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ΟΙ ΟΦΕίΣ ΕΝ ΠΑΝΗΓΥΡΕΣΙΝ. — ΟΦΙΟΛΑΤΡΕΙΑ
Παρά τοϊς δχλοις έκείνοις, ών τήν συνείδησιν αμαυροί ςτι
-τοΰ σκότους τής άμαθίας ή έρεβώδης καί άγρια άχλύς, καί
-ή τών προλήψεων καί δεισιδαιμονιών πίστις, τά ζώα; καί δη
•τά άγριώτατα, τά φαρμακευτιχώ-Υατα καθίστανται αντικεί
μενα πανδήμων
πανηγυρεων, είς
-πολλά δέ διαμερί
σματα λατρεύον
ται ώς θεοί, άπολαμβάνοντες θερ
μής καί κτηνώ•δους δντως λα
τρείας. Ή άγριότης τών ηθών, ή
σχεδόν πρωτόγο
νος κατάστασις ίν
-ή αί άπομεμακρυσμέναι του φωτός
τής άληθείας φυ'λαί αύται διάκειν-ται, «ύλόγως ίσως
-δικαιολογούσε τήν
τοιαύτην αύτών
είδωλολατρικήν
εμπάθειαν, ούδέν
•δ ’ άπορον, άν ή
μεγίστη
αύτών
τερψις είναι
ή
μετ’ δφεων άνα-τροφή καί οικείότης, ής δείγματα
•παρέ^ουσιν οί επι·
τηδειοτεροι τών
-άγριων έν ύπαί■θρφ, πλήθοντι εξ
•ομοφύλων καί όμοπίστων.
Ή έναντι «ίκών
παριστφ δύο τοι·
-ουτους
άγριους
Οί δ<ρίίς er
Μαύρους εν πανη
γυρική τελετή έκτελοΰντας διάφορα θεάματα, άληθώς·π«ρί·
έργα άλλά καί φρίκην προξενοΰντα είς τόν Λευκόν εκείνον,
δστις τό πρώτον ήθελεν παραστη θεατής τούτων, δι’ δφεων,
μήκους συνήθως έπτά περίπου ποδών, έχόντων τό δέρμα
χατάστικτον έκ λευκών, κίτρινων, κυανών καί φαιών κηλί-
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δων, μέ την στρογγυλήν κεφαλήν καί τούς άπαισίως λαμ
πυρίζοντας μιχρούς άλλ ’ ύπερμέτρως άνεωγμε'νους οφθαλμούς
των. Περιελίσσονται συρίζοντες περί τούς, βραχίονας καί τά
στήθη των κυρίων των, καί αφού δι’ ελιγμών πολλών π«·
ρισφίγξωσιν, αύτ.ούς, είτα πάλιν ύφέρποντες «ξελέσσονται, ώς
«γύμνασαν αυτούς οί ηρωες τών τελ«τών,
Ειδός τι αυλού καί κυκλικόν τύμπάνον συνοδεύουσιν με
τάς οξείας καί κροταλώδεις ανακρούσεις των τάς ποικίλας
τών δφβων κινήσεις.
"Ετι περιίργοτέρα δμως είναι ή εύλάβεεα μεθ’ής Μαύρων
φυλή τις, λατρεύει ώς ύπερτάτην εν τφ Κόσμω δύναμιν τόν
δφιν τού Silidah, έπιχωριάζοντα έν τοίς ένδοτέρω μεγάλου
ναού παρά τή πόλει τών Σαβών, άπ’αιώνων, κατά τινα
παράδοσιν, ώκοδομημένου. Ό δφις ϊύ.:ος ήτο κατ’ άρχάς ή
θεότης τών -λαών τής "Αρδρας,' καταστάντων δμως -ένεκα
1
τών κακιών των .αναξίων τής προστασίας του τών κατοίκων.
Ό δφις προετίμησεν τούς κατοίκους τοΰ Suidab, μεταβάςέν
λ
φ προέκειτο μάχη
νά συναφθή με
ταξύ τών .δύο έθνώγ, είς τό έτε
«
ρον τών πεδίων
ύπό τά δμματα
τών μελλόντων
πολεμιστών. Οί
κάτοικοι τού Suidah πάραυτα άνήγειραν ναόν-, έν
θα έν πομπή καί
εύλαβεία τόν μ«τεκόμισαν έπί μ«·
ταξίνου τάπητος,
άφιερώθησαν με
γάλα χρηματικά
κεφάλαια πρός α
ξιοπρεπή συντήρησιν αυτού, έξελέγησαν δε Ιερείς
ίνα τόν ύπηρετώσι .
καί νεάνιδες αφιέ
ρωσαν τον βίον
αύτών έν τή πρός
τούτον Λατρεία.
Ό έν Suidab
δφις, δστις Οημειωτέον δέν «ίνε ιο
βόλος, άλλ’ οι
κείας πάντοτε φέ
ρεται, προίσταται
τής καλλιτεχνίας,
έμπορίου, πολέ
μου καί πασών
τών δημοσίων ύπαπηψμή?
ποθέσίων. Ούδεόί
επιτρέπεται, πλήν τοϊς ίερεΰσιν, ούδ’αύτφ τφ βασιλεί νά
«ίσέρχηται «ίς τόν ναόν καί νά άτενίζη τόν θεόν οφιν. Al
προσφοραί εισιν αναρίθμητοι και αξιοσημείωτοι. Δεν σύνίστανταί δ’ αύται,ώς τά wap’ ήμϊν ΐάχμαζα, «ίς αφιερώματα
χρυσού η αργύρου, σχέσιν έχοντα πρός τόν σκοπόν δί’ όν τά
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ύπεβχέθησαν, άλλα παντοϊα πράγματα, δια τας άνάγκας
τών ανθρώπων βεβαίως προορισμένα, -ήκιστα δέ θεών. Υ
φάσματα βαμβάκινα, Ευρωπαϊκά τεχνουργήματα, πίθοι πλή
ρεις οινοπνευμάτων, ποίμνια ολόκληρα άπαρτίζουσι τούς οίονεΐ φόρους τούς είσπραττομενους παρά του ναού.
Όλοι οί έκ τής γενεάς τοϋ ερπετού τούτου δφεις, οίτινες
εισι πολλοί, τιμώνται τά μέγιστα ύφ’ όλων. Ούαί τώ τολμήσαντι νά φονεύση ή καί νά πλήξή καν ενα εξ αύτών. Οχι
μόνον ό δράστης άλλά καί οί.μετ’ αύτοΰ σφάζονται ή καίονται ζώντες.
Λευκοί ύποπέσαντες είς τό θανάσιμου τούτο αμάρτημα έτιμωρήθησαν επίσης άπηνώς. Είς Πορτογάλος, επειδή —ό
Ιερόσυλος! εκλεψεν ένα έξ αύτών,· ίνα έντός κυτίου τον κο
μίση μεθ’ έαυτοΰ, έσφάγη πάραυτα!
Κατ’ έτος δέ μεγάλη γίνεται και επίσημος τελετή εν τω
μεγάλφ ναφ τών Σαβών. "Απας ό λαός τότε προσπίπτει με
τό πρόσωπον κατά γής, καί τήν κεφαλήν έν σποδφ, προ
σευχόμενος τφ έ'ρποντι θεφ. "Ινα δε μή λείψωσι καί τά λε
πτότατα δείγματα τής πίστεως,: έκλίγουσι διά τήν θεότητα
συζύγους νεάνιδάς τινας, αιτινες καθοσιοΰνται αυτφ απο
τρυφεράς ήλικίας, στίζουσαι τό πρόσωπον κατ’ άπομίμησιν
τών κηλίδων του δφεως. Όταν 3ε φθάσωσιν είς ώραν γά
μου, είσάγονται είς τόν ναόν, ένθα ούτος τάς τιμφ δι’έναγκαλισμάτων, συμπληρουμένων τών γαμικών τελετών ύπό τών
έν τη υπηρεσία αύτοΰ ιερέων.
Ταΰτα έν όλίγοις περί τινων παρ’άγρίοις εθών, άτιναοσον
περίεργα είσί, τόσον καί άγνωστα παρ’ ήμϊν.
Αίκ.
ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΑΗΝΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑ
(ΜΕΛΕΤΗ)

ΑΡΧΑΪΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΑΑΟΓΟΣ
(Συνέχεια)

*Ας στραφώμεν πλέον είς τούς αιώνας τής ημιθέου προ
γονικής γενεάς, τής ηρωικής φυλής τοΰ Μιλτιάδου, τοϋ έλληνικόΰ μεγαλείου τοϋ Περικλεούς, τής εύγενοΰς δεσποτείας
τοΰ Αλεξάνδρου.
Άς στρέψωμιν τό βλέμμα όπως άντλήσωμεν ελπίδας έκ
τοΰ μεγάλου τήν θεάς ναοΰ, όστις κεΐται εκεί ύψηλά τεθλα
σμένος ύπό τοΰ βαρβάρου προσκυνητοΰ καί μαυρισμένος ύπό
τοΰ πένθους τής ατυχίας· ατάραχος ώς περίδοίον σκάφος
θαλασσομάχησαν είς τά πελάγη τής Ιστορίας, τό άράμενον
θριάμβους είς τούς ωκεανούς τής δόξης. Έκεϊ, φίλη νεολαία,
άποδος τοΰ σεβαφμοΰ σου · τό φίλημα καί τό προσκύνημα τής
λατρείας σου . ,.
Άναμνησθώμεν τών μαχητών τής δόξης ίν ταϊς παλαίστραις τοϊς άγώσι ταϊς μάχαις, τών καλλιτεχνών, τών φι
λοσόφων, τών νικητών τοΰ Μαραθώνος καί τής Σαλαμίνας,
■τών πιστών τοΰ ’Απόλλωνος καί τής Άθηνάς, τών μαθητών
τοΰ Σωκράτους καί Πλάτωνος,τών ακροατών τοΰ Περικλεούς
καί Δημοσθένους, τών θαυμαστών τοϋ Σοφοκλέους καί Φειδίου, τών στρατιωτών τοΰ Λεωνίδου καί Θεμιστοκλέους,
τών πολιτών τοϋ Σόλωνος καί Λυκούργου, τών έλληνίδων
τής ’Ασπασίας καί Σαπφους καί θέλομεν κατανοήσει όποϊον
λαόν ζητώμεν έλαχίστως νά. μιμηθώμεν,έπί τισι προγόνοιςνά
καύχηθώμεν, είς ποιαν εποχήν νά άνατρέξη ή φαντασία,ήτις
θά καλλυνθή έν τφ αίώνι τοΰ Περικλεούς, έν τφ αίώνι τοΰ
Αλεξάνδρου,
Έκεϊ είς τόν αθάνατον Αλφειόν τής ίεράς Άλτεος, τόν
Ίλισσόν τοϋ ίοστεφοΰς άστεως, τον Εύρώταν τοΰ λακωνι
κού γιγαντοποιείου άς έκπλύνωμεν τήν αισχύνην καί τάς κηλίδας μας, καί τό άφρισμένον κΰμα των ώς άνηλεής δήμιος
ας κατασυντρίψω τά ναυάγια τοΰ κοινωνικού μας βίου.
Έκεϊ, έπί κατασυντριβέντος μεγαλείου θά φέρωσιν είς
τόν νοΰν ήμών τά μεγαλουργήματά του ζωηράς καί γονίμους
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σκέψεις. Ό αναλλοίωτος χαρακτήρ τών νόμων των θα κρατ^.
ήμάς είς σωτήριον ισορροπίαν, καί θά κρατύνη τάς μεγάλεπηβόλους υπέρ έθνίκοϋ μέλλοντος σκέψεις...
...Πλήν, Έλληνες νεολαία,έως πότε μονότονου τό νήμα τής.
ζωής σου θά έκτυλίσσηται; παραμυθίαν καί άκτϊνα έλπίδος
καί χαράς δέν θ’άντλήσιρς άπό τής είκόνος τής φιλτάτης.
πατρίδος; Τήν άθλιότητα τοΰ κοινωνικού οργασμού έως πότε
θά άνέχησαι επί τής ράχεώς σου, σύ ή εύγενής, ή ύπερήφανος εκπροσώπησες τοΰ έθνικοΰ μεγαλείου ; αδυνατείς νά
πατάξης τά τέρατα, άτινα πεοικυκλοΰντά σε άναγκάζουσι
νά ασεβής πρός τήν άτομικήν καί εθνικήν φιλοτιμίαν ; ’Αδυ
νατείς νά κήρυξής άμείλικτον πόλεμον κατά τών άτιμων
εχθρών τών μικροσκοπικών γιγάντων,οίτινες ζητοΰσιν είρηνικώς νά κυριεύσωσιν ό,τι τοϊς' παρέδωκεν άμόλυντον ή νίκη
τών πατέρων μας; Δ»λιάς, Έλληνίς νεολαία, νά εκπλήρω
σής τήν εύγενή καί υψηλήν αποστολήν σου ; Σύ, ήτις ήλθες,
είς τήν γήν διά να παλαίσης πρός τούς δαίμονας τής συμ
φοράς, υποχωρείς πρό τής στιγμής τής δράσεως; Τής πικρίας
τό ύγρόν αδυνατείς νά πίης ύπερηφάνως καί είς τήν κάμινον
τής εθνικής πυρκαϊάς νά ριφθής μετά τής γενναιότητος, ήν
σοί εδώρησαν οί πρόγονοι καί οί πατέρες σου ;
Διατί έρριψας τήν αίματωμένην ασπίδα σου καί ώς άτι-μος φυγάς τοΰ καθήκοντος νά ταπείνωσης τήν αξίαν σου ;
Σύ ! διατί ατρόμητος καί εύτολμος οπλίτης νά ταπεινώσης.
τά όπλα σου, όπως άνάνδρως άποθάνης έν τή αισχύνη τής
ειρήνης; σύ, Έλληνίς νεολαία, νά ασεβής πρός τήν εικόνα,
τών μαρτύρων τοΰ παρελθόντος; ! "Ω! οΐα μορφή τής οδύ
νης ήτις ύψοΰται επί τοΰ ικριώματος τής εθνικής καταπτώσεως, ήτις έπί μαρτυρικού σταυρού έπεκτείνει τά εξυβρισθέντα.
ύπό τής μοίρας μέλη της!
Σύ, νεολαία, νά άποθάνης άτόλμως θέλεις, νά πέσης ώς:
άθλιος νεκρός παρέχων παράδειγμα όλέθριον καί οίκτρόν ; σύ
νά μή αγωνίζεσαι ύπέρ τής τιμής καί τοϋ καθήκοντος, άλλ
ώς άχρηστον άχθος, ώς ευτελές βάρος καί άχρησιμοποίητον
νά μολύνης τήν γήν τής πατρίδος σου ; σύ νά άποκαλήσαι
περιδεής προδότης, σύντροφος τών αιματοβαμμένων ύποστηρικτών τής τυραννίας, ύποστηοικτής τοΰ άτιμου έμπαιγμοΰ
τής πατρίδος διά τής σιωπής σου, καί σύμμαχος τής έπιβούλου ξενοκρατίας διά τής υπομονής σου ; Σύ νά μή συμ
μετέχω τής τύχης τών αθώων θυμάτων, άλλ’ έν τή ζοφερφτής άπαθείας ειρκτή νά μένη στάσιμος ή ύπέρ αύτών συν
δρομή σου; σύ εΐς τάς ψευδείς πόλεις νά φθείρεσαι μέ τά
παράσιτα, άτινα τάς έπλημμύρησαν ;
Τό όνομά σου διατί δέν ακούεται έπί τών αγέρωχων κο
ρυφών τών ορέων μας ύμνούμενον ύπό τής Μούσης ;
Κατορθώματά σου διατί ή σύγχρονος ιστορία νά μή ανα
γράψω είς τάς σελίδας της;
Άπεξενώθης, Έλληνίς νεολαία, μΐ τάς αναμνήσεις τής.
έλευθέρας πατρίδος· θά πράξης τό αύτό καί διά τάς ελπίδας,
τής σκλαβιάς ; . .
("Επεται

τή> τέλος)

Η.

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Έν τώ κοινωνικά ήμών μαρασμώ, καθ
*
ον ή ζωτική ίκμάς άποκρυσταλλοΰται υπό τής αναισθησίας έπί τών βλαστών τής μελλούσης εύζωιας,δροσοβόλος ήδη καί μέ τήν χάριν τής αρχαίας λαμπρότητος πηγή θά έπιχύση είς τήν έκνενευρισμένην μας εποχήν ά-

νακούφισιν.
• Τδ αθάνατον, τδ περιλάλητον τής ελληνικής μεγαλοφυιας δημι
ούργημα, τδ αποτύπωμα παρελθόντος μεγαλείου; τδ απαύγασμα χρυ
σών καί τρισενδόξων αιώνων μετ’ ού πολύ έν τφ ΐοστεφάνιρ άστει
θέλει καί πάλιν μεταφέρει ήμας είς αναμνήσεις, εις περασμένους
χρόνους, καθ’ οΰς ή γωνία τής Μεσογείου ήτο ή βασίλισσα τής οι
κουμένης καί δ τέλειος δεσπότης τοΰ πολιτισμού.
Διά μέσου τής χρονικής σταδιοδρομίας μετ’ εύλ'αβείας παρέδωκεν
ήμϊν ή ευμενής τύχη πολύτιμα τινα κειμήλια τής προγονικής μας
εύκλειας, άναμιμνήσκοντα τήν εποχήν, καθ’ ήν οί θεοί συνεόρταζαν
μετά τών ήρώων καί οί ήμίθεοι μετά τών νυμφών, καθ’ ην η τε~λειότης έν τή πολιτεία, έν τή οικογενειακή γαλήνη, έν τή έξωτε-

..ρική καταστάσει,
θείας βοήθειας.

έν τοϊς πάσιν, έπεσφραγίζετο ύπδ τοΰ τύπου τής
*
■* *

’Απαύγασμα μεγαλοφυιας εκπλησσούσης καί θαυμαστής καλλιτε
χνικής αξίας τό αριστούργημα τοΰ αθανάτου Σοφοκλέους, ή «’Αν
τιγόνη», ή ώραία αΰτη είκών λαοΰ σοφοΰ και καλλιτέχνου μετ’ ού
πολύ άναβιβάζεται έπί τής σκηνής, τής έπί τών ερειπίων τοΰ αρ
χαίου θεάτρου άναγεννηθείσης, καί πρό τών όμμάτων τών ’Αθη
ναίων τής σήμερον εκτυλίσσεται τό περιπαθές τοΰτο δράμα τής άποθεωθείσης παρθένου, ήτις, περιφρονήσασα τδ ανθρώπινον δίκαιον,
-παρεδόθη εις βίαιον θάνατον μαρτυρίου ύπέρ τής θείας δικαιοσύνης.
Ή « Αντιγόνη», δ διαυγέστατος άστήρ έν τή λαμπρά δημιουρ
γική πλειάδι τοΰ Σοφοκλέους, παρεχει ήμϊν πιστόν τύπον τής ύ
πέρ τοΰ ίεροΰ καθήκοντος ύπερήφάνου έθελοθυσίας, ήν δέν ίσχυσαν
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νά αποτρέψωσιν ή αυστηρότης βασιλικών αποφάσεων, έν τώμέσιρ
τών ακάθεκτων ανθρωπίνων παθών.
Ή « ’Αντιγόνη» αποτελεί τδν κανόνα τής ελληνικής τραγωδίας.
Έν αυτή ή εύγενής νεανις διά τής εύσεβοΰς αύτής θυσίας ύπέο
τοΰ πεφιλημένου άδελφοΰ καταρρίπτει τό ζιφος τοΰ άνθρωπίνου νό
μου, οπερ ό δυνάστης Κρέων έσειεν ύπέρ τήν κεφαλήν της. Μετά
τής αύταδέλφου ’Ισμήνης όμοΰ έποτίσθησαν τήν πικρίαν τών συμ
φορών καί έν εύαρίθμοις έτεσι διήλθον άνευ νέας δοκιμασίας, Ή ’Ι
σμήνη, κόρη εύγενής καί αδελφή πραεΐα, μέ τήν αδυναμίαν τόΰ φυ
λού της,διακρίνεται έπί άγνότητι γυναικείου χαρακτήρος, ή δέ 'Αν
τιγόνη, ύπερήφανος, ισχυρά,.πλήρης θάρρους καί καρτερίας, παρηκολούθησε τόν δυστυχή πατέρα έν τή μοιραίοι έξορίμ, ένδυθεΐσα τήν
•στολήν τής έπαίτιδος χάριν αύτοΰ, δν καί είδεν άποθνήσκοντα έν
-' ταϊς παρθενικαίς της άγκάλαις.

Μετά στοργής εγκαρδίου θάπτει τήν τάλαιναν μητέρα της, οτε
νέα συμφορά επιπίπτει κατ’ αύτής. Οί δύο αδελφοί της άλληλοσφάζονται, χαί δ μέν θάπτεται ώς πρόμαχος τή πατρίδι, ό δ’ ετερος,
άχλαυστος, άταφος, ρίπτεται βορά τών κυνών.
Ή άδελφική καρδία συγχινείται, ή τρυφερά ’Αντιγόνη συναισθά
νεται τδ πρός τόν αύτάδελφον καθήκον, άναλογίζεται τδμέγεθος τής
άποφάσεως τσΰ θείου της Κρέοντος καί θαρραλέως πορεύεται, δπως
τδν φίλτατον αδελφόν μή στερήση τιμητικοΰ ένταφιασμοΰ.
Έν τή εύαισθήτω τής παρθένου καρδίμ βαθέως ένεχαράχθη ή
• πρδς τούς οικείους άφοσίωσις καί ή συναίσθησις τής αλγεινής αύτών
δυστυχίας.
Φύλακες πέριξ τοΰ.πτώματος τοΰ Πολυνείκους άγρύπνως φύλάσσουσι· ζών δέ θά έθάπτετο, οστις ήθελε τολμήσει νά καλύψη τόν

• δυστυχή νεκρόν διά του χώματος !
Τδ λυκαυγές μέ τήν ροδίζουσαν άμφίεσίν του έπεφαίνετο, ότε ή
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Αντιγόνη καλεί έκ τών Καδμείων μεγάρων τήν αύτάδελφον, δπως
αίτηση τήν είς τήν εύγενή άπόφασιν σόμπραξίν της. Ή ‘Ισμήνη,
άναλογιζομένη τό μέγεθος τής άποφάσεως, δειλιά καί πρό τοΰ βα
σιλικού σκήπτρου λησμονεί τόν αδελφόν. . . .
Ή κακοδαιμονία τοΰ βασιλικοί! τούτου γένους καί πάλιν περι
βάλλει διά διχοστασίας τά μέλη αύτοΰ· τά πάντα αφανίζονται έν
τφ ζόφιρ τοΰ πεπρωμένου.... Τά δπλα ήδη στίλβουσιν, αΐ σάλπιγ
γες τοΰ άνακτος ήχοΰσιν περί τάς έπταπύλους Θήβας καί οί ήρωες
απέναντι άλλήλων: ίστανται....... Πλήν ο κίνδυνος αφανίζεται καί ή
πόλις τοΰ Κάδμου ψάλλει τά επινίκια- ή ύπεροψία τών έχθρών καθεύδει ήδη έπί τών νεκρών των.
Οί άρχοντες συνέρχονται πρός θυσίαν έν τή Άκροπόλει καί πρδς
στιγμήν επιλαθόμενοι τών αλγεινών συμβάντων έξύμνουν τούς »ρο• στάτας θεούς. ...
Άλλ’ ή ’Αντιγόνη, άνευ αδελφικής βοήθειας θάψασα τδν πεφιλημένον νεκρόν, προαάγεται ήδη πρδ τοΰ βασιλέως, συλληφθεΐσα
ύπδ τών φυλάκων. Δι’ ύπερηφάνων καί μεγαλοπρεπών λόγων
: ομολογεί τήν ίεράν αύτής πραζιν καί επικαλείται, τήν συνδρομήν
τών θείων νόμων. Ό αυστηρός δμως άναξ επισκιάζει ήδη τήν αΐ• γλην τοΰ αξιώματος αύτοΰ ύπδ τοΰ πάθους καί παραχρήμα έξαγγέλλει εΐς τήν ήρωίδα τήν άναμένουσαν αύτήν τιμωρίαν.
Ή ’Ισμήνη ήδη συνερχομένη, ζητεί νά έξιλεωθή, προσφέρουσα

έαυτήν, δπως συμμετάσ^η τής ποινής. Ό προσφιλής υϊδς πειραται
νά μαλάξη τήν βασιλικήν τοΰ πατρδς καρδίαν, ΰποδηλών τήν εύ
χήν τής πόλεως, και πρδ τής λατρευτής του μνηστής, τής ’Αντι
γόνης, προσπαθεί νά διεγείρη αναμνήσεις οικογενειακών καθηκόντων
εΐς τδν αυστηρόν πατέρα καί άναμετρά τδν νέον όλεθρον, δστις έ·
πέπρωτο καί νΰν νά έπιπέση ύπό άπηνοΰς μοίρας κατά τής άτυχοΰς οικογένειας!
Ή ύπερήφανος ήρωίς περιφρονήσασα τάς πρδς σωτηρίαν της πα
ρακλήσεις, βαρυαλγοΰσα χωρεϊ πρός τδ μοιραϊον τέλος.
Ό Χορός τών γερόντων πειραται καί πάλιν νά σώση τδ τελευταϊον θΰμα τοΰ βασιλικού οίκου καί προλάβη τήν άπώλειαν τής
παρθένου έν τή κληρονομική άκαταπονήτιρ συμφορά, πλήν είς
ιμάτην!
Ό γηραιός Τειρεσίας, γνούς τήν έπικειμένην δυστυχίαν, σπεύδει
δπως άποτρέψη τόν άνακτα άπδ τοΰ μελετωμένου· πλήν καί αύτός
δ πρεσβύτης μάντις άποπέμπεται μέ τάς αίσχίστας τών ύβρεων,
-καί δή, δτι έδεκάσθη ύπδ τών αντιπάλων. Ό τυφλός γέρων τότε
-ετίφανίζει τήν εικόνα τοΰ μέλλοντος, έκπροσωπών τήν θείαν βού-
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λησιν, καί κηρύττει τδ οτυγερδν πεπρωμένου εις δ θά έρρίπτετο δ
Κρέων, καί τέλος ύπδ τδ βάρος τών ύπδ τοΰ ήγεμόνος ύβρεων
απέρχεται, έκδηλώσας καί προσωπικήν πρδς εκείνον απέχθειαν.
Ό Κρέων, γνοΰς τήν πλάνην του,είς ήν άσυνέτως άνεμίχθη,σπεύ
δει νά θάψη τδν Πολυνείκην καί σώζων τήν Αντιγόνην νά έ£ευμενιση τούς θεούς. Πλήν βαρύς ό όγκος τής πανωλεθρίας έκρήγνυται
επί τής ψυχής του. Τδ πτώμα του νεκροΰ θάπτεται, άλλ' ή ήρωίς
δέν σώζεται καί συμπαρασύρει εΐς τήν μοιραίαν τιμωρίαν καί τδν
προσφιλή μνηστήρα της, δστις μάτην ζητήσας δι’ αύτήν τδ έλεος
τοΰ πατρός, ακολουθεί τήν φιλτάτην του, αυτοκτςνών έπί του νωποΰ τάφου της.
Ό Κρέων ήδη δυστυχής θείται- τά δεινά αυτοπροσώπως, τά τιτρώσκοντμ τήν πατρικήν του καρδίαν και κομίζει τδν νεκρόν τοΰ
υίοΰ είς τήν άκρόπολιν, ένθα θρηνεί τδ φοβερόν δράμα, οΰ ΰπήοξεν δ ήρως.
Είς τούς κοπετούς διά τδν προσφιλή υιόν νέα συμφορά ενσκήπτει
καί ενώνει ήδη έν τή θρηνφδία του πατρδς τήν απελπισίαν συζύ
γου. Ή βασίλισσα ακολουθεί εΐς τδν τάφον τδν έαυτής παϊδα !
'Υπό τοιαύτας περιπέτειας και αλλεπαλλήλους συμφοράς ό Κρέων
.επικαλείται τήν ύστάτην έλπίοα, τήν τελευταίαν εύχήν. .... τδν
θάνατον.
Καί ήδη ή πόλις, τδ άστυ τών Θηβών, ειδεν έφορμώντα κατ’αύ»
τοΰ τά ίδια τέκνα, τους ίδιους του ήρωας.
*
* *

Πανταχοΰ έν τή άθανάτω τραγωδίμ έπιφαίνεται τό δημιουργι
κόν, τδ επινοητικόν, τδ τελείως καλλιτεχνικόν πνεύμα τοΰ ένδόξοι»
ποίητοΰ. 01 χαρακτήρες σαφώς εκτετυπωμένοι παριστώσιν εικόνα
ανθρωπίνων μορφών και τά πρόσωπα τής δράσεως είναι πεπροικισμένα
ύπδ γενναίας ψυχής, υπό μεγαλείου καί μεγαλοπρεπείας.
Ή γλώσσα άνταξία τών ήρώων και τών ημιθέων τής εποχής.
Πάσαι αί φράσεις πλήρεις θέρμης και πρότυπα υψηλής ρητορείας
*
αί
διηγήσεις,οι ρυθμοί, οί διάλογοι, διευθυνόμενοι ύπδ τής λεπτότητος

καί τής αίσθήσεως τοΰ καλοΰ. Τά δέ χορικά είναι ή «καλλιπρεπεστάτη δημιουργία τής ελληνικής λυρικής ποιήσεως». Έν αύτοϊς
βλέπομεν ζωγραφούμενον τό έδαφος τών συμφορών, τήν ανθρώπινη»
δύναμιν έν τφ ήθικώ αύτής σάλιρ, τήν δυστυχίαν ολοκλήρου γέ
νους ύποκόπτοντος τή ειμαρμένη καί τόν ύπερήφανον δεσπότην βαδίζοντα είς τδνίδιον όλεθρον, τέλος δέ τήν παραίνεσιν πρδς σωφρο
σύνην και θεοφοβίαν.
Ό Κρέων παριστά άνθρωπον σοφόν είς τδ κρίνειν τους άλλους και
πίπτοντα εΐς’πλάνηνπρδς έαυτόν κοσμείται ύπδ σοφωτάτων εννοιών
καί κατέχει τάς βελτίστας βουλάς καί χρηστάς, άλλ’ επιμένει είς
τυχοΰσαν απόφασιν, κωφεύει είς τούς οίκτους καί δημιουργεί νέαν
αφορμήν περιπλοκών. . .. Διό έτυχε σκληρϊς τιμωρίας.
Ή ‘Αντιγόνη βαδίζουσα έπί τοΰ εδάφους- τών θείων νόμων πα·
ρίσταται μετά καθηγιασμένου μεγαλείου, έπιδεικνύουσα ύπερθάλλοντα ζήλον, καθιστά αλγεινήν τήν έμφάνισιν αύτής, ένώ ή στάσις
αύτής είναι μεγαλοπρεπής- δέν υπεκφεύγει τής ποινής οικογενειακής
μοίρας καί ή παράβασις τόΰ βασιλικού αξιώματος επιβαρύνει αύτήν. Περιεφρόνησε τδν βασιλέα, άλλ’ ικανοποίησε τούς θεούς, παρορά διαταγήν έπιγείου ήγεμόνος, όπως σεβασθή τής θεότητος τδ
κέλευσμα. Άπαρνεϊται τδν θειον αύτής, τόν προστάτην, τόν άρίοντα τοΰ οίκου της, όπως τό καθήκον πρός τδν αύτάδελφον εκτε
*
έση- θέτει αύτόν είς τόν τάφον νεκρόν καί τδν ακολουθεί ζώσα,ένώ
δ καλός Α'ίμων γίνεται θΰμα της, καί ή ώραία Ευρυδίκη δέν απο

στερεί τόν πεφιλν^εενον υιόν τής μητρικής της στοργής. .. Τους συν
οδεύει- εΐς τά βασίλεια τοΰ Πλούτωνος.

*
♦ *
Τοιαύτηένσυντόμω ή ύπόθεσις τοΰ Σοφοκλείου αριστουργήματος.
Τό δράμα·;οΰτο, τδ έξοχώτατον τής θέίας τέχνης έργον, μετ’ ού
πολύ θά διδαχθή πιθανώς άπό τής σκηνής τοΰ ν. θεάτρου ύπδ τοΰ

Άρχαϊκοϋ ΣνΛ.Ιιίγου, τοϋ εΐς τήν άοχαίαν εύκλειαν στρέφοντος τδ
βλέμμα καί έκειθεν άντλώντος έλπίδας, τοΰ μόνου δέ, ώς γνωστόν,
σοέαροΰ φοιτ. σωματείου έκ τών έκάστοτε ίδρυομένων ημερόβιων
ομίλων.
'Η παράστασις θά τελεσθή έν πανηγυρική τελετή καί θά φέρη
εθνικόν χαρακτήρα.
Τά χβρίκά θά ψάλη δ‘μελοδραματικός θίασος, πολυτελέστατα δέ·
ενδύματα, έπί τούτω άλλοτε κατασκευασθέντα καί πλούσια σκηνικά

θά σμοτείνωσιν είς τήν ολην μεγαλοπρέπειαν.

Η-

Τετραέτις κόρη αγαπά μετ’ άφοσιώσεως τήν μητέρα της,
καί πρός .άπόδειξιν τήν έναγκαλίζεται, τήν φιλεϊ καί τήν θω
πεύει- είτα δέ αποτεινόμενη μετ’ένθουσιασμοΰ πρός τόν πα
τέρα της.
— Μπαμπά, τφ λέγει, πώς τό κατάλαβες ότι αύτήν τή»
μητέρα ήθελα, καί μοδ τήν έφερες;
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Η ΦΥΣΙΣ

Η ΦΥΣΙΣ

Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΣΤΗΡ

"Ε λοιπόν, ό Κυπριανός δέν ίξεπλάγη ποσώς ίπί τφ φαενομένφ τούτφ άλλά τό εΰρεν όλως φυσικόν. Είχεν ϊδει τόσα
Ή
πολλά καθ’ύπνον, κατά τό διάστημα τής παρελθούσης νυκτόςΓ
Τοΰτο, τφ έφάνη άπλουστάτη συνέπεια τής ψυχικής του πα
Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
ραζάλης.
(Μυθιστορία ΙΟίΔΐόΓ ΒΕΡΝ. — Μετά^κσις A. I. Κ )
— Δέν εισθε καθόλου εύγενής, κυρία· στρουθοκάμηλος ! ά
(Συνέχεια- ίδε προηγοόμ. φύλλον)
πήντησε. Μέ ποιον δικαίωμα μοΰ όμιλείτε είς τόν ενικόν ;
Ώμίλει μέ τόν ξηρόν εκείνον τόνον, τόν έπιπληκτικόν, τδν
Τότε Ηρξατο δι
* αύτόν -παράδοξος περίοδος ήμιϋπνίας, ίδιάζοντα είς τούς πυρέσσοντας, καί δστις ούδεμίαν- άφινεν
πυρετοί», παραληρημάτων, καθ’ήν· όλαι αί αντιλήψεις συνε- αμφιβολίαν περί τής καταστάσεώς του, δι ’ ήν ή στρουθοκά
χέοντο, καθ’ήν ό χρόνος, τό διάστημα, αί αποστάσεις, ούδέν μηλος έφάνη βαθεως συγκεκιν.ημένη.
; είχον τό πραγματικόν. ΤΗτο ,ήμέρα ή νύξ, ήλιος ή βροχή ;
— Ό Κυπριανός!..·, ό φίλος.μου !.... Είναι ασθενής καί
είχον παρέλθη δώδεκα ώραι ή εξήκοντα ; Έζη άκόμη ή ολομόναχος έν τή έρήμφ ταύτη ! άνέκραξε γονυπετοϋσα πρόμάλλον ητο νεκρός ; Ούδέν τούτων έγνώριζε πλέον. Τά χα- αύτοΰ.
ρίεντα όνειρα καί οί φοβεροί έφιάλτα’ι διεδέχοντο άλληλα
Τοΰτο ήτο φαινόμενου φυσιολογικόν, όχι όλιγώτερον έκ
άδιακόπως εν τφ θεάτρφ τής φαντασίας του. όί Παρίσιοι, ή ρυθμου τοϋ χαρίσματος τής λαλιάς διά τό μακρόταρσου, δι
Μεταλλουργική σχολή, ή πατρική εστία, τό ύποστατικόν τοϋ ότι ή γονυκλισία είναι κίυησις, ήτις τοΐς είναι συνήθως άπηΒανδεργάατ-Κόπζ, ή δεσποινίς Ούάτκινς, ό ’Αννίβας Παν- γορευμένη ύπό τής φύσεως. Άλλ’ ό Κυπριανός εν μέσφ τοΰ·
ταλάκης, ο ’Ιλτων, ό Φρίεδελ καί αί λεγεώνες τών έλεφάν- πυρετού, έμενεν άπαθής. Εύρε μάλιστα όλως άπλοΰν, ότι μία
των, ό Ματακΐτ καί αί πτήσεις τών πτηνών διανεμημένων στρουθοκάμηλος-έλαβε ύπό τήν άριστεράν της πτέρυγα, δερεπί άπεράντου ούρανοϋ, όλαι αί rαναμνήσεις,
..... ' · ·
όλαι τά συναι- ματίνην σικύαν πλήρη δροσερού ΰδατος; κυαθίσκον κονιάκ,
σθήματα, όλαι αί αντιπάθειας
καί ότι προσήγγισεν τό στόμιονόλαι αί -τρυφερότητες, συνεκοούαύτοΰ είς τά χείλη του.
οντο εν τφ έγκεφάλφ του, ώς
Τό μόνον όπερ ηρξατο νά τόν
έν μάχη άσυναρτήτφ. Είς τά
έκπλήσση ήτο όταν τό παράδο
δημιουργήματα ταΰτα τοΰ πυξον ζώον άνηγερθη ίνα ρίψη,
ρετοϋ ήρχοντο ένίοτε νά προ·
κατά γής είδος τι χελωνίων,έπι·.
στεθώσι καί εντυπώσεις έξωτετραπέζια σκεύη έκ πτερών ινδι
ρικαί. "Ο,τι ίδίως υπήρξε τρο
κού έρωδιοΰ, άτινα έφαίνοντομερόν, ητο ότι έν μέσφ θνέλώς νά ήσαν τό φυσικόν πτέρω
• λης έξ ύλακών τών θωών, νιαμα, είτα μακρύν λαιμόν, ύπερ
ουρισμάτων τών τίγρεων, μυ
κείμενου κεφαλής πτηνοΰ. Καί.
κτηρισμών τών υαινών, ό ασθε
τότε, άπογυμνουμένη τών δα
νής άσυνειδήτως παρηκολούθει
νείων κοσμημάτων της,ή στρου
μϊτα κόπου τό μυθιστόρημα τών
θοκάμηλος έδείχθη αύτφ μέ τάπαραληρημάτων του, καί έπί·
χαρακτηριστικά μεγαλοσώμουστευσεν ότι ήκουσε πυροβολι
άνδρός, ύγιοΰς, ισχυρού, όστις.
σμόν, . δν ειτα έπηκ
*λούθησεν
δέν ήτο άλλος ή ό Φαραμόνδος
άκρα σιγή. Είταή καταχθόνιος
Βαρτές, μέγας κυνηγός ενώπιον
συναυλία έπανελήφθη ζωηρότε
θεοΰ κάί άνθρώπων.
ρα, ΐνα διαρκέση μέχρι τής,ή— "Ε ! ναί ί έγώ είμαι! άνέ
αέρας.
κραξεν ό Φαραμόνδος. Δέν άΆναμφιβόλως, κατά τήν αύ·
νεγνώρισαζ λοιπόν τήν φωνήν
ταπάτην ταύτην ό Κυπριανός
μου είς τάς πρώτας λέξεις, άς
θά περϊέπιπτε, χωρίς νά τό ένσοί άπηύθυνον ; . . . Έξεπλάνόηση, .έκ τοϋ πυρετοϋ είς αίω,γης έπί τή παραδόξφ ένδυμανίαν άνάπαυσιν, έάν συμβάν πα·
σιγ μού) ... Είναι τοΰτο στρα-.
ραδοξότατον, άλλόκοτον, κατά
τήγημα όπερ ΐδανείσθην άπα
τά φαινόμενα δέν ήρχετο ·νά
τούς Κάφρους, ΐνα δυνηθώ νά
παρεντιθή έξ απροόπτου εις τήν
πλησιάσω τάς αληθείς στρουθο
φυσικήν·τών πραγμάτων έξέκαμήλους καί τάς έλκύσωεύκο—
λιξιν.
λώτερον!... Άλλά άς όμιλήΕύρέθη αίφκης αί<ύροόμενος (σελ. 118). .
Τής πρωίας έπελθούσης, δέν
σωμεν περί σοΰ, πτωχέ μου φίέβρεχε πλέον ό ήλιος ήτο ήδη αρκετά ύψωμένός έν τφ όρί? λε!... Πώς εύρίσκεσαι έδώ, άσθενής καί έγκαταλελεεμμένος ς
ζοντι· Ό Κυπριανός ήνοιξε τούς οφθαλμούς. Παρετήρησεν, . . . Είναι αΰτη ή μεγίστη περιπέτεια ήν παρατήρησα
άλλ’άνευ περιεργίας, στρουθοκάμηλόν τινα υψηλού άναστή· περιπλανώμενος είς τά μέρη ταΰτα, άγνοώ δέ πώς έπέρασες.
ματος, ήτις-πλησίασασα. πρός αύτόν, έστη πρό δύο ή τριών εις τόν τόπον τούτον I
βημάτων.
.
Ό Κυπριανός μή ών σχεδόν είς θέσιν νά συνδιαλεχθή, δέν—·Δέν εινε αΰτη ή στρουθοκάμηλος τοϋ Ματακΐτ; ήρώ- ήδυνήθη νά δώση είς τον φίλον του ή ενδείξεις λίαν συνοπτιτησεν έαυτόν,'· έμμένων πάντοτε εΐς τήν σταθεράν ταύτην κάςδι’ έαυτόν. Άλλως τε, ό Φαραμόνδος Βαρτές, κατανοών
ιδέαν.
ότι τό μάλλον έπείγον ήτο νά προσδώση τφάσθενεϊ βοήθειας
Τόμακρόταρσον τοΰτο πτηνόν ήτο εκείνο όπερ αύτοπροσώ- αΐτινες τφ έλειπαν μέχρι τής ώρας έκείνης, ηρξατο νά τόν νο—
πως έπεφορτίσθη νά τφ άποκριθή—-καί δπερ τφ άπήντησεν σηλ-εύη, όσον τφ ήτο δυνατόν κάλλιον.
είς καθαράν Γαλλικήν.
Τήν τής έρημίας πείραν είχεν ήδη μακράν ό τολμηρός
«Δέν άπατώμαι!...... ό Κυπριανός Μερέ!........... Δυστυχή κυνηγός καί είχε διδαχθή παρά τών Κάφρων μέθοδόν τινα
μου σύντροφε, τίς κακός δαίμων σέ'έφερεν έδώ ;»
θεραπείας εκτάκτου δραστικότητος διά τόν έλειογενή πυρε
Στρουθοκάμηλος ομιλούσα Γαλλιστί, στρουθοκάμηλος γνω· τόν, ύφ’ου είχε προσβληθή ό άτυχης σύντροφός του·
ρίζουσα τό όνομά του, τοΰτο ήτο βεβαίως άφορμή νά έκΌ Φαραμόνδος Βαρτές λοιπόν ηρξατο όρύσσων έν τφ
πληχθήτιςδιά τήν έκτακτον, εύφυίαν καίτό ήσυχον τοϋνοός. έδάφει λάκκον, δν έπλήρωσεν εκ ξύλων. Τά ξύλα ταΰτα

I

όταν ήνήφθησαν καί κατηναλώθησαν, άμέσως μετασχημά
τισαν τόν λάκκον είς άληθή κλίβανον. Ό Φαραμάνδος Βαρ
τές άπέθεσεν εκεί τον Κυπριανόν, άφοΰ τόν περιετύλιξε
μετά προσοχής, είς τρόπον ώστε νά μή μένη έξω ή μόνον ή
κεφαλή. Δύο λεπτά δέν παρήλθον καί άφθονος έφίδρωσις διεδηλώθη ήδη — έφίδρωσις ήν ό αυτοσχέδιος δόκτωρ έσχε τήν
φροντίδα νά έπισπεύση διά πέντε ή 'έξ φλυτζανίων πτισάνης,
ήν παρεσκεύασεν έκ βοτάνων, γνωστών αύτφ.
‘Ο Κυπριανός δέν ήργησε ν’ άποκοιμηθή εν τφ κλιβάνφ
έκείνω αρκούντως.
Άμα τή δύσει τοΰ ήλιου, οτε ήνόιξε τούς οφθαλμούς, ό
άσθενής ήσθάνθη έαυτόν τόσον προδήλως άνακουφισθέντα,
ώστε έζήτησε νά φάγη. Ό πολυμήχανος φίλος του είχε δι ’
όλα πρόχειρον ετοιμότητα. Τφ προσέφερεν άμέσως εξαίρετου
ζωμόν, όπερ είχεν άπαρτίσς» έκ τών τρυφερωτέρων θηραμά
των τοΰ κυνηγίου του καί εκ τινων ριζών διαφόρων ειδών.
Πτέρυξ ψητής ώτίδος, εν κύπελλον ΰδατος μετά κονιάκ,
συνεπλήρουν το δείπνου έκεϊνο, όπερ έδωσε δύναμίν τινα τφ
Κυπριανφ καί άνεκούφισε τόν έγκέφαλόν του έκ τών καπνών
οϊτινες τόν έσκότιζον.
Μίαν ώραν περίπου βραδύτερον άπό τοΰ άναρρωτικοδ γεύ
ματος, ό Φαραμόνδος Βαρτές δεόντως καί ούτος γευματίσας
έκάθισε παρά τφ νεαρφ μηχανικφ, καί τφ διηγήθη πώς εύ• ρέθη έκεϊ, ολομόναχος-, ΰπό τόν περίεργον εκείνον ιματισμόν.
«Γνωρίζεις, τφ είπε,πόσον είμαι ίκανός ΐνα δοκιμάζω νέου
κυνήγιον 1 Λοιπόν, έφόνευσα, άπό εξ μηνών, τόσους ελέ
φαντας, ονάγρους, καμηλοπαρδάλεις, λέοντας καί άλλα εϊδη
παντός τριχώματος καί πτιλώματος, —χωρίς
αποσιω
πήσω άετόν θηριώδη, όστις είναι ή ύπερηφάνεια όλης τής
συλλογής μου —όσους ή φαντασία μου ονειροπολεί άπό τινων
ημερών, ΐνα ποικίλω τάς κυνηγετικής μου άπολαύσεις! Μέ
χρι τοΰδε δέν ταξειδεύω ή παρακολουθούμενος ύπό τών Βασ·
σούτων μου — τριακοντάδα τολμηρών παλληκαρίων, ούς πλη
ρώνω άντί φιαλιδίου grains de verre κατά μήνα, όπερ ούτοι
χύνουσιν είς τό πΰρ χάριν τών κυρίων των. ’Εσχάτως έφιλο
*
ξενηθην παρά τφ Τονάγιιρ, τφ μεγάλφ άρχηγφ τοΰ τόπου
τούτου, καί επί τφ λόγφ όπως έπιιύχω παρ’αύτοΰ τό δι
καίωμα νά κυνηγήσω έπί τών ύπ’ αύτόν γαιών, — δικαίωμα
ούτινος είναι ζηλότυπος, ώς Σκώτος λόρδος—συνήνεσα νά
τφ δανείσω τούς Βασσούτους μου μέ τέσσαρα τυφέκια δε’
εκστρατείαν τινα, ήν έσκόπει νά κάμη εναντίον γείτονός τί
νος, ό εξοπλισμός ούτος τόν κατέστησε ολως άήττητον καί
κατήγάγε κατά τοΰ εχθρού του θρίαμβον έκ τών επιφανεστέρων. Ώς έκ τούτου, φιλία μεγάλη, ήν έπεσφραγίσαμεν δι’
άνταλλαγής αίματος, τ. 1·
άμοιβαίως εκ νυγ
μού, όν έκάμαμεν είς τόν πήχυν τοΰ βραχίονας ! Οΰτω εφε
ξής, μεταξύ Τονάγια καί έμοΰ, ύπάρχει δεσμός εν τε τή
ζωή καί τφ θανάτφ! Βέβαιος ότι δέν θά μέ ανησυχήσουν
τοΰ λοιποΰ καθ ’ δλην τήν έκτασιν τών κτήσεών του, προχθές
άνεχώρησα διά κυνήγιον τίγρεων καί στρουθοκαμήλων. Ώς
πρός τάς τίγρεις, έλαβα τήν εύχαρίστησιν νά φονεύσω μίαν
χθες τό έσπέρας, καί έκπλήσσωμαι μάλιστα πώς δέν ήκουσες
τόν θόρυβον, δστις προηγήθη τοΰ κατορθώματος. Φαντάσθητι, είχον έμπήξη μίαν σκιάδα, πλησίον σκελετού βουβά
λου, χθές φονευθέντος, έπί τή άρκούντως βασίμφ έλπίδι νά
ΐδω φθάνουσαν εν μέσφ τής νυκτός τήν τίγριν τών ονείρων
μου! Πράγματι, ή κυρία δέν έλειψε νά ελθη είς συνάντησιν,
έλκυσθεΐσα έκτής οσμής τοΰ νωπού κρέατος, άλλά δυστυχώς
διακόσιοι ή τριακόσιοι θώες, ΰαιναι καί τίγρεις έσκέφθησαντό αυτό, όπερ κ* εκείνη! Ώς έκ τούτου, συναυλία έκ τών
παραχορδωτέρων θά έφθασε βεβαίως μέχρι βοΰ !
— Νομίζω ότι τήν ήκουσά! άπήντησεν ό Κυπριανός.
’Επίσης ένόμισα ότι έδίδετοαΰτη πρός τιμήν σου !
, — Ποσώς, καλέ μου φίλε! άνέκραξεν 0 Βάρτές· ήτο πρός
τιμήν τοΰ σκελετού τοΰ βουβάλου, είς τό βάθος τής κοιλάδος ταύτης ήν βλέπεις διανοιγομένην πρόςτά δεξιά. "Οταν
ή ημέρα άνατείλη δέν θά άπομείνη άλλο ή τά οστά τοΰ
πελωρίου μυρηκαστικοΰ ! Θά σοΰ τό δείξω ! Είναι λαμπρόν
έργον άνατομίας! ... θά ϊδης επίσης τήν τίγριν μου, το

ωραιότατου ζώον έξ όσων κατεβαλον, άφ’ής ήλθον νά κυνηγετήσω έν ’Αφρική! Τήν έχω ήδη έκδάρει καί ή δορά ξη
ραίνεται όλοέν έπί τίνος δένδρου I
— Άλλά πρός τί ή μεταμφίισις αύτη ήν φέρετε τήν πρωίαν
ταύτην; ήρώτησεν ό Κυπριανός.
— Αύτό είναι ένδυμα στρουθοκαμήλου. "Οπως σάς ειπον,
οί Κάφροι μεταχειρίζονται συχνά τό τέχνασμα τοΰτο Ινα
πλησιάζωσι τά μακρόταρσα αύτά πτηνά,ατινα εισι πολύ δύσ
πιστα καί πολύ δύσκολον είναι νά συλλαμβάνωνται άνευ τοΰ
τεχνάσματος τούτου !.. θα μοί απάντησης ότι έχω τό περίφημον επαναληπτικόν μου ! ·. Είναι αληθές, αλλά τι τά θέ
λεις ! Ή φαντασία μέ μετέβαλι είς κυνηγόν κατά τόν Κα·
φρικόν συρμόν, καί τοΰτο μοί παρέσχε το πλεονέκτημα να σε
συναντήσω λίαν έπικαίρως, δέν έχει ούτω ;
— Πολύ έπικαίρως, τή άληθεία, Φαραμόνδε!. . Πιστεύω
ότι άνευ σοΰ, δέν θά ήμην πλέον εν τφ κόσμφ τουτφ ! απήντησεν 0 Κυπριανός σφίγγων έγκαρδίως τήν χιΐρα τού φί
λου του.
(Άκολουβεϊ)

Ή

. ΓΤΝΑΓΚΟΣ ΦΙΛΑΡΕΣΚΕΙΑ
('ίστορινΛν Διήγην-α)

,

— Ναί, τέκνον μου, έάν συγκατίθεμαι είς τό συνοικεσίου
τοΰτο, θά είπή ότι θά ήσαι εύτυχής. Συμφωνείς Όλγα ;
---- Ναί πάτερ.
—. Έν τούτοις. . . έάν ίχης καμμίαν άντίρρησιν. . .
Όχι, πάτερ.
__ Ό άνθυπολοχαγός κ. Αριστομένης Π.. . μοΰ φαίνε
ται έχει μέλλον. ..
— Ναί πάτερ.
— Είναι εύγενής, μεμορφωμένος . . - καλός . . .
— Ναί, πατερ.
— Καί έχει φρονήματα εντελώς στρατιωτικά, δυνάμενα
μίαν ημέραν ν’άνυψώσωσιν αυτόν εες βαθμίδα. . .
Πλήν ή Όλγα, ήτις άπ’ αρχής τού. προγεύματος ήνοιγε
μόνον τό στόμα διά νά εξπη ναί πάτερ η οχι πάτερ, έμειδίασε ένταΰθα ολίγον, όπερ άντιληφθείς ό συνταγματάρχης
πατήρ της·
— Βεβαίως, εξηκολούθησεν, μετ’εντάσεως ούτος, έχει
μέλλον εύρύ, καί θ’άνέλθη ταχέως τάς υψίστας βαθμίδας τού
στρατού μας, χωρίς νά λησμονώμεν ότι ή πρακτική είναι ε
κείνη καί ούχί ή θεωρία, ήτις άναδεικνύει τόν στρατιωτικόν
χαρακτήρα. Καλός στρατιώτης είναι, τέκνον μου, έκιϊνος,
δστις καθ’ όλον τό στάδιόν του ποιεί χρήσιντών όπλων του,
ένφ ταύτοχρόνως άπομάσσει τόν ιδρώτα του, καί ούχί ό
τυρβάζων έν τοϊς καφφείοις, πλατείαις καί συναναστροφές.
Προχθές ένφ μέ παρεκάλει νά τοΰ διηγηθώ τό επεισόδιον τής
σημαίας.... ενθυμείσαι Όλγα...
— Ναί,πάτερ, άπήντησε αύτη. διακόπτουσα άμέσως αυ
τόν όπως μή έπαναλάβη χιλιοστήν πρώτην έτι φοράν τό έπεισόδιον τοΰτο, ενθυμούμαι καλώς.
— Λοιπόν, επανέλαβεν ό συνταγματάρχης, αύτός είναι ό
γαμβρός τόν όποιον, ώνειρευόμήν, άπλοΰς, ευγενής καί γεν
ναίος καί όχι φαντασμένος καί επιδεικτικός ώςοί αποφοιτώντες τής Σχολής τών Εύελπίδων...
Καί έν τούτοις καί αύτός έκεϊθεν εςήλθεν...
— Ναί, πλήν διαφέρει, έχει ΰγιά κρίσιν καί θά γίνη καλός
σύζυγος. Συμφωνείς ;
— Ναι, πάτερ.
— Πάει καλά, άλλ’άς όμιλήσωμεν καλλίτερον, Σύ, ναί
καί οχι πάτερ, μοί άπαντφς μόνον, ένφ συνήθως είσαι μάλ
λον πολύλογος καί ζωηροτέρα.
Ή δεσποινίς Όλγα ήρυθρίασε, εστενοχωρήθη καίεψέλλισε.
— Μά πάτερ, είμαι σύμφωνος πρός όσα λε’γετε, καί θά
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■ήμαι ιύτυχεστάτη, λαμβχνουσα σύζυγον τον κ. Άριστομένην II. . .
— Δόξα σοι ό θεός ! Καλά, λοιπόν “Ολγα, θά σοί ανα
κοινώσω ήδη κάτι τι. Ό θείο; σΟυ, πρός τόν όποιον ώμίλησα
έμπιστευτικώς περί τούτου,είναι σύμφωνο; καί αυτό;, καί έρ
χεται αύριον εδώ, ώστε γράψε τώρα μιαν έπιστολήν άπό μέ
ρους μου πρό; τόν κ. ’Αριστομένη, παρακαλοΰντο; αύτόν
νά έλθη μεθαύριον νά συμφάγωμεν.
— Μάλιστα πάτερ.
Καί άμέσως έγερθεϊσα είσήλθεν εΐ; τό παρακείμενον δω
μάτων τη;, έλαβε κάθισμα παρά τινι τραπέζη χρησιμευούση
καί ώ; γραφεϊον,καί λαβοΰσα δύο φύλλα χάρτου καί δύο φα·
κέλλους ήρξατο γράφουσα :
Kiptt,
Όπατήρ μου μέ έπεφόρτισε νά σάς αναγγείλω, οτι Θά τω προ-ξενήσητε μεγάλην εΰχαρίστησιν, έάν εύαρεστηθήτε νά έλθητε νά
προγευματίσητε μεθ’ ήμών μεθαύριον.

Κ ....
— Λοιπόν τφ έγραψε;; ήρώτησεν ό συνταγματάρχη;; «γερ
θείς καί βηματίζων εν τφ έστιατορίφ.
— Μάλιστα, πάτερ.
— Νά ίδω την έπιστολήν.
Καί είσελθών έν τφ δωματίφ τή; θυγατρό; του άνέγνωσι
τά γραφέντα.
— Έ^ει καλώς,ειπεν, άπλούστατα, ούτωεπεθύμουν. Έ
πειτα ό κ. άνθυπολοχαγό; θά ένθυμηθή ότι δέν δύναμαι νά
τού γράψω ό ίδιο; συνέπεια τή; βλάβης τής χειρό; μου ήν
•ύπεστην είς τήν συμπλοκήν τών συνόρων, καί δέν θά πάρεζηγήση τό πράγμα, θέσον τώρα τήν επιγραφήν, Όλγα.
Κατά τήν στιγμήν ταύτην έκρουσε ό κώδων.
— Τί; εί; άνεφώνησεν.
— Κύριε συνταγματάρχα, ειπεν ή υπηρέτρια εισερχόμενη,
είναι ό ράπτη;.
— Καλά, έρχομαι.
’Αποτεινόμενο; δέ πρός τήν θυγατέρα του : — Θέσον, τή
λέγει, ήδη τήν επιγραφήν καί μετ’ ολίγον άμα έξέλθω τήν
ρίπτω ό ίδιος εις τό γραμματοκιβώτιον.
Μόλις έξελθόντο; τού συνταγματάρχου, ή δεσποινίς Όλγα
■έλαβεν αύθωρεί τό δεύτερον φύλλον τοϋ χάρτου, έγραψε πυ·
ρετωδώς δεκάδα γραμμών, ειτα τήν επιγραφήν, έδίπλωσε
καί τήν έτέραν επιστολήν ήν έθηκεν εν φακέλλφ, έπιγράψα;
συνάμα αύτόν, καί άκούσασα αίφνης τούς βηματισμούς τοϋ
πατρό; τη; έκρυψε τήν μίαν έπιστολήν έν τοΐς γόνασιν αύτής.
Είχε προφθάσει, οτε ό συνταγματάρχης είσήλθεν.
— Λοιπόν ή επιστολή Όλγα;
— Ιδού αύτή, πάτερ.
Μόλις έξήλθεν ούτος, ή Όλγα όλω; πεφοβισμένη, έλαβε
τήν έτέραν έπιστολήν άπό τών γονάτων της ίνα την άναγνώση
έκ νέου, πλήν μόλις έρριψεν έπ’ αύτής βλέμμα, άφήκεν ισχυ
ρόν κραυγήν, καί είσελθούσης τής υπηρέτρια; τη;— “Αχ ! Μαρία, τή λέγει, έχάθην.
— Τί τρέχει; κυρία Όλγα, διατΐ;
— Νά, μοΰ ειπεν ό πατήρ μου νά γράψω έπιστολήν πρός
τόν κ. ’Αριστομένη διά νά έλθη νά συμφάγωμεν, καί ένφ
ταυτοχρόνως είχον γράψει καί έτέραν έπιστολήν πρός τόν κ.
Διαμαντόπουλον, εννοείς..·. Μαρία, έκαμα λάθος έν τή τα
ραχή μου καί έστειλα τήν τελευταίαν ταύτην έπιστολήν πρός
τόν κ. ’Αριστομένη. “Αχ I τί έκαμα, δέν θέλω νά γνωρίζη
ό ’Αριστομένης......
— Έ ! μή κάμνετε έτσι, κυρία Όλγα. Διορθώνεται τό
πράγμα, ό Αριστομένης σά; άγαπ? καί..·.
— “Οχι, Μαρία, αδύνατον δέν θέλω ό ’Αριστομένη; νά
μάθη... ξεύρεις...
Καί ήρξατο κλαίουσα ώ; παιδίον, ή δέ Μαρία ύψοΰσα
τούς ώμους’
— Μά, κυρία Όλγα, νομίζετε ότι διά τούτο δέν θάσά;
«υζευχθή ό ’Αριστομένης; Άπατάσθε. “Επειτα στείλατε του
τηλεγράφημα παρακαλοΰσα αύτόν νά μή άναγνώση τήν έπι
στολήν ταύτην. Είναι εύγενής καί θά τό κάμη.
Ολγα

Η ΦΥΣΙΣ

— “Α; δοκιμάσωμεν.
Καί έγραψεν άμέσως τό κάτωθι τηλεγράφημα, όπερ άπέστειλεν άμέσως μέ τήν Μαρίαν εί; το τηλεγραφείου.
’Χρισεομετηχ

Π. . . .
Πειραιά

'Ικετεύω μήν άνοίξητε τήν έπιστολήν ήν θάλάβητε. Δέν σά; ανή
κει. Είναι μυστικόν μου καί μή μέ παρεξηγήσητε. Ό πατήρ μου
σάς παρακαΑεί νά έλθητε μεθαύριον νά συμφάγωμεν.

Ολγα

Ό ’Αριστομένη; μόλις λαβών τό ανωτέρω τηλεγράφημα
ανησύχησε σφόδρα. Τί άρα ίσήμαινε τούτο; καί τί έμπεριεϊχεν ή επιστολή τή; μνηστή; του ήτις δέν τώ ανήκε; Καί εις
ποϊον άρα άνήκεν ; Είναι λοιπόν άπιστος ή γυνή ήν έλάτρευεν, καί ήν ονειροπολεί νά λάβη ώς σύζυγον ;
Ό νοΰ; του έσκοτισθη.
Ή Όλγα μόλις ήγε τό δέκατον όγδοον τής ηλικία; της
έτος καί ήτο εύειδεστάτη καί ζωηρού χαρακτήρος. ήγάπα
δέ τόν ’Αριστομένη έμμανώς, πλήν άπέφευγεν επιτήδειος
νά τό έκφρασθή, καί διά τοΰτο ούτος· ήρξατο σφόδρα ανη
συχών.
Ό ’Αριστομένης διήλθε τήν νύκτα όλην άϋπνος καί λίαν
ανήσυχος, ένφ αι πλέον τρομακτικαί σκέψεις κατεΐχον τον
νοΰν του.
Τί νά κάμη τέλος; νά κλέψη τό μυστικόν μια; γυναικός ;
Δέν κατεδέχετο.
Τήν πρωίαν ό γραμματοκομιστή; τοΰ έφερε τήν έν λόγφ
έπιστολήν. Τήν παρετήρει έπισταμένως, άνεγίνωσκε τήν επι
γραφήν, τήν έστρεφε καθ’όλα; τά; διευθύνσεις, πολλάκι;
άπεπειράθη νά τήν παραβιάση, πλήν έκρατήθη.
Παρατήρησα; τότε τό ώρολόγιόν του καί σκεφθείς ότι τήν
πρωίαν ό συνταγματάρχη; άπουσιάζει τή; οικία; του, έλαβεν
άμέσως τόν πΐλόν του καί έλαβε τήν πρός τόν σιδηρόδρομον
άγουσαν.
Φθάς δέπρό τήςθύραςτή; οικία; τή; μνηστή; του,ήνοιξεν
άμέσως "ήν θύραν καί ή Όλγα έν ταραχή έφάνη πρό αύτοΰ.
— “Α! σύ είσαι; ’Αριστομένη, τφ λέγει.
— Ναί, εγώ είμαι, Κυρία, καί έφερα τήν έπιστολήν σας.
— Μή δυσηρεστήθης; τόν έρωτά.
— Νομίζω, δεσποινίς, τή άπήντησεν, ότι χρέος μου ώ;
τίμιου άνθυπολοχαγού ήτο νά σά; ύπακούσω,καί μετά ταΰτα
ν αποσυρθώ.
Ή δεσποινίς Όλγα διεχύθη είς λυγμούς.
— Λάβε, δεσποινίς, εξηκολούθησεν ό ’Αριστομένης, λαμβάνων έκ τού στήθους του όπου σφοδρώς έπαλλε ή τρωθείσα
καρδία του, τήν κατηραμένην έπιστολήν, λάβε τήν έπιστο
λήν σου καί χαϊρε διά παντός, έσο εύτυχή; !
Τήν στιγμήν έκείνην είσήρχετο ό συνταγματάρχης καί όργισθείς έκ τής πρό αύτοΰ σκηνής.
— Άνθυπολοχαγέ, τφ λέγει, δι’ ηχηρά; καί βροντώδους
φωνής, τί τρέχει εδώ ; τί συμβαίνει ; άπάντησον άμέσως.
Ό ’Αριστομένη; καί ή Όλγα έταπείνωσαν όλω; έντρομοι
τού; οφθαλμούς, πλήν δεν άπήντων.
— Σάς χύνω καί τών δύο τό αίμα, άν δέν μου εΐπήτε ά
μέσως τί τρέχει, έξηκολούθησεν ολως θημώδη; ό συνταγμα
τάρχης.
— Κύριε συνταγματάρχα, λέγει τότε ή ύπηοέτρια Μαρία
λαμβάνουσα μέρος είς τήν σκηνήν,δέν είναι τίποτε, μία πα-.
ρεξήγησις, ή κυρία “Ολγα έκαμε λάθος εί; τήν έπιστολήν...
— “Εκαμε λάθος είς τήν έπιστολήν ; Τί επιστολή είναι
αύτή, έρωτά τόν ’Αριστομένη, άποσπών άπό τά; χεϊρα; του
τήν έπιστολήν ήν έδιδεν ούτος τή θυγατρί του.
— Κύριε συνταγματάρχα......
—- Πάτερ......
Ό συνταγματάρχης έξαλλο; έκ θυμοΰ ανοίγει τήν έπιστο
λήν καί άνέγνωσε:
Κύριε dtaparzonov.le,
Παρακαλώ νά φανήτε συνεπής είς τήν ύπόσχεσίν σας., Μεθαύ
ριον έχομεν προσκεκλημένους εΐς γεΰμα ηαί πρεπει άφευκτοι; νά

έχω τόν όοόντα μου. Είναι αδύνατον νά παρουσιασθώ άνευ αύτοΰ.
*Εστέ έτοιμος, αύριον τό πρωί θά έλθω νά τδν τοποθετήσητε.

Ολγα Κ.. .
Ό συνταγματάρχης άπομάσσα; τόν ίδρωτα άπό τοΰ με
τόπου τουκατηυνάσθη τότε καί είσήλθεν έν τφ δωματίφ του.
Ή Όλγα ήρυθρίασεν καί καλύψασα τού; οφθαλμούς κατέφυγεν είς τήν αίθουσαν, οπού έπεσεν ώς μόλυβδος επί τοϋ
άνακλίντρου.
Ό δε Αριστομένης άκολουθήσα; αύτήν τήν περιέβαλε δι’
ασπασμών καί τή ειπεν.
— Θάρρει “Ολγα, διότι σ’ αγαπώ πάντοτε.
Πρό ένός μηνό; έγένοντο οί γάμοι, καί προχθές είδον αύ·
τού; ώχουμένους έν φαιδρότητι καί μειδιάμασι ώ; εύτυχεΐ;
τρυγόνας, έν Φαλήρφ.
'Ροΰξ.

TTEJFO — ΝΕΡΟ I
Ήσυχεϊτε, <ω άγαθοί ’Αθηναίοι· αί δημ. έκλογαί παρήλθον ήδη, εύτυχώς δέ καίτοι αί μέχρι τοϋδε άπόπειραι ‘υδραυ
λικών έργων άπέληξαν είς έν στρογγυλώτατον μηδέν, δέν
ύφιστάμεθα έν τφ νΰν χρόνφ τοιαύτην έλλειψιν ύδατο; ώστε
νά έπικαλούμεθα αύτό τόσφ έντόνως. Άλλ’ούδέ περί τή;
Στυμφαλίας, ώ; έσω; θά ύπώπτευέ τις, πρόκειται. Και
6μω;1 άνάγκη αναπόδραστος νά φωνάζωμεν πρό; τόν μακά
ριον Έλλ. λαόν δί;, τρί;, άπειράκις, μυριοφώνως, Στεντορείω; τήν λέξιν repb-np0\ Ό έστί, κάμνετε χρήσιν τοΰ νε
ρού, όπερ ό θεό; τόσον άφθόνω; παρέσχεν τοϊς πλάσμασιν αύτοΰ, μή τό λυπεΐσθε, μή τό φοβεΐσθε, χαθαρίζεαθε....
’Ιδού ποια συμβουλή ύγιεινή, ποία παραίνεσι; πατριωτική
επιτάσσεται, ιδού ποία εύλογος άφορμή δικαιολογεί τί·ν τοϋ
τίτλου Ενθουσιώδη παρακέλευσιν.
Ύπό πάσαν έποψιν, ύγιεινήν καί οικονομικήν, υπό έποψιν
πολιτισμού καί αγωγής, ύπό έποψιν άτομικοΰ καί Εθνικού έτι
συμφέροντος, ή καθαριότη; είναι στοιχεϊον άφευκτον ηθικής,
έξευγενισμοΰ, ζωή; καί ύπολήψεως έτι, ώ; θά ίδωμεν. Ώ;
τοιοΰτον δέ εί; πάση; κοινωνική; τάξεω; άνθρωπον άναποδράστω; Επιβάλλεται.
Ή καθαριότη;!.. Άλλ’είνε άναγκη άράγε, νά είκονίσωμεν ταύτην ή νά πλέξωμεν τόν πανηγυρικόν της; Τί; ποτέ
διεννοήθη νά τήν κηρύξη περιττήν; Καί όμως έν τή πράξει
πόσοι εΐσίν έπιλήσμονε; τών άπειρων πλεονεκτημάτων τη; !
Βλέπετε πολλάκι; εί; τά; οδού; ή έν ταϊς οίκίαι; σας νέον
τινά λ. χ. εύφυά, εύπαίδευτον, οίκογενεία; καλής, φιλάν
θρωπον...... άλλ’ ακάθαρτόν ! Ή περί αύτοΰ γνώμη σας βε
βαίως έσχηματίσθη άμέσως, πάντως δέ χειριστή. Δυνα
τόν νά είνε άριστος. Άλλ’ όταν έχη ταπεινήν ιδέαν περί τή;
τοΰ σώματος, όχι δέ μόνον τή; τών ενδυμάτων καθαριότητο;
καί εύπρεπεία;,ήκιστα δύναται νά είναι αξιοπρεπής, αγαστός.
Όλαι αί τυχόν άρεταί του δι ’ών κοσμείται άφανίζονται, πα
ρέρχονται, ταπεενοΰνται προ τή; άσυγγνώστου, τή; φοβερά;
καί επικινδύνου αδιαφορία; αύτοΰ περί τή; ύγιεία; καί ζωής
του. Καί άν τυχόν είναι φιλάνθρωπος, ώ; πρό μικρού έλέχθη, πρός τού; άλλους, ή φιλανθρωπία του αύτηείναι εικο
νική, άφοΰ πρό; τόν ίδιον έαυτόν του δείκνυται Εχθρό;!
Ό,τι συμβαίνει μέ τό άτομον, τοΰτ’ αύτό καί μέ τό
έθνος ολόκληρον.
Άναμφιβόλως, έθνος, όπερ μεθ ολον τόν πάλαι πολιτισμόν
καί τήν γιγαντιαίαν άνάπτυξίν του, έπί μακροτάτην συνε
χώς ετών σειράν διετέλει ύπό δουλείαν, όπερ, ώ; έκ τούτου,
συνέζη μετά τών προτύπων τής βαρβαρότητας, άθλιότητο;
καί βορβόρου, ηθικού καί σωματικού, ήτο, αδύνατον νά μή
έξέλθη έκ τοΰ καθημερινού έπί αιώνας συγχρωτισμού, ήμιβάρβαρον, φέρον πλείστους ρύπους, συναναμιχθέντας λεληθότως μέ την άνατροφήν του. Διετήρησεν όσον ήδυνήθη
αμιγή τόν εθνισμόν, τήν γλώσσαν, τήν θρησκείαν του’ άλλά
δέν ητο δυνατόν ή εί; τά; κεφαλαιώδεις καί μεγάλας ταύτα;
διαφυλάξεις νά παρόραθώσιν ΰποδεέστεραί τινε; άρεταί. Καί
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ώ; έκ τούτου άμέσως ελλείψεις, αίτινε; άδυνατοϋσαι ύπό τών
άλλων αρετών νά σκιασθώσιν,άποτελοΰσι καί νΰν έτι άτυχώς
τό κέντρον πικρών βελών. Δέν άγαπώμεν οί “Ελληνες τήν
καθαριότητα. ’Ιδού άλήθεια ήτις δέον νά έπισπάσηται τήν
προσοχήν όλων. Καί άν θελήσωμεν νά είσδύσωμεν είς τά χω
ρία ύπό.τήν έποψιν τή; καθαριότητο; νά μελετήσωμεν τόν
βίον τών χωρικών ίνα ίξαγάγωμεν είτα συμπεράσματα, βε
βαίως θά φανώμεν εν τή κρίσει μα; σκαιοί, άπαισιόδοξοι διά
τήν πατρίδα ήμών.
Πόσαι γραμμαί πλήρεις ειρωνεία; καί σατυρική; καυστικότητο; .δέν έγράφησαν, ώ Πανέλληνες, ύπό ξένων περιηγη·
τών καί δημοσιογράφων περί τών Έλλ. χωρικών καί τινων
βΛαχϋΰημάρχωκ έτι, αιωνίως άπλυτων. Καί ποσάκις ήμεϊς:
αύτοί δέν έγελάσαμεν έκόντε; άκοντε; καί δέν έπιπροσεθέσαμεν τά; ειρωνεία; μα; εις τά; τών ξένων, τών άσυνειθίστων
εί; τά Ρΐύμα,Ιΐχα ήθη διά τά; λερά; καί αποζούσα; φουστανέλλα; των καί διά τήν άκαθαρσίαν τή; όποια; τόσον έξόχω; ύποβοηθεΐ ή πρό; τό πλύσιμον κλασική άπαρέσκεια τοΰ
Έλληνος χωρικού, άπό τή; βαπτίσεω; καί έντεΰθεν ;
Τό ζήτημα, βλέπετε, δέν είνε πολύ καθαρόν άφοΰ όμως,
πρόκειται περί ομοεθνών, ύποπιπτόντων εί; λοιδορία; ένεκενάβελτηρίας περί στοιχειώδους τοΰ άληθοΰ; πολιτισμού στοι
χείου, νομίζομεν καθήκον δημοσιογραφικόν νά μή τό παρέλθωμεν έν σιγή. ΙΙροκειμένου μάλιστα περί τή; Έλλ. δημο
σιογραφίας, ήτις περί τά επουσιώδη ώ; έπί τό πλεϊστον καί
κομματικά άσχολουμένη, άμελεϊ ζητημάτων ζωτικών, καί
τών Ελλήνων κατοίκων, παρ 'οίς οί ρίπτοντε; έν βλέμμα ίπίτών εφημερίδων φοβέραν άποτελοϋσι μειονοψηφίαν, είναι δί
καια όσον καί θλιβερά ή τοιαύτη απόπειρα. Έν τούτοι; δένάπαισιοδοξοϋμεν, ούδ’άναστέλλομεν τήν γραφίδα, τό μάταιον τοϋ κόπου φοβούμενοι. Άπ’ άπεναντία;· άκουσθώμενή ού, επειδή τό ζήτημα είναι iSfixor—ώ ! ποΰ κατήντησε;
Ελλά;!—πρέπει νά λεχθώσι τά δέοντα, νά έκπληρώσωμεν
τό καθήκον, ό έχΟμεν, φωνουντε; άλλεπαλλήλω; πρός τήνπληθύν τών Στερεοελλαδιτών, Πελοποννησίων, Νησιωτών,
πρό; όλους: rspb—κερόΐ
Καί ή υδαρή; αΰτη επωδό;- άς έλπίζωμεν ότι θά καταστή ημέραν τινά τό σύνθημα νέα; ζωής, καθαρωτέρα; καί
ΰγιεστέρας, νέας έξεγέρσεω; κατά δουλικών ρύπων.
Εί; τό κλϊμά μας, τό τόσφ πολύ εύνοούμενον κατά τό·
θέρο; ύπό τοϋ ήλιου, άναγκαιοτάτη άποβαίνει ύπό υγιεινήν
καί καλαισθητικήν έποψιν λοΰσι; τοΰ σώματος, τοΰ αιωνίως
έφιδρωμένου καί ρυπαινομένου. Όσοι έχετε τήν θάλασσανύπό τού; πόδα; σας,
θέλετε άληθώς,έάν δέν έπωφελείσθε τών καθαρκτικών, τών άναψυχώντων, τών γαλανώνύδάτων, ίνα άναπνεύσητε, χαρήτε, δροσισθήτε. Τί χαρά νά
έξαπλώνεσθε άντί εί; τόν καφενέ, είς τήν μαλακήν, εί; τήν
παιγνιώδη, τήν κυμαινομένην έπιφάνειαν τών άεί άνανεου·
μενών ύδάτων, νά θωπεύετε τά άστατα νώτά των, νά άναγεννάσθε. Άντί νά περιλούεσθε ίδρώτι καί νά φράττωνται οι
πόροι τοΰ σώματός σα; καί νά στινοχωρήσθε, δέν είναι καλ—
λίτερον νά έλθητε εί; οίκειστέρας, εί; φιλικά; σχέσεις μέ τήν
ανέκαθεν γνώριμον τοΰ Έλληνος, τήν θάλασσαν; Τού; πόδα;.
σα; τούλάχιστον δέν εμβαπτίζετε,<5 τών παραλίων κάτοικοι;
Πρό; σάς δέ, ώ χερσαίοι, ώ ορεινοί, τί νά είπω ; Ποία
παραίνεσι; θά ίσχύση νά σάς μεταπείση, νά σάς συγκινήσ/),
νά σά; φιλοτιμήση; Σείς άν δέν έχετε θάλασσαν εύεργετικήν,
άν δέν δύνασθε νά πέρνητε τό θέρος έν ύπαίθρφ τό λουτρόν
σας κάθε πρωί, μή λυπεΐσθε· δέν είσθε άπόκληροι τού ύδα
το;. Ό θεό; σά; είπον, έπρονόησε τά τρία τέταρτα τής
ύδρογείου σφαίρας νά τά δημιουργήση ύδωρ.
Δέν χρειάζεται δά καί πολύ ινα συντελεσθή ή καθαριότη;
τοΰ σώματος., Τό. παν είναι ή θέλησις, ή άπόφασις. Τό νερό
εί; τάς οίκία; σα; τό, έχετε. Έν λουτρόν είναι τι μέ^α, ακα
τόρθωτου ; Άλλά τούλάχιστον άν σεϊς έχετε τόσην απέχθειαν
πρός τό άθώον, πρό; τό κακόμοιρον
τά παιδιά σα;
τούλάχιστον, πρό; θεού, χάριν τής υγεία; των, άν τά αγα
πάτε, μή τά συνειθίσατε εί; τήν κτηνωδίαν, εί; τήν ακαθαρ
σίαν, εί; τήν βορβορότητα. Μή τά άφίνετε άνιπτα, μή τοϊς
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επιτείνετε την αδιαφορίαν πρός την χρήσιν τοΰ ύδατος. Μη
λησμονείτε οτι ή καλητέρα ιατρική συμβουλή, ό άσφαλέστε·
ρος κατά πάσης νόσου προμάχων, τό οίκονομικώτερον ιατρι
κόν, είναι τό λουτρόν, είτε θαλάσσιον, είτε κατ’ οίκον, θέρος
καί χειμώνα. Πρό παντός όμως τό βέρος, ότε άντί νά Επι
κάλυψη,, ισχυροποιεί τάς βαρείας καί άνθυγιεινάς όσμάς ή
έκνευρίζουσα θερμοκρασία, ήν τόσφ δζψιλώς άνυψοΐ ό φλο
γερός τοϋ ούρανοΰ κυρίαρχος.
'Ω ! εϊμεθα αληθώς πρότυπον, πρωτοτυπώτατον βασι
λέων !
Τό φυσικόν συμπέρασμά μας είναι, οτι έκαστος δήμαρχος,
• εάν κήδεται τών δημοτών του, οφείλει νά περιέρχεται συχνά
όλα ανεξαιρέτως τά χωρία τής περιφέρειας του,τής...δημαρ
χικής βεβαίως, καί διά τής προσωπικής αύτοΰ βαρύτητος
καί ... καθάριότητος νά διαδίδη τάς περί υγιεινής καί καθαριότητος ύποθήκας είς τούς συνδημότας του, πάσης τά·
ξεως, άναπτύξεως, φύλου, ήλικίας, καί τό κάτω κάτω έπί
τέλους νά προτείνη τήν έκ δραχμών τινων αναγραφήν πι·
στώσεως πρός αγοράν σάπωνος διά τά περαιτέρω . . . Μετά .
τάς προπαρασκευαστικάς δέ ταύτας Ενέργειας νά φωνάξη
όλους, φίλους καί άντιπολιτευομένους — ώς πρός τά πολι
τικά, διότι έν τφ ζητήματι τούτφ θά είναι ή μοναδική περίπτωσις, καθ’ήν ούδένα θά εχη αντίπαλον,—και νά τοϊς
είπη : «Ό,τι κάμνετε ή δέν κάμνετε άπαξ τοΰ έτους, ό
θεός νά σάς φωτίση νά τό κάμνετε.συχνότερα. Ή ύπόληψις
ήμών ώς πρός τήν καθαριότητα δέν είναι πολύ άσπιλος.
'Ανορθώσατε την, άφοΰ ή άνόρθωσις μάλιστα θά γίνη άνευ
εξόδων, διά τοΰ άφθόνως παρεχόμενου ύπό τής φύσεως νεροΰ.
Μή τό φοβεϊσθε, άλλά μεταχειρίζεσθε αύτό αφειδώς. Έμπιστευθήτε του τό σώμα σας, ώς είς τόν καλλίτερου ιατρόν.
Αύτό θά σάς κάμη υγιέστερους, εύθυμοτέρους, πλέον πολι
τισμένους καί — τό σπουδαιότερον— ορθοφρονεστέρους, διότι
ό ορθός νοΰς είς υγιές σώμα οίκεϊ. Μπάνια, συνδημόται μου,
ποδόλουτρα καθ’έβδομάδα. Όλοι στο νερό. Υψηλόν εκτελώ
καθήκον, συνιστών, φωνάζων πρός υμάς εν έπιλόγφ: «ZVf-

αύτοΰ: Συλλογή τών εν Πάτμφ αύτοκρατορικών χρυσοβούλλων καί ή Πατμιακή βιβλιοθήκη, υπήρξαν πιστά αποτυπώ
ματα τής μοναδικής φιλοπονίας καί πολυμαθείας τοΰ γη
ραιού Παλαιοδίφου. Ή έπίμων καί άνένδοτος έν ταϊς λεπτομερείαις έμμονή, ή πολύτιμος πείρα καί κριτική εύθύτης εί
χον πλέον χαρακτηρίσει τόν Σακελλίωνα ώς αύθεντικότητα
έν τή εργασία ταύτη, ήν ήδη μετά τόν θάνατον αύτοΰ θέλει
κραταιώσει νέον, πλήν φεΰ! καί ύστατον πολύτιμον ογκώδες
σύγγραμμά του, περί τών έν τή'Εθν. βιβλιοθήκη χειρογράφων,
όπερ έτοιμον πρός έκτύπωσιν μετά μακράν έργασίαν κατέλιπιν ήμϊν, ώς τήν έκλεκτοτάτην καί προσφιλεστάτην κληρο
νομιάν.
Καθ’ άπάσας τάς μακρας περιόδους τοΰ έλλ. βίου, κατά
τε τήν Βυζαντιακήν εποχήν καί τήν Τουρκοκρατικήν, δ,τι
παρήγαγεν ή ευσεβής καί καρτερική πρός τής Πατρίδος
τήν παιδείαν προσήλωσις καί σπουδή,ο,τι έν τή ζόφφ καί τή
λήθη τών σκοτεινών χρόνων ό ζήλος τών μοναχών καί τών
πτωχών διδασκάλων περιέσωσεν ήμϊν, πολύμητιν έσχεν έρμηνέα τόν θανόντα γέροντα, ού ή θέσις νΰν κενή καί άναπλήρωτος θά παραμεινη, πρός δόξαντής έλλ. Επιστήμης ! Άλλ’
δ χρόνος, ό βίος έν ταϊς άναστροφαϊς έκείναις τών κεκονιαμένων καί δυσανάγνωστων χειρογράφων έσκόρπισαν έπί τής
σεμνής κεφαλής του τάς νιφάδας τοΰ γήρατος, καί 0 θαλε
ρός, ό άπλοϊκώτατος γέρων μέ τήν συν είδη σιν άκμαίαν τής
έπιτελέσεως καθήκοντος πρός τό όνομα τής Πατρίδος του,
αφήκεν ;—όχι κενόν, ώς τετριμμένως λέγομεν, δυσαναπλήρωτον —άλλ’ οικογένειαν πτωχήν . . . Ούτος ό μέγας κλή
ρος τών εύγενών ψυχών !
Η αρετή σου, τό ονομάσου, αίεκδουλεύσεις σου, ’Ιωάννη
Σακελλίων, εστωσαν ήμϊν ή μόνη, άλλά ζηλωτή άνάμνησις
τής μετριόφρονος, τής πολυτίμου ύπάρξεώς σου 1 Δ.Κ.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
74. Αίνιγμα
’'Arfya lira επίσημοί τό odor μου όη^οΐ,
Τά μά-Ιίστα άχμάσακτα er &2Λη έποχη.
Ά22ά, χαΛέ, μη πιεραθ^ς rd χόιβγς τό χε<ρά·1ε,
Είς μέρη δύο &πσα θέΛεις μέ μετα6ά2Λρ.
Καί τό μέν nparor μ’ ημισσ ’στα γράμματα θά εΰρης,
Τό όέ iranofieror μον 'στά ζ$α &r τά ’ϊιύρτμ:·

ρό, ripi !...·»

Δέν γνωρίζω άν είς τόν νόμον αναγράφονται ή άν είναι
άνάγκη νά άναγράφωνται τοιαϋτα ουσιώδη καθήκοντα τών
δημοτικών αρχόντων είς τά άλλα πολυειδή. Άλλά τοΰτο
βεβαίως δέν εμποδίζει ήμάς νά άφήσωμεν τήν συνέχειαν του
άρθρου μας, έπι χρησταϊ; έλπίσι, είς τόν πατριωτισμόν καί
τήν φιλοτιμίαν τών απανταχού τοΰ Κράτους κκ. δημάρχων,
δήμων γ', β' καί α' έτι τάξεαίς....
Αίκ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ

75. Ερωτήσεις
4.

Τίνες μυθολογούνται, άζι μετομορφύθησαν «‘C περνά (νυχτε
ρίδας/:
1, Τίς τϋν της άρχαιόζητος Κο-Τρίων ιατρόν εχλήθη μϋς ;
3. Γράψε έχατόν μέ τεσσαρα 9.
4. Τί διαφορά ύπαρχοι μεταξύ θιχηγνρον χαί ιατροί) :
5. Τί χάμνει μία νεατις άμα διε'Αθη τό <5 Ιζος της ήλικίας της ;

Ή- «Εκλεκτή κοινωνία» δέν ήκολαύθησε τήν κηδείαν του,
στέφανοι επί κοντών μετά χρυσοπαρύφων ταινιών δέν έποίκιλΕί; τόν λύτην τριών έχ τών ανωτέρω αινιγμάτων κ«ί έρωτή·
λον τήν πομπήν, εμπετάσματα μέλανα δέν περιέβαλλον τά βεων δοθήσεται άνίλογον δώρον.
Πίθος
κτίρια,ή κηδεία του δημοσί^ δαπάνη δέν έγένετο,αί εφημερί
δες τόν θάνατόν του έν δυσίγραμμαϊς άνέγραψαν. Καί δμως!
ΑΥΓΑΙΙΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗ2 ΦΓΧΕίΙΪ,.
’Επιφανέστατος έν τή άφανείφ πολίτης, πολύτιμος λόγιος
γνωστότατος έν τή Εύρώπη άκριβώς όσον άγνωστος έν ΆΠ I. Π. Πύργον. Άποροΰμιν $ιά καθυστερησιν φύλλων. Σ«; άπιστείθήναις, αγαστός φίλος έκ τών σπανιωτάτων, ήρέμα, άθορύβως προεπέμπετο έν τή υστάτη, τή λυσιπόνφ κατοικία τήν λ«υιν χαί πάλιν ταϋΐχ.—Α. Σ. 'Αλεξάνδρειαν. άίλτάριον έλήφθη Έχε'
χαλώ;. Ένεργητατε έγγραφά; —II. Μ. Κύπρον. 'Επιστολή έλήφθη. Συνπροπαρελθοΰσαν Πέμπτην (1 Αύγούστου), μετ' άγώνας πο δρορηταί ένεγράφηααν. Σειραι άπεστάλησχν. Σάς άπηντήσαμεν.—Σ. Μλυμόχθους έν τή φιλολογία, iSicf δέ έν τη σπουδή καί μελέτη Κοντοδάζαίναν. Συμπλήρωμα συνδρομή; σα; έλήφθη. Ευ^αριστοδμεν.
Έλπίζομεν πάντοτε ένεργείαι; σα;.—A. Β. Βράϊλαν 25; απηντήσαρίεν
τών έν τή μονή Πάτμου κατ’ άρχάς καί εν τή 'Εθνική βιβλιο ταχυδρομιχώ;.
— ίΐ. Κ. Καρδίτσαν. Σα; εγράψαμεν προχθές ταχυδρομι
θήκη είτα κατακειμένων εύρωτιώντων χειρογράφων.
κοί; χαι άπεστείλαμεν ί τάρας αποδείξει;.—Α. Φ. Ρ. Σύρον. Ύμετϊρα επι
Άθορύβως... Άλλ’ άκριβώς διότι ούτως, άνευ διακριτι στολή χαΐ είχών έλήφθη. ’Εχει χαλώ;. Εΰγαριστοδμεν.—A. S Blica—
Επιστολή μετά διατριβή; έλήφθη. Ύποδληβήσιταιεί; έλεγχον χαί,
κών, ψευδεπιδεικτικών τελετών έκηδεύθη, άποδεικνύει ότι rest.
πιστεύω δημοσιευθήσεται.—Η· Κ. Σδρον- Συνδρομητή; ένεγράφη. Σειρά
δέν ητο κοινός τις, τιμώμενος, έν τφ θανάτφ του καί μό άπεστάλη. Γράψομεν προσεχώς.—Α. Μ. Σύρον. 'Απηντήσαμεν αμέσως εί;
νον, άλλ' άνήρ, παν άλλο έν τφ κόσμφ λατρεύσας ή τόν δελτάρών σα;. Άναμένομεν άνταπάντησιν.—Θ. Μ. Πάτρας- Σάς άπηντήσαμεν χθί;.—Ν. Π· Κ. Σύρον. 'Γμετίρ'α συνδρομή έλήφθη. ΕύχαριστοΟκοϋφον εγωισμόν, τόν πιστόν της ανικανότητας άκόλουθον ! μ:ν. 'Απδδειξιν λαμόάνιτε έν παρόντι φύλλιρ.—Α. Π. Σύρον. 'Επανειλημ
Ό 'Ιωάννης Σακελλίων έτη μακρά, μακρότατα κατηνάλω- μένο; έτηλεγράφησα και έγραψα, άπάντησιν δίν λαμβάνω, θά σταλή σημείή οί; ’Απαντήσατε.—1. Ρ. Σύρον- ’Αντίτιμου δίν έλήφθη. 'Απεστάσεν έν τή έπιμελεί^ άρχαιοτάτων χειρογράφων, ών τήν ωσι;
λη ; —Κ.Α. Ναύπακτον. Άναμένομεν ταχέω; δποσχεθέντα.
δυσχερή έρμηνείαν μετά θαυμαστής ίκανότητος βοηθουμένης
ύπό της διακρινούσης αύτόν παιδείας,κατώρθου. Τά δύο έργα-1
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