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τι'ιν ίο κ έρ α ν  τη ς  ϋ'2ας Λ οειιβρ ίον  έν ΙΙα ο η ϋ ο ις  

έν ΙΙο ΐ.ιτ ικ ω  u v n u o d i 'v u  το ν  ίιο ω ο ς .

Γιατί τά χείλη σας κλειστά ; γιατί βουβδ το στόμα ; 
γιατί χ λω μ ά?α  νεκρική ; γιατί θανάτου χ ρώ μ α  ;
Ποιο μαδρο σάς ¿μάρανε τά σπλάγχνα καρδιοχτύπι; 
Σάν ποιος νάνε δ πόνος σας ; Ποια ή κρυφή σας λύπη ; 
Τ δ  ξέρω· βλέπω τον" καϋμδν δποδ βαθειά σάς τρώει 
καί τής ψυχής σας τδ σεμνδ γνωρίζω  μοιρολόι.

Μαδρο πουλί μάς έφερε τδ μαδρο μήνυμά του 
άπδ τδν τόπο τής σκλαβιάς τδν ένδοξο ’κεΐ κάτου, 
ποδ τής Ε λληνικ ής ψυχής μοσχοβολάει τδ μδρον, - 
ποδ τδν ποτίζουν δάκρυα καί αίματα μαρτύρων, 
π ώ ς τδν Μ Ε Λ Α  μάς σκότωσαν, τδ τίμιο παλληκάρι, 
τδν δοξασμένον άρχηγό, τδ άτρόμητο λειοντάρι!



Ινλάψετε δάση και βουνά! κλάψτε λαγκάδια, κάμποι 
τδ παλληκάρι τδ άφοβο ποΰ πειά με σάς δέν λάμπει !
Α ς γονατίση δ Ό λυμ π ος για να τδν προσκύνηση ! 

άς τόνε κλάψη δ Κίσσαβος κ  ή Ό σ σ α  άς τδν Ορηνήση ! 
ας βουβαθοΰνε τα πουλιά, άς πέσουν τά λουλούδια, 
κι’ άς τδν υμνήσουν ’ στά βουνά τά κλέφτικα τραγούδια !

Δεν θ ά  βροντήση πειά ποτέ τ ’ άνδρείο του τουφέκι- 
και γρήγωρο σάν άστραπή καί σαν άστροπελέκι 
τδ βόλι του δέν θά σκορπά ποτέ του πειά τδν φόνον 
βαρβάρων Τούρκων καί αισχρών βουλγάρων δολοφόνων 
δέν θά σκορπίση πειά ποτέ παρηγοριά κ ’ έλπίδα 
’στους σκλαβωμένους αδελφούς, ’ στη δούλη μας Πατρίδα !

Ι Ι α ϋ λ ε  Μ ε λ ά ! αθάνατο τού έθνους μας καμάρι ! 
ποΰ πήγες μές τδ θάνατο μέ άφοβιά καί χάρι, 
ποΰ ολα τ ’ άφήκεν έρημα ή άτρόμητη καρδιά σου, 
τά πλούτη, τή γυναΐκά σου, τη μάνα, τά παιδιά σου, 
κ ’ επέταξες ωσάν πουλί μέ μόνο έλπίδα μία 
νά άποθάνης ένδοξος γιά τή Μακεδονία !

Π α ύ λ ε  Μ ελά  τρισένδοξε ! δ θάνατός σου μόνο 
μάς άναψε την πυρκαϊά ’ στού στήθους μας τδν πόνο ! 
κι’ έκεΐ ποΰ έπολέμαγες κ ’ έσκόρπιζες τδν τρόμο 
άκόμη κιάλλοι θάλθουνε ! μάς έδειξες τδ δρόμο ! 
ζηλέψαμε τδ άθάνατο ποΰ σέ στολίζει στέμμα 
καί πίσω θενά πάρωμε τδ άγιόν σου αίμα !

Κ αί δέν θ’ άργήσωμε πολύ. Α χ  πότε θάλθη ή ώρα 
νά άκουσθή το σήμαντρο 'στη δοξασμένη χώ ρα , 
καί νά σημάνη άνάστασιν ή  φλογερή καμπάνα 
ν’ άφίνη Ί] μάνα τδ παιδί καί τδ παιδί τή μάνα, 
καί εϊς τους τόπους τής τιμής, τής δόξης, τής άνδρείας 
νά άποθάνωμε 'όλοι μας δπέρ Μακεδονίας ; !

Σ τ ο  ΙΙάνθεον τοΰ ΙΙαρνασοΰ, ’στάθάνατο Παλάτι 
ποΰ ή Δόξα πάντα ακοίμητη τούς ήρωας φυλάττει, 
μέσα σέ τρόπαια μαχών ποΰ δέν τά  σβύνουν χρόνια, 
σέ καρυοφύλλια άνάμεσα, τσαπράζια καί μιλλιόνια. 
ευγνωμονούσα ή Πατρίς μέ τδ χρυσδ κοντήλι 
τδ όνομά Σου έχάραξε ’ στήν τιμημένη Σ τήλη  !
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Μέσα ’στοΰ έθνους τή καρδιά σοδχει τδ Θρόνο στήση !
Δέν σέ σκεπάζει πένθιμο ’ κεΐ πέρα κυπαρίσσι, 
καί ούτε νεκρολούλουδα χλω μ ά  καί μαραμένα 
θ ’ άνθίσουνε’ στδν τάφο Σου, Π α ύ λ ε  Μ ε λ ά ,  γιά Σένα. 
Ή  Δόξα έκεΐ περήφανη μέ δάφνινα κλωνάρια 
πλέκει στεφάνια άμάραντα στά τίμια παλληκάρια !

»  _
Κ ι’ όταν περάσουν τής σκλαβιάς τά  μαυρισμένα χρόνια 
καί ή κατόπιν γενεαΐς καί τά κατόπιν ’γκόνια, 
τή μνήμη Σου θ ά  προσκυνούν μέ βουρκωμένα μάτια 
’ στής Δόξης θ ά  διαβάζουνε τάθάνατα παλάτια 
π ώς δ Μελάς καί τή στερνή τοΰ αίματος ρανίδα 
τήν έχυσε γιά τήν Τ ιμή, τήν ΙΙίστι, τήν Πατρίδα !

Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

‘Η Αίγυπτος, ή άρρήκτως συνδεδεμένη μετά τής 
ιστορίας τής άνθρωπότητος καί του πολιτισμού, ή 
εστία των τεχνών καί έπιστημών κατά τήν Πτολε- 
μαϊκήν έποχήν, δέν ήτο δυνατόν νά μή συ,δέση τδ 
ονομα αυτής μετά του χρονολογίου, ούτε νά άφήση 
τήν Ίουλιανήν μεταρρύθμισην άνέπαφον τής άνεξιτή- 
λου αύτής σφραγϊδος. Καί όντως δσοι των τής μαθη
ματικής κρατήρων έγεύσαντο, άμα ώς έν ταΓς άκοαίς 
αύτών ήχήσωσιν αΐ λέξεις Ίουλιανδν ήμερολόγιον ή 
Ίουλιανή μεταρρύθμισες, άμέσως έπέρχεται έν τή 
μνήμη τούτων δ τε αστρονόμος Σωσιγένης καί τδ ήμε- 
ρολόγιον των άρχαίων Αιγυπτίων, άμα δέ ένωτισθώσι 
του μην^ς Αύγούστου άμέσως άναπολοΟσιν δτι μία των 
άφορμών τής μεταβαπτίσεως τοΟ Σεξτιλίου μηνδς ήτο 
καί ή προσάρτησις εις τδ άχανές Ρωμαϊκόν κράτος 
τής Αίγύπτου. Ουδόλως λοιπόν παράτολμον ή παρα- 
κεκινδυνευμένον δτι ή Αίγυπτος έσφράγισε δι’ άνεξα- 
λείπτου σφραγίδος τδ χρονολόγιον τδ όποιον άκολου- 
θοΰσιν άπδ των αρχαιότατων χρόνων μέχρι σήμερον, 
πάντα τά εθνη,

Τδ άρχαιότατον ρωμαϊκόν χρονολόγιόν, τδ ύπδ του 
Νουμά συσταθέν, συνέκειτο άπδ 355 ήμέρας καί ήτο 
διηρημένον εις 12 μήνας κατά τήν έξής σειράν: Μάρ
τιος (πρδς τιμήν τοϋ Ά ρεω ς) εχων 31 ήμέρας, ’Απρί
λιος (έκ τοΰ α ρ επ Γ β  άνθεστηριών), Μάιος πρδς τι

μήν τής πρεσβυτέρας τάξεως του ρωμαϊκού λαοΟ) Ιχων 
31 ήμέρας, ’Ιούνιος πρδς τιμήν τής τάξεως τών νεω- 
τέρων Ιχων 29, Κουϊντίλιος δ 5ος μήν του ένιαυτοΟ 
εχων 31 ήμ. Σεξτίλιος δ 6ος Ιχων 29, Σεπτέμβριος 
29, ’Οκτώβριος 31, Νοέμβριος 29, Δεκέμβριος 29, Φε
βρουάριος Ιχων 28 ήμ. (πρδς τιμήν του θεοΰ του έξι- 
λασμοΰ ό όποιος έκαλεϊτο Ρείπιιιιε) καί τέλος ό 
’Ιανουάριος Ιχων 29 ήμέρας πρδς τιμήν τού διπρόσω
που θεοΰ Ίανοΰ (Μακρ. Κρόνια κεφ »XIII).

Ή ρχιζε δέ τδ ετος άπδ τδν Μάρτιον, διά τοΰτο βλέ- 
πομεν άπδ τοΰ ’Ιουνίου καί έφεξής μέχρι του Φεβρουά
ριου τούς μήνας δτι Ιχουσιν ονόματα δεικνύοντα τήν 
τάξιν αύτών έν τή σειρά τών μηνών του ένιαυτοΟ ώς 
Κουϊντίλιος, Σεξτίλιος.. ..

Διά νά έπανέρχωνται δέ οί μήνες εις τήν αυτήν 
ώραν του έτους, διότι τδ ρωμαϊκδν Ιτος ήτο βραχύτερον 
του ήμετέρου κατά 10 καί πλέον ήμέρας, είχον κατά 
τήν συνήθειαν τών άρχαίων ‘ Ελλήνων καί έμβόλιμον 
μήνα τδν όποιον έκάλουν Μερκεδόνιον (Πλουτ. βίος 
Καίσαρος κεφ. Κ ΙΧ ) τδν όποιον παρενέβαλλον,τετρά
κις έν διαστήματι 8 έτών, μεταξύ τής 23ης Φεβρουά
ριου καί 24ης του αύτοΰ, δίς μεν δι’ 22 ήμερών καί 
δίς διά 23 ήμερών. ‘Η παρεμβολή αυτη του Μερκεδο- 
νίου έγίνετο κατά τρόπον δλως περίεργον: μετά τήν 
23ην δηλονότι Φεβρουάριου έλογίζοντο Ιην Μερκεδο-
νίου, 2αν μΐχρ συμπληρώσεως αύτοΰ καί μετά
τούτον τήν 24 ην Φεβρουάριου μέχρι τέλους.

‘Η παρεμβολή του Μερκεδονίου καθώς καί ή φρον- 
τίς έν γένει τοΰ χρονολογίου είχεν άνατεθή εις τούς ι 
ποντίφηκας. ’Επειδή δμως ούτοι δέν έποίουν αυτήν κ «-
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νονικώς καί όπως είχε διατάξει αυτήν δ Νουμάς άλλα 
άλλοτε μέν προσέθετον αυτόν άλλοτε δέ ου, έπήρχετο 
είς τδν λαδν σύγχυσις καί ώς πρδς τδ μήκος του έτους 
καί ώς πρδς τδν χρόνον τής άρχής αύτοΰ. Διά τούτο ό 
Γά'ιος ΙούλιοςΚαίσαρ γενόμενος ρ ο η ΐΐίο χ  ιηαχίηιιιβ 
άνέλαβε καί τήν διόρθ-ωσιν του χρονολογίου καλέσας 
έξ Αλεξάνδρειάς τδν περίπυστον τής έποχής έκείνης 
αστρονόμον Σωσιγένην. Ούτος γναρίζων τδ έν Αιγύ
πτιο έπικρατοΰν χρονολόγιον (αύτδ τοΰτο τδ όποιον 
άκολουθοΰσιν μέχρι σήμερον οί Κόπται) καί τδ ακρι
βές μήκος του έτους τδ δρισθέν ύπδ τού ‘Ιππάρχου, 
έδωκεν είς τδ ρωμαϊκόν έτος μήκος 305 ήμερων μετά 
μιας έμβολίμου ήμέρας άνά πάσαν τετραετίαν. Έ κ  
τής τροποποιήσεως ταύτης τοϋ ήμερολογίου ύπδ τού 
Ιουλίου Καίσαρος έλαβε τδ όνομα καί έκλή θη ’Ιου- 
λιανάν.

‘ II μεταρρύθμισις αΰτη έθεωρήθη τοσοΰτον σπου
δαία ώστε ό Μάρκος ’Αντώνιος (υίδς του Μάρκου ’Αν
τωνίου) ών ύπατος τω 44ω  ετει π .Χ . έγραψε ψήφισμα, 
έπιψηφισθέν ύπδ τής Συγκλήτου, διά τού όποιου ό μήν 
Κουϊντίλιος, κ α θ ’ ον έγεννήθη δ Ιούλιος ΚαΓσαρ (δ 
’Ιούλιος Κ. έγεννήθη τή 4 η των Ίδών τού Κουϊν- 
τιλίου τή άντιστοιχούσή πρδς τήν 12ην ’Ιουλίου), 
έκλήθη Ιούλιος πρδςτιμήν τού άπαλλάξαντος τδν ρω- 
μα'ικδν λαδν άπδ τού άδιεξόδου λαβυρίνθου τού κα- 
λουμένου χρονολογίου.

Τδ πρώτον κρούσμα τής μεταβαπτίσεως των μηνών 
καί διαιωνίσεως οΰτω τών ονομάτων έπισήμων άνδρών 
έοόθη, δεν ήτο δέ διόλου δύσκολον νά συμβή καί δεύ
τερον τοιούτο. Καί ιδού δ Όκταβιανδς Αύγουστος έτοι
μος νά δώση τδ όνομα αύτού είς τδν Σεξτίλιον ένεκα 
τών ευεργεσιών τάς όποιας παρέσχεν δ Αύγουστος 
κατά τδν μήνα τούτον είς τδν ρωμαϊκδν λαόν. Τδ ψή
φισμα τής μετατροπής τοϋ Σεξτιλίου είς Αύγουστον 
δ.έσωσεν είς ήμάς δ Μακρόβιος καί έχει ώς εξής: 

δεη α ίιιβ  Οοπβιιΐΐιιπι (Ψήφισμα).
« ’Επειδή δ αΛτοκράτωρ Αύγουστος κατά τδν μήνα 

Σεξτίλιον καί είς τήν πρώτην αυτού ύπατείαν είσήλθε, 
καί έπειδή τρεις θριάμβους κατήγαγε καί τρις άπδ 
τού Ίανικούλου λόφου αί λεγεώνες άπήχθησαν καί 
ήκο/ούθησαν τοΓς εαυτού κελεύσμασι καί τή πίστει, 
καί έπειδή κατά τδν αύτδν μήνα ύπετάχθη καί αύθις 
ή Αίγυπτος ύπδ τήν δύ.αμιν τού Ρωμαϊκού λαού καί 
κατά τδν αύτδν μήνα έτελείωσεν 6 εμφύλιος πόλεμος 
καί διά πάσας ταύτας τάς αιτίας έπειδή κατέστη καί 
καθίσταται ό μήν ούτος εύδαιμονέστατος τψ κράτει, 
Ιδοξε τή συγκλήτω δ μήν ούτος νά δνομασθή Αύγου
στος. (λίακρόβ. Κράνια κεφ X .)» .

Καί οΰτω χάρις είς τδν Μακρόβιον τδν διασώσαντα 
τδ άνωτέρω βι,'ηαίιιβ ο ο ι ι β ι ι Η ι ι π ι  τδ όνομα τής Αί
γυπτου, ούχί όμως ύπδ ευνοϊκός περιστάσεις, άλλά 
τούναντίον έξ ύποτροπής τής τύχης, τδ δεύτερον συνε- 
δέθη μετά τού χρονολογ.ου.

Είθε καί είς προσεχή τροποποίησιν ή καί ριζικήν 
μεταβολήν τοϋ χρονολογίου τδ όνομα τής Αίγύ- 
πτου νά μή μείνη ξένον άλλ’ ένδοξον άθανάτως νά 
συνδεθή μεθ’ ήμερολογίου τελείου καί πάσας τάς 
άνάγκας τής άνθρωπότητος πληροΰντος.

ΕύθτάΟιος.

ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΕΑΣ

'Vito τοΰ ’Ap^iyavSpitou

Η Λ Ι Α  Λ Ι Π

Πρώην ΚαΟηγητοϋ της ’Λοα,ΟικιΊς έν τη βιολο

γική Σχολή του Σταυροΰ, και 

έν τω  Άΰερωφείφ ΓυμναΟίω.
(Συνέχεια )

’ Εν δέ τοις σατυρικοϊς αύτών ποιήμασι σκώπτουσι 
μετά χάριτος καί εύφυολογίας χρώμενοι άφθονία 
άστει οτήτων, ο Ιον έν τοίς έξής ποραδείγμασι:

Ήγεμών τις ύμνησθείς ύπό τίνος ποιητοΰ, άμφι- 
βάλλων δέ περί τής γνησιότητος τής ωδής αύτού ήθέ· 
λησε νά δοκιμάση αύτδν διατάξας, ϊνα δοθή αύτφ 
κοιλδν κριθής, ώς άμο.βή. Ό  δέ στρέψας τά νώτα 
έξήλθε λέγων έξ ύπογυίου: « ’ Εάν μοι είπη τις, 
έξηυτέλισας, ώ  φίλε, τήν τιμήν τών ποιημάτων σου, 
θέλω άποκριθή· ναι, καί τούτο δι’ έλλειψιν τών έλευ* 
θερίων άνδρών καί έγώ μέν έλαβον κριθήν, ώς άμοι- 
βήν τού ποιήματος μου, πλήν έξ άλλου κατόρθωμα 
είναι τδ νά δυνηθή τις νά άποσπάση τήν κριθήν άπδ 
τών κτηνών ». Έ κ  τούτου δέ πεισθείς δ ήγεμών περί 
τής ποιητικής αυτού ίκανότητος άντήμειψεν αύτδν 
έπαξίως.

Ά λλος τις σκώψας ιατρόν τινα άμαθή είπε: «Έ βόη - 
σεν δ όνος τοϋ ιατρού Μωϋσέως είπών, έάν ύπήρχε δι
καιοσύνη ήθελον έγώ είσθαι δ άναβάτης, διότι έγώ 
μέν είμαι απλούς άμαθής, δ δέ άναβάτης μου είναι 
σύνθετος ».

“ Ετερός τις σκώψας άλλον ίατρδν είπ ε: « Βαδίζει 
άκολουθούμενος ύπδ τοϋ ψυχοπομπού Έσδραήλ (χά- 
ρωνος), άνασύροντος πρδς τά άνω τάς χειρίδας τού 
χιτώνος αύτού καί έτοιμου πρδς παραλαβήν τών 
ψυχών».

‘Ο δέ « Άλχατήΐυ Ά λΐιάσφ ακ η », σκώπτων νακό- 
φωνδν τινα άοιδδν λέγει, ότι αί φωνασκίαι αύτού έκ- 
διώκουσι τδν πλούτον, καί έπιφέρουσι τήν πενίαν πα- 
ριστά τήν μέν τών όφρύων αύτού πρδς τά άνω αίρομέ- 
μένην, τήν δέ πρδς τά κάτω ρέπουσαν τήν αίθουσαν 
πληρουμένην άνυποφόρου δυσωδίας έκ τοΰ στόματος 
αυτού έκπεμπομένην τών παρόντων δέ τούς μέν ταϊς 
χερσί τάς ρίνας φράσσοντας, τούς δέ τά ώτα, καί άλ
λους τούς οφθαλμούς καλύπτοντας.

Έχουσι δέ, καί πλείστας περιγραφικός ώδάς, δι’ 
ών οί μέν άρχαΐοι έξ αύτών μετά φυσικότητος καί 
άπλότητος, οί δέ μεταγενέσετροι μετά τέχνης καί 
χάριτος περιγράφουσι διάφορα άντικείμενα, ποικίλ- 
λοντα, άναλόγως τής έποχής, ο Ιον νύκτας, ήμέρας, 
λειμώνας, όρη, πεδιάδας, θηρία, ύποζύγια, (ιδίως κα- 
μήλους καί ίππους) κήπους, δάση, ώρας έτους, πολέ
μους καί τά σχετικά πρός αύτούς (δόρατα, ξίφη, λόγ-
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χας καί τά παραπλήσια), οικίας, πόλεις, κράτη, 
στολάς, διαφόρους μηχανάς, καί άλλα πολλά καί 
διάφορα.

Ό  « Ίΐυν TabáTiba ΆλΙιουσάϊνη #, περιγράφων 
τήν νύκτα παριστα τδ σκότος αύτής παρατεΐνον τά; 
έλπίδας τών άπλήστων ληστών τού; άστέρας κύκλω 
φρουροΰντας αύτήν καί μετ’ αύτής μαχομένους κατά 
τής πρωίας- τήν δέ πρωίαν μακρόθεν ίσταμένην καί 
καραδοκούσαν, ίνα έπωφεληθή μιας δλιγωρίας τής νυ- 
κτός· άσθενή δέ Ιτι ούσαν, πειρωμένην δι’ άλλεπαλ- 
λήλων άσθενών πνοών ;ά άντιτάξη καρτερίαν τινά καί 
γενναιοψυχίαν, μέχρις δτου ύποχωροΰσα ή νύξ άπο- 
σύρη όλίγον κατ' όλίγον τά έρέβη αύτής, ότε οί άστέ- 
ρες είς άμηχανίαν περιελθόντες φαίνονται δακρυρροούν- 
τες έπί τη παρακμή τής νυκτός. Τοϋ δέ Ώρίωνος τούς 
άστέρας παριστα έκτείνοντας τάς χεϊρας αύτών πρδς 
περίπτυξιν τής σκοτίας άποχαιρετώντες αύτήν τδ δέ 
δλον τοΰ Ώρίωνος παραβάλλει πρδς φέρετρον νεκρού, 
όπισθεν δέ αύτού παριστα τδν Σείριον (9) άφθονα δά
κρυα χύνοντα δίκην μητρδς έστερημένης τών τέκνων 
αύτής. Τούς δέ άστέρας τής Μικρας άρκτου, ούς καί 
φερέτρου θυγατέρας καλοΰσιν οί Ά ραβες, παριστα κα- 
τηφώς βαδίζοντας, ώς πένθος άγοντας προεξαρχόντων 
αύτών τών τεσσάρων αύτών έμπροσθίων άδελφών, 
άπαντας δέ έξ όδύνης διαρρήξαντας τάς καλύπτρας 
αύτών, καί δρκιζομένους, ίνα μή καλυφθώσι πλέον. 
’Ακολούθως τήν αύγήν παριστά περιβαλλομένην τδ 
ρόδινον αύτής χρώμα παραβάλλων αύτήν πρδς οίνον έν 
ύελίνω άγγα'ω έξαστράπτοντι.

‘ Ο ποιητής « T b v  H a n id i; τ> δ έκ τών Σικελιωτών 
’Αράβων, περιγράφων μεγαλοπρεπές άνάκτορον, όπερ 
Ιν τινι νήσω τής Μαυριτανίας άνήγειρεν δ βασιλεύς 
« Άλμανσούρ “Jbv ‘ Αλαννάς », λέγει, ότι:

Εάν τή αίγλη αύτού, ώς κολλυρίω χρώμενδς τις 
εχριεν όμματα τυφλού ήθελεν ούτος άναβλέψη. ΤΙ δέ 
αύρα αύτού ώσεί έκ τού παραδείσου έχουσα τήν προέ- 
λευσιν δύναται νά ζωογονήση καί αύτά τά νεκρά όστά. 
Ό τι αύτδς προσβλέψας πρός αύτδ έθαμβώθη καμμύ- 
σας τούς οφθαλμούς, καί ένόμισεν, ότι εύρίσκετο κατ’ 
όναρ έν παραδείσιο, έν ώ  άπεριδριστος ελαύνει ή διά
νοια· μή δυναμνέη όμως νά διαδράμη τδ άπειρον 
αύτού διάστημα, προσκόπτουσα ϊσταται πρδ τών μαρ
μαρόστρωτων τοϋ μεγάρου αύλών πεποικιλμένων καί

(9) Τόν Σείριον ,  (οστις  είναι δ λ α μ π ρ ό τ ε ρ ο ;  των  α σ τ έ 
ρων του Μ εγάλου  Κ υ ν ό ; )  καί  τόν Π ρόκυνα  ιδστις  είναι 
ό φ ω τε ιν ό τε ρ ο ς  τω ν  α σ τ έ ρ ω ν  τοϋ Μικροϋ Κ υνό ;) ,  θεω- 
ρ οϋν τε ;  οί " Α ρ α β ε ;  έν τινι μύθ-ω ,ώ ;  δύο ά ϊ ε λ φ ά ;  μυθο- 
λογοΰσι περί αυτών ,  δτι ά μ γ ό τ ε ρ α ι  ΰπηρξάν  π οτε  άντε- 
ράστριαι  τοϋ αΰτοϋ ά σ τ ε ρ ο ;  ιΚανώβου) .  Και ή μεν π ρ ώ τ η  
έξ αυτών (δ Σε ίρ ιο ; )  κ α τ ώ ρ θ ω σ ε  νά  διαβη τόν οϋράνιον 
ποταμόν Γ αλαξίαν  ιίδε « Χ έ α ;  Ζ ω ή ; »  προηγούμενου  τ εϋ χ ο ;  
οελ. 36 σ τη λ .  6 ' . .  στίχ. ί I>, καί  να συνάντηση  τδν έρ ώ -  
μενον α υ τ ή ; ,  διό καί έκλήθη « ’ Α λ -Ο Ιι ί 'ρα  ’ Α λ ’αθοϋρ » 
(ήτοι ό δ ι α β ά τ η ;  Σε ίρ ιο ; ) ·  ή δέ άλλη  άποκλεισθείσα  

• έκλαιεν ά κ α τ α π α ύ τ ω ; ,  ε ω ;  5 :ο υ  έ τυ φλώθ η ,  οθεν καί 
καλείται  « Ά λ - Ο ι ί ρ α  Ά λ γ ο υ μ α ϊ ύ α »  (ήτοι δ τυφ λ ω θ ε ί ;  
Σ ε ίρ ιο ; ) .  Διά τοϋ μύθου τούτου άλ λ η γ ορε ίτ α ι  π ρ ο φ α ν ώ ;  
ή μεγάλη  ώ ;  π ρ ό ;  τήν αϊγλην δ ιαφορά  μεταξύ  τών  π ρ ω 
τευόντων ασ τέρ ω ν  τών  δύο Αστερισμών Μ εγάλου καί 
Μικροϋ Κ υ νό ; .

διά χαλίκων δίκην άδαμάντων άστραπ ιόντων καί άνα- 
διδόντων έκ τοϋ μεταξύ καί πέριξ αύτών χοδς εύωδίαν 
μόσχου καί άμβάρειος. . . .  Ακολούθως δ ποιητής 
μνείαν ποιείται δεξαμενής, κύκλω τής δποίας ύψοΰνται 
δένδρα χρυσά καί άργυρά, ών οί κλώνες βρύουσιν 
ύδωρ. Κύκλω δ’ έπί τοϋ χείλους αύτής περιγράφει 
τεχνητούς καλλιμαρμάρους λέοντας, έξαστράπτοντας, 
ώσεί ήσαν έπάργυρα τά σώματα αύτών, καί έκπέμ- 
ποντας δίκην τηκόμενου κρυστάλλου τδ ΰδωρ έκ τών 
στομάτων αύτών ών ή ήρεμία μόνον κατ’ έπίφασιν 
ύφίσταται, έσωτερικώς αύτών θυμουμένων καί καρα- 
δοκούντων ίνα εΰρωσιν εύκαιρίαν "πρδς έπίθεσιν καί 
οίτινες, ώσεί έμνήσθησαν τής τοΰ γένους αύτών άγριας 
καί φθοροποιού φύσεως, έκαθέσθησαν δκλαδδν έτοιμοι 
πρδς άναπήδησιν. Τούτους δέ φωτιζομένους ύπδ τών 
τοΰ ήλιου άκτίνων νομίζει τις, ώς πϋρ καιόμενον άνα- 
δίδον, ώς φωτδς φλόγας τάς γλώσσας αύτών, τούς δ’ 
έκ τών στομάτων αύτών κατερχομένους κρουνούς, ώς 
ξίφη άνασπώμενα καί τηκόμενα άνευ πυρός.

Ή  δέ αύραέλαφρώς διακυμαίνουσα τδ τής δεξαμενής 
ΰδωρ, φαίνεται, ώς πλέκουσα θώρακα, καί μετρούσα 
αύτδν έπί τής έπιφανείας αύτής (ίσως έπί σκοπώ, ίνα 
προφυλάξη αύτήν έκ τής έπηρείας τών άνασπωμένων 
κατ’ αύτής ξιφών). Είτα δ ποιητής περιγράφων τά 
χρυσά καί άργυρά δένδρα τά εύρισκόμενα κύκλω τής 
δεξαμενής βρίθοντα ώραίων καρπών, λέγει, ότι έκπε- 
πληγμένος πρσέβλεπε πρδς αύτά φανταζόμενος, ότι είχε 
πρδ δφθαλμών θάλασσαν πάσης μαγείας έμπλεων. 
Τούς δέ κλώνας αύτών περιγράφει πυκνοφύλλους, κε- 
κυρτωμένους και έπικρεμαμένους ΰπερθεν τοΰ χείλους 
τής δεξαμενής, φέροντας παντδς είδους πτηνά άμοι- 
ροΰντα δυνάμεως πρδς πτήσιν, ώσεί έκρατοΰντο έν στι- 
βαραϊς χερσί θηρευτού, καί έστερημένα μέν ζωικής 
φωνής, ώς άνόργανα, άλλως όμως καλλικέλαδα, ώς 
έκ τοΰ τερψιθύμου φλοίσβου τών έκ τών ραμφών 
αύτών δίκην λείων άργυρών νημάτων άπορρεόντων 
ύδάτων. Καί τήν μέν έπιφάνειαν τής δεξαμενής άντα- 
νακλώσαν τήν χλωρότητα τών κλάδων μετά τών φυλ
λωμάτων αύτών παριστα δ ποιητής, ώς σμαραγδοκόλ- 
λητον, τάς δ’ έπ’ αύτής έκ τών καταπιπτουσών στα
γόνων έπιπλεούσας πομφόλυγας παραβάλλει πρδς 
μαργαρίτας φαιδρούς καί γελόεντας, ώς οί άστέρες 
τοΰ ούρανοΰ. ’Ακολούθως τάς μέν πύλας τοΰ άνα- 
κτόρου περιγράφει κε καλυμμένα; διά χρυσών έλασμά- 
των πεποικιλμένων διά παντοίων εικόνων, τάς δέ 
στέγας τών δωμάτων παριστα, ώς εί ειχον οί καλλι- 
τέχναι άπεικάσει έπ’ αύτών, ταις ήλιακαϊς άκτϊσιν 
άντί σμίλης καί χρωστήρος χρώμενοι, ούρανοφύτους 
ούτως είπείν θαλερούς δενδρώνας, μεταξύ δ’ αύτών 
νεμόμενα πάντα τά είδη τών ζώων. Τέλος τάς στέγας 
ταύτας πεπυκασμένας προσέτι οι’ άφθονων σαπφείρί- 
νων λίθων παραβάλλει πρδς ουρανόν έστολισμένον διά 
παντοίων σχημάτων.

Ό  « ’ Ibv ΆλναΙπΊι», περιγράφων άνθώνα παριστα 
τά πέταλα τών ρόδων, ώ ; παρειάς έξ αίόοΰς έρυθριώ- 
σας, τά άνθη τοΰ ναρκίσσου, ώς όμματα ήνεωγμένα· 
τά πτηνά Ιωθεν φιλονεικούντα- τούς κλάδους περι- ( 
πτυσσομένους άλλήλους· τδν ύετδν ραίνοντα τάς τών



δένδρων έσθήτας, ύπό τά κράσπεδα ιών όποιων παρα
βάλλει τά άνθη πρός θυμιατήρια άρωματώδη οσμήν 
άναπέμποντα.

‘Ο « ‘ Αλή Vlbv  Ροΰστομ*, ό καί n’ Ibv Ά σσάάτη » 
έπικαλούμενος, παραβάλλει τάς του ύετού σταγόνας 
πρδς μαργαρίτας κυλιομένους υπό τής αϋρας άσπαζο- 
μένης αύτάς, τά δέ πτηνά έπί τών ρυάκων παριστα, 
ώς έπί σελίδος γραφήν τινα άναγινώσκοντα, ήν χαράσ- 
σει άφ’ ένός ό άνεμος, καί έφ’ ής τά νέφη άφ’ ετέρου 
στίξεις έπιθέτουσι.

Ό  περιώνυμος ποιητής « Σαφή Ά λάίν Άλΐιίλλη », 
έξυμνών του Ιαρος τά κάλλη, καί τής αύρας αυτού 
τήν εύωδίαν καί τής πεποικιλμένης αυτού έσθήτος 
τήν ώραιότητα, παριστα τά πτηνά, ώς άοιδούς έπί 
τών κλάδων άδοντας· τούς κλάδους περιβεβλημένους 
αύθις τούς θώρακας αυτών έκ τών όποιων είχον γυ
μνώσει αυτούς αί χεΓρες τού Δεκεμβρίου καί Ίανουα- 
ρίου, καί έπανακτήσαντας μετά τό γήρας τήν νεότητα 
διά τής ρεύσεως τού ΰδατος τής ήβης εις τάς φλέβας 
τών ριζών αυτών τό ρόδον παραβάλλει πρός βασιλέα 
έπί τών κλάδων, ώς έπί θρόνου έποχούμενον, καί υπό 
τών άκανθών, ώς ύπό σωματοφυλάκων στρατιωτών 
περιστοιχιζόμενον τόν δέ νάρκισσον παριστα, ώς έκ 
τού ύπνου έξεγερθέντα καί Ιχοντα ήνεωγμένους τούς 
όφθαλμούς, καί τήν μέν γήν, ώς έν γάμω τινί ευθυ
μούσαν, άπ ’ έναντίας δέ τά νέφη σκυθρωπάζοντα έν 
τώ αίθέρι, ώς εί ήγον πένθος. Καί ταύτα μετά τών 
ύδάτων άνθαμιλλώμενα κατά τε τό τάχος καί τήν 
άνωμαλίαν τών κινήσεων.

‘Ο αύτός περιγράφων άλλαχοΰ κήπόν τινα παριστα 
έν αύτώ τά πτηνά εύγλώττως ρητορεύοντα, τήν σκιάν 
ύποκλέπτουσαν τά βήματα αύτής μεταξύ τών δένδρων, 
άντιθέτως δέ πρός αυτήν τά ΰδατα τρέχοντα ούχί λά 
θρα, ά )λά  μετά κρότου· τά ρόδα μειδιώντα τόν νάρ
κισσον τά όμματα άτενίζοντα· καί τά μέν νέφη κλαί- 
οντα, τήν δέ άστραπήν γελώσαν τό ύδωρ έκ φόβου 
φεΰγον, τέλος δέ τούς κλάδους εις άμηχανίαν έκ τών 
θεαμάτων τούτων περιελθόντας, καί ώς έκ τούτου τα- 
ραττομένους.

‘ Ο «Ά λ κ ά ά η  Άλτανούχη » παριστα εαυτόν συνο- 
μιλοΰντα μετά τής σελήνης, καθ ’ ήν ώραν αΰτη έκλι- 
νεν εις τήν δύσιν αύτής, οίονεί σπάθην χρυσήν έπί 
τών ύδάτων τού Τίγρητος ποταμού σπωμένη.

‘O «Mougíp Ά λίΐίν» περ.γράφων ίμονιοστρόφον 
(κοινώς μαγγανοπήγαδον) παριστα αυτόν περιβεβλη- 
μένον άνωθεν τής πράσινης αυτού έσθήτος έτέραν ήλι- 
ακήν· παραβάλλει δ’ αυτόν πρός ταώ έν κήπω περι- 
ερχόμενον καί έκτινάσσοντα τά ύδατα έκ τών πτερών 
αυτού.

‘Ο δέ « ’Abou Νούρ Ά λ ά ίν ’ Idv Σ ά ι <1» παραβάλ
λει τόν ίμονιοστρόφον πρός ταλαιπωρούμενο'/ έραστήν, 
δστις άνταποκρινόμενος πρός τάς τών περιστερών ώβάς 
χύνει άφθονα δάκρυα, πρός τάς ροάς τών όποιων 
έπειδή εύρέθησαν στενά τά βλέφαρα ήνοίχθησαν, ώς 
βλέφαρα αύταί αί πλευραί.

ιΟ διάσημος ποιητής « <Άvτapaτ-Oύλábση » έξυ
μνών τό έαρ παραβάλλει τό ϊον πρός γραφήν έπί πα-

χέος βραχίονος (10)· τούς φοίνικας πρός νύμφας άφει- 
μενους έχούσας τούς πλοκάμους· τά συμπλέγματα τών 
κίτρων πρός Πλειάδας· τά δέ ΰδατα έν τοίς ρύαξι πρός 
δφεις φόβω καί τρόμω φεύγοντας.

‘Ο «Μούκρι Άλουάΐιοΐι » παριστα τά άνθη ποικίλ- 
λοντα ώς τάπητας τούς λειμώνας· τά πτηνά δοξολο- 
γούντα, τά δένδρα χορεύοντα, τήν αύραν αδουσαν τά 
δέ ρόδα παραβάλλει πρός άνημμένα θυμιατήρια, άτινα 
τό ύδωρ δέν δύναται νά σβέοη.

‘Ο « ”11)ν Ά λουακί'» παριστα τήν ανεμώνην (κοιν. 
παπαρούναν) έρίζουσαν πρός τό ρόδον καί δυσανα
σχετούσαν έπί τή προτιμήσει αυτού, τούτου δέ ένεκα 
πλήττουσαν τάς παρειάς, αί'τινες έκ τών τύψεων φλε- 
γείσαι έγένοντο ώς καιόμενοι άνθρακες.

‘Ο « Ά ΐιμ α ά  Σαφή Ά λάίν  » περιγράφων κήπον 
τινα παριστα τήν άηδόνα έπί τών κλάδων χορεύουσαν 
καί μετά τ ίν  περιστερών συνομιλούσαν, τούς δέ κλά
δους έκ συγκινήσεως, ώς δάκρυα τάς τού ύετοΰ σταγό
νας κυλίοντας· τήν φωνήν τής βροντής έν ταΓς νεφέ- 
λαις βοώσαν, τά δέ στόματα τών νεφελών, ώς μειδίαμα 
τάς άστραπάς έκπέμποντα- τέλ.ος τά άνθη πρός πάντα 
ταύτα μετά θαυμασμού άτενίζοντα.

Τά δέ έπιγράμματα έχουσι μετά τών ‘Ελληνικών 
τόν αύτόν χαρακτήρα καί προορισμόν,διαφερουσιν δμως 
τούτων, καθ ’ οτι τά πλεϊστα έξ αυτών έγκλείουσιν έν 
τώ τελευταίο) στίχω καί τού έτους τήν χρονολογίαν 
έξαγομένην έκ τής άθροίσεως τής αριθμητικής άξίας 
ένός έκαστου τών γραμμάτων έξ ών αποτελούνται αί 
λέξεις έκείναι, δσαι έπονται μετά τό ρήμα « ά ρρα χ α =  
χρονολογείν » ή εν τών παραγόντων αύτοΰ. Τής με
θόδου ταύτης τού χρονολογείν έν τοις νεωτέρο.ς χρό- 
νοις έγένετο πρόοδις ούκ εύκαταφρόνητος. ‘Ο άείμνη- 
στος « Άλοΐιάϊχ Νασήφ Ά λ ;άζα ]η  » άριστος χριστια
νός φιλόλ.ογος καί διακεκριμένος ποιητής τού έκπνεύ- 
σαντος αίώνος, έπί τοσοΰτον έκαλλιέργησε τήν μέθο
δον ταύτην ώστε όλοκλήρους μακράς ώδάς έποίησε 
έχούσας τήν αυτήν χρονολογίαν έν έκάστω ήμιστιχίω 
έπαναλαμβανομένην μετά νέων πάντοτε λέξεων, φρά
σεων καί έννοιών, ποικίλων, ώραίων καί λογικών. Μία 
έκ τών ωδών τούτων είναι έγκώμιον πρός τόν τότε 
Σουλτάνον « ‘ Α1κ1-ούλ Ά ζ ίζ  Χάν » συγκείμενος έκ 
στίχων 81, ών έκαστον ήμιστίχιον εγκλείει τήν χρο
νολογίαν τού 128Π έγείρας· ή δ’ έκ τών αρχικών 
γραμμάτων τών στίχων αύτής άποτελ.ουμένη άκρο- 
στιχίς άποτελεί δύο στίχους έχοντας δκτάκις τήν 
αύτήν χρονολογίαν ήτοι δίς έν έκάστη ήμιστιχίω, 
πράγμα, δπερ καί μόνον καταδεικνύει τήν τεραστίαν 
διάνοιαν τού ποιητοΰ καί τήν μεγάλην αύτοΰ άξίαν.

Τού περί ού ό λόγος μεγάλου φιλολόγου και ποιη- 
τοΰ ύπάρχουσι πλειστα έπιγράμματα μετά καί άνευ 
χρονολογιών, άπαντα μεγίστης σπουδαιότητος καί 
έξοχου λεπτότητος, δυνάμεως καί κάλλους έννοιών. 
"Εν έκ τούτων είναι έπίγραμμα, οπερ έπέγραψεν έπί

(10) Ή  τοιαύτη γ ρ α φ ή  5ι’ άνεριτήλου χ ρ ώ μ α τ ο ς  με 
λάν η ς  έπί δ ια φ όρ ω ν  μ ερ ώ ν  τοΟ σ ώ μ α τ ο ς  καί δή έπί τών 
βραχιόνων  καί αύ των  τών  π ρ ο σ ώ π ω ν  ήν καί εξακολουθεί  
συνηθεστάτη  π α ρ ά  τοΐς  Ά ρ α ψ ι ,  έθεωρείτο  δέ καί  θεωρεί
ται  Ιτι  π α ρ ’ αΰτοίς ,  ώ ς  σπουδαίο· / κ όσ μ η μ α .

τής ίδιας αύτοΰ είκόνος, καί ούτινος ή μετάφρασις 
έχει ώς εξή ς:

Είμι, αλλά μενεΓ μου ή εϊκών, ούκοΰν 
θαυμάσατε, δπως ή μέν άλήθεια 
Παρέρχεται, ταύτης δ’ ό τύπος έπιζή.
Τόν θάνατον, γάρ ή ζωή έπάγεται·
Εί ούν τό έντετυπωμένον είδωλον 
Ψυχήν έκέκτητο, καότόδ’ έθνησκεν αύ.

’ Εκτός τών εϊρημένων τής ’Αραβικής ποιήσεως ει
δών ύπάρχει καί έτερον είδος ωδών, τών καλουμένων 
« Ά ραμ ζ », αί'τινες έλαβον τό όνομα τούτο έκ τού 
μέτρου, έφ’ ού μετροΰνται, τού καλουμένου « Ρά) αίζ », 
έχοντος μεγάλην όμοιότητα πρός τό ιαμβικόν τής Ε λ 
ληνικής τριμε'τρου, οπερ καί όνον τών ποιητών άπε- 
κάλεσαν ένεκα τών πολλών έν αύτώ συγκεχωρημέ- 
νων ποιητικών άδ:ιών, καί δή, διότι μόνον έν αύτώ 
δύναται νά περιορισθή τό όμο:οτέλευτον έν τοΓς δυσίν 
ήμιστιχιοις τού αύτού στίχου, πράγμα, δ'περ παρέχει 
σπουδαίαν εύκολίαν εις τήν ποίησιν μακρών ωδών 
χρησιμευουσών κυρίως πρός περίληψιν γραμματικών, 
ρητορικών, μετρικών κανόνων, καί τινων άλλων έπι- 
στημονικών γνώσεων, οίον ιατρικών, φιλοσοφικών, 
άσιρονομικών καί τών τοιούτων, τούτο δ ’ έπί σκοπώ 
εύχερεστέρας άπομνημονεύσεως.

(άκολουθεί),

Ν Ε Α  Ζ Ω Η
(Άύιεροΰται τίι « ΝΕΑ Ζ ΩΙΙ » ΆλΕξανδρείας,

ώς ΧΑΙΡΕΤΙΣΜ ΟΣ ΜΑΚΕΔΟΛΟΣ

έπί τίί έιιόανίδει Α ντϋς).· ι

Ώ ! Τίς μελίφθογγος ήχώ τήν φύσιν έξεγείρει,
Τήν φύσιν τήν ύπνώττουσαν εις κρυεράν αγκάλην ; 
‘Οποία ζείδωρος πνοή τήν νάρκην παρασύρει,
Τίς ζωογόνος θαλπωρή άναγεννάται πάλιν;

‘ΟποΓον φίλημα θερμόν τό ρόδον διανοίγει,
Καί ή νεάνις χαρωπή άβράν τήν χείρα τείνει 
Καί τήν εύώδη του οσμήν μέ τήν ίδιαν σμίγει, 

^ ‘Οπόταν ό φωτός Δοτήρ πρός τήν ‘ Εσπέραν κλίνη ;... 
Τού έαρος είνε πνοή !
Τό Σύμπαν διατρέχει—
Έ κ  τής ζωής, νέα ζωή 
Άνθοστεφής προέχει!

Ν έα  ζ ω ή !  Νεάζουσα έγείρεται ή φύσις 
Καί τού χειμώνος τόν βαρύν τόν πέπλον άναπάλλει· 
Μακράν τινάσσει τά δεσμά καί θραύει τάς άλύσεις, 
’Εκ τής λευκής σ.νδόνης της ακμαία άναθάλλει!

Ν έ α  ζ ω ή !  τού έαρος ή ζωογόνος αύρα 
Νέαν ζωήν ένέπνευσεν εις παγετώδη στήθη,
Καί πλήρη ένθουσιασμοΰ πάλιν ύψοΰνται γαύρα,
Τά στήθη, ά δέν έκαμψε'/ ή τού χειμώνος λ ή θ η !

Ν έ α  ζ ω ή !  είνε παλμός 
Καρδίας άναζώσης,
Γενναίος άνατιναγμός 
Νεότητος σφριγώσης!. . .

Τού Έ αρος τού ’Εθνικού ή αύρα μυροβόλος 
Εις γήν δνείρων έπνευσεν, εις χώραν ήϊόνων,
Καί τήν άχλύν έσκόρπισεν Ά στήρ άκτινοβόλος, 
Άχλύν έπικαθήσασαν έπί σειράν αιώνων. . .

Καί άνηγέρθη εύσταλής ή ‘Ελληνίς νεότης, 
Είκών τού έαρος πιστή, τού έαρος τού βίου!
Όργώσα πρός τά βέλτιστα, ώς λύχνος φωτοδότης 
Νέαν ζωήν προσέλαβεν ένδόξου μεγαλείου!

Καί δλη σφρίγος καί έλπίς,
Μέ εύσταθές τό βήμα,
Άνέλαβε νέας ζωής 
Χρυσοϋφές τό νήμα!

Δέν έδυσεν έπί στιγμήν τό άστρον τών ‘Ελλήνων!
Τό φώς του δέν έκάλυψεν ό ζόφος τών αιώνων!
Διά τών άέιφώτων του παγχρύσων του άκτίνων 
Πάσαν τήν γήν ένέπλησεν άπειρων λαμπηδόνων!

Χειμών βαρύς δέν ίσχυσε τά άνθη νά μαράνη, 
Καί άναμέσον παγετών άνέθαλον άκμαΓα 
Τ ’ άνθη, δι’ ών τήν Σύμπασαν έπήρκεσε νά ράνη 
‘ Η Άρουρα ή ‘ Ελληνίς-, ή αιωνίως νέα!

Καί πάλιν οί άειθαλεΐς 
Βλαστοί έν ήρεμία,
Δεικνύουσι νέας ζωής 
Εύέλπιδα σημεία! . . .

Νέ α Ζ ω ή καί εις τήν γήν τού Νείλου άναθάλλει, 
Τήν Γήν τήν έριβώλακα, τήν Γήν τών Πυραμίδων ! 
’Εκεί ένθα τά νάματα ό Ποταμός έκβάλλει,
Νέα ζωή άνίσταται καί έμπλεως έλπίδων!...

Καί πώς εις μέλλον χρυσανθές Α ύ τ ή νά μή έλ-
[πίση ;

Π ώς φέρελπις εις Στάδιον αγώνων νά μή σπεύση; . . .  
Μή τής Ελλάδος ό Ά στήρ  δέν έχει τήν φωτίση;
Μή ναΰς τόν Νείλον Ελληνίς δέν έχει διαπλεύση; 

Καί άν ποτε άποσβε^θή 
Ή  ςρλόξ τής διανοίας,
‘ Η Δέλτος δέν θ ’ άπωλεσθή 
Ποτέ τής ‘Ιστορίας!

Βλέπω τήν Χώραν έν Δύτη τή{ν πλήρη μυστηρίου,
Γ1 ήν Χώραν τών έξήκοντα ιστορικών αιώνων!
Τήν Χώραν βλέπω τής Σφιγγός, τήν Γήν τού μεγαλείου, 
Τής Δυναστείας Φαραώ τόν ένδοξον τόν Γόνον!



Νάμα σωτήριον αυτή έδώρησεν ή φύσις 
Καί δαψιλής έπροίκισε μέ Κέρας Άμαλθείας ! 
Ενταύθα έλατρεύθησαν δ Όσιρις, ή Ίσις,
‘ Ο Ήρος δ θεοειδής, μετά θερμής λατρείας ! 

Κατετροπώθη δ Τυφών,
‘ Ο τοΟ ολέθρου Δαίμων,
Καί των ’Οάσεων ή Χθων 
Άνέπνευσεν ευδαίμων!

Κολοσσιαία ήγειραν οί Βασιλείς Μνημεία 
Καί ευκλεείς κατήγαγον κατ’ έναντίων νίκας.
Σοφοί Δυνάσται ευαγή άνίδρυσαν « Μουσεία »
Καί « ’Ιατρεία τής ψυχής» κλεινάς « Βιβλιοθήκας ».

Τους νδμους, τδν πολιτισμόν, έκ χώρας Αίγυπτίας 
Εις τάς άκτάς τής ’Αττικής δ Κέκρωψ μεταφέρει,
Καί ή λαμπάς ή φαεινή τής των βροτδν σοφίας 
Φωτίζει τέως άγνωστα τής ‘Γφηλίου μέρη!

Τής Μέμφιδος καί των Θηβδν 
‘Η φήμη διατρέχει 
Τήν Γήν, Ιφ’ ή ; δ κολοφών 
Τής δόξης υπερέχει!

’ Ενταύθα ε&ρεν ’Ισραήλ καταφυγής άγκάλην 
"Οτε τήν γήν τής Χαναάν κατέλιπε δρομαίος·
Καί μυριάδας σώζουσα πλάνου λαοΟ καί πάλιν 
Τ ήν ’Ερυθ-ράν διέτεμεν ή ράβδος Μωϋσέως.

Τού Κέκροπος άπόγονοι ένταΰθα έπανήλθον, 
Διπλοΰν τδν φόρον φέροντες μετά σειράν αιώνων.
Καί βτε ξένοι βάρβαροι έπιδρομείς έπήλθ-ον,
Τήν Αίγυπτον διέσωσεν άνδρεία των Ίώνων.

Καί μέ μελωδημα λιγύ,
Κατέθελξεν ήχοΟσα 
Τήν λύραν τήν καλλιεπή,
‘Η Ίωνίς ή ΜοΟσα!. . .

Καί βλέπω, ναί! ‘Γπέροχον έκ του Βορρά ’Αστέρα,
‘ Ως λύχνον ούρανόφωτον τήν λάμψιν του άπλοΟντα, 
Τδν Κόσμον διατρέχοντα ως ουρανία Σφαίρα,
Καί μέ άκτίνας χρυσαυγείς τήν Σύμπασαν θαμβοΰντα!

‘Ο Νείλος μένει έκθαμβος! Μυστήριον τελείται. .  
Τά ρείθ-ρά του διέρχεται δ Μ α κ ε δ ώ ν δ  Ή ρω ς!
Εις τάς συμφύτους όχθας του Ισόθεος ύμνείται 
Καί άντηχεί ή δόξα του ¿θάνατος, άγήρως!

’ ι· πί άλιρραγών άκτών 
‘Ο Φάρος άναδύει 
‘Ο των ‘Ελλήνων ‘Ηγεμών 
Τήν Πόλιν του ιδρύει !

Τής Τέχνης τής ‘Ελληνικής καί τής Σοφίας έδρα, 
Κλεινόν Πανεπιστήμιον τοΟ Κόσμου ολοκλήρου,
Των Πτολεμαίων δείκνυται ή ένδοξος Κ αθέδρα!
‘ Ο Νείλος καταυγάζεται ύπό φωτός απείρου.

Μέ σεβασμόν προσέρχεται ή Ρώμη ή άνδρεία·
‘ Η Οικουμένη σύμπασα έκεί τό βλέμμα στρέφει- 
‘Η των Καισάρων Δέσποινα, ή Κλεοπάτρα, θεία,
Μέ Βασιλέων στέμματα τήν κεφαλήν της στέφει!

Έ κ  τής τδν Πτολεμαίων Γής 
’Ακτίνας ουρανίας

’Εκπέμπει Φάρος τηλαυγής 
‘Ο τής ’Αλεξανδρείας !

Έ κ  Γής Αίγύπτου ό Γ ΙΟ Σ  έπί Σ τ α υ ρ ό ν  καλείται! 
Έ κεί τά θεία ρήματα του θείου διδασκάλου 
Τήν Γ ή ν  ευρίσκουν γόνιμον καί ως Θ ε ό ς υμνείται, 
Έ ν μέσφ διεγέρσεως πανδαιμόνιου σάλου!

Ή  Μά ρ τ υ ς  του Ελληνισμού,ή τλήμων ‘Γπατία, 
Των ’Ολυμπίων τδν θεδν ύπερμαχεί ματαίως !
Εις τούς Βωμούς των ύστατον προσφέρεται λατρεία—  
Τά βάθρα των σαλεύονται. .  . Καί πίπτουσι μοιραίως. 

‘ Ο Όλυμπος, δ Γολγοθάς,
Εις Έ  ν έκεί Ινούνται!
Ή  Παλαιστίνη, ή ‘ Ελλάς,
Μ ’ Έ  ν ονομα καλούνται !

Τδν Ά σκη τδν  καί Μοναχδν τά ευσεβή τά πλήθη 
Εις τήν φιλίαν Αίγυπτον προσέδραμον άθρόα !
Ά ν  τής ‘ Ελλάδος τούς θ ε ο ύ ς  έκάλυψεν ή λήθη, 
Δέν ήφανίσθησαν ποσδς τά Ή θ η  τά πατρώα !

‘1 πό τήν νέαν του μορφήν άναβλαστάνει πάλιν 
Τό άνθος τό καλλίμορφον κ’ ευθυτενές ύψοΰται!
Είς τήν τού Μακεδονικού ‘Ελληνισμού άγκάλην 
Ό  θείος Χριστιανικός Ελληνισμός άπλούται!

Οί θεολόγοι καί Σοφοί 
Διδάσκουν έν σύμπνοια,
Οι Έλληνες Χριστιανοί 
Βιοΰν έν αρμονία! . . .

Πλήν τις παράφωνος ήχώ διήκει τόν αιθέρα;
Ώ  ! τις κρωγμδς άπαίσιος έκρήγνυται βαρβάρων; 
Προβαίνει έξ Ά νατολδν ούχί φωτός Η μ έ ρ α ,
Πλήν Σ κ ό τ ο ς  καταχθόνιον μελάντερον Ταρτάρων !

Μέ νέφη συγκαλύπτεται ή Χώρα τού ‘Ηλιου- 
Πολεμισταί αιμοδιψείς προτείνουν φόνου ξίφη·
Οίκτρως κατα κρημνίζεται ή Δά.ς τής ‘Γφηλίου,
Καί έπιπίπτουν κατ’ αυτής τά τδν κοράκων στίφη ! 

Αί ! Α ί ! τής τύχης τής οίκτράς !
ΦεΟ ! Δυστυχίας βάθους !
Φευ ! φεΰ! τής Μοίρας τής σκληράς,
Τού τδν ‘ Ελλήνων πάθους ! .  . .

Τής Μεσογείου τάς άκτάς φιλούν σπινθηροβόλα 
Τ ’ άφροστεφή τά κύματα—- ‘Γπδ φλογδν κυκλοΰνται 
Καί λάμποντ’ άπαστράπτουσι τά πέριξ φωτοβόλα—
Τού ποταμού τά ΰίατα χρυσολαμπή δινούνται! . . .

Μή τήν έσχάτην λάμψιν του ό Φάρος ά(/αδίδη;
Μή έκ Βορρά λαμπρός Ά στήρ άντανατέλλη νέος :
Μή Σέλας ούρανόφωτον πυρός χροιάν προσδίδη,
Ή  μή διάττων τις άστήρ διέρχεται δρομαίος ; ! . .

„Τόν νεφελώδη ούρανον 
Ουδείς άστήρ φωτίζει,
Καί ούδέν Σέλας φαεινόν 
Τό Κνέφας του σκορπίζει!

Γίδς τού σκότους τής νυκτός, κατακτητής άλλόφρων, 
Πυρσόν κρατών δλέθριον είς χείρα μιαιφόνον,

Τό π ΰ ρ έμβάλλει είς τό φ ω ς !  ’ Ανάλγητος καί̂  πρόφρων, 
Καταδηοί τό Σέμνωμα πολλδν λαμπρδν αιώνων !

Έπισκοτεί τού πνεύματος τής θείας λαμπηδόνες 
Τήν λάμψιν τήν άστροφεγγή μετά χαράς άγρίας 
‘Ο φ ω τ ο σ β έ σ τ η ς  δ Όμάρ τής ’Αραβίας γόνος, 
. « Β ι β λ ι ο θ ή κ η ν »  πυρπολεί τήν τής ’Αλεξάνδρειάς! 

Τό Σ κ ό τ ο ς  πυρπολεί τό Φ δ ς !
Καί έκ τού Σεραπείου,
Πυκνός καλείτφι σκοτασμός 
Τήν Γήν τού μαρτυρίου!

Καί ήτο έπικήδειος λαμπάς ή φλόξ έκείνη !
Ααμπάς ή προμηνύουσα τού τάφου τήν σκοτειαν—  
Μηνοειδής καί έρυθρά προβάλλει ή Σ ε λ ή ν η ^
Καί αντηχούν ’ Α λ α λ α γ μ ο ί  άνά τήν Αίγυπτίαν !

Έν μέσω τού παμμέλανος καπνού τδν καιομενων 
Βιβλίων, άτινα τήν Γήν μέ φδς εϊχον φωτίση. 
Κραυγάζει ύπερφίαλος τήν σπάθην του κραδαίνων:
«Αί Β ί β λ ο ι  κατεκάησαν!Ή  Β ί β λ ο ς  μας ά ςζή σ η !»  

Καί άνυψώθη άπηνής 
Ή  σπάθη, άπαισία!
Καί έπεσεν άνηλεής,
Τυφλή έν τη σκοτεία!

Τό τραύμα ήιο καίριον ! Βαρεία ή βδύνη !
‘Η Μούσα περιέπεσεν είς σιωπήν βαθείαν.
Καί άφωνος, ανιαρά τό βήμα κατευθύνει
ΙΙρός Χώρας ξένας, φεύγουσα τήνάξενον Σκοτειαν....

Ά λ λ ’ άτελεύτητος ή Νύξ έκείνη ή άγρια 
Δέν είμαρτο νά καταστή ! Δέν ήτο πεπρωμένον 
Ν’ άποσβεσθη διά παντός ή λάμψις ή άγια,
Κ ’ αιώνιον έν Όνομα νά μείνη τεθαμμένον !...

Τήν κοιμωμένην έξυπνα 
Βρυχώμενος είς Αέων —
Νέος ’Αστήρ από Βορρά,
Ό  Μέγας Ναπολέων !

Καί Ή ρω ς πάλιν Μ α κ εδ ώ ν , υιός τού ‘Αλιέως, 
‘Ως άθλοφόρος ‘ Ηρακλής, άπό δεινών παντοίων 
Τήν Αίγυπτον ελεύθεροί, καινόν προσάπτων κλέος 
Καί νέας πόλ.εις άνορθών έπί των Ιρειπίων !

Νέας ζωής σωτήριος πνοή καί πάλιν πνέει, 
Μακράν άποτινάσσεται δ( λήθαργος αιώνων,
Ό  Νείλος άνακουφισθείς άσμένως αναπνέει,
‘Η Μούσα έπανέρχεται μετά των Λαμπηδόνων. .

Ό  Φάρος φέγγει ζωηρός 
« ’Από τής παραλίας

Καί νέον προσλαμβάνει Φως 
Ά π ό  τής ‘ Εσπερίας !

Σιγδσι τά φρυάγματα τδν έκ τής Ά γ α ρ  νόθων,.. 
‘Η Χώρα έξανίοταται έν νέα άμφιέσει,
Νέα δδός άνοίγεται προαιώνιων πόθων, 

β Τδν εύγενων Κοπτδν ή Γή προκόπτει έν άνέσει.
Πολιτισμού κοινωφελούς καθίσταται ‘Εστία—  

Μέ άγαθά ή Ά λβιών τήν Αίγυπτίαν βαίνει —
Αί Τέχναι καί τά Γράμματα άνθοΰν έν αρμονία—  
Τήν γήν δΚυανόλευκος 6 Ποταμός λιπαίνει.

’Ακμαία πάλιν, ανθηρά 
•II Χώρα άνορθούται,
Καί τρισευδαίμων, λιπαρά,
ΙΙολλων δεινδν λυτροΰται...

Οί εύγενείς άπόγονοι έκείνων, ών τό κλέος, 
Άνύψωσεν είς ύψιστον περιωπής σημεΐον 
Τήν Γήν, έφ’ ής περίλαμπρος άντανατέλλει Εως,
Νυν δείκνυνται έπάξιοι δικαίων προνομίων !

Καί τά χρυσά τά γράμματα, δΤ ών ή ‘Ιστορία 
Τήν Δέλτον της άνέγραψεν έπί σειράν αίωνων, 
θ ά  μείνουν άνεξίτηλα έν δσω έν εύφλεία ^
Παγκόσμιον τό όνομα ήχεί τδν Μ α κ ε δ ό ν ω ν !

Καί είνε Έλληνίς πνοή 
‘Η πνέουσα καί πάλιν!
Προβαίνει «Ν έα» ή «Ζωή»
Είς υπέρ όλων Πάλην ’ ...

Εύρύτατον έκτείνεται τό Στάδιον άγώνων !
Τό πλήθος είνε άπειρον βαρβάρων πολεμίων,
Αί χ  ώ ρ α ι έπλημμύρησαν άρπάγων λυμεώνων...
Καί είνε ‘ Ι ε ρ ό ς  ά γ ώ ν ,  άγων ύπέρ πατρίων! ..

Χαράς το Πανελλήνιον πληρούται δτε νέοι 
Βλαστοί άκμαίοι. θαλεροί, όπου τής γής προβάλλουν 
Είς τόν άγδνα τόν Κοινόν φερέλπιδες, γενναίοι,
Κ ’ εύγνώμονες τόν πάτριον τόν φόρον καταβάλλουν! 

Είς νέαν, άνθηράν ζωήν 
Καί ή Ε λλάς έλπίζει,
Ό τε  τήν « Ν έ α ν »  τήν « Ζ ω ή ν  »
Μέ τέρψιν άντικρύζει!....

Ώ  ! Δέν έσβέσθη δ λαμπτήρ ήρώων ημιθέων!
Δέν έδυσεν είς άχανές τό Ά στρον των Ελλήνων, 
Ούδ’ δ Σαμούμ έμάρανε τήν Γήν τδν Πτολεμαίων! 
Άνέθαλον οί εύγενείς άπόγονοι έκείνων . . .

‘Ωραίον προμηνύεται τό νέον Έ α ρ  πάλιν!
Ή  νέοι είς τό Έ  ρ γ ο  ν σας εύέλπιδες χωρεΐτε! 
Ανένδοτοι έμμείνατε είς τήν γενναίαν^άλην,
Μέ βήμα ευσταθές, στερρόν, έπί τά πρόσω ιτε!

Καί έστω Έ λ λ η ν ί ς  φωνή 
Τό Εγερτήριόν σ α ς !
Ά είζωος «Νέα Ζωή»
Τό θειον Σύμβολόν σ α ς !...

Έ ν Θεσσαλονίκη ’Οκτώβριος 1901.
Κωνσταντίνος Ί .  Σταιιατόπονλος
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Β Ρ Α Χ Μ Α Ν Ι Κ Η  Μ Τ Θ 0 Α 0 Γ 1 Α

( ΙΙαράδοσις )

Λ ' .  — Ί Ι  Λ ι ι  ιιιονηγία  τυθ Ι ί  ( Μ ί μ ο ν .  

I ! '.  — Ί Ι  Α ιιη ιο ΐ 'ογ ΐα  τή ς  Γ ι-ν α ικ ό ς .

ΜΕΡΟΣ Α\

Ί Ι  Λ η μ ιο ν υ γ ία  τοί? Κ όΰιιον

‘0  Βράχμας— ό θ-ε6ς των Κίτρινων — δημιουργήσας 
τόν Κόσμον— τό “Απειρον—  ήθέλησε, κατόπιν, νά καλ
λύνω τούτον καί, έκ των πολλών έν τή κτίσει φυτών 
καί έντόμων καί πτηνών καί κτηνών, ¿μελέτησε καί 
κατεσκεύασε διά διαφόρων προηγουμέ'.ως μεταμορφώ
σεων τον άνθρωπον! Ή  Γή ή το τότε ακόμη εις μέγας 
άνευ ζωής Παράδεισος. Αί θάλασσα: γαλήνιαι άντι- 
κατώπτριζον την ώραιότητα τών πέριξ καταφύτων 
όρέων, αύραι δέ μυρόεσσαι Ιπνεον συνεχώς καί έπλή- 
ρουν ήδείας καί ευφροσύνου οσμής τήν άτμάσφαιραν 
τά θηρία καί τά έρπετά καί τα πτηνά ένθεν κάκείθεν 
έτρεχον καί είρπον καί ίπταντο, ένώ άνωθεν δ έναστρος 
ουρανός διαυγής ως βλέμμα άθώας παρθένου, ¿σκόρ
πιζε περί τήν σπαργώσαν φύσιν τήν ήδονήν καί τό 
θάλπος. Αί νύκτες μαγικαί καί μυστηριώδεις ώς ή 
άνθρωπίνη ψυχή έξηπλούντο πάντοτε έπί τής γηίνης 
σφαίρας ότέ μέν ρεμβώδεις ή άγριαι καί ά π α ίσ ια ι ,  ότέ 
δέ ριγηλαί καί άπαλαί, ώς θωπειαι Σειρίνων, καί κα- 
τάλευκοι έκ τού Σεληνιαίου φωτός!... Κάλλος καί ζωή 
¿βασίλευε, τότε, πανταχού καί μόνος δ γήινος τών 
πάντων βασιλεύς Ά ν θ ρ ω π ο ς  ύπελείπετο νά δη- 
μιουργηθή καί έδημιουργήθη.

Τόν άνθρωπον, δημιουργηθέντα, ώς*άρξάμενοι εΐπο- 
μεν, Ιθηκεν ό Βράχμας νά ζή εις λειμώνα καταυγα- 
ζόμενον άπό ήλιον καί άνθη καί πτηνά καί χαρμονάς 
ποικίλας, έναντι δέ τού λειμώνος τούτου έδημιούργησεν 
έτερον, ένθα φώς κυανοΰν καί ήχοι μόνον αρμονικοί 
καί ήδύτατοι ήκούοντο, καθιστώντες τήν έκεί διαμονήν 
μάγον. Εις τόν λειμώνα τούτον ούδενί έπετρέπετο ή 
κατοικία. Ό  πρώτος λειμήν ήτο τής Ζωής, ό δεύτερος 
τής Ά ναπαύσεως!....

Πλήν, φεΰ! άκόρεστος καί άνυπόμονος καί έρευνη- 
τικός άείποτε δ άνθρωπος, παρά τήν διαταγήν τού 
Βράχμα, ύπεισήλθε καί εις τόν άπηγορευμένον λει
μώνα, ούδείς δέ έκ τών εισερχομένων έκεί έπέστρεφε, 
δι’ ο καί δλοι έκ τού λειμώνος τής ζωής μετηνάστευον 
εις τόν έτερον! Εύρισκον έκεί ά ν ά π α υ σ ι ν !

‘ Η άθρόα δμως αύτη άπό τού λειμώνος τής ζωής 
μετανάστευσις τών άνθρώπων εις τόν έτερον άπήλπισε 
τόν Βράχμαν — διότι σχεδόν ή Ζωή έξέλιπε! . —Μετε- 
κάλεσε λοιπόν παρ’ έαυτώ τον Διοικητήν τού λειμώ
νος τής Ζωής Δρίχην (Πόνον) καί τώ έζήτει τόν λό

γον ένεκεν τού όποιου ό λειμών τής Ζωής σχεδόν 
ήρημώθη!

—  Μεγάλε Βράχμα, άπήντησεν ό Δρίχης, οί άν
θρωποι δέν ευχαριστούνται νά ζώσιν εις τόν λειμώνά 
μου, διότι εύρίσκουσι άναπαυτικώτεοον τόν άλλον λει
μώνα.

—  Έμεινε κανείς εις τόν λειμώνά Σ ου ; ήρώτησεν 
δ Βράχμας.

—  Ναί, δύο μόνον, εις άνήρ καί μία γυνή.
—  Καλά, άπήντησεν δ Βράχμας, κάτελθε καί έφε- 

ξής θά παύση ή μετανάστευσις εις τόν άλλον λειμώνα!
—  Ά λλά  πώς θά παύση, έπείπεν εύλαβώς ό Δρί

χης (δ Πόνος), άφου δέν ύπάρχουσιν άλλοι διά νά 
φύγουν!

—  Θά γίνωσι καί θά παράγωνται άλλοι συνεχώς, 
άπήντησεν έπιτακτικώς δ Βράχμας, καί έξηφανίσθη 
εις άπλετον φώς κυανής καί κίτρινης άποχρώσεως.

Κατελθών έν τώ λειμώνί του δ Δρίχης εύρε 
δημιουργηθέντα παρά τού Βράχμα τόν Έρωτα,τόν 
Ά γγελον τούτον τής Χαράς καί τής Ζωής, καί 
ούτω άγαπώντες άλλήλους οι άνθρωποι έπολλαπλα- 
σιάζοντο συνεχώς, άποφεύγοντες νά μεταναστεύωσιν 
εις τόν έτερον λειμώνα, ίνα μή δ εις άπολέση τόν άλ
λον, καί διότι ούδείς ύπήρχε λόγος νά έπιζητώσιν 
άλλην γοητευτικωτέραν ζωήν, άφοΰ έζων τήν ήδείαν 
ζωήν τού Έ ρωτος, ήτις περικλείει δλην τήν ευδαιμο
νίαν τής Χαράς και τής Άπολαύσεως.

Δέν παρήλθεν δμως πολύς χρόνος καί μίαν ήμέραν 
δ Δρίχης προσεύχεται καί ζητεί παρά τού Άρχοντός 
του Βράχμα άκρόασιν διά νέον μέγα κακόν, δπερ ήρ- 
χισε νά μαστίζη τούς βιοΰντας έν τώ λειμώνι τής Ζωής. 
Ό  Βράχμας έδέχθη εις τούς ουρανούς τόν Δρίχην.

—  Τί νέα άπό τό Βασίλειον τής Ζωής; ήρώτησεν 
δ Βράχμας.

—  Τό φάρμακον τού Έ ρωτος ¿θεράπευσε τό κακόν 
τής μεταναστεύσεως, άλλ’ ήδη μαστίζεται ή Ά νθρω- 
πότης ύπό άλλου δεινού.

—  Ποιον είναι τούτο ; ήρώτησεν δ Βράχμας.
—  Οί άνθρωποι έπολλαπλασιάσθησαν καί μή 

έχοντες πώς νά περνούν τάς ώρας των όργιάζουν, κτυ- 
πώντες, φονεύοντες, κλεπτδμενοι.. . .

—  Ιναλά, ένόησα, πήγαινε καί τό κακόν έθερα- 
πεύθη ήδη, είπεν δ Βράχμας.

Έχαιρέτησεν δ Δρίχης καί έφυγε διά τήν Γήν, ένώ 
δ Βράχμας έξηφανίσθη έν μέσω άτμών ,ποικίλων 
άρωμάτων καί σπινθήρων, άπαυγαζόντων ήλεκτρώδη 
φέγγη.

Κατελθών¿πί Γής δ Δρίχης εύρε δημιουργηθείσαν 
ύπό τού Βράχμα τήν Εργασίαν καί ούτως οί άνθρω
ποι διά τής Α γάπ ης καί τής ’Εργασίας έζων ζωήν 
ουρανίαν, διότι ή έργασία ού μόνον δέν έδιδεν αύτοίς 
καιρόν ΐν’ άκολασταίνωσιν, άλλά τουναντίον παρέσχεν 
αύτοίς πάντα τά άγαθά.

Δέν παρήλθεν δμως πολύς πάλιν χρόνος καί πάντες 
οί έπί Γής οίκοΰντες, ούρλιάζοντες καί μαινδμενοι, ώς 
τών μεγάλων θαλασσών τά κύματα δταν τά έξεγείρη
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χής γαλήνης τών ισχυρών άνεμων ή ατίθασος ισχύς, 
παρουσιάζονται πρό τού Δρίχη.

—  « Ή  Ζωή, θεέ, είναι πικρά, πικρά πολύ! έλεος! 
έλεος!» έφώναζον άλλοφρονοΰντες καί έξαλλο: έκ -ής 
όδύνης!... Πόσον ειχον δίκαιον ! τί πρός τήν περικλειο- 
μένην έν τή ζωή οδύνην ή μικρά χαρά τού βίου : Δί 
στιγμαί τής ζωής μας άνταλλάσσονται εις βαθμόν 
δυσανάλογον μέ πόνον καί γέλωτα. ‘ Η άνθρώπινος 
ζωή έχει μικράς πάντοτε στίγμας ευτυχίας καί χα
ράς, ήμέρας δέ μακράς θλίψεων καί άλγους. Μίαν 
στιγμήν ευδαιμονίας, φεΰ, τήν άνταλλάσσομεν πλειστά- 
κις οί άνθρωποι μέ δισμυρίας στιγμάς όδύνης καί δε- 
κασμυρίας δακρύων καί στεναγμών. Τί ή μικρά τού 
βίου ημών καί αστραπιαίας παχύτητας χαρά, πρό τού 
πόνου τού άνεξαντλήτου τής ψυχής, τού μόχθου τής 
κοπώσεως, τού άχθους τής άντιλήψεως, τού άλγους 
τής καρδίας καί τών πολυαρίθμων καί ποικίλων άλλον/ 
δοκιμασιών τής καθ’ ήμών ειμαρμένης;... ώ ! πόσον 
είχον δίκαιον οί άνθρωποι αίτούμενοι παρά τού Βρά
χμα έλεος, διά τήν όδύνην τής άνθρωπίνης ζωής!

—  « Ή  Ζωή, άντιπρόσωπε τού Μεγάλου Βράχμα, 
είναι πικρά, έχει θλίψεις, έχει άλγη, θέλομεν άνακού- 
φισιν! » άνέκραζον πάντοτε οί συναθροισθέντες άν
θρωποι πρός τόν Δρίχην.

—  Πηγαίνετε, είπεν αύτοίς ούτος καί θά  παρα- 
καλεσω τόν Μεγάλον καί Οίκτίρμονα Θεόν μας Βρά
χμαν νά λάβη πρόνοιαν καί διά τά νέα ταΰτα δεινά σας.

’Απεχώρησαν ούτω τότε τά πλήθη ένώ δ δρίχης, 
πτερόεις έφέρετο στροβιλιζόμενος ώς άτμός εις τό κε
νό'  ̂ πρός τόν Βράχμαν.

Είδε πόρρωθεν δ Βράχμας τόν Δρίχην καί μειδιάσας 
μειδίαμα θείας υπερηφάνειας και θριάμβου, είπε καθ’ 
εαυτόν.

—  Πάλιν οί θνητοί έπανεστάτησαν! Κ αθ ’ έκάστην 
καί νέα εύρίσκουσι κατά τής Δημιουργίας μου παρά
πονα!.... Πρέπει νά θεραπεύσω δτι ζητοΰσιν ή νά κω- 
φεύσω καί νά τούς άφήσω άνοικτιρμόνως εις τό έλεος 
τής δυστυχίας τω ν!.... Ά λ λ ’ είναι πάλιν δίκαιον καί 
θειον νά έγκαταλείψω τούς δύσμοιρους τούτους εις τό 
έρεβος τής φρίκης καί όδύνης, άφου δύναμαι νά πράξω 
τό πάν υπέρ αύτών; ,

Έσκέφθη ούτω έπί μακρόν ό Βράχμας καί έφ’ 
δσον έπλησίαζεν & Δρίχης έπί τοσοΰτον ούτος άνησύ- 
χει καί πε^ιεδινούντο έν τή ψυχή του πυραί δλόκλη- 
ροι σκέψεων, ένώ περί αύτόν ήσθάνετο νά πτερυγί- 
ζωσι στοναχαί καί γόοι καί άδύναι καί νά βρέχωνται 
οί ουράνιοι θόλοι άπό άτμούς δακρύων. ΈΓσαν 
οί γόοι καί τά δάκρυα τών έπί γής θνητών !... Συνε- 
κινήθη ό Βράχμας καί κινήσας σπασμωδικώς περί τό 
κενόν τάς χείρας καί πιέσας είτα τό μέτωπον,

• —  Ναί, είπεν, άποφασιστικώς, ναί, πρέπει νά
θεραπεύη τις ή μετριάζη, όπως δήποτε δύνατα·, τό 
κακόν, δπερ σφίγγει καί πνίγει ή προξενεί λύπην καί 
πόνον εις τον άλλον... ναι !... δ,τι καί αν ζητείτε 
άνθρωποι, δλα θά τά θεραπεύσω, διότι, εγώ, ό Βράχ
μας δ Θεός τού Παντός, γνωρίζω νά αίσθάνωμαι, ώς

ΙΙατήρ τού Σύμπαντος, πόσον το άλγος τής ζωής τών 
τέκνων είναι πικρόν.

Έ νφ ταΰτα διελογίζετο ό Μέγας Βράχμας, κατέ- 
φθασεν δ Δρίχης.

—  Σπεΰσε, Δρίχη, καί λέγε μοι, τί οί άνθρωποι 
ζητονσι !

—  Μεγάλε, Δημιουργέ, εύλαβέστατα χαιρετών 
άπήντησεν δ Δρίχης, οί άνθρωποι εύρίσκουσι τήν ζωήν 
πικράν, άλγεινοτάτην, καταπονούνται έκ τών άσθε- 
νειών, τής έργασίας, τών πολλών άλλων πικριών τής 
ζωής, καί εύλαβώς έπιζητοΰσιν άνακούφισιν παρ’ 
‘ Γμών.

—  Έχουσι δίκαιον, άπήντησεν δ Βράχμας ΓΙολύ 
δίκαιον! Γνωρίζω δλας έγώ τάς πικρίας τής ζω ής.... 
άλλ’ έστω, πρός γνώσιν Σου, Δρίχη, δτι ή πικρία τής 
ζωής είναί τι άναγκαίον διά τήν υπαρξιν τού Κόσμου 
καί τήν έν γένει έξέλιξιν τών μετέπειτα τυχών τών 
δντων, ούχ’ ήττον κάτελθε εις τήν Γήν καί διαβε
βαίωσήν τούς άνθρώπους δτι έφεξής τό ήμισυ τού 
χρόνου τής ζωής των θά διαθέσω ν’ ά',απαύωνται καί 
λησμονώσι.

—  Θά δημιουργήσω κάτι δπερ θά  κρατή τόν 
άνθρωπον έν τή ζωή μέν, άλλά νεκρόν συγχρόνως.
Θά συγκεράσω τήν Ζαήν μέ τήν Άνάπαυσιν. Ά γ ε  
λοιπόν εις τήν Γήν καί άγγειλον τοίς άνθρώποις δτι 
¿δημιούργησα άπό τής στιγμής ταύτης ύπέρ αύτών, 
τόν Ύπνον.

Έξήστραψαν έκ χαράς τότε οί οφθαλμοί τού Δρίχη, 
καί έσπευσε νά κατέλθη έπί Γής, ένώ δ Βράχμας, 
φερόμενος ύπό φωταυγειών φανταστικής άποχρώσεως 
καί ήχων δνειρώδους ύφής, άνήρχετο τά πανύψηλα 
τών ουρανίων θόλων δώματα.

Οί άνθρωποι έπί Γής άνέμενον τόν Δρίχην, άνυπο- 
μονούντες νά μάθωσιν αν δ Θεός είσήκουσε τής δεή- 
σεώς των. "Αμα τή θέα λοιπόν τού Δρίχη κατερχο- 
μένου άπό τού” Ανω Χάους, δλοι οί έπί,Γής, μέ ίαχάς 
άλγους, ουνηθροίσθησαν καί διηρώτων τί δ Θεός ύπέρ 
αύτών διέταξεν. ‘Ο Δρίχης έν μέσω τού τόσου 
συνοστισμοϋ καί τού δαιμονιώδους σάλου, άδύνατον ήτο 
νά είπη τι αύτοίς καί άκουσθή. Ένευσεν δθεν αύτοίς 
σιγήν καί μετά μήκιστον χρόνον ήδυνήθη νά διαλα- 
λήση αύτοίς τήν εύεργετικήν ύπέρ τής άνθρωπότη- 
τος άπόφασιν τού Δημιουργού Βράχμα. Ιαχαί τότε 
καί χαράς φωναί ποικίλα: διέσχισαν τούς Αιθέρας καί 
άπό δλα τά σημεία τής οικουμένης Γής ούδέν άλλο 
ήκουέ τις ή τάς φωνάς τών θνητών Ιορταζόντων τού 
Βράχμα τήν ’ Αγαθότητα καί Πρόνοιαν ύπέρ τής 
Άνθρωπότητος. $

Είδεν ούρανόθεν δ Βράχμας τού κόσμου τούτου τήν 
λατρείαν πρός Αύτόν καί συναισθανθείς οπόσον είναι 
εύφρέσυνον τό καλόν δταν τό πράττη τις, είπεν:

—  Πόσον, καί θεός έτι ών, Ιυπ^ύμαι, δτι οί άνθρω
ποι ένόσω ζώσιν ούδέποτε θά  ώσιν εύτυχείς! Ώ , πό
σον έλανθάσθην δούς τοις άνθρώποις καρδίαν, νούν 
καί ψυχήν !... Ταλαίπωροι άνθρωποι!... είθε δμωζ ( 
ν’ άρκεσθήτε εις δ,τι δώρον έδώρησα υμίν μέχρι σήμε

5ί)
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ρον, διότι άν τι πλέον ζητήσητε, μή δυνάμενοι νά 
δφίστασθε συνεχώς τήν ζωήν, τότε, φευ, θά δημιουρ
γήσω σημεΓον τέρματος τοϋ βίου !...

Παρηλθον Ικτοτε μακροι χρόνοι καθ’ ους ή Ά νθρω- 
πότης ¿ζη σχετικώς ήρεμος, Ούχ ήττον, διότι δεν είναι 
ποτέ ώραιον ουδέ ήρεμον, δ, τι περιβάλλει ή οδύνη, 
έξανέστησαν βραδύτερον πάλιν οί άνθρωποι! ‘Ο ύπνος 
ό λυσίπονος, ό ύπνος ό ήρεμος, δ ύπνος 6 ήδύνων τήν 
ψυχήν καί άναπαύων τό καταπεπονημένον σώμα δέν 
ήρκει εις άνακούφισιν τής ζωής, διότι δλονέν αύτη 
έμαστίζετο άπό τάς πικρίας και τάς όδύνας, αίτινες 
αληθώς μέν φυγαδεύονται πολλάκις διά τού ύπνου, 
πλήν καί πάλιν έπανέρχονται! ’Επί πλέον αί σημαν- 
τικαί όδύναι, τά όνειρα, οί λοιμοί, τ' ατυχήματα' καί 
λοιπά δεινά, ά μαστίζουν τδν βίον, έξήγειραν πάλιν 
τήν άνθρωπότητα καί μίαν ώραίαν άλλην ήμέραν συνα- 
θροισθέντα πάλιν τά πλήθη, μέ κραυγάς άπελπισίας 
καί προσευχάς, έζήτουν παρά του Βράχμα σωτηρίαν!

—  Τά τέκνα μου μέ φωνάζουν πάλιν, είπεν δ 
Βράχμας ! . . .  Εννοώ τί θέλουν ! δέν είναι ευάρεστος 
αύτοίς ή διαρκής ζ ω ή !

’Ενώ ταΟτα διελογίζετο δ Βράχμας, καταφθάνει 
εις τούς Ουρανούς από τής Γής ό Δρίχης καί συνε
σταλμένος καί κεκυφώς κάμπτει πρό τού Δημιουργού 
τό γόνυ.

—  Κραταιέ Βράχμα, τώ λέγει, είναι, μεθ’ όλα τά 
πρός τήν ανθρώπινην ζωήν δώρά Σας, πικρός άγαν ό 
βίος. "Ολη ή άνθρωπότης περιήλθεν έκ τών πόνων 
τής ζωής, εις άπόγνωσιν.

—  Τά πάντα γνωρίζω Δρίχη. Ή δη ελαβον μέτρα 
καί οί άνθρωποι θά  ζώσιν έφεξής τόσον μόνον όσον θά 
μοί άρκή ίνα δύναμαι νά γνωρίσω τίνος έκαστος τύ· 
χης, πέραν τής γήινης ζωής, είν’ άξιος. ’ Από τής στι
γμής ταύτης, Δρίχη, θά μετακαλώ τούς ανθρώπους 
πάντας παρ’ Ιμοί καί θά διανέμω τούτους εις τ ’ άπέ- 
ραντα τού ούρτνοΰ σημεία καί άναλόγως τών πράξεών 
των, εις ήρεμον ή φρικτόν τμήμα. Έ χ ω  ουρανούς 
ενθα ή άτμόσφαιρα είναι καΓον πύρ, άλλους ένθα μό
νον σκότος δπάρχει καί ερπετά θηριώδους όρμής, καί 
άλλους ούς φώς άνέσπερον καί ήδύ φωτίζει καί ένθα 
αύραι μόνον γλυκείαι πνέουσιν!

Δημιουργώ, άπό τούδε, Δρίχη, τον Θ ά ν α τον , Σύ 
δ’ έφεξής ώς Πόνος θά  διαχύνησαι εις τ’ ανθρώπινα 
μέλη, ύπό διαφόρους μορφάς καί συμπτώματα καί θά 
νεκρώνης τού; άνθρώπους!

5 Ήχουσεν ό Δρίχης (Πόνος) καί πριν ετι δυνηθή 
ν’ άντιληφθή τών λόγων τού Δημιουργού ήσθάνθη 
διαχεομενην καί έν εαυτώ πνοήν τινα παγεράν καί 
άπολέσας εαυτόν.... ευρίσκεται όπου στενατιιός καί 
δάκρυ!

’Από τού χρόνου έκείνου. τότε. έθεσπίσθη ύπό τού 
Δημιουργού Βράχμα ίνα ού μόνον οί άνθρωποι θνή- 
σκωσι καί υπόκεινται εις νόσους καί φθοράν, αλλά καί

δ,τι άλλο υλικόν ύπάρχει επί Γής καί έν τή φύσει, νά 
όφίσταται καί άλλοίιοσιν καί φθοράν. Ούτω, έκτοτε, 
έχομεν δι’ δλα καί παντού τόν Θάνατον.

Γ ίη ά ώ ^ ιο ς  Π . Χ α ι λ κ ι ό χ ο ν λ ο ς

(Έ πεται τό Β' μέρος— ή Δημιουργία τής Γυναικός).

ÉMI LE R I C H E B 0 U R G

ΜΕΛΑΙ ΝΑΙ  Ο Φ Ρ Τ Ε Σ
( Συνέχεια  )

 —<—

Νύν οπότε πλέον δέν είχε προ αυτού τήν δίδα Πουαρ- 
σον, ό Κάρολος ήδύνατο νά σκεφθή άνέτως.

Η υπο τού κυρίου Φαβιέρου, συμβολ,αιογράφου τής 
μητρός του, παρεχόμενη πρόσοδος εις τόν μικρόν Ά ν -  
Ορέαν, ήτο αιφνίδια δι’ αυτόν άποκάλυψις. Καί ή ηλικία 
επίσης τού παιόίου καί ή όμοιίτης ήν είχεν έξακριβώση, 
έλάλουν ότι ή νεάνις μέ τάς μελαίνας όφρύς ήτο ή 
αδελφή τής δυστυχούς Έρνεστίνης Πουαρσόν, τής ερω
μένης τού αδελφού του. Αναμφιβόλως, εσκέπτετο ό Κ ά
ρολος, ή Δίς Έρνεστίνη διά νά κρύψη τήν ένωσίν της, 
άπεμακρύνθη τού πατρός καί τής αδελφής της, υπό τήν 
προφασιν ότι ή εν τή πολει διαμονή ήτο άναχκαία ένεκα 
τών μαδημάτων της' ό νεανίας εύρίσκετο εν αμηχανία' 
Πιθανόν νά ήπατάτο. Είχεν ανάγκην πειστικωτέρων 
αποδείξεων.

Καί με τήν έλπιδα νά λάορ τάς αποδείξεις ταύτας 
είχεν ειπη εις τήν Αλίκην: « είναι απόλυτος ανάγκη νά 
σάς ,επανίδω » καί έπε'τυχεν όπως αύτη, παρά τήν θέ- 
λησίν της, δεχθή τήν συνέντευξεν ήν ούτος έζήίει.

Εάν εν μια μόνον τών επιστολών του ό αδελφός του 
άνεφερε το όνομα τής ερωμενης του ή άπλώς ελεγεν ότι 
αύτη έ'διδε μαθήματα ιχνογραφίας εις τά παρθεναχωχεία 
τής πολεως τούτο θά ήτο αρκετόν. Ά λ λ ’ ούδαμού άνεφε- 
ρετο τοιούτον τι. Εν τούτοις, άν καί εζήτει μίαν όριστι- 
κήν άποδειξιν, ό Κάρολος ένδομύχως ήτο πεπεισμένος 
οτι ή Δίς Άλικη ήτο ή αδελφή τής νεάνιδος περί ής εκ
τενή λόχον εκαμνεν ό αδελφός του εν ταίς έπιστολαίς του.

Ή  όρισθείσα διά το παιδίον πρόσοδος ήτο μία έπα- 
νόρθωσις αναμφιβόλως, άλλ’ έ Κάρολος εμφορούμενος
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ύπό μεγαλοψυχίας καί ΰπείκων εις τάς παρακελευσεις 
τής καρδιάς του, ευρισκεν ανεπαρκή τήν ικανοποίησα 
ταύτην τού προξενηθέντος κακού. Καί ή τύχη τον είχεν 
ίίδηγήση εις τόν μικρόν περίβολον τής Ωτείλ οπου συνήν- 
τησε τήν Δίδα Άλίκην ΙΊουαρσόν καί τόν μικρόν Ά ν -

χανία του ήτο καταφανής’ όλα μοι λεχουσι, ναι, όλα μοι 
λέχουσιν ότι ή πρόσοδος έχορηγήθη υπό τής μνςτρος μου....

Ήδύνατο νά ερωτήση περί τούτου τήν Καν Αεορέν 
τήν αυτήν ήμέραν' άλλ’ επειδή άπό δύο ήμερών ήτο άδιά— 
θετός, ό Κάρολος έσκέφθη ότι ή στιγμή θά ήτο άκατάλ-

δρέαν. ι
—  Ούχί, έλεγε καθ’ εαυτόν, χωρίς νά δύναται νά 

έξηγήση τάς γλυκείας συγκινήσεις άς έδοκίμαζε, εδώ δεν 
αναμιγνύεται καθολου ή τυχη, τούτο είναι έργου τής 
θείας Πρ ονοίας.

‘Ως αί άναγνώστριαί μας μαντεύουν, ό Κάρολος Λε- 
βρέν ουδόλως ώμίλησεν εις τήν μητέρα του περί τής 
ωραίας νεάνιδος καί τού παιδιού. ’Αλλά τήν επόμενον 
μετέβη παρά τώ κυρίω Φαοιέρω οστις υπεδεχθη αυτόν 
μετά μεγάλες εύπροσηγορίας.

Εις τί χρεωστώ τήν τιμήν καί τήν ευχαρίστησα τής 
έπισκέψεώς σας, ήρώτησεν ό συμβολαιογράφος, προσφε- 
ρων ό ίδιος κάθισμα.

—  Επιθυμώ νά λάβω πληροφορίαν τινά παρ υμών, 
κύριε.

—  Είμαι προθυμότατος' περί τίνος πρόκειται',
—  Ά πό τεσσάρων ετών παρέχετε εις παιδίον ήλι- 

κίας νύν τεσσάρων ετών καί ήμίσεως, έτησίαν προσοδον 
χιλίων διακοσίων φράγκων λαμβανομενην κανονικώς καθ 
έκαστον τριμηνίαν υπό τής θείας τού παιδιού τής Δίδος 
’Αλίκης.

Ό  συμβολαιογράφος εμεινεν άφωνος επί τινας στιγμας.
—  Πώς τό έμάθατε ; ήρώτησεν.
—  Ω ! τούτο είναι άύιάφορον.
—  Δέν δύναμαι νά άρνηθώ πράγμα τό οποίον ήςευ- 

ρετε, αγαπητέ κύριε Αεβρέν' πράγματι παρέχω την περι 
ής πρόκειται πρόσοδον.

—  Ενδιαφέρομαι νά μάθω, αγαπητέ κύριε Φαβιερε. 
ύπό τίνος έχοοηγήθη ή ποόσοδος αυτκ !

—  Ά ! '
—  Λοιπόν, αγαπητέ κύριε',
—  Δεν δύναμαι νά σάς τό ε’ίπω.
—  Διατί; ' 1
—  Τό καθήκον τού επαγγέλματος μου δεν μοι το 

επιτρέπει.
—  Τότε, δέν πρέπει νά έπιμείνω;
—  Θά ήτο άνωφελές.
—  Δέν επιμένω λοιπόν, αγαπητέ κύριε- 
’ Εγειρόμενος ό νεανίας Ιπανέλαβε :
—  Δύναμαι, επικαλούμενος το καθήκον τού επαγ

γέλματος σας, νά σάς παρακαλέσω νά μή κάμπτε εις 
-κανένα λόγον περί τής έπισκέψεώς μου ταυτής;
• —  Εχετε τόν λόγον μου.

—  Ευχαριστώ.
Οί δύο άνδρες έσφιξαν τάς χεϊρας άλλήλων καί ό 

τραπεζίτης άπεσύρθη.
—  Δέν ήθέλησε νά όμιλήση, έλεγε καθ’ εαυτόν ό Κ ά 

ρολος. Τό εννοώ' έχει τοιαύτην εντολήν. ’Αλλά ή άμη-

ληλος όπως προκαλέση συζήτησιν αρκετά επίπονον.
Είχε καλώς, θά περιέμενε.
Ή  Κυριακή έφθασε. Δέν ήδύνατο νά φανερώση 

εΐσέτι εις τήν Δδα Αλίκην ο,τι επεθύμίΐ' άλλ είχε το* 
σον ζωηράν επιθυμίαν νά συνάντηση έκ νέου τήν νεάνιδα, 
εδοκίμαζε τόσον μεγάλην χαράν έπί τή ιδέα οτι θά έπα- 
νέβλεπεν αυτήν, ώστε κατ’ ούδένα τρόπον θά ήδύνατο νά 
λείψη άπό την συνέντευξιν.

Πρό τής δευτέρας μεταμεσημβρινής ώρας, εύρίσκετο 
εις το δάσος τής Βουλώνης, έν τή δενδροστοιχία, καθή- 
οιενος έπί τού αγροτικού εδραίου. Α  να πάσαν στιγμήν 
παρετήρει τό ώρολόγιον του.

Ή το  ανυπόμονος' ήδημόνει.
’Επί τέλους είπε καθ ’ εαυτόν:
—  Δέν ήμπορεί νά άργήση περισσότερόν.
Ή το δύο ή λίρα καί ήμίσεια.
Μ ετ’ ό)ίγον, ή νεάνις ένεφανίσθκ. ’Εβάδιζε βοαΟεως, 

μέ τήν κεφαλήν κεκλιμμένην ώσεί βεβαρυμενκ υπο 
σκέψεων.

Τό παιδίον έπήδα προ αυτής. Α ’ίφνκς έκραύγασε 
περίχαρι.

—  Μαμά, νά ό κύριος, νά ό κύριος!
Ούτος μόλις έσχε τόν καιρόν νά άνοίζη τάς άγκάλας 

του όπως δεχθή τό παιδίον. Είτα, ήγέρθη καί έχαιρετησε 
τήν νεάνιδα ήτις ίστατο ενώπιον αυτού.

—  Κ αλημερα, δεσποινίς.
—  Κ αλημέρα, κύριε.
Προσεποιήθη ότι δέν ειδε τήν χείρα ήν ό νεανίας τή 

έτεινεν.
Ή το ώχρα, έφαίνετο τεταραγμένη.
—- Μήπως υποφέρετε; τήν ή ρώτησε μετ ’ ανησυχίας,
—  Οχι, κύριε.
—  Μήπως δεν θέλετε νά καθήσκτε;
Έκάθκσε χωρίς νά άποκριθή' ό Κάρολος εκαθησε 

πλησίον της■ Πάραυτα ό μικρός Άνδρέας άνερριχήθη έπι 
τών γονάτων του καί έκρεμάσθη έκ τού λαιμού του. Δεν 
τόν απώθησε, τουναντίον τώ ήρεσεν ή οίκειότης αυτκ τού 
παιδιού. ;

’Επί τινα χρόνον, άμφότεροι έμειναν σιωπηλοί' ό 
Κάρολος τήν παρετήρει.

‘ Ο  μικρός έφλυάρει.
Διακόπτων τήν σωπήν, ό νεανίας είπε.
—  Δεσποινίς Άλικη, είσθε λυΛημενη τι έχετε) 

Μήπως σάς δυσηρέστησα;
—  Ό χ ι , κύριε, άπήντησεν αύτη ψυχρώς.
—  ’Αλλά τότε, διατί αύτη ή λύπη, διατί άποστρέ- 

φετε ούτω τούς οφθαλμούς;
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Τόν πχρετκ,ρα,σε μετά τίνος δέους.
—  Κύριε, άπεκρίθκ, δεν έπρεπε νά έλθω εδώ, à).?.' 

υπεσχέθκν’ έπραξα κακώς.
—  Τι λέγετε; ανέκραξε.

- Δέν έπρεπε νά δεχδώ τκν συνέντευξιν ταύτα,ν.
—  Ω ! δεσποινίς, δέν ή,ςεύρετε πόσον υ.έ 'λυπείτε.
—  Έσκέφδκν, κύριε, /.où ένόκσα ’ότι σάς είχον 

δώσκ το δικαίωμα. νά μά, με κρίνα,τε πλέον αξίαν του εν * 
άιαφεροντος όπερ εδείξατε κατ’ άρχάς δί’ εμέ.

‘ Ο Κάρολος κθέλκσε νά διαμαρτυρα,θή.
Αύτκ έξκκολούθκσεν.
—  Είραι πτωχή, κόρα,, κύριε, άλλ ’ είραι τιρία. . . .  

Air έδιδαξε το παράδειγμα Γης δυστυχούς αδελφές ρου...
—  Φθάνει, δεσποινίς, ρκ τελειώνετε ! ειπεν ό Κάρο

λος διακοπτών αυτήν ά. ! μαντεύω κάλλιστα τκν σκίψιν σας !
Άνέπνευσε μετά δυνάμεως.
—  Λοιπον, έξα,κολ.ούθα,σε, ¿τολμήσατε νά ύποθέσα,τε 

οτι οι λόγοι μου ή,σαν ψευδείς, ότι θά έξκρχόρκν τής σε
βαστής επιφυλάξεως κ'ν μοι έπιοάλλουσιν ή, νεότα,ς σας, 
ή τιμιοτης σας καί ή, άφοσίωσίς σας διά το παιδίον 
αύτό!... A  ! δεσποινίς, έχω ό όποιος ένόμιΚον ότι είχον 
άποκτκσκ ττ,ν εμπιστοσύνην σας !

Δάκρυα ερρεον έντός τών οφθαλμών τκς νεάνιδος.
—  Κύριε, είπε οιά χλυκυτάτκς φωνκς, ούδζμ.ίαν σάς 

απευθύνω μομφήν’ ιχόνα, έχω είμαι αξία μομφής·
—  "Ω ! ρκ λέγετε τούτο !
—  Είσαι ανήσυχος, κύοιε. δεν γνωρίζω τι νά σκε- 

φθώ. .. Δεν δύνασθε νά με εμποδίσατε άπό τού νά φοβώραι.
—  Ά λ λ ’ ούδέν δικαιολ.οχεί' τούς φόβους σας.
Ή  νεάνις έκίνα,σε δλιβερώς Ττ,ν ν.εφαλή,ν καί έπανέλ.αβε.
Επερείνατε νά μέ έπανίδκτε, έπρεπε, ήτο άνάγκα,... 

1 ίς τ, άνάγκα, ; Δέν μ.οί το είπατε τότε, ευαρεστήσατε 
νά μοί το είπατε σήμερον...

—  Δέν δύναμαι, δεσποινίς, Οφείλω εισέτι νά σιωπήσω.
Πικρά πτυχή εζωγραφή,θα έπ'ι τών χειλέων τής νεά-

νιδος.
—  Μοί είπατε, κύριε, επανέλαβε, καί δέν τό έλκ- 

σμονασα' « Είσαι ανίκανος νά προφέρω λ.έξιν άτις θά 
προσέβαλλεν υράς κ απλώς δά σάς άπκρεσκεν».

—  Είναι άλκθες, σάς τδ είπον καί το έπαναλαμ.βάνω.
—  Δέν δέλω νά ύποπτευδώ τάς προθέσεις σας, τούδ’ 

όπεο δά λ το προσβολή δι υμάς' άλλ’ έλθετε εις τή,ν 
θέσιν μου, ν.ύριε, καί δά εννοήσατε τούς φόβους μου : ή 
φάμα τιμίας κόρης είναι το μόνον αγαθόν όπερ κατέχω, 
καί,χωρίς νά τό θελατε, δύνασθε νά με κάματε νά το χάσω

‘ Ο νεανίας άτοιμάζετο νά. άπαντή,σα,. Αύτκ τον ήμ
πόδισε,, έςακολουθή,σασχ μετά τίνος ζωαρότατος.

—  Γνωρίζω, τί θέλετε νά μοι είπατε κύριε' άλλ ο 
κόσμος είναι κακός καί ευκόλως εκλαμβάνει ώς σοβαρόν 
σφάλμα τό παραμικρόν παράπτωμα. Ας είναι λοιπον 
ή συνέντευίις αύτα ή τελευταία μεταξύ μας' εν τώ συρ- 
φέροντί μου, διά τή,ν ησυχίαν μου, σάς παρακαλώ, υπο- 
σχέθα,τέ μοι '¿τι δέν δά ζα,τή,σα,τε πλέον νά με έπανίδατε.

—  ”0 / ι ,  δεσποινίς, δέν δύναμαι νά σάς δώσω 
αυτήν τή,ν ύποσχεσιν.

Έκινή,θα άπο τόμ/ως καί τόν παρετή,ρασε προσεκττκώς.
—  Θεέ μου, άλλά τί θέλ.ετε λοιπον, άπο εμέ κύριε, 

άνέκραξε διά τρεμ.ούστ,ς φωνής-
—  ΓΙοο ολίγου μοί ώμιλ.ή,σατε περί τας ή.συχίας σας, 

δεσποινίς, άπεκρίθα μετά σοβαρότατος ό Κάρολος’ άλλ ’ 
ακριβούς καί έχω θέλω τή,ν ησυχίαν σας εν τώ μέλ.λ.οντι, 
τή,ν ευτυχίαν σας.

—  ”Ω ! τή,ν ευτυχίαν μου, τή,ν ευτυχίαν μου ! είπε 
θλ.ιβερώς.

Ή  συνδιαλεξις διεκόπα αϊφνιδίως.
Ύέσσαρες κυρίαι, άίτινες είχον καταβή, εκ τίνος άμα

ξα,ς όπως βαδίσωσιν όλ.ίγον, είσκλθον εις τή,ν δενδροστοι- 
χίαν όπου ή, νεάνις καί ό νεανίας έχων πάντοτε τό 
παιδίον επί τών γονάτων του, εκάθαντο.

Α ί δύο εκ τών κυριών εκείνων ή,σαν ή, Κυρία Δυφρέσν 
καί ή θυγάταρ τας δεσποινίς Αου'-ζα, ή ωραία ξανθή μέ 
τούς κυανούς οφθαλμούς, χρώματος μουσωτιδος. I Ιρώτα 
ή, δεσποινίς Λου’ίζα παραττ,ρήσασα τό καθή,μενον ζεύγος, 
άνεγνώρισε τόν Κάρολον Αεβρέν. Δέν είχεν άνάγκαν νά 
έρωτή,σα τί έκαμνεν εκεί ό νεανίας' τό έβλεπε.

Ώχρίασεν, αστραπή έλαρψεν έν τώ βλ.έμματί τας 
καί πλ.ασιάσασα ταχέως τή,ν Κυρίαν Δυφρέσν κν έδρά- 
ξατο εκ τού βραχίονος'·

—  Παρατκρκσατε. υα,τίρ μου, είπε διά τρεμούσας 
Φωνής, εκεί, επί τού εδραίου, παρατηρήσατε ·

—  ”Ω ! είπε πάοαυτα ή Κυρία Δυφρέσν, είναι 
σκανδαλώδες !

—  Είναι αίσχος! προσέθακεν ή, δεσποινίς Αου'ίζα.
Αιήλ.θε πρό τού νεανίου καί της νεάνιδος προσποιού

μενα ότι δέν έολ.επεν αυτους, άλλ έχουσα άγερωχον το 
βλ.έμμα καί περιφρονητικόν μειδίαμα επί τών χειλέων.

Ή  Κυρία Δυφρέσν ε'στκ πρός στιγμήν καί άφού πα-
οετή,οα,σε τή,ν νεάνιδα, έξεσφζνδόνισε κατά τού τραπεζίτου 1 1 « / , ,, κεραυνοβόλον βλ.έμμα λ.εγουσα με ειρωνικόν υφος:

—  Φρόνιρος νέος, δέν ή,μπορεί νά γίνα, φρονιμότερος!
Έσπευσε πρίς συνάντα,σιν τα,ς θυγατρός τας, άτις

τα, είπε:
—  Αοιπόν, μα,τέρ μ.ου, τό έπερίμενε κανείς αυτό άπο 

τον Κ . Αεβρέν;
—  Τρέρω όλ.όκλα,ρος. Ά »  ή κυρία Αεβρέν δέν άμ~ 

φιβάλλει ποσώς .. ‘ Ο υιός τας, διά τόν οποίον είναι τό
σον υπερήφανος, τον οποίον αναβιβάζει ρέχρις ουρανού, 
δέν είναι παρά ένας υποκριτής άνθρωπος χωρίς άξιο- 
πρέπειαν, ό οποίος ουδόλως σέβεται τόν εαυτόν του... Νά 
καταλ.αμβάνα,ται κατ αυτόν τον τροπον εν ερωτική, συν
διαλέγει υιέ ουχί σπουδαίου πρόσωπον' περί τούτου δεν 
ύπάοχει άρφιβολία. Καί αυτό τό παιδίον τό όποιον είχεν 
έπί τών γονάτων του καί έκράτει εις τάς άγκάλ,ας του... 
Τ ί είναι λοιπόν αύτό τό παιδίον ;

Είναι άρά χε τκς γυνατκός ταύτας ή τα,ς νεάνιδος 
ταύτας καί ποιος κξεύρει’ ίσως είναι καί ίδικον του.

(
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Τ  ή άλ,αθεΐα, τούτο είναι πολύ περίεργον καί εάν δέν 
>5ρκν καταγανακταμένα, θά έγέλ.ων υπερβολικά ρέ τκν 
παράδοξον αυτήν συνάντα,σιν.

—  ‘Ησυχάσατε μα,τερ μ.ου' επί τέλους, τί ράς ένδια- 
φέρει τί κάρνει ό κύριος Αεβρέν ; Δέν αξίζει πλέον τον 
κόπον, νά όνδιαφερώρεδα δι αυτόν.

Έπί τκ θέα τκς κυρίας Αιιφρίσν καί τής θυγατρός 
τας, ό Κάρολος έσκίρτασε καί ώχρίασε’ καί ότε κ κυρία 
αύτα τώ είχε ρίψκ είρωνικώς τάς λέξεις ταύτας: «Φρό- 
νισος νέος, δέν ή,μπορεί νά γίνα, φρονψώτερος » , οί όφδαλ- 
ροί του άπκστραψαν έξ όρχκς καί έάν δέν είχε τκν δύ- 
ναμιν νά συγκρατα,θή, θά άπή,ντα καταλλκλως εις τκν 
φίλκν τκς ρκτρός του.

Ολίγον έφρόντιζεν έάν είδον αυτόν καθή,μενον παρα
πλεύρους τκς δεσποινίδας ΓΙουαρσόν μέ τόν μικρόν Α ν  
δρέαν έπί τών γονάτων, καί έάν ρκτκρ καί θυγάταρ 
έσκέφδκσαν κ έράντευσαν τούτο κ εκείνο’ τό ρονον τό 
οποίον τόν έλύπκσε κτο ότι τό έπεισοΟιον τούτο είχε προ- 
ξενκσκ όδυνα,ράν έντύπωσιν εις τκν νεάνιδα.

Άφού αί κυρίαι διέβασαν, άμφότεροι έμειναν σιιωπα- 
λοί. ‘ Η Αλικα είχε χαρκλώσκ τούς όφδαλρούς καί ό 
Κάρολος, ό οποίος τκν παρετή,ρει θλιβερώς, έβλεπε 
όποιαν προσπάθειαν κατέβαλλε διά νά υ.κ κλαύσκ-

’Ά  ! πώς κδελε αύτκν τκν στιγμήν, νά τή,ν εναγκα- 
λισθή, νά τκν πιέσκ έπί τκς καρδίας του καί νά τκ 
εί'πκ : ® Σε άγαπώ, σέ άγαπώ » !

Ά λ λ ’ κ νεάνις, παρεςα,γούσα τάς προθέσεις του δά 
άπώθει αυτόν μετ’ άγανακτή,σεως, μετ' οργής καί μετά 
περιφρονή,σεως ίσως.

Τότε πρός δικαιολ.ογίαν του άπρτούντο έία,γή,σεις τας 
οποίας δέν κδύνατο άκόμ.α, νά δώσα' ώφειλ.ε νά τα, είπα, 
τά πάντα. Καί ί Κάρολος, ώς καλός υιός δέν κδελε νά 
άναλάβκ ύποχρέωσιν τινά άνευ τκς συγκαταθέσεις τκς 
ρκτρός του.

‘ Η νεάνις πρώτα, άπεφάσισε νά διακόψκ τκν επικρα
τούσαν σιγήν.

—  Αί κυρίαι άίτινες πρό όλ.ίγου δικλδον ενώπιον μας 
σάς γνωρίζουν.

—  Μάλιστα, γνωρίζω δύο εξ αυτών.
—  Τκ,ν ρκτέοα καί τκν θυγατέρα ;
—  Ναι.
—  Άντελ.ή,φθα,ν τό οργιλ,ον καί φοβερόν βλ.έμυ,α τό 

όποιον κ ρκτκρ έ'ρριψεν έφ’ ύαών, καί α,κουσατί είπε. Ή  δε
σποινίς δέν είπε τίποτε, άλλά δέν κδυνκδκ νά καταστείλκ ζω - 
κρόν κίνα,μα πείσματος καί έρειδίασε παοαδόξως. Είναι 
πολ.ύ ώρα ία κ δεσποινίς αύτα.Αί κυρίαι αύται κατκλδον άρά" 
ξκς κ όποια έσταράτκσεν εκεί, εις τκν σκιάν’ τούτο δει
κνύει οτι έ'χουσι περιουσίαν, μεγά/.α,ν περιουσίαν. ’Ά λ 
λ,ως τε φαίνονται καί άπό τκν κορψότκτα καί τόν πλού
τον τών έσθά,των των.

—  Είναι πράγματι πλ.ουσιώταται.
—  Θέλετε νά σάς είπω, κύριε, τί έσκεφδκν;
—  Αίρετε δεσποινίς.

—  Λοιπόν, έσκέφδκν ότι κ ωραία καί πλ,ουσία αύται 
δεσποινίς κτο κ μνα,στή σας.

‘ Ο νεανίας ταραχθείς δέν εγνώριζε τί νά άπαντκσκ·
—  Δέν ήπατή,θα,ν δέν είναι έτσι;
‘ Ο τραπεζίτκς δέν αδύνατο πλέον νά ρένκ σιωπκλ,ος.
—  Ή  ακτκρ τκς νεάνιδος ταύτκς καί κ ίδικκ μου 

είναι παλαιαι φΟ.αι, είπεν' επλ.ασαν άναρεταςύ των εν 
σχέδιον γάμου.

—  Αοιπόν, ήρώτα,σεν άνυπορόνως κ Άλικοι·
—  Δέν συμμερίζομαι τάς ιδέας τής μαιτρος μου
—  Έ ν τούτοις, κύριε, κ ξανδκ αύτκ δεσποινίς είναι 

δελκτικωτάτκ.
—  Τό αναγνωρίζω, ρονον. . . .
—  Αοιπόν;
—  Δέν τκν άγαπώ υ.έ έρωτα.
—  Είσδε πολύ δύσκολος, κύριε, έπιτρέψατέ ροι νά 

σάς τό είπω’ κ δεσποινίς αυτκ, είναι νέα, ωραία, είναι 
πλούσια οποις καί ύρείς, ταιριάζετε υφ’ όλας τάς επόψεις 
καί όρως δέν συμμορφούσθε πρός τή,ν επιθυμίαν, τή,ν 
ζωα,ροτέραν άναρφιβόλως, τκς κυρίας ρκτρός σ α ς .. .
Δέν σάς εννοώ, κύριε, δέν σάς εννοώ.

Ό  Κάρολος κτο ώς άφκρκρένος έκ τών λόχων τκς 
νεάνιδος.

Έπέρα μηχανικώς τούς δακτύλους του εντός τών μα
κρών βοστρύχων τού μικρού Άνδρέου ό όποιος α,ύχαρι- 
στειτο καδκρενος έπί τών γονάτων του, παίζων μέ τή,ν 
άλ.υσιν καί τά κροταλία τού ωρολογίου.

—  Αοιπόν, δεσποινίς, έψέλλισε, ρέ ρόρφεσδε;
—  "Οχι κύριε, άλλά 6ά τό έπραττον έάν είχον τό 

δικαίωμα.

—  Ά  ! εάν κξεύρατε...
—  Δέν έχω νά ράδω τίποτε άπκντκσε ζωα,ρώς.

Άλλ' ί'δετε έάν είχον δίκαιον λ.εγουσα ύμίν πρό όλίχου
ό',τι επαναλαμβάνω τώ ρα : δέν πρέπει να ρέ ¿πανίδα,τε 
πλέον. Έ άν δέν είχον τκν άπερισκεψίαν, τκν αδυναμίαν, 
νά δεχθώ τή,ν συνέντευξιν ταύτα,ν, δεν θά σάς εο/.επον 
ρετ’ έρού’ διεπράίατε σφάλ.μα μεγαλύτερου ίσως άφ 
ό,τι ύποδέτω, καί είραι έχώ κ αίτια. Έφοβούρκν διά 
τκν ύπόλκψίν ρου, άλ.λ. κδκ κ ίδικκ σας διακινδυνεύει. 

Έξκκ.ολούδκσε ρέ φωνκν τρέρουσαν.
— - Δέν δά έπανίόωρεν άλ,λκλους, κύριε, σήμερον 

είναι ή τελευταία φορά.
—  Ά λ λ ά .. .
—  Οχι, όχι, σάς παρακαλώ» άφκσατέ με νά ομι

λά,σω. Σάς θεωρώ ανίκανον νά δια/,ογισθήτε κακήν πρά- 
ξιν, νά στκσκτε οίανδκποτε παχίδα εις πτωχήν καί άνυ- 
περάσπιστον κόρα,ν’ εν τούτοις σάς ερωτώ άκορκ τί δε
λετε άπό εμέ. Είραι νέα καί 'ωραία' πρέπει λοιπον νά 
καταρασδώ, όπως κ δυστυχής ί-δελψά, μου, τή,ν νεότητα 
καί τή,ν ωραιότητά μου ', Δέν είμαι μωρά, κύριε, όπως
ρκ εννοήσω ότι ερωτοτροπείτε πρός με' άλλά δια τ ί ’, (
Έ πί τίνι σκοπώ. Τίκρπορείτε νά έλπίζκτε’, Γί άρά χε 
περιμένετε', Είσθε πλ,ούσιος, είραι πτωχή, καί δέν είυ.αι
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τής θέαεώς σας' δεν δύναμαι βεβαίως να γίνω σύζυγός 
σας. Τότε π  ζητείτε; θ ά  έπροτίμων να άποθάνω παρά 
νά έξευτελισθώ. Ναι, προτιμώ μυριάκις τον θάνατον τού 
αίσχους ! . . .

‘ Ο νεαρός τραπεζίτες δεν έζήτει πλέον νά διακόβε 
τήν νεάνιδα. Ήκουε μετ’ εΰχαριστήσεως' έκάστε λέζις 
αυτής ευίανε τον θαυμασμόν του καί διετέλει ώς εν έκστάσει.

Η Λίί ΓΙουαρσον μετά βραχείάν σιωπήν έζεκολούθεσεν:
—  Είμαι ευτυχής εκ τής καταστάσεώς μ.ου, ίόλαι 

μου αί τέρπεις συγκεντρούνται εις αυτό τό παιδίον' σάς 
ικετεύω, κύριε, εις τό όνομα τής μετρός σας καί εις τό 
όνομα τής αδελφές σας, εάν έχετε, μή διαταράσσετε τήν 
γάύήνεν μου. Ή  μήτερ σας, κύριε, ή μήτερ σας!

Α ! δεν ήξεύρετε πόσον θά ήμεν δυστυχής εάν με κα~ 
τεγόρει ¿τι σάς άπεμάκρυνον τών προς αυτήν καθηκόν
των σας. Η μήτερ σας επιθυμεί νά σάς νυμφεύσε, ή 
νεάνις ήν θέλει νά λάχετε ώς σύζυγον είναι θελκτική και 
πλούσια, έχει όλα τά προσόντα οπως σάς είναι αρεστή' 
νυμφεύθετε τήν νεάνιδα ταύτεν καίμήσκέπτεσθε πλέονέμέ.

Μόλις έπρόψρε τάς λέζεις ταύτας, λυγμός διέφυγε 
τού εξογκωμένου στήθους τες καί π. αχ ία δάκρυα άνέβλυ- 
σαν εκ τών οφθαλμών τες.

Βλέπον τήν μετέρα του κλαίουσαν τό παιδίον άπεσπά- 
σθε τών βραχιόνων τοϋ νεανίου, έχυλίσθε χαμαί καί 
έτοιμον καί αυτό νά κλαύσε έκραύγασε:

—  λίίαμά, μαμά, γιατί κλαίς)
Ή  Άλικε τό έλαοεν εις τάς αγκόλας τες καί πιε- 

ζουσα αύτό πυρετωδώς επί τού στήθους τες, έκα'λνψε με 
φιλήματα τό μέτωπον καί τάς παρειάς του.

Ο νεανίας ύπό τό κράτος βιαίας συγκινήσεως, έδρά~ 
ίατο τής χειρός τής νεάνιδος Α ύτε τήν άπέσυρεν άπο~ 
τόμοις-

—  Αφήσατε με, κύριε, είπε σάς παρακαλώ αφή- 
σατέ με !

—  Έ σ τ ω , δεσποινίς, άπήντεσεν ό Κάρολος έγειρό- 
ρόμενος' οφειλ,ω νά σάς υπακούσω, σάς αφήνω ά'/Χ επι
θυμώ νάσάς εί'πω άκόμε, προτού σάς εγκαταλείπω, πόσον 
μέγά καί ειλικρινές είναι τό ενδιαφέρον όπερ τρέφω υπέρ 
ύμ,ών καί ύπέρ τού παιδιού τούτου' δεν θά βραδύνετε νά 
μάθετε τί θά πρα'ςω διά το μέλλον σας καί τολμώ νά τό 
ελπίζω, διά τήν ευτυχίαν σας.

Τήν εχαιρίτεσε μετά σεβασμού καί άπεμαχρύνθε 
ταχέως.

Ή  χαρά ήκτινοοόλει εις τούς οφθαλμούς του.
—  Με αγαπά, έλεγε καθ’ εαυτόν' είμαι βέβαιος 

τώρα, με άγαπά !
Ή  νεάνις εμενεν άκίνετος. Ά λ λ ’ ότε πλέον ένόεσεν 

ίτ ό Κάρολος ήτο πολύ μακράν καί δέν εήδύνατο νά τήν 
ά >. ύσε, άνεφώνεσε'·

—  Α χ  ! πόσον υποφέρω! Αιατί, Θεέ μου, νά συ
ναντήσω τον νέον τούτον;

("Ε π*ται  υυνέχεια)
Κ . Κ.

Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ
Ι Ι Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  „ Ν Ε Α Σ  Ζ Ω Η Σ “

(ΙνιταχωρήΟαντες έν τώ προιιγουμένω ήιιύν φνλ- 
λαδίω τό ώραΐον ίίρθρον της «Όμονοίας», ΰδη πα- 
ραθέτομεν ενταύθα και τό της «Εθνικής»).

« "Εχομεν ύπ ’ δφ'ΐν καί τό δεύτερον τεύχος τοϋ ίκ- 
διοομένου, Από τίνος, περιοδικού όυγγοάμματος 
«Νέα Ζωή» ύπό τοϋ έν ’Αλεξάνδρειά Αξιολόγου ομω
νύμου φιλολογικού Συλλόγου.

Τό έκλεκτόν περιεχόμενον άμφοτέρων τών τευ
χών τοϋ περιοδικού τούτου δυγγράμματος τιμά 
τούς τε όυγγραφεΐς και ιδρυτής αύτοϋ Ιδία δέ τόν 
Σύλλογον «Νέα Ζωή» όότις άξιεπαίνως Αγωνίζεται 
και έπιδιώκει ιήν ηθικήν καί πνευματικήν άνά- 
πτυξιν τών έν Αίγύπτω ομογενών έν τώ κύκλω τής 
δράάεως αύτοϋ.

Αί ύπιόθοδρομικαί άναθυμιάόείς τής κοινωνίας 
μας καί Λ πνιγηρή φιλολογική Ατμόόφαιρα αυτής 
δέν πρέπει νά Αποθαορύνιοόι τό έργον τοϋ άξιολό
γου τούτου όωματείου. Όπου Ακριβώς ύφίότανται 
άντιδράόεις καί άμάΟειαι καί φανατιόμός καί προ
λήψεις, έκεΐ Απαιτούνται καί όθένος καί Αγώνες καί 
κόποι καί έγκαρτέριιΰις, έκεΐ Απαιτείται αύταπάρ- 
νηόις καί θάρρος καί επιμονή. Τότε Ακριβώς τό έρ- 
γον τοϋ πνευματικού Αποάτόλου εινε καί παραμέ
νει μέγα τότε ό έθνικός όκαπανεύς Ανοίγει διά τής 
πατριωτικής όκαπάνης τον τήν όδόν τής εθνικής 
έπικρατήόεως καί ίϋχϋος ποός ας έδετ νά τείνωόιν 
ίίπαάαι αί ένέργειαι καί οί Αγώνες ήμών. "Ας ότραφμ 
κατά όυνέπειαν απαόα ή προόοχή τοϋ εύέλπιδος 
Συλλόγου «Νέα Ζωή» εις τήν πνευματικήν καί ηθι
κήν διαπαιδαγιόγηόιν τής Ακατεργάήτου ημών κοι
νωνίας ίίτις διψά πατριωτικών Αναγνωσμάτων καί 
μελετών άναπτερούντων το εθνικόν φρόνημα καί 
Αναζωπυρούντιον τάς μαραινομένας ελπίδας έπί 
τοϋ έθνικοϋ ήμών μέλλοντος, διότι τό Ελληνικόν 
έθνος κατά μέγα μέρος Αποτελεϊται έξ Αποικιών, 
ώς αί έν Αίγύπτω, έφ’ ών δυότυχώς παρημελιίθη 
έπί μακράν υπό τών Αρμοδίων ή άπαιτουμένη έρ- 
γαόία πρός άναπτυξιν καί Ανάδειξιν αυτών εις τήν 
περιωπήν εκείνην ίίτις δύναται νά ίΑχυροποιήάι,ι 
καί Ανάπτυξη τάς διεόπαρμένας δυνάμεις τοϋ Έ λ 
λη νιάμοϋ πρός έκτέλεάιν τοΰ ύύηλοϋ καί ευεργετι
κού έν τώ κοόμω προοριόμοϋ αύτοϋ».


