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ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.

ΕΤΟΣ Α'. ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΊΊΝΟΥΠΟΛΕΙ Σ\BBATON 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1882. ΤΕΥΧΟΣ Ζ.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΑΕΤΑΙ.

ΑΡΧΑΙΑ Α]ΡΑΒ!ΚΗ ΈΟΙΗΣΙΣ.
*Η Άραβςχή Λ.αμ.βδκς.

Οί κάτοικοι τής Αραβίας, κατά τον έκτον 
αιώνα ακόμη, διηρημένοι κατά τόπους, και ώς 
έξ αύτής τής φύσεως τής χώρας καί του ήθους 
αύθέκαστοι καί απλοϊκοί, είχον δμως Οαυμα- 
σίως άνεπτυγμένην ποιητικήν φαντασίαν καί 
βαθύ τό αίσθημα τής περί τήν γλώσσαν καλ- 
λιεπείας. Ανέκαθεν, ό καλός ποιητής έθεωρεΓτο 
παρ αύτοΓς ώς έξοχόν τι ον, ώς δόξα καί τιμή τής 
φυλής είς ήν άνήκεν επιτυχής δέ ποιητική έκ- 
φρασις, άπό του στόματος αύτοΰ έκφερομένη διε- 
δίδετο άπό του ενός είς τό άλλο άκρον τής μεγά
λης Αραβικής χερσονήσου. Καί κατ’ άρχάς μέν, 
ή ποίησις περιωρίζετο είς μονόστιχα τών οποίων 
τό ούς εξεύρισκε τόν ρυθμόν. Προϊόντος δέ του 
χρόνου, συνενουντες τά μονόστιχα ταύτα οί 'Άρα
βες ποιηταί κατήρτιζον μακρότερα ποιήματα ή 
φδάς (Κασιδέ). Καί δή κατά τόν 6ον αιώνα Μ. X. 
σύστασης τής πανηγύρεως τού Ούζιάζ, παρά τήν 
πόλιν Τάϊφ, συνέρρεον είς αύτήν τά πλήθη δπως 
ακούσωσι καί κρίνωσι τά παρά τών έκεϊ συνερχο- 
μένων ποιητών άπαγγελλόμενα ποιήματα, ών τά 
αριστεύσαντα έγράφοντο, ώς φέρεται, χρυσοΓς γράμ- 

καί άνηρτώντο* δθεν καί ώνομάζοντο κεχρυ- 
σωμενα ή άνηρτημένα. (Μουζεχχεπάτ, Μουα.Ι- 
Λακάτ). 1 ούτων διεσώθησαν ήμΓν έπτά, έκαστον 
έξ 100—200 στίχων, έχοντα αντικείμενα ποι
κίλα, περιγραφάς πολέμων, έρώτων, ηθών καί έ- 
θίμων Αραβικών, ψόγους, έπαίνους κτλ. Μετά δέ 
τούτων τών έπτά, άριθμούνται καί τέσσαρες ή 
πέντε άλλαι ώδαί άλλων συγχρόνων ποιητών, 
συναπαρτίζουσαι τόν κλασικόν κανόνα τών Αρα
βικών αρχαίων ποιημάτων. Έξ αύτών δέ μία 
είναι καί ή προκειμένη ωδή τού Σαμφαρά, ήτις 
χαίρει παρά τοΓς Άραψι τήν φήμην ποιητικού 
αριστουργήματος.

Τά κ»ατά τόν ποιητήν συνοψίζει ή παράδοσις 
έν τή έπομένη βιογραφία. «Ή λέξις Σαμφαρά ση
μαίνει χείλων (ήτοι ό έχων παχέα χείλη.) Έν 
»δέ ούτος ποιητής έκ φυλής Άζδ καί δρομεύς 
» άριστος, οίοι ήσαν παρ’ Άραψιν, ούς ούκ άν έφθα- 
»σεν ίππος, ών είς καί ούτος καί Σολαίκης ό τής 
»Σελεκά καί Όμάρ ό Παράκου, καί Άσήρ ό Δζα- 
«πίρου καί ό Ταάππατα-Σέρραν. *Ωμοσε δέ ό 
«Σαμφαράς τον φόνον έκατόν άνδρών έκ τής φυλής 
»τών Πενή-Σαλαμάν καί άληθώς έφόνευσεν έν- 
«νενήκοντα έννέα. Άπαντών τινα αύτών ό Σαμ- 
»φαράς έκραζεν «είς τον οφθαλμόν» καί τοξεύων 
«έπετύγχανε τόν οφθαλμόν. Τέλος καταδολιευ- 
»Οείς συνελήφθη καί ό συλλαβών αύτόν ήν Άσήρ 
»ό Δζαπίρου, δστις παρηκολούθει τόν Σαμφα^άν 
»έως ού κατέβη ούτος είς τόπον στενόν νά πίη ύ- 
»δωρ καί έπιπεσών νυκτός έκράτησεν αύτόν. Έ- 
»πειτα έφόνευσαν τόνΣαμφαράν. Διαβαίνων δέ τις 
»έκ τής αύτής φυλής παρά τό κρανίον έλάκτισεν, 
»καί έμπαγείσης σχίδης τού όσςτέως είς τόν πόδα 
»αύτού άπέθανε, καί έπληρώθη ό αριθμός τών φο- 
«νευθέντων είς έκατόν. Θεός οίδε τήν άλήθειαν 
»τούτου.»

Ί1 ξηρά αύτη βιογραφική σημείωσις είναι πο
λυτιμότατη καθόσον έξεικονίζουσα έν όλίγοις τον 
Σαμφαράν διευκολύνει τήν κατάληψιν τού χαρα- 
κτήρος τού ήρωος τού ποιήματος, δστις είναι ούδείς 
άλλος ή ό Σαμφαράς, αύτός ό κατά τόν βιογρά
φον ποιητής, καί δρομεύς άριστος.

ΊΙ σύνθεσις τής φδής τεμαχιακή. Α'. Ό ποιη
τής διά τό άκράτητον τού φρονήματος άποφασίζει 
ν απαλλοτριωθή τής φυλής του καί αποπέμπει τούς 
φίλους άπερχόμενος αύτός πρός άναζήτησιν καλυ
τέρων. Ούτοι είναι τά θηρία τάόποΓα ούτε προδόται, 
ούτε δειλοί γίνονται (στίχ. 1—6). Καί ώς πρός 
τούς νέους δμως αύτού φίλους παραβαλλόμενος ό 
ποιητής ανευρίσκει έαυτόν άνώτερον κατά τε τήν 
τόλμην (7) καί δή καί κατά τήν αρετήν, μή ών 
άρπαξ ώς αύτοί (8—10), έφ ώ καί τρεΓς τέλος 
μόνον άναγνωρίζει άληθεΓς συντρόφους: καρδίαν 
άτρόμητον, σπάθην λάμπουσαν καί τόξον τού δ-
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ποίου περιγράφει τά πλεονεκτήματα (11 —13.) 
Β. Άλλά, άνθρωπος άποφασίζων ν’ αποχώρηση 
είς τήν έρημον καί θά διψήσει καί Οά πεινάσει καί 
θ’άπομονωθή. Ναί* καί δ ποιητής γνωρίζων ταύτα 
περιγράφει όποιος τις είναι, ακατάβλητος είς τήν 
δίψαν (14), μή χρήζων συμβουλών (15). άτρό- 
μητος, απτόητος (16—19), σκληραγωγημένος, 
(20), ύπομένων τά μάλιστα τήν πείναν (21 — 
24) καί ώς έκ τής πρός λύκον δμοιώσεως παρεκ
τείνεται : Γ . είς θαυμασίαν τών πεινώντων λύ
κων τής έρημου περιγραφήν (25—35), έπισυνά- 
πτων : Δ. παράλληλον τής ταχύτητος αύτοϋ 
προς τήν τών πτηνών τής έρημου τών λεγομέ
νων Κατά (36—41). Τοσαύτη ανοχή πείνης καί 
τοιαύτη ταχύτης απίθανος είς σώματα οία τά 
κοινά* καί λοιπόν είς πίστωσιν περιγράφει : Ε . 
τό κατεσκληκός τοϋ σώματος (42—43). Έπειτα 
προλαμβάνων τήν μομφήν δτι ή άποχώρησις τόν 
καθιστά φυγοπόλεμοι (44) έκθέτει: οποίους
κινδύνους διέτρεξεν (45—46), δποίας λύπας έδοκί- 
μασεν(46—48),ώστε, έάν τώρα άποχωρή, τοϋτο 
προέρχεται έκ μόνης προαιρετικής αύτοϋ άποφά- 
σεως νά γίνη δούλος τής καρτερίας (49—50) έν 
ω αύτος έχει ακόμη καί άλλα προτερήματα. (51 
—53). Πάλιν δέ τήν αξίαν αύτοϋ έξυμνών ζωγρα- 
φεί: Ζ'. τάς τρομεράς αύτοϋ νυκτερινάς έπιδρομάς 
τών όποιων τό ταχύ καί τρομερόν προύξένει έκπλη
ξή ήν έπιχαρίτως ύποτυποί (54—60), τήν καρ
τερίαν αύτοϋ : Η', είς τό νά ύποφέρη τάς φλογέ
ράς ακτίνας τοϋ ήλίου καί τήν ταχύτητα μεθ’ ής 
διέτρεχε πεπυρακτωμένος άβατους έρημους, Φθά- 
νων διαμιάς είς άπώτατα μέρη δπου αί δορκάδες 
τον περιεστοίχουν έκλαμβάνουσαι αύτόν αίγαγρον 
(65—68). Ενταϋθα δέ καταλήγει ή ωδή άποτό- 
μως, ύπονοίας έκ τούτου γεννωμένης μή τυχόν ά- 
πωλέσθη τό τέλος.

Εκ τών δλίγων τούτων δ αναγνώστης έννοεί 
εύκόλως οτι έν τώ προκειμένω ποιήματι έχει ένώ
πιον αύτοϋ έργον ούχί έκ τών κοινών* έξετάζων δέ 
αύτό έκ τοϋ σύνεγγυς θέλει βεβαιωθή, έλπίζομεν, 
δτι τοϋτο δέν είναι έπιτετηδευμένον στί’/ούοΎταα, t Λ X 41 Λ. Η H ’
αλλα φωνή τής φύσεως ανόθευτος καί πρωτογενής 
έκφερομένη μέ πάθους όργώντος σφοδρόν ρεύμα, έ
στω καί άτακτου, μέ τόνου θερμόν καί πυρώδη, 
ένθουσιασμόν μεγαλήγορον καί λυρικόν διάττοντα 
άπό σκηνών είς σκηνάς σκυθρωπάς μέν ένίοτε, 
πάντοτε δμως ποιητικωτάτας, διατηρούμενου καί 
άκραιφνοΰς ηθικού μεγαλείου. Έκ τών διαπρεπών 
νεωτέρων, έκείνος πρός δυ προσφορώτερου παραλ
ληλίζεται δ ήμέτερος Άραψ είναι δ Βύρων μέ 
τήν διαφοράν δτι δ Σαμφαράς είναι καί δρών καί 
ψάλλον πρόσωπον, ένταύτώ Βύρων καί Μάνφρεδ,

επομένως πλησιέστερος είς τήν φύσιν καί εις τήν 
αλήθειαν. «Τό σχήμα τοϋ κόσμου τούτου παρά
γει». Αλλ δ άνθρωπος, δταν άπογυμνούμενος 
τοϋ έπικτήτου διανοητικού στολισμού, δστις ανή
κει μάλλον είς τήν κοινωνίαν ή είς τό άτομον, λη- 
φθή ώς σύμπλεγμα παθών καί αισθημάτων ευρι
σκομένων ύπό τήν άμεσον έπίδρασιν τής φύσεως 
μένει πάντοτε κατ’ ούσίαν δ αύτος* καί καθώς 
ίππος θυμοειδής αφηνιάζει καί άπό εύτελοϋς σχοι
νιού καί άπό χρυσοκέντητου χαλινού, ούτω καί 
χαρακτήρ βίαιος καί άτίθασσος εύρίσκει κόρον έν 
τή λιτή σκηνή τοϋ νομάδος ώς καί έν τή πολυ- 
τελεί εύρωπαϊκή αιθούση, καί άποδυσπετήσας φέ
ρεται βακχικώς, τούλάχιστον διά τής φαντασίας, 
πρός τήν έλκουσαν αύτόν φύσιν μεθ ής όργά νά 
συγχωνευθή. Άλλ’ αύτη ώς φιλόστοργος μήτηρ 
είς τούς κόλπους τής δποίας κατέφυγε παρά
φορος υιός, άνακαθήρασα αύτόν, τόν άποδίδει πά
λιν είς τήν κοινωνίαν δι’ ήν έπλάσθη. Καί αύτη 
έστιν ή διά τής φαντασίας κάθα^συς, Πρός τοϋτο 
δμως άπαιτείται ν’ άνεύρη τις άληθώς τήν φύσιν 
ούχί δέ απατηλόν τι ίνδαλμα. Όσω δ άνθρωπος 
είναι άπλούστερος, άρχαϊκώτερος, τόσω εύκολώτε- 
ρον άνευρίσκει αύτήν καί πίπτων έγείρεται ώς άλ
λος Ανταίος μέ νέας δυνάμεις. Όσω δέ ταχυ- 
τέρα είναι ή περιστοιχίζουσα αύτόν άχλύς, δι’ όσω 
περισσοτέρων σισυρών πολιτισμού ευρίσκεται έγ- 
κεκορδυλημένος, τόσω δυσχερέστερου έφικνείται 
αύτής, τόσω μάλλον είναι έκτεθειμένος έν τή 
παραφορά αύτοϋ νά έμπέση είς «άπέραντου δί- 
κτυον άτης». Ιδού δ λόγος, έάν δέν άπατώμεθα, 
δι’ όν τά μέν νεώτερα τής τοιαύτης παράφορου 
φαντασίας άποκυήματα άπολήγουσι είς κατα
στροφήν, είς άπελπισίαν, ή, έτι χείρονν, είς τό καί 
τήν ψευόοφιλοσοφικήν άλουργίδα περιβαλλόμενου 
σύστημα τοϋ δυσμοιρισμοϋ (pessimisme), τά δέ 
άρχαιότερα καί άπλούστερα, άποπνέουτα πάντοτε 
ηθικόν μεγαλείον συντελοϋσιυ άπ’ έναντι ας είς 
στηριγμόν καί μόρφωσιν φρονήματος. Όθεν καί 
τό παρά τοίς ’Άραψιν έπικρατήσαν λόγιον «Μα- 
«Οητεύσατε τούς παίοας ύμώυ τήν ωδήν τοϋ Σαμ- 
»φαρά,δτι αύτη διδάσκει ήθη γενναία καί χρηστά».

Η ωδή τοϋ Σαμφαρά είναι ^νωστοτέρα είς τήν 
άραβικήν φιλολογίαν υπατήν έπωυυμίαν Λα^ιίγετ- 
ονΛαρέπ ήτοι Λαμβδάς τών Αράβων ή ’Αραβι
κή. Καί Λαμβδάς μέν λέγεται διότι έκαστος τών 
68 στίχων έξ ών σύγκειται λήγει είς τό γράμμα Λ
ή μάλλ,ον είς τήν συλλαβήν Λον* δέ, πρός 
διαστολήν άπό έτέρου τινός ποιήματος λήγοντος καί 
τούτου είς συντεθέντος δέ κατά τόν 1 1 αιώνα 
άραβιστί μέν, ύπό ποιητοϋ δμως Πέρσαυ τήν κα
ταγωγήν, καί ώς έκ τούτου όνομασθέντος Λα^ί-

είς έκτύπωσιν. Άλλ’ η έξέτασις δέν άπέληξεν είς 
εύνοϊκήν περί έκτυπώσεως αύτής γνώμην, διότι 
ώς πρός τό νόημα μέν ή έργασία τοϋ FfCSUCl 
είχε διαμείνει άγνωστος τώ πατρί, ώςπρός τό ύφος 
δέ καί τό λεκτικόν, τοϋτο δέν έφάνη ήμίν άν- 
ταποκρινόμενον είς τήν σημερινήν κατοίστασιν τής 
γλώσσης. Έφ’ ώ, καί ’ίσως λίαν κευοβούλως, έπε- 
χειρήσαμεν έτέραν έξ ύπαρχής μετάφρασιν, αύτήν 
ταύτην ήν καί παρατιθέμεθα σήμερον τώ άνα- 
γνώστη.

Έκ τών σημειώσεων τοϋ πατρός, είς όν χρεω- 
στοϋμεν καί τήν έκτίμησιν της ποιητικής άξίας 
τοϋ ποιήματος, ώφελήθημεν πολλαχώς, έσμέν δέ 
κυρίως όφειλέται αύτω ώς πρός τό μέτρον. Εφρό- 
νει έκείνος δτι τό μέν προσωδιακόν άρχ αίον μέτρον 
είναι πάντη νεκρόν, τό δέ νεώτερον τό βασιζόμε- 
νον κυρίως έπί τής ομοιοκαταληξίας προσκορές διά 
τό συνεχέςτοϋ σχήματος, ούχί άρκούντως εύτονον, 
ούδέ άποκλείον πάσαν άλλην άπόπειραν. Ζητών 
δέ εύρισκεν δτι ή άντικατάστασις τοϋ τόνου είς 
τόν χρόνον καί ή μεταβολή τών προσωδιακών 
μέτρων καί ποδών είς τονικά θά έδιδε νέαν καί γε
νικήν λύσιν είς τό τής στιχουργίας ήμών ζήτημα 
κατα τε τό παλαιόν καί νέον ύφος. Προκειμένου 
φέρ’ είπείν περί στιχουργημάτων κατά τό άρχαίον 
δακτυλικόν, έθεώρει τήν κατασκευήν τοιού'ίων 
στίχων καλόν γύμνασμα διά τούς μαθητιώντας, 
δπως συνειθίσωσιν . είς τήν έπικήν φρασεολογίαν, 
ούχί δμως καί ώς ποιητικόν μέσον δυνάμενον νά 
χρησιμεύση είς ποιητάς θέλοντας νά γράψωσιν 
ελευθέριος. Βεβιασμένοι, έλεγεν^ούτοι νά μεταχει
ρίζονται τούς τύπους τής άρχαίας ποιήσεως, θά 
έδεσμεύοντο πρός κατασκευήν ψηφιδωτού ποιητι
κού, θά κατεστρέφετο έν αύτοίς πάσα πρωτοτυ
πία, Οά κατεδικάζοντο είς τό νά περιστρέφωνται έν- 
τος τοϋ ώρισμένου έκείνου κύκλου τών παρά τοίς 
άρχαίοις εικόνων καί έκφράσεων, αϊτινες ναί μέν 
είναι ώραίαι, καλαί, έξαίρετοι, άλλ’ ούχί καί αί 
μόναι άς έφεϋρεν ή δύναται νά έφεύρη ή ποιητική 
διάνοια. Ώς παράδειγμα δέ άνέφερε τάς είς δα
κτυλικούς ή ιαμβικούς στίχους παραφράσεις τών 
Προφητικών βίβλων, αϊτινες καίτοι έκπονηθείσαι 
παρά σοφών καί έπιτηδείων στιχουργών φαίνονται 
ψυχραί καί ανούσιοι παραβαλλόμεναι προς τήν α
πλήν μέν άλλά διατηρούσαν πολλάς έκ τών τοϋ 
πρωτοτύπου άρετών Αλεξανδρινήν φράσιν. Κα- 
τακρίνων έπίσης τό όμοιοκατάληκτον ανέλυε πολ
λαχώς τό ζήτημα καί άνέπτυσσε πολλάς γνώμας 
τών όποιων άνεγράψαμεν τήν κυριωτέραν καί τών 
όποιων ή λεπτομερής έκθεσις ήθελε μηκύνει εν
ταϋθα τον λόγον. Συνεπής είς τάς ίοεας ταύτας, 

I έπιχειρήσας τήν μετάφρασιν τοϋ Σαμφαρά, ού-

γετ-ονίαδ^ι, Λαμβδάς περσική. Στρυφνή δε | 
λίαν, διά τε τό άηθες πολλών έν αύτή εύρισκομε- 
νων λέξεων, πρό πάντων δέ διά τό τολμηρόν και 
έλλειπές τών συντακτικών σχημάτων, αποβαίνει 
πολλαχοϋ δυσνόητος καί πολλοί στίχοι αύτής γί
νονται έπιοεκτικοί οιαφόρων εννοιών, τοϋθ οπερ ου
δόλως θά φανή παράδοξον είς τούς έντριβείς εις 
τήν άραβικήν ποίησιν. Τάς έκ τούτου άναφυομέ- 
νας άμφιβολογίας διαλύει έν μέρει τό ύπό τοϋ με
γάλου Άραβος φιλολόγου Ζαμαχσαρή έκπονηθέν 
συνεχές σχόλιον κατά τόν 12ον αιώνα. Δυστυχώς 
δμως δ σοφός· ούτος σχολιαστής συζητών τήν σύν
ταξιν έκάστου στίχου μεθ δλης εκείνης τής μό
νον παρά τοίς Άραψι γραμματικοίς άπαντώσηζ 
λεπτολόγου ακρίβειας, λησμονεί ή άμελεί πολλα
χοϋ νά δώση τήν έννοιαν τοϋ στίχου, έγκαταλεί- 
πων τόν άναγνώστην είς τάς οικείας ουνάμεις. 
Είς τήν Εσπερίαν ή Λαμβδάς έξεδόθη τό πρώτον 
τώ 1806 ύπό τοϋ πατριάρχου τών Άραβιστών 
Γάλλου Σασή, δστις καί μετέφρασεν αύτήν καί 
έσχολίασεν άφ’ εαυτού μή έχων είς τήν διάθεσίν 
του τό σχόλιον τοϋ Ζαμαχσαρή, ούτινος τό μόνον 
τότε γνωστόν χειρόγραφον εύρίσκετο είς τήν Ισπα
νίαν. Λαμβανομένης ύπ’ οψιν τής π-ριστάσεως 
ταύτης άξια απορίας αποβαίνει άληθώς ή έπιτυ- 
χία μεθ’ ής έστέφθη τό δυσχερές έργον δπερ είχεν 
άυαλάβει ό Σασή. Άλλ’ έπειδή οπωσδήποτε ύ- 
πήρχον καί τινα χρήζοντα διαλευκάνσεως έπανέ- 
λαβε τό έργον δ Fresnel διάσημος καί ούτος ά- 
ραβιστής, δστις κατά τήν έν Αίγύπτω διαμονήν 
του έν έτει 1833 ένησχολήθη ιδίως, τή βοήθεια 
τών λογιωτέρων διδασκάλων τοϋ Καίρου, είς τήν 
διευκρίνησιν τοϋ τε κειμένου καί τοϋ σχολίου δπερ 
καί τοϋτο ένιαχοϋ δηλίου δείται κολυμβητοϋ. 
Προϊόν τής εργασίας τοϋ άραβιστοϋ τούτου ύπήρξε 
νέα μετάφρασις τοϋ ποιήματος είς τό πεζόν* ή 
δέ μετάφρασις αύτη λογίζεται ώς άκριβεστέρα 
έν πολλοίς καί ποιητικότερου κατασκευάζει τό 
νόημα. Αγνοώ έάν που δ FrCSUCl έξέδοτο καί 
τό άραβικόν κείμενον ή έπεξήγησίν τινα τής μετα- 
φράσεώς του. Τό βέβαιον δμως είναι οτι μετά τήν 
έργασίαν τοϋ Fresnel ούδεμία έγένετο σπουδαία 
μεταβολή περί τήν ερμηνείαν.

Τά ποιητικά προτερήματα τής ωδής τοϋ Σαμ
φαρά διϊδών μετά τής συνήθους αύτω άσφαλοϋς 
κρίσεως δ μακαρίτης πατήρ μου είχε φιλοτεχνήσει 
μετάφρασιν τοϋ ποιήματος τούτου είς τήν καθ ήμας 
άπό τοϋ 1836, ώς φέρει ή έπί τοϋ χειρογράφου ση- 
μείωσις. Παρακινηθέντες δέ ύπό τής φιλόφρονος 
σημειώσεως, ήν ή Διεύθυνσις τοϋ Κόαμου κατεχώ- 
ρισε περί αύτής έν τω Ε' τεύχει τοϋ περιοδικού τού
του, άναζητήσαντες έξητάσαμεν αύτήν όπως δώμεν



<00 Ο ΚΟΣΜΟΣ. Ο ΚΟΣΜΟΣ. 101

τίνος 'έκαστος στίχος συγκείμενος έκ δύο ημιστι
χίων είναι αύτοτελής, έφήρμοσε τήν θεωρίαν αύ- 
τοΰ εις τδ δακτυλικόν ήρωελεγεϊον, μέτρον ούτινος 
τά δύο μέρη άποτελοΰσιν οίονεΐ μονόστιχον ώς βλέ- 
πομεν εις τά Τυρταϊκά καί άλλα αρχαία, άποφευ- 
γομένης έν ταύτφ τής μονοτονίας τής έκ δύο κατά 
πάντα δμοίων στίχων ακολουθίας προερχόμενης.

•Τάς ιδέας ταύτας άσπασθέντες καθ’ Ολοκλη
ρίαν έπ’ αύτών έβασίσαμεν τήν μετάφράσιν ημών, 
προσπαθήσαντες δχι μόνον νά τήν καταστήσωμεν 
πιστήν στίχον πρός στίχον καί ήμιστίχιον πρός 
ήμιστίχιον, άλλά και νά μεταφέρωμεν εις αύ
τήν, όσον οίον τε, και τά τόσον λαμπρά καί ποιη
τικά σχήματα τοϋ πρωτοτύπου. Ή δυσχέρεια 
δέν ήτο μικρά, διότι ώς έκ τής μεγάλης διαφοράς 
τοϋ τρόπου τοϋ λέγειν, ποΰ μέν δ Αραβικός στί
χος άπήτει, δπως έκφρασθή αρκούντως, δύο ή καί 
τρείς έκ τών ήμετέρων, ποΰ δέ πάλιν συμπτύσ
σεται έντος ολίγων λέξεων τής μεταφράσεως καί 
ούτω υπολείπονται κενά δυσπλήρωτα. Ταΰτα έξ- 
οικονομήσαμεν, κατά τδ ένόν. Εύρισκόμεθα έπί 
εδάφους πάντη νέου. Εφηρμόσαμεν άρχάς πάντη 
νέας, περί τής θεωρητικής άξίας τών όποιων πολ
λοί λόγοι δύνανται νά ρηθώσι, «διάπειρα δέ τοι 
βροτών έλεγχος».

Εις τήν μετάφράσιν προσέθημεν σημειώσεις 
τινάς έπεξηγηματικάς. Εί δέ που έσχολιάσα- 
μεν ημάς αύτούς σκοτεινούς άποβάντας έξ ά- 
νάγκης, τοϋτο προήλθεν έκ τής πεποιθήσεως 
δτι άλλοι δέν θέλουσι μάς σχολιάσει. Έπιθυμοϋν- 
τες δέ νά καταστήσωμεν έκείνοις έκ τών ήμετέ
ρων οσοι ήσχολήθησαν ή ασχολούνται περί τά 
’Ανατολικά γράμματα προσιτόν καί τδ κείμενον, 
δπερ οί μέχρι τοϋδε Άνατολισταί κατέταξαν με
ταξύ τών άπροσιτωτέρων, πρώτον μέν έξετυπώ- 
σαμεν αύτό, ένταΰθα ήδη τδ πρώτον έκτυπούμε- 
νον, κατά τήν έκδοσιν τοϋ Σασή, έπειτα έπι- 
συνήψαμεν καί βραχείας τινάς σημειώσεις τάς 
δποίας ήρυσάμεθα κυρίως έκ του άνά χείρας ή- 
μών ευρισκομένου χειρογράφου Αραβικού σχο
λίου, περί ού εί'πομεν ανωτέρω. Αί σημειώσεις 
αύται είναι βραχείαι, άλλά Οίγουσι τά καίρια 
μέρη, εκεί δπου δύναται εύκολώτερον νά ολί
σθηση δ μελετών. Κολακευόμεθα δέ μέ τήν ιδέαν 
δτι διά τών βραχειών τούτων σημειώσεων πάς 
κάτοχος τών αρχών τής ’Αραβικής καί λεξικού 
καλοΰ θά δυνηθή λίαν εύχερώς νά έξοικειωθή καί 
πρός τδ πρωτότυπον, δπερ θεωρείται, ώς εί'πομεν, 
έν τών άριστουργημάτων τής ’Ανατολικής ποιητι
κής γλαφυρότητος.

ΆΛΛ' είσι φίΛοι μοι κρείττονς υμών τινες· Λύκος ταχύπους, 
ΠάρδαΛις Λεία θριζίν, ύαινα χαίτη ορθή.

Πίστιν τηρούντες ού πώποτ’ απόρρητον προνδωκαν ούτοι 
Οί'δ άποΛείπονσ αίσχρώς, ήν τις άΛω άμαρτών.

7. ΤόΛμην εχθρών άπωθείν έσμεν ’ίσοι· εγώ δέτοι κρείσσων 
Δήΐον ΐππευμ'’ ίδών πρόμαχον άνδρ’ έπεΛθειν.

8. "Ην γε μήν χείρες επ' Ιδαρ ιάΛΛωνται έσχατος πάντων 
Πρόσειμι· ήσσων δ’ έστίν, ός άν όρμα άπΛηστών.

ΈΞ ^Έ’^ΒΈΈ^ΈΞ
τοϋ ^αμφα^οα- 

ο·λ~·*ι2 <_>χΰΙ A-V'J

Α'·
ϊ. Αγετ, όρθοΰτε, ώ’τέκνα μητρός έμήζ·, στήθη καμήΛων 

Nur γάρ έμοί πάτριάν Λέγει έτέραν 0υμός.

2. Πάντα έτοΐμ’ έσιιν ήδη· σεΛήνη τε νύκτα φωτίζει’ 
Δέδεται Ίππου ζωστήρ· σάχμ’ έπεθέμην στερρόν.

3. Ευρε χρηστός έπί γής που κρησφύγετον άπειρον Λύπης 
'Ένθα περ Λάθοι βίους, μίση οικείων φυγών.

ά. Νή σήν ζωήν! έπί γής ούκ ήπόρησε πόρου ποτ δςτις 

Φεύγ ή διώκει ταχύς, νύκτωρ τ’ έμφρόνως χωρεί.

1. τύπο; συγκριτικό';.
2. μ-=ήταιμάσθη— X.L αχρεία, σκοπό; καί τρο'πο; τοΰ δε'νειν—πληθ. touJ^-j
3. 1> ποιητ. κατοικία· τό ευφωνικόν.— ^15 =μΐσο; πρό πάντων έξ ομοφύλων.
4. (_$^-=ένυκτοπόρησεν.

jl Lc-b

9. Ταϋτα δε δρω κείνοις έζοχον φρόνημ' ένδείζαοθαι θέΛων 
Έμμορε δ’ ού τις τιμής, ήν μή πρωτείων ερα.

10. Ού μοι χρε.ώ ασταθών, ή κακοϊς αγαθά άμειβόντων
Οίς ούκ άν δρέψαις συνών τέρψεως άνθος βαιόν.

11. Είεν μοι σύμμαχοι τρεις· άτρεμοϋσα καρδία και σπάθη 
ΣτίΛθουσα, τρίτον τε δ’ αν τόζον μακρόν στιβαρόν,

12. Νάβειον, εύηχον, Λείον, σκΛηρότατον κύτρινον τό γε 
ΠΛέγμα θυσάνων κοσμεί καί περιδέει Ιμάς,

13. "Οταν δε χρίμπτη εκφεΰγον τό βέΛος μινύρεται, ώς τις 
Στέρησιν τέκνων θρηνεί, μήτηρ πΛηγείσα αίνώς.

ί
Β

1ά. "Εφυν ούδόΛως διιβώδης· πρός δείΛην νομεύων καμήΛους 
ΠώΛους πεινώντας φιμών· τάί δέ βοσκοϋσιν έκάς.

J,l jlj

Si I

Ju-AtA»’ ^c. AkLi >1 iJlS 1·$ 

Jis^l

I—Ϋ~!Ι ·λι j

> <5 .. # .. V. y

7. j! έπίθετον j! ==άπέκρουσεν—jj|715=ίππεϊ;.
9. έπιρρτ,ματικώ;,=:πρό; ενδειξιν.

10. Πρό; άπαρτισμόν του νόέματο; ένωτε'ον τούτον τόν στίχον μετά τοΰ έπομε'νου οϊστε ύποκείμενον τοΰ ΙΐΓνά γίννι 
τό (jlss·0! ϊάΧί —Τό JUx>· εξηγείται ύπό τοΰ σχολίου ό έκοιν άκων ^ιασκείάζων μέ πράγμα τι.

13. sljy—εκείνη ήτι; ε’ίθισ.-αι νά καταπλήττηται ύπό δυστυχία;. Τό δέ έκληπτε'ον ώ; έπίθετον τής προη
γούμενη; λέξεω;.

14. "Ορ. τό εϊ; τήν μετάφράσιν σχόλιον. ’.^ναΰ.όγω; τού νοήματος δίδεται καί διάφορο; σύνταξι;.
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15. Ού μήν δειλός όπιπτεύων όρέζεις άλόχου
Ταύτη βουλής κοινωνιών, πως, τί με πράττειν χρεών.

^3

25. Δέρρις γαστρός συμπιέζει λιμώ σνσπειρούμενα σπλάγχνα 
Οία συγκλώθει Μαρής στρέφων νημάτων πλακάς.

> Ί * ι t·; ·

16. Ού στρουθοκάμηλος πτήσσων, καρδίαν παλλόμενος, οία 
Πτέρυγα ιυγζ δονεί, τάρβει στροβών εαυτόν.

17. Οΰτε οίκότροφον θρέμμ’ άγενές- έρωτύλα τωθάζων, 
Μΰρ ή βλεφάρων βαφάς, έωλον πόνον πόνων.

18. Οΰτε καλοϋ άμοιρων καί κακότητι βρίθων, βραδύς τις, 
Άναλκις στήν απειλήν, όπλων τε σθένος βαρύ.

19. Οΰτε έζέστην φρένων ώς καμηλού σκαιός επιβάτης 
Οταν πλανα αύτόν νύζ έν τε άβάτοις ωθεί,

20. Έμοι γε δ' ήν ποτέ πέλμα τηλωδες πρός χάλυβα παίση 
Λίθινου ψήγμ’ εκπηδα σύν τε πυρίτης σπινθήρ.

21. Πείνην άπάταις τερμάτων ψευδών παρακρούων, συμπνίγω 
Κόλαφον τ’ άψας τώ νώ, μνήμης αύτήν έκσοβώ.

22. Καί ποτέ φάρυγγος έσω ζηρόχουν ένέπηζα βώλον
Ινα μή είπ αναιδής, ότι μοι δώκε τροφήν.

26. Ορθριος έβην τροφήν έκζητών ώς φαιός καί λιπόσαρζ 
Λύκος- όν, έρημον πρός, έρημος άγει οδός.

27. Νήοτις δρθρίζει τ’ άντήνεμον πόδ' ίλαφρόν έπισπέρχων 
Βάθ’ εκπηδα χαραδρών- θέει επ’ άκρας ΰψοΰ.

28. Ην δ’ άποτύχη, διώκη δέ νΰν ή πριν ήλαυνε πείνα 
Κράζει- άντέκραζαν δέ, άλλοι όμοιοι, ισχνοί,

29. Δέρμα τιλτοί καί ρικνοί, θορυβοΰντες ώσείπερ 
Ξύλα βελών έν χερσίν μάντιν αίτοΰντος φωνήν.

30. Ητοι έσμός μελισσών άπό σίμβλων ανάστατος όταν 
'Ράβδω κυψέλην κέντα, μέλι θηρεύων άνήρ.

31. Χάσματα γνάθων, ζηρών άπορρήγματα ζύλων, ρυσώδεις 
Ρίνας, όδόντας θρασείς προΰβαλον- θέαμ ο’ικτρόν !

32. Βρέχεται' βρέχονται πάντες- έρημη ηχώ ολολύζει, 
Οία ϋψοϋ θρηνουσών γόος έκχείται όζύς.

23. Ρήματα καίτοι κακών εί μή έφευγαν, οΰποθ’ αν εύρες 
Τόπον άφθόνως φαγειν, ή παρ’ έμοί καί πιείν.

V·3 Sn 4>

2ά.Δύσοργον πνεύμα πλήν πλάνην αιτεί- καί τάχ’έρρηξε σάρκα 
Σύντροφον πλάνην ειμή σάρζ ένεδίδου ψυχή.

1x3 S\ Jc

ψφ 3-^3

JiLdl IbLp ύή

Lil* tic-

J.—i sjVSi

\Ξ==λ '«.IX J y> etX

A; jlx-X3 ' 3 13 \3

15.
18.
19.

21.

22.

24.

Ιό ‘L>- ως και τά έν τοίς επομενοις στίχοις τόν τόπον του κατέχοντα έξαρτώνται ίχ. τοΰ τοΰ oLr 
<jsJI = yj-lxJI — JoaI — ό άοπλος.
Ό στίχος δύσκολος πρό πάντων ένεκα τής έπαναλήψεως τοΰ =άνθρωπος ανόητος καί έρημος άνευ ση

μείου— ό^_=έπίσης έχει τάςδύο ταύτας σημασίας· ρ.
Μή τολμώντες νά παραλλάξωμέν τι έκ τοΰ κειμε'νου τοΰ Σασή έγράψαμεν α^*Ι δπερ εξηγεί ό αύτός «ψεύδομαι 

αύτή» μετεφράσαμεν δέ κατά τόν Fresnel ώς άν ήν
Ιό δεύτερον ήμιστιχιον σκοτεινόν. Διελθε'τω ό βουλόμενος τά περί τών λέξεων ν.ά Μετεφράσαμεν 

στοιχοΰντες τή έννοια.
lAj =μέχρις ού

33. Παύεται- παύονται- άλλους οίκτείρει οίκτείροντας κείνον
Πάθει εταίρων άλγεί- κείνου δ’ εταίροι πληγή.

4

3ά. ’’Ωιιωζεν- οίμωζαν εϊτα ύπείζεν ύπεΐζάν τε κείνοι- 
Στέργειν δέ τύχην καλόν, δάκρυ’ ήν μή ώφελή.

26. —ολίγος— ρ. ί$·ΚΛ =όδηγοΰσιν ή μία πρός τήν άλλην
28. ι£^)=άναστρε'φων εξέβαλε, έναντίον τώ I
30. Τό υποκείμενον τοΰ Δ**-’είναι τό fU =ό ύψηλός, ό έφ’ύψηλοΰ καθήμενος, δθεν καί ό Fresnel μεταφράζει par 

les baguettes qu’enfonce dans leur nid I’homme perche la-haut pour recueillir leur miel». καί άλλως 
όμως ή λέξις παρέλκει κατάγε τήν έννοιαν, έφ’ ω καί μετεφράσαμεν μόνον τήν έπομένην.

31. Ρ. — διέρρηξε, ώστε ένταΰθα ξεσχισμένα στόματα=πλατέα.
32. ==θρ·ονήτριαι.— πληθ. τοΰ J^L* γυνήκπολέσασα τόν άνδρα ή τά τέκνα.
34. Είς τό τό πρώτον J είναι 1^1 καί επομένως τό όνομα εΰρηται είς ονομαστικήν.

Ξ>^3·3 03^3' β ώΣ^3

«L' I 4J
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35. ' Εφυγεν- έφυγον πάντες δρομαίοι,- εις έκαστος κρυπτών 
Πείνης οδύνην σκΛηράν διήει Λευδώς ίΛαρα. J-^ &

Δ.
36. Πίνουσι πόματος Λείμματ’ έμοΰ μεΛαμπτέρυγες Κάτοι 

Ροίξω, πατάγω ποΊΙώ πτάντες νυχίαν οδόν.

j-tSO' ΙΙ2.Δ.Η j Li J j

JW-Wr LaJIsJ 1^9 oJ-L

37. Σπεύδουσιν σπεύδω’ ένέστη αγών- οί μεν έσθος χαΛώσιν- 
Πτύξας δ’ εγώ, προτερώ, χρόνιος, Κάτων άγος.

Ji?

38. Πίον ήδ εάιπον χώρον- βαρείς δ' έπιπίπτοντες πίστρα 
Βάπτουσι ράμφη πηΛώ στήθη τ’ αυτών πτερωτά.

J:^=^ J* 5

J—J j/S <-4~·> o

39. Πέριξ δε τέλματος κείνου θροϋς αίρεται πάμμικτος ώς εί 
Ίππους Λειπούσης φυάής- όταν σκηνάς έκξητή.

άΟ. Πάντοθεν τέΛμα έ.Ιθόντας είς έν συναγείρεται οίον 
Στοίχους καμή.ΐων πηγή, δρθρου α,ίτούντων πιείν.

4/. Έπιον έωθεν δρόμω τ' άπήΛθον, Όύχξοί έ.Ιαφροί ώς, 
"Ορθρου Λιπόντες μονάς έοαν .Ιαθόντες εχθρούς.

Ε'·
ά2. Πέδον γης κοίτης έΛών έπιστρώννυμι στή.Ίωμα νώτων 

Κρίκοις σπονδύ.Ιων σκάηρών έςω κυρτόν εύπρεπώς

UUj jb==

45. Κάρ έπ ισχνόν θείς βραχίονα, ουπερ αρμοί, κύβοι οϋςτις 
ΠαίΛ,ων είς στή.Ιην ορθοί, πάΛιν δ υπτίους χαΛα.

45. "Αγη προσήπταν καί μισεί ρρε.ρόμει οι έθεντο κ.Ιήρονς 
Τί τών μεΑ,ών τις αύτοϋ έΑοιτο πρώτος ταμών.

♦

45. Ηύδον έγώ- οί δέ, άγρυπνου ύπνον έτήρουν σκοποϋντες 
Πως άν πΛεκτάναις κακαϊς Αάβοιεν αίφνης έμέ.

άΊ. Λύπας πεπείραμαι οιαι πα Ηνδρομοι τρέπονται αύθις 
Πεισμονεστέρας τροπάς και τεταρταίου αύτοϋ.

ά8. Ού μήν άπέκαμνον ταντας άπείργων καν ή.Ιθον βιαίως 
ΚΰκΛω στροβοϋσ’ έπ’έμέ μέσον ζητοΰσαι Α,αβείν.

45. "Ωστ είγε νύν είσοράτέ με δφεως δίκην ψαμμίτου, 
Πόδας γυμνόν και ΊιΊόν, φέρονθ’ ή.Ιίου πυρσούς,

50. Γνώτέ με νϋν καρτερία θητεύειν- ποσίν εύβου.Ιίαν 
Καί καρτερίας στο.Ιήν θέντα καρδία θηρός.

51. Χρόνου φοραίμε σπανίήοντα δΜιον τ’ έθεντο πάΛιν- 
Καί που πΛουτεί και κακός, άτιμος ζένοις συνών.

52. "Αχός πενίης θυμόν μοι ούκ έδακεν’ ούτε τις έγνω. 
"ΟΛβος άθρόος φρεοιν ύβριν ού τέκε κακήν.

53. Λόγων άπήνεια φρόιημ’ ού πώποτ έτάραζεν ούτε 
Βάσιν ψ-ιθύρων άνδρών πάμπαν ίχνεύων κυρώ.

44. "Αρην Λιπόντα ώς, μή Σαμφαράν κακιξέτωσαν. Μή γάρ 
ΑΛις οϋκ έσχεν αύτού, νείκος, αίνή τ’ άϋτή ; L1

35. τό σχόλιον 6ε'7ει τήν λεζιν σημ,αίνουσαν πείναν, ή τάχος.
36. οβ =νυκτοπορεύεσβαι πρός πο'σιν.
37. Jsjli κατά τό σχόλιον εχει ί^ίως τήν σημασίαν αρχηγός τών πτηνών Κατά.
39. ^rj^- εννοητεον ότι τό φρε'αρ ή ή πίστρα εχει ίύο πε'τρας άδηλον ακριβώς ίιά τίνα αιτίαν έπηυξη·

με'νος όχλος.
43. =θε'τειν προσκεφάλαιον.
44. JKs ,»! =μ·ήτηρ τοΰ κονιορτοΰεζπμάχη.

Ζ.
54. Καί (ΐήν θαμά, κρυερήν έπί νύκτα, τοξότης ήνίκα 

Αίδωσι θραύων πνρί φί.Ιων βε.Ιέων ακμήν,

J-·4 Je
Mb Ιψ

>1}

JyW U-U ^5-

'4^
JLli Lf-

55. “Εβην Ιών- κάδδέπίπτον ψεκάδες νιφώδεις- συν δ’ έβαν Jc-
Φόνιαι κήρες Λυγραί, δείματ, άραί, κωκυτοί. 'λ . >

JCip 3

45. παδητικόν=έξι^ιάσθη.
53. njl =ήψήφησέ τι, εύκο'λως κατίσχυσε τινο'ς. 

αμαδών.
Τό ίέ = πάδη, έπιδυμίάι ανόητοι, λο'γοι ύβριστικοί

14.
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56. Θήκα δή χήρας γυναίκας και τέκν ορφανά· αψ·τε στρέψας 
ΙΙκον ώς έΰην ιών· ή δέ τοι ννζ ετι νύζ.

V'j-a

JJ'j cJa>] d>Acj

57. "Εωθεν δέ έν Γουμσής αγορά. σνίΐαίοϋντες καθήντο 
' Ομιίοι δύο, τών μέν άντερωτώντων τους δέ.

65. Έτι θαμά ώσει ράχιν ασπίδας γυμνόν, άστιβή 
Χώρον καμήΐων ποσίν ήνυσα πέίμασ έμοίς,

66. Θέων δέ, άκρας τερμάτων τάχ ήνωσα· ιιφνω τ' επ' δχθου 
Είδες μ' έστώτα ορθόν, ή έφιζάνοντ’ αύτώ.

58. Έφαν «Νυκτδς ήμετέρων κυνών νίακή έζηκούσθη»· 
Είαομεν ι.ΐύκος πατεί» οΰκ' *άΕΐ’ ναίνης μικρόν».

59. Κύνες ν.Ιάκτησαν άπα<γ μετά δέ τοΰθ’ ύπνωσαν πάντες· 
Εϊπομεν «Κάτων πτηνά έπτηζαν ή αετός».

60. IIρα .τον δαίμων κακός τις τοσοΰτον ένήκατο φθόρον, 
II δυσμενέων τις.... ΑΕΙ... έργον οΰ τούτο άνδρός.»

Η.
Σείριοι δ’ όταν αίγαΐ έκπυρσεύωσιν ϊνδαΐμ’ άτμίδος 

Ο φις δ άσπαίρει α’ινώς ιβάμμοισι πνριεφθής,

62. Οιβιν καί σώμα ήΐίον αντίον ένστήσασθαι ετίην 
Ούτε μοι κά.Ιιμμ’ έπήν πΑήν έρρωγυΐα νφή,

fejl-U Q/ dA> jls

Jud. dlj'j

«vLJ y ^yj

J—AA 4L^*J 4—*cls^

JX/I

63. Κόμης τε σκέπας- της άπο βοστρύχους σνμπήκτων ερίων 
Σκίδνησνν ηδ α'ιωρεί Λάβρων ανέμων πνοή.

U?

67. Περί δ έρ εύσαρκου ήθροιστο κάΐίος δορκάδων, τριχώδει 
Πέπ.ίω παρθένοι μακρώ, ομμα επέχουσ ήδύ.

68. Καί με κυρτόκερων θ είσαι .Ιενκόποδα αίγαγρον είναι 
Δείΐης ιόντα vt/rov, έδαρθυν κύκ.Ιω χαμαί.

Sjir

'Ot-U cSj'Ac

·** κ ° *

κ · ··

ο·4

65. To είναι είς πτώσιν πλαγίαν διά τόν λογον δν άνεφε'ρζριεν είς τόν στίχον 54.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.

64. Κτείς δ ούκ έκά.θηρ’ αυτήν, ούδ'εΐαίω ή.Ιείψαντο πάμπαν’ 
Χρόνιος δ’ έπεστ αυτή Επους παχέος δήμος.

JJ—.ill Vp· ^_j\c \-AC- 4J

54. —φερειν μεθ εαυτού τά βέλη ατινα ήτοιμασται επί τούτω. —To «JJ είναι εις γενικήν άτε τού άντικαθι-
στώντος τό Uj π=πολλάκις, δπερ ύπονοεϊται παρά τοϊς ποιηταϊς· πρβ. τάς έναρκτικάς γενικάς τών στίχων 
6 1 καί 6 5.

58. —νύκτοιρ περιεστράφη Ιδίως ό λύκος.
59. Δύ συγκοπή άντί τού JjSj
60. Ιϊισοδύναμον τφ ώς έμεγαλύνθη ό έλθών νυκτο'ς.
62. Τό ένταύθα σημαίνει πε'πλος έπί τού ποοσώπου.
63. Jji σημαίνει κυρίως «ενός έτους».

Στίχ- 1. Αί κίρ.τ,λοι καθήυ.εναι έχουσιν έσττ,ριγυ.ένκ τά 
στήθο έπί γης, ΰθεν πχρ' Άραψιν όρΰονν στή
θος χαμή.1ου=^> ζ.ζω τήν κ^ριηλον είς όρόριον. 
Τέχνα μητρός έμης, ίδιωτισ;ζός καί ούτος φιλο
φρονητικός =ζόελφοί, φίλοι· ό δέ νους, πορεύ- 
θητε, φίλοι, άφετέ ρ.ε. Οί Άραβες έχουσι λέςιν 
σηααίνουσαν έντζύτφ τον ίππον καί τήν κάριη- 
λον κατάλληλον αντίστοιχον ρ.ή εύρόντες ρ,ετα- 
φρζζου,εν αύτήν άδιαφο’ρως διά τών δύο.

4. Τό νη σι}ν ζωήν σχήχ,α όρκου. Λέγων δέ ό ποιη
τής ννχτωρ αίνίττεται ένταϋτφ τό κρυψίνουν.

7. Ό ποιητής επαινεί εαυτόν ώς έχοντα ισην γεν
ναιότητα πρός τά θηρία είς τό άπωθεΐν τάς 
προσβολάς. Άλλά θέλει εαυτόν άνώτερον ώς 
πρός τήν έπίθεσιν.

12. Έν τν) περιγραφρ τού το'ςου ή λε'ςις σαφρα, ση- 
[ζαίνει κατά τούς έρυηνευτάς ούχί ρ.όνον το κύ- 
τρινον τού χρώματος, άλλά καί τό είδος τού 
ξύλου Νάμπα έξ ού είναι κατεσκευασμε'νον.

1 4. Διά τής άνακλζσεως τού τελευταίου κώλου ται 
δέ βοσχονσιν έχάς ήθέλησα νά δώσω ιδέαν ποιη
τικού σχήυιατος λίαν συνήθους παρά τοϊς Άραψι 
ούκ αγνώστου δέ καί παρ’ ήμϊν, δι’ ού περιγρα- 
φικωτέρα καθίσταται ή φρζσις, ήτις παριστά 
έπί τέλους τάς καιζήλους βοσκούσας. Τούτο δε 
ήτο καί τό σαφέστεοον κέρδος, δπερ ήρύσθην εκ 
τού στίχου, τού οποίου καί αί λέςεις δλαι συζη- 
τούνται ύπό τάς ρ,ζλλον αντιθέτους σημασίας 
καί τό νόηυ,α σκοτεινόν, ώς αναφερόαενον είς ποι- 
μενικάς έξεις τής ερήμου τάς όποιας μζτην νο
μίζω θέλομεν προσπαθήσει ν’ άνεύρωμεν συλλο- 
γιζόμενοι έκ τών προτέρων.

2 1 . Ό ποιητής λέγει δτι βιαζόμενος άπό τήν πείναν, 
κατ’ άρχάς μέν συμπνίγει αύτήν, παρακρούων 
αύτός εαυτόν μέ τήν απάτην ότι έντός όλίγομ 
θέλει εύρεϊ τροφήν. Έπειτα δέ δ.δει είς τόν νούν 
του ένα κόλαφον καί κατορθώνει νά τήν λησμο- 
νήση. Έπί τού στίχου τούτου σημειοϊ ο πατήρ 
δτι, αληθώς καί φυσιολογικώς ή πείνα ενοχλή- 
σασα τήν τρίτην ή τετάρτην ημέραν παύει επί 
μ,ίαν ή δύο καί μετά ταύτα άρχονται οί κατα
λυτικοί πόνοι.

22. "ΙΙκουσα καί έγώ δτι τοιούτό τι μηχανώνται 
νομάδες πειναλέοι.

23. Κατ’ άντίθεσιν πρός τήν μεγζλην ανοχήν τής 
πείνης, λέγει ό ποιητής, δτι αύτός έάν μή ζπο- 
φεύγων τούς κακούς λόγους έλειπε τήν φυλήν καί 
κατήντα άοικος ούχί μόνον αύτός θά είχε νά 
τρώγν), άλλά καί οί άλλοι θά εΰρ.σκον παρ’ αύτφ 
άφθονίαν οϊαν ούδαμού άλλοθι. Καί ταύτα όπως 
έξζρ·/) τό μεγάθυμον τής προαιρετικής αύτού α- 
π οχωρήσεως.

24. Λυπούαεθα δτι δέν ήδυνήθημεν είμή σκοτεινώς 
καί άτελώς ν’ άποδώσωμ.εν τήν ιδέαν τού ποιη- 
τού ήτις είναι δτι, τό έν αύτφ έμφωλεύον ζκρά- 
τητον πνεύμα μή φέρον ϋβριν καί άποδυσπετή- 
σαν αιτεί πλάνην, σπαρζττει τό σώμα, καί θά 
συνέτριοε τούς δεσμούς τούς συνδέοντας αύτό 
μετά τού σώματος, έάν μή τό σώμα ένδίδον δέν 
άνελάαβανε νά συμφέρηται μετά τού πνεύματος 
είς τάς πλάνας αύτού, δθεν καί ό πλάνης βίος 
τού ποιητού. ΤΙ ιδέα ισχυρά, άλλά διά τό συμ- 
πεπυκνωμένον ή έκφρασις άπέβη, φοβούμεθα, ά- 
σαφής.
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25. II λέςις Μαρή του κείμενου άσαφής. Μεταξύ διά
φορων ερμηνειών εΰρηται καί δτι τούτο ήν τό Ο
νομα διάσημου τάτότε νηματουργού καί συγκλω- 
στού της Αραβίας. Έξελεξάμεθα ταύτην ώς ά- 
πλουστέραν.

26. Σημειοί δ πατήρ· «Οί λύκοι της ’Αραβίας άνέκα- 
» θεν επίσημοι έπί πείνη καί αρπαγή· διό καί ό 
» προφήτης Σοφονίας (Τ'. 3) λέγει «οί κριταί αύ- 
» τής ώς λύκοι τής ’Αραβίας· έτι δ’ ήν λόγος 
» αύτούς πεινώντας γήν έσθίειν. Ουτω γάρ καί δ 
» Ιούλιος Σολϊνος ο Πολυίστωρ (κεφ. Β') άνχφέ- 
» ρει. ’Ισως είς τήν αύτήν ιδέαν άνακτέος καί δ 
» στίχος 22».

28. Ό λύκος φθάνων όι’ έρημων είς έρημον δέν εύρί— 
σκει βοράν ή τροφήν τινα, τότε λοιπόν ή πείνα 
έκδιώκει αύτόν έκ τού τόπου δπου αύτη τόν είς- 
ώθησεν. Ό λύκος κράζει, άντικράζουσι δέ άλλοι 
βεβαίως ώς έκείνον πειναλέοι καί ισχνοί. ’Από 
δέ τού στίχου τούτου άρχεται ή περιγραφή τής 
έν ε’ίδει διαλόγου άντοιμωγής τής οποίας έπρος- 
παθήσχμεν νά διχτηρήσωμεν έν τή μεταφράσει 
τούλάχιστον τήν πρωτοτυπίαν.

29. Οί "Αραβες ε δωλολάτραι εϊχον τήν βελομαντείαν 
τά δέ μαντικά τκύτα βέλη ήσαν ξύλα άνευ αι
χμών, άτινα δ μαντευόμενος έπαλλε πριν λζβη 
ές αύτών έκεϊνο δπερ έμελλε νά χρησιμεύσ·/) είς 
τήν μαντείαν δθεν παρομοιάζει τόν κρότον δν 
οί κατεσκληκότες εκείνοι λύκοι συνωθούμενοι προ- 
ξενούσι, πρός τον κρότον τον έκ τής συγκρούσεως 
των ξύλινων μαντικών βελών.

31. Αί γνάθοι τών λύκων ώς έκ τής πείνης καί τής 
δι'ψης παρίστανται ένταύθα οίονεί ξύλα διεσχι- 
σμένα, ξηρά.

32. Οί θρήνουντες ανέβαιναν είς λόφους ή άλλα ύψη- 
λά μέρη δθεν ή φωνή διχχείτα- πλατύτερον ποός 
τά κάτω. Τήν συνήθειαν ταύτην έηικυρούντα 
πόλλ’ άν εύροις Γραφικά χωρία.

35. Άπελπισθέντες καί πόλλ’ οίμωξαντες απέρχον
ται τέλος οί λύκοι, κάμνοντες, ώς άν εϊποιμεν, τόν 
καλόκαρδον ούδ’ άν διακοίνοις άθυα'αν λύκου.

36. Άπό τού στίχου τούτου μεταβαίνει δ ποιητής είς 
παρομοίωσιν τής ταχύτητος αυτού πρός τήν τών 
Κάτων (άρ. Κατά) πτηνών τής έρημου, άτινα 
νυκτοπορούσιν δπως άμα πρωί φθάσωσιν είς τι 
πότιμον ύδωρ. Άλλά καί δ Σαμφαρας διψών 
τρέχει θρθ~ι°5 αύτός πρός το ύδωρ, ώς ταχύ
τερος δε φθάνει πρώτος, καί λοιπόν τά πτηνά 
δεν ευρισκουσ» νά πίωσιν ειμ,ή τό ύδωρ δπερ αύ
τός άφίνει.

37. Ό στίχος ούτος περιγράφει τάς διαφόρους φάσεις 
τής συνερισίας, ήτις αναφύεται μεταξύ τού πο»η- 
τού καί τών πτηνών. Καί κατ’ άρχας σπεύδου- 
σιν εκείνα, σπεύδω έγώ· άμφότερα τά μέση έν- 
νοησαντα δτι προς τό αυτό σπεύδουσι, άνθα- 
μιλλώνται· ενίσταται άγων καί τά μέν πτηνά 
εκτεινουσι τά πτερά των ως έθος αυτοίς δταν 
τρέχωσι δυνάμεσι* έγώ δέ πτύσσω απ’
εναντίας τήν έσθήτα, (ταύτοσήμχντον τώ ήμε- 

τέρω άνασκουμ.πονομαι) καί φθάνω πολύ πρότε- 
ρον, ώς νά ήμην έγώ αρχηγός καί πρόδρομος τών 
πτηνών. Έν τή κομματική μεταφράσει ήθελήσα- 
μεν νά διατηρήσωμεν τό περιγραφικόν ύφος τού 
πρωτοτύπου, έν ταύτώ δέ καί τήν λεκτικήν καί 
νοηματικήν άντίθεσιν μεταξύ τού χαλάν καί 
πτύσσειν.

4 !. Τά πτηνά τέλος πιόντα άπήλθον μέ τήν αύτήν 
ταχύτητα, μεθ’ ής οί Ούχζοί (άρ. Ούχάζα), φυλή 
τις, φεύγουσιν είτε διά δειλίαν ε’ίτε δι’ άλλην 
αιτίαν ενώπιον τών έχθρών.

42. Ό ποιητής προβάλλει πανταχού ώς έπαινον τό 
κατεσκληκός τού σώματος, ιδία δ’ ένταύθα τήν 
τραχύτητα τής σπονδυλικής στήλης ολίγον κυρ
τής πρός τά έξω.

4 3. Ώς προσκέφαλο ν έχει τόν βραχίονα ποτέ μέν οο- 
θόν. ποτέ δέ έξηπλωμένον καί τούτου οί άου.οί διά 
τό ισχνόν ομ,οιάζουσι τούς κύβους, ούς μετεχειρί- 
ζοντο κατά τούς σχολιαστάς οί Άραβες κατά 
τούς αρχαίους έκείνους χρόνους, παίζοντες παί- 
γνιον καθ’ δ οί κύβοι ποτέ μέν ώρθούντο είς στή
λην, ποτέ δέέρρίπτοντο κάτω.

4 4. Τό άπό τού στίχου τούτου άρχόμενον ς0> τεαά- 
χιον έχει τουλάχιστον καθ’ ήμάς δικαιολογητι- 
κόν καί συστατικόν χαρακτήρα, παρεντιθέμενον 
οίονεί διάψαλμα μετριαστικόν μεταξύ τών προ- 
λαβουσών μεγαληγοριών καί τών μελλόντων ρη- 
θήναι τρομερών. Ούτως έννοούντες, τοιαύτην 
στροφήν έδώκαμεν καί είς τούς στίχους, οίτινες 
έν τώ κειμένω έχουσι μεγάλην έλαστικότητα 
έννοιας.

45. Ό ποιητής παραπονείται δτι οί έχθοοί του τώ 
προσήπταν άγη* τίνα ταύτα άδηλον.

47. Θέλων κινήσαι κατά τι τόν οίκτον παρομοιάζει 
δ ποιητής τάς λύπας του πρός τεταρταίον πεί- 
σμονα ή ώς εν τώ επομένω στίχω προς έχθρούς 
οίτινες θέλουν νά τόν κυκλώσο^σι πανταχοθεν.

50. "Εγινε δούλος τής καρτερίας.
5 1. Έπί ψόγου ήν τό λειπόντα τήν φυ)ήν, μετά ξένων 

συναναστρέφεσθαι έπί κέρδει.
53. Το βάσιν έκληπτέον κατά τήν έννοιαν τού βή

ματος. Δέν τρέχω άπό πίσω άπό ψιθυριστάς διά 
νά μ.άθω παρ’ αυτών δσα άκούουσιν ουτοι περί 
έμού ή περί άλλων.

54. Οί περιηγηταί άναφέρουσι τάς εις τινα τής 
Αραβίας έπισυμβαινούσας ψυχροτάτας νύκτας. 
Τοιούτό τι θά συνέβαινε συχνότερον είς τό Νέτζδ 
δπου δ ποιητής πιθανώς ένδιγιτάτο. Ή σκηνή 
αύτη τού ψύχους, ό)ς παρατηρεί δ πατήρ, ποιεί 
παντελή άντίθεσιν πρός τά κατωτέρω ρηθησό- 
μενα περί ύπερβολικού καύσωνας. Ό δέ τοξότης 
δ Άραψ, δστις διά νά θεραανθή καίει τά τόσον 
αύτώ προσφιλή τόςα, συμπληροί τήν εικόνα.

55. Έν τώ δευτέρω στίχω παρέφρασα ολίγον τά τρό
μου σημαντικά ονόματα άτινα επισωρεύει δ ποιη
τής διά λέξεων σημαινουσών τρόμον άπ’ έχθρών, 
τρόμον άπό θάνατον, έκπληζιν θανατηφόρον κτλ.

56. «Ταύτην τήν χαριεστάτην έ'κφρασιν παντάπασίν

»έσκότισεν δ Σασή* δ νούς τού ποιητοΰ έστι «πή- 
»γα, έθυσα καί άπώλεσα, έπέστρεψα καί πού ά- 
κόμη νά ζηυ.ερώ’σ7)». Σημ. τού πατρός.

57. Ί1 άπό τού στίχου τούτου μέχρι συμπεριλαμβα
νομένου καί τού 6 0οΰ περιγραφή ποιητικώτατα καί 
ζωηρώς διά τού διαλόγου έμψυχουμένη έπιτυχέ- 
στατα έκφράζει τήν άγρίαν εύχαρίστησιν, ήν γ- 
σθάνθη ο ποιητής, δταν μετά τάς νυκτερινάς κα- 
ταστροφάς έλθών είς τήν άγοράν τής Γουμαϊσάς 
ήκουσε συλλαλούντας καί τεθορυβημένους τούς έν 
αύτή διά τό συμβάν,. . . καί περαίνοντας τον λό
γον διά τού άλλ’. . .έργον ού τούτο άνδρός. Έν 
τώ διαλόγω ύπάρχει τις άταξία διότι είς τό άρα- 
βικόν τά εΐ^ομεν είπον διασταυρούνται παραδό
ξους. 'II περί τούτου συζήτησις δέν χωρεί έ\- 
ταύθα. Δαίμονας δ’ έκαλέσαμεν τούς παρά τώ 
ποιητή Δζήν. Σηαείωσον δέ, άναγνώστα, πώς δ 
ποιητής λαμπρώς ύπαινίττεται τήν ελαφρότητα, 
μεθ’ ^ς έπραςε τά πάντα άνευ κρότου, ώσάν «άε- 
τος σκιζχθηκε μόνον »>,

61. Ό ποιητής άποδ.δει είς τήν έπιρροήν τού Σείριου 
αστέρος δστις φέρει τό αύτό όνομα καί είς το 
’Αραβικόν καί έλατρεύετο τότε παρά πολλών, τού: 
μεγάλους καύσωνας οίτινες κατ’ αύτόν παράγ υσι 
τό γνωστόν φαινόμενον mircigc δπερ ονομάζει 
παίγνια τού Σείριου, ήυ.είς δέ δια τό εύληπτότερον 
εζεφράσαμεν διά τών λέξεων ίνδαλμα άτμίδος.

63. Τήν κόμην ταύτην, έφ’ ή έναβρύνεται δ ποιητής, 
ίσως εύρωσί τινε: λίαν shocking. ’Ολίγον φρον- 
τίζων διά τούς τοιούτους, αύτός καυχάται δτι 
είναι ώ; κετζες.

ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ.

Ή αύτοκτονία, έξεταζομένη κατά λόγον αιτίου 
πρός αίτιατόν, παρίστησιν ήμίν εικόνα πιστήν άπο- 
γτώσεως πλήρους καί τοιαύτης ώστε ώς αύτόματον 
έξ αύτής προκύπτει ή αύτοκτονία αποτέλεσμα. Καί 
γεννά μέν τήν άπόγνωσιν ώς μή ώφε·λε άτύχημά τι 
τό πρώτον άποοσδόκητόν που ή υπερβαλλόντως ρ.έ- 
γα, ή Ύι άθ/ιότης τά πολλά καί ή ταλαιπωρία ή 
κοινωνική, ή άλλοτε ή άπώλεια άγαθού τίνος τών 
πολύτιμο.άτων, τό δέ ύπόλοιπον δμως τού θλιβερού 
δράματος προκαλεί καί άποτελειοΐ αντος δ αύτοκτό- 
νος, άνχπαριστάς τήν αύτόν πλήςασχν συμφοράν μεί- 
ζονα ή κατ’ άλήθειαν καί μεγεθύνων αύτήν έν νο- 
σούση φαντασία είς πάθηυ.α άνίατον καί είς άνεπα- 
νόρθωτον κακόν.

Παρακρούεται δηλονότι τών τοιούτων δ νούς 
καί παραβλάπτεται ύπό τού μεγέθους ή τού απροσ
δόκητου τής συμφοράς έν ού τώ όέοντι καί ούτως 
ώστε οίονεί έκοντες καί ώς άν έκ προθέσεως εκριζούσιν 
έν τή καρδία αύτών καί τό ύστατον ελπίόος ίχνος 
καί συντρίβουσι διά τής ιδίας εαυτών πυγμής πχντα 
δεσμόν πρός τε τά περί εαυτούς καί πρός αύτό το 

6b. Παριστών τήν είς τόν δρόμον ταχύτητά του λέ
γει δτι τρέχουν έφερον τήν άρχήν καί τό τέλος 
τής πεδιάδος έκείνης τής π.ριφλέκτου είς έν ση- 
μείον καί μέ είδες αίφνιδ'ως ή ορθόν ή καθισμέ- 
νον έπί τίνος λόφου. Διά το σαφέστερον, ολίγον 
έκκλίνομεν ένταύθα τής άκριβούς σηυ.ασίας τών 
λέξεων τού κειυ.ένου. • »

67. Διά τής άστραπιαίας αύτού ταχύτητος δ Σαμ- 
φαράς εύρίσκεται μετατοπισμένος είς άπώτατον 
μέρος δπου αί δορκάδες ίσως μήπω άκόμη ίδού- 
σαι άνθρωπον τον περιστοιχίζουσιν έκλαμβάνου- 
σαι αύτόν αίγαγρον. Ταύτας δέ παρομοιάζει δ 
ποιητής πρός παρθένους τών οποίων ή μακρά 
κόμη καταβαίνει ώς δ με.ΐά^, άρ7.§ΐ'/.ος μάκρος 
γυναικείος πέπλος. 'Γήν λέςιν εραΰή τού κειμένου 
ήν είπομεν δορκάδα δ μέν Σασή μετέφρασε μετά 
τών άρχαιοτέρων διά τού boiiqililin, ο Fresnel 
λέγει bidie, δ δέ πατήρ δστις έπί τό έπιστημο- 
νικώτεοον είχεν έξερευνήσει τά παρά τοίς "Αρα- 
ψιν ονόματα τών ζοί>ων διά τού «Άντιλώπη» 
καί ποοσετίθει «άξιολόγου μεγέθους άντιλώπην 
» είδον προσφερθείσαν ύπό τού Ρασίδ μπέη υιού 
» Χαλίλ πασά ζαδέ Άρίφ μπέη, έπιστρέψαντος 
» έξ Αίγύπτου, δπου έτυχεν άπελθών κριτής, 
» πρός τόν Σουλτάνον Μαχμούτην. ΊΙν δ’άνα- 
» στήματος μικράς δαμάλεως, κέρατα εχουσα 
» βουβαλιού, βλέμμα όέ χαρωπόν καί άγριον έκ 
» δέ τού πώγωνος καί τών αρμών τού ώμου καί 
» τών γονάτων τρ'χες μέγισται οίονεί κόμη* κα
ί) θήτο μέχρι ποδών».

Αα. Καραθεοδορη.

έγώ. Αίτιον δέ τής άρρωστίας αύτών ταύτης τού πνεύ
ματος φαίνεται ήμίν κύριον καί πρώτιστον δτι ή 
ίόεα τής έλπίδος, έκείνης τής ύπεράνω πάντων τών 
άνθρωπείων ύπαρχούσης, ή εύγενής καί έν παντί πα- 
ρήγορος αύτη ιδέα δέν εφυτεύθη ποτέ παρ αυτοίς, 
ή φυτευθείσα δέν έκαλλιεργήθη καί δεν ερριζοβολησεν, 
ή καί ριζοβολήσασα ίσως ποτέ έξεσπάσθη βραδύτερον 
πρόρριζος ύπό τού βορρά τής ήμιμαθείας καί έπιπο- 
λαιότητος, ή ύπό τού κακού τής εποχής ημών δαί- 
μονος, τού καλούμενου Και,κοτο^ιεϊν, τού τα πχντα 
άρνουμένου καί έν ού παικτοίς παιζοντος. Εκεί δε 
δαως ένθα τό κρυερόν τούτο τού σκεπτεσθαι σύστη
μα έπικρατεί, ένθα δηλονότι η συμπασα ηθικολο
γία καί ψυχολογία έγκλείεται έν τώ μηδέν μέν άπο- 
δέχεσθαι, άρνείσθχι δέ τά πάντα, ένθα τό μέν δί
καιον νομίζεται χ .μαιρα, ή δέ άρετή καί τό καθήκον 
άνάγκης προσόν, ή δέ οικογένεια, ή πατρίς, τό φίλ- 
τρον, ή στοργή, ή άγαπη, ή εύγνωμοσύνη πάντα 
ταύτα προλήψεις κοινωνικαί, εκεί λεγομεν φθίνει εν 
τή τοιαύττ) άτμοσφαίρα καί μαραίνεται καί έκθ/ή- 
σκει τής έλπίδος τό ώραίον καί αβρόν άνθος, καί εκ 
τού τάφου αύτής προβάλλει σκυθρά και ειδεχθής η 
μαύρη τής άπελπισίας κεφαλή έκπτύουσα κατά προ-
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σωπον πάσης ύπάρξεως και πάσης ζωής πικρίαν και 
μίσος καί άπέχθειαν απέχθειαν καί κατ’ αύτού τού 
•ήλίου, καί κατ’ αύτού τούτου τού έγώ ! καί μένει έν 
τή καρδία τού τοιούτου άπέλπιδος αντί τού τέως ώ- 
ρισμένυυ καί ύπάρχοντος, όπερ αύτός άφ* εαυτού καί 
έξέβαλε καί έμ,ηδένισε, μένει χενόκ τι καί άοριστία 
χάους ές ού καί εις διηνεκή περιέρχεται έπειτα διαφω
νίαν καί διάστασιν πρός τε εαυτόν καί τά περί αύτον 
καί τέλος καί πρός αύτήν τήν θεότητα, τήν πηγήν 
τής έλπίδος·- καί συμφοράς ποτέ τότε έκτακτου ή α
λογίστου προσπιπτούσης λύεται το οίκτρόν δράμα διά 
τής αύ’οκτονίας καί ή αύλαία πίπτει, θλιβερόν τέλος 
αρχής καί αιτίας ταλαίπωρου καί ύπ* αύτού τού αύ- 
τοκτόνου δ ημιουργηθείσης.

Ούχ ότι έπιχειρούμεν δια τούτων νά έπιλόσωυ.εν 
ημείς ζήτημα κοινωνικόν όπερ δεινών περί ταύτα άν- 
δρών τήν έρευναν καί έςήγησιν έκφεύγει Άλλά βζ- 
ρέως φέροντες ότι τής νόσου ταύτης κρούσματά τινα 
ήρξαντο ήδη άπό τίνος καί έν τή ήμετέρζ κοινωνία 
άναφαινόμενα, ύποδηλούντα τήν όσον ούπω τελείαν 
τού κακ· ύ έκρηξιν, τούτο ήμών οίκτιζόμενοι έζητή- 
σαμεν νά ύποδείςωμεν σημείά τινα μελανά όθεν καθ’ 
ημάς ορμάται ή έπικειμένη θύελλα. Έπειδή ή μεν 
βοτάνη τής αύτοκτον'ας ύπάρχει φυτόν χωρών βο
ρείων, καί κλίματος ψυχρού, άποτόμου*
ένθα καί ό ούρανός καί ή σύμπ/σα φύσις διηνεκώς σκυ
θρωπή σπανίως προσμειδιά πρός τον άνθρωπον τοι- 
αύται αί χώραι έν αί; έ/δήμον φύεται τό δυσώνυμον 
τούτο χόρτον. ΊΙμών δέ έν τή χώρα, ( ν καί ο ούοα- 
νός καί ό ήλιος καί τά πάντα φαιδρά κΊ γελοεντα 
τήν φύσιν, ών ό χαρακτήρ ζωηρός καί εύθυμος, έν 
τή χώρα ήμών ποθεν καί πώς τό ϊπνον ; Τις μετο- 
κόμισεν ήμϊν αύτό τό ςένον ; καί μετζφυτευθέντι άρα 
τί το ύπεισάγον αύτώ τήν τροφήν καί ζωήν ; 
έπειδή ούτε χοιχωΓίστώκ ούτε μηόεπστώκ ούτε τίνος 
άλλου τών τοιούτων ή σαπρία ύπάρχει έν τω έδάφει 
τής κοινωνίας ήμών, ή δέ βοτάνη αύτη έκ ταύτης 
κυρίως τής σαπρίας άρύεται τήν ικμάδα. Τίς λοιπόν 
έκτρέφει τό παρείσακτον :

Εις ταύτα έζητήσαμεν νά κινήσωμεν τήν προ
σοχήν τών αρμοδίων κζί ύπομιμνήσκομεν λοιπόν 
τώ εις ταύτα προσέχοντι μή τοι άρα τό κακόν έγ
κειται που έν τώ παιδευτικό ήμών συστήματι ; μή 
πως εν τή κατ* οίκον άγωγή ; μή ίσως έν τή μανία 
τής έποχής ήμών τού σκέπτεσθαι καί ζήν καί πολι- 
τεύεσθαι καί παιδεύειν καί παιδεύεσθ/i καί τά πάντα 
πράττειν ξενοτράττως ; έπειδή τό καθ’ ήμάς πι- 
στεύομεν οτι καί αύτη ή άσθένεια, ή τής αύτοκτο- 
νίας δηλονότι, παρεισέδυσ^ν έν τή ήμετέρζ κοινωνία 
διά τής άκατασχέτου τάσεως τού πάντα τά ξένα (τά 
τής εσπερίας δηλ Εύρώπης) πάντοτε θαυμάζειν καί 
άβασανίστως άποδέχεσθαι καί μιμείσθαι· καί νομί- 
ζομεν προσέτι ότι έν πολλοίς ήμών λησμονεί ται ίσως 
ή αλήθεια ή έκ φυσικών άπορρέουσα νόμων ότι έκα
στον έθνος δέον νά έχη, καί νά έπιζητή λοιπόν 'Mar > 
τήν εθηχην αύτού μο'ρφωσιν, σύμφωνον πρός τάς κλι- 
ματικάς αύτού άναγκας καί πλεονεκτήματα, σύμφω- 
νον πρός τάς έθνικάς αύτού παραδόσεις, σύμφωνον 

προς τήν ιδιοφυίαν αύτού τή > άκριβώς έξ αύτών τού
των τών κλιματικών καί εθνολογικών σχέσεων προ- 
κύπτουσαν ότι ούτε ό Γάλλος δύναται ουδέ πρέπει 
νά αποδεχθή τρόπους καί ήθη έν παντί τά τού Γερ
μανού ή τού * Αγγλου, καί τάνάπαλιν ότι ο·κτρκ 
άπεβησαν έθνάριά τινα τών καθ’ ήμάς χρόνων ζητή- 
σαντα καί ζητούντα έκ παντός τρόπου νά μεταβλη
θούν εις Γάλλους π. χ. κτλ. ΊΙ τοιαύτη άπόπειρα, 
σκαιζ άλλως καί γελοία, έληξε καί θά λήγει πάν
τοτε εις άποτέλεσμα άρνητικόν καί άμα τούτω ολέ
θριο/, έπειδή εΐνε έςανζστασις κατά τών αιωνίων 
τή; φύσεως νόμων — «a.Tarra όυσχέρεια f.-rdr tic 
τηκ εαυτού χαταΛκτώΐ φυσικ τ άΛΛότρια όρο, λ.

Β. Δ. Λουςπς, ιατρός.
(Έπεται συνέχεια).

ΦΩΣ ΕΝ ΣΚΟΤΕΣ1.

1 Τέλος *Ιόε τεύχος ζ"'.

(Διήγημα).

Η'
— Αύριον αναχωρώ, είπεν ό Σιγέβερτος πρός τήν 

Χίλδ ην, ημέρας τινάς μετά τά έκτεθέντα.
— *12 ! Εις ποιαν χώραν j
— Εις Αεάπολιν. Μ λ έπήνεσαν σφοδρά όφθζλμοϊα- 

τοόν τινα, αύτόθι δικτοίβοντα. *Αλλως τε δέ, προς- 
έθηκε φαιδρότερον, Vthler Napoli e ρ )i niorir. Κατ’ 
αύτάς οί οφθαλμοί μου τόσον ταχέως έχειροτέρευσαιν 
ώςτε νοα ζω οτι είνε πλέον καιοός νά δω το κάλλί- 
στον τής θζυμασίας ταύτης χώρζς, τόν κόλπον τής 
Νεαπόλεως. ίσως δέ καί τινα τών περιχώρων. ΊΙ 
άπό Σαλέρνου εις Άμζλφην οδός εΐνε έκ τών καλλί- 
στων τού κόσμου. Είτα έπιθυμώ νά ίδω καί το Πο- 
σείδειον τής Παίστου, ίσως δ’ άνέλθω καί ε’ς τόν Βε- 
σούβιον.

Άλλ’ αίφνης διεκόπη, ώς εί είχεν είπεΐ λίαν πολλά.
— Καί πότε θά έπανέλθης ;
— Τούτο έρωτας · "Οταν έπελθή νύς !
— Καί έπειτα ;
— Έπειτα θά ζώ έν τή άναμνήσει καί πέπεισμαι 

ότι ούδέποτε θά μετανοήσω, διότι ήλθον ένταύθα. 
Άλλά σήμερον ακόμη τί θά ίδωμεν ; Πόθεν Οζρχίσω 
νάποχαιρετώ καί πού θά παύσω ;

— * Ερχεσαι εις τό Βατικανόν ;
— "Ινα εύχαριστήσω τώ θεώ τού φωτός Άπολ- 

λωνι ·, είπεν ο Σιγέβερτος, κυριευθείς πάλιν διά μιας 
ύπό τής λύπης αύτού. Σπανίως αύτη κατ έκείνας 
τάς ήν.έράς έπεσκέπτετο αύτον, άναστρεφόμενον μ,ετα 
τής Χίλδης. ΊΙ φωνή αύτής έτήρει πάντοτε θελ
κτικήν δύναυ.ιν, ό δέ διά κεκαλυμμένων όμμάτων 
μόλις βλέπων τήν σκιαγραφίαν τής κόρης Σιγέβερτος, 
περιεβαλλετο, έν τή θέζ έκείνη, ύπ" ευεργετικών απα
λών άκτίνων.

Μετά μακράν ένδόμυχον άγώνα, αν έπρεπε νάμείνη 
ή νζπελθ/) τής ’Ρώμη,, άπεφάσισε τό δεύτερον. Διότι 
ήσθζνετο ότι πάντοτε παρεσύρετο ύπό τής φωνής έ- 
κείνης, αύτός εαυτόν φωρζσας ότι ώραίον ώνείρωττε 
μέλλον. Τήν μετά τής Χίλδης συμβίωσιν ήδη ένό- 
μιζεν ώς τι σημαντικόν, ού άνευ δέν ήούνατο νά ζή.

Καί όυ.ως, ότε ήσύχως έσκέπτετο, κατενόει ά- 
μέσως ότι αί έλπίδες καί ονειροπολήσεις ήσαν μά- 
ταιαι, αηδέποτε δυνάμεναι νά πληρωθώσιν. Ί1 Χίλδη 
έως τότε μόνον εύαρέσκειαν έδείκνυεν έπί τή μετ’ έ- 
κείνου συνομιλία, οίκτον δέ πρός τό πάθος αύτού, όν 
εύγενέστατα έξεδήλου. Άλλ* άκριβώς οσάκις έκήδετο 
αύτού καί άντελαμβάνετο καί επιμελείτο, άνάγκηχ 
έχοντος, τότε ήκιστα ή καρό ία αύτού έμενε ψυχρά. 
Δέν ήδύνατο όμως καί νά έλπίση ότι έκ,είνη θά συνέ
δεε τόν νεαοόν καί ανθηρόν αυτής β'ον μετά τοϋ προ- 
ώρως γηρ/.σαντος βίου αύτού. Ί1 Χίλδη ήθελε νά 
ζήση καί νάπολαύσ·ρ μετ’ άνδρός τής καρδίας αύτής. 
όδηγουμένη ύπό τού σθεναρού αύτού βραχίονος Παρά 
τήν πλευράν τού Σιγεβέρτου ό βίος δέν ήτο άπόλαυσις. 
ή Χίλδη έμελλε νά χ^ιρκγωγρ αύτον, τούλκχιστον έν 
τώ φανερφ.

Τζύτα άναλογισάμενος, έπραςε τό προτιμότερον, 
άποβαλών τάς άφρονας σκέψεις καί άποχαιρετίσας. 
Ούτως άπεφάσισε καί τήν άπόφασιν ταύτην ένέκρινε 
καί ή Χίλδη.

— Καί νύν πού πορευομεθα ; ήρώτησεν αύτη έ- 
γερθείσα.

— Πρός τόν έν τώ Καπιτωλ’ω θνήσκοντα Γαλά
τη ν ! άπεκρίνατο ο νέος.

*
Ό Σιγέβερτος άνεχώρησε, συνοδευθείς μέχρι τού 

σταθμού ύπότού πατρος καί τής Χίλδης, οίτινες έπα- 
νέκαμψαν εις τήν πόλιν. Τώ κυρίω Μύλλερ ό νέος εύη- 
ρέστησεν ήδη ό πατήρ ώμίλει μετ’ έγκωμίων περί 
τού άποντο;, συλλυπούμενος αύτώ έπί τώ παθ/.μά
τι. ΊΙ Χίλδη σιγώσα παρεκζθητο, μόλις δ’ ήζ.ροά- 
το. Άρά γε έλυπείτο έπί τή άναχωρήσει τού φίλου; 
(Ούτω παντο:ς έμελλε νά καλή αύτον). Άρά γε τήν 
θελκτικήν αύτού ομιλίαν έμελλε νά ποθ/j μόνον εν 
ταίς πρώταις ήμέραις ή έπί πλείονας έτι; Καί αύτή 
ήγνόει τήν ένδόμυχον αυτής κατζστασιν, ταύτην δ’ 
άκριβώς άνηρεύνα, ότε ό πατήρ, έν συμπεράσματι 
μακρας όμχλ.ας, είπε·

— Ταύτα σχεδόν νομίζω περί εκείνου, όςτις κα
τέχει τήν καρδίαν τής θρυπτικής Χίλδης μου, βε
βαίως έχων πλήρεις καί τάς πέντε αισθήσεις. Τό ά 
γαπάν τυφλόν δύναται νζρέσ/) μόνον εις λίαν ένθου- 
σιώδη γερμανίδα παρθένον.

— Εις εμέ, παραδείγματος χάριν,άντείπεν ή Χίλδη.
— Εις σέ ; είπε γελών ό πατήρ· εις σέ ; Είσαι ά- 

στεία, Χίλδη. Καί όμως, έχεις ίσως δίκαιον, δύνασαι 
νάγαπήσ·/;; τυφλόν άλλά καί νά συζευχθής ; Ταύτα 
τά δύο διαφέρουσι, τέκνον μου !

— Καί όμως ούδέποτε θά συζευχθώ, πριν ή άγα- 
πήσω· τούτο καλώς γινώσκω. Καί όταν ποτέ άγα- 
πήσω, τότε δέν θά έρωτήσω περί τών πέντε αισθήσεων.

— Τ2 ! 12ς φαίνεται, ό κύριος Βέρνερ καλώς σ* έ- 
δ'δαςε! Άκομη πρό μ κρού έλεγες· θέλω νάπολαύ- 
σω μετά τού μελλονύμφου μου, νά περιέλθω τον κό
σμον, νά ζήσω, ώς καλείται τό ζήν. Πρός τούτο 
χρησιμεύουσιν αί πέντε αισθήσεις! Δέν έγεννήθην, 
προςέθηκες, ινα πάντοτε οικουρώ !

ΊΙ Χίλδη έσίγησε καί δι’ όλης τής νυκτός ούδέ λέ- 
ζιν είπεν. "Οτε τή έπιούση ήρξατο μόνη τών έπισκέ- 
ψεων αυτής, τότε άκριβώς κατενόησε πόσον ήγάπα 
τόν Σιγέβερτον. Ένταύθα έμελλε νά έρωτήσρ τι αύ- 
τόν, έκεί νάκούση κρίσιν τινα· άντί τούτων ήναγκά- 
ζ:το νύν άκροάσθαι τών διαλόγων τής καρδίας αύτής, 
έ/θα μέγας συνεκροτείτο άγών. Τό έν μέρος τούτου 
έπλήρου ό Σιγέβερτος, εχων όσα ή Χίλδη άπήτει 
παρ’ ανδρός. Κατεγοήτευεν αύτήν, αύτή δέ μετά πε
ποιθήσεων ε;ς αυτόν ήτένιζε. Καί δέν ήρκεί τούτο ; 
Εις μυριάδας γυναικών άρκεί, αίτινες ούτε θέλουσιν, 
ούτε ποθυυσί τι ύψηλότερον. Ό Σιγέβερτος είχε δί
καιον όσοι θέλουσι τά μεγάλα καί ύψηλά, ούτοι ά- 
κοντες ύποκϋπτουσιν εις τά μικρά καί περιωρισμένα. 
Καί πόσον διαφ'ρως τό μέλλον θά παρήρχετο πλη
σίον εκείνου, ή ώς εΐχεν ελπίσει καί έπιθυαήσει ή 
Χίλδη ! Άντί περιηγήσεων καί άπολαύσεων, θά έ- 
κάθητο έν στενώ δωματίω, θάνεγίνωσκεν έπί ώρας 
καί έςερχομένη ποτέ, βραδέως θά ώδήγει τόν δυστυ
χή, μόνη τά πάντα βλέπουσα. Καί όυ.ως τό ύψ.στον 
πρόβλημα άγαπώσης γυ αικός δέν είνε τό λαμπρύ- 
νειν ~ήν νύκτα άνδρό; άγαπωμένου, ού τό λαμπρόν 
πνεύμα κρατεί αύτήν καί προάγει; ΊΙ εύτυχία αΰτη 
δέν είνε προτιμοτέρζ τής έπισκέψεως διαφόρων χωρών ;

Τοιαύται έννοιαι διήρχοντο τήνψυχήν αύτής,τοιαύ- 
τα συναισθήματα διεσταυρούντο έν αύτή καί ούδέν 
διεσαφηνίζετο. ΊΙσθά ετο μέν τί ήδύνατο νά γείνη 
μετά τού Σιγεβέρτου, άλλ’ άνθίστατο ή φύσις καί α
νατροφή αύτής. ♦

— Έξ οίκτου ούδένα συζεύγνυμαι, είπεν έν τέ/.ει 
καθ’ έαυτήν καί άνέστη μετά ζωηρότητας.

θ'.
ΗΜΕΡΟΑΟΓΙΟΝ ΤΟΓ ΣΙΓΕΒΕΡΤΟΥ*.

3Εν Κατΐξήα.
«*1δού έγώ ανανεωθείς ! Μετά τού ένταύθα φαιδρού 

θιάσου τών ζωγράφων γελώ καί παίζω, καί χαίρων 
βλέπω εις τό μέλλον

«Έπί πολύν χρόνον ούδέν έγοάφη έν τούτω τω ή- 
μεοολογίφ* σήυ.ερον γράφω πάλιν, έν όσω έπί τών 
βράχων καίει ό μεσημβρινός ήλιος, βράζει δέ ό οίνος 
τής Καπρίας.

«Τί λοιπόν συνέβη ; Έν Νεαπόλει εύθύς έποςεύθην 
εις τού περίφημου ιατρού. Πολλάκις καί άκριβώς μ* 
έξήτασε, καί ήχησε πάλιν εις τάς άκοάς μου ή φράσις 
Non vi lasciale smarrir di corraggio ! Ά7λ’ είπεν 
ότι πολύ έβλαψα τούς οφθαλμούς μου, διά τού άτά- 
κτου βίου τών τελευταίων εβδομάδων. Τούτοις προς- 
έθηκεν ότι ούδέ κκν νάναφέρω περί εκδρομής έξω τής 
Νεαπόλεως, άλλά νά προςέχμο πολύ. Έδωκεν όμως 
βεβζίαν έλπίδα ότι δέν θά τυφλωθώ παντελώς, έάν 
τηρώ τάς συνταγάς καί οδηγίας αύτού. Πρό πάντων 
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οφείλω νάποφεύγω πχν κρυολόγημα, εΐπεν ό ιατρός, 
δςτις έν τέλει ένόμισε καλλίτερου νά φύγω τήν θορυ
βώδη Νεζπολιν καί νά έλθω ενταύθα, πρός φύλαξιν 
τών νεύρων μου, "Ωςτε πάλιν ελπίς! Άκωυ έπαυσα 
τά σχέδιά μου· έσκόπουυ νάπολαύσω τούλζχιστον 
τής λαμπρής θέας τοϋ Καμαλδόλι, έξ ής τό περίφη- 
μον λόγιου Ί<ίέ τη? Νεάπο.Ιικ κτλ. Διότι ήγνόουυ, 
καί είςέτι αγνοώ, άν ό ιατρός έχη δίκαιον. Τούλά
χιστον άς έβλεπον, άν μέλλω νάποτυφλωθώ! Πλήρης 
πόθου έθεώρουν άπό τής στέγης τοϋ οίκου μου πρός 
τήν κορυφήν τοϋ όρους Salai’i), ου ή θέα εκθειάζε
ται ώς ή καλλίστη τής όλης ’Ιταλίας.

«Άλλ’ ήδη αένω ήσυ/ος. Ύπήρζα πειθήνιος άσθε- 
νής, χθες δε', περαιωθείς ενταύθα ό ιατρός, έζεθείασε 
τήν έπί τά βελτίω πρόοδον! Άλλά καί πάλιν προύτρε- 
ψέ με εις άκραν προςοχήν. Ώ ! άν θεραπευθώ ! Όποια 
ό'νειρα μέλλοντος ανέρχονται εις τούς οφθαλμούς μου ! 
Άλλά σίγα, σίγκ, καρδία ! Ιίολλάκις ήδη ματαίως 
ήλπισας ! Τί λέγουσιυ άρά γε οί έν Ρώμη δύο φ.λοι 
μου; Έγραψα τώ κυρίφ Μϋλλερ καί τόσον μαγικόν 
περιέγραψα τόν έπί τής δε τής νήσου τών θεών βίον, 
ώςτε βεβαίως θάποφοσίσωσι νά έλθωσι. Καί τότε ; 
Όποιον ήδιστον καί πάγκαλον ό'νερον, μ.ετά τής 
Χίλδης νά περιέρχωμαι ύπό φοίνικας καί μυρσίνας, 
νά θεώμεθα τό μέγα πέλαγος, νά πληρώμ.αι ύπό τής 
αγάπης της καί είτα προβαίνων νά λέγω' «Γενού 
σύζυγός μου, ούχί τυφδοϋ ό'ντος, άλλα βλέποντας, 
μή δοναμένου δέ νά βλέπη ίκανώς εις τό γλυκύ σου 
προςωπον !» Άλλά τρέμω έκ μόνης τής ιδέας, ότι 
ταύτα εΐνε φρούδα όνειρα !. . . Φώς καί έ.ως ! Τίνος 
άλλου χρήζω, πρός πλήρη καί ολόκληρον βίον !»

*
Άπό ημέρας εις ημέραν ό κύριος Μύλλερ έστενο- 

χωρείτο έν 'Ρώμη. Όθεν ή .τοϋ Σιγεβέρτου επιστολή 
ήλθε κατ’ εύχήν καί παρέσχεν αιτίαν εις άναχώρησιν. 
Άλλ’ όυ.ως ή Χίλδη τσαούσου άντέστη, όσον δέν 
προςεδόκα ό πατήρ αύτής. ΊΙ βελτίωσις τών οφθαλ
μών τοΰ νέου καί ή επάνοδος τοϋ φωτός αύτού περι
έργως έπέδρασαν έπί τής Χίλδης. Νύν τό έμπόδιον έ- 
γένετο έκποδώυ, νύν ήδύνατο ή Χίλδη νά παραδοθή 
εις τήν βαθεΐαν τής καρδίας αύτής ορμ,ήν, ήτις πρός 
ούδέν άλλο έτεινεν ή πρός τόν Σιγέβερτον. Άλλη τις 
κόρη, ήττον τής Χίλδης συνετή, ταχέως θά έξεδήλου 
τά συναισθήματα αύτής καί θά ήρπαζε τήν πε- 
ρίστασιν.

Άλλ’ ή Χίλδη ήδέσθη πως έαυτήν. Έφ’ όσον μέν 
εκείνος έδεινοπάθει καί αύτή ένόμιζεν δλως θλιβερόν 
τόν παρά τώ Σιγεβέρτφ βίον, δέν εϊχεν ϊσχύσει νά 
καμφθή καί νάναγνωρίση ότι άκραν εύτυχίαν τή γυ- 
ναικί έπάγεται ή εκούσια εις τόν ήγαπημένον παρά- 
δοσις. Νύν δμως, δτε έγίνωσκεν ότι μετ’ αύτού θά 
ζήση καί θάπολαύση, νΰν κατά πρώτον άνέβαλλε καί 
άνεχαιτίζετο. Άρά γε ήδύνατο νά δείξη αύτφ τήν 
πρός αύτόν άγάπην της ; Δέν θά ένόμιζεν εκείνος ό τι 
ό έρως αύτής ήτο αμφίβολος καί ότι ή εύνους τής 
τύχης αύτού τροπή έβίασεν αύτήν νάποφασίση ; ΊΙ 
Χίλδη ώκνει καί έδίσταζε νύν, διότι έπίστευεν ότι εί

χε καί τήν δύναμιν νά λάβη σύμβιον τόν Σιγέβερ
τον, και άν άκόμη εντελώς έτυφλοΰτο. Άλλά νά νο- 
μίση ό Σιγέβερτος ότι εκείνη ήγάπα τόν ύγιχ μόνον 
διά την ύγιείαν του καί ότι θά ήρνεΐτο τήν χεΐοκ τφ 
πάσχοντι, τούτο εθλιβεν αύτήν, καί μάλιστα διότι 
εγίνωσκεν ότι καί τούτο τό ζήτημα είχε φανή εις 
μέσον.

Ούτως άνέβαλλεν έπί μακρόν, έως ου έπείσθη τφ 
πατρί καί συνεςέπλευσαν εις Καπρίαν.

Ό Σιγέβερτος άνέμενε τήν άφιξιν τού άτμοπλοίου 
έν τή κυρία τής νήσου αποβάθρα. Ότε ή Χίλδη άπέ- 
βαινε τής λέμβου, ώρεξεν αύτή -ίήν χεΐρά,όπως άναβή. 
Στερρώς στηριχθεϊσα εις τήν χιϊρα εκείνην, άπέβη τής 
γής- έτρεμεν όμως ή χειρ αύτής έν τή χειρί εκείνου.

Ό Σιγέβερτος, δτε άνήρχοντο πρός τήν πολίχνην 
διά τού λιθώδους καί ανωφερούς δρόμου, προςήνεγκεν 
αύτή τόν βραχίονα, δν ή Χίλδη διστάζουσα έλαβεν. 
Όλγα μονον έλεγον, ή δέ Χίλδη άπό σκοπού έκοα- 
τεΐτο μάλλον ψυχρά ή φιλική. Ότε άνήλθον, άφήκε 
τόν βραχίονα τού νέου καί σιωπώσα έπορεύε.το παρ’ 
αύτώ.

Τά φιλόξενα δωμάτια τοΰ ζενώνος Prgl.no, δν 
κατφκει ό Σιγέβερτος, έδέξζντο καί τούς νέους ξένους. 
Ό κύριος Μύλλερ άσυνήθως έτέρπετο, θελγόμενος ύπό 
τής ιδέας ότι έν τή νήσφ έκείνη έντελ ■ ς θάπηλλάσ- 
σετο τής έπισκέψεως πάσης έκκλησίας καί πάσης 
αιθούσης.

Οί έν τώ ξενώνι Pagano οίκοΰντες είχον άποφασί- 
σει νάπέλθωσιν εις τό μέλαν σπήλαιον καί διά δά
δων νά φωτίσωσιν αυτό. ΊΊνές μέν τούτων έπεραιώ- 
θησαν αύτόσε διά πλοιαρίου, έτεροι δέ ήθελον πρώ
τον νάνέλθωσιν εις τήν Άνακζπρίαν καί είτα νά κα- 
ταβώσι τήν κρημνώδη άτραπόν, τήν έζ Άνακαπρίας 
άγουσαν εις τό μέγα. σπήλαιον. Μετά τών δευτέρων 
κατελέγετο ό Σιγέβερτος· μετά τών προτιμησάντων 
τήν διά πλοίου περαίωσιν ή Χίλδη.

Άχρι τούδε άμφότεροι ούδένα θερμ,ότερον τών συ
νήθων λόγον είχον άνακοινώσει άλλήλοις. ΊΙ Χίλδη 
μετ’ άγωνίας έκρυπτε τήν ένδόμ.υχον αύτής κατά- 
στασιν, όσφ δέ μάλλον συνησθζνετο ότι ή ήρα τού 
Σιγεβέρτου, τόσφ πλέον άπέφευγε νά καταστήση 
τούτο φανερόν. Όθεν έπιμελώς άπέφευγε τό είναι 
μ.όνη μετ’ έκείνου, οσάκις δέ θερμός λόγος έξήρχετο 
τών χειλέων αύτού, έκείνη άπεκρίνετο διά τραχέως, 
εί καί άμα λέγουσα μ.ετεμελεϊτο. Ό Σιγέβερτος μόλις
κατενόει τό αίνιγμα τούτο. Στερρώς μέν είχε πιστεύ- 
σει ότι έπιστάσης τής τελείας αύτού θεραπείας, ή 
καρδία τής Χίλδης ταχέως έμελλε νάποφασίση· νΰν 
δμως τό πράγμα έφαίνετο μή έχον ούτω. Δέν ήδύ
νατο δέ πάλιν καί νάγαπήση αύτήν όλιγώτερον, δι
ότι δήθεν ή τυφλότης αύτού εϊχεν φανή εις έκείνην 
έμπόδιον. Έγίνωσκεν όμως ότι δύσκολον ήτο καί εις 
άλλας κόρας τό συζευχθήναι μετά τυφλού· με- 
τρίως δέ περί εαυτού σκεπτόμενος, δέν έφρόνει έκ προ- 
τέρων ότι ήδύνατο κατά πάντα νάποκρούη άπό τής 
φίλης αύτφ γυναικός τάς έκ τής τυφλότητας αύτού 

πηγαζούσας άπορίας. Όθεν, νοήσας ότι δέν συνεδέθη 
στενώτερον μετά τής Χίλδης, ήρξατο αύθις λυπού- 
μενος. Έμελλε λοιπόν ή τύχη πόρρωθεν νά δείξη 
αύτώ τήν εύτυχίαν τοΰ έρωτος καί είτα νά ποτίση 
αύτώ τάς πικρίας τού έρωτος ; Ή τύχη καί νΰν έ- 
δείκνυεν αύτώ )άμψιν μόνον φωτός, ΐνα μετά ταύτα 
βύθιση αύτόν εις βαθύτερον σκότος. Ή Χίλδη τόν βλέ· 
ποντα δέν ήγάπα, πόσον όλιγώτερον θά ήγάπα τόν 
τυφλόν !

'Η Χίλδη άπό σκοπού ήκολούθησε τοΐς έπιβάσι 
τοΰ πλοίου. Άλλ’ άμα έκάθησεν έν -τή λέμβφ καί 
μετεμελήθη. Έκάθητο λοιπόν σιγώσα καί έβλεπε τά 
κύματα, τών άλλων σφοδρά φαιδρών καί εύθύμ-ων όν- 
των. Τ1Ιτο θαυμ,άσιος ό παρά τούς άποκρήμνους καί 
πορφυρούς βράχους τής Ιίαπρίας πλοΰς· ή θάλασσα 
ήδέως ύπ’ αύτούς έφλοίσβιζεν. Έπί τών άκρων βρά
χων πάσαν σχισμήν έκάλυπτον ποάσινοι θάμνοι καί 
χρυσόξανθα σπάρτα. Ούτω παρήλθεν ήμίσεια ώρα 
μέχρι τής χαμηλής τού σπηλαίου είςόδου. Οί έξ Ά- 
νακαπρίας διά ςηρκς μέλλοντες νά καταβωσι δέν 
είχον άκόμη φθάσει· άλλ’ οί διά θαλάσσης έλθόντες 
σχεδόν όμοφώνως άπεφάσισαν νά πλεύσωσιν εις τό 
σπήλαιον. Τις ήδύνατο νά περιμένη πρό τής πύλης, 
ής όπισθεν έκρύπτοντο τοσαύτα θαύματα. Όθεν είς- 
ήλθον έξω μέν λκμψις, βαθυκύανα κύματα, άστρά- 
πτουσα ήμέρα, φαιδρός γέλως καί φωναί τών έπισκε- 
πτομένων έσω αίφνίδιον σκότος καί σιγή ναού. Ο’ί- 
κοθεν παύεται πας άνθρώπινος φθόγγος· άκούσιος 
φόβος κυριεύει τού είςερχομένου, δςτις αισθάνεται σχε
δόν τήν άνάγκην νάποκαλυφθή καί νά συμπλέξη τάς 
χεϊρας. Μόνον τό ύδωρ πλαταγεϊ κατά τών έν πορ- 
φυρώ πυρί βαπτιζομένων β.οάχων, αδον τό θαυμάσιον 
τών κυμάτων άσμα.

Τό πορθμεΐον σοβαρώς έσίγα. Αίφνης έξωθεν ή- 
κούσθη σπαραξικάρδιος φωνή καί πάντων τά όμματα 
έστράφησαν πρός τήν είςοδον.

Ή έξ Άνακαπρίας συνοδεία, άφικομένη κάτω διά 
τής πρός τήν θάλασσαν άποκρήμνου άτραποϋ, άνέμενε 
τήν έλευσιν τής λέμβου. Άλλ’ αύτή, ώς ε’ίδομεν, ήτο 
ήδη εν τώ σπηλαίφ. Έν τή συνοδεία έκείνη ύπήρχε 
καί κυρία, μετά τού δεκαετούς άγορίου της. Αύτή 
είχεν άπαιτήσει νά έλθη διά θαλάσσης, άποφεύγουσα 
τόν εις τάς μή έξ Άνακαπρίας γυναίκας δύσπορον 
κατά ξηράν δρόμον. Μετά τήν άλλως αΐσίαν πάντων 
άφιξιν, αίφνης ό παίς, λίαν προκύψας? διωλίσθησε καί 
έπεσε πρό τής είςόδου τού σπηλαίου εις τά βαθέα 
κύματα. ΊΙ μήτηρ όξέως έφώνησε καί ό Σιγέβερτος, 
παρ’ αύτή ίστάμενος, άμέσως άπέβαλε τό φόρεμα αύ- 
τού καί ώρμησε πρός τό παιδίον. Νέος ών είχε μά
θει τό κολυμβάν άλλ’ άν καί άπό πολλών έτών δέν 
είχεν άσκήσει αύτό, ή περίστασις δμως δέν έπέτρε- 
πεν αύτώ νά δΊστάζη. Ήδη τά ώτα αύτού έβόμ- 
βουν καί έσιζον καί παρά μικρόν άπώλεσε τάς αισθή
σεις. Άλλ’ άψάμενος τών ένδυμάτων τού παιδός, ε- 
πιμόχθως άνέπλεε, σχεδόν άναισθητών. Τί ύπέστη 
δμως ότε άνέδυ εις τήν έπιράνειαν ; Ήτο πάλιν εν 
τούτφ τώ κόσμφ, ή έν τή διαμονή τών μακάρων ; 
Παράδοξον λυκόφως έλαμπε περί αύτόν, λυκόφως 

ούχί άμαυρόν. Πάντα έσπινθηροβόλουν, έστάλαζον, 
έμάρμαιρον κυανά καί πράσινα, τούς δ’ ύψηλούς καί 
κυανούς θολούς διέτρεχον κινούμενα φώτα. "Ηδη ή- 
κουε καί μ.ελφδικήν ώς μολπήν κλύδωνος φωνήν καί 
ένόμιζεν εαυτόν έν τή νήσφ τών σειρήνων, άδουσών 
αύτώ ήδύ, θελκτικόν, θανάσιμον ασμα. Άπώλεσε 
τάς εαυτού δυνάμεις· άλλ’ έν έκείνη τή στιγμή συνέ- 
λαβον αύτόν ισχυροί βραχίονες καί έσυρον αύτόν έσω, 
έπί τοΰ πορθμείου, μετά τοϋ παιδός, δν άπρίξ έκράτει. 
Άπαξ έτι άνέφξε τά όμματα καί είδε πνευματώδη 
ώχραν μορφήν, ής περί τήν χρυσήν κόμην έτρεμε πε
λιδνόν φώς. Ό δυστυχής ήκουσε τήν φωνήν Σιγέ- 
βερτε! καί ήσθετο θλιβομένην τήν χείρα αύτοΰ ύπό 
άπαλής γυναικείας χειρός. Τότε αί αισθήσεις κατέ- 
λιπον αύτόν.

Οί πρώην ζωηροί καί φαιδρότατοι δαιτυμόνες τού 
ξενοδοχείου Pagano ήσαν άσυνήθως σιωπηλοί καί 
σοβαροί. Ό έν Νεαπόλει ιατρός ήλθε πρός τόν Σιγέ
βερτον, δν έπεσκέψατο έν σκοτεινώ θαλάμφ, ένθα κα- 
τέκειτο άφ’ δτου έσωσε τόν παΐδα. Ή Χίλδη άνήρ- 
χετο καί κατήρχετο εις τόν ό’ρΰφον τού οίκου. Γλυ
κύς ζέφυρος έπνεε καί άστρον μετ’ άστρον άνέτελλεν 
εις τόν βαθυκύανου ούρανόν, σελαγίζοντα καί μαρ- 
υ,αίροντα όσον ούδέποτε έν τοΐς βορείοις κλίμασιν.Έ- 
νόμιζέ τις δτι ήδύνατο νά έγγίση αύτά. Τότε άνέφ- 
ξεν ό ιατρός τό πρός τήν στέγην παράθυρον, ΐνα 
είςρεύση εσπερία αύρα. Ή Χίλδη ήλθεν ήσύχως καί 
ήρώτησεν

— Υπάρχει έλπίς ;
Ό ιατρός, άνεγείρας τούς ώμους, άπεκρίνατο·
— ’Ολίγη ! Νομίζω δτι τετέλεσται. Ποτέ δέν 

θά ίδη. ·
— Τό γνωρίζει ; ήρώτησεν ή Χίλδη.
— Άκόμη. Έδωκα αύτφ όλίγην έλπίδα καί προ

αισθάνεται δτι θά τυφλωθή.
Τότε, στραφείς πάλιν πρός τόν Σιγέβερτον, είπε·
— Σήαερον τό εσπέρας δύνασαι νά έξέλθης καί 

νάναπνεύσης ολίγον άέρα.
— Δέν θά μέ βλάψη ; ήρώτησεν έκεϊνος.
— Ούχί ! εΐπεν ό ιατρός.
Τούς οφθαλμούς έκείνους ουδείς πλέον εβλαπτεν 

άήο, είχον παντελώς σβεσθή ! Άρά γε θά έσβέννυν- 
το, άν μ.ή έκρυολόγει, σώζων τόν παΐδα ; Άρά γε 
μήπως τοΰτο έπετάχυνε τό κακόν ; Ούδείς ήδύνατο 
ακριβή νά δώση γνώμην.

Χειραγωγούμενος ύπό τού ιατρού ο Σιγέβερτος 
έξήλθε.

— Δέν έχεις όόηγόν τινα ; ήρώτησεν ο ιατρός.
— Ούδένα ! άπεκρίνατο άσθενώς.
— Αάβε τήν χεΐρά μ.ου ! εΐπεν ή Χίλδη προβασα. 
Ποός τήν φωνήν ταύτην ό τυφλός συνεταράχθη.
— Σύ έδώ, δεσποινίς Χίλδη ; είπε θλιβερώς. Ά- 

φες με νά πορεύωμαι· ο δρόμος μου απολλυται εν 
βαθεία νυκτί καί ούδέν άστρον θα φώτιση το σκοτος.

— Δός μοι τήν χεΐρά σου, εΐπεν ή Χίλδη αύθις,
15. 

Prgl.no
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μετ’ οίκτίρμονος καί ήδείας φωνής· έφ’ έξης έγώ θά 
σέ οδηγώ.

Τούς τελευταίους λόγους ιδιαιτέρως έτόνισεν. Άλλ’ 
ό Σιγέβερτος, ώςε’ι αύτός εαυτόν όπλίζων, ταχε'ως 
καί σχεδόν σφοδρώς άπεκρίνατο·

— "Υπαγε· άφες τόν άνάπηρον εις εαυτόν καί τάς 
αναμνήσεις αύτοΰ ! Μή σε παρασύρη ό οίκτος !. . .

Διακοπείς αίφνης καί ώςεί καθ’ εαυτόν όμιλών, 
είπε-

— Είθε νά μή ήρχόμην εις τόν μαγικόν τούτον 
το’πον! Μ’ εγκαταλείπει δυστυχέστερον ή δτε ήλ- 
θον !. . . .

Καί πάλιν προςέθηκεν
— Άλλά δέν θέλω νά γείνω αχάριστος· παρα- 

λαμβάνω τούλάχιστον τήν άνάμνησιν ήδειών στιγ
μών. Τελευταΐο'ν μου βλέμμα ήτο τό προ'ςωπο'ν σου. 
Ή γλυκεΐά σου φωνή ήχησεν είς τό ου; μου, ότε 
αναίσθητος έκλεισα τούς οφθαλμούς. Ούδέποτε θά 
λησμονήσω τό βλέμμα εκείνο, εκείνην τήν φωνήν !

Έπί τινα χρόνον ή Χίλδη ητο άφωνος, άλλ’ είτα 
έδράξατο τής χειρός τού Σιγεβέρτου καί είπε·

— Θέλεις νά μέ άκούσγς ;
Καί ήρξατο διηγούμενη τρεμούσγ φωνή. Έφανέ- 

ρωσεν αυτφ οδ; ύπέστη άγώνας, ώμολόγησε πάντα, 
ώς τέκνον πρός μητέρα καί είπεν δτι αύτός ήτο ό 
γενναίος άνήρ, πρός ον ήτένιζε μετ’ εμπιστοσύνης, 
εί καί έτυφλώθη. Ότε έπαύσατο, ό Σιγέβερτος είπε 
περιχαρής·

— Λοιπόν θά κρατώ πάντοτε τήν χεΐρα ταύτην, 
θάκούω πάντοτε τήν φωνήν σου ; Είπε μοι το πάλιν, 
Χίλδη ! Ό λόγος ούτος είνε μουσική είς τά ώτα μου 
καί φώς τών οφθαλμών μου.

Ή Χίλδη ύψωσε τήν κεφαλήν, είδεν αύτόν είς τούς 
δυστυχείς τυφλούς οφθαλμούς, ώς εί έμελλε πρός 
τούτους νά ε’ίπγ τήν ύπόσχεσιν καί γηθοσύνως έφώ- 
νησε·

— Ναί, Σιγέβερτε!
Τότε αύτός ένεστερνίσθη τήν κόρην καί έκ τών 

νεκρών οφθαλμών αύτοΰ έπιπτον θερμά δάκρυα, άπερ 
ή Χίλδη έπί τών παρειών έφίλει. . . .

Έκ τών μυρσινών, ών πλήθος έκάλυπτε τής Κα- 
πρίας τούς βράχους, ήκούετο άσμα γλυκύ άηδόνος 
καί κούφη αύρα έψιθύριζε πρός τούς ήσύχους φοίνικας. 
Κάτω εμορμυρεν ή θάλασσα άνερμήνευτον γσιεα καί 
άνω έλαμπαν τά αιώνια άστρα.

Μέ λχμψιν σπινθηρίζουσι καί ακτινοβολίαν
Κα: κατοπτρίζονται στιλπνώ; εις θάλασσαν εΰρε'αν, 
'Ως ’ς τήν τοΰ χρόνου άβυσσον ο ερως τήν βαθεΐαν.

— Καί νΰν είπε', μοι πάλιν, είπεν ό Σιγέβερτος, 
τον λογον εκείνον, δςτις μέ ήκολούθησεν άπό τών πυ
λών τής ’Ιταλίας μέχρι τής ώρας ταύτης. Είνε έγ- 
γύησις μελλούσης εύτυχίας. Είπε' μοι τήν ιταλικήν 
φράσιν, ήν τότε εδιδασκες έν Στέρτσιγκ τόν πατέ
ρα σου.

— Ποίαν ; ηρώτησεν ή Χίλδη θαυμάζουσα καί 
γελώσα.

— Μή άπόβαλλε τό θάρρος ! άπεκρίνατο ό Σι
γέβερτος.

Ή Χίλδη, άνοίξασα τά χείλη, προήνεγκε τούς λό
γους τούτους, ήδέως προφέρουσα τήν ώραίαν γλώσσαν·

— Non ti lascia smarrir di corraggio !

Richard Weitbrecht.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ1

Ό κομήτης.

Τή 29 7βρίου (1 1 δβρίου) άπέστειλα τό έξης 
τηλεγράφημα πρός τό έν Βιέννη αύτοκρατ. άστερο- 
σκοπεΐον: Νεφελοειδής άστήρ φαίνεται, 4 .μοίρα; νο- 
τιοδυτικώς τοΰ μεγάλου κομήτου, έχων τήν αυτήν 
κίνησιν. Ανήγγειλα ούτω φαινόμενον άνευ παραδείγ
ματος εν τή επιστήμη. Έν έτει 184 8 έ/ωρίσθη ό κο
μήτης τοΰ Βιέλα είς δύο μέρη ούτως, ώστε τό χωρι- 
σθεν τεμάχιον άπετέλεσεν ’ίδιον κομήτην, έχοντα πυ
ρήνα καί κόμην, ώς έγώ αύτός έν μηνί φεβρουαρίφ 
καί μαρτίφ τοΰ 1846 παρετήρησα εν Βόννη. Άμφό— 
τέρα τά μέρη έκινούντο έν πκραλλήλοις τροχιαΐς περί 
τον ήλιον, έπανήλθον δέ ούτως έν έτει 1852 καί 
1858, μέχρις ού διελύθη ό κομήτης έν έτει 1866. 
Νΰν δμως, τή 28, 29 καί 30 7βρίου (10, 11 καί 
12 δβρίου 1882/ περί τήν 4 1/_ ώραν έκάστης πρω
ίας, παρετήρησα πλησίον τοΰ κομήτου μεγάλην νε
φελοειδή μορφήν, ούδόλως όμοιαζουσαν πρός κομή
την, κατά πρώτον δρεπανοειδή, είτα δ’ έν εϊδει νέ- 
?ου’5 έχοντος πέντε φωτεινοτέρας έξοχάς καί τελευ- 
ταϊον δύο νεφελοειδή σώματα, συνδεόμενα πρός άλ- 
ληλα δια μελανός νεφελοειδούς συνδέσμου. Επέτυχα 
καί κατά τάς τρεις έκείνας νύκτας νά ορίσω άνά μίαν 
τοποθεσίαν, ώς λίαν ούσιώδες, νά λάβω δέ καί ά- 
κριβή άπεικονίσματα. Τό άγνωστον τοΰτο σώμα, έ
χον μέγεθος 3/4 τής μοίρας, προεπορεύετο νοποδυτι- 
κώς τοΰ κομήτου, άλλ’ έν μείζονι ταχύτητι, τή δέ 
πρωία τής 1/13 δβρίου έγένετο άφαντον, δέν παρε
τηρήθη δέ ούτε κατά τάς έφεξήςημέρας 2/14, 3/15, 
4/16, 5/17 καί 6/1 8 δβρίου. Έάν λοιπόν ό κομή
της εν τή εκτάσεως έλαχίστη άπό τοΰ ήλιου άπο- 
στάσει, κατά τήν 5/17 7βρίου, παρέσυρε μέρος τών 
ήλιακών προεξοχών, έάν βραδύτερον άπεσπάσθη έφ’ 
εαυτοΰ νεφελοειδής όγκος, έάν πρόκειται περί δλως 
άγνώστου κομητικοΰ νέφους, δπερ τυχέως παρετη
ρήθη πλησίον τοΰ κομήτου, ταΰτα πάντα τότε μόνον 
θέλουσιν έζακριβωθή, δταν ό ύπολογισμός τών τριών 
είς Αθήνας γενομένων παρατηρήσεων καταλήξγ είς 
θετικώτερον συμπέρασμα. Ή τροχιά τοΰ κομήτου 
είναι σχεδόν ή αύτή τών κομητών τοΰ 1668, 1843 
καί 1880, καί έν αύτή έπλησίασεν ό κομήτης κατά 
το περιήλιον αύτοΰ έπί τοσοΰτον τόν ήλιον, ώστε 
σχεδόν προσετρίβη έπί τής διαπύρου έπιφανείας τών 
ηλιακών προεξοχών τοΰ ήλιου. Έν έτεσι 1843 κα[ 

1882 παρετηρήθη ό κομήτης γυμνοΐς όφθαλμοϊς 
πλησιέστατα τώ ήλίφ. Ό νΰν μέγας κομήτης είχε τή 
6,1 8 8βρίου τό χιλιοστόν μόνον μέρος τής κατά τήν 
5/1 7 7βρίου λαμπρότητας αύτοΰ. Είναι είσέτι ορατός 
ώς μέγα, άλλ’ άσθενέ; τήν λάμψιν φαινόμενον, καί 
μετ’ ού πολύ έσται άόρατος τώ γυμνώ όφθαλμφ. 
Έτέρα αινίγματα, άτινα παρέχει ήμϊν ό κομήτης 
ούτος, ήτοι ή τεραστία νεφελοειδής σύριγξ, ή περι- 
κυκλοΰσα αύτόν, ή είς τρία διαίρεσις τού πυρήνας καί 
άλλα θέλομεν ’ίσως δυνηθή νά λύσωμεν βραδύτερον.

Έν Άθήναις, τή 9/21 7βρίου 1882.
I. Σλιιη.

/χ/χ/χ/ν./' η,/χ/χ/χ/χ

Ο κνά,τωσες καταδίκων δι’ ήλεκτρεσμ,οΰ.

Ό ηλεκτρισμός προώρισται, φαίνεται, ν’ άντικατα- 
στήση πάσαν άλλην μηχανικήν λειτουργίαν.

Γερμανός ηλεκτρολόγος έπενόησε μέσον θανατώ- 
σεως τών καταδίκων διά τοΰ ήλεκτρισμοΰ.

Ιδού σύντομος περιγραφή τής νέας ταύτης έφευρέ- 
σεως καί τοΰ τρόπου τής χρήσεως αύτής.

Αντί περιβόλου είδικώς ώρισμένου διά τήν έκτε' 
λεσιν τής άποκεφαλίσεως, τής άπαγχονίσεως ή τοΰ 
τουφεκισμού, ό κατάδικος άγεται ένώπιον μεγαλοπρε
πούς άγάλματος παριστώντος άλληγορικώς τήν Δι
καιοσύνην, κρατούντο; δέ ξϊφος μέν διά τής μιας χει
ρός, τρυτάνην δέ διά τής έτέρας. Πρό τοΰ άγάλμα
τος ύπάρχει έδρα διά τόν κατάδικον.

Μετά τήν άνάγνωσιν τής καταδικαστικής άποφά- 
σεως, ό δικαστής, — δήμιος δέν ύπάρχει καθότι 
άντικαθίστησι τοΰτον ό ηλεκτρισμός—ρίπτει τήν ρά
βδον τής δικαιοσύνης, ήν προηγουμένως συντρίβει είς 
δύο τεμάχια, έντός τοΰ ετέρου τών δίσκων τής τρυ- 
τάνης, ή πλάστιγξ κλίνει καί........... ή άνθρώπινος
δικαιοσύνη ικανοποιείται.

Πράγματι ό κατάδικος θανατοΰται αύτοστιγμεί 
κεραυνούμενος ύπό ισχυρά; ηλεκτρικής συστοιχίας τε
θειμένης έντός τοΰ άγάλματος, κινουμένης δέ ύπό τοΰ 
κλίνοντος πρός τά κάτω δίσκου τής τρυτάνης.

Τηλεγραφική συγκοινωνία, μ.ετά πλοίων 
ποντοπορούντων.

Εις γαλλικήν έπιστημονικήν εταιρίαν ό κ. Μενου- 
ζιε υπέβαλε νέον ύπ’ αύτοΰ έπινοηθέν σύστημα τη
λεγραφικής συγκοινωνίας μετά πλοίων ποντοπορούν- 
των έν τώ Ώκεανφ.

Η πραγμάτωσες τής ιδέας τοΰ κ. Μενουζιέ άπαι- 
σει την καταβύθισιν δευτέρου ύπερωκεανείου κάλω 
μεταςύ τών λιμένων Σαίντ-Ναζαίρ, Βορδώ καί Νέας 
Υορκης μετά διακλαδώσεως έν μέσφ τώ Ώκεανφ 
κατευθυνομένης είς Πανζμζν. Έκ τοΰ κεντρικού τού
του κάλω καί καθέτως ώς πρός τοΰτον θά έκπορεύων- 
ται, άφιστζ^,ενοι άλλήλων κατά 60 λεύγας (διά

στημα δπερ διαπλέει, κατά μέσον όρον, παν άτμό- 
πλοιον καθ’ ήμέραν) έτεροι κάλω άνερχόμενοι είς τήν 
έπιφάνειαν τής θαλάσσης καί καταλήγοντες είς πλω
τούς σημαντήρας, πρός οδς συνδέονται καί ύφ’ ών 
στηρίζονται. Διά τοΰ συστήματος τούτου καθίσταται 
μέγα σύμπλεγμα ύποβρυχίων τηλεγραφικών συρμά
των, παν δέ πλοΐον ποντοπορούν έν τώ Ώκεανφ ά- 
ναποφεύκτως θά συναντήσν] έν τώ πλώ αύτοΰ ένα ση
μαντήρα καθ’ εκάστην τών σημαντηρών έκαστος θά 
φέργι ίδιον άριθμόν, ή δέ γεωγραφική αύτοΰ θέσις ση- 
μειωθήσεται έπί πινάκων ειδικών.

Όπόταν πλοΐον διερχόμενον έγγύθεν τοΰ σημαν
τήρας θέλει νά τηλεγραφήσγ, τίθησι τά δύο τής 'η
λεκτρικής αύτοΰ μηχανής σύρματα είς συγκοινωνίαν, 
τό μέν μετά τοΰ σύρματος τοΰ σημαντήρας, τό δέ 
μετ’ αύτοΰ τοΰ σημαντήρας χρησιμεύοντας ώς γή 
στερεά. Ό κύκλος ούτω κλείεται, καί τό πλοΐον δύ- 
ναται νά συγκοινωνήστ) μετά τοΰ κεντρικού σταθμού. 
Ό κ. Μενουζιέ δηλοϊ δτι ή μεγίστη τών δυσχερειών 
έγκειται έν τή κατασκευή τοΰ σημαντήρας, δστις 
δέον νά ή στερεώτατος, φωταυγής έν νυκτί, ήχήεις 
έν όμίχλ/) καί εύπροσπέλαστος έν κακοκαιρία. Φρονεί 
δ’ δτι έλυσε τό πολύπλοκον τούτο πρόβλημα.

Ή έπετηρίς τής Γαλλικής Άκαδη *.ίας.

Τή 13/2 5 ένεστώτος μηνός έγένετο έν τώ Ίνστι- 
τούτφ τής Γαλλία; ή έτησία συνεδρίασις τών πέντε 
Άκαδημιών.ύπό τήν προεδρείαν τοΰ κ. 1. Β. Δουμζ. 
Ή συνεδρίασις ήρξατο δια λόγου τοΰ προέδρου περί 
τής άποστολής τής Γαλλικής Ακαδημίας, ή; έωρ- 
τάζετο κατά τήν ήμέραν έκείνην ή έπετηρίς, καί 
ήτις καθιδρύθη πρός τελειοποίησιν τής γλώσσης. Ά- 
νεγνώσθη μετά ταΰτα η εζ.θεσις επι τοΰ γλωσσ λο
γικού διαγωνίσματος τοΰ τεθε'ντος ύπό τοΰ κ Βόλ- 
νεϋ. Τό έπαθλον τοΰ διαγωνίσματος, χρυσοΰν μετάλ- 
λιον άξίας 1500 φράγκων, άπενεμήθη τφ κ Ru
dolph Hcernie διά τό σύγγραμμα αύτοΰ τό έπιγραφό- 
μενον; A comparative gramma of the gaudian 
languagues with special reference to the ea- 
sternhindi.

Ή έπιτροπή άπένειμε πρός τούτοις μετάλλιον α
ξίας 300 φράγκων τφ αίδεσ. I. G. Christ iller διά 
τό λεξικόν αύτοΰ τό έπιγραφόμενον : Dictionary θ/ 
the Asanthe and Tanle language called Tshi.

Είτα άνεγνώσθησαν τά επόμενα πονήματα :
1”. O't ypwriarol er τή εΐδω./ο^ατριζή κοινω

νία κατά τους πρώτους αιώνας της Έκκ.Ιησΐας, ύπο 
τοΰ κ. Edmond le Banc, μέλους τής Ακαδημίας 
τών έπιγραφών καί τών γραμμάτων.

2’”. Αι εις τάς βαθυτάτας αβύσσους τΐ)ς θα.Ιάΰ- 
σης ερευναι αί γενόμεναι διά τοΰ άγγελιαφόρου ο ’Ερ
γάτης ύπό τοΰ κ. Άλφόνσου Μίλνε Έδουαρδς, μέ
λους τής Ακαδημίας τών Επιστημών.

S0’. ΑΙ πρώται άρχαι τϊ)ς στο.Ιης τών δικαστών}
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> (6 δεκεμ- 
διελεύσεται

ύπό τοϋ κ. Glasson, μέλους τής Ακαδημίας τών η
θικών καί πολιτικών έπιστημών.

4°”. Ό dor Ζονάν τον Μοζάρτ, ύπό τοϋ κ. Ch. 
GllIlO l, μέλους τής Ακαδημίας τών ωραίων τεχνών.

Κατά τόν Figaro, έκ τών άναγνωσθέντων τούτων 
πονημάτων έπεκροτήθη μάλιστα πάντων τό τοϋ κ. 
Γουνώ.

Λ^ΛΖν·\/\ΖΧΖΧΛΧ/\/Χ/

Ή προσεχής δεχδασες τής Άφροδετης 
προ τοϋ ηλϊου.

Τγ 24 τοϋ προσεχούς μγνός νοεμβρίι 
βρίου) ό λαμπρός πλανήτης Αφροδίτη
πρό τοϋ δίσκου τοϋ ήλίου, τό φαινόμενον δέ τοϋτο 
δπερ συνέπεσε καί κατά τό έτος 1874 δέν θά έπα- 
ναληφθή είμή μετά 122 έτη, ήτοι τή 6 ’Ιουνίου 
200.4. Πάσαι σχεδόν αί κυβερνήσεις καί τά αστε
ροσκοπεία τής Εύρώπης καί ’Αμερικής πρό πολλοΰ 
ήοξαντο μεριμνώσαι περί αποστολής έπιστηαόνων πα
ρατηρητών είς κατάλληλα μέρη μετά τών άπαιτου- 
μένων εργαλείων πρός άκριβή παρατήρησιν τοϋ φαι
νομένου, δπερ ώς γνωστόν συντελεί τά μέγιστα πρός 
έξακρίβωσιν τών άποστάσεων καί τών κινήσεων τών 
ούρανίων σωμάτων. ’Οκτώ τοιαύτας έπιτροπάς ά- 
πέστειλεν μόνη ή Γαλλία είς ’Αμερικήν, τέσσαρας είς 
τό βόρειον ήμισφαίριον καί τέσσαρας είς τό νότιον. 
Αί έπιτροπαΐ αϋται άφίκοντο ήδη καί έγκατέστησαν 
είς τήν Παταγονίαν, τήν Χιλήν, τήν Φλωρίδα καί τό 
Μεξικο'ν. "Οτε τό άτριόπλοιον τό φέρον τάς γαλλικάς 
έπιτροπάς διήλθε διά τοϋ 'Ρίου Ίανείρου, ό αύτο- 
κράτωρ τής Βρασιλίας Δόν Πέτρος Β' ύπεδέξατο ταύ- 
τας μετά πολλής φιλοφροσύνης καί τιμής.

Τό φαινόμενον παρατηρηθήσεται κατά τοεϊς δια
φόρους τρόπους: 1) διά τής άπ’ εύθείας παρατηρή- 
σεως τών σημείων τής συνεπαφής· 2) διά πρισμά
των διπλής θλάσεως καί έπί μικρομετρικών άποστά
σεων, καί 3) διά τής φωτογραφίας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ,
To παρόν τεύχος περιέχει, αντί δύο, τρία φύλλα 

τυπογραφικά.

Έπί τής αγίας γής, έπί τής γής τών ιερών 
καί υψηλών δραμάτων ιερόσυλος έπαίχθη κωμω
δία, κωμωδία παράδοξος μή μόνον τόν γέλω
τα άτυχώς, άλλά καί θλίψιν άμα καί δάκρυα 
προκαλοΰσα παρά παντί γνησίως όρθοδόξω χρι
στιανού, παρά παντί εύλαβώς κηδομένω τής τιμής 
καί τής άξιοπρεπείας τής καθ’ ήμας ’Ορθοδόξου 
’Ανατολικής ’Εκκλησίας. Ότε τό πρώτον περί 
μεσημβρίαν τής παρελθοΰσης παρασκευής έγνω- 
μεν τήν είδησιν τής εκλογής τοΟ ανήλικος καί 

γνωστού τοίς πάσι νεανίου κ. Φωτίου Περόγλου 
ώς Πατριάρχου δήθεν Ιεροσολύμων, τό φύλλον 
ήμών εΰρίσκετο τήν στιγμήν εκείνην υπό τά πιε
στήρια καί δέν ήδυνήθημεν ούτω νά έκφράσωμεν 
άμέσως έν τώ προηγουμένω τεύχει τάς έκ τής ε
κλογής ταύτης ήμετέρας εντυπώσεις- άλλά καί 
οέν έπιστεύσαμεν άμέσως εις τάς πρώτας ειδήσεις, 
άποδόντες τό άγγελμα είς κακόζηλον άστειότητα 
φιλοπαίγμονός τίνος άνταποκριτοΰ. Άτυχώς τό 
περιεχόμενον τών έπισήμων έξ Ιεροσολύμων τη
λεγραφημάτων δέν έβράδυνε νά έξαγάγη ήμάς 
έκ τής άπάτης. Ή κωμωδία έπαίχθη καθ’ δλας 
αύτής τάς σκηνάς καί τά δρώντα πρόσωπα τά τε 
έκφανή καί τά έν τοίς παρασκηνίοις εϊσίν ήδη γνω
στά τοίς πολλοίς. Στερούμενοι τοϋ χώρου, όν δια- 
τιθέασιν αί ήμερήσιαι εφημερίδες, άρκούμεθα έν 
όλίγοις μόνον νά διαμαρτυρηθώμεν καί ήμείς, 
κατά τό έπιβαλλόμενον παντί όρθοδόξω χριστιανώ 
καθήκον, κατά τής γενομένης έκλογής, καθότι έν 
αύτή δέν πρόκειται περί ΰπερισχύσεως τοϋ δείνος 
ή δεινός προσώπου, δτε ή διαμαρτύρησις ήδύνατο 
νά έκληφθή ώς φέρουσα κομματικόν ή προσωπι
κόν χαρακτήρα, άλλά περί τοϋ άπρεπεστάτου έξ- 
ευτελισμού τοϋ πατριαρχικού άξιώματος, περί κα- 
ταπτώσεως ΰπερτάτων κοινών πραγμάτων, περί 
συστηματικής καί συνωμοτικής ραδιουργίας κατά 
τοϋ γερασμίου καθεστώτος τοϋ έν τή αγία πόλει 
Ιερουσαλήμ.

Άσπαζόμεθα πληρέστατα τά γραφέντα παρά 
τών ένταΰθα συναδέλφων έφημερίδων, αϊτινες μετά 
πόνου ψυχής καί άξιεπαίνου ζήλου έστιγμάτισαν 
ζωηρώς τήν παιχθείσαν κωμφδίαν καί τούς ύπο- 
κριτάς αύτής, παρασιωπήσασαι συνετώς καί πολ
λάς άλλας άσχημίας, αϊτινες άτυχώς άδύνατον 
νά μή περιέλθωσιν είς τό φώς τής δημοσιότητας, άν 
ό έψηφισμένος μή δείξη, άπαξ τούλάχιστον, τήν 
φρόνησιν τοϋ νά παραιτηθή, ή άν οί δράσται τής 
κωμωδίας μή έξαναγκάσωσιν αύτόν είς τοϋτο. 
Προστιθέμεθα δέ καί ημείς τοϋτο μόνον δτι άν οί 
τήν έκλογήν ταύτην ύπαγορεύσαντες νομίζουσιν 
δτι έξηυτέλισαν μόνον τό ύπερισχύον έν τή άγια 
πόλει στοιχείον, είς δεινήν περιέπεσαν πλάνην. 
Παρά παντί όρθώς σκεπτομένω όπαδφ τοϋ καθ’ ή
μάς δόγματος καί παρά παντί τφ λοιπφ χριστια
νικό) καί έτεροθρήσκω κόσμω, ή γενομένη έκλογή 
θεωρηθήσεται μώμος ανεξίτηλος άπάσης συλλή
βδην τής άνατολικής ορθοδόξου ’Εκκλησίας. "Α
παντα τοίνυν τά μέλη αύτής επίσης ένδιαφέρονται 
δπως τό γενόμενον άμάρτημα έπανορθωθή. Καί 
τό άμάρτημα έπανορθωθήσεται έκόντων ή άκόντων 
τών τρειςκαίδεκα εκλογέων τοϋ έψηφισμένου, οϊτι— 
νες βεβαίως δέν είνε άνώτεροι τής δλομελείας τών 

έν τή ’Ανατολή ορθοδόξων εκκλησιών, ούδ’ ισχυ
ρότεροι τής κοινής γνώμης, ήτις μετά παραδειγ
ματικής ομοφωνίας καί έντάσεως κατεξανέστη 
κατά τοϋ ψηφίσματος τής έν Ιεροσολύμοις έκλο- 
γικής συνελεύσεως.

Τό έπίσηυ.ον δημοσιογραφικόν όργανον της Ίεράς 
Συνόδου καί τοϋ Δ.Ε.Μ. Συμβουλίου, ή ’Εκκλησια
στική ’Αλήθεια, ’εν τώ Τεύχει αύτής τώ χθες δημο- 
σιευθέντι άπαντά διά τριστήλου άρθρου εις τά ύφ’ ή
μών γραφέντα ,έν τώ Ε' τεύχει τοϋ Κόσμου περί τής 
κεντρικής Ιερατικής Σχολής. Χαίρομεν έπί τώ ότι τό 
ήμισυ τοϋ άρθρου τής Αλήθειας .περιστρέφεται εις τό 
καταδεΐξαι ότι «μηδαμώς διαμφισθητει την άζ,ίαν και 
σπουδαιότατα τών ύπό τον « Κόσμον» άπαριθμηθέκ
των λόγων» (τής αποτυχίας του σκοποϋ τής Ιερα
τικής Σχολής) καί ότι έν πολλοϊς ήμίν όμοφωνεϊ. Περί 
δέ τοϋ λοιπού τής άναλύσεως, δι’ ής ή σεβασμία συν
άδελφος ’Αλήθεια άγωνίζεται ν’ άποδείξγ ήμάς άν- 
τιφάσκοντας κατά τοϋτο δτι, άφ’ ενός μέν εύχόμεθα 
ύπέρ τής μορφώσεως ιερέων εύπαιδεύτων καί ύπέρ τής 
συστάσεως γνησίων ιερατικών σχολών, άφ’ ετέρου όε 
προτείνομεν τήν μετατροπήν τής ένεστώσης Ιερατι
κής Σχολής είς γυμνζσιον λαϊκόν, όμιλήσομεν έν τώ 
προσεχεϊ ήμών Τεύχει δ’ έλλειψιν καί χώρου καί χρό 
νου έν τώ παρόντι.

— Τετράστηλον άρθρον είδομεν δημοσιευθέν έν τγ 
’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια ύπό τίνος σεβασμίου μη
τροπολίτου πραγματευόμενον τό εξής ψυχωφελέςατον 
καί κατανυκτικώτατον θέμα ότι δηλ. έν ταϊς 'ιεραϊς 
λειτουργίαις δεν πρέπει ούδέ άπαζ νά παραλείπηται 
ψαλλόμενοι- τό εις πολλά ετη δέσποτα. (Σ)· τό 
δέ άρθρον διαιρούμενον είς Α' καί Β' μέρος (!) περα- 
τοϋται λέγον δτι καί ή τοϋ εις πολλά έτη δέσποτα 
ψαλμωδία «ον μικρόν συντελεί (!) εις τό έμφυτον 
τών Ιερών τελετών μεγαλοπρεπές».

Τήν άνάγνωσιν τοϋ άρθρου τούτου συνιστώμεν 
θερμώς παντί εύσεβεϊ καί όρθοδόξφ χριστιανώ καί 
ίδίγ τοίς Έφόροις καί Έπιτρόποις τών ’Εκκλησιών, 
όφείλουσι νά προσέχωσιν ΐνα μή τυχόν ή πζράλει- 
ψις, έστω καί κατά μίαν μόνην φοράν, τοϋ είς πολλά 
έτη δέσποτα καταστή πρόξενος άνεπανορθώτου ψυ
χικής βλάβης έαυτοΐς τε καί τοίς έκκλησιαζομένοις.

Ποϋ εύρισκομεθα !
— Άπό πολλών ήμερών ένεργοΰνται εν τινι όδώ 

τοϋ Γαλατά, έν τή πόλει ήμών, άνασκαφαί άποκα- 
λύψασαι άρχαϊζ τινα άγγεϊα καί άνάγλυφα, μετακομι- 
σθέντα είς τό ύπουργεΐον τής Παιδείας. Πληροφορίας 
περί τούτων δημοσιεύσομεν προσεχώς.

—Περί τοϋ βαθμοϋ τοϋ πρός τήν μουσικήν έρω
τος, δστις κατέχει ήμζς έν Κωνσταντινουπόλει, δύ
ναται νά μαρτυρήσν) τό γεγονός τοϋτο δτι ό ιταλικός 
μελοδραματικός θίασος, δστις άπό τίνος καιρού δι- 
δάσκ ι έκλεκτά μελοδράματα έν τφ θεάτρφ τοϋ έν 
Περαίζ Κήπου τής Δημαρχίας, δύο μόνον κατόρ
θωσε νά εϋργ, ώς πληροφορούμεθα, τακτικούς συν

δρομητές διά τήν χειμερινήν περίοδον, έφ’ ώ καί ά- 
περχεται εις Σύρον προς αναζητησιν ωτων μουσιζω- 
τέρων. Έλπίσωμεν δτι ό διαδεξόμενος τοϋτον δρα
ματικός θίασος τοϋ κ. Τασόγλου έσται εύτυχέστερος 
τοϋ μελοδραματικού.

Τά έν τοίς πατριαρχείοις δύο άνώτατζ σώματα 
ή Ί. σύνοδος καί τό Δ. Ε. Μ. συμβούλιον, εύγνωμό- 
νως λαβόντα γνώσιν τής έξ εύμενεστάτης αύτοκρα- 
τορικής πρωτοβουλίας χορηγηθείσης τή Α. Θ. Π. ά- 
κροάσεως καί τής έν τω προσώπω Αύτής ένδειχθείσης 
βασιλικής εύνοίας τε καί στοργής προς τε τήν έκκλη- 
σίαν καί τό ήμέτερον γένος, συνετάξαντο εύχαριστή- 
ριον πρός τήν A. Α. Μ. άναφοράν, ήν ό έκ τών σεβ. 
συνοδικών άγιος Προύσης καί ό έκ τών μελών 
τού Δ. Ε. Μ. συμβουλίου κ. Δ. Γενιδουνιάς ώρί- 
σθησαν ΐνα μεταβάντες έπιδώτωσι τή Α. Ύψ. τώ 
πρωθυπουργώ, παρακαλουμένω δπως ύ.'.οβάλγι ταύ- 
τη τή A. Α. Μ.

Οί έκ προσώπου τών δύο σωμάτων έκλεγέντες έξε- 
πλήρωσαν τόπαρελθόν σάββατον τήν παρά τή Α.'Υψ. 
άποστολήν, έκδηλώσαντες τή Α. Ύψ. καί διά ζώσης 
τήν τής ’Εκκλησίας καί τοϋ γένους εύγνωμοσύνην πρός 
τήν A. Α. Μ. καί τάς εύχαριστίας πρός τήν Α. Ύψ. 
Παρά τφ ύψηλοτάτφ πρωθυπουργό οί έκ προσώπου 
τής ’Εκκλησίας καί τοϋ γένους μεταβάντες προσηνε- 
στάτης έτυχον δεξιώσεως καί εύμενεστάτων διαβε
βαιώσεων ένηχήθησαν.

η motsikh σχολή.— Άπό τής παρελθούσης δευ- 
τέρας (1 1 έ μ.) ήρξατο λειτουργούσα τακτικώς ή έκ- 
κλησιαστική προνοίζ συστζσα, ώς προηγγέλθη, μου
σική σχολή ύπό τήν διεύθυσιν τών δοκιμωτάτων τών 
έν τή πρωτευούσ·/) μουσικών καί Γεροψαλτών, ήτοι 
τοϋ κυρίου Γ. Βιολάκη πρωτοψάλτου τής Μεγ. ’Εκ
κλησίας καί τοϋ κ. Εύστρατίου Παπαδοπούλου ώ έ
πίσης ψάλτου τής Πέραν ίεράς έκκλησίας τών Είσο- 
δείων. Ένεγράφησαν δέ έν αύτή έκ τών διαφόρων τά
ξεων τής τε Μ. τοϋ Γένους σχολής, τής προτύπου 
πατριαρχικής καί τών πέριξ συνοικιών μαθηταί 60 
περίπου διαιρεθέντες είς δύο τάξεις· ώραι δέ δι
δασκαλίας δι’ έκάστην τούτων ώρίσθησαν τρεις καθ’ 
εβδομάδα.

Ή μουσική αύτη σχολή συνιστωμένη τό δεύτερον 
ήδη μετά παρέλευσιν έξήκοντα καί έπέκεινα έτών 
άπό τής ύπάρξεως τής πρώτης έκείνης πατριαρχικής 
μουσικής σχολής, τής συστάσης μετά τήν έφεύρεσιν 
τής τελευταίας άναλυτικής μεθόδου τής έκκλησια- 
στικής ήμών μουσικής, ήν έκ τών πρώτων καί άπα- 
ραιτήτων στοιχείων, κατά τήν σοφήν διάγνωσιν καί 
ομολογίαν τών μετά ζήλου καί έθνικής φιλοτιμίας έγ- 
κυψάντων εις τήν ταύτης μελέτην, δι’ ών έλπίζεται 
ή διάσωσις καί ή είς τάς έπερχομένας γενεάς πιστή 
καί άλώβητος παράδοσις αύτής, ώς τόν έσχατον δια- 
τρεχούσης κίνδυνον ένεκα τής είσχωρησάσης έν αύτη 
πολυειδοϋς λύμης. (’Εκκλησιαστική Αλήθεια.)

—Αναφορά παρά πολλών και τών έπιφανεστάτων 
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ορθοδόξων πολ,ιτών τής ήμετέρας πόΐεως συντσγεΐσα 
καί ύπογραφεΐσα άποστε'λλεται σήμερον πρός τόν το- 
ποτηρητήν τοϋ θρόνου Ιεροσολύμων άγιον Πε'τρας κύρ 
Ν.κηφόρον. Ή αναφορά αύτη διαμαρτύρεται διά δι
καιότατης μέν, άλλά πίκρας γλώσσης κατά της έν 
Ίεροσολύμοις γενομένης εκλογής, ην χαρακτηρίζει 
ώς άνόσιον καί άνίερον. Πιστεύοντες ότι ή Α. Σ. ό 
άγιος τοποτηρητής θά εύδοκήσγ ν’ ανακοίνωση τήν 
αναφοράν ταύτην είς τήν αγίαν καί ίεράν σύνοδον 
τοϋ ίεροσολυμιτικοϋ θρόνου, ότι οί Σιωνϊται πατέ
ρες θά συνέλθωσιν έπί τή άναγνώσει αύτής καί θά 
κατανοήσωσι τό βάρζθρον, είς δ τήν συνείδησιν αύ
τών κατέρριψαν καί δτι αύτός ό εκλεκτός τών Σιω- 
νιτών πατέρων θά συναισθανθώ δτι αίρετώτερον αύτώ 
περιβαλέσθαι αντί τοϋ πατριαρχικού μανδύου τόν τοϋ 
μετανοοϋντος σκκκον καί σποδόν έπιρρίψαι τής κε
φαλής, άπέχομεν σήμερον νά δημοσιεύσωμεν ένεκα 
τοϋ πικρού τών έν αύτή λέξεων τήν περί ής ό λόγος 
άναφοραν, ής άντιγραφον έ'χομεν, επιφυλασσόμενοι 
νά πρκξωμεν τοϋτο, άν οί άγιοι τής Ιερουσαλήμ πα
τέρες μή βουληθώσι συνιέναι καί κατανοήσαι δτι ή 
ορθοδοξία ούδέποτε επιτρέψει αύτοϊς προσπαίζειν τοϊς 
ίερωτάτοις καί καταδικάζειν τόν Ίησοϋν είς χείρονα 
καί άτιμοτέραν έτι τής σταυρώσεως βάσανον.

( Νεολόγος ).

Εες τόν παραν μ.ου.

«■Χρήματα, χρηματ’ ακηρ·» 
Ιΐίνδ Ίσθμ. Β.

"Ενας μ' έμεινες ακόμη· οϊ δέ άλλοι σύντροφοί σου, 
Και μαζή κι απ’ ένας ένας όλοι ο’ άφησαν έέ,ίσου. 
Εις τόν κόλπον μου σαν γέρων ασκητής εις τάς ερήμους 
Γενναιόψυχος ήμέρας ενθυμείσαι έπισήμους.
’Σ τήν πιστότητά σου ταύτην εΰγνωμόνως και έγώ, 
Τό έγκώμιόν σου ψάλλω, τήν ίσχύν σου στιχουργώ.

Χαϊρε μόνη μου χαρά, 
Κανακάρη μου παρά !

κίιά σέ, παρά! γεννώνται τόσα βάσανα και πόνοι, 
Σ’ άπεθέωσεν ό κόσμος και βωμούς σε ανυψώνει.
Σύ εγείρεις τών πολέμων τούς κοσμοβ.Ιαβεΐς τυφώνας, 
Ό τοσούτσικος τό σώμα σύ σαλεύεις τούς αιώνας.
Τό επέκεινα Γαδείρων σύ τό κάμνεις περατόν, 
Και τό δώμ' αυτό ακόμη τ’ ουρανού άναβατόν, 

Καί τά άστρα τά στερρά 
Καταιβάζεις, ώ παρά!

τ/ι’ εσένα κόπτει ράπτει τό σπαθί τών δικηγόρων, 
Κ' ύποδύονται τά ψεύδη αί άγέλαι τών εμπόρων. 
Και ή πάνστιλπνός σου θέα τών δημαγωγών τόβριθος 
’■Ιλαρύνει, καί τάς κρίσεις κιβδηλεύει κακοήθως.
Αιά σέ τήν γήν βαθέως σκάπτει ό μεταλουργός, 
Καί άροτριφ τάς χώρας αυχμηρός ό γεωργός.

"Ω ! τί έργα φοβερά 
Κατορθώνεις, ώ παρά !

Λι άπόλαυσίν σου άλλος παραινεί άναργυρίαν, 
Καί μ’ &·/ Αετωλοϊς τήνχεΐρα ψέγει τήν φιλαργυ- 

[ρίαν.
Jia. τά κοινά δεικνύει ότι έχει άλλος ζήλον. 
Παρίστα τόν εαυτόν του τής παιδείας άλλος φίλον. 
Ό μέν ψάλλει, ό δέ χύνει χείμαρρον ρητορικόν, 
Ό δέ γράφει και εκδίδει φύλλον περιοδικόν.

Κι ό σκοπός των αφόρα 
Πρός εσένα, ώ παρά!

Ji’ αγάπην σου .Ιατρεύει ή ωραία τόν Θερσίτην, 
Καί ή έφηβος παρθένος άνδρα πέρνει τόν πρεσβύτην 

Jia σέ πολλοί άρνούνται καί πατρίδα καί οικείους, 
Καί τό φρόνημα προδίδουν διά σέ σ’ τούς εναντίους, 
λιά σέ έμβαινοβγένουν πουρνό βράδυ ς’ τάς αύλάς’ 
Jia σέ χρυσοκέντητους κορδαρίζονται στολάς.

Κι όλοι πάσχουν τρομερά 
Απ' τό πάθος τοϋ παρά !

Jia σέ πάσχουν συνάγχην οϊ καλοί μας Λημοσθένεις 

Καί τόν πίθον των κυλοΰσι διά σέ οϊ Πιογένεις.
Jia σέ καί τυραννίσκοι πανταχού τής γής γεννώνται, 
Jia σέ τυχοδιώκται ς’ τάς πατρίδας μας πλανώνται. 
Σύ τά χείλη τών κολάκων ς' τά εγκώμια βουτάς, 
Σύ γέννας τόν θειον ζήλον εις πολλούς ΰποκριτας. 

"Εως κ' εις τά ϊερά 
Κουδουνίζεις, ώ παρά!

Jia σέ ό ζυλοσχίστης καταντά Μητροπολίτης.
Σύ συχνάκις είσαι μόνος τών αμαρτωλών μεσίτης. 
Jia σέ ιδρώνουν, τρέχουν, χώνονται, μαλώνουν 

[κράζουν, 
Jia σέ γυναίκες, άνδρες, νέοι, γέροντες σπουδάζουν. 
Σύ κ’ έμέ αυτόν ακόμη γαργαλίζεις καί κινείς, 

Κ’ είς έμέ άκόμ ιδρώτα έπιχέεις ήδονής.
Χαϊρε μόνη μου χαρά, 
Παντοδύναμε παρά !

Ha. Ταντααιδης1.

1 Έκ τών II α ι γ ν ί ω ν.

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ —"Εν τών γνωστών έν Γαλλία 
μελών τοΰ Παρισινού Δήμου, επίσημος κήρυξ τοϋ αθεϊ
σμού. ένυμφεύετο έσχάτως νεάνιδα είς άκρον φιλόθρησκον, 
άνατραφεϊσαν έν μοναστηρίφ. Ό άθεος έθηχεν δρον δτι 
δέον να τελεσθή γάμος πολιτικός, τοϋθ* δπερ καί έγένετο. 
Άλλα μετά την τέλεσιν τού πολιτικού γάμου, προέτεινε 
και η νύμφη τον δρον αύτής δτι δηλ. ουδέποτε θεωρήσει 
έαυτήν σύζυγον τού συζύγου της αν μή μεταβώσι καί είς 
την εκκλησίαν. Έπι δύο ήμέρας ό «κομμουνιστής» έπά- 
λαιε καί έκυμαίνετο μεταξύ τοϋ αισθήματος καί τών θρη
σκευτικών καί πολιτικών ιδεών του, άλλ’ έπι τέλους ή 
γυνή καί έν τή περιστάσει ταύτη ένίκησε. Δίαν πρωί 
της τρίτης ημέρας, περί τήν 6 ώραν, δ διαπρύσιος τοΰ α
θεϊσμού κήρυξ μετέβη είς τον ναόν, ήκροάσχτο τής λει
τουργίας και ελαβε παρά . τοΰ ίερέως τήν ευλογίαν τοΰ 
γάμου.

ΛΔΕΛΙΝΑ ΠΑΤΤ1Ι - Ή διάσημος άοιδός, ήτις κατόρ
θωσε νά καταστή ε’ς τών γνωστοτέρων ανθρώπων τοΰ ΙΘ' 
αιωνος, μετεβη κατ’ αυτας είς τόν άλλον κόσμον, άπεχαι- 
ρέτισε δηλονότι την Εύρώπην καί άπήρεν είς Αμερικήν, 
ένθα θα κατακηλήση έπί έξ μήνας τάς άκοάς τών πολιτών 
τής μεγάλης δημοκρατίας. Αί παρισιναί έφημερίδες περι- 
γράφουσιν ώς σπουδαϊον γεγονός τόν έκ Λιβερπόλεως άπό- 
πλουν τής άοιοοΰ δι’ αλληλογραφιών λεπτομερεστάτων, έν 
αίς δεν παραλειπεται ούδ’ δ άριθμός τοΰ κοιτωνίσκου, ον 
εν τφ άτμοπλοίφ ή ανθρωπόμορφος άηδών έλαβεν. Ή 
κυρία Πάττη επέβη του άτμοπλοίου Σερβία, δπερ μετά 
τον Μ; γα ν Ανατολικόν εΐνε τό μέγιστον τών έμ- 
πορικών ατμόπλοιων, φέρει δέ μεθ’έαυτής 40 κιβώτια 
πληρη ενδυμασιών πολυτελεστάτων.

ΔΡΑΜΑ ΣΦΟΔΡΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΝ. — Έν τινι τών έν 
Παρισίοις θεάτρων πρόκειται ν’ άπαγορευθή ή παράστασις 
του δράματος «Ή 'Γποχόμησσα ’Αλίκη, έπί τφ λόγφ δτ 
εΐνε ύπέρ τό δέον τραγικόν. Πρό τινων ημερών διδασκόμε
νου το ι δράματος τούτου, Γερμανός τις έξέστη τών φρενών 
τή επαύριον δε κατά τήν αυτήν παράστασιν γυνή τις έ- 
λιποθυμησε καθ’ ήν στιγμήν ή ήρωις τοϋ οράματος παρί - 

στη συγκινητικωτάτην σκηνήν μανΑύδους παραφοράς.

ΑΚΟΛΑΣΙΑ ΤΟΤ ΔΙΙΜΩΔΟΤΣ ΤΤΠΟΓ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ'.. 
— Απο τίνος καιρού ή ακολασία τοϋ δημώδους τύπου 
εν Παρισίοις προέβη έπί τοσοϋτον ώστε ύπερεπήδησε πάντα 
φραγμόν αιδοΰς και εύλαβείας πρός τήν ηθικήν Καί αύτά 
τα χαμαιτυπεία εΐχον τόν δημοσιογραφικόν αύτών μηνύ- 
τορα. κεκοσμημένον διά τών άσεμνοτέρων εικόνων. Ή δη
μοκρατική τής Γαλλίας κυβέρνησις έδέησε νά χαλιναγώ
γηση την ακράτητον ταύτην έλευθερίαν τοΰ λόγου, αί δέ 
Βουλαί έψηφίσαντο αυστηρόν νόμον κατά τοϋ όνομασθε'ντος 
«πορνογραφικού τύπου». Ηδη τιμωρούνται αύστηρώς οί 
παραβάται τοΰ νόμου τούτου. Άρτίως ήχθησαν είς τό 

πταισματοδικείου απαν τό προσωπικόν τής συντάξεως καί 
τοϋ τυπογραφείου τής έφημερίδος Monde Plaisant. μηδ’ 
αυτού τοϋ πωλητοϋ έφημερίδων έξαιρεθέντος, έπί κατηγο- 
ρία προσβολής κατά τών δημοσίων ηθών ένεκα τής δημο- 

σιεύσεως είκόνος άσεμνου. Μεθ’ δλην τήν ευγλωττον συ- 
νηγορίαν διακεκριμένων δικηγόρων, κατεδικάσθησαν δ υ,έν 
πωλητής τής έφημερίδος είς πρόστιμου 2,000 φρ., ό υπεύ
θυνος, όστις ήν συνάμα καί ό τυπογράφος τής έφημερίδος, 
είς πρόστιμον 1000 φρ., ό δέ ίχνογράφος τής είκόνος είς 
έξάμηνον φυλχκισιν

ΔΙΑΛΟΓΟΙ.

Χωρικός τις έκ Βιθυνίας κατά πρώτον έλθών είς Κων
σταντίνο ίπολιν καί διερχόμενος διά τής όδοϋ Καράκιοϊ έ'στη 
προ τοϋ έργαστηρίου νομισματάλλάκτου, δν έπηοώτησε τί 
πωλεϊ ; Ό νομισματαλλάκτης νομίσας δτι έχει ένώπιόν 
του βλάκα άπήντησε «Πωλώ κεφαλάς όνων». — «Τότε, 
φίλε μου. άνταπήντησεν ό χωρικός, έκαμες μεγάλην έξό- 
δευσιν, διότι βλέπω δτι σοι έμεινε μόνον μία »

’Απόγονός τις τών Βοιωτών παρεπιδημών έν Κωνσταν- 
τινουπό'.ει ήρωτήθη αν είδε τό υπέρ τήν ευρωπαϊκήν ά- 
κτήν τοΰ Βοσπόρου δάσος τοϋ Βελιγραδιού· ουτος δ’ άπήν- 
τησεν : — «Μετέβην έκεϊ. άλλά δέν ήδηνγζθην νά τό ιδω 
διότι άπειρα δένδρα μοί έμπόδιζον τήν θέαν αύτοϋ.»

Τοκογλύφος τις διηγείτο μετά χαρας είς τήν σύζυγόν 
του δτι έδάνεισεν είς νεανίαν έχοντα κατεπείγουσαν άνάγ- 
κην χρημάτων 6 000 γρόσια δι’ εν έτος έπί τόκφ 50 °/θ. 
— «Έκ τοϋ ποσού τούτου, προσέθηκεν, έπληρώθην προ
καταβολικούς τους τόκους, ώστε πράγματι έδάνεισα μόνον 
3.000 γρόσια»· — «Ά ! κρίμα ! άπήντησεν ή γυνή, ύπερ- 
βαίνουσα κατά τήν φιλοχρηματικήν έπίνοιαν τόν σύζυγόν 
της, επρεπε νά δανείσης τά χρήματα ταϋτα έπί δύο έτη 
καί τότε δέν θά τφ έδιδες ούδ’ οβολόν.»

Μεταξύ δύο κυριών άντιζήλων : ·
— «Μέ ήπάτησαν, φαίνεται, οί είπόντες μοι δτι άπώ- 

λεσας τάς φρένας. ■
— «Δέν πρέπει τις νά πιστεύη ευκόλως, φιλτάτη μου, 

διότι καί είς έμέ εΐπον δτι έπανεϋρες τάς ίδικάς σου.»

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΩΡΑΙΑΣ ΓΓΝΑΙΚΟΣ. — Έζήτησέ τις 
παρά τοϋ Φοντενέλλου νά δώση τόν ;ρισμόν τής ωραίας γυ- 
ναικός.—«Ή ωραία γυνή, άπεκρίνατο ό γάλλος συγγρα- 
φεύς, εΐνε ό Παράδεισος τών οφθαλμών, ή Κόλασις τής ψυ
χής καί τό Καθαρτήριον τοΰ βαλαντίου.»

-------------- «08--------------

UPAkTIkAI Ο Δ II ΓΙΑ I.

Κάστανα ζακχαρόπηκτα (g luces).

■'Ρίψον κάστανα έκλεκτά έντός ζέοντος ΰδατος καί άφες 
αύτά έπί τινα λεπτά· είτα καθάρισον ταϋτα άπό τοϋ έξω- 
τερικοΰ κελύφους, βράσου έπί εν τέταρτον τής ώρας καί 
καθάρισον αύτά άπό τοΰ δευτέρου περικαλύμματος· είτα 
έψησον έντός σιροπίου ζακ/άρεως, άφοϋ δέ τ’ άποσύρης 
τοϋ πυρός τά περιστρέφεις έντός λεπτοτάτης ζακχάρεως, 
καί μετά ταϋτα θέτεις αύτά έπί έσχάρας είς μέτριον πϋρ· 
είτα τά ξηραίνεις έντός μικρού κλιβάνου.

Οίκοδέσποινα.
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ΛΥΣΕΙΣ
Τών έν τώ Ε' Τε'χει προβλημάτων.

Άρ. 22. ΑΙΝΙΓΜΑ.----ΜηΛον.
Άρ. 23. ετερον.—Σισύρα.
Άρ. 24. ετερον.—η καί Σκόρπιός.
Άρ. 25. ΑΟΓΟΓΡΙΦΟΣ εααηνο-γαααικος.— Φί-

Λων παρόντων μη μέμνησο μόνον αΛΛα και απάντων.
Άρ. 26. αεχιγριφος.—(Charade) Verglas.
Άρ. 27. γρίφος.—Ή ocxono|i,&x κοσμ,ον 

γυναιξΐ φέρεε.

ΛΤΤΛΙ —Δεσποινίδες Γαϊτανάκη (άρ. 22. 23, 24, 25, 
26, 27).—X. Κ. έν Θεραπείοις (άρ. 18, 19 τού Δ' Τεύχ. 
κα'. άρ. 24, 25, 26) —Καλλιόπη Καλλιφρονος (άρ. 22, 23, 
24, 27).— Ζαφείρω Κηπουρίδου (άριθ.27) —Δ Γενιδουνιάς 
έφ. (άρ. ; 5).—Ν. Πασπαλής (άρ. 22. 23. 24 26, 27) — 
Ν. Φωτιάδης (άρ. 23, 24). — Λ. Άρβχνιτάκης(ζρ.23. 24). 
— Κ. Τζιρχς (άρ 25, 26, 27). — Δ. Α. Ίσμυρίδης (άρ. 
22, 23,24, 25, 26, 27).—Δ. X Γιαννόπουλος (άρ. 25, 
27).—Ν. 11. Περσίδης (άρ. 24, 25, 27).—Σταμ. Ζαφειρό 
πουλος (άρ. 22. 25, 26, 27).—Τίτος Ζωγραφίδης (άρ. 22, 
23, 24, 25, 27).—*Ραφ. Τελεβάντος (άρ. 27).—Α. Μαυ 
ράκης (άρ. 22, 23. 26). — Κ Μκυρόπουλος (άρ. 27). — 
Χαρ. Ε. Ζαμαύρας (άριθ. 25). — Μ. Μ. Βχσιλειάδης 
(άριθ. 22, 23,' 24, 26, 27). — Έπ. Γαβράς (άριθ. 24, 
27).—Ε. I. Σαραντίόης (άριθ. 25).·—Δ. Λ. (άρ. 27).— 
Βασίλ. Ν. Άδαμίδης (άρ. 25). — Brasserie Viennoise (άρ. 
23, 25, 27). — Δημαρχ. Κήπος Μνηματακίων, έμμέτρως 
(άρ. 23, 24, 27). — Ό κ. Κορν. Σπαθάρης Γλυσε τδν υπ’ 
άρ. 27 γρίφον κατ’ άλλην έννοιαν (ήν δέν άποδοκιμάζομεν), 
ώς έξης·

'// οικονομία Κόσμον γνταιζι φε'ρει.

Σημ.—'Er τω προηγουμενω τεύχει παρεάείφθη ή 
Λυσις του υπ άρ.2Ο γαΛΛικου ,Ιεζιγρίφου* εστι ά’ ή 2ε'~ 
ζις «boisson»- 

------- ----------- -------------

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ-

ΑΡ. 36—ΑΙΝΙΓΜΑ.
Μέ τά οκτώ στοιχειά μου χορταίνω τά παιδία.
Τά τέσσαρ’ άν άφαιρεθώ, μοι μένουν μόνον τρία.

ΑΡ. 37.—ΕΤΕΡΟΝ.
Σ’ τήν Φοινίκην μέ ευρίσκεις άν μέ παροξυτονήσης. 
Είς τήν τράπεζαν μέ βλέπεις, όταν μέ όςυτονήσης.

ΑΡ. 3S. —ΕΤΕΡΟΝ.
Νέος' * Ατλας τήν γήν είς τήν κάραν βαστάζω.
Τή δευτέρ^ και τρίτη πώς πονώ σέ φωνάζω.
Και τοιαύτα δέ πάσχων, άείποτε μόνος 
Μέ τάς τρεϊς συλλαβάς σέ σιτίζω άπόνως.

ΑΡ. 39.—ΕΤΕΡΟΝ.
Τά ίοιά σου πράγματα ή κάρα μου εμφαίνει, 
Τά δ’ άλλα ττς τραπέζης σου δψον έστίν έν γένει, 
Όπόταν είς τήν λήγουσαν δ τόνος καταβαίνη.
Τδ ολον μου ποιον έστίν. έν άκριβολογία, 
Ευρήσεις άσφαλέστατα έν τή μυθολογία.

ΑΡ. 40 — ΑΟΓΟΓΡΙΦΟΣ.
(Charade).

Mon premi* r est une plante, 
Mon second est une plante, 
Mon troisteme est une plante.

AP. 41.- ΕΤΕΡΟΣ
Qui dans 1’adversite ne s’arme de rentier 
Dans I’acces du second se coupe le premier.

ΑΡ. 4·— ΣΥΛΛΑΒΟΓΡΙΦΟΣ
(Mots carres sy llabiques) 1

1 Ούτω καλούσιν οί Γάλλοι τους συλλαβογρίφους καθ’ 
ούς, δύο ή καί πλείονες λέξεις έκ δύο ή καί πλειόνων συλ
λαβών άπαρτιζόμεναι,_ γραφόμεναι οριζοντίως ή μία κά
τωθεν τής έτέρας, έχουσι τοιούτον συνδυασμόν ώστε αί 
πρώται συλλαβαί τών δύο ή καί πλειόνων λέξεων άπαρτί- 
ζουσι τήν πρώτην λέξιν, αί δεύτεραι συλλαβαί τήν δευτέ- 
ραν λέξιν καί ούτω καθεξής.

Παράδειγμα τοιούτου ουλλαβογρίφου έστω τδ έπόμενον.
Ο ra ge

Ra ci ne
Ge ne ve

Κατά τδ παράδειγμα τούτο λυτέος καί δ άνω συλλα
βόγριφος.

Carre syllabiquement. 
Je suis primo vetement, 
Secundo, grand coup de vent, 
Terfio emporlement.
Lecteur, cherche maintenant.

AP. 43 — ΠΑΙΓΝΙΟΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ.
Δύο πατέρες και δύο υιοί μεταβάντες είς τδ κυνήγιον 

έφόνευσαν τρεις λαγωούς. Κατά τήν διανομήν έκαστος έ- 
λαβεν άνά ενα λαγωόν. Πώς εγεινεν ή διανομή ;

Ανώνυμος έπέστειλεν ήμίν τδ επόμενον αίνιγμα :.

'Ως "Ατλας ύλην κοσμικήν φέρων έπί τών ώμων 
Μικρός θεός πλάστης κ’ εγώ ήδη έκ τού μή δντος 
Εργάζομαι νυχθημερόν δημιουργών τδν κόσμον 
Ένφ είμι άπόγονος νεκρού άει διψώντας.

’Ανώνυμος.

Τ.Γ. Είς δν πρώτον άναγγείλης λύσαντα τό αίνιγμά μου 
Μόνον δι’ έπιστολής μου Οά τφ ε’ίπω τ’ όνομά μου.

ό αύτός
Σημ. τής Διευθ. τού «Κόσμου». — Έπειδή τδ αίνιγμα 

έλυσεν ή πρώτη σελις τού έξωφύλλου τού Περιοδικού, πα
ρακαλείται δ ευφυής άνώνυμος πρός ταύτην ν’ άναγγείλη 
τδ όνομα αύτού.

ΑΡ. 44.—ΓΡΙΦΟΣ.


