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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΊ

Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α .

ΦΙΑΟΣΟΦΙΚΙΙ ΚΑΙ Θ ΡΠ ΣΚΕΤΤΙΚΗ  ΚΑΤΛ- 
2Τ Α Σ ΙΖ  ΤΗΣ ΓΕΡΜ ΑΝΙΑΣ.

(Σι;μ. τή ί  R evue ljritailif|ne. Eis τη ν  π αρούσα ν  τ>"5 IV·ρμανία% 
κ α τά σ τα σ ιν  η "κ θζσ ΐϊ α ΐ τ η  μ ά { ίφ ά νη  π (μ κ ρ·γοτά τη . Mas φ σ ΐ -  
ν<ται oe παράδοξοι*  ττως (Sin απ α ντά τα ι f i i  α ίτ ι )ν  τ ο  όνομα  
roO Μοίλΐ ρου (M flclller), τοΰ αναμφισβήτητων μεγίστου  θ ίο» 
λόγου rfjt Eipaiirijs μιτά τ ο ν  Β ο σ ο υ ίτυ ν ·  I f  2  ν  μ  β  α \  ι κ η 
και ή 'Α θ α ν α σ ί α  το υ  <Ιμαι α ρ ισ το υ ρ γ ή μ α τα  9 α υμ α σβ< ντα  (ΐ% 

τη ν  Γ(ρμαι/ίαν). «

Ή  νέα Γερμανία ε-τταυσε σχεδόν ττλέον νά 3εα>ρηται 
ώς αίνιγμα ek τους Χοιιτούς Χάους τής Ευρώπης, καί ει
κοσαετής εΙρήνη τταρέσγε καί ευκαιρίαν και μέσα είς τού·.·, 
3ε\ήσαντας νά ΰιεισ&ύσωσι Ειά των σκοτεινών νεφελών 
και τών μυστηρίων, τά όττοΐα την ττεριεκάλυτηοΐ', και its 
τα όττοΐα o\iyιστοί μόνον έπεχειρίζοντο να έμβαθύνωσιν 
άλλοτε. Δραστήριον βεβαίως yσθάνθησαν τον ττόβον τοΰ 
γινώσκειν και τον έρωτα της καθαρας επιστήμης οσυι 
κατά τά 1802 έτόλμησαν ν άφήσωσιν την όμιχΧώΰη καί,

;·>■)*



340 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ

σκοτεινήν ατμόσφαιραν, ητις είναι κεχυμένη περι τής Γερ
μανίας τά είδωΧα· διότι, επί πολύ εμενον ώϊ έκθαμβοι ί) 
Γαλλία, ή 'Αγγλία, και ή ’Ιταλία ενώπιον τού 'Εμμα
νουήλ, Κ,άντου, τον όποιον επεκάλεσαν ‘ 'μυστηριώδη, „  και 
ενώπιον του Γέτου, τον όποιον ώνόμασαν “  τον περιπα
θή. ,, Και η μεν Γαλλία είρωνεύετο και τούς δύω· ή δΐ 
Αγγλία, έμβριθεςέρα τον χαρακτήρα, ώμολόγει την άγνοι
αν της. Ά λλα κατ' ολίγον τά ιερογλυφικά τής Γερμανι
κής φιλοσοφίας έξηγήθησαν, τά μεγάλα τής Γερμανίας ονό
ματα έπαυσαν θεωρούμενα ώς’κομήται ακαταμέτρητου τρο~ 
χίας καί αγνώμων κινήσεων, και τά συστήματα των έννοή- 
θησαν και άνελύθησαν και άπέδόθη εις αυτά μέρος 
■επαίνου καί μέρος ψόγου.

Ούτως η ποίησις, ή μυθιστορία, 'το δράμα, αυτή αχό μη 
ή 'φιλοσοφία των Γερμανών εγένοντο κατά το μάλλον καί 
?}ττον προσιτά εις την λοιπήν Ευρώπην εξ εναντίας ή θεο
λογία. των εμεινεν ακόμη εις σκότη κεκαλυμμένη, διότι τής 
παραδόξου Γερμανικής φιλολογίας αΰτη κατέχει το παρα- 
δοξότατον και ΰψηλότατον μέρος' συγκεχυμέναι φωναι, 
« 9  τοΰ Βαβυλωνίου πύργου, εξέρχονται απ' αυτήν, γιγαν- 
τιαϊαι σκιαΐ πλανώνται εις το ζοφερόν χάος ιης, καί ό 
προσερχό μένος εις αυτήν φαντάζεται ντι εισέρχεται εις 
τάς Καυκασίας ερήμους, οπού οίμόζει δεσμότης ό Προμυ~ 
βεύς υπό την ςυγηράν χεϊρα τοΰ πατρός των θεών φρι- 
κτόν καί ξένον τό θέαμα τής σφαίρας ταύτης, δπου νέφη 
κιλυνδοΰνται επι νεφών, τυχαία συμπτώματα φωτός διαποι- 
κίλουν τό μέλαν σκότος μέ ςιλπνάς και άνεξηγήτους ει
κόνας, νέφη και εικόνες κινούνται, άλλ’ αί μυστηριώδεις 
κινήσεις των δεν είναι κατάληπταί, και ό θεώμενος καταρα- 
ται την ξηράν ταύτην γην, τον άνήλιον αυτόν ονραιόν. 
Σπανίως και που Νοβαλίς τις, λευκόπτερος αετός ή πε
ριστερά, τείνει τάς πτέρυγας επί τής σκοτίας καί μεγαλο- 
πρεπώς έπιπλανάται ώς φαεινόν φάντασμα· όσα. λαμπρό
τερα η πτήσις του, οσιυ τό κάλλος του 3ελκτικότερον, 
τοσούτφ παραδοξώτερον ότι κατοικεί τον δαίδαλον τούτον



ματαίων συςημάτων, κα\ θεωριών ψιλών πάσης ύλης. 
Δία τούς "Αγγλους ημάς, τούς ταχαίως όδοιπορούντας, κ 
επιθυμούνται νά γνωρίζω μεν -πάντοτε -πού βαδίζομεν, το 
κλίμα τούτο δεν εχει θέλγητρα. Τί το κέρδος αν ακολου
θήσω μεν τον Κάντιον μέχρι των αδύτων τής άναλύσεως , 
μέχρι των άπεράντων συνδιασμών τής σκέψεως; τί ώφε- 
Χούμεθα αν μελετήσω μεν τόν'Ερδέρον, τον όποιον διαφλέγει 
διάπυρος φιλανθρωπία ενθουσιασμός; ουδέ έννοούμεν πώς 
V πλατωνική τού Σλεϊερμαχέρου περπάθεια, ή βαθεία τού 
Γεσηνίου περί την εβραϊκήν ττολυμάθεια, και ή σοβαρά· 
τοΰ Βεγεσνεϊδέρου λογκίή ενισχύουν την ηθικήν δύναμίν 
μας, και πώς στηρίζουν τά κΧονούμενα βήματά μας είς την 
τρίβον τού βίου.

Αύτοι εξ εναντίας εν άγνοια καί άκουσίως υποσκάπτουν 
.αντί να στερεώσωσι τάς βάσεις τού Χριστιανισμού."Οσον 
παράδοξος και άν φαίνηται ή πρότασις αύτη, είναι όμως 
βέβαια, καϊ είναι άναμφισβήτητον δτι τό ευσεβές, το 
σκεπτικόν, τό περιπαθές τούτο έθνος εβλαψε περισσότε
ρον τον Χριστιανισμόν, καί συνετέλεσεν είς το νά διαδω στ/ 
την θρησκευτικήν αδιαφορίαν ποΧύ περισσότερον από 
τούς Γάλλους μέ οΧην την κουφότητα καϊ την ειρωνείαν 
των. Και ό λόγος είναι δτι οι Γερμανοί ττεριήψαν άμφι- 
βολίαν είς τά πρώτιςα συστατικά τής Χριστιανικής πί- 
στεοις, και τοΰτο δχι διότι τά περιεφρόνονν, άλλα διότι 
κατήντησαν νά τά μηδενίσωσι και νά τά έξαλείψωσιν εν
τελώς μέχρι τέλους διά τής λεπτολόγου των άναλύσεως. 
Τό χωνιτήριον των άκριβολόγων τούτων χημικών εξατ
μίζει τά πάντα, μεταβάλλει, τά πάντα είς καπνόν, είς 
άναθυμίασιν, είς φαινόμενον, είς μηδέν· Δεν καταστρέφουν 
ομοίως την πίστιν έφ' ής ή ιστορία κατήΧθβ προς ημάς 
διΛ τών αιώνων, και δεν ύποσείονν ομοίως τά θεμέλια 
οΧων τών πεπειθήσεών μας;

Περίεργος είναι ό τρόπος, καθ' ον ό Γερμανός θεολόγος 
θεωρεί τό εύαγγέλιον. Κατ' αυτόν ή ιερά βίβλος περιέχει 
μύθον, αλληγορίας εποποιίαν, καϊ τό θαύμα εξηγείται ύς
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φαινόμενον φυσικόν ή ώς συμβολήν. Κατ’ αΰτυν Χριστια
νός είναι 6 παραδεχόμενος την θείαν ιδέαν της ανθρώπινης 
εντελείας, της όποιας τύπος μΐν είναι άναμφισβητήτως 
ό Μεσσίας. αλλά και ό Πλάτων ήτον ευαγγελιστής. Ή  
Γερμανία αυτή ητις μάς κατέστησε δισπίστους προς τον 
'Ομηρον, προσπαθεί νά μας καταστήση δισπιστούς πρός 
την 'γραφήν, και διδάζαιτα την Ευρώπην ότι δεν υπάρχει, 
Ίλιάς και "Οδύσσεια, άλλα δημοτικά μόνον άσματα τοΰ 
Ο'μήρου οτι υπάρχουν, διδάσκει σήρερον περι εποποιίας 
Μωσαϊκής, περί διηγημάτων Μωσαϊκών, περι μύθου Μ ω
σαϊκού. Έ π ϊ των κεφαλών μα,ς.ττλανα άμορφον Φάντασμα 
χριστιανικής άΧληγορίας, τής πίστεως την στερεότητα 
καταστρέάουσα, και ή θρησκεία- σνγκαταστρέφεται μετ’ 
αν τής. *Ηρχισαν ήδη και οι Γερμανοί νά σνιαισθάινωνται 
την κατάσταχτιν ταύτην τοΰ τοπου των, και ό περίφημις 
Οΰόλφ'γάγγος Μένζελ επιπλήττει εις την φ ιλ  ο λ ο y  ι· 
κ ή ν τ ο υ  ε φ η μ ε ρ ί δ α  τους περι την ίζψρ)σιν ασχο
λούμενους τής Γραφής, ότι ολίγον φέρουσι σέβας προς 
τό ιστορικόν αυτής μέρος. Παρατηρεί δέ ό κριτικώτατος 
και περινούστατος οντος σι^ραφεύς και την παρακμήν 
τής θρησκευτικής πίςεως εις τήν Γερμανίαν.

Ο χριστιανισμός, λέyeι, φαίνεται εις την αν τήν <h ■ 
ρίσκόμειος στάσιν σήμερον, εις ην ή ειδωλολατρία εΰρί- 
σκετο επι τού Άδριανού, ότε όλοι οι θεο'ι υλων των 
eth'ibv σννέρμοον πανταχόθεν είς 'Ρώμην, και ή 'Ρώμη 
τούς έδέχετο όλονς· ασμένως. Τότε Trcpiepytia αλλ’ όχι 
και εύσεβεία κινούμενοι οι πολυπληθείς κάτοικοι τής 
πρωτευοίσης τοΰ κόσμου συνέρ'ρεον περί- τά δίσμορφα 
εϊδωλα τής ΑΙ^'ύπτου και τής Ασσυρίας, και εκλινον ε
νώπιον αυτών γόνυ. ’Ομοίως και οί σήμερον τής Γερμανίας 
χριστιανοί , διστάζοντες ή άδιαφοροΰντεc ώς προς τήν 
χριςιανικήν ομολογίαν τήν όποιαν πρέπει νά παραδεχθούν, 
τάς παραδέχονται όλας κατά, τό φαινόμενον. Συγχέονται 
τά μάλλον αντίθετα χρώματα, οί καθολικοί βαδίζουν τήν 
όύον τών φώτων και τής προόδου, παραδέχονται άρχάς



λογικός, μετριοπαθείς και ειρηνικός ά,ς οι διαμαρτυρού- 
μενοι· αύτυ'ι πάλιν υποπτεύονται ήδη οτι προέβησαν επέ
κεινα τον δέοντος, οπισθοδρομούν, δισπιστούν προς την 
ατομικήν κρίσιν, ήτις ήτον τής πεπειθήσεώ-, των ή μόνη 
βάοις, και κατ' ολίγον προσέρχονται άπροσποιήτως πλέον 
προς τύπους και ιδέας μάλλον καθολικός. Αί μεταξύ 
Λ ο υ θ η ρ ι α ν ή ς  κοινωνίας και κοινωνίας α ν α μ ο ρ φ ω 
τ ώ ν  διάφορα έλησμονήθη παντάπασιν, καϊ τάγμα όλό- 
κληρον δια μαρτυρουμένων τής 'Άρκτον εισέβαλε μεταξύ 
τών καθολικών τής Μεσημβρίας, ψίεταξύ των καθολικών 
άφ' έτέρον υπάρχει σύστημα Αληθών διαμαρτιρουμένων, 
το των’καταδικαζόντων την άγαμίαν (les Cnti-c elibaian'f ?). 
Τί είναι όλαι αί ε’πικρατονσαι αΐιται εις την Γερμανίαν 
φιλοσοφίαι, αί άλλοτε μεν συννπάρχονσαι, άλλοτε δέ 
άλλήλας διαδεχόμεναι, και μέ μεγίστην εύκυμψίαν προς 
πάσαν όποιαν δήποτε θρησκείαν προσαρμοζόμεναι·, Έν 
μέσω τον χάους τούτου οι πλειστοι μένουοιν αδιάφοροι 
θεαταί, φρονούντες ότι ούτε κέρδους ς'λττις οΰτε φόβου 
ζημία δεν υπάρχει προς ούδέν των δύω μερών.

Ή  φυρικ,η τών επιγείων πραγμάτων άνάπτνζίΐ επιφέρει 
άδιάκοπον καί συνεχή μεταβολήν τής μορφές, τής εκτά- 
σεως, τής άξίας των. Τό παν είναι παλιγγενεσία διηνεκής’ 
ό δεσποτισμός γέννα την ελευθερίαν «αί η ελευθερία τον 
δεσποτισμόν. Ή  Γαλλική έπανάστασις, τής άιθρωπίννς 
ελευθερίας τό νευρωδέστερον ’ βλάςημα , καταπιίγει την  
έλενθερίαν καταχρώμενον αυτής. Ιδού. και ό yi’^ τής 
Γερμανίας σκεπτικισμός. Είναι αυτή ή θρησκεία τής 
δ ιαμα.ρτυ ρήσεως, άφ' οδ τά άνθη της επεσαν καί εφύη 6 
σπόρος της, είναι τό έσχατον πέρας τής Λουθηρανής δια. 
μαρτυρήσεως. Καί με τούτο δεν αΐνιττόαεθα οτι ό μέγας 
εκείνος αναμορφωτής ήθελε διά τών μεταβολών του νά 
προοδοποιήση έποχήν άθρησκον, εποχήν αρνουμίνην είς 
την γραφήν πάσαν θείαν δύναμιν. ”Ο χι! άλλ’ ή ιίρχή 
αυτή τής διαμαρτυρήσεων, ή ατομική κρίσις είς ούδ>μίαν 
εκκλησιαστικήν παράδοσιν στηριζομένη, ήτον επόμενον νά  
■ναράξu ο,τι —αρήγαγε.
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Εις τήν Ευρώπην σήμερον, άπό τά σύνορα τής 'Ρωσσίας 
μέχρι· των παραλίων τής 'Αφρικής, εϊμεθα όλοι διαμαρ- 
τυρούμενοι, καί μόνον άπροικοι τινες φυλλαΐ της Ισπανίας 
και ’Ιταλίας (1) εξαιρούνται της επιδημίας. "Ολοι χρίνομεν 
κ έπικρίνομεν, υπερπηδήσαντες τοΰ σεβασμού τον φραγ
μόν' καί ό ευσεβέστερος μεταξύ ημών παραδέχεται τον 
κανόνα της ατομικής κρίσεως, ητις πολλάκις συνώνυμε! μέ 
φαντασίαν, Ιδιοτροπίαν, παραφροσύνην ατομικήν. Ούτως 
ΰποσκαφείσα διά της διαμαρτυρήσεων ή γενική εκκλησία, 
κατένεσε, και άντ augής άνέστη η εκκλησία έκαστου εις 
τήν σκέψιν έκαστου. Αί παραδόσεις και αί πηγάι δέν 
ακούονται πλέον αί συγκεχυμέναι φωναΐ τον πύργου της 
Βαβυλώνος ήσαν όλιγώτεραι, και ηττον τεταραγμέναι από 
τάς .φωνάς των αιρέσεων τών διαμαρτνρουμένων. Το δί 
δημόσιον παρακαθήμενον θεωρεί τούς διαπληκτιζομένους 
αντιπάλους, τέρπεται διά τήν έπιδεξιότητά των, κ επικρο
τεί, δραματικώς συγκινούμενον, εις τάς ήττας -ή νίκας των.-

Τοιαύτη είναι ι) αληθής στάσις της θρησκείας τώy δια· 
μαρτνρουμένων εις Γερμανίαν. Ή  δ’ Α γγλία διέφυγε τούς 
κινδύνους τούτους, κατασκενασαμένη δί έαυτήν Ιδιαί
τερόν τινα καθολικισμόν, διατηρήσαντα το σέβας προς 
τάς πη'/άς και τάς παραδόσεις, και ή Άγγλικανική 
ΐκκλησία ανέβαλε τής κοινωνίας της δλους όσοι ηθέλησαν 
ν' ανεγείρωσιν ιδιαιτέρους ναΐσκους προς ιδίαν των 
τ  tpijriv.

Το άνβρώτινον πνεύμα, όταν καταληφθή από πυρετόν 
φιλελευθερίας, καταχράται τάς λέξεις ταντας, παραφέρε- 
ται, καί τοσούτφ μάλλον μαίνεται, οσω ζητεί τις νά το 
περιστείλρ. Διά τούτο προκριτώτερον είναι νά παραχωρή· 
ται εις αύτό εκτασίς τις, καί τις ανεξαρτησία, στρεφόμενη 
ίντός σεμνόν και εμφρονος κύκλου, παρά m περιορίζηται 
εις δουλείαν ανυπόφοροι·, τής όποιας θρανον τον ζυγόν εκ
τραχηλίζεται μέχρί τέλους. Μάτην έκαστη των κοινωνιών

(1) Κ«1 ή 'KUif.
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τών διαμαρτυρουμένων έξεσφενδόνισε δογματικόν κατά τών 
συνάδελφων της ανάθεμα. Μάτην περιποιούμενοι εις εαυ
τούς οί διαμαρτυροΰμενοι το υποτιθέμενον άπταιστον τών 
καθολικών ήθέλησαν νά κατακρημνίσωσιν εις την αίωιίαν 
κόλασιν Άναβαπτιστάς, ’Αρμενίους, Λουθηρανούς. Α νο 
χής άρνησις άπέκρουσεν άρνησιν ανοχής, και ή μακρά αυ
τή άλληλομαχία τών Χριστιανικών δογμάτων τών δια- 
μαρτυρουμένων έκλόνισε μεγάλος το προς την θρησκείαν 
τών πολλών σέβας.

Τοιουτοτρόπως εξ αυτής της θρησκευτικής ανεξαρτησίας, 
την όποιαν είχον κηρύξει οί πρώτοι άναμορφωται, άνεβλά- 
στησε τυραννία δοξασιών αποκλειστικών, α'ίτινες εκτεινό
μενοι εκινίννευον νά καταπνίξουν την άνομόρφωσιν. Είς 
ο\ην την Ευρώπην την πρώτην τών αναμορφωτών εποχήν 
ΐιεδέχθη έποχή δογμάτων πολεμίως άντεπανιςαμένων, εποχή 
άληθονς παπισμού διαμαρτυρουμένων. Τί έκερδισεν ή δια- 
μαρτύρησις·, άντι ενός πάπα εγέννησε χιλίους πάπας. Τό 
σύστημα τής δημοκρατίας εφηρμόσθη είς την θρησκείαν, 
καϊ είναι γνωστι'/ ή ζηλότυπος όιάθεσις τής δημοκρατίας, 
κα\ τό μισός της πρός πάντα τον εχοντα διαφόρους άπό 
αύτην ίδεας περί ελευθερίας. Κατά τάς άρχάς τοΰ δεκάτου 
έβδομου αίώνος επί τής άπολύτου κυριαρχίας τοΰ ορθοδό
ξου Λουθηρανισμού, θεολόγος έφνλακίσθη είς Γερμανίαν 
διότι δΰσχυρίσθη δτι "  δεν άρκεϊ χάρις χωρίς τών έρ
γων . ” 'Άλλος εξωρίσθη ώς ένοχος διότι έκήρυξεν οτι ό 
Χριστός απίθανε δί όλους τούς άνθρώπους, και άλλος τρ ί
τος έδιώχθη άπό τό κοιμηττ/ριον διότι είπεν " ήμέτερβ 
πάτερ ” ( Unser V ater) , άντί ΙΙάπερ ημών ι Vater 
unser) . \<1λλ’ οι οπαδοί τών διαφόρων τούτων δογμάτων, 
*λινοντεϊ ύπό τον δεσποτισμόν αύτών, συνησθάνθησαν 
τέλος οτι ό ζυγός τοΰ καθολικισμού ήτον ελαφρότερος ά- 
κόμη άπό τον ζυγόν όλων τών πολυπληθών τούτων μικρών 
ειδικών καθολικισμών· και παντάπασιν άπαυδήσαντες άπα 
την αυστηρότητα τών ώρισμένων τύπων, οΐτινες περιλαμ- 
βάνονσιν έκαστον δόγμα, κατέφνγον άναγκαίως είς την
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αόριστον των συμβόλων θεωρίαν, ητις επικρατεί σήμερον 
eii τήν Γερμανίαν.

Εις τήν ^διαμαρτύρμαιν, λέγει αληθώς 6 Βοσουέτον, 
Ενυπάρχει έμφυτον άρχή δΐαλύσ6<0\} έττενεργήσασα κΛI 
επί τήν Γαλλικής φιλοσοφίαS του δέκατου ογδόου αίώνος, 
φιλοσοφίαν μή εχοίσης θεάν, 'καί διαλι σάσης αυτήν τ αυ
τήν την διαλύουσαν διαμαρτύρησίν. Ιδού  διατι ή βαθύΐ'ους 
και σκεπτική Γερμανία εύρέθη αϊφνην τχλησιεστέρα τήν 
Γαλλικήν φιλοσοφίας τού δέκατου ογδόου αίώνος άπ αυτήν 
τήν Γαλλίαν. Ό  Έύνιον και ό Ρ ωπάχιος ασκούν Βολται- 
ριανήν είρωνίαν, και εγείρεται νέα σχολή φιλοτιμουμένη 
να σ α τ α ν ί ζ  τ) καθ’ δσον ό σατανισμός δνναται νά έυφι- 
λοχωρήσ?/ εΐν τήν Γερμανίαν.

Την εναντίον κίνδυνον φαίνεται διατρέχουσα ή Άγγλικα- 
νική εκκλησία, διότι αί ίεραρχικαί την εξεις έχουν τυττικόν 
τι και arcολελιθωμένον, το όποιον δεν (’γγυάται μακροβι - 
ότητα' ούδε φαίνεται εις αυτήν 6 -παράδοξοί βρασμός των 
Γερμανών θεολόγων ζητούντων μύθους παντιιχον, και πραγ
ματευόμενων ττερ'ι τον Ι η σ ο ύ  Χ ρ ι σ τ ο ύ  ώς περι τον 
Μ ί θ ρ α  και τού Σ ε ρ ά π ι ο ν· Ή  κυριακή τηρείται αύ- 
στηρότερον εις 'Αγγλίαν ή εις Γερμανίαν, και μ’ ολον 
οτι ό 'Άγγλο; εττι μένει πιστότερον είς τούς καθιε’ρω μένουν 
τύπους τού δόγματος, άλλ’ ή θρησκεία πολλάκις καταντά 
ολων εξωτερική και άψυχος εΐν αυτόν, εν φ eiv τήν Γερμα
νίαν έν μέσω τού χάους των συμβόλων, τά όποια συνο ■ 
ρεύουν πρόν τήν πανθε/αν, υπάρχουν τουλάχιστον ψυχά'ι 
Ισχνραί, ζητούσαι διά τών μεταφυσικών νεφελών τον θεόν 
και τήν αλήθειαν. Οί ••παράδοξοι τού καθαριστώ γόοι, 
ζητούντ,ος άπό τά ονειροπολήματα, από τάν μελετάν και 
πολλάκις άπύ τήν παραφροσύνην του τήν άλχημικήν ή 
άλληγορικην τοΰ κόσμου έξήγησιν.άποδεικνύουν κίν ανάγκην 
γνώσεως, τάσιν τού νο'ον προν τά άνω, εν φ ό άστον 
Αγγλον, οστις βαρύνεται αργών ολην τήν κυριακήν , 
μεθΰει δια ιά πνίξιι τήν πλήξίν του, καί νομίζει οτι εξε- 
πλήρωσεν ολα του τά καθήκοντα όταν άποκοιμηθή είς τήν
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δημηγορίαν τον ιεροκήρυκας και πΧηρώση τό ςασίΖιόν τον 
είς την εκκΧησίαν, είναι ον πολύ απέχον rf/ς διανοητικότη
τας τοΰ ερευνώντας Γερμανού, καί μη εχον ούόέ i^vor θρη 
σκευτικότητος. Π ρόβΧημα είναι αν ή τοιαύτη ορθοδοξία, 
ύέν είναι κινδυνωδεστέρα άπό την μάλλον λεπτολόγον καϊ ■ 
ί>ιΐ(ττρσμμίνην ετεροδοξίαν. Ό  όνειροπωΧών Γερμανός, καϊ 
όταν άπατάται, άσχολεϊται ίνδίλε^άς και με μ&γίστην 
•προστάζειον περί της θρησκείας είς την όποιον θέλει 
ϊσως α,κων μέχρι τέΧονς καϊ απιστήσει, εν κ ό αστός 
της 'AyyXia*; μ·εταβάΧΧει εκ βάιανσον μηχανισμόν τό 
νψηλότcpov και εί^ενίστερον αίσθημα, τό όποιον μας α 
ποκαλύπτει την θεότητα. κα\ μάς άννψοί πρός αυτήν/Αν 
νπάρχη φόβος μή ό Γερμανικός Λουθηρανισμός ιξατμισθτ/ 
είς τά νέφη φιλοροφίας όλης μεταφυσικήν, ’ δεν επίκειται 
είς τον ΛιΛ>9ηρανισμόν τών '’AyyXtov υ κίνδυνος άραγε, μη 
καταντήση είς στάσιν μωμίας μ' όλας τας 'Ελληνικής, Λ α
τίνι κας καϊ Έβραϊκάς επωδάς, αί όττοΐαι προφέρονται έπϊ 
τοΰ πτώματός του; Μ-ε Χαμητρας και ωραίας τενίας θά 
περιδέεται, ή νέκρωσίς τον θέλει ομοιάζει ζωήν, και μ' δλον 
τούτο τό μεγαλοπρεπές πτώμα θέλει στερεΐσθαι πνοής, 
κινήσεως και ζωής. Ή  δε 'Αγγλία πείθομενη δτι οί τύποι 
ehai αλήθεια, δτι τό πρόσχημα τής ζωής είναι αυτή ή ζωή, 
θέλει άμεριμνήαει, 3έΧει πιστεύσει ότι ό λαόν’ διαφλεγεται 
άπό εύλάβειαν, εν ω <5 λαός θέλει τηρεί τύπους μόνον ή 
θίλει καταντήσει ύποκριτής.

Ά ς  μην ίποτεθή οτι άντιφάσκομεν. Ο! Γερμανοί καί τοι 
καταστρέφοντε; διά τής φιλοσοφικής των ερεύνης δ,τι υλι
κόν και ιστορικόν ε^ει ή Χριστιανική πίστις, έχουν όμως 
σκοπόν καθιιρώς ηθικόν καί θρησκευτικόν. Ουδέποτε πάρε- 
γνώρισαν την θειότητα, τήν αγιότητα, την ζωτικήν καϊ 
•ενγενή ειιρροήν τοΰ Χριστιανισμού. Ό  Κάντιος εγραψε 
βιβΧίον έπιγραφόμενον, ή θ ρ η σ κ ε ί α  έν τ ό ς τ ώ ν  
ό ρ ί to ν τ  ή ς κ α. θ a ρ α ς θ ρ η  σ κ ε ί ας, βιβΧίον περιέ- 
χον όλεθρίαν, θανάσιμοι· προσβολήν κατά τών ιστορικών 
τον Χριστιανισμού θεμελίων, άλλα συγχρόνως και υψηλήν
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άποθέωσιν τής θρησκεία; τ  αυτής, θεωρούμενης ώς ΰΒηγαΰ 
προς τήν ηθικήν αγνότητα.
’ Λίγο παν άλλο μέρος τής Ευρώπης ή Γερμανία σήμερον 
εκτίμα γενικώτερον, είΧικρινέστερον καί πληρίστερον τήν 
έμφυτον αξίαν τοΰ Χριστιανισμόν, μ ολον οτι όλιγώτεροκ 
επισκέπτονται τάς εκκλησίας είς τήν Γερμανίαν παρ εις 
ημάς τούς'Ά''/γλους, και μ' δΧον οτι αί ΧριστιανικαΙ πα
ραδόσεις δεν έχουν πΧέον δσον άλλοτε κύρος. Τοιοντοτρο·* 
πως κλονίζονται τά ιστορικά θεμέλια. τής πίστεως είς 
τήν Γερμανίαν· πολλοί δεν πιστεύουν -πλέον τήν άΧήθειαν 
των θαυμάτων. Και δΧοι μέν συνομολογούν ότι ή άνάγέννησις 
τής ανθρωπίνου φύσεως ένηργήθη ύπό τού Χριστιανισμού, 
καθ’ τ)ν ενοχήν ό Χριστιανισμός μόνος έδυνατο νά ενεργήσυ 
τοιοΐτο θαύμα. Μλλ’ ούχ yrrov όιιολογούν οΧοι οτι μεταξύ 
όλων των θαυμάτων όσα άναφέρονται πρυς ύποστήριξιν 
τοΰ Χριστιανισμού, τό παραδυξότερον ήτον ή διάδοσις τής. 
πίστεως ταύτης έφαπλωθείση; έφ' όΧον τον κόσμον διά. 
δούλων, γυναικών και γίρόντων. Ποιον όμως τό τελι
κόν αποτέλεσμα τής μεταβολής ταύτης·, Ποιαν λογικήν 
μορφήν θέλει Χάβει μέχρι τέλους τό προς τον Χριστιανι
σμόν σέβας τούτο, τό όποιον άπογυμνώνον αυτόν τοΰ 
υπερφυσικού μεγαλείου του, τον άνυψοΐ άνθρωπίνως; Δεν 
δυνάμεθα, και ίσως δεν τολμώ μεν νά τό είπώμεν. "Ομοια 
συμπτώματα υποδεικνύουν όμοίαν τάσιν καθ' όλην τήν 
Ευρώπην. Ή  Γαλλία άπεκήρυξε τοΰ Βουλταίρου τάς 
βλασφημίας και είρωνίας, ούδέ σκώπτει τις πλέον τής 
Γραφής τήν μεγάλην καί θαυμασίαν παράδοσιν. Τά διάφο~ 
ρα κόμματα προσεγγίζουσιν άλληλα, και οί μέν καταθε
τουν τήν είρωνίαν, οί δέ εγκαταλείπουν τήν δεισιδαιμονίαν, 
και ϊσως κατ' ολίγον και τήν πίστιν αυτήν. Έ ν  τώ μεταξύ 
δε τούτω ή βιομηχανία, ή υλική δηλαδή ασκησις τών 
δυνάμεοιν τής φύσεως ενισχύεται και εκτείνεται.
Ή  3έσιςαν τη είναιάκίνδυνος εντελώς; είς τοιαύτην ευρίσκει ο 

ή Κίνα πρό τινων ίκατομυρίων ετών, και εκτοτε κατέπεσεν 
«ί’ϊ τον βαθύν λήθαργον είς ον κατάκεπαι τ ό ο ύ ρ ά ν ι ο ν
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κ ρ ά τ ο ς .  'Έν των Λαλών αποτελεσμάτων της κατα~άαως 
ταύτης είναι η άνεξιθρτισκεία' Οΰδείς μισεί τον αδελφόν τον 
σήμερον ώς ετταγγελλόμενον άλλο δόγμα, καί ή ΐρευνα της 
αλήθειας προς όποιαν δήποτε διενθυνσιν καί αν ζητήται 
θεωρείται ώς ηθική καί ώς έντιμος. Ή  ανεξίθρησκε ία δ& 
αντη εΐι αι γείτων αληθούς αδιαφορίας, καί αί αιρέσεις ολαι 
tlvai κατεστρεμμέναι. Οί μάλλον πεφωτισμένοι οττοδοί 
iκάστης δεν άνήκονσιν είς κο μ μίαν, δεν είναι ούτε Λοι&τ- 
ριανο], οντε Καλβινισταί, ώς εκ των άτιλονστέρων των 
λόγων προδίδονται. Τό δέ δόγμα των είν αι γενικός τις Χρι
στιανισμός, τον όποιον ομως δεν τολμούν νά ομολογήσουν 
αυτοί είς εαυτούς, διότι τοιοΰτος είναι τής ίποχής ό γενικό 
χαρακτήρ, νά μή παραδέχηται καί κηρύττη ό,τι άποδίικνύει 
ή λογική. Ό  θόλυκος καί ό Νεάνδρος, οί σημερηοί αρχηγοί 
τής Λουθηριανής κοινωνίας, τό ονομα μόνον είναι Αουθηρι- 
ανοί. Των ’Ιουδαίων ή άποστάτις φυλή, ητις δεν ήθέλησε 
ν αλλάξω γνώμην από κτίσεως κόσμον, εχει καί αυτή τό 
σκεπτόμενον κόμμα της, δηλαδή τό αναιρούν τάς άρχάί 
της. καί ή προσευχή τοΰ Μελάγχθωνος " θ ε έ ,  σ ώ σ ο ν  
η μ ά ς  θ ε ο λ ό γ ο υ  α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ο ύ ! ”  ιδού εξε- 
ττληρώθη.

Ή  τοιαύτη συγχώνευσις εγινεν όλιγώτερον έπαισθητή 
€ΐς 'Αγ/λίαν, καί τούτο διά τινων πνευμάτων τον περιο
ρισμόν. Γνωρίζομεν τί αξίζουν οί τύποι. Ή  κυβέρνησίς 
μας μας τό εδίδαξε. Προ πολλού συνεμάχησαν ταρ' ήμϊν 
ό δαίμων τής πολιτικής καί ό τής θεολογίας, καί όπου 
οί δύω ούτοι δαίμονες συνενωθούν τις άντιςήσηται; Τό θεο- 
λογικόν μίσος, ή πικρία τής σνζητήσεως διατηρούν τήν αυ
τήν δεινήν των δρυμήτητα μεταξύ μα<. Έ ν μέσω δέ τής γε
λοίας ταύτης έξοστώσεως τής θρησκευτικής ιδέας καί τής 
έξεως τής υλικής εύλαβείας, ητις κοινώς αντικατέστησε 
τήν ευσέβειαν, ή θρησκεία είναι είς κίνησιν. Ό  ξένος-βλέ
πει είς 'Αγγλίαν τον σκελετόν όλον καί τό πρόσχημα τής 
πίζεως, ζητών δε μόνην τήν ζωτικήν αύτής δΰναμιν, βλί- 
π«ι πλήθος εντίμων πολιτών καθιζόμενων ήσύχως είς τάς
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έδρας των εντός της εκκλησίας καθ' εξιν μάλλον ή κατ' 
αϊρεσιν, τούς άνθρωπον* σεβόμενων μάλλον η ύπακουόντων 
είς την καρδίαν των.

Περιωρισμενοι είς γωνίαν τής Ευρώπης, ώς οί Κινέζοι. 
προσηλωμένοι* είς τούς τύπους τών παραδόσεων καί είς 
τας έμπορικάς έξεις, έπετράπημεν επϊ πυλύ την κυριαρχίαν 
τον υλικού κόσμου καϊ τω αύτω δικαιώματι θελομερ να 
άρχω μεν και τοΰ κόσμον τής διάνοίας και τής ψυχής’. Μα τηιΐ 
Κατά την φιλοσοφίαν και θεολογίαν εϊμεθα, ας τ ’ όμολο- 
γήσωμεν, ό έσχατο; τών Χαών, και φυσικω τω λόγω, 
διό τι το θρησκευτικόν φφ·: δέν άνό,τέλΧει άπό τον αυτόν 
ορίζοντα otfVts εκπέμπει τάς βιομηχαιικάς άκτινας. Περί- 
λειψι; πλήρης τών θεολογικών συστημάτων τής Γεημαιίας 
ήθελε μεγάλως αναπτύξει τάς θεοΧογικάς ιδέας τών ουμ- 
πατριωτών μα;' άλλα τις να την άναλάβη; Εϊς μόνος είναι 
ικανός ϊσως, ό ΚαρΧύλος, ό παράδοξος φιλόσοφος, τον ό 
ποιον ολίγοι 'Άγγλοι ευνοούν, διότι τό αγγλικόν ΰφυς του 
είναι όλως Γερμανικόν, καϊ αί σκολιαι καϊ συνεστραμμέ- 
ναι περίοδοί του περιέχουν Γερμανικάί δυσκολίας δυσνοή- 
τους είς 'Άγγλους.

Ή  άνανεωθεισα διαμαρτύρησή, ή ου τω καΧουμένη' νεο- 
Χογία τής Γερμανικής δια μα ρτν ρήσεως, εχει τούς μυατι- 
κολογους, τους φιλοσόφους, τού; προφητας, τούς φυσιολό
γους της. Μ λλ’ αί υποδιαιρέσεις αυται τεά-ουν όλαι είς 
το άποτέλεσμα τό όποιον ΰποδείξαμεν. Ε'ίτε ή Χογική, εΐτε 
ή μυστηριώδης ποίησις ή 6 Τ.ανβεϊσμός άπεκδύη τον Χ ρι
στιανισμόν τής θαυματολόγου του αγιότητας, τό βέβαιον 
είναι ότι τό άποτέλεσμα γίνεται πάντοτε, καϊ ότι νέον εί
δος Χρίστιανισμιΰ προπαρασκευάζεται,

Ό  βίος τοΰ θεολόγου Ίούγγου Στιλλίγγου δεν εχει τι 
τό φιλολογικόν. Ό  συγγραφεύς οΐιτης ούτε τάς αξιώσεις, 
ούτε την κενοδοξίαν, ούτε την πολυμάθειαν τών πεπαιδευ
μένων είχεν, άλΧά πρώτον μέν ασκών τής ραπτικής τό 
Επάγγελμα άν.έγνωσε τον"Ομηρον, μετά δε ταΰτα δί όλης 
τής αγίας και ευσεβούς τον ζωής ετεινεν ήσυχως καϊ ειρηνι-
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κώ; πρός τήν ηθικήν καί θρι/σιίΐ\τικήν εντέλειαν' oire 
νψηλήν είχε μεγ αλοφυΐαν, ούτε θυσαυρόν προσκτήτων ε- 
κέκτητο γνώσεων, ούτε την οξύνοιαν εκείνην έπεδείκνυεν, 
την οποίαν τόσον θαυμάζουν οίΓάΧΧοι, καθ'ην η ιδέα 
Χάμπει πάντοτε Βία φράσεως άκτινοβολούσης, και ποΧ - 
λάκις ι) φράσις χωρίς της Ιδέας. Παρατηρητέον εν παρεν
θέσει οτι τά διάφορα τής Ευρώπης εθνη αποδίδουν καί 
θαυμάζουν ολως ΒιόΧου διαφόρους διαι οητικάς ιδιότητας 
είς τό καΧούμενον π ν ε ύ μ α .  Οί "Ελληνες, δΧοι εμπλεοι 
αριστοκρατικών ιδεών, αίτινες ήσαν καί ή πρώτιστη ψυ
χή των δημοκρατιών των, περιεφρόνουν το χυδαίοι> πνεύμα 
και ετίμων τήν ε υ φ υ ΐ α  ν, τήν ευγένειαν των ιδεών, τό 
ύγειέστερον και Ισχυρώτερον μέρος τ»% διάνο (ας. Οί "Αγ
γλοι ήμεις, τήν ελευθερίαν λατρεύοντες και μέχρι τών ιδιο
τροπιών της, θανμάζυμεν τό Λνit. τήν ταχείαν και πρόχει
ρον κίνησιν διανοίας ανεξαρτήτου. Οί Γάλλοι λατρεύουν 
τό bel esprit , τό ς-ιλπνόν τοΰ πνεύματος μέρος. Οί Be 
Γερμανοί άρκοΰνται με τό Gemuth, λέξιν παράδοξον, μη 
εχουσαν τήν άντι^οιχούσαν εις ούδεμίαν τών γλωσσών 
τής Ευρώπης.

To Gemuth, ή ευθυμία, είναι ή αφελής και θελκτική 
ποίησίς, ή εκπηγάζονσα άπο γαληνιαίαν και πραον τής 
■ψυχής συγκίνησιν. Ό  έναγαλλόμένος είς ηΒονάς πολυτα- 
ράχους και θυελλώδεις δεν δύναται νά κατανόηση τήν 
Γερμανικήν ταύτην λέξιν, ουδέ τό αίσθημα, τό όποιον 
εκφράζει. Τήν ευθυμίαν ταύτην μόνην είχεν ό Στίλλιγγ, 
και πηγή άι έξάντλητος ενθουσιασμού εκρέουσα εκ τής ψυ
χής ̂ του επότιζεν άδιακόπως τήν διάνοιάν του. Ποτέ ίσως 
Ενθουσιασμός θρησκευτικός δεν εδείχθη καθαρότερος, άμι- 
κτότερος, αφελέστερος. Λεν είχε σύστημα, δεν άκοδόμει 
θεωρίας, ώς οί βαθεϊς Ούμάννος, Ίακόβης, 'Ρίχτερος καί 
’Έρθερος, δϊν άγωνίζετο νά καταδαφίσει τήν άρχαίαν οικο
δομήν τών 'Ελληνικών θεογονιών. Ευχαριστείτο νά είναι 
Χριστιανός αισθανόμενος, καί είς άλλους ίκανοτέρους πα- 
ρρτει τάς συζητήσεις, τήν λογικήν καί τήν διαλεκτικήν-
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ΔΙ αυτά '/τον ανάγκη νά tfj είς την καθαρως θρησκευτικήν 
αυτήν ατμόσφαιραν.'Ω,ς παρά τοΐς καθολίκοΐς ή Κ. Γνών 
καϊ ό Κ. 'Αύάμ Βονριγνών, προέβη παραπέρα' ακόμη καί 
βύτής τής θρησκείας του, διότι είναι φυσικόν νά μή μένω- 
μεν είς τό σημειον άπό τοΰ όποιου άρχόμεθα. ’ /4λΧά δεν 
(νόμιζε ποσώς δτι απιστεί εις την θρησκείαν αυτήν, διότι 
την ώθησε μέχρι τοΰ μυςικισμον. Ά ντι δέ νά παρατηρή 
ώς ό 'Ρονσώ αυτός εαυτόν, και νά λατρενη τον εαυτόν του, 
έθεώρει τήν ζο>ήν τον ώς θαυμάτων σειράν, καϊ ό νοΰϊ του 
ήτον ατελεύτητος νμνος αιωνίως ψαλλόμενος είς τό αιώ
νιον τούτο θαύμα. Διά τούτο δεν ύπήρχεν ούδεμιά συνά
φεια μεταξύ τών ιδεών αύτοΰ καϊ τών ιδεών τών συγχρό
νων του φιλοσόφων τής Γαλλίας. ’Ιδού πώς διαγράφει τήν 
γέννησιν καϊ τήν άνάπτυξιν τών φρονημάτων, ώς αύτός 
τουλάχιστον τήν έφρόνει.

" Λουδοβίκος ό ΙΑ, μετ αν τον 6 δούξ της 'Ορλεάνης, 
καϊ μετ' εκείνον άκομψη Λουδοβίκος ό ΙΕ , ίβύθισαν τήν 
Γαλλίαν είς πολυτέλειαν καϊ είς ήδυπάθειαν άπαραδειγμά- 
τιστον σχεδόν μεταξύ τών νέων εθνών τής Ευρώπης. 
Λαός είς κραιπάλην παραδεδομένος, εξασθενήσας δί ακμήν 
πολιτισμού, θηρεύοντος προ πάντων τήν τέλειοποίησιν 
τών υλικών απολαύσεων, δέχεται ώς φϊλοσοώίαν τήν εί- 
ρωνίαν καϊ ευφυΐαν τού Βολταίρου, ώς θρησκείαν τοΰ 
πανθεϊσμού τά όνειρα και τήν εΰγλωττον τού 'Ρουσσώ 
φιλαυτίαν. Έ κ τού μίγματος δε τούτου αναφύεται νέος 
Εθνικός χαρακτήρ μετέχων αύθαδείας και λαμπρότητας , 
διάλάμπων, άλλ' υλιστής, ακολουθών ώρισμένον καϊ ζιι- 
θερόν σύστημα, το οποίον ούτε τών αξιώσεων ούτε τοΰ 
προσχήματος αύστηράς φιλοσοφίας στερείται, προτείνων 
πλήθος λογικών αποδείξεων, καϊ χαριεντιζόμιι ος μ' ευφυείς 
αποκρίσεις. 'Ολόκληρος ή Εύρώπη επρόσεξε προς αυτόν, 
καϊ οί εύγενεϊς τής Γερμανίας έξαπατηθέντες είλκνθησαν. 
Η* Γαλλία έθεωρήθη εκτοτε ώς ή μόνη διδάσκαλος τής 
εύγενονςτ συμπεριφοράς, τού πολιτισμού καϊ τής διανοητι
κής προόδου. Ή  έντονος γλώσσα τής αρχαίας Γερμανίας
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παρημελήθη, και αί άνώτεραι τάζεις τί}ς κοινωνίας ηρχισαν 
Γαλλιστί να διαλέγονται μόνο·». Πολυάνθρωποι αποικία ι 
θεραπόντων, διδασκάλων και οικοδιδασκάλων εδραμον άπό 
τήν Γαλλί/ιν διά νά μάς έξευγενίσωσΐ' και είς αυτών τάς 
χήρας παρεδίδοντο οί ή'/εμόνες και αί ήγεμονίδις ημών. 
Ή  πρός τήν πρόοδον air® τάσις παρέανptv εντός ολίγου 
5\ον τό τεφωτιαμένον μίρος τοΰ έθνους, και οί πεπαιδευ
μένοι και οί θεολόγοι προηγούντο' άλλα των δευτέρων η 
θέαις ήτον δύσκολος.

Δεν ήθελον ν' άρνηθώσιν εντελώς τά παλαιά δόγματά 
των, κιά συμβι3ασμό<, τις τοϊς έφαίνετο δυνατός καί εύκο
λος ε’νταυτω. Ματαία ελπίς, εδύνατο ποτέ νά σνμμαχήσy 
τό καλ< ν μετά τοΰ κακοΰ, και νά προχωρήση ή Χριστια
νική ηθική διά νά ΰποδεχθή τον σκεπτισμόν τοΰ Βολταί- 
ρου; Δ< ν είναι γελοία η ενωσις αΰτη δύω εχθρών πρός 
άλλήλας άρχών, εξ ών ή μέν ηθελεν άπεκδνθτ} τής άπα,ρ- 
νήσεως τήν αυστηρότητα, ή δέ τάς επικουρίους της απο
λαύσεις, πρός μόρφωσιν τερατούδους ηθικής συγκείμενης 
από φως και από σκότος; Παράδοξον σύστημα, τό βέλον 
νά συμβιβάσω τά ασυμβίβαστα. Και μ ’ δ\ον τοΰτο είς 
τήν Γερμανίαν αυτό ώνομάζετο ε π ι σ τ  ή μ η  τ ή ς  θ ρ η 
σ κ ε ί α ς ,  ReligionsJehre.

Δεν συκοφαντώ τούς οπαδούς τοΰ ψευδοχριστιανικοϋ 
και ψευΰοβολταιρικου τούτου δόγματος, οϊτινες διά πρίσ
ματος ηθικής χυδαίας εβλεπον μόνον τάς ίεράς αλήθειας. 
Είχον απέχθειαν πρός τάς δεισιδαιμονίας, τάς όποιας (νό
μιζαν οτι ανακαλύπτουν είς τά θρησκευτικά βιβλία’ άλλ' 
άφ' ετέρου δεν ηθελον νά εξαλείψουν τάς λέξεις τών β ι 
βλίων τούτων και είς τήν δεινήν ταύτην θέσιν κατέφευγον 
είί οίονδήποτε συμβιβασμόν έόύναντο. ”

Είς άλλο σύγγραμμα φέρον τον παράδοξον τίτλον, 
Σ κ η ν α ι  εκ τ ο ύ  β α σ ι λ ε ί ο υ  τ ώ ν  π ν ε υ μ ά τ ω ν ,  
ό Στίλλιγγος τοιαύτας αποδίδει λέξεις είς ενα τών αποβο
λών τής νέας εκκλησίας τών διαμαρτυρουμένων τής Γερμα
νίας. "  Τίός ών άπλοΰ ιεροκήρυκας, ήρχισα νά γράφω 

(ΤΟΜ. Α. ΦΤΛ. Δ·) 23-
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άφελως καθώς 6 πα^ήρ μου. Μετέβην έπειτα είς το ητανβ- 
πιστήμειον καϊ ή πίστις μου άνεμορφώθη. ’Αντί άπλής καί 
αφελούς πίστεως, ένεδύθην λαμπράν πανοπλίαν λόγων καϊ 
άποδείξεων. Άκουσας όσα μ' ελεγον οί· καθηγήταϊ, παρα
δόξους ίξήγαγον συνέπειας. Την γραφήν εθεώρονν ώς 
συλλογήν δημοτικών διηγημάτων τής'Ιυυδαίας και παραδό
σεων αμφιβόλων, μεταβαινουσών από στόμα είς στόμα. 
Ό  Μωύσής άν και μέγας, ήτον όμως απλώς και μόνον επι
τήδειος νομοθέτης μεγαλοφνώς τούς άπλουςέρουί εξαπατών. 
Είς τάς Εβραϊκάς ποιήσεις των οί προφήται τό παρελ
θόν επροφήτενσαν μόνον, καϊ αν έπηλήθευσαν κατά σύμ- 
7ΓΤ ωσιν τινές τών προρρήσεών των, ή παράδοξος αν τη συγ
κυρία εξηγείται εύκολώτατα διά τών νόμων τών πιθανο
τήτων. *Επειτα ό X  ρ ι σ τ ό ς και ή β ί β λ ο ς  καταντούν 
ά λ λ η γ  ορ ία άπλή, καϊ ήθελεν όνομασθή άντ ικρυς μ ύθ ος , 
αν ρύστημα 7ταντάπασιν μάταιον πολιτικής καϊ μετριότη- 
τος δεν έμπόδιζον τούτο· Ούτως εξατμίζεται ήπίστί',, καϊ 
1) Χριστιανική διδασκαλία περιορίζεται είς ηθικήν ώχραν 
καϊ παντάπασι μόνιμον. Καϊ φεύ, καταστρέχΙτας οΰτω 
παν τό υπαρκτόν τής Χριστιανικής θρησκείας, εστράφην 
προς την φιλοσοφίαν, άλλά τήν ενρον κενήν καϊ α,φορον 
καϊ αυτήν. Μάτην εκήρυττον έμφατικώ; άπό αμβωνος τάϊ 
λέξεις π λ α σ τ ι κ ό ν  κ ά λ λ ο ς ,  η θ ι κ ή  κ α λ λ  ω ν ή, 
ά ν θ ρ ω π ό τ η ς ,  ε ξ ε υ γ ε ν ι σ μ ό ς .  Α ί εκρήξεις τής 
νέας ελευθέριας καϊ ίσότητος μ' έδίδαξαν ποια είναι τ’ α
ποτελέσματα τής ΰποτιθεμένης ταύτης φιλοσοφίας. ’ ’ 

Τοιουτοτρόπως [καί τό πράγμα είναι σπουδαίοι/] οί 
νεολόγοι τής Γερμανίας καϊ οί φιλόσοφοι της Γαλλίας 
άφίχθησαν είς τό αυτό τέρμα, οί μέν σοβαρώς άπογνμνούν~ 
τες τών θαυμάτων της τήν θρησκείαν, οί δέ εκτοξεύοντεΐ 
κατ' αυτών σκληράν είρωνίαν· Ό  ιερός πέπλος κατέπεσε καϊ 
νπό τών μέν τήν ευσεβή χεϊρα, καϊ υπό τών δέ τήν περιφρο
νητικήν επαφήν, άδιάφορον αν ό συλλών ήτον ό Βολταϊρος 
η ό Άμάνος, αν ή σύλλησις ίγίνετο κατά τό καθολικόν 
θρήσκευμα, καϊ κατά τούς εξωτερικούς αυτού νόμους, ή &ν
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ώμοίαζεν οργιά και βεβήλωσιν. Το βέβαιον είναι οτι τα 
θεμέλια της αρχαίας διδασκαλίας νπεσκάφησαν και β;ς 
Γερμανίαν και είς Γαλλίαν και άττό αυτούς εκείνους οίτινάς 
έκήρυτταν οτι τά εσίβοντο.

Ό  ειλικρινής και απλούς Στίλλιγγος έζήτησεν έκτος τής 
διαμαρτυρήσεως, τών καθολικών δογμάτων καί τον μνςικι- 
σμυύ, τάς βάσεις, έφ’ ών έφρόνει οτι 'έπρεπε νά στηριχθη 
η via θρησκεία. Ιδού  αύταί.

"  Ή  σοφωτέρα ερμηνεία, λέγ:ι, δεν θέλει αποδείξει ττοτέ 
ότι η Γροφή δεν περιέχει το ακόλουθον σύμβολον, καϊ βέ
βαιον μένει οτι είναι άρνητής τον Χριστιανισμού ό άρνι,ί». 
μένος το σύμβολον τούτο.

1. Τό ανθρώπινον λογικόν είς έαντό εγκαταλελειμμένον, 
τείνει είς τό νά μακρύνεται έπϊ μάλλον και μάλλον της 
αληθούς άγιοτητος και τής γνώσεως τής άληθε.ας.

" ‘2. Τό χρέος ίκ:ίςου ατόμου είναι νά τείνη παλαιόν άδια- 
κάπως ή επιμόιως πρόςνέαν άγιότητα. κτλ. κτλ. ”

Οντως ό Στ ίλιγγος παραδέχεται ώς άρχήν θετικήν τήν 
αρχικήν ενοχήν τοΰ ανθρώπου, τήν εκπτωσιν τής ά\(ρω· 
ττοτητος, κ’ έπομενως τήν ανάγκην τού καθιιρισuov της· 
άποφεύγει δε τάς λεπτολογίας μέ όσας οί νέοι περ/έπλεξαν, 
τό μέγα τούτο Χριστιανικόν σύμβολον. Δεν άνεθεματίζίΐ 
τούς φρονούντας ότι ό θεός είναι Θ ε ο τ ό κ ο ς  και όχι 
X  ρ ι σ τ ο τ ό κ ο ς ,  δέν έχει τών μνστικιστών τήν υπερη
φάνειαν, ούτε τήν παραφροσύνην τής Κυρίας Βουριγνόνης, 
ητις έλεγε" " μάτην ζητώ Χριστιανόν είς τον κόσμον. Ό  
θεός εδιδαξεν εμέ πρώτην, καϊ μέ στέλλει νά διδάξω καί 
τούς λοιπούς. ” Τήν αύθάδη ταύτην υπεροψίαν, τήν λήθην 
εαυτού, τήν περιφρονητικήν ταύτην ιτικρίαν, τήν όποιαν 
κρύπτει τής εύσεβείας τό κάλυμμα δεν είχεν ό μετριόφρων 
υιός τού ράπτου και δημοδιδασκάλου, δστις ήτον ό ίδιος 
ράπτης καϊ δημοδιδάσκαλος.

Ής οί πλείστοι τών σνμττατριωτών του ζητεί όχι είς τα 
πράγματα, άλλ’ είς τήν καρδίαν τάς αποδείξεις τής Χριςια- 
νικής θρησκείας. Διά τούς'Άγγλους τά -πράγματα είναι τό



πάν, περιφρονονν Be καί θεωρούν ώς άνεπαρκείς τάς τον 
αισθήματος άποΒείξεις. Ο Γερμανός μεταφυσικός εωρεί 
τό άερόστατόν του και Βιά τών νεφελών νψονται TTfOS 
τον ουρανόν. Ό  'Αγγλος εξ εναντίας θίλεϊ ο-τερεάγ γίφι~ 
ραν. Και ποτε Biv θίλευν ovt εννοη^ τ« Εΐω ιθνη ivocrp ή 
θετική πίστις ιών '“Αγγλων άντίκειται είς την όμιχλώΒη τών 
Γερμανών ευσέβειαν. Κλάδος με μηνομένος της ρίζή·> τών 
ε ύ σ ε β ι σ τ ώ ν ,  ηπς τοσοντον έξέτανε τους πλοκάμους της 
et. την Γερμανίαν, ό Σ ίΚλιγγος lev εμακρύνθη ποτέ τής 
υψηλήν ταύτης άλλ' αφελούς σνγχροι ως 68ου. Ή  Βόρειος 
Γερμανία βρίθει τοιυύτων ειθόνσιώντων, ατό τι,ύ σκυτοτό
μου ’ Ιακώβου Βοιμίου. μέχρι τών θεοβλαβών Μνχέρων τής 
Π  ρου^ίας. Τα κατά τήν λοιπήν Ευρώπην άγ'ωοτα σχεΒόν 
ονόματα τού Ίππε) ον, τον Όχμώιον, τον Όενάνου, τον 
Τειρστείνου, έχουν βαρύτητα, εις εκείνα τά μέρη. Άπό τής 
Α ’λλης τό πανεπιστήμιον έξήλθεν ό Στήνερος, ό 'ApvoBc- 
τος, ό Φρανέκηρος. Ο Κόμης ΖιξενΒόρφος κατέστη περίφη
μος· και 70 περίεργον είναι ότι όλοι οΐιτοι οί κατε\όμενοι 
άπό ενθεον κατάληψιν κατάγονται άπό τά αυτά μέρη. Ό  
Στ ίλιγγος έγεννήθη εις Ουε^φαλίαν, πλησίον τής Έλβε^- 
φίλΒης, όπου νπήρχεν έπι πολύ σχολή εκκλησιαστική, καϊ 
όπου ουνεκροτεΐτο ή συναγωγή τών εύσεβιστών. Περίεργον 
φαινόμενον είναι ή ζωή του έφ' ής επικρατεί πάντοτε άγια 
άπλυτης. Είς Βιάστημα μακροΰ βίου , Βιαρκέσαντος άπό 
τοΰ 1740 μέχρι τον )8Ι7 ό μικρός ουτος χωρίου ράπτης 
Βίν ΐμιικρύνθη ποτέ τής εύαγγελικής καθαρότητος καϊ τής 
εμφύτου είς τούς 'Ερνούλους ή Μοραυούς άφελείας' καϊ ή 
καλή κ άγαθή Γερμανία Βέν εξεπλάγη ποσώς ίΒούσα- τον 
πτωχόν τούτον άχολον και άνυπόκριτον ράπτην, νά καται~ 
τήστ). ΰψούμ,ενος βαθμηΒόν, αύλικός σύμβουλος τον Ά ρχ ι·  
Βου<ός τής ΒάΒης.

Το καθ' η μάς, γεννηθέντες εν μέσφ κοινωνίας Βιοικονμένης 
από τά θετ.κα συμφέροντα, Βεν Βυνάμεθα νά έννοήσωμεν το ν  
Γερμανόν τούτον μίθοΒιοτήν, όστις μένει εντός τής άπο- 
χλειοτικής σφαίρας τών ενλαβώρ το υ  ονείρων, ώς Bev ν'*
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θεΧαμεν ί’ ι>νοήσει κάτοικόν τινα τοΰ Κρόνου, ή της 'Αφρο
δίτης, οστις ήθελε αίφνης πέστ) έπϊ τής σφαίρας μας. 
Πολλάκις ό αγαθός Γερμανός μας φαίνεται βλάξ, και όμως 
δεν είναι. Αίδει λαβήν els την ειρωνείαν πολλάκις, και προ 
πάντων όταν είς τά ελάχιστα τής ζωί}ς του συμβάντα φαν
τάζεται ότι βλέτει έπενέργειαν της ττρονοίας, καϊ κινεί 
«γέλωτα όταν διά πάσαν, και την ήττον σπουδαίαν μεταβο- 
ή περίστασιν τ< ερι τήν τύχην του, φρονεί εαυτόν τό»' εκλε
κτόν υιόν τού θεοΰ. Και μ' ολον τοΰτο ή %ίστις αυτή είναι 
"προτιμητέα άττό τήν παντελή αδιαφορίαν και τήν ά~λη~ον 
ιδιοτέλειαν, ητις κυριεύει τών ανθρώπων τονς πλ<ίστοι:ς.

Ό  Στίλλιγγος έγραψε πολλά βιβλία, τών όποιων οί 
τίτλοι είναι οΰχ ήττον παράδοξοι από τά περιεχόμενα: 
Ή  ο δ ό ς  π ρ ό ς  τ ο ΰ  π α τ ρ ό ς  μ ο υ  τ ο ν  ο ί κ ο ν , 
ή ν ο σ τ α λ γ ί α ,  ό μ ε λ α ν ό ς  ά ν θ ρ ω π ο ς ,  θ  ε ό-  
β α λ δ ο ς  ό ί ν θ ο υ σ ι ώ ν  κ. τ. λ. ’ Ολίγοι "Αγγλοι 
ή βέλον άναγνώσει τά παράξενα ταΰτα συγγράμματα , 
e-χοντα μεν αξίαν αληθή, άλλά και πολύ τό παιδαριώ
δες, και μη όμοιάζοντα κατ' ούδέν μέ τά συνήθη γεν.’ήματα 
τής Ευρωπαϊκής φιλολογίας. Καϊ μ’ δλον τοΰτο δένεΐαι  
αξιοκαταφρόνητα, θ  ε ό β  α λ δ  ο ς ό έ ν θ ο υ σ ι ώ ν  π. χ. 
περιέχει ολην τήν ιστορίαν τοΰ Γερμαι ικαΰ είσεβιαμοΰ 
κατά τό τί\ης τοΰ δέκατου ογοόου αί ' &νοΕΙς  τό βί-  
β\ίον τοΰτο εΰρίσκοντιιι τά ήθη, αί ίδέαι, αί εικόνες πα
ραδόξων καϊ αγνώστων άνθρώ~ων. 'Ασυνήθης δ άντιθεσις 
υπάρχει μεταξύ τώιπαιδαριωδών τύπων και πολλά*ις καϊ 
Ιδίών, καϊ μεταξύ τών, περιέργων, καθαρών και υψηλών 
εικόνων.

”  Ό  ’ Ανσεφέλδης (λέγει ό ΧτίΧλιγγος) ήτον μακρύς, 
ισχνός, υψηλός, καϊ είχε βλέμμα οξύ. Τίός τίμιου οι- 

. τοπώλου, εδόθη παιδιόθεν είς τήν σπουδήν τής θεολογίας, 
λ'ποπερατώαας δέ τας σνοιδάς τοΰ παιεπιστημίου έγέ- 
νετο ίεροκήρνξ, και τής ευγλωττίας του ή Ισχύ: ήιον μεγά
λη· Κηρύττων τιοτε εμπρός τοΰ διοικητοΰ τή, πόλεως, 
άνδρός διεφθαρμένου καϊ c κανία-λίνίώς διάκοντος, πάρε-
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σνρβη άπό τον ευσεβή τον ίνθονσιασμόν, καϊ στραφείς 
προς αύτόν —  "  καϊ σν, ανέκραζε με κεραυνοβόλον φω
νήν, καϊ σύ ε·χει< παλλακίδας, καϊ τούτο είναι κακόν. 
Ά λλ ' ό ίεροκήρυξ κακώς άντεμεί φθη Sid την β  Lai αν ταύτην 
ίκρηξιν τον θυμόν του προς χάριν της ηθικής, διότι σνλ- 
Χηφθε'ις έφνλακίσθη επϊ τρεις μήνας, τρεφόμενος με 
άρτον καί νδωρ. ΠολΧοϊ φίλοι τον εττεσκέφθησαν διά νά 
τον παρηγορήσουν. "Οτε δ’ εξήλθε τής φυλακής, τώ άττη. 
γορενθη να δημηγορήση άλλοτε τουλάχιστον δημοσίως. 
ΆΧΧ' ό λαός επανέστη, καϊ σείρας αυτόν από τήν κατοικίαν 
του, τον 'έφερε βιαίως είς τήν εκκλησίαν. 'Εμπρός τον 
άμβωνας ιστατο . στρατιώτης διά νά τον εμττοΐίατ] ν' άνα- 
βή είς αυτόν. " Λοιπόν, εΐπεν, ας δημηγωρήσωμεν εξω, 
και έξελθοιν έκήρυξεν είς τό νεκροταφείον. “Ή τον είς α- 
κρον πεπαιδευμένος, ένθουσιών καϊ ειλικρινής. Ήγεμών 
της, εκτιμών αυτόν τον διώρισε γυμνασιάρχην ενός τών 
περίφημοτάτων γυμνασίων. Έκεΐ άντεττάλαιε μέ νέας 
δυσαρέσκειας■ δια τά φιλελεύθερα του φρονήματα καϊ τάς 
ΰψηλάς του ιδέας εθεο'ρεϊτο ώς αιρετικός, καϊ ΰττέπιπτεν 
είς πικρίας καϊ είς τιμωρίας. Τέλος ό ζήλος τον και ή 
μακρά πάλη εξήντλησαν τας δυνάμεις τον, καϊ ε’γερθείς 
μίαν αυγήν εΐπεν 'ήτοιμάσθη τό στρυματόδεσμόν μου, 8 ’ ά· 
ναχωρησω. ” Αισθανόμενος δέ τον σφιγμόν του έξασθε- 
νούμενον, άνέβλεψε προς τον ήλιον, και άνακράξας ά λ- 
λ η λ ο  ύ Ια μέ φωνήν βαθείαν άλλ’ ίσχυράν, άπέθανε. ” 

Περίεργος είναι ή είκών αυτή τοΰ Γερμανόν μεθοδιστον, 
καϊ αξιοθαύμαστος ή αταραξία τοΰ άνδρός τούτου οστις 
υψώνει τούς οφθαλμούς προς τον ήλιον, δοξάζει τόν θεόν 
καϊ εκπνέει. ‘Ο θάνατός του είναι άξιο; τοΰ θανάτου τον 
ΛαβΙδ "Τμου, όσης έπϊ τής αγωνίας τον άνεγίνωσκεν 
ακόμη τάς σατΰρας τοΰ Λουκιανού, και τον Γέτου οστις 
έξέπνευσεν ώς είχε ζήσει, κράζων: "  ακόμη ώώς! ”

Α ι σ  κ η ·ν a I τ ο ν  β α σ ι λ ε ί ο υ  τ ώ ν  σ κ ι ώ ν  τον 
Στιλλίγγον είναι νεκρικοί διάλογοι, είς τούς όποιους α 
συγγραφείς ϊκθίτει εύφυώς τήν βαθμολογίαν τών ποινών
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€ίς τόν αέλλοντα βίον. Και τό βιβλίο* τοΰτο καί οί δώ* 
δεχα άλλοι τόμοι οί άποτελούντες τά συγγράμματα του 
τείνουν προς era σκοπόν, ν’ αποδείξουν την καθαρότητα 
καϊ τό μέγεθος τorj Χριστιανισμού, καϊ την υπεροχήν τοΰ 
κόσμου των ψυχών έπι τοΰ κόσμου τών αισθήσεων. Καίτοι 
3αυμάζοντες τον άδολον τούτον τής αλήθειας έρωτα και τήν 
τάσιν ταύτην πρός τήν άνλότητα, άγαγκαζόμεθα όμως να 
ομολογήσωμεν ότι ή άπειρος αΰτη θρησκευτική μακρολογία 
εχει καϊ πολλά τά επισκοτίζοντα καϊ τά άχρηστα, πολλά 
δάκρυα καϊ πολλούς στεναγμούς, καϊ νάρκωσιν τής ανθρω
πίνου ψυχής, ητις τήν καθιστά ώς τά ευερέθιστα, φυτά, 
δίδουσα νόσου ευαισθησίαν είς τά νεΰρα, άλλα κατα,- 
στρέφουσαν τών μυόνων τήν εύρωστίαν. 'Αξιόμεμπτοι είναι 
και αί απέραντοι παιδαριώδεις λεπτομέρειαι, η παράκαιρος 
ευαισθησίας επίδειξις, τ' άδιάκοπα δάκρυα φίλτρου, διά τά 
όποια ό ζνθουσιών Γερμανός 40 ή 45 ετών ομοιάζει μικρόν 
μειράκιον χωρισθεν άπό την μητέρα του. Ό  Στίλλιγγος 
e γραψ-e και μυθιστορίαν επιγραφομένην: Ή  νο ς  α λ γ  ία, 
μέτριον πόνημα και παράδοξοί, μιμοΰμενόν πως τον Στέρ. 
νον και τον Βυνυάνα, άλλ' άληθώ; άσυναρτήτων ιδεών 
άκατάληπτον καϊ ολίγου λόγου άξιον μίγμα. Τίαρασιοπώμεν 
τον μ ε λ α ν ό ν  ά ν θ ρ ω π ό ν τ  ου, προφητενοντα κατα- 
κλεισμόν τοΰ κόσμου κατά τά  1836. Τό περιεργότατον 
σύγγραμμά τον είναι ισ ως ή θ ε ω ρ ί α τ ο ΰ  κ ό σ  μ ο υ τ ών  
π ν ε υ μ ά τ ων, περιέχον σύστημα πλήρες κ εμπεριστατω
μέναν, τακτοποιούν θετικώς καϊ όριστικώς τάς οπτασίας, 
τά φαντάσματα, τάς εμφανίσεις και τά προαισθήματα. 
Ό  Στίλλιγγυς στηρίζεται είς τήν αρχήν, ταύτην τοΰ Κάν
τιου, ότι ή εκτασις και ό χρόνος δεν έχουν αληθή ΰτταρξιν, 
άλλ' ότι ό ανθρώπινος νούς τοΐς τήν δίδει" ότι δεν είναι 
αληθείς ούσίαι, άλλά μέσα καταΧήψεως. ’Εντεύθεν εξάγει 
οτι ή νέα φιλοσοφία, ώς στηριζομένη. είς σχέσεις χρυνου 
καϊ έκτάσεως, δεν εχει τι υπαρκτόν.

Σήμερον οί άπόστολοι τοΰ μνστικισμοΰ είς τήν Γερμα
νίαν ττροέβησαν πολύ πέραν τοΰ ΣτιΧλίγγοι, καϊ πλήθος
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υπερφυσικών συστημάτων διεδέχθνσαν την παιδικήν του 
απλότητα. Ή  ζίσις δέ αύτη τοΰ μυστικισμοΰ, της οποίας 
συμμετέσχε κ εκείνος, εξακολουθεί, κεκρυμμένως πάντοτε, 
και, ώς εϊπομεν ανωτέρω, δεν θέλει' μείνει άνευ επιρροήν 
«ττί τής μελλούσης τύχης τοΰ Χριστιανισμόν,

[Foreing Quarteley Review.]



ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.  

ΠβρΙ Των παροιμιών τών αρχαίων 

'ΈΧΚήνων.

Τα Ασματα τον λαον εκφράζουσιν άφελώς το πνεύμα 
και τον χαρακτήρα τής ποιήσεων έκαστον εθνονς· ai πα
ροιμίαν εκ τουναντίον παριστάνουν τα είς τό έθνος ένν- 
πάρχοντα φιλοσοφικά στοιχεία, εφόσον λογισμός, σκέψιε, 
κρίσις και εν γένει ή τής διανοίας ενέργεια άποτελονσι τής 
φιλοσοφίας την βάσιν. Ή  σοφία τών αρχαίων ήγάπα πο- 
λύν χρόνον νά εκφράζεται διά τοιούτων απλών ρήσεων. 
"Οτε τά εθνη, διατελονντα ετι εις κατάστασιν διανοητικής 
νηπιότητος και υποκείμενα είς τήν επιρροήν τής φυσικής 
ανάγκης, εζων κατά τάς εμπνεύσεις τής περικυκλούσης αυ
τά φύσεως, ή υπό τήν αυθεντίαν πατροπαραδότων ηθών 
και εθίμων εντός στενοΰ κύχλον εννοιών και γνώσεων, ai 
τοιανται ρήσεις, τάς οποίας έπρόφερεν είς τό κοινόν καθα- 
ρωτέρα τις συναίσθησις εαυτόν καϊ νους πρακτικώτερος, 
επρεπε νά φαίνωνται ώς αιφνίδια τις λάμψις, καθότι δί 
αυτών εξηγείτο ο,τι μέχρι τοΰδε επράττετο άνεν λογισμού, 
ή περιείχετο είς αύτάς βιωτικόν τι γνωμικόν, τό όποιον 
είς δυσχερείς περιστάσεις εδύνατο νά χρησιμεύσω ώς υπο
θήκη καϊ παραίνεσις, ή ώς γενικός τον βίου κανών. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπον σχεδόν εδίδασκον οί υπό τήν επωνυμίαν 
τών επτά σοφών τής Ελλάδος γνωςοϊ άνδρες καϊ μετέδιδον 
τούς καρπούς τής σκέψεως καϊ εμπειρίας των. Ά λλα  καί 
αν παραβλέψωμεν τήν προς τον πρακτικόν βίον αυτών 
ωφέλειαν, αί παροιμίαι θεωρούμενοι υπό ιστορικήν επoijriv 
σνντελοϋσιν δχι μικρόν προς γνώσιν τον χαρακτήρας καϊ 
τον βαθμόν τής κατά καιρόν παιδείας εκάστον έθνους. 
Είς αύτάς ενρίσκονται σνχνότατα τά σπέρματα καϊ αί 
αΡΧαϊ πεποιθήσεων και δοξασιών, ύπό τών οτταων προσ-
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Ζορίζονται τά κυριώτερα τοΰ βίου φαινόμενα' είς αύτάς 
περιέχονται οί λόγοι τής πολιτικής, ηθικής και εν μέρει 
καί τής θρησκείας τοΰ εθνονς'είς αντάς πολλάκις διατη. 
τηρούνται αναμνήσεις σπουδαίων ιστορικών συμβάντων, 
παρέχουσαι άποδείξεις περιέργους, περί τοΰ τρόπου καθ' 
οι/ τά συμβάντα εκείνα έθεωρήθησαν, καί όποιαν κρίσιν 
εκαμνον περί αυτών. Τελευταίο ν είς τάς παροιμίας ευ ρί
σκο μεν παντοίας διασαφήσεις περί ηθών, εορτών, εθίμων 
καί επιτηδευμάτων τού έθνους.

"Ολας τάς πολυειδεΐς ταύτας καί έπαγωγάς Ιδιότητας 
ένώνονσιν είς έαυτάς, είς άνώτερρν μάλιστα βαθμόν, αί 
ελληνικοί παροιμίαι. Λεν υπάρχει βεβαίως σπουδαία τις 
τού ανθρωπίνου βίου κατάστασις, κανών τής ηθικής ή τής 
φρονήσεως, η έξοχός τις χαρακτήρ, περί τών όποιων οί 

"Ελληνες νά μην είχον παροιμίαν ΰτό διαφόρους μορφάς. 
Πολλάκις ό αυτός ςοχασμός είιρίσκεται πολυειδώ; καί δια- 
φοροτρόπως εκπεφρασμένος. Α ί πρός τούτο εικόνες καί με- 
ταφοραί έλήφθησαν άπό τήν φύσιν αυτήν καί toύ ανθρωπί
νου βίου τόν κύκλον’. Τό άςεΐον καί σοβαρόν, αί κοιναί καί υ
ψηλοί εννοιαι ενρίσκονται παντοιοτρόπως άνβμεμιγμέναι καϊ 
είςτάς παροιμίας καθώς ey γένει είς τού 'Ελληνικού έθνους 
τόν ίδιάζοντα χαρακτήρα, 'ίΐς πρός τήν συχνήν αυτών 
χρήσιν αρκεί νά ενθυμι/θώμεν οτι είς τους"Ελληνας υπήρ
χε κατ' ουσίαν πολλή μεηαλητέρα ένατης καί σνγγενεια 
μεταξύ τής παιδείας τών λεγομένων πεπαιδευμένων τής 
κοινωνίας τάξεων καί τον κοινού λαού, παρά είς τά νεώτερα 
τής Ευρώπης έθνη, είς τά όποια μεταξύ τών δύω τούτων 
μερίδων παρατηρείται διαφορά ίδιάζουσα. Διά τόν λόγον 
τούτον καί αί παροιμίαι δεν ησαν περιωρισμέναι είς μόνην 
τήν μίαν τοΰ έθνους μερίδα, άλλ' ΰπήρχον είς όλων τά  
στόματα. Άπόδειξις τούτον πρόχειρος καί εναργής είναι 
ϋλόκληρος τών 'Ελλήνων ή φιλολογία· Κανείς εκ τών 
διαφόρων χαρακτήρων τοΰ λόγον δεν άπέφευγε τών πα
ροιμιών τήν χρήσιν, ούδ’ αυτός ό φιλοσοφικός. Ποσον 
συχνή δα είναι ή χρήσις αυτών €ίς τόν Πλάτωνα; άλλ
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Ισως ΐίτττ) τις δτι εις αντόν δ Βιολογικός τής συγγραφής 
τρόπος επέτρεπε τήν χρήσιν αυτών. Πλήν καϊ είς τό αυ
στηρόν, σοβαρόν τοΰ Άριστοτέλους ΰφος αί παροιμίαι Βέν 
είναι σπάνιοι, τουλάχιστον είς τά ηθικά και πολιτιτά αυ
τού συγγράμματα βεβαίως πολλά συχνότεροι -παρά είς 
παρομοίου είδους τών νεωτέρων συγγράμματα, ό Α ρ ι
στοτέλης μάλιστα η τον ό πρώτος οστις είς Ιδιαίτερον σύγ
γραμμα εσύλλεξε καί- έρμήνευσεν ελληνικός παροιμίας. 
Τό αυτό έκαμαν *cal οί μαθηταί αυτού θεόφραστος καϊ 
Κλέαρχος έπιχειρήσαντες εργον σύμφωνον με τήν σπουδήν 
τής φιλοσοφικής αυτών σχολής, τοΰ νά παρατηρτ) καϊ πε
ριγράφω τό ενεστός και ύπαρχον είς τήν φΰσιν καϊ είς τον 
ανθρώπινον βίον. Έκτος τούτων συνέταζαν ,τοιαίτας συλ- 
λογάς καϊ άλλοι πολλοί, αλλά κατά δυστυχίαν δλα αύτά 
τά συγγράμματα άττωλέσθησαν. Αί υπόλοιποι σημερινοί 
πηγαϊ, εξ ών δυνάμεθα ΐ'ά άρυσθώμεν παροιμίας είναι, εκτός 
τού κύκλου ολοκλήρου τής ελληνικής φιλολογίας, μεταγενέ- 
ςεροι τινές συγγραφείς,ώς ό Ζηνόδοτος ή Ζηνόβιος,δ Διογε- 
νιανός, δ Άποςόλιος, οΐτινες συνέταξαν επιτομάς τών προη
γουμένων συλλογών, Βιατάξαντες καϊ ερμήνευσαντες αύτάς 
κατά εκατοντάδας. Μέγα,άλλ'άτακτον άθροισμα παροιμιών 
υπάρχει συσσωρευμένον είς τό γνωστόν καϊ πολλάκις εκ. 
δοθέν σύγγραμμα τοΰ 'Εράσμου —  Adagiorum Chiliades 
quatuor. ’^4λλ’ όμως τακτική καϊ σύμμετρος συλλογή περι- 
ίχουσα μόνα τά ούσιώΒη, χαρακτηρι-ικώτερα καϊ άξιολογώ- 
τερα, καϊ περιοριζομένη είς παροιμίας αληθώς τοιαύτας, μή 
παραδεχομένη δε ώς ή τού Εράσμου, πάσαν ρήσιν καί τ οι 
μή ουσαν εν χρήσει ώς παροιμίαν, άλλά περιέχουσαν μόνον 
έννοιαν τινά εχουσαν κάποιαν αναλογίαν μέ τάς παροιμίας 
τοιαύ-η συλλογή δεν υπάρχει μέχρι τονδε. 'Ο σκοπός της 
τταρούσης διατριβής, τήν όποιαν έρανίσθημεν εκ τής συλ
λογής τού ’Εράσμου καϊ εκ τών συμμίκτων τοΰ Ζέλλου 
συγγραμμάτων, δεν είναι πλήρης περ'ι παροιμιών πραγ
ματεία καϊ συλλογή αυτών, αλλά μόνον κεφαλαιώδης τις 
σκιαγραφία τού πνεύματος καϊ χαρσκτήρος τών ελληνικών
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■παροιμιών θέλομεν δε εξετάσει την ΰπάρχονσαν παροιμια- 
κήν ■ ύλην κατά δύο τρόπους· πρώτον θέλομεν αναφέρει 
τινάς, αί όποίαι κατά την έννοιαν και τό περιεχόμενο* 
είναι αξιομνημόνευτοι ίπειτα θέλομεν παραθέσει αριθμόν 
τ*νά ίκ τών κατά τό είδος και την Χεξιν διακρινομένων 
παροιμιών.

"Οπως πράττει τις συνήθως και αυθορμήτων, τοιοντον
«ϊναι και τό ήθος, τοιοντος ό τρόπος αύτον. Παροιμίαι
περιέχονσαι παραγγέλματα περι της διαγωγής, είναι τρό*
π ον τινά νόμοι, τους όποίονς, τό έθνος δίδει είς εαυτό, καί
οί όποιοι, καθό πρακύπτοντες αμέσως έκ τον χαρακτήρας
τοΰ έθνους, είναι και ακριβής αύτοΰ ερμηνεία. Ό  ανώτατος
τών ήμετέρων πράξεων λόγος είναι ή σχέσις την όποιαν
ο άνθρωπος υπολαμβάνει νπάρχουσαν μεταξύ εαυτού χαι
τού άνωτάτου οντος, καί ή έννοια την όποιαν σχηματίζει
περί τοΰ άνωτάτου καί θείου οντος. Αί πρός τοΰτο άναφο-
ράν εχονσαι έλληνικαί παροιμίαι σνμφωνούσι με την
κοινήν εκείνην τής άρχαιότητος ιδέαν, ήτις όλας τάς τύχας
καί τά αγαθά τοΰ βίου απέδιδε είς τήν θεότητα. Οντω
ρητόν παροιμιώδες λέηει. Θ ε ο ύ  δ ώ ρ ό ν  έ ς 'ιν  ί ύ τ υ -
χ ε ΐ  ν β  ρ ο τ ο ν ς· καί περί μελλόντων καί ετι αβέβαιων
ίλεγον, κατά τινα ομηρικόν στίχον, τόν όποιον ό αρχαίος
ουτος ποιητής ευρεν ίσως ώς παροιμίαν τ α ΰ τ α  θ ε ώ ν
«’ ν γ ο ν  ν α σ ι  κ ε ϊ τ  α ι' προσέτι, θ e ο ν θ  έλ  ο ν τ  ο ς κ α ν
ε π ί  ρ ι π ό ς  π λ έο ι ς' καί θ ε ω μ ά χ ε σ θ α ι δ ε ι ν ό ν .
Τό καλήτερον άρα παράγγελμα διά τόν άνθρωπον είναι
τό ε π ο ν θ e ω, τό όποιον κατά τήν ερμηνείαν τον Πλον-
τάρχου δηλοί τό αυτό μέ τό φιλοσοφικόν αξίωμα ν ώ π ε ί-
θ ο υ. "Οτι δε ό νους καί λόγος είναι αληθώς τό έν ήμίν
άτώτερον καί θειον άτΓοδεικνύει ή τον άνθρωπον θεωρία καί
ίρεννα' όθεν καί τό γνωμικόν, γ  ν ώ θ ι σ α ν τ ό ν. Αντη ή
γνώσις ημών αν τών ενώ φανερώνει το έν ήμίν θεϊον, νποδκΐ-
κννει ενταντώ καί τόν είς τόν ά νθραπον τεθέιτα σκοπόν καί f 4 _ · ' 
όρον, πέραν τών οποίων να προβρ τι* καί επί καλού καί
t7u κακαΰ λογίζεται θρασύ της. Εκ τούτον ό χρυσούς κανών»
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iffτις καθ' όλοι/? τούϊ λόγους πρέπει νά θεωρηθή ώς άΧΐ7* 
βώς Έ\\ηνικος, καί τοΰ οποίου έιαργί,ς εκφρασις εινα» 
ολόκληρος τών Ελλήνων ό βίος, ολόκληρον της 'Ελληνι· 
*ί;ί «αλλιτβχι fu? ό κύκλος, Μ η δ έ ν  ά γ  a ν  II ά ν μ ί 
τ ρ α ν  ά ρ ι σ τ ο ν. Ί Ι  μ έ σ η  ο δ ό ς  α ρ ί ς η" καϊ οπωσ
δήποτε άλλως ενρίσκεται έκπεριφρασμίιον · το είς συχνήν 
χρήσιν γναιμικον τούτο.

Κάμμία 'Ελληνική παροιμία δέν απαντάται “σως συ
χνότερα παρά τας τρεις ταύτα:. Μ η δ έ ν  ά γ α ν  π α ν  
μ έ τ ρ ο ν & ρ ι σ τ ο ν' τήν  μ ίση  ν vaieiv. ή μ» σ ότης ά- 
ρ ι σ τ ο ν· κάμμία ομως άλλη &εν φαίνεται νά προκυπττ) 
τόσον άτά το ίνδόμν^ον τοΰ ελληνικού βίου, ουδέ διαγρά
φει άλλη άκριβέστερον τον έΚληι ικόν χαρακτήρα. Δέν 
tivai δύσκολο ν ►'ά δειχθή διά παραδειγμάτων, οτι ή τάσις 
αύτη προς ώρισμένον είδος και σαφή όρον, ή αποστροφή 
τάσης υπερβολή, και άμετ/ίας και επί καλού καί επί 
κακού ήτο ό κύριος χαρακτήρ καί ή θεμελιώδης τοΰ ελ
ληνικού πνεύματος ιδέα, υπό τής οποίας ήτοι εν γνώσει 
ή καί άνεπαιοθήτως έδιοικοΰντο όλαι αί ροπαϊ τής ζωής 
καί διανοίας εις τήν θρησκείαν καί καλλιτεχνίαν, είς τήν 
πολιτικήν καί εις τάς επιστημονικός εργασίας. 'Επειδή, ενώ 
λ. χ. άλλα έθνη καί τά πλειότερα *κ τών ασιατικών κατε- 
βνθίζοντονοερώς είςάτελευτήτους, είς περιέργους καίλεπτο- 
λόγους θε<· ρίας περί τοΰ άπεράντου τής θεότητος· καί κατά 
τήν ίξ'οτερικήν αυτών λατρείαν, οί μεν διά νά δώσωσιν είς 
τούς θεούς των συμβολικήν βαρύτητα επεφόρτιζον τά εΐ- 
δύλα αυτών μέ άμορφα άρθρα καϊ άλλα σημεία, οί δέ 
λατρεύοντες άκόσμως τήν φύσιν ΰπερέβαινον πάν μέτρον. 
ίΐς τούς"Ελληνας εκ τουναντίον ποια άλλη αρχή παρά «τήν 
ρηθεϊσαν ήτον ενεργός, ή οποία χωρίς νά κωλύη αυτούς άπό 
τού νά προαισθάνωνται εις τήν λατρείαν των τό άπέραντον 
καί άτελεύτητον τής θεύτητος τούς ώδήγει νά περικλείωσ ι 
τούς θεούς είς τό μέτρον τοΰ καλοΰ τής ανθρωπότητας αρχε
τύπου, καί νά τελώσι τήν λατρείαν των μέ ζωηρά ν μέν φαι~ 
δρότητα, άλλ' οχι και μέ παρά φύσιν παραφοράν, ή καϊ
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με έπίσης εναντίαν της φύσεως νέκρωσιν τών αισθήσεων 
κα\ τής σσρκός;

Είς τής Ελληνικής καλλιτεχνίας τά εργα ανακαλύπτει, 
ευθύς 6 παρατηρητής οτι ό ίδιάζων αυτής χαρακτηρ είναι 
τό ώρισμένον καί τέλειον, ή με άλλας λέξεις ή ακριβής 
τού ορθού μέτ(Μ>υ και ρυθμού τήρησις, όποια δεν εύρί- 
σκεται είς.τοιούτον βαθμόν είς κάνέν άλλο έθνος ούδ’ είς 
άλλον τή< παγκοσμίου ιστορίας αιώνα. Το αυτό εσωτε
ρικόν τής ελληνικής φυλής αίσθημα το νά θεωρούν όλα 
τά έν αυτή καϊ περι αύτήν περιβεβλημένα άνθρωπίνην 
εύρυθμίαν και φυσικήν μβρφήν, εξηγεί άναμφιβόλως καί 
τήν αποστροφήν αύτής κατά πάσης υπερβολής και δυνα
στείας δεσποτισμον πολυτελούς, δί ου τόσον ευκόλως οί 
'Ασιανοί εκινούντο είς θαυμασμόν και υποταγήν. Καθόσον 
δέ άφορα ταί επιστήμας, άρκεΐ πρός τό παρόν ή παρα- 
τήρησις οτι είς τήν ρηθείσαν θεμελιώδη αρχήν εχει τήν ρί
ζαν αυτής ή τοΰ ΆριστοτέΧους γνωστή εκείνη τής ηθικής 
φιλοσοφίας αρχή, ότι ή αρετή είναι μεσάτης μεταξύ δύο 
άκρων. Τό αύ τό αξίωμα εό ρίσκο μεν ακόμη καί προ τοΰ 
Α'ριστοτέλους είς άλλους φιλοσόφους, τούς Πυθαγορείους 
διατελούντας ετι πλησιαίςερον είς τόν πρακτικόν βίον) 
και επομένως ετι πλέον ενδιαθέτους είς τό τά δώσωσι· 
τοιαύτην ροπήν είς ταύτην τήν αληθώς εθνικήν ιδέαν. 
Εκ τής αύτής αρχής πηγάζουν και αί συχναϊ παραινέσεις 
τό νά μή θρασυνώμεθα είς τάς ευτυχίας, μηδέ να νττερβαί. 
νωμεν τό μέτρον, κάϊ οσάκις ή εύνοια τής τύχης φαίνεται 
οτι μάς υπερυψώνει πέραν τών τοιούτων ορίων νά θέτωμεν 
ημείς αυτοί δί εκούσιον θυσιών περιορισμόν τινα είς 
τήν'ύπερβολήν τής ευτυχίας. Διότι, ώς ό Ηρόδοτος, ό 
άξιοπιστότερος τοΰ έλΧηνικού φρονήματος μάρτυς πολ
λάκις παραινεί, τό θειον βλέπει μέ δυσαρέσκειαν παν γηϊ- 
νον ζητούν άλλοκάτως νά ύπερβή τό σύνηθίς μέτρον, καϊ 
ότι είς τήν άπάλαυσιν τών αγαθών τής τύχης τό μέτρον 
είναι άρίστον. Ή ; .βεβαιώσεις τών αξιωμάτων τούτων 
δύνανται νά μάς χρησιμεύσουν όσα ό αύτός συγγραφεύς
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Ιστορεί περϊ τον δακτυλίου τοΰ Πολυκράτουί καϊ της μετά 
τον Κροίσου συνομιλίας τον Σόλωνος. Ά λ λ ’ ομως οστις 
ίσυνείθισε νά φυλάττη μέτρον δει/ SeXei ενοχληθί) είς ου
δέ μίαν εκ των περιστάσεων τοΰ βίου καϊ Βέλει εχει πρόχει
ρον την παροιμίαν, ά ν μ ή κ ρ έ α π α ρ ω  σ τ ε ρ κ τ έ ο ν  
τ ώ  τ α ρ ί χ ω .  θίΚει υποφέρει με καρτερίαν δ,τι δεν εί
ναι δυνατόν νά μεταβάλη, διότι" Ανά<γκτ )  ο ν δε 3 ε ο I 
μάχον τ α ι .  Προς τί ήθελε χρησιμεύσω τοιαύτη ανωφελή? 
λνττη', Μ η  π α ρ ο ι χ ο μ έ ν ο ι σ ι  κ α κ οΐ  ς τ ρ ν χ  ο ν 
τ  ε ό ν τ  ο ρ· ’Λλλ’ ό άνθρωποί δέν εχει χρείαν μόνον, 
τοιοντων παραγγελμάτων, τά όποια τον λέγουν, τί εΐναι 
ορθόν η μη\ εχει χρείαν καϊ άλλων, τά όποια τον διδάσκουν 
να προφυλατττ/ εαυτόν εν τα. βίω με φρόνησιν άπό τονς 
κινδύνους καϊ τάς δυσχερείας. Τών σοφών αί ρήσεις τον 
λέγουν. Α ρ χ ή ν  ία σ θ α ι λ  ώ ϊ ο ν ή ε τ ε λ ε υ τ ή ν ·  
Προσέτι· ’Ά φ ρ ω ν  δ σ  κ ε 3  ε λ ο  ι π ρ ο ς  κ ρε ί  σ-  
σ  ον  α ς  ά ν τ ι φ ε ρ ί ζ ε ι ν  Κ α ϊ ,  Δ ε ι  , φ ι λ ε ΐ ν  
ώ σ π ε ρ  μ ι σ ή σ ο ν τ α ,  κ α ϊ  μ ι σ  ε ϊ ν ω σ  π ε ρ φ ι- 
λ ή σ  ο ν τ  a . II λη ν δχι μόνον είς την προς τούς άλλους 
αγαπην πρεπει νά ε’ίμεθα μέτριοι· άλλά καί είς την προς ή· 
μάς α ντους· Π ο λ λ ο ί  σε  μ ι σ ο ν σ ι ν  α ν  σ α ν  τ ο ν  
φ ι λ fj ς καϊ, Λ ί α ν  φ ι λ ώ  ν ε α υ τ ό ν  ο ν χ  e ξ  ει ς  
φ ί λ ο ν .

Εις ταυτας τάς εντολάς τής αρετής καϊ φρονήσεως συν- 
απτομεν καί τινας παροιμίας, αί όποιαι διακρίνονται κατά 
την έννοιαν καθό περιέχονσαι παρατηρήσεις καϊ γνώμας τον 
Ελληνικού λαοΰ περϊ τοΰ βίου καϊ τάς πολνειδεΐς αντοΰ 
σχβσεις. Κατά πρώτον άπαντώμεν τήν μέμψιν περϊ τής 
αστασίας τών ανθρωπίνων πραγμάτων. Κ ύ κ λ ο ς  τ ά  άν- 
θρώπι να.  Τ ρ ο χ ό ς  ε ς ι ν  ά σ τ ά τ ω ς  π ε π η γ μ ε ν ο ς ,  
ο μ ι κ ρ ό ς  ο ΰ τ ο ς  κ α ϊ  π ο λ ύ τ ρ ο π ο ς  β ί ο ς .  Καϊ 
καθώς ό τροχός άφοΰ άπαξ τεθη είς κίνησιν άλλάσσει 
κατ ανάγκην τό άνω καϊ κάτω, ούτως νπάρχει παρομοία 
ανάγκη καϊ έίς τον βίον τάς μεταβολάς. Διότι, Μ  ο ι ρ α ν  
3 ε ών  ο ύ π  ω ς ί σ  ι ν ά λ έ α σ θ α ι .  Καϊ εδώ πάλιν
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*όρίσκομεν εκφραζομένην παροιμιωδώς κοινήν εθνι,' ήν δο
ξασίαν, επανάλαμβανομίνην συχνότατα από τους "Ελληνας 
ποιητάς καί συγγραφείς. οοτκ διώκεται άττό τήν Ιυ-
ς'υχίαν δυσκόλωςσώζεται· ' Ο ν τ ύ χ η μ έ λ α ν α γ ρ ά ψ τ ) ,  
τ ο ύ τ ο ν  πας 6 χ ρ ό ν ο ς  ού δ ύ ν  α τ  αι  λ ε ι , κ ά ν α ι .  
Εντοσιύτο> κ.τί αί εναντιότητες τής τύχης είναι χρήσιμοι. 
Ό  ττ ηλ  ό ς α ν μ ή δ α ρ ή κ έ ρ α μ ο ς  ο ύ γ ί ν ε τ α ι .  1Ια~ 
ρομαιως· ό μ ή δ a ρ £ ί ς ά ν θ ρ ω π ο ς  ο ύ π α ι δ ε ν ε τ α ί "  
Οι ft  {(«τνχΐ'ίητα (ίρίσ κννσι κάποιαν vafifyopiav, οτι ή 
ευτυχία είναι ουνδεδεμένη με κινδιιχον. Τ ί κ τ ε ι χ ό ρ ο ς  
υ β  ρ ι ν, τήν ΰτ,οίαν παρακολουθεί πώαις· Αλλ' ΐποσού- 
τω ό οοφός είιαι ελεύθερος" αν δνοχυχήοτ) εις εν μέρος, δύ- 
ναται »ά ζητήστ) ευτυχίαν εις αλλο, "Α ττ π ν ία  τ οι ς σ ο 
φ ο ί  α ι ν ε ΰκ ο λα' κ α ι  ’Α ε τ ό ς  ε ν ν e φ έ λ  α ι ς.

Πόσον ή πεποίθησις αν τη ήτα ζωηρά είς τούς "Ελληνας 
μαρτνροΰσιν αί πάμπολλαι άποικίαι, τάς όποιας καθίΐρν- 
σαν είς όλα τον αρχαίου κόσμον τά μέρη ενίοτε εις μα- 
κροτάτας άττό τήν μητρόπολιν αποστάσεις. Μολοντούτο 
ή φρόνησις είναι πανταχού αναγκαία. ' Τ π ό π α ν τ ' ι λ ί θ ω  
σ κ ό ρ π ι ό ς  e ν δ ε ι.

Εις τήν τάξιν ταύτην των παροιμιών, ας προσθέσω μεν 
ακόμη ολίγας τινάς περιεχούσας παρατηρήσεις περί τινων 
σπουδαίων τοΰ βίου περιστάσεων, περί αγωγής, φιλίας, 
έρωτος. ’Ό  ν ο ύ τ ύ π τ ε ι λ ό γ ο ς ,  ο ν δ έ ρ ά β δ ο ς -  γνωμι- 
κόν άξιον έθνους ευαίσθητου και φίλοτίμον, olov τό 'Ελλη
νικόν, τό όποιον διά τής συχνής χρήσεως μετέτρεψ·εν είς 
παροιμίαν καϊ τόν στίχον τού αρχαίου ποιητού· ά γ  α θ ο I 
ε ρ ι δ ά κ ρ υ ε ς  αν  δ ρ ε ς. 'Επίσης αξιέπαινος καί έντιμος 
διά τό φρόνημα εξ ου έπήγαζεν, ήτο και ή αρχαία και κοι
νή παροιμία, κ ο ι ν ά τ ά τ ώ ν φ ίλ  ω ν.

Μεταξύ τών ρήσεων, αί όποίαι άποβλέπουσι τόν έρωτα 
δεν υπάρχει κάμμία, ήτις νά εκφράζτ) ΰψηλοτέραν περί 
τοΰ αισθήματος τούτου ιδέαν, αλλά μόνον τοιαΰται, αί όποι
οι σνμφωνοΰσι μέ τόν τρόπον καθ' ον οί αρχαίοι ήσθάνον- 
το και έθεώρουν τον έρωτα' όθεν ή πολύχρηστος παροιμία·



' Α φ ρ ο δ ί σ ι ο ς δ ρ κ ο ς ο ύ κ ε μ π ο ί ν ι μ ο ς · κ α ϊ , τ α . ύ ς
ε ν ε ρ ω τ ι δ ρ κο υ ς  μ ή δ'ύ ν ε ι ν ουατ ε ς ά θ α ν ά τ ω ν % 
Έ κ  τούναντίου Αλλη γνώμη λέγει, ο ν δ e l  ς ε ρ α σ τ ή ς  
ο £ττ1 5 ο ύ κ  de l  φι Χε ϊ .  Δεν Χείπουν Bk οΰδέ ρήσειςι 
άποδ^ικνύουσαι θερμόν καϊ ζωηρόν eρωτά και αίσθημα τοΰ 
καΧοϋ- ώς, γ υ ν α ι κ ό ς  δ μ μ α  τ ο ΐ ς  ά κ μ ά ζ ο υ σ ι β έ -  
X ο ?. καϊ δ, τ  ι κ α Χ ό ν  φ ί Χ ο ν  ά ε ί.

Ή  δευτέρα έ'ποψις, υπό την όποιαν προεθίμεθα να 
θεωρήσωμεν τάς παροιμίας είναι το λεκτικόν αυτών. Καθ’ 
δσον αφορά, τούτο άπαντώνται είς τας εΧληνικάς παροιμίας 
αί γΐνικαϊ ίδιότητψς τοΰ είδους τούτου, δηλαδή βραχυλογία 
καϊ συχνή χρήσις μεταφορών. Ιδιαίτερα τών ελληνικών 
παροιμιών γνωρίσματα είναι έκτος τούτου ή άστειότης καϊ 
ευτραπελία, καϊ ή ποικιλία καϊ αφθονία τή$ εκφράσεων, 
ώστε ό αυτός στοχασμός εΰρίσκεται ποΧλάκις εκπεφρασ
μένος διαφοροτρόπως. Ώ ς παράδειγμα τούτου Χαμβάνομεν 
δύο μάνας παροιμίας, αν καϊ εχομεν πρόχειρον ικανόν 
αριθμόν.

Ή  παροιμία"Ομοιος τον δμοιον αγαπά εΰρίσκεται κατά 
Τον εξής τρόπον διαφόρως εκπεφρασμένη" 0  μο ι ο ν ό μ ο ί φ 
φ ίΧ  ο ν. —  "Ο μ ο ι ο ν ό μ ο ι ο υ  έ φ I ε τ  α ι. —  ’.<4 e ί 
κ ο λ ο ι ό ς  π ο τ ϊ  κ ο X ο ι ό ν ι ζ ά ν ε ι  —  Τ έ τ τ ι ξ τ έ τ -  
τ  ι γ  ι φ ί λ ο ς ,  μ ύ ρ μ α κ ι μ ύ ρ μ α ξ · " Ηλ ιξ ήΧ ι κ α 
τ έ ρ π ε ι .  —  ' Έ γ ν ω δ έ φ ώ ρ τ ε φ ώ ρ α  καϊ  X ύ κος  
Χύκον .  Τό δεύτερον παράδειγμα άς ήναι η παροιμιώδης 
εκφρασις τή< γνώμης κατά ματαίων καϊ αδυνάτων επιχει
ρήσεων. Περϊ τούτου υπάρχουν αί εξής παροιμίαι. I .Γ ρ ό - 
τ ε ρ ο ν χ ε Χ ώ ν η π α ρ α δ ρ α  μ ε ΐ τ α ι  δ α σ ύ π ο δ α  —  
Π  ρ ί ν κ ε ν Χ ύ κ ο ς δ ϊ ν  υ μ έ ν α ι ο ι .  —  Έ κ φ τ ά μ μ ο ν  
σ χ ο ι ν ί  ον π Χέ κε ι ν. —  Ί  μ α τ  ί φ τ  ό π ΰ ρ π ε ρ ι- 
ς" e λ λ ε ι ν.— Ε ί ς τ  ό π ΰ ρ ξ  α ί ν ε ι ν. —  Ε ί ς  ο υ ρ α 
ν ό ν  τ ο ξ ε ύ ε ι ς .  —  θ ά λ α σ σ α ν  ά ν τ  λ  ε ΐ ς. —  Δ ι- 
κ τ ύ φ  άν  ε μ ο υ S η ρ ας.  —  Λ ί θ ο ν  ε ψ  ε ις.  —  Κ α 
τ ά  π ε τ ρ ώ ν  σ π ε ί ρ ε ι ς .  —  ’Α ν έ μ ο υ ς  γ  ε ω ρ . 
γ  ε ις . κτΧ.

(ΤΟΜ. Α. ΦΥΛ. Δ·) 24.
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Τό δείτερον κατ« τό είδος χαρακτηριστικόν γνώρισμα 
τΰ>; ίλλννικών τ.αροιμιών είναι οτι έλήφθησαν άπο ολο- 
κληρον τής φύσεως και τοΰ ανθρωπίνου βίου τον κύκλον, 
οτι εχουσι τον λόγον των είς απειρίαν ίςορικών συμβάν
των και μνθευιάτων. Τοΰτο ειω άποδεικνύα την ζωηρότητα 
και ευκινησίαν τοΰ ελληνικόν πνεύματος, κ αί τι,ν ικα\οτητα 
τοΐ> παρατηρεΐν, μαρτυρεί έξ'ετέρου τι/ν άφθοιιαν tcO  
ελληνικού βίου εις ιδιάζοντας χαρακτήρας, είς ονμβεβηκε,- 
τα, είς μυθεύματα κ α ϊ’έθιμα. Πρός σαφεστίραν τώνλεγο- 
μίχων εζήγησιν ά; έζιτάσωμεν συντομως τ<>< διάφορους 
ταύτας τών παροιμιών πηγάς. 'Ε cτ'ο; τήν μυθολογίας, πα- 
ρεχονσης πλήθος τυπικών χαρακτήρων καϊ κοινώς γνηστων 
ίστορηιχτων, καϊ εττομϊνω. χορηγού^η! πο\νειύη υ\ην ε*ϊ 
παροιμιώδεις εκφράσεις, δύνανται at παροιμίαι να ανα- 
γθώσιν είς της ακολούθους πηγάς. Έ\ήφθησαν εκ τ»(ς 
φύJεως αυτής, εκ μυθευμάτων καϊ αλτικών ιστορημάτων' 
ίξ  ηθών καϊ εθίμων και τελευταΐον εκ διάφορων επιτηδευ
μάτων. Εΐ< τάς τοΰ πρώτου είδους εκ τών ε^ρημένων περι· 
εχονται διάφοραι εΐδήσ'ΐς περι ιδιοτήτων τών φυσικών 
σωμάτων, διαίτη; ζώων, κ. τ. λ. παρατηρήσεις δυφοροι 
εχουσαι πρός ταΰτα αναφοράν, εξηγήσεις τών τοιουτων 
φαινομένων, αί όποϊαι uv καϊ εσφαλμεναι πυλ\ιικις, είναι 
ομως καί κατά τι περίεργοι. Οΐίτω μανθιιννμΛν απο πα
ροιμίαν τινά οτι είς την Σίριφον οί βάτραχοι ησαν αφω· 
νοί" δια τοΰτο ή παροιμία e\ey.- περι σιωπηλού αιθρωνον 
IS ά τ ρ α χ ο ς  ε κ  Σ ε ρ ί  φ ο υ. Γ.'ερι φρονίμων και προ\ ο · 
ητικών ανθρώπων ίλεγον’ Γ  έ ρ α ν ο ι  λ ί θ ο υ ς  κ α τ α-  
τ τ ε π ω κ υ ϊ α ΐ '  τής παροιμίας ταύτης απέδιδαν διπλών 
λόγον. Οί Γΐρανοι, λέγει ό Σουίτας, διά το εν υ {τει πετε- 
σθαι, καϊ τη είς εύθυ άρμη, την επί τά κάτω θεαν εμτοδι- 
ζίσθα,ι, λίθουί βαττάζ >υσιν, όπως κάμνουσαι τί) πτησει 
ρίπτοιεν καϊ αϊσθοιντο πότερον επϊ γή; η 0 ιλ ίττη: φέρον
ται' καϊ είμεν επϊ ΟαλΊττης άνύονσι την olov · είδε επι 
γής αναπαύονται. *Αλλοι πάλιν έϋόξαζ·>ν, ότι οι λίθοι 
ίχρησϊμευον είς τά  πτηνά ταΰτα  ώς ερμα π ρο ; ά^φαλε-
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crepav ττησιν. Τούς φθονερούς παρομοίαζαν με την κ ν ν α 
€ ν τ τ) φ ά τ  ν η- Περί πτωχού άβοηθήτου ελεγον, Π  τ ω- 
χ  ώ τ ε ρ ο ς λ ε β  η pi δ ο ς καϊ κ ί γ  * λ ο ν, διότι c :ίς·;νο >« 
οτι οίκίγκΧοι δεν ήσαν ίκανοϊ μ  κατασκευάσουν ώς τα 
άλλα πτηνά φωλεός καϊ περιεπλανώιτο evi νιϊ εύρωσι 
ξένην εύκαιροι* φωλεόν. Ε'ϋ-γνί>μονα< και κοσμίους ανθρώ
πους παρίβαλεν η παροιμία με τοίς πελαργόιχ, περϊ τής 
(ύσεβείας τών οποίων περϊ τούς γοιΰς οί αρχαίοι διηγούν
το πολλά.

Άλλ' εστιν τοίσιν ημΐν οριισιν ν ίμ α  
Παλαιός έν τοΐς τών πελαργών κύ( βεσιν,
Έπήν ο πατήρ ό πελαργός ίκπετααίμοΐζ 
Πά ντας ποη,στ] τους πεΧαργιδείς τρέφων,
Αεί τούς νεοττούς τον πατέρα πάλιν τρέφειι·. (Αριςοφ.)

οθεν και τό παροίμιώδες ρήμα ά ν τ ι π ε λ α  ρ γ  ε ϊ ν.
'‘Οταν οΐκός τις άπώλλυτυ πανολεθρία εμεταγειρίζοντο 

την παροιμίαν Π εύκης τρόπο ν, ή e κ τ  ρ ΐ β  ήν  α ι ττ ε ύ ■ 
κ η ς δ ί κ η ν, επειδή έδόξαζον οτι ή πεύκη κοπεϊσα δεν άια- 
δίδα πλέον βλαςούς. "Οχι όλιγώτερον άφθονος τ.τ,γη παροι
μιών ησαν αί διάφοροι εί; τό,στόμα τυΰ λαού διατηρούμεναι 
παραδόσεις, έκ τών όποιων ποΧΧαι έκίΐΧΧωπίσθησαν άπο 
ιούς ποιητα;, καΧΧιτέχνάς καϊ ιστορικούς. θίΧομεν παρα
θέσει καϊ εκ τούτων ολίγα τινα παραδείγματα. Ο'ΰτω ητο 
συνήθεια παροιμιώδης νά παραβάλωσ ι τήν άμετρον καϊ 
άτυχή ζηλοτυπίαν με τήν τής Λ ε υ κ & νη ς, περ] τής όποιας 
εδιηγούντο τά έξηΚυάνιππος ,  ό άνήρ τής Λευκώνι/ς ήγά· 
πα υττρβολικώς το κυνήγιον καϊ ετρεχε δι ολης τής ημέ
ρας είς τά δάση. Ή  νεογαμος αυτού σύζυγος ίπωπτεύθη 
μήπως ή απουσία του είχε άλλον τινά σκοπόν. Ή  ίολοόθη· 
σε λοιπόν ποτε απαρατήρητο', ία ϊχνη τοΰ ά) δρός της καί 
εκρύβη διά_ν^τόν παρι τηρήσω ύτό τινα θάμνον. Οί κύνεί 
ίδόντε; τά κλαδιά σειόμενα (νόμισαν κεκρυμμένον υπό τον 
θάμνον θήρευμά τι καϊ όρμήσαντε: κατεσπάρχζαν τήν 
δυστυχή Λευκώνην. Άπό την Χύπην του εθανάτωσεν έαυ-

2 4 *
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τόν καί & Κυάν ίππος. 'Οσάκις πράγμα τ» δεν έπετύγχανα, 
ώς έλΐίίζετο κατά τάς γενομένας προπαρασκενάς, ήτυ έν 
χρήσει η παροιμία. Ο υ κ ά ε ί  π ο τ  α μ οι ά ξ i ν a ς φ έ- 
f> e ι,τής όιτοίοί ή έξήγησις εύρίσκεται είς τόν 44 μΰθον τοΰ 
Αισώπου. Περί τίνος καταγινομίνου μΐ πάντα τρόπον νά 
περιποίηση είς εαυτόν έξαίρετον φήμην καί. δόξαν ελεγον, 
Ψ ά φ ω ν ο ς & ρ ν ι θ ε ς. Eli Λιβύην ’έζη κατά τι μύ
θευμα άνθρωπός τις καλούμενος Ψάφ-Jiv, όςις έςοχάσθη 
νά απόκτηση τιμά? θεού. Λαβών πτηνά διάφορα τά έίίύα- 
σκε νά προφέρωσι τάς λέξεα. Μεγας θεός Ψάφων, και μετά 
ταντα τα απέλυε είς τά δρη. Οί σιντοπίται του άγνοοΰντεί 
το πράγμα έξέλαβον τά? φωνάς τών πτηνών ώς σημείον . 
τήν θεότητος και έπρόσφερον εί<, τον Ψάφωνα θυσίας. Διά
φορα άλλα τοιούτου είδους Ιστορήματα διετηρήθησα,ν διά 
παροιμιών, τάς οποίας ομως συντομίας χάριν παρατρβχομεν. * 

Μεταξύ τών παροιμιών , οσαι εχουσι την πηγήν 
των είς αληθή ιστορικά σνμβεβηκότα , και έκ τών 
όποιων πολλαί είναι διδακτικοί καί περίεργοι, διότι 
έφύλαξαν χαρακτήρας καί ιδιότητας ανθρώπων καί 
χωρών ολοκλήρων, διότι άποδεικνύουν πόσην συμμετοχήν 
ελάμβανεν ό ελληνικός λαό? είς «αυτόν καί είς δλα τον 
δημοσίου βίου τά φαινόμενα κά'ι τελευταΐον διότι αί παροι· 
μίαι είναι μαρτυρίαι καί άπόδειξις κατά τίνα τρόπον εξε- 
λάμβανον καί υπό ποιαν οψιν οί σύγχρονοι έθεώρουν συμ- 
βεβηκότα τινά. ' Απαντώμεν πολλά ονόματα ανθρώπων, 
οί όποιοι διά τον ίδιάζοντα αυτών χαρακτήρα, η διά τινων 
ιτράξεών των εδοσαν γένεσιν είς παροιμίας. ’Επειδή ομως 
αί ττλειότεραι έξ αυτών δέν μάς είναι άλλως γνωσταί, καί 
μέγαζ αριθμός τών τοιούτων παροιμιών ήτο μάλλον είς 
τόν κοινόν βίον παρά είς τούς συγγραφείς έν χρήσει, θέλο
μεν περιορισθή χάριν παραδείγματος είς μόνον όλίγας 
τινάς, π&ρατρέχοντες τάς άναφερομένας είς γνωστούς καί 
τυπικούς τρόπον τινά χαρακτήρας τών θεών καί ηρώων, 
θέλοντες νά φανερώσωσι παροιμιωδώς άνθρωπον ευήθη 
καί άνα ίσθητον έλεγαν. Β ο ΰ θ ο ς π ε ρ ι φ ο ι τ ρ ' ε ί ς  μνη-
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μην άθλητοΰ τίνος ηλιθίου’ έλεγον Be προσέτι η λ ι θ ι ω τ  β- 
ρ ο ς Κ ο ρ ο ί β ο υ .  Οΰτος κατά τινας t/το Φρύξ, ζών κατά 
τούς χρόνους τοΰ τρωϊκοΰ πολέμου και τοσοϋτον ήλίθιος, 
ώστε έκά&ητο και έμέτρα τά κύματα τήν θαλάσσης. ΙΙερϊ 
άνθρώπου φιλοξένου ελέγετο. Ά  ε ί τ ι ί e ν Κ ύ δ ω ν ο ί. 
ούτως ώνομάζετο KqpivStoς τις Χίαν φιλόξενος. Β ο ύν a t  
8 ι κ ά ζ  β ι eXtyov ίτί δίκης πολυχρονίου. Οί Ήλεΐοι καϊ 
Καλυδώνιοι διαφβρό μενοι προς άλλήλους προσελθόντες πρός 
τινα Βούναν, ή ώς άλλοι γράφουσι, ΒουΧίαν, εκλεξαν αύτόν 
διαιτητήν ώμόσαντες νά τταύσωσι τάς κατ' άλλήλων έχθρο- 
vayiaς εως οΐι i<Bo6f) ή άττόφαοίς τιυ. Όδιαιτητής είχε φαί
νεται. λόγου? άποχρώντας να πιςεύση οτι η άπόφασίς του δέν 
ηθεΧβ άποκαταςήσει την ειρήνην, οθεν ανέβαλε την ίκδοσιν 
αΰτης έως οΰ άπέθανεν. — "Οταν τις ητο ασφαλής κα\ 
πεπεισμένος περί τίνος πράγματος, και επί τέλους ήπατάτο 
iXeyev ή παροιμία, Ή  Φ ά ν ο υ θ ύ ρ α, άπό φιΧαργύρου 
τίνος τνφΧού, τοΰ οποίου τάς θύρας ήνοιγεν ό οίκέτης 
καί τοι φυλαττομένας μετά προσοχής υπό τοΰ δεσπότου. 
Περ'ι εντέχνων και λεπτών έργων eXeyov είς Αθήνας, Ά -  
κ έ σ ε ω ς κ α ϊ  Έ λ  ί Κ ω ν ο β ε ρ y α, ΰπδ τών όποιων 
κατασκευάσθη ό ωραίος τής ποΧιάδος ’Αθήνας πέπΧοζ. 
Α κ ε σ  ί α ς ί ά σ α τ  ο έXέyeτo περϊ ασθενούς, προβαί·’ 
νοντος επί τό χείρον, διότι ιατρός τις Άκεσίας, τον όποιον 
σκώπτει καί ό ’Αριστοφάνης, ήτο γνωστός μόνον διά τάς 
ιατρικής του αποτυχίας,'Όχι μικρότερος είναι ο αριθμοί 
τών παροιμιών, αίόποΐαι έλήφθησαν άπό ιδιότητας τόπων 
εθνών καί πόΧεων. Τ, ο α τ τ ι κ ό ν  β  Χέ π ο ? ήτο παροι·" 
μιώδες περί θρασέως καί αναιδούς ανθρώπου. 'Ολίγον έντι
μος διά τούς Αθηναίου; ητο καί ά,ΧΧη παροιμία. Ά τ  τ  ι- 
κό 5 ΰ π έ χ ε  ι τ ή ν  χ ε ΐ  ρα  κ'άπ ο θ ν ή σ κ  ω ν. Τής φιλο
χρηματίας, περι ης ’ενταύθα ό λόγος, μνημονεύει και 6 
ΠΧάτων είς τ ο ν  Γοργίαν, ώς ίδιάζοντος τών κατοίκων τής 
Αττικής χαρακτήρας, οπού καί κατηγορεί τον Περικλή 
ότι συνετέλεσε ποΧύ είς γένεσιν τής κακοηθείας ταύτης 
διά τών μιρθών, τούς όποιον, t χορηγεί είς τρύς πτωχούς



πολί τας δια πρότερον αμίσθους δημοσίας υπηρεσίας. Λ tit 
τιντο καϊ 64? τούς χαρακτήρας τοΰ Θεοφράστου , els 
τούς οποίους ζωγραφίζεται προ πάντων ο αττικοί βίος 
υπάρχουν rpeii εχοντες ίπόθεσιν το αυτο τοΰτο αντικεί
μενο*. Άλλ' ε’ν τοσούτω ύπήρχον και παροιμίαι τιμώσαι 
τον αττικόν χαρακτήρα · ώς Ά  τ τ  ι κ ο ς μ ά ρ τ ν ς · καϊ 
’Α τ τ ι κ ή  πί  σ τ ι ς. ’£ /  yevei ή ελληνική πίστα ητο 
κατά τούς αρχαίους χρόνους όνομαστή, ώς γίνεται δΓ/λο 
εκ τής ρήσεως τυΰ Π\αύτου. Graera mercari fide. Έ (· 
έναντι ας περι τών Θρακών ελεγον. Θ ρ ά κ ε ς  ο ρ κ ι α 
ο ν κ ε π ί σ τ α ν τ α ι .  Διαβόητοι κατά τοΰτο ήσαν καϊ οί 
ΑΙγύπτιοι. Δ ε ι ν ο ϊ π λ ί κ ε ι ν  τ ά ς  μ η χ α ν ά ς  Α ι 
γ ύ π τ ι ο ι .  'Αλλά καϊ μεταξύ τών Έλλήν/ον υπήρχε μία 
φυλή. ή όπυία δΐν απελάμβανε καλήν άι,μην, οί Κ ρ ή τ e ς’ 
Κρητίζειν εσήμαιι ε τό αύτο με τό ψεύδεσθαι και άπαταν. 
Γιωστες εΐναι τού Επιμειίδου δ στίχος’ Κ ρ ή τ ε ς  αε ί  
ψε ύ σ τ α ι ,  κακά θη ρ ία , γ α ς ε ρ ε ς  ά ρ γ α ΐ .  'Τπήρχβ 
και παροιμία συνήθης, τήν οποίαν μεταχειρίζεται συχνά 
i  Πλούταρχος καϊ άλλοι συγγραφείς. Π ρ ο ς  Κ ρ ή τ α 
κ ρ η τ ί ζ ε ι ς ,  κατά τήν οποίαν εσχηματίσθησαν ομοιαι 
καϊ περϊ άλλων εθνών. Γνωστή είναι καϊ ή αγροικία, ή 
ήλιθιότης καϊ απειροκαλία τών Βοιωτών, δώσασαι αφορμήν 
είς τάς παροιμίας · 'Τ  ς Β ο ι ω τ ί α ,  Β ο ι ω τ ι κ ο ν  
ο ν ς, κα ϊ Βο ι ωτ ι κ ' ο ς  νους. Περϊ ανόητου ανθρώπου 
ελεγον ωσαύτως, Κ έ σ κ ο ν ο Ι κ ε ϊ ,  καϊ περϊ άμουσου, Ά  · 
μ ο υ  σ ύ τ ε ρ ο ς Λ ε ι β η θ ρ ί ω ν .  Ή  Κέσκος ήτο πόλις 
τής Κιλικίας* οί Λειβήθριοι έθνος θρακικον, υπό τοΰ οποίου 
(θανατώθη 6 Όρφεύς. Οί Κίλικες ήσαν εν γενει γνωστοί 
διά την βαρβαρότητα και αγριότητά των, όθεν και το 
παροιμιώϊες Κ ι λ ί κ ι ο ς  ό λ ε θ ρ ό ς .  Τάς σκληράς καί 
άπανθρώπους ποινάς ώνόμαζον οί ' Αθηναίοι κ ιλ ικ ίους .—  
Παρατρίχομεν πλήθος άλλων τοιούτων παροιμιών καί 
μ εταβαίιομενε'ίς τινα Ιστορικά συμβάντα, τά όποια ίδοσαν  
άφορμήν είίπαροιμιώδεις καιεΰςόχους ρήσεις. Καθώς αντις 
εις τούς προϋπολογισμούς τών νεωτέρων t'c\r,ejj να μετα~

8Γ4 ΦΙΛΟΛΟΓΊΑ.
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βΰλη eh παροιμίαν το π e ρ ί α π ο'ρ ρ η τ ο> ν ά ν a X ω μά· 
τ ω ν  ορθρον, οντω καί είς της Αθήνας (λεγον πε(.1 των 
τοιοντων. Ε ι ς  τ ο  δ έ ο ι>. Τού ΙΙερικλέους, λέγει ο 
Πλούταρχος, άτ.ολογισμω δίκα ταλάντων άνάλοψα γρά- 
■φαντός ΰ ι7,λούπων εις το δέον, ό δήμος εδέξατο μη 
πολυπραγμονηεας μηδ' ελέγξας -,ο απόρρητον. "Οταν τις 
άπελθών είς την αλλοδαπήν ητο άγνωστον πού ευρίσκω· 
ται, ελεγον. Ή  τ έ 6 > η κ e ν fj δ ι δ ά σ κ e ι γ ρ ά μ μ α τ α .  
Ή  ι'ιρχη τής παροιμίας τούτης είναι η ίξ")ς. Είς την 
κατά τής Σικελίυς τών Άθη\αίο^ν εκστρατείαν μίγα μέ
ρος τιν  οτρατιν  ίΙτΛXcoCv, ίο δε τ.λεΐστιν ίπεσεν εις αιχ
μαλωσίαν. Οί αί-^μαλοπιοθίντες ε’ζητοιν ία βε\τιάσωσι 
τήν κατάστασίν τtcv διδάσκοντες γράμματα εις τήν νεολαί
αν τών Σικ(λι\ών πόλεων. 'Όταν λοιπόν οι συγγειεΐς αυ
τών ηρώτα-ν τούς είς Άθήιας επιστρέφοντας tλάμβανον 
συνήθως τήν άιωτέρω απόκρισιν, ητις επαναλαμβανόμενη 
συχνά μετέπεσεν εις παροιμίαν. "Οταν τις ίθετεν αύτίς 
εαυτόν είς δυτχερή θίαιν ελεγον. Ό  Κ α ρ π ά θ ι ο ς  τ ο ν  
λ α γ ώ ν .  Εις τήν Κάρπαθον ελειπον οί λαγοί όλοτελίς. 
Διά να θεραπενσοιν την ελλειφτιν ταύτην μετέφερον οί 
Καρπάθιοι είς τήν νήσον των λαγούς τινας, οί όποιοι ομα:ς 
ετολλαπλασιάοθησαν τοιουτοτρόπως ώστε κατέτρωγον 
ολους τούς καρπούς και τά σπέρματα, ώστε με πο\ύν κό
πον ηδυνήθηιταν μόλις νά τούς περιστείλωσιν. "Οταν τις 
άμφίβαλε περί τινο; εσννείθιζον νά λίγοσιν. Ά  λ η θ ε - 
σ τ  ε ρ α τ ώ ν ε π Ι Σ  ά γ ρ α ς .  Ώ ς αιτίαν τής παροιμίας 
ίδιηγοΰπο τά εξής. Οί Λοκροϊ εχοντες πόλεμον προς τοίς 
Κροτωνιάτας εζήτησαν βοήθειαν άπό τούς Λακαιδαιμονίονς, 
Ούτοι ηρνήθησαν εις αυτούς τήν βοήθειαν αλλά δίά νά 
μή τούς άφήσωσι χωρίς παρηγορίαν είπαν δτι θέλουν τοι'ς 
πέμψει βοηθούς τούς Διασκούρονς. Ό  πόλεμος ηρχισε ral 
ο! ΛοκροΙ ενίκησαν τούς εχθρούς των διά τής άντιλήψιως 
ιών Διόσκουρων. Εν τω μεταξύ διεχύθη είς τήν Σπάρτην 
ό  λόγος περ'ι εντελούς ιίκης τών Λοκρών κατά τών εχθρών 
των, χωρίς (ά δύναται τις xal ιά φανέρωσή την τηγήν τ?'ς
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φήμης, ή νά φέρη μάρτυρα τινά. Μετ' ολίγο ν εφθασαψ 
άγγελοι άποσταλέντες επίτηδες ε/e τήϊ ’Ιταλίας είς τήν 
Σπάρτην καϊ εβεβαίωσαν το πράγμα, το όποιον κατ' άρ- 
•χάς έφαίνετο τόσον άπίθανον. —  Είς την ευτυχή μεταβο- 
λ*/ν τών ττερισ τάσεων εΧεγον. "Ε φ υ γ  ον * α  κ ο ν, ε ν ρ ο ν 
&.μ ε ιν  ο ν. Είς τού; γάμονς τών Αθηναίων ήτο συνήθεια 
να στεφανώνωσι παΐδα με άκάνθας *αί φύλλα δρυος teal 
νά τοΰ δίυωσι είς τας χεϊρας καΧάθιον με άρτους. Ό  ναι 
•περιφερόμενος μεταξύ τών προσκεκλημένων εττρόφερε τά, 
είρημένας λέξεις είς μνήμην τών αρχαίων εκείνων άγρίωι 
•χρόνων, καθ’ ονς οί άνθρωποι δεν έγνώριζον ακόμη τά δώ
ρα τής Δήμητρας, άλλ’ ετρέφογτυ μέ βαλάνους. —  " Α ξ ι 
ος  ε ί τ ή ς έ ν "  Α ρ γ ε ί  ά σ ττ ( δ ο ς έΧεγον περϊ ‘χρηστών 
καϊ εύγενών νεανίσκων. ΠαΊδες εξ ενγενών καϊ χρηστοί τούς 
τρόπους εκλεγοντο ·ίς 'Άργος 8ιά νά τεΧώσιν άσπιόοφορούν- 
τες ετήσιον τινά πομπήν. Περϊ ανθρώπων άπαυστϊ διαλε- 
γομένων καϊ άττεραντοΧέγων, καϊ επϊ νραγμιίτων άκατα- 
τταΰστων εΧεγον, Ά ρ ά β ι ο ς  α ΰ λ η τ ή ς. Είς τήν 'Αρα
βίαν, οί ποιμένες φυλάττοντες τά ποίμνια ηύλονν διά 
νυκτός έττϊ μακροΰ av\od, καϊ 6 διαδεχόμενος είς την φυλα
κήν τ ον άλλον έξηκολοΰθει ν« αυλή είς δείγμα τής αγρυπνίας 
του, ώστε 6 θρονς διήρκει μέχρι· πρωίας. Περί τίνος οχλη
ρού αύλητοΰ ελέχθη παροιμία, Δ ρ α χ μ ή ς μ έ ν α ύ Χ ε ΐ  
τ ε τ τ ά ρ ω ν δ έ π α ν ε τ α ι .  Περϊ ανθρώπου άστάτου καϊ 
στρεφομένου συνεχώς έλίγετο, Ε ΰ μ ε τ α β ο λ ώ τ ε ρ ο - ς  
Κ ο  θ όρ ν ο υ. Οί Κόθορνοι, τά υποδήματα τών τραγικών 
υποκριτών ήσαν κατασκευασμένα εις τρόπον διά νά αρμό
ζω σιν είς άμφοτέρους τούς ττ-όοας, ενώ τα συνήθη πέδιλα 
ήσαν προσαρμοσμένα έκαστον είς eva πόδα. θέλοντες νά 
φανερώσωσιν οτι δεν δνναται πλέον νά σωθή τις άπο τον 
θάνατον έμεταχειρίζοντο τήν παροιμίαν οτι δνναται να εϊπ*} 
Τ α  τ ρ ί α τ ώ  ν ε ίς  θ ά ν α τ ο ν .  Οί κακούργοι είς τάς 
'Αθήνας πριν θανατωθώσι ίλάμβανον οτι δήποτε φαγητόν 
ή ποτον ήθελαν επιθυμήσει κσϊ Λχον τήν άδειαν νά εϊττωσι 
•τρία λόγια μεθ' σϊ̂ ης τής παρρησίας. Μετά &e τοΰτβ τούς
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ί&εναν τό στόμα μέχρι τον θανάτου. — 'Η  τ ρ e ls  e ξ, τ) 
τ  pe l s  κ ύ β ο ι ,  εΧεγον οί τοΧμητίαι, δτε εις τινα έπιχεί- 
ρησιν διεκινδύνευον τά πάντα. E ls t o v s  κύβους δεκαοκτώ 
ησαν το πΧέον καί τρεΐ< το ελαττον [ίψιμον. "Οταν τις 
άπροσδοκήτως καϊ χ  ωρϊς κόπον ενρισκε τύχην εΧεγον. 
Ε ν δ ο ν τ ι κ ύ ρ τ ο ς α ί ρ ε ί .  —  Περί τίνος οστis εμεγα- 
Χαύχεικαϊ εθρασύνετο ελέγετο, Ά  τ τ  ι κ ό s ε ί ς Χι  μ έ  ν α. 
Τοσαντα ενομίσαμεν ικανά προς άκριβεστέραν γνώσιν τού 
τsvεύμa^os και χαρακτήρας τών ελληνικών παροιμιών. Χ ά- 
ριν τών επιθυμούν των νά γνωρίσωσι πληρέστερα την φι* 
ΧοΧογίαν τού είδους τούτου προοθέττομεν επι τέλους καί 
τινας παρατηρήσεις περϊ τών ύπαρχουσών συΧΧογών καί 
τών διαφόρων αύτών εκδόσεων. Ό  πρώτος συΧΧογεύς πα
ροιμιών, τοΰ οποίου το σύγγραμμα εσώθη μέχρις ημών 
είναι ό κατά τους χρόνους τού Άδριανον άκμάσας σοφιςης 
Ζηνόβιος η Ζηνόδοτος. Τάς παροιμίας, εξ ών σύγκειται 
ή συλλογή τον δεν εσύλλεξεν αμέσως άπό τό στόμα τον 
λαού, αλλά τάϊ ερανίσθη άπό δύο ετι σωζομένας > άρχαιο- 
τερας σνναγωγάς,, τών όποιων οί συγγραφείς ώνομάζοντο 
ΛουκίΧιος, Ταρ'ραίος κοί Δίδυμος ό ΆΧεξανδρεύς. Ό  πρώ
τος είναι πανταΧώς άγνωστος· ό δεύτερος είναι ό πολυγρα- 
φώτατος γραμματικός και σχοΧιαστης τού 'Ομήρου, ο 
ό επικληθεϊς χαλκέντερος, άκμάσας κατά τούς χρόνους τού 
ΊουΧίου Καίσαρος. \4Χλά καϊ οί δύο οΐιτοι δέν ησαν οί 
αρχαιότεροι παροιμιογράφοι, καθότι ώς είς την αρχήν 
τής παρούσης διατριβής επαρατηρήσαμεν, περϊ παροιμιών 
συντάγματα άρχαιότερα υπήρχαν τού Άριστοτέλους, Κλε
άρχου τοΰ ΣοΧίτου, τοΰ Θεαιτήτου, τού Χρύσιππού καϊ 
άλλων. Ό  Ζηνόβιος εταξε τάς παροιμίας του κατ’ άλφάβη- 
τον καϊ τάς εδιαίρεσε καθ' εκατοντάδας, άλλ’ επειδή όλό" 
κλήρος ό άριθμός τών παροιμιών, τάς οποίας εύρε ητο 
652, ή τελευταία εκατοντάς δεν είναι πλήρης. Ή  συλλογή 
τού Ζηνόβιόν ίξεδόθη κατά πρώτον εν Φλωρεντία υπό 
Φίλιππον Ίούντα εν έτει 1497 είς 4ον. 'Άλδος 6 πρεσβύ- 
τερος τήν μετετύπωσε κατόπιν τής υπ' αυτού γινόμενης



συλλογής τών μνθογράφων. Ό  Βικέντιος Όψοποιός την ε- 
ξίδωκε iic νϊον ev 'Aysvavy κττά το I n jj  ( ί; 8ον. Τελευ · 
τα/ον ό Σ ζώτος την παρίλαβεν είς την υπ αυτόν γενομένην 
συλλογήν τών -παροιμιών.

'Ττάρχει καί ετέρα συλλογή -παροιμιών ΰπο το ονομα 
τον Διογενιανού τοΰ εξΉ ιακλεία ; έν Πόντγ, γραμματι
κόν άκμάσαντος ωσαύτως κατά του; χρίιϋυς τοΰ ' Αδριανον* 
ΙΓ  συλλογή αυτή ττερι\αμβάνει /7·”> -παροιμίας και υ
πάρχει ε ’ς τό τον S χότου σύνταγμΐ' — Μετά του; Buy 
τούτου; άνα φέρεται ώ; συλ\ογεύ; παροιμιώ:· εI; συγγρι- 
φ-ΰς τής δ κ ϊτη ; τρίτη; έκατονταετη}βο;, ό ιτι; είς την 
i κκλησιαστικήν Ιστορίαν απέκτησε κάποιαν φήμην, 
Γεώργιος ό Κύπριος. Ανδρόνικος ο Πιλαιολόγος μείνας 
μόνος αύτοκράτω^ τον Βυζιντινού κράτους μετά τόν 
θάνατον τοΰ πατρο; αυτού Μιχαήλ, συμβάντα το I 2-·ϋ 
άτκφάισισε νά ev5ώτη εί; την φι)νήν τον κληρον κ-ιΐ τον  
λαιύ και νά διάρρηξη την μετά τώ/ Αϊτινών e / u t 7 1 V. 

Προς τούτο εττρεπε προ -πάντων νά άταΧλαχθή ά .τό 
τόν ίττίρμαχον τής ειώσεως Πατριάρχην Ίωάνιην τον 
Βίκκον. Τούτον κατέπειιαν ιά ττιιραπηθή καί διάδοχό; 
του εγινε 6 πρώην πατρια ρχεύτα; και ενάντιος τής έ· 
νώσεως Ιωσήφ' ίΐλλ’ άττοθανίαν ου το; μετά δύι μήνας, 
ο αύτοκράτωρ ώνόμασε διάδοχον αυτού Γεώργιον τόν 
Κύπριον, άνδρα άξιότιμον διά τήν παιδείαν του εις τάς 
εκκλησιαστικές επιστήμας και εις την φιλολογίαν, καϊ 
γριφοντα τήν έλληνικήν γλώσσαν με πομψότητα και 
κ ιΑαρ πητα σπανίαν είς τόν αιώνα εκείνον. ' Ανατραφειί 
(\  Κύπρον μεταξύ τών Α χτίνων άνή^ε κατ' άρχάς μεταξύ 
τών φίλ-ον τή; έκκλητίΛττική; ένώτενς, ά\\ά μετά -ταύτα 
ητοι ε< -πεττοιθήτεος ή e.-c τταλιμβουλίας άλλαξε σύ~ημα. 
Λιστάζον ό ’Ανδρόνικος ιά Sixτάξρ τήν υπό τοΰ κλήρου 
κανονικήν αΰτον εκλογήν τόν ωνόμασε πατριάρχην αυτός 
μίνος, δυνάμει τής αύτοκρα,τορικη; αυτού α'υτεξοοσιύτητοτ. 
Τον Γεώργιον, επονομασθέντος άφο0 ίμόνατε Γρηγορίου> 
ή διοίκηαις ήτο πλήρης στάσεων και ταραχών, πρόξενόν-
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μενών into τών διαφόρων κομμάτων, e't τά όττοΐα \το 
Βιτ)ρημ=νη η ανατολική εκκλησί ι. Β ιρεθΑν Tui Βυσχερείαν 
και ενοχλήσειν, τάς οποίας ΰπέφερε, υποχώρησαν άπι'Χβεν 
εις μοναστήριον τό I 289 όπου άπεβίωσε τό I 290 «τον. 
Μεταξύ τών Βιαφόρων αυτού συγγραμμάτων σώζεται καί 
μικρά συλλογή παροιμιών κατ' ιιΧφάβητον. Ό  τεΧευταΐος 
παροιμιών συλΧογεΰς είναι ό Μιχαήλ Άποστόλιος, εις 
τών τ  [οσφΰγων λογιών ΈΧΧψων, out να  κατά την Βυ- 
στυχή Βείάτην πϊμπτην εκατονταετηρίΒα εΐιρον ασυλον 
elv την 'Ιταλίαν. Ή  συναγωγή ταροιμιών, την όποιαν 
συνεταξεν εν ’Ρώμΐ] περιέχει 2027 παροιμίαν. Ή  -iXrpz- 
στερα εκδοσιν τού ’ Αποστολίου είναι ή τοΰ Δανιήλ Έ ϊν- 
σίου, περιέ.χουσα ενταυτω καί τάν τού Γεωργίου Κυπρίου 
τυπωθεισα εν τφ Βαταυϊκφ ΛουγΒούνω τό 11519 είν 4ον.

Παροιμίας τινάν τήν νεωτερας ελληνικήν γλώσσην έ- 
σύλλεξεν, όσον γνωρίζομεν, μόνον ό Γ. ΚρομμΰΙας lIv τήν 
•περϊ τής νεωτερας ελληνικήν γλώτση·. Βιατριβήν του έκΒο- 
Οεΐσαν ε'ς Μόσχα τό 1810 καϊ εί< τάς Βύο ακολουθίας τής 
Βιατριβήν ταύτην έκΒοθίίσαν iv Biivy τό 1812 καί 1813.

Μ.
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'Η  εις  τα, ΰ ιά φ ορ α  μερη τη ς  ΊΖνρωπφς 

π α ρ ο ύ σ α  σ τ ά σ ις  τη ς  π ροκαταρ

κτικής (δημοτικης) εκ- 

π αιδευσειος.

Ά φ ’ ή? στιγμήν ή ετηστήμη ετταυσε τοΰ να ηνε συγκε- 
κεντρωμένη είν τα ιερά τεμένη καϊ τά μοναστήρια, άφ' ήν 
στιγμήν ή τυπογραφία άνέλαβε νά i/creivr} την σφαίραν 
αυτής και νά δίευθννΐ) τάς ακτίνας αυτήν ε’υΊ τά απώτα
τα σημεία, αγώνες μεγάλοι κατε&λήθησαν τείνοντες είν τ6 
νά βοηθήσωσι την κίνησιν ταύτην. Τά βιβλία, αί έφημερί- 
δες, αί παντός ε'ίδουν δημοσιεύσειν συνετέλεσαν άμοιβα· 
δον είν τό νά έξαπλώσωσι την παιδείαν μεταξύ τών διαφό
ρων κλάσεων τήν κοινωνίαν. Άλ\' υπήρχε φραγμόν κατά 
τοΰ οποίου καί αί πλέον επίμονοι προσπάθειαι ήτον ανάγκη 
νά συντριβώσιν ό γραπτόν λόγον περιέρχεται συνήθων 
μόνον ε.’ί τόν αγοράζονια αυτόν οθεν οί εΰγενεΐν, οίπολΐται 
οί έμποροι και οί βιομηχάναι, ώς οί μόνοι ευκατάστατοι, 
ενρίσκοντο είν ςάσιν τοΰ νά ώφελώνται εκ τών άνακαλύψε- 
και τών προόδων τοΰ νοητικοΰ κόσμου. Τά δε επέκεινα τών 
κλάσεων τούτων είνε, ών γνωστόν, δυστυχίαι μόνον καϊ 
β ΐσ ζνο ϊ είν τάν πρώτισταν πόλεις κατεστάθησαν μεν 
βιβλιοθήκαι δημόσιαι’ άλλ’ οί θησαυροί οντοι βραδέων 
επισωρευθέντεν είνε βίσέτι καϊ σήμερον άπροσπέλαςοι 
πρόν τό πολύ τών ανθρώπων’ άλλων τε ή είν τήν άνάγνω- 
σιν μυσταγωγία δέν είνε εύκολος, καϊ οί μεν παΐδεν μόλις 
διά τό άκρων εύκαμπτον τον πνεύματος αυτών, δύνανται 
νά άντίλαμβάνωσι ταχέως τάς σχέσεις τάς μεταξύ τών
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χιλίων σημείων τών συγκροτούντων την σελίδα ενός β ι
βλίου· άλλ’ <5 άνηρ άμα, φθάσ>η την ώρίμην ηλικίαν δεν 
δύναται νά ίπτοδουλωθή πλέον είς τοιαύτην σπουδήν, καί 
την περιφρονεΐ' »στ« it? τΐ εχρησίμευσαν αί παρά τών 
•γραφικών εταιρειών άκρίτως γενόμεναι διάνο μαϊ τών β ι
βλίων; εκ τών τριών έκατομμυρίων Ά γιω ν Γραφών δια- 
σπαρεισών παρ αυτής είς τα διάφορα μέρη τού κόσμου 
πόσαι έναρποφόρησαν; ό σπόρος εμεινε σχεδόν' πάντοτε 
άγονος εντός του κόλπον τών δεξαμένων αυτόν. "  ’Ιδού το 
άχρειότερον σκεύος τής οικίας μου, ελεγε νέα τις· μήτηρ 
πρός τόν συνταγματάρχην Οΰάλλην, δεικνύουσα Ί ε -  
ράν’ γραφήν, τήν οποίαν μετεχειρίζετο ώς ύποπόδιον 
ήγνόει ή δυστυχής γυνή, προστίθησιν ό ΟϋάΧλης, ότι 
τά φύλλα καν αυτής εδϋιαντο νά χρησιμεύσωσιν άς 
εναυσμα τού πυράς της . ” Ό  λοχαγός Κοτσεβονς 
και πάντες ο! περιηγηταϊ όσοι διέτρεξαν τά? νήσους 
τής Πολννητίας διηγούνται τά παραδοξότατα περϊ 
τής χρήσεων τής Γραφής παρά τοΐς κα,Χοΐς έκείνοις νησιώ
τη ς, είς τους όποιους διενεμήθη άφθονώτατα. "  Οίκτρά 
εινε, λέγει εις τώΐ' περιηγητών τούτων, ή στάσις τών 
δυστυχών εκείνων ανθρώπων, οϊτινες into καθιζόμενοι είς 
τόν ναόν, πάντες σχεδόν κρατούσιν άνεστραμμένως τήν 
Γραφήν, καϊ πάσχουσι νά μιμηθώσι διά τινος εϊ'δονς γρνλ- 
Χισμοΰ τά συλΧαβίζοντα παιδία. ” Οί απόστολοι (ξε
πλήρωσαν τό χρέος αυτών διένειμον τήν Γραφήν, ’έδειξαν 
είς δύω ή τρεις συνεδριάσεις τόν τρόπον τής χρήσεως αύ
τής, καϊ άπήλθον είς άλλα κλίματα ι»ά έξακολουθήσωσι 
τάς εφημέρους διανομάς τω ν μ' όλα ταύτα ή Πολυνησία 
cZve κατά τούτο εΰτυχεστέρα τής 'Ιρλανδίας· πόσοι διδά . 
σκάλοι ’Ιρλανδοί κατήντησαν νά σχίζωσι τά είς τάς γω
νίας τών πλατειών κεκολλημμένα προγράμματα διά νά 
μανθάνωσι τους μαθητάς αυτών νά άναγινώσκωσι· καϊ 
πάλιν τοΰτο λέγεται πρόοδος· διότι προ πεντήκοντα, ετών 
οί πλεΐατοι τών παίδων τής ’Ιρλανδίας ίμάνθανσν τά πρώ
τα γράμματα εττϊ των επιτυμβίνν λίθνψ.
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Ε'ς €τοχην εγωισμόν καθ' τ)ν ή πίστις κα) ή ΰφοσίωα-ΐί 
ολίγοι' ίσχύουσιν ετί τών ννΐυμάτων, ή έκπαι5ενσις άσβε· 
νό>ς πως είσεχώρησε πάντοτε μέχρι τών κατωτέρων τάξεων 
οί αιτα'ι, μετά τήν πρός όφίλος αύτών συγκροτηθεΐσαν 
μάχην πepi τά τέλη τον δεκάτου όγ^όυν αίώνος, (ζήτησαν 
νά δρέψωσιν αύτοϊ μόνοι όλους του καρπούς αύτης, χωρίς 
ι ά στοχασθώοι νά δώσωσι και είς τούς πτωχού; 7ινά καν 
ψυχί ι τού συμποσίον ώστε, οί ep'/άται κακώ; κληροίοτη- 
θίί/τα είς τήν διανομήν Teas κα.;ιττών τη; ε ρ γ α σ ί α δεν 
έ&ννήθηταν νά λ ι β otTi μέρο; el·, τήν wept αυτού; ενεργόν- 
μίνην νοητικήν κίνησιν ' τούτο δέ συνέβη αρα εκ 7τροθέσε- 
ας άττο μέρον; τών νινητικών κλιίσενν; ούχί 3εβαίω ί'ΰλλ’ 
εκλήθη;, εξ άδιαφ ορίαπ όσον μας «σ^ολεΐ ή φροντις 7τερι 
ήαών αύτών ! είνε δέ βέβαιον οτι είς πάσαν έπικράτειαν 
07TJU ή κυβϊρνητις δεν ΐξίφράσθη ΰ rep τοΰ πτωχού, είς 
πάντα τόπον οπον νόμο; Επιτακτικός δεν προσήγγισεν 
εις αύτόν τήν ΐκπαί δει/σιν, αύ τό; εμεινεν αμαθής και στε
ρημένος τών έκ τής" καλής άνατροφής παραμυθιών και βε
βαίων βοηρημάτων.

Δί(Χθε τά χρονικά όλων τώνε’0ιών, είς οίονδήποτε κλί- 
μα, υπό οίονδήποτέ πολιτικόν νόμον και αν εύρίσκωνται 
καί θά Ιδης οτι παιταχοΰ όπου τό σύστημα τής δημοτικής 
f/CTαιϊεύσενς εΐιε εκτεταμένον και καλώς εσχεδιασμένον, 
το εύεργετηαα. τυύιο όφιίλεται είς τήν κνβερνησιν. Είς τά 
όμύσποιδ,ζ κράτη τής ’Αμερικής ή πρώτη οικοδομή έκά'ΐτης 
κώμοπόλεως είνε σχολεΐυν. Είς τήν Δαιίαν ό ιόμος απαιτεί 
πας κάτοικος νά ήξεύρη να άναγινώτκη. Ή  Άουστρία καί ή 
Προυσία καθυποβάλλουσιν είς ποινάς ανστηράς όσους 
γονε’ ς 'ιμελούσι νά στελλωσι τά τέκνα αυτών είς τό σχο· 
λείο»· καί εΐνε άξιοπαρατήρητον ότι είς πάντα τόπον οπου 
δέν υπάρχει, νομοθεσία τοσοΰτον επιτακτική, ή εκπαίδευσις 
προοδεύει πάντοτε κατ’ εί^υν λόγον τής πολλής ή ολίγης 
μερίμνης τον νομοθετου. ί ή αλήθεια α'ύτη δέν εξαφανίζει 
αρα τούς συλλογισμούς όλων εκείνων τών δημοσιογράφων 
οΐτινες ήπαιταύσι κατα πάντα καϊ πάντα χού τήν απόλυτον
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ελευθερίαν; παράδοξος κατάχρησή λέξεων ! η ίλευΡερία, 
ώ; ojtoi  την εννοοΰσιν, τό άπολύτω; αυτεξούσιον ε'α/αι 
αναρχία· να πράττ^ καθαίς δπω; θέλει. νά συγχωρώιται 
τά πάντα, οιτως yivovrat τότον είς την πολιτικήν καί εΐν 
την βιομη\α··’ΪΛν, ojov  καί els τάς κοινοτέρας πράξεις τοΰ 
β ία / e've οΧέθριον el; τόν άνθρωπον· ό εγωισμός του τον 
παρατόρει' ι) φιλαυτία του τόν τυφλώνεί' ή μεγαλητέρα 
•πολίτικη iXevOepla elve ή μεγαλύτερα υποταγή τοΰ ειόί 
els τον νόμον των όλων five ή σταθερά θυσία τοΰ Ιδιωτι
κού συμφέροντος els τό γενικόν συμφέρον, ί A! ΰγυιαί μας 
θά ηΓαν ΐσταθμημίναι, οί ποταμοί μας περικεχωμέι οι, αί 
ί$ιο,*τη-iini μας εξησφαΧισμέναι, εάν ή Εξουσία έπαυε μίαν 
στι~/μ)ν τού νά άγρυτιϊ} επϊ πάντων τούτων; Εις τιι os τό 
που% η κυβίρνητι, αναγκάζεται νά χορηγτ) άμοιβας ε'ς τάς 
via; μη τϊρις, νά τά; π ί  r>j ν i εμ f>u νί γωτι διά τής δαμα- 
λίδος τά τέκ'α t o w  τοΰτο δε δΐν προίρχεται ιξ  ΰσίει εία,ς 
τοΰ μητρικού φίλτρου. άΧΧ' εκ ραθυμίας καϊ άμαθΑας. I I  
κυβίρνησις oj>ei\ei νά ήναι άγρυπνος καϊ πεφω τιομέ\η δί 
οΧου," όφίίΧει νά e^rj iv eaurij τά αναγκαία μέσα τού ιΰ 
7Γιριρμι και νά δι5άσκ>/ τούς άμαθεϊ, καϊ τού; οκνηροί!;.
’Ε ι  τών παραχατιόντων τοΰ παρόντος άρθρου θά γνωρίσω· 
μεν πότον ει·ε επάναγ<ε; η γενική διεύθυισις τοΰ τύπου 
\ά ηνε περιβεβΧημένη με την δύναμιν ταύτην. Γνω^ίζομεν 
οτι ) τιύ  τϊ\). ε υ ιίτ ceraul; την κιτά ζρη τιν των il τ)ν  διά- 
κ,οιτιν τώ > κυβερνήτεων εμτιστευτμίνων μέσων όθεν ε ’ς 
τ.« κοινοβ ιυΧευτικά κράτη οί αντιπρόσωποι τοΰ εϋνυos 
κατά μίτος προ; την εξουσίαν δεν χορηγοΰτιν εις αΰτην 
cu e  άρνετήν δύναμιν ώστε νά συςει'Χτ} τό κακόν, οΰτε άρ- 
κετ\ν εκτα τιν ώττε μ,ΐ πρίξη τό καλόν. Ή  στάσις αΰτη δεν 
εινε ά\.\ο είμη άκατάπαυστοι πάλαι, άνθολκα), δυσπιςίαι 
καί avrey cVjτιι; άπορροφώ ται καιρόν πολύτιμον πρός 
ζημίαν των άΧηθών συμφερόντων τού έθνους.

ί else παράδοξον ή Γαλλία καί ή Ά'/γλία εν ω διά 
τοΰ πλούτου, τη, δννάμεως κ< ι τών φώτων αυτών ευρίσκων·
τάι €7τί κεφαλής τήϊ κοινωνικής κινήσεων τ vs ημετίρας
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εηοχής, νά καθυστερώσι μ' όλον τούτο κατά την δημοτικήν 
ίκπαίδευσιν και των μικρότερων επικρατειών της Γερμανίας; 
Ή  'Αγγλία ακόμη μέχρι τονδε δεν εχει νόμον άσφαλϊζοντα 
τάς βάσεις'καλον συστήματος στοιχειώδους εκπαιδεύσεων, 
ό νόμος τον όποιον παρεδέχθη εσχάτως ή Γαλλία eivs 
ανεπαρκής· ώστε τά δύω ταΰτα εθνη, εις τά οποία η ο,τι 
"κλειστή διάδοσις τών γνώσεων θά ήτον τόσον ωφέλιμος 
μένονσιν έστερημενα της ωφελεια*} ταντης, διότι η κ ν  
βέρννσις αυτών εφάιη ανίκανος να τακτοποίησή σνστημα 
καλόν δημοτικής εκπαιδενσεως· δεν εστερουντο ανται συμ
βουλών καί διδασκαλιών περί τούτον ο Λόρδος Βρουγαμ 
είς τήν Αγγλίαν, ό Κ. Κουσίνος εις τήν Γαλλίαν (lj ούδέν 
7ταρημέλησαν διά νά εζομαλυνωσι τας δυσκολίας' αλλα τα 
προρρηθεντα εμπόδια υπερίσχυσαν κατά τών προσπαθειών 
διοικήσεως ήναγκασμενης νά παλαίΐ] έναντιον τών δύω 
βουλεντηρίων, τά όποια υπετάσσοντο μάλλον εις πτοήσεις 
παρά είς τά αληθή συμφέροντα τού τόπον' η συγκριτική

(1 ) Σημείωσις τοΰ «δότου  — Κατά την η μ έ ρ α ν  -γνώμην, αί ϊργα - 
σίαι τοί Λόρδου Βρουγάμ 8 h  δίνανται να συγκριθώσι μϊ rat τοΰ  Κ. 
Κουσίνου. 'θ  λόρδι/s Βρουγαμ &ργάνισ( τω όντι πολλά? traipciaς 
διά την δίάδοσιν τών γ νώ σ ή ν , διίταξι την δημοσίιυσιν πολυαριθμο- 
τάτων συγγραμμάτων διά τον λαοί/, αλλά μέχρι τούτου ικριωρίσθη ή 
tvtpyeia αυτού- b δέ Κ- Κουσ^ο5 ϊπραξι πλέον «τ (σκέφβη r o i ,  ξένους 
τόπονs, €Kfi οπού έπΐκράτουν τα  καλα συστήματα της δημοτικής (κπαι— 
διΰαιως, παρ(τήρησ(ν ακριβέστατα πάσας τας λίπτομιρ*ια« αυτών, Κα» 
(π(ΐτα έξέθ<σ( τον μηχανισμόν καί την ϊκτασιν αυτών μ€ τήν μιγαλη- 
τέραν σαφήνειαν. 'Σημιρον at διάφοροι αυτοΰ αναφοραι ιTfpi 
tit Προυσίαν, Γιρμανίαν και ’Ολλανδίαν δημοτικής έκπαιδώσιως t i -  
ρίσκονται μεταφρασμένοι fit ολας τας γλώσσας και χρησιμιυαυσιν tes 
κανών « ί  τους διδασκάλους, ιτ ι  be και ό έκδάτης τον παρόντος άρ9ρου 
συχνάκις έρανίσθη υλην έκτών ολίγον γνωστών ϊίς την Γαλλίαν (ργσσιών 
τοΰ Κ. Κουσίνου. 'Ο \όρδος ουτος ώς άπλοϋς ιδιώτης κα'ι ώς κατιχων 
μίαν τών υψηλών όέσιων τον πανατιστημίυυ ΐπραξιν ο,τι έίννηθη' effpe- 
ιτ€ δέ και αί άρχαί καί τά /3ουλ(υτήρια νά βοηθήσωσι τίις τόσον ytv- 
ναίας αυτού χροσπαθίίας προς το «λτ/#ίt συμφέρον τ ο ί  τόττου.
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εκθεσιτ, η άνάττυξις τής ε'ς τ άς πρώτιστας χώρα? τ/;ς Εΰ· 
ρώ-τηι, δημοτικής εκπαιδείσεως θά αναΒείξρ μάλλον τήν 
ορθότητα τής προεκτεθείσης παρατηρήσεων.

Κατ' αυτοίς τους τελευταίους χρόνους οί κάτοικοι τής 
Τοσκάνης απέδειξαν οτι ό ερως τής επιστήμην «αί τών τε~ 
χνών ό άλλοτε καταστήσας τόν τόπον αυτών ττερίφημον 
Βέν άτεσβέσθη. Τά αλληλοδιδακτικά καϊ τά ανώτερα σκο
λεία άκμάζουσιν είς τό Βουκάτον τοΰτο, και πάς κάτοικος 
ότοίας θρησκείας η τάξεως και αν!), ττροθύμως συνεισφέρει 
εις τα εξοδι τών καταστημ ίτιον τούτων· Έ·(τός τών περί
φημων πα^εττιστημείων τής Πίσαη; καί τής Σίέννης, ών το 
ττρύτον εθεμελιώθη κατά τά 11(5), τό Βέ δεύτερον κατά τά 
12/3, και ών τό μεν περιέχει 60U, τό Βε'ό()0 φΓίτητάς, εκτός 
τών Ακαδημαϊκών σπουδών [StnJi AeademieiJ ττ·ς Φλω
ρεντίας όπου ΒιΒάσκονται ή ιατρική καί αί ώραΐαι τέχναι, 
εγείρονται σήμερον πέντε γυμνάσια Βεχίμεια περίπου 1,200 
μαθητάς. επτά σχολεία όπου ΒιΒάσκεται ή υψηλή λατινική 
εις 1.800 μαθητάς" και τέλος '21 θρησκευτικά φροντιστή
ρια, τά οποία εκτός 1000 υποτρόφων, περιέχουα ι πολλι'.ς 
εκατοντάδας εξωτερικών μαθητών, Άλλά δίν έδύιατο ιά 
περιορισθή εις τοΰτο ι) φροντις τής νοήμονος Τεσκάνι ζ' 
Βέν ητον αρκετόν αι ΰψηλαι μόνον κλάοεις ιά εχωσι πάν
τα τά μέσα τοΰ ΒιΒάσκεσθαι' επρεπε και ό λαό* νά μετέγτ) 
τοΰ ευεργετήματος τής έκπαιΒεύσεο<ς. Είς διάστημα τινό ν 
ετών οί -4J Βήμοι τον μεγάλου δουκάτου κατήιτησε νά 
7Γεριέχωσι 230 σχολεία· ή Φλωρεντία εχει εννέα ών τά 
τρία, εν cU άκυλονθεϊται ή λαγ·<αατριανή ( αλληλοδακτι- 
κή) μέθοδος. συντηρούνται δί εξόδων εταιρείας κα'ι τοΰ κό~. 
μητος Δεμίδοφ' τα δέ άλλα τρία είναι προσδιορισμένα διά 
τήν εκπαίδευσιν τών κατώτερ ο τών Βέ<α ετών παίδων.*Εν 
τών σχολείων τούτων άνοιχθέν κατά Φεβρονά[ΐον 18^9 
€ςς Λιβόρνον περιέχει σήμΐρον 250 μαθητάς■ εξ ώραι είναι 
προαδιωρισμέναι δια εργασίαν· τρεις τό πρωί και τρεις 
μετά τό γεΰμα' οίπαΐοες μανθάινουσιν εκεί νά ά> αγινώσκωσι, 
fa γράφωσι και νά άριθμώσιν αί άνώτεραι κλάσεις ΒιΒά- 

(ΓΟΜ. Α. ΦΥΆ. Δ ·) 25.
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σκονται τήν γραμμικήν Ιχνογραφίαν. Το σχολεΐον διαιρή- 
ται είς 22 κλάσεις διά την άνάγνωσιν καϊ την γραφήν καί 
είς 30 διά τί/v αριθμητικήν ή διαίρεσις αυτή ίκρίθη ανα
γκαία, Χόγφ τοΰ νά τελήται σχεδόν άνετταισθήτως ή άπό 
μιας κλάσεως είς άλλην μετάβασις, και αν τις τών παίδων 
δί απροσεξίαν δεν προώδευσεν είς την κατωτέραν κΧάσιν, 
νά μην εμποδίζεται είς την αμέσως προηγουμένην. 'Εν ίνΐ 
λόγω 6 αριθμός τών είς τά ρηθέντα σχολεία μαθητών etve 
ώς προς τό δλον τοΰ πΧηθυσμοΰ ώς 1 προς 30· δηλαδή τά 
δύω τρίτα τών παίδων τοΰ τόπου διδάσκονται τά πρώτα 
στοιχεία τών μαθημάτων η άναΧογία αΰτη δεν είνε βεβαί
ως η τεΧειοτέρα· άλλα τουλάχιστον, ώς θά άποδειχθτ] μετ’ 
ολίγον, ή ανατροφή τών παίδων είς τά είρημένα σχολεία 
δεν είνε φαντασιώδης.

Τό άξιολογώτερον τών σχολείων τούτων εινε άναντιρ- 
ρητως ή εμπορική σχόλη άνοιχθεΐσα είς Λιβόρνον κατ' 
Αύγουστον 1833. Ή  σχολή αΰτη διευθυνομένη σήμερον 
υπό τοΰ καθηγητοΰ Δοβέρη ανήκει είς τούς υψηλούς 
κλάδους τής δημοτικής ανατροφής. Οί ίδιοκτήται τοΰ 
καταστήματος είναι οί 'ίδιοι γονείς τών είς αυτό διδα
σκόμενων παίδων. εκείνοι καταβάλλουσι τά έξοδα, εκείνοι 
προσδιορίζουσι τόν μισθόν τών καθηγητών και διοργανί- 
ζουσι τάς εργασίας" όθεν καϊ ώνομάσθη σχολή τών οικο
γενειαρχών, Scuolc dei Patri di famiglia. Ή  διοίκησις 
τής σχολής ταύτης εναπετέθη υπό τήν άμεσον εττάγρυ
πνη σιν επιτροπής συγκείμενης εκ τεσσάρων εφόρων και 
ενός 3ησαυροφύλακος εκλεγόμενων κατ’ έτος μεταξύ τών 
γονέων τών μαθητών πας έφορος διευθύνει άμοιβαδόν τάς 
υποθέσεις τής σχολής καϊ εκτελεΐ τά χρέη αυτού τρεις 
μήνας κατά συνέχειαν' οί παΐδες διηρημένοι είς τρεις κλά- 
σεις εργάζονται καϊ αύτοϊ είς τήν σχολήν κατά τόν εφε
ξής τρόπον — τό σάββατον διδάσκεται ή ιερά ιστορία καϊ 
ή γεωγραφία είς ολας τάς κλάσεις" τρϊς τής εβδομάδάς 
διδάσκεται επίσης είς ολας τάς κλάσεις ή φυσική ίςορία" καϊ 
τρϊς πάλιν τής ίβδομάδος ή αριθμητική καϊ ή γεωγραφία
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tli μόνην την ττρώτην κΧάσιν διά δέ τάς ζώσας γΧώσσαϊ 
ακολουθείται τ ο εξής σύστημα. Είς την ττρώτην καϊ Sevre- 
ραν κΧάσιν διδάσκεται η ηθική φιλοσοφία τρις τ^ς ίβδο- 
μάδος ΊταΧιστ'ν είς την ττρώτην τταλιν και δευτέραν κΧάσιν 
ή ιταΧαιά και νέα ιστορία τρις τής έβδομάδος Γαλλιστί’ 
η δέ γεωγραφία είς δΧας τάς κλάσεις ΆγγΧις'ί’ ό καθηγητής 
οστις έΐνε Γάλλος άναγινώσκει πρώτον καϊ επειτα διορθώ
νει το μίρος τής ίςΌρίας το όποιον έκαστος μαθητής εγραψε 
ΓαΧΧιςϊ υπό την νπαγόρευσιν αυτού είς τό πρώτο,ν μάθημα, 
άμα μετά τήν άνάγνωσιν καϊ τάς διορθώσεις ό καθηγητής 
διευθύνει προς έκαστον τών μαθητών έρωτήσας γαΧΧιστϊ 
περϊ τού προ κειμένου τεμαχίου, καϊ 6 μαθητης αποκρίνεται 
γαΧΧιστϊ" ή γεωγραφία διδάσκεται κατά τόν αυτόν τρόπον 
νττό καθηγητοΰ 'ΆγγΧου. πάσαι δε αί είρημέναι σπουδαϊ 
γίνονται είς τάς άνωτέρας κλάσεις’ είς δέ τάς κατωτέρας 
άρχίζουσι μόΧις νά ψελλίζωσι την ΓαΧΧι;:ήν και τήν 
ΆγγΧικήν' π ροζ τούτο ό καθηγητής γράφει διά κρητίδος 
επϊ σχιστολίθου φράσιν γαΧΧικήν, καϊ καθ' ΰσον αυτός 
προφέρει βραδέως έκάστην Χέξιν, οί παΐδες άντιγράφουσιν 
επϊ τού τετραδίου αυτών· μετά ταύτα δίδεται είς αυτούς ή 
σημασία τής Χέξεως καϊ πάσης τής φράσεως. η σειρά τών 
μαθημάτων τούτων διαρκεΐ περίπου τέσσαρα ετη’ έκαστος 
μαθητής πΧηρώνει 32 Χίρ. ς’ερΧ. κατ’ έτος, καϊ 2 Χίρ. προ
σέτι διά τά έξοδα τον πρώτου έτους’ αί μέχρι τούδε πρόο
δοι τής σχοΧής ταύτης διήγειραν μεταξύ τών κτητόρων 
ζωηράν Άμιλλαν, καϊ μετ’ ολίγον θά προστεθώσιν είς τάς 
προειρημένας σπουδάς η Λατινική γΧώσσα, ή λογική, ή 
μεταφυσική, ή εμπορική νομοθεσία, ή θεωρία καϊ ή πρα - 
ξις τού εμπορίου, ή γερμανική γλώσσα, ή άλγεβρα, ή χη 
μεία έφηρμοσμένη είς τάς τέχνας, η μηχανική καϊ ή 
χημεία.

Ή  Λομβαρδία παρίσταται υπό πρόσοψιν ετι δεξιωτέραν 
καϊ μ’ δλον τούτο ή γενική εισαγωγή στοιχειωδών σχολεί
ων αρχεται μόλις άπό τού έτους 1822· αλλά κατ' εκείνην 
τήν εποχήν ή Αυστριακή κυβέρνησις iξέδωκe νόμον ίττ ιτ -

25*
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τάτοντα etc τούς αρχηγού; τών οικογενειών να στελλωσι τά 
τέκνα των είς το σχολίΐον, καϊ ε’ν το άμα τά προκαταρ
κτικά σχολεία άιι,γέρΡηοαν ώς ΐκ γοητείας' τά σχολεία 
ταύτα ωομάζονται μικρά σχολεία. seuole m incri καϊ με- 
γάλα. σχολεία seuolc maggiori, και ε'ινε προσδιωμσμέια 
διά τάς κα,τωτέρας και διά τάί μεσαίας κλάσεις" ό δε σκο
πός αϊτών εινε ιά μορφώσωσι καλούν γεωπόνους καϊ επι
τηδείους τεχιίταί, και νά χορηγήσωσιν είς τάς δευτερενοΰ - 
σας κλάσεις τά μέσα τού νά δοθώσιν επωφελών είς το 
εμπόριον, είς την γεωργίαν και είς τάς καλάς τέχιας. τά 
/ ι*ρά σχολεία δέχονται τούς παίδας τούς οπό εξ εως δώ
δεκα ετών την ηλικίαν ή έκπαίδευσις αντών περιλαμβάνει, 
τήν θρησκείαν, την άνάγιωσιν, την γραφήν, την αριθμητι
κήν καί τινας γνώσεις τής γραμματικής' τά κοράσια μαν· 
f  άνουσι προσέτι τά εργα τής βελόνη, και τήν ποδειαπλοκήν 
(τλίξιμον κάλτσας) · τά σχολεία, ιαΰτα διαιρο νται είς 
δύω κλάσεις, και μόνον δύω ή τρία ετη άπαιτοΰνται δί 
οΧην τήν σειράν τών εν αυτοί; διδασκόμενων. Τα δέ μεγάλα 
σχολεία ΐύρυμένα ετι πλατυτέρων βάσεων, διαιρούνται 
είς τρε’α κλάσεις, καί τιια δε καϊ είς τέσσαρίχς' οί διάφοροι 
κλάδοι τής εί; αύτά εκπαιδεύσεων εινε ή καλλιγραφία, ή 
αριθμητική, ή γ-νμετρΐα, ή φυσική Ιττορία, ή μηχανική, 
ή γραμμική ιχνογραφία καί ή αρχιτεκτονική.

Ό λύστριακός νόμος συνει έλεαε, κατά φυσικόν λόγον, 
μεγάλω ς είς τάς προόδου; τών σχολείω ν τούτω ν και είς 
τήν aj~/]jΊν τών μαθητών. Κατά τά 1822 ο αριθμό: τώ ν  
μεγιίλω,’ σχολείων διά τ ο ύ ,τ υΐ*>ας συνεττοσοϋτο μόνοι/ είς 19 
καϊ διά τά κοράσια είς I ). τά μ ι*ρά σχολεία διά τούς 
παϊύας ε'.ς 2 ,!0 3  καϊ διά τά κοράσια είς 492' ό δε αριθμός 
τώ ν είς αύτά μαθητει ομένων, παιδες μέν ήσαν 81. 244, κο
ράσια δέ !_(>,.V24. Μετά δέκα ίτη έφάνη μεγίστη  ανξησις' 
καϊ τά  μέν μεγάλα σχοΧείΛ κατήντησαν 57 τά τώ ν παίδων 
καϊ 14 τά τών κορασίαν, τά  δέ μικρά 2 ,2 /9  τά τώ ν π α ί
δων, καϊ 1184 τά τάι κορασίων. τό ολονδέ τών μαθητών I I 2, 
127 παϊδες καϊ 54,640 κοράσια. Π ροσθετέ ον δέ ετι 228
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σχολεία τί/t κνριακής (sruole festive) όπου φοιτώσι 456G 
παιδία κάτωθεν των δώδεκα ετών τά Ιδιαίτερα οχολεία 
τών μεγάλων πόλεων συντηρούμενα δί εξόδων τινών φιλάν
θρωπων καϊ οτου μίγας αριθμοί πρντοτείρων καϊ τεχνι. 
τών λαμβάνουσι κατά πάσαν εσπέραν διδασκαλίαν άνή- 
κινσαν τά δημοτικά σχολεία τών πτωχοδοχάων έξι δια- 
σμ'-να διά τά ορφανά και τά έκβολιμάΐζ. τέλο; 3(5 σχολεία 
έλίους ών τα 20 δέχονται καθ' έκάστην 702 παΐ5ας, τά 1ΰ 
δέ 7-2 κοράσια, 24 δημοτικά σχολεία επί ίιΰάκτροις ον ον 
εκπαιδεύονται 5, 119 παϊδες, και 459 σχολεία έπίση; ε\ι 
διδάκτροις δτον διδάσκονται 8,631 κοράσια, και τελο; •πολ
λά ιδιαίτερα παιδν/αγίΐτ ω/ 6 αριθμός τών μαθητών 
συμποσοΐιται elt 7»021 παιδας καϊ 1641 κοράσια. 'Εν κε- 
φαλαί’ρ δε 188,879 παιδία τών δύω φνλών κατωτέρω τών 
δώδεκα ετών την ηλικίαν φοιτώσιν elt τά σχολεία" ή «να- 
λογια δέ είναι είς μαθητής προς δώδεκα κατοίκουδηλαδή  
ι) σχεδόν όλότης τών ατό εξ ea>s δώδεκα έτών την ηλικίαν 
ευρισκομένων elt Λομβαρδίαν παιδιών.

Σνιησθάνθτ) δέ ό νομοθέτης οτι διά νά δύναται δικαιω- 
ματικώς »ά βιάσγι τάί κατωτέρας κλάσεις νά πέμπωσι τα 
τέκνα αύ τών elt τό σχολΰον, και elt περίσ.τασιν αποποιή
σεων νά δύναται νά ε’τιβάλ^ κατά τών ταραβι τών δυνατά 
πρόστιμα, ήτον ανάγκη η εκπαίδευα is ) ά ηνε δσον τό δυνα
τόν όλιγοδιάπανος ώς προς τάς πτοιχάς οίκνγεκίας" ειίη- 
σεν εν evl λόγω on elt τά πλεΐςα τών σχολείων τούτων 
οί μαθηται έπρεπε νά σπουδάζωσιν αμισθί, καί δτι το 
περισσότερον μέρος τών (ξόδων ‘έπρεπε νά ηνε elt βάρος 
της κυβερνήσεων έτομένως. τό κράτος διά τά δύω τρίτα 
τών σχολείων τούτων δαπανα κατ’ ετος συνήθως '2,550,000 
λίρας ’Αονστριακάς, δηλ. ‘2.146,000 φράγκα •γαλλικά· τό 
δέ άλλο τρίτον είνε είς βάρος τών κοινοτήτων αί όποιαί 
εξοδεύουσι κατ' ετος 1.275,000 λίρας ' Αουστριακίις, δηλ. 
1,075.000 φράγκα γα,λλικά" ά\λ' ή κηδεμονία τι̂ ς κυβερ
νήσεων δεν περινρίσθη μόνον είς τοΰ το* διά νά έκτελεοθ·^ 
καθ' δλην τήν ολοκληρίαν ό νόμος, διέταξε νά περιέρχωντα*
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είς πάσαν επαρχίαν καϊ είς ηταν τμήμα επαρχίας έφοροι 
διωρισμένοι παρά τή; εξουσίας, καϊ επιφορτισμένοι με την 
άνωτάτην επιτήρησιν των σχολείων επίσης κατέβαλεν ιδι
αιτέραν προσοχήν καϊ είς την εκλογήν τών διδασκάλων 
οί διδάσκαλοι εινε ώς εττϊ τό πλεΐστον νέοι η έκκλησιαςι- 
κοϊ' ουτοι άφον τελειώσωσι τάς σπονδάς των, διατρίβονσιν 
εξ μήνας είς Μεδιόλανα ή είς Μάντοβαν, Βιά νά μάθωσιν 
*κεΐ τήν τέχνην τοΰ διδάσκει ν' επειτα δίδεται είς αυτόν 
θέσις ΰποδιδ?,σκάλου είς δημόσιον σχολεΐον διά ev έτος 
καϊ άν μοτά τήν δοημασίαν τούτην κριθώσιν ίκανοϊ, διο
ρίζονται καθηγηταϊ' τέλος είς πολλά τών καταστημάτων 
τούτων ίατροϊ κσλ χειρουργοί επισκέπτονται τά παιδία· 

‘ Ας είσελβωμεν ηδη είς τά σχολεΐα ταύτα, καϊ ας ΐδωμεψ 
τον μηχανισ/ιόν σ.ύτών. ολίγα βιβλία φαίνονται είς αύτά’ 
αν πρόκΐΐται νά μάθωσιν οί μαΰηταϊ ύπόβεσιν τινά ίςορίας, 
ό διδάσκαλος μόνος λαμβάνει το βιβλίον, καϊ άναγινώσκει 
καθαρά, Ty φωνή τήν προκειμένην νπόθεσιν' «τα  πρός πε
ρισσότερόν έ:τύινωσιν είς τό πνεύμα τον ακροατηρίου του 
δίδει είς τούς μαθητάς του Ιχνογραφίαν χρωματισμένην 
όπου παρίσταται ή σκηνή τήν οποίαν άνέγνω. ή Ιχνογρα
φία αΰτη εκπλήττει γενικώς τά παιδία κζι άποτείνουσιν 
αλλεπαλλήλους ερωτήσεις προς τόν διδάσκαλον τό μέν 
περϊ rod χρωματισμού τής Ενδυμασίας, τό δε περϊ τών 
παριστωμένων προσώπων’ τόν αύτόν τρόπον μεταχειρίζον
ται και διά τάς μηχανικάς τέχνας- ή μέθοδος δέ αΰτη· εφαρ
μόζεται είς τά οκταετή παιδία· διά δε τά νεώτερα, περιο
ρίζονται νά τά μανθάνωα ιά προφέρωσι διακεκριμμένως 
τά ονόμα,τά των, καθώς καϊ τά ονόματα Ίκάστου μέρους 
τού ενδύματος των, και έκαστου σκεύους τοΰ δωματίου είς 
το όποΐον είψίσκονταί' όσον δέ διά νά μάθωσι νά άριθμώσι, 
μεταχειρίζονται μεγάλον πίνακα επϊ τον οποίου εινε 
προσηλωμένοι ή μία κάτωθεν τής άλλης όριζοντείως δώδεκα 
σιδηραί κλωσταί έκαστη τών οποίων εγει μίαν μεγάληΡ 
σφαίραν καϊ δί αύτών τών σφαιρών τό παιδίον μετρά εν, 
δύω, τρία, καί ίίς ολίγα μαθήματα μανθάνει τήν πρόσθι-ί
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αιν, τήν άφαίρεσιν,τον πολλαπλασιασμό»καϊ Ιήν διαίρεσιν' 
ή άρίθμησις ή η αξία τών αριθμητικών σημείων κατά την 
ήν κατέχουσι 3έσιν δίδάσκεται δία τοΰ αύτοΰ πίνακας· 
άλλα τότε αί σιδηραΐ κλωσταϊ άντϊ νά ήνε οριζόντιοι elve 
κάθετοι· έκαστη τών κλωστών τούτων εχει εννέα σφαίρας 
αίτινβς γίνονται κατά βούλησιν αφανείς δί ελατηρίου, αί 
κατά δεξιάν κλωσταϊ παριστώσι τάς μονάδας, τάς δεκάδας, 
τάς εκατοντάδας κτλ. καϊ άνωθεν έκάστην κλωστής εΰρί- 
σκονται τεθειμένα πινάκια κινητά οπού παριστώνται ση
μεία αριθμητικά 'Αραβικά, ώστε το παιδίον νά δύναται νά 
βλέπτ) ενταυτώ τότε αραβικόν σημεΐον και τον αριθμόν τών 
*1ς αύτο άνταποκρινομενών σφαιρών. 'Όσον δε διά τά κλά
σματα μεταχειρίζονται ωσαύτως πίνακα εχοντα κλωστάς 
σιδηράς οριζοντείας μία τών οποίων εχει ενα κύλινδρον, η 
δέ αμέσως κάτωθεν αύ τής εχει δύω κυλίνδρους μικροτερους 
κατά τό ήμισυ, και οί όποιοι ένούμενοι, άποτελοΰσιν ενα 
Ίσον τω έπάνωθεν αύτών ώστε οί δύω ούτοι κύλινδροι ά- 
ποτελοΰσι δύω ήμίσεα· ή τρίτη κλωστή εχει τρεις κυλίν
δρους ή τρία τρίτα τοΰ πρώτου και οΰτω καθεξής 6 τέταρ
τος κτλ. Ευκόλως εννοείται πώς διά τοΰ παιγνίου τών είρη- 
μένων κυλίνδρων τά παιδία μανθάνουσι τον μηχανισμόν 
τών κλασμάτων. Διά τάς συλλαβάς ή διά την ενωσιν 
τών λέξεων τά παιδία επϊ παρουσία πάσης τής κλάσεως 
τάττουσιν (πι πίνακος χάρτας κινητούς έχοντας τυπωμένα 
στοιχεία. Δεδόσθω ή λέξις β  ι β λ  ί ο ν  το παιδειον λαμ
βάνει 2ν προς εν τά στοιχεία τής λέξεως καϊ, άφον τά διαι- 
ρέστ) είς συλλαβάς, προφέρει Ιδίως έκάστην συλλαβήν, αν 
δέ πρόκειται περϊ μαθήματος φυσικής ιστορίας, άντι νά 
βαρύνωσι τον νοϋν καϊ τήν μνήμην τών παιδιών διά μα
θημάτων, κινοΰσι τό πνεΰμά των δί άπλών ιστοριών άνα- 
φερομένων είς ζώα προς τά οποία διεγείρουσι τήν προσο
χήν των' έπειτα άποτείνουσιν είς αυτά ερωτήσεις περϊ τών 
έξεων, καϊ τών φωνών τών ρηθέντων ζώων άπερίγραπτσν 
five πόσον κα\όν άποτέλεσμα ή μέθοδος αντη προξενεί *ίς 
τον ναΰν τοΰ παιδιού.

I



ι
'Π  είς τά δημοτικά σχολεία τής Τοσκάνης εν χρήσει 

μέθοδος είνε διαφορετική. Είς πάσας τάς κλάσεις διά ιά 
διόάξωα το παιΐίον νά άναγινώσκη ή νά γράφτ) , μετά. 
χειρίζονται δΰη τρόπους οΐτιεες δύνανται νά όνομασθώσιν 
ό μεν μίμησις ό Be εφαρμογή. Εις την άνάγνωσιν, παρα- 
Βείγματος χάριν, ό πρωτόσχολοί προτείνει μιαν συλλαβήν 
την ο;τοίαν προφέρει μεγαλοφώνως καϊ ό μαθητης έπανα- 
λαμβάνει επίσης μεγαλοφώνως· ίΒού ή μίμησις ό τρωτά 
σχολάς ε’τιτάττει επειτα τό παιδίον νά ζητήση την ίίίαι 
συλλαβήν, καϊ αυτό την ζητεί και την προφέρει· ΙΒου rt 
εφαρμογή. Διά τήν άριθμητικήν ό πρωτόσχολος χαράττει 
τέασαρας γραμμάς και Xeyet: "  Αιά νά παραστήσωμεν 
τέσσαρα ΙΒον ότοϊον σχήμα μεταχειριζάμεθα ”  και ση
μειώνει ev 4. ό πρωτόσχολος χαράττων αύθις τό σημεΐυν 
Ίίΰτο, έρωτά, τό παιδίον. " ΙΙάσάς γραμμής έχάραξίΐ; ”  
το δε παιΐίον. πρός άπόκρισιν γράφει τό ζητούμε\ ον οημειον. 
Εις την άνάγιωσιν δεν άκολουθονσί πλέον την παλαιάν 
μέθοδον διά τής ό'.οιας τό παιδίον έμάνβυνε τό όνομα ιών 
στοιχείων πριν μάθη ιά τά συνάπτη· άλλ’ εκ πρώτης 
αρχής τό μανθάνουοι τόν ήχον έκάστης συλλαβής, k u I  

ΒΙ αυτού τοΰ τρόπου εντός ολίγου μανθάνει νά άναγινώσκτ) 
ελευθέρως.

Ά\Χ’ ή μέθοδος αντη εχει τό ουσιώδες ελάττωμα rev νά 
ινεργή μάλλον έπι τής μνήμης παρά ετι τοΰ νοός τον 
μαθητου' διό καϊ πλήθος παιΒίων άναγινώσκονσιν ελευθέρως 
όλας τάς λέξεις μιας φράσεως καϊ προφερονσι καθαρώς 
(ίσον εινε τής Βυνόμεώς των, χωρίς νά εχωσι τήν παραμι
κρήν ιδέαν περϊ τής φράσεως τήν όποιαν άνέγνωσαν' ή. 
θέλησαν νά άπαντήσωσι τήν Βυσκολίαν ταύτην, ΰποχρεοΰν - 
τες £*αστον πρωτόσχολον νά γυμνά ζη τόν νονν τών 
μαθητών τής κλάσεώ·, του Β'ι ερωτήσεων προσαρμοζομέι ων 
είς τήν νιτόθεσιν τον μαθήματος· άλλ' ο! πρωτόσχολοί 
δώδεκα εως δεκατεσσάρων ετών τήν ηλικίαν δέν εινε πάν
τοτε είς στάσιν νά κρίνωσι άν τό έξεταζόμενον παιδίον 
f νόησε καλώς' μ όλα ταύτα τό σχέΒιον τοίτο έφηρμόοθη
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προ ολίγοι; μετ' επιτυχία; είς το αλληλοδιδακτικόν σχο- 
λεΐοΐ' τί}< Φλωρατίαϊ εκΰ ο! μαθηταϊ υποβάλλονται, εις 
ηύμνασιν καλουμένην άνάπτυξις ι οητική. Sviluppo in- 
teilectuale. ηύμνιισις αΰτη συνίσταται είς το >·ά άνα- 
ηινώσκη εκα^ος μαθητής ενα παράγραφον 6 2έ διευθυντής 
τοΰ σχολείου αποπίνει προς αύτον ερωτήσας δί ών ανα
πτύσσει τήν ηθικήν του ανα-γνωοθεντος χωρίου* έκτος τής 
'γυμνάσεως ταύτης οί μάλλον ενδυναμωμένοι μαθηταϊ 
σνντάττουσι καθ' εαυτόν* μικρά Αίματα.

Ώ ς προς την εύτ αξίαν τοΰ σχολείου, ή Αυστριακή κυ
βέρνησα εκριιεν έμφρόνως οτι αί άμοιβαϊ ησάν επιβλα
βείς, Βιότι το μέν παιΒίον "ό λαμβύνον αύ την Βέν ειοει 
την αληθή άξίαν αίτής, τών δέ άποτνγχανόντων ή φιλοτι
μία >)γγ(ξΪ6το. οθεν ήθέληοαν νά άπαντήοωο ι τήν δυσκο
λίαν ταύτην δί άλλων τρόπων, καϊ κατά πρώτον αίσιο- 
ματικαϊ ποιναϊ αύστηρώς άπη-/ορεύθησαν. ό διδάσκαλος 
μύιος η ή διδασκιίλισα εχουσι τό δικαίωμα τής επιπλή ■ 
ξ-ως, κα'ι άν τό παιδίυν ετιμένη είς τήν αταξίαν, τό  
άποχωρίζουσι των συντρόφων αυτού, η τό έμποδιζυυσι 
τοΰ νά συμπεριδιαβάζη μετά τών ά\\ων. προσέτι άιτλοΰν 
τι μέσον εβοήίησε τήν κυβέρνητιν είς τούτο τό δύικολον 
μίρος τής ανατροπής. Είς τό ώραίον κλίμα τής ’Ιταλίας 
η μουσική βαοιλεύει ώς ήγεμονϊς. μικροί και μεμάλοι, 
πτωχοϊ καϊ πλούσιοι πάντες εΐιε ειδήμονες η 9έλουσι νά 
τ/νε ειδήμονες τής μουσικής, ή κυβίρνησις είαη-yays τό 
είδος τοΰ,-ο τής μυμνάσεως εί\ τά δημοτικά σχολεία, καϊ 
χάρις είς τήν ευφυΐαν τών παίδων ώ, πρός τούτο 70 είδος 
τής σπονδής κατώρθοσαν άπόΐ'ως ι ά καταςήσωσιν αυτούς 
ευκάμπτους καϊ -πειθήνιους.

Είς τήν Too κάνην εν η py ήθη μετ’ επιτυχίας παρόμοιον 
σύστημα κατά τό όποιον τά παιδια Β<ν νπόκειιται είς 
σωματικάς ποινάς, καϊ λέyει ρητώς ό κανονισμός. οτι 6 
Βιδασκαλοί νά μή δύναται νά εμβάΚλη πλη'/άς ούτε διά 
ράβδου ούτε διά χειρός. Είς τά σχολεία πάσα ευθύνη 
live els βάροζ τών πρωτοσχόλων, οί δέ πρωτίαχολοι
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εκλέγονται μεταξύ των άριστων μαθητών, καϊ ιδού κατά 
τ (να τρόπον γίνεται η εκλογή των. 6 διδάσκολος, άφοΰ 
αναγνώριση είς τον μαθητήν τήν άπαιτουμένην ικανότητα 
ίτρός εκπλήρωσιν τών έμπιστευθησομένων είς αυτόν χρεών, 
έρωτα τήν κλάσιν δΧην εάν εχη νά άντειττή κατά τής 
σκοττουμένης εκλογής, και άν δεν εχη, ό μαθητής εκλέγεται. 
Περίπου τό τρίτον τών μαθητών αποτελεί τό σώμα τών 
πρωτοσχόλων εχουσι δέ οΰτοι τήν φροντίδα τής ανώτατης 
ευταξίας τοΰ σχολείου, εινε εμποδισμένον εις αυτούς νά 
συνομίλώσι μετά τών μαθητών τής κλάσεώς των, επι- 
σκοποΰσι τούς σνμμαθητάς των, επιδεικνύοντες είς τόν 
διδάσκαλον τούς ευφυείς καί επιμελείς καϊ διαθέτουσι 
τήν κατά τών αμελών καί άτάκτων κατηγορίαν. Είς τήν 
περίστασιν ταύτην παρίστανται, εί καϊ συνοπτικώς, αί 
σκηναϊ τών ήμετέρων κακουργειοδικείων. ό κατηγορού
μενος μαθητής παρίσταται ενώπιον όρκωτοΰ δικαστηρίου 
συγκειμένου εκ τών συμμαθητών του' τό έγκλημα υπο
βάλλεται είς τήν εξέτασιν τών μελών τά όποια κρίνουσι 
καϊ ψηφηφοροΰσιν ώς νά προέκειτο αιτία θανατική· ό 
κατηγορούμενος απολογείται· ακούεται ή απολογία αύτοΰ, 
καϊ άν τό ορκωτόν δικαστήριον εν τή φρονήσει αΰτον 
αναγνώριση αυτόν ένοχον, εκδίδει ψήφισμα ενοχής καϊ ή 
ΰπερτάτη αύτοΰ άπόφασις καταχωρεΐται είς επϊ τούτω 
διωρισμένον βιβλίον.

Τοιαΰτη ήτον κατά τά 1832, ή στάσις τής ανατροφής 
είς Τοσκάνην καϊ είς Λομβαρδίαν' άλλ’ απ' εκείνης τής 
εποχής ό άριθμός τών προκαταρκτικών σχολείων ηύξήθη 
είς Πέργαμον, Κρεμόναν, Ένετίαν, Βικεντίαν καϊ Βερόναν. 
κατά το παρελθόν έτος ή πόλις τών Μεδιολάνων ήνέωξε 
τρία νέα σχοΧεϊα δεχόμενα καθ' εκάστην 300 μαθητάς 
μέχρι δέκα ετών τήν ήλικίαν . καϊ τοΰτο δεν θά μείνη 
μέχρι· τοσούτου. πέντε άλλα σχολεία διωρισμένα διά 
τόν αυτόν σκοπόν, καϊ τών όποιων τό <:ν θά περιέχη 150 
παιδία είνε ήδη έτοιμα νά άνοιχθώσιν ώςε είς ολίγον καιρόν 
ιά Μεδιόλανα θά εχωσι τ όσα σχολεία ώστε όλαι αί
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κλάσεις τών 7τολίτών νά άττολαμβάνωσι τά αγαθά τής 
εκπαιδεύσεως.

Είς τήν Δανίαν εύρίσκομεν την στοιχειώδη ανατροφήν 
επίσης εύάρεστον τά σχολεία διαιρούνται εις τρεις κατη
γορίας' εις τά τών μικρών πόλεων, είς τά της Κοττενχάγη; 
και εις τά τών χωρίων. Εις τά σχολεΐα τών μικρών 
πόλεων καϊ τών χωρίων, οί μαθηταϊ άρχίζουσι τάς σπου- 
δάς των είς το έβδομον ετος της ηλικίας, καϊ τάς εξακο* 
λουθονσιν εως ότον νά μυρωθώσι, δηλαδή μέχρι τών 
δεκατεσσάρων η δεκαπέντε ετών οί κλάδοι της ανατροφής 
είνε ή άνάγνωσις, η γραφή, τά πρώτα στοιχεία της α 
ριθμητικής, η κατήχησις, καϊ τά στοιχεία της ιστορίας 
καϊ της γεωγραφίας της Δανίας■ τά κοράσια μανθά- 
νουσι προς τούτοις την ραπτικήν καϊ την ποδ:ιοπλοκήν. 
"Εκαστον σχολείο ν διαιρείται είς δύω τμήματα: τό σχο
λεΐον τής πρωίας καϊ τό σχολεΐον τής εσπέρας, τά μα
θήματα διαρκοΰσι κατά τό θέρος, άπό τής έβδομης ώρας 
πρωί μέχρι τής ένδεκάτης, καϊ πάλιν άπό τής τετάρτης 
μετά μεσημβρίαν μέχρι τής έκτης' κατά δέ τόν χειμώνα, 
άπό τής όγδοης πρωϊ μέχρι μεσημβρίας καϊ πάλιν άπό 
τής δευτέρας μ. μ. μέχρι τής τετάρτης. Τά τής Κοπεγχάγης 
προκαταρκτικά σχολεία είνε υψηλότερα, τά παιδία άρ
χίζουσι νά είσέρχωνται είς αυτά κατά το εκτον, γενικώ- 
τερον δέ κατά τό έβδομον ετος τής ηλικίας τω ν κατά 
τούς πρώτους μήνας τής είς τό σχολεΐον διατριβής των, 
η ανατροφή των συνίσταται είς τήν προφοράν, τήν ση
μασίαν τών λέξεων καϊ τάς άρχάς τής κατηχήσε&ς' αί 
σττουδαϊ αύται διαρκονσιν εως δτου τά παιδία νά δύ- 
νανται νά συλλαβίζωσι, νά γράφωσι καϊ νά γνωρίζω σι 
τά αριθμητικά σημεία' τότε ή ανατροφή των περιλαμβάνει 
τήν ορθογραφίαν, τη* ^γραμματικήν, τό γραφικόν ύφος, τά 
σταθμά καϊ μέτρα, τόν εκ μνήμης λογισμόν, τον γραπτό» 
λογισμόν κατά πάσας τάς εφαρμογάς αύτοΰ είς τάς συνή
θεις περιστάσεις τον βίου' τά στοιχεία τών φυσικών επι

στημών , άρχάς τινας τής φυσικής κα\ θεραπευτικής·,



396 Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Π Ι Ζ

καθώς ακόμη και την τεχιολογίαν, την γεωμετρίαν και την 
•χρήσιν τών μηχανών' τό σάββατόν είναι η ημέρα της 
άφέσεω*’ πάντα τα σχολεία τών χωρίων και τών μικρών 
πόλεων σχολάζννσι κατά τόν καιρόν τοΰ άμητοΰ [^epoi/-]* 
η συι ηθεστέρα μέθοδος είναι η άλληλοδιδακτικη, άγκαλά 
και κατά τον; «σχπτους τούτου; καιρούς άνεφύησαν τοΧ- 
Χα'ι κατσγορίαι κατά τον συστήματος τούτον. Ί2; προς 
την εκπαίδεναιν τά σχολεία ταντα είνε τέλεια" ό ααθητής 
δύναται νά άντληση πάσας τάς αναγκαίας γνώσεις δια τό 
εκλεχθησόμενον ύπ' αν τον όποιονδήποτε στάδ.ον, αλλά 
τα μαθήματα ττperci ιά άκολουέ’ώΐ'Ται κατά συνέχειαν· 
ό δανof νομοθέτης ίσκέφθη τοντο, και η στοιχειώδης ανα
τροφή οφείλει την φήμην avrt/i είς την πρόνοιαν τήςκν- 
βερνήσεως· καθώς είς την Λ ιμβιρ^ίαν, οντω και είς την 
Δανίαν τά πλεΐςα τών σχολείων κατε~ά3ησαν παρά τού 
κράτους, με την μόνην διαφοράν οτι αοτά συντηρούνται δί 
έξοδ ον τών ιδιοκτητών τών κοινοτήτων είς τάς οποίας τά 
καταζήματα ταυτα ενρίσκονταϊ η αν ή κοινό της είνε 
πτωχ^ή, τά έξοδα μεταπίπτυυοιν είς βάρος τον κράτους· 
άλ,λά και τούτον δοθίντο;, ό νομοθέτης ύπέβαλεν είς χρέος 
τονς γοιεΐ. και τούς κυρίους ιά πέμπωσι τά τίκνα και 
τούς ντηρέτας αύ τών είς τό σχολεΐον· πάς Δανός οφείλει 
κατά τον νόμον νά ηξεύρτ) ;·ά άναγιιώσκη και νά γράφη" 
καί διά νά έκτελήται ό νόμος, ό νομοθέτης επέβαλε ποινά5 
αύϊηρίς κατά τών παραβαινόντων αύτόν άι·εν λόγον ά'το. 
χρώντος' δεν είνε δέ καί ενκολον νά νπεκφύγτ) τις τόν 
νόμον* ό νομοθέτης άπψτησε προηγουμένως όλα τά εκ 
τί}* uixzOeiat η κακοβουλίας ενδεχόμενα εμπόδια, πρώ
τον διορίσας εξετάσεις στονδαίας, τάς όποιας ούδεϊς δύια- 
τat ι·ά αποφνγτ], καί νποχρεώσας τούς μαθητάς ιά δίίωσι 
κατ' ετος λόγον τών εργασιών των ενώπιον επιτροπής 
διωρισμένης ντ.ο τον κράτους, και δεύτερον σιιςήσας είς 
εκάτη» παροικίαν μίαν Επιτροπήν έπαγρντνήζεΐΑί ο μ ι 
λούσαν νά εξετάζω αύς'ηρώς τάς πράξεις τών μαθητών 
τού τόπον, ή επιτροπή αυτη αϊγκειται έξ ίνος ιερέως καϊ
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δΰω κοτοίχων οΐτινε; ό> ομάζονται παραςάται τον σχοΧείον 
(skoie forstander)· ύπεροι ω τής επιτροπής είνε ή διεύθυν- 
σις τής όποιας μέλη five ό έτ.ίσχοπος ήδίω Ιερείς τ ιν  « ι ω  
κλήρου, Ιν μέλος τ»;,' επί 70<ν πτωχών επιτροπής, ό πρώτες 
£ρ\ων τής πόλεως, ό πρώτος δήμαρχος και δύω υπάλληλοι, 
τέλος, ΰπεράνω τής διευθύνσεως five αί κεντρΐ*αϊ ορχαι' 
τά χρίη Τ'/; e τιτροττή, τή{ επαγρυιτνήσεως συνίςανται 
είς τό να ετκτκί ττεται τόσχολειον κατά πάσαν δεκάτην 
πέμπτην ημέραν, νά ζητρ και νά βλέτττ) τό ήμερολογιον 
τών εγγράφων τι.ΰ διδασκάλου, ιά έπαγρυπιή είς την cvv- 
τήρησιν τών οικοδομών, ι ά πληρώντ) τοίς διδιισκαλους, ιά 
εκτελή τά παρά τής διευβίισεω* (πηαττομενα και νά 
κατα~ρώνη κατ' έτος κ ιτάλογον τών παιδιών τώνέχόντων 
ήδη ήλιιίαι διά τό σχολείο ν' κα'ι έπ'ι τούτω διατρέχει τά 
κωμιδια και τά χωρία, διά ιά καταγ) ά<} y τά παιδία και νά 
νποχρεοΐ τούς γ ove2; ιά τά ςέΧλο ν είς ίο σχολιΐοΐ' τής 
παροικίας, ή άν άνατρέφωνται αν άλλο σχολεΐον ιά φα- 
νερώνωσιτό αίτιον τέλος πάντων κατά πάσαν έξαμηιιαν 
■η επιτροπή δίδει είς τήν διεύΟυνοιν άιαφοράν δί ής φα
νερώνει τάς προόδους τών μαθητών και τάς άνάγκας τιϋ  
σχολείου.

Μ' ο\η ταύτα, αί είρημένιιι προφυΧαναϊ δεν θά υπετέ- 
Χουν τήν ελπιζομένην ωφέλειαν, εάν ήμελεϊτο ή εκλογή τι,ΰ 
διδασκάλου' έκ τής δεξιιπητος και rev ζήλου του διδασκά
λου έξορτάται ή τύχη και τό μέλλον έι ός σ\(·λείου' ή δα- 
VI κ ή κνβέρνησις συιτ/αθυνθη πόσον λόγου άξια εινε ή τ α - 
αύτη εκλογή, καϊ διά νά μορφώστ] ανθρώπους άξιους ιά 
έκτιληρώΰΐ τό υψηλόν χρέο, τοΰ ι ά διδιίσκωσι τον\ άλλους 
κατέςητε διδασκαλεία, (ecolcs normalesl όπου οί διά τό 
τό στάδιον τής Ανατροφής τής νεολαίας προσδιωρισμένοι 
ι εοι λαμβάιονσι τήν είς τά γρέη αυτών άιήκοιααν εκ
παίδευσα · «ατά  τά  1 /90  ή Δανία είχε μό\ον εν τοι- 
οΰτο σχολείο ν' σήμερον δέ εχει τέσσαρα και έκαστον 
αυτών διευθύνεται ύπό τεσσάρων καθηγητών ών είς ονομά
ζεται παραστάτης' οί μαθηταϊ εισέρχονται είς αύτά τά
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σχολεία κατίι το δέκατον όγδοον καϊ Εξέρχονται κατά το 
(ίκοςόν πρώτον έτος της ηλικίας τω ν έκαστος μαθητής 
πληρώνει Εκατόν σκούδα (ecus) κατ' έτος. άν δε τ(ϊ αυτών 
αποδείξω πτωχίαν και άφ' ετέρου μέρους φανή Επιτήδειος 
εις τήν σπουδήν, δεν πληρώνει’ οί κλάδοι τής διδασκαλίας 
είνε: ή κατήχνσις, ή Ιερά γραφή, το εύαγγέλιον, ή δανική 
γλώσσσα, ή γραμματική, ή γραφή, ή φυσική ί~ορία, ή 
αριθμητική και ή πρακτική γεωμετρία, ή ιστορία τής θρη
σκείας, ή ίςορία καϊ ή γεωγραφία τον τόπου, ή ψαλτική καϊ 
ή οργανική μουσική, ή παιδαγωγία, άρχαί τινες τής ανατο
μίας καί τής θεραπευτικής, διά νά δύναται, γενόμενος διδά
σκαλος νά δίδτ] σνμβονλάς είς τούς πάσχοντας χωρικούς, 
και τέλος οί αυριώτιροι κλάδοι τ ?;ς άγροτικής οικονομίας 
καί τινα χειροτεχνήματα σκοπόν εχορτα τήν πρακτικήν ω
φέλειαν οί κλάδοι ούτοι τής Εκπαιδεύσεως όταν καλώς 
Εννοηθώσι και καλώς σπονδασθώσιν, άποτελονσι παν εϊτι 
απαιτεί το Επάγγελμα τού παιδαγωγού· εξ ημέρας τής ίβ - 
δομάδος καί επτά ώρας τής ημέρας σπουδάζονσιν οί ααθη- 
ταί, κατά δέ τό τέλος τού έτους εξετάζονται, καϊ κατά τό 
τελευταΐον έτος ό μαθητής λαμβάνει το δίπλωμά τον, ή άν 
κριθή ανίκανός, άποπέμπεται καϊ πληρώνει εκατόν σκούδα 
είς το σχολεΐον.

'Εδώ αρμόζει νά ehτω μεν μίαν λέξιν περϊ τής ιστορίας 
τών είρημένων διατάξεων, περϊ τού πόσον Εσήμανον ώς προς 
τήν δημοσίαν άνατροφήν καϊ περϊ τής όσης ώφελείας δύνα- 
ται εισέτι νά πηγάση Εξ αυτών, άν μόνον δέν παραστραφή 
τό γέννησαν αύτάς πνεύμα.

Ή  ύπαρξις τών σχολείων τούτων ανέρχεται είς τάς άρ- 
χάς τού Εσχάτου αίώνος' ό Φράγκης θεμελιώνει είς X άλ
λην τό παιδαγωγεΐόν τον, καθώς καϊ ετερον κατάστημα 
διωρισμένον διά τήν Εκπαίδενσιν των διδασκάλων, ο Στάϊν- 
μετς τόν διαδέχεται’ Εμψυχωθείς υπό τής κοινής γνώμης 
ήτις ειχεν άποδεχθή ευχαρίστως τόν ευτυχή τούτον νεωτε
ρισμόν, ό Στάίνμετς θεμελιώνει σχολεΐον διά τούς διδασκά
λους είς Κλοςερβέργην, πλησίον τού Μαγδεβούργου. τό
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<τχολ€6θν τοΰτο θιμελιωθέν κατά τάς Ιδίας τοΰ Φράγκου, ττ€- 
ριέλαβε πολλούς μαθητάς, καϊ δυνάμει της π ροσπ αθεΐας τοΰ 
θεμελιωτοΰ αύτοΰ, έμόρφωσε μέγα άθροισμα άπό τοΰ 
όποιου έξήλθον άριστοι διδάσκαλοι, οΐτινες διεχύθησαν 
tit άπαν το βόρειον τής Γερμανίας’ ή εκβασις αΰτη ήγειρε 
την άμιλλαν, κα.1 μετ' ολίγον πλησίον τών σχολείων τον 
Σταινμετς καϊ τού Φράγκου ήγέρθησαν το seminarium 
doctrinae elegantioris τοΰ Κελλαρίου είς Χάλλαν και το 
φιλολογικήν καϊ σχολαστικόν σχολεΐον τής Γοτίγκης κα- 
ταςαθέν υπό τοΰ Γέσνερ, καϊ το πρώτον τακτικόν σχολεΐον 
τούτου τοΰ eifSous1 μετά ταύτα ή ’leva, ή Χάλλα, ή Έρ~ 
λίγκη, το Χέλμςατ, ή Λειψία, τ  ό Χούδελβεργ, τό Κέλλ, 
τό Βρέσλαου, τό Βερολΐνον, τό Μονάχον, το Αορπάτ και 
άλλαι 7τύλεις εσχον έκάστη σχολήν ειδικήν διά τήν έκ- 
ίταίδευσιν τών καθηγητών.

'Α\λά τά σχολεία ταΰτα τά όποια ωνομάζοντο τότβ 
διδακτήρια ακαδημαϊκά παιδαγωγίας περιελάμβανον μόνον 
τήν άνωτάτην παιδείαν· οί μαθηταϊ εξήρχοντο διά νά δι~ 
δάξωσι μόνον τά υψηλά και τά κλασσικά μαθήματα 
και οί 7τλείους αυτών ήσαν προσηλωμένοι είς τά πανεπι- 
ςήμεια. ό Χέκκερ έπλήρωσε -τό κενόν τοΰτο· τά σχολεία. 
τοΰ Χέκκερ θεμελιωθέντα επί ήττον μέν εύρυχώρου, ούχ 
ήττον δέ επωφελούς βάσεως τών τοΰ Φράγκου, ώνομάσθη- 
σαν σχολεία άστυκά ή σχολεία δημοτικά’ και περιελάμ- 
βανον πάντα νέον ο στις ήθελε νά δοθή είς τήν παιδείαν 
τών κατωτέρων κλάσεων τά καταστήματα ταΰτα, εκ τής 
πρώτης άρχής εΰαρεστήσαντα, επόμενον ήτον νά εύδοκιμή- 
σωσι και είς τό μέλλον, ό μέγας μονάρχης Φριδερίκος, 6 
βασιλεύων κατ’ εκείνην τήν εποχήν είς Προυσίαν έδειξε 
πάσαν τήν υπέρ αυτών ευμενή του διάθεσιν, και κατά τά 
1/52 έξέδωκε βασιλικόν διάταγμα οτι εντός τοΰ κράτους 
αυτοΰ, είς τό Νάύμαρκ και είς τήν ΊΊομερανίαν πάσαι αί 
χηρεύουσαι θέσεις τών διδασκάλων νά άναπληρώνται υπό 
τών μαθητών τον σχολείου τοΰ Χέκκερ· και μετά τινα ετη 
€χορήγησε σύνταξιν λόγου αξίαν είς τά σχολεία ταΰτα 
πρός συντήρησιν άριθμοΰ τίνος μαθητών.
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Tu <τχάλεΐΛ τα υ  τη μετ' ολίγον εκαρποφόρησαν’ 6 κα
θηγητής Β αζίδοβ  εΐοήγαγε μέθοδον εξαίρετοι, καϊ μ ατά. 
70 παράδειγμα, αΰτοΰ, ό κανονικόν Φόν Ρ όχ οβ  α π έδα ξί  
ra t εκ τής προαπαθεια , 7τρός διααόρφωσιν τώ ν καθηγητών 
π ροαγενησομένας ιίφελείας. ό Φον 'Ρ όχ οβ  διωργάνισε τά  
τ ο ΰ 'Ρεκάν εις Βραι δεβούργιον καϊ τα ε!ς τοόΐ π λ η σιόχω 
ρους τότους θεμελιωθέντα σχολεία · τα καταστήματα  
ταΰτα  άπέβησαν (υρύχαφος έςία παιδείας όπου ο! νέοι 
•παιταχόθεν τη . Γερμαιίας συνέρρευσαν διά ιά αντλήσω σι 
7ai άρνάς και την πράξιν τής προκαταρκτικής εκπ αιδειι 
σ ε α ν  πάμπολλοι έμιμήθηααν τό παράδειγμά του, καϊ είς 
μέν το Χ ά β β ερ ςα τ  κατά  τά 1 7 7 ^ , (Ις δέ το Βρεαλάου  
κατά τά  1 7 ^ 7  ήγέρθησαν αλληλοδιαδόχων καταςί/ματα 
τής προκαταρκτικής α να τρ οφ ή ' elt το  Β ί σ ε λ  κα! tit τό  
Μ ινδεν δύω το ια ύ :α  σχολεία  επίσης εμορφώθησαν ίττό 
τής ελευθεριότητας τού βαρόνου Φ ό ν  Hep - Βέκ καϊ t c u  

iepou  ττοιμέι ας Χ ίρβιγκος.
Ειιε δέ άξιοττ" ματ ήρητον ότι τά μικρά κράτη εδωκαν 

παράδειγμα elt τά μεγαλα. Κατά τά 1750, ϊποχή καθ' ην 
ό Χέκκερ ϊθεμελίωνε τά σχολεία του τά λεγομεια τών 
πολιτών elt ΓΙρουαίαν' τό Ά νό β epov ήγειρεν επίσης σχο- 
Xehv τού αυτού είδους· τό Μίγκεν, τό Δεσαάου, τό 
Κάσσελ, τό Αετμόλδ, ή Τότθα καϊ τό Κελ ήκολούθηααν 
τά ίχνη τον Άνοβέρυΐ'- επραξαν δέ αί τό μετά ταύτα καί 
τά καθολικά κράτη μετά τής αυτής δροςηριότητος καϊ 
τί< αυτής επιμονής. Eli την Αυςρίαν, at διά τήν ανατρο
φήν τοΰ δήμου γενόμεναι βελτιώνεις, καϊ εν γίνει ή αύ- 
ςατις τών διδασκαλείων οφείλονται εΐί τόν ζ}λον τού 
επισκόπου Φόν Φέλβιγκερ καϊ τού άρχιπρεσβυτέρου Κ ίν  
δερμαν Φόν Χχουλςάϊν' αί προσπύθειαι αυτών ϋρξάμεναι 
kutu τά 1/70 έπέτυχον εντελώς· Κατά τήν ου:ήν επί,- 
χήν ό βαρόνοί Φόν Φούρςεμβεργ άι'ήγειρε καταγήματα 
τού αυτοΰ είδου; elt τήν επισκοπήν τιΰ Μύνςερ· καϊ τότ<* 
τά τοιαύτα καταςήματα είσήχθησαν είς τήν Παναρίαν 
καϊ e*fιθεν έξετάθησαν elt τού; πλησιόχωρους τόττονς καϊ 
fli τό λοιπόν τής Ευρώπης.



Λς iiτανέλθωμεν ήδη είς τό προ κείμενον διήλθομεν τήν 
Λομβαρδίαν, την Τοσκάναν και την Δανίαν' εϊδυμεν είς 
οποίαν στάσιν εύρίσκετο ή προκαταρκτική ανατροφή els ε
κείνους τούς τόποι";· ας άκοΧουθήσωμεν την σειράν τών 
συζητήσεων μας καϊ ας άσχοληθώμεν περϊ τής Προυσίας 
καϊ τής ’Ολλανδίας.

Διά τήν καλήν διοίκησιν τών προκαταρκτικών σχολείων 
αυτών, διά τή» πρόνοιαν καϊ τάς προσπαθείας αυτών προς 
βελτίωσιν τής νο,/τικής καταστάσεως τών υπηκόων αυτών, 
ταΰτα τά δύω κράτη κατέχουσι τον πρώτον τόπον μεταξύ 
τών εθνών τής χερσαίας Ευρώπης' πολύ πρϊν τά άλλα 
εθνη στοχασθώσι νά καταστήσωσι σχολεία προκαταρ
κτικά, ή ’Ολλανδία είχεν ήδη παρόμοια καταστήματα' 
πλούσια διά τής βιομηχανίας, τής παραθαλασσίου θίσεως 
και τών άπεράντων ύπερθαλασσ ίων κτημάτων αύτής, ή 
'Ολλανδική πολιτεία, μεταξύ τοΰ μεγαλείου αύτής καϊ 
τών πραγμάτων τά όποια παρεΐχεν είς αυτήν ή ζηλοτυπία 
τών γειτόνων αύτής, δεν 'ελησμόνει τήν καλλιέργειαν τοΰ 
νοόϊ τών πολιτών αύτής* άλλα τα. προς τοΰτο καταστήματα 
ήσαν ολιγάριθμα, καϊ επειδή εστεροΰντο καλοΰ διοργανι. 
σμοΰ, ούδίν προεμήνυε τήν είς το μέλλον επιτυχίαν αυτών 
μόλις κατά τάς άρχάς τοΰ εσχάτου αίώνος τά καταστήμα
τα ταΰτα ελαβον όπωσοΰν άνάπτυξιν τότε εξεδόθη νόμος 
δστις ετακτοποίει καϊ άπεφάσιζε τήν διαίρεσιν αυτών, και 
τά χρέη τοΰ διδασκάλου, επιφυλάττων είς τήν κυβέρνησιν 
τό δικαίωμα τοΰ νά θεσπίζη όποια βιβλία εδύναντο νά εί- 
σαχθώσιν είς τά δημόσια σχολεία' καϊ ό νόμος οντος εμει- 
vsv ανέπαφος, καϊ επικρατεί είσέτι είς δλον τό σύστημα 
τής προκαταρκτικής εκπαιδεύσεως τοΰ τόπου.

Ώ ς ή'Ολλανδία, οΰτω και ή ΊΊρουσία ήτον ήδη πολύ 
προχωρημένη είς το στάδιον τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως 
δτε τά λοιπά κράτη ούδ' εστοχάζοντο ποσώς περϊ τής α
νατροφής τοΰ λαοΰ των' ή τούλάχιστον έδείκνυον άδιαφο- 
ρίαν καϊ άπάθειαν κατά τοΰτο. Έττϊ Φρεδερίκου τοΰ Με
γάλου, εγκύκλιος άπό 1 Ίαννουαρίου 1759 έπέθετεν είς 
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πάντα γονέα το χρέος τοΰ νά πέμντ) τά τεΛνα τον είς το 
σχοΧείον τά είς τό χρέος τοΰτο άναφερόμενα άρθρα διε. 
Χάμβανον τά έξης. "  Πας κάτοικος οστις δεν δύναται ή 
„  δεν θέΧει νά δώση κατ' οίκον την άναγκαίαν ανατροφήν 
„  είς τά τέκνα τον όφείΧεϊ νά τά πέμντ) είς το σχοΧείον, 
„  άμα 7τερατωθί) το 7τέμπτον έτος της ήΧικίας τω ν' άπό 
, της ηλικίας ταύτης ούδέν παιδίον δύναται νά Χείψ-τ) διό- 
„  Χου η πρός καιρόν άπό το σχοΧεΐον, είμή διά ττεριςά- 
„  σεις ιδιαιτέρας καίτοΰτο τί} συναινέσει τής πολιτικής καϊ 
„  εκκΧησιαστικής εξουσίας. ” Μ' ολα ταΰτα αί θλιβεραϊ 
ενασχολήσεις τής ενοχής, οί επισνμβάντες νόΧεμοι τής 
γαΧΧικής έναναστάσεως καϊ τά δνστνχήματα τά είς το 
διάστημα των νολέμων τούτων επιβαρύναντα είς το βασί- 
Χειον τής Προυσίας δεν ε’πέτρεψαν νά δοθί) ή ά~αιτονμένη 
νροσοχή είς τά σχολεία. άΧΧως τε, ή εγκύκΧιος τον Φρε- 
δερίκον δεν επέβαλλε νοινήν κατά τών γονέων τών παρα- 
βαινόντων τον νόμον’ ώστε καθεϊς εδύνατο νά ύπεκφύγτ/ 
τον νόμον, χωρϊς αύτός νά δνναται νά τον προσβάλτ)· καϊ 
ούτως ή κακοβουλία καϊ ή άαάθεια ώφεΧήθησαν νοΧΧάκις 
εκ τοΰ έΧΧείμματος τούτου' τοΰτο διήρκεσε μέχρι τής ει
ρήνης, καϊ ή κυβέρνησις άναλαβοΰσα σνουδαίως τήν προ
καταρκτικήν άνατροφήν, εκοινοποίησε νόμον θετικώτερον, 
Λυστηρότερον καϊ μηδαμώς τοΰ Χοιττοΰ ύπο κείμενον είς 
τεχνάσματα· ό νόμος οντος, ώς ό νρώτος, ήνάγκαζε τούς 
γονείς ή τούς επιτρόπους νά νέμνωσι τά τέκνα. αύτών ή 
τά επιτρονευόμενα ορφανά είς τό δημόσιον σχολεΐον, ή νά 
φροντίζωσι νά δίδεται είς αύτά δί άλΧον τίνος τρόπου ή ανα
γκαία ανατροφή' οί χειροτέχναι ή οί κύριοι οΐτινες εΧάμ- 
βανον είς γύμνασιν τής τέχνης ή είς δούλευσιν παιδία είς 
ήΧικίαν σχοΧείον ώφειλον επίσης καϊ αύτοϊ νά φροντίζωσιν 
ίίς τό νά Χαμβάνωσι τά ρηθέντα παιδία άνατροφήν ή άνά- 
Χογον άπό τοΰ εβδόμου μέχρι τοΰ τέΧονς τοΰ δεκάτον τε
τάρτου έτους τής ηλικίας των. Είς τά άρθρα δέ ταΰτα ό 
νέος νόμος προσέθετεν είσέτι καϊ άλΧα τά όποια ήτ ον επό
μενον νά νικήσωσι τήν απάθειαν καϊ τήν κακοβουΧίαν τοΰ
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λαο0· κα] πρώτον μέν ό προνσιακός νόμοι ώς και ύ Αύ- 
ςριακός (φρόντιζε να εύκολΰντ) είς τοίς ε’νδεεστέρους γονείς 
τα μέσα τού νά πέμπωσι τά τέκνα των είς το σχολεΐον-, 
χορηγών εις αυτούς όσα αναγκαία προς εκπαίδευσιν ή τά 
χρειώδη ενδύματα' δεύτερον δέ, ήι'όγκαζε τούς γ01’4*1» Λα*’ 
τούς κυρίους τούς ά/nελούκτας νά πέμπωσι κατ' ακρίβειαν 
τά παιδία των εις το σχολεΐον, νά παμρησιάζωνται ενώπι
ον έπαγρυπνητικής επιτροπής όπου έλάμβανον αύατηρας 
επιπλήξεις' άλλά τούτο ήτον ετι μικρόν' επειδή εάν αί επι
πλήξεις δέν ησαν άρκεταϊ, πρόστιμα, φυλακήσεις η δημό- 1 
σια εργα προς όφελος τής κοινότητας, ετι δέ προς έπαύξη- 
ο ιν τής ποινής, η στέρησις πόσης μετοχής εις τα δημόσια 
βοηθήματα έψηφίζοντο κατά τών ενόχων- τέλος καϊ υπάλ
ληλος της αστυνομίας ε’δύνατο και βία νά ay η τά παιδία 
είς τό σχολεΐον τοωντος ήτον ε’ν κεφαλαίω καϊ τοιοντος 
είνε καϊ σήμερον ό κώδιξ ό διευθύνων τήν προκαταρκτικήν 
εκπαίδευα ιν είς Προνσίαν.

*Ας ταρατηρήσωμεν ενταύθα τό αποτελούν τόν χαρα
κτήρα τον νόμου καϊ έππιΰέμειον είς τούς γονείς χρέος 
τον νά πέμπωσι τα τέκνα των εις τό σχολεΐον" τό χρέος 
τοΰτο δεν υπάρχει παντελώς είς τόν 'Ολλανδικόν νόμον, 
μένει ελεύθερος ό καθεϊς νά εκτίμα, τά εκ τής ανατροφής 
αγαθά, καϊ νά ζητή τά μέσα τοΰ νά προσπορισθη τά 
αναγκαία φώτα όπως αυτός τά εννοεί, ό 'Ολλανδός νομα- 
θέτης περιορίζεται μόνον είς τό νά παραγγέλλη τούς 
επιτηρητός του καϊ άλλους υπαλλήλους νά κινώσι τόν 
ζήλον τών επιτηρούμενων ύπ' αυτών είς τούτο δε συνερ- 
γούσι καϊ οί ιερεΐς πόσης θρησκείας και οί διευθυνταϊ 
τών γραφείων τής εύποιίας οΐτινες 3εωροΰσιν ώς χρέος 
νά μεταχειρίζωνται τήν ε’πϊ τών γοχέων επιρροήν των, 
διά νά τούς άναγκάζωσι νά άπολαμβόνωσι τάς είς τά τέκνα 
των ττροσφερομένας ωφέλειας· αί παραγγελλίαι αύται 
είνε ανίκανοι καϊ κατά φυσικόν λόγον δέν εχουσι την δύ
ναμη· τής ένεργείας τοΰ προυσιακοΰ νόμου' όθεν καϊ οί 
γονείς άμελονσι τήν έκπλήρωσιν τών χρεών των. ή άξιο-

'26*
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σημείωτ of διάφορά είς τ ον αναλογικόν αριθμόν τών είς τά 
προκαταρκτικά σχολεία τών δύω τόπων φοιτώντων παι
διών μάς δίδει την ττepl τούτου ίσχυράν άπόδειξιν. ό Κ· 
Κουσίνος κατέςρωσε την διαφοράν ταύτην κατά τόν άκό- 
Χουθον τρόπον.

Προυσία 1831 ’Ολλανδία 1835 
Πληθυσμό? 12,726,823 2,528,387

Αριθμοί παιδιών άπό 7 εως
14 ε τ ώ ν ....................................  2,043,030 405,880
Π.αιδία παρουσιασμένα είς
τό σχολ εϊον ...............................  2,021,421 304,459

Διάφορά κατ' ελλειψιν . . 21,609 100,421

Έ κ των παιδιών τών παρόντων
eit τό σχολεΐον άρρενες . . 7,044,364 173,578

θήλειαι . . 977.057 130,881

Ί σος  αριθμός. . . . . .  2,021,421 304,459

Αριθμός προκαταρκτικών σχο
λείων.........................................  22, 602 2,839

Αριθμός μαθητών πρός Γκαζόν 
προκαταρκτικόν σχολεϊον μέ
σος δρος....................................  89 107
Αριθμός μαθητών επϊ τοΰ όλου 
πληθυσμοΰ τοΰ τόττον, el? μαθη-
τής πρός........................................ 6,24|«ατ. 8,30^ κατ.

Ά ρα , έκ τών 2,043,030 άττό επτά ‘ εως δεκατεσσάρων 
ετών παιδιών τά όποια εΤχεν ή Προυσία κατά τά 1831, 
τό όλον σχεδόν, δηλ: 2, 021,421 έφοίτων ε ’ις τά προκαταρ
κτικά σχολεία· ενώ είς την ’Ολλανδίαν έκ τών 405,880 
•παιδιών της αύτης ηλικίας, μόλις εφοίτων 304,459’ τά
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2 1,609 παιδία τής Προυσίας ελάμβανον ιδιαιτέραν ανα
τροφήν, ένφ dev δύνάμεθα νά ΰποθέσωμεν το τοιούτο καί 
δίά τά 100,421 τής 'Ολλανδίας·'Όσον Be διά την διοίκη- 
σιν τών προκαταρκτικών της σχολείων, 6 ορθός νοΰς τοΰ 
λαού και ή πρόνοια τής κυβερνήσεως άνεπλήρωσεν το ελ - 
λειμμα τούτο τού νόμου. Ώ,ς είς τήν Προνσίαν ή διβύθυνσις 
τών προκαταρκτικών σχολείων eive Βυνατή και ίσχύουσα, 
ούτω καί είς τήν 'Ολλανδίαν ή έπαγρύπνησις eive καλή 
και ιδρυμένη έπι στερεών βάσεων' εινε δε εναποτεθειμένη 
είς 67τιτηρητάς ών έκαστος Βιοριζόμενος παρά τοΰ κράτους 
Βιαμένει είς έκαστον τμήμα επαρχίας, και τά χρέη του 
συνίστανται είς τό νά επαγρυπντ) και νά σημειώνη πάντα 
τά τρέχοντα είς τά σχολεία τοΰ τμήματός του, κα\ νά επι
σκέπτεται τά σχολεία τουλάχιστον Βϊς τοΰ ενιαυτού· 
πάντες Be οί έπιτηρηταϊ συνέρχονται άπαξ τοΰ ενιαυτού 
είς τήν πρωτεύουσαν τής επαρχίας, και εκεί, προεδρεύοντος 
τοΰ διοικητοΰ,, δίδει έκαστος τήν αναφοράν του οπου φαί
νονται έκτεθειμέναι πάσαι αί περι τής ενεστώσης καταςά- 
σεως τής ανατροφής τών τοΰ τμήματός του κατοίκων πα
ρατηρήσεις του' ή αναφορά αΰτη άνακρίνεται' παραβάλλε
ται μέ τάς τών ά'λλων επιτηρητών επειτα υποβάλλεται 
είς νέαν θεώρησιν τής επϊ τής εκπαιδεύσεως επαρχιακής 
επιτροπής, τής οποίας πρόεδρος εινε ό διοικητής' ή Be 
επιτροπή συγκείμενη εκ τών προυχόντων τής επαρχίας 
διευθύνει νέαν αναφοράν πρός τήν κεντρικήν Βιοίκησιν, καί 
αυτή πάλιν προς έπισφράγισιν προφυλάζεως συγκαλεϊ κατά 
καιρούς είς Χαύαν (Haye) γενικήν συνέλευσιν τών προκα
ταρκτικών διδασκάλων είς τήν όποιαν έρχονται καί παρα- 
στάταιτής επαρχιακή* επιτροπής.

Είς τήν Προυσίαν εύρισκομεν είς τήν ιεραρχίαν τών 
διοικήσεων τάξιν σχεδόν παρομοίαν' επιτροπή συγκειμένη 
έκ τοΰ εφημερίου τής ενορίας, τών προυχόντων τής κοινότη- 
τος καί ενός ή δύω οικογενειαρχών κρίνει ολας τάς υποθέ
σεις τών σχολείων' τά χρέη τής επιτροπής ταύτης είνε 
να επαγρυπντ) τόσον είς τό εσωτερικόν καθώς και είς τό
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εξωτερικόν, νά διοργανίζτ] καϊ νά συντηρώ τά σχολεία, κατά 
τας οδηγίας τνς άνωτερας αρχής' νά σνμβρυΧεύ*), νά διεν- 
θνΐ’ΐ), νά ύποστηρίζη τους διδασκάλους, νά καθιστά ά - 
γαπητά τά σχολεία είς τούς κατοίκους τής κοινότητος, νά 
διεγείρη τήν έφεσιν καί τον ζήλον αυτών, και νά- προσπαθή 
νά εξαλείψρ τήν απειροκαλίαν και τήν άμαθειαν τής χωρι
κής νεολαίας· ή επιτροπή αντ·η συνέρχεται κατά νάσαν  
τριμηνίαν' αί μεγάλα ι πόλεις εχουσαι τόσας επιτροπής 
σχολείων οσους και νόμους (arrondissemcns) διευθυνομέ- 
νας υπό τής κεντρικής ΐπιτροπής^ητις καϊ αυτή διευθύνε
ται υπό τού έπιτηρητοΰ τών σχολείων τον νομόν' 
| kreisschulaufscher] · ό επιτηρητής οΰτος προτείνεται 
υπό τοΰ επισκόπου καϊ παρίσταται, μετά γνώμης αιτιολο
γημένης, ΰπο τών επαρχιακών συνεδρίων είς τον γραμμα
τέα τής δημοσίας εκπαιδεύσεων όςις δύναται, άν 3έΧη, νά 
άποποιηθί) τήν έπικύρωσιν· τά χρέη αΰτοΰ συνίστανται εις 
το νά έπαγρυπνή γενικώς έπϊ πάντων τών κατωτέρων 
σχολείων τών χωρίων καϊ τών μικρών πόΧεων, καθώς καί 
ιπϊ πασών τών επιτροπών τών διοικουσών τά είρημένα 
σχολεία' ι ά προσπαθή ώστε έκαστον σχολεΐον νά συμμορ- 
φονται μέ τον νόμον, νά εμψυχώνη καϊ νά διευθύνη τούς 
διδασκάλους καϊ τά εκκλησιαστικά μέλη τών επιτροπών> 
ι ά εγκαρδιώνω τους καλώς πράττοι τας, καϊ νά ελέγχτ] εγ
καίρως τούς άτακτους, νά παρενρίοκεται είς τάς εξετάσεις, 
νά λαμβάι υ] τούς υπολογισμούς τών επιτροπών καϊ νά 
διευθύνη αναφοράν προς τόν σύμβουλον τής δημοσίου εκ- 
1ταιυευσειος [sehll'rath]’ ούτος είνε ό υπέρτατος διευθυντής 
τής προκαταρκτικής έκπαιδεύσεοος κατά παν τμήμα 
j regenecj * μετ' αϋτοΰ άνταποκρίνονται οί δημοτικοί έιrt - 
Οεωρητάι" αυτός συντάττει αναφοράς καϊ τάς παρουσιάζει 
εις το συμβυύλιον τοΰ τμήματος τοΰ όποιου εϊνε μέλος’ 
αύτος τέλος άνταποκρίνεται διά τού προέδρου τοΰ τμήμα
τος μετά τής κεντρικής διοικήσεως.

Βλέττοντες τοιαύτην προσπάθειαν, και τόσον μεγάλας 
προφυλάξίίς, δυνάμεΟα ευκόλως νά φαιτασθώμεν οποία



ίπεται νά Jjve elf το ecrcoTepi/cov ή τάξις καί ή συντήρησή 
τών καταστημάτων τούτων.*Ας εξετάσωμεν αύτό το κεφά- 
λαιον. Ε κ  την Προυσίαν τά σχολεία διαιρούνται εις σ χ ο 
λεία στοιχειώδη καί σχολεία άςνκά [burgerschulen]. 
τά στοιχειώδη σχολεία ττεριλαμβάνουσι την θρησκευτικήν 
διδασκαλίαν, την γερμανικήν γλώσσαν, τά στοιχεία τής 
γεωμετρίας καί τάς γενικάς άρχάς τής ιχνογραφίας, τον 
λογισμόν καί τήν πρακτικήν αριθμητικήν τά στοιχεία τής 
φυσικής, τής γεωγραφίας, τής γενικής ιστορίας, καί ιδιαιτέ
ρως τήν ιστορίαν τής Προυσίας, το ασμα, τήν γραφήν 
και τάς γυμναστικάς ασκήσεις· ετι δέ τά άττλούστερα εργό
χειρα καί τινας διδασκαλίας ττερί τών αγροτικών εργασιών, 
κατά τήν βιομηχανίαν έκαστου τόπου' ό διδασκαλία τών 
άστυκών σχολείων five υψηλότερα, καί περιλαμβάνει τήν 
θρησκείαν, τήν ηθικήν, τήν γερμανικήν καί ένταυτω τήν 
εθνικήν γλώσσαν εις τούς μή γερμανικούς τόπους, τήν ά- 
νάγνωσιν, τήν σύνταξιν, τά στοιχεία τών μαθηματικών 
καί προ πάντων τήν κατά βάθος σπουδήν τής πρακτικζς 
αριθμητικής, τήν φυσικήν, τήν γεωγραφίαν, τάς άρχάς τής 
Ιχνογραφίας, τήν γραφήν, τάς γυμνάσεις τοΰ 'άσματος καί 
τήν γυμναστικήν, τά σχολεία ταΰτα κεϊνται γενικώς εις 
θεσιν υγιεινήν, αί αϊθουσαι είνε μεγάλαι καί είς έκάστην 
αύτών ευρίσκονται εργαλεία μαθηματικής, πίνακες γεωγρα
φικοί καί πρωτότυπα γραφής καί ιχνογραφίας' τα πλεϊς'α 
τών σχολείων τούτων συντηρούνται δί εξόδων τών κοινοτή
των, οπως ό νομοθετης ήθίλησε' καί πάτα κοινότης, όσον 
μικρά καί άν ήνε, οφείλει νά εχη ev σχολείο ν' μ' ολα ταΰ
τα δταν ή κοινότης είνε τόσον πτωχή ώστε δέν δύναται νά 
έπαρκέσγ άφ' ίαυτής είς τά έξοδα τοΰ σχολείου, τα πλη· 
σιέστερα χωρία διά κοινών εξόδων ΰττοστηρίξουσι τό κα
τάστημα.

Είς τήν ’Ολλανδίαν εΰρίσκομεν τά αύτά σχεδόν ώς πρός 
τήν διδασκαλίαν' τά προκαταρκτικά σχολεία είνε τεσσά
ρων ειδών, δηλαδή τά laagere sehoolen, σχολεία κατώτερα, 
τά araien sehooleiij σχολεία άμισθα διά τους πτωχούς,
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τά  tusschcn eehoolcn, σχολεία μεσαία οττου 7ιληρωνουσ ιν 
ολίγον τι, καί τελ,ος τά γαλλικά σχολεία, οΰτω καλούμενα, 
διότι διδάσκεται είς αΐ>7ά ή γαλλική γλώσσα’ τα πλειςα 
τών καταστημάτων τούτων eive εύπρεττώς διευθετημενα· 
άιαφέρομεν μεταξύ τών άλλων τα εν Χαΐα  τέσσαρα σχο
λεία τών πτωχών εξ ών τό ev περιέχει πλέον τών χιλίων 
μαθητών άπό πέντε εως δώδεκα ετών την ηλικίαν, οιτινες δεν 
ττληρόνουσι τό παραμικρόν’ τό μεσαιον σχολειον τής Αενδηί 
δαχόμενον 480 μαθητάς την ημέραν και 130 τό εσπέρας, 
και τό kleiiie kinderschool τον 'Ρόττερδαμ, σχολειον 
τής νηπιότητος όπου άνατρέφονται βρέφη άπό δύω %ως εξ 
ετών τήν ηλικίαν τά σχολεία ταΰτα eive άνοικτά άδιαφόρως 
διά παντός δόγματος μαθητάς· ό καλβινιςής, ό καθολικός, 
ό Λουθήρειος, ό άναβαπτιστής και ό Ιουδαίος εύρίσκονται 
συγκεχυμενως καθήμενοι επί τής αύτής έδρας και πάντες 
μεταΧαμβάνονσιν επίσης τής διδασκαλείας· ή ευταξία και 
ή καθαριότης επικρταονσινείς άπαντα τά σχολεία ταΰτα' 
τά παιδία έρχονται καλοκτενισμένα και καΧοπλνμένα’ 
επειδή τοΰτο εινε ev τών κεφαλαίων διά τά όποια ό κανονι
σμός δεικνύει τήν μεγαλητέραν αυστηρότητα' καί μάλιστα 
ε ’ς τά ο μισθα σχολεία’ πολλάνις παιδίονάκάθαρτον πέμπε- 
ται κατά πρώτον είς τούς γονείς του, καί άν καϊ εκ δευτέρου 
φανή τοιοΰτο, άπνπέμπεται τοΰ σχολείου όλως διόλου’ 
τών καταστημάτων τούτων τά μεν συντηρούνται καθόλου η 
κατά μέρος δί εξόδων δημοσίου ταμείου τού κράτους, t/ 
τοΰ επαρχιακού τμήματος ή τής κοινότητος, τά δε άνήκου- 
σιν είς ίδ/αιτέροΰς κτήτορας· άλλα πάλιν λαμ3άνουσι συν
εισφοράς fj στ αθέρας βοήθειας, και άλλα συντηρούνται υπό 
ιδιωτών’ .·; σννδιδακτική μέθοδος εΐιαι πανταχοΰ εισηγμένη 
εις τά σχολεία ταΰτα’ καί κατά τό τέλος έκάστου ενιαυτού 
γίνεται γενική εξέτασις μετά τήν όποιαν οί μαθηταί μετα- 
βαίνουσινάττό κατωτέρας είς άνωτέραν κλάσιν.

Εις τουτοις τούς δύω τόπους ή εσωτερική ευταξία τών 
σχολείων εινε καλή’ ό νομοθέτης εμποδίζει τήν σωματικήν 
•ποινήν, rj τουλάχιστον προσδιορίζει τήν χρήσιν αύτής είς
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περιστάσεις άπόλύτου ανάγκης, καϊ τότε ττιϊ'Κιν ή ποινή 
πρέπει νά ήνε μέτρια καϊ ποτέ νά μή προσβάλλτ) ούτε τ//ν 
αιδώ ούτε τήν υγείαν ’Εάν ό μαθητήν ήνε αδιόρθωτοι, 
ζητείται ή yi-ώμη τής έπαγρυπνητικής επιτροπής, και αν 
τό eyKpivrj, ό μαθητής άποπέμπεται· ή μετά τήν παράδο. 
σιν κράτησις τοΰ μαθητου ένεργεΐται τω όντι ΰραστηρίως, 
άλλά τήν μεταχειρίζονται φρονίηως, ώστε νά μην άπελ- 

’ πίζεται ό μαθητής καϊ να μήν πληyώvε^aι ή ευαισθησία 
το ν  αί άμοιβαϊ διανέμονται κατά τό δίκαιον καϊ αφού ςαθ- 
μηθώσιν ώρίμως· ό διδάσκαλος επαινεί τούς επιμελείς καί 
εύτακτους, καί 7τολλάκις μόνον ή άπλή αΰτη εμψύχωσις 
εττιζητεΐται θερμότερον παρά αί υψηλότεροι άμοιβαϊ τού 
σχολείου.

*Ας ελϋωμεν είς τόν διδάσκαλον· ί όποια (Ινε ή στάσις 
του' οποίαν τύχην διορίζει δί αυτόν ό νόμος' ή τύχη αΰτη 
είνε, ώς είς τήν Γαλλίαν, τύχη άπλοΰ χειροτέχνου; Είς τήν 
ΙΙρουσίαν ό μέσος δρος τοΰ ετησίου μισθοΰ τοΰ διδασκά
λου είς μέν τά χωρία είνε περίπου 86 ριξτάληρα, 16 γρόσα 
(322 φράγκα), είς δέ τάί πόλεις '212 ριξτάληρα, 2 γρόσα, 
9 φενίνια (J95 φpάyκa), τό εισόδημα τούτο εινε έξησφα- 
λισμένον είς αυτόν υπό τήν fyyύησιv τοΰ νόμον ουδέποτε 
αυτός ύπόκειται είς τό νά παλαιΐ], καθώς είς τήν Γαλλίαν, 
κατά κακοβουλίας ανθρώπων, ουδέ τις πάσχει ποτέ νά 
άρπάστ] απ' αύτοΰ τόν ταπεινόν ήμερούσιον άρτον το ν  προ
σέτι, άν αύτός έκπληροί καί τινα χρέη εκκλησιαστικά, 
καθώς ψάλτου, όργανιστοΰ ή άλλα, τό εκ τούτων κέρδος 
εινε έκτος τοΰ εκ τοΰ σχολείου εισοδήματος* δύναται δέ 
άκόμι νά αύξηση τό εισόδημά του και διά τίνος τέχνης 
ή άλλων εργασιών έκτος τών τοΰ ψάλτου, άν μόνον ή 
τέχνη αΰτη ή αί εργασίαι αύται δεν άντίκεινται ούτε είς 
τήν αξίαν του ούτε είς τήν ηθικότητά του. ό διδάσκαλος 
εινε ελεύθερος παντός φόρου, εχει κατοικίαν άνέξοδον, καϊ 
εις 7τολλάς κοίνοτητας έκάςη oίκoyέvειa αλληλοδιαδόχων 
τόν τρέφει' πάς οικος σχολείου εχει ενα κήπον, ή προς- 
διοριζεται ίν τεμμάχιον yής δσον Ιιά τά αναγκαία λαχα-'
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νικα τοΰ διδασκάλου καϊ διά τήν τροφήν μιας δαμάλεως. 
Eli τοί/i τόπους δπου υφίςαται άκόμι ή κοινή βοσκή, είς 
τά χωρία και είς τάς μικράς πόλεις, εχει την άδειαν >ά 
ςέλλτ] eva προσδιωρισμένον αριθμόν βοσκημάτων, καί 
τέλος μετά θάνατόν τον, ταμεΐον βοήθειας ύπάρχον ε ’ς 
παν τμήμα επαρχίας διά την σνντήρηο ιν των σχολείων 
χορηγεί είς την χήραν και τά ορφανά τον νπαρξιν ά* 
νάλογον.

Είς τήν 'Ολλανδίαν , ή υλική ςάσις τοΰ διδασκάλου 
εινε €7τίσης καλή , δσον φιλοτιμία εμφρων και μέτρια 
δύναται νά επιθυμήση. ό 'Ολλανδικοί νόμος δεν 7τροαδιώ- 
ρισε μισθόν άλλ' ό νομοθέτνς εναπέθετο εις τήν επαρχια
κήν διοίκησιν και είς τούς επιτηρητάς τήν φροντίδα τοΰ νά 
προσδιορίσωσι τόν πόρον τού διδασκάλου επϊ δικαίων 
βάσεων, και είς τρόπον ώς-ε ό διδάσκαλος νά ήνε δσον 
τό δυνατόν όλιγώτερον εξνρτηαένοί άπό τούς γονείς' αυτό 
τοΰτο έξετελέσθη. ό 'Ολλανδός διδάσκαλοί εχει οικίαν, 
κήπον, ψάλλει εί’ς τήν εκκλησίαν, όταν ήνε καθολικός 
και τά εκ τούτων συλλεγόμενα κέρδη μετά τής προσόδου 
τής έκ τής σχολής καθιςώσιν αύτόν εύτνχή.

Οί διδάσκαλοι δε οΰτοι δεν εινε αμαθείς και ςερημένοι 
γνώσεων, ώς οί πλεΐςοι τών προκαταρκτικών παιδαγωγών 
τών χωρίων τής Γαλλίας, ό νόμος φροντίζων νά εύχαριςτ) 
πρεπόντωί τάς άνάγκας του , απαιτεί ώσαύτως νά ήνε 
ικανός καϊ νά διδάσκτ]. Είς τήν Προυσιαν οί πλείους 
τών παιδαγωγών εινε εκ τών προκαταρκτικών τεσσαρά
κοντα διδασκαλείων [ecolcs normales], ών τά τριάκοντα 
εινε εντελώς διωργανισμένα, και τό κράτος εξοδενει δί 
αύτά κατ’ ετης 88,323 ριξτάλερα [331,500 φρ.̂ ) * τά 
κυριώτερα τούτων εινε: τό τοΰ Κενισβεργίον εχον τριά
κοντα 3εσεις άμισθους' τό τοΰ Ιενκαου θεμελιωθεν υπο 
τοΰ κλειδούχου [chambellan] Κανράδι, κατά τά 1791. 
δπου πασαι αί θεσεις είνε άμισθοι' τά σχολεία τοΰ Μαγ- 
δεβουργίου, δττου είκοσιτέσσαρες εκ τοΰ έκκλησιαςικοΰ 
φροντίςηρίον τρίφc^·τaι αμισθί' τά τοΰ Βρεσλαου, του
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Βρομβεργίον, τον Πόσεν, τοΰ ΧάΧβερςατ, τον Ούάϊσ- 
σενφελς, τ ον'Έρφουρτ καϊ το ΰ Νάϋσάϊδ' τά καταςήματα 
ταΰτα διαιρούνται είς μικρά και μεγάλα "προκαταρκτικά 
σχολεία· εί> τά μικρά διδάσκονται: ή θρησκεία, ή γερμα- 
j ικη γλώσσα, ή άνάγνωσις, ή 'γραφή, ό λογισμός, τό άσμα,'' 
τά ςοιχεΐα της "γεωμετρίας, ή φυσική Ιςορία, ή εθνική 
ίςορία και ή "γεω'/ραφία· εις δε τα μεγάλα ή θρησκεία, 
ι) "γερμανική γλώσσα, ή άνάγι ωσις, ή αριθμητική, ή "γεω
μετρία και τά μαθηματικά, η "γραφή, ή ιχνογραφία, το 
ασμα, 6 θεμελιώδης βαρύς τόνος, τό βιολίον, ή διδακτική 
τέχνη και ή παιδαγωγία, ή "γεωγραφία, ή φυσική ίςο
ρία, ή ίςορία καϊ ή φυσική, ’Εκτός τούτων, είς τάς άνη - 
κοΰσας ώρας τοΰ έτους ή κηπουρική καϊ ή κολυμβητική 
διδάσκονται καθ' έκάςην κατά τάς ώρας τής διασκεδάσεως, 
άπό τής 7 εως τής 9 τοΰ εσπέρας' τά κυρίως άπαιτούμενα 
•προς παραδοχήν είς τό διδασκαλεΐον είνε: καΧή υγεία
καϊ ελλειψις πάσης σωματικής ασθενεί ας, ηλικία. δε
καεπτά ετών πεπληρωμενων, εύφνία προς τήν σπονδήν, 
αποδεικτικόν σχολείου καϊ χρηςά ήθη. ό υποψήφιος 
χρεωςεΐ νά φέρη είς τό σχολεΐον τά βιβλία του , ίξ  
υποκάμισα, εξ ζευγάρια ποδείων [καλτσών Ί, εν μαχαί- 
ροπέρονον καϊ εν κρεββάτι μεθ’ δλων τών αναγκαίων ή 
διαμονή του είς τό σχολεΐον διαρκεΐ τρία ετη' μετά τά 
όποια εξετάζεται εγγράφως καϊ διά ζώσης φωιή]ς, και 
Αν φανή οτι εμαθε τήν τέχνην τον διδάσκειν, λαμβάνει 
αποδεικτικόν όρίζον τήν αξίαν τών γνώσεών του , τών 
προτερημάτων του καϊ τών ποιοτήτων του διά τών λέξεων: 
τέλειον, καλόν, εύάρεςον.

Ή  Ολλανδία εχει μόνον δύω προκαταρκτικά διδασκα
λεία, ών τό εν, τό τοΰ Χερλέμ συντηρείται δί ε’^οδων 
τοΰ κράτους, ή είς αυτό παραδοχή απαιτεί τζΰσας τι'ς 
δυνατάς άσφαλείας αί όποΐαι συιίςανται είς δύω είδη 
παραδοχής, τήν γενικήν καϊ τήν ειδικήν, ή γενική παρα
δ ο χ ή  άποκτάται δυνάμει έξετάσεως ενώπιον τής επαρχια
κής εττίτροτπ'ς ή εξέτασις αΰτη είνε ανςηρά και περί-
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λαμβάνει την ήθικην, την παιδαγωγίαν καϊ πάντας τούς 
κλάδους τούς αναγόμενους είς το ς'άδιον τό όποιον ό υπο
ψήφιος 3έλει νά διατρέξη, καϊ τοΰτο είνε τό πρώτον βήμα. 
ό ευτυχώς διελϋών την εξέτασιν ταύτην υποψήφιος λαμ
βάνει άδειαν και αρχίζει νά διδάσκη εις τά ιδιαίτερα 
παιδαγωγεϊα, άλλ’ άν έπιθνμί) !)έσιν διδασκαλικήν είς τά 
δημόσια καταςήματα, οφείλει νά ϊξετασθή εκ δευτέρου, 
άπό τήν εξέτασιν ταύτην εξαρτάται ή ειδική παραδοχή 
και είναι ή δυσκολωτέρα’ αΰτη τελείται κατά συνάμιλλαν 
ενώπιον όρκωτοΰ δικαςηρίου μέλος τοΰ όποιου εινε και ό 
επιτηρητής· ή 3έσις δίδεται είς τόν μάλλον πεπαιδευ- 
μένον, είς τόν μάλλον άξιον τών υποψηφίων καϊ τότε 
μόνον δίδεται όριστικώς, ύττόταν έπιψηφίσι? ό επιτη
ρητής.

Έ ν συντύμω, ή προκαταρκτική εκπαίδευσις εύρίσκεται 
είς την 'Ολλανδίαν και είς τήν Προυσίαν είς ς'άσιν άκ- 
μάζουπαν. οί διδάσκαλοι είνε πεπαιδευμένοι, δόκιμοι είς 
τό επάγγελμά των, και οί μαθηταϊ Χαμβάνουσιν εγκαίρως 
είς τά σχολεία ταΰτα άνατροφήν ικανήν νά άσφαλίστ) τό 
μέλλον των. ή μόνη μεταξύ τών δύω τόπων διαφορά 
συνίςαται είς τό οτι ή προκαταρκτική εκπαίδευσις είνε 
προαιρετική είς την 'Ολλανδίαν καϊ άναγκαςική είς την 
Προυσίαν. ή προυσιακη κνβέρνησις δεν έφοβήθη μήπως 
παροξύvjj τούς υπηκόους της , επιθέτονσα είς αυτούς τό 
χρέος τοΰ νά πέμπωσι τά τέκνα των είς τό σχολεΐον, καϊ 
δεν ήνεχθη νά θυσιάζωσιν οί γονείς τό μέλλον τού τέκνου 
των είς τά ιδιά των συμφέροντα, διό και ή όλότης τών 
κατοίκων τής Προυσίας απολαμβάνει τά αγαθά τής 
παιδείας. Είς τόν Ολλανδικόν νόμον εκ τουναντίον διά νά 
μή παροξύνωσι τόν δήμον, εζημίωσαν τήν παιδείαν, άντϊ 
νά τιλατύνωσι τόν κύκλον τής ιοήσεως, καϊ νά άσφαλίσωσι 
την ανεξαρτησίαν τού παιδος, άποσπώντες αυτό τών έπα- 
πειλούντων τήν νεότητά του κινδύνων, παρεχώρησαν πλη- 
ρεςάτην ελευθερίαν ίξονσίας είς τούς γονείς. Έφανερώ - 
σαμεν ήδη διά τί}ς παραβλητικής έπαριθμήσεως τών
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μαθητών των δύω τόπων κατά τίνα τ ρύπον οι γονιϊς 
μετεχειρίσθησαν την ελευθερίαν ταύτην. Είς την Γαλλίαν 
καϊ είς τήν ’Αγγλίαν δπου επικρατεί ή ύποτιθεμένη 
άρχή τής ελευθερίας 3ά άπαντήσωμεν ετι δυσαρεςότερα 
αποτελέσματα.

Ή  'Αγγλική νομοθεσία ούδεμίαν ελαβε πρόνοιαν περί 
της ανατροφής τον δήμου. πάντα τά δημοτικά. σχολεία 
συντηρούνται Si εράνου, προικοδοτήσεων ή εύιτοιητικών 
εταιρειών, τά σχολεία τής κυριακής [sunday school] 
δπου οί παΐδες και οί έφηβοι μαιθάνουσι νά άναγινώσκωσι 
και νά γράφωσιν, ετι δε τάς άρχάς και τά χρέη τής 
θρησκείας· τά εθνικά σχολεία [national school] κατα- 
ςαθέντα κατά τούς κανόνας τον σοφοδιδασκάλου Βέλλ 
δ € Μαδράς· αύ τά εινε πολυάριθμα και εινε ή καθημε
ρινά [D aily ] ή τής κυριακής· οί μαθηταϊ πληρώνουσιν 
έκαστος μίΛράν τινα ποσότητα· διδάσκονται δε τήν κα- 
τήχησιν τής ' Αγγλικανής εκκλησίας καϊ οί παΐδες είνε 
υπόχρεοι νά εΰρίσκωνται είς τήν εκκλησίαν πάσαν κνριακην· 
τά σχολεία τής Βρετανικής καϊ τής ξένης εταιρείας θεμελι- 
ωθέντα κατά τά 1808 ΰπο Ιωσήφ Λαγκάστρου είνε τά 
άριστα πάντων, διότι δέχονται παν παιδίον όποιου δόγμα- 
νος καϊ άν ήνε· δέν σνγχωρεϊται δέ εις αύτά ούδεμία περϊ 
θρησκευτικών αντικειμένων διδασκαλία· ή ρηθεΐσα εται
ρεία συντηρεί προσέτι και εν διδασκαλεΐον προ\ έκπαίδευσιν 
τών μελλόντων διδασκάλων’ τά ελεύθερα σχολεία [free 
sehools], 07τον ή ανατροφή γίνεται άμισθί· τά προικοδο- 
τούμενα σχολΰα  [endowed sehools ή grammer sehools] 
θεμελιωθέντα υπό ανθρώπων πλουσίων, οϊτινες προσδιό
ρισαν όποιον είδος ανατροφής επρεπε νά δίδεται είς αύτά. 
δπερ καϊ εν γένει διετηρήθη κατ άκρίβειαν, μ’ δλον δτι 
τά πλεΐστα τών σχολείων τούτων άρχονται άπό τοΰ καιρού 
ετι τής μεταρρυθμήσεως· ό αριθμός αύτών καθώς καϊ τών 
είς αύτά φοιτώντων μαθητών κατά τά 1834 είς συζήτησιν 
βουλευτικήν προσδιωρίσθη διά τήν ’Αγγλίαν καϊ τόν τόπον 
τών Γάλλων [G alles] κατά τόν ακόλουθον τρόπον.



’θ  νομασίαι Σγολίΐπ Μαθητή*
Σχο\(~ια παιδιών . . . .  2 ,9 8 5  8ί),(ί05
Σ^ολίΐα καθημιρινά. . . · 35 ,986  1,187,^ I-ί
Σ χ ο \ (ϊα  κνριακήί . . 1 6 ,8 2 8  1 ,5 4 8 ,8 9 0

“λ ® » ............. 5 5 ,7 ‘j y  2 ,8 2 5 ,8 3 7
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Αν υποθέσωμεν τήν απαρίθμησιν ταύτην ορθήν, και άν 
άφαιρεσωμεν έκ τών 2,825,837 μαθητών ev πέμπτον διά 
οσου·; άκολονθοΰσιν ΐνταύτω eh τά καθημερινά σχολεία 
και eh τά τής κνριακής, μένουσιν είσετι 2,260, 837 μαθη- 
ται, δηλ. εϊς μαθητής πρός επτά κατοίκους,

'ίΐς προς τον αριθμόν, ή Σκωτία εΰρίσκεται eh οΰχ ήτ- 
τον καλήν κατάστασιν· ιδού όπόσος ητον eh τον τόπον 
τούτον ό αριθμός τών σχολείων κατά τά J834.

Σ^ολίΐα παροικία* . ,  1 ,162
Σ χολ ΰα  διαδυσ€α>ς τω ν Χ ρι

στιανικών γνώ σιω ν. . 2 5 λ
Σ χολεία  Α ίθυ «. . . . 8 fJ

Σχολίία των διαφωνουυτων 100
"Αλλα σχολίΐα . . . 3008

Τύ ο λ ον 4 .6 1 2

Δεν γι’ωρίζομεν τον αριθμόν τών μαθητών αυτών τών 
σχολείων- άλλ’ ε’άν νποθέσωμεν οτι έκαστον τούτων περιέ- 
χ ε ί  50 μαθητάς, έ-χομεν τόν αριθμόν 230,600 μαθητών ό 
πληθυσμός της Σκωτίας κατά τά 1834 ητον 2,4/ 1,425 
άτομα· η αναλογία eive eh μαθητής προς δέκα κατοίκους.

Και η Ίρλανδίααύτή μέ ολας τη; τάς αθλιότητας, μέολας 
της τάς καταδυναστιΰσεις θά ητον σοφωτάτη, αν όάπόλυτος 
αριθμός τών σχολεία’ν και τών μαθητών άπεδείκνυε τήν 
μάθησιν ή 7τόΧις Άρμάγ γέμει σχολείων αί πόλεί! πάλιν 
Δηυγγανάν, Έννισκίλλεν, 'Ραφάκ, Καβάν, Bavayep, καϊ 
Καρυσφόρτ εχουσιν έκαστη πολλά καταστήματα· κατά τόν 
Μάκ Κούλλοχ ό αριθμός τών σχολείων και τών μαθητών 
ώς πρός τόν πληθυσμόν τής Ιρλανδίας ητον κατά τά 1835 
ώς ί!ν σχολείον πρός 824 κατοίκους, και εις μαθητής πρός 
733j 100 κατ. διά πάσαν τήν Ιρλανδίαν.
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"Αν έξετάσωμεν δέ προσεκτικώτερον τούς αριθμούς τού- 
τους και αν είσχωρήσωμεν είς τοϊ λεπτόμεροίας τοΰ 
σχολείου, θά πληροφορηβώμεν είβύς ότι οι αριθμοί ουτοι 
δεν five ακριβείς. παραδείγματος χάριν, τις δέν γνωρίζει 
οτι εις τήν ’Ιρλανδίαν εν 7ταιδίον καταγεγραμμένον εις 
τούς καταλόγους τον σχολείου, δέν ’έρχεται είς αυτό, οσάκις 
ή μήτηρ του ή ό -πατήρ του ττάσχουσι την παραμικροτέραν 
ασθένειαν· τίς αγνοεί οτι τό ίταιδίον τοΰτο εινε έπιφορτι- 
σμένον μέ την οικιακήν οικονομίαν, καϊ οτι, οσάκις ό 
πατήρ του αναγκάζεται νά άσχολήται εις τάς υποθέσεις 
του, τό ςέλλουσιν είς τούς αγρούς νά φυλάτττ) τάς βόας; 
τίς αγνοεί οτι είς την 'Αγγλίαν και είς τόν τόπον των 
Γάλλων [Gillies] εκ τών είκοσι ήμερων τοΰ μαθήματος, 
ό παίς τοΰ γεωργοΰ λείπει τάς οκτώ ή τάς δέκα; καϊ τούτο 
five τό μικρότερον ελάττωμα τών προκαταρκτικών σχο
λείων τοΰ 'Ηνωμένου Βασιλείου. ’Εκεί εύρίσκονται βε
βαίως γενναίοι άνθρωποι, πολίται κινούμενοι υπό αισθη
μάτων φιλανθρωπίας οϊτινες δίδουσι πλούσιας δωρεάς διά 
νά διαχύσωσι τήν παιδείαν είς τάς ενδεείς κλάσεις, αλλά, 
καθώς τά πλεΐςα τών ελεών, ου τω καϊ αί δωρεαϊ αΰται 
λαμβάνουσιν άλλην διεύθυνσιν, καϊ χρησιμεύουσιν είς 
προσωπικά συμφέροντα καϊ είς ιδιαιτέρας κενοδοξίας. 
Είς τήν ’Αγγλίαν δέν υπάρχει ποσώς άνεξιθρησκεία, 
καθώς υπάρχει είς τήν 'Ολλανδίαν' ό μέν, κατά μίσος προς 
τούς παπις-άς καϊ τούς σχισματικούς, θέλει τά παιδία νά 
άναγινώσκουσι μονον τά βιβλία τοΰ 'Αγγλικάνικοΰ κλή
ρου, ό δέ εμποδίζει αύτά τά βιβλία ώς αιρετικά' άλλος 
πάσχει νά άποςρέψτ] τνς πίςεώς του τό παιδίον τοΰ κα
θολικού τό όποιον, επειδή δέν υπάρχει σχολεΐον τής 
θρησκείας του είς τό χωρίον του , κάθηται μεταξύ τών 
παιδιών τών λουθηρείων καϊ τών καλβινιςών, καϊ άλλος 
πάλιν άντιπράττει, εκδικούμενος· εκ τούτου προέρχεται 
άκατάπαυςος ταραχή, καϊ πεισματώδης λογομαχία εκεί 
δπου έπρεπε νά βασιλεΰη ό έρως τής παιδείας καϊ ή ει
ρήνη. ό διορισμός τών διδασκάλων εναπόκειται κατά πολύ
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μέρος είς τον κλήρον δ~ις έχει την μεγΐςην υπεροχήν εΐί 
τάς υποθέσεις τοΰ σχολείου. αυτός διορίζει τον υποψήφιον 
και π ροσδιορίξει τά διδασκαλικά αύτοΰ χρέη, καϊ, λέγομε ν 
ως έν παρόδω οτι η εκλογή αΰτη δεικνύει μεγάλην σνγκα- 
τάβασιν άπό μέρους τοΰ κλήρου, διότι εχομεν ήδη πρό 
όφθαλμώι άπόδειξιν επίσημον τής "Ανω βουλής όπου βλέ. 
πομεν οτι έκ τών εξ έκπληρούντων σήμερον χρέη διδα
σκάλου εις περιφέρειαν εξ μιλλίων, οί πέντε εινε δεδομένοι 
είς μέθνν.

’Ιδού δέ δεΐγμα επίσημον αναγόμενον είς τό Αοίδΐνον, 
εξ ου λαμβάνομεν πληρεστέραν ιδέαν περϊ τής ένεστώσης 
στάσεως τής είς[τήν ’Αγγλίαν προκαταρκτικής εκπαιδεύσε- 
ως· και τούτο είνε μία συζήτησις τής άνω βουλής διαταγεΐσα 
παρά τής κάτω βουλής, διά νά γνωστοποιηθή ή καταστα- 
σις τής προκαταρκτικής έκπαιδεύσεως είς τάς πέντε παροι
κίας τού Ούεςμίνστερ. Α ί παροικίαι αί έπιτηρούμεναι υπό 
τών μελών τής επιτροπής εινε ή τού 'Αγίου Μαρτίνου τών 
'Αγρών S. Martin des Champs· ή τού 'Αγίου Κλήμεντος 
τού Δανού. S. Clement le Danois· ή τής 'Αγίας Μαρίας 
τον Στράνδ, S. Marie du Strand, ή τού 'Αγίου Παύλου 
Κόβεντ Γάρδεν, Ste. Paul Covent Garden, καϊ ή τής Σα
βοΐας Savoia. ό πληθυσμός τών-πέντε τούτων παροικιών είνε 
42,996 κάτοικοι, ό"Αγιος Μαρτίνος τών 'Αγρών εχει 49 
σχολεία, 44 καθημερινά καϊ 5 τής κυριακής, περιέχοντα 
!2,131 μαθητάς 1,043 παΐδας καϊ J.088 κοράσια· ό"Αγιος 
Κλήμης ό Δανός εχει 34 σχολεία, 31 καθημερινά καϊ 3 
τής κυριακής' μαθηταϊ 1,116’ 473 παΐ^ες καϊ 643 κοράσια, 
ή Ά γ . Μαρία■ τον Στράνδ εχει I I  σχολεία, 10 καθημερινά 
καϊ I  διά τά κατωτέρω τών πέντε ετών παιδία· μαθη- 
ταϊ 478 δηλ. 236 7ταιδες και 242 κοράσια, ο Αγ. Παύλος 
Κόβεντ Γάρδεν εχει 20 σχολεία, 18 καθημερινά καϊ 2 τής 
κνριακής’ μαθηται 9991 459 παΐδες και 540 κοράσια, η Σα
βοΐα εχει 2 σχολεία, εν διά τούς παΐδας και άλλο διά τά 
κοράσια άμφότερα άνήκουσιν είς τήν λουθηρείαν εκκλησίαν 
τής Γερμανίας καϊ οί μαθηταϊ 48 τόν αριθμόν κατάγονται



παντες εκ γονέων γερμανών Έκτος τών σχολείων τούτων 
αί πέντε ρηθείσαι παροικίαι εχουσι κοινά μεταξύ των 10 
σχολεία εσπερινά, ώστε ό ολικός αριθμός τών σχολείων 
συμποσοΰται 126, ών 19 έξαιρέτως διά τούς παΐδας, 13 
έξαιρέτως διά τά κοράσια και τά λοιπά 94 κοινά καί διά 
τά δύω γένη. Ό  άλικος αριθμός τών μαθητών συμποσοΰ- 
rat 4,770 δηλ. 2,243 παΐδες και 2,527 κοράσια, ών 3,215 
φοιτώσιν ενταύτω και eh τά καθημερινά και είς τά εσπερι
νά σχολεία, 889 (ίς τά καθημερινά και τά τής κυριακής 
καϊ 666 μόνον είς τά τής κυριακής" ή ηλικία τών είρημένων 
μαθητών είνε ώ? ακολούθως· 946 κατωτέρω τών πέντε 
ετών 3,476 μεταξύ πέντε καϊ δεκαπέντε, 116 ΰπεράνω τών 
δεκαπέντε, καϊ 232 αγνώστου ηλικίας.

Έ κ του είρημένου ϋριθμοϋ τών σχολείων, 6 εχουσι προι
κοδοτήσεις, 20 άπολαμβάνουσι το προνόμοιον νά ζητώσι 
βοήθειαν είς τάς εκκλησίας, 27 συννηροΰνται διά δημοσίων 
συνεισφορών, Q εχουσι βιβλιοθήκας εκ τών όποιων οί μα- 
θηταϊ δύνανται νά λαμβάνωσι βιβλία, 14 οπου οί μαθη- 
ταϊ ενδύονται καθόλου ή κατά μέρος, έν αποταμιεύει ποσό
τητά τινά χρημάτων προς βοήθειαν τών ασθενούν των παι
διών, καϊ εν τελευταϊον είς τον"Ay. Μαρτίνον τών 'Αγρών 
εχει ταμείον οίκογομίας· ιδού δε πώς αύτά διαιρούνται.

Dame schools. 'Τπό τήν ονομασίαν ταύτην περιλαμβά
νονται τά σχολεία οπου ή ανατροφή τών παιδιών περιορί
ζεται είς το νά συλλαβίζωσι, νά άναγινώσκωσι καϊ νά ρά
πτω σιν· αύτά ε'ινε 21, καϊ εχουσι 340 μαθητάς, 125 παι- 
δας καϊ 215 κοράσια, ών 130 κμτωτέρω καϊ 210 ανωτέρω 
τών πέντε ετών. ή εσωτερική) κατάστασις αυτών εί καϊ 
εις ακρον ατελής, εινε όμως όπωσοΰν ανώτερα τής τών 
σχολείων τοΰ αύτοΰ είδους τών πόλεων Λίβερπουλ καϊ 
Μάντσεςερ- τά παιδία δέν είνε μέν έπισεσωρευμένα είς υ 
πόγεια, καθώς είς τάς είρημένας πόλεις’ αλλά τά πλεΐ- 
στα  τών καταστημάνων τούτων εχουσιν εν μόνον δωμάτων 
τό όποιον εινε ε’νταύτώ μαγειρεΐον, κοιτών τής διδασκαλί- 

σης καϊ αίθουσα παραδόσεως διά τά παιδία· κατά τον χει- 
(Τ Ο Μ . Α. Φ ΥΛ. δ · )  2".
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μώνα δ«ν άνεμίζονται διόλου, επειδή οί γονεΐς άπαιτονσιν 
αί θυρίδες νά μένωσι πάντοτε κεκλεισμέναι' αί διδασκά- 
Χισαι eive ev γένει προβεβηκνϊαι· αί πλεΐσται δέ τούτων 
eive γυναΐκες αί όποΐαι ειχον χρηματιστή πλύτριαι, σιδηρό- 
τριαι καϊ ράπτριαι. η πληρωμή έκαστου μαθητου μεταβάλ
λεται άιτο 4 εως 6 δηνάρια. [Denicrs] κατ' εβδομάδα· το 
εισόδημα της διδασκαλίοης, μέσον ορον, θά ητον 7 
λλίΐ'ία καί 9 δηνάρια κατ' εβδομάδα, αν οί γονείς επλήρω- 
νον τακτικώς τά όφειλόμενα' ίτάσαι αί είρημέναι δίδασκά-  
Χισαι επαγγέλλονται καϊ διδάσκουσι την ηθικήν εις τούς 
μαθητάς των, άλλ' ή επιτροπή δεν έδυνήθη νά εννοήση 
οποίαν σημασίαν εδιδον είς αυτήν τήν Χέ£ίν τά βιβλία 
εϊς τινα των σχολείων τούτον, εκλέγονται ΰπδ των διδα- 
σκαλισών. είς άλλ* πάλιν οί γονείς άναλαμβάνονσι την 
φροντίδα τοΰ νά διενθύνωσιν οί ίδιοι τήν παιδάιν τών 
τέκνων των, δίδοντες είς αύτά τά άνήκοντα βιβλία.

Ύπεράνω τών ανωτέρω, εγείρονται τά καθημερινά σχο
λεία οπου, εκτός τής άιαγνώαεως, διδάσκονσιν είς τά παι
δία την γραφήν, τήν αριθμητικήν, τά στοιχεία τής γραμ
ματικής, τήν γεωγραφίαν, τήν ιστορίαν καί τά στοιχεία 
τής άγρομέτριας' αύτά δέ εινε τριάκοντα τρία ών τά πέντβ 
δέχονται μόνον αρρενας παΐδας, τά δε είκοσιοκτώ (Ινε κοι
νά δί άμφότερα τά γένη· οί εισερχόμενοι είς αύτά εινε ~84 
ών 402 παΐδες και 382 κοράσια· ό μίσος ορος δί έκαστον 
σχολεΐον είνε 24 μαθηταϊ· 178 τών παιδιών τούτων είνε 
ηλικίας κατωτέρω τών 5 ετών, καί 606 μεταξύ 5 κοί 15· 
9 τών σχολάων τούτων διευθύνονται υπό άνδρών καϊ τά 
λοιπά 24 υπό γυναικών· ή εσωτερική αυτών κατάστασις 
είνε σχιδόν ή αυτή καθώς καϊ ή. τών dame schools1 εινε 
μέν άνωτέρα τής τών σχολείων τοΰ αύτοΰ είδους τοΰ Λ ί· 
βερπουλ καϊ τοΰ Μάντσε~ερ, άλλα πάντοτε εινε ελΧειτεςά- 
τη' Είς ολίγους τών μαθητών τών σχολείων τούτων διδά
σκονται πάντες οί κλάίοι τής μαθήσεως, καϊ είς αυτούς ετι 
rovt ολίγους ή διδασκαλία εινε τοσοΰτον ατελής, ώστε δεν 
δύναται νά όνμασθή άνατροφή. Έ ν σνντόμω ή ανατροφή.
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οΓα δι'δεταί eh ταίτα τά καταστήματα δεν tire ικανή νά 
/U00J7 τούϊ veofi μαθητάς την τέχνην t c v  σκέπτεαθαι καϊ 
τοΰ παρατηρεϊν, ούτε νά εμπνεύστ) eh αυτούς τον πόθον 
τοΰ νά εκτείνωσι τάς γ νώσεις, καϊ επομένως ολίγον δύνα- 
ται νά ένεργήση επϊ τών χρεών τά όποια θά έκπληρώσωσι 
ποτέ προς τήν κοινωνίαν.

Μετά τά είρημένα σχολεία, έρχονται τά μεσαία [mids 
dling sehools] καϊ τά ανωτέρω προκαταρκτικά σχολεία, 
τά όποια εινε καϊ υψηλότερα καϊ ή εις αυτά διδόμενη ανα
τροφή -είνε τελειοτέρα’ τά μεσαία σχολεία εχουσι 510 
μαθητάς διδασκομένους τήν γραμματικήν, τήν γεωγραφίαν 
τήν ιστορίαν, τήν ιχνογραφίαν,, τούς κλασικόύς συγγράφεις, 
τήν γεωμετρίαν καϊ τήν άγρομετρίαν' ή πληρωμή μεταβάλ
λεται άπό Η σολδία G δηνάρια εως 21 σολδία κατά τριμη
νίαν είς τά σχολεία τών παίδων καϊ από 8 εως οί) σολδία 
G δηνάρια κατά τριμηνίαν είς τά σχολεία τών κορασίων. 
Έ.< τών διδασκάλων τρεις εγυμνάσθησαν διά τό σ^άδιον 
τών καθηγητών, καϊ εκ τών δεκαεξ διδασκαλισών οκτώ 
ελαβον παρομοίαν έκπαιδευσιν αί αϊθουσαι εΐιε καθάριοι 
καϊ καλώς αερισμένοι, άλλ’ ή διδασκαλία ειιε ατελής. Τά 
ανώτερα σχολεία είναι δεκατρία καϊ εχουσι 525 μαθητάς’ 
εν εξ αυτών περιέχει μόνον δεκαοκτώ μαθητάς, ών δέκα 
νέοι παΐδες καϊ οκτώ νέα κοράσια. Πέντε έξαιρέτοις οιωρι- 
σμένα διά τούς παΐδας περιέχουσι 249 μαθητάς άπό 12 
εως 15 ετών τήν ηλικίαν. Είς αύτά, καθώς καϊ είς τά με
σαία, διδάσκεται ή γραμματική, ή ιστορία, ή γεωμετρία, 
ό λογισμός, ή ιχνογραφία, ή άγρομετρία, αί γλώσσαι γαλ
λική, γερμανική καϊ ιταλική, ό χορός καϊ ή μουσική' η 
πληρωμή είναι άπό 15 σελλίνια, εως 2 γκινέαι κατά τρι
μηνίαν' τά σχολεία τών παίδων διευθύνονται υπό άνδρών, 
τών οποίων τινές εχουσι μεγάλην ικανότητα, τά δέ τών κο- 
ρασίων ΰπο γυναικών επίσης ικανών.

Τά εσπερινά σχολεία [evening sehools] πρέπει νά τε- 
θώσιν είς τήν αύτήν γραμμήν τών καθημερινών, ή διδασκα
λία slve σχεδόν ή αυτή, καϊ «χουσιν Β7 μαθητάς, 36 νάΐδας

37*
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καϊ 51 κοράσια αίτό 8 εως 22 ετών τήν ήλικίαν' αί παρα
δόσεις γίνονται ε’ν γενει μεταξύ τών εξ καί οκτώ ώρών, καί 
ή διδασκαλία περιλαμβάνει την άνάγνωσιν, τήν αριθμητικήν, 
την γραμματικήν, την ιχνογραφίαν, την γεωμετρίαν, την 
άγρομετρίαν καϊ την άλγεβραν.

"Εττονται τέλος τά παιδικά σχολεία, (infant schools) 
τά σχολεία τής κνριακής και τά σχολεία τής παροικίας' 
τά πρώτα είνε πέντε καϊ εχουσιν '660 μαθητας ών οί μέν 
είναι δώδεκα ετών, οί δε συμποσούμενοι 348, κατοιτέρω τών 
πέντε ετών, οί δέ ενός ήμισυ έτους τήν ηλικίαν.· Ταΰτα 
πάντα τα σχολεία εθεμελιώθησαν άπό τής άρχής τοΰ έτους 
1828. έκαστος μαθητής πληρώνει εν ή δύω λεπτά νομίσμα
τα καλούμενα πέννν κατ' εβδομάδα, καί τά μαθήμα\α εινε 
ή άνάγνωσις, ό λογισμός καί ή γραμματική είς 6λα· ή ρα
πτική είς δύω' ή γραφή είς τρία' ή γεωγραφία και ή ιερά 
ιστορία είς τρία. Δύω εξ αυτών εχουσι μίαν βιβλιοθήκην, 
αλλά τά βιβλία είνε πεπαλαιωμένα καθώς και οί γεωγρα
φικοί πίνακες. Είς έν τών σχολείων τούτων δεκαπέντε 
μαθηταϊ λαμβάνονσι τό σάββατον ενδύματα, τά όποια 
φέρουσι πάλιν τήν δευτέραν είς τό σχολεΐον τά σχολεία 
ταύτα δύνανται νάέξισωθώσι μετά λεγάμενα Dame sehools. 
ή διδασκαλία εινε ή αυτή, εχουσιν ομως καλητέραν διευθέ- 
τησιν, μεγαλητέραν έπαγρύπνησιν καϊ τά παιδία περισσο- 
τέραν περιποίησιν.

Τά σχολεία τής κυριακής εινε εννέα' οί είς τους καταλό
γους τών σχολείων τούτων καταγεγραμμένοι μαθηταϊ είνε 
1555- άλλ’ εξ αυτών οί 889 σπονδάζουσιν είς τά καθημε
ρινά σχολεία' ώστε ό αριθμός των κυρίως είς τά σχολεία 
τής κυριακής σπουδαζόντων περιορίζεται είς 666· ή ηλικία 
τών 7ταίδων τούτων είνε άπό πέντε ετών εως δεκαπέντε· καϊ 
σπονδάζουσιν άμισθϊ' έκαστον τών σχολείων τούτων εχει, 
μέοον ορον, είκοσι τρεις καθηγητής, διδάσκεται δέ ή άνά- 
γνωσις τής άγιας γραφής πάσαν κυριακήν, ολίγος λογισμός 
καϊ ολίγη γραφή κατά μίαν ή δύω εσπέρας τής έβδομάδος.

Τά τελευταία πάντων είνε τά επτά σχολεία τής παροι
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κία<} εχοντα 1201 μαθητάς ών οί 299 σπουδάζουσιν αμι
σθί. οί δε 832 πΧηρώνοιισι μόνον $ν πέννν κατ' εβδομάδα. 
Είς τά καταστήματα ταύτα ή εκπαίδευσις περιορίζεται είς 
τήν άνάγνωσιν, τήν γραφήν, τόν Χογισμόν και τήν ραπτικήν 
διά τά κοράσια· ή άνατροφή είνε καΧή καϊ ανάλογο? με τήν 
κατάΧηψιν καϊ τήν δύναμιν τών παιδιών· άΧΧά^κατά δυςυ- 
χίαν τμ πΧεϊστα εξέρχονται παράκαιρα τοΰ σχολείου εξ 
αιτίας τών γονέων οϊτινες βιάζονται 'νά τά παραΧάβωσιν.

Τοιαύτη εινε ή κεφαλαιώδης αναφορά τής εξεταστικής 
επιτροπής. άΧΧά τό περιεργότερον μέρος αυτής εινε ή άνα. 
κεφαλαίωσις τής άποβάσεως τών εργασιών τών επιτρόπων. 
Εκ τών 4,770 μαθητών, Χέγουσιν οΐιτοι, τών φοιτώντων είς 
τά σχολεία οί (566 τών σχολείων της κυριακής καϊ οί 340 
τών dame schools δεν μανθάνουσι τό παραμικρόν· καϊ ή 
εκπαίδευσίς των εινε μηδέν. Μένονσι 3,764 μαθηταϊ. 'Εξ 
αΰτοΰ τού νέου αριθμοΰ οί 784 οί φοιτώντες είς τά καθη
μερινά σχολεία Χαμβάνονσιν ανατροφήν όλως διόΧου μη
χανικήν, ήτις βΧάπτει τό νοητικόν τοΰ μαθητου, ' εμπνέει 
είς αυτου αηδίαν τινά διά τήν σπουδήν, καϊ οϋδεμίαν επιρ
ροήν εχει επϊ τοΰ πνεύματός του είτε ηθικήν είτε θρησκευ
τικήν. άφαιρονντες 784 εκ τών ανωτέρω 3,764, εχομεν 
2,980. Είς αυτούς περιλαμβάνονται οί 660 τών παιδικών 
σχολείων (iufant sehools), καϊ έξαύτών τών 660 οί348 δέν 
εφθασαν ακόμη τήν ήΧικίαν τών πέντε ετών. Είς τοίαϋτα 
σχολεία ή άνατροφή δέν δύναται νά ήνε εκτεταμένη. Μέ 
όλα ταίτα, τά μέΧη τής επιτροπής τήν έγνώρισαν καΧήν 
καϊ άνάΧογον μέ τήν ήΧικίαν καϊ τήν δύναμιν τών παιδιών, 
διότι τά μανθάνει τήν τάξιν καϊ τήν καθαριότητα καϊ τά 
προπαρασκευάζει είς τό νά προαχθώσιν είς ανώτερα σχο
λεία. έπομένως στοχάζονται ότι εινε καλόν άντϊ τών dame 
sehools νά κατασταθώσι τά infant schools, παιδικά σχο
λεία. όθεν καϊ ημείς άς δεχθώ μεν τον αριθμόν τών 660. 
Είς τά μεσαία καϊ τά εσπερινά σχολεία εχομεν άφ’ ενός 
μέρου\ 510, καϊ άφ' ετέρου 87 μαθητάς. τό δλον 697 °* 
όποιοι υποτίθεται οτι μανθάνουσι τήν γεωγραφίαν,
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τήν ιστορίαν, την γραμματικήν, την αριθμητικήν καί 
τήν γεωμετρίαν καϊ τών οποίαν τα πέντε έκτα ουδέ* 
μανθάνουνιν. 59εν ει: τών 2,980 άφαιρούμεν 488 καϊ μέ~ 
νουσιν 2,492· οί 525 μαθηταϊ τών άνωτέρων σχολείων 
εχουσιν ολοιις τους τρόπους τής μαθήσεως· όθεν, με υλην 
τήν ατέλειαν τής εν χρήσει μεθόδου ας δεχθώμεν αυτόν 
τον αριθμόν' μένονσιν είσέτι {,201 μαθηταϊ τών σχολείων 
τής παροιχίιις· εϊπο/εν οτι εις αυτά τά σχολεία τό ούρη
μα τής ανατροφής εινε καλώς σχεδιασμένον καϊ καλώί 
διευθετημένο}·, άλλ' οτι οί μαθηταϊ εξέρχονται πολύ -παρά 
κζιρόν τών καταστημάτων. "Αν νποθέσωμεν λοιπόν ότι 6 
αριθμός τών μαθητών τούτων αποτελεί τά τέσσαρα πέμ- 
τττα τοΰ ό\ικοΰ αριθμού, εχομεν ακόμη να εκπέσωμεν 960 
*Χ τών 2,492· ώστε ό αριθμός οντος παιριορίζεται είς 1,582 
μαθητάς. άλλά, ό πληθυσμός τών πέντε παροικιών σνμ- 
ποσοΰται ο\ος 42996' αρα εχομεν πρα~/ματικώς μόνον ενα 
μαθητήν πρός 28 κατοίκους,

Μ ’ όλα ταΰτα ας μη στοχασθώμεν οτι τό βασίλειον τής 
Μεγάλη; Βρετανίας εΰρίσκεται κατά τοΰτο είς τόσην κακήν 
κατάστασιν' υπάρχοιισι τόποι όπου η προκαταρκτική εκ- 
παίδενσις τελεΐταΙ κατά τρόπον καλόν καϊ επωφελή, η 
Σκωτία, παραδείγματος χάριν διαπ ρέπει διά τών προκα
ταρκτικών της σχολείων, καϊ ή είς αυτά διδόμενη ανατρο
φή είνε καλή' διότι τό έκεΐ ακολουθούμενον σύς’ημα πηγάζει 
εκ τής εξουσίας καϊ εΧαββ τήν αρχήν τον άπό τού έτους 
Ιί"ϊ9(>' κατά τήν εποχήν εκείνην ό Γουλιέλμος και ή Μαρία 
έξέ&νκαν νόμον διά τοΰ όποιου ετακτοποίησαν τά σχολεία, 
ίπροσδιώρισαν τόν αριθμόν αί/τών καϊ έναπέθεσαν τήν επι· 
τήρησίν αυτών είς τό ίερατεϊον. ό ελάχιστος όρος τοΰ μ ι
σθού τοΰ διδασκάλου εινε 5 λιρ.-ς'ερλ. 1J σελ. καϊ I  δην. 
κιιι ό ανώτατος ορος 11 λίρ. ςέρλ. 2 σελ. καϊ 2 δην. ό λαός 
έδίχΟη μετ' ευγνωμοσύνης τόν νόμον τούτον καϊ τό ίερατεϊον 
εδειξε προθυμίαν είς τών εμπιστενθεντων είς αυτό χρεών 
τήν έκπλήρωΐΐν, ητις ήτον εύκολος, διότι ό λαός ώς νοήμων 
καί φιλότεχνος, w «ijci παρευθνς τήν ίκ τ j i  ανατροφής



ωφέλειαν, καί προϊόντος τού καιρόν ή προκαταρκτική ανα - 
τροφή εβελτιώθη, καϊ επειΒή οί γονεΐς εφάνησαν επίσης ζη - 
λωταϊ ώς οί διδάσκαλοι καί ό κλήρος, ό λαός τής Σκωτίας 
άνεφάνη μετ' ολίγον πεφωτισμένος.

Είς την Γαλλίαν, ε’ς πάντα καιρόν καί είς παν είδος 
διοικήσεων, βλέπομεν τήν προκαταρκτικήν ανατροφήν 
πανταχού κατε-φηφισμένην καί άποβεβλημένην, ώς νά 
φοβούνται μήπως κλονηθή το κράτος, αν ο λαός γνωρίστ} 
τά χρέη του καϊ τά αΚηθή του συμφέροντα. Μετά τήν 
ίπανάςασιν τον 'Ιούλιον τί εγινεν; όποια πρόοδος εφάνη 
εις τήν προκαταρκτικήν εκπαίδενσιν; έξεΒόθη μίν νόμος 
περϊ τούτον, άλλα νόμος αδύνατος, ανίσχυρος' κατά τον 
νόμον αυτόν αί 37,187 κοινότητες νποχρεούνται είτε εκάςη 
άφ' ίου τής, είτε ένούμεναι άνά δύω νά συντηρώσιν ίν 
προκαταρκτικόν ςοιχειώΒες σχολεΐον’ καϊ άν τούτο εξς- 
τελειτο, τά σχολεία ταύτα 9ά συνεποσούντο 34,001 καί 
επομένως 34,001 οίχοΒομαί. 'Αλλά μάτην! μετά ενετός 
άπό τής έκΒόσεως τού ρηθέντος νόμου, ελειπον άκόμι 
21,089 σχολεία, ών τά 7*182 SI αμέλειαν τών τοπικών 
αρχών.] Ό  νόμος επιτάττει προς τούτοις οτι πάσα. κοι- 
νότης ςερουμένη τών αναγκαίων συνήθων μέσων προς 
άποκατάςασιν τών είρημένων σχολείων νά φορολογηται' 
άλλά καί τό άρθρον τούτο επίσης παραβαίνεται. Α ί είς 
φορολογίαν υποβεβλημένοι κοινότητες συμποσούνται 
28,536, καί εξ αυτών 20,961 αποποιούνται τήν εκνέλεσιν 
τοΰ οικονομικού τούτον μέτρον. Τινά δε γενικά συμβούλια 
υποβάλλονται οίκειοθελώς είς τήν φορολογίαν, καϊ κατά 
τά 1834 'έπρεπε νά σνναχθώσιν 113,751 φρ. Κατά τά 
1832 οί είς τά προκαταρκτικά σχολεΐα φοιτώντες μα- 
θηταϊ σννεποσοΰντο 1,934,624. Βήλ. 1,200,715 παΐδες 
καϊ 733,909 κοράσια, άλλά κατά τό Βιάςημα τοΰ 9έρονς 
μόλις ευρίσκοντο είς αυτά 696,165 παΐΒες καϊ 418,331 
κοράσια· ώςε κατά τό θέρος μένουσιν είς τά σχολεΐα μόνον 
τά επτά Βωδέκατα τών μαθητών.

Αν τη δ« ή αναλογική ίσότης ΰφίςατοι μόνον « (  τό β\ι-
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κον επειδή μεταξύ των επαρχιακών τμημάτων ύπαρχο, 
έπαι&θητοτάτη &υσαναλογία. Καθώς, είς το τμήμα τής 
Μεούσης [M euse] ό αριθμός τών μαθητών έΧαττονται 
είς το διάςημα τοΰ Βέρους κατά τό τέταρτον, είς τό τών 
Βόσγων [V osges] κατά το τρίτον, είς τό τον Λοϊρέτον 
[Loiret] κατά το ήμισυ, είς τό τής Μάρνης [M arne] 
κατά τά εξ ενδέκατα, είς το τοΰ Βάρ [V ar] κατά τα τρία 
τέταρτα και είς το τής Νιέβρης [N ievre] κατά τά δέκα 
ενδέκατα. ’Ιδού δε και πίναξ συγκριτικός τών δέκα τμημά
των όπου ή παιδεία εινε μάλλον ή ηττον διακεχυμένη. Εινε 
δε ούτος ύτϊοΧογισμός τών καταγεγραμμένων αγραμμάτων 
•προς χιλίαυς νεοΧέκτονς.
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Τ μήματα  άμαύή αγρά μ μ α το ι
Κορμίζη (Correze)

τrpis 1000 . . . . .  810
Μορβιχαυ (Morbihan) . . 706
’Αλλιίρ (Allier) , . 785
Φιι/frfpa (Finistere) · . 768

Ύμί/ματα π ιφ ω τ ισ μ ίν α  ά γρά μ · 
'lovpa  (Iu ra ) πρό$ 1 0 0 0  '  1 / 0
Δ ο ν β ί  (Doubs) . . . .  173
"Α νω -Μ ά ρ να  (Haute-Marne) 18:> 
Mf’ovcra (Meuse) . . · 184
Μοσίλλα (Moselle) . . 141

A «o -B ie m i(H a u te -V ie n n e ) 762  ! κ ά τω -'PtVos ( B a s -llliin ) . 101
IvSpa (In d r e ) · 761 ] M apm  (M urn e) . . . · 2 0 4
Λορ&άηα (Dordogne) . · 7^6 
Νιίβρα (Nievre) . . . 746
'A x ra i  -  rijs "Αρκτον (Cot.es 

du Nerd) . . · · 742
Xfp (Cher) . ■ . . . 737

Μ ίσοϊ Spot 7~ptti 10 00  . . 766

Λ ιω~ ’Λ λ~ (κ  (H a u te s -A lp e s )2 1 1 
2tVu teal Μΰρρα (S ein e et

M arn e).......................212
’ApStWut (A rd en n es) . . 2 1 6

Πρΰί 1000 . . . . .  194

"Ωστε είς δέκα τμήματα, εκ 1000 νεοσύλλεκτων, οί 766 
δέν εΧαβον τήν χάριν τής προκαταρκτικής παιδείας, tv ω 
είς δέκα άλλα οπου ή παιδεία εινε μάΧΧον διακεχυμένη, 
εκ 1000 νεοΧέκτων μόνον 194 'έμειναν έστερημένοι τών σχο
λείων. Κατά τά 1837. 326, 298 νέοι κατετάχθησαν υπό τάς 
στρατιο)τικάς σημαίας και έξ αυτών 46 προς 100, 07rep 
έστ ι σχεδόν το ήμισυ δέν ήξευρον ούτε νά άναγνώσωσιν 
ούτε νά γράψωσιν.

Ό  ρηθεις νόμος είνε προσέτι έΧΧειπής, καθότι δέν διορί
ζει ακριβώς τήν στοιχειώδη διδασκαλίαν ώστε δεν εινε
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σπάνιον 7Γολλά παιδία να σπονδάζωσι μαθήματα υπεράνω 
τής δυνάμεώς των. τι συμβαίνει, εκ. τούτου; άφ’ ενός μέρους 
7τολλά νεα πνεύματα μένοντα ακαλλιέργητα, παραδίδονται 
ei’? ολα τά ενδεχόμενα των ^περιστάσεων, /cat αφ ετερον 
πλήθος παίόων άκολουθοΰσι και τελειώνουσι τήν ανατρο
φήν των, αν ευ ούδεμιάς καλής ιιποβασεως' ώστε η τοιαύ- 
τη σττουδί) καταντά είς τους μεν ανωφελής, διότι καταγί
νονται ετη πολλά είς αύτήν, χωρίς να τήν εννοώσι, κα» 
βλαπτική είς τούς δε, διότι ή ήμιμάθεια αΰτη τονς απο- 
τρέπει άλλων εργατικών επαγγελμάτων, τά όποια θα εδί- 
δον είς αυτούς πόρον ζωής επωφελή.

"Εν δε τών μεγαλητέρων έλαττωματων τον γαλλικόν 
νό'χονείνε οτι χορηγεί είς τούς γονείς μεγάλη ν εκτασιν 
άδειας είς τήν εκλογήν τών ανθρώπων είς τούς οποίους νο- 
μίζουσιν ωφέλιμον νά άφιερώσωσι την άνατροφήν τών τέ
κνων των. τά μόνα άπαιτούμενα νπο τον νομού παρα τοΰ 
θέλοντος νά διδάξη είνε ev αποδεικτικόν ίκανότητος καί εν 
άποδεικτικόν χρηστοήθειας' μεταξύ τών διδασκάλων ευρί- 
σκοντο 7τότε πολλοί κατάδικοι εις τών όποιων είχε διέλθη 
τό ήμισυ τής ζωής του είς φυλακήν, τό διδασκαλικόν τοΰτο 
σώμα διακρίνεται προσέτι καί διά χαρακτήρων ιδιαίτερων. 
Δύναται νά καταταχθή είς τρεις κλάσεις· εις την πρώτην 
ενρίσκονται οί σταθεροί παιδαγωγοί, και οντοι εινε οι σε
βαστότεροι. Μεταξύ αύτών διαπρέπουσι ψαλται, ίεροφύ- 
λακες, σιδηρουργοί και ξυλουργοί' τό κύριον ελάττωμα 
τής κλάσεως ταύτης είνε ή αμάθεια και ή μέθη. Εις την 
δει/τέραν ητις εινε και ή πολυπληθέστερα τάττονται οι 
ασθενείς, δΐ)λ. οί χειρόχωλοι, οί κωφοί, οί '.επιληπτικοί 
και οί κολοβόποδες. Είς εν τμήμα* τής"Ανω - Λο'ίρας 
[Haute Loire] εΰρίσκεται διδάσκαλος σχολείου διόλου 
ο χειρ' ό άνθρωπος οΰτος οξύνει τόν κάλαμον καί χαράττει 
τά τετράδια τών μαθητών διά τοΰ ποδός. Ή  τρίτη κλασις 
σύγκειται εκ τών ετησίων ή τεριαγοραίων παιδαγωγών, 
οντοι εινε Βεάρνειοι, Πιεμόντειοι, Βριανσόνειοι και II ■ 
βέρνειοι, και μισθοΰνται μόνον διά τόν χειμώνα, πρός δέκα
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πέντε σκοΰδσ, μέσον όρον, κατά τριμηνίαν, άμα δέ τελειώ- 
σωσι τό epyov των, άναχωροΰσι μετά των χελιδόνων καί 
επιστρέφουσιν είς τον τόπον των.

Ή  Γαλλία μ' ολα ταΰτα δεν στερείται διδασκαλείων' 
εχει 47 σήμερον, ή διεύθυνσις μάλιστα αυτών eive σχεδια
σμένη επϊ 3άσεων εύρυχώρων >) διδασκαλία eive καλή καϊ 
η διαμόρφωσις τών μαθητο - διδασκάλων τελείται γενικώς 
κατ' εύάρεστον τρόπον, άλλ’ ας μην ύποθέσωμεν οτι οί 
οντω διαμορφωθέντες μαθηταϊ φέρουσι τόν καρπόν τών 
κόπων των είς τά χωρία, οί πλείους αυτών εΰρίσκουσι 
θέσιν διδασκαλική ν είς τά προκαταρκτικά σχολεία τών 
πόλεων, ί Τις τούτων, εχων όπωσοΰν υψηλήν μάθηοιν ςέρ  - 
7ει νά περιορισθή είς τά χωρία, διά τόσον μικράν ώφέ 
λείαν; Κατά τόν γαλλικόν νόμον, ό διδάσκαλος λαμβάνει 
μισθόν ετήσιον σταθερόν 200 φράγκα και τό ενοίκιον τής 
κατοικίας τό όποιον είς τά χωρία μόλις άναβαίνει είς 40 
φρ. άν προστεθώσιν είς τά άνωτέρω και 1 φρ. 18 εκατ. 
κατα μήνα δί έκαστον τών πληρωνόντων μαθητών, ό μισθός 
όλος τοΰ διδασκάλου είς τάς πλούσιας κοινότητας συμπο- 
σοΰται 428 φ. 80 εκατοστά' ποσότης κατώτερα τής £διδό
μενης είς τους επϊ τών βασιλικών οδών διωρισμένους ο'ίτι- 
ιες λαμβάνουσι 456 φρ. Ά λ λ ’ είς τάς πλείους τών κοι
νοτήτων ό δυςνχής διδάσκαλος δεν λαμβάνει σχεδόν οΰδέν. 
Ε ί; τόν κύκλον τοΰ Βεσανσόν [BesanQon) εΰρίσκεται δι
δάσκαλος όστις διά νά ζήση βιάζεται νά ψάλλη είς τήν 
εκκλησίαν, νά κρούρ τόν κώδωνα, νά μετέρχεται τόν γραμ
ματέα τού άστννόμου, τόν υπηρέτην τοΰ εφημερίου, καΧ 
πάσαν κυριακήν περιερχόμενος άπό οϊκον είς οίκον, νά μοι
ράζω αγιασμόν είς *τούς κατοίκους τής κοινότητος. Είς τόν 
κύκλον τοΰ Μόιδε Μαρσάν (Mout dc Marsan), τμήμα τών 
Λάνδων (Landes), πάντες σχεδόν οί διδάσκαλοι μετέρχονται 
τήν τέχνην τοΰ ραβδούχου ή τοΰ σκαπτού καϊ επαιτοΰσιν 
άπό οϊκου είς οίκον γεώμηλα, σταώυλάς καϊ σίτον. Είς τόν 
είρημένον τόπον οί διδάσκαλοι etvej όλοι πτωχοί καϊ κα· 
κοενύνμίνοι, είς τήν παράδοσιν έρχονται φορούντες σαν-
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ίαλα, ΰνευ 7Γοδείων [1 ] η νποδύτου [2 ] η λαιμοδέτου' ου- 
τοι ονδέν λαμβάνονσι παρά τής κοινότητος, είμή μόνον 
υποσχέσεις' καϊ δέν άρκεϊ τούτο· ό γαλλικόν νόμος διώρισε 
νά κρατήται μέρος τοΰ τακτικού μισθού των . ωστε οστις 
αυτών διά γήρας ή δί ασθένειαν εμποδισθί) τού να εξακο
λούθησή τά χρέη τού διδασκαλον, να εχτι ιτώς να ζηστ] εις 
άναχώρησιν ή πρόνοια αΰτη ειγε τιο οντι αξιέπαινος, πλην 
ό διδάσκαλος εκ τού μισθού τού οποίον κρατείται παν*οτβ 
μέρος, μετά δέκα ετη μόλις θά λάβτ/ 200 φράγκα εκ τον 
κεφαλαίου τον.

Εις τοιαύτην κατάςασιν τών πραγμάτων, καϊ μέ άμοι- 
βάς τοσοντον ανικάνους, επρεπε νά εΰρεθώσιν ειδικοί 
άνθρωποι οϊτινες νά θελήσωσι να αναλάβωσιν ως ευαγ
γελικήν άποςολήν την φροντίδα τού να διδαξωσι τα τέκνα 
τον πτωχού· άΤίλά πού πίςις; που άφοσίωσις; τοιαύτη 
άπάρνησις εαυτού άπο μέρους τών μετερχόμενων την δη
μοτικήν διδασκαλίαν εινε αδύνατος. Εις τά περισσότερα 
χωρία οί διδάσκαλοι άναλαμβάνουσι τό βάρος τούτο, μη 
εχοντες τί άλλο επϊ τοΰ παρόντος. οςις δέ αυτών εχει 
ικανότητα, ευκαιρίας τυχούσης, την μεταχειρίζεταιάλλαχον 
κατ’ έπωφελέςερον τρόπον. Οί συνάδελφοι τον χριςια- 
νικοΰ δόγματος, οί επιλεγόμενοι frcrcs ignorautins έλυσαν 
είς διάςημα πολλού χρόνου το δύσκολον τούτο τι ρόβλημα. 
•η εταιρεία· αΰτη θεωρούμενη ώς σώμα, ώφελησεν άπεραν- 
τως το κράτος· αΰτοϊ διεσ-τάρησαν επϊ πάσης τής γης της 
Γαλλίας, και κατά τά 1833 τά σχολεία των συνεποσούντο 
369 καϊ εΐχυν 92,989 μαθητάς' άλλά κατά δυςνχίαν άπο 
τής εποχής τής επαναςάσεως τού ’ Ιουλίου, οί συνάδελφοι 
εξέπεσον πολύ τής προτέρας ύττολήψεως, καϊ σήμερον τα 
γενικά συμβούλια αποποιούνται εις αυτούς καϊ τά νομι- 
μώτερα βοηθήματα· και εκτός τούτων, άν ό νόμος εξετε. 
λεΐτο καθ' όλην τήν έκτασιν, τά καταστήματα τής χρι-

(1 ) Ίσουραπίων-
(2 ) Γ»λ««. ( f i le t ) .



ςιανικής ηθικής επρεπεν εξ ανάγκης νά κλεισθώσιν. ό 
νόμος λέγει, τω οντι, οτι το σχοΧείον νά ήνε άμισθον μόνον 
διά τούς e’vSeet? καϊ οτι αί εύκατάςατοι οίκογένειαι νά 
καταβάΧΧωσι πληρωμήν διοριζομένην υπό τών τοπικών 
άρχών· άλλ’ οί κανόνες τοΰ τάγματος τών συνάδελφων, 
3έλουσιν εξ εναντίας, οτι τό άμισθον τής διδασκαλίας νά 
ήνε κοινόν διά δΧους, τόσον διά τόν πτωχόν, δσον καϊ 
διά τόν μέτριας καταςάσεως, ετι δε καϊ διά τόν πλούσιον, 
άν 3εΧηση νά ακολουθήσω τά μαθήματα τών συνάδελφων 
καϊ ήδη βαρεΐαι συγκρούσεις συνέβησαν περϊ τούτου με
ταξύ τής διοικήσεως καϊ τών συναδελφών. ή διοίκησις 
θέλει νά εκτελήται ό νόμος' άλλ’ άναγνωρίζουσα άφ’ ετέρου 
μέρους πόσον επάναγκες είνε νά διατηρηθώσι τά σχολεία 
τών συναδελφών, προέτεινε' νά ψηφισθώαιν εισοδήματα 
ικανά διά τήν άνατροφήν τών παίδων* io τέχνασμα· τοΰτο 
άπερρίφθη ΰπό τών συναδελφών, οΐτινες ςαθεροι είς τάς 
άρχάς των , έξηκολούθηαταν , ώς καϊ πρότερον, νά δέχωνται 
είς τά σχολεία των πάντα τόν-προσερχόμενον.

* Ας φαντασθώμεν ήδη μέθοδον νόθον,' ητις δεν εινε ούτε 
αλληλοδιδακτική, ούτε ταυτόχρονος, ούτε ατομική, ητις 
ούδέν εχει ομοιον αύτής, μέθοδον είς τήν όποιαν συρίζονται 
οί παΐδες ώς νά έσυρίζοντο κΰνες, καϊ την οποίαν οί κά
τοικοι τών Βόσγων [V osges] ώνόμασαν διαβολικήν μέθο
δον, ητις κανχαται οτι διδάσκει τον λογισμόν, τήν άνα- 
γνωσιν καϊ τήν γραφήν καϊ ούδέν διδάσκει, καϊ θάαυλ-, 
λάβωμεν ιδέαν σχεδόν εντελή τής ενες'ώσης καταςάσεως 
τής δημοτικής έκπαιδεύσεως είς Γαλλίαν. Ά λλα τούτο δεν 
είνε τό μόνον δεινόν. Ό  δημοτικός διδάσκαλος δεν διο
ρίζεται μόνον διά νά αναπτύξω τό" πνεύμα τών νέων του 
μαθητών· άλλά χρέος αύτοΰ εινε νά μεγαΧύνη τήν ψυχήν 
των, νά ένσπείρη είς αυτήν εντίμους άρχάς, καϊ νά τάς 
διαμόρφωσή εγκαίρως πρός πάσας τάς πράξεις τής άρε τής. 
ί Που νά ελπίσω μεν νά εν ρω μεν ποιότητας τοιαύτας είς 
ανθρώπους τούς όποιους ^ςερεΐς τοΰ αναγκαίου καϊ οί 
όποϊοι έδέχθησαν τόν μισθόν τόι· όποιον τοϊς προσφέρεις
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μόνον καϊ μόνον ΐξ  απελπισίας καϊ έκπληροΰσι μετά 
δυσαρέσκειας τό έπιτεθειμέ\ον είς αυτούς χρέος·, ‘.δεν 
ητον ωφεΧιμώτερον νά ηνε ό νόμος ςενώτερος προς τούς 
γονεΐς καϊ εύρυχωρότερος προς τούς διδασκάλους?

[W estm inster Review anil Chambers M agazine.]

I. P. Ραγκαβης.
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Ή  ΊταΧη Κα,λογξα,ϊα,.

Ό  Αίγίδιος, καταγόμενος εξ εύγενών και -πλουσίων γονέ. 
ων της Ένετίας, έλαβεν αγωγήν λαμπράν, ήτον ευειδής, 
φιλοκίνδυνος, καϊ εγκρατής β  αθεΐας παιδείας, και όλων 
εκείνων τών χαρισμάτων, τά όποια άναδεικνυουν τονς αν
θρώπους είς τήν κοινωνίαν· άλλά μείνας μονός εκ νεαρας 
ηλικίας, έγινε ν έκδοτος είς δ\ας τάς παραφοράς άχαΧινώτου 
νεότητος' ή παιδεία τον ώδήγτησε νά έναγκαλισθή τά δόγ· 
ματα τής αναμορφώσεων £ reform e}, τής οποίας οί οπαδοί 
ησαν άπειροι είς τήν Ιταλίαν ακόμη καϊ προ τοΰ Λουθήρου. 
Συλληφθεις άπαξ άπό τό ιερόν δικαστήριον, ήθελε βέβαια 
άποθάνη εάν ό Κόμης τοΰ Λ., εϊς εκ τών δέκα αρχόντων τού 
φοβερού Συνεδρίου, φίλος του παλαιός, και συγκοινωνό( 
eti πολλά ς ύσωτίας, δεν τόν συνέδραμε διά νά φύγη εκ τής 
φυλακής· άναγκασθεις δέ νά έγκαταλείπη τήν πατρίδα του, 
ό Αίγίδιος μετέβη είς τά Μεδιόλανα δπςν διέτριψεν άγνω
στος επί τινα χρόνον.

Μίαν τών ημερών προσεκλήθη νά παρευρεθή είς τήν χει- 
ροτονίαν νέας τίνος Μοναχής, τελετή πανηγυριζομένη μετά 
μεγάλης πομπής και πανδήμως' ?/ συγκίνησις τήν οποίαν 
εφερον εις τήν ψυχήν του τά έναρμόνια εκκλησιαστικά 
άσματα, οί βαρείς και μεγαλοπρεπείς ήχοι τών μουσικών 
οργάνων, & παρά τό σύνηθες φωτισμός τής εκκλησίας, τά 
νέφη τής άναπεμπομένης εκ τών θυμιατηρίων ευωδίας, κα\ 
προ πάντων τό ίσάγγελλον κάλλος τής νέας καλογραίας, 
ολα ταΰτα επενέργησαν μέ δϋναμιν άμαχον, ταχεΐαν καϊ 
ίξ  απροόπτου· ολαι αί αισθήσεις τοΰ Αίγΐ- ίου καταθελ- 
χθείσαι εγοητεύθησαν" πώποτε είς άλλο θέαμα δέν διετέ-
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9η τόσον ίσχυρώς' άλλ’ ήσθάνετο ύπερ τής νέας θερμόν, 
περιπαθή καϊ άμετρον έρωτα.

"Οσην σπουδήν κα'ι αν κατέβαλε διά νά ]καταργήστ] τό 
νεοφανές πάθος τ ου, άπίβη είς μάτην άπεφάσισεν επομέ
νως »'ά κλέψτ) εκείνην, την οποίαν ήγάπα υπέρ την Ιδίαν 
αυτόν ζωήν· επ’ αντω τω σκοπώ συνέδεσε σχέσεις μέ τήν 
Άυρωρόν τοΰ Μοναςηρίου, 'έγραψε πολλάκις γράμματα προς 
τήν Γεωργίαν [Gertrud ], της οποίας τήν καρδιάν εΐλκυσεν δ 
προς αυτήν κηρνττόμενος 9ερμός έρως, και δοθείσης ρητής 
νύκτας προς έκτέλεσιν τοΰ σκοποΰ του, παρεισδύει είς τήν 
Μονήν' χαλεττώ·. κα'ι μόλις ήλθε μέχρι τού κελλείου τής 
νέας μοναχής, ήτΐϊ εκπεπληγμένη είς άκρον, δεν ήθελε 
κατ’ άρχάς νά τον άκολουθήστ)· δάκρυα, δεήσεις, παρακλή
σεις, υποσχέσεις, τίποτε δεν έμειναν άδοκίμαστόν, ή δί 
κόρη ίδοΰσα τέλος πάντων όποιον έδοκίμαζε ψυχικόν 
αγώνα, έπεσεν άφωνος καϊ άλαλος είς τάς άγκάλας το ν  
όδηγούσης τής θυρωροΰ, μετεκομίσθη ανάρπαστος άπό τόν 
εραστήν της είς άμαξαν ίσταμένην παρά τή θύρα τοΰ κή
που, όπου παρεφύλαττεν εϊς υπηρέτης· ή αρπαγή τής κόρης, 
όσω απίθανος καϊ άν εφαίνετο είς αυτόν τόν 'ίδιον, επέτυχε 
πληρέστατα, καϊ άμφότεροι ίτράπησαν πρός τήν μικράν 
πόλιν τήκ Μίγκας, δπου έζων καθείς χωριστά υπό πλαςόν 
ονομα, διότι ταχυδρομοι έστάλησαν παρά τών δυνατών 
γονέων τής Γεωργίας καθ' ολας τάς οδούς καϊ πανταχοΰ 
διά νά καταδίώξωσι καϊ νά συλλάβωσι τόν αρπαγα τής 
κόρης.

Α ί συνεντεύξεις τών δύω εραστών έπι πολύ ν χρόνον έγί - 
νοντο κρυφίως· διότι συνήρχοντο μόνον έν καιρω νυκτόί, 
άλλα παλαιός υπηρέτης γνωρίζων μόνος τό μυστικόν, τό 
άπεκάλυψ·$ περϊ τόν θάνατόν του, θορυβούμενος άπό τύψιν 
σννειδότο; καϊ θρησκευτικούς φόβους.

"ίϊστε ό Αίγίδιος ήτον συ-/χρόνως άντικείμενον τής έκδι- 
κήσεως τών δυνατών γονέων τή; Γεωργίας, καϊ τής οργής 
τον ίεροΰ δικαστηρίου παρά τοΰ όποιου κατεδιώκετο τοσού- 
τφ μάλλον άνενδότως, ώς βεβηλώσας ιερόν ενδιαίτημα,
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καθόσον το όνομά του εύρίσκετο σημειωμενον με δείνα προη
γούμενα επϊ τοΰ μελανός βιβλίου τοΰ δικαστηρίου.

■Ό παλαιός αύτοΰ φίλος, μαθών τον κίνδυνον είς τον 
όποιον εΰρίσκετο, τόν έπρότεινε διαγράμματος νά κατα
φυγή καϊ νά σωθή είς τόν πύργον το υ ' ο δε Λιγιδιος 
άποφασίσας νά ζητήση εκεί άσυλον ανυπερθέτως, υπήγεν 
νύκτα είς της ερωμένης του διά νά την άποχαιρετηση.

Ή  Γεωργία εφριξεν άκούουσα την άπόφασιν ταύτην, 
καί διότι εμελλε νά χωρισθή άφ' ο,τι είχε γλυκύτερον 
επϊ της γης, καϊ διότι εκινδύνευε τον έσχατον κίνδυνον· 
εχυσε κρουνούς δακρύων, (5 δε Λιγιδιος καμφθείς απο 
την άθυμίαν τής κόρης, άπεφάσισε νά την λάβη καϊ νά 
φύγ^, ελπίζω ν 'ίσως τ ύχωσιν από την επιείκειαν τοΰ οι
κουμενικού θρόνου την άνάκλησιν τής μοναςικής επαγγε
λίας δοθείσης διά τής βίας καϊ διασώσωσι διά τού γά
μου τό 'όνομα τών γονέων τής Γεωργίας· άνεχώρησε λοιπόν 
διά νά προετοιμάση τά πάντα πρός εκτέλεσιν αύτοΰ τοΰ 
σκοπού του κατά την έπομένην νύκτα.

'Αλλά δύο επεισόδια έγέμισαν τρόμου καϊ ταραχής τήν 
τής φυγής ημέραν, ό Αίγίδιος 'έμαθε οτι ό φίλος του Κόμης 
τού Λ. . υπάκουων είς τάς προτροπάς τοΰ Καρδιναλίου 
Βυρμομέου, αρχιεπισκόπου Μεδιολάνων, επές-ρεψεν είς τήν 
ορθοδοξίαν ώς εκ τούτου εστερεΐτο ίσχυρας προστασίας, 
διότι ό νεόφυτος, κατά τό φρόνημα τό όποιον είχε τότε, ή 
έδύνατο νά μή τόν δεχθή είς τήν οικίαν του μετά μοναχής 
άρπαγείσης εκ τοΰ Μοναστηριού, ή ίσως δέν ήθελε διστά
σει νά τούς παραδώστ) άμφοτέρους πρός έπανόρθωσιν τών 
προτέρων αμαρτημάτων του.

Παρατρέχομεν τά καθ’ εκαστα, τάς μακράς καϊ λνπηράς 
σειράς τών περιπετειών, τάς τύχας τάς όποιας ΰπέμειναν οί 
δύω ερασταϊ· ολίγον ύστερον ό Λιγιδιος λαβών πρόκλησιν 
είς μονομαχίαν παρά τοΰ Πρίγγιπος Φριδερίκου, άδελφοΰ 
τής Γεωργ'άς, ζητούντος εκδίκησιν*κατά τής άτιμασθείση; 
αδελφής του, μετέβη είς το ώρισμένον μέρος καϊ εφόνευσε 
τόν αντίπαλόν του διά τον ξίφους, αφού ήδη είχε λάβει



•πρόνοιαν πώς νά φύγωσιν (άν ήθελε νικήση είς την μέλ- 
Χουσαν σνμπλοκήν · άνεχώρησεν έπειτα περϊ τά μέσα της 
νυκτός μετά τής ερωμένης του, χωρίς, νά της άποκαλύψυ 
τά  7repl τής μονομαχίας, και τούτο διά νά μη την λυπήστ/ 
καθ' f)v στιγμήν είχαν χρείαν θάρρους και καρτερίας διά νά 
ϋπεκφύγωσ* τάς ττανταχόθεν διευθννομένας καταδιώξεις' 
εχοντες μεθ’ εαυτών ΰπηρέτας τινας ενόπλους καϊ πιστούς, 
ετράπησαν προς την ύδόν τής Τυρρηνίας οττου ήλθαν μετά 
ττοΧΧάς ημέρας, άμφότεροι καταβεβλημένοι άπό τούς οποί
ους είχον νά ΰπερβώσιν καθ' οδόν κινδύνους, και άπό τήν 
ιδέαν τής αμαρτίας ητις ώς δφις κατ έπνιγε τήν καρδίαν τω ν  
μείναντες δε είς τήν Φλωρεντίαν, ό μέν Αίγίδιος μετωνομά- 
σθη ψευδώς Βιάγκης τής Μαντόνας, ή δέ Γεωργία έθεωρήθη 
ώς νόμιμος αυτού σύζυγος.

Διά νά προλάβη δέ τάς έρευνας τής μικρά,ς αστυνομίας) 
ε κρίνε δέον νά έπισκεφθή ευθύς εξ αρχής τόν πρώτον άρ
χοντα , δστις ητον ό Βουλευτής Πιδέλης, σοφός τοΰ τότε 
καιρού διάσημος καϊ διά τά φιλολογικά του εργα, καϊ διά 
τάς φιλελευθέρους άρχάς, μέ τάς όποιας διεΐπε τά πράγ
ματα τής Τυρρηνίας.

Τόν Αίγίδιον ύπεδέχθησαν τότε ώς ευπατρίδην περιηγη
τήν, καϊ περϊ τήν πρώτην ευθύς εντευξιν εδειξε τόσον νούν 
καϊ τοσαύτας γνώσεις, ώστε ό υπουργός διέταξε τόν γραα- 
ματέα τον νά τόν συςήση είς τούς δοκιμωτέρους άνδρας τής 
χώρας είτε περϊ τάς επιστήμας, είτε περϊ τά γράμματα ή 
τάς τέχνας.

Ό  Αίγίδιος δεν εδύνατο βέβαια νά άποποιηθή τήν τοιαύ- 
την ευεργετικήν διάθεσιν χωρϊς νά κίνηση ΰπονοίας περϊ 
εαυτού, αλλά συνεΐδεν ότι τά κατ’ αυτόν εγίνοντο ώς εκ τής 
υποδοχής ταύτης επικινδυνότερα'^ διότι είς αυτόν συνέφερε 
μάλλον νά μέντ/ δσον δυνατόν αγνώριστος, φερόμενος δέ είς 
τήν κοινωνίαν έκινδύνευε βέβαια νά γνωρισθή σήμερον ή 
αΰριον.

’ Ηλπιζε μ' δλον τούτο νά λάβη δί αύτον τοΰ τρόπον 
(ΤΟΜ. Α. ΦΥΛ. Α·) 26.
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ίσχυράς προστασίας διά τών όποιων νά κατορθώστ) τήν 
διάλυσιν τον μοναστικοί) δεσμού τής Γεωργίας· προς τούτο 
και αΰτη τόν παρώτρυνε διά παντός, επειδή μόνος ό γάμος 
έδύνατο νά εξάλειψη τήν μνήμην τών παρεκτροπών, άπαλ- 
Χάττων αυτούς άπό πά> τα φόβον.

Λνπούμεθα μή δννάμενοι νά εκθέσωμεν ενταύθα μικρά 
τινα επεισόδια, τα όποια, άν και άσχετα ώς πρός τήν κυ
ρίαν διήγηοιν, ΐρχονται όμως επιχαρίτως, καϊ έχουν τό 
καλόν οτι άναδεικνύονν τά ήθη καϊ τόν νούν τον αίώνος, 
τόν τότε τρόπον τού ζην καϊ τ«ν φρονεΐν, τάς κοινάς καί 
ίδίωτικάς εορτάς, τά 'έθιμα καϊ τάς δημοτικάς προλήψεις, 
τήν γλώσσαν τών συναναστροφών, τό ύφος τής αυλής κλ. 
όνομάζομεν μόνον τά αξιοσημείωτα πρόσωπα τοΰ διηγήμα
τος τούτου, όποιος ό . Γαλιλαίος, διωκόμενος πότε παρά 
τών περιπατητικών καϊ πότε παρά τού πατριαρχείου, ίνεκα 
τών άστρονομικών αύτοΰ εφευρέσεων, ό Λορέντζις Λίππις 
ονγγράφων τό ποίημά τον τού Μαλμαντίλη, τό όποιον 
κατετάχθη ήδη μεταξύ τών πονημάτων ·χού ιταλικού Παρ
νασσόν, ό 'Ιωάννης Βαπτιστής Σρώττης, οστις περϊ το 
γήρας τον εγεινε τό στόμα τών μεγάλων Δουκών τής Τυρ- 
ρηνίας και τών Ιεραρχών τής 'Ρώμης, καϊ άλλοι ποιητα), 
ζωγράφοι, άγαλματοποιο), μουσικοί καϊ ευφυείς εν γένει 
άνδρες άκμάζοντες κατ’ εκείνον τόν καιρόν μεταξύ τών διαφό
ρων αύ τών προσώπων τό λαμπρότερον καϊ τό μάλλον συν* 
δεόμενον με τά κατά τόν Λίγίδιον καϊ τήν Γεωργίαν, είναι 
άναντιρρήτως τό τής Βαρβάρας Άλδίττης.

Ή  νέα αΰτη γννή εχονσα κάλλος έξαίσιον, ερασμία κατά 
τό ήθος, καϊ έκτόπως φιλόμονσος, Κατήγετο εκ τών πλου- 
σιωτέρων καϊ εύγενεστέρων ο'ίκων τής Φλωρεντίας, καϊ ή 
τον μία τών διασημοτέρων τοΰ αίώνός της αύτοσχεδιαςών. 
Είναι γνωστόν οτι πρός αυτήν άπέβλεψαν μίαν εσπέραν 
έν πληθονσρ συνελεύσει, διά νά έκβή τής απάτης πρέσβνς 
γ  άλλος, προ ολίγου ελθών είς τόν τόπον καϊ μή δίδων πί- 
στιν είς τόν εμμετρον αϋτοσχεδιασμόν, άν και τόσψ κοινον 
«κ τήν 'Ιταλίαν, λέγων οτι ήτον αδύνατον νά στιχουργή
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τιτ ev άκαρεΐκαϊ £ξ απροόπτου, ενά-ό φίλος του ΜαΧερβύςειχβ 
χρείαν ένος μηνός διά νά συι θ(ση δέκα μόνους ςίχους. Ή  Βαρ
βάρα τόν ειπε νά προτείντ) αύτός την ΰπόθεσιν, ίπτοσχομένη 
νά αύτοσχεδιάση με ομοιοκαταληξίας προσδιωρισμένας, ό 
δέ πανούργος διπλωμάτης, προστιθεϊς είς την φυσικήν δυ
σκολίαν τοΰ πράγματος, την παρεκάλεσε νά τραγωδήστ/ 
περι τοΰ έθελαρέσκου τών γυναικών ' άλλ’ (ξεπλάγη ίδών 
πόσον εντέχνως και μέ ποιαν περιουσίαν εννοιών εύφυεςάτων 
έξεπλήρωσε την προσδοκίαν του, χωρίς νά προσβάλτ/ τό 
ίδιον αυτής φΰλον, καί πόσον θορνβωδώς εχειροκροτήθη 
άπό ολόκληρον τή\ συνέλευσιν.

Ό  Αίγίδιος συνεστήθη εις την οικίαν ταύτην' γενόμένος 
φίλος τού άνδρός και τοΰ άνδραδέλφου τής Βαρβάραs, εγίνε- 
τ  ο δεκτός μετά μεγάληςτ ιμής και ς οργής' τό πειτρωμένον εκεί 
τόν παρεφύλαττε διά νά τόν φερι; είς τόν όλεθρόν του."Οσφ 
δε συνεχέστερον εβλεπε τήν γυναίκα ταύτην, τόσω μάλλον 
άπεκαλύπτετο είς αυτόν ώς θαύμα τής φύσεως, και τέλος 
συνέλαβε σττουδαΐον έρωτα πρός αυτήν, ζών και υπάρχων 
μόνον και μόνον διά νά απολαμβάνω τήν άνέκφραςαν ηδονήν 
τον να τήν βλέπτ) και νά τήν άκούτ).

Ή  Γεωργία ητον ωραία, άλλ’ άνατραφεΐσα εκ παιδικής 
ηλικίας εντός Μοναστηριού ητον άμοιρος τών πλεονεκτη
μάτων εκείνων τά όποια κοσμοΰσι τό κάλλος, έκθαμβοΰσι 
τούς άνδρας, και τούς γοητεύονσι μέ δύναμιν άμαχον. Ναϊ 
τήν ήγάπησε, άλλ’ ό ερως του εζησε μονόν διά τής γοητείας 
εκείνης , ητις ώς πρός τούς φιλήδονους νέου; , συνδέεται 
μέ τήν Ιδέαν τής μυστικότητας και τού κινδύνου' άπό φι
λοτιμίαν ενέμενεν είς τόν σκοπόν τοΰ νά τήν νυμφιυθή' άλλ’ 
ή καρδία του άπεπλανήθη αύτής.

'Όσω και άν έφιλοτιμήθη νά κρύψη τό μυθικόν τοΰτο 
*ίς τά μύχια τής καρδίας του, τήν Γεωργίαν δεν ελάνθανεν 
ή μεταβολή του' διότι εβλεπεν οτι τήν φαιδρότητα τής ά- 
γαπης διεδέχετο κατά μικρόν ή γλαφυρά της τών περιποιη
τικών καϊ εύγειών τρόπων, αί δέ γυναίκες άγαπώσαι 
πιοποτι δέν άπατώνται είς βαθμόν ώστε νά εκλάβωσι
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τό ίν αντί τοΰ άλλου αίσθήαατος. Κατανοήσασα ευθύς τήν 
αιτίαν τής μετάβολης, κατετρώγετο άπο τόσω μεγαλητέραν 
λύπην καθόσον συναντώσα την αντίζηλόν της ήσθάνετο 
πόσον ήτον κατώτερα, καϊ ή τοιαύτη συναίσθησή εν ω την 
κατετάραττεν, επέτεινεν ετι μάλλον τήν ορμήν της ζηλοτυ
πίας της.

Έκτος τούτου τα περϊ αυτήν ησαν δυστνχέστατα' έγ- 
καταλελειμμένη άπό άνθρωπον , οστις άφοΰ τήν εφερεν 
είς τό βάραθρον, ήτον ό μόνος δςις εΒύνατο καϊ νά τήν σώστ], 
η ζωή της ειχε καταντήσει αβίωτος. ’Δλλ’ ή Βαρβάρα 
μήτε ύπώπτευε καν τόν περϊ αύτής έρωτα τοΰ Αίγιδίου καϊ 
συνειθισμέιη νά δέχεται παρά πάντων φιλοφροσύνας καϊ 
υποκλίσεις δεν ήττόρει διά τήν άφοσίωσιν, τήν οποίαν αυτός 
ε δείκνυε πρός αυτήν· εάν δέ ενίοτε οί οφθαλμοί του άπεκά- 
λυπτόν τι πρός αυτήν άνώτερον τής άπλής φιλίας, κατέβαλ
λε πολλήν σπουδήν νά εμποδίστ) τήν επανάληψίν του δι- 
πλασιάζονσα τάς πρός τήν Γεωργίαν φιλοφροσύνας καϊ δε
ξιώσεις. Συνεχώς τήν έπεσκέπτετο, τήν προσεκάλει μέ 
πολλήν προθυμίαν εις τάς έσπερινάς της, καϊ διά παντός 
εγκαρδίου τρόπου εφρόντιζε νά τήν περισπά εκ τής λύπης 
είς τήν οποίαν ήτον βυθισμένη, μή δυναμένη νά κατανόηση 
τις άρά γε ητον ή αιτία· άλλ’ αί τοιαΰται περιποιήσεις όχι 
μόνον δέν τήν κατεπράύνον, άλλ’ εκ τοΰ εναντίου καθίςων 
τραχύτερον τό μίσος καϊ τήν δυσπιστίαν αυτής τής ταλαί- 
νης έκλαμβανούσης τόν τρόπον τής αντιζήλου της δεινότητα 
προδοσίας καϊ απιστίας ’ ουτω διήλθε πολλούς μήνας ή 
Γεωργία εν πολλή στενοχώρια, άθυμία καϊ λύπτ], ποτέ 
μέν περιςέλλουσα, εντός εαυτής τήν φωνήν τών πόνων της, 
άλλοτε δέ άποτείνουσα πικρούς ελέγχους, καϊ άγωνιζομένη 
διά παντός, άν καϊ είς μάτην, νά (παναγάγη είς έαυτήν διά 
τών ενδείξεων άφοσιώσεως καϊ ςοργής, τόν άποπλανηθέντα 
εραστήν της.

'Εν τούτοις είς τά Μεδιόλανα δέν έκάθηντο αργοί' άλλ’ 
επειδή ή φυγή Μοναχής είχε κινήσει θόρυβον σκανδαλώδη, 
ή εκκλησιαστική αρχή εκίνει πάντα λίθον πρός άνακά-



λυψιν τοΰ τόπου της άποκρυβής' επί τούτφ ίστάλησαν 
αμέσως αί λεπτομερέστεροι σημειώσεις προς ό'λοικ τούς ev 
’Ιταλία έταστάς ’ ό Be πατήρ τής Γεωργίας λυπηθείς και- 
ρίως ώς έκ τοΰ συμβάντος τούτου , προσεβλήθη ετι μάλ
λον καί Βιά τον πρόωρον θάνατον τοΰ μονογενούς υιού, τον 
όποΐον ό ΑίγίΒιος εφόνενσεν είς την μονομαχίαν εν ω 'εκεί
νος ηθέλησε νά τόν καταστήση πλουσιώτερον, 3υσιάζων 
την θυγατέρα του. έξωργίσθη δέ ετι μάλλον καθότι ευθύς 
σχεδόν μετά τόν θάνατον τού υιού, κατέβησαν είς τόν τά
φον ή μήτηρ και ή σύζυγος τοΰ Π.ρίγγιπος τούτον, κατα. 
λειφθέντων μόνον δύω έγγόναν ανηλίκων, ο'ίτινες άπέθανον 
και ούτοι ό εϊς μετά τόν άλλον.

’Αντί τού νά μακροθυμήση βλέπων όφθάλμοφανως Βί 
όλης αυτής τής άλληλουΧίας τών συμφορών Βάκτνλον 
θεού καταστρέφοντα την γενεάν τον πρός τιμωρίαν τη% 
τυφλής του κενοΒοξίας υπό τής όποιας έκινήθη βιά νά αύ
ξηση τήν λαμπρότητα τοΰ γένους του, 9υσιαζομένης τής 
θυγατρός τον, επνεεν εκ τοΰ εναντίου αίμα καϊ εκΒίκησιν' 
άποστείλας κατόπιν τού ένοχον πολλούς Βολοφόνους, ελε- 
γεν είς την ακμήν τής παραφοράς του ότι η3ελε λάβει 
πληρεστάτην παραμυθίαν Βιά τήν καταστροφήν τοΰ γένους 
του , εάν ηξιοντο νά iBrj τόν ΑίγίΒιον φονευμένον· αί 
θηριώΒεις έπιθυμίαι του εξεπληρώθησαν · τρεις £κ τών α 
ποστόλων του Βιαμείναντες είς τήν Φλωρεντίαν, έβεβαιώ- 
θησαν τέλος πάντων μετά μακράς έρευνας, ότι ό Κόμης 
τού Βιάγκη ήτον αυτός ό ΑίγίΒιος, καταλαβόντες Be αύτόν 
εν καιρω νυκτός είς οδόν έρημον ανθρώπων, ώρμησαν επ' 
αύτόν ώς κεραννοϊ καϊ τόν Βιεξίφισαν με άνήκονστον σκλη
ρότητα.

Οί περίπολοι προσΒραμόντες είς τάς κραυγάς τών γει
τόνων εύρον τόν ΑίγίΒιον πλέοντα είς τό αίμα' άλλ’ ίδόντες 
οτι ύπεφαίνοντο είσέτι σημεία ζωής τόν μετεκόμισαν είς 
τήν οικίαν του, όπου επιτήΒειος χειρουργός προσεκΧήθη 
νά 3εραπεύση τάς πληγάς του· τό δεινόν τοΰτο θέαμα βλέ- 
πουσα ή Γεωργία «γέμισε τό περιέχον άπό τους οδυρμονς
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της και επεσε λειποθυμοΰσα ’ ό πρός τον Αίγίδιον έρως 
αυτής ητον καί καθαρός καί περιπαθής, ώστε κατ’ (κείνην 
"την τρομάραν ώραν ίσως ή$ε\ε "προτιμήσει τήν ζωήν του 
και αν έπρόκειτο νά τήν εγκαταλείψη.

Το κακούργημα τοΰτο διεθρυλλήθη είς δλην τήν πόλιν, 
διότι οί δολοφόνοι ισχυσαν νά επιφέρωσι τήν πληγήν ατιμω
ρητί καϊ νά γίνουν άφαντοι. ή αστυνομία ήρχισε νά νττονοή 
μήπως ό Αίγίδιος επραξειι εγκλήματα είς τήν πατρίδα του 
καϊ δί αυτά ήθέλησαν νά τον φονεύσωσι, καϊ επειδή μετά 
μήνας τινάς διεσώθη, εδόθη διαταγή νά τον έπιτηρώσιν 
εκ τοΰ σύνεγγυς, διά νά άνακαλυφθή αν ήτον ό αυτός όποι
ος καϊ ώνομάζετο· άλλ’ αί εγκάρδιοι περιποιήσεις τής Γε
ωργίας κατίι τήν διάρκειαν αύτής τής άσθενείας τον δέν 
ισχυσαν νά εξαλείψωσιν άπό τήν ψυχήν τον τήν ιδέαν 
τής Βαρβάρας■ ώστε άμα άνέλαβεν, αυτός μέν επεσεν είς 
τόν ολέθρων έρωτα διπλασίως περιπαθέστερος, τήν δέ δυ
στυχή φίλην τον έρριψεν είς νέα δεινά.

Έ ν τοσούτω , λοιμός [πανούκλα] άφοΰ επέφερε θραϋσιν 
€ΐς τήν Λομβαρδίαν, είσγωρήσας καϊ είς τήν Τυρρηνίαν 
ηρ-χίσε νά κάμη πολυάριθμα θύματα· είς τήν Φλωρεντίαν 
ή Κνβέρνησις προενάησε δραστηρίως νά προλάβτ] τά 
άποτελέαματα τής δεινής αύτί}ς μάστιγος · κατέστησε νο
σοκομεία' δημόσια, δπου εκλείοντο οί προσβαλλόμενοι, ό- 
ποιουδήποτε γένους ή τάξεως ήσαν. ή Γεωργία, μ’ ολας 
τάς οποίας έλαβε προφυλάξεις, περιέπεσεν είς τήν νόσον 
καϊ εΰ3ύς ήλθον οί επϊ τής ίιγείας υπάλληλοι διά νά τήν 
μεταφέρωσιν είς το Νοσοκομεΐον· λύπη βαρεία κατέλαβε 
τόν Αίγϊδιον, και κινηθείς πάλιν πρός αγάπην άπό τόν 
πρός αυτήν οίκτον, ώρμησε νά τήν έναγκαλισθή διά νά 
μεταλάβτ] τοΰ πάθους της καϊ νά συναποθάνη.

Μλλ’ άν καϊ τήν κατέτηκε σφοδρός πυρετός, τον προει
δοποίησε καϊ άπεχωρίαθη γενναίως, ένω δέ έφευγεν εκ τής 
οικίας, πύρινα δάκρυα έξερχόμενα τών οφθαλμών της έλεγον 
τρόπον τινα πρός αυτόν, μέ φωνήν πραότητας απεγνωσμένης
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ζήθί καϊ εύτύχα\ ιδού σε άπαλλάττω δίά τον άναποφεύ- 
κτου θανάτου μου.

Την μετέφερον είς δω μάτι ον χωριστόν τοΰ Νοσοκομείου 
οπού ητον καϊ άλλη ασθενούσα Κυρία, προς την οποίαν 
άτενίσασα τούς έκλείποντας οφθαλμούς της, στρέφεται 
προς τά όπίσω καϊ τίνα βλέπει . . . την Βαρβάραν !
τότε σφοδρά πάθη άνέβησαν είς την ψυχήν της, καϊ είς την 
παραφροσύνην οπου εύρίσκετο, ήρχισε νά την έξυβρίζτ] καϊ 
νά ζητή με οξείας κραυγάς νά την μεταφέρωσιν άλλαχον, 
καϊ νά την άποσπάσωσιν άπό άντικείμενον νομιζόμενον 
παρ' αύτής ώς πρωταίτιον ολων τών δυστυχημάτων της. 
εύσεβεΐς λειτουργοί τη? εκκλησίας εδραμον, άλλ’ είς μάτην, 
νά την καταπραύνωσι καϊ ενέδωκαν τέλος είς τάς αίτή~ 
σεις της. >

Ή  Βαρβάρα ητις πρό τινων ημερών διέτριβεν είς αν τον 
τον τόπον τοΰ κλαθμώνος, ύπέμεινε τάς ύβρεις με άνεξικα- 
κίαν μετριόφρονα καϊ αξιοπρεπή · η Γεωργία έμεινε μόνη, 
καϊ μ' ολον οτι ητον περϊ τά τέλη, δέν ηθέλησε νά εκτελέση 
τά θρησκευτικά χρέη· άλλ’ η άκμή τής νεότητας ύπερίσχυ- 
σε τέλος πάντων τον πάθους, καί χάρις είς τήν πολλήν 
επιμέλειαν τήν όποιαν προσέφερον είς άμφοτέρας, άμφοτ«* 
ραι διεσώθησαν καϊ εξήλθον έλεύθεραι τοΰ νοσοκομείου.

Πλήν άμα επαυσεν ή επιδημία, καί επανήλθεν η τάξις 
καϊ ή συγκοινωνία είς τήν πάλιν, ή διαγωγή της Γεωργίας 
£ντος τού Νοσοκομείου κινήσασα μέ'/α σκάνδαλον, ένίσχυ- 
σεν ετι μάλλον τάς ύπονοίας τής 'Αρχής · επανέλαβον τέλος 
πάντων τάς έρευνας με δραστηριότητα, κατά τινας πληρο
φορίας πανταχόθεν συσσωρευθείσας.

Τότε τέλος πάντων εγνώσθη το μυστικόν τών δύω ερω
μένων, καϊ αύστηραϊ πρόνοιαι έλαμβάνοντο κατ' αυτών, ό 
Αίγίδιος σιινελήφθη καθ’ όδον καϊ έβλήθη είς ειρκτήν παρά 
τ ής εξουσίας" μετ' όλίγας ώρας ή εκκλησιαστική αρχή συ- 
νελαβε τήν Γεωργίαν, ό δέ έταστής προς τον όποιον εςάλη 
η είκών αύτής έκ Μεδιολάνων, τήν άνεγνώρισβ ευθύς 
•άτι ήτον ή φυγάς Μοναχή.
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Ό  A ίγίδιος ήτον υποβρύχιος είς την Χύττην, αν καϊ Βέν ή- 
γάπα την Γεωργίαν άλλά τουναντίον Χαίτην έμίσησεν εσχά- 
τως^έξ αίτιας τής καταφοράς της εναντίον τής Βαρβάρας, 
σκοπών μόνον πως νά φύγη' μ δλα ταντα ή άπο την άσωτείαν 
ττεπλανημένη ψυχή του, Βιέσωζεν ακόμη σπέρματα άρετήs 
μη ΒυνηΒέντα νά βλαστήσωσι· φαίνεται δτι επεπρωτο είς 
αύτόν έκφύσεως νά κυμαίνεται Βιαπαντος μεταξύ αντιθέτων 
παθών, μαθων τά κατά την ερωμένην του, κατενόησε εύΟύς 
είς τίνα κίνΒυνον εύρίσκετο, και ώιιοΧόγησεν έκτοτε δτι 
έγίνετο 3ΰμα τής αξιοκατακρίτου διαγωγής του.

’Ίσως ητον έτοιμος νά χύση το αίμα του υπέρ αύτής, 
ίσως έπόθει μισής καϊ μόνης στιγμής ελευθερίαν ωστβ 
ττροσττίπτων είς τούς πύΒας της νά όμώση είς αυτήν αιώνιον 
έρωτα· ηυρε καιρόν νά τήν γράψη επάνω είς τεμάχιον 
χαρτιού Βιά τής άκρας ενός σταυρού μοΧυβΒίνου, τόν όποιον 
είχε περϊ τόν τράχηλόν του πιστός υπηρέτης Βυνη^εϊς Βιά 
χρημάτων νά παρείσδυση είς τήν ειρκτήν. "  εμέ μόνον εχει« 
πάντοτε μέ έχεις, καϊ δλον μέ έχεις Βί δλης τής ζωής. ’ ’  
τάς τρεις αύτάς λέξεις παρεκάλεσε τόν υπηρέτην νά τάς 
διαβίβαση πρός τήν Γεωργίαν, ητιςΧαβοΰσα ταΰτας εκάμ- 
φθη σφοΒρώς· νά Βακρύση Βεν ήΒύνατο, διότι ή πηγή τών 
δακρύων της εξηράνθη· ώ τί λυπηρά παραμυθία ήτον νά 
ανάκτηση πάλιν τήν αγάπην ερωμένου τόσον προσφιλούς 
καθ’ ήν ώραν £ μέλλον νά χοορισθώσιν αιωνίως.

Το ιερόν Βικαστήριον ΜεδιοΧάνων άπήτει τούς δύω δέ
σμιους, διότι είς αύτοΰ την δικαιοσύνην ύπήγοντο' άπεφα* 
σίσθη Χοιπόν νά τταραπεμφθώσιν εκεί έκαστος ιδιαιτέρως 
καϊ περιφρουρούμενος καλώ;· άνεχώρησε Βέ πρώτος ό Αί- 
γίδιος· άλλ’ οί ΰπηρέται αύτοΰ άπελθόντες τόν ττεριέμενον 
είς χωρίον άπωκισμένον ένοπΧοι, καϊ κατώρβωσαν νά τόν 
άποσπάσωσιν εκ μέσου τών δεσμοφυΧάκων' αί ελπίδες του 
άνεπτερώθησαν ώς εκ τοΰ τολμηρού αύτοΰ κατορθώματος, 
ένοτΐΧος Χοιπόν εξήΧθε τής Τυρρηνίαν μετά τών περϊ αυ
τόν, καί δρομαίως κατέλαβε τάς όχθας ποταμού, είς τά 
μεθόρια τών Μεδιολάνων, διά νά σώση τήν Γεοψγίαν μί\-
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λουσαν νά διαβτ} εκεΐθεν μετ’ όλίγας ημέρας' καϊ ηλθεν 
εκείνη τ(Γ> δντι φρουρουμένη άπό αξιωματικόν καI Ελβετούς 
στρατιώτας· μάχη συνάπτεται εκατέρωθεν με άνδρείαν καί 
ίσχνρογνωμοσύνην. ό ’Αξιωματικοί φονεύεται, ή φρουρά 
διασπείρεται ’ένθεν κακεϊθεν. καί ή Γεωργία σώζεται. ’ Αλλ' 
η έν Μεδιολάνοις εξουσία εστειλεν είς προϋπάντησιν αύτης 
ικανούς ςρατιώτας, οϊτινες ήλθον είς τον ποταμόν, ένψ οίνι 
κηται έσκόπουν νά φύγωσι· νέα μάχη άρχεται· ό Αίγίδιος 
όστις μόνος άνθίστατο ατρόμητος, επεσε νεκρός κατά γης 
μετά γενικόν τινατϊόλεμον κατ’ αύτοΰ' ή δε Γεωργία πλη- 
γωθεισα άττό βολήν τουφεκίου περιέπεσεν είς τάς χεΐρας 
τών ’Ισπανών λειποψνχονσα· είς τούς ύπηρέτας έχαρίσθη 
η ζωη με συμφωνίαν νά φύγωσι πάραντα . τοιοΰτον 
ητον το τέλος τών δύω αύ τών ατυχών καί αμαρτωλών 
ερωμένων·

Ή  Γεωργία αναίσθητος συνήλθε μόλις όταν ειδεν δτί 
εύρίσκετο είς τον οίκον τον Μητροπολίτου' ό γηραιός 
ούτος ιεράρχης άμα ’έμαθε τάς βασάνονς τάς όποιας την 
έπέφερον διά νά την κλείσωσιν είς μοναστήριον υπέρ 
τοΰ αδελφού της, την ύπεδέχθη μετά πολλής πραότητας, 
εκείνη δε γονυκλιτώς δλη τρέμουσα, λυπημένη και έκτος 
εαντης, διηγείται πρός αύτόν δλας τάς αμαρτίας και συμ
φοράς της μέ φωνήν μετανοούσης. Τότε ανοίγει αίφνης ή 
3ύρα, και εισέρχεται γέρων ωχρός και κλονιζόμενος είς 
τούς πόδας του· η Γεωργία στρέφεται πρός αλλο μέρος 
άφίνει φωνήν φόβου και φεύγει, ό γέρων οντος ητον ό 
πατήρ της κόρης, οςτις καί τ οι λυπημένος έζήτει νά ίδτ/ 
την 9υγατέρα του, διότι στοργής αίσθημα, άν και πάρωρα, 
άνεφύη είς την πεπωρωμένην καρδίαν του' ό ιεράρχης 
όργισθεις διά την αίφνίδιον αύτήν επίσκεψιν, επιπλήττει 
πικρώς τόν άπάνθρωπον -ιύτόν άνθρωπον, οςτις βλέπων 
δτι κατήντησεν αποτρόπαιος πρός δλους, 'έπεσε σχεδόν 
άφωνος κατά γης.

Ή  ύπέρ τών δεινών τής Γεωργίας συμπάθεια τοΰ λαού 
ητον αιτία διά την οποίαν δεκ την ύπέβαλον επισήμως εις



αίσχράν Βίκην, άλλ’ άντϊ τούτον την μετεβίβασαν εις άλ
λην μονήν, οττου εζησε μιμικούς μήνας σκληραγωγουμένη 
και μετανοούσα· άλλ’ ή καρΒία της ητον συντετριμμένη άττό 
τάς μακράς συμφοράς, καϊ επομένως μετ' ολίγον καιρόν 
άιτέθανεν άττ'ο φθίσιν τοΰ σώματος.

Α. Σ.

(Εκ τον ΓαλΧικον Χρόνον.)
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Ποίτ](7ΐς. —  MoCixa %ηλά,ζόυο·α ^το/ ποιήματα 
ΰπο Ίωάννου Δ. Καρατσοντσα. Έν Έραουπό- 
\ειΊ εκ της τυπογιαφία,ςΓ. Γίολυμ,ίρη , 1810.

■<4ί τύχαι τής ποιήσεως (χρημάτισαν διάφοροι κατά τα 
διάφορα έθνη' άλλοΟ μεν ίδομεν αυτήν κυλινδουμένην επϊ 
πολύν χρόνον είς τον στενόν κύκλον τής μιμήσεως ξέ
νων αριστουργημάτων, πρϊν ή ελθη τοΰ πρωτοτύπου αυ
τής τοκετού ή ώρα ' άΧΧού δε εξ εναντίας, και πολλά- 
κις εν μέσω αιώνων άπωτάτων τής άκμής τού πολιτισμο ύ, 
οί άνθρωποι ευθύς εξ αρχής έθάμβησαν διά τής ανα
τολής περιαυγών ήλιων τών όποιων ή δύσις θίλ’ είσ- 
θαι σύγχρονος με τής άνθρωπότητος τήν δύσιν. ί Τίν 
αρα θέλει άκοΧουθήσει πορείαν ή ποίησις παρ' ήμΐν, 'Εάν 
κρίνωμεν έκ τών αχρι τΡ]ς ώρας ταύτης πΧείςων άοιδών μας, 
πολύ φοβονμεθα οτι τήν ττρώτην άλλ’ ό άπό τής αναγεν
νήσεων ημών χρόνος στενός είσέτι καϊ ό αριθμός τών 
προσερχομένων είς τον Παρνασσόν ούκ ολίγος και ή ηλικία 
αυτών νέα, ώστε πιθανόν μεταξύ τών ποΧΧών νά φθάστ} 
καί τις μέχρι τής κορυφής αύτοΰ διά νά κόσμηση έκείθεν 
τό ένδοξον τής νέας 'Ελλάδος μέτωπον και μέ τής ποιή
σεως τόν στέφανον.

Ό σα αχρι τοΰδε ή 'Ελληνική μούσα παρήγαγε, δέν 
είναι βεβαίως ουδέ μεΧέτης ούδε ευγνωμοσύνης ανάξια. 
Αυτά μορφώνουσι τήν γλώσσαν, αύτά τονίζουσι τόν ρυθμόν, 
αυτά δοκιμάζουσιτά μέτρα, αύτά,ένι λόγω, παρασκευάζουσι 
την ύλην είς τήν οποίαν ό μέλλων Προμηθεύς θέλει εμ- 

φυσήσει ζωήν καϊ αιωνιότητα.
Περί τήν τοιαύτην όμως παρασκευήν ή πρόοδοc είναι ήδη 

Ικανή. Είπομεν καί άλλοτε δτι είς τούς αδελφούς Σούτσους, 
*ις τον 'Λλ, 'Ρ. 'Ραγκαβή καί τινας άλλου; χρεωστεϊται
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πολύ κατά τοΰτο, καϊ άπόδειξις via ό άνά χεΐραί ποιητής. 
Ένω έκεΐνοι ήγωνίσθησαν χρόνους πολλούς διά νά φθάσω- 
σιν είς τον κομψόν τύπον τον όποιον ολοι τοσβΰτον άγα- 
πώμεν καϊ άρέσκομεν, αυτοί, ωφελούμενος άπό (κείνων τους 
κόπους, Εμφανίζεται ευθύς μέ φωνήν Εμμελή καϊ με οργανον 
εύρυθμον. Καί τωόντι, ο,τι μάλιστα διακρίνει τήν μικράν 
ταύτην συλλογήν είναι ό πλούτος τής γλώσσης, καϊ ή μου
σική τοΰ μέτρου, και ή πολυτέλεια τής ομοιοκαταληξίας. 
Φαίνεται οτι ό γράψας έαπούδασε τον άρχαΐον θησαυ
ρόν και οτι έπροικίσθη άπό τήν φύσιν μέ ακοήν λεπτήν 
και φιλόμουσον αλλά ταΰτα άρκοΰσι;

Ε'ίπομεν ανωτέρω οτι ή παρασκευή τής ύλης ταύτης εχει 
τήν αξίαν της· άλλ’ έπροσθέσαμεν και τοΰτο οτι ό ποιητής 
μας άναΒεικνύει τήν τοιαύτην προετοιμασίαν φθάσασαν εις 
τόν δρον της."Ο,τι απαιτείται ήΒη είναι νά ωφεληθώ μεν 
άπό τήν ύλην _ταυτήν, νά οικοδομήσω μεν. ’Αρκετά εμιμήθη- 
μεν, άρχετά άντ εγράψαμεν, καιρός τώρα νά ποιήσω μεν.

Ό  Κ. Καρατσούτσας παρέχει πρός τοΰτο χρης'άς έλπί- 
δας^δέν διςάζομεν νά τό εϊττωμεν. Πρός τήν μαγείαν τής εύ- 
ρυθμίας, πλουτών και φαντασίας καϊ ευαισθησίας, έχει 
δλα τοΰ ποιητοΰ τά προσόντα, Βιότι τί άλλο ή ττοίη- 
σις είμή ό βίος ό ανθρώπινος και 6 περι αυτόν κόσμος, θεω
ρούμενοι διά τού πρίσματος τής φάντασίας και τής ευαι
σθησίας. "Εχει λοιπόν ό ποιητής μας τά προσόντα, και διά 
νά γίνη πατήρ έργου δυναμένου αΰτόν μεν νά τίμηση, νά 
εΰΡράνη δε τήνπατρίδα, Βέν τώ λείπεται είμή ή κατάλληλοί 
τών προσόντων τούτων χρήσις. Ψάλλει λ. %, τ ή ν  ά π ο- 
λ ε σ θ ε ΐ σ α ν  τ ώ ν  α ν θ ρ ώ π ω ν  ε ύ Β α ι μ ο ν ί α ν ,  
καί τ ό ν  α ί φ ν ί Β ι ο ν χ ε ι μ ώ ν α  και τ ή ν  θ ε ρ ι ν ή ν  
ν ύ κ τ α  καϊ τ ά  κ ι θ α ρ ω δ ο ΰ ν  κ ο ρ ά σ ι ον  καϊ τήν 
κ α λ λ  ο ν ή ν και τό φ θ ι ν ό π ο ρ ο ν κτλ. άλλά τις Βέν 
Ιψ-αλλίΐ/ ήδη ταΰτα πάντα·, Καϊ είναι δυνατόν νά ρηθώσι 
νέα περι αυτών πράγματα·, Και είμπορεΐ νά άποβλέψττ) είς 
τήν αιωνιότητα ή\οιαύτη ποίησις·,

Οχι βέβαια· ή άληθήί ποίησις μας, ή ποίησις εκείνη
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ήτις εχει τήν άξίωσιν τοΰ νά 3ερμάντ) καϊ των «ττογόνών 
μας τάς καρδίας, πρέπει νά λάβη άλλην διεύθυνσιν πρέπει 
νά ψάλλί) ο,τι οΰδεϊί είσέτι εψαλλεν, πρέπει νά χύση 
τούς 3ησαυρούς τής φαντασίας καϊ καρδίας της είς αντι
κείμενα τά όποια είναι ιδιοκτησία μας, τά όποια χειρ 
άλλη δέν ήγγισε . . ανάγκη άρα νά εξηγηθώ μεν πλειότε- 
ρον·, . . . Πρέπει λοιπόν νά είσέλθτ) είς τόν μεγαλοπρεπή 
ναόν τόν οποίον“ ή έπανάςασις ήγειρε και εκεί, ρυθ- 
μίζουσα τήν φωνήν της πρός τό μέγεθος καϊ τήν εύκλειαν 
τοΰ αντικειμένου, νά ύμνηση τά κατορθώματα εκείνα των 
οποίων αντάξια ματαίως ζητονμεν εις'τούς αιώνας. Τοιαντα 
είναι τά πρωτότυπα αντικείμενα περϊ τά όποια ή ποίη- 
σΐς μας οφείλει νά άσχοληθή' μακάριος εκείνος δςτις τά 
κατανοήσει, τό όνομά του Βέλει γίνει ένδοξον όσον τό 
κΧέος τό όποΐον 3έλει υμνήσει, και δεν 3έλει υπάρξει 
καΧύβη ελληνική, ουδέ όρος ελληνικόν, ουδέ κοίλάς ελ
ληνική, ουδέ Άάλασσα διασχιξομένη άπό έλλάδος πλοία, 
όπου νά μή άντηγή τό όνομά του ! ..

Καί ταΰτα μέν περϊ τοΰ άντικειμένον προσθετέον δε καϊ 
ολίγα τινα περϊ τών καθ' εκαστα. Ό  Κ. Καρατσούτσας 
ποΧλάκις ευτυχής, ενίοτε χωλαίνει ' περϊ τάς παραβολάς· 
οΰτω λ. χ. δέν πιςεύομεν νά 3εωρηθτ) ευτυχής ή παρα- 
βολ,ή τών δακρύωι· τής ψυχής μ έ τ ό ύ γ ρ ό ν τ ό  έ κ ρ έ ο ν 
ά π ό  τ ο ΰ  π ι ε ζ ο  μ έ ν  ου  σ π ό γ γ ο υ  (σελ. 84.)· δέν 
ήξεύρομεν πρός τοΰτοις άν fjvai δίκαιον νά παραβλητή ό 
Ελλην ό καταστρέψας ολόκληρα εχβρικά τάγματα μέ 
γ  ύ π α δ ι α σ π α ρ ά τ τ ο ν τ α  τ ή ν  σ ά ρ κ α  α υ τ ώ ν  
μέ  τ ο ύ ς  ό ν υ χ α ς  (σελ. 681. Ήδυνάμεθα νά κάμωμεν 
καϊ άΧλας τινας τοιαύτας παραθέσεις' καϊ πρός τοΰτοις 
«'α 7ταρατηρήσωμεν ότι- τό μέτρον τοΰ νέου ποιητοΰ'μας 
είναι όπωσοΰν μονότονον, διότι ολα τής προκειμένης σνλ- 
λογής τά τεμάχια (εξαιρούμενων τών μ ε λ α γ χ  ο λ ι κ ώ ν  
Σ ι γ μ ώ ν  καϊ τ ή ς  χ ε ι μ ε ρ ι ν ή ς  ν ν κ τ ό ς) είναι μέ 
το αυτό γεγραμμένα μέτρον, ενω ό Κύριος 'Αλέξανδρος 
Ραγκαβής ίκανώς άπέδειξεν ότι ή’̂ γλώσσά μας είναι
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επιδεκτική τής μεγαλητέρας ποικιλίας τον ρνθμον- αλλά 
ταΰτα πάντα δεν άφαιροΰσι βεβαίως την οποίαν ή συλλογή 
αΰτη εχει αξίαν και τα{ πολλάς ελπίδας δσας δίδει ό Κ. 
Καρατσούτσας τον όποιον τπριμένομεν ίΐς άλλο μεγάλη· 
τερον καί εΰκλεεςερον ςάδιον.

ΤΕΛ02 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΜΟΥ.

Λιόρθωσις τών κυριωτερων τυπογραφικών παροραμάτων, 
τά όποια παρεισέδυσαν εις τόν επιτάφιον λόγον 

είς Όδοφρέδον Μύλλερον.
Σ ε λ .  332 στ. I άν?;γγειλλ6ν, γράφε άνηγγελλεν. ,  

αυτόθι φιλολόγος, γράφε φιλόλογος, 
στ. 6 7 fvj}i γράφε γέντ). 
στ. 11 ονύχων, γράφε ονύχων, 
στ. 19 άποχωροΰτα, γρ. άποχωροΰντα. 
στ. 22 άποδείξτ), γ  ρ. ΰποδείξτ). 
στ. 24 μετά τό περιήγησίν τον, πρόσθες φεΰ ! 
στ. 29 επανασκάπτοντα, γρ. επαιασκάμπτοντα. 

Σελ. 333. στ. 3 ελκει, γρ. ελκει.
στ. 19 παριστάνων, γρ. παριστάνοντα.

Σελ. 334 στ. 5 δσον, γρ. δσος.
Σελ. 335 στ. 1 Γερμανείαν, γρ. Γερμανίαν, 

στ. 15 άρχισε, γρ. ηρχισε.
• στ. λ 1 - 22 κατά τό εαρ, γρ. κατά το παρελθόν εαρ. 

στ. 23 μετά τό συνθιασώτην πρόσθες ημών. 
στ. 24 της πατρίδος, γρ. πατρίδας μας.

Σελ. 336 στ. 1 1 θρηνήσει, γρ. θρηνήση. 
στ. 12 ζημία, γρ. ζημίαν, 
στ  14 τών πνευμάτων σον γρ. τό πνεΰμά σου.

(2ημ· τοΰ Ύυπογρ·) Τά ανωτέρω τυπογραφικά παροράματα hiv tlvaι 
βεβαίως τά μόνα (1\ τον παρόντα τόμον πορεισφρήσαντα' αλλ ιπειοη 
όλων ή σημείωσα δυστυχών αποβή σχοινοτενής καϊ ΐσω! ολίγον
χρησιμο%, περιοριζόμεθα νά ζητήσωμεν συγγνώμην διά την ελλειψιν 
τΛντην, υποσχόμενοι τοΰ \οιπον π\(ίονα ακρίβειαν·
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