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— Μ ΓΝΩΜΗ MAX

Δια το ΑΡΣΑΚΕΙΟΝ.—Ό κ. Καραπανος,ό πατρικότατα 
μερίμνων διά τό ’Αρσάκειου, ό άγωνιζόμενός νά έπιβάλη 
υγιείς ιδέας, γνωρίζει άραγε δτι δέν είνε ή πρώτη φορά 

κατά τήν όποιαν ό οίκος τής σεμνής Παιδείας εγι- 
νεν οίκος εμπορίου:

Διδασκά/.ισσαι επιβάλλουν είς τάς μαθήτριας νά 
προμηΟεύωνται τά είδη των, καί συγκεκριμένως τής 
ποδιές των, άπό ώριομένα καταστήματα.

Αύτοΰ τοΰ είδους ή ταπεινότατη συναλλαγή, ή έξευτελίζουσα τήν 
Ιδέαν τοΰ διδάσκοντος, ή πσραλΰουσα πειθαρχίαν, ή συχαμερή έπί 
τέλους, δέν είνε δυνατόν νά λειψή :

«
ΤΟ ΟΔΕ ΙΟΝ. 'Έχει τά καλλίτερα στοιχεία τύ Ώδεϊον ’Αθηνών ύπό 

έποψιν Καθηγητών καί έχει τήν θερμήν υποστήριξη- τής κοινωνίας καί 
έχει περιουσίαν, δλα τά προαπαιτούμενα πρός πρόοδον.

Καί δέν προοδεύει.
Έλλειψις προόδου δέ. σταμάτημα, στασιμότης, θά είπή θάνατος.
Δέν γνωρίζομεν τί είμπορεΐ νά έχη είς τό ενεργητικόν του τό ’φδεϊόν 

μας. ή μουσική όμως καί ό τόπος δέν τό ή οί) άνθησαν άκόμη.
Τί νά κάμη άραγε ; Καμνει τίποτε ;

«
ΟΙ αςγερες.—"Q κ_ Βοΰρος άνεδείχθη ό μέγας εκμεταλλευτής τής 

’Αθηναϊκής ξενομανίας καί εννοείται ότι, άφοΰ μόνον περί ξενομανίας 
πρόκειται καί όχι περί φιλοτεχνίας, παρουσιάζει πρό τοΰ άγαθοϋ κοι
νού άπλούστατα δ,τι είνε διαφημισμένοι- ώς ξένον, μέ τελείαν αδια
φορίαν άν ή διαφήμησις άφορρ πολύ παλαιόν παρελθόν ή άν δέν 
καλύπτει είς άλλας περιστάσεις παρά μετριότητα.

Τώρα τό πείραμα έπανελήφθη μέ τήν Σάρραν Βερνάρ καί ή θεία 
άπήτει νά παράβλεψη τό κοινόν καί τοΰ χρόνου τήν επήρειαν καί τών 
παθήσεων τά αποτελέσματα καί νά έφοδιάση τό έν Παρισίοις φθίνον 
θέατρόν της μέ ναπο?Λ0νια. ό δέ κ. Βοΰρος νά δικαιωθούν άλλην μίαν 
φοράν αί άπό τήν αγαθοπιστίαν τών ’Αθηναίων προσδοκίαι του.

Είνε βέβαιον έν τούτοις οτι ή εΰπιστία έξηντλήΰη, προκειμένου περί 
τοϋ κ. Βούρου. άπό τά πολλά παθήματα καί ό δαιμόνιος ίμπρεσσάριος 
θά έπλήρωνεν ακριβότατα τά πράγματα τών υπολογισμών του άν δέν 
μετεχειρίζετο κόλπα.

Είνε δμως ΰβρις πρός τήν κοινωνίαν παρόμοιαι άπόπειραι καί ο κ. 
Βοΰρος μέ ίταμότητα πάντοτε φέρεται πρός τύ κοινόν, ίταμότητα ή 
οποία αύτήν τήν φοράν έτιμωρήθη μέ αηδίαν καί έκ μέρους του Τύπου 
μέ λοιδορίας καυστικωτάτας. Θά σωφρονισθή ;

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠ© ΕΝΑ ΜΗΝΑ
Μέσα είς μεγάλα ζητήματα έγεννήβη δ μήν αύτός.
’Εκείνο τό βράζον διαρκώς ήφαίστειον τών Κρατών τού Αίμου έξερ- 

ράγη καί πάλιν καί ή έκρηξίς του έκλόνισε καί τήν Κρήτην.
Καί ήρχισαν καί πάλιν αί δοκιμασίαι τοΰ Έθνους, αί αίώνιαι δοκι- 

μασίαι. μέ τάς οποίας έπάλαισε καί παλαίει άπ’ αιώνων δ νέος Προμή
θειας τών ’Εθνών.

"Ηρπασε κάτι Όλύμπιον δ Προμηθεύς αύτός διά νά βασανίζεται 
αιώνια. "Ηρπασε τό Φώς, τήν ’Ελευθερίαν, τήν Σκέψιν καί τά έδώρησεν 
είς δλον τόν κόσμον.

Οί άλλοι αρπάζουν δι' εαυτούς, άλλά αρπάζουν λαούς. "Αν υπάρχουν 
οί διαμαρτυρόμενοι θά σιγήσουν καί άν υπάρχουν οί ζητούντες δίκαια 
Οά κριθούν δμού μετά τών άδικων. Αύτό έγινεν, δταν ήρπασαν τήν Άν. 
Ρωμυλίαν οί Βούλγαροι, αύτό θά γίνη τώρα, 
δταν συγχωνεύη είς έαυτήν τήν Βοσνίαν καί 
τήν Έρζεγοβίνην ή Αύστρία καί διαματύ- 
ρονται οί Κρήτες διότι δέν τοΐς δίδεται δ,τι 
τοΐς ανήκει.

Καί έκεΐ κάτω είς τήν μαρτυρικήν νήσον 
επαναλαμβάνεται τις οίδε διά ποσοστήν φο
ράν τό "Αγιον Κήρυγμα τής Ένώσεως, τό 
κήρυγμα τοϋ άπ’ αιώνων Πόθου.

Ή μεγάλη άνισότης τής πολιτικής καί τό 
μέγα ανάποδοι-.

Ό ισχυρός αρπάζει καί κανείς δέν διστά
ζει δτι καλώς ηρπασε, ό ανίσχυρος τείνει 
τήν χεϊρα είς τό ίδικόν του καί δλοι αμφι
βάλλουν άν θά τό έχη.

’Απόστολος ’Εθνικός ό Βασιλεύς, μέσα είς 
τήν έλλειψιν άλλ.ης δυνάμεως διά νά προστα- 
τευθοΰν τά Ελληνικά Δίκαια, τά κηρύσσει 
άνά τάς Αΰλάς καί τά ’Ανακτοβούλια.

"Αν έπιτύχη, χίλιοι πετεινοί θά λαλήσουν 
τήν νίκην ώς ίδικήν των. "Αν δχι, χίλιαι γλαύ
κες Οά κρώξουν.

«

Μάς έκάλεσαν τούς "Ελληνας συνεργάτας 
τής 'Ελευθερίας οί Τούρκοι καί μάς ύπεδέ- 
χθησαν ώς τοιούτους. Έτεινον αδελφικήν 
χεϊρα καί έσφιγξαν άδελφικωτέραν.
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ΜΩΧΑΜΕΤ ΡΕΣΑΤ ΕΦΕΝΓΗ

Έπειτα, δταν ή ’Ελευθερία έζήτησε τά δίκαιά της, εύρέθημεν αύθά- 
δεις απαιτητοί, δχι αδελφοί, άλλ' έχθροί άξιοι πολέμου.

Καί έξεγείρονται οί Σμυρναΐοι καί έξεγείρονται οί Κωνσταντινουπο- 
λϊται καί υποχωρούν δσον είνε δυνατόν οί κυρίαρχοι, κυρίαρχοι όμως 
θέλοντες νά μένουν πάντοτε, κυρίαρχοι τήν υφήν, τοΰ αίώνος δμως περι
βεβλημένοι τήν νομιμότητα.

'Αληθινά, δέν είνε ή ’Ιδέα δύναμις δταν δέν νοείται.
Όσοι έχειροκροτήσαμεν τό νέον έν Τουρκίςι καθεστώς έσφάλομεν 

πολιτικός. Ή ’Ιδέα δέν επιβάλλεται είς ένα λαόν. Καί άν ολίγοι, οί Νεό- 
τουρκοι, τήν ένεστερνίσθησαν, άλλ’ είχον νά καλαΐσουν πρός συνήθειας 
αιώνων, αί όποϊαι κυριαρχούν είς τό αίμα τοΰ λαού, ίσως καί είς τό 
ίδικόν των.

Ό Πρίγκιψ Σαμπαχεδδίν έκηρύχθη είς τήν Κωνσταντινούπουλι ι
φιλελεύθερος καί έζήτησε πλήρη ίσοπολιτείαν.

Άπέτυχεν ό εύγενής ίδεολόγος καί ήτο επόμενον ν’ άποτύχη.
Σιγά, σιγά θά χωνευθοΰν αί νέαι ίδέαι καί Οά νοηθούν.
Ή αρχή έγινε. Καί εκείνη ή ’Ελευθερία, ή οποία φέρει τόν άδικούμε- 

νον πρό τοΰ αδικούντο; διαμαρτυρόμενον είς τήν Σμύρνην καί τήν 
Κωνσταντινούπολη- είνε άπόκτημα καί αύτή.

'Αρχίζει πάλη ιδεών καί θά νικήσουν έκεΐνοι, οί όποιοι έν εργασία, 
έν ύπερηφανείφ, μέ αποφυγήν διαιρέσεων Οά αντλούν δυνάμεις. Ό 
Έλλην έχει είς τό αίμά του τήν ελευθερίαν. .Δέν είμπορεΐ νά μή νικήση, 
είς ένα άγώνα ύπέρ αύτής, εκείνος, ό όποιος τήν αισθάνεται βαθειά.

«

Ζητήματα έξω καί ζητήματα καί έδώ, χαρτοπαικτικά.
Τριάκοντα άνθρωποι στήσαντες ύποπτους βωμούς είς τήν Τύχην, 

καταστρέψαντες οικογένειας, έξευτελίσαντες ωραίας υπάρξεις, γίνονται 
άφορμή μαχών είς τάς οδούς καί έξουθενόνουν κάθε ιδέαν πολιτικής 
δυνάμεως.

’Αγωνίζεται σθεναρός ό Τύπος κατά τών έξουθενωτών καί σφαλλο- 
μένη ή Πολιτεία, ήν αύτοί ύβρισαν, εξαναγκάζεται, εξαναγκάζεται 
μόνον, νά κλείση τούς ναούς τού ανόμου κέρδους, τοϋ κέρδους διά τό 
όποιον έθυσιάσθη άλλοτε είς Πρωθυπουργός.

Καί ή ’Ανομία, είς τό Κράτος τό άνομον, δέν κύπτει.
Τώρα θέλει μέ τόν Νόμον σύνεργαν νά έπιβληθή πάλιν καί οί διευ- 

Ουνταί τών χαρτοπαιγνίων εγείρουν άγωγάς κατά τού Διευθυντοΰ τής 
’Αστυνομίας. Προεοημείωσαν καί τήν οικίαν του μάλιστα!

Εϊδατέ ποτέ τόν Νόμον καλούμενοι- νά προστατεύση συχαμερωτέραν 
όπόθεσιν ;

«
Είνε περίεργος τής Βουλής ή πορεία.
Μέ μίαν ισχυρόν πλειοψηφίαν ή Κυβέρνησις εύρίσκεται πρό δυσχε

ρείων καί δυσφοριών καί πότε ό Πρωθυπουργός προβαίνει είς δηλώσεις 
περί τών Σαμιακών, δι’ας μετανοεί, πότε Υπουργοί διαφωνούν ενώπιον 
τής Βουλής, καί προκαλοΰνται ψηφοφορίαι καί αί άγωνίαι των. Υπάλ
ληλοι τρέχοντες είς ζυθοπωλεία καί οικίας καί ξενοδοχεία, αμαξών 
ορυμαγδός, τής άναγνώσεως τοΰ καταλόγου ή βραδύτης, τών αντιπο
λιτευόμενων ή χαιρεκακία.

Καί δταν μία ψηφοφορία έπρόκειτο νά συμπληρωθή δι' άλλης τήν 
έπομένην, ή κίνησις διεδόθη είς τάς επαρχίας καί έναυλώνοντο άτμό- 
πλοια έν Βόλφ καί έξαπεστέλλοντο ταχυδρόμοι έφιπποι καί έξαπελύοντο 
τηλεγραφήματα καί τηλεφωνήματα καί έκτακτα τραίνα έτρεχαν, δλα 
αύτά διά νά φέρουν τούς φίλους βουλευτάς νά ειπουν εν «ναι καί νά 
σωθή μέ τήν μαγικήν λέξιν μία Κυβέρνησις, κατά γενικήν ομολογίαν 
πλειοψηφούσα.

«
Καί είς δλα αύτά προστίθεται ή γλώσσα.
Ωσάν ό λαός καί δσοι γράφουν νά ειχον ανάγκην πατρώνων διά τήν 

γλώσσάν των. Καθηγηται τοΰ Πανεπιστημίου άναλαμβάνουν νά τήν 
φυλάξουν καί οί άπό καιρού είς καιρόν 
δΓ έπιστολών καί συνεντεύξεων είς έφημε- 
ρίδας εύρόντες εύκολοι-τρόπον διαφημίσει»;, 
ένεφανίσθησαν καί πάλιν καί βουλευταί ύπό 
πανσοφίας έλαυνόμενοι κηρύσσονται κριταί 
τής γλώσσης άλλά καί εύρίσκεται καί εκείνος, 
ό όποιος κτυπφ τούς αύτοκλήτους φρου
ρούς, άποκαλών αύτούς γλωσσοφύλακας 
καί φύλακας τών γλωσσικών λειβαδιών. 

Τό νά παθαίνωνται όσοι είνε κεκλημένοι 
νά έπιδράσουν μέ τήν γραφίδα των εις τήν 
γλώσσαν είνε εύλογον. Τό νά υπάρχουν 
όμως άνθρωποι άπό τής δέσεως των κριτών 
καί άπό τοΰ βήματος τής Βουλής θέλον
τες νά επιβληθούν, αύτοχειροτόνητοι, αδαείς 
προστάται ενός συστήματος, είνε άγνοια παν
τός ιστορικού δεδομένου.

Δέν δημιουργεΐται μέ έπιβολήν ή γλώσσα 
καί είνε θλιβερά ή απόπειρα αύτοδιαφη- 
(ΐίσεως έπί έκμεταλλεύσει μιας ιδέας, τήν 
οποίαν δλοι άσπαζόμεθα, άλλ’ δλοι έργα- 
ζόμεθα νά μεταδώσωμεν διά τής πειθούς. 

Δέν εϊχεν ή Βουλή άλλα καθήκοντα άπό 
τά ακαδημαϊκά καί δλα τά ζητήματά μας 
έλύθησαν, μένει δέ άλυτον τό γλωσσικόν;

Προτείνω νά συνεδριάζη ή Βουλή είς τήν 
’Ακαδημίαν. δημ. δημ.
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νάρχης, μέ πίστιν είς τό 
μέλλον τής Φυλής, πίστιν, τήν 
όποιαν τόσον βαθέως μετα
δίδει εϊς τούς δμιλοΰντας 
μαζύ Του.

Όταν ένεθουσίασεν δλον 
τό Γένος ή έν Τουρκίφ μετα- 
πολίτευσις καί τό ώθει είς 
παράφορους έκδηλώσεις χα
ράς ό πολιτικός ’Ιωακείμ δέν 
παρεσΰρθη άπό τό ρεΰμα, τό 
μέγα λαϊκόν ρεΰμα, μέ τό 
όποιον έχουν συμφέρον νά 
ρυθμίζουν τάς σκέψεις των 
οί άρχοντες τών λαών των 
διά νά είνε άρεστοί.

Δέν ήτο τό φαινόμενον 
έκεΐνοτοΰ Γενάρχου, ό όποιος 
έμενεν απαθής καί έπιφυλα- 
κτικός, δέν ήτον αγάπη πρός 
τήν Τυραννίαν καί δέν ήτο 
άκόμη θυσία είς τήν όποιαν 
θά ήθελε νά προσφέρη τάς 
φιλελευθέρους ιδέας ενός λαοΰ 
χάριν τών συμφερόντων τών 
υπηκόων του.

Ό ’Ιωακείμ δέν είνε άνε- 
λεΰθερος. Έβλεπεν δμως μέ 
δισταγμόν, δ,τι έπηγγέλλοντο όλοι, μίαν ίσοπολιτείαν άγαστήν.

Ίο πολιτικόν του δαιμόνιου δέν τόν ά'φινε νά πιστεΰση είς 
το θαύμα μεταβολής ιδεών αιωνόβιων καί δέν έφοβεΐτοτό νέον 
καθεστώς άλλά τάς ιδέας τάς οποίας εκληροδότησε τό παλαιόν.

Αί γνώμαι του όμως αΰταί ήγειραν τότε θύελλαν μεταξύ 
τών Ελλήνων. Συλλαλητήρια συνεκροτοΰντο, ή λέξις «προδό
της έπανελαμβάνετο, δλοι έβάρυναν μέ άπαισίους χαρακτη
ρισμούς τόν Γενάρχην καί εκείνος άκαμπτος, μεγάλος, δέν έφο- 
βήθη, δέν έπικράνθη, δέν ΰπεχώρησεν, άλλ’ έδέχθη δημοσιογρά
φους καί έξέφρασε μέν τήν χαράν του διά τά γεγονότα έπέπληξε 
δέ τούς έξεγειρομένους διά την έλλειψιν Ιπιφυλακτικότητος.

Αύτό είνε τό μέγα τοϋ αρχηγού.
Ν’ αντιτάσσεται εναντίον ενός λαοΰ δλοκλήρου, νά δέχεται, 

τάς θυέλλας τής λΰσσης του καί νά μή αισθάνεται λιποψυ
χίαν, νά βλέπη τό ομόφωνον καί δλα αυτά ούτε τήν πίστιν είς 
τήν γνώμην του νά σαλεύουν, ούτε τήν μεταβολήν εις τούς 
λόγους του νά έπιβάλλοθν.

Τίποτε. Ό ίδιος Ιωακείμ πριν φρυάξουν τά συλλαλητήρια, 
ό ίδιος καί τήν ημέραν καθ’ ήν έκλονίζετο δ θρόνος του.

Είπον δτι δ Τρικοΰπης ήτον δ πολέμιος τοΰ ’Ιωακείμ. ’Αλη
θινά αυτό έπρεπε νά είνε. Δυο μεγάλοι, δυο πιστεΰοντες είς 
έαυτοΰς, δέν ήτο δυνατόν άπό τήν στιγμήν καθ’ήν είχον διάφο
ρον γνώμην νά υποχωρήσουν δ εις απέναντι τοΰ άλλου. Καί είς 
τούς χαρακτήρας καί τών δύο αυτών δυνατών άνδρών υπάρχει 
τό κοινόν τοΰτο. Τό άκαμπτου πρό τών εξεγέρσεων τοΰ λαοΰ.

Ό λαός είνε αγνός, άλλ’ άπατάται. Τόν βλέπετε έξεγειρόμε- 
νον καί μετανοοΰντα διά νά διορθώση τό σφάλμα του, τό 
όποιον δει- δέχεται ώς σφάλμα καί δέν είνε δυνατόν νά δεχθή 
ό χωρίς συμφέρον σκεφθείς καί επιβληθείς. Άλλ’ δ αρχηγός 
δέν έχει τό δικαίωμα νά μετανοήση καί είνε μικρότερον τό

κακόν ηγέτου σφαλλομένου, 
άλλ’ άκλονήτου είς τάς γνώ- 
μας του, παρά ηγέτου πά
λι μβούλου.

Είπον δτι τά πράγματα έδι- 
καίωσαν τόν Γενάρχην. Δέν 
εξετάζεται αυτό έδώ. Διαγρά
φεται μόνον ό χαρακτήρ τοΰ 
’Ιωακείμ δ δυνατός.

Δυνατός διότι έσφυρηλα- 
τήθη τιάρα τοσάκις. ’Εξεγέρ
σεις, άγώνες, έξορίαι, δέν ήτο 
δυνατόν παρά νά χαλυβδο- 
ποιήσουν μίαν ψυχήν. Καί 
τιάρα τήν βλέπει κανείς τετρα- 
γωνοτάτην, ατάραχοι-, τολμη- 
ράν, βράχον κατά τοΰ όποιου 
επέρχονται κύματα καίθραΰ- 
ονται. Καί όλα αυτά, φαί
νονται όταν τόν ίδή κανείς 
καί συνομιλήση.

Είνε μεγάλη ή έπιβλητικό- 
της του.Ύιβηλός, ωραίος, αρ
χοντικός, υπερήφανος. Υπε
ρήφανος, όχι τυφωμένος. 
Θαλερός, μέ βαρεΐαν φωνήν 
σέ φιλεΐ, σέ δέχεται προση- 
νέστατα, τρυφερά προσηνώς. 
Καί έπειτα αρχίζει νά δμιλή. 

’Όχι νάδογματίζη. Νά συζηιή.
Καί έκεΐ δταν συναντούν οί λόγοι του τόν άντίπαλον, όχι 
τόν άντίπαλον έν ίδέαις, άλλά τόν άντιπολιτευόμενον, τόν συν
τρίβουν. Δέν είνε λόγοι εκείνοι. Δέν είνε ογκόλιθοι. Κεραυ
νώνει τότε δ ’Ιωακείμ. Ήκουσα ’Αρχιερείς νά δμιλοΰν κατα 
τοΰ Πατριάρχου ή κατά τών αντιπάλων του. Αυτοί θέλουν νά 
σμικρύνουν τόν καθ’ οΰ φέρονται. Ό ’Ιωακείμ δέν τό κάμνει 
αυτό. Αυτός πατά κατακέφαλα τήν ιδέαν του. Δέν σοΰ λέγει: 
«Εκείνος έκαμε αυτό ή τό άλλο σφάλμα». Σοΰ λέγει:, ’Εκείνος 
έκαμε δ,τι έπρεπε νά κάμη και είνε αξιέπαινος δι’ αυτό, τώρα 
υποφέρει δΓ όσα καλά έκαμε, διότι αυτό άπαιτεϊται άπό τάς 
περιστάσεις. Νά μή παραπονεϊται. 'Όποιος έπολέμησε θά πλη- 
γωθή». Άλλά παραπονεϊται καί τότε ό Ιωακείμ τοΰ φράζει τό 
στόμα. ’Έχει έχθροΰς—κάθε δυνατός έχει τους εχθρούς τοι> 
δικαιολογημένους ή όχι,—ά?Λά τούς έχθροΰς του δ ’Ιωακείμ, 
δταν άντιφέρονται είς τήν πολιτικήν του, όχι προσωπικούς 
έχθροΰς, δέν τους υπονομεύει. Τούς κτυπά φανερά.

Δέν είνε γνωστόν άν έκρυψε τά διανοήματα' του ποτέ. Είνε 
φανερόν δτι πολλάκις ήδύνατο νά συμφεροντολογήση καί νά 
κάμη καί δέν τό έκαμε.

Ποιος είμπορεΐ νά κρίνη τόν ’Ιωακείμ, δν δέν σιγήσουν τά 
πάθη, τά όποια έφθασαν νά τοΰ άρνηθοΰν καί πατριωτισμόν 
άκόμη καί δέν έλθη ή Αυγή τοΰ Χρόνου νά φοιτίση τήν 
Αλήθειαν;

Παλαίει δμως δ 'Ιεράρχης, παλαίει μέ σθένος εναντίον λΰσ- 
σης, μέ ένθουσιασμόν διά τά δικαιώματα τοΰ Γένους Του, καί 
παλαίει άτάραχος, σταθερός, ΰβρίζόμενος, πικραινόμενος, άλλά 
μή ΰποχωρών.

Ούτε άντίδρασιν γεννούν, ούτε ΰφίστανται τήν καταδρομήν τοΰ 
λαοΰ, οΰτε τόν φέρουν εις τήν θέσιν νά μεταγνώση, οΰτε παλαίουν 
καί πάσχουν όπως παλαίει καί πάσχει δ ’Ιωακείμ, οί μικροί.



4 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1908

ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

------------  ώρα, οπότε τά ημερολόγια κατακλύζουν τάς προθήκας 
τών βιβλιοπωλείων, ας άναμνησθώμεν τών προγό
νων των. Είνε έκ τών παλαιοτάτων πλέον βιβλίων, 
ελληνικόν ήμερολόγιον έκδοθέν τώ 1819 μέ τήν επι

κεφαλίδα: Ήμερολόγιον τοΰ σωτηρίου έτους 1819, αωιθ, 
έρανισθέν και τύποις έκδοθέν ύπό Γεωργίου Ρουσιάδου. Έν 
Βιέννη έκ τοΰ ελληνικού τυπογραφείου δέ Χιρσφέλ».

Τό ήμερολόγιον δέν εινε κοι
νόν καλανδάριον. Εινε δυνάμεθα 
νά εϊπωμεν, ό πρόγονος τοΰ 
Ημερολογίου Βρεττοΰ,εννοείται 
τηρούμενων δλων τών αναλο
γιών τής προόδου, ή οποία έπετε- 
λέσθη έκτοτε καί ή οποία έφέ- 
τος διά τό ήμερολόγιον μας 
έφθασεν εις τό ά'ωτον. Τυπωμέ
νου είς 12ονκαί περιλαμβάνον 88 
σελίδας άνευ άριθμήσεως, περιέ
χει τούς «Αύτοκράτορας καί βα
σιλείς τής Ευρώπης κατά στοι- 
χεϊον» τούς «Πατριάρχας τής 
Μεγάλης τοΰ Χριστού Έκκλη
σίας» καί τήν «Τεράν Σύνοδον 
τής Κωνσταντινουπόλεως».

Έπιπροσθέτως τό ήμερολό
γιον Ρουσιάδου περιέχει ύπό 
γενικόν τίτλον < ποικιλοτερπές 
προσάρτημα» ποιήματα, μύθους, 
αινίγματα, παραγγελίας οικια
κής οικονομίας, τάς έμπορικάς 
τήςΈλλάδος πανηγύρεις καί τήν 
«άναχώρησιν τών ταχυδρόμων 
άπό Βιέννην διά Κων/πολιν».

Τό ήμερολόγιον τοΰ 1819 
φέρει εις τήν προμετωπίδα ξυλο
γραφίαν, παριστώσαν αστρονό
μον καθημενον έπί δίφρου πρό 
τραπέζης, έπί τής οποίας υπάρ
χει μία ύδρόγειος σφαίρα, γνώ- 
μων καί μελανοδοχεϊον. Δεξιά 
τοΰ αστρονόμου φαίνεται κρε
μασμένος πίναξ παριστών ένα 
κομήτην, τήν σελήνην και τούς 
αστέρας. Ό αστρονόμος παρατη
ρεί διά τηλεσκοπίου τόν ουρανόν. 

Καί τώρα έν βλέμμα είς τό 
περίεργον περιεχόμενον.

Είς τό «ποικιλοτερπές προ
σάρτημα» ύπάρχουν ποιήματα, 
παραθέτομεν δέ στίχους άπό έν έξ αύτών διά νά γνωρίσητε 
ποίησιν της έποχής.

Ο ΚΑΙΣΑΡΟΒΑΣΙΛΕΥΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΙΟΣΗΦ
(Έπ’ εύκα^Ια τών έν Αύστρία τελούμενων έορτών τής έξηκονταετηρίδος 

άπό τής εΐς τόν θρόνον άναρρήσεώς Του)

ΚΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΟΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ
Οί οφθαλμοί οί γαλανοί, λάμπουν ζωηροτέρως. 
Οί γαλανοί ’ναι θελκτικοί, δταν νικά δ έρως.
Όξύτερα οί μελανοί δύνανται νά νικήσουν 
Στερρότερα δ’ οί γαλανοί κρατούν, δ,τ’ αποκτήσουν. 
Οί μελανοί μέν τήν ψυχήν δείχνουν ζωηροτέραν. 
Καρδίαν δέ οί γαλανοί πολύ ζωηροτέραν. 
Ή μελανών καρδία μέν, άλλάσσ’ ούχί δυσκόλως. 
Τών μελανών δέ οφθαλμών, ούχί τόσον ευκόλως. 
Οί μελανοί πλέον πολύ όξύτερα κεντρίζουν. 
Μέ θέλγητρον δ’ οί γαλανοί ήδύτερον φλογίζουν. 

’Οξύτητα οί μελανοί έγκρύπτουν πνευματώδη. 
Καρδίαν δέ οί γαλανοί διόλου νεκταρώδη.

Παρ’ δλα τά περίεργα τών «ξωηροτέρως» καί τών οφθαλ
μών, οί οποίοι έχουν καρδίαν «νεκταρώδη» ή μή, θά ομολο
γήσετε δτι οί χαρακτηρισμοί είνε αρκετά έπιτυχεΐς καί ό ’Έρως 
δέν έκρινεν άστόχως.

Περίεργον είνε καί τό κεφάλαιον: «Περί μισευμοΰ Πόστας 
άπό Βιέννην διά Κωνσταντινούπολη·, Σμύρνην, Σέρρας, Θεσ
σαλονίκην και Βετόλια».

’Απ’ αύτό εΐμπορεϊ νά κρίνη κανείς εϊς ποιαν πρωτόγονον 
κατάσταση· ήτο τότε ή συγκοινωνία.

«Είς καθένα μήνα, γράφει τό Ήμερολόγιον, άναχωροΰν 
δύο ταχυδρόμοι άπό Βιένναν διά Κωνσταντινούπολη·· δηλ. 
είς τήν πρώτην τοΰ μηνός (κατά τό νέον ήμερολόγιον, αν ή α' 
πίπτει τρίτην ή Παρασκευήν ημέραν- εί δέ μή, τήν ακόλου
θον τρίτην ή Παρασκευήν) καί είς τάς ι$ τοΰ μηνός.

«Άν δμως ή 15 πέση είς Τρίτην ήμέραν, τότε άναχωρεϊ 
ό ταχυδρόμος τήν άκόλουθον Παρασκευήν- αν δέ εϊς Παρα
σκευήν, άναχωρεϊ τήν άκόλουθον Τρίτην. Διά Σέρρας άναχω
ροΰν ομοίως δύο ταχυδρόμοι καθένα Μήνα διωρισμένως, τήν 
όγδόην ήμέραν άφοΰ άναχωρήση διά Κωνσταντινούπολη·· καί 

διά Βετόλια τήν άκόλουθον Τρί
την ή Παρασκευήν άφοΰ άναχω
ρήση διά Σέρρας· δηλ. αν διά 
Σέρρας άναχωρήση Τρίτην, διά 
Βετόλια άναχωρεϊ τήν άκολου- 
θοΰσαν Παρασκευήν καί αν 
Παρασκευήν τήν άκολουθοΰ- 
σαν Τρίτην».

«Άπό τήν Κωνσταντινούπο
λη·, Σμύρνην καί Σέρρας άνα
χωροΰν ομοίως δύο ταχυδρόμοι 
καθένα Μήνα διά Βιέννην δηλ. 
άπό Κωνσταντινουπόλεως τή ίο 
καί 25. Άν τύχη δέ εορτή, μίαν 
ήμέραν έπειτα ή προτήτερα.Άπό 
Σμύρνην άναχωρεϊ τή α' καί ιε' 
Άπό Σέρρας άναχωρεϊ τή 8 καί 
2φ· καί άπό Θεσσαλονίκην 2 ήμέ- 
ραςπροτήτερα" δηλ. τή 6 καί 22».

Αύτή ήτον ή συγκοινωνία 
τοΰ ι819 άραιά καί πολύπλο
κος έν ταύτφ, έξαρτωμένη άπό 
τάς Τρίτος καί τάς έορτάς.

Άπό τό κεφάλαιον τών εμπο
ρικών έν Έλλάδι πανηγύρεων 
μανθάνομεν καί τήν έκτασιν, ή 
όποια άπεδίδετο τότε είς τήν Ελ
λάδα, άνευ διακρίσεως μακεδο
νικών ή είς άλλο μέρος κειμένων 
πόλεων. Μέ τάς ή μερομηνίαςτων 
μνημονεύονται εμπορικοί πανη- 
γύρεις τελούμενοι εϊς Ζητοΰνι, 
Περλεπέ, Σλίβενον, Έλασσώνο, 
Μαΰρον’Όρος, Νευροκόπο, Πο- 
γωνιανήν, Ούζουντζόβαν, Για- 
νιτζά, Πετρίτζι, Κιρβέν χάνι.

Τό ήμερολόγιον περί τοΰ 
οποίου πρόκειται φέρει τόν επί
λογον: «Άντό παρόν πονημά
των μου φανή άρεστόν είς τούς 
άναγνώστας, θέλει έξαξολουθή σω 
κατ’ έτος (ύγείας οΰσης) τήν έ’κ- 

δοσιν αύτοΰ, επιμελούμενος νά πλουτίζηται μέ περισσοτέρας 
ωφελίμους καί άξιαναγνιόστους προσθήκας. Ό εκδότης».

Εϊς τό ι82Ο ό Ρουσιάδης έξέδωκε νέον ήμερολόγιον «Χρο
νικόν προγνωστικόν ή καλενδάριον παντοτεινόν άπό τοΰ 179& 
άχρι τοΰ 1924 έτους, έκ διαφόρων παλαιών εκδόσεων έρανι- 
σθέν καί μ’ άναγκαίας καί ωφελίμους είς τόν κοινωνικόν βίον 
σημειώσεις πλουτισθέν».

Ήτο τό χρονικόν αύτό παρεμφερές πρός Καζαμίαν προλέ- 
γον «Εύκαρπίαν μέν καί Εύθυνίαν εϊς τά Γεννήματα, είς τόν 
Οίνον καί τό Μέλι, είς τά Λινάρια, είς τό Έλαιον, είς τό 
Μετάξι καί τά Όψάρια, άλλ’ άμα Επιδημίας Ασθενειών 
(δθεν οί άνθρωποι πρέπει εϊς τό φθινόπωρου νά μή πίνωσι 
Νερού καί νά μή τρώγωσι πολύ) ... καί άλλαχοΰ δτι « πολλοί 
κακοί καί αχρείοι Άνθρωποι θέλουν φθάση είς μεγάλα άξιώ- 
ματα πρός Δυστυχίαν τής Άνθρωπότητος μεγαλητέραν», μέ 
κεφαλαία πάντοτε τά αρχικά τών σπουδαιοτέρων λέξεων καί 
ιδίως τών ούσιαστικών.

Τό ι82Ι δμως δέν έξεδόθη πλέον ήμερολόγιον άπό τόν 
Ρουσιάδηυ. Δέν έφάνη άρεστόν τό πονημάτιον ή έφάνη αρκε
τόν τό δτι ό συγγραφεύς τών χρονικών τοΰ ι82Ο προλέγει τί 
θά γίνη έως τό 1924 δηλ. καί εντός δέκα έξ έτών άκόμη άπό 
έφέτος, καθιστών άχρηστον νέαν έκδοση· τοΰ βιβλίου διά εκα
τόν τεσσαράκοντα ολόκληρα έ'τη.

Γ. ΡΟΪΑΟΤ
Ο ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

(Ό καλλιτέχνης μας κ. Γ. Ροιλός εύρίσκεται 
έν τώ μέσφ ημών μετά μακοοτάτην άπηυσίαν. 
’Επ’εύκαιρία, ή Εικονογραφημένη· σπεύδει νά 
γνωρίηη τόν συμπαθή φίλον της είς τούς συν
δρομητής της δημοσιενουσα δύω έργα του. ών 
τό εν άνωτέρω τό δ’έτερον έν τή ·» σελίδι|.
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ΜΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΒΟΥΛΗ

"sBg:*  ώρα δπότε μετερρυθμίσθη ή αίθουσα τής Βουλής και 
έκαλλύνθη δέν εΐνε δσκοπον νά ρίψωμεν εν βλέμμα 

yMjg πρός τους τόπους, εις οΰς συνεδρίαζον οΐ πρώτοι κοι- 
νοβουλευτικό! αντιπρόσωποι τής Ελλάδος.

Εϊς τους τόπους εκείνους, εις ους συνέρρεον μαύροι άκόμη 
άπό τήν πυρίτιδα τών μαχών οί ήρωες τού Άγώνος διά νά 
λύσουν ζητήματα ύπάρξεως τής Πατρίδος, δέν ελειπον ούτε οΐ 
περίεργοι, μεταξύ δέ αύτών προσετέθη κάποτε καί γυνή, καίτοι 
τότε αί περί χειραφεσίας ιδέαι δέν ήσαν γνωσταί, χειραφεσίαν 
έννοούσης τής Έλληνίδος τό νά προστρέξΐ] εις τά πεδία τών 
μαχών, δπως έκαμεν καί ή κατωτέρω άναφερομένη μόνη κάτο
χος τού ανυπάρκτου εϊς τόν κοινοβουλευτικόν χώρον θεωρείου 
τών κυριών.

Πρόκειται περί τής έν Τροιζήνι συνελεύσεως τού 1827.
'II συνέλευσις αύτή ώς αρχαία εκκλησία συνεζήτει εϊς τό 

ύπαιθρον. Είς κήπος τής Τροιζήνος μετεσκευάσθη εϊς βουλευ- 
τήριον κατά εντελώς πρωτότυπον τρόπον.

'Απλούστατα, οΐ στρατιώται μετέφερον εϊς τόν κήπον όλίγας 
δοκούς καί έσχημάτισαν τήν αίθουσαν. Εις τό μέσον ήτο εύαν- 
θής λεμονέα, αύτή δέ άντεπροσώπευε τό ΙΊροεδρεΐον καί κάτω
θεν τών κλάδων της, στηριζόμενος εις τό κορμόν της, έκάθητο 
επί σκαμνιού ό Πρόεδρος τής Συνελεύσεως. Γύρω αΐ δοκοί 
έτοποθετήθησαν τετραγωνικώς καί αύται ήσαν τά εδώλια τών 
πληρεξουσίων, έκτος τού Κολοκοτρώνη, ό όποιος εύρήκε καταλ- 
ληλότερον κάθισμα μίαν άλλην λεμονέαν δεξιά τής πρώτης. 
'1! λεμονέα αυτί] ήτο δισχιδής καί ό γέρων πληρεξούσιος έκά
θητο, άναπηδών μέ ευκινησίαν παιδιού, υψηλότερα τών άλλων 
συναδέλφων του καί κινών τούς πόδας εϊς τό κενόν.

Έλησμόνησα νά προσθέσω δτι. τό Προεδρεΐον συνεπλη- 
ρούτο άπό μίαν τράπεζαν χονδροειδώς καρφωμένην, έπϊ τής 
οποίας έστιλβε κώδων. Καί δεξιά μέν έκάθητο κατά γής «διπλο- 
πόδης-, δπως γράφει ό Δραγούμης, δ 
Γραμματεύς τής Συνελεύσεως < άναδη- 
φών καί μελαίνων χαρτιά», άλλος δέ. 
Γ ραμματεύςί'στατο ό'ρθ ιος άριστερά άνα- 
γινώσκων τά πρακτικά καί τάς άναφοράς.

Έν βλέμμα εϊς τήν αίθουσαν τώρα. 
Οΐ πληρεξούσιοι έ'φερον κατάτό πλεΐ- 

στον έλληνικά ενδύματα, φουστανέλλας 
οΐ μέν, βράκες άλλοι, τζουμπέδες δλί- 
γοι, καπότας.Όλίγοι έ'φερον ευρωπαϊκά 
μεταξύ τών οποίων ό Τρικούπης, δ Μαυ- 
ροκορδάτος, δ Νέγρης καί τινες άλλοι.

’Ακροατήρια ύπήρχον καί τότε δχι 
δμως τόσον θορυβώδη δσον τά σημε
ρινά. Δέν έπεδοκίμαζον μέ χειροκροτή
ματα τούς λόγους τών ρητόρων, ούδ’ 
άπεδοκίμαζον, διότι άγριοι οΐ στρατιώται 
τοϋ Νικηταρά, φρουράρχου τής συνε
λεύσεως, ήσαν έκεΐ έτοιμοι νά έπιβάλ- 
λουν τήν σιγήν.

Κάποτε δ διδάσκαλος Γενάδιος, δη
μοκράτης δδυσώπητος, κατεφέρετο κατά 
τοΰ τίτλοι’ «’Εκλαμπρότατος», άποδιδο- 
μένου έπισήμως εις τινας τών άνδρών 
τοΰ Άγώνος. Ούτε δ Μαυροκορδάτος, 
είπεν, ούτε ό Κουντουριώτης ή δ Κωλέτ- 
της εΐνε πυγολαμπίδες ώστε νά λάμπουν 
καί νά δικαιολογούν τοιούτον τίτλον. 
Τότε οί άκροαταί δέν έκρατήθησαν καί 
τόν έπευφήμησαν, καί αυτοί δέ οί στρα
τιώται, δταν έλύθη ή συνεδρίασις, συνω- 
θοϋντο γύρω του προθυμοποιούμενοι 
ποιος πρώτος νά τοΰ προσφέρη καφφέν.

Τότε άνεφάνη καί ή πρώτη γυνή ή 
παρακολουθούσα έν τή νεωτέρφΈλλάδι 
τάς έπισήμους πολιτικός συζητήσεις.

Η A. Y. Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΣΑΜΠΑΧΕΔΙΝ
Αντάξιος υίός τοΰ Μαχμούτ Δαμάτ Παοσά γαμβρού τής 

Α.Α.Μ. τοΰ Σουλτάνου’Αβδούλ Χαιύτ Χάν Β .
*0 συμπαθής φίλος μας καί μόνος Προστάτης τών ’Λπαρα- 

γράπτων Προνομίων τών έν Τουρκίφ όμογενών.

Ήτον ή Μαντώ Μαυρογένους. Ή Αντιστράτηγος αΰτη — 
διότι έφερε τόν βαθμόν αύτόν — έφερε ιιαύρην τοαλέτταν μέ 
χρυσά σειρήτια καί πίλον ευρωπαϊκόν, τόν όποιον οί σύγχρο
νοί της μέμφονται ώς ούχί τής τελευταίας μόδας. ’Αφού έπιό- 
λησε τήν έν Μυκόνω περιουσίαν της, ήγωνίσθη εϊς τά πεδία 
τών μαχών, περιήλθεν δμως είς διαφοράς μέ τόν Αρχιστρά
τηγον Ύψηλάντην καί ύπέβαλεν έναντίον του άναφοράν εϊς 
τήν Συνέλευσιν, δριμυτάτην.

'Ως έκ τούτου παρηκολούθει πάντοτε τάς έργασίας τοΰ έθνι- 
κοΰ συνεδρίου καί διά νευμάτων πρός τόν Πρόεδρον έζήτει 
ν’άναγνωσθή ή αναφορά της, πράγμα δμως τό δποϊον δέν έγινε.

Τοΰ υπαιθρίου έκείνου βουλευτηρίου, τό όποιον τιί ολίγα 
δένδρα δέν ήδύναντο νά προστατεύσουν άπό τόν ήλιον καί 
τήν βροχήν, Πρόεδρος ήτον ό Γ. Σισίνης έξ ’Ηλείας ιατρός, 
κοτζάμπασης, άποβαλών δμως τό κοτξαμπασίδικον ύφος ώς έκ 
τής παιδεύσεώς του. Ήρχετο πάντοτε βιαστικός εϊς τήν Συνέ- 
λευσιν καί άμέσως μέ τόν κώδωνα έκήρυσσε τήν έναρξιν τής 
συνεδριάσεως. Βήμα, ώς έννοεϊται, δέν υπήρχε καί οΐ πληρε
ξούσιοι ώμίλουν άπό τής θέσεως των, λησμονοΰντες δέ συχνά 
τήν ΰπαρξιν Προέδρου, δέν άπηυθύνοντο πρός αύτόν άλλά 
συνήπτον μεταξύ των διαλογικάς συζητήσεις καί ή έλλειψίς 
αύτή πάσης συζητητικής μεθόδου πολλάκις έ’φερεν εις αντεγ
κλήσεις τούς σεβασμίους έκείνους άνδρας.

Καί τότε ό Σισίνης ήρπαζε τόν κώδωνα διά τής δεξιάς, 
έκροτάλιζε δαιμονιωδώς, έλεγε λόγους μή άκουομένους ποτέ 
καί έπειδή ή τάξις δέν έπανήρχετο, ήρπαζεν έν έγγραφον καί 
τό έδιδεν εϊς τόν Γραμματέα πρός ανάγνωση' διά νά κοπάση 
δ θόρυβος, κτύπων συγχρόνως τό στήθος αυτού.

Τά πρακτικά συνετάσσοντο συνοπτικότατα ύπό τοΰ Γραμ- 
ματέως εϊς τόν οίκον αύτοΰ. Έξεγειρόμενος — γράφει ό Δρα
γούμης— ούτος τό πρωί, πένης ώς καί οΐ λοιποί, κλίνην άμα 

δέ καί σκίμποδα έ'χων τάπητα πολύθυ- 
ρον καί πενιχρόν, δστις έως πρό μικρού 
έχρησίμευεν αύτώ άντί νυκτερινού σκε
πάσματος καί άνάπτιον σπιθαμιαίαν 
καπνοσύριγγα, ροφών δέ άντί καφφέ 
κυαθίσκον ρακίου, μετεσκεύαζε τό έν 
τών γονάτων εϊς τράπεζαν, έφ’ής στηρί- 
ζων τόν χάρτην συνέταττε τά πρακτικά. 

Είς τύπος κοινοβουλευτικός ήτο τότε 
δ έκ Αεβαδείας πληρεξούσιος, άγνω
στον δμως ποιος. Επειδή δλοι τότε 
έζήτουν Σύνταγμα καί οί πεπαιδευμέ
νοι τής Συνελεύσεως παρητήθησαν τής 
συντάξεως τοιούτου, ό έκ Αεβαδείας 
πληρεξούσιος, «αδαής καί τής ’Αλβα
νικής», δπως γράφει ό Δραγούμης, είχε 
πλήρη τά θυλάκια άπό εκτεταμένα σχέ
δια πολιτευμάτων καί κανονισμών διοι
κητικών καί στρατιωτικών καί τά έπε- 
δείκνυε δεκάκις εϊς έκάστην συνεδρίασιν, 
χωρίς νά εισακούεται.

Πριν ή Συνέλευσις συγκροτηθή έν 
Τροιζήνι ήδρευεν έν Έρμιόνη. Έκεΐ 
αΐ συνεδριάσεις έγίνοντο τουλάχιστον 
έντός αιθούσης, αιθούσης δμως στερου- 
μένης καθισμάτων, δΓ δ οΐ πληρεξού
σιοι έκάθηντο σταυροπόδι, δταν δέ ήθε
λον ν’άγορεύσουν μετά κόπου ήγείροντο 
καί μετά πολλήν ώραν ήσθάνοντο τούς 
αΐμωδιάσαντας πόδας των τελείως άνι- 
κάνους νά συγκρατήσουν τό βάρος τοΰ 
σώματός των.

Αύται εΐνε αί πρώται αϊθουσαι αϊ στε- 
γάσασαι—δταν είχον στέγην—τούς πρώ
τους “Ελληνας αντιπροσώπους καί αύτή 
ή διαγωγή τών πρώτων ακροατηρίων.

Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ Κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΜΕΓΑΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ

ΜΕΤΑΞΥ τής πρωτοπορείας τών 
αγωνιστών τοΰ ιερού άγώνος, 
δν διεξάγει άπό πολλού καί σή

μερον έτι περισσότερον δ Πανάγιος 
Τάφος, πρός περιφρούρησιν προνο
μίων καί εθνικών παραδόσεων, περί
βλεπτος διακρίνεται καί ό Μέγας 
Σκευοφύλαξ τού Παναγίου Τάφου 
’Αρχιμανδρίτης Εύθύμιος μετάζήλου 
καί δραστηριότητος καί μετά περι- 
νοίας βαθυτάτης, ευεργετικότατα έπι- 
δρών, Αναμιγνυόμενος καί πρωτοστα
τών μέ πάσαν θυσίαν, εϊς τόν Μέγαν 
’Αγώνα, εϊς δν περιέπλεξαν τήν Εκ
κλησίαν τών 'Ιεροσολύμων παντοΐοι 
αλλόφυλοι καί ομόθρησκοι εχθροί.

'Ο Μέγας Σκευοφύλαξ τού Πανα- 
γίουΤάφουΆρχιμανδρίτης Ευθύμιος 
Ιγεννήθη έν Δαρδανελλίοις. Έσπού- 
δασεν εϊς τήν έν 'Ιεροσολύμοις Θεο- 
λογικήν Σχολήν τοΰ Σταυρού καί 
νεαριότατος έτι έχειροτονήθη διάκονος.Τοσούτον δέ έξετιμήθη- 
σαν τά ψυχικά καί πνευματικά χαρίσματα τού Ευθυμίου, ώστε 
μετά τό πέρας τών μαθημάτων του, Συνοδική άποφάσει, δι,ωρί- 
σθη Παρασκευοφύλαξ καί έλαβε τόν τίτλον τοΰ ’Αρχιμανδρίτου, 
καί δτε ώς έκ τοΰ γήρατος του άπεχώρησεν ό προκάτοχός του 
Μ. Σκευοφύλαξ Σεραφείμ, ή Άγιοταφική Αδελφότης έξελέ- 
ξατο αυτόν παμψηφεί Μέγαν Σκευοφύλακα, ώς ίκανώτατον 
καί καταλληλότατοι', διότι ούδένα διέλαθεν ή άξια τού Ευθυ
μίου, ού μόνον διά τήν φλογέράν φιλογένειαν αύτοΰ άλλά καί 
τήν βαθεϊαν σύνεσιν.

Καί ήτο ή έκλογή αΰτη μία επιτυχία δικαιολογουμένη άπό 
τάς σθεναρός προσπάθειας τοΰ έκλεγέντος πρός περιφρούρησιν 
τών επί τοΰ Παναγίου Τάφου δικαιωμάτων τοΰ Γένους μας, καί 
τά έργα του πρός πλουτισμόν τού Ταμείου τοΰ 'Ιερού Κοινού, 
δλα ταϋτα μαρτυροΰντα περί τής ικανότητάς του.

Ημείς έκ καθήκοντος χρονογραφικοΰ σημείου μεν τάς όλίγας 
ταύτας λέξεις, καίτοι γνωρίζομεν δτι θά προσκρούσουν εϊς τήν 
πολλήν μετριοφροσύνην τού Μεγάλου τούτου Εθνικού έργάτου. 
ΤΙ 'Ιστορία δμως τού Κοινού θά όμολογήση δτι ολίγοι εϊργά- 
σθησαν δπως ό Ευθύμιος διά τήν Εθνικήν μας έν τοΐς'Αγίοις 
έκείνοις Τόποις ΰπόστασιν, καί θά σημείωση τό δνομά του, 
ώς όνομα μεγάλου Έλληνος, παλαίοντος νυχθημερόν έν μέσφ 
τόσων έπι βουλών τού Γένους μας, πολύ δέ υψηλά καί άθικτον 
κρατοΰντος τήν σημαίαν τής 'Ελληνικής ’Ορθοδοξίας.

Ε ΠΙΤΑ Φ I Ο Σ

ΊΙ Φύσις τί νά γύρευε καί θέλησε ν’ άρπάσιι
τ<> πλάσμα ποΰ έζη παίζοντας μέ γέλοια, μέ χαρά; 

"Εχει πουλιά χιλιόχρωμα μές ’ςτά μεγάλα δάση, 
αστέρια ’ςτόν πλατύ Ουρανό καί απέραντα νερά. 
Γιατί άπό τής μανούλας του τό πονεμένο στήθος 
τό πήρε αυτό καί τώκρυψε μές σέ λουλούδια πλήθος;

'Ώ Φύσις! Δέν έπλήθυνες μ’ ένα παιδάκι άκόμη 
ούτε είσαι πειό χαρούμενη" μά ή μητρική καρδιά 
ποϋ τήν σπαράζουν άμετρες φροντίδες, μαύροι τρόμοι, 
όπου καινούργια βάσανα κάθε στιγμή γεννρ, 
έκείνη ή άβυσσος ή τρανή σάν τά δικά σου βάθη, 
άδειασε ευθύς κ’ έρήμωσε γιά ένα παιδί ποΰ έχάθη!

Διά ν' τον

Όσοι είχον τό εύτύχημα νά γνω- 
ρίσωσι τόν σοφόν τούτον κληρικόν 
έμειναν θαυμασταί του. Είμαι καί 
έγό» είς έκ τών ευτυχών τούτων καί 
μένει έν έμοΐ Αλησμόνητος ό Ενθου
σιασμός του καί ή συναίσθησις τής 
μεγάλης άποστολής του ώς 'Έλληνος 
κληρικού Άγιοταφίτου, ή εύπροση- 
γορία του, ή ένεργητικότης του, ή 
βαθεΐα σύνεσίς του καί ή διπλωμα
τική άντίληψις τού Άγώνος τής ’Εκ
κλησίας του.

Δέν είναι τοΰ παρόντος ή άρίθ- 
μησις δλων τών λαμπρών έργων 
του.Άς αναφέρω δμως τάς δύο σχο
λάς, άς ιδρύσει·, έν'Ιεροσολύμοις τήν 
Επαγγελματικήν καί έν Ίόππη τήν 
Σχολήν τών κυριωτέρων ξένων γλωσ
σών εφάμιλλοι· τών Εύρωπαϊκών 
τοιούτων.

Διατί δέ τάς ίδρυσε;
δρόμον τών Έλληνοπαίδων πρός τάς

ξένος προπαγανδικάς Σχολάς, εϊς τάς οποίας φοιτώντες, ού 
μόνον τό έθνικόν φρόνημα, άλλά καί τί) θρησκευτικόν διέφθει- 
ρον καί άπεφοίτων έκεϊθεν πάν ά'λλο ή αγνοί “Ελληνες 
’Ορθόδοξοι.

Τά δύο ταϋτα έργα τοΰ Μ. Σκευοφύλακος καί μόνα ταϋτα 
είναι άρκετά ν’ άναδείξωσι τήν περίνοιάν του. Άνεδείχθη 
οΰτως ιδρυτής έργων έθνωφελεστάτων τά όποια πρό πολλοΰ 
ιοφειλεν νά έχη ήδη άνεγείρη ή Έλληνικί| Κυβέρνησις ή ομο 
γενείς πλούσιοι, οΐ σπαταλώντες τό χρήμα των έφ’ ά μή δει 
ϊ] κληροδοτούντες ταύτα εϊς ούχί πρακτικούς καί ωφελίμους 
σκοπούς.

Ή Σχολή τής Ίόππης τών ξένων γλωσσών, ήν έπισκέφθην, 
είναι αληθές μέγαρον μ’ εύρυχώρους αΐθούσας. Διδάσκονται 
έν αύτή ή Ελληνική, Αραβική, Τουρκική, Γαλλική, Αγγλική, 
Γερμανική καί ’Ιταλική ύπό άριστων Καθηγητών καί ύπό αύστη- 
ροτάτην έπιτήρησιν. Λειτουργοΰσα οΰτω κατά τό πρότυπον 
τών τελειοτέρων τοιούτων Εύρωπαϊκών προσείλκυσεν Αρκετούς 
μαθητάς καί οϊκοτρόφους πλείστους. Έξ δσων άντελήφθην, 
δύναμαι νά ονομάσω εύτυχεΐς τούς γονείς, οΐ όποιοι θ’ άπο- 
στείλωσιν εις τήν σχολήν ταύτην τά τέκνα των. Ό δέ Μ. Σκευο
φύλαξ άς είναι βέβαιος δτι προσέφερεν ήδη καί μόνον διά τών 
σχολών τούτων εϊς τήν Πατρίδα καί τήν Εκκλησίαν του τήν 
μάλλον βαρυσήμαντου έκδούλευσιν. Ε. Δ. ειμμανοτηλ

ΑΙ ΔΥΟ ΟΥΓΑΤΕΡΕΧ ΜΟΥ

’Στό βραδυνό συρίπιομα ποΰ ολόδροσο προβάλλει, 
παρόμοια 'σάν τόν κύκνο ή μιά, ’σάν περιστέρα ή άλλη, 
χαρούμενες καί ή δυό τους, ώραϊαις - ώ τί γλυκύτης! - 
Ίδέστε! ή μεγάλη άδερφή μέ τή μικρή άδερφή της 
’στό περιβόλι κάθονται κ’ έπάνωθέ τους ένα 
μακρύ κλωνάρι κάτασπρα γαρύφαλα. ανθισμένα 

'στή μαρμαρένια γλάστρα, σεΐ τό άγέρι τό δροσάτο 
καί γέρνουνε ολοζώντανα καί τής κυττάζουν κάτω, 
■σάν πεταλοΰδες ποΰ άξαιρα κρατούν τό πέταμά τους 
καί μαγεμμένες 'στή σκιά κουνάνε τά φτερά τους.

(Έκ τών τοΰ V. Hugo) Μετά^ρασις α. π. ςκιαααρεςη



Γ Y N A I Κ Ε I Α ΔΡΑΣΙΣ

ζ.^-μελέτησεν, έπάλαισεν πρός Ιδέας παλαιόθεν ριζωμένας 
άλλ’ ένίκησεν ή ιατρός κυρία ’Αγγελική Παναγιωτάτου 

££>καί μετά συζητήσεις μετάξι· τών σοφών τής ’Ιατρικής 
Σχολής άνηγορεύθη ύφηγήτρια τής ’Επιδημιολογίας.

'Η Κυρία Παναγιωτάτου είνε άπό τήν πρωτοπορείαν τών 
γυναικών, τάς δεσποινίδας Στεφανόπολι, Πολύμνιαν Πανα- 
γιωτίδου, Φαρμακοποιόν, Θηρεσίαν Ρωκά φιλόλογον, αί όποϊαι 
μέσοι άντιδράσεως εϊσήλθον εϊς τό Πανεπιστήμιον.

'II νέα ύφηγήτρια έσπούδασεν εϊς τό Άρσάκειον μετά τής 
άδελφής της ’Αλεξάνδρας, έξήλθον δέ άμφοτεραι άπό τό άνώ- 
τερον αύτό εκπαιδευτικόν ίδρυμα μέ τόν βαθμόν άριστα.

Μετ’ ολίγα έτη προσήρχοντο πρό τών καθηγητών τοΰ Βαρ- 
βακείου καί άπέκτων τό άναγ- 
καϊον διά τήν έν τώ Πανεπιστή
μια) φοίτησιν άπολυτήριον.

Τώ 1891 είχον περατώση και 
τάς Πανεπιστημιακός των σπου- 
δάς καί τήν 20 Δεκεμβρίου τοΰ 
έτους εκείνοι’ παρουσιάζοντο εϊς 
τήν αίθουσαν τών εξετάσεων τής 
Ιατρικής Σχολής.

Χεσποινίδες, προσηγόρευσεν ό 
κοσμήτωρ τάς έξετασθείσας, διά 
τών σημερινών έξετάσεών σας ή 
θέσις τής γυναϊκός κατά πολύ 
άνυψοΰται καί άποδεικνύει δτι ή 
γυνή, τιήν δποίαν ό άνήρ διά τών 
ισχυρών αυτού μυώνων έζήτησε 
νά ύποτάξη καί νά κρατή ύπο- 
δεεστέραν του, έχει τιήν αυτήν δύ- 
ναμιν τοΰ πνεύματος, δύναται νά 
δώση τούς αύτούς έπιστημονι- 
κούς καρπούς καί νά τύχη τών 
αύτών επιστημονικών τίτλων».

Καί τό άριστα, τό οποίον κατα- 
λήγων ό κοσμήτωρ άπένειμεν εϊς 
τάς άδελφάς διδάκτορας, έδικαι- 
ώθη άπό τήν μετέπειτα έν Αϊγύ- 
πτφ δράσιν των.

'Η νέα ύφηγήτρια έξήσκησεν 
έπί δεκαετίαν τό έπάγγελμά της 
εϊς τιήν Αίγυπτον, άποκτήσασα 
θέσιν εϊς τήνύπηρεσίαν τοΰ ύγειο- 
νομικοΰ κλάδου τής Αιγυπτιακής 
Κυβερνήσεως, εϊς τά διάφορα νο
σοκομεία καί είς τήν Πολυκλινικήν τής ’Αλεξανδρείας.

Συγχρόνως ή κυρία Παναγιωτάτου κατά τό διάστημα αύτό 
δέν ήμέλει νά δεικνύη μίαν ευρύτητα πνεύματος εκπληκτικήν, 
κοσμούσα ημερολόγια καί περιοδικά διά τής συνεργασίας της. 
—'Η Εικονογραφημένη» έσχε τήν τιμήν νά δημοσίευση έργα 
της—, δίδουσα διαλέξεις καί καλλιεργούσα άξιόλογον μουσι
κόν τάλαντον.

Τελευταίως έπεζήτησε τήν έπιβράβευσιν τών επιστημονικών 
της κόπων ΰποβαλοΰσα εϊς τήν ’Ιατρικήν Σχολήν διατριβήν 
έπί ύφηγεσία περί Πανώλους, καί άναφέρουσα έν αυτή εϊκοσιν 
έξ ιδιαιτέρας περιπτώσεις, παρατηρηθείσας ύπ’ αύτής εϊς τό 
'Ελληνικόν Νοσοκομείου ’Αλεξάνδρειάς.

'Η διατριβή εκείνη έκρίθη άξια νά προσδώση τόν τίτλον 
τής ύφηγητρίας καί ή κυρία Παναγιωτάτου Ικαμεν έναρξιν 
τών μαθημάτων της τήν 24 λήγοντος μηνός.

Δέν κατέλαβε τήν έδραν τής ύφηγητρίας άνευ πικριών ή 
κ. Παναγιωτάτου.

Ήκούσθησαν εις τήν αίθουσαν τής Νομικής Σχολής άπο- 
δοκιμασίαι άπευθυνόμεναι όχι κατά τού προσώπου της, άλλά 
κατά τής γυναϊκός, ή οποία επιζητεί άλλότρια τών έν τώ οϊκω έργα.

Έκραύγασαν κάποιοι:
— Στήν κουζίνα !
Τί ήτο αύτό; Ήτο διαμαρτυρία ύπέρ τών ιδεών τής οικο

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ

γενειακής εστίας ή ήτο κραυγή φόβων διά τόν νέον αντίπαλον;
Τιήν γυναίκα τήν ήνέχθημεν έδώ ώς διδασκάλισσαν καί τήν 

ήνέχθημεν ώς έμποροϋπάλληλον καί τηλεφωνήτριαν, τό νά μή 
τήν θέλωμεν λοιπόν ύφηγήτριαν σημαίνει άμυναν όχι ύπέρ 
ΙΙατροπαραδότων ’Ιδεών, άλλά ύπέρ εδάφους δράσεως, δταν 
εϊδον δτι ή δράσις αύτή ευρύνεται.

Άντεμετώπισε ψύχραιμος τήν θύελλαν ή νέα ύφηγήτρια καί 
άνελθοΰσα τήν έδραν μέ μαύρο κουστούμ ταγιέρ έν εϊδει γυναι
κείας ρεδεγκόττας, έκώφευσε καί πρός τό άσμα τής Νέας Γυναί
κας, τό όποιον ύπετονθόρυζον οί αντιδραστικοί, όχι φοιτηταί 
βέβαια, διότι οί φοιτηταίτοΰ Έλλ. Πανεπιστημίου συνείθισαν 
πλέον νά θεωρούν τήν γυναίκα ώς ίσης δυνάμεως επιστημονι

κόν παράγοντα. Καί μέ φωνήν 
σταθεράν έξήτασε τό θέμα της.

Καί ύμνησε τόν "IΙλιον ώς 
παράγοντα εϊς τήν Έπιδημολο- 
γίαν καί μαζί μέ αύτόν τό 'Ελλη
νικόν Πνεύμα.

«Καϊ όντως, είπε, έπί τής σκο
τεινής τροχιάς τών παρελθόντων 
αϊώνων τό άθάνατον Ελληνικόν 
Πνεύμα άνευρε τήν θαυμασιωτέ- 
ραν φυσικήν πηγήν τής ύγείας τοΰ 
άνθρώπου, δνομάσασα θεόν ταύ
της τόν υιόν τοΰ Ήλιου. Ή έξό- 
χως εκπολιτιστική, ή φωταυγής 
‘Ελληνική διάνοια, παραδεχθείσα 
τόν ’Ασκληπιόν τόν μεγάλον τής 
Έλλη νικής’Ιατρικής ημίθεον, υιόν 
τοΰ θείου ’Απόλλωνος, άντελήφθ η 
καί άνύψωσεν ευθύς έξ άρχής τήν 
μεγάλην τού 'Πλίου αξίαν ύπό 
υγιεινήν έποψιν».

Καί ύμνησε πάλιν ή άκραι- 
φνής Έλληνίς εϊς τόν επίλογόν 
της τήν Ελληνικήν ‘Ιδέαν μαζύ 
μέ τήν ’Ιδέαν τής ’Επιστήμης.

«Έπιτρέψατέ μοι νά τονίσω 
μεθ’ ύπερηφάνου συγκινήσεως, ότι 
ή ’Ιατρική ’Επιστήμη τού λήξαν- 
τος καί παρόντος αϊώνος, δρθοΰ- 
ται νικήτρια έπί τοΰ πτώματος 
τών μέχρι τής χθες άηττήτων 
γιγάντων, τών καταστροφέων τής 
άνθρωπότητος, αήττητος καί αύτή 
τόν κόσμοι· ολόκληρον τό κλέοςθεραπεύτρια, άγγέλλουσα εϊς

τών ατίμητων κατακτήσεών της. Μή λησμονώμεν ακόμη δτι 
τής έκπάγλου, τής περίλαμπρου ταύτης νικήτριας, πρός άθάνατον 
δόξαν ήμών πατήρ έκλήθη ό ηγέτης τής ιατρικής άναμορφώ- 
σεως τών αϊώνων, ό άθάνατος 'Ιπποκράτης και δτι ή Ιερά 
αϋτη κληρονομιά βαρύνει ημάς διά μεγάλων υποχρεώσεων.

Ναί, οποία Δόξα, οποία τιμή διά τήν Πατρίδα ήμών, εάν 
άπό τών βάθρων τούτων τοΰ 'Ελληνικού ΙΙανεπιστημίου, 
άναλάμψη έκ τής Ελληνικής φοιτητικής νεότητος άλλη τις 
διάνοια έφάμιλλος πρός τήν τών Μεγάλων Διδασκάλων ! . . .

Τήν ήρώτησαν διά τήν έκ τής γεννηθείσης άντιδράσεως 
έντύπωσίν της καί άπήντησε ψυχραιμότατα.

Δέν ήτο δυνατόν ν’ άπαντήση άλλως, ή γυνή ή οποία άπό 
δεκαπενταετίας άγωνίζεται τόν άγώνα τής έπικρατήσεως καί νίκα.

"Αν υπήρξαν ολίγοι, οι όποιοι εταράχθησαν δταν εϊδον μίαν 
γυναίκα νά ανέρχεται εις τάς κορυφάς τής Επιστήμης, άλλ’ ή 
Κοινωνία τήν έπεδοκιμασε, ή Κοινωνία, ή οποία ένόησεν δτι ή 
γυνή εινε αξία τι μής, δταν άγωνίζεται άγώνα Ιδεώδη μέ επιτυχίαν.

’Αποδοκιμάσατε τήν γυναίκα τήν θυσιάζουσαν τόν οίκον 
διά τήν πολυτέλειαν — πόσαι τοιαΰται δέν υπάρχουν ; — ή διά 
μικρολόγους άγώνας, εϊς τους οποίους επιδίδεται διά νά δημι- 
ουργήση θόρυβον. Σεβασθήτε δμως τήν γυναίκα ή όποια 
άθορύβως υπηρετεί τήν Επιστήμην καί τήν Κοινωνίαν.
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Έν τώ λόγοι τούτη» ό de Bois Reymond διέκρινεν 7 αινίγ
ματα τού Σύμπαντος, άτινα άπηρίθμησεν ώς έξής: α') Φύσις 
τής “Υλης καί τής Δυνάμεως. β') Καταγωγή τής κινήσεως. γ') 
Πρώτη έμφάνισις τής Ζωής, δ') Σκοπιμότης τής Φύσεως. ε') 
Έμφάνισις τής απλής αϊσθήσεως καί τής συνειδήσεως. σ') Τό 
λογικόν καί ή σκέψις μετά τής καταγωγής τής γλιόσσης στενώ; 
πρός αύτά συνδεόμενης. ζ')Τό ζήτημα τής έλευθέρας βουλήσεως. 

Έκ τών 7 τούτων προβλημάτων, παρ’ δλους τούς Ισχυρι
σμούς τών υλιστών δτι διά τής περί "Υλης θεωρίας αύτών λύον
ται τινά, ούδέν λύει ή Θεωρία τής Έξελίξεως. Άλλ’ ώς αύτός 
ούτος ό περίφημος φυσιοδίφης άποφαίνεται έν τώ προεδρική» 
αύτοΰ λόγω, δν άπ’ άρχής μέχρι τέλους διαπνέει λεπτότης 
έκφράσεως καί νοημάτων ύψος καί επιχειρημάτων πληθύς καί 
χάρις άληθώς έπανθούσα, πάντα τά προβλήματα ταύτα λύονται 
μόνον διά τής παραδοχής τής Δημιουργίας.

Άλλά καί έκ τών μεγάλων ψυχολόγων ό Wuild, δστις κατ
έχει τό μέγα πλεονέκτημα νά γνωρίζη κατά βάθος τήν Ζωο
λογίαν, Ανατομίαν καί Φυσιολογίαν, συνδυάζων οΰτω τήν 
θεωρητικήν μετά τής πρακτικής επιστήμης, παρέχει τό σπου
δαιότατοι· παράδειγμα τοιαύτης μεταβολής. Ούτος μάλιστα λέγει 
δτι τάς πρώτος αύτοΰ πεποιθήσεις έμαθε νά θεωρή ώς άμαρ- 
τίας τής νεότητος αύτοΰ. Τό δέ πρώτον έργον του έβάρυνεν 
έπ’ αύτοΰ ώς σφάλμα, όπερ διακαώς έπεϋ-ύμει νά έξαλείψη.

«
Γνωρίζεις άναγνώστα, τί άπαντά εϊς ταΰτα ό πατριάρχης 

τών νεωτέρων υλιστών Έρνέστος Χαίκελ; «Οί μεγάλοι ουτοι 
σοφοί, λέγει, έν τή νεανική αύτών ήλικίτ? έπελαμβάνοντο μετά 
μεγαλειτέρου θάρρους καί άμεροληψίας τής δυσχερούς αύτών 
άσχολίας, δτε τό βλέμμα των ήτο μάλλον ελεύθερον καί ή κρί- 
σις των καθαρωτέρα. 'Η πείρα δμως τών ιιετά ταΰτα έτών δέν 
έπιφέρει μόνον τόν πλουτισμόν άλλά καί τήν διαταραχήν (!) 
τής διανοίας καί μετά τοΰ γήρατος επέρχεται βαθμιαία ή έκφύ- 
λισις έν τώ έγκεφάλη», δπως καί έν τοΐς ά'λλοις δργάνοις .

Είνε δμως έν τούτοις πλέον ή άληθές δτι τάς ύλιστικάς 
θεωρίας άπεκήρυξαν οί διάσημοι ουτοι φυσιοδίφαι έν τή άκμή 
τής ηλικίας αυτών, έπί πολλά δ’ έφεξής έτη έδίδαξαν άπό ακα
δημαϊκών εδρών καί συνέγραψαν ούκ ολίγα, πολύ δηλαδή πριν 
ή τό δριον τής ηλικίας καταλάβη αύτούς. Έν μόνον δύναται 
τις νά παρατηρήση εϊς τήν περίπτωση· ταύτην. Ένώ, καθώς 
λέγει ό Χαίκελ, είνε άληθές δτι μετά τοΰ γήρατος έπέρχεται ή 
έκφύλισις πάντων τών οργάνων, συνεπώς δέ καί τοΰ εγκεφά
λου, τοΰ γενικού τούτου κανόνος, μονομερή, ώς φαίνεται, έξαί- 
ρεσιν άποτελεϊ μόνος ό ύπέρογδοηκοντούτης εγκέφαλός του, 
διατηρών καί σήμερον εϊσέτι, δλον τό σφρίγος τών υλιστικών 
θεωριών, ας άπό τής νεότητος αύτοΰ έδίδαξε καί έκήρυξεν.

Μεταξύ τούτων δέν διστάζομεν νά σημειώσωμεν τούς άκο- 
λούθους μαργαρίτας, οϊτινες μετ’ άλλων κοσμοΰσι τό διάδημα 

τών θεωριών του.
Έπιχειρήσας ό Χαίκελ διά τού τελευταίου συγγράμματος 

του νά καταστήση προσιτήν εϊς τό πολύ κοινόν τήν λύσιν τών 
μεγάλων Φυσικών Προβλημάτων τοΰ Σύμπαντος, παρεκτρέπε
ται εντελώς τοΰ φαινομενικού αύτοΰ σκοπού, περί τό τέλος δέ 
τοΰ βιβλίου αποκαλύπτει τόν πραγματικόν αύτοΰ σκοπόν, δν 
προέθετο, καί δστις κυρίως είνε ή κατάλυσις τής Χριστιανικής 
Θρησκείας. Διότι άφ’ ού προηγουμένως θαυμάση τήν απλό
τητα καί χάριν τού Μουσουλμανισμού, έξεμεϊ μετά πείσματος 
καί έμπαθείας μυρίας ύβρεις καί βωμολοχίας, κινούσας τόν 
άποτροπιασμόν καί τήν βδελυγμίαν, μηδόλως δ’ έπιτρεπομέ- 
νας εϊς στόμα επιστήμονος καί δή φιλοσόφου, εναντίον τοΰ 
προσώπου τοΰ ’Ιησού Χριστού, τοΰ Ίδρυτοΰ τής Χριστιανικής 
Θρησκείας. ΓΙειράται δέ μετά ταΰτα ν’άποδείξη, παρ’δλην τήν 
ομόφωνον καί αψευδή μαρτυρίαν τής Παγκοσμίου 'Ιστορίας 
οτι ό Χριστιανισμός διά τής διδασκαλίας αύτοΰ, διά τών δογ
μάτων, καί δή διά τής ηθικής του έβλαψε (!!!) καιρίως τήν 

Ανθρωπότητα.
Ακολούθως προβαίνει ό νέος ποντίφηξ εϊς ϊδρυσιν νέας 

θρησκείας τής Religion Moniste. Έν ή, τήν λατρείαν τοΰ 
Ύπερτάτου "Οντος αντικαθιστά ή λατρεία τής Φύσεως καί τών 
δυνάμεων αύτής, τήν δέ μελέτην τών Αγίων Γραφών καί 
αΏ.ων ιερών βιβλίων, ή μελέτη τών Φυσικών Επιστημών. 
Άλλά καί τήν ιδρυσιν ναών συνιστά ό θαυμάσιος, μέ μόνην 
τήν διαφοράν δτι τήν Αγιογραφίαν δέον ν’ άντικαταστήσω- 
σιν έν αύτοΐς παραστάσεις εϊλημμέναι έκ τοΰ βασιλείου τής 
φύσεως, συστάδες δένδρων οιον δάφνης, άρρενοπτέριδος, βανα- 

ΤΟ ΔΟΓΜΑ THE ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ

[Συνέχεια άπό τό ύπ’ΛριΟ. 4*  τεύχος]

αί οΰτω τό ασθενές αύτό δν, τό Ιστεοημένον παντός 
φυσικού δπλου και έκτεθειμένον εϊς τόσους καϊ τόσους 
κινδύνους, οιτινες άκαταπαύστιος τό περικυκλοΰσιν, 
ούδέν μέν δημιουργεί άφ’εαυτού, άλλά διά τής άνωθεν 

έμπνευσΐΐείσης αύτώ πνευματικής υπεροχής, καθίσταται ό βασι
λεύς τής Κτίσεως. Δεσπόζει τών στοιχείων δαμάζει τά άγρια 
θηρία- επινοεί γλώσσας, εφευρίσκει τήν γραφήν, άνακαλΰπτει 
νόμους τήςΦύσεωςκαι εφαρμόζει αυτούς έν Τέχναις και Έπιστή- 
μαις, μεταχειρίζεται τά μέταλλα, άποτελεϊ κοινωνίας, γράφει 
νόμους, εξερευνά τό Σόμπαν, καταμετρά τά διαστήματα, ορίζει 
καιρούς καί χρόνους, αναπτύσσει τάς ΚαλάςΤέχνας. I Ιεριζώνειτήν 
γήν διά σιδηρών ράβδων κοι αί αποστάσεις σμικρύνονται. ΤΙ 
θάλασσα διασχίζεται πανταχόθεν έπί τολμηρών θαλασσοπόρων 
καϊ ή ατμόσφαιρα ύπό άεροναυτών. Αύτά δέ ά'τινα φαίνονται 
πεποιημένα, ϊνα διαχωρίζωσιν άπ’άλλήλων τάς γαίας καϊ ηπεί
ρους, γίνονται ύπό τοΰ άνθρώπου αί ταχύτεροι καί άσφαλέστε- 
ραι τής συγκοινωνίας δδοί. Εφευρίσκει τόν ηλεκτρισμόν, κατα
πολεμεί τάς νόσους, συγγράφει ιστορίαν, έχει γνώσιν σαφή τών 
περϊ αύτό συμβαινόντων, έφίεται τοΰ καλού, τοΰ άγαθού, τού 
άληθούς. Έξασκεϊ φιλανθρωπίαν, προσφέρει εαυτόν θύμα τού 
καθήκοντος. Λατρεύει τόν Θεόν, μαρτυρεί ύπέρ Πίστεως καί 

πίπτει ύπέρ Πατρίδος.
Ούτο> ό Κόσμος μόνον μετά τήν δημιουργίαν τοΰ άνθρώ

που λαμβάνει σκοπόν καϊ ζωήν.
Τίς λοιπόν ό δυνάμενος νά υποστήριξή δτι ό άνθρωπος δέν 

ύπήρξε σκοπός τής Θείας Δημιουργίας;

«

Καϊ ολίγη 'Αγία Γραφή.
Τό θαυμάσιου βιβλίον τής Γενέσεως, έν όλη αυτού τή σύν

τομό? καϊ χωρίς νά ένδιατρίβη εις ζητήματα φυσιοδιφικά, 
δίδει μίαν σαφεστάτην άπάντησιν εϊς τούς άσφισβητοϋντας 
τήν δημιουργίαν τοϋ άνθρώπου καί παραδεχομένους τήν κατα
γωγήν αύτοΰ έκ τού πιθήκου. «Καϊ έκάλεσεν Άδάμ, λέγει, 
ονόματα πάσι τοΐς κτήνεσι καί πάσι τοΐς πετεινούς τού ουρανού 
καί πάσι τοΐς θηρίοις τής γής. Τώ δέ Άδάμ ούχ εύρέ&η 
βοη&ός όμοιος αύτω. Περίεργον ό πίθηκος ύφίστατο τότε. 
Δέν είδεν αύτόν ό Άδάμ; Τί νά έ’λεγε άρά γε περί τούτου ό 

μακαρίτης Δαρβϊνος;
Άλλ’ ΰτε μετά ταΰτα είδεν ό πρωτόπλαστος τήν δημιουργη- 

θεΐσαν γυναίκα, εντελώς όμοίαν πρός τήν φύσιν αύτοΰ, τήν 
άνεγνώρισε και ένθους έπί τή θέςι αύτής άνεφώνησεν. «Τοΰτο 
νΰν όστούν έκ τών οστών μου, και σάρξ έκ τής σαρκός μου». 
(Γεν. Κεφ. β—2θ).

Έν γένει ή διά τών υλιστικών θεωριών λύσις τών σπου
δαιότατων ζητημάτων τών άφορώντων εϊς τήν πρώτην εμφά
νιση· τοΰ άνθρώπου. ού μόνον αδύνατος καθ’ έαυτήν είνε, 
άλλά παρέχει καί τοιαύτας τάς μεταβολάς, ώστε καί άνδρες 
σοφοί διαπρεπείς καί έξεχούσας κατέχοντες θέσεις έν τή παγ- 
γοσμίφ επιστημονική κινήσει, πρεσβεύοντες δέ τά τοΰ υλισμού 
έν τή νεότητι αύτών, άπεκήρυξαν με τόν επισημότερου τρόπον 
τάς ύλιστικάς δοξασίας, μετά μεγάλας καί βαθείας επιστημονι
κός μελέτας κατά τήν ώριμον αύτών ηλικίαν.

Περιφανή τούτου παραδείγματα είνε, πλήν τοΰ μεγάλου 
Γερμανού φιλοδόξου Κάντιου, ϊνα άρκεσθώμεν εϊς τά άξιολο- 
γώτερα, οί παγκοσμίου φήμης φυσιοδίφαι Virchow καί Emile 
de Hois Reymond. Τάς ύλιστικάς αύτοΰ δοξασίας, δς άπέ- 
κτησεν ιδίως μετά τήν δημοσίευση· τών συγγραμμάτων τοΰ 
Buchner καί τοΰ Uogt, έδημοσίευσε νέος ό Virchow έν τοΐς 
archives d’anatomie pathologique καί ιδίως έν τώ έργο» του 

Les tendances vers l’unite dans la medecine scientifi- 
que 1 849 . Μετά 284 δμως δλα έτη, έπισταμένως Ιγκύψας έν 
τή μελέτη τών ζητημάτων αύτών, άπεκήρυξε δημοσία τάς υλι
στικός δοξασίας έν τώ περίφημο» λόγω του La liberte de la 
Science dans l’Etat moderne», ον άπήγγειλε τό 1873 εϊς τό 
έν Μονάχο» Συνέδριου τών Φυσιοδιφών. Ό δέ Emile de Bois 
Reymond, ύλοφρονών κατ’ άρχάς καί ούτος, καίριου έπέφερε 
κατά τοΰ υλισμού τραύμα, διά τοΰ περιφήμου προεδρικού λόγου, 
δν έξεφιόνησε κατά τό ι88ο έν τή έν Βερολίνο» Ακαδημία 
τών Επιστημών κατά τήν πρός τιμήν τοΰ Leibnitz συνεδρίασιν.

νείας, φοινίκων καί άλλων φυτών τών τροπικών χωρών, σκη- 
νογραφίαι διαφόρων φυσικών φαινομένων, εικόνες κοραλίων, 
οστράκων, μεδουσών, σαυρών, καί παντός είδους ζώου άπό 
τοΰ ανώτερου μέχρι τού κατωτέρου, ών ό ζωολογικός κήπος 
δύναται έν πάσει περιστάσει νά παρέχη τά ζώντα πρότυπα. 
(Τρις εύγε).

Πάντα δέ ταΰτα, φίλε άναγνώστα, διδάσκονται άπό Ακα
δημαϊκών εδρών, περιβάλλονται διά τοΰόνόματος τής Επιστή
μης, καί γράφονται έν βιβλίοις, δπως διδασκόμενος διαφωτι- 
σθη δεόντως ό Λαός, διαπαιδαγωγηθή ή Νεολαία, καί προαχθή 
ηθικώς ή Κοινωνία. Εύρίσκονται δέ έν τή σνγχρόνφ σοφή καί 
πεπολιτισμένη Ευρώπη, οίκοι εκδοτικοί, άναλαμβάνοντες ατι
μωρητί καί ύπό τήν προστασίαν τών νόμων, πρός τή άλλη 
βιβλιοκαπηλεία, λαϊκά; εκδόσεις τών σοφών τούτων βιβλίων, 
ϊνα οΰτω έπιτευχθή εύωνοτέρα ή προμήθεια καί συνεπώς μεί- 
ζων ή σωτηρία διάδοσις αύτών. Τό τοιούτο δέ λέγεται, σύγ
χρονος ευρωπαϊκός Πολιτισμός, πρόοδος τής Επιστήμης καί 
Ελευθερία τοΰ Λόγου καί τής Συνειδήσεως.

Εϊχεν άρα πολύ δίκαιον δ Ιταλός Καταλάνης άναφωνών: Άς 
όμολογήσωμεν δτι τά πράγματα διαψεύδουσι τάς προσδοκίας 
μας περίτήςήθικοποιήσεως τοΰ άνθρώπου διά τής Επιστήμης». 

ν£γρ<ιφον έν Τάντφ ΙΩ. Α. ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ, ’Ιατρός

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΗΜΕΡΑΝ
(ΔΙΗΓΗΜΑ)

»ί'ό ψεύδος είνε δ,τι ποταπότερον, υπάρχει είς τόν κόσμον, δ,τι άγε- 
ζΐ νέστερον, δ,τι —

— Τό ψεύδος είνε δπως τό χαρακτηρίζεις, άπήντησεν ό Κάρολος 
Δαίβυ εις τόν φίλον του Μορρίς, άλλ’ είνε άναγκ.αΐον κακόν. "Αν σΰ, ύ 
Γεώργιος Μορρίς, ανεψιός καί κληρονόμος τοϋ Ίωάννου Μορρίς, άλλοτε 
έμπορος, το'ιρα δέ μνηστής τής Λουΐζας Βράουν, τής ωραιότερα; νέας 
τής Μικρός Βρεττανίας καί υπάλληλος τοϋ καταστήματος Βλάγκ-Νοάρ 
καί Σ“?, άν τολμήσης νά είπής τήν αλήθειαν μίαν μόνον ημέραν Οά σέ 
διώξουν οί προϊστάμενοί σου, Οά σέ δίωξη ή μνηστή σου, καί Οά σ’άπο- 
κληρώση ό θείος σου. "Αν δέ σοϋ έλθη ή ιδέα νά παρατείνης τήν δοκι
μήν Οά σέ πάρουν ώς παράφρονα επικίνδυνον καί Οά σέ κλείσουν είς τό 
φρενοκομείου.

— Λοιπόν μέ τό ψεύδος καί τόν δόλον συγκρατώ τήν εύνοιαν τών 
προϊσταμένων μου, τήν αγάπην τής μνηστής μου καί τού θείου μου; 
είπεν έξαπτόμενος ό Μορρίς.

— Μάλιστα. Αύτό φρονώ.
— Θά σοϋ δώσο» ενα καλόν μάθημα.
— Δός μου το άν είμπορέσης. ’Εγώ σοϋ προτείνω στοίχημα πεντακο- 

σίων λιρών δτι, άν μοϋ δώσης τόν λόγον σου νά λέγμς τήν αλήθειαν μίαν 
εβδομάδα καί τόν τηρήσης διά μίαν ημέραν Οά χάσης καί τών προϊστα
μένων σου τήν εύνοιαν καί τών θείων σου καί τήν μνηστήν σου. "Αν εξα
κολούθηση τό πράγμα μίαν εβδομάδα Οά κλεισθής εις φρενοκομεϊον.

— Δέν έχο» ανάγκην τών χρημάτων σου.
— Τότε υπόσχομαι αν χάσω τό στοίχημα νά μή ξανακυττάξω τήν 

Λουΐζαν, δπου μ’ αρέσει νά τήν κυττάζω. _
— Δέχομαι. ’Αλλά μέ τήν συμφωνίαν όχι νά λέγω είς τόν καθένα τά 

έλαττοϊματά του ή τάς γελοιότητάς του χωρίς νά προκαλούμαι.
— "Οχι. Μόνον ν’ αποκρίνεσαι είλικρινώς εις δλας τάς έρωτήσεις καί 

τάς παρατηρήσεις πού Οά σοϋ γίνονται άπό τούς πελάτας, τούς προϊστα
μένους σου καί δλα τά πρόσωπα τά όποια συναναστρέφεσαι.

— Πολύ καλά. ’Αλλά νά μή ειδοποίησης τούς γνωρίμους μας καί 
έρχωνται έπίτ»|δες νά μοϋ κάμουν έρωτήσεις, είς τάς όποιας δέν Οά 
είμπορώ παρά ν’ άπαντήσο» δυσαρέστως.

— Όχι. Λοιπόν σύμφωνος. ’Από αυριον έκτην Μαρτίου, ημέραν Παρα
σκευήν, οφείλεις νά λέγης μόνον τήν αλήθειαν καί τήν προσεχή Παρα
σκευήν δέκα τρεις τοϋ μηνός σέ βεβαιώ δτι Οά έλθω νά σε εΰρω είς 
τό φρενοκομεϊον. «

Τήν έπομέ. ην πρωίαν ό Μορρίς, ό όποιος κατώκει μέ τούς ακλήρους 
Θείους του, έξΰπνησε καί τούς έκαλημέρισε. Τόν ήρώτησαν πώς είνε 
καί ήτοιμάζετο νά άπαντήση «καλά» κατά τό σύνηθες, δταν ένεθυμήθη 
τό στοίχημά του καί άπήντησεν ότι έχει πονοκέφαλον.

— Πονοκέφαλον! είπεν ό θείος. ’Εγώ είς τήν ηλικίαν σου δέν ιήξευρα 
τέτοια πράγματα. Καί τιόρα άκόμη, κύτταξέ με καλά, τί δψιν έχω I

— "Οχι τόσον καλήν, άπεκρίθη ό φιλαλήθης άνεψιός.
— Διατί δέν έχω καί.ήν δψιν ;
— Διότι είσθε ευτραφής, έχετε τόν λαιμόν πολύ κοντόν, πολύ κόκ

κινοι· τό χρώμα καί....
— ’Απειλούμαι άπό αποπληξίαν, έ;
— Φυσικά θεϊέ μου.

— Καί Οά ήθελες νά έπέθαινα κιόλας· άνεφώνησεν ώργισμένος ό θείος.
— Όχι. Καθόλου. Θά έλυπούμην άν έπεθαίνατε, άλλά Οά έλυπούμην 

μέ φρόνησιν καί μετριότητα.
— Μή χειρότερα! έφώναξεν ή θεία. Είμαι βέβαια δτι δέν φρονείς 

αύτά πού λέγεις. Γνωρίζω καλά δτι Οά ήσουν άπαρηγόρητος άν άπέ- 
θνησκον έγώ καί ό Οεϊός σου.

—Όχι. θεία μου.
— "Α ! Τέρας! ’Εφρύαξεν ή γραία πίπτουσα είς έν κάθισμα. Λοιπόν 

θέλεις νά μας φονεύοης !
— Μά καθόλου. Έγϋ» άπήντησα μέ φιλαλήθειαν είς τάς ερωτήσεις 

σας. Βέβαια δέν θά ήμουν άπαρηγόρητος άν έπεθαίνατε.
— Οχιά ! Έφώναξενό θείος. Εννοείς νά άνακαλέσης αύτάπού είπες; 

Είνε άστεϊα, έ: "Ελα, ομολόγησε δτι είνε άστεΐα.
— Μά είνε ή αλήθεια
— "Εξω τέρας! Νά ίδής λοιπόν! θ’αλλάξω τήν διαθήκην μου καί δέ 

Οά σ’ άφήσω οΰτε ένα σελήνι. Φύγε !
ΊΙσΟάνΟ») ό Μορρίς τήν άνάγκι;ν νά ζητήση συγγνώμην καί ν’ άνα- 

καλέση όσα είπεν, άλλά τό στοίχημα δέν τόν άφινε.
"Εφυγε οκεπτόμενος:
— 'Ορίστε, μίαν ιόραν έχω πού ήρχισα νά λέγω τήν άλήθειαν καί μέ 

έδιωξεν ό Οεϊός μου. "Α! συγγνώμην δεσποινίς Ροβινσών.
— Ποΰ έχετετόν νοΰν σας; Τί κυττάζετε έτσι; Τό καπέλλο μου; Είνε 

νέον: Πώς σάς φαίνεται; Νά μοϋ είπήτε είλικρινώς.
Είνε ύπέρ τό δέον κομψόν διά μιαν γυναίκα δπως σείς, πολύ νεα

νικόν διά τήν ηλικίαν σας καί πολύ πολυτελές διά μίαν Οα/.αμηπόλον.
— Καί ποιος σάς είπε τήν ηλικίαν |ΐου; έξερριιγη ή δεσποινίς. Είμαι 

λοιπόν κατά τήν γνώρην σας μιά γρηα χονδροειδής καί γελοία ντυμένη;
— Αύτό είνε ή άληθεια.
— Είσθε κακοανατεθραμμένος, άγροϊκος καί ανόητος, είπε μέ περι

φρόνηση· ή δεσποινίς Ροβινσών άπομακρυνθεϊσα.
— Ό διάβολος νά πάρη τήν ’Αλήθειαν έσκέπτετο ό Μορρίς. Καί ή 

Ροβινσών είνε θαλαμηπόλος τής κυρίας Λίλλ, τήν όποιαν ποτέ δέν θά 
ήθελα νά πικράνω.

Ή Ροβινσών έν τφ μεταξύ διηγείτο εις όποιον συνήντα ότι, ένφ μετέ- 
βαινεν είς τό κατάστημα Βλάγκ διά μίαν παραγγελίαν τής κυρίας της, 
προσεβλήΰη άπό τόν Μορρίς.

— Μά πώς είνε δυνατόν αύτό; ήρώτησεν ή Λουΐζα Βράουν, είς ήν 
έπανελήφθη ή διήγησις. Είνε τόσον σεμνός νέος.

— Έγώ γνωρίζω πώς μέ προσέβαλε. Φαίνεται Οά ήτον μεθυσμένος.
— Αύτός τόσον τακτικός νέος;
— Τότε είνε τρελλός!
— Μά πώς σάς προσέβαλε;

Σάς άφίνω νά έννοήσετε, είπεν ή δεσποινίς Ροβινσιον άπομακρυ- 
νομένη καί φυσικά μ>’| έ'χουσα διάθεσιν νά έπαναλάβη όσα τής είπαν.

Καί ή Λουΐζα έμεινε κατάκληκτος πώς ό Μορρίς είχε τήν άκαλαισθη- 
σίαν νά άπευθύτη] έρωτικάς λέξεις είς τήν θαλαμηπόλον εκείνην.

Δέκα φοράς τουλάχιστον διηγήθη τό πράγμα ή Ροβινσών καί έντός 
μιας ό’ιρας δλη ή συνοικία είχε πειοθή ότι δυστύχημα Οά συνέβη είς 
τόν Μορρίς.

Ό έκ τών προϊσταμένων του κ. Βλάγκ άνι)γγειλεν είς τόν Μορρίς 
ευχάριστα πράγματα. Εϊχεν άποιρασισθή νά τόν προσλάβουν συνεταί
ρον είς τό κατάστημα είς τό τέλος τοϋ μηνός καί ό άτυχης φιλαλήθης 
ηύλόγησε τήν ημέραν.

Μία κυρία είσηλθεν είς τό κατάστημα.,
— Είσθε βέβαιος δτι τά χρώματα αύτά δέν φεύγουν; ήρώτησεν ή 

κυρία παρατηρούσα ύφασμα.
— Καθόλου, είμαι βέβαιος δτι φεύγουν. Έπήρε καί μία άλλ»] κυρία 

καί μάς παρεπονέθη δριμυτατα.
— Τότε γιατί γράφετε ότι τά χρώματα δέν φεύγουν καί γελάτε τόν

κόσμον; , ,
Καί έφυγε, άφίνουσα κατάπληκτου τόν κ. Βλάγκ, ό όποιος άπηύθυνε 

δριμείας παρατηρήσεις είς τόν υπάλληλόν του, διαμαρτυρόμενον δτι 
είπε τήν αλήθειαν.

— Αυτή ή φανέλλα, ήρώτησεν άλλη, είνε όμοια μέ έκείνην ποΰ έχετε 
έξω είς τήν βιτρίναν ;

— Εντελώς όμοια, είπεν ό Μορρίς.
— Καί είνε ολόκληρος άπό μαλλί;
— Όχι, έχει καί βαμβάκι.
— Καί τότε διατί γράφετε δτι είνε όλόμαλος; "Εστω δμως. Είνε 

εύθυνή καί άν δέν στενεύμ εϊς τό πλύσιμον είνε καλή.
— Στενεύει.
— Πώς τό γνωρίζετε ;
— Έπήρε καί ή θεία μου άπ’ αύταίς τής φανέλλες καί δέν είμπορεΐ 

τώρα νά τής φορέση.
— Είσθε τίμιος άνθρωπος, είπεν ή κυρία άλλά καί έσηκώθη νά φυγή.
— Νά σάς δείξω άλλας, κυρία;
— Όχι. "Ερχομαι άργότερα.
— Πάλιν τήνΙδίαν άνοησίαν έκαμες, είπενό κ. Βλάγκ. Μά τί έπαθες;
— Είπα τήν άλήθειαν.
— Τήν άλήθειαν!!!
Έν τφ μεταξύ είσήλθον άλλαι κυρίαι.
— Είνε άληόινά γαλλικά μεταξωτά αύτά;
— Όχι κυρία.
— Κατά λάθος λοιπόν γράφετε ότι είνε γαλλικά ;
— Όχι κατά λάθος.
— Μά τότε κλέπτετε τόν κόσμον.
— Τό γνωρίζω, κυρία.
— Καί τό κάμνετε συχνά αύτό;
— Σχεδόν είς δλα τά είδη.
— Δέν Οά πατήσω πλέον τό πόδι μου είς τό κατάστημα.
"Εφυγε. Τώρα πλέον δλοι οί συνεταίροι τοϋ καταστήματος, οί όποιοι 

είχον άκούομ τόν διάλογον έξερράγησαν.
— Έτρελλαθήκατε, κύριε!
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— Εννοείτε νά διώξετε δλους πελότας μας καί νά τούς λέγετε δτι 
εϊμεθα απατεώνες καί κλέπται.

— Μά αύτή εϊνε ή άλήθεια!
— Έξω άθλιε! Νά μή πατήσης πλέον,έδώ.
Καί ό Μορρίς έξήλϋε, παραλαβών όμως καί εν δέμα μεταξωτών 

προορισμένων νά τά ϊδη ή κυρία Λίλλς, έλπίζων ότι 9ά ήδύνατο διά 
μιας καλής άγοράς νά έξευμενίση τούς προϊσταμένους του.,

Διευθύνθη είς τής μνηστής του διά νά τής έμπιστευθή τάς λύπας καί 
τάς στενοχώριας του. Ή Λουΐζα Βράουν μία πονηρά νεανις, χαριτωμένη, 
είχε ρόδινοι· τό πρόσωπόν καί γαλανούς τούς οφθαλμούς.Ό Μορρίς τήν 
έθειόρει πιστήν φ ίλην καί τήν έμνηστεύθη, αυτός, ό όποιος εθεωρεΐτο 
είς άπό τούς καλούς γαμβρούς τής τάξεώς του. Τόν ϋπεδέχθη μέ κακίαν.

— Θά εϊσθε βεβαίως μέ τήν φίλην σας δεσποινίδα Ροβινσών. Είσαι 
πονηρός. Τά έμαθα δλα. Καλλίτερα θά εκαμνες αντί νά έλθης έδώ νά 
πφς νά συμφιλιωθής μέ τήν θαλαμηπόλον σου.

"Ηθελε νά διασκέδαση κάθε της δισταγμόν ή Λουΐζα καί νά θορυβήση 
συγχρόνως τόν μνηστήρα της. Έκεϊνος τής διηγήθη τί συνέβη καί ή 
νεανις ηύχαριστήθη.

— Μά δέν ξέρεις δυστυχή, τοΰ είπε, πώς ή αλήθεια είνε πικρά; Τιάρα 
έκαμες έχθράν τήν δεσποινίδα Ροβινσών καί αύτή θά πείση τήν κυρίαν 
της νά μή ψωνίση τίποτε άπό τό κατάστημά σας καί ’ίσως ούτε άπό τής 
μητέρας μου.

Ό Μορρίς διηγήθη δτι χάριν τής αλήθειας είχεν έκδιωχθή άπό τούς 
θείους του καί άπό τό κατάστημά του.,

— Βλέπεις; Άν μ' έρωτήση εμένα ή θεία μου: Λουΐζα τι θά κάμης 
δταν θά πεθάνω; νομίζεις ότι θά τής απαντήσω: Θεία μου θά σέ κλη
ρονομήσω; Όχι θά ριφθώ είς τάς άγκάλας της. καί θά τής είπώ: Μή 
μιλεϊτε έτσι θεία μου. γιατί σπαράοσεται ή καρδιά μου. Θά έχυνα, 
άν έγίνετο τέτοιο δυστύχημα τόσα δάκρυα ποΰ θά έχανα τό φώς μου. 
Ή λύπη θά μέ έφερεν είς τόν τάφον.

Μά αύτά μέ κάμνουν ν' αγανακτώ. Είνε άναλγησία καί υποκρισία.
— Είνε η ρόνησις καί σέβας είς τούς συγγενείς. Δέν λυπεί κανείς τόν 

κόσμον έτσι. "Αν μ’αγαπούσες, κύριε, δέν θά έφέρεσο έτσι, ώστε νά 
καταντήσωμεν πτωχοί ένα μήνα έπειτα άπό τόν γάμον μας. Καί έπειτα, 
κύριε φιλαλήθη, πόσες φορές άρα γε είπες ψεύματα είς έμέ:

— 'Ομολογώ δτι έγινε καί αύτό άλλά τοΰ λοιπού δέν θά γίνη.
— Τί ψεύματα μοΰ είπες ;
— Νά! σέ είπα άγγελον, ένφ δέν είσαι. Σοΰ είπα δτι είσαι ή ζωή μου 

καί ή ψυχή μου, ένφ δέν είσαι ούτε τό έν ούτε τό άλλο.
— Καί δταν μοΰ έλεγες δτι θά πέθαινες άν δέν μέ έπαιρνες, ψεΰμα ήτο ;
— Ναί.
— 'Αγαπάς λοιπόν άλλην, κύριε Μορρίς, έ; Δέν είνε καμμία άλλη 

τήν δποίαν θαυμάζεις καί θά τήν έπροτίμας ώς σύζυγον;
— Λουΐζα, είπε ταραγμένος καί ώχριών ό Μορρίς, άν μ' έρωτοΰσες 

χθες θά σοΰ απαντούσα: Όχι. Ή αλήθεια όμως είνε δτι άνετράφην μέ 
μίαν κόρην τελείαν, ώραίαν χωρίς ματαιοδοξίαν, φρόνιμον, χωρίς σχο
λαστικότητα. πλουοίαν τιάρα, χωρίς νά ύπερηφανευθή δΓ αύτό.

— Λοιπόν, κύριε, νά πφς νά τής τά είπής έκείνης αύτά, αντί νά κάθε
σαι έδώ καί νά μέ ύβρίζης. Ποτέ δέν είχα μεγάλην ιδέαν γιά σένα, άλλά 
τώρα σέ περιφρονώ.

— Μά εκείνη είνε πλούσια. Δέν έτόλμησα ποτέ νά σκεφθώ νά τήν 
νυμφευθώ. Δέν άφισα τόν εαυτόν μου νά τήν άγαπήση.

Κύριε πάρε καί τό δακτυλίδι σου καί φύγε. Έγιο δέν θέλω νά μέ 
πάρης κατά συγκατάβαοιν. Σέ περιφρονώ» σοΰ είπα. Φύγε.

’Εκείνη ή συνδιάλεξις ήρκεσε διά νά έννοήση δ Μορρίς δλην τήν 
κακίαν τής ψυχής τής Λουΐζας καί δλην της τήν υποκρισίαν. "Εφυγε 
ευχαριστιών τόν Θεόν διότι δέν ένόησε πολύ άργά τήν αλήθειαν. Ή 
Λουΐζα έξ άλλου έσκέπτετο: Τί νά τόν κάμω διωγμένον άπό τόν θειον 
του καί τό κατάστημά του; Νά τόν τρέφω; Θά είδοποιηθή εγκαίρως ό 
Κάρολος Δαίβυ, δ όποιος εϊνε καλλίτερος.

Ό Μορρίς διηυθύνθη εΐς τόν σταθμόν τών διά τό Στρίθαμ λεω
φορείων διά νά φέρη τό δέμα του είς τήν δεσποινίδα Λίλλ. Ήτον αϋτη 
κόρη γηραιού διδασκάλου τοϋ Μορρίς καί μετά τόν θάνατον τοΰπατρός 
τη; έζη δίδουσα μαθήματα εΐς οικίας. "Εξαφνα τής άνηγγέλθη δτι έκλη- 
ρονόμησε πλούσιον θειον της, άποθανόντα έν Νέα ’Ορλεάνη καί ήγό- 
οασε έπαυλιν εΐς Στρίθαμ, ζώσα ήρεμος, δεχόμενη τούς παλαιούς της 
φίλους καί μή τυφλωθεϊσα άπό τό έν καί ήμισυ έκατομμύριόν της.

— Λοιπόν έτσι φέρονται οί παιδικοί φίλοι. Γεωργό, είπεν εΐς τόν 
Μορρίς τρέξασα εΐς προϋπάντησίν του ή δεσποινίς Λίλλ;

Μά ή διαφορά τής θέοεώς μας;
- Μπά; Καί έλησμόνησα τί ήμουν νομίζεις; Έγώ δέν επιζητώ σχέ 

σεις μέ μεγάλους καί αν έρχωνται έδώ. τούς δέχομαι μέν εύχαρίστως 
άλλ’ απαιτώ νέι σέβωνται τούς παλαιούς μου φίλους, δταν τους συνα- 
τοΰν εΐς τό σπίτι μου. Έγιο δέν έχω ούτε γονείς, ούτε άδελφούς. Λοιπόν, 
Γιώργο, νά παύσης νά μέ όνομάζης δεσποινίδα Λίλλ καί νά μέ λέγης, 
δπως δταν εΐμεθα παιδιά. Ελένην. Έπειτα τώρα ποΰ θά πανδρευθής, 
σύ καί ή σύζυγός σου, διά τήν όποιαν ετοιμάζω ένα ώραΐον δώρον, νά 
εϊσθε ο! αδελφοί μου.

Ό υπηρέτης άνήγγειλεν εκείνην τήν στιγμήν τιήν μαρκησίαν Κέλβρουμ 
καί τόν λόρδον τοΰ Βίλβρααμ, ό δέ Μορρίς ήτοιμάσθη νά φύγη. Ή 
Ελένη δμως τόν ήμπόδιοε, παρέστη δέ ούτος είς δλας τάς περιπτύξεις 
τής μαρκησίας καί ήκουσεν δλα τά κομπλιμέντα τοΰ λόρδου.

- Λοιπόν τί φ ρονείς δΓ αύτοΰ τοϋ είδους τάς σχέσεις; ήρώτησεν ή 
δεσποινίς Λίλλ, δταν έφυγαν οί έπισκέπται.

— "Οτι όλαι αί φιλοφρονήσεις άπευθύνονται είς τό ένάμισυ έκατομ
μύριόν σας.

Δέν μέ κολακεύεις. Φρονείς λοιπόν ότι τά άτομικά μου προτερή
ματα δέν είνε Ικανά νά έλκύσουντήν συμπάθειαν τού καλού κόσμου;

— Φρονώ ότι ή μαρκησία σέ περιποιείται δι’ έκεΐνον τόν σπάταλον 
δεύτεροι· υίόν της, τού όποιου θά πληρωθούν τά χρέη αν σέ έκπληξη 
τό οίκόσημόν του καί ό τίτλος τής λαίδης καί γίνη γάμος άναγκαϊος, 
τόσον άναγκαϊος ώστε νά λησμονηθή ότι εϊσθε παιδαγωγός άλλοτε.

— Καί δέν φρονείς δτι μοΰ στέκει καλά δ τίτλος;
— Καθόλου. Μένει επάνω σας κάτι άπό τήν παλαιάν παιδαγωγόν.
— Δέν γνωρίζω τί νά πρωτοθαυμάσω, κύριε Μορρίς, τήν εύγένειάν 

σας ή τήν διορατικότητα σας. Καί νομίζεις δτι έδελεάσθην έγώ:
— Μάλιστα.
— Πώς τό ξέρεις ;
— Διότι ή διαγωγή σας απέναντι τοΰ υίοΰ τής μαρκησίας ύπήρξε. . ..
— Τί ύπήρξε ; Λέγε!
— "Ατοπος!
— Μά τήν ζωήν μου, αύτό εϊνε πολύ ! είπεν ή δεσποινίς Λίλλ βημα- 

τίζουσα έν οργή.
— ’Άτοπος, εϊπες ;
— Μάλιστα καί λυπούμαι ποΰ δέν είμπορώ νά άποσύρω τήν λέξιν, 

διότι αύτό εϊνε η άλήθεια. Βλέπω δτι σάς προσέβαλον καί δέν πρέπει 
πλέον νά μείνω έδώ.

— Όχι. Μείνε! έψιθύρισεν εκείνη. Εϊνε δυσάρεστοι οί λόγοι σου,
άλλ’ εϊνε άληθεϊς. Θεέ μου ! Τί εϊνε λοιπόν ή άλήθεια διά νά ταράσση 
έτσι τούς ανθρώπους! Κάθησε. Ι’εώργιε, καί νά μοΰ δμιλής είλικρινώς 
πάντοτε. Θά διακόψω κάθε σχέσιν μέ αύτούς τούς άνθρώπους. Λοιπόν, 
νά, έλα κύτταξε τί ήγόρασα διά τήν μνηστήν σου· τοϋ είπε, δεικνύουσα 
είς αυτόν χρυσά κοσμήματα. Νά τής τι'ι προσφέρης έκ μέρους μου καί 
νά τής είπής οτι άντιπροσωπεΰουν τήν άγάπην παλαιός φίλης τοΰ 
μνηστήρός της........................................... _ ...

Καί έπρόφερε τάς τελευταίος λέξεις μέ ήλλοιωμένην φωνήν. Ό Γεώρ
γιος τήν ήτένισε μέ έκπληξιν καί έμεινε σιωπηλός έπ’ όλίγον. "Επειτα 
διηγήθη πώς ό άρραβών του διελύθη καί πώς τόν άπεκλήρωσεν ό θεϊός 
του, πώς τόν έξεδίωξαν άπό τό κατάστημά του.

— Γεώργιε, ήρώτησεν ή Ελένη, είπες δτι ή μνηστή σου ΰιργίοθη 
δταν τής έξωμολογήθης δτι υπάρχει μία γυνή τήν οποίαν δέν έπέτρεψες 
είς τόν εαυτόν σου ν' άγαπήση καίτοι τής είσαι άφωσιωμένος. Λέγεις 
τήν άλήθειαν. Είπέ μου λοιπόν άληθώς : ΙΙοία εϊνε ή γυνή αύτή ;

— Ελένη, δέν εϊνε δυνατόν νά φαντασθώ δτι ή γυνή αύτή, ή όποια 
ϊσιαται τόσον υψηλά εϊνε δυνατόν νά αΐσθανθή δΓέμέ άλλο αίσθημα 
παρά φιλίαν.

— Τό όνομά της . . . Είπέ μου τό όνομά της.
— Ελένη Λίλλ!
— Καί ή άγάπη τής Ελένης Λίλλ. εϊνε Ικανή νιϊ άναπληρώση δλα 

όσα έχασες σήμερον;
— Εϊνε δυνατόν τοΰτο. Ελένη '.
— "Εσο λοιπόν εύτυχής διότι όλη μου ή άγάπη σοϋ ανήκει.
Καί διηγήθη καί εκείνη πρός τόν Γεώργιον πώς δέν έλησμόνησε ποτέ 

τήν παιδικήν των φιλίαν καί πώς, δταν έμαθε ιούς αρραβώνας του μέ τήν 
Βράουν, άπεφάσισε νά μήν νυμφευθή πλέον καί έπλήρωσε πέντε χιλιά
δας λίρας εΐς τούς προϊσταμένους του διά νάτόν προσλάβουν συνεταί
ρον. Ώρκίσθησαν νά μή λέγουν παρά τήν αλήθειαν τοΰ λοιπού μεταξύτων.

— Ζήτω ή ’Αλήθεια! έμουρμούριζεν ό Μορρίς δταν άνέβαινεν εΐς τό 
λεωφορείου διά νά έπανέλθη εΐς τό Λονδϊνον.

«
— "Α ! Νάτο τό καϋμένο τό παιδί! Τί άλλόκοτον ύφος έχει! Φαίνεται 

σάν νά ετοιμάζεται νά χορεύοη. Παιδί μου! Δέν αναγνωρίζεις τήν 
θείαν σου ;

Ήτον ή γραία Μορρίς έξελθούσα εΐς άναζήτησιν τοΰ ανεψιού της 
δταν έμαθεν δτι ούτος παρεφρόνησε.

— Είμαι εύτυχής, θεία μου !
— Τόν καϋμένον! Τοΰ φαίνεται ότι εϊνε εύτυχής, εϊπεν ή θεία πρός 

ένα κλητήρα ο όποιος τόν ύπέβλεπε άφ' δτου κατήλθε τοΰ λεωφ ορείου. 
’Εμπρός.

Ό κλητήρ έκεϊνος τόν συνέλαβε καί τόν ώθησε πρός μιαν άμαξαν 
μέση» σμήνους άγυιοπαίδων.

— Εϊσθε τρελλοί; ήρώτησεν ό Γεώργιος.
— Τό έκατάλαβα, κυρία, δτι εϊνε τρελλός- εϊπεν εϊς έπαίτης πλησιάζων. 

Πρό ολίγου τοΰ έζήτησα μίαν πεντάραν καί μοΰ έδωσεν ένα τάλληρον.
Είς τόν δρόμον τόν έδεσαν καί δταν έφθασαν είς τήν οικίαν τού θείου 

του πλήθος γνωστών ήτο συνηθροισμένον διά νά παραοτή εΐς τήν 
Ιατρικήν έξέτασιν.

— Παιδί μου, θά σοϋ έζητοΰσα συγγνώμην διά τήν πρωινήν μου 
διαγωγήν, είπεν ό θειος Μορρίς, άν είμποροΰσες νά έννοήσης.

Είς τόν ιατρόν τής οικογένειας έξέθεσαν δλοι πώς παρεφρόνησεν ό 
Γεώργιος. Ή δεσποινίς Ροβινσών δτι τής έπετέθη, ό κ. Βλάγκ δτι 
έξεδίωξε τόν κόσμον άπό τό κατάστημά του καί δτι ύβρισε καί τόν ίδιον, 
ή δεσποινίς Βράουν. κλαίουσα δήθεν, ότι τήν έκύτταζε βλοσσυρώς καί 
τής εϊπεν δτι είνε κακή καί άσχημη ώς δαίμων. Καί ό έπαίτης, ήλθε 
καί αυτός νά διηγηθή τό έπεισόδιον τοϋ ταλλήρου.

Tin· έστειλαν νά φέρη μίαν άμαξαν νά μεταφέρουν τόν Γεώργιον εΐς 
μίαν κλινικήν, ένφ έκεϊνος είχε παύση νιϊ διαμαρτύρεται καί έκάθητο 
ήσυχος. Ό Ιατρός έξήγει τήν άταραξίαν αύτή·.· ώς κατάπτωοιν τών δυνά
μεων προοιωνιζομένην νέαν έξαψιν.

Ό Κάρολος Δαίβυ είσήλθε τότε μέ τήν Ελένην Λίλλ. Έπλησίασε τόν 
Γεώργιον καί τόν έλυσε διαμαρτυρομένου τοϋ ιατρού.

— Είνε υγιής δπως σείς καί έγώ' είπεν ό Δαίβυ. Εϊνε δέκα ή ώρα καί 
δέν έπέρασαν εΐμή άκριβώς είκοσι τέσσαρες ώραι διά νά κερδίσω τό 
στοίχημά μου.

Καί διηγήθη τά τού στοιχήματος.
Ό κ. Βλάγκ. ή Λουΐζα, ή Ροβινσών, ό επαίτης, ό όποιος έκήρυξε καί 

αύτός τρελλόν τόν Γειόργιον. χωρίς ούτος νά τού είπή ούτε καν μίαν 
άλήθειαν, έμειναν έκπληκτοι.

— Είς σέ, φιλτάτη Ελένη, ή όποια δέν μ’ έγκατέλειψες, όταν όλος ό 
κόσμο; μέ. έδιωξε, τί νά είπώ ;

Έδώ; Τίποτε. Νά εΐπήτε εΐς τούς φίλους σας, οί όποιοι σάς έκή- 
ρυξαν παράφρονα διότι είπατε τήν άλήθειαν διά μίαν μόνον ήμέραν, 
ότι κάθε φροντίς διά τήν άσθένειάν σας είνε ΐδική μου πλέον.

LOUIS BAILLEUL
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ΕΙς 8λα τά σαλόνια άντηχέτ τώρα ό παθητικός ήχος τοΰ άσματος, «περ κατωτέρω 
δηαοοιεύοιιεν. Είναι γλυκοτάτη ούνβεσις τοΰ συμπαθούς φίλου κ. Κων, ιιαπα- 
γεωργίου, τμηματάρχου τής Έβν. Τραπέζης, ήνέχει έκόωσβι είς 
τεΰχος καί πωλεϊ τό άρχαϊον καϊ-πασίγνωστου κατάστημα του κ. Βελουόιον.

■ϊώ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣ1Σ
ιΐ/ετά τήν κατάργηοιν τοΰ αθλίου απολυταρχικού καθεστώτος εν Τουρ

κία, έρχεται τό Συνταγματικόν Πολίτευμα νά κυριάρχηση καί ιδού τώρα ή 
'Οθωμανική Βουλή ετοιμαζόμενη να ουγκροτηθή είς σώμα νομοθετικόν. 
'Γήν έπακολουθ ήοασαν τήν κατάλυση· τοΰ παλαιού συστήματος αναρχίαν διε- 
δέχθη τό διά τά; έκλογά; παρασκευαστικόν έργον καί τέλος έκλήθησαν ο! 
εν τή γείτονι ίπικρατείη λαοί εις τάς κάλπας διά νά ύποδείξωσι τον; μέλ
λοντας νά έκλέξωσι τον; εκλεκτούς των Ικλέκτορας.

Ατυχώς δέν έπεκράτηοεν έως τέλους τοϋ μεταρρυθμιοτικοΰ έργου των ή 
αρχικώ; κρατήσασα σύνεσις μεταξύ τών ιιναλαβόντων το μέγα εγχείρημα, 
ή σύνεσις εκείνη ή όποια έθάμβωσε τόν κόσμον 
κατά τήν αρχήν τοΰ κινήματος. Οί ιθύνοντες 
τό εγχείρημα έδειξαν βιαιοπάθειαν, τήν όποιαν, 
ο>ς έκ τών υστέρων άποδεικνύεται, κατόρθω

σαν νά κρύψουν εν αρχή έπιμελώς, οΰτω δέ 
περιήλθον εί; πλήρη διάσταση· πρό; τούς μετ' 
ειλικρίνεια; καί άφοσιώσεως και άπό άγνοΰ 
συνταγματικού καί ίσοπολιτειακοΰ καί φιλελευ
θέρου ουνειδότο; έργαοθέντας, επί κεφαλή; τών 
όποιων ύστατοι ό άνεψιό; τοΰ Σουλτάνου Πρΐγ- 
κιψ Σαμπαχεδδίν.

Καί έπεκράτηοαν— περισσότερον άτυχοι; — 
οί άνειλικρινεϊς, ο! υπό τήν δοράν τών έθνικο- 
φρόνων κρυπτόμενοι Παλαιότονρκοι, ο! όποιοι 
έν τή πολιτειακή μεταβολή ούδέν άλλο έπεδίω- 

ξαν ή τήν ανατροπήν τών ίσχυόντων προοώποιν, 
Ι'να αυτοί ούτοι καρπώνται τάς θεμιτά; καί 
αθεμίτους ώφελείας τής αρχής, άοκήοαντες καί 
άσκοΰντε; τήν έπονειδιστοτέραν απολυταρχίαν.

'.άφοΰ <V ούτω επαισχύντω; είργάοθησαν 
υπό τό κράτος τής άνελευθεροτέρα; βίας, δια- 
βάλλοντε; τους άντιθέτους των περί τά; άρχάς 
και ιδέας πρό; τούς ομοφύλους, έξηπάτησαν 
καί τό ομογενές στοιχείου καί έπέπλευοαν.

Τοιουτοτρόπως τό εξ όκτώ εκατομμυρίων περίπου ψυχών, εγκατεστημέ
νων έν τή όμοροι επικράτεια, ομογενές στοιχείου θά άντιπροσωπευθή έν τή 
πρώτη 'Οθωμανική Βουλή ύπό μόλις 25 βουλευτών.

Ιιά τήν Ιστορίαν άς σημειωθή οτι μόνον διά πιέσεων καί αισχρών καλ

πονοθειών καί αποκλεισμών έπετεΰχθη τό αποτέλεσμα τοΰτο τών πρώτων 
έν Τουρκίρ. εκλογών, υπό τών δήθεν προμάχων τών Ελευθεριών καί 
τής Ίοοπολιτείας.

~Α; έ.λπίοωμεν όμως ίίτι τοϋ σωβινισμού θά κατίσχυση ή ορθή άντίλη- 
ψις καί ίίτι έν τή είλικρινεϊ μετά τών ήμετέρων ουμπράξει θά κατανοή
σουν οί ιθύνοντες ίίτι έγκειται ή διατήρηοι; τοΰ νέου πολιτεύματος. "Αλλως 
παοη; νέο; φύσεως αυτοί καί μόνοι θά φέρουν τήν ευθύνην.

« « «

ΤΡΑΪΑΝΟΣ ύ. ΝΑΛΗΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΝ ΠΑΡΟΜΙΑΙΣ

'II Πούλεια βασιλεύοντα; καί ό καλό; γεωργός άποοπέρνωντας.

Προτού ή Πλειάς δύση, δηλαδή, πρέπει δ γεωργός νά έχη τελείωση τήν 
σποράν.

Καί διά τόν γεωργόν παραγγέλλεται νά καταβή εϊς τά χειμαδειά μετά 
τήν δύσιν τή; Πλειάδος καί υπάρχουν σχετικά! δύο παροιμίαι:

"Οταν ή ΙΙούλεια βασιλεύει, ό καλό; ζευγολάτης άποοπέρνει,
κΤ οΰτε τσοπάνης στα βουνά, ούτε ζευγάς ατούς κάμπους.

"II άλλως: 'II ΙΙούλεια βασιλεύουσα καί πίοα> παραγγέλλουσα,
μηδε τσοπάνη; στα βουνά, μηδέ γχοιργός στον κάμπο.

ΊΙ ΙΙλειάς δύει τό τρίτον δεκαήμερον τού Νοεμβρίου μετά τήν έορτήν 
τού Άγιου Μηνά συμπίπτουσαν μέ τήν 11'|ν τοΰ μηνός.

' Ο αη Μήνας έμήνυσε, Πούλεια μ 'η ξημερώση.

»

Ό χειμών ύποτίθεται δριστικώς πλέον έπερχόμενος τόν Νοέμβριον έξ ού 
ή παροιμία καθ’ ήν 4 χειμών δήθεν παραγγέλλει:

"Αν δέν ερθο) τοΰ αγίου Μηνά, τοϋ άγιου Φιλίππου είμαι αύτοΰ, καί νά 
μοΰ χαιρενής τού; παί.ηοκαπάδες.

Καίι^ΤοΒ ίίη Λΐήνά έμήνυοε δ πάππος δ χειμώνας:
'Έρχομαι ή δέν έρχομαι καϊ τ' αη Φιλίππου αύτοΰ 'μαι.

Τόν Νοέμβρη καί Ιεκέμβρη φύτευε καταβολάδες, 

δηλαδή παραφυάδας αμπέλου. «
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ ΕΝ ΤΗι ΞΕΝΗ,

Μέ άδολον καί ειλικρινή χαράν ή «Εικονογραφημένη· αναγγέλλει τούς 
αρραβώνας τοΰ αδελφικού φίλου τη; κ. Ίω. Ψαχαροπούλου, τελεσθέντας έν 
Τεργέστη μετά τής Δεσποινίδος Margueritta Cambiagio, κόρης μιάς τών 
τά πρώτα φερο.υσώ,ν έκεΐ ’Ιταλικών οικογενειών.

«
ΔΙΑ ΤΟΝ Δ0” ΤΟΜΟΝ ΜΑΣ

Μέ τό προσεχές τεύχος μας ύπ’ άριθ. 50 τοΰ Δεκεμβρίου έ. έ. δπερ Οά 
κυκλοφορήσω τήν 1’1ν Ιανουάριου, κατά τήν τάςιν θά διανεμηθή καί 4 
πίνας τών περιεχομένων έν τφ Γ' καί Δ' έκδοτικφ έτει. Συνεπώς παρακα- 
λοΰνται οί δένοντες είς σώμα τά τεύχη τής Εικονογραφημένης· νά άνα- 
μείνωσι τήν έκδοσιν τοΰ 50°° τεύχους, ΐνα συμπεριλάβωσι καί τόν απαραί
τητον πίνακα τών περιεχομένων είς τό 3°ν καϊ 4»ν §τ0ς.

ΤΡΑΪΑΝΟΣ Δ. ΝΑΛΗΣ

"Ελλην βουλευτής τής Διοικήσεως Μοναστηριού. Έςελέγη δι" 76 ψήφων 
εκλεκτόρων μετά τοϋ Μεχμέτ Βασήφ έφένδη λαδόντος ωσαύτως 76 
ψήφους, τοΰ Πάντσια Δώρεφ, Βουλγάρου, λαβόντος 120 ψήφους καί τοΰ 
Γιαννάκη Δημητρίεβιτς λαβόντος 71 ψήφους.

"Ας μή έκληφθή δμως ότι επειδή 4 Βούλγαρος Δώρεφ έλαβεν 120 ψήφους 
εκλεκτόρων, πλενάζουν οί Βούλγαροι έν τφ σαντζακίφ Μοναστηριού.

'Ιδού τί συνέβη. Τούρκοι, "Ελληνες καί Σέρ- 
6οι τών υποδιοικήσεων Άχρίδος, Βερλεπέ καί 
Καρτσιόβου έψήφισαν έν συνδυασμφ τούς ανω
τέρω έπιτυχόντας, ένφ οί Βούλγαροι, ΰπούλως 
προσενεχθέντες καί τήν φοράν ταύτην, έψήφισαν 
μόνον τούς ’.δικούς των. Καί τοιουτοτρόπως ό'. 
μέν άλλοι ΐδικοί των Βουλγαρικά; μόνον ψήφους 
λαβόντες άπέτυχον, ένφ δ Βούλγαρος Πάντσια 
Δώρεφ έλαβε καί τάς βουλγαρικά; ψήφους καί 
τάς τών Ελλήνων, Τούρκων καί Σέρβων.

«
ΜΟΥΣΙΚΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ

Αί Εύρωπαϊκαί εφημερίδες πολύν λόγον κά
μουν διά τόν θρίαμβον τοΰ διασήμου βιολον- 
τσελλίστα Pablo Casals. Ό δαιμόνιος ούτος 
μουσικός ερμηνεύει κατά προτίμησιν τούς Bach, 
Beethoven καί Eraannuel Moor. Ό τελευ
ταίος ούτος, Ούγγρος τήν εθνικότητα καί ζών 
έν Λωζάννη τής 'Ελβετίας, εΐνε δ μόνος ‘ίσως 
έκ τών συγχρόνων μεγάλων συνθετών, δστις 
πλησιάζει εϊς τό μεγαλεΐον τό δαιμόνιον τοΰ 
Bach καϊ τοϋ Beethoven.

Ό ’σπανός Ρ. Casals, προτιθέμενος νά νυμ- 
φευθή τήν περίφημον τσελλίσταν Sugia, ήρώτα 
ήμέραν τινά εϊς κύκλον συνθετών τίς Οά ήδύ
νατο νά γράψη κάτι διά δύο τσέλλα, διότι 

ούδέν παρόμοιον έργον όπήρχεν έν τή φιλολογίφ τοΰ τσέλλο.
Μετ’ όλίγον δ Ε. Moor παρουσίαζε τό Double Concert» αύτού, δπερ 

μετά τής συζύγου του δ Ρ. Casals ήρμήνευσεν έςόχως. Οί δύο ούτοι μεγάλοι 
άνδρες συνεργάζονται τώρα καί τρέφουν άπειρον θαυμασμόν πρός άλλήλους.

Δυστυχώς έδώ πολύ όλίγον εΐνε γνωστοί, καί αί όλίγαι αύται γραμμαϊ 
δέν χρησιμεύουν είμή νά τούς καταστήσουν έ; ονόματος μόνον τοιούτους.

Έλπίζομεν έν τούτοις, άν δχι άπό τόν ίδιον Casals, άλλ' άπό τούς 
παρ’ ήμϊν καθηγητάς τών ’Ωδείων νά άκούοωμεν τόν χειμώνα τούτον έρμη- 
νευομένην τήν μουσικήν τού διασήμου Ε. Moor, τού όποιου τά έργα, ούχί 
ολίγα, θαυμαστότατα δέ διά miisiqtie de chaiubre, δι’ ορχήστραν, senates 
διά βιολί καί πιάνο, πιάνο σόλο, κλπ.

’Απ’ αύτά ήξιώΟησαν "Ελληνες τινε; νά άκούσουν τινά έν τή αλλοδαπή 
καϊ μετ’ ενθουσιασμού μάς ώμίλησαν. Μάς έδωσαν ούτοι καϊ τήν καλήν

Ο ΣΥΝΘΕΤΗΣ Ε. ΜΟΡ ΕΝ ΚΤΚΛΠι ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ
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Ο ΜΑΘΟΥΣΑΛΑΣ MIX. ΤΟΥΡΛΙΤΑΚΗΣ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ Δ, ΤΟΥΡΛΙΤΑΚΗ

εϊδησιν ότι ή αγάπη τοΰ μεγάλου αύτοΰ άνδρός πρός τήν κλασικήν 'Ελλάδα 
θά τόν ώθηση όπως έπισκεφθή πιθανότατα τήν χώραν ήμών κατά τήν άνοι- 
ξιν. Τό δνειρόν του είνε νά γράψη μελόδραμα έπί θέματος έλληνικοΰ, 
αρχαίου ή νέου.

Κατά τόν τελευταΐον Αύγουστον επανειλημμένοι; παρεστάθη μετά περισ
σής έπιτυχίας έν Cassel τής Γερμανίας τό τελευταΐον αύτοΰ μελόδραμα 
«Hochzeitsglocken». 'Ο Αύτοκράτωρ Γουλιέλμος 
ήτο πιστός ακροατής.

Ό Ε. Moor εϊνε δ έν τή όπισθεν εϊκόνι δεξιά 
καθήμενος. *

ΕΙΣ ΕΛΛΗΝ ΜΑΘΟΥΣΑΛΑΣ

Άπεβίωσεν εις Άλάτσατα τοΰ Τσεσμέ είς "Ελλην 
Μαθουσάλας έν ηλικία 125 ετών, ό γέρων Μιχαήλ 
Τουρλιτάκης, πατήρ τοΰ έν Σταυρουπόλει εγκατε
στημένου διακεκριμένου ομογενούς κ. Δ. Τουρ- 
λιτάκη. Ό μακρόδιος γέρων κατήγετο έκ Ί'σεσμέ, 
υπήρξε δέ γενναίος ναυτικός, άγωνισθείς κατά τόν 
Ιερόν 'Αγώνα παρά τό πλευράν τοΰ αειμνήστου 
Κανάρη, τοΰ όποιου ήτο αγαπητός συμπολεμιστής. 
"Εζησε μετά ταΰτα δ αγαθός γέρων, ήρεμον βίον, 
μή έπιζητήσας δάφνας διά τούς πατριωτικούς του 
μόχθους καί απέκτησε δέκα έννέα τέκνα.

Καί μέ ΰπερήφανον τήν συνείδησιν, μακράν τής 
τύρβης τοΰ κόσμου, αγαπών τό πάτριον έδαφος, 
παρέδωκεν έν Τσεσμέ τήν ψυχήν είς τόν Κύριον, 
ψυχήν άτρομήτου πολεμιστοΰ καί αγαθού πατρός 
έκθρέψαντος τά τέκνα του είς πατριωτικά αισθή
ματα.' Εξ αύτών δ κ. Δ. Τουρλιτάκης, έγκαταστα- 
θείς άπό εικοσαετίας έν Ρωσσίφ έπεδόθη είς τό 
εμπορικόν στάδιον, εμπορευόμενος σιτηρά, ξυλείαν καί άλλα είδη, ίδρύσας 
αξιόλογου καί μέ πολλά υποκαταστήματα οίκον. "Οσοι "Ελληνες έταξεί- 
δευσαν είς Ρωσσίαν μετ’ ευφροσύνης αναπολούν τής έλληνικωτάτης ΰπο- 
δοχής, ής έτυχον έν τή οικία τοΰ κ. Τουρλιτάκη, τόσον έκ μέρους του 
δσον καί έκ μέρους τής συζύγου του κ. Ειρήνης έκ Τσεσμέ καϊ αύτής 
καταγομένης, τής έγκριτου οικογένειας Τσελεπιδάκη.

Καί διά νά συμπληρωθή ή πινακοθήκη τής αγνής έλληνικής οικογέ
νειας δημοσιεύομε·; καί τήν εικόνα τής μικράς θυγατρός τοΰ καλού δμογε- 
νοΰς μας, Άρτέμιδος, μιας χαριτωμένης έλληνοπούλας.

Ή «Εικονογραφημένη» παρακολουθούσα μέ ιδιαιτέραν στοργήν τάς έν 
τφ έξωτερικφ ΰψηλά κρατούσας τήν σημαίαν τού 'Εθνισμού δμογενείς 
οικογένειας γεραίρει τήν μνήμην τοΰ άγωνιστοΰ γέροντος καί τιμά μίαν 
οικογένειαν εϊς τήν όποιαν διατηρούνται αί έλληνικαί παραδόσεις άκίβδηλοι.

«
Ζητήσατε άπό το Βιβλιοπαιλεΐον «Εστίας» τό ’Εγκυκλοπαιδικόν 

'Ημερολόγιου Ίω. Α. Βρετοϋ, τοϋ έτους 1909. Ό εννατος αυτός 
τόμος του είναι εκδοσις άνταξία τής Εικονογραφημένης* Θαϋμα 
ΐδέα&αι αλη&ώς.

ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΣΑΣ

Τήν παραμονήν μιας μάχης είς αξιωματικός, φοβούμενος διά τήν ζωήν 
του, έζήτησεν άδειαν άπό τόν στρατάρχην Τοαρά διά νά μεταβή καϊ άσπα- 
σθή τήν χεϊρα τών γονέων του.

— Πήγαινε, τού λέγει στρατηγός. Ί'ίμα τόν πατέρα σου καϊ τήν μητέρα 
σου ϊνα μακροχρόνιος εση έπ'ι τής γής.

«
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

Μετ' άληθή τρικυμίαν διεγερθεϊσαν μεταξύ δύω μηνών, ήτοι κατά τό 
μεταξύ τοΰ προηγουμένου φύλλου τής «Εικονογραφημένης» καϊ τοΰ άνά 
χεΐρας διαρρεΰσαν διάστημα ή 'Εταιρία τών Ελλήνων θεατρικών Συγγρα
φέων» ής τήν έπ' αϊσίοις οίωνοίς σύστασιν άνηγγείλαμεν εϊς τό τεύχος τού 
'Οκτωβρίου, άνέκτησε τήν ούριοδρομίαν της.

Είναι μακρά ή περιπετειώδης τρικυμία της, όφειλομένη είς αδέξιους χει
ρισμούς τού οίακιστοϋ της. Ευτυχώς δ σάλος παρήλθε και ή έταιρία άναρ- 
ριπτομένη εϊς τόν δρόμον της τόν δμαλόν, θά έπιδιώξη τήν καθιέρωσιν τής 
Κυκλικής Περιόδου τών 'Εαρινών Παραστάσεων.

Ή κυκλική αΰτη περίοδος θά είναι είδος προκριματικών αγώνων τής 
θεατρικής δημιουργίας κατά τήν όποιαν Οά μάς παρουσιάζη ή Έταιρία 
τούς πρωταθλητάς τής Έλληνικής Δραματουργίας, οΐτινες Οά γίνωνται 
δεκτοί διά τήν θερινήν περίοδον.

Διά τήν έφετεινήν εαρινήν περίοδον θά μάς σερβίρη έργα δώδεκα έκ τών 
συγγραφέων της, τών άποτελεσάντων ακριβώς τό περίφημου Δωδεκάθεου, 
ώς αύτωυομάσθησαυ ουτοι.

Δύυαταί τις μάλιστα νά εϊπη ότι ήρχισεν ή προπόνησις τών έν λόγφ 
συγγραφέων οΐτινες θά αποδοθούν είς τούς προκριματικούς άγώνας καϊ 
πρώτος έδωκε. πρόαλειφθεϊς καταλλήλως, δ συμπαθής φίλος 'Αθηναίος, 
δ συγγραφεύς άλλου έξ ‘ίσου ώραίου έργου, είς τόν έν τώ θεάτρφ «ΙΙανελ- 
λήνιον άριστα συγκεκροτημένον θίασον, τρίπρακτου 'Αθηναϊκήν Έπιθεώ- 
ρησιν μέ τόν τίτλον «Πανόραμα·.

Ήτο όμως πολύ άτυχης δ συγγραφεύς. 'Γΰχος άφόρητον έκαμνε τούς 
θεατάς νά τρέμουν. "Εκαμε δ,τι ήμποροΰσε ό συγγραφεύς διά νά μή κρυώ
νουν οί θεαταί. Έδωκε άκτένιστον τό έργον του εντελώς, βιαστικά βιαστικά, 
χωρίς τύπους, — τούς απαραιτήτους δά διά μίαν έπιθεώρησιν τύπους — καϊ 
δμως έτουρτούριαζαν οί καϋμένοι οϊ θεαταί, τόσον ώστε κάποιος πολύ 
δυσμενώς διακείμενος πρός αύτόν νά εϊπη δήθεν καλαμπουρϊζων δν. τό 
«Πανόραμα» είνε καταλληλότατου διά τό καλοκαίρι ώς... ψυχαγονγικώτατον.

Άλλ' ή έλλειψις τύπων έπί τέλους ήμπορεΐ νά μή χαρακτηρισθή καϊ ώς 
έλάττωμα. "Αλλως τε καί αύτό συγκαλύπτεται άπό τό πλεονέκτημα, τό 
μέγα—δΓ έν θεατρικόν έργον -οτι έχει χαριτωμένα τραγουδάκια ερανι
σμένα άπό τής ωραιότερες όπερέττες, δπως συγκαλύπτεται καί ή λησμο
σύνη τοΰ αυγγραφέως διότι ένφ παρουσιάζει είς τήν άρχήν τόν μοναδικόν 
τύπον του, ένα επαρχιώτην βλάκα, εϊς τό τέλος τόν αναγκάζει νά γίνη 
έξυπνότατος. Τό αύτό περίπου είχε πάθει καί εις τό άλλο έξ ίσου ώραΐον 
έργον του, δ καλός μου φίλος. Παρουσίασε κατ’ άρχάς τόν Άνθρωπόν του 
βλάκα, έπιζητοϋντα τήν Δόξαν τής Ημέρας εϊς ηλίθια τεχνάσματα καί εϊς τό 

τέλος τόν έπέδειξε ήρωα αληθινόν, πανέξυπνου καϊ 
τετραπέρατου φάρσας.

Εύτυχώς τό έργον επιδέχεται διορθώσεις.Άλλως 
τε οί θίασοι έχουν άναδειχθεϊ πολύτιμοι συνεργά- 
ται. Διότι θά ήτο πολύ άπελπιστικόν νά άποτύχη 
εν άπό τά δώδεκα θεατρικά ιϊνόματα τής Εταιρίας 
τών Ελλήνων θεατρικών Συγγραφέων, τά έπιβε- 
βλημένα πλέον, τά όποια θά μάς παρουσιάση αΰτη 
κατά τήν προσεχή Κυκλικήν 'Εαρινήν Περίοδον. 

ΥΠΕΡΙΩΝ

ΤΟ “φως,,
Αγγέλλεται έξ 'Οδησσού ή εκδοσις έλληνικής 

έφημερίδος ύπό τόν τίτλον τό «Φώς-, ύπό συνθή- 
κας έξασφαλιζούσας καί τήν μακροβιότητα τοΰ 
φύλλου καί τήν ήθικήν του επιτυχίαν. Άποδει- 
κνύει πλήρη συνείδησιν τής αποστολής τής έν τφ 
έξωτερικφ έλληνικής έφημερίδος τό πρόγραμμα 
τού νέου φύλλου, πρόγραμμα αντιπροσωπείας τής 
γνώμης τών έν Ρωσσία βιούντων Ελλήνων καί 
συνδέσμου των πρός τούς απανταχού δμοεθνεΐς. 
Τά πρόσωπα άλλως τε τά όποια άνέλαόον τήν 
έκδοαιν, δ κ. Μιχ. Κυριαζής ώς Διευθυντής — Δια
χειριστής, δ κ. θ. Μοσχόπουλος ώς Διευθυντής — 
'Αρχισυντάκτης καϊ Άλ. Νίκος δικηγόρος ώς 

'Υπεύθυνος Συντάκτης έγγυώνται διά τήν πρόοδον τοΰ νέου φύλλου ήν 
εΰχόμίθα δλοψύχως.

«
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ

'Ο «Τύπος», διηγείται δ G. <le Flotte εϊς τάς «Παρισινάς Επιθεωρήσεις», 
περιγραφών τήν ΰποδοχήν Ακαδημαϊκού έθεσε τήν περιγραφήν ύπό τόν 
γενικόν τίτλον «’Εγκλή
ματα». *

Ό αύτός μάς δίδει τήν 
έξής περιγραφήν άπό τόν 
« Μ on iteur. ,προκειμένου 
περί παραστάσεως δοθεί- 
σης είς τήν "Οπεραν πρός 
τιμήν τών Βασιλέων τής 
’Ισπανίας. «Αϊ Α.Α.Μ.Μ. 
έφθασαν εϊς τάς 9 παρά 
όλίγα λεπτά.

«Τήν ιδίαν στιγμήν, 
κατά τήν όποιαν αί Με
γαλειότητες των κατήρ- 
χοντο τής άμάξης των τό 
Διπλωματικόν Σώμα έν
στολη άνέβαινεν όπισθεν 
αύτών, τήν κλίμακα τού 
θεάτρου». Αϊ Μεγαλειό- 
τητές των κατέβησαν άπό 
τό άμάξι των είς τήν κορυ
φήν τής κλίμακας "Οπε
ρας βέβαια ώστε τήν αυτήν 
στιγμήν νά άναβαίνουν 
όπισθεν αύτών οί διπλω- 
μάται.

Εις τόν δρόμον:
—Πώς σοΰ έφάνηκε τό 

Πανόραμα τοΰ ’Αθηναίου;
— Παρόραμα. αρτεμις Δ. τουρλιτάκη

Έν Άθήναις, Τυπογραφεΐον .'Εστία Κ. Μάΐσνερ καί Ν. Καργαδούρη —


