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'Αποσπώ μεν έκ τής υπό τον κ . * Ο μ , Μ πεκε μεταφρασθείσης 
τραγωδίας Α ικ γλ ό ν , του πολλου'Εδμόνδου Ροστάν, τάς κατωτέρω  
ώραίας σκηνάς. * Ολόκληρον τό εργον θά π α ι/θ ή  τόν χειμώ ια  είς 
τό ώδεΐον νπό τής καλλιτέχνιδός μας Κυβέλης, ήτις άφικνεΐται 
προσεχώς εις τήν ήμετέραν πόλιν.

Ι Ι Ρ Α Ξ Ι Σ  Π Ρ Ω Τ Η

Σ κ η ν ή  έν δ εκ ά τη

Ό  Δούξ, ό Ράπτης, ή Κ όμηααα, εΐτα ό Διετρι- 
ατάϊν καί Ό μπενά ους.

Κόμηααα, (εξέρχεται έκ τών δωμάτων τής Μαρίας 
Λουΐζης, καί άκούσασα τάς τελει<ταίας λέξεις τοϋ 
Δουκός :)

Σεις, δεν εισθε έτοιμος; (Διευθύνεται πρός αυτόν: 
Δεν είσθε έτοιμος ; Τ ί σας χρειάζεται;

Ό  Δούξ : 'Ολόκληρον έτος σκοτεινών ονείρων, ερ
γασίας. ..

Ή  Κόμηααα  (μέ δΰναμιν:) ’Έλα νά βασιλεΰσης !
Ό  Δούξ : ’Ό χ ι ! τό μέτωπόν μου δεν δύναται ακό

μη νά κράτηση τό στέμμα !
*Η  Κ όμηααα: ’Αρκεί τό στέμμα διά νά δυναμώση 
τό μετωπον!

Ό  Δούξ : (δεικνύων τό γραφεΐόν του :) Ναί, τό χρυ- 
σοϋν στέμμα; διά τοϋ οποίοι* μάς στέφει ή λυχνία τοϋ 
γραφείου. ’Ό χ ι! ελλείψει τής μεγαλοφυΐας, θέλω νά 
εχω τήν συνείδησιν. Μοϋ χρειάζονται ακόμη τριακόσιαι 
νύκτες αγρυπνίας!

Ό  Ρ άπτης· (έν απελπισία:) Άλλ’ ή όφνησις αυτη 
θά επικύρωση μερικάς φήμας !

Η  Κόμηααα' Διαδίδεται δτι ποτέ δεν σκέπτεσαι 
τήν Γαλλίαν, δτι εξασθενοϋν τό πνεϋμά σου . . .

‘ Ο Ρ άπτης· "Οτι σάς διαπαιδαγωγοϋν δπως θέλουν
Ή  Κόμηααα' Καί δτι αγνοείς τήν ιστορίαν τοϋ 

πατρός σου!. . .
Ό  Δούξ. (άναπηδών :) Λέγονται αυτά, εκεί;
Ό  Ρ άπτης· Τί νά απαντήσω μεν ;
Ό  Δούξ· (τραχέως!) ’Απαντήσατε δ τ ι...
(Τήν στιγμήν αυτήν ανοίγει μία θΰρα, καί έμφανί- 

ζεται ύ Διετριστάϊν. Ό  Δοί'ξ στρεφόμενος πρός αυτόν 
φυσικώτατα :) ’Αγαπητέ κόμη ;

Δ ιετρ ισ τά ϊν  Ή λθεν ό Όμπενάους.
Ό  Δούξ· Ά  ! γιά τό μάθημα τής ιστορίας; — ’Ας 

ελθτ)!
(Ό  Διετριστάϊν έξέρχεται. Ό  Δούξ δεικνύων εις τόν 

ράπτην καί τήν κόμησσαν τά επί τής σκηνής έσκορπι- 
σμένα ενδύματα:) ’Αργήσατε δσον τό δυνατόν περισ
σότερον νά τά μαζεύσετε, καί άποσυρθήτε απαρατήρη
τοι εις μίαν γωνίαν !

(Εισέρχεται ό Διετριστάϊν μετά τοϋ Όμπενάους :) 
Ό  Δούξ πρός τόν Ό μπενάους: Καλή μέρα σας, αγα
πητέ βαρώνε. (Πρός τόν ράπτην καί τήν κόμησσαν 
άφελώς: Τελειώσατε εκεί , .. (Πρός τόν Όμπενάους :) 
Εινε 6 ράπτης μου.

Ό μ π εν ά ο υ ς ' ’Λ  !
Ό  Δούξ· Καί ή μοδίστρα τής δουκίσσης ..
Ό μ π ενά ο υ ς · (καθημενος μετά τοϋ Διετριστάϊν προ 

τοϋ γραφείου τοϋ Δουκός:) Καθόλου!

Σ χ η ν η  δ ω δεχ ά τη

Τά αυτά  πρόαωπα.

Ό  Δούξ, (καθήμένος απέναντι τών διδασκάλων 
του :) Είμαι, κύριοι, εις τήν διάθεσή’ σας.

Ό μ π ενά ο υ ς* ’Α ς έξακολουθήσο>μεν άπό εκεί, δπου 
έσταματήσαμε. Εΐμεθα στά 1805.

'  Ο Δ ούξ, (Ξΰνων τό μολυβδοκόνδυλόν του:)  
’Ακριβώς.
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Ό μ π ενά ο υ ς ' Λοιπόν, τφ 1806 . . .
Ό  Δούξ' "Ωστε, κατά το έτος τοΰτο, τίποτε τό άξιο

σημείωτον ;
Ό μ π ενά ο υ ς ' Π ώ ς; ποιον ετος ;
Ό  Δούξ· (Φυσών τήν κόνιν τοΰ μολυβδοκονδύ- 

λου του :) 1805.
Ό μ π ενά ο υ ς’ Συγγνώ μην... Έ νό μ ισ α ... Είναι 

βέβαιον δτι ή Ειμαρμένη υπήρξε σκληρά. "Ωστε, δέν 
θά χρονοτριβήσωμεν έπί τής πένθιμου ταΰτης εποχής. 
(Καί άρχίζων πομπιοδώς μίαν ώραίαν φράσιν:) "Οταν 
άνερχόμεθα είς τάς κορυφάς τής Ιστορίας. . .

Ό  Δ ούξ, (διακόπτων:) Λοιπόν, τφ 1805, κύριε, 
τίποτε τό άξιοσημείωτον ;

Ό μ π ενά ο υ ς ' Συνέβη εν μέγα γεγονός, Υψηλότατε, 
τό όποιον παρ’ ολίγον νά λησμονήσω: Ή  επαναφορά 
τοΰ παλαιοΰ ημερολογίου . — Άργότερον ή ’Αγγλία 
προκαλέσασα τήν ’Ισπανίαν . . .

Ό  Δούξ, (ησύχως:) Καί ό Αΰτοκράτωρ;
’ Ο μπενάους ' Π  οΐος;
Ό  Δοόξ Ό  πατήρ μου.
Ό μ π ενά ο υς , (Ζητών νά υπεκφυγή :) Ν α ί.. .
Ό  Δούξ' Δέν έγκατέ?ιειψε τήν Βουλώνίαν ;
Ό μ π ενά ο υς ' ’Ώ ! βέβαια!
Ό  Δούξ' Ποΰ λοιπόν ήτο;
Ό μ π ενά ο υς ' Ά λλ’ άκριβώς . . .  σ’ αυτά τά μέρη.
Ό  Δ ούξ' (προσποιούμενος εκπληξιν:) ’Έ τσι;
Ό μ π ενά ο υς , (Θέλων νά έξακολουθήση:) Είς τήν 

συνθήκην τοΰ Πρεσ(>ούργου, αί έπιθυμίαι τοΰ πατρός 
σας υπήρξαν σύμφωνοι μέ τάς τών Άψβοΰργων . . .

Ό  Δ ούξ' Τί είναι αυτή, ή συνθήκη τοΰ Πρεσβοΰρ- 
γου ;

Ό μ πενά ους, (ασαφώς)' Είναι ή συννενόησις, διά 
τής οποίας λήγει μία ολόκληρος περίοδος . ..

Ό  Δ ούξ" Ά  ! (Καί παρατηρών τό μολυβδοκόνδυ
λόν του.)

’Έσπασα τό μολυβδοκόνδυλόν μου !
Ό μ π ενά ο υς ' Τώ 1807 . . .
Ό  Δούξ' ’Ή δη ; (Ξύνει τό μολυβδοκύνδυλόν του :) 

Τί περίεργος εποχή, δέν συμβαίνει τίποτε.
Ό μ π ενά ο υ ς ' Πώς δχι, Υψηλότατε ! Ά ς  έξετάσωμεν 

τόν οικον τών Μπραγκάνς: Ό  βασιλεύς . . .
Ό  Δούξ’ (διακόπτων ήσύχως) Ά λλ5 ό Αΰτοκράτωρ;
Ό μ π ενά ο υ ς’ Ποίος ;
Ό  Δούξ' τής Γαλλίας ;
Ό μ π ενά ο υ ς ' Τίποτε τό άξιοσημείωτον μέχρι τοΰ 

1808. Ά ς  άναφέρωμεν έν παρόδω τήν συνθήκην τοΰ 
Τιλσίτ. . .

Ό  Δούξ. "Ωστε, δέν έγένοντο παρά συνθήκαι !
Ό μ π ενά ο υς ' (θέλων νά εξακολούθηση^ Ή  Εΰ- 

ριόπη . . .
Ό  Δούξ' Ά !  συνοψίζετε!
Ό  Δούξ' ’Ώ  ! δέν άναπτύσσο) παρ’ δταν .. .
Ό  Δούξ· Συνέβη λοιπόν τίποτε άλλο ;

Ό μ π ενά ο υ ς’ Άλλά . . .
Ό  Δούξ- Τ ί;
’Ο μπενάους' Θά . . . .
Ό  Δούξ. Τ ι ; τί συνέβη άλλο ; Εϊπετέ το !
Ό μ π ενά ο υ ς’ Άλλά δέν . . .  δέν γνωρίζω . . .  Άστει- 

εύεσθε, Υψηλότατε. . .
Ό  Δούξ' Δέν τό γνωρίζετε ;Θά σάς τό εΐπω εγώ.
(Εγείρεται πυρετωδώς).
Τήν έ'κτην ’Οκτωβρίου 1805 . . . .
Διετριστάϊν καί Ό μ π ενά ο υς , (εγειρόμενοι:) Πώς;
Ό  Δούξ· (πυρετωδώς)·. . όπόταν ούδείς περιέμενε 

τήν έμφάνισίν του, τήν στιγμήν κατά τήν οποίαν ή 
Βιέννη, βλέπουσα πετώντα τόν Αετόν έτοιμον νά έπι- 
πέση, παρηγορεΐτο λέγουσα: Θά ριφθή έπί τοΰ Λονδί
νου ! . . .  », έγκαταλείψας τό Στρασβούργον, διαπερά- 
σας τόν Ρήνον, εις Κέλ, ό Αΰτοκράτωρ. . .

Ό μ π ενά ο υς ' Ό  Αΰτοκράτωρ;
Ό  Δούξ' καί γνωρίζετε ποιος! φθάνει εις Βουρτεμ- 

βέργ . 1 . . '
Δ ιετρ ισ τά ϊν  (έντρομος)· Ά  ! Θεέ μου /
Ό  Δούξ’ Πρό τών θυρών τής Αυστρίας δίδει συ

ναυλίαν. Ό  Μουράτ διευθύνει τάς σάλπιγγας, καί τά 
τύμπανα ό Σούλτ. Ά φίνει τους στρατηγούς αΰτοΰ εις 
Βέρτιγκεν, είς Άουξβουγ, καί οί στρατηγοί αύτοΰ κερ- 
δίζουσι δύο ή τρεις νίκας — τά πάρεργα!...

’Ο μπενάους€ 'Αλλο.... Ύψηλότατε ! . . .
Ό  Λ ούξ. Εξακολουθεί τήν ύπεράνθρωπον αΰτοΰ 

πορείαν, φθάνει πρό τοΰ Ούλμ χωρίς ν ’άναπαυθή, δια- 
τάσσει τόν Νέϋ νά καταλάβη τό Έλσεγγεν, συντάσσει 
ένα δελτίον εύθυμον, άπλοΰν καί τρομερόν, ετοιμάζει 
τήν έφοδον, καί τήν 17ην ’Οκτωβρίου, πρό τών ποδών 
τοΰ ήρωος τούτου καταθέτουσι τά δπλα 27000 Αυ
στριακοί καί 18 στρατηγοί!

— Καί ό Αΰτοκράτωρ απέρχεται !
Ιιετρ ια τά ιν: Υψηλότατε.

Ό  Δούξ' (μέ φωνήν δυνατωτέραν) Τόν Νοέμβριον 
εύρίσκεται είς Βιέννην, μένει είς τό Σομπρούν, εις 
τό δωμάτιόν μου.

Ό μ πενά ο υς . Άλλά ;...
Ό  Δούξ' Ακολουθεί τόν εχθρόν Αισθάνεται δτι 

τόν κρατεί’ ένα βράδυ λέγει εις τό στρατόπεδον « Αΰ- 
ριον ! Τήν επαύριον, καλπάζων πρό τών γραμμών φω
νάζει' « Στρατιώται, πρέπει νά τελεκόσωμεν μέ κε
ραυνούς!» Προχωρεί, έν μέσω τοΰ χρυσοΰ του στρα
τηγείου διακρίνεται ή φαιά, ή απλή αΰτοΰ στολή· τό 
στράτευμα ομοιάζει πρός θάλασσαν περιμένει τόν 
ήλιον ό Αΰτοκράτωρ· βλέπει αυτόν άνατέλλοντα ΰπε- 
ράνω άκρωτηρίου καί δ ι’ ενός μειδιάματος θέτει τόν 
ήλιον τοΰτον έν τή Ιστορία! ’Ιδού!

Ό μ π ενά ο υς" (βλέπων μετ’ απελπισίας τόν Διετρι- 
στάϊν.)

Διετριστάϊν!
Διετριστάϊν, (ωσαύτως:) Όμπενάους /

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΟΙ ΣΚΟΠΟΙΌ  Δούξ, (πηγαινοερχόμένος πυρετωδώς:) Τρόμος ! 
θάνατος! Δύο αύτοκράτορες νικηθέντες υπό τοΰ Αύ- 
τοκράτορος! Είκοσι χιλιάδες αιχμάλωτοι! . .

Ό μπενάους, (άκολουθών αυτόν:) Σ ά ; καθικετεύω !.. 
Διετρισάϊν  Σκεφθήτε δτι, εάν κανείς. . .
Ό  Δούξ- Ή  εκστρατεία περατοΰται! Τά πτώματα 

πλέουσιν έπί τών πάγων τής λίμνης / Ό  πάππος μοί' 
έρχεται νά ΐδη τόν πατέρα μου εις τό στρατόπεδον / . .  

Διετριστάϊν Υψηλότατε
Ό  Δούξ' (Τονίζων πεισματωδώς τάς λέξεις^ Εις τό 

στρα-τό-πεδον!
Ό μπενάους' Θά σιωιήσετ’ έτί τέλους 
Ό  Δούξ' Καί ό πατήρ μου παραχωρεί τήν ειρή

νην είς τόν πάππον μου Κατόπιν, αί σημαΐαι τάς 
οποίας έκέρδισε καί τάς οποίας διένειμε/

— ’Οκτώ είς τήν πόλιν τών I Ιαρισίων /
(Τήν στιγμήν ταύτην, ή κόμησσα καί ό ράπτης, οι 

τινες έπροχώρουν έφ ’ δσον ό Δούξ ώμίλει, ωχροί καί 
συγκεκινημένοι, προσπαθοΰσι ν ’ άτοσυρθώσιν άπαρα- 
τήρητοι, κρατούντες τά δέματα αυτών. Ά λ λ ’ έν τή σι>- 
γκινήσει το>ν δέν προσέχουν, καί τά δέματα των πί- 
πτοιν διασκορπιζόμενα μετά θορύβου έπί τής σκηνής.) 

* Ομπενάους, (στρεφόμενος:)’Ώ  /
Ό  Δούξ, (εξακολουθώ^·:) Πεντήκοντα εις τήν Γε

ρουσίαν.
Ό μπενάους' Αυτοί οί άνθρω ποι/..
Διετριστάϊν, (τρέχων πρός αυτούς.) Φύγετε /
Ό  Δούξ (μέ φωνήν βροντά>δη :) Πεντήκοντα είς 

την Παναγίαν τών ΙΙαρ ισ ίω ν/..
Ό μπενάους' ’Ώ  / Θεέ μου ! ..
Ό  . Iούξ, (έξω φρενών, καί χειρονομών ώς νά διέ

νειμε χιλιάδας σημαιών) Σημαίας/
Διετριστάϊν (Ώ θών έ'ξω τήν κόμησσα καί τόν ράπτην) 

Γλήγωρά, φύγετε!...
Ό  Δούξ' (πίπτωνέξηντλημένος έπί έδρας·)Σημαίας/ 

Σημαίας/
(Ή  κόμησσα καί ό ράπτης έξήλθον.)
Διετριστάϊν Ή  σαν άκόμη εκεί.
Ό  Δούξ' (βήχων, μετά κόπου, Σημαίας· 
Διετριστάϊν Υψηλότατε / ...
Ό  Δούξ' Σιωπώ.
Διετριστάϊν  Είναι πλέον άργά . . .  Τί θά εί'-,η ό 

Μέττερνιχ ; . .  Οί άνθρωποι αυτοί, έδώ / . . .
Ό  Δούξ' (σφογγίζων τό κάθιδρον μέτωπόν του') 

Άλλωστε, σήμερον, δέν γνωρίζω περισσότερα.
(Βήχει καί πάλιν ·) Κύριε καθηγητά . . . 
Διετριστάϊν (προσφέρων αΰτώ ποτήριον ύδατος.) 

Πίετε ολίγον
Ό  Δούξ■ (άφοΰ έπι εν ολίγον .) Δέν ειν’ άλήθεια, 

δτι ε ,ροόδευσα είς την ιστορίαν ; . . .

( L·. Ροοτάν) "Ομηρος Μπεκές.
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Τ Α  Θ Γ Μ Α Τ Α  Τ Η Σ  Σ Κ Γ Λ Λ Α Σ

Οΰτε Σειρήνων πρόσχαροι σκοποί σ ’ ακρογιαλιά, 
Ποΰ λίγωναν κίέμάγευαν ψυχές ξενητεμένες,

Εγλύκαναν τό δρόμο σας σέ χώρες μακρυσμένες, 
Θύματα, ποϋ σάς πέθανε μιας Σκύλλας άγκαλιά.

"Οταν κουπί τραβούσατε βουβοί, χωρίς μιλιά,
Κι’ είχατε κλείσει καί τ ’ αυτιά, οί δολερές παρθένες 

Εψαιλναν τά τραγούδια των γ ι ’ άλλον ξετρελλαμένες. 
I  ιά σάς, φτωχοί, δέν βρέθηκε παρηγοριάς σταλιά.

Σειρήνων δέν σάς λάλησαν πρωτάκουστοι σκοποί. 
Εσείς σκυμμένοι πάντοτε απάνω στό κουπί 

Και μαγικα περάσατε καί (οργισμένα μέρη.

Μάγια δέν σάς έτράβηξαν στη πρόσχαρη άμμουδιά. 
Γλυκόλογα δέν πλάνεσαν τη μαύρη σας καρδιά.

Μόνο σάς πήρε τό σκληρό άπονης Σκύλλας χέρι.

’Ε μπεδοκλής.

  —

Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Α Ι  Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ

Σ ννιπεία  παρακλήηεω; φίλον άναγνώοιον οπω; δοί}ή εκ μέ
λους ημών μια άπάντηοι; ε ί; τήν ερώτησίν τον περί τών φνσι- 
κών φαινομένων και ιδία περί τών ϋανμάτω ν τον ’Ιηπον Χοι- 
οτον, όχι άπά δογματική; άπόφεω ;, Αλλ' ανοτηρώ; επιστημονι
κ ή ; , άπειάϋημεν ε ί;  τον αγαπητόν ημών φίλον κ. Ν . Μπέλλαν, 
ενδιατρίφαντα περί τά τοιαΰτα, οοτι; πολν προ&νμως ε.τεμφε τήν 
εξή; σχετικήν επιστολήν.

Δημοσιενοντε; τα κατωτέρω δηλονμεν δα  άποφενγομεν να δια- 
τνπώσωμεν νπ'ερ ή κατα γνώμην επί τών ίσοι; τολμηρών κάπω; 
Ιδεών τον κ. Ν . Μπέλλα.

Πέραν, 17 Σεπτεμβρίου 1901).

’Αγαπητέ Κύριε.

Διά νά έχετε μίαν κλασικήν, όντως ειπεΐν, απάντησιν 
εις την ε ρ ώ τηοίν σας θά ήτο καλλίτερο)· ν ' άποταθήτε 
είς τονς αρμοδίους καΰηγητάς τής θεολογίας ή τής θεο
σοφίας' διότι τί περιμένετε ά π ό  τάς ατελείς μελετάς ενός 
βιοτιαλαιοτοΰ στευουμένον και αυτής τής ησυχίας τον 
πνεύματος κα'ι αύτοΰ τοΰ ύλ.ικοΰ χρόνου ; "Αν εν τού- 
τοις, εϊοΐϊε αρκετά ολιγαρκής, δεν εχω ονδεμίαν αντίρ
ρηση· νά σάς εΐπω πώς σκέπτωμαι έπι τοΰ αντικειμένου.

Ό  θαυμασμός τής άν&ρωπότητος πρός τό πρόοω- 
πον τον Ναζωραίου, ή δόξα, ής καί τώρα ακόμη εινε 
αντικείμενου είς τάς σφαίρας όπον ζή τό μεγαλε'ον τής 
ίξεχούσης, τής σπάνιάς, τής Μεγάλης, τής θείας ταύτης 
φυσιογνωμίας δεν έγκειται οϋτε τόσον είς τήν υψηλήν 
διδασκαλίαν του,οϋτε είς τάϋανματα ών ήτο αυτουργός.

Εΐνε άδιαφιλονείκητον δτι ή μερις τοΰ πολλοΰ λαοΰ
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καί εκείνον ο στις τυρβάζων περί άλλα ουσιωδέστερα 
ζητήματα εγοντα άμεσον και αποκλειστικήν σχ/σιν με τό 
εν ζήν δεν δύναται ή δεν θέλει ν ' αντιληφθή την άληθή 
αξίαν και την αληθή υπεροχήν τοϋ Μεγάλου τής Να
ζαρέτ τέκνου.

' Ικανοποιείται αρκούντως με τα φαινόμενα εκείνα 
απερ άδιαφιλονεικήτως φαίνονται ώς υπερφυσικά, και 
τήν εξαιρετικήν ταύτην δύναμιν αδυνατεί να εξηγήση 
άλλως ή διά τής εύκύλον καίτοι δυονοήτου θεωρίας τής 
θεοποιήσεως αύτοΰ.

Τις θά ητο τόσον αυστηρός νά καταδικάσει τόν αμα
θή άνθρωπον, διότι παραδέχεται τοιαντην θεωρίαν ;

’Εξηγείται άφ’ ετέρου πληρέστατα ή υιοθέτησις ταύ- 
της υπό τών οργάνων τής θρησκείας, ατινα διείδον εν 
τή τοιαύτη θεωρία μέγαν θρίαμβον, μεγάλην δυναμιν, 
μέγα Σ ΥΜ Φ Ε Ρ Ο Ν .

Εϊνε άσχετον ζήτημα αν ο /μ  τα όργανα ταΰτα π ι 

στεύουν εις δ,τι διδάσκουν.
Εινε Άλλο ζήτημα αν ώφειλον ή όχι ν άπατονν 

f αυτονς και τους άλλους.
Τό άδιαφιλονείκητον εϊνε οτι εύκολώτερα και άκριβώ- 

τεοα πωλεΐ τά συγχωροχάρτια ή θεωρία αυτη παρά κάί)ε 
αλλ.η.

Τις άρνεΐται, δηλαδή τις ουδέιερος κριτής και απλούς 
θεατής τής παίζόμενης κωμωδίας άρνεΐται οτι, αν οι άν
θρωποι ουτοι ένδιεφέροντο υ π έρ  τής βελτιώσεως τής τύ
χης του πλήθους, όπερ άρέσκονται ν ' άποκαλοϋν ποι
μνών των, καθ ' δν τρόπον ένδιεφέρετο 'Εκείνος υπέρ 
λντρώσεως τής δλης ανθρωπότητας, τό αποτέλεσμα θά 
ήτο καθαρώς καί γνησίως χριστιανικόν ;

Μιμούμενοι τό παράδειγμά Του, καθ' όσον άφορα 
την φυσιολογικήν καί ηθικήν ζωήν,ήν διάγοναι θα εχά- 
ρασσον επί τών καρδιών τών άνθρωποον βαθείαν την 
Ιδέαν τής Χριστιανικής αρετής και τής Χριστιανικής δι
δασκαλίας, ής ή κατακλεις εϊνε τό Α Γ Α Π Α Τ Ε  Α Λ - 
Λ Η Λ Ο Υ Σ .

Φαντάζεοθε όποιον θά ήτο τό απτόν, οί’τως είπεϊν, 
άιοτέλ.εσμα τοιαύτης διδασκαλίας διά παραδειγμάτων ;

'Αναλογίζετε τό μέγεθος τοϋ ευεργετήματος διά τήν 
ανθρωπότητα ενός παραδείγματος γνήσιας Χριστιανικής 
ζωής τών αντοκαλονμένων στρατιωτών τον Χρίστου;

θά  ήτο δυνατόν νά εϊχομεν σήμερον βασίλεια ψεύ
δους, σκότους, δυσειδαιμονίας, εγωισμόν, πολεμούν,απά
της, φθόνου, πενίας, διαφθοράς κα'ι χρυσολατρείας ;

θ ά  (.στερείτο τό ανθρώπινον γένος τών θείων δώ
ρων, ατινα άπό τής σνλλ.ήψεωζ μέχρι τής στιγμής τοϋ 
σωματικόν θανάτου τον Ιμφωλεΰουν εν λανθανούση 
καταστάσει έν τώ είναι, έάν δεόντως έκαλ/.ιεργοϋντο τά 
δώρα ταΰτα ; δώρα δε λέγων εννοώ ίίλας τάς ιδιότητας 
αϊτινες αποτελούν τήν ηθικήν άποψιν τοϋ μεγάλου Δη
μιουργού Πνεύματος’ τάς ιδιότητας έκείνας αϊτινες διο- 
χετευθεϊσαι έν τώ τελειοτάιτω τών δημιουργημάτων, τώ 
άνθρώπω, κατέστησαν αυτόν κατά τήν διδασκαλίαν τής

Γραφής «κατ' εικόνα, χαί όμοίωσιν Αυτου πλάσμα.*·
Και εν τούτοις τί βλέπομεν ;
'Από τής βρεφικής σχεδόν ηλικίας μάς περιβάλλουν 

με ψεύδη, μας τρέφουν με αλληγορίας, μάς ποτίζουν με 
άσυνεπείας, κα'ι μάς παρέχουν θεάματα άδελφοκτονίας 
κα'ι πολέμων.

Τό πρώτον δπερ μάς μανθάνουν ψευδώς και άλλη- 
γορικώς εινε δτι ό θεός είς επτά ημέρας 'έκτισε τόν 
κόσμον, ώς Άν ό παΐς θά έδνοκολεύετο νά έννοήση δτι 
ό κόσμος ώς εινε σήμερον έγένετο είς επτά περιόδους" 
καί κατόπιν νά άκολουθήση ή έξήγησις τής κοσμογο
νίας πώς ώς πρώτη περίοδος θεωρείται ή χαώδης κα
τ άστασις τής νλης, ώς δεντέρα ό βαθμιαίος αποχωρι
σμός τοϋ λανθάινοντος έν τή ϋλη θερμογόνον, δπερ πα- 
ρήγαγε τό φώς κα'ι οϋτω καθεξής άκολονθοϋντες τήν 
έξέλιξιν τής φυσικής δημιουργίας άπό τοϋ πρωτοπλά
σματος τοϋ μετάλλου, τοϋ φντοϋ,τοΰ ζώον νά φθάσουν 
είς τήν τελευταίαν εκφανσιν τον όντος τον ζωϊκον βα
σιλείου, δηλαδή τοϋ παιδιού εκείνου είς ο διδάσκουν.

"Αν τό μάθημα τοϋτο εϊνε δνσλντ ον διά τόν νοϋ ν 
ενός μικρού παιδιού, όπως αδιαφιλονεικητως εινε, τις 
ή ανάγκη ν ' αρχίζουν άπό τοιαϋτα νψη/.α μαθήματα 
καί υψηλά ψεύδη. Δεν υπάρχει ο άπαιτονμένος καιρός 
αργότερα ;

'Έπειτα, έρχεται τό δεύτερον ψεύδος ή πλάνη δπως 
θέλετε. 'Αφίνουν τόν παΐδα υπό τήν έντνπωσιν δτι δλος 
ό κόσμος περιορίζεται άπό τους δύο πόλ.ονς τής γής, 
διότι ακροθιγώς μόνον ομιλούν είς τήν σειράν τής δή
μιο νργίας περί άστρων, δπως αναφέρουν περί δέν
δρων καί έρπετών. Τίποτε περί τών εκατομμυρίου 
’Πλοίων καί ηλιακών συστημάτων και γαλαξιών. Ον- 
δεμία ερμηνεία σοβαρά τοϋ μιγαλείον τής φνσεως, 
ήτις ερμηνεία κατ' άνάγκην θά άφίση είς τόν νοϋν 
τοϋ παιδός τόν θαυμασμόν πρός τήν παντοδυναμίαν 
τον Πλ.άστον.

'Ακολονθεΐ τό τρίτον ψεύδος, τό τερατώδες, εγκλη
ματικόν, ή μάλλον ή απαίσιος αδιαφορία τών διδασκόν
των δσον αφορά είς τήν έξήγησιν και ερμηνείαν με
ρικών ρητών καί γνωμικών, οίον: Τόν Θεόν φοβον. 
'Αρχή σοφίας φόβος Κ υρίου καί τά παρόμοια. 
Άρνοϋνται δηλονότι άσυναισθήτως οι διδάσκοντες τά 
ιερά, τήν αγαθότητα, φιλευσπλαγχίαν καί αγάπην τοϋ 
Θεοϋ πρός δλα τά τέκνα του και άφίνονν νά φντευθή 
εις τήν τρυφερόν καρδίαν τοϋ μέλλοντος Ανδρος ή ιδέα 
τοϋ φόβου, τοϋ τρόμου τοϋ δεσποτισμοϋ τής έκδική- 
σεως, τοϋ θυμοϋ, τής σκληρότητος κα'ι δλων εκείνων 
τών θηριωδών καί αιμοχαρών ενστίκτων με τά όποια 
ή Γραφή μάς παρουσιάζει τόν Ιεχω βά δπως άργότερον 
ή 'Ιστορία μά ς  παρονσιάζει τούς Νέρωνας καί τους 
'Απτούλ Χαμίτ.

Διότι τί άλλο εινε, ή σειρά τοιοντων διδαγμάτων, 
μέγα μέρος τής Παλαιάς Διαθήκης, βιβλ.ίον γραφεν νπο 
'Ααρών, Μωνσέως καί άλλων συγγραφέων τής έπ«-
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γής εκείνης, εποχής καθ' ήν ό διεφθαρμένος, σκληρός, 
άτίθασσος καί εγωιστικός χαρακτήρ τών 'Ιουδαίων 
ήδύνατο νά έξημερωθή μόνον μέ παρόμοιον βιβλ.ίον, 
γραφεν δήθεν υπ'αυτοϋ τον θεοϋ ' ενός θεοϋ άρεσκο- 
μένου είς τήν κνίσσαν τών καιομένων σαρκών τών πλα
σμάτων τον, αιμοχαρούς, αδυσώπητου τιμωρον, σκληρού 
έκδικητοΰ τών εχθρών του, χαλκεύοντας διά τοϋ συνε
ταίρου του τοϋ Βεελζεμπονθ τάς άλύσσεις, δι'ών δεδεμέ
να τά σώματα τών εθνικών θά έρρίπτοντο είς τήν κό- 
λασιν δπου ή ατμόσφαιρα άποτελεΐται από φλόγας και 
0.-7ον θά έβαπτίζοντο είς ζέονσαν πίπαν εξ ής πάλιν θά 
έσύροντο διά πεπνρακτωμένων λαβίδων δπως μεταφερ- 
θώσιν εις τήν αϊθονσαν τον βασανιστηρίου, καί κατόπιν 
πάλιν είς τάς άπαισίας κολυμβήθρας, πλήρεις ζέοντος 
έλ.αίου . . . μέχρι συντελείίας αιώνων ! ! !

Καί μετά την περίοδον ταύτην τής φρίκης, ήτις: κα
ταλαμβάνει τήν ευφάνταστον τοϋ παιδός διάνοιαν έρχε
ται ή σειρά τών έκπλήξεων και ασυνεπειών νπό τήν 
μορφήν ενός Πατρός ημών οίκτίρμονος καί έλεήμονος, 
μακροθύμον καί πολνευσπλ.άγχον, δστις «ούκ εις τέλος 
όργισθήσεται ονδε είς τόν αιώνα μ η νιε ΐ» δστις «ον 
κατά τάς ανομίας ημών εποίησεν ήμΐν, ονδέ κατά τ ας 
αμαρτίας ημών άνταπέδωκεν ήμΐν».

Καί μανθάνει ακόμη ό παΐς δτι οφείλει νά νμνή και 
δοξάζη τόν «ενϊλατεύοντα πάσας τάς ανομίας τον, τόν 
ϊώμενον πάσας τάς νόσους τον». «Τόν λ.ντρούμενον έκ 
φθοράς τήν ψυχήν του». «Τόν έμπιπλώντα εν άγαθοΐς 
τήν επιθυμίαν τον» κα'ι τόν «ποιοΰντα έλεημοσύνας 
Κύριον».

' Οποία αρμονία διδασκαλίας!
Καί ιδού ό νεαρός άνθρωπος είς ενα ωκεανόν αντιρ

ρήσεων και ασυνεπειών. 'Έχει έμπροσθέν τον τόν ίδιον 
ιερέα' χθες είς τό οχολεϊον παριστώντα ενα τερατώδη 
'Ιεχωβά καί σήμερον εν τή εκκλησία ύμνονντα τήν 
δόξαν ενός θεοϋ άγάπης καί οίκτιομών καί ελέους.

ΤΙοΐον νά πιστεύση ;
θ ά  έξέφενγα πολύ τοϋ θέματος αν έπεχείρουν νά ανα

λύσω τήν μέθοδον δι' ής καταδικάζεται είς τό σκότος 
άνεν ελπίδας διαφωτίσεως, τό τέκνον τον λ.αοϋ, ή μέλ- 
λονσα γενεά, ή έλ.πίς τον έθνους καί τοϋ Γένους, τό 
θυμ α τοϋτο, ένταϋθα μ'εν τής ’Εκκλησίας, άλλαχοϋ δέ 
'Εκκλησίας καί Πολιτείας.

Καί θά ήτο τφόντι έργον δίκαιον αν κανείς νέος 
'Ιεχωβά παίζων τό πρόσωπον δπερ ή Γραφή τώ απο
δίδει κατώρθου νά δημιονργήση έπι τοΰ πλανήτου τού
τον γέεναν, εν ή νά καταδικάση είς ολοσχερή εξαφά- 
νισιν δλα τά στοιχεία τά διαστρεβλοΰντα τήν αλήθειαν, 
τά κρύπτοντα τό φώς καί τά έγωϊστικώς άδιαφορονντα 
διά τήν πρόοδοι·, τήν ευημερίαν καί τήν εξανθρώπισιν 
τών λαών, άρχίζανν άπό τούς άναξίους τοϋ όνόματός 
των ίερεΐς, διδασκάλους, εφόρους, συμβούλους φιλεκ 
παιδευτικών επιτροπών, βιβλιοκαπήλους καί νποστη- 
ρικτάς αυτών. Τονίζω τό «άναξίους τον ονόματος» διότι

ο μολογον μένα) ς νπάρχουαι μεταξύ τών στοιχείων τού
των μονάδες έχουσαι σνναίσθησιν τοϋ καθήκοντος των 
καί αγανακτοϋσαι δια τήν εκρυθμον ταύτην κατάστα- 
σιν, ετοιμαι νά θέσουν τά πράγματα εις τήν τροχιάν 
των καί έκαστον είς τήν θέση· τον, άν ή φωνή τω ν  
δεν κατεδικάζετο είς σιγήν υπό τής μαινομένης λ.αίλα- 
πος τής κοινά» ικής διαφθοράς, καί τοΰ ρεύματος τής 
εκκλησιαστικής ίσχϋος, δπερ ρεύμα μανιωδώς πα
ρασύρει τάς μοιομερεΐς γνώμας, τά πορίσματα μελέτης, 
τό ανθρωπιστικόν αίσθημα, τήν συναίσθηση· τοϋ καθή
κοντος καί τά Ανώτερα ιδεώδη τών ολίγων άδυνάτο)ν.

Ναι, θα εϊχομεν άνάγκην μιάς δευτέρας έμφανίσεως 
τοϋ ήρωος τοΰ Γολγοθά μέ δεσμίδας φραγγελίων άνά 
χεΐρας και με αναριθμητα « Οναι » πρός τούς νεωτέοονς 
I  ραμματεΐς καί Φαρισαίονς νποκριτάς, διά νά έκδιω- 
χθώσιν έκ τον Ναοϋ οί ποιήσαντες τόν Οίκον τοΰ ΓΙα- 
τρος ημών οίκον 'Εμπορίου.

Ά λλά , διότι τοιαύτη έμφάνισις δεν γίνεται, πρέπει 
νά σταυρώσωμεν τάς χεΐρας, μοιρολογοΰντες ώς γραΐ- 
δια τόν ηθικόν θάνατον τής άνθρωιότητος ;

'Ό χι ! μυριάκης όχ ι! "Οσον δήποτε ασθενής και αν 
η ή φωνή τοϋ υποδεικνύοντας τήν βελτίωση· τών κακώς 
κειμένων, δύναται αυτη νά έχη τό αποτέλεσμά της έν 
αποτερω μελλοντι' Οταν πολλ.αί τοιαϋτ'χι ασθενείς 
φωναί δονώσι τήν άτμοφαϊραν, έκ διαφόρου σημείων, 
όμοιάζουσι πρός τά λιθάρια τά όποια τά παιδία παί- 
ζοντα ρίπτουν είς τήν θάλασσαν.

"Εκαστον λιθάριον ριπτόμενον προξενεί ένα μικρόν 
κϋκλον έν τώ νδατι ένεκα τής μετατοπίσεω; αντοϋ' ό 
κύκλος εκείνος βαθμηδόν μεγαλύνεται καί πολλαπ^ι
σιαζόμενος έξαπλοΰται είς τήν άπειρον τοΰ ωκεανόν 
έκτασιν. Καί έπειτα ;

”Α ! έπειτα, δεν εϊνε άπίθανον διάφοροι τοιοΰτοι λί
θοι ριπ,τόμενοι ταντοχρόνως έκ διαφόρων σημείων νά 
προκαλέσουν ισαρίθμους κνμάνσεις τοΰ νδατος μέχοις 
ον διασταυρούμεναι καί συναντώμεναι αί κνμάνσεις 
ανται έν τή άχανεΐ Έκτάσει άποτελέσουν ογκώδες κύ
μα, ικανόν νά καταπόντιση τό σαπρόν σκάφος τής κοι
νωνικής άθλ.ιότητος, μ '  δλ.ας τάς έπιβαινούσας κακίας 
καί έγωϊστικάς διαθέσεις.

Χαίρετε 
Ν. I. Μπέλλας.

} . I . Παρασυρθείς άπο ά/.λ.ων σκέψεων, άφήκα 
άσυμπλήροηον τήν άρχικώς διατνπωθεΐσαν γνώμην δτι, 
ούτε ή διδασκαλία τοΰ Ίησοΰ, ούτε ή θαυματουργός του 
δύναμις εϊνε τόσον ό άξων περί δν στρέφεται ό θαυμα
σμός τής σκεπτομένης μερίδας τής άνθρωπότητος, δσον 
ήθελον νά εΐπω, ό ανθρωπισμός τον.

Ή  απερίγραπτος μεγάλ.η αγάπη Τον πρός τόν άν- 
θρωπον, ή ανυπόκριτος, σταθερά κα'ι ειλικρινής πεποί- 
θησίς Τον πρός ένα Πατέρα Του, 'Αγάπης καί ’ Αγαθό- 
τητος, ή στοργή Τον πρός τόν πάσχοντα πλησίον Τον, ό
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άλτρουϊσμός Του, ή πραότης Τον, ή ανταπαρνησία Τον 
καί δλ.αι ό no ύ αί άρεταί αΐτινες λανϋάνονσιν εις παντα 
άνϋρωπον,έξεδηλώϋησαν έν τή εύγενεϊ καρδία τούϋείου 
τούτου τέκνου της Δημιουργίας έν όλη τη εκλ.αμψει, ης 
παραδείγματα δεν γνωρίζω αν εχη να παρουσίαση α/.λα 
ή ' Ιστορία. 'Εννοώ παραδείγματα τελείας όμοιότητος.

Ή  διδασκαλία Τον, άδιαφιλονεικήτως εΐνε υψηλή' 
διότι τί τελειότερον τοΰ Μη κάμεις είς άλλον ο,τι δεν 
επιθυμείς άλλοι νά κάμουν προς σ έ ;

Κ ι3 έν τούτοι; θά ηλλατοϋτο πο/.ύ η δοζιι Τον και 
ϋά έμετριάζετο αρκετά δ άπειρος θαυμασμός προς τον 
’Άνθρωπον (δστις ϋά  παραμένη εις αιώνας ό τύπος 
τελείου άνϋρώπον) άν έπρύκειτο νά Ίον κρίνη 1] αν- 
ϋρωπότης έκ μόνης τής διδασκαλίας Του.

, Ιίότί και σοφός " Ελλην περ'ι τά 500 έτη πρυ εκείνου 
έλεγε « "Ο συ μισείς έτέρω μη ποιήσεις.» ή δε συγκρι
τική θρησκολογία άφ ' ετέρου μάς άποδεικνύει δτι έν 
τή Βίβλφ τοΰ Ζωροάστρου, άπαντα τό ταυτόσημον. 
«.Κάμε είς άλλους, δ,τι θά ήθελες όρέσει να κάμουν 
άλλοι προς σε», τον θ ' δπερ πάλιν ώς διϊσγυρίζονται οί 
άρχαιοδϊφαι, άπαντά είς τους παπύρους τών αρχαιότε
ροι· ’θρησκειών τών Βαβυλ.ωνίΰον κα'ι 'Ασσυριών.

Ό  ειλικρινής θαυμασμός,ώς έΐπον, εΐνε δτι τό Μέγα 
τέκνον τής Ναζαρέτ, έγνώρισε νά έφαρμόση έν τή κα
θημερινή Αυτού ζωή τά ς ύψηλάς ύποϋήκας, άς έδιδάχ- 
ϋη έπ'ι 20 περίπου ετη άναστρεφόμενος με τους μάγους 
τής’Ανατολής και τούς μύστας τής Αιγυπτιακής σοφίας.

"Οσον διά τά θαύματα ; περί αυτών ουδέ λόγος πρέ
πει νά γίνηται.

Ή  άτμοσφαίρα τριγύρω μας και δλ.οι οί π/.ανήται 
σύγκεινται, έκ πνεύματος κα'ι νλης. 'Η  άλγημεία τών 
αρχαίων Αιγυπτίων ήτο είς εφαρμογήν παρά τοΐς σοφόϊς, 
οί δε ιερείς τών ναών τής χώρας έκείνης είχον γνώσιν 
τον μυστηριώδους νόμου τον συνδυασμόν καί τής χρη- 
σιμοποιήσεως τών ιδιοτήτων, ας ήντλουν άπό τά πρώτα 
στοιχεία, τήν γην, τό πνρ, τόν άέρα, και το ύδωρ. Η  
γνώσις αντη έπέτρεπεν α ν τ ο ΐς  νά παράγουν φαινόμενα 
άνεξήγητα τήν σήμερον μέχρι τινός και τά όποια καϋό 
άνεξήγητα καλούνται ϋανματα.

Μήπως ό άντικατοπτρισμός ολοκλήρου πύλεως με 
τούς πύργους της καί τά κωδωνοστάσιά της έν μέσω 
ωκεανόν ή ερήμου δεν έίνε ιά τελευταία ίχνη τοιούτον 
παραδόξον κα'ι άνεξηγήτου συνδυασμού τών διαφόρων 
στοιχείων και τής ατμόσφαιρας ; Ό  αήρ εΐνε το τελειό
τερον φωνόγραφον πάσης έφευρέσεως τοΰ 'Έδισων' και 
ό Μαρκόνης μελετήσας καί χρησιμοποιήσας τά μόρια 
τοΰ αίθέρος ώς μέσον συγκοινωνίας παρουσίασεν είς τόν 
έπιστημονικόν κόσμον μίαν άνακάλυψιν ήτις πρό τινων 
ετών ϋά έθεωρείτο ώς θαύμα.

Ό  ηλεκτρισμός ό άείποτε ύπάρξας έν τή ν/.η και τώ 
αέρι δεν ήδννατο καί τότε νά συμβάλ./.η διά τήςκαταλ- 
λήλου χρηαιμοποιήσεώς του είς παραγωγήν φαινομένων 
υπερφυσικών θεωρουμένων;

' Η  δόξα και ό θρίαμβος τής επιστήμης έγκειται 
είς τήν άνακάλυψιν τών υπαρχόντων φυσικών νόμων,

Ή  άληθής δόξα άνήκει είς τό *Ον εκείνο δπερ έκ τού 
μή είναι τους παρήγαγε.

Εΐνε ανάξιον παντός άληϋούς επιστήμονας νά χαρα- 
κτηρίζη σήμερον ώς υπερφυσικόν, δ, τι αύριον θά όμο- 
λογήση ώς φυσικόν.

eO τηλ.έγραφος, ή φωτογραφία, τό τηλέφωνον, τό 
φωνόγραφον, ή έξ άποστάσεως φωτογράκρησις καί τό
σα; άλλαι άνακαλ.ύψεις φυσιολογικαί, τί άλλο εΐνε άν 
μή έν έπιγνώσει συνδυασμός τών διαφόρων στοιχείων 
τής φύσεως προς άλ.ληλα ;

"Οταν ή γνώσις έλλείπει, τό φαινόμεον λέγεται ϋαΰμα.
Τό ίδιον συμβαίνει μέ τήν γνώσιν τοΰ συνδυασμού 

καί τής διευθύνσεως τών ιδιοτήτων τού πνεύματος. Ή  
τηλεπάθεια εΐνε εν παράδειγμα τούτον. Ή ψυχοφάνεια  
εν άλλο.

Ούδείς σεβόμενος εαυτόν καί σοβαρώς σνζητών 
(έκτος άποφοίτων τινών τών σεμιναρίων) ϋά τολμήση 
νά υποστήριξή -θεωρίαν θεότητος βασιζομένην έπ'ι θαυ
ματουργού (;) δννάμεως.

Ή  ύποστήριξις υπεροχής βασιζομένης έπί θαυμα
τουργού γνο’)σεως, εΐνε λογική.

' Αλλ.οίμονον άν δλ.οι οί κατεργαζάμενοι θαύματα 
ήγειραν άξιώσεις θεότητος.

’Η  πο/.νθεία τών άρχαίων θά ώχρία πρό έκείνης 
τοΰ 'Ιουδαϊσμού κα'ι Χριστιανισμού.

'Ο  Μίανσής, ό 'Ααρών, Ε ρ μ ή ς  ό Τρισμέγιστος, δ 
Ό ρφενς καί δλοι οί μεγάλοι μνσται τής αρχαίας Α ίγυ
πτου, καί κατόπιν ό 'Εμπεδοκλής, 'Απολλώνιος ό 
Τυαννενς, Άλ.έξανδρος ό Παφλ.αγών κα'ι αί λ.εγεώνες 
τών Φακίρων Ινδώ ν θά ήξίουν καί δικαίως τίτλους 
θεότητος.

Δεν πρέπει νά λησμονά)μεν δτι οί σοφοί τής έποχής 
έκείνης έγνώριζον τό μυστικόν νόμων τινών τής φύοεως 
ενεργούν των οχι μόνον έπί τής άπλής νλης άλλά καί 
έπί τής άλλης νλης τής αιθέριου και άορατου,ητις φαί
νεται νά παίζη πολύ σπουδαιότερον ρόλον έκείνης ήτις 
υποπίπτει είς τά χονδροειδή αισθητικά ημών όργανα.

'Εγνώριζον τόν τρόπον νά χρησιμοποιώσι τήν δύνα- 
μιν τών στοιχείων έν συνδυασμώ καί τή βοήθεια τής 
έπιστήμης τής άλχημείας κατώρϋονν νά χειριζωνται 
κατά βούλησιν τήν δύναμιν ταύτην ήν καί διηύθυναν 
άναλόγως τού άιποτελέσματος, δπερ ήθελον νά έχουν.

Καί ούτως έχομεν τόν Μωνσέα, δστις έδιδάχθη τήν 
σοφίαν τών Αιγυπτίων ώς υιός θυγατρός Φαραώ, νά 
καταβαίνγ] τό 'Όρος φέρων μ εθ ' εαυτού πλ.άκας έφ ' 
ών γεγλνμμέναι ήσαν αί Έ ντολαί!

"Έ χομεν τόν ίδιον νά κτυπα μέ μίαν ράβδον τόν 
βράχον έξ ον νά άναβλύζη ύδωρ !

’Έ χομεν μίαν θάλ.ασσαν υποχωρούσαν προς διάβα-
σιν τών Εβραίω ν !

Έ χομεν άνεπάρκειαν οίνον, δ ι’ολίγα /.επτά μόνον είς 
ενα γάμον τής Γαλιλαίας!.
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Β/.έπομεν 'Απολλοινιον τόν Τυανέαν άναστήνοντα 
έκ νεκρών μίαν κόρην, καί άκούομεν τόν Ναζωραίον 
κράζοντα είς τόν Λάζαρον« δεύρο έξα>»

Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει μεγαλητέρα ύβρις προς 
τόν θεοείκελον θεμελιωτήν τής θρησκείας μας, έκείνης 
ήν αί Έκκλησίαι Τον Τώ ρίπτουν κατά πρόσωπόν υπό 
τήν μορφήν διαιωνσεως τοΰ σκότους τών προλήψεων 
καί τών δογμάτων είς βάρος τής άνθρωπότητος, ήτις 
εΐνε καιρός έπί τέλους νά μάιθη δτι ονχί Θαύματα, άλλά 
θαυμάσια μόνον υπάρχουν έν τή Φύσει.

'Ο  εύπροσδεκτότερος αίνος δν οί λ.ειτουργοί Τον 
ώφειλον νά άναπέμπωσιν είς τόν θειον Εκείνον ’Αν
θρωπον, θά ήτο ή φιλοτιμία ήν ϋά είχον νά μιμη&ώσ1 
τό παράδειμμά του, καί ν ' άσχολώνται είλικρινώς είς 
τήν βε/.τίωσιν τών κακώς κειμένων υπό έποψιν κοινω
νικήν, έκπαιδευτικήν, θρησκευτικήν, καί ηθικήν' κα
θόσον ώς τελικόν άποτέλεσμα τής τοιαύτης μερίμνης 
των ϋά ήτο άαφαλώς ή προπαρασκενή μιας νέας γε
νεάς άνθρωποτέρων άνθρώπων, οϊτινες άναποδράστως 
ϋά έϋετον τάς βάσεις τού Γνησίου Χρηστιανισμού σν- 
γκεφο λαιωμένου είς τό ιδεώδες τής άδελ.φοποιήσεως 
τών έϋνών ή δ πως Εκείνος παρήγγελεν, Τοΰ « Ά γ α -  
τιαται Ά λλήλουςύ

Χαίρετε καί πάλιν 
Ν. I. Μ.

Ν. Β. ΓΟΓΟΛ

Ν Υ Ξ  Τ Ο Υ  ΜΑΪΟΎ"
Η

Η  Π Ν Ι Γ Μ Ε Ν Η

  ?■---------

Ό  jiροεστώς.
Γνωρίζετε σείς, τήν νύκτα τής Ουκρανίας; ”Ω ! 

σείς, δεν γνωρίζετε τήν νύκτα τής Ουκρανίας! Ίδέτε  
την : έκ τού μέσου τοΰ ουρανού βλ.έπει ή σελ.ήνη’ τό 
άπέραντον ουράνιον σύνολον έξαπλ.ούται άπείρως' 
φλέγεται καί άναπνέει. Ή  γή λάμπει ώς άργυρος 
καί είναι ϋαυμάσιος ό αήρ καί δροσερός καί πλ.ή- 
ρης ϋωπειών, συναποφέρων ωκεανόν ευωδιών. Θεία 
νύκτα ! Μαγευτική νύκτα !

Αί παρϋενικαί άγριοκερασέαι καί βυσσινέαι δειλώς 
άπλώνουν τάς ρίζας των είς τήν γήν καί άπό καιρού 
είς καιρόν τά φύλλ.α των ψιθυρίζουν, ώς νά όργίζων- 
ται καί νά δυοφορονν, δταν ό γλυκύς άέρας τής νυ- 
κτός διά μίαν στιγμήν είςδύση καί φιλήση αν τάς. 
Οί αγροί κοιμώνται. "Υπερϋεν αυτών τό παν ανα
πνέει, τό πάν θριαμβεύει, τό παν είναι θαυμάσιον. 
Καί είς τάς ψυγάς τό πάν φαίνεται άπείρως, άμέτρως 
ϋαυμαστόν. Έ ν  τοΐς μνχίοις αυτών πλήθος άργνρών 
οραμάτων έγείρεται άρμονικώς. ”Ω θεία νύκτα ! Μα

γευτική νύκτα! Τό πάν άναζωογονείται, τά δάση, αί 
λίμναι, οί κάμποι. Πανταχού διασκορπίζεται ή υπερή
φανος φωνή τής άηδόνος τής Ουκρανίας καί θαυ
μάζεται" καί ή σελ.ήνη τήν ήκουεν άπό τό κέντρον 
τού ουρανού . . .

'Ως μαγευμένον κοιμάται έλαφρά είς τό ύψωμα τό 
χωρίον. Λενκοί λάμπουν είς τό φώς τής σελήνης οί 
σωροί τών καλυβών, τών όποιων οί χαμηλοί τοίχοι 
διαγράφονται ύπόλ.ευκοι είς τό σκότος. Τά τραγούδια 
είχον παύσει. Τό πάν ήρεμεί.Οί γέροντες άπό πολλοΰ 
πλέον έκοιμώντο. Πού καί πού φέγγουν τινά παρά
θυρα. Πρό τοΰ κατωφλιού καλυβών τινων αί άργο- 
πορήσασαι οίκογένειαι δειπνούν.

— Μάλιστα, τό γοσάπ, (1) έτσι δε χορεύεται! Καί 
γιο β/.έπω πού δεν πάει. . . . Ί ί  ψάλλει ό κουμπά
ρος ; . . 'Έλα. γόπ, τράλα! γόπ, τράλα ! γόπ, γόπ ! . . 
“Ελεγε μόνος του χωρικός τις μεθυσμένος, μεσήλιξ, 
ό όποιος έχόρενεν είς τήν όδόν. Μά τό Θεό έτσι δεν 
χορεύεται τό γοσάπ ! Γιατί νά λέω ψέμματα ; Μά τό 
Θεό, έτσι δεν είναι ! Ελα, γόπ, τράλα! γόπ, τράλα ! 
γόπ ! γόπ ! γόπ . . .

— Λα χαμένος άνθρωπος, νάιαν κανένα παλ'κηκάρι, 
κα/.ά, ά μ ' είναι γερογούρουνο, γιά να τόνε γελούν τά 
παιδιά χορεύει τή νύχτα στό δρόμο, άνέκραξε, μεσήλιξ 
τις γυνή, διερχομένη έκείϋεν καί έχουσα είς τάς χείράς 
της άχυρα. Πήγαινε στό σπιτάκι σου ! Περασμένη εΐνε 
ή ώρα πιά.

— Θά πάω, είπεν ό χωρικός στάς. Θά πάω. Έ μενα  
δέ με νοιάζει γιά τόν προεστό. Τί νομίζει πώς είναι 
προεστός καί περεχά τούς άνϋρώπους μέ κρύο νερό 
στήν παγωνιά καί γ ι ’ αυτό σήκωσε τή μύτη του ! Ε  ! 
προεστέ, προεστέ, προεστέ! Γιά τόν εαυτό μου έγώ 
είμαι προεστός. Νά πον νά στραβωθώ ! Χά μέ σκο- 
τιόση ό Θεός είμαι προεστός. Νά τ ί . . . όχι πώς . . . 
έξηκολούθει έκείνος καί πλησιάσας πρός τήν πρώτην 
τυχούσαν καλύβην, έστη πρό παραϋύρου καί έθεσε 
τήν χείρά του ΐνα εύρη τόν ξνλινον λ.ύκον.

— Κυράτσα,'’ άνοιξε! Κυράτσα, πώ γλήγορα σοΰ 
λέω, άνοιξε ! Ή ρ θ ε  ή ώρα τού κοζάκου νά κοιμηϋή !

— Ποΰ πας, Καλιένικ ; Ξένο σπίτι είναι, έφώναξαν 
όπισθεν αυτού τά κορίτσια, τά όποια έπέστρεφον άπό 
τό μέρος ποΰ έτραγώδουν. Νά σοΰ δείξουμε τό σπίτι 
σου ;

— Δείξετε μου το, καλά μου κοριτσάκια.
— Κοριτσάκια ; άκούτε, είπεν έν άπ ’ αυτά, τι εύγε- 

νής πού είναι ό Καλιένικ ; Γ ι' αυτό πρέπει νά τοΰ 
δείξουμε τό σπίτι του ! . . άλλά όχι, πρώτα χόρεψε.

— Νά χορέψω ; σείς έξυπνα κορίτσια, έπρόφερεν 
ό Καλιένικ γελ.ών καί φοβερίζων διά τοΰ δακτύλου και 
περιπατώ ν, διότι οί πόδες του δεν ήδύναντο νά στα- 
ϋώσιν είς έν μέρος.

(1) Ρωοοιχό; χορός
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— Ά μ ’ θα μ ’ άφήαετε νά σάς φιλήσω ; όλ.ες με τή 
σειρά θά σας φιλήσω, όλες ! . . . Καί πλαγίως διηυ- 
θύνθη πρός τά κοράσια, τά όποια έθορυβήθησαν καί 
ηρχιααν νά φωνάζουν, άλλά κατόπιν Ιδόντα ότι <5 Κα
λάν ικ δέν ήτο ταχύς τους πόδας έλαβον θάρρος κα'ι 
ετρεξαν εις τήν απέναντι πλευράν τής όδον.

— Νά τό σπίτι σου, έφώναξαν φεύγοντα κα'ι δει- 
κννοντα καλνβην τινά πολν μεγαλητέραν τών άλλων, 
ήτις ανήκε ν εις τόν προεστώτα τοΰ χωρίου. ’() Κα
λιένικ διηνθύνθη εις τήν απέναντι ακραν κα'ι ήρχιοεν 
πάλιν νά ΰβρίζη ιόν προεστώτα.

Ά λλά  ποιος είναι ό προεστι'ος αυτός, ό όποιος έγέ- 
νετο τό αντικείμενον τόσων ύβρεων ; ”Ω ! ό προεστώς 
αυτός είναι πρόσωπον σοβαρόν είς τό χωρίον.

Μέχρις ότον ό Καλιένικ κατορθώση νά φθάση είς 
τήν καλνβην του, ημείς θά προφΟάσωμεν νά εΐπωμεν 
όλίγα τινά περί τον προεστώτος.

‘Ολόκληρον τό χωρίον αποκαλύπτεται είς τήν εμφά- 
νισίν τον και τά μικρότερα ακόμη κοράσια τόν κα
λημερίζουν. ΙΙοιος άπό τους νέονς δεν θά ήθελε νά 
είναι προεστώς ; Είς τόν προεστώτα παντού είναι έ'λεν- 
θέρα ή είσοδος, και ό πλέον ρωμαλέος χωρικός ΐσταται 
μετά σεβασμόν και αποκαλύπτεται κατά τό διάστημα, 
κατά τό οποίον (5 προεστώς χώνει τονς χονδρούς τον 
δακτύλους είς τήν εκ w/.οιοΰ ταμβακοθήκην τον. 
Είς τ ά ς  λαϊκάς συνελεύσεις, αν και ή εξουσία τον είναι 
περιορισμένη καί ακούονται μερικαι φωναι αντιδρώ- 
σαι είς αϊτόν, έν τούτοις πάντοτε υπερνίκα ή γνώμη 
τον και σχεδόν όποιον θέλει έξαποστέλλει νά ίσοπεδώνη 
τάς όδονς ή νά σκάπττ) τάφρους. Είναι άνθρωπος σκυ
θρωπός πάντοτε καί τραχύς, δεν αγαπά δε νά όμιλή 
πολλά. ΤΙρό πολλοί', δταν ή Αικατερίνη ή Μεγάλη έτα- 
ξείδενσεν είς τήν Κριμαίαν, αυτός εξελέγη 7να τήν 
ουνοδενστ]. Δύο όλοκλήρονς ημέρας ήτο πλησίον της 
κα'ι μάλιστα ήξιώθη τής τιμής νά καθήση κα'ι είς τήν 
άμαξαν τής αυτοκρατείρας, πλησίον τοΰ αμαξηλάτου.

’Από τότε ακόμη έμαθεν ό προεστόις νά χαμη
λώνη τήν κεναλήν τον σοβαρός κα'ι σκεπτικός, νά θω  - 
πενη τους μάκρους και πρός τά κάτα) διενθννομένονς 
μύστακάς του και νά ρίπτη πλάγιοί; βλέμματα ίέρακος. 
Καί άπό τότε ό προεστο»ς περί οίαςδήποτε νποθέσεως 
άν το) ώμίλει τις, έστρεφε τόν λόγον εις τό πώς έκά- 
θησέ ποτε παρά τήν θέσιν τον άμαξη/.άτον τής αντοκρα- 
τορικής Αμάξης.

Ό  προεστώς ήρέσκετο κάποτε νά προσποιε'ται τόν 
κωφό>ν, πρό πάντων όταν τοΰ ε/εγέ τις τι, τό όποιον 
δέν ίπεθνμει ν ' άκούση. Δεν ήγάπα τήν πολυτέλειαν, 
έφερε πάντοτε ενα επενδυτήν μαΰρον, άπό εριονχον 
οικιακής κατασκευής, περιεζωννετο μαλλίνην χρωμα
τιστήν ζώνην καί ποτε δέν Ινθ υμείτο νά τόν είδε κανείς 
νά φορή άλλην ενδυμασίαν, άπό εκείνην, τήν όποιαν 
έφερεν όταν αυνώδευσε τήν αύτοκράτειραν είς τήν 
Κριμαίαν, μίαν δηλαδή κοζάκικην ζουπάν (1.)

( 1 )  Λ ε π τ ό ν  ψ ό υ ε μ α ,  τό  ό.ΎοΤον ψέρονν οι (H Xf> o< j/j(onaoi.

Εις το χωρίον όμως σχεδόν κανείς δεν ένεθνμείτο 
τήν εποχήν εκείνην.

Ο προεστώς ήτο χήρος, άλλά είς τήν οικίαν τον 
εζη ή γνναικαδέλφη τον, ήτις εμαγείρενεν, επλννεν, 
άσπριζε τό σπίτι, διηνθννε τέλος τό νοικοκυριό τον.

Είς τό χωρίον ελεγον ότι ή γυνή αντη δέν τοΰ ήτο 
διόλου συγγενής, άλλ ' ημείς γνωρίζομεν ήδη ότι ό 
προεστό); είχε πολλούς εχθρούς, οί όποιοι χαίρονται 
όταν διαδίδεται καμμία συκοφαντία. Πιθανόν όμως νά 
υπήρχε κάποια άφορμτ/ είς τήν διάδοσιν ταντην, ή δέ 
άφορμή αϋτη είναι ότι ή γυναικαδέλφη του δνσηρεστείτο 
πάντοτε όταν ό προεστώς μετέβαινεν είς τους αγρούς, 
είς τους όποιους είργάζοντο θερίστριαι, ή όταν έπεσκέ- 
πτετο ενα κοζάκον, όστις είχε κόρην νέαν. Ό  ποοε- 
στώς ήτο μονόφθαλμος, άλλά ό μοναδικός οφθαλ
μός τον έφανέρωνε μοχθηρίαν καί ήδνναιο καί μα- 
κρόθεν νά ίδη τήν ώραίαν χωρικήν, τήν όποιαν όμως 
ποτέ δέν παρετήρει, εάν πρώτον δέν έβεβαιοντο ότι 
δέν τόν εβλεπεν ή γυναικαδέλφη του.

' Ημείς σχεδόν τά εΐπωμεν όλα όσα ειχομεν νά εΐ- 
πωμεν περί τοΰ προεστώτος, άλλ’ ό μέθυσος Καλιένικ 
άκόμη οϋτε είς τό ή μιαν τοΰ δρόμον τον δέν εύρί- 
σκετο κα'ι έξηκολούθει νά εκστομίζη τάς ωραίας έκεί- 
νας και έκλεκτάς λέξεις, τάς άσυνδέτονς, τ ας όποιας 
έτυχεν ήδη νά γνωρίσω μεν.

’Απροσδόκητος άντεραστής. Συνωμοσία

— 'Ό χι, παιδιά,όχι,δέ θέλω. Τί παιχνίδια είν' αντά!
Ιέ βαρνέα τε νά κάνετε τρέλ/.ες; Γιά τσαχπίνηδες μάς

πέρνονν. Πέστε καλήτερα νά κοιμηθήτε, αντά έλεγεν 
ό Λιέβκο, είς τονς διασκεδάζοντας συντρόφους του, 
οΐτινες νπεκίνουν αυτόν είς νέα ατοπήματα. Ναίρετε, 
άδέρφια, καληνύχτα σας! Καί μέ ταχέα βήματα άπε- 
χωρίσθη τών συντρόφων του.

— Κοιμάται, άρα γε ή γλυκομμάτα μου / 'άννα, 
έσκέπτετο βαίνων πρός τήν γι ωττήν ημών καλνβην, 
τήν περικ υκλουμένην υπό τών βυσσινεών.

Έ ν  τή σιγή ήκούσθη αίφνης χαμηλόφωνος συνο
μιλία .

' Ο Λιέβκο έ’στη. Μετάξι' τών δένδρων έφάνη λευκόν 
νποκάμισον . . .

— Τί νά τρέχη άρα γε, έσκέφθη καί άφανής επλη- 
σίασε περισσότερον καί έκρνβη όπισθεν ένός δένδρου.

Είς τό φώς τής σελήνης έλαμπε τό πρόσωπον νε- 
αρας κόρης . . . ΤΗτο ή Γ ά ινα ! Ά λλά  ποιος ήτο ό 
ύιρηλός άνθρωπος ό οποίος είχεν έστ ραμμένα πρός 
αυτόν τά νώτα ; Ματαίως παρετήρει. 'Η  σκιά τοΰ δέν
δρο ν εκάλυιτεν αυτόν άπό κεφαλής μέχρι ποδός. Τό 
παραμικρόν βήμα τοΰ Λιέβκο πρός τά εμπρός θά έφα- 
νέρωνε τήν παρουσίαν τον. Άποφασίσας νά μείνη είς 
τήν θέσιν τον άκονμβησεν άθορύβως έπί τίνος δένδρο ν’

‘Η  νεαρά κόρη καλώς επρόφερε τό όιομά του.
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— Ό  Λιέβκο ! Ό  Λιέβκο εΐναι άκόμη παιδί! ο π ή ν  
τησε διά βραχνής φωνής και χαμηλοφώνως ό υψηλός 
άνθρωπος. ’Ά ν  καμμιά φορά τόν τνχω σέ σένα θά τόν 
αρπάξω άπ ’ τά τζουλούφια.

—- 'Ήθελ.α νά ξέρω ποιος εΐναι αυτός ό κατεργάρης 
πον καυχιέται πώς θά μ '  άρπάξΐ) απ' τά τζουλούφια ! 
έψιθύριαεν ό Λιέβκο καί προέβαλλε τήν κεφαλήν, προ- 
απαθών νά μή χάση οϋτε λέξιν.

Ά λ λ ' ό άγνωστος έξηκολούθει τόσον σιγά, ώστε ήτο 
άδύνατον νά άκονσθή.

— Δέν ντρέπεσαι! εΐπεν ή I'άννα, όταν εκείνος έπέ
ρανε τόν λόγον τον. Ψέμματα λές, μέ γελάς’ έσν δέν 
μ ’ άγαπας, ποτε δέν θά πιστέψο) πώς έσν μ ’ Αγαπού
σες !

— Τό ξενρω, έξηκ.ολούθησεν ό υψηλός άνθρωπος. 
'Ο Λιέβκο πολλά σον είπε γιά μένα καί σου γύρισε 
τό κεφάλι. ( ’Εδώ έφάνη είς τόν κοζάκον ότι ή φωνή 
τοΰ υψηλού ανθρώπου δέν τοΰ ήτο όλως άγνωστος, 
κάπου τήν εΐχεν άκούσει) άλλά έγό) θά τοΰ δώσω νά 
καταλάβη εκείνος ό Λιέβκο ποιος είμαι έγώ, έπρόσθε- 
σεν ό άγνωστος. Νομίζει πώς δέν ξεύρω όλες τον τις 
διαβολιές, θ ά  τον κάνω όμως νά δοκιμάαη, τον σκύλου 
ό γυιός, τί είδους εΐναι οι γροθιές μου. (Ακολουθεί)

Ν. Καατρινός.

ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΑ

Παλαιά και νέα.

Εις τά τελευταία Π αναθήναια  έβλεπα μιά σύντομη 
κρίσι γιά κάποιο τόμο στίχων ποΰ έξέδωκε τώρα τε
λευταίως ό ’Αργυρής Έφταλιώτης. Τούς στίχους αυ
τούς ευρίσκει πολύ παρακατινούς εμπρός εις στίχους 
νεωτέρων άλλων ποιητών ό γράφων εις τά Π αναθή- 
ναια. Παραβαλλόμενοι, σάν νά λέμε, αυτοί οί στίχοι 
μέ άλλους ποΰ έφιλοτέχνησαν μερικοί ποΰ ήλθαν κα
τόπιν τοΰ Έφταλιώτη, χάνουν. Τώρα σέ τί χάνουν; 
Σέ μουσική, σέ τέχνη, σέ σαφήνεια ; Ποιος ξέρει τί φρο
νεί ό γράφων εις τά Παναθήναια; Πώς καί ή άντί- 
λήψις ως πρός τό γλωσσικό ζήτημα καί ώς πρός τάς 
περί τέχνης θεωρίας άλλαξε πολύ άπό τόν καιρό ποϋ 
έπρωτόγραψεν ό Έφταλιώτης, έκτος πάσης αμφιβολίας 
στέκεται. Πώς θά εγεινε κάποια σημαντική πρόοδος 
άπό τότε ώς σήμερα καί πώς άλλοιώς γράφει εκείνος 
ποΰ γράφει σήμερα καί δέν δεσμεύεται άπό κάποιες 
προλήψεις ποΰ πολύ περισσότερο έβάραιναν τότε, δέν 
μπορεί κανείς νά τό άρνηθή. Αυτός ό ϊδιος ποιητής 
τών έκδιδομένων στίχων τά βεβαιο>νει αυτά μέ τρόπον 
άρκετά μετριόφρονα. Επομένους σάν περιττή μάς έφαί- 
νετο ή κρίσις, έ'στω καί σύντομη, ποΰ έρριξαν στή μέση 
τά Παναθήναια. Διότι εκείνος ποϋ ξέρει καλά τί εύλο
γη μένον έσνάφιον είναι οί συγγραφείς μας, ποιά πάθΐ]

τούς δέρνουν καί πώς χωρίστηκαν οί μέν από τους 
δέ, δημοτικισταί άπό δημοτικιστάς, ριζοσπασται απο 
ρίζοσπάστας, νεωτερισταί από νεωτεριστάς, εκείνος μο- 
νον είμπορεΐ νά καταλάβη ποιά βαθιά άφορμή αντι- 
παθείας θά παρεκίνησε τά Παναθήναια  νά γράψουν 
δπως έγραψαν. Διότι άτυχώς εις τό Ρωμαίϊκο κατώρ- 
θωσε κάποιος μαύρος εγωισμός νά δώση κάποιον άλ
λον χαρακτήρα καί στούς πλέον εύγενεΐς άγώνας. Και 
μικροφιλοτιμίαι καί τιποτένια πάθη έκαμαν τούς λο- 
γίους μας ποτέ νά μή μιλούν αμερόληπτα. Δέν όμιλοΰ- 
μεν διά μερικούς άγαθούς Τσραηλίτας σάν τόν κύριον 
Μιστριώτην καί τόν κύριον Βλάχον. Αυτοί εΐναι, οπως 
λέγει ή επιστήμη, τά Ζώπυρα, τά άπομεινάρια κά
ποιου γελοίου παρελθόντος, κάποιας εποχής ποϋ μάς 
έκαμε νά ξεχάσωμε τό παρόν καί νά μή σκεπτώμεθα 
διά τό μέλλον, ποΰ μάς άπεμά>ρανε μέχρι τοσουτου, 
ώστε νά φανταζώμεθα πώς μοναδικό έθνος έμεΐς εις 
τή γή μποροϋμεν νά πάμε πίσω πρός τό παρελθόν.

Ά πό  αυτούς τούς σοφούς ποϋ ό'χι λίγο εύθύνονται 
γ ιά  τά σημερινά μας χάλια μένουν καί μερικοί άπολι- 
θίομένοι σκελετοί. Άλλά γ ι’ αυτούς δέν πρόκειται. 
Πρόκειται γιά κείνους πού προσεπάθησαν ν ’ ανοίξουν 
νέους όρίζοντας καί νά χαράξουν νέους δρόμους είς 
τήν άντίληψι καί τήν τέχνη. Αύτοί κατήντησε νά σκο
τίσουν σήμερα καί τήν αληθινήν δψι τοϋ ζητήματος 
ποϋ απασχολεί δλους μας τούς λογίους (εξαιρούμενων 
τών χασισοποτών ποϋ διαβάζουν φυλλάδες άρλεκίνι- 
κες τοϋ παλαιοϋ καλοΰ καιροΰ ποΰ ποτέ δέν τάς έν- 
νοιωσεν δ ρωμηός καί οΰτε θά τάς νοιώση^. Εις κά
ποια Ε στία  τοϋ 1894 έβλεπα μιά κρίσι τοΰ Έ φ τα
λιώτη γιά κάποιο ποίημα τοϋ Δροσίνη ποΰ άρχίζει μέ 
τά λόγια

Σ τά  ροδογάλανα νερά 
Βαρκούλα αργοσαλεύει.

Πέρα πέρα θαυμάσιο τό εύρισκε δ Έφταλιώτης. 
Ά ν  τόν ρωτήσης σήμερα γιά τόν Δροσίνη, δέν θά 
έχη τήν γνώμη τήν παληά. Τά ίδια καί απαράλλαχτα 
κάμνουν καί άλλοι γιά τόν Έφταλιώτη. Άπόδειξις ή 
κρίσις τών Παναθηναίων. ’Επίτηδες στήν πρώτη ευκαι
ρία ποϋ έδόθη ρίχνουν κάποια πετριά, τήν οποίαν 
πρέπει νά ήναι κανείς πολύ μεμυημένος είς τά μυστήρια 
τής συγγραφικής (άκατάλληλος ή λέξις— μά τί νά κά- 
νωμε; νά ποϋμε τής δασκαλικής ;) κακεντρεχείας γιά 
νά νοιώστ).«.Καλός ό κύριος ‘Εφταλιώτης. Μ ά . . .  
βγήκαν έίλλοι π ιό μαατόροι άπ' αυτόν τώρα ατά 
στερνά.»

Επίτηδες τά γράφομε αύτά, οχι διότι μεροληπτοΰ- 
μεν υπέρ τοΰ κυρίου Έφταλιώτη ή άλλου τινός. Τά 
γράφομε, διότι βλέπομεν, δτι σέ κάθε περίστασιν οί 
ϊδιοι συγχύζομε τά πράγματα σέ τέτοιο βαθμό, ώστε 
ποτέ δέν κρίνομε ακριβώς ούτε βάζομε τά πράγματα 
αυτά στή θέσι κον. Ό  κύριος Έφταλιώτης δέν προ
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βάλλει στή μέση ώς ποιητής πρώτης δυνάμεως. Ούτε 
έχει τέτοια άπαίτησι. Ούτε καί ζητεί βέβαια νά τόν πα
ραλληλίσομε μέ άλλους στιχουργοτίς, εϊτε στιχοπλό
κους, εϊτε καί ποιητάς. Διά τόν κύριονΈφταλιώτη αρ
κεί, δτι έπρωτοστάθηκε προ εικοσαετίας περίπου είς 
τήν ευσυνείδητην εκείνη εργασία μερικών λογίων ποΰ 
έκαμε τήν νεωτέραν λογοτεχνίαν μας νά λογαριάζεται, 
λιγάκι. Ύστερα άπό τήν μπαγιάτικη διηγηματογρα- 
φία τοΰ Ραγκαβή έπρόβαλε μέ τό παράδειγμα τοΰ 
Βιζυηνοΰ καί τοΰ Βικέλα καί ό Έφταλιώτης, τολμη
ρότερος δμως αυτός καί ριζοσπατικώτερος ώς διηγημα- 
τογράφος. Τόν καιρόν ποΰ ό Καρκαβίτσας έγραφεν 
ακόμη είς τί|ν καθαρεύουσαν, ό Έφταλιώτης έπήρε 
άγνάς έλληνικάς υποθέσεις βγαλμένας άπό τήν άλη- 
θινή ζωή, καί παρουσίασε εύμορφα καί λαχταριστά 
διηγηματάκια. Καί αυτή είναι ή αξία τοΰ Έφταλιώτη. 
Στήν *Εστία τοϋ 1 8 9 3  ό Παπά Σωφρόνιος, ό 
Μαρίνος Κονταρας, ή Στραβοκώαταινα έδειξαν τί 
μποροΰσε νά κάμη ό αληθινός τεχνίτης. Καί σημειω- 
τέον, δτι στήν ίδια σειράν έπέρασε καί ή χαριτωμένη, 
ή δροσάτη, ή έλληνικωτάτη Λυγερή  τοΰ Καρκαβίτσα, 
τής οποίας ελάττωμα βέβαια δέν είναι πώς έγράφηκε 
εις τήν καθαρεύουσα. Καί δμως τοΰ Έφταλιώτη τά 
εργα άπό τότε έπήραν πέρα πέρα τό δρόμο ποΰ ακο
λούθησε κατόπιν ή δημιουργική μας φιλολογία. Αυτή 
λοιπόν είναι ή αξία τοΰ Έφταλιώτη. Σέ μιά μεταβα
τική περίοδο έπρόβαλε αληθινός νεώτερος έλλην διη- 
γηματογράφος. Καί ή θέσις του έμεινε ή ϊδια εως σή
μερα καί θά μείνη. Ή  Μαζώχτρα καί μερικά άλλα 
υστερνά του έργα μαρτυρούν τί αξίζει γιά μας ό ευσυ
νείδητος αυτός τεχνίτης.

Ακριβώς δμως ή τάσις προς τή νέα ζί»ή, προς τόν 
ορθό δρόμο τής τέχνης, τόΰ έ'δειξε καί μερικά άλλα 
μονοπάτια. Οί λόγιοι μας τότε φυσικά ευρέθησαν εις 
τόν πειρασμό νά καταπιαστοΰν καί σέ είδη λόγου, τά 
οποία έπειτα άφηναν μικρόν κατά μικρόν, επιδιδόμε
νοι εκεί ποΰ τούς ωθούσε ή κλίσις καί ή ίδιοφυΐα των. 
Μήπως ό ΙΙαλαμάς, ό μεγάλος τεχνίτης τής ’Ασάλευ
της Ζωής καί τοΰ Δωδεκάλογου τοϋ Γύφτου, δέν 
έγραψε καί διηγήματα ; Εμπνευσμένος καί ό Έ φ τα 
λιώτης άπό τήν άληθινή ζωή έγραψε στίχους, πού 
μπορεί νά μήν είχαν τήν μάρκα τής μεγαλοφυΐας, εί
χαν δμως τήν άλήθεια μέσα τους. Τήν άλή-θεια, ε ί
παμε, καί πρέπει νά τονισθή καλά αυτό. ΙΙρέπει νά 
συλλογισθοΰμε πώς ώργίαζε ή ψευτιά ώς τότε στήν 
τέχνη, τής οποίας οί περισσότεροι τότε ίεροφάνται 
πολύ πολύ ενωρίς έσκεπάσθησαν άπό τό σάβανο τής 
λήθης. Καί τά ποιηματάκια τοΰ Έφταλιώτη, βγαλ- 
μένα άπό καρδιά ποΰ ήσθάνετο τήν άλήθεια καί δέν 
έλεγαν παρά μόνον εκείνο ποΰ στ’ αληθινά ήσθάνετο 
ό τεχνίτης, μένουν μιά ένθΰμησις της ωραίας έκείνης 
μεταβατικής περίοδοί’ ποΰ τότε ακόμη άρχινοΰσε.

Αυτό μάς λέγει σήμερα ό ίδιος 6 ποιητής των κι’αυτό 
άρκοΰσε. Δέν ήτο ανάγκη νά ποϋν τίποτε παραπάνω 
τά Πανα&ήναια. Εύρηκαν, λέγει, μερικάς στροφάς 
τοΰ Κορυδαλοϋ τοϋ Σέλλεϋ, αυτός καί μόνας καταλ
λήλους προς άναδημοσίευσιν οί έν τοΐς Παναθηναίοις. 
Πάγει καλά ! τόν Κορνδαλόν τοΰ Σέλλεϋ μετέφρασεν 
ό Έφταλιώτης εις τά 1S90, οπότε τόν έδημοσίευσεν ή 
'Εστία. Είς τήν 'Εστία πάλι τού 1891 έδημοσίευσε 
τήν μετάφρασιν ενός λατινικού ελεγείου τοΰ ’Α λβίου  
Τιβούλλου  δ Πολυλάς. Καί δμως δ Πολυλάς, δ όποιος 
χρόνια καί χρόνια πριν μετέφρασεν άριστουργηματικά 
εϊς τήν δημοτικήν γλώσσαν τή ν Τρικυμίαν τοΰ Σαίξπειρ 
καί την 1Οδύσσειαν τοΰ 'Ομήρου, ό ϊδιος Πολυλάς 
δημοσιευων τήν μετάφρασιν τοΰ έλεγείου, ποΰ εΐπα- 
μεν, εσημείωνεν, δτι ή μετάφρασις τοΰ Κορυδαλοϋ 
έδειχνεν, δτι ή δημοτική γλώσσα είναι πλέον ή κατάλ
ληλη διά μεταφράσεις ξένων αριστουργημάτων.

"Οταν πρόκειται γιά μερικούς τεχνίτας ποΰ άνοιξαν 
δρόμους, τούς οποίους άλλοι βρίσκουν έτοιμους, χρειά
ζεται μιά περισσότερα άβρότης. Άτυχώς οι Ρωμηοί 
είς δλα μας ξεχνοΰμε τήν αληθινή θέσι τών ζητημά
των καί γι’ αυτό πάντοτε καί αί συζητήσεις μας καί 
τά λόγια μας τραβοΰν Άνω ποταμών. Καί αλλοίμονο 
σέ κείνους ποΰ περιμένουν μόνον άπ’ δσα διαβάζουν 
νά σχηματίσουν γνώμη. Στά κεφάλια τών τοιούτιον 
κάνεις νεώτερος τεχνίτης δέν θά στέκεται δπως πρέπει, 
κάνεις δέν θά είναι τής προκοπής.

ΜΕ Ρ Ω Τ Η Σ Ε Σ . . .

Με ρώτησες γιατί συχνά στή)· πιο τρελλή χαρά μον, 
Πον με κνττας στό πλάι σον νά παίζω, νά γελώ. 
Χωρ'ις αιτία, ςαφνικά, θολώνεται ή ματιά μον, 
Παράπονο τά χείλια μον σφαλνα κα'ι δε μιλώ.

Παιδί! Πολλοί μετάνοιωσαν ζητώντας τήν αλήθεια. 
Κόβε τά ρόδα σάν τά βοής, κ ι’ οσο μοσχοβολάνε 
Στόλιζε τά ξανθιά μαλλιά κα'ι τά κρινατα στήθια,
Και μή ραηάς, σά μαραθούν, γιατ'ι μαδοϋν και πάνε !

Λ. ’Ερημίτης.
----------Η<----------
Γ Ν Ω Μ Ι Κ Α

• 9 Κ -
Τ σ νά συγχίορχί τις τούς κακούς είνα ι τό αι’τό ώς νά βϊ-άπτη 

τούς καλούς.

"Οταν τά  πάθη  οδηγούν. ό νοΰς ας κραη ί καλά τά  ηνία.

Ό  κενός σάκκος δέν δύναται νά σταΟΓ| ορίΚος.
Φ ρα γχλΐνος.

Μή θεω ρής τούς συμμάχους καί τάς συνΟήκας εί μή ώς έπι- 
-βοηΑητικά· βασίζου μόνον έπ ί τοΰ εαυτοί» σου καί δέν Οά άπα
τη 0Γ|ς ποτέ.

  -
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ΟΝΟΡΕ ΝΧΕ Μ ΠΑΛΖΑΚ

Ε Ν Α Σ  ΚΡΙΝΟΣ 
Μ Ε Σ Α  Ε Ι Σ  Τ Η Ν  ΚΟΙΛΑΔΑ

Με εΐνε παρά πολύ επίπονο; ή περιγραφή του μετά της μτμρός 
μον ταξειδίον από τό ΤΙαρίοι οτήν Ίούρ. Η  ψνχρότης τών τρό
πων της ήμπόδιοε κάθε έκδήλωσιν αγάπης εκ μέρους μον. ’ Επει
τα άπό κάθε σταθμό μας επερνα άπόφασι νά τής μιλήσω άλλα 
ενώπιον ενός ψυχρόν βλέμματός της η σε μιά περιφρονητική  
χειρονομία της κάθε λέξις έκόπτετο οτόν λάρνγγα μου. Σ τήν  
3Ορλεάνην ολίγο πριν κατακληθώ μεν με έμάλλωοε διότι . . . δεν 
τήν μιλούσαν ! Γονάτισα και τής άγκάλιασα τά πόδια, έχυσα θερ- 
μά δάκρυα, τήν άνοιξα τήν καρδιά μον, τήν τόσο πιεσμένη άπό 
τό βάρος απειραρίθμων πικριώ ν, προσεπάθησα νά σνγκινήσω, 
άναπτύσσων τήν μεγαλειτέραν και είλικρινεστέραν ευγλωττίαν μον, 
το πλάσμα αυτό τό όποιον φυσικώ ς ώφειλε νά με συμπαθή αν οχι 
νά με λατρεύΐ]. Τό υφος μον Οά έμαλάκωνε τήν καρδιά και μη 
τρυιάς άκόμη. Μ ε άπεκάλεσε μέγαν κωμωδόν. Παρεπονέθην 
και με παρέβαλε προς εκφυλον. Τόσον πολύ είχα απελπιοθή ώστε 
είς τά Μπλονά ετρεξα στή γέφυρα διά να πέσω στον ποταμο! Η  
αυτοκτονία μον ήμποδίσθη από τό ύψος τών καγκελωματων.

Μόλις φϋάσαμε στό τέρμα τον ταξειδίου μον, αί άδελψαί μου 
αί όποΐαι εν παρενθέσει κατά πρώτον με εβλεπον, εδειςαν μεγα- 
λειτέραν εκπληξιν άμα r/y εμφανίσει μον παρά τρυφερότητα, επει- 
τα άπό ολίγον καιρό με έφάνηοαν τρυφερότεραι, έν συγκρίσει 
πάντοτε με τήν μητέρα μου. Μ ε έτοποθέτηοαν σε μιά καμαρα τον 
τρίτον πατώματος. θ ά  καταλαβετε σε τη νπόληψι με είχαν 
δταν μάθετε οτι με άφήκαν με τά στρώματα και τά ροΰχα τά 
όποια μαζί μον ειχα φέρει άπό τό Παρίσι.

Κάποτε όταν έπεφτε τό μανιύλι τής μητέρας και ετρεχα να τής 
τό δώσω με έλεγε ενα ξερό ευχαριστώ όμοιο με εκείνο όπου 
μιά κνρία λέγει στό θαλαμηπόλο της. Προσπαθών νά διεισδύοω  
είς τήν μυστηριώδη αντήν καρδιαν — εάν ειχε τοιαντην και 
νά άνακαλύψω καμιά πτυχή  ελάχιστη όπου νά έγκρύπτεται λίγη  
κα'ι γιά μένα άγάπη έδοκίμασα τήν όδννηοάν εκπληξιν τής άπο- 
καλύψεως μιας γυναικός ψυχ^ράς, έγωϊοτρίας, άποτόμον δπως 
δλαι αί Λιστομερ είς τάς οποίας ό απότομος τρόπος συνόδευει 
πάντοτε τήν προΐκάν των. Δεν εβλεπε, δεν έλογάριαζε είς τήν 
ζωήν της άλλο άπό τούς τύπους. 'Η  ολίγη μητρική άγάπη της 
άποροφάται άποκλειστικώς άπό τόν μεγα).ήτερον αδελφόν μου. Δ ι3 
εμάς — έμε και τάς άδελφάς μου — δεν εμενε άλλο παρά ό σαρ
κασμός :

Μ 3 δλας τάς άναυιθμήτονς ταύτας πικρίας, τά φυσικά αισθή
ματα έχουν τόσον βαθείας τάς ρίζας των είς τάς καρδίας τών 
παιδιών, τό υίϊκον φίλτρον τόσον άνεπτυγμένον ιόστε ό ιερός 
τρόμος τόν όποιον εμπνέει μία μητέρα σκληρά δεν εμποδίζει 
κάποτε — δπως συνέβη είς ήιιάς — τήν θείαν απάτην τής στοργής 
μας νά σβεσθη ταχέως. Διήρκεοε μέχρι5 δτον γραία πλέον έκρίθη  
ανστηρώς και έτιμω ρήθη υπό τον πεπρωμένου. Τότε δταν ελθη 
εκείνη ή εποχή, οί γονείς οί όποιοι έπότισαν φαρμάκια τά δυστυ
χισμένα παιδιά των τιμωρούνται ύπ3 ανιώ ν τών ιδίων παιδιών 
κάποτε. ' Η  αδιαφορία των τάς παρακολουθή εως είς τό μνήμα.

'Η  μεγαλειτέρα άπογοήτευσις με άνέμενε και είς τήν Τούρ 
άκόμη. Καί εδώ ήμονν φνλακισμένος. Ό  δεοποτισμός ό άμεί- 
λικτω ς τής μητέρας μον μέ καιεδίω κε παντον. Μ ή εχων είς τί
ποτε καλλίτερον νά άσχοληθώ έξεσκόνισα τή βιβλιοθήκη τον 
πατέρα διαβάζων δσα βιβλία μον ήσαν άγνωστα και μελετών έκ 
νέον εκείνα τά όποια με είχαν άρέσει. Κάποτε ή μεγάλη ιιου ή 
αδελφή, εκείνη πον έννμφεύθη τόν έξάδελφόν μας μαρκήσιον τον

Λιστομέρ, προσεπάθει τον κάκον νά με παρ7]γορησ)]. Επεθύμουν  
νά πεθάνω.

Μεγάλα γεγονότα, είς τά όποια ήμονν δλως διόλου ςένος, προ- 
εσχεδιάζοντο τότε. Άναχω ρήοας άπό τό Μπορντώ διά νά συνάν
τηση τόν Λουδοβίκον Itiov είς τό Παρίσι, δ δονξ τής Αγγουλέ- 
μης έδέχετο στή διάβασίν του άπό κάθε πόλι ενθουσιώδεις εκδη
λώσεις άγάπης άπό τόν λαόν τής γηραιάς Γαλλίας δστις ήτο έξαλ
λος έκ χαράς ενεκα τής θριαμβευτικής τών Βουρβόνων επιστρο
φ ής. '  Ολόκληρος ή πόλις τής Τούρ εύρίοκετο στό πόδι διά τόν 
θριάμβον τών νομίμων και λατρευτών πριγκήπω ν της.

Τά παράθυρα στολισμένα με στέφανα λουλουδιών και σημαίας. 
Οί κάτοικοι με τά κυριακάτικά τους. "Ολος ό κόσμος καταχα- 
ρούμίνος. Δεν ξέρω ποια τρελλή επιθυμία  με ε βάλλε στό νου τήν 
ιδέα νά παρευρεθώ κ 3 εγό) στον χορό ποΰ εδιδεν ή πόλις πρός τι
μήν τοΰ πρίγκηπος  "Οταν έβαλα δλα μον τά δυνατά και με τό 
μεγαλήτερο θάρρος ποΰ ήδυνάμην νά άναπτύξω παρουσιάστικα 
στή μητέρα μου — βαρειά άρρωστη τότε και άδννατονσα νά πα_ 
ρενρεθή στό χορό — δπως τής καθνποβάλω τήν παράκλησίν μου 
ταύτην, προσποιήθη τήν μεγαλειτέραν εκπληξιν. Μ ήπως ήρχόμην 
άπό τό Κόγκο ; Πώς ήδυνάμην ποτέ νά φαντασθώ δτι ή οίκογέ- 
νειά μας δέν θά άντιπροσωπεύετο είς τόν χορύν ; 9Απονσιάζοντος 
τοΰ πατρός και τον άδελφοΰ μον δεν ήτο τής σειράς μον νά πά- 
γω εγώ ; Μ ήπως δεν είχα μητέρα σκεπτομένην διά τήν ευτυχίαν 
τών τέκνων της ; Ε ίς μίαν στιγμήν τό άπόκληρο παιδί καθίστα
το μία προσωπικότης. 3Ερώτηοα τάς άδελφάς μου διά τήν άνέλ- 
πιστον αυτήν μεταβολήν τών αισθημάτων τής μητέρας, μέ άπήν- 
τηοαν δτι ήρέσκετο κάποτε είς αυτά τά θεατρικά κόλπα. 'Η  ιδία 
έφρόντισε καί διά τά ένδύματά μον. *Εφώναξε τούς καλλίτερους 
ράπτας τής πόλεως οί όποιοι άνέλαβον νά μέ έν δύσουν είς τήν 
εντέλειαν, δπως καί εγεινεν. "Ενα ένδυμα κνανοΰ βαθέως χρώμα
τος διά ζακέτα  — δπως τις φορούσαν μακρυες τότε — κονιά 
παντελονάκια άσπρα, ιιεταξωτες κάλτσες τοΰ ίδίου χρδ)ματος, 
οκαρπινάκια λουστρίνια, καί ήμουν άλλος άνθρωπος. Α ί άδελφαί 
μου με συνέχαρησαν διά τήν ενχάριστον αντήν μεταλλαγήν. Μπο
ρούσα νά παρονσιασθώ τώρα και είς τόν πρίγκηπα αντόν άκόμη.

Χάρις είς τό μικροοκοπικόν τοΰ άναστήματός μον, δταν εφθα- 
σα είς τόν ονειρώδη κήπον όπου έδίδετο ό χορός, τρύπωσα κοντά 
σε μιά σκηνή δπου έκάθητο ό πρίγκηψ  μετά τών συνοδών του. 
Γιά λίγο ιά  ήλθε ζάλη άπό τήν μεγάλη ζέστη. Τά έχασα κνριολε- 
κτικώ ς άπό τά άτελ^ύτητα κύματα τοϋ εκθαμβωτικού φω τός τών 
μυριάδων φανών, άπό τήν λάμψιν τοΰ χρνσοΰ και τών άδαμάν- 
των, τών θανμασίων άμφιέοεων άνδρών τε καί γυναικών τής 
πρώ της δημοσίας εορτής ε ίς ,τήν οποίαν παρενρισκόμην.

3ίίθούμην άπό ενα πλήθος άνθρώπων άναμιξ άνδρών καί γυ · 
ναικών οί όποιοι διαρκώς διηγκωνίζοντο καί έγέλων παταγωδώς.
*Εννοείται δτι είς τήν τρελλήν διάβασίν των έσήκωνον σύννεφα σκό
νης. *0 κρότος τής στρατιωτικής μουσικής τοΰ συντάγματος των 
δραγόνων άπεπνίγετο άπό τάς φρενιτιώδεις ζητω κραυγάς; \ο ΰ  
πλήθους.

— Ζήτω  ό δούξ τής 9Α γγουλέμης! ζήτω  ό βασιλεύς ! ζήτωσαν 
οί Βονρβώνοι ! έξελαρνγγίζετο τό πλήθος.

eΗ  πομπώδης αντη εορτή ήτο ενα είδος εξωτερικεύσεως τών 
φιλοβασιλικών αισθημάτων τοΰ λαοΰ και ψενζοεπιδείξεως εναν
τίον τών πιστών άκόμη οπαδών τοϋ μετέπειτα ερημίτου τής eΑγίας 
eΕλένης. 3Εννοείται δτι δλα αυτά τά άλληλοσυγκρουόμενα πάθη  
τών κομμάτων με άφήκαν ψυχρόν.

ΙΙαρασνρθεις άσυναισθήτως άπό τήν κοινήν μέθην τοΰ θριάμ
βου καί τής χαράς εσχον πρός στιγμήν τήν τρελλήν επιθυμίαν νά 
ήμουν εγό) ό πρίγκηψ  τής 3 Α γγουλέμης, νά ενωθώ μαζύ με αύ- 
τούς τούς πρίγκηπας, νά επευφημηθώ  καί νά άποθεωθώ άπό τό 
άπειρον πλήθος τών θαυμαστών των.

'Η  άφελής αντη επιθυμία έδημιούργησε ιιέσα είς τήν ψυχήν  
μου ενα εγωισμόν τόν όποιον ό χαρακτήρ μου καί αί περιστάσεις 
έξηυγένισαν. 'Εγωισμόν έπιτρεπόμενον' όφειλόμενον κυρίως εις



36 ΧΡΟΝΙΚΑ

τήν αύτοπεποίθησιν, ήν ετρεφα  — κα'ι δεν διε^^εύοθην — διά την 
άτομικότητά μον. ΙΙοΐος δεν έζήλευοεν αυτήν την λατρείαν, την 
όποιαν μία μεγάλη φήμη δημιουργεί κα'ι τήν όποιαν ήλθεν αυτός ό 
Τδιος γαλλικός λαός, ό άποθεώσας τούς Βουρβδ)νους πρό ολίγου, 
νά κατιφέση προ τών ποδών τοϋ Μεγάλου Κατακτητοϋ κατά τήν 
εκ τής νήοον νΕλβας επιστροφήν του ; (Α κ ο λο υθ εί) .

Πέτρος Νεβάόας.

f f f f f
ΡΙΧΜΕΝΑ Φ Υ Λ Λ Α

Τ Η Ν  ΙΙΡ Ο  ΓΙΑΡΕΑΘΟΥΣΑΝ
Κυριακήν έτελέσθη εις τόν εν Γαλατα ιερόν ναόν τοΰ Χριστοΰ Σ ω - 
τήρος, μεγαλόπρεπες άρχιερατικόν μνημόσυνον ύπερ άναπαύσεως 
τής ψ υχής τοΰ αειμνήστου Κ ω ν σ τα ν τίνο υ  Ρ ο ντά χ η , πατρός τοΰ 
άγαπητοΰ ημών φίλου καί διακεκριμένου λογογράφου κ. Γ. Ρον- 
τάκη. Κατά τό μνημόπυνον, τό όποιον έτελέσθη μετά πλήρους τά- 
ξεως, συνέορευσεν πολύ πλήθος καλόν και εκλεκτού κόσμου, τι- 
μώ νιος τήν μνήμην τοΰ μεταοτάνιος.

ΑΛΛΑ
μ ε όλην τήν τάξιν μ ε  τήν όποιαν έτελέοθη τό μνημόσυνον παοετη- 
ρήθη καί τι έκτροπαν. νΕκτροπον διά τό όποιον πρέπει νά φροντί
σουν οί αρμόδιοι όπως μη έπαναληφθή. Αιαρκούσης τής ιεροτελε
στίας οί τοΰ ναοΰ έσκέφθησαν νά έκμεταλλευθώσι τήν περίστασιν 
και περιφέρωσι δίσκον πρός δφελ.ος τής Σχολής ζών I λωσσών. 
Νομίζομεν δτι ή στιγμή δεν ήτο κατάλληλος και ό τόσος ζήλος ύπερ 
τής Σχολής τών Γλωσσών είναι περιττός, όταν ο ζήλος αυτός μας  
εξω θεί πρός διάπραξιν άσχημιών. Λιότι ασχήμια δύναται νά όνο- 
μασθή ή περιφορά δίσκου ενώ τ;λεϊια ι μνημόσυνον. Αύριον θά' 
περιφέρουν δίσκους ίσως ένίο ιμάλλεται νεκρώσιμος ακολουθία. 
Το ενα κακόν φέρει τό άλλο.

Η  Ε Φ Ο ΡΙΑ
τών 3Εθνικών Φιλ. Καταστημάτοχν πρέπει νά έπΐότήση τήν προσο
χήν της είς μερικάς ανωμαλίας, αϊτι νες λαμβάνουν χώραν είς τά 
νοσοκομεΐά μας. *Ως γνωστόν κρατείται τόσον τοΐς εκατόν έκ τοΰ 
μισθοΰ τών υπαλλήλων διά τό ταμεϊον τών συντάξεων. Καί όμως 
υπάρχουν πολλοί υπάλληλοι εργαζόμενοι άπό τριακονταετίας εις τά 
έν βΕπταπυργίο) νοσοκομεία κα'ι άποχωροΰντες ήδη δεν λαμβάνουν 
τήν ώρισμένην σύνταξιν. Διατί τοΰτο ; Τί γίνονται τά ποσοστά και 
δ ια ιί συνάγονται ; Μ ήπως ή τριακονταετία δεν είναι τό δριον τής 
συντάξεως ;

Α Ι ΑΝΩΜΑΛΙΑΙ
όμως δεν περιορίζονται εις τοΰτο μόνον. 'Υπάλληλοι άπό ετών 
ύ^ηρετοΰνιες και άσθενήσαντες καί νοσ?]λευόμενοι είς τά νοσοκο- 
μεΐά μας δεν λαμβάνουν τά ημερομίσθιά των κατά τήν διάρκειαν 
τής νοσηλείας των. Εινε τοΰτο δίκαιον ; Και πώ ς κατά τό διά
στημα τοΰτο — όιαν μάλιστα τύχη νά είναι και μακρόν — θά δια- 
τηρηθοΰν αί οίκογένειαί των ; *Η  μήπω ς είναι τόσον πα /εΐς  οί 
μισθοί των, ώστε νά δύνανται νά άποταμιεύσουν και τοιουτοτρό
πω ς νά διατρέφωσι τούς οικείους των, δταν τά Καταστήματα δεν 
τούς πληρώνουν ;

πικοϋ εναντίον υπαλλήλων τών Καταστημάτων. Ο ί υπάλληλοι τοΰ 
χειρουργείου, οΐτινες είρήσθω έν παρόδο> εργάζονται είς τά Κατα
στήματα άπό δεκαετίας και πλέον, εϊτε διά τόν ενα λόγον εϊτε διά 
τόν άλλον έδωσαν τήν παραίτησίν των ζητονντες νά τοΐς έπιστυα- 
φώσι τά τόσα τοΐς εκατόν, τά όποΐα έκρατοΰντο διά τό ταμεϊον 
τής συντάξεως. 'Ίσω ς τοΰτο ήτο άνομον, ίσως κακόν, άλλά ο 
Σεβασμιώταιος πρόεδρος δεν μας φαίνεται δτι επραξε καλώς νά 
παραδώση εις τήν άστυνομίαν άνθρώ πους, οΐτινες είργάσΟησαν 
έπι δεκαετίαν εις τά καταστήματα καί οΐτινες ένόμιζον δτι είχον 
τό δίκαιον ύπερ αυτών. 'Η  αύστηρότης δεν άρμόζει είς τό ράσον, 
αρμόζουν αί νουθεσίαι. Και οί υπάλληλοι οί άνομησαντες ή μ  ή 
άπήχθησαν, φέροντες άκόμη τά σακκάκια τής υπηρεσίας. Και το 
χειρότερον τό χειρουργεΐον , τό όποιον ειχε τόαον αυτών άνάγκην 
έμεινε χω ρίς υπηρεσίαν. Είναι ανάγκη νά εΐπωμεν μή  χειρότερα ; 
αυτό δεν έξέρχεται τοΰ στόματος κάθε πονοΰντος Χριστιανόν , δταν 
ό Χριστιανός αυτός βλέπει τήν κατάητασιν τών πραγμάτων τόσον 
οΐκτράν ;

ΕΠΑΝΑΛΑΜ ΒΑΝΟΜ ΕΝ
δτι γάριν τοΰ γοήτρου αύτοΰ τοΰ Συλλόγου πρέπει ή φιλολογική 
επιτροπή νά προσέξη καλώς είς τήν εκλογήν τής κριτικής έπιτρο- 
πής, ήτις μέλλει νά κρίν$ τά σταλέντα έργα εις τόν διαγωνισμόν, 
τόν ίδρυθέντα υπό τοΰ κ . Χασιώτου. Οί κριται πρέπει νά είναι 
κάτοχοι βαθέθ)ς τής συγχρόνου ελληνικής και ξένης φιλολογίας. 
Νά γνωρίζουν τί θά εΐπη δράμα και τί χρειάζεται διά νά γίνη ενα 
δράμα. Νά μή δεσμεύονται άπο πα).αιωθείσας θεωρίας και άπό 
νόμους αριστοτελικούς, οΐτινες δσον άριστοι καί αν είναι ύπέστησαν 
κάποιαν έξέλιξιν. ' Η  περσινή ελλανόδικος επιτροπή, τό εΐδομεν, 
άπέτυχεν άπ άκρου εις άκρον. "Ας προσέξι, ή φιλολογική έπιτοοπή 
νά μή φέρη τόν διαγωνισμόν είς δευτέραν άποτυχίαν. Δόξα σοι ό 
θεός υπάρχουν πέντε δέκα κατάλληλοι νά κρίνουν κατ' αξίαν εν 
δραματικόν εργον. Τούς καταλλήλους αυτούς πρέπει νά ζητήση  ό 
Σύλλογος. Ά λ λ ά  άς ίδωμεν.

Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Ω Σ
αναγγέλλομε)’ τήν υπό τής * ιταλικής Κνβερνήσεως άπονομήν πα
ρασήμου τοΰ ’Ιταλικού Στέμματος εις τόν παρ' ήμΐν διαπρεπή 
χειρουργόν κύριον Ά ν τ .  Δάλλαν, άλλοτε άρχιχειρουργόν τών ήμε- 
τέρων ' Εθν. Νοσοκομείων. Τώ διαπρεπεΐ χειοουργφ εγκάρδια  
συγχαρητήρια.

—   —
Α ΛΛ ΗΛ ΟΓΡ Α Φ ΙΑ

Κον Φ. Δ. Π έ ρ α ν .— ' / /  διάθεσις ύπήρχεν ανέκαθεν έκ μ έ
ρους μας. Ά λ λ ά  τί είμπορούσαμεν νά κάμωμεν άφοϋ τό δημόσιον 
έδείκνυεν δτι δεν έχει άπόλυτον άνάγκην ένός καλοΰ περιοδικού ; 
Θαυμάζετε πώς διατηρούνται τά χυδαιολογήματα και έλεεινολο- 
γήματα έκεΐνα ποϋ άναφέρετε, δεν πρέπει νά θαυμάζετε} άκόμη 
εύρισκόμεθα πολύ, παρά πολύ οπίσα). Είς τοΰτο βέβαια δεν θέλο- 
μεν νά εΐπωμεν δτι πταίει ή κοινωνία μα ς, διότι αν τη ουδέποτε 
έποδηγετήθη δπο)ς επρεπε. ’ Α ς  έλπίσωμεν δτι είς τό μέλλον θά 
εΐμεθα ευτυχέστεροι.

Πρακτορεϊον τοϋ Τύηον
Κ ιο ν ρ εχ τσ ίδ ικ α -Γ α λ α τά , Κ ιο υτσ ο νχ  Γεν'ι χ ά ν ι ,  άρ. 1 .
Είς το νπό την ανω διενθυνοιν Πρακτορε'ιον της Αας 

’Αγαθονίκης X . ΧρνοανΟοπονλον πωλοννται εις φυλ
λάδια διάφορα μυθιστορήματα, εφημερίδες, περιοδικά, 
κλπ. \Εν τώ αντίο Πρακτορείο> έγγράφονται ουνδρο- 
μητα'ι και γίνονται δεκτά! οννδρομαι δι ’ ολας τάς εφη
μερίδας και τά περιοδικά της *Ελλάδος Αίγυπτον και 
Τουρκίας.

*Ενοικιάζονται διαιιεοίσιιατα ενάεοα εν Κουιιπαοα-
ΑΛΑΑ■ ■ ■ , j- ■ , ζ>1 Γιοκονσοϋ apptirtemant Μαοκέτον.
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οκληρως φέρεται ή εφορεία Γ/τις πηοΐοταται ϊόονιιαιο; φιλανΰρω- Ί υ η ο γ ρ α φ ε ίο ν  Ε . Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Α Δ Ο Υ  Κ Α Ι  Σ α ς.


