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ΖΗΤΗΜΑΤΑ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
Αντώνιος  Φατσέας  (1821-1872):

  TON
  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

οι  ιδεολογικές  του  αναζητήσεις  ΑΦΙΈΡΩΜΑ  ΏΌΝ  Κ.Θ. ΔΗΜΑΡΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ IVW 

Τα 52 χρόνια της ζωής του ο Κυθήριος Αντώνιος Φατσέας τα µοίρασε ακριβοδί
καια: τα πρώτα του 26 χρόνια τα έζησε στα  Επτάνησα. Τα άλλα του 26 στην Ελλάδα, 
όπου ήλθε το 1848 όχι «δια τον φόβον» των  Άγγλων αλλά από δική του επιλογή: 
«παρήτησα την πατρίδα µέ άπόφασιν να µην επιστρέψω πλέον* επειδή την έβλεπον 
εις άπελπισίαν καί  ένώ της ήµην κατά πάντα περιττός, ήρχισα νά αίσθάνοµαι δτι καΐ 
ή ψυχή µου ένεκροϋτο. ΕΙς έποχήν δµως γενικού ενθουσιασµού υπέρ της ελευθερίας 
των εθνών, δέν συνέτεινεν  ολίγον καί ή Ιδέα της εθνικής µας ανεξαρτησίας· επειδή 
καί ή τύχη της µικρός µας πατρίδος εξαρτάται έξ εκείνης δλου τοϋ έθνους, τοΰ οποίου 
σχηµατίζοµεν µερίδα. 'Αλλ' ερχόµενος είς τάς  'Αθήνας έξηπατήθην καί είδα ότι έθνη 
συνηθισµένα  εις την δουλείαν, µετά µεγάλων  δυσκολιών  έλευθεροΰνται, άν δέ δια 
θαύµατος έλευθερΐι)θώσιν,  απαιτείται καιρός προς έκτίµησιν τοΰ δώρου τής ελευθε
ρίας»

1
. 

Ως το τέλος της ζωής του στην Ελλάδα θα µείνει µε αυτή την πικρή διαπίστωση 
και δεν θα πάψει να αναζητά τις αιτίες της ελληνικής κακοδαιµονίας και να προτείνει 
λύσεις απ* όπου και αν βρίσκεται: γυµνασιακός καθηγητής, συγγραφέας σηµαντικών 
σχολικών  εγχειριδίων  ή αξιωµατικός λόγιος. 

Γεννήθηκε οτα Κύθηρα το 1821. Ορφάνεψε µικρός και την ανατροφή του ανέλαβε 
ο συνονόµατος θείος του ιερέα;. Αφού τέλειωσε τα σχολεία της εγκύκλιος εκπαίδευ
σης στα Κύθηρα, ο θείος του τον έστειλε στην Κέρκυρα, όπου γράφτηκε στο Ιερο-
σπουδαστήριο, φοιτώντας στο Λύκειο και  στην  Ιόνιο Ακαδηµία  (1836-1841),  απ' 
όπου πήρε δίπλωµα θεολογίας. Τα µαθήµατα, που διάλεξε να ακούσει στην  Ιόνιο 
Ακαδηµία, και η κλίση του τον διαµόρφωσαν φυσικοµαθηµατικό και λιγότερο θεο
λόγο.  Έτσι  δίδαξε, από τον τελευταίο  χρόνο των σπουδών του, Μαθηµατικά και 
Γεωγραφία στο  Ιεροσπουδαοτήριο (1841-1842), και από  το 1842 διορίστηκε  διδά
σκαλος των Μαθηµατικών, της Ιστορίας και της Γεωγραφίας στο δευτερεύον Σχολείο 
Ληξουρίου,  όπου δίδαξε 6 χρόνια, ως τον Ιούνιο του 1848, οπότε παραιτήθηκε και 
ανεχώρησε  για εγκατάσταση στην  Ελλάδα. Πολιτογραφήθηκε  αµέσως στον  Δήµο 
Αθηναίων και γράφτηκε φοιτητής στην Ιατρική Σχολή του  Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
δηλώνοντας  κηδεµόνα τον  Κωνσταντίνο  Ασώπιο.  Δεν πήρε ποτέ πτυχίο ιατρικής, 
άλλωστε εκλεκτικός  ακροατής ήταν περισσότερο.  Παρακολούθησε µαθήµατα ανα
τοµίας, βοτανικής και φυσικής ιστορίας και τον δεύτερο χρόνο φιλολογίας, ταξιδεύο-

1. [Α. ΦατσίαςJ, Ηαχοστή  7ΐέµχτη Maçxiov τον 1849, [Αθήνα 1849], ο. 9. 
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ντας παράλληλα οε  διάφορους ελληνικούς  τόπους. Το  1851  διορίστηκε  καθηγητής 

των Μαθηµατικών και της Φυσικής στο Γυµνάσιο \αµ(ας,  απ' όπου παραιτήθηκε το 

1854 για να πάρει µέρος στις επαναστάσεις της Θεσσαλίας. Επανήλθε στα καθήκοντα 

του  και  µετατέθηκε  το  1858  στην  Τρίπολη, το  1862  στη  Σπάρτη, και το  1865  στο 

Ναύπλιο.  Νυµφεύτηκε την  Ελένη  Πέτρινου  και απόχτησαν πέντε  παιδιά.  'Ελαβε 

µέρος  το  1870,  1871  και 1872  στους  Ποιητικούς Διαγωνισµούς  του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών,  αλλά δεν βραβεύτηκε. Πέθανε στο  'Αργός  και θάφτηκε στο Ναύπλιο τον 

Δεκέµβριο του  1872. 

Ολόκληρο σχεδόν το σωζόµενο συγγραφικό του έργο γράφτηκε στην Ελλάδα και, 

καθώς ο συγγραφέας το θεωρούσε  µέσο του αγώνα του για το φωτισµό της κοινωνίας, 

εξέδωσε  ο  ίδιος  το  περισσότερο.  Εύκολα  µπορεί  το  έργο  του  να  καταταχτεί  σε 

τέσσερις  ενότητες: 

1. Δοκίµια, που κυκλοφόρησαν τα περισσότερα σε φυλλάδια. 

2. Σχολικά εγχειρίδια (Αριθµητική, Φυσική, Γεωµετρία, Τριγωνοµετρία,  'Αλγε

βρα, Κοσµογεωγραφία, Γεωγραφία). 

3. Ποιητικά (στιχουργήµατα και κωµωδίες). 

4. Φιλολογικές µεταφράσεις. 

Ας  συµπληρωθούν αυτά τα λίγα βιογραφικά στοιχεία µε τις απαραίτητες πληρο

φορίες για τις δυνατότητες που διαµορφώθηκαν, ύστερα από πολύχρονες  έρευνες 

µου,  για  τη  µελέτη  της  ζωής  και  του  έργου  του  Φατσέα
2
. Γνωρίζουµε,  από την 

Ελληνική  και την Ιονιχή βιβλιογραφία,  το σύνολο  σχεδόν του τυπωµένου έργου του: 

30 περίπου τίτλοι. Η κωµωδία του Βερτόλδος  αστυνόµος της  'Ασίνης και τα ποιήµατα 

του, προερχόµενα από τη συλλογή  του Emile  Legrand
3
,  σώζονται στο  Νεοελληνικό 

Ινστιτούτο της Σορβόνης
4
. Ό,τι µας είναι σήµερα γνωστό από το σώµα των καταλοί

πων του ανήκει στη Συλλογή Κ.Θ. Δηµαρά: στοίχε ία από τέσσαρες µορφές µετάφρα

σης  της Ούνσαειας, άλλα  σχέδια  κειµένων  του
5
. Στη βιβλιοθήκη  του  Γυιινασίου 

Ναυπλίου εντόπισα εκατόν πενήντα περίπου τίτλους εντύπων της βιβλιοθήκης του 

και τρία χειρόγραφα, δικά του αυτόγραφα: Γεωµετρία και Μηχανική, σε  ιταλική 

2. Η  κυριότερη  βιβλιογραφία  για  τον  Φατσέα:  Φατσεας,  Χωριάτικες  γραφές.  Δηµοτικά  όοχίµια 

γραµµένα  στα  1850 κι αποκαταστηµένα  αχό  το  Γ. Βαλέτα, Αθήνα  1952, ο.  ιδ' +15-144· Μιχ. Κ.  Πετρόχει-

λος, «Αντώνιος Φατσέας», εφ. Η Ηχώ τον  Ιονίου,  φ. 75-77, Οκτ.-Δεχ.  1952, σ. 5-fy του ίδιου,  «Βιογραφικά 

του  Φατσέα»,  Νέα  Εστία, 65 (1959)  724-725·  Αναστασία  Σκοχέτου,  «Ο Ανοόνης  Φατσέας ως µεταφρα

στής  της  Οδύσσειας*,  Παρνασσός,  2  (1960)  234-242·  Panayotis  Moullas,  Les  concours poétiques de 

l'Université d'Athènes 1851-1877,  Ιστορικό  Αρχείο  Ελληνικής  Νεολαίας, αρ. 22, Αθήνα 1989, σ.  273-274, 

288-289,302,435·  Δηµήτριος  Γ.  Κοντρσυµχας,  Η Εχανάσταοις  τον  1854 xaiaiev  Θεσσαλία  ιόία  εχιχει-

ρήσεις. Αθήνα  1976, α. 89· Κ.Θ. Δηµαράς, Ιστορία  της νεοείληνιχής  Χσγοτεχνίας, Αθήνα *1987, α  316,346, 

598· του  ίδιου, Ελληνικός ροµαντισµός, Αθήνα
  2

1985. α.  194-195,345,356. 

3.  Ε. Legrand, Fac-similés d'écritures grecques du dix-neuvième siècle, Παρίσι  1901, ο.  35-37,102-103. 

4.  Ευχαριστώ  τη συνάδελφο  κυρία Πόπη Πολέµη  που φωτογράφησε  για χάρη µου το 1986 και  1987 τα 

χειρόγραφα. 

5. Τα  κατάλοιπα  του  Φατσέα  αγόρασε  ο  Κ.Θ.  Δηµαράς  το  1955  αχό  τον  παλαιοβιβλιοπώλη  θ. 

Γεωργακόχουλο.  Η  προηγουµένη  κάτοχος  ήταν  η  κόρη του  Φατσέα,  Άννα  θεοδωροπσυλου.  Ο  Κ.Θ. 

Δηµαράς  µου  παραχώρησε  για  µελέτη  τα  κατάλοιπα  του  Φατσέα  µαζί  µε  τον  «Πρόχειρο  έλεγχο» 

-κεφαλαιώδη  καταγραφή, που συνέταξε  το  1955 (τρεις δαχτυλόγραφες  σελίδες). 
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γλώσσα  και µετάφραση της Φυσικής του  Α. Canot έτοιµη για έκδοση
6
.  Πρόσφατα 

εντόπισα  στα  Γενικά  Λοχεία  του  Κράτους  µεγάλο  µέρος  του  υπηρεσιακοί}  του 

«φακέλου»  ως καθηγητή και συγγραφέα διδακτικών  βιβλίων
7
. Βιογραφικά στοιχεία 

για  τον  Φατσέα  είχε  αντλήσει  ο  Μιχαήλ  Πετρόχειλος  από  τους  φακέλους  του 

Ελεγκτικού  Συνεδρίου, τα οποία διασταύρωσα µε στοιχεία των Αρχείων του Δήµου 

και του Γυµνασίου Ναυπλίου και των ΓΑΚ.  Η αποδελτίωση των εφηµερίδων, τουλά

χιστο εκείνων που ο ίδιος δηλώνει ότι συνεργάστηκε, θα αυξήσει ίσως τον κατάλογο 

των δηµοσιευµάτων  του.  Ίσως  δεν έχει χαθεί η πολύτιµη αυτοβιογραφία του, που 

σήµερα  λανθάνει: η ελληνική  της µορφή βρισκόταν  στα χέρια του  Ν.  Δελακοβία, 

τουλάχιστο  ως το  1958, και η γαλλική της µορφή είχε σταλεί από τον Φατσέα, λίγο 

πριν πεθάνει, στον Ε. Legrand ·. 

Οι δυνατότητες  που έχουµε  για να παρακολουθήσουµε  την ιδεολογική  του δια

µόρφωση στα Επτάνησα είναι περιορισµένες, αφού όλα σχεδόν τα κείµενα του, που 

περιέχουν τις απόψεις του για την πολιτική, κοινωνική και πνευµατική  κατάσταση 

στα Επτάνησα, γράφονται από τη στιγµή που αποφασίζει να εγκαταλείψει τα Επτά

νησα και να πάει στην Αθήνα.  Και ακόµη γιατί αυτή η χρονική στιγµή συµπίπτει µε 

το  1848 και τα σηµαντικά  γεγονότα  στην Ευρώπη  και φυσικά στα  Επτάνησα', τα 

οποία µονοπωλούν  σχεδόν  το ενδιαφέρον του Φατσέα στα φυλλάδια που τυπώνει 

στην Αθήνα, το 1849 και το 1850: η επανάσταση της Κεφαλονιάς και προπάντων η 

ελευθεροτυπία  και τα  αποτελέσµατα  της. Από  την περίοδο  της  καθηγητικής  του 

θητείας στο Ληξούρι (1842-1848) γνωρίζουµε δυο κείµενα του τυπωµένα. Το πρώτο 

είναι µία ανοιχτή επιστολή προς τους Αηξουριώτες από 4 Οκτωβρίου  1847: έκκληση 

στους κατοίκους να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, όπου φοιτούν µόνο ένα στα 

έξι  ή επτά αγόρια  από  όσα  έπρεπε.  Ο λόγος  του  είναι σκληρός και  περιέχει  τις 

περισσότερες  από τις  σταθερές  των ιδεών του για την εκπαίδευση  που  µοιάζουν 

διαµορφωµένες:  «Κύριοι, µέ συγχωρείτε,  αλλά καθ' δσον  έγνώρισα  έχετε  πολλάς 

περί παιδείας  προλήψεις  καΐ  σας  παρατηρώ  δύο  µόνον. Α',  δτι  ή ανατροφή των 

τέκνων σας είναι άσκοπος καΐ ή περί τούτου οµιλία ήθελεν είναι µακρυνή- καΐ Β', το 

όποιον είναι µερικώτερον, είς την ατελή ανατροφήν, ή και διεστραµµένην, την οποίαν 

τους δίδετε, τά περιορίζετε  είς µόνος τάς γλώσσας καΐ αµελείτε την αληθή µόρφωσιν 

τοϋ  ανθρώπου,  του  πολίτου,  τοϋ  Χριστιανού.  Λµελήτε τας  έπιστήµας  νοµίζοντες 

αύτας περιττός, ή δύσκολους.  Στολίζετε τον νουν τού νέου δχι µε Ιδέας, µέ φρόνησιν, 

µέ καρδίαν καί συνείδησιν, άλλα µέ τα ψεύτικα άνθη της ατελέστατης  φιλολογίας, 

6. Τριαντάφυλλο; Ε. Σκλαβενίτης, «Η σχολική βιβλιοθήκη τον 19ο c ^ 

και του Ελληνικού  Σχολείου Ναυπλίου (1833-1935)», Tnçaôia Eçyaafaç 9, µέρος β'  (υχό  εχτύχωοη). 

7. Ο  συνάδελφος  χ.  Δαυίδ  Αντωνίου,  χου ταξινοµεί ίο  Αρχείο  του  Υπουργείου  Παιδείας χα» θρη

σκευµάτων (1833-) µε βοήθησε  xcu στην έρευνα µου για τον Φατσέα αχοτελεσµατιχά. 

8. Ο όγκος των πληροφοριών χου έχω συγκεντρώσει  για τη ζωή χαι το έργο του Φατσέα επιτρέχει τη 

συγκρότηση  µιας ευρύτερης  µελέτης γι' αυτόν. Ο καθηγητής χ. 'Αλκής Αγγέλου,  κατά τη συζήτηση, µετά 

την ανακοίνωση µου αυτή, δήλωσε  ότι «  εκδόσεις  «Ερµής»  θα ήταν πρόθυµες να αναλάβουν την  έκδοση 

του έργου του Φατσέα, εκδοµένου  χαι ανέκδοτου. 

9. Βλ. την τελευταία σηµαντική µελέτη του Γ Α  Σουρή, «Ο Γλάδστων  crea Εχτάνησα. Ενωτικό κίνηµα 

και βρετανικά αδιέξοδα», Ta latoçtxa, 6,11  (Δεκ. 1989) 277-312, όχου αναφορές και σης  σηµαντικότερες 

προηγούµενες µελέτες  και χηγές για την αγγλοκρατία στα Εχτάνησα. 
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τα όποια  µαλακόνουν τήν ψυχήν  καί τήν αποκαθιστούν αναξίαν καΐ άνεπίδεκτον 

µεγάλων πράξεων». Οι τόνοι κάποτε γίνονται προσωπικοί και µας θυµίζουν πόσο η 

απογοήτευση  από την  αποτυχία της  εκπαίδευσης, που  υπηρετούσε,  βάρυνε  στην 

απόφαση του να εγκαταλείψει την Επτάνησο: «Μού πονεί ή ψυχή, είς διάστηµα πέντε 

ετών,  να  µήν  § βγουν  εκατόν  τουλάχιστον  µαθηταΐ  από σάς  τους  νουνεχείς,  τους 

µεγάθυµους καΐ µεγαλεπιβόλους  Κεφαλλήνας. Έντρέποµαι! "Ελληνες!  να εύρίσκε-

ταί τις  µεταξύ  όµοπατρίδων 'Ελλήνων, νά γνωρίζη ότι  δύναται να τους καταοταθή 

ωφέλιµος καί νά µαραίνεται και αυτός τόν µαρασµόν των!». Κάποια στοιχεία εξιδα

νίκευσης της εκπαίδευσης στον ελλαδικό χώρο δεν είναι ευκολοδιάκριτο αν προβάλ

λονται για να φιλοτιµήσουν τους Κεφαλονίτες ή εκφράζουν πεποιθήσεις του Φατσέα: 

«Έχετε  προ οφθαλµών τό βρέφος τήν 'Ελλάδα, όπου oi γέροντες,  ol ύπηρέται, ol 

µπακάλιδες τρέχοι»ν εις τα σχολεία d)ç ai  διψώσαι  έλαφοι»
10

. 

Στο τέλος της  σχολικής  χρονιάς, 10  Ιουνίου  1848,  γράφει  Τά  'Ολύµπια εις  τήν 

'Επτάνησον  και  τα τυπώνει  µε  την υπογραφή «Ό  Οϋ  τις».  Από  τα  περισσότερο 

νευρώδη και συνειδητά σατιρικά κείµενα του Φατσέα, είναι µια βίαιη επίθεση κατά 

των  Άγγλων  και  των  Επτανησίων  συνεργατών  τους:  «τόν  αίσχρόν  τόν  ονοµάζω 

αίσχρόν  δέν  στέκει  είς  τό χέρι  µου νά καταστήσω τίµιον  τόν  άτιµον, είµαι απλώς 

Ιστοριογράφος, δέν  έπρόσΟεσα  ούτε  γρύ αφ* όσα δέν γίνονται, αλλ' ούτε  ένόµισα 

δίκαιον καί να αφαιρέσω. Άν  ήναι κακά κατηγορήσατε τους "Αγγλους οι οποίοι τά 

κάµνουν, τους  άγο>νιστάς oi όποιοι συντρέχουν  και σας  oi  όποιοι τά υποφέρετε». 

Είναι ιστοριογράφος· σε άλλο σηµείο η ιστορία επανέρχεται: «Ιστορία τής Επτανή

σου δέν υπάρχει, (µόλον ότι κατέχεται υπέρ τα 30 έτη από τό φιλελεύθερον, µέγα και 

φωτισµένον  των  "Αγγλων  έθνος·  επειδή ή Ιστορία  είναι  τό ξύλον  τού  γιγνώσκειν 

καλόν  κα'ι πονηρόν, και  εκείνοι,  ως προς τούτο µας θέλουν  εις τήν αθωότητα των 

πρωτοπλάστων)»
11

. 

Το πολυσέλιδο  και πυκνό ανώνυµο δοκίµιο του Oi  "AyyAoi  εις  τήν  Επτάνησον 

είναι η αιτιολόγηση της απόφασης του να φύγει για την Ελλάδα και µοιάζει υποθήκη 

προς τους Επτανησίους, γραµµένη σε επτανησιακό έδαφος. Ο Φατσέας και & αυτό 

το  δοκίµιο  κάθε  άλλο  παρά  προσπαθεί  να  κρύψει  τα  αισθήµατα  του  για  τους 

Άγγλους:  «"Ετυχε  δια  κακήν  µας τύχην τό  έθνος  τούτο  να  ήναι τό  άδικώτερον, 

ληστρικωτερον  και  άπανθρωπότερον ΰπό τήν ύφήλιον  καί ό  συστηµατοποιηµένος 

εχθρός τής άνθρωπότητος». Με θεωρητικό οπλισµό κοινωνικού  αναλυτή, δηµοσιο-

λόγου, αποδεικνύει  µε  στοιχεία  από τη σύγχρονη  κοινωνική του  πραγµατικότητα, 

αλλά και αναδροµές στο παρελθόν, ότι η αγγλική αποικιοκρατία δεν επινοήθηκε για 

την Επτάνησο και γι' αυτό ήταν ένας εχθρός «συστηµατοποιηµένος»:  «Ή συνθήκη 

τού Παρισιού µάς θέλει λαόν ελεύθερον καί άνεξάρτητον καί µας δίδει δικαίωµα νά 

κάµωµεν ελευθέρας τους νόµους οι οποίοι µας συµφέρουν κα'ι τούτους νά επικύρω

ση  µόνον  ό  Βασιλεύς  τής  'Αγγλίας»
12

.  Οι  αρµοστές  όµως  βρήκαν τρόπους  να 

10. Αντώνιος Φατσίας, «Προςτους κατοίκους Ληξουρίου. Κεφαλληνία, 4 Οκτωβρίου 1847», Εφηµεοίς 

Επίσηµος  Ηνωµένου  Κράτους  Ιονίων Νήσων, αρ.  145,27 Σ«χτ./9 Οκτ.  1847, σ. 23-24. 

11.  [Αντώνιος  Φατοέας], Τα  Ολύµπια  εις  την Επτάνησον, [Αθήνα; 1848], σ.  13 και σ.  6. 

12.  [Αντώνιος  Φατοίας], Οι  Άγγλοι  εις  την Επτάνησον, [Αθήνα  1848], σ.  10,12. 
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αντιστρέψουν αυτή την αρχή ώστε να προτε ίνουν αυτοί τους νόµους και οι ψευτο-αν-

τιπρόσωποι να τους ψηφίζουν. Η εξυπηρέτηση των όρων αυτής της αντιστροφής του 

πολιτεύµατος και τελικά της υποδούλωσης, στηρίχθηκε σε τέσσαρους αλληλοσυµπλη

ρούµενους  µηχανισµούς: αµάθεια, διαίρεση, διαφθορά, φτώχεια. Ο Φατσέας ανα

λύει τα φαινόµενα και τα παρακολουθεί καθεαυτά αλλά και στη διαπλοκότητά τους. 

Μια  εκπαίδευση ανίκανη να µορφώσει,  στέλνει τους νέους-χωρίς  γνώσεις και 

προετοιµασία στην Ευρώπη, κυρίως στην Ιταλία, για σπουδές που αναγκαστικά θα 

αρχίσουν από τα στοιχειώδη. Τα 3-5 χρόνια όµως δεν αρκούν παρά να φέρουν το 

«βενίσιµο» πτυχίο ευκαιρίας, και «ο µισογραµµατισµένος  είναι βάρος είς τήν εργα

τική τάξη καΐ σκοτούρα καΐ βάσανο είς τον προκοµένο, όπου θέλει νά κάµη καλό»
13

. 

Από  αυτούς τους  µισογραµµατισµένους  οι  Άγγλοι  θα διορίσουν  τους κρατικούς 

λειτουργούς  µε υψηλούς µισθούς για να ελέγχουν το πόπολο και να εξουδετερώνουν 

τους ευγενείς, που δυσκολότερα συµφωνούν µε την πολιτική τους. Έτσι πετυχαίνεται 

και η διαίρεση. Οι ξενοσπουδαγµένοι, που γνώρισαν την πολυτέλεια βιοµηχανικών 

κοινωνιών,  σπαταλούν τα ευκολοαπόκτητα χρήµατα της φορολογίας για να ευθυ

γραµµίζονται µε την «ultima moda» και τα κελεύσµατα που δίνουν οι  µυθιστορίες. 

Στη  σπατάλη  τους  ακολουθούν  και  οι  ευγενείς,  έστω  και  αν  χρεώνονται  στους 

τοκογλύφους. Συνέπεια όλων αυτών είναι η γενική φτώχεια αφού οι πόροι πάνε σε 

καταναλωτικές δαπάνες, που τις καρπώνεται η Αγγλία και άλλες χώρες, µε αποτέ

λεσµα  να  µη  γίνεται  καµιά  χρηµατοδότηση  εκσυγχρονισµού  κανενός  τοµέα  της 

παραγωγής στα νησιά. 

Η αλληλοτροφοδότηση όλων αυτών των φαινοµένων φέρνει την ανηθικότητα, που 

ο Φατσέας θεωρεί πρώτο κίνδυνο για τη διαιώνιση της υποδούλωσης. 

Αν  θέλαµε να κάνουµε µια ανάγνωση αυτών των διαπιστώσεων του Φατσέα, θα 

έπρεπε να θυµηθούµε αντίστοιχες φωνές, ξεκινώντας από το κήρυγµα των διδάχων 

της Τουρκοκρατίας και περνώντας σε µεταγενέστερες και σύγχρονες, µε του Φατσέα 

τις  καταγγελίες, για τη  µόδα και τη  σπατάλη, θ α  διαπιστώναµε  τον  φόβο ότι το 

καταναλωτικό µοντέλο ζωής είναι αποτελεσµατικός µηχανισµός για την ενσωµάτωση 

στην ιδεολογία του κυρίαρχου και την εξάρθρωση του εθνισµού, που στηρίζεται στη 

γλώσσα και στην  Ορθοδοξία: «γιατί δλοι µας είµαστε  ορθόδοξοι και µιλούµε Ρω

µαίικα και τό άλλο f θνος το έστοχασθήκαµε πάντα για αδελφούς µας και ή Κωνστα

ντινούπολις  είναι ή ευχή όλονώνε µας». 

Ο  Φατσέας γράφει την επαύριον µιας επιτυχηµένης επανάστασης στα Επτάνησα 

που  εξασφάλισε  την  ελευθεροτυπία.  Όλα αυτά του φαίνονται ύποπτα
-
 τα µεγάλα 

βήµατα, τα πηδήµατα, είναι  εύκολα  αναστρέψιµα. Αν  είναι  κάτι χρήσιµο  είναι  οι 

συνεχείς πιέσεις προς την Προστασία για την παραχώρηση δικαιωµάτων, ανάλογα µε 

τον συσχετισµό δυνάµεων, για να εξασφαλίζεται η σταθερότητα. Αυτό προϋποθέτει 

τη µεγάλη πρόοδο των Ελλήνων στην παιδεία, στην οικονοµία, στην πολιτική σκέψη. 

Αλλά καθώς ο Φατσέας δεν ανήκε σε κανένα κόµµα, παρόλο που ο εκλεκτισµός 

του αντλούσε  και από τους Ριζοσπάστες και από τους Μεταρρυθµιστές, πίστευε  ότι 

13.  [Αντώνιος Φατσέα;], Ο χωριάτης ο  Κεφαλλωνίτης  ΦνλΧΛύιον Α.  Προς τοκς πολιτικούς  της  Επτά-

νήσου, Αθήνα  1850, α. 8. 
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«ή "Ενωση καΐ ή φρονιµάδα είναι ή µόνη µας σωτηρία».  Η πορεία των επτανησιακών 

πραγµάτων οδηγούσε  σε άλλες λύσεις και ο Φατσέας καθώς κατευθυνόταν προς το 

εθνικό  κέντρο  γράφει, υπαινισσόµενος  τον  εαυτό του: «"Οσον το κατ' έµέ  άν είχα 

επάγγελµα [=κρατική θέση] ήθελα τό αφήσει δια τας χρείας τάς οποίας εµβάζει καΐ 

τήν διαφθοράν την οποίαν φέρει [...]  αν ήναι κανείς καλός φεύγει  βλέπων δτι µόνον 

ή ατιµία καΐ άναξιότης βραβεύεται η δέ αξία κατατρέχεται ή  νεκρούται»
14

. 

Για  µας  που  γνωρίζουµε  την  κατάσταση  της  ελλαδικής  κοινωνίας  τις  πρώτες 

δεκαετίες  µετά την ανεξαρτησία, τέτοιες  αποφάσεις µπορεί να τις δικαιολογήσει  η 

έλλειψη πληροφόρησης  για την ελληνική πραγµατικότητα αλλά και αυτό που διατυ

πώνεται εύστοχα από ένα λόγιο της εποχής: «µέ ήπάτησεν ό πολύς µου γραικισµός»
ls
. 

Στην Αθήνα  θα περάσει τρία χρόνια (1848-1851) προσαρµογής  και µελέτης της 

ελλαδικής πραγµατικότητας: παίρνει άδεια ιδιωτικής διδασκαλίας µαθηµατικών και 

γεωγραφίας· φοιτά στο Πανεπιστήµιο, περιηγείται την Ελλάδα, γράφει και τυπώνει 

ποιήµατα και δοκίµια. Από τα τρία τυπωµένα αυτή την περίοδο δοκίµια του τα δύο 

απευθύνονται  στους  Επτανησίους:  Ό  θεοµπαίχτης  παιδαγωγός  ή  ή  επτανησιακή 

ελευθεροτυπία  (επώνυµο,  1849)  και  Ό  χωριάτης, ό  Κεφαλλωνίτης Α'  προς  τους 

πολιτικούς  τής  'Επτανήοου (ανώνυµο, 1850). Με αυτά τα δοκίµια-φυλλάδια, ξανα

πιάνει  όλα τα θέµατα που ξετύλιξε στο δοκίµιο  Οί  "Αγγλοι  είς  τήν  'Επτάνησον και 

µε την πείρα και των ελλαδικών πραγµάτων αναλύει επιµέρους ζητήµατα. Οι προτά

σεις του τώρα γίνονται περισσότερο  ακραίες, αλλά το αρχικό πλαίσιο δεν  αλλάζει: 

«γιά τήν ώρα χαλάσετε τήν νοµική σχολή, τήν Ιατρική και το κολέγιο γιατί είναι έξοδα 

χαµένα και µέ τά χρήµατα εκείνα στείλετε νά φτιάσετε ανθρώπους, µα διαλεχτούς [...]. 

Μά νά πάν και οί γυναίκες, γιατί οί άνδρες για τους άνδρες και ή γυναίκες  για ταίς 

γυναίκες [...). Νά τά στέλνουν  εις την Αθήνα  [...]  έπειτα νά περνούν είς τήν Εύρώπη[...] 

γιά νά δουν τι καλό έχει νά το εµβάσουν είς τον τόπο τους και τί κακό καΐ πώς έχωµενά 

το άποφύγωµε, βεβαιωθήτε, µόλις γυρίσουν γίνεται ανατροπή είς τά πάντα»
16

. 

Δεν  είναι δύσκολο  εδώ να αναγνωρίσουµε  το στερεότυπο  της σκέψης των  Ελλή

νων  εκσυγχρονιστών  που  αναγνωρίζουν  ότι  ο  δρόµος  βελτίωσης  των  ελληνικών 

πραγµάτων περνά από τη γνωριµία, των νέων κυρίως, µε την ευρωπαϊκή παιδεία. Ο 

φόβος της Ευρώπης όµως τους οδηγεί στο να βάζουν προϋποθέσεις:  οι νέοι πρέπει 

να έχουν  διαµορφώσει  επαρκώς γνώµη για τον εθνισµό  τους και την Ορθοδοξία: η 

Ελλάδα θα αναπτυχθεί πνευµατικώς «δια τής Δύσεως», αλλά η Ελλάδα είναι για µας 

η Κιβωτός  του Νώε. 

Όλες  αυτές οι προτάσεις, ενώ στηρίζονται  στα δεδοµένα µιας κοινωνικής πραγ

µατικότητας, που έχει µελετήσει ο Φατσέας, πουθενά κατά τη διατύπωση τους  δεν 

αναζητούνται τα κοινωνικά αιτούµενα και οι δυνάµεις που θα τις πραγµατοποιήσουν. 

Όλα  στηρίζονται  σε  µια εγρήγορση  των συνειδήσεων,  αλλαγή των νοοτροπιών,  σε 

µια συνεχή ειρηνική επανάσταση ενός λαού, που η ηγεσία του ήδη κατηγορείται για 

14.  Α.  Φατσέας,  Οι  'Ayyiot  ας  την Επάνησσν,  α. 38,27. 

15.  Σχυοίδων Βαλέτας, Ναύκλιο 7 Δικ.  1829, κρος Μιχαήλ Βασιλικού, Σύρο. Λοχείο Βασιλζίου της 

Συλλογής Βλαχογιάννη  στα  ΓΑΧ,  φ. 199, επιστολή  197. 

16.  [Α,  Φατσέας], Οχωφάχης  ο Κεφαλλωνίτης ..., α. 56-57. 
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διαφθορά. Φυσικά ο Φατσέας δεν θέλει να δεσµευτεί πουθενά από τον καταναγκα

σµό ότι µε τους υπάρχοντες συσχετισµούς  στην επτανησιακή κοινωνία, οι προτάσεις 

του µπορεί να θεωρηθούν ουτοπικές. Δεν τον ενδιαφέρει, και προκαλεί: «Πολεµή

σετε καί έγώ θά σας αποκριθώ ψάλλοντας σας δπως µοϋ κανοναρχήσετε. Μα πρέπει 

να άποκριθήτε. Μή κρυφοµουρµουρίσµατα. Σας πετάω τή σκούφια µου»
17

. 

Το τρίτο του δοκίµιο, Ή είχοστή πέµπτη Μαρτίου  τσϋ  1849, απευθύνεται στους 

Ελλαδίτες  και  σκιάζεται  από την  απογοήτευση  του  ανθρώπου, που  βρήκε  πολύ 

χειρότερη την κατάσταση της κοινωνίας που διάλεξε να ζήσει: «το κοινόν συµφέρον 

θεωρείται πάρεργον καί καθόσον ήκουοα καί ήδυνήθην να καταλάβω, χρησιµεύει 

ασπίς τού  ιδιωτικού»
18

.  Η απογοήτευση φαίνεται να τον οδηγεί  σε  µια  ηθεληµένη 

αποµόνωση: «"Ανθρωποι τους οποίους έγνώριζα  είς τήν πατρίδα πύρ φλέγον τους 

βλέπω έδώ κρύους, ώστε αµφιβάλλω είς τά πάντα. Κυριολεκτικώς  είµαι κλεισµένος, 

ώς είς πολιορκούµενον πύργον, εντός µόνου τού εαυτού µου»
19

. Η απόφαση του είναι 

να µείνει και να κατανοήσει πρώτα την ελληνική κοινωνία και τα αίτια της κακοδαι

µονίας της. Η ανάλυση του είναι ανάλυση ιστορικού: «Τήν Έλληνικήν 'Επανάστασιν 

τήν  έφερεν  ή  εποχή, ή  'Ελληνική  άρχαιότης καί ή  θρησκεία, τήν ύπεστήριξαν  οι 

πολεµικοί  καί  οι  πρόκριτοι  έπί  κεφαλής  τού  λαού  καί  τέλος  ol  Ευρωπαίοι τήν 

έβοήθησαν καί τήν έσωσαν  έπρεπε λοιπόν καί τά στοιχεία τά δποία τήν έβοήθησαν 

καί τήν προήγαγαν νά ο'χρεληθώσιν  έξ αυτής. ΟΙ πρόκριτοι εξουσίαζαν τον λαόν έπί 

Τουρκοκρατίας·  διατί θέλεις νά χάσωσι το δικαίωµα δταν ol Τούρκοι έξέλειπον; ΟΊ 

πολεµικοί αποσυρµένοι εις τά δρη έπολέµουν  καί ήρπαζον τους Τούρκους καί τώρα 

οι Τούρκοι  έξέλειπον.  Οι  λογιώτατοι  έθρεψαν τό έθνικόν  πνεύµα καί έζήτουν δια 

µιας τον χρυσούν αιώνα· έπρεπε λοιπόν νά ώφεληθώσι καί έκ τής 'Επαναστάσεως, 

νά  κυρίευση  τό  στοιχείον  των,  ή  δέ  σπουδή  τής  γλώσσης  καί  ή  πρόληψις  τής 

αρχαιότητος νά κυρίευση  προς βλάβην τής αληθούς αναπτύξεως. Ή  εποχή έφερε 

τήν  'Επανάστασιν  έπρεπε  λοιπόν  νά ώφεληθή καί αυτή δίδουσα νόµους, δικηγό

ρους καί ιατρούς καί είσάγουσα µέ τά καλά τού αιώνος καί τά ευρωπαϊκά ήθη, τήν 

πολυτέλειαν καί τήν κακοήθειαν. Ή θρησκεία είναι εκείνη ήτις έχασε, ένώ δεν ήτο 

ακόµη καιρός, επειδή  δέν  ενεργεί ειµή έπί τής συνειδήσεως  καί τό ίερατείον ούτε 

έσεβάσθη, ούτε σέβεται τον εαυτόν του. Οί Ευρωπαίοι oi όποιοι έσωσαν τήν επανά

στασιν είς τους Ναυαρίνους, θέλεις νά µή ζητήσωσι νά ώφεληθώσιν  έξ αυτής καί νά 

έµποδίζωσι τήν άνάπτυξιν έθνους'τού οποίου ή ΰπαρξις δέν τους  συµφέρει;»
20

. 

Το  ιδεολογικό  πλαίσιο  της  «Μεγάλης  ιδέας»  φαίνεται  να  τον  καλύπτει.  Δεν 

φαίνεται να δεσµεύτηκε  ποτέ σε κόµµα ή οργάνωση, παρόλο που ο  φιλορωσιοµός 

του είναι δηλωµένος και σαφής. 

Στην αρχή του 1851 υποβάλλει πολυσέλιδο υπόµνηµα στη Βασίλισσα  και προτεί

νει  αναµόρφωση του  προγράµµατος των  Μαθηµατικών και της  Γεωγραφίας  στο 

17.  Ό.π.,αβ'. 

18.  [Α.  Φστσέας], Ηειχοοτή  πέµπτη Maçtiou  τον  1849, [Αθήνα  1849], σ.  15. 

19.  Ό.η.,σ.  10. 

20.  Ό.π.,α 19-20. 
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Ελληνικό Σχολείο και το Γυµνάσιο, γιατί µε το ισχύον πρόγραµµα «διδάσκονται οκτώ 

έτη τα µαθηµατικά καΐ ol  µαθηταΐ  άγεωµέτρητοι  διδάσκονται  την Μαθηµατικήν 

ΓεωγραφΙαν καΐ την Φυσικήν. ΕΙς το Πανεπιστήµιον, ώς έπί το πλείστον περιµένουν 

νά διδαχθώσι στοιχεία τής "Αλγέβρης καΐ άτριγοχνοµέτρητοι διδάσκονται την γενικην 

Φυσικήν»
21
. Το Υπουργείο Παιδείας δεν συζήτησε καθόλου τις προτάσεις του Φα-

τσέα αλλά τον «τακτοποίησε» στο Γυµνάσιο Λαµίας, ως καθηγητή των Μαθηµατικών 

και της Φυσικής. Η αδιαφορία του κράτους για τα ουσιαστικά θέµατα της εκπαίδευ

σης και η έλλειψη προσωπικού της «ειδικότητας» επέτρεψαν την είσοδο στην εκπαί

δευση ενός ανθρώπου, που δεν έκρυψε την αντίθεση του στο γράµµα και στο πνεύµα 

του εκπαιδευτικού συστήµατος. Δηλώνει ότι το πάθος του για τον εκσυγχρονισµό της 

κοινωνίας και την εκπαιδευτική  µεταρρύθµιση  ιδιαίτερα δήλωνε ότι «ήταν ή ασθέ

νεια ή οποία δεν έπέρασεν ακόµη καΐ έπεθϋµουν νά αργήσει νά παρέλθει». Έγραψε 

και τύπωσε  έξι σχολικά  εγχειρίδια  µε  µαχητικούς  προλόγους,  που φαίνεται ότι 

πάντοτε  ξεπερνούσαν τα όρια του κρατικού  προγράµµατος και τα δίδαξε  µε την 

ανοχή του κράτους, τις επιτιµήσεις των γυµνασιαρχών, τις διαβολές των συναδέλφων 

του. Η κυριότερη  κατηγορία ήταν ότι ξεπερνούσαν τις δυνατότητες των µαθητών. 

'Οσες  φορές  χρειάστηκε,  οι  επιτροπές  διδακτικών  βιβλίων, αποτελούµενες από 

καθηγητές  Πανεπιστηµίου, δεν τον δικαίωσαν. Οι απαντήσεις του, δηµοσιευµένες 

στον τύπο ή σε φυλλάδια και ακόµη σε χειρόγραφα υποµνήµατα, είναι γραµµένες µε 

επιχειρήµατα και παρρησία. Τα δύο φυλλάδια, που τυπώνει στη Λαµία  και στην 

Αθήνα το 1856, Σχέψεις έπί τής Δηµοσίας xal Ιδιωτικής εκπαιδεύσεως των νέων 

Ελλήνων. Προς τον Ύπουογον  τής Δηµοσίας 'Εκπαιδεύσεως, είναι τα περισσότερο 

γνωστά του δοκίµια καθώς περιέχουν βίαιη αλλά και από περιωπής επίθεση κατά 

του αναποτελεσµατικού εκπαιδευτικού συστήµατος. Το πρώτο κακό είναι η αποστή

θιση:  «συνηθίζει  τον  µαθητήν  νά  άποοτηθίζη  χωρίς  να έννοή, εποµένως  νά µή 

συλλογίζηται,  νά µή τέρπεται  εποµένως  είς την σπουδην και νά µή την  άγαπήοη· 

και επειδή έσυνήθισεν νά µή έννοή, και δταν ακόµη έπιθυµή, έχει χάσει το θάρρος 

νά  µάθη»
22
. Το δεύτερο είναι η πρόληψη ότι αρχή και τέλος της ζωής των Ελλήνων 

είναι η ανάσταση της αρχαίας ελληνικής, µια πρόληψη που έχει την αρχή της στον 

Κοραή, παρόλο που αναγνωρίζει ότι «πρέπει νά σπουδάζωµεν την άρχαίαν έλλήνι-

κήν  καΐ  δια την µορφωσιν  και τον πολιτίσµσν  τής καθοµιλουµένης  καΐ δια  την 

Ιστορίαν µας καΐ δια τον θησαυρον των γνο'κτεων τάς οποίας περιέχει». Η επίθεση 

κατά του αττικισµού αποδίδεται σε ένα πνεύµα βυζαντινισµού που επικρατεί και το 

ειρωνεύεται µέσα από µια φράση του Μοντεσκιέ. Υποστηρίζει ότι χρειάζεται ελλη

νική γλώσσα για να υπάρξει εθνική ποίηση και καλεί µάρτυρα του τον Vico· υποστη

ρίζει ότι και αν προσπαθήσουµε να επαναφέρουµε την αοχαία γλώσσα, ο πολιτισµός 

δεν επιστρέφει, και παραπέµπει στον Herder. 

21.  Αντώνιος ΦατσεΌς, Αθήνα 24 Μαρτίου  1851, Προς BaaCUooa, ΓΑΚ, Αρχείο Υ*.  Παιδείας (wiò 

ταξινόµηση), φ. 103/21. 
22.  Αντώνιος Φατσέας, Σχέψεις εχίτης οηµοαύζς χαι ιόιωτιχης εχπαιόεύσεως ταη> vtarv ΕΧλήνων. Προς 

τονΥχσνογόν της Δηµοσίας ΕχΆαιοεναεως. (τεύχος Α'|, Λαµία  1856, α. 8-9 
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Το  τρίτο  κακό  είναι  ο  γερµανικός  σχολαστικισµός  µε τις αρχές  του οποίου 

συντάχτηκαν οι κανονισµοί και τα προγράµµατα των Δηµοτικών, των Ελληνικών και 

των Γυµνασίων, ώστε στους αλλεπάλληλους παιδευτικούς κύκλους να χάνεται χρόνος 

και το σχολείο να γίνεται ανιαρό. Τα πολλά µαθήµατα αύξησαν τις ώρες διδασκαλίας 

και έφεραν την κόπωση και την αδιαφορία. 

Οι  προτάσεις  του  αναφέρονται στους  εκπαιδευτικούς, στο σύστηµα  και στην 

εφαρµογή του. Παρουσιάζει τα προβλήµατα της εκπαίδευσης µάθηµα προς µάθηµα 

και καταλήγει στη διατύπωση ενός αναλυτικού προγράµµατος, όπου ιεραρχούνται 

οι  επιδιώξεις  και ανάλογα κατανέµεται ο σχολικός  χρόνος. Το βάρος πέφτει στη 

σπουδή της καθοµιλουµένης  γλώσσας  η οποία 0)ς «γλώσσα τοϋ συλλογισµού µας 

είναι ό δρος της συγκρίσεως  των άλλων γλωσσών  [...] είς την σπουδήν της καθοµι

λουµένης απαιτείται κρίσις, υποµονή καί επιµονή· διότι ή ΰλη είναι είς τα στόµατα 

τοϋ λαού καί των ολίγων  καθαρών τοΰ  έθνους  συγγραφέο^»
2
·'. Η διδασκαλία της 

Αρχαίας γίνεται µε σύγκριση  προς την καθοµιλουµένη  και εξήγηση  κειµένων  της 

Λατινικής, ως εισαγωγή  και µε τη σύγκριση  προς τις ευρωπαϊκές γλώσσες που 

διδάσκονται «επειδή ή νέα Ελλάς δέν έχει εµπορικός σχέσεις µέ τον Πλάτωνα, τον 

"Οµηρον καί τους Μυρµηδώνας τοϋ "Αχιλλέας· άλλα θα άναπτυχθη πνευµατικώς δια 

της  Δύσεως,  δταν προσεχή  νά έκλέγη και  µιµήται φρονίµως και  θα πλουτίοη καί 

ένισχυθη  δια των σχέσεων  αυτής µέ τους λαούς της  Ανατολής»
24

. 

Τα Μαθηµατικά και τα Φυσικά, η Γεωγραφία και η Ιστορία ακολουθούν σχεδόν 

ισότιµα. 

Την τελευταία δε-καετία της ζωής του ο Φατσέας θα προσθέσει  στο συγγραφικό 

του έργο τα σατιρικά στιχουργήµατα της πρωτοχρονιάς, µιµούµενος τους ταχυδρο

µικούς  διανοµείς  της εποχής  για να προπαγανδίσει τις ιδέες  του.  Ai  εύχαί της 

Πρωτοχρονιάς τον  1870 θα υποβληθούν  και στον  ποιητικό διαγωνισµό  του 1870, 

αλλά δεν θα βραβευθούν. Την ίδια τύχη θα έχουν και οι δύο κωµωδίες Βερτόλδος 

οικογενειάρχης  και Βερτόλδος  αστυνόµος τής  'Ασίνης, που γράφει µε  κλονισµένη 

την υγεία του. Στην προγραφή των κωµωδιών του λόγω καθοµιλουµένης  γλώσσας 

αλλά και στις αυστηρές αισθητικές κρίσεις της Επιτροπής του βραβείου, ο Φατσέας 

θα απαντήσει και θα µεταφέρει τον αγώνα στο ιδεολογικό επίπεδο: «δέν έχω έργον 

την ποίησιν καί αυτή είναι ή πρώτη αυτοσχέδιος Κωµωδία µου [...]· σπουδάζω υπέρ 

τα  τριάκοντα  έτη επιµελώς  και παρατηρώ προσεκτικώς  έν  µέσω  τοϋ  ακοίµητου 

καταδιωγµοϋ των ανθρώπων και τής τύχης [...]. Ή ύπαρξίς µας είναι αβέβαια* ζώµεν 

έκ  δανείων και δλον  έν δανειζόµεθα· πιέζοµεν τήν πρακτικήν τάξιν,  στειρεύοντες 

τάς πηγάς της  παραγωγής δια να  συνάξωµεν  κα'ι συνάγωµεν  δια νά ρί"ψωµεν είς 

περιττά και επιβλαβή [...]· ή παιδεία µας είναι φενάκη [...]». 

23. Avnuvtoç Φαχοέαζ,Σχέφεις  επί  της δηµοσίας χαι ιδιωτιχής εκπαιδεύσεως των νέων Ελλήνων. Ποος 

τον  Υπουογόν  της Δηµοσίας  Εκπαιδεύσεως,  (τενχος Β'), Αθήνα  1856, ο. 24. 

24.  Ό.χ.,σ.44. 
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Είναι παραµονές του θανάτου του χαι είναι βέβαιος ότι άλλος θα συνεχίσει το 
κήρυγµα «της εθνικής υπάρξεως, του οποίου τφ έχω χαράξει τον δρόµον. 

Έρριπται δ' ό βόλος, τό δέ δίκτυον έκπεπέτασται, 
θΰνοι δ' οΐµήσουσι σεληναίης δια νυκτός»

25
. 

25.  Τα αποσπάσµατα  είναι από τις «Παρατηρήσεις  έπί τής κρίσειικ; τής πλειονοψηφίας τών  αγωνοδι-

κών», που  έγραψε  ο  Φατσέας  όταν δεν  τον  βράβευσαν  το  1871  την κωµωδία  του:  Ο  Βερτόλόος,  Σειρά 

πολιτικών  κωµωδιών, Αθήνα  1871, σ. 91,90,93. Οι στίχοι  είναι χρησµολογιχοί:  Ηρόδοτος  1,62. 
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