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ΕΤΟΣ Α'. — 19 Αύγουστου 1893. — ΤΕΥΧΟΣ Λ'.

ΊΓοΕς άναγνώσταος.

Ό κ. Juies Simon, πρόεδρος τής Γαλλικής « Εταιρίας πρός ένθάρρυν- 
σιν τής αρετής », όμιλών επ’ έσχατων έν μια τελετή αύτής περί τοϋ Ilonore 
Arnoul έλεγεν:

« Ίδρυσε προ ετών τριάκοντα και ένός την Εταιρίαν, δους εις αυτήν 
κατ’άρχάς ο,τι είχε, δηλαδή τίποτε, και άρχισε νά ζητά, παρά των άλλων 
ο,τι άπητεϊτο διά νά κόρη τήν Εταιρίαν ».

Και ώς Φαίνεται επέτυχε πληρέστατα άφού ή έν λόγω Εταιρία ζη επί 
τοσαϋτα έτη και έχει τήν τιμήν νά προεδρεύηται σήμερον από τόσον έξοχον 
άνορα, ώς ό Jules Simon.

’Εάν Οιι έχη τήν αύτίιν επίζηλον τύχην ή « Φιλολογική ΊΙχώ » μου δεν 
το γνωρίζω. ’Εκείνο όμως το όποιον είναι βέβαιον,είναι οτι, χωρίς νά θελτίσω 
νά παραβληθώ προς τον ιδρυτήν τής Εταιρίας αύτής, τον μιμούμαι κατά 
τούτο τουλάχιστον ότι ιδρύω περιοδικόν εις τό όποιον δεν έχω πολλά πράγ
ματα νά δώσω καί ζητώ από τούς άλλους οτι προς αύτό άπαιτεϊται.

Καί ή προθυμία τών λογίων τής πόλεως μας, μ’ ενισχύει έν τίι πεποιθή- 
σει ΰτι οί κόποι τους όποιους καταβάλλω καί αϊ θυσίαι εις τάς οποίας ετοι
μάζομαι Θά έχωσι ώς πρακτικόν αποτέλεσμα σχετικήν τούλάχιστον πραγ
μάτωση» τών ελπίδων μου.

ΤΙ ειλικρινής επιθυμία νά συντελέσω κατά τι εις τήν δοθεϊσαν ώθησιν, 
άπό τής εις τον ένδοξον τών Όσμανιδών θρόνον αναβάσεως τής Λ.Α.Μ. τού 
Σουλτάνου Άβδουλ Χαμίτ Χάν, ποός παν τό καλόν καί διά τής διαδόσεως
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των γραμμάτων έξαρσιν καί ηθικοποίησην τοϋ αισθήματος με κάμνει πολλά 
να έλπίζω περί της τύχης τοϋ άνά χεΐρας περιοδικού, τοϋ όποιου ή έμφάνισις 

κατά την επίσημον'και πανηγυρικήν αύτίιν ημέραν δεν είναι συνεπώς άπλίϊ 
σύμπτωσις.

Επικαλούμενος δέ τίιν διά τά πρώτα αύτοϋ βήματα επιείκειαν τοϋ καθ’ 
ήμας κοινού, εκφράζω τας εύχαριστήσεις μου εις όσους τών λογίων ήδη διά 
συμβουλών και δι’ υποσχέσεων με ύπεστήοιξαν.

Φαληρεύς.

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΕΝ ΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.

Λ’. Ό Χυμ,βολεσμώς έν τή ποοήσεε.

(Κριτική με.Ιΐτη 1. Γρν.τάρη).

*Λν ό θαυμαστός εκείνος πρόλογος των « ’Ασμάτων τοϋ Δειλινού » πού ζωγραφίζει 

μ’ όσην ένάργειαν καί μ' άλλον τόσον Ανάλογου τής ύποθέσεως ταραγμόν τό,ν Αδιόριστη χα

ραυγή των νεωτάτων χρόνων, άν τότε δέν ϊσχυσε « de quel ΙΙΟίη te nommer, heure 

trouble Oil nous sommes » τί θά έκανε σήμερα μετά παρέλευσιν εξήντα χρόνων, η, ποΰ 
θά εύρισκε τδνομά σου, ώ φοβερόν « τέλος τοϋ αϊωνος ι> !

Άς Ακούσωμεν καλύτερα τούς σιβυλλικούς τόνους τοϋ Οεολζπτου ΤιτΚνος : « Βλέπομε 

βαθιά εκεί κάτω μυστηριώδη μέρα’ μυστηριώδη μέρα ’ςτον σιγαλόν ουρανό, πού άσπρογαλ- 
λιάζει πίσω άπό τά κορφοβούνια όμοια μέ τ·η μακρυνη φωτιά νυχτερινού σιδερουργείου, πού 

φαίνεται πριν άκόμ’ άκουσθοϋν ο', σούρες. Μά δέν ξέρομε άν η μακρυνη αύτη χαραυγή μάς 
σημαδεύει την ημέρα, τον αληθινό λαμπρόν ζ,λιο· γιατί εύρεθηκαμ’ έξαφνα ’ςτη σκιά, ’ςαύτλ 

τό,ν αγνώριστην ώρα καί μπορεί αύτός ύ "ήλιος πού επάνω του κρέμεται ύ άνθρωπος, αύτός 
ό ήλιος πού προσκαλεϊ 'ςτον ορίζοντα, αύτός ό ήλιος πού έλπίζει, νά είναι ήλιος πού βασιλεύει.

Καί άν περιορισθοϋμεν εις τον φιλολογικόν μόνον ορίζοντα, εις τον κύκλον τών εργαζομέ
νων νά δώσουν τό,ν καλάν καί ζωντανήν μορφή,ν τής Τέχνης εις τό,ν λεπτό,ν καί άπιαστε,ν 

ούσίαν τοϋ πνευματικού κόσμου, εις τον κύκλον εκείνων πού θεωρούν εύγενη των προορισμόν άν 
καθένας των—όπως λέγει ό ίδικός μας ποιητής :

ωραίο νά δώσν) εύτύχησε ’ςτα όνειρά του σώμα 

μέ στίχον ή μέ μάρμαρο, μ’ ηχο άρμύνίας η χρώμα, 
βέβαια δέν θά βρούμε « 'ςτον ούρανό τής τέχνης των » τό καθαρόν καί εύδιάγραφον φώς τής 

μεγάλης ήμέρας. ΛΙ θετικαί έπιστήμαι, αί όποΐαι τό,ν Κριτικόν έχουν κάμν) επιστήμην 
φυσικήν, είδος βοτανολογίας τών προϊόντων τοϋ πνεύματος, πού τά θεωρούν όχι πλέον γεννή

ματα « μιάς Ανεξαρτήτου ήμών καί άπωτέρας δυνάμεως—τής Έμπνεύσεως » άλλ’ άπλάς 

φυσιολογικές καί αναγκαίας Αντιδράσεις τοΰ Έγώ προς εξωτερικά φαινόμενα (καί αύτές τρο- 

ποποιοϋνται διαφορετικά κατά τάς τρεις συνθήκας τής Τέχνης, τού μέσου, τής γυ.Ιης καί 

τού σημείου) (ί) μάς δίδουν πολλά τά έπικουρζματα προς Ακριβή γνώσιν τής φιλολογικής 
καταστάσεως θεωρούμενης κατά τό,ν τελευταίαν στιγμζ,ν τζς έξελίξεώς τζς. Καί πρώτη ζ 
στατιστικό μάς δίδει τρομακτικούς Αριθμούς μεταξύ τών πρώτων καί τελευταίων τούτων 

■ημερών τής πεντηκονταετηρίδος μας (1840—90 . Τότε μόλις δυόμισυ έκατομύρια Ανθρώπων 

έταξίδευαν Ανά τό,ν Γερμανίαν, Γαλλίαν καί ’Αγγλίαν, ενώ σήμερα είναι 6 14 έκατομύρια καί 
έχουν εις τό,ν διάθεσίν των 218,000 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών, ενώ οί ταξιδιώται 

τοϋ 40 είχαν μ.όλις 3.000 καθ’ οό.ην τό,ν Εύρωπην. Εις τά 40 τά γαλλικά ταχυδρομεία 

διεκπεραίωναν 94 έματομύρια επιστολών καί εις τά 8 I όλόκλζρα 595· καί ενώ τότε ολα τά 

περιοδικά τής Γαλλίας συνεποσοΰντο εις 77, κατά τό,ν στατιστικόν τοΰ 91 Ανήλθον εις 
5,182! <ε Κανείς δέν διαφιλονεικεΐ—επιφέρει ύ Μ. Delines, άπό τόν όποιον δανειζόμεθα 

αύτούς τούς αριθμούς—ότι διατρέχομεν ζωήν μέ τό,ν μεγίστην πίεσιν Ατμού’ αύτά τά εκατομ
μύρια τών επιστολών πρέπει νά γραφούν, ο! 5,1 85 περιοδικών καί επιθεωρήσεων πρέπει νά συν
τεθούν καί νά διαβασθοϋν· μικρότατον παράδειγμα διά νά σκεφθ/j κανείς καί νά καταλάβγ 

πόσον περισσότερον έξοδον τ νευρικά,ς δυνάμεως » κάνει σήμερα τό άτομον εις τό,ν Γαλλίαν 

παρά προ πενήντα ετών καί έτσι βλέπομεν Από μέρα σέ μέρα νά βγαίνουν ’ςτη μέση νέες 

νευρικές Αρρώστιες, τό railway-spine, τό railway-brain, ώ αίθερομανία, ζ μορφινομανία, 

τρανά σημεία άβαστάκτου κοπώσεως, αποτελέσματα τζς ένδόσεως τού Ατόμου εις τόν Αγώνα 

τοϋ βίου, τά όποια φυσικά θά συνεπάγουν καί τόν αΰξζ,σιν τών αύκτοκτον.ών πραγματικές, 
εις διάστημα εϊκοσιν ετών έτριπλασιάσθη ό Αριθμός τών αύτοκτόνων εις δλην τό,ν Ευρώπην, 

εις μόνην δέ τό,ν 'Ελλάδα σχεδόν έπενταπλασιάσθη· πρόωρα τά ζαρώματα τοΰ γήρατος αύ- 
λακώνουν τα ώχρά μας πρόσωπα καί γέρνομε τό κεφάλι προς τόν τάφο νικημένοι Από τόν πόνο, 

Από τόν κόπο καί όχι Από τόν χρόνο, αφού ό φυσικός θάνατος μάς φτάνει μεταξύ τών σα

ράντα πέντε καί τών πενήντα πέντε. “Ολ’ αυτά δικαιώνουν εξωφθαλμότατα τόν περίφημου 

Αφορισμό της ψυχιατρικής Σχολάς τού μεγάλου Charcot πού λέγει: « Κατακουράσετε έναν 

άνθρωπο γερόν καί κατά τό σώμα καί κατά τό,ν ψυχήν καί θά έχετε έναν ύστερικό. » Καί 

διόλου παράδοξο δέν θά φανγ, άν οί μαθηταί αύτής τής Σχολής ευρίσκουν όλα τά συμπτώματα 

αύτοϋ τοϋ κουρασμοϋ εις τά τελευταία προϊόντα τών Καλών τεχνών.
Μεταξύ όλων τών οπωσδήποτε εργαζομένων, οί συγγραφείς καί οί καλλιτέχναι είναι οί 

περισσότερον κουρασμένοι, άν λάβγ, κανείς ύπ’ όψιν τό,ν φοβεράν παραγογικότητα πού σημειώνει 

Ζ στατιστική. Καί κατά δίκαιον ό.όγον θά ζητησζ; κανείς τό,ν έπίδρασιν αύτη,ς της κωπώ- 

σεως καί εις τό,ν γενικό, σύλληύιν καί εις τό,ν τεχνικήν Αποτύπωσιν τά,ς εργασίας των. Ό πε- 

μώνυμος Δόκτωρ Max Nardau, ά γ/ώριμος συγγραφεύς τών Konventionnellcn I.ligen 
(Συνθηματικά ψεύδη) εις τό τελευταίου του βιβλίου Entartung—άδικου καί άυεπιεικές ώς 

πρός τόν τίτλον άν δέν έξεδέχετο τόν ’Εκφυλισμόν όχι όπως τόν Αντιλαμβανόμεθα ζ,μεΐς μετα- 
φυσικώς Αλλ’ όπως τόν χαρακτηρίζει z φυσιολογική, θετ.κό, δηλ. έπιστημ.η τών Mol d καί 

Magnam—κατηγορηματ.κώς Αποφαίνεται οτι μέγστος Αριθμός τών κατά τά τελευταία 

έτη φιλοό.ογκών έργων φέρουν άνυπόκρυπτον τόν χαρακτήρα τής κοπώσεως ή τοϋ έκφυ-

(!) Ό Tainc ίαα το πρώτον (milieu), ό I). Nisard το τελερταΤον (Thdorie du point

prdcis).
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λισμού, ί~ω; τον θέλει. Είς όλους τούς Αντιπροσώπους τΖς τεχνικής παραγωγής τούς 

όποιους περιλαμβάνομεν εδώ ύπό το /.οίνον αν καί όχι τόσον χαρακτηριστικόν καί περιε

κτικόν όνομα τοϋ Συμβολισμού (αί διάφοροι συμβολιστικαί σχολαι τής Γαλλίας περί τών 
δποίων θά κάμωμεν ίδιον λόγον παρακάτω, ό Τολστοϊσμός, δ ’Ίπσεν καί δ Μαίτερλιγκ εις 

τήν καθαρώς φιλολογίαν, δ Πελαδανισμός εις τάς Αποτελεστικας τέχνας, ό Βαγνερισμος εις 

τήν Μουσικήν) (1) ό ιατρός διακρίνει τόσον είς αυτούς οσον και είς το δημόσιον, πού τούς Απο
δέχεται και τούς περιβάλλει μέ τήν εύνοιαν και Θαυμασμόν του, τά σημεία ή τά στίγματα 

τοϋ μυστικού εκφυλισμού, καί είς αύτήν τήν τάσιν προς τον Μυστικισμον εόρίσκομεν ίσως τ’ δνομα 
πούζητοϋμεν διά να χαρακτζρίσωμεν την τελευταίαν αύτήν φάσιν τής πνευματικής παραγω

γές των ήμερών μας. ’Εκείνος πού έχει πολλούς λόγους καί άφορμάς '/αντιλαμβάνεται τον 
αίώνά μας ώς τον κατ’ εξοχήν αιώνα τής ύλης καί τοϋ ύυχροϋ λογισμού, δ όποιος όταν εύρη 

καιρόν ν’ Ανυύωθή δλίγον παραπάνω Από τα καθημερινά συμφέροντα της ύπάρξεως διά νά 
φροντίση περί τού παγκοσμίου προβλήματος, Απαρνεΐται καθετί πού δεν είναι προσιτόν είς τήν 

εμπειρικήν Αντίληύιν, πού δέν Αγγίζεται, πού δεν πιάνεται, πού δεν μετρεΤται, πού δεν ζυγί
ζεται, καί δεν δίνει καμίαν άξια δι’ εκείνο πού δεν γίνεται νόμισμα—καθώς λέγει ό αιώνιος 

Μεφϊστος τού Γκαϊτε—θά παραξενευθη βέβαια δι’αύτάς τάς μυστικάς τάσεις καί θά είχε 
δίκαιον άν δεν ησαν τούτ' αύτο φυσικωτάτη έξ Αντιδράσεως Απόρροια τοϋ υλισμού, θετικισμού, 

νατουραλισμού καί κάθε άλλου τοιούτου είδους ισμοΰ. Τοιουτοτρόπως ειδοποιούμενος ό Μυστι- 
κισμος διακρίνεται άπό κάθε άλλην νευροπάθειαν, καθόσον ούτος δεν έλειψε Από καμιά 
σχεδόν σελίδα της Ιστορίας τοϋ Ανθρώπου, Αφού ή των Αρχαίων Ελλήνων, τοϋ νηφα- 

λιωτάτου εκείνου λαού, είναι κορεσμένη Απο αύτο το άδιάληπτον 'ρευστόν· αύτή τουλάχιστον 

είναι ή θέσις πού υποστηρίζει γενναίως ό καθηγητής Κάρλ Δυπρ’ελ μ.’ !ν συγγραμμ,ά του έκδοθέν 
προ εξαετίας έν Λειίία καί έπιγραφόμενον « ό Μυστικισμος τών Ελλήνων.

Άλλ’ έπαναλαμβάνομεν ό Μυστικισμος ή δ Συμβολισμός έν τή τέχνη τών ήμερών μας— 

έκτος της παθολογικής αύτοϋ Αφορμής όπως υποστηρίζει ό Νορτάου—είναι κατά τά Αμεσώ- 

τερα αύτοϋ αίτια τίποτε άλλο παρά άντίδρασις κατά τοϋ Νατουραλισμού.

(ίπεται συνέχεια).

(I) Περί του νορβηγού "Ιπσεν Ζχκ πρόχειρον ό αναγνώστης την μελε'την τού άτυχούς Βιζυηνού έν τη 
'Εστία τού !892 Τ. Λ. σ. 153 κ.έ. Περί τού Μαίτερλιγκ εν τω Άνάτολικω Αστέρι της πόλεώς μας δια
τριβήν τού κ. Κ. Παλαμα, Μάιος 92. Ό Πελαδανισμός είτε ό Συμβολισμός ε’ντηταΐς άποτελεστεκαΤς τε'χναις 
θ’ άποτελεση ϊά.ον κεφάλαιον τής παρούσης μελέτης.

ΚΟΡΗ ΕΥΠΕΙΘΗΣ
---------£---------

Αοήγηΐ*·*  πρω<ότυ«υν.

Ή Κυρία Παρθενιάθου, επαινούσα,τήν πρωτότοκόν της Αμαλίαν, λέγει αύτά, 

σταυροκοπουμένη-
— Όχι νά τό καυχηθώ, έδωκα στα παιδιά ανατροφή. Μέ σέβουνται καί έξω 

από τά λόγια μου δε βγαίνουνε. Θεοφοβούμενα, πότες τους νηστεία δέ χαλνούνε. Εκεί
νη ή ’ Αμαλία μου (όχι νά τό παινεθώ) όλοι τή λένε κορώνα τών κοριτσιών. “Αλλη νά 
ήτανε τον κύρ 'Ιορδάνη άντρα της τόν έπαιρνε; ποτϊς δεν τώκανε, μά ή Αμαλία μου τό 

χρυσό μου τό κορίτσι, τον πήρε, για νά μήν πή όχι σέ μένα.
Καλά έκαμα καί δέν τάμαθα πολλά γ-ράμματα τά .ταιδιά μου, νά πάρη ό νοΟς 

τους άέρα καί νά θέλουνε νά σηκώσουνε κεφάλι.
Τί έχει ό κύρ Ιορδάνης; νοικοκύρης άνθρωπος, που έχει δέκα κλειδιά στην 

τσέπη του, άπό σπήτια καί άπό μαγαζιά. Θά ζήση σάν βασίλισσα καί ύστερα αύτός 
μέ τά βουνά ’ίσια ίσια δέν θά ζήση, πέ-,νει έναν άντρα όπως τόν Θέλει. Πηγαίνω στο 
σπήτι της καί τήν καμαρώνω· τοϋ πουλιού τό γάλα τής φέρνει, αυτοί οΐ Άνατολίτιδες α
γαπούν τή γυναίκα. *Ας  έχει τήν ευχή τοϋ Χριστού καί τής Παναγίας, πού μάκουσε 

καί τόν πήρε.
Αν έπαιρνε κανένα παληκαράκι καί ζούσε άσχημη ζωή, καλά ήτανε; Άμ’ αυτά 

κι' αυτά κάμουν τής κοπέλαις καί κακοπέφτουν*  ή γένουνται γεροντοκόριτσα.
Αύτά λέγει ή κ. ΙΙαρθενιάδου μονολογούσα (καί έν δμηγύρει) χωρίς νά πάρη 

αναπνοήν.
Ή Αμαλία έγεινε κυρία Ίορδάνου καί κατ' άρχάς τήν έμέθυσεν ό πλούτος τού 

γέροντος."Εγεινε ή κομψοτέρα γυνή τού πολυθόρυβου Πέρα, καί αί ενδυμασία·, της, έκίνουν 

τήν ζηλοτυπίαν όλων.
Δι'αύτο ή κ. Παρθενιάδου έχαιρε τόσω πολύ, διά την πρακτικήν ιδέαν καί διά 

τήν επιτυχή εφαρμογήν τής ιδέας ταύτης.
Καμμία δέν έτόλμησε νά άποκαλέση «θύμα» τήν'Αμαλίαν, τά θύματα δέν φαί

νονται τόσω άστραπηβόλα καί τόσω εύτυχή.
Είς τόν πολυτάραχον βίον, είς τόν όποιον έρρίφΟη ή ’Αμαλία, δέν εΰρισκε καιρόν 

νά σκεφθή διά τόν σύζυγόν της, ώστε τήν ζωήν του δέν τήν εΰρισκε περιττήν ακόμη.
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Μίαν εσπέραν έπέστρεψε μελαγχολική, ύβρισε τάς ύπηρετρίας καί είδε διά πρώ- 
την φοράν μέ αηδίαν τό έρρντιδωμένον προσώπου τοϋ συζύγου της, οστις τήν έΟαύμαζε 
μέ άνοικτόν στο'μα

Ή Αμαλία ήγάπα.
Γνωρίζετε εις ποιον τυχαίως καί μοιραίως έρρίφΟησαυ τά Βλέμματα τής νεαρός γυ- 

ναικός, συνελΟούσης έκ τής μέθης της; είς τόν κ. ΙΙολύκαρπον ΙΙαυσανίαν ό όποιος έ- 
γεινε τριάκοντα πέντε ετών -χωρίς νά κατορθωτή νά εύρη εργασίαν καί κατ’ άλλην έ’κ- 
οοσιν, κατώρΟωσε νά μή εύρη εργασίαν, μέχρι τής σεβαστής αυτής ηλικίας.

Είχε αδελφήν ράπτριαν καί εκείνη ράπτουσα νύκτα καί ημέραν τόν ένέδυε εύπρε- 
πώς καί τον έβλεπε κανείς πάντοτε κομψόν, νά παίζη χαρτιά άπό πρωίας μέχρις εσπέ
ρας, εις τά απέναντι τοϋ κήπου τών Μνηματακίων καφενεία. “Ολα μέ τήν σειράν τά 
έτίμα διά τής παρουσίας του.

Λυτόν ή Αμαλία ήγάπησε καί επειδή ό έρως τοϋ άφήρει άρκετάς στιγμάς άπό 
τά χαρτικά, έπρεπε ν' άποζημιωΟή καί ή Αμαλία τοϋ έδιδε κατ’ άρχάς περισσευμένα 
χρήματα, κατόπιν περικόπτουσα έκ τών δαπανών της καί επειδή ό Νάρκισος έγεινεν ά- 
παιτητικώτερος, μίαν φοβεράν ημέραν, ένώ ό κ. Ιορδάνης έκοιμάτο, ήνοιξε τό χρημα
τοκιβώτιο'·? του καί έκλεψεν εκατόν λίρας.

Τεταραγμένη, μέ κόμην άνωρΟωμένην περιέβλεπε δεξιά καί άριστερά, ώς νά εΐχον 
ζωήν αί επί τοϋ τοίχου εικόνες, ώς νά έφερεν έκάστη λίρα, τήν υπογραφήν τοϋ συζύγου της.

Δέν παρήλΟε πολύς καιρός καί τό ταχυδακτυλουργικόν πείραμα έπανελήφΟη.
I Ιότε ! <-)εέ μου, Οά πεΟάνη; είναι τόσω γέρος- πάρε τον μιά ιόρα γρηγορότερα, νά 

ησυχάσω κ’ έγώ.
Ήτο βέβαια δέ ότι δέν Ο'άργήση νά άποΟάνη άφοϋ μάλιστα τόσω θερμώς παρεκά- 

λει πρός τοϋτο, τόν πολυεύσπλαγχνον θεόν.
Τήν εσπέραν τής δευτέρας άφαιμαςεως, ό κ. Ίορδανάκης έκοιμήΟη ένωρίς καί ή 

Αμαλία μετά τοϋ άνεψιοϋ, φοιτητοϋ τής ιατρικής, μετέβη είς τήν runion τής φίλης 
της κ. Κωνσταντινίδου.

"Επαιζαν εκλεκτά κομάτια στο πιάνο, έπαιζε ό έξοχος μανδολινιστής κ. Σέλβες 
μανδολϊνον, έχόρευσαυ- καί ό κ. Ιίολύκαρ-ος ΙΙαυσανίου, άφήκε πρός στιγμήν τά -χαρτιά 
καί έχόρευσε τή Ρωσσική μαζούρκα μετά τής Αμαλίας.

* Αίφνης ή Ούρα ήνοιξε καί είσήλΟεν ό κ. Ίορδανάκης, ερυθρός ώς αποπληκτικός, 
μέ οφθαλμούς αιματηρούς καί τρέμων.

Όλοι προησΟάνΟησαν συμφοράν καί ό φαιδρός χορός έσταμάτησεν. Ί1 Αμαλία 
προησΟάνΟη άληθέστερα πράγματα, διότι έκλονίσΟησαν τά γόνατά της, έβόμβουν τά ώτά 
της καί Οά έπιπτε άν δέν τήν έβάσταζε, σχεδόν είς τάς άγκάλας του ό κ. I Ιολύκαρπος.

Ό κ. Ιορδάνης διέσχιζε κλονιζόμενος τούς χορευτάς, έκεραυνοβόλησε τήν σύζυγόν 
του δι' ενός βλέμματος, ήγειρε τήν αθλητικήν χείρά του, τής έδωκε φοβερόν ράπισμα 
καί τά χείλη του τά ύποτρέμοντα έψιΟύρισαν, είς διαφόρους τόνους.

Κλέφτρα. Κλέφτρα. Κλέφτρα.

1 Ιοϊον ήτο βαρύτερου, τό ράπισμα ή ή ΰβρις; άγνοώ. άλλά καί τά δύο τόσω έβά- 
ρυνονέπίτής Ουγατρός τής κ. ΙΙαρθενιάδου, ώστε εκείνος ό όποιος επιθυμεί νά τήν γνω- 
ρίση, Οά τήν εύρη είς τό εθνικόν φρενοκομείου, μεταξύ τών επικινδύνων παραφρόνων ά- 

λυσσί δετόν.
Ανοίγει φοβερά τούς οφθαλμούς της καί λέγει μέ άφρισμένα χείλη «κλέφτρα, 

κλέφτρα, κλέφτρα.
Ή κ. ΙΙαρθενιάδου δέν έπαγγέλει τον μονόλογόν της πλέον,

Λ ΛI-Ξ ΑΝΔΡΑ IIΑ Π ΛΔΟΠΟΓΛΟΓ

ΤΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΡΜΟΛΑΟΥ

--------- ---------------------

*

jE? ύτυχνί έθεώρουν έμαυτόν ότι καθ’ ήν -/-μέραν ήρζάμν.ν τής επισκέψεων τών χω- 
ρίων τής Προκονήσου, δ/ίλαδή τΖ,ς νήσου τής κοινότερο·/ καλουμέν/;ς Μαρμαρά, 

ή' τ/,ν επέτειον αύτοϋ πανήγυριν ήγε τό μικρόν μοναστήριον τοϋ αγίου Έρμολάου. 
Ήν r, 6 αύγούστου, εορτή τής Μεταμορφώσεων, εις ■/.·/ μετετέθ/,, πολύ φρονίμων, ή έπί τή 

μνήμη, τοϋ πκτρωνος άγ-ίου (26 Ιουλίου; πανήγυρις- ούτω μία ήμερα προστίθεται είς τόν κατά

λογον τών ημερομισθίων τοϋ πτωχοΰ εργάτου, κατά τόν υπογραμμόν δέ τούτον εύχής έργον 

ί,θελεν είναι είπερ έπραττον και άλλοι τόποι vr/yv. νχ/.νζ παν/,γύρεις άγοντες.
Καίτοι έφερον γράμμα συστατικόν τοϋ γζραιοϋ μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ιγνατίου, 

έν τούτοις ή φιλότιμος δ/μογεροντία τής πρωτεύουσας έν τή νήσοι κωμοπόλεως έπέδωκέ μοι 

και έτερον, δι’ ου μέ συνίστα τοΐς προκρίτοις τών λοιπών χωρίων, εΐ και διδάσκαλοι, πρό

κριτοι, και άρχιερατικοί επίτροποι μετά χαράς έχορήγουν πάσαν εύκολίαν έν ταΐς έμαΤς έρευ- 
ναις- άλλ’ είσίν αναγκαιότατα τά συστατικά γράμματα δι' έτερόν τινα λόγον- από καιρού είς 

καιρόν «άντικατζήδές» τινες, μ/, είδότες ψάλλει·/ άλλν,λούία, περιέρχονται τά χωρία ταϋτα 
καί τάς νήσους, σκοπόν έχοντες τ/,ν άγοράν νομισμάτων ή μικρών αγαλμάτων, ένίοτε δέ καί 

πλανόδιός τις συγγραφεύς πωλώ·/ τόν «Διάκοσμον» αύτοϋ ή τόν «Μείζονα Στολισμόν», φυλ

λάδια, δι’ ων πλν,θυνεται ή γνώσις, άλλ’ άφαιρεθεΐσα πρότερον άπό τοϋ μυελού τοϋ γρά- 
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ύαντος· Ά τοιοΰτοι κατά θράκζν, ζ, Βιθυνίαν, ή τζς νήσους τής Ιίροποντίδος περιφερόμενοι, 

συνήθως άποφαίνονται καί περί έπιγραφών έλλζ,νιστί μέν γεγραμμένων, άλλ’ Αγνώστων αύτοΐς 

νύν μεν ότι Greeca SUllt, non lcguntui·, νϋν δέ περί τής λαμπροτάτζ,ς, εύαναγνώστου, 

και καλώς διατζρουμε’νζς επιγραφής τοϋ χωρίου Κλαζακίου οτι «είναι βουλγάρικα». Δι’ αύτό 

και μόνον τά συστατικά καί τοΰ μζ,τροπολίτου και τής δζ,μογεροντίας ζ,σαν Αναγκαία.

ΙΙν λοιπόν ζ, G αύγούστου, ή δέ άπόστασις από τζς πρωτευούσζ.ς κώμζ,ς μέχρι "ή; 

μονής, μ.όλις ήμίσειαν και μίαν ώραν διαρκοϋσα, παρετάθζ, εις τέσσαρας. Ειχον όδζ,γόν άρι- 
στον, όν μοι συνέστζ,σαν οί προέχοντες τοϋ Μαρμαρά, πραγματικώς άνθρωπον γινώσκοντα πά
σας τάς παρόδους και διόδους, ανοδίας, και κρζ,μνούς, και κόλπους τής νήσου ταύτζς, ίσως 

και τών λοιπών, όν ζ,δυνάμζν μετά πολλής πεποιθήσεως ’να συστήσω ού μόνον εις τόν φίλον 
1 ρζγόριον Κακάβαν πρός σύνταξιν καλών πινάκων δια τήν μι/.ρζν αύτοϋ Γεωγραφίαν, άλλα 
καί πρός τόν επιφανή Κίπερτ, οστις ένή,λλαξεν έν τώ χάρτζ, τής 'Ρωμυλίας τάς θέσεις τών 
5ύο χωρίων τών έν τώ κόλπω Πασαλιμανίου.

"Οταν εις απλοϊκούς ανθρώπους λέγζ, τις οτι ζζ,τεϊ «πέτρες μέ γράμματα και μέ 
ζωγραφιές», κινδυνεύει ’να γίνζ,ται θεατής Ακούσιος πάντων τών μαρμάρων καί λίθων, έφ*  

ών ή σμίλζ, τοϋ τεχνίτου έλάξευσε μίαν γραμμήν ζ, τι μικρόν αύλάκιον έπεδείκνυόν μοι μάρ

μαρα Ασήμαντα ζ, λιθάρια τοιαϋτα, ών όμως πρός ευρεσιν Απωλέσθζσαν ματαίως ώραι δύο· 
ένέδειξάν μοι δέ καί μέρζ, ένθα άλλοτε κατέκειντο «Αντίκες» ύπό «λόρδου» τίνος άφαιρεθεΐσαι. 

Ούδέν περίεργον οτι ζ, αμαρτία τοϋ Έλγίνου βαρύνει έπί τήν κεφαλήν πάντων εκείνου τών 

Απογόνων! Έξζ,ντλζμένος ούχί εκ τοϋ κόπου, Αλλ’ έκ τής διαύεύσεως τών προσδοκιών μου 

πρός συνάντζ.σιν άπειρων δήθεν καθ’ οδόν Αρχαιοτήτων, Αφκκόμζ,ν μίαν περίπου μετά με- 

σζ,μβρίαν ώραν εις τό μικρόν μοναστήριον, οίκοδόμ ζμα βάθος μέν έχον ύλίγον, αλλά μήκος 

μέγιστον, και έν ώ πλήθος προσκυνζ.τών έκ τών πε’ριξ χωρίων, ών μεταξύ και τέσσαρες έκ 

Κωνσταντινουπόλεως, Αφικόμενοι τήν προτεραίαν, εύθύμουν, μετά τόν έν εύλαβεία πολλή, 
έκκλζ,σιασμόν. Εύτύχζ,μα ζ,ν Αλζ,θώς ζ, συνάντζ,σις τοϋ φίλου Ιατρού Π. Σακλαρίδου και τοϋ 
κ. Κ. Χατζοπούλου, ών άνευ ούδέν ίσως ζ,θελον ΐδεΐ έν τε τώ μοναστζρίω και τώ χωρίω ΙΙροα- 

στείω (Πραστειό) προσοχής άξιον. Έν τούτοις τήν πρώτζ,ν θέσιν εις έκφρασιν εύχαριστιών 
κατέχει δικαίως ό νεαρός ζ,γούμενος τοϋ μονυδρίου Πολύκαρπος Ιεροδιάκονος, διοικών αύτό 

μετά στοργής, ζζ,τών ό φιλότιμος νέος ’ν’ Αποσώσζ, παν ο,τι περιεσώθζ, τέλος πάντων Απο 
τής άρπακτικής διαθέσεως προγενεστέρων ζ,γουμένων, ών εΐς, έν ρουμουνική) τινι πόλει διάσε

λών νϋν έφζμέμος, παρέλαβε δήθεν, ώς ειπόν μοι, και παλαιόν τι κτιτορικόν τής μονής, 

ζ,ς τήν ιστορίαν Αγνοοϋσιν οί περίοικοι.

’Εγώ βεβαίως έγίνωσκον πλείονα τών περίοικων. Άπό σιγιλλίου τοϋ πατριάρχου Διονυ

σίου Δ' τοϋ Μουσελίμου, κατά σεπτέμβριον τοϋ 1678 Απολελυμένου, σωζομένου δέ νϋν έν τζ, 

« Νομική Συναγωγή, » τοϋ Αειμνήστου Δοσιθέου Ιεροσολύμων, Ανεδιδασκόμζ.ν οτι κατά τά 
τέλζ τής ΙΖ' έκατονταετζ,ρίδος είχε τό μονύδριον μοναχούς, όχι μοναχόν ενα τόν αύτόν και 

ήγούμενον, ώς σήμερον, οτι προ τοϋ χρόνου εκείνου οι τής ΙΙροκοννήσου Αρχιεπίσκοποι κατεπίε- 
ζον αύτό, καί οτι τό Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως προλαμβάνον τόν Αφανισμόν έκήρυζεν 

αύτό ελεύθερον άπό τής Αρχιεπισκοπικής έποπτείας καί τής έπεμβάσεως, έπί τώ δρω τοΰ 

ποιεΤσθαι τό μνζμόσυνον τοϋ ονόματος τοΰ άρχιερέως, οστις προσκαλούμενος ζ,δύνατο ’να τελή) 
τάς χειροτονίας τών έν αύτώ ιερέων και διακόνων. Και ταϋτα μέν έκ τοϋ πατριαρχικού γράμ

ματος· άνερευνών δ’ έν τώ μοναστζρίω μή που τύχοι κατακεχωσμένον έγγραφόν τι λιθάριον ζ, 
κεράμιον, ευρον έντός ύπογείου μάρμαρον μετά αναγλύφου σταυρού φέρον τάς λέξεις

ΗΓΟΥΜΕΝΕΒ
ΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑ 
ΠΑΚΥΡΠΑΛΑΣΙΟΥ 

ΕΠΙ ΕΤΟΥΣ 
1650

,ΖΡΝΗ'
Εύτυχώς, έξ ών είχε βιβλίων ζ, μονή τοΰ αγίου Έρμολάου περιεσώθζ, νϋν φυλλάς περιέ- 

■/νπν. τήν εις τόν πάτρωνα άγιον Ακολουθίαν, ζ,ς πάσα σελις σχεδόν περιέχει χρονολογικά σζ- 
μειώματα, ώς περιέχουσι καί τινα τών βιβλίων τής έκκλζσιαστικής έζ.αυσίου ακολουθίας. 

ΊΙ Ακολουθία γεγραμμένζ μετά πολλής έπιμελείας και ζζλωτής διά τούς χρόνους και τόπους 

έκείνους, Ορθογραφίας, έγράφζ κατά ΐούλιον τοϋ 1791 ύπό Ι’εδεών ίερομονάχου, σκοπελίτου μέν 
τήν πατρίδα, κουτλουμουσιανοϋ δέ μοναχού, δι’ έξόδων τοϋ τότε τής μονής ζγουμένου 'Ραλάκζ, 
προκονζσίου, έκ τοϋ χωρίου Προαστείου. Τοϋ 'Ραλάκζ διάδοχος έγένετο ό Ι’εδεών, ώς ζ παράδο- 

σις άποσώζει, και τοΰ Ι’εδεών ό Διονύσιος, ύ γράύας τά κατά τάς ώας τών τής φυύλ.άδος 

σελίδων άποσζμειώματα, πάντα πλήρζ μεγίστων καί άπεπτων ανορθογραφιών. Έν τοΤς άπο- 
σ -μειώμασι τούτοις ό Διονύσιος βιογραφών εαυτόν άπαλλάττει με τοϋ περί αύτοϋ γράφειν Ολίγον 

Ζ πολύ.
Εύκταϊον ζ,ν άν εΐπερ έπαρχίας και κώμας καί νήσους, ζ μονά; και ναούς, έπισκεπτό- 

μενός τις εύρισκε σζμειώσεις τοιαύτας, έστω και μικράν Αξίαν έχούσας· διά τήν Ιστορίαν τής 
αρχιεπισκοπής έν γένει και τής Προκονήσου έχουσί τινα σζ,μασίαν, έχουσι μικράν άξίαν τ 

άποσζμειώματα- Αλλά κατά τήν έν ταΤς νήσοις τής μζ,τροπόλεως Προικοννήσου περιοδείαν 

εύρον έν τισι βιολίοις έντύποις καί χειρογράφοις αποσζμειώματα τοιαϋτα, άναφερόμενα εις 

τήν Ιστορίαν έτέρων μιρων ττ,ς καθ’ ήμάς Ανατολής. Άν ποτέ πάντα ταϋτα τά απαντα
χού διεσκορπισμένα συναχθώσιν εις ϊν, Ικανόν Οέλομεν έχει Ολικόν πρός σύνταξιν Ιστορίας 

τών μερών, έν οϊς οίκοϋμεν, έν οϊς έγεννήθζσαν ί·, έβίωσαν οί πατέρες ήμών διά τούτο μετά 

πολλής προσοχής καί τ.ώ'/.Ύ.: μετέγραφα τά σζμειώματα τοϋ Διονυσίου, καί τούτων
όσα δυνάμεθα μόνον έκδίδονται έν τή, μετά χεϊρας ύπομνζσει. Έχουσι δέ ούτω :

« 1805, νοεμβρίου πρώτζ, — ζ, ανακαίνισις τοϋ μοναστζρίου τοϋ αγίου ενδόξου ίερομάρ- 

τυρος Έρμολζου, καί τό γράφω εις ένθύμζ,σιν (σελις 29 τής φυλλάδος· τό πράγμα τούτο ανα

γράφεται καί εις τό ύπέρθυρον τής μονής).
« 1815, δεκεμβρίου 8 — ζ,λθα Από τήν πατρίδα μου "Ανδρον έδώ εις χωρίον ΓΙρασ- 

τειόν, καί εόρίσκομαι “ως τ·ήν σήμερον, καί τό γράφω εις ένθύμ,ζσιν (σελ. 4 τής φυλλάδος).

« 1822, ΐκνουαρίου 1 πρώτο) — έγινα ζ,γούμενος έγώ ό Διο;·ϋσζί< ι7{ιΐψόκ«γ<»: 

“Arapov, καί τό γράφω εις ένθύμζ,σιν (σελις 4).
« 1829, Ιουλίου 12 — διατί έλίχνζ,σα τό σιτάρι, καί δέν αρώτζ,σα, τριακόσια έξήντα 

γρόσια έδωκα (σελ. 13).
« 1830, ΐανουαρίου I, πρώτζ,— έγινε ό Ι’εδεών ίερεύς, καί τό γράφω εις ένθύμζ,σιν 

(σελ. 7).
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<r 1830. μαρτίου 4 —-χειμώνα; βαρύ; έτζάκισε τά SivSpx.· ψοφήσανε καί τά τ:ρί>ζχτχ, 

•μλ τό γράφω εί; ένθύμηστ ψόφησε καί τό ίνχ το βώδί μου, καί το γράφω είς ένθύμζσιν (σελ. 7).

<r 1831, νοεμβρίου 4—άνακαίνισις τή; έακλησία;, γιαλτίζι 1 καί τύπωσες τών εικό

νων, χχλ τό γράφω είς ένθύμζσιν (σελ. 14 ■ καί εξακολουθεί) έπαράτησα κάί τό ζευγάρι, έξ 
αίτία; τά σκάνδαλα.— 'Όλος δ κόσμος ετρωγε 10 γρόσια τό σιτάρι τό κ.οιλ.ό, καί εγώ τό 

έτρωγα 20, καί χ.ς ήνε εί; ένθύμζσιν όποιος είναι γνωστικό; θέλει καταλάβει.

1. δηλ. επιχρύσωσες.
2. προδήλως έννοεΐ τδν ναΐσκον τ;ΰ μονυδρώυ τοϋ άγίου Γεωργίου
3. σαιςάχ’α τουρκικώτερον.

<r 18S1—έσοντα; και μέ δεώμσεν ό άρχιερεύ; έπίτροπόν του εί; τήν χώραν ταύτην 

Πραστε^ό, μέ τό νά είχαν έχθροκακίαν μερικοί κακότροποι άνθρωποι, μέ έκαταλάλησαν, και 
έβγαλαν τό όνομά μου· όμω; ό θεό; νά τού; έσυγχωρήσγ, κτλ. (σελ. I 7). Έν ταϊ; άκολού- 

θοι; σελίσιν άπαριθμεΐ τα; αμπέλου; καί χωράφια ίσα έφύτευσε κατά τά έτη 1833, 34 

καί 184 3).

« 1833, ίανουαρίου πρώτη, έω; ένδεκα τοϋ αύτοϋ μηνός, έγινε μεγάλη παγουνία 
ώστε όπου έπάγωσαν τά νερά και ο! τερέδε;· εί; μισό λεπτό έπάγωνε τό νερόν μέσα εί; τό 

γυαλί- καί τό γράφω διά ένθύμησιν (σελ. 1).

« 1833, αύγούστου 2 έως τής Μεταμορφώσεω; τήν ά,μέραν έγινε ζέστη φοβερή, ώστε 

δποϋ έκάζσαν τά σταφύλια, καί τό γράφω εί; ένθύμ-ησιν- όμοίω; καί οί άνθρωποι δέν ύπέφερ- 
ναν τήν ζέστη· (σελίς 2).

« 1835, έγκαινιάσθη ή εκκλησία τοϋ άγίου ’Αθανασίου καί Ζωοδόχου Πηγή; εί; χωρίον 
Κλαζάκι (σελ. 22’ έν τή αύτ7, σελίδι καί τά έξη;:)

α 1836, έγκαινιάσθη ή εκκλησία τοϋ άγίου Γεωργίου εί; Κλαζάκι. 2

<t 1836, έγκαινιάσθη -ή έκκλζσία τοϋ αρχιστρατήγου εί; Μαρμαρά.
ο. 1836, έγκαινιάσθη ή έκκλησία τοϋ άγίου Γεωργίου εί; Άλώνη.

<c 1836, ΐγινα αρχιμανδρίτη? ηγούμενος τον άγιον Έρμο.Ιάου Διονύσιος· καί τό 

γράφω εί; ένθύμζσιν.

« 1836, σεπτεμβρίου 8 — άνιχώρησα διά τητίιρουσα.ΐήμ. Διονύσιος ίερομύναγος 
(σελ. φυλλάδος 23).

<γ 1836—έγινε ήγούμενο; εί; τό μοναστηριού τοϋ άγίου Γεωργίου εί; Κλαζάκι’ αύτός 
έγινε καί κτίτορα; τοϋ αύτοϋ μοναστηρίου· υιό; τοϋ Φάνη, άπό χωρίο ΙΙραστειό (σελ. 7. Πρό
κειται περί τοϋ Γεδεών, περί ού έν έτει 1830).

184 5, μαίου 2—έγινε φουρτούνα μεγάλη- δ καιρό; νότο;· έχάλασε τή; στρέχε; 3 τοϋ 

μοναστηριού, τά ντουβάρια τοϋ άμπελίου (σελ. 24).
<ι 1 848, φεβρουαρίου 17—άπόθζνεν δ οικονόμο; παπά Κομνηνό; εί; Μαρμαρά μέ τήν 

χολέρα, καί έτεροι πολλοί εί; ολα τά πέριξ (σελ. 26).

α 1849, ίανουαρίου 6—έχειροτονήθη άρχιδιάκων δ "Ανθιμο;, υιό; τοϋ Θεολόγου, έκ 

χώρζ; ΙΙραστειοϋ- ήλθε καί ή αγία Ζώνη. Φεβρουάριου 4—έγινε φοβερό; χειμώνα;, έκρέμνι- 
σεν ?ν μέρο; τό μοναστήρι- τρία ημισυ μπόγια τό χιόνι απάνω εί; την σκέπασιν καί τό 

γράφω εί; ένθύμζσιν (σελ. 25).

§

?Ωδε λήγουσι τά έν τή, φυλλάδι τή; ιερά; Ακολουθία; άποσ-ημειώματα. Άλλ.’ έν τισιν 

Ιεροτελεστικοΐ; τεύχεσιν ευρον καί τά; έξη; είδήσεις·
« 1812, μαρτίου 17—χειμώνα; ζ-ημιώδζς εί; άμπέλια καί δένδρα-(έν 76 σελίδι Μη

ναίου τοϋ Μαρτίου μ-ηνό;, έκδόσεω; Γλυκϋ, 1796).
<ι 1825, Οκτωβρίου 1, πρώτη—ώρα πέμπζ, τής νυκτός, έγινε σεισμό; μεγάλος καί φο

βερός, καί έστω εί; ένθύμζσιν (Τριώδιον, άνευ άρχζς, έκδόσεω; τοϋ παρελθόντος αίώνος, ου έν 

τέλει φέρονται ·η τε σημείωσι; αύτη καί αί εξής δύο:)
α 1826, ίανουαρίου 28—ώρζ τρίτρ τής νυκτός, έγινεν έτερο; σεισμό; μεγάλος καί φοβε

ρός, καί έστω εί; ένθύμζσιν.
« 1836, άπριλίου 18, άνήμερα τό Πάσχα, ώρα έννάτρ τής νυκτός, σεισμό; μεγάλο; καί 

φοβερό;· εί; όλίγην ώραν έτερος πλέον φοβερό; σεισμό;, καί έστω εί; ένθύμζσιν.
<ι 1834, Ιουνίου 25—έγινε εί; τζ Παλάτια τό θανατικό (έν τέλει Μηναίου τοϋ μ-ηνό; 

’Ιουλίου, έκδόσεω; Γλυκϋ, τοϋ 1798).
« 1834, αύγούστου 6—έφυγε τό χωρίον άπό τήν πανώλην, καί 8 σεπτεμβρίου έμα- 

ζώχθη- όκτωβρίου 3 έφυγε δεύτερον (σελ. 2 1 Μηναίου τοϋ ’Οκτωβρίου, πιθανώς έκδ. τοϋ 1 796). 

g
Τρίωρο; έν τ7, μονή, διαμονή μου άπήνεγκε τόν άμζτόν τοϋτον. Ευρον ωσαύτως έν φύλ- 

λω βιβλιαρίου οτι ή μονή κατά τά; Ιερουργία; έποιεΐτο τό μνημόσυνου τών ύνομάτων τών 
άρχιερέων (Προικοννήσου) Παγκρατίου, Διονυσίου, Νικηφόρου, Κοσμά, Βησσαρίωνος, Γαβριήλ 

καί Σαμουήλ).
Τό μοναστηριού τοϋ άγίου Έρμολάου σήμερον άπειλεΤ κρζμνισμόν· διελ.θόν τί; οιδεν δπόσου; 

αιώνα; καί πόσου; άριθμήσαν έν τώ μητρώφ αύτοϋ μοναχού;, άμεληθέν υπό άρχιερέων καί πρού- 
χόντων μόλις διατηρεί ένα μοναχόν, ένώ ήδύνατο, πεμσώζον εϊτι αν έκέκτητο, καί τήν κεκτη- 

μένην περιουσίαν έπαυξάνον άποβ-7, χρ-ησιμώτατον εί; τήν κοινότητα τοϋ χωρίου Προαστείου, 

ουτινος ύπέρκειται, μόλις είκοσιπέντε λεπτά τή; ώρα; άπέχον αύτοϋ.
’Αγνοώ κατά τί καί πώ; ώφέλησεν άλλοτε τοΐς τοϋ Προαστείου κάτοικοι;· άλλ’ ό πεμερχόμε- 

νο; τά λοιπά τοϋ Μαρμαρά μονύδμα, ό βλέπων ερημιάν καί στέρησιν τών πάντων έν τοΐς λ.οιποϊς, 

δ βλέπων γεγυμνωμένον παντός στολισμού καί βιβλ.ίου παντός τό έν ώραιοτάτρ θέσει τή; *Αλω-  
νεία; κείμενον μοναστήριον ΓΙαραδεΐσι, αισθάνεται τινα άνακούφισιν έν τώ τοϋ άγίου Έρμολάου- 

εύρίσκει χρονικά τινα σημειώματα, έν αύτοΐ; τοΐς βιβλίοι; τή; καθημερινή; έκκλησιαστική; 
άκολουθίας άποσωθέντα, διαφυγόντα δ’ ούτω τήν όλ.εθμ’αν φιλομάθειαν ηγουμένου λογιωτάτου. 

Καί ταϋτα δ’ εύχαμστοϋσιν ήμ.ών τό ζητητικόν. Μετά τοσαύτα; συλήσεις καί καταστροφή.; 
άρκούμεθα εί; τό δλίγον. *Ην  μή κρέας παρ·7„ ταρίχω στερκτέον, έλεγον ο’, παλαιοί. Ημείς άπό 

πολλοϋ συνειθίζομεν ’να στέογωιζεν τώ ταοίχω. (1)
Μ. IQ. ΓΕΔΕΩΝ.

Ο

(1) Τδ παρόν έστιν άπόσπασμ» μακρας διατριβής περί Προπονήσου, ήτΐ; έσται έκδεδομενη, συνΘεω, 
κατά τδ έαρ τοΰ προσεχούς έτους.
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ΚΑΡΔΙΑ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΟΥ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΙA ARDEL

(ϋατά μετάφραβεν I. I'.)

— Λοιπόν, όριστικώς, μ’άφίνεις; ΙΙροτιμάς νά έπιστρέψζ,ς χωρίς νά έπισκεφθής τ/,ν 

Γλυπτικήν;
— Νά σοϋ πω, άγαπητη μου, σέ τίποτε άλλο δέν είμαι τόσον αδιάφορος όσον ’ς-χ 

άγάλματα . . . άλλως τε ε?νε πλέον ζ ωρχ πέντε καί μισή πρέπει νζ γυρίσω νζ ένδυθώ. Δει

πνώ είς την πόλιν καί δ σύζυγός μου, καθώς τό ξέρεις, είναι ζ, προσωποποίησες τής άκριβείας.
Καί αί δύο νέαι γυναίκες έσταμάτησαν εμπρός είς τ/,ν κλίμακα ήτις ώδζ,γει άπό τάς 

αίθουσας της ζωγραφικής είς τον κήπον -πού έοαίνετο, άπό τ/,ν αφθονίαν των άγαλμζτων, ώς 
σπαρμένος με μορφζς λεύκάς, διαγραφομένζς έπί τοϋ χλωρού έδάφους τής πρασινάδας. Κατέ

βαιναν βραδέως τχς βαθμίδας μέ τδ νωχελές εκείνο βήμα τών πολύ κομψών γυναικών, πολύ 

βέβαιαι οτι καμμίζ λεπτομέρεια τής ενδυμασίας των δέν αδύνατο νά δώσρ ζφορμ/,ν σέ επικρί

σεις. Δέν είχαν βεβαίως περιπατά.σγ, πολύ διά μέσου τών πολυαρίθμων αιθουσών, ούδ’ ειχον 

ζουράσγ, τούς όφθαλμούς παρατηρούσαι τζς έκτεθειμένας εικόνας. Αί όψεις τών τόσον γαλάνιαι 
οσον καί δύο ώρας πριν, όταν είσήλθον είς τ/,ν έκθεσιν, έφανέρωναν καταφανώς αύτ/,ν τζ,ν άπο- 

κούρασίν των. Είχαν κάμει απλώς ένα ευχάριστου περίπατον, καλλιτεχνικόν τάχα, μόνον 
ένεκα τοϋ μέρους οπού έγένετο καί κατά τζ,ν διάρκειαν τοϋ οποίου άπζ,λαυσαν τής ολως 

γυναικείας εκείνης εύχαριστά,σεως νά παρατζρώνται παρά πολύ καί ν’άπεκ.δέχωντοι τον διακρι
τικόν σεβασμόν δφθαλμών τούς οποίους εθελγον κατά τζ,ν διάβασίν των.

— Λοιπόν, ’Ισαβέλλα, θά μείνζ,ς άζ.όμζ,;

— Άγαπζτή μου έχω διάθεσιν νζ συμπληρώσω όλοτελώς αύτήν μου τήν περιή- 

γησιν . . . καί κατά μείζονα άλλως τε λόγον ύπεσχέθ/,ν νά συναντήσω τά μ,ικρά μου μέ 

τήν τροφόν των καί πρέπει νζ τηρήσω τ/,ν ύπόσχεσιν . . . ώρα έξ παρά τέταρτον. . . έχω 
άκόμη είκοσι λεπτά. Μά δέν θέλω σ' εμποδίζω . . . λοιπόν θά ζ,σαι άπόψε είς τούς Bernes . . . 

διά ν' άπολαύσζς δλ,ην τήν εύχαρίστζ,σιν τοϋ Poker... All l'evoir, άγαπζτή μου, τό 
γλζγορότερον, έ ; έσφιξαν τάς χεϊρας των μειδιώσαι ώς φίλαι έκτιμώμενζι άμοιβαίως, τοσοΰ- 

τον μάλλον καθόσον καί αί δύο ειχον έξ ίσου προικισθζ άνεπιφθόνως άπό τήν καλήν φύσιν. 

Καί ή κόμζ,σα ’Ισαβέλλα De λ inline έ'μεινεν έν δευτερόλεπτου έπί τζ,ς φλιάς τοϋ κάπου άκο- 

λουθοϋσα διά τών δφθαλμών τήν σύντροφόν τζς, ζτις άπεμακρύνετο άφίνουσα νά σύρονται αί 

πτυχαί τοϋ μεταξωτού τζς φορέματος έπί τζς άμμου, λυγίζουσζ τζν μέσ/,ν τζς, μ’ έκεϊνα 

τά χρυσοκόκινα μαλλιά τζς στριμμένα άφροειδώς κάτω άπό τά,ν σκοτεινή ψάθα τοϋ κα- 

πέλλου τζς.
Καί έπειτα άπέβλεψε πρός τήν ιδίαν τζς καλλονήν, τζ,ν γοητείαν τζ,ς οποίας είχε βε

βαιωθώ ολίγον πρίν, μέσα είς τούς μεγάλους καθρέπτας τζς αιθούσης τζς συνδιαλέξεως. Καί 

έλαφρόν μειδίαμα ίκανοποιάσεως μόλις διαγραφόμενον διετρεξε έπί τών χειλέων τζς. Ειχεν 

τ·/,ν συναίσθζ,σιν ότι ζ,το ικανή νά ύποστγ, οίανδζ.ποτε σύγκρισιν. Έπειτα ακολουθούσα τυ

χαίως ένα διάδρομον τοϋ κάπου άρχισε νζ προβαίν/) νωχελώς κατ’ ευθείαν μέ βήμα άριστο- 
ζ'ρατικόν καί άδιάφορον χωρίς νά φροντίζ·ρ διόλου διά τ/,ν άπομόνωσίν τζ,ς, σαν γυναίκα συ- 

νειθισυ.ένη άπό τζν πρόωρον χηρείαν τζς νά εμπιστεύεται μόνον είς τόν εαυτόν τζς σέ κάθε 

τόπον καί περίστασιν άλλ’ έξαφνα τό πρόσωπό·/ τζς έχασε έκείνην τζ,ν άφζ,ρζμένην έκφρασιν 
καί άνεπαίσθ/.τόν τι θάμβζ,μα έζωγραφάθζ έπ’αύτοϋ είς τ/,ν θέαν νέου τίνος άνδρός — έπάνω 

κάτω τριανταπέντε έτών — οστις έστέκετο όρθιος εμπρός σ’ ένα άγαλμα τοϋ οποίου έσπού- 

δαζε τάς λεπτομερίας τόσον προσεκτικά ώστε δέν έπρόσεξε διόλου τζ,ν γυναίκα πού ζ,το 

πλά-,-ι του καί τόν παρατηρούσε μέ ένα κρυφόν μειδίαμα:
__  Μά τί άφζ,ρζμένος άνθρωπος ποϋ είσαι σήμερα, καλέ μου έξάδελφε, είπε μέ 

σκωπτικην τινα φωνήν.
Καί τό αίφνιδίως φωτισθέν πρόσωπόν τζ,ς έφανέρωνε οτι ή συνάντησες αύτζ δέν τή, ζ,το 

διόλου δυσάρεστος. Ουτος έστράφζ,.
— Ισαβέλλα ... μέ ηγγωρϊτε . . . αύτο τό ’έργου τόσον έκυρίευσε τ/,ν προσοχήν μου ώστε,
— "Ωστε διατρέχετε τόν κίνδυνον νά λησμονά,σζ,τε ολως διόλου τούς ζωντανούς διά 

τά αγάλματα . . . Έπί τέλους δέν σοϋ κρατώ κάκια . . . Εινα πολύς καιρός ποϋ είσαι είς 

τζ,ν έκθεσιν;
— Μόήις εφθασα καί υπό τήν ιδιότητά μου ώς πρωτοτύπου, άφοϋ μ’αύτο τό έπίθετον 

εύχαριστήσθε νά μέ φιλοδωρά,τε συχνά, μ’ αρέσει νκ έρχωμκι νά βλέπω μερικά αγάλματα μέ 

τό φώς τοϋ δειλινού- αύτο τό είχα ιδιαιτέρως παρατηρήση προ τριών ήμερών είς τό βερνί

κωμα . . . καί σείς λοιπόν εισθε όλομόναχζ, έδώ;

— Όλομόναχζ. ζ, Κα DiirtigllC μ’ έγκατέλειψε προ ολίγων λεπτών, καί περιμένω τζ,ν 
ώραν κατά τ/,ν όποιαν θά παραδώσω έμαυτήν έξ Ολοκλήρου είς τά,ν κατοχήν τών τέκνων μου καί 
τζ,ς άμάξζς μου. Σάς ειδοποιώ οτι μέχρι έκείν/,ς τζ,ς στιγμής σάς κρατώ ώς συνοδόν άφοϋ 

γνωρίζετε άπό γλυπτικήν άς τ /,ν έπισκεφθώμεν δμοΰ. Εχεται aereyua.

ΑΝΑΛΕΟΑ,

1ύΙΙΙ2έ'ΓΒ1ΜΟ%ΚΚ£Λ..

Τύ μέταλλον τοΰ μέλλοντος- — Ή εν τζ, εψαρμογρ, επιτυχία του αλουμινίου όσημέραι καί καταπλη- 
κτικώ; ευρύνεται· έκτο; τών πλοίων, αεροστάτων, έπισκεππ/,αων, μελεταται ζ,οη ή οι’ αύτοϋ κατασκευή άνα- 
σπαστών τών μεταλλείων καί ή τελειοποίζ,σι; τών καλωδίων, τών ασφαλιστικών λυχνιών κ. λ. 'Γί εϊδ. βάρος 
τοϋ μετάλλου τούτου είναι μόνον 2.57, λα;ί6ανομε'νη; δέ ύπ’όψιν καί τή; άΟεκτικότν,το; αύτοϋ έν συγ- 
κρίσει προς τον σίοηρον καί χάλυβα, επιτυγχάνεται ή κατά τδ ήμισυ σχεδόν έλάττωσι; τοϋ βάρους τών κατα- 
σκευαζομε'νων αντικειμένων καί ή τιμή του δέ καταντά εϊ; τδ μυΟωδώς ευτελές, διότι ενώ τώ 1853 έτιματο 
χίλια φργκ. τδ χιλγρμ. ήδη ή εμπορική του ά;ία κυμαίνεται μεταξύ τών 5 καί 0 φράγκων- εσχάτως μάλιστα 
αγγέλλεται ότι ό έν Βερολίνω δόκτωρ Μάγερ διά νέου τρόπου βιομηχανικής παραγωγή; Οά έπιτύχ-/| την εί; 
ολίγα εκατοστά αξίαν του, τοϋ'Γ ό’περ δικαιώνει πληρέστατα τήν έπί κεφαλής ονομασίαν τοϋ μετάλλου.
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'Λντνκαταβτάταε τής σακχΑρεως.—’Εκτός τής σακχαρίνης, χημικής ουσίας, ή; τόσην χρήσιν 
ποιείται επ’ εσχάτων ή θεραπευτική, μάλιστα εις τά διαβητικά νοσήματα, δποβλήθησαν προ μικρού εί; τήν 
'Εταιρίαν των Βιομηχάνων τής σακχάρεω; έν Βρουνσβίκ δείγματά τινα νέας ουσίας, Βα.ίήϊηις κληθείσης και 
■προορισμένης ν’ άντικαταστήση τήν πρώτην. ΊΙ βαλζίνη άνακαλυφθεΐσα ύπδ τοΰ έκ Βερολίνου χημικού Blan 
ζακχαρώνει 200άκις πλεΐον τής κοινής ζακχάρεω; καί δεν παρουσιάζει τάς ελλείψεις ά; αποδίδ.υσι τή σακ
χαρίνη· αγνοείται είσέτε ή ακριβής χημική σύστασις τοΰ νέου σώματος.

ΤροχιΑ βολής Κρούει- —Τεράστιον τηλεβόλου τών περιωνύμων εργοστασίων, βάρους ?! τόννων, περι
γράφει μικρόν βιβλιάριον διανεμηθήν έν τή εκθέσει τοΰ Σικάγου. Ί’ίμμα 274 λτρ. μετά πυριτιδογομώσεως 2S3 
και αρχική; ταχύτητος 2099 ποσών τδ δευτερόλεπτου, δύναται νά φθάση εί; άπόστασιν 20 χιλμτρ. διαρκούσης 
τής διαβάσεω; αύτοϋ 7 0 δευτερ. καθ’ ήν ή μεγίστη ανύψωσες επί τής διαγραφομένης καμπύλης είναι περίπου 
Γ.500 μέτρων ! υπερβαίνει δηλ. κατά τδ ήμιόλιον καί πλέον το δψος τοΰ Λευκοΰ Όρους (4810 μ.).

Όνυχες. — ΊΙ ταχεία αυξησιςτών ονύχων είναι σημείου μεγάλη; εύεξίας.

ϊιατιοτικί. — Κατ’ έτος γεννώνται 37 έκατμ. παιοία, ήτοι κάτι πλε'ον τοΰ ένδ; κααά δευτερόλεπτου.

’ ΊΙ καρδία τοΰ ανθρώπου κάμνει 70 παλμού; έν μιϊ ώρα, 100,800 κατ’έτος-οΰτω; ώστε ή καρδία 
δγδοηκονταετοΰ; ανθρώπου συμπληρώνει 300 εκατομμύρια παλμών.

’ Αί μηχαναί τής υποδηματοποιίας τόσον έτελειοποιήθησαν έν ’Αμερική, ώστε εντός 10 λεπτών περατ-οΰ- 
ται ή κατασκευή ζεύγους υποδημάτων συμπεριλαμβανομενης τή; ραφής τών κομβίων καί τής περιτυλίςεως 
έντδς κυτίου.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ,

Έγίνετο λόγος περί δεσποινίδο; μεγάλα; καί αδικαιολογήτου; αξιώσεις περί μουσικής έχούσης. Ό Κύριο; 
Πηδηκτούλης, όστις θά ειχεν άναγνώσει τά περί Μοζάρ, έκήρυξεν ότι ή περί ή; ό λόγο; δεσποινίς’παίζει τδ 
κλειδοκύμβαλου εύαγγελικώτατα ■

Άλλ’ έπειοή ούδεί; κλειδοκυμβαλιστής άναφέρεται έν τώ Εΰαγγελίω, άπήντησεν εί; τάς εξηγήσει; τάς 
όποια; τώ έζήτουν :

— Ή δεξιά τη; χειρ αγνοεί τί ποιεί ή αριστερά.
» ·

*
Νεαρός επαρχιώτης μετέβη, όπως καί τόσοι άλλοι, νά σπουδάση τά νομικά εί; ’Αθήνα;· άλλ’ αί περι

στάσεις — ποιος ξεύρει — τδν ήνάγκασαν παν άλλο νά κάμη παρ’ ό,τι άπήτει τδ άφθόνω; κενούμενον πατρικόν 
βαλάντιον- το βέβαιον είναι οτι έπερνοΰσε ζωήν χαριτωμένην, τήν οποίαν έξαφνα διακόπτει ή έν μέσαι; Άθή- 
ναι; ένσκηψι; τοΰ γέρου του· ό καλό; υίο; χρησιμεύει οδηγός τοΰ φιλοθεάμονος καί περιέργου πατρό; του καί έκ- 
πληροι όσον ενδέχεται εύσυνειδήτως τδ νέον του έργου. Ούτως ώστε όταν ό πατήρ του τόν ήρώτησε περί με
γάλου οικοδομήματος κειμένου έπί τή; όδοΰ ’Ακαδημίας, τδ όποιον έτυχε νά μή γνωρίζη ό δικηγόρος τοΰ μέλ
λοντος, έκρινε καλόν νά έρωτήσωσι παρατυχόντα διαβάτην :

— Άμ είναι ή Νομική Σχολή. (!!!)

. ·

Προσωρινή Λιεύϋυνσις έν τώ βιβλιοπωλειω ΙϊαφειάΠοο, έν Πέρα, 
Πλατεία ΊΓοΰνελ, ώς καί έν τώ τυπολιΟογραφεάρ Έπ. Χοόμ,α zal Χας, 
Γαλατα Kapazjoc, όδύς Χουλφαρή άροϋ. ‘4·.


