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ΑΓΓΕΛΙΑ.

ΣΜΥΡΝΗ έκδίδεται από του Σεπτεμβρίου τοΰ 1869 έτους περιοδικόν σύγγραμμα ό ΜΕΝΤΩΡ, 
προτιθέμενον κα'ι νά τέρπη καί νά ώφελή.

Καθ έκάστην δεκαπενθημερίαν δημοσιεύονται δύο τυπογραφικά φύλλα, κοσμούμενα η διά μιας [η διά 
δύο εικόνων.

Συνδρομή ή έτησία γρ. 45) . ,
» ή έξαμηνιαία » 24 j πΡο^Ρω^·

» ή αμέσως μετά την παραλαβήν των δύο φύλ. γρ. 2.
Διά τούς έξω τής Σμύρνης συνδρομητάς οΰδέν τι πλέον ή τά ταχυδρομικά τέλη.
Οί πράκτορες αυτού αμείβονται ως συνήθως, δωρουμένου αύτοϊς ενός άντιτύπου δι’ έκάστην δε

κάδα συνδρομητών, καί έν τέλει τού έτους διά μιας συλλογής ωραίων εικονογραφιών, έάν τό ποσόν τών 
συνδρομητών υπερβαίνη τούς είκοσι.

Ό βουλόμενος νά γράφη εις τό περιοδικόν τούτο οφείλει ν’ άποστέλλη τάς συγγραφάς ή μεταφρά
σεις αύτοϋ προς τήν Διεύθυνσιν οδός Ρόδων άριθ. 58, έλευθέρας ταχυδρομικών τελών καί καθαρώς γε- 
γραμμενας. Δί δέ πραγματεϊαι αύται δέον νά ώσι γεγραμμέναι είς ύφος καθαρόν καί ευληπτον καί νά 
μή άπομακρύνωνται τού σκοπού, δν κυρίως τό περιοδικόν τούτο επιδιώκει.

Σμύρνη, τη 1 Σεπτεμβρίου 1870.

‘Η Διεύθυνσις:

ΤΟΙΣ ΜΟΥΣΟΦΙΑΕΣΙ

ΤΩΝ ΠΙΕΡΙΔΩΝ

ΙΕΡΟΦΑΝΤΑΙΣ
ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΑΥΤΩΝ ΘΙΑΣΩΤΑΙΣ

ΤΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΟΝΗΜΑΤΟΣ.



« Χρόνου φείδου » —«Ό χρόνος χρήματα.”

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1870. || ΤΕΥΧΟΣ ΙΓ.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ
των έν τφ Α'. τόμω του «Μέντορος.»

ΜίΑΝΓΣΑΝΤΕΣ τδ πρώτον έτος του Μέντορος καί μετα- 

βαίνοντες εις τδ δεύτερον, όφείλομεν νά δώσωμεν λόγον της 
μέχρι τοϋδε πορείας αυτού καινά καταδείξωυεν τοϊς ήμετέροις 
αναγνώσταις χατά πόσον τδ συγγραμμάτων τούτο άνταπεκρίθη 
πρδς τδν προκηρυχθέντα σκοπόν του.

Σκοπδς άρχικδς της ίδρύσεως τού « Μέντορος » ύπήρξεν 
ή χορήγησις πρδς την νεολαίαν αναγνωσμάτων τοιούτων, ώστε 
μετά τδ πέρας τής άναγνώσεως αΰτών νά αισθάνεται πάντοτε 
δ αναγνώστης τάσιν πρδς τά βελτίω- όύδεΐς δέ μη οίηματίας 
δύναται νά είπη δτι έφθασε μέχρις έκείνου τού σημείου είτε

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. ΒΤ Τεΰχ. ΙΓ'.

τής διανοητικής είτε τής ηθικής άναπτύξεως, ώστε νά μη εχη 
ανάγκην ταύτης τής τάσεως. Επειδή λοιπδν τδ βέλτιστου επί 
τής γή« είνε απρόσιτον, ή έν άλλαις λέξεσιν έπειδή τελευ- 
ταϊον βέλτιον δεν υπάρχει, άφ’ ετέρου δέ δσον περισσότερα 
τοίαύτα διασκελίζομεν, τοσούτον τελειότεροι γινόμεθα καί ε
πομένως τοσούτον μάλλον πρδς την εύδαιμονίαν ημών πλη- 
σιάζομεν, διά τοϋτο καλόν έθωρήθη νά ρ’φθή έν τώ μέσω 
ά®ορμή τις, ή οποία νά έρεθίζη ολίγον την φύσει μέν ένί 
ίκάστφ ΰπάρχουσαν άλλ’ ύπδ τής μεγάλης τού κόσμου τύρ
βης καί πολλάκις νεναρκωμένην επιθυμίαν τού όρμάν πρδς τδ 
τελειότερον. ‘Ή αφορμή αύτη ένεχρίθη νά ήνε περιοδικόν τι 
φύλλον ΰπδ τδ όνομα «Μέντωρ,» ούχί διότι οί ίδρύσαντες 
έφαντάσθησάν ποτέ νά λάβωσι θέσιν τοιούτου απέναντι τών 
αναγνωστών των, άπαγε I αλλά διότι τών γραφομένων εΐχεν
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αποφασισθη τοιαύτη νά γίνεται έκλογή, ώστε τδ σύνολον αυ
τών νά φαίνεται ώς δήθεν έξερχόμενον άπδ τοΰ στόματος ένδς 
Μέντορος, ούτινος καί ή εικών προύτάχθη καί παρ' αύτφ δ 
αναγνώστης ώ; τις άλλος Τηλέμαχο; είχε τεθή.

‘Η ιδέα αΰτη δυστυχώς άπήρεσεν εις τινας καί τοσοΰτον 
αυτούς εσκανδάλισεν, ώστε ρητώς τήν έπί τούτφ δυσαρέσκειάν 
των εξέφρασαν καί τήν αλλαγήν τοΰ ονόματος τοΰ περιοδικού 
πλαγίως έζήτησαν, μή θελήσαντές ποτέ νά λάβωσιν ΰπ’ όψιν 
δτι τδ σύγγραμμα τούτο δεν εΐνε λόγος αποκλειστικός τοΰ 
μέν ή τοϋ δέ, άλλ’ αποθήκη παντός δυναμένου νά χρησι
μεύσω πρδς οικοδομήν ηθικήν. Έν τφ Μέντορι έκαστος δύνα- 
ται, ώς και εν τφ προλόγφ τοΰ A . τ. εΐχομεν προειπεΐ, νά 
λάβη τήν θέσιν Μέντορος, εάν έχω ν’ άποστείλη τι πρδς τήν 
Διεύθυνσίν του άξιον άναγνώσεως. ‘Ο Μέντωρ δθεν εΐνε κτήμα 
παντός δστις συναισθάνεται ότι δύναται νά είπω τι ωφέλιμον 
πρδς τήν ανθρωπότητα ένγένει και ιδίως 
τον χριστιανόν Έλληνα- επομένως εΐνε κοινόν 
συνεντευκτήριον απάντων δσοι θέλουσι νά συζητήσωσι τί τδ 
πρακτέον καί τί τδ φευκτέον, τί τδ λυσιτελές και τί τδ ’επιβλα
βές, τί τό ευδαιμονίαν φέρον και τί τδ άνάπαλιν.

Τοϋτο λοιπόν απ’ αρχής θέσας τδ πρόγραμμα, ήρχισε τάς 
έργασίας αυτού, βαίνων πάντοτε ύπδ τούτο τδ πνεύμα. Πρδς 
άπόδειξιν δέ παραθέτομε» ενταύθα σύντομον περίληψιν τών 
κατά τδ παρελθόν έτος έν αύτφ περιεχομένων.

* Ο Μέντωρ θεωρών τήν χριστιανικήν θρησκείαν ώς τδν μό
νον ακρογωνιαίου λίθον, έφ’ ού δύναται νά ίδρυθή πάσα ή τοϋ 
ανθρώπου ευδαιμονία, δέν έδίστασεν ευθύς απ’ αρχής ν’άποκα- 
λέση αληθή πεπαιδευμένου μόνον τδν αληθή χριστιανόν (σελ. 
10, 25—30, 81—84, 123—124), διότι κατά τδν έπα
ξίως ΜΕΓΑΝ κληθέντα Βασίλειον τά μέν ιερά και απόρρητα 
παιδεύματα, τουτέστιν ή διδασκαλία τής θεοσδότου θρησκείας, 
ήν παρακατιδν ονομάζει αλήθειαν, εΐνε ό καρπός —αί 
δέ άλλαι έπιστήμαι άπαξάπασαι τά φύλλα, τά όποια παρέ- 
χουσι σκέπην τινά καί όψιν ούκ άωρον τώ καρπφ. ‘Ο κατό
χων λοιπόν τά φύλλα εΐνε ό αληθώς επιστήμων ή ό κατόχων 
τδν καρπόν ; Πολλοί φρονούσιν δτι ή έπιστήμη εΐνε πάντη 
άνεξάοτητος τής θρησκείας καί δτι δ επιστήμων, έστω καί 
άθρησκος, δύναται εξαίρετα νά ήνε ευδαίμων. Ούτοι άς μά- 
θωσιν δτι ή ευδαιμονία τού τοιούτου επιστήμονας εΐνε ευδαι
μονία εφήμερος, ή όποια τάχιστα’εκμηδενίζεται απέναντι μά
λιστα θλιβερού συμβεβηκότος και ιδίως θανάτου τινός τών φιλ— 
τάτων, έάν δέν παρίσταται παρήγορος εις αυτόν ή θρησκεία. 
Παραδείγματα έπιβεβαιούντα τήν αλήθειαν ταύτην ύπάρχουσιν 
οχι ολίγα.

Τήν εις τήν πάτριον δθεν θρησκείαν ένίσχυσιν τού "Ελληνος 
νεανίου θεωρών ώς τδ πρώτιστον μέλημά του ό Μέντωρ, συνέ- 
στησεν αύτφ ευθύς άπ’ αρχής τήν ευσέβειαν (σελ. 8, 454) και 
τήν πίστιν (10, 25, 81, 100) μεθ' δλων τών αρετών τών 
συμπαρομαρτουσών ταύταις, ασχοληθείς οΰκ ολίγον περί τήν 
τοιαύτήν διδασκαλίαν (1 7, 35, 97,1 1 3, 123,129,161, 

224,275, 344, 354, 385, 419, 437, 454,562,641, 
673,708, 731) καί τά μάλιστα συστήσας τήν άνάγνωσιν τής 
άγ. Γραφής (6ί, 221, 737). Πρδς διδασκαλίαν δέ τής φυ- 
σικής θεογνωσίας ήρανίσθη έκ τού Έθν. ‘Ημερολογίου τδ ώραι- 
ότατον διήγημα «’Ερρίκος ό έξ Έίχενφέλσης», τδ όποιον καί 
ιδιαιτέρως μετετύπωσεν.

Άλλ’ άναλογιαθε’ις δτι πρώτοι τοϋ ανθρώπου παιδαγωγοί 
εισιν οι γονείς, στρέφει καί πρδς τούτους τδν λόγον, συμβου- 
λεύων κατά πρώτον τήν μέλλουσαν νά νυμφευθή κόρην (79), 
καί μετά ταύτα άναμιμνήσκων αΰτοΐς τό τού ’Αποστόλου Έοεσ. 
ς'. ί (147, 177, 193), έφιστών έπί τής παιδαγωγίας ιδίως 
τήν προσοχήν τών μητέρων (392, 770) και συνιστών τήν ά- 
νέγερσιν παρθεναγωγείων (6 03).

Μή λησμονών ό Μέντωρ δτι δ άνθρωπος, συγκείμενος ούχί 
μόνον έκ ψυχής αλλά και έκ σώματος, οφείλει νά σκέπτεται 
καί περί τής εκπληρώσεως τών σωματικών αναγκών του, υ
ποδεικνύει τό τίνι τρόπφ δύνανται οι άνθρωποι, είτε τάς 
τέχνας καλλιεργούντες (σελ. 1 5, 26, 47) είτε είς τήν 
γεωργίαν ασχολούμενοι (108, 126, 141, 444) είτε συν- 
εταιριζόμενοι ( 135, 156, 172. 181, 233, 325) είτε 
πιστωτικάς τού λαού τραπέζας συστήνοντες \567), άνέτως 
τά πρδς τδ ζήν νά πορίζωνται.

‘Ο Μέντωρ προκηρύξας (σελ. 6) δτι τδ κέντρου, περί δ θά 
περιστρέφεται, εΐνε ού μόνον ή ηθική, (περί ής έπιστημονι- 
κώς έπραγματεύθη έν σελ. 51—54 καί 634—640, προσ- 
θείς καί τδν ηθικόν τού Φραγκλίνου κώδηκα έν σελ. 493) 
αλλά καί ή διανοητική τοΰ αναγνώστου άνάπτυξις, ουδόλως 
έλησμόνησε τήν ΰπόσχεσιν ταύτην. Πρδς τούτο δ’ έδημοσίευσε 
διαφόρους φιλολογικός πραγματείας ( 9, 50, 67, 84, 119, 
1 37, ι 51, 20 0, 270, 277, 280, 281, 346, 353, 417 
481, 516, 552, 561. 584, 614, 625, 642, 683, 
705, 720, 728,746, 769, 789, 794—800), ανα
καλύψεις καΐ^έφευρέσείς (22, 39, 159, 440, 528;, αρ
χαιολογικά (61, 326), στατιστικά (63, 191, 208, 352, 
668, 669, 733), γεωγραφικά (11, 45,132, 394,491, 
648, 737, 773;, φυσικά (43, 46, 167, 168, 249, 
259, 298, 351, 352, 493, 522,670, 692), ζωολο
γικά (127,160, 261, 317, 382, 483, 550, 621.678), 
άνθρωπολογικά (260,542, 657,694, 782), βιογραφίας 
(17,170, 187, 203,236, 266,292, 304, 329, 338, 
368, 401,441,469, 473,503, 545, 577, 609, 6 31- 
716,759, 784,785,801), καί έπΐ τέλους πολλά διηγή
ματα, άπαντα ανεξαιρέτως καί τερπνά και ώφελιμα (37, 55, 
7 3, 1 04, 1 54, 164, 183, 206, 218, 229, 244, 263, 
310, 333, 216, 221, 254, 302, 308, 315, 365, 
374, 396, 428, 488, 424, 435, 446. 454, 534, 
535, 537, 539, 596, 626 651, 677, 698, 778 792).

Ενθυμούμενος δέ τδ ο έν σελ. 6 ειχεν ειπεϊ, οτι δηλαδη ε- 
χων σύμβολου τήν κυψέλην θά μιμήται την μέλισσαν, δεν 
έλειπεν άπανθίζων ή λέγων διάφορα, απδ τής άναγνώσεως 

τών οποίων ήδύνατο νά πρόκυψη ώφέλειά τις έστω καί όχι 
τοσοΰτον έπαισθητή (45. 94. 95. 123. 125 211.223. 
319. 41 4. 542. 570. 663. 664. 666. 667. 672. 734. 
763. 764).

Τήν ψυχαγωγίαν ούχ ήττον τοΰ αναγνώστου θηρεύων ό 
Μέντωρ διεσκόρπισε τήδε κάκεϊσε εν ταΐς σέλίσιν αυτού διά
φορα ποιήματα έκλεχτά (16. 32. 40. 54. 78. 90. 110. 
112. 1 42. 169. 192. 208. 256. 271. 288. 319. 349 
359.360. 416.438. 448. 479. 543. 606. 654), 
πολλά περίεργα (31. 62. 64. 84. 93. 94. 128. 1 44. 
175. 191. 224. 256. 319. 344. 350. 540. 541.
574. 620. 623. 669. 685. 733. 766. 767. 792),
αστεία (46. 223. 318. 622. 693) καί αινίγματα (1 60.
176. 192. 208. 272. 320. 351. 384. 448. 544.
624. 768).

‘Ο Μέντωρ ασχολούμενος είς τάς έργασίας αΰτοϋ, ουδόλως 
ελησμόνει καί τά πρδς τήν κοινωνίαν καθήκοντά του. Διεσάλπι- 
σεν οθεν την χαράν του έπί τή συστάσει τής Ευαγγελικής εται
ρίας (33. 343), προσθείς καί αύτδς δσα είχε κρίνει καλόν νά 
προσθέση- ειπεν οσα είχε θεωρήσει καλόν νά είπη περί θεάτρου 
(94. 178*1  96)- ώμίλησε περί εσπερινών καί κυριακών σχο
λείων (196. 250)· έκαμε λόγον περί τού πώς έννοεϊ ή αγία 
τοΰ Χριστού ’Εκκλησία νά έορτάζη τ άς έορτάς ό αληθής χρι
στιανός (257. 731)· έζωγράφησε μέ χρώματα αρκούντως ζω
ηρά τδ είδεχθέστατον τής πολυτελείας πρόσωπον (2 8 9) καί τά 
έπιβλαβέστατα αποτελέσματα τής νικοτιανής (414. 767), βα
ρύτατου κατενέγκας τδν πέλεκυν κατά τής ματαιότητας (19. 
525. 534. 562) καί τής ακηδίας (706)· δέν ήκουσε μετ’α
διαφορίας τήν σύστασιν νεκροταφείου (67 3). ’Αλλά τδ όνειρον 
τοΰ Μέντορος ιδίως υπήρξε (32 5. 384. 530. 689) καί θά 
υπαρχη η α νεγερσις καί ά ξιοπρ επή ς συντήρησις 
έν Σμύρνη ‘Ελλ. ορφανοτροφείου. Πρδς τούτοις 
δεν ελειψε να υψώση τήν φωνήν κατά τής δλως άσυγγνώστου 
ακολασίας καί τής διαφθοράς τινων ισχυρών (424), οί όποιοι έν 
τη ακροτατη πωρώσει τής καρδίας αυτών ανηλεώς καί έν κατα
πληκτική αναλγησίφκαταπατοΰσι τήν αδυναμίαν καί αθωότητα

Ταύτην άκολουθήσας τήν πορείαν ό Μέντωρ, δικαίως, νομί- 
ζομεν, έκλήθη παρ’ άνδρδς διακεκριμένη» έν τώ ίερφ Κλήρφ 
θέσιν κατέχοντας « αξιόλογος καί λαοφίλητος ». ’Έτερος σεβα
στός Ιεράρχης, έν τή χορεία τών ποιμαίνόντων τάς επτά τής 
αποκαλύψεως ’Εκκλησίας άνήκων, ιδού τί έγραφε πρδς τοΰ πε
ριοδικού τήν Διεύθυνσίν « Ό Μέντωρ εΐνε περιοδικόν άξιόλογον. 
Διεςελθών αυτό, ευχαρίστως εΐδον δτι αληθώς εΐνε άξιον τής 
συνδρομής καί υποστηρίξεως τών χριστιανών, ώς προτιθέμενον 
τήν θρησκευτικήν μόρφωσιν της ομογενούς νεολαίας ». Άλλου 
Άρχιερέως, έπαξίως τδν τίτλον αυτόν φέροντος, έπιστολή πρδς 
την Διευθυνσιν τοϋ Μέντορος ιδού τζλέγει «’Αν οί έπαινοι της 
έμής έλαχιστότητος δύνανται νά έχωσι μικράν τινα βαρύτητα 
και να αυξήσωσι τδ θάρρος ύμών πρδς τήν πορείαν τοΰ κοινω
φελούς υμών έργου, έκτελώ ασμένως έν ιερόν καθήκον νά συγ

χαρώ υμάς απδ καρδίας, άναλογιζόμενος όπόσής πνευματικής 
ωφελείας πρόξενος αποβαίνει ταΐς χριστιανικαΐς οΐκογενείαις ή 
ανάγνωσίς τοΰ περισπουδάστου καί ήθικωτάτου Μέντορος. Πι- 
στεύων δτι θέλει έξακολουθητε μετά τοΰ αύτοϋ ζήλου τήν έκδο- 
σιν αυτού καί τήν πρδς έμέ αποστολήν τών εβδομαδιαίων φύλ
λων πρδς τέρψιν καί ψυχικήν άγαλλίασΐν μου, έπικαλοΰμαι 
πρδς ένίσχυσιν υμών τάς ευλογίας τού Πανσόφου Θεού διαβε- 
βαιών τήν πρδς υμάς ίδιάζουσαν ύπόληψιν καί ένδόμυχον αγά
πην μου, διατελώ κ.τ.λ. » Ετερον σεβάσμιον πρόσωπον, χαΐ- 
ρον τήν αγάπην καί ύπόληψιν ενός τών τοΰ ορθοδόξου πλ ηρώ- 
ματος θεοστηρίκτων Πατριαρχών καί τοϋ σεβασμού ού μόνον τής 
ενταύθα κοινωνίας αλλά καί πλείστων άλ/.ων ατόμων ύψηλης 
περιωπής άπολαϋον. μόλις πρδ ολίγων ήμερών ιδού τί πρδς τήν 
Διεύθυνσίν έγραφε « Έπήνεσα υμάς διά τούς καρποφόρους κό
πους, οΰς καταβάλλετε, προσφέροντες είς τήν κοινωνίαν σύγ
γραμμα δυνάμενον καί νά ώφελή καί νά τέρπη. Τοιούτων συγ
γραμμάτων έχει μεγίστην ανάγκην ή κοινωνία. Κύριοι! μή 
φείδεσθε κόπων κτλ. »

Εις δέ τών διδασκάλων τής Ανατολής, έπαξίως έκτιμώμε- 
νος καί άγαπώμενος παρά τής κοινωνίας, έν ή μετ’ εύαγγελι- 
κής τφ ον τι διδάσκει αύταπαρ νήσεως, έγγραφεν ύπδ 6 άπελθ. 
φεβ. « Τδ καθήκόν μου μοί έπιβάλλει νά σπεύσω εις εύόδωσιν 
τοϋ Μέντορος, διότι ή θελκτική αύτοϋ ΰλη άφίνει εις έκαστον 
αναγνώστην τήν γλυκερόν έκείνην έντύπωσίν, ήτις έσεται ανε
ξάλειπτος. 1Η ομογενής ημών νεολαία ή κάλλιον δλον τδ έθνος 
ήμών, φίλτατοι, δεΐται ούδόλως ήττον τής εύαγγελικής οσον 
καί τής διανοητικής άναπλάσεως. Διδάσκαλοι έξ άμφοτερων 
τών φύλων, άποδεχθέντες τήν ηθικήν καί διανοητικήν τού έ
θνους μας μόρφωσιν, δέν έθήρευσαν τδ σημεϊον, έφ’ δ εδει να 
άφιχθώσιν. Ή καρδία έκάστου φιλογενοΰς λογίου τήκεται, 
δταν θεωρήση τήν έπί τά χείρω ώθουμένην ηθικήν καί δια
νοητικήν μόρφωσιν τών έν τή μικρά Άσία διαμενοντων 
ομογενών. Λυπηρόν τδ νά έκθέσω πρδς υμάς τήν άθλίεστά- 
την διαγωγήν καί διδασκαλίαν, ήν άπδ δεκαπενταετίας οι έν 
λόγω διδάσκαλοι έξήσχησαν. ’Αφού ούδέν όφελος τή νεολαία 
προσήνεγκαν, διά τής φαύλης αύτών διαγωγής κατέπνίξαν και 
τδ ιλαρόν φώς τής εύαγγελικής ήθικής, δπερ είς τάς καρδίας 
τών ενταύθα όμογενών προσεμειδία.» Δάκρυα τφ δντι λύπης 
καταλαμβάνουσι τδν άνθρωπον σναλογιζόμενον τήν οικτράν 
ταύτην τών ανθρώπων έκείνων κατάστασιν καί τήν ασύγγνω
στο/ έπ’ αυτή αδιαφορίαν τών είς οΰς ανήκει ή υπέρ αυτών μέ
ριμνα' αλλ’ άλλοτε περί τούτων, ού τού παρόντος.

Τέλος, έπί τδ προκ^ίμενον έπανερχόμενοι, λέγομεν δτι Κυ
ρία, τφ φιλολογικφ κόσμφ έγνωσμένη, άποκαλεΐ τδν Μέντορα 
πού μέν «αγαθόν όντως», ποϋ δέ « σεπτόν ».έν έπιστολή αυτής, 
δι’ ής προσήνεγκεν είς τάς « περίφρονας σελίδας » του ώραιον 
καί διδακτικώτατον ποίημα.

Τούτοις καί άλλα πολλά ήδυνάμεθα νά έπισυνάψωμεν, αλλά 
περιοριζόμεθα είς τά ολίγα ταΰτα, τά όποια μόνον πρδς ηθι
κήν αμοιβήν τών φίλων τοϋ ποριοδικοϋ συνδρομητών άνεγρά- 
ψαμεν, "να έτι μάλλον πεισθώσιν δτι ούκ άλυσιτελώς τδν οβο
λόν των προσήνεγκαν.
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'Ο μην Σεπτέμβριος.

ΜΗΝ οΰτος, έννατος τοΰ ήμετέρου έτους, εις τό Λα
τινικόν μηνολόγιον εκαλείτο September (έκτου Λατ. septem 
=έπτά), καί ήτο ό έβδομος μήν τοΰ ενιαυτού, αρχίζοντας 
τότε άπό τοΰ μηνός μαρτίου. Διεδέχετο δέ οΰτος τον Σεξτίλιον, 
(Sextilis), ό όποιος διά δόγματος τής Συγκλήτου μετωνο- 
μάσθη Αύγουστος προς τιμήν τοΰ ομωνύμου Καίσαρος, καθώς 
καί ό Κοίντίλιος (Quintilis) διά τόν αυτόν λόγον μετωνομά- 
σθη Ιούλιος προς τιμήν τοΰ ’Ιουλίου Καίσαρος.

‘Ο Σεπτέμβριος άπό Νουμά μέχρις Ιουλίου Καίσαρος είχεν 
ήμέρας 29, δτε τό έτος συνέκειτο άπό $55 ήμέρας. Άλλ’ό 
Ελλην άσνρονόμος Σωσιγένης έπιτραπείς παρά τοΰ Καίσα- 

ρος νά διοοθώση τδ ήμερολόγιον, προσέθηκεν εις τόν μήνα 
τούτον μίαν έτι ήμέραν. ‘Ο "Ηφαιστος ήτο ό προστάτην αύτοΰ 
θεός. ‘Ο ήλιος εισέρχεται είς τό ζώδιου τοΰ Ζυγού τή, 9)23 
7αβοίου καί τότε κυρίως άρχίζει τό φθινόπωρου.

Σεπτεμβριανά! σφαγαί

Κατά τάς άπαισίους ημέρας 2,3, 4 κάί 5 7 μβρίου τοΰ 
4792 τριακόσιοι σχεδόν δολοφόνοι, έμπνεόμενοι ύπό τοΰ Μα- 
ράτου καί οδηγούμενοι ύπό τοΰ ύπουργοΰ τής δικαιοσύνης, 
μετέβησαν ε’ις τάς φύλακας τών Παρισίων καί έσφαξαν δλους 
τούς εκεί φυλακισμένους, τούς οποίους ύπώπτευον ώς όντας 
κατά τής έπαναστάσεως. ‘Ο άριθμός τών θυμάτων άναβαίνει 
μέχρι 1 0 ΟΟΟ, τών οποίων οί περισσότεροι ήσαν εύγενεΐς καί 
ιερείς. Αισφαγαι αΰται έσχον πρόφασιν τήν φήμην εύρείας 
συνωμοσίας τεκτανθείσης δήθεν έν ταϊς φυλακαΐς, δπως σφα- 
γώσιν αί γυναίκες καί τά τέκνα τών πατριωτών τών άναχω- 
ρησάντων εις τά όρια, καί παραδώσωσι τήν Γαλλίαν εις τούς 
Πρώσσους, ήδη κυρίους τοΰ Longwy (έπί τοΰ Μωσέλλα). 
Καλούνται Σεπτεμβριάζοντες (Septembriseurs) οί έκτελέ- 
σαντες τάς σφαγάς ταύτας, οιτινες διά τούτο έλαβον καί μι
σθόν έκ τοΰ δημοσίου ταμείου.

Περί του προορισμού τής γυναικός.

Ό προορισμός τής γυναικός ώς μητρός ε’νε σπουδαιότερος 
τοΰ προορισμού αυτής ώς συζύγου. ‘Η γυνή ή άξιωθεΐσα νά 
γίνη μήτηρ άνέλαβε τό ύψηλότερον καί σπουδαιότεοον τών κα
θηκόντων, τουτέστι τό καθήκον τής τού τέκνου άγωγή:. Τής τών 
παίδων άγωγής καί μορφώσεως τό μεγαλείτερον καί σπουδαιό
τερου μέρος άνήκει είς τήν μητέρα. ‘Ο πατήρ έχει μέν τήν ύ- 
περτάτην έπί τής οικίας πρόνοιαν καί δίδει τάς άναγκαίας οδη
γίας περί τής συντηρήσεως καί βελτιώσεως αυτής, αναγκάζεται 
δμως "να διατριβή τόν περισσότερον χρόνον έκτος τής οικίας καί 
μακράν τών έαυτοΰ τέκνων, ασχολούμενος περί τδ βιοποοιστι- 
κόν αύτοΰ έργον- αλλά καί οσάκις μένων έν τφ οίκω αύτοΰ έπι- 
λαμβάνεται τοΰ παιδαγωγικού έργου, περιορίζεται μάλλον εις 

την άνάπτυξιν τής πνευματικής τοΰ παιδός χαταστάσεω; ή εις 
μόρφωσιν καί διάπλασιν τής τούτου καρδίας. ‘Η μήτηρ εινε ή 
κυρίως μορφοΰσα καί παιδεύουσατά τέκνα1 αΰτη, διαμένουσα ώς 
επί τδ πολύ έντδς τής οικίας, έχει τον άπαιτούμενον προς παι- 
δαγώγησιν τών τέκνων αύτής χρόνον- έχουσα δέ βλέμμα διο- 
ρατιχώτερον τοΰ ανδρος καί αίσθησιν λεπτοτέραν και καρδίαν 
μαλακωτέραν, οϋ μόνον κάλλιον αΰτοϋ διαβλέπει τά την μόρ— 
φωσιν των τέκνων άφορώντα, άλλα και άποτελεσματικώτερον 
και έπιτυχέστερον παιδαγωγεί, έχουσα δργανον παιδαγωγικόν 
την καρδίαν καί την αγάπην, άτινα έν τή των παίδων αγωγή, 
εινε ασυγχρίτφ τφ λόγω ωφελιμότερα και ενεργητικότερα τοΰ 
ψυχρού λόγου καί τής μάστιγος, άπερ πρδς διαπαιδαγώγησιν 
μεταχειρίζεται συνήθως ό άνήρ.

Γνωστόν εινε ότι αί κατά την παιδικήν ηλικίαν γενόμεναι 
έντυπώσεις εινε πολύ ΐσχυρότεραι καί ζωηρότεραι τών γινομέ
νων κατά τήν μετά ταΰτα ηλικίαν, και δτι δσφ αρχαιότερα! εί- 
νε αι εντυπώσεις αΰται, τοσούτφ εύκολώτερον οΰτος και καλ
λίτερου αϋτάς ενθυμείται- τούτου ένεκα ή πατρίς, έν ή κατά 
πρώτον ό άνθρωπος είδε το φως τοΰ ήλιου, και ής αί εντυπώ
σεις δικαίως δύνανται νά συναριθμηθώσι μεταξύ τών πρώτων καί 
αρχαιοτάτων εντυπώσεων, ομοίως δέ και ό πατρικός οίκος καί 
οί τόποι, έν οίς ό άνθρωπος, παϊς έτι ών συνείθιζε νά συμπαίζη 
μετά τών ομηλίκων του, είς μέν τήν φαντασίαν αύτοΰ παρί- 
στανται ζωηρότεραι και πιστότεραι, εις δέ τήν καρδίαν αύτοΰ 
τερπνότερα! καί ποθητότεραι. ’Αλλά τίς έτερος δύναται νά κάμη 
έπιτηδείαν έκλογήν μεταξύ τών πρώτων έντυπώσεων και νά ά- 
ποσοβήση μέν τάς κακάς καί επιβλαβείς, νά καταστήση δέ έ- 
νεργούς τάς καλάς καί επωφελείς, ή ή μήτηρ, ήτις πάντοτε 
εύρίσκεται μετά τοΰ παιδός καί πάντοτε διαθερμαίνει αυτόν έν 
τή έαυτής αγκάλη; τίς έτερος δύναται νά καταστήση τον παΐδα 
άποστρεφόμενον μέν τό κακόν, έγκολπούμενον δέ τδ καλόν, ή ή 
μήτηρ, ήτις εινε ή κυρία πάντων τών αντικειμένων, άτινα δύ
νανται νά έπενεργήσωσιν έπί του παιδός ; 'Η καρδία τοΰ παι- 
δός άβρά καί απαλή ούσα, ύπό μέν τής τραχείας καί στιβαράς 
χειρός τοΰ πατρός πιεζομένη θραύεται καί καταστρέφεται, ύπό 
δέ τής άβράς χειρός τής μητρός θιγομένη διαμορφοΰται καί δια- 
πλάσσεται. Ο πατήρ, παραλαβών παρά τής μητρός τήν παι
δικήν μορφήν, δύναται μέν νά καθαρίση αυτήν από τών παρα
φυάδων, οΰδεμίαν δμως ουσιώδη μεταβολήν δύναται νά έπενέγ- 
κη έπ αυτής. ‘Η μήτηρ έν τή τών παίδων αγωγή ύπερτερεΐ 
τοΰ πατρός καί κατά τήν δύναμιν καί έπενέργειαν τοϋ παραδείγ
ματος. ‘Ο παΐς μιμείται κσλλίτερον καί άκολ.ουθεί προθυμό- 
τερον το παράδειγμα τής μητρός, ήν συχνότερου βλέπει καί 
περισσότερον αγαπά,ή τό παράδειγμα τοΰ πατρος,ον σπσνιώτε- 
ρον βλέπει καί περισσότερον φοβείται. Παν νεύμα, πάσα λέξις, 
πάσα έκφρασίς, πάν κίνημα καί πάσα πράξις τής μητρός γίνε
ται νεύμα καί λέξις καί έκφρασίς καί κίνημα καί πράξις τοΰ παι- 
δός. Τούτου ένεκα απαιτείται μεγάλη προσοχή, δπως ή μήτηρ. 

, * y r ι f > r —μήτε ειπτί τι ατοπον, μήτε τι κακόν ενώπιον του παι- 
δός, τοΰ μιμητικωτάτου πάντων τών ζώων.

1Η μήτηρ, ώς έχουσα πάντα τά κατάλληλα μέσα, ε ινε η 
μόνη, ήτις δύναται νά καλλιεργήση έν τή παιδική καρδίφ τά 
σπέρματα πασών τών αρετών καί νά άρδευση αυτα δέοντως 
καί νά προαγάγη αύτά είς βλάστησιν αγλαωτατην. Η αυτή 
εινε επίσης παντός ετέρου σπουδαιοτέρα προς αποσοβησιν τών 
τυχόν παραφυομένων άκανθων, τών επαπειλουσών την αποπνι- 
ξιν τών ώραίων βλαστημάτων. Ή μήτηρ δι ενός βλέμματος, 
δι’ ενός φιλήματος, διά τής μειλιχίου αύτής φωνής καί τών α
βρών αύτής θωπευμάτων δύναται νά διεγείρη εύθύς εις τήν 
καρδίαν τοΰ παιδός τήν πρδς τδ αγαθόν ροπήν καί κλίσιν- ο
μοίως ή αύτή δι’ ενός δυσμενούς βλέμματος, δι’ ενός δακρύου, 
καταβαίνοντος έκ τών οφθαλμών αύτής, ή δι’ένδς άνας-εναγμοΰ, 
έξερχομένου έκ τοΰ στήθους αύτής, δύναται ν άπομακρύνη τόν 
παΐδα άπό τοϋ όλεθριωτάτου τής κακίας κινδύνου. ‘Ο παΐς ό 
έν τφ μητρικφ κόλπφ άνατρεφόμενος καί έν τή μητρική αγκάλη 
θερμαινόμενος αρχίζει νά αγαπά,πριν ή καταμάθη τήν έννοιαν 
τής αγάπης, καί αρχίζει νά ύποτάσση τήν έαυτοΰ θέλησιν είς 
τόν ηθικόν νόμον, πριν ή καταμάθη τήν έννοιαν τοΰ ηθικού νό
μου. Εύτυχή λοιπόν καί εύδαίμονα τά τέκνα, άτινα έτυχον 
μητέρων καλών καί αγαθών ! δυστυχή δέκαί κακοδαίμονα, δσα 
έτυχον μητέρων φαύλων καί πονηρών !

’Εάν τις παρατηρήση μετ’ επιστασίας τάς τε σωματικάς καί 
πνευματικός ιδιότητας τοΰ τε άνδρός καί τής γυναικός, θέλει 
άνεύρει δτι ό είς έπλάσθη διά τόν ετερον, καί άμφότεροι δι’ 
άλλον τρίτον. Ό θεός δούς είς τόν ένα χαρίσματα, ώνπερ έ- 
στέρησε τόν έτερον, κατέστησεν άμφοτέρους λίαν αναγκαίους 
είς άλλήλους καί έπιδεομένους τής αμοιβαίας βοήθειας. Έξε- 
τάζοντες άμφότερα τά γένη τοΰ ανθρώπου σωματικώς τε καί 
ψυχικώς, παρατηροΰμεν δτι παρά μέν τφ άνδρικφ σώματι έ- 
πικρατεΐ ή παγιότης, παρά δέ τφ γυναικείφ ή έλαστικότης" 
παρά τφ άνδρικφ ή τραχύτης, παρά τφ γυναικείφ ή άβρότης" 
παρά τώ άνδρικφ δ έγκέφαλος, παρά τφ γυναικείφ ή καοδία. 
Ωσαύτως παρά μέντφ άνδρί έπικρατεϊ δ νοΰς, παρά δέ τή γυ- 
ναικί τδ αίσθημα- παρά τφ άνδρί ή ένέργεια, παρά τή γυναι- 
κί τδ πάθος- παρά τφ άνδρί ή αυστηρότης, παρά τή γυναικί 
ή επιείκεια- παρά τφ άνδρί ή δικαιοσύνη, παρά τή γυναικί ή 
εύσπλαγχνία.

( ’Εκ του Εύαγγ. Κηρ. )

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ Η ΜΗΤΗΡ ΤΟΤ 
ήτοι

τά πλεονεκτήματα της έν λυκείοις έκπαιδεύσεως 
τών παιδιών.

(Έκ τοΰ Γαλλικοΰ).
Κυρία,

"Ελαβα τήν επιστολήν σας καί μετά λύπης άνέγνων τά πα
ράπονα, τά όποια κάμνετε κατά τοΰ συζύγου σας. Είδα δτι 
τοσουτους αντηλλάξατε λόγους, προκειμένου περί του μικρού 
Γεωργίου, ώστε εύρέθητί εις τήν άνάγκην νά κάμητε πρός έμέ 

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Β’. Τεύχος ΙΓ'.

έκκλησιν τής ύποθέσεώς σας καί νά ζητήσητε τήν περί αύτοΰ 
γνώμην μου. Εύχαριστώ διά τήν τιμήν, τήν οποίαν μοί κά- 
μνετε, έρωτώσά με περί άντικειμένου τοσοΰτον σπουδαίου. ’Ε
πειδή μέ συμβουλεύεσθε μετά τοσαύτης έμπιστοσύνης, δσην 
φίλη χρεωστεϊ νά έχτρ πρδς φίλην, διά τούτο οφείλω καί έγώ ν’ 
άπαντήσω πρδς ύμάς μεθ’ όλης τής έλευθερίας, ·?.ν άπαιτεϊ ή με
ταξύ ημών ειλικρίνεια, λαμβάνουσα ύπ’ δψΐν μάλλον τήν άλή— 
θειαν καί τδ άκραιφνές συμφέρον σας παρά τήν έπιθυμίαν σας.

Καθ’ δσον ένόησα έκ τής έπιστολής σας, υμείς νομίζετε δτι 
θά ήδύνασθε ίσως νά δώσητε εις τόν Γεώργιον ανατροφήν καλ- 
λιτέραν, ίν τόν είχετε πλησίον σας, ύπό τούς οφθαλμούς σας, 
έν τή οικογένεια τέλος πάν των. Λέγετε δτι δέν είσθε μήτηρ μέ 
αδυναμίας, δτι γνωρίζετε νά έξασκήτε έπ’ αύτοΰ τήν μητρικήν 
έπιρροήν σας εις δ,τι απαιτείται πρός τήν ηθικήν ύγείαν του 
καί τήν διανοητικήν του άνάπτυξιν. Μοί παρουσιάζετε αποτρό
παιου κατάλογον δυσχερειών, άναποβεύκτων έν τοΐς εκπαιδευ
τηρίου, ών τινες εισίν άληθώς όμολογούμεναι. Τέλος ανακρά
ζετε: Πρέπει λοιπόν ν’ αποφασίσω νά έκθέσωτδν αγαπητόν μοι 
Γεώργιον εις τά γρονθοκοπήματα τών συμμαθητών του;

Άλλοίμονον I μάλιστα, κυρία, πρέπει! ! ’Αναγκάζομαι 
νά σάς είπω δτι οφείλετε νά στείλετε τόν υιόν σας είς τό έκ- 
παιδευτήριον, ίσα ίσα διότι έν αύτφ θά έκτεθή είς τά γρονθοκο
πήματα τών συμμαθητών του- αΰτη εινε μία από τάς πρώτι
στας αιτίας. ‘Ο προσφυέστατος ύμΐν Γεώργιος δέν εινε ποσώς 
προωρισμένος νά ζήση πάντοτε ύπό τήν μητρικήν προστασίαν, 
περιθαλπόμενος ύπό τής στοργής τών γονέων του καί περιστοι- 
χούμενος ύπό τών μυρίων εκείνων ιοροντίδων, αϊτινες άποτε- 
λοΰσι τήν ατμόσφαιραν ούτως είπεϊν τής οικογένειας. Πρέπει 
α ύ τ ό ς νά μάθη νά ζή, νά προνοή περί τών δσα τφ άναγκαι- 
οΰσι, νά ύπερασπίζη έαυτδν καί, μεμακρυσμένος τών θωπειών 
τής μητρός, νά έκτιμά ίσα ίσα διά τούτο τήν αξίαν καί τήν ί- 
σχύν τής στοργής, ήτις τόν περιεστοίχει άφ’ δτου ύπήρξεν έν 
τφ κόσμφ. Μένων πλησίον σας, δέν θά σάς αγαπά πλειότερον 
διά τούτο, μή τδ πιστεύσητε- έξ έναντία; μάλιστα θά σάς α
γαπά ολιγώτερον. Εκτιμά τις όχι δ,τι έχει, άλλ’ δ,τι στερεί
ται. Άν φυλάξητε τον υιόν σας έν τή οικία, μή αμφιβάλλετε 
δτι εντός μικροΰ χρονικού διαστήματος θά καταστήσητε αύτδν 
μικρόν τέρας έγωισμοΰ και αχαριστίας. «‘Ο Γεώργιός μου!.... 
τέρας I » θά είπητε ίσως μετ’ έκπλήξεως ή πιθανόν καί μετ’ ά- 
γανακτήσεως. «Μάλιστα, κυρία, θά κατασταθή τοιοΰτος καί,έν 
πάση δικαιοσύνη, οΰτε θά δύναται τις νά θεωρήση αύτδν ύ- 
πεύθυνοή διά τούτο, αλλά τήν ανατροφήν, ήτις θά τφ έδί- 
δετο, καί τάς πολλάς μέριμνας ύπό τών όποιων θά περιεστοι- 
χεϊτο καί αί όποϊαι θά τφ ένέβαλλον τήν ύπερβολικήν ιδέαν 
τής έπισημότητός του.

Βέβαια, δταν έγερθή τδ πρωί, δέν θά εΰρη τά άσπρόρρουχά 
του καί τά ένδύματά του έτοιμα, θερμασμένα παρά τής μητρός 
του- δέν θά καθήση εις εστιατόριον ηύτρεπισμένον νά φάγη τδ 
δ,τι θά άπήτει ή δρεξίς του- δέν θά έχη κωτολέττας (πλευριά) 
τής έσχάρας άριστα έψημένας, ούτε ψητά πλέοντα είς τό έξαί»

2.
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ρετον βούτυρόν των, ούτε σοκολάτας της πρώτης ποιότητος, 
ούτε τσάι ρωσσικόν, ούτε όπωρικά πρωτοφανήσιμα τό θέρος, 
ούτε παντοειδή γλυκύσματα τον χειμώνα............... Άλλα δεν
γνωρίζετε, Κυρία, δτι πολλά δυστυχήματα, φύσει έπηρεάζον- 
τα έπί δληςτήςτοϋ ανθρώπου ΰπάρξεως,προηλθον από την στέ- 
ρησιν εκείνων τών απολαύσεων, χάριν τών οποίων έν τη του- 
φερφ ηλικία θυσιάζονται τοσαϋτα σοβαρά καθήκοντα ; Πώς 
ό υιός σας θά ήδύνατο μίαν ήμέραν γενναίως νά ποοτιμήση 
τήν άξιοπρέπειάν του, ή και τήν τιμήν του ίσως πολλάκις, 
από τάς απολαύσεις, εις τάς οποίας τοσοΰτον θά τόν είχετε 
συνειθίσει ; Δεν θά υπήρχε φόβος μη έκεΐναι ήθελαν ύποκύώει 
εις ταύτας ; ‘Ο άνθρωπος δεν δύναται ν’ άνατραφή έν τή μει- 
ρακιώδει ηλικία, άλλ’ έντή παιδική. ‘Π μέθοδος αυτή εΐνε 
καλή μόνον δι’ άκανθίδας (καναρίνεια), αί όποϊαι— έάν ποτέ 
δυστυχώς ανοιχθή το κλωβίον των, έάν τολμήσωσι νά έγκα- 
ταλείψωσι την ώραίαν αύτών μικράν κατοικίαν, έν ή άδια- 
λείπτως καταβάλλεται φροντίς νά ύπάρχη ΰδωρ διαυγές καί 
δλα τά λιχνεύματα, τά οποία τοϊς άρέσκουσιν, έάν θελήσωσι 
νά κάμωσι χρήσιν τών πτερών αυτών—ή γίνονται αμέσως λεία 
τοϋ πρώτου, οστίς θά τάς άπαντήση, ή εύρίσκονται ήναγκα- 
σμεναι να επανέλθωσι τάχιστα εις τό κλωβίον των, του όποιου 
αι κιγκλιδες ταΐς χρησιμεύουσιν ώς άσυλο ν έν ταύτφ κα'ι ώς 
φυλακή. Μη ελπίζετε, Κυρία, δτι ό υιός σας θά δύναται μίαν 
ημέραν νά υπερασπίζεται τήν τιμήν του, τά δικαιώματα του, 
ή τουλάχιστον τό άτομόν του, έάν θαρραλέως δεν έκθέσητε 
αυτόν εις τό να διατρεξη ολους τούς μικρούς κινδύνους, εις 
τους οποίους τον εκθέτει η ηλικία του. Οί κίνδυνοι ούτοι θά 
γίνωσι βεβαίως μεγαλείτεροι, άλλ έπίσης θά γίνη καί αυτός 
μεγαλειτερος οΰχΐ μόνον κατά τό ανάστημα, αλλά και κατά 
τήν φρόνησιν, τήν κρίσιν, τήν καρτεροψυχίαν, τήν εΰτολμίαν, 
ώστε, συμμετρών τήν άμυναν προς τήν προσβολήν, θά δύνα
ται ν’ αντιτάττεται κατά τών όμοίων του, διότι θά μάθη νά 
προστατευη αυτός εαυτόν απέναντι τών συρ μαθητών του.

*Αν τόν φύλάττητε πλησίον σας, θά δυνηθήτε, δέν άμ©ι- 
βαλλω, να διατηρήσητε ή νά έμφυτεύσητε έν τη ψυχή αυτού 
παντοειδή λεπτότητα αισθημάτων θά καλλιεργηθή τό πνεύμα 
του, θά τόν διαπλάσητε τοιουτοτρόπως, ώστε νά γίνη πάνυ 
εύγενής καί χαρίεις .... ’Αλλά θά τόν κάμητε "να μηδέ- 

ποτέ αποκτη^Τ) την οπαν.ωτάτην καί την εύνενεστάτην τού 
πνεύματος δύναμιν, τουτέστι τήν κρίσιν. Έμβάλλουσα έπίμό- 
νως και ακουσίως πολλάκις τήν στοργήν σας μεταξύ τού παι- 
δός σας καί τού έξω κόσμου, δέν θά τφ έπιτρέψητε νά συλλάβη 
ακριβή ιδέαν τής σχέσεως, ήν τά πράγματα έχουν προς άλ- 
ληλα. Βέβαια δέν θέλετε πράξει καλώς . . . άλλ’ έν τούτοις 
εινε άδύνατον νά μή εΰρητε πάντοτε εξαίρετους λόγους, δι’ 
ούς νά προφυλάξητε τό τέκνον σας άπό λύπην ή άπό θλίώιν 
οιανδηποτε. Σεις θελετε τώ δώσει ποτέ νά νοήση δτι δέν 

εινε το ον το σημαντικώτερον τής δημιουργίας; .. . Άναμβι- 
βόλως δχι, διότι δι’υμάς εΐνε τοιοϋτον. Σείς θά τόν 
μάθητε νά θυσιάζηται δι’ άλλον ; Όχι, διότι έν πάση περι- 

πτωσει σείς θυσιάζεσθε δι’ αυτόν, καί μάλιστα τοσοΰτον <βυ- 
σικώς, τοσοΰτον ευκόλως,μετά τοσαύτης χαράς καί προθυμίας, 
ώστε ούτε χαριν καν θά γνωρίζη πρός υμάς διά τούτο, άλλ’ 
έξ εναντίας θα πιστευη μαλιστα δτι έχετε χρέος νά τφ φέρε— 
σθε ούτως. Σεις θα τον μάθητε νά ύποφέρη τάς ελλείψεις τών 
άλλων , Οχι, διότι δι αύτόν σείς μεν δέν θά έχητε ούδε- 
μιαν ελλειψιν έαν δ εκείνος εχη τινά .(συγχωρήσατέ μοι νά 
υποθέσω κα'ι νά παραδεχθώ τούτο προς στιγμήν), ούτε κάν 
θά παρατηρησητε αυτήν, ή τουλάχιστον θά εΰρητε αυτήν το- 
σοϋτον μικράν, τοσοΰτον συγγνωστήν, ώστε θά τφ χορηγήτε 
μυρίας συγγνωμας, ΰποθάλπουσα οΰτω τήν ματαιότητα τού 
παιδός υπό φόβου μή τώ προξενήσητε τήν έλαχίστην θλίψιν 
αλλ εν τουτοις ανεπαισθητως θ αφίνετε ν αύξάνωσι τά έλατ- 
τώματα αυτού έν ειρήνη και έλευθερίφ.

Η ανατροφή αρρενος παιοός, διά νά γίνη καλή, διά νά φέρη 
καρπούς αγλαούς, πρέπει να τώ δοθή παρά ξένων. Οΰτοι μόνοι 
θα ιδωσι τα έλαττωματα έκεινα, τά όποια υμείς εΐνε άδύνατον 
να ιδητε, καί θα δυνηθώσι νά τά πολεμήσωσιν, άποφασίζον- 
τε; ακόμη και να ψυχρανωσι τήν φιλαυτίαν τοϋ παιδός ή ν’ άν- 
τιπραςωσιν εις τας κλίσεις του, τήν οποίαν άπόφασιν απέναντι 
όλης τής ςαθερότητος, περί ής μέ διαβεβαιοΰτε, σείς δέν θά δυ
νηθήτε ποτέ να καμητε.’Εν τώ μέσφτής οικογένειας του ό παΐς 
έςαντλεϊ εν αυτή τή αδυναμίφ (ήτις κατέστησεν αύτόν τό αντι
κείμενου όλων τών φροντίόων καί όλων τών φόβων) τό αίσθημα, 
το ένστιγμα, έάν θέλητε, τούέγωιστικοΰ δεσποτισμού. Βλέπων 

εαυτόν προτιμώμενον πάντων, μανθάνει νά προτιμά, εαυτόν 
πάντων. ‘Η έν τφ έκπαιδευτηρίφ ανατροφή μόνη δύναται νά έ- 
παναφερη την ισορροπίαν έν τφ μικρφ τούτφ έγκέφαλφ, τώ δι- 
αστραφέντι υπό τής πολλής πραότητος καί τών πολλών προφυ
λάξεων. Τά γρονθοκοπήματα, τά όποια φοβεΐσθε, θά τόν μά- 
θωσι τό μέγα εκείνο πράγμα, δπερ άποκαλοϋσιν ισότητα, δπερ 
υπάρχει έγγεγραμμένον έν τφ τού Χριστού κώδηκι, τφ εύαγ- 
γελίφ. Διά τών γρονθοκοπημάτων τούτων θ’άποδείξωσιν εις τόν 
Γεώργιόν σας πληθύν πραγμάτων, τά όποια άλλως πάντοτε 
θ’ άγνοή. θά τόν διδάξωσιν ούτως δτι ουδέποτε οφείλει νά 
νομίζη εαυτόν άνώτερον τού άλλου, δτι δέν πρέπει νά τόν ά
δική, νά τόν περιφρονή, νά ύψοΰται δαπάνη έκείνου. θά τόν 
μάθωσι δι’ αμέσου τίνος ποινής, δτι τά σφάλματα δέν μένου- 
σιν ατιμώρητα, καί τέλος, έάν τά γρονθοκοπήματα ώσιν άδικα, 
εαν αυτά καθ εαυτά παριστώσι τήν κατάχρησιν τής ισχύος, 
και αυτή ή αδικία θ’ άναζωπυρώση έν αύτώ τό αίσθημα της 
δικαιοσύνης καί θά τόν διδάξη νά ύπερασπίζη τό δίκαιον, προσ- 
βαλλόμενον έν αύτώ;

"Επειτα θά ύποβληθή επί τινα σειράν ένιαυτών εις τινα 
τάξιν, ήτις εΐνε σωτήριος’άς λέγωσιν οι νεωτερίσται δ,τι 6έ- 
λωσιν. "Εκαστος νομίζει εαυτόν τά μάλιστα ακριβή, τά μάλι
στα άκαμπτον, άφοΰ άπαξ άπεφάσισε νά έπαγρυπνήση έπί 
τής ανατροφής τού παιδός του. . . Αριθμεί τάς ημέρας, καθ’ 
άς έδειξε τήν μεγαλειτέραν ακρίβειαν (καί πόσον εΐνε πολ- 
λαί! πολύ πλειότεραι τών άλλων), χωρίς δμω: ν’άριθμή

παντάπασι καί έκείνας, αϊτινες παρήλθον διά τινα όιασκέδασιν, 
διά τινα εσπέραν θεατρικήν,διά τι δεϊπνον . . . πραγματαολα, 
τών όποιων δένήδυνήθη νά στερήση τό ταλαίπωρον πα ίδιο ν, 
καί τών όποιων ή άνάμνησις θά έξασκήση τήν χειροτέραν έπιρ- 
ροήν έπί τής τάξεως τής έργασίας του. ‘Ο παΐς συγκοινωνών 
εις τάς διασκεδάσεις τών γονέων του, δεν καμνει, αλλ ούτε 
δύναται νά κάμη ώς εκείνοι χρήσιν τής ηόονής ωρισμενην καί 
ν’ άποφύγη τήν κατάχρησιν, ως τον διόασκουσι' παρ υμιν, 
πλησίον υμών θά συνηθίση ολίγον κατ’ ολίγον καί χωρίς μάλι
στα νά τό εννοήσετε, νά ζή δπως ζήτε............. θ’ άναγινώσκη
τήν εφημερίδα σας . . . τήν έπιφυλλίδα, τήν όποιαν θά εύ- 
ρίσκη έπ’ αυτής............. Έξελθών ΐνα έκτελέση μικράς τινας
παοαγγελίας σας, τάς όποιας πιθανόν ποτέ νά τώ άναθέσητε, 
θ’ άγοράση τινα β ι β λ ι ά ρ ι α, έν οΐς θά εύρη τι ευχά
ριστου, οΰτινος ή άνάγνωσις θά τφ φανή καλλιτέρα τής των 
μαθημάτων του καί επομένως θά συλλογίζεται μετά δυσαρέ
σκειας πλέον τήν στιγμήν τής σπουδής, θά έκπληροΐ τά χρέη 
τά όποια τφ έπιβάλλετε, αλλά μέ στένοχωρίαν, μέ κόπο?, με 
αηδίαν κατ’ άρχάς, βραδύτερον δέ μετά φανεράς δυσαρέσκειας 
καί διά νά τόν απαλλάξατε τών επιπλήξεων τών καθηγητών 
του, θάσυνηθίσετε ολίγον κατ’ ολίγον νά β ο η θ ή τ ε τό τα
λαίπωρον τούτο παιδίον, νά τό εύκολύνητε ακόμη καί νά έλατ- 
τόνητε τό έργον του, ΐνα μή στερηθη περίπατόν τινα ή πα- 

ράστασιν εις τό θέατρον-
‘Ο παΐς οΰτος, ό έν τοσαύταις περιποιήσεσι—τόν οποίον 

βεβαίως ΰπόσχεσθε δτι θέλετε αναθρέψει μετά τοσούτων φροντί
δων, μετά τοσαύτης α ύστ η ρ ό τητος, μετά τοσαύτης στορ
γής έν ταύτώ καί σταθερότητας—ο παΐς ουτος εν καιρφ τών εξε
τάσεων θά ήνε τά μάλιστα δυστυχής . . . Τούτο δέν θά ήνε 
σφάλμα οδικόν του, ώ 1 βέβαια. . . (και τφ οντι οεν θά σφαλλη 
οΰτω σκεπτόμενος, άν καί δέν ρίπτη τήν ευθύνην τής οκνηρίας 
του εις εκείνους, οϊτινες υπήρξαν ή αληθής ταύτης αίτια) . . . 
θά ήνε σφάλμα τοΰ διδασκάλου τών φιλολογικών μαθημάτων, 
ό όποιος θά ήνε αμέθοδος καί ακατάληπτος—τοϋ διδασκάλου 
τών μαθηματικών,ό όποιος θά ήνε αμαθέστατος—τοΰ διδασκά
λου τών γαλλικών ή τών αγγλικών, ό όποιος θά διδάσκη τάς 
γλώσσας ένφ δέν τάς γνωρίζει, καί οΰτω καθεξής. Διά νά ρίψη 
άφ’ έαυτοΰ τήν ευθύνην, διά νά οΐκονομήση τήν φιλαυτίαν καί 
τήν ιδικήν του καί τήν ΐδικήν σας, ή οποία ούχί όλιγώτερον 
σκληρώς προσβάλλεται υπό της αποτυχίας τοΰ παιδός σας, θά 
γίνη άνάγκή νά κατηγορήση τόν μέν, τόν δέ . δλον τόν κόσμον. 
. . . Καί τό λυπηρότερον δτι θά τόν πιστευσητε 1 !

« Καλέ, δέν βαρύνεσθε ; δλοι οί νόες δέν εΐνε οί αυτοί. ’Απο
τυχία εις έξετάσεις I Τί σημαίνει τούτο ; Τίποτε. Βλέπει τις 
μετά εύχαριστήσεως δτι δλοι οι μηδαμινοί άνθρωποι ειχον ευ
δοκιμήσει εις τάς έξετάσεις, μαθηταί οντες. Άλλα εινε αληθές 
δά δτι οί τοιόΰτοι δέν γίνονται δλοι ανδρες επίσημοι. Εξ έναν- 
τίας δέν θά ήτο δύσκολον ν’ άπαριθμησωμεν πολλούς, οι 
όποΐοι διεκρίθησαν μεγάλως εις τάς τέχνας ή τάς έπιστήμας, 
ένφ κατά τόν καιρόν τής μαθητείας των εντελώς ησαν παραλε- 

λυμένοι.» Ναί’ αλλά μήπως διά νά γίνη τις Ναπολέων, πρέ
πει νά μή γνωρίζη ορθογραφίαν; Τό νάκάμη τις καλάς σπουδάς 
δεικνύει δτι εΐνε ικανός και δραστήριος, ένφ τό εναντίον σημαί
νει τό έναντίον. . . ’Εν τούτοις δέν υπάρχει στάδιον, ούτε θέσις, 
εΐς ήν ή ίκανότης καί ή δραστηριότης νά μή ώσιν απαραιτήτως 
αναγκαία άν όχι πρός άπόκτησιν, αλλά τουλάχιστον πρός δια- 
τήρησιν τών ών περ κέκτηται χάριν τής οΐκογενείας, τής οποίας 
μίαν ήμέραν θά γίνη ό οικογενειάρχης. ’Αλλά οφείλω νά σάς 
τό εΐπω, Κυρία, άφοϋ άπαξ απαιτείτε νά φανώ ειλικρινής πρός 
υμάς- ό υιός σας δέν θά κάμη καλάς σπουδάς ή τουλάχιστον 
αρκούντως καλάς, έάν τόν φυλάξητε πλησίον σας.

Τό πολύ θά ήδυνάμην νά σάς παραχωρήσω—καί τούτο νο
μίζω εΐνε τό μόνον μέσον, δι’ οΰ θά ήδύνατό τις νά σάς συμβι- 
βάση μετά τοϋ κυρίου συζύγου σας—τό πολύ θά ήδυνάμην νά 
σάς παραχωρήσω νά στείλητε τόν υιόν σας νά διημερεύη εις τό 
σχολεΐον- θά κοιμάται λοιπόν υπό τήν στέγην σας . . . Αλλά 
πρέπει νά τόν άφίνητε νά γευματίζη εις τό σχολεΐον. «θεέ 
μου 1 . . » θά μοι εΐπητε « εΐνε συνειθισμένον νά τρώγη τήν 
κωτολέττα του τό πρωί . . νά πίνη ολίγον οίνον έκ τοϋ ώραίου 
Βορδώ · . . αυτός ό ταλαίπωρος Γεώργιος έχει στόμαχον λίαν 
λεπτοφυή, ώστε πρέπει νά πηγσίνη μετά προφυλάξεως 1 Έ
χετε λάθος Κυρία’ τό καλλίτερου μέσον ΐνα κάμη ύγιή τόν 
στόμαχόν του εΐνε, πιστεύσατέ μοι, εΐνέ τό νά μή λαμβάνη 
τροφήν καλώς παρεσκευασμένην- άφετέ τον νά φάγη τό βρα
στόν, τό ψητόν όχι μέ πολλά καρυκεύματα, πρό πάντων τά.πα- 
ροιμιώδη φασούλια του σχολείου .... Εκεί θα υποστή μυ
ρίας στερήσεις, άπό τας όποιας δέν θά ήδύνασθε πάντοτε νά 
τόνπροφυλάξητε, καί πρό πάντων, πρό πάντων ! : . θά συνη
θίση να μή έξοδεύη πολλά χρήματα εις πάν δ,τι αφορά τό πο
λύτιμον άτομόν του.

Διά νά τόν άπαλλάξητε άπό μικρας τινας δυσαρέσκειας κατα 
τήν παιδικήν ηλικίαν του, πόσα σοβαρα δυστυχήματα θα τφ 
προητοιμάζετε κατά τό υπόλοιπον τής ζωής του ! Εις ποιον 
στάδιον θά δοθή εκείνος, δστις ένεκα τής τρυφηλής άγωγής 
του δέν θά δύναται νά άνθέξη εις εργασίαν συνεχή, καθημερι
νήν, άπαιτούσαν υπομονήν καί καρτερίαν ; Τί θά μετέλθη ; 
θά άποπειραθή πολλά πράγματα’ θά ήνε πάντοτε πλήρης ελ
πίδων δτι θά έπιτύχη, θ άρχίζει έν θριαμβφ, λόγων καθ’ε
αυτόν καί έπαναλαμβάνων πρός υμάς εις εκαστην νεαν από- 
πειράν του δτι εΰρε τέλος τόν δρόμον .... θα τήν παραιτή 
δμως εύθύς άμα ίδη δτι εΐνε άδύνατον νά έπιτύχη άνευ έργα
σίας συνεχούς καί χωρίς νά θυσιαση τας ηδονας και τας όια- 
σκεδάσεις, εΐξ τάς οποίας έλαβεν έξιν, υπό τήν σκεπήν^ τής 
φιλοστοργίας σας’ ή άνατροφή του θά ήνε έξ εκείνων, άςτι- 
νας ονομάζουν έλλιπεΐς .... κα>. θά έξακολουθή επίσης νά 
ήνε ελλιπής πρός δλας τάς επιχειρήσεις, τάς οποίας άλλη- 

λοδιαδόχως θά έπιχειρίζηται.
*0 κύριος σύζυγός σας έχει δίκαιον, Κυρία- πρέπει ό Γεωρ- 

γιος νά σταλή τρόφιμος εις τι λύκειον.
Emmeline Raymond.
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Υίδς τού βασιλέως Φρι- 
δερίκου Γ ουλιέμου Έ, 
γεννηθείς τή 22 Μαρ
τίου 1797. Έγινεν άν- 
τιβασιλεύς τη 9 ’Οκτω
βρίου 4 858 καί, διαδε
χθείς έπί τοΰ θρόνου τδ*  
αδελφόν του βασιλέα Φρι- 
δερΐκον Γουλιέλμον Ε . 
τή 2 Ίανουαρ. 4 861 , 

έστέφθη τή 4 8 'Οκτω
βρίου τοΰ αΰτοΰ έτους.

Είχε νυμφευθή τή 4 4 
’Ιουνίου 4 829 μετά τής 
βασιλίσσης Αύγούστης, 
θυγατρδ; τοΰ μεγάλου 
δουκδς τής Σάξ-Βεϊμάρ 
Καρόλου Φριδερίκου ,γεν- 
νηθείσης τή 30 . Σεπτεμ
βρίου 4 84 4 .

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ A'. Β Α Σ ΙΛ Ε Υ Σ Τ Η Σ Π Ρ Ω Σ ΣI Α Σ. η

ΙΊερίήγησίς εις Βραζιλίαν.
Αμα φθάση τις εις νέαν χώραν, επιθυμεί τά πάντα νά ίδη, 

νά σπουδάση κα’ι νά γνωρίση, τούς ποταμούς και τά κεκρυμ- 
μένα πλοΰτη, την γήν και τούς θησαυρούς αυτής, τούς αν
θρώπους καί τά ήθη των.

‘Η Βραζιλία εΐνε νή γονιμωτάτη καί ©ύσις εξαιρετική. 
Πρδς χρηματισμδν αρκεί ό δρεγόμενος νά άνασκάψη τδ έδαφος' 
ενταύθα οί ποταμοί είνε πλήρεις ιχθύων, απειράριθμα πτηνά 
πετώσιν εις τδν αέρα, καί τά δένδρα βρίθουσι καρπών. ’Εν
ταύθα τά όρη κρύπτουσι πολυτίμους λίθους, καί οί ρύακες κυ- 
λίουσι ψήγματα χρυσού καί άδαμάντων.

Έάν αγαπάτε βίον ράθυμον καί ήσυχον, έάν νομίζητε την 
ανάπαυσιν ευδαιμονίαν, προτιμήσατε την Βραζιλίαν πάσης 
άλλης χώρας. ’Ενταύθα βασιλεύει σιγή μυστηριώδης, ήτις 
εισδύει εις την ψυχήν καί τήν φέρει εις τδ ιδανικόν.

‘Η Ισπανία καί ή Πορτογαλλία όμοιάζουσιν ώς πρδς τάς 
θρησκευτικάς τελετάς' έν άμοοτέροις τούτοίς τοΐς έθνεσιν ή ευ- 
σέβε ια είνε συμμιγής τώ φανατισμώ' τήν αύτήν λατρείαν 
προσάγουσιν είς έξουδενήματα, τήν αυτήν εμπιστοσύνην δει— 
κνύουσιν εις πάντα φέροντα ένδυμα ίερέως, μοναχού επαίτου,

Τέκνα· 4 Πρ. Φριδε- 
ρϊκος Γουλιέλμος, διά
δοχος, γεννηθείς τή ’4 8 
Οκτωβρίου 4 834 και 

νυμφευθείς τή 25 Ιανου
άριου 4 858 μετά τής 
πρ. Βικτωρίας (θυγατρδς 
τής βασιλίσσης τής ’Αγ
γλίας Βικτωρίας Α'), γεν- 
νηθείσης τή 24 Νοεμ
βρίου 4 840. — 2. Πο. 
Αουΐζα γεννηθεϊσα τή 
3 Δεκεμβρίου 4 838 και 
νυμφευθεΐσα τή 20 Σε
πτεμβρίου 1856 μετά 
τοΰ μεγάλου δουκδς τής 
Βάδης Φριδερίκου.

καπουκίνου, προσκυνητοΰ. ’Εάν ή ιστορία δεν υπήρχε πρδς 
διδασκαλίαν τών λαών, ήθελέ τις πιστεΰσει ότι ή Μαδρίτη, ή 
Λισβώνα καί μάλιστα τδ Ρίον (καθέδρα τής Βραζιλίας) έχου- 
σιν άξιωτάτους αποστόλους τής πίστεως καί άτρομή τους ύπεοα- 
σπιστάς αυτής. Ειδον κάτωθεν τής πρώτης αγίας τραπέζης 
τού έν Ρίω μεγαλοπρεπούς βασιλικού παρεκκλησίου τριάκοντα 
ιερείς κατακεκοσμημένους έκ χρυσού, μετάξης καί τριχάπτων 
γονυπετούντες ήσπάζοντο τήν γήν έκ διαλειμμάτων διά τών 
ροδινών χειλέων των, καί ή εκκλησία άντήχει έκ τών γρονθο- 
κοπημάτων, δι’ ών έπληττον τδ στήθος των εις δέ τάς οδούς 
θεώνται ούτοι τρέχοντες καί περιστρεφόμενοι, ώς εί ήσαν βε- 
βαρυμένοι έκ τής πρδ μικρού παραστάσεώς των, καί ώς εί έξε- 
δικούντο τήν εύλάβειαν τήν έπιβληθεΐσαν αύτοΐς. 'Εν Βοαζι- 
λίφ μοναχός ή ίερεύς εΐνε πολλάκις δεκαπενταετής.

Τδ Ρίον Ιανέ'ίρον έχει τριακοσίας χιύιάδας κατοίκων, έξ ών 
αί διακόσιαι πεντήκοντα χιλιάδες είνε δούλοι Έν Βραζιλίφ 
άνδρες καί γυναίκες μεταχειρίζονται τούς μαύρους μετά φρι- 
κώδους κτηεωδίας, καί άφίστανται αυτών ώς άπδ ζώου δηλη
τηριώδους.

Έάν είς τδ Ρίον Ίανέϊρον δεν τιμώνται αί τέχναι, τούλάχι- 
στον άκμαζουσι τδ έμπόριον καί ή κερδοσκοπία, καί ό μετά 

χρηματικών κεφαλαίων μεταβαίνων είς τήν πόλιν ταύτην 
υποδέχεται παρά πάντων, ώς εί ήρχετο νά πλουτίση τδν τόπον. 
Άς είσέλθωμεν ήδη είςτήν οδόν,ένθα ό κερδώος Ερμής εστησε 
τδ κηρύκειόν του. Αΰτη καλείται Μακρά Κοιλας, και 
εινε πωλητήριον προσιτόν είς πάντας' εινε δημοσία αγορά 
αξία σπουδής καί μελέτης. Είς αίθουσάν τινα χαμηλήν καί 
σαθράν είναι προσπεπηγμένα επί τής γής θρονία μαύρα λι
πώδη. Έπί τών θρονιών τούτων καί επί τοΰ υγρού εδάφους 
κάθηνται γυμνοί άνδρες, γυναίκες, τέκνα ενίοτε καί γέροντες, 
άναμένοντες τδν αγοραστήν των. "Άμα παρουσιασθή τοιούτος 
είς τήν θύοαν, ό άνδραποδοκάπηλος δίδει τδ πρόσταγμα, καί 
ή ανθρώπινος αΰτη αγέλη σκιρτά, κινείται, ταράσσεται, πε
ριστρέφεται, τραγφδεϊ άσματα άγρια καί δεικνύει ότι έχει 
πνεύμονας καί έννοεΐ θαυμασίως τήν δουλείαν. Συμφορά είς 
τδν μή προσπαθοΰντα δοΰλον νά έπιδείξη τά προτερήματά του! 
ή μάστιξ ίπίκειται ή αΰλακούσα τάς πλευράς καί διασκορπί- 
ζουσα είς τδν αέρα τεμάχια μαύρης σαρκός.

Σιγή ήδη επικρατεί' ή διαπραγμάτευσή μέλλει νά γίνη 
καί ή αγορά νά τελειώση.

— Αί ! ψίτ ! έδώ, έσύ. . .
Πράγμά τι άνίστατα1.' τδ πράγμα τούτο εινε ον έχον δύο 

οφθαλμούς, μέτωπον, εγκέφαλον, καρδίαν ώς υμείς καί έγώ... 
Λανθάνομαι, δεν υπάρχει καρδία ύπδ τδ στήθος τούτο" τά λοι
πά τέλεια.

— Ιδέ τούτο, (ό κύριος όμιλεΐ.)
— Δέν φαίνεται κακόν.
— Βάδισον.
— Καί τούτο αρχίζει νά βαδίζη.
— Τρέξον τώρα;
— Και τούτο τρέχει ώς τδν Άνδαλούσιον.
— Σήκωσον τήν κεφαλήν, κίνησον τά μέλη, ποδοκτύπη- 

σον, γέλασον, δεΐξον τούς οδόντας.
— Αί ! καλά I πόσον;
— Έξ διπλά δουβλόνια.
— Προσφέρω πέντε. Άλλ ώς πρδς τήν ευλογιάν;
— Δέν έχει φόβον, διότι ύπέστη ταύτην,καί παρατηρήσατε.
’Αληθώς στίγματα κίτρινα καί στιλπνά διεσπαρμένα έπί 

τοΰ μαύρου σώματος δεικνύουσι τήν έπαφήν μικρού πεπυρακ- 
τωμένου σιδήρου, ού αί ώτειλαί άφήκαν μικράς κοιλότητας 
έξαπατούσας τδν άπειρον αγοραστήν.

— Λοιπόν λάβετε τά δουβλόν.ά σας.
Νέος αγοραστής παρουσιάζεται' εινε καλόγηρος.
— Αί! σηκώθητι, έλα, βάδισον, πήδησον, καθώς πρδ ο

λίγου.
,—Αΰτη εΐνε αρκετά καλή,νέα οί οδόντες λάμπουσιν'άλ-

— Πανοσ',ώτατε, μείνατε ή’συχος, έγγυοΰμαι . . .
— Τρεις ούγγίας είπες ; λάβε.
— Καί τήν ευλογίαν σας.
— Λάβε καί αύτήν.

— Τραγφδήσατε, σείς οί άλλοι.
!Ο καταρράκτης πίπτει βαρυηχής αμφότεροι οί άγορασταί 

έξέρχονται ώθοϋντες διά τού ποδδς τά πρδ αυτών ανδράποδα.
‘Ο άνδραποδοκάπηλος εγκλείει τδν χρυσόν του είς δερμάτι

νου βαλάντιον, καί καθέζεται πρδ τής θύρας ΐνα έλκύση έτέρους 
διαβαίνοντας άγοραστάς' αΰτη εΐνε έν μικρογραφία ή έν Βραζι
λία άνδραποδοκαπηλία.

Τήν έπαύριον εισερχόμενοι εις έκκλησίαν τινά ευρίσκετε γο
νυπετείς πρδ τής πρώτης άγιας τραπέζης δύω μαύρους φοροΰν- 
τας χιτώνας έκ βύσσου λευκού, έζωσμένους ύπδ ροδοχρόου ή 
κυανής ταινίας καί άνθεσιν έστεμμένην τήν κόμην έχοντας...‘I- 
ερεύς προχωρήσας είς αυτούς καί ράνας δι’ ΰδατος τά μέτωπά 
των απέρχεται σαρκάζων, και αμφότεροι ούτοι έγένοντο Χρι
στιανοί ....

"Οσα διηγήθημεν περί τών μαύρων γίνονται ύπδ τδν κάλλι- 
στον, τδν φιλανθρωπότατον καί δικαιότατου βασιλέα τδν Ίω- 
άννην ΣΤ’, πατέρα τού Δδν Πέτρου καί δδν Μιχαήλ. Τά εξής 
δέ άρκούσι πρδς άπόδειξιν τούτου.

Διερχόμενός ποτέ ό βασιλεύς τήν οδόν τών Χρυσοχόων δια— 
τάσσει νά σταθή τδ όχημά του πρδ καταστήματος, δθεν έξέρ
χονται οίμωγαί,

— Ποοσκαλέσατε τδν οικοδεσπότην νά ελθη, εΐπεν εις δύο 
μαύρους εργαζομένους,

— Μάλιστα, Μεγαλειότατε.
Ο οικοδεσπότης φθάνει καί γονυκλιτεΐ πρδ τού βασιλέως.
— Πόθεν έρχονται αί φωναί αύται ;
— Έκ μιάς δούλης μου, τήν όποίαύ διέταξα νά μαστιγώ- 

σωσι.
— Τί έκαμε ;
— "Εκλεψε σάκχαριν.
— Πόσας μαστ.γώσεις πρέπει νά ύποστή ;
— ‘Εκατόν πεντήκοντα.
— Πόσας ήδη ύπέστη ;
— Όγδοήκοντα δύο.
— Έξαιτούμαι χάριν διά τάς λοιπάς.
— θά ύπακούσω είς τήν Μεγαλειότητά σου.
— Σέ ευχαριστώ.
Καί τδ όχημα αναχωρεί.
Είς τήν νωνίαν της όδοΰ ό βασιλεύς ύποπτεύσας τήν καλήν 

πίστιν τοΰ έμπορου, διατάσσει τινά τών αξιωματικών του νά ύ- 
πάγη νά βεβαιωθή, άν ή επιθυμία του είσηκούσθη. Άλλ’ αί 
κραυγαί άντήχουν έτι. ‘Ο’Ιωάννης έπιστρέψας προσκαλεΐ νά 
έμφανισθή ενώπιον του ο κύριος μετά τής δούλης του.

— Είσαι έλευθέρα, εΐπεν είς τήν καταπληγωμένην καί 
κατεσπαραγμένην νεάνιδα, είσαι έλευθέρα' εύλόγησον τάς 
πληγάς τάς όποιας πρδ μικρού έλαβες. Καί σύ άθλιε, ό'στις 
έψεύσθης είς τδν βασιλέα σου, μακάρισον εαυτόν,ίδτι πρδς τι
μωρίαν άρκούμαι νά σέ στερήσω τής δούλης σου.

Χουσοχόος τις είχε πολλούς μαύρους δούλους, είς τούς ο
ποίους έδιδασκε τήν τέχνην του, καί οί όποιοι μετά σκληράν 
μαθητείαν,καθ’ ‘ήνή μάστιξ ήτον ό ύπατος διδάσκαλος, έξηκο- 
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λούθουν νά δουλεύωσιν εις τδ κατάστημα. Άλλ’ εις έξ αυτών 
νέος δεκαοκταετής καλούμενος Γαλουβάχ ουδέποτε ήδυνήθη ό 
ταλαίπωρος νά προχωρήσιτ; δπωσούν εις την τέχνην ουδέ νά έν- 
νοήση την χρήσιν εργαλείου τινός. ‘Η μάστιξ ούδέν ίσχυε 
κατά τοϋ παχύνου τούτου. Όθεν ό κύριός του παροργισθείς 
προσέκάλει αύτδν καθ’ έκάστην πρωίαν ενώπιον του, καί κλείων 
τούς δακτύλους αυτού έν μαγγάνω σκληρώς τούς έξυε διά ρι
νιού. Οί πεοικοπτόμενοι δάκτυλοι όσημέραι έγίνοντο βραχύ
τεροι, και ό πόνος δεινότερος. ‘Η βάσανος διήρκεσεν έπί μήνα, 
καί δ Γαλουβάχ ένεκαρτέρει, νομίζων δτι ό βίος του τοιούτος 
προώρισται, και ύπέμένε σιωπών. Πρωίαν τινά ό Γαλουβάχ 
προσεκλήθη κα'ι πάλιν, και ό μάγγανος έδείκνυεν ήδη τούς 
οδόντας του.

— Αΐ! εδώ ειπεν δ κύριος.
‘Ο Γαλουβάχ προσελθών παρουσιάζει την πληγώμένην 

χεΐρα.
— Όχι, οχι αυτήν την χεΐρα, άλλα την άλλην,
— “Ω 1 κύριε.
— Τήν άλλην σοί λέγω.
— “Ελεος, έλεος!
‘Ο δούλος έγονυπέτησε, καί πρώτον ήδη τά μέλη του ρι- 

γούσι κα'ι οί οφθαλμοί του σπίνθηροβολούσιν ύπδ τά αίματό- 
εν'.'α δάκρυά του.

— Νομίζω δτι κλαίει, ειπεν δ κύριος, λακτίσας αυτόν’
— Όχι δεν κλαίω, κράζει δ δούλος άναστάς,άλλά φονεύω!
Σκιρτά ούτος, αρπάζει τήν ρίνην, δ βραχίων του άνυψούται, 

καταπίπτει, καί δ σίδηρος εισδύει ειςτδ μέτωπον τού βαρβάρου 
κυρίου, καί εξέρχεται καταπόρφυρος έκ τών όπισθεν τής κεφα
λής. Ούδε'ις μαύρος έσάλευσε, ούδέν κίνημα έγένετο προς άντί- 
στασιν τής έκδικήσεως.

‘Ο Γαλουβάχ άναχωρήσας ώς αστραπή φθάνει εις τήν μεγά- 
λην αυλήν τού βασιλικού μεγάρου κ»ί γονυπετήσας κράζει.

—“Ελεος ! έλεος ! έλεος !
Ό βασιλεύς καθήμενος έπί τού εξώστου καί άκούσας αύτδν 

διέταξεν ένα θαλαμηπόλον νά προσαγάγη ενώπιον του τον μαύ- 
ρον Ούτος άναβαίνει τινάς βαθμίδας και σύρεται μάλλον παρά 
βαδίζει προς τον μονάρχην.

—Τί θέλεις ; ειπεν εις αύτδν δ Ιωάννης ΣΤ .
—Χάριν.
—Τί έκαμες ;
—Προ μικρού έ®όνευσα άνθρωπον .
—“Αθλιε ! και διατί ;
—Κυττάξετε.
Καί ο μαύρος αποκαλύπτει τήν ήκρωτηριασμένην χεϊρά του.
—"Ας περιδέσωσι τάς πληγάς τού ανθρώπου τούτου και άς 

τδν έπαναφέρωσιν ένταΰθα.
—Πού κατοικείς;
—Εις τήν οδόν . . .
—Παρά τίν·. ;
—Παρά τώ Ρ. Χρυσοχόφ.

—Διατί σέ έτιμώρει τοιουτοτρόπως ;
—Είμαι ά®υής και διά τούτο πρδ μηνδς έρρίνιζε τούς δακτύ

λους τής αριστερός χε·.ρός μου. Σήμερον ήθελε ν’ άρχίση τούς 
τής δεξιά; . . . ’Εγώ τδν έφόνευσα.

—"Ας ζητηθώσι μάρτυρες, ειπεν ό βασιλεύς.
Όχημα άναχωρήσαν επανήλθε φέρον δούλους τινάς τού 

φονευθέντος χρυσοχόου. Πάντες συμφωνούσιν, ούδε'ις κατηγο
ρεί τδν μαύρον πάντες όμιλούσι μετά πικρίας περί τής σκλη
ρότητας τού κυρίου των.

— ’Αρκεί, ειπεν δ μονάρχης. ^‘Ό κύριος ούτος έχει σύζυ
γον, τέκνα ;

-Όχι,
—Κάλλιον. Πώς ονομάζεσαι;
—Γ αλουβάχ.
—Γαλουβάχ, έξηκολούθησεν δ ’Ιωάννης ΣΤ, οί μαύροι ού- 

τοι και οί έν τφ καταστήματι άπολειφθέντες άπδ σήμερον άνή- 
κουσιν εις σέ- τά πλούτη τού κυρίου, τδν όποιον έφόνευσες, 
δωρούμαι εις σέ’ ύπαγε, έσο δίκαιος, ούδέποτε σκληρός καί έν- 
θυμού τήν τιμωρίαν,δι’ ής πρδ μικρού έτιμώρησες τδνΆσπλαγ- 
χνον κύριόν σου.

Πολλάκις είδον τδν Γαλουβάχ εις τούς περιπάτου; μου πε- 
ριστοιχούμενον ύπδ τών δούλων του, οΐτινες τδν άγαπώσι καί 
τδν ύπακούουσιν άνευ τής βοήθειας τής μάστιγος’ κοιμάται 
μετ’αύτών, κα'ι έκαστον έτος έλευθερόνει έκ τών έργατώντου 
τδν μάλλον φιλόπονον καί χρηστοήθη. ’Αρκετά ύπέστη ώστε 
νά ήνε Φιλάνθρωπος. (ακολουθεί):

ΠΕΡΙΕΡΓΑ TINA ΤΗΣ ΦΙΑΟΑΟΓΙΑΣ.
Α'. Πενία τών σοφών.

‘Ο Κερβάντης, τδ έξοχοντής Ισπανίας πνεύμα, υποτίθεται 
οτι πολλάκις έστερεϊτο τροφής. Ό Καμσένς, τδ καύχημα τής 
Πορτογαλλίας, τόσην απορίαν τών πρδς τδ ζήν αναγκαίων ε ι- 
χεν, ώστε είσήλθεν εις νοσοκομεΐον τι τής Λισσαβώνος καί 
έκεϊ άπέθανεν.

Ό μέγας Τάσσος εις τοιούτον δίλημμα περιήλθεν, ώστε ή- 
ναγκάσθη νά’δανεισθή έν τάλληρον διά νά περάση μίαν εβδο
μάδα. ’Αναφέρει δέ δτι εις τοσούτον πενίας κατήλθεν, ώστε 
ήναγκάσθη νά μεταχειρίζεται ώς λυχνίαν τήν γαλήν του, διά 
νά φέγγη πρδς αύτδν τήν νύκτα μέ τήν λάμψιν τών οφθαλ
μών της.

« Non avendo candele per scrivere i suoi versi.»
Έστερεϊτο λυχνίας διά τήν συγγραφήν τών στίχων του.

1Η έλευθεριότης τού Άλφόνσου έπέτρεψεν εις τδν Άριόστον νά 
κτίση μικρόν τινα οικίαν, ήτις φαίνεται δτι ήτο κακώς έφω- 
διασμένη’ δταν δέ τδνήρώτησαν, πώς ένφ εις τά συγγράμματά 
του έκτισε τόσα ωραία μέγαρα, κατεδέχετο νά κατοική εις τοι- 
αύτην οικίαν; άπεχρίθη’ ‘Η κατασκευή τών λέξεων δέν δμοι- 
άζει μέ τήν τών πετρών.

Ό καρδινάλιος Βεντιβόλιος, τδ κόσμημα τής ’Ιταλίας, καί έν 
γένει τής φιλολογίας, ύπέφερεν από τήν απελπιστικωτέραν 

δυστυχίαν εις τδ γήρας του, ώστε ήναγκάσθη νά πωλήση καί 
αδτδ τδ μέγαρόν του πρδς ίκανοποίησίν τών οανειστών του. 
Μόνην δέ κληρονομιάν άφησε τήν ύπόληψίν του.

‘Ο σοφός Pomponius Loetus διήγε στερούμενο; τών 
αναγκαίων, ώστε δ φίλος του Πλατίνας, δστις συνέγραψε τούς 
βίους τών Παππών καί ώσαύτώς περί μαγειρικής, ποιεί μνείαν 
περί αυτού εις τούτο τδ βιβλίον μέ τάς εξής αστείας λέξεις. 
« Εάν τού Πομπωνίου Λοίτου κλέψουν δύο αύγά, δέν έχει τδν 
τρόπον ν’ άγοράση έτερα δύω.

‘Ο βίος τού Aldovrandus εινε εύγενής καί παθητικό;. 
’Αφού έξώδευσε μεγάλην περιουσίαν πρδς σχηματισμόν συλ
λογής τής φυσικής ιστορίας, άπέθανεν εις τδ νοσοκομεΐον.

Ό Du Ryer εις έκ τών περιφημοτέρων Γάλλων ποιητών 
έζη καλλιεργών τήν γήν είς καλύβην αγνώστου χωρίου. Ό 
βιβλιοπώλης του ήγόρασε τούς ηρωικούς του στίχους δΐ εκατόν 
σολδία τούς εκατόν, καί τούς βραχυτέρους διά πεντήκοντα. 
‘Ωραίαν καί συγκινητικήν εικόνα μάς δίδει εις έκ τών συγχρό
νων περί τού δυστυχούς καί ευφυούς τούτου συγγραφέως.

‘Ωραίαν τινά θερινήν ημέραν, λέγει,τδν έπεσκέφθημεν. Μάς 
ύπεδέχθη δέ μετά χαράς, μάς ώμίλησε περί τών πολυαρίθμων 
σχεδίων του καί μάς έδειξε διάφορα έκ τών έργων του. Άλ’ 
λ’ 3,τι μάς έκαμε τήν μεγαλειτέραν έντύπωσιν ήτον ή τρο
μερά ιδέα τού νά μή μάς έκθέση τήν άνέχειάν του. Έκαθήσα- 
μεν ύπδ ύψίκορμόν τινα δρύν, ύποκάτω τής οποίας έπί τής 
χλόης ήτον έστρωμένη λευκοτάτη οθόνη. ‘Η σύζυγός του μάς 
έφερε γάλα, ύδωρ ψυχρόν καί μελαψόν άρτον, καί προσέτι κά
λαθον πλήρη κερασσίων. Μάς αποχαιρέτισε δέ μετά μεγάλης 
συγκινήσεως καί ευφροσύνης, καί δέν ήδυνήθημεν ν’άποχω- 
ρισθώμεν τού αξιαγάπητου τούτου ανθρώπου, τώρα πλέον γέ- 
ροντος, χωρίς δάκρυα, βλέποντες αύτδν τόσον ήδικημένον ύπδ 
τής τύχης, καί μή έχοντα ν’ άφήση τι οπισθέν του παρά φι
λολογικήν φήμην.

Ό Vaugelas, ό γλαφυρώτατος γάλλος συγγραφεύς, δστις 
διά τήν μ ετάφρασιν τού Κουίντου Κουρτίου αφιέρωσε τριάκοντα 
έτη, άπέθανε μή έχών άλλο τι εις τήν κατοχήν του έξαιρέσει 
τών πολυτίμων χειρογράφων του. ‘Ο ευφυής ούτος φιλολόγος 
εχληροδότησε τδ σώμά του είς τούς χειρούργους δι’ ωφέλειαν 
τών δανειστών του.

Ό Λουδοβίκος ΙΔ . έτίμησε τδν Ρακίναν xa'iBoileau μέ ιδι
αιτέραν μηνιαίαν σύνταξιν. Ερωτήσας δέ ποτέ δ μονάρχης ού
τος, εάν ύπάρχει νεώτερον τι ε’.ς τδν φιλολογικόν κόσμον, ό 
Ρακίνας άπεκρίθη, δτι πρδ ολίγου εΐχεν έπισκεφθή τον Κοονή- 
λιονείςτήν οικίαν του, τδν όποιον εύρεν άποθνήσκΟντα, καί 
στερούμενον πάντων εως καί τού ζωμού αύτοΰ. ‘Ο βασιλεύ; 
διέμεινε σύννους καί έστειλεν εις τδν ψυχορραγοϋντα ποιητήν 
ποσότητα χρηματικήν.

Ό Dryden έπώλησε δέκα χιλιάδας στίχους έλαττον τών 
τριακοσιων λιρών, ώς βλέπομεν έκ τού συμβολαίου.

Ό Lesage έκατοίκει είς μικρόν τινα καλύβην, ένώ συνέ
γραφε τά ώραιότερά του μυθιστορήματα καί φαίνεται ό’τι εις 

τδ γήρας του ήντλει τά μέσα τής ύπάρξεώς του άπδ τάς υίικάς 
φροντίδας τού έξαιρέτου υιού του, δστις ήτον ηθοποιός αρκετά 
ευφυής.

‘Ο Spencer, τδ τέκνον τής φαντασίας διήλθε τδν βίον του 
έν άθλιότητι. « ‘Ο λόρδος Burlagll » άναφέρει ό Granger 
«λέγεται δτι εμπόδισε τήν βασίλισσαν τοϋ νά δώση πρδς αύ
τδν (τόν Σπένσερ) εκατόν λίρας’ ώς έκ τούτου δέ εικάζεται δτι 
εθεώρει καί τδν έλάχιστον ύπάλληλόν του άνώτερον τού έξο
χου έκείνου ποιητού.» Ό Malone προσπαθεί ν’ άποδείξη 
δτι ό Σπένσερ είχε μικρόν τινα σύνταξιν. Άλλ’ οί επόμενοι 
στίχοι δεικνύουσι τδ έναντίον.

« Πολύ ολίγον γνωρίζεις σύ, δστις δέν έδοκίμασες τί εινε ή 
πενία, όποια κόλασις εινε τδ νά έπιθυμή τις νά ζήση είς τδν 
κόσμον έπί πολύν χρόνον. Έκ τών τού D’ Israeli.

ΜΑΡΙΑ ΘΗΡΕΣΙΑ

Αύτοκράτειρα τής Γερμανίας καί βασίλισσα τής Ούγγαρίας.

‘Η Μαρία Θηρεσία διεδέχθη τάς εύρείας κληρονομικά; χώ
ρας τού Αυστριακού οικου δυνάμει τών δρων περιφήμου συνθή
κης, γνωστής έν τή ίστορίφ ύπδ τδ δνομα « Πραγματική καθι- 
έρωσίς ». Τδ πολιτικόν τούτο συμβόλαιον, δπερ άνέτρεψε τήν 
συνήθη κληρονομικήν τάξιν είς τάς ο’κογενείας, περιέλαβεν ά- 
κολούθως εις τάς συνέπειας αυτού ού μόνον τήν τύχην τής Μα
ρίας Θηρεσίας, άλλά καί τάς τύχας τής Ευρώπης άπάσης. ’Α
νάγκη λοιπόν νά έχωμεν άκριβή ιδέαν τής τε καταγωγής καί 
τού σκοπού τού συμβολαίου τούτου, ΐνα δυνηθώμεν νά κατα- 
νοήσωμεν τά κατά τήν ήγεμονίδα ταύτην έν άρχή της βασι
λείας της.

Καί τοι ένεκα τού πολιτικού διοργανισμού τού κράτους, δ τί
τλος « αύτοκράτωρ της Γερμανίας» ήτον αιρετός, τδ αύτοκρα- 
τορικδν άξίωμα είχε μείνει έν τή Άψβουργική οικογένεια έπί 
τέσσαρας περίπου αιώνας. ’Ιωσήφ ό Α'. έτελεύτησε τφ 1 711 
μή έγκαταλιπών εί μή δύο άνηλίκους θυγατέρας. Έκληροδό- 
τησε τάς Αύστριακάς του έπικρατείας είς τδν άδελφόν του, τδν 
αύτοκράτορα Κάρολον ΣΤ', έπί τώ ορφ δτι, έάν ό τελευταίος 
ούτοςδέν εΐχεν άρρενα κληρονόμον, αι θυγατέρες τοΰ’Ιωσήφ νά 
άναβώσιν εις τδν θρόνον άντί τών θυγατέρων τού Καρόλου. ‘Η 
συνθήκη αύτη,ήτις έπισήμως έπεκυρώθη καί ύπεγράφη ύπδ τών 
δύο αδελφών, έπί παρουσία τού πατρός των Λεοπόλδου τοϋ A , 
έκλήθη «‘Η οικογενειακή σύμβασις.» Κάρολος δ ΣΤ . δέν 
έσχεν είμή ένα υιόν, τελέυτήσαντα εις τά σπάργανα. Δύο θυ
γατέρες τφ έμενον, έ®’ ών συνεκέντρωσεν άπασαν τήν φιλο
στοργίαν καί φιλοδοξίαν του. Μίαν μόνον εΐχεν ιδέαν, τδ νά 
κατορθώση δηλ. νά καταστήση άκυρον τήν οικογενειακήν σύμ- 
βασινκαί νά μεταφέρη τδ διαδοχικόν δικαίωμα άπδ τών άνεώ'.ών 
είς τάς θυγατέρας.

Πνώρθωσε λοιπόν τήν συνθήκην τήν κληθεΐσαν « Πραγ
ματική καθιέρωσις » καί δέν ένησχολήθη πλέον είμή περί 
τών μέσων δι ών ήθελεν έξασφαλή σει τήν έκπλήρωσιν, είχε
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διά διαπραγματεύσεων, είτε 
διά τής βίας τών οπίων του. 
‘Η συνθήκη αύτη έπεχυρώθη 
ΰπδ τής 'Ισπανίας, τής Αγ
γλίας, τής Πρωσσίας, τής Ρωσ 
σίας και της ‘Ολλανδίας. Με
ταξύ τών μικρών Γερμανικών 
κρατών εύρε περισσοτέραν αντί- 
στασιν.‘Οέκλέκτκωρ(της Βαυα
ρίας, δστις είχε νυμφευθή τήν 
πρεσβυτέραν θυγατέρα τοΰ τε
λευταίου αΰτοκράτορος, καί ό 
έκλέκτωρ τής Σαξονίας, δστις 
είχε νυμφευθή τήν νεώτέραν, 
φυσικω; δεν ηύνόυν συνθήκην 
τοσούτον εναντίαν εις τά συμ
φέροντα των.’Εντούτοις πάντα 
τά εμπόδια τέλος ήρθησαν, ή 
οικογενειακή σύμβασις ήκυρώ- 
θη, και ή πραγματική καθιέ- 
ρωσις, διακηρύττουσα τήν Μα
ρίαν θηρεσίαν κληρονόμον τοΰ 
Αυστριακού οίκου, όριστικώς 
έπεκυρώθη. ,‘Η γυνή, διά τήν 
οποίαν ό πατήρ της έπέτυχεν 
δπως άπασα ή Εύρώπη καθιε- 
ρώση τήν παραβίασιν επισή
μου ΰποχρεώσεως,τουλάχιστον 
δεν έφάνη άναξία τού θρόνου, 
εις 8ν ήτο προωρισμένη. Αί ά- 
ρεταί και τά προτερήματα τής 
Μαρίας Θηρεσίας καίτδλαμπρόν 
πρόσωπον, τδ όποιον παρέ;η- 
σε τεσσαράκοντα έτη έπ'ι τοΰ
θεάτρου τής Ευρώπης, εινε μέγα παράδειγμα τοΰ τί δύναται, 
έπΐ κεφαλής ισχυρού κράτους, γυνή πεπροικισμένη μέ λαμπρόν 
νουν και τήν ευδαιμονίαν τών άλλων έπιθυμοΰσα ως καί τοΰ 
πόσον οφείλει νά ριψοκινδυνεύω), ή καινά θυσιάζηπραγματικώς 
τήν ατομικήν αυτής ευημερίαν, προκειμένου περί τής δόςης τοΰ 
βασιλείου της.

Μαοία Θηοεσία ή Αυστριακή έγεννήθη έν Βιέννη τή 1 3 Μα- 
ίου 1 71 7 καί ώνομάσθη Μαρία-θηρεσία-Βαλπέργη-’Αμαλία- 
Χρηστίνα.

‘Ο πατήο της Κάρολος ΣΤ', ήτο άνθρωπος βραδύς καί φλεγ
ματικός, περιωρισμένου νοός, σοβαρού δέ χαρακτήρος καί πε- 
ριεσκεμμένου. Σπανίωςτδν έβλεπον μειδιώντα καί δέν τδν ειδον 
ποτέ είμή άπαξ νά γελάση. Άπέδιδεν άκραν σπουδαιότητα εις 
τάς έθιυοταξίας τής αύλής. Έν τούτοις δέν ήτο άμοιρος τοΰ κοι
νού νοός, και ήτο ευαίσθητος εις τάς οίκογενειακας συγκινήσεις. 
Φαίνεται δτι ΰπδ δύο μόνον έκυριεύθη παθών, τής θήρας κα'ι τής 
μουσικής.’Ητο αύτδς ό ίδιος μελοποιδς και έπέτυχε τής ευκαι
ρίας νά συγγάψη μελόδραμα, δπερ παρεστάθη μετά μεγάλης 
μεναλοποεπείας έν τφ θεάτρφ τών ανακτόρων. Ό αυτοκρατο-

ρικδς μουσικός προήδρευε τής 
ορχήστρας,αί δέ δύο αυτού θυ
γατέρες, ή Μαρία θηρεσία καί 
ή Μαρία Άννα, έχόρευσαν εις 
τον χορόν. Τδ πάθος τοΰ Κα
ρόλου ΣΤπρδς ταύτην τήν 
διασκέδασιν έπροξένει μεγάλη*  
δαπάνην εϊς τδ κράτος- έπειδή 
ή Κυρία Montaigue ποιείται 
μνείαν μελοδράματος, δπερ 
εΐδεν εις τήν Βιέννην κατά τδ 
1716 καί οΰτινος αί σκηνο- 
γραφίαι καί αί ένδυμασίαι ί- 
στοίχισαν εις τδν αύτοκράτορα 
30,000 λιτρών (750,0 00 
φράγ.) Ήθέλαμεν συγχωρή
σει τούτον τδν παραλογισμόν, 
ένθυμούμενοι δτι όφείλομεν ί
σως εις τδν Κάρολον ΤΣ'. τά 
ωραιότερα δράματα τοΰ Μετα- 
στασίου, τδν όποιον προσεκά- 
λεσεν έξ 'Ιταλίας διά νά συν- 
θέση τά μελοδράματα, άτινα 
παρίστανον εις τήν αυλήν του' 
άλλ’ άπασαι αί χορηγηθεΐσαι 
άμοιβαί εις τδν συγγραφέα, διά 
πεντηκονταετή υπηρεσίαν, δεν 
ίξισοΰνται μέ τάς δαπανη- 
θείσας ποσότητας 
πολυτελείς άλλ’ 
σκηνογραφίας μόνον τούτου τοΰ 
μελοδράματος. Δέν πρέπει νά 
λησμονήσωμεν. όμιλοΰντες 
περί τοΰ χαρακτήρος τοΰ Κα-

εις τάς 
άκομψους

ΜΑΡΙΑ-ΘΗΡΕΣΙΑ.

ρόλου, ν’ άναφέρωμεν δτι είχε καρδίαν γενναίαν καί συμπαθή, 
σκοπούς τίμιους καί υπερβολικήν αποστροφήν πρδς τήν υποκρι
σίαν, ώστε άν καί ήτο φύσει αγέρωχος κα'ι προφυλακτικός, μό
λις ήδύνατο και έν άνάνκη να κρύψη τά αισθήματα καί τδν 
σκοπόν του. Αί ιδιότητες αυται δέν ήρκουν έν τούτοις δπως 
έξασφαλίσωσι τήν ευτυχίαν εαυτού τε καί του λαού του. ‘Η βα
σιλεία του ΰπήρξεν έν συνόλω μία τών αισχροτέρων καί ολεθρι- 
ωτέρων άφ’ δσας παρουσιάζει ή ιστορία τοΰ κράτους.

‘Η μήτηρ τής Μαρίας Θηρεσίας ήτο ή ’Ελισάβετ Χριστίνη 
τής Βρονσβίκης, αξιέραστος καί ωραία γυνή, ήτις άπελάμβα- 
νεν έπαξίως τής έμπιστοσύνης καί τής εντελούς αφοσιώσεως 
τοΰ συζύγου της. Ή Λαίδη Wortley Montaigue, ήτις 
έπεσκέφθη τήν αυλήν τής Βιέννης μήνάς τινας μόνον πρδ τής 
γεννήσεως τή; Μαρίας θηρεσίας, ομιλεϊ μετά μεγίστου εν
θουσιασμού περί τής αγαθοεργίας καί τής ώραιότητος τής αύ- 
τοκρατορίσσης, ως καί περί των πράων κα'ι χαριέντων τρόπων 
αυτής. Περιγράφει επίσης μετά πολλής χάριτος τήν τετριμμέ- 
νην καί ηλίθιον έθιμοταξίαν αύλής φιλέριδος καί ασώτου, 
συνάμα δέ λαμπρας κα'ι επισήμου.

Αί δύο άρχιδούκισσαι άνετράφησαν ΰπδ τήν έπαγρύπνησιν 
τής μητρός των καί έλαβον αγωγήν καθ’δλα όμοίαν έκείνης, 
ήτις έδίδετο και εις τάς άλλας τής υψηλής περιωπής συνηλι- 
κους νεάνιδας, εκτός μόνον δτι αυται εΐχον ΰποβληθή εις μεγα- 
λείτερον περιορισμόν. ‘Η Μαρία θηρεσία είχε καλλονήν, χα
ρακτήρα κα'ιεύφυίαν. ‘ Β Μαρία Άννα ήτο έπίσης ώραία ώς 
ή αδελφή της, άλλ’ ΰποδεεστέρα κατά τήν ικανότητα, πρα- 
οτέρα καί τά μάλιστα προφυλαχτική. Αί δύο άδελφαί ήγα- 
πώντο άμοιβαίως τρυφερωτατα.

Έν ω ό Κάρολος διήρχετο πολλάς νύκτας άΰπνος κα: έθετεν 
εις κίνήσιν δλα τά έλατήρια τής λεπτοτέρας πολιτικής δπως 
εξασφάλιση εις τήν θυγατέρα του τήν κατοχήν τοΰ θρόνου, 
φαίνεται δτι δέν έσκέφθη νά τή δώση ανατροφήν σύμφωνον 
πρδ; τήν Οέσιν, οι’ήν ήτο προωρισμένη. Εινε αληθές δτι 
έπέτρεψε μέν εις αύτήν κατά τδ 1 4ον έτος τής ηλικίας της 
νά συμπαρακαθήση έν τω συμβουλίφ, έπειδή, αφού άπαξ έκη- 
ρύχθη κληρονόμος τοΰ στέμματος, τούτο έθεωρειτο ήδη ώς δι
καίωμα αύτής καί ώς δρος έθιμοταξίας απαραίτητος, ουδέποτε 
δέ ήθέλησε νά παραβή οΰδένα νόμον τούτου τοΰ είδους- άλλ’ δ- 
μως ουδέποτε διεκοίνονε πρδς αύτήν ούδεμίαν ΰπόθεσιν, ούτε 
συνωμίλει ποτέ μετ’ αύτής περί σπουδαίου τινδς άντικειμένου 
σκεπτόμενος, ούτε τή έδιδέ ποτέ άφορμήν ϊνα λάβη πείραν 
τής διοικήσεως. Παρευρισκομένη έν τοις συμβουλίοις, έτήρεί 
πάντοτε σιωπήν- αλλά ήτο παρατηρημένον δτι ποτέ δέν έφάνη 
αισθανΟμένη πλήξιν, δσονμακραί καί άν ήσαν αί συζητήσεις, 
καί δτι ήκουε μετά μεγίστης προσοχής άκόμη καί τά δσα 
οι αυτήν ήσαν εισέτι δυσνόητα. ‘Η μόνη χρήσις του νέου της 
προνομίου, τήν οποίαν έκαμεν, ήτο νά δέχεται καί νά δια- 
βιβάζη άναφοράς υπέρ εκείνων, οΐτινες έπωοελούαενοι ΰπδ 
τής φιλανθρωπίας αυτής καί τής άπειρίας τής νεότητάς της, 
κατώρθονον ίνα μεσιτεύση ΰπέρ αύτών. ‘ Ημέραν τινα ό αύτο- 
κράτωρ χάσα; τήν ΰπομονήν διά τδν πάντονε αύξάνοντα άοιθ- 
μον τών αναφορών τούτων, τή ειπεν: «‘Ως φαίνεται ή ιδέα σου 
εινε οτι ή ήγεμον'ις δέν έχει άλλο τι νά κάμνη είμή νά χορηγή 
χάριτας I » « Δέν βλέπω τίποτε άλλο, τδ όποιον νά δύναται 
νά καταστήση εν στέμμα ανεκτόν, » άπεκρίθη ή θυγάτηρ του' 
ήτο δέ τότε δεκαπενταετής. ‘Η Μαρία Θηρεσία προώδευσε θαυ- 
μασίως εις δ,τι ήσχολήθη. Έκληρονόμησεν άπδ τδν πατέρα 
της κλίσιν τινά πρδς τήν μουσικήν, τήν οποίαν έπιμελώς έκαλ- 
λιέργησε καί ήτις μέχρι τέλους τοΰ βίου της τή έμεινεν ώς ή 
κυρία της διασκέδασές- ό χορός κα'ι αί κινήσεις της ήσαν πλήοη 
χάριτος. ‘Ο Μεταστάσιος, δστις τή έδίδασκε τήν ’Ιταλικήν καί 
προήδρευσεν έπίσης εις τάς μουσικάς της σπουδάς, ώμίλει περί 
τής μαθήτριας του μετ’ ένθουσιασμοΰ καί έν ταϊς έπιστολαϊ; 
του συχνά κάμνει λόγον περί τής ευφυΐας, τής εύμαθείας καί 
■τής γλυκύτητος τών τρόπων της. Ούδέν λέγουσι πεο'ι τών 
προοδων αύτής εις τάς σπουδαιοτέρας έπιστήμας. Μέοος τοΰ 
καιρού τη; ειχεν αφιερώσει εις τήν ακριβή έκπλήρωσιν τών 
θρησκευτικών αύτής καθηκόντων, καί μολονότι αί θοησκευτικαΐ 

ΐοεαι της δέν ίσαν τόσον εΰρεΐαι ούτε τόσον σαφείς, ή εύσέβειά

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Β', Τεύχος ΙΓ .

της δμως ήτο αληθώς ανυπόκριτος. Δέν παρέβλεπεν ού
δεμίαν εύκαιρίαν πρδς άπόκτησιν γνώσεων άναφερομένων εις 
τήν ιστορίαν κα'ι τήν γεωγραφίαν τής χώρας της κα'ι φαίνεται 
πρώΐμως έμφορηθεισα ΰπδ τοΰ αισθήματος τής ισχύος και 
τοΰ μεγαλείου τής οικογένειας της, καί τής ΰψηλής θέσεως, 
εις ήν ήτο προωρισμένη. ‘Η πρώιμος αύτη συναίσθησις τοΰ 
υψηλού αύτής άξιώματο, άντεσταθμίζετο ΰπδ τών εύλαβών 
αισθημάτων καί έξεών της καί ΰπδ τής γλυκύτητος καί έα®ύ- 
του πραότητος τοΰ χαρακτήρος της.

Τοιαύτη ήτο ή Μαρία Θηρεσία κατά τδ 1 6ον ή Ι7ον έτος 
τής ήλικίας της.

Νηπιόθεν ήτο προωρισμένη διά τδν νέον δούκα τής Αορραί- 
νης, δστις ειχεν άνατραβή εις Βιέννην ώς ό μέλλων σύζυγός 
της. Σπανιώτατον εινε τά πολιτικά ταΰτα συνοικέσια νά λαμ- 
βάνωσιν αίσιον πέρας, ή τά συμβαλλόμενα μέρη νά τρέφωσι. 
διά παντός πρδς άλληλα τά αύτά αισθήματα καί τούς αυτούς 
πόθους- άλλ’ έν τή παρούσα) περιστάσει αί εύχαί τοΰ άλη- 
θοΰς έρωτος ήνώθησαν μέ τάς τής πολιτικής, ‘Ο μνηστήρ 
τής Μαρίας Θηρεσία;, ό Φραγκίσκος Στέφανος τής Λορ· 
ραίνης, ήτο υιός τοΰ Αεοπόλδου, δουκδς τής Αοροαίνης, τού 
έπικληθέντος « ό άγαθδς καί ό εύεργετικό;-» ή μάμμη του, 
’Ελεονόρα τής Αυστρίας, ήτο πρεσβυτέρα αδελφή Καρόλου 
τοΰ ΣΤ', ώστε ό Φραγκίσκος ήτο μικρό; ανεψιός τής μελ- 
λούσης συζύγου του. Οΰτο; δέν είχε λαμπρά προτερήματα, 
άλλ' είχε καλήν κρίσιν καί καρδίαν έξαίρετον- ήτο άξιο- 
σημειώτου ώραιότητος, άδιαφιλονεικήτου γενναιότητα; καί επι
τήδειος εις πάντα τά γυμνάσια, τά άρμόζοντα εϊς ηγεμόνα 
καί εύγενή. ‘Ω; πρδς τά άλλα ή ανατροφή του ήτο λίαν ήμε- 
λημένη. Μόλις ήξευρε ν' άναγινώσκη καί νά γράφο). Έκ παι
δικής ήλικίας αύτδς καί ή έξαδέλφη του έσχον τρυφεοωτάτην 
άφοσίωσιν πρδς άλλήλους, ήτις ηύξησεν ίσως, τουλάχιστον 
έκ μέρους τής Μαρία; Θηρεσίας, ένεκα τών πολιτικών περι
πλοκών. αί όποϊαι επί πολΰν χρόνον άνέβαλον τήν ένωσίν των. 
καί ήτις τούς ήπείλησέ μάλιστα άπαξ δι' εντελούς άποχωοι- 
σμοΰ. Περί τδ τέλος τής βασιλείας τοΰ Καρόλου ΣΤ’, αί ΰπο- 
θέσεις του, συνεπεία τής βλακία; καί τής κακής του κυβεονή- 
σεως, περιηλθον εϊς τήν οικτροτέραν καί περιπλοκωτέραν σύγ- 
χυσιν. Καταβληθείς ΰπδ τών εχθρών του, άνευ συνδρομή; τών 
συμμάχων του, συνέλαβε τδ σχέδιον νά συνθηκολόγηση μετά 
τής ‘Ισπανίας, προσφέρων εις γάμον τήν θυγατέρα του Μα
ρίαν Θηρεσίαν εις τδν πρίγκηπα Κάρολον, κληρονόμον ταύτης 
τής μοναρχίας.

Άλλ’ ό χαρακτήρ της Μαρίας θηρεσίας δέν ήδύνατο εύκό- 
λως νά ΰποβληθή εις πρότασιν, τής όποιας έπρόκειτο νά γίνη 
τόθύμα. Ανεφέρθη εις τήν μητέρα της, έκλαυσε καί έζήτησε 
συνδρομήν καί παραμυθίαν έν τοΐς κόλποι; αύτής. ‘Η αύτο- 
κράτειρα, ήτις έλάτρευε τήν θυγατέρα της καί έθεώρει τδν 
δούκα τής Αορραίνης ώς υιόν της, άνθίστατο άκαταπαύστως 
διά τών ενστάσεων της εις ταύτην τήν θυσίαν τής νέας ήγεμο- 
νίδος. Ό τότε έν Βιέννη πρέσβυς τή; Αγγλία; ζωηοότατα
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περιγράφει, τήν κατάστασιν τών πραγμάτων κατά ταύτην τήν 
εποχήν, καί τά αισθήματα και τήν διαγωγήν τής νέας άρχι- 
δουκίσσης. «Εΐνε, λέγει ο Κύριος Ροβινσών, ήγεμονίς ίσχυ- 
ροτάτου χαρακτήρας ’ αι απώλειαι τού πατρός της εΐνε άπω- 
λειαι και αύτής. Συλλογίζεται ορθώςήδη’ εισδύει είς τάς υπο
θέσεις, θαυμάζει τάς άρετάς τού πατρός της, αλλά καταδικάζει 
τά σφαλερά διαβήματά του, καί τδ πνεύμα της τόσον πολύ ρέ
πει είς τήν φιλοδοξίαν και τήν αρχήν, ώστε τή Φαίνεται δτι έν 
τφ πατρί αυτής ούδέν τι βλέπει μάλλον ή ένα τών ύπδ τάς όια- 
ταγάς του διοικητών, Μεθ’ ολον δμως αύτδ τδ ύψος τής σκέψεως, 
στενάζει και μαραίνεται διά τδν μνηστήρά της, τδν δούκα τής 
Λορραίνης. ’Εάν κοιμάται, κοιμάται διά νά ονειρεύεται δι*  αυ
τόν’ εάν άγρυπνή, τδ πράττει διά νά όμιλή περί αυτού είς τήν 
θαλαμηπόλον της’ ώστε δέν υπάρχει αμφιβολία δτι ούτε τήν 
αρχήν ούτε τδν σύζυγον λημονεΐ, δι’ά θεωρεί έαυτήνγεννη- 
θείσαν, καθώ; καί δτι ουδόλως προτίθεται νά συγχωρήση εκεί
νους, οΐτινες ήθελόν ποτέ τολμήσει νά τή άφαιρέσωσιν ή ε
κείνην ή τούτον. (ακολουθεί.)

Περίήγησίς είς Βραζιλίαν.
(Συνεχεία καί τέλος άπδ σελ. 1 4),

Έν Βραζιλία καθόλου ύπάρχουσι δυω τάξεις ανθρώπων, ή 
καταπιέζουσα καί ή καταπιεζομένη. ‘Η μέν πρώτη εΐνε ίσχυ- 
ροτέρα, διότι έχε» τήν ηθικήν δύναμιν καί προ νοεί νά έμπν.:η 
τήν διχόνοιαν καί τδ μίσος μεταξύ τών δούλων, άναμιγνύουσα 
τούς έξ Άγγόλης μετά τών έκ τής Καφρερία; καί τής Μου- 
ζαμβικής, οΐτινες έχουσι πρδς άλλήλους θανάσιμου έχθραν. 
Εις τδ μέτρον τούτο βεβαίως πρέπει νά άποδοθή ή ήσυχία, 
τής οποίας μέχρι τούδε απολαύει τδ εύρύ τούτο βασιλείαν. 
Άλλα συμοορά τοίς Βραζιλιανούς, άν ποτέ οί μαύροι μέ τδ 
έγχειρίδιον είς τήν χείρα έπιπέσωσιν άθρόοι κατά τών· κυρίων 
των πρδς διεκδίκησήν τών δικαιωμάτων αυτών I ‘II αληθής 
ασφάλεια τών άποίκων υπάρχει είς τήν φιλανθρωπίαν’ άλλ’ 
ολίγοι μεταξύ αύτών ήθέλησαν νά τδ έννοήσωσίν.

Έν Βραζιλία λογίζονται διπλάσιοι σχεδδν ιερείς τών έν 
’Ισπανία καί Πορτογαλλία. Πάντες στολίζονται μετά καταπλη
κτικής κομψότητος, καί βλέπετε τούς λαοπλάνους τούτους νά 
παρεισδύωσιν είς τάς οικογένειας καί νά εισάνωσι παντα- 
χού τήν αταξίαν καί τήν οιαοθοράν. Πιστεύετε δτι πρδ ολί
γου νέα καί ωραία γυνή έξαιτήσασα έκ τού δικαστηρίου τήν 
κληρονομιάν άποθανόντος μοναχού έραστού της έπέτυχε τήν 
δίκην της; Τίδένά'είπω περί τών λιτανειών καί τών θρη
σκευτικών τελετών · ‘Ο δχλος συνωθούμενος συγκρούεται, 
έφορμά είς τάς δημοσίας πλατείας άνευ αξιοπρέπειας, άνευ 
πίστεως, έκβάλλων άγριας φωνάς. Βλέπετε μοναχούς φορούν- 
τας στολήν λευκόφαιον, μελανήν, ή λευκήν καπουκίνου; ύπο- 
δεδεμένους ή άνυποδήτους*  εικόνας χρυσάς άγιων, φερομένας

έπί εύρωστων ώμων’ άνθρώπους προσωπιδοφόρους μιμουμένους 
τδν εις Γολγοθάν όδεύοντα Ίησούν’ παρθένους ευσεβείς άπο-
σπογγιζούσας τδ πρόσωπόν του, αγίους Λαυρέντιου; μετά τής 
έσχάρας’ άγιους Βικεντίου; μετά τού σταυρού’ άγιας Μαρ
γαρίτας. Τέλος πάντων τά μυστήρια τής καθολικής Ρωμαϊ
κής εκκλησίας γελοιωδώς άπομιμούμενα καί εκτιθέμενα είς τδν 
γέλωτα τού κοινού !—Ταύτα λυπούσι τήν ψυχήν καί βλέ- 
πων τις τούς θεοκαπήλους τούτους καλογήρους καί ιερείς απο
ρεί πώς εισέτι δέ^ κατέπεσεν ή δεσποτεία των.

Έκ τής βασιλικής πόλεως είς τάς Βραζιλιανά; έρημίας μι
κρά ή απόστασις*  αί συγκοινωνία»- μεταξύ τών έπαρχιών εΐνε 
δυσκολώταται καί ένίοτε αδύνατο». ένεκα τών χειμάρρων τών 
καταστρεφόντων τούς άγρούς καί άνατρεπόντων τά σαθρά φράγ
ματα τά άντιτασσόμενα αύτοίς. Ό περιηγητής εΐνε υπο
χρεωμένος νά φέρτ) μεθ’ εαυτού τά αναγκαία τρόφιμα εί; τήν 
έκδρομήντου. Ούδέν ξενοδοχείον υπάρχει καθ’δδδν, ούδεμ,ία 
ασφάλεια κατά τών προσβολών τών άνθρωποφάγων ουλών, 
ούδέν βοήθημα κατά τής άγριότητος τών αίλουροπάρδων.

‘Η Βραζιλία,ώς τάλοιπά μέρη τής Αμερικής,έχει καί αύτη 
τάς καταδιώξεις της καί τάς σφαγάς της. Λαοί ολόκληροι έ- 
σφαγιάσθησαν*  έθνη έξηφανίσθησαν’ έτερα ήναγκάσθησαν νά 
αποχωρισωσιν εις τάς κορυφάς τών ορέων, νά κρυβώσιν είς τούς 
μυχούς τών δασών καί νά καταλάβωσι τοιαύτα μέρη, ώστε α
πέραντοι έρημοι, ποταμοί καί χείμαρροι νά διαχωρίζωσιν αυ
τού, άπδ τούς έχθρούς των.

Μεταξύ τών αγρίων αυτοχθόνων τούτων φυλών διακρίνεται 
δι τήν ανδρείαν καί απήνειάν της ή τών Τουπινάμβας. Ούτοι 
βάφουσι τδ σώμα διά ποικίλων χρωμάτων, ζούν έκ τής Θήρας 
καί αλιείας καί μεθύουσιν ύπδ υγρού τίνος καλούμενου Κα- 
κουΐν. 41 θρησκεία των συνίσταται είς τήν λατρείαν δύω ύπερ- 
τέοων δντων, τά όποια έπικαλούνται υπέρ εαυτών καί κατά 
τών έχθρών των. Αί έπικήδειαι τελεταί γίνονται λίαν πομ- 
πωδώς καί αί γυναίκες δηλούσι βαρύτατον πένθος’ άποσπώσι 
τήν κόμην, τύπτουσ». τδ στήθος, άκρωτηριάζουσι τά μέλη καί 
πανταχόθεν άντηχούσιν οιμωγαί. «Κείται νεκρός ! κράζουσιν, 
ούτος δστις μάς παρείχεν εις τροφήν τοσούτους νεκρούς, ιδού
κείται νεκρός ! » Καί τδ πτώμα κατάρρυτον ύπδ δακρύων καί 
θλιβόμενον έν ταίς άγκάλαις των κατατίθεται εις λάκκον, ένθα 
προσκομίζουσι προσφοράς καρπούς, ιχθύς καί τά όπλα τινών 
ή:τηθέντων αρχηγών. Τά δπλα των εΐνε ρόπαλα καί τόξα 

χ χ r fl — x x x J/ fμακρα απο πεντε εως ες ποοων, και τα μουσικά όργανα των 
εΐνε είδη πλαγιαύλων κατασκευαζομένων άπδ τάς κνήμας καί 
τούς βραχίονας τών έχθρών των.

Οί Μουνδοούκοι εΐνε οί έπιφοβώτεροί αυτόχθονε; τής Βρα
ζιλίας’ αί λοιπαί ουλαί καλούσιν αύτούς Πα ικισαί. τούτέστι * I
κεφαλοτόμους, διότι ούτοι έχουσι τδ απάνθρωπον έθος νά τέ- 
μνωσι τάς κεφαλάς τών αιχμαλώτων καί ταριχεύοντες αύτάς 
νά διατηρώσιν έπί πολλά έτη προσφάτους. Κοσμούσι τάς κα
λύβας των διά τών φρικωδών τούτων τροπαίων, καί ό κατέχων 
δέκα τοιαύτα δύναται νά έκλεχθή αρχηγός φυλής.

Άλλζ έκ πάντων τών αγρίων φύλων το μάλλον αξιοσπου- 
δαστον εΐνε τδ τών Βατικούδων, φύλον πολεμικόν, τολμηρόν, 
φιλελεύθερον, άνθρωποφάγον και ζων έλεύθερον μέχρι, τών 
πυλών τής πρωτευούσης, ένθα πρδς καταφρόνησιν αποποιείται 
νάείσέλθη. Ό Βατικούδος άναντιρρήτως εΐνε ό γενναιότερος, 
ό νοημονέστερος καί δεξιώτερος άγριος τής γής. ‘Ιπαρχουσιν 
έν Βραζιλία δάση "προαιώνια, έρημοι πεδιάδες μεγίστης έκτά- 
σεως καί δρη απότομα, Είς ταύτα τά όρη, τά δάση, τάςερήμους 
ένδιαιτάται ό Βατικούδος καί εύρίσκει τρόφιμα έν αφθονία καί 
κατάλυμα ασφαλές. Διά τού οδοντωτού τόξου του βάλλε», ευ- 
στόχως τετράποδα ζωα κρυπτόμενα είς τάς Βραζιλιανά; έρη
μίας, έφοομων και έπ’ αυτού τού αιλουροπάρδου. *Εν  τινι έπι- 
σκέψει μου είς συνοδίαν τινά Βατικούδων παρεκάλεσα τδν άρχη- 
γδν τών άτρομήτων τούτων ανθρώπων νά μοί επιόείςη τήν 
θαυμασίαν ταύτην δεξιότητα, περί ής οί π·ριηγηταί τοσαύτα 
διηγούνται, καί είς άπόστασιν εκατόν βημάτων έκ τών δώδε
κα βληθέντων λίθων ο[ δέκα έπέτυχον τού πίλου, τεθέντος 
ώς σκοπού, καί κατέσχισαν αυτόν, οί δέ ετεροι δύω διερράγη- 
σαν καθ οόόν.

Μεσσιμβρινοδυτικώς τής Βραζιλίας ένδιαιτώνται οί Άλβίνοι 
οντες πτωχοί, ασθενείς, νοσηματικοί, βλέπο^τες καθαρώς μετά 
τήν δύσιν τού ήλιου. *Εχουσι  δέρμα, βλεφαρίδας καί κόυιην 
λευκά, οφθαλμούς καί όνυχας ροδινούς, καί φαίνονται ανεπίδε
κτοι πίλιτισμοϋ. Είς τινα τών εκδρομών μου εΐδον γυναίκακατά 
τδ ήμισυ λευκήν καί κατά τδ έτερον ήμισυ μέλαιναν. Έφαίνετο 
φαιδρά καί τδ παράδοξον είχε τέκνα, έξ ών τδ μέν ήτο λευκόν, 
τδ δέ μέλαν ώς τδν έβενον, τδ οποιονκαί κατά προτίμησιν μάλ
λον ήγάπα, καί δτε ήρώτησα αύτήν τδ αίτιον, μοί άπεκρίθη ότι 
τδ άπέκτησεν έκ τού πρώτου αύτής συζύγου. Τδ σέβας πρδς τά; 
παλαιάς αναμνήσεις έν Βραζιλία ισχύει πολύ καί παρά ταίς 
άγρίαις φυλαίς.

Πάντες οί έν Βραζιλία άγριοι, έκτος τών Άλβίνων,εΐνε άπη- 
νείς καί άνθρωποφάγοι’ σχεδδν πάντες ζώσι νομαδικώς χωρίς 
νόμους καί χωρίς θρησκείαν,ή άναδεικνύουσι θεούς κατά τάς ιδι
οτροπίας των, καί δμως ύπάρχουσιν έν αυτή διαφοραί διακρί- 
νουσαι αύτούς. Οί Βατικούδοι παραδείγματος χάριν διακρίνον- 
ται καθ’ ότι παντελώς στερούνται τά ήδέα αισθήματα τής ωιλίας 
καί οικογένειας, τοσουτον ισχυρά,τοσούτονιερά καί είς αυτά τά 
άγριώτατα έθνη τής γής. Παρ’ αύτοίς ουδόλως ύπάρχει αδελ
φική αγάπη, μητρική ή ύίκή στοργή. Γεννώνττι, ζώσι. μηκύ- 
νουσι τά ώτα τού τέκνου, όπλίζουσιν αύτδ διά τόξου καί δει- 
κνύοντες τήν έρημον ή τά οάση τώ λέγουσιν: «εκεί εΐνε ή τρο
φή σου, ύπαγε ζήτησον, καί πολέμησαν κατά παντδς έμψύχου 
δντος, οπερ θά θελήση νά άντισταθή είς σέ. υ’Εάν άποθάνη τδ 
τέκνον, ούτε κλαίουσινούτε κηδεύουσίν αύτό*  ή φυλή ήλαττώθη 
κατά έν μέλος, αρκεί τούτο.

Παρά τοίς Τουπινάμβας τουναντίον άπαντά τις αισθήματα 
αγάπης τοσούτον άληθή καί σφοδρά μετά τοσαύτης δυνάαεως 
εκδηλούμενα, ώστε δύναται τις νά καλέση αύτάήοωικά, καί ό
ταν έτι σκοπώσι τάς φρ:κωδ·στέρας εκδικήσεις.

Πόλεμος φονικός έξερράγη ποτέ μεταξύ τών Παϊκισαί καί 
τών Τουπινάμβας’ ήδη είς τινα τών συμπλοκών τούτων καύ’άς 
οί οδόντες καί οί όνυχες τών θηρίων τούτων συναμιλλώντα». πρδς 
τά βέλη καί τά ρόπαλα, πολλοί τών άτρομητοτέρων αρχη
γών έθανατώθησαν, καίτά αντίπαλα άγρια ούλα δέν άπηύδων . 
Κατά τήν τελευταίαν συμπλοκήν γυνή τις‘είδε τδν σύζυγόν 
της σφαζόμενον ύπδ των νικητών έχθρών καί τά τεμάχια τής 
σαρκός του διασπειρόμενα εις τήν πεδιάδα.' Πάοαυτα διαβου- 
λεύεται έκδίκησιν και τήν οιακοινοί τήν νύκτα είς τούς περί αύ
τήν, οΐτινες έπιδοκιμάζουσ». ταύτην καί τήν ένθαορύνουσι.

— Διατρυπήσατέ μοι τήν ράχιν, τούς μηρούς, τδ στήθος, 
λέγει αύτοίς, έξορύξατέ μοι ένα οφθαλμόν, άποτμήσατε δύω 
δακτύλους τής αριστερά; χ^ιρός, καί αφήσατε μοι νά εκδικηθώ 
τδν θάτατον τού άνδρό; μου. Γπείκουσιν εις τά; θελήσεις της, 
άκρωτηριάζουσι τήν δυστυχή, ήτι; ούτε φωνήν έκβάλλε». ούτε 
οιμωγήν.

— Χαίρετε, εΐπεν αύτοίς μετά τάς εγχειρίσεις, άς ύπέστη. 
’Εάν δύνασθε νά προσβάλητε αύτούς έντδς δεκαπέντε ήλιων, 
τοιαύτην ώραν, σάς βεβαιώ ότι πρδ; όλιγωτέρου; εχθρού; θά 
πολεμήσητε ή κατά τδ παρελθόν.

Έφορμα αύτη, απομακρύνεται καί χωρεί καθΓ,μαγμένη 
πρδ; τούς Παϊκισαί, έστρατοπεόευμένους ού μακράν καί προσ
δοκώντας τήν πάλην τής έπαύριον. Άμα παρετήρησεν αύτη 
τά πυρά των, επισπεύδει κραυγάζουσα. εξεγείρει αύτούς, καί 
πίπτε». εί; τούς πόοας τού αρχηγού ολολύζουσα.

Μετά σπουδής περιστοιχίζουσιν αύτήν, τήν έρωτώσι, καί ή 
πανούργος Τουπινάμβα λέγει αύτοίς τότε μετά φωνής διακο
πτόμενης, δτ». οί αρχηγοί τή; φυλή; τη; ήθέλησαν νά ωονεύ- 
σωσιν αύτήν, διότι ηύχετο ύπέρ τών όπλων τών Παϊκισαί’ ότι 
άτ>ού άντέστη καρτεοικώς εις τά; άπειλά; των, προσεδέθη εί; 
πάσσαλον, ότι ήρχισαν νά τήν βασανίζωσιν ώ; τού; αίχμα- 
λωτιζομένου; εχθρού; των’ εΐτα δέ ότι, έν τή έλπίδ». τής έ
παύριον χαρά; των, άπεκοιμήθησαν, καί ότι ώφεληθείσα έκ 
τού ύπνου των διέφυγε καί ήλθε νά ζητήση καταφυγήν παρ’ 
αύτοίς, ύπέρ ών ηύχετο θερμώς πάν καταθύμιον.

Ίδόντες τάς π)ηγά; τής γυναικος ταύτης, έξ ών τινες 
ήσαν βαθύτατα»., οί Παϊκισαί δέν άμφιβάλλουσι περί τή; ά- 
ληθείας τής ν^ηγήσεω; τής γενομένης αύτοίς καί έπιδαψι- 
λεύουσι πάσ>: τά; δυνατάς περιποιήσεις εις τήν υπέρ αυτών 
τοσαϋτα πα'.'ϋύσαν. Αύτη έπαγρυπνεί πέρις τού στρατοπέ
δου μετά μεγίστης δραστικότητος’ έπιτρέπεται ταύτΓ) νά 
δώση ποώτη τδ σύνθημα τ"ης έξεγέρσεω;. ’Αρχηγός τις γί
νεται σύζυνός της, καί Φαίνεται αύτη συνδεδεμένη πρδς αυ
τόν διά τών δεσμών τού έρωτος καί της ευγνωμοσύνης......
’Αλλά νύκτα τινά τδ στρατόπεδον συνταράσσεται, ο»ί κυριώ- 
τεοοι αρχηγοί έξεγείρονται ύπδ οςυτάτων πόνων*  ταράσσον
ται, κυλινδού>ται, συστρέφονται’ καταλαμβάνοντα». ύπδ τρο
μερών σπασμών’ καί δτε βεβαιωθείσα περί της έπενεργείας 
τού δηλητηρίου, ή νέα Τουπινάμβα δύνατοι νά άριθμήση 
τά θύματά της, πηδά, απομακρύνεται, εκβάλλει κραυγήν έπα-
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ναλαμβανουένην ύπδ της ήχούς τοϋ παρακειμένου δάσους, καί 
οί Παύκισαί καταληφθέντες έν τη αγωνία των ύπδ τών Τουπι- 
νάμβας, άποτελειοΰνται ύπ’ αυτών , είδοποιηθέντων περί της 
ώρας καί τής ημέρας της σφαγής.

Η ΕΞ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΔΙΑΦΩΤΙΣΙΣ.

ζ’Εκ τών εσπερινών διαλέξεων τοϋ Σμυρναϊκοϋ Συλ
λόγου «Έλικώνος». Διάλεξις Δ. Ζαχαρίου

13 Σεπτεμβρίου 1870.)

‘Ο τοόπος, διά τοΰ οποίου ήνοίχθη ό λόγος κατά τήν τελευ- 
ταίαν μας προχθεσινήν συνάθροισιν, μοί έφερεν εις τήν μνήμην 
τινά περί τών «ενδείξεων τής αλήθειας», τά όποια κάπου άνέ 
γνωσα. (4) Τδ θέμα μας ήτο δύσκολον καί άπήτει πολυίστο- 
ρας διά νά έλθωσιν εις καθαράν τήν αλήθειαν και δμως έκ τών 
ολίγων, τά όποια έγνωρίζομεν, έφθάσαμεν είς γενικόν τι συμ
πέρασμα καλώς εξηγούν τά καθέκαστα. Μή λησμονήσωμεν δ
μως δτι καί οί τής έναντίας γνώμης έχουσι καί αυτοί τά διδό- 
μενά των, καί δτι αυτά τά διδόμενα, άν ή ίδική μας γνώμη 
ήνε δοθή, έβερον αύτούς είς έσφαλμένον συμπέρασμα. Τούτο 
συμβαίνει όχι μόνον εις τά δύσκολα και σπουδαία, αλλά καί 
είς τά καθημερινά καί κοινά’ καί επειδή πάντες ανεξαιρέτως ρυθ- 
μίζομεν τήν διαγωγήν μας κατά τά συμπεράσματα εις τά όποια 
φθάνομεν, καλδν νομίζω νά στρέψωμεν τήν προσοχήν μας έπΐ 
τού θέματος τούτου καί νά γίνωμεν προφυλακτικώτεροι, διότι 
έξ ένδς συμπεράσματος έξαρτάται πολλάκις ή ησυχία, ή ευτυ
χία, ή ευδαιμονία καί αυτή ή ζωή τού ανθρώπου.

*Ας έλθωμεν ε’ς τά καθημερινά. Εξέρχομαι τδ πρωί τής 
οικίας μου' απαντώ τδν φίλον Ίωάννην εύθυμον, μειδιώντα’ 
συμπεραίνω λοιπδν δτι ευτυχία τις συνέβη εις αυτόν. Προχω- 
ρών έτι ολίγον, απαντώ τδν Αντώνιον καταγινόμενον είς κατε- 
πείνουσαν εργασίαν, ένώ καλώς εγίνωσκον δτι έμελλε νά ύπάνη 
είς τήν εξοχήν συμπεραίνω δθεν δτι δέν ύπήγε. Μετ' ολίγον 
απαντώ άνθρωπόν τινα άπαγόμενον εις φυλακήν’ συμπεραίνω 
και πάλιν δτι ούτος κάτι κακόν έπραξε. Καί δμως άν έξέταζον 
καλλίτερον θά έβεβαιονόμην ίσως δτι ή ευθυμία τού Ίωάννου 
εινε αστεϊσμών αποτέλεσμα’ θά έβεβαιονόμην ίσως δτι ό Αν
τώνιος ύπήγεν ενωρίς είς τήν έξοχήν καί ταχέως έπέστρεψεν είς 
τήν κατεπείγουσαν εργασίαν του’ θά έμάνθανον δτι ό είς φύλα
κας άπαγόμενος ούδέν ίσως έπραξεν άλλ’ ·ς απλής ύποψίας ά- 
πάγεται. Όλα μου λοιπδν τά συμπεράσυ ατα ταύτα ένδέχεται 
νάήνε εσφαλμένα’ καί μολ,οντο',το τδν τρόπον, διά τοΰ οποίου 
έφθασα είς αύτά, δέν δύναμαι νά άπορρίψι > ή περιφοονήσω διότι 
είς τδν σκοτεινόν τούτον καί άβέβαιον κόσμον, δέν έχομεν ώς 
έπί τδ πλεΐστον οδηγόν καλλίτερον νά ρυθμίζη τήν διαγωγήν 
υ.α;’ και έποαένως ως ιιόνη βάσις χας μένο.τιν αι τοιαύται 
ενδείξεις.

' Τπάρχουσιν αστεία τινα κα, πεοίεο^α ιστοοίοια τά όποια

(-1) Leisure Hour part. -22L 

είτε αληθή είτε ψευδή δύνανται κάλλιστα νά μάς χρησιμεύσω- 
σιν ώς παραδείγματα. Τοιούτον εινε τδ τού ιατρού καί τού μα- 
θητού του. ‘Ο ιατρός, θέλων νά διδάξη είς τδν νέον τά μυστή
ρια τής τέχνης του, παραλαμβάνει αυτόν καί πορεύεται είς έπί- 
σκεψιν. ’Αφού σοβαρώς έκάθησαν παρά τήν κλίνην τοΰ ασθε
νούς, ό ιατρός λαβών τδν σφιγμδν τού ανθρώπου ήρχισε νά ά- 
ριθμή μέ τδ ώρολόγιον του τούς παλμούς καί «ώ ! » έξαφνα ά- 
νεφώνησε «πρέπει νά έφαγες ©στρείδια». Ό ασθενήςτδ ώιαολό- 
γησεν, ό δέ ιατρός γράψας τήν συνταγήν καί παραλαβών τδν 
μαθητήν άνεχώρησε. Καθ' όδδν ό μαθητής έρωτα τδν διδάσκα
λον « πώς ήδυνήθης νά άνακαλύψης δτι ό ασθενής έφαγεν ός-ρεί- 
δια ; » «εύήθη, είπεν ό ιατρός, καί δέν είδες τά όστρακα ύπδ 
τήν κλίνην του ; » Μετ’ολίγον ό μαθητής, έπωφελούμενος 
τού μαθήματος τούτου, κατηγορεί ασθενή τινα δτι έφαγεν ολό
κληρον ίππον, έπειδή είδε τδ έφίππειον καί τού; χαλινού; ύπδ 
τήν κλίνην του. Τδ λεγόμενον τούτο εινε άστεΐον, διδάσκει δ
μως καθαρώτατα πόσην προσοχήν καί περίσκεψιν άπαιτούσιν αί 
διδόμεναι ενδείξεις καί τά διάφορα συμπεράσματα, είς τά όποια 
δύνανται νά μάς φέρωσιν.

”Ετι καλλίτερον παράδειγμα εινε συμβάν τι, τδ όποιον Γάλ
λος συγγραφεύς διηγείται ώς έν ’Ανατολή λαβδν χώραν. Τρεις 
αδελφοί, λέγει, έκίνησαν ήμέραν τινά διά νά έλθωσιν έκ τής 
ερήμου είς τήν πόλιν. Καθ'όδδν άπήντησεν αύτούς καμηλά- 
ρης τις καί τούς ήρώτα άν είδον καμμίαν άποπλανηθεϊσαν κά- 
μηλον. Ό πρεσβύτερος τών αδελφών, αντί νά άπαντήση, άν- 
τηρώτησε τδν καμηλάρην «άν ή κάμηλός του ήτο τυφλή κατά 
τδν έ'να οφθαλμόν.» «Ναί,» είπεν ούτος. ‘Ο δεύτερος «’αν 
έλειπεν άπ’αυτήν είς έκ τών έμπροσθίων δδόντων » «Ναί,» 
είπεν ούτος. ‘Ο τρίτος ά» «έχώλαινεν». «Είχεν ούτως, ή κά
μηλός μου έχώλαΐνε. » ‘Ο κύριος τού ζώου λοιπδν ουδόλως άμ- 
Φίβάλλων οτι είχον ίδεΐ τδ κτήμα του, ήρώτησεν αύτούς όρι— 
στικώς : ποΰ ήτο. « Άκολούθει μας,» είπον πρδς αυτόν. Μετ’ 
ολίγον, ένώ ώδοιπόρουν, ό πρεσβύτερος τών αδελφών, παρατη- 
ρών προσεκτικώς καί τά δύο τού δρόμου μέρη, είπεν «είνεμέ 
σίτον φορτωμένη.» ‘Ο δεύτερος έπρόσθεσε, « φέρει έλαιον άπδ 
τά αριστερά» καί ό τρίτος «έχει καί μέλι άπδ τά δεξιά.» ‘Ο 
καμηλάρης ήρώτησε καί πάλιν τί άπέγινε τδ ζώον του. 'Ότε 
δαως μετ’ έκπλήξεως ήκουσε τούς τρεις έκείνους άδελφούς δια- 
κηούττοντας δτι ούτε είδον ούτε ήκουσάν τι παρά τίνος περί τής 
καμήλου του, κατήντησε μανιώδης, καί ήρχισε νά έπικαλήται 
τήν θείαν έκδίκησιν κατά της δολιότητος αύτών, κατέκρινεν αύ
τούς δτι τδν πεοιέπαιζον, καί ήπόρει πώς ήτο δυνατόν είς κα
λός μουσουλμάνος νά φενακίζηται ούτω.

Τέλος έιςερεν αύτούς ενώπιον τοΰ καδή, δστις και τούς έφυ- 
λάκισεν. Ότε δμως, προσκαλέσας αύτούς,έζήτησε νά τώ άπο- 
δείξωσι πώς ήτο δυνατόν οντες άθώοι νά γνωρίζωσι τόσα περί 
τής καμήλου, «παρετηοήσαμεν» είπον, «δτι άπδ τδ έν μέρος 
τοΰ δρόμου ή χλόη καί τά χόρτα ήσαν φαγωμένα, ένώ άπδ τό 
άλλο ουδέ ίχνος δαγκάματος έφαίνετο’ ένοήσαμεν λοιπόν δτι 
ή κ?.·.'τλος ήτο τυφλή άπδ τον έ'να της οφθαλμόν. ’Ακολούθως 

παρατηρούντες είδομεν δτι τά χόρτα τά όποια έδάγκανε δέν έ- 
κόπτοντο δλα άλλ’ έμενον μερικά έν τφ μέσφ άνέπαφα, τδ ό
ποιον άπεδείκνυεν δτι ό είς τών έπροσθίων τής καμήλου οδόν- 
των έλειπεν’ είς τήν λάσπην τού δρόμου είδομεν τδ σημειον 
συρόμενου ποδός, έξ ού έκαταλάβαμεν δτι ή κάμηλος ήτο χω- 
λή/Άποτέρω ό βηματισμός της άπεδείκνυεν δτιήτο φορτωμένη 
γέννημα,διότι τά ίχνη τών έμπροσθίων ποδών ήσαν πολύ πλη
σίον μέ τά ίχνη τών οπισθίων. Τούτο ήδύνατο νά προέλθη 
άπδ τδ κύλισμα ή μετατόπισμα τού γεννήματος. Όσον διά τδ 
έλαιον καί τδ μέλι, αύτά έσταζον ολίγον. Οί μύρμηκες έκ τού 
ένδς έτρεχον πρδς τήν λείαν, τήν οποίαν έκαταλάβαμεν δτι ήτο 
έλαιον, ένώ έκ τοΰ άλλου αί μυΐαι ήσαν κατά σμήνη δμοια 
πρδς έκεινα τά όποια σχηματίζονται περί τδ προϊόν τής με- 
λίσσης.» ‘Ο Καδής άπέλυσεν αύτούς.

Παράξενος τις ιστορία δύναται νά μάς δείξη πόσον ταχέως 
καί ώς δι’ ενστίκτου σχηματίζομεν ενίοτε τδ συμπέρασμα. 
Ζυμαροπώλης τις τού Λονδίνου άπέθανε, καί άφήκε τδ ίργα- 
στήριον είς τήν σύζυγόν του. Μετά τινα καιρόν, — δηλαδή 
άφοΰ τό άπαιτούμενον διάστημα παρήλθε—δύο έρασταί, έλ- 
κυσθέντες είτε ύπδ τής κυρίας, είτε ύπδ τού έργαστηρίου της, 
παρουσιάσθησαν είς τήν μή άπαρηγόρητον εκείνην χήραν. 
Τδν έ'να έξ αύτών, άρκετά διεστραμμένου άρτοποιόν, ταχέως 
καί άποτόμως άπέβαλε διάλογους είς αυτήν γνωστούς’ τδν 
δέ άλλον άφήκε νά τρέφη έλπίδας μελλούσης συγκαταθέσεως. 
‘Ο άποβληθείς άρτοποιός, διά νά τήν έκδικηθή, ήνοιξεν έργα- 
στήριον άκριβώς αντίκρυ τοΰ ιδικοΰ της καί πωλών ζυμαρικά 
μεγαλήτερα είς τήν αύτήν τιμήν τής άφήρεσε τούς κατανα- 
λωτάςτης. Ή χήρα, βλέπουσα τήν καταστροφήν έπικειμέ- 
νην, προσκαλεΐ τδν εύνοούμενον έραστήν καί τώ άναθέτει νά 
πράξη ό,τιδυνηθή διά νά τήν λυτρώση. ‘Ο νέος ευχαρίστως 
άναδέχεται καί ταχέως σχηματίζει τδ σχέδιόντου, τήν έπιτυ- 
χίαν τοΰ όποιου (βεβαίως άνευ πεφωτισμένης συνειδήσεω;) 
βασίζειν έπί τής γενικώς παρά τφ λαώ ίσχυούσης έξ ενδεί
ξεων διαβωτίσεως. Καραδοκών λοιπόν ευκαιρίαν καί ών πάν
τοτε έτοιμος, εισέρχεται έξαφνα ήμέραν τινά, τήν στιγμ ήν 
καθ’ *ην  τδ έργαστήριον ήτο πλήρες καταναλωτών, καί κατα- 
θέτων έπί τής τραπέζης τοΰ ζυμαροπώλου δύο φονευμένουζ 
γάτους, είπε « τόρα εΐνε είκοσι πέντε’ τούς άλλους πέντε 
αΰριον θά τούς οέρω » καί άμέσως έξέρχεται.

Πάντες οί εκεί παρόντες, ώς ήτο επόμενον, άμέσως συνε- 
πέραναν δτι οί γάτοι έχρησίμευον ώς παραγέμισ μα τών ζυμα
ρικών, καί δτι έπομένως έρχόμενοι εις τδ έργαστήριον έκεΐνο 
έιρωγον έν άγνοια γάτειον κρέας. Αί σιαγόνες πάντων διά μιάς 
εχαυνώθησαν—τά στόματα τά άνοικτά δέν έκλεισαν, τά κλει
στά δέν ήνοιξαν,—καί δλοι έτρεξαν πρδς τήν θύραν. Τά έγ- 
καταλειφθέντα ήμιφαγωμένα κομμάτια τών ζυμαρικών έκά- 
λυψαν τδ έδαφος, ό δέ άρτοποιός καί οί βοηθοί του άφωνοι 
και εκπεπληγμένοι έβλεπον τήν καταστροφήν. Ίδών ό άν
θρωπος δτι τδ παιγνίδιον τούτο έπαίχθη έξαίρετα, είδε καθα- 
ρωτατα δτι τφ ήτο άδύνατον νά άνθέξη είς ’τοιούτον πραξιγά- 

τημα, ή δέ προαίσθησίς του αΰτη έξεπληρώθη διότι τδ έργα- 
στήριόν του ήνοιγε καί έκλειε, άλλ’ άντί νά έλκύη διήγειρε 
τήν άποστροφήν ώστε τέλος ό έκδικητικδςέραστήςήναγκά- 
σθη νά τδ κλείστ). Ή δέ χήρα άνακτήσασα τούς άγοραστάς 
της, καί μή θελήσασα νά φανή άχάριστος, έδωσε τήν χεϊρα 
είς τδν έλευθερωτήν της:

Τά παραδείγματα ταύτα εινε άρκετά καθαρά καί έπομένως 
ούδέν άπαιτεϊται νά προστεθή περιπλέον. ’Άς έντυπωθή λοι
πόν καλώς είς τδν νοΰν μας δτι αί κατεσπευσμέναι σκέψεις καί 
τά ταχέα καί στιγμιαία συμπεράσματα δέν εινε πάντοτε ά- 
σφαλη καί έπομένως άς μή βασιζώμεθα έπ’ αυτών ευκόλως. 
Πολλώ δ’ ήττον έπί ημιτελών σημείων καί ενδείξεων, τά ό
ποια εινε πάντοτε σχεδόν σαθρά καί άλογα ώς τδ άκόλουθον 
συμβάν τρανώς άποδεικνύει. Ποιητής τις γράψας έν βίφ στί
χους τινάς, δια νά έπαινέση τδν ήγεμόνατου, καί εύρών αυτούς 
άκολούθως αναξίους, έσχισεν είς δύο τδ χαρτίον, έπί τού οποίου 
είχεν αύτούς, καί τδ έρριψεν έξω. ’Εχθρός τις τού ποιητού, 
φθόνων τήν εύνοιαν τήν όποίαν ούτος έν τή αύλή έχαιρεν, εύρε 
τδ έν έκ των τεμαχίων, τδ όποιον έφερε τάς έξης γραμμάς.

ιορικτόν ! είς κακουργίας 
τδ στέμμα του χρωστεΐ’ 
είς χρόνους ήσυχίας 
έκαστος δυστυχεί.

θέλων δέ νά καταστρέψη τδν φθονούμενον, έπεμψε το χαρ
τίον είς τδν βασιλέα. Δέν ήτο άνάγκη νά ζητηθή ό γράψας, 
επειδή δ χαρακτήρ ήτο καλώς γνωστός’ ‘Ο δυστυχής λοιπδν 
ποιητής εύρέθη είς τδ χείλος βαράθρου, καί θά έκρημνίζετο 
βεβαίως άν έγκαιρος άνακάλυψις καί τοΰ ετέρου τεααχίου δέν 
έφερεν είς φώς τήν άθωότητά του. Όταν τά δύο τεμάχια ήνώ- 
θησαν πάλιν, εύρέθησαν ούτοι οι στίχοι.

καί ρέπει μέν πάς τύραννος, φρικτόν ! είς κακουργίας, 
άλλά 'ς τήν επιείκειαν τδ στέμμα του χρ’ωστεΐ*  
είς όμονοίας τούς καιρούς, εις χρόνους ήσυχίας 
ώς έκ τοΰ τύ®ου άρκετά έκαστος δυστυχεί.

Ή ένδειξις τής φιλαλήθειας καί άκεραιότητος τού ποιη- 
τού, παρατηρείτε, ήτο έπίσης ισχυρά, καί δχι ισχυροτέρα 
άπδ τήν ένδειξιν τού έναντίου, τήν φερομένην ύπδ τού ένδς 
μόνον τεμαχίου. Προσοχή λοιπόν μεγάλη άπαιτεϊται διάτά 
ήμιδιδόμενα ταύτα’ διότι πολλοί ώςέκ τούτων έπαθον καί πά- 
σχουσι, καί μάλιστα όταν αί προλ.ήψεις, σκοτίίουσαιτδν νούν, 
δίδουσιν άλλην διεύθυνσίν είς τήν κρίσιν καί πολλάκις πλάτ- 
τουσιν ενδείξεις άνυπάρκτους καί διδόμενα φαντασιώδη.

θλίψις καί άδημονία καταλαμβάνει τδν άνθρωπον, άμα έν- 
θυμηθή δτι καί είς αύτά έτι τά καταστήματα, διά’ τών όποιων 
ζητείται καθαρά ή άλήθεια, πολλάκις .ήδικήθησαν άτομα ένεκα 
ενδείξεων άλογωτάτου χαρακτήρος, τάς οποίας αί έπάρατοι 
προλήψεις, αί θυγατέρες αύται τού σατανικού σκότους, έγέν- 
νησαν. Ούτως, είς τήν ’Αγγλίαν υπήρχε νόμος δστις έτιμώρει 
τήν μαγίαν μέ θάνατον*  άξιόπιστος δέ συγγραφεύς, ό Roger
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Noi’k, αναφέρει δτι πτωχή τις γραία, κατηγορουμένη έπί 
μαγίφ, ήχθη ενώπιον τοϋ δικαστηρίου έν ’Εξετερ. Οί δικα- 
σται εύρον'πολύ καθαράν τήν ύπόθεσιν. Γειτόνισσά τις ώρκώθη 
δτι, μίαν ημέραν είδε μαΰρόντινα γάτον νά πήδα εντός 
τοΰ παραθύρου τής καλύβης τής κατηγορουμένης. Αί επάρατοι 
προλήψεις έκαμαν τούς ανθρώπους τοΰ τότε καιροΰ νά πιστεύω- 
σιν, δτι ό εχθρός τών ανθρώπων (ό διάβολος) περιήρχετο τόν 
κόσμον ύπό τήν μορφήν μαύρου γάτου. ‘Η ήμιμωραμένη, ή 
άποπλανημένη γραία, δέν ήδύνατο νά άναλάβη τόσην ευθύ
νην καί νά τολμήση νά άντιλέξη είς τά κοινώς παραδεδεγμένα’ 
συμφωνούσα λοιπόν πρός αύτά ώμολόγησεν δτι ό μαύρος γά
τος ήτο ό διάβολος. Τό συμπέρασμα δθεν ήτο δτι ή γραία 
είχε δοσοληψίας μετά τοϋ διαβόλου, καί επομένως ήτο μά
γισσα. Κατά συνέπειαν τής ομολογίας της ταύτης, καταδικα- 
σθεΐσα άπέθανε τόν δι’ αγχόνης θάνανον ! ! 1 Φρικτά εινε τά 
συμπεράσματα, εις τά όποια φέρουσι πολλάκις αί προλήψεις’ 
και φονεϊς καί τυράννους καθιστώσι πολλούς τών όμοιων και 
αδελφών των. ‘Ο αυτός συγγραφεύς, περιγράφων τάς μεθόδους 
δι’ ών άπεδεικνύοντο αί μάγισσαι λέγει’ «Ή ύποπτος, άφου 
έξεδύετο τά ίμάτια,έκαθέζετο γυμνή έπί ύψηλοΰ τίνος σκαμνιού, 
ούτως, ώστε οί πέδες αύτής νά μή δύνανται νά έγγίζωσι τ° 
έδαφος. Εαν τά πονηρά πνεύματα, τών όποιων ώς μάγισσα 
ήτο τροφός, ηρχοντο ά τήν θηλάσωσιν, ή έμφάνισις αύτών 
ήτο αρκετή άπόδειξις καί επομένως κατεδικάζετο.» ’Αλλά 
πνεύματα ουδέποτε άπεδείχθη δτι ούδ’ έπί μια στιγμή ένε- 
φανίσθησαν’ επειδή λοιπόν ταΰτα ήσαν αόρατα καί ή έμφάνι- 
σίς αυτών επομένως αδύνατος, ήτο απαραίτητον κάτι άλλο. 
Τό άλλο τούτο ήτο ή ορατή ανησυχία τής καθημένης έπί τοΰ 
βασανιστηρίου ·Εάν τό ταλαίπωρου πλάσμα,αδυνατούν νά στη- 
ριχθή έπί τών κρεμαμένων ποδών, κατώρθωνε νά κρατηθή ακί
νητον κατά τάς μακράς καί άνυποφόρους τής δοκιμασίας του 
ώοας, έλυτοόνετο’ έάν όμως έκινεΐτο ή μετετοπίζετο, ώ; καί 
ήτο επόμενον νά γίνεται, τούτο έξελαμβάνετο αντί τής έμφα- 
νίσεως τών διαβόλων καί τό μεγαλοφυές τούτο συμπέρασμα 
ήτο ή εις θάνατον καταδίκη. Τής τοιαύτης άθλιότητος ούτε 
αυτός ό μέγας αρχιδικαστής Ματθαίος Χάλης ήτο απαλλαγ
μένος’ καθότι παραδεχόμενος άλογωτάτας καί άκαιροτάτας απο
δείξεις, ένήργει έπ’ αύτών. ’Εργάτης τις λ. χ. αρνηθείς εις 
δύο γραίας γυναίκας μερικάς άρέγγας, τάς οποίας τώ έζήτη- 
σαν, ύπωύιάσθη δτι πρός έκδίκησιν έμάγευσαν τά παιδίατου. 
"Εφερε ποσότητά τινα καρφίδων καί καρφιών εις τό δικαστή- 
οιον, ώοκίσθη δτι τά παιδία του -'έπτυον αύτά μετά τοΰ συέλου 
τών (τό όποιον εινε πολύ πιθανόν, άν ώς παιδία έβαλον αυτά 
πρώτον εις τά στόματά των), καί δτι αί γραΐαι έτυράννουν αύτά 
έβδομάδας δλας ύπό τήν μορφήν μιας μελίσσης καί ενός ποντι
κού I ‘Ο Ματθαίος Χάλης έκάθησε καί δεκατρείς κατά συνέ
χειαν ώρας είργάζετο δπως φθάσιρ εις τήν αλήθειαν έπί τής 
άθλίας ύποθέσεως ταύτης, μετά τάς όποιας κατεδίκασε τάς πτω- 
χάς καί άφιλου; έκείνας γραίας, ή δέ καταδίκη των έξετελέ- 
σθη. Μή έπαναπαυόαενος δ’ εις μόνην τήν ιδικήν του κρίσιν, 

προσεκάλεσε καί τούς δοκιμωτέρους τοΰ επαγγέλματος νά τόν 
βοηθήσωσιν. Εις έξ αύτών ό Δ. Βρόϋν, έκ Νορβηγίας, διεκή- 
ρυξεν δτι καρφίδες καί καρφία ήσαν έν μεγάλη χρήσει παρά 
ταΐς μαγίσσαις καί δτι κατά τήν γνώμην του ό διάβολος είς 
τοιαύτας περιστάσεις είργάζετο έπί τών ανθρωπίνων σωμάτων 
διά φυσικού τίνος τρόπου 1

Τάς προλήψεις λοιπόν, τάς επαράτους προλήψεις άς ποοσ- 
παθήσωμεν νά διακρίνωμεν καί νά άποφεύγωμεν ώς εχθρούς 
πολύ έπικινδύνους τής αλήθειας, ώς αιτίας πολλών σφαλμά
των καί δυστυχιών. Ένθυμεϊσθε βεβαίως τήν κατά τήν Σι
κελικήν έκστρατείαν τών Αθηναίων έπισυμβάσαν έκλειψιν τής 
σελήνης, ήτις έκληφθεΐσα ώς ένδειξις κωλύματος άπό μέ
ρους τοΰ Θεού έγινεν αιτία νά καταστραφή όλόκληοος ό ’Α
θηναϊκός στρατός. ’Επί ήμίσεων, έπί άτελών δεδομένων άς μή 
βασιζώμεθα ούδέποτε, ουδέ τά συμπεράσματα ημών καί αί 
άποφάσεις άς ήνέ ταχεΐαικαί κατεσπευσμένα'.. Έν γένει δέ 
ή προσοχή ημών καί ή περίσκεψις άς ήνε πάντοτε μεγάλη, 
προκειμένου νά διαφωτισθώμεν έκ σημείων καί ενδείξεων’ διότι 
αί ένδείξεις τότε μόνον εινε μεγάλης βαρύτητας, δταν γεγο
νότα πραγματικά καί ά δ ι α φ ι λ ο ν ε ί κ η τ α 
συνέρχονται διά νά άποδείξωσι γεγονότα συνδεδεμένα 
μετ’ αύτών.

ΑΣΦΑΛΉΣ ΟΔΗΓΟΣ.
(Σύ είσαι ή σκέπη μου και ή άσπίς μου· έπί τον λό

γον σου ελπίζω.)
Ή Γραφή εινε δχι μόνον δ κανών τής ζωής μας, άλλά καί 

τό θεμέλιον τών ελπίδων μας.
"Οταν οί έχθροί μας πολ.λαπλασιάζωνται καί ήνε ισχυροί, 

αύτη μάς διαβεβαιοι περί της ασφαλείας μας.
"Οταν αί λύπαι μάς ·ήνε βαρειαι καί ίάνυπόφοροι, αύτη μάς 

χορηγεί δύναμιν καί ειρήνην,
Όταν αί άμαρτίαι μας υπερβαίνουν τάς τρίχας τής κεφαλής 

μας κατά τόν αριθμόν, ή δέ μικροτάτη αύτών ήνε άξια αιωνίου 
κολάσεως, αύτη μάς λέγει περί συγχωρήσεως διά τού αίματος 
τοΰ ’Ιησού.

Οταν χάσωμεν πάν δ,τι εΐχομεν αγαπητόν καί πολύτιμον 
έπί της γής, αύτη μάς δεικνύει τόν ουρανόν, καί φέρει εις φώς 
ζωήν καί αθανασίαν.

Είς πάσαν περίστασιν καί θέσιν τής ζωής έχει λόγους ύπο- 
σχέσεως καί έλπίδος δι ήμάς. Μέ τήν Γραφήν άνά χεΐρας ού- 
δείς πρέπει ν’ απελπίζεται.

Άλλ’ δμως πόσοι ολίγοι έρχονται εις τήν μεγάλην ταύτην 
πηγήν τής ειρήνης καί χαράς ; Πλεΐστοι πέριξ ημών ζωσιν είς 
λύπας καί φόβους, διότι ούτε ελπίζουν ούτε θέλουν νά έλπίσουν 
είς τήν Γραφήν. Πράττουσιν ώς τόν άνθρωπον, δστις, χάσας 
τήν οδόν έν καιρφ σκοτεινής καί θυελλώδους νυκτός, κλείει τούς 
οφθαλμούς του είς τό μόνον φώς, τό όποιον ήδύνατο νά τόν έ- 
παναγάγη είς τήν βασιλικήν οδόν, ως τόν κινδυνεύοντα νά άπο- 
θάνη τής πείνης, δστις κλείει τά ώτά του εις τήν φωνήν, ήτις

τόν προσκαλεϊ είς βασιλικόν δεϊπνον, ή ώς τόν ευρισκόμενον 
ύπό καταδίκην θανάτου, δστις δέν θέλει ν’ άκούση τάς περί βα
σιλικής χάριτος ειδήσεις.

Ό θεός έν τή Γραφή μάς δίδει άγαθάς αγγελίας άπελευθε- 
ρώσεως άπό πάν κακόν καί τήν ύπόσχεσιν παντός αγαθού. ’Ας 
έλπίζωμεν λοιπόν, διότι ή τοιαύτη έλπίς δέν καταισχύνει.

(Έκτού ’Αστέρος τής ’Ανατολής).

Ο ΝΕΙΡΟΣ

’Στήν νάρκωσιν αφρόντιστα τού ύπνου έδιδόμην — 
Μέ στίλβουσαν, ύπόμαυρον καί λελυμένην κόμην, 
Μέ μελανούς τούς οφθαλμούς, μέ στάσιν ούρανίαν, 
Γυνή έξαίφνης προ εμού είς μέσην ηλικίαν, 
Μέ φλόγας ρίπτον πρόσωπον ίδροκεκαλυμμένον, 
Μέ βλέμμα έμπαθέστατον καί πρός με έστραμμένον, 
Έστάθη καί μέ θεωρεί προσεκτικά. « Ίδέ με, 
® Ίδέ με, κράζει, τίς έγώ; τί θέλω; μάντευσέ με! » 
Δέν σε γνωρίζω’ φαίνεσαι ώς ξένη, άπεκρίθην.
« Λοιπόν, μέ λέγει, ή Σαπφώ έχάθη είς τήν λήθην; » 
Κ’ έγκάρδια στενάζουσα καί φλογερά θρηνούσα 
Μ’ ήτένιζεν ή έμπαθής Μιτυληναία Μούσα. 
«Κοιλάδες σύνδενδροι! τερπνή μυρσίνη καί φιλύρα! 
« Δάση δαονών! σάςέψαλλεν ή τρυφερά μου λύρα. 
« Καί δταν είς τά κύματα ό ήχος έξεχύλει, 
« Τής Αίολίας τάς άκ τάς τό κύμα κατεφίλει.
« Άκουσον I » Όλη έντρομος τήν θεωρώ. Εκείνη 
Μέ έμφασιν τάς χεΐρας της έδώ κ’έκεΐ εκτείνει, 
Καί έρχεται πλησίον μου καί μέλαλεϊ’ « Ωξένη, 
« ‘Η πολυκύμαντος ζωή ώ; κύμα διαβαίνει.
« Ολίγας μόνον έπί γής άφίνει αναμνήσεις 
« Εις τήν αύγήν τών γενεών τών γενεών ή δύσις. 
« ’Εδαφος άγιον πατεΐς έγχαραχθέν, ώς οιδας, 
«’2 τής ιστορίας τάς λαμπράς καί ευκλεείς σελίδας. 
« ’Εντεύθεν άνεφάνησαν θεόφραστοι, Άλκαΐοι, 
« Πηγής πλούσιας έμβροντών τό νάμα έτι ρέει, 
« Καί προσφωνεί μέ ιλαρούς καί θαρραλαίους τόνους 
Κ Τους Λουομένους ευκλεών πατέρων απογόνους. 
« Να1» ώ πατρίς, τροφέ μουσών καί νόων αθανάτων! 
α Τά φλογερά σου δάκρυα κινούν τά δάκρυά των, 
α Κ επί τής πεδιάδος σου, ώραίου παραδείσου, 

Παιδείας σπόρους ραίνουσιν ευφόρους οί υιοί σου.
(( θά αναλάμψεις ώς τό πριν ‘Η μαύρη άβυσσός σου 
a Αντί πνοής φαρμακεράς σταγόνας δίδει δσόσου.
(( Πού ό χειμών; πού παγετοί; πού όμβροι καί χιόνες, 
a Τήν τερπνοτάτην άνοίξιν υμνούν αί χελιδόνες.
., Τών κυανών έκτάσεων ο παμμεγέθης θόλος 
a Ειν αίθριος καί καθαρός καί σαπφειρόχρους δλος, 
« Κ ή λάμψις ή άμόλυντος έαρινού ήλιου 
« θερμαίνει τήν ψύχραν αύγήν τοϋ σκυθρωπού σου βίου. 
« Πατρίς μου, χαϊρε! Παρνασσός καί Όλυμπος καί Όσσα 
« Ανθύλλια έβλάστανον, κ’ ή αύρα μειδιώσα 
« Ώθουσεν είς τούς κόλπους σου τάς μαγικάς πνοάς της, 
« Καί ευλογίας σ έρραινεν έξ ούρανοΰ ό Πλάστης.

« Προ χρόνων ξηρόν στέλεχος έκ νέου πάλιν θάλλεις. 
« ’Ιδού, κοράσιον αγνόν, βαστάζον ύπό μάλης 
« Κειμήλιον προγονικής σοφίας εν βιβλίον, 
« ‘Ως θύραν κρούει τής Έδέμ τήν θύραν τών σχολείων. 
« Χαρά μου-..! » Είπε μ’ έμφασιν ώσεΐ Σιβύλλαένθους’ 
’Επάνω τού προσώπου της αντί σημείων πένθους 
Διέκρινα μειδίαμα, ώς μειδιήΐ πρωία 
Χειμερινή, δταν σιγά ή μαύρη τρικυμία.
« Έλθέ, μέ λέγει, μετ’ έμοΰ.» Αιφνίδια έπάνου 
Ενός βουνού εύρέθημεν, δθεν καπνοί λιβάνου 
Ατάραχοι καί άφθονοι περώντες τούς αιθέρας 

Εις τάς απείρους έτρεχον έπουρανίους σφαίρας, 
θέα λαμπρά ! πανόραμα έξαίσιον ! ’Εμπρός μου. 
‘Ως τάπητες ήπλόνοντο ίάσμου κ’ ήδυόσμου 
Κ' έρωτικών ροδονιών ολόκληρα πελάγη’ 
Πλησίον μου ήχος γλυκύς κιθάρας έξερράγη, 
Καί τό άρχαϊον όνομα τής Λέσβου εξυμνούσα, 
Εφαίνετ’δλη έκστασις ή εμπνευσμένη Μούσα. 

Κ’ έπρόσθεσεν’ «Ώ τής Σαπφούς απόγονοι παρθένοι! 
« Άθώαι! πάσαν μίαν σας εν μέλλον περιμένει, 
« Μέλλον λαμπρόν καί διαρκές. Άνεωγμέναι πύλαι 
« Ευδαιμονίας οδηγοί σάς περιμένουν, φίλ,αι, 
« Κ εν μέσφ σας αιώνια πετώσα ή σκιά μου, 
« ‘Ιέρεια παρθενικού μυστηριώδους γάμου, 
« ’Αόρατος θά εύλογή τούς κόπους σας. "Εν άσμα 
« ’Αν άηδόνος άκουσθή, ή λευκοφόρον φάσμα 
« Ανίσως κάποτε φανή, θά είμ’ έγώ .... θαρρείτε ! 
« Σάς έφορεύω. . . ! » ‘Γψηλά επέταξε . . . Τριγύρου 
Τά βλέμματά μου έρριπτα 'ς τούς κόλπους τού απείρου, 
Μήπως τήν’ΐδω .... ’Επεσα είς λυπηράς εκτάσεις .... 
’Εκείνη—έλειπε μακράν .... μυρίας αποστάσεις !

ΕΓΦΡΟΣΓΝΗ Σ4ΜΔΡΤΣΙΔΟΓ (1).

Ό άνθρωποφάγος.
Δύω μικρά παιδία τής πόλεως * , Ριχάρδος καί Γουστάβος, 

οΐτινες ήσαν αδελφοί, άπεπλανήθησαν είς πυκνόν δάσος. Έπί 
τέλους εύρον έκεϊ που μικρόν ξενοδοχείου, είς τό όποιον δι- 
ήλθον τήν νύκτα.

Περί τό μεσονύκτιον ήκουσαν νά όμιλώσιν εις τό παρακεί
μενον δωμάτιον. Ό Γουστάβος, δστις ήτο πολύ περίεργος, έξύ- 
πνισε τόν αδελφόν του. ’Επειδή δέ ή κλίνη των ήτον έμπροσ
θεν τής θύρας, ήκρόασθησαν, καί ήκουσαν τόν ,ξενοδόχον νά 
λέγη πρός τήν γυναΐκά του: ’Αγαπητή μου, αυριον νά θέσγ,ς 
τόν λέβητα (καζάνι) είς τό πύο’ θά σοάξω τά έκ τής πόλεως 
δύω μικρά μας πανούργα.

Είς τάς λέξεις ταύτας, τά δυστυχή παιδία απέθανον σχεδόν 
έκ τού φόβου. Ό Ριχάρδος, δστις ήτο δειλότερος, είπε: Είμεθα 
χαμένοι’ αυτός εινε άνθρωποφάγος. ‘Γπάρχουν ανθρωποφάγο·.’ 
τό άνέγνωσα εις τόν Ροβινσώνα μου.

Ό μικρός Γουστάβος, δστις είχεν ακόμη ολίγον θάρρος, εί
πε·;. Έλα’ άς φύγωμεν. Ήγέρθη, ήνοιξε τό παράθυρον καί 
έπήδησε κάτω. Μετά εν λεπτόν έπήδησε καί δ Ριχάρδος’ 
δέν ήτο πολ,ύ επικίνδυνον, διότι τό δωμάτιον ήτο χαμόγαιον.

(1) fl πτωχή αΰτη ποιήτρια διαμένει σήμερον Sv τινι χωρίω τής 
’Ηπείρου, μονόφθαλμος.
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Άλλ’ ή Ούρα της αυλής ήτο κλειστή. Έζήτουν πανταχόθεν 
άσυλου’ έπί τέλους εΰρον ένα σταΰλον. ‘Ο Γουστάβος ήνοιξε τήν 
Αύραν τοΰ σταύλου’καί ευθύς δύω μεγάλα ζώα έξήλθον έξ αυ
τής, ωρμησαν εις τήν αυλήν και παρεχώρησαν τήν καλήν 
διαμονήν των εις τά μικρά παιδία. Οί δύω αδελφοί είσελθόντες 
έκεϊ διήλθοντήν νύκτα μετά μεγάλου φόοου.

Τήν πρωίαν, δ ξενοδόχος κρατών μέγα μαχαίριον εις τήν 
χεϊρα και παρουσιασθείς εις τήν θύραν τοΰ σταύλου, έξέρχεσθε, 
άνέκοαξε,μικρά μου πανούργα’ ή τελευταία σας ώρα έφθασε. Τά 
δύω παιδία έκραύγασαν γοερά και τόν,παρεκάλεσαν γονυκλιτώς 
νά υή τά ιρονεύση. ‘Ο ξενοδόχος, έκπεπληγμένος, τοις απηύ- 
θυνετάς εξής έοωτήσεις: Διατί εΐσθε εις αύτόν τόν σταΰλον; Δεν

ΦΡΙΟΡΙΚΟΣ ΓΟΓΛΙΕΛΜΘΣ
ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΣΣΙΑΣ.

(Ίδε σελ. 12).

Θρήνοι λογιών.
‘Ο λόγιος κόσμος θρηνεί τήν φθοράν, ήν ΰπέστησαν έν Στρα

σβούργο) πάμπολλα μνημεία επιστήμης καί τέχνης κα· περι
ώνυμα εκπαιδευτικά καθιδρύματα. Δέν πρέπει τώ δντι νά λη- 
σμονησωσιν οί ήμέτεροι άναγνώσται δτι ή πόλις αΰτη ήτις συν 
άζ,λοις έγέννησε καί τόν έφευρετήν τής τυπογραφίας, διέπρεψε 
κατα τους χρόνους τής θρησκευτικής τής Γερμανίας μεταρρυθμί- 
σεως. Αξιοθρήνητος εΐνε ιδίως ό έμπρησμός τής περιωνύμου 

σάς έδωσα χθες μίαν καλήν κλίνην; πιστεύετε λοιπόν δτι είμαι 
άνθρωποφάγος ;

’Αλλά μάλιστα, κύριε, εΐπεν ό Ριχάρδος. Ειπετε τήν νύ
κτα εις τήν σύζυγόν σας: Αΰριον θά φονεύσω τά εκ τής πόλεως 
δύο μικρά μας πανούργα.

*0 ξενοδόχος εξέβαλε μέγαν γέλωτα καί είπε: ώμίλησα 
διά τους δύω μικρούς μου χοίρους’ τούς ονομάζω μικρά μου πα
νούργα τής πόλεως, έπειδή τούς ήγόρασα άπό έκεϊ, ’Έλθετε 
τώρα νά νιφθήτε καί ακολούθως προγευματίζετε. Έπειτα θά 
σάς δείξω τόν δρόμον διά νά έπιστρέψητε εις τους γονείς σας’ 
Άλλοτε νά μήν άκροάζεσθε εΐςτάςθύρας. .

(Έκ τοϋ Γαλλικού ϋπό Άθ. I. ΠΑΠΑΑΟΠΟΓΛΟΓ).

Βιβλιοθήκης τής πόλεως, περιλαμβανούσης περί τάς 4-00,000 
τόμων, έξ ών λέγεται δτι ούδέν έσώθη. Συν τοις άλλοίς έγέ- 
νοντο παρανάλωμα τοΰ πυρός καί μοναδικά τινα χειρόγραφα, 
ών δημοσιεύουσι τόν κατάλογον αί φιλολογικαί έοημερίδες τί,ς 
Γαλλίας. Διά τούτο ή άγανάκτησ'.ς τών γαλλικών εφημερίδων 
κατά τοΰ στρατηγού Βέρδερ δέν έχει όρια. Άποκαλοΰσιν αύτόν 
ληστήν καί Τρόπμαν φέροντα έπωμίδας καί υπόσχονται αμοι
βήν εις δν τινα συλλαβή αύτόν νεκοόν ή ζώντα.

’Αληθής κα'ί ψευδής έλευθερία.

Επειδή ή πολιτική ασθένεια τών επαναστάσεων ήρχισε πά
λιν ώς άλλη έπιδημία δυστυχώς νά ταράττη τόν κόσμον, οί δέ 
άπηλπισμένοι καί οκνηροί, οί ώς κηφήνες έπιθυμοΰντες νά τρέ- 
φωνται άνέτως έκ τών ιδρώτων τών εναρέτων πολιτών εις τοι- 
αύτην άπόγνωσιν πραγμάτων, έχουσιν αείποτε εις τά χείλη

ί
Π ΠΡΙΓΚ. ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΦΡΙΔΕΡΙΚΟΥ ΓΟΥΛΙΕΑΜΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΣΣΙΑΣ. 
(’Τδε σελ. 12).

Περί τής αληθούς κα'ί τής ψευδοΰς 
έλευθερίας.

«Πόλεως ψυχή οί νόμοι.»
Το ιερόν ονομα τής ελευθερίας, τό όποιον ηχεί’γλυκύτατα 

επί τών χειλέων έκάστου, διότι εμπνέει εις τήν καρδίαν φύσει 
ευγενή καί τιμαλφέστατα αισθήματα, δέν δύναται νά έκτιμηθή 
έπαξίως, έάν δέν συγκριθή μετά τής αντιπάλου καί 'ασπόνδου 
αυτής εχθράς, τής ψευδοΰς ελευθερίας, ήτις ύποκρινουιένη τήν 
αληθινήν ελευθερίαν καταστρέφει αύτήν.

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ, Β'. Τεύχος ιγ'.

των τό δνομα τής Σέρας έλευθερίας, κο'ι έξαπατώντες τόν συρ- 
φετώδη δχλον σύρουσιν αύτόν τυφλόν οπαδόν τής πλεονεξίας 
καί κενοδοξίας των καί δι’ αύτοΰ καταστρέφουσι παν δ τι υπάρ
χει καλώς κείμενον—ένομίσαμεν ωφέλιμον νά μεταφράσωμεν 
έκ τοΰ ’Ιταλικού καί δημοσι εύσωμε ν διά τοΰ Μέντορος 
τό εφεξής βιβλιάριον περί τής αληθούς καί τής ψευδούς Ελευ
θερίας χάριν τών ειρηνικών καί τιμίων αναγνωστών του.

Χρέος λοιπόν έκάστου χρηστού πολίτου εΐνε νά διακρίνη 
καλώς, τί έστιν αληθινή ελευθερία καί τί έστι ψευδής. Οΰτω 
θά δυνηθή νά έννοήση, δτι δσον ή πρώτη εινε ουράνιον δώρον, 
τοσοΰτο μάλλον ή δευτέρα εΐνε επικίνδυνος καί ολέθρια εις έ
καστον ειρηνικόν καί τίμιον πολίτην. ‘Ο άνθρωπος έν μέσω 
τών βιωτικών μεριμνών υπάρχων, καίτοι αρκούντως ήσυχος 
καί κύριος έαυτοΰ, σκεπτόμενος δμως περί τών περικυκλούν- 
των αύτόν πραγμάτων, αισθάνεται έν έαυτφ άκόοεστόν τινα 
έπιθυμίαν τελειοτέρας εύτυχίας, απαντες δέ οί διαλογισμοί, οί 
σκοποί καί αί πράξεις αύτοΰ τείνουσι πρός αύτόν τόν σκοπόν,

4
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τδν όποιον παντί σθένει προσπαθεί νά πραγματοποίησή.
Έάν έρωτήσητέ τινα τί επιθυμεί, τί ορέγεται ; θ’ ακούσητε 

εις άπάννησιν, ότι επιθυμεί ν’ απόκτηση τι, και δτι προσπα
θεί ν’ άπολαύση αυτό, καί δτι μετά την άπόκτησίν του θά ήνε 
τω όντι εύχαριστημένος. ’Άς ύποθέσωμεν δτι απήλαυσε τδ 
ποθούυενον, καί άς τον έρωτήσωμεν πάλιν, τί έπιθυμεί θ α- 
κούσωμεν δτι νέα άλλη επιθυμία τον ενοχλεί ως καί πρότε- 
οον*  ώστε έάν τούτο έπαναληφθή πολλάκις καί προς πλεί- 
στους, θά πληροφορηθώμεν δτι ούδείς έπί τής γης εΐνε ευχα
ριστημένος είμή ο πάνσοφος καί πανταχού παρών καί των 
πάντων χορηγός θεός. Εκ τούτου δέ επεται δτι ό άνθρωπος 
δεν δύναται νά έλπίση ν’ απόλαυση έπί τής γής τδ α κ ρ ο ν 
αγαθόν, τδ όποιον εΐνε ό Θεός, καί δστις εΐνε ή αρχή καί 
τδ τέλος τού ανθρώπου.

4 Ο θεδς έν τη άπείρφ αυτού σοφία εύδοκήσας ’έπλασε τόν 
άνθρωπον όντως απαύγασμα καί απαρχήν των κτισμάτων, 
κατ’ ιδίαν δ’ εαυτού εικόνα καί όμοίωσιν, διά νά τον κάμη 
συμμέτοχου της μεγαλειότητας καί τής δόςης αυτού*  η οε 
είκών τού Θεού φαίνεται εις την ψυχήν τού ανθρώπου.

‘Η ψυχή εινε έν τω σώματι τού ανθρώπου αιτία των ζωι
κών αυτού κινήσεων καί πηγή τού σκέπτεσθαι και κρινειν*  
εΐνε ουσία νοερά καί αθάνατος, ήν^ό Θεδς συνέθεσε μυστηριω- 
δώς με τδ σώμα,

Ή ψυχή εΐνε νοερά, δηλ. παντάπασι διάφορος τής ύλης’ 
διότι ή ύλη εΐνε σύνθετος έκ μερών, καί οίκοθεν δέν ενεργεί, 
έάν δεν κινηθή ύπ’ άλλης τίνος αιτίας*  εΐνε αναίσθητος, α- 
σκεπτος ασυλλόγιστος’ ή δέ ψυχή εξ εναντίας εΐνε απλή, α- 
μερής,αδιαίρετος,καί έξ ιδίας φύσεως νοητική, συλλογίς-ι^ή, κα
θώς ή αναντίρρητος συνείδησις τών ενεργειών αυτής βέβαιοι η
μάς’ εΐνε διάφορος τής ύλης, τουτέστιν άύλος. ‘Η νόησις, ήτις 
εΐνε δύναμις της ψυχής, εΐνε καί αυτή άύλος καί αδιαίρετος, 
ώς δύνααις άύλου καί αδιαιρέτου ουσίας.

*Αύλος καί αδιαίρετος ούσα ή ψυχή, εΐνε καί αθανατος, 
καί δεν Φθείρεται καθώς τά υλικά σώματα.

‘Η δέ αθανασία τής ψυχής συνέχεται μέ τήν ύπαρξιν καί μέ 
τάς τελειότητας τού Θεού*  "Ον άπείρως αγαθόν, άπείρως δί
καιον, καί πάνσοφον, οΐος εΐνε ό Θεός, Θεδς πανάγαθος, ποτέ 
δέν ήδύνατο νά πλάση τήν ψυχήν τού ανθρώπου διά να ^ωο- 
ποιη και κινη ολίγα ετη ποταπον σαρκίον τηγανισμένης ύ
λης, καί νά καταστήση τδν άνθρωπον δυστυχέστερον έπι τής 
γής καί αυτών τών αλόγων ζώων. Οί βασιλικοί ίπποι καί οι 
τών αρχόντων τής ’Αγγλίας απολαμβάνουσι τοιαύτην περι- 
ποίησίν καί τροφήν, οποίαν πολλαί δυστυχείς οικογένεια’, τής 
Ρωσσίας καί Πολωνίας στερούνται. Οί κακούργοι καί διεφθαρ
μένοι έπί τής γής μένοντες ατιμώρητοι απολαμβάνουσι τιμάς 
καί πλούτη*  οί δέ ενάρετοι περιφρονούνται καί καταδυναστεύ
ονται. ’Επειδή λοιπόν έπί τής γής δέν δίδεται εις τήν αρετήν ή 
άνήκουσα αμοιβή, ουδέ εις τήν κακίαν ή πρέπουσα τιμωρία, ε
πεται οτι ό άνθρωπος θέλει άνταμειφθή διά τάς καλάς του πρά
ξεις καί τιμωρηθή δ.ά τά κακουργήματα αυτού, εις μίαν άλλην 

ζωήν αιώνιον. Καί μόνος ό θεδς οςτις έδωκε τήν ύπαρξιν είς 
τδν άνθρωπον, αύτδς δύναται νά τδν άποκαταστήση καί εύδαί- 
μονα χαί νά κορέση τήν άκόρεστον επιθυμίαν μιας εύδαιμονε - 
στάτης ζωής.

’Αλλά δέν εΐνε ό άνθρωπος φύσει ελεύθερος ; Πώς νά συμβι - 
βάσωμεν τήν φυσικήν του ελευθερίαν μέ τήν υπαρκτικήν του 
ύποταγήν ;

‘Η απόλυτος ελευθερία καί ανεξαρτησία ανήκει είς τόν 
Θεόν*  διότι αυτός εΐνε αυθύπαρκτος, ζή έν έαυτφ, καί εΐνε τδ 
άπειροτέλειον καί άκρον αγαθόν*  δ δέ άνθρωπος έξαρτάτα ι ύπδ 
τής άκαταλήπτου καί άνεξιχνιάστου παντοδυναμίας τού ύψί- 
στου Θεού. Ό στοχαζόμενος ν άποχωρισθή τής θείας πρό
νοιας λανθάνεται*  διότι τούτο εΐνε αδύνατον. Ό άνθρωπος, 
καθώς δέν δύναται νά έχη τήν ύπαρξιν καί συντήρησίν του έξ 
οικείας δυνάμεως, ούτωδέ? δύναται μόνος ν’ άποκτήση ουδέ τδ 
άκρον καί τέλειον αγαθόν*  ή ύπαρξις τήν όποιαν έλαβεν εΐνε 
τοιαύτης φύσεως, ώστε αύτδς λογικώς σκεπτόμενος αρκούντως 
δύναται νά έννοήση τήν περί τούτου αδυναμία? του.

Επειδή λοιπόν παρ’ ούδενδς άλλου έλαβε τήν ύπαρξιν του 
ό άνθοωπος είμή παρά τού πανσόφου Θεού, οςτις τδν παρήγα- 
γεν έκ τού μηδενδς εις το είναι, ούτως εξαρταται και απο μο
νήν τήν ποόνοιαν του Θεού*  ο,τι δε απολαμβάνει, το οφείλει εις 
τήν αγαθότητα αύτου τού Θεού.

4 Η αληθής λοιπόν έλευθερία τού ανθρώπου βασίζεται είς τήν 
ολοσχερή αυτού ύποταγήν είς τδν Θεόν, οςτις εΐνε τδ άκρον α
γαθόν τού ανθρώπου. ’Απομακρυνόμενος δέ τού Θεού ό άνθρω
πος περιπλανάται ματαίως καί άβεβαίως, καί ποτέ δέν θέλει δυ- 
νηθή νά ευχαριστηθώ.

"Οταν ό άνθρωπος άφοσιωθή είς τήν θέλησιν τού Θεού καί 
έννοήση, δτι ό πανάγαθος Θεδς εΐνε τδ πά? έν αύτφ τω άνθρώ- 
πω, τότε άρκεΐται άφιερούμενος είς τήν θείαν πρόνοιαν, καί 
δέν έχει ανάγκην ουοενδς αγαθού. Ουτω όε αποβάλλει την υλι
κήν ύπαοξιν, μέ τήν οποίαν ό Θεδς προσωρινώς τδν περιέβαλε, 
διά τάς άνάγκας τής παρούσης ζωής, καί γίνεται ίσάγγελος, α
γαθόν π ν ε ύ μ α, καί αληθώς ευδαίμων καί μακάριος.

f,0 τι δέ ποό πάντων άποδεικνύει τήν άπειρον προς τόν άν
θρωπον άγαθότητα τού Θεού, εΐνε δτι τδν άφήκεν ανεξάρτητον 
καί κύριον νά έκλέξη μεταξύ αγαθού καί κακού. Άλλοίμονον 
δέ είς δντννα δνομάζει τδ Κακόν Καλόν, καί τδ Καλόν Κακόν.

‘Η τών λέξεων άλλοίωσις δέν μεταβάλλει τήν αλήθειαν τού 
πράγματος. "Ο,τι εΐνε Καλόν εΐνε Καλόν*  καί δ,τι εΐνε 
Κακόν εΐνε Κακόν. "Οστις δέ αποφεύγω» τδ κακόν πράττει το 
καλόν αύτδς πορεύεται τήν οδόν τήν φέρουσαν είς τήν αληθή 
ευδαιμονίαν καί τήν ζωήν. ‘Ο δέ άποφεύγων τδ καλόν καί 
ποάττων τό κακόν πορεύεται εις τήν απώλειαν, εις τήν κατα
στροφήν του.

(ακολουθεί.)

Γυνή ή Χαλούσα.
’Ολίγα τινά θέλομεν εκθέσει προς απολογίαν τού αενάως 

καί συστηματικώς ύβριζομένου καί κατηγορουμένου γυναικείου 

φύλου, τού ώς σκοποβολή τεθέντος είς τά οξέα βέλη τών τήν 
μεγίστην αυτών ευφυΐαν έπιδεΐξαι έπιθυμούντων καί πληθώ
ραν ειρωνικού πνεύματος πασχόντων άνδρών. Άηδιάσαμεν 
τω οντι άπαντώσαι πανταχού κρίσεις παμπόλλους κατά γυ
ναικών, παρομοιώσεις άναρίθμους καί ειρωνείας διά τά ευ- 
γενέστερα τών αισθημάτων, προσάψεις παντός κοσμικού ελατ
τώματος. Οίάνδρες, τά άμωμα καί άσπιλα τα ύτα πλάσματα, 
κατά φυσικόν λόγον δ ικαιούνται νά παραπονώνται κατά τών 
διεφθαρμένων αυτών γυναικών τών προσαπτουσών ρύπον εις 
τήν καθαράν αυτών ζωήν. Δικαίως άδημονούσι κατά τών γυ
ναίων, διότι διά τών πράξεών των καθίστανται εμπόδια είς 
τήν πρδς άπόκτησίν τής Ουρανίου Βασιλείας εύθεΐαν πορείαν 
αυτών.

Έξετάσωμεν τήν ύπόθεσιν καί ίδωμεν τό πραγματικόν αυ
τής. ^Ιδωμεν τά μαρτύρια, άπερ τά δύστηνα ταύτα ά/δράρ.α 
ύποφέρουσιν άπδ τάς κακοποιούς γυναίκας, καί έλεήσωμεν αυ
τά. Εΐνε τφόντι αξιολύπητα μέ τά αιώνια αυτών παοάπονα, 
μέ τάς σπαραξικάρδιους αυτών διαμαρτυρήσεις.

Είμίγυνή’ αποτελώ μέρος των κακοποιών αύτών πλασμά
των, πλήν υπόσχομαι είλικρινώς καί άμερολήπτως νά εξε
τάσω τό ζήτημα.

Αγνοώ τίς Θεδς άνδρόφιλος έδωσεν αύτοΐς τδ δικαίωμα νά 
διατηρώσιν άμόλυντον καί καθαράν τήν ύπόληψιν αυτών, μεθ: 
οσα καί άν πράττωσίν αξιόμεμπτα, καί νάέχωσι τήν συνείδη- 
σιν αύτών καθαράν καί άπδ πάσης τύψεως άπηλλαγμένην. ’Α
πορον τίς καθιέρωσε τδν τυραννικόν τούτον τής κοινωνίας νό- 
μον, οποίας θέμιδος πλάστιγγα προς τούτο μετεχειρίσθη, 
καί εΐπεν: Οί άνδρες είσί τά αγαπητά καί ευνοούμενα τής 
πλάσεως τέκνα*  αύτοΐς συγχωρεΐται τδ παν, άνευ αντιλογίας’ 
αύτοΐς συγχωρεΐται νά πράττωσίν ατιμωρητί παν αμάρτημα. 
Ούδείς άς μή τολμήση νά είπη τι τό εναντίον. Σύ δέ, γυνή, ά- 
παιτούμεν νά ησαι σώφρων, νά ήσαι ένάρετος, νά ήσαι τη
λαυγής φωτός άγγελος’ άν πρδ οφθαλμών σου έχ^ς τοιαύτα 
καί τοσαύτα τών άνδρών κακά παραδείγματα, άδιάφοοον*  σύ 
οφείλεις νά μένης ανεπηρέαστος, σού ή ψυχή νά διαμένη άαό- 
λυντος έν τφ περικυκλούντι σε μεμολυσμένφ άέοι. Άπαιτού- 
μεν άπδ σέ, γυνή, τό παράδοξον τούτο θαύμα’ άπαιτούμεν άπδ 
σέ, άσθενές δν, τόν ‘Ηράκλειον τούτον άθλον. "Αλλως τδ παν 
όιά σέ άπώλετο*  σέ καθιστώμεν δν άτιμον καί ανάξιον μέλος 
τής κοινωνίας. "Εσο άδιαλείπτως έν τή φρικτή ταότη δοκιμα
σία, καί διατηοου άμόλυντος, διότι έχομεν χρείαν τής αγνό
τητάς σου’ σέ θέλομεν ώς δασιν είς τήν καυστήραν καί άθλίαν 
της ζωής μας έρημον, σέ θέλομεν ακτίνα φωτός είς τούς σκο
τεινούς κευθμώνας της ταραχώδους ζωής μας’ σέ θέλομεν 
αγνήν, δπως σοί έμπιστευθώμεν τήν τών τέκνων ημών ανατρο
φήν *τά  όέ μέσα δπως διαμέν^ς τοιαύτη, τί προς ημάς ; ίδική 
σου φροντίς.

Πλήν διατί ή άδικος καί μεμπτέα αυτή άπαίτησίς ; διατί ή 
μεροληπτική*αύτη  άπόφασις;διατί ν’ άπαιτώσιν άπδτάς γυναί

κας, απο τα οντα ταύτα,απερ άνάγκην απαραίτητον στηρίγμα

τος έχουσι καί ούδ’ έπί μικρόν νά ύπομείνωσι καί ν' άντιστώ- 
σιν εις τήν άγρίαν τής κοινωνίας θύελλαν δύνανται, τήν μέχρι 
κεραίας τής κατ Εύαγγέλιον ηθικής ζωήν ; Αυτοί δέ, ών τδ 
παράδειγμα θά ήτο τδ μόνον άληθές μέσον τής πραγματοποιή- 
σεως τής άπαιτήσεώς των ταύτης, έξοκέλλουσιν είς μυρία οσα 
αληθώς απαίσια έργα! Πλήν τί πρός αυτούς ; ώς ασπάλακες 
τυφλοί προς τας ιοιας αυτών πραςεις, κρατούντες τεράστιον 
τηλεσκοπίαν θαυμασίως ύπερμεγεθύνον τήν έλαχίστην γυνα»- 
κείαν αδυναμίαν, άπλήστως παρατηροϋσιν, άνακαλύπτουσι, 
και αρπάζουσι μετ’ άποτροπαίου χαράς τήν πρώτην τυχού- 
σαν*  λεπτολογούσιν επ’ αυτής, σχολιάζουσι, διασκεδάζουσιν 
οσον ευαρεστούνται, καί διηγούνται ό εις είς τδν άλλον ταύ- 
την ως νέον τής ημέρας περίεργον μετά γέλωτος σαοδονίου. 
Εκδίδουσιν ολόκληρα βιβλία, περιγράφουσι τδ πάν κατ’ αρέ

σκειαν καί παρίστανται ώς δυστυχή θύματα. ‘Οποία κατά- 
χρησίς τής υπεροχής των, οποία μικροπρέπεια τής αδυναμίας 
των I Τήν γυναίκα, τήν σύντροφον τής ζωής αυτών, τήνσυμ- 
μ^ριζομένην τάς πικρίας καί χαράς των, τήν άλληλοδιαδόχως 
ως μήτηρ, άδελφή καί σύζυγος χρησιμεύουσαν, υβρίζουν αί- 
σχρολόγως καί ίεροσύλως,καί έναμιλλώνται τίς εύφυέστερον νά 
προσάψω εις αυτήν πάσαν κακίαν, τίς επιτήδειό:εοον ν’ άφαι- 
ρεσιρ απ αυτής πάν ευγενές αίσθημα, πάσαν τιμώσαν αύτήν 
αρετήν.

Πλήν ίδωμεν τδ πράγμα έπί τό μερικώτερον*  αί κυριώτεραι 
κατά γυναικών κατηγορίαι εΐνε αί έπόμεναι*  ή γυνή εΐνε φι
λάρεσκος, c 
εις πολυτέλειαν κτλ. — Έξετάσωμεν.

‘Η γυνή φιλάρεσκος. — ’Αλλά τί τδ 
δρες ? Τί μάς παρέχετε ύλην φιλαρεσκεία. 
ρεσθε. στενάζοντες, απομιμούμενοι ήθη ξένα, ήθη εθνών,άτινα 
ύψωσαν τήν γυναίκα γελοίως, θέσαντές την ούχί είς τήν 
άρμοδίαν αυτή υψηλήν θέσιν έντή κοινωνία, άλλ’ώς πλαγ
γόνα (κούκλαν),τέχνης άριστούγημα, περιβεβλημένην σισύραν 
καί μέταξαν καί πολυτίμους λίθους είς υψηλήν θέσιν, ποδς 
ίκανοποίησιν της ματαιοφροσύνης των, πρδς κατάδειξιν τών 
αχρείων καί απορριπτέων αύτώνηθών,ηθών πολιτισμού καλου- 
μένων· Πού λοιπόν ή άνδρική υμών υπεροχή, όταν είς δίκτυα 
τόσον άνίσχυρα έμπλέκεσθε, καί πρδς άπαλλαγήν ούδέν ευ
ρίσκετε ή παράπονα γελοία καί άνάξια ;

‘Η γυνή άπιστος.—Φρικτόν τούτο. Μέγα ρυάκιον πρδς τόν 
μικρόν Ειρηνικόν ωκεανόν παραβαλλόμενο». "Αν τδ πράγμα 
άμερολ.ήπτως έκρίνετο, ουδέ άν ύπάρχει ποσώς τοιούτον τι, 
θά κατεφαίνετο έμπροσθεν τού κολοσσιαίου ογκου τής άνδοι- 
κής άπιστίας*  πλήν επειδή εκείνοι δλως άμεμπτοι καί τά 
ελαττώματα αυτών άνευ βαρύτητος, ή πλάστιγξ κλίνει ποδς 
ζημίαν μας. νΩ ! διατί καί οί άνδρες νά μή στ’γματίζωνται 
διά τών ωραίων επιθέτων, τών αποδιοομένων εις τάς γυναίκας 
διά τοιαύτας πράξεις ; θά άπετέλουν ωραίο» λεξικόν ευφήμων 
λέξεων, καί ό άμοιρος επιθέτου τοιούτου θά έδεικνύετο ώς σπά
νιόν τι καί περίεργον δν. ‘Η ατιμωρησία των όμως έκτος τών

άπιστος, φλύαρος, κενόδοξος, ύποκρίτρια, έκδοτοι

αίτιον ; σείς οί άν- 
; τί προ υμών σύ-
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άλλων χαχών άτινα άποφέρει, καθιστά αυτούς θρασείς καϊ 
αδίκους.

‘Η γυνή φλύαρος.—‘Ως φλυαρία εκλαμβάνεται ή λεπτο
λόγος τών γυναιχών περί οικιακών υποθέσεων συνομιλία. Μή 
έχουσαι θέμα περί δ ή συνδιάλεξις’αύτών νάπεριστραφή και έκ- 
τανθή, έπί τά αυτά τοϊς αύτοϊς επανέρχονται. Ποϋ αί τόσαι 
φλυαρίας αίτίαι τών άνδρών, οΐτινες δι’ δλης τής ημέρας συ- 
ζητοΰσι, λέγουσι, κραυγάζουσι ! Πρώτον δι υποθέσεις συμ
φερόντων των' έπειτα ώς διπλωμάται μέγιστοι ανορθόνουσι 
κράτη και άποφασίζουσι τάς τύχας τών έθνών’ κοάζουσιν ως 
βάτραχοι έν τοΐς καφενείοις, καί έν τοϊς περιπάτοις ώς περι
πατητικοί φιλόσοφοι άπείρως μεταξύ των διαλέγονται. Ταϋτα 
ούδέν φαίνονται ενώπιον τής υπό τών τεσσάρων τής οικίας τοί
χων περιοριζομένης γυναικείας συνδιαλέξεως.

Ή γυνή κενόδοξος. — Κοινόν τό κακόν καϊ περιττή ά π ο- 
βαίνει πάσα έξήγησις;

‘Η γυνή υποκρίτρια.—Ήξεύρετε πόθεν ή υποκρισία γεν- 
νάται ; έκτου φόβου’ κα'ι ήξεύρετε διατί φοβούμεθα ύμάς 
ένεκεν της διαγωγής σας. ‘Η ανθρώπινος καρδία δέν ανοίγε
ται ή εις τήν είλικρινώς συμπάσχουσαν καρδίαν καί άκούουσαν 
δπως ΐατρεύση και ένσταλάξη βάλσαμον είς πληγάς’ Ουδέ
ποτε πρός ολιγωρούσαν καϊ έμπαίζουσαν καρ δίαν.

‘Η γυνή έκδοτος εις πολυτέλειαν.—— Πόσον τό τοιούτον 
γελοΐον!

Εις πάσαν έν νένει κοινωνίαν ή διαγωγή καί πορεία τών 
γυναικφν κανονίζεται και σχηματίζεται από τήν τών άνδρών’ 
1Η ιστορία απείρους παρέχει τάς μαρτυρίας κα'ι ή πείρα δι
δάσκει τούτο. 'Όταν ό άνήρ άνδρικώς τωόντι φέρεται, ή γυνή 
μετά σεβασμού πρός αυτόν έμβλέπουσα και θεωρούσα αύτόν 
αληθώς ύπέροχον ξδν, προσπαθεί νά μιμηθή αύτόν καϊ 
φιλοτιμεΐται νά διόρθωση τάς ελλείψεις αυτής, δπως 
φανή αξία σύντροφος τοϋ άνδρός. Πλήν ποία ή διαγωγή αυ
τών ; δλιγωρούντες πρός πάν ανδρικόν, άποστρεφόμενοι πάν 
ελληνοπρεπές (γελοία αληθώς άπομίμ,ησις τού Εύρωπαϊκού 
πολιτισμού I) μέ μύρα τήν κόμην εύωδιάζοντες καϊ πάν τό 
ποιούν αυτούς Ναρκίσσους και λέοντας άπλήστως άρπάζον- 
τες, ώραΐοντό παράδειγμα παρέχουσι, καϊ δικαιούνται πάντα 
νά σπαιτήσωσιν. Πού ή φροντϊς υμών δπως τήν ανατροφήν 
τής γυναικός αξίαν τού προορισμού αυτής καταστήσητε 5 πού, 
φωτισμένοι άνδρες, τά συγγράμματα ύμών περί οικογένειας, 
περί τέκνων άνατοοφής, περί οικονομίας, περί καθηκόντων τής 
συζύγου ; Πολυπληθείς έκδίδετε τάς ’εφημερίδας, πλήν ποία 
δι ήμάς ; ποία ή διδάσκουσα καϊ χειραγωγούσα εις τάς σκο- 
τεινάς οδούς τής κοινωνίας ; Πεοιορονητικώς περί ήμών ομι- 
λεϊτε, μάς θεωρείτε άθυρμα καί παίγνιον, καϊ ανταπο
δίδομε-/ ύμΐν τά ίσα έν άγνοια μας. Ομολογήσατε σείς 
κύριοι ύμών καϊ οΐκογενειάρχαι, δτι, εισθε άξιοι τής τύ
χης σας, αν μ’ δλην τήν έφ' ημών εξουσίαν, μ’ δλα τά μέσα, 
οΰδ' έπί μικρόν δύνασθε νά έπιβάλλητε τήν θέλησιν υμών 
καϊ νά περιστείλητε τήν καταμαστίζουσαν ήμάς πολυτέλειαν.

Μ’ δλας τάς σφοδράς ύμών διαμαρτυρήσεις παρέχετε τά μέσα 
πρός ταύτην,καϊ έξοδεύετε δπως συντηρήτε τήν καταμαστίζου
σαν ήμάς νόσον, περιοριζόμενοι εις ασθενή έπιφωνήματα . 
Διορθώσατε εαυτούς καϊ έστέ βέβαιοι δτι τό ήμέτερον παρά
δειγμα Οέλομεν ακολουθήσει.

ΕΛΕΝΗ . . . ·

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΙΝΑ ΤΗΣ ΦΙΑΟΑΟΓΙΑΣ

Β'. Διασκεδάσεις τών σοφών.

Μεταξύ τών Ίησου ίτικών διατάξεων, ύπάρχει καϊ κανών τού 
τού τάγματος, δστις απαγορεύει τήν πλέον τών δύο ώρών συ
νεχή μελέτην διότι ό νούς τού σπουδαστού άποκάμνει καϊ έχει 
ανάγκην, έστω καϊ μικράς τίνος τέρψεως. "Οταν ό Π α τ ά β ιος 
συνέγραφε τά «θεολογικά του Δόγματα», έργον έκ 
τών τά μάλα σπουδαίων, ή μεγαλειτέρα διασκέδασις τού σοφού 
τούτου πατρός ήτο, εις τό τέλος έκάστης δευτέρας ώρας νά στρη- 
φογυρίζη τήν έδραν, έπϊ τής οποίας έκάθητο διά πέντε λεπτά.

Μετά συνεχή μελέτην όΣπινόζας έσυνείθιζε νά ένόνετα 
μέ τήν οικογένειαν, είς τήν οικίαν τής όποιας έκατοίκει, καϊ νά 
λαμβάνη μέρος καϊ είς τάς ποταπωτέρας συνομιλίας. Οταν 
ήτο μόνος, έτέρπετο θέτων τάς άράχνας νά μάχωνται ή μία μέ 
τήν άλλην’ παρετήρει δέ τήν πάληντων μετ' ενδιαφέροντος καϊ 
έξεκαρδίζετο γελών. «Συνεχής σπουδή αδυνατεί τήν ψυχήν» 

παρατηρεί όΣενέκας, περαίνων τή ν πραγματείαν περί 
ήσυχίας ψυχής, «διά τούτο ό νους δέον νά παραδίδηται είς 

ψυχαγωγίας τινάς.»
‘Ο Σωκοάτης δέν ήρυθρία νά παίζη μέ τούς παϊδας. ‘Ο 

Κ ά τ ω ν εις τήν ο ι ά λ η ν του εύρισκεν άνακούφισιν τών πόνων 
τής διοικήσεως. «Περίστασις» αναφέρει ό Σενέκας «ήτις 
τιμά τό έλάττωμα τούτο, έάν τδ ελάττωμα δέν άτιμάζη τόν 
Κάτωνα.» Σοοοί τινες διαμοιράζουν άναλόγως τήν ήμέραν των 
μεταξύ μελέτης καϊ τέρψεως. Ό Ά σ ί ν ι ο ς Π ό λλιο ς δέν ύ- 
πέφεοεν ώστε υποθέσεις νά τδν διαταράττουν, διαρκούσης τής 
πρός διασκέδασίν του αφιερωμένης ώρας’ δέν έπέτρεπε δέ ν' ά- 
νοιχθή έπιστολή κατά τδ διάστημα τούτο, έπϊ τώ λόγφ δτι δύ- 
ναται νά διακοπή ή πρδς τέρψιν ώρα από απρόοπτόν τι. Εις τήν 
Ρωμαϊκήν δέ Γερουσίαν άπηγορεύετο πάσα νέα πρότασις μετά 
παρέλευσιν δέκα ώρών.

‘Ο Tyho Brahe έτέρπετο καθαρίζων υέλους διά πάν 
είδος διόπτρων καϊ κατασκευήν μαθηματικών έργαλείων. ’Ερ
γασία στενώς συνδεδεμένη μετά τών σπουδών του, ώστε νά θε- 
ωρήται διασκέδασις.

Ό D’Andilly ό μεταφραστής τού Ίωσήπου, μετά ε
πτά ή οκτώ ώρών συνεχή μελέτην διασκέδαζε, καλλιεργών 
δένδρα. ‘Ο Β a rd a V, ό συγγραφεύς τών Argenis, ήτον αν
θολόγος. ‘Ο Balzac διεσκέδαζε συνάζων ομοιώματα ίχνο- 
γραφημένα. (CrayonS-ρθΓtraits). ‘Ο Peirese έτέρπετο εύ- 
οισκόαενος έν τφ μέσφ τών μεταλλίων του καϊ αρχαιολογικών 

του σπάνιο τήτων. Ό Άββάς de Μ a Γ 011 e S μέ τά τυπω
μένα συγγράμματά του, καϊ ό Ρο Ilitian φδων μετά τής 
κιθάρας του. ‘Ο Καρτέσιος έδαπάνα τάς μετά μεσημβρίαν 
ώρας του, συναναστρεφόμενός τινας φίλους του καϊ καλλιεργών 
τινα κήπον—Τήν δέ πρωίαν κατεγίνετο είς τδ Περί Συστή- 
ματοςτού Κόσμου σύγγραμμά του, έκ διαλειμμάτων 
δέ άνεκουφίζετο άνατρέφων ευώδη τινα άνθη.

‘Ο Καρδινάλιος Ριχε λ ι ε ύς μεταξύ τώ/ μεγάλων του έν- 
ασχολήσεων έτέρπετο διεδόμενος είς παντοίας ασκήσεις. Πλέον 
ή άπαξ άνεκαλύφθη δοκιμάζων μετά τού ύπηρέτου του |τίς δύ- 
ναται πηδών νά φθάση τήν ύψηλοτέραν άκραν τοίχου. Ό Δούξ 
τού Γραμμών βλέπων δτι ό Καρδινάλιος έμεγαλαύχει περί τών 
δυνάμεών, του, τφ έπρότεινε νά πηδήση μετ’αύτού, καϊ ώς 
αληθής αύλικός μετά τινας απόπειρας, αϊτινες μόλις έφθασαν 
τού Καρδιναλίου, ώμολόγησεν εαυτόν ήττηθέντα. Έπήδησεν 
ώς πολιτικός,καϊ διά τού μέσου τούτου λέγεται δτι έκέρδησε τήν 
εύνοιαν τού ύπουργού. ‘Ο μέγας Σαμουήλ Κλάρκ ήγάπα 
τάς σωματικάς ασκήσεις. Πολλάκις εύρέθη πηδών τραπέζας καϊ 
έδρας. Ίδών πίτε δοκησίσοφον έρχόμενον πρδς αύτόν, είπε’ 
Δέον ν’ άναστείλωμεν τήν ψυχαγωγίαν μας, διότι βλέπω μω
ρόν έρχόμενον.

Έκ τών τού D’ Israeli..

0 ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΦΙΑΟΜΑΘΕΐΑΣ 
ή

ΟΙ ΧΩΡΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ.
Δράμα πρωτότυπον είς πράξεις τρεις καί είς 

πεζόν λόγον.
ΪΠ Ο Γ· A. Α.

ΠΡΟΣΩΠΑ.

Φ1ΑΟΧΑΡΗΣ, ΠΑΤΡΟΚΛΗΣ, ΕΓΘΥΦΡΩΝ, ΘΡΑΣΥΚΛΗΣ, 
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ, ΚΛΕΙΝΙΑΣ, ΦΑΝΙΑΣ, ΚΛΕΟΧΑΡΗΣ, 
ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΓΔΑΜΙΔΑΙ, ΦΙΛΩΤΑΣ, ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ.

(Άπάντες μαθηταί).

‘Η σκηνή υποτίθεται έν τή μεγάλη αιθούση Ελληνικής 
σχολής.

ΠΡΑΞΙΣ Α'.
Σκηνή πρώτη.

ΦΙΛΟΧΑΡΗΣ καϊ ΠΑΤΡΟΚΛΗΣ.

ΦΙΛ. Χαΐρε, φίλων άριστε.
ΠΑΤ. Άντίχαιρε, φίλτατε Φιλοχάρη.
Φ1Λ. Πρδ καιρού έπεθύμουν νά σ’ εΰρω κατ’ ιδίαν διά νά 

σοί εκμυστηρευθώ μίαν μου ιδέαν, και χαίρω πολύ δτι κατά 

τύχην σ' απαντώ ένταΰθα μόνον, δπου δύναμαι άφόβως νά σοϊ 
κοινολογήσω τά έν τή διανοία μου.

ΠΑΤ. Είμαι έτοιμος, φίλτατέ μοι, ν’ ακούσω τί εινε εκείνο 
τδ όποιον τοσούτον χρόνον διανοείσαι, καθώς λέγεις, καϊ τδ 
οποίον επιθυμείς νά έμπιστευθής είς έμέ τδν επιστήθιου φί- 
λον^σου. Βεβαίως κάτι καλόν θά ήνε καϊ διά τούτο είς έμέ 
ένέκρινες πρώτον νά τδ δ'.ακοινώσης. ’Ελευθέριος λοιπόν] καϊ 
άνευ τού έλαχίστου δισταγμού είπέ δτι έν τώ νφ έχεις καϊ 
θά μ’ εΰρης πρόθυμον, προθυμότατον. Είτε χάριν τινά θέ
λεις νά σοϊ κάμω, είτε βιβλίον νά σοί δανείσω, είτε ώς συμ- 
μελετητήν νά σέ παραλάβω, λέγε καϊ θά μ’εύρης είς δλα 
πρόθυμον. Μέ γνωρίζεις, Φιλοχάρη, καϊ έξ άλλων περιστά
σεων’ γνωρίζεις δτι μεγίστην μου χαράν καϊ ευτυχίαν θεωρώ 
τδ νά κάμω δ,τι δύναμαι καλόν, μάλιστα είς τούς φίλους καϊ 
συμμαθητάς μου.

ΦΙΛ. Ευτυχώς, Πατροκλή, περί κανενδς τοιούτου δέν πρό
κειται σήμερον τουναντίον μάλιστα άπε®άσισα κανενδς τοι- 
ούτου τήν ανάγκην νά μή λάβω είς τδ εξής.

ΠΑΤ. Πώς; τοσούτον λοιπόν ύπερηφανεύθης, ώστε απο
ποιείσαι πάσαν συνδρομήν τών φίλων σου ; Τό κατ’ έμέ άν 
καϊ ή φιλοτιμία μου εινε μεγάλη, περιέρχομαι δμως είς τήν 
ανάγκην ένίοτε ούχϊ μόνον τού διδασκάλου καϊ τών άνωτέρων 
μου τήν βοήθειαν νά έπικαλεσθώ, αλλά καϊ τών συμμαθητών 
μου καϊ σού τού ίδιου τήν συνδρομήν νά ζητήσω, δταν π. χ. 
καταλαμβάνω δτι θά μέ φωτίσης είς τδ μάθημα καλλίτερου.

ΦΙΛ. Όχι, φίλε, δχι’ούτε υπερήφανος έγεινα, ούτε περι- 
φίλαυτος τόσον είμαι, ώστε νά φαντάζωμαι δτι δέν έχω τήν 
ανάγκην κανενός. Πρόκειται περί άλλου σπουδαιοτέρου'πρό
κειται νά μή λάβω πλέον τήν άνάγκην βιβλίων καϊ τών 
τοιούτων.

ΠΑΤ. ΙΙαράδοξον ! μήπως εύρες κανένα θησαυρόν, καϊ προ- 
τίθεσαι νά συγκροτήσης πλουσίαν βιβλιοθήκην ; ή μήπως νο
μίζεις δτι έτελείωσες τά μαθήματα τού σχολείου, καϊ ήδη με
λετάς νά μεταβής είς τά γυμνάσια τής Ελλάδος ή καϊ είς τδ 
πανεπιστήμιον τών ’Αθηνών ;

ΦΙΛ. Ούδέν τοιούτον μελετώ ούδέ συλλογίζομαι.
ΠΑΤ. Τί λοιπόν, τί ; λέγε.
ΦΙΛ. Νά παύσω πλέον, φίλε, τά γράμματα, νά παοαιτήσω 

καϊ βιβλία καϊ σχολεία καϊ δλα; αύτάς τάς φλυαρίας.
ΠΑΤ. Νά παύσης τά γράμματα καϊ νά παραιτήσης τά σχο

λεία ! Καϊ διατί ; καϊ έπειτα νά κάμης τί j
ΦΙΛ. Τδ διατί, καϊ τδτί νά κάμω ούδ έγώ τδ έσυλλογίσθην, 
ΠΑΤ. Μήπως, φίλε μου, ό πατήρ σου άπήτησε τούτο j ή 

μήπως κανείς εχθρός τής παιδείας καϊ τών γραμμάτων σοϊ 
ένεπνευσεν αύτήν τήν έλεθρίαν ιδέαν ;

ΦΙΛ. Ούτε τδ εν, ούτε τδ άλλο’ ό πατήρ μου μάλιστα μεθ’ 
δλας τάς δυσχερείς περιστάσεις αϊτινες τόν περιστοιχίζουν, 
μεθ’ δλην τήν στενοχώριαν του εις τήν διατροφήν πολυμελούς 
οικογένειας, έπιμένει καϊ θέλει νά μάθω περισσότερα γράμ
ματα, καϊ όσον δυνατόν νά τελειοποιηθώ, έπειδή έκεϊνος, λέ-
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γει, έμεινεν αγράμματος, καί αισθάνεται βαρέως τήν στέρη
σή τής παιδείας. Άλλ’ ούτε άλλος τις μοί ένέβαλεν αύτήν 
τήν ιδέαν, ώς υποπτεύεσαι. Τί τά θέλεις, αδελφέ, εγώ μόνος 
αου έκαιχα τήν άπόφασιν. Διότι νά σοί είπω τήν αλήθειαν; 
έβαρύνθην πλέον τά γράμματα, πρωί. εσπέρα μέ τά βιβλία 
ύπδ τήν μάσχάλην έντρέπομαι νά άναβοκαταβαίνω εις το 
σχολείον. Τί; μήπως θά γείνωμεν ημείς φιλόσοφοι η αστρονό
μοι ; μήπως θά γείνωμεν "Ομηροι καί Σωκράται: Τούτο τδ 
βλέπω αδύνατον. * Ελα λοιπόν, σκέφθητι καί σύ καλώς αυτό 
τδ όποιον σοί λέγω, καί ακολούθησαν με εις τήν άπόφασιν. Τι 
ευτυχία, Πατροκλή, νάζώμεν ανεξάρτητοι, νά διασκεδάζωμεν, 
νά παίζωυεν, νά κοιμώμεθα δσον θέλομεν, καί έν γένει νά μή 
εχωμεν κανένα εξεταστήν εις τάς πράξεις μας. Μή διστάζης 
διόλου, ένώθητι μετ’ εμού, άς προσπαθήσωμεν μάλιστα νά 
παοασύοωαεν καί άλλους έχ τών συμμαθητών μας, και τότε 
δέν θά έντρεπώμεθα τούς γονείς μας, ούτε άλλον τινά4 ο ένας 
θά εύοίσκη αφορμήν τδν άλλον καί δλοι θά δικαιολογώμεν τήν 
παραίτησίν μας μέ τήν παραίτησιν τών άλλων. *Ελα  μή συλ

λογίζεσαι, άποκρίνου.
Π AT. Ά ! φίλτατε Φιλοχάρη, άν δέν σ’ (γνώριζα πρδ πολ- 

λού, άν δέν σέ είχα φίλον, ήθελα αύτήν τήν ώραν σοί ειπεϊ τδ 
ποώτον καί ύστατον χαίρ ε*  ήθελα ευθύς διακόψει πάσαν μετά 
σοϋ σχέσιν εις τδ έξης. ’Αλλόκοτος,σατανική ή ιδέα σου αύτη 1 
’Επ’ αλήθειας μόνος ό μισόκαλος διάβολος ήμπόρει νά σοί έμ
πνευση τοιαύτας άποτοοπαίους ιδέας. Απορώ πώς άλλως νά εξ
ηγήσω τδ πράγμα ή ύποθέτων οτι παρεφρόνησες, ή δτι κατε- 
λήφθης άπδ τδ πονηρδν δαιμόνιον τής μισομαθείας καί άφιλοτι-? 
μίας. ’Εγώ, φίλε, έπερίμενα άλλα άπδ σέ*  έπερίμενα νά μοι 
ειπης τί θά κάαωμεν,δταν μετά διετίαν τελειώσωμεν τήν σειράν 
τών ιααθημάτων τού ήμετέρου σχολείου, πού θά τρέξωμεν διά 
νά τελειοποιηθώμεν, μέ ποια μέσα θά κατορθώσωμεν να μαθω- 
μεν επιστήμην τινά. ή μίαν τών ωραίων τεχνών. Ταύτα αν μ’ ε- 
λεγες, ήθελα σ’ επαινέσει καί ζηλεύσει διά τήν πρωτοβουλίαν 
σου. Άλλα τώοα ; . . . . Πλήν ιδού βλέπω ερχόμενον τδν ή- 
μέτερον θρασυκλέα*  άς ζητήσωμεν καί αυτού τήν γνώμην.

ΦΙΑ. Ναί, άς τήν ζητήσωμεν, διότι καί είχα κατά νουν νά 
τω εξηγηθώ τδν σκοπόν μου’ ελπίζω δέ δτι θά τδν εύρω συα- 
φωνότερον, καθ’ δσον μάλιστα ό πατήρ του εινε ενδεής.

Σκηνή δεύτερα.
Οί ανωτέρω καί ό ΘΡΑΣΓΚΑΠΣ

ΠΑΤ. Αδελφέ Θρασυκλή, σπεύσον, δράμε, φίλε, εις βοή- 
θειάν μου’ ό Φιλοχάρης μας ούτος μ’ έστενοχώρησε σήμερον, 
μ’ έπνιξε, κοντεύει νά μέ κάμη νά χάσω τά λογικά μου.

ΘΡ. Τί τρέχει, φίλοι μου 5 πόθεν ή τοσαύτη ζωηρότης εις 
τάς συνδιαλέξεις σας; περί τίνος ζητήματος φιλονεικεϊτε :

ΠΑΤ. Αδελφέ θρασυκλή, άφες πρώτον νά σοί κάμω τινάς 
ερωτήσεις καί έπειτα έξηγούμεθα. Ειπέ μοι, παρακαλώ, τδ φώς 
προτιμάς ή τδ σκότος;

ΘΡ. Παράδοξος έρώτησις! καί έχει αμφιβολίαν ; τδ φώς. 
ΠΑΤ. Τήν ημέραν ή τήν νύκτα ;

ΘΡ. Τήν ημέραν.
ΠΑΤ. Τήν ζωήν ή τδν θάνατον :
ΘΡ. Τήν ζωήν.
ΠΑΤ. ’Ακούεις εσύ; (στρέφεται πρδς τδν Φιλοχάρην) καί ό

μως ό φίλος μα; ούτος προτιμά δλα τά εναντία τούτων.
ΘΡ. Δέν τδ πιστεύω, έκτδς άν τδν υπόθεση τις τρελλόν.
ΠΑΤ. Ναί, ώς τοιούτον καί έγώ τδν υπέθεσα.
ΦΙΑ. Αλλά ποιος, φίλε Πατρόκλεις, σέέμαθεν αυτά τά σο

φίσματα ; Είπα έγώ δτι προτιμώ τδ σκότος καί τήν νύκτα παρά 
τδ ©ώς καί τήν ημέραν ; Άφες καί εμέ νά κάμω άλλας τρεις 
ερωτήσεις πρδς τδν θρασυκλέα, καί έπειτα άς κρίνη καί άς απο

φασίση.
ΠΑΤ. *Εχεις  πάσαν ελευθερίαν, έρώτα.
ΦΙΑ. Σ’ έρωτώ λοιπόν, κύριε θρασυκλή, καί άποκρίθητί 

μοι κατά συνείδησιν. Τήνελευθερίαν προτιμάς ή τήν δουλείαν;
ΘΡ. Ω ! ώ ! τήν ελευθερίαν. Ποτέ ό "Ελλην δέν έπροτί- 

μησε της ελευθερία; τήν άτιμον καί αίσχράν δουλείαν.
ΦΙΑ, Εις τήν φυλακήν θέλει; νά περνάς τάς ώρας τής ζωής 

σου ή εις τδν ανοικτόν τόπον;
ΘΡ. Βεβαίως εις τδν άνοικτδν καί ελεύθερον αέρα.
ΦΙΑ. Τδ ανεξέταστου τών πράξεων σου προκρίνεις, ή την 

αιωνίαν έπίκρισιν καί τούς καθημερινούς ελέγχους ;
ΘΡ. Τδ πρώτον.
ΠΑΤ. Πρόσεχε, Θρασυκλή μου, σ’ έπαγίδευσε μέ τάς άο- 

οίστους ερωτήσεις του.
ΘΡ. Καθώς καί σύ πρότερον μέ τάς ιδικάς σου.
ΠΑΤ. Άλλ’ έγώ δύναμαι νά αναλύσω καί τάς ιδικάς μου 

καί τάς ιδικάς σου’ δύναμαι καί τάς μέν καί τάς δέ νά γενίκεύσω 
ή νά μερικεύσω εις τήν εφαρμογήν, καί τότε, άφούφωτισθή,άς 
άποφανθή ώς διαιτητής απόλυτος ό συμμαθητής μας όπότερος 
ημών έχει υπέρ εαυτού συνηγορούσαν τήν αλήθειαν.

ΘΡ. Αλλά, κύριοι, σεις μέ έφέρατε εις αμηχανίαν, μέ έρ- 
ρίψατε μεταξύ Σκύλλης καί Χαρύβδεως, καί αγνοώ μετά τίνος 
έξ υμών νά συνταχθώ. Καί τδ φώς σου, φίλε Πατροκλή, προτι- 
μώ, καί τήν ελευθερίαν σου,Φιλοχάρη*  καί τδ ίδικόν σου σκότος 
άποστοέφομαι καί τήν ίδικήν σου δουλείαν. Έξηγήθητέ μοι λοι 
πδν σαφώς καί όχι άλληνορ ικώς. διά νά γνωρίζω καί έγώ πώ 

ν απαντήσω.
ΠΑΤ. Δος λοιπδν προσοχήν καί θά έννοήσης καλώς καί τών 

ίόικών μου ερωτήσεων τήν έννοιαν, καί τών σοφισμάτων τούτου 
τήν απατηλήν σημασίαν. ‘Ο κύριο; ούτος, φίλε, άπεφάσισε 
νά ρίψη σύξυλα κάτω καί γράαματα καί βιβλία * άπεφάσισε νά 
παραιτηθή τού σχολείου, καί νά κάμη τί; ούτε αύτδς ο ίδιος 
γνωρίζει. Μέ άλλας λέξεις άπεφάσισε νά μείνη ήμιμαθής, ή όρ- 
θότεοον είπεΐν, παντάπασιν αμαθής, διότι ή ήμιμάθεια εινε 
χειροτέρα τής άμαθείας. *Εχω  λοιπδν δίκαιον νά λέγω δτι δ κύ
ριο; ούτος έπροτίμησε τδ σκότος παρά τδ φώς καί τήν νύκτα 
παρά τήν ημέραν ; Η τί μεγαλείτερον σκοτος παρά τδ σκότος 
τού νοός *,  ή τί ζοφερωτέρα νύξ παρά τήν άγνοιαν τών πραγμά
των τού κόσμου; *0  ! άνεξήγητον, ακατάληπτου, νέος εις τοι- 

αύτην ηλικίαν, ζών έν τοιαύτη έποχή καί μαθητής μάλιστα 
σχολείου νά προτιμά παρά τήν παιδείαν, τήν ώραίαν κόρην τού 
ουρανού, τδ άγλαδν τέκνον τού ήλίου τήν αίσχράν αμάθειαν, 
τδ δυσειοές γέννημα τού ζοφερού Αδου, τδ έκτρωμα τού Ταρ- 
τάρου. ’Εννοείς ήδη τί σημαίνουσιν ή ελευθερία καί ή δουλεία 
τού κυρίου, ή φυλακή καί ό ανοικτός τόπος του.

ΘΡ. Ναί, τώρα ένόησα τά πάντα*  καί λυπούμαι πολύ, φίλε, 
δτι συνέλαβες τοιαύτην καταχθόνιον ιδέαν καί έτόλμησας μάλι
στα νά τήν έκστομίσης καί εις άλλον.

ΠΑΤ. ’Όχι μόνον τούτο, άλλ’ έφαντάσθη ό κύριος, τδ γε- 
λοιωδέστατον πάντων, καί έμέ νάκάμη προσήλυτου τού.

ΘΡ. Άκουσον λοιπόν, άγαπητέ*  άν δουλείαν έννοής τήν εις 
τούς διδασκάλους ύπακοήν καί εύπείθειαν, προτιμώ μυριάκις τήν 
δουλείαν ταύτην άπδ τήν ελευθερίαν σου.’Άν φυλακήν έννοής το 
σχολείον καί ανοικτόν τόπον τούς δρόμους καί τά καφενεία, ά- 
πειράκις προτιμοτέρα μοί εινε ή φυλακή αύτη άπδ τδν άνοικτό- 
καρδόν σου άέρα.

ΠΑΤ. Εύγε, εύγε!

ΘΡ. Καί αν έλέγχους καί επικρίσεις καί κατακρίσεις καθη
μερινά; έννοής τάς άδιαλείπτους προτροπάς καί νουθεσίας, έστω 
καί έπιπλήξείς τών διδασκάλων, τάς οποίας χάριν τής ιδίας η
μών προόδου καί βελτιώσεως μάς άποτείνουσιν, ώ! οί έλεγχοι 
ουτοιμοι εινε ασυγκρίτω τω λόγω άσπαστότεροι παρά τήν άνε- 
ξέταστον καί παραλελυμένην διαγωγήν τών χυδαίων καί άνα- 
γώγων παίόων καί τών μαγκών τών τριόδων. Άν ταύτα έννοής 
άν ούτω κρίνης, έγώ αποτάσσομαι τφ Σατανά (φεύγει μακράν) 
και συντάσσομαι τω Χοιστφ, τώ δοτήοι τών φώτων.

ΠΑΤ. Εύγε καί ύπέρ^υγε διά τά φρονήματα σου !

ΦΙΑ. Στάσου δά σύ κύριε*  (πρός τδν θρασυκλέα). Εις 
έσέ δέν αρμόζει νά όμιλής κατ’ αυτόν τδν τρόπον. ‘ Ημείς εί- 
μεθα πτωχοί, καί ούτε καιρόν, ούτε μέσα έχομεν νά σπουδά- 
ζωμεν εως νά γείνωμεν φιλόσοφοι.

ΘΡΑΣ. Είμεθα πτωχοί; καί τί μέ τούτο; Πού ηχούσες έσύ, 
ή ποιος νόμος διατάσσει, πολιτικός ή θρησκευτικός, μόνοι οί 
πλούσιοι νά έκπαιδεύωνται, δχι δέ καί οί πτωχοί ; Οταν ό 
Προφητάναξ Δαβίδ φωνάζει Δράξασθε παιδείας, 
τδ λέγει άράγε διά τούς πλουσίους μόνον ή βι’ δλους έν γένει 
τούς ανθρώπους καί πτωχούς καί πλουσίους ; Δέν έχοαεν και
ρόν ; Καί ποιος άλλος καιρός καταλληλότερος πρδς σπουδήν 
παρά ο ιδικός μας ; 'Όλοι διατρέχομεν τήν παιδικήν ή έφη
βον ηλικίαν, καθ’ ήν χ?έος έχομεν ίερδν νά άναπτύξωμεν τά; 

Οιανοητικά; μας δυνάμεις, νά ρυθμίσωμεν τά ήθη μας, νά έκ- 
μάθωμεν καλώς τήν μητρικήν μας γλώσσαν καί ν’ άποκτή- 
σωμεν τάς άπολύτως άναγκαίας γνώσεις, δι’ ών νά γείνωμεν 
ικανοί νά μετέλθωμεν εις τδν αρμόδιον καιρόν έντίμως και 
επιτυχώς τέχνην τινά ή βιοποριστικόν επιτήδευμα. Καί τί 
φρονείς ήδη δτι είσαι ικανός νά έπιχειρισθής; ποιον έργον ; 
ποιαν τέχνην ; ποιον επάγγελμα :

Σκηνή τρίτη.

ΕΓΘΥΦΡΩΝ καί οί ανωτέρω.

ΕΓΘ. Αδελφέ θρασυκλή, τί έχεις ;^μέ ποιον μαλλόνεις: 
Σάς βλέπω παρατεταγμένους ώ; εις πόλεμον, αλλά πόλεμον 
ανίσον*  δύο εναντίον ενός.

ΘΡΑΣ. Μή πλησιάζης εκείνον*  έλθέ μεθ’ ημών, λάβε τδ 
μέρος μας.

ΕΓΘ. Οχι, θά λάβω τδ μέρος τού άσθνεστέοου’ καί ό η
θικός καί ό φυσικός νόμος διατάσσει νά βοηθώμεν τδν άσθένέ- 
στερον. Ούτω τουλάχιστον θά γείνωμεν ισόπαλοι, καί άν μάς 
νικήσητε τούς δύο, ή νίκη σας θά ήνε ένδοξοτέοα, παοά έάν 
ενικάτε ούο τδν ενα.

ΦΙΑ. Ναί, Εύθύφρον, έσο μετ’ έμού*  διότι οί δύο ούτοι 
μου εκοψο.ν καί τήν φωνήν καί τήν πνοήν.

ΠΑΤ. Οχι, δχι, ούδέ νά τδν πλησιάσης*  πάσχει άπδ κολ
λητικήν νόσον.

ΘΡ. Πάσχει άπδ χολέραν ;
ΦΙΑ. Ψεύόονται, μέ συκοΦαντούσι.
ΘΡ. Ναί, άπδ χολέραν ηθικήν, τής οποίας τδ μόλυσρα έάν 

μεταδοθή, φχοντο καί σχολεία καί διδάσκαλοι καί μαθηταί.
ΕΓΘ. Άλλα πρδς τής ιερά; ήμών φιλίας, φωτίσατέμε, 

είπατέ μοι περί τίνος πρόκειται, περί ΐτίνος φιλονεικεϊτε τόσον 
πεισματωδώς ;

ΦΙΑ. Τίποτε σχεδόν, περί ονου σκιάς. Ιδού, Εύθύφοον 
είπα τάχα μήπως εινε καλόν νά παύσωμεν πλέον τά μαθή
ματα καί νά αρχίσωμεν ό καθείς μας έν έρνον, διότι ή παι
δεία καί πόνου πολλού καί χρόνου μακρού καί δαπάνης ου 
σμικράς καί τύχης δείται λαμπρά;, καθώς λέγει ορθώς ό 
Λουκιανός.

θΡ· Οχι,κύριε,αυτά δέν τά λέγει ό Λουκιανός,άλλα ό καθώς 
έσυ στενοκέφαλος πατήρ τού Λουκιανού καί οί όμόφρονές του. 
Διότι αν εφρονει ούτως ό Λουκιανός, δέν ήθελε χτυπήσει κάτω 
τα σφυριά καί τήν σκυτάλην τού πετοοκόπου θείου του, καί 
οεν ηθελεν αφοσιωθή όλως εις τήν φιλοσοφίαν χαίγείνει ό μέγας 
καί περίδοξος Λουκιανός.

ΠΑΤ. Καί έπειτα αυτά είπες, πανούργε ; Καί δέν μοί έλε
γες οτι έβαρύνθης πλέον περιφέρων τά βιβλία ύπδ τήν μασχά
λην,οτι αηοίασας τήν φυλακήν τού σχολείου καί δτι έζήλευσας 
τήν τύχην τών σοκακοπαίδων τού χωρίου;

ΘΡ. Καί δέν είπες εις έμέ, δύστηνε, δτι οί πτωχοί δέν πρέ
πει νά σπουδάζωσι, διότι δέν έχουσι καιρόν καί μέσα; Ακούεις 
εκεί, Εύθύφρον; μέσα δέν έχουσι; καί τί μέσα απαιτούνται, διά 
νά γείνη τις χρηστός πολίτης, ευσεβής Χριστιανός καί τίμιος 
άνθρωπος ; Τί μέσα άπαιτούνται, διά νά γείνη τις ικανός καί 
εαυτόν νά ώφελήση καί τήν πατρίδα του νά τιμήση ; Μή δέν έ
χομεν Δημογεροντίαν καί ’Εφορίαν φιλόμουσον κα'/φιλόκαλον ; 
Μή δέν έχομεν γονείς φιλόστοργους καί διψώντας τήν ποοκοπήν 
τών τέκνων των ; Μή δέν έχομεν διδασκάλους ικανούς καί έπι- 
μελεστάτουςΕπειτα, κύρ Φιλοχάρη, ποια μέσα είχον τόσοι
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ΕΥΘ. Άκούσατέ με, φίλοι’ τί λέγει τό ιερόν Ευαγγελιόν 
μας · Καί έβδομηκοντάκις έπτά άν πταίση ό αδελφός μας, πά
λιν χρεωστούμεν νά τόν συγχωρώμεν. Καί ημείς πριν κατα- 
δικάσωμεν τόν Φιλοχάρην, άς προσπαθήσωμεν πρώτον νά τόν 
σώσωμεν. Εινε συμμαθητής μας, φίλος μας, αδελφός μας. 
Άφ’ ετέρου γινώσκετε δτι ή ηλικία μα ς εινε λίαν εΰόλισθο; 
καί εύαπάτητος. Τί παράδοξον λοιπόν άν καί ούτος έξηπατήθη 
παρ’ άλλου τινός Τί παράδοξον ή δυσκολία τίνος μαθήματος, 
μάλιστα τής γεωμετρίας καί τοΰ συντακτικού να τόν εκαμε νά 
φοβηθή τά γράμματα ; "Ας δοκιμάσωμεν λοιπόν νά τόν έξαγά- 
γωμεν τή; απάτης' άς τόν ύποβοηθησωμεν εις τάς μελετάς .ου, 
χωρίς νά τού έγγίσωμεν τήν φιλοτιμίαν. Καί οτι εχει ακόμη 
φιλοτιμίαν, αρκεί νά συλλογισθήτε δτι έντρέπεται νά παραί
τηση μόνος τό σχολεΐον, κα'ι διά τούτο προσπαθεί νά εύρη καί 
άλλους οπαδούς. Ό πα-τάπασιν αφιλότιμος εινε καί αναίσχυν
τος καίούδόλως φροντίζει περί ψόγου καί κατηγορίας τώνάλλων.

ΠΑΤ. Έστω· άς μεταχειρισθώμεν πρώτον αύτά τά μέσα καί 
συγχρόνως άς εΐδοποιήσωμεν τόν πατέρα του καί τόν διδάσκα

λον, διά νά τόν συμβουλευση έκαστος όπως γίνωσκει.
ΘΡ. Καί άς προλάβωμεν ακόμη μή τις τών συμμαθητών 

μας παρασυρθή άπό τάς στρεβλάς του ιδέας. Γινώσκετε οτι το 
κακόν γρήγορα ευρίσκει μιμητάς. "Ας προδιαθέσωμεν λοιπόν α- 
παντας, καί άπαντες άπό κοινού συνασπισθέντες έν μυστική ε
ταιρία άς τόν άποφεύγωμεν ώς τόν Παρίαν οί ’Ινδοί.

ΕΥΘ. Εκαστος ημών λοιπόν άς ένεργήση δ,τι εΐνε τήςδυ- 
νάμεώς του πρός σωτηρίαν τού φίλου. Αύριον δέλίαν πρωί συν- 
ερχόμεθα ενταύθα καί συνεννοούμεθα διά τά περαιτέρω. Τώρα, 
προσεγγιζούσης τής ώρας τού μαθήματος, άς δοθώμεν εις τήν 

μελέτην.
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ Α’. ΠΡΑΞΕΩΣ.

'Έν τφ βάθει τής αιθούσης άκούεται άδόμενον τό παρά πό- 

δας ασμάτιον).

'Εως πότε, Πατρίς μουφιλτάτη, 
"Εως πότε αμάθεια οΐκτρά 

Τήν ποός δόξαν οδόν νά μάς φράττη 
Καί πρός πάντα τά άλλα καλά !

Άλ.λαχού ή παιδεία άκμάζει.
’Αλλαχού αί ’πιστήμαι ανθούν 

Τήν πατρίδα μας μόνον σκεπάζει 
Βαοβαρότης καί σκότος διπλούν.

Νοός σκότος, ηθών βαρβαροτη; 
Βασιλεύει εις ταύτην τήν γήν, 

Καί τών δύο γενών ή νεοτης 
’Αγνοεί τού φωτός τήν 'πηγήν.

‘Ως αύξάνει τό άνθος’ς τά όρη [ .
Αυτομάτως καί άνευ σκοπού,

Παρομοίως ό παΐς καί ή κόρη 
Ζή ενταύθα ως είδος φυτου.

μεγάλοι καί περίδοξοι άνδρες τής αρχαιότητας - ‘Ο Δημοσθένης 
έζεΐνος, τόν όποιον έτρεμε κα'ι αΰτδς 0 Μακεδών Φίλιππος δεν 
ήτο υιός μαχαιροποιοΰ ; ‘Ο μέγας φιλόσοφος Σωκράτης δεν ητο 
υιός λιθοξόου και μαίας , δηλ. ενός πετρά καί μιάς μαμής ; Ό 
Κλεάνθης, καθώς και σύ τό έμαθες, ένεκα τή; ένδείαςτου δέν ήν- 

τλει νερόν εις τούς κήπους τήν νύκτα διά νά πορίζηται τα προς 
τό ζήν και νά μή έμπο δίζηται τήν ήμέραν άπό τά μαθήματα 
του ; Τίς έξ ημών έφθασεν εις τήν κατάστασιν αυτού τού ανθρώ
που ; Καί τολμώμεν ακόμη νά προφασιζώμεθα δτι δεν εχομεν 
καιρόν κα'ι μέσα; Επιμέλεια, Φιλοχάρη, φιλοπονία, φιλομά- 
θεια, ζήλος, ιδού τίνων έχει ανάγκην ό μαθητής διά νά τελειο
ποιηθώ εις τά μαθή ματά.του’ πάντα τ’ άλλλα εινε λόγοι κενοί 
κα'ι προφάσεις γελοϊαι: Τί λέγετε, κύριοι, δέν έχει οΰτω το 

πράγμα;
Π AT. Βεβαιότατα ούτως έχει.
ΕΓΘ. Καί έγώχερσί τε ποσί τ: έπικυρώ τούς λογους σου. 

’Αλλά (στρεφόμενος πρός τόν Φιλοχάρη) έκ τής σιωπής καί της 
σκυθρωπότητός σου, αγαθέ μου Φιλοχάρη, συμπεραίνω δτι κα
τέστη; ένοχος μεγάλου έγκλήματο;' καί έάν ακόμη έπιμένης 
εις τήν δλεθρίαν ταύτην ιδέαν, φεύγω καί έγώ άπό πλησίον 

σου και διά παντός άποφεύγω τήν συναναστροφήν σου.
Φ1Α. Νάσάςείπώ, κύριοι, καθένας έχει τήν ιδέαν του, τό 

φρόνημά του- Έγώ, μεθ’ δσα καί αν λέγετε, θεωρώ τήν ιδικήν 
μου ιδέαν ώς ορθήν καί μά τήν άλήθειαν, μ’ έστενοχωρησατε 
πολύ μέ τάς μωρολογίας σας. Έγώ θά κάμω ένα γϋρον,_εωςνά 
ελθγΐ ή ώρα τού μαθήματος. Ελπίζω δέ αύριον νά σάς ευρώ 
πρφοτέρους καί συμφώνους μέ τήν γνώμην μου. Άλλ’ δτι θα 
ευρώ οπαδούς καί όμόφρονας μου πολλούς σάς τό έγγυώμαι. ‘Υ

γιαίνετε ! (εξέρχεται).
ΠΑΤ. Κατευόδιόν σου !
ΕΥΘ. Ό Θεός νά σέ φωτίση εις τό καλόν !
ΘΡ. ’Έρρε εις κόρακας, άθλιε.

Σκηνή τέτάρτη.
Οί τρεις άνωτέρω.

ΕΥΘ. Φίλε Θοασυκλή, μή, παρακαλώ, συναρπάζεσαι τό
σον. Έγώ οΐκτείρω τωόντι έκεϊνον διά τήν πλάνην του, πλήν 
καί εσάς δέν μακαρίζω, βλέπων μέ πόσην πικρίαν καί δριμύτητα 
τόν έλέγγετε καί τόν ονειδίζετε. "Αμα τόν ηχούσατε προτείνοντα 
τοιαΰτα, έπρεπε νά γελάσητε καί έπειτα νά τφ στρέψητε τά 
νώτα καί μηδέ γρύ νά τώ άποκριθήτε. Τούτο ήθελε τον κάμει 
νά δαγκασθή καί έντραπή περισσότερον, καί ίσως θά τόν έβλέ- 

πετε μετανοούντα καί άλάσσοντα φρόνημα.
ΠΑΤ. ’Αλλά δέν τόν ηχούσε; μέ πόσην αδιαφορίαν , με πό

σην περιφρόνησήν ωμίλει περί παιδείας καί σχολείων ;
ΘΡ. "Αν τόν ήκουες, καί σύ ό φλεγματικός καί απαθής, μά 

τήν άλήθειαν, ήθελες θυμώσει καί έρεθισθή. Τί 5 προσήλυ
τους τής άμελείας καί άφιλομουσίας του νά μάς καμη , Προ
παγάνδαν λειποτακτών νά στήση έν πληρει μεσημβρία με
ταξύ τών συμμαθητών μας · Μα τόν ’Απόλλωνα και τας Μου- 
σας αύττ^ν στ’.νρήν θά τού διερρτ,γνυον το χρανίον.·

ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ.

Σκηνή πρώτη.

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ, ΚΛΕΙΝ1ΑΣ, ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ, ΦΙΛΩΤΑΣ, 

ΚΛΕΟΧΑΡΗΣ, ΦΑΝΙΑΣ καί άλλοι μαθηταί.

ΑΡΙΣΤ. Άφετε διά μίαν στιγμήν τά βιβλία, καί άκού
σατέ με παρακαλώ. Σάς βεβαιώ, άδελφοί, ότι ψες δι’ δλης 
τής νυκτός δέν έκάλυψα τούς οφθαλμούς συλλογιζόμενος οσα 
ό διδάσκαλος μάς είπεν εις τό μάθημα τής ιστορίας.

ΚΛΕΙΝ. Τφόντι καί έγώ χθές εύχαριστήθην πολύ άπό τό 
μάθημα τούτο.

ΦΑΝ' Καί πότε ή ιστορία δέν εΐνε τερπνή ;
ΑΘΗΝΟΔ. ’Αλλ’ ή έννοια τού ιοίλου μας ’Αριστοβούλου, 

άν δέν άπατώμαι, δέν εΐνε δτι ή ιστορία εΐνε τερπνή καί ω
φέλιμος. ’Εννοεί ίσως τούς λόγους, τούς οποίους ό διδάσκαλος 
είπε κατά τών προδοτών, κατά τών μισοκάλων καί εχθρών 
τής παιδείας, καί έν γένει κατ’ εκείνων οΐιίνε; γίνονται πα
ραίτιοι νά όπισθοδρομώσι τά καλά.

ΑΡΙΣΤ. Εύγε, ’Αθηνόδωρε, έμάντευσες τήν ιδέαν μου. 
Ναί, αύτά έννοώ. Δέν ένθυμεΐσθε μέ πόσον πάθος ώμίλει : 
πώς μετέφερε τήν ύπόθεσιν ςΐς τούς μαθητάς j πώς ήλεγχεν 
εκείνους οΐτινες γίνονται σκάνδαλον εις τούς άλλους, καί διά 
τής άμελείας και κακής διαγωγής των παρεμποδίζουσι τήν 
πρόοδον τού σχολείου ; Καθώς, έλεγεν, ό ρίψασπις καί λει- 
ποτάκτης στρατιώτης καταστρέφει τά σχέδια τού στρατηγού 
καί γίνεται πολλάκις αίτιος τής ήττης, τοιουτοτρόπως καί ό 
αμελή; καί φυγόπονος μαθητής ματαιόνει τούς κόπους τοΰ δι
δασκάλου, καί διά τής άτάκτου σπουδής του όχι μόνον τόν ε
αυτόν του βλάπτει, άλλά καί τούς συμμαθητάς του συμπα- 
ρασύρει εις τήν άμέλειαν καίάταξίαν. Έπ’άληθείας, φίλοι, 
ολονυκτίς έσυλλογιζόμην μήπως ένόει έμέ ώς τοιούτον.

ΚΛΕΟΧ. Ναί, τότε καί έγώ έξηροκοκκίνιζα άπό εντροπήν, 
καθ δσον μάλιστα μοί έφαίνετο οτι άπέτεινε πρός έμέ τούς 
λόγους εκείνους,

ΑΡΙΣΤ. Τίς λοιπόν έξ ημών εΐνε ό τοιούτος μαθητή; ;
ΚΛΕΙΝ. Έγώ τουλάχιστον δέν είμαι, ούδέ θέλω νά ήμαι 

τοιούτος.
ΦΙΛΩΤ. Καί έγώ ωσαύτως.
ΑΘΠΝΟΔ. Καί έγώ.
ΦΑΝ. Καί έγώ' διότι άν ενίοτε κάμνω άπουσίας, τάς κά- 

μνω έξ άνάγκης καί κατ’ έντολήν τού πατρός μου.
ΑΡΙΣΤ- Είθε, φίλοι, κανείς έξ ήμών νά μή φωραθή ών 

τοιούτος. Εγώ προτιμώ τόν θάνατον παρά νά ονομασθώ λει- 
ποτάκτης καί άμελής.

Σκηνή β’.

Οί άνωτέρω καί ΕΥΘΥΦΡΩΝ, ΠΑΤΡΟΚΑΗΣ, ΘΡΑΣΓΚΛΗΣ. 
ΘΡΑΣ. (μυστικώς πρός τούς δύω). Βλέπω σήμερον καί

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Α. Τεύχος If ’.

μάς έπρόλαβαν οί άλλοι· άράγε εΐνε κατηχημένοι είς τήνύπό- 

θεσιν ;
ΠΑΤΡ. Καί άν δέν ήνε, πρέπει νά τούς κατηχήσωμεν.
ΕΥΘ- Χαίρετε, Κύριοι.
ΟΑΟΙ. Άντιχαίρετε καί υμείς.
ΕΥΘ. ’Αλλά μή διακόπτετε, παρακαλώ, τήν ομιλίαν σας. 

Περί τίνος έκάμνετε λόγον ; Τί ; μήπως έσυνεννοεϊσθε διά 
κανέν παιγνίδιον ; διά κανέν κυνήγιον κοσσύφων ; Μή τό 
κρύπτετε καί εις ήμάς.

ΑΡΙΣΤ. Τί μάς νομίζετε, κύριε Εύθύφρων ; Μά; προσ
βάλλετε μέ τού; λόγους σας. ’Ηξεύρομεν καί ημείς δτι καιρός 
παντί πράγματι. Τώρα είναι καιρό; μελέτη;.

ΕΓΘ. Σάς ζητώ συγγνώμην’ πλήν τά βιβλία δέν’μελετώσι 
μόνα έπί τού βάθρου.

ΠΑΤΡ. "Ε, λοιπόν κύριοι έν συντόμφ" περί τίνο; έκρυ- 
φομιλεΐτε ·, Βέβαια δέν θά μάς τό κρύψητε ώς τίμιοι καί φι
λαλήθεις άνθρωποι, άν ό λόγος ήτο περί τίνος σπουδαίου 
ει δέ μή, κάτι θά έμαγειρεύετε αυτού.

ΘΡΑΣ. Εμπρός, κύριοι, όμιλεΐτε, διότι δέν εχομεν καιρόν 
νά χάνωμεν.

’ΑΡΙΣΤ. ’Αφού εΐσθε τόσον περίεργοι, ιδού' έσχολ.ιάζαμεν 
τό χθεσινόν μάθημα τή; ‘Ιστορία;. Τί εΐχεν, έλέγαμεν,. ό δι
δάσκαλος καί κατεφέρετο τόσον πικρώ; κατά τών μαθητών 5 Μέ 
ποιον τά είχε ; Τίς μεταξύ ήμών εΐνε τό σκάνδαλον τού 
σχολείου ; Ένθυμεΐσθε τί είπε ; Καθώς, λέγει, εις πάσαν 
κοινωνίαν εύρίσκονται άνθρωποι ραδιούργοι καί κακόβουλοι, οΐ
τινες πάντα λ.ίθον κινούσι διά νά μή κρατύνωνται, μηδέ νά 
προοδεύωσι τά καλά’ τοιουτοτρόπως καί μαθηταί τοιούτοι εύ
ρίσκονται, οΐτινες είτε έκ φύσεως, είτε έκ κακή; ανατροφή; 
καί διαθέσεω; ψυχραίνουσι τόν πρός τήν παιδείαν ζήλον τών 
άλλων, και διά τοϋ κακού αυτών παραδείγματος τούς καθι- 
στώσιν αμελείς, αφιλότιμους καί δύστροπούς.

ΘΡΑΣ. Τφόντι, ’Αριστόβουλε, οί τοιούτοι μαθηταί εΐνε 
ολέθριοι! είς τό σχολεΐον καί εις τήν κοινωνίαν αυτήν, τής ό
ποια; μέλλουσί ποτέ νά γείνωσι μέλη, θ’ άποβώσιν έτι ολεθρι- 
ώτεροι.

ΠΑΤΡ. Καί ψεύμα εΐνε τούτο ;
ΟΛΟΙ. Αληθές, άληθέστατον.
ΘΡΑΣ. Καί δμως, κύριοι, υπάρχει μεταξύ μα; τοιούτος 

μαθητής, λ.ειποτάκτης, προδότη; τών ίερωτέρων χρεών.
ΟΛΟΙ. Μεταξύμας ! . . . προδότης ! . . .
ΘΡΑΣ.) Ναί μεταξύμας εΐνε ό προδότης. Διότι πώς θά 

ονομάσω έκεϊνον, δστις προδίδει τήν θέσιν τοϋ μαθητού, ζητεί 
άνευ λ.όγου, άνευ τής συγκαταθέσεω; τών γονέων του νά οια- 
κόώη τήν σειράν τών μαθημάτων του, καί τό χείριστον, προσ
παθεί νά συμπαρασύρη καί άλλου; εις τήν λειποταξίαν ;

ΑΘΗΝΟΔ. Καί πιστεύει; δτι υπάρχει τι; τόσον άφρων καί 
απονενοημένο; ώστε νά τόν άκολουθήση ;

ΘΡΑΣ. Καί άν ύπάρχη, ήμεϊ; πρέπει νά λάβωμεν δλα τά 
μέτρα διά νά σταματήσωμεν τό κακόν,

5.
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ΠΑΤΡ. Και έλάβαμεν άχρι τοΰδε ικανά. Νομίζετε ότι ό 
δ.δ 'σχαλος χωρίς λόγον έκαμε χθες έχείνην τήν παρέκβασιν 
είς τδ αάθημα : Καί δέν είδετε πώς άπετείνετο πάντοτε προς 
εκείνον ;

ΚΛΕΟΧ. Κα'ι έγώ ό δυστυχής ένόμιζα δτι είς έμέ τά έλεγε.
ΠΑΤΡ. Ό πατήρ μου λεπτομερώς άνήγγειλεν είς τδν δι

δάσκαλον τά συμβαίνοντα.
ΕΓΘΓΦ. Καί ό ίδιχός μου πατήρ λαβών τόν ίδιον κατά μό- 

νας τδν έσυμβούλευσε, κα'ι έγώ ωσαύτως τφ ύπεσχέθην δτι θά 
τόν βοηθώ είς τάς μελετάς του, έάν θέλτρ, κα'ι κάπως τδν είδα 
μαλακώτερον.

ΘΡΑΣ. Μή πιστεύης, Εύθύφρον’ εινε πανούργος. Τό κα- 
θ’ήμά; πρέπει νά λάβωμεν μέτρα αυστηρά κατά τής κολλητι
κής ταύτης ψώρας, Έγώ προτείνω δλοι έδώ ώς εΐμεθα νά 
διοργανίσωμεν μίαν συνωμοσίαν χατά τοϋ αντάρτου τούτου χαΐ 
.... ’Αλλά βλέπω έρχομένους τούς αδελφούς Εύδαμίδας. 
’Ελάτε, κύριοι, τρέξετε, πρόκειται μέγας κα'ι ένδοξος άγων, 
αγών περ'ι τών δλων.

Σκηνή τρίτη.

Οί δύο ΕΓΔΑΜΙΔΑΙ καί οί ανωτέρω.

Α’. ΕϊΔ. Είς τάς διαταγάς σας, φίλε θρασυκλή’ τί προβά
ζετε ;

Κ. ΕΓΔ. Bonjour, mes camarades.
ΠΑΤΡ. Bonjour, mon cher ami.
ΚΛΕΙΝ. Νά σου δά κα'ι ένας Φραντσέζος. Πότε μάς ήλθες 

άπδ τήν Γαλλίαν ;
ΚΛΕΟΧ. Λείπετε πολύν καιρόν άπδ τούς Παρισίους, Mon

sieur ; Εϊδετε τδν αΰτοκράτορα, ή έλειπεν είς τά λουτρά ;
ΚΛΕΙΝ. "Αν δ μέγας αύτοκράτωρ έλειπεν, ό μικρός δμως 

θά ?το έχει. "Ισως καί έκυνηγήσατε όμοΰ εις τήν Κομπιένην.
Β . ΕΓΔ. Καλά, κύριοι, περιγελάτε σείς, διότι ομιλώ 

γαλλικά, χωρίς νά τά μάθω καλά. Προσμένετε σείς πρώτον 
νά μάθητε καλά χα'ι έπειτα νά όμιλήσητε. Καλοί σχολαστι
κοί θ ι ήσθε ’ ή μήπως έλησμονήσατε τδν σχολαστικόν δστις 
ώρκίσθη νά μή έγγίση τόν πόδα του είς τδ νερόν, έάν δέν 
μάθη πρώτον νά κολυμβά.

ΚΛΕΟΧ. ’Ηξεύρετε κα'ι άλλα νά μάς είπήτε ; ή έτελείω- 
σαν τά βραντσέζικά σας ;

ΚΛΕΙΝ. Αυτά τά ήξευρα καί έγώ.
Β . ΕΓΔ. Μάλιστα. Comment vous portez-vous 

monsieur Patrocle ?
ΠΑΤΡ. Tres bien, je vous remercie.
A . ΕΓΔ. Άφετε, κύριοι, τάς άστειότητας, καί ίδωμεν 

ποία ΰπόθεσις σάς συνήθροισε σήμερον τόσον πρωί·
ΘΡ. Μία συνωμοσία.
Α’. ΕΓΔ. Συνωμοσία! έγώ παρουσιάζομαι ώς ' Αρμόδιος.
Bf. ΕΓΔ. Καί έγώ γίνομαι’Αριστογείτων.

Έν μύρτου κλαδί τδ ξίφος φορήσω 
"Ωσπερ Αρμόδιος χ’ ’Αριστογείτων

Ό :ε τδν τύραννον χτανέτην 
’Ισονόμους τ’ Άθάνας έποιησάτην.

Α . ΕΓΔ. ’Αλλά πού ό τύραννος ; πού δ Ιππίας ;
Β . ΕΓΔ. Πού ό "Ιππαρχος ;
ΘΡ. Εύγε I εύγε ! χειροκροτήσατε κύριοι (δλοι χειροκρο

τούν) τοιούτους πολίτας περιμένει νά ίδη ή πατρίς έξερχομέ- 
νους έκ τών σχολείων.

ΕΓΘ. ’Αλλά σταθήτε, παράφοροι" έδώ δέν πρόκειται περί 
συνωμοσίας κατά τυράννων. Πρόκειται νά εύρωμεν τδν χαταλ- 
ληλότερον τρόπον πρδ; σωφρονισμόν ένδς συμμαθητού μας, 
πρδς έπανόρθωσιν ένδς πεπτωκότος άδελφού μας. Μή χάμνετε 
λοιπόν τόσον πάταγον.

βΤ. ΕΓΔ. Έστω, κύριοι, καί ό άδελφός μου αυτός. Μά 
τούς έν Μαραθώνι καί Σαλαμϊνι άγωνισαμένους, έάν φωραθή 
προδότης τής π ατρίδος, έχθρδς τής παιδείας καί τής προόδου 
μας, δέν θά διστάσω μέ τάς ιδίας μου χεΐρας νά τδν ποτίσω τδ 
κώνειον.

ΠΑΤ. Άκούσατέ με, κύριοι’ έγώ ούτε τήν μεγάλην επιεί
κειαν καί μετριότητα τού Εύθύφρονος συμμερίζομαι, ούτε τού 
θρασυκλέους καί τού μικρού Εύδαμίδου τήν παραφοράν καί 
κατεσπευσμένην άπόφασιν έγχρίνω. Τήν γνώμην μου δέν θέλω 
νά έπιβάλω είς άλλον’ είμαι δημοκράτης, διότι είς τά γράμ
ματα έπικρατεΐ τδ δημοκρατικόν πολίτευμα, καί μεταξύ τών 
μαθητών πρέπει νά βασιλεύς ή ίσότης. Προτείνω λοιπόν πρώ
τον νά συνδεθώμεν δλοι δι’ Ιερού δρκου, ώστε κανείς νά μή 
άκολουθήση τδν λειποτάκτην καί ρίψασπιν.

ΑΡ1ΣΤ. ’Αλλά τίς ούτος » δέν πρέπει νά γνωρίζωμεν καί 
ημείς τδ δνομά του >

ΠΑΤΡ. ‘Ο Φιλοχάρής.
ΟΛΟΙ (μετ’ απορίας). ‘Ο Φιλοχάρη; ! !
ΑΘΗΝ. Άλλ’ εκείνος ήτο έπιμελή; χσί άπδ πολλούς έξ 

ήμών χαλλίτερον έμάνθανε τδ μάθημα.
ΘΡΑΣ. Άδιάφορον τί ήτο’ κύτταξε σήμερον τί εινε.
ΠΑΤΡ. Προτείνω λοιπόν νά όρκισθώμεν’ (ύψοΰσι τάς χει

ρ ας δλοι) « Έν δνόματι τής φιλτάτης ήμών πατρίδας καί τής 
» ίεράς παιδείας όρχιζόμεθα δτι ούδείς έξ ήμών δέν θά μιμηθή 
» τδν Φιλοχάρη είς τδν σκοπόν του, ουδέ θά δώση προσο- 
» χήν είς τούς λόγους του. »

ΟΛΟΙ. Όρκιζόμεθα.
ΠΑΤΡ. Δεύτερον προτείνω νά συστήσωμεν διχαστήριον καί 

νά δικάσωμεν αύτόν’ οποίαν δέ ποινήν έπιβάλη αύτφ ή πλει- 
οψηφία, έχείνη νά έφαρμοσθή. Τί λέγετε ; εισθε σύμφωνα ;

ΟΛΟΙ. Συμφωνότατοι.
ΘΡΑΣ. "Εστω’ νά τόν δικάσωμενκαί νά τόν χαταδιχάσω- 

μεν είς . ...
ΕΓΘ. θρασυκλή, καταντά; αναρχικός’ μή προκαταλαμβά- 

νης τδ πνεύμα τών διχαστών.
Α’. ΕΓΔ. ’Αλλά δέν εινε παρών ό μέλλων νά δικασθή.
ΠΑΤΡ. Άδιάφορον’ τδν δικάζομεν κατ’ έρήμην.
Α . Καί τίς έσται ό κατήγορος ;

ΘΡ. Έγώ, Εΰδαμίδη.
Α’. ΕΓΔ. Καί συνήγορος; (δέν αποκρίνεται ούδείς) Καί 

συνήγορος, κύριοι, τίς έσται ;
ΕΓΘ. ’Επειδή δλοι σιωπώσ·., καί κανείς έξ ύμών δέν ανα

λαμβάνει τδ έργον τού συνηγόρου, καί έπειδή ό νόμος χορη
γεί είς πάντα τδ δικαίωμα τής ύπερασπίσεως, έγώ έν ονόματι 
τού νόμου άναδέχομαι τήν ΰπεράσπισιν τοϋ κατηγορουμένου. 
Πρόεδρος δέ τοϋ δικαστηρίου έστω ό Πατροκλής.

ΟΛΟΙ. Τά πάντα δεκτά.
ΠΑΤΡ. (λαμβάνων τήν έδραν τού προέδρου). Κύριοι δικα- 

σταί, είς τάς έδρας σας. Κύριε κατήγορε, έχεις πρώτος τδν 
λόγον είς τδ βήμα.

ΘΡ. (καταλαμβάνων τδ βήμα). «"Αν δέν έγνώριζα έκ τών 
» προτέρων τδν φιλοδίκαιονκαί άμερόληπτον ύμών χαρακτήρα, 
>ώ δικασταί*  άν δέν έγνώριζα όποια πατριωτικά καί φιλό- 
» μούσα αισθήματα πλημμυρούσι τήν εύγενή ύμών καρδίαν 
» άν δέν έγνώριζα δτι άπαντες ανεξαιρέτως φλέγεσθε ύπέρ τοϋ 
» κοινού καλού, ύπέρ τής δόξης καί τοϋ φωτισμού τής πατρί- 
» δος, δέν άνελάμβανον σήμερον τδν μέγαν αγώνα τοϋ νά φέρω 
» ένώπιόν σας ενα λειποτάκτην, ενα ρίψασπιν, ενα έχθρδν 
» τής προόδου καί τοϋ έκπολιτισμού τής πατρίδας. Άλλ’ δ- 
» μως ή γνωστή ύμών φιλοπατρία καί αυστηρά δικαιοσύνη 
» καί θάρρος μέ έμπνέεικαί συγχρόνως μέ άπαλλάττει τοΰ κό- 
» που τοϋ νά μακρολογήσω είς τήν κατηγορίαν. Άφ’ έτέρου 
» δέ μοί εινε αδύνατον, απολύτως αδύνατον νά ζωγραφίσω 
» μέ τά προσήκοντα χρώματα, δσον μαύρα καί ζοφερά άν ύπο- 
» τεθώσι, τήν στυγεράν πράξιν τοϋ Φιλοχάρους. Μαθητής 
» δστις σπείρει τήν διαίρεσιν μεταξύ τών συμμαθητών του, 
• δστις ύποσκάπτει τά θεμέλια τοϋ σχολείου, δστις άναιδώς 
» προσπαθεί ν’ άποβουκολήση καί άποπλανήση διά τής ένό- 
» χου πράξεώς του τούς μικρούς καί αθώους συναδέλφους του, 
» τοιόϋτος, λέγω, μαθητής όποιος άνήρ δύναται ν’ άποβή, 
» δταν άνδρωθή ; όποιος όλεθρος τής πατρίδος ό έξώλης καί 
» προώλης ούτος Φιλοχάρής ; Καί δτι άπεπειράθη νά έξαπα- 
» τήση καί άλλους, προσκαλώ μάρτυρας τδν Φιλώταν καί Φα
ν νίαν.

Μαρτυρίαι.
ΦΙΛ. ‘Ομολογώ δτι ό Φιλοχάρής διά πολλών μέσων έ- 

προσπάθησεν έπανειλημμένως νά μέ πείση διά νά τδν μι- 
μηθώ είς τήν άπδ τοΰ σχολείου παραίτησιν καί άπόδρασιν.

ΦΑΝ. Καί έγώ ωσαύτως τά αυτά καταθέτω.
ΘΡ. (εξακολουθεί). « Γστερον λοιπόν άπδ τοιαύτας ψηλα

φητάς άποδείξεις, θά διστάσητε, ώ δικασταί, ν’ άποφανθήτε 
» κατ’ αΰτοϋ ; θά έπιτρέψητε λοιπόν, δ,τι κάμνει τώρα είς 
» μικράν σφαίραν, νά κάμη αύριον είς εύρύτερον κύκλον ένερ- 
» γών ; ’Αλλά ποίας τιμωρίας, ποιας καταδίκης άξιος εινε 
» ό τοιοΰτος ; Οί πρόγονοι ήμών, ώ δικασταί, οί άθάνατοι 
» έκεΐνοι άνδρες, οΐτινες τά πάντα εθυσίαζον ύπέρ τοϋ κοινή 
» συμφέροντος, τούς τοιούτους ολετήρας τών κοινωνιών είς τήν 
» έσχάτην καθυπέβαλλον ποινήν. Ένόουν έκεΐνοι καλώς δτι, 

» δσον μικρόν καί άν έφαίνετο εν έγκλημα έκ πρώτης όψεως, 
» εΐχεν δμως τήν ιδιότητα νά έπιφέρη τά χείριστα άποτελέ- 
» σματα, μένον άτιμώρητον καί άκωλύτως διαδιδόμενον. Καί 
» αυτός ό θεμελιωτής τής άγιας ήμών καί άμωμήτου θρη- 
» θρησκείας τί ειπεν ; «Ούαί τφ άνθρώπφ έκείνφ, δι’ ού τό 
» σκάνδαλον έρχεται. » Ούαί, λέγω καί τρις ούαί, ούχί μόνον 
» έν τή μελλούση άλ.λά καί έν τή παρούση ζωη. Καί άν έγώ 
» μόνος ήμην σήμερον ό δικαστής, άνευ δισταγμού, άνευ τής 
» ελάχιστης άναβολής τδν ένοχον ήθελα αύθωρεί πέμψει είς 
» τήν άγχόνην. "Ηδη δμως, ύποχωρών είς τά κοινώς δόξαντα 
» καταστέλλω τήν φωνήν τής δικαίας μου άγανακτήσεως καί 
» προτείνω νά καθυποβάλωμεν αίτησιν είς τήν Εφορίαν καί 
» τήν Διεύθυνσιν δπως παραχρήμα διαγραφή τδ όνομα τοϋ ά- 
» γνώμονος καί αντάρτου τούτου μαθητου άπδ τόν κατάλογον 
» τής σχολής, νά στερηθή τών τιμών καί προνομίων τω» μα- 
» θητών και νά καταδιχασθή είς άιδιον φυγήν άπδ τοϋ σχο- 
» λείου, ήμεΐς δέ άπαντες οί τπουδασταί νά στιγματίσωμεναύ- 
» τδν έπονομάσαντές τον ’Εφιάλτην τη; παιδείας καί τής πα- 
» τρίδος. Έγώ μέν είπον τά δοκοΰντά μοι, ύμεΐς δέ, ώ δικα- 
» σταί, κρίνατε καί ψηφίσατε τά δίκαια. »

ΠΑΤΡ. Έχει τδν δεύτερον λόγον δ συνήγορος. Παρελθέτω 
εις τδ βήμα.

ΕΓΘ. « Μετά τήν ευγλωττον καί φλογέράν δημηγορίαν 
τοΰ θρασυκλέους, μετά τούς λίαν πειστικούς λόγους, ούς έφε- 
ρεν εις άπόδειξιν τής κατηγορίας, άναβαίνων έγώ είς τδ βήμα 
φοβούμαι μή δέν τύχω τής αύίής εύνοϊκής άκροάσεως εκ μέ
ρους ύμών τών δικαστών. Αλλά μή νομίσητε, άνδρες δικα- 
σταί, δτιήλθαν διά νά ύπερασπίσω τδ έγκλημα’ άταγε ! καί 
εγώ αύτδς άν κατεΐχον έδραν δικαστικήν, ήθελα ρίψει τήν μέ- 
λαιναν ψήφον κατά τοϋ ένοχου. Γινώσκω καί έγώ δτι ή έπι- 
είκεια πρός τούς ληστά;, τούς φονεϊς, τούς κακούργους, τού; 
προδότας είχε αυτόχρημα σφαγή καί θυσία τών άθώων. Ανα
γνωρίζω καί έγώ μετά τοΰ κατηγόρου τοϋ εγκλήματος τήν 
βαρύτητα’ καθ’ εν μόνον διαφωνώ, χατά τήν προτεινομένην 
ποινήν. Δέν σάς λανθάνει, ώ άνδρες δικασταί, δτι ή αυτή 
πράςις βαρύνεται ή έλαφρύνεται κατά λόγον τών συνοδευου- 
σών αύτών περιστάσεων. Καί ό νόμος άλλ.ως τιμωρεί τδν εκ 
προμελέτης φόνον, άλλως τόν τυχαΐον καί άλλως τδν εις βρα
σμόν πάθους καί έξαψιν θυμού γινόμενον.Δότε είς δεκαετή παιδα 
πυροβόλ.ον έτοιμον είς έκπυρσοκρότησιν, τίς νόμος, παρακαλώ, 
θά καταδικάση έίς θάνατον τούτον τδν παιδα, έάν έν ολη τή α- 
θωότητι καί άγνοια αύτού παιδιά; χάριν πυροβολήση καί φο- 
νεύση άνθρωπον ’, "Ας έξετάσωμεν λοιπόν μήπως καί ό Φιλο- 
χάρης εινε μάλλον οίκτου καί έλέου άξιο; ή καταδίκης καί τι
μωρίας. Τίς οΐδεν άν έν άγνοια του έγεινε θϋμακακοβούλου τι- 
νός, ή όργανον έχθροϋ τή; παιδείας; Πόσοι εχθροί τών σχολεί
ων καί φωτοσβέσται δέν μεταχειρίζονται πάν θεμιτόν καί άθέ- 
μιτον μέσον διά νά κατατρέξωσι τήν παιδείαν,νά δυσφημίσωσο 
τά σχολεία καί τά γράμματα, ή διά νά κορέσωσι προσωπικά 
πάθη-, Επειτα τά προηγούμενα τοΰ πεπλανημένου τούτου συμ- 
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μαθητου ήμών δέν τδν μαρτυροϋσΐ κακής φύσεως ή διαθέσεως 
παΐδα. Καί έξ ημών αύτών τινές τον ομολόγησαν ώς δντα 
άλλοτε έπιμελέστερον καί φιλομαθέστερον. Προσέξατε λοιπόν, 
ώ άνδοες δ'.κασταί, μη έπιβάλλοντες την αύστηράν ποινήν τοϋ 
θρασυκλέους, πράξητε εργον άδικον και παράνομον. *0  ιατρός 
δέν βάλλει αμέσως τήν μάχαιραν εις τδ πληγωθέν μέλος, εάν 
πρώτον δέν μεταχειρισθή δλα τά θεραπευτικά μέσα, και έάν 
δέν πεισθή περί τής γαγγραινώδους καταστάσεως τού πάσχον- 
τος μέλους. Καί τού; χολεριώντας ουδέποτε όδηγοϋσιν άμέ- 
σως εις τον τάφον άπό φόβον μή μεταδώσωσι τό μόλυσμα, 
αλλά τούς θέτουσι πρώτον ύπό θεραπείαν καί κάθαρσιν, και άν 
δχι δλοι, οί περισσότεροι τουλάχιστον σώζονται. Αυτήν λοι
πόν τήν μέθοδον, αυτήν τήν καθαρτικήν και σωφρονιστικήν 
ποινήν προτείνω καί. έγώ νά έφαρμόσητε είς τόν πλημμε- 
λήσαντα. “Ας μή τοϋ άφαιρεθή έξ ολοκλήρου ή φιλοτιμία, άς 
αή τοϋ κλεισθή πάσα όδδς έπανορθώσεως και σωτηρίας. Σπιν
θήρες φιλοτιμία; ύπάρχουσίν ακόμη έν τή καρδίφ του- άςδο- 
κιμάσωμεν νά τούς ύπεκκαύσωμεν εις φλόγα λαμπράν. Ποια 
λοιπόν τά πρόσφορα φάρμακα, ποια τά κατάλληλα μέσα εις 
επιτυχίαν τοϋ σκοπού τούτου ; Πρώτον προτείνω νά ψηφισθή 
δπω; μηδείς τών συμμαθητών συνάπτει ομιλίαν μετ αύτοΰ 
καί έντδς καί έκτος τοϋ σχολείου, και είς τάς μελέτα; καί είς 
τάς παιδιά;, άχρις δτου ό ίδιος συναισθανθή τήν πλάνην του 
και δημοσίως έξαιτήσηται συγγνώμην και τήν έκ νέου παραδο
χήν αύτοΰ είς τήν χορείαν τών μαθητών. Δεύτερον νά ανα
γραφή τδ ψήφισμα έπί στήλης, καί ή στήλη αύτη νά στηθή 
έν τφ [-έσω τής σχολής, δπως καθ’ έκάστην όρώμενον, εις αύ
τδν μέν διεγείρη τούς έλέγχους τής συνειδήσεως και τήν όπα- 
δδν τούτων μετάνοιαν, προφυλάττη δέ καί τούς άλλους από 
της μιμήσεως. Ταϋτα μέν, ώ δικασταί, τά κατ' εμέ τελε
σφόρα και έμφρονα κατά τοϋ Φιλοχάρους ληπτέα μέτρα. Εύ
χομαι δέ παρ' ύμΐν νά έκνικήση δ,τι μάλιστα συμφέρει εις τε 
τήν παρούσαν περίστασιν και έν γένει είς τήν πρόοδον τοϋ 
σχολείου. »

ΠΑΤΡ. θέτω ήδη είς έπιψήιοησίν τήν γνώμην πρώτον τοϋ 
κατηγόρου. Όστις έγκρίνει τήν γνώμην τοϋ θρασυκλέους άνα- 
τεινάτω τήν χεϊρα

(‘Γψόνει μόνος ό μικρός Εύδαμίδης).
Ήδη τήν τοϋ συνηγόρου. “Οστις έγκρίνει τήν γνώμην τοϋ 

Εύθύφρονος, άνατεινάτω τήν χεϊρα. (‘Γψόνουσιν άπαντε; οί 
άλλοι). Λοιπόν ή πλειοψηφία εινε υπέρ τής γνώμης τοϋ συνη
γόρου· Σύ, Εύδαμίδη, έκτέλεσον τά χρέη τοϋ Γραμματέως, 
καί συντάξας τδ ψήφισμα φρόντισον διά τά πεοαίτέοω.

Α . ΕΓΔ. Προθύμως θέλω έκτελέσει τδ καθήκον τούτο. (Κά- 
θηται έμπροσθεν τραπέζης καί γράφει τδ ψήφισμα).

ΠΑΤΡ. “Ηδη, κύριοι, δτε έξεπληρώσατε τό ιερόν χρέος τών 
δικαστών, συγχωρήσατέ μοι νά σάς συγχαρώ διά τήν επιεί
κειαν καί συγκατάβασιν, ήν έδείξατε είς τήν άπότασιν. Παρε- 
τηρήθη δτι ή μετριοπάθεια έπέφερε πολλάκις τά πλέον εύά- 
ρ'στα αποτελέσματα παρά τήν μεγάλην αύστηρότητα καί ά- 

καμπτον δικαιοσύνην. Εύχομαι δέ καί καθ’ δλον ημών τδν 
βίον αύτήν τήν μετριοπαθή διαγωγήν νά τηρήσωμεν άπαντες.

ΘΡΑΣ. Άλλ’ δμως πρέπει τούλάχιστον νά μή παρεκκλί- 
νωμεν ουδέ κεραίαν άπό τήν γενομένην άπόφασιν, καί κανείς 
έξ ήμών νά μή σύναψη μετ’ αύτοΰ σχέσιν έπί μηδεμιμ προφάσει. 
Καί άν τυχόν έλθη τώρα, διά τής άκρα; ήμών σιωπής πρδς τάς 
έρωτήσείς τθυ πρέπει νά τφ δώσωμεν νά έννοήση τήν κατα
δίκην τοϋ.

Α'. ΕΓΔ. Τδ ψήφισμα εινε έτοιμον.
ΠΑΤΡ. Άνάγνωθι αύτό, Γραμματεϋ.
Α. ΕΓΔ. (άναγινώσκει). «’Επί άρχοντος Μητροδώρου, 

προεΟρεύοντος Πατροκλέους, μηνδς Γαμηλιώνος ένη καί νέα, 
Εύθύφρων Εύνόμου εϊπεν’ Επειδή Φιλοχάρης ό Αυσανίου, 
τρίτον ήδη έτος είς τήν σχολήν φοιτών, έν νφ τίθεται ατελή 
τήν εαυτού παίδευσιν καταλιπεϊν, άκόντων τών γονέων, τού; 
τε καθεστώτα; τής σχολής νόμους παραβαίνω» καί τάς τοϋ 
διδασκάλου παραινέσεις έν ούδενί λόγφ τιθέμενος, ού μήν αλλά 
καί πολλούς τών σπουδαστών αποπειραθείς άποβουκολήσαι 
καί παρατρέψαι τής τελείας μαθήσεως’ δεδόχθαι τή Βουλή καί 
τφ συλλόγφ τών μαθητών, δικασάντων έρήμην αύτόν, μηδένα 
τούτων μηδέποτε έπί μηδεμιά αιτία είς λόγους ίέναι αύτώ 
μηδέ συνομιλεΐν παντάπασιν, άχρις άν μεταγνούς δημοσία 
τήν συγγνώμην έξαιτήσηται έπί τώ εαυτού πλημμελήματα 
άναγράψασθαι δέ καί τδ ψήφισμα τουτί έπί στήλης, καί ταύ- 
την στήσαι έν τφ τής σχολής περιβόλφ, ΐνα νύκτωρ καί καθ’ 
ημέραν όρώμενον, τούτον μέν εις ταχεϊαν προτρέψηται μετα
μέλειαν, πάντα; δέ τούς άλλους σωφρονεστέρους καί έπιμε- 
λεστέρους απόδειξη περί τε τδν βίον καί τά μαθήματα.»

ΠΑΤΡ. ’Αναστήλωσαν ήδη αύτό. (ό Εύδαμίδης άναρτα 
αύτδ έπί στήλης, ήν θέτει έν περιόπτφ τόπφ τής σχολής· 
ό Πατροκλής εξακολουθεί). Τδ ύφος, φίλοι, τοϋ ψηφίσματος 
μάς άναμιμνήσκει τούς ώραίους καί ένδοξους χρόνους τών ήμε- 
τέρων προγόνων. Βύθιος στεναγμός έξέρχεται άπό τοϋ στή
θους μου, δταν άναλογισθώ τι ήμεθά ποτέ, καί τί είμεθα σή
μερον.

ΘΡΑΣ. Ιδού εισέρχεται ό κατάδικος· σάς υπομιμνήσκω, 
κύριοι, τόν δρκον σας, τήν ψήφον σας. ’Ακούετε !

Σκηνή Πέμπτη.

ΦΙΛΟΧΑΡΗΣ καί οί ανωτέρω.

ΦΙΛ. (εισέρχεται μέ εν βιβλίον άνά χεΐρας καί χαιρετά). 
Χαίρετε, κύριοι.

ΙΙΑΤΡ. .εξακολουθεί). Ναι, αδελφοί· ήτό ποτέ καιρός δτε 
ή πατρίς ήμών διέπρεπεν έπί παιδεία καί πολιτισμώ. . .

Φ1Λ0Χ. Κύριοι, δέν αντιχαιρετάτε ; σάς έχαιρέτησα μέ 
δ/·./ τδ σέβας. (Ούδείς αποκρίνεται).

ΙΙΑΤΡ. Διέλαμπε μεταξύ τών εύνομουμένων καί πεβωτι- 
σμ : /ων χωρών τής‘Ελλάδος. Καί τώρα ; φεϋ σκότος ζοφε
ρό ν τήν καλύπτει, βαρβαρότης μογερά τήν πιέζει ....

ΦΙΛΟΧ. ’Αλλόκοτος έξευγενισμδς τών λογιωτάτων ! Καί 
σύ,Έύθύφρον, δέν μέ χαιρετάς.

ΕΓΘ. (δεικνύει τήν στήλην καί σιωπά).
ΦΙΛΟΧ. Καίσύ, Φιλώτα, Φανία, Κλεοχάρη. (Όλοι δει- 

κνύουσι τήν στήλην).
Φ1Α0Χ. Νόστιμον τωόντι ! Παίζομεν παντομίμαν , Καί 

δμως μεταξύ σας όμιλεΐτε, χύριοΓ τί τρέχει; (Έξακολουθοϋσι 
δειχνύοντες πάντοτε).

ΦΙΛΟΧ. Τί μέ δείχνετε, κύριοι, τήν θύραν ·? νά έξέλθω ; 
Άλλα τίς έδωκεν είς υμάς τδ δικαίωμα νά διώχητε τούς άλ
λους άπό τδ σχολεΐον ; Καθώς έσεϊς έρχεσθε, θά έρχωμαι 

κ’ έγώ.
ΘΡΑΣ. Φίλοι, είς τδ έργον μας- ό κώδων πλησιάζει νά 

κρούση.
Β'. ΕΓΔ. Oui, messieurs, chacum doit faire son de

voir. (καί απέρχονται δλοι πρδς μελέτην μέ τά βιβλία άνά 
χεΐρας).

Σκηνή έκτη.

ΦΙΛΟΧΑΡΗΣ μόνος.

ΦΙΛΟΧ. Οιμοι! κανήντησα λοιπόν ό Παρίας τής τάξεώς 
ιιου I καί μικροί καί μεγάλοι μέ π»ριφρονοϋσιν. “Α ! Φιλο- 
χάρη, Φιλοχάρη, ήλθε, φαίνεται,ή στιγμή καθ’ ήν χρεωστεΐς, 
άν έχης ακόμη ρανίδα φιλοτιμίας, νά κάμη μεγάλην τίνά άπό- 
οασιν. Τίς είσαι σύ, άθλιε, καί τίνες οϋτοι οΐτινες τολμώσι νά 
σέ’ίμπαίζωσι καί νά σέ μυχτηρίζωσιν ;Άχούεις έχει ; ‘Ο Φα- 
νίας, ό Φιλώτας, δ μικρός Εύδαμίδης καί τά τοιαϋτα παιδά
ρια νά σέ περιφρονώσιν; Ά! δχι, δχι, δέν πρέπει νά τδ άνε- 
χθής. Καταλαμβάνω, έκείνου τοϋ φοβερού καί άμειλίκτου 
θρασύκλους εινε δλαι αΰται αί σχευωρίαι καί μηχανορραφίαι. 
’Εκείνος ένήργησε τήν κατ’ εμού συνωμοσίαν ταύτην. ’Εκεί
νος διήγειρεν δλους εναντίον μου. Ραδιούργε, κακότροπε, θά 
σέ εκδικηθώ 1 Πλήν δ κώδων τοϋ μαθήματος χτυπά’ άς κα- 
θήσω ακόμη καί σήμερον είς τήν παράδοσιν τοϋ μαθήματος, 
καί άς μή μέ όμιλή κανείς.

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ Β'. ΠΡΑΞΕΩΣ.

( Εν τφ βάθει τής αιθούσης ακούεται φδόιιενον τδ παοά 
πόδας ασμάτιον.

"Όπου λείπει τδ φώς τής παιδείας, 
"Οπου λείπει χρηστή αγωγή, 

Έκεΐ πάθη, έκεί διχονοίας
Τδ πϋρ φλέγει έν πάση όρμή.

Ω αμάθεια, κόρη δουλείας, 
Φύγε, φύγ’ έκ τής γής μας εύθύς, 

Φύγε πλέον ς’ έρήμους άγριας.
Εκεί πήγαινε, ναί, νά ταφής.

Μάς κατήντησες δλους ώς κτήνη,
Καί τήν γνώσιν αύτήν τοϋ θεού

Μάς άφήρεσες σύ, ώ δυστήνη, 
Καί τήν πράξιν παντός άγαθοϋ.

Ή παιδεία τά ήθη στολίζει, 
Καί τά πάθη πραΰνει αύτά-

Δι’ αύτής καί ό παϊς θησαυρίζει
Καί ή κόρη τιμήν άποκτα. (ακολουθεί.)

Περί Πίστεως.
Εις την άποδοχήν τοϋ Εύαγγελίου, ήγουν είς τήν άληθή πί- 

στιν, απαιτούνται άναγκαίως τά εξής·— πρώτον, νά γνωρίση 
ο άνθρωπος οτι εινε ταλαίπωρος καί πτωχός ενώπιον τοϋ 
θεού, δτι ύπόκειται είς τήν δικαίαν αύτοΰ οργήν, καί δτι δέν 
δύναται να όιχαιωθή άφ’ έαυτοΰ έπί τής δικαίας αύτοΰ κρίσεως. 
Διά τούτο ο Πρόδρομος τοϋ Σωτήρος ήμών, καθώς καί αύτδς ό 
Σωτήρ, καί ο ’Απόστολος αύτοΰ Πέτρος, άρχίζουν τδ κήρυγμα 
μέ τδν λόγον, Μετανοείτε. Δεύτερον,νά δεχθή άδιστάκτως 
τήν διδασκαλίαν τών Προφητών καί τών ’Αποστόλων, καί νά 
πιστεύση βεβαίως δτι δ κηρυχθείς ύπ’ αύτών ’Ιησούς Χριστός 
εινε δ Λυτρωτής τοϋ άνθρωπίνου γένους· καί είς τούτο ύφίστα- 
ται έξαιρέτως ή ούσία τής Εύαγγελικής πίστεως, καθώς περί 
τούτου πληρέστατα μαρτυροϋσιν αί έπιστολαί τοϋ Παύλου. Οϋ- 
τω λέγει ('Ρωμ. γ'. 22), «Δικαιοσύνη δέ θεού διά πίστεως ’Ιη
σού Χριστού εις παντας καί’ επί πάντας τούς πιστεύοντας· » τδ 
αυτό μαρτυρεΐται εις ολον τδ επόμενον κεοάλαιον, καί είς τήν 
πρδς Γαλάτας (β’. 16.), «’Ημείς είς Χριστόν ’Ιησοϋν έπι- 
στεύσαμεν, ΐνα δικαιωθώμεν έκ πίστεως Χριστού, καί ούχέξ έρ
γων νόμου.» Αύτη ή πίστις ονομάζεται δικαιοϋσα πίστις, 
καθότι δι’ αύτή; δικαιούται ό άνθρωπος ένώπιον τοϋ θεού καί 
χωρίς έργων νόμου, καθώς διδάσκει ό Παύλος ( Ρωμ. ιά. 6.) 
Επειδή τί«ι τρόπφ δύνανται τά άνθρώπινα έργα νά δικαιώσωσι 
τδν άνθρωπον, όπόταν οΰτος δέν δύναται νά δικαιωθή παρά 
αφού πρώτον όμολογήση δτι εινε πταίστης καί τής θείας οργής 
άξιο;; Εύθύςδμως, αφού δικαιωθή ό άνθρωπος διά τή; πίστεως, 
χρεωστεΐ νά δείξη τήν ιδίαν πίστιν διά τών έργων καί νά φυ- 
λάξη τήν άποκτηθεΐσαν δικαίωσιν διά τής τηρήσεως τών θείων 
εντολών,ρδιότι ή πίστις πρέπει νά ήνε «δι’ αγάπης ένεργουμέ- 
νη» κατά τδν ’Απόστολον. Μία τοιαύτη πίστις ονομάζεται 
ζώσα πίστις’ επειδή ό σπινθήο τής ανυπόκριτου πίστεως ανα- 
ζωπυρούται μέ τήν συνεχή προκοπήν είς τήν άρετήν. Οταν 
δμως ό άνθρωπος δέν όμολογήση τήν ιδίαν αθλιότητα ένώπιον 
τοϋ θεού, μηδέ θέση δλην τήν έλπίδα καί πεποίθησιν τής σο>- 
τηοίας αύτοΰ είς τδν Σωτήρα ή δένδιάγη ζωήν Χριστιανικήν, 
τοϋ τοιούτου ή πίστις εινε νεκρά, καθ’ ΰπόκρισιν, καί ματαία.

Μητροπολίτης Μόσχας ΠΛΑΤΩΝ, μετάφ. ΚΟΡΑΗ.
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ΘΗΣΕΤΣ.

ΘΗΣΕΥΣ.

‘0 Αίγεύς, δ βασιλεύς τών 
’Αθηνών, Επειδή ήτον άτε
κνος, ήλθέ ποτέ καί ήρώτη- 
σε τό μαντεΐον τών Δελφών 
περί τής ατεκνίας του. ’Ε
πειδή δ’ έλαβε χρησμόν 
σκοτεινόν, υπήγε κατά τήν 
επιστροφήν του προς τον φί
λον του Πιτθέα, τον βασι
λέα τής Τροιζήνος, δστις ή
το περίφημος τότε διά τήν 
σοφίαν του. Εκεί είδε τήν 
θυγατέρα τοΰ Πιτθέως, τήν 
Αίθραν, καιτήν Ενυμφεύθη.

Τέλος έπρεπε νά έπι- 
στρέψη είς τό βσσίλειόντου, 
τάς ’Αθήνας· έβαλε λοιπόν 
υποκάτω μεγάλης πέτρας 
τήν μάχαιραν καί τά πέδι
λά του, και είπεν είς τήν 
Αίθραν, ή οποία ήτον έγκυ
ος- "Αν γεννήσης υιόν, γυ- 
ναΐκά μου, άφοΰμεγαλώση 
καί γείνη δυ /ατός τόσον ως- 
τε νά μετακινήση τήν πέ
τραν αυτήν, ας θ.άβη τά υ
ποκάτω θεμένα και άς έλθη 
πρδς Εμέ εις τάς ’Αθήνας. 
Αύτά παρήγγειλεν εις τήν 
Αίθραν ό Αίγεύς και έπές-ρε- 
ψεν είς τάς ’Αθήνας.

Μετά καιρόν ή Αϊθρα έ- 
νέννησεν υιόν, δςτις ώνομάσθη Θ η σ ε ύ ς, καί κανείς δεν έγνώ- 
ριζε τύν πατέρα του, άλλ' ό κοσμος ολος ελεγεν δτι εινε υιός 
τοΰ Ποσειοώνος.

Οταν έφθασεν ό θησεύς εις νεανικήν ηλικίαν καί ήτον ήδη 
δχι μόνον δυνατός κατά τό σώμα, αλλα και φρόνιμός καί γεν
ναίο; , τοΰ έδειξεν ή μητέρα του μίαν ημέραν εκείνην τήν πε- 
τοαν, καί τοϋ έφανέρωσε τον πατέρα.

Ο θησεύς μέ χαράν μεγάλην άπεκύλισεν εύκολα τήν βα- 
οεΐαν έκείνην πέτραν' και αφού ελαβε την μαχαιραν και τα 
πέδιλα, ήθέλησεν ευθύς διά ςηράς νά ύπάγη είς τάς ’Αθήνας. 
‘Οπάπποςτου δμως καί ή μητέρα τον παρακινούν πολύ διά 
θαλάσσης νά ύπάγη, επειδή κατά ξηράν ήτο πολύς κίνδυνος’ 
διότι ή γή τότε έτοεφε τερατώδεις ανθρώπους πολύ δυνατούς 
και σκληρούς χωρίς κάμμίαν φιλανθρωπίαν καί δικαιοσύνην’ 
τοιοΰτοι δέ λήσταρχοι διέτριβαν κάμποσοι εις τά μέρη εκείνα, 
καί έσκότοναν τούς διαβάτας μέ αγριότητα. Και ό Ηρακλής 
άλλοτε πολλά τοιαΰτα τέρατα έσκότωσε καί έκαθάρισε τήν γήν. 
Άλλ’ ό θησεύς διά τοΰτο έπροτίμησε νά ύπάγη κατά ξηράν

ΣΗΜ. Τοϋ ξυλογράφου ήμών κ. Μ. Νικολα'ίδου μεταβάντος είς ’Α
θήνας χάρ<ν τών ’Ολυμπίων, θά καταχωρίζωμεν μέχρι τής επανόδου 
του εικόνας τής αρχαίας * Ελληνικής μυθολογίας και Ιστορίας, τάς δ- 

διά τοΰ Ίσθμοΰ τής Κορίν- 
θου, διά νά κινδυνεύση, 
έπιθυμών νά δοξασθή ώς 
άλλος ‘Ηρακλής.

Έκίνησε λοιπόν έκ Τροι
ζήνος, καί πρώτον μέν έ- 
τυχε καθ’όδόν τον τρομερόν 
Περιφήτην, δστις ώνομά
σθη καί Κορυνήτης. Οΰτος 
ό κακούργος ήτο χωλόςκαί 
έπροσποιεϊτο δτι ζητεί Ελε
ημοσύνην άπό τούς διαβά
τας ’ δσοι δέ άπό συμπάθει
αν έπλησίαζαν διά νά δώ- 
σωσι κάτι τι, τούς καταί- 
βαζε μίαν μέ τήν σιδηράν 
ράβδον (κορύνην), τήν οποί
αν έκράτει πάντοτε, καί 
τούς έσκότονεν. ‘Ο θησεύς 
δμως τοΰ ήρπαξε τήν κορύ- 
νην, ένώ τήνΰψωνε κατ’ αυ
τού, καί μ' αίιτήν τοϋ κα
τέφερε καλήν καί τον άφη- 
σεν είς τον τόπον. ’Έκτοτε 
έφερε πάντοτε ό θησεύς αυ
τήν τήν ράβδον, καθώς ό Η- 
ρακλ.ής τό ρόπαλον. Δεύτε
ρον έφόνευσεν έν τφ Ίσθμώ 
Σίνιν τόνπ.ιτυοκάμ·· 
π τ η ν. Αυτός ό Σίνις διέτρι- 
βεν εκεί καί συνελάμβανεν 
δσους έδύνατο διαβάτας" έ
πειτα έλύγιζε δύο υψηλά 
πεϋκα καί έδενε τούς δυστυ

χείς τον ενα πόδα καί τήν χεΐρα είς τοΰτο τό πεύκον, καί τον 
ετεοον πόδα καί τήν χεΐρα είς τό άλλο πεύκον, έπειτα αφινε τά 
πεύκα, καί οΰτω σκληρώς διέσχιζε τούς δυστυχείς.

Έκεΐθεν προχωρήσας άπήντησεν άλλον ληστήν, τόν Σκί- 
οωνα. Ούτος έκάθητο επάνω είς βράχους είς μίαν στενήν 
διάβασιν κατά τόν δρόμον άπό τόν Ισθμόν εις τά Μέγαρα. 
"Οσους λοιπόν διαβάτας συνελάμβανε, τούς ήνάγκαζε νά τοΰ 
πλύνουν τούς πόδας- καί ένφ οί ταλαίπωροι έκαμναν τοΰτο, 
αυτός τούς έλάκτιζε καί Ελεεινός κατεκρήμνιζεν άπό τούς βρά
χους εκείνους κάτω είς'τήν θάλασσαν. Άλλ’ ό θησεύς επιασεν 
αυτόν καί τόν Επέταξεν εις τόν ίδιον κρημνόν.

"Εφθασεν άπ’ εδώ είς τήν Ελευσίνα, δπου εύρήκετόν Προ- 
κοούστην. Ό τερατώδης αύτός κακούργος είχε δύο σιδηράς 
κλίνας μεγάλην καί μικράν, καί δσους συνελάμβανε, τούς μέν 
κοντούς έθετεν είς τήν μεγάλην κλίνην καί τεντόνων καί εξαρ- 
θρόνων τά μέλη αυτών, τούς έξίσονε μέ τήν κλίνην, καί οΰτω 
μέ πικρά βάσανα τού; έθανάτονε’ τούς δέ υψηλούς πάλιν έρρι- 
π-εν είς τήν μικράν κλίνην καί άπέκοπτε τά εξέχουτα μέλη 

ποιας λίαν καλοκάγάθως προπήνεγκεν είς τόν Μέντορα δ Διευθυντής 
τής Εύαγγ. Σχολής κ. Κ. Ξανθόπουλος. Τά περί τοϋ Θησέως ταϋτα 
είσίν αντιγραφή έκ τοϋ πρώτου τόμου τής'Ελλ. ιστορίας του. 

των' καί κατ’ αυτόν τόν τρόπον τούς έτελείονε καί ευχαρι
στούσε τήν άπάνθρωπον ψυχήν του.

Είςτόν θησέα τότε έπρότεινε τήν μικράν κλίνην, άλλ’ ό 
θησεύς ήρπαξεν αυτόν ρωμαλέως καί τόν έρριψε κάτω έπί 
τής κλίνης καί τού έσπασε τά κόκκαλα μέ τήν κορύνην.

ΤΗλθεν έπειτα είς τάς ’Αθήνας, άλλ’ ή φήμη του έφθασεν 
έκεϊ πολύ προτήτερα’ καί έπειδή τότε ύπήρχον πολλαί δυσα- 
ρέσκειαι καί κόμματα έναντίον τοΰ Αίγέως, εφοβήθη οΰτος, 
μήπως ό λαός άναγορεύση βασιλέα άντίς αυτού τόν περίφημοι 
ξένον νεανίσκον. Διά τούτο συνεργεία τής Μήδειας, ή οποία 
έζη τότε μαζί του, άπεφάσισε νά τόν δολοφονήση. Τόν έπροσ- 
κάλεσε λοιπόν είς γεύμα βασιλικόν καί ένώ τοΰ έπρόσφερε 
ποτήριον κρασιού φαρμακευμένου, ό θησεύς έσυρεν έκείνην 
τήν στιγμήν τήν μάχαιραν έκ τής θήλης, τάχα διά νά κόψη 
κρέας, μή θελήσας νά είπη τις εΐνε. ‘Ο Αίγεύς βλέπει τήν 
μάχαιραν καί άναγνωρίζει τόν υιόν του, πέτα ευθύς έκ τής 
χειρός τό ποτήριον καί τόν έναγκαλίζεται σφικτά μέ δάκρυα 
είς τούς οφθαλμούς, καί ό θησεύς ώςαύτως, ώςτε άπό τήν χα
ράν μένουν άφωνοι πολλήν ώραν. Έπειτα τόν παρουσιάζει είς 
τόν λαόν καί άνακηρύττει δτι εΐνε υιός του.

*0 θησεύς διά νά έλκύση έτι μάλλον τήν αγάπην τοΰ λαού, 
υπήγεν εις τόν Μαραθώνα, χωρίον τής ’Αττικής, δπου διέ-ριβεν 
ό τρομερός Εκείνος Μαραθώνιος λεγόμενος ταύρος, καί έφθειρεν 
δλα τά πέριξ χωρία. Τόν έπιασεν ό θησεύς ζωντανόν καί 
τόν έφερεν είς τάς ’Αθήνας προς θέαν τοΰ λαοϋ.

’Ολίγον υστέρα ήλθεν άπό τήν Κρήτην τό πλοΐον Εκείνο, 
τό όποιον ίλάμβανε τόν σκληρόν φόρον, επτά νέους καί επτά 
νέας. ’Επειδή ό Άνδρόγεώς, ό υιός τοΰ Μίνωος τού βασιλέως 
τής Κρήτης, έδολοφονήθη ποτέ άπό τούς ’Αθηναίους, διά τοΰτο 
ο πατήρ του Μίνως, δςτις έξουσίαζε τότε είς δλην τήν θάλασ
σαν, έλθών κατεπάνω είς τάς ’Αθήνας μέ στόλον, τούς έπολέ- 
μει φρικτά" οί ’Αθηναίοι τότε στενοχωρημένοι και άπό άλλα 
κακά, αρρώστιας καί ακαρπίαν, έκαμαν έξ άνάγκης συνθήκας 
καί ύπεχρεώθησαν είς αυτόν τόν αισχρόν φόρον Επί Εννέα έτη.

Τά παιδία αυτά αφού έφθαναν είς τήν Κοήτην, δ Μίνως τά 
ερριπτεν είς τόν λαβύρινθον καί τά έτρωγεν ό Μινώταυρος, τέ
ρας έξ ήμισείας θηρίον καί άνθρωπος. ‘Ο λαβύρινθος ήτο σπή- 
λαιον απέραντου καί άδιέξοδον άφοΰ είςήρχετό τις είς αυτό, ε- 
χάνετο καί δέν εΰρισκε νά έξέλθη. Ητο τότε ό τρίτος φόρος,καί 
ο θησεύς συνεκινήθη πολύ άπό τούς όδυρμούς καί τά κλαύματα 
τών γονέων, δσων έμελλε νά κληρωθώσι τά τέκνα. Άπεφάσισε 
λοιπόν νά ύπάγη μαζί, καί κατετάχθη έκουσίως μεταξύ των ε
πτά. ‘Ο πατήρ τόν παρεκάλει θερμώς καί τόν άπέτρεπεν, άλλ’ 
αυτός αμετάτρεπτος έμενεν. "Εχε θάρρος, πατέρα μου, έλεγε, 
πιστεύω νά φονεύσω τό θηρίον καί Ελευθερώσω τήν πατρίδα μου 
από τόν άτιμον αυτόν φόρον. ‘Ο πατήρ δέν άντέτείνε περισ
σότερόν, καί παρήγγειλεν είς τόν ναύκληρον νά βάλη λευκά 
πανία αντί μαύρα, άν έπιστρέψη μέ τόν θησέα σώον.

Άφοΰ λοιπόν προςευχήθη είς τόζ θεόν Απόλλωνα καί προς- 
έιρερε κλάδον ελαίας τειλιγμένον μέ μαλλίον λευκόν (ίκετηρίαν), 

έμβήκε μέ τούς άλλους παϊδας είς τό πλοιάριον. Πλέοντες μέ 
καλόν καιρόν, έφθασαν είς τήν Κρήτην, καί άφοΰ έφθασαν Εκεί 
καί άπεβιβάσθησαν εις τήν ξηράν, ό θησεύς έπαοουσιάσθη ενώ
πιον τοΰ βασιλέως Μίνωος καί εζήτησε νά παλεύση μέ τόν Μι
νώταυρον- ό Μίνως ύπεσχέθη καί τήν ζωήν νά τούς χαρίση καί 
είς τό εξής νά μή λάβη τοιούτον φόρον, αν έμπορέση νά χα- 
ταβάλη τό θηρίον.

‘Ετοιμάσθη λοιπόν ό θησεύς μέ τήν κορύνην είς τήν χεΐρα 
νά είςέλ,θη είς τόν λαβύρινθον. Τότε ή ’Αριάδνη, ή θυγάτηρ τοΰ 
Μίνωος, ήσθάνθη συμπάθειαν πολλήν προς τόν ξένον’ δθεν του 
έδωκε νά κράτη νήμά τι είςερχόμενος, διά νά όδηγήται μ’ αυτό 
είς τήν έξοδον. Τό έκαμεν ό θησεύς καί άφοϋ κατεπάλευσε καί 
έσκότωσε τό τέρας, Εξήλθε νικητής μέ το νήμα τής Αριάδνης.

‘Ο Μίνως Εθαύμασε τήν άνδρίαν τοϋ νέου καί έξεπλήοωσεν 
ευχαρίστως τήν ύπόσχεσίν του, άφήσας Ελευθέρους καί τούς 
άλλους μετά τοΰ Θησέως. Τότε έπιβάντες είς τό πλοΐον, Εκ τής 
υπερβολικής των χαράς έλησμόνησαν τά λευκά πανία νά ύψώ- 
σωσιν. ‘Ο δυστυχής Αίγεύς είχεν οικοδομήσει υψηλόν πύργον 
εις τό παράλιον, δπου έκάθητο καί έπερίμενεν’ άμα λοιπόν μα- 
κρόθεν παρατηρήσας τό πλοΐον Ερχόμενον μέ μαύρα πανία, έ- 
πεσεν εις τήν θάλασσαν καί έπνίγη άπό τήν λύπην του’ έκ τού
του ώνομάσθη εκείνη ή θάλασσα Αϊγαΐον πέ λαγ ος.

Έφθασε τό πλοΐον είς τόν λιμένα Φάληρον ’ ό θησεύς καθώς 
επάτησεν είς τήν ξηράν, ευχαρίστησε τόν θεόν καί έθυσίασεν 
ευχαριστηρίους θυσίας, καί έστειλε κήρυκα είς τήν πόλιν ν’ ά- 
ναγγείλη τόν Ερχομόν των’ ό κήρυξ εύρήκε τούς άνθοώπους 
τώρα κλαίοντας τόν θάνατον τοΰ βασιλέως καί τώρα χαίροντας 
διά τήν σωτηρίαν των, δλοι κατέβησαν καί μέ στεφάνους ύπε- 
δέχοντο τόν θησέα. Έκλαυσε καί αύτός μέ τόν λαόν τόν θάνα
τον τοΰ πατρός του, καί έπειτα έθαψε μέ πολλάς τιμάς τό σώ
μα του.

Τό πλοΐον, μέ τό όποιον έπανήλθεν ό θησεύς σώος μέ τούς 
παϊδας, ήτο τριακόντορον (μέ τριάντα δηλ. κουπία).’Από εύλά- 
βειαν τό έφύλατταν οί ’Αθηναίοι επί οκτακόσια έτη, πάντοτε 
έπισκευάζοντές το οσάκις ήτο χρεία.

Άφοΰ άπελευθέρωσεν ό θησεύς τήν πατρίδα άπό τόν Επονεί
διστου φόρον, έκαμεν άλλο Επίσης άξιοθαύμαστον έργον, δη
λαδή κατόρθωσε καί συνήνωσεν δλους τούς κατοίκους τής Ατ
τικής εις μίαν Εξουσίαν καί μίαν πόλιν, τήν όποιαν ώνόμασεν 
’Αθήνας, ώςτε δλοι πλέον είχαν ενα βασιλέα καί μίαν διοίκη- 
σιν, ενφ προτήτερα ήσαν πολλοί δημογέροντες άνεξάρτητοι καί 
πολλαί κοινότητες, έχουσαι πάντοτε μεταξύ των διαφοράς καί 
πολέμους, δθεν ήσαν καί πτωχοί καί άδύνατοι. Μετά τό κα
τόρθωμα τοΰτο διώρισεν ό θησεύς κοινήν δλων καί μεγάλην 
Εορτήν τά Μ ε τ ο ί κ ι α καί ένταύτφ θυσίαν πάνδημον τά Π α- 
να θ ήν αια.

‘Ο θησεύς έκαμε καί μ’ άλλους ήρωας δαιφόρους Εκστρατεί
ας, καί είςτήν Εκστρατείαν τών Αργοναυτών έλαβε μέρος.

Εγεινε φίλος στενός μέ τόν Πειρίθοον κατά τόν έξής πολύ 
θαυμάσιον τρόπον. Ηκουεν ό Πειρίθους τήν φήμην του καί έ-
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πεθύμησε νά τδνγνωρίση- ήτο δέ ό Πειρίθους αύτδς επίσης 
μέγα παλληχάρι τής Θεσσαλίας. Ηλθε λοιπόν είς τον Μαρα
θώνα, χωρίον τής 'Αττικής, ώς ληστής, καί έφυγάδευεν έκεΐ- 
θεν τούς βουκόλου; τοΰ Θησέως καί έκλεπτε τά βφδια. Τό έμα- 
θεν δ θησεύς καί έβγήκεν εναντίον του ώπλίσμένος’ καθώς τον 
είδε μακρόθεν, έστάθη καί έθαύμαζε τδ κάλλος καί τήν τόλμην 
του. ‘Ο Πειρίθους πλησιάζει καί τοΰ προςφέρει τήν δεξιάν, καί 
λέγει' Σέ βάλλω δικαστήν, ν’ άποφασίσης τί πρέπει νά πλη
ρώσω πρδς άποζημίωσίν σου. Ό θησεύς τοΰ χαρίζει δλα, τδν 
άσπάζεται καί γίνονται φίλοι. ’’Εκτοτε έμειναν πάντοτε «ρίλοι 

πιστοί.
Μ' δλα τά καλά τά όποια έκαμεν ό Θησεύς εις τάς ’Αθή

νας, εις τά ύστερα έγεννήθησαν κόμματα καί ταραχαί έναν- 
τίον του. Ητο δέ πλέον γέρων' δυσαρεστηθείς διά τήν πί
κραν αχαριστίαν τών συμπολιτών του, άνεχώρησεν από τάς 
’Αθήνας καί ύπήγεν είς τήν νήσον Σκϋρον, δπου είχε φίλους 
καί πατρικά κτήματα.

Είς τήν Σκϋρον τότε έβασίλευε ό Λυκομίδης- έλθών λοι
πόν πρδς αυτόν, έζήτε» τά κτήματά του' έκεΐνος τδν άνέβασεν 
επάνω είς βουνόν, διά νά δείξιρ τάχα τά κτήματά του, καί 
τδν έσπρωξεν έκεΐθεν κάτω έπάνω είς βράχους καί πέτρας, 
οπού έσκοτώθη. Οί 'Αθηναίοι δέν παρήλθε πολύς καιρός καί 
μαθόντες τδν θάνατόν του, πολύ έλυπήθησαν κοί πολύ μετενό- 
ησαν. Τδν έτίμησαν ώς ήρωα, καί μετά χρόνους πολλούς ό 
στρατηγός Κίμων μετέφερεν άπδ τήν Σκϋρον τά όστά του, τά 
όποια μέ λαμπράν πομπήν καί θυσίαν έθαψαν πλησίον τής Ά- 
κροπόλεως είς ύψηλδν μέρος, δπου καί τοΰ έκτισαν ναόν, οστίς 
έως τής σήμερον σώζεται.

Οί Γάλλοι περί τών ’Αμερικανών.

“Εν τινι γαλλική έφημερίδι άπαντώμεν τά ακόλουθα.-
«Πρότινος καταγινομένη ή γερουσία περί τής καταστά- 

σεως τής έκπαιδεύσεως έν Γαλλία άνεκήρυττε ταπεινωτικήν 
τινα αλήθειαν- ή αναλογία τών αγραμμάτων εινε έν μέν τώ 
λαφ ώς 30 τοίς I 00, έν δέ τφ στρατφ ώς 20. Άλλ’ έάν, έ- 
λεγεν ό Κ. Ρουέ, κατατάξωμεν είς τους αγραμμάτους καί τούς 
μή γινώσκοντας είμή τήν άνάγνωσίν μόνον, τότε οί αγράμ
ματοι εΐνε πλειότεροι τών 70 τοίς εκατόν.

«‘Οποία διαφορά καταστάσεως πρδς τάς ‘Ηνωμένας τής Α
μερικής πολιτείας ! Έκεΐ ή έκπαίδευσις εΐνε γενική. Μόνη 
τών πόλεων πολυτέλεια θεωρούνται τά πανεπιστήμια, τά σχο- 
λεϊα, οι πολυάριθμοι τού ένδς καί τοΰ άλλου φύλου καθηγηταί. 
Πολυάριθμα παρθεναγωγεία εύρίσκονται είς άνθηροτάτην 
κατάστασιν, καί ιδού τδ αποτέλεσμα- οί μέν νέοι ’Αμερικα
νοί εισέρχονται πρωίμότατα είς τδ στάδιον τοΰ βίου, αί δέ νέαι 
Αμερικανίδες δόνανται νά άφιερώσωσιν δλην αυτών τήν νεό

τητα εις τήν σπουδήν- τούτου δ' ένεκα ή έκπαίδευσις τών γυ
ναικών κατέστη ή στερεωτέρα. "Οταν αί ούτως άνατεθραμ- 

μέναι νέαι κόραι κατασταθώσι μητέρες, εΐνε καί φυίιχαί διδα- 
σκάλισσαι, αληθώς έξοχοι. ’Ενταύθα σύν τή έλευθερίφ εύ- 
ρίσκεται τδ αληθές τών ’Αμερικανών μεγαλεϊον. “Ας προσθέ- 
σωμεν καί τδ εξής- είς πολλά παρθεναγωγεία αί τής άνω- 
τάτης τάξεως μαθήτριαι έπιφορτίζονται κατά σειράν καί τοΰ 
καταστήματος τήν διεύθυνσιν, είτε ολοκλήρου είτε μέρους αυ
τού, έκ τού οποίου αποκτάται πρακτική τις ανατροφή ήτι;, 
έπιστέφουσα τήν ύψηλήν έκπαίδευσιν, αναδ;ικνύει τάς νέας 
’Αμερικανίδας άξιωτάτας, δταν είς τάς οικογένειας αύτών είς- 
έλθωσιν. Έκ τής ύπεροχής αύτών προέρχεται δτι αμα άναλά- 
βωσι τό οικιακόν σκήπτρον δύνανται καί νά διατηρήσωσιν αυτό

» Πας μέλλων πολίτης είτε πολΐτις αδιακρίτως έχει δικαί
ωμα είς δωδεκαετή άμισθον διδασκαλίαν. Τδ άμισθον τούτο 
προξενεί θαύματα. Οσοι έπωφελούνται αύτοϋ άποδίδουσιν 
αδρούς τούς τόκους είς τούς εισερχόμενους. ‘Η πρόοδος παν- 
ταχοΰ εΐνε γιγαντιαία. Μετά μίαν ή δύο γενεάς αί ‘ Ηνωμέ- 
ναι πολιτεΐαι αί τοσούτον μεγάλαι καί ίσχυραί διά (τά δπλα, 
τδ έμπόριον, τήν βιομηχανίαν, θέλουσιν έκπλήξει τδν κόσμον 
καί διά τήν ανατροφήν τών τέκνων των. Καί μή νομίσητε 
ότι προγράμματα όμοια πανταχοϋ έπιβαλλόμενα άναπτύσ- 
σουσιν ούτω τήν διάνοιαν. Πάσα κοινότης εΐνε έλευθέρα νά 
διευθετή καί διευθύνη τά άφορώντα τήν έκπαίδευσιν τής νεο
λαίας της. Ούδέν κατ’άνωτέραν διαταγήν γίνεται. Τά σχο
λεία τών άρρένων, τά σχολεία τώνκορασίων, τά μικτά σχο
λεία, τά σχολεία τά γεωργικά έχουσιν εις πάσαν πολι
τείαν ή πόλιν ίδια προγράμματα, βασιζόμενα έπί τών αναγ
κών καί τής έπιδεξιότητος τού λαού. Δέν-εΐνε πανταχοϋ ό
μοιοι δόκιμοι, όμοιοι τελειοδίδακτοι, όμοιοι διδάκτορες.’Αφού 
ή φύσις εΐνε τόσον ποικίλη ε ς τά κατά τόπους προϊόντα αύ
τής, διατί νά βιάζηται ό άνθρωπος είς τδ νά μανθάντρ παντα- 
χού όμοια πράγματα ; »
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