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'Υπάρχει ζήτημά τι δπερ ήρξατο ν’ άπο- 
σχολή τόν Ελληνι σμόν ,  τοΰ όποιου αί συνέ- 
πειαι τόν τρομάζουσι, καί δμως ούδείς τολ
μά ν’ άτενίση αυτό. Έπί  τοΰ τοιούτου ζητή
ματος ό Ε λ λη ν ισ μ ό ς  ομοιάζει τήν περί τήν 
λυχνίαν στρεφομένην πεταλούδαν, έλχομένην 
ύπό τής λάμψεως τοϋ φωτός.

Ό  Ε λ λη ν ισ μ ό ς ,  όφείλων εις τήν σοφίαν, 
τάς έπιστήμας καί τάς τέχνας τό έαυτοΰ κλέ
ος, καί αύτήν τήν έκ τής δουλείας απελευθέ
ρωσήν του, μείνας δέ έντεΰθεν αιώνας δλους  
είς τό σκότος τήςάμαΟείας, επόμενον ήτο, άμα 
ώς ανέκτησε τήν ανεξαρτησίαν του νά έπι- 
δοΟή είς τά γράμματα,  ώς διψώσα ελαφος.

Κατά τήν άναγέννησιν τής Ε λ λ ά δ α ς  οι 
Έ λ λ η ν ε ς  γραμματικοί ήσαν λίαν εύάριΟμοι, 
έντεΰθεν καί δλίγιστα καί εις μόνας τάς 
πρωτευούσας πόλεις συνεστήθησαν σχολεία.  
Ά λ λ ’ ήδη έντός ήμίσεως αιώνος, ού μόνον 
καθ’άπασαν τήν Ε λ λ ά δ α  εισίν ανάλογα πρός 
τόν πληθυσμόν καί τούς πόρους δημόσια καί 
ιδιωτικά παντός είδους εκπαιδευτήρια, άλλά  
καί έκτος αύτής, παντοΰ, ένθα υπάρχει συνοι
κισμός Ε λ λ ή ν ω ν ,  καί έάν άποτελειται άπό 
όλίγας καί ούχί πολύ εύπορούσας οίκογενείας.

Είναι τό τοιοϋτον δείγμα τής έξαιρέτου 
τοΰ ελληνισμού φύσεως, είναι τεκμήριον τής 
είς τόν πολιτισμόν έμφυτου αύτοΰ τάσεως,  
υπήρξε δέ καί λελογισμένον και συνετόν,  
διότι άνευ τής διανοητικής αύτοΰ άναπτύξεως  
καί (^ορφώσεως δέν ήθελε τοσοϋτον ταχέως  

προαχθή θαυμασίως κοινωνικώς, προσκτήσει 
ύπόληψιν,  έμπνεύσει ήν ένέπνευσεν έμπιστο-  
σύνην, καί έπαρκέσει είς τάς απείρους άνάγ-  
κας ήθικάς τε καί ύλικάς, τάς προελθούσας 
έκ τοΰ τά πάντα καταστρέψαντος πολυετοΰς  

πολέμου.

Ή  κατωτέρα έκπαίδευσις, ήτο, εϊναι καί 
έσαεί έσεται απαραίτητος χρήσιμος διά πάν-  
τας πάσης τάξεως καί παντός έπαγγέλματος,  
ινα δύναται ό σιδηρουργός, ό λεπτουργός,  ό 
τέκτων καί οίουδήποτε άλλου έπαγγέλματος  
νά χαράττη εν σχέδιον, καί συντάττη τόν 
παντός Ιργου άπαιτούμενον προϋπολογισμόν  
καί ισολογισμόν.  Έ ν  δέ ταΐς ώραις τής αργίας 
του νά άναγινώσκη έν ταΐς έφημερίσί τάς  
νεωτέρας βελτιώσεις καί έφευρέσεις. Τέλος  
διά τής άναγνώσεως συγγραμμάτων νά λε-  
πτύνη τό πνεΰμάτου καί έξευγενίζη τήν καρ
δίαν αύτοΰ, καθ’ δν καιρόν διά τής έργασίας 
ένισχύει τάς σωματικάς του δυνάμεις.

'Η πρός συμπλήρωσιν τών τριών τάξεων 
τοΰ έλληνικοΰ, ώς άποκαλειται,  σχολείου τών 
γραμμάτων σπουδή, έπρεπε μάλιστα νά είναι
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υποχρεωτική. Έσφ αλεν  ή εξουσία μή διοργα- 
νωσασα πρακτικώτερον τήν κατωτέραν έκπαί- 

δευσιν καί μή άναγράψασα είς τον προϋπολογι
σμόν τών δαπανών τοΰ κράτους κονδύλιον δσον 
οιόν τε δαπανηρόν προς περίθαλψιν καί έκ- 
παίόευσιν τών είς τάς άγυιάς βιούντων από
ρων παίδων, διότι τούτου τοΰ σωτηριώδους 
μέτρου ενεκεν άντί νά σκέπτηται αυτη πώς  
νά  ̂εύρύνη τάς φύλακας τών εγκληματιών,  j 
ήθελε τάς περιορίση δι’ ελλειψιν τοιούτων.  

Ηθελεν, άν ούχί,  καλυφθώσιν εντελώς αί 
της σπουδής δαπάναι, ούσιωδώς μειωΟώσιν 
έκ τής οικονομίας τών δαπανών πρός τιμω
ρίαν τών κακούργων, οί δέ είς τήν άκολασίαν 
ρεποντες έγκαταλελειμμένοι παιδες ήθελον 
άφευκτως μεταβληθή είς χρηστούς καί χ ρη 
σίμους πολίτας.

Ιδού εν κυβερνητικόν καί κοινωνικόν συνάμα 
ιερόν καθήκον, ουτινος τάς κοίνάς τής απρο
νοησίας των συνεπείας καθεκάστην γευόμεθα  
καί τό όποιον ό πρός τήν μέσην καί άνωτέραν 
έκπαίδευσιν ερως καθιστα ανάξιον ής ήξιζε ' 
προσοχής καί σπουδής.

Ένταΰθα,  ίνθα αί άγυιαί βρύθουσι παίδων 
εγκαταλελείμμένων καί είς βαθμόν απαραδειγ
μάτιστος αναγωγών,  ενθα μυθώδη χαρακτήρα 
ελαβον τά καθεκάστην έν πλήρει μεσημβρία 
διαπραττόμενα έγκλήματα ύπ αύτών, δυστυ
χ έ ς ,  τών ομογενών ήμών, πόσον δέν ήθελεν 
είναι σωτηριώδες τό μέτρον τής υποχρεωτι
κής τών τοιούτων παίδων μαθήσεως καί μορ-  
φώσεως ! Ά λ λ ά  τίνες ν’ άναλάβωσι τό λίαν 
δαπανηρόν τοΰτο Ιργον ; Που οί πόροι ; ποΰ ή 
εξουσία ;

Γά τοιαύτης φύσεως εργα ανάγονται είς 
αύτάς τάς κυβερνήσεις έπ’ άγαθω τών εθνών, ] 

δυστυχώς ομως είς τήν τουρκικήν επικράτειαν 
ή τών γραμμάτων σπουδή παραμελειται είς 
βαθμόν αληθώς άκατανόητον. Μόνον είς τινα 
τουρκικά σχολεία είς τάς πρωτευούσας π ό 
λεις,  έάν έσμέν καλώς πληροφορημένοι,  χορη
γεί ή κυβέρνησις τήν ύλικήν αύτής συνδρομήν,  
ά λλ  ούδέ εν λεπτόν δαπανα έκ τών πολλών  
πολυειδών καί ανυπολογίστων εισοδημάτων,

I άπερ έκτης έργασίας, έξαιρέσει τοΰ ελληνικό» 
στοιχείου, καρποΰται πρός συντήρησιν τών  
ξένων έκπαιδευτηρίων.

Οί εύποροι τής πολεως κάτοικοι ομογενείς,  
άοιακριτως έθνοτητος, συνδράμουσι μετά γ ε ν 
ναιότατος περιλάλητου είς τάς κοινοτικάς 
πολυειδεΐς άνάγκας,  δι’ όπερ δύσκολον καθί- 

I σταται ν’ άναλάβωσι πλείονα βάρη, καί μ ά λ ι 
στα τήν διατροφήν μόρφωσιν καί έκπαίδευσιν 
τών είς τάς άγυιάς πολυαρίθμων παίδων, ού 
μόνον διά τό πολυδάπανον, άλλά καί διά τό 
όυσκυβερνητον τών τοιούτων. Ήδύναντο ούχ  
ηττον νά δεικνύωσιν άνώτερον τοΰ τής πολυ-  
.ελοΰς εκπαιδευσεως ενδιαφερον, ής τίνος τά 
απο ι-ελεσματα απο τίνος βαρύνουσιν έπί τήν 
πολιτείαν καί τήν κοινωνίαν.

Τό δυσοικονόμητον τών έν Έλλάδι  θεσοθη- 
ρών· αυτη ή μεγάλη καί αθεράπευτος άποβασα 
πληγή, ποΰ άλλοΰ χρεωστεΐται ή είς τήν έκ- 
παίδευσιν νέων απόρων οικογενειών άρνουμέ-  
νων, αμα ίος περακυσωσ& τά γυμνασιακά j/,α- 
0·/]|/,ατα? καί πολύ οικακο£? νά εττιδοθώσιν είζ  
επαγγέλματα ανάξια τής περιωπής, έν ή διά 
τών γραμμάτων άνήλθον.

Οι τοιοΰτοι, οπως τοποθετηθώσι καί ζήσωσι,  
φοβερά παίζουσιν εμμέσως τήν έξουσίαν,  
περιάγοντες βουλευτάς καί κυβέρνησιν είς ήν 
βλεπομεν καί θλιβόμεθα άνάγκην τοΰ νά μή 

I ουνανται να έκπληρωσωσι τό καθήκον αύτών,
I συνωοα τή μεγάλη αυτών αποστολή καί έν 

συνειδήσει.

ΙΙολλοι έξ αυτών, ειτε άποκαμόντες,  είτ3 
μ/] ανεχομενοι νά γινωνται όχληροί καί επι
βλαβείς τή πολιτεία καταφεύγουσι παντού  

| προς εξευρεσιν £ργου ανταξίου τών γνώσεων  
και τής έξ αύτών κοινωνικής περιωπής των,  
Ινιοι τών όποιων καί παρά τήν φύσιν καί παρά 
τόν προορισμόν των έπεδόθησαν είς τό άπαι- 
τοΰν φύσιν ίδιαζουσαν καί ειδικήν έκπαίδευσιν 
διδασκαλικόν έπάγγελμα.

Εν Τουρκία ίοίως ευρον πολλοί  τών τοιού
των άποκατάστασίν, διότι τό τής μαθήσεως  
αίσθημα είχε καί παρά τοΐς έν αύτή Έ λ λη σ ι  
Οεωρηθή ώς τό μόνον τής προαγωγής είς τε

τόν πολιτισμόν καί τής εύημερίας μέσον. Ησαν 
λοιπόν οί λόγιοι καί πρός εαυτούς καί πρός 
τόν ελληνισμόν λίαν ωφέλιμοι μέχρι τίνος.  
Ά λ λ ’ άπό τίνος καί έκ τοϋ πλεονασμού τών I 
τοιούτων παρατηοεΐται, ότι μεταξύ των όιε- 
γέρθη πάλη ύποτιμήσασα σπουοαιως το ευγε-  
νές τής διδασκαλίας έπάγγελμα,  μειώσασα τό 
έκ ταύτης προσδοκώμενον ήθικόν καί πρακτι
κόν τής όρθής καί μεθοδικής διδασκαλίας 
προσδοκόμενον αποτέλεσμα, καί καταστησασα 
αύτούς άπό περιβλέπτους εις ταπεινούς, ώς 
μή ώφειλε θεράποντας τών διεπόντων ιδιωτικά 

έκπαιδευτήρια. ί
Μετά τούς γραμματισμένους έρχονται ot 

επιστήμονες πάσης σχολής· αύτοί έκεΐνοι, οι- 

τινες καταβάλλουσιν ύγείαν καί περιουσίαν 
όλην εις άνταλλαγήν ένός πτυχίου,  τών οποίων 
ό βίος, άμα ώς είσέλθωσιν είς τήν κοινωνίαν,  
καθίσταται ψυχικώς πράγματι βίος αβίωτος.

Κατερχόμενοι ουτοι είς τόν πρακτικόν βιον 
έκ τοϋ ιδεώδους, παρ’ ω αί θεωριαι απεχω-  
ριζαν ^αύτούς τών κοινωνικών περιπετειών,  
δυνάμεθα είπεΐν, έκπλήσσονταί έπί τή γενο-  
μένη κοινωνική προτιμήσει, ούχί είς τόν πνευ
ματικόν, ά λ λ ’ είς τόν υλικόν πλοϋτον,  τόν 
όποιον ουτοι χάριν τών φώτων και τήί επι
στήμης, καί οπως άνέλθωσιν είς άνωτέραν 
τών κοινών θνητών περκοπήν έδαπάνησαν.

Έξίστανται,  συναντώντες άνθρώπους κοι
νούς μέν άπαιδεύτους καί άμορφώτους, άλλ  
άσχοληΟέντας είς έπικερδεΐς επιχειρήσεις,  
διαμφισβητοΰντας πρός αύτούς τά πρωτεία. 
Eivat άληθώς ή θέσις τών εύπαιδεύτων, εκεί
νων μάλιστα, οΐτινες εχουσι τήν τύχην νά 
ζώσιν είς ύλικάς καί κερδοσκοπικάς κοινωνίας 
ύπό ταύτην τήν ήθικήν εποψιν άφορητοι.

Ά λ λ ά  τό θέμα μας δέν άποβλέπει είς ψυ- 
χολογικάς έρεύνας, ά λ λ ’ είς αύτήν τήν υλι
κήν τών έπιστημόνων καί τών εύπαιδεύτων 
έν γένει ευημερίαν. Ά φ ορα  τήν θέσιν έν 7] 
διατε7νθΰσιν ήδη καί άποβήσεται,  έάνό πρός 
τήν μέσην καί τήν άνωτέραν έκπαίδευσιν δει
κνυόμενος ζήλος έξακολουθήση.

Παραδειγματιζόμενοι,  έξ όσων ήμεΐς αύτοί

βλέπομεν ένταΰθα, συμπεραίνομεν, ότι τό κα
κόν έπιτείνετ,αι καί πρός πάντα τάλοιπά μέρη, 
ένθα ό ελληνισμός δεσπόζει. Είς ήμας αύτούς 
νέοι γνωστοί μας έν 'Ελλάδι τελειοδιοακτοι 
τοΰ γυμνασίου προσήλθον ζητοΰντες αποκα-  
τάστασιν, όπως κορέσωσι τήν έκ τής άργιας 
καί άπραξίας άφόρητον αύτών πενίαν και π ο λ 
λάς έπί ματαίω έκρούσαμεν πρός τοΰτο θυρας.

Elvat δέ πασίγνωστον,  ότι αύτοί οί άπο 
έτών άποκατεστημένοι ένταΰθα ιατροί και 
δικηγόροι άδυνατοΰσι νά έπαρκεσωσιν εις τάς 
άπολύτους αύτών άνάγκας.  Ποΰ νά ευρωσι 
τήν έργασίαν οί νεώτεροι ; Πόσους εξ αυτών 
δέν ήκούσαμεν μετά βαρυαλγουσης καροίας 
νά αίτιώνται εαυτούς διότι κατηναλωσαν τήν 
ήλικίαν τής ένεργείας, καί έδαπάνησαν χρή μ α 
τα πρός έκπαίδευσιν άδυνατοΰσαν νά συντηρή- 

! ση αύτούς.
Πόσοι δέν έπώλησαν καί τόν μόνον άγρόν,  

έξ ού συνετήρουν οί γονείς των αύτούς καί 
τάς οίκογενείας των έπί τή έλπιδι καλλιτερεύ-  
σεως καί αύτών καί τών τά πάντα ύπερ τή£

I έκπαιδεύσεως καί μορφωσεως των καταβαλον-  
των γονέων χωρίς ούόόλως νά φανώσιν αύ

τοΐς χρήσιμοι!
Ά ! 'Η θέσις τών τοιούτιον είναι αλγεινή,  

άλλά μάλλον απεγνωσμένη άποβαίνει ή τών 
I γονέων έκείνων, οΐτινες ώς έκ τής κοινωνικής 

των περιωπής είσίν ήναγκασμένοι νά έκπαι- 
δεύσωσι καί μορφώσωσι τά τέκνα των, όπως 
καΟέξωσιν αντάξιον κοινωνικήν θέσιν, άναλο-  
γιζόμενοι ότι αί θέσεις καταλαμβανόμενοι ύφ’ 
άπάντων πάσης κοινωνικής ταξεως εισι πε- 

πληρωμέναι^
Ή  παράτασις τών σπουδών τών τέκνων 

I εύπορου οίκογενείας απαιτεί ολην περιουσίαν,  
πολλοί τών όποιων πολλάκις μεχρις ου έκ- 
παιδεύσωσι τά τέκνα των δαπανώσι πασαν 
τήν περιουσίαν αύτών. ΙΙώς νά μή τρομάζη 
καί τούς άπελπίζει ο τών ευπαιοευτων πο λλ α

πλασιασμός;
'Η διανοητική άνάπτυξις,  παραδέχεται σύμ- 

πας ό κόσμος, ότι συνεβαλε και συμβάλλει  
πρό παντός είς τήν ήθικοποίησιν, τήν βάσιν



ταύτην πάσης αρετής, ά λ λ ’ έπί τοΰ προκειμέ- 
νου καταδείκνυται, ότι υπερτερεί τό προγονι
κόν ήμών αξίωμα. —  ΓΙαν μέτρον άριστον.—  
Χαί αύτοί οί μάλλον έντιμοι καί άκαμπτοι  
χαρακτήρες έκ της ανάγκης πιεζόμενοι έπί 
τέλους ένδίδουσι.

Γο λακον δε, οπερ χαταβιβρώσκει άπό τί
νος και πολιτείαν και κοινωνίαν, τοΛμώμεν 
είπεΐν, οεν είναι μόνον απόρροια της άμαθείας,  
άλλά μάλλον  τών αναγκών, άς έπέφερεν ή 
απραξία τοΰ πλεονασμού τών εύπαιδεύτων έν 
στενώ χώρω. Ή  απραξία φυσικώς γέννα τήν 
πολυπραγμοσύνην,  τήν ραδιουργίαν, τήν 5ια- 
βολήν καί αΰτήν τήν συκοφαντίαν.

Οι ευπαιδευτοι άποτελοΰσι τάξιν κοινωνι
κήν, ής αί άνάγκαι δέν υπολογίζονται ώς αί 
τοΰ λαοΰ. Ουτοι πρεπει νά ζήσωσι κοσμίως 
και άςιοπρεπώς επαξίως τοΰ πολιτισμοΰ τών 
όποιων αυτοί πρωτιστως εκπροσωποΰσι χαί 
τής υπό τής κοινωνίας είσαχθείσης ήθικοφθό- 
ρου πολυτελείας,  στερούμενοι δέ καί άμηχα-  
νοΰντες κάκιστα έπιδρώσιν επ’ αύτήν τήν κοι
νωνίαν καί τήν πολιτείαν.

Είναι φεΰ ! άλήθειαι αυται, άλλ’ έξ εκείνων 
αιτινες έχφερόμεναι ίσοδυναμοΰσι πρός βλα
σφημίαν. Ό  τολμών νά έκφέρη τοιαύτας σκέ
ψεις οΰ μόνον ασεβής πρός τήν ιερότητα τών 
γραμμάτων λογισθήσεται,  άλλά καί θρασύς 
μέχρι φρενοβλαβίας ίσως, θέλει καταλογισθή.

Έ χ ο μ ε ν  τήν συναίσθησιν τοΰ όποιου δια- 
τ Ρεχ°με ν  κίνούνου προβάλλοντες.τόν  περιο
ρισμόν τής πρός πάντας ήδη προσιτής μέσης 
καί άνωτέρας έκπαίδεύσεως, ά λ λ ’ ένισχυόμεθα 
έκ τοΰ οποίου ειποιωκομεν σκοποΰ.

Έπιζητοΰντες τήν περιστολήν τοΰ άριθμοΰ 
τών λογίων καί τών έπιστημόνων προάγομεν  
αύτήν τήν έπιστήμην καί τά γράμματα,  άπο-  
τροπιαζόμενοι τήν ήμιμάθειαν καί τάς έκ 
ταυτης όλεθριας συνεπείας.

, ’Εσ{*έν έκ τοΰ λαοΰ καί σεμνυνόμεθα, διότι 
οί διαπρέποντες μεταξύ τών εύπαιδεύτων είσί 
τα τοΰ λαοΰ τέκνα, εις τήν καρδίαν τών οποίων 
οεν εισδύει ή τών θωπειών διαφθορά καί εις 

διάνοιαν δέν ύψοΰται ή Ιπαρσις τοΰ πλο ύ

του, άλλά κεφάλαια αύτών έπίζηλα εΐσίν ή 
έπιμέλεια καί ή εύφυΐα· προσόντα, άπερ, δυς-υ- 
χώς προσέκρουσαν πολλάκις καί πριν είσέτι 
άναπτυχθώσιν ώς έκ τής άσπλάγχνως  παρα
κολουθούσες πενίας.

Ά λ λ ά  διότι άνήκομεν εις τόν λαόν καί έν- 
διαφερομεθα υπερ τής άληθοΰς τών τέκνων 
αυτοΰ ευημερίας, υπέρ τής πολιτείας καί τής 
κοινωνίας, θέλομεν διά τούς έχοντας τά προ
σόντα ταΰτα καί μόνους κτήμα αύτών άπρο-  
σπέλαστον διά τούς φύσει εις έπαγγέλματα  
βιομηχανικα καί βιοποριστικά προωρισμένους 
τήν ανωτεραν εκπαιδευσιν, οπερ έπιτευχθήσε-  
ται τή συνδρομή και υποστηρίξει τών άπορων 
οιαπρεπών σπουδαστών ύπο τε τής έξουσίας 
καί τής κοινωνίας.

Τότε καί μόνον, τότε δύναται ή μεγαλοπρε
πής άκαοημία νά προσκτήση ακαδημαϊκούς,  
οποταν οι τοιοΰτοι τών σπουδαστών τύχωσι  
τής δεούσης προστασίας πρός πλήρη καί 
άνελλειπή έκπαίδευσιν, καί δέν χάνονται  δι- 
οάσκοντες, δπως πορισθώσι τόν ημερήσιον 
τής συντηρήσεώς των άρτον, θλιβόμενοι έν- 
τεΰθεν ψυχικώς, καί πάσχοντες σωματικώς,  
καθ όν καιρόν σπουδάζοντες έχουσιν άνάγχην  
ησυχίας πνεύματος χαι άναπαύσεως σώματος.

Ή  ύποχρεωτική προκαταρκτική τών γραμ 
μάτων μάθησις τών παίδων τοΰ λαοΰ άφ’ ένός 
χαί ή είς τάς έπιστήμας προαγωγή τών έπί 
φιλομαθεια και ευφυΐα διακρινομένων άπορων 
σπουδαστών περίθαλψις έξ άλλου, ταΰτα έπρεπε 
να περισπώσιν ιδιαζόντως τήν προσοχήν τής  
κοινωνίας καί έξουσίας. Χάριν τών τοιούτων 
ή μάλλον πρός άνύψωσιν τής ήθικής χατα-  
πτώσεως, ήτις απαντάται άνά παν βήμα συν
αλλαγής,  έπρεπε τών πλουσίων τά βαλάντια  
ν άνοιγωσι καί ό προϋπολογισμός τής Ε λ λ η 
νικής κυβερνήσεως ν άναγράψη γενναΐον / ρ η 
ματικόν ποσόν.

Ή  κυβέρνησις ώφειλεν έπί τών τοιούτων 
μεγάλων κοινωνικών ζητημάτων νά δειχθή 
ιση κατά το μεγαλεΐον καί άποφασιστική. Εί
ναι χαιρός νά κατανοήση αυτη ποΰ έξωθεΐ τόν 
έλληνισμον ή τών γραμμάτων επιπόλαιος καί

απεριόριστος σπουδή καί νά προνοήση. Τό ζή
τημα εΐναι δυσχερές, άλ λ’ έπί τών τοιούτων 
ζητημάτων καταδεικνύεται ή άξία καί τό με
γαλεΐον τών κυβερνώντων.

Τό έφ’ ήμΐν φρονοΰμεν, δτι διά τών δλίγων  
τούτων, άπερ έξεθημεν, αρκούντως καταοει- 
κνύομεν, ού μόνον τήν άνάγκην, άλλά καί 
τό κατεπεΐγον,  ά λ λ ’ εις τούς έν τοϊς πραγ-  
μασιν άπόκειται ή έπινοησις τοΰ τροπου, οπως 
διασωθώσιν οί έκ τής λάμψεως τών γραμμά
των καί τών επιστημών κίνδυνεύοντες άποροι 
σπουδασταί, ώς αύτή ή περί τήν λάμψιν τής 
λυχνίας  εύρίσκουσα τήν καταστροφήν καί 
τόν θάνατον πεταλοΰδα.

Είς αύτούς ανήκει νά έξεύρωσι τά μέσα τής 
υποχρεωτικής τών άπορων παίδων δημοτικής 
μαθήσεως καί μορφώσεως καί τής έντελοΰς  
έκπαίδεύσεως έκείνων μόνον έξ αύτών, οίτινες 
παρέχουσι τήν έγγύησιν δτι θέλουσιν άναφέ- 
ρει τό άρχαΐον τής σοφίας κλέος είς τήν 

έστίαν αύτοΰ.
Έπί  τής τοιαύτης καί κατά τοιοϋτον τρό

πον καλλιεργημένης έκπαίδεύσεως καί μορ
φώσεως έννοοΰμεν τούς άπό καιροϋ είς και
ρόν έκρηγνυμένους δημοσιογραφικούς ύπέρ 
τών σχολείων πόνους καί ούχί ύπέρ τής πο
λυτελούς,  έπιπολαίου καί ήκιστα έπωφελοΰς 

μαθήσεως.
Είθε νά μή παρεξηγηθώμεν! Είθε καί κοι

νωνία καί έξουσια να συμμερισθή το υπαγόρευ
σαν ήμας αίσθημα τοΰ ωφελίμου, (λάβωσι δέ 
άμφότεραι ύπό σπουδαιαν έποψιν τούς φόβους 
μας,  καί άναλάβωσι τήν βαθμιαίαν μεταστάθ-  
μησιν τής μέν κατωτέρας παιοεύσεως έπί τό 
πρακτικώτερον, τής δέ μέσης καί άνωτέρας 
έπί τό τελειώτερον, δπως ή βι ομ ηχα νία  ύπο- 
βληθή είς κανόνας, ή καλλιτεχνία άνακτηση 
τήν άρχαίαν αύτής φήμην, ή δέ παιδεία άνα- 

λάμψη.
Έν Σμύρνή \  Μαρτιοο 4882.
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G C E T H E

(Συνέχεια Γδε προηγούμενον αριθμόν.)

’Εν Θύλη1 ήν βασιλεύς τις άγαθός, είς 8νή εταίρα 

του θνήσκουσα έδωρήσατο ποτήριον, οπερ περί 

πλείστου εποιεΐτο και έξεκένου κατά  πάν συμπό- 
siov. Έ ν  τή  δύσει δέ τοΰ βίου του ήρίθμησε τάς 

πόλεις τοϋ βασιλείου του, έκληροδότησεν αύτάς είς 
τδν κληρονόμον του, πλήν τοϋ ποτηριού. Καθήμενος 
δέ είς τδ  βασιλικδν δεΐπνον, καί περιστοιχούμενος 

υπδ τών ιπποτώ ν του εν μεγάλη τών πάτερων του 
αιθούση τοϋ παρά την θάλασσαν πυργου, ανεστη 

δ γέρων οίνοπότης, έξέπιε το έσχατον πόμ α  και 
έρριψε τδ  ιερόν εκείνο ποτήριον εις την θαλασσαν, 
είδεν αύτδ κα τα π ίπ το ν ,  πληρούμενον, και βυθιζο- 

μενον είς τδν βυθδν τής θαλάσσης, οι δφθαλμοιηρ- 
χισαν νά δύωσι, καί ουδέποτε ουτε σταγόνα 

έπιε.
Τδ άσμα τοϋτο λογ ίζετα ι  ώς σπουδαΐον, δεν δ ι -  

δοται ομως καί δ λόγος τή ί  σπουδαιότητος. Καί 
αύτδ μέν καθ’ αύτδ άτεχνον γραϊδίων μυθολόγημα 
φαίνεται,  πρός δέ τά  πρότερον ουδεμιαν σχεσιν εχει 
καί ούδ’ ελάχιστος υπαινιγμδς πρδς την περαιτέρω 
δ ιαγω γήν τών δρώντων προσώπων διαφαίνεται.  
Καθόσον δ ’ αφορά τάς  αντιφάσεις άνωτέρω έγένετο 
λόγος βραχύς, δ δ' έπισταμένως διερχόμενος τδ  
δράμα είναι άδύνατον νά μή έκ π λ ή ττη τα ι ,  διότι δ 

τηλικοϋτος ποιητής τοσοϋτον πρδς εαυτόν αντιφά
σκει. Οΐός τις δεινδς ψυχολόγος δ ’Αριστοτέλης ! 
ατούς τε  λόγους μή συνίστασθαι έκ μερών αλόγων, 
άλλά μάλ ιστα  μέν μηδέν εχειν άλογον, ε: δε μη 

εςω τοϋ μυθεύματος» (κδ'. 1 4 6 0  α. 2 7 ) ’ Ποϋ τέλος 
εγκε ιτα ι ή διάνοια τοϋ πο ιητοΰ; εις την σχεσιν και 

αλληλουχίαν τών επεισοδίων ; ουχι. Εις την εκλο
γήν καί τδν συγ/ρωτισαον τών σπουδαιολογουντο)ν 

προσώπων ; ήκιστα. Είς τας καθ έκαστον πραζεις, 

οόδϊμώς. Καθόσον εΰηθες θά ήτο νά θεωρή τις 

σπουδαίας τάς πράξεις άγροίκων καί φαύλων, καί 
παρά φύσιν δρώντων άρρενων τε και θτιλέων, οιαι α.

3Ι Μι? τ&ν άπωτάτων νήσων.
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τών κεκραιπαληκότων, καί τών ασέμνων φαρυ-ακευ- 
τριών, καί τής μαστροποΰ Μάρθας, καί τών νεανι- 
ευομένων γερόντων, καί at κατακοσμήσεις αισχρών 
ερώτων. Νΰν δ’ ολίγα καί περι λέξεως.

I Ε ' .  Ή  Λεξι?

Περί τής έκλογής τών ονομάτων, καί τής πεοι- 
τορνεύσεω; τών στίχων, καί τής συντομίας τής εκ-  
φράσεως, ούδέν άντιτείνομεν' διότι, είπερ τις καί 
άλλος, δ Giethe τοϋτο Ιπιτηδεύει. Καί θε'-'οεΐται μέν 
εύλόγως αρετή ή τοΰπο ιητοΰ τοϋτο, δέν εΐναι δμως 
καί τής λέξ εως άρετή' καθόσον στιχουργοί μέν πολ
λοί, ποιηταί δ’ ολίγοι’ τδν δέ ποιητήν καθόλου 
«μάλλον τών μύθων εΐναι δει ποιητήν ή τών μέ
τρων.»' Ποια δε ιδίως ή αρετή λέξεως τής κατά την 
τραγωδίαν; η πρδς τοΰτο άπόκρισις δέν εΐναι δυσχε

ρής, δταν άναμνησθή τις τοϋ ήδυσμένου λόγου. Καί 
έχει μέν τινά τις νά δείξη τοϋ ι ήδυσμένου λόγου'πόρρω 
πολυ δμως απέχει τοΰ Σαίξπηρ ό Goethe καί άλλων 

κατά την ευστοχίαν των εικόνων καί μεταφορών, 
πορρο>τάτω δέ τών άρχαίων. ’Γί δ’άλλο παρά ταΰτά  

τις απαιτεί κατά τήν λέξιν ; Τδ σαφές τδ δποΐον 
εΐναι κοινδν τής λέξεως καί τής διανοίας προϊόν.* 
Πόσον δέ πολύτιμον είναι τδ σαφές καί τερπνόν, 
εΐναι γνωστδν εις πάντα. Κατά δέ τήν τραγωδίαν 
πρέπει νά ήναι οσον τδ δυνατδν σαφής ή γλώσσα 
διά τδν έξής διττδν λόγον’

α.) διότι είναι αναμεμιγμένος δ λόγος μετά τής 
πράξεως καί δέν καθίσταται εύαντίληπτον τδπεραι-  I 
νόμενον πράγμα, καί

β'.) διότι εισχωρεί ή σκέψις καί καταπονεί τήν 
φαντασίαν διά τής είς τά καθ’ εκαστα εμμονής, 

καί οΰτως άχαρι τδ έπίχαρι καθίσταται. Διότι ή 
τραγωδία δέν προτίθεται νά παραθέση ήμΐν διαλό
γους φιλοσοφικούς, άλλά διά τών καθόλου άρχών 

παρασκευάση έμφανέστερον τδ πράγμα έ'καστον 
προς τον προτεθειμενον σκοπόν, καί άκουσίως άναο- 

πάστους καταστήση πρδς τήν τοΰ ολου θεωρίαν καί 
τρυφήν κατά τδν πρακτικδν ιδία βίον. Διά τδν παν— 

θομολογούμενον δέ ψυχολογικδν νόμον τοϋ εύσύνο- 
πτον καί εύαντίληπτον εΐναι τδ προβαλλόυ,ενον 
(διότι άλλως αποκαμνει καί ή διάνοια καί έπεισδύει 

ο κόρος), βοα και ο Αριστοτέλης «τας διανοίας 
καί τήν λέξιν εχειν καλώς»’ καί καθόλου δέ «δει 
του; μύθους συνεστάναι καί τη λέξει συναπεργάζε-

1) 11 β' 1431 β. 27.

*) «Λίζίω; δέ αρετή, σαφή και μή ταπεινήν εΤναι·
Π. κβ'. 1458  α. 8.

*) κδ'. 14 39 β.12.

σθαι δτι μάλιστα πρδ ομμάτων τιθέμενον».* Τοΰτο 
<3>̂ γίνεται δήλον καί εκ τών άλλων τεκνών. Ουδέ

ποτε τεοπει η μουσική, άν τδ μέλος δέν εΐναι έμ- 
φανες αδιάφορον αν κατά τους κανόνας τής μουσι
κής τέχνης ή ναι συνηρμοσμένον ή οχι, διά τοΰτο 
δ’ ιδίως έξέχουσιν οί Μόζαρτ, 'Ροσσίνης, Βελίννης 
και άλλοι, διότι καί εμφανή τήν μελωδίαν προήγα- 
γον, και εύστόχως τον νοΰν τοΰ ποιητοϋ παρέστη
σαν. Εις μάτην δέ καυχάται δ Βάγνερ δτι υπερέ- 

πτη παντας, διότι μετά μόχθου παρακολουθεί τά 
μέλη αυτοΰ ή φαντασία. Διά τδν αύτδν δέ λόγον 
και ο Ραφαήλ και ο Μιχαήλ Αγγελος καί Κορέγ- 
κιος καί Τ-.ζιάνος άπλά καί ούχί πολυσύνθετα τά 
έργα των κ ατεστησαν. Οί δε αρχαίοι καί γνώρισμα 
χαρακτηριστικόν εις έκαστον τής τ έ χ ν η ς  έργον 
προσέθηκαν, οΐον τδν κεραυνόν εϊς τδν Δία, τήν κι-  

θαραν εις τδν ’Απόλλωνα, τδ ρόπαλον εϊς τδν ΓΗρα- 

κλέα, τάς σταφυλάς εϊς τδν Διόνυσον κτλ. Ά ν  δμως 
φαντασθή τις τδν Goethe έν τώ Φάουστ καθορ$ ή 

ένθουσιώσάν τινα Σιβύλλην, δι’ υπαινιγμών καί αλ
ληγορίας διαβουκολοΰσαν τους άκροατά;, ή φιλόσο
φον οίος δ σκοτεινδς Ηράκλειτος άμαυράς τινας περί 
τοΰ ανθρώπου και τοΰ παντδς γνώμας έκφέροντα, 
και εις ουδεν ωρισμενον συμπέρασμα άπολήγοντα.

§ S T " .  Ή  δ ψ ις .

Όψιν λέγων δ Αριστοτέλης νοεί τάς καθ’ έκα
στον πράξεις καί τά μέσα δι’ ών παρασκευάζονται 
καί αποτελούνται, οίον σκηνογραφίας, ενδυμασίας, 
χειρονομίας καί τά παρόμοια, άτινα συντείνουσιν 
εϊς εςεγερσιν τοΰ ελέου καί φοβου τών ακροατών. 

Καί κατά ταΰτα δμως απαιτείται μέτρον τι' διότι 
αν μεν υπερτϊλεοναζωσιν αποσπώσι τήν διάνοιαν, 
καί παραφέρουσι τήν φαντασίαν, καί ταραχήν καί 
σύγχυσιν προξενοΰσιν, άν δ’ ελλείπωσιν, ή άποβάλ-  

λουσιν αί πράξεις τήν έφελκτικήν των δύναμιν, ή 
αηδίαν καί κόρον έπιφέρουσι. Τοΰτο δέ πάσ/ουσιν  

ως επι τδ πολυ οί νεώτερο'. τραγωδοποιοί, καί αύ-  
τδς δέ δ Σαίξπηρ, δστις, καίτοι καλώς τά πολλά  
οϊκονομεί, ούχ ήττο» δμως τόσω πολλάς καί ποι
κίλας μεταβολάς ένέβαλεν εϊς τινας τραγωδίας, 
ώστε αδυνατεί ή διάνοια νά περιλάβη πάντα καί 
Μεωρή τδ δλον, καθώς είς τδν βασιλέα Λείρ καί 
'Ριχάρδον τδν Γ'. καί καθόλου τάς ίστοοικάς του 
τραγωδίας. Έπίσης δέ καταπονοϋσι τήν φαντασίαν 
καί ή συνεπάγουσι τήν αύχμηράν σκ,έψιν οί διάλο

γοι τών δι’ υπαινιγμών συναλλαττομένων τάς γνώ-

*) ιζ'. 1453 α. 22.

μας, ώς έν τώ Νάθαν τοΰ Αέσσιγγ, ή τοϋ «λυος 
καί τής άδημονίας γενετικοί καθίστανται, διά το 
περί ίύτελών καί έ;ω τ ο ΰ  πράγματος μακοα διαλε* 
γεσθαι, ώς έν τώ Δδν Καοόλωκαίτή Μαρία Στουαρτ, 
καί τώ Γουλιέλμω Τελλ καί αλλαχοϋ τοϋ Σιλλερ. 
Μάρτυρες δ’ έστωσαν οί Διευθυνται τών θέατρων, 
οΐτινες πολλά εκάστοτε παραλείπουσι, χωρίς νά 
γείνηται έπαισθητδν τδ παραλειφθεν, και ουτω σύμ
μετρον τδν λόγον τη πράξει καθιστάσι καί έπιτερ- 

πές τδ δλον τοΐς άκροαταΐς προτιδενται.
Πώς δ’ εχει δ ήμέτερος Goe h e  πρδς τήν δψιν; κατ’ 

άμφότερα, ώς μή ώφειλεν, αμαρτάνει' διότι καί φι
λοσοφεί ώς σκεπτικός τις φιλόσοφος έν τοΐς διαλό-  
γοις τοϋ Φάουστ μετά τοϋ Σατάν καί τοΰ βοηθού 

του Βάγνερ, καί δή καί τής Μαργαρήτας, καί δχλον 
παρέχει διά τήν έν τώ οίνοπωλείω καί τή φαρμα- 
κευτρία καί τη Βαλπουργία νυκτί πολυπραγμοσύ-  
νην. Καί δτι μέν καί ή #ψις ψυχαγοιγεΐ, ούδείς αμ
φισβητεί, άτεχνότατον ομως καλεΐ αΰτήν δ ’Αρι
στοτέλης'1 διότι τοΰτο εΐναι ίδιον τών θαυματο
ποιών, καί τών σκευοποιών' καθόλου δ’ είπεΐν., τδ 
νά εϊσάγη τις πολλά καί πολλά λεγοντα πρόσωπα 

δέν εΐναι δυσχερές, τδ νά λέγωσιν δμως καί πράτ-  
τωσι συμφώνως πρδς τήν τοϋ δλου ιδέαν, τοϋτο 
τοΰ άμείνονος ποιητοϋ ίδιον. Τότε μόνον ψυχαγωγεί  
ή δψις, δταν φυσικώς καί ήρέμα καί άομονικώτατα 

καί πράξις καί λόγο; καί τόπος καί χρόνος καί 

περιβολή πρδς άλληλα εχουσι.
Τδ κυριώτατον δέ τής ίψεως εΐναι τδ νά μή κι- 

,νήται είς έλεον καί φόβον δ θεατής διά πράξεων 
παρά λόγον καί φύσιν σ υ ν ι σ τ α μ έ ν ω ν ,  άλλά τών 

γνωστών καί δι’ απαγγελίας ή αύτής τής τών 
πραγμάτων συστάσεως φανερουμένων. Διδ καί ο 
’Αριστοτέλης λέγει δτι τδ φοβερδν παράγεται έκ 

τής δψεως καί «avrijc ziic τώ ν π ρ α γ μ ά τω ν  συστό.-
ι 2

ο·(?ω<Γ, δπερ πρότερον χαί πο ιητοϋ  ά μ ε ίνο ν ο ς» ■ 
Τοΰτο δέ, δχι μόνον διότι είναι άνάγκη μεγάλης  
τοϋ ποιητοϋ άγχινοίας, άλλά διότι άντί τοϋ φόβου 

καί έλέου, έπεισέρχεται ή φρίκη ή άμφοτέρων φθαο- 
τική. Καί τδ μέν δεύτερον άπέφευγον οί αρχαίοι ώς 

έπί τδ πολύ' διότι εΐχον τόσον λεπτήν τήν αΐσθη- 
σιν, ώστε νά μή άνέχωνται φόνους καί σπαραγμούς 
καί έκχύσεις αιμάτων ένώπιον τών θεατών γιγνόμενα,  

άλλά μόνον έξαγγελλόμενα. Ουδέποτε δέ νομίζομεν 
δτι εύαρεστεΐταί τις ημέρου καί πεπαιδαγωγημένης

») Π. ς '.  καί ιθ'.
*) ιδ ' .  1453 β. ι. κ. ί·

φύσεως είς τά τοικΰτα' άν δ’ δ Σαίξπηρ πολλά τοι-  
αΰτα παρίστησιν, άς μάς έπιτρέψωσιν οι θιασώταί 
του νά «ποφανθώ μεν δτι υπολείπεται τών άρ
χαίων, οΐτινες δι’ αγγέλων καί έξαγγέλων εκαμνον 

αύτά γνωστά. Πρδς άπώδειζιν <)ζ άναφερομεν μονον 
τήν Κασσάνδραν εν τώ Ά γ*μέμ νον ι  τοϋ Αισχύλου, 
ήτις τοσοϋτον ζωηρώς π α ρ ισ τχ  τον θάνατον τοϋ 
Άγαμέμνονος, ώστε φρίσσει μέν δ ακροατής, δέν 
αποτροπιάζεται δέ, ώς δ βλέπων αύτοΐς όμμασιν. 
Καθόσον δ’ αφορά τούς νεωτερους, όέν λέγομεν οτι 
δέν ήδύναντο νά παραστήσωσι διά  λόγων ζωηρόν το 
πράγμα, άλλά παρα^θέντες έ κ τ η ς  ούχί τόσον ευαί

σθητου κοινωνίας έν ή εζων ήμάρτησαν περί το 
άσπιλον τών συναισθημάτων, άντί τοΰ καλού και 
συμμέτρου, τδ π&ρά φύσιν καί τερατώδες παρεισα- 

γοντες.
Πώς δέ; ήστόχησε πάντη πρδς τήν δψιν ο tifetllG; 

Τ’ αληθές είπεΐν, ηύστόχησε μέν εις τινα, οίον, τήν 
μεταμέλειαν τής Μαργαρήτας καί το δεσμωτηριον, 
έν ώ παρίσταται ή Μαργαρήτα έπί τών άχυρων 
κειμένη, άπερ σφοδρώς τον θεατήν κινοΰσιν, εις 
άλλα δμως τοσοϋτον ήστόχησεν, ώστε άναγκάζετόά 
τις ώς μικρόν τινα καί παιδαριώδη νά εκλαζη τον 
Goethe. 'Ο 'Αριστοτέλης λέγει «Οί δέ μή τδ φοβε
ρδν διά τής οψεως, άλλά τδ τερατώδες μόνον παρα- 

σκευάζοντες, ούδέν τραγωδίοο κοινωνοϋσι».1 Διατί  
δέ ούδέν κοινωνοϋσι τραγωδία οί τδ τερατώδες παρα- 

σκευάζοντες ; διότι εΐναί τι παράδοξον καί παρά 
φύσιν συμβαΐνον, καί παρά λόγον, καί δέν παρέχει 

πειθώ. Καί δύναται μέν τδ τοιοΰτον νά έκπλήττη  
ώσπερ οί γραών υθλοι, άλλά μόνον τούς παΐδας ή 
παιδαριωδώς έχοντας. Τής τραγωδία; δμως σκοπδς 
εΐναι δ φόβος καί δ ελεος, δ ι’ ών πας άνθρωπος 
δύναται νά ερχηται είς συναίσθησιν καί ρυθμίζη 
έπί τδν βέλτιον τδ λοιπδν τοϋ βίου του. Τδ πϋρ δ
μως τδ παρασκευαζόμενον υπο τοΰ Μεφιστοφελοΰς, 

καί αί της φαρμακευτρίας πράξεις, καί τά τερατώδη 
φάσματα, καί Βαλπουργικαί νύκτες καί όνειρα, κι- 

νοΰσι τδν φόβον ή τδν ελεον τών ακροατών, ή μάλ
λον τήν άγανάκτησιν, διά τδ μηδέποτε γενόμενον 

καί άσκοπον καθόλου ; Τδ δ ’ άσκοπον καί άπροσδό- 
κητον καί μάλιστα εύτελές καί ειδεχθες παράγει 

τήν τέρψιν ή τδν κόρον; Νΰν δ ’ ολίγα καί περι τοΰ 

πρωταγωνιστοΰ.
§. Ζ". Ό  πρω ταγω νιστής.

Τδν πρωταγωνιστήν απαιτεί ό Άριστοτίλ»;;

‘ ) Π. Αύτόβι.
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« έν  μ ε γ ά λ η  δόζη όντα  κα ί εύ τυχ ίο ,», καί κατα  
τήν  λύσιν τής τραγωδίας, μ ε τ α β ά λ λ ο ν τ α  έ ξ  ευ τυ 
χ ί α ς  είς δ υ σ τ υ χ ία ν , ο ύ χ ί  δ ιά  μ ο χ θ η ρ ία ν ,  ά λ λ ά  
δ ι ’ α μ α ρ τ ία ν  μ ε γ ά λ η ν . 1

Τίθεται λοιπδν πρώτον βελτίων ή έξ ευτυχίας 

εις δυστυχίαν λυσις, δ δε [Λεταβάλλων πρωταγωνι
στής πρέπει,

α '.)  να (χυι ήναι επ ιε ικής  άνήρ, κα ϊ  μ ε τ α β ά λ λ ω ν  

έ ξ  ε ύ τυ χ ία ς  είς  δ υ σ τ υ χ ία ν ,  δ ια τ ί ;  «οο γ ά ρ  φοβε
ρόν ουδέ ελ εε ινό ν  τοΰτο ,  ά λ λ ά  μ ια ρ ό ν  έσ τ ί» .  Καί 
δντως ! ουτε άνάγκη δ ’ είναι τής περαιτέρω άναπτύ-  
ξεως’ διότι άντί νά κίνηση τδν έλεον, έξεγείρει τήν 
άγανάκτησιν, καί τοϋτο,  διά τδ  άδικαιολόγητον 

■ τοϋ πράγματος καί ήκιστα δ ιδακτικόν, ώς πρδς 

τήν  τραγωδίαν. Διά τοΰτο δέ δ ποιητής δέν πρέπει 
νά διατραγωδή τδν θάνατον τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ, 
καί Σωκράτους καί Φωκίωνος καί άλλων, άτινα 
έκτάκτω ς συμβαίνουσι κ*ί ιδια τής ιστορίας είναι" 
δ ιότ ι  Ιστορούμενα! μέν μεγίστην επιρροήν έπί τής 
πρακτικής διανοίας έχουσιν, έκτραγωδούμενα ομως 
άγανάκτησιν καί ταραχήν έμποιοΰσι, καί δργής 

πληροΰσι τδν άνθρωπον διά τήν ζωηρότητα τής 
παραστάσεως' διότι αν τήν οψιν δικαίας τιμοιρίας 
άποφεύγει τ ις ,  πόσω άνιαρωτέρα θά ήναι ή τής ά δ ι 
κου; ’Αν δέ καί τινα  το ιαΰτα  συμβαίνουσιν έν τρα -  
γωδία ις ,  ούδέν άλλο μαρτυροϋσιν, ή κακήν έκλογήν 
τοΰ ποιητοΰ* δ ιότι τέλος τής τραγωδίας δέν είναι ή 
άγανάκτησις καί ταραχή  καί δυσθυμία, ά λλ ’ ελεος 
καί φόβος μεθ’ ήδονής τής οικείας.

β '.)  νά μή ήναι μ ο χθ ηρ ός  μεταβάλλων έξ ά τυ -  
χ ίας  είς ευτυχίαν" « ά τρ α γω δ ό τα το ν  γά ρ  το ϋ τ ’ έστι  
π ά ν τω ν '  ούδέν  γ ά ρ  έ ^ ε ι  &ν δ ε ι '  οϋτε  γ ά ρ  φ ι λ ά ν 
θρωπον, οϋτε έ λ εε ινό ν ,  οϋτε Φοβερόν έστιν .»*  Τοΰτο 
δέ τόσω φανερόν, ώστε περ ιττή  πασα άνάπτυξ ις '  

γ ' . )  « Ο ϋ δ ’ αυ τόν  σφόδρα πονηρόν έ ξ  ε υ τυ χ ία ς  

είς δ υ σ τ υ χ ία ν  μ ε τ α π ί π τ ε ι ν '  τό μ ε ν  γά ρ  φ ι λ ά ν 
θρωπον έ'χοι ά ν  ή το ιαύτη  σνστασις ,  ά ΐ λ ’ οϋτε  
ελεον ,  οϋτε  φόβον'»  δ ιότι δ μέν έλεος κινείται δταν 
φαντασθή δ άκροατής οτι παρόμοιόν τ ι  δυνατδν νά 
συμβη καί είς εαυτόν, καί εις τινα τών οικείων 
αυτοΰ καί φίλων.3

Ποΐός τις λοιπδν πρέπει νά ή δ πρωταγωνιστής;

*) Π . κεφ . ι γ ' .

2) Π. κ . ι γ ' .  Τό Φ ιλάνθρω πον δ ιαφ έρει το δ  έλέου κ α τά  

τοΰτο  δ τ ι  τό μ έν  φ ιλά νθρω πον εΤναι άσθενεστέρα  τ ις  κ α 

θόλου δ ιά θ εσ ις , τό  δ* έλεεινόν Ισχυ ρό  τέρα  κ α ι ε ίδ ικ ή .

3)  Ο ΰ τω ν ο η τέο ν  τ ό ,  « φ ό β ο ς  δ έ  π ε ρ ί  τ ό ν δ μ ο ι ο ν ·  
(1 4 5 3  α. S.) ,  τοΟ Άριστοτέλους.

« Ό μ ε τ α ξ ύ  το ύ τω ν » λέγει δ αισθητικός σταγειρίτης. 
« Ε σ τ ι  δέ τοιοΰτος ό μ ή τ ε  άρε τή  διαφόρων καί  
δ ικα ιοσύνη , μ ή τ ε  δ ιά  κ α κ ία ν  και μ ο χ θ η ρ ία ν  μ ε 
τ α β ά λ λ ω ν  είς δ υ σ τ υ χ ία ν ,  ά λ λ ά  δ ι ’ ά μ α ρ τ ία ν  
τινα·) τω ν  έν  μ ε γ ά λ η  δόξη δντω ν χα ί  ε υ τ υ χ ία ,  
οίον Ο ΐδ ιπ ο υ ς  κα ί Θ υέστης κα ί οϊ έκ τω ν  το ιού 
τω ν γενώ ν  έπ ιφ α νε ΐς  άνδρες» .  Καί όντως καλλ ί-  
στη ή τοιαύτη αΐοεσις ! δ ιότι  καί ή συμπάθεια μ ε ί-  

ζων καθίσταται υπερ τοΰ μεταπεσόντος έπιφανοΰς 
άνδρός, καί δέν έζ ίστατα ι  τής φύσεως της ώστε νά 
μεταβληθη εις άγανάκτησιν’ διότι προϋπάρχει ή 

αμαρτία ,  οπως ή μετάπτω σ ις  τοϋ Οίδίποδος διά 
τδν τοΰ πατρδς θάνατον καί τήν μετά  τής μητρδς 
σύζευξιν, δ θάνατος τής Δεστεμόνας τοΰ Ό θέλλου  
διά τήν πρδς τδν πατέρα  της παρακοήν, καί τδ  
προςενηθεν εις αυτόν άλγος δ ιότι  συνεζεύχθη παρά 
τήν θέλησίν του τδν Μαΰρον.

Τούτων δ ’ ουτω; έχόντων, ποΐός τ ις  ζωγραφεΐται 
δ Φάουστ ; ούτε σφόδρα πονηρός, ούτ’ έπιφανοΰς 
γένους καί μεγάλης δόξης καί ευτυχ ίας’ τ ί  δ ’ έκ 
τών λειπομενων δ ύ ο ; *Οτι μέν έπιεική καί σπου- 
δαΐον παρίστησιν αύτδς εαυτδν ευθύς έν άρχή φαί
ν ετ α ι '1 οτι ομως μοχθηοδς καί μαινόμενος π ρ ά γ μ α τ ι  
είναι, άρκούντως έδείξαμεν πρότερον' δ ιότι  πώς νά 
καλεσωμεν τον Ομολογοΰντα οτι πολλούς έδηλητη -  

ρίασε, τδν διαφθείραντα άθώον καί πενέστατον  
κοράσιον, τδν φονεύσαντα τδν άδελφδν καί τήν μ η 

τέρα της ,  και κατερημώσαντα αύτήν καί συγγενών 
καί φίλων καί τιμής καί τών φρενών; Τδ δέ χείρι- 

στον πάντων δτι  έγκαταλείπει  αΰτήν είς έλεεινήν 
κατάστασιν, αύτδς δέ δέν μ ε τ α π ίπ τ ε ι  είς δυστυ
χίαν ,  άλλά τρέπετα ι πρδς άπόλαυσιν τών έγκο- 
σμίων! καί ευδαιμονεί καί τοϋ καλλίστου άπο -  
λαύων, κ α ί  θνήσκει άταράχως καί πλήρης ημερών. 
Είναι τοΰτο τραγικόν, η πάντων άτραγω δότατον ; 
’Αν δ ’ ήναι μοχθηρός καί μεταβάλλων έξ ατυ χ ία ς  
(ώς αύτδς δμολογεΐ) είς εΰτυχίαν, ΑΤΡΑΓΩΔΟΤΑ- 

ΤΟΝ το τοιοϋτον. Ισως τις δμως, φίλερις καί φ ι-  
λοτράγωδος άντιτείνη λέγων, ίκανδν δτι ή δευτερα- 
γωνιστρια κινεί τον ελεον και φόβον τών άκοοατών. 
Δέν είναι δμως μιαρδν νά πάσχγι τά  πάνδεινα χρη
στή καί άνεπιλήπτου διαγωγής νεάνις, δ δ ’ έργά- 
τ ις  να ευδαιμονϊί ; Αλλ’ ώ; παρ ίσ τατα ι  αύτη  φ α ί 
νεται άξια τών δεινών, διότι ήμάρτησεν. Ό ποΐός 
τις ομως ο ελεος προς την άσκοϋσαν άρετήν οΰ κ α τ ’

*) Τ ό  έ π ιε ικ ή ;  εΤναι σονών· τ φ  χ ρ η σ τ ό ς , σ π ο υ δ α ίο ς , 
ά γα θ ό ς , π α ρ ά  τ φ  Ά ρ ισ το τ έλ ε ι.

έπίγνωσιν, άλλά δι’ ϊλλε'.ψιν τών πρδς άπόλαυσιν 
μέσων καί πεν ιχρότητα  καί ευτέλε ιαν ; δποΐός τ ι ;  ο I 
ελεος πρδ; τήν ά γα πώ σ α νέτ ι  τδν φονεα τ ή ;  μητρδς I 

καί τοΰ άδελφοΰ καί τδν άτ ιμ ά σ α ντα  αυτήν; ποια 
νεάνις θά έλεήση τήν άπερισκέπτως π ά ντη  καί χ ά 
ριν μικρών δώροιν παραδοϋσαν εαυτην και πωλησα- I 
σαν τήν άνεκτίμητον τ ιμήν της ; Αν δέ και έλεώσι 
τήν δΐ'.νοπαθοϋσαν οι άκροαταί, δεν καταστρεφε- I 

τα ι  ή το ιαύτη διάθεσις διά τδν άτιμώρητον δ ιατε -  
λοϋντα αίτιον τών παθημάτω ν αυτή ; ;

g I IΣ υρ ιπ ίρχσμ ιχ .

Έ χ  τούτων απάντων ούδέν ϋτερον συμπεραίνομεν I 

ή οτι δ Φάουστ είναί τ ι  τραγικδν δημιούργημα, 

έπεισοδιώδες καί μοχθηρόν, πρδ; ούδένα σκοπδν 
συντεταγμένον, κα! ούδέν γενναΐνν καί ύψηλδν θη- 

ρεΰον' γέννημα τερατόμορφον άχαλινώτου φαντα
σίας άνθρώπου εύμεταβόλου καί είς παν τρεπομένου, 
καί πάν πρδς πρόσκαιρον τέρψιν έπιχειροΰντος, καί 
άποτρεπομένου τ ή ;  πρδς μόνιμόν τί άγαθδν συν- 
τονίας. Τοϋτο δέ δήλον έκ τής ένεργείας αΰτοϋ. ’ Ας 
άναθεωρήστι τ ις  τδν έξερχόμενον τοϋ θεάτρου, άς 
φυσιογνωμονήσγ) επ ’ αύτοΰ, καί θά ϊδη αΰτδν έκτε- 

θαμβημένον καί τεταραγμένον τάς φρένας διά τδ 
πλήθος τών μεταβολών καί τδ  παράδοξον καί παρά 
φύσιν τών κ α θ’ έκαστον πράξεων, καί τδ μυστηριώ
δες καί άλληγορικδν τών λόγων' καί τδ  πάντων 
δεινότατον' δυσθυμοΰντα καί καταγανακτοΰντα  διά 

τήν τής άρετής καταπάτησ ιν ,  καί τδν τής πονηριάς 
θρίαμβον. *Αν έξετάσ/j τις τδν θεατήν, θά άνεύρη 
αΰτδν μεστδν κενή; α π ά τη ς  καί έρειπίων συναισθη

μ άτω ν  έκκρουσάντων καί καταστρεψάντοιν άλληλα, 
καί λωβησάντων τήν τών ένυπαρχόντων αρμονίαν 
παρά τού; πόθους καί τάς  προσδοκίας αύτοΰ.

Τρία θεωρούνται ώς μεγάλα  καί σπουδαία καθή

κοντα, συντελοϋντα καί συγκρατοϋντα τήν ηθικήν 
αρμονίαν τής τ ιμής καί υπολήψεως έκάστου κατά 
τδν πρακτικόν βίον. Τδ πρδς τ δ ν  θεόν, τδ πρδς τήν 

π α τρ ίδα  καί τρίτον τδ πρδς τήν τή ;  φιλίας καλ
λιέργειαν. Τί δ ’ έκ τών τριών τούτοίν διαφαίνεται 
έν τώ  Φάουστ τοΰ G o e t h e  ; οΰ^έν. f O  Αίας θνήσκει 
δ ιότι  ήτιμάσθη καταφρονηθείς υπδ τών δμογενών 
του, ή Μήδεια κακουργεί παιδο/.το\οϋσα διά τήν 

άντιζηλίαν τοϋ Ίάσωνος, δ Οΐδιπους ώς φιλόστορ
γος πατήρ  συμμετέχει τής τών υπηκόων συμφοράς, 
ανυπόμονος άναζητεΐ τδν α ίτιον, άνακαλύττει  εαυ

τόν ,  έκτυφλοΰται, καί φεύγει θρηνών' διότι έγένετο 
παραίτιος τοσούτου δυστυχήματος '  ή ’Αντιγόνη καί

'Ηλέκτρα είναι πρότυπα φιλαδελφίας και ευσεοειας, 
δ ’Αγαμέμνων μεγαλοπρεπούς άνακτος καί πιστού 
άμα συζύγου παράδε ιγμα 'δ  Ό ρέστης καί ο Χ άμλετ 
διακινδυνεύουσι διά τήν πρδς τδν πατέρα των ά γ α -  
πην' δ Γουλιέλμος Τίλλο; διά τήν ιδίαν καί τήν 
τών συγκοινωνών του έλευθερίαν. ’Εν τώ  Ναθαν τοΰ 
Λέσσιγγ ζοιγραφεΐται κάλλιστα  πάντων ή μ ε γ α λ ο 
πρέπεια καί φ λανθρωπία τοϋ Σαλαδινου, και η π^αό- 

της καί σύνίσις τοΰ Νάθαν. ’Εν τώ  Έ μπορω  τής 
Βενετίας τοϋ Σαίξπηρ ή π ίσ τ ις  καί ή ειλικρίνεια χαί 
άνεξικακία τοΰ έμπόρου Αντωνίου και η απ ιστία  
καί δυστροπία καί μνησικακία τοΰ Σάϋλοκ. Π αντα- 
χοΰ τών πλείστων καί άριστων τραγωδιών διαφαι- 

νεται δ ηθικός καί πρακτικός σκοπός οι άγαθοι 
έξαίρονται άντιτιθέμενοι πρδς πονηρού;, και π α -  
σχοντε; πάσχουσι δ ι ’ αγαθόν τ ι  και Θεόφιλέ, π α ν 

ί τοτε.
Τί έσκόπει δέ δ Goethe διά τοΰ Φάουστ ; πού 

τοΰ ποιήαατος τούτου σκιαγραφειται φιλία, στοργ'ή, 
φιλοπατρία, ευσέβεια, σωφροσύνη, μεγαλοπρέπεια,

I δικαιοσύνη, μεγαλοψυχία, ελευθεριοτης, εγκρατει*,

I πραότης, άνδρεία, καί ει τι αλλο ει^ος αρετή;, ου 
ι δαμοΰ. Παρέρχεται ο Φάουστ ! ποιος τις , Αλαζοιν, 

μικρόψυχος, άπολέσας πάν πρδ; τήν έπιστήμην 
I γόητρον, άπελπις, κεκορεσμένος τοΰ βιου, αμήτωρ, 

άπάτωρ, έρημος φίλων καί συγγενών, απολις, απα-  

τρις, παραδούς έϊυτδν είς τδν Σατανά, καί οϋδ’ 
εαυτδν αίδούμενο; συνταράττει γήν τε καί θάλασ
σαν, δπω; τάς αίσχράς του δρέξεις κορέση. Είναι 

I τοΰτο ποιητοΰ δοκίμου άρετη ; τι εσκίπει τραγοιδο- 
ποιών δ Goethe ; ν’ άναπτύξη καί προβιβάση τήν 
του καλοΰ αϊσθησιν ; ούχί βεβαίως' νά παροτρύνν;

| πρδς παιδείαν  καί άρετήν ; ή/.ιστα' τ ί  δέ ; Ούδέν 
έ'τερον, ή νά διαθέση παντοιοτρόπως τού; θεατας 
διά τών παντοίων μεταβολών, να εκπλήξν) αυτου; 
διά τών τερατωδών πρά;εων να προξενηση σκο- 

τοδινίαν διά τοΰ μυθώδους καί τής αλληγορίας 

καί παραδοξολογίας, καί τέλο; νά άποπέμψη τοΰ 
θεάτρου τούς μέν άπαιδεύτους καί πανταχοΰ  τήν 

ραστώνην έπιζητοΰντας τεθηπότας καί άνειμένους, 
τού; δ» σώφρονας καί συνετού; δυσανασχετοΰντας 

διά τήν τοΰ χρόνου άπώλειαν, συμφωνως πρδς την 

δμολργίαν του ·?,ν πρδ μικροΰ έξεθέσαμεν.
Πολλάκι; έζητήσαμεν τδν σκοπδν τής  τραγωδία; 

ταύτης ,  καί οΰδέν* άλλον ευρομεν' πολλάκις ήρωτή- 

σαμεν, τών δ ’ έρωτηθέντων οί μέν έσίγτ,σαν, άλλοι 

δε προύλαβον τήν άκόρεστον φιλομάθειαν τοΰ άν- 

θρώπου, καί άλλοι ώμολόγουν δτι ουδ αυτδς ισο>ς
2 4



o ποιητης εγίνωσκεν Ακριβώς τόν λόγον' καθόσον 
λέγετα ι οτι έρωτηθείς ποτε « t i c  d σκοπός;»  άπε-  
κρινατο «-εϋρετε α ύ το ν  ύ μ ε ΐ ζ » ! !  Καί άν μέν τοΰτο 
ηναι αληθές ή ου, τίς οίδεν ; δμο»ς δτι συνομολογεί 
εις την γνώμην ημών φανερόν. Νΰν δέ ά ;  ίδωμεν 

τ ινα  γνώμην εχουσι και οί κριτικοί τοΰ Φάουστ.
("Επεται συνέχεια·)

Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α

ΚΡΙΣΕΙΣ
Π ΕΡ Ι ΤΗΣ TUB ΤΟΥ ΓΕΝ ΙΚΟ Υ ΕΠΙΟΕΟΡΗΤΟΥ TQN ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΚΥΡΙΟΥ Δ .  Γ Τ Ε Τ Ρ Ι Δ Ο Υ
Δ Ι Α  Β .  Δ  ι  .α . Τ .Α _ Γ  Μ  .Α. Τ  Ο  S

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΣ
τίΐιν έν το ΐς  δ ιδα σ κ α λείο ις  

Τ ΙΙΣ  ΦΙ ΛΕ ΚΠΑΙ Δ ΕΥΤΙ ΚΗΣ  Ε Τ ΑΙ Ρ Ι ΑΣ  

δ ιδα κτέω ν μ α θ η μ ά τω ν  κ α ί π τυ χ ια κ & ν  έςετά σ εω ν.

(Συνέχεια ίίε προηγούμενον αριθμόν.)

Νΰν δε μεταβαίνων είς την έξέτασιν τών ύπο- 
λειπομένων 11 άρθρων, άναγκάζομαι τινά μόνον αύ- 

τών νά υποβάλω είς έλεγχον, ώ; μή έχων πρόχει
ρον το Β'. Δ ιά τα γμ α ,  τό κανονίζον τά  τοϋ δ ιδ α 
σκαλείου και τοϋ πρωτύπου καί λέγον δτι πάσαι 
a t δ ιατάξεις  ε’κείνου έφαρμόζονται κ α τ ’ άναλογίαν 
και έν τοΐς προτόποις σχολείοις τοΐς προσαρτημέ- 
νοις τοΐς Παρθεναγωγείι,.ς τής Φιλεκπαιδευτικής έ 
ταιρίας. Κατά πόσον δε δρθή έστιν η έφαρμογή 

πασών τώ νδ ια τα ξεω ν  "Οΰ διδασκαλείου τών άρρένων 
καί εν τω  τών θηλεων διδασκαλείο», απέχω νά έκ- 
φέρω κρίσιν, ώς άγνοών τίνες είσίν αί διατάξεις έκεΐ- 
ναι καί άν πάσαι άνευ τινός προποποιήσεώς είσιν 

εφαρμοσιμοι καί έν τοΐς Παρθεναγωγείοις τής Φ ι
λεκπαιδευτικής έταιρίας. Έ ν  δέ τώ άοθρω 6, ενθα 

γ ίνετα ι παραπομπή  είς άρθρον τοϋ νόμου τοΰ 1 8 3 4 ,  
οτε ούτε Άρσάκειον, ούτε παράρτημα αύτοΰ έν Κερ- 

κύρη υπήρχε, λέγετα ι δτι ένεργοΰνται εξετάσεις τών 
επί πτυχίο) η προβιβασμώ τών διδασκαλισσών κατά 
μήνα ’Οκτώβριον ή Μάρτιον. Εί μέν ό χρόνος ούτος 
κατάλληλός έστι τοΐς Γερμανοΐς, π α ρ ’ οίς τό σχο
λικόν ετος λήγον τή  1 5 Αύγουστου άρχεται τή  1 5 
Οκτωβρίου, παρ’ ήμΐν δμως δ Σεπτέμβριός έστι 

τοιουτος καί επομένως προτιμητέος , καθ’ 8ν γ ίνετα ι 
ή τών μαθημάτων εναρξις, ΐνα μή οί διδάκοντες 
έςετασται διακόπτωσι τήν τών μαθημάτων δ ιδ α 

σκαλίαν, μόλις άρξαμένην περί τά μέσα Σεμπτεμ-  
βριου και οΰ:ο) προσγίνηται βλάβη καί ζημία τα ΐς  
μαθητρίαις.

"'Αρθρον 7.

«Αι υποψήφιοι έξετάζονται έν Άθήναις μέν ύπό 
επιτροπείας συγκειμένης έξ επτά  μελών, ήτοι τοϋ 
Γενικού επιθεωρητοϋ τών Δημοτικών σχολείων, ώς 
προέδρου, τριών καθηγητών τοΰ έν Ά θήναις δ ιδ α -  

σκαλείευ, διοριζομένων υπό τοΰ αρμοδίου υπουργείου, 
και τριών καθηγητών έκ τών έν τοΐς Παρθεναγω- 
γείοις τής Φιλεκπαιδευτικής έταιρίας διδασκόντων, 
ύπό τοΰ αύτοΰ υπουργείου διοριζομένων, άλλά κατά 
πρότασιν τής Φιλεκπαιδευτικής έταιρίας.»

Τίς άναγινώσκων τό άρθρον τοΰτο δέν έκπλήσσε- 
τα ι έπί τή έπ ιτηδε ιότητι ,  τέχνη  καί σοφία τοΰ συν- 
τacavτoς  αύτό ; Διότι διά τούτου ή εταιρία, καίπερ 
Ικατοντάδας χιλιάδο)ν δραχμών κ α τ ’ έτος δαπανώσα 
καί μυοίους καταβάλλουσα κόπους καί μόχθους 
πρός τελειοποίησιν καί προαγωγήν τών έκπαιδευ- 

δευτηρίων αύτής , προσκαλείται νά παραδώση τήν 

πνευματικήν δύναμιν αύτών είς τριμελή εξεταστι
κήν έπιτροπήν τών καθηγητών τοΰ διδασκαλείου 

καί είς τήν προεδρείαν τοΰ Γενικοΰ έπιθεωρητοΰ, 
κρατοΰντος τήν νικώσαν ψήφον ώς πρός τήν τριμελή 
έπιτροπήν τών καθηγητών τής έταιρίας, ή ισχύς 
τής δποίας μειονοψηφούσης, εσται ίση τώ  μηδενί. 

καί έν το ιαύτη άσυγγνώστω περιστάσει προτιμότεοόν 
έστι νά μή μετάσχη τις τών καθηγητών τής  ε τ α ι 

ρίας έν ταΐς έξετάσεσι παρά διά τής μετοχής  νά 

νομιμοποιή τά  τοΐς άλλοις άρέσκοντα καί κατά  
δοκοΰν αύτών άποφασιζόμενα.

Πρός δέ τούτοις παρατηρώ OTt δ Γενικός έπιθεω- 
ρητής, ώς πρόεδρο; τής επιτροπής, δέν έξετάζει ώς 
καθηγητής, άλλά μόνον διευςύνει τάς  ύπό τής έπ ι-  
τροπής τελουμένας έξετάσεις- ε ίτα  δε έκ δύο δμοει- 

δών καί ισοβαθμίων έκπαιδευτηρίων ουδέτερον οφεί
λει νά ύποκύψ-/) είς τήν άπόφασιν τοϋ άλλου, διότι 
τοΰτο ούδαμοΰ τοϋ κόσμου γίνετα ι,  άλλ’ δπως οί 

τοΰ δίδασκα)είου μαθηταί έξετάζονται υπό τών 
διδασκόντων καθηγητών, παρισταμένης έπιτροπής, 
ουτω καί αί άποφοιτώσαι μαθήτριαι τσΰ Αρσάκειου 
πρέπει να εζεταζωνται υ^ο τών διδασκόντων καθη· 
γητώ ν ,  παρισταμένης έπιτροπής- δ ιότι δύο μέτρα 
και σταθμα ενός καί τοϋ αύτοΰ πράγματος δέν έπ ι-  

τρέπονται- τρίτον δέ γνωστόν έστιν δτι  οί πλεΐστοι 
τών καθηγητών καί διδασκάλων τοΰ ’Αρσάκειου 
εισίν υπάλληλοι τής Κυβερνήσεως, πάσαν παρέχον- 

τες έγγύησιν, ώς οί τοΰ διδασκαλείου κ α ίπ νε υ μ α -

τικώς ύπερέχοντες εκείνων ώς καθηγηταί τών Γυ
μνασίων. Καί τέταρτον δτι  μεγάλη προσγενήσεται 
αδικία ταΐς έξεταζομέναις ύπό καθηγητών μ ή δ ιδ α -  
ξάντων, οΐτινες διάφορον άκολουθοΰντες μέθοδον 
δύνανται νά περιαγάγωσιν είς άμηχανίαν καί απο
τυχία·· τάς έξεταζομένας, δπερ άδικώτατόν έστιν. 

Όμολογούμενον δ ’ έστίν δτι παρ’ ήμΐν δυστυχώς 
δμοιότης καί άρμονία εν τή  διδακτική  μεθόδίο εκά- 
στου .ών μαθημάτων δέν υπάρχει ώς παρά τοΐς Γερ- 
μίανοΐς, ά λ λ ’ έ'καστος κατά  τήν πείραν καί τήν ικα
νότητα  έμόρφωσεν ίδιον διδασκαλίαν τρόπον. Διότι 
παρ’ ήμΐν οί τών γυμνασίων καθηγηταί δέν διέρχον
τα ι  τό πρώτον τής διδασκαλίας ετος ύπο τήν έπί· 
βλεψιν καί δδηγίαν Γυμνασιάρχου ώς πρός τήν μέ

θοδον τής διδασκαλίας, ώς συμβαίνει παρά τοΐς Γεο- 
μανοΐς, άλλ’ έ'καστος έν τή  έμπειρία ή άπειρία του 
διδάσκει κατά  δοκοΰν αύτω, άγνοών έτι τά  δρια 
καί τό μέτρον τών μεταδοτέων γνώσεο»ν, έν ή δ ι 
δάσκει τάξει.  ’Εντεύθεν δύναται να ύτονοήση τις 
δποΐα ά το π ή μ α τ α  προκύπτουσιν δταν άλλοι δ ιδά -  

ξωσι καί άλλοι έξετάσωσιν. ’Αλλά διατί ένώ έν τώ 
διδασκαλείο»,τών άρρένων οί διδάξαντες έξετάζουσιν, 
έν τοΐς γυμνασίοις κ α τά  τάς απολυτηρίους έξετά- 
σει·ς οί διδάξαντες έξετάζουσι καί τέλος έν τω  Π α

νεπιστήμιο» κατά  τάς  δ ιπλω ματ ικ άς  έξετάσεις οί 
διδάξαντες έξετάζουσι, δ ιατ ί  λέγω, έν τω  Άρσα- 

κείω, τώ  άνεγνωρισμένω ώς διδασκαλείο! τών θη- 

λέων, άλλο μέτρον ειδικόν επ ιβάλλεται καί διά τού
του ζη τε ίτα ι  ν ’ άφαιρεθή ή πνευματική  δύναμις, 

άφ’ οΰ μ ά λ ισ τα ,  ώς προείρηται, οί πλεΐστοι τών 
καθηγητών καί διδασκάλο»ν είσίν ύπάλληλοι τής 
Κυβερνήσεως καί πνευματικώς ύπερέχουσι τών κα
θηγητών τοΰ άρτισυστάτου διδασκαλείου; Καί δ ιατ ί  
τέσσαρες μέν δρίζονται μετά  τοΰ προέδρου οί τοΰ 

διδασκαλείου καθηγητα ί ,  τρεις δέ οί τοΰ ’Αρσάκειου 
καί ούχί τάνάπαλιν  τουλάχιστον; Είλικρινώς ομο
λ ο γ ώ ,  δ τ ι  τά  δύο τα ΰ τα  μυστήρια δέν ήδυνήθην νά 
έννοήσω καί άνακαλύψω.

Ταΰτα  ύπολαμβάνων ικανά ώς πρός τό πρώτον 
τον μέρος τοϋ άρθρου 7 ,  θεωρώ περιττόν νά προσ

θέσω τ ι  καί περί τοΰ έν Κερκύρα Παρθεναγωγείου 
τής Έταιρ ίας.

Επειδή δε νομίζω δτι  §ν τών σπουδαιοτάτων 
καθηκόντων τοΰ Γενικοΰ έπιθεωρητοΰ καί προέδρου 
τής εξεταστικής επιτροπείας εστίν ή καθ’ δλην τήν 
διαρκειαν τών εξετάσεων τών διδασκαλισσών παρου
σία αύτοΰ καί διεύθυνσις τών έξετάσεων, ΐνα ίδίοις 

όμμασιν άντιληφθή τής ίκανότητος έκάστης τών

έξεταζομένων διδασκαλισσών, άγνοώ δ ια τ ί  έν τώ  

8 άρθρω προτάσσεται τό  στερεότυπον «τόν πρόε
δρον τής εξεταστικής τών διδασκαλισσών έπ ιτρο-  

πειας αποντα ή κωλυόμενον άναπληροΐ.. .» άφ’ ου 

μαλιστα  αυτός ορίζει τον χρόνον τών έξετάσεων, 

καθ βν πάσα αλλη δευτερεύουσα έργασία πρέπει 
νά υποχωρή είς τήν σπουδαιοτάτην πασών καα’ 
έμέ, καί άφοΰ μάλ ιστα  φροντίζει καί παρ ίστα- 
τ α ι  πάντοτε  έν ταΐς έξετάσετι τοϋ διδασκαλείου 

τών άρρένων; Ό  μακαρίτης Βυζάντιος καίπερ γ έ 
ρων ήδη καί χωλός παρίστατο καθ’ Ικάστην άπό 
τής 7 1 2 ώοας έν τ* ΐς  έξετάσεσι καί οΰδενί έπέ-

τρεπε τήν άναπλήρωσιν αύτοϋ, ένώ έδικαιολογεΐτο 
έκ τοϋ γήρατος πρός τοϋτο.

Τό άρθρον 9 καταλείπων άνέπαφον ώς σχετ ιζό-  
μενον προς δ ιατάζεις  άλλου δ ιατάγμ ατος ,  δπερ δέν 
έχω πρόχειρον, μεταβαίνω είς τό έπόμενον δέκα- 
τον άρθρον.

«Τά μαθ ή μ α τα ,  έν οΓς έξετάζονται αί υποψήφιοι 
ανάγονται είς έπ τά  κύκλους, ών έκαστος άνατίθε -  
τα ι  ύπό τοϋ ύπουργείου είς έκαστον τών τής έξε- 

ταστικής έπιτροπείας μελών, δρίζονται δέ κύκλοι 
τών μαθημάτων οί εξής.

1) δ τών Θρησκευτικών,
2) ο τών Παιδαγωγικών,

3) ο τών τής Μυθολογίας καί πρακτικής δ ιδα
σκαλίας,

4) δ τής Ελληνικής γλώσσης,

ΰ) ο τών Φυσικομαθηματικών,
6) δ τής 'Ιστορίας καί Γεωγραφίας,

7) ο τών τεχνικών μαθημάτο»ν.»

’Εν τή άναγραφή ταύτη  τών κύκλων (δρθότερον 
γραπτέον κλάδων άντί  κύκλων) τής έκπαιδεύσεως 

ανακαλύπτει ου μόνον ο περί τά  π α ιδα γω γ ικά  π ε ί 
ραν τινα κεκτημένος, αλλά καί δ μικράς πα ιδεύ-  
σεως τυχώ ν  μεγάλην σύγχυσιν ώς πρός τήν θέσιν 
εκάστου, ώς πρός τόν άστοχον συνδυασμόν, κατά 
τήν ελλειψιν καί κατά  τήν άσάφειαν. Κατά ταΰ τα  

δε παρατηρώ οτι ώς πρός τήν θέσιν μόνος δ πρώ
τος κλάδος, ον διαγραψας έν τώ  δρισμώ τοΰ σκο- 

ποΰ τής  εκπαιδεύσεως (άριθ. 3), ήναγκάσθη ένταΰθα 

δ σοφός νομοθετης ν’ άναμνησθή, άνομολογών διά 

τουτου δτι  δ δρισμός έκεΐνος εσφαλμένος έστίν, έχει 
την οικειαν θεσιν, οι δε λοιποί κλάδοι άτάκτως τ ε 
θειμένοι εισίν, ως κατωτέρο» δηλωθήσεται. Καί ώς 

πρός μέν τόν συνδυασμόν του γ ' .  καί ς ' . κλάδου 

παρατηρεί ται πα ιδαγω γική  άγνοια’ διότι έν μέν 

τώ  γ  . κλά δφ  πλεονάζει ή μυθολογία ή, έάν κ α τά



τήν γνώμην τοΰ νομοθέτου· θεωρείται αναγκαία, 
ούδεμίαν σχέσιν εχει προς τήν έπισυνημμένην πρα- 
κτικήν διδασκαλίαν. Έ ν  δέ τω  Τ', κλάδο) ήααοτη- 
μένος έστιν ο συνδυασμό; της ιστορίας μετά  της 
γεωγραφίας. Διότι σήμερον έκατέρα θεωρείται και 

αυτοτελής έπιστήμη κα'ι έσχάτως έπισήμως άνεκη- 
ρύχθη οτι α ιτ ία  της γεωγραφικής άμαθείας έν τοϊς 
έκπαιδευτηρίοις έστιν δ συνδυασμός τής γεωγραφίας 
μ ετά  τής ιστορίας, έν ώ η πρώτη μ εγ ίσ τα ς  έλαβε 
διαστάσεις προόδου έν τοϊς τ ε λ ε υ τα ίο ς  χρόνοις καί 
α πα ιτε ί  συντονο)τέραν καί ιδιαιτέραν σπουδήν και 

διδασκαλίαν. ’Ασάφεια δέ όπάρχει έν τώ ζ ' .  κλά
δο) «τεχνικών μ αθημ άτω ν» .  Διότι δ αναγνώστης 
δέν δύναται νά έννοήσ/1 τίνα μ α θ ή μ α τα  υπό τόν 
γενικόν τοϋτον δρον έννοεϊ δ νομοθέτης, τά εργό
χειρα, τήν καλλιγραφίαν, τήν ιχνογραφίαν, τήν 
φωνητικήν μουσικήν καί τήν γ υ μ να σ τ ικ ή ν ; η τίνα 
μόνον τούτων έννοεϊ καί τίνα ούχί; σπουδαία δέ έλ- 
λειψίς έστιν ή παράλειψις τής Γαλλικής γλώσσης.

Όρθή δ ’ αναγραφή τών κλάδων τούτων κατά  

τήν θέσιν, τόν συνδυασμόν, τήν συμπληρώσιν και 
σαφήνειαν δύναται νά θεωρηθή ή έξής.

1) ' 0  τών Θρησκευτικών
2) δ τής Ε λληνικής  γλώσσης.

3 ) δ τής 'Ιστορίας

4) δ τής Γεο)γραφίας

5) δ τών μαθηματικών καί φυσικών

6) δ τή ; π α ιδαγω γικής  καί πρακτικής δ ιδασκα-
λίας.

7) ' 0  τών τεχνικών καί καλλιτεχν ικών

8) Καί δ τής Γαλλικής γλώσσης.
Τίνα δέ κα τά τα ξ ιν  λ χ \  διαίρεσιν ποιοΰσι τών 

μαθημάτω ν οί πατέρες τής νεωτέρας π α ιδ α γ ω γ ι 

κής Γερμανοί, περί τούτου κατωτέρω γενήσεται 
λόγος.

'‘Αρθρον  11.

«Ε ϊςέξέτασιν  έπι διδασκαλικώ π τυ χ ίω  γίνονται 
δεκταί αί ώς τα κ τ ικ α ί  μαθήτριαι διανύσασαι του
λάχιστον τάς δύο άνωτέρας τάξεις τών έν τώ  άρ
θρα» 1 τοΰ παρόντος Δ ιατά γματος  δριζομένων Παa- 

θεναγωγείο)ν τής  Φ ιλεκπαιδευτικής εταιρίας».

Διά τοΰ άρθρου τούτου, ώς βλέπει δ αναγνώστης, 
δ νομοθέτης καθίστησι τήν άνωτέραν έκπαίδευσιν 
τοΰ γυναικείου φύλλου μονοπώλιον τών Παρθεναγω
γείων τ ή ;  Ιτα ιρ ίας καί κλείει τά  πολυάριθμα ά'-ώ- 
τερα ιδ ιωτικά Παρθεναγωγεία τών ’Αθηνών, Πει
ραιώς, Σύρου καί άλλων τοΰ κράτους πόλεων, ένθα 

διδάσκονται τά έν τώ  Άρσακείω μαθήματα .  Διότι  |

π αραδέχετα ι  εις έςέτασιν έπί διδασκαλικώ π τ υ 
χίο) μόνον τάς έν τοϊς Πα^θεναγωγείοι; τής έτ αι -  
οίας διανυσάσας τάς δύο άνωτέρας τάξεις. Τοΰτο 
δε καί παράνομον καί παράλογόν έστιν ώς άφαι- 

ροΰν τήν υπό τοΰ συντάγματος χορηγουμένην ελευ
θερίαν τοϊς ϊδ ιώταις πρός συντήρησιν δμοειδών τοϊς 

δημοσίοις ιδιωτικών έκπαιδευτηρίων καί τοϊς “Ε λ-  
λησι πολίταις πρός έκπαίδευσιν τών τέκνων έν ίδ ιω- 
τικοϊς έκπαιδευτηρίοι;. 'Ο νομοθέτης έλησμόνησεν 
ότι ή Κυβέρνησις καθήκον εχουσα νά διατηοή έν ε- 
κάστω τουλάχιστον νομώ άνά Ιν άνώτερον Παρθε- 
ναγωγ·ϊον \  διδασκαλείων προς έκπαίδευσιν τοΰλαοΰ 
δυστυχώ; ούδέν τοιοϋτον έφρόντισε νά ίδρύση καθ’ 
όλον τό κράτος μ ετά  πεντηκονταετή ελεύθερον 
βίον καί διά τήν ολιγωρίαν ταύτην τής Κυβερνήσεως 

ζητεί  νά έπιβάλη δεσμά κ α ί  εί; τάς δραστήριας 
ένεργείας τών ιδ ιωτών, καί άντί  νά υποστήριξη 
αυτούς, τιμωρεί διά τοΰ είρημένου περιορισμού" 
τοΰτο δέ ούδαμοϋ τοΰ κόσμου γ ίνετα ι έν τή  κα θ '  
ήμας έποχή" τουναντίον δέ μάλ ιστα  ή ιδ ιωτική έκ- 

παίδευσις μεγ ίστην πρόοδον έλαβεν έν τοϊς κ α θ ’ 
ήμας χρόνοις, ού μόνον μή κωλυομένη υπό τών 
Κυβερνήσεων, άλλά καί ύποστηριζομένη υπ ’ αύτών 
ώς μεγάλθ)ς υποβοηθούσα τήν δημοσίαν έκπαίδευ- 
σιν καί ευεργετικόν άσυλον παρέχουσα ταΐς ίδιώταις.

'Ά ρ θ ρ ο τ  / 2 .

’Επειδή δέ καί έν τώ  άρθρω τούτφ  έπαναλαμβά-  
νονται τά  μ υ θ ο λ ο γ ικ ά  μαθήματα  συνδεδεμένα μ ε τά  
τής άσκήσεως έν τοϊς προτύποις υποθέτω ότι ή λέ
ξις «μυθολογικά» έσφαλμένως έπανελαμβάνεται καί 
ένταΰθα ώς άνωτέρο), κα ί τεθειμένη έστιν άντί τής 

τοσούτω προσφιλούς τώ  νομοθέτγ) «μεθοδολογικά», 
άπό τής άκροάσεως τών δποίων άπαλλάσσονται αί 
μή προωρισμέναι διά τό διδασκαλικόν έπάγγελμ α .  
Ά λ λ ω ς  ούδεμίαν σημασίαν δύναται νά έχΥΐ ή λέξις 

«μυθολογικά» καί δ συνδυασμός αύτής μ.ετά τής 
πρακτικής άσκήσεως έν τοϊς προτύποις.

Τοιοϋτον τό περιεχόμενον τοϋ Βασιλικοϋ Δ ια τά γ 
ματος ,  οπερ διά τοΰ τελευταίου 15  άρθρου καταργεί 

πάσαν άλλην δ ιάταξιν  άντικειμένην εις αΰτό. Λίαν 
δέ άπορον φαίνεται μοι πώς δ τής παιδείας υπουρ

γός ύπέγραψεν άνεξετάστως τοιοϋτον άστοχον κ α τ α 
σκεύασμα καί ύπέβαλεν αύτό τώ  Βασιλεΐ πρός υπο
γραφήν καί έπικύρο)σιν.

Μετά τήν σύντ5(ξιν τοΰ υπομνήματος τούτου πε-  
ριελθούσης είς χεΤράς μου τής άπό 10 Μαίου 1881 

συστατικής τοϋ έξελεχθέντος ήδη πϊρι*χομέν®υ τοϋ

Δ ιατάγματος  έκθέσεως, μετά  λύπης εγνων ές αύ
τής δτι πατήρ  τοΰ έργου έστιν δ Γενικός έπιθεωρη- 

τής τής δημοσίας έκπαιδεύοεως κ. Δ. Γ. Πετρ.δης,
8ς καίπερ άπειρος τής Γερμανικής γλώσσης καί Γερ
μανικής φιλολογίας καί Π αιδαγω γικής ,μετα  πολλοΰ 
τοϋ ζήλου δμως άνέλαβε νά νομοθετήσνι περι π α ι-  
δαγο)γικών ααθημάτων καί περι εξετασεο>ν και να 
φωτίσγ) τόν υπουργόν περί πάντο)ν τών αφορωντων 
εις τήν δ η μ ο τ ικ ή ν  έκπαίδευσιν κατα  τας ν εω τα τα ; 

μεθόδους, ών άνήμερον άνομολογέΐ εαυτόν.
Κ ατά  πόσον δμο>; εφικτόν έστι τό τοιοϋτον τώ  

μ ή τε  τήν γλώσσαν, μήτε  τήν φιλολογίαν τής π α ι 
δαγωγικής έπισταμένω τό  μέν έκ τοΰ έλεγχου έύει- 
χθη ήδη, τό  δέ καί έκ τών έπομένων δειχθήσεται.

’Επειδή δ Γενικός έπιθεο>ρητής δ ιατε ίνετα ι έν τή  
προμνημονευθείσ/ι έκθέσει δτι έν τή  συνταςει τοϋ 

σχεδίου τοϋ Β. Δ ιατά γμ ατος  καθώς καί εις πασας 
τάς  πρός άναμόρφωσιν τής δημοτικής έκπαίδεύσεως 

ένεργείας καί άποφάσεις αυτοϋ ώς υπόδειγμα εχει 
τά  πεπολιτ ισμένα  έθνη τή ;  Ευρώπης, αναγκάζομαι 
νά υποδείξω αύτώ δτ ι  καί δ ισχυρισμό; του οΰτο; 
πόρρω άπέχε ι  τ ή ;  άλϊίθείας καί δτι  τό άποφασίζειν 
καί νομοθετεϊν περί τόσο) σπουδαίων έθνικών πραγ

μάτων ούκ έστιν έργον ένός καί μόνου άνθρώπου, 

δσφ σοφός καί έμπειρος ού μόνον άν νομίζη, άλλα 
και π ρ ά γμ α τ ι  άν η, άλλά πολλών σοφών καί εμ π ε ί
ρων περί τήν έκπαίδευσιν. Διότι αι θεωρητικαί καί 

πρακτ ικα ι γνώσεις τοϋ Ινός είσι καί κ α τά  ποσότητα 

ολιγώτεραι καί κατά  πο ιότη τα  κατώτεραι καί έπ ι-  
σφαλέστεραι τοϋ κεφαλαίου τών γνώσεο)ν τών πολ
λών τοιούτο»ν άνδρών. Πρός πίβτωσιν δέ τής τών λε

γομένων άληθείας άοκοΰμαι νά προσαγαγω ένταΰθα 
έν καί μόνον παράδε ιγμα ,  είλημμένον μέν έκ τοΰ 
προ)τίστου τών πεπολιτισμένων τής Ευρώπη; έ- 
θνών, δπερ πρός τοϊς άλλοις καί πατρίς τής νεωτέ- 
ρας πα ιδαγω γικής  δικαίως θεωρείται παρά πάντων, 
άναγόμενον δε άποκλειστικώς είς τό  περί τή ;  ρυ- 

6αίσεως τών εξετάσεων τών δημοδιδασκαλίσσων καί 
τής δ ιδασκαλίας τών μαθημάτων ζήτημα .

(Ακολουθεί).

ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΙΜΩΝΟΣ

Ο  Μ Ι Κ Ρ Ο Σ  Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

(Συνέχεια ίοε αριθμόν 10).

— τοϋτο,  άνάδοχέ μ ο υ ,τδ  γνωρίζω κάλλιστα.

—  Είσαι λίαν σοφός τή  άλτιθεί^. θέλεις λοιπόν 

νά μοί δειξης τήν σοφίαν σου;
— Μάλιστα, άνάδοχέ μου. Κατά πρώτον συν

τάσσει δ δήμαρχος κατάλογον έκλογέων, έφ’ οΰ 
έγγράφει δλους τούς πολ ίτας  τούς έχοντας ηλικίαν 

21  έτών καί χαίροντας πολ ιτ ικά  δ ικα ιώ ματα  καί 
έκτελοϋντας τά  υπό τοϋ νόμου θερισμένα. Τών κ α τ α 

λόγων τούτων δύνανται να λάβωσι γνωσιν ολοι οι 
πολ ϊτα ι ,  καί νά προκαλέσωσι τήν έγγραφήν έκείνων 

οίτινες έγράφησαν κακώς. Αί ένστάσεις αυται πρε- 
πει νά γίνωσιν έντός τών 20  ήμερών αιτινες άκο- 
λουθοΰσι τήν κατάθεσιν τών καταλόγω ν είς τό 

γραφεΐον τήςδημαρχίας .  Αι ένστάσεις κρίνονται υπο 
τοΰ δημάρχου δστις προ'ί'στατο ειδικής τίνος έπ ι-  

τροπής, αί δέ άποφάσεις δ ίδονται εί; τόν Είρηνο- 

δίκην.
»"θ τα ν  καλούνται οί έκλογεϊ; ,  καλοϋνται ποτε 

μέν ίνα έκλέξωσι τ ά ;  δημοτικά ; ά ρ χά ς ,π ο τέ  δέ ινα 

έκλέξωσι έπαρχιακόν σύμβουλον, καί άλλοτε άντ ι-  

πρόσωπον.
»Διά τήν έκλογήν τοϋ δημοτικοΰ συμβούλου δέν 

υπάρχει έννομος προθεσμία. ’Εάν πρόκηται περί 

επαρχιακού συμβούλου 5) γενικού συμβούλου ή ήμέρα 
τής έκλογής πρέπει νά άγγελθή δημοσίως πρό 1 δ 
ημερών" πρό 2 0  ήμερών δέ δταν πρόκειται περί άν- 
τιπροσώπου. Αί 15 καί αί 2 0  αΰται ήμέραι, κατά  
τάς  περιστάσεις, άποτελοΰσι, δπερ καλοΰσι έκλογ ι-  

κήν περίοδον.
«Διαρκούση; τή ;  έκλογικής περιόδου, οί υποψή

φιοι δύνανται νά σχηματίσωσι [συνδυασμούς [καί νά 
έκδώσωσι τά  προγράμματά  των. Έ ^ώ ,άνάδοχέ  μου, 
δταν πρόκειται περί δημοτικών άρχόντων, δέν 
υπάρχει μεγάλη κίνησις διότι πάντοτε  μανθάνουσι 

περί τοΰ έξέχοντος. Νομίζω δτ ι  δλος δ κόσμος έρωτ^ 
τόν πάππον  του τίνα πρέπει νά ψηφίσν). Ά λ λ ’ έως 
τώρα έχω ΐδει έκλογήν δημοτικοΰ συμβούλου καί 
άντιπροσώπου. Είναι λίαν εύχάριστον. Οί υποψήφιοι 
ησαν δύο. Ό  κ. Κωνσταντινίδης καί δ κ. Ίωαννίδης. 
νΕλεγον δτι δ κ. Κωνσταντινίδης υπεστηρίζετο ύπό 
τής άντιπολιτεύσεως, δ δέ κ. Ίωαννίδης ύπό τών 

κυβερνητικών.
»Κατά τό  1 8 7 7 ,  ώς γνωρίζετε άνάδοχέ μου, 

εγεινε βουλευτική έκλογή' άλλ’ ήμην πολΰ μικρός 
κ α τ ’ έκεϊνον τόν καιρόν. Δέν εβλεπον είμή θόρυβον 

καί κίνησιν. 'Ο πά ππος  δστις δέν ητο πάρεδρος, 
ητο π ά ντο τε  θυμωμένος. Ό  κ. Γεωργιάδης δστις  
ήθέλησεν είς τό έξής νά ηναι δημοτικός σύμβουλος, 

τότε ητο δήμαρχος. ’'Επρεπε νά ίδης πώς τώ  έ κ ά -



λει δ πάππος. 'Ημέραν τινά, ηλθε εϊς την οικίαν, 
καί είπε εις τδν πάππον δτι έάν θέλη νά ψηφίση 
τον υποψήφιόν του, ήθελε τον διορίσει εϊρηνοδίκην. 
Ο παππος τόν έδίωξεν. Ό τ α ν  έπανήλθεν δ πατήρ 

έκ τοϋ ταξειδίου, τδ Σάββατον έσπέρας καί τω είπε 
τοΰτο, ήθελε νά υπάγη, αν καί ήτο νύξ, εις τήν 
οικίαν του, ΐνα ευρη τδν κ. Γεωργιάδην καί νά τδν 
επιπληζη. Η μητηρ άρχισε να κλαίη καί ούτως τδν 

έκράτησε. Τήν επαύριον έκάθητο έμπροσθεν τοϋ 
εργαστηρίου χρατουσα με ετνί τών γονάτων της, 
δτε διήλθε δ κ. Γεωργιάδης ινα υπάγη εϊς τήν λει

τουργίαν. Την έχαιρέτισε ύποκλινέστατα' άλλ’ αυτη 

μετά θυμού προσβλέψασα τω είπε' «Κύριε, προσεβά- 
λατε τον πατέρα μου». Εκείνος έγεινε καταπόρ- 
φυρος και εισήλθεν εις την εκκλησίαν χωρίς νά εϊπη 
τίποτε. Δέν θά λησμονήσω ποτέ εκείνην την ήμέ- 
ραν' διότι άπό πρωίας μέχρις Ισπέρας έν τη οικία 
ησαν συζητήσεις καί δάκρυα, καί εΐναι μόνη φορά, 
άνάδοχέ μου, καθ’ f a  συνέβη τοΰτο. Ό  κ. Πέτρος 
μετα τον εσπερινόν καί δ πατήρ δέν ήθέλησαν νά 
τδν δεχθώσιν, ά λ λ ’ δ πάππος ήθέλησενά τδν εϊσά- 
ξωσι καί τω έδωκε τήν χεΐρα. Ό  κ. Πέτρος τω εΐπε'
« Ανδρόνικε, γνωρίζω δ,τι συνέβη μεταξύ ήμών καί 
του κ. Γεωογιάδου. Τάς τοιαύτας ραδιουργίας τάς 
κατακρίνω. Οταν τας ένεργη ή μερίς μου αϊσχύνο- 
μαι πολυ. Ά λ λ ’ δπερ ή'κουον θά σάς ειπω, δτι, ποτέ 
δεν έπρεπε νά κάμωσι τήν υβριν ταύτην εϊς πρόσω

πον ώς υμείς».Τότε ε’νηγκαλίσθ/ισαν καί άφοΰ έξήλθεν 
έλεγεν δ πατήρ μου «υπάρχουσι παντού τίμιοι άν- 
θροιποι».

Ό  ’Ιωάννης μοίδιηγήθη τήν μικράν ταύτην άφή- 
γησιν του μεθ’ ύφους ζωηρού. Δέν παρέλειψα τοϋ νά 

τον νουθετήσω. ’Εννοείς, φίλτατέ μου, δτι προσπα- 

θοΰσι νά φωτίσωσι τούς έκλογεΐς καί νά τούς μετα-  
βάλλωσι τήν ιδέαν των, άλλά τδ άληθές πράγμα  

εΐναι δτι μεταξύ των μεταχειρίζονται τάς άπάτα;  

και τας απειλας κατα πρώτον διότι ταΰτα εϊσί 
μέσα κακοήθη καί πρδς αυτούς τούς ίδιους, καί δεύ
τερον διότι ή εθνική γνώγη ουσα ή πηγή τής έξου- 

σιας πρεπει να εκφραζηται εν ολη τή ειλικρίνεια καί 
έλευθερία. ’ΕνθυμοΟέπίσης καλώς τήν διαγωγήν τοϋ 
X. Κ · · .  Εις την Ελλάδα είναι λίαν σπάνιον ν’ 
άπόδίδωσι δικαιοσύνην εϊς τούς αντιπάλους των. Ά μ α  
άνθρωπός τις δεν σκέπτεται ώς ήμεΐς, γίνεται εχθρός.

Ό τ α ν  θά ήμεθα πλέον συνειθισμένοι. εϊς τά ήθη 
ελευθέοας χωράς, θα μαθωμεν νά ΰποφέρωμεν τάς  
αντιρρήσεις. ,

Δέν εΐναι τής ιδίας μερίδος, άλλά είναι του αυ

τού τόπου. Αληθώς πάντες θελουσι τδ καλδν, άλλά 
καί θέλουσι τούτο διά διαφόρων μέσων' καί εΐνε 
πάντοτε προτιμώτερον νά σκέπτηταί τις παρά νά 
φιλονεική.

Βεβαιότατα, άνάδοχέ μου, άλλά λέγουσιν 
δτι έν τή Βουλή φιλονεικοϋσι πολύ. "Οταν άναγινώ- 
σκιοσι, μετά τδ γεύμα τήν έφημερίδα εϊς τήν οι
κίαν, άκούω πάντοτε τδν πάππον νά λέγη «’Εμ
πρός, ιδού άκόμη μία σκηνή ! ιδού οΰτος ζητεί έριδα 
μ ε τ ’ εκείνου ! θά ελθωσιν εϊς χεΐρας ημέραν Ttva. 
Ούτως διεξάγουσι τάς υποθέσεις τού τοϋ τόπου;»  

Καί ολοι οι παρόντες τώ λέγουσιν δτι έχει δίκαιον.

("Επεταιτο τέλος.)

II ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΙΙΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ

( B E L L A  S T R O Z Z I )

ΕΚ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ

—  Φλ(ύρεντία ! Φλωρεντία! παρασκεύασον τά 
έκ μετάξης υφάσματα σου, έρχόμεθα ν’ άγοράσω- 
μεν αυτά διά τών λογχών ήμών.

Ά λ λ  έν ώ στρατδς άχαλίνωτος καί ευτυχώς 
πολύ ολιγάριθμος άπήγγειλε πάσας τάς άπειλας  
ταύτας τής διαρπαγής, ή Φλωρεντία ένέγραφεν 
εις πάσας τάς γωνίας τών δδών τδ υπερήφανον τούτο 
σύνθημα' «π τω χο ί ,  & JJ ' έ.Ιεύθεροι !»

Καί άναμφιβόλως ή δημοκρατία τής Φλωρεντίας 
δυσκόλως μεν εδύνατο ν’ άντισταθη πρδς τδν Κάρο
λον τδν Ε'. άλλ’ ήτο ώχυροτάτη, [έχουσα πυρο
βολικόν φοβίοδν κατά τήν εποχήν εκείνην, άπειρους 
προμήθειας καί φρούρια, ώς τής Πίσης, τής Λιβόρνου, 
τής Empoli, τής Prato, τή; Pjistoa, τής Volterra, 
καί άλλοιν' έχουσα άκροπόλεις άναρίθμους και κα
λώς ώχυρωμένας καί 1 6 ,0 0 0  στρατιωτών, τών μέν 

;ένων, τών δέ εγχωρίων άποτελούντων μέρος τής 

πολιτοφυλακής, τών πάντων γενναιοτάτων, ευπει-  
θεστά των καί θεομοτάτων, εδύνατο νά παρατείνη 
επί πολύ τήν άμυναν. Καί δ μέν λαδς έπίστευε μά
λιστα δτι εδύνατο νά νίκήση, άλλ’ οί άρχηγοί δυ
στυχώς δέν είχον τόσον μεγάλας τάς ελπίδας.

Ό  Μαλατέστας μάλιστα, εχων τήν διοίκησιν 
ολων τών φρουρίων τής πόλεως, έδυσπίστει πρδς 

τους πολιτοφύλακας' οί ίταλοί ιστορικοί κατηγοροί-  
σιν αυτού δικαίως, διότι κρυφίως ένήργει υπέρ τού 

Κλημεντος Ζ'.  Βέβαιον δέ είνε τούτο, δτι δέν έδυ-

νήθη ή δέν ήθέλησε νά έπωφεληθή έκ τής άφοσιώ- 
σεως καί τοϋ πατριωτισμού τών Φλωρεντίνων. Οσά
κις συνήνου νά χρησιμοποιήση τήν εύπειθειαν των 
κατώρθωσεν, ώστε πράγματι ν’ άποτυγχάνωσιν οίκ- 

τρώς οι παλαιοί τών Ισπανών στρατοί καί αί υπο 
τάς διαταγάς τοϋ πρίγκηπος τής Orange δυνάμεις 

τοϋ πάπα. Ό  στρατηγός οΟτος είχεν υπδ τάς δια- 
ταγάς του σ τ ρ α τ ό ν ,  άνευ πολλής πειθαρχίας και 
ανεπαρκές φέροντ* πυροβολικόν. Άνηρχετο δε δ 
στρατδς μέχρι τών 3 0 .0 0 0 ,  δύναμι; λίαν άνεπαρ- 
κής ΐνα περιβάλλη δλον τής Φλωρεντίας τδν περί
βολον. Ό  πρίγκιψ τής Orange έστησε τδ στρατό- 
πεδόν του έπί τών κορυφών τού Ginimonte, δθεν 

μ ε τ ’ δλίγον διηύθυνε πάσα; τάς προσβολάς του.
Ό  άγων δεν έβράδυνε ν’ άρχίση καί τδ τηλεβό-  

λον νά ήχήση διευθυνόμενον τώ δντι κατα τοΰ 
αγίου Μινάτου, ώς προεΐδεν δ Μιχαήλ Ά γ γ ε 
λος. Ευτυχώς δμως τδ μέν πυροβολικόν δέν έκέ- 
κτητο τήν τρομεράν δύναμιν, fa  σήμερον γνωρί- 
ζομεν δτι εχει' δ δέ Μιχαήλ Ά γγ ελ ο ς  έν ολίγαις 
ήμέοαις είχεν ιδιαζόντως αυξήσει τά αμυντικά 
μέσα τοϋ προσβαλλομένου μέρους. Ειχε στήσει 
έπί τοΰ δώματος τοΰ κωδωνοστασίου τοΰ αγίου Μι- 
νάτου μικρόν τηλεβόλον, δπερ καίτοι μικροτατον, 
καλώς δμω; χειριζόμενον υπό έμπειρου πυροβολητοΰ, 
8ν δ λαδς τής Φλωρεντίας έκάλει Λ ν χ ο ν ,  Ιπροξένει 
μεγάλας ζημίας εϊς τούς Ισπανούς. Ό  Μιχαήλ Αγ
γελος, ΐ ν α  προστατεύση τό κοίδωνοστάσιον τοΰτο 
άπό τών βλημμάτων, έκάλυψε τό έκτιθέμενον μέ

ρος είς τό πΰρ διά σφαιρών έξ έρίου ήρτημένο>ν έκ 
ταινιών. Αί έξ έρίου αυται σφαΐραι έξεμηδένιζον τήν 
βλάβην τών ερυθρών σφαιρών καί έξετέλεσαν τοσον 

καλώς τό έργον των, ώστε τδ κωόωνοστάσιον προε-

φυλάφθη έντελνώς.
Τήν εσπέραν, δτε αί προσβολαί τών εχθρών επαυ- 

ον, οί δέ Φλωρεντινοί δέν έκαμον εξόδους, δ Μι
χαήλ Ά γγ ελ ο ς  έπανήρχετο είς Φλωρεντίαν περίλυ

πος. Λησμονών έπί τινα στιγμήν τήν άθλίαν τής 
πατρίδος του κατάστασιν, έλάμβανε τήν αθάνατον 

αυτού γλυφίδα. Άφικνεΐτο είς τήν ατραπόν Cantl-  
n e lle ,  είσήρχετο εϊς τήν Ν έ α ν  Sacristie πλήρη 
τών έργων του καί έκεΐ εδρισκε τά θαυμάσια έμεινα 
αγάλματα , έργα τής μεγαλοφυίας του, ατινα ο χρό
νος έπεφύλαξεν ήμΐν καί έμελλον νά κοομώσι τδν 
τάφον τών Μεδίκων, οΐτινες παρήγγειλαν αύτά. Τών 
αγαλμάτων τούτων τά μέν ήσαν ήδη έςειργασμένα, 
τά  δέ μ ό λ ι ς  έξήρχοντο έκ τοΰ μαρμάρου. Τήν κεφα
λήν έχων κεκαλυμμένην διά περικεφαλαίας αντανα

κλαστικής, fa  εΐχεν επινοήσει διά νά φωτίζη τήν 
χεΐρά του, είργάζετο' καί τήν πρωίαν πολλάκις ευ- 
ρισκον αυτόν εχοντα τήν γλυφίδα και την σφΰραν 
έν τη χε'.ρί. Τότε έξήρχετο ρίπτων τελευταΐον βλέμ
μα έπί τά άριστουργήματα εκείνα, τά δποΐα ονομά

ζονται Λ α υ ρ έ ν τ ιο ς  xa i  Ίο ύ Λ ιο ς  έχ Μ εδ ιχ ω ν ,  ή

Η μ έ ρ α ,  ή Ν ύ £ ,  τό  Λυχόψ ω ς xa i ή Ή ώ ς .
Κατά τινα τών ώρών έκείνων τής ησυχίας, έν τή 

Νέα Sacristie, έπί τοΰ στυλοβάτου τοΰ άγάλματος  
τής Ν υ χ τ ό c εύρέ ποτε τούς θαυμαστούς τούτους 

στίχους, ους δ Strezzi ειχε χαράξει

"Π Νύξ, οϋ τί,ς ένδόξοο γλυφίδος θαΟμα·
έκτω ν  κόλπων τ?ί; ίίλης άγγελος σ’ έςηγαγεν.
Ί δ έ  οποία  αμέριμνος ολ ιγωρία! Zf, και κο ιμάτα ι.  

Έγέρβτ,τ ι,  διαβάτα, θά σοί όμιλήσ^.

δ Μιχαΐιλ Ά γ γ ελ ο ς  έθεώρησεν έπί τινα στιγμήν τό 
θειον άγαλμα, δπερ δ σίδηρος τοΰ έχθροΰ έμελλε 
ίσως νά θραύση καί λαμβάνων μολυβόοκονδυλον 
άπήντησε τώ Strozzi έν ονόματι τής Ν υ χ τ ύ ς

Γλυκύ ρο ι  εΐνε νά κοιμΟίμα'., νά εΤμαι μάρμαρον
[χωρίς ζωίίς

Έ ν  το ΐς  καιροΐς τούτοις  xf\', δυστυχίας,  τοϋ
[ονείδους και τής επιβουλής.

Λιά τ ι  νά ζ&, θ ιω μένη  τά δεινά της πατρίδος ;
"Αφες μοι τόν ‘ύπνον μοο, μοί εΤνε προσφιλή;. . .

[ Ό μ ίλ ε ι  ήσύχω ς.

Ό τ ε  έπιστρέφων έκ τοΰ άγίου Μινάτου δέν έβά- 

διζεν είς τήν Νέαν Sacristie !ή εϊς τά παλαιά ανά
κτορα, δπου ήδρευε τό συμβούλιον τής άμύνης, ού 

άπετέλει μέρος, έκεΐνος 8ν ή Ι τ α λ ία  εδύνατο νά 
ίνομάση τόν έ’ξοχον  τ ε χ ν ί τ η ν ,  διότι ώνόμασε τόν 
Δάντην τδν έ ζο χ ο ν  πο ιη τήν ,  έπορεύετο ν άναπαυθή 
είς τ ’ ανάκτορα τοΰ Strozzi. Ή γά π α  τήν οικογέ
νειαν ταύτην' τά τέκνα, δυνάμενα νά φέρωσι τά 
δπλα, ήσαν άτρόμτ,τα καί χαρίεντα, αί δε σκηναι 
τ ή ς π ο λ ι ο ρ κ ί α ς  δέν είχον διόλου επισκιάσει το λεπτόν  

καί θελκτικόν πνεΰμα τού πατρός των, άλλ ή 
Bella πρό παντός εΐλκυε τόν Μιχαήλ Ά γ γ ελ ο ν .  
Ά μ α  έρχόμενον ή ώραία νεάνις υπεδέχετο πρου- 
παντώσα μετά σοβαρότητος πλήρους σεβασμοΰ και

έχαιρεν άκούουσα αύτοΰ.
* Ή γάπα νά έρωτά αυτόν περί τών πρώτων έτων 

αυτού, περί τού ταραχώδους και ένδοξου αύτοΰ βίου. 
Ουτος δ’ άμέσως εύγενώς διηγείτο τάς παρελθούσας 

ήμέρας άπό τοΰ λίκνου του, τήν πτωχείαν τής οίκογε

νείας του, πώς έγεννήθη έν Arezzo τώ 1 4 7 5 ,  πώς 
έδόθη έν Settihuano είς τήν γυναίκα λιθοξόου, ινα 

θηλάζηται παρ’ αύτής. — ’Οφείλω, έλεγεν, εις τον



καθαρόν τοΰ A rezzo άέρα δ ,τ ι  (δανικόν δύναμαι 

να έχω εν τώ  πνεύ μ α τ ι’ και εις τ δ γ ά λ α ,  δπερ έθή- 
λασα, το σιρυρ'.ον καί τά ;  γλυφίδας, τάς δ,τοίας 

μεταχειρ ίζομαι διά νά κατασκευάζω τάς εικόνας.
Με τα τρυφερού σεβασμού ύ μ ίλ ε ι  περί Λαυοεντίου 

τού έκ τών Μεδίκων καί τού π ά π α  ’Ιουλίου τού Β'. 
δστις είχε βίαιον τδν χαρακτήρα καί ήτο κ α τα λ λ η 
λότερος νά φέρη τδ ξίφος ή τδν δακτύλων τού ΓΙέ 
τρου, αλλα τδ πνεΰμα αυτοΰ ητο ομοιον πρδς τδ 
εαυτού. Διηγείτο είς τδ  ώραΐον καί θελκτικόν τέκνον 
τάς αθλιότητας καί τάς  εύφροσύνας τής ύπάρξεως 

μεγάλου τεχν ίτου  και τας  μεμονωμένας αγρυπνίας.
Δ’.ά τ ί ,  ήρώτησεν αύτδν έσπέραν τινά ή Bella 

ερυθοιώσα, διά τ ι ,  υμείς, οίτινες έχετε  τήν  καρδίαν 
τόσον υψηλήν καί τόσον αγαθήν, δέν έλάβετε σύν
τροφον ;

Εκλινε τη^ κεφκλην και εμεινενεπι τινα στιγμήν 

βυθισμένος έν ταΐς σκέψεσιν αυτού, έπειτα  υψών τδ 

μετωπον μετα  λεπτού μειδ ιάματος έπίτών χε ιλέων’
—  ΙΙαρατήρησόν με, Bella, είπεν’ άπδ τής ημέ

ρας, καθ’ $ν προσβολή μανιώδους ζηλοτυπίας, καθ’ 

8ν χρόνον συνειργαζόμεθα έν τώ παρεκιλησίω  τών 
Biancacci,  ο lo r r ig n a n o  μέ κατέστησε δύσμορφον 
συντρίψας τήν ρινά μου καί έκτοτε διενοήθην, δτι 
δέν μοι συνέφερε νά διατηρώ έλπίδας έρωτικάς/...

Επειδή η Bella διά τής κεφαλής έποίησεν ση- 
μεΐον άπαρνήσεως, δ Μιχαήλ Ά γ γ ε λ ο ς  ΐπανέλαβε 
δ ι ’ υφους σοβαρωτέρου.

Παρεδεδομένος δλως εις τήν έργασίαν δέν 
έσκέφθην περί άλλου η περί αύτής’ εσχον ώς αξίωμα 

τδ  τών Hulz, παλαιών διδασκάλων |τής ’Αλσατίας 
N it L ie b e r  d ie  K u n s t  (ή τέχνη  έγένετο δ έρως μου). 
Ουτω δε όιήλθον αί ήμέραι μου ένπυρετώδει έρη 
μ ία  και δεν εχω αλλα τέκνα ή τά  έκ μαρμάρου καί 
λίθου.

’Επειδή άπήγγελλε  τάς τελευτα ίας  ταύτας λέξει; 
μετά  άταράχου μ ελαγχολ ίας ,  η Bella λαβοΰσχ τή» 

χεΐρα αυτού καί προσαγαγούσα αΰτήν είς τά  χ ε ί 
λη της είπεν.

Μιχαήλ Α γγελε ! Οσω εύγενής καί άν είναι 
γυνή τ ις  δ ιά  τήν γέννησιν καί τήν καλλονήν α υ τ ή ; ,  
ευτυχής θ.ά ητο έ*είνη, ητις ήθελε σε αγαπήσει '  
δσον δ ’ άφορα είς τά  έκ μαρμάρου καί λίθου τέκνα, 
περί ών ουιλε ΐτε ,  τα ΰ τα  θά εχωσιν έπί τών έκσαρ- 

κος και α ίματος το ένόοζον τή ;  άθανασίας'προνόμιον
Είθε ό προστάτης τή; Φλωρενίτας άγιος ’Ιωάν

νης ν’ άκούση τής εύχής σου, Bella, καί μετά  τών 

έργων μου νά σώσιρ τάριστουργήματα τής προσφι

λούς πόλεως, ήτις είνε υπδ τήν άγίαν αύτοΰ πρ°σ- 
τ α σ ία ν !

Νύκτα τινα μετα  ρ.ακραν έν τώ  συμβουλίω τής  
άμύνης συνεδρίασιν ό Μιχαήλ Ά γ γ ε λ ο ς  έστη πρδ 
τού κωδωνοστασίου, καί παρετήρει τδ Οαυμάσιον 
οικοδόμημα *τδ υπο τοϋ Giotto έγερθέν, οπερ έ- 
φώτιζεν ή σελήνη δ ι ’ άργυροειδούς φωτός' έθεώ- 
ρει τδ  αριστούργημά του, δπερ δέν ώχρίασε παρά 
τδν δόμον, 8ν δ Brunelleschi έθ/ικεν έπί τής 
Santa Maria del l·iora, δτ-  αμέσως είδεν ήρεμα 

άνοιγομέν/,ν θύραν π λ α γ ίω ;  τής έκκλησίας "-αυτής 
καί έξερχομένας τρεις γυναίκας έπιμελώς πεοιβε- 

βλημένας κ α λ ύ π τρ α ; .  « Ιδού  Φλο^ρεντΐναι γυναίκες, 
έσκέφθτ;, λιαν ευλαβείς’ >.αί ακολουθών διά τοζ> 

βλέμματος τά  βήμ ατά  τω ν ,  «Αί δύο προσέθη- 
«κεν, έχουσιν άναμφιβόλως ν .·  «ύτήν ήλικίαν, 

«αλλ η τρ ίτη ,  η μεταξύ αύτών βαδίζουσα, έχει 
«τό τε σχήμα καί βάδισμα τής θεάς τής νεότη- 
«τος έκτος τής Bella δεν έπίστευον, δτι  ύπήρχεν 

«έν Φλωρεντία γυνή τηλικοϋτον εχουσα τδ άνάστη- 
«μα καί έψιθΰρισε' \ ’ora incessu  fpatuit Dea..»  

To σύμπλεγμα  έξηφανίσθη άμέσω; καί δ Μιχαήλ- 
Αγγελος ήρξατο πάλιν θαυμάζων τήν Caaipaaille ,  

οτε Φλωρεντινό; τις πλησιάσας είπεν αύτώ, άφοϋ 
πρώτον έχαφέτισεν  αύτδν μετά  σεβασμού:

c Καίτοι ουτε ή ώρα ούτε δ τόπος εινε’κατάλληλος 
έπιτρέψατέ μοι νά έπωφεληθώ έκ τή ; περιστάσεως 
ν’ αποτείνω ύμϊν, Κύριε Μιχαήλ Ά γ γ ε λ ε ,  τ ά ;  τ α -  
πεινοτάτας εύχαριστήσει; μου’ όνομάζομαι Φ ραγ

κίσκος Φερρούκης καί έπειδή έπληροφόρησαν ήμας, 
δτι έν μια: τών τελευταίων έξόδων έξετέλεσα δεόν

τως τδ καθήκόν μου, προστιθίντες έν τώ  συμβουλίω 
τής άμύνης τήν γνώμην ήμών πρδς τήν γνώμην 
άλλων ήθελήσ ατε εύμινώς νά μ ’ έκλέξητε γενικδν 

έπ ιμελητήν τοϋ πολέμου έν Empoli.  Et μι δέ ύμϊν 
τόσω μάλλον ευγνώμων, καθ’ δσον είσθε συνδεδεαέ- 
νο; μετά  τών Strozzi καί Malatesta, ών ουδέτερο; 

μέ ά γ χ π α '  δ μέν Strozzi, διότι δέν μ ’ εύρεν έκ πολύ 
καλής οίκογενείας, ώστε νά μοι δώση τήνχε ΐρα  τής 
θυγατρός του Bella’ δ δέ Malatesta, διότι  γνωρίζει, 
δτι ούδεμίαν έχω  πρδς αύτδν πεποίθησιν καί διότι 
έσκωψα αύτδν διά τδν όποιον φέρει πίλον.^ ’Εν τη  
καρδία πρέπει νά φέρη τις τήν λέξιν iJ ev O f^ ia r  !

*) 2. Μ. Διά τοΟ βαοίσματο; έφάνη αληθή; θεά.
*) Ό  M ala tes ta  Ιφερεν έπί τοΰ π ίλου του τήν λέζιν 

Libcrt6 (ελευθερία),


