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Ό αιών ημών βστις ύφ’ όλος τάς επόψεις δύναται νά κληθή αιών τών μεγαλητέρων 
καί σπουδαιότερων άνακα)ιύψεων, δύναται νά καυχηθή είς τήν άνακάλυψιν τού παναρ
χαίου Αιγυπτιακού πολιτισμού, ύπό έποψιν θρησκευτικήν φιλολογικήν άρχιτεκτονικήν 
κτλ. Α.Ι ακάματοι προσπάθειαι πρός έξερεύνησιν αρχαιότατων μνημείων, ή άνάγνωσις τών 
'Ιερογλυφικών, Ιδεογραφικών, και’άλφαβητικών στοιχείων προσιτών μόνον τοϊς άρχαίοις 
Ίερεύσιν, έφερον εις φώς πλήρη πολιτισμόν άνερχόμενον είς πεντήκοντα εκατονταετηρί
δας· οί λατρευταί και Οαυμασταΐ ούτοι τού ήλιου, άπέδωκαν εις τόν θάνατον λατρείαν εις 
ήν ούδείς τών άρχαίων λαών εφθασε ποτέ- ό άνθρωπος ερχόμενος είς τόν κόσμον τούτον 
ούδεμίαν ειχεν αποστολήν, παρά τήν ήθικοποίησιν αύτοϋ, όπως άπολαύση δι ’ αύτής έν τώ 
μέλ>.οντι, ζωής εΰδαίμονος καί αιωνίου. Τούτο μαρτυρούσιν αί πυραμίδες, ή ταρίχευσις 
τών νεκρών, αί πρός αυτούς προσφοραί, αί τών μνημείων έπιγραφαι κτλ.

Εντός τών μομιών εύρέθησαν πάπυροι, ών ή άνάγνωσις έφερεν είς φώς βιβλίον, όπερ 
δίκην διαβατηρίου ετίθετο παρ’ έκάστω νεκρώ, και όπερ δ Αέψιος ώνόμασε «τό βιβλίον τών 
νεκρών»· έκ τού σπουδαίου τούτου βιβλίου πληροφορούμεθα πόσον ή ιδέα τής αίωνιότητος 
ήτο ζωηρότατη παρά τώ λαώ έκείνω, συντάςαντι το βιβλίον τούτο, άντίγράφοντι κατά 
χιλιάδας άντιτύπων, όπως τιθέμενον παρά τοϊς νεκροϊς ή έφόδιον τής μελλούσης ζωής.

Έκ τού βιβλίου τούτου μανθάνομεν ποία ήτο ή ηθική τού λαού έκείνου καθ’ ήν έπο- 
χήν νόφος έκάλυπτε τόν τότε γνωστόν κόσμον· μετ' έκπλήζεως οέ παρατηρεί τις, ότι ή
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ελεημοσύνη, ή πρός τούς δυστυχείς συμπάθεια, ή πρός τούς αδυνάτους βοήθεια έθεωροΰντο 
αναγκαία όπως έλκύσωσι τό σέβας τών ανθρώπων καί έξευμενίσωσι τό θειον.

Τό βιβλίον άρχεται δι'.οδηγιών πρός τήν ψυχήν χωριζομένην έκ τοΰ σώματος· όλαι 
αί δοκιμασία*,  άς Οά ύποστεϊ μέχρι τής άφομοιώσεώς της πρός τό Οεϊον προλέγονται αύτή· 
πάσαι αί μαγικαί έπωδαί, πάσαι αί προσευχαί καί λιτανεία', καί εξομολογήσεις άς Οά ει- 
πει εις τούς καταχθονίους δικαστάς της όπως πείση αύτούς καί λάβη χάριν περικλείονται 
έν αύτώ.

Τό βιβλίον τών νεκρών περιέχει τήν απολογίαν τής ψυχής έμφανιζομένης ένώπιον 
δικαστηρίου τοΰ Όσίριδος, άπαριθμούσης τάς άγαθάς πράξεις ή μάλλον οσας κακάς 
έπραξε.

Περικοπάς τίνος τής απολογίας τούτης ήν ό Σαμπολίων ονομάζει «αρνητικήν έξο-

τοϋ 
δεν

»
»
»
»
»
»

»
»

μολόγησιν» παρέχομεν ένταΟΟα.
« Κύριοι τής άληθείας σας φέρω τήν αλήθειαν — οΰοέν κακόν ή δόλιον έπραξα — 

ούδένα τών όμοιων μου κατέστησα δυστυχή — οΰδέ-οτε συνεταιρίσΟην μετά τοΰ κακοϋ
— κύριος άνθρώπων ουδέποτε έβίασα αυτούς νά έργασθώσι πλέον τοϋ δέοντος — οΰδένα 
κατέστησα πτωχόν, δυστυχή ή έν στερήσει — ούδέποτε έπραξα τό τοϊς Οεοϊς μισητόν
— ούδέποτε έξ αιτίας μου δούλος έτιμωρήΟη παρά τοϋ κυρίου αύτοϋ — ούδέποτε έπεί- 
νασεν, έδίψησεν, ή έκλαυσεν — ούκ έφόνευσα ούκ έψεύσθην — ούδέποτε έσύλησα τάς 
έν τοϊς ναοϊς προσφοράς, ούδέποτε τούς άρτους ή τάς ταινίας τών μομιών. »

Κατωτέρω δέ ώς νά άπήντων οί δικασταΐ φέρεται:
« Δέν υπάρχει κακόν ή άκαΟαρσία έν αύτώ — έζησεν έν τή άληθεία καϊ έτράφη έν 

αύτή — Οιά τής πρός τό θειον αγάπης έξιλέωσεν αύτό — έδωσεν άρτον τω πεινώντι, 
ύδωρ τώ διψώντι ένδυμα τώ γυμνήτεύοντι, και λέμβον τώ στερουμένω τοιαύτης. »

Κατά τό βιβλίον τοϋτο τό σώμα έδει όπως ή τεταριχευμένον. 'Ιδού δέ τι λέγει ό νεκρός:
« Χαϊρε ώ πάτερ Όσιρις έρχομαι πρός σέ χωρίς τό σώμα ή αί σάρκες μου νά λυ- 

Οώστ εΐμί αρτιμελής όπως ό έμός πατήρ Όσιρις Χέφρα ό έχων τόν άνθρωπον, ώς 
όμοίωμά του είναι άδιάλυτος.

Χαίρετε λέγομεν καί ήμεϊς αγαθοί .Αιγύπτιοι· είχατε δίκαιον νά πιστεύητε εις τήν 
άθανασίαν ή αθανασία σας κεκλεισμένη έντός τάφου, μούμια ψυχρά και άναυδος, άνί- 
σταται ήδη μετά πεντήκοντα αιώνας διά θαύματος τής επιστήμης, όπως μάς όμιλήση 
τήν γλώσσαν σας, μάς δόση ιδέαν τής ύπάρξεώς σας, μάς εϊπει τά ήθη σας, μάς έςιστο- 
ρήση τόν πρόσκαιρου βίον σας, καί μάς άνακοινωση τάς περί τής αΐωνιότητος έλπίδας σας.

<1. Σ. £ΓΊοταμιανο£

»
»

Έγραφον έν Κωνσταντινουπολει κατά μήνα Οκτώβριον τοΰ 1893

ΓΑΛΑΤΑΣ, ΠΕΡΑΝ, ΠΡΕΣΒΕΙΑΙ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ.

Έκ τοΰ άναχωρητηρίου ήμών χωρίς νά έχωμεν ανάγκην νά .Ιάΰωμεγ xaipor "Καμ^άνο- 

μεν κατ’ άπαίτησιν τό θάρρος νά διαβιβάσωμεν τή Ήχοι έπισημείωσιν ταύτην
είς τά περί τοΰ Πέραν κατά τήν έν αύτώ τελεσθεΐσαν τελετήν άπαγγεϋ,Οε'ντα και γραφέντα, 

εί και ταϋτα μο'νον σχολεία άπέβλεπον. Έάν πολλά καί έτι πλείονκ είναι δυνατόν νά γραφώσι 
καί νά έξακριβωθώσιν άλλοις μελετώ· έπιστέλλ.οντες όμως τάς κατωτέρω γρκμμάς δίδομεν 

απλώς άφορμήν περαιτέρω ίνα οί αρμόδιοι, οί καθ' αύτό αρμόδιοι, γράψωσι πλείονα καί δια- 

φωτίσωσι τούς έχοντας άνάγκην φώτων διο'τι >ώ>· οσπρίων ιί/ιητος, ώς ε.χτν,ντε,σχμεν.
Νομίζομεν ότι ό περί ΙΙεραίας όμιλών ή γράφων πρώτον πρέπει νά καθορίση ύπό γεω

γραφικήν ήτοι - τοπογραφικήν έποψιν τί είναι τό Πέραν. τινα ειχεν ή ΓΓεραία άλλοτε καί 

νϋν όρια, ποιου μέρους έδέσποζεν έν άλλοις χρόνοις καί καιροΐς ή Ονομασία αυτή. Ό αρχαιο
μαθής μάλιστα καί γλωσσομαθής, έάν είναι φιλομαθής, ούχί ολίγα δύναται νά περισυλλέξη 

έκ τών περιηγητών τών κατά τάς τελευταίας τρεις εκατονταετηρίδας τήν χώραν ήμώγ καί 
τήν βασιλίδα τών πόλεων έπί πολύ ή καί Ολίγον περιηγησαμένων καί τά καθ’ ημάς είς ιδίας 

συγγραφής συμπηξάντων άλλ’ ού μόνον τοϋτο καί έκ διπλωματικών έγγράφών, ατινα έγρά- 

φοντο έκ τών άρπε.Ιώνων τοΰ Περατ, τ.ού.χς σημειώσεις δύναται ν’ άρυσθή.
Πέραν ή Περαΐαν Ήγεντες τμεΧς τούλάχιστον έννοοΰμεν τήν άπέναντι ή ώς λε'γουσιν οί 

βυζαντινοί ιστορικοί τήν χαταντιχρυ τοΰ Βυζαντίου Ιν τή Ευρώπη χώραν ή πόλιν. Τήν χώραν 
ταύτην καλοϋσιν ο! αύτοί ιστορικοί Πό.Ιιν Γα.Ιατίην, ή Γα.Ιάτην, κλ. καί τούς κατοίκους Γα- 

.Ιατιανους άδιαφόρως, ώς καί σήμερον. Χωρίς δε ν’άναδιφήσωμεν πολλά χαρτία ή παλαιά άπο- 
σημειώματα κατά τήν φρασιν τοΰ φίλου ήμών κ. Μ. Γεδεών, ή καί συγγραφέας λέγομεν ότι 

Μαρτίνος ό Κροΰβιος καί ό Γερ.Ιάχιος γράφουσι: Pera seu Galata (τώ 1578), καθώς καί 

γραμματείς πρεσβειών γάλλοι καί γερμανοί π. χ. ό G. C. von Driesch, οστις περιγράφει τήν 

έκ τοϋ Βυζαντίου δια Γαλατά.διά τοΰ Τοπχανά είς Πέραν άνοδον καί έγκατάστασιν τοϋ Δαριανοΰ 
Οΰγώ φον Βιρρύνύου, τής A. Α. καί Καθολικής Μ. Κάρολου τοΰ ΣΤ'έν Κ πόλει

κατά τώ 1719 κ. έ. (όρα σελ. 273 Histor: Nachricht von Gross-Botschaft nach 
Gonstantinopel. . . . έν Νυρεμβέργη 1723). Δικαίως δέ κατά τόν ελληνικόν τρόπον 

ονομάζεται Περαία, διότι ούτως έν γένει καλείται πάσα πέραν τής θαλάσσης ή καί ποτα
μού χώρα· πρβλ. ιδίως Περαία Παλαιστίνης, ήτοι ή πρός Λ. πέραν τοϋ Ίορδάνου χώρα, 
Περαία Ροδίων·, ήτοι ή άπέναντι της νήσου πρός Ν. παραλία τής Καρίας· τοιαύτην έξήγησιν 

καί έν τώ Γεωγραφικοί ημών Έγγειριδίω άνεγράψαμεν (Τεϋχ. Α' σελ. 121) περί τοΰ Πέραν 

τόν λόγον ποιούμενοι.
Χωρίς νά ύπομνήσωμεν ότι ό von Driesch περιγράφει έν 5 σειραΐς άριστα τόν Γαλατάν 

άναφέρων τό παρ’ άρχαίοις όνομα αύτοϋ Sycena (ίσως κα.-ά μετάφρασιν τοΰ αλεξανδρινού 

χρονικού (Συκώδης, Συκαϊ) τήν ύπό τειχών, πολλών τύμβων καί τυργων κατά τόν άρχαΐον 
ρυθμόν (nach alter Manier) κ»ί τρόπον περιτειχισμόν αύτοϋ καί άλλα λέγομεν ένταΰθα ότι 

τρεις μο'νον πρεσβείας έν τώ κυρίως Πέραν γινώσκει τήν Γα.ΐ.Ιιχι'ιν, τήν καί άρχαιοτέραν, τήν 
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Άγγ.Ιικΐμ· καί τήν Ό.Ι,Ιανύικην (*},  έκτος εννοείται τής καισαροβασιλικής ρωμαϊκής (αύστρια- 

κΫ,ί). ’ δγγελοι συγχρόνως επέμφθησαν είς τάς τρεις ταΰτας πρεσβείας ίνκ αναγγείλωσι τήν έκ 
Βιέννης αίσίαν τοΰ πρεσβευτοϋ είς τήν Πόλιν άφιξιν, άλλά τούς [ύν δύο ~ρίσ&ζοτά; ευρον δια- 
μένοντας έν Πέραν ήδη κατά τήν 1 Αύγουστου, τον της ’Αγγλίας όμως δεν έπέτυχον διό και 

ήναγκάσθησαν νά μεταβώσιν είς Βε.ΙιγρΜιον, ού μακράν τής Μαύρης θαλάσσης, ώς αύτη λέ- 

ζει σημειοΰται ο Ιστοριογράφος γραμματεύς, ινα μή τε/ον παρενεχθέντες τινές έννοήσωσι τό τής 
Σερβίας ομώνυμον. (1 2)

(1) Οΐκούεν νοείται οτι καί ή τής Βενετίας πρεσβεία ϋπήρχεν άλλ’ αύτη έκειτο έν Γαλατα.
(2) Τδν μετά τήν τοΰ Πασσάρο&τς ειρήνην (Ίουλ. 1718) έπισκεπτόμενον έπισήμω; τήν Πόλιν ημών πρε

σβευτήν προϋπήντησε ζαί έπεσχε'ΐζατο έχ μέρους τοϋ μεγάλου βεζίρου ό Μαυροκοροϊτος, Πρώτος διερμηνεύς
'Αψηλής Πόλης, κατά τδν ήμε’τερον ιστοριογράφον καί μητρόθεν έγγ-,νο; τοϋ πεφημισμένου (Beruhiillen) 

Μαυροκορδάτου (Maurus CordalllS) άπολαύων, ώς λέγει, αξιοθαύμαστου εύνοίας τοϋ τότε Σουλτάνου 
’Αχμέτ τοϋ Γ' διά τά; πρδς τδ κράτος υπηρεσίας αύτοϋ. Ό Μζυροζορδίτος οότος ήν ό ’Ιωάννης Λ1 ό και 
ήγεμών (1684-1719 ΙΙρβλ. Legrand Gdntial : des Maurocordato, και £. Σταματιάδου Βίοι μεγά
λων διερμηνέων σ. 115.

(3) Σελ. 17.
(4) Πρβλ. Τερδς κλήρος σελ. 17.

Προκειμένου τοΰ λόγου περί τών έν Γαλατα ήμετέρων εκκλησιών, άς άντιγράψωμεν ενταύθα 
μετά νέων προσθηκών ο,τι προ έτους έδημοσιεύσαμεν έν τώ συγγραμυ.ατίω ημών τώ περί τοΰ 

Ιερού ΚΛήρου κατά τον ΙΣΤ' αιώνα προσφωνηθέντι τώ κ. Κο'ντω έπι τή 25ετηρίδι αύτοϋ (3 4) 

ϊνα πληθυνθγ, ή γνώσις άρυσάμενοι τούτο έξ ανεκδότου Συνταγματίου, όπερ συνέταξε Στέ

φανος ο Γερλάχιος άνευρεθεν ύφ’ ημών έν τοϊς χειρογράφοις τής Τυβίγγης :

< τΗσαν 31 ναοί εκκλησιών πλήΟχ πολύ· σχεδόν γάρ έκαστος τών ευγε/ών έν τή έαυτοΰ οικία ναόν 
» ειχεν ιδίως έςόχως τών μεγάλων και δημοσίων.

• Έν ο'ε Γαλατα αντίκρυ τής Κωνσταντινουπόλεως είσ'ι δέκα- α') Χριστός ύ Σωτήρ’ β') Χριστός 
» ό Κρεμαστός, αίγιαλοΰ έπάνω- γ') Χρυσοπηγή ΙΙαναγία. θ') Κζστελιώτισσα ΙΙαναγία, (άπδ τόπου 
» όνομασύεΤσα}· ε') ’Ελεούσα ΙΙαναγία· Παναγία’ ζ*)  ύ Άγιος Γεώργιος- η") ό Άγιος Δημήτριος’ 
» θ') ύ Άγιος Χικόλαος· ιαζ) Πρόδρομος ».

Έν ιερουργία μάλιστα τελεσθείση έν τώ ναω τής Χρυσοπηγής παραστάς ό Γερλάχιος 

ζατηυχαριστήθη, ώς γράφει, έφ’ ω καί περιγράφει αύτήν έν δυσι σελίσι- τώ 1584 τάς δια
τριβές έποιεΐτο Μάξιμος ό Μαργούνιος προσκληθείς έκ Κρήτης υπό τοΰ Πατριάρχου 

Ίερεμίου τοΰ Β'. Έν τέλει έκ περισσού σημειούσθω ότι έν σελ. 205 τοΰ γερμανιστί τώ 1674 

in folio όημοσιευθέντος Ημερολογίου τοΰ Γερλαχίου άναφέρονται καί δυτικών μοναί και έκκλη- 

σίαι έν Γαλατά, ήτοι έν Πέραν ζαί δή έπισημότεραι (vornehmste) αί εξής : ή τοΰ Άχά,ι; Φραγ

κίσκου ς κυριωτέρα, ή τοΰ Αγίου ΒεςεΛκτου, ή τοΰ 'Αγίου Πέτρου h τού Αγίου Γεωργίου ή τής 

Μαρίας, ϊ. ττ,ς Αγίας "Arnie, 'ό τής 'Αγίας Κ.Ιάρας καί ή τοΰ Αγίου Ίωάντου. Ποΰ εκειντο 

ή ποϋ κεινται αύται αλλοις άπόκειται νά φροντίσωσιν.

Ταϋτα πενιχρά πενιχρότατα γράφομεν σήμερον ί'να μή τέλεον άποζρούσωμεν έπαναλη- 
φθεΐσαν φιλικήν άπαίτησιν διότι γνίρες yi./ω ^·ίφο· τίκτει.

Έν Ξηροκρήνη τού Βοσπόρου 
τή 13 ’Οκτωβρίου 1893.

£Β. SX. 7^Τ2ΤΑΚ1δης.

------------------- 3«C(Wi· ■

Φίλος σεβαστός τής Φι.Ιο.Ιογικης Ήχους έπέστειλεν ήμΐν τό έξής έπιστόλιον : « Τό 

καταπληκτικώς άκατάλήπτον Sonelto τοΰ τελευταίου φύλλου τής Ήχους παρε’χει τφ γρά- 

φοντι τό θάρρος ινα ά.ποστείλη ΰμϊν τάς εσωκλείστους δύο άκαταλήπτους μεταφράσεις δυο 

γαλλικών SoncltCS (Φθι.νόπωρυκ καί Άνά.ίηίις) 'ί~·. ^καταληπτότερων. όπως έάν έγκρίνητε 

αύτάς δηυ.οσιεύσητε· 15 Οκτωβρίου 1893. »—Τό δεύτερον τών Σοννέττων τούτων είναι μετά

φρασες τοϋ πολυκρο'του ποιήματος τού Francois Coppe : Les ruines du ccnur. ΙΙαραθε- 

τοντες τό πρωτότυπον, τήν εΐρημένην μετάφρασιν τοΰ λογίου φίλου μας ι 1 καί ετεραν έν δημωδει 

γλώσσρ 2 αύθημερόν ληφθεϊσαν τής παραλαβής τής ανωτέρω επιστολής, ύποβάλλομεν και τάς 

δύο εις τούς έμμούσους άναγνώστας μας όπως έγγράφως καί ή,τιολογημένως άποφανθώσιν ύπέρ 

τής μιας ή τής άλλης. Τό αποτέλεσμα τού μικρού τούτου ποιητικού διαγωνισμού θά δημο- 

σιευθή προσεχώς, καθώς καί τά ονόματα έκατέρου τών μεταφραστών, καί αί έπιτυχέστερον 

γεγραμμέναι άπαντ-Ζσεις των αναγνωστών, αίτινες—παρακαλούνται—νά είναι όσον το δυνατόν 

συντομώτεραι.

Ruines du Coeur.

Mon occur etait jadis comme un palais Romain 
Tout construit de granits choisis. de marbres rares.

Bientdt les passions, comme un Hot de barbares 
L'envahirent, la hache ou la torche ά la main.

Ce fut une ruine alors. Nul bruit humain,
Vip6res et hiboux. Terrains de ileurs avarcs.

Partout gisaient, brises, porphyres et carrares
Et les ronces avaient efface le chemin,

Je suis reste longtemps, seul. devant mon desastre ;
Des midis sans soleil, des midis sans un astre

Passerent, et j'ai la vecu d'horribles jours.

Mais tu parus, enfin, blanche dans la lumiere,
Et. bravement. afin de loger mes amours

Des debris du palais j'ai bdti ma chaumiere.
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(1) Ανάληψή.

Ήν ή καρδία μου ποτέ ναός αρχαίος βρύων 

Σπανίων Λίθων, ίκ.Ιεκτού γρανίτου καί μαρμάρου· 

Τά πάθη π.Ιήν μετ' ού ποΛύ, ώς χειρ φυΛής βαρβάρου 

Έδήωσαν διά δαδός κ' όξινης τδ μνημείου.

Παρεμορφώθη είς σωρόν άξενων ερειπίων

Έκειτο θρύμμα Ιασπις κ' άΛάθαστρος της Πάρου, 

Έφρασσΰν βάτοι και όδούς καί πύΛας τού μεγάρου 

ΓΛαυξ κ' εχιδνα εσύριττον δΤ άνανθών πεδίων.

Μακράν την δήωσιν όρων, παν θάρρος άποΛέσας 

Ήμέρας μεσ' έινήΛια, κ άνάστρους νύκτας μέσας

Έπέξων άπε.Ιπις, οίκτράν διάγων βίου ήβην.

'Ότ'επεφάνης ίΛαρίι ώς φως αυγής μαρμαίρον. 

ΆναΛαβών, πρός οικισμόν ερώτων άγνοτέρων

Έκ συντριμμάτων τοΰ ναού ανέκτησα κα.Ιύβην.

(•■8) Καρδβας έρεέπεα.

Ήσουν, καρδιά μου, μιά φορά Ρωμαϊκό πα.Ιάτι

Άπό γρανίτες διαΛεχτούς, μάρμαρα δουΛεμένα·

Μά ή.Ιθαν τά πάθη, σάν φυ.Ιή βαρβαρική πού εκράτει 

Φωτιά κι όξινη, χαΛασμό, σέ χέρια άφωρισμένα

Ερείπια τότες κι ερημιά! καμμιά φωνή διαβάτη 

Μόνου κοράκια κΤ όχεντρες ! χωρίς ΛουΛούδι ένα 

Κάμπους καί δρόμους κρύψανε τ’αγκάθια καί οί βάτοι 

Καί σκόρπια μάρμαρα παντού θ'ε νάθΛεπες σπασμένα

Νύχτες περνούσαν άναστρες, άνή.Ιια μεσημέρια,

Καί στά χα.Ιάσματά μου εμπρός μέ σταυρωμένα χέρια 

Έξονσα χρόνια μοναχός, βαριά σάν τό μο.Ιύβι.

Μά τέΛος μπρόθαΛΛες, άγνή σάν τής αυγής τή δρόσο 

Καί τόν γ.Ιυκό μας έρωτα, τών δυό, για νά σπιτιίισω 

Άπ' τά συντρίμμια πα.Ιατιοΰ χτίζω μικρό κα.Ιύβι!

ΔΎΏ ΔΑ Κ ΡΤΑ

(Συνεγεια καί τΐ.Ιος, ΐύι προηγούμενου άριθμόυ.)

ΊΙ Μαρία de Riven έζζ ώ; έν όνείρω : ζ,το τόσον εύτυχής, εύτυχζ,ς όπως είναι at βα- 
σι.ίοποϋ.ϊει τών παραμυθιών" καί Ϋ,γύ.πχ τδν πρίγκζ,πά. -π,ς μέ απόλυτον λατρείαν καί απε

ριόριστον θαυμασμόν. Άπό πρωίας μ-όλις έξυπνα, ζτο ζ,δζ, έκεΐ, κατέχων όλους τους λογισμούς 
τζ,ς· άφού καθ’ δλζ,ν τζ,ν νύκτα τον ώνειρεύετο καί κατόπιν όλζν τζ,ν ζ,μέραν έσκέπτετο αύτόν. 

Τώρα πλέον έπίστευεν ότι θά γείνη σύζυγός του, πάντοτε καθώς εις τά παραμύθια, αγνοούσα 
άλλως τε τί έστί γάμος, ούτε έάν δ γάμος ούτος ζτο συμφέρων ζ όχι δι’ αύτήν. Δέν ειχεν ούδε- 

μίαν οπισθόβουλο·/ βλέύιν ούτε έπί τοϋ τίτλου του, ούτε έπί τζ,ς κολοσιαίας περιουσίας του: 
τδν ζ,γάπα άπλούστατα καί θά έγένετο σύζυγός του καί έάν κατά τύχζν ζ,το αυτός ό κ. Krig, 

δ διδάσκαλος τζς φδικζ,ς τζ,ς, αντί νά ζναι ό καλλίτερος γαμβρός τής Αυστρίας. Καί ζτο 

ωραία, ώς άνθος τδ όποιον ανοίγει, ζ, άνάπτυξις αΰτζ τζ,ς καρδίας τζ,ς.
ΊΙ κόμζσα Carola σιωπζ,λώς έθριάμβευε: άφινε τά πράγματα εις τδν ροΰν των — διότι 

έπήγαιναν καλά — φοβούμενα, μήπως άναστείλει αύτόν δι’ άκαίρου έπεμβάσεως ζ, δι’ άφρονος 

λε'ξεως.
Μίαν μετά μεσζ,μβρίαν όμως, z Μαρία έξή,στραπτεν, ώς νά είχε καταπι/j τδν “Ήλιον 

παρετή,ρζσεν ζ, Αιλ.ζ, ήτις ζ,το δεκαέτις.
ΊΙ μήτζ,ρ ύπωπτεύθζ τι καί άδιαφόρως ζρώτζ,σεν, ούσα βέβαια περί τής άπαντζ,σεως :

— Μέ ποιον χορεύεις τδ Cotillon, τδ εσπέρας;
Ή Μαρία εύθυς άπήντζ,σεν: «Μέ τδν πρίγκζπα de Cless μζτέρα.» Κατόπιν προσέ- 

θεσεν, αΐφνζ,ς έρυθριώσα «'Αχ μζτέρα, είμαι τόσον εύτυχζ,ς, μέ ειπεν οτι μέ αγαπά καί ότι 
θέλει νά γείνω σύζυγός του. ΊΙ μ.ζ,τζ,ρ άπήντζ,σεν άπλούστατα : Είμαι εύχαριστζμένζ παιδί μου.

Περιέμενε τζ,ν έπίσζ,μον α.ΐτζ,σιν, άλλ’ ζ α’ίτζ,σις δέν ζ,ρχετο, διότι ό γζραιδς ΙΙρίγκζψ 

δεινώς ώργίσθζ; (μάλιστα παρ’ όλίγον εμενεν άπόπλζ,κτος, καί τούτο τόν έξώργισεν έτι πλέον) 

όταν ό υΙός του τώ άνήγγειλεν ότι έζήτει τ«ν χεΐρα τής Δεσποσυνζς de Riven.

— ’Αλλά τζ,ν άγαπώ, έτονθόριζεν ό Veit.
— ’Αγάπα τζ,ν όσον θέλεις, άλλά μζ,ν τζ,ν νυμφεύεσαι άπήντζ,σεν ό έράσμιος ουτος γέρων. 
Κατόπιν δίωρου συζζ,τζ,σεως τον απέδειξε τόσον τετραγωνικώς τζ,ν τρέλλαν τζ,ν οποίαν

θά έκαμνε, έάν προέβαινεν εις τόν άνάρμοστον τούτον γάμον, ώστε ό Veit ύπεσχέθζ, ν’ άναχω- 

ρζ,σζ; αύθζμερδν διά τάς έν Βοζ,μίκ γαίας του.
*

* *
Ό Πρίγκζ,ψ Veit de Cless διεσκέλιζε καί πάλιν τδ καπνιστήριον τοϋ Stettin’ ζτο 

οίκτρά τεταραγμένος καί δ φίλος του δέν έπέστρεφεν ακόμζ.
Μετά δέκα λεπτά ό Rex Stettin είσζ,λθεν έπροχώρζ,σεν μειδιών, άλλ’ αΐφνζ,ς τδ πρό- 

σωπόν του ζ,λλοιώθ/) έ’νεκεν τοϋ παραδόξου ύφους τού φίλου του.
Ό Cless έύιθύρισε «πρέπει νά μ.έ κάμζ,ς μίαν έκδούλευσιν τδ εσπέρας».
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— Καλά, τί ζζ,τεΐς ;
Ό Πρίγζζψ έδίστασε.

— «Ακούσε, εινε μία διαβολεμένο ύπόθεσις· άλλά δέν μέ είναι δυνατόν νά ξεμπερδέψω· 

είναι άπελπιστικόν άλλά τί νά κάμω ; Ό πατήρ μου μέ στέλλει είς Βοζμ.ίαν, δέν θέλει νά τζ,ν 

νυμφευθώ. .. ώστε εννοείς· άντί νά τήν έπανείδω, προτιμώ νά φύγω εύθύς, διότι έπί τέλους 

τί νά τήν είπώ ; τζ,ν ειχον ύποσχεθή οτι θά τζ,ν νυμφευθώ . .. καί έπειτα.

Ό Stettin ήγανάζτ/,σεν.. .
«Είναι πολύ κακό αύτό το όποιον ζάμνεις ! Ταλαίπωρος μικρά ! Δέν είναι τίμιον πράγμα 

αύτο', τό ήξεύρεις. ..

Ό de Cless έμάσσα τό άκρον τοϋ μύσταζός του ζαί οί γαλανοί του όφθαλμοί είχον άβέ- 
βαιον ζαί άόριστον βλέμμα- έπί τέλους είπε μέ ζλαυθμζράν φωνήν χαϊδεμένου παιδιού.

— Έάν νομίζης οτι αύτό μέ εύχαριστεΐ ! — Τήν λατρεύω αύτόν τζ,ν μ,ιζράν !.. . άλλ’ 

άφοϋ μέ είναι άόύνατοκ νχ τήν συζευχθώ; ό γέρων Οά μεταβίβαση τά πρωτοτόζειά μου είς 
τόν Κάρολον : Έν τω μεταξύ δέν εϊμπορώ νά ζζτεύω μαζύ τζ,ς. . . . ’Ενώ έάν άναχωρήσω. . . . 
μ’ εξασφαλίζει διαζοσίας χιλιάδας φλωρίνια είσόδζμα, θαρρώ πώς άξίζει τόν κόπον, έ !

Καί έπανέλαβε μέ περισσότερον παράπονου: « Ναί μεν θέλω νά μή τήν συζευχθώ, άλλά 
νά τήν έπανίδω αύτό δά μέ είναι έκ τών άδυνάτων. Ν’ άψζφίσω τό βλέμμα τών δύο εκείνων 

δφθαλμών, δέν αισθάνομαι τήν δύναμιν δι’ αύτό. . . . όθεν ιδού τί ήθελα νά κάμης. ... μ’ ύπε- 

σχέθζ, τό Cotillon διά τό εσπέρας, εις τής Βαρών/,ς: πρέπει νά χορεύσης άντ’ έμ.οϋ. Ιίερίμενέ 

τ/,ν παρά τή είσο'δφ καί έξήγζσέ τ/,ν, είπε τ/,ν ότι προσεκλήθζν αΐφν/,ς δι’ έσπευσμένας υπο

θέσεις, πολύ έσπευσμένας — έπί τέλους ότι θέλεις — καί έπειτα χόρευσε μετ’ αύτής τό 
Cotillon. »

Ό Stettin έσκέπτετο.

— Έστω, ειπεν, θά τό κάμω χάριν αύτής. — Ταλαίπωρος μικρά· μά τ/,ν αλήθειαν, 
ώραίαν αποστολήν [/.’ έπεφόρτισας! θά προτιμούσα καλλίτερα νά μέ άποκόψουν ένα δάκτυλον.

Κατόπιν είπε σχεδόν μέ σκλζρότν,τα : « Φύγε τώρα καί άφισέ με. »

Ό Veit des Cless άνεχώρζσε μέ ύφος καταβεβλζμένον.

*
* * t

Ό Stettin έπώπτευε τήν είσοδον. Ειχεν έλθει ένωρίς έπιθυμών νά τήν ίδή άμα τή έλεύ- 
σει τζς. Έφθασεν εγκαίρως, άπαστράπτουσα, καί έκτάκτως ωραία — έφερε τό εσπέρας 

εκείνο αίσθήταν άπό ροδόχρουν μεταξωτόν με ρόδα έστολισμέν/,ν.

Τοϋτο τόν έλύπζ,σεν υπερβολικά νά τ/,ν βλέπη τόσον φαιδράν καί τόσον εντελώς εύτυχή 
— ήξεύρων τό διατί— καί σκεπτόμενος ότι έμελλε νά ζαταστρέψη όλζν έκείνζ,ν τήν χαράν 

ήτις έπρόκειτο νά καταρεύση, έπί τή είδζσει ήν θά τζ,ς έδιδεν, καθώς καταρέουν τά έκ παι

γνιόχαρτων μέγαρα. Καί τοΰ έφαίνετο ότι ήτο τρόπον τινα δολοφονία μικρού πτζ,νοϋ, νά προ- 
ξενήση τόσον κακόν είς τζ,ν μικράν έκείνζ,ν. Καί μυστικώς κατ/,ράσθζ τόν Cless καί τό καθή

κον τό όποιον τόν έπέβαλε.

Ούχ ήττον έπρεπε νά τό ζάμη. Προχωρζσας τζ, προσέφερε τόν βραχίονα· τόν έδέχθζ μέ 
χαριέστατον μειδίαμα γνωρίζουσα ότι ήτο ό καλλίτερός του φίλος καί άγαπώσα ο,τι έκεΐνος 

ήγάπα.

— Τόν τής χθές μνζστήρα τζς ! — ’Έζαμεν ενα γύρον Βάλς μετ’ αύτής, άλλ’ έκείνζ ζτο 

κάπως άφηρζμένζ καί ερριπτε λαθραία βλέμματα είς τήν είσοδον.

Δέν έτόλμα νά τής τό είπή· δέν είξευρε πώς νά τό ζατορθώση καί πόθεν ν’ άρχίση διά 

νά τήν προξενήση όσον τό δυνατόν όλιγώτερον κακόν.

Τότε βλέπουσα οτι ύ πρίγζζψ τζς δέν ήρχετο έκείνζ ήτις τόν έπερίμενε πάντοτε, έσκέ- 
φθζ μήπως εινε έπάνω καί τήν ζζ,τεΤ, καί δέν ήθελε νά χάση ούτε στιγμήν τζ,ς φιλτάτζ,ς πα
ρουσίας του. Είχε νά τώ δείξη, νέον φόρεμα τό όποιον ειχον μαζή σχεδιάσει, κατά τάς ίδικάς 

του βρέξεις ήγάπα πολύ νά τζ,ν βλέπη κομψήν’. Ειπεν είς τόν Stettin :

Ν’ άναβώμεν ολίγον έδώ ζεσταίνομαι πολύ. . .
Ί’πεκλίθζ προσφέρων αύτή τόν βραχίονα. Κατεθλίβετο, ήννόει διά τί ήθελε ν’άναβή. 

Όχι δέν τώ ζτο δυνατόν ίχ τζ,ς τό είπή, θά περιμένη άκόμζ,· θά τό έμάνθανεν πάντοτε πολύ 

γλήγορα.
Άλλά τώ έδωκεν ή ιδία άφορμήν, όταν, άφοϋ έπεθεώρζσεν δλας τάς άνω αίθούσας, ήρώ- 

τζ,σε: «διατί λοιπόν δέν ήλθετε μετά τοϋ Πρίγζτϊπος ώς πάντοτε» ;

Καί εγεινε ροδοκόκκινος ώς τό φόρεμά τζ,ς.
Άπήντζ,σε τρέμων «"A ! Δεσποινίς, δέν θά έλθη σήμερον»· ό κύβος έρίφθζ. Τί θζ συνέ- 

βαινε τώρα ; ό ταλαίπωρος νέος δέν έτόλμα ν’ άτενίση τήν Μαρίαν, άλλ’ ήσθάνθζ, ότι άφισε τόν 

βραχίονά του μέ όρμζτιζήν κίνζ,σιν, καί άνεφώνζ,σε: Πώς ! Δεν Οά έλθζ,!.. . Όχι δά, θά έλθη, 

θά χορεύση μετ’ έμοϋ τό Cotillon ! και προσέθεσε μέ τρόμον οστις αϊφνζ,ς έζωγραφίσθζ, είς 

τούς ύφθαλμούς τζς «Μήπως είναι άσθενής ;

— Όχι, Δεσποινίς, δέν εινε άσθενής !
Καί έκ νέου τή προσέφερε τόν βραχίονα, μή θέλων νκ τήν παρατζρήσωσι, τήν ταλαίπωρον 

μικράν ! Τόν ήζολούθζσε μζχανιζώς.
Δέν έτόλμα νά τζ, είπή τίποτε—ζ,το τρομερόν! — θά προύτίμα νά εύρίσκετο είς τά 

καταχθόνια τζ,ς γ-ής.
Έκείνζ, έπέμενεν: «Άλλά σάς λέγω όφείλει νά χορεύση τό Cotillon μετ’έμοϋ» Καί ό 

Rex συνεκέντρωσεν όλον τό θάρρος.
«Δεσποινίς . . . μ’ έπεφόρτ.σεν μέ μίαν πρός ύμάς άποστολήν. ..
Δέν έμειδία πλέον- προσέλαβεν ύφος άνζ,συχον τό όποιον πολύ τόν έλύπει, «θέλετε νά μέ 

κάμετε τήν τιμήν νά μέ δεχθήτε ώς Αντικαταστάτην;
Δέν άπήντζ,σεν μή δυναμένζ νά έννοήση, έρωτώσα διά τών δφθαλμών, θέλουσα νά μάθη.

«Ό Veit άνεχώρζσεν» προσέθεσεν ώς άπαντών είς διατυπωθεϊσαν έρώτζ,σιν.

Έψιθύρισε μέ παράδοξον τρόμον : Άνεχώρζσε ; ποϋ ;

— Είς Βοζμίαν, είπε χαμζ,λοφώνως.

— Διά πόσον καιρόν;
— Δέν είξεύρω, διά τρεις μήνας νομίζω.
Τότε άμέσως κατόπιν τών λέξεων τούτων, ήσθάνθζ, τάς τύψεις τοϋ συνειδότως δολο

φόνου, διότι έξαίφνζς οί οφθαλμοί τζς έσβέσθζσα.ν ώς εί κάτι νά κατεθραύσθζ, νά έξέλιπε, νά 

άπέθανεν, είς τούς δύο έκείνους μεγάλους άκαταβυθίστους δφθαλμούς.
Καί μία τοιαύτζ απελπισία ζ,λθεν εις τζ,ν θέσιν τοϋ αφανισθέντος έκείνου κάτι, ώστε 

Οά ήθελε νά πέση είς τά γόνατα, έκεΐ, έκείνζ,ν τζ,ν στιγμήν, καί νά ζζ,τζ,ση συγνώμην διά 
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εκείνο τό κακόν τό όποιον τή προυξένησε. — Αθώω; και άκουσίως—ϋιχ τό όποιον δέν έβλεπε 

καμμίαν θεραπείαν.

Και ό Rex εύρισζεν ότι πράγματι οί όφθαλμ.οί έκεΐνοι δέν ήτο δυνατόν νζ ήνε όλω; 
διόλου καθώς οί άλλοι: ησαν Αμίμητοι επίσης έν τή θλίύει.

Κατ’ εκείνην τήν στιγμήν η κόμησα Freuremberg και ή βχρονίς de Bahusch διήρ- 
χοντο: ησαν δύο μ.ητέρε; έχουσα έκαστη άπό μίαν καρακάξαν αδυνάτου Αποκαταστάσεως. 

Καί Αμέσως, μέ τήν άμίληκτον σκληρότητα τήν δποίαν έχουν αί της κατηγορίας ταύτης 

γυναίκες πρός τάς ωραίας νε'α;, ή κόμησα ύψοΰσα τήν φωνήν είπε τή έτέρα προσποιούμενη οτι 
ψιθυρίζει τό πράγμα: «Ά! φιλτάτη βάρονίς, έμαθε; τά νέα ; ό πρίγκηψ de Cless έστειλε τόν 

υίόν του εΐ; Βοημίαν διότι επ' ούδενί λόγω εννοεί τόν γάμον αύτοϋ μετά τής Δεσποινίδο; de 

Riven ■' Και ό Veit ύπέκυψε πολύ εύκολως καθώς λέγουν : νομίζω ότι τόν ειχον παρασύρει 

όλίγον περισσότερον παρ' ότι ήθελε. — Είναι πολ.ύ πρακτικό; νέο; — καί δέν είναι διόλου δυ- 
σαρεστημένος ότι ξέμπλεξε τόσον φθηνά!... Άλλ’έκείνη ή καλή fieruninire Herminie 

Carola θα φρενιάση....

Ό κακό; καί μίσους ύαίνη; έμπλεο; γέλως τη; άντήχησε οπισθέν της.

Καί ή Μαρία de Riven όλα τά ήκουσε.

Μίαν στιγμήν άκόμη έμεινεν Ακίνητος : άτενίζουσα πρό; τά πρόσω καί μηδέν βλέπουσα. 
κατόπιν πέρασαν άλλοι, τήν παρέσυραν εϊ; τού; διαδρόμου; : Δέν έπρόφερε λέξιν καί περιεπάτε 

πλησίον του. ’Εκείνο; έπροχώρει μέ τού; ύφθαλμούς κάτω νεύων καί μέ πραγματικόν τρόμον 
νά Απάντηση καί πάλιν τό βλέμμα τη; : ΊΙπόρει διότι δέν όμίλει : Είχε φοβηθή περισσότερα; 
έρωτήσεις. Τέλος έτόλμησε νά ύψωση τήν κεφαλήν καί τήν ήτένισεν καί ειδεν έπί τών πα

ρειών της δύο δάκρυα τά όποια έρρεον, δύο πτωχά δάκρυα παθητικά, τά όποια τοΰ έξέσχισαν 

τήν καρδίαν.

Καί βαθύτατο; οίκτο; τόν κατέλαβεν, μία άδυναμία άπελπι; καί δργίλος ενώπιον της μ.ε- 

ή της Μαρία; καρδία. ΊΙννόησε 
ποτέ πλέον δέν θά ήνε ότι ήτον, ότι δέν θά ήδύνατο πλέον νά πιστεύση τώρα, ότι δέν θά 

δυνηθή πλέον ν’άγαπήση, ποτέ πλέον χωρίς όπισθοβουλίαν, μέ εμπιστοσύνην Απεριόριστον, 

τυφλήν, μέ πίστιν, όπως πιστεύουσιν εΐ; θεόν όταν πιστεύουσι... καί ήσθάνετο ότι παρίστατοεΐ; 
Αγωνίαν, Αδύνατο; Απέναντι τή; προδοσία; άλλου, ήτι; κατέστρεφε τά πάντα ταυτοχρόνω; 

εί; τήν πτωχήν εκείνην μικρζν ψυχήν.

γάλης έκείνης λύπης. Καί ήννόησεν ότι τετέλεσται πλέον ή λε 

ότι

— Παρατήρησε! είπε λακωνικός ό πρίγκηψ Veit de Cless τείνων άγγελτήριον τώ Stettin. 

Ουτος Ανέγνωσε:

Α’

Ό Κόμης χαι ή Κόμησα Carola .Ιαμβάνουσι τή)· τιμήν ν' άναγγεί.Ιωσιν ΰμΐν 

τους γόμους τής θυγατμός καί πμογονής αυτών Δεσποινΐόος Μομίας de Riven, μετά 

τοΰ Κόμητος Louis Caleck de Marol.

Καί έπέστρεψεν αύτό χωρίς λέξιν νά προφέρη.

ΙΙώς σέ φαίνεται; έπεφώνησεν ό Veit παραφερόμενο;· ό Rex Stettin Απάντησε 
κατόπιν στιγμιαία; σιωπή; :

— Πώ; θέλει; νάμέ φανή; είναι φυσικώτζτον!

— Πώ; φυσιζώτατον! έφώνησεν ό Veit, φυσιζώτατον! έγώ νομίζω ότι είναι τρομερόν ! 

όποία κωμωδό; αύτη ή μικρά ! όταν σκέπτομαι πώ; προσεποιεϊτο οτι μέ Αγαπά ! Ά ! χ· 

γυναίκες ! αί γυναίκες ! όλαι αί αύταί! .. 'Αλλά τί τά θέλει; αύτό δέν τό περίμενα Από αύτήν !..

Ό Rex τον παρετήρει έκπεπληγμένος, ενθυμούμενο; τά δύο εκείνα δάκρυα, τά όποια 

τοΰ έμειναν εί; τ/.ν μνήμην άνεξάληπτα ώ; ή επούλωσι; ζαυσίματος.. . Κατόπιν επανερχό

μενο; εί; τήν φιλοσοφίαν του καί γενόμενο; πάλιν φιλόσοφο; Ανύψωσε τού; ώμου; του.

* *
•

"Εμαθαν κατόπιν ότι ό Κόμη; Cateck ήτο τεσσαράκοντα ετών καί πλουσιότατο;· καί ό 

Veit de Cless έν τάξει νυμφευθείς τήν άρχιδούκισάν του σκέπτεται Ακόμη καί σήμερον ότι ή 

Μαρία de Riven Αναξίως έφέρθη πρό; αύτόν
Έκ τοϋ γαλλικού.

Φαληρετς

ΚΑΡΔΙΑ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΟΥ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ARDEL (Συνέχ. σελ 76 κ. έ.)

Σκεπτικιστής, πά'.τοτε σκεπτικιστής! μοΰ έλεγεν ό Νοτερστωφ. 'Εκείνος δέν είναι 

πράγματι καθόλου. "Εχει μάλιστα γενναιοτάτην δόσιν ειλικρινούς αισιοδοξίας, ήτις τόν κά- 

μνει πρωτότυπον Αληθινά, είς εποχήν οπού πανταχο’θεν πλημμυρίζει ή Απαισιοδοξία — καθώς 

τό γνωρίζω καλύτερα άπό κάθε άλλον. Καί ώς έκ τούτου έχει κάποιον ιδιαίτερον τρόπον 

νά κρίνη τού; Ανθρώπου; καί τά γεγονότα, οστις προσδίδει Αλησμόνητου γλυκύτητα εΐ; τήν 

συναναστροφήν του.
Μεταξύ τών συμπατριωτών του ή ύπόληψίς του είναι μεγάλη καί έκτο; τούτου έχει 

μέγαν άριθμόν θαυμαστών εΐ; ολον τόν γραμματισμένον κόσμον τής Εύρώπης. Καί άπολαμ- 

βάνει είς τό έπακρον αύτήν τήν διασ/μότητά του.
Έπί μίαν ώραν, όταν τής νυκτός έπελθούσης περιεπλέομεν τήν λίμ.νην, μοΰ ώμίλει, μέ 

τόνον ύγειοΰ; καί Αφελούς εύθυμίας περί τών επαίνων, εύφημιών καί τιμών αιτινες τού επιδα

ψιλεύονται καί έπρόσθεσε τέλος μέ γέλωτα οστις δέν άπέκρυπτε τό ειλικρινές τής σκέψεώς του :

— ΙΙεριπαιζετέ με οσον θέλετε, Αγαπητέ μου- έγώ δέν τα περιφρονώ αύτά Οπως σείς- 

ομολογώ ταπεινότατα πώ; άγαπώ τήν δόξαν άλλως τε έχω γυναίκα πού τήν λατρεύει' καί 

διά μόνην αύτήν θα ήμουν εύτυχής νά τήν έχω !
Πολύ λαμπρόν τούτο καί έξόχως άρμόζον είς σύζυγον . . . καί τίποτε δέν έχω ν' άντι- 

τάξω είς αύτήν τήν ομολογίαν. Άλλ’έγώ τήν καταφρονώ πραγματικώς, καθώς είπε. "Αλ
λοτε ώνειρεύθην καί έγώ τήν δόξαν ταύτην πού κατέχω σήμερα. . . Τήν ώνειρεύθην όταν 

ήμουν νεώτατο; καί τήν ήθελα, όπως ό Νοτερστωφ, διά τήν γυναίκα τήν οποίαν έπο'θησα νά 
ϊδω φέρουσαν τ' όνομά μου... ’Αφού τήν Απέκτησα τήν άγάπησα πικροχόλως έπειδή μ' έξε- 

δικείτο τρόπον τινα· μ’ άνέβασεν έπί τή; βάθμίδος εκείνης ή όποία καί μόνη ήτον Ικανή νά 
σαγήνευσή τήν ώραίαν καί φιλόδοξου έξαδέλφην μου. Τόρα δέν τήν Αγαπώ, μοΰ είναι Αδιά

φορος· τόσο φροντίζω δι' αύτήν οσον καί διά τοΰ τσιγάρου μου τήν στάκτην πού τινάζω άδια. 
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ψθ'ρως κατ' αύτήν μάλιστα τήν στιγμήν πού μ’ όμιλεΐ ό Νότερστωφ διά τήν δόξαν..., — 

τοϋτο χωρίς άλλο επειδή τήν κατέχω ες ολοκλ.ήρου· πολύ πιθανόν νά τήν έξετίμ.ων περισσότε
ρον άν μέ διέφευγε.

’ \λλά δέν μπορώ νά μέ γελούν φανταστικά! αύταπάται. Μετά πενήντα ή εξήντα ετη, 

τά έργα μου τόσον επί τοϋ παρόντος περιζήτητα (επειδή άνταποκρίνονται εις τήν παρούσαν 

τών πνευμάτων ζατάστασιν) θά φαίνονται γράμμα νεκρόν εί; τήν νέαν γενεάν, ήτις Οά τά 
περιβάλλει μ' εκείνον μόνον τόν όποιον καί μεΐς τόρα τιμώμεν τούς προκατόχους μας άν κ’ έπέ- 

ρασεν ή μόδα των. . . Θά είμαι πλέον όνομα πάροχον άνίας είς τά μαθητάρια τών λυκείων μας, 

καί ίσως άκόμη τό πολύ διεγεΐρον τήν περιέργειαν πνευμάτων, τά όποια Οά ζητούν νά μάθουν 

άπ' αύτά τήν πνευματικήν ζατάστασιν εποχής παρελθούσης. .. "Ισως τινές καί αύτό τό 
νομίζουν πολύ. Καί έγώ δέν έχω τίποτ’ άλλο καλύτερον παρά νά έπαναλάβω τούς Απελπι

σμένους λόγους τοϋ μεγάλου άπαισιοδόξου τής Γραφής: «Ματαιότατος ματαιοτήτων. . .»

I 6 Μαιου.

Καθ’ήν στιγμήν έπέστρεφα, τό λεωφορείου τοϋ ξενοδοχείου άπεβίβαζε πλήθος ταξιδιω
τών. Καί πριν άκόμη δυνηθώ νά διακρίνω τούς νεοελθόντας ήκουσα έμπροσθεν τοϋ προδρόμου 

ήχον εύθύμων φωνών, νεανικών γελώτων, καί πρός μεγίστην μου έκπληξιν παρετήρησα, 
πλησιάζων. έπί τής πρώτης βαθμϊδος τής σκάλας καί πλησίον τής μίςς Enid, τήν νεαράν 

συνοδοιπόρον μου συνοδευομένην ύπό τής θείας της καί τής σεβασμίας τροφού της, ή όποια, 

ένώ τήν παρετήρει, ειχεν αληθινά οφθαλμούς πιστού καί άφωσιωμένου ζώου.

’Εκείνα καί ή μίς Enid έμοιαζαν νά είναι φίλαι κάλισται, διότι, άν καί έφαίνετο πώς 

έβλεπε τήν έκφόρτωσιν τών άποσκευών της στοιβασμένων έπί τοϋ λεωφορείου, έξηκολούΟουν 

νά φλυαρούν χωρίς διακοπήν· συνεχώς καί άδιακόπως ά.ντηλλάσσοντο μεταξύ των επιφωνή

σεις, θορυβώδεις γέλωτες έξέσπανον, ζαί βροχηδόν προεχονοντο φιλήματα εκατέρωθεν, τόσον 

ταχέως έπιστρεφόμενα. όσον καί έδίδοντο- καί τά ερωτήματα κ’ αί απαντήσεις διεσταυοώ- 

νοντο μετά θαυμαστής ετοιμότατος, Αγγλιστί, τούθ' όπερ προσέδιδεν είς τούς λόγους των 
τήν ήχηράν εύζρίνειαν κελαϊδισμού ή φιλοσβίματος.

ΊΙ μίςς Λίλλιας μ' Ανεγνώρισεν δέν μοϋ διέφυγεν Αδιόρατός τις λάμ.ψις, ήτ.ς διέδραμε 

τούς οφθαλμούς της, καί έφέρθημεν πρός άλλήλους μετ' εύγενείας πληρεστάτης- τήν έχαιρέ- 
τζ,σα, ζαί μ' Ανταπέδωζε τόν χαιρετισμόν μ' έλαφράν τής -κεφαλής κίνησιν άψογου έντελείας, 

γεμάτη μ’ ύπερήφανον χάριν ζαί έπέρασεν άπ’ εμπρός μου στηριζομένη όκνηρώς έπί τοΰ βρα- 

χίονος τής φίλης τζ,ς. . .
Καί τόρα θά μείνγ αρα γε έδώ, εις τό Vevey ; ’Εν τοιαύτζ, περιπτώσει, άν τό πλήθος 

τών άποσκευών της σημαίνει τοιοϋτόν τι, Οά παραμείνω κ’ έγώ. Άλλά καί είς τήν Αποβάθραν 
Τής Λωζάνης παρετήρησα επίσης γύρω της όμοίαν Αφθονίαν . . . Οά μ’ άρεσε νά έμενεν έδώ 

μερικόν καιρόν. Ό πτωχός μου ό έγζέφαλος, αιωνίως άπζ,σχολζ,μένος μέ τήν ψυχολογίαν, 
ελπίζει νά εΰρζ, ύλην παρατζ,ρήσεων ... θ’ άποβή ίσως δι' έμέ ή πεταλούδα εκείνη πού θ' άνα- 

τάμω . . . καί διατί όχι; . . άφοϋ μάλιστα, ή εγχείρησες Οά διεξαχθγ χωρίς νά ύποφέρζ, έζείνζ, 

ζαί θά γνωρίσω πιθανόν έπαζριβώς ζαρδίαν νεάνιδος. . .

I 7 Μαιου.

ΊΙ τύχη χωρίς άλλο μοϋ φέρεται εύμενέστατα. ΊΙ μίςς Λίλλιαν Οά παραμείνζ, είς τό 
Vevey ένα. μήνα, ίσως έξ εβδομάδες ή ζαί παραπάνω, Αναλόγως πού Οά έπέλθη αργά ή 

γρήγορα ή περίοδος τών θερινών καυμάτων, όπως μοϋ ειπεν ή Κα Νότερστωφ, ή οποία εχει 
τό πλεονέκτημα νά είναι πάντα καλώς πληροφορημένη- χάρις είς τήν επαγωγόν γοητείαν 
τής φυλής της ζατέζτησεν τάχιστα τήν συμπάθειαν τών Κων Lyrton και είναι, έκτος τού
του, πάντοτε πρόθυμος ν’ άκου/) τάς διηγήσεις τής λάλου Enid. Με τον όιασκεδασηκωτερον 

τρόπον άρχισε νά ξεφουρνίζζ,, είς τόν σύζυγόν της κ’ εμέ λεπτομερείας, χωρίς νά τάς ζητού

με·/, περί τών νεοελθόντων. ό Νότερστωφ ένυμφεύθη αληθινόν πρακτορείου ! . ..

Χάρις είς εξαίρετους της εκδουλεύσεις έμαθα, θέλοντας καί μή, οτι ή μίςς Λίλλιαν είναι 
ορφανή καί οτι ούδέποτ’ έγκαταλείπρ τήν θείαν της, λκίδυ ’ Εβανς, ήτις διαμοιράζεται μ αυ

τήν τόν βίον της είτε είς τό μέγαρόν της έν Κορνουαλτ), είτε εις τούς διαφόρους της σταθμούς, 
κατά τό μάλλον καί ήττον μαζρούς, έν τώ εξωτερικό έπίσης γνωρίζω τώρα ότι ή σεβασμία 

Ακόλουθος είναι ή τροφός πού άνέθρεψε τήν μίςς Λίλλιαν ζαί τής είναι πάντ' άφοσιωμένη ψυχή 

ζαί σώματι, έτοιμη νά ύπηρετήσγ καί τάς έλαχίστας ιδιοτροπίας της. .. Καί τέλος—συμπέ

ρασμα λίαν πολύτιμον δι’ έμέ — ή λαίδη "Εβανς συνδέεται στενότατα μετά τής Κας Crou- 
ville, κ' ύπάρχει επομένως μεγάλη πιθανότης νά τόν συναντώ συχνότατα έκεΐ, ζαί να δοθζ) 

άφορμή νά συστηθώ έπισήμως, διά νά τήν σπουδάσω καλύτερα.
ΊΙ Κα Crouville είναι πράγματι πρωτοτυποτάτη γυναίκα. Ύπό φυσικήν έποψιν ή 

πλειοτότης τήν κρίνει, και χωρίς Αντιρρήσεις έλευθέρως άσχημου. Καί όμως. . . Τ’ Ακανόνιστα 

χαρακτηριστικά της έχουν Αρρενωπήν καί άνώμαλον τραχύτητα, άλλ’ οί οφθαλμοί της, οί 

μικκύλοι, έχουν σπιθοβόλον ζωηρότητα, οί όδόντες της είναι θαυμάσιοι και τό στόμα της 
μέ τζ εύτροφα χείλη του πνευματωδέστατον. Υπάρχει άπειρος εύφυία είς τήν τρζχεϊαν αύτήν 

και ιδιότροπου γυναίκα τής οποίας ή ένεργητικότης, τροφήν πάντοτε ζητούσα, έςωτερικευεται 
δι’ έργων καλλιτεχνικών καί φιλολογικών άλησμονήτου ιδιοφυίας- είς τζς εκθέσεις μ Αγαλμά- 
τια έξειργασμένα τολμηρότατα μετά σκζιας άδεξιότητος έπίσης μέ εικόνας πού προξενούν 

έντύπωσιν. Είς τάς εφημερίδας καί τά περιοδικά μέ μυθιστορήματα, διηγήματα, άρθρα παν- 

τοΐα έμπνεόμενα άπό φαντασίαν ύπερεκχειλ ζουσαν πρωτότυπον. Πιστεύω ότι ή Κα de Crou

ville έχει τόσους έχθρούς όσους καί φίλους διότι, άν καί είναι πράγματ. άγαθωτάτη, έχει ένίοτε 
κάτι δηκτικές λέξεις...................................'Άλλως τε Αγαπά τούς φίλους της κατά τρόπον δικαιώ-

νοντα τήν περίφημο·/ έκείνην εύχήν «Φύλαττέ με. Κύριε, άπό τούς φίλους μου, μέ τούς έχθρούς 

μου, κάνω έγώ καλά.
ΊΙ παράδοξος αύτή γυναίκα κατέχει ίν άπό τά πλέον εύχάριστα σαλόνια τά οποία δύ- 

ναται κανείς νά έπισκεφθή καί οπού υποδέχεται μετά διακρίσεως καταπληκτικής, άν λαβή τις 
ύπ’ όψιν τήν θερμήν καί πυρετώδη ιδιοσυγκρασίαν της. Είναι άληθές ότι τήν βοζ,Οεΐ πολύ πρός 

τοϋτο ό σύζυγός της. ό βαρόνος, άνθρωπος ξηρός καί ισχνός, μ’ αβρότητα συμπεριφοράς άϋ.λων 

χρόνων, λεπτότητος πνεύματος σπανίας καί τό όποιον "λατρεύει εκείνη καθ Ον τροπον Οά το 
έζαμνε ή πρώτη τυχοϋσα νοικοζυροϋλα- ϊσως διότι, ήρέμου ζκί ομαλού χαρακτήρας, δεν τής 

ώμοίαζε σέ τίποτε.
Κατά τήν διάρκειαν τοϋ μ.ηνός πού κάθεται εις τό Vevey ή έπαυλίς του είναι τό κεντρον 

τής συναθροίσεως τής έκλεκτοτέρκς κοσμοπολίτ.δος τάξεως. Αύτήν τήν εβδομάδα θά δώσ-ρ 

garden — party είς τό όποιον έλαβον κ’έγώ προσκλητήριον. Άν καί άποφασισμένος ν’ άπο- 
φύγω τήν κοινωνικήν τύρβην, Οά πάγω ομ.ως νά περάσω οϋ.ίγην ώραν εις το Cytise, βέβαιος 
οτι δέν Οά ευρώ τούλάχιστον κοινόν καί τετριμμένον κόσμον. ( Enetai σιτί^ιια·)
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ
Π ΕΡΙ Ε.Π ΙΣΚΟ Π (Κ ΗΣ ΠΡΟ ΕΔ,ΡΕΙ ΑΣ Κ AI ΤΗΣ 

ΦΡΑ,ΣΕΩζ «ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΕΠΕΧίΙΝ»
--------- χ<Χ>Οχ>-τ------

'Η κυρία έννοια τής λέξεως « Πρόεδρος » οτι πολύ 
διεστράφη έν τή σημερινή ’Εκκλησιαστική χρήσει 
πρόδηλον παντ) είδόπ τά πράγματα.

Π ϊς -έπίσκοπος τυγχάνει ών φυσικ'ς πρόεδρος τής 
ιδίας αύτοϋ ’Εκκλησίας ώς δήλον ε'κ τής έχκλησαστι- 
κής ιστορίας. « Ό επίσκοπος προκαθιζέσθω υμών 
(τών λαϊκών) ώς θεοϋ αξία τετιμημένος, ή κρατεί τοϋ 
κλήοου και τοϋ λαοϋ παντός άρχει ». Άποφαίνονται 
αί Άποστολικα) Διαταγα) (Βιβλ. Β' 28). « Άλλά 
γάρ ώοε κα'ι τών νεών έπιτελέσας, θρόνοις τε τοϊς 
άνωτάτω εις τήν προτέρων τιμήν, κα'ι προσέτι βάθροις 
έν τάξει τοϊς καδόλου κατά τό πρέπον κοσμήσας », 
λέγει και Ευσέβιος δ Παμφίλου έν τώ περ'ι οικοδομής 
έκκλησιών πανηγυρικώ('Εκκλ. Ίστ.Χκεφ. IV. 44).

Ό δέ θεολόγος δ Γρηγόριος παριστά τήν του 
έπισκόπου προεορείαν ώδε λέγων έν ποιήματι :

■Έξεσθαι δοχέεσΟον ύπέρθρονος, ούχ ύπέροφρυς.
Ούδε γάρ ουδέ οναρ τϊον άγηνορίην.
Οί δέ μιι άμφιτέρωθεν υφεδριόωντο γεραιοί.
Ποίμνες ηγεμόνες έκκριτος ηλικία.
Οί δ’ άρ’ ύποδρηστήρες έν ε’έμασι παμφανόωσιν.
"Εσπασαν αγγελικής εικόνες άγλαιης.
Κατά ταύτην τής λέξεως τήν έννοιαν και δ ιερός 

ασματογράφος προσαγορεύει έν τώ δοξαστικά τοϋ εσπε
ρινού τ'.ν έν άγίοις ιεράρχαις Νικόλαον πρόεδρον Μυ- 
ρέων, ώσπερ κα) πράγματι ήν άτε επίσκοπος Μυρέ- 
νων ύπάρξας.

Πώς ο’ έκ τής κυρίας ταύτης έννοιας μετέπεσεν ή 
προσηγορία αυτή εις τήν σημερινήν κα'ι πάντη άτο- 
πον καταχρηστικήν έννοιαν ευνόητου παντί, όταν 
άναλογισθή ότι δ ιερός δεσμός τοϋ έπισκόπου συντελεϊ- 
ται διά τοϋ μυστηρίου τής ίερωσύνης έν τή χειροτο- 
νία, καθ’ ήν ώρισμένως δ χειροτονούμενος έπίσκοπος 
συνδέεται άδιαρήκτως ύπό τής θείας χάριτος μετά 
ταύτης ή εκείνης τής εκκλησιαστικής παροικίας, ρη- 
τώς επικηρυσσόμενης, κα) γίνεται έν μετά τής εκ
κλησίας, ήν θεόθεν κε'κληται νά ποιμάνη, ό>ς δ άνήρ 
κα'ι ή γυνή διά τοΰ γάμου, κα'ι κεφαλή αυτής ανα
πόσπαστος διά βίου, παρεκτός δηλονότι κανονικών λό
γων τελείως άποκοπτόντων αυτήν προς διάσωσιν τών 
λοιπών μελών του σώματος. ’Εντεύθεν φυσικώ τώ 
λόγω ή μετάθεσις έπισκόπου άπό εκκλησίας είς εκ
κλησίαν ήν πάντη άγνωστος τοϊς άρχαίοις κα'ι ήκιστα 

έπιτρέπεται ύπό τών ίερώ/ κανόνων. “Οθεν οί τής 
ακρίβειας τών πραγμάτων κριτα'ι Οειότατα πατέρες 
έξ ανάγκης τών καιρικών περιστάσεων μετά τόν ΙΒον 
αιώνα σχολαζούσης παροικίας τήν έπισκοπήν, ε’τ’ ουν 
σχολάζοντα θρόνον, κατ’ έπίδοσι» έτέρω επισκοπώ οι- 
οόντες, ή και σχολάζοντι έκ καιρικών περιστάσεων, 
παρεχιόρουν τοϊς τοιούτ-.ις μόνον τό δικαίωμα τοΰ 
προεδρευειν έν τοϊς έκκλησιαστικοϊς πράγμασι κα'ι έκ- 
τελεϊν έν γένει τά επισκοπικά καθήκοντα έν τή σχο- 
λαζούση καί κατ’έπίδοσιν δοθείση παροικία, οίχα τής 
τοΰ ίερόυ θρόνου έγκαθιορύσεως. Διό και έφερον τόν 
κανονικόν τίτλον της πρώτης <ος κυρίας μητροπόλεως 
ή έπισκοπής, μεθ’ ής άρχικώς έκαστος συνεοεθη διά 
τής χειροτονίας, κα’ι έπελέγοντο απλώς πρόεδρος τής 
κατ’ έπίδοσιν διδομένης. Τής ακρίβειας ταύτης παρο- 
ραθείση; παντελώς έν τοϊς τελευταίοις χρόνοις, δίκην 
πλημμύρας προέκυψαν αί μεταθέσεις κα'ι προεδρικώς 
πολλάκις γίνομε ναι, όταν δ μετατιθέμενος έπιοιώκη 
κρείττονα θρόνον κα'ι ανώτερου, ή άπό κρείττονος και 
ανώτερου έξ ανάγκης μετατίθεται είς κατώτερον.

Άλλά περ'ι τούτου βλέπε πλείονα έν πραγματεία 
περ'ι τοΰ άμεταθέτου τών έπισκόπων, δημοσιευθείσ-β 
τή 1 1 Μαρτίου 1888 διά τής έφημερίδος «Κωνσταν
τινουπόλεως» § 9. έξ. ένθα (§ 7 κα'ι 8) κα'ι περί τοΰ 
τι έστι σχολάζουσα εκκλησία και τι σχολάζων έπί
σκοπος. ·

Σημειωτέον οτι κα'ι τήν σήμερον δ έν ξένη παροι
κία κα'ι άδεια τοΰ ίδιου αύτϊ,ς έπισκόπου ιερουργών 
επίσκοπος δέν δύναται νά έγκαθιδρυθή έν τώ συνθρόνω· 
διό κα) αί τοΰ ΓΙατριάρχου Κωσνταντινουπόλεως εκ
δόσεις άδειας έπιτελέσεως τής θείας Λειτουργίας πρός 
τούς παρεπιδημοΰντας μητροπολίτας επισκόπους, ρη- 
τώς άναφέρουσι τόν τύπον «Δίχα τής τοϋ ίερου συν- 
θρόνου έγκαθιορύσεως».

Ώς πρός τήν έννοιαν της φράσεως «Κα'ι τόν τό
πον» ρητέον έν προσθήκαις μοίρα εις τά έτέροις εΐρη- 
μένα, οτι ίκανώς σαφηνίζουσιν αύτήν τά έν τοϊς πρα
κτικούς τής ΖΌίκουμενικΐ,ς Συνόδου άπαντώντα τάδε. 
«Γρηγόριος πρεσβύτερος και τόπον έπέχων τοϋ έπι
σκόπου Σμύρνης» (πράξ. Α' κα'ι Β') «’Αντώνιος μο
ναχός τοποτηρητής Σμύρνης», (πράξ. Δ' και Ζ7).

Έν Σμύρνη 14 ’Ιουνίου 1893.

Σημ. Ή παρούσα γνωμοδότησις εστάλη τή Με- 
σαιωνολογική Εταιρία ύπό τοΰ σεβασμ. μητροπο
λίτου Σμύρνης κ. Βασιλείου έπ) ζητήματος, οπερ 
απασχολεί τήν ’Εταιρίαν άπό έξ μηνών.

■ Αντοχή είς τό ψΰχος. — Ό προ τίνος 
καιρού θάνατος έκατονταετοΰς Ίταλοΰ έν Νορ- 
φολκ πόλει τιν) τής Αμερικής ουτινος ή πολύ
τροπος βιογραφία περιλαμβάνει κα) υπηρεσίαν έν τώ 
Grande Arrniie τοϋ Ναπολέοντος κατά τήν διάρ
κειαν της ρωσικής έκστρατείας τοϋ 1812 
υπομιμνήσκει τήν αλήθειαν οτι έξ ίλου τοϋ μεγάλου 
και πολλοΰ στρατοϋ, τό Νεαπολιτανόν τάγμα έκ 
10,000 άνδρών συνιστάμενον άντέστη είς τό ψύχος 
και τάς στερήσεις πολλώ πλέον ή τά άλλα τάγματα 
τά συλλεγέντα κυρίως έκ τής βορειοδυτικής κα'ι 
κεντρικής Ευρώπης. Τοσοϋτον έν&αφέρον και απροσδό
κητου ήτο τό φαινόμενου τοϋτο τό έξιστορηθίν παρά 
τοΰ βαρώνου Larrcy άρχηγοΰ τοΰ ιατρικού έπιτε- 
λείου τοΰ στρατοϋ τοΰ Ναπολέοντος, ώστε οί τότε 
φυσιολόγοι κα'ι υγειονόμοι, πολλάς έποίησαν έξηγήσεις 
— έξηγήσεις άναζωπυρηθείσας κα'ι έλεγχθείσας διαρ- 
κούσης τής Κριμαϊκής έκστρατείας πρό τεσσαράκοντα 
έτών δτε και πάλιν τά ’Ιταλικά τάγματα τών συμ
μαχικών στρατευμάτων εύρέθησαν ίτι ύπέφερον όλι- 
γώτερον έκ τοϋ ρωσικοϋ χειμώνος κα'ι άνθίσταντο είς 
τάς προσβολάς αύτοϋ γενναιότερου ή οί Γάλλοι κα'ι 
Βρεττανο'ι συστρατιώται αύτών. Ή περ'ι αύτοϋ γεν> 
μένη σκέ·|κς είναι οτι οί ’Ιταλοί γεννηθέντες καϊ 
άνατραφέντες έν τή εύηλίω Μεσημβρία κατεϊχον 
τοσοϋτον θερμογόνον έν τοϊς νευρικοϊς συστηιαασιν 
αυτών ώστε έκ τής προμήθειας ταύτης διετήρουν 
ποσότητα ικανήν, καϊ κατεϊχον αύτήν και άφοϋ έτι 
οί τών βορειότερων κα'ι τραχυτε’ρων κλιμάτων στρα- 
τολογηθε'ντες έταϊροι αύτών είχον παντελώς έξυδεόσει 
τό έν έαυτοϊς ύπάρχον θερμογόνον. ΊΙ άνω παρατίΓ 
ρησις δπεστηρίχθη και έκ τής πείρας άλλων ’Ιταλών 
οΐτινες άς διδάσκαλοι ή τεχνϊται έγκατεστάθησαν 
είς ’Αγγλικά ή Σκωτικά εκπαιδευτικά κέντρα· ουτκ 
πράγματι άκοπώτερον άντέστησαν είς τ'.ν πρώτον 
τοϋ Βορρά χειμώνα κατά τό πρώτον δηλαδή έτος τής 
εαυτών διαμονής ή κατά τόν δεύτερον κα’ι τρίτον, καθ’ 
δν καιρόν ή προμήθεια τοϋ θερμογόνου αύτών έξηντλήθη 
καί ήναγκάσθησαν νά καταφύγωσιν είς τεχνητάς 
αναπαύσεις, ας κατ'άρχάς άπεστρέφοντο.

Άποικοι τής Αυστραλίας κα’ι Ά-ργλοϊνδο'ι αξιωμα
τικό) κατά τήν είς τήν γενέτειραν έπάνοδον αύτών 
παρομοίαν έμαρτύρουν πεϊραν. τό δέ κατόπιν εμφά
νισήν έργον τοΰ Claude Bernard « Chaleur Ani
mate (1876) Claude Bernard ήρμήνευσεν έπι- 
στημονιοιώς τήν δημώδη ταύτην παρατ-ήρησιν.

Άναμφιβόλως κατά τήν διάρκειαν τών ρωσικών 
εκστρατειών τά 'Ιταλικά στρατεύματα εύρεθέντα 
άντιμΛτωπα πρός τοιοϋτον κλϊμα ολως νέον δι’ αύτά 

κα) τοσοϋτον δρυμεϊς χειμώνας, ήσθάνθησαν τόν δια
περαστικόν και λίαν όξυγονοΰχον άέρα ώς άναρρωστι- 
κήν κα) έμψυχωτικήν έπιρροήν μάλλον ή ώς κατα- 
βάλλουσαν κα) καταστέλλουσαν κα) κατά τάς όλίγας 
εβδομάδας τής ύποταγής αύτών εις τούς νέους κλιμα
τικούς δρους, τό νευρικόν αύτών σύστημα συνεμορφώθη 
διά μόνης τής περισσοτέρας παραγωγής ή τής απώ
λειας τής θερμότητες αύτών. Άλλ’ήδη έγείρεται-τό 
ζήτ·ημα— ήτο δυνατόν ή πρός τούς νεωτέρους τού
τους κλιματικούς όρους συμφωνία τοΰ συστήματος 
αύτών νά έξακολουθή ύπό τόν αύτ'ν βαθμόν κα) κατά 
τόν επόμενον χειμώνα ώς κατά τούς προηγου,μένους ; 
ΊΙ πείρα κατέδειξε τουναντίον ή δε μαρτυρία ’Ιταλών 
ιδιωτών διαμεινάντων έπ) πολύ έν ταΐς Βρεττανικαϊς 
νήσοις ώς κα) τών αύστραλιανών άποίκων κα) Άγ- 
γλοίνδών περ'ι ων ανωτέρω είπομεν καταλήγει είς τό 
αύτό συμπέρασμα. 'Οπωσδήποτε έν τή έξηγτ,σει τοϋ 
φαινομένου δέν πρέπει νά παρίδωμεν κα'ι έτερον τι· 
τοϋτο δ' είναι ή περισσότερα έγκράτεια κα'ι άποχή 
ποτών τοϋ κατοίκου τής μεσημβρινής Εύρώπης έν 
συγκρίσει πρός τόν τοϋ Βορρά. Είς τόν πρώτον — κα) 
τοϋτο παρετηρήθη ιδίως κατά τήν άπό Μόσχας άπο- 
χώρησιν — ή κατάχρησις ή και αύτή ή μετρία 
χρήσις τοϋ οινοπνεύματος ήτο πάντη άγνωστος. Ή 
άποχή αυτή ήτο πλεονέκτημα τών ’Ιταλών Ουπερ 
έστεροϋντο οί στρατιώται τοΰ Βορρά, ώς ό Walter 
Scott ζωηρώς εξιστορεί έσπευδαν πρ'ς τό Cognac ή 
τό Vodki δπόταν παρίστατο αύτοϊς ευκαιρία, κα'ι 
έθεώρουν έαυτούς εΰδαίμονας κα) εότυχεϊς έάν ήδύ- 
ναντο ν’άγοράσωσιν « ώρας τινας άναισθησίας » διά 
τών θερμαντικών τούτων κα) μεθυστικών ποτών. 
Έπειτα πάλιν οί ’Ιταλό) έν γένει κα) Ιδίως οί Νεαπο- 
λιτανο) συνείβισμένοι εις τά μέτρια φαγητά τών μακα- 
ρονίων κα) τάς σαλάτας, ήσθάνθησαν τήν λιμοκτονίαν 
τών βεβιασμένων στρατειών πολύ όλιγώτερον ή οί 
Γάλλοι κα'ι Τεύτονες σύντροφοι αύτών. Τό αυτό δύνα
ται νά λεχθή κα'ι ώς πρός τό ζήτημα τής ένδυμασίας 
τών Νεαπολιτανών άρκουμένων κα) κατά έκτάκτως 
ψυχρούς χειμώνας είς δλιγωτέράν τεχνητήν θερμότητα 
ενδυμάτων κα) καυσίμου ύλης ήοσον αί βόρεικ φυλαί.

(Μετάφρασις έκ τοϋ Public Opinion)-

ΕΡΜΙΟΝΗ A.AZAPlA.Qr.

ινκο ·Π τής Φωτογραφίας εφαρμογή εις την 
άστρονομίαν έδωκε διά τήν άνακάλυψιν τών αστεροει
δών σημαντικά αποτελέσματα. ’Ενώ διά τών αρχαίων 
μεθόδων αί ανακαλύψεις διά ττμ περίοδον τοϋ 1872 
—92 δεν ύπερέβησαν τούς αριθμούς 1 έως 2 κατ’ έ
τος, άνϊ,λθον είς 29 διά τό έτος 1892, κα) μόνον
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κατά τού; τρεις πρώτους μήνας τοΰ τρέχοντος έτους 
ο κ. Cliarlois έκ Νίκαιας και δ κ. Wolf Heidel
berg άνεκάλυψαν οιά τής φωτογραφίας 25 νέου; 
αστεροειδείς.

Αί άρνητικαί πλάκες επιτυγχάνονται δι' έκθέσεως, 
ή; ή διάρκεια πρέπει νά είναι 3—5 ωρών, Αί εικόνες 
τών απλανών είναι στρογγυλά» και καθαραί ενώ αί 
τών πλανητών και πλανητοειδών αναγνωρίζονται ευ
θύς άπό το έπίμηκες τοΰ σχήματός των όφειλόμενον 
εις τήν φύσιν τής τροχιάς των.

υζο Πλησιάζει τδ τριώδιον κα’ι οί χοροί 0’ αρχίσουν. 
Δύνασθε ήδη ώραίαι χορεύτριαι νά ετοιμάζετε τάς 
στολά; δμών καί νά προαλείφεσθε οιά . . . τδν χορόν. 
Έσκέφθητε όμως ποτό περί τής ευθύνης τών χορευ
τών σας ; —. . . ; 'Απορείτε κα'ι έχετε δίκαιον, εϊσθε 
πολύ ποιητικοί διά νά σκέπτεσθε δι’ εύθύνας, αλλά αί 
ξανθοί τής Άλβιώνος κόρα·, πρακτικότερα·., μ’ολρν τδ 
βάθος τών γαλανών οφθαλμών των έσκέφθησαν νά 
καθορίσωσι τάς εύθύνας. Νεαρά κάτοικος τής New 
York, χορεύουσα έπεσε και έσπασε τήν v.rty.r;> της, 
έφ'ω ενάγει ενώπιον τών δικαστηρίων τδν χορευτήν 
της τδν όποιον κατηγορεί έπι άδεςιότητι κα'ι τδν 
όποιον καθιστά ύπεύθυνον τοΰ δυστυχήματος της. 
Ιδού ή παράδοξο; δίκη τή; όποία; ή έξέλιξις πολύ Οά 
κίνηση τδ ενδιαφέρον τών χορευτών. Ή «Φιλολογική 
Ήχώ» έλαβε μέτρα όπως εγκαίρως κοινοποίηση είς 
τού; άναγνώστας τη; τά πρακτικά και τήν σχετικήν 
τή υποθέσει ταύτη άπόφασιν τοΰ αρμοδίου δικα
στηρίου.

Ν.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

■αη 'Τπδ τή; Λ. Ε. τοΰ κ. Άλ : Κωνσταντινίδου 
πασά έξεδόθη τελευταϊον, τύποι; χεολόγου, Μέθοδος 
πρδς έκμάθησιν τή; όμιλουμένης και γραφομένης ελ
ληνικής γλώσση;—(οΰσούλι-λισάνι-ρουμί)- Περ'ι 
τοΰ πρωτοφανούς είς τδ είδος αύτοϋ βιβλίου, περ'ι τής 
εύμεθοδίας αύτοϋ, περί τής χρησιμότητος αύτοϋ οϋ 
μόνον είς τού; έφιεμένου; νά έκμάθωσιν τήν ελληνι
κήν γλώσσαν συμπολίτα; ήμών Οθωμανούς, άλλα καί 
εΐ; αυτού; τούς ομογενείς ήμών ικανά εν τώ τύπω 
έρρήθησαν καί έγράφησαν. Σύστασιςτοΰ βιβλίου είναι 
νομίζομεν αύτδ μόνον τδ όνομα τοΰ συγγραφέως οστις 
έπροίκισε τά σχολεία ήμών άπδ δύο δεκαετηρίδων διά 
διαφόρων διδακτικών καί ωφελίμων βιβλίων καί μεθό
δων πρδς σπουδήν τή; γλώσση; τοΰ κράτους καί ή 

τοΰ αύτοκρατορεκοΰ υπουργείου διαταγή πρδς εισαγω
γήν τής Μεθόδου είς τήν Σχολήν τών Πολιτικών έπι- 
στημών καί εί; παρόμοιας σχολάς. Τδ βιβλίον πωλεί
ται έν Γαλατά παρά τώ βιβλιοπωλείο» Δεπάστα.

u-λ ’Πγγέλθη ήδη πρδ πολλοϋ ή έκδοσις τοΰ πρώ
του τεύχους τοΰ έν τοΐς ΙΙθικοϊς Πλουτάρχου τοϋ 
Χαιρωνέως άποτεθησαυρισμένου θησαυρόν ΙΙαιδα- 
γωγικών γνώσεων ύπδ τοΰ ελλογίμου καί γνωστοΰ 
γυμνασιάρχου κ. Χριστ. Σαμαρτσίδου. Ή έν μικρώ 
16ω μετά προλόγου κατά τεύχη έκδοσις τών παν- 
τοίων αποφθεγμάτων τοΰ ΉΟικοφιλοσόφου Πλουτάρ
χου έσται πάντως παντό; οικογενειάρχου έγκόλπιον καί 
παντό; διδασκάλου, οστις έξ ένό; ή δύο αποφθεγμάτων 
άφορμιόμενος δύναται νά συντάσση λόγου; καί νά παι- 
δαγωγή τούς χρείαν ορθών συμβουλών έχοντας. Ό κ. 
Χριστ. Σαμαρτσίδης ευχαρίστως διέθηκεν εκατοντάδα 
του πρώτου τούτου τεύχους πρδς πώλησιν έν τοίς κα- 
ταστήμασιν τών βιβλιοπωλείων ’Αδελφών Σφύρα καί 
τών αδελφών Χοτάρη ύπερ τής άναξιοπαθούσης ελληνι
κή; κοινότητος Έρζεροΰμ (θεοοοσιουπόλεως). Οι 
φιλόμουσοι καί φιλότιμοι προσκαλοΰνται ν’ άγοράσωσι 
ταΰτα άποβλέποντες ουτω είς τον διπλοΰν σκοπόν τής 
τε εαυτών καί τής τών άλλων ευεργεσίας. Τδ τεύχος 
πωλείται άντί τετάρτου μεδζιτιέ.

— ’Από τής πρώτη; τοΰ νέου έτους αγγέλλεται ή 
έκδοσις Τουρκοελληνικοϋ Λεξικού όφειλομένη εις 
τήν φιλοπονίαν τοΰ καλοΰ συνεργάτου τή; Φιλολογι
κές Ήχους κ. Γρηγορίου Κακάόα- Τδ λεξικόν 
τούτο, ό>; ήδη έν τα~ς επί τούτω άγγελίαις δημοσιεύε- 
ται, έσται θησαυρός ού μόνον λέξεων καί φράσεων, 
αλλά καί ιδιωτισμών, παροιμιών, όρων επιστημονι
κών άπαντώντων έν τή τουρκική γλώσση, και δη θά 
περιέχη κατάλληλον Εισαγωγήν εί; τήν τουρκικήν 
Λεξικογραφίαν καί φιλολογίαν καί Οά συνοδεύεται ύπδ 
παραρτήματος Γεωγραφικών καί 'Ιστορικών ονομά
των. Γινώσκομεν τδ βαρύ τοΰ επιχειρήματος, άλλα καί 
τήν ά'κραν έπιμονήν καί φιλοπονίαν τοΰ κ. Κακάβα, 
έφ’ ω πεπείσμεθα ότι τδ έργον άμα τή έγγραφή ικα
νών συνδρομητών χωρήσει τον εύθύν καί κανονικόν τής 
έκδόσεω; δρόμον, ήτοι τδν άνά φυλλάδια κατά δεκα
πενθημερίαν. Τδ έργον συμπληρώσουσι 50 φυλλάδια 
ήτα διπλάσια τυπογραφικά φύλλα τιμηθήσεται δά 
άντί G0 γροσίων διά τδν προπληρώνοντα έφάπαξ, ή 
75 εί:τδνλαμβάνοντα αύτδ κατά φυλλάδια, (ήτοι άνά 
00 παράοες). Εί; τδ βιβλιοπωλείου τών κ. Αδελφών 
Χοτάρη δέον ν’ άπευθύνωνται οί συνδρομηταί.
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