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Ο ΝΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΊΙ εθνική ήμών έκζλησίχ ένεθρόνισε 

μεγαλοπρεπώς τήν πζρελθοϋσαν Πέμπτην 
τόν νέον αύτή: Μητροπολίτην καί έώρ- 
τζσε μετά τή: προσηκούσης λζμπρότητος 
τήν vou.iy.ov ζύτοϋ έναχθίδουσιν έπί τοΰ 
αρχιερατικού θρόνου. ΊI πάνδημος εύμ,ε- 
νη: δηλωσις αύθορμήτω: ως πζρήχθη. ζ~·. 
τή εκλογή ταύτγ είνε τό εύφραδεστερον 
τεκμήριου τής επιτυχίας χύτης καί φέρει 
έν έαυτή δλζ τά απαραίτητα κζί πραγ
ματικά στοιχεία νομίμου έγζαθιδρύσεως 
πζρά τή εθνική συνειδήσει, δικαιολο
γούσα πληρέστατα τούς εΐσηγητά: ζύτής 
κζί συγχζίρουσα τήν ’Ορθόδοξον Εκκλη
σίαν έπί τή προσκτήσει τοιούτου ζοσμ.ή- 
ματος. Ό νέος ήμών ζρχιερεύς είνε ζνήρ 
άνωμολογουμένης εύθύτητος κζί αρετής 
κζί έπί τών βάσεων τούτων έδοαιοΰται 
άποκλειστιζώς ό αμέριστος σεβασμός, ον 
απολαύει είς τήν έκτίμησιν παντός Έλ- 
ληνος. ΙΙζσαι αί λοιπζί επίκτητοι ζύτοϋ 
άρεταί. επιστημονική μ.όρφωσις, θεολ.ο- 
γιζή ίζανότη:, εύδόκιμος διδασκαλική 
μέθοδος, συνα.ποτελοϋσι μόνον τον ιδανι
κόν στέφανον, οστις καλλύνει ύπερόχως 
τάς σεβαστάς έζείνας νεφαλάς, αΐτινες 
λαμβάνουσιν άνωθεν εντολήν νά κυβερ- 
νήσωσι τάς καρδίας. Άλλ’ ή μέν επι
στήμη είναι ανθρώπινον απόχτημα, ή δέ 
αρετή είναι δώρον τοΰ Θεού, διά ταύ- 
της ό άνθρωπος ύψοΰται μέχρι τοΰ θείου, 
δι’ έκείνης διδάσκεται νζ ζγαπζ. τόν 
Θεόν, ή πρώτη έμπνέ ι σεβασμόν κζί 
αγάπην, ή δευτέρζ επιβάλλει λατρείαν, 
ό ήμέτερος αρχιεπισκοπές ήξιώθη νά στή
ριξή τά ανθρώπινα διδάγματα έπί τοΰ 
θείου δώρου και διά τοΰτο αποτελεί φαει
νόν σημεΐον, πρός ό στρέφεται σήμερον 
μετά πεποιθήσεω: ό παλμό: πάσης ελλη
νικής καρδίας.

Δέν είναι άλλως τε μικρός ό προορισμός 
τοΰ καλούμενου νά κυβερνήτη τ/ν Εκ
κλησίαν ημών, ύπό τά: περιστάσεις προ
πάντων, ύφ’ ζ: νΰν διζτελοΰμεν κζί ό 
νεωστί προσκληθεί: νά πράςγ, τοΰτο είνζι 
άνζντιρρήτως εί: θέσιν υπέρ πάντα, άλ
λον νά φ,αζρίνη ολόκληρον τό ύψος τών 
•υποχρεώσεων, άς άνζλαμ.βζνει. Τό αρτι
σύστατου ημών κράτος ζπερρόφησζν, ώς 
μ.ή ώφειλεν έν μετρώ άνυπερβλήτω, αί 
πολίτικα: περιστάσεις καί ζνεπζισθητως 
έμειώθη έν ήμϊν ή ισχυρά έζείνη έντζσις 
τοΰ θρησκευτικού φρονήματος, ήτι: ένέ- 
-νευσε τόν υπέρ τής έΰ <υθ:ρ α: αγιώνα κζί 
θζυμζσίως ακτινοβόλησε·/ έπί τών μετώ- 
πων τών έθνικών ημών μαρτύρων.Άλλ' οί 
υπέρ πίστεως ζζΐ πζτρίοος άγωνισθέντε: 
αμέσως ώ: έδημιούργησζν έλευθέραν πα
τρίδα δέν ήδ-.νήθησαν νά συγκρζτήσωσι 
στερεά·/ καί ακλόνητο·/ τήν θείαν ταύτην 
δυάδα καί ή Ί κκλήσίά ήμών αντί νά 
πρωτοστζτήση πάσης έθνιζή: σζεψεως 
έτέθη έν ύποδεεστέρα μοίρα Ό ελληνι
κός ΰ ζί: δέν έδιδάχθη έπαρκώς νά ζγαπζ 
τήν ’Εκκλησίαν τών πάτερων τον. εκεί

νην, ήτις διεφύλζ.ξε τά ήθη. έτήρησε τήν 
γλώσσαν, έφωτισε τάς συνειδήσεις κζί 
έκρατησεν ασβεστον την λζμπάδζ τοΰ 
πατριωτικού ενθουσιασμού- οτε δε ή ’Ελ
λάς εθεωρήθη κράτος, δέ/ εύρεν Εκκλη
σίαν ζνζλόγου ηθικής αξίας καί βαρύτη- 
τος. *< > ελληνικός κλήρος διά λόγους λίαν 
εύλήπτους έ’πζυσεν αντζποζρινόμενο: πρός 
τό μέγεθος τής αποστολή: αύτοΰ καί 
τότε αντί τοΰ αμιγούς κζί γνησίου θρη
σκευτικού ορθοδόξου αισθήματος, έπεκρά- 
τησζ.ν μόνον αί άστοχοι έκτιμήσεις, ζί 
δεισιδζιμ.ονίζι κζί ζί προλήψεις. Ή ’Εκ
κλησία ήμ.ών, ή τρυφερά ζζί αθάνατος 
ζύ’τη παντός ορθοδόξου Έλληνας Μήτηρ 
έταπεινόιθη κζί έν ώ απζ.σζ ή ενδελεχή: 
ήμών μέριμνα ζαπεβλήθη είς τήν έπέ- 
κτησιν τών κοσμικών λαμπροτήτων έσβέ- 
σθη ή ιερά εκείνη κζί έκπζγλος λάμψις 
ένθα τοσοϋτον έπιτυχώς αντικατοπτρίζε
ται τό αληθές τής ελληνικής πατρίδας 
με-.-αλεϊον κζί. ή Εκκλησία ζατέπεσεν. 
Άπό τής πεφωτισμένης ζζί ένζρέτου 
διανοίζς τοΰ νέου'Ιεράρχου τόΈθνος προσ
δοκά τήν ζνόρθωσιν ζύτής κζί έχει τήν 
πεποίθησιν οτι τάς έλπίδζς αύτοΰ’ δέν 
θά διζύεύσγ ή μέλλουσκ τοΰ πνευματικού 
πζτρός δοζσις. Τί απαιτείται πρός τούτο 
είνζι περιττόν νά ύπομνήσωμεν. Οί εκλε
κτοί ποιμένες ζτώντζι έν αναλογία ύπερ- 
μετρω τό δώρον τοΰ διζζ.οίν-ιν τάς 
ζνάγζ.ζ: τοΰ ποιμνίου αυτών. -χζί πάσα 
ύπόμνησι: καθήκοντος είς ζνδοζς. οί: Μό
νιμο; ζζί διαρκή: τίτλο: -ύπήρξεν ή α
ρετή. αποβαίνει αυτόχρημα πεοιττή κζί 
αλυσιτελής, Οΐ έν Χριστώ β>ώσαντεσ 
και τούτω έν παντί τώ β’ω σνντα 
ξάμενοί. κζί ύπό τών θείων αυτού δι
δαγμάτων έμπνεόμενοι, άνευρίσζουσιν αν
εξάντλητου γνώσεων καί πείρας θησαυ
ρόν είς αυτού: τούς διαλογισμούς των. 
Φρονοϋμεν δια τούτο άδιστάκτως, άτι ή 
νέα τής έθνιζή: ήμ.ών Εκκλησίας κορυφή 
δέν θά ζμαιρήσγ ζζί έπί τοΰ νέου εδά
φους ένθα καλείται ύπό τής θείας βουλή
σεων νά εύδοκιμήση έπ’ ζγζθώ τής πα
τρίδας καί κατ’ ακολουθίαν χαιρετίζομε·/ 
τήν ένθρόνισιν ζύτής. ώς ανατολήν νέων 
ιλαρών ελπίδων ΰτερ τε τής ’Εκκλησίας 
και τής ελληνική: ήμών πζτρίσο:.

ξί του ένα άδειο, πού ήταν ενάντιο στήν 
ζιώνιαν ορμή του πρός την ένέργειζ. Ή 
φύσι μας, άλλο τόσο άνίκζνη νά διαμεί- 
νν, πολύ στην κζτάστα.σι τοϋ ζώου, οσο 
κζί νά παιδεύεται αδιάκοπα στέ: ΐύγενι- 
κώτερες έργασίες τοΰ πνεύματος, έζήτησε 
μίζν ζλλη ζατάστζσι μεσινη πού νά συ- 
σμίγγ, και τά δύο αντίθετα ζκρζ, νζ 
χ^ζμη/.ώνη τό σκληρό τζνυσμζ τής ψυχής, 
νά τό φέρνγ σέ μία γλυκειά ζρμονίζ κζί 
νά εύκολζίνη τήν ζμοιβαίζ μετάβασι άπό 
μίζ κζτάστασι στήν άλλη. Μας προξε
νεύει κύτη τήν ώφέλειζ γενικώς τό αίσ
θημα τοϋ ωραίου τής Τέχνης. Τώρζ, ε
πειδή πρώτη φροντίδα ένός γνωστικού -.ο- 
μοθέτη πρέπει νά είναι νά διζλέξγ ζπό 
δύο πρακτικά μέσα τό εύγενιζώτερο. δέν 
θά στοχασθή ζύτό: αρκετό τό νά ςζρμα- 
τώσγ τές ορμές τοϋ λαού του, άλλά θά 
πζσχίσγ, άν είναι κάπως βολετό, νά τές 
μετζ.χειρισθή κζί σάν όργζνζ για υψηλό
τερα σχέδια κζί νά τές κζταφέργ νά γί
νουν π-ηγέ: εύτυχίζς. Μ’ ζύτό τό στοχα
σμό έπροτίμησε από κάθε άλλο τό θέατρο, 
ποΰ ανοίγει έναν άπειρο κύκλο στό πνεύ
μα διψζσμένο διά τήν ενέργεια, ποϋ δί
νει τροφή σ' όλες τές δύνζμες τής ψυχής 
χωρίς νά τζνύσγ ταρζπολύ μίζ μόνη καί 
τέλος ταιριάζει τή μ.όρφωσι τοϋ νού κζί 
τής κ.ζρδιζς με τήν εύγενικώτερη διζσκέ- 
δασ:.

Έκεϊνος ποϋ 
πώς ή θρησκεία είναι _ .-f-
λος τής πολιτείας, πώς δίχω 
ίδιοι οί νόμοι χάνουν τή δύ· 
σως, χωρίς νά τό Οέλγ ή χωρίς νά 
ργ„ ύποστήριξε τή σκηνή στήν ...... ..
τερην δψι της. Ίσα ί'σζ αύτή ή άδυνα- 
μίζ, ζύτό τό κάπως άστήριχτο τών πο
λιτικών νόμων, ποΰ κζταστκίνει άφευ- 
χτζ χρειαστή τή θρησκεία στό κράτος, 
προσδιορίζει καθαρά κζί τήν ηθική δύ- 
νζμι τής σκηνής. Κατά τό νόημά του οί 
νόμοι περιορίζουν τον κύκλο τους σέ χρέη 
άρνητιζά. ή θρησκεία τόν απλώνει ιόστε 
νά δώση και προστάγματα θετικά. Οί 
νόμοι μονζ/ά εμποδίζουν τές πρζξες ποϋ 

κοινωνικούς δεσμού: ή 
γίνωνται άλλες 
δεσυ.ούς τού: κζ-

Οί νόμοι έχουν

πρώτος επαρζτηρησε 
ό στερεώτερος στύ- 

αύτήν οί 
ΰνζμί τους, :- 

,έ- 
εύγενικώ-

έπαρζ

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ ΣΙΛΛΕΡΗ ΣΚΗΝΗ ΩΣ ΗΘΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ
Μία γενική ζζί ακαταμάχητη ζλίσι 

γιά ό,τι είναι νέο καί ασυνήθιστο κζί ή 
επιθυμία ποϋ έχει ό άνθρωπο; νά αΐσθζν- 
θή μέσα του μία διάθεσι πάθους, έγέν- 
νησαν κατά τήν πζρζτήρησι τοϋ Σοϋλ- 
τσερ, τό θέατρο. Κζταπονεμενος από τές 
δυνατές προσπάθειες τοΰ πνεύματος του. 
βαοεμένος άπό τά μονότονα και 
πΰ.ηχτικά καθημερινά του έργα, ζζί χορ- 
ταμένος άπό αισθητικήν άπόλζυσι. ό 
άνθρωπος έπρεπε νά ζίσθζνθή στήν όπαρ-
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διαλύουν 
θρησκεία 
ποΰ —. 
ταστζίνουν 
τό κράτος 
φανεροόνει ■ 
ρ ζουν. ή θρησκεία, απλώνει 
σίζ της στες κρυφότερε: αγκωνές 

κζί 
βαθύτερη 
ζζί σζλεύοντζ 
ή ίδιο·

-.......ϊ
■/.·.' Ι.ί ύποθέσο μ.’ έκεΐνο .

•μβαίνει. κζί αν -ζρζδεχθοΐ 
' : τήν υψηλή 

άνθρώπου ξεχωρ 
άχζ αύτή μονή στήν εντέλεια 

όν άνθρωπο ΊΙ θρησκεία 
τήν πολιοική της οψι άπό 

ς, ενεργεί περισσότερο ά-

ορίζει νά 
αυτού: το/ς

στενώτερους.
τους οπού ή εξωτερική ενέργεια 
τή θέλησι, 'J.viv./v. τά έργα ό- 

.'.....ώ.-ΐ τή δικαιοδο- 
ς κρυφότερε: αγκωνές τής καρ

πό λογισμό ζζί μέσα 
του. Οί νόυ.οι λυγί- 
και ζ/λα,ουν, ζα- 

,οπιζ κζί τό πάθος, ή θρη- 
αύστηρά καί γιά πάντα.

ποϋ ποτέ 
ΰμε πώς 

τούτη δύνζμι 
s'-στζ

κυνηγάει
πηνή

διάς
στη 
ζουν 
θώς 
σζείζ
Άλλά 
δέν συμβαί- 
έχει ή θρησκεία ■ 
στήν καρδιά ζζθενός 
θά δυνηθή τ: 
νά μοοφιόση - 
(χωρίζω εδώ 
τή θεία), γενιζώ

λαού, 
μέσο > 

ΊΙ δύνζμί 
οΰ-

ό μέρος το ύλικότερο το» 
ίσως έ; αιτίας τοΰ αισθητικού 
ενεργεί τόσο άλάθευτζ. 
είναι χαμένη,άν τή: άφζιρέσουμε 

ί ενεργεί ή σκηνή 
πλέον τίποτε γιά• 
τών ζνθρώπων. άν 

τές εικόνες της, τά προβλή- 
ης. άν μηδενίσουμε τήν παράδεισό 
τήν κόλζσι. Κζί όμως αύτές οί 
ν είναι πζρά είκόνεςφζντζστικές, 

λύσι, σκιάχτρζ κζί 
Πόση δύνζμι θ’ άπο- 
κζί οί νόμοι,άν ήθελε 
σκηνή, οπού είναι θε- 

, οπού ή 
ίυ-

• «ζ:- 
:, περνούν 

ιν ζνχρωπων. όπου 
τά προβλήμζτζ της καί 

η; εμπρός του:, 0- 
οΰ ανθρώπου μές τό βζσα- 

έξομολογεϊτζι τζ 
η: κινήματα, οπού κάθε πρό

κα ε φτιασίδι λυώνει 
καί ή άλήθειζ κάθε τζι 
άδυσώπητος κζθώς ό

■πάνου 
καί 
τη;
Τ*ή ζ 
το—αλλά ζζί με 
ΊΙ θρησκεία δέν είναι 
τό μεγζλήτερο μέρος 
αφανίσουμε 
ν.ζτά τI
τζ; ζζ 
εΐκόνεςδ; 
μαντέματα δίχως 
θέλγητρα μζκρυνζ. 
χτοϋσαν ή θρησκεία 
συμμαχήσουν μέ τή 
ωρίζ ρητή καί ζιοντανή πζρο-υσία, .... 
αρετή καί ή κακία, ή ευτυχία ζζί ή δ' 
στυχίζ. ή ζγνωσιά καί ή φρόνησι. 
λ·.;: εικόνες, ζληθινά κζί πιζστά. : 
μπροστά στά μάτια τών ανθρώπων 
ή Πρόνοια λυεΐ τά προβλήμζτά της 
ξεδιαλύνει τόν κόμπο 
που ή καρδιά 
νιστήριο τοΰ πάθους 
κρυφότερά τη; 
σωπίδζ πέφτει 
κζί γίνεται αχνός, 
στό θρόνο κριτή; 
Ραδάμανθυ:.

Ή δικαιοδοσία τή; σκηνή; αρχίζει 
έκεΐ ποΰ τελειώνει ή έπικιζτειζ τών κο
σμικών νόμων. "Οταν ή δικαιοσύνη θαμ
πώνεται άπό τό χρυσάφι καί ζχριεύει μί
σθιο τή τοΰ έγκλήμζτο:, 

άναπαίζει .... __
:. κζί οτζν ό φόβος τών ανθρώπων δέ- 
τά χέρια τών άρχόντων, ή σκηνή πζίρ- 
σπζθί καί ζυγαριά καί σέρνει τό κρϊ- 
μπροστά. σέ φοβερό δικαστήριο. Όλο 
βασίλειο τή; φζντζσία: κζί τή: ίστο- 

τερασμένου κζί τοϋ μελ,λ.οντο;, 
από ένζ τη: νόημα. Αύθάδεις 
ποΰ σέποντζι άπό καιρό μέσα 
έ’ρχοντ’ έμπρός μας κραγμένοι 

τήν πζντοδύνζμ.η φωνή τής 
έχνη; κζί ξαναρχίζουν
----------

οπή 
σέ 

στά 
ποΰ έστάθηζζν ό τρόμο: τοΰ καιρού 
κ’ έμείς μ’ ένζ ζνζτρίχιζσμζ γευ.ζτο 
δονή ζ/ζθεμζτίζου·Λϊ —' ·>»ά·ι·Λ -
Κζί αν κζμκίζ ηθική 
πλέον, καί άν κζμμίζ 
πιστούς, κζί άν κανένα: 
στήόειζ θά μζ; κάνη 
στή στινυ.ή —~ -------
'/χ τ
εχει σφα;η 
της.ί'1 Ένα 
τζι οί άνθρωποι 
θενζς θζ χζίοετ. 
δησι. ό-αν’ ή'Λαίδυ Μάζοεθ.

ρά ύπνοβάτισσα, πλένει τά χέριά της 
ζητάει όλα τ’ άρώμζτζ τή; Άρζ.βί 
νά εεσκορπίση τή σ 
ζνζδίνει ή σφαγή, 
πώς μία παράττζσι 
λήτερη δύνζμι

τών δυνατών
τη: 
νει 
ν.ι 
μζ 
το | 
ρίας. τοϋ 
κρέμονται 
κζκοϋργοι 
στό χώμα, ερ 
άπό τό 
κή 
δείγμα φριχ 
ζωή γεμάτη έντρ 
τοι σάν ίσκιοι 
περνούν μπροστά

οτζν ή ασέβεια 
τήν άδυνζμίζν

ευ.προς
οιητι- 

γιζ πζρά- 
υ,ετζγενεστερών μίζ 

, ζζίζτιμίζ. ’Λδύνζ- 
βαθουλό καθρέφτη 

μάτιά μζ; έκεΐνο·. 
του:, 
‘"ι ή- 

τή υ,νήμη τους, 
δέν διδάσκεται 

θρησκεία δέν έ’χη 
νόμο: δέν ζή, ή 

ν’ ανατριχιάζουμε 
ποΰ κατεβαίνει με τρεμαμε- 
ά. σκαλιά τοΰ παλατιού ζ’ 
•ι.ζ τ', /Ιν. τη: τά παιδιά 

σωτήριο θζ ζΐσθάνων- 
•άντα. ζζί σιγανά ζζ- 

ζι τή» ζ.ζθζρή του συνεί- 
ή τρόμε-

Άρζόίζς για 
ιχζμερή μυρωδιά πού 
Όσο είνζι αληθινό 
αισθητή έ’χε: μΐγζ- 

....... Γ.. .. ..... ,. ζρά ένα 1 ' -----! Λ 
μίζ κρύα διήγησι.ζλλ.ο τόσο αληθεύει πώς 
ή σκηνή ενεργεί στερεώτερζ κζί βαθύτερα 
πζρά ή ήθικη και ύ νόμος.

Ώς εδώ ή σκηνή δέν είνζι πζρά βοη
θό: τή; κοσμικής δικαιοσύνη:· ένα; 
κλος πλατύτερος το>:α άνοίγετ’ ε’μ 
της. Χίλια κρίμζ.τζ ποΰ ή <......... 
τ.~>Ί.ί'ΐζ'. 77. μένουν απαίδευτα, τά 
δεύει ή σκηνή- χίλιες άρετές ποΰ 
καιοσύνη ούτε κάν μελετάει, τέ. 
νει ή T/wt. Είς ζύτό θρησκεία 
φίζ τής δίνουν βοήθεια. Άπό τήν καθαρή 
τούτη πηγή ανασέρνει τά μαθήματα τη: 
καί τούς τύπους τη:, κζί ντύνει μέ φόρε
μα μαγευτικό καί χαριτωμένο τό ζύστη- 
ρό καθήκον. "12 μέ τί λαμπρά αισθήματα 
μ.έ τί γενναίες άπόφζσες κζί πάθη εύγε- 
νίζει τήν ψυχή μζ: ! Γιά πόσο ούράνιζ ι
δανικά κεντάει τό ζήλό μζς 
θο ! "ι ίτ7./ ό γλυκόκζρδος 
μέγζς ωσάν τού: θεο ίς του. 
χέρι στόν προδότη Κίννζ. τή στιγυ.ή πού 
τούτος θαρρεί πώςδιζβάζει στά χείλη του 
τήν ζπόφασι τού θανάτου, καί τού λέγει- 
«Άς εΓμζστε φίλοι, ώ Κίννζ !».(’ι ποιος 
άνάμεσζ στό πλήθος δέν θά έπιθυυ,οϋσε 
ζπό κζρδιά: αύτή τή στιγμή νά σφίξη τό 
χέρι τοϋ θζνάσι/.ου εχθρού του γιά νά 
μ μηθή τό παράδειγμα τοϋ θείου Ρω
μαίου ; — "Οταν ό Φραγκίσκο: Σίκκιγ- 
γεν.(11 κινηυ,ένος γιά νά τιμωρήση ένζν 
ήγεμ.όνζ κζί νά πολεμήση γιά δικαιώμα
τα ξένα, άίθελζ κοιτάζει οπίσω του καί 
βλέπει νά σηκώνετζι ανάερα, ό καπνό: 
τής πυ;·.ζϊά; από τό καστέλι του. όπου 
f ·γ>·ι7.~.7.7. του καί τό πζιδί του έμειναν 
δίχως βοήθεια, κΓ αυτό: «πάει έμπρός 
γιά νά βαστάξη τό λόγο του», πόσο τότε 
μεγάλο: μζς δείχνετ' ό άνθρωπος, πόσο 
μικρή κζί άξιοκζτζφρόνητη ή φοβερή ζζί 
ανίκητη υ.οϊρζ : —"Οσο αγαπητή ή αρε
τή. άλλο τόσο άσχημες κζί μισητέ: μας 
ζωγραφίζονται οί κακίες μέσα στόν τρο
μερό τους καθρέφτη. "Οτζν ό Ληρ, ςζ»ζ- 
μωραμένος κζί έρμος χτυπάει ανώφελα, 
νύχτα καί δαρμένος από τήν ανεμοζάλη, 
στό σπίτι τής κόρης του. 

στόν αέρα τ
, - ·*- ‘V7. εςιστορι,ει στ 

πόσο 
τέλο: ο πόνο: του με μ.ζνητζ όρμη- 
ξεχύνεται ζπσ τό στόμα του μέ τά 

ζ λόγια· «έγω εδωκζ ολα σ ε- 
πόσο μισητή μάς φανερώνεται τότε 

ή αχαριστία, κζί πώ: ζποκζρδιάς ορκιζό
μαστε αγάπη στούς γονείς μζ: καί σέ
βας !

Άλλά ή ένέργειζ τή: σκηνή; ζπλώνε-

γράμμα νεκρό ή

/-υ-

δικαιοσύνη ύ- 
παι - 

ή δι- 
συστζί- 
κζί σο-

κζί τόν πό- 
Λόγουστος, 

απλώνει τό

τζι ζκόμη μ.ζκρύτερζ Κ’ έκεΐ άκόμη ό
που θρησκεία κζί νόμοι δέν στέργουν νζ 
κατεβοΰν καί ν’ ακολουθήσουν ζίσθήματ’ 
ανθρώπινα φροντίζει ή σκηνή για τή μόρ- 
φωτι τών ζ/θρώπωζ Όσο τό κρίμα καί 
ή διαφθορά, ζλλο τόσο τζράζει τήν εότυ- 
χίζ τή; κοινωνία; ή τρέλλα. Μία πράςι 
τοΰ κόσμου τόσο πζ.λζιή όσο κζί ό κό
σμο; μζ; ύειχνει πώ; συχνά στό περί
πλοκο ύφασμα τή; ζωή; τά μεγαλ.ήτερα 
βάρη κρέμ.ο/τζι στέ; ψιλότερες κζί τρυ- 
φερώτερε: κλωστές. κ.Γ άν ανεβούμε στήν 
πηγή κάποιων πράξεοιν, θά λάβουμε δέκα 
φορές άφορμή νά γελάσουμε πριν εόρου-κε 

λ............·θ άρΓΙμός τών
μοϋ φαίνεται 

ένΰ οί τρελλοί στά 
. Άν ολο τό 
τά δυο γένη 

ό μ.ζ πά/τζ καί τήν ίδια 
ά φοβερώτερζ κρίματα 0- 
γμάτισζ»

πού πάντ
. _____ . .τό υ..

. νζ γελάσουμε και νζ 
γιατί δέν 'απορεί ή φύσι

.χιασουυ.ε.»·ζοσο γε^ζ,ω

ου

/.κι σ/.οοπκϊ 
του. 
χεΐζ 
οτκν 
Τ’.ΖΖ
τοου.:

ί1) ·Κ»»η·ΐ ίσω: τή Μή«ια ’οϋ Cotter η 

»·»ΰ Corneille.

5τζν άνζσπζ 
άσπρα μαλλιά 

άγριωμένζ στοι- 
τάθη κφύσιζη ή Ρεγάνζ του.

ι3) Corneille 
Ο)

μία ν' άνζτρ 
7.-/.7Λ ίργων. 
πάντα μικρότερο;, 
ματιά μου πάντα πληθαίνουν, 
ηθικό φταίξιμο τοΰ ένός ζπό 
, λ ·γ » · · /ζ-ς :-------
πηγή, άν ολα τ 
σζ ποτέ τό στιγμάτισα», ζλλο δέν είνε 
πζρά μέ βαθμούς ποΰ πάντ’ άνεβζίνουν 
ένα καί μόνο ιδίωμα ποΰ στό ύστερο μ2; 
υποχρεώνει νά γελάσουμε και νζ τ’ αγζ- 
πήσουυ.ε. γιζτί δέν μπορεί τ, γ>·;·. ν’ α
κολούθησε τόν ί'διο δρόμο κζί μέ τό άλλο; 
Έγώ δέν γνωρίζω πζρά ένα μοναχό μυ
στικό γιά νά φύλαξη τό» άνθρωπο νά μή 
γίνη κζκός. καί είναι νζ 
κζρδιά του από τές άδυνζμί 

ΙΙολό μπορεί νά συνεργήσρ 
σκοπό ή σκηνή. Αύτή υ-Ονζ/ή 
ζ« 
τών άνοήτω», 
μορφές του: μ’ 
Ό. τι ή σκηνή 
περίστζσι μέ 

τό κατορθώνει 
οργά ζζί αλάθευτα).

τή σάτυρκ 
τήν άξίζ 

τραγωδίας y 
’σως ·ή , . 
θέσι τή: πρώτης Τό “εριγ 
τζ.φρόνεσι πληγώνουν τήν ύπερηφάνειζ 

;που ζίσθζντικώτερζ παρά ποΰ 
ει τή συνείδησί του ή φρίκη Μπρο- 

τόν τρόμ-ο ή δειλία μζς φεύγει, καί 
παραδίνει στό 

ής σάτυρζς.Ό νόμος κζί ή συνεί- 
ροφυλάγουν άπό τό κρι

ό γελοίο 
ή λεπτότερη 

μπορούμε αλλού 
πζρά μέσα στό 

δίνουμ.ε κάθε εξουσία 
τά ήθη 

αλλά μζ: 
συμπαθήσουμε κ’ 

Τά σφάλματά μζς 
τάνωθέ του: νά τά έ- 

τά έλαττώυ.ατά 
Μονζ- 
τές ά-

πεο'.σ .
τρόμο 
·*'

1 *ϊ 4/.κι
νορχε

ροφυλάξ/] τήν 
ες.
σ’ ζύτό τό 

πζρο /σιά- 
τόν καθρέφτη στό πολυάριθμο πλήθος 

τές μόριες 
πεοινελζσν.ζ. ,1

στήν πρώτη 
κζί μέ τόν 

(Γσως πλιό 
τό μετώρισμα

, , rv/. εντροπία,; 
ένζ σωτήριο 

κατορθώνει 
τή συγζί/ησι 

εδώ.
υ.ε 

κι’ κν ήθέλζμ.ε νζ κρί- 
κωμωδίζς κζί τής 

τ’ άποτελέσμζτα, 
τήν πρώτη 

έλιο κζί ή κα
τού 
βζ-

τής : 
μετρώντας 

ή δοκιμή ήθελε δώση 
τής πρώτης 

πληγώνουν 
άνθιώτ.... ...............
σζνίζ 
στά σ 
ίσα ί'σζ αυτή ή δειλία, μζ: 
κεντρί 
δησι συχνά μας π 
μζ γιά νζ φυλαχθούμε άπο 
μζ: χρειάζεται μίζ ξεχώρισ 
ζΓσθησι. ποϋ έυ.εϊ: δέν 
κζλήτερζ νζ γυμνάσουμ 
θέζτρο Ίσως εμείς ' 
σ’ ένζ φίλο μζ: νζ κζτζζοίνη 
μ.ζ: κζί τά αισθήματα μζς. 
στοιχίζει πολύ νά τού 
ένα μοναχό περιγέλιο. 
ύπομέ/ουν ένζν άπ 
λέγχν) άα.ί νά τά κρίνγ.
μζς μόλις ένζ μάρτυρα, στέργουν. 
-/•ή ή σκηνή μπορεί νά πεοιπαίξη, 
δυνζμίες μζ: μζς. γιατί ζύτή άφήνει ά
πέρζντη τήν ζίσθημζτικότητά μα: ζζ: 
δέν θέλει νά γνωρίσγ τήν άνόητον ένοχο
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ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Δ!.γως νχ κοκκινίσουμε βλέπουμε μέσα 
στόν καθρέφτη της την προσωπίδα μα: 
νά πέφτη, καί κρυφά νά εύχκριστοΰμε γιά 
τό γλυκό μάθημά της.

ΓΕΩΡ. ΚΑΛΟΣΓΟϊΡΟΣ
(Έπεται τδ τέλος)

ΣΗΜ. Δ. Ο. — Τοϋ διακεκριμένου έν Κερ- 
κΰρα λογιου κ. Γ. Καλοσγούρου εύχαρΐστως δη 
μοσιεΰομεν τήν γλαρυρώς φιλοτεχ νηβεΐταν με- 
τάρρασιν τής προκειμένη; μελέτης τοϋ Σϊλλερ. 
Ό κ. Γ. Καλοσγοϋρος θέλει τιμήσει τά «’Ο
λύμπια* καί διά πρωτοτύπων ιργχσιών, βοη
θών διά τής έγκριτου καί πολυτίμου συνεργα
σίας αύτοϋ τδ επίμοχθον ήμών εργον.

ΕΙ£ TUN Α1ΙΟΡΡΗΤΩΝ

I

Έχω πόνο μυστικό καί διαβαίνω... 
Πάντα μόνος περπατώ, μόνος κρένω' 
Σέ, φωνάζω δπου σταθώ, σέ,φωνάζω, 
Καί κανείς δέ μ' άπαντα, καί τρομάζω. 
Μέσ’ στά δάση όλονυχτίς—μακρυά σου 
Λέω στά δέντρα δυνατά τόνομά σου, 
Στάκρογιάλι όλονυχτίς—μακρυά σου 
Λέω στό κύμα σιγαλά τόνομά σου.

Μέ καλούν τρελό οί πολλοί καί διαβαίνω... 
Μόνος πάντα περπατώ, μόνος κρένω' 
Είχα, φίλους μιά φορά, φίλους, όμως, 
Τόρα εϊν’ έρημος γιά μέ κάθ δρόμος' 
Έγινα σκληρός αλήθεια, ναί γιά σένα 
Κι’ ούτε £έρω νά μιλώ—στόν καδένα 
Καί δέν έέρω νά φερθώ—ναί γιά σένα 
Έτσι λέγανε ώς προχτές έεχασμένα.

Έμαθα καί σύ τόρα πώς μέ βρίζει;’ 
Κάμε αγάπη μου άκριόή, ο,τι ορίζεις- 
Δέ μάγάπησες ποτέ, μήτε τότες 
Ποϋ ήτανε οΐ συγκίνησε πρώτες, πρώτες' 
Ξέρω πώς δέν μάγαπάς, πάντα μένει 
Μιά καρδιά στά βάθη σου πετρωμένη, 
Ξέρω πώς δέ μάγαπάς—τί νά γένη 
Ή καρδιά είνε βαθειά πληγωμένη.

-Sf-

Έχω άγιάτρευτον καϋμό καί πεθαίνω... 
Ή μητέρα σου περνά καί τής κρένω. 
Μέ θολά τά μάτιά της μέ κυττάζει 
Μέ λυπάται, μέ πονεϊ, καί στενάζει, 
Ξέρει πόσο σάγαπώ, ζέρει έκείνη 
Λόγο νά τής πώ γιά σέ δέ μάφίνεις 
Πικραμμένη,θλιβερά δάκρυα χύνει’ 
— Ό Θεέκ μόν’ ό Θεός θά σέ κρίνη.

II

Τού κρίματος μας ό καρπός πού είνε ; 
Αγάπη πρώτη καί στερνή μου, κρίνε, 
Τά στήθη σου δέν τό θερμαίνουν, όχι, 
Πού νάναι τάγγελούδί μας- ποίό.ς τώχει ; 
Τάρνήθηκες κι’ αύτό καί πάει . . .
Μάνα σέ £ένα χέρια άναζητάει . . . 
Ποιά κόλαση, άκρ όή μου θά σέ φάη. 
Τρανή σάν τήν καρδιά πού σάγαπάει.

-W-

Μή γυρεύει κλαίωντας—στόνειρό μου 
Παγωμένο άπ’ τή χιονιά, τό μικρό μου, 
Μέ καλεΤ στό μνήμα του, πού κοιμάται 
Μόνο, καταμόναχο καί φοβάται.
Καί έυπνώ καί σάν τρελές, τρέχω, τρέχω 
Μνηματάκια αναζητώ καί τά βρέχω 
Μέ τό αίμα τής καρδιάς—πού δέν έχω 
Άλλο—Θέ μου σώσέ με—δέν αντέχω...

-*·

Έλα χάρε λυτρωτή νά μέ πάρης.
Πού τή νύχτα τριγυρνάς κυνηγάρης- 
Μέσ’ στά δάση σάγροιχώ νά διαβαίνη;
Καί στήν άκρα τοϋ γιαλού έαποσταίνης· 
Έκεϊ κι’ έγώ τό βήμα, χάρε, φέρνω, 
Σά φύλλο μαραμένο πλικρογέρνω, 
Τήν τρικυμία τού πελάου μέσα μου σπέρνω, 
Καί σάν τό μαύρο μου κύμα παραδέρνω.

-C-

Μέ καλούν τρελό οί πολλοί καί διαβαίνω. 
Πάντα μόνος περπατώ ’μόνος κρένω. 
Σέ φωνάζω δπου σταθώ, σέ φωνάζω 
Καί ζυπνώ τήν έρημιά καί τρομάζω. 
Έλα χάρε, χάρε μου νά μέ πάρης 
Πού τή νύχτα τριγυρνάς κυνηγάρης 
Έλα αγάπη, αγάπη μου νά σέ πάρω 
Καί νά φύγουμε μαζί μέ τό χάοο.

Μ. Δ. ΜΑΑΑΚΑΣΗΣ

Έ ΣΤΡΙΓΓΛΑ Ή ΣΦΙΓΞ
(Άπά τίιν Ζ.ωίιν καϊ τόν «άνατον;

— Μέ πάρα πολύ ποιητικά χεών.ζτα 
μ?.ς παριστάνεις τάς γυναίκας. μοϋ’έλε
γε χθες ένας φίλο; μου καλλιτέχνης.

Έγώ δέν εύρηκα είς τήν ζωήν μου 
κκμμίζ «Βασιλοπούλα» ούτε κζμμίζ«Χε- 
ράϊδζ».Δέν απάντησα πζρά μόνον Στρίγ
γλες.

— Μοΰ φαίνεται πώς καί οί δύο εί'μεθζ 
ύπερβολικοί, τοΰ είπζ.

— Έγώ διόλου. 'Ακούσε λοιπόν υ.ίζν 
Ιστορίαν. ’Εγνώρισες ζαί σύ τόν δυστυχι
σμένου εκείνον γλύπτην, τόν φίλον υ.ου 
τόν ΙΙάνον κζί τό θλιβερόν τέλος του,

— 3φο —

αλλά δέν έμαθε; ποτέ τήν παράδοξον ι
στορίαν τοΰ ζαί τον τρομερόν έρωτά του 
μέ μίαν πλουσίζν κληρονόμον. Τήν έλε
γαν Άλμαν, ζ’ ένώ δέν ήτο ούτε ωραία, 
ούτε είχε τό πρόσωπό·/ της τίποτε έξαι- 
ρετιζόν ό γλύπτης μας τόσον έτρελλάθη 
μέ αύτήν, ποΰ τήν έπροτιν.οΰσεν από τά 
ωραιότερα κορίτσια τής πρωτευούσης. Ό 
ταλαίπωρος Πάνος .' Τοΰ είχε περάσει ή

;λέσΖ ε'·? τά .’Λζϋ?κ 7·άτια της 
έδιάβζζεν όλον τό πρόβλημα τής εύτυ- 
χίζς τοΰ ανθρώπου, κέπάνω είς τό χλω
μόν κζί ακανόνιστο·/ πρόσωπόν τη; ενό- 
μισε πώς ευρισκε κάποιαν αριστοκρατικήν 
ευγένειαν, κάποιαν μυστηριώδη συγγένειαν 
τής ψυχής του μέ τήν ίδιζήν της. πώς έ
κείνη τόν εννοούσε κζί τόν ήγάπησεν από 
τά. έ'ργζ του.καλλιτεχνική φαντασιοπληξία 
ποϋ τοΰ έπροξένησεν. καθώς θά ί'δης όλην, 
τήν δυστυχίαν του. Είνε αλήθεια πώς 
ζέγώ όταν τήν "είδα ένα βράδυ είς τό 
Ζάππειον εύρηκα πως είχε έξυπνα μάτια 
και πονηρά, άλλά τίποτε περισσότερον. 
Καί ή μορφή της κζί οί τρόποϊ της ήσζν 
όμοιοι κζί απαράλλακτοι μέ τήν αίγυπτι- 
ζζήν Σφίγγα. Δέν τής έπερνε: ποτέ μι
λιά άπό τό στόμα. Έκατόρθωνε νά συγ
κεντρώνω όλην τήν ψυχήν τη: μέσα είς 
τά σατανικά μάτιά της καί νά λέγη χί
λια πράγματα είς τόν γλύπτην μας. ό ό
ποιο; κάθε βράδυ μοΰ ώμιλοΰσε τ;εΐ: ώ
ρα: διά νά μοΰ έξηγήτη τί τοΰ είπαν 
τρία βλέμματά της. Έπί'τέλους έτέλει- 
ωσε τό άφωνο·/ αύτό καί πζντομιμικόν ει
δύλλιο·/μζζύ μέ τό καλοκαίρι, ζαί ό Πά
νος ^ρχ'.σε "άίλ·.·/ μέ ζήλον τήν εργασίαν 
του είς τό εργαστήριό·/ του. Έφαίνετο 
πώς τήν είχε λησμονήσει και δέν μοΰ εί
πε ^τίποτε πλέον περί τής Άλμας*

Ολον τον χειμώνα διά νά λησμονήσγ, 
φαίνεται, καί νά πνίξγ είς τήν γέννησίν 
του τόν ζκατζνόητον αύτόν έρωτά του 
έζζμε ύπερανθρώπους προσπάθειας διά νά 
πζραδοθή ολος είς τήν πζρήγορον θέαν 
μα:, τήν Τέχνην. Κζί ενθυμείσαι’τί αρι
στούργημα έμπνεύσεως καί εκτελέσεις ή
το τό άγαλμα έζεϊνο τής «Παραμυθία:», 
μία γυναίκα ποΰ απλώνει τό θεϊκό χέοι 
της επάνω εις τό μέτωπο·/ ενός νέου συν
τετριμμένου από τήν λύπην, ό όποιο: γέρ
νει τήν τεθλιμμένην κεφαλήν του επάνω 
εί: τά γόνατά της, μία συμβολική πζ- 
ράστασις αγάπη- του μέ τήν Άλυ.αν.

Τίλθε πάλιν τό καλοκαίρι, ζαί όλη ή 
συντροφιά μας, ζωγράφοι, ποιηταί. λόγιοι 
ζαί δημοσιογράφοι εύρισζόμεθα κάθε βρά
δυ έκεΐ εί: μίαν γωνίαν τοΰ Ζζππείου. 
"Ενα βράδυ μέσα εις τήν ζέσιν τής καλ
λιτεχνικής φλυαρίας μας, βλέπω τον ΓΙά- 
νον νά κινή σιγά τόν βραχίονα μου ζαί 
νά μοϋ λέγη κρυφά είς τό ζύτί :

— Χά την ! εκείνη πάλιν ! 
—Ποίζ :
— ΤΙ Άλμα.
Κζί άρχισαν πάλιν έκείνα τά φλογερά 

βλέμ.μζτα. ποΰ δέν είχαν τέλος. ΊΙτο 
ζζθισσ.ένη ακριβώς ζντικρύ τοΰ Πάνου, 
κζί έφαίνετο νά τοϋ πζρζπονεϊτζι. ότι τήν

άφησεν όλον τον χειμώνα, ένώ εκείνη τόν 
ήγάπα καί ύπέφερε δι’ αύτόν.

' ’Από εκείνο τό βράδυ ό δυστυχισμένος 
ό γλύπτης, ή ήτο είς τόν κύκλον μας ή 
δέν ήτο. ή έζοΰσε ή δέν έζοΰσεν,εμείς τόν 

11 παράδοξο: έκείνη κό- 
κζί 
τόν 

έκεϊ

έχάσζμεν πλέον.
ρη μάς τόν έπήρε, μά: τόν άρπαξε 
τόν έσυρε πλέον μζζύ της μέσα είς 
άνεαοστρόβιλον τοϋ πάθους, όπως 
έπανω οί ήλιοι σύρουν είς την αίωνίαν 
τροχιάν των τούς φωτεινούς δορυφόρους. 
Δε·/ έλεγε πλέον τίποτε. "Ολη ή φλογερά 
ψυχή του έπλημμυροΰσε μέσα είς τά ζω
ηρά έκείνα μάτιά του, καί κάποτε τό βρά
δυ όταν έν.έναμ.εν οί δύο μας μόνοι, μοΰ 
ώυ-ίλοΰσε τότε διά τήν Άλμαν του με τό
σην νευρικήν ταραχήν, ποΰ τά ματια του, 
έπετοΰσαν φλόγας. Άρχισα νά φοβού
μαι διά τόν πτωχόν μου ΙΙάνον. ζαί ε- 
προσπαθοΰσζ νά τό/ τραβήξω από τά μά
για εκείνη: τής κόρης. ΤΗτον άργά πλέον.

Έπαυσε πλέον νά μοΰ όμιλή διά τήν 
Άλμαν, άλλά έκατάλζβα ότι κάτι τρο
μερόν μυστήριον μοΰ έζρυβεν ή συντετριμ
μένη ψυχή του. Φαίνεται, φί^ε μου, ώς 
έκείνη ή Κίρκη, ήτο τέτοια 
αγάπη:, ώστε διά νά τ· 
τ-ρον τό πΰρ τοΰ έρωτός 
έντέχνως τό πάθο: τής 
κάτι νέους τών σζλονιών, 
πίτηδες έφερε κάθε βράδυ μζζύ τη 
έχζριεντίζετο μζζύ των. 
αύτού:
τζ. Ταλα1

Άρχιζε νά 
καί νά ζζτζρρέη 
Έκείνη ι 
ψυχή τ-, 
μέσα είς 
μυθολογία ν εκείνην νυκτερίδα, 
πουσζν, ποϋ όσον περισσότερον ζίμζ πίνει 
τόση δίψα τήν -καταλαμβάνει.

— ΙΙάνο μου. αδελφέ μου, τοΰ λέγω ένα 
βράδυ, θά σέ χάσουμε γ ά πάντα, θά σέ 

τ, Τέχνη. Τραβήξου! Αύται; αί γυ
ναίκες τών σζλονιών δέν είνε γιά μάς.

Άχ ! πτωχέ μου φίλε ! γιζτί δέν με 
ακόυσες τότε ;

Άρχισε νά. γίνεται τόσον άφηρημένο;, 
τόσον με .‘αγχολικός, τό— —----  Λ—
ή διαγωγή του, ώστε δέν τόν 
πλέον τόν ζωηρόν, τόν διαχυτικόν 
ενθουσιώδη εκείνον φίλον. Διά νά τήν 
δικηθή άρχισε κζί αυτός νά κυττάζγ 
άλ.λζς γυναίκας κζί μάλιστα ενώπιον 
Άλμζς, νζφίνη τήν μίαν διά νά κάμ.7| 
κόρτε μέ τήν άλλην, άλλά. τόσον άτεχ- 
νως, ώστε έκείνα: έπί τέλους τόν ένεπαι- 
ζον κζί έγελοΰσζν μζζύ του κζί τόν 
νζν διά τρελλόν.

Τό παράδοξον δέ είνε ότι δέν 
ανταλλάξει ούτε μίαν λέξιν μέ τήν 
μζν. Άλλ’ έκείνη είχε γίνει σκιά 
Όπου έπήγαινεν εκείνος, κζί έ-είνη 
τά του 
πέζι. ζντικρύ του 
Οτι τοϋ παίζει 
κωμωδίας, είς

τεχνήτριζ τής 
■οΰ άνάβη περισσό- 

του, τοΰ ένέτνεε 
ζηλοτυπία; μέ 
τού: οποίου; έ- 

ςς κζί 
•ζ.'· —'··. χαρίζουσζ εις 

ερωτικά μειδιάματα ζζί βλέμμζ- 
:ωρε Πάνε !

συντρίβεται ή ύγείζ. του 
___ .ό ισχυρόν έκεϊνο σώμα

τά έβλεπε·/ ή κακούργο:, κζί ή 
ης αναγάλλιαζε κέπουρπούλιζζε 

τά κζτάξηεα στήθη της. ώς τήν
■ τήν Έμ-

οσον παραςενος ητο 
δέν τόν έγνώριζζ 

τόν 
έζ- 
τάς 
τή:

σην ευφυΐαν αί ζόραι τών αθηναϊκών σα- 
λονιών. Άλλ’ ό Πάνος μοΰ είπε τοσζ γε
γονότα, τόσα, περιστατικά, ποϋ έφανερω- 
ναν τήν άγάπην τής κόρης έκείνης, ώστε 
δέν έτόλμησα πλέον νά τοΰ είπω τι 
ποτέ.

Καί μοΰ έξηγοϋσεν ό άτυχή; νέος μέ 
τήν φλογέραν φαντασίαν του, τί συνεβζι- 
νεν τάχζ είς τήν ψυχήν τή; Άλμα; του, 
κζί έποοσπαθοϋσε νά τήν διζζιο’λογήσγ. 
»Ί1 κόρη ζύτη τών σζλονιών, μοΰ έλεγε, 
διψά αγάπην, λζχτζρεϊ έρωτα αγνόν κζί 
άδωλον, τόν όποιον δέν είμπορεΐ νά έύργ 
είς τούς άεργους εκείνους νέους τους προι
κοθήρας τοΰ κζλοΰ λεγομένου κόσμου. Ι
σως μάλιστα άγζπζ τήν καλλιτεχνίαν 
καί ποθεί νά μζθη πώ; άγζπζ ή ψυχή έ
νό: καλλιτέχνου. Έπειτζ πρός τί νά μέ 
άπατά ; είνε άληθέ-, 0τ: έγώ άπεμζ- 
κρύνθην πέρυσι, αλλά μία κόρη τόσον 
καλής οικογένεια; νομίζεις ότι ζητεί νά 
υ.έ έκδικηθή διά τοΰτο : Είνε όμως επί
σης άλ.ηθές ότι δι’ έμέ ή Άλμα είνε έν- 
σαρκον μυστήριον, γρίφος. Σφίγξ. 'Αλλ’ 
έπί τέλους τήν αγαπώ, κζί μοΰ φαίνεται 
πώς ό έρω; αύτός θά μέ φέρη εις τόν τά
φον ».

Τό έπρομζντευσεν ό ταλαίπωρος. Φο
βερά®ύποψίζ ήρχ'·'7ΐ ~όν κζτζλζμβζνη, 
ότι πιθανόν νά ήτο ζαί κωμωδία έκ μέ
ρους τής άριστοζράτιδος αύτή:. ή οποία 
ήθελε νά έγγράψη εί; τό ένεργητιζόν τη; 
κζί ένα έρωτα καλλιτέχνου ζαί νά κζυ- 
χζτζι είς τάς φίλζς της διά τοΰτο. 'II 
άμφιβολία. ό τρομερός αύτό; δαίμων, ή 
άρρώστιζ. αύτή ποΰ σπαράζει τά στήθη 
παντός ζγαπώντος κζί πρό πάντων έρζ- 
στοΰ καλλιτέχνου, ή άρρώστιζ τοΰ «Άμ- 
λέτου» τέλος, τον παρακολουθούσε ώς 
φάντασμα, <ος βρυζόλζ.κζς, <·>ς χ— 
έζεΐνος Όρλά, ό όποιο: ζζτεδίωζε τόν ά
τυχή Γάλλον συγγραφέα.

'Π Αμφιβολία μέ τήν Ζηλοτυπία·/, ζί 
Λάμια·, έδωσα·/ τά χέρια, κζί 

όν λαιμ.όν, 
κζί νά τοΰ σχίζουν τά σπλάχνα.

τρεις ήμέ- 
τη; έπζ- 
’σάν άονί. 
αύτός τοΰ 

ζαμμίζν ήμέ- 
ου θά γί-

ε'περ-

ειχον 
’Αλ

ί του.
κον- 
τρα-ιάντοτε εί: τό γειτονικόν

Άρχισα νά φοβούμαι 
κζ.μμίζν άπό έκείνας τάς 
τάς οποίας δεικνύουσι τό-

μάτη άπό αληθινήν άγάπην, γεμάτη άπό 
άρωμα άγνοτάτου αισθήματος. 'Π αύτή 
πα/τομίμα άπό τήν "Αλμα·/. Ή ιδία μορ
φή, ποΰ τοΰ έχαμογέλζ, τόν έκύτταζε 
περιπαθέστζτζ, τοϋ ένευε, καί τόν πζρη- 
κολούθει πζντοϋ είς τού; περιπάτους, είς 
τά θέατρα, καί άλλοίμονον !... εί: τόν 
ύπνον του.’Αλλά ούτε λέξιν ! ΤΙ άθλια ! 
Μέ ένα ναί ή ένα όχι τον έσωζε, μέ ένα 
ζήςε ή ζποθζνε, ό ταλαίπωρος Πάνος θά 
ήτο τώρα μζζύ μας.

Ξεύρει: πώ: έτελείωσε- έσκόρπισε τά 
μυζλζ του κάτω άπό -ό παράθυρό·/ της, 
έλπίζων νά τήν έκδικηθή μέ τό άπζισίως 
ειδεχθές θέαμα τοΰ πτώματός του- Κζί 
όταν ύστερον άπό ολίγα; ημέρά: τήν εί
δα είς τόν περίπατον μέ τό αύτό αινιγ
ματώδες άλλά ωχρότερο·/ τοΰ συνήθους 
πρόσωπόν της, μέ τήν ιδίαν μυστηριώδη 
απάθειαν είς τούς μαύρους οφθαλμούς της, 
έψιθύρισα αρκετά μεγαλοφώνως ώστε νά 
μέ

χ Γ........ -
μα.υρους οφθαλμού.

α.κουση :
-ΊΪ Στρίγγλα ή Σφίγξ.

ΓΕΩΡΓ. ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ

[Συνέχεια καί τέλος]

δύο αύται Λάμια·, έδωσα·/ τά χέρια, 
άρχισαν νά τόν σφίγγουν εί 
κζί νά τΓ-~ -γ;ζ·

Γήν άπεύφευγε αγρίως δύο 
;ζς, άλλά πάλιν μένα βλέμμα 
νήρχετο πλησίον της ήμερο; 
Έπί τέλους, φίλε μου. ό έρω: 
Πάνου, ποΰ αν τόν γράψω 
οκν μέ όλα; τάς λεπτομερεία: τι 
νη ένας ολόκληρος τόμο: έλαβε 
ρζΐον τέλος του.

θέλω·/ νά δώσγ, ένα τέλο; 
τρομερόν αύτόν έφιάλτην, τής 
μίαν μακράν κζί περιπαθεστάτην 
λήν. ή φλόγα τής οποίας θά συνεζίνει ζαί 
ζύτόν τό αίγυπτιαζόν άγαλμα, μίαν έπι- 
στολήν διά τής οποία; τής έζήτει νά λύ
ση τήν σιωπήν της, ζαί νά τοΰ ζποδώση 
τοΰ ύπνου του τήν γαλήνην.

Τήν επαύριον ή Άλμα έφάνη μέ τά 
βλέμματα καί τά νοήματα τόσον εύτυχή; 
διά τήν έπιστο/.ήν έκείνην, ώστε ό δυσ
τυχής έζεΐνος ήρχιζε πάλιν νά έλπίζη. 
’Αλλ' έκείνη έσιώπζ. Ούδεμίζ άπάιτησις. 
Δευτέρα επιστολή, μακροσκελή: γε- 

— 34ι —

το μοι-

εις τον 
.*/ » εγρζ.φε 

έπιστο-

η
ά νοήματα τόσον εύτυχή

II

Έξετάσαντες τόν Κζλλιγάν ώ; πολιτι
κόν χαρακτήρα, ώ; παράγοντα κοινωνι
κής ζαί κοινοβουλευτικής δράσεω; θά 
μετζβώμεν ήδη έπί τοΰ ζζθζρώς νομικού 
έδάφου: κζί θά μελετήσωμεν ζύ· 
νομοδιδάσκαλον, ώ; μύστην τώ. 
διδζγμζτων τοΰ Τωμζϊζοΰ δικαίου.Άλλά 
κζίέπίτοϋ θέματοςτούτου φρονοΰιζεν επίσης 
λυσιτελές ζζί άπαρζίτητον ν’ ζποφύγωμεν 
όσον τό δυνατόν πάσαν ατομικήν κείσιν.Λί 
έπι ρζτήσζσαι ύπέρ τοΰζνδρός δοξασία: ζζί 
ή κοινή παραδεδεγμένη νομική ζύτοΰ αξία, 
δέν έπιδέχοντζι ιδέα; προχείρου; κζί 
άνζλύσεις κζί μελέτα; μή, άπορρεούσας 
έκ λελογισμένης καί μεμετρημένης έπι- 
στημονικής έκτιμήσεως. Δέν είναι άλλως 
τε κζί έογον εύχεροΰς έμπνεύσεως ή διζ- 
τύπωσι: θεωριών ζζί έννοιών, οσάκις διά 
τούτων πρόζειτζι νά έρμηνεύσγ τις πεποι
θήσεις δυσμενείς μέχρι τινό;, πρός ατομι
κότητα ήν κατέστησε·/ ύπερόχως επιβλη
τικήν συνεχή; κοινωνική έκτίμησι; κζί 
δαψιλής ή παροχή τοΰ κοινωνικού θζυμζ- 
σνοΰ. Κζί ομω; δέν διστάζομε·/ νά ό- 
μολογήσωμεν, κρίνοντες έν συνόλω τό 
πρώτον -ά έργα τοΰ Καλλιγζ. ότι ή 
γνιόμη τών έπιστημόνων έζείνων οίτινες 
δέν άπεδέχθησζν αύτά. μετά μεγάλου έν- 
θουσιζσμοΰ, δέν έφάνη είς ήμάς ούτε άδι
κος ούτε έμπζθής Αναντίρρητο·/, ό
τι ή έζ τή; έπιστζμέ/η: άνζγνώ- 
σεω; τοΰ 5λου 'Ρωμζϊκοΰ ζύτοΰ συ-,τή- 
μζτος έντύπωσις, δέν ικανοποιεί έν δι- 
κζίω μετρώ τά: νομίσ.ο ; άπαιτήσει; 
τή; φιλομκθείζς, διότι ζζί τής άνζγζζίας

ιτίν ώς
ώ: μύστην τών ύψηλών



ή ζ.ζθιστώσζ δυσ- 
δέν εϊσί βεβζίω; 
επιστημονικήν τε- 
ζ.ζί πρακτικήν έρ- 

φαιτωσζ εν τοϊ: Ιίζνεπιστη- 
μίοις νεολζίζ δέν δύνζτζι νζ Ζνεύοη τήν 

πνευματικήν ζύτή; τροφήν έν 
φωδει οϊονει κζί σκιερά ζ.ζί ζ- 

ζ.ζί κρί- 
πζρε- 

σιζ- 
φωτός 

τερ ζύτή; γράφω·/ 
νζ έχγ, ύπ’ ό'ψει, 

μή είδότζς, άλλως 
έργον μη επωφελές ζ.ζί ζλλότριον 

ΊΙ υπεροχή τής 
όφείλετζι εις τά 

Lavisse, διότι 
σζφηνειζ κζί 
των δυο του— 
προσιτά ζ.ζί 
τής νεότητο;

:π·.στήυ.·κ: ζ.ζί

σ/.uoz
συλΛογισαών 

ιοσιτων ττζοζ είς 
ζζί νεγυ·Λνζ7·Λΐνζ: 
Γούνζντίον zv.zvz.zv•
: χχι ό ύ*

ζντων

επιστημονική: διαύγεια: στερείται 
δέν έπιχέει ζπλετον φΰς- είς έζ.εΐνζ 
πάντων τζ σημεία, ένθα ό 
ζ.ζι ή επιστημονική πεποίθησι: δυσζ.όλως 
σχηματίζεται. Πρώτιστη αρετή οίου- 
δήποτε επιστημονικού βιβλίου είνε ή εύ
κολος ζ.ζτζνόησι: ζ.ζί ή είς πάντα; προ
σιτή ζύτοΰ ζνζγνωσις· τό στρυφνόν τοΰ 
ύφους, ή περί τήν έ'ζ.φρζσιν ανωμαλία, ή 
φαινομενική βζθύνοια 
χερή τήν άντίληψιν. 
στοιχεία προδίδοντζ 
λειοτητζ ζ.ζί ζρτίζν 
γζσίζν. ΊΙ φοιτώσζ έν τοΐς 
μ':.; ύ:?.„ί.. Έ/ δύνζτζι νζ άνέύργ 
απαραίτητον

Υ;
βεοζίζ ζνελλί 
σεων μή π 
σκευασμένα; 
νοίζς, έχει - 
ζ.ζί άπλότητο 
δέον τοΰτο προ 
οτι αποτείνεται προς 
επιχειρεί 
τοϋ προορισμού ζύτοΰ. 
γαλλικής επιστήμης 
γαλλικά βιβλία. λέγει ό 
έν αύτοί; καλλιεργείται ή 
το εύμεθοδο·/. μόνον δέ διά 
των στοιχείων καθίστανται 
καταληπτά είς τά: καρδίας 
τά σοφά διδάγματα τής επιστήμη 
έμπνέετζι είς αύτά: ό αληθή; ζ.ζί πραγ
ματικό; πρό: τήν μελέτην ζ.ζί τήν μάθησιν 
σεβασμός. ’Λλλ’ ή έπιζ.ρζτοΰσζ τών συγ
γραμμάτων τοϋ Κζλ,λιγζ πνοή, 
άσφζλώς προορισμένη νζ ώθή 
ρίους θελήσεις ύπό ήρεμο·/ ζ.ζί 
μζθήσεω; ορίζοντα. Τό βιβλίον 
βαρύ, ακατάληπτου έν πολ.λοϊ:, 
μεν ισως,ζλλ’οΰ/ί κζτάλ.ληλον,ΐνζ 
σοφού:. Έάν έπετρέπετο μικρά 
τροπή εκ τών κανόνων τ· 
ζνδρζ κζί τοιοΰτον έργον 
βζσμοϋ. ήδυνζμεθζ νά 
τό βιβλίον του μέ/ρι τής 
χιστον, δέν έ' 

ζι 
ρό 

νοΰ; διστάζει

Ζ'.

δέν είνζι 
τά; άρχζ- 
εύληπτον 
του είναι 
ζ.ζί σοφόν 

οιήση 
ι; πζρεκ- 

οϋ προς τοσοϋτον 
οφειλ.ομένου σε- 
εΐπωμεν, οτι, 

: σήμερον τούλά- 
ιχρησϊμευσεν εί; την ελληνικήν 

νεολζίζν ώς μέγζς επιστημονικός όϊηγός. 
δ'.ζ τόν ζπλούστζτον λόγον οτι ζΰτη δέν 
είνζ·. δυνζτόν νζ τό έννοήση εύχερώς.

Ιίολλάζ.ις έσζ.εφθημεν ότι διά τοΰτο 
ίσως πρό πάντων ό νον.οδιδζσζ.ζλος ΐύ- 
?έθη διϊ-τάμενος πρός σεβζστζ; τή; επι
στήμη; ήμών κορυφή; /.ζί δέν κζτώρθωσε 
νζ εμ.πνεύσγ, άμ.ερ·.στον ζ.ζί πάνδημον την 
άφοσιωσιν ύπό τό ζιΟοιον στεσέωμ.ζ της 
επιστήμη;. Οί λόγοι ένεζ.ζ τών οποίων ή 
έπιστημονι ιή ζύτοΰ ένεργητικότη: δέν ζ- 
πετελεσεν αντικείμενο·/ ίσης έκτιμήσεως 
εΐ: όλους όυ.οΰ τούς ζ.ζτζ.λλήλου; κύκλους 
έφάνησζν ήμϊν τοιζύ-ην έ’/οντε: γέννησιν 
ζ.ζι ζρχήν. Αλλ’ Οτε πζρετηρήσζυ.εν ότι ό 
ένθουσ.,ζσμό: οστις έπεκράτει ύπέρ τών 
έργων τοϋ Κζλλιγζ ύφίστζτο ζνζντίρρη- 
τον βζθμιζίζν ΰφεσιν, χνεζη-ήσζιζεν ζλ- 
λζχοϋ τζ. ζί'τιζ τοϋ φαινομένου τούτου, έξ 
ζσων δέ ήδυνήθημεν οδηγούμενοι ύπό τής

πείρας ζ.ζι τών φώτων σοβαρών πζρ’ ή- 
μΐν επιστημόνων, ν’ άντιληφΟώμεν, ή 
ψυχρότης αΰτη δέον νζ αποδοθή μζλλον 
είς ποιαν τινα λίζν στενήν σχεσιν ήτις 
επικρατεί μεταξύ τών ύπό τοΰ Κζλλιγζ 
γραφόμενων ζ.ζί τινων «ορισμένων κεφα
λαίων έτεροεθνώ·/ ’/ομολόγων. Το περί 
ύποθηζ.ών λόγου χζίριν τοΰ Τΐ'ορΙοιψ συγ- 
κρινόμενον πρός τά έπ· τοϋ ίδιου θέμα
τος ύπό τοΰ Κζλλιγζ έζτεθέντα, δύνζτζι 
νά πζράσχη εύχερεσ-ζτον έπιθεσεω; ο- 
πλον εί: εκείνους, οΐτινες δέν ε’τά/θη- 
σζν εις τα: τζςεις τών ενθουσιωδών ζύ- 
τοϋ φίλων ζ.ζί Οζυμζστών. ζ.ζί τζ πεοί 
ένοχης δέ ζύτοΰ έν ούκ ολίγοι: ζνζ.νέ· 
ώνουσιν έπζρζ.ώς είς τήν μνήυ.ην τών 
γλωσσομαθών τοΰ Δικαίου, σπουδαστών, 
τά ζντίστοιχζ τοΰ Melilor ζ.εφζλζιζ

Αλλ ζνζτρεχοντες εί: πζο«·>·/η·/.ένην 
χρονικήν περίοδον εύτυχεστέρζς ' έΟλζ.ή: έ- 
πιστημονική: δρζσεως, ζπζντώηεν έπί τοΰ 
εδάφους τών νομικών συζητήσεων τόν 
Κζλλιγζν έχον-ζ ζπένζντι ζύτοΰ τόν Οί- 
κονομιδην. Οι δύο επιστήμονες ήσαν φί- 
σεω: αντιθέτου ζ.ζί χζρζκτήρος λίζν α
νόμοιου, ό μέν ήρέσζ.ετο. «ο: εΐ'που.εν. νά 
σζ.ώπτ/). νζ εύφυολογή ζ.ζί νά χειρίζητζι 
τό επιστημονικόν όπλον μζλλο> ώς^'-ζλ- 
λιτεχνης πζρζ ώ: πολεμιστής, ή ζδάμζ- 
στο: ζύτοΰ εύφυίζ τ<7> έδζ.ύίλευεν αδιά
λειπτου πρωτοτυπίαν ιδεών ζ.ζί συνεχή 
ίλζρότητο: διζΟεσιν ήτο ό Κζλλιγζς 
έτοιμος. <ί>: είπομεν. νζ γελάση όσάζ.ι; 
έβλεπε του: αντιπάλου: ζύτοΰ νά Οε;υ.ζ'- 
νωντζι ύπό τοΰ ένΟουσ· ζσμοΰ τής συζητή- 
σεως. Ό Οίκονομίδη: τού- ζντίον είχε φί- 
σιν ζποστεργουσζν τήν χαριτολογίαν· έπί 
τοΰ πρζσίνου τάπητος τών έπ.στηυ.ονιζ.ών 
συνελευσειον είχε τό άπότοαον το>ν πε
ποιθήσεων ζ.ζί τήν βρζχυλογίζν τής ζ- 
ληΟείζ:. δέν είχεν έυ.πνεύσει:. ή γ'·ώσσζ 
ζύτοΰ ήρμήνευε τάς ύπζγορεύσεις τοϋ νοϋ 
ζ.ζί οσάκις άντεπεξήρχετο έ-ζσσε τό δριμύ 
ζ.ζί τό στεγνόν τοϋ χειρουργού πρό; τάς 
σαγηνευτικά: τάσεις τή: εύφυολογίζ; 
ζπζντών ποτέ ό Οίκονομίδης πρό: τόν 
Κζλλιγζν μετά διεξοδικήν συζήτησιν 
επί τοΰ θέματος, έάν ζπόφζσίς τις δύ
ναται νά ηνε όριφτική καί μή όρι- 
ατική. καθ’ ήν δέν έξήλθεν ουτος νικη
τής. ύπερέβη τά οριζ τή: επιστημονική: 
εύπρεπείζς -ζ.ζί ύπήρξε δριμύς ζ.ζί ζσπλζγ- 
χνο: νικητής. Άλλά τή: παρεκτροπή: 
ταύτηςζπζσαν την εύθύνην έφερεν ό ήττη- 
θείςΚζλλιγζς διότι μετατόπισα: τόεδζφο: 
τής συζητήσεω: έτράπη εί: τό εύτρζπελον 
καί ύπζινισσόμενο: τάς πολλά: σημειώσει; 
ζ.ζί υποσημειώσεις.ζςπζοέθετο έν τή τείτη 
τής πολιτικής ζύτοΰ δικονομίζς έζ.δϋσει ό 
ύπο πάντ«·ον άνομολογού'κενος πρύτζν.ς 
τών πζρ’ ήμΐν νομομαθών πζρέβζλεν ζύ- 
τάς ποος άμορφου τοιχοποιίαν μετά των 
περιτρψμάτων τής λατομίας καί τών 
κονιαμάτων τοϋ ικριώματος^ τοϋθ’ οπερ 
ήγζγε τό θΰμζ τή: εύφυεστζτη: τζύτη; 
ειρωνεία:, είς τήν ατυχή θέσιν νζ φράξη 
τό σζ.ωπτιζ.όν στόμα τοϋ αντιπάλου διζ 
τής ιταμής τζύτης περικοπής, ήτις εΰ-

— 342 —

ρητζι έν τοΐς προλεγομένοις τή; τέταρτης 
τών έργων ζύτοΰ έκδόσεω:. «ΊΙζμοοοος 
»αύτη τοιχοπ .ιΐζ μετά τών περιτριμμζ
ητών κζί τών κονιαμάτων τοΰ ίκριώμζ- 
ντος έγένετο βεβαίως ζίτίζ τοϋ νά μή δυ- 
n .-ηθή ό Κζλλιγζ: νά έννοήση, οτι ή ζύτή 
«ζπύφζσι; δύνζτζι νά γ,νε οριστική ζ.ζί 
»μ.ή οριστική, ζ.ζί οτι. .». Δέ« είναι δέ 
ζΰτη ή μόνη περίπτωσις, καθ’ ήν ή πρός 
τό εύφυολογεΐν ιδιόρρυθμο: ζ.ζί επιρρεπής 
τοΰ νομοδιδασκάλου φύσις συνετέλεσεν, 
ώστε μζλλον νζ όξύνητζι ό ατομικός 
ζγόιν κζί νά ζνζπτύσσετζι φίλερις εμπά
θεια πζρά νά προκύπτρ σαφής καί ακατα
γώνιστος ή έπιστημονική αλήθεια πλεΐ- 
στζ άλλα παραδείγματα, ήδυνήμεθζ νά 
άνζφέεωμεν, ζζθ’ ά μετά πολυήμερον πει- 
σμ.ζτώδη Ζγώνα δέν ύπελείφθησαν πζρά 
οίονεί λάφυρα, τω νιζ.ηθέντι, ζί ζνά τά στό- 
μζτζ διατρεχουσζι δημώδεις εύφυολογίαι 
ζ.ζί οί σαρκασμοί, ούχί βεβαίως πρός όφε- 
λος τή; κοινής γνώμης, ήτι: είχεν ανάγ
κην νά φωτισθή. Αί υ.ετζ'.ύ Σζοιπούλου 
ζ.ζί ζύτοΰ έν τή Πανδώρα συζητ-ήσε·.; 
περί τοΰ «πώς δύνζντζι νά συμβιβζσθώσι 
τό Ι2θν άρθρον τής ΙΙολιτιζ.ή: Δικονο
μία: μετά τοΰ 12ου τή; Ποινι-
ζ.ής» αί συνεχείς και αδιάλειπτο·, ζύτοΰ 
πρός τόν Οίκονομίδην έν τίρ «Σόλωνι» συ
ζητήσει: ζ.ζί πάσαι έν γένει ζί συνελεύ
σεις ζ.ζί μελετζι ένθζ πρωτοστατεί, 
ίσως δέν ζ.ζτέληξζ.ν «ο: έπί πλεϊστον 
πζρά εί: γέννησιν εύθυμου -ίιζθέσεως ής 
ό απαρέγκλιτο; προορισμός ούδέν έτερον 
ύπήρξεν ζλλ’ ή τό είς βάρος τή; κοινής 
ζντιλήψεω: έπιζ.ρζτήσζν ζίσθην.κ ζβεβζι- 
ότητος, ανίας ζ.ζί θυμοΰ. Δικαίως ζ.ζτ’ζ- 
κολουθίζν έλέχθη ότι «ος κοινωνικό: παρά
γων δεν συνετέλει πρόθυμος ό Κζλλιγζ: 
εί: έξυπηρετησιν τών δικαίων απαιτή
σεων τή; κοινής συνειδήσεως.

νά δίκλευζ.ζ-γ; τά διάφο- 
ό: έν μόνον ζπεβλεπε ζ.ζί 
. νζ δημιουργέ έπίλυσιν 
τόν ίδιοτελή σκοπόν όν έ- 

Είνζι ζΰτη θλιβερά αλήθεια, 
ποίζν όφείλομεν εύπζρρησιάστω; νά 

ζν τρέφωμεν σε- 
’ ΊΙ ποι

είς έπ·.- 
Κζλλ.ινά, 

συνηγορήση

Κ ζλο ίμενός 
ρζ ζητήματα προ 
διζρκέ: σηυ.εΐον. 
σύμφωνον πρό: τ· 
ξυπηρέτει. 
τήν 
όν.ολογήσωυ.ε/, όσον κζί 
'-ζσυ.όν πρό; τήν μνήμην αύτοϋ 

έκτίμησι: έςεδηλιόθη 
περιστάσεις υπέρ τοΰ 

■ζ.'.ήθη ούτο: νά 

ατμόν 
νωνική 
σήν.ο ι ς. 
πολλάκ
ύπεο τ«7>ν συν.ο::όντων τώ« σοηπολιτών 
ζύτοΰ έντό: τοΰ έθνικυΰ περιβόλου, ζ.ζί έ- 
πζνειλημμενιο: περιεβλήίη διζ τής ζπε- 
οιυρίστον έμπιστοσύνης ζύτών- άλλα κζί 
ώ: βουλευτή: καί ώ: νομοθέτη: δέν άνέ- 
πτυβεν ζτ >χώ: ούτε αρετήν ούτε βοΰ- 
λησιν ά-ντίσ-οιχον προ: τάς τιμάς ων ή- 
:ι<όθη ζ.ζί τής ύπολήψεω; ής δικαίως 
ζπήλαυεν. II ζποδιδομένη περ· ζύτοΰ 
φρζσι: εΐ; τό' άοίόιμον Ροντήρη. οτι 
«σοφό; μέν ό ζνήρ αλλά ήκιστα νομοθετι
κό;» ζατζδ'ΐζ.νύει μέχρι τ.νός πόσον αί 
προσδοκ«όμενζι πζρ’ ζύτοΰ ύπηοεσίαι ήσαν 
Ζνώτερζι εκείνων, τάς οποίας ήόυνηθη 
ζ.ζί ήθελησεν <ος νομοθέτη: νζ. πζρζσχη. 
Είναι δέ ί'σως ζΰτη ή κατάλληλος 

στιγμή ϊνα ζποδώσωμεν τόν όφειλόμενον 
σεβασμόν εί: τόν Κζλλιγζν ζνομολογοΰν- 
τε; βτι πραγματικήν ζημίαν ύπέστη τό 
έθνος έν τώ προσώπω αύτοϋ, μ.ή θελησαν- 
το: νά θέση, ολόκληρον τήν έκτακτον όν
τως διάνοιαν του είς ύπηρεσίαν τών γε
νικών συμφερόντων. Έάν τοιαύτη φυσική 
οξύνοια, κζί τόσα <τη διανοητική όπερτε- 
ρότης έχρησιμοπαιοϋντο έν πνευματι απο
κλειστικοί ζ.ζί ζύτοτελεϊ υπέρ τή; έπιστή- 
υ.η:. βεβαίως ή Ιστορία τής συγχρόνου 
Ελλάδος ήθελε κλίνη εύλζβή κεφαλήν 

ενώπιον άτομικότητος πρός ήν ούδείς θά 
έτόλμζ ν’ άμ.φισβητήση τά πρωτεία επί 
τοΰ έδάφου: τής χρησίμου κζί πατριωτι
κής δράσεως. Αλλ’ έν ό ή ζ.οινή έζ.τίμη- 
σις οέρετζι πρός αύτόν μϊτ’ άκραδάντου 
πεποιθήσεως, σκέψεις ζτομιζ.ζί ζ.ζί ίδιο- 
τελεϊς συνηθέστεοον τοΰ δέοντος έμπνέουσι 
τόν άνδρα καί έν τή καθόλου σταδιοδρο
μία αύτοϋ εΰρηται πολλάζι; μέν παίζων 
έν ού παικτοϊ;. συνήθως δέ μ.ή ζποδίδων 
στερεάν σπουδζιότητα ζ.ζί σημζσίζν εί; 
ζητήματα ύψίστη: περιωπής, καί γενικοΰ 
ενδιαφέροντος.Έν γένει είπεΐν ό Κζλλι- 
γά: έκουσίως εί: δεδομένα; περιστάσεις, 
ήθέλησε νά ύ-οβιβζση -ήν ατομικήν αύ- 
τοΰ αξίαν ζ.ζί έν «μ εκαλείτο ώ; σοφό:, 
συζητών ύπέτασσε τά: απαιτήσει: τής 
θέσεώς του, εί: τά; διαθέσεις τοΰ πνεύ
ματος ζύτοΰ. Εύφυολόγει διζρζ.ώ; κζί 
τότε υ.όνον συνωφςυοΰτο οσάκις τά προ
σωπικά ζύτοΰ συμφέροντα ή τά συναφή 
τούτοι:, προύκάλουν τήν ζμέριστον προσο
χήν του. Συμφωνοϋμεν πληρέστατα ’/.ετά 
τ/ς γνώμη; έζείνων. οΐτινες ισχυρίζονται 
ότι ό Κζλλιγζ; ήτο μεγαλοφυής, άλλ’ 
κατά τοΰτο μ.όνον δυασνζσχετοΰμ.ϊν,ζ.ζθ'; - 
σον δέν άνευρίσκομ.εν τζ ίχνη τή; μεγα- 
λοφ.ύ'ίζ; ταύτη: έν τή δηυ.οσίζ δράσει τοΰ 
άνδρός. Κζί άκούοντε; ζύτοΰ ώ; οήτοοος, 
ζ.ζί άνζγνώσζντες αύτόν «ο; συγγοζφέζ 
καί άζ.οΰουθήσζ.ντ·: αύτόν έν τζΐ; διάφο
ροι; συζητήσεσ·.', έθζυμάσζμ.εν τήν εύρυ- 
μάθειζν. τήν έτοιυ.ότητζ τά: γ/ώσες; 
ζ.ζί το πνεΰμα ζύτοΰ, άλλά δέν ήδυνή- 
θημεν ζ.ζί νά φθάσωμεν εί; αύτό άκριβώ: 
τό συμπέρζσμζ, εί: ο θά έτεθυμοΰμ.εν νά 
φθάσιομεν — οτι ό άνήο ήτο άνιοτεοο: πάν
των — ζ.ζί τοΰτο διότι έ' ώ είχεν όμολο- 
γουμενω: μεγίστην άςίζν είχε ζ.ζτά 
τήν κρίσιν ήμών χζραζτήρζ ζ.ζί ζ.ζρδίζν 
δυσανάλογον πρό; τό ΰψο: τή: διάνο· α;, 
ζ.ζί δι’αύτό.πολλά/.·.; άπέτυχε διά τοΰτο, 
συχνότατα ήττήθη.

Π άντε: όσοι πζρηκολούθησζν μετά δε- 
διζ.ζιολογιμένη; προσοχή:, τοΰ; οικονομι
κού; ελιγμούς τή; χώρα; ήμ.ων, ένθυμοΰν- 
τζι βεβζίω; τά; λζμπρζ; έκείνζ; οίκο- 

7 V ο μ ολο γ ι ζ. ά; π ρ ζ γ μ. ζ τ ε ί ζ ; ί δ ■« Ά ζ. ρ ο π ολ. ·. ν » 
1885 — 86 δ·.’«ον όΒϊρνζρδζζ.ης διϊττάμε- 
νος έζάστοέε πο:·ς τόν νομοδιδάσκαλον 
άνέλζβεν εύθζρσώ; νά ύποστηρίζη γνω- 
μζς πάντη αντιθέτους ζ.ζί ένζντίζς τίόν 
παρ’ εκείνων ύποστηριζομένων. Έζ. τής 
λ,ελογ’.σμένης ζύτών άναγνόίσεως. και με
λάτης είνζ·. ζναντίροητον οτι άπορρεουσι 
συμπεράσματα πζν άλλο ή εύμενή εί; τήν

έπιστημονικήν ύπόληψιν τοϋ Κζλλιγζ. 
Διότι έν αύτζΐ; άποδειζ.νύεται πόσον 
πολλάζι; μετ’ έπιπολζιότητος καί ζδε- 
ζίω; ύπερεμάχησε θεωριών άτοπων, καί 
τίνι τρόπ«.> έξ ζμέτρου φιλαυτία: ήγε- 
το έϊς δρζσιν αστοχον κζί έπ ζήμιον είς 
τά κοινά τής πατρίδας συμφέροντα. Χω
ρίς νά ύπακούωμεν εί; άλλο αίσθημα 
πζρά εί; τζς αγνά; τή; αλήθεια; υπαγο
ρεύσει;, ίσως έφάνημεν έχθρικώς διζζ.είμε- 
νοι πρό: ύψηλήν καί πανελλήνιον άτομι- 
ζ.όιητζ, ζλλ’ ώς έν προϋ·.μί<·> έύηλώσα- 
μεν τόν Καλλιγάν άνελάβυμεν νά μελε- 
τήσωμ.εν, ούχί ώ; άτομον, άλλ" ώς δημό
σιον πζράγοντζ, ύπό τοιζύτζς δέ συνθή 
κα; άδιστάζτως πιστεύομεν ότι καί 
δικαίωμα ζ.ζί καθήκον είχομεν νά έςω- 
τεριζεύσωμεν ζπροκζλύπτω: τό φρόνημα 
ήμ.ων, διότι έάν είνε δίκαιον έν παντί καί 
πάντοτε νά λέγεται ή αλήθεια, πρό πάν
των είνζι απαραίτητο' νά έπιβάλλγ αΰτη 
τά; ύψηλάς ζύτή; ύπζγορεύσει:, οσάκις 
ποόκειτζι νά διδζχθή ολόκληρον τό έθνος 
μέχρι τινόςβζθμοϋ έ'σfV> riy τιμ.ήν νά τό 
ύπηοετήσωσι — τά διζκεζ.ριμ.μένζ ζ.ζί προ- 
εομιοΰχζ αύτοϋ τέκνα.

A Τ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ

μερικά; ειδήσεις.—Έγώ ονειροπολώ.
Καί έπαναόλέπω έμαυτόν, είς τό ίδιον 

καπηλεϊον, νεώτερο; κατά τινα; μήνα; νά 
κάσημαι πλησίον τής τραπέζης αύτή;, όπου 
άκουμβώ τούς άγκώνά; μου τώρα, πίνων, 
όπω; σήμερον, είς κύπελον, μαύρον ζύθον, 
τόν όποιον πορφυρώνει ό ήλιος δύων.

Καί συλλογίζομαι τήν φίλην μου, τήν 
Αοελφήν,ή όποϊα κάθε βράδυ, άμα έγύριζα, 

γλυκά μ εμάλλωνε ποϋ ήργησα καί τήν ό
ποιαν ένα πρωί χειμωνιάτικο·/, ήλθον καί έ- 
σήκωσαν, ψάλλοντες λατινικά, άνθρωποι ά
σπρα καί μαύρα φορεμένοι.

Καί ή φρικτή άθυμία έκ Τών άλησμονή- 
των συμφορών μέ περισφίγγει,σιωπηλή,έν ώ 
ή νύό, είσοάλλουσα εί; τό καπηλειού, όπου 
ονειροπολώ, μέ ώθει πρός τήν είς τήν άκραν 
/ί οικίαν, τήν ύψηλοτέρ’αν άπό τά;
άλ/.ας, τήν φαιδρά·/ καί γλυκεϊαν τής άλλο
τε οικίαν, όπου θά μέ υποδεχθούν, γελαστά 
καί θορυβώδη, δύο κοριτσάκια μέ πένθιμα 
φορέματα. Αύτά, όχι, δέν ένθυμούνται, αύ
τά θά παίζουν τή μ α μ ά,— τό αγαπημένο 
των παιγνίδι—έως δτου θά κοιμηθούν.

(Paul Verlainu)

1ΤΟΤΕ ΠΛΕΟΝ

Τό πνλαιόν ταπεινόν καπηλεΰον χρω- 
ιιατίίει ό ούων ήλιο:' ή θερμή ύπαύγεια ά- 
ναολέγει τάς υέλουε. χορεύει sic τό. κόκκι
νο·/ πλακόστρωτο-/, γεμιΊει μέ σπινθήρας 
αιματώδεις τά ζωγραφιστά φοίεντιανά τής 
μί τά χαλκά πέταλα δρυίνν.ςσκ:υοόήκη:,φθά
νει εως ε(ς τό τραπέζι, όπου, μέ άκουμοη- 
μένον τό κεφάλι εΐ; τά χέρια, ό/ειροπολώ. 
καί πορφυρώνει τόν μαύρο/ ζύθον, είς τό 
μέγα χύπελον.

Ή κάπηλος είνε πάντοτε οπω: τήν έ- 
γνώρισα;, μόνον μερικά! έπί πλέον άσπρες 
τρίχ-ε; προβάλλουν μεταίύ τής πυρροίάνΟου 
φενάκη:’ μού όμιλεΐ διά τόν σύζυγόν τη; ό 
όποϊο; ε’νε σιδηρουργό;, διά τά παιδιά της, 
άπό τά οποία τό μεγαλήτερον 5ά κληρώση 
μετά πέντε χρόνια. Μέ δυσκολίαν τήν έν- 
νοώ, διότι εκφράζεται είς χυδαία·/, καί μέ 
κόπον τή; απαντώ,—διότι ονειροπολώ.

’Ονειροπολώ·/, ρίπτω -ά μάτια, διά τού 
χαμηλού παραθύρου, εί; τό/ μεγάλου δρό- 
ιιον. τόν άγοντα είς τήν όοόν χωρίου, τού 
όποιου φαίνονται ·αϊ πρώται οίκίαι. Μία εινε 
•ΰφηλοτίρα άπό τά άλλα; καί μ: Ιδιαιτέραν 
δλωε στοργήν τή; χαϊδεύουν τήν κεράμενον 
στέγην αί ακτίνες τής δύσε-ω;.

Κατά διαλ:ίμι»τα περ/i ά/.ογον σΰοον 
βωλοκόπσ/ ή άοοτρον καί τό όποιον ώδηγεΐ 
άγρότηε συρίζων ή βλάσφημων ή κάποτε 
περνά κυνηγό;, μέ έλαφράν αποσκευήν, έ- 
πιποθών τό πρό έέ έόδομάδων μεγάλο κυνή
γι. Χωρικό- καί κυνηγός ένίοτε εισέρχονται, 
πίνουν, πληρώνουν καί έεερχονται, άφ ου 
καπνίσουν τήν πίπαν των καί ανταλλάζουν
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΕΚΚΛ11ΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΊ1ΑΙΔΕΥΣ1Σ

ΊΙ ιστορική έκκΰ.ησίζ τοΰ Αγίου Μάρ
κου δεν εινκι ό μ.όνος νζό: τών Όσθοδό- 
ςων έν Άλεξζν^ρείζ. Πέρικζλΰ.η: νζος 
ζΰ.ΰ.ως πρό ΰλίγων υ.ό',ι: έτών συνετελέσθη 
είς το κέντρον τή; ε’Λ/.ηνιζή; συνοικίας 
έν Ά’λεξζν^ρείζ, έπί μ.νήυ.η τοΰ Εύζ.γγε- 
λισμ.οΰ τής Θεοτόζ.ου,· έν ζύτ<7> <$έ ζί μ.ε- 
γάλζι έθν.ζ.ζί ζ.ζι έζ.ζ.λησιζστιζ.ζ'ι έορτζί 
συγκεν-ροϋτζ·. ή ελληνική πζροιζ.ίζ ζ.ζί 
πζριστζ μ.ίζν τών έν<$εικτιζ.ωτέρων τής 
ζωτικότητο; τοΰ έκεϊ Ελληνισμού ει
κόνων .

Ό νζ·ς τοΰ Εύζγγελισμοΰ ε’χεν άλ
λοτε χορόν μονζίικόν ίιζ τζς κζθ’ ολον 
τόν κόσμον ελληνικά; έζ./.ληιίζ.;· τόν χο
ρόν ζύτόν όιηόθυνε καλλιτέχνη; διαπρε
πή;, ό κ. Γριτσάνής, 3ει·/ό; θεωρητικός 
ζ.ζ· πρακτικός τή; μουσική; κάτοχος, 
οστις επίτηδες είχε φέρε·, έ; Ίτζ.λίζς ά- 
διζού: ·ϊ·.ζ τζ: μονω'ϊίζς ζ.ζί έν γένει ε’
χεν άνζγάγει τήν μουσικήν τή; έ/./.λησίζς 
έκείνη; εί; τότην περιωπή·/, ώστε εί: τάς 
λειτουργία.; τη: κζ· ςένοι ζ.ζί αλλόθρη
σκοι προσήρχοντο θζυμάζοντε. τόν εξοχον 
τοΰ χορού ζ.ζτζρτισμόν. Σήμερον ή ζνά- 
μνησις μόνον τή; έποχ?; έκείνη; μένει ζ.ζί



ς εκ
ΖπΟ
πζ- 
άνε-

ό κ. 1 ριτσάνης προιόρως άφζρπζσθε·. 
τή; τέχνη: ύπό δυσιζτου άσθενείας. 
μένει απόμαχό:. ζώσζ άνάμνησι; τή; 
λαιί; λζμπθύτητο., ν~ι: πζρολθεν 
πιστρεττεί.

• ■ ” Ά
Εί: τόν περίβολον τή; εκκλησίας 

μαρμάρινου οικοδόμημα. καθ’ όλου;
ευρύ 
τής 

υγιεινή: και τής τέχνης τού; κανόνας 
ζζτεσζευζσμένον. ύύοΰντζι τό γυυ.νάσιον, 
τόίδρυθέν δζπάνζι: τοΰΓ.Ά βερωφ,τό Πζρ- 
θενζγωγεΐον. νεόκτιστου, όφειλόμενον εί; 
τήν γενναιοδωρίαν τοΰ ίδιου, ζζΐ ή Το- 
σίτσζια σχολή, εργον τοΰ αειμνήστου Το- 
σίτσα, έζ τών πρώτων ιδρυτών τή; κοι
νότατο; Αλεξάνδρειά;.

Ή ιστορία» τοΰ γυμνασίου ’Αλεξάν
δρειά; δέν είναι μακρά Συνεστήθη κατ’ 
άρχά: ή Τοσιτσζίζ σχολή κζί κατόπιν 
μία μόνη ταξί; τοΰ γυμνασίου, ότε επήλ- 
θεν ήγεμονική δωρεά τοΰ Μεγάλου Ή- 
πειρώτου ζαί τό γυμνάσιου ίδρύθη τελειον 
ζζΐ ώ; τοιοϋτον άνεγνωρίσθη ύπό τής 
'Ελληνική; κυβερνήσεως.

Ή έκπαίδευσι; έν ζύτω γίνεται έπο- 
μένω; έπί τοΰ αύτού κλασσικού προγράμ
ματος τών 'Ελληνικών γυμνασίων, οΰτω 
δέ ή πόλις ή οποία εί; τόσην όλίγην ύπό- 
ληψιν έ/ει τού; καλαμαράδες. όταν έρ- 
χωντζι έξωθεν καταντά. νά έτοιμάζρ μυρ- 
μηκυιάν τοιούτων είς του; κόλπου; τη;. 
Διότι άναμφισβητήτως πρακτικωτέρζ τρο
πή Οά ήτο έπωφελεστέρζ εί; τό ανώτα
του αύτό εκπαιδευτικόν ίδρυμα, τοιουτο
τρόπως δέ Οά έμειοΰτο κζί ό αριθμό; 
των Έλληνοπαίδων. τού; οποίου; κατ’ 
έ'το; συνάζουσιν αί ξένζι προπαγάνδα·, αί 
ίδρύσζσζι πανταχοΰ τή; Αίγυπτου σχολά; 
προπαρζσκευαζούσα; εί; τά πρακτικά 
επαγγέλματα.

Ώ: κλασικόν ομω; -ό γυμνάσιου τή; 
’Αλεξάνδρειάς επιδίδει πρζγμζτικώ: θζυ- 

Οί μζθηταί του καταρτίζονται 
,σσοτεςον εύσυνΐίδήτω; από άλ- 

όπου άναυ.ιγνυοντζι εί; τήν έκπζί-
‘ * - · - ’ & κυτν,ν ου- 

Αλεξζνδρεία;
λεϊ έπϊζη- 
έλληνική;

μζσίως. 
πολύ ~ζγ. 
λοΰ. Οπου ζνζμ.ιγνυυν . ζι ι·.ς ι 
δευσιν ζζί άλλα·. άσχετοι πρός 
''X'j.s·.·.. r, νεολαία δέ τής λ 
δύναται νά κζυχηθή. οτι άποτε' 
λον ■/.ερίδα τή: -ζ-χ·.^ζ·Μ·.·ιτ,: 
vz'i~-r~ric.

Τό γυιινάσιον διευθύνει ήόη 
λαιολόγος Γεωργίου κζί ό ζ. 
τοζλή:. Ο πρώτο; τελειοποιηθ; 
μανία. άπέφερεν έζεΐθεν όχι μόνον 
οεΐάν του πζιδΐίζν κζί τι 
του μύιφωσιν. άλλα κζ 
κήν τάξιν, ήτι; χαρακτήρ 
έν τή χώρα έκείνη. Διά 
σιον τή: ’Αλεξάνδρειάς 
λεϊον. Είναι στρατών καί 
νζ 
όποια 
πρόοδον ζζί τήν ε 
σην.ερ 
πολίτου Και ό ζ. Βενετοκλή 
«.ετά 
έζ τελεί ν.:

ό ζ. Πζ- 
Δ. Βενε- 

ί; έν Γερ
ήν εύ- 

ήν έπιστημο ικήν 
τήν στρατ'.ωη- 
ίζει παν ίδρυμα 
■οΰτο τό γυμνά- 

δέν είναι σχο- 
στρζτιωτική εί- 

η έν αύτώ βασιλεύουσα πειθαρχία, ή 
είναι τόσον απαραίτητο; εί; τήν 

δοσ'.ν όχι μόνον τοΰ 
οϋ μαθητου, άλλά καί τοΰ αύρινοΰ 
.. ... _- - " ής, ό ένζλλάς
τοΰ ζ. Γεωργίου γυμνασιζρχεύων. 

ζ θρησκευτικής άφοσιώσεω; 

τά καθήκοντα του, γλυκύ; δέ ζζί /χ
ρίει; ώς είναι, λατρεύεται άπό τού; μαθη- 
τά; του.

ΙΙαρά τού: ύύο γυμνασιάρχες έκλεκτώ- 
τζτον τό προσωπικού τών καθηγητών. 
Οίκ.κ. Πιζάνης, Μζνδζκακης, Νι-ολα:- 
δης, ό ίεροδιάκονο; κ. Παγώνης. μοί έ- 
δωζζν καί άλλοτε αφορμήν νά έζφοζσθώ 
εύφήμω: περί αύτών. καρποί δέ τών εργα
σιών των οί κατ’ έτος άφιζνούμενοι κζί 
έγγρζφομενοι εί; τό 11 ζνεπιστήμιον από
φοιτοι τοΰ γυμνασίου Άλεξζνδοεία:.

Παρά τό γυμνάσιου εγείρεται τό 
Παρθεναγωγείου έργου καί αύτό τοΰ γεν
ναίου προέδρου τή; αοινότητο:, τοΰ οποίου 
μαρμάρινο: άνδριά; κοσμεί τήν αύλήν τοΰ 
σχολείου.

Τό Παρθεναγωγείου διευθύνει ή δε
σποινίς Σοφία Ί’οντριέ, τύπο; διδζσζζλίσ- 
σης. ή διευθύντρια, αεικίνητος, ακούρα
στος. σιδηρά; τυπινότητος, έχει τήν εύ- 
χαρίστησιν νά κατζριθμή μεταξύ τών 
μαθητειών τη; τά: εύγενεστέρα; σήμερον 
δέσποινας '.ής ’Αλεξανδρινή: κοινωνίας. 
Νέα ακόμη κζί ακατάβλητος ώς είνζι ή 
δεσποινίς Ί’οντριέ έχει ένώπιό. της εύρύ 
στάδιον εργασία: καί ή γυνζί'είζ πλη- 
θύς τήν οποίαν έω: τώρα διεπαιδζγώγη. 
σεν ίσως θά ζατζστή γενεά ολόκληρος.

Καί ή δεσποινίς Φοντριέ έχει έπίζη- 
λον βοήθειαν εί; τό έργου της. Αϊ δε
σποινίδες Βότση. Δελφοΰ, Βορλόου καί 
άλλαι, ύπό τήν οιευθυνσίν τη: καταβάλ
λουν κόπου: τών οποίων οί κζρποί κατ’ 
έτο; ταϊς άποφέοουν δίκαια συγχαρητήρια.

* ·
Πλήν τών δημοσίων αύτών έ παιδευ

τικών ιδρυμάτων, δύο ιδιωτικά σχολεία 
τή; Άλεξζνδρεία; αξίζουν ιδιαιτέρα: εύ
φημου μνείας, τά λύκεια τών κ. 
Κωνστζντιυίδου κζί Άθαν. Λζσπο- 
πούλου.

Ό πρώτος, ό δάσκαλοί, 'πως τρυφε- 
ρώ: τόν λεγει ή ’Αλεξάνδρεια, ολόκληρο; 
σχεδόν, ήτις άπ’ αύτόν έδιδάχθη τά 
πρώτα γράυ.μζτζ, είναι Κύπριος, ακατα
πόνητο; διδάσκαλο;, έχων ίερζν άφοσίω- 
σιν εί; τό έργον του ζζί Λιζτηοών λύκ-ιον 
τό οποίον, ώ; ειπον ήδη, είδε νά διέλ- 
θωσι δι’ ζύτοΰ οί σήμερον διζζρινόυ.’νοι 
έν Αίγύπτω. Ό ζ. Κωυστζντινίδη; οζω:. 
άν ζαί λέγεται διδάσκαλος,είναι όλιγιό-ε- 
τερον πζντό; άλλου. (laUSeiir ακατάβλη
τος. μέ πολύ πνεΰμζ ζζί μέ τζν.εΐον 
ανεκδότων είς τόν νοΰν του. είναι περι
ζήτητος καί ώς σύντροφο; ζζί ώ: συνδζι- 
τημών έζείνων τών οποίων πρ'νύπήρξεν ό 
ζύσ τ η ρ ό ς π ζ ι δ ζγ ω γό ς.

Όκ. Λζσπόπο,λος. είς τών νέα ρω τε
ρών διευθυντών λυκείου, φέρει έφόδιζ είς 
τοΰτο τήν ζρτιωτάτην του μόρφωσιν κζί 
τόν ένθερν.ον ένθουσιζσμόν. ο όποιος τ ν 
διζπ-έει ζζί μετζσάλλει τόν ήσεμον δι
δάσκαλον εί; ενθουσιώδη διζλζλητην τή; 
μεγάλη: ιδέα:. Οί μζθητζί του δεν πο
τίζονται μόνον τή; παιδεία; τζ νάματα·
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μζζύ με την ξηρζν παίδευσιν εμφυσάται 
είς αύτούς κζ: ό άγιο; ύπέρ πατρίδας έν- 
θουσιζσμός τόν όποιον καλλίτερου παντός 
άλλου είναι 'ικανό; νά έξάψη ό ενθουσιώ
δη; Μακεδών Λασπύπουλος, οπω; ύπό 
τόν διδάσκαλον άλλοτε έκρυψε τόν από
στολου τών ιδεών τοΰ 'Ελληνισμού, έζεΐ 
όπου ή φωνή τή: έλευθέρα; 'Ελλάδος δέν 
φθάνει.

ΙΙαρά τό πλευρόν τοΰ κ. Λασποπούλου, 
ή νεαρά σύζυγός του βοηθό; πολύτιμος, 
μοιράζεται μ’ εκείνον τά βάρη καί τάς 
ύποχρειόσεις, διαπλάττουσα κζ: αύτή ύυ- 
χά; τρυφερά; καί καρδίας άθώζ:.

ΕΛΛ11ΝΕΣ ΔΙ1Μ. ΥΙ1ΑΛΛΙΙΛΟ1

Μετζξύ τών πυκνών σελίδων τοΰ Η
μερολογίου τή; Γόθζς. ύπάρχει ζζί δώδε
κα; αν δέν ζπζτώμαι φύλλων εί; τά ό
ποια άνζγδζρετζι λεπτομερώς όλη ή κζ- 
ταστασις τή; Αίγυπτου νΰν ζζί άνζφέ- 
ροντζι ονομαστί όλοι οί ύπάλληλοι αύ
τή;. Είς τάς σελίδα.; εκείνα; μζταίω; έ- 
ζήτν.τα ν' ά εύρω αναλογίαν τινα εί; τού; 
δημοσίου: ύπζλλήλου; "Ελληνα; ζζί ξέ 
νους. Ένώ άπειρζριθμοι είναι οί Άγγλοι 
οΐτινε; ζζτέλζβον ολοκλήρους κλάδου; τή; 
δημοσία; ύπηοεσία: έι Αιγύπτιο, άργά 
κζί κάπου παρουσιάζεται κζί κανέν ελλη
νικόν ονομα, χωμένου είς τήν γωνίαν κζ- 
νενός γραφείου αμφιβόλου προαγωγή; ζαί 
μέλλοντος.

Κζί όμω: πρό τή; άγγλική: κατοχής 
οί "Ελληνε; κζτεϊχον τά; πρώτα; θέσει; 
από τή: αύλής αέχρι τών ζζτώτάτων 
τή; διΟ'.ζήσεως βαθμιδών, εί; τζ χεϊρα; 
οΐ αυτών ω; σήμερον τών Βοεττζνών 
συνεζεντροΰτο όλη τή; χώρας ή διαχεί- 
ρισι:

Σήμερον μόνον εί; έν τμήμα τή; Δη- 
•ι.ζρχίζ;, εί; τό τμήμα τών έργων τή; έ- 
ξυγιάνσεω; τής πόλεως. ό ελληνισμός ζν- 
τιπροσωπεύετζι έπζρζώς. Ό διευθυντής 
τοΰ τμήματος τούτου ζ. ΓΙζνζγ Άρκου- 
δάρης, έγινε αντικείμενου εύφημων έκδη- 
λωσεων έκ μέρους Γερμανού μηχανικού 
επίτηδες κληθέντο: έξ Εύρώτη:. τό σ/έ- 
διύν του τή; διζρυθμίσεως τής προκυ
μαίας τή; πόλεως ένεκρίθη τή προπζσει 
ζύτών τών ςενω» μηχανικών.

Ύπό τον ζ.’Αρκουδζρην. δεζάς Ελλή
νων μηχανικών έν οί: οί κ. ζ. Κζπζτο:. 
Λεζΐνος. Ιίράτσικζ:. κζί άλλοι ζζ.θι- 
στώσι τό τμήμα έκεϊνο τή: Δημζρχίζ; 
πρζγμζτικώ: μίαν γωνίαν έλλη ική; δη
μοσίου ύπηρεσίζς.

Έκτό; τοΰ τμνν.ζτο; αύτού ύπάρχουν 
ακόμη ολίγιστοι Έλληνες αλλαχού διε
σπαρμένοι ό κ. Εύάγ. Σπδέρη:. ταμίας 
σάς Δην.ζρχίζ:. ό κ Γ. Κωυστζντινίδη;. 
γρζγ.μζτεΰς τού Μικτού Πρωτοδικείου, ό 
κ. Μζταράγζας. γρζν.ματεύς τοΰ τελω- 
,ειου. ζζί ίσως κζί άλλοι τινέ: τών ο
ποίων τζ όνου.ζτζ μοί διαφεύγουν τήν 
στιγμήν αύτήν.

Γ. Β. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ


