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Δ .  Β Ε Ν Ε Τ Ο Κ Λ Η Σ

«Ν έα Ζ ω ή » παραθέχουσα τήν εικόνα τοϋ 
γεραροΟ διδασκάλου, έπί τή ευκαιρία τής 

εικοσιπενταετηρίδος αύτοϋ, καί χαράττουσα τάς κα
τωτέρω δλίγας γραμμάς, πέποιθεν δτι διερμηνεύει τήν 
πρδς τδν έορτάζοντα οφειλομένην ευγνωμοσύνην δχι 
μόνον το&ν μελών τοΟ ήμετέρου Συλλόγου άλλα καί 
πάντων δσοι ηύτύχησαν να δίδαχθώσι τά γράμματα 
παρ’ αϋτοΟ- οί άντιπρόσωποι μιας δλης γενεάς ‘Ελλη- 
νοπαίδων θά  χαιρετίσωσι, μετ’ δλίγας ημέρας τδν 
σεβαστόν διδάσκαλον καί θά  ευρωσι βεβαίως τάς κα
ταλλήλους λέξεις ίνα έκφράσωσι ζωηρώς τά αισθή
ματα, άτινα τρέφουσι πρός αύτόν οΐ πολυάριθμοι 
μαθηταί του. Έ ν τφ χαιρετισμψ τούτφ, έκπροσω- 
πείται καί δ ήμέτερος Σύλλογος, διότι τά μέλη αύτοϋ 
ύπήρξαν μαθηταί τοϋ κ. Βενετοκλέους· άλλά τοϋτο 
δέν είναι κώλυμα δπως έκδηλωθή καί άπό τών στη
λών τής « Νέας Ζωής » δ,τι ζωηραί άναμνήσεις καί 
άνεξάλειπτοι έντυπώσεις ύπαγορεύουσιν εις εύγνώμονας 
μαθητάς.

‘Η είκοσιπενταετής δράσις τοϋ κ. Δ. Βενετοκλέους, 
ώς διευθυντοϋ τών Κοινοτικών ήμών Σχολείων, έχει 
συνταυτισθή πρός τήν άναμόρφωσιν καί άναδιοργά- 
νωσιν τής ελληνικής παιδείας έν ’Αλεξάνδρειά. Πράγ
ματι, εις αύτόν κατ’ έξοχήν δφείλεται ή σκόπιμος καί 
νοήμων έκείνη ενέργεια, χάρις εις τήν όποιαν τά άτελή 
’Εκπαιδευτήρια τής ήμετέρας Κοίνότητος έξίκοντο 
βαθμηδόν εις τήν σημερινήν τελειότητα, ήν πάντες 
θαυμάζομεν γηθοσύνως. Ά νευ τοϋ ένθέου ζήλου καί 
τής ζωηράς μερίμνης τοϋ σεβαστοϋ διδασκάλου, ή 
πόλις τών Πτολεμαίων, ήν έφώτισαν άλλοτε τά έλλη- 
νικά γράμματα, δέν θά  είχεν ίσως νά έπιδείξη τό 
καλλιμάρμαρον Άβερώφειον, δι’ ου άνενεώθησαν αί 
παραδόσεις τοϋ παρελθόντος καί έν ω μορφοϋται, 
άναπτύσσουσα τον νοϋν, διαπλάττουσα τήν καρδίαν 
καί έξυψοϋσα τό φρόνημα, ή άνά τήν Αίγυπτον 
‘Ελληνίς νεολαία. Καί δτε είδε τόν ύποκάρδιον αύτοϋ 
πόθον έκπληρούμενον καί τήν ιδέαν ύπέρ ής είργάσθη, 
θριαμβεύουσαν, δτε είδε πά κοινοτικά Σχολεία έγειρό-

μενα σεμνά καί μεγαλοπρεπή —  μνημείον άφθαρτον 
τής φιλομουσίας καί φιλογενείας πλειάδος δλης έθνι- 
κών άνδρών μέ κορυφαίον τόν άοίδιμον Γεώργιον 
Ά βέρω φ — δέν ¿θεώρησε τοϋτο άρκετόν, άλλ’ ήθέ- 
λησε νά στερεώση καί ήθικώς τό οικοδόμημα έξακο- 
λουθών νά διδάσκη, νά έπιβλέπη καί νά καθοδηγή 
έν ήλικία, καθ ’ ήν συνήθως οί άνθρωποι άναπαύον- 
ται έκ τών πνευματικών πόνων καί τών μεριμνών, 
άτινα συνεπάγεται τό βαρύ ύπούργημα του Διευθυντοϋ 
τών Σχολείων καί οί μαθηταί έχοντες συνείδησιν 
τής μεγάλης ταύτης θυσίας άνταμείβουσι τόν σεβαστόν 
διδάσκαλον διπλασιάζοντες τήν στοργήν καί τήν 
άφοσίωσιν, μεθ ής περιβάλλουσιν αυτόν.

Ό χι μόνον οί άποφοιιήσαντες έκ τών Κοινοτικών 
Σχολείων, άλλά καί σύμπασα ή όμογενής Παροικία 
γνωρίζει καί εκτιμά τά σπάνια χαρίσματα τοϋ νοϋ, 
τοϋ ήθους καί τής καρδίας δι’ ών περικοσμείται δ 
γεραρός διδάσκαλος. Βαθύς έλληνιστής, εύδοκιμεί, 
δσον όλίγοι, έν τή διδασκαλία τών άρχαίων συγγρα
φέων, ους έρμηνεύει μετ’ έκπλησσούσης ευχερείας· έχει 
δέ τόσην εύμεθοδίαν, ώστε ή έρμηνεία καί τών δυσ- 
νοητοτέρων χωρίων, ή άνάλυσις καί τών περιπλοκω- 
τέρων περιόδων άποβαίνει άπλή, σαφής καί διαυγής. 
Οϋδέν λέγομεν περί τοϋ ήθους, διότι ό κ. Βενετοκλής 
είναι ή άρετή προσωποπεποιημένη' καί αυτός έτι δ 
Κάτων, ούδέν θά ευρισκε νά φέξη ή νά μεμφθή. ’Εκ 
τής καρδίας τέλος αύτοϋ άναβλύζει διαρκώς άγάπη άλη- 
θώς εύαγγελική· ό κ. Βενετοκλής δύναται νά καυχηθή 
δτι ούδένα έχει έχθρόν, δχι μόνον μεταξύ τών συνα
δέλφων του καί τών χιλιάδων τών μαθητών του, 
άλλά καί μεταξύ πάντων τών στρωμάτων τής κοινω
νίας, έν μέσω τής δποίας ζή καί δρα.

Τοιοϋτος, έν γοργοτάτη σκιαγραφία, ό πανηγυρίζων 
τήν είκοσιπενταετηρίδα αύτοϋ σοφός και γεραρός 
διδάσκαλος, τοϋ όποιου τό μέν δνομα προφέρεται ύπδ 
πάντων μετά σεβασμού, ή δέ είκών είναι κεχαραγ- 
μένη βαθέως έν τή καρδία παντός εύτυχήσαντος νά 
χρηματίση μαθητής του.

ΤΟ ER ΠΑΡΙΕΙΟΙΣ 1ΔΡΥΘΕΝ ΚΟΜΙΤΑΤΟ»
Π ρ ο ς νπ ο ιίτίιρ ιξιν

Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Ι Κ Α Ι Ω Ν

ΓΑΓΓΗΝ άνακουφίσεως άφήκεν ή ψυχή παντός 
Έλληνος, δτε πρδ όλίγου έγνώσθη ή έν Παρισίοις 

ί’δρυσις ΦιλελληνικοΟ Κομιτάτου. Αΐ δέ περί έπιτυχίας 
αύτοϋ έλπίδες είναι τοσοϋτον μεγαλείτεραι καί βεβαιό
τερα1., καθ ’ δσον καί πολύ περισσότερον ύπερβάλλου- 
σαν θέσιν κατέχουσιν οί εύγενείς τούτου αύτουργοί

έν τε τή Πολιτεία καί τή ’Επιστήμη μεταξύ τών 
έπιφανών άνδρών τής Γαλλίας. Καί όντως ό Ελληνι
σμός τής σήμερον, άγωνιζόμενος άγώνα Τιτάνειον πρός 
περιφρούρησιν καί περισυλλογής τών ιστορικών καί 
έθνικών αύτοϋ δικαίων, έπρεπε πρδ παντός νά συγκι* 
νήση τάς εύαισθήτους καρδίας τοϋ έθνους έκείνου δπερ 
ύπέρ παν άλλο έγνώρισε καί ήγωνίσθη αιματηρούς 
άγώνας πρός ύποστήριξιν τών άληθών φυσικών και 
πολιτικών τοϋ άνθρώπου δικαίων. Τίς Ελλην δυναται 
νά άγνοή τά περίσεμνα όνόματά άνδρών, οίοι ό C le 
m e n ce a u , δ H o m o lle , δ R e in a ch , δ H ou ssaye 
κτλ. ίνα περιορισθώμεν εις τού; κνριωτέρους; Τούτων t 
δ μέν πρώτος κατέχει έπιφανεστάτην θέσιν μεταξύ
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τών σημερινών πολιτικών Ανδρών, δ δέ δεύτερος έπί 
πολλά έτη διευθύνας τήν έν Άθήναις Γαλλικήν Αρ
χαιολογικήν Σχολήν έχει σήμερον τήν γενικήν διεύθυν- 
σιν τών Μουσείων τών Παρισίων, δ δέ τρίτος καί 
τέταρτος διαπρέπουσιν έν τοϊς πρώτοις μεταξύ τών 
έπιφανών ποιητών καί φιλολόγων τής Γαλλίας.

Δέν έπρεπε λοιπόν νά παρέλθη άπαρατήρητον ούτως 
είπείν καί 6φ’ ήμών γεγονός τοιαύτης έπιβολής καί 
σπουδαιότητος, όπερ έπέρχεται ώς έπικύρωσις καί 
αναγνώρισις τών δικαίων τού Ελληνισμού Οπό τής 
Αμερόληπτου φωνής τής δικαιοσύνης καί Αλήθειας, 
έκπροσωπουμένων διά τοιούτων περισέμνων αύτών 
έργατών καί κηρύκων. Αί Αλλεπάλληλοι φωναί δια
μαρτυρίας, τάς όποιας έρρήγνυε τό πολυπαθές ήμών 
Έ θνος καί έξακολουθα να ρηγνύη Ακόμη, ποικιλαχώς 
Αδικούμενον καί ύβριζόμενον, ή δλως κατεπνιγοντο ή 
λίαν Ασθενώς έπληττον τά δυσήκοα ώτα τών διεπόν- 
των τάς τύχας τών Ατυχών τής ’Ανατολής λαών. 
Διότι Αντίπαλοι κατάρατοι καί βάρβαροι τήν καταγωγήν 
καί τήν ιστορίαν διά μισθίων καί καπήλων όργάνων 
τού Τύπου έπί τοσοϋτον καιώρθωσαν νά δηλητηριά- 
σωσι καί διαστρίψωσι τήν κοινήν γνώμην τών πεπο- 
λιτισμένων λαών, ώστε διέτρεχον τδν κίνδυνον νά 
σαλευθώσι καί αύταί αί Αρραγείς πεποιθήσεις τού 
Έλληνος περί τής δυνάμεως τού δικαίου καί τής 
Αλήθειας, έάν δέν κατεξανίσταντο αί συνειδήσεις τών 
εύγενών τούτων Ανδρών κατά τών Ανεκδιηγητών 
τούτων φρικαλεοτήτων. ‘Η τοιαύτη παραβίασις καί 
παραποίησις τών φυσικών τού Ανθρώπου δικαίων, 
έπιρριπτομένη μετά τοσαύτης θρασύτηιος καί Αναί
δειας κατά προσωπον τής ψύχρας ή Αναισθήτου διπλω
ματίας, εύλόγως συνεκίνησεν εις ύπερβολήν τά ένδοξα 
ταϋτα τής Γαλλίας τέκνα. Καί λοιπόν συνελθόντες 
ούτοι συνέλαβον εύγενεστάτην ιδέαν, τήν ίόρυσιν Κομι
τάτου, δπερ καί τούς γενναίους αότού ιδρυτάς μεγά- 
λως τιμά, ούχ ήττον δέ καί ημάς, τών όποιων τά 
δίκαια Αναγνωρίζονται ούτως έπισήμως καί μέλλουσι 
νά προασπιζωνται ύπ’ Ανδρών τοιαύτης έπιβολής καί 
Αξιώματος, οί'τινες πρόκειται νά καταλάβωσιν έπιφα- 
νεστάτην θέσιν μεταξύ τών ευεργετών τού Ελληνισμού. 
Παρά τούς παλαιοτέρους λοιπόν Αοιδίμους όμοεθνεϊς 
αύτών ( τού 1823) τών όποίων τήν μνήμην ή ‘Ε λλη
νική ευγνωμοσύνη ένεχάραξεν άνεξιτήλοις γράμμασι 
έν ταίς καρδιαις αυτής, ας τιμά Από τού νύν εύρνώμων 
δ Ελληνισμός καί τούς εύγενείς τούτους φίλους τού 
Αληθούς καί τού δικαίου καί θερμουργούς τού ‘Ελλη
νικού πνεύματος λάτρεις. ’Αλλά πρό παντός έχει 
καθήκον πάς Αληθής Έ λλην όχι μόνον διά λόγων 
Απείρου ευγνωμοσύνης νά έπαινή τό έργον καί τούς 
φιλανθρώπους τούτους Φιλέλληνας, Αλλά καί πάση 
δυνάμει νά τό ύποστηρίζη, Αναγνωρίζων τήν σπουδαιό- 
τητα έκείνου διά τάς τύχας τού Έθνους αυτού εις 
τόσον κρισιμωτάτους καιρούς. Διότι βεβαίως ούόείς 
Αγνοεί όπόσην ροπήν έχει καί βαρύτητα εις τάς σκέ
ψεις καί κρίσεις τών Φιλελλήνων περί Ανάγκης ύπο- 
στηρίξεως τών δικαίων ήμών καί ή ήμετέρα κατά 
δύναμιν Ινεργός καί δραστήρια σύμπραξις. ‘ Γπό τοιού-

των σκέψεων Αγομένη καί ή «  Νέα Ζωή » όχι μόνον 
εύγνωμόνως έπικροτεί τό εργον καί τούς εύγενείς 
ιδρυτάς, αλλά καί νομ·'ζει δτι έκπληροί πόθον τού έν 
Αίγύπτω ‘Ελληνισμού παραλαμβάνουσα έκ τής ’Α λε
ξανδρινής R é fo rm e  (τής 6 Φεβρουάριου 1 9 0 5 )  τό 
κατωτέρω δημοσιευίμενον πρόγραμμα τού Κομιτάτου. 
Καθιστώσα δέ τούτο γνωστόν εις τούς έν Αίγύπτω 
Έλληνας καί άναγνώστας αύτής έπικαλείται τήν 
συνδρομήν έκάστου εις έργον τοσαύτης σπουδαιότητος 
διά τάς τύχας τού έθνους ήμών, ένθυμουμένων πάντοτε 
τό « σύν ’Αθηνά καί χείρα κίνει ».

Πρόγραμμα

τοΰ έν ΙΙαριόίοις Φ ιλελληνικοΰ Κομιτάτου.

« ‘Ο ‘Ελληνισμός διέρχεται κρίσιν τοσούτον δξείαν 
ώστε νά έμβάλλη εις Ανησυχίαν τούς φίλους τής ‘Ελ
λάδος. Οί αλύτρωτοι Έλληνες έκακοποιήθησαν καί 
ήπειλήθησαν ύλικώς καί ήθικώς καί δή έν αυτή 
αύτών τή ύπάρξει υπό τής ’Οθωμανικής τυραννίδος, 
ύπό τών πλεονεξιών τών Αντιζήλων αύτου χριστιανικών 
λαών, ύπό τής νωθρότητος τής Ευρωπαϊκής διπλωμα
τίας, ύπό τής ψυχρότητος τής κοινής γνώμης. "Οθεν 
έχουσιν ανάγκην ύπερασπίσεως καί είναι άξιοι αύτής 
μεθ’ δλας τάς κατηγορίας, ας έκτοξεύουσι κατ’ αυτού 
είτε Αντίπαλοι έμπαθείς είτε φίλοι έξηπατημένοι, τό 
μέν διότι τούτο συμφέρει εις τήν ισορροπίαν τών δυνά
μεων τής ’Ανατολής καί εις τάς Ευρωπαϊκάς δυνάμεις, 
τό δέ καί διά τόν προς τό δίκαιον σεβασμόν κατά τής 
τυραννίδος τής ’Οθωμανικής κυβερνήσεως 5·αί τών 
πλεονεξιών τών άλλων χριστιανικών λαών, τό δέ διότι 
είναι ό Αρχαιότατος καί κυριώτατος αντιπρόσωπος 
τής ιδέας τού δικαίου, διότι τό Ελληνικόν Έ θνος είναι 
τό μάλλον Ανεπτυγμένον καί πεπολιτισμένων τών 
’Εθνών τής ’Ανατολής, δθεν καί μάλιστα άξιον νά 
τύχη τού δικαίου έν ταίς Απαιτήσεσιν αύτού.

Διά τούτο έλήφθη Απόφασις νά ίδρυθή Κομιτάτον 
πρός ύποστήριξιν τών δικαίω/ αύτού. Ούδείς λόγος 
ούτε περί προνομίων, ούτε περί συμφερόντων ούτε περί 
έγωϊστικής Αποκλειστικότητος, ούτε περί ούδενός, 
ύποτρέφοντος ζηλοτυπίας ή δυσμενείας. Οιανδήποτε 
συμπάθειαν και ευγνωμοσύνην καί αν έμπνέη ή 
‘Ελλάς, ούδαμώς έπιθυμουμεν προτιμήσεις, ούδέ είναι 
τό έργον ήμών εργον πολέμου, άλλ’ έργον ειρήνης καί 
δικαιοσύνης, οθεν καί έπικαλούμεθα ύπέρ αύτής μόνον 
δ,τι έχει τις καθήκον κοινωνικόν νά έπικαλήται ύπέρ 
τού πλησίον, τό δίκαιον.

Ζητούμεν λοιπόν διά τούς Έλληνας καί κατ’ Ακο
λουθίαν διά πάντας τούς χριστιανούς, διά τούς ’Ο θω 
μανούς πάσης θρησκείας καί γλώσσης, διά τούς 
Τούρκους αϊτούς, τούς δυστυχεστάτους ίσως πάντων 
τών ύπηκόων τού Σουλτάνου, τάς ούσιώδεις έγγυήσεις 
τών Αναγκαίων έλευθεριών, τήν Ασφάλειαν τής ζωής, 
τής τιμής, τών έμπορικών συμβάσεων, τών θρησκευτι
κών πεποιθήσεων, τής παιδαγωγικής καί ηθικής 
δράσεως, τό δικαίωμα τού συζητείν εις έπαρχιακάς καί 
δημαρχιακάς συνελεύσεις, τάς τοπικάς αύτών ύποθέ- 
σεις καί τά γενικά συμφέροντα.

Ούδέν ύπάρχει έν τούτοι τό Αντικείμενον εις τήν 
συντηρητικήν πολιτικήν τών δυνάμεων, ούδέ τό Απει
λούν τήν Ακεραιότητα τού ’Οθωμανικού κράτους, διότι 
τό άριστον μέσον τής συντηρήσεως αύτού είναι τό νά 
καθιστά τις αυτό κατάλληλον πρός οΐκησιν. Έ ν ένδε- 
χομένη μεταβολή τού πολιτικού καί ήθικού καθεστώ
τος έκάστη έθνότης θά  έ/άμβανεν έκασταχοΰ τήν 
θέσιν τήν δριζομένην ύπό τής Αριθμητικής δυνάμεως, 
τής εύφυίάς καί τής δραστηριότητος αύτής καί έάν 
ποτε έμελλε νά συμβή μεταπολίτευσις, τό πεδίον τής 
δράσεως έκάστου έθνους θά  ήτο έκ τών προτέρων 
περιωρισμένον εις τάς ύπό τής φυλής ‘κατεχομένας 
χώρας καί ύπό τού πνεύμφτος αύτής κατακτηθείσας.

Ένομίσαμεν δτι τούτο τό πρόσωπον τού ύπερασπι- 
στοΰ τού δικαίου ήρμοζεν όχι μόνον εις τάς φιλελληνι- 
κάς συμπάθειας, Αλλά καί εις τάς φιλανθρωπικάς 
παραδόσεις τής Γαλλίας καί συνεβιβάζετο πρός τάς 
πολιτικάς βλέψεις τής ήμετέρας ’Ανατολικής πολιττκής 
καί Ανήκε δικαίως εις τούς πολίτας τού μόνου ευρω
παϊκού κράτους, δπερ ούδένα συμφεροντολογικόν ή 
έγωϊστικόν σκοπόν έπιδιώκει έν ’Ανατολή.

Πρός πλήρη έπιτέλεσιν αύτού ούδαμώς έχομεν 
Ανάγκην δπλων ούδέ πολεμικού θησαυρού· διότι έπι- 
θυμούμεν νά έπενεργήσωμεν έπί τής κοινής γνώμης 
καί μόνον τον λόγον χρησιμοποιοΰμεν ώς όργανον καί 
έπί μόνης τής δυνάμεως τής Αλήθειας ύπολογίζομεν, 
τής όποιας ή γνώσις καί ή μετάδοσις θά  είναι ό μόνος 
σκοπός ήμών. Θά προσάγωμεν εις τάς έρεύνας ήμών 
καί τάς έκθέσεις δλα τά έχέγγυα τής Αμεροληψίας καί 
δλην τήν αύστηρότητα τής έπίστημονικής μεθόδου. Αί 
έρευναι καί ή κριτική ήμών θά έξασκηθώσιν Αφ’ ενός 
μέν έπί πασών τών πληροφοριών τών αναφερομένων 
εις τάς καταχρήσεις, αδικίας καί βιαιοπραγίας, ύπό 
τών όποίων πάσχουσιν οί "Ελληνες καί έν γένει οι 
χριστιανοί καί λοιποί κάτοικοι τής Τουρκίας, Αφ’ 
έτέρου δέ έπί τών παραπόνων, αιτιάσεων, εύχών καί 
σχεδίων διοικητικής μεταρρυθμίσεως τών πληθυσμών, 
έπί στατιστικών, αί'τινες δυστυχώς έχουσιν Ανάγκην 
μεγάλης έπιφυλάξεως, διά τών όποίων τά διάφορα 
έθνη προσπαθοΰσι νά Αποκαταστήσωσϊ τά δικαιώματα 
ή τάς Απαιτήσεις αύτών.

Θά εύρωμεν έν αύταϊς ταϊς στατιστικαΐς, αν μή τι 
Αλλο, τούλάχιστον τήν Απόδειξιν τής μοναδικής ζ ω 
τικότητας καί εύρυτάτης έκτάσεως τών Ελλήνων καί 
γενναιότητος μεθ’ ής οίκοδομοΰσιν ’Εκκλησίας, κτί- 
ζουσι Σχολεία, ύπερασπίζονται καί διαδίδουσι τήν 
εαυτών γλώσσαν. ’Εάν στρέψωμεν τούς δφθαλμούς 
πρός τάς ’Αθήνας αύτάς, ή πρόοδος τού πλούτου καί 
τού έμπορικού ναυτικού, ή Ανάπτυξις τής γεωργίας 
καί τού έμπορίου, αί εύτυχεΐς Απόπειραΐ ποικίλης 
βιομηχανίας, ή πνευματική ώθησίς, ή περιέργεια, 
εύφυΐα καί έπιτηδειότης πρός πάσαν γνώσιν καί πρά- 
ξίν, θά παρουσιάσωσιν εις ήμάς τούς “Ελληνας Αείποτε 
κεκτημένους τά πολυτιμότατα καί λαμπρότατα αύτών 
πλεονεκτήματα καί έπομένως δυνάμεθα Ακόμη νά 
Αγαπώμεν τήν ‘Ελλάδα καί δικαιούμεθα νά έπιφυλάτ- 
τωμεν εις αύτήν έν ’Ανατολή έν τών πρώτων προσώ
πων καί μίαν τών καλλίτερων θέσεων.

Τό Κομιτάτον ήμών δέν θά  ήδύνατο νά ζή Ανευ 
ταμείου, δπερ θά ήθέλομεν ικανόν διά τάς έρεύνας, 
δημοσιεύσεις καί λόγους ήμών. Δέν φιλοδοξούμεν 
πλοΰιον, δυνάμενον νά διεγείρη ύπονοίας περί τής 
χρήσεως αύτού εις έργα Αλλότρια ειρήνης. Τό έλάχι- 
στον τής συνδρομής ( 5 φράγκα )  είναι άπόδειξις τής 
Αλήθειας καί καθαρότητος τών σκοπών ήμών. Έ άν 
εύρεθώσιν εύεργέται γενναιόδωροι, τότε θά έχωμεν 
υπόλοιπον χρήμα, καί θά  μεταχειρισθώμεν τούτο ί'να 
Ανακουφίσωμεν ίκανάς Αθλιότητας καί Ανεγείρωμεν 
έρείπια πλείστα, ώστε μηδεις νά μεμφθή ήμάς ώς 
ανεπιτυχώς χρησιμοποιήσαντας αύτό.

"Ο,τι πρό παντός θέλομεν είναι ή ήθική δύναμις, 
ήτϊς κατακτά τήν ιδέαν καί ταύτ^ν θ ά  πορισθώμεν 
έκ τού Αριθμού καί τής αύθεντικότητος τών μελών 
τού Κομιτάτου ».

Ή  ποοθωριντι ΔιενΘυνόις

H O M O L L E  Π ρ όεδρ ος  
G R 1M A N E L L I Γ ρ α μ μ α τ ε ίς  
G E O R G E S  C L E M E N C E A U  
D E N Y S  C O C H IN  
H E N R Y  H O U S S A Y E  
T H É O D O R E  R E IN A C H

Γ. I. ΓΛΓΠΤΉΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η  
Π£ΡΙ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ Π Ο Ι Η Σ Ε Μ

' Vjrô τού Άρνιμανδρίτου

Η Λ Ι  A  Δ I  Π

Πρώην Καθηγητοΰ της ’Αραβικής έν τΓι Θεολο- 

γικί) Σχολμ τού Σταυρού, και 
έν τφ Άύερωφείφ ΓυμναΟίφ. 

(Συνέχεια καί τέλος)

¿ Ο α δέ δεύτερος ήτοι ό « ‘Ομάρ ’ΊΕν Άλφάριά » 
έγεννήθη έν Αίγύπτω τω 1181 μ. X ., καί έν 

αυτή Απέθανε τφ 1235 μ. X . ’Ανήκε δέ εις τήν σχο
λήν μυστικιστών τινων μωαμεθανών γίνωσκομένων 
ύπό τό δνομα « Ά σσουφ ία», ήίπς έπωνυμία φαίνεται 
σχηματισθεΐσα έκ τής ‘Ελληνικής λέξεως «Σ οφ ο ί» , 
ή έκ τής ’Αραβικής «Σ οΰ φ » (ήτοι έριον), ίσως διότι 
οί τής σχολής ταύτης δπαδοί συνείθιζον νά περιβάλ- 
λωνται ποδήρη έξ έρίου χιτώνα, καί τότε ή λέξις 
«Σούφια» τρόπον τινά Αναστ-^χεΓ πρός τήν λέξιν 
« ρασοφόροι» . Διήγον δέ οί τής σχολής ταύτης δπα
δοί λιτότατον καί λίαν ένάρετον βίον, έν προσευχαϊς 
Αείποτε Ασχολούμενοι καί έν μυστική τινι μετά τού 1 
θεού συνομιλία ένδιατρίβοντες. Τοιούτος ήν καί ό περί
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ού δ λόγος ποιητής. ‘Η  μούσα αύτοΟ άνύψου αύτδν 
ύπεράνω των γηίνων καί φθαρτών εις τόν φωτεινόν 
των πνευμάτων κόσμον διό καί διηγούνται περί 
αυτού, δτι πριν ποίηση έκάστην των ώδών αυτού 
περιέπιπτεν εις Ικστασιν καί παρεδίοετο εις τελείαν 
άναισθησίαν, έν ή διετέλει έπί πολλάς ήμίρας βεβυ- 
θισμένος άσιτος προδήλως καί άποτος, μεχρις δτου, 
ώς άπό βαρέος ύπνου έξεγειρόμενος άπήγγελλε τάς 
φδάς αυτού. ‘ Η ποίησις αυτού καί υπό έποψιν γλώσ- 
σης καί 6πό εποψιν έννοιών είναι αριστούργημα της 
άνθρωπΐνης διανοίας· έν αύτη δέ αίωρείται ύψιπέτης 
καί λεπτεπίλεπτος φαντασία περιβεβλημένη περικαλ- 
λέστατον χιτώνα λεκτικού κάλλους. Καί είναι μέν 
έρωτικαί κατά τό φαινόμενον πάσαι αί φδαί αυτού 
πράγματι δμως άνάγονται εις τό της Γραφικής ποιη- 
σεως άλληγορικόν είδος καί Ιχουσι μεγίστην όμοιότητα 
πρός τό τού Σολομώντος « Ά σ μ α  ’Α σμάτων», διότι 
έν αύταΐς ύπό τον συνήθη έρωτικδν πέπλον κρύπτεται 
θ-εΐος διάπυρος έρως, δν τρέφει ή καρδία τού ποιητοΰ 
πρός αύτήν τήν θεότητα, καί ό όποιος έμπνέει αύτφ 
τό έξυμνεΓν τάς θείας ιδιότητας, την διά της προνοίας 
σχέσιν τού Θεού πρός τόν κόσμον, καί τήν παρουσίαν 
αύτοΰ έν τη φύσει.

Έ ν  τινι τών φδών αύτοΰ ό ποιητής διά τού άλλη- 
γορικού αύτοΰ τρόπου έξυμνών τήν Θεότητα καλεΐ 
τήν πρός αύτήν άγάπην κο ί άφοσίωσιν θειον νέκταρ 
προϋπάρξαν τού τής άμπέλου γεννήματος, ου τίνος 
ούχί ή ήδίστη γεΰσις, ή διακεχυμένη ευωδία, ή φωτο
βόλος λάμψις, άλλ’ αυτή καί μόνη ή μνεία όδηγεί εις 
θεογνωσίαν τούς τού Θεού άληθεις λατρευτάς τούς έν 
τφ  καθαρφ πνευματικω αυτών βίου έντρυφΰντας τη 
μυστική θέα τών θείων καλλονών, καί οΰτω νοερώς 
μεθυσκομένους, ώσεί έπεχέετο έπ’ αυτούς θεία τις 
νάρκη όνείδους άλλοτρία, άνομίας τε πόρρω κειμένη. 
Τούτων τάς καρδίας ό ποιητής ύπολαμβάνει κρατήρας 
τού θείου πόματος, αύτούς δέ τούτου οίνοχόους, οί 
καίπερ άσημοι καί άφανεΐς δίκην σελήνης έν τη γενέ- 
σει αύτής οντες, μεταδιδούσ.ν δμως τη άνθρωπότητι 
τήν ήδονήν τής αγάπης καί γνώσεως Θεού ήν άπ ’ 
αύτοΰ, ώς άπό φωτοβόλου ‘Ηλίου άντλοΰσιν. Ά λ λ ά  
τήν θεογνωσίαν ταύτην φεΰ παριστα δ ποιητής, ώς 
άμαυρωθεΐσαν σύν τη έξελίξει τών αιώνων, ήπς άμυ- 
δρά μόλις καί δυσδιάκριτα ίχνη τού θείου έρωτος κα- 
τέλιπεν έν ταΓς άνθρωπίναις ψυχαΐς, έν τοΓς έγκοσμίοις 
έγκαλινδουμέναις· κεκρυμμένην δέ μόνον έν τοΓς στέρ
νας δλίγων τινών σοφών έχεφρδνων άνδρών, ών τά 
στέρνα καλεΓ άμφορεΓς τού θείου έκείνου πόματος- ή 
μάλλον καί έξ αύτών έξατμισθεΐσαν, ώστε νά ύπο- 
λείπηται έξ αύτής μόνον τό όνομα. Έξαίσιον παριστα 
τήν θείαν δύναμιν, ήν περιβάλλονται οί τού Θεού 
έρασταί, οΰς καλεΐ συμπότας τού θείου έκείνου πόμα
τος, νεκρούς έκ μνημείων έγείροντες, τυφλών έκ γενε
τής τά ομματα καί κωφών τά ώτα διανοίγοντες, 
άλάλων τήν άφασίαν μόνη τη μνεία τού πόματος λύ- 
οντες, δεδηγμένους θεραπεύοντες καί δηλητηρίων τήν 
έπήρειαν καταπαύοντες, μόνη δέ τη παρά τόν τοίχον 
τού άμπελώνος τού πόματος έκείνου σκιά, χωλούς,

παραλελυμένους καί παντοίοις νοσήμασιν Ιμπεπτωκό- 
τας ίώμενοι. Τοσαύτην δ’ όμολογεΐ τήν τού νέκταρος 
τούτου τεραστίαν δύναμιν, ώστε δι’ αύτής νά λάβη 
ποτέ αίσθησιν τής διακιχυμέ ης αύτοΰ εύωδίας, τήν 
όσφρησιν άνακτησάμενος δ ταύτην πριν άπολέσας- νά 
μή πλανάται καν έν ζόφω άσελήνου νυκτός δ μόλις άκρφ 
τφ δακτύλφ τούτου άψάμενος, ώς σελαγίζοντα άστέρα 
ήδη έν χειρί κρατών νά χρησιμεύωσι τά άποτελοΰντα 
τό όνομα αύτοΰ γράμματα, έπί μέν τών μετώπων, ώς 
έπωδή άποδιδοΰσα σωφροσύνην τοΐς δαιμονιζομένοις, 
έπί δέ τών σημαιών χαρασσόμενα, πρός μέθην θείου 
ένθουσιασμοΰ τοΐς ύπ’ αύτάς συντεταγμένοις στρατοί;- 
νά μορφώνται τά ήθη, άρυομένων έξ αύτοΰ, τού μέν 
άνάνδρου γενναιότητα καί θάρρος, τού δέ φιλαργΰρου 
έλευθεριότητα καί γενναιοδωρίαν, τού οργίλου ήπιότητα 
καί πραότητα, τού δέ άμαθούς φωτισμόν καί γνώσ.ν. 
’Ακολούθως δ ποιητής περιγραφών τάς τού θείου 
τούτου πόματος ιδιότητας λέγει: "Ο :ι διαύγεια μέν 
έστιν, ούμέντοι ύδωρ, λεπτδτη-, άλλ’ ούκ άήρ, φώς, 
δίχα δμως πυρός, καί πνεύμα μόνον, σώμα δ ’ ούίαμώς- 
δτι τούτου ή ίίπαρξις προηγήσατο πάντων τών κτι- 
σμάτων, ούδέν δ’ έν αύτφ νέον, ο πάλαι ούκ ήν- δτι 
τούτο μέν σύδέ είδος έχει ούδέ σχήμα, τά πάντα δέ δι’ 
αύτού έκτίσθησαν σοφία τιν: άδήλω καί άκαταλήπτφ 
τφ έστερημένιμ φρονήσεως· τέλος δέ, δτι ούδέ πρότερον 
τούτφ δμοιόν τι έγένετο, ούδέ ύστερον γενήσεταί ποτε. 
’Ακολούθως έπάγει. δτι τούτου Ιρωτι ή ψυχή αύτού 
έκολλήθη ώστε άμφότερα ενώσει τινί συμμιγήναι πλέον 
ή δσον σώματι σώμα ένσφηνούται- δτι άδίκως καταγινώ- 
σκουσιν αύτού παρανομ'αν, πί*οντος τού νέκταρος 
τούτου, ού τήν έγκατάλειψιν μάλλον άνομίαν θεωρεί.Μα- 
καρίζει τού: μοναστάς, οι'τινες μόνη τή άποφάσει μεθύ- 
σκονται πρ ν Ιτι πίωσιν έξ αύτού, έξ ού καί αύτός πρό 
τής γεννήσεως αύτοΰ Ιτι διατελεί έν εύθυμία, ήτις 
δέν θέλει έγκαταλείψει αύτόν καί μετά τήν τριβήν έτι 
τών οστών αύτοΰ- όμολογεΐ δέ δτι τό θειον έκεΐνο πο- 
τόν ούδέποτε συνοικεί τη άθυμία, ώσπερ ού συνοικεί 
λύπη τη μουσική αρμονία. Είτα έπιλέγει, δτι άβίωτος 
τυγχάνει δ βίος τού νήφοντος τής τού θείου τούτου 
νέκταρος εύθυμίας, ν.ύ δέ έστερημε'νος δ μή άποθνή- 
σκων έν τη μέθη αύτού. Τελευταΐον έπ-.σφραγίζεται 
λέγων: ‘Εαυτόν ούν θρηνείτω δ τόν βίον αύτού δαπα- 
νήσας άμοιρος αύτού καί άκοινώνητος.

Καί ταύτα μέν περί τής άρχαίας ’Αραβικής ποιή- 
σεως καί τινων τών άρχαίων καί νεωτέρων αύτής 
πο.ητών. Εις συμπλ,ήρωσιν δέ τής παρούσης μελέτης 
θεωρώ έπίκαιρον νύν, Ενα είπω τινά καί περί τής συγ
χρόνου ποιήσεως καί τινων τών συγχρόνων ποιητών.

Καί δσον άφορά μέν εις τήν σύγχρονον ’Αραβικήν 
ποίησιν ίστέοΦ, δτι αύτη έν πολλοί; μέν άμιλλαται 
πρός τήν άρχαίαν ύπό έποψιν καθαρδτητος γλώσσης, 
γλαφυρδτητος, δυνάμεως καί άδρότητος λόγου, ποικι
λίας τρόπων καί σχημάτων, καί κάλλους φράσεώς τε 
καί έννοιών ύπερτερεΐ δ' αύτήν α '.) ώς έν αχρηστία 
τιθεμένη ώς τά πολλά, τάς άπηρχαιωμένας λέξεις ώς 
καί τούς πεπαλάιωμαίνους τής συντάξεως τρόπους- 
β'.) ώς βαίνουσα δσημέραι βραδέως μέν άλλ’ έπιτυχώς
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πρός τήν διαρρύθμισιν τού διανοεΐσθαι καί έκφράζεσθαι 
κατά τρόπον Ευρωπαϊκήν τινα χροιάν Ιχοντα έπαι- 
σθητώς καλλύνοντα καί έξωραΐζοντα αύτήν, καί γ'.) τό 
•και σπουδαιότερον, ώς είσαγαγούσα καί προσθεΐσα 
εις τήν ’ Αραβικήν φιλολογίαν, κλάδον πολυτιμώτατον 
τέως αύ:η άγνωστον, τόν δραματικόν λέγω, τής και
νοτομίας ταύτης συντελεσθείσης διά τής έκ τών δια
φόρων εύρωπαϊκών γλωσσών μεταφράσεως τραγωδιών 
καί κωμωδιών τινων, κατά τι δέ καί διά τής συγγρα
φής πρωτοτύπων το.ούτων, άτελώς προφανώς και ούχί 
ώς δει άνταποχρινομένων πρός τάς τών λοιπών πεπο- 
λιτισμένων έθνών. Καί ούτως ή σύγχρονος ποίησις, 
άφ’ ενός μέν τηρούσα τόν θεμελιώδη χαρακτήρα τής 
άρχαίας, άφ’ ετέρου δέ τέμνουσα νέαν δδδν δμαλωτέ- 
ραν, ώραιοτέραν καί μάλλον έπαγωγόν, ώς συνενούσα 
τό ώφέλιμον μετά τού ήδέος, θεωρείται δικαίως ώς 
πρόοδος και άνάπτυξις τής πρώτης, ούχί καταργούσα 
καί διασείουσα αύτήν έκ βάθρων, άλλά τελειοποιούσα 
καί καλλύνουσα.

Καί ί'να μή έπιβαρύνω τούς έριτίμους άναγνώστας 
τής μελέτης μου ταύτης διά τής φορτικής άπαριθμή- 
σεως τών ούκ ¿λίγων άξιομνημονεύτων συγχρόνων 
ποιητών άρκοϋμαι εις τήν μνείαν δύο μόνον έξ 
αύτών καί δή νεωτέρων, τών μάλλ.ον τών λοιπών δια- 
κρ.θέντων έπί γονιμότητι πνεύματος καί ποιητική δο- 
κιμότητι πανδήμως έκτιμωμένη καί άναγνωριζομένη.

Τούτων δ μέν πρώτος τυγχάνει χριστιανός καλείται 
δέ « ΆλοΙιάΐχ ΝαγκίΕ », υιός « Σουλεϊμάν H addád  », 
έγγονος έκ θυγατρός τού άοιδίμου ένδόξου μεγάλου φι
λολόγου καί ποιητοΰ «Ά λοΐιά ϊχ  Νασήφ ’Αλιαζα)ή ο, 
έλκων μέν τήν καταγωγήν έκ Αιβάνου τής Συρίας, 
γεννηθείς δ’  έν Ηηρυττφ τφ 18(37, καί άποβιώσας έν 
Άλεξανδρε'α τφ 1899, νεώτατος έν άκμη τήςήλικίας 
αύιου. ‘Ο άλήστου μνήμης νέος ούτος κατά τό όλιγο- 
χρόνιον τού βίου αύτοΰ διάστημα κατώρθωσε νά έπι- 
τελέση άληθή θαύματα έν τή ποιήσει καί τη λογο
τεχνία έν γένει, ώστε δικαίως άπεσπάσατο τόν πάνδη
μον θαυμασμόν, καί άπέκτησε φήμην, ήν ούδείς άλλος 
τών τε πρό αύτού καί τών συγχρόνων αύτού έκτήσατο. 
Ά π ό  τού δεκάτου πέμπτου έτους τής ήλικίας αύτού 
έργαζόμενος ώς συντάκτης ξένων φύλλων καί τελευ
ταΐον ώς ιδιοκτήτης ίδίόυ φύλλου άφιέρου τάς ύπο- 
λειπομένας ώρας τής σχολής αύτού εις ποικίλας έν 
γένει ποιήσεις καί πεζογραφίας καί εις μετάφρασιν 
μετά διασκευής ή συγγραφήν διαφόρων μυθιστορη
μάτων καί τραγψδιών, ών ‘ Ελληνικής μέν ύποθέσεως 
τυγχάνουσι τού Βολταίρου « ‘ O Lίδίπους τύραννος », 
καί τού Ρακίνα « ή Φαίδρα r , καί ή ’Ιφιγένεια έν 
Αύλίδι», ήν δ μεταφραστής τιτλοφορεί « Ή  έλπίς μετά 
τόν άπελπισμόν». ’Εκτός δέ τών λοιπών μεταφρασθει- 
σών τραγωδιών συνεγράφησαν ύπ’ αύτού πρωτοτύπως 
« ‘Ο Σαλάΐιουάάίν» ( ήτοι δ Σαλαδΐνος), « Αί τών 
’Αράβων έκδικήσεις », καί « ‘Ο ‘Α όή  ’ Jbvou Zái'd », 
ών αί δύο τελευταΐαι τυγχάνουσι καθαράς άρχαίας 
’Αραβικής ύποθέσεως.

Μόνον δέ ή τελευταία τραγψδία έξ δσων μετέφρα- 
σεν ή έποίησεν είναι έμμετρος άπ’ άρχής μέχρι τέλους,

αί δέ λοιπαί τυγχάνουσι σύμμικτοι έκ πεζού κατά τό 
πλεΐστον καί ¿λιγώτερον έξ έμμέτρου λόγου, κατά τό 
έπικρατούν παρά πάσι τοΐς συγχρόνοις’ Αραψι ποιηταΐς 
έθος. Τούτου δέ αίτια είναι α '.) μέν ή άπαντώσα έν 
τη ’Αραβική ποιήσει δυσκολία τού όμοιοτελεύτου, μή 
περιοριζομένου μόνον μεταξύ δύο στίχων, άλλά διήχον- 
τος άπ’ άρχής μέχρι τέλους τής ωδής, δσον μακρά καί 
5ν είναι αυτη- έκτός έάν τό ποίημα άνήκη εις τό 
κατά σύστημα ή στροφάς είδος, ( δπιρ σημειωτέον, 
δτι είναι νεωτερισμός έν τή Αραβική ποιήσει άρξά- 
μενος άπό τή; έν ’Ανδαλουσία ήτοι τη ’ Ισπανία κυ
ριαρχίας τφν ’ Αράβων) ή εις τό τών « Ά ρ α μ ζ » είδος, 
δτε έπιτρέπεται ή ποικιλία έν τφ δμοιοτελεύτω- 
β '.) δέ ή άνέκαθεν έπικρατοΰσα παρά τοΐς Άραψι 
ποιηταΐς πεποίθησις, δτι δ έμμετρος λόγος άρμόζει 
μόνον εις τάς ύψηλάς ιδέας, δτε ύπαγορεύεται ύπό 
τής πτεροέσσης φαντασίας καί τής ποιητικής έξάρ- 
σεως, έπαφιεμένη; εις τόν πεζόν λόγον τής έκφράσεως 
τών συνήθων καί πεπατημένων έννοιών. ’Εντεύθεν 
έξηγεΐται ή άποχή τών άρχαίων ’Αράβων ποιητών 
άπ ’ άμφοτέρων τών κλάδων τής ποιήσεως, τού τε 
έπικού καί τού δραματικού, ώς καί δ έκ τού κύκλου 
τών έκ τής Ελληνικής εις τήν ’Αραβικήν μεταφρά
σεων άποκλεισμό; πάντων τών προϊόντων τής ‘Ελλη
νικής ποιήσεως, ώς βάσιν έχόντων τόν μύθον ή τήν 
ιστορίαν, άμφότερα έκ διηγηματικής πηγής άντλοΰντα.

’Εκ τών πολλών καί διαφόρων έργων τού περί ού 
δ λόγος μεγαλοφυούς λογοτέχνου καί ποιητοΰ παρα- 
τίθημι ώδε τήν μετάφρασιν ένδς αύτοΰ έμμέτρου 
διηγήματος έρωτικήν μέν έχοντος τήν ύπόθεσιν, ήθικού 
δμως έξ άλλου καί διδακτικού, προκειμένου έν αύτφ 
περί έρωτος άγνοΰ καί καθαρού συνεχομένου έντός τών 
δρίων τής σωφροσύνης, αίδοΰς καί σεμνότητος, καί 
εις τραγικόν τέλος καταλήγοντος- έχει δέ τούτο ώς 
έξής:

Διήγηόις αύτη περί νεάνιδος 
Λεπτοφυούς, πάνυ ωραίας καί άγνής,
Ώ ς  άνθος έν οοδώ νι/ουτινος ούδέν 
Πόθ’ ίϊή'ατο πλήν δρόΟου, αύρας τε πνοιον- 
ΤΗς περ έκόΟμουν τάς έκπάγ?.ους παρειάς 
Εύοδμα ρόδα Οαλεράς νεότητος- 
Και ϊΐτ ις  ήν όμοία λιγυρφ κλωνί 
Σαλευομένω τού Ζεφύρου τα ΐς πνοα ΐς- 
Λευκή τήν όύιν, έύτεμμένον έχουΟα 
Τό μέτωπον τά  κόμη, δπερ ούτως ήν 
ΓΙροόεοικός τά  αίγλη, δμματι ήοϋς 
"Οήτιν ζοφώδη της νυκτός αΰγάζοντι.

X
Ή γούν νεάνις αύτη ήν μονογενής 
Τεκούδιν, έκφυεϊοα έν κώμη τινί,
Καθάπερ άνθος έν κλιτϋΛ  χλοεραΐς.
Ούδέν έκ πάντων άοα μδει ολως ή 
Λειμώνας άνΟοόπάοτους και οοδοχαρεΐς,
Έ ν θ ’ ούκ έπαύετο νυν μέν προπέμπουόα 
Κατά δυόμάς διφοηλατοϋντα ήλιον,
Ώ ς αυθις’όεξομένη έξ.άνατολών,
’Λνατειλάάης τάς ή ο ι^  νι^Οτήόοντα-
Νϋν δ’ έν σελήνη Οεωμένη έαυτάς
Τό εϊδωλον, ώσπερ έκείνη έν αύτη
Τό έαυτής έώρα είδος έναργώς. f

X
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Και ποτ’ έν <Τ> πρό τής είσόδου τής σκηνής 
Έν τω άγρψ κατά τήν δύσιν ΐότατο,
Ώ σπερ ό Φοίβος έπί τοΰ όρίζοντος,
Έ ν φ αύτής ή κόμη έόκορπίζετο 
Θωπευομένη τοϋ Ζεφύρου ταΐς χερόί,
Δίκην σημαίας κολπουμένης πνεύματι, 
“Ιππου βημάτων άφνω ήσθετο έγγϋς,
Ού νεανίας εύάταλής έπέβαινεν,
Ώ  ήν ευκάμπτου δόρατος άνάότημα, 
Κυκλοτερείς τε καί ώοαΐοι οφθαλμοί 
Αιϊτών τε των λογχοϋν" πολλφ τομώτεροι,
Καί όστίς άρα ξίφος μέν έβάόταζεν 
Έν τμ χειρί, έν όφθαλμοΐς δέ έτερον 
Έκέκτητο, του πρώτου αίχμηρότερον 
Στολήν τε ένεδέδυτο άστράπτουόαν 
Κοάμήμαο'χν, μπερ σελήνη έοικώς 
Έδείκνυτο μέσω άστέρων φωταυγών. (23)

X
Καί προόελθών άθώιρ μειδιάματι 
ΙΙρός τήν νεάνιδα χαρίεις καί άεμνός, 
Ιίοτήριον δούναι έδεΐτο ϋδατος,
Καί γάρ δεινώς τμ δίφμ διεφλέγετο·
Ή  δέ κομίόαόα τό ΰδωρ δίδωόι 
Τω νεανία, ου τήν μάγον καλλονήν 
Βοών βλεφάροις έθεώρει άτενώς,
’Εκείνου μέν τοϋ ποτηρίου πίνοντος,
Αύτή δέ τής έκείνου μάγου καλλονής 
Νέκταρ Λδϋ μέν πλήν φρενός καυτήοιον.
Καί ταύτη μέν τής θέας κόρος ήν οϋ'δείς, (24) 
Εκείνος 0έ τήν δίι^αν σβέσας παύεται,
Καί ταύτμ άποδίδωόι τό κύπελλον 
Άνθ’ ϋδατος εΰγνωμοόύνης έμπλεον,
Καί άμ’ άπέρχεται τό χαΐρε προόειπών.
’Αλλά τμ κόρμ άπελθών κατέλιπεν 
Άνθ’ ύδατίων ψυχεινών, ά πέπωκε 
Φλόγα οδύνης τοϋ Ουμοϋ όλέτειραν.
“Αμα γάρ έρωτ’ είσιόντι, τής παιδός 
’Εμπλέκεται ή άπαλή διάνοια 
Άλοΰσ’ ή τέως δλως έρωτος άγνώς.
Έ ξ  ού ζοφώδη νύκτα καί άάέληνον 
Άνύει δλως άθυμος ή τάλαινα,
Ούδ’ έλαχίότην καν άκτινα φέγγουάαν 
Όρώά’ έλπίδος άκεσώδυνόν ποθεν.
Καί έπειδήπερ έν βλεφάροις νυσταγμός 
Περήπτάμενος είάδϋναι βούλοιτο,
Τό φίλτατον τοΰ έρωμένου ε'ίδωλον 
'Γοϋτον αύτίκα προόιών άπήλαυνεν.

X
“Εως λιπούόης τής νυκτός άνέτειλεν 
Ό  ήλιος έν τω όρΐζοντι φαιδρός·
“Οτε Ιδού τοΰ έρωμένου άγγελος 
“Ηκει κομίζων δώρόν τι έπάξιον 
Δοθήναι κόρμ βαόιλίδι καλλονής·
Κάτοπτοον, δπερ κύκλωθεν έότέφετο 
Πλαιόίω έξ άργύρου έξαότράπτοντι.
Καί προάελθών, όώρον, ώ όέάποινά φηάί,

( 2 3 )  Π α ρ ά βλ . τ ό  τοΰ  Ε δρ ιπ ίδοσ  :
« . . . . Ώ ς

Ό π λ ο ισ ι  χρυσέοισιν  έχ π ρ επ ή ς , γ έρον ,
Έώοις όμ οια  φ λεγ έθω ν  βολ α ίς  « ε λ ίο ο  »  (Φ οίνισ 167).

(2 4 )  ΙΙα ρ ά β λ . τό  τοΰ Ε ΰριπ .
« Ναών δ ’ είς  Αριθμόν ήλυθον

Κ αί θέαν ά θ έσφ ατον ,
Τάν γυναικείαν δψιν όμ μ άτω ν
Ώ ς  π λ ή σαιμ ι, μείλινον ά δ ο ν ά ν » . (Ί φ ιγ έ ν . έν Α ΐιλ. 225 )

Τόδε παρά τοϋμοϋ δεσπότου δέξαιο,
Τό χαΐρε δ’ άμα προάειπών άπέρχεται. 
ΤΗν δέ τοϋ πόματος τό δώρον άμοιβή· 
Ά λλ’ ώφελε μηδέ τό πόμα πρότερον,
Μηδ’ άμοιβήν τιν’ ϋάτερον εΐναί ποτε,
Έ ξ  ών έάλω Λ καρδΐα τής παιδός 
Τω τοϋ ωραίου νεανίου έοωτι 
Τρωθεΐάα πλήν ούόέν είδυΐα κατ’ άοχάς. 
Τό τραύματι δέ τηκομένη είς χοάς 
Δακρύων άνελύετο βαρυαλγής,
Τω πόθω τρυχομένη τοϋ άγαπητοϋ,
”Ος των γεγενημένων έν άγνοια ήν, 
Ιναθάπερ τόξον, ου τό βέλος άφεθέν 
Άπέκτεινε πλήν πόροω πάάης ένοχής, 
Ώ ς άγνοοϋν τό πεπραγμένον έγκ2,ημα.

X
Ή  δέ νεανις, εϊποτ’ έάωπτρίζετο 
Έ ν  τω κατόπτρω έαυτήν τε έβλεπεν,
“Αμα κάκείνου έμιμνήάκετο μορφής.
Έ ν  τω μεμνήάθαι δέ τοϋ έρωτος τό πϋρ 
Έ ν τμ καρδΐα μάλλον έξεκαίετο 
Έπιδεινοϋν τήν νόάον μ κατείχετο.
Καί οϋτω φλεγομένη έρωτος πυρί 
Καί τηκομένη διετέλει φθίνουάα,
“Ωάτε τοΐς όφθαλμοΐς δοκεΐν, ώς τις άκιά 
Πνοής άνέμοϋ λεπτοτέρα τοΰ 2νθΐποϋ.
“Οτε πεάοΰό’ έπί τής κλίνης ’γδούπηάε 
“Ηττων γεγενημένη νόάου χαλεπής.
Καί πάθος μέν κατήγγελλεν, δ δήλον ήν, 
Το δ’ άφανές ένδον άπέκρυπτε μυχών, (25) 
“Ωάθ’ άπαντας έξεάτηκότας άπορεΐν,
Ούδέ τό νόόημα, όποιον άοα ήν,
Νοοϋντάς πως, ούδέ τό φάρμακον, είκός. 
Οί δέ τεκόντες θρήνων ούκ έπαύοντο 
Καί όδυρμών, πλήν τούτων δνηάις ούκ ή ν  
Έ πεί ή κόρη κρύπτουόα έπνμε2,ώς 
Τό πάθος έφαάκεν, ώς μδει μέν ούδέν 
"Ετερον, ή ώς τούτο είμαρμένον ήν.
"Εως ό θάνατος παρέάτη καταφθάς,
Τάς πτέρυγάς τε έφαπλώόας, ποός αυτήν 
Ή ρ ξε περί ύπάρξεως πάλης δεινής,
Καθ’ ήν τμ άγυινία άντετάάάετο 
Τό πνεύμα άποάποίόμ ήβη άνθηρά 
Τόν θάνατον, καν πρός καιρόν άμύνουάα. 
Ινύκλιρ δ’ αύτής παρήάαν οί ποοάήκοντες, 
ΙΙάντες θρηνοΰντες, πλήν δυνάμενοι ούδέν. 
Τότε καί Φοίβος δύων, ώάπερ είθιάτο 
Αύτφ, τό χαΐρε προάεφιόνει τμ παιδί,
Άλλ’ ούκ είς τό έπανιδείν, ώς τέως ήν.

X
Καί μεταξύ άφνω έν τοΐς ώάίν αύτής 
Έ ξω  τής πύλης ίππου βήματα κροτεί, 
“Ηκοντα δέ’τόν φίλτατον αύτής όρα.
Πλήν φεΰ, άφ’ ου πάάα άπώλετο έλπίς 
Τό χρέος ήκεν έκπληρώάων, δτ’ ούκ ήν 
Τις δνηάις τής έκπληρώάεως λοιπόν. 
’Εγγύς ο’ αύτής παρακαθήάας άγνοών,
"Ο έδεδράκει έκ των οφθαλμών αύτοϋ 
Σπάθ«. ποτέ άναάπαάθεΐάα φονική,
Στοργμ διεπυνθάνετς άνιάτοοών 
"Αμα καί δέει, δπως έπληξεν αύτήν 
Τό τοϋ θανάτου βέλος τό οδυνηρόν.

(25) Παράβλ. τό τοΰ Εΰριπ.
« Έπεί μ’ έρως έτρωσεν, έσχόπουν, δπως 

Κάλλιστ' ένέγχαιμ’ αδτίν ήρςάμην μέν οδν 
’Εχ τοΰδε σιγάν τήνδε καί κρόπτειν νόσον», (Ίππόλ. 395),

-
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Ή δέ, ροδόχοου έρυθήματος αίδοϋς,
Αύτής μετώπου τό ώχοόν ποικί?ναντος, (26) 
Στένουάα, έφη, οϊμοι τμ ταλαίνμ, ής 
Βέ2νθς διήξε τής καρδίας άφεθέν 
Έκ των όμμάτων νεανίου εύειδοϋς.
’ Ιδού τό νόόημα, ύφ’ ού ή τά2,αινα 
Άπό2νωλα, όπόάοι ο ’ άλλοι πρό έμοϋ 
Τόνδε τόν τρόπον έραόταί άπιόλ,οντο.
Τοϋ δέ έπερομένου, δ,ότις ήρα ήν 
’Κείνος ό νεανίας, αϋτιι πάραυτα 
Τό έόοπτρον λαβοϋάα άβληχρα χειρί,
"Ην έθλιβεν ή μιαρά θανάτου χείρ,
Ήρεμα άναβλέζαόα εΐπεν αύτώ :
Τήν αύριον ήμέραν, έπειδάν, ώ τάν,
Ό  Φοίβος άνατείλμ, δτε ή έμή 
Ψυχή άφεότηκυΐα έάται τής χθονός,
Εί βούλει, τίς έάτι μαθεΐν, ού έρωτι 
’Εγώ ή τάλαινα έμέτρηόα τό ζήν, 
Έάόπτρω τωδε έγκα'τοπτριζόμενος 
Τοϋτον αυτόν εύρήόεις φίλτατε έκεΐ.

‘0  δέ δεύτερος είνσκ δ « ’ A h m a d  B e y  C liau ky  », 
Μωσμεθανδς Αιγύπτιος, γνωστές ύπδ τδν τίτλον 
« Ποιητής τοϋ ήγεμδνος», κ*θ·’ δτι τυγχάνει ιδιαίτερος 
ποιητής τής Α . ‘Γψηλότητος τοΟ Άντιβασιλέως 
Αίγύπτου ’A bbάς Χιλμή Πασά, γεννηθείς έν Καίρω 
χαί άγων νυν τό 37ον έτος τής ήλιχίας αύτοϋ. Είναι 
λυρικές ποιητής, καί θεωρείται δικαίως, ώς δ ύπατος 
πάντων των συγχρόνων ζώντων ποιητών. Καί φέρει 
μέν ή ποίησις αύιοΰ τόν γενικόν χαρακτήρα τής άρ- 
χαίας ’ Αραβικής ποιήσεως, διακρίνεται δμως αυτής, 
καθ’ δτι παρουσιάζει πάντοτε νέας καί πρωτοτύπους 
ιδέας, διευθυνομένας καί ρυθμιζομένας ύπδ τής Ευρω
παϊκής μορφώσεως, ής Ιτυχε, μάλλον ή έπομένας 
τυφλώς καί άπαρεγκλίτως τοΐς στερεοτύποις καί 
άναλλοιώτοις τρόποις τής άρχαίας ποιήσεως, ώς συμ
βαίνει παρά τοΐς πλείστοις των λοιπών ποιητών, καί 
μάλιστα τοΐς άγεύστοις ευρωπαϊκής παιδείας. Καί άπο- 
τελεϊται μέν τδ πλεϊσιον τών ποιημάτων αύτοϋ έξ 
έγκωμίων έπί διαφόροις εύκαιρίαις, πρός τε τδν νυν έπί 
τοϋ Χεδιβικοΰ θρόνου εύκλεώς καθήμενον καί τινας 
τών προκατόχων αύτοϋ- τοϋτο δμως 5έν άποκλείει τήν 
τανυπτέρυγον αύτοϋ Μοϋσαν τοϋ νά έφίπταται δίκην 
μελίσσης έπί παντδς θελκτικού καί ώφελίμου έκ τών 
ποικίλων τής ποιήσεως άντικειμένων.

Είχον δέ ποτε μεταφράσει καί δημοσιεύσει δύο 
αύτοϋ φδάς, τήν μίαν, ήτις είναι έλεγεϊον έπί τφ θα - 
νάτφ τοϋ Βέρδη, είς πεζόν, τήν δ’ έτέραν, ήτις τυγ
χάνει έλεγεϊον είς τδν B ichápa Τακλα Πασά ιδρυτήν 
τής ’Αραβικής έφημερίδος «  ’Αλαίιράμ ρ, είς έμμετρον 
λόγον, ήν καί άναδημοσίεύω νϋν μετά τινων μικρών 
παραλλαγών χάριν τών μή άναγνόντων αυτήν τότε 
έριτίμων άντ.γνωστών έχουσαν, ώς έξής:

(26) Παράβλ. τό τοΟ Εδριπ.
« ΠολΰΘυτον δέ 5ι άλσος Ά ρ· 

τέμιδος ήλσθον όρομένα,
Φοινίσσοοσα παρ^δ’ έμάν
Αισχύνη νεοθαλεϊ» (Ίφιγέν. έν Α5λ. 183).
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Παπαί, ήλίκον νϋν ένέόκηφε δεινόν 
Δύο λαούς όμοΰ άράξαν έν ταύτώ!
Τέθνηκε γάρ άνήρ, οί δ ’ άνδρες ού στολ2,οί. 
Καί νΰν ή μέν Συρία τόν υιόν θρηνεί,
Ή δέ τοϋ Νείλου κοίτη πάροικον χοηότόν 
Εύε2.πιν άνδρα άμφοτέροις τοΐς λαόΐς, 
Φιλόότοργον προότάτην οί προόήκοντες,
Οί φίλια δέ τόν έν φιλία εύόταθή,
Τό δίκαιον ξίφος έπικρεμάμενον,
Ή δέ λογογραφία, ή πο2ατική,
Καί κριτική τόν έν ταΐς γνώμαις άόφαλή.

X

Ά ρτι μέν έν τοΐς ζώόι φί2ντατέ μοι ής,
Καί όήμερον, ώς πόρρω κεΐόαι τής ζωής !
Ού φέρω τήν τοϋ όοϋ σιοοόώπου ότέρηόιν 
Χαρίεν γάρ τό τής φι2νίας πρόόωπον,
Στάζον μεγαθυμίαν τε καί άρετήν,
Καί κ2άνον, δπου γης ή πίότις άν ό το αφή 
Τό δ’ άριότον, ών λείπει άνθρωπος θανών 
Έ πί χθονός λαμπραί τοϋ βίου άρεταί,
"Ας δύναιτ’ άν Ορηνήόαι φί2,ος, ώς είκός, 
Άλλ’ οΐον ήρα οϊμοι πέπονθας δεινόν 
Έκ τοϋ θανάτου τί δέ έκρυήέ όοι γή !

X

Αμφιρρεπή τά τών άνθρώπων πέφυκεν 
’Αείποτε, πλήν έν μια ώοα δεινμ,
Καθ’ ην άμφιδολία πάόα παύεται,
"Η τε "φυχή πρός τήν άλήθειαν μολεϊ 
Ό ρώόα παν τό παρελθόν όναο όκιάς. 
Προσφεύγει τότε ό έπιθανάτιος 
Πρός τούς Άόκληπιούς τήν ΐαόιν ζητών, 
Ά λλ ’ οϊμοι! τί νοόών νοόοΰντι δύναται;

X

Όμμάτων όκοταόμός έότιν ό θάνατος,
Κάί έν τοΐς ότέρνοις άχθος οϋκ άναόχετόν. 
Καί μοι δοκεΐ ηττον τό δόρυ φονικόν^
Τών τελευταίων φοβερών αύτοϋ ότιγμών, 
ΤΩν καί όμικρώ μορίφ παν μέλος τρωτόν. 
Καθήκει δέ ή τοϋ βιότου τελευτή,
”Ενθ οϋτ’ έφίιβοις εύτελές έότι τό ζήν, 
Ούδέ παρή2,ιξιν ό βίος μιόιιτός.

X

”Ιδε ή γή μετά τοΰ γένους τών βροτών,
Ώ ς θέατρον έν ω διδάσκονται άεϊ 
Ποικίλαι τραγωδίαι, ών δραματουργός 
Αύτός ό χρόνος έκτυλίόόων τάς όκηνάς 
Έ κάότοτε' καί κλείων τήν παράόταόιν.

X

Σύ δέ ό έν φιλτάτοις φίλτατος άνήρ,
Ό  έκδημών βία πασών τιίν καρδιών,
Ίθι θαρρών, τών γάρ ύφίότων άρετών 
Σύν τμ εύκλεια, άς κατέλιπες θανών 
Πιστότατος όοι έσται Γαβριήλ φρουρός. (27)

* 4
(27) Γαβριήλ καλείται δ υίός τοϋ Τάκλα Πασδ, περί ου 

πρόκειται. Ή δέ μετάφρασις τοϋ έλεγείου τούτου έδη- 
μοσιεύθη έν τψ ένταϋθα έκδιδομένιρ ήμερησίψ φύλλψ f  
«ή ’Ομόνοια» (δρα έτος ΚΒ\, άριθ. 61^2).
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Νυν δέ παρατίθημι καί τήν μετάφρασιν περικοπές 
άντικείμενον έχούσης τήν έμφάνειαν του Κυρίου ήμών 
ΊησοΟ Χριστού, έκ τίνος μακράς αύτοΰ ωδής έν ή 
εξιστορεί τά διάφορα γεγονότα, άτινα έξετυλίχθησαν 
έν Αίγύπτφ κατά τάς διαφόρους έποχάς άπό των 
άρχαιοτάτων μέχρι των καθ’ ήμάς χρόνων. Έ χει δέ 
αύτη ώς έξή ς :

’Ιησούς έγεννήθη καί άμα αύτω 
ΣυνετέχΘη τό πραον, καί τούτώ όμού 
Τό μεγάθυμον όντως, γενναΐόν τε παν,
Τό τής γνώσεως φως δωρεών τε πληθύς. 
Κατηυγάσθη δέ κόσμος καί πέρατα γής 
Τοϋ τεχθέντος παιδός τω έκλάμπρω φωτί. 
Καί όρθρίσαν έξήλθε τό θαύμα Χριστού,
Ώ ς Ήοϋς έκπορεύεται αίγλη έν γη,
Τήν τε γην τούς τε κόσμους αύγής έμπιπλών, 
Καί Λ κτίσχς μαρμαίρει άπλέτω φωτί. 
Ούδαμώς άπειλή, οϋδέ κράτος ονδέν,
Ούδ’ έκδίκησις δλως ούδέ τις αιχμή,
Ούδέ βρόμος μαχών, ούδ’ αιμάτων χοή.

X
Βασιλεύς ένδιαίτημα έόχε τήν γην,
“Εως ού έκορέσθη καί τότε αύτω,
Ώ ς  αύλή άνεπλήρωσε γην ουρανός.
Καί ύπήκουσαν τούτω καθάπερ Θεω 
Τών γερόντων τινές άσθενεΐς ταπεινοί,
Ώ ν  τούς νόμους ήσπάόαντο δήμοι πολλοί, 
Βασιλείς τε καί νόες καί άνδρες σοφοί.
Καί έν τόπω παντί οΰτοι έστησαν γής,
Καί είς πάσαν κατέπλευσαν πόντου άκτήν. 
Είσελθόντας δ’ εις Θήβας ποοφρόνως αυτούς 
Ύπεδέξαντο άνδρες έν Θήβαις σοφοί,
Οί τό. τούτων μυστήρια θέμενοι νψ 
Παρεδέξαντο' ράδιον γάρ τούς σοφούς 
Γευσαμένους νοείν τό όρθόν κάληθές.
Καί ευθέως κατέστη μονή ό ναός,
Καί Ιδού ή μονή ευφροσύνη καί φως.
Καί αί Θήβαι λοιπόν καί ή Μέμφις όμοϋ,
Καί ό Νείλος αύτός, καί ή τούτου κοιλάς, 
Κράτος πάντα κατέστη Χριστώ "Ιησού.
Καί γάρ πάσα ή γή, καί ό άπας αιθήρ 
Τού Κυρίου τυγχάνουσι κτήμα άεί.
Οί προφήται δ’ είσί τάληθοΰς βασιλείς,
Οΐς άγάπην καί πίότιν όμνΰσι λαοί.
Τός θρησκείας δέ μόνον άρνούνται βροτοί 
Κακοδαίμονες όντες καί άγαν οίκτροί.
Ού γόρ νεύσει ούδέποθ’ ό Μέγας Θεός 
Έκλιπεΐν τήν πρός πίστιν άνθρώπων ροπήν, 
Έ ω ς έστι πατέρων υίών τ ’ άμοιβή.

Άντί παντός άλλου σχολίου σημειωτέον, δτι ό τους 
άνωτέρω στίχους ποιήσας τυγχάνει μωαμεθανός καί 
δή φανατικός τουλάχιστον ύπό έθνικήν έποψίν, Γνα 
κατανοηθ-ή, δπόσον έπέδρασεν ή ευρωπαϊκή παιδεία 
έπΐ τοΟ ποιητικού αύτοΰ πνεύματος.

Εί καί προλαβόντως είπον, δτι έκ πάντων τών 
συγχρόνων ποιητών θέλω άρκεσθή είς τήν μνείαν 
μόνον τών δύο είρημένων, έν τούτοις άσύγγνωστος 
παράλειψις θά  ή το, έάν παρειρχόμην έν πλήρει σιγή 
τό μέγα γεγονός, τό συντελεσθέν κατά τό παρελθόν 
έτος 1904 έν τψ κόσμψ τής ’Αραβικής ποιήσεως, 
δπερ είναι ή έκδοσις ύπό τοΰ μεγάλου Ά ραβος φιλολό

γου «Σουλεϊμάν Άλΐιουστάνη» τής ύπ’ αύτοΰ έκπονη- 
θείσης μεταφράσεως τής τοΰ ‘Ομήρου Ίλιάδος είς 
έμμετρον λόγον, δι’ ής έπληρώθη, εί καί κατά μετά- 
φρασιν, τό μέγα ύπολειπόμενον κενόν έν τή ’Αραβική 
ποιήσει, δπερ ήν ή μέχρι τοΰδε παντελής Ιλλειψις έξ 
αύτής τοΰ έπικοΰ κλάδου, τοΰ άλλως λίαν σπουδαίου, 
καθά πηγής καί άφετηρίας τυγχάνοντος τών λοιπών. 
’Επειδή δέ περί τής έν λόγω λίαν πολυτίμου μεταφρά
σεως άπαιτΠται δλως ιδιαιτέρα μελέτη, διά τοΰτο άρ· 
κούμαί νΰν νά εΐπω περί αύτής, δτι είναι ό μέγιστος 
καί τιμαλφέστατος άδάμας, δι’ ού συνεπληρώθη δ 
διάκοσμος τοΰ στέμματος τής Αραβικής ποιήσεως.

Καί ταΰτα μέν έν συντόμφ περί τής ’ Αραβικής 
ποιήσεως· περί δέ ποιήσεως έν γένιΐ τί πρώτον, τί 
ύστερον έγκωμιάζων τις νά είπη; δ,τι καί άν έπαινέση 
τις ήττον τής άληθείας έρεί. Είναι συνελόντ’ είπείν 
άβυσσος ιδεών, καθαρά καί διαυγής, έν τω βάθει τή ; 
δποίας διορά τις τήν θείαν δύναμιν ή είναι μάλλον 
κλίμαξ έννοιών είς τόν ούρανόν άφικνουμένη, τής κο
ρυφής τής δποίας άπτεται ή χειρ τοΰ δημιουργοΰ. Εί 
δέ τις λεπτών κατά τό μάλλον ή ήττον αισθημάτων 
εύμοιρών, τοσοΰτον θαυμασμόν έπείγεται νά άπονείμη 
πρός τό άρρητον αύτής κάλλος καί τό έξαίρετον χάρι
σμα τών άξίων αύτής μυσταγωγών, δποίαν άρα άγά
πην, λατρείαν καί άφοσίωσιν, τό γόνυ έκάστοτε κλίνων 
εύλαβώς δφείλεί νά προσφέρη είς τόν Πα/τοδύναμον 
καί Πάνσοφον ποιητήν τοΰ παντός;

/ ^ '  " ----------

Τ Ε Σ Σ Α Ρ Α Κ Ο Σ Τ Η

Έ σίγησεν ό θόρυβος (ιαμάτων ανοσιών,
Ό  σάλος δ ά π ορος χορών έλευθερίων"
Κ ατέπαυσαν οί γέλωτες τώ ν μεταμφιεσμένων, 
Ο ργάνων ήχοι οχληροί, χραυγαί τώ ν μαινομένων

Έχόπασεν ή έζαψις άγριας τρικυμίας,
‘ Ηδονικής παραφοράς βε6ή.Ιου ευωχίας*
Έ κ τοΰ βορβόρου τώ ν παθών άνίσταται το σώμα, 
Κ αί άνατείνει ή ψυχή παρήγορον το όμμα.

Έ κ τών β.Ιεφάρων έπεσε το στρώμα της ίλύος’
Ό  καταρράκτης αίρεται της παχυλής άχλύος'
Τ ον νοΰν  ήμμ>ν τον φωτεινόν ονδέν επισκοτίζει 
Κ αί διαυγής ό οφθαλμός προς ύψος ατενίζει.

Τοΰ Παραδείσου έζωσθείς τον "Οφιν αίτιάται, 
Γυμνός καί πένης ό Ά διίμ , x ' έν θλίψεσι π.Ιανάται' 
Τ ην αμαρτίαν κατιδών θ εόν  επικαλείται, 
Προσβλέπει τον Παράδεισον καί είσοδον αίτείται...

Κ αιρός νηστείας, προσευχής !  Κ αιρός της εγκρατίας /  έγένετο κατά τό πρός τιμήν του δοθέν γεΰμα έν τψ
Τ ον νοΰν μ α ς άς ΰψώοωμεν μέ συντριβήν καρδίας, Ά κταίω  τήν 15 Ίανουαρίου 1904, τό όποιον είχα τήν

— ■'»' ’  n  η τ έ  ο a !  εύτυχή ιδέαν νά διοργανώσω μετ’ άλλων αξιότιμων
συμπολιτών μου καί κατά τό όποιον μοί άπεκαλύφθη, 
ώς έν άστραπή ή ‘Ελληνοπρεπής καί εύγενής ψυχή 
τών συμπολιτών μου, τών δποίων τά δάκρυα κατά τήν 
άξιομνημόνευτον έκείνην εσπέραν περισυνέλεξα είς τά 
άδυτα τής ψυχής μου ώς άλλους τόσους άδάμαντας 
καί μαργαρίτας πρώτου μεγέθους ».

Τ ον νοΰν  μ α ς ας υψωυωμο, y..
Προς Ε  ν  α, Π αντοδύναμον, Ο υράνιον Π α τ έ  ρ α !  
Προς την τοΰ Θείου Λ υ τ  ρ  ω τ  ο ΰ προσπέοωμεν

[ Μ  η τ  έ  ρ  a !

Ά σκήσωμεν τώ ν αρετών την πρώτην σωφροσύνην, 
‘Α γνε ία ν  καί πραότητα και την δικαιοσύνην!
Έ κ της ψυχής άφέλωμεν τη ν  π άσαν πονηριάν 
Κ αί καθαροί αιτήσωμεν έ ζ  νότους σωτηρίαν!

Το τοΰ Π αιρός μας όνομα άς έπικαλεσθώμεν'
Τ ης αμαρτίας νικηταί καιρός ν ’ αναφανώ μεν !
Μ έ τόλμην άς συντρίψωμεν την πτέρναν τοΰ θηρίου, 
Τ ή ν κεφαλήν τοΰ δράκοντας, τοΰ κήτους τοΰ άγριου.

Ε ίς τον ά γ ώ ν α  τ ο ν  κ α λ ό ν  προσέλθωμεν γ ε ν -
[  ναίοι !

Στέφανοι δάφνης εύθαλοΰς μ α ς  άναμένονν νέοι... 
Ε ίς τα τής Νίκης ιερά καί ευαγή τεμένη,
Τ ους νικήτας θά στέψω σι λευχείμονες Παρθένοι ! . ..

Π έραν εκεί τις ζείδωρος πνοή χατευοδοΰται;
Τ ις χώρα Παραδείσιος ενώπιον άπ λοΰτα ι; . . .
Ε ι ν ’ ή πνοή τοΰ έαρος, ή τώ ν ονείρων χώ ρα !
Έ ΐνε  τοΰ Ε  ύ α γ  γ  ε λ  ι σ μ  ο ΰ έγγΰς ή θε ία  ώρα!

Έ τοιμοι πάντες έστω σαν ! Π ιστοί, καθαρισθώμεν !Λ ~ » Λ / »I  tt r
Τ ήν Ε β δ ο μ ά δ α  τώ Π α θ ώ ν  με θάρρος άς 

[  δεχθώμεν.

Τ ήν Ε υλογίαν τ ’ ονρανοΰ, άς έχωμεν άσπίδα,
Κ αί τήν τής Α  ν α  σ τ ά σ ε ω ς  άθάνατον Ε λ π ίδ α !

Έ ν Θεσσαλονίκη.
Κ Ω Ν Σ Τ . I. Σ 'Γ Α Μ Α Τ Ο ΙΙΟ Υ Α Ο Σ

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α  Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Τ Α
ΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΤΛΙΑ

«Τ ά  Μακεδονικά τραγούδια» δέν έχουν άλλον 
σκοπόν, είμή ν’ άφυπνίσουν τούς σκλάβους άδελφούς 
μας, καί διά τοΰτο ήδύναντο νά φέρουν έπίσης τόν τ ί
τλον «  Τραγούδια τών σκλάβων». Έ ά ν  έχουν καί τήν 
εύτυχίαν νά τούς συγκινήσουν, νά τούς παρηγορήσουν, 
νά έμπνεύσουν είς αύτούς τήν έλπίδα καλλιτέρας τύχης, 
αίσιωτέρου μέλλοντος, δ Τραγουδιστής των έπραγμα- 
τοποίησε τό ώραιότερον ονειρον τής ζωής του ».

Έ κ  τών 37 έν δλω τραγουδιών παραθίτομεν 
ένταΰθα τό «Μ ίσος», τούς «Ραγιάδες» καί τό «Έ λλην 
καί Βούλγαρος».

’Αγάπη γλυκεία τής Πατρίδος,
Στα ότήθη μου κούύον βαθειά,
Μ’ έόένα θεό τής Έλπίδος,
Κι’ άναφτε τής έχτοας φωτιά,
’Αγάπη γλυκεία τής Πατρίδος !

ciirs

Τό Μΐόος, τό Μϊόος, νό -ψάλλω 
Τών όκλάβων τό μαύρο θεό,
Πού κάνουν τρανό καί μεγάλο 
Τόν κάθε γενναίο λαό,
Τό Μΐόος, τό Μΐόος θό ψάλλω.

rtfra

Τού Μίόους τό πνεύμα μάς δίνει 
Φτεροΰγα τού θάρρους γοργή,
Καί δύναμι ό πόνος μάς χύνει 
Στα ότήθη καί δημιουργεί,
Τό Μΐόος τό θάρρος μάς δίνει.

nSri

Καϋμοί, ότεναγμοί καί μαρτύρια 
Τό έούζαξαν μαύρων αίώνων,
Καί βάσανα Ανήκουστα μύρια 
Τό άνέθρεψαν χιλίων άγώνων,
Καϋμοί, στεναγμοί καί μαρτύρια.

?ΡΟ δλίγου χρόνουέξέδωκεν ή έταιρεία « δ  ‘ Ελ- 
ΑίΑέ ληνισμός» τά «Μακεδονικά Τραγούδια» τοΰ 
9-νικοΰ μας ποιητοΰ Γεωργίου Στρατήγη. Έ ν  τψ 
.ρολόγψ δ δαφνηστεφής ποιητής έκθ-έτει δι’  δλίγων
ήν ιστορίαν καί τόν σκοπόν αύτών.

«Έ κ α στον  βιβλίον», λέγει «δπ ω ς κάθε πράγμα 
ίίς τόν κόσμον τοΰτον, έχει τήν ιστορίαν του. Κ αί τά 
ι Μακεδονικά τραγούδια »  έχουν τήν ίδικήν των. Είν’ 
ίμπνευσμένα δλα, έκτός δλίγων, άπό τήν φιλοπάτριδα 

* 1α- — ’ 4 ·π·ηητέλου κυρίου Νεοκλέους

Τού Γένους έσεΐς οί δασκάλοι, 
Βαφτίστε μαύτό τό παιδιά,
’Σόν γίνουν μιό μέρα.μεγάλοι, 
Νό τώχουν βαθειά ’στην καρδιά. 
Τοϋ γένους έσεΐς, ώ δασκάλοι !

stStj

Μ’ αυτό ’νε γεμάτη ή Ιστορία 
Σέ κάθε σελίδος γ φ μ μ ή  
Τοϋ Κρούμμου σαυτΐττό θερία 
Θό ’δήτε ’σέ κάθε στιγμή, 
Μαύτό ’ νε γεμάτη ή Ιστορία.



126
« Ν Ε Α  Ζ Ω Η »

Στών λύκων αύτών τήν άγέλη,
Στών τίγρεων αύτών τή φωληά,
’Εμπρός τους κ’ οί Τοϋρκοι είν’ άγγέλοι, 
Κ’ Έοέμ είνε τοϋ "Αδου Λ Οπηλμά,
Στών λύκων αύτών τήν άγέλη.

£τίη
Τό βρέφος άου θρέψε, μητέρα,
Μέ μιδος γιά πρώτη τροφή,
Λιοντάρι νά γΐνμ έκεϊ πέρα 
Ποϋ οΐ όκλάβοι θρηνούν άδελφοί,
Τδ βρέφος άου θρέψε, μητέρα.

’Αγάπη γλυκειά τής Πατρίδος,
Στά άτήθη μου κρύψου βαθειά 
Μέδένα, ώ θεά τής Έλπΐόος 
Κι’ άναφτε του μίδους φωτιά,
ΤΩ άγάπη γλυκειά τής Πατρίδος !

Ο Ι  Ρ Α Γ Ι Α Δ Ε Σ
( Δ η μ οτικ ό  τ ρ α γ ο δ ί ι  *  ).

'Ακόμη αυτήν τήν άνοιξι
Ραγιάδες, ραγιάδες 

Κι’ αύτό τό καλοκαίρι,
Καύμένη Ρούμελη! 

"Οδο νά φθάδμ ό Μόδκοβος,
Ραγιάδες, ραγιάδεςΤον πόλεμο νά φέρμ
Μωρηά καί Ρούμελη.

ctfrs
Ξυπνήάετε βαρυόμοιροι

Ραγιάδες, ραγιάδες, 
Καί δόλιοι Μακεδόνες,

Καϋμένε μου Ό λυμπ ε! 
Ποϋ δτή δκλαβιά δτενάζετε

Ραγιάδες, Ραγιάδες,’Αμέτρητους αίώνες,
Ροδόπη κι’ Όλυμπο, 

ηin
Μέ μϊδος καί μέκδίκηόη,

Ραγιάδες, ραγιάδες,
ΙΙροδμένετε τήν ώρα,

Καϋμένε μου Ό λυμπε. Νά διώξετε τό Βούλγαρο,
Ραγιάδες, ραγιάδες, 

’ Α π ’  τήν πανώρμα χώρα
Ροδόπη κι’ "Ολυμπο.

rirs
Είν’ άδελφός τοϋ Μόδκοβου,

Ραγιάδες, ραγιάδες,
Κι’ δλο ζητάει ν ’ άρπάξη,

Καϋμένε μου Ό λ υ μ π ε! 
Καί μέ τά μαϋρα νύχια του,

Ραγιάδες, ραγιάδες, 
Ό ρμά νά δας δπαράξμ

Ροδόπη κι’ Όλυμπο.
6iärs

(* ) Τ ό  τ ρ α γ ο δ ί ι  α υ τό  έψ άλλετο π ρό  τ ί[ ; Ιπ α ν α στά σ ειος  
τ ο δ  Ό ρ λ ώ φ , .ό τ α ν  ή λπ ιζον  οί ίο σ τ ο χ ε ίς  π ρ ο π ίτ ο ρ έ ς  
μ α ;  δτι θά τ ο ύ ; έλευθεριύοη ή δ μ ό ίο ξ ο ς  Ρ ω σ σία .

Κρύφτε τόν πόνο πούχετε,
Ραγιάδες, ραγιάδες,

Καί πνίξετε τό δάκρυ,
Καϋμένε μου Ό λυμπε  

Ώ ς ποϋ νάνάψμ ό πόλεμος,
Ραγιάδες, ραγιάδες,

Μιά μέρα άπ’ άκρη δάκρη,
Ροδόπη κι’ Ό λυμπο, 

εήτϊ
Κάποτε αύτούς νά ψάλλετε,

Ραγιάδες, ραγιάδες, 
Τούς φλογερούς μου δτίχους,

Καϋμένε μου 'Όλυμπε ί 
Νά δυνειθίδτε ’δτών μαχών,

Ραγιάδες, ραγιάδες,
Καί ’δτής βροντής τους ήχους,

Ροδόπη κι’ "Ολυμπο.
ίάπ

Ή  λευθεριά δέν δίνεται,
Ραγιάδες, ραγιάδες,

Μή δάς πλανάει τό ψέμα !
Καϋμένε μου "Ολυμπε Γ 

Μέ τό τουφέκι παίρνεται,
Ραγιάδες, ραγιάδες, 

Μονάχα καί μέ τό αίμα,
Ροδόπη κι’ Ό λυμπο.

"Αν δέ βαφτίσετε τή γή,
Ραγιάδες, ραγιάδες,

Μέ τό αίμα τοϋ Βουλγάρου,
Καϋμένε μου Ό λυμπε Γ 

Μιά μέρα σκλάβοι άλύτρωτοι,
Ραγιάδες, ραγιάδες,

Θά γίνετε τοΰ Τδάρου,
Ροδόπη κι’ Ό λυμπο.

Ε Λ Λ Η Ν  Κ Α Ι  Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Ο Σ :
Φυλή των Μογγόλων, γενηά των Ταρτάρων 
Ποϋ δέχει ξεβράσει δκοτάδι Ταρτάρων

Καί τοϋ "Αδου ή φωληά,. 
Καί δέθρεψαν λύκοι, ώ βάρβαρε Σκύθη,
Καί κρύβεις άρκούδας καρδιά μεδ’ δτά δτήθη, 

Άνδρώπου δταλιά.

γΊπ

Τόν "Ελληνα ξέρεις. Αύτός γιά πατέρα 
Τόν "Ηλιο δοξάζει κύμνεΐ γιά μητέρα 

Τή ρόδινη Αύγή,
Θεούς γιά προγόνους. Τό φώς έχει γάλα, 
Κεύρήκε τά 'Ωραία, Υψηλά καί Μεγάλα 

Σαύτή τήν πηγή.

£ΤίΓ!

Σύ, πρόμαχος, λέγεις, πώς είδαι τών σκλάβων,. 
Πού τδπλο δέλύτρωδε Ρώδδων καί Σλάβων,

Ώ  Βούλγαρε, Σ ύ ;
Ποΰ χίλια τό γένος δου ξέχαδες χρόνια,
Καί τόνομα δοϋ ήταν ώς χτές καταφρόνια, 

Ντροπή περιδδή;

i
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Ό  Βούίνγαρος, ό "Ελλην, άντίθεδη αίώνια·
Τό φώς, τό δκοτάδι· ή φλόγα, τά χιόνια·

Ή  νύχτα, ή αύγή* 
’Αλήθεια είν’ ό "Ελλην, ό Βούλγαρος ψέμα, 
Διψοϋμε γιά Ιδέα, διψοϋνε γιά αίμα,

Λυδδοϋν γιά σφαγή.

6ΐίΓ5
Πονεΐς γιά τούς δκ?.άβους ; Σέ ποιάν ίδτορία 
Βωμούς είχες δτήδει δτήν ’Ελευθερία;

Ποτέ δου ! ΓΙοτές! 
Αίώνια τροφή δου έδύ είχες τό ψέμα,
Καί μέδ’ δτά κρανία πιοτό δου τό αίμα,

ΤΩ δκλάβε τής χτές !

Ά φ ’ δτου λουφάζεις ’δτήν χώρα του Αίμου, 
Αίώνια δέν είχες αιτία πολέμου

Ληστεία, αρπαγή:
Αύτά τά έλατήρια κινούν τούς βαρβάρους,
Κι’ αύτά δτοΰ ’Αλεξάνδρου κινοϋν τούς Βουλ

γάρους  
Τήν ώμορφη γή.

£ΤίΓ3
’Εκείνον δύ πρόγονον λέγεις, ώ φρίκη!
Γεννοϋν ήμιθέους ποτέ τους οί λύκοι,

Κή άρκοΰδες Θεούς; 
"Εκείνον ποϋ έκράτει τό φώς μας σημαία,
Κ’ έδκόρπιζε δολους τή θεία μας ’ Ιδέα

Τής γής τούς λαούς;

6ΤίΓ3
Ώ  βάρβαρε, δφάζε παιδιά καί παπάδες!
Μά θάρθμ μιά ήμέρα ποΰ οί έρμοι ραγιάδες, 

"Αν είναι Θεός, 
Θάρπάξουν τό δόρυ τοϋ άρχαίου Μακεδόνος,
Κ’ έλεύθερος πάλα καί βουλγαροκτόνος,

Θά γίνμ λαός !

Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ ! !
Τ Ω Ν  Σ Κ Α Ν Δ Ι Ν Α Β Ι Κ Ω Ν  Φ Υ Λ Ω Ν

ΕΝ ΤΗ ΑΝ ΑΠ ΤΓϊΕΙ ΤΟΓ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΙ" 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ-

ΠΟ τόν άνωτέρω τίτλον έδημοσιεύθη έν τη 
« Κυανή ’Επιθεωρήσει» Ολόκληρος ό λόγος τοΰ 

σοφού χημικού ΒβΓίΙίοΙοί, ον έξεφωνησε κατά τό 
πέρας τοΟ λήξαντός έτους εις τό συμπόσιον της διεθνούς 
διαιτησίας, διοργανωθέν πρός τιμήν τών άντιπροσώπων 
τοΟ Δανικού, Νορβηγικού καί Σουηδικού Κοινοβουλίου. 
‘ Ο ένδοξος σοφός όμιλεΓ πρώτον περί τοΰ σκοπού της 
έπί τό αύτό συνελεύσεώς των, είτα περί της Ιπιδρά- 
σεως τών έθνών εις α άνήκουσιν οί συνδαιτυμόνες έπί 
τού νεωτέρου πολιτισμού, καί τέλος περί της θέσεως 
καί έττηρείας της έπιστήμης δι’ ής τελεσφόρως θ ’ 
άποσκορακισθώσι οί άσπονδοι της προόδου έχθροί, ή

127

άρχέγονος άμάθεια καί ό άρχέγονος φανατισμός, καί 
δι’ ής θέλει έπιτευχθη « ή διπλή αίίτη χίμαιρα τοΰ 
παρελθόντος, ή διπλή πραγματικότης τού μέλλοντος : 
ή έλευθ-έρα δμοσπονδία τών πεπολιτισμένων κρατών 
της Εύρώπης καί ’Αμερικής, καί ή παγκόσμιος 
εέρήνη ».

Έ κ  τού άξιοσπουδάστου τούτου λόγου μεταφέρομεν 
περικοπάς τινας τάς σπουδαιοτέρας :

.....................«  Κατά τόν μεσαίωνα, έποχήν της
ύπεροχης τών Σκανδιναβικών φυλών, οί την μονοκρα
τορίαν τών θαλασσών κατέχοντες V ik in gs  σας, τό 
δνειρον τούτο δλων τών μεγάλων λαών, έπί δύο αιώνας 
έπεξέτειναν τήν δράσίν των Ιφ’ δλων τών εύρωπαϊκών 
παραλίων, της Βαλτικής καί της Βορείου θαλάσσης, 
τοΰ ’Ατλαντικού καί της Μεσογείου. 'Ίδρυσαν έν Ρ ω σ
σία τά états va règ u es  δηλαδή τήνπρώτην όργάνωσιν 
τής μετέπειτα τοσούτον αυξηθείσης αύτοκρατορίας· 
άπφκησαν τήν ’Ισλανδίαν, τάς δχθας τών Βρεταννικών 
πολιτειών, τήν βόρειον Γαλλίαν, τήν νότιον Ιταλίαν, καί 
ή έπιρροή των ήκτινοβόλησεν άπό τής Βορείας ’Αμερι
κής μέχρι τοΰ ’Αρχιπελάγους καί της Βυζαντινής 
αύτοκρατορίας, μέχρι τής Μαύρης θαλάσσης καί της 
Γεωργίας. Πανταχού όπόθεν διήλθον, έσπειραν διαρκή 
σπέρματα καί τά ίχνη των διαμένουσι βαθέως άπο-
τυπωμένα » ........................................................................

. « ‘Η σπουδαιότης τής έπιδράσεως τών Σκαν
διναβικών λαών έν τώ πολιτισμψ καί τή έλευθερία 
τών θρησκευτικών πεποιθήσεων καί ιδεών, έξεδη- 
λώθη έκ νέου έναργέστατα κατά τόν X V ÏI αιώνα, 
καθ ’ ήν στιγμήν ή Καθολική άντίδρασις ήπείλει νά 
καταπνίξη έν τε τή Γερμανία καί τη λοιπή πεπολιτι- 
σμένη Εύρώπη πάσαν έλευθερίαν έν τη θρησκεία, τη 
έπιστήμη, τη σκέψει.Οί Δανοί πρώτοι, άπεδύθησαν εις 
άγώνα κατά τής τότε πανισχύρου Αύστρίας, άλλά καί οί 
Σουηδοί δέν ήργησαν νά μιμηθώσι τό παράδειγμα τών 
γειτόνων των, κατ’ άρχάς μόνοι έπειτα δμως είχον 
συνεπίκουρον καί τήν Γαλλίαν τήν δποίαν έρχεσθε 
σήμερον νά έπισκεφθήτε.

Δέν πρόκειται τώρα περί έργου άπαιτοΰντος πάλην, 
δπως κατά τούς χρόνους τού Τριακονταετούς πολέμου, 
άλλα περί έργου είρηνοποιήσεως, τήν έπίτευξιν τοΰ 
όποιου έπιδιώκομεν όμού έπί τη ελπίδι νά τό κατα- 
στήσωμεν παγκόσμιον καί δριστικόν.

Διά τό καινοφανές τούτο έργον ή συνδρομή πάντων 
είναι άναγκαία- καί σείς έχετε τήν δικαίαν άπαίτησιν 
δπως οί σκανδιναβικοί λαοί διαδραματίσωσι έν τη 
πραγματοποιήσει τής έκπολιτιστικής ταύτης έπιχει- 
ρήσεως πρόσωπον περιφανές έξ ίσου πρός τό διαδραμα- 
τισθέν κατά τόν τότε πόλεμον. Π φ ς  έπίτευξιν έχετε πάν 
τό άναγκαιούν: τήν εις πάσαν πρωτοβουλίαν άπαιτου- 
μένην ένεργητικότητα, τήν ύψηλήν πνευματικήν μόρ- 
φωσιν μηδόλως ύστερούσαν τής μορφώσεως άλλου λαού 
καί μάλλον εύνοουμένου ύπό έποψιν άριθμοΰ καί ύπό 
έποψιν κλίματος, μεγάλους ίένδ^ας πρωτοστατούντας 
εις πάσαν πρόοδον έκπολιτιστικήν.

Τίς δύναται νά παραγνώριση τήν σπουδαιότητα τών 
έκπαιδευτικών ιδρυμάτων σας, Πανεπιστημίων, έπι- *
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στημον.κών καί φιλολογικών Ακαδημιών, μουσείων 
καί σχολών παντός είδους, καί προπάντων τήν τών 
μεγαλοφυών άνδρών σας, διά τών όποιων τά έκπαι- 
δευτήρια ταυτα ζώσι καί παράγουσι ; θέλω  να όμι- 
λήσω περί τών μεγάλων σας καλλιτεχνών, περί τών 
άλλοτε καί σήμερον εις δλον τον κόσμον διάσημων 
φιλολόγων σας, περί του S ch ee le  καί B erzeiu is  
μεταξύ τών ιδρυτών τής χημείας, του A rsted  δστις 
άνεκάλυψε τόν ηλεκτρομαγνιτισμόν, του T h orw a ls - 
den  καί τών διαφόρων καλλιτεχνών σας. ’ Εχετε τους 
μεγάλους έξερευνητάς τών πολικών θαλασσών, τόν 
N o rd e n s k io ld  καί N an sen  άνταξίους διαδόχους 
τών άρχαίο) V ik in gs , έχετε τόν Ib sen , ένα τών 
καινοτομιστών του νεωτέρου θεάτρου, τόν B ra n d ès  
τόν μέγαν κριτικόν, τόν τόσον βαθύν καί πρωτότυπον 
φιλόσοφον B jo e rn s o n  καί τόσους άλλους τους όποιους 
δέν δύναμαι νά απαριθμήσω ένταΟθα- έν συντόμω 
Ιχετε πλειάδα μεγαλοφυών άνδρών, διαιωνιζόντων τήν 
δράσιν τών σκανδιναβικών φυλών επί τής άναπτύξεως 
τοϋ νεωτέρου πολιτισμού. ‘ Η δόξα των είναι ή κοινή 
κληρονομιά τών τριών Ιθνών σας· είναι ωσαύτως ή 
κληρονομιά συμπάσης τής άνθρωπότητος ! .................

‘Ο νεώτερος πολιτισμός οφείλει νά έδράζηται έπί 
μάλλον καί μάλλον έπί τών διακηρυχθεισών όπό 
τής λογικής καί τής φιλοσοφίας άρχών, δυνάμει τών 
όποιων ουδείς δικαιούται νά έπιβάλη τό κράτος του 
διά τής βίας· πάσα έξουσία όφείλει νά έδράζηται έφε- 
ξής έπί τής έλευθέρας συγκαταθέσεως τών λαών ούδε- 
μία διένεξις μεταξύ τών λαών όφείλει νά καταλήγη 
είςτήν δποδούλωσιν τών πολιτών, εις τόν διαμελισμόν 
τών χωρών, καί τήν διαρπαγήν του ιδιωτικού καί 
δημοσίου πλούτου, τοΰ ήττηθέντος ύπό του νικητοΟ.

Ή  έπιστήμη άλλως τε μάς διδάσκει δτι δ πόλεμος 
καί ή λεηλασία δέν είναι τά άληθή καί διαρκή μέσα 
πρός άπόκτησιν τής εύμαρείας καί τής εύτυχίας. 
Καταστρέφουσι τόν καρπόν τής έργασίας τών ήττη- 
θέντων παραδίδοντες αύτόν εις τήν άπόλυτον έξουσίαν 
τών νικητών οίτινες τό συνηθέστερον ταχέως σπατα- 
λώσι τά κακώς άποκτηθέντα άγαθά. Ούτε ό πόλεμος 
ούτε ή βία δημιουργοΟσι νέαν πηγήν πλούτου έν τψ 
κόσμω. Πάς πλούτος πρέπει νά είναι δ καρπός τής 
έργασίας· άλλ’ ή έπιστήμη μόνη τόν αυξάνει άπαύστως. 
Ναί ! Αί μόναι άνεξάντλητοι πηγαί πλούτου καί 
ισχύος, είναι έκείναι τάς όποιας ή νεωτέρα έπιστήμη 
πολλαπλασιάζει καθ ’ έκάστην πρός άγαθόν τών άν- 
θρώπων, διά τής ειρηνικής χρησιμοποιήσεως τών 
φυσικών δυνάμεων τάς όποιας ή έργασία τών έργατών 
καί τών άγροτών χρησιμοποιεί καί γονιμοποιέ?. Τό 
Ιργον τής έπιστήμης ηύξησε πρό πάντων πρό δύο 
αιώνων άναγκαζούσης νά ύποχωρήση πρό αυτής ή 
άρχέγονος άμάθεια, ό άρχέγονος φανατισμός, ή άρχέ- 
γονος βαρβαρότης. Ή  ’Επιστήμη έδίδαξε τήν έπιμή- 
κυνσιν τού μέτριου βίου τών άνθρώπων, τήν προφύλαξίν 
των κατά κλίμακα καθ ’ έκάστην μεγαλειτέραν άπό 
τής άσθενείας καί τών άλγηδόνων, τήν καταπο- 
λέμησιν τής δυστυχίας, τήν άνάπτυξιν τής εύζωίας 
καί τού πλούτου τών λαών καί τών άτόμων, ταυτο-

χρόνως δέ τήν έκπαίόευσιν καί τήν άμοιβαίαν αύτών 
άφοσίωσιν. ’Ιδού θησαυροί τούς όποιους άμεσον ένδια- 
φέρον Ιχομεν νά πολλαπλασιάσωμεν έφεξής· πάσα 
Φυλή έν τψ μέλλοντι οφείλει ν’ άκολουθήση τήν 
λευκήν έσθήτα τού άσπιλου άμνού.

Τοιούτον τό ιδεώδες τό όποΓον διακηρύττει ή λογική 
καί ή έπιστήμη, έρειδόμεναι έπί γνώσεως έπί μάλλον 
καί μάλλον βαθείας ώς πρός τήν κοινονικότητα τής 
ανθρώπινης φύσεως, τών ένστικτων της, καί έπομένως 
ώς πρός τήν άλληλεγγύην μόνην θεμελιώδη καί 
άσφαλή βάσιν τής κατ’ άτομα καί κοινωνίας ήθικής.

Άναμφιβόλως ή πραγματοποίησις τού ιδεώδους 
τούτου, δπως πάντων τών άλλων, δέν δύναται νά είναι 
ούτε άκαριαία ούτε άπόλυτος· άναμφιβόλως ή βασι
λεία τής άληθείας τής δικαιοσύνης καί τής άγάπης 
ουδέποτε θά  είναι άπόλυτος έν τώ κόσμω. Ά λ λ ά « ό  
καθήκον μας, ή θέλησίς μας είναι νά τείνωμεν άκα- 
ταπόνητοι δι’ άδιαλείπτου έργασίας νά έπιτύχωμεν τόν 
θρίαμβόν της έπί μάλλον καί μάλλον εις τάς μεταξύ 
τών λαών καί άτόμων σχέσεις.

Τοιούτος είναι ό ύπό τής εταιρίας μας διά τήν διεθνή 
διαιτησίαν έπιδιωκόμενος σκοπός. Ή  έν τψ χώρω 
τούτψ συνέλευσίς μας είναι νέον δείγμα τής επιθυμίας 
τών πεπολιτισμένων έθνών δπως διά τής ειρηνικής 
καί πολιτικής όδοΰ έπιτελήται δ συμβιβασμός τών 
διαφορών των, δηλαδή ή διπλή αΰτη χίμαιρα τού πα
ρελθόντος, ή διπλή πραγματικότης τού μέλλοντος: 
ή έλευθέρα δμοσπονδία τών πεπολιτισμένων κρατών 
τής Ευρώπης καί ’Αμερικής καί ή παγκόσμιος 
ειρήνη » .

Άθήναι Φεβρουάριος 1905.

Π. Α . Π.

r  h υ

Τ Α Σ  Σ Τ Ε Γ Α Σ

Τί μανθάνει, τις βΛέπων διά της θνρίόος τον.

3 Μάρτιον. 8x1 Μ
• ητο το ονετρον σκιάς*

κάλλιον Θά έποίει νά παραβάλη ταύτην πρός
νύκτα πυρετώδη! Ό π οϊαι έναλλαγαί κινήσεων
καί ύπνου! Ό π οϊα ι κακουχίαι, άφυπνίσματα
καί άναφαινόμεναι έπιθυμίαι! Ό ποιον χάος
άπεικονισμάτων οδυνηρών ή συγκεχυμένων.
Πάντοτε μεταξύ τής άναπαύσεως καί τής άγρυ-

πνίας μάτην ζητοΰσι τήν γαλήνην. Τ ά  δύο 
τρίτα του άνθρωπίνου βίου κατασπαταλώνται είς 
τό διστάζειν, τό δε έτερον εις τό μετανοεϊν.

Ό τ α ν  λέγω  άνθρώπινον βίον  έννοώ τόν 
Ιμόν! έσμέν οΰτω πεπλασμένοι, ώστε έκαστος 
ήμών νομίζει εαυτόν ώ ς τό κάτοπτρον τής κοι
νωνίας. Τ ό  συμβαϊνον έν τή καρδία ήμών 
δεικνύει άλανθάστως ή παγκόσμιος Ιστορία. 
Πάντες οι άνθρωποι προσομοιάζουσιν οίνόφλυγι, 
προαγγέλλοντι σεισμόν, έπειδή αισθάνεται εαυ
τόν κλονούμενον.

Κ αί διατί είμί ευμετάβλητος καί περιδεής, 
έγώ, δυστυχής έφήμερος τοΰ κόσμου, έκπληρών 
έν γωνία τό άσημον έ'ργον μου, καί ου τό Ιργον 
χρησιμοποιοΰσι χωρίς νά προσέχωσιν είς τον 
έργάτην; Λ έγω  τοΰτο πρός σέ, άόρατε φίλε, δι’ 
δν αί γραμμαί αύται χαράσσονται' άδελφέ 
άγνωστε, δν οί μονάζοντες προσκαλοΰσιν είς τάς 
άγωνίας των, μύστα ιδανικέ, πρός δν άπευθύ- 
νονται πάσαι αί μονολογίαι, καί οίτινες είσθε τό 
φάντασμα τών Ιδίων ήμών συνειδήσεων.

Μ έγα συμβεβηκός έπιγίνεται έν τή ζω ή  μ ου ! 
Έ ν  τψ μέσψ τοΰ μονοτόνου στενωποΰ δν διε- 
λαύνω ήσύχως καί μή σκεπτόμενος, δίοδος 
αίφνης άνοίγεται. Δύο δρόμοι παρίστανται, έν 
οίς δφείλω έκλογήν  ό είς είναι συνέχεια έκείνου, 
δν μέχρι τοΰδε ήκολούθησα· ό έτερος πλατύτε
ρος, δεικνύει έκπληκτικάς σκηνογραφίας' έπί 
τοΰ πρώτου ουδείς φόβος καί ¿λίγη έλπίς* έπί 
τοΰ άλλου οί μεγάλοι κίνδυνοι καί αί ύπέρπλου- 
τοι έπιτυχίαι. Πρόκειται, ένί λ όγ φ , νά μ άθω  
έάν Θά έγκαταλείψω τό λιτόν γραφείον, έφ ’  ού 
ώφειλον ν’ άποθάνω, διά μίαν τών τολμηρών 
τούτων έπιχειρήσεων, οπού ή τύχη μόνη είναι
ταμίας!  ̂ ,

Ά π ό  χθες σκέπτομαι, παραβάλλω καί μένω
έκκρεμής.

Πόθεν θά ελθη τό συμβουλεΰσόν με φώς ;

—  ’ Ιδού ό ήλιος έξέργεται τών
ΙνίΏΙΠΙ'ΊΙ 'ί . δμιχλών τοΰ χειμώνος· τό έαρ 

προσεγγίζει- δροσερός άήρ ήχεϊ έπί τών στεγών, 
καί τό καρυόφυλλόν μου άρχεται ν ’ άνθή.

ΕυρισκόμεΘα είς τήν γλυκείαν ταύτην έποχήν, 
τήν τόσον έξυμνισθεϊσαν παρά τών αισθητικών 
ποιητών τοΰ δεκάτου έκτου α ίώ νος : Είναι ή 
έποχή αυτή τών ρόδων καί τών ίων κτλ.

Τ ό  κελάδημα τών πτηνών με καλεϊ* έπαι-

τοΰσι τά ψυχία, τά δποϊα δι’ αυτά σπείρω εκά- 
στην πρωίαν. ’Α νοίγω  τήν θυρίδα καί ή σκηνο
γραφία τών στεγών φαίνεται μοι έν δλη τή 
μεγαλοπρεπεία αυτής.

Ό σ τ ις  οίκεΐ τάς πρώτας δροφάς δεν ύπο- 
πτεύει ποσώς τήν τερπνήν ποικιλίαν παρομοίου 
όρίζοντος. Ουδέποτε έθαύμασε τοιαύτην σύμπλε- 
ξιν κορυφών στεγών, άς ή κέραμος χρωματίζει· 
δέν έ'χει ρίψει τό βλέμμα έπί τών κλιτυών τών 
στεγών, έν αίς κυμαίνονται οί φαιδροί κήποι τώ ν  
τής στέγης φεγγιτών, έπί τών μεγάλων σκιών, 
ας ή δείλη έπεκτείνει έπί τών σχιστολιθοσκεπών 
έπικλίσεων καί έπί τής διαύγειας τών ύέλων, 
άς πυρπολεί 6 δύων ήλιος ! ουδέποτε έσπούδασε 
τήν άνθολογίαν τών πεπολιτισμένων ’Ά λπ εω ν , 
άς έπικαλύπτουσιν οί λειχήνες καί τά  βρύα· 
ούδαμώς γινώσκει τούς άπειρους κατοίκους, 
κατοικίζοντας ταύτας άπό τοΰ μικροσκοπικοΰ 
έντόμου μέχρι τής οικιακής γαλής, τής άλώπε- 
κος τών στεγών άεί ίχνηλατούσης ή ένεδρευού- 
σης· τέλος ουδέποτε παρέστη είς άπειρους τοΰ 
ομιχλώδους ή αίθριου ούρανοΰ θέας.

Ποσάκις αί τή ς άναπαύσεως μου ήμε'ραι 
παρήλθον έν τψ Θαυμάζειν τό Ιξοχον τοΰτο 
θέαμα, έν τψ διοραν τά ζοφερά ή θελκτήρια 
έπεισόδια, έν τψ έρευναν έν τψ άγνώστψ τούτψ 
κόσμψ τά περιηγητικά πάθη, άπερ οί δψί- 
πλουτοι περιηγηταί ζητοΰσι χα μ ηΐότερον.

  — Ά λ λ ά  διατί άρα γε
Έ ν ν α τη  ττοωινη ω ο α . . , , *οι πτεροεντες γείτονες 

δέν έλαφυραγώγησαν είσετι τά  αύτοις διεσπαρ
μένα πρό τής θυρίδος μου ψυχία; Β λέπω  αυτούς 
άφιπταμένους, έπανερχομένους, καθημένους έπί 
τοΰ δρόφου τών θυρίδων καί πιπίζοντας έπειδή 
βλέπουσι τό συμπόσιον, δπερ, είσί τόσον ώκεΐς 
συνήθως νά καταβροχθίσωσιν ! Ή  παρουσία μου 
δέν τά έκφοβίζει· τά εχω  συνειθισμένα νά τρώ- 
γωσιν έν τή χειρί μου. Πόθεν λοιπόν προέρχεται 
δ ψοφοδεής ουτος δισταγμός; Ιχ ω  παρατηρήσει 
καλώς, ή στέγη είναι έλευθ|ρα. αί γειτονικαί 
θυρίδες είναι κεκλεισμέναι· θρίπτω τόν έκ τοΰ 
προγεύματος μου μείναντα άρτον, τέλος τά  έλ - 
κύω δι’ άφθονωτέρου συμποσίου ... οί πιπισμοί 
των έπαυξάνονιαν κύπτο\|σι τήν κεφαλήν· οί 
τολμηρότεροι άφικνοΰνται ίπίάμενοι, δέν τολ- 
μώσιν δμως νά παραμείνωσιν.

’ Εμπρός, τά στρουθιά μου είσί θύματά τίνος
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των συγκεχυμένων τρόμων' έξ άπαντος τά πτηνά 
δεν είναι συνετώτερα των άνθρώπων.

Μετέβαινον νά κλείσω την θυρίδα έν τή 
σκέψει ταύτη, δτε διακρίνω αίφνης είς το έκ 
δεξιών κείμενον φωτεινόν διάστημα τήν σκιάν 
δύο υψωμένων ώτων, έπειτα προεξέχοντα γα μ - 
ψόνυχα, είτα τήν κεφαλήν τιγροειδούς γαλής, 
φαινομένης είς τήν γωνίαν τής στέγης. Ή  γ ε 
λοία ήτο έκεΐ είς ένέδραν, έλπίζουσα δτι τα 
ψυχία θά τή προσαγάγωσι τό θήραμα !

Κ αί έγώ  έμεμφόμην τήν άνανδρίαν των ξέ
νων μου. Ή μ η ν  βέβαιος δτι ούδεις κίνδυνος 
ήπείλει ταΰτα, ένόμιζον δτι έξήτασα π ανταχοϋ ! 
Έπελαθ-όμην δμως τής δπισθέν μου γωνίας.

Έ ν  xrt ζω ή . ώ ς  έν ταϊς στέγαις, έπέρχονται 
δμΐν δυστυχίαι διότι έλησμονήσατε μίαν μόνην 
γωνίαν.

—  Δεν δύναμαι ν’  άπομα-
Λ εκατη  ω ο α .  _  c\' ’ r ’  '

κρυνθ-ω του παραθ-υρου. Επι 
πολύν χρόνον ή βροχή και τό ψύχος κρατοΰσι 
τούτο κεκλεισμένον, ούτιιος έ'χω άνάγκην ΐνα 
έρευνήσω έπί πολύ δλα τά  πέριξ, ΐνα λάβω  τήν 
Ιδιοκτησίαν τούτου. Τ ό  βλέμμα μου ψηλαφεί 
διαδοχικώς πάντα τά σημεία ιού συγκεχυμένου 
όρίζοντος, σφαλερού ή σταθερού κατά σύμπτωσιν.

Ά  ! ίδοί) θυρίδες έφ’ ών ήγάπων νά στηρί- 
ζωνται άλλοτε· είναι δύο γειτονικά! διεστώσαι 
ών αί διάφοροι σχέσεις τον εχουσι πλήςει άπό 
πολλού.

Ή  μεν είναι ένδεής έργάτις προ τής αυγής 
έγερθ-εΐσα και ή ς ή σκιαγραφία φαίνεται σαφώ ς 
πρότερον κατά τήν εσπέραν δπισθεν τού μικρού 
διαφανούς παραπετάσματος της· ή δέ νέα καλλι- 
τέχνις, φωνάζουσα ώστε νά φθ-άσωσι προς στιγ
μήν, μέχρι τού δπερφου μου αί ιδιότροποι φω- 
νασκίαι της. "Όταν αί θ-υρίδες των άνοί^ωσι, 
διά μέν τής τή έργάτιδι άνηκούσης βλέπεις 
σεμνήν διευθ-έτησιν, έν φ  ή άλλη δεικνύει 
εύπρεπρεπές έσωτερικόν. Ά λ λ ά  σήμερον πλήθ-ος 
πωλητών συνθ-λίβεται έκεΐ* άφαιροΰσι τά  μετά
ξινα παραπετάσματα, έκκομίζουσι τά έ'π,πλα, 
κα! ένθυμοϋμαι ήδη τήν νέαν καλλιτέχνιδα διελ- 
θούσαν τήν πρωίαν υπό τήν θυρίδα μου, τετυ- 
λιγμένην διά καλύπτρας και βφδίζουσαν βήματι 
κατεσπευσμ ένφ, προαγγέλλοντι ένδόμυχον τα- 
ραχήν ! Ά !  μαντεύω τά  π άντα ! τά χρήματά 
της έξηντλήθησαν είς χαριέσσας φρενοτροπίας 
ή  άπωλέσθ·ησαν υπό άπροσδοκήτου τινός συμ-

φοράς και ιδού αΰτη νΰν έρριμένη έκ τής πολυ
τελείας είς τήν ένδειαν! έν φ  ό Θαλαμίσκος τής 
έργάτιδος συντηρούμενος δπό τή ςτά ξεω ς και τή ς 
έργασίας, δπάρχει έστολισμένος κοσμίως, δ τής 
καλλιτέχνιδος άπέβη ή άγρα τών μεταπρατών. 
Ή  μεν ελαμψε μίαν στιγμήν, φερομένη κατά 
τήν φοράν τής ευημερίας, ή δε παρακολουθεί 
βήματι βραχεί άλλ ’ άσφαλώς τήν έργώδη με
τρ ιότητά της.

Οΐμοι ! Δεν δπάρχει ένταύθα δι’ δλους μά
θημα; είναι καλόν είς τάς ριψοκίνδυνους άποπεί- 
ρας, είς ών τό τέλος έντυγχάνει ή ευδαιμονία ή ή 
φθορά, δτι ό φρόνιμος άνθρωπος οφείλει νά δπο- 
θικεύη τά  έτη δυνάμεως και (. ελήσεως ; Πρέπει 
νά θεωρή τον βίον ώ ς  διηνεκές καθήκον, κομίζον 
καθ·’ Ικάστην τήν άντιμισθ-ίαν του, ή ώ ς παί- 
γνιον, κρίνον περί τού μέλλοντος ημών ένίοτε; 
Διατί νά ζη τή  τις τον κίνδυνον τών έκμέτρων 
περιπετειών; προς ποιον σκοπόν νά τρέχη προς 
τον πλούτον διά κινδυνωδών ο δ ώ ν ; είναι βέβαιος 
δτι ή ευτυχία Θά είναι τό τίμημα τών λαμπρών 
κατορθωμάτων ή πτα χείας εύπειθώς άποδεκτής! 
Ά ! άν οί άνθρωποι έγίνωσκον δποίαν μικράν 
θέσιν οίκεΐ ή χαρά, καί πόσον ¿λίγα τό οίκημά 
της προς εύπρεπισμόν καταναλίσκει!

„ , —  Περιπατώ έπ! πολύ κατάΛΐει(ηιι(>ιιια. 4 _ , , ,
μήκος του άνωγαιου μου, τους 

βραχίονας έσταυρωμένους κα! τήν κεφαλήν κε- 
κλιμμένην έπ! τού στήθους έχων ! Ή  άμφιβολία 
αυξάνει έν έμο! ώ ς σκιά σφετεριζομένη κατά τό 
τό μάλλον τό φωτεινόν διάστημα. Οί φόβοι πλη- 
θύνονται' ή άβεβαιότης έν έμο! καθίσταται είς 
Ικάστην στιγμήν δδυνηροτέρα ! Πρέπει νά μάθω 
σήμερον, προ τής εσπέρας! έχων έν τή χειρί 
τούς κύβους τού μέλλοντος μου, φοβούμαι νά 
έξετάσω τούτους.

. „ — Ό  ουρανός άμαυροΰται, άνε-Γριτη ωρα. . . ,, , ,
μος ψυχρός άρχεται πνεων έκ 

δυ σμ ώ ν  δλαι αί είς τάς άκτίνας τής ώραίας 
ήμερας ήνεφγμέναι θ-υρίδες, έκλείσθ-ησαν. Μό
νον έκ τή ς πλαγίας δδοΰ, δ οίκήτωρ τή ς τελευ
ταίας δροφήςδέν άφήκεν είσέτι ιόν έξώστην του.

Έ πιγινώσκουσι τον στρατιώτην έκ τού έρ- 
ρυθμισμένου -αυτού βαδίσματος, τού λευκόφαιου 
μυστακος κα! έκ τής κοσμούσης τήν κομβιοδό- 
χην αδτού ταινίας, μαντεύουσι τούτον έκ τών 
περιποιητικών φροντίδων διά τον μικρόν έπι- 
κοσμούντα τήν έναέριον αυτού στοάν κ ή π ο ν
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διότι δύο είσ! τά κατ ’ έξοχήν προσφιλή τοΐς 
γηραιοΐς στρατιώταις· τά άνθη κα! τά  τέκνα! 
Έ π ! πολύ δποχρεωμένοι νά θεωρώσι τήν γήν 
ώς πεδίον μάχης, κα! άπεστερημένοι τών φιλη- 
σύχων τέρψεων βίου ασφαλούς φαίνονται άρχό- 
μενοι τής ζω ή ς έκ τής ήλιφίας καθ’ ήν οί άλλοι 
περαιοΰσι ταύτην. Α ί δρέξεις τών πρώτων 
ένιαυτών, κρατούμεναι παρ’ αύτοΐς διά τών 
έπιμόχθων καθ-ηκόντων τού πολέμου, άναθ-άλ- 
λουσιν αίφνηδίως, έπ! τών λευκών αδτών τριχών. 
Είναι ώς φειδώ τής νεότητος ής άπτονται βρα
δέως τάς λοιπάδας. Έ π ειτα , καταδεδικασμένοι 
τόσον χρόνον είς τό καταστρέφειν, ίσως αίσθά- 
νονται κρυφίαν χαράν είς το δημιουργεΐν κα! 
βλέπειν τό άναγεννώμενον. Πράκτορες τής 
άκάμπτου βίας άνέχονται εύ/.ολώτερον νά θέλ- 
γωνται δπό τού χαρίεντος πάθους ! Διά τούς 
γηραλέους τούτους έργάτας τού θανάτου, τό 
φροντίζειν περ! τών άσθενών σπερμάτων τού 
βίου, κατέχει παν τόν θέλγητρον τής νεότητος.

Ουτω δ ψυχρός άνεμος δέν ήδυνήθη ν’ άπο- 
σπάση τόν γείτονα Ικ τού έξούστου του. Α ύλα- 
κίζει τό γήπεδον τών πρασίνων θηκών του- 
σπείρει μετ’ έπιμελείας, τά σπέρματα τροπαιού- 
χου άλουργοΰ, κινδωνανθούς καί πίσσου ευώδους· 
Ά π ό  τοΰδε καθ-’ Ικάστην θά έρχηται νά παρα- 
φυλλάττη τήν βλάστησίν των, νά βοηθή τούς 
φυομένους βλαστούς κατά τής παρσίτου χλόης ή 
τού ζωυφίου, νά τοποθετή τούς δδηγούς μίτους, 
δπέρ τών άναρριχητικών φυτών, νά διανέμη 
μετά προφυλάξεως τό ΰόωρ κα ! τήν θερμότητα!

Ό π οΐαι δυσχερειαι φέρουσιν ορθ-ώς πρός 
τοιαύτην συγκομιδήν! Ποσάκις θά ίδω  αυτόν 
δλιγωρούντα, χάριν αυτής, ώ ς  σήμερον, τού 
ψύχους ή τής θ-ερμότητος, τού βορρά ή τού 
ήλίου ! Ουτω δέ, κατά τάς θερμοτάτας τού ήλίου 
ήμέρας, δτε διάπυρος κονιορτός, θά συστρέφηται 
έν ταϊς δδοΐς, δτε δ οφθαλμός άμβλυνόμενος διά 
τής λάμψεως τού ψιμμυθίου, δέν θά γινώσκη 
πού νά άναπαυθή κα! αί κέραμοι πεφλογισμέναι 
θά καταφλέγωσιν ημάς διά τής άκτινοβολίας 
αυτών, δ γηραιός στρατιώτης, καθήμενος δπό 
τήν άναδενδράδα του θ-ά β /έπ η  περ! αυτόν μό
νον τήν χλόην ή τ ’ άνθη καί θ’ άναπνέη τήν 
δρόσεράν αύραν δπό εύώδη συσκίασιν. Α ί ένδε- 
λεχεΐς αυτού φροντίδες τέλος θ ’ άνταμειφθώσι. 

Προς άπόλαυσιν τού άνθ-ους, πρέπει νά σπεί-

ρωμεν τόν σπόρον κα! νά έπιμελώμεθ-α τού 
βλαστού.

^ . „ —  Τ ό  προ πολλού έν τώ
Ιϊτ α ο ΐη  ωοα. . ,y 4 y,  4δριζοντι σχηματιζομενον σκο-

τος έλαβεν άμαυρότερα χρώματα. Ή  βροντή 
βρέμει άθ-ορύβως, τά νέφη διασύρουσιν ά λ λ η λ α ' 
οί φιλοπερίπατοι έκπεπληγμένοι δραπετεύουσι 
πανταχόσε γελώντες κα! κραυγάζοντες.

ΙΙαραδόξως τέρπομαι πάντοτε έκ τού « <5 σώ- 
ζ(ύν έαντον σωθείτω » έν καιρώ αίφνιδίου Θυέλ- 
λης. Τότε φαίνεται δτι έκαστος, άπροόπτως 
ταραχθείς, άποβάλλει τον έπίπλαστον χ αρα 
κτήρα δστις έποίησε τόν κόσμον ή τήν συνήθειαν 
τού νά δποφέρη τήν γνησίαν αυτού φύσιν.

Ίδετε κάλλιον τον παχύν τούτον άνδρα με τό 
άποφασιστικόν του βάδισμα, δστις λησμονών 
αίφνης τήν έπιβεβλημένην αύτφ άφροντισίαν, 
τρέχει ώ ς φ οιτητή ς! είναι φειδωλός ίδιώτης, 
έπιδεικνύμενος σπάταλος κα! φοβούμενος μή 
φθείρη τόν πΐλόν του.

Έ κ εΐ κάτω , άπεναντίας, ή κομψή αΰτη κυ
ρία, εχουσα τή ν  μορφήν αίδήμονα κα! τόν 
στολισμόν έπιμεμελημένον βραδυπορεί, τή ς θυέλ- 
λης αύξανομένης! Φαίνεται νά εύχαριστήται έν 
τή άδιαφορία κα! άδιαφορεϊ περ! τή ς έκ βελούδου 
έπωμίδος της κηλιδουμένης δπό τής χ αλάζη ς. 
Π ροφανώς είναι λέαινα μετηιιφιεσμένη είς 
άμνάδα.

Ενταύθα, διερχόμενος νεανίας ΐσταται παρα- 
τηρών έν τή χειρ! αδτού κεκρυσταλλωμένους 
τινάς σπόρους, τούς όποιους έξετάζει. Βλέποντες 
παρευθύς τό βεβιασμένον κα! πολυάσχολον αύτού 
βήμα, θά έξελαμβάνετε αυτόν ώ ς δπάλληλον 
άναλαμβάνοντα το έργον του, έν φ  είναι νέος 
έπιστήμων, σπουδάζων τά  άποτελέσματα τής 
ένεργείας τού ήλεκτρισμού.

Κ α ! ταύτα τά  παιδία διαλύοντα τάς τάξεις 
των ΐνα τρέχωσι μετά τών λαιλάπων τής βροχο- 
χαλάζης. Τ ά ς νέας ταύτας, παραχρήμα τούς 
όφθαλμούς καταβαλλούσας, παρερχομένας νΰν 
μετά κ α γ χ α σ μ ώ ν  τούς έθνοίρύλακας έκείνους, 
άποτιθεμένους τήν ήρωΐκήν στάσιν τών ημερών 
τής δπηρεσίας αδτών ΐνα προσφύγωσιν δπό 
πρόναον τινα. Ή  θύελλα έγένετο αίτία πα
σών τούτων τψν μεταμοριρ&σ^ων.

’ Ιδού αΰτη μεγεθυνόμενη! Οί άπαθέστατοι 
άναγκάζονται νά ζητή σω σι καταφύγιον. Ό ρ ώ  
τόν κόσμον δλον έφορμώντα πρός τό άπέναντι
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της θυρίδος κείμενον εργαστήριον και ου το 
Επίγραμμα σημαίνει ένοεκιασμόν.

’ Α π ό τινων μηνών είναι ή τέταρτη φορά. 
Κ α τά  τό διάστημα δλοκλήρου έτους άπασα του 
ξυλουργού ή έπιδεξιώτης καί δλαι αί του ζ ω 
γράφου φιλοκοσμίαι συνετέλεσαν ύπέρ του 
καλλωπισμού τούτου* άλλ’ ή παραίτησις τών 
άλλεπαλλήλων Ενοικιαστών έμηδένισε την Ερ
γασίαν αυτών. Ό  πηλός μετεμόρφωσε τά  κο
σμήματα τής προσόψεώς του. Είδοποιψ7εις 
εκκαθαρίσεων ρυπαίνουσι τά  άραβουργήματα 
τής προσόψεώς αυτού. Έ ν  Ικάστη νέα Ενοικιάσει, 
τό ευπρεπές κατάστημα άπώλεσέ τι Εκ τής 
μεγαλοπρεπείας του. ’ Ιδού τούτο κενόν καί 
παραδεδομένον τοίς διαβάταις ! Ό π όσαι δπάρξεις 
δμοιάζουσι τούτφ καί δεν άλλάσσουσι δέσποτας, 
ώ ς τούτο, ϊνα ταχυτερον τρέχωσι πρός τήν 
φθοράν.

Ή  τελευταία αυτη σκέψις μέ έπληξε. ’Α πό 
τής πρωίας τό παν φαίνεται λαμβάνον φωνήν 
ΐνα λάβω  τήν αυτήν συμβουλήν τό παν φωνεΐ 
μ ο ι : «  Π ροφυλάττου! Μένε ευχαριστημένος Εκ 
τής μακαρίας σου πτωχείας· αί ήδοναί θέλουσι νά 
διατηρώνται συνεχώς· μή άφινε τάς άρχαίας σου 
έξεις, ϊνα παραδοθής είς άγνωστους! »

Τπάρχουσι πράγματα ούτως όμιλοΰντα ή 
(είναι ή συνείδησις) ή συμβουλή προέρχεται Εκ 
τού Εσωτερικού; Μ ήπως μόνος Εγώ παρέχω  ταύ- 
την τήν λαλιάν είς παν τό περιβάλλον με; δ κό
σμος (δ άνθρωπος) είναι όργανονπρός δ ή θέλησίς 
μας δανείζει φωνήν ! ’Α λλά  τι Ενδιαφέρει αν τό 
μάθημα είναι φρόνιμον; Ή  άθορύβως λαλούσα 
έν τή καρδία ήμών φωνή είναι πάντοτε φίλη 
φωνή, διότι άποκαλύπτει ήμΐν τί εϊμεθα, δηλ. 
τι δυνάμεθα. Ή  μεμπτή διαγωγή άποβαίνει, ώ ς  
Επί τό πλειστον πλάνη έ/δόμυχος. ’ Εάν υπάρ- 
χ ω σ ι πολλοί άνόητοι καί κακοί, είναι διότι οί 
πολλοί τών άνθρώπων ΕπιλανΘάνονται εαυτών.
Ή  έρώτησις δεν άποβλέπει νά γνωρίζωμεν παν 
δτι ήμΐν συμφέρει άλλ ’ δτι άποδεχόμεθα!

Τ ί μέλλω νά κάμω , Εγώ, έν τφ  μέσφ τών 
Επιδέξιων τούτων τυχοδιωκτών τού πλούτου! 
Δυστυχές στρουθ-ίον δπό τάς στέγας γεννηθέν,
Θά φοβούμαι πάντοτε τον έν τή σκοτεινή γωνίφ 
κεκρυμμένον Εχθρόν σώφρων Εργάτης, θ’ άνα- 
μιμνήσκωμαι τήν τόσον αίφνιδίως Εκλιπούσαν 
πολυτέλειαν τής γείτονος* δειλός θεατής θ’ άνα- 
λογίζωμαι τά βραδέως διά τού άρχαίου στρατιώ 

του δψούμενα άνθ-η, ή τό Ερημωμένον διά τής 
μεταλλαγής δεσποτών Εργαστήριον! Μακράν Εμού 
τά  συμπόσια, ών δπεράνω κρε'μανται ξίφη Δαμο- 

κλέους! Είμαι άσπάλαξ· Θά φ άγω  τά  κάρυα καί 
τό διά τής άφοβίας κεκαρυκευμένον στέαρ μου.

Κ αί διατί ή άκόρεστος αΰτη άνάγκη πλουτι
σμού; Πίνουσι πλειότερον, Επειδή πίνουσιν έν 
μείζονι ποτηρίω ; ΙΙόθ-εν προέρχεται ή άπέχθεια 
δλων τών άνθρώπων πρός τήν μετριιτητα, τήν 
γόνιμον μητέρα τής ησυχίας καί τής Ελευθερίας·

’Ά ! Ε νταύθα μάλιστα, δπάρχει τό κακόν, 
δπερ ώφειλον ν’ άπείργωσιν ή τε δημοσία καί 
Ιδιωτική έκπαίδευσις. Τούτου θεραπευθέντος, 
πόσαι έπιβουλαί έκλείπουσιν, όποϊαι αισχρότητες, 
όποιος δεσμός στάσεων καί Εγκλημάτων έσαεί 
ά'οτρε'πεται. Δίδουσιν άμοιβάς έν τή άγαθοερ- 
γία, έν τή θεία μυσταγωγία, δίδουσι πρό πάντων 
Εν τή  μετριότητι, διότι αΰτη είναι ή μεγάλη 
άρετή τών κοινωνιών! Ό τα ν  δέν έπινοή τά 
άλλα, κατέχει αυτά έν ·δέσει.

—  Έ γ ρ α ψ α  πρός τούς ίδρυτάς¿ .κ τιι ω ο α . _  ,  ,  ,  ,
τής νεας έπιχειρησεως γραμμα 

ευχαριστήριον καί άρνητικόν. Ή  άπόφασις αυτη 
μοί άπέδωκε τήν ησυχίαν.

'Ω ς ό άπειρότεχνος σκυτεύς είχον παύσει τού 
αδειν άφ ’  δτου έδέχθην τήν δπέρπλουτον ταύτην 
Ελπίδα. ’ Ιδού ή διασκέδασις καί ή χαρά Επανήλθε!

ΤΩ άγαπν,τή καί ήδεία Π τωχεία ! Συγχώρησαν 
μοι νά έ'χω βουλητήν στιγμήν ϊνα σέ φύγω ώς 
έ'φυγεν ή  ένδεια- διάμεινον ένταύθ-α μετά τών 
χαριεσσών άδελφών σου, τής Εύσπλαγχνίας, τής 
Υπομονής, της Σωφροσύνης καί τής Μονώσεως· 
έστέ αί άνασσαι καί παιδαγωγοί μου* διδάξατέ 
με τά  αυστηρά καθήκοντα τής ζω ή ς· άπομα- 
κρύνατε τή ς διαμονής μου τάς άδυναμίας τής 
καρδίας καί τάς τήν ευδαιμονίαν παρακολου- 
θουσας παραφρονήσεις.

Π τωχεία αγία ! Δίδαξόν με ϊνα υποφέρω χωρίς 
νά χαλεπαίνω, νά δω ρώ  χωρίς νά διστάζω , νά 
ζη τώ τότέρμ α  τήςδπάρξεωςδπεράνωτών ηδονών, 
πορρωτέρω τής ισχύος (Εξουσίας). Ένίσχυσε τό 
σώμα καί κράιυνον τήν ψυχήν καί, χάρις είς σέ, 
ή ζω ή  αΰτη είς ήν ό ζάπλουτος προσκολλάται 
ώς είς βράχον, άποβαίνει Εφόλκιον, ού ή άπώλεια 
δύναται νά καταστρέψη τον κάλω  χω ρίς νά 
προκαλέση τήν άδημονίαν μας. Διηνεκώς δπο- 
στήριζέ με, ώ  Σύ, ήν ό Χριστός έπωνόμασε τήν 
Μακαρίαν.
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ΙΙάσα άναθεώρησις τού 19 0 4  ήτις δέν ποιεί
ται μνείαν τού γιγαντιαίου άγώνος τού έκτυλισ- 
σομένου κατά ξηράν καί κατά θάλασσαν έν τή 
Ά π φ  ’Α νατολή, δέον νά θεωρηθή έλλειπής. 
Καίτοι πολύ θ ά  έπεθυμοϋμεν ή Επιστήμη πάν
τοτε νά β^ηθή καί νά συντείνη είς τό έργον τής 
ειρήνης, έν τούτοις πρέπει νά ομολογήσωμεν 
δτι ή δπερβολική αΰτη αΰξησις τών νεκρών καί 
τραυματιών έν τφ  παρόντι πολεμώ, δέον ν' άπο- 
δοθή είς τά  φοβερά δπλα άτινα ή νεωτέρα Επι
στήμη έθηκεν είς τάς χεΐραςτών δύο άντιπάλων.

Παρά τάς Ελπίδας πάντων, αί κατά ξηράν 
μάχαι άπέδειξαν δτι ή φοβερά καταστροφή ή 
προξενουμένη υπό τών άγαν θανατηφόρων 
δπλων τού παρόντος αίώνος, άντί νά προτρέπη 
τούς άντιπάλους στρατούς νά μάχωνται είς άπο- 
στάσεις είς τάς οποίας τά Επαναληπτικά δπλα 
καίτά μάξιμ δέν προξενοΰσιν τοσαύτην θραύσιν, 
τουναντίον έξωθοΰσιν αυτούς είς πάλην σώμα 
πρός σώμα, κ αθ ’ ήν ή όπλολόγχη άντικαθιστα 
τό δπλον, καί αί ¿βίδες τής χ=ιρός τά τηλεβόλα. 
Διελύ9-η πλέον τό δνειρον τών φιλειρήνων Εκεί
νων οϊτινες ένόμιζον δτι τόσον φρικώδης κατέ
στη ό πόλεμος, ώστε νά έξαφανισθή πλέον, πρό 
τού άπαισίου θεάματος έν Π όρτ-Ά ρθούρ , δπου 
τά πτώματα χιλιάδων γενναίων άνδρών καλύ- 
πτουσι τάς χιονοσκεπείς κλιτύς τών οχυρωμά
των αυτού, άταφα, διότι νομίζουσιν δτι άνακωχή 
τις θά έπέτρεπεν είς τον έτερον τών άντιπάλων 
νά άποτελειώση δχυρωματικόν τι έργον καί οΰτω 
νά άποκρούση καλλίτερον τάς Εφόδους τού Εχ
θρού. Πάντα ταΰτα άποδεικνύουσιν δτι ή θερα- 
πεία τού πολέμου ί)·ά έπιτευχθή μάλλον δι’ ήθι- 
κών ή δι’ υλικών μέσων.

R A D I O - A C T I V I T É

Καίτοι πολλά πειράματα έχουσι γείνη διά 
τού ραδίου ή τών Ενώσεων αυτού, έν τούτοις αί 
γνώσεις ήμών δέν ηύξήθησαν πολύ κατά τό πα
ρελθόν έτος Επί τού ζητήματος τής ra d io -a cti
vité. Πολλαί θεωρία! άνεφύησαν Επί τής άρχής 
τών άκτίνων τού ραδίου, Εξ ών μετικαί μέν είναι 
γελοϊαι, άλλαι όμως φαίνεται δτι έχουσιν βάσιν

τινά. Ό  Κ αθ. R u th erford , δστις φαίνεται δτι 
βαθέως έχει μελετήση τό ζή τη μ α  τούτο, Εάν 
κρίνη τις Εκ τών γραφέντων ύπ’ αυτού έν τφ  
έπιστημονικφ τύπφ, έδημοσίευσεν θεωρίαν άρ- 
κετά πιθανήν περί τής υποθετικής άποσυστάσεως 
τού άτόμου τού ραδίου, καί οπότε ήτο δυνατόν 
ύπεστήριζε τάς θεωρίας του διά πειραμάτων.
Πολλοί Επιστήμονες έχουν μελετήση τόσον κ α 
λ ώ ς τό ζή τη μ α  (τής rad io -activ ité ) ώστε έχουν 
άνακαλύψη μεταξύ διαφόρων άντικειμένων τού 
καθημερινού βίου πηγάς άκ τίνω ν  μεταξύ τού
των άξιος μνείας είναι ό S im pson  δστις έκαμεν 
άξιόλογα πειράματα άτμοσφαιρικής άκτινοβο- 
λίας είς δψηλά στρώματα. Ό  Κ α θ . T om m asin a  
ώσαύτως δστις έφείλκυσεν τήν προσοχήν τού 
Επιστημονικού κόσμου διά τή ς άνακαλύψεως 
τών καλουμένων «πυροακτίνων», αϊτινες πηγά- 
ζουσιν Εξ ίσχυρώς ΘερμανΘέντων μετάλλινων 
συρμάτων. Α ί πυροακτϊνες αΰται, όμοιάζουσιν 
πολύ πρός τάς προερχομένας Εκ τού ραδίου, 
δύνανται δέ καί αΰται νά διακριθούν είς τάς 
γνωστάς α, β, καί γ  άκτϊνας.

Ά ναμ φ ιβόλ ω ς ή περιεργοτέρα φυσική Εργα
σία ήτις έχει γείνη κατά τό έτος τούτο, είναι ή 
τού καθ. B lo n d lo t, δστις προσεπάθησεν καί 
προσπαθεί έτι νά καταπείση τον διστάζοντα 
Επιστημονικόν κόσμον περί τής ύπάρξεως τών 
ύπ’ αυτού άνακαλυφθεισών άκτίνων « Ν » . Έ  συ
ζή τη σ ή  ήτις ήγέρθη  Επί τών προβληματικών 
τούτων άκτίνων δέν Θά λήξη είμή δτε ό B lo n 
d lo t  Θά συναινέση νά συνεργασθή μετά τίνος 
Εκ τών δισταζόντων άντιπάλων του έν τφ  νύν 
πεφημισμένφ χημείφ  τού N an cy , δπου τό πρώ 
τον άνεκαλύφθησαν αί άκτϊνες αΰται. Ό  C har
pentier δμως, δστις Εξ άρχής ύπεστήριξε τήν 
ΰπαρξιν τών άκτίνων «Ν » , ήδη έχει διαταράξη 
τον Επιστημονικόν κόσμον διά διακοινώσεως 
ήτις υπερβαίνει τό πραγματικόν. Έ χ ε ι  δηλ. δι- 
ακηρύξη, διά τών C om p tes R en d u s, συντηρη- 
τικωτάτου οργάνου, δτι τό νευρικόν σύστημα 
τού άνθρώπου, δύναται, διά_ μέσου φωσφορίζον- 
τος πετάσματος, νά παρατηρηθή ολόκληρον, 
διότι τά νεύρα έχουν τήν ιδιότητα νά Εκπέμπουν 
φωτεινοτάτας άκτϊνας «Ν » .* Ό τ ι , οΰτω θά είναι 
δυνατόν, νά ύπολογισθή ή δύναμις τής μυϊκής 
συστολής, νά μετρηθή ή Ενέργεια τού έγκεφά- r 
λου, καί νά άναζητηθή τή βοηθεία φωσφορt*
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ζαυσών ουσιών ή διάταξις ιώ ν  νεύρων έν τώ  άν- 
θρωπίνφ συστήματι, φαίνεται τωόντι υπέρ φυ
σικόν _

Ό  ’Αμερικανός Καθ'. W o o d  όστις καθώς 
φαίνεται έχει τελειότερον παντός άλλου έξετάση 
τό ζήτημα, διετύπωσε την γνώμην οτιαί φ ω το
γραφικά! άποδείξεις ας προσάγει ό B lo n d lo t  
πρέπει να άπορριφθώσιν διότι αί φωτογραφικά! 
πλάκες δεν έμειναν Ικτεθειμεναι δσον ώριζεν ή 
έπιστημονική άκρίβεια. Πρέπει όμως να εϊπωμεν 
δτι έσχάτως ό B lon d lo t καθ-ώς έπληροφόρη- 
σεν τον εκδότην του S cien tific  A m erican , έπα- 
νέλαβεν τά  φωτογραφικά ταδτα πειράματα μετ’ 
άκριβεστέρων μηχανημάτων, κα! κατ’ αυτόν, 
άποδεικνύεται έκ τούτων βεβαιότερον εΐποτε ή 
ΰπαρξις των άκτίνων «Ν  » Έ ν  Γερμανία και έν 
Μεγάλη Βρεττανίφ άρνουνται την υπαρξιν των 
άκτίνων τού τω ν  εις τό Πανεπιστήμιον τής 
G la sg o w  έπτά πεπειραμένοι έπιστή μονές καίτοι 
έπεχείρησαν πάντα τά πειράματα του B lon d lot 
δεν ήδυνήθησαν νά παρατηρήσωσιν ουδεν των 
χαρακτηρηστικών φαινομένων των άκτίνων 
τούτων. Έ ν  Γερμανία, ό Καθ’. L u m m er άπέδει- 
ξεν κ ατ ’ άρκετά ίκανόν τρόπον δτι πλείστα των 
πειραμάτων των άκτίνων «Ν »  δύνανται νά άνα- 
παραχθώσι χ ω ρ!ς νά μεταχειρισθή τις ούδέν των 
μέσων του B lon d lo t κα! δτι πολλά των παρα- 
γομένων φαινομένων δέον νά άποδοθώσιν ε!ς 
οπτικήν άπάτην. Συνελόντι δ ’ είπεΐν πρέπει νά 
θέσωμεν εν μέγα έρωτηματικον προ των άκτί
νων «Ν »  κα! νά έλπίσωμεν δτι τό παρόν έτος δι ’ 
ήν πολλή μελάνη έχει ήδη χυθή ( Ε κ του 
S cien tific  A m e rica n  ’ Ιανουάριος 1 9 0 5 .)

Γ ,Γ .  Π. 

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

Μ ΕΛΑ I Ν A I Ο Φ Ρ Τ Ε Σ
( Συνέχεια )
-----

Ε Ν Ν Ο Ε Ι Τ Ε ,  μήτέρ μου μετά πόσου ενδιαφέροντος 
ήκροώμην.

» Μοί είπεν οτι έζη μόνη μετά του ανεψιού τ«ς. Καί 
ότε r/,ν ήρώτησα ποία «σαν τά μέσα τ«ς συννκ ρήσεως

τ«ς, μοί άπεκρίθη ότι ειργάζετο καί ότι έκέρδιζε τά προ; 
τό ζ«ν. 'Ό πως καί τ«ν άδελφ«ν τ«ς, ό πατήρ τ«ς, ώς 
καλλιτέχνες, τ«ν είχε διδάζη νά ϊχνογραφ« καί νά 
ζω /ραφ«·

)) Έ ξ  άλλου, μήτέρ μου, έχετε λάβη πληροφορίας 
περί τ«ς Δδος Άλ.ίκης Πουαρσόν καί γνωρίζετε τ«ν φι- 
λοπονίαν τ«ς καί τ«ν άφοσιώσίν τ«ς προς τό μικρόν 
παιδιόν τού όποιου κατέστη «  μήτηρ.

—  Ναι, Κάρολε, γνωρίζω ότι «  νεάνις αύτ« εργά
ζεται καί ότι είναι λίαν αξιέπαινος.

» Τ «  παρετήρησα ότι τό παιδίον έφ όσον «ύξανεν «  
ήλ.ικία του, θά. καθίστατο δαπανηρότερον καί τ«ν ήρώ
τησα εάν δεν άνησύχει διά τό μέλλον.

—  Ό χ ι, μοί άπεκρίθη, διότι λαμβάνω τά μέτρα μου 
έν σχέσει προς τάς δαπάνας αίτινες 0ά παρουσιασθώσι 
βραδύτερου. Ο  αγαπητός μου Άνδρέας έχει «δ« έν 
μικρόν κεφάλαιον τεσσάρων χιλιάδων φράγκων άντιπρο- 
σωπευομενον υπό ομολογιών τ«ς Κτ«ματικ«ς ΙΙίστεως.

—  ”Α ! άνέκραξεν «  Κα Λεβρέν εντείνουσα τ«ν 
προσοχήν τκς εις όσα έλεγεν ό υιός τ«ς.

—  Πώς, ανέκραξα, ήδυνήθητε νά σχηματίσατε έξ 
οικονομιών τέσσαρας χιλιάδας φράγκων από τ«ς γεννή- 
σεως τού παιδιού!

» Έμειδίασεν «δέως καί, μετά τινας στιγμάς δι
σταγμού, μέ επλ.ηροφόρησεν ότι άγνωστον πρόσοοπον —  
υποθέτει οτι είναι ό πατήρ τού μικρού Άνδρεου —  έχο- 
ράγει εις τον ανεψιόν τκς έτησίαν πρόσοδον χιλίων δια- 
διακοσίων φράγκων ά'τινα άπέσυρε κατά τριμηνίαν παρά 
τού συμβολαιογράφου Φαβιέρου.

»  Τά όνομα τού Κου Φαβιέρου ύπ«ρξε δΓ εμέ αίφν«- 
διά άποκάλυψις’ «δ« δεν άμφέβαλλον πλέον" ή Δίς 

Αλίκη IIουαρσόν λτο «  άδελφ« τ«ς έρωμέννς τού αδελ
φού μου, τά παιδίον «το ό υιός τού Γεωργίου, καί τό 
άγνωστον πρόσωπον όπερ έχοράγει τ«ν πρόσοδον, «το « 
μ«τ«ρ μου!

» "Όσον «δυν«0«ν καλύτερα, άπέκρυψα τ«ν συγκίνη- 
σίν μου καί άπέφυγα τού νά εί’πω εις τ«ν νεάνιδα ό,τι 
πρό ολίγου είχον άνακαλύψ«. Άλλως τε, δεν «μ«ν απο
λύτως βέβαιος περί τούτου.

» Ή  Δίς ΙΙουαρσόν προσέ0«κε".
)) —  Μόλις σχηματίσω τό αναγκαίου ποσον, αγο

ράζω διά τον Άνδρέαν μου νέαν ομολογίαν και θά 
έξακολουθήσω νά πράττω τοιουτοτροπως.

)) Έ  λοιπός, τί σκέπτεσ0ε περί τούτου, μ«τέρ μου; 
άνέκραξεν ό νεανίας" δέν είναι αξιοθαύμαστου",

—  Ναι, «ιέ μου, άπεκρί5« « Κα Λεβρέν, εχουσα 
τούς όφδαλμούς πλήρεις δακρύων, είναι αξιοθαύμαστου 
καί συγκιν«τικον.

Ά λλ ά  δέν γνωρίζετε τήν Δδα Πουαρσόν, τον λαμπρόν 
χαρακτήρα της, δέν «ξεύρετε όλ«ν τ«ν ευγένειαν τών 
αισθημάτων της, τήν ευαισθησίαν της καρδίας της■
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Ή  μ«τ«ρ περιέβαλε τόν υιόν τ«ς δι’ ερωτηματικού 
βλέμματος. Μετά τινα σιγ«ν, ούτος έπανέλαβε".

—  Προτού νά τ«ν άφ«σω, τ«ν παρεκάλεσα νά εύα- 
ρεστηθή νά εύρε5« εις το δάσος τ«ν Κυριακ«ν εις τ«ν 
αύτ«ν θέσιν καί κατά τ«ν αύτ«ν ώραν" τ« «το πολύ 
δύσκολου νά άποδεχδ« τ«ν σμνέντευξιν ταύτ«ν" άλλά 
κατώρθωσα νά νικήσω τήν άντίστασίν της λέγων αύτ« 
ότι «το απόλυτος ανάγκη νά τήν έπανίδω διά τό συμφέρον 
της και διά τό συμφέρον τού παιδιού.

»  Τ«ν έπομένην, έκαμα προς τον Κον Φαβιέρου τ«ν 
άνωφελ« έπίσκεψιν περί «ς σάς ώμίλ«σα" άλλ’ είχον σκε- 
φ0«: «  όμοιοτης μεταξύ τών δύο άδελφών, άφ’ ενός" άφ’ 
ετέρου ή προσέγγισις τών ημερομηνιών ούδεμίαν πλέον 
άφηνον αμφιβολίαν έν τώ  πνεύματί μου, ούχ’ κττον, επε- 
θύμ.ουν νά έξ«γ«0ώ με0’ υμών" άλλ’ ύπεφέρατε" δέν 
«δυνάμ«ν, υπό τοιούτους όρους, νά ανακαλέσω όδυνηράς 
αναμνήσεις.

» Ή  Κυριακ« έφδασε, καί αν καί δέν είχον τίποτε 
ακόμη νά έίπω εις τήν Δδα Πουαρσόν, μετέβ«ν εις τό 
Δάσος τ«ς Βουλών«ς. Είχον μεγάλην ανυπομονησίαν νά 
τήν έπανίδω' μόνον κατ’ αυτόν τόν τρόπον ήδυνάμην νά 
τήν συναντήσω, διότι μοί είχε ρητώς απαγόρευση νά με
ταβώ παρ αύτ«.

» Έ πί είκοσι περίπου λεπτά, τ«ν άνέμενον. Έ πί 
τέλους, έφθασεν. Ή το ωχρά, τεθλιμμένη, έφαίνετο ανή
συχος. ‘ Ο  μικρός Άνδρέας άνερριχήθη έπί τών γονά
των μου, καί φαίνεται ότι τού ήρεσεν διότι έμιινεν εκεί.

»  Τότε, μ«τέρ μου, τότε «  Δίς Πουαρσόν άπεκαλύφθ« 
εντελώς εις εμέ καί κατελήφθην υπό θαυμασμού.

Διά φων«ς άταράχου παρά τ«ν ενδόμυχον ταραχήν 
του, ό τραπεζίτης διηγήθη τά κατά τ«ν συνέντευξιν, 
πλέκων ταύτοχρόνως τό εγκώμιου τ«ς νεανιδος μετά 0έρ- 
μ«ς, μετ’ ενθουσιασμού '¿στις ήδύνατο νά διαφωτίσ« τ«ν 
Καν Λεβρέν περί τ«ς φύσεως τών αίσθηυ,άτων τού υιού 
της. Εν τούτοις αύτ« δέν ένόει είσέτι-

—  Ιδού, άγαπ«τ« μ«τέρ μου, εςηκολούθησεν ό 
νεανίας, ιδού τί είναι ή νεάνις αυτή, «τις άπό ηλικίας 
δεκατεσσάρων ετών, κατέσΊ« «  μήτηρ τού παιδιού της 
άδελφ«ς τ«ς καί δέν έπτοήθη έκ τού βαρέος έργου όπερ 
εις έαυτήν έπέβαλλεν. Ό λ «  τ«ς «  χαρά είναι αύτό τό 
παιδίον' σήμερον τού αφιερώνει τήν νεότητά της καί δέν 
σκέπτεται τίποτε άλλο ή νά τού αφιέρωση όλ.οκληρον τήν 
ζωήν της.

» Ά ! μ«τέρ μου, μ«τέρ μου, δέν ευρίσκετε ότι, ό,τι 
πράττει αυτη ή νεάνις είναι υπέροχος θυσία ;

—  Φίλε μου, έγνώριζον «δ«, έκ πλ«ροφοριών τάς 
οποίας είχον λάβ« κρυφίως, ότι ή διαγωγή τής Δδος 
ΙΙουαρσόν «το θαυμασία' ό,τι πρό ολίγου μοί είπες περί 
τής νεανιδος ταύτ«ς αυξάνει έ'τι τό ενδιαφέρον όπερ τρέφω 
δι’ αύτ«ν καί τ«ν ύψ«λ«ν ύέσιν «ν κατέχει έν τή έκτι- 
μήσει μου.

—  Εχει καλώς, μ«τέρ μου, άϋλά ζ«τώ κάτι πε

ρισσότερον διά τ«ν Δδα Πουαρσόν, καί κάτι περισσότερον 
άφ ό,τι έπράςατε μέχρι τούδε διά τόν μικρόν Άνδρέαν.

—  Κάρολέ, τί θέλεις νά ε’ίπης ;
—  'Ό ,τι έπράίατε διά τό παιδίον είναι πολύ καλόν, 

άλλά δέν είναι «  άρχ« έπανορθώσεως.
—  Επιφυλάσσομαι νά τόν καταστήσω ίκανόν νά 

νικήση μερικάς Ουσκολίας ας 6ά συνακτήση έν τώ βίω.
—  Δεν αρκεί αυτό" εκείνο τό όποιον ζ«τώ, είναι 

πλήρης περιφανής έπανόρθωσις.
—  Πώς τ«ν εννοείς',
—  Μ«τέρ μου, τό παιδίον τούτο είναι τό τέκνου τού 

αδελφού μου, τό έγγονάκι σας ολίγον μέ ενδιαφέρει έάν 
είναι νο5ον" είναι έκ τού αίματός μας, μάς ανήκει' ή θέσις 
του είναι εδώ, εν τ« οικία μας, πλ.ησίον μας.

—  Τ ί! αύτό λοιπόν ήθελ.ες! Τό σκέπτεσαι καλά, 
Κάρολε; Αλ,λ’ ό κόσμος, τί θά εϊπ« ό κόσμος;

—  Ό  κόσμος 0ά είπ« ό,τι 0έλεί ολίγον μάς ενδια
φέρουν αυτά τά σχόλια όταν, πράξαντες συμφώνως προς 
τήν συνείδησήν μας, θά έχωμεν τήν ίκανοποίησιν τού έκτε- 
λεσθίνεος καθήκοντος. Άλλως τε, μ«τέρ μου, τό ανεξάρ
τητον τού χαρακτήρος καί τού πνεύματος σας σάς 
θέτουσιν ύπεράνω τών κοινών καί γελοίων προλήψεων, 
καί δέν δύνανται νά σάς έμποδίσουν μικροπρεπείς καί
καί άνοητοι παρατηρήσεις.

‘ Η  Κ α Λεβρέν έμεινε προς στιγμήν σιωπηλή, μέ χ α - 
μηλο>μένην τήν κεφαλήν. Δέν είχεν ακόμη ούτε νικηθή

ούτε πεισθή.
—  Τό παιδίον τούτο, άτ.εκρίθη, ανήκει πολύ περισ

σότερον εις τήν Δδα Πουαρσόν, τ«ν Οείαν του, ή εις ημάς' 
έπί τή υποθέσει ότι υποχωρώ εις τήν επιθυμίαν σου, είμαι 
βέβαια έκ τών προτέρων ότι «  Δίς Πουαρσόν δέν 0ά
μάς τό δώσ«.

—  Καί έγώ πράγματι πιστεύω, ότι ή Δίς Πουαρσόν,
κατ’ ούδένα τρόπον θά παρεδεχετο νά άποχωρισθή τού
μικρού της Ανδρέα.

—  Τό βλέπεις λοιπόν!
—  ‘Υπάρχει έν τούτοις, μ«τερ μου, έν μέσον όπως

διορθωθούν τά πράγματα.
—  Έξ«γ«0«τι.
—  Είναι άπλούστατον: «  δεία καί ό ανεψιός 0ά 

έλθωσιν έδώ.
‘Η  Κ α Λεβρέν άνεσκίρτησε καί παρατηρούσα ασκαρ

δαμυκτί τόν υιόν της.
—  Κάρολε, είπε, δέν εννοώ. I
—  Πώς, αγαπητή μου μήτερ, δέν ένο«σατε ακόμη,

δέν έμαντεύσατε, ότι άγαπώ τ«ν Δδα Πουαρσόν;
—  Τ«ν αγαπάς, τήν αγαπάς!
—  "Οσον ό αδελφός μου Γ εψργιος ήγάπα τήν αΟελ.-

φήν της Έρνεστίτ«ν.
‘ Ο  νεανίας έλαβε τάς χείρας τής μητρός του, τάς 

έκάλ.υψε μέ φιλήματα, είτα έπανέλαβεν"
■—  Θέλετε νά μέ νυμφεύσητε, μήτέρ μου, είμαι
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έτοιμος, έπί τέλους, νά συμμορφωθώ προς τό,ν επιθυμίαν 
σας εάν μ.ο'ι επιτρέπατε νά νυμφευθώ τόν Δδα Άλικων 
Πουαρσόν* δέν έχω πλέον νά σάς εϊπω τέ είναι αύτε 
ή νεάνις' τήν ήγάπτ,σα διότι τόν ευρον άνταξίαν υμών, 
μήτέρ μου καί εμού' μετ' αυτής είμαι βέβαιος οτι θά είμαι 
ευτυχές' Θά έχπτε θυγατέρα ή οποία θά σάς σέοεται ώς 
ό υίος σας, ή οποία θά σάς αγαπά, θά σας περιποιήταϊ 
άμεσω; θά έχετε νά αγαπάτε δύο τέκνα επί πλέον' ο μι
κρός Άνδρέας δέν Θά είναι μόνον ή χαρά τής θείας του, 
άλλ’ ωσαύτως 'λ χοτρά τός μάμμες του. Μαζί μέ αυτόν 
καί έκείνε,ν, ή ευτυχία θά επάνελθε έν τώ οίκω μ.ας.

‘ Ο νεανίας αδεμονών εζέτει νά μ.αντεύσε ττ,ν σκέψιν 
τής μετράς του έν τή έκφράσει τός φυσιογνωμίας του. 
Ά λλά το προσωπον γαλήνην, ούδέν έ'λ.εγε' μόνοι οι 
άναπαλμοί του στήθους προέδιδον σφοδράν αυγκίνεσιν.

—  Λοιπόν, άγαπτ,τή μου μήτερ, ήρώτεσεν ήσύ- 
χως ό τραπεζίτες.

—  Λοιπόν, είπεν ή Κα Λεορέν, διά φωνός τρεμού- 
σες ολίγον, αγαπάς τήν Δδα IIουαρσόν καί Θέλεις νά 
τόν νυμφευθής)

—  Ναι, μήτέρ μου, π κανένα λόχον δέν Θά μου 
κάμετε πλέον περί γάμου' ουδέποτε Θά νυμφευθώ.

-— Τόν αγαπάς, Κάρολε* αλλ έκείνε, σε αγαπά ;
—  Δέν μοί το είπε καί δέν τόν ερώτεσα, μήτέρ μου' 

άλλ’ εΟυνάμεν νά μαντεύσω οτι τά αισθήματα' τες άντε- 
πεκρινοντο προς τά ίδικά μου.

Ή  Κα Λεβρέν έμεινε προς στιγμήν σκεπτική. Δά
κρυα ερρεον έπί τών ώχρών παρειών τες.

—  Υιέ μου, άγαπετόν μοι είπε, τέκνου, δίά φωνός 
πνιγομένες υπό τής συγκινήσεως, ε άνάμνεσις του πτω
χού μου Γ εωργίου καί έκεινκς ον εγάπε,σε συνεγορεί 
εύγλ.ώττως, εύγλωττοτερον ίσως καί σοϋ, ύπέρ τός Δδος 
Άλικες I Iουαρσόν' νυμφεύθετι αυτήν. Εις τήν νεαράν 
Ταύτεν γυναίκα εν θά οδεγήσες εις τον οίκόν μας, ή 
μήτερ σου θά άνοιξε τήν άγκαλε,ν τες.

‘ Ο νεανίας δέν ήΰυνήθε νά συγκρατήσε κραυγήν ευτυ
χίας. Περιέοαλε τήν μητέρα του διά τών βραχιόνων 
του, και έπί μακρόν περιπτυσσομενοι άλ.λ.ήλ.ους, άντε,λ- 
λασσον φιλήματα.

—  Ω 1 μήτέρ μου, καλή μου μήτερ, ελ.εγεν ό Κ ά
ρολος, πόσον θά σέ άγαπώμεν πόσον θά σε λατρεύωμεν !

Ή  Άλικε Υίουαρσόν κατώκεί εις τήν οικίαν ένθα 
εσχε τήν δυστυχίαν νά άπολέσρ τήν μετέρα τες καί τόν 
πατέρα τες' δέν κατείχε το αύτδ πάτωμα, άλλ’ έν μέ
τριου οϊκεμα εις τό τρίτον, έπί τής αύλής.

Το οϊκεμα τούτο συνέκειτο έκ τριών δωματίων '■ 
ενός κοιτώνας, μιάς τραπεζαρίας καί ενός μικρού μαγει
ρείου. Ή  επίπλωσις δέν είχέ τι τό πλούσιον, αλλά διε- 
τερείτο έν διαρκεΐ καθαριότετι ούδαμού κπλίδες, ούδέ 
κόνις. Ή  καθαριότεζ αύτε καί ή τάξις, ήτις έοασι- 
λευεν εις το κατάλυμα τώ έ'διδον οψεν χαροποιάν.

Εις τον κοιτώνα, μετά τού οποίου συνείχετο έν καλ-

λυντήριον, ύπήρχεν επίσες ή σιδερά κλίνε τού μικρού 
Άνδρέου. Εις τήν τραπεζαρίαν, λίαν εύρύχωρον καί 
καθ' όλ.οκλ.ερίαν φωτεινήν, είργάζετο ή νεάνις.

Κατά τόν στιγαήν καθ' εν είσδύομεν παρ’ αυτή, ή 
Άλικε ένεσγολ.εΐτο νά στολ.ίσε, δι ’ ένα έμπορευόμενον 
τής οδού Pál’adiS-PoiSSOnníére, δύο δοχεία λίαν 
κομψά. Εις μίαν γωνίαν τού δωματίου, καθήμενος έπί 
τάπετος, ό μικρός Ανδρέας έπαιζε μέ δόμινα έν ώ 
έκράτει εις ένα τών βραχιόνων του ένα καραγχιόζεν 
καί ένα παλιάτσον.

ΙΙρό μικρού είχε σεμάνε ή οεκάιε ώρα.
Εκτύπκσαν ελαφρά εις τήν θύραν τού οικήματος, 

ήτις δέν είχε κώδωνα.
Ή  νεάνις ή,έρθε, σκεπτομένε ότι θά ετο επιστολή 

τις, εν θά εφερεν ή θυρωρός, ενοιξεν, πάραυτα δέ ώπι- 
σθοχγέρεσεν έντρομος διότι είδεν ένώπιόν τες, τον Κ ά
ρολον Λεορέν, ¿στις είσέδυσεν εις το οϊκεμα, κρατών 
τον πΐλ.ον εις τήν χείρα.

—  Υμείς, κύριε, υμείς έδώ ! άνεφώνε,σεν ή νεάνις 
διά τεταραγμένε,ς φωνής καί δ ί ύφους έπιπλ εκτικού' έν 
τούτοις σάς είχον παρακαλέσγ, ικετεύσει μάλιστα, νά 
μή ζετήσετε πλέον νά μέ έπανίδετε. Θεέ μου, άλλά τί 
Θέλετε λοιπόν νά λ.έγουν δι ’ εμέ ;

Ή το τρομερά ώχρα. καί τό έκπλ.εκτον βλ.έμμα τες, 
προσελ.ωμένον έπί τού νεανίου, είχεν έκφρασιν αλγεινήν.

‘ Ο Κάρολος ώθεσε τήν θύραν, χωρίς νά τόν κλείσε 
εντελώς.

—  Δνίς Αλικο, ερξατο, προχωρών κατά δύο βή
ματα.

Τρέρουσα ώς το φύλλον, ώπισθοχώροσε μέχρι τού 
βάθους τής αίθούσες.

—  Δνίς ’Αλίκη, έπανέλαβεν ό Κάρολος, μό τρομά~ 
ζετε καί με μέ παρατηρείτε μέ το δυσμενές εκείνο υφος 
τό οποίον μέ λυπεί* Θά μέ συγχωρήσετε, διότι έτόλ.μεσα 
νά παρουσιασθώ ενώπιον υμών, όταν μάθετε τό αίτιον 
τός έπισκέψεώς μου. Θά σάς εϊπω λοιπόν σήμερον 
εκείνο τό όποιον τήν τελευταίαν Κυριάκόν δέν ήδυνάμεν 
νά σάς ανακοινώσω.

—  Ό χ ι, μό μου λέγετε τίποτε, κύριε, δέν Θέλω, 
οφείλω νά μό σάς ακούσω* σάς καθικετεύω, άποσυρ- 
Θότε !

—  ΙΙαρ’ όλον τό σέβας πρός υμάς, δνίς, δέν δύνα
μαι νά σάς υπακούσω.... Ά  ! δέν δύναμαι νά φυλάξω 
έπί περισσότερον χρόνον τάς λέξεις ταύτας, άίτινες ανέρ
χονται εδε εις τά χείλη μου. Δνίς Άλικο, σάς αγαπώ, 
σάς αγαπώ !

—  Σιωπήσατε, μή λέγετε τούτο, εινε ψευδές ! άνε-
φώνεσεν έκπληκτος  Ά χ  ! Θεε μου, Θεέ μου, θελ.εις
λοιπόν νά καταστώ διά παντός δύστυχός ·

(Έπεται τό τέλος)

Κ . Κ .
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