφεν 
«πί ωραίων τόμων, καί επειδή ελεγεν αΰ- 
τφ  — Δεϊξον νά ι’δώ αν υπάρχουν τρί* 
βπιφωνηματιχά ιΐς τήν 18 ην Ιουνίου καί

αν τέσσαρα εις τήν 19 ην, εκείνος,
— Δέν γίνεται εΐπ*· πήγαινε νά φέ- 

ρτ̂ ς χαί τά ’δικά σου καί τότ* βά τά πα - 
ραβάλωμεν χαί 8ά ίδοϋμε ποιος εχει πε
ρισσότερα επιφωνηματικά.

Καί έχείνη, χαίπερ μή δέλουσα νά δ ε ί- 

ξ̂ Ι τά έαυτγ,ς, δμως ΰπό τής γυναικεία; 
άχατασχέτου περιέργειας χινουμένη σπεύ

δει πρός ζήτησιν τοΰ έτους 1879 χαί ε
πιστρέφει μετά τριών τόμων άρχετοΰ με
γέθους.

— Τρεις τόμοι! ειπ» μετ’ απορίας ε
κείνος.

— Ναί· αί τρεις πρώται ^τριμηνίαΐ. 
Καί σύ γιά δλον τό ετος μόνον αυτό τό 
τετράδαν έχ ε ις ;

— Πολλά πράγματα ήμπορεϊ κανείς νά 
'π ξ  μέ όλίγας λέξεις* θά ίδ^ς. Έ λα τώ 
ρα κάθισε στο πλάγι μου* χωροΰμιν καί 
οί δύο είς τό άνάχλιντρον.

— Ιίολύ καλ.ά . .  . Μά ό χ ι! όχι ί
—  Και γιατί ό χ ι ;

— Διότι ήμπορεϊ νά είναι είς τό τε- 
τράδιόν μου πράγματα ποΰ δέν πρέπει νά

ι% ·
— Καλά λες· καί έγώ ήμπορώ νά έ

χω πράγματα ποΰ δέν πρέπει νά iciji. 
θά  καθίσωμεν λοιπόν αντίκρυ καί άντίχρυ 
χαί θά διαβάσ^ ό χαθείς δ,τι θέλει. 'Αρ- 
y iσε λ.οιπόν.

— Ό χ ι, είπεν εκείνη. ’'Αρχια* νά 
μοΰ δώσν,ς θάρρος.

— Καλά* μά άπό ποΰ νά άρχισω ;
— Άπό ποΰ νά άρχισες ! .  . .  "Αρ

χισε άπό τόν Άρην.
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— Στάσου, είπε τότε εκείνος· αυτό 

νομίζω δτι είναι εις την πρώτην δεκα
πενθημερίαν τοϋ Μ α ίο υ ... Ναί, ναί, ι 
δού: « Πέμπτή· 15 ϊι Μαίου παρά τφ 

χ. ’Ερρίκφ έμπόρω. Άρης, 'ίππος πυο- 

ρδς επτά ετών. Ένδειξις τοϋ κατβλόγου: 
’Ε ξαίρετος πρί>ς ιπ π α σ ία ν , η η όΰ  χ α -  
Λως, σννε ίθ ισμένος κ α ί π  ξι be y v v a tx t ia v  
ίπΛ άσ ία ν . Θα πωληθ^ τί) 21 η Μαίου. 
*0 Κάρολος {Λθί τον συνιστφ. » Καί δύο 
σελίδες άπωτέρω : « Σαββάτψ. 17 r, Μα

ίου. Είδον τόν Άρην* φαίνεται εξαίρετος· 
ΐό ΐίμημά του θά αύξηθ$ ίσως μέχρι 
2 ;500  φράγχων. » ’Επί ΐέλο ις δέ μετά 

ΐέσσαρας σελίδας : « Τετάρτή τ7| 21 rj 

Μαίου. »

—  Ά  ! είναι ήμέρα ποϋ συνηνΐήθημεν 
Λρώτην φοράν ·*ίς τον σιδηρόδρομον έν- 
Θυμοϋμαι την ημερομηνίαν.

— Καλά λες* άχουσε λοιπόν :

« Τετάρίτρ· 21 Μαίου. Εις τό ΰπουρ- 

γεΐον τών στρατιωτικών. Εις της άδελ- 

φής μου. Αγορά τοϋ Άρεως αντί 1,900 
φράγχων. Κατά την επιστροφήν εν τϊ) ά- 

μαξοστοιχί^ θε/χτικωτάτη νεάνις καθη- 
μένη άντιχρυς έμοϋ. »

—  Είναι ε ΐζ ι γραμμένο ; Θαρρώ πώς 
tb  τεργιάζεις λιγάκι άπό φιλοτιμίαν.

—~ Δεν τεργιάζω τίποτε.

—  Δεϊξέ μου λόιπόν νά ΐδώ.
—  Νά· χύτταξε.

— ’ Δ ! ναί· βλέπω . . . θε.Ιχ τ ικω τά - 
tt j . , . ναί.

— ’Έλα τώρα σύ . .  . θα  εχτ ς̂ βέβαια 

ν.άτΐ τι χαΐ σύ τήν 21 ην.

— Θαρρώ πώς εγώ δεν εχω τίποτε. 

Μήπως νομίζεις πώς θά εχω εν τι) επι~ 
c tp o (fij θε.Ιχ τ ιχΰτατος ν ε α ν ία ς  χαθήυε- 
νος ά ντ ιχ ρυ ς  έμοϋ ;

—  “Οχι θε.ϊχτιχώ τατος ν ε α ν ία ς / . ,  
αλλά τέλος πάντων ήμπορεϊ νά ?χ$ς τ ί
ποτε.

— Καλά λοιπόν γιά νά μη μείνϊ| 
τό ’μμάτι σου, ας ίδοΰμε τί εχω.«Τετάρτή 
τ^ 21 r) Μαίου. Εις τό Λοϋβρον . . .  Εις 

τής θείας μου . . .  Εις τήν "Εχθεσιν . . . »  
Βλέπειφ; σοϋ λέγω δτι δέν είναι τίποτε . . 
Μπά! βλίπω κάτιτι* για άκουσον:

« ’Εν δέ τώ σιδηροόρόμω χατά τήν ί 
α πιστροφήν νεανίας καθήμϊνος άντιχρυς 
« έμοϋ μέ παρετήρει χαθ’ δλην τήν πο- 
α ρείαν χαί οτε μέν εγώ άνέβλδπον, εκεί- 
« νος κατένευεν· ευθύς δ’ ως εγώ χατένευον, 
« εκείνος έξηκολούθει παρατηρών με oil
er τως, ώστε άπό τοϋχωρίου Κ. δεν έτόλ- 

 ̂ α μησα πλέον νά άναβλέψω φοβουμένη μή 
« συναντηδώσι πάλιν τά βλέμματα ημών.

! « Λαβοΰσα δέ τότε τό εν τψ θυλακίψ μου 
« άγγλικόν βιβλίον άνεγίνωσχον μέν, άλ- 
« λά τήν εσπέραν ήναγχάσθην νά έπανα- 
α λάβω πάντα δσα ένόμιζον οτι ειχον 
« άναγνώσει εν τφ  σιδηροδοόμφ. »

— ’Εξακολουθεί· τί σταματάς; βλέπω 

δτι είναι χαί άλλα.
- ·  Ναί· μά αύτά είναι ασήμαντα.
—  "Οχι, ο / i ’ νά ΐά  διαβάσιρς ολα· 

εγώ έδιάβασα. ολα τά ’δικά μου.
— “Ω! εσύ . . . εσύ . . . έχ*τάλ«β»·

ΕΥΞΚΙΝΟΣ

τήν κάθε φορά θά εχγ,ς κάτι ξηράς ξηράς 
σημειώσεις, ενώ εγώ θά έκθε'σω όλονέν 
λεπτομερείας. Μή θάρρος δμως . . .  Νά 
ίδΐ-,ς τί συνέβη: ’Εκείνη ή Κ. Ευ
λαλία, ή διδασκάλισσά μου, [δτε άνεχώ- 
ρησε, με είπε: Κόρη μου, γράφεις αρκε
τά καλά· άλλα πρέπει νά έξακολουθ^ς 

νά καταγίνεσαι· διότι οπως γιά  τό πιά
νο δλο πρεπει κανείς νά κάμ^ σκάλες, 
ετσι καί για το καλόν ύφος, πρέπει κα
νείς δλο νά γράφΥ). Κάθε βράδυ λοιπόν 
γράφε τρεις ή τέσσαρας σελίδας περί ο- 

ποιουδήποτε πράγματος καί αν θέλ^ς πε
ρί τών χατά τήν ημέραν συμβάντων σου, 
περί τών επισκέψεων τάς οποίας είτε σΰ 
Ικαμες, είτε άλλοι σάς έκαμαν κ τ λ . »  
Καί διά τοϋτο εγώ έγραφα ετσι εκτε
ταμένα.

—  Καλά, καλά.
—  ’Όχι θέλω νά εννόησες αυτό που 

σοϋ λέγω, γιά νά μή νομίσης τώρα με
τ ’ ολίγον δτι ακούεις εκφράσεις αισθημά

των χαί έκχειλισμοός πάθους, ενψ τίπο
τε άλλο δέν είναι παρά γλωσσικά γυμνά

σματα καί εκθέσεις. Σοϋ λέγω αυτά για 
να μή άπατηθί;ς καί νομίστ,ς . . . .

—  *Οχι, δχι, δέν άπκτώμαι . . .Ά λ 
λα τ ί εχεις παρακάτω ;

—  Στάσου· άχουσε:
α ΤΑρά γε είναι αληθές έκεΐν’ οπερ 

α προχθές ή μάμμη ελεγε: —  Παράδο- 

α ξον! ή μικρά ’Ολυμπίάς αίφνιδίως ά- 
« πέχτησε καλλονήν σπανίαν ! » Τότε 

« δ’ Ιπήλθε μάκρος δι'άλογος μεταξύ τής
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α μητρός καί εκείνης, χοιθ’ δν ή μήτηρ τήν 
« έπέπληττεν οτι προσεπάθει διά τών τοι- 
« ούτων νά διεγείρω τον εγωισμόν μου 
« κ τ λ .  κ τ λ .  Βλέπεις; τίποτε σπου- 
(Τ δαΐον. ’Άρχισε τώρα σύ.

—  Δέν εχω τίποτε τήν 22  αν.

— Οϋτ’ εγώ δέν εχω.

— « Τη 23 5  Μαίου. "Δφιξις τοϋ 

« Άρεως. Δοκιμασία αύτοΰ επί μικρό» 
ί< υβώματος καί έν τφδασει. ’Εξαίρετος.»

Καί γ ια ’μένα τίποτε;
— Τίποτε.
—  Αυτό είναι προσβλητικόν, φίλεμου. 

Ίδές εγώ τί εχω τήν 23 γιά σένα:
« T9i 23 $ Μαίου. Ό προχθές έν τώ 

« σίδηροδρόμφπαρατηρών με νεανίας είναι 
« στρατιωτικός φέρων τρεις άργυράς ται- 
« νίας επί τής χειρίδος· είδον δέ αυτόν 
α άρτίως προ τής ήμετέρας οικίας διερχί- 
α μενον έφιππον ή μάλλον έφ* ίχανήν 

8 ώραν Τϊεριερχόμενον επί τοϋ μικροΰ υ- 
α ψώματος, τοϋ άντιχρυς ημών. Καί ε ι- 
« ναι μέν ολως άνόητον τουθ’ οπερ μέλλω 
α νά γράψω, αλλά τί προς τοϋτο άφοϋ

« ούδείς βλέπει τά γραφόμενά μου; Άρά 
«  γε μήπως πληροφορηθείς δτι κατοικώ 
« ενταύθα ήθέλησενά μοί έπιδειχθ?,; διότς 

β σχεδόν επί ξν τέταρτον τής ώρας εμει- 
« νεν εκεί περιφερόμενος καί πολυειδε^ς 
« ποιών κινήσεις διά τοϋ ίππου αύτοϋ. 
« Ά λ λ ’ άπατάται άν διά τοιούτων κοι- 
« νών μέσων ελπίζει νά μέ προσελχύσιρ.»

—  Ά χ ! πώς μέ αδικείς καϋμε’νη! Ίδέ 

τί γράφω στο τετράδιό μου. JoKtjta~
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σ ΐα  τοΰ u/4peo<:. Τον έδοχίμαζα έχει επά
νω χαί είχα ίδ ιΐ δτι ^το πολύ καλός. 
Τέλος πάντων έξαχολούθει.

—  'Εξακολουθώ: « Τήν δέ εσπέραν
ο μετά το δεΐπνον ερωτώ τον Γεώργιον, 

«  όστις χαίπερ δωδεκαετής ών παίζει είσ- 
« έτι μετα μολυβδίνων στρατιωτών χαί 

«  επομένως είναι έμπειρος περί τα αΰτοΰς 

« άφορώντα, — « Γεώργιε, πώς όνομά- 
«  ζεται ό στρατιώτης ό βέρων τρεις άρ- 
« γύρας ταινίας έπί τής χειρίδος; — Λο- 
« χαγός — Είναι δέ καλός ό βαθμός οϋ- 

α τος; — Άναλόγως τής ηλικίας* διότι έ- 
« νφ χατα τό εικοστόν ετος ό βαθμός ού- 

τος είναι ποθεινότατος, χατα τό πεντη- 
χοστόν είναι απειθής »

« Ά λλ ’ ή μάμμη ήτις προσεΐχεν είς 
α τήν συνομιλίαν ημών, « 'Ακούεις; λέγει 
« πρός τήν μετέρα· ή 'Ολυμπίάς αιτεί 
« παρά τοϋ Γεωργίου πληροφορίας περί 
< τών στρατιωτικών » ’E»cj> δέ έγώ έρυ- 

« θριώ, έχείναι σφοδράν άρχίζουσι συ
ν ζήτησιν, έν vj ή μέν μάμμη έπτβνει τους 
« στρατιωτικούς, ή δέ μήτηο εχραζεν άν- 

« τιλεγουσα δτι ουδέποτε ήθελεν άνεχθή 

α νά μέ ίδ$ είς χ*~ρβς ανθρώπου, δστις 
« νά μή σύρτι άπό φρουρίου είς cppou - 
« ριον . . . .  ’Απορώ τ.ώς γράφω δλας 
α ταΰτας τάς άνοησίας έπί τούτου τοϋ 
« χάρτου· αλλά βεβαίως τοΰτο χάμνω ΐ -  
να υπακούω είς τήν Κ. αν Ευλαλίαν. » 

Βλέπεις τ ί γράφει; νά! αυτός είναι ό 
λόγος. Ή σειρά σου τώρα* έγώ έτε- 
λείωσοι.

ΠΟΝΤΟΣ

—  Τ^ 2 4 $  Μαΐου. Συνάντησις τής 
«  νεάνιδος έκείνης έαίππου έν τώ δάσει. 

« όντως ώραιοτάτη χαί καλώς ίππεύουσα.»

— Αυτό είναι δλο δλο; Αυτό χρειάζε
ται ενα μικρό σχόλιο, θαρρώ.

—  Έ χεις δίκαιον, φίλη μου· αί ση
μειώσεις μου είναι πολύ ξηραί χαί πρέπει 
νά σοΰ κάμω ένα σχόλιον* άλλ.ά φοβού
μαι μή γείνω καταγέλαστος.

— Μή φοβάσαι δέν είναι κανείς εδώ 

πέρα.
— Μάθε λ.οιπόν, ψυχή μου, δτι έχεΐνο 

ποϋ δέν είναι γραμμένο στο τετράδιον, ε ί

ναι γραμμένο μέσ’ στην καρδιά μου. Έ - 
χεϊνη ή μαϊάτιχη πρωία, έκείνη ή συνάν

τησές είς τό δάσος . . . σήμερον, ΰστερβν 

άπό δύο ολόκληρα έτη ένθυμοϋμαι όλα 
μέ δλας τάς λεπτομερείας. 'Ενθυμούμαι 

δτι άπό τάς 6 έως είς τάς 8 είχαμε 
γυμνάσια καί εΐμεθα πλέον βουτημένοι 

εις τήν σκόνην. "Αμα δέ έτελείωσαν τά 
γυμνάσια έγώ αμέσως έπαναφέρω τήν 

ίλην μου είς τόν στρατώνα, άφίνω τό πρώ
τον μου άλογον καί αναχωρώ χαλπά- 
ζων μέ τόν "Αρην.

(άχολουθεϊ).

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ.

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ] Γ α .ίι. ΐα ίο ν  ΰπήρξεν ό 
| δημιουργός, ούτως είπεΐν, τής νεωτέρας 

• Φυσικής, χαταλύσας μετά τοΰ συγχρόνου

ΕΥΞΕ1ΝΟΪ ΠΟΝ ΙΌΣ

του Κιίχωνος τό κράτος τής περίπάτητι- 
χής σχολής χαϊ άναμορφώσας τήν φυσι- 
χήν έπιστήμην διά τών θαυμαστών του 
ανακαλύψεων.

Έγεννήθη έν Πίση τίτ, 15 Φεβρουάριου 
1564 έχ πατρές επισήμου χατά τε τό 

γε’νος χαί τήν παιδείαν, παρά τοΰ οποίου 

έμυήθη τάς μαθηματικάς έπιστήμας, είς 
τάς όποιας καί θαυμασίως έπέδωχεν. ’Εξ 
αυτής τής παιδικής ηλικίας του άνέδιίξε 
μεγάλην καί σταθεράν χλ{σιν πρός τήν 
μηχανικήν και έκτακτον παρατηρητικόν 
ιτνεϋμα. Έννεαχαιδεκαέτης έτι τήν ήλι- 
χίαν έπενόησε τήν*τοΰ εκκρεμούς θεωρίαν, 

αφορμηθεις εχ τών δονήσεων λυχνίας κρε* 
μαμένης άπό τής Οροφής ναού, βραδύτερον 
2έ έφήρμοσε τούτο είς τήν χαταμέτρησιν 
ιοϋ χρόνου χαί είς τήν κατασκευήν ώρο- 
λογιων. Τστερότερον πάλιν, μαθών πα- 
ρα αντλιοποιών δτι τό Οδωρ δέν ύψοϋται 
έν τ^ άντλίςι πλέον τών 32  ποδών, κ*τε- 

νόησεν έκ τούτου τό έσφαλμένον τής τότε 

επικρατούσης προλήψεως, οτι δήθεν ή ®ύ- 
σις άποστρέφετα; τό κενόν, καί διέλυσε 
διά τούτου μέγα φώς είς τήν Φυσικήν.— 
Μετά τοΰτο διά πειραμάτων γενομένων 
άπό τοΰ κωδωνοστασίου τής Μητροπόλεωί 
καί ένώπιον πλήθους θεατών άπέδειξεν ό

τι τό βάρος ούδαμώς έπιταχύνει τήν φο
ράν τών πιπτόντων σωμάτων· άνεκάλυψε 
τούς νόμους τής ταχυνομένης χινήσεως 
χαί άπέδειξεν ότι τό τοπικόν διάστημα, τό 
όποιον σώμά τι πίπτον διανύει κατ’ ίσα 
διαστήματα χρόνου, αυξάνει ώς οί περιτ
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τοί αριθμοί.— Είκοσι χαί πέντε έτών ·5ήν 
ηλικίαν δ.ωρίσθη καθηγητής τών μαθημα
τικών έν Πίστ). Μετά δύο ή τρία όμως έ
τη ήναγχάσθη χάριν τής ησυχίας του να 
παραιτηθ^ τής καθηγεσίας, ενεκα τής διε- 
γερθείσης χατ’ αΰτοΰ καταφοράς υπό τών 
ζηλωτών οπαδών τής παλαιδς φιλοσοφίας, 
τής οποίας τάς ελλείψεις χαί πλάνας χα- 
τεόείχνυε διά συγγραφών τε χαί πειρα

μάτων. Άμε'σως όμω; σχεδόν διωρίσθη 

υπό τής Ένετικής Γερουσίας καθηγητής 

τών αύτών επιστημών είς τήν άχαδημίαν 
τής Παδούης, τόσον δέ έχει διεφημίσθη 
έν βραχεΐ χρόνω, ώστε άπειρον πλήθος 
ανθρώπων πάσης τάξεως καί άπό τών ά- 
πο τών άπωτέοων χωρών τής Ευρώπης 
συνέτρεχον όπως άχροασθώσι τάς παρα
δόσεις του. Έκ τών άχοοατών του δέ λέ

γεται οτι ήτο χαί ό μετέπειτα γενόμενος 
βασιλεύς τής Σουηδίας Γουσταΰος Άδόλ - 
φος.

Είς τόν μέγαν τούτον σοφόν πολλοί ά- 
ποδ'.δουσι χαί τήν έφεύρεσιν τοΰ θερμομέ
τρου, άλλοι όμως άρνούνται τούτο. Ά -  

ναμφισβήτητον έν τούτοις είναι ότι αυτός 
έξέτεινε τήν χρήσιν τού ύπό Μετίου έοευ- 

ρεθέντος τψ 1609 τηλεσκοπίου, έφ ιρ- 

μόσας αυτά είς παρατήρησιν τών ουρανίων 
σωμάτων· δ·.ά τοϋ μέσου δέ τούτου έκα
με σημαντικωτάτας έν τφ εΰρανφ άνακα^ 
λύψεις. Άκό τού 1610 άνεχάλυψε τάς 
έν τφ δίσκφ τού ήλιου καί τής σελήνης 

σκιώδεις χηλίδας, είδε τόν αριθμόν τών 
απλανών αστέρων έπ’ άπειρον αυξάνοντα
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καί εν μόνφ τφ άστερισμφ τοϋ Ώρίωνος 
άνεκάλυψεν υπέρ τους 500 νέους αστέ

ρας* διενόησε δέ οτι χαί ό Γαλαξίας λε

γόμενος κύκλος δυνατόν να άποσυντεθ^ 
εις πλείονας αστερισμούς διά τηλεσκο

πίου ίσχυροτέρου.— Τφ 1G11 άπήλθεν 

εις 'Ρώμην, εξετέλεσε δέ αύτόθι επί παρ- 
ρουσί$ τοϋ Καρδιναλίου Βαρδίνη χαί άλ

λων αρχιερέων διάφορα αστρονομικά πει
ράματα, παρετήρησε τάς νεφελοειδείς 
λευκότητας καί τους τέσσαρας δορυφόρους 
τοϋ Διός, τούς οποίους καί ώνόμασεν ά -  
στέρας τω r  M id lx u r , προς τιμήν τοϋ 
ηγεμονικού τούτου καί φιλομούσου οίκου. 
Άνακαλύψας δε διά τοϋ τηλεσκοπίου του 
τας εναλλαξ φωτεινάς καί σκιώδεις φάσεις 
της Αφροδίτης καί τοϋ Άρεως, έπείσθη 

ί ιά  τής οφθαλμοφανούς ταύτης έπίδεί- 

ξεως περί τής ορθότητος τοϋ κοπερνίκειου 
αστρονομικού συστήματος καί έχηρύχθη 
θερμότατος αύτοΰ ύπέρμαχος, παρ’ ολην 
τήν τών κληρικών καταφοράν κατά τοϋ 

λελογισμένου τούτου συστήματος, τό ό
ποιον έν τξ άτόπφ δεισιδαιμονία των έ- 
συκοφάντουν ως άντιθρησκευτικόν, μόνον 
διά τόν λόγον οτι άντέβαινε πρός τήν 
ρήσιν τής Ά γ . Γραφής, καθ’ ήν 6 Ίη- 

σοΰς τοϋ Ναυή προσέταξε τόν ήλιον νά 
σταθΤί, ωσάν ή ρήσις αυτή δέν έπεδέχε- 
το μεταφορικήν έξήγησιν. Ή άνακάλυψις 
αΰτη τοϋ Γαλιλαίου συνέτεινε πολύ εις 

διάδοσή τοϋ νέου αστρονομικού συστήμα

τος. καθότι δι’ αυτής κατέστη πλέον α
ναντίρρητος ή περί τόν ήλιον κίνησις των

πλανητών εκείνων καί ό παρά τοϋ κεντρι
κού τούτου άστέρος φωτισμός αυτών.

Δί ανακαλύψεις αύται καί πολλαί ετι 
άλλαι ΰπεοεδόξασαν τόν Γαλιλαίον καί 

κατέστησαν έξάκουστον τό όνομά του είς 
πάντα τόν πεπολιτισμένον κόσμον.—Με

τά τινων δέ μηνών έν 'Ρώμ^ διατριβήν 
ό ευκλεής σοφός μετέβη είς Φλωρεντίαν 
προσκληθείς υπό τοϋ μεγάλου δουκός τής 

Τοσκάνης, Κώμου τοϋ Β'. Έχει δέ έδη- 
μοσίευσε τφ  1613 τόν «Περί τών εν 
τοϊς ρευστοΐς χινουμένων καί επιπλεόντων 
σωμάτων» λόγον του, διά τοϋ οποίου ά - 

πεδείκνυε τήν περιοδικήν κίνησιν τών δο

ρυφόρων τοϋ Λιός. Μικρόν |μιτά τοϋτο 

έδημοσίευσε δευτέραν εκδοσιν τοϋ λόγου 
τούτου έν τ^ όπα'$ ^συνεξέθετο χαί τήν 

γνώμην του περί τής θέσεως, τής φύσεως 
χαί τής κινήσεως τών έν τφ  δίσχφ τοΰ 
ήλίου παρατηρούμενων κηλίδων. Ή έχ 
τών λαμπρών τούτων ανακαλύψεων δόξα 

χαί ή μεγίστη εύνοια, όιά τής οποίας έ -  
τίμα αυτόν ό προρρηθείς δούξ Κώμος, πα - 
ρώξυναν κατ’ αύτοϋ τόν φθόνον τών σο

φιστών τής έποχής εκείνης, οΐτινες, συμ
μάχους παραλαβόντες καί τούς εξ άμα- 
θείας ή έκ παρανενοημένης εύσεβείας κ ι- 
νουμένους κληρικούς έπετέθησαν εμπαθέ

στατα κατά τοΰ διασήμου άνδρός· προ 
πάντων δέ τών άλλων λυσσωδώς κατε- 

φε’ρθησαν κατ’ αύτοϋ οί δομινικανοί μο
ναχοί διά τε συγγραφών, έν ταϊς όποίαις 
άνθημιλλάτο ό φθόνος πρός τήν άμάθειαν, 
καί διά λόγων απ’ άμβωϊος. Τοσούτφ
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δέ τό πάθος «τύφλωνε τούς άγαθούς ε
κείνους συγγραφείς καί ρήτορας, ώστε τώ 

4614  έκήρυξανπαρρησία ώς αιρέσεις θεο- 
σ :υγεΐς οχι μόνον τήν περί κινήσεως τής 
γης γνώμην τοϋ φιλοσόφου, άλλά καί αύ- 
τάς τάς οφθαλμοφανείς χαί ψηλαφητάς, 

•ούτως είπεϊν, ανακαλύψεις τών νε'ων 
πλανητών τάς οποίας εκαμεν. η "Οτι ή 
χατά φαντασίαν αυτη άνακάλυψις, ελεγε 

πολυμαθής τις Νεαπολίτης κληρικός, αν
τιβαίνει άντικρυ πρός τό θεόπνευστον βι- 
■βλίον τής άποχαλύψεως τοΰ αγίου Ίω - 
άννου τοΰ θεολόγου, είναι κατάδηλον ε
πειδή ό άληθής αριθμός τών αστέρων 
παρίσταται έν τφ  ίερώ έχείνφ βιβλίφ 
διά τής επτάφωτου λυχνίας (1) τήν ο
ποίαν ό ίερός ευαγγελιστής περιγράφει » 
Τοιαϋτα ήσαν τά επιχειρήματα τών εχ
θρών του, μέχρι τοϋ γελοίου παρεξηγούν- 

των τάς θείας γραφάς πρός έπιτυχίαν τοϋ 
σκοποϋ των.-·-Τό 1615 ετερος δομινικα
νός μοναχός, έκ Φλωρεντίας, πάτερ Κα- 
τσίνης όνόματι, λαβών ώς προοίμιον τοΰ 
λόγου του τήν πρός τούς ’Δπορτόλους έ·

(1) Γνωστόν οτι οί άρχαΐοι έγνώριζον 7 

μόνους πλανήτας, συμπεριλαμβανομένης καί 
της σελήνης, τοΰ; διά γυμνών οφθαλμών ό- 
ρώμένους’ άπό της άνακαλύψεως τοΰ τηλε
σκοπίου μέχρι τοΰ έτους 1858 ανεκίΛυφθη -
σαν 4 7 νέοι πλανηται κτί δορυφόροι, καθ 
οσον δέ τά οπτικά όργανα τελειοποιούνται αυ
ξάνει καί ό αριθμός τών άναχαλυπτομένων 
πλανητών, οί πλανηται δέ οΰτοι φαίνεται ό

τ ι είναι παρά πολλοί, διάτι κατ’ έτος ανακα
λύπτονται περί τούς 4 η 5.

ρώτηπν τών δύο άγγέλων χατά τήν άνά- 
ληψιν τοΰ Κυρίου, α "Δνδρες Γ α .Ι ι-  
.Ια ίο ι τ ί έστήκατε έμβλέποντες ίίς  τόν 
ουρανόν; έπετε'θη σφοδρώς άπ’ άμβωνος 

εν πλήρει εκκλησία κατά τοΰ άνδρός καί 
διά λόγου σχοινοτενούς, παρέστησεν είς 
τούς άκροατάς του αυτόν τε καί πάντας 
τούς περί τήν αστρονομίαν άσχολουμένους 
ώς αιρετικούς καί άθε'ους. Ό Γαλιλαίος 

παρεπονέθη περί τούτου πρός τόν γενι
κόν καθηγούμενον τοΰ τάγματος τών Δο
μινικανών, Λουδοβίκον Μαράφην άνδρα 

ελλόγιμον, οϋτος δέ τφ άπεχρίθη, «δτ'. 
έλυπεΐτο μέν διά τό σχάνδαλον τό προ- 
ξενηθέν υπό κληριχοϋ τοΰ τάγματός του, 
ούδέν ομως ήδύνατο νά άντιπράξτ) εις 

τάς κτηνώδεις ά νοησ ία ς  τάς οποίας ε- 
πραττον ή ήδύναντο νά πράξωσι 30 η 40 
χ ιλ . μοναχών έκ τών οποίων, συνεχειτο 

τό τάγμα του. » Πρός τούτες χαί ο 

Καρδινάλιος Βελλαρμΐνος διεκήρυξε τό 
σύστημα τοϋ Γαλιλαίου αιρετικόν. Ό 
Γαλιλαίος άπηύθυνε τότε πρός τ^ν με- 
γάλην δούκισσαν τής Τοσκάνης επιστο

λήν, δι’ ης έζήτει νά άποδείξτ) διά πλεί- 

στων χωρίων, έκ τών συγγραμμάτων τών 
αγίων πατέρων ληφθέντων, δτι είναι συγ- 

χωρημένον έπί ζητημάτων, καθαρώς φυ
σικών καί μαθηματικών, νά ύπεχκλίνν) τις 
τής αυθεντίας τών θείων γραφών. Είς ύ- 
πιράσπισιν αύτοϋ έξή/.θον πολλοί φίλοι 
του καί λόγιοι άνδρες, μεταξύ δέ αυτών 
καί τρεις κληρικοί, ό Καστέλλης, ο Φω-

σχαρίνης χαί ό Καμπανέλας* ούχ ήττον
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Όμω; ήναγχάσθη νά άπέλθ/j ε ί; 'Ρώμην, 
όπω; άπολογηθ^ ενώπιον τών έχχλησια- 
στιχών αρχών. Ό Δοΰξ Κώμο;, δστι; 
υάντοτε ηύνόει xal έπροστάτευεν αυτόν, 
Ιγραψε προ; τον παρά τψ πάπα άντι- 

πρόσωπον αύτοΰ να ^“ρβχωρήσνι εί; τόν 
Γαλλιλαϊον τό έν ττ, πόλει ταύτ$ Μέγα- 

ρον τών Μεδιχων* εσύστησ* δέ αυτόν θερ- 

μώ; χαί ποό; τόν φίλον του Καρδινάλιον 
Μόντε.—*0 τότε πάπα; Παΰλο; ό Ε'. υ- 
■πεδέξατο τόν άνδρα άξίω; τή ; παιδεία; του 
μετά πάση; τιμή; χαίπεριποιήσεω;, είπε 
δέ ε ί; αΰτόν δτι ήδύνατο μέν ελευθέριο; 
χαί άχινδύνω; νά δοξάζ^ δτι ή γη κινεί

τα ι, ώφειλεν δμω; νά πραγματεύηται τό 
ζήτημα τοΰτο, ώ ; άπλοϋν μαθηματικόν 
άντικείμενον. Ή άπαίτησι; τοΰ πάπα, 
λαμβανομένων ΰπ’ όψιν τών χαιρών χαί 
τών τότε έπιχρατουσών ιδεών, ητο τψ όν- 
τ ι λίαν μετριοπαθή; χαι έμφρονεστάτη. 
*0 Γαλιλαίο; δμω;, μή ευχαριστηθεί; έχ 
τούτου, ήξίου νά πείσ$ τ4ν πάπαν χαί τό 

Ίερ. Διχαστήριον νά άποφανθώσιν δτι τά 
σύστημα τοΰ Κοπερνίχου ούδαμώ; άντέ- 
βαινε προ; τό όφειλόμενον ε ί; τά ; αγία; 
Γραφα; σε'βα;. "Οθεν τ$ 5 Μαρτίου 1616 
τό Ιερέ» Διχαστήριον έξέδωχεν άπόφασιν 
οια τη ; οποία; χαί περ μή κναφέρον όνο- 
μαστί τόν Γαλιλαίον, χατεδίχαζεν ώ ;ά -  
πεναντιούμενα ε ί; τά ; αγία ; Γραφά; τό 
τε σύστημα τοϋ Κοπερνίχου χαί τά συγ
γράμματα τών υπερασπιστών του. Τότε 
ο δοΰξ τή ; Τοσχάνη;, δπω; προλάβ$ *»ί 

αποτρέψ^ *πο τοΰ ευνοουμένου του ενδε
χόμενόν τι άπευχτε'ον, άνεχάλεσεν αίτάν

ταχιστα ει; Φλωρεντίαν. Άνεχώρησεν δ- 
θεν εχ 'Ρώμη; περί άρχά; ’Ιουνίου, άφοΰ 
ελαβε, ζητήσα; παρά τοΰ Καρδιναλίου 
χαι Καγγελαρίου Βελαρμίνου, έγγραφον 

πιστοποιητιχόν, χρονολογίαν φέρον 26  

Μαιου 1616 διαψεϋοον τήν δοθεΐσαν φή
μην δτι ό Γαλιλαίο; χατεδιχάσθη νά « -  
ποχηρυξτ; τα ; αστρονομιχά; γνώμα; του 
χαί νά υποστ^ κανόνα μετανοία;· συγχρό- 
νω ; ομω; οιεχηρύττετο έν τφ αΰτψ εγ 
γράφω οτι τψ «πηγορεύετο εί; τό έξή; τό 
νά ΰπερασπίζηται χαί υποστηρίζω τό Κο- 
περνίχειον σύστημα.

Επανελθων ε ί; Φλωρεντίαν ό Γαλι
λαίο; ε,ησεν επί τινα χρόνον ήσύχω; xal 

απερισπαστω;, ασχολούμενο; ε ί; τά ; με
λέτα; χαι παρατηρήσει; του. * Η ησυχία 
του ομω; αυτη διεταράχθη πάλιν μετ’ ο

λίγον, ω ; εχ τών ε’μφανισθέντων τψ 1618 
τριών χομήτών* διότι Ιησουίτη; τ ι ;  μο- 

νοχό;, πάτερ Γράσση; τό όνομα, θέλη
σα; νά γράψει περί τοΰ άντ-.χείμε'νου τού
του, χαί ανασχευασθεί; υπό τινο; τών μα

θητών τοΰ Γαλιλαίου, τά ϊβαλε μέ τόν 
διοασχαλον χαι επετέθη χατ’ αΰτοΰ διά 
συγγράματό; του, Πλάστιγξ Άστρονομι- 

χή έπιγραφομένου. Ό  Γαλιλαίο; άπήν- 
τησεν ε ί; τά; προσβολά; τοΰ μοναχοΰ 
διά διατριβής, ήτι; διχαίω; θεωρείται ώ ; 

αριστούργημα εύφραδεία; χαί χρίσεω;, 
χαί χατέδειξε γελοιον τόν αντίπαλόν του* 
έχ τούτου δμω; παρώξυνε χαθ’ εαυτού 
τήν απέχθειαν τών Ιησουιτών. Περί τόν 

αυτόν χρόνον συνε'γραψε τό περιφημότα-
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τον π ά ντω ν  τών συγγραμάτων του, ήτοι 
τοΰ; περί πτολεμαΐχοΰ χαί χοπερνιχείου 
συστήματο; διαλόγου;, έν ο ι; εισάγει τρία 

πρόσωπα, τών όποιων -ό μέν υπερασπί

ζεται τό χοπερνίχειον, τό δέ υποστηρίζει 
τό πτο\εμαϊχόν, χαί τό τρίτον σταθμίζει 
τοΰ; λόγου; τών αντιπάλων αν δέ χαι 
οΰδεμίαν έχφέρει γνώμην όριστιχήν χαί 

οΰτω τό ζήτημα μένει χατ’ επιφάνειαν 
προβληματιχόν, αδύνατον ομω; είναι ώ; 

έχ τή ; υπεροχή; τών επιχειρημάτων τοΰ 
όπαδοΰ τοΰ χοπερνιχείου συστήματο;, νά 
μή αναγνώρισή τ ι ; τούτου την ορθοτητα. 
Περαίωσα; τό αθάνατον τοΰτο σύγγραμ
μα έν τφ όποίψ ή γλαφυρότη; χαί ακρί

βεια τοΰ ΰφου; συναμιλλάται μέ τήν δύ- 
ναμιν χαι σαφήνειαν τών ιδεών χαί συλ
λογισμών, ό Γαλιλαίο; μετέβη πάλιν εί; 
’Ρώμην χαί χατώρθωσε νά λάβτ) τήν πε
ρί τή ; τυπώσεω; αΰτοΰ άδειαν έδημοαί- 
ευσε δέ αυτό υπό τόν τίτλον ( Διάλογο; 
Γαλιλαίου, ενθα έν τετραημέραι; συνδια- 

λέξεσιν εξετάζονται τά ούο κεφαλαιώδη 

αστρονομιχά συστήματα, ήτοι τό πτολε- 
μαϊκόν χαί χοπερνίχειον.) Τό σύγγραμμα 
τ  οΰτο ένεποίησε μεγάλην εντύπωσιν χαθ’ 
απασαν τήν Ευρώπην, μετεφράσθη δέ ά 
μα σχεδόνεμφανίσει του, u i  τ» τήν 

λατινικήν και ε ί; πολλά; άλλα; «ίρωπαί- 
χά; διαλέχτου;. Ό  συγγραφεΰ; διετείνετο 

*ν αΰτψ δτι τό χοπερνίχειον σύστημα δέν 
άντέχε«ο εί; τά; άγ. Γραφά;, δτι δέ άλ- 
λ φ ; ^το έπιχίνδυνον νά έφορμάται τ ι ; α-

—  f f _  -πό τών χωρίων των αγ. Γραφών προ; ε-

ξηγησιν τών φυσιχών φαινομένων, επειδή 
διά γεωμετρικών αποδείξεων χαί πειρα

μάτων δυνατόν νά έξελεγχθώσιν αναχριβή 
τά περί φυσιχών φαινομένων εχεΐνα χω 
ρία. ’Εντεΰίεν αφορμήν λαβόντ·; οι ε
χθροί του, εΰρόντε; δέ αΰτόν ήδη χαί α - 

προστάτευτον, διότι ό δοΰξ Κώμο; ειχεν 

άποθάνει, έπετέθησαν σφοδρότατα χατ 

αΰτοΰ. *0 τότε πάπα; Οΰρβανό; ο Η . υ -  
πελ»ήπτετο τον Γαλιλαίον δια τα ; γνωσει; 
του, οί εχθροί δμω; τούτου παρώ-υναν χα- 
τ ' αύτοΰ τόν πάπαν, πείσαντε; αΰτόν δτι 

δήθεν ό Γαλιλαίο; είσήγαγεν έν τώ συγ- 
γραματί του αΰτόν τ4ν ίδιον υπό το γε- 
λοΐον πρόσωπον τοΰ Σιμπλ.ιχιου, προσε- 

θετον δέ ε ί; τοΰτο χαι δτι ό συγγράφει»; 

εξηπά:η*ε τήν έχχλησίαν μή τηρήσαί 
τοΰ; δρου; τή ; περί εχτυπώσεω; τοΰ βι
βλίου άδεια;, αλλά προσθέσα; πολλά ε
ναντία χαί προσβλητικά ε ι; την θρησχειαν. 

Ό  πάπα; τότε διώρισεν επιτροπήν, δπω; 

εξετάσει τήν τε διαγωγήν χαί τά συγ
γράμματα τοΰ Γαλιλαίου, δστι; χαί προσ- 
εχλήθη νά έλθϊΐ ε ί; 'Ρώμην, όπω; άπο- 
λογοθ^ πρό; τά ; γενομενα; χατ αυτοΰ 
εγχλήσει;. ΤΗλ.θε λοιπον χαί παλιν ο Γα
λιλαίο; ε ί; 'Ρώμην τϊ) 13 Ίανουαρίου 

1633, μετά πολλά; δέ εξετάσει; χαί ά - 
ναχρίσει; υπεχρεώθη τέλο; τ^ 23 Ιουνίου 
τοΰ αύτοΰ ετου; δι’ άποφασεω; τοΰ ιεροΰ 

δικαστηρίου νά άποκηρύξ^ι τά αστρονομι
κά δόγματα, όσα μέχριτοΰδι είχεν υπερα- 
σπισθή έν τοΐ; συγγράμμασί του. Ό  ει; 
αΰιόν επιβληθεί; τύπο; τή; επιστημονίχή;
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εκείνης εξωμοσίας είχεν έπί λέξεως ουτω· 

«Είλικρινέϊ καρδία καί^άπλάστω π ίστειά- 
ποκυρύττω, καταρώμαι καί αποτροπιάζο

μαι τάς άνω είρημένας πλάνας καί αιρέ

σεις. » Λέγεται δέ δτι, άφοΰ απήγγει
λε τον δρκον τούτον, μεταμεληθείς αμέσως 

°τι έδωκεν ομολογίαν εναντίον των φρονη

μάτων του, εκτύπησε διά τοΰ ποδός τό έ
δαφος καί μετά πείσματος έξεφώνησε τήν 
παροιμιώδη εκείνην καταστάσαν φράσιν· 
α Ε pur s i muove » (  K u l δμως χ ιτ ε ΐ -  
τ α ι ) ή γη δηλονότι.

ιΜετά τήν δίκην ό έν 'Ρωμτ; πρεσβευ
τής τοϋ δουκός τ^ς Τοσκάνης έγραφε περί 
τοΰ Γαλιλαίου α Κατεδιχάσθη νά μεςvrj έν 
τί) φυλακή τοΰ 'Ιεροϋ Δικαστηρίου δσον 
χρόνον ή Δ. Άγιότης εύαρεστηθή νά τόν 
άφήσ καί τοΰτο, διότι δΐισχυρίσθησαν 
δτι παρέβη τάς πρός αυτόν δοθείσας δια
τάξεις προ 16 έτών, τοΰ νά μή γράψη 
πλέον τίποτε περί τής ύποθέσεως ταύτης. 

'Η εις φυλάχισιν δμως καταδίκη του με- 

τεβλήθη παρά τ>)ς Α» 'Αγιότητος εις πρόσ- 
καιρον καί μέχρι δευτέρας διαταγής πε

ριορισμόν έν τώ Παλατίω τοΰ U. Δουκός 
εν *Ρώμ^, δπου καί ώδήγησα αύτόν εγώ 
ό ίδιος τήν 27  ην ’ Ιουνίου. —  ’Επετράπη 

δε προσε'τι είς αύτόν τό νά διασκεδάζω 
καί είς τούς κήπους της 'Ρώμη;, έπί τφ 
δρω δμως νά διέρχηται διά της πόλεως 
επί άμάξης ημίκλειστου. »

Ά λα καί αυτοΰ τοΰ Γαλιλαίου σώζεται 
επιστολή προς φίλον του, έν ?j διηγείται 
τα τής οικης του· έξ αυτής παραθέτομεν

ενταύθα τήν έπομένην περικοπήν « Με

τά πεντάμηνον, λέγει, διατριβήν έν ’Ρώμ$ 
επειδή ό λοιμός έμάστιζε τήν Φλωρεντίαν, 
ως φυλακήν μοι διώρισαν τό μέγαρον τοΰ 

άρίστου μου φίλου, τοϋ σεβαστού κυρίου 
Πιχκολομίνη, αρχιεπισκόπου τής Σιέννης. 
Τόσην δέ ησυχίαν άπήλαυσα αύτοΰ, ώσ- 
στε έπανέλαβον τήν σειράν τών συνήθων 
σπουδών μου καί συνέταξα αποδείξεις πολ- 
λών μηχαιιχών προβληματικών περί τής 
αντιστάσεως τών ύγρών · . .  ΙΙαυσάσης 

περί τάς άρχάς δεκεμβρίου τής νόσου εν 
Φλωρεντία (1633), λαβών τήν άδειαν, έ- 
πανήλθον εις τήν έν Βελβεδέρφ οικίαν μου, 
Εκεΐθεν δέ είς Άρκέστρι, δπου καί νΰν δια- 
τρίβω, άναπνέων άέρα καθαρόν, πλησίον 
τής φι)τάτης πατρίδος μου.

’Εκ τών μαρτυριών τούτων έξάγετα* 
δτι οί σύγχρονοι τοΰ Γαλιλαίου, άν υπήρ

ξαν άδικοι πρός αύτόν, δέν υπήρξαν δμως 
καί σκληροί, καθώς πρός άλλους σοφούς 

άνδρας οί εκείνων σύγχρονοι.
Περί τά τέλη τής ζωής του ό διάσημος 

ούτος σοφός άπώλεσε παντάπασι τήν δ- 
ρασιν, 75 έτών τήν ηλικίαν ών, ουτω δ̂  

έζησε τυφλός μέν, καταγινόμενος δμως α
κόμη είς τά έργα του έτη τέσσαρα, άπέθα- 
νε δέ τήν 9 ην Ίανουαρίου 1642, ζήσας 
τά πάντα έτη 78 παρά ένα μήνα.

(Έ* τοΟ Μέντορο;).
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Τ1ΝΕΣ

$ ίς  n ) r  εχθεο ιν  τοΰ ε ίσηγητον τοΰ Ζω~ 
γραφείου δ ια γω ν ίσμ α το ς .

Έν τφ τόπον έπίστολής έπε'χοντι προ- 
λόγω τής είς τόν έφετεινόν Ζωγράφειον 

διαγωνισμόν σταλιίσης συλλογής μου τοι- 
«ΰτά που έλεγον, δτι βιωτικών ένεκα πε
ρισπασμών ούχ ώς ήθελον, άλλ’ έκ τών 
ένόντων ήδυνήθην νά συγκροτήσω τήν συλ

λογήν μου· καί δτι ούκ έλπίδι βραβεύσεως 
παρουσίαζον είς τόν αγώνα, άλλα πα
λαιός ών αγωνιστής δέν ήθέλησα ούδ’ ε
φέτος νά καθυστερήσω. Τοιαϋτ’ αρα συν- 
είδώς ού μόνον βράβευσή δέν άπεξεδε- 
χόμην, άλλα καί αύστηροτέραν τήν κρι- 

σιν· διότι άπό Νοεμβρίου μέ'/ρι τών μέ
σων Δεκεμβρίου ευκαίρησα νά έργασθώ 
καί τοΰτο κατεσπευσμένως. Καί περ «.οι— 
πόν εύχαριστούντι τϊ) φιλολογική επιτρο
πή έπί τί} αύτών ευμενείς έξέστω μοι δ
μως νά ποιήσωμαι παρατηρήσεις τινάς. 

Έν τ$ λέξει ΐ'οικοχΰρης τό άρκτικόν r  ου 
μόνον ώς λείψανον τής i r  προθέσεως ή- 

κρωτηριασμένης μετ’ ένοοιασμού υποτο- 
πάζω,άλλά καίήαύτόθι ή έν προγενεστέ- 
ραις συλλογαΐς ώς προσάρτημα έκ προη
γουμένου τής αιτιατικής τοΰ άρθρου ύπο- 

πτεύω. Οί κριταί άποφαίνονται δτι ώς τό 
μ  πολλαχοΰ έκ τοΰ F προήλθεν, ουτω καί 

τό r ,  οπερ καί είς εμέ πρωτάκουστον καί 

ΐύδαμοΰ τών γλωσσολογικών συγγραμ
μάτων λόγος περί τοιαύτης τροπής γίνε

τα ι. ’Εγώ τουλάχιστον γινώσχω οτι καί

τό 'Ομηρικόν νήδυμος άντί τοΰ ι\δυμος, 
υπερθετικού τοϋ κειται, ώ ; περ τό
χάΛ.Ιιμος τοϋ χα.Ιός· άποφαίνονται δήλα 
δη πολλοί τών γλωσσολόγων, έν οίς καί 

ό μακαρίτης διδάσκαλός μου Δ. Μαυρο- 
φρύδης, δτι τό άρκτικόν r  κ’ έν έκείνφ έκ 
τοϋ προηγουμένου r  προσηρτήθη· οΰδ’ α

ναφέρω τήν παρά τό γη  καί δύω άπροσ- 
διόνυσον έτυμολογίαν τών άρχαιοτέρων 
γραμματικών. Άλλ" ύποτεθεισθω οτι το 
ν  τοΰ νοικοκύρης καί r άμμος  καί τώμος 
κ. άλλ. τροπίί τοΰ F προήλθε· τί λεκτέον 
περί τής ποντικής λέξεως ή ri\γη  ; έν ί} 
πρώτον μέν ή όνομ. τοΰ άρθρου συνεσω- 
ματώθη τφ όνόματι, έπειτα καί τό r  τής 
α ίτ. τοΰ άρθρου προσηρτήθη. Κατόπιν οί 
κριταί άποφαίνονται ουτω « Σημειωτεον 
δμως δτι αί έτυμυλογιχαί αυτοΰ γνώσεις 

φαίνονται οϋσαι τής εποχής, καθ’ ήν μό
λις ήρξατο να άναπτύσσηται ή συγκριτι
κή γλωσσολογία κ. τ . λ . » Έγω μεν αεί 
τόν Μαυροφρύδην έπειτα καί τόν Παρανί- 
καν οδηγούς προεστησάμην, εί έ ’ έωλα τα 
τούτων, τοιαϋτα καί τά έμά. Ά λ λ ’ ου
δέ γλωσσολόγου άξίωσιν έχω· πολλοΰ γε 
καί δεΐ- διότι έπί βραχύ μέν χαί όλίγ’ 
άρα παρά τφ Μαυροφρύδϊ) έδιδάχθην, τό 
δ’ Ήσιόδειον « μελέτη δέ τοι έργον όφέλ- 

λει. » ύπ’ δψει ΐγω ν  άναπτύσσω τό γ ’ ε 
π ’ έμαυτφ. Ά φ ’ ού δέ καί οι πραγματι 

γλωσσολόγοι διαφωνοΰσι προς αλλήλους, 
συγγωρητέοι και νάννοι πλημμελοΰντες. 
Έτυμολογίαν δέ προβάλλων, ουχ’ ως θε- 
σφατον ταύτην επιβάλλω, άλλα νύςιν τοϊς
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έπαίουσι ποιούμαι. Εί δέ ρίζαν tou g a - 
ί)Γ.ω xal τ ΐα ύ ίω  το g a , έξ ου τό ^oiic xal 
τό β υ ίχ ,  «ιχασα, οΰχ ει’κή ε ί; τοΰτο προ

έβην, αλλά πρός τά χατ’ ’εμέ κριτήν σύ
στοιχα βαύζω  χαί γαί'Γ,ω συσχέτισα;· 
ως τ* τολμώ να Εμμένω ε ί; τήν ίτυμο- 
λογίαν μου. Άλλ* οί κριταί συσχετίζου- 
σιν αΰτό προ; τό γαρνω  έκπτώσιι τοΰ ρ· 
τοΰτο βεβαίω; ευχερές ενι, άλλ’ ανάγκη 
νά χυρωθή καί St* άλλων πα^αδειγμάτων} 
ε ί; (μέ δ’ άγνωστο; ή μεταξύ δύο φωνη
έντων έχπτωσι; αύτοΰ, πλήν έν τφ  δ ίκ ο -  
x cr  =  i lx p ox o r , όπου μετ’ άλλου συμ
φώνου συμπεπλεγμένον ητο· αυτό δέ τοΰ
το τό γαρνω  σώζεται έν τή ποντική δια- 

λέκτφ υπό τή άρχαίκωτέρφ μορ·ίτ, γαρύ -  
f<y =  γαρύ]ω ( ρ<υσσιστΙ gavaru ) τρο
πή συνηθεστάτ»; τοΰ Jrti; C, σημαίνον: ά- 
π»υδώ είτ’ εξαντλούμαι χράζων.

Ταΰτα μετά βαθυτάτου σεβασμού έτόλ·
μησα νάπαντήσω- διότι έν τή δημοκρατία

τών γραμμάτων έπιτρέπεται έλευθε'ρα ή 
συζήτησις.

Έν Κερασοΰντι.
Ίωάνν. Γ. Βχλαβάνη;.

ΑΝΑΜΙΚΤΑ.

74  DMEPQN ΪΠΝΌΣ.

Κατά τά ; άρχά; μαίου ένεστώτο; ε- 
του; οι πολίτοφύλαίε; έν Παρισίοι; ευρον 
ρον επί τή ; όδοΰ τή ; Μ εγά-Ιης Σρατι&ς 
γυναϊχά τινα κοιμωμένην, ήν υπέθεσαν 
μεθυσμένην xal τήν εφερον εί; τό φυλα- 
χείόν των, ειτα δέ εί; τό νοσοχομεΐον Βω 
ζ ίν .

*0 ίατρό; Μιλλάρ έβεβαίωσεν ότι ή νε
αρά γυνή ητο εγγυο; τριών μηνώι. Ή 

χατάστασι; αδτη χαθίοτα δύσκολον τήν 
χρήσιν τών αναγκαίων μέτρων. Έπρεπε 
νά τήν άναζήσωσιν, άλλ’ έπρεπε χ«1 νά 

διασώσωσι τήν ζωήν τοϋ έμβρύου.

Έ πί 15 ήμέρα; πάντα τά μέσα τή ; 
έπιστήμη; έτέθησαν εί; χρήσιν ϊν* έπανα- 
φέρωσιν ε ί; τήν ζωήν τήν ζώσαν ταύτην 
νεχράν, άλλα πασα προσπάθεια άπέβη 
εί; μάτην.

Άχίνητο; έν τή κλίν^ τη ;, μέ χαΐνον 
στόμα, έχουσα χρώμα νεχροΰ, έφαίνετο 
ώ ; πτώμα, σν μή ταχεία αναπνοή δέν 
έμαρτύρει ότι τό έντελώ; άναίσθητον τοΰ

το σώμα εζη. Ήναγχάσθησαν νά είσαγά- 
γωσιν είς τόν στόμαχόν τη; ζωμόν όπως 
τήν τρέφωσι.

Ταΰτα συνέβα’.νον περί τά μέσα μαίου. 
Αί ήμέραι διεδέχοντο άλλήλα; χωρί; νά 

φέρωσι τήν έλαχίστην μεταβολήν εί; τήν 
χατάστασιν τή ; κοιμωμένη; γυναιχό;, χαί 
οί ίατροί ήρχισαν νά άνησυχώσιν αν θά

ήτο δυνατόν νά ελθ ε ί; φώ; τό εμβρυον 
6no τοιούτου; όρου;.

Αλλά μετά οχτώ ήμέρχ; έγέννησ* 
νεχροτόχιον ηλικία; μικρόν άνωτέρα; τών 
πέντε μηνών. Παράδοξον ! Κατά τόν το
κετόν ή μήτηρ δέν έφάνη αίσθανομένη τών 
ώόίνων. Έπίστευσαν εΰλόγω; ότι κατά 
τόν τοκετόν ήθελεν έξεγερθή, άλλ’ ούδέ τό 
έλάχιστον εχαμε κίνηαα.

Πολλοί σοφοί μετέβησβν ε ί; τό νοσο
χομεΐον, χαί άπεφασίσθη, ΐνα μή βραδύ-
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νωσι πλέον τήν χρήσιν ψυχρολουσιών, 

«ύθύ; ώ ; ή χατάστασι; τή; λεχοΰ; ήθελε 
τό επιτρέψει.

Ή συμβουλή αδτη ήτο τοΰ ίατροϋ 
Charcot* ίή  13)25 Ιουλίου ύπεβλήθή 
ε ί; τήν πρώτην ψυχρολουσίαν, άλλ’ ή α 
σθενή; εμεινε κοιμωμένη. Άλλα τήν επο- 
μένην τό εσπέρα; υποστασα δευτέραν 
ψυχρολουσίαν ήνοιξε του; οφθαλμού; καί 
έχαμέ τινα ; κινήσει;, μετά 7 4  ημερών 
ληθαργιχήν χατάστασιν.

Τέλο;, τή 15 )27  ’ Ιουλίου, συνήλθε καί 
εδωκε δείγματα ότι ήσθάνετο τά περί ίαυ- 
τήν συμβαίνοντα· άλλ’ ούδεμίαν ήδύνατο 
νά έχβάλλ$ φωνήν. Έστέναζε μόνον εί; 
πάσαν πρό; αυτήν έρώτησιν. Έννόει λοι
πόν χωρί; νά δύνσ.ται νά άποκριθή.

*0 γενόμενο; θόρυβο; έχ τοΰ νέου τού
του καί ενιαίου έν τοί; χρονικοί; τή ; έ- 

πιστήμη; γεγονότο;, έφθασε μέχρι γυναι
χό; τινο; χατοιχούση; έν Μφ. Τήν παρελ- 
θοϋσαν δευτέραν, 12)24 Ιουλίου, ένεφα- 
νίσθη ε ί; τό νοσοχομεΐον Βωζόν xal έζή- 
τησε νά τήν όδηγήσωσιν ε ί; τήν κλίνην 
τή ; άσθενοΰ;· τό κατ’ άρχά; έδυσκολεύθη 
νά τήν αναγνώρισή. Ή κόρη τη; έλεγε δεν 
ήτο τόσψ ήλιχιωμένη. Τφ οντι, ή μόλις 
23  ετών φαίνεται ήδη ώ ; τριάκοντα. Μό- 
^ ι; δέ τή 15)27 ’Ιουλίου έπανελθοΰσα ή 
γυνή αΰτη έβεβαίωσεν ότι ή άσθενή; ήτο 
θυγάτηρ τη ;. Έπίση; ή πάσχουσα άνε- 
γνώρισε τήν μητέρα της καί δάκρυα έβρε
ξαν τού; οφθαλμού; τη ;. ^Έθλιβε δέ τήν 
χιίρα τή ; μητρό; τη; καί δέν ήθελε νά τήν
Μ ** !·

*Β μήτηρ έδήλωσεν ότι ή θυγάτηρ της 
ονομάζεται Μαρία Βικτωρία Φλόρα, ότι 
κατά το 1875 εγκατέλιπε τήν πατρικήν 
στέγην καί έχτοτε δέν τήν έπχνεΐδε. Κα
τά τήν παιδικήν τη ; ήλικίαν ΰπέφερεν έξ 
όμοιων προσβολών, κατά δέ τό 1870, έν 
τα ΐ; ήμέραι; τή ; επιδρομής, έπεσεν ε ί; 
λήθαργον.

Τήν 16 ’Ιουλίου, ήτοι παρασκευήν *- 
χοιμήθη τόν συνήθη δπνον τών θνητών, έ -  
ξύπνησεν ένωρί; καί εφαγε κατά πρώτον 
στερεάν τροφήν.

4

ΔΙΠΛΗ ΑΚΡΟΣΓΙΧΙΣ.

Ή πρώτη λέξι; τώνομα σημαίνει βχ - 
[σ ιλέω ;,

δ; σοφό; χαί πλούσιο; δπήρξεν υπέρ 
|πάντχ;.

ή δέ δευτέρα σεβαστή; προμήτορο; ύ -  
[πάρχει·

ή τρίτη δέ νύμφη; τινό;, μεγίστην τήν 
[αγάπην

δειξάση; πρό; τήν πενθεράν κ’ έξ η;
[ό προφητάνβξ·

ή δέ τετάρτη γυναιχό; αρχαίου πατρι- 
[άρχου·

ή πέμπτη δέ τοΰ άδελφοΰ τοΰ πρώτου 
[νομοθέτου.

Τών πέντε τςύτων λέξεων τά αρκτικά 
[ στοιχεία
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άποτελοΰσι τώνομα συζύγου πατριάρ-

δς τις υίον έγέννησεν έκατοντούτης ή-

Τα έσχατα οέ τωνομα προφήτου, δς ε
στάλη

επιτ.μήσων τφ Δϊβιδ διά τήν αμαρ
τ ία ν .

Ί.  Βαλαβάνης.

ΛϊΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΠΛΗΣ 

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΟΣ 

Σ ή Μ
Ο λ ι  ν ε ί Α 
Κ ρ ε ω Ν
Ρ ε Δ
Α Γ α Σ 
Τ ρ φ  ά Σ
Η 6 Η
Σ α βά ζ ιο  Σ

Πρώτος ελυσεν αυτήν ό χ. Δαμιανός 
Δαμια νίδης.

Ε Ι Δ Η Σ Ε Σ

Κπανήλθεν έκ Βα’ίπούρτ μετά βραχεΐαν 
έκεΐ διαμονήν δ συμπολίτης ήμών κ. Πκν- 
τελεημων Λαμπριανίδης.

Αφικετο δε εκ Κερασοΰντος δ φ ί
λος διδα'κτωρτήςίατρ. κ. Τιμ. Τριανταφυλ- 
λιόης, διατριψας αυτόθι έπί τινας γ,μέ
ρας, δπως έπισκεφθ?( τούς πολυαρίθμους 
πατρικούς φίλους καί Γδτι τήν πόλιν ταύ- 
την τών πρωτων αύτοϋ άναμνήσεων.

/ Ανεχώρησε ττρό ήμ.ερών έπ’ άδεία 
χαριν τί)ς πασχούσης υγείας του κατευ-

θυνόμενος είς Κων]πολιν ό διευθυντής τοΰ 
.ελωνειου τών ές έμμέτων φόρων άςιότ. 
κ. Θεόδωρος Κυτροέφ.

Ευχαρίστως πληροφορούμ,εθχ δτι τ& 
'Γπουργεΐον των Στρατιωτικών άπό κοι
νού μετά τοΰ Δημαρχείου της ήμετέρας 
πόλεως άπεφάσισαν τήν άνέγερσιν καί 
συντήρησιν πολίτικου καί στρατιωτικού 
νοσοκομείου, ου ή ελλαψις ήτο λίαν επαι- 
σθητή έν -tvj ήμετέρα πόλεΐ' δ θεμέλιος 
λίθος τοϋ καταστήματος έτέθη προ ήμε
ρων καί δσονούπω άρχονται αί έργασίαι 
τοϋ κοινωφελούς τούτου καθιδρύματος.

Ωσαυτω; μανθανομεν δτι χργονται 
αυθις αί διακοπεϊσαι έργασίαι της απο
βάθρας και οτι ή 2. Κυβέρνησις έχορήγη- 
σε τό αναγ*αϊον χρηματικόν ποσόν πρός 
έ^ακολούθητίν τών έργαιιών καί άποπε- 
ρατωαιν τοΰ έργου τούτου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ.

Σημ. I. Β. Εις τήν καταχωρισθείσαν εν τε 
τφ Νεο.Ιόγω καί έν μέρει έν τφ Ε ντεί
νω Πύντ(£> εκθεσιν τοϋ εΐβηγητοΰ παρεισ
έφρησαν παροράματά τινα, ών διορθωτέα 
τάδε : έν Εύξ. Πόντου· τεύχ. Λ' σ. 489 
στήλ. α. στιχ. 13 αντί ώς τε άνάγν. a r e . 
στίχ . 17 άντί s i r ’ άναγν. e t r .  σελ. 490 
στήλ.ά. στ. 1 άντ! παρεννυήσε ις  καί ς-ήλ. 
6'· °·τιχ. 26 παρεννοήσεω ν  άνάγν. π α -  
p a ro i/ςεις, παρανοήσεων. =  Εις δέ τό έν 
τευχ. Κθ\ καταχωρισθέν έλλεγεΐον π α 
ρεισέφρησαν πλείονα, ών διορθωτέα τά 
κυριώτερα τάδε: σελ. 478  στήλ. ά. στ. 
9 τοΰ ελεγείου άντί α π ’ διόρθ. άπ· στίχ . 
11 διόρθ. χα ί ν σ τερ ’, στίχ. 16. .Ι ο γ ί-  
Co> τ ’ σελ. 479· στήλη ά. στίχ. 68 άντί 
’.τον 'πας  άνάγν. ί χ ε ϊ ,  ’π σΰ  ’π ά ς .
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