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ΪΤΝΤΑΣΣΟΜΕΝΗ ΤΠΟ ΚΤΡΙΩΝ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ

^'·ιι·ιι·ιι·ιι«ιι«ι··ΙΙ·ιι·ιι·ι··ιι·ιι··ι·ιι·ι··ιι·ι··ιι«ιι«ιι·ι··ιι·

ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ

Δ ΙΕ ΥΘ Υ Ν Τ ΡΙΑ

Δια το Έσωτβριχον Δρ, 5
Δια το Έξωτεριχον <ρ. χ. 8
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΕΤΘΓΝΣΕΟΣ
27 'Οδός Π ανεπιστημίου

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ
Σΐνδρομηταό έγγράφονται είς τό Γ ρ α φ ε ΐ ο ν τής

27

Γραφεϊον ανοιχτόν καθ’
έκάστην άπο 10—12π.μ.
Πδσ* παρατήρησις ίπ ΐ τ^ς
I αποστολής τοΟ φύλλου γίνε
ι) ται δεχτή μόνον Ιντός ο κτα
: ήμερων.

Έ φ η μ ,β ρ έ δ ο ς

τω ν

Κ υ ρ ιώ ν

χ α ΐ παρ& τ ο ΐς Β ιβ λ ι ο κ ω λ ε ί ο ις Β ίλ μ π ε ρ γ χ α ί « 'Ε σ τ ία ς »

Έ ν τφ Έξωτερικώ δέ παρ’ δπαδι τοις
άντχπροΰώποτς Λμών.

Σώματα πλήρη παρελθόντων ετών εΰρίσχονται παρ’ ήμΓν
χαί παρ’ άπασι τοΓς αντιπρόσωποι; ήμών.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Δια τά ανυπόγραφα αρθρα |
εόδόνεται ή συντάχτις αύτω ν ·
Κυρί α Κ Α Λ Λ Ι Ρ Ρ Ο Η Π Α Ρ Ρ Ε Ν .
Τά πεμπόμενα ήμΤν χειρό
γραφα δημοσιευόμενα ή μη
δεν επιστρέφονται. — Ά ν υ π ό - |
γραφα χαί μη δηλουντα τήν
διαμονήν τής άποστελλοόσης
δέν είναι δεχτοί. — Πάσα αγ
γελία άφορώσα εις τάς Κυρίας
γίνεται δεχτή.
Α ί μεταβάλλουσαι διεόθυνσιν άφείλουσι ν ’ άποστόλλωσι \
γραμματόσημον 50 λεπτών
πράς Ιχτύπωσιν νέας ταινίας.

‘X

Τ ιτά ν, δστις άνέλαβεν επί τών σιδηρών ώμων του τόν κατά
τών ωραίων θεών άγώ να, δέν θκήΰκει είς Θεος, ώς λέγουν
οί θρηνοΰντες τό πάθος του, άλλα θνήσκουν οΐ Θεοί τής 'Ε λ 
λάδος (ύπό χ . Ί ο υ λ ιέ τ τ α ς Ά δ ά μ ) . — Ή Μ εγά λη Π αρασκευή (ύπό
λάδος καί τής 'Ρώμης καί οι Θεοί ολων τών άρχαιοτέρών
Μ σ ρ ιέττα ς................) — Ή Μ άγισσα (ύπό Μ άϊας). — Ο ίδίπους Τ υ κόσμων καί τώ ν άρχαιοτέρών λαών μαζή. Τό καταπέτασμα
ίαννος — ’ Α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία .
Σ υ μ β ο υ λ α ι.
Ε ιδο π ο ιήσεις.
Έ π ιφ υ λ λις.
τοΰ ναοΰ σχ ίζεται καί ή γή ολη κλονίζεται καί οί τάφοι
τών νεκρών άνοίγονται, διότι ή εκατόμβη τών ήττηθέντων
θεών συνετάοαξε τούς ύπέρ τήν γήν καί ύπό τήν γήν. Δ ιόπ
0101 ΤΟΥ αΡΑΙΒΥ Μ Ι 8 0191 ι μ μ α
Δύο γίγαντες τής αλήθειας εύρίσκονται άντιμ έτω ποι. Δυω ό θάνατός τω ν είναι ή καταδίκη τόσων μυριάδων εθνών καί
τιτάνες κραταιοί, ό είς στεφανωμένος μέ τό φωτοβόλον ά κ τι- λαώνγ οί όποιοι έγεννήθησαν καί εζησαν ύπό τούς ωραίους
νωτόν -τοΟ ωραίου καί ό άλλος μέ τόν άθάνατον στέφανον κόσμους τοΰ στερεώματος τής παλαιάς θρησκείας καί έδοξάτής αγάπης παλαίουν τόν ύπέρτατον αγώνα τής έπικρατή- σθησαν καί έγειναν μεγάλοι ύπό τήν αφελή καί υψηλήν της
έν τα ύ τφ παράδοσή.
σεως.
Ό Τ ιτάν δέν θ νήσκει. Ά λ λ ά τό άσχημον τό άπό άγενές
Οί θεοί τοΟ Ό λυμπου συγκλονίζονται επί των πολυτίμων
ίάθρων τής δόξης του κάλλους των καί ο ουρανός τής Ε λ  ξύλον ικρίωμα γ ίνετα ι τό ύπόβαθρον τής δόξης του. Τό Πενλάδος ο όποιος επί τόσους κατά σειράν αιώνας έθώπευσε μέ τελήσιον μάρμαρον καί ό άρρος τοΰ χρυσοΰ καί τών πολυτί
γλυκύτερα καί άρμονικώτερα μ·ιδιάματά του τό μ.ράνος μων ύλών ή λάμψις καί ή σφραγίς τής άθανάτου τέχνης, ή
τής χρυσελεφάντινης θεοίς είναι σκεπασμένος από πυκνά σύν όποία έλάξευσεν έως τώρα τούς στυλοβάτας τών ωραίων θεών
νεφα. Μάτην ό ’Απόλλων ανακρούει τάς θελκτικωτέρας τής καί τούς βωμούς τής λατρείας τω ν, δέν έχουν πλέον καμ
ρας του χορδάς. Μάτην τό ξανθόν κάλλος του καί ή α ίω . μίαν γοητείαν καί καμμίαν τιμήν δι’ εκείνους, τώ ν όποιων
νια νεότης του καί τό αγλαόν φ&ς τώ ν θείων βλεμμάτων του τά βλέμματα κλείονται επίμονα πρός δ ,τι έλαμψε καί 2ζΐτοΟν νά θερμάνουν καί πά λιν τήν μεγάλην ψυχήν τής άν- θελξεν άλλοτε. Σήμερον τύ άκτινωτον τοΰ νέου θεοΰ δέν
Ιρωπότητος, νά φωτίσουν καί πάλιν τά πνεύματα, νά ή λε. κα τα υγάζεται άπο φώς καί κάλλος γήινον, ά λ λ ’ άπο τύ φώς
*τρίσουν έκ νέου τάς καοδίας.Τό ώραιον φώς θαμβοΰται, φευ! και τό κάλλος τοΰ άστρου τής ζωής, τό όποιον ύψοΰται είς
διότι δέν τό ζωογονεί καί δέν θερμαίνει τά ς ακτίνας του ή τόν ουρανόν καί φω τίζει τόν δρόμον τών μάγων.
^ναμις τής αγάπης. Καί ό ωραίος θεός εξα ντλείτα ι. Καί
Καί είνε τό άστρον αυτό τό άστρον τή ; αγάπης. Μιας άή μορφή του δέν μειδι^ πλέον τό μειδίαμα τοΰ αιωνίου κάλ γάπης μεγάλης, μιοίς αγάπης παγκοσμίου, μιας άγάπης τοΰ
λους καί τής αιωνίου νό τη το ς. Οί τόνοι τής λύρας του, οί κόσμου όλου καί τών εθνών ολων καί τών λαών τών γνω·
°ποΤοι δέν συγκινουν πλέον, δέν ψάλλουν ύ ς άλλοτε τόν I
στών καί αγνώστων. Μι&ς άγάπης, ή όποία έπιβάλλει τή ι
ιωτα καί τό κάλλος, άλλα τονίζουν τό πένθιμον άσμα τοΰ άπάρνησιν τοΰ έγώ καί τήν άδελφοποίησιν μέ τά πλέον έά·;ν*του τών ωραίων πραγμάτων τοΰ κόσμου τούτου.
λάχιστα καί τά πλέον ταπεινά καί τά πλέον άσθενή π λ ά 
Καθ’ ήν στιγμήν καθηλοΰται έπί ένός άμορφου ξύλου, ό σματα τής δημιουργίας. Μιας άγάπης, ή όποία δέν γνωρί·
Οί θ ε ο ί το ΰ ¿ ρ α ίο υ χ α ί ό θ ε ό ς τή ς ’ Α γ ά π η ς . — Ή Σ τα υρω σις
οπό δος Μαρίας Π ιν έ λ η ). — Τό μέλλο ν το ΰ πολιτισμ,οΟ δια τή ς Ε λ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩ^

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
ζει τιμάς καί πλούτη καί ^μεγαλεία καί δόξας ανθρώπων.
Μιας αγάπης, η οποία αγνοεί τον φθόνον καί την υπερηφά
νειαν καί την κακίαν καί την απάτην καί το ψευδός. Μιας
αγάπης, η οποία άποστέργει την άδικίαν καί τάς ίριδας καί
τάς αιματοχυσίας καί τάς νίκας καί τους θριάμβους καί τάς
δόξας της γης.
Καί 6 Τ ιτά ν, ό επί των σιδηρών ώμων του άναλαβών τον
ύπέρ της ωραίας αύτης άγάπης αγώ να, άτενίζων διά δισχιλιοστήν φοράν σήμερον από του ικριώματος του τό εργον
του ομοιάζει ολίγον έν τι) μελαγχολία της άλγούσης ψυχής
του μέ τόν ξανθόν τον αιωνίως ώραιον ’Απόλλωνα. 'Ως έκεΐ
νος, αισθάνεται οτι τό θάλπος της άγάπης του δεν θερμαίνει
πλέον αρκετά τά στήθη τής άνθρωπότητος καί ή γλυκεία
μουσική των λόγων του σκορπίζεται εις τό άπειρον, χωρίς
νά συγκινγί καί νά συγκλονίζγ) την γην καί τούς ύπό την γήν
καί τούς ύπέρ την γήν ώς άλλοτε.
Καί ό ξανθός θεός της χθες καί ό μέγας θεός της σήμερον
χύνουν ό ένας άπό τό ύψος του θρόνου του καί ό άλλος από
τνίς επιταφίου πλακός του τάφου του τό ίδιον δάκρυ τνίς
συμπάθειας καί του έλέου διά την αμαρτωλήν ανθρωπότητα,
η οποία άρνεΐται καί προδίδει σήμερον τό ουράνιον καλόν, ως
ηρνηθη καί έπρόδωκεν άλλοτε τό επί της γης ώραιον Καί η
γη , ή ποτισμένη άπό τά δάκρυά των θά φυτρώσγ) ίσως τό
νέον άνθος, τό όποιον θά συμβολίζγι την νέαν της άνθρωπό
τητος άναγβΤ'Ο'ΐ'-ιν.

Η Σ Τ Α Υ Ρ Ω Σ ΙΣ

την σώσν) έκ τνίς μετά τα ϋτα πανωλεθρίας της. «Ίερουσ«.
λήμ, ‘ Ιερουσαλήμ, ή άποκτείνασα τούς Προφήτας καί λιθο.
βολοΰσα τούς άπεσταλαένους πρός αύτήν, ποσάκις ηθέλησ*
έπισυναγαγεΐν τά τέκνα σου, όν τρόπον έπισυνάγ'ει ό'ρνις τέ
νοσσία έαυτής ύπό τά ς πτέρυγας, καί ούκ ήθελήσατε· Ίδι
άφίεται ύμΐν ό οίκος υμών έρημος», προ πόσων αιώνων είχι
θρηνήσει την έρημίαν της πατρίδας του 'Ιερουσαλήμ ό *Ιερε·
μίας ! πόσον έθρηνησε καί τά τότε δεινά της καί τά μετέ
π ειτα ! καί πώς η ‘Ιερουσαλήμ παρεγνώρισεν εκείνον, τοϋ ό.
ποίου την έλευσιν όλα τά φωτεινά της πνεύματα άνήγγεμ
λαν, άπό τών προγόνων της Πατριαρχών μέχρι τοϋ έσχάτοιι
Προφήτου ! πόσον τά βδελυρά πάθη τοϋ δόλου, τής φιλαρ
γυρίας, τοϋ ψεύδους την είχον τυφλώ σει, ώστε νά μή βλέη
τό φώς ! πώς τής άφγρεσαν την άκοήν νά μήνάκούγι τά πρός
σωτηρίαν της ! πόσον μεγαλοφώνως είπε τοϋτο πρός αύτϊ])
ο ‘Ησαΐας : «Κύριε τις έπέστησε τή άκογ) ύμών · καί ό βρα
χίων Κυρίου τίνι άπεκαλύφθη ; Τετύφλωκε τούς οφθαλμού;
καί πεπώρωκεν αύ ;ών την καρδίαν,ινα μή ΐ'δωσι τοΐς όφθαλ·
μοϊς και νοήσωσι τγί καρδία καί έπιστραφώσι καί ίάσωμ*
αυτούς.» Θείας φωνής ένηχηθεΐσα ή ψυχή τοϋ γεραροϋ προφήτου προειδοποιεί τούς ομοφύλους, ύποδεικνύει τόν μέλ
λοντα βραχίονα τοϋ Πατρός, όστις θέλει είσθαι ό Υιός, ι
μέλλων έπιδημήσαι, άλλά λέγει καί εις ποίαν κατάστασιν
θά διατελώσι τά πνεύματά των έν τα ύτφ - φαεινοτέρα τοϋ
ηλιακού φωτός ή διδασκαλία τοϋ έπιδημήσαντος, έφαρμό.
ζονται έπ ’ Αυτόν δλαι αί προφητικαί ρήσεις, ά λ λ ’ έτυφλω
θησαν οί οφθαλμοί τής ψυχής, έπωρώθησαν τά ώτα τής
καρδίας, ούτε βλέπουν, ούτε άκούουν πλέον τά πρός θερα
πείαν των· βαίνουν ταχυποροΰντες πρός τήν άπώ λειαν, ώθου
μενοι ύπό τής άαεβείας καί τών παρανομιών. Κηρύσσει τοϋτο
παρρησία ό έπιδημήσας έν τ φ ίερφ, ύπενθυμίζει τάς παρα·
λειψεις, εξελέγχει τας πράξεις, διδάσκει έν παραβολαΐς πάντας ανεξαιρέτως, άνευ διακρίσεως φύλου ή φυλής, οί ξένοι
καί οί μή ό'ντες γνήσιοι ομόφυλοι άντιλαμβάνονται κάλλων
τών λόγων Του, τούς ομοφύλους έτύφλωσε καθ’ ολοκληρίαν
ό δόλος. 'Η Σ αμαοεΐτις άν καί μή γνησία Ίουδαία, άν κα
γυνή άμαθής έκ τών ολίγων, τά όποια λέγει πρός αυτήν ά·
φυπνίζεται τό πνεΰμά της : «Ούκ έχω άνδρα —Καλώς εί·
πας ότι ά/δρα ούκ έχω. Πέντε γάρ άνδρας έσχες καί νϋν
όν έχεις ούκ έστι σου άνήρ τοϋτο άληθώς εΐ'ρηκας». Κα·
λώς είπες ότι δέν έχεις άνδρα, διότι οί πεντε άνδρες σου,
οί πέντε νόμοι, οί δοθεντες άπό τοϋ Ά δάμ μέχρι τοϋ ’Α
βραάμ δέν ύπάρχουν πλέον, ό πέμπτος δέ, όστις είνε
Μωσαίκός, δέν είνε ίδικός σου· άλλος είνε ό νόμιμος, ό τέ
λειος, ό άντικαθιστών τόν πέμπτον, τόν παρόντα.

«Ή κουλούθει δέ α ύτφ πολύ πλήθος του λαού καί γ υ ια ι
κών· αί καί έκόπτοντο καί έθρήναυν αύτόν. Στραφείς δέ
προς αύτάς ό Ίησοΰς ε ίπ ε - Θυγατέρες 'Ιερουσαλήμ, μή
κλαίετε έ π ’ έμέ, πλήν έφ’ έαυτάς κλαίετε, καί επί τά τέ
κνα ύμ ώ ν».
Μη κλαίετε δ ι’ έμέ, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, τόν έκουσίως τα ϋτα πάσχοντα· εγώ διά των παθημάτων καί του
σταυρικοΟ θανάτου μου, πρός ον τώρα βαδίζω, π λη :ώ την
άπό καταβολές κόσριου ύποσχεθεΐσαν θείαν οικονομίαν- εγώ
διά την σωτηρίαν του κόσμου τα ϋτα πάσχω θεληματικώς,
ά λ λ ’ ύμεΐς κλαίετε τά τέκνα σας, διότι έρχονται ήμέραι
φοβεραί δ ι’ αυτά, καί δεν είνε μακράν αΐ ήμέραι α υτα ι,
κατά τάς οποίας θά ύποστώσι δεινά καί σφαγήν άκούσιον.
’Ενόσω ό Σωτήρ του κόσμου παρ' αύτοΐς ητο, φωτίζων
καί νουθετών, κατεδιώκετο, έξυβρίζετο ύπό των ιδίων διά
τοϋ έξευτελιστικωτέρου τρόπου, ένεπαίζετο, έπαγιδεύετο καί
λίθους εις τάς χεϊρας, όπως τό ; λιθοβολήσωσιν έλάμβανον·
ά λ λ ’ έφερε τά πάντα ροεθ’ ύπομονής, όπως πληρώσγι την ά'Η Σαμαρεΐτις, ή έν άμαθεία βιώσασα καί μή μεριμνϊ]
ποστολήν του, ό ένανθρωπησας καί έπιδημ.ήσας διά την
παγκόσμιον σωτηρίαν, άλλά πρώτον πάντων την πόλιν 'Ι ε  σασα, είμή περί βιωτικών μέχρι τής ώρας έκείνης, άν κα1
ρουσαλήμ διδάξας τά πρός ειρήνην της, τά είρηνεύοντα α υ  δέν ένόησε τό βαθύ τών νοημάτων τοϋ λόγου Του, άφυπνίζε·
τήν πρός τόν Κύριον τοϋ παντός, έξ ή ; ειρήνης έξηρτ&το η τα ι τό πνεΰμά της, θαυμάζει τήν προφητικήν Του δύναμαι
τοϋ κράτους της ειρήνη, ή σωτηρία της· μή παραδεχθεΐσα καί τό ομολογεί ; «Κ ύ.ιε. θεωρώ, ότι προφήτης εί σύ»· δε
όμως την σωτήριον φωνήν Του, καί διά τοϋ άτιμοτέοου θα οργίζεται διότι έξελέγχει τάς πράξεις τη ς, ά λ λ ’ ή μή σκε·
νάτου Οανατοΰσα Αύτόν, ήρχετο πλέον καί ή ημέρα της ά- φθεΐσα εως τότε παρά τόν κόσμον καί τήν υλην, άφίστατα1
πω λείας της, διότι δέν έγνώρισε τόν καιρόν της έπιμελείας , άμέσως ταύτης καί τόν έρωτα περί πνευματικώ ν, περί δο'
της, διότι παρεγνώρισε τόν λόγον Του, 5στις ηδύνατα νά | μάτω ν, περί πίστεως· βλέπει διά τών νοητών οφθαλμών τΆί

τήν θείαν Του χοσριν, τήν όποιαν, ό λαός εις ον ανήκει και
όν πολυειδώς έλέχθη καί έκηρύχθη τόσον παρανόμως πα
ραγνωρίζει·

Ή «,γό* Μ ή τ η ρ
Ήκολούθει ό οχλος ύπό περιεργείας κινούμενος, όπως ί'δγι
Τό άποβησόμενον- άλλά ποΰ ήσαν οί τυφλοί οί άναβλέψαντ6ς ; οί νεκροί οί άναζήσαιτες, οί παντοειδώς θεραπευθεντες,
Κί χορτασθεϊσαι χιλιάδες, οί θαυμάσαντες τούς λόγου; Του,
τίς ύπέρ Αύτοϋ τώρα συνηγορεί ; ποΰ οί μαθηται ; που οί
φίλοι ; όλοι Τόν άφήκαν, όλοι έφυγον. — Εις και μόνος ά ν
θρωπος δέν τόν άφίνει · τόν παρακολουθεί μέχρι τοϋ σφα
γείου καί μένει παρ’ Α ύτω, ή αγία Του Μήτηρ. ’Εκείνη ή
μή φανεΐσα όταν ύπό τοϋ εύεργετουμένου όχλου άνεφημεΐτο,
ή μή φανερωθεΐ?α όταν ήκούσθη φωνη εκ τοϋ όχλου λέγουσα
«Μακαρία ή κοιλία ή βκστάσασα σε, και μαστοί ούς εθ/|λασας»· ή μ-ή λαβοΰσα ποτέ μέροί εις τους έπι τοϋ αγνωμονος όχλου θριάμβους Του, συμμερίζεται τώρα τήν καται
σχύνην καί τό όνειδος. Γνωρίζει ότι τό τέκνον Της είναι άθώον, ά λ λ ’ ό νόμος των τόν καταδικάζει εις θανατον· ήμ,εΐς
νόμον έχομεν, καί κατά τόν νόμον ημών οφείλει αποθανεΐν,
έκοαύγαζον μανιωδώς οί ομόφυλοι· υποτάσσεται εις τόν νομον, άνευ άρών καί ύβρεων, άλλα δεν εγκ α τα λείπ ει και τό
χκταδικασθέν τέκνον Της, δέν τό άρνεΐται. Και άλλαι εφανησαν ήρωϊκαί μητέρες εις τόν κόσμον, ά λ λ ’ ουδεμια φθάνει
τήν Μητέρα αύτήν.— Ή πατριώτις Σ παρτιάτις μήτηρ βάλ
λει πρώτη τόν λίθον εις τήν θύοαν τοϋ ναοΰ, οπου κατέφυγε
τό τέκνον της, τό προσφέρει θυσίαν εις τον βωμόν τή , ..α
τρίδος καί φεύγει- ή σπουδαία Ρωμαία μητηρ, ή καλώς άναθρέψασα τούς δύο υιούς της, έπιδεικνύει αύτούς μεθ’ ύπερηφανείας πρός τήν ματαιόφρονα φίλην ώς μ.ονα κοσμήματα
τιμαλφή, άρμόζοντα εις μητέρα· ή μήτηρ τοϋ Κοριολάνου
γνωρίζουσα τό υίικόν τοϋ τέκνου της φίλτρον, προβάλλει εαυτήν δίλημμα τώ υ ί«· σύ προδότης τής πατρίδος σου, άλλά
Χαίπεριπατητής επί τοϋ σώματος τής μητρος σ ο ν η αυ
στηρά τών Μακκαβαίων μήτηρ παραινεί τού; υίους εις τόν
θάνατον, μή δειλιάσωσι τοϋτον καί άρνηθώσι τήν πιστιν
των έξορκίζει τόν νεώ ’ ερον, 0τε τόν είόε δισταζοντα, έγω
«’ έκυοφόρησα, έγω σ’ έγέννησα, μή μέ λυπήσγις· νά σ’ ίδω
νά πέσγις ύπό τήν μάχαιραν τών άπιστω ν και τελευτα ία
εγώ- τότε άποθνήσκω εύχαρηστημένη Ή μήτηρ τοϋ Σ ωτήοος Χριστοΰ δέν έπέδειξε ποτέ τό τέκνον Της ώς θαυμασιον,
δέν προέβαλεν Αύτω Έ αοτήν ποτε δίλημμα, δεν τό παρεκινησεν εις τόν θάνατον, δέν τό παραιτεϊ φεύγουσα, οτε ήλθεν
ή ώρα τής καταδίκης καί σταυρωσεως Του Κατεδικασθη ο
υιός Της· ύποτάσσεται εις τόν καταδικάσαντα Αύτόν νόμον
τόν παρακολουθεί εις τόν 1 ολγοθα καί μενει παρ Αυτώ,
μέχρις ου ίδών Αύτός ό Υιός 6τι τό έ'ργον έτελείωσεν, έμπιστεύεται Αύτήν πρός τόν ελθβντα μαθητην και φίλον δια
τό έπίλοιπον τών ημερών Της, και κλινας τήν κεφαλήν
παραδίδει τώ Θεώ Πατρί τό πνεΰμά Του. Τοϋ Υίοϋ έκρεμάσθη τό σώμα έπί τοϋ ςυλου και τής Μητρος /] ψυχη ·
Δέν πτοεί τήν ηρωικήν Μητέρα οΰτε ή φυλάσσουσα ρωμαϊκή
λόγχη, ούτε αί ύβρεις καί οί έμπαιγμοί και α ι απειλαι τών
°μοφύλων. Πρό πόσων αιωνων ειδε και έψαλε τον ηρωισμόν
Της αύτόν ό Προφητάναξ : «Παρέστη ή βασίλισσα έκ δε

ξιών σου, περιβεβλημένη έν ίματισμώ διαχρύβω». Έ κ εΐ,
παρά τούς πόδας τοϋ έσταυρωμένου Υίοϋ, έκ δεξιών σ τέκε
τ α ι πράγμ,ατι ή βασίλισσα Μήτηρ, και διαχρυσος καί εξαστράπτων ό ίματισμ,ός Αύτής, ώς διαχρυσοι και εξαστραπτουσαι ύπέρ τόν ή’λιον αί άκτΐνες, αιτινες θ αναλαμψωσιν
έκ τοϋ σταυροϋ τοϋ τέκνου Της. Και διέρχεται τοτε ως
όνειρον πρό τών όφθαλμ.ών Της ο βιος Της ολος. απο τών
παιδικών Της χρόνων μέχρι τών φρικωδών στιγμώ ν, τας ο
ποίας ζή "Αλλα ήλπιζεν ή θεία Μήτηρ, καί ά λλα έβλεπεν.
’Από τόν άσπασμ.όν τοϋ άγγελου, τάς προφητείας τών προφητευσάντω ν, όταν τόν ύπήγε τεσσαρακονθήμερον βρέφος
εις τόν ναόν, άπό τού; λόγους τοϋ ίδιου, παιδιού δωδεκαε
τούς ετι, ότε τόν εχασε, καί τρέχουσα καί ζητούσα τόν εύρε
καθήμενον έν τ φ ίερω, καί τόν ήκουσε να τή ειπγ) . «Τ ι
οτι έζη τεΐτέ με ; ούκ ή'δειτε οτι έν τ φ τοϋ Πατρός μου δει
είναί με ;» άπό τά μετά τα ϋτα ύπεράνθρωπα εργα Του,
άλλην ιδέαν είχε σχηματίσει ή αγία Μήτηρ διά τό τέκνον
Της. Κλαίει τότε τάς διαψευσθείσας έλπίδας Της· όδύρεται
όταν τό είδε νά κλείσγι τούς οφθαλμούς καί λ έγ ει θρηνοΰσα
τόν ψυχικόν Της πόνον, « λ ιε μου, ποΰ το κάλλος εδει τής
μορφή; σου ; Ίησοϋ μου, βασιλείαν καν διά σέ ήλπιζον· και
νϋν όρώ σε γυμνόν ώς κατάδικον, άπνουν επι ξυλου κρεμαμενον· Οί'μοι θειον τέκνον !»
Ά λ λ ’ ή πλατυτέρα τών ούρκνών ψυχή Της δέν χάνει τό
θάρρος ούδε εις τήν άπελπιστικήν έκείνην τοϋ βίου Της ώραν·
α ίτεΐτα ι τήν χάριν παρά τοϋ Ιδίου : να σπευσγι, να προφθάσγι νά τόν Γδγι καί έκείνη εις τήν ζωήν πάλιν : «Σ πεϋσον, άνάστηθι, οπως Γδω κάγώ τήν έκ νεκρών σου τριήμερον
έξκνάστασιν», έ ξ η ς έξαναστάσεως τό φώς τό φωτίσαν τής
πλάνης τό σκότος έξέλαμψε. Σταυρωθείς ο Ποιμην τον Αδάμ έξανιστφ· καθαιρεϊται ό Ά δης· κατίσχυσε τοϋ θανάτου
ή ζωή ή άίδιος, Χριστός ό Θεός. Ύ πνώ σας ώς θνητός, έξηγέρθη ώς Θεός Παντοδύναμος. Χαΐρε προμήτορ Ε ΰα, έξώφλησε τό καταδικάσαν σε οφλημα ο χρεωλυτης Θεος. Ενωτίζου τής χκρας, Θεοτάτορ Προφητάναξ, «είπ εν ό Κύριος
τ φ Κυρίω μου κάθου έκ δεξιών μου, εως άν θώ τούς έχθρούς
σ ο υ ύποπόδιον τών ποδών σου», εΐπας ιδού αύτοί ύποπόδιον
τών ποδών Του, έκεϊνος δέ εύπρέπειαν ένεδύσατο, έβασίλευσεν
έν δόξγι άνερχόμενος καί έκ δεξιών του Θεοΰ καί Πατρός
καθεζόμενος.Χαΐρε ή νέαΗερουσαλήμ,έπί σέ άνέτειλεν ή δόξα
Αύτοϋ. Ά γάλλο υ θύγατερ Σιών,ό έν δικαιοσύνη παραγενόμε
νος βασιλεύς σου, άποκτανθείς τόν θάνατον έθανάτωσε· τέρπου Θεοτόκε Μήτερ, άνέστη ό Υιός Σου, χαίρετε οί τύψαντες τά στήθη, ότε εί'δετε τόν ήλιον φρίσσοντα, έσχισε τό
χειρόγραφον τής παρανόμου ύμών πράξεως ό μακρόθυμος και
άνεξίκακος Θεός· πολυόμματα Χερουβείμ καί έξαπτέρυγα
Σεραφείμ βοήσατε τοΐς άγγελικοΐς τάγμασιν ό προσελθών
βασιλεύ; των βασιλευόντων σφαγιασθήναι, ύπνώσας έξηγέρθη,
*
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σώζων τόν κόσμον έφάνη έκ τοϋ τάφου τό φώς, ως φώς εκ
φωτός ή το, ό τά πάντα ώ ; ήθέλησεν ά π ’ άρχής έν ^ σοφία
οίκονομήσας, δ ι ό τ ι « εν άρχή ήν ό λόγος, καί ο "λογος ην προς
τόν Θεόν, καί ό Θεός ήν ό λόγος··.
λ.
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Οσοι ομιλοΰν περί τάς έκλαϊκιστικάς τέχνης του θεά 
τρου η του μυθιστορήματος άνά τον κόσμον όλον άντλοΰν
τ α ; εντυπώ σει; τω ν είτε, άπό τά πεζότερα σημεία του βίου
ειτε από τά βάθη των καταγω γίω ν τω ν πρωτευουσών. Ή
φιλοσοφία είναι πρακτική η αρνητικά, ή έπιστήμη ίστα τα ι
ε ι; τ α ; θυρα; μ.ονον, τ α ; άλλως τε διανοιγούσα; δρόμον
προ; το ιδεώδες. Η δράσι; είναι τόσον υπερβολικά, τόσον
βιαστική, ωστε σχεδόν γίνετα ι τυφλά δυνάμει; τιν έ ; είναι
ε ί; το'.οΟτον βαθμόν συγκεντρωμέναι, ώστε έκρήγνυ/ται,
καταστρέφουν καί φονεύουν.
Την εκρηκτικήν δυναμιν δεν ύπέστησάν ποτε οί αρχαίοι.
Και θα την απέκρουον, διότι ά δύναμς; αυτά είναι έπίση;
βλαβερά διά τόν κάμνοντα χράσιν α υτά ;, ώ ; καί διά τόν
αποδεχόμενου αύτην.
Η επιστημη, την οποίαν οί "Έλληνες τάς άρχαιότητο;
δεν απεδέχοντο καί δεν έπεζήτουν τ ά ; ανακαλύψει; τ η ;
παρα ε ι; μέτρον άνταποκοινόαενον εί; την ευεργετικήν χρη
σιμότητα της, η επιστηυ.η ήτον ό κλάρο; μόνον των μ υ
στών τη ; εκείνων, ο ιτινε; κατείχον την πλήεη εννοταν του
καλοΰ, του ο'ποίου ηρέσκοντο νά πολλαπλασιάζουν την
εφαρμογήν, καί την έννοιαν του κακοΰ, του οποίου δεν ά πεκάλυπτον τό άπόρρητον. Έ πίστευαν βτι ή έπιστήμη έχει
τά καθάκοντά της, ώ ; παν δώρον του θεοΰ καί πρό πάντων
την ηθικήν τη ;.
Σήμερον ολα είναι ε ί; την διάθεσιν των όχλων, χωρίς
καμμ,ιαν επιλογήν, ουτε τη ; εύποιία; ού'τε του κακοΰ. "Τπό
τά πρόσχημα τά ; ίσότητος, τά ; γενικεύσεως τ ά ; έκπαιδεύσεω; θέτουν όπλα τρομερά ε ί; τ ά ; κτηνώδεις χεΐρζ;· ό κίνδυ
νο; είναι καταληπτό; κ α ιε ί; τού; μ.αλλον αίσιοδόξου; ’Α ν τ ι
δράσεις δημιουργοϋνται κατά του άνισορρόπου τούτου πολι
τισμού, του άδυνατοΰντο; νά περιορισθη καί νά συγκρατηθή.
Ο άνθρωπος θέλει νά άνακτήση την ισορροπίαν καί την
κυριότητά του. ’Αργά η γρηγωρα άπαραιτάτω ; θά έπιστρέψη πρό; την άκτήν, άπό την οποίαν έκπέμπεται τό
Ε λληνικόν πνεύμα. ’ Αλλά πρέπει διά τοΰτο νά μένουν οί
φάροι τά ; ά κτά ; α ύ .ά ; άνημμένοι.
Οί Έ λλη νες, οί όποιοι ύπάρξαν διδάσκαλοι εί; την τ έ 
χ ν η ς τών άρμονικών πραγμάτων, θά έχουν ωραία πράγματα
νά ειπουν ε ί; την γενικήν αυτήν ταραχήν του ανθρώπου του
έπι μάλλον καί μάλλον έκτό; εαυτοί!, του θύματος τώ ν άτά
κτων αυτών έπινοάσεων.
Οι νέοι χρόνοι έχώρισαν την έπιστάμην άπό την θρη
σκείαν. Είναι ανάγκη νά έπανευρεθή ά έπιστήμη τ ά ; θρη
σκεία;· τό φαινόμενου, μελετώμενον καθ’ εαυτό, μετρημέ
νου,^ ταξινομημένου έχει άναμφιβόλως τό ενδιαφέρον του,
ά λ λ ’ αί σχεσει; του φαινομένου τούτου μέ τά d i a r i των.
έχουν άλλην αξίαν.

τέραν γραμμήν, υπεσκελισθησαν υπό τά ; άνεξηγάτου, ά λ 
λα καταφανούς δυνάμεω; τ ά ; στερουμένη; εντελώς βαρύτη το;. Ο μυστηριώδη; ηλεκτρισμό; όμιλεΐ χωρίς σύρματα.
Ευρισκομεθα ε ί; τά πρόθυρα εκείνου, τό όποιον ε ί; τά πλέον
σκοτεινά βαθη τ-η; ψυχά; μου πιστεύω ώ ; τά προπύλαια
του βωμού τά ; αρχαίας έπιστάμη;. Ή ιερά επιστημη έ,τεκαλειτο τ α ; εκλάμψεις τ ά ; ψυχάς, έπίστευεν εί; συνάφειαν
με την θεότητα την άναγκαιοϋσαν πρό; άποκάλυψιν τοΰ
μυστήριου τών δυνάμεων τάς ΰλης. Ή ύλη αΰτη παρά τοϊ;
Έ λλησιν έκυριεύετο παρά τοΰ άνθρώπου, χω ρϊ; νά δεσπόζη
αυτου.

>Πλ
Εαν θέλωμεν ημ εϊ; Κ έλται, ημείς Λ ατίνοι, οί άναπτυχθέντες και μορφωθέντε; παρά τάς αρχαίας Ε λλάδος νά
διαφύγωμεν την καταστροφήν τάς πνευματικά; καί ηθικά;
αυτονομία; μας και να μη ίδωμεν εαυτου; διαμαχομενους
παρ’ άλλων φύλων, πρέπει νά έπανέλθωμεν ε ί; τό κεντρικόν
σημείου τάς σφαίρας, νά στραφώμεν πρό; τά όπίσω, πρός
την Ελλάδα, πρός την πνευματικότητά της, πρό; την τ έ 
χνην της, προς τάς <άρχά; τάς έπιστάμη; της.
Η προοόο; δεν είναι αναβατικά- Εύρίσκεται εις την ένωσιν τών καμπύλών. ΓΙάν β ,τι φαίνεται εις τού; ορίζοντα;
ε ί; την δρασιν τοΰ άνθρώπου είναι κύκλος. Καί μόνον ό άν
θρωπο; άποτελεί την ευθείαν γραμμάν, τιθέμενος εις τό μέ
σον τοΰ σφαιροειδούς άπειρου.
Η αλήθεια αυτη ενέπνευσε τούς κοινού; προγόνους μ α ;,
τους αθανάτους Έ λ λη να ς, εις την άντίληψιν τοΰ ναοϋ τών
ορθών γω νιώ ν, τών τοποθετημένων άπέναντι τών καμπύλών.
Ο Παρθένων, το θειον αύτό άριστούργημα, έκτείνεται έπί
κεντρικού υψώματος, πεοιβαλλομένου υπό καμπύλών. Κ ατα
τέμνει θαυμασιω; τον ορίζοντα, μέ τ ά ; οξεία; γωνίας του,
ω ; θα εκαμνεν ο άνθρωπος διά τ ά ; τεταμένης χειρό; του,
εαν ίστατο έπί τοΰ αύτοΰ σημείου. Οί Ε λληνικοί ναοί φ α ί
νονται ω ; να έχουν την δ;ναμιν νά περιττρέφωνται, άφοΰ
πλανώνται έξ ολων τών πλευρών έπί τάς έκτάσεως, καί
κατέχουν, ούτως είπείν, αύτην καθ’ ολα τά σημεία.
Ή θεό’-η;, η πλανωμένη ε ί; τάς άτμοσφαίρα; τοΰ ούρανοΰ, βλέπει πανταχόθεν τόν ναόν, δστι; τη άφιεροΰται,
όπου ή είκών της έλκύει τήν λατρείαν καί τήν προσευχήν
τών άνθρώπων.
Αι άοχαιοι θεοί κύπτουν πρό; τόν άνθρωπον, ό όποιος
ύψοΰται πρός αύτούς. "Η κατά αιώνας ένίοτε ίδρυσις τών
γηίνων διαμονών των δέν τού; έξοργίζει· βλέπουν μέ εύνο ϊ-'
κόν ό'μμα τού; πιστού; τω ν, στολίζοντας
ναού; των
με τά άριστουργήματα τά ; τέχ νη; των.
"Η τέχνη δέν συνετέλεσε μόνον έν Έ λλάδ ι ε ί; δημιουργίαν τών θαυμάσιων διατάξεων τών ναών. Έπ*στηρίχθη καί
προήχθη ^άπό οδηγόν εί; έπιστημην, ^τΐς δέν άφ-ηκεν άλλα
ίχνη η τήν πιστοποίησιν τών βσων βλέπομεν, καί τά όποΐα
δέν θά ήδύναντο νά είναι άνευ αυτά .

τού;

Είναι ή έπιστημη αύτή ε ί; τά άπειροπληθά άπό-.ρητά τη ;,
Ό έξυλισμό; τά ; επιστημη; δεν άρκεΐ πλέον ε ί; τ ά ; διά
τήν οποίαν οφείλει ή Ε λ λ ά ς νά έπανεύρη, νά άνακαλύψη
νοιας καί εις τά ; ψυχάς, αί όποϊαι θέλουν νά άνεγείρουν τό
και παλιν και ή όποία θά άφίση όπίσω τη ; τήν χονδροειδά
παρελθόν και να έργασθοΰν εί; την άναγέννησίν του. Ή δη
έπιστήμην, την κτηνώδη, τήν έξυλισθείσαν, τήν τόσον άποσήμερον οί νόμοι τ·η; βαρύτητος, οθ; έπέβαλλον ε ί; την νεό
μακρυσμένην τά ; ιερά; έπιστημη;, όσον μακράν είναι σημε
τη τα μ α ; ω ; άληθείας ύπεοτάτας, έτέθησαν εις την δευ- |
ρον ή πο.Ιιτισμέ) η τέχνη άπό τά ; άρχαία; τέχνης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΪΡΙΩΝ
Ό ,τ ι λέγω φαίνεται συγκεχυμένου καί παράδοξον. Διά
ν* καταστήσω φωτεινήν τήν οπτασίαν μου θά άπητείτο
τόμο; ολόκληρος. Θά προσπαθήσω έν τούτοι; νά γίνω κ α τα 
ληπτή διά παραδειγμάτων τινών.
Οί σημερινοί Ελληνες δύνανται νά έξηγήσουν χωρίς θαυμασια όργανα ακρίβειας, χωρίς τά τελειότερα έπιστημονικά
μέσα τούς νόμου; τ ά ; οικοδομικά; τών ναών των Έ πεσκέφθην τό σπήλαιον τά ; Κούμης εις τόν κόλπον τ ά ; Νεαπόλεως. Εψιθύρισα άσθενώ; τό ό/ομα τοΰ ’Απόλλωνος ε ί; τό
μέρος, τό όποιον ονομάζουν τό στόμα τά ; Σ ιβύλλης. Έ π τ ά
φοράς τό βουνόν έπανέλαβε τήν ίεράν λέξιν, συγκλονιζόμενον
¿τό τάς βάσεω; μέχρι τά ; κορυφής του.
Ηκουσα μετά δέκα χ λιάδων άνθρώπων, ε ί; τό θέατρου
τάς Οραγγης, ε ι; την Προβιγκίαν μέ σφοδρόν άνεμ,ον μυκώ
μενον, τήν φωνήν τοΰ ΜοίΙΠΘί-βΐΐΙΙγ, όπως τήν άκούομεν εί;
τήν κλειστήν καί σχετικώς μικράν αίθουσαν του Γαλλικού
θεάτρου.
Η θαυμασια αυτη έπιστημη τών άπηχήσεων ποιο; τήν
κατέκτησε καί τήν μετέδωκε κατά τό ημισυ μόνον ε ί; τού;
Ρωμαίου; ή οί άρχιτέκτονε; τοΰ θεάτρου τά ; Έπιδαύρου ;
Ή φωνή σύρεται ει; τά ; καμ πύλα; τών βαθμιδών, ώ ; τό
φως εί; τάς καμπύλα; τοΰ ούρανοΰ. Φ αίνεται βτι ή Ε λ λ η 
νική επιστήμη έβάσισε τ ά ; παρατηρήσεις της, έστήριξε τά ;
κρχας τη ; έπι τών ουρανίων φαινομένων ως ή'ντλησε τ ά ;
καλλιτεχνικά; έμπνευσει; της ε ί; τήν άντίληψιν της περί
του θείου. Ποϊο; μεταξύ τών Ε λλήνω ν τάς σήμε.ον θά μάς
ίωση τήν κλείδα τάς έλληνικά; έπιστημη; ; Τοιαύτη άνα
κκλυψις θά άπέσπα τόν άνθρωπον άπό τ ά ; βαρβαρότητα;
Τ·ϋς νεωτέρας έπιστη μ η ;, ώ ; ή άρχαία τέχνη, άποκαλυφθεΐσα
εκ νεου δια τ ά ; Ιτα λικά ; Αναγεννήσεως, μάς άπέσπασεν
«τό τήν βαρβαρότητα τοΰ μεσαίωνος.
Η Έ λ λ ά ; είσέδυσε παντοΰ όπου δύναται νά είσδύση ή
«'θρωπινη έρευνα. Έ κάστην ημέραν α ί ίδικαί μ α ; άνακαλύψεις έπιβεβαιοΰν τ ά ; ίδικά; τ η ; καί λέγομεν : οί Έ λληνες
«¿γνώ ρ ιζα ν. Οί έξερευνηταί μας, οί ιατροί μ α ;, οί χ η μ ι» ‘ μας βλέπ.υν τήν έπιστήμην τών άρχαίων ίσταμένην ένώ*ών των και έπιζητοΰσαν τά δικαιώ ματα τά ; προτεραιότητό;
^ Ή άνθρωπίνη μορφή, τήν όποιαν ή Ε λλη νικ ή τέχνη
αθωρισεν 0ί; το καλλο; παση; έκφράσεως,είς τήν άκινησίαν,
Β «Ις τό^ Ό λύμτιον σχάμα, ε ί; τήν άλήθειαν πάση; στά'!ως
ΡέΧ9ι το!" όνομαζομένου σήμερον ρεαλισμοΰ καί
16Χ?<· τάς διαστροφή; άκόμη, ή άνθρωπίνη αυτη μορφή δέν
'/.εν ίσως δοθη ε ί; τούς διδασκάλου; τά ; άρχαιότητο^ άπό
^ » ειγματα, εις τά οποία ο καλλιτέχνης ζη τεί έπιμελώ ;
**! “εσείς καί συνθέτει δυσκόλω; τ ά ; έκφράσεις.
’ίουλιέττα Άδάμ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΤΗ
Ημερα λουσμένη με δάκρυα, πλημμυρισμένη άπό μ ελα γ.
L l*V’ ^κεπασμένη άπό μαΰρα σύννεφα οδύνης καί πόνου
^μερα υπέροχος, ένδοξο; καί μεγάλη, διακηρύττουσα διά
τών αίωνων και δια μέσου τοΰ πολιτισμοΰ τήν με* ίν νίκην τοΰ χριστιανισμοΰ, τόν έπιφανά θρίαμβον τη ;
Η·*5 αλλα συγχρόνως τό μεγαλείου, τήν ίσχύν,
’ ν υπεροχήν, τήν αύταπάρνησιν καί τήν άφοσίωσιν τάς έν

τώ Χ ριστώ α ν θ ^ κ ί γ η ς φύσεως, θυσιαζομένη; καί θνησκούI
υπ=.ρ μ ια ; ιδέας, ενος ιδανικοΰ, ενός σκοποΰ αγίου.
I Κατα .ηνηυ,έραν αυτήν, τοΰ μεγάλου, τοΰ παγκοσμίου
[ πένθους, ό Χριστό; έπαθεν, έσταυρώθη καί άπέθανεν, δχι ώ;
θεός ά λ λ ’ ώς άνθρωπο; Ώ ς άνθρωπο; ήσθάνθη δλα; τ ά ; άλ1 γηδό.ας, τού; πόνου; καί τάς βασάνου;, βλην τήν άγω νίαν
καί τήν οδύνην, ζ\χ Τά συναισθήματα εις ά ΰπόκειται ή
φθαρτή καί άσθενή; ήμών σάρξ. Ό λους τού; ηθικούς κλονι
σμού;, τού; έμπαιγμού; καί τ ά ; άδυναμία; τ η ; άνθρωπίνη;
φυσεω;. Ά λ λ ’ ή καρδία του ή θερμαίνουσα καί θάλπουσα
κα^ι βαυκαλίζουσα έν εύγενές ιδεώδες, τήν άνάστασιν τοΰ
άν°ρωπίνου γένους, τήν νίκην τάς ά .ε τ ά ς, τόν θρίαμβον τάς
αλήθειας, ή καρδία του ή πλημμυρισμένη άπό άγάπην ά π ε ι
ρον υπέρ τοΰ κόσμου βλου, ή καρδία του ή εύγενής κ «ί ή
μεγάλη, ή περικλείουσα κόσμον όλόκληοον ζω ά ; καί έλ π ίόων, υπέρ τών άλλω ν, ή καρδία του, ένω Ε κείνο; έπόνει,
επασχε και έλιποψύχει υπό τόν άκάνθινον στέφανον τοΰ μαρ
τυρίου, καί έψυχορράγει ύπό τού; προπηλακισμού; καί τ ά ;
χυδαία; ύβρεις, άπέδιδε τόν τελευταΐον α υτά ; παλμόν καί
τήν τελευταίαν τοΰ αίματός της σταγόνα υπέρ τών τα π ε ι
νών υβριστών καί άσπλάγχνων φονέων του, ύπέρ τοΰ άνθρώπου^τοΰ παραγνωρίσαντο; τήν θείαν άρετήν, καί βύσαντος
τα ωτα πεισμόνω; εί; τούς γλυκείς τάς άληθείας λόγους,
εις τα φω τεινά τάς σοφίας ρήματα, εις τάς έλπίδος τ ά ; πα 
ρηγορητικά; έπα γγελία ς.
Η φυσις, η νέκρα και άψυχο; φυσις, σκυθρωπή καί μελαγχολική, κατηφή; καί μαύρη, έξεδήλωσε πενθίμω; τήν
οδύνην τ η ;, πρό δισχιλίων έτώ ν, τήν ημέραν αυτήν, έπί τ φ
μαρτυρικοί θανάτω τοΰ πλάστου τ η ; καί τοΰ θεοΰ της.
^Καί ή ά/θοωτίνη καρδία άνάλγητο; καί ψυχρά περιέμενε
νά ίλη την φωτεινήν άλω τοΰ μαρτυρίου, κοσμοΰσαν τά μ έ
τω πα χιλιάδω ν μαρτύρων, οπω; πιστεύσνι, λατρεύσν;, καί
προσκύνηση τόν ενα καί μόνον θεόν τάς άληθείας καί τοΰ
φωτός, τόν μέγαν Θεόν τάς αιωνίου ’Αγάπης.
Έ κ το τε δισχίλια έρρευσαν έτη καί ό μ έγα ; καί ένδοξος
Σταυρός, τό ιερόν λείψανον τοΰ θείου μαρτυρίου, τό τίμιον
ξυλον τό συμβόλιζαν τόν χριστιανισμόν, τό παρήγορον έμ
βλημα τάς απείρου, τάς μεγαλοθύμου, τάς άνεξικάκου ά γά πης, υψοΰται ε ί; πάσαν γοινίαν τάς γά>·
Ο έπ ’ αύτοΰ Εσταυρωμένο; όχι άνθρωπος πλέον, άλλά
Θεός, σκορπίζει λάμψιν θείαν ε ί; πάσαν άνθρωπίνην καρδίαν,
λάμψιν μεστήν παρηγόρων έλπίδω ν, λάμψιν ύπισχνουμένην
κόσμον αιώνιον άληθείας καί φωτός, λάμψιν πληροΰσαν θάμβου; και άκτινων πάσαν δυστυχίαν, πάσαν πεσοΰσαν καί π ά σχουσαν υπαρξιν.
Γλυκύς καί γαλήνιος ό ’Εσταυρωμένο; είνα ι ό πολικό;
άστήρ τάς θρησκείας μας, ή άγκυρα τοΰ βίου μας, ή παρη
γοριά μας, ή μόνη καί ή ύστάτη έ λ π ί; μας.
Είναι ή πυξίς, ή όεικνύουσα, ε ί; τού; έχοντας πίστιν έ π ’
αύτάς καί κλυδωνιζομένου; έν τω κόσμω, τόν λια ένα τάς
αιωνίου Γαληνης, τ ά ; αιωνίου Ά ναπαύσεως, τά ; αιωνίου
Ευδαιμονίας
Μάρτιος 11)01,
Μαριέττκ,
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Η

ΜΑΓΙΣΣΑ
(Σ υνέχεια)

Εις την θύραν του γραφείου την φέρουταν πρύς την αίθου
σαν του σφαιριστηρίου είχαν φανη δυο παρηλια-.ς κυριαΐ,
καθ’ ην στιγμήν $ "Αννα άπηντα εις τον γέροντα Ε λ λ η νι
στήν. Ή μία άπύ τάς κυρίας αύτάς έφα-'νετο πλουσιω τάτη,
εάν έκρινε κανείς άπο τους πολυτίμους αδαμαντας, οι οπο~
έστόλιζαν την κεφαλήν καί το φόρεμά της καί άπύ έν περιδέραιον άπδ άληθι ά μαργαριτάρια, των οποίων κάθε κόκκος
ήτο χονδρδς ως λεπτοκάρυον. Διεκρίνετο ακόμη η χρυ**| *υ·
γένεια τής κυρίας αυτής άπδ τδ ταπεινόν, τδ δουλικον σχεδδν υφος τής συντρόφου της, η οποία κατ αν ιθ.σιν εφα
νετο, τουλάχιστον άπδ τα φορέματά της, σύζυγος η κανενδς άνωτέρου μέν άξιωρ.ατΐΛθϋ, αλλα πτωχοϋ, η μ.ητερα κ.α

I θά ίδοϋριεν άκόρΐ ! "Αν ήταν τουλάχιστον άπόχφγες, ύποI ρ.ονή !

Ξέρετε, είνε Ά ρ ρ ικ α νίδ α · είπεν ή κυρία ρ.ε τούς ωραίου;
άδάριαντιας. Δέν τήν εί’δετε πριν νά χορευγ ενχ χορύν παρα
I ξένον καί νά κάανγ τόσα τσακισριατα ,
Ά ! θά είναι αυτή pii τά πολλά έκατορ.ρ.ύρια, εεπεν ή κ.
I Βέρου, ή οποία άριεσως ήλλαξεν υφος.
^
^
Δέν βαρειέττε, άπήντησεν ή άλλη· ποιος τα ερ-έτρησε τα
έκατορρ-ύριά της; Καί έπειτα με το νάχγι χρήματα, θά πρέIπγ νά παρουσιάζεται σάν ρ,ασκ,αρεμενη ς τους χορούς μας,
IΜά καλέ γ tà τ ί τί μα; περνούν αυτοί οι ξένοι. Και δον εφθα-

Iσεν

αυτό- προτήτερα έβγαλε λογο, αληθινό λογο μ.έσα εις

τήν τραπεζαρίαν Άκοϋς λόγο εί; χορό καί κορίτσι μάλιστα.
Καί νά μή βρεθγ κανένας νά τήν σφυρίξϊ!· Τούς έχει ολους
ξελογιασμένους· καί τά κορίτσια μας τά σεμνά, τά καλά, τά
Iφρόνιμα ούτε χαριοσιά πιανουν κοντά της. Αυτές έχουν ση-

νενδς υπάλληλου τοϋ συρμοϋ, ως και ητο.
^
,,
»
Καλέ τι φόρεμα είναι αυτό ; είπεν ή κ. Βέρου ή μητέρα I μερα πέοασι . . .
*Η κ Βέρου, ή όποία είχε μάθει άπύ τον υίον της, ^ οτι
άκριβώς του άνωτέρου υπάλληλου, τδν οποίον η Αννα ειχε
ειχε γνωρίσει τήν Ά ννα ν καί ήτο μεταξύ των υποψήφιων,
γνωρίσει άπδ την κ. Παλξίδου εις τδ Ζάππειον κα τα την
των δυναρένων νά έχουν ελπίδας επιτυχ ία ς, ήτο πυλυ επιημέραν · ων άγώνων τής ξιφασκίας. Μή χειρότερα ! Τι έν
ε π ι φ υ λ λ ι ς

ΕΙΡΗ Ν Η

ΤΜ ΙΝ

Πρΐν παρίλθη μήν, ήλθεν ή πρώτη Ιπιστολή περιέχουσα χρήματα. Ό
Fritz ειχεν εβρει εργασίαν καί έλεγε ότι θά έστελλε^κάθε^ Ιβδομάδα^τας οι
κονομίας του. Έκράτησε τόν λόγον του. Ό υίό; ^ούτος ό ^ ο π ο ίο ς ^ άφησε χα
οικογένειαν καί άρραβωνιαστιχήν δια να υπαγη να εργασθή είχε καλώς ε’ννοή
σει τήν θείαν αότήν παραγγελί«ν. «Τ ίμα τόν πατέρα σου καί τό,ν μητέρα σου

I
I

I διά νά ευρης τήν ευτυχίαν είς τήν γήν».
>
Κ αί άληθώς ηύτύχησε. Πέντε έτη εΐχον παρέλθει άπό τήν «ναχωρησιν
του καί ή Sarah τόν Ιπερίμε··» πάντοςε. Πέντε έτη, τά όποια I πέρασε με υπομονήν έργαζόμενο; χωρίς ποτέ νά παραπονεθή, κ«ί κκτά τά όποία τακτικα
Δεν είνε όλοι όπεόθυνοι διά την τύχην των. Πολλοί τίμιοι κα· εργατικοί
κάθε έβδομάδα έσιελλεν επιστολήν περιέχουσαν πάντοτε τά αύτά χρηματικόν
άνθρωποι καταβάλλουν πολλά; ποοσπαθείχς διά ν αποφυνουν . ;
Λ >
I ποσόν.
ι
, „
.
ή όποία του; παρακολουθεί, και ομως δεν τδ χατορθωνου .
Οί κάτοικοι τής χωμοπόλεως τό Ιγνώριζον, καί έχαιρέτων την κυρα / et e
Νομίζει τις ότι αϋτη Ιξέλεξεν ώ ; κατοικίαν της τήν στέγην τών ουο.υχων
μέ περισσότερον σεβασμόν, άλλά κατά βάθος ένώπιον τού υιού Οπεκλίνονω,
αυτών άνθρώπων και όσον μεγαλήτεραι και πολυπ)ηθ=οτεραι είν- α. φ,
διά τόν Fritz ήτο ό χαιρετισμός ουτος.
δες των, τόσον ή τύχη φαίνεται ε’ις αυτούς αμείλικτος.
^
*
*
Φαίνεται δτι τοιούτου είδους κακή τύ/η κκτεδίωκε τήν κυρα θ e ^
Πρό τού Πάσχα μ!« όγκώδης έπιστολή έφθασε, περιέχουσα γενναίο, ποσόν
demblum. Είχε φήμη» δτι ήτο.Ιξαίρετος γυναίκα εις δλην τήν^ Αλοατικην
χ ρ η μ ά τω ν όλοι ήσαν ευχαριστημένοι. Ή Sarah είχε βιηθήσει τήν κυρ.
κωμύπολιν χα\ άλλοτε Ιχέρδιζεν άτό το μικο'ον μα/αζειόν τη,^αρκεια^ ^
Zetté νά καθαρίσουν τήν οικίαν.
ι»
ζή χωρίς στενοχωοίαν,άλλα άπό τίνος χρόνου τόνον τήν κατεοκασεν η τυχη
•Η έορτή τού Πάσχα έορτάζεται πρός άνάμνησιν τής εξοδου απο την Α ί
¿ ί . εΰρίσκετο καταχρεωμένη. * 0 πατήρ της B eer Taules ητο πολυ γεν
γυπτον καί είνε γοαμμένον εί, τήν Έ ξ ο δ ο ν «Θά φάγητε Ιπί έπια ήμέρ.ς^αρναίος. Βοηθών δλους τούς ουγγενείς και φίλους
Ισπαταλησεν ο ιγον κατ ^^
τον ά-υμον καί τάς ποώτας ήμέρας θά βγάλετε τό προζύμι «πο τας οικ.ας
γον δλην τήν μικράν του περιουσίαν καί τώρα
κανε'.ς δεν ΐ«*<π«το να ^
σας. Τόν πρώτον μήνα, τήν δεκάτην τετάρτην ημέραν το βράδυ, θά φαγετε
βαηθήση ήτο άκόμη πολύ εύτυχής, όπου είχε μίαν παλαιαν πολυθρόναν εις
ά ρ τ ο ν ά ζ υ μ ο ν έως τήν εικοστήν πρώτην
ημέραν^ τό βράδυ. Δεν θά υπαρχη
τήν κόρην του και μίαν θέ-ιν εις τήν τραπεζάν της.
, ,
προζύμιον είς τάς οικίας σας κατά τ ά ; Ιπτά αύτάς ήμέρας».
•ο υιός τής Jette δ Fritz, παιδί έξυπνο» κα'ι εργατικόνηκολουθειτο ίπ ιΆ λ λ ο τ ε έπώλουν πάν δ,τι Ιθεωρείτο ώς προζύμη, αλλά τώρα η πωλησ.ς
,η ς άπό τήν αυτήν κακήν τύχην. Ό τα ν Μ γ α ινεν εις κανέν εργοστάσιο» μετ
«ύτη δέν γίνεται παρά είκονικώς, πάντα δίδονται είς Χριστιανόν φίλον της
όλίγας ημέρας ό κύριος έπτώχευεν, ή ή κόρη τού εργοστασιάρχου τον αγα
οικίας, ό όποιος τά λαμβάνει καί τά πλητώνει καί τά έπιστρέφει μετά το 11«ποΟσε καί ήναγκάζετο να φύγη, διότι δέν ήθελε να φανή άπιστος εις την α 
σχα, λαμβά,ων όπίσω τά χρήματα, τά όποία έδωκε. Ή κυρα Zette ειχεν ε
γαπητήν αρραβωνιαστικόν Sarah Meyer. Μίαν φοράν εδρέθη^ παλιν^ εις την
πίσης παίξει αύτήν τήν κωμωδίαν καί πάντα ήσαν είς τάξ ν.
Ολα έλαμπαν
οικίαν της μητρός του χωρίς Ιργασίαν καί χωρίς χρήματα. Ό λ ο ι ύπέφεραν
είς τήν μικράν τραπεζαρίαν, τό πάτω μα νεοπίυμένον ητο σκεπασμένον με
Ιπί τινα καιρόν τήν πτω χείαν, τήν λύπην καί τάς στερήσεις, αλλα μιαν η
άμμον χίτρινην καί χόχκινην καί μπερτέδες κάτασπροι, ώ ; άνθη^τού έαρος, έμέραν b F ritz έλαβε μίαν άπάφασιν : ό German K o u g el, ό οποίος το; εστόλιζον τά παράθυρα. Είς τό ά«ρον τής μεγάλης τραπέζης ητο ή μεγα η
γνώριζε καί είχεν Ιμπιστοσόνην είς αύτόν του έίωκε τύ άναγκαίον χρηματι
πολυθρόνα διά τόν αρχηγόν τής οικογένειας καί δλον τά δωμάτων εμοσχοκόν ποσόν δια νά όπάϊη είς τήν Α μερικήν. Ό Fritz άπεφάσ.σε ν* ύπ.γτ,
βολούσε άπό τά ώραία άνθη μέ τά όποία τό είχε στολίσει ή S a ra h . Α ί δυο
καί να δοκιμάση καί έκιΐ τήν τύχην του.
,
γυναίκες είχαν ήδη έτοιμάσει τά άζυμα καί ή πρώτη σκέψις τής κυρας Zette
Ό λ ο ι ήκουσαν τήν άπόφασίν του λυπημένοι καί στενά,οντες, αλλα την
ήτο νά σιείλη τά δώρα καί τάς Ιλεημοσύνας, τάς οποίας κάθε ’Ιουδαίος
παρεδέχθησαν καί ή μήτηρ του τοΟ ήτοίμασε τα αναγκαία δια το ταξείοιον.
μοιοάζει τήν εποχήν αύτήν.
ν
Τήν βραδεία Ικείνην Ο Fritz έκάθητο μαζή με τήν Sarah πλησίον εις την
Ή Sarah μέ έ·,α μεγάλο πανέρι γεμάτο μέ μποτίλιες καί αζυμα διέτρεξεν
φωτιά. ‘ Ομιλούσαν όλίγα, ά λ λ ’ έκρατούσεν 6 ένας τό χέρι τού άλλου και αί
δλην τήν κωμόπολιν δ ά νά φέρη τά δώρα είς τόν ραββίνον, τόν ψάλτην,
(Ά λσα τιχή διήγησις. ’Ήθη και έ'θιμχ ’ Ισραηλιτών).

I
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ψυχαί των συνεννοούντο.
,
_ 0 ά C i περιμένω, είπε τέλος ή Sarah , και αν δέν έπανέλθης δεν θα υπανδρευθώ ποτέ άλλον, σου τό υπόσχομαι.
^
, ,
Τήν Ιπομένην πρωίαν ό Fritz ε’φυγεν, ό παππούς του τού εδωκε την ευχήν
του, ή μητέρα του καί ή άρραβωνιαστ.κή του τόν συνώδευσαν είς τον σταθρ·όν του σιδηροδρόμου.

τόν αρχηγόν τής φυλής, είς δυστυχείι οπαδούς τού Ταλμούδ καί είς πτωχούς
τινας Ε βραίους καί Χριστιανούς, διότι ή έλεημοσύνη τών 'Ιουδαίων δεν γνω
ρίζει όρια.
,
Ή πρώτη έσπέρα τής έορτής ίπ λ η σ ία ζεν ό παππούς Taules εκαθητο
πρό τής οικίας περ.μένων τόν αστέρα, δστις άναγγέλλε. τήν άοχήν τής δεκα-

φυλοοοτιχή είς τάς κρίσεις της.
Μά δέν είναι δέ καί τόσο άσχημο τύ φόρεμά της, εΐκ ε μέ
ταπεινότητα,λησμονησχσα δτι
είχεν επικρίνει πρύ ολίγου.
■Άσχημοι είναι οί τρόποι της, είπε θυμωμιένη τώρα ή κ.
Φερδη, σύζυγος εμπόρου, ό όποιος είχε πλουτησει, είς τας
’Ινδίας είς τύ εμπόριον τώνβαμβακερων υφασμάτων. Ά κουτε)
ττολύ άσχημοι. Καί διά νά μην άκουσθτί, διότι δέν ημποροϋσε νά κρατήσγ) τον θυμόν της παρέσυρε την κ. Βέρου
είς τύ σφαιριστηριον καί έκάθισαν ή μία παρά την άλλην
είς τον πρώτον σοφάν δπου ηύραν κενόν. Έ κ εΐ ό θόρυβος των
επί τοϋ σφαιριστηρίου συγκρουομένων σφαιρών καί αί συζητησ ις τών παιζόντων ημπόδιζαν νά ακούεται ή κ. Φερδ-ή
οσον πολύ καί άν έμεγαλοφώναζεν, οταν την έπιανεν ο
θυμός.
"Ασχημοι τρόποι !
Καραμπόλα, ηκούσθη φωνάζων, ενας άπο τού; ζωηρότε
ρους πα ίκτα ς τοϋ μπιλιάρδου ! Πάγκο ! ηκούσθη άλλος έκ
τών γύρω είς ένα μεγάλο πράσινο τραπέζι καθημένων άνδρ
πάσης ηλικίας. Ή κ. Βέρου άνεπηδησεν άπύ την θέσιν της
είς τύ άκουσμα τοϋ Μάγκου. Ή γο η φωνη τοϋ υίοΰ της,
τη; τέταρτης ημέρας και τής έβόομάδος του ΓΙάσχα. Τό σηυ.εΐον οτι ήτο
ώρα, οπως άρχ'ση ή προσίυχή εδόθη.δια τριών κτυπημάτων εις Ικάστην
ίσραηλιτικήν θύραν.
Άλλ* αίφνης θόρυβος χαράς ηκούσθη, ή<ουον άπό μακραν φωνάς χαράς
χαι θορυβώδεις χαιρετισμούς. Έ νας άνθρωπος ήρ^ετο μέ τόν όδοιπορικον
σάχκον εις τήν πλάτην, με μίαν ράβδον εις τήν χεΐρα, περιτριγυρισμένος από
ολην τήν νεολαίαν, ή όποί* τόν εχαιρετα. Έττάθη εις τον δρόμον και τήν αυ
τήν στιγμήν έσκυψαν άπό τό παράθυρον ή κυρα Zetté και ή S ara h .
— Εϊρη'νη δμΐν 1 ειπεν ό νεοελθών, τόν όποιον όλοι ένόμιζον διά ξένον.
— ΕΙρήνη κα\ εις σέ ! Του άπικρίθησαν οί άλλοι, άλλα τά παιδία Ιφώναζον «Πώς κυρα Goldemblum, δεν αναγνωρίζεις τόν Fritz σου ;
Να^, ήτο ό F riiz και ή χαρά δέν είχεν όρια. Ά φ ο υ ολοι τόν εχαρέτησαν
και τόν εφ^λησαν έπήγαν εις τήν συναγωγήν. ΤΙ προσευχή Ιτελειωσε, έπέστρεψαν είς τήν οικίαν και ό F ritz εις τόν δρόμον ήρχισε τήν διήγησιν του
ταζειδίου του.
Δέν δπήρχε πλέον αμφιβολία ή κακή τυχη έπαυσε νά τόν καταδιώχη, όιοτι
ό Fritz άπό τό Ιμπόριον, τό όποιον είχε κάμει εις τήν Άμερ.κήν εκέρδισε
πλέον άπό τριάντα χιλιάδας. Ή ποώτη του φροντις ήτο νά δπάγη εις τάν
German K au g el διά νά του επιστρέψη τά χρήματα, τα οποΐα του ει-^ε δανεί
σει καί τά όπυΐα εθεώρει ιερά και έ'πειτα ήλθεν εις τήν μητέρα του και εις τήν
άρραβωνιαστικήν του.
Κ ατά τό διάστημα αότό, τά άστρα εφάνησαν εις τόν οόρανόν και όλον
οί Τσραηλίται ήρχισαν νά Ιορτάζονν τήν πρώτην έσπέραν τής Ιορτής του
Π άσχα.
,
^ (
*0 πάππος Taules Ικάθισεν είς τό μεγάλο κάθισμά του πλησίον τής
τραπέζης, υπεράνω τής οποίας Ιλαμπεν ή Ιπτάφωτος λυχνία, πλησίον του
Ιλαβον θέσιν ή κυρά Je tté και ή Σάρα καί άπέναντι αότου ό Fritz
’ Εμ
πρός εις κάθε έ'να άπό αότους ήτο και άπό Ι ν βιβλίον π ρ ο σ ε υ χ ώ ν καταλλήλων
διά τήν έσπέραν εκείνην. Ο ί δύο άνδρες είχαν σκεπασμένην την κεφαλήν.
Είς τό μέσον τής τραπέζης ήσαν τρεις μεγάλοι άρτοι άζυμοι χωρισμένοι ό
εις άπό τόν άλλον μέ μίαν πετσέταν κατάλευκην, καί πέριξ τά διάφορα σύμ
βολα. "Ενα γλύκισμα μέ κανέλλαν εϊκόνιζε τόν πηλόν xat τον άσβέστην με
τά όποΐα ειργάζοντο οι Τσραηλίται εις τήν Αίγυπτον, 2να αυγον σκληρόν και
ραπάνια πρός Ινθύμησιν τής δυστυχίας και τής δουλείας.
Ενα κοκκαλον μέ
ολίγον κρέας εϊκόνιζε τό Πασχαλινόν αρνίον, και ο κόκκινος οίνος τό αιμα
4ντός του οποίου !)ούσθησαν οί Φαραώ. *0 πάππος Ιψαλλε την προσευχήν
τής ευλογίας— ή όποία άρχίζει τήν Ιορτήν έτειτα ό Fritz εσηκωθη και λα6ών μπρίκι έ/^υσε νερόν εις τα χέρι* του B eer, έπειτα όλοι έσηκωθησαν και
ήγγισαν τό πιάτο εντός του οποίου ήσαν οί *ρεΐς μεγάλοι άρτοι.
— Ιόου ό άρτος τής δυσχυχίας, τόν όποιον οί γονείς μας ε^αγον εις τη
Αίγυπτον, ειπον δλοι συγχρόνως* όποιος πείνα, άς ελθη να φα^η μαζή μας,
δστις ε!νβ πτωχός άς έλθη νά κάμωμεν μαζή Πάσ/α.
Τήν στιγμή» αυτήν έκτύπησαν εί, τήν πόιιτα, καί ένας ζητιάνος
«φού άντήλλαςαν άμοιβαΐον χαιρετισμόν έκάθησε είς τήν τράπεζαν.

ό όποιος είχε πάρει τύν ριισθό» του τήν ηαέρχν έκ,είνην, καί
είχε προεξοφλήσει, άφ’·5ί; ηρχιζε νά πα ίζγ τύ βράδυ εκείνο,
ριίζν ολόκληρον έξαριηνίαν. Ό σύντροφός του ό άξιωρζατικύς [).'ε τύ βραχιόλι καί τύν ριονύελον της προτεραίας, ό
όποιος έκέρδιζε είς δύο ώρας πέντε χιλιάδας δραχριάς, τοϋ
είχε δανείσει χιλίας πεντακόσια;. Κ α.αστρέφεται, είπεν ή
κ. Βέρου καί διηυθύνθη είς τύ πράσινο τραπέζι.
Ά λ λ ’ ενα βλέυ.ρια κεραυνοβόλον τοϋ υίοϋ της την καθηλωλωσεν είς τύ ¡κέσον τοϋ δωυ.ατίου υ.έ τύ στόαα ¡κισοανοιγριένον είς συμβουλήν, ριέ τύ εν ¡j.xτι ηαίκλειστον είς ιεΰρκα
παραιτησεως τοϋ πάγκου. Έστραφη λοιπύν όπισω καί έρριφθη μάλλον παρά εκάθισεν είς την θέσιν της.
Καλέ ρκη συγχίζεσθε, είπεν ή κ. Φερδη, άνκκόψασα διά
¡κίαν στιγρκην τύν θυρκόν της, έκ συρκπαθείας πρύς την αη τ έ 
ρα τοϋ παίκτου- παίζει άπύ την προίκα. Γ ιατί ώς έ'ρκαθα τά
έχετε σχεδύν τελειωικένα ¡κέ την Κάκια τοϋ Δηικου. Καλη
προίκα καί καλύ ρκέλλον ! Θά κληρονορκησγ δύω θείους, δηλαδη καικρ/.ιά τρακοσαριά χιλιάδες, ρ/.όνον κλήρο νοίκι ά Καί ρκέ
εν βλέρκρκα αυταρέσκειας καί [κίαν θωπευτικήν κίνησιν τοϋ
γαντοφορεμένου χεριοΰ της επάνω είς τύ θχυικασιον ¡καογαΌ Fritz μέ τό βιβλίον τών προσευχών Ιμπρός του είπε είς Εβραϊκήν
γλώσσαν : «Δ ιατί δλη αύτή ή τελετή ;»
— Είμεθα δούλοι είς τήν Αίγυπτον, άπεκρίθη ό γόρων, καί δ Θεο'ς μας
μας ήλευθε'ρωσεν.
Ά ρ ο ϋ καί πάλιν διηγήθησαν τήν ιστορίαν τών παθών τώ ν ’ Ισραηλιτών
εί; τήν δουλείαν καί είς τήν έξοδον τής Α ίγύ π ω υ , έ'καοτος έφαγε άπό τά
συμβολικά φαγητά, έπειτα ό γέρων ¿γέμισε ένα μεγάλο ποτήρι, τό όποιον εύρίσχετο Ιμπρός του καί ήτο προτδιωρισμένον διά τόν προφήτην Ή λίαν τόν
άγιον προστάτην τού ‘ Εβραϊκού λαού.
Ι ό δεΐπνον ήοχισε·ό Fritz ώμίλησε δία τήν διαμονήν του εί; τήν Α ίγ υ 
πτον. Ο Beer έ'κοψε τόν άρτον, ώς σύμβολο» τής διαβάσεως τής Έρυθρας
β α λ ά σ τη ς, καί έδωκε εις καθένα ένα τεμάχιον, καί Ιτελείωσε μέ τήν προσευ
χήν, τήν όποιαν συνήθως λέγουν μετά τό δεΐπνον.
— Fritz, είπε τέλος, άνοιξε τήν πόρτα.
Ό Fritz Ισηκώθη ή/θιξε τήν πόρτα καί έιτάθη είς τό πλάγι ενώ όλοι
έσιωποϋσαν. Ό προφήτης Ή λία ς εισηλθε άόρατος. "Οταν ό Fritz Ιπανέκλεισε τήν πόρτα καί ό άγιος, φανταστικώς, ή'γγισε μέ τά χείλη του τά δι
αότάν προετοιμασθέν ποτήρων, ήοχισαν καί έψαλλαν.
τ Ητο άργά όταν έπήγαν ν’ άναπαυθοϋν χωρίς νά ψάλλουν τήν έσπέραν
αυτήν τήν νυκτερινήν προσευχήν, διότι διαρκούσης τής νυκτός αυτής, ό Θεός
παγρυπνεΐ είς όλας τάς οικίας τών ’ Ισραηλιτών, όπως άλλοτε είς τήν Α ί
γυπτον.
Τήν Ιπομένην, κατά τό πρόγευμα, ένώ ήταν άκόμη είς τό τραπέζι, όλη
ή κοινότης ήλθε νά έπισχεφθή τήν κυρα Goltemblun· ό ραβΐνος, ό όποιος ήτο
μαζή των έπεθυμοϋσε ν’ άκοόση διά τήν ’ Αμερικήν, χαθώ; καί τό λοιπόν
πλήθοι, καί έγε νε μεγάλος θόρυβος μέσα εί; τήν μικράν τραπεζαρίαν καί
μόνον οταν ό Fritz άπαντών είς τάς διατταυρουμένας Ιρωτήσεις έλαβε τόν»
λόγον, άποκατεστάθη ή ησυχία.
Ιήν ημέραν αύτήν ό Fritz Ιξήλθε μαζή μέ τήν Σ άρ αν ή φύσις ή'ρχιζε νά
στολίζεται μέ τήν νέαν βλάστηοιν καί ό ήλιος έλαμπε χαρωπός.
Έκρατούντο άπό τό χέρι- τόσον ήσαν ευτυχείς, ώστε δέν ήδύναντο νά ο μ ι
λήσουν· τέλος ό Fritz είπε·
— Σάρα, έπειτα άπό ολίγον θά ύπανδρευθώμεν- είπέ μου, αγάπη μου, τί
προτιμάς, ζώκ καί άγροός ή ένα μικρόν Ιμπόριο. ;
— Ό π ω ς θέλεις F ritz, τού άπεκρίθη μειδιώσα, ό,τι σού αρέσει μού άρέοει, διότι ή λύπη σου εινε λύπη μου, ή χαρά σου χαρά μου.
”Ε ! λοιπόν θ’ αγοράσω τό κτήμα τοϋ Φραγκίσκου Σνέμιαν, ειπεν δ
Fritz- θα τό πάρω είς καλήν τιμήν, αύτά τό κάμνω δια τήν γραίαν μητέρα,
αυτό θά παρατείνη τήν ζωήν της.
— Ό ! Fritz μου, πόσον είσαι καλό;, είπεν ή Σάρα, ναι κάμω αυτό· θά
μας φέρη ευτυχίαν.
«Τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου διά νά

εΰρης τήν ευτυχίαν έπί

εισηλθε·
T,ii

(Sacher Masoch).
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ριταρένγον πεοιδέρκιον έψκίνετο ώς νκ έλεγεν : δτι είνοα αί
ελπίδες κκί τά ονειρκ τοϋ μέλλοντος ίκ ς , το ποσόν, τό ο
ποιον θκ πληρώσΥ) ολκ τκ χρέη κκί δλες τις τρ έλλε; τοϋ
υίοϋ σου, τδ έχω εδώ κρερικσαένον εις τό λκιρόν ρεου, εις
ενκ άχρηστον πρκγρικ.
Ή κ. Βέρου ¿¡Αειδίκσε ρ·έ κκποικν τώρκ κκί κύτη ύπερηφάνεικν δικ τδ ρ.έλλον τοϋ υίοϋ της κκί είπε : Έλπίζορεεν
κά τι κκλλίτερο. Νομίζω δτι έχει προτάσεις πολύ συμφερωτέρκς. Έ π ε ιτ κ τώρκ έγνωρίσθη κκί μέ την Άμερικκνίδκ κκί
φ κ ίνετκι νκ της άρέσ·/). Γ ικ τί ξέρετε ό Πκϋλος . . . .
Ή κ. Φερδη έξηγριωμένη την διέκοψε. Την Ά αερικκνίδκ
ό Θεδς φυλάξοι Ά μ ’ δέν βλέπετε, δ τι ό φίλος της κ. Π κλ
βίδου, «ύτδς ό έξώλης κκί ποοώλης της εχει ριχθγί. Κκί δέν
έμάθκτε τ ί ετρεξε !
Ό χ ι, είπεν ή κ. Βέρου, τί έτρεξε ;
Νκ ! ‘Η κ. Πκλβίδου ’πνίγε κκί τούς ηύρε κρυμμένους
'στην σέρκ κκί λέγουν δτι τούς έκκμε τέτοικ σκηνη . . . .
Τί λέτε ; κκλέ ! είπεν ή κ. Βέρου, η όποίκ δεν ήθελε
νκ πιστεύσγ, δτι ητο δυνκτδν νκ έχη προτιμηθγΐ τδ γεροντοπκληπκρον εκείνο, ώς έλεγε τδν Κώσταν, άπδ τδν υιόν
της.
Μ άλιστα, κύτδ ποϋ σΧς λέω . Φκντχσθ-ήτε δτι δεν έχόρευσε πκρκ μ ’ αύτδν τδν χορδν εκείνον τδν κοκκοτίστικο. Άφοϋ
κκί ό υιός μου, καταλαμβάνετε, ό υίός μου την έζητησε νκ
χορευσγ κκί ήρνηθη. Ό υίός μου, ό όποιος έχει χορεύσει
τότες φορές μέ την πριγκηπισσκν . . . .
Ό αξιωματικός μέ τδ βραχιόλι, ό όποιος μετά τά μ εγά 
λ α κέρδη του είχε πκύτει να παίζιρ, άφοϋ μετέβη εις τδ
γραφεϊον, επανήλθε πάλιν είς τδ δωχάτιον τοϋ παιγνιδιοϋ
κκί έπλησίκσε τάς δύω κυρίας.Ύ πεκλίθη πρδ τής κ. Φερδή,
τής έφίλησε τδ χέρι κκί νίρχισε νκ πλέκγ τδ έγκώμιον τής
ωραία; τουαλέττας της τής βραδείας εκείνης. Κκί ή m ad e 
m o iselle χορεύει βέβαια. Έ γώ έμπερδεύθηκα εδώ .. ..
Μ περδευθηκατε, άλλά εκερδίσατε, ενώ ό Πκϋλος, είπεν
ή κ. Βέρου, ή όποίκ δέν ήμπόρεσε νκ κρκτητν) ένα στενκγμόν . . . .
Θά κερδίτνι κλλοϋ, είπεν ό νέος αξιωματικός.
Χωρίς νκ άπαντήστρ κκί χωρίς, ί'σως, νκ τδ θέλορ ή κ. Β έ
ρου, έρριψεν ένκ βλέμμα τόσον απελπιστικόν πρός τήν διεύθυνσιν τοϋ γραφείου, ώστε ό αξιωματικός μέ τδν μονύελον
’σαν τ δ βλέμμα εκείνο νκ τοϋ έθιγε μίαν εύκίσθητον χορ
δήν, έστέναξε καί αυτός καί άπηντησε Α π ’ έκεΐ τίπο τε.
Έπρόλαβεν άλλος.
Κκλέ μά δλοι σας έτρελλαθηκατε μ’ αυτήν τήν ’Αμερι
κανίδα;
Μ άλιστα ! δλοι μας, είπεν ό αξιωματικός. Δέν πΧτε να
δήτε τούς γέρους δλους μέσα, ποϋ τάχουν χάσει- ό ένας τής
μ ιλεΐ άρχαΐκ ελληνικά, ό άλλος λα τινικ ά , ό τρίτος γράφει
ποιήαατα καί ό άλλος κλαίει άπδ συγκίνησιν καί ενθουσια
σμόν ! Δέν ακούσατε πρίν τδν γέρω Πκλβίόη, ο οποίος έχει
τήν θελκτικωτέρκν γυναίκα τοϋ κόσμου, ’ποϋ άπδ τδ στόμ.α
του δέν έπαίρνκτέ ποτε τρία λόγιχ, τ ί ρητορικήν άνέπτυξε
διά νά πλέξϊ) τδ έγκώμιόν της . . .
"Εν φροϋ-φροΰ συρομένης μετάξης καί άρωμα λεπτόν βιολ έττα ς κκί γέλω τες ζωηροί διέκοψαν τήν ομιλίαν τοϋ νέου
άξιωματικοϋ μετά τών δύω κυριών. Η κ Πκλβίδου είχε
κάμει τήν έμφάνισίν της διά τής μεγάλης θύρας τοϋ καπνιστηοίου, εύθυμος, γελαστή, κρεμασμένη φιλκρέσκως άπδ τδ
χέρι τοϋ πρδ ολίγου διευθύνοντος τδν χορδν άξιωματικοϋ,
τοϋ ήρωος τοϋ βάλς, τδν όποιον είχε φέρει, μετά τήν ε π ι
κίνδυνον δσον καί κωμικήν εκείνην πτώσιν είς την τραπεζα
ρίαν. ’Εκεί μέ μοναδικήν ευγένειαν καί αβρότητα καί μέ τδ
σπάνιον προσόν τών υποχρεωτικών περιποιήσεων ή κ
Πκλβίδου είχε μείνει μκζή του, τοϋ συνέστησε δ ,τι ύπήρχεν
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εκλεκτότερον, είς άναψυκτικά καί ορεκτικά, ¿κακολόγησε ο
λίγον μαζή του καί τδ άρχκϊον ένδυμα κκί τούς αρχαίους
χορούς μέ τήν συνειθισμένην ειλικρινή άφέλειάν της, καί 0τα ν επείσθη δτι είχε συνέλθει, τοϋ ¿ζήτησε νά τής δώση
τδ χέρι διά νά κάμουν μαζή τδν γϋρον τοϋ βασιλείου τοδ
συζύγου της, ώς ώνόμκ'.’ε τήν πλευράν αυτήν τοϋ σπιτιού
Πρέπει νά λεχθή δτι μέ πολλήν λύπην του ό ώραΐος χο
ρευτής έσηκώθη άπδ τδ άναπαυτικδν κάθισμα τής τρκπεζκ.
ρίκς καί άπεσπάσθη άπδ τδ τρυφερόν εκείνο tête à tête μετά
γυναικδς τήν όποιαν πάντοτε ¿θαύμαζε καί τής όποιας τδ σφρι
γηλόν κάλλος, κκί ή δλη θέρμη ζωή τδν είχαν φέρει είς μ ί
αν ηδονικήν χαύνωσιν, είς μίαν μ.έθην τών αισθήσεων, ή ό
ποίκ, έκν δέν είναι προάγγελος έρωτος, είναι δμ.ως βεβαίως
δείγμα έπικειμένης έκρήξεως μεγάλου πάθους.
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ματος 250 δρ. φαρίναν γαλλικήν. Κάματε μίαν τρύπαν είς τό μέσον χαι
προσθέσατε 35 δρ φρέσκον βούτυρον, 35 δρ. ζάχαριν χοπχνισμένην, 4 αυγά
τά άσπρα χαι τά κίτρινα μαζή, 80 δρ. προζύμι συν ιθισμένον xat άναλυμέ·
νον μέσχ είς ζεστό νερό, τόσον ώστε νά άρχέση διά νά ζυμωθή ή ζύμη χαι 2
χουταλιές ανθόνερο. Τά ζυμόνετε όλα μαζή χαλά, χαλά χαι τά άφίνετε άπό
τό βράδυ έως τό πρωί' είς θερμόν δωμάτιον διά νά άναόή ή ζύμη.
Τήν Ιπαύριον βάζετε 70 δρ. φαρίναν είς σορόν, χάμνετε τρύπαν είς τήν
μέσην θέτετε 10 δρ. φρέσκον βούτυρον, 20 δρ. ζάχαριν ψιλήν, 1 αδγόν χαι
ανακατώνετε χαι ζυμώνετε μαζή μέ τήν ζύμην τής προτεραίας. Πλάττατε
χαι στέλλετι είς τόν φούρνον.

