Ο ΦΙΛΟΣ

ΝΕΟΛΑΙΑΣ.
Β Ε Ρ Μ ίΜ

m

m

m

.

ΤΟΜΟΣ Β

Ί ’Μ

ο Γ ιΤ

Γ Ι ι ΚΟΒΟΪ 1 8 3 9 .

ΙΜΟΠΙΜΟΣ.

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΑΕΙΟΪ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ.
(Συνέχεια και τέλος· ορα Τεύχος I. 2 ελ ί5 * 1 4 1 .)

Απ?> τά διάφορα κάστρα ποΰ έσυνόρευαν μέ το υ; Οθωμανού;, τί>
μονάχο Βαλετζικ ητον ρ.ε αύτου; εί: φιλίαν, οϊ δέ διοικηταί τώ ν
άλλων κάδρων συχνά τούς έκακοποιοΰσαν, τόσον όταν άφιναν ς-άϊς
άοχα"; τοΰ χειμώνο; τ α ΐ; βοσκαΐ; τών βουνών διά νά κατεβοΰν
εί; ταΐς πεδιάδαις, καθώ; καί δταν έφευγαν άπο τα ΐ; πεδιάδαι; διά
ν’ άνεβοΰν εί; τά βουνά. 0 ότθμάνη; μήν ΰποφέροντα; τ α ΐ; άκατάχαυς-αις έχθροπραξίαι;, άποφάσισε νά δώση τέλος είς α ύ τα ΐ;, πέρνοντας άπά τού; Ρωμαίου; τά κάστρα. Το πρώτον όποΰ έκυρίευσε
ητον τό Κολετζά κείμενο εί; τού; πρόποδα; τοΰ Ερμενιτάγ, τοΰ ό
ποιου οί κάτοικοι έπαραδόθησαν καί ΰποδουλόθησαν. Ολίγον υς-ερα
έπήρε άλλο καλύτερο κάστρον ονομαζόμενο Καραζαησάρ, το όποιον
ό Αλαδΐνο; τύ έδωκεν εί; τήν εξουσίαν του, δίνοντας είς τον ΐύιον
καιρόν τον βαθμόν και τά παράσημα τοΰ Ηγεμόνο;, δηλαδή μίαν
σημαίαν, ενα κύμβαλο, καί μίαν όράν άλόγου. Τό πρώτο πράγμα
όποΰ δ ’Οτθμάνη; έφρόντισε νά κάμγ| ευθύ; άφοΰ έλαβε τήν εξου
σίαν έστάθη, νά μεταλλάξ-/] εί; τζαμί τον ναον τοΰ Καραζαησάρ,
νά διορίσγ) ενα ίμάμην, ερέα) ενα Σεΐχ, (ιεροκήρυκα) καί ενα Μουλά
(Κριτήν) διά νά κρένη όλαις τ α ΐ; διαφοραΐ;, καί μερικώ; έκείναις
ποΰ έσυνέβαιναν e;; τήν άγοράν τήν Παρασκευήν κάθε βδομάδα;.
Οί ίω μ αΐοι άνήσυχοι διά τ α ΐ; εύτυχίαι; τοΰ ότθμάνη έβουλήθη6ησ»ν νά τάν πιάσουν ζωντανόν, καί ό ίδιος ό φρούραρχο; τοΰ
Βαλετζικ, όποΰ ητον φίλο; του, έμβήκε είς τήν συνομοσίαν. Βτοΰτος
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ό αξιωματικό; μέλλοντα; νά νυμφευθϊί τήν θυγατέρα το'υ οιοικητου
τοΰ Γιαρισάρ έσυμφώνησε μέ τού; ,συνωμότα; του νά προςκαλέση εί;
τού; γάμου; του τόν ότθμάνην, καί με τοΰτον τόν τρόπον νά τόν
βάλουν εί; τά y έρια του;, ύ ότθμάνη;, ό όποιο; έμαθε τά όσα έ
πλεκαν έναντίον του, είχε συνήθειαν κάθε φοράν όποΰ αναχωρούσε
διά τά βουνά νά εμπιστεύεται εί; τόν διοικητήν τοΰ Βαλετζίκ του;
θησαυρού; του καί ο,τι άλλο πολύτιμο είχεν ή φυλή του. Ολα ε
τούτα τά πράγματα τά έκουβαλούσαν μέσα εί; τό κάστρον ή γυ
ναίκες, καί οί Τούρκοι διά ευγνωμοσύνην οταν έγόριζαν άπό τά βουνά,
έφερναν εί; τόν φρούραρχον άλαφοτόμαρα, τυρία, πεύκια, καί μέλι.
0 Οτθμάνη; λαβένοντα; αφορμήν άπό τούτην τήν περίς-ασιν, ει
δοποίησε τον διοικητήν τοΰ κάστρου οτι αναχωρούσε δια τά βουνά,
καί τοΰ έζητοΰσε τήν άδειαν νά μεταφέρν) τά πλούτη του, κατά
τήν συνήθειαν, μέσα εί; τό κάστρο. Η ήμερα τής παραμονή; τοΰ
γάμου, έδιορίσθηκε διά τούτην τήν ύπόθεσιν. ' θ ότθμάνη; έδιάλεξε
τριάντα ένιά άπό τά καλήτερα παλικάρια του, τά όποια ένδυμένα
ωσάν γυναΐκε;, καί σκεπασμένα μέ μεγάλαι; καλύπτραις, έμβήκαν
εί; τό κάστρον όδηγώντα; τ άλογά του; φορτομένα οχι άπό θη
σαυρού;, άλλ’ άπό αρματα. Με τούτου; τού; ολίγου; ς-ρατιώτα; έκυρίευσε τό κάστρο, τοΰ όποιου τόσον ό φρούραρχο; καθώ; καί οί
στραηώ ται τής φρουρά; είχεν έβγοΰν διά νά ίιπάγουν εί; τόν γά
μον. Εί; τόν ίδιον καιρόν με άλλου; ς-ρατιώτα; έκτύπησε τόν νεόνυμφον εί; μίαν λ α γ γ α δ ι ά ν , άπό τήν δποίαν έπερνοΰσε, τόν έσκότωσε, έπήοε τήν γυναΐκά του, καί τήν ΰπάνδρευσε μέ τον υιόν του
τόν ’Οοχάντν. Ύστερα άπό όλίγον καιρόν έκυρίευσε καί άλλα δύω
κάστρα, τό Γιαρισάρ, καί Αίνεγέλ, καί άπό τούτην τήν έποχήν,
δηλαδή τού; 1 2 9 9 , άρχίνησε ή δύναμι; τών Οθωμανών νά μεγα
λώνει εί; τήν Ασίαν, καί τόσον περισσότερον όποΰ εί; έκείνου; τού;
χρόνου; τό βασίλειον τών Σελτζουκίδων ητον εί; τόν ξεπεσμόν του.
Ο Οτθμάνη; έζησεν ακόμη είκοσιεπτά χρόνου;, καί εί; δλον τοΰτον
τόν καιρόν άλλο δέν έκαμνε παρά νά ξαπλωνη τα σύνορα τοΰ βα
σιλείου του, καί νά σπρώχντ τού; 'Ρωμαίου; άπό τήν Ασίαν. Ο
δστερο; τόπο; όποΰ έκατάκτησε έστάθηκε ή Προύσα. Ετούτη ή ω
ραία καί μεγάλη χώρα τή ; μικρής Ασία;, υς-εοα άπο πολυκαιρινήν
άντίστασιν, άναγκάσθηκε νά παοαδοθή, και άκολούθοι; εγινηκεν η
πρώτη καθέδρα τοΰ Οθωμανικού βασιλείου. 0 Οτθμάνη; ητον έβδομηνταεπτά χρόνων όταν άπέθανεν, καί οί ίς-ορικοί του Τούρκοι, έπαινώντά; τον διά τήν απλότητά του καί ολιγάρκειάν, λέγουν οτι
δέν άφησε εί; τόν διάδοχόν του μήτε χρυσάφι, μήτε άσήμι, και

δέν ηυραν εί; τό σ πίτι του παρά ενα κουτάλι, ενα αλατοδοχείο,
ενα καφτάνι κεντημένο, ενα καβούκι, όλίγαι; σημαίαι; κόκκιναι;,
διάφορα εκλεκτά άλογα καί πρόβατα σπάνια; ώραιότητο;, άπό τ «
όποια καταγονται, καθώ; λέγουν, εκείνα όποϋ ανήκουν εί; τού; πα
ρόντα; Σουλτάνου;, καί βόσκουν άκόμη εί; τά περίχωρα τή ; Προύσα;.
Κατα την επιθυμίαν του τόν ενταφίασαν εί; τήν παλαιήν εκκλησίαν
τού φρουρίου τή ; Προύσα;,
καί λέγουν ότι έο>; τ α ι; άρχαΐ; τοϋ
παροντο; αίώνος, κοντά εί; τό μνή^/ά του, ήταν τό κομπολόι του
καί έ'να μεγαλότατο τύμπανο όποΰ τοΰ έχάρισε ό ’Αλαδΐνο;. "Ολα
τούτα έχάθησαν ξωπίσω άπό μίαν πυρκαΐάν, καί δέν έδιασώθη παρά
τό σπαθί του καί ή σημαία του, δποΰ εΰρίσκονται εί; τό 3-ησαυροφυλάκιον τού Σουλτάνου.
Εκατόν πενήντα χρόνους υς-ερα άπό τόν θάνατον τού Οτθμάνη οί
Τούρκοι, άφοΰ έκατάκτησαν ενα μέρο; τή; μικρή; ’Ασία; καί τή ;
Ευρώπης, έκυρίευσαν τήν Κωνσταντινούπολή, καί άπό τούτην τήν
έποχήν ή φοβερή καί άκαταμάχητη δύναμι; τών Τούρκων αΰξενε
κάθε μέρα, καί διά εκατόν πενήντα χρόνου; έδιατηρήθηκε εί; ΰψηλότατον βαθμόν δόξας καίμεγαλείου.
’Αλλ’ άπό τήν ειρήνην τοΰ
Κάρλοβιτζ, δηοΰ έγινε εί; τού; 1 6 9 9 , τό βασίλειον άρχίνησε ν’ άδυνατίζ·/! καί νά ξεπέφτν;, καί μέ τόσην ταχύτητα, ώστε εί; τά
μιοοκοπήματα τοΰ περασμένου αίώνο; δέν ητο καμμία αμφιβολία ότι
όγλήγορα έπρεπε ν’ άφανισθ^. Εάν έ'ω; τώρα τούτη ή γενική γνώμη
δέν άλήθευσε, τά ύστερινά ομω; συμβάντα άπόδειςαν ότι τό Τούρ
κικο βασίλειο έκατάντησε ωσάν έ'να κορμί άπεθαμένο τό δποΐον έμεινεν έω; τώρα άταφο, διατί δεν εύρέθηκε νεκροθάπτη;.
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ΔΑ Β ΙΔ Ο ΚΥΝΗΓΟΊ.
ΔΙΗΠ1ΜΑ.
§ Γ'.
(ΣυνιχιιοΓ ορ* Τιΰχος ί. Σ ιλ ίία 144).

Σιμά εί; τ α ΐ; πηγαΐ; τοΰ ΑαΠλάτα ποταμού ό άρχηγό; Σαβλέτας, έδιαμοίρασε τήν συνοδίαν εί; διάφορου; λόχου;, τού; όποιους
έδιώρισε νά ερευνήσουν τ α ΐ; νεροσυρμαΤ;. Αλλά πρίν νά διασκορπίσω
τού; κυνηγού; του, έσκαψε κρυφά διάφοραι; γούβαι;, μέσα εί; τ α ΐ;
δποίαι; έφύλαξεν εκείνα τά σκεύη καί πολεμοφόδια άπό τά οποία
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κατά τδ παρόν δέν είχαν ανάγκην. 01 κρυψιώνες ετούτοι, σκαμμέ
νοι εϊ; τ/,ν γήν καί έπιμελώς σκεπασμένοι μέ χόρτα ή βάτου;, εί
ναι 7) μοναχαΐ; άποθήκαι; τή ; ερήμου. Κάμνοντάς ταις εϊ; εϋΟειγραμμία μέ μερικά δένδρα η μέ κορφαΐς βουνών, τ α ΐ; ξαναυρίσκουν
χωρίς κόπο, καί οί ίδιοι άγριοι δέν έχουν άλλο μέσο παρακατα
θήκης εί; τά γουνερικά όποΰ έμπορεύονται. II τέχνη νά κατασταίνουν αθεώρητους ετούτους τού; λάκους έφθασεν είς τέτοιαν εντέλειαν
άπο τού; κυνηγού; ώστε, δσον πονηροί καί πανούργοι εΐναι οί Μαυρόποδαι;, σπάνιαις φοραΐ; έπιτυχαίνουν νά τού; ξεσκεπάσουν. Αλλά
δεν άρκοΰσε μόνον ν’ άλαφρωθοΰν άπο ανώφελα σκεύη, έπρεπε α
κόμη νά προμηθευθοϋν άπο ζωοτροφίαις διά ολον τον καιρδν τοϋ
κυνηγιού, 'θ αρχηγός Σαβλέτας αποφάσισε πριν διαμοιρασθοϋν νά
γένν) έ'να μεγάλο κυνήγι είς τά βουβάλια. Πρόσφατα ϊχνη άπόδειχναν δτι έκεΐ κοντά εϋρισκότουν έ'να κοπάδι, καί διά τοΰτο ή συν
τροφιά έκαμ’ ένα γύρο, διά νά το άπαντήση είς ταΐς ό'χ^αις μιας
νεροσυρμής άπο την όποία έμελλε νά περάση. Σύγνεφα κουρνιακτοϋ
καί δυνατή μυρωδία μόσχου δμοΰ μέ το τρέξιμο όποΰ προξενεί τό
άντιπόδημα τών βουβαλιών, ειδοποίησε τού; κηνυγού; οτι τδ κοπάδι
έσιμονε . ΙΙταν σχεδόν πέντε χιλιάδαις βουβάλια, τά όποια έπροχω*
ροϋσαν μέ άταξίαν, άλλά πυκνά μαζομένα κα^ώς ένα ς-ράτευμα άπό
άγριανί-ρώπους. Η συντροφιά έπαρατάχ,θτ,κε εύθ-ύς είς σχήμα ημικυ
κλίου, ένώ οί κυνηγοί όποΰ είχαν καλήτερα άλογα ώρμησαν είς τδ
κοπάδι, άνάμεσα είς τδ όποιο έφάνη δτι έχά,3·ηκαν. Δέν άργησαν
νά ξαναφανούν διώχνοντες έμπρδς καμμία κατοστή βουβάλια όποΰ
τά έχώρισαν άπδ τά επίλοιπα καί τά έσπρωχναν κατά τούς συν
τρόφους τους. Τότες άρχισε ένας θόρυβος τοΰ όποίου δέν ήμποροΰμεν
νά δώσωμεν την ιδέαν. Η τουφεκιαΐς άνακατόνονταν μέ ταΐς κραυγαΐς τών κυνηγών, καί τά χρεμετίσματα τών άλόγο>ν μέ τά μουγκριτά τών βουβαλιών. Τέλος πάντων δταν ή ταραχή έπαυσε όλίγο
καί δ καπνός καί δ κουρνιακτδς έκατακά^ισαν, έβλεπες ένα μέρος
της πεδιάδας σκεπασμένο άπδ σκοτομένα καί λαβομένα βουβάλια.
Επήραν άπδ τά δαμάλια τά σκώτια καί ταΐς γλώσσαις, καί ταΐς
άγελάδαις ταΐς έκοψαν είς κομμάτια. Η ράχη, η καρδία, καί τά
παιδιά, ώσάν δποΰ ήταν τά καλύτερα μέρη, έβάλ3ηκαν χωριστά διά
ταΐς χαρμόσυναις ήμέραις, καί έμάζοξαν τδ μυαλδ τών μεγάλων κοκκάλων όποΰ είναι τδ εκλεκτότερο φαγητό τη; έρήμου. Τέλος πάν
τω ν δλα τά αλάτισαν, τά έφόρτοσαν είς τά μουλάρια καί κά^ε
λόχος άνεχώρησε διά τον τόπον όποΰ τοΰ έπροςδιορίσ^η· Ο λόχος
είς τδν όποιον άνηκε 6 Δαβίδ ήταν είς τήν οδηγίαν τοϋ Πέτρου,
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καί έξεκίνησε πρδς τά λειβάδια τοϋ Σβάλ. 0 Σόχος σχεδόν τέλεια
ίατρευμένος, τδν άκολου^οϋσε.
Την πρώτην ήμέραν τοΰ ταξειδίου τους άπάντησαν είς τά βά^η
μιας λαγγαδιάς ενα άλογο χωρίς καβελάρη* τδ όποιο δ Κόζας τδ
έπηρε, καί τότες ό Δαβίδ τδν έπαρακίνησε νά γυρίσΥ] εις τον τοπον του.
— Μήπως καί δ αδελφός μου μ’ έβαρέθ-ηκε; έρώτησε μέ σοβα
ρότητα δ Σόχος.
— Διόλου, άποκρί^η ό Δαβίδ, άλλά πρέπει νά ΰπάρχτι κάποιος
άνάμεσα είς τού; έδικούς σου τοΰ όποίου η άπουσία σέ πικραίνει.
Τά μάτια τοϋ Σόχου έλαμποκόπη^αν, καί τά ρουθούνια του ί φούσκωσαν.
— Κχο> μίαν άδελφήν εύμορφην, καλήν, καί έπιδέξειαν ώσαν τδ
καστόρο.
•— Λοιπδν διατί δέν θέλεις νά Οπάγης νά τήν ευρης;
0 Σόχος διά μερικαΐς στιγμαΐ; έσιώπησε.
— Γ0 άδελφός μου δεν έστησε ποτέ ταΐς παγίδαις του είς τά
ρεύματα, είπε τέλος πάντων, καί έγώ 3έλω νά γένω δάσκαλός του.
— Σ’ ευχαριστώ, άποκοί^η ό Δαβίδ, άλλ άλλοι 5έλει μοΰ δεί
ξουν δσα έγώ δέν γνιορίζω. Γύρισε είς τήν «δελφην σου, καί ήσυχασέ την.
0 Σόχος έκαμε κα^ώ; ύποσχέ^η, καί έπαυσε άπδ τοΰ ν άποκρένεται είς τ α ΐ; παρακίνησαις τοΰ Δαβίδ. Ολα έτοϋτα έφανέροναν
δτι ό Κόζας άποφάσισε ν’ άποδείξιρ τήν ευγνωμοσύνη του είς τδν
Δαβίδ, βοη-9-ώντάς τον είς τδ κυνήγι, καί έπαγρυπνώντας είς τήν
προφύλαξί του. Τούτην τήν γνώμη του ήτο άδύνατο νά τήν άλλάζνι,
κα3·ώ; έπαοατήρη<τεν ό Πέτρος, εί; τδν όποιον ό νέος Αμερικανός
τδ είχε φανερώσν;.
— Ata καλή σου τύχην απάντησες άνθρωπον καλόγνωμον, είπεν
ό Πέτρο:, καί πρέπει νά εύχαρις-ήσης τδν ©εον επειδή οί Κόκκινοι
είναι ή δλοι καλοί ?) δλοι κακοί. Η καρδίαις τώ ν περισσότερων ά
πδ αυτού; είναι κα^ώς έκείναις γ πεδιάδαις είς ταΐς οποίας δέν
ευρίσκεις άλλο παρά βάραθρα καί βράχους, άλλ’ είναι καί μερικαΐς
πλέον καρπόφοραις τι' δποίαι; όμοιάζουν ταΐς πεδιάδαις όποΰ βόσκουν
τά βουβάλια, ποτισμέναις άπδ ποτάμια, γεμάταις άπδ δένδρα, καί
σκεπασμέναις άπδ χορτάρια.
Τέλος πάντων ή συνοδία τοϋ Πέτρου ’έ φτασε είς ταΐς νεροσυρμ α ΐ;, καί έτο’.μαζότουν ν’ άρχινήση ταΐς έργασίαις τοΰ κυνηγιού.
Οί κατάσκοποι έξεσκέπαζαν τά χορταράκια όποΰ δέν ευρίσκοντα;
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παρά είς τά συνοοα τοϋ τόπου όποϋ κατοικούν τά κας-όρια. *Ολα
λοιπον έπρομηνβΰσαν ευτυχισμένο κυνήγι, όταν ένας άπο τούς αν
θρώπου; τή ; εμπροσθοφυλακής, έφτασε άντιποδώντα; και φωνάζοντα;*
— Παλούκια. Παλούκια.
0 Πέτρος ετοεξε κατά τά μέρος όποϋ εκείνος έδειχνε, και είδε
είς τάλι^-ινά κλαδία δένδρων μπηγμένα είς τή λάσπη, και τοΰτο
έφανέρονε δτι κυνηγοί άπεράσανε προτήτερα. Μετ’ ολίγον έβεβαιώ£ησαν εις τοϋτο, διότι δσον έπροχώρουν ευρεσκαν ταΐς κατοικίαις
τώ ν καστόρων άδειαις, τά βουβάλια άποδιωγμένα, καί άκόμη έξεχώριζαν πρόςφατα σημάδια τοΰ ς-ρατοπέδου. 0 Πέτρος είδε δτι άν
έξακολουθ-οϋσε νά προχωρώ έκινδύνευε νά χάσ·>) την έκς-ρατείαν του.
Αλλαξε λοιπον παρευ5ύς στοχασμδν καί έκίνησε προς τδν ποταμόν
τοΰ Φιδιοϋ. Κατά δυστυχίαν ό δρόμος όποΰ έπρεπε νά περπατήσουν
ηταν μακρυνδς καί κοπιαστικός, όσον έπροχωροΰσε ή συνοδία ή γη
έγενότουν περισσότερον βουνώδης, τδ χόρτο έλιγόστευε, καί τ ’ ά
λογα μην εΰρίσκοντας άλλην 3-ροφήν παρά την φλοΰδα τής έτιάς,
και έ'να είδος πικρής άλιφασκια:, αδυνάτισαν τόσον ώςτε δέν ήμπορούσανε νά βαστούνε περισσότερο τού; καβελαρέους, καί διά μεγαλητερη δυς-υχία του; ·/) ζωοθ-ροφίαι; έτελείοσαν καί τδ νερδ έλειπε.
Εσφαξαν ενα μουλάρι, έσφαξαν καί άλλο, ελπίζοντας νά εϋροΰν
τόπον όλιγότερο έρημον, άλλά τδ βουνδ έκατας-ενότουν περισσότερο
ξερό. Τέλος πάντων ή συνοδία έσταμάτησε μισοπεθαμένη είς ενα
βουνδ, ό όρίζο)ντα; τοΰ όποιου έτέλειωνε εί; μίαν άραδαριά άπό ράχ α ι;, καί οί κυνηγοί άδυνατισμένοι άπο πείναν, δίψαν, καί κόπον,
έςαπλό,θ-ηκαν είς τδ πετρωτόν έδαφος βουβοί καί άλαλοι άπο την
απελπισίαν. 0 ίδιο; δ Πέτρος τά έχασε, καί μόνος ό Σόχος έστέκότουν όρ5δς καί μέ άκίνητα μάτια έφαινότουν δτι εξέταζε ταΐς περιπλοκαΐς τών βουνών, καί τέλος πάντων έπλησίασε είς τδν γέρο
κυνηγόΟ αδελφός μου δέν βλέπει εκεί κάτου έ'να γαλάζιον άτμδν
άνάρεσα είς έκείναι; τ α ΐ; δύο κορφαϊ;;
— Ναι, καί τί μέ τοΰτο; έρώτησεν ό Πέτρος.
— Πολλά καλά, είπεν ό Κόζας, έκεί ποΰ σηκόνεται άτμδ; ση
μαδεύει δτι τρέχουν νερά, καί οπου όπάρχουν νερά δέν λείπουν ποτέ
οΰτε βοσκαϊ; οΰτε βουβάλια.
Ο κυνηγός έσεισε τδ κεφάλι του ώσάν νά έδειχνε δτι δέν έδινε πίς-ι.
— Ο άσπρος άδελφός μου νά μη κάμνι άλλο παρά νά μοΰ δώκ'5
τδ άλογο τδ λιγότερο κοπιασμένο, καί μία καραβίνα, καί δέν
νυκτώση όποΰ >ά φέρ^ί καλάϊ; εΐδησαι;.

0 Πέτρος έσυμφώνησε είς δσα τοΰ έζητησε, καί παρευθύς ό Κό
ζας έγεινεν άφαντος ανάμεσα εις ταΐς λαγγαδίαι; τών βουνών.
Μόλις άπέρασχν όλίγαι; ώραις καί αύτδς έξανάλδε έχοντας είς τδν
λαιμδν τοϋ αλόγου του κρεμασμένο ένα ζαρκάδι, καί εις την ράχην
δεμένο ένα ασκί γεμάτο νερό. Οι κυνηγοί βλέπωντάς τον έογαλαν
κραυγαΐς χαρά;, καί παρευθύς άναψαν φωτιά μέ ταΐς ξεραις άλιφασκιαΐς, καί τό ζαρκάδι εί; όλίγαι; ς-ιγμαΐς ητο ψνμε'νο και φαγομένο.
0 Σόχος έδιηγήδηκεν ακολούθως δτ» εΰρηκε είς τ άριςερά μιά λαγγαδιά σκεπασμένην εδώ καί έκεί άπδ ένα είδος λεπτού χόρτου, και
τόσο στενήν όποΰ ήθελε την πάρει κανείς διά τό παλαιό στρώμα
ένός χειμάρρου, καί δέν άμφίβαλαν δτι προχωρώντας μέσα είς ε
κείνο τό χαντάκι ήθελε φθάσουν μέ περισσότερον εύκολιάν, και πλέον
γλήγωρα είς την πεδιάδα, ύ Πέτρος ητον τή; ίδιας γνώμης, και οι
κυνηγοί άφοΰ έχόρτασαν έπήραν τόν δρόμον τής λαγγαδιας, όποΰ ό
2οχο; έξεσκέπασε.
Τό ιδιο βράδυ ησαν εκεί ς·ρατοπεδευμένοι, καί παρευθΰς την αύρινήν άρχίνησαν νά κατεβαίνουν. 0 2όχος είς τόν όποιον είχαν παλιν
έμπιστευθή τό καλη'τερο άλογο καί τό καλήτερο τουφέκι, έξαναφάνη τδ
βοάδυ φέρνοντας δύο μαλλιαρά ζυγούρια, τά όποια έχρησιμευσαν δια
δείπνο. Τά ίδιο έκαμε καί τ α ΐ; άκόλουθαις ήμέραις, προμηθεύοντας
μόνος του άπό ζωοδροφίαις τήν συνοδίαν. Τέλος πάντων τήν δέκατην
ημέραν έξάνοιζαν τήν πεδιάδα.
Μόλον όποΰ ένύκτω σε, οί κυνηγοί έχοντες μεγάλην άσποΰδα διά
νά φδάσοον είς τά π οτάμ ι, άρχισαν νά τρέχουν τά κορφοβούνια χωρίς
νά προςμείνουν νά ξημερώση. Απαρατημένα έ'χοντες τά χαλινάρια, έ·
προχωρούσαν είς τό σκοτάδι μέ τήν συνηθεισμένην εκείνην χαράν ό
ποΰ αίσθάνονται οί τα ξειδ ιώ τα ις όταν γλυτώσουν άπό μεγάλους κιν
δύνους. ΐΐτό τες έξαφνα μία τρομερή κραυγή τούς έκαμε νά σταμα
τήσουν. Εγύρισαν καί είδαν τόν 2οχον όποϋ άντιπόδιζε καταπάνω
τους μέ δλη τήν
γλιγωράδα τοΰ αλόγου του.

— Ας πάνι στδ διάβολο ό Κόζας, είπεν ό Πέτρος.
— Σταματήσετε, σταματήσετε, έφώναζε πάλι ό άγριος.
0 Δαβίδ έσταμάτησε τ ’ άλογό του καί Ιστράφηκε όπίσω.
— Οπίσω, άν αγαπάτε τήν ζωήν σας, έφώναζεν ό Σόχος, καί είς
τδν ίδιον καιρόν Ισ;μωνε είς αυτούς. Πατεΐτε είς τά χεΐλα τής α
βύσσου τής πεδιάδας τοΰ Λάβα.
— Πώς; έφώναξεν ό Πέτρος.
— Κύτταξε, έφώναξε σηκώνοντας τήν λαμπάδα του. Οί κυνηγοί
έτραβήχθηκαν βγάνοντες κραυγαΐς τρόμου. Είς όλιγα πατήματα άπό

αϋτοΰς άνοιγότουν άπατο βάοαδρο, τό όποιον έχώριζε διά ενα καλό
τρίτο τό πλάτος τής πεδιάδας.
— Μά τόν Θεόν, εϊπεν ό Πέτρος, χωρίς έτοϋτον τόν Κοκκινοδέρματο τώρα θά είμαστε ό'λοι είς τόν άλλον κόσμον.
— Οϊ αδελφοί μου νά επιτρέψουν είς τή ρίζα τοΰ βουνοϋ, έξαναείπε ό Σόχος. Εκεί θέλει εΰροϋν νερό καί καλό τόπο διά στρα
τόπεδο. Καί πραγματικώς τους ώδήγησε είς ταϊς οχθαις ένός ρυα
κιού τό όποιον έχυνότουν άπό τους βράχους, καί έχανότουν μέσα εί;
τό μεγάλο χάσμα τής πεδιάδας τοϋ Λάβα. 'θ Κόζας είχεν αφήσει
εκεί δύο άγριόγιδαις διά τό δείπνο τής καραβάνας. Τήν αύρινή α
φού έκαμαν έξ άνάγκνις ενα μεγάλο γύρο διά ν’ άποφύγουν ταΐς άβυσσαις τής πεδιάδας, έτράβιξαν πρός άνατολάς. Η συνοδία έπατούσε
τήν γήν τοϋ κυννιγιοΰ βρεμμένην άπό τά ποτάμια Μαλάδ καί Δα
σώδη καί εκεί έξαναρχήνησαν τό κυνήγι.
(’Ακολουδεΐ).

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Μ ΚΛΙΡΩχ ΗΗΡ0Χ0ΡΤ0Γ.
(ΕΚ ΤΟΪ ΛΓΓΛΙΚ.ΟΤ.)

οΝ αι», λέγει ό γεωργός, «είναι άπρεπος ή τών χειροτεχνημάτων
έργασία κατά τό Σάββατον, καί επρεπε νά έμποδισθή. Αλλά τ ί ·9ά
βυμβϊί έν καιρφ τοϋ ξηροχόρτου; Η άτμοσφαιρα έσκοτοδινίασε, καί
πολύς ξηρόχορτος είναι έξω. Διά πολλάς ήμερα; έβρεχε" τό δε Σάβ
βατον έρχεται καλοκαιρινόν.
Τί 3-έλει γ ίν ε ι; άρά γε 3ίλουσιν
άναπαυθεΤν οι γεωργοί, ώ ; κατά τά άλλα Σάββατα, 3έλουσιν παρακολουθήν τήν δημόσιον λατρείαν, ό δέ χόρτο; νά διαμένη ο υ τω ;;
?1 3-έλουσιν ύπάγειν είς τοός άγρού;, ΐνα φροντίσωσι περί τοΰ χόρ
του καί τόν έξασφαλήσωσιν;» Ας έπαναπαυθώσι, καί παρακολουθώσι
την δημόσιον λατρείαν, καί έκτελώσι τά έπιβαλλόμενα καθήκοντα τοϋ
Σαββάτου. Ας εύχαριστηθώσι μέ οσον χόρτον δυνηθώσι νά έξασφαλήσωσιν είς τάς έξ ήμέρας. «Εξ ήμέρας έργα, καί ποιήσεις, λέγει
ό Θεός, πάντα τά Εργα σου. Μνήσθητι τήν ήμέραν τών Σαββάτοιν,
τοϋ άγίάζειν αύτήν.» 0 Θεός ούδεμίαν έξαίρεσιν ποιεί διά τόν τοϋ
ξηροχόρτου καιρόν.
«Αλλά δύναται νά βρέξτ) τήν δευτέραν, καί έπομένως δ χόρτος
νά βλαφθη, $ καί νά κλαπή». Τοϋτο έςΐν αληθές* άλλ’ είναι προ
σέτι άληθές ότι ενας άνθρωπος δύναται ν’ ασθενήση τήν δευτέραν καί
ν’ άποθάντρ. Εάν αύτός δέν έργασθϊί τό σάββατον, δέν 3έλει είσθαι

ικανός νά έργασδ^ καθόλου. Αφ’ έτέρου ένδέχεται ίνα μή βρέζνι την
δευτέρανί καί ό άνθρωπος δύναται νά
και όγιβίνη καί έργάζηται κάλλιον παρ’ άν ήθελεν έργασθη τό Σάββατον. II έάν ήθελε βρέξει την δευτέ
ρων καί πέμπτην καί ό χόρτος βλαβϊί, ή καί κλαπή, δέν πρέπει δια
τοϋτο νά έργασθ^ τήν κυριακήν. Γ0 ©εός δ£ν είπε, σύ δέν θέλεις
πράξειν ούδέν έργον, έκτός τοϋ τοϋ ξηροχόρτου, αν καί φαίνεται
οτι δύναται νά βρέξη. 01 άνθρωποι λοιπόν δέν εχουσι δικαίωμα νά
κάμωσι τοιαύτήν προσθήκην, ό έπιπροσθέττων τ ι είς τόν τοϋ Θεού
λόγον, -?ι άφαιρών ά π ’ αύτοϋ, ύποπεσείται είς τήν αΰτοϋ άραν.
01 άνθρωποι ούδέν έχωσι δικαίοιρια ΐνα κερδίσωσι περισσοτέραν
ιδιοκτησίαν, ή νά έξασφαλήσωσι περισσότερόν τ ι παρ ο,τι δύνανται
είς τάς τακτικά; ύποθέσεις, τηροϋντες αγίαν τήν ήμέραν τού σαββάτου. Τοιουτοτρόπως αύτοί δύνανται ν άπολαύσωσι παν ο,τι τους
αναγκαίοι, καί νά κατέχωσι παν εΐτι δικαίωμα εχουσιν.
Αλλ’ όμως λέγουσιν «έάν μία οικία πυρπολήται, συ θέλεις έπιτρέψειν εϊ; τινα νά τήν άποσβέσ»;; Εάν ήθελεν έπισκεφθεΐν μέ α ΐφνίδιόν τινα καί άπροσδόκητον κατακλυσμόν, ός-ις άπειλεϊ ΐν άπορροφήσνι τήν οικίαν του, θέλεις έπιτρέψειν αύτώ, έάν δύναται νά τήν
έξασφαλήση, καί τοι ή οίκογένειά του ήδύνατο νά φύγη άπ αύτην,
καί τοιουτοτρόπω; νά μή άπολέσωσι τήν ζωήν τω ν;»
Αύται είσίν αιφνίδιοι περις·άσει;, άςπερ ούδεμία προνόησις ή σο
φός φροντίς, διαρκούσης τής έβδομάδος, δύναται νά προφυλάξη. Αΰταί δεν ύπάγονται ύπό τήν έπωνυμίαν τακτικών ΰποθέσεων* καί ο,
τ ι γίνγ) πρέπει νά γίνη κατά τόν καιρόν καθ 8ν ή πρόνοια 5έλει να
συμβϊί, εί δέ μή, παντελώς. Τοϋτο είναι πασίδηλον. Τοϋτο δέ είναι
πάντη διάφορον άπό έκεΐνο τό νά καλύπτωμεν δηλ. ή νά προφυλάττωμεν τόν χόρτον. Είναι δέ μέρος τής τακτικής ασχολίας τοϋ ανθρώπου.
Δέν είναι άληθές, οτι, έάν αύτός δέν πράξη τοϋτο εί; ενα σάββατον,
δέν δύναται νά τό πράξη καθόλου. Η πείρα δεικνύει οτι δύναται
νά γίνετα ι τακτικώ ; κατά τάς άλλας ήμέρας" μάλις-α οΐ μή έργαζόμενοι κατά τάς έκτός τού σαββάτου ήμέρα:, δύνανται νά νομίζωνται
άσφαλές-εροι εκείνων, τώ ν κατά τό σάββατον έργασθέντων, έν γένει
είναι ώφελιμώτερον καί διά τόν παρόντα κόσμον, ώς έπίσης καί διά
τόν μέλλοντα, τό νά μή παραβώμεν τήν ήμέραν ταύτην.
Αριθμός τις άνθρώπων, έθέρισέ ποτε μεγάλην τινα ποσότητα ξηροχόρτου. Πολλαί ήμέραι παρήλθον βροχεραί, ήλθε καί ή τοϋ σαβ
βάτου, ήν δ’ αδτη ευάρεστος πάνυ. Κατ’ έκείνην τήν ίιμέραν άνθρω
πός τις έμεινεν είς τόν οΐκόν του, ήνοιξε τόν χόρτον του, έφρόντισε
περί αύτοΰ, καί πρός τό δειλινόν τόν έΟεσεν είς τήν αποθήκην του.
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01 γείτονες του ούδέν τών καλών τούτων επραζαν, άλλ’ ΰπηγον ώ ;
συνήθως μετα τών οικογενειών των εις τον τοΰ ©εοΰ ναόν. έπις·ρέοονχες, είς ές αύτών άπήντνισε τον άνθρωπον βς είχεν έργασθήν επί
τοΰ ξηροχόρτου, καί έξέφρασε τήν λύπην του, δτι ol γείτονες αύτοΰ
ϊπρεπε νά μην είσί τοσοΰτον δεισιδαίμονες ώς·ε ν’ άναχο>ρήσωσι, κβί
άφήσωσιν έκθεμένον τον χόρτον τω ν, ΐνα πάλιν βραχίί. Αύτδς είπεν
δτι ές·άθη σοφώτερος, έξασφαλήσας τον έαυτοΰ, «τώρα a, είπεν αυ
τός, «ήμπορεϊ νά βρέξη πάλιν τήν δευτέραν, ώστε σείς νά μή δυνηθητε νά έμβάσητε τον ίδικόν σας». Τοΰτο είν’ αληθές. 01 γείτονές του τδ^ έγνώριζαν' άλλ’ αύτοί συνγ)γεσαν ΐνα έναποθέσωσιν αύτδν
τώ Θεώ.^ Εν πράγμα ειν’ βέβαιον, δτι δεν ήθελε βρέξει άνευ δικαίων
λόγων. Επίσης έτερόν τ ι είν’ βέβαιον δτι, έάν ήθελε βρέξειν, και ό
χόρτος ήθελε βλαβ?,, ή καί κλαπϊ), δτι δέν ήθελεν εΐσθαι τοσοΰτον
μέγα κα<δν, δσον ήθελεν εισθαι έάν επραττον, δ,τι έγνώριζον ώς άνορθον. Ηλθεν ή δεύτερα, και εβοεξε προσέτι τή,ν τρίτην καί τετάρτην· ή πέμπτη ύπερβαλλόντως ην εύάρεστος. όσον ξηρόχορτον
8ν αύτοί είχον έξω, ΰπήγον φιλοπόνως νά τον έργασθώσιν ή πα
ρασκευή ζτο λαμπρά, ώς έπίσης και τδ σάββατον. Απας ό εις τήν
βροχήν εκτεθείς χόρτος είχεν εντελώς άποξηρανθήν καί μετακομισθήν.
Ηλθε καί το σάββατον, το πρώτον αύτοΰ μέρος ητον εύάρες-ον, άλ
λά προς το δειλινδν £ν νέφος ύψώθη, φαινόμενον σκοτεινδν καί σκι
ερόν. ’Εξετείνετο καί έκινείτο πρδς τήν άποθήκην εις $ν κατά το
προηγούμενον σάββατον, δ άνθρωπος είχεν έναποθέσειν τον χόρτον
του, καί δπου τον ένόμιζεν «έξησφαλισμένον». Αί άς-ραπαί έτ&'ευον
ένθεν καί ένθεν, καί βαθμηδόν κατέβησαν έπί της αποθήκης· «Εκατάλαβ α», είπεν άνθρωπός τις δς·ι; ην πλησίον, «δ τι τήν έκτύπησεν
άπο τον κρότον». Ηγέρθησαν άμέσως καί έτρεξαν εϊς το παράθυρον,
καί δ καπνός έξήρχετο της αποθήκης έκείνης. Εκρουσαν τούς κώδωνας, έξέφερον τάς αντλίας, καί είργάσθησαν τδ κατά δύναμιν, άλλ’ οϋκ ήδυνήθησαν νά σταματήσωσι το πΰρ. Είδον δτι ή α
ποθήκη έπρεπε νά χαθϊι. Αλλά δέν φθάνει άχρις ενταύθα- αί άποθί,και τών γειτόνων του ησαν τοσοΰτον πλησίον είς κάθε μέρος, ώς-ε
έφαίνετο άδύνατον νά έμποδίσωσιν αΰτάς άπδ τοΰ νά πυροφλεχθώ«τιν. όμως έπειδή αί φλόγες έξήρχοντο καί ol σπινθήρες ήρχισαν νά
πετώ σιν, ή βροχή έχύνετο ποταμγ,δόν, ητις μαζύ μέ τάς άντλίας,
κατέβρεχον τοσοΰτον εντελώς έκείνας τάς άποθήκας μέ ύδωρ, ώστε
ούδεμία αύτών έπυρπολήθη> ή δέ τοΰ παραβάντος τδ σάββατον άποθήκη κατεκαύθη μεταξύ α ύτώ ν «Εξ ήμέρας έργα καί ποιήσεις πάντ*
τά ϊργα σου». 0 άνθρ(οπος εκείνος ούδέν πλέον έπραξιν, άνυπακού-

ων τδν Θεδν, ούδ’ οί γείτονες αύτοΰ έβλάβ/ισαν ΰπακούοντες αύτόν.
Εκ τούτου έ'πεται δτι ό συνάζών έν τε κα·.ρώ καί τρόπω άναρμοδίω πτωχδς γεννήσεται. Οί άνθρωποι κρέμανται άπδ τδν Θεδν, τδ
τηρεΐν ουν τάς έντολάς αύτοΰ, μεγάλη έςίν άμοιβή' είν’ ωφέλιμον
έπομένως τδ νά προσέχωμεν είς τήν περί τοΰ Σαββάτου έντολήν,
ώς έπίσης καί είς τάς άλλας.
(Dr. Edwards).
Εν Ληξουρίω Κεφαλληνίας. Τη 20 Νοεμβρίου 1858. Ε. Ελλ.
ΑΪΓΟ Υ Σ Τ ΙΝ Ό Σ ΛΙΒΑΘΗ Ν ΟΠ Ο ΓΛΟ Σ.

Λ ΙΑ Λ Ο Γ Ο Σ

ΠΕΡΙ

ΘΕΑΤΡΩΝ.

Φ ΙΛΑΡΧ Ο Σ. F u a t καί έν άλλο μέσον διορθώσεώς τοϋ λαού, τδ όποιον
πορώ π ώ ς Αλησμόνησες.
Φ Ϊ'Ξ Α ΡΧ Ο Σ . Π οιον
ΦΙΛ. Τά θέατρα. Καλόν ητο ν ’ άνοιχθώσι και θέατρα, νά π αίζώ νται τρ αγω διαι, κωμωδία-., ακόμη και ή ’Όπερα. ’Ώ τί ώραΐον πράγμα ή ’Ό π ερ α ! Ε ν 
θυμούμαι και ποθώ πολλάκις τήν Όπεραν τών ΙΙαρισίων.
Φϊ Λ . Δεν είσαι, βλέπω, τής αυτής γνώ μης με τον δςτις ώριζε τήν ’Όπεραν,
μεγαλοπρεπή μωρίαν, φορτίυμενην άπο μουσικήν, ό ρ γ ήσεις, μηχανάς, και σκη
νογραφίας, μωρίαν όμως.
ΦΙ Λ. Καλε, τ ί λέγεις, δεν σ’ άρέσκουν τά θέατρα, εύρημα καί παίγνιον
τερπνόν τών προγόνων μας ’
Φ ) δ . Δεν κατηγορώ τά θέατρα’ τήν άρ^ώστίαν τών θεάτρων φοβούμαι, άρ^ώστίαν, ή τις Ιθανάτωσε τήν ελευθερίαν τών Ε λλήνω ν και τών 'Ρω μαίών. Μεγάλη μας δυστυχία, εάν άρχίσωμεν τήν πολιτείαν μας άπο τά καταλύσαντα ά λλας πολιτείας κακά. 'Γπερ τά τετρακόαια ετη εζησαν οί 'Ρώμαΐοι χω ρ ίς θέα
τρα* και όλον εκείνο το χρονικόν διάστημα έφάνη ό καλός χρόνος τής διαγωγής
τω ν. Ί ά θέατρα μετά τα υτα έγέννησαν κατά μικρόν τήν θεατρομανίαν, ή τις έ
καμε τον οήμον νά προσκολλάται είς Ικεϊνον άπο τούς αρχοντας ή στρατηγούς
του, οστις ητο πλέον άσωτος είς τάς δα^άνας τώ ν θεαμάτών, και τέλος νά κα
ταφρόνησή τοσον τήν ελευθερίαν, δσον νά μήν Ιπιθυμτ^ πλέον άλλο πλήν οί ρ τ ο ν
και θ έ α τ ρ α , ώς ελεγεν ό ’Ιουοενάλιος. Τ ίς δέν επαρατήρησε τήν θεατρομανίαν
τών Α θη ναίω ν είς τους Ισχάτους χρόνους τής Ελευθερίας τών^ αύτά τά διώρι*
σμενα εις πολέμου χρείας αργύρια, άπο στρατιω τικά μετέβαλον αί κατά
ρατοι οημαγωγοί με νόμον ε’.ς θεωρικά, διά νά έμβαίνόοσίν άμίσθώ ς είς τά θέα
τρα και οί π τω χ ο ί δημοτικοί, ηγουν διά νά γίνω ντα ι έπιπλέον αργότεροι, χαί
ακολουθ(ος επιθυμητά! τών άλλοτρίών κόπων. Θάνατον ώρισαν ζη μ ία ν, άν έτόλμα
τ ις να προβίλη νά μεταφερθώσι τάθεωρικά είςτήνπροτέραναύτώνώφέλειανκαίχρήσιν·
Φ ΙΛ. Κ ατά τήν γνώμην σου λοιπον, δέν πρέπει νά εχίυμεν θέατρα* τούτο με
κακοφαίνεται. ΙΙώς εχο;λεν ν ’ άποκτγ^σώμεν Σοφοκλέας, Εύριπίδας, Μενάνδρους^
κ αι τοσους άλλους ένδόςους τραγικούς και κωμικούς ποιητάς Υ^ρΙζ θέατρα^
Φ1 λ . Δέν αποβάλλω όλότελα τά θέατρα* άλλά δέν θέλώ ουτε νά άρχίσωμεν
απο την τιερι θεάτρων φροντίδα, εχοντες τόσα άλλα φροντίδος άξιώτερα πράγματα,
ουτε να τα καταστησώμεν, ώς είναι τά πλειότερα τή ς Ευρώπης.

— 1G4 —
Φ ΙΛ. Τ ωόνη! Ινθυμοΰμαι τώρα, δτι τά κατηγορούσε κ αί ό περίφημος 'Ρουσσώς, φοβούμενος μή τά δε/ θώσιν οί Γενευαϊοι συμ πολϊταί του.
Φ ΤΞ . Κ αι εΓ/ε δίκαιον’ ε’ίθε ηκουαν τήν συμβουλήν τουΙ 'Α λλά ποιαν χρείαν
i /ομεν ή υ εΐς τής νουθεσίας τοϋ 'Ρουσσώ; Δεν μας λείπουν προγονικά παραδείγματα
κ αί νουθετήματα αρκετά, ώς ελεγεν ό Δημοσθένης, νά μας καταςήσωσιν εύδαίμονας·
ΦΙΛ. Έκατηγόρησε κάνεις άπό τούς παλαιούς μας τά σκηνικά δράματα ;
Φ Γ Ξ . Αύτός ό φιλόσοφος νομοθέτης, ό Σόλων' άνέγνωσες βέβαια τόν βίον του
γραμμένον άπό τόν Πλούταρνον. Ή περί θεάτρων κρίσις τοΰ ΙΙλάτωνος δέν εί
ναι πλήν έςήγησις τής γνώ μης τοϋ Σόλώνος, τόσον πλέον αξιόλογος, δσον χ ω 
ρίς τήν όδηγίαν αύτής δέν ηθελ’ ί’σως συντάξειν τήν ώραίαν κατά τών θεάτρων
έπιστολήν, τήν πρός τόν Δαλαμβέρτην, ό περίφημος 'Ρουσσώς. 'II μ εγ ίσ τη μας
κ αι αναγκαιότατη y ρεία τήν σήμερον είναι νά είσάξωμεν είς τήν Ε λλάδ α τά ς τέχνας, κατά τόν φρόνιμον νόμον τοϋ Σόλωνος, νά προσηλώσωμεν τών πολιτώ ν τήν
επιμέλειαν εις α ύτάς, καί όχι νά αύξάνωμεν τάς άφορμάς τής αργίας μέ τά
σκηνικά θεάματα, τόσον έπικινδυνώτερα παρά τά π αλα ιά , δσον άναβαίνουν
σήμερον καί γυναίκες εις τήν σκηνήν.
Φ ΙΛ. Τοϋτο δμως έκαμε τών νεώτέρών τά θέατρα καί τερπνότερα καί
πολύ πιθανώτερα παρά τά παλαιά. ’Ά νδρες μιμούμενοι γυναίκας δέν ή-ο ουνατόν νά κάμω σι τήν μίμ ησιν τελείαν.
Φ ΓΞ · Ε πειδή γνω ρίζεις τά σημερινά τή ς Ευρώπης θέατρα, δέν σε λανθάνει
βέβαια, δτι ή βασιλεύουσα εις τούς σκηνικούς άρετή δέν είναι ή σωφροσύνη,
ούδ’ δτι πολλά δράματα δεν είναι σώφροσύνης διδακτήρια.
ΦΙΛ. vE y εις τ ί δίκαιον είς τοϋτο’ πολλά θέατρα ολίγον διαφέρουν άπό τά
πόρνοστάσια’ μ ’ δλον το ϋιο . . .
Φ ΓΞ . Τολμηρό ιερόν καί σαφέστερον Ιξηγεισαι σΰ παρ’ εμέ. Είπε με λοιπόν,
αν ουμφέρώσιν εις τήν παροΰσαν κατάστασιν τής Ε λλάδος τά θέατρα. 'II κατάστασίς μας, φίλε, σήμερον ομοιάζει κατάστασιν άρρωστου, άναλαμβάνοντος άπό
μακράν ασθένειαν. Καθώς ούτος κινδυνεύει νά άφανίση τήν ακόμη άστερέώτον
υγείαν του, έάν άπροφυλάκτω ς μεταπηδήσβ άπό τήν άρρωστικήν άναγκασμένην
δίαιταν είς δλας τά ς συγχωρημένας είς τούς ΰγιαίνοντας άπολαύσεις, τόν αύτόν
κίνδυνον τρέγομεν καί ημείς, έάν πάραυτα δοθώμεν είς δσας ή έλευθερία συγχω ρεΐ άπολαύσεις. 0 1 νέοι μας, συχνάζοντες τά θέατρα μέ τόσην ηδονήν, όσην φυ
σικά προξενούν δλα τά νεοφανή, κινδυνεύουν νά φθείρίοσιν ή καί νά άμελήσω σιν
όλότελα τήν άπαραιτήτω ς άναγκαίαν παιδείαν είς τοΰς μέλλοντας καί θέλοντας
νά ήναί ελεύθεροι. 0 1 σκηνικοί μας, όντες νέοι καί νέαι "Ελληνες, πρέπει ν
άφίνω σι τά ς αλλας αναγκαίας εις τήν παροϋσάν μας π τω χ εία ν εργασίας, καί
τά οικιακά άπλα των ·?|θη, διά νά ένασχολώνται εις τά έργα καί ήθη τής σκη
νής, νά μιμώ νται αύτοί τά γελοία ή τά λυπηρά, διά νά κινώσιν είς γέλώ τα ’η
συμπάθειαν τούς άλλους, νά χαίρω νται τοΰς κρότους, ή νά ΰποφέρώσι τούς συριγμούς τώ ν θεατών, δι’ άργύριον, είς ενα λόγον, νά γίνώ ντα ι καταφρονητοί.
ΦΙΛ. ’Απορώ βλέπων δτι έχεις κ αί σΰ τήν αύτήν κατά τώ ν σκηνικών προλ η ψ ιν, τήν όποιαν έχουν ακόμη καί μεταξύ τών φωτισμένων εθνών ούχί ολίγοι.
Φ Γ Ξ . Τήν όποιαν είχεν ό Σόλίον, ό Πλάτών, ό Δημοσθένης, ό Ισοκρά
τη ς, οί ολίγοι φρόνιμοι άνδρες, δσοι Ισώζοντο άκόμη είς τάς ’Αθήνας, τήν
οποίαν έχεις, φίλε, χ ω ρ ίς νά τό όμολογής κ αί σύ.
ΚΟ ΡΑΗ Σ.

