
CO [ΐήν’Οκτώβριος.
‘Ο μην οΰτος, δέκατος τοΰ ήμετέρου έτους, εις τό Λατινικόν 

μηνολόγιον εκαλείτο October (έκ τού Λατ. OCtO—οκτώ)' 
ήτο δέ παρά τοΐς άρχαίοίς Ρωμαίοι; ό δγδοος μην τοΰ ενιαυ
τού, διαδεχόμενο; τον Σεπτέμβριον ήτοι September καί έχων 
ημέρας 31, ώς καί μέχρι σήμερον ‘Ο ήλιο; την I 0)22 τοΰ 
μηνό; τούτου εισέρχεται εις τόνΣκορπίον, δγδοον αστερισμόν 
τοΰ Ζωδιακού κύκλου.

Κατά τόν μήνα τούτον προσφέρεται ή πρώτη καλλιέργεια 
εις τάς αργιλώδεις γαίας, τάς προωρισμένας διά την σποράν τοΰ 
έαρος, καί γίνεται ή συγκομιδή των γεωμήλων και τοΰ αρα
βοσίτου. Πολυάριθμα άνθη καθωραΐζουσιν ακόμη τόν ανθώνα 
(parterre) καί μάλιστα τα ρόδα τη; Βεγγάλης, αί δάλειαι 
(dachlias), οί αστέρες κτλ. Τόν Οκτώβριον προσέτι καθαρί
ζονται τά δένδρα έκ των ξηρών αυτών κλάδων, φυτεύονται

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. β'. Τεύχος ΙΑ .

δενδρύλλια, καθώς ή μυρσίνη καί ή λιβανωτ'ις (δενδρολίβα- 
νον), και έγκεντρίζεται (ψυλλιάζεται) τό καμήλιον (δενδρύλ- 
λιον της Κίνας κα'ι Ιαπωνίας αειθαλές μέ άνθη ώραιότατα, 
camelias).

Περί των καθηκόντων τοΰ ίερέως.

«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ’Εθνη. » 
(Ματθ. Κεφ. κή. σίχ.ιή.)

Τό έπάγγελμα τοΰ ίερέως εινε τό -υψηλότερου όλων ιών 
επαγγελμάτων. Οΰτος δέχε-αι τό βρέφος άμα γεννηθή καί 
άφοϋ καθιερώση την γέννησίν του, τό διακηρύττει μέλος τής 
χριστιανική; κοινωνίας. Διευθύνει τά πρώτα αύτοΰ διαβήματα 
και αφού τώ δώση σωτηριώδη διεύθυνσιν εξομαλύνει δλας τά; 
άκάνθας και τάς τριβόλους, τάς οποία; ήθελε συναπαντήσει εις 
τόν δρόμον του. Προϊόντος τοΰ χρόνου, καταντά ό έμπιστευμέ-
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νος αύτοΰ φίλος, πρδς ον εξομολογείται δλα; του τάς πρά
ξεις*  εάν δέ τυχόν τδν εύρη πταίστην, έπιχέει μέ συμπα
θητικήν χειρα έπί τής καρδίας του τδ βάλσαμον τής εύσπλαγ- 
χνίας καί τδν συμβουλεύει νά έχη δλην τήν πεποίθησιν είς τήν 
άπειρον καλοκαγαθίαν καί εις τδ έλεος τοΰ Θεού. Ό ίεοεύς οφεί
λει σπανίως νά μεταχειρίζεται τάς άπειλάς,διότι αΰταιδέν συν
τείνουν είς άλλο ειμή εις τδ νά παραβιάζουν τήν θέλησιν τοΰ 
ανθρώπου, ο;ΐς τότε έπιμένων έν τή κακία του δέν δοξάζει τον 
πλάστην, ειμή οι εξωτερικών τελετών καί πανηγύρεων, αϊ- 
τινες μή πηγάζουσαι έκ τής καρδίας εξυβρίζουν μάλλον τδ 
ύπερτατον και ποθεινότατον Ον, τδ χαρισαν είς ημάς τής ζω
ήν. ‘Ο ίερεύς καθιερώνει τδν γάμον του, τδν διδάσκει νά ήνε 
πιστός σύζυγος, καλός πατήρ καί εύπρόσδεκτος τώ Κυοίω,δταν 
ανατρέφει τά τέκνα του μέ τδν φόβον καί τήν αγάπην τοΰ 
Θεού. ‘Οπόταν δέ ή ψυχή του μέλλη νά παοουσιασθή ενώ
πιον τοΰ Πλάστου της, τή προσφέρει δλας τάς παρηγοριάς, τάς 
οποίας τδ έπάγγελμά του τώ έπιβάλλει, καί τδν νουθετε! νά 
αποβάλη κατά τήν τρομεράν ταύτην στιγμήν κάθε κοσμικόν 
συλλογισμόν, πληρών αυτόν φιλανθρωπίας καί αληθούς μετά
νοιας. ‘Ο ιερεύς εινε ο προστάτης τών πτωχών, πρδς τούς ο
ποίους προσφέρει τήν ελεημοσύνην τοΰ πλουσίου, άπαλλάττων 
αυτούς τής εντροπής νάτήν ζητήσουν οί ίδιοι. Εΐνε ©σύμ
βουλός των καί τούς έμψυχόνει νά υποφέρουν άγογγύστως 
τήν δυστυχίαν, υποσχόμενος εις αυτούς καλλιτέοαν ζωήν, έν 
ή θά εύρουν τήν ανταμοιβήν τής ύπομονής των. Εισέρχεται 
είς τήν οικίαν τοΰ πλουσίου καί εξελέγχει τήν περιττήν πο
λυτέλειαν, άποδεικνύων ε^ς αύτδν οτι δ Θεός δέν μάς χαρίζει 
τά αγαθά τής γής όπως τά κατασωτεύομεν είς περιττά έξοδα 
καί εις ματαιότητας,αλλ’ όπως τά μεταχειοιζώαεθα μέ σωφρο
σύνην καίτά μεταδίδωμεν εις τούς πτωχούς,οϊτινες εινε αδελ
φοί μας.Τδν παρακινεί οθεν νά πράττη αγαθοεργίας καί,έπανα- 
φέρων είς τήν καρδίαν του τήν μετάνοιαν,προφυλάττει τήν ψυ
χήν του έκ τής αιωνίου κολάσεως, καθότι ό Θεός συγχωρει τά 
τέκνα του οσάκις είλικρινώς μετανοήσουν καί μισήσουν μέ δά
κρυα καί άγανάκτησιν τά παραπτώματά των. Εχων δέ προ ο
φθαλμών οτι ο πλούσιος δυσκολως εισέοχεται είς τήν βασιλείαν 
τών ουρανών, τώ συσταίνει την αρετήν καί ένδακους τόν παοα- 
κινεϊ νά μετέρχεται αυτήν άνευ Οζσταγμοΰ καί αργοπορίας. Ού- 
τω διά τών σοφών νουθεσιών καί διά τής Ευαγγελικής πραό- 
τητος ο ιερεύς θεραπεύει η τουλάχιστον καταπραυνει τάς τε 
ψυχικάς καί σωματικάς ήμών πληγάς καί δεικνύων είς τούς αν
θρώπους τον Ουράνιον Παράκλητον τούς παρακινεί νά ύπακού- 
ουν εις τας εντολάς του θεού και νά έμπιστεύωνται είς αυτόν.

Πο!α όμως εινε ακριβώς τά καθήκοντα τοΰ ίεοέως ; Οΰτος 
οφείλει προπάντων τά διατηρή αδιάφθορα τά δόγματα τής χρι
στιανικής πίστεως’ προσέτι δε νά καταγίνεται εις τήν διάδο- 
σΐν τής ηθικής αυτής καί νά διανέμη τάς εύεργεσίας της έφ’ 
δλων έκείνων, οϊτινες ένεπιστεύθησαν ε 
κήν αυτού δικαιοδοσίαν. ‘Ωςποδ.
των τής χριστιανικής πίσ:εω

π νεύμα τΐ- 
ω> δογμά- 

δέν δυνάυ,εθα νά εξετάσω- 
ι

μεν ενταύθα πο!α πρέπει νά ήνέ τά καθήκοντα του ίεοέως, 
καθότι τδ δόγμα τής πίστεως δεν εΐνε άλλο ειμή ή παρά τοΰ 
Θεού άποχαλυφθεισα διδασκαλία και ώς έκ τούτου δέν έπιδέ- 
χεται ούδεμίαν συζήτησιν ούτε άνθρωπίνην έξέτασιν. *0  ίερεύς 
χρεώστε! μόνον νά δώση περί τούτου λόγον είς τον Θεόν καίείς 
τούς αρχηγούς τής ’Εκκλησίας. ‘Ως κήρυξ όμως τής χρίςίανικης 
ηθικής, χρεώστε! νά διδάσκη μετ’ αύταπαρνήσεως τήν ηθικήν 
τοΰ Εύαγγελίου, ήτις έπέφερε τήν άναγέννησιν τοΰ ανθρωπί
νου γένους, ήλευθέρωσε τούς λαούς έκ τών τιμαριωτικών καί 
δεσποτικών άλύσεων, κατέστρεψε τάς προλήψεις καί τάς δει
σιδαιμονίας, κατεπράύνε τούς βαρβάρους, οϊτινες διά τών χρι
στιανικών αυτών αρετών αντικατέστησαν τήν σαθράν καί έτοι- 
μόρροπον κοινωνίαν τοΰ αρχαίου κόσμου'. Καί διά τών λόγων 
ό ίερεύς πρέπει νά ήνε ή ζώσα άπόδειξις τοΰ ύψους καί τοΰ με
γαλείου τής χριστιανικής ηθικής. ‘Ως έκ τούτου χρεώστε! νά 
έξηγή είς τδ ποίμνιόν του τήν ζωήν τοΰ Κυρίου ήμών Ιησού 
Χριστού, ήγουν τήν θαυμάσιον εκείνην ιστορίαν, ήτις εΐνε τδ 
άκρον άωτον τής τελειότητας, καί προτείνων αυτήν ώς πρό
τυπον καί ώς υπογραμμόν νά τούς παρακινή εις τήν έξάσκη- 
σΐν τής αρετής, έξηγών είς αυτούς τάς ύψηλάς διδασκαλίας άς 
διαλαμβάνει. Ό ίερεύς χρεώστε! νά μή περιορίζεται μόνον είς 
τδ τυπικόν μέρος, αλλά νά άσχολήται καί είς τήν χριστιανικήν 
διδασκαλίαν, τήν δυστυχώς παρ’ ήμιν ήμελημένην.

Συντομεύων τάς διεξοδικάς ψαλμωδίας οφείλει μετά τήν θείαν 
μυσταγωγίαν νά έρμηνεύη είς απλήν διάλεκτον τδ Εύαγγέλιον 
καί διά τοΰ τρόπου τούτου τά έγχαράττη εις τάς καρδίας τοΰ 
λαοΰ τά μεγάλα παραγγέλματα τοΰ Σωτηρος ήμών, καθότι 
θρησκεία μή είσδύουσα είς τά βάθη τής καρδίας εινε ανίκανος νά 
ήθικοποιήση τδν λαόν και τδν καταστήση ήμερώτερον καί σω- 
φρονέστερον. Διά τών τελετών, διά τών πανηγύρεων, διά τών 
λειτανειών καί πυροβολισμών ουδέποτε μορφόνονται αγαθοί καί 
ενάρετοι πολϊται. Ό Ιερεύς χρεώστε! ώσαύτως διά κάθε τρό
που νά ζωογονή είς τάς καρδίας τών ανθρώπων τήν πρδς τον 
πλησίον αγάπην, άνευ τής οποίας πάσα κοινωνία έξασθε- 
νε! καί πίπτει είς τήν κτηνώδη καί αισχροκερδή δοξασίαν τών 
‘Υλιστών, οϊτινες λατρεύοντες μόνον τήν ύλην θεωρούν τήν 
πνευματικήν ζωήν ή δνειρον ή ώς θελκτικήν τινά απάτην δια- 
τηρουμένην μόνον είς τάς καρδίας ευαρίθμων τινών έκλεκτών. 
Εινε προσέτι ύπόχρεως νά κεραυνοβολή δλους εκείνους, οιτινες 
ύπδ τδ πρόσχημα ψευδοΰς έλευθερίας ή φιλάνθρωπου φιλοσο
φίας καταοοονοΰσι τήν υψηλήν θρησκείαν του Χριστού καί δια- 
δίδουσιν άρχάς κατα-ρεπτικάς χάριν τών ατομικών αυτών συμ
φερόντων, παρασύροντες ού:ω ά^επαισθήτως τά πλήθη είς τήν 
οδόν τής άπωλείας καί τής τελείας αυτών καταστροφής. Μόνον 
ή χριστιανική θρησκεία διαλαμβάνει καί εννοεί τήν πραγματι
κήν ελευθερίαν, ήτις ύπήρξε γόνιμος διαδίδουσα τας μάλλον φι
λελευθέρους νομοθεσίας. Αύτη έδόξασε τούς ευσεβείς εκείνους 
βασιλείς, οιτινες ακράδαντοι έν τή χριστιανική αυτών πίστει, 
έτρόπωσαν τούς τυράννους, είργάσαντο δικαιοσύνην, 
έπέτυχον έπ αγγελιών, έφραξαν στόματα λ ε- 

ό ντων, έσβεσαν δύναμιν πυρός, έφυγον στό
ματα μαχαίρας, έ νε δυ ν α μώ θ η σ α ν από ασθέ
νειας καί έγεννήθησαν ισχυροί έν πολεμώ.

‘Β χριστιανική θρη σ κε ία προτιθεμένη τήν 
μέλλουσαν ευτυχίαν χορηγεί έν τφ κόσμφ τούτφ τήν ειρηνην, 
τήν ευημερίαν καί τήν π ραγ μ ατ ική ν ελευθερίαν, ο 
δέ Κύριος τδ πνεύμα έστίν, ου δέ τδ πνεύμα Κυρίου, εκεί ε/ευ- 
θερία (Β . Κορινθ. γ'. 17).—«‘Γμεις γάρ έπ’ έλευθερία έκλή*  
θητε, αδελφοί*  μόνον μή τήν ελευθερίαν είς αφορμήν τή σαρκί, 
αλλά διά τής αγάπης δουλεύετε άλλήλους. Ό γάρ πάς /όμος 
έν ένί λόγω πληρούται, έν τφ αγαπήσεις τδν πλησίον σου ώς 
εαυτόν, είδέ άλλήλους δάκνετε καί κατεσθίετε, βλέπετε μή ύπδ 
άλλήλων άναλωθήτε (Γαλ. έ. 1 3). «Τέλος ό Ίερεύς οφείλει νά 
απόδειξη οτι ή χριστιανική θρησκεία εινε ή ψυχή καί ή ζωή τής 
ένεστώσης κοινωνίας καί δτι αφού απαξ περιφρ ονηθή, ή κοινω
νία αύτη άναμφιβόλως χρεώστει νά έξαλειφθή άπδ τδ πρό- 
σωπον τής γής.

Ως πνευματικός οικονόμος τής ’Εκκλησίας του καί ως οργα- 
νον τής χριστιανικής εύσπλαγχνίας ό ίερεύς οφείλει νά προσφέρη 
τάς παρηγοριάς τής θρησκείας αδιακρίτως είς άπαντας, εις νέους 
καί γέροντας, είς πτωχούς καί πλουσίους,εις άνδρας καί γυναί
κας. Ως έκ τούτου εινε ύπόχρεως νά χορηγή τά άχραντα μυ
στήρια οσάκις τδν προσκαλοΰν καί μέ ολας τάς δυσκρασίας τής 
άτμοφαίρας.Πρέπει νά προστατεύη τά ορφανά καί τάς χήρας, νά 
χορηγή βοήθειαν εις τούς καταδυναστευομένους καί νά περι- 
θάλπητούς έν αιχμαλωσία καί φιλακή ευρισκομένους. Έν ένί 
λόγφ τδ ώτιόν του πρέπει νά άκούη πάσαν παοάκλησιν, ή χειρ 
του νά δίδη πάσαν δυνατήν βοήθειαν, τδ δέ στόμα του νά ήνε 
πλήρες παραμυθητικών λέξεων.

Τά καθήκοντα λοιπόν τοΰ Ιερέως εινε πολυειδή καί μεγάλα. 
Πλήν διά τής καρτερίας καί τής πεποιθήσεως είς τήν άπειρον 
χάριν τού Παντοδυνάμου δύναται ευκόλως νά τά έκπληοοι. 
Δυστυχώς όμως οί περισσότεροι τών Ιερέων μας δέν έφθασαν 
είσέτι είς τδ σημειον τούτο τής τελειότητάς. Καί τοι ή προαί- 
ρεσις αί»τών εινε αγαθή, ούχ ήττον δμως ή έλλειψις τα
κτικής έκπαιδεύσεως καί ενθαρρύνσεων κατέστησεν αυτούς ά;ε- 
παοκεις είς τδν υψηλόν αυτών προορισμόν. Ποοπάντων είς τδ 
ενδότερον τής ’Ανατολής οημέτερος Κλήρος έπαισθητώς χω
λαίνει, ό δέ Ίερεύς αντί νά χαίρη ύπόληψιν καί σεβασμόν, 
βαναύσως εξευτελίζεται καί αποβάλλει τήν αξιοπρέπειαν έκεί- 
νην,ήτις ανήκει είς τδν ιερόν αύτοΰ χαρακτήρα. Είθε ή τοιαύτη 
πληγή τάχιον νά ίατρευθή, ό δέ Κλήρος, συναισθανόμενος τήν 
ύψηλήν αύτοΰ αποστολήν, άναδειχθή καί αΰθις άξιος έιοάμιλλοί 
τών άλλοτε διαπρεψάντων έν τή ’Ανατολή Ιεραρχών.

Βίολίοθήκαί.

Πρώτοι οί Αιγύπτιοι, δσον ημείς γνωρίζομεν, έδωσαν τδ 
παράδειγμα τής συστάσεως δημοσίων βιβλιοθηκών. Κατά Δι-

(*)  Πρδς Εβραίους κεφ. ιά. στιχ. 34. 

όδωρον τον Σικελιώτην, ή αρχαιότερα έν Αίγύπτφ β.βλιο- 
θήκη συνέστη ύπδ τοΰ βασιλέως Οσυμανδύου, ζήσαντος περί 
τήν 1 Οτν εκατονταετηρίδα π. X. καί συγχρόνου, ώς λέγεται, 
τοΰ τοωικού πολέμου. Ιστορείται δέ δτι ή βιβλιοθήκη αύτη 
ήτο κεκοσμημένη διά τών αγαλμάτων πάντων τών Αιγυπτι
ακών Θεών καί δτι έπί τής προμετωπίοος τοΰ οικοδομήματος ό 
ιδρυτής είχε? επιγράψει « θησαυρός ιαμάτων ψυχής.» Ό θη
σαυρό: δμως οΰτος, καί τούς περί ύπάρξεως αύτοΰ δισταγμούς 
συγγραφέων τινών άν δέν παραδεχθώμεν, πρέπει νά ήτο πολύ 
περιωρισμένος, διότι κατ’εκείνους τούς χρόνους, τούς στερου- 
μένους ιστορίας καί πτωχούς εις πάσ^ν επιστήμην, τά συγ
γράμματα βέβαια δέν ήσαν άφθονα*  ίσως δέ ή βιβλιοθήκη αΰτη 
θά περιείχε περισσότερα αγάλματα θεών παρά βιβλία. Τά βι
βλία ταΰτα ήσαν πάντα γεγραμμένα ύπδ τών ιερέων, διότι τά 
ιερά βιβλία τά αποδιδόμενα εις τούς δύο Έρμάς εινε ίσως 
ψευδώνυμα, τά δέ συγγράμματα τοΰ Μανέθωνος εινε πολύ 
τών τρωικών μεταγενέστερα.

Μετά τήν πρώτην ταύτην βιβλιοθήκην συνέστη εις Μέμφιδα 
μετά τινας εκατονταετηρίδας έτέρα βιβλιοθήκη επίσημος έντδς 
τού ναού τοΰ ’Ηφαίστου. Είς αυτήν δέ τήν βιβλιοθήκην, κατά 
τδν Ναυκράτην, ποιητήν ή κατασκευαστήν ελεγείων παραγ- 
γελθέντων είς αύτδν ύπδ τής βασιλίσσης Αρτεμίσιας έπί τώ 
θανάτφ τοΰ άνδρός της, ό ‘Όμηρος εΰρε δήθεν τά αθάνατα ποι
ήματα, τήν Ίλιάδα καί τήν ’Οδύσσειαν, τά όπο!α ύποκλέψας 
έοημοσίευσεν είς τούς 'Έλληνας ώς ίδιά του,

Τρίτη τής Αιγύπτου καί περιφημότατη πασών τών βιβλιο
θηκών τοΰ αρχαίου κόσμου ύπήρςεν ή έν Αλεςανδρεία, συ- 
στηθεισα, ώς κοινώς μαρτυρεϊται, υπδ Πτολεμαίου τοΰ Σωτή- 
ρος, άποθανόντος τώ 285 π. X. Ό ήγεμών οΰτος άνέθετο 
τδν σχηματισμόν αυτής εις τδν σοφόν Δημήτριον τδν Φαλη- 
ρέα, ό όπο!ος δι’ αδρών χρηματικών ποσοτήτων συνέ)εξε βι
βλία διαφόοων εθνών, καί κατά τον 4Ιερόν Επιωάνιον συνή- 
θοοισε 54,800 τόμους’ τδ ποσδν τοΰτο ο Ίώσηπος αναβιβά
ζει εις 200,000, αύτδς δέ ό Δημήτριος εις 500,000. ‘Ο 
Ευσέβιος δμως, ιστορικός συνήθως φιλαλήθης καί κριτικός, άνα- 
φέοει δτι κατά τδν θάνατον Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλιοου, υιού 
καί διαδόχου τοΰΣωτήρος, ή’Αλεξανδρινή βιβλιοθήκη δέν πε
ριείχε πλέον τών 1 00.000 τόμων, καί μετά τήν έπί τοΰ ήγε- 
•αόνος τούτου γενομένην αυξησιν τών βιβλίων, δστις εΐχεν άπο- 
στείλει πρδς συλλογήν τοιούτων έν Περσία, έν Αιθιοπία, Άθή- 
ναις καί Ρώμη, καί δι'ύπερόγκου ποσοΰ εΐχεν αγοράσει μέ- 
οος τής μεγάλης βιβλιοθήκης τοΰ Άριστοτελους παρά τοΰ Νη- 
λέως, πεοιπατητικοΰ Φιλοσόφου έκ Σκήψεως, πόλεως τής Τρωι
κής (τά νΰν Έσκιουσχολή), δστις είχε κληρονομήσει τά βι
βλία ταΰτα παρά τοΰ διδασκάλου του θεοφράστου, κληρονομή- 
σαντος αύτά καί τούτου παρά τοΰ Άριστοτέλους. ‘Ο αυτός βα
σιλεύς είχε διατάξει τήν έκ τής Εβραϊκής μετάφρασιν τών ίε- 
οών βιβλίων τών Ιουδαίων, περίεργος ών νά μάθη τδ θρήσκευ
μά των.—Μετά τον Φιλάδελφον, Πτολεμαίος ό επικαλούμενος 
Φύσκων (δστις άπέθανε τω 11 6 π. X.) ηύξησε μετά ζήλου,
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κατα τό παράοειγμα τών προκατόχων του, τήν ·:ν Άλΐξχνδοείρι 
βιβλιοθήκην. Λέγεται δέ δτι έν λιμώ τινι, μαστίζοντι τήν ’Ατ
τικήν, ήρνεΐτο νά δώση εις τούς Αθηναίους τόν σίτον, τόν ό
ποιον ήγόραζον κατ' έτος εξ Αιγύπτου,νν δέν τφ έστελλον ποός 
αντιγραφήν μόνον, ώς έλεγε,τά πρωτότυπα των τραγωδιών τοΰ 
Αισχύλου, τοΰ Σοφοκλέους και Εύουπίδου- άναγκασθέντων δέ 
τών Αθηναίων υπό λιμού νά τά στείλώσιν, ό Φύσκων τά μέν 
πρωτότυπα έκράτησεν, εις δέ τούς ’Αθηναίους έστειλε μετά τοΰ 
αιτουμένου σίτου αντίγραφα μόνον τών τραγωδιών, άφεϊς εις 
αυτούς και τά 1 5 τάλαντα, τά όποια είχε δώσει ώς ένέχυρον 
περί τής ασφαλείας τών βιβλίων.

Διά τής αξιέπαινου άμίλλης τών ‘ Ελλήνων βασιλέων τής 
Αιγύπτου ή Άλεξανύρινή βιβλιοθήκη κατήντησε νά συμπερι- 
λάβη περί τάς 700,000 τόμων. Σημειωτέου δμως δτι οι τόμοι 
εκείνοι ήσαν κύλινδροι (διότι τοιοΰτον σχήμα έδιδον τότε εις τά 
βιβλία), περιέχοντας άνά έν βιβλίοV λ. χ. έάν πραγματεία 
τις διηρεϊτο είς 30 ή 6 0 βιβλία, ταΰτα ήσαν γεγραμμένα είς 
30 ή 6 0 κυλινδροειδώς τυλιγμένα τετράδια καί ταΰτα έκ τοΰ 
ενός μόνον μέρους γεγραμμένα. "Ωστε εκατόν τοιοΰτοι κύλινδροι 
ηούναντο ευκόλως νά χωρήσωσιν εις ενα τόμον τών καθ' ημάς 
εζοοσεων εις φύλλου.

Οπως δήποτε ή βιβλ'οθήκη αυτή ήτο μοναδική τότε εις τόν 
κόσμον διά τε τό πλήθος καί τήν πολυτιμότητα τών έν αυτή 
συλλογγών. Μέγα μέρος όμως τούτων έγένετο κατά δυστυχίαν 
παρανάλωμα τού πυρός επί ’Ιουλίου Καίσαρος- διότι πολιοοκη- 
θέντος τούτου έν Άλεξανδρείφ ύπό τών έχθρών του καί άυαγ- 
κασθέντος νά πυρπολήση τόν έν τφ λιμάνι στόλον, τό πΰρ διε- 
δόθη εις τάς πλησίον οικίας καί άπ’ αύτών εις τήν συνοικίαν τοΰ 
Βρουχίου, δπου ήτο καί ή βιβλιοθήκη, καί οΰτω κατεκάησαν 
κατ’ άλλους μέν συγγραφείς πάσαι αί πολυτιμόταται έκεϊναι 
συλλογαί, κατ’ άλλους δέ μόνον 400,000 τόμων, διεσώθησαν 
οε αί επίλοιποι 300,000 εις τάς οποίας προστεθεισων ύστε
ρον καθά λέγεται, και 200,000 άλλων τής βιβλιοθήκης τής 
Περγάμου, τήν όποιαν ό ’Αντώνιος έδωρήσατο εις τήν Κλεο
πάτραν, συνέστη ή δ'υτέρα Άλεςανδρινή βιβλιοθήκη έν Σεοα- 
πείφ, ή-.ΐς καί διά νέων προσθηκών έφθασε πάλιν μετ’ ού πολύ 
εις τόν πλούτον τής πρώτης. ’Αλλά καί αΰτη ύπέστη πολλάς 
τύχας, πολλάκις λαφυραγωγηθεΐσα καί π 'λίν συμπληοωθεϊσα 
έπί τών Ρωμαίων αύτοκρατόρων (είς τινα μάλιστα θρησ
κευτικήν στάσιν διεγερθεΐσαν έν ’Αλεξανορεία καί έπυοπολήθη 
έν μέρη τώ 391), μέχρις δτου έξηφανίσθη τώ 6 50 ά. X. διά 
προστάγματος του Καλίφου Όμάρ, ώς τινες ιστοριογράφοι δια
τείνονται. Τήν βάρβαρον ταύτην καί Φανατικήν πράξιν, τήν 
οποίαν δμως πολλοί τών νεωτέρων κριτικών δέν δέχονται, έμι- 
μήθη κακοζήλως ?.·^Ισπανία, έπί τής βασιλείας Φεοδινάνδου 
καί Ισαβέλλας, ό υπουργός Καρδινάλιος Χιμένης, ποοστάξας 
μετά τήν άπέλασιν τών Μαύρων έκ της ’Ισπανίας νά πυρπολη- 
θωσιν έπί τών προμαχώνων τής Γρενάδης πάντα τά έν τή πόλει 
εκείνη ευρεθέντα αντίτυπα του Κορανίου καί των εις αυτό υπο
μνημάτων, τά όποια καί συνεπονοΰντο είς πολλάς χιλιάδας.

Τά δευτερεϊα τής Αλεξανδρινής βιβλιοθήκης είχε κατά τούς 
αρχαίους χρόνους ή τής Περγάμου. ‘Π βιβλιοθήκη αΰτη συνέ
στη ύπό τών βασιλέων Εύμένους καί Άττάλου, εύγενώς άνθα- 
μιλλωμέιων κατά τούτο προς τούς βασιλείς τής Αιγύπτου, 
κατά δέ τόν πρεσβύτερον Πλίνιον τό κεφάλαιον τών έν αυτή τό
μων έφθασεν είς 200,000. Περί τής τύχης τής βιβλιοθήκης 
ταύτης μεγάλως διαφωνοϋσιν οί συγγραφείς · διότι ό μέν Πλί - 
νιος και άλλοι αναφερουσιν οτι ο Αντώνιος έχάρισεν αύτήν είς 
τήν Κλεοπάτραν, ως ανωτέρω ειρηται, ό δέ Στράβων πάλιν, δσ- 
τις ηκμαζεν επί τής βασιλείας τοΰ Τιβερίου λέγει τούναντίον 
δτι έπ’ αύτοϋ ύπήρχεν ακόμη ή βιβλιοθήκη αΰτη έν Περγάμφ. 
Τών νεωτέρων τινές φρονοΰσιν δτι ή διαφωνία αΰτη δύναται 
νά συμβιβασθή έάν παραδεχθώμεν δτι ό Αύγουστος δστις καί 
πολλάς άλλας πράξεις τοΰ αντιπάλου του είχε μεταβάλει, ά- 
πεδωκε παλιν εις τούς Περγαμηνούς, μετά τήν πεοί Άκτιον 
νίκην, τήν βιβλιοθήκην των, τήν όποιαν ό ’Αντώνιος αδίκως 
ειχεν αφαιρεσει όπως ευαρέστησή εις την έρωμένην του.

Μετά τάς δύο ταύταςπεριφήμους βιβλιοθήκας θέλομεν μνη
μονεύσει ένταΰθα μόνον τών τής Ελλάδος, τής Ρώμης, τού 
Βυζαντίου, καί άλλων τινων τόπων, δσοι έσχον τοιαύτας.

Ελλάς. Ή πρώτη έν τή κυρίως Έλλάδι δημοσία βι
βλιοθήκη συνέστη, κατά τόν Ούαλέριον Μάξιμον, είς ’Αθήνας 
υπο Πεισιστρατου τοΰ τυράννου, θέλοντος δήθεν διά τού μέσου 
τούτου νά αφαιρέση από τής μνήμης των συμπολιτών του τήν 
απώλειαν τής έλευθερίας των, καθά οί σφόδρα δημοκράται 
ίσχυρίζοντο- πόσον δμως ή κρίσις αΰτη αδικεί τόν αληθώς φιλό- 
καλον εκείνον καί φιλόμουσον άρχοντα, πεοί τούτου πας τις 
δύναται νά κρίνη. Εις τήν βιβλιοθήκην ταύτην κατετέθη καί ή 
πρώτη συλλογή των ραψφδιών της Ίλιάδος καί της Όδυσσείας, 
τάς οποίας ο Πεισίστρατος δι’-αδρών δαπανών συνέλεξε καί διε- 
υόρφωσεν ώς ιστορείται, προσετέθησαν δέ καί νέαι συλλογαί 
επι των υιών τοΰ τυράννου, και αλλαι βιβλιοθήκαι συνέστησαν 
εν Αθήναις. Συγγραφείς τινες άναφέροΰσιν δτι πάσας ταύτας 
τάς συλλογάς έλαφυραγώγησεν δ Ξέρξης έπί τής άλώσεως τών 
’Αθηνών καί μετέφερεν είς Περσίαν- τούτο δμως φαίνεται ολί
γον πιθανόν, διότι οί ’Αθηναίοι εΐχον βέβαια καιρόν νά μετα- 
φέρωσι καί αύτάς διά τών πλοίων των δπου καί τάς οικογένειας 
καί τά αλλα πολύτιμα των πράγματα μετεκόμισαν, επειδή, ώς 
γνωστόν, ή εισβολή τών Περσών είς τήν ’Αττικήν δέν ήτο ούτε 
αιφνίδιος ούτε απροσδόκητος. *Ετι  δέ παραδοξότερον φαίνεται 
τό ύπό του Αύλου Γελίου άναφερόμενον, δτι δήθεν μετά αιώ
νων δλων παρέλευσεν Σέλευκος ό Νικάτωρ άνευρων άπέδωκεν 
είς τούς φίλους του ’Αθηναίους πάντα τά ύπό τών Περσών λα©υ- 
ραγωγηθέντα εκείνα βιβλία. — Είς τούς μετά τά Μηδικά χρόνους 
συνέστησεν έν ‘Ηράκλειοι δημοσίαν βιβλιοθήκην ό τύοαννος τής 
πόλεως εκείνης Κλέαρχος, δστις είχε γίνει μαθητής τοΰ Πλά
τωνος, καί διά τοΰ κοινωφελούς τούτου έργου του έξιλέωσεν ό- 
πωσούν τήν διά τάς ώμότητάς του κατάκρισιν τής ‘Ιστορίας.—? 
Προς ταίς βιβλιοθήκαις ταύταις ύπήρχε, κατά τόν Zminger, 
καί έν τή Κνίδφ τής Καρίας βιβλιοθήκη, τήν οποίαν κατά πα- 

οάδοσίντινα πλέον ή αμφίβολον, ό ιατρός ‘Ιπποκράτης επροσ- 
ταξε καί έπυρπόλησαν, δπως έκδικηθή κατά τών Κνιδίων κατα- 
φρονήσάντων αύτόν. — Έτέρα περίφημος βιβλιοθήκη ύπήρχε, 
κατά τόν σοφόν Καμεράριον, έν Άπαμεία,περιλαμβάνουσα,ως ο 
"Αγγελος Ρόκας αναφέρει έν τφ συγγράμματί του Apostolica 
Vaticana, ύπέρ τάς 20,000 τόμων.—Καί αύται μέν ήσαν 
αί σημαντικώτεραι δημόσιοι βιβλιοθήκαι. Γών δε ιδιωτικών 
πλουσιωτάτη φημίζεται ή τού φιλοσόφου Άριστοτέλους, τήν ό
ποιαν, ώς ειρηται, έκληροδότησεν είς τόν προσφιλέστατου του 
μαθητήν Θεόφοαστον, ουτος δε εις τον Νηλεα, οστις και μετέ— 
φερεν αύτήν είς τήν πατρίδα του Σκήψιν καί μετά θάνατον ά- 
φήκεν είς τούς κληρονόμους του, ανθρώπους ίδιώτας- ούτοι μα- 
θόντες τήν προθυμίαν τών βασιλέων της Περγάμου, οί όποιοι έ- 
ξουσίαζον καί τήν Σκήψιν, είς συλλογήν βιβλίων, έκρυψαν τά 
πολύτιμα εκείνα βιβλία μέσα εΐς βαθύν λάκον, φοβηθέντες 
μήπως δ βασιλεύς τά λάβη άνευ πληρωμής. Ύστερον δέ από 
ικανόν χρόνον έξαγαγόντες αύτά από τήν γην,δπου καί έβλάβη- 
σαν κατά πολλά ύπα της ύγρασίαςκαί τών σητων, τά έπώλη- 
σαν αντί πολλ"ων χρημάτων είς τόν Τήϊον Άπελλίκοντα, από 
τούς κληρονόμους τού οποίου τά ήρπασεν ό Σύλλας καί τά με- 
τεκόμισεν είς Ρώμην.

Ρώμη. Αΐ βιβλιοθήκαι τών Ρωμαίων διά πολλοΰ χρόνου 
ήσαν κατώτεραι τών ‘Ελληνικών ήσαν δέ έν Ρώμη δύο είδη 
βιβλιοθηκών, δημόσιοι καί ίδιωτικαί. Αί πρώται ήσαν οίον 
αρχεία τοΰ κράτους- έν αύταϊς δέ παρακατετίθεντο οί νόμοι καί 
άλλοι δημόσιοι κανόνες καί έγγραφα. Έν ταίς δημοσίαις βιβλι- 
οθήκαις περιελαμβάνοντο καί αί ίεραί λεγόμεναι ανατεθειμέ
νοι είςτήν επιστασίαν τών ποντιφήκων ή ιερέων, τών μάντεων 
καί οίωνοσκόπων- είς αύτάς δέ έφυλάττοντο τά σιβύλλια βι
βλία καί πάντα τά περί θρησκευτικών δογμάτων καί εθίμων 
πραγματευόμενα. Αί δέ ίδιωτικαί βιβλιοθήκαι ήσαν αί ύπό ιδι
ωτών συστηθεΐσαι προς ιδίαν των χρήσιν, πολλαί τών οποίων 
ήσαν πλουσιώτατάι. Πρώτη ιδιωτική βιβλιοθήκη έν Ρώμη 
μνημονευομένη ύπό τής ιστορίας εινε ή παρά τής βουλής δω- 
ρηθεΐσα είς τήν οικογένειαν τοΰ Ρηγούλου μετά τήν άλωσιν 
τής Καρχηδόνος, ήτις συνέκειτο έκ τών βιβλίων δσα ό νικητής 
ειχεν εΰρει έν εκείνη τή πόλει, έν οΐς ήσαν καί 28 βιβλία, 
τά όποια ό ’Αφρικανός Μάγων είχε γράψει περί καλλιέργειας 
καίτά όποια τότε μετεφράσθησαν είς τήν Λατινικήν. Μετ’ 
αύτήν αξιόλογος ήτο ή βιβλιοθήκη τοΰ Παύλου Αιμίλιου. τήν 
οποίαν έφερέν έκ Μακεδονίας μετά τήν καθυποταγήν τοΰ Περ- 
σέως- τά βιβλία ταΰτα, κατά τόν Πλούταρχον, ό Παύλος Αι
μίλιος διένειμεν είς τά τέκνα του- ο Ισίδωρος όμως αναφέρει 
ώς θετικόν δτι τά έκληροδότησεν είς τούς Ρωμαίους.—Έκ τών 
άλλων βιβλιοθηκών τής Ρώμης φημίζονται ή προμνημονευθεΐσα 
τοΰ Σύλλα, ή τοΰ Άσινίου Πολλίωνος, ή τοΰ Λουκούλλου, *ήν  

’ ο Πλούταρχος λέγει μίαν τών πλουσιωτέρων τοΰ κόσμου, ή τοΰ 
σοφοΰ Ούάρρωνος, ή τοΰ Κικέρωνος, προσαυξηθεΐσα καί διά 
τής τοΰ Άττικοΰ, ή τοΰ ’Ιουλίου Καίσαρος, ή τοΰ Αύγούστου, 
ή τοΰ Βεσπεσιανοΰ, ήτοΰΠλινίου καί ή τοΰ ποιητοΰ Σιλίου 

τοΰ ’Ιταλικού, ή τού Τραϊανού συγκροτηθώ ίσα ές δλων τών βι
βλίων, τά όποια ό αύτοκράτωρ εκείνος εΰρεν είς τάς ύπ’ αύ- 
τοΰ κατακτηθείσας πόλεις, ή τοΰ Σαμμονικοΰ Σιρηνοΰ, παι
δαγωγού τοΰ αύτοκράτορος Γορδιανοΰ, περιέχουσα κατ’ άλ
λους μέν 8,000 κατ’άλλους δέ 62,000 τόμων, περίφημος 
δέ διά τήν άκραν της πολυτέλειαν, διότι τής αιθούσης είς τήν 
όποιαν ήσαν τεθειμένα τά βιβλία οί μέν τοίχοι έκοσμοΰντο διά 
καθρεπτών καί έλεφαντίνων πλακών, τό δέ έδαφος ήτο έστρω- 
μένον διά μαρμάρων κεχρυσωμένων,καί αί θηκαι καί τά αναλό
για έπί τών όποιων ετίθεντο τά βιβλία προς άνάγνωσιν ήσαν πε- 
ποιημένα έκ κέδρου καί έλέφαντος.

Βυζαντινόν κράτος. ‘Η πρώτη έν Κωνσταν- 
τινουπόλει δημοσία βιβλιοθήκη συνέστη, κατά τόν Ζωναράν, 
ύπό τοΰ Μ. Κωνσταντίνου, τφ 336- συνέκειτο δέ αΰτη κατά 
πρώτον άπο 6,900 τόμους καί είς αύτήν κατετέθησαν καί τά 
πρωτότυπα τών πρακτικών τής έν Νίκαια Οικουμενικής συνό
δου. Χριστιανοί τινες ιστοριογράφοι κατηγοροΰσι τόν Ίουλι- 
ανόν, δτιήθέλησε δήθεν νά καταστρέψη τήν βιβλιοθήκην ταύ
την όπως τούς άφήση είς αμάθειαν- ή κατηγορία δμως αΰτη 
εξελέγχεται άδικος ύπ’ αύτής της άναμφισβητήτου φιλοκαλίας 
καί φιλομουσίας τοΰ ηγεμόνας εκείνου- αλλά καί ύπό τής αμε
ρόληπτου ιστορίας άποδεικνύεται προφανής συκοφαντία, έπειδή 
εΐνε ίστορικως γνωστόν δτι ό Ίουλιανός συνέστησε προς τη 
ύπαρχούση έν Κωνσταντινουπόλει καί έτέραν μεγάλην βιβλι
οθήκην, καί άλλην είς Αντιόχειαν. Τήν βιβλιοθήκην τοΰ 
Κωνσταντίνου έπηύξησε Θεοδόσιος ό νεώτερςς καί εν ολιγφ 
χρόνιο δ αριθμός των έν αύτη βιβλίων άνέβη είς 30,000 ή 
κατ’ άλλους 1 00,000 τόμων. Έν αύτη εύρίσκετο καί αν
τίγραφου τι τών ιερών εύαγγελίων δεδεμένον διά πλακών 
όλοχρύσων, ελεουσών βάρος 1 5 λιτρών καί κατακοσμήτων 
διά πολυτίμων λίθων- έτι δέ καί δλα τά ποιήματα τοΰ‘Ο
μήρου χρυσοίς γράμμασι γεγραμμένα. Έκ τοΰ θεοδοσιειου 
Κώδηκος (βιβλ. XII. τιτλ. 9) μανθάνομεν δτι ή βιλιοθήκη 
αΰτη ειχεν επτά αντιγράφεις διαρκώς έργαζομένους ύπό τήν δι- 
εύθυνσιν τοΰ πρώτου ’Εφόρου- ό αριθμός δέ τών άντιγραφέων 
ηύξήθη μετά ταΰτα είς 1 2- τφ 730 έτει δμως ό είκονομάχος 
αύτοκράτωρ Λέων Γ . ό ’Ίσαυρος, επειδή δέν ηδυνήθη’ νά κα- 
ταπείση τόν τότε βιβλιοθηκάριον Αοικουμενικόν μετά τών υ
παλλήλων του νά άπαρνηθώσι τήν προσκύνησιν τών εικόνων, 
περιβαλών τήν βιβλιοθήκην διά φρυγάνων καί άλλων ^^ρλέ- 
κτων ύλών, έβαλε πΰρ ώς μαινόμενος καί κατέκαυσε τά τε 
βιβλία καί τούς φυλάσσοντας αύτά, δπως εκαιε και ταςτων α
γίων εικόνας. Κατά τήν μανιώδη δέ ταύτην κακουργιανο κοσμος 
άπώλεσε καί άλλα πολύτιμα κειμήλια τής σοφίας τών 
αρχαίων.

Τήν 8ην εκατονταετηρίδα συνέστησεν έν Κωνσταντινου- 
πόλει νέαν βιβλιοθήκην ό αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος ό Πορ
φυρογέννητος. ‘Η βιβλιοθήκη αΰτη διέφυγε τόν κατά τήν φο- 
βεοάν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Τούρκων όλε
θρον, καί ό πορθητής Μωάμεθ δ Β\ διέταξε νά φυλάττεται είς
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ιδιαίτερα δωμάτια τού Σεραίου, οπού καί παρέμεινε μέχρι 
των αρχών τής 17ης έ<ατονταετηρίδος, δτε ό Σουλτάνος Ά- 
μουράτης ό Δ', εκ μίσους παραλόγου πρός τούς χριστιανούς 
έπρόσταξε την καταστροφήν τών βιβλίων*  φαίνεται δ|?ως δτι 
δεν κατεστράφησαν τότε πάντα ταύτα, διότι τφ 1729, δτε 
ο Άββάς Σεβίνος και ό Φουρμόντιος έστάλησαν εις Κωνσταν
τινούπολή παρά τής Γαλλικής κυβερνήσεως δπως φιλικώς ζη- 
τήσωσιν από τόν τότε Σουλτάνον Άχμέτ τόν Γ\ νά παρα
χώρηση*  εις την Β. βιβλιοθήκην τής Γαλλίας χειρόγραφά τινα 
ελληνικά, δεν έπέτυχον μέν μεγάλων πραγμάτων, ώς ήλπι- 
ζον, εύρον δμως ικανά. Έκτος τών κεντρικών, ούτως εί- 
πεΐν, εκείνων βιβλιοθηκών, τής Κωνσταντινουπόλεως, έκάστη 
μονή καί εκκλησία ε ΐχεν ιδίαν βιβλιοθήκην εν τε τή πρω- 
τευούσαι και ταίς έπαρχίαις τού κράτους*  πλουσιωτάτη δέ 
τών τελευταίων τούτων ήτο ή τής Καισαρίας, συστηθείσα;μέν 
υπό Ιουλίου τού ’Αφρικανού, έπαυξηθεΐα δέ υπό τού ιστοριο
γράφου Ευσεβίου, τού φίλου του Παμφίλου, καί τού άγιου Γρη- 
γορίου τού Ναζιανζηνού, καί ή τής ’Αντιόχειας πυρπολη- 
θεισα υπό τοΰ αύτ οκράτορος ’Ιοβιανοΰ.

"'Αραβες. ‘Ο σήμερον εις τά πυκνά σκότη τής άμα- 
θείας βεβυθισμένος ούτος λαός ήτο κατά τήν 1 0 μ. X. εκα
τονταετηρίδα ό μάλλον εύπαίδευτος. Τόν προς τήν παιδείαν δέ 
ζήλον των έξήψε πρώτος ό Καλίφης Άλμα μου ν, δστίς καί 
νικήσας κατά τήν 9ην έκατοντ*  τόν αύτοκράτορα Μιχαήλ, τόν 
Γ . υπεχρέωσεν αύτόν νά τώ παραχώρηση ίσα βιβλία ήθε- 
λεν εκλέξει [εις τε τής πρωτευούσης καί εις τάς τών επαρχιών 
τού Βυζαντινού κράτους βιβλιοθήκας*  τού όποιου καί γινο
μένου διέταξε νά μεταφρασθώσιν εις τήν αραβικήν τά ληφθέντα 
ελληνικά βιβλία. Έκτοτε δέ ήρχισαν νά συστήνωνται καί 
παρά τοίς Άραψι δημόσιοι βιβλ.ιοθηκαι εις διαφόρους πόλεις 
τού κράτους των.

Βιβλιοθήκης ανάγκην έχομεν καί ήμεϊς σήμερον οί Σμυρ- 
ναιοι, βιβλιοθήκης δημοσίου, έν ή ρεταβαίνοντες οΐ τ’ έκ 
τών εκπαιδευτηρίων απολυόμενοι νέοι και οί οίασδήποτέ ηλι
κίας καί τάςεως λόνιοι νά εύρίσκωσι τοοφήν νοεοάν. ζ: αυτοί 
κορεννύμενοι νά μεταδίδωσι καί άλλοις διύώσιν, οΐτινες τήν 
δίψαν αυτών έν ελλείψει διαυγούς νάματος διά θολερών καί τά 
μάλιστα επιβλαβών ύδάτων κατασβεννύουσι.Καιρός, άδελφοί. 
νά συναισθανθώμεν πλέον τήν επισημότητα τοΰ σοφού λο- 
γίου « Φείδου χρόνου » καί νά παύσωμεν δι’ αγάπην Θεοΰ 
καταναλίσκοντες αυτόν έπί ματαίω, διότι ούτω διάγοντες ά- 
δικούμεν ημάς αυτούς, βλάπτομεν τό έθνος, καταστρέφουν τήν 
πατρίδα. Μακράν ό σαρδαναπαλισμός, ές κόοακας αί Σειρή
νες I Σήμερον χάριτι θεία ύπάρχουσιν έν ήμΐν δύο σύλλογοι, 
ό μέν «’Αναγνωστήριου ή Σμύρνη,» ό δέ «Έλι/.ών » ονομα
ζόμενοι, ών άμφοτέρων ό σκοπός έστιν ή περαιτέρω τών με
λών αυτών διανοητική άνάπτυξις. Άς προσέλθωμεν εις αυ
τούς, ας ύποστηρίξωμεν αυτούς διά τών χρημάτων εκείνων, τά 
οποία εις άλλα έπί βλάβη ημών αυτών έλευθεοίως κατανα- 

λίσκομεν, καί μια φωνή είπωμεν ΘΑ ΙΔΡΥΣΩΜΕΝ ΒΙΒΛΙ
ΟΘΗΚΗΝ, κτήμα κοινόν*  θά συνερχώμεθα 
δ’ έν α ύ τ η προς άνάπτυξιντών θεμάτων 
εκείνων, τά όποια τήν έπίτόάνθοωπινώ- 
τερον προκοπήν ημών άποβλέπουσιν.

’Έχει καλώς * άλλα μήπως τότε πρέπει ν’ άδιαΦορήσω- 
μεν έκαστος περί τής ιδιαιτέρας βιβλιοθήκης του ; Μη
δόλως μάλιστα. Είσί βιβλία, τά όποια μόνον δημόσιος βιβλι
οθήκη δύναται νά εμπεριέχω’ είσίν δμως καί βιβλία, τά όποια 
έκαστος άνθρωπος ιδιαιτέρως ούχί μόνον δύναται άλλα 
καί οφείλει νά εχη. ‘Οπόση δμως προσοχή άπαιτείται περί 
τήν έκλογήν τών βιβλίων ! Μεγίστη’ διότι άν καί ή παιδεία 
εΐνε δύο ειδών, ή θύραθεν καί ή έσωθεν κατά τόν Μέγαν Βασί
λειον ή ή ψευδής καί ή άληθής κατά τόν Κέβητα, εντούτοις τά 
βιβλία δύναται τις νά διαιρέσω δλα εις τρεις μεγάλας κλάσεις: 
εις βιβλία τής θύραθεν παιδείας, εις βιβλία τής έσωθεν καί εις 
βιβλία, τά όποια ό κηδόμενος εαυτού οφείλει ν’ αποφεύγω 
δσον δύναται περισσότερον, ώς τόν άσπονδότερον εχθρόν τής 
ευδαιμονίας του.

’Αλλά πώς δυνάμεθα νά διαστέλλωμεν τά μέν τών δέ ;
Τό πράγμα άν καί υπό έποψίν τινα φαίνεται εύκολον, έν 

τούτοις άλλως θεωρούμενον εΐνε άρκετά δύσκολον καί μά
λιστα καθ’ δσον άφορά τάς δύο πρώτας κλάσεις, δι’ δ έπ’ ακρι
βές καί συγχέονται πολλάκις τά δύο είδη τής παιδείας. Άλ- 
λ’ ούχ ήττον λεπτή καί επίμονος παρατή- 
ρ η σ ι ς δύναται άριστα νά διίδη τάς διαφοράς έκ τών απο
τελεσμάτων*  διότι τό δένδρο/ έκ τού καρπού του γνωρίζεται. 
‘Η ψευδής παιδεία μορφόνει κακοδαί- 
μονας οίηματίας’ήδέ άληθής ΕΥΔΑ1ΜΟ- 
ΝΑΣ ΣΟΦΟΥΣ.

Καθ’ δσον αφορά τά τοΰ τρίτου είδους, ταύτα εΐνε μέν 
καί τά λεγάμενα μυθιστορήματα (romans)—τήν παρά τών 
οποίων προσγινομένην βλάβην καί πολλοί έν μακροίς έξέθε- 
σαν καί πολλοί ή εΐδον ή αυτοί έδοκίμασαν— αλλά κυρίως 
εΐνε τά δηλητηριώδη έκεΐνα συγγράμματα, τά όποια έμφυ- 
σώσι τήν σήψιν και τήν διαφθοράν μέχρις όστέων καί τά όποια 
καθιστώσι τούς ά θ ρ ή σ κ ο υ ς, οΐτινες εΐνε τό μόλυσμα τών 
κοινωνιών καί ή καταστροφή τών έθνικοτήτων.

Τήν αλήθειαν ταύτην κατ’ ευτυχίαν σήμερον διακηρύττου- 
σιν αυτά τά πράγματα, διασαλπίζει αυτός ό Γαλλο-Γερμανί- 
κός πό/εμος. Ιδού τί άναγινώσκομεν έν τινι έφημερίδι :

« Δημώδης απιστία έν Γαλλία.

’Εν τη πόλει Λιέγη (Liege) του Βελγίου έγινε συνάθροισίς 
τις προ 4 ετών, έν η παρευρέθησαν άνθρωποι περί τού; 1 500, 
οί πλείστοι τών οποίων ήσαν Γάλλοι, οΐτινες συνεζήτησαν διά
φορα αντικείμενα. ’Εκήρυξαν δέ δτι σκοπός αυτών τε καί άλλων 
συναθροίσεων καί εταιριών ήτο νά καταργήσωσι πάσαν θοη- 
σκείαν,νά καταστρέψωσι πάσαν εκκλησίαν καί νά έλευθεοωθώσι 
καί άπ’ αυτής τής ιδέας τού Θεού ! !

Άς μή θαυμάζωμεν λοιπόν άκούοντες τάς τρομεράς ήττας 
τών γαλλικών στρατευμάτων. Παν αποτέλεσμα εχει την αι
τίαν του*  ή άπιστία καί ή άσέβεια εΐνε ή κυρία αιτία τής τα- 
πεινώσεως καί παρακμής τή; Γαλλίας ! »

Τινα λοιπόν άλλην πειστικωτέραν μαρτυρίαν πρέπει να ζη- 
τήσωμεν ;—‘Ο παπισμός οίκτρότατα διέστρεψε τήν χριστιανο
σύνην, ή διαστροφή αυτή έπήνεγκε τήν ασέβειαν, η ασεβεια 
τήν αθλιότητα εις δλα τά καθολικά Κράτη, καί ή άθλιότης αυτή 
(ώς μή ώφειλε I) τήν δυστυχίαν καί τήν αθλιότητα τού Ελ
ληνισμού, δστις διά τού ατμού καί του ήλεκ -ρικοΰ σύρματος τά 
μάλιστα προσεγγίσας αυτά έμολύνθη παρ’ αυτών καθ’ δλα τά 
είδη τής διαφθοράς, μηδενός. ίσως εξαιρούμενου.

Καιρός λοιπόν τά εις τούς άλλους ραπίσματα νά συνετίσωσι 
τόν φύσει άγχίνουν Έλληνα. Καιρός, διότι άλλως υπάρχει 
φόβος μή ή τήν Γαλλίαν σήμερον κατακλύζουσα θύελλα επιβα
ρύνω αυριον τόν ουρανόν τής ‘ Ελλάδος, δτε πάσα μεταμέλεια 
έπί τών παρελθόντων ίά ήνε ανωφελής.

Ευσέβεια, νηΦαλιότης, έγκράτεια καί έμβρίθεια !

Σκύλλαξ ό Καρυανοεύς.
‘Υπό τό όνομα τούτο άναφέρονται δύο περίφημοι γεωγρά

φοι τής άρχαιότητος, άμφότεροι έκ Καρυανδίας, πόλεως τής 
Καρίας. Τούτων ό πρώτος έζη έπί Δαρείου τοΰ .‘Υστάσπου, ό 
δέ δεύτερος έπί τών χρόνων τού Πελοποννησιακού πολέμου. 
Σώζεται σύγγραμμα υπό τήν επιγραφήν αΠερίπλους τής Με- 
σογείου^θαλάσσης,» τό όποιον άλλοι μέν άποδίδουσιν εις τόν 
πρώτον, άλλοι δέ εις τόν δεύτερον Σκύλακα*  Έν τώ συγγράμ
ματα τούτω άναγινώσκομεν τά ακόλουθα :

Αί μεγαλείτεραι νήσοι τής Μεσογείου.
Μεγίστη δλων ή Σαρδώ, Β*.  ή Σικελία, Γ'. ή Κρήτη, Δ\ 

ή Κύπρος, Ε. ή Εύβοια, ΣΤ’, ή Κύρνος, Ζ . ή Λέσβος, 
Η . ή Ρόδος, Θ’, ή Χίος, I . ή Σάμος, ΙΑ’, ή Κεφαλληνία, 
1Β . ή Κέρκυρα, κ.τ.λ.

Ή θεία δίκη.
« Καί εΐδον τόν ασεβή ύπερυψούμενον και 

» έπαιρόμενον ώς τάς κέδρους τού Λιβάνου, 
» καί παρήλθον καί ιδού ούκ ήν καί έζήτησα 
» αύτόν καί ούχ εύρέθη ό τόπος αυτού,»

* Υψηλά έπί τών κλώνων μιά; ωραίας κυπαρίσσου 
Έν τώ μέσω τού λειμώνος, παρομοίου παραδείσου, 

Εκτισεν ό υψιπετής αετός τήν καληάν του.
Ένθεν φαίνεται ή δύσις, ένθεν ή ανατολή.
Τό ώραίον μέτωπόν του, λάμπον ακτινοβολεί.

Νΰν τήν άρκτον, νύν τήν νότον μέ τό πέταγμα κατέχει, 
Ανεξάρτητος τόν κόσμον υποχείριον τόν εχει.

Τό πάν εΐνε ίδικόν του ! Άκουσον τήν λαλιάν τού.

» Τις θνητός, ή ποιον ζώον δύναται εμέ νά φθάση,
» Ποιο πτηνόν θέλει τολμήσει πρός έμέ νά πλησιάσω »

» ΔΓ έμέ στενός μέ εΐνε καί τού ούρανού ό θό)ος.
» Τώρα μ’ έχει ή ’Ασία, τώρα ή ’Αμερική,
» Κατ ολίγον ή Εύρώπη, παρελεϊ ή ’Αφρική.

» Γείτονές μου οί αστέρες, ή σελήνη σύντροφός μου,
» Καί τόνήλιον άν θέλω καί αύτός εΐνε ’δικός μου.

» Τήν άνδρίαν μου, τήν πτήσιν, τήν κηρύττ’ ό κόσμος δλος.

Κάτωθεν τής κυπαρίσσου, ενώ ταύτα έκαυχάτο, 
Βόσκουσα μία άλώπηξ τά μικρά της έθεάτο’

Πώςέτόλμησεν άλώπηξ ν’ άναβή αυτά τά ύψη ! ! ! 
Πώς τετράποδο/ ’ς τά ύψη ταύτα νά άναφανή !
Ενθα μόλις βασιλέως φθάν’ ή θέα κ ή φωνή.

Κάτω γρήγορα ! Καί τρέχει*  τής άλώπεκος τά ίχνη 
'Ότι ’πήρεν έξ όπίσω κ}’ δτι κατατρέχει δείχνει’

Τόν άφήρπασεν ό φθόνος I θέλει κάτω νά τήν ρίψω . . .

Τί δέ πράττει ; —’Ενώ αύτη ετυχέ ποτέ νά λείπω, 
Εις τά άετόπουλά του ενα ενα, (ποία λύπη ·)

Τά παιδάκια της άσπλάγχνως έφερε βοράν άρίστην.
Αί κατάραι δπλα εΐνε τών άοπλων και μικρών
Κ1 ή χερσαία, πώς νά φθάσω εις τά ύψη τόν εχθρόν ;

Έρχισε λοιπόν κατάρας μετά πένθους καί δακρύων 
Κ}' άτενίζουσα τό βλέμμα εις τό ύψιστόν τό θειον,

Έλπιζε νά έπιτύχω τήν έκδίκησιν ταχίστην.

Τί συνέβη ;—Οί ποιμένες εις τό δάσος τό πλησίον
Έψηνον έπί έσχάρας οπτά κρέατα άρνίων*

Ό δέ άετός πετάξας ήρπασεν αύτά μέ βίαν: 
(ΓΌτι θές νά μή σέ κάμουν, καί σύ ’ς άλλον μή ποιής. 
Μή τού άλλου σκάψης λάκκον καί πεσών, μετανοείς).

Εις τά κρέατα επάνω ήσαν άνθρακες κρυμμένοι, 
Οΐτινες καί μετά βίας εις τήν φωλεάν φερμένοι

*Πναψαν εκεί μεγάλην καί όδυνηράν φωτίαν.

Πίπτ*  ή Φωλ.εά καί πίπτουν καί τά αετόπουλά του*  
‘Η δ’ άλώπηξ προσδραμούσα, ενα ένα έμπροσθά του

Τά κατέφαγεν άμέσως μέ χαράν καί άπληστίαν.
Μή σ’ άοπάζ ή φαντασία, τά τών άλλων θεωρών’ 

Έχε πάντοτε γενναίον χ αρακτήρα σταθερόν.
Θνητέ, μάθε (καί εις τούτο τόν πασέν’ άς μή λανθάνω) 

Οτ’ άμέσως έξ όπίσω θεία δίκη σέ προφθάνει
Διά έκαστον σου βήμα, διά πάσαν άοικίαν.

Αύγουστος—1 87 0.
ΣΟΦΙΑ

Ουγάτηρ Λαμπίση τοΰ Πατροΰ.

Βίβλοκρίσία.
Συνίστώμεν εις τήν παρατηρησιν τού έθνους δύω τραπεζούν- 

τια πονήματα τοΰ πρώην έκεί διδασκάλου, νύν δέ εμπόρου, 
κυοίου Περικλέους Τριανταφυλλίδου, Τραπε^ουντίου, τά Π ο ν- 
τ ι κ ά, ήτοι περιγραφήν τών έν τώ Πόντφ της Καππαδοκίας 
Ελληνικών κοινοτήτων, έκδοθέντα πρό τινων ετών, καί τού;
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Φ υ γ ά δ α ς,ιστορήματα περίεργα έκ τοΰ Πόντου,έκδοθέντας ύπ! 
αύτοΰ,νεωστί. Έπαινοΰμεν δέ τδν συγγραφέα διά τε τήν ποικίλην 
χαί χρήσιμον ύλην τοΰ πρώτου πονήματος, έπιφυλάττοντες 
τήν κρίσιν ήμών έπί τοΰ δευτέρου, δταν παρατηρήσωμεν αυτό.

Διά των συγγραφών τούτων, καί άλλων έτι ίσως εκδοθη- 
σομένωνύπ’ αύτοΰ, ό φίλος Τριανταφυλλίδης, προσθέτων έρα
νον άξιοσημείωτον εις τήν εθνικήν ήμών γραμματείαν, τιμά ού 
μόνον εαυτόν άλλα και τήν φιλόμουσον καί σώφρονα κοινότητα 
τών αγαθών Τραπεζουντίων, περί ής έγράψαμεν τινάς επαί
νους καί άλλοτε.

ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ.

Έθνος μυθικόν τής Θεσ
σαλίας- κατά τήν μυθολο
γίαν οι Κένταυροι ειχον σώ
μα μέν καί πόδας ίππου,κε
φαλήν δέ,χεΐρας καί κορμόν 
ανθρώπου μέχρι τής όσφύος. 
Ένιοι τών αρχαίων καλούσι 
τά τοιαΰτα τέρατα ίπποκεν- 
ταύρους, άλλ ή προσθήκη 
τοΰ πρώτου συνθετικού εινε 
πλεονασμός, ή τούλάχιςον 
έπεξήγησις τής λέςεως Κέν
ταυρος’ έντεΰθεν εννοείται 
δτι λανθάνονται οί διακρί- 
νοντες τά τέρατα ταΰτα εις 
κενταύρους καί ίπποκενταύ- 
ρους ώς καί οί λέγοντες ότι 
οί ίπποκένταυροι ήσαν υιοί 
τών Κενταύρων.

Περί τής γεννήσεως τών 
Κενταύρων δέν συμφωνοΰ- 
σιν οί μυθολόγοι' κατ’ άλ- 
λ.ους ήσαν υιοί τοΰ ’ΐξίονος 
καί τής Νεφέλης, κατ’ άλ
λους δέ τοϋ Ιςίονος καί 
τών ίππων του, κατ’άλλους 
τοΰ Διδς καί τής Δίας τής γυ
ναίκας τοΰΊςίονος,ή γεννή
ματα τών ματαίων έρωτικών 
προσπαθειών τοΰ Διδς πρδς ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ.
τήν Αφροδίτην, ή τέλος, 
κνα μεγάλου τίνος Κενταύρου καί τών ίππων τής Μαγνησίας.
—Διέμενον δέ τά τέοατα ταΰτα ιδίως εις τδ Πήλιον ορος, και 
γείτονας ειχον τούς Λαπίθας. ‘Ημέραν τινά ούτοι έκάλεσαν 
τούς Κενταύρους εϊς τούς γάμους τοΰ βασιλέως Πειρίθου καί τούς 
εσυμποσίασαν ώ; αγαθοί γείτονες’ αλλά παρά τδν πότον ο βα
σιλεύς τών Κενταύρων Εύρυτίων ύβρισε βαρβάρως τήν νεόνυμ- 
φον. Οί Λαπίθαι έξέφρασαν τότε τήν δικαίαν αγσνάχτησιν 
των εντεύθεν δέ διηγέρθη έρις σιοοδρά, ήτις άπέληξεν εις μά

Η Τραπεζοΰς, πόλις αρχαία, Συνωπέων καί Αρκάδων 
‘Ελλήνων άποικος, ήκμαζε ποτέ έπί ’Αθηναίων καί Λακεδαι
μονίων καί Μακεδόνων, κατασταθεϊσα καί κράτος μέγα καί αυ
τόνομον ύπδ τής αύτοκρατορικης τών Κομνηνών γενεάς κατά 
τδν Μεσαιώνα. ‘Η περισπούδαστος αυτή κοινότης ήμών,έχουσα 
ήδη τ’ αναγκαία σχολεία κα'ι μίαν λέσχην, χρησιμεύει ούκ 
ολίγον εις τήν ωφέλειαν τών περιχώρων, έν οΐς ή Άργυρού- 
πολις, άλλη καλή κοινότης, ή Κρώμνα καί άλλαι. ‘Αρμόζει 
νΰνείς τήν Τραπεζουντίαν κοινότητα ή τυπογραφία καί δ,τι 
άλλο καλόν. 1. Γ. Α.

χην. Οί Κένταυροι, πολλά 
ολίγοι άπομείναντες καί μή 
αντέχοντες πλέον, έτράπη- 
σαν εις φυγήν, καί άλλοι 
μέν άπήλθον εις τήν νήσον 
τώνΣειρήνων, άλλοι δέ ί πέ
ρασαν εις Ωλενον, οδηγούς 
έχοντες τδν Εύρυτίωνα καί 
τδν Δεξάμενον, άλλοι δέ κα- 
τέφυγον εις τήν ’Αρκαδίαν 
όδηγηθέντες ύπδ τοΰ Γλέ- 
ως, τοΰ Ρήκου καί τοΰ Φό- 

ου. Ό τελευταίος ούτος φι
λιωθείς μέ τδν ‘Ηρακλέα, 
απεγεύετο μετ αύτοΰ ασκόν 
οίνου ήμέραν τινα, δώοον 
τοΰ Βάκχου. Τήν άγνωστον 
ταύτην εύωδίαν αισθανθέν- 
τες οι Κένταυροι εϊσώομη- 
σαν εις τδ σπήλαιον όπου οί 
©ίλοι έσυμποσίαζον,άλλ’ έ- 
φονεύθησαν πάντες μέχρις 
ενός ύπδ τοΰ Ήρακλέους- έν 
τή συμπλοκή δέ ταύτη έφο- 
νεύθη καί αύτδς ό Φόλος.

Έκ τών έξηγητών άλλοι 
άλλως έςήγησαν τδν περί 
τών Κενταύρων μύθον ή 
πιθανωτέρα έςήγησις εινε 
οτι οί Κένταυροι ύπήρςαν ό 
πρώτος λαός ό δαμάσας καί 
μεταχειρισθείς τούς ίππου;, 
δθεν καί κατ’ αρχάς οί άν
θρωποι ούτοι εςελήφθησαν,

ώς σύνθετον έχοντες σώμα ή ποιητικώς περιεγράφησαν, 
άνδρδς καί ίππου. Τδ αυτό ιστορείται ότι συνέβη καί εις τούς 
άγριους τής ’Αμερικής, ότε κατά πρώτον ειΟον ’Ισπανούς ιπ
πείς.—"Οπως δήποτε οί πεοί Κενταύρων μύθοι τών ποιητών 
έπιστεύθησαν ώ; αληθείς, καί αΰτο; οέ ό Πλινιος αναφέρει ότι 
είδεν έν Ρώαη τοιοΰτον τέρα, ταριχευμένον έν μέλιτι’ άλλα 
τούτο άνααοιβόλως ήτο έκτρωμα παρά φύσιν, οια καί νΰν γεν
νώντας ενίοτε.

0 ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΦΙΑΟΜΑΘΕΙΑΣ
(Συνέχεια έκ τής σελ. 37 καί τέλος).

ΠΡΑΞΙΣ ΤΡΙΤΗ.
Σκηνή πρώτη.

ΦΙΛΟΧΑΡΗΣ μόνος.
(Εισερχόμενος καί μή βλέπων κανένα τών μαθητών ρίπτη 

τά βιβλία έπί τοΰ βάθρου (καί λέγει).
ΦΙΑ. Μόνος έγώ ενταύθα ! Καί όμως τόσον πρωί δέν εινε· 

ή ώσα εινε προχωρημένη. ’Ώ I άναμφιβόλως έκ συνθήκης δέν 
έπαρουσιάσθη ακόμη κανείς έκ τών συμμαθητών μου. ‘Ο 
τάλας ! έγώ έρχομαι έδώ διά νά εύρω μικράν άνακούφισιν άπδ 
τδ βάρος, τδ όποιον καταπιέζει τήν καρδίαν μου, άνακοινών 
είς τινα τάς νυκτερινάς μου άνησυχίας, τά φοβερά όνειρα, καί 
εύρίσχω τήν έρημίαν. ”Ω ! ή έρημία εινε φοβερωτέρα τής 
αϋπνίας. Διατί ή συνείδησις να μέ τύπτη ; τί έγκλημα έ- 
πραξα καί ή φαντασία μοί παριστά έν τω μέσοι βαθυτάτης 
νυκτδς τάς Έριννΰς του αδου καταδιωκούσας με ; Πώς οί γο
νείς μου πενθοΰντες καί δδυρόμενοι παρουσιάζονται εις τούς 
οφθαλμούς μου ; Τίνα πενθοΰσι ; τίνα οδύρονται ; διατί 
σκυθρωποί καί μελανείμονες ; ώ θεέ ! τί κακούργημα έ- 
πραξα ; ή τί κακόν διενοήθην; — Αλλά τί βλέπω εκεί 
επί στήλης άνηρτημένον ; εινε νέον πρόγραμμα μαθημάτων; 
ή άγγελία τις διδασκάλου ; Άς τδ άναγνώσω’ (άναγινώσκει 
» Ψήφισμα κτλ.» μετά τήν άνάγνωσίν έξακολουθεϊ). Ιδού 
λοιπδν άποκεκαλυμμένον τδ 'μυστήριον δλον τής πρδς έμέ δια
γωγής τών συμμαθητών μου. Εντός μου σκώληξ άκοίμητος 
ή συνείδησις μέ έλέγχει δεινώς’ έκτδς καταισχύνη καί άπο- 
στροφή άπδ μέρους τών σχετικωτέρων μου. Ώ I αβίωτος πλέον 
μοί καταντά ό βίος. Έγώ νά ομιλώ καί εκείνοι νά μένωσιν 
ιχθύος άφωνότεροί ; έγώ νά χαιρετώ καί έκεΐνοι νά μοί δει- 
κνύωσι τδ ψήφισμα ; Τί πάθημαι λοιπδν καί δέν φεύγω αύτήν 
τήν στιγμήν εντεύθεν ί Αλλά πού νά ύπάγω ; μέ ποιους νά 
συναναστραφώ, μέ τίνας νά παίξω, νά ομιλήσω ; "Ολοι άπδ 
μικρού έως μεγάλου μέ άποστρέφονται. Άθλιε Φιλοχάρη, έλε- 
εινδν όν, άχθος άληθές τής γής 1 Κα' άνέχεσαι νά ζής άκόμη 
καί ν’ άναπνέη; κατησχυμμένος, έξουθενωμένος, άποκεκηρυγ- 
μένος άπδ τους όμίληκας καί συσχολαστάς σου ; . . Όχι . . 
Δυοΐν θάτερον, ή πρέπει νά παύσης τοΰ ζήν, άν σταγόνα φι
λοτιμίας έχης άκόμη, ή ν αποπτύσης τήν σατανικήν ιδέαν, 
τήν οποίαν συνέλαβες, καί νά ένστερνισθής τδν θειον έρωτα 
τής σοφίας’ ν’ άποβάλης τδν δαίμονα τής άμελείας, και νά 
έναγκαλισθής τήν χαριτοβρυτον καί αγαθοποιόν έπιμέλειαν. 
(Εισέρχεται ό Εύθύφρων). Εύθύφρον, δράμε, σώσον τδν φίλον 

σου Φιλοχάρη, εινε σχεδόν εις παραφροσύνην. Εΐπέ μοι, σύ 
ο προτείνας τδ ψήφισμα ; Καί έγώ σέ ύπελάμβανον επιεικέ
στερο*  πρδς έμέ. Έγώ έπίστευον ότι ήθελες μέ ύπερασπισθή

ΜΕΝΤΟΡΟΤ Τόμ. Β'. Τεΰχ. 1Δ’. 

άπέναντι τοΰ σκληρού καί άκαμπτου θρασυκλέους’ καί σύ νά 
διατυπώσης τήν καταδίκην μου ; Άλλ’ έστω’ τώρα ^τουλάχι
στον παρηγόρησόν με, νουθέτησόν με, δρόσισον τήν φλογι- 
σμένην μου κεφαλήν. Είμαι δι' όλης τής νυκτδς άΰπνος· όνειρα 
φοβερά, όπτασίαι φρικταί μέ έβασάνισαν άπόψε. Τδ δέ ψή
φισμα τούτο μέ έφερεν εις τήν έσχάτην άπόγνωσιν. Λύσον, 
φίλτατε Εύθύφρον, τήν σιωπήν, άποσόβησον τά βαρύνοντα 
τήν ψυχήν μου νέφη . . . ”Αν έξακολουθής καί μένης άφω
νος, έμπηξον κάλλιον τήν μάχαιραν εις τδ στήθος μου. Μυ
ριάκις προτιμώ ν’ άποθάνω, ή συνελθόντες εδώ άπαντας νά σι
ωπάτε πρός με, καί νά μέ άποφεύγητε ώ; μεμολυσμένον καί 
κατηραμένον. ‘Ομολογώ τό αμάρτημά μου, ομολογώ τήν 
πλάνην μου’ ό καχδς δαίμων τής άμελείας μέ ύπεσκέλισε 
ποδς ώραν καί έκινδύνευσε νά μέ άπολέση. Πρόσθες καί ένα 
έπάρατον φωτοσβέστην, δστις μέ τούς μυκτηρισμούς του πρδς 
τά σχολεία καί τούς μαθητάς συνετέλετε νά ψυχράνη τδν 
ζήλον μου. ’Αλλά σείς μέ έσώσατε ήδη’ άποπτύω πάντα 
μου κακόν διαλογισμόν καί είλικρινώς μετανοώ δι’ όσα είπον 
ή έμελέτησα νά πράςω.

Σκηνή δεύτερα.
ΦΙΛΟΧΑΡΗΣ καί ΕΓΘΥΦΡΩΝ.

ΕΓΘ. Τώρα μέ άπήλλαξας, Φιλοχάρη, τοΰ όρκου μου’ αί 
τελευταϊαί σου λέξεις μοΰ άνοίγουσι τδ στόμα καί μοί δί- 
δουσι θάρρος καί δικαίωμα νά σφίγξω τήν χείοα σου καί νά σέ 
άσπασθώ. Μή μέμφεσαι, φίλε, έμέ διά τδ ψήφισμα' άν έγώ 
δέν κατεπράϋνον ολίγον τούς δικαστάς σου, ήθελον παραπει- 
σθή άπδ τδν δεινόν εκείνον θρασυκλέα και έξενέγκει κατά σου 
πολύ φοβερωτέραν καταδίκην, ικανήν καί τδν πλέον άναίσθη- 
τον καί άφιλότιμον νά κάμη αύτόχειρα.

ΦΐΑΟΧ. Τδ έννοώ, φίλε, καί σ’ εύχαριστώ. Είς τήν φρό- 
νησίν σου καί εις τδν συμβιβαστικόν χαρακτήρα σου οφείλω 
καί τήν έλπιζομένην πάλιν συμπάθειαν καί άγάπην τών συ- 
σπουδαστών μου. Είθε καί οί διέποντες τά τής πολιτείας νά 
ένεφοροΰτο ύπδ τοιούτων αισθημάτων πρδς τούς πολίτας καί 
πρδς τδ δημόσιον συμφέρον, ύφ’ οίων σύ έμφορεϊσαι πρδς 
τούς συμμαθητάς σου καί τδ συμφέρον τοΰ σχολείου,

ΕΥΘ. Έπραξα τδ χρέος μου. Έφρόντισα μόνον πώς νά 
σοί διευκολύνω τήν συναίσθησίν τοΰ καθήκοντος' διότι κατε- 
λάμβανον καλώς ότι όλη σου ή τελευταία διαγωγή ήτο άπο- 
τέλεσμα στιγμιαίας άποπλανήσεως τής ορθής κρίσεώς σου.

ΦΙΛΟΧ. ’Αληθώς στιγμιαίας’ διότι έγώ γνωρίζω πώς άμα 
διενοήθην τήν ολεθρίαν έκείνην ιδέαν, πάραυτα έξηγέρθη άγρία 
ή συνείδησίς μου χαί άδιαλείπτως μέ έβασάνιζε’ πώς ή φαν
τασία μου έπηρεασθείσα μοί έπαρουσίαζε καθ’ ύπνον όνειρα, 
τά όποια χαί τώρα άκόμη φρίκην μοί εμποιοΰσι. Καί ήτο δυ
νατόν, Εύθύφρον μου, άπέναντι τοιούτων ψυχικών οδυνών νά 
μένω άνάλγητος ; Έδώ ό διδάσκαλος νά μετατρέπη καθ’ έκά- 
στην τδ μάθημα κατά τών αμελών καί αφιλότιμων, καί 
βλοσυρώς νά διευθύνη τδ βλέμμα πρδς έμέ, έχει οί συμμα-
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θηταί μου σείς νά μή μέ πλ.ησιάζητε ; Εις τον πατρικόν οίκον 
νά βλέπω τούς γονείς κατηφεΐς, καί παντοτεινούς ν’ άκούω 
έλέγχους και μεμψιμοιρίας ; Εν τή αγορά οί νοημονέστεροι νά 
ψιθυρίζωσι κατόπιν μου καί νά ξηροβήχωσΐ βλέποντές με δια- 
βαίνοντα; Ώ I τοιαύτή κατάστασις μοί ήτο αφόρητος .... 
Άλλ’ ιδού προσέρχονται καί οί λοιποί συμμαθηταί και έξι- 
λέωσόν με, παρακαλώ, προς αυτούς.

Σκηνή τρίτη.

Οί δύο ανωτέρω καί ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ, ΕΓΔΑΜίΔΑΙ καί 

οί λοιποί προσερχόμενοι μετά δισταγμού.

ΕΓΘ. Προσέλθετε, κύριοι, μή διστάζετε. Δεύτε συγχαρώ- 
μεν τον αδελφόν μας Φιλοχάρην, διότι νεκρός ήν καί άνέζησεν, 
άπολωλώ; ήν καί εύρέθη.

ΠΑΤΡ.’Εύθύφρον, τδ ψήφισμα!
Α . ΕΓΔ. Ό όρκος σου ;
Β'. ΕΓΔ· ‘ Η ύπόσχεσίς σου ;
ΕΓΘ. Ναί, φίλοι’ δλα ταύτα τά ενθυμούμαι, όλα πιστώς 

τά έτήρησα. Τί λέγει, Γραμματεύ, τδ ψήφισμα; ε Μηδένα 
τών σπουδαστών είς λόγους ΐέναι τφ Φιλοχάρει μηδέ συνομι- 
λεΐν, άχρις άν μεταγνούς δημοσία τήν συγγνώμην αίτήσηται 
επί τφ εαυτού πλημμελή μάτι. »

Α . Ναί, ούτω λέγει" άλλ’ ώμολόγησεν ούτος τδ πταίσμα 
του ; έξητήσατο δημοσία τήν συγγνώμην ;

ΦΙΛΟΧ. Ναί τδ ώμολόγησα, Εύδαμίδη καί τδ ομολογώ. 
’Εφήμερος σκοτισμός τού λογικού, στιγμιαία άποπλάνησις 
τού όρθοϋ λόγου, πρόσθες καί πειρασμός εξωτερικός μέ έξώθη- 
σεν είς τδ νά διανοηθώ καί προτείνω αληθώς πράξιν έγκλη- 
ματικήν. Τώρα όμως όχι μόνον αποπτύω πάντα τοιούτον δια
λογισμόν, ώς έμπνευσιν αυτόχρημα τού μισοκάλου, άλλα καί 
σάς πάντας έξορκίζω έν όνόματι τής πατρίδος, τής παιδείας καί 
φιλίας ήμων μηδέ νά διανοηθήτε, μηδέ νά πράξητέ ποτέ τοι
ούτον τι. Ά ! αδελφοί, έν δσφ έσπούδαζον καί κατεγινόμην 
έπιμελώς είς τά μαθήματά μου, τδ πνεύμα μου ήτο ήσυχον, 
ή συνείδησίς μου γαλήνιαία, ό ύπνος μου ήρεμος καί γλυκύς, τδ 
πρόσωπον τών γονέων μου έγέλα έμπροσθέν μου, παντού χαρά, 
παντού φαιδρότης. Άφ’δτου δμως διενοήθην (ώς μή ώφελε I) 
νά έγκαταλείψω τάς σπουδάς μου καί ήρχισα διά τδν τύπον μό
νον ν ά έρχωμαι εις τδ σχολεΐον καί νά ζητώ καί άλλους συν
τρόφους, έκτοτε τό πνεύμα μου περιήλθεν εις δεινήν ταραχήν, 
ό ύπνος μου άτακτος καί φοβερών ονείρων πλήρης, ή συνείδη- 
σίς αγρία και οργίλη μέ ήλεγχεν ούτως, ώστε οί έλεγχοι τοΰ 
διδασκάλου μοί έφαίνοντο θωπεΐαι καί χαϊδεύματα ώς πρδς αυ
τούς’ τό πρόσωπον τών γονέων σκυθρωπόν καί βαρεΐαν μαρ
τυρούν άθυμίαν, ένί λόγφ παντού λύπη καί δυσαρέσκεια. ’Α
κούσατε λοιπόν τήν φωνήν ένός φίλου παθόντος, ένος αδελφού 
πεπτωκότος. Σείς μάλιστα, Φανία, Φιλώτα, Κλεοχάρη, προσέ
ξατε πρδς θεού μή άνεχθήτε μηδ’ έπ’ ολίγον νά είσδύση ή ά- 
μέλεια καί ολιγωρία είς τήν ψυχήν σας, μή δώσητέ ποτέ προ

σοχήν είς άνοήτων τινών άνοήτους αστεϊσμούς καί τωθασμούς 
κατά τών σχολείων ή καί φανεράς κατηγορίας. ’Αν πρδς 
ώραν σάς τέρψωσι ταύτα, ταχέως δμως παρακολουθεί ή πικρά 
μεταμέλεια, άλλ’ εις μάτην’ διότι ό καιρός φεύγει άνεπιστρε- 

πτεί, ή ήλικία προβαίνει, τά δέ μαθήματα προχωρούσι καί ή 
αμέλεια άφίνει κενόν άνεπανόρθωτον καί δυσπλήρωτον είς τήν 
ανάπτυξιν τού πνεύματος. Μέ συγχωρεϊτέ, φίλοι, άν έτόλ- 
μησα νά δώσω έγώ είς υμάς συμβουλάς’ άλλα μένος ό άρρω- 
στήσας αισθάνεται τήν αξίαν τής υγείας, καί μόνος ό πεινάσας 
έκτιμά δεόντως τήν ανάγκην τού άρτου. Προσέξατε λοιπόν μή 
άσθενήσητε καί σείς, προσέξατε μή πεινάσητε τήν διανοητι
κήν τροφήν της θείας παιδείας.

ΟΛΟΙ. Εύγε, εύγε, Φιλοχάρη! τοιούτοι λόγοι άρμόζουσιν 
εις τό στόμα μαθητού. Ήδη σέ συγχωρούμεν έξ δλ.ης ήμών 
τής ψυχής καί καρδίας.

ΠΑΤΡ. Καί προσέτι, φίλοι μου, άς τδν περιπτυχθώμεν εις 
ενδειςιν τής αδελφικής ήμών αγάπης.

Σκηνή τέταρτη.

ΘΡΑΣΓΚΛΗΣ καί οί ανωτέρω.

ΘΡΑΣ· (εισέρχεται δρομαίως). ’Επίορκοι I ούτω λοιπόν σείς 
τηρείτε τούς όρκους σας! ούτω σέβεσθε τήν ψήφον σας, πα- 
λίμβουλοι I Χθές ακόμη έδίδετε τήν μέλαιναν ψήφον κατά τοΰ 
μισαροϋ τούτου, καί σήμερον όμιλίαι καί γέλωτες μετ’ αυτού, 
Χθές έκηρύττετε τδ άνάθεμα κατά τού αιρετικού τούτου καί 
λειποτάκτου τών Μουσών, καί σήμερον τδν έναγκαλίζεσθε; 
άπιστοι I

ΠΑΤΡ. θρασυκλή, άκουσον πρώτον καί έπειτα: . .
ΘΡΑ· ”Οχι δέν ακούω’ καί σέ καί δλους σάς αποφεύγω, 

ουδέ θέλω είς τδ εξής νά ονομάζω συμμαθητάς καί θιασώτας 
τής παιδείας τούς παραβάτας τού ίερωτέρου τών καθηκόντων. 
Τάλαινα πατρίς ! ιδού ποια άπιστα τέκνα τρέφεις καί εκπαι
δεύεις’ τοιουτοτρόπως καί σέ αύριον θά σέ προδώσωσιν οί ά
στατοι ούτοι, δταν ό έχθρρς τούς άπειλήση ή τούς κολακεύση 
ολίγον.

ΕΓΘ. Βλασφημεΐς, Θρασυκλή.
Α . ΕΓΔ. Μάς αδικείς τήν μεγίστην αδικίαν,
ΘΡΑΣ. Τί λοιπόν έχετε ν’ άπολογηθήτε ", Πού τδ ψήφι

σμα ; καί αύτό άφαντον έντεύθεν.
ΠΑΤΡ. Όχι τδ ψήφισμα εϊν’ έδώ, καί έπράξαμεν συμ- 

φώνως μέ αύτό,
ΘΡΑΣ- Άλλά δέν λέγει τδ ψήφισμα δτι ούδείς έξ ήμών 

δέν θέλει ομιλήσει ουδέ συναναστροφή αύτδν έπ’ ούδεμιά προ- 
φάσει ;

ΠΑΤΡ. Ναί, άλλά λέγει προσέτι ότι ή ποινή αύτη θέλει 
διαρκέσει μέχρις δτου μεταμεληθεις όμολογήση τήν πλάνην 
του καί δημοσία ζητήση συγγνώμην.

ΘΡΑΣ. Εις ποιον λοιπόν ώμολόγησε τδ αμάρτημά του ; 
παρά τίνος έζήτησε συγγνώμην ;

ΠΑΤΡ. Τδ ώμολόγησεν ένώπιον όλωνήμών’ αυγ-
γνώμην. Δέν έχει ούτω τδ πράγμα, κύριοι ;

ΟΛΟΙ. Ναί, ούτως έχει.
ΠΑΤΡ. Δέν εινε άληθές, Φιλοχάρη ;
ΦΙΛΟΧ. ’Αληθές, άληθέστατον Ά I Θρασυκλή, οί λόγοι 

σου εινε ρομφαία δίστομος είς τήν καρδίαν μου’ Δέν υπάρχει 
λοιπόν είς τδ οδικόν σου στήθος άνθρωπίνη καρδια ;

ΘΡΑΣ. ‘ϊπάρχεΓ άλλ’δταν όμιλή τδ χρέος, ή καρδία 

πρέπει νά σιγφ.
Φιλ. Ναί, άλλ’ δταν αδελφός σου άποπλανηθείς συναι- 

σθανθή τήν πλάνην του καί μεγάλφ, τή φωνή τήν όμολογήση, 
δέν πρέπει νά ρίψης πέπλον λήθης έπί τοΰ παρελθόντος και 
νά τδν συγχαρής μάλιστα διά τήν έπανόρθωσίν του ;

ΘΡ. Ναί, άλλα καί τότε τδ χρέος καί ούχΐ φιλανθρωπία μέ 
έπιτάττει νά παρίδω τδ παρελθόν καί νά τώ συγχωρήσω τήν 
έφήμερον πλάνην.

ΦΙΛ. ’Εγώ λοιπόν είμαι ό άποπλανηθείς καί έγώ ο συναι
σθανθείς και όμολογήσας τήν πλάνην μου.

ΘΡ. Τότε λοιπόν δδς νά σφίγξω τήν χεϊρα σου καί να σε 
συγχαρώ έκ βάθους καρδίας διά τήν μεταμέλειαν. Και προς υ
μάς δέ, φίλοι συμμαθηταί, αποτεινόμενος ανακαλώ ολους τους 
λόγους δσους έκ παραφοράς έξεφώνησα καθ υμών.

ΕΓΘ. Εύλογητδς ό θεός I δστις έπανήγαγε τήν σύμπνοιαν 
καί αρμονίαν είς τήν τάξιν ήμών.

Π AT. Δεδοξασμένον εϊη τδ όνομα τού 1 Γψίστου, οτι κατε- 
βάλομεν τή άρωγή αύτοΰ τήν "Ύδραν τής διχονοίας καί συνε- 
δέθημεν πάλιν διά τού άδιαρρήκτου δεσμού τής φιλίας.

ΘΡΑΣ. Ναί’ άδελφοί καί συμμαθηταί, τδ άπό τοϋδε ωμεν 
άναποσπάτως συνδεδεμένο; μέ τούς δεσμού; τής αγαπης*  ας 
άμιλλώμεθα πρδς άλλήλους τίς νά υπερβή τδν άλλον φιλοτι- 
μούμενος κατά τήν φιλομάθειαν καί τήν πολυγνωσίαν, καί ας 
προσπαθώμεν δλοι άπδ κοινού νά άναδείξωμεν τήν κοινήν ημών 
μητέρα, τήν φιλτάτην πατρίδα, εύδαίμονα μέν έσωτεριχως, σε
βαστήν δέ καί αξιοζήλευτου έξωτερικώς. Ώ ! πόσον έπεθυμουν 
νά ήμαι ένας Δημοσθένης καί μέ τούς φλογερούς μου λόγους νά 
διαγείρω τούς συμπολίτας μου είς άσπονδον μίσος κατά τής 
βαρβαρότητας καί τής άμαθείας, καί κατά τών μισοκάλ.ων κα’- 
φωτοσβεστών.

ΠΑΤ. ’Αφού λοιπόν, θρασυκλή, σύ θά ήσαι ό Δημοσθένης 
τής πατρίδος μου, συγχώρησον καί έμέ νά γίνω ένας Περικλής, 
διά νά τήν προάξω είς δόξαν καί δυναμιν τοιαυτην, εις οιαν ε
κείνος ό αρχαίος προήγαγε τάς περικλεείς ’Αθήνας.

Α*.  ΕΓΔ. Τότε δέ και έγώ θά γείνω δ Φειδίας τής πατρίδος 
μου διά νά κτίσω είς αύτήν νέον Παρθενώνα καί νέα Προπύλαια.

ΚΛ. Καλός Μαστροφειδίας έπεθύμησες τφόντι νά γίνης.
Ar. ΕΓΔ. Ναί, Κλεινία, έστω καί Μαστροφειδίας" άλλ’ δ

μως αυτός άνύώωσε τήν άρχι:ε ατονικήν καί τήν αγαλματο- 
ποίίαν είς τδν κολοφώνα τής τελειότητος, καί οι αιώνες ολοι ε- 
θαύμασαν καί θαυμάζουσι τά εξαίσια έργα τοΰ πνεύματος καί 
τής χειρός του.

ΠΑΤ. Σύ μικρέ Εύδαμίδη, τί έπεθύμεις νά ήσαι;
Β’. ΕΓΔ. Έγώ, κύριοι, έπεθύμουν νά ήμαι ένας . . . ένας 

Τυοταϊος και μέ τά άσματά μου νά φέρω τήν εύνομίαν καί ο
μόνοιαν εις τήν πατρίδα μου, καθώς έκεΐνος έπα^έφερε ταυτα 
εις τήν Σπάρτην, και μέ τά έμβαιήριά μου νά εξεγείρω δλους 
κατά τών πολεμίων καί συκοφαντών τής παιδείας.

ΚΛ. Άλλ’ ή φύσις δέν μά; έκαμεν, Εύδαμίδη, στρατηγούς.
Β'. ΕΓΔ. Καί ό Τυρταίος, Κλεινία μου, ήτο μικρός καί 

χωλός μάλιστα, άλλ’ δταν έτραγούδει τδ θούριον τούτο ασμα"

« Άγετε’, ώ Σπάρτας εύάνδρου 
Κούροι πατέρων πολιητάν, 

Λαιά μέν ίτυν προβάλεσθε, 
Δόρυ δ’ εΰτόλμως βάλλετε,

Μή φειδόμενοι τάς ζωάς.
Ού γάρ πάτριον τφ Σπάρτα. »

κατώρθονε τοιαϋτα καί τηλικαΰτα, δσα δέν κατώρθοναν μεγα
λώνυμοι στρατηγοί.

ΚΛ. Τότε λοιπόν καί ημείς θά ταχθώμεν ύπό τάς σημαί
ας σου.

ΟΛΟΙ. Ναί, δλοι ώς άλλοι Σπαρτιάται θά ήμεθα ύπδ τάς 
διαταγάς σου’

ΕΓΘ. Σάς συγχαίρω, κύριοι, διά τά μεγάλα καί ύψηλά 
φρονήματά σας. Τοΰτο άποδεικνύει δτι δέν εςοδεύετε εις ματην 
τδν καιρόν, σπουδάζοντες τά άθσνατα συγγράμματα τών προ
γόνων μας Ελλήνων. Καί είθε δ Θεός νά σάς άξιώση νά γεί- 
νετε οϊοι ευχεσθε καί επιθυμείτε επ' άγαθφ τής πατρίδος. Έγώ 
δμως περιοριζόμενος είς τά έιρικτότερα καί δυνατώτερα έπί τού 
παρόντος, έπεθύμουν ιδίως δπως ή πρωτοβάθμιος καί δευτερο
βάθμιος έκπαίδευσις γείνη κοινοτέρα καί τελειοτέρα έν τή πα- 
τρίδι ήμών’ έπεθύμουν αί κυριώτεραι καί βιωφελέστεραι γνώσεις 
νά διαδοθώσιν είς πάντα, καί νά λείψη ή έπάρατος άγραμμα- 
τωσύνη, ήτις έξομοιόνει τδν λογικόν ά.θρωπον μέ τά άλογα 
κτήνη. Έπεθύμουν έκαστος νά γείνη ικανός νά έννοή, άν όχι 
τά συγγράμματα τών αρχαίων ‘Ελλήνων, άλλά τούλάχιστον 
τά βιβλία τής καθομιλουμένης ήμών γλώσσης, καί άντί νά 
χάνη τδν πολύτιμον καιρόν, ώς πολλοί κάμνουσι, καπνίζων τδ 
έπάρατον σιγάρο ν,ή παίζων τάύπνοφόρακομ- 
β ο λ ό γ ι α μεταξύ τών δακτύλων, ν' άναγινώσκη μίαν έφη— 
μερίδα ή έν περιοδικόν σύγγραμμα, έξ ών ήθελεν απανθίζει 
πολλάς καί τερπνός καί ωφελίμους γνώσεις εις τε τήν τέχνην 
καί τδ επάγγελμά του. Έπεθύμουν τέλος έκας-ος νά ήτο είς κα- 
τάστασιν έν έπιγνώσει νά κάμνη τήν καθημερινήν προσευχήν 
του είς τδν "Γψιστον Δημιουργόν, καί νά έννοή κατά βάθος τάς 
θείας διδασκαλίας τοΰ ιερού Ευαγγελίου καί τής αγίας ήμών 
θρησκείας. Τότε καί μόνον τότε ήτο έλπίς ή φιλτάτη ήμών Πα- 
τοίς καί άληθεΐς χρι-ιανούς καί έναρέτους πολίτας ν’ άποκτήση.

ΦΙΛ. Καί έγώ, φίλοι, ένώ θαυμάζω *αί  ζηλεύω τά νενναϊα 
φρονήματα καί τάς εύγενεΐς ορέξεις τών άλλων, οΰχήττον δμως 
άσπάζομαι καί τιμώ τήν συνετήν γνώμην τοΰ καλού Εΰθύφρο- 
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νος. "Εως πότε, αδελφοί, τό σκότος τής άμαθείας νά καλύπτη 
τδν ορίζοντα τής ήμετέρας πατρίδος; "Εως πότε ήμεΐς νά μέ- 
νωμεν όπίσω τών άλλων; Μή τά γράμματα εινε ασυμβίβαστα 
πρδ τήν ναυτιλίαν, τήν γεωργίαν, τάς τέχνας; Μή ή γεωρ
γία δέν κατήντησε σήμερον εύγενής τέχνη παρά τοΐς Εύρω- 
παίοις; Μή οί βάναυσοι τεχνΐται τής Δύσεως δέν έγείναν τών 
τελείοτέρων και θαυμασιωτέρων τεχνουργημάτων οί έφευρεταί; 
Άς μή άπαξιώμεν λοιπδν καί ήμεΐς, αφού καλώς σπουδάσωμεν, 
νά γινώμεθα και γεωργοί κα'ι ναϋται κα'ι τέκτονες κα'ι ράπται 
καί χτηνοτρόφοι*  διότι καί τδ έργον μας τότε τιμιώτερον κα'ι 
έμπτιρότερον καί τελεσφορώτερον θά μετερχώμεθα, κα'ι εις 
πάσαν υπηρεσίαν τής πατρίδος καί τοΰ έθνους όργανα πρόσ
φορα και χρήσιμα θά γινώμεθα. ^Α; εύχώμεθα μόνον εις τδν 
Παντοδύναμον,όπως ένισχύη κα'ι φωτίζη τοΰ; συμπολίτας εις 
τήν συντήρησιν καί τελειοποίησιν τών εκπαιδευτηρίων άς εΰ- 
χώμεθα δπως κάταξιώση ή θεία πρόνοια νά διοργανώσωσι και 
Παρθεναγωγεΐον συμφώνως πρδς τάς αξιώσεις τής παρούσης 
’Εποχής, δπως, έκπαιδευομένων και τών κορασίων έκ παραλ
λήλου πρός τοΰ; παΐδας και νεανίσκους, άποκτήση μίαν ημέ
ραν ή πατρίς χρηστάς μητέρας καί αςίας οικοδέσποινας. Πρδ 
πάντων δέ άς εΰχηθώμεν, δσα οί γονείς ήμών είτε έξ άγνοίας, 
είτε έξ ολιγωρίας, είτε έξ άλλων περιστάσεων κατέλιπον ήαι- 
τελή ή ελλιπή, ημείς τά τέκνα αυτών νά συμπληρώσωμεν κα'ι 
νά τελειοποιήσωμεν.

ΟΛΟΙ. Είθε, γένοιτο ! I

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ

Κα'ι τοΰ βλου Δράματος.

(Έν τφ βάθει τής αιθούσης ακούεται άδόμενον τδ παρά 
πόδας άσμάτιον).

Πατριώται, μέ πόθον μέ ζήλον 
Τά σχολεία αγαπάτε πιστώς.

Άμουσίας τδν χρόνιον σπίλον 
’Αποτρίψατε νΰν εϋθαρσώς.

Τής σοφίας τδν «φθαρτόν πλούτον 
Δότε, δότε μας προίκα καλήν 

Ελαιώνων, αγρών καί τοιούτων
Δέν ζητοΰμεν ημείς αμοιβήν.

Καθώς άφθονον φώς έν τή σφαίργ 
Τής ήμέρα; σκορπά δ φωστήρ,

Καί καθώς τδ νερδν, τδν άέοα, 
Χορηγεί ό κοινός μας πατήρ,

Οΰτω δότε καί σείς πρδς τροφήν μας 
Μόνον γράμματα κι1 άρτον λιτόν

Και ημείς τήν γενέθλιον γην μας 
θά τιμήσωμεν μέσον αύτών.

Περί κλοπής.

Πόσον μέγα αμάρτημα εινε ή κλοπή, καταφαίνεται έκ τής 
Δεκαλόγου, εις τήν οποίαν ό ίδιος Θεός όμιλών πρδς τδν άν
θρωπον λέγει «Ού κλέψεις» (Δεύτερον. Ε .1 9). ’Άν δέ άξιοτι- 
μώρητοι καθίστανται δσοι παραβαίνουσι τοΰ; ανθρωπίνους νό
μους, πόσφ μάλλον δσοι τολμώσι νά παραβώσιν άσυστόλως 
τήν θείαν ταύτην έντολήν ! Άλλ’ έπειδή τινες ίσως παραβαί
νουσι ταύτην χωρίς νά συναισθάνωνται δλην τήν βαρύτητα 
τής πράξεως, νομίζομεν καλόν νά έκθέσωμεν τά διάφορα είδη 
τής κλοπής, ώστε πάντες νά άπομακρυνώμεθα αυτής, διότι άν- 
τιστρατεύεται εις τήν πρδς τδν πλησίσν αγάπην κα'ι καταστρέ
φει τδ αξίωμα τοϋ δικαίου « Ο συ μισείς έτέρφ μή ποιήσης. »

1Η κλοπή διαιρείται εις φ α ν ε ρ ά ν, εις κ ρ υ π τ ή ν καί 
εις απατηλήν. Φανερά κλοπή λέγεται, δταν δυνα
στικός άρπάζη τις εν πράγμα, τδ όποιον δέν ανήκει εις αυτόν. 
Κρυπτή κλοπή λέγεται, δταν κλέπτη τις τδ ξένον 
πράγμα χωρίς τήν θέλησιν καί τήν είδησιν τοϋ κυρίου τοϋ 
πράγματος. Άπατηλήκλοπή λέγεται, δταν οίκειοποιή- 
ται τις τδ άλλότριον μέ απάτην καί δόλον.

"Ενοχοι φανερά; κλοπής εινε 4) οί καθ’ όδδν λησταί—2) 
οί άρχοντες δσοι άρπάζουσι φανερά άπδ τοΰ; άρχομένους τά 
υπάρχοντα, οίκους, δούλους, άγροΰ; καί τά τοιαϋτα’— 3) δσοι 
άναγκάζουσι τοΰ; έργάτας νά έργάζωνται περισσότερον άπδ τδν 
συμπεφωνημένον μι θόν—4) δσοι καλλιεργοΰσι ξένον αγρόν 
καί λαμβάνΟυσι τήν έπικαρπίαν’—5) δσοι δέν πληρόνουσι τόν 
μισθόν τής έργασίας είς τοΰς έργάτας καί δούλους, διότι αύτός 
δ Θεός λέγει « Οΰκ άποστερήσεις μισθόν πένητος καί ένδεοΰς έκ 
των αδελφών σου ή έκ τών προσηλύτων τών έν τή γή σου’ 
αυθημερόν αποδώσεις τδν μισθόν αυτοί)’ ούκ έπιδύσεται ό ήλιος 
έπ’ αύτφ, δτι πένης έστί καί έν αΰτφ έχει τήν έλπίδα, καί οΰ 
καταβοήσεται περί σοΰ πρός Κύριον, καί έσται έν σοί αμαρτία» 
(Δευτ. κδ . 1 4)’—6) δσοι έν καιρφ λιμού (πείνης) πωλοΰσιν 
άσυνειδήτως τόν σίτον εις τόν πλησίον μέ τιμήν άνυπόφορον, 
ή αντί τής πληρωμής άρπάζουσι τόν οίκον, τόν αγρόν ή άλλο 
τι κτήμα τοΰ πλησίον—7) δσοι εις μεγάλην δυστυχίαν βοη- 
θοΰσι τόν πλησίον μέ βαρυτάτας συνθήκας, ένώ δύνανται νά 
τόν βοηθήσωσι χωρίς κόπου’ π. χ. δταν δύναται νά τρέξή τις 
μέ εν πλοιάριον εις βοήθειαν πνιγομένου’—8) οί βαρείς κα'ι 
άσπλαγχνοι τοκισταί, οΐτινες καταθλίβουσι τόν πτωχόν αδελ
φόν των μέ τόκους βαρυτάτους’ διότι οί πολιτικοί νόμοι συγ- 
χωροΰσι μόνον τού; μετρίους τόκους, οΐτινες καί διά τούτο ν ό- 
μίμοι τόκοι καλούνται. Τφ δντι τί άλλο σκληρότερον παρά 
νά πλουτίζη τις μέ τδν άφανισμόν τού πλησίον, τόν όποιον 
χρεωστεΐ νά αγαπά ως τόν εαυτόν του;

"Ενοχοι κρυπτής κλοπής εινε 1) δσοι κλέπτουσιν έμβαί- 
νοντες εις οίκους, έργαστήρια, αποθήκα; σίτου, κήπους, μάν
δρας κτλ’—2) οί ιερόσυλοι, δηλ. δσοι κλέπτουσι τά χρυσά ή 
αργυρά σκεύη τών έκκλησιών ή καί άλλο τι άνήκον εις αύτάς— 
3) δσοι εύρίσκοντες τά άπολεσθέντα ή δέν τά δίδουσιν, ένφ ή- 

-,.ιρουσι τίνος εινε, ή άπαιτοΰσιν εϋρητρα υπέρμετρα’—4) οί 
άσπλαγχνοι καί απάνθρωποι,οΐτινες κλέπτουσιν έν καιρφ πυρ- 
καϊάς τά πράγματα τών δυστυχών έκείνων δσους έβλαψεν ή 

πυρκάίά.
"Ενοχοι απατηλής κλοπής εινε 1) δσοι πωλοΰσι πράγμα τι 

πολΰ ΰπεράνω τής αξίας του, ωφελούμενοι άπδ τήν άγνοιαν 
καί απλοϊκότητα τοΰ αγοραστού’ καί τό περίεργον εινε, δτι οί 
τοιοΰτοι όχι μόνον δέν νομίζουσιν εαυτού; κλέπτας, αλλά μά
λιστα πολλοί καί καυχώνται δνομάζοντες τούτο αξιότητα ή ca
pacity, διά τό όποιον μίαν ήμέραν πικρά θά μετανοήσωσΓ 
διότι φανερά κλέπτουσι τό βαλάντιον τού αθώου αγοραστού, ο 
όποιος μή υποπτευόμενος δόλον δίδει εις τόν απατηλόν έμπο
ρον τήν ζητηθεΐσαν αξίαν’ Τά αυτά λέγομεν καί δι’ δσους άπα- 
τώσι τόν αγοραστήν είς τδ ζύγιον ή εΐ; τό μέτρον. ή δίδουσι 
κακόν πράγμα ή κίβδηλον νόμισμα, δικαιολογούμενοι άθλίως 
μέ τό δτι ήπατήθησαν καί αυτοί από άλλους, ώς νά έσυγχω- 
ρεΐτο νά κλέψη τις τά ξένα πράγματα, διότι τά ΐδικά του έκλε
ψαν άλλοι 1 Άλλοίμονον εις έκείνους δσοι, συλλογίζονται τοι- 
ουτοτοόπως.—2) δσοι κόπτουσι κίβδηλα νομίσματα, ή ξέουσι 
καί περικόπτουσι τά γνήσια, οΐτινες κολάζονται αυστηρότατα 
καί από τοΰ; πολιτικούς νόμους’—3) οί κριταί δσοι κρίνουσι 
πρδς τό ίδιον συμφέρον, άδικούντες τόν άθώον καί δικαιόνο/τες 
τόν ένοχον’— 4) δσοι δίδουσιν είς αναξίους τά έκκλησιαστικά 
αξιώματα, λαμβάνοντες χρήματα ή δώρα. Τό αμάρτημα τούτο 
ίδιαιτέοως καλείται Σ ι μ ω ν ί α, καί οί Σιμωνιακοί (καθώς λέ
γει Ταράσιος δ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως) εινε όμοιοι 
τώ Ίούδφ’—5) δσοι ΰφαιρούσι δημόσια χρήματα καί κλέ
πτουσι τό δημόσιον ταμεΐον’—6) δσοι σφετερίζονται τήν ξένην 
περιουσίαν μέ ψευδείς καί πλαστά; διαθήκας, ή προσποιούνται 
δτι εινε συγγενείς τού άποθανόντος’—7) δσοι συμφωνούντες νά 
δουλεύωσιν έπί μισθφ δέν έργάζονται πιστώς, άλλ’ έξοδεύουσι 
τδν καιρόν τής έργασίας είς αργίαν’—8) δσοι δντες υγιείς καί 
δυνατοί έπαιτούσιν, ΰποκρινόμενοι ασθένειαν ή δυστυχίαν ανύ
παρκτον, π. χ. δτι κατεστράφησαν από πυρκαϊάν ή άπδ λη- 
στάς. ’Ενταύθα άνάγονται καί οί δόλιοι χρεωκόποι, οΐτινες ά- 
τίμως προσποιούνται ανυπάρκτους ζημίας, διά νά μή πληρώ- 
σωσι τοΰς δανειστάς των’ οί τοιοΰτοι δικαίως ΰπόκεινται είς 
δλην τήν αυστηρότητα τών θείων καί τών πολιτικών νόμων’ — 
9) οί δόλιοι έκεΐνοι έκκλησιαστικοί, οΐτινες μέ πλαστά; θαυ
ματουργίας εικόνων ή λειψάνων άγίών πεποιημένων ή μέ ΰπό- 
κρισιν άνιότητος ή μέ όποιανδήποτε άλλην πανουργίαν πλα- 
νώσι τόν άπλούν λαόν καί συνάγουσι χρήματα, καπηλευόμενοι 
τήν ίεράν ήμών θρησκείαν.

‘Η κλοπή δέν δύναται άλλως νά συγχωρηθή είμή διά τής 
άποδόσεως τού άλλοτρίου πράγματος είς τόν κύριόν του, ή, άν 
τούτο ήνε αδύνατον, διά τής κατ’ άλλον τρόπον άντικαταστά- 
σεως τής ζημίας’ άν δέ ό κλέπτης δέν δύναται νά έπιστρέψή τό 
κλοπιμαϊον διά τήν άκραν αυτού πτωχίαν ο θεός τού έλέους 
τότε δέχεται τήν ειλικρινή ομολογίαν τής αμαρτίας καί τήν 
μετάνοιάν του, δταν ήνε ηνωμένη μέ στερεάν άπόφασιν νά άπο- 

δώσιρ τό ξένον δίκαιον, άμα δυηθή’δστις δμως, ένώ δΰνατα1 
δέν αποδίδει τό άλλότριον, δεικνύει δτι ή μετάνοιά του δέν εινε 
άληθής.

ΙΙρός αποφυγήν τοΰ αμαρτήματος τούτου, τό όποιον καί ό 
θείος καί ο πολιτικός νόμος αύστηρώ; καταδικάζει πρέπει 1) 
νά μή είμεθα φιλοκερδείς καί αχόρταγοι είς τάς έπιθυμίας μας, 
αλλά μέτριοι καί έγκρατεΐς’—2) νά μή ήμεθα οκνηροί καί 
αργοί, διότι οί τοιοΰτοι καταντώσιν εις πτωχίαν καί αναγκά
ζονται κλέπτοντες νάτρέφωνται μέ τοΰς ιδρώτας τών άλλων, 
ως οι κηφήνες μέ τό μέλι τών φιλεργών μελισσών διά τούτο 
καί ό Παύλος λέγει «‘Οκλέπτων μηκέτι κλεπτέτω’ μάλλον 
δέ κοπιάτω έργαζόμενος τό αγαθόν ταΐς χεοσίν, ινα έχη 
μεταδιδόναι τώ χρείαν έχοντι» (Έφεσ. δ . 28).

Περί Πλατάνου.
‘Η πλάτανος έκ τής ’Ασίας μετενεγθεΐσα καθιερώθη υπό 

τών αρχαίων ‘Ελλήνων τοΐς άγαθοΐς ή κακοί; δαίμοσιν, έφό- 
ροις οΰσι κατ αύτοΰς τής γενετή; καί τού βίου έκάστου τών 
ανθρώπων. Ητο δέ μετά τήν κέδρον τοΰ Λιβάνου τό μάλλον 
έξυμνούμενον δένδρον έν τή μυθολογία;· διό καί ό ’Απόλλων 
έπεκλήθη καί Πλατανίστιος, λατρευόμενος έν τινι ναφ κειμένφ 
μεταξύ Τροιζήνος καί ‘Ερμιόνης είς δάσος έκ πλατάνων. Οί 
συγγραφείς τών απωτάτων χρόνων άναφέρουσι δένδρα τού εί
δους τούτου, έφελκύσαντα τόν θαυμασμόν απάντων διά τε τό 
μέγεθος, τήν τερατώδη πυκνότητα,τήν εύρεΐαν έκτασιν καί τήν 
καλλονήν τοΰ φυλλώματος αύτών. Ποιηταί, ρήτορες, ιστορι
κοί καί φυσιογράφοι έξύμνησαν τήν πλάτανον. Κατά τήν άκμά- 
ζουσαν εποχήν τής ελληνικής δημοκρατίας, δτε έκαστος πολί
της έδιδάσκετο τήν φιλοσοφίαν, αί σχολαί τών ’Αθηνών, τά 
περιστοιχίζοντα αύτάς δάση καί αί οδοί αί είς τάς περιφήμου; 
εκείνα; στοάς άγουσαι, ένθα συνερχομένη ή νεότης άθλητικώς 
έγυμνάζετο, ήσαν πλατάνοις πεφυτευμέναι. Οί Ρωμαίοι, με- 
ταγαγόντες καί οΰτοι τό δένδρον τούτο, έν τή λαμπρά έποχή 
τής αυτοκρατορίας αύτών, ούδεμιάς φροντίδος ουδέ δαπάνης 
έφείσθησαν δπως καλλιεργήσωσιν αύτό, έπί τοσούτον ώστε καί 
τό έπότιζον μέ οίνον, ώς έπισπεύδοντα τήν αΰξησιν αύτοΰ.

‘Ο Πλίνίος λέγει δτι ή πλάτανο; δύναται νά διαρκέση πλεί- 
στους αιώνας, καί δτι, έπί τών ήμερών του υπήρχε μία έν 
τινι δάσει τής ’Αρκαδίας φυτευθεΐσα ΰπό τής χειρός τοΰ Άγα- 
μέμνονος’ καί έτέρα τις έξαισίου μεγέθους έν Λυκία, ήτις, 
προϊόντος τού χρόνου, κοιλανθεΐσα μετεκλήθη τό φυτό- 
ζωον άντρον, la grotte VCgetantC’ έν αΰτφ δ’ έφαί- 
νοντο βρυώδη τινά εδώλια, έφ’ ών άνεπαύοντο οί όδοιπορούν- 
τες. Ό τοπάρχης τών μερών έκείνων τής Μικρά; ’Ασίας 
προσέβερέ ποτέ συμπόσιον έν αυτή είς δεκαοκτώ άτομα καί ό 
Αύτοκράτωρ δέ Καλλίγουλας λέγεται δτι έδείπνησέ ποτέ έν 
Βελλετρίφ μετά δεκαπέντε συνδαιτυμόνων ΰπό περίφημόν τινα 
πλάτανον, ήν καί άπεκάλει φώλεάν αυτού.

*0 Αίλιανός έν Βιβλίφ β’. Κεφ. ιδ’. διηγείται λίαν σπου- 
δαίως δτι ό Ξέρξης ήράσθη σφοδρώς μιας πλατάνου καί όλόκλη- 
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ρον ήυέραν διέμεινε παρ' αύτή, παραδεδομένος είς βαθεΐς 
συλλογισμούς. Μετεχειρίσθη διά κατάλυμα τοΰ στρατού τήν 
πέριξ αυτής έρημίαν, διεχόσμησε τήν πλάτανον πολυτελως μέ 
χρυσά ψέλλια και περιδέραια και άπελθών άφήκε φύλακα 
αύτής και φροντιστήν άνθρωπόν τινα τής συνοδίας του. « Γε- 
»)οΐος έχεϊνος ό Εέρξ ης ήν, είγε θαλάσσης μέν χαΐ γής χατε- 
» οοόνει τής Διός τέχνης, έαυτφ δέ είργάζετο χαινάς οδούς, 
» χαΐ πλοϋν άήθη, δεδούλωτο δέ πλατάνφ, καί έθαύμαζε τό 
» δένδοον.^Έν Λυδία γοϋν, φασιν, ίδών φυτόν εύμέγεθες πλα- 
» τάνου, χαΐ τήν ήμέραν έκείνην χατέμεινεν, ούδέν τι δεόμε- 
» νος, χαι έχρήσατο σταθμφ τή ερημιά τή περί τήν πλάτα- 
ι> νον. Άλλα και έξήψεν αύτής κόσμον πολυτελή, στρεπτούς 
» χαΐ ψελλίοις τιμών τούς κλάδους, καί μελεδωνδν αύτη χατέ- 
» λιπεν, ώσπερ έρωμένη φύλακα χαΐ φρουρόν. »

‘Η ιδιοτροπία αύτη δέν δύναται άλλως να έξηγηθή ειμή έν 
τή υποθέσει δτι ή πλάτανος αύτη άνεκάλει τώ Ξέρςη τρυφε
ρήν τινά άνάμνησιν, εποχήν τινα τοΰ βίου προσφιλή τή καρ- 
δία του.

‘Ο δέ ‘Βοόδοτος άναφέρων τά περί τοϋ αύτοϋ Ξέρςου χαΐ τής 
αύτής πλατάνου, λέγει, δτι εις τδν είσβάλλοντα έκ τής Φρυ

γίας εις τήν Λυδίαν ή όδδς σχίζεται εις δύο, ή μέν αριστε
ρόθεν άγουσα εις Καρίαν, ή δ’έτέρα δεξιόθεν είς Σάρδεις,είς 
ήν ό πορευόμενο; ανάγκη πάσα νά διαβή τδν Μαίανδρον χαΐ νά 
διέλθη παρά τήν πόλιν Καλλάτηβον, έ<θα έργάται μισθωτοί 
κατασκευάζουσι μέλι έκ μυρίκης χαΐ σίτου (καί τοι, εΐρήσθω έν 
παρόδφ, ό διάσημος βοτανικός Μ. des Fontaines, διελθών 
τδν Θεόφραστον, Πλίνιον Στρέγκελον καί λοιπούς, άποφαίνεται 
δτι ούδείς τούτων αναφέρει περί μέλιτος γινομένου έκ τής μυ- 
ρίχης, ήτις εινε ή νΰν καλουμένη tamarix, μικρόφυλλός τις 
καί σταχυανθής θάμνος έχων φλοιόν χρήσιμον παρ ιατροις. 
ύς στυπτικδν καί άντιπυρετικόν. Μήπως ή μυρίκη τοϋ ‘Ηροδό
του ήτοάλλοΐόντι φυτόν, ή ή ουσία αύτής είχε φερ’ ειπεϊν, 
αναλογίαν τινά πρδς τό μέλι ; . . . Άλλ' έπΐ τό προκείμενον}·. 
‘ΟΞέρξης λοιπόν τήν τελευταίαν ταύτην όδδν πορευόμενος 
εύοε πλάτανον, ήν διά τό κάλλος αύτής περιεκόσμησε μέ χρυσόν 
καΐ έτειτρέψχς τήν περί αύτής φροντίδα εις ενα τών στρατιω
τών του έκ τοΰ τάγματος τών καλουμένων Αθανάτων, τήν 
δευτέραν ήμέραν εϊσήλθεν εις τήν πρωτεύουσαν τής Λυδίας. 
« ‘Ως δέ έκ τής Φρυγίας έσέβαλε εις τήν Λυδίην, σχιζομένης 
» τής όδοϋ καί τής μέν εις αριστερήν έπΐ Καρίης φερούσης, 
» τής δέ εις δεξιήν ές Σάρδις, τή και πορευομένω διαβήναι τδν 
» Μαίανδοον ποταμόν πάσα ανάγκη γίνεται καί ιέναι παρα 
» Καλλάτηβον πόλιν, έν τή ανδρες δημιουργοί μέλι έκ μυρίχης 
» τε καΐ πυροϋ ποιεϋσι,ταύτην ίων ι Ξέρξης τήν οδόν εύρεπλά
ι τάνιστον, τήν χάλλεος εΐνεχα δωρησάαενος κόσμφ χρυσέφ 
» χαΐμελεδωνφ άθανάτφ άνδρΐ έπιτρέψας δευτέρηήμέρη άπίκετο 
ές τών Λυδών τό άστυ. » (Ήρόδοτ. Πολύμν. Κεφ. 31.) ’Αλλά 
χαΐ ανωτέρω έν Κεφ. 27 άναφέρει δτι ό Ξέρξης φιλοξενηθείς 
μεθ’ άπάσης τής στρατιά, αύτοϋ λίαν πολυτελώς ύπό τοϋ Πυ
θίου, δστις τώ ΰπέσχετο καΐ σημαντικήν τινα ποσότητα χρη

μάτων διά τά έξοδα τοϋ πολέμου, ήρώτησε τούς περί αΰτον 
Τίς ούτος ό Πύθιος ΐ οί δέ είπον « ώ βασιλεύ, ούτός έστι δς 
» τοι τόν πατέρα Δαρεϊον έδωρήσατο τή πλατανίστφ τή χρυ- 
» σέη καΐ τή άμπέλφ’ δς κοΐ νϋν έστι πρώτος ανθρώπων 
» πλούτφ τών ήμεϊ; ϊδμεν, μετάσέ.»

"Οτε τό πρώτον ή πλάτανος μετεφέρθη είς Γαλλίαν, λέ
γεται δτι τοσοΰτον αύτήν έσέβοντο, ώστε φόρος έπεβάλλετο 
ύπό τών μεγιστάνων τοϊς βουλομένοις άναπαυθήναι ύπό τήν 
σκιάν αύτής· Έν δέ τή Περσία δι ισχυρίζονται δτι τό δένδρον 
τοΰτο συντελεί πρός τήν καθαριότητα τοϋ άέρος καί τήν ύγι- 
εινότητα τοΰ τόπου. Ό Chardin έν τή άφηγήσει τών πε
ριοδειών αύτοϋ ύέγειδτι οί Πέρσαι πιστεύουσιν δτι ή πλάτα
νος κέκτηται φυσικήν τινα χαΐ ειδικήν ένέργειαν κατά τοϋ λοι
μού χαί χατά πάσης άλλης διαφθοράς τοϋ αέρος χαΐ βεβαιοϋ- 
σιν δτι ούδέν μίασμα ένυπάρχει έν τή πρωτευούση αύτών ‘I- 
σπαχάνη, άφ’ δτου ένεφυτεύθησαν έκεϊσε πλάτανοι πανταχοϋ 
έν ταΐς όδοΐς χαΐ τοϊς κήποις.

Τό ΐς·'. είδύλλιον νοϋ Θεοκρίτου, ‘Ελένης έπιθαλάμιος έπι- 
γραφόμενον, θεωρείται καΐ όντως ποιητικόν αριστούργημα. Ό 
ποιητής ύποθέτει δτι, δτε ό ξανθός Μενέλαος ένυμφεύθη τήν 
‘Ελένην, δώδεκα νέαι παρθένοι τό άνθος τών ώρσιοτέρων χαΐ 
εύγενεστέρων τής Λακεδαίμονος, φέρουσαι έπί τάς παρθενι- 
χάς αύτών κόμας θαλερού; ύακίνθους, χορόν εστήσαντο πρό τοϋ 
νυμφικού θαλάμου, φδουσαι τά τοϋ υμεναίου. πρός τοϊς άλλοις 
έψαλλονκαΐ τά δε, πρός τήν ‘Ελένην αποτεινόμενοι:

« Πράτφ τοι στέφανον λωτώ χαμαί αΰξομένοιο 
Πλέξασαι, σκιεράν καταθήσουεν ές πλατάνιστον

Πράτα δ' άργυρέας έξ δλπιδος ύγρόν άλειφαρ 
Λασδόμεναι, σταξεΰμες ύπό σκιεράν πλατάνιστον'

Γράμματα δ’ έν φλοιώ γεγράψεται .ως παριών τις 
Άννείμη) Δωριστί' Σέβουμ’- ‘Ελένης φυτόν εΐμί.

ήτοι; «Εις σέ πρώτην πλέξασαι στέφανον έκ λωτοϋ έκ τής γής 
άναβυομένου, άναρτήσομεν αύτόν είς σκιεράν πλάτανον, καΐ 
είς σέ πρώτην έξ άργυράς μυροθήκης ύγρόν χρίσμα εύώδου, 
ελαίου λαβοϋσαι κατατάξομεν αύτό ύπό τήν σκιεράν πλάτανονά 
έν τφ φλοιώ τής οποίας έγχαραχθήσονται δωριστί τάδε το· 
γράμματα : Σέβου με'είμαι τό δένδρον τής ‘Ελένης’ ώστε 
διερχόμενος ν’ άναγινώσκη αύτά.

ΕΜ. ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΓΛΟΣ.

ΠΕΡΙΕΡΓΑ. ΤΙΝΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ.

Γ'. Ποιηταί, φιλόσοφοι και καλλιτέχναι, τυχαίως 
άποκατασταθέντες ώς τοιοοτοι.

Πολλάκις τά μεγαλείτερα πνεύματα εις τήν τύχην οφείλουν 
τήν άνάπτυξιν τών προτερημάτων των.

— «’Ήμην είς τήν Ρώμην» αναφέρει ό Γίββω ν, «κατά 
τήν I 5ην 8βοίου τοϋ 1764’ έκαθήμην δέ σκεπτόμενος έν τφ 
μέσω τών έρειπίων τοϋ Καπιτωλίου, ένφ οιγυμνόποδες μονα
χοί έψαλλον τόν εσπερινόν είς τόν ναόν τοϋ Διός, δτε κατά πρώ 

τονμοΐέπήλθε ή ιδέα νά συγγράψω τήν παρακμήν καΐπτώ- 
σιν τής Ρώμης.

,ΟΜαλεβράγχιος περαιώσας τάς φιλοσοφικός καΐ θε- 
ολογικάς σπουδάς του δέν είχεν άλλον σκοπόν, παρά νά κατα- 
ταχθή είς μοναχικόν τι τάγμα, ύπισχνούμενον δόξαν μικρο- 
τέραν έκείνης, ήν τά συγγράμματα περιεποίησαν πρός αυτόν. 
Ευρισκόμενος δέ ποτέ έντός βιβλιοπωλείου, ήοεύνα σωρόν τινα 
βιβλίων, δταν κατά τύχην τό σύγγραμμα ό Άνθρωπος 
τοϋ Καρτεσίου έπεσεν είς τάς χεϊραςτου. Άποσυρθεΐς 
δέ κατά μέρος τό άνέγνωσε μετά τοσαύτης εύχαρίς-ήσεως, ώςε 
οί παλμοί τής καρδίας του τόν ήνάγκασαννά θέση κατά μέρος τό 
βιβλίον. ‘Η περίστασις αΰτη ήτον, ήτις παρήγαγε τάς βαθείας 
έκείνας σκέψεις, αΐτινες άνέδειξαν αύτόν Πλάτωνα τοϋ αίώνος 
του. ‘Ο C OWely έγεινεν έκ τύχης ποιητής, Είς τό δωμά
των τής μητρός του εύρεν, ένώ ήτο ακόμη νέος, τήν ίί αγευ- 

μένην Βασίλισσαν τοΰ Σπένσερ’ διά συνεχοΰς δέ 
άναγνώσεως έγοητεύθη τοσοΰτον ύπό τής Μούσης, ώστε άπο- 
κατέστη ποιητής έκ των έπιφανεστέρων.

Τοϋ Josh.ua Reynolds ή πρώτη αγάπη διά τήν 
τέχνην του διηγέρθη άπό τήν άνάγνωσιν τή; πραγματείας τοϋ 
Ριχάρδο ϋ ν ο ς.

‘Ο V a U C a D son άνέπτυξεν άσύνηθες πνεΰμα διά τήν 
μηχανικήν. ‘Η κλίσις του άπεφανίσθπ ώς εξής. "Οταν ήτον 
νέος, συνεχώς συνώδευε τήν μητέρα του είς τήν κατοικίαν τοϋ 
πνευματικού της, καΐ ένφ έκείνη έχυνε δάκρυα μετάνοιας, ό 
Vaucanson έκλαιεν άπό πλήξιν.

Είς τήν θέσιν ταύτην ευρισκόμενος, λέγει ό Έ λβ έ τ ι ο ς, 
έντύπωσιν μεγάλην τφ έπροξένησεν ή όμοειδής καΐ ισόχρονος 
κίνησις τοϋ έκκρεμοΰς ωρολογίου τής αιθούσης. ‘Ηπεριέργειά 
του έχινήθη. Έπλησίασεν είς τό ώρολόγιον, έκυψε καί έσπού- 
δασε τόν μηχανισμόν. Ο,τι δέν ήδυνήθη ν’ άνακαλύψη τό έ- 
μαντευσε. Παρήγαγε λοιπόν όμοίαν μηχανήν καί βαθμηδόν 
διά τής εύφυίας έσχημάτισεν ώρολόγιον. Ένθαρρυνθείς έκ τής 
πρώτης του επιτυχίας, έξηχολούθησε τάς απόπειρας του, καί 
χατωρθωσε να σχηματίση ώρολόγιον ούτως ώστε έν ταύτφ νά 
μετασχηματίζεται είς άπλοϋν αύτόματον.

Εις την τύχην χρεωστεΐται ή πρός τήν σκηνήν κλίσις τοΰ 
Μολιερου. ‘Ο πάππος του ύπερηγάπα τό θέατρον, καΐ 
συχνάκις έφερε μαζύ του τόν νέρν Μολιέρον. Ένεκα τούτου 
κατήντησε σκεπτικός καΐ παρημέλει τάς ύποθέσεις του. ‘Ο 
πατήρ του παρατηρήσας τρϋτο ήρώτησε τόν πάππον μετ’ ορ
γής άν ό υιός του Τμελλε νά γείνη ηθοποιός. Είθε άπεκρίθη 
ο πάππος, καί θά έγέηετο τόσον καλός ώς ό Montrose. Αί λέ
ξεις αϋται ένεχαράχθησαν είς τόν νέον Μολιέρον. Άηδίασε 
το εμπόριον τοϋ πατρός του, καί είς τό περιστατικού τούτο οφεί
λει η Γαλλία τόν μέγιστον κωμικόν συγγραφέα της.

Εις απλοΰν συμβάν οφείλεται ή μεγάλη ταϋ Νεύτωνος 
ανακαλυψις. "Οταν ήτο νέος σπουδαστής είς τό Cambridge, 
απεσυρθη έξ αιτίας τής πανώλους εις τήν έξοχήν. Άναγινώ- 
σκοντος δε ποτέ αύτοϋ ύπό μηλέαν, εις εκ τών καρπών της έπεσε 

καΐ τόν έκτύπησε σφοδρώς έπΐ τής κεφαλής. "Οταν παρετήρησε 
τήν σμικρότητα τοϋ μήλου, έξεπλήχθη διά τήν σφοδρότητα 
τοϋ κτυπήματος. Τούτο τόν ώδήγησεν είς τήν θεωρίαν τής βι- 
αίας πτώσεως τών σωμάτων δθεν συνεπέρανε τήν άρχήν τής 
βαρύτητοςκαΐ έθεσε τάς βάσεις τής φιλοσοφίας του.

Τοϋ Ρ ο υ σ σ ώ αί έκκεντρικαί δυνάμεις κατά πρώτον διη- 
γέρθησαν από τήν ειδοποίησιν τοϋ παραδόξου άντιχειμένου, 
τό όποιον ή ακαδημία τής Dijon έπρότεινε κατ’ έχεϊνο τό 
έτος, καΐ έναντίον τοϋ όποιου ό Ρουσσώ έγραψε τόν περί- 
φημον Φιλιππικόν του κατά τών τεχνών χαΐ έπιστημών 
περιστατιχον τό οποίον άπεφάσισε τήν μέλλουσαν φιλολογι
κήν του φήμην.

‘Ο Lafontaine μέχρι τοϋ εικοστού δευτέρου έτους τής ή- 
λικίας του δέν είχεν εισέτι άποφασίσει όπεΐον έσεται τό έπάγ- 
γελμά του. Τυχαίως ηχούσε στίχους τινας τοΰ Μαλέρβου, 
οΐτινες τόσον τόν κατεγοήτευσαν ώστε άμέσως ήσθάνθη αι
φνίδιου παλμόν, δστις διηύθυνε τό μέλλον του. Ήγόρασεν ε»α 
Μαλέρβην καΐ τοσαύτην ήδονήν τφ έπροξένησεν, ώστε έπέρα 
τάς μέν νύχτας του αποταμιεύων είς τήν μνήμην του τούς στί
χους τοϋ ποιητοϋ, τήν δέ ήμέραν έτρεχεν είς τά δάση, δπου 
κρυπτόμενος, συνέθετε καΐ άπήγγελλε τούς ίδικούς του είς τάς 
περικυκλούσας αύτόν δρυάδας.

Έ< τών τοϋ D israeli-

Τά θαύματα του τηλεγράφου.
Τήν πρωίαν ήμέρας τινός ό βασιλεύ; τής Πρωσσίας Γουλιέλ- 

μος προσέβαλε τό» πρέσβυν τής Γαλλίας έν τή κωμοπόλει 
Έμς· πρό τής μεσημβρίας ό αύτοχράτωρ Ναπολέων άπεφά- 
σισε τόν πόλεμον έν Παρισίεις, ήδέ Συνταγματική 
εδημοσίευσε τήν άπόφασιν ταύτην είς τό κοινόν είς τάς δύο 
μ. μ. τό γαλλικόν Κοινοβούλιον έχορήγησε τήν συγκατάθε- 
σίν του, τήν αύτήν δέ μετά μεσημβρίαν ολόκληρος ό γαλλι
κός στρατός ήτον είς κίνησιν. Τά νέα μεταβιβάζονται είς Βε- 
ρολΐνον, ή δέ Βουλή τής Βορείου Γερμανικής ‘Ομοσπονδίας 
συνέρχεται καΐ άποφασίζει νά ύποστηρίξη τόν βασιλέα’ ό Βίσ- 
μαρκ εκδίδει τάς άναγκαίας διαταγάς πρός τόν στρατόν τής 
Πρωσσίας, ή δέ ‘Ισπανική Κυβέρνησίς μανθάνει τούτο έν Μα
δρίτη καΐ κοινοποιεί τήν παραδοχήν τοϋ “Ισπανικού θρόνου 
υπό τοϋ Δόν Καρόλου τής Πορτογαλλίας είς τόν Ισπανόν πρέσ
βυν έν Ουασιγκτώνι τής Αμερικής, ούτος δέ είς τόν πρόεδρον 
καί δι’ αύτοϋ κοινοποιείται είς τάς Βουλάς τών Ηνωμένων 
Πολιτειών. Αί αύταΐ ειδήσεις μετεβιβάσθησαν συγχρόνως είς 
Αονδϊνον, Β.ένην, Πετρούπολιν, Φλωρεντίαν καΐ άλλας εύρω- 
παΐκάς πρωτευούσας—συζητοϋνται τήν αύτήν νύκτα έν τφ άγ- 
γλιχφ Κοινοβουλίφ καΐ έν τή βουλή τών ‘Ηνωμένων Πολι
τειών, πριν δέ παρέλθωσι I Ο ώραι άπό τής πρώτης είδή- 
σεως, δλα ταύτα ήσαν γνωστά είς άπάσας τάς Κυβερνήσεις 
τοϋ έχπεπολιτισμένου κόσμου, τή βοηθείφ τών τηλεγραφικών 
συρμάτων ! Είς άρχσιοτέραν έποχήν δ)ον τούτο θά έπαιρνε 
πλέον τοϋ μηνός I

(Έκ τοϋ ο’ Αστέρος τής Ανατολής. »)

Josh.ua
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Παραθέτοντες ένταΰθα τάς εικόνας τών τριών αρίστων της 
αρχαιότητας τραγικών μετά τής τοΰ άνδρών απάντων σοφωτά- 
του Σωκράτοιις, δέν προτιθέμεθα νά έκθέσωμεν έν έκτάσει τάς 
βιογραφίας αύτών, καθότι ταύτας ευρίσκει τις εμπεριστατωμέ
νας έκτεθειμένας καί έν άλλοι; φιλολογικοί; συγγράμμασιν, 
άλλ' ιδίως έν τοΐς έγκυκλοπαιδειακοΐς λεξικούς τοΰ τε D’ Αγ- 
teau, δ φιλοτίμφ δαπάνη τοΰ ‘Ιεροδιδασκάλου Παρθενίου Και- 
σαρέως μετεφράσθη είς τήν χαθ ημάς γλώσσαν, χαί τών Σ. 
I, Βουτυρά, I. Α. Βρετοΰ καί Γ. Βσφειάδου, δ έν Κωνσταν- 
τινουπόλειήδη έκδίδεται.

Άμφότερα τά λεξικά ταΰτα συνιστώμεν στενώς εις τους 
άναγνώστας ήμών.

Έν τοΰτοις ολίγα τινά καί ημείς χρίνομεν χαλδν νά είπω- 
μεν ένταΰθα ώ; πρός τοΰ; τέσσαρας τούτους μαργαρίτας τής 
ελληνικής φιλολογίας.

Αισχύλος. Ό πατήρ του έλέγετο Εύφορίων.Έγεν- 
νήθη έν Έλευσΐνι τής’Αττικής τό 525π. X. έξ οίκου επι
φανούς. Ειχεν αδελφούς τόν Κυναίγειρον έκεϊνον—περί οΰ λέ- 
γουσιν 8τι, ένφ οι ’Αθηναίοι κατεδίωκον τά εχθρικά πλοία μετά 
τήν έν Μαραθών. καταστροφήν τών Περσών, ήρπαξεν έν 
άπό αύτά μέ τήν δεξιάν του χεϊρα, καί έπειδή τήν έκοψαν, τό 
ήοπαξε μέ τήν άριστεράν*  άφοΰ δέ έκοψαν και αύτήν. τό ήρ- 
παξε μέ τούς όδόντας του, μέχρις οΰ έπί τέλους τόν έφόνευσαν 
—καί τόν Άμεινίαν, ό όποιος διέπρεψεν έπ’ ανδρεία. Έπολέ- 
μησεν άνδρείως καί εις τάς τρεις περιδόξους πρός τούς βαρβά
ρους μάχας καί ύπήρξεν δ πατήρ τής Ελληνικής Τραγωδίας, 
συγγράψα; δράματα 7 0 καί εις I 3 ποιητικούς άγώνας νικήσας, 
ή κατά τόν Σουίδαν συγγράψας δράματα 90 καί νικήσας εις 
28 άγώνας.

Τών δραμάτων τούτων διεσώθησαν κατά δυστυχίαν μόνον 

επτά: Προμηθεύς Δεσμώτης,‘Επτά έπί Θήβας, Πέρσαι, ’Αγα
μέμνων, Χοηφόροι, Εύμενίδες καί ‘Ικέτιδες.

‘Ο Αισχύλος προβεβηκώ; ήδη τήν ήλικίαν καί φήμην άπο- 
κτήσας έπί ταΐς τραγωδίας αυτού μεγίστην, έγκατέλιπε τάς 
’Αθήνας δυσηρεστημένος. Έκ πολλών δέ περί τής άποδημίας 
του ταύτης γνωμων πιθσνωτέρα εινε ή ύπό τοΰ Πλουτάρχου 
έν β φ Κίμωνος άναφερομένη, δτι νικηθείςύπό τοΰ Σοφοκλέους, 
νεανίου 28οΰς έτι τότε τήν ήλικίαν, είς τι τραγφδιών δια
γώνισμα γενόμενον έπί τή τελετή τής εις ’Αθήνας ύπό τού 
Κίμωνος μεταφοράς τών λειψάνων τοΰ Θησέως, καί μή δυνά- 
μενος νά ύποφέρη τήν έντροπι ν, άπεδήμησεν είς Σικελίαν παρά 
‘Ιέρωνι, τώ γ’. έτει τής 1 7ης όλυμπιάδος, 55ης ήδη τήν ήλι
κίαν. Έζησε δέ τό' ύπόλοιπον τοΰ βίου του έν τή αύλή τοΰ 
τυράννου τούτου, εις τιμήν τοΰ οποίου συνέθεσε καί τάς Αί- 
τναίας έπί τή ύπ’ αύτοΰ κτίσει τής πόλεως Αίτνης. ’Απέθανε 
δέ τώ ά έτει τής 81ης όλυμπιάδος, ήτοι 456 π. X. εις ήλι
κίαν έτών 6 9. "Έτεροι, έν οί; ό Λάρχερος, φρονοΰσίν δτι άπέ- 
θανε τώ 436 καί 83 έτων. Ό άνώνυμος βιογράφος του, Πλί- 
νιος ο πρεσβύτερος, Ούαλέριος Μάξιμος καί Σβυίδας άναφέρου- 
σιν, δτι άπέθανε φονευθείς άπό χελώνην διαφυγοΰσαν άπό τούς 
όνυχας ύπεριπταμένου άετοΰ καί πεσούσαν κατά τύχην έπΐ 
τής γυμνής κεφαλής του- άλλά τό άνέκδοτον τούτο φαίνεται 
μάλλον μυθώδες.

Σοφοκλής; ‘Ο πατήρ του έλέγετο Σόφιλος καί ήτο 
κατά τινας σιδηρουργός. Έγεννήθη έν τφ δήμω τής ’Αττικής 
Κολωνώ κατά τήν πιθανωτέραν γνώμην τό 495 π. X. ‘Ο Ά- 
θήναιος (I. σ. 20) καλεϊ τόν Σοφοκλέα «καλόν τήν ώραν,» 
τούτέστι πάνυ ώραΐον, ή δέ παράδοσις άναφέρει δτι διά τήν ώ- 
ραιότητάτου καί διά τήν μουσικήν έμπειρίαν του έξελέχθη 
κορυφαίος τών νεανίσκων, οΐτινες μέ τήν λύραν εις χεΐρας και 

τό σώμα ήμίγυμνον καί μυρωμένον έχόρευσαν περί τα τρό
παια καί έψαλαν τόν ύμνον τής νίκης, ήν ήραντο οί ’Αθηναίοι 
κατά τήν ένδοξον ναυμαχίαν τής Σαλαμϊνος (480 π. X.).

Τό 468 π. X. ό Σοφοκλής, άγων τό 28ον έτος τής η
λικίας του, ήγωνίσθη άγώνα δραματικόν, έχων ανταγω
νιστήν τόν παλαιόν τή; τέχνης ήρωα, τόν Αισχύλον, τόν 
όποιον, ώς άνωθι είπομεν, νικήσας ήνάγκασε ν'άποδημήση 
είς Σικελίαν. Τόν στέφανον τής νίκης ειχεν άπονείμει εις 
τόν Σοφοκλέα ό Κίμων, ό άρχαϊκός εκείνος καί άκριβής άνήρ, 
δστις άλλοτε είχε τιμήσει ύπέρ πάντα άλλον τόν Αισχύλον καί 
τήν τέχνην αύτοΰ.

’Από τής πρώτης ταύτης έπιτυχίας μέχρι τοΰ θανάτου του ό 
Σοφοκλής δέν έπαυσεν έργαζόμενο; διά τό θέατρον. Τό δλον δέ 
τών δραμάτων του ό μέν Σουίδας λέγει 1 2 3, ό δέ γραμμα
τικός ’Αριστοφάνης ό Βυζάντιος 1 30, έξ ών τά 1 7 ήσαν άμ- 
φισβητήσιματήν γνησιότητα. Έξ αύτών δλων δυστυχώς δέν 
άπεσώθησαν εί; ημάς είμή 7 μόναι τραγφδίαι πλήρεις : Αίας 
Μαστιγοφόρος ή Μαινόμενος, Ήλέκτρα, Οίδίπους Τύραννος, 
’Αντιγόνη, Τραχίνιαι ή ‘Ηραχλέους θάνατος, Φιλοκτήτης καί 
Οίδίπου; έπί Κολωνφ.. Τούτων αί πεοισσότεοαι εΐν: έκ τών 
περιφημοτέρων άριστουργημάτων του.

Ενεκα τής άσθενείας τής φωνής του ό Σοφοκλής άπέφυγε 
την σκηνήν παρά τήν ^τότε έπικρατοΰσαν συνήθειαν τοΰ νά 
παριστάνη ό ίδιος ποιητής τό κυριώτερον πρόσωπον τών δοα- 
μάτων του.

Εικοσάκις ήξιώθη ό Σοφοκλής τοΰ πρώτου βραβείου είς τήν 
τραγφόίαν, πολλάκις έλαβε τό δεύτερον, ποτέ δμως τό τρίτον.

Έκτος τής ποιητικής του μεγαλοφυία;, δι'ής εΐλκυσε τόν 
θαυμασμόν πάντων, ό Σοφοκλής ήγαπάτο παρ’ δλων καί διά 
τήν γλυκύτητα τοΰ χαρακτήρας καί διά τήν άρετήν του.

Έτελεύτησε δέ ό ποιητής έπί άρχοντος Καλλίου τό 3 ον 
έτος τής 93ης όλυμπιάδος, ήτοι 406 π. X. ολίγον μετά τόν

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Β’. Τεύχος 1Δ'.

θάνατον τοΰ Εύριπίδου καί μικρόν προ τής ύπό τοΰ Λυσάνδρου 
άλώσεως τών ’Αθηνών, άγων τό 89ον έτος τής ήλικίας του. 
‘Ω; ποός τό είδος τοΰ θανάτου του διαφωνοΰσιν οί συγγραφείς· 
επειδή κατ’ άλλους μέν άπέθανεν έκ τής χαρά; του μαθών τήν 
έπιτυχίαν ενός τών δραμάτων του' κατ’ άλλους δέ μέγαν κα- 
ταβαλών κόπον πρός άπαγγελίαν τής ’Αντιγόνης του- καί 
κατ' άλλους άποπνιγείς έκ ραγός σταφυλής.

Εύριπίδης. ‘Ο πατήρ του ώνομάζετο Μνήσαρχος, 
άνήρ όχι άσημος, ή δέ μήτηρ του Κλειτώ, λαχανοπώλις 
κατά τόν Άριστοφάνην. Εγεννήθη τό 480 π. X., τήν αύτήν 
ημέραν, καθ’ ήν οί ’Έλληνες κατεναυμάχησαν πλησίον της 
Σαλαμϊνος τόν μέγαν στόλον τών Περσών, ή, ώς λέγει ό άοί— 
διμος Νεόφυτος Δούκας, καθ ήν ό περσικός στόλος ήττήθη έν 
τφ της Εύβοιας Εύρίπφ, έξ ού καί τό όνομα έλαβεν Εύριπί
δης. Μσθητεύσα; παρά Προδίκφ τώ σοφιστή καί Αναξαγόρα 
τφ φιλοσόφφ, έδείχθη ρήτωρ καί φιλόσοφος δόκιμος' ούτω δέ 
άξίως προπαρεσκευασμένος κατήλθεν εις τό στάδιον τής ποιή- 
σεως, είς τό όποιον τόν ώθει έξοχος φαντασία καί άπαράμιλλος 
ευαισθησία.

Είκοσιπενταετής ήτο δτε τό πρώτον διηγωνίσθη ύπέρ τοΰ 
βραβείου τής τραγωδίας. Έβραβεύθη πεντάκι; κατά τόν Σου
ίδαν καί τον Ούάρρωνα' κατά δέ τόν Πλούταρχον πολλοί τών 
έν Σικελίφ αίχμαλωτισθέντων ’Αθηναίων έλυτρώθησαν, άπαγ- 
γέλλον.τες στροφές τινας τών τραγφδιών του, τάς οποίας ένε— 
θυμοΰντο.

Δύο ή τοία έτη προ τοΰ θανάτου του άπήλθεν είς Μακεδο- 
νί αν παρά τφ βασιλεΐ Αρχελάφ, δστις καί ύπεδέχθη αύτόν 
φιλοφρονέστατα. ’Εκεί άπέθανε τό 407 π. X. δηχθείς, ώς 
λέγεται, ύπό τών θηρευτικών κυνών τοΰ ηγεμόνος εκείνου. ‘Η 
είδησις τοΰ θανάτου του ένέπλησε θλίψεως τούς ’Αθηναίους, 
οΐτινες έπισήμως έζήτησαντό σώμα τοΰ μεγάλου αυτών ποι~ 
ητοΰ' επειδή δμως ό ’Αρχέλαος ήρνήθη τήν άπόδοσιν καί έθα-
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ψεν έν Μακεδονία λαμπρώς τδν φίλον του, οί’Αθηναίοι ήγει
ραν εις τιμήν τοϋ ποιητοΰ κενοτάφιον, τδ όποιον έσώζετο καί 
έπί Παυσανίου.

Δράματα έγραψε κατά τιναςϊο,κατ’ άλλους 92 καί κατ’ 
άλλους 100. Έκ πάντων δέ τούτων σπεσώθησαν εις ημάς 
μόνον 18 πλήρεις τραγφδίαι, εν σατυρικδγ δράμα Κύκλωψ 
έπιγραφόμενον καί τινα τεμάχια ολιγόστιχα.

Έκ τών 1 8 τραγωδιών του αί μάλλον αξιόλογοι εινε ή 
Μήδεια, αί Φ ο ί ν ι σ σ α ι, ό ‘I π π ό λ υ τ ο ς καί Ί- 
οιγένειαήένΑύλίδι. Τά άλλα του δράματα περιέ- 
χουσι μέν πάντα σκηνάς συγκινητικωτάτας ή χωρία εύγενοϋί 
ποιήσεως, προσπταίουσιν δμως Λατά τδμάλλον ή ήττον περί 
τήν δλην εξεργασίαν- ε ΐν< δέ ταύτα: ή ’Εκάβη,ό Όρε στης, 
ή’Αλκηστις, ή Ά ν δρ ο μ ά χ η, α ί ‘Ικέτιδες, ’Ι
φιγένεια ή έν Ταύροίς, Τρφάδες ή’Αστυάνα- 

’ κτος θάνατος, αίΒάκχαι ή Πενθέως θάνατος, 
‘Η ρ/ι κλ ε ΐ δ αι, ‘Ελένη, ’Ίων, ‘Ηρακλής μαι- 
νό|ΐ·ενος, ’ήλεκτρα καί Ρήσος.

’{Σωκράτης. ‘Ο μέγας οϋτος φιλόσοφος έγεννήθη έν Άθή- 
ναις τδ 470 π. X. τήν 6 τοϋ Θαργηλιώνος μηνός, ήτις αντι
στοιχεί περίπου πρδς τά μέσα τοϋ Μαίου. ‘Ο πατήρ του έλέ- 
γετο Σωφρονίσκος καί ήτο λιθοξόος, ή δέ μήτηρ του Φαιναρέτη 
καί ήτο μαία" διδάσκαλός τουδέ υπήρξε Θεόδωρος ό Κυρηναΐος, 
ό περιφημότερος τής έποχής εκείνης γεωμέτρης. ‘Ο Σωκράτης 

έγένετο μέγας διαρρυθμιστής τής ελληνικής φιλοσοφίας καί 
·. ρωτουργδς τής ηθικής άναμορφώσεως, ήτις μακρόθεν προητοί- 
μσσε τά πνεύματα εις τάς θεοδιδάκτους αλήθειας τδϋ χριστια
νισμού- διότι άποδούς εις τδν Γψιστον Νοϋν τάς ιδιότητας τής 
σοφίας, τής δικαιοσύνης καί της άγαθότητος, έπροοδοποίησεν 
έξαισίως τήν ηθικήν καί τήν θεολογίαν' απ’ αυτού δέ άρχεται 
νέα έποχή τής περί θεού ιδέας.

Όχι όλιγώτερον υγιείς καί ύψηλάς ιδέας συνέλαβεν ό Σω
κράτης καί περί τής ψυχής τοΰ ανθρώπου. Ταύτην έθεώρει ώς 
άπόμοιραν τής θεότητος καί ουσίαν καθόλου διάφορον τής φύ- 
σεως τοΰ σώματος, σχετιζομένην δέ μετά τής διά τοΰ λογικού 
καί τής ίδιότητος τοΰ συλλογίζεσθαι.

‘Ο Σωκράτης έπίστευεν άνενδοιάστως εις τήν 
αθανασίαν τής ψυχής. Τήν πεποίθησιν ταύτην 
ήτιολόγει διά τής αξίας αύτής τής ψυχής, διά τών ονείρων, καί 
διά τής φύσεως τοΰ θείου δντος, άπδ του όποιου κατήγετο ή 
ψυχή. Τδν δέ θάνατον έθεώρει ώς μετάβασιν είς άλλην καλ- 
λιτέραν ζωήν, τουλάχιστον διά τούς αγαθούς ανθρώπους.

‘Ο Σωκράτης έλεγεν δτι ή αρετή εΐνε ή άληθής σοιοία.
Τριακονταετής τήν ηλικίαν ήτο δτε άπεφάσισε νά άφιερώση 

τήν ζωήν του είς τήν φιλοσοφίαν καί εις καταπολέμησιν τών 
διαφθορέων τής ηθικής- τά δέ πρώτα τής ήλικίας του έτη εΐ- 
χεν έξοδεύσει είς τήν πατρικήν τέχνην, είς ήν προώδευσε. 
Κασά τδν Παυσανίαν μάλιστα έργον τών χειρών του ήτο σύμ
πλεγμά τι παριστάνον τάς τρεις Χάριτας έγκεκαλυμμένας, αΐ- 
τινες έδεικνύοντο έτι έπ αύτοΰ εις τήν είσοδον τής Άκροπό- 

).εω; καί τάς οποίας ό σχολιαστής ’Αριστοφάνης τάσσει δπίσω 
τής ’ Αθήνας τοΰ Φειδίου.

Τα τοϋ βίου του, τδ δτι κατεδιώχθη, ώς ήτο επόμενον, 
υπο τών k διεφθαρμένων αντιπάλων του, δτι κατεδικάσθη εις 
θανατον και οτι απεθανε πιών τδ κώνειον εβδομηκοντούτης τήν 
ηλικίαν (το 400 π- X.), δτι οί ’Αθηναίοι μεταμεληθέντες 
μετ’ ολίγον επί τώ ανοσιουργήματί των έθανάτωσαν τούς ποω- 
ταιτίους τοϋ θανάτου του, καί εις αύτδν ήγειραν χκλκοΰν αν
δριάντα, ταΰτα πάντα ώς γνωστότατα έκ τής ελληνικής ιστο
ρίας παραλείπομεν.

Συντομως ειπεΐν ό Σωκράτης ύπήρξεν δ απόστολος τοϋ 
πνευματισμού έν τοίς άρχαίοις χρόνοίς.

‘Ο μέγας οϋτος σοφδς είχε σώμα βραχύ καί παχύ, τδ 
μέτωπον υψηλόν καί ανοικτόν, τήν ρίνα σιμήν, τδ πρόσωπον 
πλατύ και τδ γένειον αραιόν" έν γένει δέ τδ έξωτεοικόν του 
ουδόλως παρωμοίαζε τήν ώραιότητα τής ψυχής του.

Προς τούς Σμυρναίους.

Δεν αμφιβάλλει, νομίζω, οϋδείς άπδ τούς φρονίμους, ώ φί
λοι Σμυρναΐοι, δτι αρχή και θεμέλιον τής τοϋ άνθοώπου εύ- 
δαιμονίας εΐνε τής παιδικής αύτοΰ ήλικίας ή ορθή καί νόυι- 
μος αγωγή καί παιδεία- διότι δι’ αύτής έντυπόνονται είς τήν 
απαλήν άκόμη ψυχήν του τής αρετής οί τύποι, οΐτινες έπειτα 
δι’ έργων έκφραζόμενοι, τήν κοινήν ευτυχίαν τής πολιτείας 
άποτελοΰσι.

Πρώτιστον δέ μάθημα τής ορθής τών παιδίων ανατροφής 
ποιον άλλο δικαιότερον έμπορεΐ νά γείνη, είμή ή κατήχησις 
καί διδασκαλία τής ορθοδόξου πίστεως ; Τόσον εΐνε σφιγκτά 
συνδεδεμένη μετά τής θρησκείας ή ηθική, ώστε δέν υπάρχει 
ούδέν έθνος ανθρώπων, τού όποιου τά ήθη δέν έχαρακτηοίσθη- 
σαν καί έμορφώθησαν άπδ τά περί θεού φρονήματά του. ’Αλλά 
ποία ποτέ ηθική δύναται νά γείνη ή τελειοτέρα ή άληθεστέοα 
παρά τήν ύπδ τής ύψίστης καί θειοτάτης ευαγγελικής πίστεως 
διδασκομένην καί διά τής θείας χάριτος προκόπτουσαν καί 
τελεσφορούσαν ; Δι’ αύτής εμφυτεύεται είς τών νέων τάς ώι>- 
χάς ο φόβος τοϋ θεού, τδ θεμέλιον πάσης σοφίας, καί τδ πρδς 
τούς νομούς σέβας, όλων τών άγαθών πράξεων ή πηγή, και ή 
βάσις τοΰ ορθού πολιτεύματος καί τής όσιότητος- πράγμα, τδ 
οποίον οχι μόνον ή θεόπνευστος έκκλησιαστική Σοαία κηούττει 
τρανώς, αλλά καί αύτών τών έξω φιλοσόφων οί φρονιμώ- 
τεροι, οδηγούμενοι άπδ τής φυσικής θεογνωσίας τδ φώς, έζή— 
τουν νά εύρωσιν είς τήν κατ’ αύτούς θρησκείαν.

Αΰτη εΐνε ή αιτία, ώ φιλόκαλοι Σμυρναΐοι, διά τήν όποιαν 
έν άπό'τά κυριώτερα μαθήματα εις τδ φιλολογικόν Γυμνάσιόν 
μας διετάχθη ή ιερά Κατήχησις τής ορθοδόξου ήμών πίστεως 
κατά πάν Σάββατον μετά μεσημβρίαν διδασκομένη, ώς δυνα- 
μενη νά εμπνεύση είς τάς άπαλάς τών τέκνων σας ψυχάς τήν 
έπίγνωσιν καί άγάπην τής τών δογμάτων αλήθειας, είς τήν 
όποιαν, ώς είς θεμέλιον άρραγές, έποικοδομεϊται ή νόμιμος ά-
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γώγή των, τδ σκοπιμώτατον τέλος τών εις σύστασιν τοϋ Γυ
μνασίου κοινωφελών σας ιδρώτων, καί ο κυριώτατος σκοπος τοΰ 
κατ’ αύτδ φρονιμωτάτου Σχολάρχου, τοΰ σοφού λέγω καί φι- 
λονενεστάτου Κούμα.

’Αλλά, φίλοι Σμυρναΐοι, δσον άν ήνε τδ Φιλολογικόν ήμών 
Γυμνάσιόν άγρυπνον καί έπιμελές είς τήν ορθήν των τέκνων 
σας αγωγήν, ολίγη τις ωφέλεια εκ του του θελει προκυψει, 
έάν καί σείς δέν συνεργήσητε. Ψυχή τών εις τά τέκνα 
σας παραδιδομένων καλών μαθημάτων εΐνε τδ ίδικόνσας, 
ώ καλοί κάγαθοί γονείς, αγαθόν παράδειγμα. Όταν τδ 
παιδίον βλέπη τδν ίδιον αύτοΰ πατέρα πράττοντα τάναντία τών 
δσα μανθάνει παρά τοΰ διδασκάλου, τίνα τών δύο μέλλει πε
ρισσότερον ν’άκολουθήση, τδν δίδασκα)ον, τδν όποιον βλέπει 
όλίγας ώρας τής ημέρας καί πολλάκις ακούει, παρ’ αύτοΰ οσα 
δέν κολακεύουν τήν φιλαυτίαν του, ή τδν πατέρα του, μετά τοϋ 
οποίου συνδιατοίβει καθ’ ήμέραν καί νύκτα, προσκεκολλημένον 
είς αύτδν ύπό τε τής ιούσεως καί τής συνήθειας, καί τοΰ όποιου 
τυχόν αί πράξεις εϋχαριστοΰσι τάς παραλόγους ορέξεις του ; 
Αλλ’ όταν έξ έναντίας τά παιδία βλέπωσιν είς τάς πατρικός 

των οικίας υέ τδ έργον πραττ^εενα, δσα μέ τδν λόγον είς τδ 
σχολεΐον άκούουσι διδασκόμενα, στερεόνονται είς τήν αρετήν, 
καί γίνονται παΐδες μέν κόσμιοι, νέοι δέ σώφρονες, άνδρες δέ 
δίκαιοι, γέροντες δέ συνετότατοι- καί πρδ πάντων, εύσεβεΐς 
ποδς Θεόν, γνησιώτατα τέκνα τής έκκλησίας, και τής Πολιτείας 
μέλη τίμια καί χρησιμώτατα.

Γνωοίζοντες λοιπόν άκριβώς, δτι άπδ τήν παιδείαν τών υιών 
σας κρέμαται τών οικιών σας ή εύτυχία, χρέος έχετε πρώτον 
νά προβάλλητε εαυτούς είς τά τέκνα σας ζώσαν παντοίας άρε- 
τής εικόνα, πάντοτε καί πανταχοϋ προτεθειμένην είς μίμησιν, 
καί νά έπαγρυπνήτε είς τάς συναναστροφές καί τήν άλλην δια
γωγήν των. Έπειτα χρεωστεΐτε καί κατ’ ιδίαν είς τάς οικίας 
σας νά γίνησθε σείς αύτοί έπιατάται είς τάς μελετάς των μα
θημάτων των, έξετάζοντές τα πάσαν εσπέραν νά σάς λέγωσι τί 
καλόν έμαθον τήν ήμέραν είς τδ σχολεΐον, καί βραβεύοντες μέν 
μέ έπαίνους καί δώρα, άν τύχη, τήν περί τήν επίδοσιν εις τούς 
λόγους φιλοτιμίαν των, παιδεύοντες δέ μέ πατρικούς ελέγχους 
καί σωτηριώδεις κολάσεις ένίοτε τήν άμέλειαν καί άκηδίαν περί 
τήν έκπλήοωσιν τών ιδίων αυτών καθηκόντων. Εις την παροϋ- 
σαν, ώ φίλοι, τοϋ γένους ήμών κατάστασιν οί γονείς αύτοί πρέ
πει νά γίνωνται παιδονόμοι καί έφοροι της παιδείας τών τέκνων 
των. Ταύτην δέτήν πεοί τά μαθήματά των πατρικήν σας πρό
νοιαν καί επιμέλειαν πολύ πρδ τών άλλων πρέπει νά επιτεί- 
νητεείςτής ‘Ιεράς Κατηχήσεως τήν άνάγνωσιν, άπαιτοΰντες 
παρά τών παιδίων εύκρινεΐς τής πίστεως ιδέας, αναλόγως τής 
ήλικίας των, καί φροντίζοντες άδιακόπως νά έντρέφητε εις τάς 
ψυχάς των τοϋ θεού τδν ιοόβον καί τήν μελέτην τών αγίων του 
εντολών, καθώς έποαττον δλοι οί άγιοι τοϋ Θεού άνθρωποι, οΐον 
ό’Αβραάμ, ό Ίωβ καί οί λ.οιποί, δσοι εύλογήθησαν διά τήν 
χρηστήν τών ιδίων τέκνων ανατροφήν. Τούτο καί ο Θεός αυτός 
ρητώς σάς προστάσσει,καί ή ‘Εκκλησία καθ’ ημέραν σάς πα- 
ραγγέλλει.

Είς τδ χρέος τοϋτο τών γονέων εύκόλως έννοεΐται δτι ύπό- 
κεινται καί οί Άνάδοχοι, ώς έγγυηταί τής τών άναδεξιμαίων 
αυτών σωτηρίας γενόμενοι" καί μάλισθ’ όπόταν ταΰτα τύχωσι 
νά ήνε παιδία γονέων πτωχων ή αμαθών ή καί πολλάκις ά- 
ποθανόντών.

’Αλλά πολύ περισσότερον εΐνε τδ ίερδν τοϋτο καθήκον ίδιλόν 
σας, ώ πνευματικοί πατέρες των Χριστιανών, ιερείς τοΰ ‘Γψί- 
στου σεβασμιώτατοι! Σείς εΐσθε τοΰ θείου νόμου οί φύλακες καί. 
τής πίστεως διδάσκαλοι καί τής τών ψυχών σωτηρίας οί οικο
νόμοι. Χρέος λοιπόν έχετε ν’ άγωνίζησθε, δσον δύνασθε, ποδς 
οικοδομήν τών πιστών, προβιβάζοντες αύτούς είς τήν όδδν τοΰ 
Κυρίου οχι μόνον διά τών*ίναρέτων  σας πράξεων, ά).λά καί διά 
των κατηχητικών σας λόγων, καί άπαιτοΰντες έκαστος παρ’ 
ένδς έκάστου των πνευματικών σας τέκνων άκριβη γνώσιν τής 
ορθοδόξου ήμων Πίστεως. Πολλά ολίγα εΐνε τά παιδία, δσα 
δύνανται νά παιδεύωνται καί κατηχώνται εις τδ σχολεΐον, σβγ- 
κρίνόμενα πρδς τ’ άλλα,τά όποια μένουσιν άκατήχητα καί ά- 
παίδευτα ή διά πενίαν ή διά κακήν ανατροφήν καί βαρβαρό
τητα τών γονέων των ή δι’ δρφανίαν ή δι’ άλλο τι, τά όποια 
εύκόλως έμπορεΐτε νά γνωρίσητε καί βοηθήσητε, δσον δύνα
σθε, Σείς μάλιστα οί πνευματικοί Πατέρες, δταν προσέρχων- 
ται κατά χρέος χριστιανικόν πρδς έξαγόρευοιν τών αμαρτιών 
των. Ητό ποτέ καιρός, όπότε τής Κατηχήσεως ή διδασκαλία 
έγίνετο παρρησία έπί ’Εκκλησίας εις τούς χρυσούς αύτής αιώ
νας- άλλ*  εις τήν χαλκίνην τοϋ καθ’ήμάς αίώνος περίοδον 
βλέπετε, φίλ^ι πατέρες, δτι τδ σωτηριωδέστατον τούτο μάθημα 
εΐνε παντάπασι, φεϋ 1 ήμελημένον, καί (τίς νά τδ πιστεύση ;) 
άγνωστον πολλάκις οχι μόνον εις τδ πλειότερον μέρος τοΰ ό
χλου, άλλά καί εις τινας άπδ τούς ιερείς αύτούς, οΐτινες διωρί- 
σθησαν νά ήνε των θείων νόμων οί ίερώτατοι άγγελοι.

’Εντεύθεν έπλημμύρησαν είς τδν χριστιανικόν λαόν τής το- 
σαύτης διαφθοράς τών ηθών τά θολερώτατα νάματα- εντεύθεν 
αί αλλόκοτοι ποολήψεις καί δεισιδαιμονία'.- εντεύθεν ή επιπό
λαιος καί κλονουμένη πίστις καί άνευλάβεια πρδς τά θεία-εν
τεύθεν ή τολμηρά καταφρόνησις τοϋ νόμου τοϋ Θεού,καί τ’άλλα 
μυρία είδη τών κακιών, τά όποια εΐνε αχώριστα επακολουθή
ματα τής άγνοιας τών δογμάτων καί εντολών τής αμωμήτου 
ήμών Πίστεως.

Διά ταΰτα, ω σεβασμιώτατοι άνδρες, άνάστητε ζηλώσαν- 
τες ένθεώτατον ζήλον, καί άναλάβετε γενναιότερον τών πνευ
ματικών σας τέκνων τήν φροντίδα, μελετώντες μεν αυτοί σεις 
πρώτον συνεχώς τδν νόμον τοϋ Θεού, διδάσκοντες δε αυτόν καί 
είς τδ λογικόν ποίμνιόν σας πρδς δόξαν Θεού καί τής έκκλησίας 
αύτοΰ, καί διόρθωσιν ηθών καί φωτισμόν αληθινόν τοϋ ευσεβε- 
στάτου ήμών γένους. Μέσον δέ τοΰ καλού τούτου δραστικώ- 
τατον νομίζω μάλιστα, οΐτε πνευματικοί πατέρες καί οί ενορίας 
έχοντες ιερείς νά κατηχήτε είς ώραν διωρισμένην τά μικρά 
παιδία τών ενοριτών σας καί μάλιστα τών πτωχών, απαιτοΰν- 
τες παο’ αύτών νά σάς λέγωσιν άπδ στήθους τ’ άναγκαιότερα 
τής κατηχήσεως άρθρα. Οΰτω, λόγου χάριν, άπδ τό ιερόν· 



60 Ο ΜΕΝΤΩΡ. Ο ΜΕΝΤΩΡ. 61

της Πίστεως Σύμβολον θέλουσι λέγει διαχεχριμένως τάς κυ- 
ριωτέρας έννοιας των IB’. άρθρων ωσαύτως καί άπδ τδν θειον 
Νόμον τάς άνηκούσας εις την ηλικίαν των έντολάς, καί τί- 
Ιιες αμαρτία'. άντίκεινται εις αύτάς· ώστε, γυμναζόμενων 
αύτών κατά μικρδν εις τήν μελέτην των θείων δογμάτων καί 
εντολών, νά ριζωθώσι εις τάς καρδίας των ορθά μέν περί θεού 
φρονήματα, αποστροφή δέ πρδς τήν κακίαν, δσον τδ δυνατόν, 
καί έρως έγκάρδιος πρ δς τήν αρετήν. Ούτω δέ τά παιδία προ
διατεθειμένα, έάν τύχωσιν όντα πτωχά, μή φείδεσθε οΐ δύνα- 
μιν έχοντες νά τά έξα ποστέλλητε καί είς τδ σχολεϊον δι’ ιδίας 
δαπάνης, διά νά παγιωθώσιν είς τήν οοθήν διδασκαλίαν, τοέ- 
φοντες αύτά πατρικώς καί έλευθερίως, καί ένδύοντες και κατά 
σώμα και κατά ψυχήν. Άφετε τά παιδία, φίλοι πατέρες, ό Σω- 
τήρ σας προστάσσεί' απολύσατέ τα ώς άκακα άρνία εις τής 
πίστεως τήν ψυχοτρόφον βοτάνην, καί θρέψατε αύτά μέ τδν λό
γον καί τήν θείαν παιδείαν, της οποίας ή έλλειψις εινε μέγι— 
στον έμπόδιον τοΰ νά ένόνωνται μετά τοϋ Θεού καί δημιουργού 
τΐων.Ταΰτα μερικώτερον πρδς τάς ίεράς Κορυφάς σας, ώ πνευμα- 
τκ οί ποιμένες τής πόλεως Σμύρνης, τών οποίων ή αρετή μέ 
κάμνει νά ελπίζω δτι ταχέως θέλει χρησιμεύσειν είς παρά
δειγμα καί πρδς τών άλλων ορθοδόξων πόλεων τούς ίεοεΐς, καί 
τινες άπδ Σάς θέλουσιν άναδειχθήν ιερότατοι Βαβύλαι, καί 
Αθηναγόραι νεότεροι, σπουδάζοντες, ώς έκεΐνοι τδ πάλαι, φι- 

λανθρώπως άμα καί φιλοθέως πρδς άνανέωσιν τής άρχαίας δό- 
ζης τής έκκλησίας νά κατηχώσι τά τών χριστιανών παιδία, καί 
νά έμπνέωσιν είς αύτά τδ πρδς τήν ορθοδοξίαν βαθύτατον σέ
βας, τδ πρώτιστον έμπόδιον τής διαφθοράς των ηθών.

Ταυτα, ω φίλοι Σμυρναιοι, δίκαιον έκρινα ν’άποτείνω ποδς 
υμάς.

α ω ι β. Δεκεμβρίου δ’, έν Σμύονη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΕΣΒΤΤΕΡΟΧ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ.

Εφημερίδες.

‘Η έπινόησις τοΰ δημοσιεύειν κατά καιρούς έγγράφως ει
δήσεις, τουτέστιν ή αρχή τής συστάσεως τών έφηπερίδων, 
άνήκει είς τήν 'Ιταλίαν.

‘Ο μεταξύ τών ‘Ενετών και του ΣολυμάνουΒ'. έν Δαλμα
τία πόλεμος παρέσχεν άφορμήν κατά τδ 156 3 έν Ένετία 
είς σύνταξιν τοιούτων ειδήσεων. Τάς περί τοΰ πολέαου τούτου 
και τοΰ εμπορίου ειδήσεις έγραφον έπ'ι χάρτου καί άνεγίνωσκον 
πρδς τούς έπιθυμοϋντας νά μανθάνωσι ταύτας, οί όποιοι διά 
τούτο συνήρχοντο είς ώρισμένα μέρη πληρόνοντες ώς δικαίωμα 
άκροάσεως έν νόμισμα, δπερ ώνομάζετο Γαζέττα. ’Εκ τούτου 
καί γαζέττται όνομάσθησαν κατά πρώτον αί έφημερίδες.

Τών χειρογράφων τής'Ενετίας γαζεττών εξηκονταετής σειρά 
εύρίσκεται έτι είς τήν έν Φλωρεντία: Μαγλιαβεκείαν (Maglia- 
becchi) βιβλιοθήκην.

‘Η πρώτη τακτική έφημερίς ήτο μηνιαίως έκδιδόμενον χει- 
ρογραμμένον κυβερνητικόν φύλλον έν ‘Ενετία. ‘Η ‘Ενετική 
αυτή εφημερις έςηκολουθει νά διανέμηται χειρόγραφος και 
μετά τήν εΰρεσιν τής τυπογραφίας μέχρι τέλους τοΰ . αίώ- 
νος καί έτι άργότερα.

Τήν Έτετίαν έμιμήθη άκολούθως ή πόλις τής Βαυαρίας 
Νυρεμβέργη, έν ή έξεδόθη έφημερίς ύπδ τόν τίτλον aviso. 
"Αόηλον δμως πότε ήρχισε καί άν ήτο κατά τι άρχαιοτέρα 
ή νεωτέρα τών γραπτών ειδήσεων (notizie scritte) 
τής ‘Ενετίας· τό δέ μόνον γνωστόν εινε δτι ή έκδοσίς της έτα- 
κτοποιήθη άπδ τοΰ 1612,

Τήν Νυρεμβέργην παρηκολούθησεν ή ’Αγγλία, έν ή έξε
δόθη παρά τοΰ λόρδου Burleigh δ ’Αγγλικός ‘Ερ
μής, δτε ή περίφημος ’Ανίκητος αρμάδα ήπεί- 
λει τά παράλια σής’Αγγλίας. Τής έφημερίδος ταύτης ό 50ος 
αριθμός, ευρισκόμενος είς τδ Βρεττανικδν Μουσεΐον (*),  φέοει 
χρονολογίαν 2 3 Ιουλίου 1588.

(*) Τδ μουσεΐον τούτο εινε σήμερον πλουσιώτατον πάντων 
τών άλλων είς τάς τοιαύτας συλλογάς, καί έν αύτφ ευρίσκει 
τις εφημερίδας πασών τών έποχών άπδ τής ένάρξεώς των.

Εν Γαλλία άόχαιοτάτη πασών τών πολιτικών έφημερίδων 
εινε ή έπιγραφομένη Gazette de France. ‘Η έφημερίς αΰτη 
έξεδύθη παρά τοΰ ιατρού θεοωοάσ,τρυ Ρενωδότου, έπί σχοπφ 
δλως άλλοίφ τοΰ τών άλλων έφημερίδων. Διηγούνται δτι ό ια
τρός ουτος θέλων νά τέρπη τούς άσθενεις του, συνέλεγε καί 
επεμπεν εις αύτούς χειρογράφως έν είδει δελτίων τά μάλλον 
αξιοπερίεργα νέα κατ’ άρχάς μέν μόνον τής πόλεως καί της 
αύλής, εΐτα δέ καί τών άλλων μερών. Ίδών δέ ό φιλοπράγ- 
μων ιατρός ούτος δτι τδ έργον ηύδοκίμει μεγάλως καί δτι τάς 
ειδήσεις του ήρπαζον άπλήστως άπδ τάς χεΐρας τών άσθε- 
νών οί υγιείς, άπεφάσισε νά μονιμοποίηση καί έπεκτείνη 
τδ έργον’ διά νά έξασφαλίση δέ είς εαυτόν τήν ιδιοκτησίαν, 
έζήτησε καί έλαβε βασιλικόν περί τούτου προνόμιον τδ 16 32 
Τής έφημερίδος ταύτης αί συλλογαί εινε σήμερον λίαν δυσεύ
ρετοι. Εις τήν Βιβλιοθήκην τών Ποίρισίων σώζεται μόνον εν 
σώμα πλήρες.

Τοιουτοτρόπως ήρχισεν έν Εύρώπη ή έφημεριδογραφία, ή 
οποία έμελλε νά έπενεργήση μεγάλως καί έπενεργεΐ είς τάς τύ- 
χας τών έθνών, είτε μορφόνουσα τήν κοινήν γνώμην είτε άντι- 
προσωπεύουσα αυτήν. *Εκτοτε  αί εφημερίδες αύξανον όλονέν 
καί περιεβάλλοντο χαρακτήρα έμβριθέστερον καί πολιτικώτε- 
ρον.—Πρώτον δέ είς τήν ’Αγγλίαν, τδν κατ’ έξοχήν τοΰτον 
τόπον'τής έλευθέρας συζητήσεως, αί έφημερίδες ήρχισαν νά γί- 
νωνται πολιτικά όργανα άπδ αυτού τοΰ θανάτου τοΰ Καρόλου 
Α'.(1 6 49). Τά τότε πολιτικά κόμματα έπελάβοντο αυτών καί 
ένφ δ Κρόμβελ έξέθετε τάς άρχάς του είς ταύτας τάς έφημε— 
ρίδας, οί βασιλικοί προσέβαλλον αύτδν είς άλλας καί προσεπά- 
θουν νά παοαστήσωσιν αύτδν είς τδν λαόν ώς τύραννον. Καί 
μετά τήν έπανόρθωσιν δέ τής βασιλείας τών Στουαρτιδών ή 

πάλη αΰτη δέν έπαύσεν, άλλά καί οί Ούίγοι χαΐ ή αύλή εΐχον 
τάς έφημερίδας των. ’Ιδίως δμως μετά τήν έξωσιν τών Στουαρ- 
τιδών ό περιοδικός τύπος ήρχισε νά βαδίζη έλευθερώτερον, 
άπαλλαγείς τής αύστηράς έπιτηρήσεως- πρδ πάντων δέ τών 
δημοσιογράφων ό Άδδισών κατέστησε τήν έφημερίδα άληθή 
πολιτικόν μοχλόν καί έπικριτήν ίσχυρότατον τών ηθών, ίκδούς 
τδ 1711 τδν θεατήν (The Spectator).— Μέχρι τών μέσων 
δμως τής Ιδηίέκατ. δι’αύστηρών νόμων ήτο άπηγορευμένον 
είς τάς έφημερίδας τδ νά δημοσιεύωσι τάς βουλευτικός συ
ζητήσεις, καί τούτο χάριν μυστικότητος τών βουλευμάτων τοΰ 
κοάτους' έπειτα δμως έδόθη είς αύτάς καί ή άδεια αΰτη.

Ένώ δέ είς τήν ’Αγγλίαν ή δημοσιογραφία είσήλθεν οΰτω 
ταχέως είς νέον στάδιον, έν τή λοιπή Εύρώπη αί έφημερίδες 
ούδέν άλλο περιεΐχον διά πολλοΰ χρόνου είμή άπλάς άγγελίας 
καί ειδήσεις καί συνδιαλέξεις τών αιθουσών. ‘Ο περιορισμός 
ούτος διήρκεσε μέχρι τής πρώτης γαλλικής έπαναστάσεως 
(1789), ή οποία άνεπτέρωσε τά πνεύματα τών λαών όλης τής 
Εύρώπη;. Έκτοτε ή δημοσιογραφία ύψώθη είς τήν πρέπουσαν 
αύτή θέσιν καί αύξάνει ή δύναμίς της άπέναντι δλων τών προσ
τίμων, κατασχέσεων καί φυλακίσεων, διά τών οποίων πολλάκις 
αί κυβερνήσεις προσπαθοΰσι νά περιορίσωσιν αύτήν.

Σήμερον τά έθνη μόνον τά διάγοντα βίον κτηνώδη δέν 
ίχουσι δημοσιογράφους’ πόσαι δέ περίπου αί καθ’ δλον τδν 
κόσμον γραφόμενοι έφημερίδες έρρέθη έν τώ Α'.τόμφ τοΰ Μέ ν- 
τοροςσελ. 733.

Έν Σμύρνη έκδίδονται έφημερίδες ελληνιστί μέν δύο: ή γη- 
ραιά ’Αμάλθεια καί ή νεαρά Σμύρνη, γαλλιστί έπίσης 
δύο L’lmpartia l_e t La R έ f ο r m e, άρμενιστΐ μία καί 
τουρκο-έλληνιστί μία, τδ Ά ΐ δ ί ν, ήτις θεωρείται ώς ήμιεπί- 
σημος έφημερίς τής Κυβερνήσεως.

Ή ανάγνωσις τών έφημερίδων εινε έπωφελής μέν, όταν ή 
δημοσιογραφία, σεμνή καί εμβριθής αύσα, ύπέρ μόνης τής 
άληθείας καί τής δικαιοσύνης συνηγορεί, διότι τότε βελτιοΐ τά 
ήθη τής νεολαίας καί τοΰ λαού, έμπνέουσα πάντοτε τά χρη
στά καί ωφέλιμα τήπατρίδι' επιβλαβής δέ, δταν, μεγάλαυχος, 
υβριστική καί κατάλαλος ούσα, έξάπτει τά μοχθηρά πάθη, ύ- 
περαπολογουμένη ή κατηγορούσα, ώς έπί τδ πλεΐστον, έκ προ
σωπικού συμφέροντος καί ιδιοτέλειας.

ΜΑΡΙΑ ΘΗΡΕΣΙΑ
Αυτοκράτεφα της Γερμανίας καί βασίλισσα τής 

Ούγγαρίας.
(Συνέχεια άπδ σελ. 18.)

‘Ο Κάρολος ΣΤ ’, γενόμενο; σχεδόν παράφρων ένεκα τών 
δυσχερειών καί τής μεγάλης άμηχανίας του, τού δεινού πά
θους τής θυγατρός κου καί τών επιπλήξεων τής τε συζύγου καί 
άπάσης τής οικογένειας του, άνευ θάρρους, άνευ ΐκανότητος, 
άνευ πχποιθήσεως ούτε είς εαυτόν ούτε είς τούς άλλους, κατέ
στη έλεείνότατος. Τήν ημέραν, καί δτε εΐργάζετο μετά τών 

ύπουργών του, διετήρΧΐ τήν μεγαλοπρέπειαν καί τήν συνήθη 
σοβαρότητά του’ άλλά τήν νύκτα, δτε ή μόνος ευρισκετο έν 
τώ νραφείφ του ή μετά τής αύτοκρατείρας μονής, τοσαυτην 
έδείκνυέν άπελπισίαν, ώστε δχι μόνον ή ύγεία του αλλα και 
αύτή ή ζωή του έφαίνετο εί; τδν έσχατον εύρισκομένη κίνδυνον 
καί τδ λογικόν του ήρχιζεν ήδη νά τδν έγκαταλείπη. ‘Π 
ειρήνη μετά τής Γαλλίας είχε καταστή άναγκαία έφ’ οιφδή- 
ποτε δρω καί άπέναντι πάσης θυσίας. "Ηρχισαν λοιπόν τάς 
διαπραγματεύσεις μετά τού καρδιναλίου Φλευρή (Fleury), 
δστις τότε διεΐπε τά Γαλλικά πράγματα, ήγεμονευοντος. η 
μάλλον ήγεμονευομένου, τού Λουδοβίκου ΙΕ’. Δυ
νάμει ένδς τών κυριωτέρων άρθρων τής συνθήκης ταύτης, το 
δουκάτον τής Λορράίνης έπρεπε ν’ άφεθή είς τήν Γαλλίαν καί 
ν’ άποτελέση μέρος άναπόσπαστον τού κράτους εκείνου· ο δε 
δοΰξ τής Λορράίνης νά δεχθή δλην τήν Τοσκάνην αντί τοϋ 
παραχωρηθέντος κράτους του. Ό τελευταίος μεγας δούξ τής 
Τοσκάνης έκ τής οικογένειας τών Μεδικων, ο ασθενής Κοσμος 
Γ , έζή έτι, άλλά έν παντελεϊ παιδική καταστάσει, τά δέ 
δίκαια τής θυγατρδς αύτού, τής ”Αννης τών Μεδίκων, παρωρά- 
θησαν. Ούτε οί κάτοικοι τής Λορράίνης, ούτε οί τής Τοσκάνης 
ήοωτήθησαν περί τής αύθαιρέτου ταύτης ανταλλαγής. Διπλω
ματικά τινα έγγραφα άνταλλαγέντα μεταξύ τού Βάρτενσταίν 
(Bartenstein),γραμματέως τοΰ Καρόλου, καί τοΰ πολυμηχά
νου γέροντας Καρδιναλίου, ήρκεσαν εις τούτο. Εις μάτην ή 
Κυβέρνησις τής Τοσκάνης έκαμε τάς ενστάσεις της, είς μάτην 
ό Φραγκίσκος τής Λορράίνης δριμύτατα έμέμφθη τούς ύπουρ- 
γούς της Αύστρίας καί άντέστη δσον ήδυνήθη είς τήν άναιδή 
ταύτην συνθηκολόγησιν, ήτις ρετεβιβαζε τδν λαόν καί τά 
Κοάτη του είς δύναμιν ξένην. ’ Ο Βάρτενσταίν έσχε τήν προ
πέτειαν νά τφ είπη: «‘Υψηλότατε, ή θά παραδεχθής τά 
γενόμενα ή θά σοΰ πετάξη άπδ τάς χεΐρας ή άρχιδούκισσα. » 
‘Ο Φραγκίσκος, καί τόν έρωτά του άν ύποθέσωμεν δτι ήδύνατο 
ν’ άψηφήση, δέν έθεώρησεν δμως φρόνιμον νά ριψοχινδυνεύση 
ποδς ύπεράσπισιν τού μικρού κληρονομικού κράτους του τήν 
λαμπράν διαδοχήν, ήτις άνέμενεν αύτδν μετά της χειρός τής 
Μαρίας θηρεσίας· ’Εντούτοις ή άνταλλαγή αΰτη τδν έρριψεν είς 
τόσην στενοχώριαν καί τόσον τδν κατετάραξεν, ώστε ή ύγεία 
του προσεβλήθη καιρίως. ‘Η ειρήνη δμως ήτον άναγκαία ού 
μόνον διά τδ συμφέρον ! άλλ άκόμη καί δι αυτήν την σωτη
ρίαν τοϋ κράτους. ‘ Η Λορραίνη έγκατελείφθη καί ή είς τδν 
Φραγκίσκον δόσις άντ’ αυτής τού Μ. Δουκάτου τής Τοσκάνης 
έπεκυοώθη. Αί προκαταρκτικά! τής συνθήκης ταύτης εργασία ι 
ύπεγράφησαν τδ 1 735, ό αύτοκράτωρ άπηλλάγη τοΰ δαμο- 
κλειείου ξίφους, δπερ άπδ στιγμής είς στιγμήν τον ηπείλει, καί 
ήθυγάτηρτου άπδ τών έπαχθών προτάσεων, αϊτινες τή έγί- 
νοντο διά τδν πρίγκηπα τής ‘Ισπανίας. Οί γόμοι τής Μαρίας 
θηοεσίας μετά Φραγκίσκου τής Λοραίννης έπανηγυρίσθησαν 
λαμπρότατα έν Βιέννη τδν Φεβρουάριον τοΰ 1736. Διά τοΰ 
προικοσυμφώνου ή πραγματική καθιέρωσις καί 
πάλιν έπεβεβαιώθη καί ύπεγράφη, ο δέ δούξ τής Λορράίνης 
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ύπεχρεώθη έπισήμως ν' άποξενωθή διά παντός τών αύστοιακών 
κτήσεων του. Αί δύο μεγάλα', οικογένεια1, τοϋ Άψβούργου καί 
τής Λορραίνης τήν αυτήν έχουσαι καταγωγήν, συνηνώθη- 
σαν καί αΰθΐ; δι αύτοΰ τοΰ συνοικεσίου.

(I) ‘Η Γαλλική Κυβέρνησί; μυστικώς εΐχεν ωριμάσει τδ 
σχέδιον της διανομής ούτως: ή Βοημία καί ή άνω Αύστρία νά 
δοθώσιν είς τδν έκλέκτοοα τής Βαυαρίας, ή Μοραβία καί ή 
άνω Σιλεσία είς τδν έκλέκτορα της Σαξονίας, ή κάτω Σιλεσία 
εις τδν βασιλέα τής Πρωσσίας xalj ή Λομβαρδία είς τδν βασιλέα 
τής ‘Ισπανίας.

Ό πρίγκηψ Ευγένιος, δστις είχε διοικήσει τά αύτοκρατο- 
ρικά στρατεύματα έπί τεσσαράκοντα περίπου έτη, άπέθανεν 
ήμέρας τινας μετά τους γάμους τής Μαρίας-θηρεσίας, έν ήλι- 
χία έβδομήκοντα τριών ετών. ‘Ο θάνατό; του ύπήρξεν εν τών 
μεγαλειτέρων δυστυχημάτων, τά όποια κατά τήν έποχήν 
εκείνην ήδυναντο νά προσβάλωσι τον αύτοκράτορα καί τδ έθνος.

‘Βγεμονίς νέα, αξιέραστος καί ωραία, κληρονόμος μιας τών 
μεγαλειτέρων μοναρχιών τής Ευρώπης, συζευχθεϊσα έν ηλικία 
δέκα οκτώ ετών μετ’ άνδρός, τδν όποιον τρυφερώ; έπί πολύν 
καιρόν εΐχεν αγαπήσει καί δστις άνταπεκρίνετο εις τδν έρωτά 
της- ή νέα αΰτη σύζυγος, πάραυτα μήτηρ δύο ωραίων τέκνων, 
παριστφ εις τήν φαντασίαν εικόνα μεγαλείου καί ευδαιμονίας 
τοσοΰτον θελκτικήν, οΐαν εις τά μυθιστορήματα ή τά τών μοι
ρών παραμύθια ουδέποτε εΰρομεν” άλλ’ έάν στρέψωμεν τάς 
σελίδας τής ιστορίας ή ρίψωμεν τοΰ; οφθαλμούς έπί τοΰ πραγ
ματικού βίου, βλέπομεν πανταχοΰ τήν χεΐρα διχαίας τίνδς 
προνοίας, έξισοΰσαν τήν ειμαρμένην τών θνητών.

Κατά τά τέσσαρα έτη, τά όποια παρήλθαν άπδ τδν γάμον 
τής Μαρίας θηρεσίας μέχρι τής άναβάσεως αυτής εις τδν θρό
νον, ό βίος της υπήρξε πλήρης πικρίας ώς έκτών δυσχερειών, 
τάς όποιας τή παρεΐχεν ή πολιτική θέσις της. ‘Ο σύζυγός 
της διωρίσθη στρατάρχης τών αύτοκρατορικών στρατευμάτων 
κατά τών Τούρκων έν πολέμφ, τδν όποιον και αΰτδς καί ή Μα
ρία θηρεσία άπεδοκίμαζον. Άφήκε τήν γυναίκα του τδ πρώ
τον έτος τής νυμφεύσεώς του, ΐν’ άναλάβη τήν αρχηγίαν τοΰ 
στρατού καί πολ,λάκις έξέθεσε τήν ζωήν του ε’ς κίνδυνον. Ό 
Φραγκίσκος είχε περισσοτέραν γενναιότητα ή προτερήματα 
στρατιωτικά- ή ζηλοτυπία τοΰ αύτοκράτορο; καί αί σκευωρία'· 
τών ύπουργών καί τών στρατηγών του είχον παρεμβάλει πλεΐ- 
στα δσα προσκόμματα εις τήν έκτέλεσιν τών σχεδίων του. 
*Όλαι αι συμφοραί τών δυστυχών εκστρατειών άπεδόθησαν εις 
αυτόν- ώστε έπανήλθεν εις Βιέννην δυσηρεστημένος, παοωο- 
γισμένος, βεβαρυμένος, ασθενής. ‘Η αύλή τδν ύπεδέχθη ώυ- 
χρώς- άπώλεσε πάσαν δημοτικότητα και μεταξύ τοΰ έθνους καί 
μεταξύ τών στρατιωτών- άλλ' ή γυνή του τδν ύπεδέχθη μέ 
άγκάλα; ανοικτάς καί μέ δλην τήν άληθή συζυγικήν τρυφερό
τητα, άγαπήσασα αύτδν έτι μάλλον διά τούς κινδύνους, τούς 
οποίους είχε διατρέξει. Τδν έπεριποιήθη κατά τήν άσθένειάν 
του, συνεμερίσθη δλα του τά αισθήματα καί δλας τάς άδικίας, 
τάς όποιας ύπέφερεν, έκτεθεϊσα έκουσίως χάριν αύτοΰ εις τήν 
δυσμένειαν, ήν έδείκνυε πρδς αύτδν ό πατήρ της καί εις τδ μί
σος τοΰ δημοσίου. Εύθύς μετ’ ολίγον έστάλησαν έν είδει 
έντιμου έξορίας εις Τοσκάνην έπί τή προφάσει δτι ώβειλον νά 
μεταβώσιν έκεισε αυτοπροσώπως δπως λάβωσι κατοχήν έπί 
τών νέων αυτών Κρατών- άλλά κατά τήν άπουσίαν των φήμη 
εκυκλοφορησεν οτι ό αύτοκράτωρ έμελέτα νά νυαφεύση τήν 

οευτέραν θυγατέρα του μετά τοΰ έκλέκτορο; τής Βαυαοίας, ΐνα 
στρέψη υπέρ αύτοΰ τήν τάξιν τής διαδοχής καί ν’ άποκληρώση 
τήν Μαρίαν θηρεσίαν. ‘Β άρχιδούκισσα καί ό σύζυγός της έθλί- 
βησαν μάλλον η έθορυβήθησαν διά τά αδόμενα ταΰτα- έν τού- 
τοις η έν Φλωρεντία διαμονή αύτών υπήρξε πλήρης άνίας. 
‘Β Μαρία θηρεσία ούδεμίαν εΰρισκε συμπάθειαν έκ μέρους τών 
νέων υπηκόων αυτής. Ούδεμία άνάμνησις καθίστα είς αυτήν 
προσφιλή τά ωραία τείχη τής Φλωρεντίας ούτε τού; άμπε- 
λοστεφεΐς καί ελαιοστεφεΐς λόφους της-έπεθύμει νά έπανέλθη 
εις Βιέννην, τής οποίας έκαστον ταχυδρομείου τή έφερε πάν
τοτε η νεαν τινά εΐδησιν τής κακής διοικήσεως τοΰ πατρός της 
η νέας ήττας. ’Εθρήνει τήν έκπτωσιν τοΰ οίκου της, βλέπουσα 
τήν μεγαλοπρεπή κληρονομιάν της νά καταρρέη ένώπιόν της. 

Ο ευηθης αύτοκράτωρ, μή έχων πλέον ούδεμίαν πεποίθησιν 
μήτε εις τους στρατηγούς του μήτε εί; τήν οϊκογένειάν του 
μήτε εις εαυτόν, ανέκραζε λίαν άπηλπισμένος «Ή εύτυχία 
τοϋ κράτους μου λοιπον απωλετο μετά τοΰ Εύγενίου ;» καί 
παρεπονεΐτο καθ έκάστην στιγμήν διά τήν άπουσίαν τής Μα
ρίας θηρεσίας, τής οποίας ό εδραίος χαρακτήρ τώ είχε χρη
σιμεύσει πάντοτε ώς ισχυρόν στήριγμα, οσάκις ή ύπεροψία 
και η ζηλοτυπία του τώ είχον έπιτρέψει νά ζητήση τήν συν
δρομήν της. ‘ H άρχιδούκισσα καί ό σύζυγός της έπανήλθον είς 
Βιέννην το 1 j 3 9, οτε πάραυτα ο ολέθριος πόλεμος έτελείωσε 
δια συνθήκης άτιμου καί κατεσπευσμένης, ήτις παρεχώρησε 
τδ Βελιγράδιον εις τήν ’Οθωμανικήν Βύλην. ‘Β θέσις τής αυ
λής τής Βιέννης κατ εκείνην τήν έποχήν ζωγραφίζεται παοά 
τοΰ Αγγλου πρεσβευτοΰ Ρόβινσων ώ; άκολούθως: «Τά πάντα 
εν τή αυλή ταύτη εύρίσκοντο έν τή έσχάτη παραλυσία καί 
μαρτυροΰσι τοσαυτην α^οιαν και τοσαύτην σύγχυσιν, δση ούδέ- 
ποτε υπήρξε παρ' ουδενι τών λαών, οΰ; ό θεός ήθέλησε ν' ά- 
φανιση δια τε τών οικογενειακών διενέξεων ώς καί διά τών 
Οημοσιων συμφορών, λ. χ. τών αλλεπαλλήλων άποτυχιών 
εις τάς μάχας, τής άδιαφορίας, τή; πενίας, τοΰ λιμοΰ καί τοΰ 
λοιμού.»

Εν τοιαύτη άθλίφ καταστάσει έκληροδότησεν ό Κάρολος ΣΤ ’, 
εις την νεανιύα θηρεσίαν, τήν κληοονόυον του, τάΚοάτη, τά 
οποία προ τριάκοντα έτών τώ είχον δοθή εύημεροΰντα, ισχυρά 
και τροπα'.οΰχα.Τέλος ή ηθική άνησυχία του τοσοΰτον ηυξησεν, 
ώστε η υγεία του έβλάφθη καί νύκτα τινά, φαγών άφ' εσπέρα; 
κατα κορον μύκητας (αμανίτα;), τούς όποιους ήγάπα παρά πο- 
λύ,κατελήφθη ύπδ δυσπεψίας, ήτις τδν έφερεν εις τδν τάφον τή 
20 δοριου 1710. Δέν έπετράπη είς τήν Μαρίαν θηρεσίαν, 
ήτις ητο ετοιμόγεννος, νά είσέλθη εις τδν θάλαμον τοΰ πατοός 
της. Λεγουσιν δτι ή λύπη, ήν ήσθάνθη έπί’τφ θανάτω αύτοΰ, 
υπήρξε τοσοΰτον μεγάλη, ώστε έπί πολλής ώρας ένέβχ— 
λεν είς κίνδυνον τήν ζωήν της- τή έπαύριον δμως άνέλαβεν έπί 
τοσοΰτον τήν γαλήνην τοΰ πνεύματός της, ώστε καί ήκυοάσθη 
του; υπουργού; της. Έλήφθησαν τά κατάλληλα μέτρα δπως 
μηδέν ύπάρξη πρόσκομμα είς τήν έπί τοΰ θρόνου άνάβασίν της 
καί ανηγορεύθη έν Βιέννη άνευ τοΰ θορύβου καί τής άντιστάσεως, 
ήν τδ δειλόν συμβούλιου της ύπωπτεύετο δτι θά άπαντήση.

1Π Μαρία θηρεσία είσήρχετο είς τδ εικοστόν τέταρτον έτος 
τής ηλικίας της, δτε κατέστη βασίλισσα τής Ουγγαρίας, καί 
τής Βοημίας, άρχιδούκισσα τής Αυστρίας, ήγεμονίς τών Κάτω- 
Χωοών, δούκισσα τοΰ Μιλάνου, τής Πάρμας καί τής Πλακεντίας 
καί μεγάλη δούκισσα τής Τοσκάνης.Τά βασίλεια τής Νεαπόλεως 
καί τής Σικελίας είχον άφαιρεθή άπδ τοΰ πατρος της - αλλ αυτή 
εΐχεν άπαιτήσεις είς τά στέμματα ταΰτα και διετηρησεν έπί 
πολύ τήν ελπίδα καί τδ σχέδιον τοΰ ν’ άνακτήση αύτά. Εβα- 
σίλευεν έπί πολλών έκ τών ώραιοτέρων καί εύφορωτέρων χωρών 
τής Εύρώπης, έπί πολλών έθνών όμιλούντων διαφόρους γλώσ
σας, κύβε ονωμένων παρά νόμων διαφόρων διηθημένων ύπδάμοι- 
βαίων άντιπαθειών, καί τά όποια ούδείς συνέδεε κοινός δεσμός 
έκτδς τοΰ δτι διετέλουν ύπδ μίαν καί τήν αύτήν ήγεμονίδα. ‘Η 
ήγεμονίς αΰτη ήτο νεάνις άπειροί, ήτις έπισήμως εΐχεν ομόσει 
νά διατηοήση άκέραιον τδ έκ τοσοΰτον ετερογενών στοιχείων 
συγκείμενόν εύρύ κράτος, τδ όποιον είχε μεταβιβασθή είς τάς 

άσθενεΐς χεΐρας της, ώ; άν έξηρτάτο άπδ τής θελήσεώς της να 
τδ διατηοήση τοιοΰτον. Άπδ τών πρώτων μηνών της βασιλείας 
της ή « Πραγματική καθιέρωσες,» δι’ ήν τοσαΰται είχον δοθή 
έγγυήσεις, περιεφρονήθη καί κατεπατήθη. ‘Η Γαλλία ανέ
βαλλε καί έπί τέλου; ήρνήθη ν’άναγνωρίση τά δικαιώ
ματα τής Μαρίας θηρεσίας (1). ‘Ο έκλέκτωρ τής Βαυαρίας 
ύποστηριζόμενος παρά τής Γαλλίας, άπήτησε τήν Αυστρίαν, 
τήν Ουγγαρίαν καί τήν Βοημίαν” δ βασιλεύ; τής‘Ισπανίας έ- 
ζήτει έπίσης τήν αύστριακήν διαδοχήν καί [ήτοιμάζετο νά 
έπιβάλη χεΐρα έπί τών 'Ιταλικών κτήσεων” δ βασιλεύς τής 
Σαρδηνίας άπήτει τδ Μιλάνον- δ βασιλεύς τής Πρωσσίας εισέ- 
βαλεν είς τδ δουκάτον τής Σιλεσίας, τδ όποιον «λεηλάτησε καί 
έπί τοΰ όποιου έκαμε κατοχήν.

1Η πολυθέλγητρος ήγεμονίς τής Αυστρίας—παρομοία προς 
έλαφον, ήτις έν τώ δάσει άκούει περί αύτήν τάς κραυγάς τών 
κυνηγών καί τάς ύλακάς τών κυνών, καί ήτις όδεύουσα έπί τών 
έλαβρών της ποδών παρατηρεί πανταχόθεν μέ τδν οφθαλμόν 
άνοικτδν καί τήν κεφαλήν ύψωμένην πόθεν θά έλθη ή σφαίρα, 
ήτις ώιιοσε τήν καταστροφήν της—άνευ ύπερασπίσεωςκαί τρέ— 
μούσα καί δι' αύτήν της τήν ΰπαρξιν, ήκουε καί έθεώρει, αλλ’ 
άνευ άδυναμίας, άνευ διχογνωμίας, άνευ άπελπισίας.

Ή Μαρία θηρεσία ύπδ ούδεμίαν οψιν ήτο γυνή έκτακτος.‘Ω; 
πρδς τά προτερήματα καί τήν ίσχύν τοΰ χαρακτήρος ήτο κατω- 
τέρα τή; Αικατερίνης τής Ρωσσία; καί τής Έλισσάβετ τής ’Αγ
γλίας” άλλ’ ώς πρδς τήν ηθικήν ήτο πολύ άνωτέρα άμφοτέρων 
καί θά ήδύνατό τις νά συζητήση άν ή έξοχος εύφυία τής πρώ
της ή ή κοσμική σοφία καί ή οξύνοια τής δευτέρας άπητοΰντο 

μάλλον πρδς ύποστήοιξιν θρόνου κλονιζομένου, παρά αί εις τάς 
γυναίκας άρμόζουσαι καί είς τδν λαόν εύαρεστοΰσαι αρεταί τής 
Μαρίας θηρεσίας, ώς καί ό μεγαλόψυχος χαρακτήρ καί τδ ά- 
ήττητον θάρρος της. Είχε δόσιν τινά έπάρσεως αμετάπειστου 
καί ίσχυρογνωμοσύνης, άτινα ήσαν οικογενειακά έλαττώματά 
της, καί ή κρίσις της, φύσει καλή, εΐχεν άσκηθή άπδ τής παι
δικής ηλικίας ώ; έπί τδ πλεϊστον είς μικρολογίας ,άμβλυνθεΐσα 
μάλιστα ύπδ πλείστων όσων προλήψεων” άλλ' έν τή νεότητι 
αύτής τά έλαττώματα ταΰτα έφαίνοντο μάλλον προτερήματα 
καί έχρησίμευον εις τδ νά δίδωσι χροιάν εύσταθείας και σοβα
ρότητας είς τήν ζωηρότητα τής κράσεώς της καί εις τήν με- 
γάλην τρυφερότητα τής καρδίας της. Είχε τήν θέλησίν δλως 
αγνήν καί τήν εύαισθησίαν δλην τοΰ φύλου της” ήτο πλήρης 
εύνο ίκών διαθέσεων καί προθέσεων άγαθών φύσει δέν ητο φι
λόδοξος, άλλά βραδύτερου αί περιστάσεις άνέπτυξαν έν αύτη τδ 
πάθος τούτο είς βαθμόν μέγιστον” τέλος άν καί πραεΐα, συνέ- 
βαινε νά τήν καταλάβη ό θυμός, άλλά σπανίως καί ποτέ το
σοΰτον ώστε νά λησμονήση τά καθήκοντα καί την αξιοπρέ
πειαν τοΰ ©ύλου της.

(ακολουθεί).
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Ευγνωμοσύνη λεαίνης.

Οί ‘Ισπανοί άπφκησαν τδ είς τήν Νότιον 'Αμερικήν Βού- 
ενος "Αύρες κατά τδ 1835. ‘Η νέααΰτη άποικία ύπέπεσεν εν
τός ολίγου είς λιμόν” πάντες δέ όσοι έτόλμων νά προχωρή- 
σωσιν είς τά ένδότερα πρδς εΰρεσιν ζωοτροφιών κατεσφάζοντο 
άπδ τούς άγοίους” δι’8 έξεδόθη πάραυτα διαταγή άπαγορεύουσα 
έπί ποινή θανάτου τδ έξέρχεσθαι τοΰ κύκλου τής νέας άποικίας. 
Γυνή τις, είς ήν ή πείνα άναμφιβόλως είχε οώσει τδ θάρρος 
ν’ άψηφήση τδν θάνατον, έξηπάτησε τήν άγρυπνον προσοχήν 
τών ιουλάκων,οΰς είχον άποκαταστήσει κύκλω τής άποικίας,ινα 
προφυλάξωσιν αύτήν τών κινδύνων είς τούς όποιους ύπέπεσεν ω; 
έκ τοΰ λιμοΰ. Ή Μαλδονάτα (Maldonata) (οΰτως έκαλεΐτο ή 
φυγάς), άφοΰ έπλανήθη έπί άρκετάς ήμέρας είς άγνώστους τό
πους καί έρημίας, άνεκάλυψε τέλος καί είσήλθεν είς έ’νσπή- 
λαιον, διά ν’ άναπαυθή ολίγον έκ τών κόπων τής πολυήμερου 
οδοιπορίας. ‘Οποίος δμως ύπήρξεν ό τρόμος της δτε απήντησεν 
εντός τοΰ σπηλαίου λέαιναν, καί όπιία ή έκπληξίς της δτε είδε 
τδ φοβερόν τούτο ζώον νά τήν πλησιάζη μέ ήθος σχεδόν τρό
μου, νά τήν θωπεύη καί νά λείχη τάς χεΐρας της με λυπηράς 
αωνάς, οίκτον μάλλον ή τρόμον έμποιουσα;!·Ή ‘Ισπανίς πα- 
ρετήρησε πάραυτα δτι ή λέαινα ήτον έγγυος καί δτι οί γογγυ
σμοί της ήσαν ώς άλλα·, έκφράσεις μητρδς ζητούσης βοήθειαν 
πρδς απαλλαγήν τοΰ βέρους- δέν έλειψε λοιπόν νά βοηθήση 
τήν αύσιν είς τήν όδυνώδη ταύτην στιγμήν, καθ’ ήν αΰτη φαί
νεται δίδουσα έν μεγίστη λύπη εί; τά γεννώμενα όντα τήν 
ζωήν, τήν οποίαν έν τούτοις δέν άφίνει νά χαρώσ·. παρά



64 Ο ΜΕΝΤΩΡ. Ο ΜΕΝΤΩΡ. 65

τόσον ολίγον καιρόν. ‘Η λέαινα ευτυχώ; έλευθερωθείσα, ά- 
πήλθεν αμέσως πρδ; ζήτησιν άφθονου τροφής, ήν εφεοε καί 
χατέθετεν είς τούς πόδας τής εύεργέτιδός της, ήτις καθημέοαν 
την συνεμερίζετο μέ τους λεοντιδεΐς,οΐτινες γεννηθέντες διά τής 
βοήθειας της και αναπτυχθεντες μετ αυτής έφαίνοντο άναγνω- 
ριζοντες Οια παιγνιδιων καί άθώων δηγμάτων τδ ευεργέτημα, 
οττερ η μητηρ των αντημοιβε δια των τρυφερωτέρων καί προ- 
θυμοτέρων περιθάλψεων. Αλλ δτε ή ηλικία τοίς ένέπνευσε τδ 
ορμέμφυτον τοΰ ζητεΐν αφ' εαυτών τροφήν, καί τήν ίσχύν τοϋ 
προσβάλλειν καί χαταβροχθίζειν τήν λείαν, ή οικογένεια αυτή 
οιεσπαρη εις τα δάση. Τότε και ή λέαινα, μή προσκαλουμένη 
πλέον είς τδ σπήλαιον ΰπδ τής μητρικής στοργής, έγινεν άφαν
τος και απεπλανηθη εις εκείνην την έρημον, οί κάτοικοι τής 
οποίας ώλιγόστευον καθ’ έκάστην ώ; έκ τοϋ λιμοϋ. ‘Η Μαλδο-

[ΐε’.νασα μο νη και ανευ τροφής άπεφάσισε ν’ άφήσϊ| πλέον 
εκείνο το σπήλαιον, το εις πάντα άλλον έπίφοβον, είς αυτήν

χρησιμέυσαν ως ασυλον οιά τήν προς τήν λέαιναν συμ- 
πάθειάν της. ‘Η γυνή αϋτη στερηθεϊσα μέ θλίψιν τής προσφι
λούς αυτή συντροφιάς, δεν έπλανήθη πολΰν καιρδν είς τήν έρη
μον, αλλ επεσεν αμέσως εις τάς χεϊρας τών αγρίων Ινδών. 

11 λέαινα την είχε θρέψει, καί οί άνθρωποι τήν ήχμαλώτισαν! 
Ευθυς μετά ταΰτα δμως καταδιωχθέντων τών αγρίων, επεσεν 
έκ νέου εις τας χεϊρας τών'Ισπανών, οϊτινες, τήν έπανέφεραν 
εις τδ Βουενος “Αϋρες. Ό Διοικητής, τών τε λεόντων καί τών 
λοιπών θηρίων θηριωδέστερος, δέν τήν έθεώρησεν αρκετά διά 
τήν φυγήν της τιμωρηθεϊσαν έκ των κινδύνων καί τών δεινών 
α.ινα υπέστη, αλλα διεταξεν ο βάρβαρο; ;νά τεθή εις τι δένδρον 
έν τφ μεσφ δάσους, καί έκεϊ κατά φυσικδν λόγον ή ν άποθάνη 
της πεινης η νά γείνη βορά τών σκληρών θηρίων. Μετά δύο 
ημέρας, στρατιώται τινές άπήλθον πρδς εκείνο τδ μέρος ΐνα ϊ-

τά λείψανα τοϋ δυστυχούς και αθώου θύματος, άλλα παρ’ 
ελπίδα τήν ευρον ζώσαν έν τω μέσφ λυσσωδών τίγρεων, αΐτι- 
ν'·’ έιε χαΐνον στόμα επί ταυτης της λείας δέν έτόλμων νά 
πλησιασωσι διά τήν παρουσίαν λεαίνης τινδς πλαγιασμένης 
μετά των τέκνων της παρά τούς πόδας τής γυναικός. Τδ θέ
αμα τούτο τόσον έςέπληξε τούς στρατιώτας, ώστε έμειναν ακί
νητοι απδ συμπάθειαν καί τρόμον, ή λέαινα δμως ΐδούσα αυ
τούς απεμακρυνθη τού δένδρου δίδουσα τήν έλ.ευθερίαν νά λύ- 
σωαι τήν ευεργετιδα της. Άλλ’ άμα λύσαντες αύτήν τήν έλαβον 
μεθ έαυτω> καί έ.τέστρεφον, τδ ζωον ακολουθούν μέ βραδέα 
βήματα έπεβεβαιονε διά τών συγκινητικών καί γλυκέων στενα
γμών του τα θαύματα τής ευγνωμοσύνης άτινα ή γυνή έδιη- 
γειτο είς τού; στρατιώτας. ‘Η λέαινα ήκολούθησε διά πολλά; 
ώρας τά ιχνη τής ‘Ισπανίδο; μετά τών λεοντίσκων της, δει- 
κνύουσα δλα τά σημεία τού σεβασμού καί τή; αληθούς θλί- 
ψεως ήν δοκιμάζει οίκογένειά τις δταν συνοδεύη πατέρα ή υίδν 
προσφιλή, άναχωρούντα από τινα τών λιμένων τή; Ευρώπης 
διά τδν νέον κόσμον, οθεν ίσως δέν θέλει επανελθεί πλέον. ‘Ο 
Δ.ν.κη.η,, μαθων παρα τών στρατιωτών λεπτομερώς τδ συμ- 
βεβηκος, καί διδαχθείς ύπδ θηρίου τών δασών τδ αίσθημα τής

φιλανθρωπίας, οπερ κατα τον διάπλους τών θαλασσών άναμ- 
φιβολως είχε στερηθή η σκληρά καρδία του, έχάρισε τήν 
ζωήν εις γυναίκα, την όποιαν ο ουρανός τόσον έμφανώς είχε 
προστατεύσει. μ ψ

(έκ τοϋ Γαλλικού.)

Σκεφεις περί τοϋ θανάτου.
Δίκαιοι, ήγαπημένοι τού Κυρίου, θέλετε λαλήσει άφόβως 

περί θανατου' διότι ο θάνατος κατοικία; μόνον μεταλλαγή εινε 
δι υμάς, ενφ εκείνη τήν οποίαν εγκαταλείπετε εινε ίσως πα
σών η ελαχιστη. Ω αναρίθμητοι κόσμοι, δσοι τδ άπειρον 
διάστημά προ τών οφθαλμών μας πληροϋτε ! κοινότητες ά
γνωστοι τών πλ ασμάτων τοϋ Θεού ! κοινότητες τών τέκνων 
του διεσπαρμεναι έπί τού στερεώματος καί ύπδ τούς δόλου; αύ- 
τοϋ παρατεταγμέναι ! αίνέσατε μεθ' ήμών τδν Κύριον άγνο- 
ούμεν την συνθήκην σας, άγνοοΰμεν άν τδ πρώτον, τδ δεύ
τερον ή τδ έσχατον μέρο; κατέχετε είς τοΰ υπέρτατου ’Όντος 
τάς δωρεάς' αλλ’ ομιλοΰντες περί θανάτου καί ζωής, περί 
παρελθόντος χρόνου καί μέλλοντος, φθάνομεν τότε καί προσεγ- 
γίζομεν είς τά συμφέροντα όλων τών νοητικών καί εύαισθήτων 
οντων, είςόποιουσδήποτε τόπου; καί άν εΰρίσκωνται, δι’ όποι- 
ωνδήποτε αποστάσεων καί χωρίζονται. Πατριαί τών 
εθνών, συστήματα τών κόσμων, ψάλλετε μεθ’ ήμών. Δόξα τφ 
έπουρανιω δεσπότη, δόξα τφ βασιλεύ τής φύσεως, δόξα 
τφ Θεφ τοΰ παντός I Δόξα καί τιμή είς εκείνον, δστις δύναται 
εν τή θελήσει του, νά μεταβάλη τήν αφορίαν εις αφθονίαν, 
τήν σκιάν εις πραγματικότητα καί τδν θάνατον αύτδν εις αιώ
νιον ζωήν.

Α ! αναμφιβόλως, εις πάντας εινε εύκταϊος τοΰ δικαίου ό 
θανατος. Άλλ’ολίγοι μεταξύ ήμών, ολίγοι μεταξύ τών προ
γόνων μας, υπήρξαν μάρτυρες αύτοΰ. Πού εινε δ άνθρωπος ε
κείνος, οστις ψυχή καί σώματι άφωσιώθη εί; τδν Θεόν ; δστί; 
εκ νεότητός του τδν ΰπηρέτησεκσί ό όποιος φθάσας μέχρι βα
θύτατου γήρατος, δεν ευρίσκει εις τάς αναμνήσεις του, ούδέν 
αντικείμενου ανησυχίας ·, Πού εινε ό άνθρωπος εκείνος, δστις 
δύναται νά παρουσιασθή άφόβως ενώπιον τοΰ Αιωνίου ; Πού εινε 
ο ηθικός εκείνο; εις ολα; του τάς πράξεις άνθρωπος, ό μηδέποτε 
σκεπτομενος τδν έπαινον καί τάς άμοιβάς τής κοινής γνώμης; 
Ποΰεινεο άνθρωπος εκείνος, ό τοσούτον σπάνιος μεταξύ τοϋ 
κοσμου ολου, το ον εκείνο τδ τοσούτφ άξιον νά χρησιμεύση εί; 
δλους ημάς ως πρότυπον: Ποΰ εινε; πού εινε; *Α!  άν ΰπάρχη 
εν μέσφ ημών,τδ σέβας ήμων άς τδν περικύκλωση καί δλοι ζη
τήσατε νά παρευρεθητε είς τδν θάνατόν του, ώ; είς τδ ώοαιότε- 
ροντων θαυμάτων όπλίσθήτε μόνον μέ θάρρος ΐνα τδνάκολου- 
θήσητε προσεκτικω; εί; τήν κλίνην τοϋ τρόμου, έξ ής ούδέποτε 
θέλει έγερθή. Τδ προβλέπει' εινε βέβαιος περί τούτου καί ή 
γαλήνη βασιλεύει ύπδ τά βλέμματά του, τδ μέτωπόν του φαί
νεται περιβεβλημένον ούράνιον στέφανον, καί λέγει μετά τοϋ 
Αποστόλου- Οΐδα φ πεπίστευταΐ' ή δέ πίστί; αύτή, καί δταν

Μή φοβείσθε ποσώς, τοΐς λέγει, παρευρισκομενοι εις το έγ- 
γϊζον τέλος τοϋ πατρός σας, τοϋ αρχαίου υμών φίλου. Κατα 
φυσικόν νόμον έγκαταλείπει πρδ ΰμών τήν γήν, διότι και πρώ
τος ήλθεν εί; αύτήν. Θέλει σάς δείξει γενναιότητα, και εν τού
τοι; μετά θλίψεως αποσπαται αφ ημών. Επεθυμει ά/αμφι
βάλω; νά σάς ώφελήση έτι περισσότερον διά τής πείρας του 
καί νά συμβαδίση μεθ’ ΰμών άκόμη βήματά τινα έν μέσφ των 
περιστόιχιζόντων τήν νεότη τά σα; κινδύνων' άλλ’ ή ζωή τοΰ 
άνθρώπου, προκειμένου νά καταβή είς τδν τάφον, ούδεμιάς ΰ- 
περασπίσεω; εινε επιδεκτική. Μόνοι θέλετε βαδίζει τοϋ λοιπού, 
μόνοι έν μέσφ κόσμου,.απο τοΰ οποίου έντδς ολίγου μέλλω να 
έκλείψω. Είθε νά συλλέξητε έν άφθονία τά άγαθά, τά οποία 
ή θεία Πρόνοια ένέσπειρεν εις αυτόν 1 μηδέποτε ομω; λησμο
νείτε, δτι καί ό κόσμος αύτος εινε πατρίς έφημερος και οτι 
άλλη διαρκεστέρα σάς προσκαλεί. Θελομεν ίσως επανιδει αλ- 
λήλους, καί έκεϊ ΰπδ τά βλέμματα τοϋ Θεού θέλω προσφέρει 
δί υμάς είς θυσίαν καί τάς εύχά; καί τά δάκρυά μου· αγαπάτε 
τήν θρησκείαν, τήν τελευταιαν αυτήν συνθήκην συμμαχίας με
ταξύ πατέρων καί τέκνων, μεταξύ θανατου και ζωής.··. Πλη
σιάσατε με . . . νά σάς ίδω άκόμη, καί ή εύλογία ένδς δούλου 
τοϋ Θεοϋ έλθοι έφ’ΰμάς... Αποθνήσκει... ώ άγγελοι τοΰ ού- 
ρανοΰ, παραλάβετε τδ πνεύμα αυτού και αφετε ημίν επι τής 
γής τήν άνάμνησιν τών πράξεων του, την ανάμνησιν τών λο
γισμών του, τήν άνάμνησιν τών ελπίδων του.

(Έκ τής Κορίνη; τής Κυρίας Στάελ). 
r ’ , κ

Τδ βόρειον σέλας.
Τήν εσπέραν τής Ί 2)2 ί 'Οκτωβρίου έγίναμεν θεαταί φαι

νομένου, τδ όποιον σπανίως είς τά μέρη μας φαίνεται., ‘Ο. ού
ρανδς άνωθεν τοϋ όρους Σιπύλου άπδ τής 7 1)2 ώρας μέ
χρι σχεδόν τοΰ μεσονυκτίου έλαμπρύνετο άπδ άσύνηθές τι φως. 
‘Η λάμψις αύτοΰ ήτο έρυθροπόρφυρος’ τδ σχήμα του ήτο 
σχήμα τμήματο ς κύκλου καί ή έντασις άστατος, διότι άλλοτε 
μέν έξησθένει, άλλοτε δέ λαμπρότερου έγίνετο. Ο! δεισιδαί- 
μονες καί προληπτικοί πολλά έφλυάρησαν οί άπηλλαγμένοι 
δμω; τών σκοτισμών τούτων αμέσως έγνώρισαν δτι ήτο τδ Βό
ρειον σέλας, τδ μεγαλοπρεπέστερου δηλ. των θεαμάτων, οσα 
προσφέρουσιν εις τούς οφθαλμού; τά άνώτερα στρώματα τής 

άτμοσφαίρας. , t
Τδ σέλας (φώς) τοϋτο ονομάζεται βόρειον, ^επειδή πάν

τοτε πρδς τά βόρεια μέρη φαίνεται' είς κλίματα οε βορειότερα 
τοΰ ίδικοΰ μας ή έμφάνισις αυτού εινε συχνή καί η λαμπρό- 
της αύτοΰ έξαισία. ‘Ο Άλ. Ούμβόλτος έν τφ συγγράμματι 
αύτοΰ, τφ έπιγραφομένφ <ι Κόσμος» ουτω πως περιγράφε 
τδ φαινόμενου τούτο' «Πρδς τδν όρίζοντα, περί τδν μαγνητι- 
» κδν μεσημβρινόν τού τόπου, έν τφ όποίφ συμβαίνει τδ μετέ- 
» ωοον, ό ουρανός,πρώην καθαρός,αρχίζει νά σκοτίζηται.Σχη- 
» ματίζεται ‘νεφελώδης τις πέπλος, ό όποιο; βαθμηδόν ΰψοϋ-

‘ * 9

αί δυνάμεις του έκλίπωσι, ζωογονεί είσέτι τδ πρόσωπόν του.
Θεωρεί ήδη τήν νέαν πατρίδα του, χωρίς δμως νά λησμο- 

νήση εκείνην τήν όποιαν έγκατέλειψεν' εινε πλησίον τοϋ 
πλάστου του, πλησίον τοϋ θεού του, χωρίς ν' απαρνηθή .α 

αισθήματα, τά όποια έθελξαν τήν ζωήν του.
’Εκείνη εινε ή πιστή σύζυγος, ήτις, σύμφωνα πρδς τους φυ

σικούς νόμους, πρώτη έκ τής οικογένειας του θελει τδν 
άκολουθήσεί" τήν παρηγορεί, άπομάσσει τα δακρυα της, τή 
ύπόσχεται συνέντευξιν είς τήν εύδαίμονα έκείνην κατοικίαν, 
τήν οποίαν δέν δύναται νά φαντασθή άνευ αύτής. ’Ανακαλεί 
είς τήν μνήμην της τάς ευτυχείς ημέρας, τάς οποίας διήγαγον 
όμοϋ, ούχί δπως σπαράξη τήν καρδίαν εύαισθήτου φίλης, 
άλλ’ δπως έπαυξήση τήν άμοιβαίαν εμπιστοσύνην των είς τήν 
ούράνιον άγαθότητα. ’Ενθυμίζει προσέτι είς τήν σύντροφον τής 
εύτυχίας του τδν τρυφερώτατον έκεΐνον προς αύτην έρωτα του, 
ούχί δπως παροξύνη θλίψεις, τάς οποίας έπεθυμει νά καταπρα- 
ύνη, άλλ’δπως άπολαύση τής γλυκείας ιοέας, οτι δυο οντα 
συνεκρατοϋντο ΰπδ τοΰ αύτοΰ στελέχους, και οτι δια τής ενω- 
σεώς των θέλουσι κατασταθή ίσως νέα άμυνα καί εγγυησις εις 
τδ σκοτεινόν έκείνο μέλλον, δπου ή εύσπλαγχνία τοϋ ‘Γψίστου 
Θεού εινε τδ τελευταίου καταφύγιον τοϋ λογισμού μας. Φεύ ; 
καί εινε δυ νατδν νά σχηματίση τις άληθή εικόνα όλων τών 
συγκινήσεων, αΐτινες κυριευουσι την ερώσαν ψυχήν, καθ ην 
στιγμήν εύρείαέρημος παρίσταται είς τά βλέμματα μας,καθ ην 
στινμήν τά αισθήματα καί τά συμφέροντα, οι ων υπηρξαμεν 
κατά τδν ροΰν τών ωραίων ετών μας, εςαφαν.ζονται δια παν
τός ; “ΑΙ σύ, ήτις θέλεις έπιζήσει είς το δμοιόν σου τούτο ον, 
τδ οποίον ό ούρανδς σοί έδωκεν ώς στήριγμα, εις το ον εκείνο, 
τδ όποιον ήτο τδ παν διά σέ καί τοϋ όποιου τά βλέμματα σοί 
άπευθύνουσιν έν φοβερόν ΰγίαινε, μήν άποποιήσαι να θέσης 
τήν χεΐρά σου έπι λειποθυμούσης καρδίας, ΐνα και ο τελευ
ταίος παλμός της λαλήση μετά σοϋ, ενώ πάσα άλλη γλώσσα 
δέν θέλει υπάρχει πλέον. “Ε ! καί πώς δυναμεθα νά σάς μεμ- 
φθώμεν, ώ πιστοί φίλοι; έπεθυμήσατε δπως [αί κάνεις υμών 
συναφθώσιν,δπως τά θνητά υμών λείψανα ένώθώσιν εις το αυτό 
άσυλον ; Πανάγαθε θεέ, έξύπνησον καί τούς δύω όμοϋ’ ή 
έάν ό είς έκ τών δύο μόνον έδείχθη άξιος τής εύνοιας ταύτης, 
έάν ό εις έκ τών δύο μόνον άνήκη εις τδν αριθμόν τών εκλε
κτών σου, άς είδοποιηθή τούλάχιστον ό άλ.λο; περί τούτου’ 
ά; ίδη ό άλλος τδ φώς τών άγγέλων, καθ’ ήν στιγμήν ή τύχη 
τών δικαίων προκηρυχθή, ΐν’ άπολαύση άκόμη στιγμών εορ
τής πριν ή παρέλθη είς τήν αιώνιον νύκτα.

"Α ! πλανώμεθα ίσως, προσπαθοϋντες νά διαγράψωμεν τάς 
τελευταίας ημέρας τοϋ εύαισθήτου άνθρώπου, τοϋ άνθρώπου 
δστις βλέπει τον θάνατον προχωροΰντα γιγαντιαίοις βήμασίν, 
δστις τδν βλέπει έτοιμον νά τδν άποχωρίση δλων τών άντικει- 
μένων τής στοργής του.

Αναζωογονείται καί άναλαμβάνει μικραν δυναμιν, ινα οί 
τελευταίοι λ.όγοι χρησιμεύσωσιν είς διδασκαλίαν τών υιών του.

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Β'. Τεύχος 1Δ'.
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» τα-, μέχρίς ου φθάβ-ιρ 8—10 μοιρών οψος. Διά μέσου δέ 
» του σκοτεινού τούτου πέπλου, τού όποιου τό χρώμα από 
» σκιερόν μεταβάλλεται εις ίόχρουν, οί αστέρες Φαίνονται ώς 
» διά μέσου ομίχλης. Τόξον μεγαλείτερον, άλλ’έκ λαμπρού 
» φωτός, πρώτον λευκού ακολούθως κίτρινου, πεοιζόνει τήν 
» σκοτεινήν εκείνην νεφέλην. ’Ακριβείς μετρήσεις απέδειξαν 
» δτι τό ύψηλότερον σημεϊον τού φωτεινού τόξου δεν εύοίσκε- 
» ται έπί τού μαγνητικού μεσημβρινού, άλλ’ απέχει συνή- 
» θως αυτού απο 6 εως 1 8 μοίρας πρός τό μέρος δπου ή μα- 
» γνητική τού τόπου άπόκλισις διευθύνεται. Εί; μεγάλα πλάτη, 
» εις μέρη πολλά πλησίον τού μαγνητικού πόλου, τό κάτω 
» τμήμα φαίνεται όλιγώτερον σκοτεινόν, τό δέ μέσον τού φω- 
» τεινού τόξου απομακρύνεται μάλλον τού μαγνητικού με- 
» σημβρινού ή εις πάντα έτερον τόπον.

» Ενίοτε τό φωτεινόν τόξον υποτρέμει έπι όλοκλήοους ώοας 
» και αλλοιούται, μετά ταύτα δέ ρίπτει διά μιας ακτίνας καί 
» στήλας φωτεινάς, αΐτινες άναβαίνουσι μέχρι τού κατακο- 
» ρύφου σημείου του ουρανού. "Όσον δέ ή έντασις τού φωτός 
» εΐνε μεγαλειτέρα, τοσούτον ζωηρότερα εΐνε και τά χοώ- 
)> ματα, ατινα έκ τού ίόχρου καί τού ύποκυάνου μεταβάλλον- 
» ται βαθμηδόν εις πράσινον καί ύποπόρουρον. Καί άλλοτε 
» μέν σι έκ φωτός στήλαι φαίνονται έξερχόμεναι έκ τού Φωτει- 
» νού τόξου, μεμιγμέναι μετά μελανωπών ακτινών όμοιων πρός 
» πυκνόν καπνόν, άλλοτε δέ συγχρόνως ύψούνται εις διά- 
» φορά τού όρίζοντος σημεία, ένόνονται καί άποτελούσι θά- 
» λασσαν έκ φλογών, τήν όποιαν ούδεμία περιγραφή δύνα- 
» ται νά παραστήση, καθότι άνά πάσαν στιγμήν ταχείς κυ- 
» ματισμοί μεταβάλλουσιν αυτής καί τό σχήμα καί τήν λάμ- 
» ψιν. Εις τινας στιγμάς ή έντασις τού φωτός τούτου εΐνε 
» τοσαύτη ώστε καί έν πλήρει μεσημβρία: (τήν 29 Ίανου- 
» αρίου 1786) ό Lowenoern ήδυνήθη νά διακρίνη τά παί- 
» γνία τού φωτός καί τούς κυματίσμούς τού Βορείου σέλαος. 
» Περί το σημείον του ουρανού, προς τό όποιον διευθύνεται ή 
» μαγνητική βελόνη, δταν έλευθέρως από τό κέντρον τής βα- 
» ρυτητος αυτής χρεμασθη, αί ακτίνες συγκεντρούνται καί 
* τότε άποτελούσι τό λεγόμενον στέμμα τού βοοείου σέλαος, 
» το οποίον εινε είδος ουρανίας άψίδος έσχηματισμένης υπό 
«γλυκέος καί ήσύχου φωτός. ‘Η μετά τοσαύτης έντελείας 
» έμφάνισις τού φαινομένου τούτου καί ή παράτασις αυτού 
υ μέχρι τού σχηματισμού τού στέμματος σπανίως συμβαίνει*  
» άλλ’ δταν δμως συμβή, προαγγέλλει πάντοτε τό τέλος τού 
» φαινομένου. Αί ακτίνες τότε καθίστανται σπανιώτεραι, βοα- 
« χύτεραι καί ασθενέστερον έχρωματισμέναι*  τό στέμμα καί 
» τά φωτεινά τόξα διαλύονται καί άμέσως μετά ταύτα δέν 
» φαίνεται πλέον άλλο τι έπί τού ουρανίου θόλου είμή μεγά- 
* λαι νεφελώδεις κηλίδες ακίνητοι, ώχραί ή σταχτερού χρώ- 
» ματος*  μετ4 ολίγον καί αύται έξαφανίζονται, μόνον δέ τά 
» ίχνη τού σκοτεινού τμήματος, έξ ού ή έμφάνισις ήρξατο, 
« διαμένουσιν έπί τού όρίζοντος είσέτι. Τέλος έκ τού ώραίου 
» τούτου θεάματος ούδέν έτερον συχνά μένει ή λεπτόν τι

» λβυκωπόυ νέφος μέ πολλάς έξοχάς κα-ά τά 5χρα .

» μενον εις μικρά συσσωρεύματα. »
Εις τα μέρη μας βεβαίως τοσούτον λαμπρόν θέαμα, οΐον 

ανωτέρω άνέγνωμεν, ουδέποτε έφάνη· ούχ’ ηττον * δμως τδ 
κατά„τήν εσπέραν τής 12 8βρ(ου φανέν εΐνε αξιοσημείωτου, 
καθ’ δ σπανιώτατον εις τους τόπους ημών.

Έκ τών εφημερίδων μανθάνομεν δτι τδ φαινόμενον τούτο 
παρετηρήθη καθ' δλην τήν Τουρκίαν (Ευρωπαϊκήν τε και ’Α
σιατικήν) χα’ιτήν ‘Ελλάδα· Ίδου ή περί τούτου έκθεσις τού 
εν Κωνσταντινουπόλει μετεωρολογικού αστεροσκοπείου.

« Τήν εσπέραν τής παρελθούσης δευτέρας 12)2 4 ’Οκτω
βρίου παρετηρήθη αξιοσημείωτου σπανιότατου έν τοΐς καθ’ ή- 
μάςμέρεσι φαινόμενου περί τήν 7 1)2 ώραν μ. μ. πρδς τδ 
βορειοδυτικόν μέρος τού ήμετέρου όρίζοντος. ’Ητο έρυθροπόρ- 
φυρος λάμύις, έχουσα τδ σχήμα τμήματος κύκλου, ύψους 44ο 
περίπου,Λτιυο; ή βάσις έστηρίζετο έπί τού όρίζοντος· ήβά- 
σις χύτη ύπέτεινε τήν γωνίαν 1 1 Ο μοιρών παρά τδν ορίζοντα· 
τδ φωτεινόν τόξον έστηρίζετο έπί τμήματος βαθέος έλαιόχρου. 
Το,ερυθρόν φως ήτο άξιοπαρατηρήτως ζωηρόν καί ήδύνατο 
ν απατηθή τις νομίζων δτι εΐνε λάμψις μεγάλης πυρκαϊας. 
, Π.ρ. ,ην 1 1 ώραν τής νυκτος το ερυθρόν χρώμα έξηφανίσθη, 
αντιχατασταθεν υπδ λευκωπής λάμψεως, βαθμηδόν έξαλειφθεί- 
σης..^ Κατά τήν διάρκειαν τού φαινομένου, τδ φώς δέν διετή- 
ρει ισην εντασιν έξασθενούν κατά τινας στιγμάς άνελάμβα- 
νεν αίφνης τήν αρχικήν αύτοϋ λάμψιν. Περί τήν 10 1)4 
ώραν τδ φως ήτο εις τδν ανώτατου δρον τής έντάσεως αυτού καί 
δια μέσου αυτοϋ οί αστέρες έλαμπύριζον ζωηρότατα.

Τδ φαινόμενου τούτο ήτο βόρειον σέλας, ού ή έκτασις καί 
ή έντασις ήσαν αξιοσημείωτοι- πριν δέ ή έξαβανισθή, έπνεε 
σφοορότατος νοτιοδυτικός άνεμος.

Τήν έξήγησιν τών τοιαύτης φύσεως φαινομένων έζήτησαν 
ν’ άποδώσωσιν ε.’ς διαφόρους αιτίας. Έκ τής διευθύνσεως τού 

μαγνητικού μεσημβρινού, έκ τών εις τάς πυξίδας γενομένων 
άτακτων κινήσεων τής μαγνητικής βελόνης καί έκ τών διατρε- 
χόντων τάς μεγάλα; τηλεγραφικάς γραμμάς ισχυρών ρευμά
των αποδεικνύεται οτι τα βόρεια σέλα προκύπτουσιν έκ τών 
ηλεκτρικών ρευμάτων, ατινα αποσπώνται από τών πόλων’πρός 
τά υψηλά τής ατμόσφαιρας στρώματα. Ό Νεύτων βασιζόμε
νος έπί πλείστων παρατηρήσεων, ά; περί τούτου έποίησεν, 

ευρεν οτι κατα μέσον ορον τό ύψος τών βορείων σελών εΐνε 
2Ι4 χιλιάμετρα.

Καθ ά πληροφορούμεθα παρά τών μετεωρολογικών ημών 
σταθμών, παρ ών ελάβομεν περί τήν εσπέραν τής χθες ειδικά 
τηλεγραφήματα, τό βόρειον σέλας παρετηρήθη καθ’ όλην τήν 

ευρωπαϊκήν Τουρκίαν καί τήν ’Ασίαν—καθ’ δσον γινώσκομεν 
—Β^γδατίου.

Καθ’ δλην τού φαινομένου τήν διάρκειαν, πάσαι σχεδόν αί 
νηλεγραφικαί γραμμαί εΐχον διακοπή κατ’ ανάγκην.

Παρατηρητέον έν τέλει δτι ή τού φαινομένου τούτου ποοη- 
γηθεΐσα δύσις τού ήλίου ύπήρξεν ένταύθα κατ’έξαίρεσιν ώ- 

ραία, πλουσιωτάτη τήν λάμψιν καί το κατά πάντα ποικίλον.» 
Όδέκ. Δημ. Άλ. Χαντσερής, πσρατηρήσας έν ΆΟή- 

ναις τό φαινόμενον τούτο, ούτω πως περιγράφει αυτό.
«‘ Η πρδς βορράν τού ουρανού όραθεΐσα κατά τάς εσπερας τής 

4 2)2 4 καί 1 3)2 5 ’Οκτωβρίου έρυθρά λάμψις ήτο β ό ρ ε ι ο ν 
σέλας καί τδ μέγιστον τών από πολλού χρόνου όραθέντων 
εις τάς άνατολικάς ταύτας χώρας. Οι βόρειοι λαοί τής Ασια%,, 
τής Εύρώπης καί τής ’Αμερικής γνωρίζουσι κάλλιστα τδ ώραι- 
ον τούτο θέαμα τού ουρανού έν καιρφ χειμώνος. Κατά δέτάς χώ
ρας καθ’ άς τδν χειμώνα ή νύξ διαρκεΐ από τού Σεπτεμβρίου μέ
χρι τού Μαρτίου, τδ β ό ρ ε ι ο ν σέλας φαίνεται καθ’ δλην 
τήν νύκτα*  άλλοτε πάλιν τδ φαινόμενον είναι σπάνιον καί μό

λις ορατόν δίς τού μηνός.
Τό β ό ρ ει ο ν σέλας έχει σχέσιν μέ τδν γήϊνον μαγνη

τισμόν καίμε τδν κοσμικόν ή καθολικόν μαγνητισμόν. Κατά 
τόνχρόνον καθ’ δν τούτο φαίνεται, ή μαγνητική βελόνη ταράσ
σεται σφοδρώς καί ένίοτε αί ανωμαλία», τών μαγνητικών εργα
λείων, αί παρατηρούμεναι κατά τήν μεσημβρίαν, προανα^γέλ- 
λουσι βόρειον σέλας κατά τήν προσεχή νύκτα.

Διά τήν ‘Ελλάδα τδ βόρειον σέλας εΐνε σπάνιον θέαμα 
καί δταν φαίνηται έχει χρώμα έρυθρόν, ασθενές καί στερείται 
καθέτων ταινιών. Τδ τήζ χθες καί προχθές φαινόμενον ήτο £ξαί- 
ρεσις αξιοπαρατήρητος ενεκα τής μεγάλης έντάσεως, τής ώραιό- 
τητος καί τού αριθμού τών ακτινών (ταινιών), αΐτινες άνυψούν- 

μέχρι τού πολικού άστέρος. ‘ Η κίνησις τών αχτίνων 
διευθύνετο άπ’ ανατολών πρός δυσμάς.

4 Η άληθής αιτία τού β ο ρ ε ί ο υ σέλαος είναι είσέτι ά
γνωστος. Προτιμότεραι δέ εΐνε αί τέλειαι παρατηρήσεις τών 
απειραρίθμων εικασιών*  ήδη δέ ήρχισαν τάς παρατηρήσεις καί 

εύοον δτι δ ανώτατος καί ο κατωτατος οροςτου φαινομένου τού
του συμπίπτει έν διαστήματι ένδεκα έτών μέ τόν μέγιστον και 
έλάχιστον δροντών σκοτεινών κηλίδων τού ήλίου.

‘Η δεισιδαιμονία έθεώρησε πάντοτε τήν έμφάνισιν τού β ο- 
ρείου σέλαος,τών βολίδων,τών κομητών χαιτών εκλείψεων 
ώς σημείο/ θείας οργής ‘Η επιστήμη διεσκέδασεν ήδη δλας 
ταύτας τάς δοξασίας, θά έλθη δέ καιρός καθ’ δν θά εύρη τούς 
φυσικούς νόμους τού β ο ρε ί ο υ σέλαος, δπως εύρεν ήδη τούς 
νόμους τών κινήσεων τών ουρανίων σωμάτων.

ΓΌταν παρατηρώμεν άλλοτε έρυθρόν χρώμα εις τδν ουρανόν, 
εΐνε καλόν αντί άβασίιιου καί ανωφελούς φόβου νά σημειώμεν 
τήν ήυ,έραν καί τήν ώραν τού φαινομένου. *Ισως  θά φανή είσέτι 
ένίοτε κατά τδν χειμώνα τούτον, αλλά τδ μνησθέν φαινόμενον 
ήτο συμβεβηκδς έκτακτον*  εις δύω ημέρας δύο σέλα*  άνεμος 
σφοδρός μεσημβρινοανατολικδς μετά βρθχήζ» αστραπών και 
βροντών καί (’Οκτωβρίου I 3(25 περί τήν 7ην ώραν τής εσπέ

ρας) σφοδρός σεισμός.»

Περί τής έξηγήσεως τού φαινομένου, αν και τα εν τή εκ
θέσει τού μετεωρολογικού τής πρωτευουσης αστεροσκοπείου 
εΐνε αρκετά, προσθέτομεν καί έκ τού (< Κόσμου » τα ακόλουθα. 

«‘ Η έμφάνισις τού βορείου σέλαος δεικνύει οτι η μαγνητικη

διατάρσξι; κατέπαυσεν, δπως εις τάς ηλεΧτρικα; διαταραςεις 

φαινόμενον τι φωτεινόν, ή αστραπή,φανερόνει οτι η ισορροπία, 
ή στιγμιαίως διαταραχθεΐσα έν τφ ήλεκτρισμώ, αποκατεσταθη 
πάλιν. ‘Η ηλεκτρική διατάραξις περιορίζεται ως έπι το πλει- 
στον έντδς χώρου μικρού, 'έκτο; τού οποίου ή ηλεκτρική της 
ατμόσφαιρας κατάστασις ούδολως ταραττεται α).λ η ο.α,α- 
ραξις ή μαγνητική έχει επιρροήν έπί μεγάλου μέρους.»

Περικλής.

Ό διασημότατος ούτος πολιτικός, στρατηγός καί ρήτωρ, ε- 
γεννήθη εις Χολάργην, κώμην τής ’Αττικής, περί τό 490 π. 
χ, ές αρχαίας καί περιφανεστάτης οικογένειας. Ό πατήρ του 
Εάνθιππος ύπήρξεν εις τών στρατηγών, οΐτινες ένίκησαν τδν 
πεοσικδν στόλον περί τήν Μυκάλην τής ’Ιωνίας, ή δέ μήτηρ 
του Άναρίστη ήτο θυγάτηρ Κλεισθένους τού έκδιώξαντος τούς 
διαδόχους τού Πεισιστράτου καί ανορθωσαντος το οημοκρατικον 
πολίτευμα. Άνετράφη δέ ό Περικλής μετά μεγάλης έπιμελείας 

καί έααθήτευσε πρώτον παρά Ζήνων·, τώ Ελεατη, επειτα οε 
παίοά τώ ’Αναξαγόρα, εις δν καί κυρίως ώφειλε τα; βαθειας περί 

τε τά Φιλοσοφικά καί τά πολιτικά γνώσεις του.
4 Π λαμπρότης τού γένους καί τά εςοχα του φυσικά τε και 

επίκτητα προτερήματα έκάλεσαν τδν Περικλή έκ νεοτητος εις 
τά υψηλά \ής πολιτείας αξιώματα, αλλά ποτέ δεν ανέβη 

εις τό βήμα χω?^ί νι* παρακαλέση τούς θεούς νά μή αφησωσι 
νά τού έκφύγη λόγος αργός ή αδιάκριτος.

Έν τώ πολιτικφ σταδίω του ίσχυρώτερον ανταγωνιστήν έ- 
σχε τδν Κίμωνα, δν μάλιστα καί κατώρθωσε νά έξορίση των 

Αθηνών’ νιχησάντων δμως τών Λακεδαιμονίων περί Ταναγραν
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τούς 'Αθηναίους, πρώτος ό Περικλής ένήργησε ν’ άνακληθή ό 
μέγας ούτος πολίτης είς βοήθειαν τής πατρίδας.

‘Ο Περικλής, ένθεν μέν δπως δώση εργασίαν εις τον λαόν, 
ένθεν δέ δπως άναπτύξη τήν βιομηχανίαν καΐ άναδείξη 
τήν πατρίδα του περικαλλεστάτην δλων τών έλληνίδων πό
λεων, έπεχείρησε τάς λαμπροτάτας έκείνας οικοδομάς, αί 
όποϊαι άπηθανάτισαν τδ όνομα καΐ τδν αιώνα του, καΐ τών 
όποιων τά σωζόμενα λείψανα έφελκύουσιν έτι καΐ νΰν τόν θαυ
μασμόν δλων τών πεπολιτισμένων εθνών. "Οτε οί εχθροί του 
ένήγαγον αυτόν είς τδ δικαστηρίου έπΐ σπατάλη τοΰ δημοσίου 
πλούτου διά τάς είς τάς οικοδομάς ταύτας γενομένας υπέρογ
κους δαπάνας, ό Περικλής είπε πρδς τούς δικαστάς δτι άνε- 
λάμβανε νά πληοώση δλας τάς δαπάνας, άν συγκατετίθεντο νά 
έπιγράψη μόνον τδ όνομά του έν τή μετωπίδι δλων εκείνων 
τών έργων- άλλα ό λόγος ούτος ό φιλότιμος ίσχυσε ν’ άπορρι- 
φθή μέν ή κατ’αύτοϋ γενομένη κατηγορία, νά καταδικασθή δέ 
κατά τδν νόυ,ον είς έξορίαν ό κατήγορός του, δστις ελέγετο 
Θουκυδίδης (οχιό ιστορικός).

‘Η τελευταία κυβερνητική αξία πολλοϋ λόγου πράξις τοΰ 
Περικλεούς εινε ό ολέθριος πελοποννησιακδς πόλεμος, είς δν οί 
Αθηναίοι περιεπλάκησαν τδ 431 π. X. Εις τιμήν δέ τών 
ποώτων έν αύτφ πεσόντων ’Αθηναίων έξεφώνησε τδν περίφη
μου έκεϊνου επιτάφιου, δυ διετήρησεν είς ήμάς ό ιστορικός Θου
κυδίδης .

‘Ο Πεοικλής άπέθαυεν ύπδ τοΰ δειυοτάτου έκείυου λοιμού, 
δστις ένέσκηψεν εις τήυ πόλιν τδ δεύτερον έτος τοΰ πολέμου, 
τό 429 π. X., άφοΰ έθαψεν έκ τής αύτής νόσου τά δύο τέκνα 
του καί πολλούς τών συγγενών, καΐ άφοΰ έπΐ 16 έτη έκυ- 
βέρνησεν, ώς μονάρχης έν δημοκρατίας τών] ’Αθηναίων τά 
πράγματα.

Έπΐ τοΰ Περικλέους οί μέν 'Αθηναίοι ήσαν ό μάλλον ισχυ
ρός, έξηυγενισμένος και πεπολιτισμένος λαός τής Ελλάδος- 
αί δέ Άθήναι ή λαμπροτάτη πόλις καΐ τδ καταγώγιου δλων 
όσοι έθαύααζον ή έκαλλιέργουν τάς ωραίας τέχνας. Καΐ ό Πε
ρικλής αύτός ύπερεΐχεν δλους τούς συγχρόνους του- αύτός πρώ
τος κατέδειξε τήν δύναμιν τής εύγλωττίας. Δημαγωγός κατά 
τήν εύγενεστέραν σημασίαν τής λέςεώς, ωδήγει τόν δήμον, 
τοΰ οποίου τδ σέβας άπελάμβανε καΐ τόν όποιον ποτέ δέν έκο- 
λάκευσε πρδς βλάβην του, ώς οί άνάξιοι διάδοχοί του.

,Η δύναμίς της εύγλωττίας τοΰ Περικλέους περιγράφεται 
θαυαασίως άπδ τόν κωμικόν ποιητήν Ευπολιν (παρά Διοδώ- 
ρφ ιβ'. 40).

Περικλέης Οΰλύμπιος
ήστραπτεν, έβρόντα,συνεκύκα τήν 1Ελλάδα- 
Πειθώ τις έπικάθισεν έπΐ τοϊς χείλεσιν- 
οΰτως έκήλει, καΐ μόνος τών ρητόρων 
τό κέντρου έγκατέλειπε τοϊς άκροωμένοις.

Πέρικλής ό έφάμιλλος τοΰ’Ολυμπίου Διός, ήστραπτεν, έ- 
βρόντα, συνετάραττε τήν ‘Ελλάδα- έπΐ τών χειλέων του έκά
θητο ή πειθώ- οΰτω διά τής ρητορείας του κατεγοήτευε καΐ μό
νος τών ρητόρων άφινε τδ κέντρου τών λόγων του εις τούς α- 
κροατάς του.

‘Η πόιήτρια τής ‘Ελλ η νίδος χριστιανής (ίοε τομ. 
Α’. σελ. 359) φιλοδωρεί σήμερον τοϊς άναγνώσταις τοϋ Μέν
τορος τδ επόμενον ώραϊον εξάμετρου δακτυλικόν ποίημα, ούτι- 
νος τήν εμβριθή συνιστώμεν μελέτην,

Ή Ζωή.
Γή εΐ καΐ είς γήν άπελεύση.
Εγώ είμΐ ή ’Αλήθεια καΐ ή Ζωή.

Ειν’ ή Ζωή εις τδ κράτος τής ύλης φαινόμενου μόνον.
—’Όχι! ποσώς έν αύτή δέν υπάρχει Ζωή κατ’ ούσίαν- 
Φθείρεται αΰτη είς πάσαν ήμέραν καί ώραν, καΐ θνήσκει. 
Τί λέγω-, μάλλον δέν ζή άληθώς στιγμήν μίαν, διότι 
Κατά τούς νόμους τοΰ Πλάστου εις πάσαν στιγμήν άλλοιοΰται, 
Μορφήν λαμβάνει ύπάρξεως άλλην διάφορον άλλης- 
Καΐ τά λεπτότατα μόρί αύτής τήν άλλοίωσιν πάσχουν, 
"Εως τδ σώμ’ είς τά πρώτα στοιχεία τής ΰλης καΐ πάλιν 
Έπανελθδν στά, έξ’ ών συνετέθη, διάλυσιν λάβη.
—*ΩΙ  πώς λοιπόν τ’ άλλοιούμενον οΰτως είς πάσαν ς-ιγμήν τε 
Καΐ ώραν λέγομεν φεΰ ! δτι ζή ; ή Ζωή δέν υπάρχει 
’Ένδον αύτοϋ άληθώς, έν αύτφ τδν έδραϊον της θρόνον 
Όχι, δέν έχει- κατάχρησις εΐνε Ζωή έν τή "Γλη- 
Κ' ημείς έν σώματι δντες, καΐ πέριξ κυκλούμεν’ ύφ’ ΰλης 
Λέγομεν δτι Ζωή εινε τούτο, κ ήμεϊς δτι ζώμεν- 
Φεΰ ! εινε τοΰτο άπάτη, φαινόμενου εινέ τι μόνον.
Ζωή έν μέσφ φθοράς συνεχούς είς τδ σώμα ουμφύτου. 
Κ’ έχουσα τέρμα τοΰ δλου σταδίου της χαίνοντα τάφον ! 
Πράγματι δχι, δέν εινε Ζωή, εινε ονείρου φροϋδον ! 
Παίγνιον εινε τοΰχρόνου τερπνόν, δστις φεύγων πτερόεις 
Εις πάν σημεϊον είς πάν τής ταχείας του πτήσεως ψαύε; 
Τήν έπιφάνειαν καΐ τά στοιχεία τής ΰλης, καί ταύτα 
Φθείρει ευθύς καΐ τά τρέπει είς είδος άλλοϊον καί σχήμα- 
Έν τή τροπή των δ’ αυτή άντηχεϊ έπικήδειος ήχος 
Φεΰ ! τοΰ θανάτου, δς ειν' υπηρέτης τοϋ χρόνου σπουδαίος 
Καΐ τήν οδόν του όπίσω μέ πένθιμον σκότος καλύπτει !

"Υλη, Ζωή, χρόνος, θάνατος, φεΰ 1 τετρακτύς πολεμία, 
Έπΐ τών δντων τής γής, κ’ ό ζυγός της τδ σύνθημα φέρει 
«Γή ει, κ’ είς γήν άπελεύση»—φεΰ ! θεία κατάρα ρηθεϊσα 
Τώ παραβάντι άνθρώπφ Θεοϋ έντολήν τήν αγίαν, 
Καΐ ύποτάξαντι πάσαν τήν κτίσιν στούς νόμους τής ΰλης.

"Ω 1 είς πεδίου χλοώδες καλλίχρουν τδ άνθος ακμάζει 
Καΐ θάλλει, λέγομεν, ζών, αλλά φευ I ή ζωή στιγμιαία 
Μόλις κρατεί έν αύτφ, ή οθορά άναπόσπαστος μένει. 
Καΐ μετά χρόνον βραχύν ιδού τέλος μαραίνεται θνήσκον.— 
Κ’ εις τήν κοιλάδα τοΰ βίου ημών, τήν μεστήν φεΰ 1] τριβόλων 
Καΐ άκανθών δξυτάτων, άς σπείρει αυτή τοΰ άνθρώπου 
‘Η έλευθέρα βουλή άπ’ολέθριου πνεΰμ’ώθουμένη, 
Είς τήν κοιλάδα αυτήν ώσεΐ ρόδον καλλίχροον θάλλει

Πλάσμα νεώτατον φεΰ ! στής μητρός του σκιρτών τήν αγκάλην 
Καΐ τής καρδίας της σεϊον τά φύλλα μέ τήν γλυκυτάτην 
Πνοήν του φεϋ ! καΐ είς ρεύμα θερμής οί μυχοί της άγάπης 
Οϊμοι! γλυκέως βυθίζονται, καΐ τά μητρώα της χείλη 
Είς τήν ζωήν, ήτις λάμπει στά μαΰρά του δμματ’, όμνύουν- 
Πλήν φεΰ 1 τί μάτην τήν ΰλην νομίζει άκμάζουσαν, ζώσα< 
Τί καθηδύνετ' όρώσα τδ σώμα τδ θάλλον έν ΰλη ;
Καί στολισμένου μέ χάριτας τόσας, καΐ κάλλος άγγέλου ;
—Δεινή πνοή τής φθοράς κατ’ αύτοϋ έφορμά, καΐ ιδού κλίνει 
Τήν θελκτικήν κεφαλήν του ς-ούς κόλπους τοΰ μαύρου θανάτου. 
"Ω ! ή Ζωή λοιπόν όχι, δέν εινε τής ΰλης ό κλήρος I 
‘Η φύσις ταύτης ύπόκειτ’ είς νόμους φθοράς δεδομένους, 
Καΐ ό ζυγός τοΰ θανάτου τήν σύρ.ι στδν τάφον δεσμίαν !

Ζή λοιπόν τί; ή Ζωή πού τφ δντι καΐ πράγματ’ υπάρχει ;
—«'Εγώ είμΐή ζωή κ’ ή 'Αλήθεια »—είπε τδ.θειον 
—Ναί, εΐνε Πνεΰμ’ ό Θεός, εινε Όν τδ αύτδ άεΐ μένον, 
Εΐνε ούσί’ ‘Ενιαία, μονάς άδιαίρετος φύσει, 
Ειν’ αυτοκίνητου Όν, ’Ενεργόν αιωνίως, άπαύστως. 
Καΐ έξ αύτοϋ άενάως πηγάζει I τδ Ζών ιδού ποϊον- 
Πνεΰμα τδ Όν εΐσαεί, τδ ιπτάμενον άνω τοΰ Χρόνου, 
Κ’ ένώπιόν Του τοϋ Χρόνου τήν πάσαν φοράν ώς σημεϊον 
Βλέπον παρόν εν, κι’ ούδέν παρελθόν τε καΐ μέλλον γνωρίζον. 
Τδ χθες είν’ δντων θνητών φθειρομένων νεκρώσιμος μοίρα I 
Καΐ τ’ αυριον τών αύτών, άγνοούντων, κ' είς σκότος έλπίδος 
Βεβυθισμένων. Τδ Θειον τά πάντα παρόντα γινώσκει, 
Έχει τά πάντα γινόμεν’ έμπρός Του, τά όντα παράγον.

Κ’ ήμών τδ πνεύμα πνοή τής θεότητος άΰλος εινε, 
Και τοΰτο εΐνε τδ Ζών, τής Ζωής εινε τοΰτο καθέδρα. 
Έν τούτφ ζώμεν, έσμέν, ένεργοΰμεν, κινούμεθ’ άπαύστως. 
Αύτδ δέν εινε έκ γής, κήέκ στοιχείων δέν σύγκειται ΰλης, 
Ούδ’είς αύτήν έπανέρχεται, ούτε ποτέ άλλοιοΰται, 
Ουδ’ έχει τέρμα τδ σκότος τοΰ τάφου ! άλλ’ εινε οϋσία 
θεί , αμετάβλητος, μένουσ' φεί- κ’ ό ιπτάμενος χρόνος 
Σέβετ’ αύτήν, κι’ ούδαμώς τήν έγγίζει- διότι άκτϊνες 
Αλλου φωτός άνεσπέρου άύλου αύτήν καταυγάζουν, 
Καΐ ύπ’ αύτδ αεί ζή, ά·:ΐ μένει, είκών οϋσα θεία. 
Καΐ έν αύτφ ή Ζωή λοιπόν πράγματι εινε, κ’ υπάρχει, 
Είτε αύτδ έπΐ γής έντός σώματος ειν’ δεδεμένον, 
Είτε λυθή τοΰ δεσμού, καΐ άπέλθη είς άΰλα ’Όντα.

Άνθρωποι δθεν, συγκείμεν’ έξ ΰλης κι’ άυλου ουσίας, 
Πρός τΐ ή τόση σπουδή πρδς τδ σώμα, δ φέρομεν άχθος; 
Αυτό δέν εινε τδ Ζών, ή Ζωή είς τδ πνεΰμά μας εΐνε, 
Καΐ ενεδύθη τήν ΰλην ύπδ τοΰ θεοΰ τοΰ Πανσόφου , 
"Οπως ό άνθρωπος ήνε βραχύ τί έλάττων άγγέλων, 
Δόξη, τιμή έστεμμένος. Καΐ δύναται τοΰτο νά δείξη, 
Τδν χρόνον δταν είς χθές καΐ είς αυριον δέν δισιρώμεν, 
Αλλ ένεργώμεν αεί Εργαζόμενοι πάν τδ άρμόζον,

Πάν τδ προάγο/ήμάς είς βαθμόν τελειότητας, ήνπερ 
Ειν ωρισμένον ήμϊν ϊνα φθάσωμεν, καΐ νά στεφθώμεν 
Στέμματι δόξης άφθάρτου, κ’ έδώ τής ζωής τήν πορείαν 
Πλήρη ν’ άιρήσωμεν έργων χρησίμων στδν βίον έτέοων.

Οΰτω γινόμεθ’ άνώτεροι χρόνου, ουδέ διαιροΰμεν 
Αύτόν είς χθές καΐ είς μέλλον, ώς ειν’ έν τή ΰλη, τδ πνεύμα 
Δέν έννοεϊ τήν διαΐρεσιν ταύτην τοΰ χρόνου, διότι 
Άλλο δέν ήτο τήν χθές κατ’ ουσίαν καί αυριον άλλο, 
Τδ πάν αύτδ εΐνε νΰν, ειν ώς σήμερον, κ’ οΰτω προβαίνει.

Καΐ διά τοΰτο πάν φρόνημα, ’λόγος, καΐ πράξις μας πάσα 
Γέννημα δν τής ψυχής ειν’ άνώτερον χρόνου καΐ τόπου, 
Καΐ ώς άμάραντον άνθος ούδέποτ’ άπόλλυται θνήσκον, 
Ζή διά πάντων αιώνων, κ’είς άλλας ψυχάς καθεδρεύει, 
Όμοια άλλα παράγον τοΰ πνεύματος μία ιδέα 
—Ώ ! πηγή πόσων αέναος γίνεται άλλων τοιούτων— 
’Αθανασίας πνοή ύπεράνω της πάντοτε πνέει.
Κ’ έπΐ πτερύγων άνέμων αύτή περιίπτατ’ εις πάσαν 
Τήν ορατήν καί άόρατον κτίσιν.—· Ω άνθρωπε τοίνυν, 
Μάθε πιστώς νά τιμάς σεαυτόν, καΐ καλώς νά γινώσκης, 
Ότι σύ ει δχ’ ή ΰλη ή θνήσκουσα καί φθειρομένη, 
Άλλ’ δ τι ειν’ έν αύτή πνεύμα άϋλον, ζών φεί, Θεϊον- 
Καΐ έπομένως έννόει βαρύτατα πως αμαρτάνεις, 
Όταν έντεΰθ' έπΐ γής σεαυτόν τδν έν πνεύματι ζώντα 
Καταδικάζης αίσχρώς νά δουλεύη τή άφρονι ΰλη, 
Καΐ τήν ζωήν τήν τοΰ πνεύματος άποδεικνύης δεσμίαν, 
Φεΰ ! εις τδ φάσμα Ζωής υλικής, κ’ αφανίζεσ αθλίως. 
Γνώθι λοιπόν σεαυτόν, καΐ Ζωήν καλλιέργει τήν οϋσαν, 
ίΐς ύπεράνω Θεός πανσοφίας έκπέμπων έλλάμψεις, 

Και άγαθότητος ρεύματα άγια χέων, Εντούτοις 
Ζήθι άπαύστως σοφίαν διώκων τροφήν τής Ζωής σου, 
Κ’ένδελεχώς είς άθάνατα έργ’άρετής μεγαλούργει- 
Μή είπης έπραξα χθές, καΐ είς αυριον έτερα πράξω. 
« Μή μεριμνάτε τήν αυριον,» είπε τδ άδολον στόμα, 
Σήμερον πράττε, έργάζου, Ζωήν τήν έν πνεύματι άσκει- 
Μνήσθητι τί τδ ένύπνιον έφη σοφφ τώ άρχαίφ, 
Άδιαλείπτως φοιτών, «Μουσικήν έργαζόμενος ποιεί.» 
Ότο δ' αύτή άρετής καΐ σοφίας [ή θεί’ αρμονία 
"Ην ό τής μαίας υιός όσημέραι είργάζετΟ μέλπων, 
Κ’ έν τή τού χόσαου σκηνή ή Ζωή του άθάνατος έστη' 
Άλλ’ ήμϊν λέγει τό Θειον έλθδν έπΐ γής φιλανθρώπως, 
«Πνεύμα έστΐν δ Θεός, κ’οί Αύτόν προσκυνοϋντες οφείλουν 
Έν άληθεία καΐ πνεύματ’ Αύτφ τήν λατρείαν προσφέρειν. 
’Ιδού λοιπόν ή Ζωή μας δέν εινε έν σώματ’, έν ΰλη, 
Εΐνε ζωή ή έν πνεύματι, εινε ζωή αιωνία- 
Έχει πηγήν τδν Θεόν, καΐ Αύτόν άντικείμενον έχει.

Έν Σμύρνη, 8βριος 1 870. Σ. Λ.
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8. χαί 9. Οί ιατρό’. Μαχάω? χαί Ποδαλείριος.

II ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ
Τών γυναιχων καί τών απελεύθερων έν Αμερική.

Τδ δ'.αχρίνον ιδίως τδν διοργανισμδν τών δημοσίων σχολείων 
εις τάς‘Ομοσπόνδους πολιτείας τής βορείου ’Αμερικής εινε η 
έπισήμω; άναγνωρισθεΐσα καί έξ άρχή; προκηρυχθεΐσα ανάγ
κη τοϋ νά προμηθεύσωσιν, άνευ ούδεμιάς διαχρίσεως μεταξύ 
τών δύο φύλων, τήν εύρυτέραν καί έλ.ευθεριωτέραν διδασκαλίαν 
εις λαδν κεχλημένον νά χανονίση αύτδςτήν τύχην του. ‘Ως 
πρδς τούτο ούδεμία αμφιβολία ουδέποτε έγεννήθη, καί ουδέ
ποτε συνεζητήθη άν πρέπει ή όχι νά ύψωθή ή διανοητική στά
θμη τών τάξεων, τάς οποίας ή τύχη έθεσε εις τάς κατωτέρας 
βαθμίδας τής κοινωνίας- ποτέ δημοσιογράφοι δεισιδαίμονε; ή 
αυτοϋπερασπισταί τής θρησκευτικής πίστεως δέν έφαντάσθησαν 
νά έξετάσωσι κατά τίνα αναλογίαν έπρεπε νά διανέμηται ο 
άρτος τής επιστήμης. ‘Η θρησκεία καί ή πολιτική συμφώ- 
νως πρδς τον ύγιά νοϋν έπέγραψαν έπί κεφαλής δλων τών 
αμερικανικών θεσμών τδ καθολικόν δικαίωμα εις τήν έκπαί- 
δευσιν, καί εις τούς ποοϋπολογισμούς όρίζουσιν ειδικά κεφά
λαια πρδς ιδρυσιν καί συντήρησιν τών δημοσίων σχολείων. 
Αυτοί δέ οί κάτοικοι παρέχουσι τά αναγκαία κεφάλαια εις τήν 
κατασκευήν τών σχολείων τούτων, εις τήν αγοράν [τών αναγ
καίων έπίπλων καί εις τούς μισθούς τών διδασκάλων. Καί 
δμως ουδέποτε φόρο; άπετίθη μετά πλείονος καί όμοθύμου ευ- 
χαριστήσεως. Αυξάνει άπδ έτους είς έτος κατά τάς άνάγκας-

πλήν αί αλλεπάλληλοι αυξήσεις, τών όποιων ή ανάγκη γίνε
ται έπαισθητή, ουδέποτε άπαντώσιν αντιλογίαν, ουδέποτε γί
νονται αντικείμενου ούδεμιάς διαμαρτυρήσεως έκ μέρους τών φο
ρολογούμενων. ‘Ορίζοντες αυτοί οί ίδιοι τδ ποσδν καί έξελέγ- 
χοντες τήν χρήσιν τών φόρων, τού; οποίους έπιβάλλουσιν είς 
εαυτούς προαιρετικώς, θεωρούσι ταύτας τάς θυσίας, έκ τών ό
ποιων δέν θέλ.ουσι ν’ άπαλλαχθώσιν έπ’ ούδεμιά προφάσει, ώς 

αποδιδούσας τδ εκατονταπλάσιο·? τής αξίας των, άν καί έτρι- 
πλασιάσθησαν κατά τά πέντε δυστυχή έτη τοϋ τελευταίου πο
λέμου. Εινε αξίωμα γενικώς παραδεδεγμένον, δτι, έπειδή έκα
στος πολίτης οφείλει νά αφιέρωση είς τήν υπηρεσίαν τής πα
τρίδος δλα τά προτερήματά του, ή πατρίς οφείλει άμοιβαίως νά 
παρέχη είς τά τέκνα της τά μέσα τοϋ ν’ άπρκτώσι πλείστσς 

καί μεγίστας ικανότητας.
‘ Η ιδιωτική πρωτοβουλία θά ήρκει λοιπδν διά νά δώση εις 

τήν δημοτικήν διδασκαλίαν εύρύν καί ισχυρόν οργανισμόν- αλ- 
λ’ ή νομοθεσία, βλέπουσα έν τή δημοσία εκπαιδεύσει μέγιστον 
εθνικόν συμφέρον, έφρόντισε νά έξασφαλίση εις τήν κεντρικήν 
κυβέρνησιν δικαίωμα προστασίας καί έπαγρυπνήσεως επί των 
σχολείων διά πόοου διαρκούς προωρισμένου είς τήν συντήρησιν 
αύτών. ‘Ο προϋπολογισμός τών δημοσίων σχολείων περιλαμ
βάνει τέσσαρα είδη εισοδημάτων. Τδ πρώτον τούτων προέρχε
ται άπδ τήν είς τά δημόσια σχολεία γενομένην παραχώρησιν 
τών χρημάτων τών έκ τής πωλήσεως τοϋ 36ου μέρους δλων 
τών γαιών, δσας ή συνέλευσις τών αντιπροσώπων δύναται 

νά διαθέοη (ΐ)- τδ δεύτερον πηγάζει άπδ τδ περίσσευμα 200 
εκατομμυρίων φράγκων, τά όποια έπαρουσιασε τδ 1 835 ο 
προϋπολογισμός τής όμοσπονΰίας- τδ τρίτον συνίσταται απο 
τδ εισόδημα 30,000 πλέθρων γής, χορηγηθέντων, άναλό- 
γως τοϋ άριθμοϋ τών γερουσιαστών καί άντιπροσώπων, τοϋ 
όοισθέντος διά τής άπογραφής τοϋ 1 860, εις τά κράτη, 
τά όποια θά ίδρύσωσι σχολεία γεωργίας καί μηχανικών 
τεχνών- τδ τέταρτον τέλος πάντων χορηγείται άπδ τού; 
έπιτοπίους οόρους, τούς όποιους έπιβάλλοΟσιν οί πολϊται 
είς εαυτού; άναλόγως τής πραγματικής αυτών περιουσίας. Αύτό 
εινε τδ σημαντικώτατον εισόδημα, διότι τά τρία άλλα όμοϋ δέν 
δίδουσιν ή τδ δέκατον μέρος τοϋ ολικού ποσού τού δαπανωμένου 
έτησίως διά τά δημόσια σχολεία, ποσού, τδ όποιον τουλάχι
στον δύναταί τις νά ύπολογίση εις 450 εκατομμύρια.

Δωοεάν ανοικτά είς τούς παΐδας καί τών δύο φύλων άπδ 
τοϋ 5ου—1 8ου έτους τά δημόσια ταύτα σχολεία (common 
schools, free schools), περιλαμβάνουσι τήν παρ’ ήμιν προ
καταρκτικήν διδασκαλίαν, παντός βαθμού, τήν τών πραγ
ματικών σχολείων τής Γερμανίας, τήν ειδικήν μεσαίαν 
έκπαίδευσιν (2) τήν μόλ.ις πρδ μικρού οργανισθεΐσαν έν Γαλ- 
λ,ίφ, καί μέγα μέρος τής διδασκαλίας τών γυμνασίων καί λυ
κείων μας. ‘Ο μαθητής κατά πρώτον διατρέχει άλλ,ηλοδιαδό- 
χως δλους τούς βαθμούς τής στοιχειώδους διδασκαλίας- μετά 
ταϋτα έρχεται ή σχολή τής γραμματικής (grammar school) 
καί ή άνωτέρα σχολή (high school), είς τάς όποιας διδάσκον
ται αί άρχαϊαι γλώσσαι, ή φιλολογία, ή ιστορία, ή γεωμε
τρία, ή άλγεβρα, ή χημεία, ή φυσική καί ή φυσική ιστορία. 
"Οστις διέτρεξεν δλον τδν κύκλον τών σπουδών τούτων εύρίσκε- 
ται κάτοχος ίσχυράς καί έντελοϋς παιδείας συστηματικής, 
όυνάμενο;, άν έχη κλίσιν είςτά έλευθέρια καί σοφά έπαγγέλ- 
τα, νά διδάξη έν τοΐς γυμνασίοις καί τοΐς πανεπιστημίοις.

Δέν εινε γνωστή εν ’Αμερική ή στερουμένη πολιτικής 
συνέσεως άνισος διανομή τής παιδείας, ή όποία έπί μακρδν 
χρονον έθεωρήθη έν Γαλλία καί έν άλλαις χώραι; ώς κοινω
νική ανάγκη, παρέχουσα τοΐς πτωχούς καί τοΐς άγρόταις στοι
χειώδη διδασκαλ,ίαν λίαν περιωρισμένην, καί έπιφυλάττουσα 
διά τούς πλουσίους τήν δευτερεύουσαν καί άνωτέραν διδα
σκαλίαν. Τδ σύστημα τής ’Αμερικής καί είς τά σχολεία τών 
πόλεων καί εις τά σχολεία τών άγρών έξίσου άσιοαλίζει τά 
αγαθά τής μεσαίας έκπαιδεύσεως. Τδ έξόχως έλευθέοιον 
πνεΰμα, ΰφ’ ου έμπνέεται ή δημοσία έκπαίδευσις, ήθέλησεν 
ώστε τά μαθήματα, τά οποία περιλαμβάνει ή διδασκαλία 
από τοϋ κατωτέρου μέχρι τοϋ ύψηλοτέρου βαθμού, νά ώσι 
κοινά εις τούς νέους καί είς τάς νέας, φοιτώντας συχνότατα 
εις τά αύτά καταστήματα- τέλος, δτε πρδ τινων έτών συνε- 
sητεϊτo άν πρέπει νά κτισθώσι σχολεία διά τούς μαύρους," ού-

(Ι)Αίγαιαι αΰται περιέχουσιν έπιφάνειαν 2,265,625 
μιλλίων τετραγ.

(2). Αύτη άντιστοιχεί πρδς τά παρ' ήμϊν καλούμενα έλ- 
λ η ν'ι κ ά σ χ ο λ'ε ; α.

δεις έσκέφθη νά περιορίσω τήν διδασκαλίαν αύτών καί νά 
τήν περίκλεισή είς στενά όρια. !Η συμμέθεξις τού θήλεος 
φύλου είς τήν άνωτέραν διδασκαλίαν καί ό γενικός ένθου- 
σιασμός, δστις έκαμε τούς κατοίκους τών ‘Ηνωμένων [πολι
τειών ν’ αύτοσχεδιάσωσιν εις ολίγα έτη ευρύ σύστημα έκ- 
παιδεύσεως διά τά τέκνα τών μαύρων, τών άπελευθερωθέντων 
κατά συνέπειαν τοϋ θριάμβου τοϋ βορρά έπί της μεσημβρίας, 
εινε θέμα μελέτης, τδ όποιον ένομίσαμεν άξιον πραγματείας 
όπωσοϋν έκτεταμένης.

(ακολουθεί).

CO πτωχός καί ό πλούσιος.
(’Εκ τού Γερμανικού ύπδ Γ. Β.

Κατά τούς αρχαίους χρόνους, δτε ό θεός πολλάκις ένεφανί- 
ζετο έπί τής γής ύπδ μορφήν ανθρώπου, συνέβη ώστε μίαν 
εσπέραν νά ήνε κουρασμένος (ώς άνθρωπος) καί νά καταλάβη 
αυτόν ή νύξ, πριν ή δυνηθή νά έλθη είς εν καταγώγιον. ’Ήδη 
ήσαν έπί τής οδού ένώπιον αύτοΰ δύο οΐκίαι απέναντι άλλήλων, 
ή αία μεγάλη καί ώραία, ή άλλη μικρά καί εύτελ.ής 'κατά τήν 
οψιν, καί άνήκον ή μέν μεγάλη είς ενα πλούσιον άνθρωπον, ή 
δέ μικρά είς £ να πτωχόν. Τότε είπε καθ’ εαυτόν ό θεό; : « Εις 
τδν πλούσιον δέν θά δώσω βάρος, τούτου τήν θύοαν θά κτυ- 
πήσώ. »—‘Ο πλούσιος, δτε ήκουσε νά κτυπώσι τήν θύραν 
του, ήνοιξε τδ παράθυρον καί ήρώτησε τδν ξένον τί έζήτει. 
‘Ο Κύριος απεκρίθη : παρακαλώ νά μοί παραχωρήσητε μίαν 
θέσιν, εις τήν όποιαν νά κοιμηθώ.» ‘Ο πλούσιος παρετήρησε 
τδν όδοιπόρον άπδ κεφαλής μέχρι ποδών, καί έπειδή ό Θεός 
ήτο ένδεδυμένος ποταπά φορέματα καί δέν έφαίνετο ώς άνθρω
πος έχων πολύ άργύριον είς τδν κόλπον του, έκίνησε τήν κεφα
λήν του καί είπε : « Δέν δύναμαι νά σέ δεχθώ- είς τά δωμά
τιά μου υπάρχουν πολλά χόρτα καί σπόροι, καί αν έγώ ενα 
έκαστον έφιλοξένουν, δστις χτυπά τήν θύραν μου, θά έλάμβα- 
νον ό ίδιος τδ πτωχικόν ραβδίον είς*  τήν χεϊρα- ζήτησον άλ- 

λού φιλοξενίαν- » συγχρόνως έκλεισε τδ παράθυρόν του καί ά- 
φήκε τδν όοοιπόρον νά στέκηται έξω τής θύρας. Ούτω στρέύας 
εις αύτδν ό Θεός τά νώτα, ήλθεν άντικρυ είς τήν μικράν οικίαν 
καίέκτύπησε. Μόλις έκτύπησε, καί εύθύ; ό πτωχός άνοίξας 
τήν θύραν του π-'ρεκάλεσε τδν όδοιπόρον νά είσέλθη καί νά 
μείνη τήν νύκτα είς αύτόν- « εινε ήδη σκότος, είπε, καί σή
μερον δέν δύνασθε μακρύτερα νά ύπάγητε. » Τούτο ήρεσεν είς 
τδν Κύριον καί εισήλθεν είς τήν οικίαν- ή σύζυγος τού πτω
χού έδωκεν είς αύτδν τήν χεϊρα, τώ είπε τδ «καλώς ώρίσατε» 
καί τφ έπρότεινε νά καθήση νά άναπαυθή καί έπειτα νά φάγη. 
Οϋτοι δέν εΐχον πολλά φαγητά,[άλλ’ δ,τι είχον τδ έπρόσφε- 
ρον άπδ καρδίας προθύμως. *Επειτα  ερριψε γεώμηλα είς τδ 
πύο καί εω; οϋ ψηθώσιν ήμελξε τήν αίγά της, ινα κατα- 
σκευάση εν γαλακτοπλακούντιον (γαλατόπηταν). Ότε ή 
τοάπεζα έστρώθη, έκάθησεν ό θεός πλησίον αυτών καί συνέ- 
φαγεν έγεύθη δέ μέ εύχαρίστησιν τδ λιτόν φαγητόν, διότι οί
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περί αύτδν τδν έβλεπον πλησίον των μέ πολλήν εύχαρίστησιν. 
"Αμα έφαγον καί ητο καιρός τοϋ ύπνου, έκάλεσεν ή σύζυγος 
κρυφίως τδν σύζυγόν τη; και είπεV « ακούσε, αγαπητέ σύ
ζυγε, ημείς πρέπει νά κατασκευάσωμεν ταύτην την νύκτα 
μίαν στρωμνήν, ΐνα δυνηθή ό πτωχός οδοιπόρος νά κοιρηθή 
καί άναπαυθή εις τήν κλίνην μας’ περιεφέρετο δλην τήν ήμέ
ραν καί εΐνε κουρασμένος. « Εύχαρίστως,» άπεκρίθη, « έγώ 
θέλω τδν παρακαλέσει.” Ηλθε πρδς τδν Κύριον καί παρεκά- 
λεσεν αυτόν, έάν βέλη, νά κοιμηθή είς τήν κλίνην των καί ά να- 
παύση καλώς τά μέλη του. ‘Ο θεός δέν ήθελε νά στερήση 
τους δύο γέροντας τήν κοίτην των άλλ’ ουτοι έπέμειναν εως 
οϋ τέλος ένέδωκεν εις τάς παρακλήσεις των καί έκοιμήθη εις τήν 
κλίνην των' ουτοι δέ κατεσκεύασαν δι’ εαυτούς μίαν στρωμνήν 
επ', τής γής. Τήν άλλην ήμέραν έσηκώθησαν πολύ ενωρίς καί 
έψησαν διά τδν ξένον έν πρωινόν φαγητδν κάλλιστον. "Οτε 
ήδη ό ήλιος διά τοΰ παραδύρου είσέδυσεν, ό Θεός έσηκώδη καί 
συνέφαγε πάλιν μέ αυτούς καί ήτοιμάζετο ν’ άναχωρήση. "Ο τε 
δ’έφδασεν εις τήν θύραν είπε' «'Επειδή σεις εΐσδε τόσον 
φιλάνθρωποι καί ευσεβείς, αιτήσατε τρία πράγματα, τά 
όποια έγώ θέλω σάς έκτελέσει. * Τότε εΐπεν ό πτωχός· « Τί 
πρέπει νά αιτήσω έγώ δι’ έμαυτδν ειμή τήν αιώνιον μα
καριότητα, καί ΐνα ημείς οΐ δύο έφ’ δσον ζώμεν χαίρωμεν υ
γείαν καί τδν άναγκαϊόν μας καθημερινόν άρτον έχωμεν ; δσον 
δέ διά τδ τρίτον αίτημα, έγώ δέν έχω τίποτε νά αιτήσω.» ‘Ο 
Θεός είπε’ « δέν θέλεις νά αίτήσης νά έχης μίαν νέαν οικίαν 
αντί τής παλαιάς;» Τότε εΐπεν ό άνθρωπος, ναί, έάν τούτο 
έγίνετο, ήθελον εΰχαριστηθή πολύ. "Ηδη έξεπλήρωσεν δ Κύριος 
τήν αΐτησίν του, καί αντικατέστησε τήν παλαιάν αύτοΰ οικίαν 
διά νέας ωραίας. "Αμαδέ τούτο έγεινεν,άβήκεν αυτούς καί άπε- 
μακρύνθη,

"Οτε ή ήμέρα έπροχώρησεν, ό πλούσιος έξύπνησε καί στα
θείς εις τδ παράθυρον παρετήρησεν άντικρύ του μίαν νέαν ω- 
ραίαν οικίαν έκεϊ, δπου πάντοτε μία παλαιά καλύβη υπήρχε. 
Τότε στραφείς έκάλεσε τήν σύζυγόν του καί είπε' «σύζυγε, 
ίδέ πώς συνέβη τούτο ; χθες τήν εσπέραν ήτο έκεϊ μία άθλια 
καλύβη, καί ήδη υπάρχει μία νέα οικία ωραία’ τρέξον αντίκρυ 
καί μάθε πώς συνέβη τούτο j » ή γυνή ήλθεν έκεϊ καί ήρώτησε 
τδν πτωχόν' εκείνο; διηγήθη εΐ; αύτήν τά εξής : «χθες τήν 
εσπέραν ήλθεν οδοιπόρος τις, δστις έζήτει κατάλυμα διά τήν 
νύκτα, καί σήμερον τδ πρωί κατά τήν άναχώρησίν του έξετέ- 
λεσεν είς ημάς τρία αιτήματα : τήν αιώνιον μακαριό
τητα, τήν υγείαν εις τοΰτοντδν βίονμετά 
τού αναγκαίου καθημερινού άρτου, καί ά ν τ ί 
τήςπαλαιάς μας καλύβηςμίαν νέανώραίαν 
οικία ν.»Ότε ή νυνή τού πλουσίου ήκουσέ τούτο,έσπευσεκαί 
εδιηγήθη εις τδν σύζυγόν της πώ; συνέβη τδ πράγμα' έκεϊνος 
δέ εΐπεν « ώ καί νά έγνώριζον τούτο ! Ό ξένος ήλθε καί πρδς 
έμέ, άλλ’έγώ τδν άπεδίωξα.»— «Σπεύσον, εΐπεν ή γυνή, 
« καί ΐππευσον' ό άνήρ δέν εΐνε ήδη μακράν, δύνασαι νά φθά- 
σης αυτόν, καί ά; σοί έκτελέση τρία αίτήματατα. » Τότε ιπ

πέυσε καί έσπευσεν εις τδν Θεόν, πρδς τδν όποιον ώμίλησε μέ 
λεπτδνκαί εύάρεςον τρόπον καί παρεκάλεσε νά μή τώ κακοφανή 
δτι δέν τδν άφήκεν εύθύς νά είσέλθη είς τήν οικίαν του, έπειδή 
ένφ έζήτει τά κλειδιά τής θύρας τής οικίας, έκεϊνος είχε φύγει' 
έάνδ’ έπιστρέψη έκ τοϋ δρόμου του, πρέπει νά μείνη είς τήν οι- 
κίαντου. «Ναί, εΐπενό θεός, έάν έπιστρέψω, θέλω πράξει τού
το. » Τότε ήρώτησεν ό πλούσιος έάν συγχωρή καί εις αύτδν νά 
αίτήση τρία πράγματα, ώ; ό γείτων του. α Ναί, εΐπεν ό θεός, 
σοί συγχωρώ τούτο, άλλά δέν θά ίνε καλόν διά σέ, καί πρέπει 
μάλλον νά μή αίτήσης τίποτε. ‘Ο πλούσιος δμως έκλαιε καί 
ήθελεν ήδη νά αίτήση καλόν τι, έάν μόνον βεβαίως ήθελεν έκ- 
πληρωθή. Είπε λοιπόν πρδς αύτδν ό θεός" «αναχώρησαν είς 
τήν οικίαν σου, καί τρία αιτήματα, τά όποια θά κάμης, θέλου- 
σιν εΐσθαι πεπληρωμένα,» (άκολουθεϊ.)

Ό χρόνος χρήματα.
(ίδε σελ. 4)

Ένομίζομεν τδ ρητόν τούτο άγγλικόν, άλλά βεβαιούμεθα 
δτι εΐνε αμερικανικόν*  δτι έν ’Αμερική, εις τινα εμπορικά γρα
φεία, απαντάται έπιγεγραμμένον μετά τής επομένης προσ
θήκης :

‘Ο χρόνος χρήματα.
Ηλθες δι’ υποθέσει; σου;

Ειπέ τάς υποθέσεις σου, 
Αφες με είς τάς υποθέσεις μου, 
Έπίστρεψον είς τάς υποθέσεις σου.

Χρόνου φείδου, έλεγον οί αρχαίοι διά δύο λέξεων.

Αίνιγμα 10ν
Οταν βλέπης, δέν μέ βλέπεις 

Καιρέ βλέπεις άν δέν βλέπης ’ 
Παυσε, φίλε μου, νά βλέπης 
Καί σέ τάζω πώς μέ βλέπεις.
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