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ΝΕΑ Ζ Π Η
^  ΪΣΚΡΧΟΜΕΝΟΣ κ’ έγώ μαζύ μέ τούς

ί'ψ άλλους κεχλημένους εις τον νέον αυτόν 
ναόν χν)ς Τέχνης, τόν όποιον άνήγειρεν 

V  ή «Ν έαΖωή», αίσθάνομαικάποιανπνοήν 
αισιοδοξίας νά φυσά ευεργετική από τό 
μακρυνόν πέλαγος του χρόνου.

Είναι άληθές, διι είμεθα άκόμη πολύ 
¿πίσω καί πολύ μακράν τοΟ άναμορφω- 
τικοΰ ρεύματος, τό όποιον σύρει τόν 

κόσμον πρός εν φωτεινόν μέλλον καί δεν έχομεν τίποτε 
τής άκμής καί τίποτε τής προόδου, τήν όποίαν πα
ρουσιάζει ή Δύσις κατά τήν αυγήν αυτήν του νέου 
αίώνος. Είμεθα Ιθ-νος, τό όποιον μόλις άφυπνίζεται 
άπό ένα βαθύν ύπνον δουλείας- Ιχομεν κοινωνικόν 
χαρακτήρα άσχημάτιστον είσέτι, φιλολογίαν μόλις 
άπελευθερουμένην τής σφραγίδος του πρωτογενούς καί 
άκόμη ζωμεν μέσα εις μίαν ατμόσφαιραν, τήν όποιαν 
καθιστά άπελπιστικώς πνιγηράν καί όλίγον ήλιθίαν, 
ένα πλήθος δπισθοδρομικών άναθυμιάσεων, αί όποια ι 
άναδίδονται άπό τό Ιγγύς χρονικόν διάστημα τής χθές 
έπί τής όποιας βαρύνει κάθε πρόληψις καί κάθε άμα- 
θής φανατισμός.

Αυτή είναι ή άλήθεια- όλίγον μελαγχολική άλλά 
σιδηρά μ’ δλα ταύτα καί άναμφισβήτητος.

Καί δμως, έάν τό φως δεν είναι πολύ- έάν ή παρα- 
κολούθησις μιάς φιλολογικής άφυπνίσεως καί μιας 
βρεφικής καλλιτεχνίας φ α ι  πράγμα όλίγον άχάρι- 
στον καί όλίγον κοπιώδες- έάν μέσα εις ένα φιλο
λογικόν περιοδικόν δέν Ιχη ν’ άντικρύση κανείς άλματα 
έγκΙφάλων καί προσπάθειας ύπερόχους, καί άκόμη 
έάν μέσα εις τάς σελίδας του δέν πρόκειται νά συναν- 
τήση κανείς τό όνομα ένός Τολστόη ή ένός Σέγκιεβιτς

ή ένός Τσέχωφ, οί όποιοι διατρέχουν τόν κόσμον δλό- 
κληρον μέ τά πτερά τής φήμης καί τής Δόξης, έχει 
δμως χωρίς άμφιβολίαν νά παρακολούθηση τό θείον 
καί ήρεμον θέαμα μιάς αυγής, ένός γλυκοχαράγματος 
έγειρομένου ήδη εις τόν όρίζοντα, γεμάτου άπό Υπο
σχέσεις.

Δέν είναι κάτι τί τό έκτάκτως ώραίόν καί ή παρα
κολούθησή μιάς φιλολογικής έπψάσεως, ένός σχημα- 
τιζομένου έθνους, μιάς γλώσσης όργανιζομένης, μιάς 
δημιουργικότητος, έγκλειούσης δλα τά στοιχεία τής 
προόδου άφού υπήρξαμεν πάντοτε ή φυλή των μεγά
λων συλλήψεων καί των μεγαλειτέρων άποδόσεων ;

Διατί νά μήν εϊμεθα αισιόδοξοι, νικηταί τής Ζωής ;
Ποιος ποτέ θά ήμπορούσε νά προβίπη εις τούς άξε

στους θεμελιωτάς τής Δημοκρατίας έν Άθήναις, δτι 
θά  έγίνοντο οι χαράκται μιάς νέας όδού εις τά Γράμ
ματα καί τάς Τέχνας, οί θεμελιωταί μιάς νέας πνευ
ματικής περιόδου, τήν όποιαν ή ‘Ιστορία άπεκάλεσε 
Χρυσήν ; καί ποιος θά  ήτο έκείνος, δ όποιος θά  ήδύ- 
νατο ποτέ νά μαντεύση, δτι αί θλιβεραί ήμέραι τής 
Χαιρωνείας θά  ήσαν αί προάγγελοι μιάς νέας φιλολο
γικής ’Αναγεννήσεως, ή όποία έφώτισε καί έσκόρπισε 
χυμούς Τέχνης καί έδημιούργησε καί έθαυμάσθη ;

Ό  ουρανός μας. έκτείνεται ύπεράνω φορτωμένος 
άπό άναμνήσεις δόξης- τό έθνος μας κρατεί εις τάς 
φλέβας του, δπως ό φοίνιξ, ̂ τό μυστικόν των αιωνίων 
άναγεννήσεωνί.

Καί δι’ αυτό, εισερχόμενος κ’ έγώ σήμερον μαζύ μέ 
τούς λοιπούς κεχλημένους εις τό νέον αυτό άνάκτορον, 
τό όποιον έθεμελίωσεν ή «Νέα Ζωή» πρός τιμήν τών 
Γραμμάτων καί τής Τέχνης, αισθάνομαι τήν πνοήν 
τού παρελθόντος νά φυσά ώς έλαφρός ζέφυρος άπό τό 
μακρυνόν πέλαγος τού χρόνου, νά σκορπίζη γύρω μου 
αισιοδοξίαν καί νά μού χαρίζη έλπίδας αίσιωτέρου 
μέλλοντος. Χρ. Π,
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Πρώην ΚαΟιαγητοϋ της Αραβικής έν τμ Θεολο- 

γικ ñ Σχολτί τοΰ Σ ταύροϋ, και 

έν τψ Άβερωφείω Γυμναόίφ.

Τ ή ς  μελέτη ς  μου χαύτης είχε γίνη Ιν α ρ ξ ις  τ ή ς  δη μ ο -  
σ ιεύ σεω ς  έν τψ έν Κ αΐρ φ  εκδιδομένο} ά λ λ ο τε  ά ς ι ο λ δ γ φ  
Περιοδικψ «  Βιβλιοθήκη τοϋ Ε θνικού  Λυκείου »  ( έ τ ο ς  
Α ' . ,  τεύχ. Ι Β ' . ,  σελ . 3 4 3 ) .  ’ Α λ λ ά  διακοπ είαης  τότε  
δ υ σ τ υ χ ώ ς  τ ή ς  έ κ δ ό σ ε ω ς  αύτοΰ, διεκόπη κ α τ ’ άν άγ κην  
καί  ή δημοσίευσις  τής  π ροκε ιμ ένης  μελέτης ,  ήν α σ μ έ ν ω ς  
π α ρ α δ ί δ ω  νυν τή « Λ έ α  Ζ ω ή »  είς δημοσίευσιν , άν α -  
δημοσιεϋων ε ύ λ ό γ ω ς  καί τδ ά λ λ ο τε  δημοσιευθέν άπ ό- 
σ π α σ μ α  μ ετά  μ ιχρας  τίνος τ ρ ο π ο π ο ιή σ ε ω ς .

‘Η τψ άν&ρώπψ χαρισθείσα θεία πνοή έκφαίνεται 
δ:ά του λόγου διττώς, έμμέτρως χαί πεζώς· διά του 
λόγου ό άνθρωπος καί τόν ουρανόν είς τήν γήν κατά
γει καί τήν γήν καθιστά ουρανόν καί εαυτόν άμφοτέ- 
ρων τών κόσμων πολίτην άναδείκνυσι.

Πρεσβυτέρα μέν, ως είναι γνωστόν, ύπήρξεν ή 
ποίησις, νεώτερος δέ ό πεζός λόγος. ’Αλλά τήν πρώ- 
την, καίτοι πρεσβυτέραν ούσαν, δέν έμάρανεν ό χρόνος, 
ούδ’ έκ τοΟ ΰψους αυτής κατέρριψεν ή έξέλιξις τών 
αιώνων, ούδέ τήν ύπεροχήν αυτής και τά πρωτεία 
άφεϊλεν ή παλαιότης τών ήμερών, άλλ’ ήν καί έστι, 
καί θέλει διαμε.νει είς τόν αιώνα άνθηρά, άειθαλής, 
υπό τών χαρίτων περιστοιχιζομένη χαί Οπό τών έρα- 
στώναύτής έξυμνουμένη.’Επειδή δέ ώς ποιητικόν έθνος 
έν τή ιστορία διεκρίθησαν καί οίΆ ραβες, τούτου ένεκα 
έν τή μελέτη μου ταύτη προτίθεμαι νά πραγματευθώ, 
δσον τό δυνατόν συντόμως περί τής Αραβικής ποιή- 
σεως.

Δέν είναι δυνατόν έκ τής ιστορίας νά έξακριβώση 
τις τήν άρχήν τής ποιήσεως, καί τις ό έφευρών αυτήν, 
είναι δμως παραδεδεγμένον, δτι πριν ή έτι έφευρεθ ή 
ή γραφή, τά διάφορα γεγονότα ιστορούντο είς έμμετρον 
λόγον, Γνα εύχερεστέρα γίνηται ή άπομνημόνευσις αυ
τών καί ή διατήρησις καί ή μετάδοσις άπό τών προ
γενεστέρων είς τούς μεταγενεστέρους άπό στόματος 
είς στόμα διά ζώσης φωνής. Άνετράφη δέ καί άνε- 
πτύχθη ή ποίησις μετά τής μουσικής, διότι άμφότεραι 
άρχαιόθεν υπήρξαν παρά πασι τοις έθνεσι δύο άδελ- 
φαί άχωρίστως συνδεδεμέναι, καί στενωτάτην πρός 
άλλήλας έχουσαι σχέσιν. Τήν πρός τήν ποίησιν τάσιν 
έπεδείξαντο ού μόνον οί πεπολιτισμένοι λαοί, άλλά καί 
αύτά τά βάρβαρα καί αγροίκα έθνη· όργανα δ’ αυτής

ύπήρξαν ού μόνον αί άρμονικαί καί εύγενείς γλώσσαι, 
άλλά καί αύταί αί τραχύταται καί μάλλον άξεστοι.

Ούδείς άρνεΐται, δτι παρά τοΓς "Ελλησι κατ’  έξο- 
χήν, καί κατά δεύτερον λόγον παρά τοΓς Ρωμαίοις άνε- 
πτύχθη ή ποιητική δύναμις, καί Ιφθασεν είς τό άκρον 
άωτον τής τελειότητος. Ούχ ήττον δμως έκαλλιεργήθη 
ίκανώς καί ύπό τινων Σημιτικών λαών, τυχούσα έπι- 
μελείας παρά τοίς Ίνδοίς, Πέρσαις, ‘Εβραίοις, καί 
Άραψι. Ρίπτων δέ τις τό βλέμμα είς τήν ’Αραβικήν 
ποίησιν δέν θέλει μείνει άδιάφορος, ά) λά πλήρης θαυ
μασμού θέλει όμολογήσει τήν άγχίνοιαν τών ’Αράβων 
ποιητών, καί τήν έξαισίαν δύναμιν τής σπανίας αυτών 
φαντασίας. ‘Η φαντασία αύτών είναι έκπληκτική, δέν 
συνέχεται ύπό τοΰ περιβάλλοντος, άλλ’ άνίπταται είς 
τά υψη, ώς ύψιπέτης ύπερήφανος άετός· δυστυχώς 
δμως βάθος δέν έχει. Είναι λίαν έξημμένη καί άχα- 
λιναγώγητος- δέν περιορίζεται έντός τών όρίων τοΰ 
πιθανού καί ύπάρχοντος, άλλά παν δριον ύπερπηδώσα, 
τά άπίθανα καί άνύπαρκτα, ώς πιθανά καί ύπάρχοντα 
παρουσιάζει. Είναι ίππος ύπεροπτικός καί θυμοειδής 
έθισθείς ύπό τού ίππέως αύτοΰ είς άγερωχίαν καί 
άκράτητον δρμήν, δστις δέν άνέχεται νά βαδίση έπί 
όμαλοΰ έδάφους, άλλ’ άναρριχάται είς τάς άπορρώγας 
καί τάς άποκρήμνους κορυφάς τών δρέων, άπέναντι 
ούδενος προσκόμματος δειλιών, παντός δ’ έπικειμένου 
ολέθρου δλιγωρών. Τοιαύχη είναι ή ’Αραβική ποίησις, 
άκράτητος καί άπεριόριστος φαντασία· είναι μάζα έκ 
διαφόρων εύγενών καί ώραίων ούσιών συνισταμένη, 
άλλ’ άνευ διατάξεως καί διαρρυθμίσεως.

Έρίζουσι δέ περί τού τίς ύπήρξεν ό πρώτος ποιητής 
παραδεχόμενοι άλλος άλλο πρόσωπον έκ τών άρχαίων 
’Αράβων γεναρχών, οίον τόν Ά ά ,  τόν Θαμούό, τόν Χί- 
μιαρ, τόν ΡαΕί’α, καίτόνΜαύιΙαρ· πολλοί δέ ύποστηρί- 
ζουσι τήν γνώμην, δτι ό πρώτος ποιήσας ήν δ Χίμιαρ, 
υιός Σαί)ά, υίού’ΙάοΙιψοΕ, ύίοΰ Ίά'ριΙχ υιού Ίακτάν 
( Ίοκτάν ), ού μνείαν ποιείται ό Μωϋσής έν τη Γενέσει 
( 10 : 25 ). Τινές δέ δ.ισχυρίζονται, δτι ή βίβλος τού 
’Ιώβ έγράφη ύπ’ αύτοΰ ’Αραβιστί, είτα δέ μετέφρασεν 
αύτήν ό Μωϋσής είς τήν Εβραϊκήν, άπολεσθέντος δέ 
τοΰ πρωτοτύπου διεσώθη ή μετάφρασις. Ά λλοι δέ άνα- 
φέρουσιν άποσπάσματά τινα άρχαίων ποιημάτων, τά 
όποια άνάγουσιν είς τήν φυλήν Άμαλήκ, υίοΰ Έλιφέζ, 
υίοΰ Ή σαΰ, υίοΰ ’ Αβραάμ, δστις είναι δ έκτος προπά- 
τωρ τοΰ ’Ιώβ. Ά λλά  πάντα ταΰτα είναι μυθικοί ισχυ
ρισμοί έστερημένοι έπιστημονικής βάσεως.

Διαιρούνται δέ οί Ά ραβες ποιηΐαί, ώς πρός τον 
χρόνον, καθ ’ ον ήκμασαν είς τρεις τάξεις· ά ) είς τούς 
πρό τοΰ Ίσλάμ ποιητάς, οιτινες, είτε άπέθανον πρό 
τής έμφανίσεως αύτοΰ, είτε Ιζησαν μέν καί μετά τήν 
έμφάνισιν αύτοΰ, άλλά δέν ήσπάσθησαν αύτόν, ούτοι 
δέ καλούνται* Άλγκάΐιιλία, ήτοι οί άγνοοΰντες τήν 
άληθή θρησκείαν τούτων οί μέν ήσαν χριστιανοί, οί 
δέ ίουδαίοι, οί πλείστοι δμως ειδωλολάτραι- β ' ) είς τούς 
φθάσαντας τόν ισλαμισμόν καί άσπασαμένους αύτόν, 
ούτοι δέ καλούνται Άλμουχατίραμοΰν ( ήτοι οί άπε- 
ρίτμητοι, ή ώτότμητοι. ) γ '.) είς τούς άκμά^αντας 
μετά τήν έμφάνισιν τοΰ ισλαμισμού, ούτοι δέ καλοΰνιαι
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Ά λ μ ο υ α λ λ α ά ο ΰ ν ,  ή Άλμούΐκίαθοΰν, ήτοι οί μεταγε
νέστεροι. ‘ Ως δέ πρό τοΰ ’Ισλαμισμού, οΰτω καί μετ’ 
αύτόν άνεδείχθησαν δόκιμοι Χριστιανοί ποιηταί, οιτινες 
¿λίγοι δντες συγκατετάχθησαν έν τοίς μωαμεθανοίς, 
έν φ  άπέθανον τηρήσαντες τήν χριστιανικήν αύτών 
πίστιν. ’Ιδού δέ καί τινα όνόματα τών διασημοτέρων 
χριστιανών ποιητών τών δύο πρώτων έποχών :

‘ Ο ΆλΕαρράκ t'bv Ράουΐιάν- ούτος παϊς ών ήκο- 
λούθει τούς καμηλοβοσκούς, κομίζων δέ μεθ’ εαυτού 
γάλα έφοίτα παρά Χριστιανώ τινι άσκητη, ύπό τού 
όποιου έδιδάσχετο τό ιερόν Εύαγγέλιον, είτα άνεδείχθη 
δόκιμος ποιητής, καί γενναίος πολεμιστής· άπέθανε δέ
τφ 525 μ. X.

Ό  Ίμρου-ούλκάϊς, υιός τού Hougp ΊΕ ν ΆλΙιάριθ, 
τού έκ τής φυλής Kivda, βασιλέως τής φυλής B an ! 
Ά σ α ά , δ ένόοξοτερος τών τής πρώτης τάξεως ποιη
τών άπέθανε δηλητηριασθείς τψ 558 μ. X .

Ό  H atem  Ά τταή· ούτος ήτο πλούσιος καί τόσον 
γενναιόδωρος, ώστε περί τών δωρεών αύτοΰ διηγούνται 
μυθώδη καί απίστευτα· άπέθανε δέ τψ 605 μ. X .

‘Ο Ούμάϊατ ’ lb v  ’ A b i Ά σσά λτ, ποιητής τής πρώ
της τάξεως- άπέθανε τψ 627 μ. X .

•U Ά1)ου Zoubaid, άπέθανε τψ 645 μ. X.
Ό  Ά λκατάμη άπέθανε τψ 710 μ. X .
Ό  Ά λάχταλ, περί τής ποιήσεως τού οποίου έρωτη- 

θεις ό lla m m a d  Άράουϊατ, εις τών τής εποχής έκεί- 
νης επιστημόνων ’Αράβων, άπεκρίθη : οιατί μέ έρω- 
τατε περι ανδρός, του όποιου ή ποίησις ποθητόν μοι 
κατέστησε τόν Χριστιανισμόν ; Ή το δέ ούτος ένδοξος 
ποιητής χαίρων έπίζηλον φήμην, έτιμάτο δέ λίαν παρά 
τψ Χαλίφη ΆΕΟούλμαλικ, πρό τού όποιου ώςλέγουσι 
έπαρουσιαςετο έλευθΐρως ένδεδυμένος περίβλημα έξ 
έρίου και μετάξης ύφασμένον, έκ δέ τού λαιμού αύτοΰ 
έπεκρέματο επι τού στήθους άλυσις χρυσή μετά χρυ
σού σταυρού. Έφημίζετο δέ ώς είρων καί σκωπτικός 
πολλάκις, διό ώς διηγείται δ ΊΕνου 'A b d -ίλ-μουττά- 
λιΕ, έτιμωρήΟη ποτε ύπό τίνος πρεαβυτέρου έν Δαμα- 
σκψ κκεισθεις ύπ’ αύτοΰ έν τψ ναψ έπί τινα χρόνον, 
δτε δ’ έπεσκέφθη αύτόν δ ρηθείς ΊΕνου 'A b d -ίλ- 
μουττάλιΟ παρεκάλεσεν αύτον, ϊνα μεσιτεύση ύπέρ 
αύτοΰ παρα τψ πρεαβυτέρψ, οπως άπολύση αύτόν 
ό δέ θαυμάσας ήρώτησεν αυτόν, πώς τόσον μεγας ών, 
καί τοσαυτην ύποληψιν χαίρων παρά τψ Χαλίφη, οΰτω 
ταπεινώς υποτασαομενος ήνείχετο τόν πρεσδύτερον 
έλέγχοντα αύτόν και έπιτίμια αύτψ έπιβάλλοντα ; ό 
δέ αποκριθείς άνεφώνησεν : ή θρησκεία μου, ή θρη
σκεία μου τούτό με διδάσκει. Ά πεΰανε δέ τψ 712 μ.Χ.

Τών άρχαίων πρό τοΰ Ισλαμισμού καί μετ’ αύτόν 
ποιητών τάς άρίστας ψδάς συλλέξαντες άπετέλεσαν 
επτά τάξεις, ών έκάστη περιλαμβάνει έπτά ψδάς· καί 
αί μέν τής πρώτης τάξεως ψδαί καλοΰνται Ά λμουιαλ- 
λακάτ, ήτοι αί «άνηρτημέναι», ή ’ ΑσσάΕ'-ούττούαλ, 

* ήτοι «αί έπτά ΰψισται ψδαί». Ταύτας ύπέρ τό δέον 
τιμήσαντες οί σύγχρονοι αύτών Ά ραβες διά τό ΰψος 
τών νοημάτων αύτών, καί διά τήν ένυπάρχουσαν έν 
αύτφς ποιητικήν μεγαλοπρέπειαν, έξύμνουν καί έθαύ- 
μαζον έπί τοσοΰτον, ώστε έπί εκατόν καί πεντήκοντα

όλόκληρα έτη διετέλουν λατρεύοντες καί προσκυνούν- 
τες αύτάς ώς θείας, έχοντες αύτάς άνηρτημένας έν 
τψ καί πρό τού ισλαμισμού ίερψ αύτών τεμένει, τψ 
Κααβά, δθεν καί άνηρτημέναι ψδαί έκλήθησαν.

Α ί δέ έξ λοιπαί τάξεις είσί κατά σειράν αί έξής : 
ά.) ’Aλμoυjaμhaρáτ, ήτοι « αί συνειλεγμέναι »  β '.) 
Άλμούντακαϊάτ, ήτοι «αί έκλεκταί», γ '.)  Ά λμου- 
δαbhabax, ήτοι «αί κεχρυσωμέναρ, δ '.) Άλμαράθη, 
ήτοι «οί θρήνοι», έ.) ’ΑλμαοΙιουΚάτ, ήτοι «αί άνά- 
μικτοι»· καί στ '.) ’Aλμoυλbaμáτ, ήτοι «  αί συνηνω-
μέναι» . .

‘ Εκάστη τών ωδών τών άνωτέρω έπτά τάξεων άνή- 
κει είς ένα τών διακεκριμένων ποιητών. ’Εκτός δμως 
τούτων ύπάρχουσι πλείστοι άλλοι ποιηταί, τούς 
όποιους δυσκόλως τις δύναται νά έξακριβώση, διότι 
άπαντες σχεδόν οί Ά ραβες ήσαν πεπροικισμένοι διά 
τού δώρου τής ποιήσεως· τήν δέ ποίησιν περί πολλού 
έποιούντο, καί έπ’ αύτή έναβρυνόμενοι έσεμνύνοντο 
θεωροΰντες αύτήν καύχημα καί κλέος· δστις δ’  έστε- 
ρείτο τοΰ χαρίσματος τούτου, ύπό πάντων κατεφρο- 
νειτο έν τοίς άρχαιοτάτοις χρόνοις, δτε ήν έτι ή ποίη- 
σις άνωτέρα πάσης χαμερπείας καί εύτελείας. Ά φ ’ 
ού δμως οί τυχοδιώκται καί κόλακες έξηυτέλισαν αύ
τήν καταστήσαντες προσοδοφόρον τέχνην, καί χαμαι- 
ζήλως ταπεινώσαντες ένώπιον τών κραταιών τυράννων 
καί τών πλουσίων, Ικτοτε κατέστη καταπεφρονημένη 
είς τά ομματα τών ύψηλών προσώπων, καί δή τών 
βασιλέων, οιτινες ήγάπων μέν νά έγκωμιάζωνται καί 
ηδονήν ήσθάνο,το έπί τή έξυμνήσει αύτών ύπό τών 
κολάκων ποιητών, δώρα καί τιμάς έπ’ αύτούς έπιδα- 
ψιλεύοντες, ώς ταπεινήν δμως καταστάσαν τήν ποιη
τικήν τέχνην άπεμάκρυνον τών οικείων καί αύστη- 
ρώς άπηγόρευον τοίς υίοϊς αύτών τό στιχουργεϊν. ‘Η 
ηθική αϋτη κατάπτωσις τής ποιήσεως ζωγραφίζεται 
έναργέστατα έν τψ προοιμίψ πινδαρικής τίνος ψδής, 
έν ώ  ό ύψιπέτης ποιητής άποτεινόμενος πρός τόν Θρα
σύβουλον, υιόν τοΰ Ξενοκράτους τοΰ Άργαντίνου λέγει, 
δτι οί μέν πάλαι ποτέ γεγονότες ύμνψδοί, δσοι μάλιστα 
έπί τού τών καλλικόμων Μουσών έποχούμενοι δίφρου 
τή καλλιφθόγγψ έχρήσαντο φδρμιγγι, ού χαλεπώς 
τούς μελιφθόγγους τών παίδων ΰμνους έτόξευον, εϊτις 
αύτών εσχε καί ώραν έπανθούσαν τψ κάλλει, καί έπί 
τήν εύθρονον Άφροδίτην τήν μνήμην παραπέμπουσαν. 
Διότι ή Μούσα ούπω ήν τότε έρασιχρήματος, ούδέ 
ένεκα κέρδους τήν σπουδήν έποιεϊτο, ούδ’ έπιπρά- 
σκοντο, ώσπερ ώνια, τά τής Τερψιχόρης μελίρρυτα 
μέλη. Ού γάρ ήξίουν αί άπαλόχρους ψδαί προκύπτειν, 
χρίσματι άργυρψ έψιμμυθιωμένα τά πρόσωπα έχουσαι. 
Αΐύν δ’ δμως έπεισι λέγειν, δ ύπ’ ’Αργείου άνδρός 
πάλαι ποτέ ού πόρρω τής άληθείας έκτετόξευται έπος, 
χρήματα, χρήματα ό άνήρ. . . ( 1 )

( 1 )  «Ο ί  μέν π άλαι ,  ώ  Θ ρασύβουλ ε» ,
« Φ ώ τ ε ς ,  δ σο ι  χ ρ υ σ α μ π ύ κ Λ ν »  |
« Έ ς  δίφρον Μοισαν έβαινον»
«Κλυτι^ φ δρ μ ιγ γ ι  συναντδμενοι» ,
« Ρ ίμ φ α  παιδείους έτόξευον  μ ελ ιγ άρ υ α ς  ύ μ νους ,»  f

ti



20 « Ν Ε Α  Ζ Ω Η »

Ή σαν δέ οί των έρημων πολιται, ώς ποιηταί ανώ
τερο’. των έν ταίς πόλεσιν οίκούντων τδ δέ αντικεί
μενων της ποιήσεως παρ’ αύτοίς ή το άπλή καί ¿περιτ
τός άφήγησις των διαφέρουν πολεμικών γεγονότων, 
καί έν τώ  μεταξύ περιγραφή ποικίλων φυσικών αντι
κειμένων, έρήμων κοιλάδων, ορέων, δασών, ύδάτων, 
καί έν γένει των ιστορικών τόπων, έν οίς διεξήγοντο 
μεταξύ αυτών διάφοροι μάχαι, ας καί «V,μέρας» έκά- 
λουν. Διακρίνεται δέ ή ποίησις τών άρχαιοτέρων, καθ ’ 
8τι ή το φυσική άπλή καί άνεπιτήδευτος, γυμνή έξεζη- 
τημένων λεκτικών, καλλωπισμών, άλλα γέμουσα 
ανδρικών καί γενναίων αισθημάτων έξάμνεε τήν γεν
ναιοδωρίαν, τήν φιλοξενίαν, τήν τιμιότητα, τήν 
άνδρείαν, τήν ιππασίαν, τδ ξίφος, τδ δόρυ καί τά 
τοιαϋτα. Ή  ποίησις αυτών δέν ήτο αποκύημα τέχνης 
τινός, ή θεωρίας στηριζομένης έπί κανόνων, άλλα 
μάλλον καρπός φαντασίας άκολουθούσης τούς φυσικούς 
νόμους.

Είχον δέ οί άρχαίοι Ά ραβες καί άγώνάς τινας, 
ούς καί «άγοράς» έκάλουν τούτων έπισημοτέρα ήν 
ή γνωστή ύπδ τδ όνομα ( Σούκ Ούκάδ ), ήτις κατ’ 
έτος έτελείτο μεταξύ τών δύο πόλεων (Νάχλα καί Ά τ -  
τάί'εφ ), κατά τδν σεληνιακόν μήνα Διλκί’ ΐΙα- διήρκει 
δέ έπί είκοσιν ήμέρας, καί κατ’ άλλους έπί μήνα όλό- 
κληρον. Εις τάς πανηγύρεις ταύτας συνέρρεον παντα- 
χόθεν αί διάφοροι φυλαί τών ’Αράβων πωλοΟσαι καί 
άγοράζουσαι, καί οί μέν ποιηταί άπήγγελλον τάς 
φδάς αύτών, οί δέ ρήτορες τούς λόγους έξεφώνουν, 
οί δέ ιππείς διεξήγον ιπποδρομικούς άγώνας. Έτίμων 
δέ τάς πανηγύρεις ταύτας οί ηγεμόνες διά τής ίδιας 
αύτών παρουσίας· αυτοί δέ καί κριτάς έκάστοτε διώ- 
ριζον, οΐτινες έκρινον τάς άπαγγελλομένας φδάς.

Έ κ  τών πολλών δέ δεισιδαιμονιών τών ’Αράβων, 
ήτο καί τδ δτι έπίστευον, δτι πας ποιητής συνοδεύεται 
ύπό δύο δαιμόνων, ών ό μέν έμπνέει αύτώ τάς άγα- 
θ-άς ιδέας, δ δέ τάς πονηράς.

Ούτε έπική , κατά τήν αύστηράν σημασίαν τής 
λέξεως, ούτε δραματική ποίησις ύπήρξε παρά τοίς 
Άραψι· κωμφδίαι δέ καί τραγψδίαι ήσαν άγνωστοι 
ού μόνον τοίς πρδ τού ισλαμισμού, άλλα καί τοίς 
μετ’ αύτόν. Μόλις δέ άπδ τών μέσων τού άρτι έκπνεύ- 
σαντος αίώνος ήρξαντο ποιηταί τινες καί μάλιστα 
κατά τά τελευταία έτη έπιδιδόμενοι εις τήν μετά- 
φρασιν έκ τών διαφόρων ευρωπαϊκών γλωσσών, 
δραματικών τινων έργων. Είναι άρα ή ’Αραβική ποί- 
ησις κατά τδ πλείστον λυρική, ιδού δέ κεφαλαιωδώς

« Ό σ τ ι ς  έών  κ α λ ό ς  είχεν Ά φ ρ ο δ ί τ α ς »  
«ΕύΘρόνου μνάατειραν  άδίσχαν ό π ώ ρ α ν »
« ‘Α  Μ οίσα  γ ά ρ  ο& φ ιλ ο κ ε ρ δ ή ς » ,
«Π ω  τ ό τ ’ ήν ,  ο&δ’ ί ρ γ ά τ ι ς » ·
« Ο δ δ ’ έπέρναντο  γλυκεται»
«Μ ελίφθογγοι  π οτί  Τ ερψ ιχόρης»  
« Ά ρ γ ο ρ ω θ ε ΐ ο α ι  π ρ ό σ ω π α , »
«Μ α λ θ α κ όφ ω ν ο ι  άο ιδαί .»
«Νΰν δ ’ έφίητι, χό χ 'Ω ργείου φ υ λ ά ξα ι  »
« Ρ ή μ α  χής άλαθείας  άγ χ ισχα  βαίνον ,»  
«Χ ρ ή μ α τ α ,  χ ρ ή μ α τ ’ άν ή ρ .  . . »

( Πίνδ. Ί σ θ μ  Β '.  1 —  17 )

τά είδη αυτής : ά .) διδάγματα, γνώμαι καί παροι- 
μίαι (γνωμική ή διδακτική ποίησις)· β '.) έρωτες· 
γ'.) ύμνοι ή έγκώμια· δ '.) καυχήσεις ή αύτοέπαινοι· 
έ.) ήρωϊσμοί- στ '.) θρήνοι ή έλεγοι* ζ '.) σκώμματα 
ή σάτυραι· η'.) περιγραφαί· θ '. )  αινίγματα· ι\) έπι- 
γράμματα.

Καί διά μέν τής διδακτικής ή γνωμικής ποιήσεως 
μελαγχολοΰντες οίκτείρουσι τδ βραχύ καί έφήμερον 
τού άνθρωπίνου βίου, καί τδ έπίκηρον τών ήδονών 
συχνά δέ μνημονεύοντες τδν θάνατον καί τήν μέλ- 
λουσαν ζωήν παραινούσιν, δπως μή έχη τις πίστιν 
εις τδν μάταιον τούτον κόσμον καί τά έγκόσμια, πάν
τοτε δέ τηρή εύλάβειαν πρδς τδ θειον καί πεποί- 
θησιν έπί τής προνοίας τού παναγάθου θεού, τού 
περί πάντων μεριμνώντος καί έτάζοντος καρδίας καί 
νεφρούς- έγκωμιάζουσι τήν άρετήν καί ψέγουσι τήν 
κακίαν συνιστώσι τήν άληθή καί άδολον φιλίαν, τήν 
χαλιναγώγησιν τής γλώσσης, παριστώντες αυτήν ώς 
τδ λαμπρότατον κόσμημα, τήν άκραν έχεμυθίαν, τήν 
ταπεινοφροσύνην, τήν ύπομονήν, τήν συγχώρησιν τών 
ήμαρτημένων, τήν άλήθειαν, τήν δικαιοσύνην καί 
πάσας τάς λοιπάς άρετάς· ψέγουσι δέ τδν δόλον, τήν 
καταλαλιάν, τήν άκριτομυθίαν, τδ ψεύδος, τδν φθό
νον, τήν όργήν, τήν ύπερηφάνειαν, τήν μέθην, τήν 
φιλονεικίαν, τήν ψευδαπολογίαν, τήν κατάχρησιν 
εις τούς άστείσμούς, καί έν γένει πάσαν κακοήθειαν 
καί πάσας τάς κακίας καί μωρίας τών άνθρώπων.

Διά δέ τών λοιπών ειδών τής λυρικής αύτών ποιή
σεως έκδηλοΰσι τά έρωτικά αύτών αισθήματα έξυ- 
μνούντες τδ κάλλος· έγκωμιάζουσι τά ύψηλά πρόσωπα 
τά διαπρέψαντα έπί άρεταίς καί άνδραγαθήμασι· 
καυχώνται αύτοί έπί ταίς ίδίαις αύτών άρεταίς, καί 
ήρωϊζόμενοι μνημονεύουσι τά εαυτών άνδραγαθήματα 
μεθ’ ύπερβολικής μεγαλορρημοσύνης· θρηνοΰσι τούς 
έπισημοτέρους τών τεθνεώτων έξαίροντες τά προτε
ρήματα δι’ ών έκοσμούντο- σκώπτουσι μετά πικρίας 
ειρωνευόμενοι τά έλαττώματα τών αύτών άντιπάλων 
περιγράφουσι τήν φύσιν καί τά έν τή φύσει· γυμνά- 
ζουσι τά πνεύματα διά ποικίλων αινιγμάτων καί 
γρίφων καί χρονολογούσι διά συντόμων έπιγραμμάτων 
τά διάφορα σπουδαία γεγονότα.

(Ακολουθεί).

ΑΠΟ ΤΑ  Γ Α Γ Κ Ο Χ Α Ρ Α Γ Μ Α Τ Α  Τ Η Σ ΖΩΗΣ Μ Ο Υ

Παντού Λ χΊοτς τοΰ Θεού εύρίΠκετατ, μά μόνο 
Μέό’ότήν Ελλάδα, ήτας ξανθής ΆΟάνας τόν αίιιέρα 
Στήνει τόν άγιαάμένο τον ιιλιοόπαρμένο θρόνο, 
Έκεΐποΰ λάμπει κ’ Λ νυχτιά καί φέγγει όλ ν ή μέρα. 
Έκεΐ ποΰ τοΰ Ίκτίν ν μας ύψόνονται Λ κολώναις*
’Απάνω θρόνος του Θεού καί κάτω ΙΙαρΟενώνες......

( ’ Α ν .  ΙΙαοάάνοΓ  ).

★
♦ *

ΓΔΕΠΟΤΕ άλλοτε εύρέθην εις τόσον δύσκολον 
θέσιν δσον σήμερον, όπότε έπιχειρώ νά περι- 

γράψω τδ έπί τής ’Ακροπόλεως προσκύνημά μου. 
Μακράν εύρισκόμενος έπλαττον διάφορα όνειρα καί 
έσυλλογιζόμην τήν μακαρίαν έκείνην στιγμήν καθ’ 
ήν θά  άνηρχόμην τδν τρισένδοξον βράχον οπως άπο- 
δώσω τδν όφειλόμενον σεβασμόν εις τά ύπδ τοΰ 
‘ Ελληνικού ουρανού στεγαζόμενα άριστοτεχνήματα.

Καί ιδού έφθασεν ή μακαρι'α αύτη στιγμή.
Βραδέως ανέρχομαι τήν όδδν τήν άγουσαν εις τήν 

Άκρόπολιν.
’Ιδού τά έρείπια τού ’Ωδείου καί τοΰ Διονυσιακού 

θεάτρου.
Ώ , πόσας άναμνήσεις δέν φέρουσιν εις τδν νοΰν 

τά έρείπια τοΰ θεάτρου τούτου ! Τάς ένδοξους καί έν 
ταύτφ ίεράς έκείνας ήμέρας καθ ’ άς χιλιάδες ’Α θη 
ναίων τελοΰντες τήν έορτήν τού Διονυσίου, έξαλλοι έκ 
χαράς έκραύγαζον « αύθις» « αύθις»  καί έστεφον 
τούς νικώντας ποιητάς. Φαντάζομαι τήν συγκίνησιν 
τών δαφνοστεφών ποιητών καί ιδία έκείνων, οιτινες άπε- 
τέλεσαν τούς τρεις μαργαρίτας τού διαδήματος τής 
Δραματικής Τέχνης.

’Ήτο τέλειον σχολείον τδ θέατρον κατά τήν έπο- 
χήν έκείνην καί ό ’Αθηναίος έντρυφών εις τά τόσα 
πατριωτικά καί ήθικά διδάγματα έξήρχετο έξ αυτού 
γενναιότερος τδ φρόνημα καί καλύτερος τδν χαρα
κτήρα.

’Εξακολουθώ τδν δρόμον μου καί φθάνω πρδ τών 
Προπυλαίων.

Είναι ή πύλη δι’ ής εισέρχεται τις εις τδ Πάνθεον 
τής Ελληνικής Τέχνης. ’Εκεί έγένετο ή ένσάρκωσις 
τού άσυλλήπτου ’Ιδεώδους καί παρήχθησαν τά άπα- 
ράμιλλα άριστουργήματα τά καταστήσαντα περιφανή 
τδν πριν έρημον βράχον. *

’Ιδού καί ή όδδς δι’ ής άνήρχετο τδ άρμα τής 
’ Αθήνας κατά τά Παναθήναια. Προχωρώ. Ά λ λ ’έν- 
δοιασμός τις μέ άναχαιτίζει.

Είμαι άρά γε άξιος νά άντιληφθώ τοσοΰτον μεγα- 
λείον, είμαι ικανός νά έννοήσω 8,τι θειον καί ύπέ- 
ροχον άπεικόνισεν έν τφ μαρμάρφ ή σμίλη τόσων 
δαιμόνιων πνευμάτων;

’Αλλά τήν στιγμήν έκείνην ήσθάνθην έν τή καρ- 
δία μικρόν νυγμόν, τί τδ όποιον έδονείτο καί τδ 
όποιον διεμαρτύρετο, ούτως είπειν, διά τούς ένδοια- 
σμούς μου. Ή το  ό έθνικδς παλμός, δστις μοι έδιδε 
θάρρος. Καί μέ αυτόν τδν παλμό? διασχίζω τά Προ
πύλαια καί εύρίσκομαι πρδ τού Παρθενώνος.

Μόνος ό μουσικός ό άποδώσας εις ουρανίους τόνους 
τήν πάλην τών στοιχείων καί τδν μορμυρισμδν τών 
κυμάτων, μόνος ούτος, λέγω, θά ήδύνατο ίσως νά 
έξωτερικεύση τοιαύτας ψυχολογικάς στιγμάς.

Καί θαυμάζων τδ θεσπέσιον τούτο κειμήλιον άνα- 
πολώ τήν ώραίαν καί χαρμόσυνο1/ έκείνην ημέραν 
καθ ’ ήν ό Περικλής προσέβλεψε διά πρώτην φοράν 
τδν καλλιμάρμαρον τής Παρθένου Ναόν, έμπλεος 
έθνικής χαράς έπί τή ιδέα δτι προσφέρει εις τήν 
γενέθλιον αύτοΰ πατρίδα τήν μεγίστην ευεργεσίαν, 
ήτις έμελλε νά άποθανατίση αύτήν. ‘ Οποία συγκί- 
νησις θά  συνείχε τήν καρδίαν τοΰ Φειδίου, Ικτίνου 
καί Καλλικράτου, δτε πλέον είχον πρδ τών δφθαλμών 
αύτών άρτιον τέλειον, στίλβον έκ λευκότητος τδ έργον 
τών χειρών των.

’Ιδού μία πραγματική ευτυχία.
Χαίρε, χρυσέ Αιών. Πλείστοι άλλοι έκατονταετείς 

συνάδελφοί σου σε διεδέχθησαν καί θά  σέ διαδεχθώσιν, 
άλλ’ ούδείς πλέον θά  λάβη τήν ύψίστην ταύτην 
τιμήν νά κληθή διά τοΰ έπιζήλου τίτλου δν μόνος 
Σύ, έπέπρωτο νά λάβης.

Φαντάζομαι τήν αίγλήεσσαν έκείνην ήμέραν καθ’ ήν 
νικηφόρος καί τροπαιοφόρος μέ στήθη βράζοντα άπδ 
ένθουσιασμόν, δ αύτοκράτωρ τού Βυζαντίου Βασί
λειος ό Βουλγαροκτόνος ήλθε νά γονατίση ένταΰθα 
πρδ τής είκόνος τής θεομήτορος καί νά εύχαριστήση 
διά τήν περιφανή νίκην ήν ήρατο ές'αντίον τών βαρ
βάρων τής Πατρίδος έχθρών. ‘Γψίστης σημασίας 
ήμέρα τρανώτατα άποδεικνύουσα τδ άδιάσπαστον 
τών δύο πόλων περί οϋς στρέφεται ή μεγάλη ‘ Ελλάς, 
τοΰ Βυζαντίου καί τών ’Αθηνών...

’Αλλά συλλογίζομαι έπίσης τήν δδυνηράν έκείνην 
ήμέραν καθ’ ήν ό ύπδ τδν ζυγόν τής δουλείας στενά- 
ζων “Ελλην, άτενίζων τδν ίερδν βράχον, άνεπόλει τήν 
προτέραν ίσχύν τής Πατρίδος του, καί ήσθάνετο τούς 
άφθαλμούς ύγρούς έκ τού πόνου. Καί ήσαν τά δάκρυα 
τά όποια έχυνε τδ μνημόσυνον ένδόξου παρελθόντος 
καί τδ βάπτισμα αίσιωτέρου μέλλοντος.

Πόσων καί πόσων άλλων σκηνών εύτυχών καί 
δυστυχών ύπήρξε μάρτυς δ περικλεής Ναός, πρδς ον 
συρρέουσιν έκ τών περάτων τού πεπολιτισμένου κό
σμου, δπως άποδώσωσι τήν δφειλομενην ευγνωμοσύνην 
εις τήν γαλουχήσασαν Έλληνίδα Θεάν.

Ή θελον, ναι, ήθελον,^νά ήμην κίων τού Παρθε
νώνος διά νά με θωπεύωσίν αί βοδόχρυσοι άκτίνες 
τού ξανθού Φοίβου, νά άντικατοπτρίζω τδ γλυκύτατον 
μειδίαμα τής Σελήνης, νά δέχωμαι τά φιλήματα χ^ι-
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λέων τρεμόντων έχ συγκινήσεων και τά δάκρυα τά 
δποια στάζουν από καρδίας δονουμένας έκ φιλοπα
τρίας καί ένθουσιασμού.

Ά λ λ ’ ιδού καί τδ πλήρες χάριτος Έρέχθειον μέ τάς 
συμπαθείς μορφάς τών Καρυατιδών του καί 6 ναδς 
τής Άπτέρου Νίκης. Θαμβωμένος άπδ τόσον μεγά
λε ίο ν έστρεψα τούς οφθαλμούς πρδς τήν κάτω έξα- 
πλουμένην χαρίεσσαν πόλιν καί άπήλαυσα τής άπα- 
ραμίλλου μαγείας του πανοράματος δπερ αίφνιδίως 
άπεκαλύφθη πρδ έμοΰ, καθ’ ήν στιγμήν δ ήλιος 
έβαινε πρδς τήν δύσιν του.

ΧαΓρε κλεινή τής Παλλάδος πόλις !
Είσαι ωραία. Καί τήν ωραιότητά σου όέν όφείλεις

μόνον εις τά άθάνατά σου μάρμαρα. Σέ στολίζει ό
Ύμηττδς « ποΟ τδν βαίνει μια νεράιδα μέ μενεξέδες »,
δπως λέγει δ ποιητής μας Προβελέγγιος, σέ στολίζουν
ό Λυκαβητδς καί ή Πεντέλη, σέ στολίζει ό όλογάλα-
νος ουρανός σου, σέ στολίζουν τέλος οί άδάμαντες οϋς
δαψιλώς σοι παρέχει ή ευγνωμοσύνη των νεωτέρων 
Ελλήνων.

Καί έάν καυχάσαι διά τδν Παρθενώνά σου, δεικνύεις 
ύπερηφάνως καί τή ν ’ Ακαδημίαν, τδ Πολυτεχνείον, 
τήν Βιβλιοθήκην, τδ Ζάππειόν σου. Εις έκαστον έκ 
τών καλλιμαρμάρων τούτων μεγάρων κρύπτεται καί 
άπδ μία ψυχή, άπδ τάς πατριωτικάς έκείνας ψ ·χάς 
που σ ’ έλάτρευσαν καί θά  σε λατρεύουν αιωνίως.

Ούδεμ·'α πρωτεύουσα του κόσμου δύναται νά παρα- 
βληθή πρός σε. Είσαι ή κοιτίς τών Ιξοχωτέρων πνευ
μάτων άτινα κατηύγασαν τήν άνθρωπότητα καί έθη-
καν τά στερεά Θεμέλια, έφ’ ών εδράζεται ό άληθής 
πολιτισμός.

Ά λ λ ’ ή μεγαλυτέρα σου άξια έγκειται εις τδ δτι 
είσαι ή καρδία τού εύγενεστε'ρου έθνους, δπερ έχει νά 
έπιδείξη εις τά μυσαρά δμματα τών έχθρών μας τδν 
άνά μέσον τόσων αιώνων ήρωισμόν του καί τδ όποιον 
άν καί διέρχηται σήμερον κρίσιμους στιγμάς, άνα- 
μένει τήν εύλογημένην έκείνην ώραν καθ’ ήν θά έγερ- 
θή σύσσωμον δπως ρίψη εις τάς άγκάλας σου, 
κλαίοντας έκ χαράς πλέον, τούς νυν τυραννουμένους 
άδελφούς μας καί σοι άποδώση τήν προτέραν αίγλην, 
ώ  γλυκύ ίνδαλμα τοΟ ‘Ελληνισμού.

Βραδέως κατέρχομαι τδν ιερόν βράχον, ένώ ό ήλιος 
έρριπτε τάς τελευταίας του άκτίνας δπισθεν τών βου
νών τής Πελοποννήσου.

Κ. Ν. ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΙΔΗΣ.

ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ

ΜΟΓΦΩΣΕΩΣ ΤΟΓ ΧΑΡΑΚ ΤΗ ΡΟ Σ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ είναι τδ πρώτον καί σπουδαι- 
ότατον σχολείον τού χαρακτήρος τού άνθρώπου- 

έν αυτή λαμβάνει ό άνθρωπος τήν ήθικήν αυτού 
άνατροφήν πρδς τδ καλόν ή τδ κακδν καί έξ αυτής 
άντλεί τάς άρχάς τής διαγωγής του, τάς συνοδευούσας 
αύιδν καθ’άπαντα τδν βίον έν παροιμίαις έδογμάτισαν 
πολλοί δτι « τά ήθη διαπλάττουσι τδν άνθρωπον », 
δτι «ό  νους διαπλάττει τδν άνθρωπονο· οί είπόντες 
δμως δτι '( ή οικογένεια διαπλάττει τδν άνθρωπον», 
άπεφήναντο άληθέστερον διότι ή οικογενειακή άνα- 
τροφή περιλαμβάνει ου μόνον τά ήθη καί τήν διάνοιαν, 
άλλά καί τδν χαρακτήρα. Έ ν  τή οικογένεια δέ πρδ 
πάντων ή καρδία άναπτύσσεται, αί έξεις άποκτώνται, 
ή διάνοια διαλευκαίνεται, δ δέ χαοακτήρ δέχεται τδν 
τύπον τού καλού ή τού πονηρού.

Έ ξ  αυτής τής πηγής, καθαράς ή ακαθάρτου, 
άναβλύζουσιν αί άρχαί καί τά δόγματα τά κυβερνώντα 
τήν κοινιονίαν. Αυτοί οί νόμοι τών πολιτειών είναι 
άπαύγασμα τής κοινωνίας. Αί γνώμαι, ας τά τέκνα 
έδιδάχθησαν έν τώ ίδιωτικώ βίφ, λέγει ό Σαμουήλ 
Σμάϊλς, άναφαίνονται άργότερον έν τή κοινωνία καί 
άποτελούσι τήν κοινήν γνώμην. Τά έθνη έκ τών 
παίδων στρατολογούνται, καί οί έπιμελούμενοι τούτων 
δύνανται ν’  άσκήσωσιν έπί τής κοινωνίας δύναμιν μεγα- 
λειτέραν έκείνων, οίτινες έχουσιν έν ταΓς χερσί τά 
ήνία τής κυβερνήσεως.

Κατά φυσικόν λόγον ό οικιακός βίος χρησιμεύει εις 
προπαρασκευήν τού κοινωνικού, διότι έν τώ πρώτφ ό 
νοΰς καί ό χαρακτήρ μορφούνται. Ή  οικογένεια λοιπόν 
όντως είναι τδ πρώτον σχολείον, τδ έπιδρών εις τδν 
πολιτισμόν, δστις είναι τδ πρόβλημα τής άτομικής 
άνατροφής- πάσα δέ κοινωνία θεωρείται κατά τδ 
μάλλον ή ήττον πεπολιτισμένη, καθόσον τά άπαρ- 
τίζοντα ταύτην μέλη έτυχον έκ παίδων καλής ή 
κακής άνατροφής.

Εις τήν άνατροφήν τών άνθρώπων, μεγάλην άσκού- 
σιν έπίδρασιν αί ήθικαί περιστάσεις, ύφ’ ών περιε- 
βάλλοντο κατά τά πρώτα αυτών έτη. Ό  άνθρωπος 
έρχεται έν τώ  κόσμφ γυμνός καί άδύνατος νά βοη- 
θήση αυτός εαυτόν- παρ’ άλλων άναμένει καί τήν 
τροφήν του καί τήν άνατροφήν του. ‘Η άνατροφή 
λοιπόν αυτού άρχεται άπδ τής πρώτης πνοής. Μήτηρ 
ήρώτησέ ποτε,σοφόν τινα κατά ποίον χρόνον ν’ άρ- 
χίση τήν άνατροφήν τού τετραετούς τέκνου της- έκείνος 
άπήντησε. «  Κυρία, έάν είσέτι δέν ήρχίσατε, άπω- 
λέσατε τέσσαρα έτη- ή στιγμή τής ένάρξεως είχεν 
έλθει άπδ τού πρώτου μειδιάματος, τδ όποιον έκίνησε 
τά χείλη τού τέκνου σας » .

Τδ τέκνον έν αρχή διδάσκεται διά τής μιμήσεως- 
δ πρώτος αυτού διδάσκαλος είναι τό παράδειγμα.

Διά τούτο καί τά πρώτα παραδείγματα τά έπιδρώντα 
εις τήν μόρφωσιν τού χαρακτήρος τών παίδων, παρα
κολουθούσα αυτά καθ’ άπαντα τδν βίον. Οΰτω δέ ό 
χαρακτήρ τού παιδός αποτελεί τδν πυρήνα τού χαρα
κτήρος τού άνδρός· πάσα μεταγενεστέρα παίδευσις 
είναι Ιπιπροσθήκη- τδ άρχικδν σχήμα τού κρυστάλλου 
μένει άναλλοίωτον. Οΰτω δ’ επαληθεύει κατά μέγα 
μέρος δ λόγος τού ποιητοΰ δτι « τδ τέκνον είναι ό 
πατήρ τού άνδρός » , καθώς καί οί λόγοι τού Μίλ- 
τωνος « ό παίς δεικνύει τδν άνδρα, ώς ή αυγή δει
κνύει τήν ήμέραν ». Παρά τήν κοιτίδα τού άνθρώπου 
κείνται αί βίζαι τών κλίσεων αυτού έκείνων, αίτινες 
φαίνονται αί μάλλον διαρκέστεραι· έξ έκείνων άρχεται 
ή βλάστησις τών σπερμάτων τού καλού καί τού 
κακού, τών έντυπώσεων καί τών αισθημάτων, άτινα 
διαγράφουσι τδ ήθος δλου τού βίου.

‘ Ο παίς κείται οΰτως είπείν εις τά πρόθυρα άγνώ- 
στου αύτώ κόσμου- οί οφθαλμοί του πλανώνται έπί 
τών πραγμάτων, άτινα φαίνονται αύτώ καινοφανή καί 
προξενοΰσι θαυμασμόν. Καί κατ’ άρχάς μέν βλέπει 
άπλώς ταΰτα- μικρόν δμως κατά μικρόν άρχεται 
παρατηρών, συγκρίνων, διδασκόμενος, συλλόγων 
έντυπώσεις καί γνώσεις. Τά βήματα τής προόδου, 
άτινα κατά τδν χρόνον τούτον θέλει κάμει ύπδ συνετήν 
διεύθυνσιν, είναι όντως λόγου άξια. Κάποιος λόρδος 
παρετήρησεν δτι έν τή ήλικία τών 18 έτών, ό άν
θρωπος μανθάνει έντδς 30 μηνών ώς πρδς τδν ύλικδν 
κόσμον πλείω πράγματα, παρ’ δσα ήθελε μάθει κατά 
τδν έπίλοιπον χρόνον τής ζωής αυτού.

Κατά τήν παιδικήν ήλικίαν πρδ πάντων ή ψυχή 
είναι έπιδεκτική έντυπώσεων καί εύθετος εις το νά θερ- 
μανθή ύπδ τού πρώτου σπινθήρος, δστις ήθελε ριφθή 
εις αυτήν. Αί γνώσεις τότε εύκολώτερον συλλαμβά- 
νονται καί πλείω παραμένουσιν. ‘Η παιδική ήλικία 
όμοιάζει πρός κάτοπτρον, δπερ εις τδν μετέπειτα 
χρόνον άντανακλά τά ινδάλματα τών εικόνων, άτινα 
προσέπεσον εις αύτδ έν αρχή. ‘Η πρώτη χαρά, ή 
πρώτη λύπη. ή πρώτη έπίτυχία, ή πρώτη άποτυχία 
χαράσσουσι τδ άρχικόν σχέδιον παντός τού βίου.

‘Ο άνθρωπος καίτοι είναι πεπροικισμένος ύπδ δυνά- 
μεώς τίνος ένεργείας καί άντενεργείας, δΓ ής βοηθεί 
έαυτδν καί συντελεί εις τήν εαυτού άνάπτυξιν, καί 
άνευ τών περιβαλλουθών αυτόν περιστάσεων, ούχ ήττον 
ώς πρδς αυτόν, ή ήθική διεύθυνσις κατά τά πρώτα 
βήματα τής ζωής είναι μεγίστης σπουδαιότητος.

Θέσαεε τδν μάλλον άνεπτυγμένον φιλόσοφον έν τώ 
μέσφ κοινωνίας άνιαράς δι’ αυτόν, κοινωνίας άνηθίκου 
καί διεφθαρμένης, θέλει άνεπαισθήτως καταντήσει 
εις ζιρώδη κατάστασιν. Πόσον λοιπόν έπιδεκτικδν 
πρδς έντυπώσεις είναι τδ άσθενές παιδίον έν μέσφ 
τοιαύτης διατριβής ; ’Αδύνατον νά διαπλάση τις φύσιν 
γλυκείαν, συναισθανομένην τδ κακόν, διάνοιαν καί 
καρδίαν καθαράν έν μέσω όχλου χυδαίου, έν μέσω 
άθλιότητος καί βορβόρου.,

Οΰτω λοιπόν αι οικογενειακαί έστίαι, τά σχολεία 
ταύψ τών τέκνων, άτινα ΰστερον γίνονται άνδρες καί 
γυναίκες, είναι καλαί ή κακαί κατά τούς κυβερνώντας

αύτάς. ’Αναθέσατε τήν άνατροφήν τού τέκνου σας 
εις δοΰλον, έλεγεν Έ λλην άρχαίος καί άνθ’ ένδς θά 
έχητε δύο.

Ό  παίς δέν έχει τήν δύναμιν νά έμποδίση έαυτδν 
άπδ τού νά μιμήται πάν δ,τι βλέπει- άντιγράφει τούς 
τρόπους, τάς χειρονομίας, τήν γλώσσαν, τάς έξεις, τδν 
χαρακτήρα τών περί αυτόν. « ‘ Η σπουδαιοτέρα, λέγει 
ό Ρίχτερ, στιγμή τού βίου τού παιδός είναι έκείνη 
καθ’ ήν έξελθών τής κοιτίδος άρχεται μορφούμενος 
καί ύποτυπούμενος έκ τής προσαφής τών πλησίον. 
“Εκαστος νέος διδάσκαλος έχει έπί τούτου έπίδρασιν 
ήττονα τού προκατόχου του, καί άν θεωρήσωμεν 
όλόκληρον τδν βίον ώς μέγα σχολείον, θέλομεν ίδεί 
δτι δ ναύτης ήττον έπηρεάζεται ύπδ πάντων τών 
έθνών, άτινα έπεσκέφθη ή δσον έπηρεάσθη ύπδ τής 
τροφού του». Τά πρωτότυπα λοιπόν ή οι πρώτοι διδά
σκαλοι, είναι ύψίστης σπουδαιότητος πρδς διάπλασιν 
τών παίδων, καί πρέπει ν’ άναζητώμεν τούς άρίστους, 
δταν θέλωμεν νά παραγάγωμεν καλούς χαρακτήρας. 
Τδ πρωτότυπον δέ, δπερ σταθερώς εύρίσκεται ύπδ 
τούς δφθαλμούς τού παιδός, είναι ή μ ή τ η ρ .

«Μία μήτηρ, είπεν δ Γεώργιος Χέρβερτ, έχει άξίαν 
έκατδν διδασκάλων.* Έ ν τή οικογένεια είναι 0 μαγνή
της πασών τών καρδιών, καί δ πολικός άστήρ πάντων 
τών δφθαλμών. Άδιακόπως τά τέκνα μιμούνται ταύ
την. Τδ δέ παράδειγμα έχει πλειοτέραν άξίαν τού 
παραγγέλματος. Τδ παράδειγμα είναι ή έν έργοις καί 
ούχί έν λόγοις διδασκαλία. ’Απέναντι τού καλού πα
ραδείγματος εις ούδέν συμβάλλουσι τά άριστα τών 
παραγγελμάτων. Οί άνθρωποι μάλλον άκολουθοΰσι 
τά παραδείγματα ή τά παραγγέλματα. Τδ παράγ
γελμα δέ, δταν δέν παρακολουθήται ύπδ τού παρα
δείγματος, είναι ολέθριον μάλλον παρά ωφέλιμον, διότι 
χρησιμεύει πρδς διδασκαλίαν τής χειριστής τών κα
κιών, τής ύ π ο κ ρ ισ ία ς . ϋ

Διά τής μιμήσεως τών πράξεων μορφοΰται δ χαρα
κτήρ ήρεμα καί άνεπαισθήτως. ’Επειδή δέ ή μήτηρ 
έπηρεάζει τά τέκνα πλειότερον τού πατρός, τδ παρά
δειγμα ταύτης έν τή οίκογενεία έχει μεγαλειτέραν 
σπουδαιότητα. ‘ Η οικογενειακή εστία είναι τδ κράτος 
τής γυναικός, τδ βασίλειόν της, δπερ διοικεί καθ ’ 
δλοκληρίαν ώς άπόλυτος κύριος. Περί παντός πράγ
ματος απευθύνονται πρδς αυτήν- είναι τδ παράδειγμα 
καί τδ πρωτότυπον, δπερ έχουσιν άδιαλείπτως τά 
τέκνα πρδ τών δφθαλμών των, δπερ παρατηροΰσι 
καί μιμούνται, ούδαμώς έχοντα τήν συνείδησιν τής 
πράξεώς των ταύτης.

Αυτός δ μητρικός έρως είναι ή δρατή πρόνοια τού 
άνθρώπου, ή έπίδρασις αυτού είναι σταθερά καί 
παγκόσμιος. Άρχεται εύθυς άπδ τών πρώτων στιγ
μών τού βίου καί παρατείνεται κατά τήν έξουσίαν, ήν 
ασκεί ή άγαθή μήτηρ έπί τών τέκνων της. ‘ Ο άνθρω
πος έν μέσφ τού κόσμου ριφθείς καί άναλαμβάνων τούς 
κόπους τού βίου, καί υφιστάμενος τάς άνίας τούτου 
καί τάς δοκιμασίας, όπότα'2 καταληφθή ύπδ προσ
κομμάτων καί λύπης, πρδς τήν μητέρα του τρέχει 
άναζητών συμβουλάς καί παρηγοριάν. Αί εύγενείς κ«ί
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άγναί συμβουλαί, ας ή μήτηρ έμφυτεύει εις τήν καρ- 
δίαν τών τέκνων της κατά τήν παιδικήν ηλικίαν, έξα- 
κολουθοϋσι καρποφορουσαι καί μετά τδν θάνατόν της, 
καί δταν Ιτι ούδέν κατέλιπεν είμή την μνήμην της, 
τά τέκνα τιμώσιν αυτήν καί εύλσγοΟσι.

Δύναται άναμφισβητήτως νά διίσχυρισθή τις δτι ή 
ευδαιμονία ή ή κακοδαιμονία, τά γράμματα ή ή άμάθεια, 
δ πολιτισμός ή ή βαρβαρότης ή ένυπάρχουσα έν τψ 
κόσμψ έξαρτάται κατά μέγα μέρος έκ τής έξουσίας 
ήν μετήλθεν ή γυνή έν τψ βασιλείψ αυτής, τώ  οικψ.

Ή  άνατροφή τής1 γυναικδς είναι κατά φύσιν παρά 
πάσαν άλλην άνθρώπινος- δ άνήρ αποτελεί τήν κεφα
λήν, τδν νουν, τήν δύναμιν τής άνθρωπότητος, ή γυνή 
δέ τδ αίσθημα, τήν χάριν, τδ κόσμημα καί τήν πα 
ρηγορίαν- οΰτω δέ ένώ δ άνήρ διευθύνει τήν κρίσιν, 
ή γυνή καλλιεργεί τδ αίσθημα· τδ αίσθημα δέ δρίζει 
τδν χαρακτήρα.

‘Ο Γκρετρύ, δ περιώνυμος συνθέτης, είχε τδσην 
μεγάλην ιδέαν περί τής σπουδαιότητος τής γυναικδς 
ώς πρδς τήν μδρφωσιν τοΟ χαρακτήρος, ώστε έλεγ εν 
δτι « άγαθή γυνή είναι άριστοτέχνημα τής φύσεως ». 
Είχε δίκαιον, διδτι αί άγαθαί μητέρες μάλλον ή οί 
πατέρες τείνουσιν εις τήν διηνεκή άνανέωσιν τής 
άνθρωπδτητος, παράγουσαι έν τή οικογενειακή έσιία 
ήθικήν άτμοσφαίραν, τρέφουσαν τδν νουν του άνδρός, 
ώς ή φυσική άτμοσφαίρα τρέφει τδ σώμα.

‘Η πενιχροτέρα οικία έν ή βασιλεύει γυνή ένάρετος, 
οικονόμος, εύθυμος καί καθαρά, δύναται νά καταστή 
άσυλον εύμαρείας, άρετής καί ευτυχίας. 1Η γυνή αύ- 
τδθι καθίσταται τδ κέντρον των έντιμωτέρων οίκογε- 
γενειών αυτή άναμιμνήσκει εις τδν άνδρα τάς γλυ- 
κυτέρας άναμνήσεις· άποβαίνει διά τήν καρδίαν του 
άγιαστήριον καί λιμήν καταφυγής έν ώρα τρικυμιών 
του βίου, γλυκύς τόπος άναψυχής μετά τήν έργασίαν. 
Έ ν τψ οικψ του τούτψ θέλει εϋρει παρηγοριάν έν τή 
θλίψει καί θέλει άντλήσει ύπερηφάνειαν έπί τή ευ
δαιμονία καί χαράν έν παντί χρδνψ.

Ά γα θ δς οικιακός βίος είναι τδ άριστον τών σχο
λείων ού μόνον τής νεότητος άλλά καί τής προβεβη- 
κυίας ήλικίας. Έ ν αύτώ νέοι καί γέροντες άντλοϋσιν 
ευθυμίαν, ύπομονήν, κράτος έφ’ εαυτών καί τδ πνεύμα 
τής θυσίας καί του καθήκοντος.

Έ κ  τής οικογενειακής εστίας έκπορεύεται ή φιλαν
θρωπία, ώς άπό τίνος κέντρου· « "Ας άγαπώμεν τδν 
μικρόν πυρήνα, εις ον άνήκομεν έν τή κοινωνία, λέγει 
δ Βούρκε, καί θ ά  έχωμεν τδ σπέρμα παντός άγαθού 
αισθήματος. ’Ιδιωτικός βίος αγνός καί αυτάρκης δύνα- 
ται νά προπαρασκευάση τδν άνθρωπον έπαρκώς εις 
τά καθήκοντα καί τούς πδνους του δημοσίου βίου. ‘ Ο 
άνθρωπος δ άγαπών τδν οίκδν του, έπίσης θέλει αγα
πήσει καί ύπηρετήσει τήν πατρίδα του.

Παρετηρήθη δτι ένίοτε, καίπερ τού πατρδς φαύλου 
δντος, μεθύσου καί άσώτου, δ οίκος δέν καταστρέφε- 
ται, όπδταν συμβή ή μήτηρ νά ήναι συνετή καί 
εύφρων τά τέκνα δέν μιμούνται τδν πατέρα, ένψ έν 
έναντία περιπτώσει, τής μητρδς ούσης κακής, δ οίκος 
βαίνει έπί τά χείρω.

Ή  έπίδρασις τής γυναικδς έπί τού χαρακτήρος τού 
άνδρδς κατά μέγα μέρος μένει κατ’ ανάγκην άγνω
στος. Ή  γυνή τελεί τδ έργον της έν τή ήρεμία καί 
ήσυχία τής στέγης τού οίκου, ύπδ τήν δποίαν μετά 
γλυκείας έπυμονής έκτελεί τδ καθήκδν της- διά τούτο 
καί οί μεγάλοι αυτής έπί τούτω θρίαμβοι δέν έξίσιο- 
ρούνται. Ουδέποτε σχεδόν οί βιογράφοι καί αυτών τών 
έπιφανών άνδρών ποιούνται λόγον τών προσπαθειών 
τούτων τών μητέρων. Καί δμως δέν έμειναν άνευ άντα- 
μοιβής. ‘ Η έπήρεια ήν έσχον έπί τής κοινωνίας, καί- 
τοι ή ιστορία σιωπά, έξακολουθεί παρεκτεινομένη.

Σπανίως γίνεται λόγος περί μεγάλων γυναικών ώς 
περί μεγάλων άνδρών. Συνήθως γίνεται μνεία παρα
δειγμάτων έναρέτων γυναικών. Οίίτω δέ δύναταί τις 
νά είπη δτι αί γυναίκες, προωρισμέναι ούσαι νά δια- 
πλάττωσι καλούς χαρακτήρας, έκπληροΰσιν έργον 
λαμπρότερον παρά έάν είκόνιζον μεγαλοπρεπείς εικό
νας, ή έάν έγραφον συγγράμματα ή συνέθετον μελο
δράματα.

Είναι άληθές, λέγει δ ’Ιωσήφ δέ Μαΐστρος, δτι 
αί γυναίκες δέν παρήγαγον αριστοτεχνήματα, δέν 
έγραψαν ούτε Ίλιάδα, ούτε "Απελευθερωθείσαν ‘Ιε
ρουσαλήμ, ούτε Χαμλέτον, ούτε Φαιδρόν, ούτε’Απωλο- 
λώτα παράδεισον, ούτε Ταρτούφον, δέν κατεσκεύασαν 
ναόν ‘Αγίου Πέτρου, δέν έποίησαν Μεσσιάδα, ούτε έγλυ- 
ψαν ’ Απόλλωνα τού Βελβεδέρ, ούδ’ έζωγράφησαν τήν 
Τελευται'αν κρίσιν. Δέν έφεΰρον ούτε τήν ’ Αλγεβραν, 
ούτε τά τηλεσκόπια, ούτε τάς άτμομηχανάς, παρή
γαγον δμως πλάσματα μεγαλείτερα καί ώραιώτερα 
τούτων, διότι έπί τών γονάτων των άνέθρεψαν αγαθά 
καί ένάρετα όντα, άνδρας καί γυναίκας, άτινα είναι 
έκ τών ώραιστέρων δημιουργημάτων τής φύσεως.

‘ Ο Δέ Μαΐστρος έν ταίς έπιστολαίς αύτοΰ καί ταίς 
συγγραφαίς δμιλεί μετά σεβασμού καί μετά θερμού 
έρωτος περί τής μητρός του. ‘Ο εύγενής έκείνης χα- 
ρακτήρ, κατέστησεν εις τούς οφθαλμούς αυτού πάσας 
τάς γυναίκας σεβαστάς. Τήν μητέρα αυτού περιέγραφεν 
«ώς άγγελον, εις ον δ Θεός έδωκε σάρκα καί βραχείαν 
διαμονήν έν τψ κόσμψ»· άπεκάλει αυτήν «ύψηλήν 
μητέρα»· εις ταύτην δέ άπέδιδε τάς κλίσεις τού χαρα- 
κτήρός του καί τήν πρδς τδ άγαθδν έμπνευσιν.

Γράφων ήμέρα τινί πρδς ένα τών άδελφών του έλε- 
γεν  «Εις άπόστασιν έξακοσίων λευγών αί ίδέαι τής 
οικογένειας μας, αί άναμνήσεις τής παιδικής μας ήλι
κίας μέ πληροΰσι κατήφειας. Βλέπω τήν μητέρα πε
ριπατούσαν έν τψ δωματίψ, έχουσαν άγιον τδ πρόσω- 
π ον  καθ’ ήνδέ στιγμήν σοί γράφω ταΰτα, κλαίω ώς 
παιδίον»· δ δέ Μαΐστρος είχε τδτε ήλικίαν 51 έτών.
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ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΤ ΑΝΔΡΙΑΝΤΟΣ

τοι"

P A S T E U K
 -----

ΙΙΗ Ρ Ξ Ε  μέγας έπί μετριοφροσύνη, '¿πως υπήρξε 
slfe  μέγας έπί φιλανθρωπία, καί τό μέλλον θά τάξη 
αυτόν εις τήν άκτινοβόλ.ον χορείαν τών αποστολών τού 
καλού καί τής άλ.ηθείας.

Διά τών λέξεων τούτων άπεχαιρέτπσεν ό Poincaré 
τον σεπτόν νεκρόν τού Pasteur.

Εννέα έκτοτε παρήλ.θον ενιαυτοί, καί τή 3 /1 6  
’Ιουλίου τού ενεστώτος έτους, ή πόλις τών Παρισίων 
άποτίνουσα φόρον λατρείας καί ευγνωμοσύνης προς τον 
γίγαντα τούτον καί μέγαν τής επιστήμης ιεροφάντην 
έτέλει τά αποκαλυπτήρια τού άνδριάντο: τού Pasteur. 
Καί δικαίως ή διαιώνησις της μνήμην τών άριστέων τής 
ανθρώπινης διανοίας θεωρείται καθήκον έπιβεβλ.ημένον. 
Διότι έάν ή άνθρωπονης σήμερον έ'χη συναίσθησιν τής 
ισχύος της, βεβαιότητα μέλλοντος βελτίονος, έάν βαδίζη 
εύελ.πις καί σθεναρά ποός νέας κατακτήσεις, αντλούσα 
θάρρος έκ τών κατάκτήσεων τών προγενεστέρων αιώνων, 
έάν προσχνχτολ.ίζηται τέλος προς τά ύψιστα ιδεώδη, 
άναμφηρίστως τούτο οφείλει εις τούς άκαμάτους σκαπα
νείς τής επιστήμης, τούς τηλαυγείς αυτής φάρους.

Τή 3 )16  λοιπόν Ιουλίου, παρόντος τού προε'δρου 
τής Γαλλικές Δημοκρατίας, έν τή, πλατεία BrCÍGUil 
τών Παρισίων έτελέσθησαν τά αποκαλυπτήρια τού άνδρι- 
άντος τού PastCUT, όν ήρχισε μέν ó FalgUlére συνε- 
πλήρωσε δέ ό Victor Peter.

Ό  Pasteur απεικόνιζε ται καθή,μενος' τό βλέμμα του 
αποπνέει γαλήνην Κάτωθεν τού αγάλματος έπί τής 
πρόσθιας οψεως άναγινώσκονται ή λέξις · PASTEUR, 
καί αμέσως κατωτέρω αί δύο χρονολ.οχίαι: 1 8 2 2 -1 8 9 5 ' 
ή τής γεννή,σεως καί ή τού θανάτου του, Έπεται δε κατω* 
τερω καί προς τά αριστερά ή φράσις : «Διεδνής έρανος». 
Ολίγον δεξιώτεοον παρίσταται χυνή, ήτις κρατούσα 

άνά χείρας τό τέκνον τνςς, ζητεί βοήθειαν παρ ' εκείνου, 
οστις έξεύρεν αμυντικά όπλα κατά τού θανάτου' 
συμβολίζει δ ’ αυτη τάς εύχνωμονούσας μητέρας διά τήν 
σωτηρίαν τών τέκνων των. Εις τάς λοιπάς τρεις όψεις 
τού βάθρου έκτυλισσονται άχροτικαί σκηναί: ποιμήν αυ
λών ενώ τό ποίμνιον βόσκει παρά τούς πόδας του, νεαρός 
δουκολος στηριζόμενος έπί τών εύρωστων ζώων του, 
άγρόται άπολαμβάνοντες τά ,άγαθά, άτινα οφείλουσιν εις 
τάς θαυμχσίας ανακαλύψεις τού Pasteur.

IIίρις τού αγάλματος ειχονανεγερθή, έςέόραι, ών μίαν 
κατείχεν ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας περιστοιχιζόμενος

υπό τών ύπουρχών, τών μελών τού διπλ.ωματικού σο>- 
ματος, βουλευτών καί λοιπών επισημοτήτων, έτέραν δέ ή 
Κ α. Pasteur παρά τήν όποιαν έκάθητο ή Κα. LOU- 
bet. Μεταξύ τών παρισταμένων εις τήν επιβλητικήν 
ταυτήν τελετήν διαπρεπών επιστημόνων, διεκρίνοντο ό
Behring, ó Enera, ό Percy Frankland κ. λ.

Πρώτος τών ¿ητόρων άνήλ.θεν εις τό βήμα ό Κος 
Wallon, έπειτα ό Κος Desplas κ.λ.

Εκ τών λόχων τού ύπουρχού τής δημοσίας έκπαιδεύ- 
σεως Κου Cliaumîé άποσπώμεν τήν εξής περικοπήν :

« θαυμάσιου μάθημα! 'Εργάζεται èr .πρώτοir 
διαρκώς ira  άναπτΰζη το πνεν/ιά τον, ira  διά του 
} ρχσιμωτέρου, του άσγα.Ιεστέρον ρεοον διαπ.Ιάση 
r a} τεΛεtoriotήαρ èr  έαντω το άρροδιώτερον όργανον  
Λ α  τό αγαθόν έργον, οπερ μέ.Ι.ίει rà  έπιτε.ίέση.

Άιριεροΰται κατόπιν εις το έργον τούτο όάοι'ΰγως 
έγιυν οχ; ίΤγυρον έ.ίατηριον èr  τή επιμένω έπιδιώζει 
του όιορωμε·» ον ή ζητούμενου αγνώ στου, εχτ< c του 
προς την ίπιστιψην έρωτος, τήν νζηάοτε’ρ α ν  Γχε'ι'ιν 
τον rà  προσγερη υπηρεσίαν εις την χώ ( α ν η ν  αγαπά, 
αίγ.Ιηνη  δόζαν, ητις ftà άνταναχ.Ιαοβη χαί έπ ’αυτοί)'

’ Λ ννόοντα ι ετι iià.U or, σκέπτεται άπανστωρ 
τίιρ άθ.ίιότηταρ, ται Θ.Ιίφειτ, τα α.Ιγη, τα /ιαστί- 
ζοντα τους άνβρώπουρ δεινά, χαί προσπαθεί rà  è-τι- 
ι/έρη είρ τά κακά θεραπείαν, είρ rae Θ.Ιίόειρ χ α τα - 
πριίννσιν, παρηγοριάν » .

Περί τού PasteUl’ καί τού γιγαντιαίου αύτού έργου. 
ά'νδρες τά πρώτα έν τή επιστήμη φέροντες καί άρμοδιώ- 
τατοι εχραψαν πλ.είστα βιβλία, άφ’ ών δύναται έ άνα- 
γνώστης νά άρυσθή, ακριβείς καί εκτενείς γνώσεις. ¿Διά 
τούτο ακριβώς καί ήμείς 5ά όμιλήσωμεν περί τού θέματος
τούτου δι’ ελάχιστων.

Μεταξύ τών Ampère, Berthclot, Claude-Bcr- 
nard, Charcot, καί τής λοιπής πλειάδος τών σοφών 
τού αίώνος επιστημόνων, μία προπάντων ενέχει μορφή, 
ή τού Pasteur, τού πλ,ηρώσαντος διά τής φήμης του 
τό δεύτερον ήμισυ τού παρελθόντος αίώνος, καί θαυμα- 
σλέντος διά τάς γονίμους εις πρακτικά άποτελ,έσματα 
θεωρίας του.

’Αλησμόνητος άλ,ηθώς θά παραμείνη ή εν τή ακαδημία 
τών επιστημών συγκ.ροτηθεΐσα περί τά τέλη τού 1885  
συνεδρίασις εκείνη, καθ'ήν ό Pasteur συχκεκινημένος 
καί μετά τής χαρακτηριζούσης αυτόν μετριοφροσύνης, 
άνεκοίνωσε τήν άνακα'λυψιν ·̂ής θεραπείας τής κύστης. 
Λύσσα  ! Τό όνομα μόνον έπαναφέρει εις τήν μνήμην 
πλήθος απαίσιων εικόνων. Σπασμοί, φλοχερά διψα πυρ
πολούσα τά στήθη, κατάποσις αδύνατος, έκ νέου σπασμοί 
καί τέλος θάνατος έν μέσήι φοικοόδους αγωνίας.

Διά τής άνακαλύψιως ταύτης ό θαυμασμός προς τον 
ευεργέτην τής ανθρωπότητας, τον ήδη ένδοξον διά τάς 
εργασίας του έπί τής ζυμώσεως, τής αυτομάτου χεννή-
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σεως καί πλαστών άλλων, μεταβάλλεται εις αποθέωση. 
Άποθίωση où/j έψήμερον, άλλ’ αίωνιαν ! Εις βλων τα 
ομματα ενεφχνίσθη τότε é Pasteur, ώς μυθικός τις 
τρως, ώς νέος Ηοακλκς άπαλλασσων τήν άνθρωποτκτα 
τλς φοΐκωοεοτέρας των μαστίγων.

Ό τε δε μετά τλν μ.εγα):τ,ν ανακα'λυψιν τον διδασκά
λου. ο χριστός των μαθητών αυτοΰ, ό ROUX, εφεύρε τήν 
θερζπε¡αν τής οιφύεοίτιδος, ό κόσμος ε/αιρίτισε τήν νεαν 
ανακα'λυψιν μετ ένύουσιχσμοϋ μεν αλλ’ανευ Θαμβούς.

Ινα δε δώσωμεν ακριβή καί συνοπτικήν ταΰτοχοόνως 
ίδε'αν περί τής στ.μχσίζς καί έπιδμα'σεως του ερχου τοϋ 
Pasteur, επιτρχπήτο) τ,μΐν να άναφερωμεν τα εξής τοϋ 
Berhtelot :

« <9 Pasteur, ό Renan, ó Victor Hugo, «V<u 
ϊσω > « /  rpeîç μά.ΙΛον αίγλήεασαι μορι/αι τής έπογής 
μας μεταξύ τω ν εργατών του πνεύματος ! Ό  έχ- 
πνέων αιώ ν έδέγθη την σφραγίδα των, άΛ.Ιά εις 
βαθμουςχαϊείς στάδια πνευματικής δράσεως διάφορα.

Ή  σφραγις τοϋ Pasteur εώ αι α< ιιί/αι χαι « r n -  
χαίνόεΐΓ , αΐτινες θά παραμείνωϋιναθάνατοι ε ίςτην  
μ> ή μην τω ν ανθρωπίνων οενεών, διότι είναι μ à ί -  
.Ιον άπταί μ α .Linν  προσιτάi εις το πνεύμα ίί.Ιων. 
Το ενδιαφέρον τοϋ κοινού άποθαίνει ί,ωηρότερον 
προχειμένου περί άναχα.Ιΰι!·εων, αΐτινες τείνουοι 
να  ;ιάς άπομακρύνωσι τοϋ μοιραίου, να μ ας έιπα.Ι- 
ΧάζωοΊ τω ν νόσων και να  παοατείνωσι την διάρ
κειαν τής ζωής.

Τω όντι οί άνθρωποι (ραίνονται συγνάκις αδιά
φοροι προς τας υόίστας εχδη.Ιώσεις τοϋ πνεύματος 
εν τή χαθαρώς άφηρημένη τάζει, διότι δεν έννοοϋσι 
την ¿ευρύτητα αυτών" έζ αντιθέτου εζαίρου η προθύ- 
μω ς τ'ας παρασγεθείσας νπηρεσίις εν τή τάςει τών 
έφηρμοσμενων civaxa.lvόεων.

tVA νδρες ώς ό Pasteur όποχτώσι δό ία ν  χαι καθί
στανται δημοιρι.Ιείς ένεκα τής μεγα.Ιοφνίας τω ν χαι 
των άνεχτιμήτων προς την άνθρωπάτητα υπηρεσιών 
και μεγάΧων ευεργεσιών η.

Περι δε τής θέσει,>ς ήν θά χατέγη εν τή επιστήμη 
δια μέσου τω ν αιώνων το όνομα τοϋ Pasteur, Ιδού 
τί Λέγει ό ιατρός Gl’ancher: «.'Ό ταν μετά μ ία ν  
νι.Ιιετηρίδα χατίι τό 2 ,8 9 3  ό ιατρός θά όμιΛή εις 
τίις νέας γενεάς, εις τους μαθητάς τον περι τής πο
ρείας xa¡ Λναπτύζεως τής 'ιατρικής, θά άναφέρη 
πρώτα τά δύο αθάνατα ονόμ α τα : τοϋ Ίππ ο κράτους 
και τοϋ Pasteur ».

Π. Α . Π.

ΤΟ ΧΡΕΟΣ!

ΜΑΚΡΑΝ έκει έπί του ύψώματος πρδς τήν 
δδόν των Πυρρηναίων, είκοσι ό μ ό σ π ο ν δ ο ι  
( fé d é r é s )  ψχυρώθησαν έντδς άπομεμονωμένου περι

πτέρου έν τψ μίσψ μεγάλου κήπου, καί άπδ μιας 
ήδη ώρας ήμύνοντο ήρωϊκώς εναντίον των Βερσα- 
λιωτών οί'τινες περιεκύκλουν αυτούς πανταχόθεν 
άλλ’ έξηντλημένοι έκ τής πείνης καί στερούμενοι 
πολεμοφοδίων, εβλεπον προσεγγίζουσαν τήν στιγμήν 
καθ ’ ήν θά  συνελαμβάνοντο έξ έφόδου, καί δριστικώς 
θά  ένικώντο.

Έντδς δωματίου τοΰ ισογείου, μία γυνή, ή κά- 
πηλος τοΰ τάγματος, καθημένη ε·’ς γωνίαν τινά, 
έσφιγγεν, άγρια, μεταξύ των βραχιόνων, τα τρε'μοντα 
έκ τοΰ φόβου τέκνα της : έν κοράσιον οκτώ έτών, 
καί δύο άρρενα ήλικ''ας Ιπτά καί πέντε έτών.

Εις τδ παρά9·υρον, δ πατήρ, μέλας έκ τής πυρί- 
•τιδος, ήναπτε τά τελευταία αύτοΰ φυσίγγια. Αίφνης 
σώμα στρατιωτών, είσώρμησεν άγρίως έντδς τοΰ δωμα
τίου. Πριν ή δυνηθή να κάμη κίνημά τι, 6 στρατιώτης 
τοΰ Δήμου συνελήφθη. έδεσμεύθη, καί έσύρθ-η πρδς τδν 
τοίχον, δπου δέκα όπλα διευθυνόμενα πρδς τδ στήθος 
του, ήσαν έτοιμα νά έκπυρσοκροτήσωσιν. Άφίνουσα 
τά τέκνα της, ή γυνή ώρμησε μεταξύ τοΰ συζύγου 
της καί τών άπειλητικών δπλων.

— Ά  ! μή τδν σκοτώσετε, είναι δ άνδρας μου, δ 
πατέρας τών παιδιών μου! εύαπλαγχνισθήτέ τον, 
έλεος !

Ά λ λ ’ οί στρατιώται, οί'τινες άπδ πέντε ήδη ήμερών 
έδλεπον τούς συντρόφους των πίπτοντας ύπδ τάς 
σφαίρας τών άντιπάλων, δέν ήσαν ποσώς διατεθει
μένοι πρδς έπιείκειαν. Εις δ ’ έξ αυτών, δ λοχίας, 
λαβών τήν γυναίκα άπδ τοΰ βραχίονος, έκραύγασεν:

—  Έ λ α  δπίσω ! δ άνδρας σου είναι ληστής, 
έπυροβόλησεν έναντίον μας, τδν είδα- ήλθε τώρα καί 
ή ίδική μας σειρά !

Καί δι’ δρμητικοΰ κινήματος, έρριψε χαμαί τήν 
γυναίκα· άλλ’ αυτη τής όποιας ή άπελπισία έδιπλα- 
σίαζε τάς δυνάμεις ώρμησεν έκ νέου πρδς τδν άνδρα 
της καί κρεμμασθείσα έκ τοΰ λα*μοΰ του, μετά 
βρυχηθμού πληγείσης λεαίνης :

—  Άνανδροι ! άνανδροι ! έκραζεν είσθε δέκα 
έναντίον ενός· σκοτώσατε πρώτα έμέ, καί έπειτα 
άπδ τδν πατέρα καί τήν μητέρα, σφάξετε καί τά 
παιδιά ! καλύτερα ! παρά νά μείνουν δρφανά !

Κατά τήν στιγμήν ταύτην, νεαρδς άνθυπολοχαγός, 
μέ κατερρακωμένην στολήν, μέ τδ περίστροφον άνά 
χείρας, είσήλθεν έν τψ δφοματίω.

—  Μά τί τρέχει λοιπέν έδώ ;
"Ολοι οί στρατιώται ήθέλησαν ν’ άπαντήσωσ^ συγ

χρόνως.
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—  Σιωπή! έκραύγασεν δ άξιωματικδς καί άπο- 
τεινόμενος πρδς τδν λοχίαν:

—  Αέγε, σύ !
—  Αοχαγέ μου, πρόκειται περί αύτοΰ τοΰ άνθρώ- 

που τδν όποιον συνελάβομεν μέ τά οπλα άνά χείρας, 
πυροβολοΰντα κατά τών άνδρών μας· θά  ή το δέ πρό 
πολλοΰ φονευμένος, άνευ τής άντιστάσεως τής γυναι- 
κδς του, ή όποια καθίσταται πολύ ένοχλητική.

Δι’ ένδς βλέμματος δ άξιωματικδς, παρετήρησε τδ 
σύνολον τοΰ άπαισίου τούτου δράματος· έβλεπε τδν 
άνδρα τοΰτον, προσηλοΰντα τούς άμαυρούς δφθαλμούς 
του έπί τών τέκνων του, καί άναμένοντα τδν θάνατον 
τήν σύζυγόν του έξηγριωμένην κα; τά τρία πτωχά 
παιδία τρέμοντα έκ τοΰ.φόβου- είτα τδν δμιλον τον 
άγριων στρατιωτών έντελώς άποφασισμένων νά ώθή- 
σωσι τά πράγματα μέχρις εσχάτων.

— Ά ! αυτοί οί κακούργα άνθίστανται, έκραύ
γασεν άποτεινόμενος πρδς τούς άνδρας του, κρατείτε 
τήν γυναίκα, σείς, άλλά χωρίς νά τής κάμετε τδ 
παραμικρόν· στρατιώται Γάλλοι, μή λησμονείτε δτι 
μόνον μέ άνδρας πολεμούν.

Είτα συλλαβών άπδ τοΰ ώμου τδν όμόσπονδον, 
δστις ίστατο πλησίον τοΰ τοίχου:

—  "Οσον διά σέ, είπεν, έγώ άναλαμβάνω νά σέ
διορθώσω.

Καί ώθήσας αύτδν δι’ άποτόμου κινήματος πρδς τδ 
γειτονικδν δωμάτιον, έπανέκλεισε, δήθεν έξ άπρο- 
σεξίας, τήν θύραν δπισθεν αύτοΰ, καί έξεκένωσε 
τρις τδ περίστροφον του εις τδν άέρα· είτα ταχέως 
καί χαμηλοφώνως, έγχειρίζων κρυφίως τδ βαλάντιόν 
του εις τδν έκθαμβον αιχμάλωτον, καί άπαλλάττων
αύτδν έκ τών δεσμών του !

—  Φύγε, τψ λέγει, μετά τής γυναικός σου καί 
τών τέκνων σου, άπδ αύτδ τδ παράθυρον τδ όποιον 
συγκοινωνεί μέ τούς κήπους, καί προσπάθησε νά 
σωθής, έάν ό διάβολος σοΰ δώση καιρόν.

Καί χωρίς ν’ άναμένη τήν άπάντησιν τοΰ άνδρός, 
έπέστρεψεν εις τδ άλλο δωμάτιον, λέγων μετ’ άγριου 
γέλωτος, καί γεμίζων έκ νέου τδ περίστροφον του :

— Ή  γυναίκα έλειποθύμησε, τόσον τδ καλύτερον 
δι’ αύτήν, άφήσατέ την  ό άνδρας της έπλήρωσε τδν 
λογαριασμόν του- εμπρός! δρόμον! είναι ή σειρά μας!

Καί έξήλθε τελευταίος δπισθεν τών στρατιωτών του.
★

4 ¥

—  Ά ϊά θ εμ α !... μή χειρότερα!... Μά τί λοιπόν 
μοΰ στέλλουν έδώ.. δέν είμαι διευθυντής οικοτροφείου 
κορασίων, ύποθε'τω!

Ούτως άνεθεμάτιζεν δ λοχαγός Π οκρίαοοβ, δγεν- 
ναιότερος άρχηγδς τής ’Αφρικής, δ έπωνομασθείς
« άπτόητος ».

‘ Ηγούμενος μιας τών προφυλακών, εις τά έσχατα 
β σύνορα τοΰΤ ουηί, έπεθεώρει έπικουρικδν άπόσπασμα 

πεντήκοντα ζουάβων, τδ όποιον πρδ όλίγου είχεν 
άφιχθή, ύπδ τάς διαταγάς ένδς άνθυπολοχαγοΰ, 
τοΰ Ιη-,Ιαεοί!. Μεταξύ τών βωμαλαίων έκείνων καί 
ήλιοκαών άνδρών, εύρίσκετο νεαρδς στρατιώτης,

σχεδόν παιδίον, μέ πρόσωπον άγένειον δ λοχαγός 
έπλησίασε μετά δισπιστίας τδν νεαρόν στρατιώτην, 
δστις, παρετήρει τδν άρχηγδν μετά περιεργείας.

—  Τδ δνομά σου;
— Φραγκίσκος Λορμαίρ, άπήντησεν ύπέρ τδ δέον 

οειλιάσας έκ τοΰ βλέμματος τοΰ λοχαγού.
—  Γςά κύτταξέ μ ε ! Πώ, πώ, πώς κοκινίζει σαν

κορίτσι!
Πόσον έτών είσαι;
—  Δεκαεννέα.
—  Ά π δ  ποΰ είσαι:
—  Ά π δ  τδ Παρίσι.
—  Κατετάχθης έκουσίως λοιπόν διατί;
—  Έστερούμην έργασίας, καί δέν έπεθύμουν νά 

με’νω βάρος εις τήν μητέρα μου, ή όποια είναι χήρα, 
καί συντηρεί τώρα τήν άδελφήν μου καί τδν μικρό
τερων μου άδελφόν.

Ή  φωνή τοΰ λοχαγοΰ κατέστη μειλιχιωτέρα.
—  Και σύ μόνος σου έξέλεξες αύτδ τδ σώμα, καί 

έπροτίμησες νά έλθης εις τήν Αφρικήν;
—  Μάλιστα, λοχαγέ μου.
—  Τί άνόητος ιδέα! .. Έπί τέλους τόσω τδ καλύ

τερον έάν δέν σκάσης άπδ τήν κούρασι.
Καί στρέψας τά νώτα ό λοχαγός άπεμακρύνθη, 

χωρίς νά ίδη τδ πονηρόν βλέμμα άκολουθούμενον ύπδ 
μειδιάματος, τδ όποιον τψ έρριψε τδ παιδίον τών 
Παρισίων καί δπερ έσήμαινεν: « Έ λ α , Έ λ α , θά
είμαι πολύ καρτερικώτερος, παρ’ οσον σύ νομίζεις, γέρο 
λοχαγέ, καί θά  σοΰ τδ άποδείξω εις πρώτην εύκαι- 
ρίαν.

★
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Τδ πυροβόλον βροντά, τά πυροβολεία μαίνονται, 
άναμιγνυόμενα μέ τάς κραυγάς τών μαχομένων, μ§ τά 
παράπονα τών πληγωμένων, και μέ τούς βογχασμούς 
τών άγωνιώντων.

‘Ο λοχαγός πρώτος, ήγούμενος τοΰ τάγματός του, 
έπιχειρεί τρομεράν έπίθεσιν κατά τών Τουαρέγ, οί'τινες 
τετράκις άποκρουσθέντες, άνθίστανται άσθενώς πλέον, 
καί άρχίζουν ήδη νά τρέπωνται εις άτακτον φυγήν.

—  ’Εμπρός, παιδιά! φωνάζει διά τής κεραυνοβόλου 
φωνής του ό γηραιός λοχαγός, καί ζήτω ή Γαλλία.

Παρά τδ πλευρδν τοΰ άρχηγοΰ του, μεταξύ τών 
γενναιοτέρων μαχομένων εύρίσκεται ό Φραγκίσκος 
Λορμαίρ. Είναι ή πρώτη του μάχη, καί εύθύς έξ 
άρχής έβάδισεν εις τήν πρώτην γραμμήν. Διά τοΰτο 
ό λοχαγός του, έπωφελούμενος στιγμής σχετικώς 
ήσυχίας, άνέκραξε :

—  Εύγε μικρέ, συγνώμη^ διότι κακώς σ’ έκρινα. 
Δέν είναι λοιπόν άδύνατον, μέ πρόσωπον κορασιού, 
νά Ιχη κανείς θάρρος λέοντος!

Κατά τήν στιγμήν ταύτην, άραψ έφιππος, έξελθών 
εκ τίνος πυκνοΰ δάσους, 4 μέ τήν λόγχην άνά χείρας, 
έξώρμησε κατά τοΰλοχαγοΰ, δστις έξάπαντοςθά έφο- 
νεύετο, έάν μή δ Λορμαίρ, όρμών έμπροσθεν τοΰ, 
λοχαγοΰ του, έκάλυπτεν αύτδν διά τοΰ σώματός τψ



28 « Ν Ε Α  Ζ Ω Η »

και έδέχετο έν τώ μέσω τού στήθους το κτύπημα 
τοΟ Ιχθ-ροΟ.

Έ ξαλλος δ λοχαγός, ερρτψε μανιώδη κραυγήν, καί 
έν ω διά τής μιας χειρδς ύπεστήριζε τδν λειποθυμή- 
σαντα σωτήρα του διά τής άλλης έξεκένου τδ περί- 
στροφδν του κατά τοΟ ΐππέως.

Είτα άνεγείρας τδν πληγωθέντα έντδς των βραχι
όνων του, έφερεν αύτδν άμέσως μακράν τής μάχης 
καί τδν κατέθεσε1/  έπί γηλόφου, ύπδ τήν σκιάν φοί
νικας. ‘ Ο στρατιωτικδς ίατρδς δστις είχεν άκολουθήση 
αυτούς, έξεκούμβωσε τήν στολήν του μικροΟ ζουάβου, 
έσχισε τδ ύποκάμισόν του, καί έξήτασε τήν πληγήν.

—  Λοιπόν; ήρώτησε μετ’ άγωνίας δ λοχαγός. 
Αντί πάσης άπαντήσεως ό ίατρδς ¿κίνησε τήν κε
φαλήν.

—  Ούδεμία έλπίς!
—  Ό χι !·.·
Κρουνοί δακρύων άπετύφλωσαν τδν γηραιδν στρατι

ώτην. Διά πρώτην φοράν ό « άπτόητος » λοχαγδς 
έκλαιεν.

‘Ο Φραγκίσκος Λορμαίρ παρετήρησε τά δάκρυα 
καί έμειδίασε.

—  Παιδί μου, πτωχό μου παιδί! έψέλλιζεν δ γ η 
ραιός άξιωματικδς όλολύζων

Ό  άποθνησκων τψ Ινευσε νά πλησιάση τδ ούς του 
εις τά χείλη του καί χαμηλοφώνως έψιθ-ύρισεν

—  Ένθυμείσθε κατά τήν 28ην Μαίου 1871, τήν 
οικίαν έκείνην τής Belleville δπου ¿λυτρώσατε ένα 
όμ όσπ ον δον  άπδ του θανάτου; Είμαι ό πρωτότοκος 
υίδς τής οικογένειας ¿κείνης τήν όποιαν ¿σώσατε. 
Είς των άνδρών σας είχε προφέρη ένώπιόν μου τδ 
όνομά σας. Ουδέποτε τδ ¿λησμόνησα, καί σώζων 
ύμάς, ¿πλήρωσα, λοχαγέ, τδ χρέος τοΟ πατρός μου.

^ (M e lch io r  B on nefo is  ) Ρ. Γ. P.

E M ILE  R IC H E B O U R G

Μ ΕΛΑ I N A I ΟΦ Ρ Τ Ε Σ
( Συνέχεια  )

III

Κ Α ΤΟ ΙΚ ΙΑ  τού πρώην δικογράφου εύρισκετο 
είς τδ δεύτερον πάτωμα- Ή  οικία ¿σχημάτιζε 

γωνίαν, τά δέ παράθυρα έολεπον έκ τής μιας πλευράς 
είς τον μικρόν περίπατον καί έκ της έτερας είς την 
δεντροστοιχίαν. Επωφελούμενος της στιγμής καθ’ ήν 
ό δικογράφος έδιδε κατεπειχούσας δια:αγάς είς τδν ύπάλ“

} ωλον του, ό τραπεζίτης ωλθεν είς το παράθυρου καί 
παρετήρησε τήν νεαράν γυναίκα, η,τις δεν έβράδυνε νά 
έγερθή καί νά εξέλθω τού περίβολου, κρατούσα τδ παι
διού έκ τής χειρός. Είσήρχετο ήδη είς τήν δενδροστοΓ 
χίαν. ‘Ο  Κάρολος μετέβη ταχέως είς τδ έτερον παρά
θυρου. Έ π ί τινας στιγμάς, ήδυνήθω νά παρακολούθηση 
αυτήν διά των όφθαλαών, κατόπιν τήν είδεν εισερχομέ
νων εντός οικίας, της όποιας είή,τασε μετά προσοχής τήν 
πρόσοψιν όπως δυνωθή νά τήν αναγνώριση.

’Αλλά ποίαι ήσαν λοιπόν αί προθέσεις του ; 
Ο ύδ’ αύτός ήτο είς θέσιν νά εϊπη !
ΙΙερί τούτου μόνον ήτο βέβαιος, ότι ή ωραία νεαρά 

γυνή τδν είχε μαγεύσω κυριολεκτικούς καί τον έκαμε νά 
δοκιμάσω συναισθήματα άγνωστα έως τώρα δι ’ αυτόν-

Έ πί ήμίσειαν ώοαν, συνωμίλησε περί τής ΰποθέσεώς του 
μετά τού πρώην δικογράφου' είτα κατέλιπεν αύτδν λέγων'

—  Θά έρχοιμχι νά σάς βλέπω.
—  ‘ Οπόταν εύαρεστήσθε, αγαπητέ κύριε' είμαι 

πάντοτε είς τάς διαταγάς σας.

Ό  Κάρολος Λιβρέν είσήλθεν είς τήν δενδροστοιχίαν' 
έσζω πρός στιγμήν πρδ τής οικίας έν η είχεν ιδω εισερ
χομένων τή,ν ώραίαν του άγνωστον, διηύθυνε τά  βλέμ
ματά του πρός ο/α τά πατώματα, ώσεί ήλπιζε νά ίδω 
αυτήν έμφανιζομένων, είτα έξωκολούθωσε τον δρόμον του. 
Είς τήν εσχατιάν τής δεντροστοιχίας έπέβω άμάίη,ς 
όπως έπανέλ.θη οίκαδε· Καί ένώ ή άμαξα διηυθύνετο 
πρός τό κέντρον τών Παρισίων, ό νους του έπανήρχετο 
είς τό έπεισόδιον τό οποίον ουδόλως έπεδιώκεν, άλλ ’ οπερ 
σοβαρώς νϋν άπωσχολει αυτόν.

ΙΙάραυτα κατελήφθω ύπδ τών αυτών σκέψεων ΰφ’ ών 
καί έν τώ μικρώ περιβόλω, καί έψιθύρισεν:

Είναι νπανδρευμένη καί έχει παιδίον' είναι λυπηρόν !
Ή  φρόνωσις τώ επέβαλλε νά μή σκέπτωται πλέον 

αυτήν, νά μή ανακαλώ πλέον εικόνα ωτις καθίστατο δι’ 
αυτόν άλωθές βασανιστήριον καί νά θέση τέρμα είς τδ 
έπεισόδιον τούτο. Αλλά κά'τι τι τώ έ'λεχεν έπιτακτικώς. 
’Ό χ ι, πρέπει νά τήν έπανίδως.

Χωρίς νά δυνωθή νά εννοήσω ακόμη τί έδοκίμαζεν, δ 
νεαρδς τραπεζίτης ήτο βαθύτατα συγκετκιντ,μίνος.

Ω ! ούδόλ ως τώ έπήρχετο ή ιδέα νά άποπλανήση 
τήν νεαράν ταύτων γυναίκα, ή όποια ήτο μή,τηρ, νά 
ταράξη τδν βίον της, νά συντρίψρ αυτήν αιωνίως, ίσως, 
νά καταστρέψω τήν χαλήνων τού οίκου τως. ’Αλλά, τότε, 
τί ήθελε; Πράγματι, δεν τό έγνώριζεν Ήθελε νά
μάθω τις ήτο ή νεαρά αύτη γυνή, τί έκαμνε  τί έκα-
μνεν ό σύζυγό? τως.

Τούτο βεβαίους ήτο λίαν παράδοξος περιέργεια, άλλ’ 
ή οποία δι’ αυτόν ¿δικαιολογείτο ύπδ τού ενδιαφέροντος 
οπερ τώ ένέπνεον ή μήτωρ <καί τό παιδίον.

Δέν ήθελε νά ομολογήσω έαυτώ ό’τι καί άλλο Ζ1 ύπήρχεν 
έκτος τού ένδιαφέροντος τούτου, ω βαθεία τουτέστιν έντύ- 
πωσις ήν ω νεαρά γυνή είχε παραγάγω έν τή καρδιά τον.
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Τήν εσπέραν, έν τώ δωματίω του, αντί νά κατα* 
κλιθή κ.ατά τήν συνήθη ώραν, ήνοιςε τό συρτάριον ένδς 
επίπλου έξ ου έ'λαβε μακράν δέσμην επιστολών

Ή σαν αί έπιστολαί άς είχε λάβω παρά τού πρεσβυ
τέραν αδελφού του κατά τά τρία έτη τής έν Γερμανία 
διαμονής του.

Άνέγνω αύτάς έκ νέου, τήν μίαν μετά τήν άλλων, 
καί όχι άνευ ζοιηράς συγκινήσεως έπί τή άναμνήσει τού 
αδελφού του, διότι άνά πάσαν στιγμήν ¿σπόγγιζε τούς
οφθαλμούς του.

Έ ν πάσαις σχεδόν ταίς έπιστολαίς του, χωρίς νά 
ονομάζω αυτήν, ό Γεώργιος Λεορέν έκαμνε λόγον περί 
τήςφίλης του είς τδν Κάρολον, πλέκων δ ί αυτήν τά ωραι
ότερα έγκώμια. Αν καί ήτο άνευ περιουσίας, υποχρε
ωμένη νά έργάζηται όπως ζήση, έθεώρει αύτήν αξίαν νά 
γίνω σύζυγός του καί έπεθύμει παντί τροπω νά φανερέ,ίση 
αυτή τό τεκμήριον τούτο τού έ'ρωτός του" αλλά δυστυ
χώς οί γονείς του δέν είχον τήν αυτήν γνώμην. ’Έπρεπε 
νά υπομένουν. Καί μέχρι τής στιγμής καθ' ήν 5ά ήδύ- 
νατο νά καταστήσω γνωστάς τάς άμετακλήτους προθέ
σεις του, ήσαν ήναγκασμίνοι αυτός καί εκείνη, νά κρύ- 
πτωσι τήν ένωσίν των.

Μετ’ ιδιαιτέρας όλως προσοχής ό Κάρολος Λεορέν 
άνέγνω τήν επιστολήν τούτην, έν ή ό αδελφός του τώ 
έδιδε τήν εικόνα τής φίλως του.

« Είναι τώρα είκοσι δύο ί-ών » ,  έγραφε.
Κατόπιν ήρχετο τό διάγραμμα τής είκονος, καί εννόει 

τις ευκόλως ότι δ Γ  εώργιος Λεορέν ήρέσκετο περιγρα
φών λεπτομερώς τά χαρακτηριστικά τού κάλλους έκείνης, 
ητις ή,το τή αντικείμενου τού έρωτός του, τής λατρείας 
του.

Έ κ  νέου καί περισσότερον ή έν τώ περιβόλω, ό 
Κάρολος έξεπλ,άγω έκ τής μεγάλως ομοιότητας τής ύπαρ- 
χούσως μεταξύ τής νεάνιδος ταύτης, ήν ό αδελφός του 
είχεν αγαπήσω, καί τής μωτρός τού μικρού Ανδρέου.

Περί τών μελαινών όφρύων, άναφέροντο τά έξής έν 
ταίς έπιστολαίς:

« Λέγουσιν οτι αί μεταξύ τών δύο οφθαλμών συνε- 
νουμεναι όφρυες είναι 'σημείου ζηλοτύπων καί μνη,σικά- 
κων αισθημάτων.

Τούτο είναι δυνατόν. ’Αλλά, παρά τή φίλω μου, 
σωμαίνουνι περιπαθή τρυφερότητα, άφοσίωσιν, αύτα- 
πάρνησιν. Δέν λέγω ποσώς ότι είναι αδύνατον νά γίνω 
ζωλοτυπος, αφού ή ζωλοτυπία προέρχεται κυρίως έκ 
τού φόβου αήπως σέ άπατά τδ πρόσωπον τδ όποιον 
κεκτησαι καί τό όποιον αγαπάς" άλ.λά τοσω είναι ή καλω- 
συνω τής καρδιάς τως όίστε ουδέποτε δύναται νά είσδύσω 
έν αύτή τό μίσος )).

Ό  Κάρολ.ος είχε περαζώση τή,ν άναγνωσίν του' 
έχων τούς οφθαλμούς προσωλωμένους έπί τών πρδ αύτού 
εκτεθειμένων έπιστολών, έσκέπτετο.

—  Πτωχή κόρω I έψιθύρισε, τί νά άπέγεινεν !

Ισως άπέθανεν όπως ό αδελφός μου! Έ άν ζή είσέτι, 
θά είναι τώρα είκοσι επτά έτών.

Καί μετά θλίψεως έπανέλαβε :
—  Πτωχή κόρω · τί νά άπέγεινεν !
Έδίπλωσεν έκ νέου τάς ¿πιστολάς, άς έθη,κεν έν τώ

σύρτει καί έξωπλ,ώθω έπί μιας έδρας.
Τότε ήρξατο έκ νέου σκεπτόμενος τήν νεαράν γυναίκα 

τού μικρού περιβόλου τής Ώτέίλ καί έξεπλάγω διότι δέν 
είχεν άκόμω αποτείνω έαυτώ τήν τόσον φυσικήν άλλως τε 
έρώτωσιν : τίνα ήλικίαν άρά γε νά έχω;

—  Δέν είναι μεγαλυτέρα τών δέκα οκτώ έως δέκα 
έννέα έτών, είπε καθ’ έαυτόν.

Καί μετά σκέψιν:
—  Α λλ ’ όχι, είναι αδύνατον, αφού τό τέκνον τως 

είναι τεσσάρων έτών καί ήμίσεος. Δέν δύναται νά παρα- 
δεχθή τις ό’τι ύπανδρεύθη είς ήλικίαν δέκα τεσσάρων 
έτών. Ίσω ς ύπανδρεύθη δέκα εξ έτών" εν τοιαύτη περι- 
πτώσει είναι έίκοσιν ένδς έτών περίπου. Έ  λ.οιπόν! Δέν 
φαίνεται τοιαύτης ηλικίας καί θά εστοιχημάτιζον ότι δέν 
είναι μεγαλυτέρα τών δέκα όκτώ ετών. Καί όμως, καί
ομως

Τά παιδίον μοί άποδεικνύει τήν πλάνων μου.
Καί ό Κάρολος Λεβρέν, μή άντιλωφθείς ότι ήτο με

σονύκτιον, έβυθίσθω είς βαθείας ονειροπολήσεις.
Τήν επομένων ό νεαρδς τραπεζίτης άπωσχολήθω καθ ’ 

όλων τή,ν ήμέραν μέ τάς υποθέσεις τού οίκου του. Τήν 
μεθεπομένων όμως, αφού είργάσθω όλων τήν πρω'ΐαν 
μετά τών άνωτέρων ύπαλλήλων του καί προεγευμάτισε 
μετά τής μωτρός του, έπέβω άμάξως, λέγων είς τόν 
αμαξηλάτην νά όδωγωσω αυτόν είς τήν Ώ τέΥ λ.

Α ν  καί είχεν άπαλλαχθή τής φροντίδος τών .ύπο* 
θέσεων, ούχ’ ώττον έξηκολ.ούθει νά έχω τήν κεφαλήν 
πλήρω σκέψεων" αλλά νύν έσκέπτετο τήν ώραίαν μελ.α- 
χροινήν γυναίκα καί όχι τάς τραπεζιτικάς έργασίας. 
Έμελλε νά έπανίδω αύτήν' τδ ήλπιζε τούλάχιστον.

Καί κατ 'αύτήν τήν φοράν δ καιρός ήτο ωραίος, τδ διά
στημα διη,νύθη ταχέως καί ό νεανίας κατήλθε τής άμά
ξως είς είκοσι βημάτων άπόστασιν τής οικίας όπου κατώ- 
κει ή ωραία του άγνωστος.

Τό ώρολ.όγιόν του ¿δείκνυε μίαν ώραν καί ήμίσειαν.
—  Θ ά είναι άκομω είς τήν οικίαν τως, έσκέφθω.
Ήδύνατο νά βεβαιωθή έρωτών τόν θυρωρόν.
Τούτο ακριβώς έμελλε νά πράξη, ότε δευτέρα σκέψις 

άνεχαίτισεν αυτόν. Πώς θά ώμίλει είς τδν θυρωρόν περί 
τής νεαράς γυναικός, ως ήγνόει καί αύτό τό όνομα; Δέν 
θά προσέβαλλε τή,ν ύπολωψιν αυτής, διακινδυνεύων συγ
χρόνως νά καταστώ γελοίος;

Διήλθε ταχέως πρό τής οικίας, έφθασεν είς τήν εσχα
τιάν τής δενδροστοιχίας καί παρετήρησε μετά προσοχής 
έν τώ μικρ'ύ περιβολ.ω όπου τινές έκάθωντο έπί τών 
εδράνων, άλλ’ ούχί έκείνω καί τό παιδίον, ,
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—  Σχεδόν ουδέποτε έρχεται ενταύθα, ¿ψιθύρισε, 
μο'ι το είπεν' εις το Δάσος τής Βουλώνης συνηθίζει να 
όδηχή το παιδίον' μο'ι φαίνεται καλύτερον να τή,ν περι- 
ιχένω εις το Δάσος.

Αιηυθύνθη προς τή,ν έξοδον της Ώ τέ 'ίλ  αποφασι
σμένος να περιμενρ εκεί έπί μίαν 'ώραν και πλέον.

Ή  υπομονή του δέν υπεβλήθη εις τόσον μακράν 
δοκιμασίαν. Μετά πάροδον είκοσι λεπτών είδεν έμφανι- 
ζομενην τήν νεαράν γυναίκα, καί ή καρδιά του ήρχισε 
νά πάλλη λίαν ίσ'/υρώς. Ενώπιον αυτής, έχων τούς 
βραχίονας φορτωμένους μέ ένα μικρόν κάδον, εν μικρόν 
χειραμ.άίιον καί εν μικρόν πτύον, το παιδίον έτρεχεν, 
ήρχιζε τά παιγνίδια του.

Οπως μη, ϊδη αύτδν ή νεαρά γυνή καί έννοή,στ, ότι 
ευρίσκετο έκεϊ περιμένουν αυτήν, ο Κάρολος έκρύβη όπι
σθεν θάμνων.

Ή  ωραία άγνωστος καί το παιδίον διέβησαν.
‘ Ο νεανίας έςηλθε τότε τής κρύπτης του καί ήκο- 

λούθησεν αυτούς εξ άποστάσεως. ‘ II νεαρά γυνή ήκολ.ού- 
θησεν ατραπόν τινα καί μετ' ολίγον εκάθησεν έπί αγρο
τικού εδράνου ευρισκομένου έν σκιά. ‘ Ο μικρός Άνδρέας 
ώπλισμένος διά τού μικρού του πτύου, ήρχισε νά σκάπτη 
τήν άμμον.

‘ Ο Κάρολος Λεβρέν, με μειδίαμα επί τών χειλέων, 
επ/,ησιασε τήν νεαράν γυναίκα.

—  Κ αλημέρα σας, κυρία' είμαι ευτυχέστατος διότι 
σάς συναντώ.

Αύτη ήγειρεν άποτόμως τήν κεφαλ.ήν καί ή,ρυθρίασεν ■
Συγχρόνως, τό παιδίον αναγνώρισαν τον κύριον 

έδραμε προς αυτόν, τείνον τούς μικρούς του βρογίονσς
‘Ο  νεανίας έ'κυψεν, ήγειρε τό παιδίον καί τό ήσπάσθη 

έπί τών δύο παρειών.

‘ Ο μικρός Άνδρέας έλαοε καί πάλιν το πτύον του 
καί ήρχισε νά πληροί άμμου τον μικρόν κάδον καί τό 
μικοόν χειραυ.άίιον.

—  Κυρία, είπεν ό Κάρολος πρός τήν νεαράν γυ 
ναίκα ητις κατελάμβανε τό ήμισυ του εδράνου, μοί 
επιτρέπετε νά καύήσω πλησίον σας ',

—  Τό εδρανον τούτο ανήκει εις ολον τον κοσμον, 
κύριε, άπεκρίθη, άποσυρομίνη ολίγον' δέν έχω το 
δικαίωμα νά σάς το απαγορεύσω.

‘ Ο Κάρολος εκάθησεν.
Εκείνη έξήχαχεν έργόχειρον έκ μικρού κανίστρου καί 

ήρχισε νά κεντά, άλλ. αί χεϊρές της έτρεμον' έφαίνετο 
στενοχωρημένη έκ τής παρουσίας τού νεανίου. Ά λλα  καί 
ούτος δεν ευρίσκετο εις καλυτέραν θέσιν. Ή το συγκε- 
κινημένος καί ή καρδιά του έπαλλε σφοδρότερου ή πριν.

Μακρά σιωπή έπεκράτησεν. Έ πί τέλους ο Κάρολος 
έλαβεν έκ νέου τον λόχον.

—  Κυρία, είπε μετά δισταζούσης φωνής, μέ κίνδυνον 
νά φανώ αδιάκριτος, έπεθύμουν νά σας άπευθύνω μίαν 
έρώτησιν,

—  ’ A  !... Καί περί τίνος πρόκειται, κύριε;
—  Δέν φαίνεσθε νά είσθε μεγαλύτερα τών δέκα οκτώ 

έτών.
—- Καί λοιπόν, κύριε;
—  Εις ποιαν ηλικίαν τότε υπανδρεύθητε ;
Δέν ήδυνή,θη νά μή γελάση, δεικνύουσα δύο μεγαλ.ο- 

πρεπείς σειράς λευκών όδοντων, διαφανείς ώς μαργα
ρίτας.

—  Αλλά, κύριε, άπεκρίθη, δεν είμαι υπανδρευμένη
—  Δέν είσθε υπανδρευμένη! άνεφώνησε, μ.ή ζητών 

νά κρύψη τή,ν εκπλ.ηίίν του. 'Αλλά, άλλα, ¿ψέλλισε 
τό παιδίον τούτο - ..

—  ‘ Ο  Ανδρέας είναι ανεψιός μου, κύριε.
Ό  νεανίας ή,σθάνθη αμέσως ανακούφισα.
‘ Η θεία τού μικρού Ανδρέου εςηκολούθησε:
—  Μέ καλεί μητέρα ϋιότι τοϋ γρησιμ.εύο) ώς μήτηρ.
—  Ά λ λ ’ ή μήτηρ του ; ήρώτησεν ό Κάρολος.
Ή  νεάνις έίέπεμψε στεναγμόν καί οί οφθαλμ.οί της 

έπληρώθησαν δακρύων.
—  Απέθανεν, άπεκρίθη ·
—  Ά  !
—  'Απέθανεν ολίχας ή,μέρας μετά τή,ν γέννη,σιν τού 

τέκνου της' ήτο αδελφή μου.
— Είναι λυπηρόν- Καί ό πατήρ του ;

—  ‘ Ο πατήρ'. Δέν ήξεύρω... Ουδέποτε είδον αυτόν.
Ουδ’ αυτό τό όνομά του γνοιρίζω.
Καί περάνασα τάς λέξεις τούτας, έϊτίναςε καί έκλι

νε τή,ν κεφαλήν.
—  Δεσποινίς, είπεν ό νεανίας ζωηρώς καί λίαν συγ - 

κεκινημένος, αφύπνισα εν ήμίν, πολύ άδεξίως, θλ.ιοεράς 
αναμνήσεις' συχχωρήσατέ μοι!

Ήχειρεν έπ ’ αυτού τούς ιωραίους υγρούς οφθαλμούς 
της, εμειδίασεν ή,δέως καί θλιοερώς, άλλ. έμεινε σιωπηλή-

( "Ε πεται  συνέχεια )

Κ  Κ.
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Ε Π Ι Γ Ρ Α Φ Η

’ ΚνΟάόε ιιεΐτηι

Β α σ ι λ ι κ ή  Τ ρ α ϊ α ν ο ύ

έτών ι 0.

‘ Ελληνίς ’Ορθόδοξος Χριστιανή, ίδίοις όμμασι τον 
μαρτυρικόν θάνατον τού συζύγου αυτής Τραϊανού, 
έτών (55, καί τών υίών της Στεργίου έτών 2(3 καί 
’Αναστασίου έτών 24, κρεουργηθέντων ύπό Βουλγά
ρων τη 15η Αύγούσιου 1904, έν Γραδοβορίω ίδοΰσα, 
καί αυτή ποικίλαις βασάνοις δποβληθείσα, ύπέκυψεν 
αύταίς, ένταύθα τελευτήσασα τη 27η Αύγουστου, 
καί νεκρά έτι ύπό βέβηλων Βουλγαρικών χειρών ύπε- 
ξαιρεθεισα καί άντεθνικώς άλλοθι γαίης ταφεϊσα 
έξετάφη καί έτάφη ένθάδε ύπό τών αδελφών αύτής 
Ελλήνων ’Ορθοδόξων Χριστιανών τη 28η Αύγούστου 
1904, εις μαρτύριον αιώνιον καί μνήμην άίδιον!

Ε Π Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α
  -

Σκυθικής θηριωδίας άπνουν ήδη κείμαι θύμα,
Δίς ταφεϊσα, δις βληθείσα εις τό τού θανάτου μνήμα! 
Θύμα τών υίών τού σκότους, τών έχθρών τών λαμ

πηδόνων
τού Χριστού καί τής ‘ Ελλάδος τών ‘ Ελλήνων Μακε-

δόνων!

Σύζυγον καί τέκνα είδον έν βασάνοις τελευτώντας·
Εις πΰρ· είδον μέσω φρίκης ριπτομένους, έτι ζώντας. 
Τών Βουλγαρικών θηρίων δολοφόνον τήν κοπίδα,
Εις τά στήθη μου ήσθάνθην κόπτουσαν ζωήν

κ’ έλπίδα!

Μάρτυς έθνους καί θ-ρησκείας ήρεμος ένθ-άδε κείμαι, 
Καί παράδειγμα τοίς πάσι πίστεως μονίμου είμαι. 
Στήθι, διαβάτα, στήθι! σέ προστάζει ή πατρίς σου! 
Γνώριζε : Ό  θάνατός μου ¿ίναι ή ζωή κ’ έλπίς σου!

θεσσα.Ιονίχη, 2 8  Αύγουστον 1 90 4 .

Σ Τ Α Μ Α Τ 0Π 01Ά 0Σ

Ή  αίττοκρατορ«κίι ίπαιτλις τών Γ  ιβοίφων.

(Villa H A D R IA N  A) — νπο  I». GUSM AN.
— f—  *

Ο εσχάτως έκδο&έν έργον τού P. Gusman είναι 
εμβριθής μελάτη τών σωζομένων έρειπίων τής 

αυτοκρατορικής επ.αύλ.εως τών Τιβούρων, μοναδικής εν 
τη άρχαιίτητι διά τό μέγεθος καί τον έν αύτη περιεχο* 
μενον πλούτον- Τό βιβλίον τούτο οφείλει νά είναι ό 
σύντροφος τών περιηγουμένων τά Τίβουρα. Εύρίσκει τις 
έν αυτώ άρίστην περιγραφήν τής αυτοκρατορικής ταύτης 
επαύλ,εως καί λαμβάννει ιδέαν τών V lllae Ul'banaC 
τών Ρο>μαίων ών εγεμε σύμπασα ή Ιταλία, ή Γαλα
τία, ή Ισπανία, ή βόρειος ’Αφρική, ένί λ.όγω όλ,όκλ.ηρος 
ή αχανής τών Ρωμαίων αυτοκρατορία.

Α ί villae αυται άνηγείροντο συνήθως επί τών ορίων, 
παρά τάς οχθας λιμνών, ή πλησίον τής θαλάσσης. 
Δύσκολων αποβαίνει σήμερον νά φαντασθώμεν σύνολ,ον 
οικοδομημάτων πλουσιωτέρων και ποικιλ.ωτερων τών 
άπαρτιζόντων ρωμαΊ'κή,ν έ'παυλ.ιν' μέ τούς υψηλούς 
δηλαδή πύργους της, τά πολυδάπανα πτηνοτροφεία της, 
έν οίς τά σπανιώτερα τών πτηνών διετρέφοντο, με τάς 
παλαίστρας της καί τα λ.οιπά δευτερεύοντα παραρτή
ματα, μέ τούς εκτεταμένους κήπους της, έν οίς ρύακες, 
πηγα,ί, πίδακες εύρίσκοντο εν αφθονία προσδίδοντες 
ιδιαιτέραν γοητευτικήν ωραιότητα. Τά σχέδιον τών οικη
μάτων τούτων ήτο γενικώς περίπου τό αύτο, εκτός 
μεταλλαγών έπιβαλλομένων ύπό τών τοπικών συνηθειών 
καί τών κλιματολοχικών απαιτήσεων. ·  »

Γνωστάν είναι ότι ή βασιλίς τών έπαύλεων —  άς μοί 
έπιτραπή ή έκφρασις —  ή, Vlila Hadriana έκτίσθη 
ώς τό όνομα δεικνύει ύπό τού αύτοκράτορος Άδριανού, 
όστις ή,θέλησε νά περιλάοη έν αύτη άπομίμησιν τών δια~ 
σημοτέρων άρχιτεκτονικών έργων καί θελα.τικωτέρων 
τοπείων τών χωρών, άς έπεσκέφθη. Τό Πρυτανεϊον, 
τήν Ακαΰημίαν, τήν ΙΙοικίλην Στοάν τών Αθηνών, τον 
Κάνωπον τής Αίχύπτου, τήν κοιλάδα τών Τεμπών τής 
Θεσσαλίας. Σήμερον τρία μόνον δύναται ό επισκέπτης 
ασφαλώς νά διακρίνη' τή,ν κοιλάδα τών Τεμπών, τήν 
Ποικίλην Στοάν καί τόν ΚάνοΑον. ΙΙέριξ αυτών έτερα 
οικοδομήματα ήγείροντο · Τό ελληνικόν θέατρον, έν 
ώ έδιδάσκοντο ελληνικά έρχα, τό λατινικόν, έν ώ 
λατινικά, τό ’ ίΐδείον, ή Βιβλιοθήκη, τό Στάδιον πλ.η- 
σίον τής Ποικίλης Στοάς, καί μυστηριώδες υπόγειον 
« Ά δη ς » ονομαζόμενου.

Έ κ  πρώτης οψεως δύναται τις νά νομίση ότι ό 
‘Αδριανός έκαμεν απλώς δουλικήν άντιχραφήν. ‘ Ο  κ.
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Gusman όμως εν τώ έργω του άποδεικνύει οτι τα. 
πάντα διερρύθμησε προς την Ρωμα ϊκήν καλαισθησίαν, 
άσαγαγών τον δόλον, στοιχείου σπάνιον εν τγ  ελληνική 
αρχιτεκτονική, χαρακτηριστικόν δέ της ρωμαϊκής. 
Κατώρδωσε μιμούμενος να μείνη πρωτότυπος, να όημι- 
ουργήση ενότητα, ρυθμόν ίδιον. Το δέ σπουδαιότερον 
διά της πρός την τέχνην λατρείας και τού ενθου
σιασμού του, καπόρδωσεν άφ ’ ενός.μέν να ανακοπή 
την παρακμήν αυτής, άφ’ ετέρου δέ να μάς διαφυλάζη 
πληθώραν απομιμήσεων έργων πρωτοτύπων απολω
λότων διά παντός.

Π . Α. Π.

 ------

Ώ ρ έλ ε ια »  έκ της μελέτης των 'Ε λλη νικώ ν  
Γ ρ α μ μ ά τω ν .

Έ κ τοϋ λόγου τού έκψωνηθέντος κατά την τελευταίαν 
γενικήν Συνέλ,ευσιν υπό τού Κ . Pottier, προέδρου τού 
Συλλόγου πρός ένθάρρυνσιν τών Έλλπνικών σπουδών 
εν Γαλλία, άποσπώμεν περικοπάς, έναίς ό ρήτωρ προσ
παθεί νά κατάδειξη τάς έκ τής μελέτης τών αθανάτων 
έργων τών προγόνων μας προκυπτούσας ώφελείας' θεωρεί 
αύτά εξαίρετον μέσον πρός μόρφωσιν πνευμάτων καί 
χαρακτήρων καταλλήλων νά προσαρμοσθώσιν εις τάς 
συνεχώς μεταόαλλομένας συνθή,κας τού βίου τών λαών.

■* 'Ό ταν βλ.έπη τις τό πλήθος τών έξάρχων τού πνεύ
ματος ούς ai έλληνικαί μελ.έτα.ι έμόρψιωσαν εν τη 
χώρα μας, ιστορικούς δηλονότι, γλ.ωσσολ.ογους, φιλο
σόφους, άρχαιολόχους, καλλιτέχνας, φιλ,ολοχους, όταν 
γνωρίζγ τον βίον των, τόν τε δημόσιον και τον ιδιω
τικόν, την διαγωγήν των, εν τε τη οικογένεια καί τη 
πολ ιτεία, βεβαίως θέλει πεισθή ότι τά ελληνικά γράμ
ματα ώψέλησαν αυτούς. Καί εάν τις τούς ήρώτα πόθεν 
ήντλ.ησαν τή,ν έννοιαν ταύτην τού πλήρους δράσεως καί 
σώφρονος βιου των, θά ή,δύναντο νά άπαντήσωσι όει- 
κνύοντες τά βιδ/Ια των, όπως άπιτντκσεν ό γηραιός 
Ρωριαϊος, όστις κατηγορηθείς επί μαγεία, έφερε προ 
τού λαού τά άροτρά του μέ τήν στίλβουσαν ίννυν, καί 
τούς εύρώστους υιούς του λ.έγων'· « ’Ιδού τά φίλτρα μου».

‘Υπερανω τής ανατροφές ταύτης λέγει ο κ. Pottier, 
ρορφοϋται παρά πολλοίς εν είδος « θρησκείας τοϋ ωραί
ου )) λατρείας άπευθυνομένης τόσον εις τό ηθικόν κάλλος 
όσον καί εις τήν αϊγλ.ην τών αντικειμένων τής αίσθήσεως.

( ( ‘ Ο  άνατραφείς δ ϊ ελληνικών έργων, μανθάνει νά 
περιφρονρ τδ άσχημον πανταχού όπου τό συναντά, καίτοι 
τό ιδεώδες τούτο δεν αντιστοιχεί πλέον ακριβώς πρός τον

βίον τού Έλλκνικού λαού, μή άπηλλ.αγμένον ( όπως 
παρά πάσι τοίς λαοίς) σφαλμάτων, πλανών, έλ.αττω- 
μά.των, ελλείψεων, οφείλει έν τούτοις εις τήν Έλλα’δα 
ό,τι έχει καλλίτερον, διότι έμπνέεται έκ τού διαυγούς 
πνεύματος της καί τών πρός τήν πρόοδον προσπαθειών, 
διότι λαμβάνει ώς οδηγόν τούς σοφούς εκείνους ών τινες 
υπήρξαν τά διαυγέστερα πνεύματα έζ όσων ό κόσυ.ος 
έγνώρισεν. ‘ Υ περάνω ακόμη τής πραγματικής Έλλα'δος 
μία ιδανική Ελλάς, είδος πατρίδας τοϋ καλοϋ, μορ- 
φούται τοτε παρ' εκαστω ημών καί διέπει τό εσωτερικόν 
μας ον.

Τοιαύται είναι, κύριοι, αί ώφέλειαι άς προσπορίζεσθε 
έκ τής διαρκούς μελέτης τής αρχαιότητας. ’Αντί νά σάς 
άπομακρύνη τοϋ παροντος, ή άρχαιότης σάς επαναφέρει 
διαρκώς καθιστώσα αυτό άντιληπτότερον, αναιρούσα τόν 
μάταιον τού χρονου φραχμόν όστις ύψούται μεταξύ ήμών 
καί εκείνων, οϊτινες δέν ύπάρχουσι πλέον, θέτουσα προ 
όφδαλμών σας τόν εσωτερικόν ειρμόν τών ανθρωπίνων 
πραγμάτων ■ Ή  μεγάλ.η λέςις τών νεωτέρων χρόνων, 
ή άλληλ,εγγύη, δέν εφαρμόζεται μόνον έπί τών ζώντων, 
ενώνει έν ένί καί αυτώ άδελφίκώ αισθήματι, όλους 
εκείνους οϊτινες υπήρξαν (( άνδρες καλής θελήσεως » 
άλλοτε καί σήμερον■ Καί είναι 'Έλλκν έκεΓνος όστις 
πρώτος άνεκήρυξε καί έπψεσε τό συνεχές τής ανθρώπινης 
προσπάθειας, είναι ό ΙΙερικλπς, όστις έν τώ έπικηδείω 
λ,άγω ον μάς διέσωσεν ό Θου/.υδίδης (  3 6  ] Ι , )  δεικνύει 
τήν Αθήνα’ ϊκή,ν πατρώα δημιουργηθεισαν διά τού 
τριπλού μοχλού τών προγόνων, τών πατέρων καί τών 
πολιτών. 1 Ωραία διατύπωσις σκέψεως, πτις δέν έγκλ.είει 
μόνον τή,ν ιστορίαν ενός λαού, αλλά τήν ιστορίαν τής 
όλ.ης ανθρωπότητας ».

II. Α. II.

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ  Ρ Α Φ Ι  K O Ν Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 28 — Έγένετο ή μεγίστη μεταξύ Ρώσ- 
σων καί’Ιαπώνωνμάχη έν Αιάο- 
Γιάγκ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 —  Έγεννήθ-η ό διάδοχος της 
Ιταλίας ονομαστείς Ούμβέρτος 
πρίγκηψ τοϋ P ié m o n t .

9 ζ?


