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είς "Αγιον Τιμόθεον έπίσκεψις ίπιβάλλεται είς πάντα περιοδεύοντα- μετά δέ τζ,ν 

προσκύνζ,σιν είς τάς μονάς και τά παρεκκλήσια τζ,ς έκκλζ,σιαστικζ,ς παροικίας 
Προικοννζσου, πας ξένος σεβόμενος τά παρά τοϊς κατοίκοις έκζστζς νέσου και 

πάσζ,ς χώρας έθιμα, και τάς πεποιθήσεις και παραδόσεις μζ άθετών, ύποχρεοϋται 

’να προσκυνζσζι και εκεί, όπου Τιμόθεός τις, έξανθρωπίσας δζ,θεν άγρίαν ά μάλλον 
ζμιβάρβαοον χώραν, καθίδρυσεν έρζ,μζτζριον, έν ω άπεσύρθζ πρός μελέτζν τοϋ των 

βιωτικών πραγμάτων έπικζρου. Βεβαίως ώφειλον ’να μεταβώ και είς τό μονύδριον 
εκείνο, καθόσον έπρεπε ’να ϊδω τόν σεβάσμιον Ηγούμενον αύτοϋ και ζτίτορα Φιλόθεον, έπόθουν 

δέ και ’να μείνω μ.ίαν νύκτα είς τό μικρόν έρζ,μζ,τάριον τοϋ γεραροΰ τούτου μονάχου, ου τάς 
υπέρ τζς μονάς ταύτζς ένεργείας έδει ’να ύποστζ,ρίξγ ζ πρωτεύουσα κώμζ Μαρμαράς, πλου- 
τίζουσα τζ,ν μονζ,ν ά τουλάχιστον έπιτρέπουσα τζ,ν αΰξζ,σιν τών κτζμάτων αύτζ,ς, όπως 

έκείνζς άκμαζούσζς γένζ,ται δυνατά, είς τό μέλλον Ζ παροχά μικρζς έκ μέρους τοϋ μονυδρίου 

χρζ,ματικά,ς ΰποστζρίξεως είς τό σχολεΐον τζς κώμζ,ς ταύτζς, ως ζ,μέοαι διά τρόπου τοιουτου 

πλουτιζόμενον καί προαγόμενον. Καί μακρόθεν δέ τζν τοποθεσίαν θαυμάζων, έπρεπε ’να μελε

τήσω καί συνεγγύς τόν τόπον, ίσως δ’ έμπνεόμενος έκ τζς ίερότζ,τος αύτοϋ πρός σύνταξιν οίασ- 
δζ,ποτοϋν διατριβζ,ς, ζ,δυνάμζν ’να ευρώ καί τι μνζμεΤον, άναφερόμενον εις τζ,ν έπί βυζαντινών 

κατάστασιν τάς ν/.σου καί τάς έπαρχίας όλζς, ά αρκετόν είς τό χορζγάσαί μοι πλζροφορίαν 

τινά περί έαυτοϋ τε καί τζ,ς περίοικου γζ,ς, περί Αρχιερέων, περί άγουμένων, περί μοναχών. 
Δυστυχώς, έλαττοϋται κατά τοϋτο καί τοΰ « Παραδεισίου » τζ,ς Λύλωνίας, καί τοϋ Αγίου 

Γεωργίου τζ,ς Άφουσίας, καί τοϋ 'Αγίου Έρμολάου τζ,ς Προκονζ,σου, καί τζ,ς 'Αγίας Παρα

σκευές, καί τοϋ Στυλαρίου, πάντων ιδρυμένων έπί τάς αύτζ,ς νέσου.
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Άλλ’ εγείρεται και τούτο το μονύδμον έπί τοποθεσίας θκυμασιωτάτης· μόλις βλέπει 

μακρόθεν έν χωρίον τής νήσον κεΐται κάτω πετρών, έν τόπο, συνδένδρω, ύπέρ τήν επιφάνειαν 
της θαλάσσης ύψούμενον εξακόσια περίπου μέτρα. Ρέει πέριξ ύδωρ διαυγές, ού μακράν δέ και 
σχεδόν προσκεκολλημένον ύπάρχει τό εύζτήριον τοΰ αγίου Τιμοθέου, είδος υπογείου λιθόκτιστου 
οικοδομής, έν ή, δήθεν έμόνασεν άγιός τις Τιμόθεος, ούχί μέν κατ’ εμέ μητροπολίτης ή αρχιε

πίσκοπος Προικοννήσου, άλλά μοναχός τις. Ό ναός έστι νεόκτιστος, τά δέ πλησίον αύτοϋ κελ- 
λία, δυο ’λ τρία άν μή μέ άπατα ή μνήμη, μετά τινων αποθηκών, έρειπιοΰνται παρ’ ήμέραν, 

της περιοικίδος χώρας ούδεμίαν μέχρι σήμερον φροντίδα λαβούσης όπως ή μονή διατηρηθρ 

ώσει σέμνωμά τι της νήσου και της όλης εκκλησιαστικής παροικίας ΙΙροικοννησου. Δεόντως 
και στερεώς άνοικοδομούμενον τό μονύδριον μετά δωδεκάδος δωματίων καί κελλίων, έν ούτως 

ωραία τοποθεσία, δια μιζράς έκτάσεως γής προικιζόμενον, ήδύνατο ’να κατασταθή κατά τό 

θέρος ή τό έαρ ώς τόπος διαμονής οικογενειών τινών έκ τών πέριξ νήσων τε και χωρίων, ή και 

έκ τών μακράν κειμένων. Ευσεβούς καρδία τόν "Αγιον Τιμόθεον έπισκεπτομένου, ύπό τόν μέγαν 

τοϋ μοναστηριού πλάτανον άναπαυομένου, τους ύπ’ αυτόν διαρρεύσαντας αιώνας άναλογιζομένου 

και μιμνησκομένου τούτων, άλλα και συνήθης φαντασία, εύλάβειαν ούχι έκτακτον έχουσα σύν- 
δρομον, αισθάνεται καθήκον ’να ύμνηση, την τοποθεσίαν, ’ν’ άπομνημονεύση τών φυσικών καλ

λονών αύτής, ’να ζητν.σγ τέλος όπως είς γενεάς και γενεάς παραπέμψγ τό τής εύλαβείας 

αίσθημα πρός τήν μονήν καί τάς έντυπώσεις πρώτης έπισκέύεως. Δις εντός ίξ ετών λόγιος ομο
γενής. ό έκ Κουτάλεως Μιλτιάδης Μανουήλ Παπά, τόν "Αγιον Τιμόθεον έπισκεψάμενος, έχάραξεν 

έπί τής θύρας δωματίου τινός διά μολυβδοκονδύλου τούς εξής στίχους :

Είς τοΰ βουνοΰ την κορυφήν, μονή ευτυχισμένη 
είς τών ανέμων τήν πνοήν άπαύστω; άφειμένη, 

μ*  ευφραίνει ή γλυκεία σου αυτή μελαγχολία, 
τά γιγάντωση ύένορασου, καί τά νερά τά κρύα.

Μέ τέρπει το κηλάόημα τοΰ ψάλτου τών δασών σου 
καί το γλυκύ κελα’ρυσμα τών καθαρών νερών σου.

~Ω ! πόσον, πόσονήθελα ’ςτούς κόλπους σου νά ζήσω, 
κι*  ΰπδ τήν ορΰνσου νά ταφώ όπόταν τελευτήσω.

Θάλλει εδώ δ μά'ίος· ενώ ’ςτήν κοινωνίαν 
τδομμαμου δέν άπαντα εί μή τήν τρικυμίαν.

§
’Ω πλάτανε τμσμέγιστε, το ύψος σου θαυμάζω, 

κ’εις τήν παχεϊάνσου σκιάν καθήμενος ρεμβάζω.
Πότ’ έγεννήθης, γίγαμου, κανείς δεν ενθυμείται · 

πόσοι αιώνες αρά γε σε είοον παροοϊται !
Ώς γίγας ύπερήφανος ύψοΰσαι ’ςτούς αιθέρας· 

τά έτη έχεις ώρας σου, στιγμές σου τάς ημέρας.
’Αλλά καί συ μετά μικρόν θά κλίνης προς τδ χώμα 

κχ’ύπο τήν γην θέλει ταφή τό θαυμαστόν σου σώμα.
Ιχατιι μάϊον τοΰ iS73·)

Ήν ή εσπέρα τής 8 αύγούστου 
μέν ήκουσα περί τοϋ αγίου πολιούχου τ
γνώσεως, έζήτησα δέ μνημεία τέχνης βυζαντινής, 
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ι Μετά ές έτη δυστυχή, μακρά ύπέρ αιώνας, 
σ’ έπαναβλέπω ώ μονή,

καί έκθαμβος τήν εύμελή ακούω άηοόνα, 
ήτις τήν χεϊρά μου κινεί.

Όποια θέσις ήρεμος ! εδώ ό ρύας ρέει 
και ρέων κελαρύζει-

>!; ε'κεϊ γλυκύς δ ζέφυρος έπί τών φύλλων πνέει 
κι’έν άσμα ψυθυρίζει.

’Εν μεσφ δένδριυν θαλερών, έπί οροπεδίου,, 
ύψουται πάνσεπτος ναός,

όπου κατ’ έτος εύλαβώς είς μνήμην τοΰ αγίου 
συρρέει ευσεβής λαός.

Πάσα 'ψυχή ευαίσθητος μακράν τής κοινωνίας 
έοώ τούς πόνους λησμονεί

μετά κατανύςεως καί άκρας εύλαβείας 
τον Παντοκράτορα υμνεί.

ίαατα /«ίϊο>· τοΰ ί879·)

τήν μικράν μονήν, καί πολλά 
πρότερον έγίνωσκον έξ άνα- 

τοιούτων ίχνος λαλοϋν ούχ εύρέθη. ΙΙι-

1892, οτε έπεσκεψάμην 

ής Προικοννήσου, άτινα καί 

και

θανώς οί γεγηρακότες πλάτανοι οί περί τήν μονήν έγένοντο μάρτυρες αύτόπται σκηνών ίερών, 
Ιλαρών, ή γεηρών, άλλα σιγώσι σιγήν τοϋτ’ αύτό νεκρικήν νομίζεις ότι ή παράδοσις εξάγει 

τόν παρατηρητήν έκ χάους άποριών, άλλ’ ή παράδοσις αυτή τυγχάνει τοσούτω σκοτεινή, 

ώστε καταντά δυσπαράδεκτον ίππ/νμ*.  σκοτεινοτάτων αιώνων άμαθείας τερατοτόκου. Φύλ

λα τινα χειρογράφου μεμβρανίνου, τοϋ IB' μάλλον αίώνος, ερμηνείας είσίν άποσπάσματα είς 
Εύαγγέλιον· έργον τοϋ Χρυσορρήμονος· άλλ’ αύτά μετεκομίσθησαν έξωθεν, ώς έμαθον. ’Εν τώ 

ναώ μάρμαρα μέν ίσως εύρίσκονται τής παλαιάς οικοδομής άπόμοιρα, εγώ δέ ειδον, έπιδει- 

χθέν μοι προφρόνως ύπό τοϋ σεβαστού ηγουμένου, μόνον άπομεΐναν λείψανον έκ τοϋ παλαιού 
ναού, άντιμίνσιόν τι, κύκλω φέρον τά εξής γράμματα διά χειρός γεγραμμένα καί ταϋτα: καθώς 

κ’ έκεΐνο τό σύνολον έστι διά χειρός έζωγραφημένον :

ψ βυσιασιήριον θειον καί ιερόν άγιασθϊν παρλ τής χάριτος τοϋ παναγίου καί τε | λεταρ- 
χικοϋ ΙΙνεύματος, ίερουργηθέν παρ’ έμοϋ τοΰ ταπεινού μητροπολίτου Γάνου | χαΐ Χώρας κυ
ρίου Κυρίλλου, έπιτελεϊν τά θεία έν αΰτώ, είς δόξαν »εοϋ· Αμήν. | Έν έτει σωτηρίιρ ΙΨγΓ', 
Δέησις τοϋ δούλου τοϋ θεοϋ Κυρίλλου άρχιερέως καί τών γονέων αύτοϋ.

§

Έν οϊς ετπον έμπροσθεν περί τοϋ πάτρωνος τής μονής αγίου Τιμοθέου διέκμνε βεβαίως ό 

άναγνώστης ένδοιασμόν τινα περί τοϋ ιερού τούτου προσώπου, ή τούλάχιστον περί τής έποχής 
αύτοϋ, καί τών είς αύτόν άποδιδομένων, είς ά προδήλως άντίκεινται τά άπό τής Ιστορίας πο

ρίσματα. Τό μόνον περί αύτοϋ μ.νημεΐόν έστιν ό βίος τοϋ άνδρός, έκδεδομένος μέν πρό ενός 
καί ήμίσεως αίώνος, ίσως έν Ίασίω (ή Βουκουρεστίψ), μετατυπωθείς δ’ είς φυλλάδα μεγάλην 

έν Κωνσταντινουπόλει, τύποις Α. Κορόμηλά καί Π. Πασπαλλή, τώ 1844, δαπάναις Ζαχα- 

ρίου Ζαχάρωφ τοϋ έκ Κουτάλεως, φυλλάδα περιέχουσαν τήν ’Ακολουθίαν είς τόν άγιον, ποιη- 
θεϊσαν ύπό Νικολάου Χελιδρομέως, διδασκάλου τής αύθεντικής ’Ακαδημίας Ίασίου κατά τά 

μέσα τοϋ παρελθόντος αίώνος. Καί μετηνέχθη μέν έκ τής άρχαίας ελληνικής είς τό γλωσ
σικόν ιδίωμα τό κοινόν, άλλα καί τό πρωτότυπον τοϋ βίου συνεγράφη α πέντε αιώνας καί 

επέκεινα μετά τήν μακαρίαν άποβίωσιν » τοϋ αγίου, καθώς ό ύπομνηματογράφος τής βιο

γραφίας έσημείωσεν έν τέλει αύτής : κεφάλαιον πρώτον. Καί φρονώ μέν ότι οί πάλαι πατέρες 
συνέταττον βιογραφικά σημειώματα περί άρχιερέων, ήγουμένων, καί πατριαρχών, έκ δέ τού

των κατόπι συνετάττοντο τά βραχύτερα, καί τούτων επιτομή νεωτέρα κεΐται έν τοϊς Μη- 
ναίοις· άλλα μικρά τις έξέτασις τών έν τη βιογραφία τοϋ άγιου Τιμοθέου δείκνυσιν ότι τά 

πρώτα βιογραφικά περί αύτοϋ σημειώματα έγράφησαν—εί καί έγράφησαν ολως—πολλά μετά 
τήν τελευτήν αύτοϋ έτη, καί έκ τούτων μετά πολύ συνεξυφάνθη ή έκδεδομένη τώ 1844 βιο

γραφία, ήτις έμεινεν άγνωστος είς τόν χαλκέντερον τοϋ Συναξαριστοϋ συγγραφέα Νικόδημον, 

οστις συνεπώς ούδέ κατέταξεν έν τώ εορτολογ·ίφ τοϋ ολου ένιαυτοϋ τήν τοϋ αγίου Τιμοθέου 

μνήμην, γεραιρομένην τγ 1 αύγούστσυ καθ’ άπασαν τήν εκκλησιαστικήν περιφέρειαν Προικον- 
νήσου. Μικρά τις άνζλυσις θέλει πείσει τόν άναγνώστην περί τοϋ ούκ άνυποστάτου τών έ- 

μών ένστάσεων.

Παραλείπω τήν ύπό τοϋ βιογραφοϋντος άγνοιαν καί γονέων καί πατρίδος- άλλ’ ούδαμώς 

συγχωρώ τώ γράψαντι τόν σβίον» άγνοιαν κανονικής διατυπώσεως καί συνήθειας έκκλησιαστι- 
κής, οϊαν έπιδείκνυται παριστών τόν Τιμόθεον καταπειθόμενον μέν ύπό τοϋ αύτοκράτορος ’Ιου

στίνου τοϋ θρακός εις χμιροτονίαν καί προεδρείαν τής επισκοπής, έγκαθιδρυόμενον δέ ύπό τοΰ οι

κουμενικού πατριάρχου, μηδέ τούτου ονομαστί φερομένου- διότι, γνωστόν μέν οτι ή ΙΙροικόννησος
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τίν έν τοΐς τότε χρόνοις έπισκοπή ύπό τήν μητρόπολιν τοΰ Κυζίκου, συνεπώς καί ή χειροτονία 
έδει γενέσθαι ύπό τοϋ μ-ητροπολίτου, παράδοξον δ’έστιν οτι τόν ούτω παρατύπως χειροτονούμε- 

νον εγκαθιδρύει ούχί ό Κυζίκου ή τ, σύνοδος τής κυζικινών έκκλζσίας, άλλ’ ό πατριάρχζς Κων

σταντινουπόλεως και ή σύνοδος αύτοϋ: κεφάλαιον δεύτερον.

"Ολως πρός τά πορίσματα τής Ιστορίας καί πρός τήν λογικήν άντίκεινται τά περί Προκο- 
νήσου λεγόμενα, καθό κατοικουμένης δήθεν ύπ’ άνθρώπων άγριων, ή [/.άλλον -ημιάγριων, καί 

σκλζρών, οίτινες ειχον έργον «νά ξεγυμνώνουσι τούς άνθρώπους εκείνους, όπου, είς καιρόν φουρ

τούνας, προστρέχουσιν είς τούς λιμένας αύτής τής ΙΙροικοννζσου, · διά νχ έλευθερωθώσιν άπό 
τόν κίνδυνον τοΰ πνιγμού» (σελ. 37 Ακολουθίας). Τίς είς ταΰτα δύναται 'να χορηγήσγ πί- 

στ.ν; Προκειμένου λόγου περί τής Γ προ τοΰ σωτηρίου κζρύγματος έκατονταετηρίδος, ίσως 
ζ,ν πιστευτόν τό παραδιδόμενον ούτως· άλλά κατά την ζ' μετά. Χρίστον θηριώδεις άνθρωποι 

■πώς δύνανται 'να ζώσιν είς άπόστασιν ούτε μιάς ήμέρας άπό τής πρωτευούσης κράτους, οπερ 

είχε την ίσχύν’να περιορίσγ τάς άγρίας αύτών πράξεις; Καί πώς ιστορικός τις ούδέν λέγει 
περί φωλεάς δήθεν κακούργων έν μέσω τής Προποντίδας ; Πώς δ’ ήδύνατο'να ύπάρχζ, φωλεά 

τοιαύτη έν νήσοις, αϊτινες ειχον καθ' έκάστην μ.ετά τε τών πέριξ μερών καί τής Κωνσταν

τινουπόλεως συγκοινωνίαν, έχορήγουν δέ καθ’ ήμέραν μάρμαρα πρός οικοδομάς είς πάντα τά 

[ΐίρ-η ταΰτα;—έχομεν τό τρίτον κεφάλαιον τής κριτικής έξετάσεως.

Ό τοϋ άγίου βιογράφος φωραται άμαθής περί την Ιστορίαν, ύβριστής δέ τόπου, ον 
■ήγνόει προδζλως, καί τών κατοίκων, ών εξύβριζε τούς προγόνους, ούδαμοϋ στηριζόμενος, άλλ’ 

είς πέλαγος εικασιών, ϊνα μή εΕπω ψευδολογιών, αυταποδείκτων παντί τώ καί άκρω δακτύ

λιο γευσαμένω τής Ιστορίας· μόνος ό ταύτην άγνοών δύναται 'να πιστεύσγ ότι έν βραχεί ό 

βιογραφούμενος άγιος μετέβαλεν άρκετά τόν τρόπον τούτον τοϋ ζήν παρά τοΐς προκον-ησίοις, 

οϊτινες ού μετά πολύ κατήγγειλαν καί έδίκασαν αύτόν ένώπιον τοΰ πατριάρχου Κωνσταντι
νουπόλεως, ένφ έδει ’να δικάσωσι παρά τώ μ-ητροπολίτρ τής Κυζίκου. Περίεργον δ’ ότι μετά 

δίκζν καί άθώωσιν έπιστρέψας εις Προκόνησον καί πεμφθείς είς αύτήν υπό τοΰ πατριάρχου 
Εύτυχίου (552—565) έμεινε «δώδεκα χρόνους εις τάς κορυφάς τών βουνών τής Προικοννή- 

σου, και έκρνπτετο μέσα είς τάς τρύπας -πότων »: ένφ διετέλει βεβαίως επίσκοπος τών νή

σων, καί καθήκον είχε ’να περιέρχζται κζρύττων καί ευλογών. Ό βιογράφος παριστα τόν 
’Ιουστινιανόν τόν Λ' πατέρα θυγατέρων ό άμαθέστατος ! ών « μία έδαιμονίσθζ, κρίμασιν οίς 
οιδεν ό Θεός », ήν έθεράπευσεν ο όσιος άν'ρ, μετά την δωδεκαετίαν ! επειδή δέ ό πατριάρχζς 

Ευτύχιος άπέστειλεν αύτόν αύθις είς Προκόνησον, έστω καθ’ ύπόθεσιν έτος άποστολής τό 552' 
είς τοϋτο προστιθείς ό άναγνώστης ύώδεκα συνάγει 564, δήλον ουν έτος, καθ’ ο ό ’Ιουστινιανός 

μετά τής Θεοδώρας ήρώτων περί τοΰ άγίου ποϋ κατοικεί, καί έμάνθανον «ότι είς τά σύνορα 

τής ΙΙροικοννζσου είναι κεκρυμ.μένος». Καί άγνοώ μεν ο,τι σημαίνει ή λέξις « σύνορα », ενώ 

προ δλίγου ειδομεν τόν άγιον έν αύτΰ) τή Προκονήσφ κατοικοΰντα, γινώσκω δε μόνον καί 

πριν έμοΰ γινώσκουσι πά.ντες οτι ούτε έζζ τώ 564 ή Θεοδώρα. ’Εν τούτοις ό βιογράφος παρι- 

στα αύτήν καί κατόπιν τής δωδεκαετίας ζώσαν, οικοδομούσαν ένα ναόν—έπ’ όνόματι τοϋ 
άγίου Νικολάου—καί, μετά τό συμπλζρωθήναι τούτον, έγείρουσαν δεύτερον ναόν—έπ' όνόματ’- 

τοϋ άγίου Θεοδώρου—καί μετά τήν τούτου συμπλήρωσιν—βεβαιότατα τώ 565 ή 566—μετα- 

βαίνουσαν αύτήν ταύτην είς Προκόνησον, δήλά γε δή μετά θάνατον μέν αύτής δεκαεπτά έτη, 
μετά θάνατον δέ τοΰ μεγάλου αύτής συζύγου ίν έτος, πρός άνέγερσιν τρίτου ναοϋ! ! ■

Τοιαύτη -ή βιογραφία τοΰ οσίου Τιμοθέου, ·ητις ώς ό άναγνώστης είδε, καταστρέφει καί 

τό πρόσωπον καί τ ήν ύπαρξιν άνθρώπου τοιούτου, καί συγχεΐ τήν γνωστήν ήμΐν τών τότε 

χρόνων Ιστορίαν. Ούδέν τών γραφόμενων τοΰ βιογράφου έστι πίστεως άξιον ό δέ μακάριος Τι

μόθεος; Εικάζω τούτον μοναχόν μετά τόν II' αιώνα ζήσαντα, κατά τούς αιώνας ίσως τών 

Είκονομάχων, οτε τών Ίσαόρων ζ δυναστεία έπλήρου τάς νήσους ταύτας έξορίστων μοναχών 

λέγω ίσως διότι ούδ'είς τούτο πιστεύω. ΊΙ νήσος ΙΙροκόνησος άπό τοΰ Η'μάλιστα αίώνος 
υπήρξε τό συνεντευκτήριον πολλών επιφανών προσώπων, έξ οικογενειών επισημοτήτων καί βα
σιλικών είς αύτήν άποστελλομένων, καί πολύ πιθανώς εις έκ τούτων ήγειρε τό μονύδμον αυ

τόθι καί έτυχε τοϋ κοινού τέλους, αύτόθι καί έμενε το λείψανον αύτού κεκρυμμένον. Ακολουθίας 

καί βιογραφίας ό άνθρωπος στερείται- καί τούτου τοϋ Τιμοθέου πολύ πιθανώς οί άθλοι έπεγρά- 
φησαν είς Ετερον, καί τήν δόξαν έκτήσατο Ετερος, καί τήν φήμζν. Άλλ’ οί μοναχοί δέον 'να 

φεύγωσιτήν δόξαν τήν κοσμικήν. Ενα μή φύγγ τούτους εκείνη, καταφεύγουσα υπό στέγ-ην καί 
προστασίαν άλλου τ.νος ιερού προσώπου, είς ο έδόθη τό όνομα Τιμοθέου. Φρονώ δέ οτι καί μ.ικρά 

τις έξέτασις άρχαιολογική καί τεχνική δύναται ’να βοζθήσγ ήμΐν έπί λύσει τής ζμε τέρας 
άπορίας, καί ζ λύσις αΰτη πείθει με, θέλει πείσει δέ καί πάντα τήν τής άληθείας ζζτησιν 

ούκ άταλαίπωρον νομίζοντα.

Έκ τής περί Πρακοννήσσυ «χτριθής τοϋ άκαδημαϊκοδ κ. ΜΑΝΟΥΗΛ I. ΓΕΔΕίΙΝ

ΚΡΙΝΟΣ ΚΑΙ] ΨΥΧΗ]
----------- ---------------------------

Χοννέττο.

Ψυχή φρουμάζει, κόκκινη >β·υχή, σαν Λιμοστάτης! 

Στρύ>μα ^ι’άει ύ ύπνος της τη μνροφόρ' άγκά.Ιη 

Κρίνον, -ον περι.1άμπιζ« pt τάνα/ρτέριασρά της, 

Κρίνον, πώ^ει γύ αντΐ( κ.Ιειστά τάνέσνρτά τον κά.Ι.Ιη. 

Μη συν ταράζω τά όνειρα; κ' ίσως θαρρείς ύ μπάτης 

ΙΙώς σε χαϊδεύει ά,νά.Ι,αερρα, ΙΙαρθενικΰ κεφά.Ιι, 

"Οντας πέτα στίι σιγα.Ιια της νύχτας τΓ^ς δροσάτης, 

Σε σε πετάει, ύ.ίόόυ^ος κι ϋ .Ιογισμός μον πά.Ιι.

Οά σ' άνανοιώση ή φ-Ιόγα τον στα πιο γ.Ινκά σου βΰθη 

Πον ή μαγιωμένη ζάπ.Ιωσε βραδιά στ' αγνά σον στήθη, 

Κάτω άπ τά πενκα τά πα.Ιιά, ή κάπου σ’ έρμο βράχο.

Κι αν κάτι μάθης γύρω σου θερμά νά φτερουγίζη,

— Με ονδ' όσον ήχο θάκονες σάν ζένο αντί βοίζη — 

Οά πής, τό χέρι φέρνοντας στο μέτωπο: «Τί νάχω;»

8 Αύγούστου 93.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΤΕΜΩΝΙΛΤΗΣ
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ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΕΝ ΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ,

X'. Ό Χυμΰολεσμός έν τί$ ποιήσει Συνέχ. σελ. 4 κ. έ.)

Καί διά νά κάμωμεν αύτζ,ν τζ,ν Αλήθειαν φανερήν καί ϊξω άπό τον κύκλον τζς θεωρίας, 

0’ άρκεσθοϋμεν μέ τζ,ν ιστορίαν τοϋ Συμβολισμού έν Γαλλία- πρώτον επειδή ζ γαλλική φιλο

λογία είναι πάντα γνωριμωτέρα εις ζ,μάς, έπειτα κάθε ιδέα, καί άν άκόμζ συλλαμβάνεται 

είς τζν 1 ερμανίαν έζαφνα, ζ Ης την Αγγλίαν ή καί εις αύτήν τζ,ν Σκανδιναβίαν—είναι πρά- 
γ;Λα άνεπίδεκτον άμφισβζ.τήσεως —βαπτίζεται, υιοθετείται, πολιτογραφεϊται είς τζ,ν Γαλ

λίαν και με τά συστατικά τζς θετής τζ,ς μτηρός ευρίσκει Ανοικτόν δλον τον κόσμον εμπρός 
τζς. Δι ημάς δέ, οχι ολιγωτερον σπουδαίος λόγος είναι ή έξέχουσα θέσις πού κατέχει, σ’ 

ολζν αύτζ,ν τζ,ν δράσιν καί άναζύμωσιν, ό ήμέτερος Μωραιτζς— Jean Moreas— κ. I. 
Παπαδιαμαντόπουλος.

ιροσωποποίζ.σιν τές τύχζς τζ,ς. Ούτως ώστε 

μ’ ολζν τήν Αντι'στασι τών 
το σαρακωμένο δέντρον τοϋ παρελθόντος καί νά στυ-

Τα πρώτα έτη τοϋ αίώνος μας άρχομένου ευρισκον Ακόμη είς τζ,ν γαλλικήν ποίησιν 
ένθρονισμένζν μεν καθ’ ολζ,ν τζ,ν έκτασιν τζ,ν σχολήν τών κλασσικών Αλλά λιπούυχισμένζν 
πλέον και παραζμαζουσαν, που μόλις κατώρθωσε ν’ άφηση τών τελευταίων τζς στιγμών μνή

μην ϊνα μ.όνον όνομα, τον Millevoye, συμπαθή 
ό Ρομαντισμός, όταν έφάνζ, δέν εύρήκε μεγάλας δυσκολίας — 

Απεγνωσμένων — ν’ Ανατρέψη σύρριζα 

λωθη αύτος στην τέφρα του μ.έ τά μεγάλα ύνόματα τοϋ Ούγγώ, Σατωβριάν, Λαμαρτίνου, 
Μυσσέ καί μέ τήν γονιμωτάτην καί εύρρωστον παραγωνήν τ 
δι’ αύτον το πλήρωμα τοϋ χρόνου, νά κάμη τόπον είς τούς

πού έλαβαν καί

•ου, ώς τζ,ν ημέραν πού ήλθε 
νά κάμη τόπον είς τούς νέους Θεούς. Καί 

αύτών Θεών, τών κατοίκων τοϋ Παρνασσού, πού έλαβαν καί τζ,ν επωνυμίαν των άπ 
(Parnassiens) καί πού φέρνουν τά πασίγνωστα ονόματα Γκωτιέ, Μπανβίλλ,

καί 

:ερί τών νε'ων 

αύτον 
Λεκον Δελίλ, 

Ί’ρανσουά Κοππε, Μανδέ, Συλλυ Πρυδώμ, είναι Ανάγκη νά γίνη ολίγον μακρύτερος λόγος επειδή

Νατουραλισμός, 

παραγωγές τζς 

πνεύμα τ7,ς πα-

είναι οΐ άμεσοι προκάτοχοι καί άφορμαί τοϋ Συμβολισμού,

Ή εμφάνισες αύτών συμπίπτει με τήν έποχήν κατά τήν οποίαν δ 

ώς στάλα πετρελαίου, ήπλώθη σ’ ολζν τζ,ν επιφάνειαν τζ,ς πνευματικές 

Γαλλίας, αΣυνεστήθζ, λέγει δ κ. G. Pelissiei’ *),  στζ,ν ίδια στιγμή όπου το 

ρατζρζσεως και τζς άναλυσεως συγκρουσθεν προς τον αίσθζ,ματιζον πυρεττον τοϋ ρομαντισμ.οϋ, 
μ’ έκείνζ,ν τζ,ν περιορόνζ,σίν του δια τον αισθητόν κόσμον καί τζ,ν έποπτειαζζ,ν άντίληύιν τζς 
τέχνζς, άνεζαίνιζεν δλας τάς μορφάς τζς γραμματείας διά τής πιστές καί λεπτεπιλέπτου 

σπουδές τές θετικές πραγματικότζ,τος, — το μυθιστόρημα, πού το έζαμεν έν μέρει tv’ άπογρα- 

φικον κατάλογον, εν μερει μίαν Ανατομικήν — το Θέατρον πού το έπανέφερεν άπό τζς ξενο- 
τρόπους παραδόσεις καί τούς ύπερανθρώπους ήρωάς του είς τά πλέον συνειθισμένα γεγονότα 

και είς τους άπλουστερους τύπους τοϋ καθημερινού πεζοΰ καί αστικού βίου — τζ,ν 'Ιστορίαν, 
που είχε γίνζ, είδος παθητικές έςάρσεως καί έτι μάλλον μία τολμηρά θεματογραφία, καί τζ,ν

1.)Είς τό «λευταϊον του βώλων (1893): Essais ile Lilterature contemporaine. σελ. 474. 

έκαμε μίαν αύστζράν και ύπομ.ονζτικήν έξέτασιν περιοριζομένην άπό κάθε ιστορικόν είς μ.ιζ.ρόν 

Αριθμόν γεγονότων, τών οποίων είμποροϋσε νά έχ·ζ, προσωπικήν καί πλήρη γνώσιν — τζ,ν Κρι
τικόν τζ,ν οποίαν άπό μίαν ρητορείαν πολύ ή ολίγον κομψήν τζ,ν μεταμόρφωσιν είς επιστήμην 
©υσικήν, βοτανικήν τών βιβλίων ή ταξινομίαν τών διανοιών». ’Εννοείται ότι ζ ποίησις έξ 

αύτές τζς φύσεώς τζς, τοϋ Αναλλοίωτου καί παντοτεινοϋ τούλάχιστον στοιχείου πού περιέ
χει μέσα τζς, δέν παρουσίαζε τό κατάλληλον έδαφος διά νά είσβάλγ καί νά κάμζ, πλζρζ 

κατάκτζ,σιν δ νατουραλισμός, όσην έζαμεν είς τό μυθιστόρζμα καί εξακολουθεί νά κάνη είς τό 
Θέατρον. Καί όμως ποιος μπορεί νά ίσχυρισθέ, οτι μεταξύ αύτοϋ καί τοϋ Παρνασσού ύπάρχίι 

απλέ συγχρονιστική σχέσις, απλή σύμπτωσις, καί όχι Απεναντίας πραγματικέ συνάφεια αιτίας 
καί άποτελέσματος, έ τούλάχιστον Αναμφισβήτητου έπιδράσεως; ‘Αν τό πραγματικόν μυθιστό

ρημα τοϋ Ζολά καί Σας καταντά αν’ άποθανατίσζ, τζ,ν φλυκταινώδη μορφήν τοϋ κουρέως σου, 

ή τό πλαδαρόν πρόσωπόν τές μαγειρίσσζ,ς μου, έ τούς μελανοστίκτους καί ρυπαρούς βραχίο
νας τοϋ όδοκζθαρ:σ:οϋ»— όπως εγραφεν άλλοτε ό κ. ’Άγγελος Βλάχος — άν ισχυρίζονται, 

δικαίως ή άδίκως οτι ή μικρολόγος Αναλυτική μέθοδος έκαμε τόν καλλιτέχνζ,ν άντιγραφέα ή 
μάλλον τζ,ν ζωγραφικήν φωτογραφίαν, είναι βέβαιον οτι καί οΐ Παρνάσσιόι ποιηταί ήδη καί 

κατά τήν ουσίαν καί κατά τζν μορφζ,ν τών έργων των είναι νατουραλισταί. Καί άν δέν είναι 

πλέον ζ μαγέρισσα τοϋ κ. Βλάχου μέ τό πλαδαρόν τζ,ς πρόσωπόν, δέν είναι βέβαια καί αί 

έπιβάλλουσαι έκεϊναι μ.ορφζί τζ,ς μεγάλζ,ς τέχνζς, ‘ζ,ρωες καί ύποκείμενα τζς ίδικζς των, άλλά 

τύποι λαμβανόμενοι ώς έπί τό πλεϊστον καί κατ’ έκλογζ,ν άπό τόν καθζ.μερινόν βίον, άπό τζ,ν 

τρεχάμενζ,ν ζωζ,ν τών καλών καί ταπεινών αστών καί τζ αίσθζματα αύτών άνευρίσκουν έ 
φαντάζονται καί αποδίδουν μέ μίαν άνάλυσιν τόσον ντελιζάτζ, ώστε θα διαφεύγει πάντοτε —· 

τί δυστυχία ! — τ),ν χονδρομερέ άντίλζύιν αύτών τών άγαθών νοικοζυρέων τών άμέσως ένδια- 

φερομένων· ένώ ζ ψοφοδεζς σύσφιςίς των είς τούς αύστζροτέρους μετρικούς κανόνας, καί έ μέχρι 

τοϋ άφορζτου έπιτζδευσις τζς ρυθμικές καί πλαστικές έντελείας τοϋ στίχου κάνει αύτον τέτοιον 
ώστε νά μπορζ, νά παραβύ.ζθζ, δια τζ,ν άκρίβειαν τές άποδόσεως καί παραστάσεως πρός τζ,ν 

ζωγραφικζν προφανές σύγχυσις τών όρίων τζς τέχνζ,ς. Οί κοσμζματουργοί τοϋ Παρνασσού 

(joailliers dll Parnasse) άπεκρυστάλλωσαν τζ,ν ποίζ,σιν μέ τούς χρυσοπράσους καί άμε- 

θύστους, τά ρουμπίνια, σμαράγδους καί τούς σκαραβαίους των—άλ,ζ,θινά σύμβολα τές Σχο

λές των - · καί άφζ,σαν ολίγον τόπον αδια το ονειρον, τό νεφελώδες εκείνο κάτ. τι πού δέν 
είναι ώρισμένον καί δέν μπορεί νά ζαθορισθζ μέ τόσζ,ν άκρίβειαν ούτε άκόμζ, νζ έκφρασθη μέ 

διαύγειαν τόσον τελείαν.» Καί αύτζ, ζ ούσιαστικζ έλλειύις καί άνεπάρκεια μικρόν κατά μικρόν 

έπεβάλλοντο είς τζ,ν συνείδζ,σιν περιωρισμένου, εννοείται, κατ’ άρχάς κύκλου προσώπων, τά 
όποια ζδζ διεξεδίκουν τον τίτλον τών Αναμορφωτών τοϋ Μέλλοντος μέσα των, καί όλίγον 

πλέον φωναχτότερα είς τούς πρώτους «άποδείπνους» τοϋ 1883. Άπό τότε χρονολογείται έ 
άλζ,θινό έμ.φάνισις τοϋ Συμβολισμού άν καί δέν έπζρεν αύτο τδνομα είμό μόνον τρία έτν. 
Αργότερα διά τοϋ .1. MorGaS. Ή πρώτη είς Σχολν,ν σύστασις πνευμ.άτων συγγενών, τά 

όποία έμάζευσεν έπί ταύτό ζ κοινό κνάγκζ, νά πολεμζσουν τόν νατουραλισμόν, ’) ώνομάσθζ

1.) «Δι’ ένα συγγραφέα πού εναβρύνεται οτι ανήκει είς σύστημα του όποιου μία άπό τάς ούσιώοεις τάσεις 
υπήρξε — καί ειν' ακόμα — ή ζζταπολέμησις των δογμάτων τοΰ νατουραλισμού, είναι δύσκολον αρκετά να 
«ωση άμερόληπτον καθορισμόν τοΰ ταλάντου τοΰ Guy do MailpiiSSanl« εγραφεν ε'ν κριτική τοΰ μεγάλου 
όιηγηματογράφου ό Adolphe Relle, νεαρό; ποιητής άνήκων εις τόν κύκλον τών Συμβολιστών 
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Decndisme, ήρίθμει μεταξύ τών έδικών της τον Μαλλαρμέ καί Πώλ Βερλαίν (αψάσπιδας τοΰ 

Παρνασσού καί άπό τάς σγ.ττχΟεστίζχζ ποιητικάς φυσιογνωμίας τών Παρισίων) κκθώριζεν 

έαυτήν ϋ·.χ τοΰ τελευταίου απ’ αυτούς ούτως : «Ύπό τήν λέξιν Decadisme, νοοΰμεν φιλο

λογίαν άναφανεϊσαν κατά τούς χρόνους τής παρακμής, όχι διά νά βαδίσζ, έπί τών ιχνών τής 
εποχής της, άλλ’ όλως διόλου αντίστροφα διά νά έγερθγ, εναντίον της και νά έπενεργήσζ, διά 

τοΰ κομψού, ύψηλοΰ, εκλεπτυσμένου, εάν θέλετε, τών τάσεων της, έπί τών άηδιών καί ζσχη- 

μ.οσυνών, φιλολογικών καί άλλων, πού μας περιβάλλουν» καί εξέθετε τζ,ν αισθητικήν τζ,ς θεωρίαν 

Άιι την πορείαν τζς διά τών έξης ορών. «Επωφελούμενοι άπό τό ποσον τών προσκεκτημένων 
γνώσεων, ηνωμένων μέ τζ,ν έδικήν των προσωπικήν πείραν, o’, decadents επιδιώκουν τζ,ν προα

γωγήν παντός ο,τι αυτών προηγείται· λεπτολόγοι παρατηρηταί τοΰ βίου, και ψυχολόγοι συ
νετισμένοι μ.’ ολα τ’ απόκρυφα της καρδίας, έπεσώρευσαν δοκίμια καί έσχημάτισαν έφ’ όλων 
τών πραγμάτων δοξασίας άποζλειστικώς έδικάς των. Φανατικοί διά την προσωπικήν αυτονο

μίαν, εις εποχήν καθ’ ήν νέοι συγγραφείς πού ρίπτονται είς τόν άγώνα ζητούν άρχηγόν διά νά 

τόν ακολουθήσουν, ώς νά εύρισκόμεθα είς τούς πρωτογόνους της φιλολογίας χρόνους, μόνοι αύτοί 

καταφρονοϋντες τά χωρίς τιμήν ίχνη, ήρχισαν νά οδεύουν πρός κατάκτησιν νέου ’Ιδανικού.» 
Μεταξύ τών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων τής σχολής, τό όποιον δεν πρέπει νά παραλεί- 

ύωμεν, ητο καί μία καποια εύπρόσωπος περιφρόνησις τζ,ς γυναικός, κατά μάλλον καί ηττον 
επιτηδευμένη, είς τζ,ν οποίαν έβλεπον «οί Ξεπεσμένοι» αύτοί νά δίδεται Οέσις πάρα πολύ 

σπουδαία ύπό τών προγενεστέρων φιλολογιών.

Έν γένει η θνησιγενής αύτή σχολή—διότι σήμερον έκτος τοΰ Βερλαίν καί αύτοϋ μέ 
'ί> ώρες του δέν επαγγέλλεται κανείς τόν decadent—έγινε μητηρ καί τροφός τών Απειρα

ρίθμων συμβολιστικών λειτουργιών πού κατέκλυσαν άπό κάθε μεριά την Γαλλίαν, καί τάς 
οποίας είναι προορισμένος ν’ άγνορ όποιος δέν μπορεί έπιτοπίως νά παρακολουθώ τά παρα

σκήνια τών περίφημων εκείνων Αποδείπνων των καί άν έπιμένωμεν Ακόμη είς επουσιώδεις 

λεπτομερείας τό κάνομεν ώς παρακέντημα της περιεργίας, άφοϋ ίσα ίσα τζ,ν εξωτερικήν λα

τρείαν της εκκλησίας των επιβάλλουν οί Συμβολισταί μέ τόσην ρεκλάμαν είς την φιλόκαινον 
προσοχήν τοΰ δημοσίου.

Κατά τά μ.έσα τοΰ 1880 ενσκήπτει είς τά ΙΙαρίσια τδνομα τοΰ,Ι. Moreas ώς ίδρυτοΰ 

ή τούλάχιστον *)  άνεγνωοισμένου αρχηγού τής νέας σχολής τών Symbolistes- Γεννηθείς ό 
ύπό τό ψευδώνυμος αύτό γνωσστός, κ. I. Παπαδιαμαντόπουλος στάς ’Αθήνας, στις I 5 * Απρι

λίου 1856 έπέρασε μέρος τζ,ς νεότητάς του είς Μασσαλίαν, έ'πειτα έταξίδευσε στήν Γερμανίαν, 
'Ελβετίαν καί Ιταλίαν, έπεσκέφθη πρώτη φορά τά ΙΙαρίσια στά 1872, οπού έμεινεν όλίγες 

εβδομάδες καί έγύρισε μετά μακράν απουσίαν στάς ’Αθήνας οπού έξέδωκε τούς πρώτους ρωμαίϊ- 

κους στίχους του, συλλογήν έπιγραφομένην «Έχιδναι καί Τρυγόνες», «Ευτύχημα δ’ όντως 
ύπζ,ρξε, γράφει κάπου όκ. Μητσάκης, ότι δ συγγραφεύς αύτοϋ άνεχώρησεν εγκαίρως είς Πζρισίους 

όπου έμορφώθη καταλλήλως καί άπέκτησεν ικανήν φήμην, διότι άν έμενεν εδώ, κατά φυσικήν 

συνέπειαν, έν τγ άναλόγω εξελίξει τοΰ ταλάντου του, θά έφιλοδώρει βεβαίως ημάς έν τώ μέλλοντι,

I.) ΊΙ άντιπάησι; τοΰ τίτλου τοΰ ίορυτοΰ ήγειρε σφοοράν πολεμικσν εκμέρου; τοΰ Renft Ghil, ίιεκά- 
κοΰντος την ΐοιοκτησίαν τοΰ Συμβόλου καί άαταγγέλλοντε; σρετερισμδν ξένου Οησαυροΰ, ώς ΐοία του σχημα
τική σχολή εκαλείτο Ecolc symbolique et armoniste. 

είτε αύτός είτε οί μιμηταί του : Γάτους καί Καναρίνια ή : Σεισουρήθρας καί Κροκοδείλους, ή : 

Σπίνους καί Ίπποποτάμους καί άλλα τοιαϋτα τραγικά πράγματα» "Ατοπος η χαριτολογία 
τοϋ καλοϋ Καιροσκόπου. "Ηδη είς αύτήν τήν συλλογήν άν δέν εύρίσκομεν ποιήματα άξια λό

γου εύρίσκομεν όμως άπό κάτω ποιηΐην, καθώς δέν άργησε νά τό δείζν) άλλου, δυστυχώς, 

ή παρ’ ήμϊν. Έκτος τών πρωτοτύπων του, μία Αληθινή μετάφρασες τοΰ ErlkOnig τοΰ Γκκΐτε 

καί της Ballade dll desesperd τοΰ Η. Murger άν δέν μ’ άπατά ή μνήμη μου 
(επειδή δέν έχω τόρα πρόχειρον τό βιβλίον του) έκήρυττεν φωναχτά πώς θά έδινε μίαν παρα

πάνω μονάδα είς τούς δακτυλικούς ποιητάς μας καί ολίγην τροφήν άκόμα εις τούς λιμασμε- 

νους εκείνους πενήντα ή εκατόν Ανθρώπους πού ένδιαφέρονται διά τήν ποίησίν μας. Ισως μάς 
έγνώρισε καλύτερα παρά οτι έμεϊς εκείνον καί έφυγε πραγματικώς διά τά ΙΙαρίσια, διά να 

μείνη όριστικώς εκεί.
('Έπεται τό τέλος)·

(Δ^γημα πρωΐότν.-ΐΟΓ.)

"Αμα ’πήρα τό κόκκινο τηλεγράφημα, ποΰ έκλειε τόσω μαύρη καί σκοτεινή εϊδζ.σι. έρριψα 

όλίγα άσπρόρουχα άτακτα μέσα ’στη βαλίζα μου, πήρα οσα χρήματα είχα (καί είναι ή 

άλήθεια, πώς ποτέ δέν έχει μεγάλα περισσεύματα ό άγαμος νέος) καί φόρεσα τό καπέλο μου.

Καί ενώ σάν Αστραπή πήγαινα καί έρχούμ.ουνα, μ.οΰ έξέσχιζε τά στήθια πικρός στεναγμός 

και έβρεχε τό πρόσωπό μου καυτερό δάκρυο.
Ή δυστυχισμένη ή Χαρίκλεια ! Χήρα τόσω νέα ! καί πώς τόν άγαποΰσε τόν Στάμο ! τί 

καλό παιδί! ΙΙώς άγαποΰσε τή μητέρα μου ! έφιλοϋσε τά χεράκια της κάθε βράδυ’ πριν μά

λιστα νά φιλήσ-ρ τό μέτωπο τής Χαρικλείας. Τί καλός νέος ! τί καλός σύζυγος ! Πώς θά τό 

ύποφέρζ, αύτό τό δυστύχημα ή άδελφή μου. "Αχ ! καί άν δέν προφθάσω τό τραίνο, ίσως αύτο- 

κτονήσν) ! Θ’ αύτοκτονήσζ,! ά μπά ! καί ύστερα τά παιδάκια τζς, τά ξανθά παχουλά βαπτι- 

στικά μου, Χερουβείμ ! Αληθινά Χερουβείμ ! άχ, τά δυστυχισμένα τά ορφανά μου !

Αύτά έσυλλογιζόμουνα ένώ έπαιρνα εισιτήριο, αύτά έσυλλογιζόμουνα μές στο τραίνο, ένω 
αί άτακτοι κινήσεις, έκλόνιζαν τό πτωχό κεφάλι μου, όπως ή φοβερά εϊδησις έκλόνισε τό 

λογικό μου.
Καί όμως χθές ήμουν τόσω χαρούμενος ! ’Στο ξενοδοχείο τοΰ κήπου τών Μνηματακιών 

έφίλεψα τούς φίλους μ.ου, γιά νά εορτάσω τόν προβιβασμό μου. Έδούλεψα πιστά, μά πόσοι δου

λεύουν πιστά χωρίς ν’ άνταμειφθοΰν ! Είναι καλός άνθρωπος ό προϊστάμενός μου· δέν θέλω 

λόγια. Δέν λέγω, έχει καί τούς θυμούς του· μά έπί τέλους, ένας ποΰ έχει τόσα χρήματα δέν 

είναι ύποχρεωμένος νά κάμ.γ, τόν εύγενή (δηλαδή νά πνίγη, τά πάθη του) άκόμα καί μέ τούς 

κατωτέρους του: Χωρίς νά τοΰ ζητήσω αϋξησι, χωρίς τίποτε, μοΰ είπε, άφοΰ Απέσυρε άπό τήν 
μύτη του τά γυαλιά του :

— ’Εγώ έγέρασα, παιδί μου, καί δέν είμαι καλός γιά τίποτα- σέ παρακολουθώ τόσα 
χρόνια καί κατάλαβα πώς είσαι ό άνθρωπος ποΰ θέλω. Θά είσαι από τήν πρωτομηνιά συν- 
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τροφός μου στά κέρδη καί στις ζημίες. θέλεις ; Έτστ) θα ξεκουραστώ καί γώ λιγάκι, δούλεψα 

τόσα χρόνια χωρίς νά -ησυχάσω ποτέ.

Εσηκώθηκε και εζαμεν ένα γΰρβ μέσα στην κάμαρα, ένώ τζ δάκτυλά του πιο βιαστικά 
άπο τό συνειθισμένο, έπαιζαν τό Αλέκτρινο κομπολόγι του.

Έγώ δαζρυσμένος ί,θελα νά φιλήσω τά χέρια του και τάσπρα του μαλλιά, μά σάν νά 

κατάλαβε την πράθεσί μου, έφυγε βιαστικό; και μου είπε μέ Αγαθότητα :

— Κύριε συνέταιρε, καλό βράδυ.
Τό βράδυ γλεντι και κακό στον κήπο τών Μνηματαζιών καί ένώ γλεντούσα συλλογιζό

μουνα: τί δώρα νά στείλω στά βαπτιστικά μου. Που νά ηξευρα τί μαύρη συμφορά .' ! Ώς τόσω 

τζν ευτυχία την Αγοράζει κανείς πολύ ακριβά.
*

ϋ * *
Οσω επλησία,α στο χωριό ζ καρδιά μου έχτυποΰσε δυνατά. Τό σήμαντρο έχτυποΰσε 

λυπητερά και ακόυσα νεκρώσιμη, ψαλμουδιά. Τό παιδί που έκρατοΰσε τη βαλίζζ μου, έβγαλε τό 

φέσι του, και γω πετάχτηζα σάν τρελλός. Τό πλήθος παραμέρισε καί είδα τόν Στάμο νεκρό, μέ 

μία Παναγία στά χέρια του. "Αχ, τόν έφίλζσα ολόψυχα, στά χείλη τά νεκρά, τά κρύα.
Εννοιωσα δυο χέρια νά μ' Αγκαλιάζουν· ητανε ό γέρος ό πατέρας τοΰ Στάμου. θαρρείς 

τον έβαρύνανε σαράντα χρόνια πιο πολλά, τόσω έγερνε τό κουρασμένο του κορμί.

— Μέ πρόλαβεν δ γυιός μου δ μονάκριβος, ειπεν σπαρακτικά, καί άρχεψε νά ζλαίγ. 

θαρρούσα όνειρό κακό πώς έβλεπα. "Οταν τζ,ν υστερνή τη φκιαριά έρριψεν ό νεκροθάπτης, 
μ’ έσύρανε μέ βίαν άπό τό μν7,μα.

— *Αχ,  πώς Οά την διώ, έλεγα μέσα μου !

Στά μχϋρχ μέσα, μου φαινούντζνε πιο χλωμή ζ άδελφίτσα μου.
Δέν έκλαιγε, μόνον απαντούσε Αφηρημένα είς οσα οί γυναίκες της έλέγανε’ άμα μέ είδε, 

έπροσπζθησε νά σηκωθγ,, μά έπεσε χωρίς Οέλζσι καί δύναμι επάνω στό σοφά.

Τι νά τ-ης πώ ; τί λένε επάνω στην τόση συμφορά ! έσώπζσα.

Έκρατούσα τά παγωμένα χέρια της καί έννοιωθα τούς σφυγμούς της νά χτυπούν Αδύ
νατα Αδύνατα.

Δέν έκλαιγε. "Ηθελα νά την έβλεπα νά ζλαίγγ καί νά λιποθυμά, νά τραβά τά μαλλιά 
της, όπως εζαμνεν μιά συγγενής τοΰ Στάμου.

ΤΙ θεία μου έβαλε τό χέρι στον ώμο μου καί έγώ έγύρισα προς στό της.
Ούτε τρώγει ούτε κοιμάται, τώρα τρεις βραδυές. Σάμερα μόλις τζν κατώρθωσεν η Ούρα- 

νια νά πάρν) λίγο ζουμί. ’Αλήθεια ή αδελφή σου έχει μιά φίλη ! ■' θησαυρό Αληθινό. Δέν μετά- 

ειδα τέτοια σπλάχνα, τέτοια καρδιά Αγγέλου.

ΤΙ θεία έφυγε καί έγώ έγύρισα τά μάτια μου καί είς τά δζζρυσμένα εκείνα προσωπάκια, 

προσπαθούσα ν’Ανακαλύψω τόν arariar <j>Uqr.

’■Όλες μαυροφορεμένες, έλεγαν λόγια παρηγορητικά καί μία κρατούσε ριπίδι καί Αέριζε τό 

χλωμό πρόσωπο της Χαρίζλειας.

— Ίωρα ποΰ χήρεψες, Χαρίκλειά μου, Οά ζαταλάβγ; τί θά πζ( χηρεία. Μάτια καί στό
ματα είναι ολάνοικτα κατόπιν Από τί; χ-Ζρες. Νά μιληση κανείς πειράζει- νά γελάσγ Αμαρτία 

είναι, νά εϋγγ νά πάργ δλίγον Αέρα τόν μακαρίτη πρόσβαλε.
Μία ποΰ έζάθητο σιμά μου, μέσα άπό τό μανδύλι όπου σκέπαζε τά μάτια της, ειπεν δχΐ 

πολύ σιγ-ά :

"Εχει μούτρα καί μιλεϊ -ή Αδιάντροπη ! στραβός είναι δ κόσμος ! πολύ τίμησε τό μακα

ρίτη καί πολύ βάσταξε τό λύπη του.
Μιά γρηά έδωκε την ιδέα ττς: πρέπει σαράντα μέρες νά μη βγγ, ούτε σέ πόρτα

ούτε σέ παραθύρι.
Κατόπιν άρχισε μία συνδιάλεξι γ-ια το καπέλο τό πένθιμο καί διά τό ύφασμα τοΰ φου

στανιού- γτά τό τελευταΐον μάλλωσαν καί δύο φοβερά παχειές, γιατί ά κάθε μιά ύπεστηριζε 

καί Από ένα κατάστημα.
— ’Εσύ πιά όλα τά ξεύρεις, ειπεν ή παχύτερη, καί ά φιλονεικία έσταμάτησε.

Ή άδελφίτσα μου ούτε λέξιν έλεγε καί θαρρώ πώς ούτε ηκουεν 0λ*  αυτά.

’Εγώ προσπαθούσα νά καταλάβω ποια είναι ή Α.ληθζς φίλη- έφεραν σέ μαύρα φλυν- 
τζάνια τόν καφέ καί τά στόματα άρχισαν τό τραγ-άνισμα καί δέν έδιναν πια ούτε συμβου

λές ούτε Ιδέες.

Τότε θυμήθηκα τά βαπτιστικά μου.
ΤΙ Χαρίκλεια πού έφαίνουνταν τόσφ άφηρημένη, άμα ηκουσε τη φωνή μου επιτάχθηκε.

— Τά παιδιά . . . έψιθύρισα καί πάλιν έγώ.

Σηκώθηκε καί τό Ανάστημά της έφαίνουνταν διπλό μέσα στό μακρύ δλόμαυρο φου
στάνι. "Ανοιξε μιά πόρτα δεξιά, περάσαμε ένα διάδρομο καί έφθάσαμε στην τραπεζαρία. 
’Ανέπνευσα. Μόνον ό τραπεζαρία δέν είχε μαύρα παραπετάσματα καί μυρωδιά λι

βανιού.
Νέα κόρη ·?,ταν εξαπλωμένη επάνω στό σοφά καί έσφιγγε στην Αγκαλιά της τό μι

κρότερο βαπτιστικά μου- τά άλλα δυο ξανθά καί ροδοκόκκινα σάν άγγελάκια, καθούντανε 

έκεΐ σιμά καί άνοιγαν τά ματάκια των πολύ καί έτέντωναν τ’ αύτιά καί τούς λαιμούς των, 

διά νά Ακούσουν τό παραμύθι καλλίτερα.
Τόσον ενθουσιασμόν είχαν ποΰ δέν ακόυσαν τα βήματά μας- κΗυρε τό βασιλόπουλο 

τό χρυσό παντουφλάκι της Σταχτοπέπελης καί έστειλε παντού...»
Λύτά έλεγ-εν ή κόρη όταν έγύρισε καί ειδεν εμένα’ Σηκώθηκε τροπαλη καί προσπαθούσε 

νά σιάζν, τά μαλλιά της, ένώ τά βαπτιστικά μου έτρεξαν όλα στην Αγκαλιά μου καί ό πο
νηρός ό Τοτός σκάλιζε τόν τσέπη μου διά νά ΐδ·ρ τί τοϋ έφερα. ΤΙ Χαρίκλεια έπηρε τό μικρό 

στόν Αγκαλιά της καί τό έγ-λυκοφίλησε■ Είδε πικραμένη καί τά άλλα δυο καί είπε:

— Τά όρφανά μου !

— Τί Οά πγ, ορφανά, -ηρώτησεν δ Τοτός.
— Τί θά πγί; νά, πού πέθανε δ χρυσός σας δ πατεράκής.
— "Α !! Χαρίκλεια ! τόσω ΑγαπΚς τά παιδιά σου ποΰ θέλεις να τά πικράνγ,ς;
— Όχι, Ούρανία, θέλω να τόν κλάψουν. ’Εκείνος τ’ Αγαπούσε τόσφ πολύ τά παιδιά 

του, ποΰ τοΰ ταιργιάζουν λίγα δάκρυα.
— "Ελα σέ κατάλαβα δέν είσαι στά λογικά σου. "Αφινέ με μονάχη καί πήγαινε μέσα. 

Έγώ δέν έχω σκοπό να τά θυσιάσω αύτά τ’ Αγγελάκια γτά την ιδιοτροπία σου.

Είπε κάτι τι στά παιδιά, τά όποια έτρεξαν καί έλαβαν τάς θέσεις των στό σοφά.
ΤΙ Χαρίκλεια μ' έπηρε Από τό χέρι καί έβγ-ηκαμεν έξω- ένώ περνούσαμε Από το σκοτεινό 

διάδρομο μ’ έσταμάτησε καί είπε:

— Δέν εινε άνθρωπος αύτό τό κορίτσι. "Αγγελος μοναχός είναι. Στην Αρρώστια τοϋ 
Στάμου, ούτε εννοιωσα πώς έχω παιδιά καί τώρα η καϋμένη άν καί Αγρυπνισμένη έχει δρεξι
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νά τά ,λέγν) παραμύθια. Τδ πρωί τζ έκανε τδ μπάνιο τους, τζ έφόρεσε καθαρά φορέματα, 
τά έδωκε τδ φαγητό κζι τζ περιποιείται σάν άληθινή μητερίτσα.

'Η Χαρίκλεια έδάκρυσε.
*

* ★
"Εγραψα τής οικοκυράς μου, γιζ νζ έτοιμάσρ ένα ολόκληρο διαμέρισμα. Βέβαια, θζ 

τήν πάρω μαζύ μου τήν άδελφή μου, στζ,ν Πάλι. Τί νζ κάμρ έδώ μοναχή καί ξένη.

Πήγα στο πατρικό σπίτι τοΰ Στάμου. Τί άπελπισία καί έκεΐ υ,ίσχ ! Έγύρισα ολο τδ 

Διδυμότειχο καί πήγα άκόμζ μιά φορά στον τάφο τοΰ Στάυιου.
Παρεμέρισα διότι είδα τήν άδελφίτσα μου νά προχωρώ ήσυχα ήσυχζ σζν φάντασμα. 

ΙΙόσα τοΰ είπε τοΰ νεκρού, πόσα δάκρυα έχυσε. Τδν άγαποΰσε πολύ.

Αγαπούν άπό καμμιά φορζ κζι οί γυναίκες- δέν είναι όλαις σζν εκείναις τζς παιγνι- 
διάραις γζταις τοΰ Σταυροδρομιού, ποΰ γ-εννήθηκαν για νά τυραννοΰν τούς άνδρας.

Ή Ούρανία ετοίμαζε οσα χρειάζουνταν, γιά τζ,ν άνζχώρζ,σι. Τίποτε δέν ξεχνούσε, τίποτε 
δέν παρέβλεπε. Τά παιδιά έτρεχαν κατόπιν της και εκείνη εΰρισκε γιά 8λα ένα κζλδ λόγο 

και ένα παιγνιδάκι- άν τδ μικρό, ό Κωστάκζς, έκλαιε, τδ έπαιρνε στήν αγκαλιά τζ,ς, τδ γλυ- 

κοφιλοΰσε κζι άφοΰ τδ με'ρονε, άρχιζε πάλι τήν εργασία της.
'Ο άποχαιρετισμδς τών δύο φίλων, ήτο πολύ συγκινητικός. Ί1 Ούρανία δέν είχε τζ,ν 

δύναμιν ν’ ζφίσγ άπδ την άγκαλιά της τζ παιδιά. "Εκλαυσεν, έκλαυσεν, έκλαυσεν.

— Πότε θάρτζ, ή Ούρανία; έλεγαν τζ βαπτιστικά μου λυπημένα.
— Γιατί δέν έρχεται; έλεγαν μέ κλάματα κζι -ή καλή φίλη δέν έλζ,σμονεϊτο.

*
♦ ★

'£}ς τώρα ποΰ δέν παντρεύτηκα, είχα ένζ φόβο άλλόκοτο γι’ αύτά τζ εύμορφα πλζ- 

σμζτάκια, ποΰ ονομάζονται γυναίκες. Μα τώρα . . . άλλαξα ιδέα. Φζντάζεσθε πώς ή Ούοζ- 

νίζ, -ή άγγελικη φίλη, θζ γ-είνρ σύζυγος κζκή; 'Π πικραμένη άδελφή μου, θζ εύρζ, παρηγοριά, 

τζ βαπτιστικά μου τζ,ν πζλζιζν χαράν των και εγώ — άς τδ πώ — τήν ευτυχίαν.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ^ΠαπαδΟπουλοτ

ΚΑΡΔΙΑ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΟΓ
- - - - - -

ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ARDEL

Ύπεκλίθη, καθ' ήν στιγμήν όπισθεν κάποιος έλεγε δακτυλοδεικτών αύτόν.

— Ναι είναι ό Ροβέρτος Νωρίς, ό συγγραφεύς [ΐ οώτ/ιν τήν νέαν μαζί.
Ή Ισαβέλλα άντελήφθη κατά τήν διάβασίν της τών λόγων τούτων και παροδική λάμψις 

εύχαριστήσεως διήλθε τούς φωτεινούς ύφθαλμούς τζ,ς. Συνειθισμένη νζ ζγί εντός τοΰ κόσμου’ τών

Βλ. σελ. 14 ζ. έ. 

γραμμάτων, περικυκλουμένη άπδ ανθρώπους κατέχοντας ένα οίονδήποτε γνωστόν όνομα, ένη- 

σμενίζετο ύπερβολικά έν τή γυναικεία αύτής ματαιότητι, ν’ άνζπνέζ, τ’ άρωμα λιβανωτού 

τίνος κολοκείας, έστω καί άν τούτο δέν έκζιεν δι’ αύτζ,ν.

Άλλως τε τζ,ς ηρεσε πολύ αύτδς ό Ροβέρτος Νωρίς, έξάδελφος τόσο μακρυνδς ώστε, 

μά τήν άλήθειαν, Οά έχρειάζετο κάποια δόσις ύπομονής διά νζ καθορισθρ μεταξύ των βαθμός 

τις συγγενείας. 'Οπωσδήποτε ήσαν παλαιοί γνώριμοι. Άλλοτε μάλιστα εάν τοΰ τδ έπέτρεπε 
θά τζ,ς έζήτει νζ φέργ τδνομά του, καθόσον είχε σφοδρότατα έρωτευθή αύτής- άλλα τότε δέν 

άπήλαυε άκόμη καμμιά καθιερωμένην δόξαν καί, τόσον μόνον, έθεωρεΐτο ώς συγγραφεύς πολύ 

καλά προικισμένος, καί ζητών τδν δρόμον του είς τδ μυθιστόρημα, καθώς λέγομεν. Τοιουτοτρό

πως ποτέ δέν ίπρόσεξεν είς αύτόν ουσα κατά βάθος φύσεως φιλοδόξου. Καί συνήψε τδ λαμπρόν 
συνοιζέσιον πρός τδ όποιον τήν ειλκυσεν ή άκόρεστος μζταιοδοξίζ της, έσημάδευσε τδ χαρτί 

τής άλλζ,λογρζφίας τζ,ς μέ τδ στέμμα τοΰ κόμητος, ζζτεϊχεν έν άπό τζ λαμπρότερα οικήματα 
τών Παρισίων καί Ικανοποίησε τάς μάλλον δζπανζ,ράς φαντασιοπληξίας της, καί τούτο γενο- 
μένη σύζυγος ενός τελείου μηδενικού, έγωϊστοΰ καί βιαίου άνδρός, ό όποιος έδείχθη πρός αύτήν 

κατά τήν διάρκειαν οκτώ ετών κάκιστος σύζυγος, πού τής έκαμε τδ πολυτιμότερου δώρον καθ’ 

ήν ήμέραν έδωκεν είς αύτήν τήν ελευθερίαν τής χηρείας.

Άπδ δύο ήδζ ετών έζη τον νέον τούτον βίον ό όποιος τής έφαίνετο χαριτωμένος· καί άπδ 
ήμέρας είς ήμέραν έτρέφετο μέ τήν ιδέαν οτι ό Ροβέρτος Νωρίς, καταστάς ένδοξος πλέον, 

θ’άντικατέστηνε πολύ προσζ,ζόντως τδν κόμητα Δεβιάν. Πράγματι τριακονταπενταέτης είχε 
φήμην τήν όποιαν συγγραφείς μέ τάλαντον—απόμαχοι έν τή φιλολογία—δέν ήσαν προωρισμένοζ 

νά γνωρίσουν καί ήτο μέγα προσόν τούτο κατζ τζς βλέψεις τής Ισαβέλλας, ήτις έκυριαρ
χείτο πάντα άπδ τήν έμφυτον άνάγκην νζ θέλη νά κάμζ, (δικόν τζ,ς ότι οί άλλοι δεν ήσαν είς 

θέσιν ν’ αποκτήσουν- τί ήτο ή παρουσία ενός διασήμου άνδρός εις τδ σαλόνι τζ,ς παρ’ απλώς 
ένα κόσμημα, ένα σπάνιον κομψούργζ,μα, είδος, ούτως είπεΤν, άνεκδότου φορέματος; Ό δέ 

Ροβέρτος τής ηρεσε τοσοΰτο μάλλον καθόσον είχε τήν φήμην ότι ύπήρξεν άνεπηρέαστος—έκ- 

τοτε—άπδ πάσαν γυνζικείζν ίσχύν, κζι έφέρετο πρός αύτήν ώς άνθρωπος άποφασισμένος νζ μή 

άνακινήσζ, τδ παρελθόν.

Πράγματι τήν έπεσκέπτετο συχνότατα κζι είχε διακριτικήν θέσιν είς τδν κύκλον τών 

στενών φίλων χάρις είς τά δικαιώματα τής συγγενείας τήν συνώδευεν εις τζς μικράς έζδρο- 

μάς, τζς οποίας ό καλός κόσμος επιβάλλει είς τούς υπηκόους του, είς τζς επισκέψεις τών παν- 

τοίων εκθέσεων καί τζ τοιζύτζ. Καί όταν ύπήρχε συναναστροφή παρ’ αύτν; οί προσκεκλημένοι 
ήδύνζντο νζ είναι βέβαιοι ότι θά διακρίνωσι παρ’ αύτν; έν τγ γζ'Λκγγι τών άνδρών τδ ύψηλδν 

παράστημα τοΰ Ροβέρτου Νωρί, τδ μελαχρινόν του πρόσωπόν, τδ εύρύ του μέτωπον κάτω 

άπδ τζ καστανά του μαλλιά, κοντά κομμένα, τούς φωτερούς του ύφθαλμούς μέσα ’ςτδ βαθου

λόν κοίλωμά των, μέ βλέμμα διαπεραστικόν, ρεμβόν, ζητητικόν- τδ πυρρωνικόν του καί εύφυές 
μειδίαμα, έξαλειφόμενον άφηνε είς το στόμα του μίαν έκφρασιν μελαγχολικής άποκαρώσεως.

’Ηρχετο λοιπόν συχνά είς τής Κας De Vianne- μ.όνον οτι ΰπήοχον ’ς τζ Παρίσια καί 

πολλά άλλα σαλόνια οπού έσύχνζζεν έπίσ-ης- άλλά τδ άναμφισβζ.τζ,τον τούτο γεγονός δέν 

έτάραζε διόλου τήν ’Ισαβέλλαν μ.έ τήν ΰλίγην της γνώσιν έκρινεν 8τι ό Ροβέρτος δέν είμποροϋσε 

νά τής κρατή πάντα μνζ,σικακίαν διά τδ παρελθόν, διότι ήτο άνδρας, καί αύτή ήτο παρά 

πολύ επαγωγός, όπως τής τδ έδίδαξεν ή πείρα. Διά αύτούς τούς λόγους ειχεν όρκισθρ καθ’ 
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«αυτήν νά τον κάμρ όπως τής προσφέρ·/) όνομα, καταφρονηθέν άλλοτε, άνάμνησιν τήν οποίαν 

ήξίου νά τον κάμη νά λησμονήση.

Δια τρέχουσα λοιπόν τον κήπον έν συνοδεία του, μόλις προσεΐχε μ’ άφζ,ρημένον βλέμμα είς 

τά έργα τά όποια τής υπεδείκνυε. Έφλυάρει, γελαστή, ζωηρά, εύρίσκουσα λέξεις δηκτικάς, 
κεντωμένη άπό τήν ιδέαν οτι είχε νά κάμη μ’ ένα φοβερόν και θαυμαστόν παρατηρητήν τής 

γυναικείας φυσεως. Έπειτα, αίφνιδίω- τόν ήρώτζ,σε :

— Καί τί γράφεις τώρα, Ροβέρτε, διά νά συνέχισης τήν μεγάλην σου επιτυχίαν τοϋ 

τελευταίου χειμώνος;
Συνέσπασεν ελαφρά τάς ύφρϋς του. Έκτος τοϋ σπουδαστηρίου ήτο οσον τό δυνατόν 

ύλιγώτερον άνθρωπος τών γραμμάτων.

— Τί γράφω; τίποτα, άπολύτως τίποτα- κατ’ αύτάς τάς ήμέρας τοϋ θέρους μέ 
καταλαμβάνει τοϋ χειρίστου είδους νωθρεία. “Αλλως τε μοϋ είναι άδύνατον νά έργασθώ είς 

τά Παρίσια κατ’ αύτήν τήν εποχήν ήτις είναι άληθινή άναπαράστασις τής σαρακοστινής 

περιόδου, πλήρης μουσικών συμφωνιών, χορών και άλλων ποικίλων διασκεδάσεων. Καί έτσι 

παρητήθην τής ελπίδος ν’ άρχίσω νέαν εργασίαν καί θέλω ν’ άναχωρήσω . . .

— Άποφασιστικώς ; ειπεν ή νεαρά γυνή, τής οποίας τό μέτωπον διηυλάκωσεν αίφνιδίως 

τ.τχ/ί, τις’ δέν παραιτεϊσαι λοιπόν άπό τάς προθέσεις σου εξοχής προώρου; Καί λογαριάζεις 

νά μεταβής;
— Εις τάς όχθας τής Λεμάν, χωρίς άλλο- εάν ήκολούθουν τήν μάλλον ενδόμυχόν μου 

επιθυμίαν θά άνεζ-ήτουν εύθύς τό πλέον μακρυνόν καί ερημικόν μέρος ποΰ είμποροΰσε να γίνη. 
’Αλλά πρέπει νά έπωφεληθώ τών διακοπών μου αυτών. Πρέπει έν πρώτοις νά πάγω νά σπουδάσω 

μερικούς τύπους ξένων οί όποιοι θά εύρίσκονται άναποφεύκτως είς τά ξενοδοχεία, οικοτροφεία 

καί κάθε είδους καταλύμματα τών οποίων βρίθει ή Ελβετία.

— Τί τύπους ήρώτζ,σε περιέργως ή Ισαβέλλα ;

Έγέλασε μ’ εκείνο τό μισό χαμόγελο, τό άδιόριστον, τό όποιον σ’ άφηνε πάντοτε ν’ άμ- 

φιβάλης άν χαριεντίζεται ή όχι.

— Έάν σάς ε'ίπω τί είναι εκείνο τό όποιον θά έπόθουν ύπερβολικά νά συναντήσω, θά 
γελάσετε καί θά μ’ εΰρετε πολύ ρομαντικόν.. . . Καί όμως ό θεός τό ξεύρει αυτό θά ήτο μομφή 

τής όποιας δέν είμαι άξιος.' 'Ήθελα νά γνωρίσω μίαν άλ,ηθινήν κόρην, επειδή δέν ένθυμούμα'· 

νά έχω ΐδή άπό τών .. . προϊστορικών χρόνων.

Έκ νέου τό μέτωπον τής ’Ισαβέλλας συνεσπάσθη ελαφρώς.
— Ροβέρτε, ποία έξομολόγησις !... Καί λοιπόν πώς θά χαρπκτηρίσης τάς καλώς άνα- 

τεθραμμένας νέας, τάς έχούσας μητέρας φρονίμους, παιδαγωγούς, καθηγητάς, παραδό

σεις, μαθήματα, καί τών οποίων δείγματα θά συναντήσεις είς τάς σοβαράς οικίας οπού συ

χνάζεις άπό καιρού είς καιρόν ;

Ό Ροβέρτος άρχισε νά γελά.
— Λυτά τά δείγματα είναι ελεφάντινοι πυργίσκοι τούς όποιους οί άπιστοι τοϋ είδους 

μου δέν ’έχουν τό δικαίωμα νά πλησιάσουν. Ούτως, καθώς τό λέγετε, εύρίσκονται ύπό τήν μη

τρικήν έποπτείαν καί άν είχα τήν δυστυχίαν νά δείξω καμμίαν προσοχήν είς τινα έξ αύτών 

θά διατρέξω εύθύς τόν κίνδυνον νά μ’ άποδώσουν παντοειδείς προθέσεις γάμου. "Οσον άφορα 

τάς άλλας νεάνιδας τάς fin de sidcle, κατά τήν καθιερωμένην φράσιν, αί όποΐαι έχουν 

φέρσιμον γυναικών, άναλόγους εκφράσεις, άνάρμοστον θρασύτητα καί είς ηλικίαν 18 ετών 

κατέχουν καρδίαν, οφθαλμούς καί μειδιάματα κοκκέτας, μοϋ προξενούν άπλούστατα φρίκην .'

— Ροβέρτε τί αύστηρός ηθικολόγος πού γίνεσθε όταν μιά φορά άρχίσετε ! Γιατί τόσο 
πολύ τάχετε μέ τάς δυστυχείς μας νεάνιδας τοϋ κόσμου ;

— Διότι ευρίσκω ότι 8λα αυτά τά χαριτωμένα πλάσματα, κομ.ψά, νόστιμα οσον ενδέ

χεται, καλλωπισμένα μ’ ολους τούς κανόνας τής καλαισθησίας ωσάν πολύτιμοι κούκλαι, 
παίζουν πρόσωπον, πού δέν είναι διόλου έδικό των καί τό δολοφονούν κυριολεκτικώς γενόμεναι 

γελοϊαι. . . Πιθανώς επειδή είμαι δυστυχής άνθρωπος χαρακτήρος αρκετά μπερδεμένου, 

άγαπώ παρα πολύ τήν απλότητα, δυνάμει τοΰ νόμου τής άντιθέσεως. θά ήτο περίεργον 

καί νόστιμον νά σπουδάση κάνεις τήν φύσιν νεαρας κόρης πολύ αγνής, πολύ ειλικρινούς, 

πολύ άκάκου.
Ό Ροβέρτος έστάθη ένα λεπτόν καί έπειτα «τελείωσε ούτως μέ κινημένον τό ενδιαφέρον 

ύπέρ τοϋ ζητήματος τό όποιον ήγγιζε.

— Επειδή είς τά Παρίσια μία τέτοια μελέτη δέν μοϋ είναι καθόλου δυνατή, θά τήν 

δοκιμάσω είς τήν Ελβετίαν, επί τής ξένης παροικίας· θά έχω περισσοτέραν βεβαιότητα νά 

συναντήσω "να πρωτότυπον χαρακτήρα- πιθανόν εκεί κάτω ν’ άνακαλύύω καμμίαν τοιαύτην 
γυναικείαν φύσιν ή όποία να μέ διδάξη καί μέ καταστήση ένήμερον περί τών εντυπώσεων 

αιτινες διέρχονται άπό μίαν ύυχήν άλν,θινά παρθένον.

Ή ’Ισαβέλλα δέν άπεκρίθη. Ή άναχώρησις, Αποφασισμένη πλέον, τοϋ Ροβέρτου τήν 
ίξώργιζε ώς άτομική Αποτυχία- ήθελε νά ξανακερδίση αύτόν τόν άνθρωπον ό όποιος τόσο 

τήν άγάπησεν άλλοτε- καί πρός τόν σκοπόν τούτον ανέπτυσσε ολα τά πανίσχυρα της Θέλγη
τρα. Καί ήδη ήσθάνετο πάλιν εκείνον Ανυπότακτου, κύριον τού εαυτού του, καί μέ στερράν 

τήν θέλζ,σιν Αποτασσόμενου άπό τήν κυριαρχίαν, πού ήθελε νά έπανακτήση έπ’ αύτοϋ. Τόν 
έγνώριζε καλά ώς χαρακτήρα άνεξάρτητον καί Αποφασιστικόν δια νά δοκιμάση νά τόν κάμη 

νά παρατήση τά σχέδια τής άναχωρήσεώς του καί είπε μόνον μ’ ενζ τόνον έλαφρας είρωνίας.

— Καί ποΰ θά πάτε νά ζητήσετε τήν ιδανικήν σας νεάνιδα ;
— Δέν ξεύρω άκόμη. . . Είς τήν Αωζάνην ή άλλαχού είς αυτό τό διαμέρισμα’ αί 

δχθαι τής λίμνης είναι άκόμη προσιταί αύτόν τόν μήνα καί χωρίς ζέστην καί χωρίς Παρισι
νούς. Πιθανόν νά κατασταλλάξω είς το Vevev.

’Αστραπή ίκανοποιήσεως διέτρεξε τό βλέμμα τής ’Ισαβέλλας.
To Xevey ήτο κοντά είς τό Βιάν, καί τής ήτο τόσον εύκολου νά έτοιμάση μίαν εξοχήν 

£'·ί την πολίχνηυ αύτήν τών λουτρών. Εχιται ανηγιια·)

Ρωσσος ιατρός έφαντάσθη νά χρησιμοποίηση διά τάς καυτηριάσεις του τάς ήλιακάς ακτίνας τάς όποιας 
συγκεντρώνει δι ισχυρού φακού, καθ’ Sv τρόπον εις τά πειράματα τής διασκεδαστικής φυσικής άνάπτουν τήν 
υσκαν. Ως φαίνεται ή μέθοδο; αΰτη έχει τδ πλεονέκτημα νά καταπαόη τούς πόνους άμα ώς λήξη τδ πείρα
μα. Εκτος οε τούτου αί ήλιακαί ακτίνες θά έχουν κα’ι ειδικήν χημικήν έπενέργειαν, τής όποιας τδ αποτέλε
σμα θα είναι ό ερεθισμός τής δράσεως τοΰ ϊστοΰ, οστις έπιφέρει ούτω τήν ταχείαν του ανασκευήν. Ιδού λοιπόν 
νέα ιατρική την όποιαν δικαίως ηλιοθεραπείαν ή ηλιακήν φωτοθεραπείαν δυνάμεθα ν’ άποκαλέσωμεν.
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Τρεις σκέψεις.

—ΊΙ φαιδρότης είναι μήτηρ όλων τών αρετών (Γκαιτε.)
— Λί ασθένεια', τής ψυχής ευρίσκουν περισσοτέρου; ιατρού; οιά νά τάς μελετούν καρά wimiim; διά 

νά τά; περιθάλπουν. (G. Μ. Vallour.)
—Έν γένει ό άνθρωπο; είναι γεννημένο; οιά τά; μέσα; καταστάσεις· ούτε ό πυκνό; αήρ τών χαμη

λών μερών ούτε ό αραιωμένο; αιθήρ τών ύψηλών στρωμάτων τού αρμόζουν. (ό αύτό;}.

ΟΕΚΟΟ
Νεαρά οσον και εκκεντρική Άμερικανίς επιθυμούσα ν’ άνέλθη εί; τά; ύψηλοτέοας κορυφά; τοΰ Λευκού 

Όρου;, παρέλαβεν οδηγόν ίκανώτατον όσης πραγματικώ; μετά πολλάς δυσχερεία; τήν άνεβίβασε εί; τήν όψη- 
λοτέραν κορυφήν αυτού.—Παραπάνω! φωνάζει έξαινα ή νέα προ; τον οδηγόν. —Αλλά τί εννοείται, Δε
σποινίς·, εύρισκόμεθα εί; ανυπέρβλητον ύψος, ‘1810 μέτρα.—'Εγώ σοΰ λέγω ύ'τι θέλω ν’ άναβώ υψηλότερα.— 
Άλλ’ αδύνατον ! "Ελα Χριστέ μου ! —Άλλα δυνατώτατον καί σοΰ τδ άποδεικνύω αμέσως, προσθέτει μετά 
θαυμαστή; ψυχραιμίας- καί επιθέσασα αίφνης τάς χεϊρας έπί τών ώμων του, εύρίσκεται δι’ ενός τινάγματο; 
όρθία έπ’ αυτών !

Ό Κ. X... ένυμφευθη προ μικρού ίσχνοτάτην κόρην αλλά μέ παχυτάτην προίκα·
— Μά πώς τάπεφάσισες έπί τέλους, τον έρωτα εί; τών φίλων του, εσύ πού πάντα έλεγες πώς θά μεί- 

νης άγαμο;; καί μάλιστα μ’αυτό τδ κορίτσι πού’ναι πετσί καί κόκκαλο μονάχα.
—"Ε φίλε μου ! όταν σέ φέρει δ διάβολος στά στενά τί δεν κάνεις! <1>αντάσου ναχης πεντακόσες λίρες 

χρέη, καί πεντάρα γιά νά τά πλήρωσής. . . .
—Έ ! καλά ! κατάλαβα, εύρηκες : σανίδα σωτηρίας . . .

ΑΛ ΑΙ1ΑΟΓΡ ΑΦΙ Α.— Πολλάς συμβουλές δι’ επιστολών καί προφορικώς λαμβάνομεν περί μεταρρυθμίσεων. 
Έκτιμώμεν δεόντως τά; καλά; προαιρέσεις καθ’ όσον άλλως τε έχομεν ώς αρχήν οτι πϊν περιοδικόν ανήκει 
όχι μόνον εί; τούς συντάττοντας αλλά καί εί; τδ δημόσιον, δι’ ί είναι προωρισμένον καί τού οποίου τήν γνώ
μην κατά τδ ένδν θά λαμβάνομεν πάντοτε ύπ’ όψω καί ευχαρίστως. Μόνον ολίγον καιρόν ζητοΰμεν.

Τή Δεσποσύνη Θ. — Ποιήματα ; θά έχομεν βεβαίως όχι όμως καί κατάλληλα ώά ν’ άπαγγέλωνται άπό 
μαθήτριας. Χαίρομεν όμως ότι μας δίδεται ευκαιρία να σας συστήσωμεν ώς τοιαϋτα την «Κιθάραν τών παίδων» 
τοΰ καλού ημών σνναοέλφου κ. I. Π. Ίωαννίδου, αριστούργημα μικρόν είς τδ είδος του, περί τού όποιου 
αναλυτικήν βιβλιογραφίαν θά έδρετε εις το προσεχές φύλλου μας.

Τώ φίλω Γ. Κ. —Ειδοποιήσεις δέν έχομεν διά πολλούς λόγους. Χάρις όμως είς τάς πολλάς υμών σχέ
σεις ουνάμεθα νά δίδωμεν 0Λας τάς πληροφορίας, τάς όποια; δι’ επιστολής θά μας έζήτουν οί συνδρομηταί 'ημών.

— *11  «Φιλολογική ΊΙχώ» εκφράζει τάς θερμότερα; της εύχαριστίας είς τάς έφημερίδας 
« Έπιθεώρησιν », « ’Ανατολικόν ’Αστέρα » καί « Ν'εολόγον » διά τήν καλωσύνην ήν έσχον νά τήν 
παρουσιάσωσιν είς τό κοινόν μέ τόσα πρόθυμα καί εϋνοί'κά συστατικά.

- ——— ——— 
ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΦΥΛΛΟΝ

Περί θεολογίας τοϋ Αίσχϋλου ύπό τοΰ κ. Γρηγ. Κακάβα. —Όρλα διήγημα τοΰ Guy de Mau
passant.

HL ΖΣ.ΙΕ'Ζ'ΘΎΊ'ΓΣΙΣ.

ΣΚΟΡΠΙΑ ΦΥΛΛΑ· —Ό ισχυρισμός ότι δύναται δ λόγος νά διαιρεθή είς σπουδαϊον καί ταπεινόν καί είς 
έκαστον τούτων αρμόζει ιδιαίτερον λεξικόν καί ιδιαιτέρα γραμματική, είνέ τό άστειότατον τών άποφυσημάτων 
τής γλωσσικής ημών πρωτοτυπίας. (Ε· Ροίδης)·

Όπως, ό Πετράρκας οίίτω καί ό Ραγκαβής θέλει έπιζήσει ούχί δια τών έργων του αλλά οιά τών 
παρέργων του. (ό αύτός}.


