
À'. ’Κ ν’Αθήυββς τή 2 8  Ιουνίου 1 8 6 2 .  A P I«. 2Η

ΣΓΝΔΡΟΜΗ Ε Τ ΙΙΣ Ιλ  ΠΡΟΠΛΙ1ΡΩΤΕΛ
Εν Αθήνα·; .  δρα χ . 6 .
Εν ταϊς’ Β π α ο χ ί α ΐ ς ..........................  » 7 .
Εν τή 'Α λ λ ο δ α π ή ....................  » 1 0 .

A t  j  υ V ô ρ ο |Α α ί γ  ; ν ο ν τ  α ·..
Εν Αθήνα·.; παρά τ:7> Ταχυδρομείο).
Εν τα;ς ’Ε π α ρχία ;; παρά το!; Κ.Κ. τ α χ . ’ Γ,πιφάτηι;.
Εν τή 'Αλλοδαπή παρά π οί; 'Ε λ λ η νικοί; Τ α /υ δ ρ '·-
Itííst; <α; *ν τούτον παρά ΚΚ.Προ;: ό ι;.

U U O I T O P P O S  Μ 1 Ι Τ Β Ρ .
' W e  «le π α ιδ ε ία ν  πατρός sou κ α ί μ ή  ά -ώ α η  Οεαμούς μ ηορό ΐ sou* e t s -  
• »μ ρ χ ίρ ίτω ν  ε ςη  αή κο ρ υφ ή , κ α ί κ λο ιό ν χρύοεον π ερ ί β ω  α ρ α χ ή λψ . »



—  386 — ί 

Ο ΙΑΚΩ Β ΕΝ ΑΙΓΤΠΤΩ.

Έν τούτοις ό λιμός, άπό τόν όποιον τό προγνωστικό 
’Ιωσήφ Ισωσε τήν Αίγυπτον, κατέθλιβεν όλα τά μέρη: 
ρισκόμενα πρός άνατολάς του τόπου τούτου, μή έξαιροω 
και τής γής Χαναάν, όπου εζη ό ’Ιακώβ. Ουτος δε βλέ 
ότι εντός ολίγου ή οικογένεια του δεν ήθελεν έχει άρτον 
σεκάλεσε τους υιούς του καί είπε πρός αυτούς. «ΈμαΟο 
είς τήν Αίγυπτον πωλείται σίτος, καί είναι ανάγκη νί 
γητε ν’ άγοράσητε διά νά θρέψητε τάς γυναΐκάς σας, τ ί: 
σας καί τούς δούλους σας, εως ού πάλιν ή γή , τήν όποία 
Οέλομεν παύσει άπό του νά καλλ'.εργώμεν, μάς φέρτ, κι. 
άλλά μή λάβητε μαζύ σας τον Βενιαμίν, διότι είναι τ. 
μικρός καί δεν θά δυνηθή νά ύποφέρη τούς κόπους τόσο 
κρυνής οδοιπορίας, καί διά νά μή τοΰ τύ·/τ, κανέν καχον 
οδόν θά τόν κρατήσω εις τον οίκον » Άφοΰ είπε τούτοι 
ρων, οί οφθαλμοί του Ιγέμισαν άπό δάκρυα, διότι οέ 
χεν άκόμη λησμονημένον τόν Ιωσήφ, τον όποιον ένόρ 
άποθαμμένον πρό πολλοΰ καιρού, καί έφοβείτο μήπως * 
άγάητητός σςυ Βεν.αράν έπάθαίνε τά ίδια.

Λοιπόν οί υιοί τοϋ Ιακώβ ύπακούσαντες είς τόν σι 
των ¿ξεκίνησαν, καί φθάσαντες είς τήν Αίγυπτον έμαΟον, 
ο σίτος δεν έπωλείτο άλλως, παρά μέ τήν άδειαν τού: 
κητοΰ, τον όποιον ό Φαραώ διώρισεν. "Οθεν έπαρουσι* 
σαν είς τον Ιωσήφ, καί τόν παρεκάλεσαν νά δώση τί' 
δειαν διά νά άγοράσωσι σίτον, διότι ήσαν ξένοι.

Δέν άμφιβάλλετε, βέβαια, ότι ό ’Ιωσήφ, βλέπουν 
έμβαίνοντας είς τό παλάτιόν του, δέν έδυσκολεύθη ν*' 
γνωρίσγ, ενώ εκείνοι δέν τόν ¿γνώρισαν διόλου, καί ΐ '  
τοιμος νά τούς έναγκαλισθή, βεβαιώνων αυτούς, ο τ’- ■ 
έσυγχώρει οι’ όσα κακά έκαμον πρός αύτόν διότι 5«'

•ώ; όποιας έλαβεν άπό τόν Φαραώ, δέ·/ έσκλήρυναν τήν 
καροίαν του διόλου, καί ολίγον Ιλειψεν άπό τήν συγκίνησίν 
«ο  νά ^ροοώσή το μυστικόν, τό οποίον ήθελε νά κρύψτ,· 
|ϋ τούτοις άναλαβών τήν σταθερότητά του, άπηύθυνε πρός 
¡κ/τούς τον λόγον, καί τούς ήρώτησε πόθεν.τ,σαν «Είμεθα 
άπό τήν γην Χαναάν, όπου μένει ό ύπέργηρως πατήρ ημών, 
¿πεκρίθησαν ¿κείνοι. Είμεθα δώδεκα άδελφοί- ό νεώτερος 
s p B w e v  εις τόν οίκον πλησίον τοΰ πατρός διά νά τον έπιμε- 
λήται, καί ό άλλος άπέθανε πρό ολίγων έτών.
. —γ* Δεν μοΰ λέγετε άλήθεια, άπεκρίθη ό ’Ιωσήφ, ΰποκρι- 
«¿¡ιενος αυστηρότητα, καί ύποπτεύω πολύ μήπως ήσθε κα
τάσκοποι απεσταλμένοι άπό τούς εχθρούς τοΰ Φαραώ διά 
vi μάθητετί τρέχει είς τόν τόπον. »
. Ταΰτα άκούσαντες οί δέκα υιοί τοΰ Ιακώβ έξεπλάγησαν 
ρεγάλως καί διεβεβαίουν τόν Ιωσήφ, ότι ήλθον είς τήν Αί
γυπτον μόνον διά ν’ άγοράσωσι τροφάς· άλλ’ οδτος θέλων νά 
μάθγι μήπως επραξαν κανέν ομοιον κακόν είς τόν άδελφόν 
του Βενιαμίν, ή τόν έφόνευσαν, τούς ¿φυλάκισε τρεις ημέ
ρας, έπειτα έκβαλών αύτούς έκ τής φυλακής, τούς είπεν, 
ότι δέν ήθελε πιστεύσει είς τούς λόγους των, έάν δέν τοΰ 
έοερον τόν νεώτερόν των άδελφόν, τον οποίον έλεγον, ότι 
παρήτησαν είς τόν οίκον διά νά παρηγορή τόν πατέρα του· 
άλλ’ !ω ς οΰ έπιστρέψωσιν, είς έξ αύτών ήθελε μείνει ομις- 
ρος, δηλαδή ενέχυρον.

'II άνέλπιστος αύτη αύστηρότης υπερηύξησε τούς φόβους 
Των άδελφών τοΰ Ιωσήφ, οί όποιοι ελεγον μεταξύ των· « Δι
καίως μας τιμιορεί ό Θεός, διότι ¿κακοποιήσαμε·/ τόν άόελ- 
?»ν ημών ’Ιωσήφ, όστις Ινώ μάς παρεκάλει μέ τά δάκρυα 
ε’-ζ τούς οφθαλμούς νά τόν εύσπλαγχν.σθώμεν, δέν τόν ή- 
οόσαμεν. a
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< Δέν σάς έλ.γον τότε, έπανελάμβανϊν ό Ρουοήμ· « 'Α
δελφοί μου, άς μή πράξωμεν τόσον μεγα έγκλημα, διά τό 
όποιου θά τιμωρηθώμεν εξ άπαντος; ’Αλλά, φεϋ ! δέν ή- 
θελήσατε νά μέ ακούσητε, καί διά τοΰτο τώρα μας έγκα- 
τέλιπεν ό Θεός.» Όμιλοΰντες δέ ο&τω μέ χαμηλήν φωνήν, 
ένόμιζον, οτι κανείς δέν τούς ήνόει, διότι έλάλουν εις τήν 
Εβραϊκήν γλώσσαν, μετά δέ του άρχοντος συνενοοΰντο διά 
διερμηνέως· άλλ’ ό ’Ιωσήφ μή λησμονήσας διόλου τήν γλώσ
σαν ταύτην, δέν του διέφυγεν ούτε μία λέξις, καί τόσον σννε- 
κινήθη, ώστε εΐσήλθεν εϊς το δωμάτιον του καί εκλαυσεν έμ- 
μένων όμως εϊς τήν άΛοφασίν του, καί νίψας τό πρόσωπο» 
του έπέστρεψε, καί τούς έπρόσταξε ν’  άναχωσησωσι παρευ- 
θύς, καί έκράτησε μόνον τόν Σιμεών φυλακισμένον, διότι αυ
τός επρότεινεν εις τους άδελφους νά τόν φονεύσωσι, καθώς 
σας οιηγήθην εν τούτοις έπρόσταξε τόν οΐκονόμον του νά γε- 
μίστ) μέ τόν καλλίτερον σίτον τών ξένων τούς σάκκους, εις 
τους όποιους όχι μόνον τό άργύριαν διά τήν αγοράν τού σί
του νά βάλτι, άλλά καί τροφάς διά τήν οδοιπορίαν των.

( " Ε π ε τ χ ι  συνίχι-.α)

Τ ΙΪΚ ΙΙ ΣΤΟΡΓΙΙ.
Έχ τοΰ Γα.Μιχοΰ·

Γυνή τι; πλούσια καί ενάρετο; έστερήθη ιόν σύζυγον αύτή; χ*’< 
τήν περιουσίαν της εκ τίνος δυστυχία; αίφνηδίου- ή γυνή αδτη εκα
λείτο κυρία Βεζιέρου.

Δέν τής έμεινε πλέον παρά έν τέκνον, τό όποιον ώνομάζίτο ’Ιωάν
νης καί ήτο υπότροφος ένός λυκείου. Ό  ’Ιωάννη; Βεζιέρου ήτο μα
θητής καλός, φρόνιμος, καί επιμελής άγαπώμενος άπό τού; συμμ«· 

βητάς του καί ύποληπτόμενος άπό τούς διδασκάλους του. Εις τό ή 
λος τοϋ χρόνου διεμοιράζοντο βραβεία, εκ των όποιων έλάμβανί 
πολλά καί ήτο πάντοτ: μετριόφρων.’Ο ’Ιωάννη; έγνώριζε μ-:ν, ότι ϊ
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ι̂ήτηρ του ¿δυστυχεί, δέν έγνώριζεν όμως κατά πόσον ήγνόει οτι 

ή δυστυχής αδτη μήτηο κατήντησε νά μή έχη πλέον τά πρός τό 
ζή* μέσα, οδτε νά πληρώνη τά δίδακτρα πρός έκπαίδευσίν του. ’θ 
διευθυντής τοΟ σχολείου, άνθρωπος μεγαλόδωρος καί ¿λεήμων έσκε- 
βθη νά κρατήση αύτόν εις τό σχολεϊον χωρίς νά άπαιτήση πληρω
μήν, λέγων α όταν θά μεγαλώση θά μού τά πληρώση. a Έν τού
τοι; αύτό μο’νον δέν ήρχει- διότι ¿χτός τών διδάκτρων έχρειάζοντοτοΟ 
μιχροΟ μαθητοΟ χαί φορέματα, χαί βιβλία, χαί άλλα πράγματα ά- 

«γχαία.

"Ανθρωποί τινε; έλεήμονες, μεταξύ τών όποιων ήτο χαί ό έπαρ
χος χαί ό έφημέριος τής έχκλησίας, έσυντρόφευσαν νά βοηθήσωσι 
τήν δυστυχή ταύτην οικογένειαν. ’Αλλά τά βοηθήματά των δεν 
ίρχουν εις τά έξοδα τής μητρός, ήτις ήτο πάντοτε ασθενής, χαί εϊς 
τχ τοΟ υίοΟ. Έσυμβουλεύθησαν μέ τήν μητέρα καί άπεφασίσθη, 

άστε ή δυστυχής χήρ* νά ύπάγη εϊς τό νοσοχομείον. "Επρεπε δέ 
ν» είδοποιήσωσι περί τούτου καί τόν μικρόν μαθητήν. Αδτη ή εί- 
δοποίησις ήτο θλιβερά καί ¿φοβούντο πολύ τήν άπελπισίαν καί τήν 
λύπην τού ’Ιωάννου. Ό  έφημέριος λοιπόν έπεφορτίσθη διά νά τοΟ 
τό άναγγείλη, καί ιδού πώς.

Τήν πέμπτην τής ιδίας έβδομάδος, κατά τήν. όποιαν έσυνείθιζον 
vi έξέρχωνται έκ τοΰ λυκείου οί οϊκότροφοι, μετέβη εις τό σχολεϊον 
δι* νά λάβη τον ’Ιωάννην νά άπεράση τήν ήμέραν εις τήν οικίαν 
του. Ουτω λοιπόν τό παιδίον ολω; χαρούμενον ένεδύθη τά φορέματα 
τής εορτής καί έξήλθε μετά τού εφημερίου, όστις τό ώδήγησεν εί; 
τήν οικίαν του καί τό έμβασεν εις τό γραφεϊόν του, όπόθεν μετ’ ο
λίγον ήναγκάσθη νά έξέλθη δι’ υποθέσεις του. Τό παιδίον μείναν 
μονον έντός τού γραφείου άνευ τινός άσχολίας, εΐδεν έπί τής τρα- 
“ ί’ ης σύνοψίν τινα καί ένόμισεν, οτι δέν ήτο αδιακρισία νά τήν ά
νοιξη, ώς βιβλίον προσευχών λαμβάνει λοιπόν τήν σύνοψιν ταύτην 
**ι άμέσως έν χαρτίον, έπεσεν έκ τού βιβλίου κατά γης. Ό  Τωάν- 
ν*!; τό λ.αμβάνει καί τό βλέμμα του πίπτει άκουσίως επί τών 
7Ρ«μμάτων.
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Τ ί δε βλέπει; τό είσιτήριον τής αποδοχής ττ,ς μητρός του εις 
Ίο νοσοκομεϊον. Ο ί οφθαλμοί τοϋ παιδιού, έκαλύφθησαν άπό σύννε
φα, κα ί το χαρτίον έπεσε κατά γής άπό τάς τρεμούσας χειράς του* 
κατ ’ άρχάς ένόμισεν, δ τ ι δεν το άνέγνωσε καλώς· λαμβάνει πάλιν 
το χαρτίον κα ί τό άναγινώσκεΐ' ήτο τωόντι το είσιτήριον τής απο
δοχής τής μητρός του εις το νοσοκομεϊον.

Το παιδίον έτρεμε, κα ι μ ία  κραυγή κατασπαρακτική έξήλθεν άπο 
τδ  στήθος του' οή  μήτηρ μου εις τό νοσοκομεϊον! ή μήτηρ μου 
εις τό νοσοκομείου ! έλεγε.» Τέλος μαντεύσας τήν θέσιν τής οικο
γένειας του, τήν οποίαν έως τότε ήγνόει, έμεινε στιγμάς τινας σαε- 
πτόμενος, χωρίς δέ νά λυπηθή διά τήν υψηλήν θέσιν εις τήν οποίαν 
εΰρίσκετο πρότερον ή οικογένεια του κα ί τώρα τήν έχασεν ούτε 
τήν στέρησιν τής περιουσίας, τής οποίας μ ίαν  ήμέραν ήθελεν εισθαι 
κληρονόμος, έσκέπτετο μόνον δ ιά  τήν μητέρα του, λε'γων· α ' ΐ ΐ  μή- 
τηρ μου εις τό νοσοκομεϊον! ά ! οχ ι ποτέ δέν θά ΰπάγρ· » άπό τήν 
στιγμήν έκείνην τό παιδίον ήσθάνετο δύναμιν άνδρός- έξήλθεν άπό 
τήν οικίαν τοΟ εφημερίου χωρίς νά παρατηρηΟή άπό κανένα, μετε'βη 
ε ις  τό σχολείον, ήλλαξε τ ά  φορέματα τής εορτής κ α ί ένεδύθη τά 
καθημερινά κα ί έπανήλθεν.

Ό  εφημέριος δστις κατά τήν απουσίαν τοΟ ’Ιωάννου έπανήλθεν 
εις τό γραφείόν του, έξεπλάγη μή εδρών τό παιδίον. ’Α λ λά  μετ’ 
ολίγον ίδών αϋτό έπανερχόμενον κα ί παρατηρήσας τήν αλλαγήν τών 
φορεμάτων του, εΤπεν 'Α  ! δυστυχές παιδίον ! ήνοιξας τήν σύνοψίν. 
μου, τά  έμαθες όλα κα ί έκρύβης διά νά κλαύσφ,ς.

—  'Ο χ ι, πάτερ εφημέριε, είπε τό παιδίον, δέν έκλα ιον ή μήτηρ 
μου δέν θά ΰ πάγ/ι εις τό νοσοκομεϊον θά παραιτήσω τό  σχολείον, 
θά μένω μέ τήν μητέρα μου κα ί Οά τήν βοηθήσω.

—  Φίλε μου, χάνεις τό μέλλον σου, κα ί έπειτα πώς συ δύνασαί 
νά βοηθήσης τήν μητε'ρα σου;

—  Ο θεος Οά μου δώση δύναμιν, κα ί αύτή ή  δύναμις θά αύ
ξηση με τήν η λ ικ ία ν  έξεδύθην τά  νέα μου ενδύματα, τά  όποια 
δέν θά τά  φορέσω πλέον, δ ιότι Οά τά  πωλήσω διά νά βοηθήσω τήν 
μητέρα μου. . «»-··;
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ΐΐΐΤ,μέριος μή δυνάμενος νά καταπείση τό παιδίον διά νά έ- 
J.wÎt.îîI τά μαθήματα του, έκραξεν εκείνους οίτινες έβοήθουν 
¿ν τήν οικογένειαν, δηλ. τόν διευθυντήν τοΟ σχολείου κα ί τόν 
:̂ ν, «τινες έπάσχισαν ματαίως δ ιάνά  τόν άποτρέψωσιν άπό 

ήπφασίν του ταύτην.

ιΤίχνον μου, τοΟ έλεγον, συλλογίσου τό μέλλον σου, μένε άκό- 
¿λίγον καιρόν ε ί; τό σχολείον, κα ί έξεοχόμενος δύνασαι νά έ- 

«  στάδιόν σου- τότε γίνεσαι δ,τι θέλεις· ή στρατιωτικός, 
Βΐπκός, ή ιατρός, ή  νομικός. Τότε εκβάλλεις τήν μητέρα σου 
ici νοσοκομεϊον κα ί Oàr.oat ή τ ιμή  κα ί τό στήριγμά της.
*Α ! είπε τό παιδίον, δέν γνωρίζετε τήν μητέρα μου* αν έμβη 
ιό νοσοκομεϊον, εις τρεις μήνας θά άποθάνη. Ευτυχία μου ήθε- 
ι ιίσθιι] νά ,λειώσω τά  μαθήματα μου, αλλά  τό χρέος μου 
m νέ περιποιηθώ κα ί βοηθήσω τήν μητέρα μου. 

ή 'ΐυάννης είχεν ήδη μ ίαν ώραίαν βιβλιοθήκην, τήν οποίαν ε ίχε  
φιάσιι πό τά  βραβεία, τά  όποια τοΟ έδιδον· είχεν εν χρυσοΟν 
ολόγιον, τό όποιον τοΟ είχε χαρίσει ό έπαρχος· όλα ταϋτα έπώ- 
«χιιΐίρχισεν Ιν μικρόν έμπόριον γλυκυσμάτων κα ί παιγνηδίων 
‘ σιπαιδία’ ώστε δλος ό κόσμος έθαύμαζε τήν διαγωγήν του 
i ΐΊ/σριστείτο διά νά άγοράζη άπό τόν ’ ΐωάννην, δστις έκέρδιζε 
> έπιούσιον άρτον διά τήν μητέρα του κα ί διά τόν εαυτόν του. 
W w]; ταν έμεγάλωσεν έγεινε γραμματοκομιστής εις τ ι ξε- 
»¡ρΐον· τό έργον τούτο ήτο μέν κοπιαστικόν, άλλ* έκέρδιζεν άο- 
** άά νά βοηθή περισσότερον τήν μητέρα του' δ ιότι πρό είκο- 
“TO έτών δέν άπεχωρίσθη άπό^αύτήν ουδέ στιγμήν, κα ί ήτο εις 
» πόλ.ιν τό παράδειγμα διά τήν υΐϊκήν στοργήν του' έπέρνα πλη- 
’ ΐης ολον τόν καιρόν, δστις τοΟ έμενεν άπό τά ; εργασίας του. 
I» δέ έργον τοΟ γραμματοκομιστοΟ εις τό ξενοδοχείο·; τόν έξέ- 
s |àv εις πολλάς ταπεινώσεις- άλλ ’ ό ’Ιωάννης οστις ε ίχε  τήν 

γενναία·; ύπέφερε τά  πάντα χωρίς νά παραπονήται δ ιά  
 ̂θυμους καί. τάς επιπλήξεις τών οδοιπόρων.
Ολο*, όσοι τό·; έγνώριζον έθαύμαζον αύτόν, κα ί οί παλαιοί συμ-
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μαθηταί του, ένώ ήταν si; πολύ άνω τέραν Ùî c i v  άπό αύτόν, τοΙ 
κνυον τήν ιδίαν οικειότητα ώς χα ί άλλοτε, 'ϋθεν δ ιά  τήν ; 
που διαγωγήν, διά τήν υίίχήν του στοργήν κα ί διά τήν όπαχοή| 
έλαβιν άπό έν φιλανθρωπικόν κατάστημα βραβεϊον έκ τριών; 
δων φράγκων.

ΟΛΠ'ΚΑ ΧΡ ΙΣΟ ΣΠΑΘΗ.

Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ .

Ιΐιρΐφτμος φιλόσοφος Έ)λην (γεννηθείς τό 470 άπΐ&ι.ε -Α 

4L0 έτος t . .  X..

Έ ν  τούτοις, παιδία μου, χαθύς συμβαίνει συχνά εις τούς ι 
τέρους κα ί εντιμότερους ανθρώπους, ό Σωκράτης εινεν είς 
ισχυρούς εχθρούς, οί όποιοι δέν έπαυον άπό τοΟ νά τόν κατηγφϋ 
ότ* διαφθείρει τούς νέους διδάσκων είς αυτούς νέους θεούς. Toi 
δέ εχθροί ήσαν ώς έπ ί τό πλεϊστον έν είδος διδασκάλων, οί 
ώνομάζοντο σ ο φ ι σ τ  α ί  κα ί ήπάτων τόν λαόν μέ τήν ί 
λ ίαν των, ένώ αύτοί ο ί ίδ ιο ι ήσαν κατά βάθος διεφθαρμένοι ι 
γράμματοι. Ειλκυσε δέ τό μίσος τών ανθρώπων τούτων ό Συ 
δ ιότι φανερά έξήλεγχε τάς πράξεις των κα ί άπεδείκνυεν àvorj 
τήν διδασκαλίαν των. Λιό κα ί άπεφάσισαν νά τόν έξολοθρεύο 

Τότε δέ ύπήοχεν εϊς τάς 'Αθήνας κα ί κάποιος ποιητής ’λδ' 
ονομαζόμενος 'Αριστοφάνης, όστις διά τών κωμωδιών του έιι 
νά διορθώση τούς 'Αθηναίους.'Ο ’Αριστοφάνης ουτος παρακινηθώ^ 
τών εχθρών τοΟ Σωκράτους, τόν έκωμώδησεν είς τό θέατρον, ι 
στήσας αύτόν κρεμάμενον είς καλάθιον κα ί διδάσκοντα τούς’ 
γελοιωδέστατα κα ί άτοπα πράγματα. 'θ  Σωκράτης παρευρ&| 
αύτος είς τήν παράστασιν τής κωμωδίας ταύτης, κα ί δέν uf 
παντελώς, άλλά μάλιστα βλέπων, ότι ξένοι τινές έπεθύμουν ν*' 
τόν άνδρα, τόν όποιον έκωμώδουν, σηκωθείς είπεν' ιι Έγώ  εφ 
κείνος, καί ήλθον επίτηδες έδώ διά νά ίδω, έάν μεταξύ τών ι 
μάτων, τα όποια μοί άποδίδουτιν, υπάρχου;t τωόντι καί τινΜ

r—r 392 —

νά προσπαθήσω νά τά διορθώσω' » έστάθη δέ όρθιος μέχρι τέλους 
τής παραστάσεως. 'Η  υπομονή κα ί ή μετριοφροσύνη αΰτη τού ένα- 
ρέτου έκείνου άνδρος, κατεπράϋναν πρός στιγμήν τό μίσος τών, 
εχθρών του, κα ί ενόσω μέν διήρκει ό λεγόμενος Πελοποννησιακός πό
λεμος έφαίνοντο, δτι ήσύχαζον, ένώ αύτός έξηκολούθει διδάσκων είς 
τούς μαθητάς του τά  μαθήματα τής αρετής κα ί τής φοονήσεως· άλλα 
μ ετά  τήν άποκατάστασιν τής ησυχίας έν 'Αθήναις, έζήτουν πάλιν

«φόρμας κατηγορίας.
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ϊΠ Κ Ρ λ Τ Η ϊ .

Μάθετε, ώ φίλοι παϊδες, ό τ ι ότε οί Σπαρτιάτα ι έκυρίευσάν ποι 
τάς ’Αθήνας, διώρισαν τριάκοντα τυράννου; δ ια  νά κυβερνώσι τ ί 
πόλ ιν  εις δέ έκ τούτων ήτο κα ί τ ις  μαθητής τοϋ Σωκράτους όνι 
μαζόμενος Κρ ιτ ίας' ουτος κα ί ό 'Αλκιβιάδης, περί τοϋ οποίου σ< 
είπον προηγουμένως, έπροξένησαν μέγιστα κακά είς τήν πατρί? 
των' όθεν κατηγορούν τόν Σωκοάτην ώς τόν μεγαλείτερον έχθρ 
τής πατρίδος του, διότι άπό τό σχολειόν του έξήλθον οί δύο_έκείν



κακοί πολϊτα ι, οί όποιοι ¿προξένησαν τόσα δυστυχήματα εις τά? 
.’Αθήνας.

Έ ν  τούτοι; έως τότε κανείς δεν ¿τόλμησε νά τον κατηγορήση 
ενώπιον τών δικαστών τοΟ 'Αρείου Πάγου- άλλά  κάποιος διεφθαρ
μένος πολίτης Μελιτος ονομαζόμενος, συμβοηθούμενος ΰπό άλλου 
τινός λεγομένου ’Λνύτου, ισχυρού κ α ί πλουσίου, ό  όποιος δέν ήδύ. 
νατο νά. βλε'πη τόν Σωκοάτην νά τόν περιφρονή, δ ιότ ι ε ίχε μέν 
τλούτη, άλλ’ όχ ι κα ί καμμ ίαν αρετήν, ουτοι άνενέωσαν πάλιν τήν 
ιατηγορίαν ¿κείνην, ένώπιον τού δικαστηρίου τού 'Αρείου Παγου> 
ίτ ι διαφθείρει τους νέους, κα ί διδάσκει εις αυτούς νά μή σέβωνται 
ούς θεού; τής πόλεο»;- διά τά  δύο δέ ταύτα έγκλήματα ¿ζήτησαν 
ά τιμωρηθή ό Σωκράτης μ έ  θάνατον· Κ α ί ό μέν Σωκράτης δέν έτα- 
άχθη διόλου δ ιά  τόν κίνδυνον, όστις τόν ήπείλε ι- ά λλ ’ ο ί φ ίλοι του 
φοβήθησαν μεγάλως, κα ί τόν παρεκάλεσαν νά έτοιμασθή διά νά 
περασπισθή άπολογούμενος. Κ α ί τ ί  νομίζετε, οτι άπεκρίθη ό  Σω- 
ράτης εις αύτούς; « 'II ζωή μου ολόκληρος, είπε, δέν είνα ι ή καλ- 
ιτέρα απολογία μου ; » Κ α ί τωόντι, παιδία μου, ό Σωκράτης ποτέ 
έν ε ίχε  πράξει τ ί,  διά τό όποιον έπρεπε νά έντρέπηται ή νά φο- 

1 ήται.

’Ο δέ Λυσίας, ό περιφημότερος ρήτωρ τού καιρού ¿κείνου, τού ή - 
οίμασεν απολογίαν πολλά συγκινητικήν κα ί κατάλληλον δ ιά  τήν 
ίσκολον θέσιν, εις τήν οποίαν ευρίσκετο ό Σωκράτης, κα ί τού τήν 
>ωκε διά νά τήν αποστήθισή, έάν έκρινε πρέπον, κα ί νά τήν άπαγ- 
ιίλη  ένώπιον τών δικαστών. ‘Ο Σωκράτης τήν άνέγνωσε μ έ  πόλ
ην εύχαρίστησιν κα ί τού ήρεσε παρά πολύ- « ’Α λλά  καθώς, εΐπεν 
ς αύτόν, έάν μού έφερες σανδάλια έκ τής Σικυώνος, (τά όποια ή- 
ιν  τού συρμού τότε), δέν ήθελον τά  φορέσει, δ ιότ ι δέν άρμόζουσιν 
; φιλόσοφον, ουτω κ α ί ό λόγος σου, άν κα ί ήναι κομψός κ α ί καθ’ 
ιους τούς κανόνας τής ρητορικής συνθεμένος, δέν αρμόζει όμως εις 
ι μεγαλεϊον τής ψυχής κα ί εϊς τήν σταθερότητα ένός φιλοσόφου. »
Έ ν  τούτοις ό θόρυβος τοιαύτης κατηγορίας άπησχόλει τούς ’Αθη- 

ιίους, κα ί α ί κραυγαί τού Μελίτου κα ί τών συμφατριαστών του
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¿βίασαν τούς άρχοντας νά συγκαλέσωσι τό πολυάριθμον εκείνο δ ι- 
καστήριον, τό όποιον ώνομάζετο τών ’ ΐίλ ιαστώ ν διά νά δικάση τόν 

Σωκράτην.
Τό διχαστήριον τούτο εσύγκειτο άπό πεντακοσίων ή  χ ιλ ίων, έως 

χιλίων πεντακοσίων άνδρών, οΐτινες συνεδριάζοντες εις τόπον έκτε- 

Οειμένον εϊς τόν ήλιον ώνομάζοντο 'Ηλιασταί.
'Οτε έπαρουσιάσθη ένώπιον τών δικαστών ό ενάρετος ουτος άνήρ, 

ήτο έβδομήκοντα έτών^άπελογήθη ώς αληθής φιλόσοφος μέ μ εγ ί- 
στην μετριοφροσύνην κα ί σταθερότητα, μόνον οπλον έχων κατά  τής 
κατηγορίας τήν ένάρετον ζωήν του κα ί τήν άθωότητά. του- είπε δε 
πρός αυτούς- « 'Ανδρες ’Αθηναίοι ! ό έσχατος ουτος κίνδυνος, εϊς τόν 
όποιον εύρίσκομαι, δέν θέλει μέ ¿μποδίσει άπό τού νά σάς είπω τήν 
αλήθειαν ό θάνατος δέν μέ τρομάζει διόλου’ πολλάκις τόν κατε- 
φρόνησα υπερασπιζόμενος τήν πατρίδα· άλλά λυπούμαι, ο τ ι τόσοι 
καλοί πολϊτα ι ήδυνήθησαν νά πιστεύσωσι τάς κατ’ εμού κατηγορίας 
τινών κακών ανθρώπων, ο ί όποιοι μέ κατηγορούσε δ ι’ έγκλημα, τό 
όποιον ποτέ δέν έφαντάσθην συγχωρώ τούς κατηγόρους μου διά 
τούς κακού; των κατ’  έμοΰ σκοπούς, κα ί παραδίδομαι άφόβως ε ίς τήν 

δικαιοσύνην τών θεών καί τήν ίδικήν σας. »

’II Οεα κα ί ή άπλή όμ ιλ ία  τού σεβασμίου ¿κείνου άνδρός ¿προ
ξένησαν τοιαύτην έντύπωσιν είς τούς ‘Ηλιαστάς, ώστε δεν έτόλμησαν 
νά τόν καταδικάσωσιν είς θάνατον· άλλά διά νά εύχαριστήσωσι τόν 
’ Ανυτον ¿κήρυξαν τόν Σωκράτην ένοχον, άφήσαντες είς αύτόν νά 
έκλέξη τήν τιμωρίαν του, δηλ: ή χρηματικήν ζημ ίαν, ή εξορίαν, ή 
ισόβια δεσμά. « Νά μή δώση ό θεός, εΐπεν ό Σωκράτης, νά κά
μω τοιαύτην εκλογήν τότε ήθελον ομολογήσει, οτι ε ίμ α ι τωόντι 
ένοχος είς δ,τι μέ κατηγοροΰσιν ένώ διά τάς πρός τήν πατρίδα 
εκδουλεύσεις μου κρίνω άξιον έμαυτόν νά τρέφωμαι είς τό Πρυτα- 

νειον. »
Τό δέ Πρυτανείον, μικροί μου φίλοι, ήτο δημόσιον κτίριον έν 'Λ -  

θήναις, οπου οί πολϊτα ι όσοι εΐχον προσφέρει εκδουλεύσεις είς τήν 
πατρίδα έτρέφοντο εκεί πρό; τ ιμήν , δημοσία δαπάνη, μέχρι τέλους
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τής ζωής των, άπολανσντες εις τά  γηρατειά των έντιμον ησυχίαν 
κα ί άνάπαυσιν.

'Ακούσαντες ταΟτα ό 'Ανυτος κ α ί ό Μέλιτος έξεμάνησαν κατά 
τοΟ Σωκράτους, κα ί παρέστησαν εις τούς Ί ίλ ιαστάς, ότι αυτές διά 
τής απολογίας του εκείνης τούς ύβριζεν- ώστε πολλοί έκ τών δ ικα
στών, οί όποιοι ήσαν ύπέρ αύτοϋ, έγένοντο ενάντιοι του, κα ί τόν κα. 
τεδίκασαν νά π ίη  τό κώνειον, δηλ: είδός τ ι  φυτού φαρμακερού, με 
τό όποιον έπότιζον τούς χαταδικαζομένους εις θάνατον.

'Ο φιλο’σοφος ήκουσε τήν σχληοάν ταύτην καταδίκην άνευ τής 
ελάχιστης συγκινήσεως, κα ί ηύχαρίστησε τούς δικαστάς όσοι ¿προ
σπάθησαν νά τόν άθιοώσωσι’  τήν δέ στιγμήν καθ’ ήν τόν ώδήγουν 
εις τήν φυλακήν, ίδών πλήθος μαθητών, οί όποιοι εκλαιον πικρώς, 
είπε γελών « Δ ιά  τ ί κλαίετε σήμερον ; Δεν σας είπον πρό πολλοΰ, 
ότι οί άνθρωποι γεννώμενοι είνα ι καταδικασμένοι εις θάνατον ; ι>

Νέος τ ις μαθητής του, ονομαζόμενος 'Απολλόδωρος, κλαίων διότι 
άπέθνησκεν αδίκως ό Σωκράτης. Πώς ! άπεκρίθη ούτος, ήθελες ν’ ά- 
ποθάνω δικαίως; Ούτω λοιπόν ό σοφό; ουτος άνήρ συνοδευόμενος ΰπό 
τών φίλων του πενθηφορούντοιν, ώδηγήθη εις τήν φυλακήν, όπου κα- 
τεκλείσθη μεταξύ φονέων κα ί ληστών.

’ Ητο συντθεια τότε εις τάς ’Αθήνας, νά στέλλωσι κατ ’ έτος οί 
’Αθηναίοι εις τήν νήσον Δήλον, όπου ήτο ό περίφημος ναός τοΟ Α 
πόλλωνος, πλοϊον μ ε  δώρα τής πόλεως, κα ί μέχρι τής επιστροφής 
τοϋ πλοίου τούτου δεν ήτο συγχωρημένον νά φονεύωσι τούς κατα
δίκους κατά τινα νόμον τοϋ Σόλωνος. Τήν επαύριον δε τής καταδί
κης τοϋ Σωκράτους ή ιερά νκϋς (ούτως ώνομάζετο τό πλοϊον εκείνο), 
¿στολισμένη μέ στεφάνους κα ί ταιν ίας διαφόρων χρωμάτων, έμελλε 
νά έκπλεύση· οθεν οί μαθηταί τοϋ Σωκράτους έχάρισαν διά τήν α
ναβολήν ταύτην, έλπίζοντες νά τόν σώσωσιν.

’Εν τω μεταξύ δε τούτω ό Σωκράτης κλεισμένος εις τήν ειρκτήν, 
έςηκολούθει δ ιά  τών ομ ιλ ιών κ α ί τοϋ παραδείγματος του νά διδά- 
σκη τούς μαθητάς του, κα ί νά τού; προτρέπη εις τήν πράξιν τής 
άρετής. τόσον άταράχω;, ό>ς εάν ήτο ςντελώ; ελεύθερος· εκείνοι δε

ήκουον μετά προσοχής τά μαθήματα τοϋ τόσον καλού διδασκάλου 
κλαίοντις απαρηγόρητα· τότε δέ ήλθον καί φίλοι του τινές, οί όποιοι 
τοϋ επρότειναν νά δραπετεύση εκ τής φυλακής, κα ί νά ύπάγη μα
κράν τών 'Αθηνών εις τόπον, όπου δέν ίσχυον οΐ νόμοι αυτών ό φι
λόσοφος ηύχαρίστησε μέν αύτούς διά τήν καλήν των διάθισιν, ήρ-
νήθη όμως νά συγκατανεύση εις τήν πρότασίν των.

ί'Ε π ετα ι τό τέλος.)

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Ο Ν .

7έ ρ ά π ισ μ α .

Εις τήν Γαλλίαν κάτοικός τ ις  τής Αύρηλίας, όνόματι Λεπελλε- 
τιερος, μή ασκούμενος εις όσα αύτός ήδύνατο νά δίδη εις τούς πτω
χούς, δέν έπαυεν άπό τοϋ νά παρακαλή υπέρ αύτών κα ί τούς γνω
ρίμους του. ’Ημέραν τινά, ίδών πλούσιον έμπορον, καλούμενο·/ 'Ωοέρ- 
τον, έμπροσθεν τής οικίας του, ¿πλησίασε κα ί είπε προς αύτόν.

c Κύριε ’Ωβέρτε, δέν θά μοϋ δώσητε κάτ ι τ ι δ ιά τούς φίλους 
μου; διότι τοιουτοτρόπως ώνόμαζε τούς πτωχούς.

—  * 0 / ι, δέν έχω τίποτε νά σοϋ δώσω. η
’θ  Αεπελλετιέρος πάλιν τόν παρακαλεί. ο 'Α  ! άν ήξευρες διά ποιον 
βοϋ ζητώ βοήθειαν ! Δ ιά  μ ίαν γυναίκα, ή  οποί α ¿γέννησε, κα ί δέν 
ίχει σκέπασμα διά τό βρέφος της !

—  Δεν δύναμαι.
—  Δ ι’ ένα γέροντα, δστις δέν έχε ι άρτον !

—  Δεν δύναμαι.
—  Δ ι’ ενα εργάτην, όστις ζή μέ τάς χειράς του. και όστ·ς πε·< 

οών άπό μ ίαν οικοδομήν έσπασε τόν πόδ* του!
—  Δεν δύναμαι, σοϋ λέγω.
— 'Ε λα , έλα, Κύριε ’Ωοέρτε. λάβετε οίκτον, κα ί έστέ βέβαιος, 

ότι δέν θα εϋρητε άλλην πεοίστασιν, διά να κάμητε φιλανθρωπίαν

μεγαλειτίραν.
—  Δέν δύναμαι, δέν δύναμαι.
—  Καλέ μου, ευσκλαγ/νέ μου Π 'έρτε I ώ
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1—  Κύριε Λεπελλετιέρε, άφες με ήσυχον.»
Κα ί ταύτα είπών ό 'Ωβέρτος τοΰ στρέφει τά  νώτα, έμβα ίν ιι εις 

τό κατάστημά του, οπου ό Λεπελλετιέρος τόν ακολουθεί· έκεϊθεν δε 
ε ίς  τό ενδότερον τοΰ καταστήματος του, κα ί έκεϊθεν είς τό δωμά
των του. Τότε δέ ό ’Ωβέρτος έρεθισθιίς, τού δίδει ράπισμα είς τά 
ποόσωπον ! 'Αφού δέ έλαβε τό ράπισμα ό άγαθός εκείνος άνήρ άνα- 
λαβών φαιδρόν ύφος, ε ίπ ε -

α Το ράπισμα τούτο είναι δι’ εμέ" άλλά  δ ιά  τούς πτωχούς μου? 
τ ί  θά μού δώσης;»

'II αταραξία τού άνδρος τούτου ¿μάλαξε τόν σκληροκάρδιον εκεί
νον άνδρα, όστις έδωκε πολλά περισσότερα χρήματα τών όσων τού 
έζήτει 6 Λεπελλετιέοος, κα ί τόν παρεκάλεσε θερμώς νά τόν συγχώ
ρησή δ ιά  τό άτοπον φε’ρσιμόν του.

•©ae^assa««

Έπιστο.Ιτ] Ευγενίου πρός τήν αητ ίρα  του. 

Φίλοστοργοτάτη μου μήτερ I 

Πρό ενός έτους δέν είδετε δείγματα τής προόδου μου- μέ πόσην 
χαράν σάς ¿παρουσίασα τούς στεφάνους, τούς οποίους κατώρθωσα 
νά λάβω δι’ άκαταπαύστου μελέτης! Τό έτος όμως τούτο δέν ήξιώ- 
θην τής τοιαύτης τιμής· ή διανομή τών βραβείων έγεινεν, άλλ ’  εγώ 
δέν έλαβον τίποτε, δ ιότ ι ο ί συμμαθηταί μου έφάνησαν ανώτεροι 
μου είς τόν συναγωνισμόν. Επειδή  ειχον είς τόν νοΰν μου τήν επ ι
τυχίαν τού παρελθόντος έτους, παρημέλησα ολίγον καιρόν τά  μα- 
θήματά μου, κα ί άνέβχλον είς άλλον καιρόν τήν μελέτην αύτών, 
ένώ έπρεπε να τά  μάθω ευθύς. Παρετήρησα πολλά άργά πόσον μέ 
ύπερέβησαν οί συμμαθηταί μου, κα ί εβαλον όλα μου τά δυνατά 
διά νά τούς προφθάσω- άλλα  προσπχθών νά μάθω πολλά διά μιας; 
δέν ήδυνήθην νά κρατήσω τίποτε είς τόν νοΰν μου, κα ί μέ εντρο
πήν μου είδον τήν υπεροχήν τών συμμαθητών μου.

’Αναμένω τάς δικαίας επιπλήξεις σας, τών όποιων ε ίμ α ι άξιος; 
κα ί έγώ ό Ιδιο; τιμωρώ τώρα τόν εαυτόν μου αύστηρώς.
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Διά νά. σας αποδείξω δέ πόσον είλικρινως μετενόησα διά τήν 
αμέλειαν μου, σάς πληροφορώ, ότ ι άπεφάσισα νά αφιερώσω τό δ ιά 
στημα τών διακοπών είς μελέτην· θά στερηθώ τήν εΰχαρίστησιν τού 
νά περάσω τόν καιρόν τούτον πλησίον σας, διά νά άναγκασθώ ν’ ά- 
ναλάβω τήν προτέραν μου θέσιν, κα ί ν’ αποκτήσω πάλιν μετ' όλί- 
γον τήν άγάπην τής καλής μου μητρός. Τό προσεχές έτος θέλω 
έμφανισθή ένώπιον σας, ποεπόντως, καθώς ελπίζω, κα ί 0ά σάς κά
μω δ ιά  τής έπιμελείας μου νά λησμονήσητε τήν λύπην, τήν όποιας 

τώρα υποφέρετε έξ α ιτ ία ς  μου.

’Λσπάζομαι τήν δεξιάν σου καί 
Μένω μέ τό προσήκον σέβας

ό υιός σας, Ευγένιος.

’Εξετάσεις τοΌ  Α ! .  Έ Ι Ι τ ,ν ν / .ο ϋ  Σχολειού 
Α θ η ν ώ ν .

Έ κ  τών εύστοχων απαντήσεων τών μαθητών τού ά. Ε λλη ν ικο ί 
Σχολείου γοητευθέντες, Οεωροΰμεν χρέος ημών νά συγχαρώμεν δη
μοσία τού; τε γονείς, οί όποιοι ευτύχησαν νά έχωσι τοιαύτα τε'κνα, 
κα ί τον διευθύνοντα τό Σχολείον τούτο Κ 5’  Ζαχαρίαν ΝΤκολαιδην 
μετά τής χορείας τών διδασκάλων, οΐτινες απαντες έν μ ια  ψυχή 
κα ί σώματι έμερίμνησαν ύπέρ τής προόδου κα ί τής ηθικής μορφώ- 
σεως τής έμπιστευθείσης αύτοίς νεότητος.

Κ α ί καθώς συμβαίνει μέν πάντοτε μεταξύ τής πληθύος τών μ α 
θητών νά ύπάρχωσι κα ί τινες άμελεϊς κα ί μή  επιδεκτικοί μορφώ
σει»; κα ί προόδου, ούτως εύρίσκονται κα ί άλλοι, τών οποίων ό ζήλος, 
κα ί ή επ ιμέλεια περί τά  γράμματα, κ α ί ή χρηστή αύτών διαγωγή, 
κα ί ή παντός επαίνου αξία  συμπεριφορά, έλκύουσι τήν συμπάθειαν 
κα ί τόν θαυμασμόν τών άνθρώπων.

Κα ί είς εκείνους μέν ικανή τιμωρία είνα ι νά μή άναφερωμεν κάν 
τά  εαυτών ονόματα, πιστεύοντες, ότι θέλουσι φιλοτιμηθή τό ακό
λουθον έτος νά φανώσιν άξιο ι διά ν’ άποκτήσωσι τήν άγάπην τών 
γονέων κ α ί διδασκάλων των δ ι’ ένδελεχεστέρας μελέτης κα ί χρη
στότερα; αγωγή;. Τούτου; δέ είναι καθήκον ημών νά έπαινέσωμεν



βνομαστί καί νά εύχηθώμιν άπό καρδιας, ¡να έξακολουθώσιν ο υτ«  
βαίνοντες μέχρι τέλους τών σπουδών τω ν , καί δρέψωσι τούς καρπούς 
τώ ν  κόπων των.

’ΐδού τά  ονόματα τώ ν άριστευσάντων μαθητών.

Τ ά ζ ι  ς  Γ .
1 . Ιωάννης Ευκλείδης 'Αθηναίος κάλλιστα .
2 . Γεώργιος Αεντόπουλος Γορτύνιος ομοίως.
3 . Κωνσταντίνος Λογοθέτης έκ Πόρου ομοίως.
4 . Χριστόδουλος Α. Νομικός Θηραΐος ομο ίως.
5 . Γεώργιος Στεργίου Λογάς Μακεδών ομοίως.

Τ ά ξ ι ς  ΰ .
1 . 'Αντώνιος Περάκης Κρής Κ άλλιστα.
2 . Παντελής Χρύσανθού 'Αθηναίος ομο ίως.
3 . Βασίλειος Χαρίδημος έκ Καλαβρύτων ομο ίως.
4 ; Φίλιππος Σαμσαρέλος έκ Ζαγοράς ομο ίως.

Γ  ά  ζ  ι  ο  Λ'.

1 . Δαμιανός Νικολάου έκ Σύρου Κ άλλιστα.
2 .  Κωνςαντίνος Μπογιώτου έκ Βώλου, ομοίως.
3 . Γεώργιος Παπαδόπουλος ’Αθηναίος ομοίως.
4 . Ά θ. 'Αντωνίου έζ ’Αδριανουπόλεως ομοίως.

ΑΪ συνδρομαί πέμποντα ι διά Ταμιακού Γραμματίου είς τόν 
εκδότην Μ. Δ. Σαχκόρραφον.

Ούδεμία συνδρομή πληρώνετα ι άνευ άποδείςεω; τού ίδιου εκδότου

Αί συνδρομαί έν Κ ωνστάντινουπόλει γ ίνο ντα ι παρά τώ  Κυρίω Α . 
Δεπάστα βιβλιοπώλη.

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α .

1. Ό  ’Ιακώβ έν Α ΐγύπτω . —  2 . Τ ίϊκή στοργή.—  3 . Σωκράτης 
μ ετά  εικονογραφίας. —  4 . Ανέκδοτον. —  5 . Ε πιστολή Εύγενείου 
πρός τήν μητέρα του— 6. Ε ξετάσεις τού λ ' .  Ελληνικού Σχολείου 
Αθηνών.
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ΤΠΙΟΙΣ Φ1Α·',ΜΟΤΙΓ|Τ ΛΓΣΧΙΙΣ.


