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Ή ιστορία της δημοσίας εκπαιδεύσεως έν τώ ρωμαϊκώ κράτει εχει 
St * ν)ρ.δ£ς (τούς Γάλλους) ενδιαφέρον Ιδιάζον, διότι εύρίσκομεν έν αΰτώ 
τάς αρχάς της παρ 'ήμϊν διδασκαλίας. Τά κατά την άναγέννησιν 
σχολεία ημών όφείλουσι πολύ εις τά τοϋ Δ' αιώνος και σήμερον ετι 
συμβαίνει ήμΐν πολλάκις νά σν>νεχίζωμεν ανεπαισθήτως παραδόσεις έ γ -
καινισθείσας επι Αυγούστου η έπί Ούε.σπασιανοϋ. "Οπως δέ ακριβώς 
γιγνώσκωμεν τό ημέτερων παιδαγωγικον σύστημα, νομίζω οτι αρμόζει 
νάνέλθωμεν ε'ις τήν πηγήν του. Θά το κατανοήσωμεν κάλλιον, εάν γ ι 
γνώσκωμεν πόθεν εξήλθε και πώς διεμορφώθη. Προς τήν μελέτην ταύ -
την δεν στερούμεθα μαρτυριών, τάς οποίας θά πειραθώ νά συνδέσω κα.1 
νά υποβάλω εις τούς άναγνώστας. 

Τώ 662 Κ. Ρ . και 92 π . Χ. οί άρχοντες της Ρώμης εμαθον, δτΐ 
επετράπη "νάνοίξωσιν έν τή πόλει σχολάς, εν αις ή Ρητορική έδιδά-
σκετο λατιν ιστ ί . Άπό πολλού ύπήρχον έν Ρώμη ρήτορες Έλληνες και 
ή άρχή δεν Ιταράττετο ένεκα τούτων, διότι έσκέπτετο βεβαίως, οτι μα
θήματα διδασκόμενα έν γλώσση ξένη δεν ήσαν επικίνδυνα και όλιγί-
στους μόνον έδύναντο νά προσελκύωσιν. "Οσον δμως acpopqb τους Λα
τίνους ρήτορας, ή εξουσία έδείκνυτο αυστηρότερα και ουδείς είχεν ήδη 
επιτύχει τήν άδειαν νά έξασκή το επάγγελμα του έν Ρώμη. Τότε 
ό'μως ή περίστασις έφαίνετο εΰνοϊκωτέρα εις αυτούς - διότι εΰρίσκοντο έν 
τ?) παραμονή τών αγώνων τοϋ Μαρίου και τοϋ Σύλλα" ή αύστηρό-
της τών αρχαίων ηθών είχεν ήδη πολύ έλαττωθή και δεν έμερίμνων 
παντάπασι περι τοϋ σεβασμού τών αρχαίων γνωμών και ηθικών αξ ιω
μάτων. Ο! τότε δμως τ ιμηταί , δ Γνάϊος Δομίτιος Αίνόβαρβος και δ 
Λεύκας Λικίνιος Κράσσος, δ διάσημος ρήτωρ, έδειξαν αυστηρότητα, 
ήν δεν περιέμενον, και διέταξαν άμειλίκτως νά κλείσωσιν α ί ν έ α ι Σχο-
λα ί . Το δημοσιευθέν τότε διάταγμα είχεν ώς έξης. «Οΐ πρόγονοι ημών 
ώρισαν τ ί ήθελον νά διδάσκωνται τά τέκνα των καί εις ποϊα σχολεία 
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έ'δει νά δδηγώνται. Αί 5ε κχινοτομίαι, αι'τινες εινε εναντίαι εις τά 
έθιμα και τά ήθη των πατέρων ημών, άπαρέσκουσιν ήμϊν και θεωρού-
μεν αύτάς καταδικαστέας». Το σαφές τούτο διάταγμα φαίνεται βε
βαιούν, δτι υπήρχε σύστημα έπίσημον εκπαιδεύσεως έν τη αρχαίο»: 
Ρώμη. Ά λ λ ' ό Κικέρων δμιλεϊ πολύ διαφόρως. Λέγει δηλ. αΰτολεξεί" 
« Ή ανατροφή δεν ήτο οΰτε ύπό τών νόμων ώρισμένη, οΰτε δημοσία, 
ουτε κοινή, οΰτε ομοιόμορφος διά πάντάς» και προστίθησιν δτι ό Πο
λύβιος, όστις συνήθως έθαύμαζε τούς Ρωμαίους, έμέμφετο αυτούς αυ
στηρώς έπί τή άμελεία· ταύτη . 
" Αί δύο αύται μ-αρτυρίαι δεν εΐνε τόσον εναντίαι, δσον φαίνονται κατά 

πρώτην έ'ποψιν και δύνανται νά συμβιβασθώσι. Δύναται μεν τις νά 
πιστεύση μετά τοϋ Κικέρωνος, δτι έφ'δσον διήρκεσεν ή δημ,οκρατία 
δεν υπήρξε νόμος γραπτός κανονίζων την έκπαίδευσιν της ρωμαϊκής 
νεολαίας, άλλ'ούδέν κωλύει νάποδεχθώμεν μετά τών τιμητών, δτι 
ύπήρχον περι τοϋ ζητήματος τούτου παραδόσεις και έξεις πιστώς δ ια-
τηρούμεναι επί αιώνας και άπό τών οποίων οί φρόνιμοι δεν ήθελον νά-
πδμακρύνωνται. Ό αρχαίος Ρωμαίος δεν έθεώρει τούς νόμους ιερωτίρους 
τών αρχαίων εθίμων. Μήπως ό Έννιος δεν λέγει « Έ π ί τών αρχαίων 
ηθών στηρίζεται τό μεγαλεϊον της Ρώμης ; » 

Τά άρχαϊα ταύτα έθιμα άνακεφαλαιοϋνται αρκούντως εν Ttvt άξίί*; 
λόγου επιστολή τοϋ Πλινίου, δ ι ' ή ς λυπεϊται , διότι άπώλοντο. « Έ π ί 
τών ημετέρων προγόνων, λέγει, δέν έδιδάσκετό τις μόνον δ ιάτων ώτων, 
άλλά και δ ιά των οφθαλμών. Οΐ νεώτεροι βλέποντες τούς πρεσβυτέρους 
των έμάνθανον δ,τι οΐ ίδιοι έ'μελλον νά πράξωσιν ύστερον, νά διδά-
ξωσιν ήμέραν τινά τούς διαδόχους των» . Ή ανατροφή λοιπόν τότε 
ήτο λίαν πρακτική και τά παραδείγματα έχρησίμευον ως μαθήματα. 
Ρωμαίος έκ μεγάλης οικογενείας δύο μόνον επαγγέλματα έγίγνωσκε, 
τον πόλεμον και τήν πολιτικήν. Και τον μεν πόλεμον έδιδάσκετό έν 
τοις στρατοπέδοις. Μετά τινας προπαρασκευαστικάς ασκήσεις εν τώ 
πεδιω τοϋ "Αρεως, ένθα οί νέοι ήσκοϋντο ε'ις τόν χειρισμόν τοϋ ξ ί 
φους, ε'ις τον άκοντισμόν, εις τό πήδημα, τον δρόμον και ε'ις τό νά 
ρίπτωνται κάθυγροι εις τόν Τίβεριν, άνεχώρουν εις τόν στρατόν. Ε ν 
ταύθα, έν'τή σκηνή τοϋ στρατηγού, ού άπετέλει τήν κοόρτιν «καθί-
σταντο ικανοί νά διοικώσιν υπακούοντες». Τήν δέ πολιτικήν έδίδα-
σκον αυτούς ουχί έγχειρίζοντες αύτοϊς πραγματείαν τινά τοϋ Πλάτω
νος ή τοϋ Αριστοτέλους, άλλά άναγκάζοντες νά παρίστανται είς τάς 
συνεδρίας της γερουσίας. Έκάθηντο έπί μακρών εδωλίων παρά τήν θύ-
ρ.αν και «πχ^εΐχον αύτοΐς Ικ τών προτέρων τό θέαμα τών συζητήσεων, 
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ων μετ ' ολίγον εμελλον νά μετάσχωσιν». Ή ανατροφή αδτη δέν ήτο ή 
άριστη προς μόρφωσιν φιλοσόφου, άλλ ' έμόρφωνεν άνδρας πρακτικούς 
και είχε τό πλεονέκτημα νά κατασκευάζη αυτούς ταχέως. Το είκοστόν 
έ'τος δ.άνήρ, δστις κατά τήν ρήσιν τοϋ Κικέρωνος, ειχε τήν άγοράν 
(forum) σχολεϊον και τήν πεϊραν διδάσκαλον, και ειχε παραστή εις 
μάχας τινάς και ακούσει μεγάλους ρήτορας δημηγοροϋντας, ήτο ώριμος 
πρός τόν δημόσιον βίον. 

Δέν ανέφερα ακόμη περί της ιδίως καλούμενης εκπαιδεύσεως, τ . ί . 
περί τών σπουδών, α ι τ ί ε ς προηγούνται τών άλλων και τάς οποίας δύ
ναται τις μεν νά συντάμη και απλοποίηση, άλλ'ειναι «αδύνατον νά 
κατάργηση τελείως. ΤΗτο ανάγκη πριν ή ο νέος κατέλθη είς τήν. άγο
ράν ή νάναχωρήση είς τόν στρατόν, νάποκτήση τάς στοιχειώδεις έκεί-
νας γνώσεις, τάς οποίας ουδείς δύναται νά περιφρόνηση. Και είχε μεν 
ό λαός Σχολεία δημόσια, περι ων βραδύτερον θά είπω ολίγα, εις ταύτα, 
δμως δέν έφοίτων τά τέκνα τών μεγάλων οικογενειών. «Οΐ πατέρες των, 
λέγει ο Πλίνιος, ώφειλον νά εινε διδάσκαλοι αυτών. Suus CUique 
parens pro magistro». Υποθέτω δτι ό Πλίνιος ούτως ομιλών ένόει 

. τόν Κάτωνα - διότι γιγνώσκομεν, δτι ό Κάτων, δτε έ'σχεν υίόν, επεχεί
ρησε νά τόν διδάξη ό ϊδιος. Διό συνέταξε δι'αύτόν όλόκληρον έγκυκλο-
παιδείαν τών γνώσεων τών κατ'αΰτόν χρόνων. Ή εγκυκλοπαίδεια πε 
ριείχε πραγματείας περί γεωργικής, περί στρατιωτικής, περί δικαίου, 
περί ηθικών αξιωμάτων, ρητορικήν και τέλος βιβλία ιατρικής, έν φ 
πολλά έλεγε κατά τών Ελλήνων ιατρών «οίτινες ώμοσαν νά φονεύσωσιν 
δλους τούς βαρβάρους διά τών φαρμάκων των και πληρώνονται διά νά 
δολοφονώσι τούς ανθρώπους». Άντέτα νσσεν αναμφιβόλως είς τήν πρθτ-
βληματικήν τέχνην των δ,τι ή πείρα τόν είχε διδάξει, δτι δηλ. τό λ ά -
χανον (ή κράμβη) θεραπεύει τάς ασθενείας τοϋ στομάχου και αί εξαρ
θρώσεις αποκαθίστανται διά μαγικών συνταγών. Ό Κάτων, ώς βλέπο-
μεν,έξεπλήρου τό καθήκον του μετά ζήλου παραδειγματικού, άλλά εί
μεθα βέβαιοι δτι τοιούτοι πατέρες ήσαν σπάνιοι· οί γονείς άπηλλάσσοντο 
τοϋ βαρέος τούτου φορτίου δ ι ' άλλου τρόπου- διότι αγοράζοντες δοϋλον 
λόγιον έπεφόρτιζον αυτόν νά διδάσκη τόν υίόν τά αναγκαιότατα· ό δού
λος δμως δυστυχώς εϊχεν όλίγην έπιρροήν έν τή οικογένεια· τοϋ δέ υίρϋ 
ήτο μάλλον θωπευτής ή διδάσκαλος. Ό Πλαύτος έν μι^ τών τερπνό
τερων κωμωδιών του παρίστησι νέον άσωτον, τόν Πιστοκλήρην δ'στις 
θέλει νά παρασύρη τόν παιδαγωγόν του, τόν Λυδ4ν, εις τήν έρωμένην 
του. Ό Λυδός άνθίσταται, οργίζεται και τόν νουθετεί· άφού εΐπεν δσα. 
εδύνατο, ό νέος περιορίζεται νά τω β'ίπη : « Έ γ ώ είμαι δούλος σου η 
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σύ είσαι Ιδικός μου δούλος ; » Ό Λυδός μή έχων τί νάποκριθή, τον 
ακολουθεί βλάσφημων. 

Η σκηνή ελήφθη έκ τοϋ πραγματικού κόσμου καί πολλοί τών 
παιδαγωγών της Ρώμης θά έπανέλαβον βεβαίως τήν φράσιν τοϋ Πι-
στοκλήρου. 

Ή πρακτική αΰ'τη αγωγή, τουλάχιστον ύπο τήν καλητέραν αυτής 
οψιν, άναμιμνήσκει τήν άνατροφήν, ήν οί Αθηναίοι εδιδον εις τά 
τέκνα των, δπως άπεργάζωνται αυτά πολίτας τελείους. Ή τών "Αθη
ναίων έκπαίδευσις δέν έστηρίζετο μόνον επί αρχαίων εθίμων, ά λλ ' έ θ ε -
μελιοϋτο Ιπΐ τοϋ νόμου. Ό Νομοθέτης σκεπτόμενος μετά λόγου, ό'τι 
το κράτος δέν Ιχει σπουδαιότερον συμφέρον, είχε φροντίσει μετ ' ακρι
βείας νά κανονίση τάς έλαχίστας λεπτομέρειας. Ό Αθηναίος πολίτης 
ώφειλε νά υπηρέτηση τήν πατρίδα του άπό τοϋ εικοστού έτους μέχρι 
τοϋ εξηκοστού : δπως δέ παρασκευασθή, άπό τοϋ 18 — 20 έτους ήτο 
έφηβος. Έκαλεϊτο δε εφηβεία δοκιμασία υποχρεωτική, ήν ή δημο
κρατία τών Αθηνών επέβαλε τοις νέοις καθ ' ήν στιγμήν έμελλε νά 
παραχώρηση αύτοϊς τά άσπκά καί πολιτικά δικαιώματα. "Ο,τι δέ έν 
τή Αθηναίων πολιτεία είνε μάλιστα άξιον παρατηρήσεως, είνε το ευρύ 
καί πλήρες αυτής. Ό πολίτης κέκληται νά εκπλήρωση πολλαπλάς 
υπηρεσίας, ών ουδεμίας αμελεί δ έφηβος. Ασκείται Ιν πρώτοις δ έφη
βος εις τήν στρατιωτικήν υπηρεσία ν διδάσκεται ύπο ειδικών διδα
σκάλων τον χειρισμον τών δπλων καί τών μ.η^ανών τοΰ πολέμου. Καθ'ον 
χρόνον μένει Ιν τοϊς φρουρίοις διδάσκεται τήν τέχνην τοϋ προσβάλ-
λί ιν καί ύπερασπίζεσθαι τάς όχυράς θέσεις. Όπως δέ έθίσωσιν αυτόν 
νά κοιμάται χαμαί, διατάττουσι νά στρατοπεδεύη Ιν τη πεδιάδι, καί 
ούτως ασφαλίζει τήν ήσυχίαν. Έν τή ενεργώ ταύτη αγωγή, ή γυ -
μ.ναστική, ώς ευκόλως εννοείται, δέν παραμελείται- διότι πάσαι αΐ 
ασκήσεις, δ ι ' ώ ν καθίσταται τό σώμα εΰ'καμπτον καί ρωμαλέον, δ δρό
μος, ή πάλη , το πένταθλον, άπησχόλουν μέρος τών ήμερων εκείνων, 
τόσον καλώς διερχομένων. Ά λ λ ' δ,τι κυρίως διακρίνει τήν εύφυΐαν 
τών Αθηνών, είνε οτι τό πνεύμα δέν παραμελείται, ώς δέν παραμελεί
ται καί τό σώμα.Έν ώ ό έφηβος είνε στρατιώτης, είνε συγχρόνως καί 
μαθητής· διότι ασκούμενος ε'ις' τά στρατιωτικά, συμπληροϊ τήν γραμ-
ματικήν αυτού εκπαίδευσιν. Ακούει τά μαθήματα τών διασημότατων 
γραμματικών, ρητόρων, φιλοσόφων. Διδάσκεται τήν μουσικήν καί άδει 
ύμνους μετά τών συστρατιωτών του. Άπό καιρού ε'ις καιρόν δ ιατάτ-
τονται νά συνθέτωσι μεταξύ τ ω ν πρέπει νά ποιήσωσι ποίημα τοϋ επι
κού είδους ή νά συντάξωσι λόγον τινά· οι δέ ίκανώτεροι ελάμβανον βρα-
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βεϊον. Αί Ιπίποναι καί ποικίλαι αύται έργασίαι δέν άρκοΰσι· διότι επι
βάλλονται είς τούς νέους τούτους σοβαρώτερα καθήκοντα. Ό έφηβος 
μέλλει νά γείνη πολίτης· μετά τινας μήνας θά μετέχη τών πολιτικών, 
θά χειροτονή τούς άρχοντας, θά κρίνη περί της διαγωγής των , θάπο-
φασίζη περί πολέμου ή περί ειρήνης. Πώς δέ δυνάμεθα νάποδεχθώμεν 
δτι κέκτηται τά σπουδαία ταύτα δικαιώματα, εάν μή έδιδάχθη νά 
κάρ.νη χρήσιν αυτών ; Ή μέριμνα τής μετοχής τών πολιτικών δέν είνε 
σημερινή. Έγχειρίζομέν μετά χαράς το σφαιρίδιον τής ψηφηφορίας ε'ις 
ενα άνόητον προ ολίγου καταλιπόντα τά βάθρα τοϋ σχολείου ή εις έ'να 
άμαθη, δστις γνωρίζει τήν πολιτικήν έκ τών έν ταϊς δδοϊς φωνασκιών. 
Ά λ λ ' α ί Α θ ή ν α ι , τάς όποιας παριστώσιτόσον έλαφράς, δέν επραττον ώς 
ήμεϊς· διότι είχον διατάξει, 'ίνα οί νέοι παρίστανται τακτικώς εις τάς 
συνεδρίας τοΰ λαοϋ. Έπί δύο ετη ήκουον τούς μέγιστους τών ρητόρων 
συζητοΰντας τά σπουδαιότερα ζητήματα· έγνώριζον τάς διαφόρους φα
τρίας ή μερίδας, χωρίς νάνήκωσιν εις ούδεμίαν καί βλέποντες αύτάς έν 
τοϊς πράγμασιν, έδύναντο νάκρίνωσι - πριν ή έκφέρωσιν οιανδήποτε άπό-, 
φασιν,έσχημάτιζον γνώμην.Προσθέτομεν ώς περίεργον, δτι ή δημοκρατία 
είχε δώσει ε'ις τούς εφήβους μεγάλην θέσιν έν τή θρησκεία" διότι μετεϊχον 
κυρίως τών εορτών τών Ελευσίν ιων συνώδευον άδοντες ΰ'μνους τάς δη-
μοτελεϊς ταύτας πομπάς, καθ ' άς Ικομίζοντο τά ιερά αντικείμενα εις 
τον ναον τών μεγάλων θ ε α ι ν ώ ν ώδηγούντο μετά σεβασμού κατά τήν 
έπέτειον τών μεγάλων μαχών εις τήν πεδιάδα τοΰ Μαραθώνος ή π α ρ ά 
τά τρόπαια τής Σαλαμίνος- ισταντο έν τή πρώτη σειρ^ κατά τήν συγ-
κινητικήν έκείνην έορτήν, ήτις ήγετο κατ'έ'τος εις τιμήν τών πεσόν
των ηρώων υπέρ τής σωτηρία; ή τής δόξης τών Αθηνών. Τοιαύτη ήτο 
γενικώς ή φιλόπολις εκείνη ανατροφή, ήτις πιθανώς ένωρίο μετεβλήθη-
άλλ ' ή πρώτη έπινόησις αυτής τιμδί; μεγάλως τήν Ε λ λ ά δ α . 

Εΐίκολον είνε νά ΐδωμεν τί έ'λειπεν εκ τής αρχαίας ^ωμαϊκής ανα
τροφής, δπως δμοιάζη τελείως προς τήν τών Αθηνών. Άμφότεραι 
ήσχολοϋντο νά μορφώσωσι τον νέον πολιτικώς καί πολεμικώς, και κατ α 
τούτο έχουσι κοινόν τ ι προς άλλήλας. Ά λ λ ' ή Ρώμη παραμελεί πάντα 
τά λοιπά· διότι έκ τής ελληνικής γυμναστικής δανείζεται μόνον σω-
ματικάς τινας ασκήσεις, αΐτινες θά είνε άρκεταί νά μεταβάλωσι τήν 
φυλήν ταύτην ε'ις στρατιώτας παχεϊς, βραχείς τό ανάστημα, πλατεϊς 
τούς ώμους, καί κατακτητάς τού κόσμου. Ή φυλή αύ'τη περιφρονεί 
τήν μουσικήν, ήν θεωρεί τέχνην τού δούλου ή τοϋ απελεύθερου- κατα
λείπει τήν εκπαίδευσιν είς τήν θέλησιν πατρός άμαθους καί μορφοϊ ay-
θρωπον ατελή. 
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I t ' 
. "Ετερος χαρακτήρ της τών Αθηναίων ανατροφής εινε ό'τι ή ανα

τροφή ήτο ή αύτη διά πάντας τούς πολίτας· οποία και αν εινε ή κοι
νωνική των θέσις και ή καταγωγή των , πάντες μεταβαίνουσιν εναλ
λάξ εις τήν ήλικίαν τών εφήβων. Ά λ λ ά δέν έχει ούτω και έν Ρώμη· 
οί νέοι, περί ων ήδη ώμιλήσαμεν, εις ους έπετρέπετο νάκούωσι παρά 
τήν θύραν τάς συζητήσεις της γερουσίας και άπετέλουν έν τώ στρατώ 
μέρος τής κοόρτιος τοϋ στρατηγού, οί νέοι ούτοι ήσαν ολιγάριθμοι. "Ανή
κον ε'ις τούς εκ γενετής ή έκ πλούτου αριστοκρατικούς, οϊτινες έκυβέρ-
νων τήν δημοκρατίαν. Μεταξύ αυτών και τού πλήθους τών προλετα
ρίων (θητών) , . τών ανηκόντων ε'ις τήν έ'κτην κλάσιν και όντων άπο
ρων, υπάρχει ή κομψή τάξις τών αστών και δ εργατικός όχλος· ούτος 
εινε κόσμος μεσάζων, πλούτων και υψούμενος ακαταπαύστως και ζητών 
νά μετάσχη τών πολιτικών. Εινε φανερόν, δτι δέν εδύναντο νά παρα-
μελώσιν ανατροφής, ήτις έδίδετο συνήθως έν τοις σχολείοις. Και βε
βαίως θά ύπήρχον σχολεία εν τή Ρώμη και περί τούτων γίγνεται μεν 
μνεία τις ύπό τών ιστορικών, ά λ λ ' ούτοι δέν παρέχουσιν ήμϊν πολλάς 
πληροφορίας. "Ο,τι δύναται τις νά είπη, εινε δτι ταύτα ήσαν μεν 
κοινά εις αμφότερα τά φύλα, ή παρεχομένη δμως διδασκαλία θά ήτο 
πολύ στοιχειώδης. 

Βραδύτερον, δτε οί "Ελληνες καθηγητά! κατεστάθησαν έν Ρώμη, 
τά άρχαϊα σχολεία έξηκολούθουν μεν υπάρχοντα, άλλά ταύτα άπετέ
λουν μόνον βαθμόν κατώτερον τής ανατροφής. Ήσαν αναμφιβόλως οιο
νεί σχολεία προκαταρκτικά. Οί αρχαίοι δέν συνήθιζον νά διακρίνωσι 
τόσον σαφώς, δσον ήμεΐς διακρίνομεν τούς διαφόρους βαθμούς τής εκπαι
δεύσεως· ά λ λ ' δμως εύρίσκομεν έν ταϊς ΦλωρχοΛ τοϋ 'Απουληΐου πε-
ρίεργον χωρίον, έν ω φαίνεται δημιουργών ίεραρχίαν τ ι νά . « Έ ν τινι 
συμποσίω, λέγει, το πρώτον ποτήριον εινε διά τήν δίψαν, το δεύτερον 
διά τήν χαρών, το τρίτον διά τήν ήδυπάθειαν, το τέταρτον διά τήν 
μανίαν. Τουναντίον έν τοις δείπνοις τών Μουσών δσον πλειότερον παρέ
χουσα ήμϊν νά πίνωμεν, τόσον μάλλον ή ψυχή ημών προάγεται εις τήν 
φρόνησιν και εις το λογικόν. Το πρώτον ποτήριον, δπερ προσφέρει ήμϊν 
δ Ypautxcmcf-rfic (Litterator, ό διδάσκων ήμας τήν άνάγνωσιν) με
ταβάλλει τό τραχύ τοϋ πνεύματος ημών. Έπε ι τα έρχεται ό γ ρ α μ 
μ α τ ι κ ό ς , δστις κοσμεί ημάς διά ποικίλων γνώσεων ό ρήτωρ τέλος εγ
χειρίζει ήμϊν τό δπλον τής εύγλωττίας» . Ιδού τρεις βαθμοί διδασκα
λίας ρητώς έκδηλούμενοι. Τόν Litteratorem τούτον, είς δ ν πέμπουσι 
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τό παιδίον ουδέν γιγνώσκον και οντα ύποχρεωμένον νά κάμη εναρξιν 
τής διδασκαλίας, ό ιερός Αυγουστίνος ονομάζει «πρώτο; διδάσκαλον, 
primum magistrumy>. Και τινές μεν τών μ.αθητών τούτων μεταβαί-
νουσιν άπό τού σχολείου του είς τοϋ Γραμματικού, οί πλείστοι δμως 
δέν πορεύονται περαιτέρω και ουδέποτε θά ε'χωσιν άλλας γνώσεις ή 
τάς δοθείσας αύτοϊς. Επειδή ή στοιχειώδης αύτη διδασκαλία δέν φαί
νεται μεταβληθεισα βραδύτερον, άς έξαντλήσωμεν ενταύθα δ,τι εινε 
δυνατόν νά γιγνώσκωμεν θά ίδωμεν δμως δυστυχώς, δτι δ,τι γ ιγνώ-
σκομεν περιορίζεται εις ολίγα. 

Τί έδιδάσκοντο έν τώ σχολείω τοϋ «πρώτον διδαο"κάλον ; » — έ δ ι -
δάσκοντο, καθώς λέγει ό ιερός Αυγουστίνος, τήν ανάγνωση/, τήν γρα-
φήν και τήν άρίθμησιν. Αί γνώσεις αύται, αί πασών άναγκαωταται , 
εινε παντού ή βάσϊς τής λαϊκής διδασκαλίας. Έάν εινε ώφελιμώταται, 
εινε δμως πολύ μέτριαι και κατανοοϋμεν, δτι οί διδάσκοντες τάς γ νώ
σεις ταύτας διδάσκαλοι δέν άπήλαυον παρά Ρωμαίοις μεγάλης ύπο-
^λήψεως. Δέν έπέτρεπον αύτόϊς νά φέρωσι τό όνομα τών Καθηγητών 
και ό κώδιξ άναμιμνήσκει πολλαχώς δτΓδέν έ'χουσι τά αυτά δικαιώ
ματα, τά όποια ειχον οί ρήτορες και οί γραμματικοί. Ά λ λ ' δ αυτο
κράτωρ συνιστ^ αυτούς είς τόν. οικτον τών διοικητών τών επαρχιών 
διατάττει τούς διοικητάς νά μή έπιφορτίζωσι τούς γραμματιστάς με
γάλα βάρη· τούτο εινε καθήκον φιλανθρωπίας : ad praesidis religio-
nem pertinet. Οί διδάσκαλοι ούτοι εινε συνήθως πενέστατοι και δέν 
δύνανται νά πληρώνωσι τόν φόρον, εάν εινε πολύ βαρύς. Άνεκαλύφθη 
έν Καπούη δ τάφος διδασκάλου, δστις εσχε τήν πολυτέλειαν νά μετα
βίβαση τούς χαρακτήρας του είς τούς μεταγενεστέρους. Παρίσταται έπί 
τής έδρας του μετά δύο μαθητών, άρρενος και θήλεος πλησίον αυτού. 
Στίχοι καλώς τετορνευμένοι εινε ύπό τό άνώγλυφον. Οί στίχοι λέγουσιν 
δτι δ Χιλόκαλος υπήρξε διδάσκαλος έντιμος, δστις έπηγρύπνει επιμε
λώς έπί τών ηθών τών νέων, ους ένεπιστεύοντο αύτω και πληροφοροϋσιν 
ήμας δτι ένφ έδίδασκε συνέτασσε διαθήκας μετά χρηστότητος. 

Idemque testamenta scrip&it cum fide. Ούτω τό επάγγελμα του 
δέν ήρκει αύτφ νά ζή και ένόμισε καλόν νά ένωση άλλην βιομηχα-
νίαν, καθώς σχεδόν και οί παρ' ήμϊν διδάσκαλοι, οίτινες εινε συγχρό
νως και ψάλται ή γραμματείς δημαρχίας. 

Οί άσημοι δμως ούτοι διδάσκαλοι και κακώς μισθούμενοι παρέσχον 
πολλάς υπηρεσίας εις τόν τέπον των . Ή άρχή δέν φαίνεται πολύ ασχο
λούμενη υπέρ τής λαϊκής εκπαιδεύσεως και μόνον έμερίμνα περί τών 
ανεπτυγμένων τάξεων. Ευτυχώς είς πάντα τά στρώματα τοϋ ρωμαϊκού 
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κόσμου ύπήρχεν ή κλίσις τοϋ ειδέναι. Ή κλίσις αΰ'τη, χωρίς τής ανάγ
κης τής παρεμβάσεως τής κυβερνήσεως, έπολλαπλασίασε τά σχολεία. 
Σχολεία ύπήρχον οΰ μόνον έν ταϊς πόλεσιν, άλλά καί έν τοις χωρίοις 
καί έν αϋταΐς ταϊς κατά τύχη*/ συναθροίσεσιν, αίτινες συνίσταντο συνή
θως έξ ανθρώπων άνευ επαγγέλματος καί ίδρύοντο περί κέντρα βιομη
χανίας, ώς έν μεταλλείοις. Έν κεφαλαίω, οί αγράμματοι θά ήσαν 
σπάνιοι. Εκπλήττετα ι τις, δταν διέρχηται τάς οδούς τής Πομπηίας, 
βλέπων τόσα προγράμματα καλύπτοντα τούς τοίχους. Έάν οί άνθρωποι 
δέν ήξευρον νάναγιγνώσκωσιν, βεβαίως δέν θά ύπήρχον τόσα πολλά 
προγράμματα. Έγίγνωσκον επίσης καί τήν γραφήν καί άνευρίσκουσι 
καθ'έκάστην έν τόποις, εις ους δέν έσύχναζεν ό καλός κόσμος, έπιγρα-
φάς τόσον χονδροειδεϊς, ώστε βλέπει τις καλώς δτι ταύτας έχάραξαν 
άνθρωποι τής υποστάθμης τοϋ λαοϋ. Έν τώ στρατώ τό σύνθημα 
άντί νά μεταδίδηται διά ζώσης φωνής, έγράφετο έπί πινακιδίων, τά 
όποια ένεχειρίζοντο ύπο τών έκατοντάρχων εις τούς τελευταίους υπα
ξιωματικούς· ήτο λοιπόν βέβαιον δτι θά έγίγνωσκον νάναγιγνώσκωσιν. 

Τό σχολεϊον τοϋ primus rnagister ώς καί τό τοϋ γραμματικού καί 
τοϋ ρήτορος, δτε ήσαν πτωχοί, ΐδρύετο συνήθως εν τινι τών έστεγα-
σμ,ένων εκείνων παραπηγμάτων, τά όποια όνομάζοντο pergulae καί 
έχρησίμευον ώς εργοστάσια τών ζωγράφων. Ενίοτε ύπερωρίζοντο εις τό 
ύψηλότατον μέρος τής οικίας καί ό διδάσκαλος έδύνατο νά λέγη τότε, 
ώς ό Όρβίλιος, δτι έδίδασκεν ύπο τήν στέγην ά λ λ ' ώς τό πολύ ήσαν 
έπί τοϋ πεζοδρομίου καί άπετέλουν είδος στοών, αΐτινες περιώριζον τήν 
όδόν αΰτοϋ καλώς κακώς ΐδρύετο τό σχολεϊον. Όπως δέ άποφεύγωσι 
τήν άδιακρισίαν τών γειτόνων, έξέτεινον παραπετάσματα άπό τοϋ ενός 
στύλου εις τον άλλον. Τά παραπετάσματα ταύτα άπέκρυπτον μέν 
άπό τών μαθητών τάς έν τή όδώ κινήσεις, άλλά δέν έκώλυον τους 
θορύβους τοϋ σχολείου νά φθάνωσιν ε'ις τούς διερχόμενους. Οί διαβάται 
ήκουον τούς μαθητάς έπαναλαμβάνοντα εν χορώ «εν καί εν κάμνουν 
δύο· δύο καί δύο κάμνουν τέσσαρα». «Τρομερά επωδή ! Odiosa can-
Ηο!» λέγει ό ιερός Αυγουστίνος, δστις είχε διατήρηση έκ τών πρώτων 
σπουδών του άνάμνησιν λίαν δυσάρεστον. Αί όχληραί αύται κραυγαί 
ήρέθιζον καί τον Μαρτιάλην, δστις κατέτασσε καί ταύτας εις τάς αι
τίας, αϊτινες καθιστών αύτώ τήν έν Ρώμη διατριβήν μισητήν. «Είνε 
αδύνατον νά ζήση τις έκεΐ, έλεγε· τήν μέν πρωίαν δολοφονείται ύπο 
τών διδασκάλων, τήν δέ νύκτα ύπό τών αρτοποιών». Έν γένει τά έ'πι-
πλα τοϋ ιδρύματος ήσαν απλούστατα. Οί πτωχότατοι περιωρίζοντο ε'ίς 
τίνα θρανία τω^ μαθητών και μίαν εδραν τον διδασκάλου. Ότε έδύ* 
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ναντο, προσέθετον σφαίρας ή κύβους, δπως ύποβάλλωσιν εις τούς οφθαλ
μούς τών μαθητών τά σχήματα τής γεωμετρίας. Μεγάλη πολυτέλεια 
εθεωρείτο νά κοσμώνται οί τοίχοι διά χαρτών γεωγραφικών. Κατά τούς 
ευτυχείς χρόνους ενός Τραϊανού, ενός Μάρκου Αυρηλίου, έν,ός Διοκλη-
τιανοϋ, όί μαθηταί ήκολούθουν τήν κίνησιν τών στρατών καί λέγεται 
δτι ό διδάσκαλος ησθάνετο αίσθημα ύπερηφανίας πατριωτικής δεικνύων 
αύτοϊς, δτι ή έ'κτασις τού κράτους έξισοϋτο σχεδόν πρός τήν τοϋ κόσμου. 

Τοιχογραφία τις ευρεθείσα έν Πομπηία καί νϋν κειμένη εν τώ μου-
σείω τής Νεαπόλεως παρίστησιν ήμϊν περίεργον σκηνήν τοϋ βίου τών 
ρωμαίων μαθητών κατά τόν πρώτον α'ιώνα. Έχομεν προ οφθαλμών 
σχολήν κειμένην ύπό στοάν, ήν στηρίζουσι κίονες κομψοί συνδεδεμένοι 
διά κοσμημάτων έξ ανθέων. Επειδή τό σχολεϊον είνε τελείως άνοικτόν, 
τά παιδία έ'ξω επωφελούνται νά παρατηρώσι τά έν αύτώ συμβαίνοντα. 
Τρεϊς μαθηταί κάθηνται έπί ενός θρανίου : έχοντα μακράν κόμην καί 
χιτώνα ποδήρη, κρατούσιν έπί τών γονάτων βιβλίον (volumen), τό 
όποϊον φαίνονται δτι άναγιγνώσκουσι μετά πολλής τής προσοχής. "Εμ
προσθεν αυτών άνθρωπος τις περιπατεί σοβαρώ τώ ήθει - ή μορφή του 
περικυκλοϋται ύπό μεγάλου πώγωνος· αί χείρες του κρύπτονται έν μ ι -
κρω μανδύα. Αυτός βεβαίως εινε ό διδάσκαλος· έκ τής στυγνής οψεώς 
του άναγνωρίζομεν εκείνον, περί ού ό Μαρτιάλης λέγει, δτι εινε μιση
τός παρά τοις μαθηταϊς καί μαθητρίαις, invisum pueris virginibus 
que caput. Έν τώ έτέρω άκρω τής τοιχογραφίας μαστιγοϋται άτακτος 
μαθητής" ό δυστυχής είνε γυμνός καί μόνον λεπτήν ζώνην φέρει έν τώ 
μέσω τοϋ σώματος. Εις τών συμμαθητών του τόν φέρει έπί τών ώμων 
του καί τόν κρατεί άμφοτέραις ταϊς χερσίε - άλλος τόν λαμβάνει έκ τών 
ποδών, έν ω τρίτον πρόσωπον ύψοϊ τάς ράβδους διά νά τόν τ ύ π τ η . Ή 
μάστιξ καί ή ράβδος ήσαν έν μεγάλη χρήσει έν Ρώμη καί αΰ'τη διήρ-
κεσεν ,άπό τοϋ Πλαύτου μέχρι τοϋ τέλους τής αυτοκρατορίας. Ό Κοϊν-
τιλ.ιανός μόνον εξήνεγκε περί τούτου δειλήν διαμαρτύρησιν. « Ώς πρός 
τήν τιμωρίαν τών μαθητών διά μαστιγών, λέγει, καίτοι ό Χρύσιππος 
τήν επιδοκιμάζει καί είνε έν χρήσει, ομολογώ δτι δέν μοι είνε άσπα-
στή» . Ά λ λ ' ό Χρύσιππος τήν παρέλαβε καί ό Αύσώνιος λέγει, δτι επί 
τής εποχής του «τό σχολεϊον άντήχει έκ τών μαστιγών». 

Γ " 

Καί ταύτα μέν είνε δσα γινώσκομεν περί τής εκπαιδεύσεως τοϋ λαοϋ 
έν τώ ρωμαϊκώ κράτει - ευτυχώς δμως έχομεν πλειοτέρας πληροφορίας 
ρσον άφορδί τήν εκπαίδευσιν τών ανωτέρων τάξεων τής κοινωνίας. Jjj[v| 
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δέ οΰ μόνον εΰκολωτέρα ή γνώσις αυτής, ά λλ ' εχει καί το ενδιαφέρον 
νά τήν σπουδάσωμεν, καθόσον δεικνύει ήμϊν πώς οί Ρωμαίοι ώδηγήθη-

ϊ σαν νά συλλάβωσι τήν Ίδέαν διδασκαλίας δημοσίας διδομένης έν ονό
ματι τού Κράτους. Κ α τ ' αρχάς ήσαν πολύ. μακράν αυτής και μόνον 
ολίγον κ α τ ' ολίγον έφθασαν εις αυτήν άναγκαζόμενοι υπό τών πραγμά
των μάλλον ή διά συστήματος προεσχεδιασμένου. Ενδιαφέρει δέ νά 
ΐδωμεν τ ί ώδήγησε τούς Ρωμαίους εις τούτο καί τ ίνα όόόν ακολού
θησαν δπως φθάσωσιν εις αυτήν. 

Γνωρίζομεν δτι άπό τών Καρχηδονικών πολέμων οί "Ελληνες είσέβα-
λον ε'ις τήν Ρώμην. 'Εν τοις διαφόροις τυχοδιώκταις, οΐτινες μετέβαι-
νον νά προσφέρωσι τάς υπηρεσίας των ε'ις τούς Ρωμαίους, δέν ελειπον 
οί καθηγηταί. 'Εν αΰτοΐς ήσαν ρήτορες, γραμματικοί, φιλόσοφοι, μου
σικοί, διδάσκαλοι πάσης επιστήμης καί πάσης τέχνης· άλλά δέν έγ ί-
γνοντο δεκτοί πάντες μετά της αυτής εύνοιας, διότι έπιστήμας τινάς 
οί Ρωμαίοι ουδέποτε κατενόησαν καλώς. Ή φιλοσοφία π . χ . κατ 'αρ
χάς έφάνη αύτοΐς άδολεσχία ανωφελής· ή γεωμετρία καί τά μαθη
ματικά εξέπληξαν αυτούς μόνον διά τών πρακτικών εφαρμογών ήσαν 
ή τέχνη τού άριθμεϊν καί μετρεϊν ό Κικέρων λέγει δτι δέν εΰρισκεν ε'ις 
αυτά άλλην σπουδαιότητα. Ή γραμματική και ή ρητορική ήρεσαν 
αΰτοις πλειότερον ή πρώτη μάλιστα ούδένα έφαίνετο παρουσιάζουσα 
αΰτοΐς κίνδυνον καί βλέπομεν δτι ουδέποτε άντέταξαν κ α τ ' αυτής σπου-
δαίαν άντίπραξιν. Ή ρητορική ένέπνεεν αύτοΐς πλειοτέραν δυσπιστίαν 
άνθρωποι τίνες λεπτολόγοι έφοβοϋντο τήν νέαν ταύτην τέχνην, ήτις 
έδίδασκε τ ά μέσα τού άρέσκειν τώ λαώ , τά όποια οί πρόγονοι δέν εί-
χον γνωρίσει. Ά λ λ ' ήτο δύσκολον νά κλείσωσιν αυτή τάς πύλας τής 
πόλεως. 'Εάν έκώλυον τόν ρήτορα νά ίδρυση σχολεία δημόσια, ώς 
εποίησαν τω 662, ύπελείπετο αΰτφ ή καταφυγή ε'ις τό έσωτερικόν τών 
οικογενειών, ένθα ό έλεγχος τών άρχων δέν έδύνατο σχεδόν νά είσ
δυση. Αφού άπαξ νέοι τινές ειχον διδαχθή τήν τέχνην έκείνην, δ ι ' ή ς 
έμάνθάνον νά δημηγορώσιν εις τόν λαόν μετά πλείονος χάριτος, οί άλ 
λοι ήναγκάζοντο νά πράττωσιν ώς αυτοί· διότι, εάν έπέμενον νάγνοώσι 
τήν λεπτότητα τής ελληνικής τέχνης, θά έκινδύνευον νά νικηθώσι κατά 
τούς αγώνας τού λόγου, δ ι ' ού ΰπερίσχυον. 

Οΰ μόνον δέ ή γραμματική και ή ρητορική ανεπαισθήτως έγένοντο 
δεκταί ύπό τών Ρωμαίων, ά λ λ ' δπερ ήτο ίσως τό δυσκολώτερον, αύ
ται έπί τέλους συνδα)λλάγησαν. Κατ ' αρχάς συνενοούντο πολύ κακώς. 
Λέγουσιν ήμϊν, δτι ό γραμματικός ήθελε κα τ ' αρχάς νά έλκυση ε'ις 
εαυτόν τήν διδασκαλίαν όλόκληρον καί νά εκτελή τό έργον τοϋ ρήτο-
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ρος* εινε δέ πιθανόν οτι ό ρήτωρ ά φ ' έτερου διεσάλπιζε τήν πρός τόν 
γραμματικόν περιφρόνησίν του· άλλά σύν τώ χρόνω οι διαπληκτισμοί 
ούτοι έπαύσαντο καί έκάτερος τών διδασκάλων τούτων έ'σχε τό κράτος 
του κεχωρισμένον. 'Εάν έ'μενεν έπί τοϋ ορίου τών δύο επιστημών, ώς 
έπί τών συνόρων πασών τών ομόρων επικρατειών, έ'δαφός τ ι αόριστον, 
ίσως Ιπήρχετο φιλονεικία τις, ουσιωδώς δμως συνεφώνουν. Διότι ύπήρ-
ξεν άρχή αναγνωρισθείσα ύπό πάντων, δτι ή γραμματική καί ή ρητο
ρική πρέπει νά ένωθώσι πρός άλλήλας, δπως άποτελέσωσι σειράν π λ ή 
ρους εκπαιδεύσεως. 

Ό γραμματικός λαμβάνει τό παιδίον έκ τών χειρών τοϋ διδάσκον
τος τά στοιχειώδη γράμματα, δστις καλώς κακώς τό έδίδαξε τήν άνά-
γνωσιν καί τήν γραφήν και οφείλει νά τό παραδώση εις τάς χείρας τοϋ 
ρήτορος τελείως παρεσκευασμένον πρός τήν διδασκαλίαν τής ρητορείας· 
εχει λοιπόν πολλά νά πράξη. « Ή γραμματική, λέγει ό Κοϊντιλια-
νός, περιλαμβάνει δύο μέρη, τήν τέχνην τού ορθώς όμιλεΐν καί τήν έρ-
μηνείαν τών ποιητών». 'Εκατέρα απαιτεί χρόνον πολύν καί κόπον. 
Όπως τις ορθώς όμιλή, ανάγκη νά γιγνώσκη τήν δύναμιν τών γραμ-
μ.άτων, τήν προφοράν τών συλλαβών, τήν σημασίαν τών λέξεων, 
έπειτα νά μάθη πώς αί λέξείς ένοϋνται πρός άλλήλας πρός σχηματι-
σμον φράσεων αί λεπτομέρειαι αύται δέν τελειώνουσιν. Ή ερμηνεία 
τών ποιητών απαιτεί έργασίαν ουχί ελάσσονα. Ό διδάσκαλος αναγι 
γνώσκει π ρ ώ τ ο ς έ ν π ρ ώ τ ο ι ς , praelegit, καί ό μαθητής επαναλαμ
βάνει· δταν δέ άπαγγείλη ώς πρέπει χωρίς σφάλματα περί τόν τόνον 
καί τήν προσωδίαν, έπαναλαμβάνουσι τό χωρίον καί προσπαθοϋσι νά δώ-
σωσι λόγον περί πάντων . Ό τ α ν τό παιδίον γιγνώσκη νά όμιλή ορθώς, 
δταν ανάγνωση τούς έλληνας καί λατίνους ποιητάς, φαίνεται δτι ή 
γραμματική του διδασκαλία τελειώνει - ό ορισμός τοϋ Κοϊντιλιανοϋ φαί
νεται έξηντλημένος· άλλά σύν τφ χρόνω ή γραμματική έξετάθη πολύ 
καί έ'λαβεν ολίγον κ α τ ' ολίγον άνάπτυξιν, ήτις έπηύξησε θαυμασίως 
τήν σπουδαιότητα της. Και έν πρώτοις πώς νάποδεχθώμεν δτι ό μα
θητής δέν γιγνώσκει ή τούς ποιητάς καί μένει ξένος δλων τών άλλων 
λογογράφων ; 'Εάν ή ποίησις όφείλη νά μένη τό κύριον άντικείμενον 
τών σπουδών του, είνε δμως ανάγκη νά έ'χη γνώσιν τινα και τών άλ 
λων . Nec poetas legere satis est, excutiendum omne scriptorum 
genus. Πεδίον άπέραντον αναπτύσσεται πρό αυτού. "Επειτα ό γραμ
ματικός δέν περιορίζεται μόνον νάναγιγνώσκη συγγραφείς διαφόρους καί 
πάσης εποχής ή νά τούς έρμηνεύση· εινε ανάγκη νά -εκτίμηση καί κρίνη 
αυτούς. Κατατάσσει τούς συγγραφείς τών παρελθόντων χρόνων, δίδει 
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αΰτοϊς τήν ο'ικείαν θέσιν και αποφαίνεται περί τών συγχρόνων. Τοιουτο
τρόπως ό γραμματικός γίνεται οΰ μόνον διά τήν νεολαίαν, άλλά δι "ό
λόκληρον τήν κοινωνίαν κριτικός έχων αύθεντίαν, κΰρος, οΰ ή κρισις μορ
φώνει τήν κοινήν γνώμην. Οί θέλοντες έκ τών συγγραφέων νά κλεϊ-
σθώσιν έκτιμώσι και περιποιούνται αυτόν, οί δέ άμελοϋντες, ώς ό "Ορά
τιος, νά γίνωσιν αΰτώ αρεστοί κινδυνεύουσι νά μένωσιν έπί πολύν χρό-
νον άγνωστοι. Ά λ λ ά δέν εινε ταύτα μόνον ή σπουδή τής γραμματο
λογίας ολοκλήρου δέν φαίνεται αρκούσα ένασχόλησις τών γραμματι
κ ώ ν διότι αύτοι προσθέτουσι γνώσεις αναγκαίας νομιζομένας, δπως οί 
μαθηται έννοώσι τούς συγγραφείς, ους άναγιγνώσκουσιν. Εινε δυνατόν 
νάπαγγέλλωσιν έν μέτρω και νά έννοώσι τόν μηχανισμόν, έάν εινε άμ.ου-
σοι ; Ό γραμματικός εινε λοιπόν ήναγκασμένος νά διδάσκη τούς μα-
θηνάς τήν μουσικήν. Οί ποιηταί πραγματεύονται πολλαχού τών ποιη
μάτων αυτών περί ουρανού και περιγράφουσι τήν άνατολήν και τήν 
δύσιν τών άστρων. Πώς θά κατορθώσωσι νά έρμηνεύωσι ταύτα , έάν ό 
γραμματικός δέν διδάξη άστρονομίαν ; Τέλος, επειδή ύπάρχουσι ποιή
ματα ολόκληρα, ώς τού Εμπεδοκλέους και τού Λουκρητίου, έν οίς εκ
τίθενται και εξετάζονται συστήματα φιλοσοφικά, εινε ανάγκη νά εχωσι 
γνώσιν τής φιλοσοφίας και ή φιλοσοφία θά εινε ακατάληπτος, έάν εινε 
ξένοι τών θετικών επιστημών και ίδί<£ τής γεωμετρίας και τών μαθη
ματικών. Ή γραμματική λοιπόν περιλαμβάνει κύκλον όλόκληρον αν 
θρωπίνων γνώσεων «πριν ή ό παις παραδοθή εις τάς χείρας τού ρή-
τορος, λέγει ό Κοϊντιλιανός, ανάγκη νά λάβη τήν οποίαν οί Έλληνες 
καλούσιν έγκυκλοπαιδικήν παίδευσιν». 

Εν πρώτοις τό έργον τού ρήτορος φαίνεται κατώτερον και ήττον σο-
βαρόν ή τό τού συναδέλφου του· διότι δέν εινε ήναγκασμένος, ώς εκεί
νος, νά έκτιίνηται εις διαφόρους σπουδάς - διότι διδάσκει μίαν τ έχνην 
ά λ λ ' ή τέχνη αύτη εινε ή ρητορεία, ή πρώτη και ή δυσκολωτάτη π α 
σών, ή απαιτούσα όλόκληρον τόν άνθρώπινον βίον δπως έξασκήται άρι
στα - ανάγκη λοιπόν πρώτον νά διδάσκη τόν μαθητήν πλήρη τήν θεω-
ρίαν τής ρητορικής- και ή σπουδή αυτη είνε μακρότατη και δυσχερέ
στατη , διότι έκαστος διδάσκαλος αρέσκεται νά έπισωρεύη τά παραγ
γέλματα, νά περιπλέκη τήν έπιστήμην, νά δημιουργή δυσκολίας φαν
τασιώδεις, δπως έπιλύων αΰτάς χαίρη. Προς τήν πρακτικήν ταύτην 
διδασκαλίαν συνδέονται ασκήσεις πρακτικαί Ιτι σπουδαιότεραι και 
δυσχερέστεραι. Όταν ό μαθητής μάθη τά παραγγέλματα τής τέχνης, 
διδάσκεται νά τά έφαρμόζη και προς τούτο συνθέτει λόγον, τόν απο
στηθίζει και τόν απαγγέλλει . Έν τή άπαγγελί<κ ουδέν άφίεται εις τήν 
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τ ύχην διότι τά πάντα προεϊδον και έκανόνισαν. Ό μαθητής διδά
σκεται προηγουμένως τόν εις έ'καστον μέρος τού λόγου άπαιτούμενον 
τόνον, μέχρι τίνος δέον νά ύψώται ό βραχίων κατά τό προοίμιον και 
πώς νά έκτείνηται ή χειρ έν τή αποδείξει. Έπ ί τίνων ζητημάτων ήγέρ-
θησαν φιλονεικίαι διαιρέσασαι τήν σχολήν. Αρμόζει νά τύπτη ό αγο
ρεύων τόν πόδα καθ 'ήν στιγμήν παραφέρεται ; Είνε ευπρεπές νά .δ ια
τάραξη τάς πτυχάς τής τηβέννου και νάφήση αυτήν νά κυματίζη, έπί 
τού ώμου περί τό τέλος τού λόγου ; Πλίνιος δ.πρεσβύτερος, άνήρ αυστη
ρός και ακριβής, δέν ήθελε νάκούση περί τούτου όμιλοϋντας και έχώ-
ρει τοσούτον, ώστε νά συνιστ^ νά φροντίσωσι πολύ νά μή διαταράτ-
τωσι τήν κόμην σπογγίζοντες τό μέτωπον, έάν ϊδρωνον. Ό Κοϊντιλια-
νός ήτο όλιγώτερον αυστηρός, διότι ένόμιζε τουναντίον, δτι όλίγη ατα
ξία τής κόμης και τής τηβέννου έδήλου καλήτερα τήν συγκίνησιν και 
έδύνατο νά συγκινή τούς δικαστάς. Τέχνη τόσον λεπτολόγος άπήτει , 
ώς ευκόλως έννοεϊ τις, πολύν χρόνον και κόπον, ό δέ νέος μόλις και 
ατελώς έδύνατο νά μάθη αυτήν μέχρι τού δεκάτου έβδομου έ'τους, δτε 
ελάμβανε τό άνδρικόν ένδυμα και έγίνετο πολίτης. 

Ούτω διά τής ενώσεως τΤις γραμματικής και τής ρητορικής άπετε-
λέσθη ώρισμένως ή λεγομένη εγκύκλιος παίδευσις. Γνωρίζομεν δέ ήδη 
τ ί θά μανθάνωσιν εν τοις σχολείοις- ή ύ'λη, ή βάσις τής δημοσίας πα ι -
δεύσεως ευρέθη, υπολείπεται δέ νά ϊδωμεν πώς ή έκπαίδευσις αυτη 
έγεννήθη. 

Πολλάκις συνεζητήθη έν Ρώμη, ώς και άλλαχοϋ, τό ζήτημα τής 
οσίας και τής κατ" οίκον εκπαιδεύσεως - &ν δέν είνε προτιμότερον 

ό παις νά έκπαιδεύηται έν τη οικογένεια του, πλησίον τών γονέων του, 
δι'ο'ικοδιδασκάλου ή έν τοις σχολείοις, έν οίς συνέρχονται οί συνομή
λικες αυτού. Τό ζήτημα διεπραγματεύθη διά μακρών ό Κοϊντιλιανός 
έν ένί τών πρώτων κεφαλαίων τών sustitutiones oratoricae. Έκθέ-
σας τούς λόγους, δι'οδς δύναται τις νά προτίμηση τό έτερον τών εκ
παιδευτικών συστημάτων,αποφαίνεται μετά πολλής πειστικής δυνάμεως 
υπέρ τής δημοσίας εκπαιδεύσεως και τά επιχειρήματα του μοί φαίνον
ται ανεπίδεκτα αμφισβητήσεως. 

Έπε ι τα δτε συνέγραφε τό βιβλίον του ό Κοϊντιλιανός, ή γνώμη περί 
τοϋ ζητήματος, υπέρ ού συνηγορεί, είχεν υπερισχύσει. Ή ρωμαϊκή αρι
στοκρατία επέμενε νάνατρέφη τά τέκνα της κατ'οίκον. Και έδύνατο 
μέν νά πδάττη τούτο ευκόλως και #ν«υ πολλής δαπάνης, έν δσω ή δ ι -
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δασκαλία ήτο απλή- άλλ 'ότε έπεκράτησεν ή συνήθεια, νά διδάσκωσι 
τούς παΐδας τήν γραμματικήν καί τήν ρητορικήν, ήτο ανάγκη νά προ-
μηθεύωνται άνδρας ικανούς προς διδασκαλίαν αυτών καί τούτο άπή -
τει μεγάλην δαπάνην. Ό Κ. Κάτουλος έπλήρωσε, λέγουσιν, Ι'να κα
λόν γραμματικόν 700,000 σεστερτίους (140,000 φράγκα). Οί οίκο-
γενειάρχαι είδον έπί τέλους οτι ή κατ'οικον ανατροφή καθίστατο δα
πανηρότερα, οι δέ διδάσκαλοι πάλιν ένόησαν, οτι θά έκέρδαινον περισ
σότερα, έάν προσήρχοντο πολλοί μαθηταί ε'ις αυτούς καί θά ε!χον συγ
χρόνως τήν τέρψιν, δτι ήσαν μάλλον ελεύθεροι. Άναγιγνώσκομεν έν τή 
μικρδ£ τού Σουητ^νίου πραγματεία de Grammaticis et Rhetoribus, 
δτι οί περισσότεροι τών ο'ικοδιδασκάλων μισούσιν ολίγον κ α τ ' ολίγον 
τό επάγγελμα τούτο καί ίδρύουσι σχολεία. Ούτως έπραξαν άλληλο-
διαδόχως ό Αντώνιος Γνίφων, δ Ληναΐος, ό Καικίλιος Ηπειρώτης, 
οι διασημότατοι δηλαδή καί οί μάλιστα περιζήτητοι τών διδασκάλων: 
ού'τω δέ, λέγει δ Σουητώνιος, έν μιά στιγμή ειδον συγχρόνως έν Ρώμη 
είκοσι σχολάς διάσημους, ε'ις άς συνέρρεεν ή νεότης. Ή δημοσία έκ-
παίδευσις έξενίκησεν. 

Ά λ λ ' ή δημοσία έκπαίδευσις έγίγνετο κατά διαφόρους τρόπους. Ά λ 
λοτε μέν εινε εις τάς χείρας, ιδιωτών ιδρυόντων σχολεία Ίδίαις δαπά-
ναις καί διευθυνόντων αυτά ελευθέρως, άλλοτε δέ αί πόλεις άναλαμ-
βάνουσιν αύται τήν ϊδρυσιν σχολών, έκλέγουσι τούς διδασκάλους καί 
μισθοδοτούσιν αυτούς - καί αύτη είνε ή δημοτική έκπαίδευσις· άλλοτε 
δέ διατηρούνται δημοσία δαπάνη καί εξαρτώνται έκ τής κεντρικής κυ
βερνήσεως καί αυτή είνε ή τού κράτους έκπαίδευσις. Ή έν Ρώμη δι
δασκαλία διήλθεν άλληλοδιαδόχως τά τρία ταύτα είδη τής διδασκα
λίας - ήρξατο διά τής ιδιωτικής διδασκαλίας, διετήρησεν έπί πολύν 
χρόνον τήν δημοτικήν εκπαίδευσιν καί εφθασεν ε'ις τήν τελευταίαν 
καθ'δν χρόνον οί βάρβαροι κατέστρεψαν τό δυτικόν ρωμαϊκόν κράτος. 

Καθ'δν χρόνον ήκμαζον αί είκοσι σχολαί, περι ών ανωτέρω είπομεν, 
τ . έ'. έπί τού Αυγούστου ή τού Τιβερίου, έν Ρώμη γνωστή ήτο μόνη ή 
ελευθέρα διδασκαλία. Γραμματικός τις ή ρήτωρ, δστις είχε καταστή 
γνωστός ώς παιδαγωγός τών τέκνων ισχυρού τίνος, στηριζόμενος έπί 
τής προστασίας αυτού, έμισθούτο ύπο στοάν τινα αίθουσαν μικράν ή 
μεγάλην κατά τά μέσα ή τάς προσδοκίας του και περιέμενε τούς μ α -
θητάς. Ή επιτυχία τών τοιούτων επιχειρήσεων ήτο λίαν άστατος - .διότι 
ίν φ ό Ρέμμιος Παλαίμων έκέρδαινε 400,000 σεστερτίους (80,000 
φράγκα), δ Όρβίλιος, δ διδάσκαλος τού Όρατίου, άπέθνησκε τής πε ί-
νης εν τινι ύπερφω καί παρηγορεϊτο έν τή δυστυχία του γράφων λίβελ-

ί ΐ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ 1 ΕΝ Τ $ ΡΩΜΑΙΚά ΚΡΑΤΕΙ $95 

λον κατά τών οικογενειαρχών, οί'τινες έφάνησαν πρός αυτόν τόσον ολί
γον γενναίοι. Ή άβεβαιότης αύτη άπήλπιζε τούς σπουδαίους τών γραμ
ματικών καί ευλόγως ύστερον προετίμων θέσεις ήττον λαμπράς, άλλ 'ά -
σφαλεστέρας, τάς όποιας προσέφερον αύτοϊς τά σχολεία τών πόλεων 
καί τού κράτους. Ούτως εκπίπτει μέν βαθμηδόν καί εκλείπει ή ελευ
θέρα διδασκαλία, ήτις τοσούτον διέλαμψεν έπί τών πρώτων Καισά
ρων, άλλ'ούδέποτε έξηφανίσθη τελέως - διότι άνευρίσκομεν αυτήν κατά 
τόν Ε' αιώνα μνημονευομένην !ν τ φ διατάγματι Θεοδοσίου τοϋ Β ' , 
δστις" ιδρύει τήν έν Κωνσταντινουπόλει Σχολήν. 

Ό Κικέρων, ώς είδομεν, παρεπονεΐτο, διότι ή δημοκρατία ολίγον 
έμερίμνησεν υπέρ τής διδασκαλίας τής νεολαίας - άλλά δέν δυνάμεθα 
νά μεμφθώμεν έπί τούτω καί τήν αΰτοκρατορίαν. Διότι άπό τών πρώ
των αυτής ήμερων φροντίζει περί τών .καθηγητών καί φαίνεται θέ-
λουσα νά λάβη αυτούς ύπό τήν προστασίαν της. Ό Ιούλιος Καίσαρ 
δίδει τό δικαίωμα τής πολιτογραφήσεως εις πάντας τούς διδάσκοντας 
τάς ελευθέριους τέχνας, τ . έ'. ε'ις τούς γραμματικούς, τούς γεωμέτρας, 
καί τούς ρήτορας,οϊτινες ήσαν σχεδόν πάντες "Ελληνες,τήν καταγωγήν. 
Καίτοι ήτο δύσκολον νά γείνη τις ρωμαίος πολίτης, έγένετο δμως ε'ις 
αυτούς, γενναιότερόν τ ι - διότι έν ω παρέσχον αύτοΐς τά προνόμια, δέν 
έπέβαλλον αύτοΐς τά καθήκοντα τοϋ ρωμαίου πολίτου. Διότι απήλλα
ξαν αυτούς τής στρατιωτικής υπηρεσίας, τών δικαστικών υποχρεώσεων 
τής όχληρας ίερωσύνης, τών κηδεμονιών, τών δωρεάν αποστολών έν 
ονόματι τών πόλεων, τής ανάγκης τού ξενίζειν τούς στρατιωτικούς ή 
τούς πράκτορας τής κυβερνήσεως έν τή- περιοδεία των . Έχομεν νόμον 
τοϋ Άντωνίνου, όστις ορίζει κατά τήν σπουδαιότητα τών πόλεων τόν 
αριθμόν τών Ιατρών, τών γραμματικών, τών ρητόρων, οίτινες θάπο-
λαύωσι τών ατελειών τούτων. Διετηρήθησαν δέ αί άτέλειαι αύται μέχρι 
τοϋ τέλους τής αυτοκρατορίας, καίτοι δέν έπέτρεπον τούτο ή τών χρό
νων δυστυχία καί αί μέγισται τοϋ κράτους άνάγκαι. Καθ'δν μάλιστα 
χρόνον αί δημοτικαί τιμαί καθίστανται καταθλιπτικά βάρη, άπό τών 
όποιων προσπαθούσι νάπαλλαγώσι διά τής φυγής, καθ' δν χρόνον οί 
ηγεμόνες φαίνονται ασχολούμενοι νά ματαιώσωσι πάσας τάς πονηρίας, 
δ ι 'ώ ν πειρώνται νάποφύγωσι τά ολέθρια ταύτα άξιώμ-ατα, εις νόμδί 
τοϋ Κωνσταντίνου κηρύττει τούς καθηγητάς «άπηλλαγμένους πασών 
τών λειτουργιών καί πασών τών δημοσίων υποχρεώσεων». Τούτο ήτο 
τότε τό μέγιστον τών εΰεργετημάτων'. ' 

Άλλ ' Ίδού σπουδαιότερα καινοτομία. Μετά τοϋ Ούεσπασιανού ή δ ι 
δασκαλία εισέρχεται «ίς νέαν φάσιν, Το κράτος δεν περιδρίζιται πλέον 
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νά τψ% τούς Καθηγητά; διά τών προνομίων και τών ατελειών Ικ-< 
δηλοΐ πρώτον ήδη τήν σκέψιν νά τούς λάβη ύπό τήν ύπηρεσίαν του. 
«Πρώτος ό Ούεσπασιανός, λέγει 6 Σουητώνίος, π'αρεχώρησεν είς τούς 
ρήτορας έκ τού δημοσίου θησαυρού μισθόν ετήσιον 100,000 σεστερτίων 
(20,000 φράγκων)». Έκ τών μισθοδοτηθέντων ήτο και δ Κοϊντι-
λιανός. Έπί ε'ίκοσιν έτη ύπό διαφόρους κυβερνήσεις έδίδαξεν έν Ρώμ·β 
τήν ρητορικήν δαπάναις τού αύτοκράτορος. Ή απόπειρα τής νέας ταύ
της διδασκαλίας έγένετο μετά μεγάλης φήμης· διότι ό Κοϊντιλιανός 
ήτο διάσημος δικηγόρος, σπουδάσας έμβριθώς δλα τής τέχνης του τά 
μυστήρια. Ώμίλει μετά αυθεντίας, και έ'γραφεν εύφυώς. "Εσχε μαθη-
τάς Πλίνιον τόν νεώτερον, ίσως δέ και τόν Τάκιτον. Ό Μαρτιάλης 
τόν αποκαλεί άρχηγόν και δδηγόν τής νεολαίας. 

Τό αποτέλεσμα τής διδασκαλίας του υπήρξε σπουδαϊον, έάν εινε 
αληθές, ώς νομίζεται, δτι συνετέλεσε νά μεταβάλη τό δημόσιον α ί 
σθημα και νά έπαναφέρη τούς νέους άπό τού πρός τόν Σενέκαν θαυμα
σμού εις τόν τού Κικέρωνος. 

Ά λ λ ' εινε αρά γε αληθές, δτι ή ελευθερωτής τοϋ Οΰεσπασιανού έξε-
τάθη έφ' δλον τό κράτος και ίδρύθη πανταχού ή έκπαίδευσις τοϋ κρά
τους; Έκ τών λόγων τού Σουήτωνίου δύναται τις νά τό συμπεράνη 
έκ πρώτης απόψεως, άλλά δέν πρέπει νά λάβη τις αυτούς κατά 
γράμμα. Ή αύ'ξησις μάλιστα τής μισθοδοσίας τών ρητόρων αποδει
κνύει δτι πρόκειται μόνον περί τών ρητόρων τής Ρώμης. Δέν εινε δυ
νατόν π&σαι αί εδραι νά μισθοδοτώνται εξίσου και δ Καθηγητής μι
κρές πόλεως νά λαμβάνη τον αυτόν μισθόν, δν έλάμβανεν δ Κοϊντιλια-
νός. Πρός τούτοις, έάν δ Οΰεσπασιανός ε'πεθύμει νά ίδρυση διά μι&ς 
μέγα έκπαιδευτικόν σύστημα έκτεινόμενον είς πάν τό κράτος, το σύ
στημα τούτο θά διετηρεϊτο και μετά τον θάνατον του, θάνευρίσκομεν 
τά ίχνη του και μετ ' αυτόν, οί δέ διάδοχοι του θά συνέχιζον τό έργον 
του· άλλά βλέπομεν αυτούς πάντοτε πρώτον ήδη ε'πιχειρούντας τό 
έργον, ώς έάν δέν έγίγνετο ουδέν πρό αυτών. Ού'τω λέγουσι περί τοϋ 
Αδριανού, τού Άντωνίνου, ώς και περί τοϋ Οΰεσπασιανού δτι «έψη-
φίσαντο μισθούς τών γραμματικών και τών ρητόρων». Ό Μάρκος 
Αυρήλιος συνέστησε πολλάς έδρας φιλοσοφίας έν Αθήναις, τά δέ τέσ
σαρα μεγάλα φιλοσοφικά συστήματα τού Πλάτωνος, τοϋ Αριστοτέ
λους, τοϋ Επικούρου και τοϋ Ζήνωνος έδιδάσκοντο ύπό διδασκάλων 
λαμβανόντων δέκα χιλιάδας δραχμών κατ 'έτος (σχεδόν 9,000 φρ . ) . 
Έάν δέ ύπήρξεν όλιγώτερον γενναίος τοϋ Ούεσπασιανοϋ, τούτο προήρ-
χετο, διότι ή μισθοδοσία αυτη ήτο δ ι ' έπαρχί«ς. Έάν πιστδύσωμεν 
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εις τόν Λαμπρίδιον, δ Αλέξανδρος Σεβήρος έπραξεν ετι πλέον διότι 
ού μόνον ώρισεν, ώς οί προκάτοχοι του, μισθόν τών διδασκάλων, ά λ λ ' 
ώκοδόμησε και σχολάς και έφρόντισε νά προμηθεύση είς αύτάς μαθητάς 
δίδων υποτροφίας είς παϊδας πένητας, ώστε νά δύνανται ούτω νά έξα-
κολουθώσι τάς σπουδάς των . ΕΊς αυτόν λοιπόν αποδίδεται ή ΐδρυσις 
τής υποτροφίας. 

Ά ς έξετάσωμεν ήδη τι έννοούσιν οι ιστορικοί έν τοις διαφόροις χω-
ρίοις, τά δποΐα παρεθέσαμεν. Τί ήσαν τά αυτοκρατορικά εκείνα ιδρύ
ματα, περί ών πραγματεύονται ; Τί αληθώς έπραξαν υπέρ τής δημο
σίας εκπαιδεύσεως οί ηγεμόνες, ών έξυμνοΰσι τήν μεγαλοδωρίαν ; Έν 
πρώτοις είνε άνεπίδεκτον αμφιβολίας, δτι τινές έξ αυτών, δ Ούεσπα-
σιανός, δ Μάρκος Αυρήλιος ίδρυσαν έ'ν τισι τών σπουδαίων πόλεων, έν 
Αθήναις και έν Ρώμη έδρας τινάς μισθοδοτουμένας ύπό τού Κράτους. 
Ά λ λ ' άρκεΐ τούτο ; Αί σπώνιαι και μεμονωμέναι αύται έ'δραι, ή εξαι
ρετική αυτή έκπαίδευσις, ταύτα άρκοϋσι νά έξηγήσωσι τάς γενικάς 
έκείνας εκφράσεις τών ιστορικών ; Φράσεις, ώς salaria instituit^ sci-
laria detulit per provincias, φαίνονται δεικνύουσαι δτι πρόκειται περί 
τίνος συστήματος εκπαιδευτικού εκτεταμένου κ,αί εφαρμόζονται εις δλον 
τό κράτος και ουχί εις προνομιούχους τινάς τών πόλεων. Είνε λοιπόν 
πιθανόν, δτι οί ηγεμόνες αυτοί είχον δριση νά λαμβάνωσι μισθόν οί 
Καθηγηταί πασών τών δημοσίων σχολών άλλά τόν μισθόν τούτον δέν 
έ'διδε τό Κράτος, ά λλ ' αί πόλεις, έν αίς ήσαν ίδρυμέναι αί Σχολαί -

αί πόλεις ώφελούντο έκ τής διδασκαλίας, και αύται ευλόγως <5tpet-
λον νάποτίωσι τόν μισθόν. Ό αυτοκράτωρ επέβαλε τόν φόρον, διότι 
είχε τό δικαίωμα τούτο. Ό νόμος δ επιτρέπων αύτώ νά καταργή τάς 
φιλοδωρίας τών πόλεων, οτε έφαίνόντο αΰτω ανωφελείς, έπέτρεπεν 
αύτφ νά έπιβάλλη διά τής βίας εις έκείνας, είς τάς δποίας έφαίνετο 
αύτώ άναγκαϊον νά έπιβάλλη τάς συνεισφοράς. Διά τήν έξουσίαν 
ταύτην έδύνατο νά διατάττη ώστε αί πόλεις νά υφίστανται τάς δα
πανάς τών έν αύταις Σχολών. "Εχουσι λοιπόν δίκαιον οί ιστορικοί οί 
λέγοντες περί τού Άντωνίνου, τοϋ Αλεξάνδρου Σεβήρου και άλλων δτι 
διέταξαν μισθούς τών διδασκάλων, salaria instituit, salaria detulil. 
"Εδει μόνον νά προσθέσωσιν οτι δ μισθός ούτος δέν παρείχετο ύπό τών 
Ίδιων ηγεμόνων, ά λ λ ' ύπό τών πόλεων, ή δέ γενναιότης έ*είνων δέν 
έδαπώνα ουδέν. Έάν δέ βλέπωμεν, δτι ή ύπόμνησις αυτη αναφαίνεται 
ύπό διαφόρους κατά διαδοχήν αυτοκράτορας, τούτο αποδεικνύει δτι α ί 
πόλεις δέν άπέτιον εκουσίως τόν φόρον και συχνά έπειράθησαν νάπαλ-
λαγώσι τοϋ βάρους, εις δ υπεβλήθησαν χωρίς νά έρωτηθώσιν. 
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Ούτως εν τισί μέν τών πόλεων τών σπουδαίων ύπήρχον όλίγαΐ τινές 
έ'δραι μισθοδοτούμεναι ύπό τοϋ Κράτους, Ιν πάσαις δέ ταΐς άλλαις, τ . 
ε. καθ'δλον σχεδόν τό Κράτος ύπήρχον Οχολαί διατηρούμεναι δαπά-
ναις τών κοινοτήτων. Τοιαύτη ήτο ή διάταξις, ύφ ' ήν διετηρήθη ή 
έκπαίδευσις μέχρι τοϋ Ε' αιώνος. Δέν γιγνώσκω δέ διατί ήγειραν περί 
τούτου αμφιβολίας, έν ω πάντα τά έγγραφα έπιβεβαιοϋσι τούτο. Ό Λι -
βάνιος έν τώ λόγω υπέρ τών ρητόρων τής Αντιοχείας βέβαιοι δτι δέν 
ειχον άλλον ώρισμένον μισθόν ή τόν ύπό τών πόλεων διδόμενον αύτοϊς. 
"Οτε Κώνστας ό Χλωρός διώρισε τόν γραμματέα του Εύμένην διευ-
θυντήν τής μεγάλης Σχολής Αύγουστοδούνου (Autun), παρεχώρησεν 
αύτώ μισθόν ουχί εύκαταφρόνητον, δστις θά Ιλαμβάνετο Ικ τών προ
σόδων τής πόλεως : ex viribus hujus reibublicae. To παράδειγμα 
τούτο δεικνύει ήμϊν, δτι ό αυτοκράτωρ δέν έκωλύετο παντάπασι νά 
έπεμβαίνη εις τά τής διδασκαλίας καί δυνάμεθα νά είπωμεν, δτι τότε 
ήδη αί Σχολαί ύπήγοντο μέχρι τινός ε'ις τήν κεντρικήν έξουσίαν. 'Αλλ ' Ι -
πειδή αύται διετηρούντο ύπό τών πόλεων, αϊτινες παρεΐχον τάς δαπα
νάς των , κατ 'ανάγκην αί Σχολαί αύται εις τά όμματα τών ανθρώ
πων ειχον χαρακτήρα δημοτικόν. Τούθ' δπερ ό Αύσώνιος κυριολεκτικώς 
λέγει, άνακαλών τά τριάκοντα ετη, τά δποία διήλθεν έν Βορδιγά-
λοις διδάσκων τήν γραμματικήν καί τήν ρητορικήν. Ιδού ή φράσις τού 
Αύσωνίου· exegi municipalem operant, (εισέπραξα τόν μισθόν.τής 
πόλεως). Διά τούτο οί Καθηγηταί δέν εθεωρούντο ώς υπάλληλοι τού 
Κράτους. 'Εν τοϊς λόγοις τών ρητόρων τής Γαλλίας τού-Δ' αιώνος λέ 
γεται πολλάκις δτι εινε άπλοΐ Ίδιώται, privati καί τό ύπούργημά των 
ονομάζεται Ίδιωτικόν, privatum ministerium. 

Ά λ λ ά τής δημοτικής ταύτης διδασκαλίας δ αυτοκράτωρ, ώς είδο-
μεν, είχε τήν -έξουσίαν καί ήτο φυσικόν δτι ή εξουσία του σύν τω χρόνω 
προϊόντι έγίγνετο έπαισθητοτέρα. Όσάκις αί καταχρήσεις ύπερέβαινον 
τά δρια, ήναγκάζετο νά παρεμβαίνη - ήτο ανάγκη νά σωφρονίζη τάς 
πόλεις δσαι ήρνούντο νά καταβάλλωσι τάς άπαιτουμένας δαπανάς 
υπέρ τών Σχολών. Ή κατάστασις τών Καθηγητών έν πολλαϊς τών 
πόλεων ήτο αξιοθρήνητος. Ό Λιβάνιος λέγει περί τών έν Αντ ιό 
χεια Καθηγητών, δτι δέν εχουσιν οίκημα καί ζώσιν έν πανδοχείοις, 
ώς διορθωταί υποδημάτων. 'Ενεχυριάζουσι τά κοσμήματα τών γ υ 
ναικών των διά νά ζώσιν δταν βλέπωσι τόν άρτοποιόν διερχόμε-
νρν, τολμώσι νά τρέχωσιν οπίσω αυτού, διότι πεινώσι, καί αναγ
κάζονται νά φεύγωσιν αυτόν, διότι όφείλουσιν αύτώ χρήματα. Τής 
άθλιότητος αυτών ταύτης αιτία «ίν« ή τών πόλεων αμέλεια ή ή 
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κακή πίστις αυτών, διότι δέν έκτελοϋσι τάς δποίας άνέλαβον υπο
χρεώσεις. Ό Αιβάνιος μέμφεται αΰτάς, διότι* δίδουσιν ε'ις τούς Κα-
θηγητάς ελάχιστα καί ουδέποτε προθυμοποιούνται νά άποτίσωσιν αύτοΐς 
τόν μισθόν. « Ά λ λ ά , θά εϊπη τις, δέν εχουσι τόν μισθόν, δν ετησίως 
λαμβάνουσιν ; Ετησ ίως ; Ουχί. Διότι άλλοτε μέν τόν λαμβάνουσι καί 
άλλοτε δέν τόν λαμβάνουσιν. Άναγκάζουσιν αυτούς νά περιμένωσι καί 
ουδέποτε δίδουσιν αύτοίς τόν μισθόν όλόκληρον». Πρέπει νάποδώσωμεν 
δικαιοσύνην εις τούς αυτοκράτορας τοϋ Δ' αιώνος, οϊτινες συγκινηθέν-
τες έκ τής άθλιας καταστάσεως τών Καθηγητών, έπειράθησαν νά βελ-
τιώσωσι τήν θέσιν των . Ό Κωνταντΐνος διά νόμου διέταξε νά π λ η 
ρώνονται εις τό έξης τακτικώτερον : Mercedes eorum et solaria 
reddi praecipimus. Ό μαθητής τοϋ Αύσωνίου Γρατιανός χωρεί έτι 
περαιτέρω - διακηρύττει δτι δέν ανέχεται πλέον νάφίηται ή μισθοδοσία 
τών Καθηγητών είς τήν Ίδιοτροπίαν τών πόλεων καί διατάσσει, ίνα 
έκαστη αυτών κατά τήν άξίαν της μισθοδοτή τούς γραμματικούς καί 
τούς ρήτορας. Θά .έλέγομεν σήμερον, δτι αναγράφει τούς μισθούς των 
έν τώ δημοτικώ προϋπολογισμώ μεταξύ τών υποχρεωτικών δαπανών. 

Πάντα τά ύπό τών αυτοκρατόρων λαμβανόμενα μέτρα υπέρ τής προό
δου, τών Σχολών δεικνύουσιν ένθεν μέν τό ενδιαφέρον, δπερ υπέρ αυτών 
έ'χουσιν, ένθεν δέ τήν έπιθυμίαν νά ύποβάλλωσιν αΰτάς, καθ'δσον δύ
νανται , ύπό τήν άμεσον αυτών προστασίαν. Τούτο δέ εξάγεται έκ τής 
Ικλογής τών Καθηγητών. Μέχρι τού Δ' αιώνος επεκράτησε μεγάλη αυ
θαιρεσία καί άβεβαιότης έν τώ τρόπω τής εκλογής τών Καθηγητών. 
Περί τών ύπό τών αυτοκρατόρων ίδρυθεισών καί δαπάναις αυτών δ ια
τηρουμένων εδρών δέν έδύνατο νά ύπάρχη αμφιβολία: ειχον προφανώς 
τό δικαίωμα τοϋ ύποδεικνύειν τούς μέλλοντας νά κατέχωσιν αΰτάς καί 
τό δικαίωμα τούτο έξήσκουν κατά διαφόρους τρόπους. Συνέβαινε νάπεκ-
δύωνται καί νά παραδίδωσιν αυτό εις ανθρώπους τής εμπιστοσύνης τ ω ν 
ού'τως δ Μάρκος Αυρήλιος έπεφόρτισε τόν-άρχαΐόν του διδάσκαλον, 
Ήρώδην τόν Άττικόν, νά φροντίζη περί τών έν Αθήναις φιλοσοφικών 
εδρών, τάς δποίας αυτός ειχεν ίδρυση. Ή εκλογή ενίοτε άφίετο είς 
έπιτροπείαν ανδρών λογίων, οΐτινες προσεκάλουν τούς υποψηφίους καί 
έπρότεινον αΰτοίς νά πραγματευθώσι θέμα τ ι , δπερ έγένετο αφορμή 
αληθών διαγωνισμών. Πολλάκις δέ καί αυτός δ αυτοκράτωρ διώ-
ριζε τούς Καθηγητάς - δ φιλόστρατος αναφέρει, δτι οί σοφισταί τών 
Αθηνών, οίτινες Ιφρόντιζον «νά κάθν ι ν τα ι έπ\ τοΰ θρόνου», ώς 
έ'λεγον, έπορεύοντο ε'ις Ρώμην καί δτι έπί τοϋ Σεβήρου καί τοϋ Καρα-
κάλλα, επειδή έγίγνωσκον τήν δύναμιν τής Ιουλίας, έπειρώντο νά 
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είσδύσωσιν είς τους γεωμέτρας- και τούς φιλοσόφους, ύ φ ' ώ ν ή "Ιουλία 
ήθελε νά περιστοιχίζεται. Τή προστασία τής σοφής ήγεμόνίδος ήσαν 
βέβαιοι δτί θά ύπερίσχυον τών αντ ιπάλων. Τούς δέ ύπό τών πόλεων 
μισθοδοτουμένους Καθηγητάς δκόριζον φυσικω τ φ λόγω αύται αί πόλεις. 
Είνε δέ πολύ πιθανόν, δτι οί βουλευταί αυτών συνεβουλεύοντο τούς 
ικανούς νά κρίνωσιν, άλλ ' ή εκλογή άνήκεν είς αΰτάς. Και έχρειώζετο 
μέν, κατά τήν έπίσημον έ'κφρασιν, ό καθηγητής νά έγκριθή δ ι ' αποφά
σεως τού συμβουλίου, decreto ordinis probatus και έάν δέν έξεπλήρου 
τάς οποίας ελαβεν ύποχρεώτεις, το έκλέξαν αυτόν συμβούλιον έδύνατο 
νά τον παύση· άλλ ' ενταύθα βλέπομεν δτι ενωρίς παρενέβαινεν ή αυ
τοκρατορική ισχύς· ύπο το πρόσχημα δτι οί δημόσιοι υπάλληλοι μορ-
φοΰνται έν ταϊς Σχολαΐς και πρός τό γενικόν συμφέρον πρέπει νά έκ-
παιδεύωνται καλώς, b αυτοκράτωρ νομίζει δτι επιτρέπεται αύτώ νά 
έκλέγη τούς διδασκάλους. Τό δικαίωμα τούτο ουδείς διαμφισβητεϊ αύτώ 
και δτε ό Εύμένης εκλήθη ύπό Κώνσταντος τού Χλωρού νά διευθύνη 
τήν Σχολήν τού Αύγουστοδούνου, οί κάτοικοι ηύχαρίστησαν τόν ηγε
μόνα έπί τή μερίμνη, ήν έδείκνυεν υπέρ αυτών ά λ λ ' ή έπέμβασις αυτη 
τοϋ άύτοκράτορος ήτο σπανία· διότι αί πόλεις έξέλεγον σχεδόν πάν 
τοτε τούς διδασκάλους τών Σχολών των , ό δέ ήγεμών ένησχολεϊτο είς 
τούτο κ α τ ' έξαίρεσιν. Πρώτος ό Ιουλιανός έκανόνισεν οριστικώς τό ζή
τημα τούτο, διότι είχε μέγα διαφέρον νά τό πράξη. Διά διατάγματος 
περιβόητου άπηγόρευε τοις Χριστιανοΐς νά διδάσκωσιν έν ταϊς δημο-
σίαις Σχολαΐς - κατά τον θεολόγον Γρηγόριον, απέκλεισαν αυτούς τής 
παιδείας ώς κλέπτας τών ξένων κτημάτων. Ά λ λ ά πολλαί πόλεις ήσαν 
εύνοϊκαί τώ Χριστιανισμώ και δπως τό διάταγμα έκτελεσθή, έχρειά-
ζετο νά έπιβλέπωσιν εις τήν ύπ'αύτών έκλογήν. *Ωρισε λοιπόν διά νό
μου τώ 362, επειδή δέν έδύνατο νά ένασχολήται περί πάντα , οί Κα
θηγητά! νά διορίζωνται ύπό τών φρατριών, δπερ, ώς ε'ίδομεν, συνήθως 
έγίγνετο' άλλά προσέθετο, δπερ ήτο νέον, ή εκλογή τών φρατριών νά 
ύποβάλληται ε'ις τόν αυτοκράτορα, «δπως, ώς έ'λεγεν, ή έπικύρωσίς του 
δίδη μείζονα Ίσχύν εις τήν έκλογήν τής πόλεως». Δέν βλέπομεν δε 
&ν. έν τή μετά τόν θάνατον τού "Ιουλιανού αντιπράξει ο νόμος ούτος 
άνέκλήθη και δυνάμεθα νά πιστεύσωμεν δτι b αυτοκράτωρ έκτοτε με-
τέσχεν επισήμως και κανονικώς τού διορισμού πάντων τών Καθηγητών 
τού Κράτους. 

Ή τελευταία πρόοδος έν τή πορείικ ταύτη συνετελέσθη τω 425 έπί 
Θεοδοσίου τοϋ Β' διά τής ιδρύσεως τής έν Κωνσταντινουπόλει Σχολής. 
Ή 2χρλή αυτη ίδρύθη έν τώ Καπιτωλίω τής αυτοκρατορικής πόλεως 
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ύπό τάς τρεις βορείους στοάς, αί'τινες περιεϊχον ευρείας' εξέδρας και τήν, 
οποίαν έπεξέτεινεν .έτι άγοράσας τάς πλησίον οικίας. Ό αριθμός τών 
αιθουσών έπολλαπλασιάσθη και ήσαν μακράν αλλήλων, δπως μηδέν 
μ-άθημα ταράττηται έκ τού θορύβου τών μαθητών έν τή πλησίον π α -
ραδόσει. Οί Καθηγητά! ήσαν τριάκοντα και εΐς· τρεις ρήτορες και δέκα 
γραμματικοί Λατίνοι, πέντε ρήτορες και δέκα γραμματικοί" "Ελληνες, 
εις φιλόσοφος και δύο νομοδιδάσκαλοι. 

Ούτως ίδρύθη Σχολή, ήν δυνάμεθα νά όνομώσωμεν τό Πανεπιστή-
μιον τής Κωνσταντινουπόλεως. Τώρα ή αυτοκρατορική θέλησις εσχε 
τήν πρωτοβουλίαν τής συστάσεως τοϋ Πανεπιστημίου. Ό νόμος δέν λέ
γει τις θά δαπάνη, ά λ λ ' είνε πολύ πιθανόν, δτι αί δαπάναι ελαμβά
νοντο έκ τοϋ δημοσίου θησαυρού- δ,τι δέ είνε βέβαιον είνε δτι οΐ Κα
θηγητά! εθεωρούντο ώς υπάλληλοι και δ αυτοκράτωρ αποφασίζει, ϊ να , 
μετά εικοσαετή εύδόκιμον και άμεμπτον ύπηρεσίαν, λαμβάνωσιν άμα 
τή αποχωρήσει των τό αξίωμα τοϋ κόμητος τής πρώτης τάξεως- και 
κατατάσσωνται είς τή>ν τάξιν τών ex-vicarii. Ή έκπαίδευσις τοϋ 
Κράτους συνεστάθη, και τό περιεργον είνε δτι καθ" ήν ήμέραν ήρξατο 
υφισταμένη, εσχε τό μονοπώλιον. 'Ενώ δέ ό νόμος απαγορεύει τοις κα-
θηγηταϊς τού Πανεπιστημίου νά διδάσκωσιν έκτος τοϋ Πανεπιστημίου, 
απαγορεύει τοις άλλοις νά έ'χωσι δημόσια σχολεία και δέν κωλύει αυ
τούς νά διδάσκωσιν έν ταϊς οίκογενείαις: intra privates parietes. 
Έάν δμως συνοδεύωνται έ'ξω ύπό τών μαθητών των , έάν συνάγωσιν 
αυτούς έν ίδί<κ οΐκίςε, θά τιμωρώνται αυστηρότατα και θά έκδιώκωνται 
τής πόλεως. 

Καίτοι δ νόμος υπεγράφη ύπό Ούαλεντινιανοϋ τοϋ Γ' και ύπό τοϋ 
Θεοδοσίου, δέν γιγνώσκομεν έάν δέν έσχε τόν άντίκτυπον έν τώ Δυ-
τ ικφ Κράτει, δπερ τότε ήγωνίζετο πρός τούς βαρβάρους. Όσον άφορ^ 
τό Πανεπιστήμιον τής Κωνσταντινουπόλεως, ανήκει είς τούς περί το 
Βυζαντινόν κράτος ασχολούμενους νά μάθωσι ποία ύπήρξεν ή τύχη τον; 
και τ ί συνέβη μετά ταύτα έν τ φ εργω Θεοδοσίου τοϋ Β' . 

IB' 
'Εφθάσαμεν εις τήν πλήρη διοργάνωσιν τής δημοσίας εκπαιδεύσεως 

περί τά τέλη τοϋ Κράτους· ας επιστρέψωμεν ήδη είς τήν προηγηθει-
σαν έποχήν. 'Άς πειραθώμεν νά λάβωμεν γνώσιν τινα ρωμαϊκού σχο
λείου κατά τόν Γ' και Δ' αιώνα μετά Χριστόν, άς μάθωμεν τ ί έγί-
γνετο, πώς έ'ζων και, έάν είνε ήμϊν δυνατόν, νά γνωρισθώμεν μετά τών 
διδασκάλων κα! τών μαθητών. Έ φ ' δ^ων τούτων τών ζητημάτων οί 
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αρχαίοι συγγραφείς δέν ίκανοποιοϋσι μέν δυστυχώς τήν ήμετέραν περιερ-
γ ίαν , παρέχουσιν όμως ήμϊν πληροφορίας τινάς, τάς οποίας είνε ώφέ-
λιμον νά συλλέξωμεν. 

Τοτε, ώς σήμερον, σχολεϊον τ ι είχεν αριθμόν τινα Καθηγητών συνη-
νωμένων έν κοινω τόπω διά τήν διδασκαλίαν τής νεολαίας καί ό σύλ
λογος ούτος* δέν ήτο δυνατόν νά μή έ'χη τόν προιστάμενόν του. Επειδή 
οί Ρωμαίοι ειχον πολύν τόν σεβασμόν εις τήν τάξιν καί τήν εύπεί-
θειαν, έξ ανάγκης τά ιδρύματα ταύτα θά ειχον διεύθυνσιν. Εινε τω 
δντι ζήτημ.α, τίς ήτο δ πρώτος τών διδασκάλων, summus doctor, 
τής Σχολής τού Αύγουστοδούνου' φαίνεται βεβαίως δτι είχε τήν άνω-^ 
τάτην έποπτείαν έπί τών ά λ λ ω ν εινε πρόσωπον σπουδαϊον, λαμβάνον 
μεγαλήτερον μισθόν καί τό δποϊον ό αυτοκράτωρ δ ϊδιος φροντίζει νά 
έκλέγη. Είνε πιθανόν δτι ήτο Καθηγητής έν τή Σχολή, ήν συγχρόνως 
διηύθυνε καί ή θέσις του θά ήτο σχεδόν δμοία πρός τήν τών κοσμη
τόρων τών ημετέρων Πανεπιστημιακών Σχολών. Ταύτα μόνον γ ιγνώ-
σκομεν περί τούτου. » 

Εϊδο μεν δτι ή Σχολή τής Κωνσταντινουπόλεως, ή σπουδαιότατη 
τού Κράτους, είχε τριάκοντα καί ένα Καθηγητάς, είκοσι γραμματικούς, 
οκτώ ρήτορας, δύο νομομαθείς καί έ'να φιλόσοφον. Ό κατάλογος ούτος 
παραβαλλόμενος πρός τά σημερινά πανεπιστήμια φαίνεται ατελέστα
τος. Χωρίς νά δμιλήσωμεν περί τής ιατρικής, ήτις έδιδάσκετο τότε 
κατά ϊδιον τρόπον, εκπληττόμεθα βλέποντες δτι αί θετικαί έπιστήμαι 
δέν εύδοκιμοϋσιν αύται δέν έδιδάσκοντο ύπό διδασκάλων ειδικών δ 
γραμματικός θά μετέδιδε μέν γνώσεις τινάς αυτών, ά λ λ ' είχε τόσα 
άλλα νά έκτελή, ώστε δέν έδύνατο νά εύρίσκη τόν καιρόν νά έμβα-
θύνη ε'ις αύτάς. Παρά τά κενά ταύτα , τά δποϊα έκπλήττουσιν ημάς, 
είμεθα βέβαιοι δτι έν Κωνσταντινουπόλει ή διδασκαλία θά ήτο εκτενε
στέρα καί ποικιλότερα ή άλλαχού. Διότι πρώτον έν ταϊς άλλαις Σχο-
λαϊς δέν άπαντώμεν πλέον νομομαθείς. Τό δίκαιον, ή ρωμαϊκή αύτη 
επιστήμη, ειχε διδασκάλους μόνον έν ταϊς δύο πρωτευούσαις τοϋ Κρά
τους καί έν τή σχολή τής Βηρυτού, ήτις φαίνεται δτι περί αυτό ένη-
σχολεΐτο ίδια. Ή φιλοσοφία έδιδάσκετο τότε σπουδαίως μόνον Ιν "Αθή
ναις. Δυνάμεθα δέ νά εϊπωμεν δτι ή φιλοσοφία δέν έδυνήθη νά κατα
νίκηση τήν άπέχθειαν τήν δποίαν οί Ρωμαίοι έδειξαν πρός αυτήν ευθύς 
άπ' αρχής καί παρά τούς αγώνας τού Κικέρωνος καί τών άλλων ουδέ
ποτε είσήλθεν εις τόν κανονικόν κύκλον τών σπουδών. Ή φιλοσοφία εινε 
επιστήμη συμπληρωτική, είς ήν αρέσκονται μέν τίνες περίεργοι, τό δέ 
πλήθος ενωρίς άπέφυγεν. • Ούτω βλέπομεν δτι έπί τών 'Αντωνίνων, ά φ ' 
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ών αυτή εκπέμπει έ'τι τόσην λάμψιν, οί αυτοκράτορες διστάζουσι νά 
περιλάβωσι τούς φιλοσόφους εις τούς έξαιρεθέντας τών δημοσίων φόρων. 
Διότι διϊσχυρίζονται πρώτον μέν, δτι είνε τόσον ολίγοι, ώστε είνε ανω
φελές νά περιλάβωσι καί αυτούς, έπειτα επειδή επαγγέλλονται τήν πε -
ριφρόνησιν τοϋ πλούτου, δέν πρέπει νά πλουτίζωσιν αυτούς πολύ. Πρό-
φασις αστεία, επιτρέπουσα ε'ις τόν νομοθέτην νά στερή αύτοϊς τά προ
νόμια, τά δποϊα παραχωρεί εις τούς άλλους διδασκάλους τής νεολαίας. 
'Από τού Β' αιώνος ή πρός τήν φιλοσοφίαν ύπόληψις εξακολουθεί έλατ-
τουμένη. Ό θρίαμβος τοΰ Χριστιανισμού επιφέρει κατ'αύτής τον τε-
λευταΐον κτύπον, ό δέ ιερός Αυγουστίνος λέγει δτι έπί τών ήμερων του 
οΰδαμ-οΰ αυτή διδάσκεται. Εις τά συνήθη λοιπόν σχολεία μόνον γραμ
ματικοί και ρήτορες ύπάρχουσιν. 

Μόνον γραμμ,ατικοί καί ρήτορες συνεκρότουν τήν Σχολήν τών Βορ-
διγάλων (Bordeaux), ήν γιγνώσκομεν άκριβέστερον ή άλλας έ'νεκα 
τού Αύσωνίου, δστις πολλά περί αυτής λέγει· διότι υπήρξε μαθητής 
καί έπειτα επί τριάκοντα έτη διδάσκαλος αυτής. Περί τά τέλη τού 
βίου του ήρέσκετο, ώς αρέσκονται πάντες οί γέροντες, νά έπανέρχηται 
ε'ις τάς αναμνήσεις τής νεότητας του καί επειδή ήτο στιχουργός άμεμ-
πτος, έχαιρε διηγούμενος αύτάς έμμέτρως. Ήμέραν τινά τώ έπήλθεν ή. 
σκέψις νά εξύμνηση τήν μνήμην τών αποθανόντων συγγενών του και νά 
σύνθεση ποίημα, δπερ έκάλεσε parentalia, είδος νεκρολογίας, έν η δέν 
έλησμόνησε καί τούς μάλλον απομεμακρυσμένους εξαδέλφους. "Αλλοτε 
πάλιν εξύμνησε τούς αρχαίους του Καθηγητάς, ους απαριθμεί πάντας 
άλληλοδιάδόχως καί άφιεροΐ είς εκαστον αυτών ποίημα κατά τό μάλ
λον ή ήττον μακρόν, κατά τήν άξίαν καί τήν φήμην αυτών. Ή έπι-
σκόπησις αύτη θά έφαίνετο ήμϊν μονότονος, έάν μή παρεϊχεν ήμϊν λ ε 
πτομέρειας περί τού προσωπικού τών σχολείων τοϋ Δ' αιώνος, δπερ ζ η -
τοϋμεν νά γνωρίσωμεν. 

Βλέπομεν έν τοϊς ανωτέρω ποιήμασιν έν πρώτοις τον χαρακτήρα 
τών "Ελλήνων καί Λατίνων γραμματικών, διότι αί δύο κλασικαί 
γλώσσαι διετέλουν ούσαι ή βάσις τής επισήμου εκπαιδεύσεως. Είνε δμως 
φανερόν, δτι έν ταΐς δυτικαϊς χώραις ή σπουδή τής ελληνικής γλώσ
σης άρχεται μή ούσα πλέον έν άκμή. Καί δ Αΰσώνιος, καίτοι εξυμνεί 
τήν ικανότητα τών Ελλήνων γραμματικών, αιτιάται εαυτόν δτι 
ολίγον ώφελήθη έκ τής διδασκαλίας αυτών. Προστίθησι δέ δτι τό αυτό 
συνέβαινε καί έν τοις άλλοις σχολείοις και τό αποτέλεσμα τής διδα
σκαλίας ταύτης δέν ήτο μ,έγα. Τό αυτό ήτο καί έν "Αφρική, ενθα έπί 
τού Τερτυλλιανού καί τού 'Απουληΐου οί λόγιοι ώμίλουν επίσης εύκό-
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λως τήν Έλληνικήν, ώς και τήν Λατινικήν. Ό ιερός Αυγουστίνος, 
όστις, καίτοι έμαθε τόσα, ομολογεί δτι ή Ελληνική έπροξένει Ιν τή 
νεότητι αύτοϋ μεγάλην δυσαρέσκειαν και εινε ευκολον νά έννοήσωμεν 
έκ τών συγγραμμάτων αΰτοϋ δτι δέν ήπίστατο αυτήν καλώς. Ού'τω 
δέ συνεπληροϋτο ολίγον κ α τ ' ολίγον ό οριστικός χωρισμός τής Ανατο 
λής και τής Δύσεως. Οί Λατίνοι γραμμ,ατικοί τουναντίον έτιμώντο 
πάρα πολύ. Πάντες οί μαθηταί διήρχοντο διά τών χειρών των και έμ,ε-
νον επί πολύ εις τάς τάξεις των . 

Εντεύθεν ενίοτε έπλούτουν. Και όμως έν τή κοινή γνώμη εθεω
ρούντο πολύ κατώτεροι τών ρητόρων. Έν τφ ποιήματι τού Αύσω-
νίου οί ρήτορες παρίστανται ήμϊν ώς άνδρες εξέχοντες, ους ό αυτοκρά
τωρ λαμβάνει έκ τών εδρών των, δπως προσάρτηση αυτούς εις εαυτόν 
ώς γραμματείς τού Κράτους ή διορίση αυτούς κυβερνήτας επαρχιών 
και υπάρχους τής αυλής. Οί μή ανυψούμενοι είς τοιαύτα αξιώματα 
και μή έγΛαταλείποντες τήν Σχολήν έχουσα ούχ ήττον έν τή πόλει, 
έν η διδάσκουσι, θέσιν λαμπράν, διότι πλουτούσιν έκ τών γάμων, νυμ
φεύονται «γυναίκας ευγενείς και πολυφέρνους». Είς τήν οίκίαν αυτών 
φοιτά ή αριστοκρατία· ή τράπεζα των απολαύει φήμης και προσέρ
χονται έκεΐσε ουχί τόσον ένεκα τών δαπανών τοϋ οίκοδεσπότου, δσον 
ένεκα τοϋ τέρποντος πνεύματος αυτών και ένεκα τοϋ θέλγητρου τής 
δηκτικής συναναστοφής. 

Οπως έννοήσωμεν πώς οί Καθηγηταί έγίγνοντο ενίοτε πλούσιοι, 
ανάγκη νά άναμνησθώμεν δτι ή μισθοδοσία των έδύνατο νά αύξάνηται 
π : λ υ . Ό μισθός των συνίστατο έκ τού μισθού τού κράτους ή τών πό
λεων και έκ τών διδάκτρων τών μαθητών, τ . I. έκ μισθού ώρισμένου 
και έκ τυχηροϋ. Τό κράτος έν ταΐς σπανίαις έδραις τάς όποιας ειχε 
προίκιση, ήτο αρκετά γενναϊον αί δέ πόλεις, ώς εϊδομεν, δέν έφιλο-
τ.μούντο νά μισθοδοτώσι καλώς τούς διδασκάλους των και νά πληρώ-
νωσιν αυτούς τακτικώς. Ό πλούτος, οσάκις κατώρθωνον νά πλουτώσα, 
προήρχετο κυρίως έκ τών μαθητών των . Διά τοϋτο είργάζοντο νά προσ-
ελ^ύωσιν δσον τό δυνατόν πλείστους μαθητάς ε'ις τά σχολειά των . 
-Εντεύθεν ή πρός αλλήλους βιαία πάλη , αί εμπαθείς άντιζηλίαι , ό 
φλογερός ζήλος νά γείνωσι γνωστοί και ή χρήσις μέτρων πολύ παρα
δόξων, δπως διασπείρωσι τήν φήμην των . Έπί τού Αύλου Γελλίου οί 
γραμματικοί και οί ρήτορες τής Ρώμης έφοίτων εις τά βιβλιοπωλεία, 
εν οΐς έδίδετο αύτοϊς ή ευκαιρία νάναπτύξωσι τήν έπιστήμην των και 
νά έπιδεικνύωνται διά λόγων ωραίων ό οικογενειάρχης, όσ-πς δέν έπί-
στευε τήν φήμην και ήθελεν Q ίδιος νά έκλέξη τόν διδάσκαλον τφν 
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τέκνων του, μετέβαινε νά τούς άκούη και έξέλεγε τόν άριστα ομιλούντα. 
Έν Ελλάδ ι , ένθα οί Καθηγηταί άφθονούσιν, ό άγων υπέρ τής κατα
κτήσεως τών μαθητών είνε φυσικώς ζωηρότερος και δυσχερέστερος. Συ
νήθως ό γραμματικός συνεννοείται1 μετά τοϋ παιδαγωγού, μετά τοϋ 
δούλου δηλ. δστις εινε επιφορτισμένος νά έπαγρυπνή έν τή οικία έπί 
τής εργασίας τού τέκνου· τόν παιδαγωγόν διαφθείρει διά δώρων, δίδει 
αύτώ χρήματα και ό παιδαγωγός συνιστδέ είς τόν πατέρα τόν πλειο-
δοτήσαντα γραμματικόν. Έν "Αθήναις συμβαίνουσι χειρότερα. Ό τ α ν 
ό μαθητής άποβιβάζηται εις Πειραιά, συναντά: πρώτον τούς οπαδούς 
έκαστης φιλοσοφικής Σχολής προσπαθοϋντας νά πείσωσιν αυτόν υπέρ 
τής Σχολής των , ώς εύρίσκομεν σήμερον τούς υπαλλήλους τών ξενοδο
χείων συνιστάντας τό ξενοδοχεϊον τών κυρίων των . Και δταν έκλέξη 
τήν Σχολήν, δέν τελειώνει τό π ά ν διότι οί Καθηγηταί εργάζονται διά 
παντός μέσου νάποσπώσι τούς μαθητάς τών άλλων. Κατά τον Φιλο-
στρατον, ύπήρχον Καθηγηταί δίδοντες καλά γεύματα, έν οίς υπηρετούν 
ώραΐαι μικραί ύπηρέτριαι, ί'να συλλαμβάνωσι τούς νέους εις τά δίκτυα 
των . Και αυτός ό Λιβάνιος, ό χρηστός Λιβάνιος, δέν άπηξίου νά μετα-
χειρίζηται ενίοτε αθώους επαίνους (ρεκλάμας). Παρεκάλει τούς άρχον
τας, δσοι ήθελον τό καλόν του, οσάκις ήκουον ομιλούντα τινα τών μα
θητών του και τό κοινόν έφαίνετο εύχαριστημένον, νά έρωτώσι: «πού 
αρά γε,ό νέος αυτός έσπούδασε». Διά τού τρόπου τούτου ή Σχολή τοϋ 
Λιβανίου έδύνατο νά διαφημισθή - έκτος τούτου ό Λιβάνιος έβασίζετο 
έ'τι μάλλον υπέρ τής επιτυχίας τής Σχολής του έπί τής εαυτού ικανό
τητος και είχε δίκαιον διότι καθ ' ήν ήμέραν έκαμεν έναρξιν τών μα
θημάτων του έν τή Σχολή του είχε δώδεκα μόνον άκροατάς, μετά δέ 
τάς πρώτας του δημηγορίας, έγένοντο πεντήκοντα και μετ ' ολίγον, ώς 
λέγει, ή φήμη του υπήρξε τόσον μεγάλη, ώστε έψαλλον τά προοίμια 
του έν ταΐς όδοΐς. Τό δυστύχημα είνε, δτι, ' δταν άποκτήσωσι τήν φή
μην και τόν πλοϋτον έκ τών μαθητών, φέρονται πρός αυτούς πολύ χα -
λαρώς και άμελούσι τής χρηστότητος αυτών. Καθώς έσχον μεγάλας 
δυσκολίας νά προσελκύσωσι μαθητάς, εινε έτοιμοι νά ποιώσιν αύτοϊς 
πολλάς υποχωρήσεις, δπως τούς συγκρατώσι. Δέν τολμώσι πλέον νά 
έπιπλήττωσι τούς μαθητάς έκ φόβου μήπως ζητήσωσιν άλλους Καθη
γητάς επιεικέστερους. Οί δροι έπί τέλους αναστρέφονται και οί μαθη-> 
ταί μετ ' ολίγον γίνονται διδάσκαλοι. Ό σοφός Φαβωρΐνος δυσηρε-
στειτο διά Τ άς τάπεινωτικάς ταύτας υποχωρήσεις· «βλέπομεν, λέγει, 
Καθηγητάς, οϊτινες διδάσκουσι τούς πλουσίους νέους, χωρίς νά προσκα
λώντας Καθήμενοι προ τής θύρας, περιμένουσιν ήσύχως νά συνέλθωσιγ 
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έκ τού πολλού οίνου, δν τή προτεραία^ έπιον έν τοις συμποσίοις». 
Μεταβαίνομεν ήδη είς τούς μαθητάς. Ύπήρχον Ιν τή άρχαιότητι 

ώς καί νύν δύο κλάσεις λίαν διάφοροι, ή κλάσις τών χρηστών μαθη
τών και ή τών κακών. Οί χρηστοί μαθηταί εινε είς ήμ8ς γνωστοί έκ 
τίνων διηγήσεων τού Αΰλου Γελλίου. Ό έξοχος ούτος άνήρ, καίτοι κα -
τώρθωσε νά περιβληθή πολιτικά αξιώματα, υπήρξε πάντοτε έκ τών 
χρηστών καί επιμελών εκείνων μαθητών, οϊτινες επαναλαμβάνουσι 
καθ' δλον τον βίον των μετ ' ακριβείας τό διδαχθέν μάθημα. Όμιλεϊ 
περί τών Καθηγητών του μετά τρυφερότητος· ό ευτυχής αυτού χρόνος 
ύπήρξεν ό χρόνος τών σπουδών καί ή άνάμνησις αυτού τόν επαναφέρει 
πάντοτε είς τό σχολεϊον δτε δέ ήτο έκεΐ, άνήκεν είς τούς λαμπρούς 
εκείνους μαθητάς, οΐτινες προσεκολλώντο ίδιαίτατα πρός τόν διδάσκα-
λόν των καί δέν έγκατελίμπχνον πλέον αυτόν. Μετά τό τέλος τού μα 
θήματος, έν φ oi άλλοι άνεχώρουν, αυτοί έ'μενον. Είνε σπάνιον. δ δ ι 
δάσκαλος νά έχη δωμάτιον ίδιαίτερον, είς δ νάποσύρηται, δταν κλείη 
τό σχολεϊον. Συνήθως εινε άγαμος. ( Ό Λιβάνιος έλεγεν είς ένα τών 
θαυμαστών του, δστις ήλθε νά τ φ προσφέρη τήν θυγατέρα του, δτι δέν 
ήθελε νά νυμφευθή, διότι ένυμφεύθη τήν ρητορείαν). Οί μαθηταί του 
λοιπόν εινε ή οικογένεια του. Διά τούτο ζή μετ'αΰτών οίκειότατα -

παρακάθηνται είς τά δείπνα, τόν συνοδεύουσιν εις τούς περιπάτους καί 
τόν άκολουθοϋσι και είς τό προσκέφαλον ασθενούς φίλου. Ό βίος, δν 
διάγουσι μετ ' αυτού, φαίνεται ήμϊν πολύ σοβαρός καί μάλιστα ολίγον 
ανιαρός· ουδεμία στιγμή τής ημέρας παρέρχεται άνευ σπουδαίων ενα
σχολήσεων άναγιγνώσκουσι κατά τό γεύμα καί διαλέγονται έν τ φ πε
ριπατώ. Ή άνάπαυσις διακρίνεται τής εργασίας διά τής φύσεως τών 
ζητημάτων, τά όποια συζητοϋσιν. Τά ζητήματα ταύτα τά τε έντα ΐ ς 
σπουδαίαις ώραις καί τά τής αναπαύσεως φαίνονται ήμϊν ενίοτε μικρο-
λόγα καί λόγου ανάξια. Ήμεΐς δέν αίσθανόμεθα τόσην εύχαρίστη-
σιν εις τοιαύτας σχολαστικάς έρευνας καί είς έπιπόλαιον πολυμάθειαν, 
άλλά τότε έθέλγοντο έξ αυτών. Ή γραμματική, ή ρητορική κατεϊχον 
τόν νουν καί καθιστών αυτόν άναίσθητον τών άλλων. Ό Αυλός Γέλ-
λιος διηγείται, δτι έπανήλθεν έσπέραν τ ινά έπί πλοίου έξ Αίγίνης είς 
Πειραιά μετά τίνων συμμαθητών του. « Ή θάλασσα ήτο έν γαλήνη, 
λέγει, ό καιρός θαυμάσιος καί fr ουρανός διαυγέστατος. 'Εκαθήμεθα πάν
τες έπί τής πρύμνης καί εϊχομεν τούς οφθαλμούς προσηλωμένους πρός 
τούς λάμποντας αστέρας». Καί διατί νομίζετε, δτι προσηλώνουσιν ούτω 
τούς οφθαλμούς των .σρός τόν ούρανόν ; "Οπως έχωσι πρόφασίν τινα νά 
διαλέγωνται άγροίκως περί τού αληθούς σχηματισμού τού ελληνικού 
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καί λατινικού ονόματος τών αστερισμών. Ιδού τ ί εύρίσκουσι κάλλιον 
νά πράττωσιν οί νέοι, οίτινες παρέπλεον τάς άκτάς τής Αττικής έν 
καιρφ λαμπράς καί άστεροέσσης νυκτός ! Θέλετε νά μάθητε τ ί ήσαν 
αύτοις αί ήμέραι τών εορτών καί ποίας ανοησίας διέπραττον κατά τ ά 
Κρόνια ( τά καρναβάλια) ; Ό Αύλος Γέλλιος λέγει καί τούτο· «οτε ε ί 
μεθα έν Αθήναις, διερχόμεθα τά Κρόνια λίαν εύαρέστως καί λίαν φρο-
νίμως, μή δίδοντες άνεσιν τή ψυχή ημών (remittere animum), διότι 
κατά τόν Μουσώνιον, τό μή διδόναι άνεσιν τή ψυχή εινε τό αυτό καί 
άνιέναι, χαλαρούν αυτήν (amittere animum), άλλά τέρποντες καί 
άναπαύοντες αυτήν διά διαλέξεων δηκτικών καί χρηστών συνηρχό-
μεθα πάντες περί τήν αυτήν τράπεζαν καί ό επιφορτισμένος έκ περι
τροπής νά έτοιμάση τό δεϊπνον, ώφειλε πρότερον νά προμηθευθή βιβλίον 
τ ι αρχαίου "Ελληνος ή Λατίνου συγγραφέως μετά στεφάνου έκ δάφνης 
διά .νά δοθή βραβεϊον τ φ νικητή· έπειτα παρεσκεύαζε ζητήματα κατά 
τόν αριθμόν τών συνδαιτυμόνων, δτε δέ έμελλε νά γείνη άνάγνωσις, 
έξήγον τά ζητήματα διά κλήρου. Έάν δ πρώτος έκρίνετο δτι άπήν-
τησεν ορθώς, ελάμβανε τό βραβεϊον. "Αλλως μετέβαινον είς τόν π λ η 
σίον καί έάν τό ζήτημα έ'μενεν άλυτον, άνήρτων τόν στέφανον έπί τοϋ 
αγάλματος τοϋ θεού, δστις προήδρευε τοϋ συμποσίου. Τά δέ προτεινό
μενα ζητήματα ήσαν ή ερμηνεία κειμένου σκοτεινού ή μικρού ιστορι
κού προβλήματος, ή συζήτησις φιλοσοφικής γνώμης, σόφισμα πρός έπί-
λυσιν ή καί παράδοξος τις ή άχρηστος τύπος λέξεως ή ρήματος, υπέρ 
ών ώφειλον νά έκφέρωσι γνώμην. Ούτως οΰ μόνον έν Αθήναις καί έν 
Ρώμη, άλλά καί έν τόποις, έν οΐς υπήρχε χαρά και διασκέδασις, έν 
Τιβούροις, έν Ώστ ία , έν Πουτεόλοις, έν Νεαπόλει διήρχετο τόν χρόνον 
τών εορτών δ Αύλος Γέλλιος καί οί σπουδαίοι τών φίλων του. 

Κατανοείται ευκόλως δτι οί κακοί μαθηταί είχον άλλας κλίσεις καί 
παρεδίδοντο είς διασκεδάσεις ήττον ήσυχους. Ήσαν θορυβώδεις καί 
άτακτοι - ύπεδέχοντο , τούς νεήλυδας διά παντοειδών ύβρεων καί προσ
βολών καί ήνάγκαζον αυτούς νά πληρώνωσιν ακριβά τήν άφιξίν των . 
Συνιστών εταιρίας, αΐτινες ενίοτε συνεπλέκοντο έν ταϊς δδοϊς. Τοιούτοι 
ύπήρχον έν Καρχηδόνι οί ονομαζόμενοι ανατροπείς , eversores, καί 
ήσαν ή βάσανος τών καθηγητών καί συμμαθητών των . Έτάραττον τό 
μάθημα τών διδασκάλων, οΐτινες δέν ήρεσκον αύτοΐς καί τούς ήνάγκα
ζον νά κλείωσι τό σχολεϊον των . "Ο ιερός Αυγουστίνος διά νάποφύγη 
αυτούς, απεφάσισε νά μεταβή εις Ρώμην καί διδάξη τήν ρητορικήν, 
άλλ ' εύρεν αυτού άλλα άτοπα, τά δποϊα δέν ύπώπτευεν. Οί μαθηταί 
δηλ. ειχον τήν κακήν συνήθειαν νά μή πληρώνωσι τούς Καθηγητάς 
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τ ω ν δτε εληγεν ή προθεσμία, εφευγον καί ήκουον τής διδασκαλίας άλ
λων καί ούτω μετέβαινον άπό διδασκάλου ε'ις διδάσκαλον χωρίς νά 
πληρώσωσιν οΰδένα. Ά λ λ ' δμως εζων ύπό αύστηράν νομοθίσίαν, ή δέ 
Κυβέρνησις μετεχειρίζετο κ α τ ' αυτών αυστηρά μέτρα. Νόμος τις Ούα-
λεντινιανοϋ τοϋ'Α' δεικνύει πάντα τά ληφθέντα μέτρα, δι ων συνεκρά-
τουν αυτούς εις τό καθήκον. Ό νόμος άπήτει πρώτον άμα τή άφίξει 
των νά παρουσιάζωνται ε'ις τόν άρχοντα τόν έπιτετραμμένον τήν κατα-
γραφήν τής πόλεως (Magister census)- νά Ιγχειρίζωσιν αύτώ τό δια-
βατήριον, δπερ εδωκεν αύτοΐς ό διοικητής τής επαρχίας τ ω ν τό δια-
βατήριον, δ ι 'ού έδίδετο ή άδεια νά ελθωσιν εις Ρώμην νά σπουδά-
σωσιν, ε'δει νά περιέχη καί πληροφορίας τινάς περί τής καταστάσεως 
τής οικογενείας τ ω ν νά δηλώσιν έπειτα ποίαν έπιστήμην θά διδα-
χθώσι καί έν τίνι οικία θά κατοικώσιν, δπως γίγνηται ή έπίβλεψις αυ
τών . Ή αστυνομία θά Ιπιτηρή αυτούς καί θά μανθάνη πώς διάγου-
σιν, εάν μετέχωσιν εταιρίας τινός ενόχου, εάν φοιτώσι συχνά εις τά 
θεάματα καί εάν παρίστανται εις τά συμπόσια κακών εταίρων, τά 
όποια παρατείνονται μέχρι τής πρωίας. «Παρέχομεν τό δικαίωμα, 
προστίθησιν ό αυτοκράτωρ, έν περιπτώσει καθ 'ή ν ό νέος δέν διάγει, 
ώς απαιτεί τό αξίωμα τών ελευθερίων σπουδών, νά μαστιγώσιν αυτόν 
δημοσία καί έπιβιβάζοντες εις πλοΐον νάποστέλλωσιν αυτόν είς τήν π α 
τρίδα του». Εις δέ τούς καλώς διάγοντας καί ασχολούμενους επιμε
λώς εις τάς σπουδάς των επιτρέπεται νά μένωσιν έν Ρώμη μέχρι τοϋ 
εικοστού έτους τής ηλικίας των . Παρελθόντος τοϋ χρόνου τούτου, έάν 
τίνες δέν έπιστρέψωσιν εκουσίως εις τάς εστίας των, θά Ιξαναγκάζωσιν 
αυτούς ε'ις τούτο, έπιβάλλοντες αύτοΐς ποινήν άτιμωτικήν. Τοιαύτα 
ήσαν τά μέτρα, ών ή αύστηρότης αποδεικνύει ε'ις ποίας ύπερβολάς εξι
κνείται ενίοτε ή ταραχώδης νεολαία. 

Το σύστημα τής εκπαιδεύσεως, ής είδομεν τό ιστορικόν, δέν εινε ώς 
τόσα άλλα ανθρώπινα ιδρύματα έργον τύχης, τό προϊόν τυχαίων τινών 
περιστάσεων δέν έπενοήθη δμως καθ ' ολοκληρίαν ύπό τών πολιτικών, 
ουδέ επεβλήθη εις τό Κράτος ύπό ανδρών προορατικών. 'Εάν άνέλθω Γ 

μεν εις τάς πρώτας αρχάς του, θά ίδωμεν δτι εινε ή πραγμάτωσις ιδέας 
φιλοσοφικής. 

Πάντες ενθυμούμεθα πόσον έν τοις προλόγοις αύτοϋ ό Σαλλούστιος 
εξαίρει δ ι ' ωραίων φράσεων τήν ύπεροχήν τοϋ πνεύματος έπί τού σώ-
μα.τος. «Τό πνεύμα εινε ό αληθής κύριος τής ζωής . . . , Τό πνεύμα δέον 
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νά κυβερν^, τό δέ σώμα νά ΰπακούη. Τό πνεύμα προσεγγίζει ημάς 
πρός τούς θεούς, τό δέ σώμα εινε κοινόν ήμϊν καί τοις ζφοις». Ή Ιδέα 
αυτη φαίνεται ήμϊν σήμερον τύπος κοινός, επιχείρημα τετριμμένον, καί 
έκπληττόμεθα άκούοντες αυτόν κηρύττοντα αυτήν μετ ' ύ'φους τόσον εμ
φαντικού - άλλά τότε αύτη ήτο νέα καί μάλιστα παρά λαώ, δστις έκ 
φύσεως έθαύμαζε μόνον τήν κτηνώδη ίσχύν. Τήν Ίδέαν ταύτην δέν 
έφεύρεν ό ίδιος, αύτη άνεκεφαλαίου όλόκληρον έργασίαν τής ελληνικής 
διανοίας. Γεννηθεΐσα έν ταΐς Σωκρατικαΐς Σχολαΐς περί τόν Γ' αιώνα 
π . Χ . διαδοθεΐσα διά τών συγγραμμάτων τών σοφών καί διατρέχουσα 
τόν κόσμον μετ 'αύτών, γενομένη δεκτή ολίγον κ α τ ' ολίγον παρά τών 
"Ελλήνων καί Ρωμαίων ώς αλήθεια άδιαφιλονείκητος, έ'λαβεν έπί τέ
λους σώμα καί διεδόθη ώς γεγονός - εφαρμοζόμενη έπί τήν άνατροφήν 
τής νεολαίας μετέβαλε τόν χαρακτήρα αυτής. Ό "Ελλην κατά τούς 
πρώτους χρόνους δέν έποίει μεγάλην διαφοράν μεταξύ τοϋ σώματος καί 
τού πνεύματος του καί επειδή εινε αύτώ αμφότερα αναγκαία, φροντί
ζει εξίσου περί αμφοτέρων. Τό Ίδανικόν, δπερ φαντάζεται , ό σκο
πός δν ακολουθεί έν τή ανατροφή τής νεολαίας εινε νά ίδρυση έν αύ
τοΐς άρμονίαν τ ι νά . Οί φιλόσοφοι έτάραξαν τό Ίσοζύγιον καί έξακολου-
θοϋντες νά ύποβιβάζωσι τήν άξίαν τού σώματος, άφήρεσαν τήν κλίσιν 
νά άσχολώνται περί αυτό. Εντεύθεν ή γυμναστική, ήτις τό πρώτον 
κατείχε μεγάλην θέσιν έν τώ βίω τών "Ελλήνων, κ α τ ' ολίγον παρα
μελείται, έ'ως ού τελέως έξέλιπεν. 

Ά λ λ ' Ιδού έτερον έπακολούθημα - επειδή τό πνεύμα εινε τό κύριον, 
ή πρώτη τών τεχνών δέον νά είνε εκείνη, ήτις δίδει κ α τ ' εξοχήν εις 
τό πνεΰμα τό αίσθημα τής υπεροχής. Καί ή τέχνη αυτη είνε ή ρητο
ρεία. Ό Κικέρων, ό Κοιντιλιανός, ό Τάκιτος απέδειξαν τούτο τρανώς 
διά τών θαυμάσιων περιγραφών τών συνελεύσεων τού λαοϋ. Φαντα-
σθώμεν έν τή άγορ§> τών Αθηνών ή τής Ρώμης όλόκληρον λαον συνερ-
χόμενον. άνδρας δηλ. έσκληραγωγημένους, τεχνίτας εύρωστους, χωρι
κούς ρωμαλέους. Γιγνώσκουσιν δτι έ'χουσι τήν Ίσχύν καί τόν αριθμόν 
καί διά τούτο κινούνται, 'άπειλούσι καί θορυβοΰσι μανιωδώς. Τότε εγεί
ρεται άνθρωπος τις, άνθρωπος ωχρός έκ τής μελέτης καί τής σκέψεως, 
ενίοτε καταβεβλημένος ύπό τής ηλικίας, ό ασθενέστατος, δ ισχνότατος 
πάντων . Δημηγορεΐ καί ολίγον κ α τ ' ολίγον ή οργή καταπαύει καί αί 
διαφωνίαι κατευνάζονται. Τό θορυβώδες τούτο πλήθος ταχέως φαίνε
ται εχον μόνον μίαν ψυχήν, τήν τού ρήτορος, ήτις μεταδίδεται είς 
πάντας τούς άκροατάς. Δέν είνε τούτο δ λαμπρότατος θρίαμβος τού 
πνεύματος κατά τής υλικής Ισχύος, τής ψυχής κατά τοϋ σώματος; 
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Καί Ιάν είνε αληθές, οτι ή ανατροφή δέον νά εινε κυρίως ή καλλιέρ
γεια τοϋ πνεύματος, δέν εινε φυσικόν δτι ή τέχνη, δ ι ' ης έκδηλοΰται 
τοσούτον φανερώς ή ύπερίσχυσις τού πνεύματος, ε|νε ή βάσις; Τοιουτο
τρόπως ή ρητορεία έ'σχεν έν τή διδασκαλία τών αρχαίων λαών θέσιν, 
ήν πάντως δέν απώλεσε παρά τοις νεωτέροις. 

Ά λ λ ' εινε αληθές, ώς πολλάκις έρρήθη κατά τούς χρόνους ημών, δτι 
αδίκως έποιοϋντο τήν ρητορείαν τήν κυρίαν σπουδήν τής νεολαίας ; 
έγώ δέν τ$ πιστεύω διόλου. 'Εάν παραλίπωμεν τήν άμεσον έξ αυτής 
ώφέλειαν έν χώραις έλευθέραις, έν αις ό λόγος είνε κύριος, έν Ρώμη π . 
χ . ήτο άναγκαϊον πλεονέκτημα πάντων εκείνων, οΐ.τινες έκ της κατα
γωγής αυτών ήναγκάζοντο νά μετέχωσι τών δημοσίων καί επειδή δέν 
έδύναντο νά περιφρονώσιν αυτήν, καταλαμβάνομεν δτι ή πρώτη αυ
τών φροντίς ήτο νά γείνωσι κάτοχοι αυτής. 'Εάν παραλίπωμεν τήν έξ 
αυτής ώφέλειαν, οί άλλοι, ε'ις ους ή επιτυχία τών τιμών σχεδόν άπε-
κλείετο καί σπανιώτατα έ'μελλον έν τή ζωή των νά τύχωσι τής, ευ
καιρίας νά δηαηγορήσωσι δημοσία, δέν εύ'ρισκον αρά γε οΰδεμίαν ώφέ
λειαν έκ τών ρητορικών τούτων ασκήσεων, τάς οποίας δέν έπέτρεπον 
εις τήν νεολαίαν των ; 'Εγώ νομίζω τό εναντίον, δτι ήσαν αύτοϊς ώφε-
λ ιμώταται . Καί έάν ύποθέσωμεν δτι αί ρητορικαί ασκήσεις ήσαν μόνον 
μέσον εκπαιδεύσεως καθολικής, δπως μορφώσωσιν ού μόνον τόν ρήτορα, 
άλλά τόν άνθρωπον καί νά παρασκευάσωσιν αυτόν εις πάντα , δέν 
υπάρχει σχεδόν άλλο δραστικώτερον αυτών. Ό θέλων νά σύνθεση λο-
γον, νά παραστήση πρόσωπον πραγματικόν ή πλαστόν έν διδομένη 
περιστάσει, δέον έν πρώτοις νά εύ'ρη λόγους και νά τακτοποίηση αυ
τούς· εινε ανάγκη άναγκάζουσα τούς οκνηρούς ε'ις έργασίαν σωτήριον. 
Τό έν τή υποθέσει, ήν πραγματεύονται, πλαστόν ή μυθώδες, διεγείρει 
αυτούς πλειότερον. Νά νομίσωμεν σήμερον, δτι θά εινε εύκολώτερον εις 
μαθητήν νά έκφράζη τάληθή αυτού αισθήματα ή νά έμβαθύνη ε'ις 
πρόσωπα παρελθόντων χρόνων εινε πλάνη μεγάλη. Ό συνήθης βίος 
διεγείρει αυτόν ασθενέστατα· απολαύει ώς αχάριστος καί σχεδόν avat-
σθήτως τών αγαθών, τά όποια αυτός έπιδαψιλεύϊι αύτώ. Μόνον δταν 
έξέρχηται ολίγον έκτος τοϋ κύκλου του, γιγνώσκει εαυτόν κάλλιον. Ό 
άγων, δν δέον νά υφίσταται δπως όμιλή έν ονόματι άλλου, εγείρει καί 
πλατύνει τό πνεϋμά του καί αναγκάζει αυτόν νά μανθάνη νά διακρίνη 
τάς Ίδιας αυτού εντυπώσεις πειρώμενος νά έκφραση τάς τοϋ άλλου. 
Έκτος τούτου, δπως δανείση ε'ις πρόσωπον ιστορικόν τήν άρμόζουσαν 
αύτφ γλώσσαν, δέον νά γνωρίζη αυτό, καί ανάγκη νά γνωρίση καί 
«Χείνους πρός ους δημηγορεϊ, νά διαγιγνώσκη τάς Ιδιότητας αυτών, 
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νά μαντεύη τόν χαρακτήρα αυτών, έάν θέλη νά εΰ'ρη τούς λόγους, οϊ-
τινες θά πείσωσιν αυτούς. Ά λ λ ά τούτο υποθέτει άπαραίτητον έρευνα.ν 
τοϋ κόσμου καί τού ανθρωπίνου βίου. Εινε λοιπόν βέβαιον, δτι ή άσκη-
σις τής ρητορικής, δέν εινε άνωφελήζ εις τούς ευφυείς νέους, διότι ανα
πτύσσει έν αύτοΐς τήν γονιμότητα τοΰ πνεύματος, τήν έ'ξιν τοΰ σκέ
πτεσθαι, τήν γνώσιν εαυτών και τών άλλων. 

Ά λ λ ' είνε άραγε καλόν νάσκήται ή νεολαία εις τήν ρητορικήν ; 
συμφέρει, ώς έποίουν οί αρχαίοι, νά διδάσκωσιν αυτόν τήν ρητορείαν 
(τήν περί τό λέγειν δεινότητα) διά τής ρητορικής ; Ναί· γνωρίζω μέν 
δτι ή ρητορική δέν άπήλαυεν ύπολήψεως, διότι είνε τέχνη ύποπτος καί 
αναξιόπιστος· ά λ λ ' δμως πιστεύω, δτι ουδέποτε υπάρχει ρητορεία, 
δεινότης λόγου, χωρίς ρητορικής· έκαστος ρήτωρ κατασκευάζει τήν Ίδι-
κήν του, δταν δέν εύρίσκη αυτήν τελείαν προ αυτού. Ό Κάτων, ό 
έχθρος τών Ελλήνων ρητόρων, δστις ήθελε παντϊ σθένει νά εμπόδιση 
τήν ε'ίσοδον αυτών εις Ρώμην, ήτο ρήτωρ κατ ' ίδ ιον τρόπον, Ιδιοφυής. 
Ειχεν επινόηση μεθόδους τινάς, αϊτινες Ιπενήργουν έπι τόν λαόν καί 
άσμ.ένως μετεχειρίζετο αύτάς. Τάς μεθόδους ταύτας έ'γραψεν έν τ'οΐς 
συγγράμμασιν αυτού γέρων ών καί μετέδωκε τήν γνώσιν αυτών ε'ις τόν 
υίόν του. Δέν ήτο δυσχερές ε'ις αυτόν νά εινε τόσον αυστηρός πρός τήν 
ρητορικήν τών Ελλήνων , άφοΰ ό ίδιος συνέταξε ρητορικήν, ήτις άνε-
κεφαλαίου τήνπεΐραν πολλών αιώνων, καί περιείχε παρατηρήσεις άληθε-
στάτας καί εύφυεστάτας; Όσον άφορο* τήν άπαγγελίαν, ήν τόσον προσ-
έβαλον καί ής ή κατάχρησις ε'σχε πολύ κακά αποτελέσματα, λαμβα
νομένη καθ' εαυτήν καί περιοριζόμενη ε'ις στενά δρια, δύναται ευκόλως 
μόνη νάπολογηθή υπέρ εαυτής. "Η μαθητεία παντός επαγγέλματος καί 
πάσης τέχνης γίνεται κατά τόν αυτόν τρόπον ή πείρα ένοΰται πάν 
τοτε μετά τής θεωρίας· πάντες έπινοοϋσιν υπέρ τοϋ μαθητού γυμνά
σματα, τά όποια όμοιάζουσι πρός. δσα βραδύτερον χρεωστεΐ, νά πράξη 
καί τόν παρασκευάζουσι. Καί τί άλλο εινε ή απαγγελία ή τρόπος τού 
γυμνάζειν τόν νέον εις τούς γραμματικούς αγώνας διά πλαστών μα -
χών, ό μέγας πόλεμος, πρό τοΰ μεγάλου ; 

Ουδέν λοιπόν άξιόμεμπτον υπήρχε και έν τώ συστήματι τής εκπαι
δεύσεως ταύτης. Ιδού δέ πόθεν ό κίνδυνος'. Έάν δέν ειχον άδικον δι
δάσκοντες τούς νέους τήν ρητορικήν, ήτο έπικίνδυνον νά διδάσκωσιν 
αυτήν μόνην. Εϊδομεν εν τοις έμπροσθεν δτι τ φ δντι αυτήν μόνην έδι-
δάσκοντο. Ό γραμματικός, δστις ήτο επιφορτισμένος πάντα τά άλλα, 
δέν έδύνατο νά επαρκή εις δλα. Γίεριωρίζετο νά δίδη γνώσεις τινάς 
ΐϊλων τών επιστημών συγκεχυμενας καί έδίδασκε μόνον δ,τι ητο ά π α -



312 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 

ραίτητον νά μάθη ό ρήτωρ. Ή διδασκαλία του, ήτις έμελλε νά εχη 
τήν μεγάλην σπουδαιότητα, ειχε καταστή άπλή προπαρασκευή εις τήν 
ρητορικήν. Οΐ μαθηταί λοιπόν παρεδίδοντο άνευ αντισταθμίσεως είς 
μίαν μόνον σπουδήν καί τά εξ αυτής άτοπα ήσαν πλέον ανεπίδεκτα 
θεραπείας. Ό Κικέρων διά τής βαθύνοιας του κατιδών τό κακόν χαρα
κτηρίζει αυτό έν τή πραγματεία αΰτοϋ περί τής ρητορικής (de OratoreJ. 
Νομίζει οτι μόνη ή ρητορική δέν άρκεΐ νά καταστήση τόν ρήτορα τέ -
λειον καί ανάγκη νά γνωρίζη κάλλιστα πάσας τάς άλλας έπιστήμας. Ή 
άξίωσις αΰτη έφάνη υπερβολική εις τινας κριτικούς. Καί τ φ οντι, ό Κι
κέρων εν μόνον απαιτεί , δπερ ήτο εΰκολον νά παραχωρηθή αύτφ . Θέ
λει νά προηγήται τής ρητορικής εκτενής διδασκαλία εμβριθής καί έξη-
κριβωμένη. Έάν έξεφράζετο άκριβέστερον, θά έ'λεγεν δτι έ'δει νά δίδω-
σιν μείζονα σπουδαιότητα είς τά μαθήματα τοΰ γραμματικού, νά πα -
ραχωρήσωσιν αύτώ έν τή Σχολή θέσιν μεγαλητέραν καί ύψηλοτέραν 
έδραν εκείνης, ήν άπαιτοϋσιν ή ιστορία, αί θετικαί έπιστήμαι καί ή 
φιλοσοφία, ώστε νά διδάσκωνται καθ 'έαυτάς καί ουχί μόνον έν τή 
σχίσει αυτών πρός τήν ρητορικήν τέλος εινε μεγάλη ισχύς καί μέγα 
πλεονέκτημα τού ρήτορος νά μή γίνηται πολύ ταχέως ειδικός. Ά λ λ ά 
τό ρεύμα ήτο τοσούτον ίσχυρόν, ώστε ό Κικέρων δέν έδυνήθη νά τό 
αναχαίτιση- μετ'αύτόν έχώρησαν έτι περαιτέρω. Έν ώ ό Κικέρων έθεώ-
ρει ύπερβολικόν νά ένασχολώνται είς τήν μόρφωσιν τού ρήτορος άπό τού 
έβδομου ή ογδόου έτους τής ηλικίας, άφ'ού χρόνου άρχεται τών σπου
δών του, ό Κοϊντιλιανός απαιτεί νά τό διδάσκωσιν άπό τού λίκνου. 
Κατ'αύτόν, δέν επιφορτίζεται πλέον μόνον δ γραμματικός νά παρα
σκευάζω τό νήπιον ρήτορα, ά λ λ ' ή τροφός, ήτις οφείλει νά έπαγρυπνή 
έπί τών πρώτων λέξεων καθώς καί επί τών πρώτων βημάτων αυτού. 
Δύναται τις νά εϊπη, δτι άρχεται τής ρητορικής άπό τής ημέρας.τής 
γεννήσεως αυτού. 

Ή ρητορική, δταν εινε μόνη καί ουδέν μέτριάζη τό έργον αυτής, 
δύναται νά έχη πολλά καί διάφορα τά άτοπα, καί εινε ανωφελές νά 
δηλώσω πάντα . Περιορίζομαι δέ εις Ιν μόνον, δπερ μοί φαίνεται σπου-
δαϊον. Ό Αριστοτέλης δηλοϊ μετά μεγάλης βαθύνοιας, δτι ό ρητορικός 
συλλογισμός δέν στηρίζεται έπί τής απολύτου αληθείας, ά λ λ ' έπί τής 
πιθανότητος, τά δέ επιχειρήματα τών ρητόρων δέν εινε έξ ανάγκης 
τόσον ακριβή ώς τά τών φιλοσόφων δταν πρόκηται νά τέρψη πλήθος 
άμαθες καί θορυβώδες, δ συλλογισμός ολίγον θά έπιτυγχάνη. Ό ρήτωρ, 
δπως άκουσθή κ-αί γείνΐβ καταληπτός, οφείλει νά στηρίζηται έπί τών 
φρονημάτων τής κοινωνίας καί αρκείται είς τήν πίϊραν τοΰ κοινού βίου, 
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Όνομάζουσι μεν αύτάς αληθείας γενικάς, άλλ'είνε μ.όνον έν μέρει 
αληθείς- δύναται τις πάντοτε νά άντ ιτάττη αύταϊς αληθείας εναν
τίας καί επιτρέπεται νάμφιβάλλη περί έκατέρων.Ή τών εθνών σοφία 
αρέσκεται εκφραζόμενη διά παροιμιών δθεν ουδέν υπάρχει κοινό-
τερον ή τό εύρισκειν παροιμίας άντιφασκούσας, χωρίς νά δύναται τις 
νά βέβαιοι δτι ουδεμία αυτών είνε τελέως ψευδής ή τελέως αληθής. 
Εντεύθεν ακολουθεί δτι πολλάκις δύναται τις έν ταΐς ύποθέσεσι τών 
ανθρώπων νά λέγη υπέρ καί κατά μετά πιθανής αληθείας καί εινε 
εύκολον, δταν τό έπιθυμή τις, νά εύρίσκη λόγους πιθανούς υπέρ 
δύο αντιθέτων υποθέσεων. Ταύτα έν κεφαλαίω διδάσκει ή ρητο
ρική καί κατανοεί τις δτι δύναται νά εινε έπικίνδυνον, δταν τέχνη τις 
στηριζομένη έπί τών πιθανοτήτων καί τού εικότος σπουδάζηται μόνη. 
Έάν ή νεότης παραδιδομένη είς τήν σπουδήν ταύτην δέν έ'χη άλλην 
παρ ' εαυτή διδασκαλίαν έπανάγουσαν αυτήν είς τήν άλήθειαν, κιν
δυνεύει νάπολέση ολίγον κ α τ ' ολίγον τό αίσθημα αυτής καί τήν προς 
αυτήν κλίσιν. Έπί τής κατωφέρειας ταύτης ώλίσθησεν ή ρωμαϊκή έκ-
παίδευσις καί δύναται τις νά εΐπη, δτι κατήλθε τήν κλιτύν μέχρι τού 
άκρου. Ή απαγγελ ία έμελλε νά παρασκευάζη τον μαθητήν διά πλα
στών συζητήσεων νά συνηγορή έν τώ μέλλοντι υπέρ αληθών υποθέσεων 
ή άσκησις αυτη είνε αύτώ ωφέλιμος, δταν αί διδόμεναι αύτώ υποθέ
σεις δμοιάζωσι πρός εκείνας, τάς δποίας έν τώ μέλλοντι θά πραγμα-
τεύηται . "Οθεν ήδη άπό τών χρόνων τού Κοϊντιλιανοΰ προετίμων κατ ' έ -
ξοχήν έν τοις σχολείοις ζητήματα αλλόκοτα. Έλάμβανον ταύτα επίτη
δες έκτος τού πραγματικού κόσμου καί τοΰ βίου, δπως κεντήσωσι τήν 
περιεργίαν τών νέων καί δίδωσιν αύτοϊς άφορμήν νά έπιδεικνύωνται* 
τά γελοιωδέστατα ήσαν ακριβώς τά μάλιστα άσπαστά, διότι υπήρχε 
μεγαλητέρα άξια νά έπευφημώνται έν αύτοΐς. Εντεύθεν άπό υπερβολής 
είς ύπερβολήν κατέληξαν ώστε νάναγκάσωσι τούς μαθητάς νά ζώσι 
μόνον έν κόσμω φανταστώ, έν ω ουδέν πλέον υπήρχε πραγματικόν, έν ω 
έπενόουν συμβεβηκότα μυθώδη, έν φ συνεζήτουν περί νόμων φαντασιω
δών, έν ω πρόσωπα κατά συνθήκην έξέφραζον αισθήματα θεατρικά. 
Πρός τούτοις συνήθιζον τούς νέους νά δημηγορώσιν, δπως έξασκώσιν 
αυτούς κάλλιον, υπέρ δύο αντιθέτων υποθέσεων. Ύπερήσπιζον άλλη-
λοδιαδόχως έκατέρας μετά τής αυτής αδιαφορίας, εύρίσκοντες πάντοτε 
νά λέγωσί τ ι ένεκα τών γενικών αληθειών, παρεχουσών εΰαρεσκως λο
γούς υπέρ πάντων καί δταν εξίσου έπετύγχανον κατά. τάς δύο αντ ί 
θετους συνηγορίας, συ.νεπέραινον δτι.τό θέμα καθ'εαυτό οΰδεμίαν έχει 
σπουδαιότητα, ή δέ τέχνη συνίσταται κυρίως νά εύρίσκωσιν έν δέοντν 
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επιχειρήματα ίύφυή καί φράσεις ωραίας. 'Εν τω μεταξύ δέ τούτων τό* 
ρωμαϊκόν κράτος είχεν ίδρυθή καί καταστρέψω τάς συνελεύσεις τών 
λαών καί τήν μεταβολήν ταύτην φαίνεται οτι δέν ήσθάνθη το Σχο
λεϊον, διότι εξακολουθεί νά μορφώνη ρήτορας, ώς έάν το βήμα δέν είχε 
καταστή βωβόν καί ό λόγος διεδραμάτιζε τό αυτό πρόσωπον έν τοις 
πράγμασι τού Κράτους. Ή ρητορική άντί νά πάθη έκ τής νέας τών 
πραγμάτων τάξεως, φαίνεται κ α τ ' αρχάς ό'τι ώφελήθη. 'Εν φ άλλοτε 
παρεσκεύαζε διά τούς πολιτικούς αγώνας, ήδη δ σκοπός αυτής είνε ή 
Ιδέα - διότι διδάσκονται ήδη μόνον διά τήν εύχαρίστησιν νά γιγνώσκωσι 
νά όμιλώσιν. Τούτο δέ δ Σενέκας εκφράζει διά τής έξης έντονου φρά
σεως: Νοη vitae sed scholae discimus. To δέ παράδοξον είνε δτι δ 
λόγος ουδέποτε ήγαπήθη περισσότερον ή ά φ ' δτου δέν άγει εις ουδέν. 
13 ρητορεία τοϋ Σχολείου, ήτις δέν εχει πλέον τόν άνταγωνισμόν τού 

άλλου, θριαμβεύει περισσότερον ή άλλοτε καί επαυξάνει Ιπί μάλ
λον τά σφάλματα της, τά όποια ό πρακτικός βίος καί ή σύγκρισις πρός 
τήν αληθή ρητορείαν δέν δύνανται πλέον νά διορθώσωσιν. 

Είνε έκτος αμφιβολίας, δτι ή έκπαίδευσις αυτη έ'σχε δυσάρεστα επα
κόλουθα διά τό κράτος. Ά ς είμεθα βέβαιοι, δτι αυτή άφήκε τό απο
τύπωμα αυτής έπί τών γενεών, τάς δποίας έμόρφωσεν. Όπως δέ έ'χω-
μεν έ'ννοιάν τινα τής έπί. τών μαθητών επιδράσεως αυτής, άς μάθω-
μεν τ ί ήσαν οί διδάσκαλοι - πρέπει νά σπουδάσωμεν έπ ' αυτών τήν 
έπενέργειαν τών μαθημάτων, τά δποϊα έδίδασκον. Οί Καθηγηταί, ώς 
ε'ίδομεν, άπετέλουν τότε τάξιν Ίσχυράν και πολυάριθμον. Έν τω δμ.ίλω 
τούτω εύρίσκοντο μέν κατ 'ανάγκην άνδρες λίαν διάφοροι, ά λ λ ' ο Ε πλε ί 
στοι δμοιάζουσι καί εχουσι χαρακτήρας κοινούς τής τέχνης, ήν άσκοϋ-
σιν. Πλίνιος δ νεώτερος ομιλών περί τίνος ρήτορος, δν είχεν άκούση, 
ε"λεγε : «Δέν ύπάρχουσιν ειλικρινέστεροι, απλούστεροι, καλήτεροι τών 
ανθρώπων τούτων» Scholasticus est; quo genere hominum nihil 
(tut sincerius aut simplicius aut meliusD. Πιστεύω δτι δ Πλίνιος 
έχει δίκαιον καί δτι οί άνθρωποι τών γραμμάτων ήσαν συνήθως άξιοι 
τών επαίνων αυτών. Ό βίος αυτών άφιεροϋτο ολόκληρος ε'ις τήν έργα-
σίαν. Έάν έπεθύμουν νά φθάσωσιν εις τήν τελειότητα (καί εις τούτο 
πάντες άπέβλεπον), δέν έδύναντο νάπολέσωσιν ουδέ στιγμήν τής ημέ
ρας. Πάσαι λοιπόν αί διασκεδάσεις ήσαν αύτοϊς άπηγορευμέναι· δ δέ 
φιλόσπουδος βίος αυτών διεφύλαττεν αυτούς άπό κινδύνους, είς ους εκ
θέτει συνήθως ή απραξία. Συγχρόνως δέ είνε υπερήφανοι έπί τή εαυτών 
τέχνη καί αί έπευφημίαι, δ ι ' ώ ν γίγνονται δεκτοί, καθιστώσιν αυτούς 
«δτως ειπείν σεβαστούς «Ίς «αυτούς - διότι θεωροϋντίς εαυτούς ώς τβύς 
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ιερείς τής ρητορείας, δέν έπεθύμουν νά πράξωσί τ ι άνάξιον αυτής 1 Οί 
ρήτορες λοιπόν είνε άνδρες χρηστοί, άλλά , κατά τήν έ'κφρασιν τοϋ Πλι
νίου, ή άπλότης αυτών είνε αρχαϊκή, nihil simplicius. Επειδή δέ 
ζώσιν έν κόσμ,ω φαντασιώδει, δέν αισθάνονται τήν πραγματικότητα. 
Δέν έμβαθύνουσιν εις τήν ούσίαν τών πραγμάτων, ά λ λ ' αρέσκονται είς 
τά εξωτερικά. Ή έ'ξις νά στηρίζωσι τούς συλλογισμούς αυτών έπί τών 
έπικρατουσών γνωμών έν τή κοινωνία- καθίστησιν αυτούς ευμενέστατα 
διακειμένους πρός τάς προλήψεις, τάς δποίας αποδέχονται ευκόλως καί 
τάς έπαναλαμβάνουσι, χωρίς νά έξετάζωσιν αύτάς επισταμένως. Προ 
πάντων σέβονται τάς παραδόσεις καί ζώσιν έκ τού παρελθόντος. 0 ' 
ρήτορες έπί Αυγούστου, ών Σενέκας δ πατήρ μετεβίβασεν ήμϊν τάς απο
δείξεις καί οί τοϋ Δ' αιώνος έν τή Γαλλία^ ακμάζοντες δμιλοϋσι καί 
σκέπτονται κατά τόν αυτόν περίπου τρόπον καί έ'χουσι π$ρί τών αν
θρώπων καί τών πραγμάτων τάς αύτάς ιδέας. Επειδή τό Σχολεϊον 
είνε φύσει συντηρητικόν, φυλάττουσι θρησκευτικώς πάντα τά αρχαία 
θρησκευτικά νόμιμα, πάσας τάς παλαιάς δοξασίας καί αύτάς τάς πλά 
νας μετά προσοχής περιέπουσιν, άφού δ χρόνος τάς καθιέρωσεν. Ε ν 
τεύθεν κατανοείται, διά τί τά έν Ρώμη Σχολεία έφάνησαν κατ 'αρχάς 
τόσον πολέμια πρός τόν Χριστιανισμόν. Δέν ύπήρχον εκεί ώς άλλαχοϋ 
ψυχαί ανήσυχοι, ασθενείς, βασανιζόμεναι ύπό επιθυμιών, κατεχόμεναι 
ύπό τού άγνωστου πρός τήν έ'ρευναν νέου τινός ιδανικού. Ό αληθής 
ρήτωρ αισθάνεται τοιούτον θαυμασμόν έπί τή εαυτού τέχνη, ένασχολεί-
Tat τοσούτον καί τοσούτον ενθουσιά, ώστε δέν ανακαλύπτει τ ι πέραν 
καί at καινοτομίαι εινε αύτώ ύποπτοι. Μέχρι τέλους ευρέθησαν αρκετοί, 
οδς ή νέα διδασκαλία, πανταχού νικηφόρος, δέν έδυνήθη νά νικήσή. 
Επειδή δέν είνε επιθετικοί, δέν άντιπράττουσι κ α τ ' αυτής αναφανδόν, 

•περιορίζονται μόνον νά μή άσχολώνται περί αυτής. Δέν προσβάλλου-
σιν αυτήν, άγνοοΰσιν αυτήν, προσποιούνται πιστεύοντες δτι ουδέν διήλθε 
δ ι ' αυτών καί δτι δ κόσμος εξακολουθεί τήν άρχαίαν αύτοϋ πορείαν. 
Ό τ α ν προσκαλώνται νά δμιλήσωσιν ενώπιον τοϋ αύτοκράτορος κατά 
τινα έπίσημον περίστασιν, δέν ερωτώνται ε'ις τίνα θρησκείαν ανήκου
σα - επικαλούνται απλώς τούς θεούς τούς αρχαίους καί διατελοϋσιν έξά-
γοντες τά ωραιότατα συμπεράσματα έκ τής παλαιάς μυθολογίας. Και 
τό θαυμαστόν είνε, δτι δέν κωλύουσιν αυτούς ού'τως δμιλοϋντας καί 
αυτοί οί θρήσκοι ηγεμόνες, καταδιώκοντες πανταχού άσπλάγχνως τήν 
ε'ιδωλολατρείαν ώς δ Θεοδόσιος, δέν τολμώσι νά διαγράψωσιν αυτήν 
έκ τοϋ Σχολείου. 

Φθάνομεν ένταΰθα είς εν τώ* περιεργοτάτων καί τών ίκπληκτ ικωτά-
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των .ζητημάτων τής μελέτης, ήν έπεχειρήσαμεν τούτο δέ είνε ή άπό·: 
λυτός πεποίθησις καί ούτως ειπείν ό δεισιδαίμων σεβασμός, τά όποια 
τότε ένέπνεεν ή έκπαίδευσις αυτη, ής εύρίσκομεν πολλά τά έπιλήψιμ.α. 
Κατά τους πρώτους χρόνους πολλοί τών σπουδαίων εινον τρομάξη έκ 
τών έξ αυτής κινδύνων. «Ε ί ν ε Σχολτι α ν α ί σ χ υ ν τ ο ς » , έ'λεγεν ό Κράσ-
σος άκουσας τάς επευφημίας, δ ι ' ών οί μαθηταί έχαιρέτιζον τάς επ ι 
δείξεις τών συμμαθητών αυτών. «Ε ι ν ε Σ χ ο λ ή μ ω ρ ά » , προσέθετεν ό 
Πετρώνιος, ό δέ Τάκιτος δέν ήτο επιεικέστερος έν τώ περί ρ η τ ό ρ ω ν 
δχαλόγω. Άλλ 'ολ ίγον κα τ ' ολίγον αί διαμαρτυρίαι αύται παύονται 
καί άπό τού Β' αιώνος ουδείς πλέον προσβάλλει τόν τρόπον τούτον τής 
εκπαιδεύσεως τής νεολαίας. Τότε καί ή ρητορική θριαμβεύει καί παρ* 
"Ελλησιν ώς καί έν ταΐς χώραις τής Δύσεως· οί δύο ούτοι κόσμοι, οΐ
τινες όσημέραι χωροΰσιν εις τόν ά π ' αλλήλων άποχωρισμ,όν, ένοΰνται 
τουλάχιστον έν τ φ θαυμασμφ πρός αυτήν. Θά μέ πιστεύσωσιν αρά γε, 
έάν εΐπω ότι ή ρητορική άπέδωκε τή "Ελλάδι τήν πρός αυτήν εΰνοιαν 
καί τήν έπί τών άλλων λαών ύπεροχήν της ; Καί όμως ουδέν τούτου 
άληθέστερον. Τό αίσθημα τούτο ειχε σχεδόν απολέσει μετά τήν ήττάν 
της. ΕΊς μάτην έπί ένα περίπου αιώνα έπεζήτει τούτο καί έκολάκευε 
χαμερπώς τούς δέσποτας αυτής. Μόνον δέ μετά τής αυτοκρατορίας 
εγείρεται καί όταν έπί Νερούα άρχηται ή δευτέρα σοφιστική, ενεργεί
ται παρ 'αύτή άναγέννησίς τ ις . Εινε δύσκολον νάναπαραστήσωμεν τόν 
ένθουσιασμόν, μεθ'ού έγίνοντο δεκτοί οί μεγάλοι "Ελληνες σοφισταί έ'ν 
τινι δημοσία συναθροίσει, ότε έξήρχοντο έκ τών άλλων Σχολών αυτών, 
ΐνα βμιλήσωσιν ε'ις τόνλαόν. Πλήθος έκ πάντων τών εθνών συνωθέΐτο εις 
τούς τόπους, έν οίς έ'μελλον νά όμιλήσωσι καί. αυτοί οί ξένοι οί μή δυ
νάμενοι νά έννοώσιν αυτούς «ήκροώντο αυτών μετά θαυμασμού, ώς άη» 
δόνων μελωδικών, θαυμάζοντες τήν έΰροιαν τού λόγου καί τό άρμονι-
κόν τών φράσεων αυτών». Ήσαν έορταί άνακαλούσαι έκείνας, τάς 
όποιας οί διθύραμβοι καί ή τραγφδία παρεΐχον άλλοτε τοις Άθηναίοις· 
ό λόγος αντικατέστησε τήν ποίησιν καί τήν μουσικήν, οί δέ σύγχρονοι 
Ήρώδου τού Αττικού ή του Πολέμωνος τοσούτον έθέλγοντο άκούοντες 
τούς επιδεικτικούς λόγους εκείνων, ό'σον καί οί πατέρες αυτών, ότε ήκουον 
ύ'μνον τού Πινδάρου ή δράμα τού Σοφοκλέους. 

Ό θαυμασμός, δν* οί ρήτορες διήγειρον έν Ρώμη, καίτοι όλιγώτερον 
θορυβώδης, δέν ήτο όλιγώτερον ζωηρός. Τάς ώς παραστάσεις επιδείξεις 
αυτών κατά τάς επισήμους ημέρας έν α'ιθούσαις δημοσίων αναγνωστή
ριων καί βραδύτερον έν τ φ Άθηναίω ήκροώντο πάντες οι λόγιοι καί 
ίγίγνοντο δικταί μετά ομόθυμων άνευφημιών. Έξ ενός τών θριάμβων 
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τούτων έξελθών βεβαίως ό Κοϊντιλιανός έκάλει τήν εύγλωττίαν βασιλισ
σών τού κόσμου: Reginarerumoratio καί διεκήρυττε μετά ύφους μαν-
τευτικού «ότι αυτή εινε τό πολυτιμότάτον τών δώρων, τά όποια οί θεοί 
έδωρήσαντο τοις άνθρώποις». Έάν έχη ούτω, τά Σχολεία, έν οίς καλ
λιεργείται τό ούράνιον τούτο δώρον, εινε αληθή θυσιαστήρια, ή δέ τέχνη', 
ήτις καυχάται Οτι διδάσκει ημάς αυτό, αξία τού ημετέρου σεβασμού. Ε ν 
τεύθεν καί αυτός ό Κοϊντιλιανός χωρεί τοσούτον,ώστε διατείνεται ότι «ή 
ρητορική εινε αρετή». Θέλοντες νά μειδιάσωμεν έπί τοιούτοις ύπερβολι» 
κοϊς έπαίνοις, δέν έ'χομεν δίκαιον καί όλίγη σκέψις δεικνύει ήμϊν, ότι δ 
ενθουσιασμός τοΰ Κοϊντιλιανού δύναται ευχερώς νά έξηγηθή. Ά ς φαν-
τασθώμεν, ότι ού μόνον τά πεπολιτισμένα έθνη έφαίνοντο συμφωνούντα 
καί θεωροΰντα τήν ρητορικήν ώς τήν βάσιν τής δημοσίας εκπαιδεύ
σεως, άλλά και ότι αύτη έθελγε καί αυτά τά βάρβαρα έθνη. Ά μ α δ 
ρωμαϊκός στρατός ε'ισήρχετο εις χώρας άγνωστους καί αμέσως ϊδρυε 
σχολάς· οί δέ ρήτορες άκολουθοΰντες τά 'ίχνη τοΰ νικηφόρου στρατηγού, 
συνεκόμιζον τόν πολιτισμόν. Ή πρώτη μέριμνα τού Άγρικόλα ε'ιρηνεύ-
σαντος τήν Βρετανίαν ύπήρξεν ή διαταγή νά διδάξωσι τά τέκνα τών 
αρχηγών τάς ελευθέριους τέχνας. "Ινα δέ άναγκάση ταύτα νά διδά-
σκωνται, διήγειρε τήν κενοδοξίαν των . «Ύπεκρίνετο, λέγει ό Τάκι
τος, ότι προτιμά τήν φυσικήν ευφυΐα ν τών Βρετανών τών επίκτητων 
προτερημάτων τών Γ α λ α τ ώ ν ώστε οί λαοί εκείνοι, οί προ ολίγου αρ
νούμενοι νά όμιλώσι τήν γλώσσαν τών Ρωμαίων,ταχέως διετέθησαν έμ-
μανώς υπέρ τής εύγλωττίας αυτών». Ά μ α οί Γαλάται ένικήθησαν ύπό 
τού Καίσαρος καί ίδρύθη ή Σχολή τοΰ Αύγουστοδούνου, ήτις ταχέως 
ήκμασε καί γιγνώσκομεν ότι έτη τινά βραδύτερον έπί Τιβερίου τά τέ*-
κνα τών ευγενών Γαλατών μετέβαινον έκεΐσε κατά πλήθη ΐνα σπουδά-
ζωσι τήν γραμματικήν καί τήν ρητορικήν. Ό Ίουβενάλης όπως δώση 
ήμϊν νά έννοήσωμ?ν ότι μετ ' ολίγον δέν θά ύπάρχωσι πλέον βάρβαροι 
καί τά άκρα τοΰ κόσμου εκπολιτίζονται, λέγει ότι εν ταΐς μεμακρυσμέ-
ναις νήσοις τοΰ Ώκεανοΰ, έν Θούλη, σκέπτονται νά προσκαλέσωσι 
ρήτορα. 

De conducendo loquitur jam rhetore Thule. 

Εινε λοιπόν θαυμαστόν, ότι ή τέχνη αύτη ή ούτω ποιοΰσα τοιαύτας 
κατακτήσεις υπέρ τής Ρώμης δέν φαίνεται ε'ις τούς Ρωμαίους τόσον 
κούφη ώς φαίνέταΊ ήμϊν ; Εκείνοι κατενόουν δτι αυτή ώφειλον μεγά-
λην εύγνωμοσύνην, ή δέ ρωμαϊκή ένότης έθεμελιοΰτο έπί τών σχολείων. 
Λαοί διαφέροντες αλλήλων κατά τήν καταγωγήν, τήν γλώσσαν, τάς 
έξεις .καί τά ήθη, ουδέποτε θά συνεχωνεύοντο καλώς, έάν ή παίδευσις 
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δέν προσήγγιζε καί ήνωνεν αυτούς. Δύναται τις νά εϊπη, οτι αύτη επέ
τυχε κατά τρόπον θαυμαστόν έν τω καταλόγω τών Καθηγητών τών 
Βορδιγάλων (Bordeaux), ώς κατέλιπεν ήμϊν αυτόν ό Αΰσώνιος, βλέ
πομεν είκονιζομ,ένους προς τοϊς άρχαίοις Ρωμαίοις, υιούς τών Δρυϊδών, 
ιερείς τού Βελένου, τού αρχαίου τών Γαλατών "Απόλλωνος, καί διδά
σκοντας ώς οι άλλοι τήν γραμματικήν καί τήν ρητορικήν. Τά μέν δπλα 
ατελώς ειχον ύποτάξη αυτούς, ά λ λ ' ή έκπαίδευσις τούς κατεδάμασεν. 
Ουδείς άντέστη εις τό θέλγητρον τών σπουδών τούτων, αίΐτινες ήσαν 
νέαι εις αυτούς. Τού λοιπού έν τοις καυστικοΐς πεδίοις τής Αφρικής, 
έν Ισπανία , έν Γαλατία , έν ταϊς ήμιαγρίαις χώραις τής Δακίας καί 
τής Πανονίας, έπί τών πάντοτε βρεμουσών ακτών τοϋ Ρήνου καί ύ π ' 
αυτήν τήν όμίχλην τής Βρετανίας, πάντες οί λαβόντες παίδευσίν τινα 
αναγνωρίζονται Ικ τής κλίσεως αυτών προς τήν ώραίαν γλώσσαν. Τότε 
εΐνέ τις λόγιος, τότε εινε Ρωμαίος, δταν έννοή καί α'ισθάνηται τάς κομ-
ψάς έρευνας, τάς λεπτάς εκφράσεις, τάς εΰφυεΐς ευστροφίας, τάς περιο-
δικάς φράσεις, αΐτινες πληροϋσ.ι τάς δημηγορίας τών ρητόρων. Ή ζωη
ρότατη επιθυμία νάκούσωσιν αυτούς αυξάνεται έκ τού μυστικού εκείνου 
αισθήματος, δπερ δεικνύουσι θαυμάζοντες αυτούς ώς ανήκοντας ε'ις τον 
πεπολιτισμένον κόσμον. « Έ ά ν άποβάλωμεν τήν εύγλωττίαν, έ'λεγεν ό 
Λιβάνιος, τ ί θά διακρίντ) ημάς τών βαρβάρων έν τώ μέλλοντι ; » 

Ούτως αί ύπηρεσίαι, άς παρέσχενή έκπαίδευσις αΰ'τη ε'ις τούς Ρ ω 
μαίους, άπέκρυπτεν ά π ' αυτών τάς ελλείψεις αυτής. Αυτή ύπήρξεν αΰ 
τοΐς τόσον ωφέλιμος, ώστε ε'ις ούδενός τόν νουν έπήρχετο, δτι ή Ρώμη 
έδύνατό ποτε νά όλιγωρήση αυτής. Έκ τούτου δέ εξηγείται, διατί 
οί δυστυχείς αυτοκράτορες, έχοντες τόσον σπουδαίας υποθέσεις, νά 
πολεμ-ώσι προς τόσους εχθρούς, νά έπαγρυπνώσι έπί τόσων αντ ιπάλων, 
ασχολούνται μέχρι τής τελευταίας στιγμής μετά τόσης μερίμνης περί 
τών σχολείων καί τών διδασκάλων. Διά τί επίσης ό Χριστιανισμός, 
εις δν ή τοιαύτη έκπαίδευσις ήτο προδήλως εναντία, δέν έπειράθη μετά 
τήν νίκην του νά τήν καταστρέψη ή νά τήν μεταβάλη; "Ισως θά έδυ-
σκολεύετο νά έπιτύχη. Ή ρωμαϊκή κοινωνία περιπαθώς μετ ' αυτής 
συνεδέετο ώς τής εσχάτης αμύνης καί ένόμιζεν 'άτι συνδέεται μετά τοϋ 
απειλουμένου πολιτισμού.—Τό αποτέλεσμα είνε δτι αύτη άπώλετο 
μετά τοϋ πολιτισμ.οϋ, δτε τό κράτος κατεστράφη ύπό τάς προσβολάς 
τών Γότθων καί τών Φράγκων. , 

'Εν Γυθείω. 

Κ . Ι¥εοτορίδης 
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Η ΖΩΉ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 
(ΈπιοτολαΙ τοί> μα*αρ£το\> "Ανδρέα Π* xal τ ο ΰ *νβ«·*ι*τρου « . Τ*«η Χ*) 

Kiipte διευθυντά τοϋ «ΠαρναοΌΌΰ», 

Το παρελθόν έτος έγνώρισα έν Αθήναις μίαν ο'ικογένειαν πολύ δυ
στυχή. 'Απετελεΐτο άπό μίαν γραΐαν μητέρα καί μίαν κόρην οΰχ ήττον 
γραΐαν, έπέζη δέ ένοικιάζουσα δωμάτια μέ έπιπλα καί περιποίησίν. 
Ή γραία μέ δλας τάς ρυτίδας της ήτο μάλλον ευτραφής καί ε'ις άκρον 
φλύαρος· ή κόρη ώχρά, όστεώδης, βαρύθυμος και σιωπηλή, μόλις εύ
ρισκε τήν δύναμιν νά κακολογή τάς εκάστοτε νεονυμφευομένας γειτό
νισσας της. Έκ πρώτης όψεως ένόεις δτι βαρύ καί πρόσφατον πένθος 
κατείχε τήν δυστυχή ο'ικογένειαν τά έπιπλα, οί καθρέπται, τά παρα
πετάσματα ήσαν ό'λα σκεπασμένα μέ μαύρα· ειχον δμως καλά έπιπλα 
καί ήσαν άκρως περιποιητικαί - χάρις εις τήν φλυαρίαν τής γραίας δέν 
ίβράδυνα νά ,μάθω τό αίτιον τοϋ πένθους. Ό μακαρίτης αποθνήσκων 
είχεν άφήση μίαν κόρην τής πανδρειάς, τήν γηραιάν κόρην Μπίλιω καί 
εν άβάπτιστον ακόμη τέκνον, ε'ις δ εδόθη τό ονομά του, Βασίλης - ή 
•γραία ύφαίνουσα και ή Μπίλιω ράπτουσα καί κεντώσα ειχον άναθρέψη 
καί σπουδάση τόν Βασίλην μέ τόσα δάκρυα καί κόπους, δσας ελπίδας 
καί ό'νειρα, δταν αίφνης, ενώ ήτο τεταρτοετής τής Ιατρικής καί ύπο-
βοηθός τού Νοσοκομείου, έν τή ακμή τής νεότητος τών πόθων καί τών 
ονείρων του, προσβληθίίς ύπό τύφου απέθανε τήν δευτέραν εβδομάδα. 
Έκαστος φαντάζεται τήν θλΐψιν καί άπελπισίαν, τούς κοπετούς καί 
τά δάκρυα τών δύο γυναικών, άφοϋ ακόμη καί σήμερον αναλύονται 
εις θρήνους καί μοιρολόγια καί μόνον δταν άκούωσι τό ονομά του. Καί 
δμως δλα αυτά δέν τάς εμποδίζουν νά διηγώνται συχνά πυκνά λ ε 
πτομέρειας έκ τοϋ βίου του καί νά εγκωμιάζουν τάς άρετάς του, συνή
θως μάλιστα χωρίς λυγμούς καί χωρίς δάκρυα, ωσάν ή συνήθεια νά 
κατέστησεν άδιάφορον τήν διήγησιν, σάν ξένο παραμύθι πραγματικώς. 

"Εντός μικρού άφωτίστου δωματίου φυλάττουν ώς προσκύνημα τήν 
κλίνην, τά ενδύματα καί τήν βιβλιοθήκην του, καί ό ύπόμονος ένοικά-
τωρ υποχρεούται νά τό ίδη τουλάχιστον άπαξ . Δέν εξέφυγα, ώς έν* 
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νοείται, τήν δοκιμασίαν ένα πρωί Κυριακής μέ έκλεισαν αί δυο γραϊαι 
ει; τό άπόζον εκ τοϋ κλεισμοϋ δωμάτιον καί μου τά έψαλαν. 

— Κυττάξατε, κύριε, έλεγεν ή Μπίλιω, πώς είχε τήν βιβλιοθήκην 
του· άχ ! ήτο πολύ τακτικός· δέν φαντάζεσθε. 

— "Ετσι, μάτια μου· στήν ήλικίαν σου ήτανε, στό μπόϊ σου, ώς 
καί τά μάτια του σοΰμοιαζαν άχ, παιδάκι μου! κέγώ νά ζώ ή στρίγγλα! 

— Καλέ μαμά, είπεν αυστηρώς ή γραία Μπίλιω, αφήστε τόν κύ-
ριον, μή τόν ένοχλήτε - βλέπετε, κύριε, αυτό τό βιβλίον έδιάβαζε πολ»ύ· 
είναι, Γαλλικόν ήξευρε, κύριε, καί Γαλλικά. 

"Η βιβλιοθήκη συνέκειτο άπό ιατρικά βιβλία, "Ελληνικά καί Γαλ
λ ικά , ολίγους τόμους τής « Ε σ τ ί α ς » , Γαλλικά τινα μυθιστορήματα καί 
ποιήματα καί πολλά διδακτικά βιβλία χρυσοδεμένα. Είς τό άνω ράφι 
παρετήρησα πολλά χειρόγραφα έντος κίτρινου χαρτονιού. 

— Είναι αί έπιστολαί του, κύριε, είπεν ή Μπίλιω - κάθε μέρα ελάμ
βανε γράμματα. 

— ΤΗταν κοσμοαγαπημένος, συμρορά μου ! έγρύλλισεν ή γραία. 
— Είχεν ακόμη περισσοτέρας, ά λ λ ' αύτάς τάς Ιφύλαττεν ήθελε νά 

τάς τυπώση. 
— Μπά ! 
— Μάλιστα, κύριε, είναι άπό ένα στενόν του φίλον απέθανε κέκεΐνο 

τό κακόμοιρο. . 
— Πήγε νά τόν αντάμωση, μάννα μου ! προσέθεσεν ή γραϊα. 
Καί ή Μπίλιω κατεβίβασε τό δέμα καί τό έφυλλομέτρει. 
— "Αχ! τ ί καλό παιδί πού ήταν κιαύτό, κύριε - ήσαν παλαιοί συμ-' 

μαθηταί καί φίλοι ειλικρινείς - καί άπέθαναν τόν ίδιον μήνα. 
— Ώίμέ ! 
— "Εδώ είναι καί ενός άλλου φίλου του - γιατρός ήταν κιαύτός - μά 

δέν πιστεύω νά είναι όλαις - ε'ις τή συμφορά μας έσκορπίσθησαν κιαύ-
ταίς· ποιος είχε νοϋ τότε ! 

Καί βαθύς στεναγμός Ικόλπωσε τά κάτισχνα στήθη της. 
Είχα καί εγώ μελαγχολήση - όχληρός δέ κόμπος ώς θρόμβος δακρύων 

είχε καθίσή είς τόν λαιμόν μου καί ή φωνή έξήρχετο βραγχνή καί ασθε
νής. Έρριψα βλέμμα ει; τάς έπιστολάς καί εξεπλάγην ίδών έπί κε
φαλής τό : «Μεσολόγγιον». 

Τί τά .θέλετε ; δσα καί άν περάσωμεν, ό τόπος δπου τό πρώτον εΐ-
δομεν τόν ήλιον καί έπαίξαμεν τά πρώτα μας παιγνίδια, ό τόπος τών 
πρώτων ηδονών καί τών πρώτων μας θλίψεων κινεί πάντοτε βιαίως τάς 
χορδάς τής καρδίας μας. 
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— Άπό τό Μεσολόγγι ; . . . ηθέλησα νά ερωτήσω τήν Μπίλιω. 
— Μάλιστα, κύριε, άπό τό Μεσολόγγι - ήσαν έκεϊ οι φίλοι του· μά 

κυττάξατε πώς έσκονίσθηκαν, εγώ φταίω" δέν είμπορώ, ξεύρετε, νά τάς 
ανοίξω χωρίς νά κλαύσω. 

Καί ώς παραγγελθέντα ήρχισαν ήσυχα ήσυχα νά ρέουν τ ά δάκρυα 
της άπό τά αδύνατα μάτια της μέ τάς ολίγας βλεφαρίδας. 

— Είμπορώ νά τάς ιδώ, σάς παρακαλώ ; 
— "Ω μάλιστα, κύριε, ευχαρίστως - πάρετε τας· άπό αύτάς θά κα

ταλάβετε τ ί άνθρωπος ήτο δ αδελφός μου. άχ ! καί δ Ανδρέας τό κα
κόμοιρο, πώς μέ αγαπούσε καί αυτός ! όλα ή τύχη μου τά φταίει. . 

— Στό Μεσολόγγι άπέθανεν αυτός δ φίλος σας ; 
— "Οχι, οχι στό Μεσολόγγι - άν έμνησκεν έκεϊ, ημπορούσε νά μην 

πεθάνη - τόν μετέθεσαν κάπου άλλου—δέν ξεύρω πώς τό λένε—πού 
έκαμνε κρύο φοβερό καί άπέθανεν αιφνιδίως - καί ή δυστυχισμένη ή μη-
τέρα του άπέθανεν έπειτα άπό έ'να μήνα - ά ! τί συμφορά καί αυτή ! 
νάποθάνη έτσι έρημος- τουλάχιστον στό Μεσολόγγι ήτο μία οικογένεια 
πού τόν αγαπούσε· μά ποιος ξεύρει πάλι ! αυτοί τόν επήραν στο λαιμό 
τους - ό Θεός καί άς τούς κρίνη καί τ ι φταίνε καί αυτοί άν 
ήμουν έγώ 

— Άπό τί απέθανε, κυρία Μπίλιω ; 
— Έ τ σ ι έξαφνα - είπαν πώς ήτο καρδιακός - έτσι ήθελε δ Θεός, 

κύριε - ή ιδική μου τύχη τά φταίει, άν έζοϋσε τουλάχιστον αυτός ! . . 
δέν ξεύρετε πώς μάγαποϋσε - ή μητέρα ή καϋμένη τού έλεγε τοϋ μακα
ρίτη τού αδελφού μου. . . μά εκείνος ήτο πολύ πολύ υπερήφανος . . . 
τώρα . . . 

Ανυπομονούν νά διαβάσω τάς περιέργους έπιστολάς, ήρχισα δέ πλέον 
καί νά βαρύνωμαι τήν πένθιμον έκείνην 'άτμόσφαιραν καί έξήλθον χ ω 
ρίς νά είπω τίποτε. 'Εκλείσθην εις τό δωμάτιόν μου καί πεσμένος είς 
τό κρεββάτι μου τάς άνέγνωσα μέχρι τέλους. Δέν μοϋ έφάνησαν βε
βαίως λογοτεχνήματα, ώς ή Μπίλιω τάς έξελάμβανε - περιεϊχον μάλ ι 
στα καί ούκ ολίγας ανακρίβειας καί κρίσεις έσφαλμένας καί αισθήματα 
παράδοξα, τά όποϊα μόνον ή πιθανή περίπτωσις ότι δ γράφων ήτο 
καρδιακός ήμ,ποροϋσε νά έξηγήση. Έν τούτοις περιέγραφον τόπους καί 
έθιμα και ανθρώπους γνωστού; καί προσφιλείς μου, μέ ύπενθύμιζον τούς 
παιδικούς μου χρόνους καί τάς παλαιάς έξεις μου, είχον τέλος χροιάν 
μυθιστορικήν, ύ'φος αρκούντως αφελές, ίδια αί τοϋ Τάκη, καί., μολονότι 
πολλαί ώς έκτου χρόνου ήσαν δυσανάγνωστοι, ήσαν όμως καθαρογραμ
μένα! καί κατώρθωσαν νά μέ κρατήσουν άϋπνον μέχρι πρωίας - καί Οταν 
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δέ άπεκοιμήθην, ώνειρεύθην τήν Τουρλΐδα, το ήρφον, τά ψάρια, καί 
τούς ψαράδες, μεθ' ών παραδόξως άνεμίχθησαν Ιατροί καί στρατιώται, 
καί ή γραία Μπίλιω μέ πλατύ φουσκωμένον σωβράκι ψαρά καί στιλ-
πνόν ξίφος άνθυπιάτρου. 

Τό πρωί ήρώτησα τήν Μπίλιω άν ήθελε νά τάς δημοσιεύσωμεν. 
Ά ν ήθελε ! αυτός ήτο καί 6 σκοπός τού μακαρίτη. Τό γνωρίζετε- ή 
ματαιότης είναι τό βαθύτερον αίσθημα τής γυναικείας καρδίας—εξαι
ρούνται αί άναγνώστριαι—τό μόνον άντέχον είς πάσαν έπιδρομήν είτε 

. φροντίδων είτε πένθους, καί είς αυτόν ακόμη τόν άκάθεκτον θάνατον. 
"Τάς έ'λαβα λοιπόν μαζή μου· άλλ ' έκτοτε ή στροφοδίνη τών περι

στάσεων καί φροντίδες έγγύτεραι καί βιαιότεραι μεκαμαν νά λησμο
νήσω καί τήν Μπίλιω καί τόν Βασίλην καί τάς έπιστολάς του, δτε 
πρό τίνων εβδομάδων ελαβον τήν έξης έπιστολήν, ήν δέν συνέταξε βε
βαίως, ύπέγραψεν δμως ή πτωχή γεροντοκόρη. 

« Α ξ ι ό τ ι μ ε Κνρ ιε , 
Λαβών πρό πολλού μερικάς έπιστολάς τού μακαρίτου αδελφού μου, 

ίνα τάς δημοσιεύσητε και υποσχεθείς είς ημάς κατά τό δή λεγόμενον 
λ α γ ο ύ ς μί> π ε τ ρ α χ ή λ ι α , μέχρι τής ώρας όχι μόνον δέν είδομεν τ ί 
ποτε εις τάς εφημερίδας, ά λ λ ' ούτε κάν μίαν έπιστολήν δέν κατεδέ-
χθητε νά μας στείλετε - &ς είσθε καλά - δέν πειράζει - πολύ δμως σάς 
παρακαλώ νά μάς στείλετε οπίσω τάς έπιστολάς, διότι πολύ επιθυμεί 
νά τάς Ίδή ή δυστυχής μήτηρ μου, ή όποια τώρα σχεδόν πνέει τά όλί · 
σθια καί σΚς ασπάζεται, καθώς καί έγώ. 

Ή ποτε φίάη σας 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΟΥΡΟΥΚΛΕΜΕ 

Μία τοιαύτη επιστολή μέ ήνάγκασε νά αναζητήσω καί νά ξαναδια
βάσω τά εύρωτιώντα γράμματα τής Μπίλιως - εξέλεξα δέ μερικά τά 
όποϊα θά σας στείλω πρός δημοσίευσιν μέ τήν ελπίδα δτι θά ευχαρι
στήσω οΰ μόνον τήν πτωχήν ποτέ φ ίλτ ι ν y,otf καί τήν σκιάν τού μα 
καρίτου αδελφού της, άλλ ' ί σως καί τινας έκ τών αναγνωστών σας. 

Ό γράφων τήν κατωτέρω έπιστολήν είναι οχι ό "Ανδρέας ό ίρηνού-
μενος φίλος καί υποψήφιος μνηστήρ τής γεροντοκόρης, ά λ λ ' έ'νας φίλος 
αΰτόϋ καί σύνοικος ό Τάκης Χ* νεαρός άνθυπίατρος χαρίεις και έρωτύ-
λος, ώς φαίνεται άπό άλλας επιστολάς - γράφει δέ, ώς θά εννοήσετε, 
άπό εν έκ τών ιχθυοτροφείων τής λίμνης μας, δπου διέτριβον καί οί 
δύο φίλοι πρός άνάρρωσιν τοϋ "Ανδρέα, ώς δεικνύουν α( προηγούμ.εναι 
ίπ^στολαί. 
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Έ^ιστοΛη τον Τάχη 

«Φίλτατε Βαο^ίλνι, 
Περνοϋμεν ημέρας θαυμάσιας - παράδοξος ζωή ποϋ δέν ε'ιμ-πορεις ποτέ 

να τήν φαντασθής. Ό Ανδρέας ποϋ ζητεί τόν λόγον είς δλα, τόσον 
εις τά ευχάριστα δσον καί είς τά λυπηρά, ευρίσκει δτι τό θέλγητρόν 
της έγκειται εις τήν φυσικότητα. Είμεθα, λέγει, έγγύτερον ε'ις τήν 
φύσιν άπό πάσαν άλλην τής ζωής μας περίοδον δέν ξεύρω καί δέν εν
νοώ πολύ αυτά - τό βέβαιον είναι δτι σύ είναι αδύνατον νά φαντασθής 
τήν ζωήν μας, άν μ,άλιστα τύχης μέσα είς τό νοσοκομείον περικυκλω
μένος άπό φάρμακα καί εργαλεία καί άρρωστους καί είσπνέων φανικόν 
οξύ., Ή θάλασσα, ό αέρας, ό ορίζων, οί άνθρωποι, τά ψάρια, τα 
βουνά, τό κύμα, τά δίχτυα, ή καλαμωταίς, δλα, δλα μού αρέσουν. 
Ά λ λ ά μήν περιμένης νά σοϋ τά περιγράψω - πώς περιγράφεται εκείνος 
ό πονέντης ; περιγράφεται ή γλύκα τοϋ πρώτου ερωτικού φιλήματος ; 
Αυτήν τήν παρομοίωσιν τήν δανείζομαι άπό τόν Άνδρέαν αυτός ό 
άθλιος ξεύρει νά γράφη καί νά όμιλή, δπως ξεύρει καί νά σκέπτεται . 
Ά ! άν δέν ήτο τόσον ψυχρός καί τόσον υπερήφανος, θά ήτο τό ίδανικόν 
μου - άλλά τώρα—δόξα σοι ό Θεός — καί αυτός δέν είναι τέλειος, δέν 
είναι ευτυχής - είμαι φθονερός αί ; τό ομολογώ - ά λ λ ' δ σκοπός μου δέν 
είναι νά ψυχολογήσω σήμερον. Θά σοϋ διηγηθώ έ'να παράδοξον νυκτε-
ρινόν κυνήγι τών ψαριών, πού διωργάνωσε χθες πρός χάριν μας δ πο
λύτιμος, δ ανεξάντλητος καραβοκύρης. Δέν ξεύρεις βέβαια τί είναι τά 
τ ζ έ ν ι α - πιστεύω μάλιστα πώς καί τό ίβάρι καλά καλά δέν τό φαν
τάζεσαι - μά τ ί νά σοϋ κάμω ! άφησε πρός στιγμήν τό μικροσκόπιον 
καί τάς αναλύσεις και έ'λα νά ζήσης καί σύ μίαν εβδομάδα - νά ζήσης 
απλώς - άλλά κάμε δπως θέλεις. Γνωρίζεις βέβαια καί μέ τό π α 
ραπάνω τά αύγοτάραχα. Λοιπόν, ή μ π ά φ α είναι ή μάννα τών αύγο-
ταράχων καί τό τ ζ έ ν ι είναι ή παγίς τής μπάφας, τό δέ σ τ ε ιράδ ι δ 
άνδρας της - ό Ανδρέας &ς σοϋ τό περιγράψη· έγώ βαρύνομαι - κάτι 
καλαμωταΐς είναι ποϋ μπαίνουν μέσα ή μπάφες καί τά σ-, ειράδια καί 
δέν είμποροϋν νά φύγουν καί εκεί μέ τά καμάκια τά ψαρεύουν μά κά 
ποτε—καί τ ί δέν κάμνει τής ζωής δ ερως.Ν—πηδούν άπηλπισμένα κατά 
πλάτος καί υψος καί φεύγουν καί γλυτώνουν, καί τότε λυσσούν οί ψα 
ράδες" είναι οργή Θεού- παλληκάρια σωστά είναι τά στειράδια, δηλ . 
τά κεφάλια, δταν είναι εις τήν άκμήν καί τόν όργασμόν των . Λοιπόν 
χθες τό βράδυ—ή σελήνη ακόμη δέν εφαίνετο—δ καραβοκύρης ηθέ
λησε νά μάς δώση έννοια ν τής πρυδίς μέσα ε'ι? το τζένιο. "Επήραμε 
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δύο πλοιάρια, μεγάλα, σταφνοκαρίσια· σχάραις, διχδί, καμάκια καί 
σταλίκια. Είς τό ένα έμπήκε ό καραβοκύρης ό Ανδρέας καί ή Λοϋλα' 
ποιος έζήτησε τόν άλλον δέν μαντεύω - ας πούμε πώς ή τύχη τούς αν
τάμωσε καί τώρα - τό σωστόν είναι δτι ό καραβοκύρης άμπωνε καί 
έ'βανε δίκδί στήν πρυά, ένώ ό Ανδρέας έστέκετο στην πλώρη μέ τό κα 
μάκι" άχ τον άχρεΐον, τ ι καμαρωμένο κορμί πού έ'δειχνεν είς τό κόκκ'--
νον φώς τής πρυας μέ τήν μέσην σφιγκτά ζωσμένην, μέ τό πλατύ 
σκιάδι στό κεφάλι, πού έσκιαζε τό πλατύ μέτωπόν του, μέκείνην τήν 
εύΟυτενή στάσιν καί τήν ήρεμον έ'κφρασιν καί τήν άταραξίαν είς τάς 
κινήσεις του! ή Λούλα, παχουλή, αφράτη, συνεσταλμένη, είχε στά 
μ,άτια τό μανδήλί της, διότι ό καπνός τά έκαμνε νά δακρύζουν, καί 
έστέκετο σιμά του. Ε'ις κάθε κίνημα, είς κάθε καραβοϋλι τού προικριοϋ 
εκείνος έτήρει τήν ισορροπία ν του, ένώ εκείνη έταλαντεύετο καί έπιπτεν 
επάνω του· ή τύχη τό έκαμνε καί αυτό ; καί έπειτα ό αχάριστος δέν 
πιστεύει είς τήν Τύχην &ς είναι - είς τό άλλο προιάρι ήμην έγώ, ή 
Ελενίτσα, ή Πάτρα καί ενα ψαρόπουλον τό όποιον άμπωνε - έγώ είχα 
τό καμάκι - ή "Ελενίτσα καί ή Πάτρα έκλαιαν τή μ,οΐρά τους άπό 
τόν καπνόν καί έσκαζαν τά γέλοια άπό ώρα σέ ώρα. Χωρίς άλλο μέμέ 
έγελοϋσαν κοντός δπως ήμουν καί άμαθος και ασταθής, έξ άπαντος 
θά ήμουν γελοίος. 

Τέλος πάντων έμπήκαμε στό τζένιο καί ή πρυά κατέλαμψε τόν πυθ
μένα - ά! τ ί θέαμα, Βασίλη! έκεϊ όπου τήν ήμέραν δέν έβλεπες άλλο 
άπο φύκια κιτρινοπράσινα καί δύο-τρία άθλια καβούρια, τώρα νά βλέ-
πης κοπάδια ολόκληρα άπό ψάρια - μαρίδες, λίγδες, ζαργάνες, ζάμπες, 
λεφτάκια, λαυράκια, καί πρό πάντων χέλια άφθονα καί μέγιστα, άπαι -
σίως έλισσόμενα καί μένοντα έννεά πρό τής άπλετου λάμψεως τού δα
διού. Καί τό κόκκινον φώς άντανακλώμε<ον είς τά γαλανά νερά καί 
τά πράσινα φύκια, άντιτιθέμενον είς τό πέριξ σκότος, τό όποιον τώρα 
έφαίνετο βαθύτερον, προσέδιδεν είς όλα έ'να πέπλον μαγικόν, μίαν έ'κτα-
κτον γοητείαν, ή οποία μεκαμνε νά λησμονώ τήν Πάτραν μου καί αυ
τήν ακόμη τήν πεταχτήν Έλεν ί τσαν . Ά ! τώρα εννοώ τ ί ευρίσκει ό 
Ανδρέας εις τήν φύσιν, τί αισθάνεται είς τήν θάλασσαν, τί απολαύει 
εις τό βουνόν διατί παίρνει τά δρη καί γκρεμίζεται είς τάς χαράδρας· 
διατί προτιμά τά δένδρα άπό τούς ανθρώπους καί τά άνθη άπό τά 
.κορίτσια. 

Τά κακόμοιρα τ ά ψάρια ύπνωτίζοντο άπό τό φώς· μόλις ό έμφυτος 
φόβος τ ά έκαμνε νάποσύρωνται βραδέως συρόμενα, καί τό καμάκι μας 
μέ δλην τήν αδεξιότητα έτρύπησεν αρκετά. Τά ώθουν άσπαίροντα εις 
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το ξεκαμά'Κ10''{Ι.α τού προιαριού, ένώ ή Πάτρα καί ή "Ελενίτσα έγέ-
λων , έφώναζον, τά ωκτειρον καί τά έμοιρολόγουν, οσάκις δέν έμοιρολό-
γουν τά ματωνόμενα φουστάνια των . Μόνον τά κ ε φ ά λ ι α άνθίσταντο· 
& τ ί ψάρια δαιμονισμένα Βασίλη ! δταν μέ τήν ήσυχίαν σου τά τρώ
γεις καπαμ* εις τό ξενοδοχεϊον, δέν φαντάζεσαι μέ πόσον θάρρος, με 
πόσην άπελπισίαν ύπερήσπισαν τήν δυστυχή ζωήν τ ω ν μόλις τά προ-
σηγγίζομεν, έπέτων ώς βέλη καί έ'φευγον σκοτισμένα άπό τήν λάμψιν 
έκτύπων κάποτε . εις τό προιάρι, άλλοτε είς τήν καλαμωτήν, άλλά 
πάντοτε γοργά, έλικοκίνητα, άπιαστα, διέφευγον τάς επιθέσεις μας' 
έν τούτοις εΰρισκον εμπρός των άλλον κίνδυνο ν τά ίβαροκόπελλα μέ 
ταις .γαΐταις και τά σταλίκια τά έτρόμαζον κτυπώντα λυσσωδώς 
τήν θάλασσαν, έσήκωναν αφρούς, έπατάγουν καί τά ώθουν εις τήν όρ-
•μ/ΐδα- έκόντα, άκοντα, βιαζόμενα καί άπατώμενα είσήρχοντο εις τήν 
στενήν καί ακανθώδη πόρταν έκεϊ νέος άγων, νέα άμυνα τόσον μάλ* 
λον λυσσώδης, δσω τό μέρος είναι στενώτερον—μόλις ενός μέτρου—καί 
ήμεϊς έστεκόμεθα έπανωκέφαλα με τά καμάκια - μανιώδη, άπηλτίΐ-
σμένα, κινούντα σπασμωδικώς τήν ούράν των έ'φευγον άπό το εν άκρον 
τής όρμΐδος εις τό άλλο, έκτύπων Ισχυρά τήν καλαμωτήν, έλάγιαζαν 
εις τάς γωνίας, έζήτουν άπηλπισμένα τήν πόρταν, έβυθίζοντο εις τόν 
άμμοσκεπή πυθμένα, έπήδων μέχρι τών δικτύων, διέφευγον μέιία άπο 
τά χέρια μας, μέσα άπό τά δόντια τού καμακιού, μάς έκαμνον νά 
κουραζώμεθα - τό μάτι , τό χέρι, ό λαιμός άπηύδα, ίδρώς ήρχισε νά μάς 
νοτίζη' τά κορίτσια έπαυσαν νά γελούν καί όλοι μέ το βλέμμα άτενές 
ήκολουθοΰμεν πάσαν τήν κίνησιν καί μικροί στεναγμοί καί ύπόκωφον 
άσθμα συνώδευε κάθε νέαν καμακιάν μας. Έ ν ή δύο πηδήσαντα άνω 
τής καλαμωτής ένέπεσον εις τά απλωμένα δίχτυα· έκεϊ νά έβλεπες τήν 
άπελπισίαν των , πώς ήσπαιρον, πώς ήγωνίων, πώς καθημάσσοντο άπό 
τ ά καλάμια. Τό νησσάρι, δταν πληγωμένον καιρίως βουτ^ καί ανέρ
χεται εις τά νερά καί προσπαθή νά φύγη καί νά κρυβή, ένώ πάντοτε 
ακολουθείται άπό τήν άμέίλικτον γαΐταν και αδέξιος κυνηγός χαλ^ 
ματαίως τό μπαρούτι του τουφεκίζων δπισθέν του, δέν σού δίδει καμ-
μίαν ίδέαν τής αγωνίας καί τού σπαραγμού αυτού τού γενναίου ψαριού. 
Δύο άτρόμ-ητα αληθώς έπήδησαν καθ'ύ'ψος πλέον τών δύο μέτρων καί 
έσώθησαν εις τήν θάλασσαν ά ! ποία θά ήτο ή χαρά των I ή άνδρία 
των μέ ύπενθύμισεν άλλην άνδρίαν, τών πατριωτών των , οι δποϊόι κλε ι 
σμένοι σφιγκτά είς τήν όρμΐδα τοϋ φρουρίου των, έκαμαν πρό εξήντα 
ετών άλλο θανάσιμον άλμα, τό σωτήριον άλμα τής ελευθερίας. Βλέ
πεις δτι κάμνω καί παρομοιώσεις" μ.έμπνεει ή πίρίστασις· ή φύβις αυτή , 
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αυτός ό μαΐστρο; έλέπτυνε τάς αισθήσεις μου καί μέξηυγένισεν αληθώς. 
Ό καραβοκύρης μας άφινε νά παιδευώμεθα, καί μόνον ό'ταν έξέφυ-

γον τά δύο αήττητα ψάρια, έξ*φρασε κάποιον παράπονον. 
— Ά ! καπεταναίοι, μάς έφυγε ό εχθρός· ετσι θά πάμε καί στον 

πόλεμο ! 

Ό Ανδρέας Ικτύπησε πέντε κέγώ μία μπάφα λαβωμένη· αί , πώς 
ημπορούσα νά εχω τήν ίδικήν του εύστάθειαν καί τήν άκλόνητον ψυ_ 
χραιμίαν του ! Είς τό τέλος έ'ρριψε τρεις θαυμάσιαις και έκαμε τόν 
καραβοκύρην νά όμιλήση. 

— Μπράβο, κύρ Ανδρέα - καί είς αυτό επιτήδειος- πάντα άξιος, 
πάντα χρήσιμος θά νάσαι. 

Ό άθλιος καί τ ί έκατάλαβε ποϋ μέ άπεμόνωσε ! διότι ή Πάτρα καί-
ή "Ελενίτσα δταν είδαν τήν έπιτυχίαν, ενευσαν εις τό παιδί νά π λ η 
σίαση καί μεν πήδημα ευρέθησαν πλησίον του. 

«— "Α ! κύριε Ανδρέα, ψαρεύετε πολύ καλά . 
— "Επιτυγχάνετε βλέπω καί στο κυνήγι ! είπεν ή Πάτρα. 
— Τών στειραδιών ^καθώς βλέπετε, τήν μπάφα τήν Ικτύπησεν ό 

Τάκης, είπεν ό κακούργος, ενώ έγώ στραβωμένος άπό τόν καπνόν έ'βλεπα 
μέ άπελπισίαν μου δτι είχα μείνη μέ μόνον τό ψαρόπουλον. Ευτυχώς 
ή τραμοντάνα ήρχισε νά φυσα καί μέ άπήλλαξεν άπό τά χειρότερα-

διότι δ καραβοκύρης διέταξε τήν άποχώρησιν. "Επήγαμε στο ίβάρι -

δλος δ κόσμος ώμίλει διά τήν δεξιότητα του καί αυτός επήρε έ'να π α -
ληοβιβλίο καί έπλάγιασε νά διάβαση εις τό σκοτεινόν φώς τοϋ φανα
ριού. 'Α ! νά ήμην έγώ νά είχα κτυπήση πέντε στειράδια ! δλον τόν 
κόσμον θά τόν έκαμνα έρωμένας μου - χαμένος άνθρωπος ! 

'Απδ τόν Παλι,ιοπόταμον τοΰ Μεΰολογγίοιτ. 
"Ιούλιος τοϋ 188..:. 

οε φιΑω 
Τ Ά Κ Η Σ 

Διά τήν άντιγραφήν 

Ά . Χ ρ α υ λ ο * ν τ ώ ν « ] ς 
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Η ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΕΡΑΤΙΚΕ 2Χ0ΑΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΊΑΣ 

Ή ιστορική μελέτη, ήν δημοσιεύομεν Ιπί τή βάσει κυρίως επισή
μων έγγραφων τοϋ μικρού μέν πλήν πολυτίμου αρχε ίου τού δυτικού 
άρχιεπισκοπείου Κερκύρας*, είνε μικρά συμβολή εις τήν ίστορίαν τής έν 
Έπτανήσω έπί "Ενετοκρατίας εκπαιδεύσεως*. 

Ή ιερατική σχολή τών δυτικών έν Κέρκυρα έπί "Ενετοκρατίας ήτο 
τέως γνωστή έξ ολίγων λέξεων, τάς δποίας έδημοσίευσεν δ Μουστοξύ
δης 5 καί δ κ. Χιώτης". Καί τούτο, ένεκα ελλείψεως πληροφοριών. 
Τυχόντες δέ ήμεϊς νά ίδωμεν δημοσιεύσεις τού παρελθόντος αιώνος καί 
έγγραφα περί τοϋ εκπαιδευτικού τούτου καθιδρύματος, δπερ δπως δή-
ποτε συνέτεινε κατά τόν μακροχρόνιον αυτού βίον (1568—1797) ε'ις 
τήν διάδοσιν τών γραμμάτων έν Κέρκυρα, προβαίνομεν εις τήν δημο-

1 Το άρχεΤον τοϋτο, τέως έν άταξί<£, μετά τον διορισμον ώς καγγελαρίου του 
εΰπαιδεύτου κανονικού κ. Έρνέστου Λαϊτούδη, έταχτοποιήθη παρ* αΰτοϋ, ώστε 
σήμερον εύκολος αποβαίνει ή είίρεσις οιουδήποτε έγγραφου. ΈμεΓς αυτοί παρέ
στημεν πολλάκις μάρτυρες τής επιπόνου -ρχύτης εργασίας προς συναρμολόγησαν 
και έπιστημονικήν κατάταξιν τών εγγράφων. Κ α τ ά καθήκον δέ καί δημοσία εΰ-
χαριστοΰμεν τον φιλόπονον συμπολίτην καί φίλον κ. Λαϊτούδην διά τάς ευκολίας, 
άς άείποτε παρέσχεν εις τάς μελετάς ημών, εργαζόμενος εν τε τή Κέρκυρα καί 
ένταϋθα. Ό κ. Χιώτης, έκ παραδρομής γράφει (Ίστορ. Άχομτ. 'Κπτατ. τόμ. 6, 
σελ. 393 Ζακύνθω 1887) δτι το άρχεΓον τοϋτο έτακτοποίησεν ό λόγιος και ποιη
τής Κερκυραίος Φρ. Δ. Μέντος. 

! ΟΊ επιθυμούντες νά λάβωσιν Ίδέαν περί τής έν Έπτανήσω εκπαιδεύσεως, ας 
ί'δωσιν Α. Μ. Ίδρωμένον : Περι της cV ταΐς Ίονίοις Νήσοις εκπαιδεύσεως κτλ. 
έν Άττικω Ήμεροΐογίω 1872. — Σ. Δε-Βιάζη : la Coltura Jonia έν τή αθη
ναϊκή Rassegna Ellenica 1884 .—Σ. Δε-Βιάζη : Ή cr Ζακννθω επϊ Ενετο
κρατίας Έχπαίδεναις, έν τή Ζακυνθία ΚυψέΛη, έτος Δ', καί \Αντ. Μουστοξύδου: 
Περί τωτ c'r Κερχύρα ΆχαδημιΖτ κτλ. Ή πραγματεία αΰτη τοϋ Μουστοξύδοο 
άνετυπώθη ύπο τοϋ υΐοΰ αύτοΰ Μιχαήλ έν τοΓς ΙστοριχοΤς xal φιΛοΛογιχόϊς oro« 
Λεχτοίς, έν Κέρκυρα 1872. 

' Μ. Α. Μουστοξύδου. Ίστορ. xal φιΑοΛ. arcU. « λ . 112, 115, 116. 
1 Χ ιώτη Ίστορ. Ά.τομν. Τόμ. ς-', « λ . 8?, 
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σίευσιν αυτών, σϋμβολήν άξίαν λόγου προσφέροντες εις τήν ίστορίαν 
τής νήσου. 

. * 

Ή έν Τριδέντω Σύνοδος (1545—1563) ορθώς μεριμνώσα περί εκ
παιδεύσεως καί μορφώσεως τοϋ δυτικού κλήρου, ύπεχρέωσε τούς αρχιε
ρείς νά ίδρύσωσιν ίερατικάς σχολάς, ύπό τήν έπίβλεψιν αυτών, βοηθού
μενων παρά αντιπροσώπων τοΰ κλήρου τής θρησκείας των . Μεταξύ τών 
ύπογραψάντων τάς πράξεις τής συνόδου ταύτης ήτο καί 6 Αντώνιος 
Κόκκος1, αρχιεπίσκοπος Κερκύρας, άνήρ παιδείας μεν, πλήν τόσον εχθρός 
τής ορθοδοξίας, ώστε καί αυτός 6 'Αλλάτιος ό θερμός θιασώτης τών 
Λατίνων, μετά σφοδρότητος κα τ ' αύτοΰ φέρεται 2. 

Ό Κόκκος άμα ανέλαβε τήν διεύθυνσιν τής εν Κέρκυρα εκκλησίας 
τών δυτικών, Ιφρόντισε κατά τάς αποφάσεις τής τριδεντινής Συνόδου 
νά ίδρυση Ιν Κέρκυρα ίεροσπουδαστήριον μετά τό 1568. 

Έπί Ενετοκρατίας ήσαν πολλοί έν Κέρκυρα οί δυτικοί ιερείς καί μο
ναχοί 4 , ά λ λ ' ό αριθμός ολίγον κατ' ολίγον ήλαττώθη, ώστε περί τά 

1 Ό Κόκκος πριν η γίνη Κερκύρας ήτο αρχιεπίσκοπος Πατρών. Ούτος δημο
σίευσα; τήν δμιλιαν του, ην έξεφώνησεν έν τή τριδεντινή Συνάδω υπεγράφη Ar-
chiepiscopus Patraeensis et Coadjutoris Corcyrensis. Ό Pallavicini εν τ ή 
Ιστορία τής Συνόδου ταύτης (μέρος Β', σελ. 273 έκδ. 16δ7) λέγει- Fe orazione 
latina Antonio Gocco Veneziano, Arcivescovo di Patrasso ed eletto di Corfu». 
Τινές, κατά λάθος, έγραψαν Durazzo αντί Patrasso, ώς περιέπεσον καί εις άλλας 
ανακρίβειας γράφοντες περί τοϋ άρχιερέως τούτου. 

1 Περί Κόκκου δρα 'Αλλατίου· De $cclesiae occidentalis et orientalis per-
petua consensione κτλ. Κολωνία 1648, βιβλ. Γ'. R. Simon- Eistoire Critique 
des dogwies, des controverses, des coutumes et des ceremonies des Chre
tiens orientaux, 1711. —Nouvelles de la Ropublique des Lettres. Mois de 
Mai 1684 "Άμστερδαμ 1686, Ινθα εξετάζεται το πόνημα Histoire Critique de 
la creance et des coutumes des Nations du Levant publiee par le Sieur de 
Moni (R. Simon). Σημειωτέον δτι δ Κόκκος έν τή De Graecorum recentiorum 
haeresibus ίστορεΓ δτι τριάκοντα κα ί μία είνε αί αιρέσεις, ούτως ειπείν, τών ορ
θοδόξων1. Ό 'Αλλάτιος αποδεικνύει ψεύστην, άμαθη καί συκοφάντην αυτόν, καί 
συμπεραίνει δτι τινές τών νομιζομένων αιρέσεων είνε διαφοραί έκ τών ηθών καί 
εθίμων τών Ελλήνων. Ό Simon δμως θεωρεΓ φιλαλήθη τόν Κόκκον καί επι
κρίνει τον 'Αλλάτιον. Καί 6 πολύς.ΚαΓσαρ Καντού έν τ ή γνωστή Γετιχη αύτοΰ 
ιστορία αναφέρει τόν Κόκκον. Ά λ λ ά συνιστώμεν τήν μελέτην έπί τούτου τοϋ ιε
ρέως Άνθιμου Μαζαράκη, τοϋ αειμνήστου τών Κεφαλλήνων βιογράφου,· ήν έδη-
μοσίευσεν έν τ ή Biblioteca ltaliana (Μεδιόλανα 1842). 

* Προσεχώς θά δημοσιεύσωμεν άρθρον : At cV Έπτανησω dvttxal εχχΛησίαι, 
μονοί χλ. 
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τέλη. τοΰ παρελθόντος αιώνος ήσαν τριάκοντα 1 . Τό ίεροσπουδαστήριον 
άφεώρα είς τήν έκπαίδευσιν τών δυτικών ιερέων, απέβη δμως ούχ ή τ 
τον ή πραξις αύτη ωφέλιμος καί είς -τήν όρθοδοξίαν, διότι έγέννησε 
τήν άμιλλαν μεταξύ τών δύο κλήρων, πρός όφελος βεβαίως τής ορθο
δοξίας, ήτις εν Έπτανήσω ώς καί έν τή λοιπή Ελλάδι* δσημέραι 
νέους οπαδούς άπέκτα έκ τών δυτικών, ουχί ένεκα τής αμελείας τών 
δυτικών ιερέων, άλλά ένεκα τής άνεξιθρησκείας τών Ενετών, εχόντων 
τό θαυμάσιον πατριωτικόν αξίωμα «Είμεθα πρώτον "Ενετοί κα\ 
έπειτα Χριστ ιανοί» (Semo Veneziani e poi Cristiani), δ ι ' δ 
καί άνθίσταντο πολλάκις είς τάς τού δυτικού κλήρου απαιτήσεις. 

Ή Ενετική Κυβέρνησις καί οί μεγάλοι Πρωτοπαπάδες Κερκύρας*, 
έφρόντιζον περί τής μορφώσεως τοϋ έλληνικοΰ κλήρου, πρός διατήρησιν 
τοϋ γοήτρου τής ορθοδοξίας έν τή νήσω, δπερ πράγματι ό;είποτε αύτη 
διετήρησε.Διάταγμα τοϋ 1731,τοϋ Γενικού Προβλεπτού (Provveditore 
Generale Inquisitore) Αντωνίου Πιζάνη, ύπεχρέωνε, σύν άλλοις, 
τόν Πρωτοπαπάν « . . . νά μή δύναται νά εκδίδη άδειαν χειροτονίας 
»Διακόνου ή Ιερέως, άνευ προηγουμένης εξετάσεως τούτου ενώπιον τής 
»ενδόξου Διοικητικής αρχής (Reggimento) τής Πεντάδος τοϋ Κλή-
»ρου, Σακελλαρίου, Ίερομνήμονος, Έκκλησιάρχου, Άρχιμανδρίτου καί 
«Άρχοντος τών Μοναστηριών μετά τών αντιπροσώπων τής Συγκλήτου, 
»τόν αριθμόν οκτώ τουλάχιστον, ύπό τών οποίων, παμψηφεί ή ύπό τών 
»δύο τρίτων, νά κριθή κατάλληλος καί ικανός. Ό εγκρινόμενος μετά 
»τήν παρουσίασιν τοϋ πιστοποιητικού τής ικανότητος του, καί τήν άπό-
»δειξιν δτι εινε εγγράμματος, καί τούτο μεθ' δρκου, ώφειλε νά π α -
«ρουσιασθή ενώπιον τοϋ ρηθέντος αίδεσιμωτάτου Πρωτοπαπά;, δπως 
»λάβη παρ' αυτού τήν άδειαν, τήν χορηγουμένην συνήθως είς τούς 
»ίκανοί/ς πρός τό ί ερωθήνα ι ..."•» Καί ό αείμνηστος Μέγας Πρω-

1 Allegazione per Monsignor Fenzi, Arcivescovo di Corfu σελ. 17. 
1 Προσεχώς : Οι Δντιχοϊ er Πείοποννησω έπί "Ενετοκρατία; καί Τουρκοκρα

τίας, έπί τ ή βάσει επισήμων εγγράφων ευρισκομένων έν τω άρχείω τής δυτικής 
επισκοπής Ζακύνθου. 

' "Ορα τήν άξιόλογον πραγματείαν έν τ ή Φωνΐ) Κερκύρας τοϋ 1887—1888. 
tOt ΜεγάΛοι Πρωτοπαπάδες Κερκύρας». 

* Το διάταγμα τοϋτο δλόκληρον έδημοσίευσεν δ Κερκυραίος δικηγόρος Γ. Πο-
γιάγος έν τ ή πολυτίμω διατριβή του Le leggi Municipals delle lsole Jonie 
τόμ. A' σελ. 188 — 190. Εννοείται δτι μεθ'δλας τάς καλάς διαθέσεις τής Κ υ 
βερνήσεως καί τών Πρωτοπαπάδων, δέν έχειροτονοΰντο πάντοτε οί εΰπαίδευτοι· 
διό δ γενικός προβλεπτής Αντώνιος Μολίν δι'επιστολής πρός τόν Μέγαν Πρωτο-
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τοπαπόΐς Κερκύρας Χριστόπουλος Βούλγαρις, ό τόσον εργασθείς υπέρ τής 
κερκυραϊκής εκκλησίας, σύν άλλοις διέταττεν ί'να « . . . χωρίς περισ-
ϊσοτέραν άργητα, νά τυπωθή εις τήν άπλήν γλώσσαν μία καθαρά 
«έξέτασις καί χριστιανική διδασκαλία εις νουθεσίαν τόσον τών έκκλη-
»σιαστικών δσον καί τών απλών χριστιανών εις δόξαν μέν θεού, α ι -
»νον δέ τής Γαληνότατης ημών αυθεντίας καί ψυχωφελή σωτηρίαν 
^απάντων 1 » . 

"Ενεκα τών πονηρών χρόνων ή επιθυμία τοϋ αρχιεπισκόπου Αντωνίου 
Κόκκου δέν έξεπληρώθη ώς εδει, ά λλ ' ακολούθως παρήγαγε καλούς 
καρπούς. Τά μαθήματα τά διδασκόμενα κατά τό διάταγμα τοϋ Κόκ
κου τής 29 Ιανουαρίου 1568, ήσαν ή γραμματική, ή εκκλησιαστική 
μουσική, οί εκκλησιαστικοί συγγραφείς καί πάντα τά αναγκαία εις τήν 
εκπαίδευσιν ιερέως. 'Τπεχρεοϋντο οί ίεροσπουδασταί νά μετέχωσι τών 
ιεροτελεστιών, νά φέρωσι ^άσα καί πΐλον ώς οί ιερείς. Διά τήν ένδυμα-
σίαν δέ παρεχώρει εις τούς ιεροσπουδαστάς έκ τών εισοδημάτων τής 
εκκλησίας, ένδεκα δουκάτα κα τ ' έ'τος, μέχρι τής ηλικίας τών 18 ετών, 
έπειτα δέ προσετίθεντο άλλα τέσσαρα. « . . . . Applichiamo ed asse-
»gniamo (λέγει ό Κόκκος έν τώ διατάγματι) per la autorita con-
»cessaci dal detto Concilio, loro undici ducati l'anno per cias 
»scuno, da esser pagati dalli frutti di tutti i benefici della 
»nostra chiesa, secondo la stabilita transazione, nella festi-
»vita della Assunzione della Madonna, con condizione che 
»avendo compiti 18 anni non debbano godere la detta provvi-
»sione ; ma in luogo loro si debbano deputare altri quattro». 
Οί εγγραφόμενοι έπρεπε νά εινε έκ νομίμου γάμου καί ηλικίας δώδεκα 
τουλάχιστον ετών. 

Μετά τον Κόκκον, τώ 1635 ό δυτικός αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Λου
δοβίκος Μοτσενϊγος, μεταβάς είς τήν Κέρκυραν ώς αποστολικός επισκέ
πτης (visitatore apostolico) έξέδωκε τή 19 Αυγούστου τού αυτού 

παπόίν παρεπονείτο διά το άτοπον, οπερ δέν ητο αξιοπρεπές διά τήν 'Εκκλησίαν 
καϊ τήν Πολιτείαν (Πρβλ. Χιώτη ird. άτωτ. σελ. 38—39>. 

1 Ταϋτα διέταττεν έν αξιολογώ "Διατάξει έξ 24 κεφαλαίων, δημοσιευθεΓσαν έν 
τή <2W?) (1887—1888) Κερκύρας. Ή θέλησίς του πρός συγγραφήν Κατηχήσεως 
έγένετο, διότι ό αδελφός του ό ιατροφιλόσοφος Νικόλαος Βούλγαρις έξέδωκε Κ α -
τήχησιν άξιόλογον, πολλάκις άναδημοσιευθεΓσαν. Ή καλλίτερα τών εκδόσεων είνε 
ή τής Κερκύρας τοϋ έτους 1852, μετά πολυτίμων σημειώσεων τοΰ πολύκλαυστου 
'AvSfleu Μα«ρομμάτ*υ. 
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έ'τους διάταγμα υπέρ τής ιερατικής ταύτης σχολής. Έπεκύρωσεν δλα 
σχεδόν τά. τοϋ Κόκκου, προσέθεσε δέ εισοδήματα, άτινα άνήλθον είς 
δουκάτα 510. Οί ίεροσπουδασταί τότε ένεδύοντο μέ ράσα Ίόχροα ( ν ί θ -
laceo)1. 

Τω 1678 άναλαβών ό αρχιεπίσκοπος Μάρκος Αντώνιος Βαρβαρϊ-
γος τήν διοίκησιν τής δυτικής εκκλησίας Κερκύρας καί εύρων τον κλή-
ρον έν ουχί καλή μορφώσει ώς πρός τά ιερά, ή , ώς έ'γραψεν, «in una 
grande ignoranza delle cose spettanti al culto e alia Reli-
gionen, έδωκε πραγματικήν ζωήν εις τήν ίερατικήν σχολήν πρός αληθή 
εκπαίδευσιν τών νέων τών προσδιωρισμένων είς τήν ίερωσύνην δαπάναις 
τών Ίδιων εισοδημάτων (Mensa) καί άνευ επιβαρύνσεως τού συλλόγου 
τών κανονικών (Gapitolo). Ήγοράσθη δε τότε οίκημα κατάλληλον 
διά τήν σχολήν, εύτρεπισθέν μέ έπιπλα καί διωρίσθησαν καθηγηταί. 
Άφού τό καθίδρυμα Ιβελτιώθη ούτω καί έδειξε σημεία ζωής, ό αρ
χιεπίσκοπος έξέδωκε νέον διάταγμα, τή 14 Νοεμβρίου τοϋ έτους 1680, 
κατά τά διατεταγμένα πάντοτε τής τριδεντινής Συνόδου. Πρός συν-

. τήρησιν δέ τής σχολής ταύτης τή συμβουλή καί συναινέσει τών κανονι
κών Παύλου Τζάνε καί Αντωνίου Άλλέγρη, εκείνου μέν τής ιδίας αύ-
τοϋ εμπιστοσύνης, τούτου δέ τοϋ συλλόγου τών κανονικών, άπεφάσΐ« 
νά προσδιορίση ποσόν ώς προίκα. Επίσης παρεχώρησε καί τό εισόδημα 
τής Κασσώπης, δπερ διήρεσεν εις δύο μέρη, προσδιορίσας αυτά διά δύο 
ίεροσπουδαστάς, οί'τινες ύπεχρεοϋντο ακολούθως νά ύπηρετήσωσιν εις 
τήν σχολήν ώς καθηγηταί ή οικονόμοι δωρεάν 2. 

Τά μαθήματα, κατά τό νέον διάταγμα τού αρχιεπισκόπου τούτου, 
ήσαν ανώτερα. Έδιδάσκετο ή θεολογία, ή φιλοσοφία, ή γραμματολο
γ ία . Τό εισόδημα δέ κατ ' έτος ανήρχετο εις δουκάτα 347\ Ό Πάτ 
πας Ίννοκέντιος ΙΑ' , δι 'έγγραφου τής 31 Όκτωβρίου τού 1681, συ-
νήνεσεν ί'να έκ τών εισοδημάτων παραχωρήται εις τήν σχολήν ετησίως 
ποσόν 300 ρωμαϊκών σκούδων άλλά μόνον έδίδοντο 360 ρεάλια, δήλα 
δή σχεδόν τό ήμισυ 4 . 

Ή Σχολή έξεπλήρου' τήν άποστολήν της, άλλά δέν διετέλει πάν 
τοτε έν άκμή, ουδέ οί μαθηταί ήσαν πάντοτε ευάριθμοι, προκειμένου 
περί μορφώσεως κλήρου νήσων, ών τό πλείστον τοϋ πληθυσμού άνήκεν 
εις τό όρθόδοξον δόγμα. 

* ΆρχεϊΌν δυτικοΰ άρχιεπισκοπείου Κερκύρας. 
* Allegazione κτλ. σελ. 3, 6, 7. 
3 Άρχεϊον δυτ. έπισκοπ. Κερκ. 
* Allegazione κτλ. σελ. 7, 17. 
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Τω 1779, γενόμενος αρχιεπίσκοπος τών δυτικών Κερκύρας ό Φραγ
κίσκος Μαρίας έκ τών κομητών Φέντζη δέν εύρεν έν ακμή το ίεροσπου
δαστήριον, τρεις δέ μόνον ήσαν τότε οί ίεροσπουδασταί - διό τή συμ
βουλή τού τοποτηρητού (vicario generate) Δοβινιάκου καί τών δύο 
κανονικών Βατάλια και Λασάλα 1 απεφάσισε νά κλείση πρός καιρόν τήν 
σχολήν πρός άνόρθωσιν τών οικονομικών καί τών κακώς εχόντων, δπερ 
έπεδοκιμασεν ό έπί τής θαλάσσης προβλεπτής. Ή σχολή τότε έκλείσθη 
τή 13 Δεκεμβρίου τού 1780. Ά λ λ ' ή πραξις αύτη δυσηρέστησε τόν 
σύλλογον τών κανονικών, δστις εξέλεξε δύο αντιπροσώπους,δπως καταγ -
γείλωσι τόν ίεράρχην αυτών εις τήν δικαστίκήν αρχήν έδημοσίευσαν 
δέ τότε έγγραφα, εκθέσεις καί υπομνήματα πρός τήν έπιτόπιον αρχήν, 
άλλά τό δικαστήριον, δ ι ' αποφάσεως τής 26 Φεβρουαρίου 1783, απε
φάνθη δτι ο αρχιεπίσκοπος ήτο κύριος νά πράξη o,Tt έπραξε*. Τό 
αυτό απεφάνθη καί τή 29 Νοεμβρίου τού 1791, δταν οί κανονικοί έζή-
τησαν έκ νέου δικαιοσύνην 8. Ή Γερουσία επίσης άνεγνώριζεν αρχη
γούς τών ιερατικών σχολών τούς αρχιερείς, διό, διά Δουκικού δ ιατάγ
ματος τής 7 Δεκεμβρίου τού έτους 1781, προτείνονται ώς πρότυπα 
ίεροσπουδαστήριον εκείνα τών Μεδιολάνων καί τού Παταβίού καί 
παροτρύνονται πάντες οί αρχιερείς νά ίδρύσωσιν, όπου δέν ύπήρχον, 
τοιαύτας σχολάς, έπί τή βάσει τών δύο μνημονευθεισών". Συνετέλεσε 
δέ υπέρ τής σχολής καί τό Οτι ή κυβέρνησις, διά διατάγματος τής 13 
Δεκεμβρίου 1783, παρεχώρησεν εις τήν ίερατικήν σχολήν τήν μονήν 
τών μοναχών τοϋ τάγματος τών Αύγουστινιανών, τήν άφιερωμένην εις 
τήν Τ . Θ. Εύαγγελίστριαν, μεθ' Ολων τών εισοδημάτων αυτής 8 . 

1 0: δύο ούτοι κανονικοί ήσαν οικονόμοι τής εκκλησίας (Economi Capitolari 
Sede vacante), δτε ήτο κενή ή αρχιεπισκοπική έδρα προ τής έλεύσεως τοϋ 
Φέντζη. -

* Έπ ί λέξει « . . . i diritti di poner mano nel sistema ed economico re-
golamento del Seminario non appartengOno al Capitolo, essendo cose tutte 
gia queste, a seconda delle sanzioni del Concilio di Trento, dipendenti solo 
da Prelati, e che era totalmente contraria alle Conciliari disposizioni la 
direzione de Canonici, ossensiva alia dignita ed Arcivescovili prerogative...)) 

9 Έπί λέξει « . . . che resti a Monsignor Arcivescovo la cura deH'emmi-
nistrazione e governo del Seminario a tenor del Concilio di Trento e di 
relativi decreti del Senate nel proposito . . .» 

4 Allegazione'κτλ. σελ. 10—11. 
8 Ή εκκλησία αύτη είνε αρχαιότατη, έκτίσθη δέ άναλώμασι τοΰ <στρατηγοΰ 

(capo di milizia) Πέτρου, με εύρύχωρον κοινίβιον, έπί σκοπώ να παραχώρηση 
αυτήν είς τους μοναχούς τοΰ τάγματος τοΰ Άγ ιου Αυγουστίνου. Τή 7 Ιανουα
ρίου τοΰ 1394 εγΙνοντο τα εγκαίνια {βρα Α. Μάρμορα Bistoria di Corfu έν Βε-
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'Επι τού αρχιεπισκόπου Φέντζη τό καθίδρυμα τούτο ήνωρθώθη σπου-

δαίως κατά τό πρωτότυπον τής τού Παταβίου, καθ' ά έκέλευε καί τό 
δουκικόν διάταγμα τού 1781, διοριζομένων διευθυντών καί καθηγητών 
υπηκόων Ενετών , σπανίως δέ ξένων 1 . Ή 'Ενετία πάντοτε ήτο ό ανώ
τερος επόπτης τών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καί έφρόντιζεν όπως οί 
υπήκοοι λαμβάνωσι μόρφωσιν πατριωτικήν μάλλον ή θρησκευτικήν, διό 
καί πολλάκις έφάνη άσπονδος έχθρα τών Ίησουϊτών καί διατάγματα 
έξέδωκε, δ ι ' ών άπηγορεύετο εις τάς 'Ενετικάς κτήσεις ή διδασκαλία 
Ίησουϊτών 8 . 

Ή κερκυραϊκή αύ'τη ιερατική σχολή, ή μορφώσασα τόσους νέους, 
ο'ίτινες ακολούθως διά τής διδασκαλίας καί τών εκκλησιαστικών αξιω
μάτων εφάνησαν ωφέλιμοι τή πατρίδι, κατηργήθη μετά τήν πτώσιν 
τής "Ενετοκρατίας. Λέγομεν δέ δτι οί τρόφιμοι της εφάνησαν ωφέλιμοι τή 
πατρίδι, καθότι επίσημος μαρτυρία τής κερκυραϊκής κοινότητος πιστο
ποιεί τούτο δ ιάτων έξης έγγραφων, άτινα έν μεταφράσει δημοσιεύομεν. 

« Ή πιστότατη πόλις τής Κερκύρας πιστοποιεί διά τών άντιπροσώ-
»πων αυτής ότι οί α'ιδεσιμώτατοι κανονικοί τούτου τοϋ καθεδρικού ναού 
»τού άγιου "Ιακώβου διεκρίθησαν πάντοτε διά τάς αύστηράς καί θρη-
»σκευτικάς αυτών άρετάς, παραδειγμ.ατικής εύσπλαγχνίας έξεων καί 
«επωφελούς έκπαιδεαίσΐως τ ώ ν νέων,, διό δικαίως άξιούνται τής 
«αγάπης καί σεβασμού πάντων . . . 

«Εξεδόθη τάς £27 Όκτωβρίου 1786 Ε. Ν. 
«Φραγκίσκος Καποδίστριας, σύνδικος, Αυγουστίνος Πετριτϊνος σύν-

»δικός, Ιωάννης Κυριάκος Βαρούχας σύνδικος Γεώργιος Θεοτόκης 
«σύνδικος, Στυλιανός Χαλικιόπουλος γραμματεύς τής μεγαλοπρεπούς 
«πόλεως Κερκύρας». 

νετί? 1672, σελ. 251 — 252). Ή εκκλησία αύτη εισέτι υπάρχουσα έχει ίστορι-
κάς αναμνήσεις, καθότι έν αυτή ένεταφιάσθησαν οί πεσόντεο ήρωες κατά τήν 
άξιομνημόνευτον ναυμαχίαν έν Ναυπάκτψ, ,ώς έκ τούτου εφέτος έπανηγυρίσθη 
μετά μεγίστης έπισημότητος ή πέμπτη έκατονταετηρίς απδ τών εγκαινίων αυ
τής. Έπί τής κυρίας θύρας τοΰ Ναοΰ άνεγινώσκετο ή έξης επιγραφή γραφεΓσα 
ύπο τοΰ λογίου καί ποιητοΰ Κερκυραίου καθ. Φραγ. Δε-Μέντου· A Dio Ottinio 
Massimo ed alia Β. Vergine Annunziata sotto la cui invocazione venne 
inaugurato e dedicato il 7 Gennaio 1394 questo sacro tempio nel V cen-
tenario di tale anniversaria ricorrenza i fedeli Corciresi offrono preci so-
lenni e voti. 

1 Allegazione κτλ. σελ. 12—13. 
' Πρβλ. Monumenti Veneti intorno i padri Gesuiti, 1762. Εινε συλλογή έγ

γραφων,* έν ο!ς καταδεικνύεται το μίσος.τών "Ενετών προς τούς Ίησουι'τας. 
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Έτερον επίσημο-/ έ'γγραφον τής 1 Μαίου 1894. 
«Πιστοποιούμεν μεθ' αρκου οί υπογεγραμμένοι δτι. άείποτε τό άρ -

«χΐεπίοΊςοπικόν ίεροΟπουδαστήριον Κερκύρας έλειτούργησεν ύπό 
»διευθυντάς καί καθηγητάς εκλεγόμενους έκ τών εύεργετοΐ/μένων 
»ίερέων ή κανονικών, ών ο τελευταίος ύπήρχεν ό αίδεσιμώτατος δρ. 
«Φραγκίσκος Τουρίνης, αποθανών τώ 1783, ό οποίος έπί πολλά ετη 
»ήτο διευθυντής (Rettore), έτι δέ κανονικός καί ταμίας τής μητρο-
»πόλεως Ιπί τεσσάρων αρχιεπισκόπων Νάνη, δά Πόντε, Γανασώνη 
»καί Φέντζη. Διά τών αξιέπαινων αυτού κόπων καί πόνων τό ι ερο
ί) σπουδαστήριον δέν περ ιωρίσθη μόνον παρέχον τ η ν διδα-
»ο"καλίαν τ ο υ εις τοΐ/ς σ υ ν η θ ι σ μ έ ν ο υ ς χεροσπουδαστάς, ά λ λ ' 
»έν α ύ τ ώ έφοίτων πολλο ί λα ϊκοί , τ ο ϋ θ ' οπερ ουδέποτε 
«συνέβη (a una frequenza e concorso non piu visto di nu-
smerosi SCOlari), καί έξεπαιδεύοντο άριστα μετά εντελούς ίκανοποιή-
»σεως τοϋ κλήρου καί τής πόλεως . . . 

«Αντών ιος Θεοτόκης βεβαιώ, Αντώνιος Λευκόκοιλος βεβαιώ, Ά ν -
»δρέας Σορδίνας βεβαιώ, Βίκτωρ Κεκάτος βεβαιώ, Ιωάννης Βάρτης 
«βεβαιώ, Παναγιώτης Πιέρης βεβαιώ, Σπυρίδων δέ Νίκολις βεβαιώ, 
» Ιωάννης Βαπτιστής Πσαλίδης βεβαιώ, κ . λ . Β 1 . 

Ώς είπομεν ανωτέρω ή σχολή συνετηρείτο διά τών επισκοπικών 
εισοδημάτων μόνον επ 'ολίγον χρόνον συνεισέφερον καί οί κανονικοί 
ποσόν τ ι έκ τών τακτικών αυτών εισοδημάτων (prebende). Επίσης 
τήν έξουσίαν είχον οί αρχιεπίσκοποι, μόνον δέ κατά τά τελευταία έτη 
τοϋ αρχιεπισκόπου Αντωνίου Νάνη, ένεκα τής άνικανότητος αύτοϋ, οί 
κανονικοί (Capitolo) άνέλαβον τήν διοίκησιν καί διαχείρισιν 2 οΰ μόνον 
τής σχολής, άλλά καί τών επισκοπικών εισοδημάτων 5. 

'Εν τω άρχείω τού άρχιεπισκοπείου Κερκύρας σώζεται δ κανονισμός 
τής ιερατικής ταύτης σχολής, είς οκτώ κεφάλαια, εγκριθείς παρά τού 
αρχιεπισκόπου Αυγούστου Ζάκου τή 16 Νοεμβρίου 1716, δ όποιος 
πραγματεύεται α ' ) περί τής αποστολής τών ίεροσπουδαστών, β' ) περί 
τής ευσέβειας, γ ' ) περί τής ευταξίας καί τών ηθών, δ ' ) περί τών μαθη
μάτων, ε' ) περί τών ενδυμάτων, ς') περί τών καθηκόντων εντός καί έκ
τος τής σχολής ζ ' ) περί τών ασθενών, καί η' ) περί παντοίων άφορώντων 
είς τούς ίεροσπουδαστάς„καί τάς διατάξεις της Τριδεντινής Συνόδου. 

Νύν δέ άναφέρομεν τά ονόματα δσων διευθυντών καί καθηγητών 
1 Άρχείον 'Επισκοπ. Κερκύρας. 

' Allegazione κτλ. σελ. 10. Ό Νάνης άπέθανεν έβδομηκοντούτης τήν ήλικίαν 
' Allegazione κτλ σελ. 10. * 
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ήδυνήθη είς τά έγγραφα νά άνευρη δ καγγελάριος κ. 'Ερνέστος Λαι-
τούδης: Χριστόφορος Πασινέλης καθηγητής 1689, Ξαβέριος Ίουστι-
νιάνης τώ 1708, διευθυντής και έφορος τής παιδείας (prefetto degli 
Studi) καί τ φ 1743 καθηγητής τής ρητορικής κα! φιλοσοφίας, Βίκτωρ 
Μουράνος διευθυντής 1713, Σπυρίδων Μώας καθηγητής τής φιλολογίας 
1713, Ιάκωβος Άντωνίνης διευθυντής καί καθηγητής 1724, Ι ά κ ω 
βος Κόντης τώ 1728 διευθυντής καί έφορος τής παιδείας καί τώ 1733 
καθηγητής, Βικέντιος Βαλσαρίνης διευθυντής καί καθηγητής 1729, 
"Αγγελος Καστέλλης διευθυντής καί εξεταστής (esaminatore) 1720, 
Φρ. Ίωαν . Φινέτης καθηγητής τής φιλοσοφίας και θεολογίας 1744, 
Φρ. Άδγιοΰτος έξ Ένετίας, εξεταστής 1744, Φρ. Βενέδικτος έκ Βά
ρης διδάσκαλος τής εκκλησιαστικής μουσικής, Ανδρέας Καπόνης κα
θηγητής 1748, Μάρκος Βεοώτης καθηγητής τής φιλοσοφίας 1753, 
Άλβίζης Φραγκώνης διευθυντής καί καθηγητής 1753, Ιωσήφ Λούτζη 
Ιησουίτης καθηγητής 1753, Νικόλαος Πριβερσάλικος καθηγητής 1753, 
Φερδινάνδος Μαρίας διευθυντής 1760, Αντώνιος Δαμιανός Μουάτζος 
διευθυντής καί καθηγητής 1789. Οί καθηγηταί ούτοι καί διευθυνταί, 
πλήν ολίγων, υπήρξαν σπουδασταί τοϋ κερκυραϊκού ίεροσπουδαστηρίου, 
εις δ έξεπαιδεύθησαν καί άλλοι πολλοί διαπρέψαντες, έξ ών άναφέρο
μεν τούς Ίάκωβον Κανάλεν, Ίερώνυμον Κουερίνην, Θεόδωρον Καλέρ-
γην, Άνδρέαν Καπόνην, Φραγκίσκον Τουρίνην, Ίωάννην Γενατάν, 
Πέτρον Ματζαρόβικον, Πέτρον Περέτην, Άνδρέαν Βελτράμεν, Σπυρί
δωνα Μάρκην, Άντώνιον Νοστράνον, Ιωσήφ Βονιφάτιον, Φραγκίσκον, 
Ρενσόβικον, Άντώνιον Γανασώνην 1 . 

Τών καθηγητών τά ονόματα ώς καί τά τών διαπρεψάντων ίεροσπου
δαστών διέσωσε τό άρχιεπισκοπικόν άρχείον, άν συνέγραψαν δέ τ ι εινε 
ήμϊν άγνωστον. Μόνον τού Ξαβερίου Ιουστινιανού είδομεν συλλόγήν 
λόγων εις τήν Θεοτόκον, εκδοθέντων έν Λέτσε τ φ 1718 καί έτέραν 
συλλογήν λόγων έπί διαφόρων περιστάσεων, ,έκδοθέντων έν Βενετία τ φ 
1719, ών τίνες εινε ιστορικής αξίας 2 . 

Δημοσιεύομεν νύν καί τά ονόματα τών οικονόμων τής σχολής, δσα 
ήδυνήθημεν νά άνεύρωμεν είς τό άρχιεπισκοπικόν άρχείον. Εινε ούτοι 

1 Ή τ ο ανεψιός τοϋ αρχιεπισκόπου Κερκύρας, "Ανδρέα Βενεδίκτου Γανασώνη. 
1 ΟΊ λόγοι είνε είς Άνδρέαν Πιζάνην, Ίερώνυμον ΔοφΓνον, ΑΰγουστΓνον Σ α -

γρέδον, Σεβαστιανον ΜοτσενΓγον, Φραγκίσκον Γριμάνην, ΜαρΓνον Μολίνην, Γεώρ-
γιον ΠασκουαλΓγκον, Γεώργιον "Εμον άρχιεπίσκοπον, Αΰ'γουστον Ζάκον άρχιεπί-
σκοπον, Δοΰκ* Κάρολον Ε'. Ό Ίουστινιάνης ούτος ύπεγράφετο eiferifc τής 
Γενούης Patrizio Genovese. 
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Νικόλαος Δούλης 1681, 1685,1693, Νικόλαος Κ α λ α φ ά τ η ς 1681, 
Παύλος Πρόνης 1683, Χριστόφορος Π α σ ι ν έ λ η ς 1689, 1690, Β ί κ τ ω ρ 
Μουράνης 1694, Φραγκίσκος Κολόμβος 1698, Φραγκίσκος Σηρ ϊγος 
1715, Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Ρ ο δ α β ά ; 1717, Κάρολος Β α τ ά λ ι α ς 1745, Ι ω σ ή φ 
Βον ιφάτ ιος 1785, Α. Δ . Μουάτζος 1789. 

Ο ύ τ ω ς ή Κέρκυρα έπ ί Ε ν ε τ ο κ ρ α τ ί α ς είχε κ α ι ί εροσπουδαστήρ ιον , 
ώς ειχε κ α ί "Ακαδημ ίας κ α ί σχολάς τ ή ς κο ινότητος , έν α ίς έδ ιδάσκετό 
κ α ί ή " Ε λ λ η ν ι κ ή 1 , υπήρχε δ ' έ ν τ ή νήσω τ α ύ τ η φ ι λ ο λ ο γ ι κ ή κ ί νησ ι ς 
μ ε γ α λ ε ι τ έ ρ α ή έν ά λ λ α ι ς έ λ λ η ν ι κ α ϊ ς χ ώ ρ α ι ς . Ό Spon κ α ί Wheller 
(1674) εύρον εν Κέρκυρα τούς περισσοτέρους λογίους κ α ί ε π ι σ τ ή μ ο ν α ς 
κ α ί βίον π ν ε υ μ α τ ι κ ό ν 2 , διό, δ ι κ α ί ω ς δ ύ ν α τ α ι ν ά κ α υ χ η θ ή ή Κ έ ρ κ υ ρ α , 
Οτι έν α υ τ ή προ τρ ιών περίπου α ι ώ ν ω ν ά ν έ λ α μ ψ ε τ ό φώς τ ώ ν " Ε λ λ η 
ν ι κ ώ ν γ ρ α μ μ ά τ ω ν κ α ί τ ή ς ελευθερίας. 

Σπυρίδων ϊ δ ί ά ϊ η ; 

ΕΙΣ ΜΑΓΟΣ ΚΑΤΑ TON 1805 ΔΙΩΝΑ 

Κ α τ ά τ ά τ έ λ η του παρελθόντος α ιώνος , άνήρ τ ι ς μετρ ίως κ α ί ά π ε -
ρ ί τ τ ω ς , π λ η ν ολίγον ίδ ιοτρόπως ένδεδυμένος, έκρουε περί τ ή ν δύσ ιν τ ο ύ 
ήλιου, τ ή ν θύραν ξενοδοχείου τ ινός Ιν Wurtzbourg. 

Έ ζ ή τ η σ ε δ ω μ ά τ ι ο ν κ α ί δε ϊπνον, σ υ ν ι σ τ ώ ν όπως τού δ ώ σ ω σ ι φα
γ η τ ά ελαφρά κ α ί ε ύ π ε π τ α , ζύθον δέ π ο λ ύ α φ ρ ώ δ η , Ϊνα ή χώνευσ ι ς 
γ ί ν η εύκολωτέρα κ α ί τ α χ ύ τ ε ρ α . 

Ε ίχεν , ώς έ'λεγε, ν ά κ ά μ η έ ρ γ α σ ί α ν , ή τ ι ς ά π ή τ ε ι μ ε γ ά λ η ν έλευθε-
ρίαν π ν ε ύ μ α τ ο ς . 

Έ ν ώ δέ ό ξενοδόχος έτρεχεν εις τό μαγε ιρε ΐον , δ ι ά νά εκτέλεση τ ά ς 

δ ι α τ α γ ά ς τ α ύ τ α ς , υπηρέτρια τ ι ς ώ δ ή γ η σ ε τόν τ α ξ ε ι δ ι ώ τ η ν είς εν δ ω 

μ ά τ ι ο ν εύρύχωρον, κείμενον είς τό πρώτον π ά τ ω μ α , κ α ί όπερ ώς μόνα 

έ π ι π λ α περιείχε μ ί α ν τ ρ ά π ε ζ α ν , μ ί α ν κ λ ί ν η ν κ α ί δύο κ α θ ί σ μ α τ α . Τό 

δ ω μ ά τ ι ο ν τούτο ε ξ έ λ ε ξ α ν , α ν α λ ό γ ω ς κ α ί σχετ ι κώς μέ τ ά άπλά εν

δ ύ μ α τ α ά τ ι ν α έφόρει καί μέ τ ή ν μ ικράν β α λ ί τ σ α ν , ή ν έκράτε ι ά ν ά 

1 Λ . Βροκίνη· Βιογραφικά Σχεδάρια κτλ. Τεϋχος Α'. Κέρκυρα 1877. Εις το 
τέλος έδημοσιεύθη χρονολογικός πίναξ τών έν Κερκύ,ρα "Ελληνοδιδασκάλων επί 
"Ενετοκρατίας. 

» Voyage κτλ. Τόμ. Α ' , σελ. 125- 152. 
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χε ίρας , εν κ ι β ω τ ί δ ι ο ν έκ λευκού ξύλου δεδεμένου σταυροε ιδώς δ ι ά 

σ χ ο ι ν ι ώ ν . 

"Οταν τό δεϊπνον ή τ ο ι μ ά σ θ η , κ α τ ή λ θ ε ν εις τό έστ ια τόρ ιον . 

"Εκεϊ, χωρίς ν ά ό μ ι λ ή σ η εις κ α ν έ ν α , έκάθησε π α ρ ά μ ικράν τ ρ ά π ε ζ α ν , 

ή ν ή υπηρέτρ ια τ ώ υπέδε ι ξε κ α ί ή τ ι ς ή τ ο ι μ ά σ θ η δ ι ' αυτόν. 
'Εφα ίνετο σύννους κ α ί , καθώς έ'τρωγεν, έψιθύριζε μ ε τ α ξ ύ τ ώ ν χε ι λ έων 

τ ο υ , φ δ ω ν χ α μ η λ ή τ ή φ ω ν ή κ α ί μ ε λ α γ χ ο λ ι κ ώ ς ήχ_ους π ρ ω τ ο τ ύ π ο υ ς , ή 

α π ο θ ε τ ώ ν τό πηρούνιον κ α ί π α ύ ω ν τού ν ά τ ρ ώ γ η , έσύρ ι τ τε κ ινών αδια
λ ε ί π τ ω ς τ ά ς χείρας τ ο υ . 

Ό ξενοδόχος έ κ π λ η κ τ ο ς , α ν ε ζ ή τ η σ ε τ ή ν σύζυγόν του όπως τ ή ς δ ε ί ξ η 

τ ό ν . άλλόκοτον ξένον, κ α ί ή υ π η ρ έ τ ρ ι α τοϋ ξενοδοχείου, ά ν α μ ι χ θ ε ϊ σ α 

ε'ις τ ή ν σ υ ν ο μ Λ ί α ν τ ω ν τ α ύ τ η ν χωρίς ν ά π ρ ο σ κ λ η θ ή , έ'δωσε τ ή ν γ ν ώ -

μ η ν τ η ς κ α ί έβεβα ίωσεν ότ ι αυτός ό άνθρωπος θ ά ε ί να ι χωρίς ά λ λ ο κ α 

νένας τρελλός . 

Ε κ ε ί ν ο ς όμως δέν έφα ίνετο ν ά ήννόει ότ ι ή τ ο τό άντ ικε ίμενον τ ή ς 

περιέργειας τ ω ν , ά λ λ ' έξηκολούθει τό ά;σμά του κ α ί τ ά ς απότομους κ α ί 

ά τ α κ τ ο υ ς τ ώ ν χε ιρών του κ ι νήσε ι ς . 

Ό άνήρ έφα ί νε το ώσεί τ ε σ σ α ρ α κ ο ν τ ο ύ τ η ς . Τό σύνολον του έν γένε ι 

έδείκνυεν άνθρωπον καθώς πρέπε ι , κ α ί τό πρόσωπον του σκυθρωπόν κ α ί 

ώχρον περ ικαλυπτόμενον ύπό μακράς κόμης π ι π τ ο ύ σ η ς έπί τοϋ λ α ι μ ο ύ 

του ώς εκε ίνης , ή ν έ'τρεφον οί τοϋ Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ σ π ο υ δ α σ τ α ί , ε ιχεν 

όψιν μ ε λ α γ χ ο λ ι κ ή ν κ α ί π ε ρ ί λ υ π ο ν . 

'Εφα ί νε το βεβυθισμένος είς βαθε ϊαν σκέψ ι ν . 

"Εφαγεν ολίγον κ α ί μετ 'ού π ο λ ύ άνήλθεν εις τό δ ω μ ά τ ι ο ν τ ο υ , χ ω 

ρίς ν ά π α ρ α τ ή ρ η σ η μ ά λ ι σ τ α τ ή ν παρουσ ίαν εκε ίνων , οϊτινες τόν ποίρε-

φ ύ λ α τ τ ο ν ε ξε τάζοντες κ α ί σ υ ζ η τ ο ύ ν τ ε ς περί α υ τ ο ύ . 

Τ ή ν έπομένην τ ή ς άφ ί ξ εώς τ ο υ εξήλθε πριν 6 ήλ ιος ά ν α τ ε ί λ η , κ α ί 

χωρίς ν ά προειδοποίηση τ ή ν ύ π η ρ έ τ ρ ι α ν , ή τ ι ς ή τ ο κ α ί ή μόνη έγερ-

θεΐσα κ α τ ' έκείνην τ ή ν πρωϊνήν ώ ρ α ν , ό τ ι δέν θά έπανήρχετο ή κ α τ ά 

τ ή ν ώραν τ ο ϋ δε ίπνου . 

Ε π α ν ή λ θ ε περί λ ύ χ ν ω ν ά φ ά ς , μέ υποδήματα κ α ί ε ν δ ύ μ α τ α π λ ή ρ η 

κονιορτοϋ. 

Θ ά έ β ά δ ι ζ ε ν ϊσως κ α θ ' ό λ η ν τ ή ν ήμ,έραν εις τ ή ν εξοχήν διά μέσου 

τ ώ ν κον ιορτωδών κ α ί έρημων οδών τ η ς . 

Μικρός τ ι ς π ο ι μ ή ν δ ι η γ ή θ η εις τόν ξενοδόχον, ότ ι τόν είδε π ε ρ ι π λ α -

νώμενον νά β α δ ί ζ η δρομαίως π α ρ ά τ ά ς όχθας τοϋ Ρ ή ν ο υ , κ α τ ό π ι ν νά 

σ τ α μ α τ ό ; α ί φ ν η ς , νά χειρονομή ώς τρελλός , κ α ί ν ά προφέρη λέξε ι ς τρο-

μεράς κ α ί α κ α τ ά λ η π τ ο υ ς ότέ μέν χ α μ η λ ό φ ω ν ο ς , ότε δέ φ ω ν ά ζ ω ν ' έ π ε ι τ α 
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νά έπαναλαμβάνη επί τινα λεπτά τήν πορείαν του, νά σταματόρ μετ'ό-
λίγας στιγμάς καί νά χειρονομή έκ νέου. 

Νεανίδες τοϋ χωρίου διήλθον πλησίον του καί ήκολούθησαν αυτόν 
κατά πόδας, διά νά άκούσωσι τ ί λέγει, χωρίς αυτός νά φανή δτι τάς 
ήννόησε. 

Ήρχισαν λοιπόν νά τόν έκλαμβάνωσιν ώς έ'να ίδιότροπον, ή ώς έ'να 
τρελλόν, άν καί, κατά τό λέγειν τού ξενοδόχου, ήτο πολύ εγκρατής 
καί λιτός κατά τήν τροφήν του και πάντοτε ευχαριστημένος δ ι ' δ,τι 
τ φ παρέθετεν. 

Ή περιέργεια των όμως ηΰξανε. 
Τον παρηκολούθησαν, τον παρεμόνευ^σαν καί έβεβαιώθησαν δτι 

επανερχόμενος είς τό δωμάτιόν του, μετά τό δεΐπνον, δέν κατεκλίνετο 
αμέσως. 

Κάποιος, δστις ήγρύπνησε καθ'δλην τήν νύκτα, διά νά τόν κατα
σκόπευση καί τόν παρατήρηση προσεκτικώτερον, είδεν δτι τό φως τής 
λάμπας του έκαιε μέχρι τής πρωίας. 

Έσπέραν τινά ή υπηρέτρια κατήλθε λίαν περίφοβος είς τήν αίθου-
σαν, δπου έκάθητο ή σύζυγος τοϋ ξενοδόχου μετά δύο ή τριών γε ι 
τονισσών της. 

Ώρκίσθη εις τόν πανάγαθον Θεόν δτι ήκουσε τόν ταξειδιώτην συ-
νομιλούντα μετά τίνος εντός τοϋ δωματίου· καί δμως δέν είδε κανένα 
νά είσέλθη δια τής θύρας. 

Ή ξενοδόχος δέν ήδύνατο, επί παρουσία δύο μαρτύρων, νά κάμη 
άλλως ή νά επίπληξη .αυστηρότατα τήν ύπηρέτριάν της, διότι παρε-
μόνευσε κατασκοπεύουσα καί ώτακουστοϋσα· πλήν, δταν αί έπισκέπ-
τριαί της άνεχώρησαν, ή καλή γυναίκα έσπευσε καί έκόλλησε τό αυτί 
της είς τήν θύραν τού περί ου ο λόγος'ξένου. "Ο,τι ήκουσε δέν τό διη-
γήθη είς κανένα, μή θέλουσα νά κατηγορηθή έπί άδιακρισία· άλλά κα-
τήλθεν έν μεγάλη ταραχή πνεύματος, δέν έκοιμήθη καθόλου τήν νύ
κτα καί τήν έπομένην λίαν πρωΐ, περί τά χαράγματα, χωρίς νά είπη 
τίποτε είς τόν σύζυγόν της, όστις θά τήν ήμπόδιζεν ίσως, περιετυλί^θη 
μέ τό έπανωφόριάν της καί ετρεξεν εις τήν ο'ικίαν τού δημάρχου. "Οταν 
ό ξένος εξήλθε τοϋ δωματίου του, διά νά κάμη τόν συνήθη του περί-
πατον, έσταυροκοπήθη διερχόμενη πρό αυτού. 

— *Α ! αυτός είναι χωρίς άλλο κατηραμένος καί δούλος τής αμαρ
τίας καί τοϋ διαβόλου, έψιθύρισε- τις ήδύνατο νά πιστεύση τοϋτο περί 
άνθρωπου δστις εχει μορφήν τόσον ώρα ίαν ! 

Τήν έσπέραν, δτε επέστρεψε και άνήλθεν είς το δωμάτιόν του, δύο 
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άστυνο'μικοί κλητήρες ήλθον καί έτοποθετήθησαν πρό τής θύρας του, 
ακολουθούμενοι καί ύπό προκρίτων τινών πολιτών τής Wurtzbourg. 

Έπί τής κλίμακος, εις τήν κάτω αίθουσαν καί έν τή δδφ εξω εύρί-
σκοντο δλαι αί γυναίκες τοϋ χωρίου, έ'ντρομοι καί πεφοβισμέναι, άλλά 
καί πολύ περίεργοι. 

"Οσαι ήσαν πλησιέστερον εις τό δωμάτιόν ήκουσαν τήν φωνήν τοϋ 
ξένου, ήτις ότέ μέν άνυψούτο, ότέ δέ έταπεινούτο, ώς έάν συνεζήτει φι-
λονεικών μετά τίνος. 

— Γέννημα εκπτωτον τής αδημιούργητου δυνάμεως, ελεγεν έν θυμφ 
καί φωνή απειλητική, κατηραμένον δν, σέ τό όποιον πρό πολλού ζητώ, 
δέν θά μού διαφυγής πλέον όχι ! . . 'Αποκρίθητί μου ! . . Εμπρός, 
λοιπόν, μαύρε καί ούλόθριξ κύον, μεταμορφώθητι πάλιν ! . . "Α ! νά, 
τό μ.έλαν καί σκοτεινόν τρίχωμα σου άνορθοΰται καί φρικιό^ ! Ιδού δτι 
τό σώμα σου έξογκούται καί αυξάνει και οί ερυθροί οφθαλμοί σου σπιν-
θηροβολούσι καί έξαστράπτουσιν ! . . Έπί τέλους ! Μέ εννοείς . . . Μέ 
άκούεις ! . . Καί τώρα μεγεθύνθητι ακόμη ! . . , 

"Αρκετά ! . . ήδη σταμάτησον ! φθάνει. Μία τελευταία δοκιμή ! . . 
Καταχθόνιος δύναμις, έάν υποτάσσεσαι και είσαι υποχείριος ε'ις έμέ, 
υπόδειξε το, δαίμον, καί όμίλησον εις τόν κύριόν σου ! . ." 

Φωνή βροντώδης καί μεταλλική, ώσεί εξερχόμενη έκ τοϋ βάθους τής 
κλίμακος, τώ άπεκρίθη μέ είρωνικήν ταπεινότητα. 

— Κύριε μου ! τί ζητείς άπό τόν ύπηρέτην σου ; 
"Ολαι αί γυναίκες, αΐτινες ήκουον, έτράπησαν είς φυγήν κραυγάζου-

σαι έκ τού τρόμου. Οί άνδρες διέρρηξαν τήν θύραν καί . . . εΐδον τόν 
ταξειδιώτην, μόνον, καθήμενον πρό τής τραπέζης, έφ'ής εύρίσκετο μία 
σολομωνχκτι . Τούς προσέβλεψε μετά τής μεγαλειτέρας εκπλήξεως, 
άπορων διά τήν άναίδειαν καί τό θράσος των .* 

Ώς πρός τόν δαίμονα, ούτος είχεν έξαφανισθή - άλλά πλείστοι εκ 
τών είσελθόντων έν τώ δωματίω του διεβεβαίωσαν δτι ύπελείφθη έν 
αύτώ θειώδης τις όσμή. 

Συνέλαβον τόν μάγον, καί παρά τάς εντόνους διαμαρτυρίας του, τόν 
ώδήγησαν είς τό δημαρχείον, δπου έπρεπε νά άπολογηθή πρό τοϋ δη
μάρχου, ώς κατηγορούμενος έπί μαγείαις, γοητείαις καί συνεταιρισμώ 
μετά τού Σατανά. Ό ξένος βλέπων εαυτόν άγόμενον ούτως, ηθέλησε 
κ α τ ' αρχάς νά έναντιωθή· κατόπιν δμως αφέθη νά σύρηται ώς κατά
δικος, καί ήρχισε νά γελί£ άκούων τό αίτιον τής κατηγορίας του. 
"Οταν δέ ό δήμαρχος έπαυσε νά τοϋ όμιλή: 

— Πώς, λέγει ό άγνωστος Ιξακολουθών μετά φαιδρότητος νά γελά , 
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έδώ είς αυτό τό μέρος πιστεύουσιν ακόμη είς τάς μ,αγείας ; . ..Πόσος 
θόρυβος, ποία ταραχή δι* εν πράγμα τόσον άπλοϋν ! . . Είμαι συγγρα
φεύς, κύριοι, καί τώρα γράφω μίαν τραγωδίαν, επειδή δέ οί φίλοι μου 
μέ ένοχλούσι καί μέ άπασχολοϋσιν έργαζόμενον έν Βέίμαρ όπου κατοικώ, 
ήλθον έδώ νά εργασθώ έλπίζων ότι θά εύ'ρισκον τήν γαλήνην καί τήν 
ήσυχίαν . . . Ό ήρως τού, δράματος μου είναι άνθρωπος, όστις επικα
λείται τόν διάβολον, ό διάβολος υπακούων παρουσιάζεται πρός αυτόν . . . 
οσάκις δέ γράφω, συνειθίζω νά άναγινώσκω δυνατά, πλην οί καλοί 
ούτοι άνθρωποι, κύριε δήμαρχε, άκούσαντές με νά απαγγέλλω τά γρα-
φόμενά μου ενόμισαν ότι . . . διατάξατε, παρακαλώ, νά φέρωσι τά 
χειρόγραφόν μου έκ τού ξενοδοχείου καί τότε θά πεισθήτε περί τής 
ακριβείας τών λεγομένων μου . . . 

— Άρκεϊ, άρκει. Είναι περιττόν τούτο, κύριε, άπεκρίθη ό δήμαρ
χος, όλως εμβρόντητος, σ&ς πιστεύω. Γράψετε μόνον, άν θέλετε, τό 
ονομά σας έπί τού πρωτοκόλλου τούτου. 

Ό υποτιθέμενος μέχρι τής στιγμής εκείνης μάγος έλαβε τόν κάλαμ.ον 
τόν όποιον τώ προσέφερε καί κύψας έπί τής τραπέζης ήρχισε νά γράφη. 

Ό δήμαρχος, ιστάμενος παρ ' αύτώ όρθιος, καί παρατηρών υπεράνω 
τού ώμου του, άνέγνωσε τά έξης: Ι ω ά ν ν η ς Βόλφαγκ Γκα ί τ ε , γ ε ν 
ν η θ ε ί ς έ ν Φραγκφούρτη τ ω 1749. 

Ό συγγραφεύς τού Werther, τού Goetz de Berlichinghen 
συνέγραφε τότε τό αριστούργημα του - τόν Φάουο'τ. 

Έν Πάτραις. 

(Μετάφρασις), • ϋ ω ν β τ . Ο ε ρ . Οεοχάρης 

4 

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΙ ΟΤΛΑΝΔ 

Δικαίως καί επαξίως εκλήθη ό αιών τοϋ Κλόπστοκ χρυσούς αιών 
τής Γερμανικής ποιήσεως. Οί σπόροι οί ριφθέντες διά τής προνοητικής 
καί ρωμαλέας χειρός ύπό τού ποιητού τής Μεσσιάδος παρήγαγον έν 
Γερμανίικ έξοχα ποιητικά έργα. Άνδρες μεγάλου νού καί θερμής καρ
δίας ήκολούθησαν τά ένδοξα ιχνη, άτινα έχάραξεν ό Πρώσσος ποιητής, 
απέδειξαν δέ διά γεγονότων ότι, τό παράδειγμ.α τών μεγάλων πνευ
μάτων είναι τό άποτελεσματικώτερον τών μέσων, όπως όδηγηθή λαός 
τις είς τήν σοφίαν. Ή Γερμανική ποίησις δεσμευμένη ύπό δουλικής μ.ι-
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μήσεως έ'ως τότε, εγένετο ελευθέρα καί εθνική, χάρις δέ είς τά διακε<-
κρψ.ένα έκεΐνα πνεύματα γλώσσα καί ποίησις έφθασαν έν. διαστήματι 
ολίγου χρόνου είς τοιούτον ύψος δόξης, ώστε προύκάλεσαν τον θαυμα-
σμόν τών εθνών. Καί ο θαυμασμός ούτος δέν ήτο ποσώς αδικαιολόγη
τος, άφοϋ πλείστοι όσοι ύπεστήριζον ότι ό βόρειος ουρανός ήτο ανίκανος 
νά έμπνευση ευγενείς ψυχάς, έν αυτό) δέ τώ βασιλείω Φρειδερίκου τού 
Β' βασιλέως τής Πρωσσίας έσκώπτετο ό ευγενής μονάρχης ώς χειροκροτών 
τήν ποίησιν. Τότε άνεγνώσθησαν αί ώδαί τοϋ Utz, τά λυρικά άσματα 
τού Schubart, τά βαλλίσματα (ballades) τοϋ Burger, τότε εγέ
νετο γνωστόν διά τών στίχων τού Herder, ότι ουχί ή ήμερότης τού 
κλίματος, τό άρωμα τών ανθέων καί ή γαλήνη τοϋ ουρανού παράγουν 
μεγάλους ποιητάς, ά λ λ ' ή ζωηρότης τού πνεύματος καί ή ίσχυρά θέ-
λησις. Τότε άνεγνώσθησαν τά περιπαθή έπη τής Λ ο υ ΐ ζ α ς καί τά 
$σματα τής Ουραν ί α ς , τότε ηκούσθησαν αί ύψηλαί συλλήψεις -τοϋ 
Φ α ^ τ ο υ καί ή ελευθέριος καί ενεργητική γλώσσα τοϋ Γ ο υ λ ι έ λ μ ο υ 
Τ έ λ λ ο υ . 

Εις τόν έ'νδοξον όμιλον τών μεγάλων αυτών πνευμάτων, προς ά τόσα 
οφείλει ή Γερμανική ποίησις, δυνάμεθα νά κατατάξωμεν καί τόν περι
φανή ποιητήν Λουδοβϊκον Ού'λανδ. 

Ό Οΰλανδ έγενήθη τή 1η Απριλίου 1787 έν τή πόλει τής Τυ-
βίγγης· νεώτατος έπεδόθη εις τάς κλασικάς σπουδάς καί είς ταύτας 
προώδευσε τόσον, ώστε δεκατετραετής ε'ισήλθεν εις τό Πανεπιστήμιον 
ώς φοιτητής τών Νομικών, όπου καί διέμεινεν άπό τοϋ 1801 μέχρι τοϋ 
1807. Ό πατήρ αυτού Ιωάννης Φρειδερίκος έχρημάτισε γραμματεύς 
τού Πολυτεχνείου καί ό πάππος αύτοϋ ήτο διακεκριμένος καθηγητής 
τής θεολογίας, όστις και συνέγραψε τώ 1688 τήν μάχην τοϋ Βελι
γραδίου. Το έ'ξοχον πνεύμα τοϋ Οδλανδ προΰκάλεσε τόν θαυμασμόν 
πάντων τών γνωρισάντων αυτόν, ώστε μετά έξαετίαν συγκατελέχθη 
ούτος μεταξύ τών δικηγόρων τοϋ στέμματος. Μέχρι τής εποχής ταύτης 
έγραψε μετά σοφής περισκέψεως ποιήσεις εμπνευσθείς έκ τών αρχαίων 
παραδόσεων τής πατρίδος του - λέγω μετά σοφής περισκέψεως, διότι αί 
παραδόσεις είναι ή ζώσα ιστορία τών λαών, καί όπως οί αρχαίοι μύ
θοι, μάς παρουσιάζουσι τά ήθη καί τάς διαθέσεις τών εθνών, καί μας 
οδηγούσα είς τήν άρχαίαν κοινωνίαν μεταξύ ανθρώπων αρεστών καί 
ρωμαλέων, τούς οποίους δέν έξενεύρίσεν ή οκνηρία, ουδέ διέφθειρεν ό 
χρυσός. Αί παραδόσεις είναι πλούσια πηγή ποιήσεως διεγείρουσα τήν 
άμιλλαν πρός τήν άρετήν καί άναφλέγουσα τό αίσθημα πάσης γενναίας 
"ψυχής· Όπως καταστήσωσι προσφιλεστέρας τάς παραδόσεις ταύτας, οί 
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ποιηταί έ'διδον αύταίς ένδυμα μεγαλόπρεπους ποιήσεως, και μίαν νέαν 
μοοφών , εντεύθεν δέ παρήχθησαν αί Μυθωδίαι. 

Μεταξύ τών ποιητών τοϋ είδους τούτου τής ποιήσεως πρωτεύει ό 
Οΰλανδ, δστις ένεβάθυνεν είς τό πνεύμα τών πατρίων παραδόσεων, άς 
ήνθολόγησε και παρουσίασεν είς αρμονικούς καί ρέοντας στίχους π λ ή 
ρεις ανδρικής ποιήσεως. Ψάλλει αρχαίας διηγήσεις, πολεμικά γεγο
νότα, οίκογενειακάς άρετάς, ενίοτε δέ πραγματεύεται θέματα δλως 
φανταστικά, άτινα ένθυμίζουσι τά άσματα τού Όύϋχανον καί τής 
Έ δ δ α ς 1 , συχνάκις δμως άδει ερωτικά άσματα τόσον λεπτά καί ήδύ-
μολπα, ώστε νομίζει τις δτι εγράφησαν ύπό τών Χαρίτων. Ουδείς ώς 
ό Ού'λανδ ήδυνήθη νά μεταδώση εις τόν γερμανικόν στίχον διά τοσού
τον ήπιου καί ήρεμου αισθήματος τόν έρωτα, ουδείς κατώρθωσε νά 
κόσμηση διά τόσον £γνής καί αθώας χάριτος αυτόν, καί τούτο διότι 
περιέγραψε τόν έ'ρωτα δν ήσθάνθη έν τή καρδία του, αί δέ ποιήσεις 
αυτού είσιν αληθείς εμπνεύσεις τής ψυχής του. 

Ύπό τού αισθήματος τούτου κινούμενος περιέγραψε τήν ίσχύν τοϋ 
έρωτος έπί τής ποιήσεως εις πέντε μυθωδίας έπιγράψας αύτάς « Ό έρως 
τών ποιητών» - σημειωτέον δμως δτι ό έρως ούτος δέν προέρχεται εις 
τόν Ουλανδ έκ ψυχικής νάρκης, άλλ 'απεναντ ίας έκ λεπτότητος ευ
γενείας, τούτου δ ' ένεκεν αί ποιήσεις του ε'ισί φοβεραί καί φλογεραί ώς 
ή όργή ήτις τόν διαφλέγει. Τοιαύτη είναι « Ή κατάρα τοϋ ποιητοϋ», 
ήν έν συνόψει αφηγούμαι εν πεζώ λόγω. 

« Ό γηραιός Βάρδος μετά τοϋ νεαρού υιού του εισέρχεται εις τόν 
πλούσιον πύργον τού σκληρού βασιλέως, εισάγεται ε'ις τήν αίθουσαν 
οπου ούτος -κάθηται φοβερός ώς τό αίμόχρουν φώς τοϋ Βορρά· παρά τό 
πλευρόν αυτού ΐσταται ή γλυκεία καί ήρεμος ώς ή σελήνη σύζυγος του. 
Ό γέρων Βάρδος θίγει τάς αρμόνικας χορδάς τής λύρας του, καί ό . 
υιός αυτού διά φωνής ουράνιας τόν συνοδεύει" ψάλλουν τήν ανοιξιν, 
τόν έ'ρωτα, τήν έλευθερίαν, ψάλλουν τάς γλυκύτητας καί τήν δόξαν 
α'ιτινες ενθουσιάζουν τών θεατών τά στήθη. Ή βασίλισσα παρασυρθεΐσα 
έκ τής γλυκύτητος τής φωνής του, ρίπτει έπ ' αυτών τά άνθη τά κο-
σμοϋντα τά στήθη της, ο βασιλεύς έ'ξαλλος γενόμενος ύπό τής οργής: 
«σεις, είπε, αποπλανάτε τήν σύζυγόν μου;» άπογυμνοί τό ξίφος του και 
διαπερ^ τά στήθη τοϋ νεανίου, δστις αιμόφυρτος καί ήμιθανής πίπτει 
είς τήν άγκάλην τοϋ πατρός του. Ό γέρων τόν καλύπτει διά τών 
ιματίων του καί φρίσσων δλος άπνουν τόν φέρει εξω τοϋ πύργου· έκεΐ 

1 "EdSa, δυο βιβλία εμπεριέχοντα τήν μυθολογίαν, τήν ήρωϊκήν ίστορίαν τών 
Σκανδιναυών καί τήν ποίησιν των αρχαίων σχάΛδωγ, -ήτοι ποιητών. 
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θραύει τήν λύραν του καί ταύτα αναφωνεί, ή δέ φοβερά φωνή του αν
τηχεί γύρωθεν τοϋ πύργου και τών ανθώνων. — 'Ε 0 "" κατηραμέναι 
σεις, ώ υπερήφανοι κατοικίαι, καί ουδέποτε πλέον γλυκά άσματα καί 
λύραι έρωτος άς μή άντηχήσωσιν είς τά τείχη σας, άλλά μόνον στε
ναγμοί καί θρήνοι, μόνον τά δειλά βήματα τού δούλου, μέχρις ού τό 
πνεύμ.α τής έκδικήσεως σας κατάρριψη καί σάς εξαφάνιση. Κατηραμένοι 
έστέ σεις, ευώδεις ανθώνες, άκτινοβολούντες έκ τού φωτός τοϋ Μαίου, 
ιδού έγώ σας δεικνύω τό παραμορφωμένον πρόσωπον τοϋ νεκρού τούτου 
ί'να άποξηρανθήτε, ίνα στειρεύσωσιν αί πηγαί σας καί καταστήτε έν 
τ φ μέλλοντι άγονοι και έρημοι! Κατηραμένος έ'σο σύ, ώ δειλέ ληστά, ή 
ποίησις σε καταράται, ίνα ματαίως ζητής εκτός τών γαιών σου στεφά
νους πολεμικής δόξης. "Εστω λησμονησμένον τό όνομα σου, αιωνία νύξ 
&ς τό καταβρόχθιση ώς τήν τελευταίαν πνοήν τού θνήσκοντος, ας χαθή 
τούτο εις τό κενόν τού αιθέρος.—Είπεν δ γέρων καί ό ουρανός τόν ε'ισή-
κουσε- κατηρειπώθησαν τά τείχη, κατεστράφησαν τά δώματα καί μό
νον υψηλή τις στήλη άναμιμνήσκει τήν άρχαίαν μεγαλοπρέπειαν τού 
πύργου, άλλά καί αυτη ακόμη ήμισυντετριμ.μένη σχεδόν είναι έτοιμό-
πτωτος. Πέριξ τών πλήρη άλλοτε αρωμάτων κήπων έξαπλούται άγρια 
έρήμωσις, ουδέν φυτόν ή δένδρον ρίπτει τήν σκιάν του, ουδεμία πηγή 
δροσίζει τήν γήν έκείνην, ουδέν ασμα, ουδέν βιβλίον άναμιμνήσκει τό 
ό'νομα τού μονάρχου, δπερ διά παντός έλησμονήθη. Αυτή είναι ή άρά 
τοϋ ποιητοϋ». 

Τοιουτοτρόπως συχνάκις εις ολίγους στίχους ό Ουλανδ αναπτύσσει 
μεγάλην τινά σκέψιν, πραγματεύεται όλόκληρον λαόν, όλόκληρον αιώνα 
σημείων δ ι ' ισχυρών κρούσεων τόν χαρακτήρα τής πατρίδος του. Διά 
νά επίδειξη τήν πίστιν τοϋ Γερμανού στρατιώτου γράφει τόν «Καλόν 
σύντροφον».— «Ειχον έ'να πιστόν σύντροφον, τόν πιστότερον π ά ν τ ω ν ώς 
ήκουσε τό σάλπισμα τής μάχης, έτρεξε πάραυτα εις τό πλευρόν μου. 
Συρίζει φονική τις σφαίρα - θά κτυπήση σέ ή έμέ; Οίμοι, κατά γής π ί 
πτει εκείνος. Αιμόφυρτος κοίτεται ε'ις τούς πόδας μου ό καλός μου σύν
τροφος, τό ήμισυ τής ψυχής μου—Δός μοι δ ι ' ύστάτην φοράν τήν χείρα 
σου, ώ φίλε μου, λέγει, και έγώ, δστις κ α τ ' έκείνην τήν στιγμήν έγέ-
μιζα τό δπλον— δέν δύναμαι νά σοι δώσω τήν χείρα μου, ήδη ζήσε 
διά παντός έν ούρανοϊς, λέγω, ω πιστέ μου σύντροφε». Διά τής εικόνος 
τοϋ στρατιώτου τούτου, έσκιαγράφησε τόν μέγαν αυτού έρωτα πρός 
τήν πατρίδα του· ί'να μή χάση καιρόν μαχόμενος υπέρ αυτής, αρνεί
ται εις τόν φίλον τής ψυχής του έκπνέοντα τήν χεϊρά του, άλλά μεθ' 
όποιας «δελφικής αγάπης καί τρυφερότητες! 



944 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 

Πρό παντός ή πατρίς ! τό αίσθημα τοϋτο βασιλεύει Ιν τή ψυχή και 
τή καρδία τού Ού'λανδ. "Οτε τά γαλλικά δπλα είσέβαλον είς τόν 
Ρήνον καί αί έχθρικαί στρατιαί έτρεξαν νά φθείρωσι καί έκπορθή-
σωσιν άνθούσας ηγεμονίας, θεμελιωθείσας διά τού αίματος τόσων αν
δρείων Γερμανών, ό Ού'λανδ θερμός εξ έρωτος πρός τήν πατρίδα ε'σπευ-
σεν είς ύπεράσπισιν αυτής, γράψας_ συνάμα θερμάς πατριωτικάς ώδάς 
εναντίον τής ξένης κατακτήσεως. Ό Ουλανδ ύπήρξεν είς τών μεγάλων 
εκείνων Γερμανών, οιτινες ηνωμένοι μετά τών Arndt, Schlegel, 
Schenkendorf, Follen, Ruchert καί Korner κατηράσθησαν τήν 
ύπερηφάνειαν εκείνου, δν ένόμιζον τύραννον τής πατρίδος των , καί ών 
ποιήσεις, αϊτινες τόσον ισχυρώς αντήχησαν εις τήν καρδίαν παντός 
Γερμανού, θαυμασίως έπενήργησαν έφ'ολοκλήρου τής Γερμανίας, ήτις, 
καίτοι κατακερματισμένη καί διηρημένη εκ τής ισχύος τών δπλων, ήδυ-
νήθη νά ένωθή διά τής φιλολογίας. Πρώτοι οί ποιηταί ώς αδελφοί 
συνησπίσθησαν προς συνένωσιν καί ύπεράσπισιν αυτής. Συναισθανθέν-
τες τινές τών Γερμανών ό'τι θ'άλληλοθυσιασθώσιν, ήρυθρίασαν καί ήκο-
λούθησαν διά τών δπλων τά ποιητικά άσματα, ποιηταί δέ καί στρα-
τιώται άνεδείχθησαν τόσον ανδρείοι καί μετά τοσαύτης αγάπης συνη-
νώθησαν, ώστε έταπείνωσαν τού εχθρού τόν τύφον είς τό πεδίον τής 
Λειψίας. 

Ό Ουλανδ δέν ήντλησε μόνον τάς εμπνεύσεις του εκ τών αρχαίων 
παραδόσεων καί τών δυστυχιών τής πατρίδος του, άλλά καί έκ τής 
μεσαιωνικής ιστορίας. Αυτός, ώς δ Herder καί ό Tuck, ύπερήσπισε 
τήν γενναίαν έκείνην έποχήν τήν χλευασθεϊσαν ύπό τίνων άμβλυωπούν-
των καί έκλεισε διά τών στίχων του τήν ρώμην τών ανδρείων εκείνων, 
οϊτινες κατώρθωσαν νά ύψώσωσι τόν σταυρόν έπί τών κατακτηθέντων 
τειχών τής Ιερουσαλήμ, ένεκα δέ τούτου μετέβη εις Παρισίους, ήρεύ-
νησε τά αρχεία τών βιβλιοθηκών καί έξέθαψε λίαν ενδιαφέροντα με
σαιωνικά γεγονότα, άτινα έπιστρέψας είς τήν πατρίδα του διεσαφήνισε 
καί έλάμπρυνε διά τοϋ καλάμου του. Έσπούδασε τά ήθη, τάς δο
ξασίας, τά αισθήματα, καί τούς θριάμβους τής εποχής εκείνης, άνέ-
στησε διά τών στίχων του τά άσματα τών Minne καί Sanger1 τών 
πλανοδίων τούτων ποιητών τοϋ γερμανικού μεσαιώνος, οϊτινες τόσον 
ήδέως έχαροποίησαν τούς πύργους καί τάς πόλεις διά τών ερωτικών 
στίχων των . Αί ποιήσεις τού Ουλανδ, άς έ'γραψεν έπί μεσαιωνικών 

1 Λέξις τοϋ αρχαίου Γερμανικού γλωσσικού ιδιώματος, ήτις σημαίνει έρωτος 
ψάλται, διατηρούμενη δε έν τϊ) Όλλανδικί) γλώσση (Idea della Poesia Ale-
nianna, di A. G. Bertola). 
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υποθέσεων είσί τόσον άπλαΐ καί εχουσιν ενα τοιούτον τύπον αληθείας, 
ώστε δύναται τις νά τάς έκλάβη ώς γραφείσας τήν έποχήν έκείνην. 
Ό Ουλανδ έδημοσίευσεν ίστορίαν τής Γερμανικής ποιήσεως κατά τόν 
αιώνα τών Hohenstaufen, έργον σοφώτατον καί κριτικώτατον. Έάν 
κρίνωμεν τόν Ουλανδ ώς πολιτικόν, ούτος είναι άξιος παντός επαίνου, 
διά τάς αρχάς του άς ύπερήσπισεν έν ώρα πολέμου μετά σθένους και 
ζέσεως ώς καί έν ειρήνη. Τώ 4832 εξελέγη βουλευτής τής Στουτ
γάρδης, συνεζήτησε καί ύπερήσπισε τά συμφέροντα τής πατρίδος του 
μετά θέρμης καί ειλικρίνειας καί άνεκηρύχθη ηγέτης τοϋ κόμματος του. 
Περιηγήθη τήν Γερμανίαν, δπως περισυλλέξη τά δημοτικά άσματα τής 
πατρίδος του, άτινα δικαίως έθεωρήθησαν ώς τά χρονικά τοϋ έθνους. Τά 
ό^σματα ταύτα ήσαν έν χρήσει έν τή άρχαίικ Γερμανίίκ, άλλά μετά 
τήν άπόσπασιν τής Γερμανικής αυτοκρατορίας άπό τούς Φράγκους 
άπηγορεύθησαν ταύτα , ή δέ τοιαύτη άπαγόρευσις σπουδαίως έβλαψε 
τήν πρωτοτυπίαν τής Γερμανικής ποιήσεως· διά τούτο μεγάλως 
εξυπηρέτησαν τήν πάτριον φιλολογίαν αί έρευναι τοϋ Ουλανδ, άπο-
δώσαντος ζωήν είς τά άσματα ταύτα . Ένυμφεύθη τήν "Εμμαν Βίσ-
σερ έκ διακεκριμένης οικογενείας τής Στουτγάρδης, γυναίκα τής όποιας 
ό χαρακτήρ καί τό πνεύμα λίαν έξετιμήθησαν. Σοφός, πλήρης ε"ρωτος 
διά τήν πατρίδα, αληθής ποιητής, έζησε καί άπέθανεν έν ετει 1862 
θαυμασθείς ύφ'ολοκλήρου τοϋ Γερμανικού έθνους. 

ΙΙρός συμπλήρωση» τής μικράς ταύτης μελέτης, παραθέτομεν εν τών 
δύο βαλλισμάτων τού Ουλανδ, τών τόσον επιτυχώς μεταφρασθέντων 
ύπό τοϋ διακεκριμένου λογίου καί ποιητού κ. Γ. Βιζυηνού : 

ΤΟ Ο Ν Ε Ι Ρ Ο Ν 
Μέσ' 'ς τον πανώριο κήπο περπατούνε 
δυό, ποΰ κρϋφαγαπιοΰντ' απο καιρό. 
"Ετσι χλωμοί καί αρρωστημένοι ποϋναι, 
καθήσανε σέ μέρος ανθηρό. 
Φιλήθηκαν 'ς το μάγουλο οί καϋμένοι, 
φιλήθηκαν 'ς το στόμα, δλο φωτιά, 
έμείνανε σφιχτά αγκαλιασμένοι, 
ξανάνιωσαν, δέν έχουν αρρώστια. 
Δυο δυνατά κουδούνια κουδουνίζουν. 
'Εσβύσθη τ'. ονειρό τους έδεκεϊ: 
Τήν νέα μέσ' 'ς το μοναστήρι χτίζουν, 
τί) νέο 'ς τή βαθειά τή φυλακή ! ! " 

Ζάκυνθος Α . ΊΙλ(«Μοπουλος 

— . 1 · Ι Γ ••»••.• ; ' . . 
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*Ω σύ, γοργή παροδίτις τών ΰψεων, νεφελοβάτις περιστερά, ήτις ελα
φρά ώς ή πνοή τής λειμωνιάδος αύρας άνιπταμενη, προσπλε'εις ένηδό-
νως έν τή άχανεί τών αιθέρων έκτάσει, ύφ 'ής προ τού ρεμβώδους όμ
ματος μου οιονεί άπορροφάσαι και εξαφανίζεσαι, σμικρά προ αυτής ώς 
άμμόκοκκος ev τω βάθει πελάγους, ώς στιγμή πρό τού Άπειρου, ώς ό 
άνθρωπος πρό τοϋ Μεγάλου Θεού ! ώ χιονόλευκον πτηνόν, τ ί ζητείς έπί 
τής δ ι ' αμάραντου κισσού εστεμμένης καλλισκίου θυρίδος μου ; 

Αδελφή τών Ζέφυρων, ποϋ άρα τήν φωλεάν σου έρείδεις ; έπί τής 
χλωράς τοϋ κήπου μου μυρσίνης, ήν δέν ισχύει ί'να μαράνη τοϋ χιονο-
βλήτου βορρά ή πνοή, έπί τής πενθηφόρου κυπαρίσσου, ήτις στένουσα 
φΛεϊ τήν λευκήν τοϋ καλλιμάρμαρου μνήματος πλάκα, είτα δέ ατεν ί
ζουσα πρός τά ΰψη, μορμύρει βαιάν προσευχήν υπέρ τοϋ ύπνώττοντος 
έν αύτώ, ή έπί τών άτμωδών νεφελών τοϋ αιθέρος τών χρυσαργύρων, 
τών αεροπλάνων, δπου συνεχώς σέ πλανώσιν αί ταχυπόροι σου πτέρυγες ; 

Πτερά ! παλμώδες ονειρον τά ύ'ψη διατρέχον. 
Θελξίνοος κατάργησις εκτάσεων, καιρών 
Ιδανικός τις σύνδεσμος γήν , ούρανόν συνεχών ! 
. . . . εχει πτερά δ,τι τερπνόν καί δ,τι ιερόν. 

"Εχει πτερά ό άγγελος και ή 'Ελπις ή θεία, 
ήτις θωπεύει τήν ψυχήν κ ι ' απέρχεται ταχύ· 
εχει πτερά τοϋ ποιητοϋ ή πάλλουσα καρδία 
καί τού θνητού έχει πτερά ή άϋλος ψυχή ! 

Και σύ, καί σύ, καλλίπτερος περιστερά μου, χαίρε ! 
τόνειροπόλον ομμα μου τήν πτήσίν σου ποθεί" 
ώ ! τήν ψυχήν μου μετά σοϋ άνιπταμένη φέρε, 
είς τά χρυσά σου σύννεφα νά σέ ακόλουθη ! . . . 

*Ω «ΰπτερος ξένη μου, δθεν δήποτε κ&ν ήκεις, ε ί τ ' έκ τών άφύλλων 
f»« χ*'|*ώνος δασών, « ϊ τ ' Ικ τών ηλιακών σύννεφων, ώς ϊ υ παρεβτης ! 

ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΗΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΝ ΜΙ 

Κάθισον έπί τής φιλόξενου θυρίδος μου, πλέξον άνά μέσον τών φυλ
λωμάτων αυτής τήν θερμήν .φωλεάν σου, χιονοπτέρυξ περιστερά, ώς 
ευλογία τοϋ ουρανού έπ'αύτήν κατελθοϋσα εκείθεν, σύ ή . γλυκύτατη 
μετά τούς αγγέλους μορφή, μορφή άγνή καί ιερά, ήν τό θείον ένεδύ-
σατο, δτε άκαριαίως μέσω αίγλης καί αστραπής κατέπτη έπ ' Εκείνον, 
πρό τοϋ όποιου άνέδραμον τού Ιορδανού τά εύφλοισβα ρείθρα ! 

Ευδαίμων, ευδαίμων ύ'παρξις ! . . . έν ω ημών οί κεκμηκότες 
οφθαλμοί, μετά πόθου προσβλέποντες τά ευρέα ΰψη, άνωφελώς προσ-
παθούσιν Ί'να μαντεύσωσι τήν εκεί διαστράπτουσαν χάριν, τάς πόρρω 
άνελισσομένας χρυσολαμπέτιδας καλλονάς, ών ασθενώς μόνον μα
κρόθεν αντιλαμβάνονται, σύ, τό εύνοηθέν ύπό τού Δημιουργού πλάσμα, 
σύ ή κόρη τής γής, άλλά τών ύπερνεφών κρηπίδων όδίτις, περιίπτασαι 
άπαύστως έκεΐ ! ω, πόσον σέ ζηλεύω ! Ά λ λ ' δμως σιωπάς, περιστερά 
μου· ουδέποτε τό σιγηλόν σου ράμφος ανοίγεται ίνα εξιστόρηση προς 
ημάς δ,τι τό εύλαμπές σου όμμα έκεΐ κατείδε" φεΰ ! άφ'ού ουδέν λέγεις, 
ουδέν πρός ημάς αποκαλύπτεις, γλυκεία μου ξένη, πρός τ ί , πρός τ ι 
έλαβες πτέρυγας ; , 

Μήτοι σοι εδωκεν αύτάς ό Θεός, Ί'να άπό τής τεθλιμμένης μητρός φε-
ρης πρός τόν μακράν άποδημοϋντα υίόν της δακρύβρεκτον έπιστολήν 
γεγραμμένην έν νυκτί σιγαλέα, ύπό τό τρέμον φέγγος λυχνίας ώχ'ρο-
λαμποϋς, άλλά καί ύπό τήν θαλπεράν, τήν άσβεστον φλόγα παλλού-
σης καρδίας, ζεούσης ψυχής ; 

' ΛΗ ί'να κομίζης πρός τόν νοσταλγοΰντα, τόν μακράν τοϋ φίλου πα 
τρίου εδάφους είς βαθυφάραγγα δρη καί κρημνώδεις βράχους πλανώντα 
βήμα κλονούμενον, εν γλυκύ δροσοστάλακτον άνθος, εν άνεμοπλάνητον 
φύλλον*άπό τής πατρίδος; αύτοϋ ; 

"Η μήπως, δτε έν παγετώδει νυκτί χειμώνος, καθ 'ήν σιγών ύπνώτ-
τει τό σύμπαν καί μόνον τοϋ σφοδρού βορρά καί τών γιγαντοκεφάλων 
δρυών ή βροντερά καί άγρια πάλη βρέμει λυσσωδώς έν τή ατμόσφαιρα, 
νά ρίπτης λάθρα, διά χαινούσης ρωγμής τής θυρίδος πρός τάθώα ορ
φανά και τήν πικρόν ύ'πνον καθεύδουσαν χήραν, ών ασεβώς έπιλανθά-
νονται οί πάντες, τό άελπτον έλεος ; 

Ή , τέλος, ί'να κατοπτεύουσα λαθραίως, άναγγέλλης είτα πρός τόν 
Πατέρα Θεόν τ ι ς καρδία έπί τής γής ταύτης χαίρει καί ποία θλίβεται 
καί θρηνεί, τις χαίρει τήν άγνήν χαράν τοϋ δικαίου καί τίς τρυφ^ έν 
τή βεβήλω ηδονή τοϋ άρπαγος, ή , τίς ψυχή άναμιμνήσκεται άεί τοϋ 
Ζωοδότου Εκείνου 4 και ποία ουδέ κ&ν ένθυμεϊται τό Όνομα αύτοϋ Ιν 
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τή άενάω τύρβη, έν τή λυσσώδει τών παθών πάλη, ήτις τον βίον της 
αποτελεί ; 

Ά λ λ ά φεύγεις, πετάς, μέ καταλείπεις, χιονόπτερος ξένη μου ! πού 
πάλιν σέ ώθεϊ βιαίως τοϋ χειμερίου βορρά ή πνοή ; ώ ! άν προς τά άρ-
γυρόφωτα ύ'ψη τοϋ Παραδείσου νύν όδεύης, ώ α'ιθερόβιος τής γης πα-
ροδιτις, ώ ιερά αγγελιαφόρος, είπε, είπε προς τόν Θεόν, σ'εξορκίζω, 
δτι ή νέα ψυχή μου, βαρυνθεϊσα τόν κόσμον μετά τών σάλων καί τών 
τρικυμιών του, μετά τών χαρών καί ελπίδων του, ποθεί νά λάβη τάς 
ασπίλους πτέρυγας σου, ϊν' άναβή πρός Αυτόν ! 

Έν Κωνσταντινουπόλει. 
Κορνηλ ία Λ . . Ορεδεζ ιώτου 

Ο ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΥΜΝΟΣ 

Ή επομένη άνευ αξιώσεων έμμετρος παράφρασις τοϋ πολυθρύλητου 
δις τόν Απόλλωνα ύ'μνου, έδημοσιεύθη πρό τίνος εις τήν «Νέαν Εφη
μερίδα». Ή παράφρασις αΰτη έγένετο πρός ίκανοποίησιν φιλικής απαι
τήσεως τοϋ καθηγητού κ. Κωνσταντίνου Φρεαρίτου, άξιώσαντος παρά 
τοϋ μεταφραστού τήν έν καθαρευοϋση, γλώοΌΊχ έμμετρον τών εν
νοιών τοϋ μεγαλοπρεπούς ύμνου άπόδοσιν. 

ΤΕΜΑΧΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ 

Σέ, τόν περίδοξον κιθαριστήν, 
τό τέκνον τοϋ Διός τοΰ "Ολυμπίου, 
τόν καθιστάντα είς ήμας γνωστήν 
την τϋχην τοϋ άγνωστου ετι βίου 
διά χρησμών αγίων, αθανάτων 
άπό τών βράχων τούτων τών άβατων, • 

Σέ θά υμνήσω, δτι έπελθών 
έλύτρωσας τό ιερόν μαντεϊον 
άπό τών ξένων τών πολυπληθών, 
άπό τοΰ δράκοντος τών πολεμίων, 
διά §ελών τρυπήσας επαλλήλων 
τοϋ όφεως τό δέρμα τό ποικίλον ! 

Ο ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΥΜΝΟΕ 

ΤΕΜΑΧΙΟΝ ΔΕΤΤΕΡΟΝ 

7Ω κόραι, αϊτινες τάς χλοεράς 
τοΰ Ελικώνος έχετε κλιτϋας, 
προσέλθετε και μέλλατε φαιδράς, 
εϋώλενοι παρθένοι, ευλογίας, 
τόν χρυσοκόμην Φοϊβον έξυμνοϋσαι, 
τόν φίλον άδελφόν, ώ θεϊαι Μοϋσαι. 

Trig Παρνασσίδος ταύτης κορυφής 
τάς έδρας δϊαβαίνων τάς ευρείας, 
προσέρχεται αυτός φο^τοστεφής 
είς τητ άγνην πηγην τής Κασταλίας, 
χορόν Δελφίδων άγει θεσπέσιων, 
κα\ κυβέρνα τό πάνσεπτον μαντεϊον. 

Έλθε κα\ σύ, ώ πόλις ιερά, 
Αθήναι, τέμενος της Τριτωνίδος, 
ην ουδεμία §ία κρατερά 
πολεμικής δαμάζει καταιγίδος, 
άλλ' έκ της γης σου η θεά εκείνη 
παντός κακοΰ πνοήν απομακρύνει! 

Έπι αγίων σήμερον §ωμών 
ό "Ηφαιστος μηρία ταύρων καίει, 
και κνίσσα μετ' Αραβικών ατμών 
είς τοϋ Όλϋμπου τήν αϋλήν προσπνέει, 
εκπέμπει δ' ό αυλός ώδήν γλυκεϊαν 
κ α \ ή κιθάρα θείαν μελωδίαν. 



ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ ΜΟΙΡΟΑΟΓΙΑ 
(άπό ανέκδοτη συλλογή). 

ΚαΛε μου φι'Λε, 

"Εχω μια. καλούτσικη συλλογή άπό τέτοια, μνημεία, οπως τα λέμε, τής ακρι
βής μου πατρίδας. Ό πολύτιμος μας δ «Παρνασσός», ποϋ μέ τόσην καλωσύνη 
καθετόσο έφιλοξένησε τά φτωχικά μου δοκίμια, αυτός γιά αντίδωρο τής καλωσύ-
νης του αυτής άς δεχτή καί τούς μικρούς μου κόπους τής συλλογής, γιατί τέ 
τοιος, μοϋ φαίνεται, το περισσότερο είνε κι' ό μεγάλος & σκοπός του. Σοϋ στέλνω 
τόρα τά μοιρολόγια, πρώτα-πρώτα. Έκτος άπό τον σοφό καί σεβαστό μου φίλο 
κ. Ν. Πολίτη, ποϋ έδημοσίευσε άλλοτε στην Πανδώρα δύο τρία κ ι ' από μια κυ
ρ ία— κυρία Ραζέλου ονομάζεται, — ποϋ έδημοσίευε με πολλήν αμέλεια 'ς άπε-
ρασμένα χρόνια (1870) μια μικρή συλλογή της άπο Προοίμια μοιροΛογίων καθώς 
τά λέει, καί βέβαια δέν υπάρχει τόρα παρά·σέ λιγοστούς το βιβλιαράκι της· εκτός 
ά π ' αυτούς, — δέν ξέρω άν μοΰ ξέφυγε κάνα άλλο σέ κανένα παλιό περιοδικό, — 
κανένας άλλος δυστυχώς δέ βρέθηκε νάπλώση τό χέρι του νά μαζέψη αυτά τ ά 
μαργαριτάρια τής Μάνης, ποϋ καιρό χάνονταν ένα-ένα σκόρπια ανάμεσα στά 
ξερά, μα τόσο τιμημένα της βράχια, Δέν ξέρω πάλι τί μπορεί νά μας προετοι-
μάζη δ κ. Πολίτης στην μεγάλη εθνική του συλλογή, ποϋ θά κλειση ολον τόν 
"Ελληνικό θησαυρό κι 1 ολην τήν αθάνατη ψυχή τοΰ νέου μας έθνους μέσα της 
καθώς λέγει, μά τόν παρακαλώ,—άν καϊ δέ θά τοϋ είνε τόσο αναγκαία τά παρα
κάλια μου,—νά μην ξεχάση καί τήν καϋμένη τή Μάνη, ποϋ θρέφει γιά δαύτη 
τόσες παιδικές θύμησες μάλιστα. "Ας άνοιξη μία φιλόξενη γωνιά — στην χώρα 
ποΰχει τ ή φιλοξενία άξετίμητο καύχημα της. Γιά τοϋτο μάλιστα βιάζομαι νά 
δημοσιεύσω 8σα ημπόρεσα κάθε τόσο νά μαζεύσω, κ ι ' οσα μάτα μαζεύσω τόρα 
ποϋ θά ξανακατεβώ στην πατρίδα, πάλι θά βιαστώ νά δώσω στον Παρνασσό, γιά 
νά ταυρη κιόλα πρόχειρα,— άν δεν τάχη ώς τόρα, — δ σοφός καθηγητής. 

Αθήνα" τό Θεριστή στά 4 894. 

Α'. 

Η ΦΑΡΜΑΚΕΤΤΡΑ 

(1) 

Μιά μέρα καί μιά Κυριακή Καί ψίχαλα γενήκανε... 
Κα ί τήν ήμερα τή Λαμπρή, —Μωρή δέν είνε τίποτα, 
Σηκώθηκ' ή Παρασκευή Βάλε κουλούρια στην ποδιά 
Κ* έψησε τές τυράπητες· Κόκκιν' αυγά στη ζουνάρια ... 
'Εκεϊ τής έχαλάσανε Τό δρόμον οπου πάγαινε 
Κα ί ψ ίχαλα γενήκανε. Α π ά ν τ η σ ε τόν άντρα της 
Ε π ή γ ε στόν πατέρα της· Μαζί μέ τόν κουνιάδο της. 
—Κακό σημάδι σήμερα· —Μωρές κ α ί π ο ύ ν ' δ Κωσταντής, 
Χάλασαν ή τυρόπητες Ά ν τ ρ α μου καί κουνιάδε μου 

ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ 

— Σ τ η στάνη τόν άφήκαμε, 
Νάρμέγγι, νά τυροκομα, 
Κα ι νά ταΐζη τά σκυλιά... 
"Ολο πηλάλα πηλαλεΤ" 
Κ' άπό μακριά πάνάντιασε 
Τόν άκουσε καί βάγγηξε. 
—Γιά πές μου, πές μου, Κωσταντή, 
Ποιος εινε δ μαυροφονιάς, 
Νά πάρω γώ τό δίκιο σου 
—Τί νά σοϋ ειπώ, μωρ* αδερφή... 
Ό άντρας σου εΐν' ό φονιάς. 
Μαζί μέ τόν κουνιάδο σου... 
Άπάνου της τόν ζάλωσε -

Στόν δρόμο όπου πάγαινε 
Μισοστρατίς ξεράθηκε. 
Τότες τόν άπαράτησε 
Σέ μ ιά εκκλησιά τόν έβαλε. 
Στην Τζίμοβα κατέβηκε 
Πήρε δεκάρα σουλιμά, 
Διάκε καί τους μαγέρεψε, 
Κ ' έπιασε τούς προσκάλεσε. 
Πρώτη μπουκιά ποϋ φάγανε 
—Σκύλλα, μας έφαρμάκωσες t. 
— Ά μ ε καί δέν τό ξέρατε 
Πώς 'έτσι θά παθαίνατε ; 

ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ 

(2) 
Σζην Καζεριπω zr/r χάρη Γεωργη-Μούρτζιτου 

Τό σημαντήρι βάρεσε, Μιστρά και Καλαμάτα, 
Τοΰ Ρήγα ή 'γγόνκ πώθανε, τοϋ βασιλιά, ή κόρη, 
Τό σκέπος τής Άνδρούβιστας καί τό κλειδί τής Μάνης, 
Τοϋ Μουρτζινου τοΰ τρομεροΰ τοΰ Γιώργη ή θυγατέρα 
Τό σκέπος τής Άνδρούβιστας καϊ τοΰ Ζυγοΰ ή κορώνα. 

Άφίνε ι γεια στους φίλους της καί γεια στους εδικούς της, 
Άφ ίνε ι και τής μάνας της τρία γιαλιά φαρμάκι -

Τώνα νά πίνη τήν αυγή, τάλλο τό μεσημέρι, 
Τάλλο τ ά 'λιοκαθίσματα ποϋ βασιλεύει δ ήλιος, 
Νά κλαίη γιά τήν Κατερινιώ, δποϋ τήν απαρνιέται. 

Νά πάη στης Ά ρ ν α ς τά χωριά, στης Άρνητ ιάς τά μέρη 
Νά. χάμη ξένους αδερφούς καί ξένες παραμάνες, 
Νά θαμπωθούν τά μάτια της τηράζοντα τές στράτες 
Κ α ί νά μαλλιάση ή γλωσσά της ρωτώντα τούς διαβάτες, 

—Διαβάτες, ποϋ διαβαίνετε, καλοί μου στρατολάτες, 
Μην είδατε μιά νια καλή, μιά ξακουσμένη κόρη 

Τοΰ Μουρτζινου τοΰ τρομεροΰ τοΰ Γιώργη θυγατέρα ·,.., 
— Γιά πές μας τά σημάδια της, μπορεί νά τήν Ίδοΰμε... 
—Ψηλόλιγνη ήταν στο κορμί καί ρόδινη στά κάλλη* 

"Ασπρη, κάτασπρη σά χαρτί καί γαλανή στά μάτ ια 
Κα ί μες τής Μάνης τά χωριά σάν κείνη δέν ε ιν ' άλλη . 
Είχε τά μάτ ια σάν έλιά, τα φρύδια σάν γαϊτάνι 
Κ ' ειχε τόν ήλιο πρόσωπο, τά χείλια της μερτζάνι... 

— "Εψεβραδις τήν είδαμε σ τ ' Ά δ η τό περιβόλι. 
'ΕκεΓ τής γράφαν τό'νομα μέ τούς άποθαμένους... 



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 

ΤΟ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ •• 

(3) 
Πετρόμπεης καθότανε μες τ ' 'Αναπλιοΰ τό κάστρο, 
Κα ί με το κιάλι τήραε, τήν Τζίμοβ' αναντάίνει 
Καί με τον Γιάννη έλόγιαζε καί μέ τον Γιάννη λέει, 

—Δέν εϊν' πουλιά πετούμενα άπάνου στους αγέρες, 
Νά γράψω μιά πικριά γραφή σέ τρεις μεριές καϋμένη, 
Νά βγάλουν τά χρυσά σκουτιά, γιά νά τά βάψουν μαϋρα, 
Σκοτώσανε τόν Κωνσταντή, τον Μπεηζαδέ Γεωργάκη, 
Πούταν ενα τριαντάφυλλο 'ς δλην τήν οικουμένη. 
Κλάψετε, φίλοι, κλάψετε, καί σεΓς, οχτροί, χαρήτε, 
Καί σεΓς οί Τσιμοβιώτές μου στά μαϋρα νά ντυθήτε. 

ΤΟ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΤΟΥ ΒΟΪΔΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ' * 

( π ο ϋ ο"κοτώθηκε dxo Μαντά ια ) . 

(4) 
Θέλω νάνοίξω το χαρτί καί νά διαβάσω το ψηφί, 
Ά π ό τ ο - Ά λ φ α ώς το Μή· ε, καπετάν Πιέρο-Βο'ίδή, 
"Ανάθεμα τούς εδικούς ποΰ σένα σ' έξωρίσανε 
Μέσα στοϋ Νίκλου τά βουνά, μέσα στοΰ Νίκλου τά χωριά. 
"Ανάθεμα την τ ή Βουλή, δε σ 'αφησ 'ήσυχαστ ικό , 
Μόν'σ'έκαμε χιλίαρχο καί βγήκες δ'ξω στο Mwpta, 
"Οζω στά Μωθοκόρωνα, μες τοΰ Μανιάκι το χωριό. 

Ποϋ γίνηκε δ ρωμιοκομμός !.... 
Κα ί ποϋ νά κάμω τήν αρχή, καί ποϋ να δώσω τήν τ ιμή, 

"Ε, Παπαφλέσσα, πρώτη αρχή· 
"Ετσι, Κεφάλα, αφέντη μου, ποΰσουν κεφάλι ξακουστό, 
Ποΰσουν κεφάλι τοϋ Μωριδ' καί Θανασούλη, μάτια μου, 
Δημήτρη Πουλικάκο μου, πολλά κορμιά ποΰ χάθηνα 
Κ α ί μερδικά ποΰ σβύσανε!. . . 

Σπίτ ια ξεσπιτισμένα μου, 
Κλειδιά παραδομένα μου.... 

ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΑΠ' ΤΑ ΠΗΓΑΔΙΑ 

Τό βλέπεις κεΓνο το βουνό το πέρα καί το κεΓθε; 
Στην άποσκιαδερή μεριά δ Μαυροειδής έσπέρνει, 
Μά ειν' το ζευγάρι του καλό, ζυγός μαλαματένιος, 

τό μοιρολόγησε ή αδερφή του. ή Καάιοντζοΰ, περίφημος μοιρολογήστρα. 

ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ 953 

Είν' καί τά λοΰρα τοϋ ζυγοΰ χρυσά μαλαματένια· 
Πουλάκι επήγε κ ' έκατσε στοΰ Μαυροειδή τ 'άσκιάδι , 
Δεν έκελάϊδει σάν πουλί, μηδέ σά χελιδόνι, 
Μόν' έκελάϊδει κ ' έλεγε μάνθρωπινή μιλίτσα, 

- Ά ϊ ν τ ε , καϋμένε Μαυροειδή, κ ι ' άν σπέρνγις δέ θερίζεις. 
-Πουλάκι μου ποΰ τάκουσες ·, . . . 
-'Εχτές προχθές έδιάβαινα μέ 8υό, μέ τρεΓς αγγέλους 
Καί γράφαν καί τό Μαυροειδή μέ τούς άποθαμένους.... 
Κ' έκεϊ* τά βόϊδα σκότωσε καί τό ζυγό τσακίζει· 
Πηγαίνει στό σπιτάκι του τής γυναικός του λέει, 

-Γυναίκα, στρώσε πάπλωμα, στρώσε παχυό στρωμένο 
Κ α ι χαε γιά τόν πνευματικό νά μέ ξεμολόήση.... 
Κ ι όσο νά πάγι κι δσο νάρθή 6 Μαυροειδής πεθαίνει. 

Η ΒΓΕΝΟΥΛΑ 

(6) 
Ή Βγενοΰλα ή μικρή κ ' ή μικροπαντρεμένη 
"Ολο έκαυχιώταν κ ι ' έλεγε πώς άλλον δέν φοβάται" 
Κ ι ' ό χάρος σάν τάγροίκησε, πολύ τοϋ καχοφάνη, 
Μαΰρο φιδάκι γένηκε κ ι ' ώρηο χελιδονάκι 
Κ ' επήγε καί τήν δάγκασε α π ' τό δεξί βυζάκι. 
Μπαινοβγαίνουν οί γιατροί μαζί μέ τούς ντετόρους 
Καί μπαινοβγαίνει ή μάνα της τραβώντας τά μαλλιά της. 
Kt' δ άντρας της άνάντιασε σ τη μέση τοΰ πελάγου, 
Μέ δώδεκα τουμπαναριούς, μέ δεκοχτώ παιχνιώτες, 
Βλέπει παπα στην πόρτα του και διάκο στην αυλή του 
Κ* είδε κ ' ενα μικρό παιδί τό θυμιατόν έκράτει -

-Σωπάξετε οί τουμπαναριοί καί πάψετε οί παιχνιώτες . . . 
Κ ' ή μάνα της τής όμιλφ κ* ή μάνα της τής λέει, 

-Γιά σήκω άπάνου, μάτια μ.ου, τ ' ήρθαν οί συμπεθέροι. . . 
- Κ ι ' άν ήρθαν, καλώς ήρθανε, βάλ' τους νά φαν' , νά πιοϋνε, 

Στρώσε τις τάβλες θλιβερές καί τά τραπέζια μαϋρα 
Κα ί τά κρατηροπότηρα πικρά, φαρμακωμένα . . . 

ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΤΗΣ ΜΟΥΡΤΖΙΝΙΝΑΣ 

( τ ο ϋ Γχώργη Μούρτζχνου) . 

(7) 

•Γιά άγροίκα, κυρά Γιώργενα . . . 
Τι φορεσιά ποΰ φόρεσες καί τ ί σπαλέτο πώβαλες, 
Κα ί δέν τό βγάνεις γιά ντροπή, μηδέ γιά παρατήρησι Ϊ . . . 
Ό Μούρτζινος δέν πέθανε, μάς είπαν πώς «ιν* ψέματα . . . 



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 

ΜεΓς 8εν ήρθαμε για κακό, ήρθαμε γιά χαιρετισμό, 
ΤΙ κάνει δ Μούρτζινος γιορτή, κ* ήρθαμε στην πανέγυρη 
Μά σήκω, νύφη, κ ι ' άλλαξε, φόρεσε τήν καλή άλλαξιά, 
Τί το παπόρι άνάντιασε καί λέν πω; εΐν' δ Μούρτζινος· 
Σηκω νά π$ς στην άπαντή νά τόν πρσαπαντήσουμε ' 
ΈκεΓνος θέλει επιρροή, τί εχει δόξα καί τ ιμή . . . 

ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗ ΜΟΥΡΤΖΙΝΟΥ 

(8) 
Τρεις περδικοϋλες κάθουνταν στοϋ Μουρτζινου τ η βάρδια" 
Ή μιά τηράει τά πέλαγα κ ' ή άλλη τήν 'Αθήνα, 
Ή τρίτη ή ξαστερινή μοιρολογά καί λέει 

— Τ ' ε ϊ ν ' τό κακό ποϋ γίνεται στοϋ Μουρτζινου τά σπίτια ·, 
Κάνε μπουβάλια σφάζουνε, κάνε χαρτιά μερνάνε. 

—Μήδε μπουβάλια σφάζουνε, μήδε χαρτιά μερνάνε 
Πέθαν' δ Γεώργη—Μούρτζινος, ποϋ ήτανε ξακουσμένος. 
Πουτανε 'σ δλα τά χωριά, στην Πόλη αγροικημένος. 
Τόν κλαΓνε χώρες καί χωριά κ ι ' δλα βιλαέτια, 
Τόν κλαίει ή μαύρη 'Ανδρούβιστα μέ τ ά περίχωρα της 
Γιατί τ ιμή κ' υπόληψη έφυγε άπό κοντά της" 

— Αφέντη , αφέντη Μούρτζινε, οί Ξεχωρΐτες μοΰπανε 
Νά πάρουν τά τουφέκια τους, νά κατεβοΰνε στο γιαλό, 
Σ τ ή βάρδια νάναντιάσουνε, τό'νομα νά φωνάξουνε. 
Kt' άν δέν έβγής, κ ι ' άν δέ φανής, άλλην πόρτα θά πιάσουνε 

Κ ι ' αφέντη θά φωνάξουνε . . . 
Μόνε μ ή σοϋ κακοφανή, δική σου θάν' ή προσβολή . . . 

Κ' έμεΐς ποΰθε νά πέσουμε καί ποιόνε νά διαλέξουμε, 
Νά τόνε ε'ιποΰμ' αφεντικό ; κακός μας, μαϋρός μας καιρός ! . . 
—Πάλι άς γυρίσω κ ι ' άς τό ειπώ, άς εΐν' καλά ή Κατερινιώ, 
Νά μεγαλώση, νά γενή, νά κάμουμε καλόν γαμπρό, 
Νά τόνε ειπούμε Μούρτζινο, νά τοΰ κρεμάσουμε σπαθί, 
Νά πάρν) τήν υπόληψη, νά κάτση στο ποδάρι σου 
Νά δέχεται τους φίλους σου . . . 
— Ό Μοΰρτζινος έπέθανε καί πίσω δέν μάτάρχεται 

Τοΰ κουτουροΰ 'ν' τά λόγια μ α ς . . . 
Κλίναμε καί ξεκλίναμε κ ι ' άπόλα ξεπουλήσαμε 

Γαμπρός ύγιός δέ γίνεται . . . 

ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΔΗ 
( δ ι κ η γ ό ρ ο υ τ ο ϋ Μ ο υ ρ τ ζ ι ν ο υ ) . 

(9) 
Αδικο πολύ και κρΓμα Τέτοιος νιος καί δροσοφόρος 

Τίτο-ος νιος νά πάη στο μνήμα, Τέτοιος πρώτος δικηγόρος. 

ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ 

Πώς νά κατεβή στόν Ά δ η 
Δίχως φώς, δίχως λυχνάρι ! 

Τότε κλαΓνε τά σεντόνια 
Πούταν άσπρα σάν τά χιόνια. 

Τόνε κλαΓνε τά κρεβάτια 
Ποΰταν πούπουλα γεμάτα. 

Τόνε κλαίει ή μαξιλάρα" 
Μ'όλη τήν κακή τρομάρα" 

Τόν μοιρολογούν οι σκάλες, 
Τόν άκαρτεροΰν οι σάλες, 

Πότε ναρθη, να γυριση. 
Γιά νά μπή \ά σεργιανίση. 

ΚεΓνος πάει κάτου στόν "Αδη 
Στάψηφοΰ καί στό σκοτάδι. 

Κ ι ' δ Ά δ η ς εχει έ'να ζακόνι 

Και τούς νιους τους μαραζόνει. 
Καί τίς νιές τίς βαλαντόνει. 
Δέν τούς δίνει φώς νά ίδοΰνε 

Στρώμα γιά νά κοιμηθούνε. 
Τούς κοιμίζει μες τό χώμα 

Δίχως πάπλωμα και στρώμα. 
Πώς νά κοιμηθή δ καϋμένος 

Πούνε καλομαθημένος ; 
Πώς νά μπή μες τήν κασσέλα 

Δίχως νάνε σέλιοτέρα(ν) 
Κ ' ή κασσέλα νάν' κλεισμένη 

Καί μέ πέτρες πετρωμένη. 
Πάντα νάνε καλοκαΓρι 

Χρειάζεται δροσιά κ ι ' αγέρι. 

Η ΜΑΡΟΥΔΙΩ 

(10) 
Ή Μαρουδιώ κοιμότανε και γλυκονειριαζότανε" 
Μέσα σέ πύργον ήτανε, μάχε καί παραθύρια δυο 
. Καί δυο βρυσούλες μέ νερό. 

—Γιά σήκω άπάνου, μάνα μου, νά μοΰ ξηγήσης τό'νειρο" 
— Ό - πύργος εΐν' δ άνδρας σου, τά παραθύρια ήσουνα σύ. 
Κ ' οί δυο βρυσούλες τό νερό εΐν' τά ματάκια σου τά δυό. 
— 'Ωχοΰ, μανοΰλά μου γλυκεία, δέ μοΰ τό ξήγησες καλά" 

Ό πύργος εΐν'δ τάφος μου, τά παραθύρια ή πλάκα μου" 
Κ'οί δυό βρυσοΰλες τό νερό ε ί ν ' τ ά ματάκια μου τά δυό.... 
Ακόμα δ λόγος έστεκε κ ' ή αποκριά λεγότανε 

"Οπου ξεράθ'ή Μαρουδιώ.... 
Καί τόμου τήν έβγάνανε : 

—Γιά σήκω άπάνου, Μαρουδιώ, κ ι ' άνοιξε τό φορτσέρι σου" 
Άνο ιξε τό φορτσέρι σου, τήν έρημη κασσέλα σου. 
Καί άπλωσε τα τά σκουτιά καί όλα τά μεταξωτά. 
Βγάλε τό καμπελότο σου καί τάξε το στήν Παναγιά, 
Τάξε το μες τήν Παναγιά γιά νά σέ λειτουργάη παπάς 
Φελόνια νά τοΰ φτειάσουνε νά λειτουργιών rat δλημερνώς 

Νά συχωριέσ'παντοτεινώς.. . . 
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ΦυΑΛαδιογ 1. 2Εεπτέμ.6ρκος (1893) 

Ν. Γ. Πολίτου. Αριστοτέλους Αθηνα ίων Πολιτεία· σελ. 5—18. 
Ί ω . Ν. Πηλίκα. Έκ τών απομνημονευμάτων τής ύπουργείας Σπυρίδωνος Πήλ" 

λικα σελ. 19—26. 

Λεων. Κανελλοπούλου. 'Σ τ ή Μοναξιά. Λόγια δικά μου καί ξένα· σελ. 26—30. 
Ε. Κ. Άσωπίου , Λυχνίας ενεχα" σελ. 30—34. 

Χρ. Σαμαρτσίδου. Ή αύτοκρ. Λιβία καί ή θυγάτηρ τοϋ Αυγούστου· σ . 3 5 — 4 2 · 
'Αχιλλέως Παράσχου. Ή Μάγισσα, (ποίημα, σελ. 42—48). 
Πλάτωνος Δρακούλη. Ό Πυθαγόρας κατά τής κρεωφαγίας· σελ. 48—54. 
Μήτσου Χατζοπούλου. Ή αγάπη τοϋ βασιλόπουλου· σελ. 54 — 57. 
Κωνστ. Γερογιάννη. Αίσθητικαί μελέται. (Περί κριτικής τής ποιήσ.) - σ. 57—71. 
Σπυρίδωνος δέ Βιάζη. Ίστορικαί σημειώσεις περί σταφίδος - σελ. 71—79. 
Νέα βιβλία- σελ. 80. 

ΦυΛΛαδιον 2. Όκτώ@ρ&ος 

Ε. Ροΐδου. Ό καθρέπτης τοΰ 'Αρχιμήδους· σελ. 81—83. 
Φωτίου Δημητριάδου. Ή αυτοκράτειρα Λιβ ία και ή θυγάτηρ τοϋ Αυγούστου 

σελ 84—91. 

Ν. Γ. Πολίτου. "Αριστοτέλους Πολιτεία. Τρία εισαγωγικά μαθήματα εις τήν έρ-
μηνείαν τοΰ Β' μέρους τής "Αριστοτελείου συγγραφής, κατά το άκαδημαϊ-
κόν ετος 1 8 9 1 - 1 8 9 2 · σελ. 92—103. 

Κ. Πασσαγιάννη. Μανιάτικα παραμύθια: Τοΰ φονηα το λαγκάδι - σελ. 103—111. 
Κ. Γερογιάννη. Αίσθητικαί μελέται. (Περί κριτικής τής ποιήσεως)· σ . 1 1 1 —120. 
Π. Α . 'Αξιώτου. "Αλεξάνδρου Ποϋσκιν, Βορις Γοδοντώφ, τραγωδία (έκ τοΰ ρωσ-

σιχοΰ)· σελ. 120—130. 

'Αλεξ. Καράλη. Α γ ω γ ή Αθηνα ίων κατά τον Ε' καί Δ' αιώνα π . Χ. σελ. 
131—143. 

"Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου. Κλυταιμνήστρα" σελ. 144—146. 
Σπυρίδωνος δέ Βιάζη. Ίστορικαί σημειώσεις περί σταφίδος· σελ. 146—158. 
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Στεφάνου Μαρτσώκη. Ή Τέχνη (ποίημα)· σελ. 158-159. , , ,. . 
Κ.- Νεστορίδου ^απαρχον). Παροιμία, καί παροιμιώδεις φράσεις ανέκδοτοι 

. σελ. 159—160. 

ΦυΛΛαδιοτ 3. Λίθέμ.6ροος 

Χρ. Σαμαρτί ίδου. Φιλοσοφία καί Θρησκεία [τά δεινά προβλήματα, αί φιλοσο-
φικαί αιρέσεις, ή θρησκεία, δ χριστιανισμός]· σελ. 161-̂ -165. 

Φωτίου Δημητριάδου. Ή αυτοκράτειρα Λιβ ία καί ή θυγάτηρ του Αυγούστου 

σελ. 166—180. 
Π. Α. 'Αξιώτου. "Αλεξάνδρου Ποΰσκιν, ΒορΙς Γοδουτώφ, τραγωδία (έκ τοϋ ρωσ-

σικοϋ) σελ. 180—196. 
Ν. Γ. Πολίτου. Αριστοτέλους Πολιτεία. Τρία εισαγωγικά μαθήματα εις τήν 

έρμηνείαν τοϋ Β' μέρους τής Αριστοτελείου συγγραφής, κατά το άκαδημαϊκον 

ετος 1891-1892' σελ. 197—213. 
Λεωνίδα Μπαιρα. Όδοιπορικαί σημειώσεις - έκ τοΰ Καΐρου εις ανω Αίγυπτον. 

σελ. 213—217. 
Σ π . δέ Βιάζη. Μέγας έν Κρήτη σεισμός κατά τό 1629· σελ. 218—221. 
Νικ. Δ. Έπισκοποπούλου. Εφιάλτης· σελ. 221—225. 
Γεωργίου 'Ανδρικοπούλου. Τό έμπόριον και ή αποστολή του - σελ. 225—234. 
Ί ω . Πολέμη. Τρία ποιήματα (Πολύ ψηλά, Τό σύννεφο, Ή φωλιά) - σελ. 235—237. 
Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός - σελ. 238—239. 
Δημήτριος Στεφάνοβικ Σκυλίτσης· σελ. 240. 

'Αντ. Πεταλά. Οί Δελφοί - σελ. 241—260.. 

Φωτίου Δημητριάδου. Ή αυτοκράτειρα Λιβ ία καί ή θυγάτηρ τοϋ Αυγούστου 

σελ. 261—274. 
Π. Α . 'Αξιώτου. Αλεξάνδρου Ποΰσκιν, Βορίζ Γοδοννώψ, τραγωδία (έκ τοΰ ρωσ-

σικοΰ)· σελ. 275—293. 
Ανδρέου Μαρούλη. Τό σιμιγδάλι γ ιά τά χριστόψωμα - σελ. 294—301. 
Γ. Μαρκορά. Τό Εαμίλι σελ. 302. 
Σπυρίδωνος δέ Βιάζη. Ίστορικαί σημειώσεις περί σταφίδος - σελ. 303—313. 
Δ. Ήλιακοπούλου. Αθανάσιος Δορόσταμος αρχιμανδρίτης· σελ. 314—320. 

ΦνΜάόιοτ 5. •Iatvouaptos 
Ν Γ Πολίτου. 'Δριστοτέλοος Πολ,τεία. Τρία εισαγωγικά μαθήματα είς την 

Ν · ί ρ μ η ν ΐ τοΰ i μέρους τής ™ ' " ~ " " 
μΤών ϊτος 1891-1892 (τέλος)· **λ· 321-335. 
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Γ. Ν. Χατζιδάκι. Νεοελληνικά ποικίλα" σελ. 335—S51. 
Φωτίου Δημητριάδου. Ή αυτοκράτειρα Λ ιβ ία καί ή θυγάτηρ τοΰ Αυγούστου 

σελ. 351—359. 
'Αλεξ. Καράλη. Πυθέας δ Μασσαλιώτης" σελ. 359 — 371. 
Π. Α. 'Αξιώτου. "Αλεξάνδρου Ποΰσχιν. Bople, Γοδουνώψ, τραγωδία (έκ τοΰ ρωσσι-

σικοϋ) σελ. 371—389. 
Α. Τραυλαντώνη. Ό γλωσσολόγος" σελ. 389—392. 
Φρ. 'Αλβάνα. Καλλιτεχνικά παροράματα" σελ. 392—397. 
Φιλολογικός Σύλλoγoc Παρνασσός. Έργασίαι συλλόγου· έργασίαι τ μ η μ ά τ ω ν σελ. 

397—400. 
Π. Ε, Δρακούλη. Φώς έκ τών 'ένδον (αγγελία)· σελ. 400. 

ΦνΛΜδκ»· 6. Φεβρουάριος 
Σ. Κ. Σακελλαροπούλου. Περί τών "Επιστολών τοΰ "Οράτιου* σελ. 401—416* 
Π. Α. 'Αξιώτου. Αλεξάνδρου Ποΰσκιν, Βορις Γοδοννώφ, τραγωδία έκ τοΰ ρωσ-

σικοΰ (τέλος)· σελ 417—434. 
Σπυρίδωνος δέ Βιάζη. Ιστορικά! σημειώσεις περί σταφίδος* σελ. 435—447. 
Π. Βεργωτή. Κάρλος Τζέϊμς Νάπιερ· σελ. 447—457. 
Κ. Πασαγιάννη. Τοϋ Πύργου τό Σήμαντρο - σελ. 457—477. 
Χρ. Σαμαρτσίδου. Ή Αστρονομία και ή "Αγία Γραφή" σελ. 478—479. 
Γ. I. Καλαϊσάκη. Κρητικαί παροιμίαι - σελ. 479—480. 

ΦυΛ.Ιά,διογ 7. Μάρτιος 
Σ. Σκιάδα. Ό πληθυσμός τής "Ελλάδος- σελ. 481—494. 
Κ. Μεταξά Βοσπορίτού. Σκηναί τής έρημου - (ήθη Βεδουίνων) σελ. 494—519. 
Β. Γρηγοριάδου. 'Αντιπαράθεσις τοΰ αρχαίου κόσμου προς τον δια τοϋ χριστια-

νισμοΰ άνακαινισθέντα* σελ. 519 — 532. 
Γ. Καλοσγουρου. Νικολάου Θωμαζέου, Διονύσιος Σολωμός (οιετάφρασις έκ τοΰ 

"ιταλικού πρωτοτύπου) - σελ. 532—535. 
Φωτίου Δημητριάδου. Ή ψηφιδογραφία έν τ ή άρχαιότητι καί κατά τον μεσαί 

ωνα, σελ. 535—541. 
Γ. Ε Μαυρογιάννη. Ή Βυζαντινή τέχνη· σελ. 541—543. 
Σπυρίδωνος δέ Βιάζη. Ίστορικαί σημειώσεις περί σταφίδος* σελ. 543 — 558. 
Γ, I. Καλαϊσάκη. Κρητικαί παροιμίαι, σελ. 559—560. 

'-ΡυΛΛάΰιο* 8. Ά«ρ£λ 6 ος 
2. Π. Σκιάδα. Ή θρησκεία έν "Ελλάδι- σελ. 561-581. 
"Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου. Άγνοι«==πλάνη· «βλ. 581—588. 
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Φωτίου Δημητριάδου. Ή ψηφιδογραφία έν τή άρχαιότητι και κατά τόν με 
σαίωνα" σελ. 588—596. 

Σ. Δ. Βάλβη. Νέον φιλοσοφικόν σύγγραμμα - σελ. 596 — 600. 
Ν. Κ. Χ. Κωστή. Βερνάρδος Keun καί Κοραής - σελ. 601 — 612. 
Σπυρίδωνος δέ Βιάζη. Ίστορικαί σημειώσεις περί σταφίδος· σελ. 612 — 631. 
Γ. Σ. Φραγκούδη. Είς Έ λ λ η ν ζωγράφος έν Λούβρω - σελ. 631 — 633. 
Δ. I. Μάργαρη. Εις τόν τάφον μου (ποίημα)· σελ. 633—635. 
Γ. I. Καλαϊσάκη. Κρητικαί παροιμίαι - σελ. 635 — 638. 
Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός - σελ. 638—640. 

ΦυΛΛάόιον 9. Μάιος 

Νικολάου Δ. Γιαννουλάτου. Περί τοΰ Γκαίτε ώς λυρικού ποιητοϋ σελ. 641—652. 
Κωνστ. Π. Θεοχάρη. "Αγάπης ένεκα (έκ τών τοΰ Kennar) σελ. 653—662. 
Χριστοφ. Σαμαρτσίδου. Ή μήτηρ τοΰ Νέρωνος (έκ τών τοΰ ΒβιιΙέ)*σελ. 663—679. 
"Αριστοτ. Γ. Νεοφύτου. Α ί έν Τουρκίο: ορθόδοξοι έλληνικαί Κοινότητες - σελ. 

680—696. 
Στεφάνου Μαρτζώκη. Στίχοι βάρβαροι : δ χειμώνας· σελ. 696—697. 
'Αδ. "Αδαμαντίου Ή ό'ρχησις έν ταίς έπικαΤς παραδόσεσι* σελ. 698—715. 
Ή ε'ικοσιπενταετηρίς τον Γεηχαν Γραμματέως τον «.Παρνασσού»· σελ. 715—720. 

ΦυΛΑαδιογ 10. Ι ο ύ ν ι ο ς 

Τιμολέοντος 1. Φιλήμονος. Μελέτη έπί τών κατά Θουκυδίδην δημηγοριών τοϋ 
Κλέωνος καί τοΰ Διοδότου σελ. 721-—739. 

Σταματίου Δ. Βάλβη. Εις μαθητής γυμνασίου πρό πεντήκοντα τεσσάρων ετών 
σελ. 739-747. 

Γρηγορίου Ξενόπουλου. Τό βραχιόλι* σελ. 748—755. 
Κυριάκου Ζάμπα. Ή έν Σαλαμϊνι ναυμαχία (ανασκευή τής θεωρίας Grote διά 

τοΰ "Ηροδότου καί Αισχύλου)· σελ 755—765. 
Σπυρίδωνος δέ Βιάζη. Ίστορικαί σημειώσεις περί σταφίδος (τέλος)* σελ .765—785. 
Ε. "Εμπειρίκου. Παλαιαί εντυπώσεις· σελ. 786—797. 
Α. Τυπάλδου Μπασιά. Ή χειροτεχνία έν Ρώμη. σελ. 797—800. 

ΦυΛΜόιον 11. Ι ο ύ λ ι ο ς 
Τιμολέοντος I. Φιλήμονος. Μελέτη έπί τών κατά Θουκιδίδην δημηγοριών τοϋ 

Κλέωνος καί τοΰ Διοδότου* σελ. 801 — 814. 
'Αδ. Ίωαννίδου Αδαμαντίου. "Αναμνήσεις άπό τήν Μεσβηνίαν* βελ. 815—833. 
Γ. Φιλάρετου. Ιστ ια ία , 'Ωρία, "Ωρεός, Ελλοπία* βελ. 833—840, 
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Κωστή Πασσαγιάννη. Βρυκόλακας (Παλαιές Γνωριμίες)· σελ. 840—845. 
Σταματίου Δ. Βάλβη. Είς μαθητής γυμνασίου προ πεντήκοντα τεσσάρων ετών 

σελ. 845—856. 
Ηλία Βαλσαμάκη. Περί Θερμότητος σελ. 856—866. 
Φωτίου Δημητριάδου. Ό «Χρόνος» τοϋ Λονδίνου (σελίδες έκ τής Ιστορία; τής 

Δημοσιογραφίας)· σελ. 866—876. 
Κ. I. Πρασσδί. Το Σύννεφο· σελ. 876—877. 
Γ. Ίακ. Καλαϊσάκη. Κρητικαί Παροιμίαι· σελ 877—880. 

ΦυΛΛάόωγ 12. Αΰγουβτος 
Κ. Νεστορίδου. Ή δημοσία έκπαίδευσις έν τω Ρωμαϊκω κράτει - σελ. 881—918. 
Α. Τραυλαντώνη. Ή ζωή τής επαρχίας. ('Επιστολαί τοΰ μακαρίτου Ανδρέα Π" 

και τοΰ άνθυπιάτρου κ. Τάκη Χ*)' σελ 919—926. 
Σπ. δέ Βιάζη. Ή έν Κέρκυρα "ιερατική σχολή τών δυτικών έπί Ενετοκρατίας· 

σελ. 927-936. 
Κωστ. Π. Θεοχάρη. Εις Μάγος κατά τον 48°ν αιώνα· σελ. 939—940. 
Δ. Ήλιακοπούλου. Λουδοβίκος Ουλανδ - σελ. 940—945. 
Κορνηλία Λ . Πρεβεζιώτου. Προς λευχήν περιστεράν σελ. 946 — 948. 
Σταματίου Δ. Βάλβη. Ό είς τον "Απόλλωνα ύμνος (ποίημα)· σελ. 948—949. 
Κ. Πασσαγιάνη. Μανιάτικα μοιρολόγια (από ανέκδοτη συλλογή)· σελ. 950—955. 
Πίναξ τών περιεχομένων σελ. 955 — 960. 
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Σελ. 816 στίχ. 33 άντί ποΰ γράφονν γρ. ποϊ! γράφω. 
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