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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
’Από τής παρελθούσης Δευτέρας έγένετο έναρξις τών έορ- 

τών τοΰ Πανεπιστημίου, ών ή πρό μηνών όλων αγγελία ένέ- 
πλησεν άγιου ενθουσιασμού πάσαν Ελληνικήν καρδίαν.

Καί δή καί έκ τών άπωτάτων χοορών πολλοί όμογενεΧς 
προσήλθον, ϊνα μεθ’ ήμών ( ο ύ χ ί  τώ ν  γ υ να ικ ώ ν )  πανηγυρί
σω« τήν έοοτήν ταύτην τών εορτών καί πανήγυριν τών 

; πχνηγύρεων, τή ν  π ε ν τη χ ο ν τα ε τη ρ ίδ α  τοΰ πρώ του  έν 'EJ- 
i .Ιάδι, μ ε τ ά  δουΛείαν α ιώ νω ν  ύΑοκ.Ιήρων, ίδ ρ υ θ έ ν τ ο ς  Π α

νεπιστημίου-
Καί τοι δέ ή σύγχρονος Ε λλάς κατατάσσεται ώς έκ τής 

νεαράς ηλικίας της καί τής σχετικής ταύτη μετρίας άναπτύ- 
ζεώς της έν τή κατωτάτη τοΰ πολιτισμού βαθμίδι, καί τοι 

I 5 σύγχρονος "Ελλην άκηδώς, ώς έπί τό πολύ, έχει παντός 
τού έξερχομένου του κύκλου τής πολιτικής καί τού'κόμμα- 
Τθ; εις 8 ανήκει, καί τοι μάλλον έπί τόν υλικό; ή τόν πνευ- 

I ματικόν τρεπεται βίον, ούχ ήττον ώφειλε κατά τήν εξαιρε
ί τικήν ταύτην εις τόν βίον τού ’Έθνους περίστασιν, νά έπι- 
■ δειςη μείζονα καρδίαν, μείζο/α ευγνωμοσύνην.

Παρευρέθητε ίσως ή τουλάχιστον άνεγνώσατε, εύγενής 
ϊναγνώστρια, εις ’Εφημερίδας καί Περιοδικά, άν όχι πώς 

^Τελούνται αί Πεντηκονταετηρίδες Πανεπιστημίων, άλλά καί 
βπλώς έξοχων άνδρών; ’ Εφαντάσθητε ίσως είδος τ ι παρο- 
Ia01*?, εις μικρόν εστο», πανηγύρεως καί έν τή πόλει ήμών, 

¡ *?ός τιμήν ιδρύματος είς 8 όφείλεται 5 ανθρωπισμός του συγ- 
ίχρόνου Έλληνος, ήτοι ή έπί τό έπιστημονικώτερον μόρφωσίς 
[ καί διάπλασις αύτού.

Αντί τούτου τ ί εϊδετε; Δέν πεοιγράφομεν ήμεΧς δ τ ι κατά 
*δρον τήν έβδομάδα ταύτην έγράφη καί έλέχθη, Ινα μή έκ-

ληφθώμεν ώς μνησικακήσασαι διότι τό Ελληνικόν ©ύλον ή
μών άπεκλείσθη τής τελετής ταύτης ! : ! ελλείψει, ώς προεί- 
πομεν, ούχί χώρου,άλλά γ υ ν α ικ ω ν ίτ ο υ  έν ταΧς αίθούσαις τού 
Πανεπιστημίου.

Άναφέρομεν, έν παρόδω, τήν θλιβεοάν έντύπωσιν, -ήν 
ένεποίησαν ήμΐν τά περί φοιτητών σχετικώς πρός τήν πα- 
ράστασιν τού Ο ίδ ίπ οδος  τυρά ννου  διαδοθέντα καί ή προμη- 
νυομένη τούτων αποτυχία κατά τε τήν απαγγελίαν καί τήν 
ύπόκρισιν.

Κατά τήν περίστασιν δέ ταύτην συλλυπούμεθα άπό 
καρδίας τούς κυρίους φοιτητάς καί μεμφόμεθα τούς αρμοδίους 
διά τήν πλάνην είς ήν περιέπεσαν, πιστεύσαντες οτι ήτο 
δυνατόν, νά ύποκοιθώσιν έπιτυχώς έν τή κλασ·.κο»τάτη ταύτη 
τού Σοφοκλέους τραγωδίμ, νέοι άγνοοΰντες καί αή διδα- 
χθεντες ποτέ ουδέ τούς στοιχειώδεις νόμους καί κανόνας 
τής απαγγελ ίας καί ύποκρίσεως, αφού είς ούδέν γυμνασιακόν 
ή σχολικόν πρόγραμμα είναι άναγεγραμμένον τό μάθημα τής 
άπαγγελίας ώς υποχρεωτικόν. Εί δέ που κατ’ έξχίοεσιν έν 
τοίς προκαταρκτικούς σχολείοις είσήχθη τό μάθημα τούτο, 
τίς 5 είδικώς έν Ευρώπη ασχοληθείς, δπως καί τούς λοιπούς 
μόρφωση ς

Έν Έ λλάδ ι έπεκράτησε παρά τοίς αύτοδιδάκτοις ρή- 
τορσιν ήμών ή απαγγελία τής παλαιάς σχολής τής, ούτως 
είπεΐν, ψαλλόμενης, έσθ’ δτε δέ καί ένρινου, ούδεμία δμως 
Κυβέρνησις προέβη είς σύστασιν ειδικής τής άπαγγελίας καί 
υποκριτικής τέχνης σχολής.

Τίς αγνοεί δτι είς τάς πολυπληθείς τοιαύτας τής Ευ
ρώπης σχολάς όφείλεται 5 θρίαμβος καί ή δόξα τΐύν διαπρε
πών δραματικών καί κωμικών, ών οί διακρινόμενοι ού μόνον 
τής ιδιωτικής τυγχάνουσιν έκτιμήσεως καί αγάπης, άλλά 
καί τιμώνται διά παρασήμων εθνικών. Τίς άγνοεΧ δτι 
έθνος στεοούμενον τοιούτων σχολών δένθέΥει πότε Χάποκτήσει 
σκηνήν καί θέατρον" καί δτι τό έθνος ΙκεΧνο,είς τήν μεγαλο- 
φυίαν τών προγόνων τού όποιου ¿φείλουσι τήν δπαρξίν των 
ή τραγωδία, ή κωμωδία καί τό δράμα, είναι άνάξιον νά φέρη 
τό όνομα, δτερ εκείνοι μέν άπεθανάτισαν, ούτοι δέ διά τή ; 
ασύγγνωστου άκηδίας των στιγματίζουσι.
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Τί να κάμωσιν οί δυστυχείς αύτοδίδακτοι ήθοποιοί μας
ΑΓΡΙΝΙΟΝ τή  33 ’Απριλίου 1887

Μήπως τουλάχιστον δύο ή τρεις τούτων απεσταλησαν εις 
Ευρώπην δαπάνη της Κυβερνήσεως ή τίνος των πολυτάλαν
των μιας, όπως τελειοποιούμενοι εις την δραματικήν τ έ χ νη ν  
καί έν γένει ύπόκρισιν μορφώσωσιν εκ των ένοντων και 
άλλους ;

Μή ο σύγχρονος "Ελλην μετέτρεψε τούς ορισμούς και τας 
σημασίας των λέξεων, δι’ 8 καί ή λέ^ις θ έ α τ ρ ο ν  ουδ&ν 
κατ’ αυτόν σημαίνει, ούδεμίαν ηθικήν έπ αυτού εςασκεϊ 
έπιρτοήν. Έλησμονήσαμεν λοιπόν ότι 5 Περικλής, 5 μέγας 
εκείνος άνήρ, ο χρωματίσας τον αιώνα τής άρχοντιας του 
διά του έπισήμου «τού γρι>σοΰ* τ ίτλου, διενεμε τοΐς από- 
ροις εισιτήρια θεάτρων δωρεάν, ίνα τούτων ή καρδία καί το 
ήθος μαλάσσεται ώς έκ τής εν αύτοίς φοιτήσεως ; Άγνοού- 
σιν ότι διά τής επιτυχούς απαγγελίας και υποκρίσεως 0 
ηθοποιός ένσαρκούμενος καί οικειοποιουμενος τα  παθη καί 
τάς τής καρδίας διεγέρσεις διαθέτει τούς θεατάς δυσμενώς 
μέν προς τά  κακά καί άγρια τούτων, εύμενώς δέ πρός τά 
άγαθά καί ήμερα. Δωρεαί έξ εκατομμυρίων έγενοντο υπέρ 
ίδούσεως μεγαλοπρεπούς καί πλουσίου θέατρου, ινα τινες εν
τός αύτού διδάξωσι ·, Μελόδραμα ’Ιταλικόν ?i1,|Vaudeville 
Γαλλικόν θά μάς εϊπωσιν. Ά λλά  τ ί εννοεί ί  γνήσιος Έ λλην 
έξ όλων τούτων.

Πρός τάς Έλληνίδας γυναίκας σήμερον άποτεινόμεθα' άς 
λάβωσιν επί τέλους κα ί αυται πρωτοβουλίαν τινά υπέρ τού 
κοινού καλού, όπως μή θεωοώνται άξιαι τής ευγενούς περι- 
φρονήσεως, μεθ’ ής μετεχειρίσθησαν αύτάς κατά την περί- 
στασιν ταύτην οι εϋγενεΐς  τών Γραμμάτων πατέρες. Μή λη- 
σμονήσωσιν αί μεγάλαι Δέσποιναί μας 8τι, αί έν ανώτερα 
πνευματική μοίρα καταταττόμεναι ξέναι| Κυρίαι έκλήθησαν 
εις τό ενδιαίτημα τούτο τών Μουσών, τό καί διά τάς τε- 
λετάς έτ ι αύτάς κλείον ήμίν τάς θύρας, καί έν ω οί Πανε- 
πιστήμονές μας 8ν καί μόνον καλώς έξέμαθον την πρός τό 
Ιτερον ήμισύ των εύγενή  καταφρόνησιν.

’ Ας δείξωσιν λοιπόν καί αύται ότι ζώσιν.
"Ας σχηματίσωσι Συλλόγους, άς συλλέξωσιν εράνους, άς 

ύποβληθώσιν εις θυσίας, όπως άποστείλωσιν αριθμόν τινα ’ νέ- 
ων καί νεανίδων εις την Εσπερίαν καί δι’ αυτών κατορθωθή 
ο καταρτισμός Ε λληνικής σκηνής δυναμένης νά * διδάσκη 
τά αθάνατα έργα τού Σοφοκλέους καί Εύρυπίδου. ’ Αντί 
δέ νά παρακίνώσι τούς ίδιους υίούς εις έκμάθησιν τής ιατρι
κής καί νομικής μόνον, δι ών οί μ-εν πρώτοι θεραπευουσι τας 
πληγάς τών μαχαιρονομένων, οί ¡δέ δεύτεροι συνηγορούσι 
καί υπερασπίζονται τούς φονεϊς, κλέπτας, κακούργους, ών ή 
κοινωνία ημών βρίθει, άς παροτρύνωσι τούτους νά έπιδοθώσι 
καί εις έξύψωσιν τής έλληνικήςζσκηνής, δΓ ής καί μόνης θέ
λει προληφθή ή άνάπτυξις τών άγριων όρμών καί παθών τού 
Έλληνος έν αυτή έτι ττί γενέσει των. Ά ς  κατορθώσωσιν Ja i 
έλληνίδες δ ,τι έπί πεντήκοντα επτά έτη δέν κατώρθωσαν 
αί σοφαί Κυβερνήσεις μας, καί άς ¿φείληται εις αύτάς ή κα- 
τάταξις ήμών μεταξύ τουλάχιστον τών Ρουμάνων, Σέρβων, 
Βουλγάρων καί ’Αρμενίων.

Κ υρ ία  Δ ιευθύντρ ια .

· · · · ■ · · · · · · · · · · · * * · · · · * *

Ή  άκηδεία τών κατοίκων ενταύθα, ώς πρός τό ζήτημα 
τής μορφώσεως είναι άσυγγνωστως ¿πισθοδρομικη. Νομίζω 
ότι είναι μία έκ τών ¿λίγων έπαρχιών, έν αίς συμβαίνε1 
τούτο.

’Ενταύθα ύπάρχουσι μόνον ξέναι τινες Κυρίαι μορφώ- . 
σεως καί ¿λ ίγ ισ τα ι, σχετικώς τώ πληθυσμώ, έντόπιοι κάτο
χοι εύρυτέρων γνώσεων. Αί λο ιπα ί οικοδεσποιναι αποφοιτοι 
τού ενταύθα δημοτικού σχολείου, παραβλέπουσι την τού 
πνεύματος άνάπτυξιν εχουσαι ώς ασπίδα τό » τ ί  τ ά  Θί-Ιει ή 
γ υ ν α ίκ α  τά γ ρ ά μ μ α τ α .*  Τρέπονται δε εϊς εργασίας δι ων 
προςπορίζονται τά ποός τό ζ'75ν ή εις οϊκιακάς ασχολίας. Ω 
Κυρία μου! Κίνε άναπαράστατος ή τής πόλεω; μας πνευματι
κή στασιμότης. Καί τό λάθος τούτο, όχι τόσω τών γυναικών, 
άλλά τών τά  τού οίκου διευθυνόντοιν πάτερων. Οφείλω να ο
μολογήσω ότι αί γυναίκες ενταύθα, τή βοήθεια τής λ επ το 
λόγου ήμών φύσεως, έπιδίδουσί πως εις ό ,τι νεώτερον καί 
έπιδιώκουσι τό φιλόκαλον, όπερ φιλομαθείας απόρροια κα ί 
τούτο.

Ά λ λ ’ οί άνδρες τω ν ! Ώ ! Οί άνδρες των τυραννικώτα- 
τοι! Ηνα δώσω ύμΧν, άξιότιμος κυρία, σκιαγραφίαν τινά τών 
καθ’ ημάς έν συντόμιρ ολίγα θέλω έκθέση.

Ή  γυνή ένταύθα έπέχει θέσιν παρά τώ άνδρί ούχί συντρό
φου, άλλ’ υποδούλου. Δέν έχει ύπ ’ ούδεμίαν έποψιν θέλησιν 
παρ’ έκείνω. Είναι δέ τόσον συνειθισμένη εις τον βίον αυτόν, 
ώστε δίχως νά μεμψιμοιρή ύπείκει.

Καί υπείκει πρώτον διότι πατροπαραδότως ούτως έμα- 
θεν· δεύτερον διότι δέν έγνώρισε χώρας ξένας έν αίς δ βίος 
είναι έλεύθερος προλήψεων καί τρίτον, οπεο καί σπουδαιότα- 
τον, διότι εις τό σχολειον ούδέ στοιχειώδεις γνώσεις ά γ ω -  
γής ανθρώπινης προσεκτήσατο. Μόλις έμαθε νά άναγινώσκη. 
Ούτως ώστε ή γυνή ένταύθα είναι φυσική ώς πρός τού; τρό
πους, προκατειλημμένη ώς πρός τάς έςεις, καί ακηδής ώς 
πρός τήν πρόοδον τής έποχής. Μεταβολή τις επί τά βελτίω  
τή προσγίγνεται, έάν ταξειδεύση καί μάλιστα εις χώρας όχι 
λίαν άνεπτυγμένας, διότι έκεΧ ή μ-εταβολή τού βίου επέρχεται 
απότομος εις αύτήν καί ούδέν εννοούσα έκ τών καινοφανών, 
έπιστοέφει ή αύτή. Έκτος έάν Ιγκλιματισθή εις παρομοίας 
χώρας έπί ετη. Ωφέλιμος λοιπόν τή άποβαίνει έκείνη ή χώ
ρα, έν ή) συναντρ: βίον όμοιον τού ένταύθα, άλλ’ εύρυτέρων ά- 
ναίσεων, οΐον δ Κοαβασαράς, τό Μεσολόγγιον. Έκεϊθεν άπο- 
κομίζει γνώσεις τής καθημερινής έν τώ  οίζω καθαριότητος 
καί ούχί άνά πάσαν κυριακήν, ποιάν τινα εις έαυτήν εύπρέ- 
πειαν, χαιρετισμόν ήμερον, ήπιον, φωνήν ύφέσιμον, καταστο
λήν τών θαυμαστικών βλεμμάτων εις τά άνά τήν δδόν άντι- 
κείμενα, τήν ιδέαν τής έξόδου εις περίπατον συγγνωστήν."Αν 
δέ εδρη επίκαιρον στιγμήν νά χρωματίση καί αυτη τον συ
ζυγικόν της βίον διά παρομοίων προνομίων τεχνηέντως τό 
πράττει.

Οί άνδρες δέ δποΐοι; Τπάρχουσιν άνδρες έργαζόμενοι καί 
1 μή. "Ας ίδωμεν τούς,έργαζομένους. Τό πλεΧστον είναι χειρώ-
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,ακτές. Τήν ήμέραν όλην, ώς έπί τό πλεΧστον,ό άνήρ διέρχε
σ α ι παρά τώ έργφ του' έπιστρέφων κατ’ οίκον τό Ισπερας, 
€ύ;ίσκει τά  πάντα παρεσκευασμένα. Τό δεΧπνον είναι τρό
μον τινα τό έντευκτήριον τής οικογένειας. Ή  διηνεκής τής 
ήμέρας άσχολία τόν καθιστρί κοπιώδη, εύερέθιστον, άγριον 
καί έπιδιώκοντα άνάπαυλαν παρά τώ Βάκχω. Τούτο ούδε- 
ρ αν  έντύπωσιν προξενεΧ εις τήν σύζυγον, ήτις οδτω τόν άνα- 
μένει καί μάλιστα σπεύδει νά τόν δικαιολογήση « ί ν δ ρ α ς  ει·  | 

γα ι θά χ ι I.»
Ό  παρόμοιος τρόπος τού ζήν είναι δ σηνήθης’ δηλ. σπα- 

νίως ούτος κατ'οίκον μένει τάς καθημερινά;,λόγω άσχολειων, 
τάς εορτάς έπίσης,διότι τότε εύκαιρεΧ νά διευκολύνη τας υπο
θέσεις του,συναντήσν) τούς φίλους του έν τή άγορά,ήτις, φύρ
δην μίγδην καφφενεΧα. εμπορικά, παντοποιλεΧα,σφαγεΧα ενέ- 
χουσα,αποβαίνει κέντοον τών προσερχομένων ποός προμήθειαν 
τών αναγκών τών έντοπίων καί χωρικών ώστε ή έκλογη τής 
μετατροπής τής ημέρας άνήκει τώ οικογενειάρχη. "Η νά πίη 
μετά τών φίλων του, ήνά χαρτοπαίξη μετά τούν γνωστών του.

Εις τήν οίκογένειάν του είναι άπολυτάρχης δεσπότης. Εν
δύει προμηθευτικά»; τούς περί αύτόν άνά π ά ν  Πάσχα.^ Εάν 
ταξειδεύση πάντοτε δι’ άπόλυτον άνάγκην. Συνήθως αναγ- 
καστικώς καί ιδίως εις Μεσσολόγγιον, όπου φέρεται ή ως κα
τηγορούμενος ή ώς κλητευόμενος.

Έ κει, έάν υπεκφύγη τούς νόμους έπιστοέφει φέρον ¿ψάρια, 
καλό κρασί, καλό ρακί. Ούδενός άντελήφθη προ; ιδίαν του 
ώφέλειαν καί έγκαυχάται, ότι γνωρίζει καί τό Μεσολλόγ- 
γι0ν. "Εμαθε μόνον ότι έκεΧ όλος δ κόσμος φορεΧ σ τ ε νά ς

Ούδέποτε συνοδεύει τήν γυναΧκά του εις περίπατον. Ά ν  
κατά π ερ ίσ τα σ ιν  πράξη τούτο, προβηματίζε ι ταύτης ¿λίγα 

βήματα.
Καί ταύτα διά τού; εργαζομένους.
Προβώμε» εις τούς φυγοπόνους. Ούτοι νυμφεύονται συνή

θως νεώτατοι, άνευ πολλών άπαιτήσεων, οδτως είπεΧν, ώς 
έκ προχείρου. ’Αφού ό γαμβρός έξοδεύση κατά τάς δύο πρώ
τα ; έβδομάδας, ό ,τι ώς προΧκα έλαβε, ποσόν διακοσίων εως 
τριακοσίων δραχ. εις συμπόσια, τύμπανα, παραζαλας κ τλ . 
άρχεται πολυπραγμονών έν τοΧ; καφενείοις. Έργαζεται σε
λήνην τινά τού ένιαυτού κατά συγκυρίαν.

Τό θέρος ή σύζυγος σταχυολογεΧ- συγκομίζει έπαρκή τινα 
ποσότητα άραβοσίτου δΓ έπταμηνίαν συνήθως καί είτα  α- 
σπάζεται βίον έργάτιδος κατά τό λοιπόν χρονικόν διάστημα.

Επειδή δέ τά συντηρητικά μέσα ταύτα δέν είναι έπαρκή, 
έπέρχονται σκληραί στερήσεις παραμορφώνουσαι τήν είκοσι- 
πενταέτιδα νεάνιδα εϊς τεσσαρακοντούτιδα. Προσθέσατε εις 
ταύτα πάντα, τό προνομιούχου αυθαίρετον τού συζύγου, όστι; 
νέμεται σατραπικώς τών κόπο»ν της, σπαταλών αυτου; εις 
τήν μπασέτα.

"Αν γίνη οικογενειάρχης ¿λίγον φροντίζει. Μεγαλώνουσι 
τά τέκνα εις τό ψύχος ή θάλπος άνά τάς δδούς. Τρέφονται 
κακώς, ένδύονται κακώ ; καί μινθάνουσιν ό,τι άντιληφθώσιν. 
Καί έχομεν άργότερον άνό’ρας βλαπτικούς ή άχρήστους, όχι 
μόνον διά τήν κοινωνίαν, άλ.λά καί δΓ έαυτους.

Καί εϊμεθα Κυρία εϊς 1887 καί ζώμεν έντός τής έλευ-
θέρας Ελλάδος!

Έν τούτοι;, δέον νά προσθέσω, ότι διακρίνονται αί ¿λί·

γαι έναπομείνασαι πρόσφυγες τού 21 ήρωΧκαι σουλιωτιδες οί- 
κογένειαι, διατηρήσασαι τάς φιλοπάτριδας άναμνήσεις, τά  
ήθη τ ω ' εύγενή καί τήν άλβκνικήν των γλώσσαν, ώς καί ¿· 
λ ίγα ι οΐκογένειαι επιβλητικών εντοπίων ¿νομάτων.

Ή  τάξις τών εμπόρων έπιδίδει ε ί ;  τό χρήμα καί άνα-

τοκισμούς.
\έοι εύπαίδευτοι ευάριθμοι καί αύτοί, ώστε, διά τού 

πανοράματος τούτου, βλέπετε πόσον τουρκίζομεν άκόμη.
Νομίζω άναγκαΧον νά έγκύψω βαθύτερον εϊς τήν αιτίαν

τής καταστάσεως ταυτης.
Ή  χώρα μας, κ ε ιμ ένη  έντός ευρειας καί ευφόρου πεδια- 

δος, παρεΧχε τά  πρός ζωοτροφίαν άναγκαιούντα. ’Επειδή δέ, 
έπισφαλής ήν πρό' δεκαετία; άκόμη ή μετάβασις εις ξένας 
χώρας, έλλείψει δρόμων, καί αί ψηλαφηταί άνάγκαι έπαρκεΧς, 
δέν ωθου» τούς κατοίκους νά ε’ λθωσιν εις επικοινωνίαν πρός

άλλους.
Έμενον λοιπόν έλευθερωθέντες έκ τών Τούρκων, άλλά 

συγκρατήσαντες τόν τρόπον τού ζ ρ  ¿λιγαρκή, χαύνον, δπως 

καί πρότερον.
*Η πληθώρα τών ένταύθα κατ’ έξοχήν συγκεντρωθέντων 

καπετανέων oíoV Μπότσαρη, Ζέρβα, Πασινίκα, Ααμπροθανά- 
ση, Δαγκλή, Σταίκου, Βελλή, Σκαλτσά, Χρηστοθανάση, Με- 
γαπάνου, διέσχυσε τό πλήθος είς κόμματα καί έπειδή ό βίος 
ήν τότε άπλούς, έκαστος τούτων ήδύνατο νά έχη σωρόν άν- 
θρώπων, αντί ¿λίγου άρτου καί ¿λίγης εύνοιας.

Αί συνήθεις ¿μιλίαι ήσαν αί πρόσφατοι εϊσέτι άναμνήσεις 
τού 21. Τά πνεύματα ή πάθη όλων δεν είχον εϊσέτι λάβει 
κατάστασίν τινα, ώστε ό ταραξίας δέν έστιγματίζετο . Ό  
δολοφόνος δέν ήτο κακούργος. Εύριτκε μάλιστα θερμόν προ- 
στάτην εϊς ένα έκ τών άνω, ούτινος ή θέλησις τότε έν ταΧς 
διοικητικαΧς άρχαΧς, ϊσχυε πλείω  τού νόμου. "Ελυον τά πάν
τα, ούτως είπεΧν, διά τής φοβέρας. Τά πρόσωπα ταυτα εξε- 
λ ιπο ν  θολαί άναμνήσεις τού άπράγμονος καί αύθαιρέτου 
βίου διετηρήθησαν δμως καί τά τέκνα συγκεκερασμένως ¿κλη
ροδότησαν τάς άρχάς τών πατέρων των.

Οί κατά καιρού; εις τά τής πολιτείας διαδοχικώς ανα
μιγνυόμενοι Ιτειναν μάλλον εις τήν συγκέντρωσιν τής ισ
χύος έν τώ κόμματι, καί έπειδή α ί άνάγκαι τού τόπου ήσαν 
μεγάλαι καί πο λυετείς , παρηγκωνίσθη άναμίξ αυτών καί ή 
άναμόρφωσις τού τόπου διά καλών σχολείων.

Καί έδώ εϊμεθα σχεδόν σήμερον. Παρατηρητέον δμως, 
δτι σπουδαία μεταβολή έπήλθεν εις τήν χώραν μας, άφ’ ότου 

U  κ. Τρικούπης ερριψε'βλέμμα οίκτου πρό δεκαετίας έφ ήμών 
διατάξας τήν δδοπο ίαν τών πρός Μεσολόγγιον καί Κραβασ- 
σα?ά άγουσών. Ό  κόσμος έκτοτε ήρχισεν άποσπαργανούμενος, 
αισθανόμενος, βλέπων, κινούμενος.Ένώ πρότερον ουδέ γνώσιν 
είχομεν τών όσημέραι άναπτυσσομένων γειτονικών καί άπο- 
τέοω χλωρών.

Ό χ ι ¿λίγον θα συντελέση καί τό νομοσχέδιου τής περι
φέρειας πρός έφημέρωσιν μας. λ
‘  ‘ Θ ά  πεισθώμεν, δτι ήμεΧ; έδώ δέν είμεθα αυτόχ;^ονες, αύ- 
τογενεϊς, δτι οί δμοροί μας δέν είναι άλλοΧοι, δτι δυνάμεθα 
ν ά  π ρ ο σ κ υ ν ή σ ω μ ε ν  τά ; εξεις των, δτι δπως έχωμεν κοινόν τό 
θρήσκευμα, τήν γλώσσαν, τόν βασιλέα, οδτω καί τήν άφο- 
μοίωσιν τού βίου πρός έκείνους δέον νά έπιδιώξωμεν.
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Ά »  κχι άνάστχτος η Τριχωνία έν ταϊς τελευτχίαις εκλο- 
•γχΧς άνεβόησε τώ Κυρίω Γριχο^^τ «Χαλινώσατε τους ίπ 
πους», αν και είδε κατόπιν, οτ·. ή φωνή εν έρήμω ήν, ούδό- 
λως φαίνεται πτοηθεΧσα, άλλα διάκειτχι είσέτι δυσμενής, διά 
τούς φορολογικούς επί του καπνού φόρους. "Ισως, ίσως ανα
θεωρούσα Ιαυτήν πολύ άργότερον τώ άποδώση χάριτας.

Οί σιδηρόδρομοι, αί γέφυραι άς φαίνεται προτιθέμενος 
νά ΙγχαράΕη,θά Ιξεγείρωσι της νυσταλέας καταστάσεως τούς 
Τριχωνίους καί θά τραπώσιν εις βίον πνευματικώτερον. 'Η 
γύρα μας είναι έπιζήλως πλουσία.Έλλείπουσι μόνον τα μέσα 
τ ι ς  άναπτύζεως, καλά Σκολεία καί ή διευκόλυνσις τής συγ
κοινωνίας.

Ύ γ ια ίνο ιτε , Κυρία, άνευ ετέρου, διατελω εύγνώμων διά 
τήν ίδιάζουσαν πρός με εύμένειαν υμών.

Μεθ' ύπολήψεως άκρας 
πρόθυμος 

Μ α ρ ί α  Δ. Β ε λ λ ή ,

ΜΙΙΤΕΡΕΪ ΠΑΙΑΟΚΤΟΛϊΟΙ

Ε ύ γ ε ν ε σ τ ά τ η  Κ υ ρ ί α

Έ ν τώ προχθεσινοί φύλλω τής έφημερίόος Σας άνίγνων το αρθρον 
οή βασίλισσα πεοιο5εύει» Ιν ω Ιπικαλεισθε τήν αρωγήν τής σεπτής 
ήμιών Άνάσσης ΰπ'ερ τής βελτιώσεως τής τύχης του γυναικείου φύ
λου, πάσχαντος καί Ιν κτήνώδει εόρισκου-ένου καταστάσει παρα τοις Υρ 
μετέροις χοιρικοΐς. Ά λ λα  σπουδαιότερου άκόμη, άποβλεπον την υ- 
παρξιν των δυστυχών τούτων όντων παρείδετε ή έν γνωσει Ισιωπησα- 
τε. Τα θηλεα παντού τής Ελλάδος θεωρούνται ώς υποδεέστερα όντα 
καί βάρος τής οικογένειας, παρ' ή γεννώνται. Λοιπόν τακτικώς και 
άνευ τής παραμικρός τύψε ως τού συνειδότος την πρώτην ή δευτέραν ή- 
μέραν τής γεννήσεώς των πολλά τούτων άποστέλλονται εις τον 'Αδην 
υπό τών χριστιανικών μητέρων, απαλλασσόμενων ούτως απλουστατα 
τού επαχθούς βάρους.

Τούτο εϊναι γεγονός. Ή  κυβέρνησ-.ς οφείλει να περιστειλη την πα ι
δοκτονίαν ταύτην, ήτις κατ’ ετος καθ' ολην τήν 'Ελλάδα άνέρχεται 
εις σπουδαϊον άριθμόν καί Ιπιφέρει ούτω επαισθητήν τού πληθυσμού 
Ιλάττωσιν. Ά πλούστατα  δε προλαμβάνεται το κακόν, έάν εις τό εξής 
μηδέν παιδίον άποθανόν θάπτηται, χωρίς προηγουμένως να έπισκεφθή 
αυτό ό ιατρός καί συντάςη εκθεσιν άν φυσικώς ή βιαίως άπεθανε’ ο
πού δέ άνακαλυφθή βίαιο· θάνατος, οί έγκληματίσαντες νά ύφίσταν- 
ται τάς συνεπείας τής εγκληματικής πράξεώς των. Συγχρόνως δε 
καί ή Ε κκλησία πρέπει να ελθη εις έπικουρίαν, δίδοοσα εις τάς 
χριστιανικός ταύτας μτ,τέρας νά έννοήσωσι πόσον άμαρτάνουσιν ένω- 
πιον θεού τοιαύτα διαπράττουσαι.

’Εν Ά θήνα ις τή  10 Μαίου 1887.
*

Παρ. Σ. Δημοσιεύουσαι τήν άνωτέρω έπιστολην φριττομεν, 
τή άληθείρι, σκεπτόμεναι ότι είναι δυνατόν, νά υποτεθή έ 
στω, ότι ύπάρχουσι γυναίκες θηριωδέστερα', τίγρεων καί λεαι
νών, όπως θανατόνωσι τά ίδια τέκνα, διότι έγεννήθησαν θή- 
λεα. ’Αλλά δικαιούμεθα άρα νά άποκαλώμεν τά τέρατα ταΰ- 
τα γυναίκας ; εις τίνα τάξιν άγριων θηρίων δύναταί τ ι ;  νά 
κατατάζη αυτά ; ς Εις ούδεμιαν* άφού καί τα  θηριωδέστερα 
τούτων έχουσι τό μητρικόν φίλτρον είς τον ύπατον βαθμόν 
ανεπτυγμένου ; Ή  λέαινα φιλοστόργως μένει ακίνητος παρά 
τό μικρόν της, όπως μη ταράζη τον ήρεμον καί άμέριμνον 
ύπνον του, άλλοίμονον δέ είς τό δν έκεΧνο, δπερ ήθελε τολ
μήσει νά τήν πλησιάση* τό αύτό καί ή τίγρ ις- κατερχόμεναι

δέ κλιμακηδόν κατά γένη καί είδη καί μεταβαίνουσαι από τά  
άγρια είς τά κατοικίδια τήν αυτήν άπαντώμεν αγάπην, τήν 
αυτήν αύταπάρνησιν τήν αυτήν στοργήν.

’Εάν μ-τχβώμεν εις τό βχσίλειον τών ζώων τού άπει
ρου καί τών αχανών εκτάσεων, εάν θελήσωμεν νά μεταφέρω 
μεν τήν φαντασίαν μας άπό του άπείρως μεγάλου καί αγρίου: 
τής λεαίνης καί τίγρεως, εις τό άπείρως μικρόν καί αγαθόν 
τήν άκανθυλίδα καί τό στοουθίον, θέλομεν ϊδει έν αυτοί; τό 

( φίλτρον βαΧνον μέχρι σημείου απίστευτου.Δεν σας μανθάνομεν 
καινόν τι λέγουσαι, οτι τό μικρόν πτηνόν άποσπα έν πρός έν 
τά π τ ίλα  καί μ,ικράς πτέρυγας, δΓ ων τό σώμα αυτού περι- 
κεκάλυπται, όπως δι’ αυτών σκεπάσγ) καί θερμάνη τό καχε

ί κτικόν καί ριγούν μικρόν του; ή ότι διά τού ράμφους έκμυ- 
ζεΧ τό χίμα του, όπως δι’ αυτού ενδυνάμωση τό τυχόν άσθε- 

! νές τοιοΰτον ; τ ί συγκινητικά τερον τού εκπνέοντος τούτου 
έκ τής άφαιμάζεως, άφού δΓ αυτής άναζωογονεΧται ή ζωή 
τού μικρού, τού διά μελαγχ ολιαού μονοτόνου άσματος θρη- 
νούντος τήν έκλείψασαν ζωήν τοιαύτης φιλοστόργου μητοός;

Άληθ'ες αρα τό υπό φιλοσόφου ρηθέν, ότι 5 άνθρο>πος τό 
θηςιωδέστερον τών θηοίων τυγχάνει. Βεβαίως, άφού ούτος έν 
αγρίμι διατελών καταστάσει τρώγει τό τέκνον του, ίνα τήν 
πεΧνάν του κορέση" άποτέλεσμα όθεν τής άγρίας καί βαρβά
ρου παρ’ήμΧν καταστάσεως ή θηριοιδία τών μητέρων εκείνων, 
(έάν άληθεύτ, ότι ύπάρχουσι τοιαύται) περί ών άνωτερω έγέ- 
νετο λόγος. ’Εντεύθεν πρόδηλον, οία παρίστχται επείγουσα 
άνάγκη, όπως σύντονα ληφθώσι μέτρα υπέρ τού εκπολιτι
σμού ημών.

Ούτος δέ, έπαναλαμβάνομεν, έπιτευχθήσεται διά μόνης 
τής υποχρεωτικής παιδεόσεως, περί ής προσεχώς έν έκτάσει.

ΤΟ Π Α Ι Δ Ι Ο Ν
(Συνέχεια ’/δε προηγούμενου φύλλον)

Έ χει καί ό Ινήλικος ενίοτε τοιούτους παιδικούς γέλω τας 
μηδένα λόγον έχοντας καί πηγάζοντας έκ τής έλαχίστης 
άφορμ,ής, είναι δέ ούτοι οί άριστοι καί οί μάλιστα ειλικρινείς, 
διαστέλλουσιν ευάρεστος τάς χορδάς τής ψυχής καί δ ιεγεί- 
ρουσί πως έν ήμΧν τήν άνάμνησιν τής παιδικής ευτυχίας, ής 
έπελαθόμεθα, διότι ακριβώς πηγάζει έκ τής έγκαταλείψεως 
καί λήθης row έχω, τής ούδέν καταλιπούσης ίχνος. Οΰδ’ 
αυτά τά δάκρυα τού παιδός στερούνται θελγήτρου, ούχί τά 
δάκρυα τής όργής ή τής άλγηδόνος, άλλα τά τής λύπης. Το 
άλγος παρά τοΧς παιδίοις σπαράσσει τήν καρδίαν, διότι είναι 
άκατάληπτον, διότι ή δυσκνχλογίχ τού πάθους πρός τήν α
σθένειαν αυτών κινεί τόν οίκτον, διότι τό κ,άλλος τής εΰδαί- 
μονος ταύτης ηλικίας παρίσταται έν θλιβερά άντιθεσει πρός 
τους πόνους, υφ’ ών πάσχει.

Ή  όργή τού παιδίου, εί καί ευκόλως κατανοεΧται διά τήν 
ασθένειαν καί άγνοιαν αυτού, ίχει έν τούτοι; τι τό άποκρου- 
στικόν καί δυσάρεστου. Ή  θλχψι; όμως αυτού διεγείρει τρυ
φερότατα καί συγκινητικότατα συναισθήματα. Τό έλάχιστον 
άρκεΧ ίνα λυπήση τό ευμετάβλητου τούτο πλάσμα, όπερ το 
έλάχιστον πάλιν παραμυθεΧ !

Αυτή ή πρός λύπην ευκολία μαρτυρεί πόσω ο παΧς άγνοεΐ 
τά  μεγάλα δεινά καί τάς μεγάλα; αθλιότητας τού άνθρω- 
πίνου βίου καί τούτου ενεκα συναισθανόμεθα συγχρόνως συμ-
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•πάθεικν καί ηδονήν, βλέποντες τοιαύτην ζωηράν θλχψιν ενε
κα μικρού καί έλαφροϋ πάθους. Ό  παΧς παραδιδεται όλο; 
-ιή θλίψει, ώς καί τή χαρά, ύπόκειται,ούτως είπεΧν, είς πλη 
θώραν θλίψεως, όπερ σπανιότερου συμβαίνει παρά τοΧς ένη- 
λίκοις, τής λ,ύπης αυτών διασκεδαζομένης κατα το μ,ήλλον 
καί ή τ τ ο ν .  καί άκόντων ετι, υπό ετέρων λογισμών. Έν φ 
όμως ή θλχψις τού ένηλίκου εισδύει βαθύτερου καί δέν θίγει 
μόνον τήν έπιφάνειαν, αλλά θ:αύει καί φθείρει τήν καρδίαν, 
ή τού παιδίου έκδηλούται ορμητικός, καταλαμβάνει επί τ ι-  
α̂'ς στιγμ.άς όλην τήν ψυχήν αυτού, πλήν ουδέν καταλείπει 

ίχνος. Είναι άπλώς σημεΧον ζωής καί ίδου διατί θέλγει συγ- 
κινούσκ ημάς.

Έάν παοκτηρήσητε πάσας τάς πράξεις τού παιδίου θέλετε 
εννοήσει ότι άρέσκουσι, διότι προδίδουσι φύσιν πλουσιαν, έ- 
λευθέραν, εύδχίμονα, ευπιστον καί άθώαν. ΆγνοεΧ τήν ζωήν, 
πάσχει καί κλαίει μή δν δυστυχές, πράττει ενίοτε καί τό 
κακόν, άλλ ' άνευ κακία:. Δέν λαμβάνει ύπ' οψιν τάς έζαιρέ- 
«εις. 'Υπάρχουσι, τώ  δντι, παιδία τόσω βεβαρημένα υπό φυ- 
«ικού η ηθικού άλγους, ώστε ή συναίσθησις τών δεινών τής 
άνθοωπότητος διεγείρεται προώρως παρ’ αύτοΧς, ύπάρχουσι 
δέ έτερα κακώς άνατεθραμμένα ή έκ φύσεως άζιοθρηνητως 
μεμοιραμένκ, ώστε γινώσκουσι τό κακόν καί πρό τής ήλικίας 
τών παθών, άλλ’ ή παιδική ήλικία είναι έν γένει ι ύ ^ α ίμω ν  
καί άχαάό- [άκολουθεΧ],

Σ Ο Φ Ι Σ Τ Ε Ι Α . !
Γυνή άνευ θρησκείας, ώς έροέθη έν τώ ά.άριθμώ τής Έφη- 

μερίδος ταύτης, προσομοιάζει πλοίω στερουμένω πηδαλίου. 
Γυνή άθρησκος ομοιάζει πρός αστέρα έν τώ άχαν-t πλανώμε- 
νον καί μή εύρίσκοντα ισορροπίαν μεταξύ τών λοιπών ομοιά
ζει πτηνόν άνευ φωνής, ρύακα άπεξηρχμένον. Αί χορδαί τής 
ψυχής αυτής άποτελούσι παρατονίαν κακόηχου έν -.ή του 
παντός αρμονική διατάζει. Η υπαρζι; αυτής δεν ανταποκρι 
κεται βεβαίως πρός τόν θεΧον αυτής προορισμόν, καί έάν τό 
κάλλος, ή άλήθεια, ή άγαθότης, ή άγάπη περ ιΐπταντα ι κύ
κλω αυτής ώς έν άγγελική παρατά 'ει, ψάλλουσαι υπό μορ
φήν άγγέλοιν γλυκυφθόγγους υμνους, η γυνη αυτη, ουτε τας 
πτέρυγας τών αγγέλων τούτων βλέπει, αλλ ουτε την θειαν 
καί έναρμόνιον φωνήν αυτών ακούει.

Ή  θρησκεία, ώς σοφότατα είπεν ό ΛαικαρτΧνος, είναι τό 
κέντρο·/ καί ο σκοπός τής αρετής, είναι το στήριγμα τού αδυ
νάτου καί τό βρκβεΧον τού δικαίου* έν αυτή ή ζωή άνευρί- 
■δκει τόν δικαστήν της, ή δυστυχία τό καταφύγιου της καί ή 
■θλίψις τήν παρηγοριάν τπς.

Ή  θρησκεία λοιπόν είναι απολύτως άναγκαια δια την 
■γυναΧκα, διότι άνευ αυτής ή γυνη δέν δυναται να άνυψωθή 
ϊίς  τήν άρμόζουσαν αυτή θέσιν, όπως το π τ η ν ό ν ,  όπερ κα ι.ο ι 
είς πτήσιν έπιτήδε·.ον άδυνατεΧ νά πετάζτι άνευ πτερύγων,

Φαντάσθητε γυναίκα παρά τήν κλίνην ψυχορραγούς άδελ- 
■ψή; ή  μητρός, ή άσθενοϋς τέκνου, ή  συζύγου σκληρού καί πε- 
ποοωμένην εχοντος καρδίαν* φαντάσθητε, λέγομεν, αυτήν, α- 
’''ευ θρησκείας καί τήν έκ ταύτης γεννωμένην πίστιν, ε ;  ης καί 
μόνης b άνθρωπος άντλεΧ υπομονήν καί ελπίδα. Τό δμμα τής 
γυναικός ταύτης είναι στυγνόν καί μαύρη απελπισία ένοικεΧ 
*>ς τήν καρδίαν αυτής.

’ Αλλ’ υπάρχει αρα τοιαύτη γυ»ή ; Αδύνατον, άφού ή 
θρησκεία αρμόζει μάλλον είς τήν φύσιν τής γυναικός, δι* δ 
καί οί πλέον άθεοι καί άπιστοι τών άνδρών αποκαλύπτονται 
εύσεβάττως πρό ευσεβούς γυναικός. Ή  θρησκεία έζευγενιζει, 
ένθαρρόνει καί έζυψοΧ τάς τε πνευματικά; ήθικάς καί φυσικά; 
τής γυναικός χάριτας. *Αλλως τε διά τής γυναικός μ,ορφοΰ- 
ται καί αναπτύσσεται καί παρά τω  άνδρί αύτω, το θρησκευ
τικόν συναίσθημα, οπερ αδτη ¿)ς μήτηρ αναπτύσσει πρώτη εν 
τή καρδία τού παιδός μέν σήμερον, ά λλ ’ εν τω μέλλοντι 
άνδρός.

Παοετηρήθη δέ ότι όπου γυναίκες καλώς μεμυημέναι είς 
τά τής θρησκείας καί ευσεβούς χριστιανικής τυχούσαι άγω- 
γής, έκεΧ τέκνα εύάγωγα καί ευσεβή, εκεΧ βίος ήρεμος καί 
ευδαίμων. Τό θρησκευτικόν δέ συναίσθημα αναπτύσσει ή μή- 
τγΐρ ούχί βεβαίοις διά θεωοιών άφήρημ-ένων, άλλα εζ αυτής 
ταύτης τής ©ύσεως ποριζομενη άφθονον την υλην προς συγκο
μιδήν άρχών θρησκευτικών αδιάσειστων και υγιών. 'Ίνα δέ 
είς τούτο ή μήτηρ ποοβή άπροσκόπτως δεον αυτη αυτη να 
εχη Ιδοαίαν τινα πεποίθησιν καί π ίστιν πρός τόν θεόν, δΓ 
ής καί μόνης αληθώς ευσεβής αυτη καθίσταται.

Λέγουσαι ευσέβειαν δέν εννοούμεν βεβαίως τό φανατικόν 
έκεΧνο καί προσπεποιημενον υφος, δι ού αυτοχειροτόνητοι 
θεολόγοι άφαιρούσι παρά τού άνθρώπου τό δικαίωμα τού έ
ρευναν καί έςετάζειν, δπερ αύτός ούτος 5 Χριστός έπιβάλλει 
καί δ ιατάττει διά τού ρητού έκείνου «ερευνάτε τάς Γρα- 
©άς.» Ά λ λ ’ οί τοιούτοι άνάξιοι μνείας καί α ί δήθεν εύσέβειαι 
καί σοφιστίαι αυτών φευκταΧαι, ώς άφορώσαι είς έγωΧστικους 
ίδιοτελεΧς καί ιδία προση.Ιυα,χοί/ς σκοπούς.

Ε υσέβειαν λέγουσαι, εννοούμεν τήν μετά βαθεΧαν καί π ι 
στήν άντίληψιν πάσης άρχής καί παντός θρησκευτικού λόγου 
έκδηλουμένην πίστιν κα ίέλπίδα ημών πρός τό Θεόν. ’Ό πως 
δέ έκδηλώμεν τό αίσθημα τού καλού, τού άληθούς, τού δ ι
καίου, κατά τόν αύτόν τρόπον έκδηλούται καί το αίσθημα 
τού αγίου, όπε3 κατα Πλκτωνκ «είναι τό ζχγ Ιδεία,γ ζο\> 
τ  ¡Λείου.»

Τό τέλειον δέ τούτο είναι ή ύψηλοτέρα ιδέα, ήν ή άν- 
θρωπίνη διάνοια συνέλαβέ ποτέ* τό αληθώς τέλειον ούτε αρ
χήν έχει, ά λλ ’ ούτε τέλος, δέν ορίζεται είμή μόνον έκ τού 
διακαούς πόθου καί τής φυσικής τάσεως, ήν πάς συνετός καί 
καί άγαθός αισθάνεται πρός αύτό.

Ή  ιδέα λοιπόν τού τελείου τούτου γεννά τήν γλυκεΧαν 
εκείνην ευσέβειαν καί λατρείαν τήν μετά τού άνθρώπου προα- 
γομένην, διά τής άναπτύζεω ; τού πνεύματος ζωογονουμένην 
καί έν τή συνειδήσει τέλος έδραζομένην. Η εύσεβεια λοιπόν 
είναί τι Ιμφυτον τώ άνθρώπω ώς άποτέλεσμα ψυχολογικόν, 
είναι ιδέα άνυψούσα τόν άνθρωπον ύπεράνω έαυτού,

Τήν ευσέβειαν δέ καί λατρείαν ταύτην έν Ϊσϊ) σχεδόν μοί- 
ρρι άπαντα τις έν τή ιστοριρι όλων τών λαών τής γής· Φη- 
λαφητήν τής άληθείας ταύτης άπόδειξιν έμνημονεύσαμεν έν 
τώ  ήλιολάτρη τώ  κατά σύστημα τού ΒοιίθββαΐΙ ¿¿νατραφέντι. 

Έχουσα λοιπόν ή μήτηρ ύπ’ όψει, ότι ενωρίς καί άπό τής 
! πα ιδ ική ; ηλικίας ίφείλει νά βοηθήση τήν έν τώ παιδί άνά- 

πτυςιν τού αισθήματος τούτου, άς γνωριζη συγχρόνως ότι 
δύναται νά όμιλή εις τόν παΐδα περί θεού, χωρίς νά διδάσκη 
καί άναπτύσση αύτώ θεολογικάς θεωρίας. Μή περιπέση πρό
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-παντό; ε ί ;  τό σφάλμα τού νά δρίττ, ε ί; τον παΧδα tyiv έν
νοιαν τοΰ Θεού,διότι 5 Θεϊ»ς είναι μέγα;, άπειρο; καί 5 πειρώ- 
μενο; να όρίσν) αυτόν εΤναι κατά σοφόν τινα θεολόγον ακα
ταλόγιστο;· *0 Θεός, ελεγεν 5 μέγας ούτο; σοφό;, είναι 8ν, 
άπειρον, άτελεύτητον καί αιώνιον, βν δέν πρέπει νά συγχέω 
μεν μέ τού; ώρισμένου; θεού; των Βουδιστών καί Μωαμε
θανών- και έάν Ιγω , επαναλαμβάνει οΰτο;, ήδυνάμην νά ειπω 
τ ί Ιστι Θεό;, ή αυτός βεβαίως δεν θά υπήρξε πλέον ή εγώ 
θά έγενόμην τοιοΰτος. Διότι δπω ; είναι μωρόν νά άρνώμεθα 
τήν δπαρξίν του, είναι Ιπίση; τολμηρόν νά Ιπιχειρώ- 
μεν νά προσδιορίσωμεν αυτόν.

Άκολουθήσωμεν λοιπόν Ιν τή προ; τά  τέκνα μας περί 
Θεού διδασκαλία τά ; σοφά; του μεγάλου τ ί ;  Παιδαγω 
γ ια ; διδασκάλου Πεσταλότζη συμβουλας. * Εγω,λεγει ουτο;, 
δέν εχω ανάγκην Κατηχήσεως,ούτε ώοισμένου χρόνου και τό
που, ΐνα Ιμπνεύσω ε ί; του; παΧδα; την έννοιαν του Θεοΰ'δέν 
ΰπάρχουσιν ωρισμένοι νόμοι, μέθοδοι καί μεσα προ; ήθικο- 
ποίησιν των παίδων.

« Ή ’ ίστορία της τε πλάσει»); καί του Πλάστου είναι Ι 
σπαρμένη άνά την υφήλιον απασαν, Α ναπτύξατε ε ι; το μι* 
κρόν σα; την ιστορίαν του Πλάστου έν τώ μυροβόλςρ καί 
πολυποικίλω άνθει, δπερ κινεί την περιέργειαν καί θαυμα
σμόν του, Ιν τή ζωογόνω τούτου ρίζή, έν τή θαλλερμ χλόη, 
έν τ φ  άτόμω τή ; άμμου τη ; παραλίας, έν τή κελαρυζούσ·»] 
του ρύακο; ροή καί έν τω  απείρω καί άχανεΧ τή ; θαλάσ
σης. Όρμεφύτω; γεννάται ώς έκ του θαυμασμού τούτων 
ή έρώτησι; τού παιδό;" τ ί ; ,  μήτέρ μου, επλασε παντα 
ταύτα . Μανθάνει δέ έκ τή ; ιστορία; τούτων νά θαυμά- 
ζη, σέβηται καί άγαπμ τόν Πλάσαντα. Οταν τα πτηνά 
χαιρετώσι την ήμέραν διά του μελιοδικού άσματός των καί 
τά πορφυρά τού ήλιου βέλη διασχίζουσι τά ; ουρανίου; Ικτά- 
σεις, ότε οί λάμποντε; αστέρες κοσμούσι τό στερέωμα καί η 
ευεργετική σελήνη φωτίζει την όδόν τού ταζειδιώτου, δτε 5 
άνεμο; μυκάται έν τω δάσει καί τό κύμα μακοόθεν βρυχά- 
τα ι, δτε η άστραπή διασχίζει τό άπειρον καί ή βροντή πλη- 
ροΧ ημάς ά γ ια ; έκστάσεως, δτε ή χιών π ίπτει καί ή φύσι; 
λάμπει, τότε έγώ όμιλώ πρός του; παχδα; περί Θεού Δ ει
κνύω τούτον μ-έγαν έν τώ  άπείρω, μεγαλοπρεπή Ιν τοΤ; 
άξ’.οθαυμάστοις δημιουργήμασιν αυτού, προβλεπτικόν εν τώ 
Ιργαζομένω μήρμυκι, καί Ιν τή αρχιτεκτονική τού πτηνού 
φωλεφ,Ιν τή χιόνι ή τ ι; διαρκώ; κατακαλύπτει τάόρη" κ τλ .»  j 
’ Ιδού π ω ; ό σοφό; τή ; οικουμένη; παιδαγωγό; συμβουλεύει 
ήμΧν νά διδάσκωμεν τοΧ; παισί τά περί θεού- ή δέ μήτηρ ή ] 
λαμβάνουσα ώ ; αφετηρίαν τή ; θρησκευτική; αυτή; όιδασκ,α- 
λίας τά ; άρχά; ταύτα ;, βεβαίως θέλει δυνηθή νά έμπνευση 
ε ί; τό τέκνον της την πρώτην εκείνην περί θρησκεία; ίόέαν, | 
ή ; άνευ ό βίο; αυτού άσκοπος καί Ιπιβλαβή; άποβήσεται.

ΠΑΡΟΡΑΜΑ.— Έ ν τη  5η σελίδι κατά τυπογραφικόν λάθος άντί 
τοΰ τίτλου «θεός καί μήτηρ» έτέθη ώς τοιοΰτος ή λεξις σοφιστεία».. I

Α Π  Α Ν Τ Η Σ Ι Σ
Ίοο’ό λοιπόν καί Κυρία», έγκωμιάζουσαι άναφανόόν τα θέλγητρα τοΰ 

άνόρικοΰ βίου καί ευχόμενα», δημοσία νά ήσαν ανδρες.
Ά λ λ ’ αρα τά πλεονεκτήματα τοΰ άνδρος είναι τοίαΰτα, οποία ηθε- 

λησε νά παραστήση ήμίν αύτά ή άςιότιμος Κυρία Μ ;
Έ κ τής ιδέας αρα ταύτης όρμώνται αί την χειραφέτησιν αΰτών Ιπ ι- 

διώιουσαι γυναίκες, αί πολμεοΰσαι καί άγωνιζδμεναι μετα τοσου πεί-

σματος υπέρ τοΰ δικαιώματος τής ψήφου τής γυναικός, αί θηρεύουσα*- 
διά την γυναίκα οΰχί τόν γάμον καί την οικογένειαν, άλλά την βουλήν, 
καί τό δικαστήριον ;

Πόσον Ιν τούτοις θά εκπλαγή ή άγαθή άντίπαλός μας, μανθάνουσ®. 
παρ’ ήμών,οτι μεταξύ έκατόν άνδρών οί Ιννενήκοντα τούλάχιστον είν® 
δυστυχέστεροι άναλόγου άριθμοΰ γυναικών.

'Ο άνήρ. λέγετε, είναι Ιλεύθερος νά ΰπάγη δπου θέλει, είναι απόλυ
τος Κύριος των πράξεών του κτλ. Φεΰ Κυρία μου ! Ιρωτήσατε ¿λίγου- 
καί τούς άνδρας, ινα "δωμεν Ιάν είναι σύμφωνοι μέ την γνώμην σας. 
Παραδεχόμεθα ότι ό άνήρ είναι Κύριος νά φωνάζη καί δ ιατάττη . 
τήν σύζυγόν του, νά άπα ιτή  τό γεΰμα έτοιμον τήν ώρισμένην ώραν, νά 
είσέρχηται καί Ιξέρχηται δταν θέλη, άλλά δέν δύναται ούτε είναι Κύ
ριος τής εύτυχίας του, Ιάν ή τύχη  καί πολλάκις ή σύζυγος δέν τό θε— 
λήση "Αλλως τε δέν ήξεύρομεν πώς νά χαρακτηρίσοιμεν τήν γυναίκα. 
Ικείνην, ήτις ποθεί νά είναι άνήρ, "να διαττάτη" δσον δ’ άφορδ τό ζή
τημα τής’ νεότητος τής γυναικός, παρατηροΰμεν αύτή, οτι Ιάν γνωρί- 
ζη νά στολίση τήν όλιγοχρόνιον, έστω , νεότητά της διά περισσοτέρων- 
άρετών καί χαρίτων, παρά διά πολυποίκιλων φορεμάτων καί άλλων 
ματαιοτήτων Ικ των άποτελουσών τόν γυναικείον κόσμον, δέν θέλει 
λυπείσθαι διά τήν στερησιν τής νεότητος, άφοΰ έκάστη τοΰ βίου πε
ρίοδος έχει καί ί'διον θέλγητρον. Είμαι δέ ΰπερβεβαία, δτι Ιάν σήμερον 
Ιπρότεινέ τις εις τάς παραπονουμένας Κυρίας, νά άλλάξοισι τάς πολυ
ποίκιλους Ισθήτας των, τάς μικράς αίθούσας των, τάς Ιπισκέψεις καί 
τόν ώς Ιπ ί τό πολύ άμέριμνον καί ήσυχον βίον των μέ τόν τού άν- 
δρός, οτι αί Κυρίαι αύται ήθελον δειλιάσει, ήθελον προτιμήσει νά μεί— 
νωσιν ο τ ι είναι.

Σας επαναλαμδάνομεν δέ, δτι καί Ιάν ή γυνή προσκτησηται τά πο
λ ιτ ικά  αΰτής δικαιώματα καί τήν Ιντελή χειραφέτησιν αυτής, αΰτη θέ
λει Ιξακολουθήση, μεθ’ δλα ταΰτα, νά είναι ή δούλη τοΰ άνδρος" διόττ 
σήμερον δέν είναι οί νόμοι ούτε ή κοινή γνώμη, ήτις ΰποδουλόνει τήν- 
γυναίκα- είναι ή εύαίσθητος αΰτής καί άγαθή καρδία, ήτις μένει καί ΘΙε 
μένη ή αύτή καί διά τήν Ιπιστήμονα καί διά τήν έμπορον καί διά τή ν 
τεχνίτιδα . ’Ίσως μας είπωσι δτι μέ τόν καιρόν καί συν τή  άλλαγή τοΰ» 
βίου θέλει μεταβληθή καί ή καρδία τής γυναικός. ’Έστω· άλλά τότε τ ί  
θά γείνωσι.τά  μικρά παιδία, οί γέροντες, οί δυστυχείς καί Ιν γένει π ά ν- 
τες οί δεόμενοι ηθικού στηρίγματος καί βοήθειας; τ ! θά κάμω σι ν ούτοι

Ή  δέ γυνή τ ί θά γείνη άνευ καρδίας ; Ιρωτώμεν.

ΕΒΑΟΜΑΔΙλΙΟΝ ΑΕΙΤΙΟΙΜ

ΕΛΛΑΣ. Πολλά καί διάφορα Ισυζητήθησαν καί Ιψηφίσθησαν κατά' 
τήν εβδομάδα ταύτην νομοσχέδια, μεταξύ των οποίων και τό περι όω- 
ρεάς κτηματικών γαιών τώ διαδόχιρ. Έ π ι τοΰ νομοσχέδιου τουτου Ιγε- 
νοντο συζητήσεις δλως άνοίκειοι καί άτοποι.

Έ ψηφίσθη πρός τούτους νομοσχέδιου περί ποινών τών δημοδιδασκά
λων, περί ου Ιν ίδ'ιρ άρθρω εις τό προσεχές φύλλον.

ΓΑΛΛΙΑ. Τό γ αλλικόν όπουργεϊον Ισχηματίσθη όριστικώς όπό τοΰ 
κ. Ρουβιέ. ‘Γπουργός τών στρατιωτικών δ'.ωρίσθη ό στρατηγός Φερράν» 
μεθ’ δ καί ταραχώδης διαδήλωσις Ιγένετο όπέρ τοΰ στρατηγού Βου- 
λανζέ έξωθι τοΰ θεάτρου τοΰ μελοδράματος. Έ κ τών Ιρειπίων τοΰ θεά
τρου τοΰ Γ|ΐι»ι·3 - οη»ίΐ|ΐι»· Ιξήχθησαν μέχρι τοΰδε πολλά πτώματα- 
δπάρχουσι δέ καί άλλα τεθαμμένα. Ή  Βουλή άπέρριψε πρότασιν τοΰ 
Ιπισκόπου Φρεσσέλ τείνουσαν πρός άναβολήν τής συζητήσεως τών 
στρατιωτικών νομοσχεδίων διά τήν προσεχή σύνοδον.

ΑΓΓΛΙΑ. Κατά τηλεγράφημά τι τών «Καιρών τοΰ Λονδίνου» δια
δίδεται οτι μία τών μεγάλων δυνάμεων ήρνήθη κατ’ αύτάς νά υποστή
ριξή τήν Έ λλην. Κυβέρνησιν. αίτησαμένην παρά τής Πύλης περαιτέρω- 
παραχωρήσεις υπέρ τών Κρητών, ίσχυρισθείσα ότι ή έλληνική Κυβέρ- 
νησις δέν δικαιούται νά Ιπέμβη εις τά Ισωτερικά πράγματα τής Τουρκίας..

ΡΩΣΣΙΑ. ‘Η Ρωσσική Κυβέρνησις άπέρριψε τήν περί Α ίγύπτου Ά γ -  
γλοτουρκικήν σύμβασιν, άπήντησε δέ εις τήν Ιγκύκλιον τής Πύλης τήν· 

| άφορώσαν εις τήν Βουλγαρίαν, ότι δέν θέλει προβή εις διαπραγματευσειςΓ 
!φ ’ όσον οί Άνθηγεμόνες διατηροΰνται Ιν τή εξουσία.
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Καν Κ. Ν. Γ. Ά  θ ή ν  α ς —Ή πραγματεία σας είναι δριμεία π ω ς- 
-νράψατέ τι ήπιώτερον καί ευχαρίστως δημοσιεύομεν. —Καν Μ. Ζ ά 
κ υ ν θ ο ν .  Ληαοσιευθήσεται τό ά. οΰχί όμως καί τό 6 '. διότι είναι τε- 
-τριμμένον- ’Αποστείλατε μικρά διηγημάτιά καί, εί δυνατόν, τερπνά πάν- 
,„Ε __Κ αν Μ. Ρ Ξ ά ν θ η ν .  Συνιστώ ΰμίν θερμότατα το Ιίαρθενα- 
γωγ»ίον Χ ίλλ : άλλως κατά τήν Ιπιθυμίαν σας είναι καί τό ευθυνοτε- 
ρον μεταξύ τών ίδιοσυντηρήτων.-Κ ον Μ. Ρ. Εις τήν άδελφην σαςάφου 
είναι ορφανή γονέων Ιπιτρέπετε νά Ιξέρχηται εις περίπατον  ̂μετα φ ι
λικής σεβαστής οικογένεια«- Ιάν Ιν τή  οίκογενεία ταύτη  ΰπαρχωσι 
νέοι μή Ιπιτρέπητε αύτή νά διημερεύη παρ’ αύτη Καν Α^Μ. Κέρ
κυραν Τό μικρόν σας νά κοιμάται, εί δυνατόν, άπό τάς οκτω και το 
*ρωί νά Ιξυπνά εις τάς "εξ. Ψυχρόν λουτρόν, άλλ’ όχι άποτόμως εαν 
-δέν είναι συνειθισμένον. άρχίσατε άπό χλιαρού καί καθ’ έκαστην ψυ
χραίνετε κατά δύο βαθμούς. — Καν Κ. Σ. 0  ή ραν .  Φύλλα άποστελ- 
λονται. —  Καν Α. Σ. Μ ι τ υ λ ! ν η ν .  Χρήματα συνδρομών Ιλήφθησαν. 
εύγνωαονοΰμεν. -  Καν Α. Κ. Δ. Π ά τ ρ α ς. Έλήφθησαν. Φύλλα ά- 
•κοστέλλονται. — Κον Β. Β. Τρ ί κ κ α λ α .  Έλήφθησαν. Φύλλα απο- 
»στέλλονται τακ τ ικ ώ τα τα .—  Καν Ε.· Γ. X. Κ α λ ά μ α ς .  Εύγ-.ωμο- 
-νοΰμεν διά τε συνδρομητάς καί εύγενεστάτην Ιπιστολην. Χρήματα 
¿ληφΟν σαν* φύλλα άπεστάλησαν. — Κον Θ. Δ. Σ μ ύ ρ ν η ν .  Φύλλα και 
άπάντήσις άπεστάλη.— Καν Β. Ν. Ζ. Κ ρ α β α σ α ρ ά ν.—Εύγνωμο- 
-νοΰμεν- έλήφθησαν- φύλλα άπεστάλησαν. Καν Σ Σ̂  Μ κ ιι .· !_■· > I » - . 
Συνταγαί έλήφθησαν εύγνωμονοΰμεν εύγενή συνδρομήτριαν.— Καν Μ. 
Λ. Τ α ϊ γ  ά ν ι ο ν. "Εσπερος καί Αύγή δημοσιευθήσεται.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Τήν προσεχή Δευτέραν 25 Μαΐου τελεσθήσονται τά  Ιγ 

-*«ίνια τοΰ εν τώ  παοθεναγωγείω Χίλλ ίδςυθέντο; ναϊίρίου 
τοΰ ά γ ιο ν  'F u a r r o v  τοΰ θτοΛ όγον .

Συγχαίρομεν τή ε’υγενεΧ διευθύνσει Ιπί τήάΕιεπαίνω αύτή; 
μερίμνη^ δπω; αί Ιν τώ  καλώ τούτω ί5ρ»όματι φοιτώσαι κόραι 
χρις-ιανικωτάτη; τυγχάνωσιν άγοιγή; καί μορφώσεω;, ή; άλη · 
’ίή ; τύπο; τυγχάνει ή εύγενή; διευθύντρια, ή έν πάση φιλαν- 
^ρώπω καί χριστιανική πράξει εύγενώ; πρωταγωνιστούσα.

Προσωπικόν τών μαγειρείων τή ; Βασιλίσση; Β ικτωρία;.
Ή  γενική διεύθυνσι; τούτων είναι ά-ατεθειμένη ε ί; ευ

πατρίδην "Αγγλον, δστι; πλήν τών δαπανών πλουσία; αυτοΰ 
συντηρήσεω; λαμβάνει κατ’ ετο; 17 ,500 φρ. "Εχει τέσσα- 
ρα; βοηθού; οΐτινε; κρατοΰσι τά βιβλία καί διαπραγματεύον
τα ι μετά τών προμηθευτών κτλ . "Εχει προ; τούτοι; δύο υπη 
ρέτα; ε ί; τήν διάθεσίν του. 'Ο αρχιμάγειρα; εχει τα αυτα 
εισοδήματα, 4 βοηθού; με 8,000 φρ. Ιτήσιον μισθόν ίκαστο ; 
καί μέ 4 ύποβοηθού; άντί 5 ,000  φρ. Ιτησίω; έκαστον. Πλήν 
τούτων 2 »ύπηρέται τή ; αγοράς,4 ύπηρέτοιαι καί 2 υπηρεται 
προ; καθαρισμόν τών υαλικών, 2 ειδικοί μάγειροι διά τά ψη
τά , 2 προμηθευταί, 2 επί τών χορταρικών καί οπωρών καί 
δύο θερμασταί Ιπί τή ; άτμομηχανή; τών μαγειρείων.

Τό Ζαχαροπλαστείου συνίσταται Ικ 2 ζακχαροπλαστών 
(7500 φρ. Ιτησίω ; έκαστο;) 4 βοηθών,ένό; τουρτοποιοΰ μετά 
5 βοηθών, Ινό; υπηρέτου τή ; άγορα; καί τριών γυναικών ε ί- 
δ ικώ ; ασχολούμενων ε ί; τόν καφφε καί σοκολάταν.

'Ο Ιπί τών οίνων καί ζύθων’̂ εχει Ιτήσιον εισόδημα 12 ,500 
φρ. Εί; τήν υπηρεσίαν αυτού είσί προσκεκολημένοι 3 ανκ- 
πληρωταί καί ε ί; βοηθό;.

Τά δέ σκεύη τών μαγειρείων μετά τών άογυρών καί κρι- 
σταλίνων τοιούτων ανέρχονται ε ι; τό άνάζιον λογου ποσον 
τών 75 Ικατομμυρίων φρ. "Ολα οικονομικά, ω ; βλεπετε.

Νέο; Νόμο; Ιπ ί τή ; δημοσία; Ικπαιδεύσεω; Ιν Γαλλιρρ.
ΤρεΧ; γυναΧκε; δικαιούνται διά τοΰ νόμου τούτου να λαμ- 

βάνωσι μέρο;?ε ί; έκαστον Ικπαιδευτικόν νομαρχιακόν συμβού- 
λιον. Ή  διευθύντρια τοΰ άνωτάτου τοΰ νομοΰ διδασκαλείου 
καί δύο διδασκάλισσαι, Ικλεγόμεναι διά ψηφοφορία; υπό τών 
διδασκαλισών τοΰ Νομοΰ. Τό Νομαρχιακόν λοιπον τοΰτο 
συμβούλιου συνίσταται έκ τοΰ Νομάρχου, τοΰ εποπτου Α
καδημία; τινο;, τεσσάρων γενικών συμβούλων, τή ; διευθύν
τρια; τοΰ νομαρχιακού τών θηλέων διδασκαλείου ιό; καί τοΰ
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ΣΟΦΙΑ ΕΑΡΟΣ
’Αλλά δέν ήτο δυνατόν νά δπισθοχωρήση πλέον. Δέν 

■»υπελείπετο διά τήν άνήσυχον ψυχήν αυτή; αλλο καταφυ- 
-γιον ή ή προσευχή εζ ή ; ήντλει θάορο; καί Ιλπιδα.

Ή  Σοφία προσηύχετο.
IV *

"Γπερθεν τή ; προ; τήν οικογένειαν υποταγής, τή ; αρε
τή ; τ ίύ τ η ; τών αγαθών τέκνων, άτινα άγνοοΰντα τά ; τοΰ 
βίου σκολιά; άτραπού; εχουσιν ανάγκην καθοδηγήσεω; εκ 
ιμέρους τών άγαπώντων γονέων, υπερθεν, λέγομεν, τή ; υπο
ταγή ; ταύτης »υπάρχες διά τήν ενήλικα ψυχήν, Ιάν μάς έπι- 
τρέπηται νά μεταχειρισθώμεν τήν λέζιν ταύτην, άνωτέρα 
άρετή άναγνωρίζουσα τήν αδιαφιλονίκητου του Θεοΰ Ιπέμ- 
βασιν Ιν στιγμή, καθ’ ήν παύει ή τών γονέων τοιαύτη. Ή  
άρετή αυτη, ήν 5 Χριστό; συνίστησι πρό; τού; ανθρώπου; καί 

Ί)τι; ύπήοζεν ή βάσι; καί τό στήριγμα τοΰ βίου αυτού, είναι 
ή δυσκολωτέρα πασών, ύ>; συγκεντρωμένη εν τή δειλιρι τού 
’άτόμου" δέν Ικδηλοϋται δέ δι’ εξωτερικών σημείων, δι’ δ καί

Κ . . * ■» *

πεινοφοοσύνη. Αυτη άποτελεΧ τό πλεονέκτημα τών μεγάλων 
εκείνων ψυχών, ά ; ε ί; διπλάσιου έξυ'ψεΧ υψο;, ΐνα αποζη- 
μκόσνι αύτάς διά τήν φαινομενικήν ταπείνωσιν ε ί; ήν τάς 
υποβάλλει.

Ή  Σοφία κατείχε τήν αρετήν ταύτην, καί τοι δέ νεω- 
τάτη ειχεν ήδη παρουσιασθή εί; αύτήν ή ευκαιρία όπως τό 
άποδείξη. "Ωφειλε ταύτην ε ί; τήν θρησκευτικήν άνατροφήν, 
ήν Ιλαβε παρά τή ; μητρό; της, δι’ ήν ή θρησκεία, καί τοι 
μή αποτελούσα αναπόσπαστου τών νεανικών τη ; πεποιθή
σεων μέρος, Ιχρησίμευσεν ούχ ήττον αύτή ώ ; βοηθό; καί πα- 
ρήγορο; έν ταΧ; τοΰ βίου δοκιμασίαις.

'Η Κα "Ρύαρος γεννηθεΧσα ε ί; εποχήν καθ’ ήν τοΰ συρ
μού ΙθεωρεΧτο ή άνεξιθρησκεία, Ιδιδάχθη τά  περί Θεοΰ Ιξ αυ
τή? τή ; φύσεώ; τη ;. Τυχοΰσα άνατροφή; επίπλαστου καί 
μάλλον Ιξωτερική;, νυμφευθεΧσα νέον τινά ωραιότατου *αί 
κομψότατου, 8ν ύπερηγάπα, Ιγενετο δυστυχεστατη ώ ; εκ 
τοΰ ελαφρού καί άστάτου χαρακτήρο; τοΰ συζύγου τη ;, καί 
τοΰ φύσει άνησύχου καί ζηλοτύπου χαρακτήρο; αυτή ;.

Μετά πολυχρόνιον πάλην κατώρθωσε τέλοέ »ypt ευρ·$ τό 
μέσον δι’ ού ήδύνατο νά ζήσ^ άνετώτερον καί ήττον δυστυ
χή;" τό μέσον τοΰτο ήτο ή θρησκεία" άλλω ; τε εύνόητον τ υ γ 
χάνει καί άλγεβρικώ; άποδείκνυται ότι τό άπειρον περιλαμ
βάνει πάντοτε τό περιοριζόμενον, ότι ΙκεΧνο τό όποΧον άνε-
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διευθυντοΰ τοΰ των άορένων, δυο διδασκαλισσών, δυο διδα
σκάλων καί δύο εποπτών τής κατοιτέρας έκπαιδίύσεως. Ο 
νόμος παοαχωρεΐ εις τάς ανωτέρω Κυρίας διπλήν ψήφον δια 
τά ζη τάματα τής κατωτέρας εκπαίδευσε ως.

] \Τ O  S  Τ  I  Μ  A

Κυρία τις έλεγε προς τον πνευματικόν της’ είναι άμαρχ-μα, πατερ· 
μου, ή Xapá ήν αισθάνομαι όταν με αποζαλοΰσιν ώραιαν .

Βεβαίως, τίκνον μου είπεν ό Ιερευς, διότι οέν πρεπει π,, ςε να ενθα- 
ρύνη τις τούς ψευδομενους.

*0 αρχιεπίσκοπος τοΰ Ούεστμΐνστερ Wood εξεφώνησε "Οτε ή σύζυγος πλουσίου φιλάργυρου άπεθανεν καί ό έπ.στατηςτου
κατ' αύτάς λόγον προς άκροατάριον συνιστάμενον από γυ- άνήγγειλεν αύτώ, δτι τά πρ'ος κτ,δείαν έξοδα ηθελον ανελθη εις 3,000 
ναΐκας. Μεταξύ δέ τών προόδων, £ς άνεγνώρισεν εις τόν πο- <ΡΡ· εΤπεν. «Έπροτίμων, φίλε μου, νά μήν άπέθν/,σκε.
λιτισμόν κατά τον αιώνα τοΰτον, άνέφερε και τά ε;ής σχε- j 
τικά  προς τήν γυναίκα του παρελθόντος αιώνος. Εν τη γη- ! 
ραία Α γ γ λ ία  ή γυνή δεν εδικαιούτο νά φάγη, είς την τραπε- ! 
ζαν, ούτε νά όμιληση γωρίς νά λάβγ την ποος τοΰτοαδειαν.

Α! θυγατέρες μόνον ύ.τήκουον είς την μ,ητέρα, οί υιοί I 
όμως ουδόλως- όσον δ’ άφορα τάς έσθήτας αυτών αί πλού- j 
σιοι σύζυγοι τών λόρδων έζήτ ουν γονυκλινείς τά αναγκαία | 
προς αγοράν υφάσματος χρήματα. "Τπερθεν τής κλίνης έκα- 
στης γυναικός έκρέμετο ράβδος, ής ό σύζυγος έγνωριζε να 
κάμνγ) χρήσιν, οσάκις ή γυνή παρήκουεν.

Β Ι Β Λ Ι Α

Έξεδόθη φιλοκαλέστατα τετυπωμένη. «Ή βιογραφία Ολυμπιαδος 
τ ή ς  Ήπειρώτιδος μητρός τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου,» φιλοπονηθεισα 
ΰπό τοΰ κ. Μαργαρίτου Δήμητσα καθήγητοΰ.

Την άπόκτησιν τοΰ ώραιοτάτου τούτου συγγράμματος συνοδευομε- 
νου καί ΰπό τής είκόνος καί τών σημάτων τής βασιλομήτορος συνι- 
στώμεν θερμότατα ταίς άναγνωστρίαις ημών. Τιμαται μόνον άντι δρ.3.

★* *
Έξεδόθη επίσης φιλοκάλως συλλογή ποιημάτων τοΰ κ. Επαμεινών

δα Πολιτάκη ΰπό τον τίτλον »Τά πρώτα βήματα» εύνόητον οτι τα 
πρώτα βήματα εχουσιν άνάγκην υποστηρίξεως.

Την κάτωθι συμβουλήν οφείλομεν είς τήν πολυετή πείραν τοΰ έν 
Όδησσώ σοφοΰ όμογενοΰς Ίατροΰ καί σεβαστού φίλου ημών κ. Δ. Δάλα.

Ϊ ο μ 6 ο « λ ή

Προς προφύλαξιν καί διατήρησιν τών διά τήν ΰγείαν καλλονήν πο
λυτίμων έδόντων άπό νεαρας ήλικίας νά καθαρίζωνται Ι ν τ ε λ ώ ς :  
οί όδόντες, οΰχί τό πρωί.ώς γίνεται, άλλά τό εσπέρας προ τοΰ υπνου, 
ώστε νά μένωσιν δλας τάς ώρας τής νυκτος. ήγουν τό ήμισυ τής ζω
ής των χωρίς νά σήπωνται. Δ. Δ.

καθεν υπήρξε-/ είναι επικρατέστερο-/ καί ίσχυοότερον τοΰ | τοΰ παρόντος σκεπτομένη, έπεδόθη εις τήν περί τοΰ μέλλον-
προσωρινοΰ* ότι ό Θεός είναι μεγαλήτερος καί καλλίτερος τος τών τέκνων της μελέτην, σκεφθεΐσα ότι έν αύτοΐς δύ-
τοΰ άνθρώπου καί ότι ή αρετή τό θειον τοΰτο πάθος παρέ- ναται νά άγαπα τόν άπογοητεύσαντα τήν καρδίαν αυτής
χει πολλώ μείζονα θέλγητρα τοΰ πάθους τών αισθήσεων, πατέρα των
όπερ έχει πάντοτε άνάγκην συνεργοΰ Τό πρός τόν σύζυγον παράφορου πάθος της μετεβλήθη

>Η Κ» "Εαρος έξεπλάγη μεγάλως εύροΰσα καταφύγιου βαθμηδόν καί κατ' ¿λίγον εις άπλοΰν αίσθημα’στερηθεΐσα τή ς 
έν τή θοησκεία εκείνη περί τής όποιας είχεν ακούσει τόσα προστασίας,ής είχεν ανάγκη ή νέα γυνή ησθάνθη πόσωτάτέκνα

κακα εν τηi νεότητί τ ις , καί παρηγοριάν άπειρον διά τάς της είχον επίσης άνάγκην τής {δικής της· ήννόησεν ότι μετ'·
ού πολύ τό Εν τών τέκνων της έσεται άνήο καί τό έτερονποοσωπικάς, ούτως είπεΐν, θλίψεις της.

Βεβαίως υπήρξε μέχρι τής ημέρας εκείνης, ένάρετος, γυνή ήννόησεν ότι ίσως τό μέλλον έπεφύλαττε καί αύτοΐς 
άλλ’ ή άοετή της ην άονητική, άφοΰ δεν επαρουσιάσθη πρός ¡ σκληράς δοκιμασίας καί ότι καλόν ήθελε·/ εισθαι νά προπα-ακλ ή άρετή της ήν αρνητική, άφου 
αυτήν ή ευκαιρία νά άμαρτήση.

Καί τις οίδε τ ί θά συνέβαινεν, εάν δεν ειχε τέκνα Γο |
ρασκευάσγ) αυτά διά παν ενδεχόμενον.

Διηύθυ/ε δέ τόσον καλώς τάς ψυχάς αύτώ·/,ώστε μόνον
ένστικτον τής μητρός έσωσε τήν σύζυγον. Λέγομεν τό έν- διά τής μητρός των έβλεπον καί ήσθάνοντο.
στικτόν, διότι ή γυνή αδτη άπηλπισμένη ώς ήτο, καθ’ 8 έγ- Ό τε  όμως έσκέφθη ότι ήτο ενδεχόμενον νά άποθάνη
καταλελειμμένη παρά τοΰ συζύγου της, είχε παύσει άναντιρ- αύτη, ότι τά τέκνα της ήθελον στερηθή πασης έπΐ τής γής
ρήτως έ/ουσα άκριβή έννοιαν τοΰ καλού καί τοΰ κακοΰ. Ή - προστασίας, τότε παρουσιάσθη πρός αυτήν ή ιδέα τοΰ προσ-
γάπα τά τέκνα της ώς καρπούς τοΰ έρωτός της καί δεν διέ- 
βλεπεν ώς χριστιανή μήτηρ, ότι ό έν αύτοΐς ένυπάρχων σπό
ρος τοΰ καλού είχεν ανάγκην καλλιέργειας πρός ωφέλειαν 
αυτών τε καί τών άλλων.

Ούχ ήττον τά  μικρά ταΰτα  πλάσματα έφείλκυσαν σο-

τάτου τών πάντων Θεοϋ.
’'Αν δέ καί, ώς προείπομεν, ¿λίγα περί θεού Ιγνώριζε, 

κατώοθωσεν έν τούτοις νά έμπνεύστ) είς τά τέκνα της στκθε- 
ράν καί ακράδαντου πρός αύτόν πίστιν. "Αλλως τε ό Θεος 
δέν μελετατα ι, ό Θεός δέν διδάσκεται, ο Θεός μαντεύεται,

σοβαρώτεοον τήν προσοχήν της, όθεν καί ολιγώτερον περί έννοεϊται· 5 Θεός είναι ανάγκη καί ούχί μελέτη, (ακολουθεί )


