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ΕΚ ΡΩΜΗΣ 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

Τρικ κατ" εξοχήν αντικείμενα Ιφείλκυσαν επανειλημμένως την προ-
σοχήν μου Ιν τ φ άπεράντω της Ρώμης οίκοίομήματι, τ φ καλουμένω 
Βατικανφ : ή ΒασΊλχκτι τοϋ Άγιου Πέτρου, το Σίξτειον Παρεκ-
κλιάοΊον και ή ΦχλοσΌφχκίι ΣχολΛ τών Αθηνών. Έκαστον τού
των εκπροσωπεί Ί^ίαν παράστασιν και Ί^ίαν Ιδέαν. Έν τη πρώτη δ 
αρχιτέκτων Βραμάντης ύπετύπωσε την σύνθεσιν της θρησκευτικής ί ί έας , 
τήν έ'ννόιαν τοϋ απείρου, τον μυστικόν ίεσμόν, δστις υφίσταται με
ταξύ τοϋ άνθρωπου και τοϋ Θεοϋ και ούτινος τυγχάνει αφετηρία ή λαμ
πρά αδτη Βασιλική τοϋ καθολικού κόσμου. Έν τ φ Σιξτείω Παρεκκλη-
σίω 6 Μιχαήλ "Αγγελος, Ισχυρώς ά λ λ ' άκανονίστως, έ'ρριψε τάς βαθυτά-
τας τών σκέψεων και τών σελίδων, αϊτινες άνεγράφησάν ποτε έν τοις 
χρονικοϊς της ιστορίας. Τραγική Ίίέα ί ιήκει ί ι ά πάσης της συν
θέσεως. Εινε, το ειπον ή<ϊη άλλαχοϋ, το ύ'στατον έπος της "Ανα
γεννήσεως έκπνεούσης, δ ζοφερώτερος αυτής ΰ'μνος, τελευτώντος τοϋ 
ίεκάτου έκτου αιώνος ύπό το βάρος της σκέψεως και της αμφιβολίας 1 . 
Ή ^χλοοΌ^ΧΚη Σ^ολη τ ώ ν Α θ η ν ώ ν , εν τών αριστουργημάτων τοϋ 
Ραφαήλου, προύκάλεσεν εν τ φ πνεύματί μου γείποτε ίιάφορα αισθήματα 
και σκέψεις. Ούίεμία υπάρχει συγγένεια μεταξύ αυτής, της Βασιλικής 
τοϋ Άγιου Πέτρου και τοϋ Σιξτείου Παρεκκλησίου. Διστάζεις επί μακρόν 
ε'ις τίνα τεχνίτην θέλεις άπο^ώση τέ γέρας της ίάφνης, ά λ λ ' ή προτί-
μησις ή προσωπική μέ ώθεϊ προς τό έργον τοϋ Ραφαήλου. 

Ευρισκόμενος τις προ αύτοϋ ευρίσκεται ουχί προ άσαρκου ί^έας, άλλά 
προ ενσάρκου πραγματικότητος. 

Εινε ή Ι ί έα τοϋ ελληνικού κόσμου, ή παράστασις της ανθρωπινής 
σκέψεως, ήτις ούίαμου άλλαχοϋ εύρε πραγμάτωσιν και ύπόστασιν, 
δ'σον εν 'Ελλά ί ι , ήτις πάλιν ευρίσκει τήν πληρεστάτην αυτής βκπρο-
σώπησιν και ενσάρκωσιν βν τή πάλει τών Αθηνών . 

Της ί ίέας ταύτης ανέλαβε νά ύποτυπώση τήν εικόνα δ γνησιώ-

• Άσωπίου.— Άττικόν Ήμερολίγιον τοϋ 1889.— Το Σίξτειον Παρεκκλήσιον. 
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ράμιλλος οπτασία τοϋ ελληνικού κόσμου, παρατηρεί ό θεατής προς τοις 
άλλοι; τά αγάλματα τοϋ Απόλλωνος, τοΰ θεοϋ τοϋ φωτός, και τής 
Αθηνάς, της θεάς της σοφίας. Έκ της πνευματικής συμμίξεως των 
δύο τούτων θεοτήτων θέλει έξέλθη 6 ελληνικός κόσμος, ή ιστορική πραγ-
μάτωσις τοϋ φωτός και τής σοφίας. 

Καθηγεμόνες τοϋ κόσμου τούτου εμφανίζονται οί δυο επιφανέστατοι 
Διόσκουροι τής ελληνικής σοφίας—ό Πλάτων και ο Αριστοτέλης. Ό 
πρώτος τούτων εινε ο κατ* εξοχήν φιλοσοφικός ήρως τής Αναγεννή
σεως - ή έπίδρασις αΰτοϋ διήκει διά πάσης εκείνης τής θαυμάσιας εξε
γέρσεως τοϋ ευρωπαϊκού κόσμου. Πνεϋμα μυστικόν, άγέρωχον, στρέ
φεται προς τον οΰρανόν, παρ* ού ζητεί νά εμπνευσθή και ν' αποκά
λυψη ίίς τούς ανθρώπους τά απόρρητα τής γνώσεως, τά αίτια των 
πραγμάτων. Ό κληθείς θείος Πλάτων ητο άξιος υπέρ πάντα άλ 
λον νά τύχη τής υπέρτατης άποθεώσεως Ιν τή φιλοσοφική Σχολή των 
Αθηνών. Όλ ίγω τ ι άπώτερον τοϋ φιλοσόφου τής Άκαδημείας ι'σταται 
6 σκεπτικώτατος καί έγκυκλοπαιδικώτατος τών φιλοσόφων τής αρχαιό
τητος—ό Αριστοτέλης, εκείνος, όστις κατ 'εξοχήν ηγεμόνευσε τής 
σκέψεως τοϋ μέσου αΊώνος—το αυτός 6φα τοϋ κόσμου εκείνου. Ή 
Άναγέννησις εν τή φιλοσοφική αυτής συλλήψει ήτο ή κατά τοϋ Α 
ριστοτέλους άντίδρασις. Έμπεπλησμένη πλατωνικών Ιδεών καθ* δ'λην 
τήν δρασιν αυτής, δεν ήδύνατο, ή μάλλον άπηξίου νά παρακολούθηση 
τήν έμπειρικήν σκέψιν τοϋ Σταγιρίτου. 

Ό Πλάτων καί ό Αριστοτέλης εινε τά εξέχοντα πρόσωπα τής 
υψηλής ταύτης σκηνογραφίας, υπέρ τούς προς αυτούς σπεύδοντας φιλο
σόφους και επιστήμονας, ού μόνον τής Ελλάδος, άλλά καί άλλων χω 
ρών, διακρινόμενοι. Ευκόλως αναγνωρίζονται 6 Σωκράτης και ό Διο
γένης έκ τής φυσιογνωμίας αυτών, Πτολεμαίος ό αστρονόμος καί Ζή
νων, b ιδρυτής τής Στοάς· δ Εμπεδοκλής προσβλέπει τον Πυθαγό-
ραν. Άλλαχοϋ ξένος τις γράφει. Εινε Άβερρόης 6 "Αραψ, εις τών 
επιφανέστατων φιλοσόφων τοΰ μέσου αιώνος. Διακρίνεται επίσης 
Και δ Ραφαήλος. Ή κεφαλή αΰτοϋ εμφαίνει τήν Ιδανικήν έκείνην και 
άρρητον εκφρασιν τοϋ καλοϋ. Έγίνωσκε ν ' άπεικονίζη αληθώς το 
καλόν Ιν πάση τή εντελείς, διότι ή φύσις έπροίκισεν αυτόν ύπο π ά -
σάν εποψιν. *Ητο δ εκλεκτός αυτής καί διά τούτο έθαυματούργησεν, 
δ'σον ολίγοι τών συγχρόνων. 

Ή Φιλοσοφική Σχολή τών Αθηνών εινε μεγαλοπρεπής παράστασις 
τής φιλοσοφικής κινήσεως καί δράσεως τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος. Σ π α 
νίως ή συνθ»τική δύναμις ζωγράφου ε'ξεδηλώθη τοσούτον ισχυρά. Δεν 
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είνε αλληγορική, συμβολική,δπως άλλαι τών συνθέσεων τοϋ Ραφαήλου 

καί τών ζωγράφων τής Αναγεννήσεως· εινε πραγματική σύνθεσις. 
Ή θεωρία αυτής δεν εινε καλλιτεχνική σπουδή μόνον, εινε φιλοσο

φική διδασκαλία, άποκάλυψις τής πνευματικής ιστορίας τοΰ άνθρωπου, 
αναζητούντος διά τών αιώνων το απόρρητον του. 

Έξήλθον τής αιθούσης εκείνης, χωρίς νά μέ απασχόληση επι
πλέον άλλη τις σύνθεσις. Άλλ* έξηρχόμην φέρων έν εμοί τον κό-
σμον τής Ελλάδος, τήν ίδέαν αυτής, τά όνειρα, τάς οπτασίας, τάς 
σκέψεις. . , > 

Μόνον δ ελληνικός κόσμος δύναται νά έμπνευση τοιαύτην, Ίσχυράν 
σύνθεσε, οΐα διετυπώθη ύπο τοϋ Ραφαήλου διά τής ΦιλοοΌ^ΐκης 
Σχολής τ ώ ν Α θ η ν ώ ν . 

ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΆΡΧΗΣ ΚΡΟΥΜΕΣΚΟΣ 

Το Χαλαουσέστι είναι ωραία ηγεμονική γαιοκτησία τής Μολδαυίας. 
Ή επαυλις αυτής, αρχαίου δλως ρυθμού, κείται έντος εύρέος παραδεί

σου, μεστοϋ άνθοσκεπών τοπείων, πυκνοδένδρων λεωφόρων καί βαθυ-
σκίων δασών. Μικρά εκκλησία μέ το παρ ' αυτήν νεκροταφεϊον, οπερ 
χρησιμεύει ώς ή τελευταία κοιτίς τών προγόνων τών ιδιοκτητών, ύπο-
μιμνήσκει τοις πασι τήν μικράν άπόστασιν τής ζωής άπο τοϋ θανά
του, χωρίς δμως νά έμποδίζη ποσώς τούς γαιοκτήμονας νά διαθερίζω-
σιν εκεί, προσκαλοϋντες συνεχώς τούς φίλους των καί παρέχοντες αύ-
τοΐς τήν παροιμιώδη βογιαρικήν φιλοξενίαν. 

Πέρυσι διέμεινεν ημέρας τινάς μόνος δ Κύριος. Μέ έτίμησε διά προσ
κλήσεως, δτε δέ έφθασα έκεϊ, εΰρον τρεις ακόμη ξενιζομένους· τον νο-
μάρχην τοϋ Ρόμαν, τον νεαρον Γ* άπόγονον μιας τών πολλών τοϋ τό
που ηγεμονικών οικογενειών καί διά τούτο έπικαλούμενον. πρίγκιπα, 
καί τον συνταγματάρχην Κρουμέσκον. Ήμίσειαν περίπου ώραν μετά 
τήν άφιξίν μου προσεκλήθημεν εις το πρόγευμα. 

Οί Ρωμοϋνοι, μεθ' δλην τήν παρ' ήμΐν επικρατούσαν ίδέαν περί 
τοϋ μισελληνισμοϋ αυτών,είναι συνδαιτυμόνες πολύ ευχάριστοι. Ζωηροί, 
φιλογέλωτες, εύθυμοι, ολίγον αυτάρεσκοι καί πως κομπορρήμονες, δ ιη
γούνται μετά πολλής χάριτος, ενίοτε δέ καί εμβρίθειας, πληθών γεγο-
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τατος τών ζωγράφων της Αναγεννήσεως, ό έξ Ούρβίνου Ραφαήλος 6 

Σάντιος. 
Ή φιλοσοφική Σχολή τών Αθηνών εινε τμήμα μόνον της μεγάλης 

καλλιτεχνικής παραστάσεως, ήν έν έτει 1508, άγων μόλις το είκοστόν 
πέμπτον ετος της ηλικίας, ανέλαβε νά γράψη ό Ραφαήλος. Ή σύνθε-
σις αύτη, ύπερφυής ύπό πάσαν εποψιν, εύ'ρηται έν τω διαμερίσματι τοϋ 
Βατικανού, τώ καλουμένω διά τοϋ ονόματος τοϋ τεχνίτου Stamps e 
Loggie di Raffaello. 

Πριν ή ρίψω το βλέμμα μου Ιπί της φιλοσοφικής Σχολής, το πρώ
τον άντικείμενον, το προσβαλον τήν ορασίν μου, ήτο το τη; Θεο
λογ ίας . Ό δδ^γός μου λέγει divinarum rerwsn notitia. Αληθώς, 
ουδέποτε ό άνθρωπος, άπό τών πρώτων ήμερων τοϋ βίου του, ηύχα-
ριστήθη αναζητών μόνον τά επίγεια. Το πρόβλημ.α της υπάρξεως αύ
τοϋ, τής αρχής και τοϋ τέλους, ηθέλησε πάντο-.ε ν ' αναζήτηση έκ
τος τοϋ κόσμου τούτου. Φιλοσόφων, ήναγκάσθη νά θεολογήση· φυσιο-
λογών, υπέστη επίσης τήν έπίδρασιν τής θεολογίας. Πιστοί και άπ ι 
στοι, φανατικοί και αδιάφοροι, δεν δύνανται νά καυχηθώσιν, ό'τι υπήρ
ξαν ανώτεροι θεολογικών επιδράσεων. 

Ή άνθρωπότης ήρξατο τοϋ σταδίου αυτής άπό τής θεολογικής συλ
λήψεως και επιδράσεως. Ό θεός, ό πατήρ τών όντων, είνε ή άρχή και 
τό τέλος τοϋ κόσμου τούτου. Ά π ' αυτού εξήλθε πάσα κίνησις, πάσα 
ζωή και πασα νόησις· περί αυτόν φέρεται διηνεκώς δ κόσμος—ό άν 
θρωπος έπί τέλους. Ώς προς τοϋτο ή Πανθεΐα και ή Μονοθεΐα, τά 
δύο κυριώτατα τών θρησκευμάτων, άτινα έδημιούργησε μέχρι τοϋδί Ιν 
τή ιστορία αύτοϋ τό πνεϋμα τής άνθρωπότητος, συναντώνται εξίσου. 
Ειτε δ άνθρωπος αποτελεί μέλος τής θεότητος, τοϋ υπέρτατου παντός, 
είτε ζ?) και δρ^ έκτος αύτοϋ, στερείται πλήρους βουλήσεως και αυτο
νομίας. Τό δ'έλλεϊπον έξ έαυτοϋ ζητεί ν ' αναπλήρωση εκ τής θείας 
υποστάσεως και εννοίας. 

"Εντεύθεν ή πρώτη ιστορική περίοδος τοϋ ανθρωπίνου βίου υφίσταται 
κατ" ανάγκην θεολογικήν έπίδρασιν ό χαρακτήρ αυτής εινε έξ δλο-
κλήρου θρησκευτικός· ούδ' εκλείπει ούτος αμέσως· κρατεί μάλλον ή 
ήττον επί τών μετά ταύτα περιόδων. "Ισως δύναται νά θεωρηθϊ) ύπό 
τινα έ'ποψιν ασθένεια τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος· ά λ λ ' εξ έτερου ενι
σχύει αυτό, αίρον προς τά ύψιστα τών προβλημάτων, προς ών τήν λ ύ -
σιν φέρεται μετά πεποιθήσεως, οϊα έκδηλοϋται μόνον Ιν τ^ αναζητή
σει και τη λύσει τών θρησκευτικών προβλημάτων. 

Τήν ί ί έαν ταύτην τής πίστεως, συμφυά τω άνθρωπίνω πνεύματι, 
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άναπόσπαστον ά π ' αύτοϋ κατά χρόνον και τόπον, ηθέλησε νά αποτύ
πωση έν τή συνθέσει αύτοϋ δ ζωγράφος τοϋ Βατικανού. 

Έν τω εύσεβεϊ Ικείνω αίώνι, καθ ' δν ήγείροντο τ ά θαυμασιώτατα 
τής πίστεως μνημεία, οία γινώσκει ν ' άπαθανατίζη ή τέχνη, ήδυνήθη 
δ ζωγράφος τής Παρθένου νά έκπέμψη τό ίερώτερον ωσαννά προς τόν 
δημιουργόν, Ιξύψωσιν προς αυτόν τής ψυχής τοϋ άνθρωπου. 

"Οτι Ίδί<φ είνε άξιον θαυμασμού έν τ φ χώρω τούτω, τ φ ύπό τής 
τέχνης καθιερωθέντι, είνε ή ΦιλοΟΌ ΐ̂ΚΐΧ Σ χ ο λ ή τ ώ ν Α θ η ν ώ ν . 

Έν ταϊς λοιπαϊς συνθέσεσιν αύτοϋ δ ζωγράφος αίρεται προς τό 
θείον και μετ ' αύτοϋ εξαναγκάζει τόν άνθρωπον εις τήν ίεράν ταύτην 
άποδημίαν. Ά λ λ ' έν τώ πινάκι τούτω ή σκηνή εξελίσσεται ό'λως έπί 
τής γης. Ή Φιλοσοφία (Causarum COgnitio) είνε έκ τών τοϋ κόσμου 
τούτου. Ή αποστολή αυτής είνε κ α τ ' εξοχήν ανθρωπινή. Φύϋει τοΰ 
είδέναχ ορέγεται άνθρωπος. Έν τούτω κείται ή δύναμις αύτοϋ: 
ή γνώσις τοϋ κόσμου, ή γνώσις τών αιτίων και τών αποτελεσμάτων, 
έν γένει τοϋ παρελθόντος, τοϋ παρόντος και τοϋ μέλλοντος. 

Σπανίως προσηνέχθη μείζων θαυμασμός πρός τό πνεύμα τής Ε λ λ ά 
δος, προς τό πνεύμα τών Α θ η ν ώ ν είνε δ φόρος τής ευγνωμοσύνης, δν α ι 
σθάνεται πάς άνθρωπος πρός τήν επιστήμην καΐ τήν σοφίαν. Τοιούτο 
είνε τό άντικείμενον τής Φιλοσοφικής Σχoλήc τών Αθηνών. 

Είνε δ ναός τής υπέροχου" σοφίας, εκείνος, δν κ α τ ' εξοχήν ένόησε και 
ΐδρυσεν δ λαός τής Ελλάδος και ού τά ίχνη έσονται ανεξίτηλα. Ό 
ναός τοϋ Παρθενώνος θέλει ύποστή τήν μοϊραν τών ανθρωπίνων κατα
σκευασμάτων ά λ λ ' δ ναός τής απείρου σοφίας, δν εδημιούργησεν δ 
ελληνικός κόσμος, ουχί διά τών φθαρτών μαρμάρων, άλλά διά τών 
άφθαρτων ιδεών, εσται αθάνατος. Αί ύλικαί αύτοϋ θεοποιήσεις και τά 
αναθήματα θέλουσιν έκλίπη/ ά λ λ ' ή μνήμη αύτοϋ, ή ζωή, ή ενέρ
γεια θέλουσι διατελϊ) άφθιτα Ιπί αιώνας. 

Δυσχερής ή πλήρης άνάλυσις τής λαμπράς ταύτης συνθέσεως, περί 
ης τοσαϋτα μέχρι τούδε εγράφησαν. Θαυμ.ασία είνε ή άποψις τής σκη
νής, Ιν Τ) έκδηλοϋται τό κ α τ ' εξοχήν άνθρώπινον δράμα, τό δράμα 
τής φιλοσοφίας και τής γνώσεως. Εινε τό όραμα τοϋ σκεπτό
μενου οντος, αναζητούντος τό πρόβλημα του διά τών μεγάλων μυ -
σταγωγών τής επιστήμης, οίτινες απεκάλυψαν εις τήν ανθρωπότητα 
τούς άϊδίους κανόνας τοϋ άληθοϋς, τοϋ άγαθοϋ, τοϋ καλού. 

Ή ΦιλοοΌ^ΐκη Σ χ ο λ ή τών Αθηνών είνε ή άποκάλυψις τοϋ πνεύ
ματος τής Ελλάδος, οίον αντελήφθη αυτό και Ιπόθησε νά πραγμάτωση 
ή Άναγέννησις. Εις τό βάθος τής σκηνής, έφ' ης εξελίσσεται ή άπα-
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νότων καί ανεκδότων. Εις το δεύτερον φαγητον συνδιελεγόμεθα ήδη ώς 
παλαιοί γνώριμοι. Ό νομάρχης, αρχαίος υπασπιστής τοϋ βασιλέως 
Καρόλου, άφηγεϊτο επεισόδια τοϋ ρωσσοτουρκικοϋ πολέμου, — δ πρίγκιψ 
Γ** τον εν Παρισίοις βίον του, ό δέ Άμφιτρύων μας περικλεής δ ι 
πλωμάτης κατώρθωνε διά δύο αλατισμένων λέξεων νά κεντ^ τήν εύ-
θυμίαν καί νά διατηρή αυτήν άμετάπτωτον. Μόνος δ συνταγματάρχης 
Κρουμέσκος έμενε σιωπηλός, ύπομειδιών μελαγχολικώς είς τάς ύπο τών 
λοιπών έκφερομένας άστειότητας. 

Ό συνταγματάρχης ήτο περίπου έξηκοντούτης. Νεώτερος, θά ήτο 
βεβαίως ωραίος άνθρωπος. Υψηλός, εύρύστερνος, μέ λευκον άνεστραμ-
μένον μύστακα, μέ ύπογένειον ναπολεόντειον, έφερε τήν στολήν αύτοϋ 
τόσον έπι/αρίτως, ώστε θά ελεγέ τις δτι έγεννήθη έντές αυτής. Καί 
Tot έξ αποστάσεως έφαίνετο αρειμάνιος και τραχύς, εκ τοϋ συστάδην 
όμως είχε το ΰφος άκακου παιδός. Είς τοϋτο συνέτεινον ιδίως οί ωραίοι 
πρασινωποί οφθαλμοί του, οΐτινες ήσαν βαθεϊς, ήρεμοι καί γλυκύτατοι. 
Αί βαθεϊαι ρ*υτίδες τοϋ μετώπου του ύπεδείκνυον άνθρωπον δστις εγνω 
καί υπέφερε πολλά. Ακουσίως ήρχισα νά αίσθάνωμαι σεβασμον άμα 
καί συμπάθειαν προς αυτόν. 

Κατά τά επιδόρπια δ λόγος εστράφη περί τής έν τω βίω ευδαιμονίας. 
Ό νομάρχης μέ ΰφος στωϊκιζον είπεν : 

— Ή ευδαιμονία είναι λέξις κενή, ζήτημα ιδιοσυγκρασίας. Διά 
τον μέθυσον είναι το κρασί, διά τον φιλήδονον αί γυναίκες, διά τον 
νωθρόν, δ ύπνος· απόλυτος δρισμος κα,τ' έμέ δέν υπάρχει. 

— "Οπως έ'γεινεν δ κόσμος—ύπέλαβεν δ Άμφιτρύων μας—ή ευδαι
μονία είναι συνώνυμος μέ το χρήμα. Δι* αύτοϋ σήμερον τά πάντα κα-
τορθοϋνται, αγοράζεται δέ καί ή ευδαιμονία ακόμη. Το χρήμα σή
μερον είναι δ παντοδύναμος θεός. 

— 'Αφοϋ λοιπόν, ύπέλαβον τότε, ή ευδαιμονία είναι το χρήμα, το 
δέ χρήμ* «'ναι θεός, άρα λογ ικώς ή ευδαιμονία είναι δ Θεός. Είς 
τοϋτο συμφωνώ, διότι ό'πως τήν εύδαιμονίαν, ουτω και τον Θεόν έκα
στος τον φαντάζεται, άλλ* ουδείς ποτε τον Ιρώρισε. Καί σεις, συν-
ταγματάρχα, τ ί φρονείτε ; 

Ή παρομοίωσίς σας είναι πρωτότυπος, δέν συμμερίζομαι δμως 
τήν γνώμην τών κυρίων, είπεν δ συνταγματάρχης. Ή ευδαιμονία, 
κατ* έμέ είναι τ ι άρνητικόν. "Οταν τις κατορθώση νά μή λυπήται εν 
τώ βίω, τότε είναι ευδαίμων ! 

— "Α ! συνταγματάρχα, είσθε βλέπω όπαδος τοϋ Σχοπενάουερ ! 
νπ&αβε τότε δ νεαρός πρίγκιψ.Ευδαίμων είναίτις , όταν έπιτυγχάνη τών 
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σκοπών καί τών σχεδίων του. Διά νά έπιτύχη δέ, φυσικον είναι νά 
πρόσκρουση, νά ύποφέρη, νά λυπηθή. Όποια δμως ηδονή, δταν κα 
τόπιν τών μόχθων καί αγώνων του απόλαυση το ποθούμενον ! 

— Ομιλείτε, φίλε μου, μέ τά εικοσιοκτώ έτη σας. Σας λείπει ή 
πείρα ! Δέν γνωρίζετε τήν άληθεστάτην παροιμίαν τοϋ τόπου μας : 
«Προτχμότερον έν δράμιοντύχης ή όλόκληρον φορτίον ν ο υ » . 
Σας εύχομαι νά μή ύποφέρητε έν τω βίω σας καί νά μή άναμνησθή-
τε ποτε αυτήν τήν παροιμίαν. 

Ό Άμφιτρύων έ'δωκε το σύνθημα καί ήγέρθημεν τής τραπέζης, 
μεταβάντες είς το σκιερον άνδηρον τής εισόδου τής έπαύλεως, δπου 
προσεφέρθησαν ήμϊν καφές και σΊγαρέττα . 

— Ό συνταγματάρχης εχει δίκαιον ! είπον τότε επιθυμών νά δώσω 
άφορμήν επαναλήψεως τής συζητήσεως, ήτις έγένετο ενδιαφέρουσα. Δέν 
έπέτυχον δμως, διότι δ μέν νομάρχης ήρξατο άποθαυμάζων καί ό-
σφραινόμενος τά άνθη ωραίας κληματίδος, περιελισσομένης εις τάς κ ιγ-
κλίδας τοϋ άνδήρου, δ δέ πρίγκηψ Γ* έπαιζε μετά δύο κυνηγετικών 
κυνών, τούς δποίους έφερε πάντοτε ώς συνοδίαν του. 

— Θέλετε νά ήσυχάσητε ; μάς ήρώτησε τότε δ ευγενής οικοδε
σπότης·—ύπάρχουσι δωμάτια καί κλΐναι δι 'δλους. 

— Ω ! μάλιστα, άπήντησεν δ νομάρχης, εις τοϋ οποίου τάς π α 
ρειάς άνεφαίνοντο ήδη τά χρώματα τοϋ οίνου, ενώ όί οφθαλμοί του 
ήρχισαν νά σμικρύνωνται. 

— Καί σεϊς ; 
— Ποτέ δέν συνηθίζω νά κοιμώμαι μετά τό φάγητόν, άπήντησεν 

δ συνταγματάρχης. Είναι άνηστρατιωτικόν. 
— Θά σάς κρατήσω συντροφιάν, άν θέλετε, είπον τότε εγώ. 
— 'Ω ! ευχαρίστως. Καί σεις, πρίγκιψ ; 
— Θά κρατήσω συντροφιάν εις τον Κύριον δέν θέλω ώς ξένος ν ' α

ποκόμιση κακάς περί ημών εντυπώσεις, προσέθηκε χαριτολογών. Ά ! 
έλησμόνησα, έχω είς το Ιπανωφόριόν μου λαμπρά σιγάρα, νά σάς 
προσφέρω. 

Καί διηυθύνθη μετά τών άλλων απερχομένων εις το προαύλιον. 
— Χαριτωμένος νέος ! μοί είπεν δ συνταγματάρχης. Δυστυχώς σπά

ταλη κακώς τήν μεγάλην περιουσίαν του, δπως οί πλείστοι τών ευγε
νών μας. 

— Πιστεύω νά σάς αρέσουν τά σιγάρα μου, είπεν επανερχόμενος δ 
πρίγκιψ. Ά ! συνταγματάρχα, τώρα πού είμεθα μόνοι, είναι καιρός. 
"Ηκουσα πολλά περί τοϋ μυθιστορικοϋ βίου σας, επεθύμουν δέ πάν-* 
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TOTS νά μοί διηγηθήτε ύμεϊς ο ίδιος το δυστυχές Ιπεισόδιόν σας. Πι
στεύω δ κύριος να μή στενοχωρηθή άκούων μίαν δραματικήν ίστορίαν, 
αληθή και πραγματικήν. Σας παρακαλώ, συνταγματάρχα, μή μας 
άρνήσθε την χάριν ταύτην . 

Προσέβλεψα τόν συνταγματάρχην, δστις εθηκε τήν χείρα επί τοϋ 
μετώπου του, ώς αν ήθελε νά συγκέντρωση τάς αναμνήσεις του. Μετά 
μικρόν εκίνησε θλιβερώς τήν κεφαλήν του και άφείς στεναγμόν : 

— Θέλετε νά άναξέσητε έπουλωθείσας πληγάς, εΐπεν. Ά λ λ ' αφού 
ή ιστορία είναι γνωστή ε'ις δλον τον τόπον, διατί νά μή τήν άκούσητε 
και σεις άπό το στόμα εμού τού ιδίου ; 

Εις τά 1876 ήμην ακόμη λοχαγός. Παρ* ήμιν οί στρατιωτικοί 
προβιβάζονται ταχέως, οί δέ συμμαθηταί μου, σήμερον στρατηγοί, 
κατά τήν έποχήν εκείνην ήσαν συνταγματάρχαι. Μολονότι διεκρινό-
μην και εις τά γυμνάσια και εις τήν ύπηρεσίαν πλειότερον τών άλλων, 
ή τύχη δμως εφαίνετο κατατρέχουσά με. Επρόκειτο κατά τήν έποχήν 
εκείνην νά γείνη μεγάλη στρατιωτική έπιθεώρησις εις Ίάσιον, θά πα-
ρευρίσκετο δέ κατά τήν συνήθειων του και δ ήγεμών, 6 νϋν βασιλεύς 
μας. Ήτοιμάσθημεν δλοι, ό δέ λόχος μου ήτο εις- τών καλλίτερον γυ
μνασμένων—προαίσθημα τι μέ έ'λεγεν δτι κατά τήν έπιθεώρησιν ταυ-
ταν θά προεβιβαζόμην. Έφθάσαμεν εις Ίάσιον, προητοιμάσθημεν, 
οτε δέ ήρξατο ή έπιθεώρησις και διήλθε προ τοϋ ήγεμόνος ό Ιδικός 
μου λόχος, είδον αυτόν νά είπη λέξεις τινάς εις τό ούς τοϋ παρ ' αυ 
τόν ισταμένου υπουργού.— Μέ διέκρινεν, έσκέφθην, και ύπερηφανευό-
μενος και προεξοφλών, έκόμπαζον επί τοϋ θυμοειδοϋς ί'ππου μου, όστις 
ώς νά ένόει τάς σκέψεις τού αναβατού αύτοϋ, είσήρχετο ε'ις την πολιν 
χορεύων και βρενθυόμενος. "Οτε διηρχόμεθα τήν λεωφόρον τού Κοπό, 
οί έξώσται τών οικιών ήσαν πλήρεις γυναικών και ανδρών, οΐτινες 
έθεώντο τήν παρέλασιν. Εις ενα εξώστην διέκρινα τόν φίλον μου Λα-
βομίρην, εγκριτον δικηγόρον, έν τώ μέσω ωραίας ανθοδέσμης κυριών 
ίστάμενον και διά τής χειρός άποτείνοντά μοι χαιρετισμόν. Άντεχα ι -
ρέτισα· μοι έφάνη δέ δτι δλος ό εξώστης έγοητεύετο έκ τής φιλο-
παιγμοσύνης τοϋ ίππου μου. Μετ ' ολίγον δμως Ιλησμόνησα το πράγμα 
κατεχόμενος μόνον ύπό τής ελπίδος τοϋ προβιβασμοϋ. 

"Οτε τήν έσπέραν μετέβην εις τήν Λέσχην, συναντώ τόν Λαβομί-
ρην, δστις τείνων μοι τάς δύο χείρας του μοϋ φωνάζει : 

—• Φίλε μβυ, τά θερμά μβυ συγχαρητήρια. ΤΗσθε σήμερον θαυμά-
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σιος I Αΐ γυναίκες μάλιστα μέ ήρώτων επανειλημμένως περί υμών. 
Sapristi ! Ήθελον νά ήμην εί< τήν θέσιν σας. 

— Και δύναμαι νά μάθω ποϊαι ήσαν αι χαριέσταται Ικεϊναι 
κυρίαι ; 

— Βεβαίως ! και ώνόμασε πολλάς, τάς οποίας δεν ενθυμούμαι 
τήν στιγμήν τ α ύ τ η ν προσέθηκε δέ : μία αυτών μάλιστα άνεστέναξεν 
ειπούσα1 — «Ευτυχής εκείνη πού θά τόν λάβη σύζυγον !» 

— ΤΑ ! μποί ! και ποία είναι αυτή ή καλή δέσποινα ; 
— Δεν είναι τίποτε εκτακτον. Ά π ' εναντίας μάλιστα εχει έν φυ-

σικόν ελάττωμα, είναι κυφή. Άλλ ' όπο ια ευγενή αισθήματα, πόσαι 
γνώσεις, τ ί ανατροφή ! Είναι ή χήρα Λουπέσκου. 

— Λουπέσκου ; εκείνου 6 όποιος ηύτοκτόνησε τήν Ιπιοϋσαν τών γ ά 
μων του ; Ενθυμούμαι τοιούτον τ ι . 

— Ακριβώς, φίλε μ.ου, αύτη είναι. Δυστυχισμένη ύ'παρξις ! Φαν-
τασθήτε δτι κατά τό άρχαϊον εθιμ,ον οι γονείς των ήρραβώνισαν αυ
τούς πριν γνωρίσωσιν αλλήλους. Μετά οκτώ ημέρας εγεινεν δ γάμος. Ό 
Λουπέσκος, νεώτατος ακόμη, έφαντάζετο δτι ή μνηστή του ήτο έ'ξο-
χος καλλονή. Έμεινεν εμβρόντητος άμα είδε τήν νύμφην κυφήν και 
μικρόσωμον. Προσεκάλεσεν αύθωρεί τούς γονείς του εις τό παρακείμενον 
δωμάτιον και τούς παρεκάλεσε ν' άναβάλωσι τόν γάμον. Ά λ λ ά πού ; 
Ό πατήρ του αρχαίος βογιάρος, συνειθισμένος νά τώ υπακούουν και 
τά δένδρα, ή μήτηρ του αυθαίρετος και δεσποτική γυνή, επιβαλλο
μένη και εις αυτόν τόν σύζυγόν της — τω διέταξαν νά νυμφευθή-
αύτος δέ προσήλθεν ενώπιον τού ιερέως, δπως*τό πρόβατον εις τό σφα-
γεΐον προ τού σφαγέως. Τό μυστήριον έτελέσθη, οί συγγενείς συνεχά-
ρησαν αλλήλους, οτε δέ οί δύο νεόγαμοι ώδηγήθησαν εις τήν νυμφικήν 
παστάδα, ενφ ή νέα μέ καρδίαν πάλλουσάν ανέμενε τάς πρώτας τρυ-
φεράς λέξεις τού συζύγου της, αυτός έξελθών τοϋ δωματίου έτίναξε 
διά περιστρόφου τά μυαλά του εις τόν αέρα. 'Ενθυμεϊσθε ίσως τά σχό
λια τού γεγονότος τούτου. Πρέπει νά είναι ιστορία δέκα ετών. 

— "Ω ! μάλιστα ! Ένδεκα ετών... ενθυμούμαι κάλλιστα. Αί εφη
μερίδες τότε έ'διδον μυρίας εξηγήσεις διά τήν αύτοκτονίαν τ α ύ τ η ν οί 
δέ άγνοοϋντες τό περιστατικόν έμειναν δπως πάντοτε Ιν αμφιβολία. 

— Τό αίτιον ήτο ή κυφότης και ή άσχημία τής κόρης, άλλά και 
δ Λουπέσκος ήτο παιδί . Δεν έπρεπε νά γνωρίση ολίγον τήν σύζυγόν 
του ; Είμαι βεβαιότατος δτι, αν τήν έγνώριζεν, ού μόνον δέν θά προ-
έβαινεν εις τό άπονενοημένον" έκεϊνο πραξικόπημα, άλλά θά καθί
στατο και ευτυχέστατος σύζυγος < 
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— "Ωστε ή χήρα Λουπέσκου καταχρηστικώς φέρει το ονοαά της, 
διότι εΐναι ακόμη κόρη και θά ήδύνατο νά φέρη το πατρικόν της 
δνομα. 

— Έν τή ευθυκρισία της ήδίκησε τούς γονείς της διό το γεγονός 
καί δέν ηθέλησε πλέον νά φέρ·β το όνομα των . Θρησκευτικώς είναι 
χήρα Λουπέσκου, φυσιολογικώς είναι δεσποινίς Κανταμίρ. Ά λ λ α τ ί 
σημαίνει τοϋτο ; 

— Καί λοιπόν ή δεσποιν ίς αύτη χήρα μέ ήρεσε ; Τήν εύχα-
χαριστώ πολύ, απήντησα μετ ' αλαζονείας. Δυστυχώς δέν σκοπεύω νά 
νυμφευθώ. 

— Ά ν δμως εσκοπεύετε τοιούτο τ ι , λοχαγέ μου, καλλιτέραν σύ-
ζυγον αυτής σας βεβαιώ δέν θά ευρίσκετε. Au revoir. 

Άπεχωρίσθην τοϋ Λαβομίρηκαί μετέβην είς το ξενοδοχεϊον,Ινω διέμε-
νον.Μεθ' δλην τήν άδιαφορίαν τήν οποίαν επέδειξα, ομολογώ δτι έκολα-
κεύθην,δπως πάς νέις περί ού γίνεται εύφημος λόγος έν γυναικείω κύκλω. 
Θά σάς φανή ισως περίεργον, καί δμως τήν νύκτα εκείνην ώνειρεύθην δτι 
προεβιβάσθην είς ταγματάρχην καί δτι παρουσιαζόμην είς τήν χήραν 
Λουπέσκου, ήτις μέ κατεμάγευε διά τών θέλγητρων τοϋ λόγου της. 
Έξύπνησα ούχι δυσηρεστημένος, άλλά κατόπιν σκέψεως συνεπέρανα. 
ΤΑ ! μπά ! θά λάβω ώς σύζυγον μίαν κυφήν ;— Μετά δύο ημέρας 
εγκατελείψαμεν το Ίάσιον. 

Φθάς είς Βουκουρέστιον άνέμενον εναγωνίως τούς προβιβασμούς. Κα-
τέτρωγον τόν «'ΕπίΰηΐΛον Μηνύτορα», οσάκις έξεδίδετο. Τέλος 
ήγγέλθησαν οί προβιβασμοί. Λαμβάνω τήν εφημερίδα καί βλέπω δλων 
τών συναδέλφων μου τά ονόματα* δέν ανακαλύπτω δμως το Ίδικόν 
μου. Οί άλλοι ταγματάρχαι, έγώ δέ έ'μενον καί πάλιν λοχαγός ! Ά ! 
αυτό ήτο άνεξήγητον. Τρέχω προς τον στρατηγόν, τόν ευρίσκω καί 
μετά συγκινήσεως τον ερωτώ : 

— Δέν μ' εξηγείτε, στρατηγέ μου, διατί αυτή ή καταδρομή εναν
τίον μου ; Ποίον είναι το σφάλμα μου ; Διατί , ενώ δλοι προεβιβάσθη-
σαν, μόνος έγώ άπεκλείσθην ; 

—- Ήξεύρετε, λοχαγέ, μοί λέγει μειλιχίως ό στρατηγός, δτι δέν 
είμαι έγώ δ διενεργών τούς προβιβασμούς. 'Ο κατάλογος δίδεται μέν 
ύ π ' έμοϋ, ά λ λ ' ή εκλογή ανήκει είς τον ηγεμόνα καί είς τον ύπουρ-
γόν. Θά ομιλήσω δμως περί υμών, διότι ομολογώ δτι αδίκως παρη-
μελήθητε. 

Μάτην δμως άνέμενον το αποτέλεσμα. Τίποτε, τίποτε ! Παρήρ-
χοντο αί εβδομάδες, οί μήνες καί εγώ έ'μενον εχων τον ίδιον βαθμόν, 
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'Εμελαγχόλησα καί ήρχισα νά λευκαίνωμαι. Άπέφευγον τάς συνανα-
στροφάς καί έγενόμην μισάνθρωπος. Μίαν ήμέραν περίπατων είς τήν 
Σωσέ συναντώ τον Λαβομίρην, δστις μέ το μειδίαμα ε'ις τά χείλη 
μέ πλησιάζει λέγων : 

— Λοιπόν, ταγματάρχα μου, πώς τά πηγαίνετε ; 
— Ταγματάρχης ! "Οχι δά. Ακόμη λοχαγός. Δέν βλέπετε ; 
— Περίεργον ! Καί διατί αυτό ; 
—· Διότι, φίλε μου, « κ α λ λ ί τ ε ρ ο ν νά 6χης έ'ν δρά ιηον τ ι ί χης ,— 

•h. όλόκληρον φορτ ίον ν ο ΰ » . 
— Σωστόν, πολύ σωστόν ! Θέλεις νά μέ ακούσης ; Νυμφεύσου-

θ ' άλλάξη ή τύχη σου. Νυμφεύσου, φίλε μου, καί μάλιστα, άν άκούης 
τήν ειλικρινή συμβουλήν μου, λάβε ώς σύζυγον τήν χήραν Λουπέ
σκου. 

— Τήν κυφήν ; 
— Μάλιστα, τήν κυφήν. Έχε ι καλήν προίκα και σέ συμπαθεί 

πολύ. Πάλιν μέ ήρώτησε περί σοϋ. Ήξεύρεις ; Ευρίσκεται μετά τής 
θείας της έδώ. Ήλθαν χθες. Ά ν θ έ λ η ς , σέ παρουσιάζω. 

— Πού νά σέ συναντήσω τήν έσπέραν ; 
— Εις τοϋ Κάψα *. Θά σέ περιμένω περί τάς πέντε. 
Νά πάρ '6 διάβολος, έσκέφθην. Άφοϋ δλα μοϋ πηγαίνουν ανάποδα, 

ας άναποδιάσω κ ' έγώ. "Ας γνωρίσω αυτήν τήν κυρίαν, καί κατόπιν 
βλέπομεν.—Είς τάς πέντε λοιπόν, ενδυθείς τήν καλλιτέραν στολήν μου, 
μετέβην είς το καφενεϊον τοϋ Κάψα καί εΰρον τόν Λαβομίρην άναγι -
νώσκοντα εφημερίδας. 

— Ιδού έγώ, τω είπον. Εμπρός! οδήγησαν με είς τάς Κυρίας ! 
Επιθυμώ νά τάς γνωρίσω. 

— Ά ! ήρχισες βλέπω νά πείθεσαι. Άγωμεν ! 
Καί μέ ώδήγησεν είς τό Ξενοδοχεϊον Βουλεβάρ. Πέντε λεπτά μετά 

τήν άγγελίαν τοϋ ονόματος μας έδέχθησαν ημάς είς τήν α'ίθουσαν. 
Διχ νά είμαι ειλικρινής, οφείλω νά ειπω δτι ή πρώτη μου έντύπω-

σις ήτο μετριωτάτη. Έσκεπτόμην διατί , άφοϋ υπήρχε τόσον πλήθος 
ωραίων γυναικών, διατί έγώ νά λάβω ώς σύζυγον μίαν κυφήν ; Θά 
ήμην καταγέλαστος απέναντι τών συναδέλφων μου. Ά λ λ ' ή φωνή της 
ήτο τόσον γλυκεία, τό βλέμμα της τόσον θωπευτικόν, αί ίδέαι της 
τόσον ορθαί καί εύρεϊαι, ώστε τ ά ηθικά της χαρίσματα επεσκίασαν 
βαθμηδόν τά σωματικά αύτης ελαττώματα. 

1 Περίπατος τοϋ Βουκουρεστίου. 
> Μέγα καφενεϊον και ζαχαροπλαστεΓον τ'ο τοϋ Κάψα έν Βουκουρεστίω. 
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"Οτε ήγέρθημεν, ή θεία της—μεγάλη κυρία καθ ' δλην τήν σημα-
σίαν τής λέξεως — ειπεν εις τόν Λαβομίρην : «Θά θελήστρ ό φίλος σας 
νά οεχθή νά συμφάγωμεν αΰριον εσπέρας έδώ ; θά λογισθώ ευτυχής 
έάν τόν φέρετε μεθ' υμών.» 

Ό Λαβομίρης μέ παρετήρησε.— Κυρία μου, ύπελαβον, λογίζομαι 
ευτυχής διά τήν τιμήν τήν οποίαν μοί περιποιεϊτε. Δέχομαι μετ ' ευ
γνωμοσύνης. 

— Au revoir λοιπόν. Τρώγομεν εις τάς έπτά. 
Παραλείπω τήν περιγραφήν τού γεύματος.Σάς λέγω μόνον δτι ή Τ α -

σίκα διά τών τρόπων της και τού λεκτικού της μ' εμάγευσε, τόσον 
ώστε έπεφόρτισα τόν Λαβομίρην νά ζητήση δ' έμέ τήν χεΐρά της. 

Μέ έδέχθησαν μετά χαράς. Ταυτοχρόνως έζήτησα διά τού στρατη
γού μου άπό τόν ύπουργόν τήν άδειαν νά νυμφευθώ. Θά σας φανή ίσως 
παράδοξον, και δμως μέ διεβεβαίωσαν δτι ό υπουργός ειπεν άμα ίδών 
τήν αίτησιν : 

— Πώς ; Ό Κρουμέσκος είναι ακόμη λοχαγός ; Και ό ήγεμών μοί 
έσύστησε νά είναι 6 πρώτος έκ τών προβιβαζομένων. Πώς έ'γεινεν αυτό 
τό λάθος ; 

Λάθος ! φαντασθήτε. Τό βέβαιον είναι δτι μετά τής άδειας, ήτις 
μού έδίδετο διά τόν γάμον, προεβιβαζόμην εις ταγματάρχην και ταυ 
τοχρόνως Ιπαρασημοφορούμην. 

Ένυμφεύθην κατά Σεπτέμβριον τού 1877. Αγνοώ τί σκέπτεται ό 
κόσμος και ύμεΐς περί τού γάμου -, ομολογώ όμως δτι δ ι ' έμέ ύπήρξεν ό 
επίγειος παράδεισος. Τό δράμα τοϋ πρώτου της γάμου και ή σωμα
τική αυτής ελλειψις κατέστησαν τήν Τασίκαν τρυφεράν και άφωσιω-
μένην, δσον ουδέποτε .υπήρξε γυνή. Τό οίκημα μου ήτο δ ι ' έμέ ολόκλη
ρος μαγείας κόσμος. Έκεΐ εύ'ρισκον περιποίησιν, θωπείας, φαιδρότητα 
και παν δ,τι μ' έκαμνε νά λησμονώ τάς λύπας και τάς πικρίας, τάς 
οποίας παρέχει ε'ις δλους 6 βίος. Έν τώ οίκω μου δέν ήμην δ αυστη
ρός ταγματάρχης, ούδ' ό απότομος αξιωματικός. Ή αέναος τής Τασί-
κας φροντίς, αί τρυφεραί αυτής περιθάλψεις, αϊ περιπαθείς αυτής θω-
πεϊαι μέ καθιστών ήρεμον, ευτυχή, πανευδαίμονα. Όσάκις ώργιζόμην 
εις τόν στρατώνα,κατέφευγον εις αυτήν ώς παιδίον πρός τήν μητέρα του. 
Μία λέξις της μέ κατηύναζεν, εν βλέμμα της μ' ένεθάρρυνεν, εν φ ί 
λημα της μέ κατέθελγεν. Ήτο δ ι ' έμέ τό πδέν. Μήτηρ, σύζυγος, 
αδελφή, φίλη, σύντροφος. "Ω ! πώς νά τήν λησμονήσω ! Έβλεπον 
δτι έ'ζη δ ι ' έμοϋ' ήσθανόμην δτι ύφίστατο δ ι ' έμέ. Νοημονεστάτη, 
ευφυής, άγχίνους, προέβλεπε και τά ελάχιστα και καθώριζε τόν βίον 
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μου ώς ώρολόγιον. Μοϋ προητοίμαζεν εύαρέστους εκπλήξεις, εμάντευε 
τάς αδυναμίας μου, υπέθαλπε τάς ορέξεις μου ν Ω ! τ « α ύ τ η γυνή είναι 
βεβαίως σπανία. Ένω δέ μοί έ'λεγον δτι ήτο μελαγχολική,ουδέποτε δμως 
έπεδείχθη ε'ις έμέ τοιαύτη, άλλά πάντοτε φαιδρά, εύχαρις, μεστή στορ
γής και πλήρης φίλτρου. Τόσον δέ είχα συνηθίσει, ώστε μοι έφαίνετο 
δτι προϊόντος τοϋ χρόνου, ή κυφότης αυτής έξηλείφετο και δτι κ α τ ' ου
δέν διέφερε τών λοιπών γυναικών, αϊτινες μεθ 'δλα αυτών τά κάλλη 
ούτε ώς θεραπαινίδες της θά ήδύναντο νά χρησιμεύσωσιν. 

Ήμην τέλος ευτυχής· ποσάκις δμως ή ευτυχία είναι απαρχή δυσ
τυχίας ! Τήν ώδήγουν ενίοτε εις __τάς συναναστροφάς και ένηβρυνό-
μην διά τό χαριτολόγον πνεϋμά της. "Οτε προσεκλήθημεν εις τόν χο-
ρόν τών ανακτόρων, μέ ήρώτησε μετά δειλίας άν θά μετεβαίνομεν.— 
Βεβαίως, τή απήντησα.—"Οπως θέλεις, ακριβέ μου, μέ ειπεν. Ά λ λ ' 
έγένετο σύννους. Ήτοίμασεν εντούτοις ώραίαν ά λ λ ' άπλήν ένδυμασίαν 
και μετέβημεν. "Ω ! καλλίτερον νά μή τήν ώδήγουν ! Ά λ λ ά μήπως 
προέβλεπον τί ήδύνατο νά συμβή ; "Ημην τετυφλωμένος έκ τοϋ πρός 
αυτήν αισθήματος μου. Αγνοώ επακριβώς όπόία'ύπήρξεν ή αλληλουχία 
τών σκέψεων αυτής, άπό τής ημέρας δμως εκείνης ήρχισα νά εννοώ 
δτι κάτι τήν έβασάνιζεν. Ή ό'ρεξις αυτής έμειούτο, έχανε τό χρώμα 
της, και βαθμηδόν έλιγνευεν. ,'Οσάκις άφυπνιζόμην τήν νύκτα, έβλε
πον μετά λύπης δτι δέν έκοιμδίτο. Ποσάκις ύποκριθείς τόν κοιμώμενον 
ένόουν δτι έκλαιε, και ποσάκις ήμιανοίγων τούς οφθαλμούς μου διέκρι-
νον τούς ιδικούς της έταστικώς θεωροΰντάς με έν τώ σκότει μετά θρη
σκευτικής λατρείας ! Τις ήδυνήθη ποτέ νά έμβαθύνη ε'ις τήν καρ-
δίαν τής γυναικός και νά κατανόηση τά περικλειόμενα έν αύτη αισθή
ματα ; "Εβλεπον δτι βαθμηδόν έτήκετο - οσάκις δέ μετά γλυκύτητος 
τήν ήρώτων : τ ί έχεις ; τ ί αισθάνεσαι ; μοί άπήντα μετά τής μεγα-
λητέρας τρυφερότητος.— Τίποτε, Σάσα μου ! Είμαι πολύ ευτυχής ! 

Ήτο ή 25 Μαρτίου, ή εορτή τοϋ Ευαγγελισμού. Πώς νά τήν λ η 
σμονήσω τήν ήμέραν έκείνην ; Ήμην κεκλημένος ύπό τών συναδέλφων 
μου ε'ις δεϊπνον και μετέβην σχεδόν ακουσίως μου. Μετά τό πέρας, ένφ 
δλοι διεσκέδαζον, έγώ έμελαγχόλουν, έσκεπτόμην δέ νά απέλθω, δτε 
φθάνει 6 στρατιώτης τής υπηρεσίας και μοί λέγει μέ ύφος μυστηριώδες 
δτι ή Κυρία είναι ασθενής και μέ παρακαλεί νά μεταβώ αμέσως εις 
τον οίκον. Χωρίς ν' αποχαιρετίσω, φορώ τόν μανδύαν μου, εισέρχο
μαι εις άμαξαν και σπεύδω πρός τήν ο'ικίαν. 'Η θύρα ήτο ανοικτή. 
Ή υπηρέτρια μέ δακρύοντας οφθαλμούς μέ ανέμενε και πριν τήν ερω
τήσω: «Τί τρέχει ; » μοί λέγει. 
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— Ά ! Κύριε. 'Ετελείωσε. 'Εσκοτώθηκεν ή καϋμένη ! 
ΕΙς τό άκουσμα τούτο ένόμισα δτι ή υπηρέτρια παρεφρόνει. Σπρώχνω 

τάς θύρας, αναποδογυρίζω τά πάντα καί εισδύω εις τόν κοιτώνα. 
Όποιον θέαμα ! Ό κοιτών ήτο κατάφωτος, εκείνη δέ, ώ ! εκείνη 
έξηπλωμένη έπί τού ανακλίντρου νεκρά ! Είχεν αυτοκτονήσει διά πο
λύκροτου, τό όποιον εκείτο κατά γής. Προσεκάλεσα ιατρούς, φίλους, 
συναδέλφους, άλλ ' άπαντες περίλυποι μοί εθλιβρν τήν χείρα ένθαρρύ-
νοντές με καί λέγοντες μοι - « τ ε τ έλ εοΊα ΐ ! » Πώς ; διατί ; Τι συνέβη ; 
Μάτην ήρώτων, μάτην έξήταζον, μάτην διενοούμην. Ή αυτοκτονία 
της ήτο δ ι ' έμέ ακατάληπτος - δτε συνερχόμενος έκ τής πρώτης εκ
πλήξεως βλέπω έπί μικρας τραπέζης έπιστολήν άπευθυνομένην πρός έμέ. 
Τήν λαμβάνω καί δτε τήν άνέγνωσα, ενόησα πόσον άπό τίνος ύπέφερεν 
ή άγια εκείνη γυνή και πόσον ύπέμεινεν ή όσια εκείνη μάρτυς. 

Τά δάκρυα άνέβλυζον έκτων οφθαλμών τού συνταγματάρχους ήμεις, 
δέ συγκεκινήμένοι έσιγώμεν.Μετά μικράν σιωπήν, σπογγίσας τούς υπε
ρύθρους οφθαλμούς του έξηκολούθησεν.Άΐ διατί μοί άνεμνήσατε τό πα
ρελθόν ; . . . Σας ώμίλησα περί μιας επιστολής. Τήν έπιστολήν ταύτην 
φέρω πάντοτε επί τής καρδίας μου. Ιδού αυτή ! Δύνασθε νά τήν 
άναγνώσητε ιδιαιτέρως, διότι εις έμέ κάμνει πολύν κόπον ή άνάγνωσις 
αυτής. Καί αποσυρθείς εις μίαν γωνίαν εκλαιεν ώς παιδίον στερηθέν 
τών προσφιλέστερων αύτοϋ αθυρμάτων. 

Ό πρίγκιψ Γ* έλαβε τήν έπιστολήν, τήν ήνοιξε τρέμων καί ήρ-
χισε νά τήν άναγινώσκη : 

«Ακριβέ μου Σάσα. 
«Συγχώρησαν με. Γινώσκω τήν άγαθήν καρδίαν σου καί είμαι βε

βαία δτι τό πραξικόπημα εις δ προβαίνω θά σέ λυπήσγ), έσκέφθην 
δμως πολύ καί δέν εύρον άλλην διέξοδον. 'Εάν ήδυνάμην ν ' αλλάξω 
μορφήν καί σώμα, δπως άλλάσσω ενδύματα, θά τό έπραττον με πόίσαν 
θυσίαν ; Ά λ λ ' είναι δυστυχώς αδύνατον. Επειδή μέ ήδίκησεν ή φύσις, 
δέν έπεται δτι πρέπει ν ' άδικήσαι καί σύ χάριν εμού. 'Ενόμιζον δτι 
νυμφευομένη σε θά σέ καθιστών ευτυχή - βαθμηδόν δμως ανεγνώρισα 
δτι τούτο ήτο αδύνατον. Διά τήν εύτυχίαν ενός ανδρός οίος σύ απα ι 
τείται πρός τοϊς άλλοις καί ή καλλονή τής συζύγου. Μέ ήνέχθης άρ-
κετόν χρόνον, χωρίς νά δείξης τήν έλαχίστην ψυχρότητα καί διά 
τούτο σέ ευλογώ' δτε δμως συνέκρινα έμαυτήν πρός τάς ωραίας δέ
σποινας, τάς οποίας συνήντησα εις τόν χορόν, έπείσθην δτι μίαν ήμέραν 
θά άνεγνώριζες σύ αυτό τό λάθος, δπερ διέπραξες νυμφευόμενός με. 
Πριν δέ ακόμη τό αισθανθείς, απεφάσισα ν,ά θέσω τέρμα εις τήν ζωή ν 
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μου χορηγούσα σοι τήν έλευθερίαν. Μή μέ καταδίκασες ! Τό κίνημα 
τοϋτο προέρχεται έκ τού υπερβολικού πρός σέ ερωτός μου, έρωτος ίσου 
πρός λατρείαν—"Οταν τις λατρεύη Ιν ον, προσφέρει πρός αυτό θυσίαν. 
Τίνα καλλιτέραν θυσίαν ήδυνάμην νά σοι προσφέρω άπό τό ασθενές και 
ανεπαρκές διά τήν εύτυχίαν σου σαρκίον μου ; Σέ καθιστώ γενικόν 
κληρονόμον μου καί σοι συνιστώ νά συζευχθής γυναίκα καλήν κ « ί 
ώραίαν, ήτις εύχομαι νά σέ καταστήσγι εύδαίμονα. Έσο δέ βέβαιος 
δτι ή ψυχή μου, οπουδήποτε και άν μεταβή, θά αισθάνεται άφατον 
άγαλλίασιν έπί τή ευτυχία· σου. 

«Σέ έφίλησα προ τής αναχωρήσεως σου - ήτο τό ύστατον φίλημα μου, 
τό όποιον θά συνταφή μετ ' έμιϋ έν τή τελευταία μου κατοικία. 

Καί πάλιν συγχώρησαν με. Υγ ία ινε καί εύτύχει. 

Ή ·μέχρι της ότιγ·μης ταύτης 
ΤΑΣΙΚΑ Σ Ο Τ . » 

'Επεστρέψαμεν τήν έπιστολήν εις τόν συνταγματάρχην, δστις 
έ'κλαιεν ακόμη. Ό δέ πρίγκιψ λαβών τόν λόγον είπε : 

— Καί διατί δέν ήκολουθήσατε τήν συμβουλήν της νυμφευόμενος 
έκ νέου ; 

— Ά , νέε μου φίλε. Δέν βεβηλώνουν τοιουτοτρόπως τήν μνήμην 
ενός τοιούτου αγγέλου. Ά π ' εναντίας έζήτουν τόν θάνατον διά νά 
έπανεύρω αυτήν. Ά λ λ ά αυτός έκώφευσε καί μοί έστρεψε τά νώτα. 
"Αμ.α εκραγέντος τού πολέμου, ε'ρρίφθην ώς παράφορος ε'ις τάς μάχας. 
Εις τήν Γριβίτσαν φαίνεται δτι έκαμα θαύματα. 'Εφιλοξένησα έν 
έμοί δύο έχθρικάς σφαίρας, καί δμως μέ έθεράπευσαν καί μέ επροβί-
βασαν. "Οτε δέ βραδύτερον έζήτησα νά μεταβώ εις Πλεύναν μέ τήν 
ελπίδα ότι δέν θά έπέστρεφον εκείθεν ζών, αντί τού θανάτου εύρον τήν 
δόξαν καί ήξιώθην τού παρασήμου Ταξιάρχου καί τών έπωμίδων τοϋ 
συνταγματάρχου Τοιούτος δ-βίος I Χ 

•£.. Μεταξάς 
Βοσπορίτης 
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Έ ν Ζακύνθω δ Λούντζης εμεινεν Ιπ ' ολίγον. Μετέβη έκ νέου είς 
τήν Ίταλ ίαν , διευθυνόμενος τότε είς Παρισίους. Ενταύθα έμελέτα, 
οσάκις ή υγεία, τ φ επέτρεπε τοϋτο. Ακολούθως άπήλθεν είς Γενεύην 
καί κατέγεινεν είς τήν έκμάθησιν τής αγγλικής γλώσσης. Μετά έξά-
μηνον διαμονήν, διά τών "Αλπεων,έπανήλθεν είς Παρισίους·—επανήλ
θε δέ ά λ λ ο ς ά ν θ ρ ω π ο ς , ώς ό ίδιος ομολογεί. Επανέλαβε τάς μελετάς 
αύτοϋ οδηγούμενος π α ρ ά σοφοΰ ί τ α λ ο ΰ Τϊρόσφυγος , ού δέν ανα
φέρει το δνομα, καί έφοίτα είς διαφόρους σχολάς προς άπόκτησιν γνώ
σεων νέων. Ό κόσμος εινε όποιος ήμεϊς αυτοί τον δημιουργοϋμεν άν 
μαύρος πέπλος καλύπτη τήν δρασιν, τά πάντα μέλανα παρίστανται -

άν ήσυχοι καί ευχαριστημένοι είμεθα, τά πάντα γελώσι πέριξ ημών. 
Ό άνθρωπος μίγμα ύλης καί πνεύματος, oupavtov καί γήΊ'νον ον, εινε 
κράμα, σύνθεσις θεότητος καί ζώου - αυτά έσκέπτετο ο Λούντζης εν 
Παρισίοις και έπί τούτου τοΰ αντικειμένου καί επί άλλων έπλήρωσε 
τής αυτοβιογραφίας αύτοϋ άρκετάς σελίδας ώς καί περί τών πολιτικών 
τής Γαλλίας, καθ' δσον ήτο εκείνη εποχή οργασμού, πάλης, ζωής. 
« Ά ν ή τοϋ Ιουλίου επανάστασις έ'φερεν είς τήν Γαλλίαν πολλά 
»καλά , λέγει ό Λούντζης, έ'βλαψεν δμως τήν δημοσίαν διδασκαλίαν, 
»καθότι ό Guizot ό Villetnain, ό Cousin, έπαυσαν τάς παραδόσεις, 
»άτε είσελθόντες είς το πολιτικόν στάδιον».- Ό Jouffroy έμενε μόνος, 
ά λ λ ' αί παραδόσεις καί έν γένει ή φιλοσοφία αύτοϋ ώς τήν έννόουν οί 
Γάλλοι, δέν άνταπεκρίνετο εις τάς νέας άνάγκας τοϋ Λούντζη, διό 
απεφάσισε σοβαρώς νά σπουδάση τήν γερμανικήν γλώσσαν, ης τά 
στοιχεία, ώς είδομε,ν,είχεν έκμάθη εν Ζακύνθω παρά τοϋ έν τω οίκω του 
γερμανού ιερέως. Κείμενον δέ ε"λαβε τον Κάντ. Ένεκα τοϋ λοιμοϋ 
εγκατέλειψε τούς Παρισίους καί μετέβη είς τήν 'Αγγλίαν . Πολλά επί
σης περί τής Αγγλ ίας γράφει έν ταϊς αύτοβιογραφίαις αύτοϋ, συμπε
ραίνει δέ ώς εξής : 

« Ή έν Λονδίνω διαμονή μου καί ή έν ταις έπαρχίαις περιοδεία μου, 
»πλήρης ήδυτάτων καί προσφιλών αναμνήσεων, μοί παρέσχεν ΰλην 
«πολλών περιγραφών, διότι καί άφορμήν έ"λαβον τ ά αγγλικά ήθη νά 

' Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου φυλλαδίου. 
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^παρατηρήσω καί πολλά έσυνέβησαν έμέ μόνον αποβλέποντα.— Ταύτα 
«μόνον λέγω δτι έν Αγγλ ία έγνώρισα τί εινε οικογένεια καί τίνιτρόπω 
»έξ αυτής δύναται νά πηγάση ή αληθής ευδαιμονία, έγνώρισα τον 
«τύπον τής γυναικός ώς συζύγου καί μητρός, είδον το ίδανικόν τής 
»άγάπης, τής άφοσιώσεως καί τής αύταπαρνήσεως. Ένόησα τήν 
»άλήθειαν τών λόγων συγγραφέως τινός είπόντος δτι ή, ζ ω η τ ί ι ς γ ΐτ -
«ναχκδς εχνε ή ιστορία τών α ι σ θ η μ ά τ ω ν » . Μετά όκτάμηνον έν 
Α γ γ λ ί α διατριβήν, επανέκαμψε τ φ 1832 είς Παρισίους. Πλήν μετά 
τεσσάρας μήνας προσεκαλεϊτο νά έπιστρέψη είς τήν Ζάκυνθον λόγω 
ασθενείας τής μητρός του. Πάραυτα έξεκίνησεν, άλλά φθάσ.ας είς Γε
νεύη ν ε'μαθεν δτι ή μήτηρ του δέν ήτο βαρέως ασθενής, καί δτι ή αγ 
γελία ήτο μόνον τέχνασμα, δπως. έπιστρέψη είς τήν πατρίδα. Τοϋτο 
μαθών παρητήθη τής ιδέας τοϋ νά έπιστρέψη είς τήν Ζάκυνθον, καί απε
φάσισε νά τελειοποίηση τάς σπουδάς του, διευθυνόμενος εις Γερμανίαν, 
όπως έκεϊ, κατά τήν εκφρασίν του, «έπαναλάβη τήν σπουδήν τής φιλο
σοφίας». Ακολουθεί γράφων έν τή αυτοβιογραφία : « Ό άκρος άρχιερεύς 
»τής φιλοσοφίας είχε τήν έ'δραν του έν Μονάχω, διό καί προς εκείνην 
»τήν πόλιν διηύθυνα τά βήματα του . . . Ό Schelling είχεν επιζήσει 
»είς το σύστημα του, είχε κλείσει τόν φιλοσοφικόν κύκλον, έκ τοϋ 
»όποίου είς μάτην ήγωνίζετο νά έξέλθη, εϊχεν είπει τόν τελευταϊον 
»λόγον τής νέας φιλοσοφίας, δι ο καί μετά τοϋ Hegel, τοϋ προ ολίγου 
«αποθανόντος, ήτο ό τελευταίος αντιπρόσωπος τοϋ μεγάλου φιλοσοφι-
»κοϋ κινήματος της Γερμανίας, αρχομένου κυρίως άπό τοϋ Κάντ. 

<Χ Ή άνάπτυξις τοϋ νοϋ μου είχε παρακολουθήσει τήν ίστορικήν άνά-
»πτυξιν τής σοφίας καί τόν νεώτατονήμών αιώνα, . . . 

« Παρά τώ μεγάλω φιλοσοφώ Schelling έ'τυχον ευμενέστατης 
«υποδοχής. Πολλάκις μετά τήν άκρόασιν τού μαθήματος του, τόν ήκο-
«λούθουν είς τόν περίπατον,' κατά τόν όποιον προσεπάθει νά μοϋ έξηγή 
»τάς ακατάληπτους δ ι ' έμέ θεωρίας του,». .Έν Γερμανίικ επίσης συ
νέδεσε φιλίαν μετά πολλών σοφών καί διακεκριμένων Γερμανών. Λέ
γει ό ίδιος δτι εις τήν οίκίαν τοϋ Φρειδερίκου Thiersh εύρισκε κ α θ ' έ -
κάστην έσπέραν έκλεκτήν συναναστροφήν. "Αλλως τε δ ι ' «ύτόν εύπα-
τρίδην καί εύπαίδευτον ευκόλως ήνοίγοντο αί θύραι τών επαύλεων 
και τών ανακτόρων, καί ποθητός έγίνετο είς παν περισπούδαστον 
κέντρον. Μετέβη καί είς Βερολϊνον προς εύρυτέραν μελέτην τής φιλο
σοφίας. Έν τή ιταλική αυτοβιογραφία λέγει « . . .deliberai di tra-
»sportarmi a Berlino, dove, se Hegel ron era piu, fioriva la-
»sua bella 9Cuola composta di una schiera d'uomini insigni, 

TOMOE ιζ'. Δεκέμβριος 17 
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»fra i quali Edoardo Gans». Άφοϋ τόσα είδε μέρη, αφού Ισπού-
δασε τοσούτον και ήκροάσθη τόσων σπουδαίων καθηγητών έν Ίταλίο: , 
Γαλλίας Αγγλ ία καί Γερμανία, επέστρεψε σοφός πλέον ^ίς τήν Ζά-
κυνθον. 

* 

'Εκ τούτων πάντων ό αναγνώστης έσχημάτισεν Ίδέαν τινά περί τής 
ευρείας μαθήσεως τού Λούντζη. 

Δυστυχώς &ν έγνώριζε τήν φιλοσοφίαν, τήν γραμματολογίαν καί 
τήν έν γένει ίστορίαν τής "Ελλάδος, τών αρχαίων χρόνων καί τών 
νεωτέρων, δέν έγνώριζεν δμως τήν ε λ λ η ν ι κ ή ν γλ&ΟΌαν. Τούς συγ
γραφείς καί ποιητάς τής μεγάλης πατρίδος του έμελέτησεν έκ μετα
φράσεων. 

Τό κυριώτερον αίτιον τής ελλείψεως ταύτης ήσαν οι έν Ζακύνθω 
διδάσκαλοι αυτού· έ'νεκα τής αμάθειας τών δύο πρώτων καί τής σχο-
λαστικότητος τοϋ τρίτου, ειχεν αποκτήσει άντΜΐάθειαν πρός τήν π α -
τρικήν γλώσσαν .Ή μήτηρ ήγνόει τήν έλληνικήν; δ'πως δυνηθή νά διευ
κολύνε τάς μελετάς τοϋ υιού της. "Ωστε έν Ζακύνθω τά πάντα συνέ-
τεινον εις τήν άποστροφήν τής εκμαθήσεως γλώσσης, ήν έ'πρεπε νά γνω-
ρίζη υπέρ πασαν άλλην. Μετά τό πέρας τών μελετών του έπανακάμ-
ψας εις Ζάκυνθον, Ινόησεν δτι δέν ήρκουν τά λατιν ικά, άλλ ' ήσαν ανα
πόφευκτα καί τά ελληνικά, προ πάντων άφοϋ ειχεν φείποτε κατά νουν 
τήν 'ιδέαν νά, γείνη συγγραφεύς καί μάλιστα σπουδαίων έργων. "Ε-
γραφεν Ίταλιστί, άλλά τέλος τά πράγματα ήλλαξαν έν 'Επτανήσφ 
καί δ Λούντζης απεφάσισε ν ά y,n γρά 'ψη π λ έ ο ν ι ταλ ισ ' τ ί , ά λ λ ' έ λ -
λ η ν ί σ τ ί , ώς γράφει έν τή ιταλική αυτοβιογραφία Διό έπεδόθη εις 
τήν έκμάθησιν τής ελληνικής γλώσσης καί ούτως εν διαστήματι δύο 
ετών ήδυνήθη νά σύνθεση λόγον, δν έσκέπτετο νά εκφώνηση τή εικο
στή πέμπτη Μαρτίου τού 1851 έν τώ άναγνωστηρίω Ζακύνθου αή 
Πρόοδος», ' μετέβαλε δέ -γνώμην καί έδημοσίευσε τήν μελέτην του 
τό.αύτό έ'τος έν Ζακύνθω, τύποις Σ . Χ. 'Ραφτάνη, ύπό τόν τίτλον 
«Τό Μέλλον τ ο ϋ ε λ λ η ν ι κ ο ύ έ θ ν ο υ ς έκ τ ο ΰ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς έ ξ α -
γ ό μ ε ν ο ν » , τήν οποίαν άφιεροϊ εις τούς συνδρομητάς τού Ίδιου Α ν α 
γνωστηρίου. 

Έν Έπτανήσω άρνησίπατρις δέν εθεωρείτο ό γράφων Ίταλιστί. 
Άφίνοντες κατά μέρος τόν Φώσκολον, ό Μουστοξύδης, ό Μάριος Πιέ-
ρης, ή Θεοτόκη-Άλβρίτζη καί πολλοί άλλοι έν αυτή τή Ί ταλ ί^ διέ-
πρεπον ώς συγγραφείς δόκιμοι. Ό Λούντζης δμως &ν καί έμαθε τά έλ -
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ληνικά, έξηκολούθει νά προτιμά τήν Ίταλικήν, ήτις, ώς δ ίδιος έ'λε-
γεν, «έπί πολύ ώμίλησεν εν τή καρδία αυτού». 1 

* 

Πρός άνακούφισιν αύτοϋ άπό τής μοναξιάς καί διαφόρων περιπε
τειών κατέγεινεν ε'ις μ,υθιστορικάς συγγραφάς, αϊτινες είναι απαύγα
σμα τών φιλοσοφικών καί κοινωνικών μελετών του. Ά λ λ ' δ τρόπος τής 
συγγραφής καί τής έκτυλίξεως τοϋ θέματος του είνε τοιούτος, ώστε, καί-
περ διδακτικά τά έργα του ταύτα , δέν εινε δμως τερπνά. Τώ 1843 έν 
Μελίτη έξέδωκε τό μυθιστόρημα Una vita perduta2, ενθα δεξιώς δ συγ
γραφεύς αποδεικνύει δτι χάνεται μία ΰπαρξις,ήτις, ένεκα σχετικών περι
στάσεων προερχομένων έκ τών χρόνων καθ'ους ζή , δέν δύναται πράγμα-
τικώς νά δράση, άλλά τήκεται ε'ις μελετάς καί άφηρημένας θεωρίας, 
άδιάφορον άν άπολαμ,βάνη έξ αυτών ποιάν τινα ήσυχίαν πνεύματος. 
Τό έργον τούτο είνε άξιον προσοχής. Τώ 1846 επίσης έν Μελίτη έξέ
δωκε τήν Giulia Santelmo, ιστορικόν μυθιστόρημα, δ ι ' ού επισκοπεί 
τά σύγχρονα πάθη καί τάς άνιάτούς κοινωνικάς πληγάς. Τφ 1856 
έδημοσίευσεν έν Μεδιολάνοις Ίταλικήν μετάφρασιν τοϋ μυθιστορήματος 
τού Ελβετού Ροδόλφου Τόπφερ Rosa e Gertrude. Επίσης δ Λούντζης 
έδημοσίευσεν ύπό τόν τίτλον Varieta Letterarie έν Κέρκυρα τ φ 1847. 
συλλογήν πραγματειών αφιερωμένων etc τήν μητέρα του. Είνε συλ
λογή άρθρων, άτινα είχε τό πρώτον δημοσιεύσει έν τ φ Florilegio. 

* 

Καίτοι δ Λούντζης ήτο φίλος τής ησυχίας, εραστής τής μελέτης καί 
εχθρός τής πολιτικής, οϋχ ήττον συγκατένευσε νά άναμιχθή εις τήν 
πολιτικήν κίνησιν καί τώ 1852 εξελέγη βουλευτής Ζακύνθου, ανήκων 
εις τό ριζοσπαστικόν κόμμα. 

Τά πρακτικά τής βουλευτικής εκείνης περιόδου δεικνύουσιν δτι δ 
Λούντζης ελάμβανε τόν λόγον χρείας τυχούσης. Ό χαρακτήρ αύτοϋ 
δέν ήτο δμως πρόσφορος διά τό βουλευτικόν στάδιον, ά λ λ ' είνε εύτύ · 

1 Έν τί; γενομένη παρ' αύτοϋ μεταφράσει τής Rosa e Gertrude τοϋ Τόπ
φερ, καί ειδικώς έν αφιερωτική επιστολή προς τον Αίμίλιον Τυπάλδον έλεγε 
περί τής Ιταλικής γλώσσης.... lingua la quale lungamente parl6 al cuor mio, 
He' di lieti che or piu non sono. 

1 Ό εύπαίδευτος φίλος κ. Διονύσιος Τρίκαρδος ύπο τον τίτλον Ό άπολω-
λώς βίος έξέδωκε τω 1878 έν Ζακύνθω μετάφρασιν τοϋ μυθιστορήματος τούτου 
τοϋ Λούντζη μετά ωραίων προλεγομένων. Ή μετάφρασις προηγουμένως έδημο- · 
σιεύθη εις .το περιοδικών Ζακύνθου Κόριννα. 
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μερινή «φθόνος υλη. Οί προ τοϋ Λούντζη τής Επτανήσου ιστορικοί 
ήσαν άλίγιστοι καί πλημμελείς καί ελλιπείς. Ευτυχώς, ώς ό ίδιος λέ 
γει, δδηγόν είχε τον Μουστοξύδην, τον σοφώτερον τών έν 'Επτα-
νήσω ιστορικών, οντα ού μόνον ίστοριοδίφην καί ίστορώγράφον, άλλα 
καί άρχαιολόγον, φιλολόγον, γραμματολόγον καί συγγραφέα δόκιμον. 
Ό Λούντζης εύρίσκετο είς άκροσφαλή θέσιν καί ώς προς τήν εκτίμησα 
τών Ενετών . Ό Daru καί ό Laugier 'ν.η' ενός ώς ιστορικοί καί ό 
Saint Sauveur καί οί Στεφανόποι/λοχ, άφ ' ετέρου, ένεκα ιδιοτέλειας 
παρεμόρφωσαν εις πολλά μέρη τήν ίστορικήν άλήθειαν. Οϋχ ήττον δ 
Λούντζης κάλλιον άλλων τής Επτανήσου ιστορικών ήδυνήθη νά κρίνη 
τούς χρόνους, καθ* ους ή "Επτάνησος διετέλει ύπο τούς ξένους, καί όρ-
θότερον έκρινε σχετικώς τούς Ενετούς. Ά ν εζη τήν σήμερον, το έργον 
αύτοϋ θά ήτο τελειότερον, καθότι θά έχρησιμοποίει καί τά έτι ανέκ
δοτα έγγραφα, άτινα σήμερον γνωρίζομεν δτι ύπάρχουσιν, ώς θά έχρη
σιμοποίει καί πολλά άλλα , άτινα έξεδόθησαν βραδύτερον πολύ διαχύ-
σαντα φώς είς τούς σκοτεινούς εκείνους χρόνους. Περί Επτανήσου πολλά 
παρά ξένων καί "Ελλήνων εγράφησαν, ά λλ ' απομένει εισέτι πολλή 
ύλη άγνωστος, ήτις σώζεται ού μόνον εις τά επτανησιακά άρχειοφυλα-
κεϊα, άλλά καί εις εκείνα τής Ιταλίας καί Ισπανίας . Διό εχομεν 
ανάγκην συγγραφής μονογραφιών παρά ευσυνείδητων ιστοριοδιφών, ΐνα 
δ ιστορικός άσχοληθή βασίμως. Ό Λούντζης, δσον αί δυνάμεις του τοϋ 
επέτρεπον, κατέγεινεν'είς τήν άναδίφησιν τής ιστορικής υλης, Ι'να δυνηθή 
νά γείνη ό ιστοριογράφος. Δυστυχώς καί τήν σήμερον δ θέλων νά επι
χείρηση τήν σύνταξιν ιστορίας ελληνικής χώρας πρέπει νά λάβη ΰ π ' 
δψιν τά σοφά παραγγέλματα τοϋ γερμανού Roscher 1 είπόντος : «Καί 
»δ καλλιτέχνης πρέπει νά ύπαχθή εις ταύτας τάς εργασίας, είς τάς 
«ί/ποχθονίοι/ς τ α ΰ τ α ς δοι_χάς, ώς έκάλέσεν αύτάς δ Niebuhr- ά λ λ ' 
»άμα τούτο κάμη, πρέπει νά γνωρίση ν'άποχωρίση δι 'αναλύσεως τάς 
«σκωρίας άπό τοϋ μετάλλου, δπως παράσχη άκήρατον το ευγενές μέ-
«ταλλον καί πλουτήση δ ι ' αΰτοϋ έν άληθεία εαυτόν καί τόν κόσμον. 
«Τούτου ένεκα δέν πρέπει νά προθυμώμεθα έν βία νά κηρύττωμεν τόν 
«τοιούτον Ιστορικόν έρευνητήν χειρώνακτα απλούν. "Ολαι αί έργασίαι 
»τού χεχρώνακτος επιβάλλονται καί είς τόν καλλχτέχντ ιν , ομοίως 
«έπίμοχθοι, δμοίως λεπτομερείς - ά λ λ ' δμως πολύ απέχει ούτος τοϋ νά 
«περιορίζηται εις ταύτα τά έργα. Ά λ λ ά καί τά χχηχανχκώτατα ε ρ γ α , 
«αντιγραφή κωδίκων ή εκδοσις τοιούτων αντιγραφών, πολλάκις έπιβάλ-
«λονται ώς κ α θ ή κ ο ν τ α εις τόν γ νήΰχον χΟτορχκόν». Καί παρ' ήμϊν 

* Klio. Beitrage Geschichte der historischen Kunst. 
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άξιομίμητος εινε ή εργασία τοϋ Μουστοξύδου, τοϋ Ρωμανού, τοϋ Σα-
κελλίωνος, τοϋ Σάθα, τοϋ Σ . Λάμπρου, τοϋ Γεδεών καί άλλων, ών αί 
δημοσιεύσεις έγγραφων καί έ'ρευναι πολύ φώς έπέχυσαν εις τήν ήμετέραν 
έθνικήν Εστορίαν. 

Ό , Λούντζης ήτο ειλικρινής ιστορικός- καίτοι δέ ευγενής, δέν έδί-
στασε νά έπιτεθή κατά τίνων αριστοκρατικών. "Ενεκα τής ανεπαρκούς 
ιστορικής ύλης, ην ύ π ' οψιν ειχεν, ενίοτε αδίκως επικρίνει γεγονότα 
καί πρόσωπα, άτινα σήμερον, ώς έκ τής δημοσιεύσεως νέων αυθεντικών" 
εγγράφων, άλλως κρίνονται. 

Χάρις εις τήν 'Ενετίαν ή "Επτάνησος δέν ύπεδουλώθη, διό δτε ήνώθη 
μετά τής λοιπής "Ελλάδος, τώ 1864, ήτο πεπολιτισμένη, εύπορος, 
έχουσα λαμπράν ίστορίαν. 'Επί Προστασίας δέν ήσαν άπλαϊ λέξεις ή 
ασφάλεια, δ νόμος, ή τάξις. τή "Επτανησιακή ιστορία, ώς καί 
έν πάσαις ταΐς ίστορίαις, ύπάρχουσι θύματα. Ύπάρχουσι πρόσωπα ή 
γεγονότα, άπερ ή τύχη ή ή παράδοσις εστιγμάτισε καί κατεδίκασεν 
είς τήν κοινήν άποστροφήν, ήτις, ώς επί τό πλείστον, άπό τών συγ
χρόνων ένεκα πολιτικών ή ιδιωτικών λόγων ή έπιπολαιότητος άρξα-
μένη, μετεβιβάσθη είς τούς μεταγενεστέρους, καί ούτοι ύπο τών ίδιων 
κινούμενοι λόγων ού μόνον άναμασσώσιν άλλά ετι πλέον αύξάνουσι τό 
μίσος, τήν περιφρόνησιν καί τήν άδικίαν τών γενεών καί τών αιώνων. 

Γπάρχουσι προσέτι ευτυχέστατα οντα, άτινα εύφημον καί εντιμον 
θέσιν αδίκως έν τή ίστορίιχ κατέχουσι. Πόσους αδίκως άπηθανάτισεν 
ή ιστορία καί πόσους αδίκως περιεφρόνησεν, έξηυτέλισεν ή έλησμόνη-
σεν ! Ή ιστορία εινε επιστήμη. Ά ς σταθμίζωνται δεόντως αί έποχαί -

&ς μή άκολουθώνται δουλικώς αί πεπαλαιωμέναι δοξασίαι - άς παύση 
δ ανεξέταστος σεβασμός ή περιφρόνησις προς τόν δείνα ή δείνα - &ς μή 
κρίνωνται οί παρελθόντες αιώνες διά τών άρχων τοϋ λήγοντος δεκάτου 
ενάτου. Πριν ή κρίνωμεν πολιτείαν τ ινά , άς ρίψωμεν βλέμμα έπί άλ
λων συγχρόνων πολιτειών άς έρευνήσωμεν τάς συνειδήσεις, τάς ιδέας, 
τό πνεύμα τών εποχών. Μετά τάς δέουσας ψυχολογικάς έρευνας, διότι 
άνευ ψυχολογίας ή ιστορία δέν δύναται νά φθάση εις τό ΰψος τής επι
στήμης, μετά τάς δέουσας έν ταϊς άρχειοφυλακείοις έρευνας, διότι άνευ 
επισήμων έγγραφων αδύνατον νά πεισθώμεν περί τής αληθείας, χχετά 
τ ά ς έρεχ/νας τααίτας ας κηρύττηται ή αλήθεια, άς άπονέμηται ή 
απαιτουμένη δικαιοσύνη. Ή κριτική καί ή φιλοσοφία κατέρριψαν τάς 
παλαιάς σαθράς βάσεις τής ιστορίας. Ή διάνοια εινε τώρα ελευθέρα 
τών δεσμών τών ιστορικών παραδόσεων καί ούτως οί ειδικοί καταγίνον
ται προς άνεύρεσιν τής αληθείας είς επισήμους πηγάς, χωρίς νά παρέ-
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χημα αληθώς δτι εξελέγη, καθότι ώς φιλότιμος, μετά τήν εκλογήν 
του, ένομισε πρέπον νά γνωρίση και τήν ίστορίαν τής Επτανήσου, δπως 
έκ τοϋ παρελθόντος κρίνη το παρόν καί σκεφθή κάλλιον περί τοϋ μέλ
λοντος. Κατέγεινεν αμέσως εις μελετάς, ήρεύνησεν αρχεία, καί , ύπό 
τήν όδηγίαν τού σοφού ιστορικού Ανδρέου Μουστοξύδου, * έδημοσιευσε 
τ φ 1856 έν Αθήναις τύποις Χ. Νικολαΐδου ΦΛαδελφέως τήν «Περ\ 
τ η ς πολ ι τ ικής κ α τ ά σ τ α σ η ς έν Έ π τ α ν ή σ ω έπ\ Ε ν ε τ ώ ν » , εν 
ελληνική γλώσση, μελέτην, ήτις λίαν ωφέλησε τούς έπιθυμούντας νά 
μάθωσι τά τής Επτανήσου, άφοϋ καί εις εκτενή εισαγωγήν εξετάζει 
τά έν Έπτανήσω πρό τής κυριαρχίας τών Ενετών . 

Έν τή αφιερώσει τοϋ πονήματος τούτου εις τόν βουλευτήν Σωκρά-
την Κουρήν λέγει" «"Οτε, ύπό τής αυθορμήτου ψήφου τών συμπολιτών 
»μου αντιπρόσωπος έν τή Ίονίω Βουλή αναδειχθείς, άνέλαβον τό δη-
»μόσιον αξίωμα, δ ι ' ού ή πατρίς μέ έτίμησε, πολύ δέν έβράδυνα νά 
«αποκτήσω άποχρώσαν γνώσιν τής ένεστώσης πολιτικής καταστάσεως 
»τής Επτανήσου. Ή δέ κατάστασις αύτη, διεγείρασα τήν περιέρ-
»γειάν μου, μέ ώθησεν εις τό νά* ζητήσω πληροφορίας καί περί τής 
«παρελθούσης· δθεν επεχείρησα έπί τούτω ίστορικάς έρευνας. Χωρίς5 δέ 
»νά μέ δειλιάσωσιν, ούτε δ κόπος, ούτε δ,τι επαχθές καί άχαρι φέ-
Βρουσι μεθ'εαυτών αί τοιαϋται έργασίαι, κατώρθωσα τέλος πάντων 
»νά συλλέξω ύλην ίκανήν καί νά συντάξω έξ αυτής τό παρόν βι-
»βλίον » 

"Ενεκα τοϋ βουλευτικού αύτοϋ αξιώματος έ'λαβεν άφορμήν νά έγ-
Χ,ύψτι καί εις μελέτην περί τοϋ εκπαιδευτικού ζητήματος καί τω 1857 
έν Αθήναις τύποις Ν. Άγγελίδου έξέδωκε «Περί τ η ς έν Έ π τ α 
ν ή σ ω δ ιοργανώσεως τ η ς δηηοσίας εκπαιδεύσεως». Τό κυριώ-
τερον αίτιον, τό όποιον τόν ήνάγκασε νά καταγίνηται εις τήν μελέτην 
τοϋ σπουδαίου έπί τής δημοσίας εκπαιδεύσεως ζητήματος ήτο Οτι έν τή 
τελευταίο; συνάδω τοϋ δεκάτου Κοινοβουλίου τής Επτανήσου, ούτινος 
ήτο μέλος, εξελέγη πρόεδρος τής βουλευτικής επιτροπής, ης σκοπός 

1 Ό Λούντζης έν σελ. γ' τής εισαγωγής τής Περί καταθτά<3εως της Έπτα-
\ilUOV έπί Ενετών μελέτης αναφερών εϋγνωμόνως to όνομα τοϋ Μουστοξύδου 
λέγει «....Όφείλω προς τούτοις χάριτας, δι'δσα προς καταρτισμών τοϋ πονή-
«ματος τούτου παρέσχε μοι βοηθήματα ό σοφός ούτος καί σεβαστός μου φίλος»· 
Έν σελίδι δέ ξε' λέγει: «Έρανιζόμεθα τά κυριώτερα τών ένταΰθα ιστορουμένων 
»καί τήν Κέρκυραν αποβλέποντα, έκτης ανεκδότου Ιστορίας τοϋ κλεινοΰ 'Αν-
ϊδρέου Μουστοξύδου, όστις άείποτε πρόθυμος νά μας συνδράμω διά τής πολυμα-

1 »βείας του, καί αΰτάς τάς χειρόγραφους σημειώσεις φιλοφρόνως έχορήγησεν ήμιν». 
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ήτο νά ένασχοληθή εις τό ζήτημα περί τοϋ πώς ή έν Έπτανήσω δη
μοσία έκπαίδευσις ήδύνατο νά βελτιωθή. ' 

Έξακολουθήσας τάς μελετάς έπί τής πολιτικής καταστάσεως τών 
νήσων έπί Ενετοκρατίας, πολλά διώρθωσε καί πολλά προσέθηκεν εις 
τό έλληνικόν κείμενον τής ιστορίας του, διά νά γείνη τελειότερα ή ι τα
λική μετάφρασις, ην επεχείρησαν οί κύριοι Μ. Τυπάλδος Φορέστης καί 
Ν. Βαρότζης. Εξεδόθη ή μετάφρασις αύ'τη εν Βενετία: τώ 1860 ύπό 
τόν τίτλον. Delia condizione politica delle Isole Jonie sotto il Do~ 
minio Veneto, preceduto da un compendio della storia delle isole 
stesse dalla divisione deU'impero Bizantino. Ο έκδοτης ε ν τ η εισα
γωγή λέγει «.. . .L'autore resone inforraato, aggradi il divisa-
rnento dei due amici che si prestavano vicendevole ajuto nella 
difficile impresa, ed essendosi reca'to a Venezia coll'intendi-
mento di perfezionare il suo lavoro mediante nuove ricer-
che negli archivi di'questa citta, voile, peritissimo come egli 
e delle lettere italiane, farsi collaborator, avvantaggiandosi 
dei nuovi e copiosissimi materiali, frutto delle sue indefesse 
investigazioni. Per la qual cosa la presente versione riusci in 
molli sue parti un nuovo lavofo.» "Ωστε ή μετάφρασις.ένεκα τών 
διορθώσεων καί προσθηκών τοϋ ιδίου συγγραφέως θεωρείται έ ρ γον 
ν έ ο ν καί συνεπώς τό έλληνικόν κείμενον δέν λαμβάνεται πλέον ύπ'ό'ψιν. 

Ό Λούντζης συνείχισε τάς ίστορ^ικάς αυτού περί Επτανήσου μελε
τάς. Ούτω τώ 1860 έν Ένετία έξέδωκε Storia delle isole lonie sotto 
il reggimento dei repubblicani Francesi, τφ δέ 1863 έν Βονωνίο»; 
Delia Repubblica Settinsulare, αμφότερα έργα άξιας, άτινα μετ' ε
κείνου περί τής πολιτικής καταστάσεως τών νήσων έπί Ενετών ε'ισέτ* 
μελετώνται καί μετ ' εύχαριστήσεως. άναγινώσκονται, άτε γεγραμμένα 
μέ πολλήν χάριν. 

ΕΊς ήν έποχήν έ'γραφεν δ Λούντζης τάς ιστορίας, δέν ύπήρχεν ή ση-

1 Αξιοσημείωτα περί τών πολιτικών αϋτοΰ ιδεών είνε καί δσα γράφει περί 
ελευθεροτυπίας έν τή αυτοβιογραφία του, ένθα φρονιμώτατα περιγράφει τάς πα-
ρεκτροπάς καί τά κακά έν γένει αποτελέσματα, άτινα συνεπάγεται ή αχαλίνω
τος ελευθερία τοϋ τύπου εις λαούς μή επαρκώς παιδαγωγηθέντας ύπο τοϋ πολι-
τισμοΰ, κακίζει δέ τήν 'Αγγλικήν Προστασίαν, ήτις άφοϋ παρεχώρησεν άσυνέ-
τως καί άώρως τήν έλευθερίαν ταύτην εις τούς Επτανησίους, προσεπάθησε κα
τόπιν διά βίαιων καί ατελέσφορων ένεκα τούτου μέσων νά τήν άφαιρέσν) έΙ 
αυτών. 

file:///ilUOV
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χωσι τυφλοϊς ομμασι πίστιν είς τούς γράψαντας ύπο τήν έ'μπνευσιν τού 
πάθους, τής'συμπαθείας, τού συμφέροντος, του φόβου, είς τούς ορμώμε
νους έκ κακώς εννοουμένου ζήλου, είς τούς μοχθηρούς, είς τούς επιπό
λαιους, εις τούς ψευδολόγους περιηγητάς. 

Τής αρετής αμοιβή εινε ή δόξα. Πατρίς, αρετή, δόξα εινε αί τρεις 
ίεραί λέξεις, ή τριπλή βάσις τούτου τού κόσμου, λέγει 6 De Sanctis 1 

Τά εθνη καθώς καί οί άνθρωποι έχουσι τήν άποστολήν αυτών έπί 
τής γής. 

Οί άνθρωποι άνευ πατρίδος,άνευ αρετής,άνευ δόξης εινε άτομα χαμένα 
numerus frages consumere nati.ToiaUTa εινε τά νωθρά εθνη,τά μή 
άφήσαντα ίχνη τής υπάρξεως των έν τώ κόσμω. Ιστορικά εθνη εινε 
εκείνα,άπερ έδρασαν,έξεπλήρωσαν τήν έν τή άνθρωπότητι άπος-ολήντων. 
"Ο,τι συμβαίνει είς μίαν οίκογένειαν, ό'τι μέλη δήλα δή τινα αυτής δια
κρίνονται περισσότερον τών άλλων, το αυτό συμβαίνει καί είς τά έθνη. 
Έν τ φ Έλληνικφ έ'θνει ή Επτάνησος είνε έκ τών μελών αυτού τών 
μάλλον δρασάντων έν τή ίστορίικ, καί είς έποχάς καθ' άς .το έπίλοι-
πον έθνος έστέναζεν ύπό δουλείαν, ή μικρά αύτη γωνία, ελευθέρα ούσα, 
ήτο ενίοτε ή πνευματική ούτως ειπείν τού έ'θνους εστία. Εν τώ κο
σμώ ουδέν εινε τής τύχης παίγνιον, ουδέν ύπερφυσικόν, τά πάντα διέ
πονται, διοικούνται ύπό τού ανθρωπίνου πνεύματος, διό ή ιστορία, ώς 
ορθώς 6 De Sanctis (2) λέγει, δέν είνε συσσώρευσις τών έκ προνοίας 
καί τύχης γεγονότων, ά λ λ ' αναγκαία συναρμογή αιτιών καί αποτελε
σμάτων, τό έξαγόμενον τών δυνάμεων τιθεμένων είς ένέργειαν παρά 
τών δοξασιών, τών παθών καί τών συμφερόντων τών ανθρώπων. 

' Ή Επτάνησος ευτυχώς αποτελεί νύν μέρος τού Ελληνικού βασι
λείου '. Παρελθούσης νύν τής ξενοκρατίας, δύναται ή ιστορία νά εϊπγι 
πασαν τήν άλήθειαν. Προ τής Ενώσεως, ή ειλικρινής ομολογία έδε-
σμεύετο έκ τής φρονήσεως. ΤΗτο άναγκαϊον κακόν τό κατά τών ξένων 
μίσος. Νύν δμως δυνάμεθα ού μόνον τά κακά, άλλά καί τά καλά άπερ 
ή "Επτάνησος ελαβεν άπό τούς ξένους, ιδίως άπό τούς "Ενετούς, Γάλ
λους καί Άγγλους , νά εϊπωμεν. Πολλών κακών, δ ι ά τα όποια ψέγομεν 
τούς ξένους, είμεθα ήμεϊς οί ίδιοι "Επτανήσιοι παραίτιοι. Ή ιστορία 
θαττον ή βράδιον δικαιώνει ή τιμωρεί πάντας. Ά λ λ ω ς τε ο,τι κατά 
τούς χρόνους ημών θεωρείται έγκλημα εις άλλους χρόνους εθεωρείτο κα
τόρθωμα καί ό',τι σήμερον θαυμάζεται άλλοτε εθεωρείτο γελοΐον ή 
έπιζήμιον. Ώς επίσης ό προσπαθών ενίοτε διά θυσιών νά κατορ-

1 Storia della Letteratura Italiana κεφ. 15 
8 'Ενθ. άνωτ. 
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θώση τ ι ώς ώφέλιμον έκ τών ύστερων πείθεται δτι έπλανήθη καί 
μετανοεί, διότι άντί ωφελείας έπροξένησεν εις τήν πατρίδα ζημίαν. 
Ιταλός κριτικός ειπεν δτι ή πολιτική ή διοίκήσις κατά νουν εχει τήν 

ήθικοποίησιν συμφώνως προς τό ιδεώδες τής συγχρόνου ηθικής. Διό 
μερικαί πράξεις τής "Ενετικής διοικήσεως, άς σήμερον νομίζομεν απάν
θρωπους ή αναξίους ελευθέρων πολιτών, εθεωρούντο τότε ηθικά κατορ
θώματα, μέτρα προς έξασφάλισιν τής τάξεως, ή 1 προς ένθάρρυνσιν τών 
πολιτών. Σήμερον τά τοιαύτα θά εθεωρούντο γελοία ή ποταπά, ενώ 
τότε ήσαν έπίνοιαι άξιαι λόγου. Ό άρχων ό αληθής πρ'έπει νά έννοή, 
νά συγκρατή τάς ήθικάς καί ύλικάς δυνάμεις τών αρχομένων του καί 
νά διευθύνη αύτάς συμφώνως προς τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν.Ό άρχων 
δέν εινε ποιητής φαντασιόπληκτος, ώς δέν πρέπει νά εινε τοιούτος καί δ 
μεταγενέστερος ιστορικός, δστις θά κρίνη τάς πράξεις αυτού. "Ιστορία 
ούτω πως γεγραμμένη παρέχει σοφά πορίσματα καί αποβαίνει magi-
Stra vitae, άφού δέν εινε ούτε συνήγορος ούτε κατήγορος άλλά δι-
καιοκρίτης. Τούτου ένεκα ό Taine 4 ορθώς αποφαίνεται δτι τής κρι
τικής ή αποστολή εινε μόνον καί μόνον νά έξιστορή γυμνήν τήν άλή
θειαν . 

Είς ιταλικά περιοδικά έδημοσίευσεν ό Λούντζης πραγματείας ώς 
λ. χ. έν τώ Politecnico καί έν τή Rivista Bolognese, ε'νθα εϊδον 
το φώς αί καλαί μελέται αύτοϋ περί τοϋ χριστιανισμού, φέρουσαι ώς 
τίτλον ή μέν 11 Cristianesimo in relazione colla Storia Universale 
τώ 1867 ή δέ Sullo svolgimento storico del primitive) Cristiane
simo δημοσιευθείσα τώ 1868, ήτις εινε. καί τό τελευταΐον έκ τών δη
μοσιευθέντων έργων του 2 . Είς μνήμην αποθανόντων φίλων ένθερμους 
γραμμάς έ'γραψεν, ώς έπί τ φ θα,νάτω τοϋ ιατρού Διονυσίου Σκλίβα καί 
άλλων 5 . Μεταξύ τούτων πάντων εξέχει τό έγκώμιον έπί τ φ θανάτω 

* Πρβλ. Essai sur Tite Live κεφ. Α'. 
! Έν τή Rivista Bolognese, έδημοσίευσεν ώραίαν βιβλιογραφίαν Ίταλιστί 

τοϋ πονήματος τοϋ Σωτηροπούλου Τριάκοντα εξ Λμερών αϊχ]χαλώόία καί 
όυμ6ίω<Ης μετά τών ληβτ&ν. Τάς έν τοις περιοδικοΓς καταχωρισθείσας πραγ
ματείας του έδημοσίευσεν ό Λούντζης καί ιδιαιτέρως. 

5 Ου μόνον τους ηδη διαπρέποντας ενεθάρρυνε ζώντας καί άποθανόντας ένε-
κωμίαζεν, άλλά καί τούς φιλομαθεΓς εκείνους νέους οΐτινες διάττων μελετών αυτών 
ύπέσχοντο, ενεθάρρυνε καί αποθνήσκοντας έθρήνει. 'Απόδειξις εινε οτι τώ 1848 
έδημοσίευσε περιπαθή νεκρολογίαν έπί τω θανάτω τοϋ νέου Κωνσταντίνου Λα-
γούση Καμίλλου ετών 22, ένος τών καλλιτέρων μαθητών τοϋ Ί . Λ. Μαρτζώκη. 
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τοϋ διδασκάλου αύτοϋ και διαπρεπούς φιλολόγου Παύλου ΚώοΤα, 
το όποιον έδημοσίευσεν Ίταλιστί έν Μελίτη τω 1847, άφιερωμένον εις 
τον καθηγητήν Λουδοβΐκον Ίγνάτιον Μαρτζώκην. 

Ό Λούντζης φύσει ερρεπε προς τήν φιλοσοφίαν, προς ήν άείποτε 
έ'δειξεν Ίδιάζουσαν κλίσιν. Ό καλλίτερος αυτού φίλος ήτο τό βιβλίον, 
καί οί πολυτιμότεροι άνθρωποι δ ι ' αυτόν οί ε'ις τά γράμματα καταγ ι -
νόμενοι. Παντού παρευρίσκετο ενθα ήδύνατο νά ώφεληθή. Έλθών εις 
Ζάκυνθον τφ 1837 ό εκ Βονωνίας διαπρεπής πρόσφυξ Λουδοβίκος Ι γ ν ά 
τιος Μαρτζώκης, έν τή ο'ικί$ αύτοϋ κατήρτισεν είδος τ ι πανεπιστημίου, 
οΰτως^ ειπείν, έν ω ό ίδιος Ιταλός έδίδασκεν ού μόνον τά Ιταλικά, λ α 
τινικά καί γαλλικά γράμματα, άλλά τήν φιλοσοφίαν καί τήν άρχαιο-
λογ ίαν . ' Ό Λούντζης καί εις τάς παραδόσεις τούτου συχνάκις παρευ
ρίσκετο γενόμενος μετ ' ού πολύ φίλτατος τοϋ Μαρτζώκη. 

"Οτε ό πρόσφυξ Λουδοβίκος Μερκαντίνης, τής Ιταλ ίας διαπρεπές 
τέκνον, περιεπλανάτο φεύγων τούς διωγμούς τών εχθρών τής αδελ
φής Ιταλ ίας , άφικόμενος εις Ζάκυνθον 2 έφιλοξενήθη παρά τού 
Λούντζη, διό καί μνήμην ευγνώμονα ό Ιταλός πρός αυτόν διεφύλαττε. 
Έν ένί λόγω ό βίος τού Λούντζη, ύπήρξεν αδιάλειπτος σειρά φιλο
πονίας καί φιλομάθειας. Άποφασίσας νά νυμφευθή, συνεζεύχθη τήν 
διακρινομένην έπί καλλονή καί πλούτω Ίωάνναν Βολτέρρα Μαρτινέγ-
κου, ήτις κατέστησεν αυτόν πατέρα εΰτυχέστατον. Δυστυχώς δμως 
παθούσα τάς φρένας έτελεύτησεν έν τή αλλοδαπή, δπου εστάλη προς 
θεραπείαν καί τό ατύχημα τούτο υπήρξε τραύμα σκληρότατον εις τήν 

Ό νέος οδτος ιδίως διέπρεπεν ε'ις τήν φιλοσοφίαν, διό καί δ Λούντζης θρηνεί τήν 
άπώλειαν νέου, ούτινος το μέλλον προεμηνύετο λαμπρον έν τή κοινωνία. Ή νε
κρολογία εινε ίταλιστί γεγραμμένη. 

1 Πρβλ. περί τοϋ Ίταλοΰ τούτου τήν παρ' ημών γραφεϊσαν Ίταλιστί βιο-
γραφίαν, ήν έξεδώσαμεν τώ 1890 καί τής όποιας άρίστην έν τή ελληνική μετά-
φρασιν έδημοσίευσεν ό εΰπαίδευτος κ. Λ. Χ. Ζώης. 

1 Έν Ζακύνθω δ Μερκαντίνης έδημοσίευσε λαμπρον ΐτμνον εις τήν Έλλη-
νικήν σημαίαν (1ί500) καί έτερον εις τον Ρήγαν Φεραΐον (1850). Επίσης έδη
μοσίευσεν έν Ζακύνθω συλλογήν ποιημάτων (18001 Ό εις τήν Έλληνικήν ση
μαίαν ΰμνος μετεφράσθη εις ελληνικούς στίχους ύπό τοϋ λαμπρώς μεμορφωμε-
νου καί εύπαιδεύτου Πέτρου Λομενεγίνη καί έδημοσιεύθη έν Ζακύνθω τώ 1850. 
Ό Δομενέγίνης ητο ε κ τ ω ν π°λλών εκείνων, ο'ίτινες, αν καί πολλά γνωρίζουσι, 
δέν καταγίνονται εις ωφελίμους μελετάς καί δέν άφίνουσι συνεπώς ίχνος τής διαβά
σεως των. 'Απέθανεν δ Δομενεγίνης έν Κεφαλληνία τω 1893. Περί Μερκαντίνη 
πρβλ. Canti di Luigi Mercantini μετ'ε'ισαγωγής τοϋ G, Mestica (Μιλάνον 1884). 
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εύαίσθητον καρδίαν τοϋ συζύγου. 1 Ό άνθρωπος ουδέποτε εν τ φ κόσμω 
εινε ευτυχής. Ή φθονερά ειμαρμένη πάντοτε ευρίσκει μέσον δπως δια-
ταράττγ) τήν εύτυχίαν του. Ό Λούντζης, ώραϊος τήν μορφήν, πλου-
σιώτατος, τά μάλιστα εύπαίδευτος, ένφ ήδύνατο νά εινε εις τών μακα-
ριωτάτων θνητών, έβασανίζετο έκ διαφόρων θλίψεων καί περιπετειών, 
και μόνην εΰρισκεν άνακούφισιν εις τάς φιλοσοφικάς αύτοϋ μελετάς. Έν 
τή Ιταλική αυτοβιογραφία αναφωνεί δικαίως cc.compresi la verita 
di questo detto : La dottrina dover esser a uso β non apompa 
della vita. Imparai ad usare della sventura a mio proprio 
perfezionamento. . . » Ή γενναία εκείνη τού Λούντζη ψυχή, 
ή όλως βυθισμένη εις τήν μελέτην, πολλά υπέφερε δεινά. Έν ώρα δέ 
απελπισίας καί άγανακτήσεως ευρισκόμενος συνέταξε καί έδημοσίευσεν 
έν Μελίτη τήν Miscellanea, έργον εύφυέστατον, πλην έπίψογον ώς 
περιέχον δηκτικωτάτους υπαινιγμούς κατά τίνων συγγενών, αύτοϋ. 
γεγραμμένους μέ τέχνην, ώστε μόνον τινές τών συγχρόνων αύτοϋ ώς 
και οί οικείοι του έκ τών περιγραφών ήδύναντο νά διακρίνωσι τ ά πρό
σωπα άτινα. ύπ^νίσσετο. 

Ώς είδομεν, ότου Λούντζη βίος ήτο δ τύπος τής φιλεργίας. Τά 
πλούτη δέν έπάγωσαν τήν καρδίαν του, ουδέ περιώρισαν τόν νουν του 
.ώς ε'ις πολλούς παρ 'ήμ ι ν πλουσίους, οϊτινες ζώσι μακαρίως έν τ φ 
dolce famiente. Ό συγγραφεύς ώς πολίτης, ώς πατήρ 2έξεπλήρωσε 
τό καθήκον αύτοϋ, καί δέν -ήσθάνετο έ'λεγχον τής συνειδήσεως. Κα -
τεγίνετο καί. εΊς άλλας μελετάς πρός συγγρκφήν νέων έργων, δταν 
αίφνης άπέθανεν έν τή μεγαλοπρεπεϊ αύτοϋ έν Σαρακίνα έπαύλει τήν 
30 Απριλίου τοϋ έτους 1868. 

Σπυρίδων Α έ Β ιάσης . 

1 Ό Λούντζης καί μετά τον γάμον μετέβη εις ΒερολΓνον, Βενετίαν καί εις 
Παρισίους. 

» Εις τα τέκνα αυτού εδωκεν επιμελεστάτην έκπαίδευσιν άποστέλλων αυτά 
εις τήν Έσπερίαν. Έκ τών τέκνων αύτοϋ δ Άναότάϋιος έξελέχθη πολλάκις 
βουλευτής, νϋν δέ διατελε" Δήμαρχος Ζακυνθίων. Έδημοσίευσεν ούτος έν Βερο
λίνα) μελέτην λατινιστί ύπό τον τίτλον, Be pronuntiatione Linguae Grae-
cae καί λόγους έπί τή 25 Μαρτίου, έπί τή τελετή τών αποκαλυπτηρίων τής 
αναθηματικής πλακός τής οικίας Φώσκολου κτλ. 
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τήν ίταλικήν γήν ώς λ ε ίαν ήρκει αύτοϊς νά άρξωσι προσκαίρως, 
ολίγον δέ τοΤς έ'μελλεν έάν ήρχον έπί καπνιζόντων ερειπίων. Οι απόστο
λοι τών Χοενστάουφεν ύπήρχον'παντού, άναρριπίζοντες τούς δεινούς 
αγώνας καί έν αύτοϊς τοις οικογενειακούς κόλποις, σπείροντες πύρ καί 
άτην μελανόζυγα. 

Έν τή συνθήκη τής έξωνήσεως τοϋ πύργου τής Καζόλης τή 6 Δε
κεμβρίου 1170, κατά τούς χρόνους τοϋ Φρειδερίκου Βαρβαρόσσα, ήτο 
άνεγνωρισμένον δτι ή Δημοκρατία τον Ά γ ι ο υ Μαρίνου ήτο έν 
πλήρε ι κατοχή τής χώρας α υ τ ή ς άπό χρόνων α μ ν η μ ό ν ε υ τ ω ν . 
Μόνη δ ' ή ανάγκη ώθησεν έπί μικρόν τούς κατοίκους τοϋ Άγιου 
Μαρίνου νά ριφθώσιν είς τήν δίνην τών φατριών. 

Ό προς τήν είρήνην έ'ρως, ό φόβος τού πολέμου, οί ισχυροί γείτονες, 
οί άδικοϋντες ίεράρχαι, καί προ πάντων ή επιθυμία τού νά προστα-
τεύσωσι τήν ιδίαν αυτών άνεξαρτησίαν καί έλευθερίαν κατά πάντων, 
υπήρξαν αί άφορμαί αιτινες ήνάγκασαν τήν Δημοκρατίαν νά ένωθή 
μετά τών κατοίκων τοϋ Μοντεφέλτρο, οΐτινες σχεδόν πάντες ανήκον 
είς το κόμμα τών ΓΊβελίνων. Ένώ δέ τοιαύτα γεγονότα έλάμβανον 
χώραν,δ Τιτάν^τοϋ Α γ ί ο υ Μαρίνου έβλεπε τήν Ιδίαν αύτοϋ άνεξαρΓ 
τησίαν προσβαλλομένην και προπηλακιζομένην έν ονόματι αύτοϋ τοϋ 
δήθεν δικαίου. Ά λ λ ' ό Βονιφάτιος Η' μετά ερευναν λεπτομερή, διε-
βεβαίωσε καί διεκήρυξεν, δτι οί πολΐται τοϋ Άγιου Μαρίνου είναι ελεύ
θεροι καί άπηλλαγμένοι παντός ζυγού. 

Ό Πετράρχης, ήναγκασμένος κα τ ' εκείνην τήν έποχήν νά μεταβή 
εις Ρώμην , έγραψεν έν τινι τών ιδιαιτέρων εμπιστευτικών επι
στολών του τά έξης—r«'H ειρήνη είναι παν δ,τι δέν ήδυνήθην νά 
»εδρω έν Ίταλίικ. Είναι άρα πεπρωμένον, ή αμάρτημα τ ι , ή έθνικη 
ίσυμφορά, ήτις μας σύρει προς τήν όδύνην τοϋ πολέμου ; Αγνοώ. Ό 
»ποιμήν πορεύεται ένοπλος προς τά δάση, δπως άμυνθή κατά τών 
»έχθρων καί ουχί κατά τών λύκων. Ό εργάτης τεθωρακισμένος λαμ-
»βάνει α'ιχμήν άντί άκκίνης πληττούσης διά κέντρου τόν βοϋν, καί ό 
»άλιεύς άντί καλαμίδος φέρει ξίφος. Έν ώρα: νυκτός άκούομεν τάς 
»φρικαλέας ώρυγάς τών άπαύστως κραζόντων 'Στά δπλα ! 'Στά 
»δπλα ! Όποια μουσική άντί φθόγγων γλυκύτατων καί έναρμονίων, 
»τούς όποιους ένωτίζομαι έκ τής βαρβίτου μου εις Άβινιώνα ! Αυτή ή 
»χώρα είναι ή ε'ικών τής Κολάσεως. Το πάν αποπνέει μίσος, πόλεμον, 
»σφαγήν» . 

Έ"ί> τούτοις κατά τήν έποχήν εκείνην ό Ίννοκέντιος Ζ' συνελάμ-
βανβ το σχέδιον τής βκ νέου εγκαθιδρύσεως της Ποντιφικής Αρχής. 
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Ό IE' αιών υπήρξε τότε διά τήν Ίταλίαν αιών συμφορών καί φρί
κης. Ό εμφύλιος πόλεμος έδήου σύμπασαν τήν Ίταλ ίαν διά πυρός 
καί σιδήρου. Καί αυτή ή έξαισία κορυφή, ή αδάμαστος έ'παλξις τοϋ 
Α γ ί ο υ Μαρίνου, υπέστη σκληράς δοκιμασίας. Ά λ λ ά μέ ποίαν χαράν 
κατόπιν οι σύμμαχοι εμαθον δτι μετέσχον τής συμμαχίας τών κατοί
κων τοϋ Άγιου Μαρίνου, τό βλέπομεν έν ταϊς έπιστολαϊς τών Φλωρεν
τινών, γεγραμμέναις πρός τοί/ς α γ α π η τ ο ύ ς φ ίλους, τους άνδρας 
τ ο ΰ Άγιου Μαρίνου. «Δέν έχετε ανάγκην», ελεγον οί σύμμαχοι «τών 
»ήμετέρων ενθαρρύνσεων, καθότι γινώσκομεν τήν ύμετέραν πίστιν, τήν 
»ύμετέραν γενναιότητα, τό μεγαλεϊον τής ψυχής σας. . .Κατοικείτε έπί 
»έπάλξεως, ήτις και δ ι ' ημάς καί διά τούς συμμάχους ημών είναι 
«θέσις άξια μεγάλης τιμής*... θαρρείτε—έπανελάμβανον οί σύμμαχοι— 
»καί άπολέσατε τήν ζωήν, ά λ λ ' οχι τήν έλευθερίαν.. .Δι 'άνδρα έλεύ-
»θερον αθάνατος προτιμότερος τής δουλείας». . . 

Έν τώ κλύδωνι αιώνων μακρών είναι παράδοξον, δτι ή μικρά 
αυτή τοϋ Άγιου Μαρίνου έπαλξη έ'μεινεν ακλόνητος, ακήρατος, παρ' 
ό'λου τοϋ κόσμου θαυμαζομένη διά τήν άρετήν καί τήν καρτερίαν τών 
ανδρών αυτής, ήτις διετήρησεν αναλλοίωτους καί αλώβητους τούς δη
μοκρατικούς θεσμούς. 

«"Εχομεν, έκραύγαζον, τούς ημετέρους νόμους. Είμεθα ελεύθεροι, καί 
»ειμεθα έτοιμοι νά ύποστώμεν πάντα τά δεινά πρός ύπεράσπισιν τής 
«ημετέρας ανεξαρτησίας, πρός σωτηρίαν τής ελευθερίας ημών. Έάν 
»έπιστή ανάγκη, ελεγον, θά χύσωμεν τήν τελευταίαν τοϋ αίματος 
»ήμών ^ανίδα, καί αυτών τών τέκνων ημών, πρός ύπεράσπισιν τών 
»ήμετέρων δικαίων καί τό έκούσιον ολοκαύτωμα θ' αναχαίτιση τούς 
«πολεμίους τής πατρίδος.» Ά λ λ ά κατά τό τέλος τοϋ Ι ζ ' αιώνος, 
έχάραξεν ή ιστορία τοϋ Τιτάνος τοϋ Αγίου Μαρίνου σελίδα πένθιμον 
καί άγρίαν. Νέφη πυκνά, κατάμαυρα, επλήρουν τόν γαλανόν τής Ι 
ταλίας ούρανόν, καί στίγματα α'ίματος ελέγετο δτι εκάλυπτον τόν 
"Ηλιον αυτόν. Οί χρόνοι εκείνοι ήσαν απαίσιοι καί φοβεροί. Αί αΐμα-
τηραί σταγόνες εκάλυπτον τήν γήν καί τά ουράνια δώματα. Τούρ
κοι, Γάλλοι, Γερμανοί, Ισπανοί διημφισβήτουν σπιθαμήν πρός σπιθα-
μήν τά ράκη τής Ι ταλ ίας . Προδόται τής πατρίδος, στρατιώται μί-
σθαρνοι, λησταί αναφανδόν μετά θράσους κατήγον θριάμβους αίμα
τος καί αισχύνης κ α τ ' άτυχων θυμάτων. Βάρβαροι νικηταί ειχον ύπερ-
βή τήν θηριωδίαν τών Ούνων, συλοϋντες πόλεις καί τήν 'Ρώμην αυ
τήν." Ήρήμονον τούς πάντας δ ι ' ανήκουστων εισφορών. Έλήίζον τόν 
άρτον τοϋ πτωχού καί έμέθυον οί άθλιοι έν άπαύστω κραιπάλη. 
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Έπί τοϋ μικρού μέν, ά λ λ ' ένδοξου βράχου τού Άγιου Μαρίνου, ύ-
ψοϋται ή λαμπρά εκείνη φωλεά, ήτις διατηρείται άθικτος μέχρι τών 
ημετέρων χρόνων, άθικτος έπί αιώνας μακρούς έν μέσω θυέλλης καί 
αγώνων άτρύτων, τιμίων, ηρωικών. 

Έν τώ κέντρω τής Ιταλικής χερσονήσου, τής πεφημισμένης έκτων 
ιστορικών παραδόσεων καί τοϋ θεσπέσιου κάλλους αυτή;, ύψοΰται έπί 
τού ορούς Τχτανος πόλις αρχαία, μικρά μέν άλλά μεγάλη έκ τών έν
δοξων αυτής αναμνήσεων καί άθλων. Παρά τό μικρόν τούτο άστυ 
διή7*θον οι βάρβαροι καί οί Σαρακηνοί, καί αί άπαυστοι έριδες ' τών 
Μέσων αιώνων κατέκλυζον καί κατηρήμουν τάς ευγενείς έκείνας χώρας. 
Οί Πάπαι, οί Επίσκοποι, οί Μεγιστάνες, άπεπειράθησαν, αλλεπάλ
ληλοι έπελθόντες, νά δουλώσωσι τήν εύδαίμονα εκείνην γήν, τόν ύπε-
ρήφανον λαον τού δημοκρατουμένου Άγιου Μαρίνου. Ά λ λ ' εις μά
την. Οί μέγιστοι τών κατακτητών έσεβάσθησαν έπί τέλους τήν έλευ
θερίαν τής μικρας εκείνης τών Τιτάνων Δημοκρατίας. Καί δτε, κατά 
τούς νεωτέρους ημών χρόνους, ή Ι ταλ ία δέν ήθελε ν ' άπαρτίζη ειμή 
Ιν μόνον σώμα, μίαν μόνην καρδίαν καί μίαν μόνην ψυχήν έν τώ 
μέσω πυρός καί δηώσεως, οί νικηταί έχαιρέτισαν μετά σεβασμού τούς 
κληρονόμους τής Δημοκρατίας τού Άγιου Μαρίνου. Καί Ινώ τά δπλα 
καί αί εύχαί τών λαών ίσοπέδουν τάς επαρχίας τής Χερσονήσου, δπως 
έγερθή εν καί μόνον Κράτος, ή μικρά Δημοκρατία ειχεν ήδη κατορθώ
σει νά τηρήση προ χρόνου μακρού άθικτον τό ιερόν αυτής έ'δαφος καί 
τελέίαν τήν αύτονομίαν καί τήν δημοκρατικήν αυτής αύτοτέλειαν. 

Αί παλαίφατοι ίστορίαι τών δύο φίλων τού Λέοντος καί του Μαρί
νου άναφέρουσιν δτι οί δύο ούτοι φίλοι είχον προ χρόνων αμνημονεύ
των διαπεραιωθή είς τήν Ίταλίαν διά τοϋ Άδριατικού πελάγους. 
Αμφότεροι ήσαν χριστιανοί ευσεβείς, έν προσευχή καί νηστεία διανύ-
οντες τόν βίον, καταφρονούντες τά γήϊνα τού κόσμου αγαθά καί μό
νον τόν Θεόν λατρεύοντες. Ό Μαρίνος έγίνωσκε πασαν τέχνην. Γλυ
κές καί πράος, ήγάπα τούς πνευματικούς αύτοϋ αδελφούς, θεωρών 
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τούς έν γήρατι λυγρώ βιοϋντας ώς ιδίους γεννήτορας, τούς δέ νέους καί 
τούς έν απορία χειμαζόμενου; ώς ίδια τέκνα. Έθεώρει δ Μαρίνος 
έαυτον ώς εσχατον πάντων, τύπον δέ καί ύπογραμμον υπομονής καί 
ταπεινοτητος. Ά λ λ ά τότε όποια μαρτύρια ύφίσταντο έν τφ πικρφ 
άγώνι οί αληθείς εκείνοι χριστιανοί άναβαίνοντες έπί τών έρημων καί 
κρημνών πρός έξόρυξιν λίθων καί βράχων ! Οί άγιοι εκείνοι άνδρες, δ 
Λέων καί ό Μαρίνος, άνέβησαν έπί τοϋ ορούς Τχτανος καί διέμειναν 
έπ ' αύτοϋ τρία δλα ετη. Ά λ λ ' ό Μαρίνος κατόπιν ανήγειρε τά τείχη 
τοϋ Άριμίνου, ενθα διέτριψεν έπί τέσσαρα καί δέκα δλα ετη - άλλά δέν 
ανήγειρε τά τείχη μόνα, ά λ λ ' ανήγειρε καί τάς καρδίας τών λαών, 
οΐτινες ετρεχον ενθεοι κατόπιν αύτοϋ βαπτιζόμενοι, τά δέ λείψανα τοϋ 
αγίου ανδρός φυλάσσονται έκτοτε ώς ιερά. Καί κατά τούς καθ ' ημάς 
έ'τι χρόνους ή Δημοκρατία αυτή επαγρυπνεί έπί τών πολυτίμων , κειμη
λίων τοϋ Άγιου Μαρίνου, δστις πιστεύεταιώς ή έ'ξοχος δόξα τοΰ 
Τχτανος καχ ό χδρχ/της της ελευθερίας αύτοΰ . 

Τοιαύτη ύπήρξεν ή άρχή τοϋ κλεινού άστεως τού Άγιου Μαρίνου. 
Τά πρώτα δέ στοιχεία ελευθέρας καί εΰκόσμου κοινωνίας ήδραιώθησαν 
έπι τής αγάπης, τής ειρήνης, τής εργασίας καί τών ηθικών άρχων. 
Άπειρα δείγματα τής ελευθερίας τοϋ ευγενούς εκείνου λαού δύναται τις 
ν ' απόδειξη, ουδείς δέ δύναται νά είπη δτι εδουλώθη ποτέ ούτος, ουτε 
το σώμα, ούτε ή ψυχή αυτού. Είναι λαός πρ$ος, μειλίχιος καί ευτυ
χής, καί δέν δύναται τις νά εΐπτβ δτι τοϋ Τιτάνος εκείνου ό λαός δέν 
έχει ίστορίαν, άφοϋ εχει καί ίστορίαν καί εύδαιμονίαν στερεωτέραν, ά -
γνοτέραν καί άληθεστέραν δόξης ψευδούς. 

Έπ ί τής κορυφής τών βράχων εκείνων τού Τιτ&νος, μή ικανών 
πλέον νά προστατεύσωσι τούς συμπολίτας, έπρεπε νά έγερθή καί ή -
γέρθη ή ιερά Ακρόπολις, περιτειχισμένη καί περιβάλλουσα τό άκήρα-
τον καί όχυρόν άστυ τής Δημοκρατίας τοϋ Άγιου Μαρίνου. "Οτε δέ τά 
τείχη ύψώθησαν, ή Δημοκρατία ήτοιμάσθη νά ύποστή τήν πάλην τήν 
καλύψασαν τήν ενδοξον γήν μέ αιμα καί ερείπια. Ά λ λ ' ή πάλη αύτη 
άπέληξεν έπί τέλους υπέρ τής πνευματικής ανεξαρτησίας τών γεν 
ναίων ανδρών τοϋ Τχτανος. 

Ά λ λ ά τό άσεβες γένος τών Χοενστάουφεν ειχε καλλιεργήσει επιμόνως 
καί κρατερώς, χάριν τών Ίδιων αύτοϋ φιλοδοξών σκοπών, τά μίση καί 
τάς έχθρας τών Γουέλφων καί Γιβελίνων. Κατεσκόπουν καί ένήδρβυον 
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«σεώς σας, πολϊται, και προ πάντων διά τών αρετών υμών, διετηρή-
Βσατε τήν πολύτιμον ταύτην παρακαταθήκην εν μέσω τόσων επανα-
»στάσεων καί ύπερησπίσατε το άσυλον τοϋ Άγιου Μαρίνου έπί ετη. 
«μακρά. 

« Ό Γαλλικός λαός, μετά φώτα ενός δλου αιώνος (έρυθριώμεν έπί 
»τόσον μακρός δουλεία) άπέσεισε τόν·ζυγόν καί είναι ελεύθερος. Πάσα 
»ή Ευρώπη, τυφλωθεϊσα κ α τ ' αυτά τά συμφέροντα αυτής καί τοϋ άν-
»θρωπίνου γένους, ένοΰται έκ νέου καί οπλίζεται κατ 'αύτοϋ . Οί γείτο-
»νές του συνέρχονται πρός διανομήν τής χώρας. Ή δ η τά σύνορα του 
«πανταχόθεν καταπατούνται, τά φρούρια του είναι έίς τού εχθρού τήν 
«διάκρισιν, καί, δ,τι θλιβερώτερον, τμήμα πολύτιμον αύτοϋ τοϋ ιδίου, 
»άνάπτέι τόν έμφύλιον πόλεμον καί πλήσσει διά πληγών, τάς όποιας 
»πάντες θά α'ισθανθώσιν. 

«Έρχομαι έκ μέρους τοϋ στρατηγού Βοναπάρτου, εν ονόματι τής 
«Γαλλικής Δημοκρατίας, νά διαβεβαιώσω τήν άρχαίαν Δημοκρατίαν 
»τοϋ Αγίου Μαρίνου, περί τής ειρήνης καί απαράβατου φιλίας αυτής . . . 
» Ώς πρός έμέ, πολϊται, χαίρω γινόμενος το όργανον αποστολής, ήτις 
«πρέπει νά ήναι άσπαστή εις δύο Δημοκρατίας, καί ήτις μοί παρέχει 
»τήν εύκαιρίαν νά μαρτυρήσω τόν σεβασμόν, τόν όποιον εμπνέετε ε'ις 
»πάντας τούς φίλους τής ελευθερίας » 

« Ή ήμερα τής υμετέρας αποστολής έπί τού Τιτάνος, πολϊτα πρε-
»σβευτά, λέγει ή άντιφώνησις, θέλει καταστή δ ι ' ήμδίς ή ενδοξότατη 
»έποχή έν τω έορτολογίω τής ελευθερίας,/. Ό δέ πολίτης Μόνζ, πρέ-
«σβευτής ένεκα τοϋ διαφέροντος τής μικράς ημών Δημοκρατίας, διέτα-
»ξεν δπως οί πολϊται τοϋ Άγιου Μαρίνου έξαιρεθώσι πάσης εισφοράς 
»καί γένωνται σεβαστοί έν πάση γωνία γής τής Γαλλικής Δημοκρατίας.» 

Ά λ λ ' είναι σχεδόν αδύνατον νά περιλάβϊ) τις έν τή βραχεί©: ταύτη 
άφηγήσει πάντα τά ένδοξα έργα τής Ακροπόλεως τοϋ Άγιου Μαρίνου 
καί πάντας τούς ηρωικούς αγώνας κατά βαρβάρων, κατά ξένων, κ α τ ' 
επαναστατών, καθ ' ιεραρχών καί κατά ποιμένων, μηδέν κοινόν εχόν
των πρός τόν άγαθον Ποιμένα.«Τηρήσωμεν τήν Δημοκρατίαν τοϋ Άγιου 
Μαρίνου ώς πρότυπον», ειπεν ό μέγας Βοναπάρτης. Τόσον μέγας ήτον 
δ θαυμασμός τού εξόχου στρατηλάτου πρός τήν εξοχον Δημοκρατίαν 
ταύτην . 

Ό Ευγένιος Βωαρναί καί μετ ' αυτόν ό Μυρά έπροστάτευσαν έπί-
«ης τήν μικράν Δημοκρατίαν, «Επιθυμώ δέ, έ'λεγε πάντοτε ό μέγας 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ 275 

αυτοκράτωρ τών Γάλλων, νά τηρήτε πλήρη άρμονίαν καί δεσμούς ει
λικρινούς φιλίας μετά τής Δημοκρατίας τού Αγίου Μαρίνου.»-

«Ασπάζομαι τήν έκφρασιν τών ευχών υμών καί αισθημάτων», 
έγραφε καί δ βασιλεύς τής Νεαπόλεως προς τά μέλη τοϋ Μεγάλου 
Συμβουλίου, λέγων «δτι αί εύχαί λαοϋ ελευθέρου οίος δ τοϋ Άγιου Μα-
»ρίνου είναι άείποτε ευπρόσδεκτο:, καθότι είναι ειλικρινείς.» 

Πολλά καί ού σμικρά παραλείποντες, φθάνομεν ε'ις τόν Γαριβάλ-
δην, τόν ήρωα καί ίδρυτήν τής Ιταλικής Ένότητος. Μετά πολιορκίαν 
δύο μηνών, ό Ouditiot κατελάμβανε τήν Ρώμην καί ή είσοδος του εις 
τό α'ιώνιον άστυ είχε συντρίψει τήν 'Ρώμαϊκήν Δημοκρατίαν καί σκορ
πίσει τούς στρατιώτας αυτής. 

Ό Γαριβάλδης, μή θέλων νά παραδοθή, συνέλαβε τό σχέδιον νά 
καταλάβη τήν Βενετίαν, ένθα εισέτι έκυμάτιζεν ή Ιταλική σημαία. 
Άπωθούμενος μακράν τής "Ρώμης διά τοϋ στρατηγού Μόρ^ις, κατα-
δίωκόμενος παρά τών ισπανικών στρατιών καί τοϋ στρατού τοϋ άρχι-
δουκός 'Ερνέστου, δ ριψοκίνδυνος Γαριβάλδης διεξέφυγε τούς μεν καί 
τούς δέ διά πορειών επιτηδείων καί συντόνων. Πολιορκούμενος καθ ' 
έκάστην στενώτερον, δέν έίχεν έτερον άσυλον ειμή τήν Δημοκρατίαν 
τοϋ Άγιου Μαρίνου· άλλ ' οί Αυστριακοί παρεκώλυον τήν ε'ισβολήν ε'ις 
τούς πολίτας τοϋ Άγιου Μαρίνου. Τή 31 Ιουλίου μέ τά λείψανα τοϋ 
στρατού του δ Γαριβάλδης κατέφυγεν εις τήν μονήν τών Φραγκι-
σκανών. Ουδέποτε στρατός ηττημένος παρουσίασε τόσον έλεεινήν κα-
τάστασιν. Έπ ί τής όψεως τών δυστυχών ήτο έζωγραφημένη ή πεϊνα, 
ή δίψα, ό.κάματος καί αί στερήσεις π&σαι. Έπ ί τή συμφορά τών η τ 
τημένων καί άτυχων τούτων ανδρείων στρατιωτών συνετρίβετο πάν 
των ή καρδία. 

Ό Γαριβάλδης τότε άπαλλάξας τούς συνεταίρους του, απηύθυνε 
τήν έξης προσφώνησιν 

«Στρατιώται ! Έφθάσαμεν επί τοϋ καταφυγίου καί οφείλομεν νά 
«τηρήσωμεν άνεπίληπτον διαγωγήν πρός άνδρας γενναίους, παρ' ών 
«α'ιτούμεν τό σέβας, τό δποϊον άξιοι ή δυσμενής ημών τύχη. Άπο σή-
«μερον απολύω ύμδίς, συστρατιώταί μου, πάσης υποχρεώσεως, ά λ λ ' 
«ύπομιμνήσκω ύμϊν δτι αίρετώτερον τό θνήσκειν ή ζήν δούλος Ιν τ ή 
«ξένη» . 

Ή φυγή τού Γαριβάλδη ϊθηκεν αύθις ε'ις κίνδυνον τήν ύπαρξιν τής 
Δημοκρατίας τοϋ Άγιου Μαρίνου καί τών κατοίκων αυτής. Ό στρατη
γός Χάν άνέκραξεν, δτι ειχεν έμπα'ιχθή ύπό τών πολιτών τοϋ Άγίού 
Μαρίνου, οϊτινες είχον διευκολύνει τήν φυγήν τών προγραμμένων, 
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Ή σεπτή δημοκρατική καί ελευθέρα κορυφή τής ιεράς Ιπάλξεως τοΰ 
"Αγίου Μαρίνου περιήλθεν εις άκραν άπορίαν. Οί στρατιώται τής Φλω
ρεντίας καί τοϋ Πάπα εΐχον άρπάσει τον τελευταΐον τού πτωχού άρ-
τον. Πάντες εστεροϋντο τ ώ ν πάντων, ή δέ πείνα κατά το έτος 1591 
έ'μεινεν έν τοις χρονικοΐς φοβερά καί άνεξάλειπτος. 

Bientot le riche meme, apres de vains efforts, 
eprouva la famine au milieu de tresors. 

Ά λ λ ά καί εναντίον πασών τών συμφορών αυτής ή Δημοκρατία τού 
Άγιου Μαρίνου ήτο ή μάλιστα έπίφθονος χώρα τής Ιταλικής Χερσο
νήσου, οί δέ ξένοι μεθ' υπερηφάνειας άπεδέχοντο τόν τίτλον τού πολί
του τού Άγιου Μαρίνου. 

Έπί δλον κατόπιν αιώνα ή Δημοκρατία τού Άγιου Μαρίνου διετέ-
λει εν ε'ιρήνΥ). Ουδείς τών πολυαρίθμων πολεμιστών τών έρημούντων 
τήν Ίταλ ίαν έπειράτο νά θίξη τήν ουδετερότητα τής Δημοκρατίας 
ταύτης. Ένεκα τής μακράς ειρήνης οι κάτοικοι τοϋ "Αγίου Μαρίνου 
άπελάμβανον σχετικώς ευημερίας, άλλά καί έριδες έτάρασσον το 
πνεύμα καί τάς καρδίας αυτών. 

« Ή πρώτη βάσις τής ανθρωπινής ευδαιμονίας, λέγει ό Λεϊβνίτιος, 
«είναι ή αγαθή έκπαίδευσις τής νεότητος». Αληθώς, διά τής επιρ
ροής τής ά λ η θ ο ΰ ς εκπαιδεύσεως ασκείται ή έμπρέπουσα επιρροή έπί 
τοϋ τέκνου καί τοϋ οίκου, τών πρώτων στοιχείων πάσης κοινωνίας, 
καί ένσταλάζονται έν αύτοϊς αί υγιείς κοινωνικά! άρεταί. Τι απαι
τείται κυρίως πρός διάπλασιν έθνους ; Προ πάντων πολϊται άληθεϊς. 
Τά εθνη δέν άνυψοϋνται, δέν μεγαλύνονται, δέν συντηρούνται, δέν 
ανακαινίζονται ειμή δι' ανδρών γενναίων. "Οταν βλέπωμεν τούς λ α 
ούς έκτεθηλυμένους, τό μεγαλεϊον αυτών καταπεπτωκός, τήν έρήμωσιν 
έπιταχυνομένην, τ ί πρέπει ν ' άναμένωμεν ; "Οτι οί πολϊται έκλεί-
πουσι καί δτι συνετρ'ιβη πάς ό εθνικός καί πνευματικός κρίκος ό συνε
χών τούς πολίτας. 

Ό Σισμόνδης αποδίδει τήν κατάστασιν τών Ιταλικών Δημοκρα-
τειών είς τά σφάλματα τά άπό συνήθειας καί έ'ξεως έκ τών μοναχικών 
ταγμάτων απορρέοντα. Χωρίς νά χωρήσωμεν περαιτέρω, οφείλομεν νά 
δμολογήσωμεν, οτι, έάν πρέπη νά κρίνωμεν τό δένδρον άπο τών καρ
πών αύτοϋ, ή διδασκαλία ήτο κα τ ' εκείνην τήν έποχήν ξηρά, κα
θότι τή έ"λειπεν ό ηθικός και πνευματικός χυμός. 

, Διατί τότε ή Ι ταλ ι κή χερσόνησος έφατρίαζε ; Διατί τό δίκαιον 
ήγνοεΐτο ή κακώς ήρμηνεύετο ; Διατί τά πάθη παρώρμουν τους πολι-
τας πρός τό δεσμωτήριον ; Διατί τό πάν ώθει πρός τόν δόλον και τήν 
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έριν ; «Διότι αί υποθέσεις άδικώταται έπετύγχανον διά τού δόλου 
»καί τών τεχνασμάτων, ή διηωνίζοντο διά τής μακροχρονιότητός των . 
»Οί στρεψόδικοι έ'χουσι πάντοτε σαγήνας δολεράς καί τεχνάσματα 
»πολλά. Ήττώμενοι έν τώ δικαστηριω έκζητοϋσιν άσυλον είς έτερον 
»δικαστήριον, καί μή στερούμενον προφάσεων καί δόλων, έκ νέου άρ-
«χίζουν πόλεμον κατά τοϋ δικαίου,, ετι μάλλον άμείλικτον καί επικίν-
»δυνον». Ούτω καί αυτοί οί δικασταί έπελανθάνοντο τών θείων εν
τολών ! 

Εις τά αίτια ταύτα τά έπκρέροντα άφευκτον τήν διάλυσιν, προσε-
τίθεντο, ή ΐδρυσις ευγενείας- ή πολιτική άνηθικότης, ή αριστοκρατική 
εμπάθεια, ή νεότης τών κυβερνώντων, συνελόντι δ ' ειπείν, τό πάν 
συνετέλει εις τήν κατάπτωσιν τοϋ εθνικού πνεύματος. Τό υπέρ τοϋ 
έρωτος τής Πατρίδος πϋρ έπλησίαζε νά σβεσθή, ώς ή προϊστορική λάβα 
τού ορούς τοϋ Τ ί τ α ν ο ς . Τότε κατέστη ε'πάναγκες, δπως δ κίνδυνος έξε-
γείρη τούς πολίτας τοϋ Άγιου-Μαρίνου. Ό Άλβερόνης άνήψε τότε τό 
έναυσμα τής πυράς, ήτις άνεζωπϋρησε τό αίσθημα τής δικαιοσύνης και 
τής ελευθερίας, ένφ συγχρόνως δ Δελφικός έφώνει μεγάλη ττί φων^: 
δτι ή αλαζονεία καί ή χαμέρπεια, δ δόλος καί ή βία, ή άνηθικότης 
καί ή δουλόφρων υποκρισία ε'ισί πάντοτε έτοιμοι νά ύπηρετήσωσι 
πάσαν μαύρην καί δολεράν ψυχήν. 

Ή Γαλλική Αημ,οκρατία έν Ά γ ί ω Μαρίνω. 

Τή 17 Φεβρουαρίου τοϋ 1797 δ Μόνζ, ακολουθούμενος ύπό ϊλης 
στρατιωτών Ουσάρων, άνέβη τόν Τ ι τ ά ν α τοϋ Ά γ . Μαρίνου καί φθά
νει έπί τής πλατείας τού Πιανέλλο ΐ ί , ενώ οί κώδωνες πάντων τών 
ναών ήχουν φαιδρώς καί χαρμοσύνως. Ό Γάλλος πρεσβευτής κληθείς Ιν 
τή α'ιθούση, ένθα ειχε συνέλθει μετά τών Συμβούλων καί τών επιτρό
πων, άπήγγειλε τήν πρώτην και αληθώς έ'ξοχον προσλαλιάν, ην, τ ι -
μώντες τήν μικράν ά λ λ ' όντως έ'νδοξον δημοκρατίαν, χαράσσομεν πρός 
άΐδιον μνήμην τοϋ Τ ι τ ά ν ο ς καί τώ„ν τιτάνων εκείνων τοϋ Άγιου Μα
ρίνου. 

« Η ελευθερία»,φωνεϊ ο Γάλλος πρεσβευτής,«ήτις κατά;τάς λαμπράς 
«ημέρας τών Αθηνών καί Θηβών μετεμόρφωσε τήν "Ελλάδα εις λαόν 
»ήρώων, έπετέλεσε θαυμάσια εν τοις χρόνοις τής Δημοκρατίας εν βρα-
»χειχρόνω, καί άνεκαίνισε καί έλάμπρυνε τήν Φλωρεντίαν. Ή Ιλευ-
»θερία είχεν έξορισθή σχεδόν σύμπασα άπό τής Ευρώπης. Μόνος δ 
ϊβράχος τοϋ Άγιου Μαρίνου ύπήχεν ενθα διά τής σοφίας τής διοική-
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Τής αντιστάσεως ούσης αδυνάτου, οί στρατιώται τοϋ Γαριβάλδη έν 
μέσω δύο πυρών κατέθηκαν τά δπλα. 

"Οτε επήλθε γαλήνη, το Συμβούλιον έκάλεσε τον αρχιδούκα Έρ-
νέστον πρός έπίσκεψιν τού Αγίου Μαρίνου έπί τής κορυφής τού Τιτάνος, 
δ δέ άρχιδούξ ύπεσχέθη δτι ή Αυστρία ήθελεν εξακολουθήσει τήν προς 
τήν Δημοκρατίαν τοϋ Άγιου Μαρίνου φιλίαν. 

Κατά τό 1851 οί Αυστριακοί είσήλασαν μετά πολυαρίθμου στρατού 
τής Δημ-οκρατίας, δπως συλλάβωσι πολιτικούς φυγάδας έπί τού Τ ι τά 
νος ένεκα λόγων πολιτικών. Τότε ή αυλή τής 'Ρώμης καί ό μέγας 
Δούξ τής Τοσκάνης έζήτησαν νά καταλάβωσι διά τών δπλων τον "Α-
γιον Μαρϊνον, ά λλ ' ή Γαλλική Κυβέρνησις πάραυτα άντέστη. 

Ό Λουδοβίκος Βοναπάρτης θαυμαστής ένθους τών ιδεών καί τών 
έργων τοϋ θείου τόυ Ναπολέοντος Α' ειχεν ακραιφνή στοργήν πρός 
τήν Δημοκρατίαν τοϋ Άγιου Μαρίνου. Ό Ναπολέων Γ' μετά τον πό-
λεμον τοϋ 1859 επίσης δέν ήτο δυσμενής ώς πρός τήν ίεράν Δημοκρα
τίαν ταύτην. Ά λ λ ' ούδ' ό Βίκτωρ Εμμανουήλ ειχέ ποτε διανοηθή 
να συγχώνευση έν τώ Ίταλικω Βασιλείω. τήν μικράν ά λ λ ' έλευθέραν 
Δημοκρατίαν τοϋ Άγιου Μαρίνου. 

Κατά τό 1864 ή Δημοκρατία επιθυμούσα νά παράσχη μείζονα άπό-
δειξιν τής αυτονομίας τοϋ Άγιου Μαρίνου, έτύπωσεν.ϊδια γραμματό-
σημ.α καί νομίσματα πρός άπόδειξίν, δτι πάντες σέβονται τήν άρ-
χαίαν Δημοκρατίαν τού Άγιου Μαρίνου. 

"Οτε δ βασιλεύς Βίκτωρ Εμμανουήλ μετέβη εις Βολωνίαν τή 10 
Νοεμβρίου 1865 κατά τά εγκαίνια τοϋ σιδηροδρόμου Άγκώνος, ή 
Δημοκρατία τοϋ Αγίου Μαρίνου πρός αυτόν επεμψεν έπιτροπήν, ήτις 
έγένετο αποδεκτή φιλοφρονέστατα. Κατά τό μέγα γεύμα τό προσενε-
χθέν παρά τού Βασιλέως τής Ι ταλ ίας , ή επιτροπή έλαβε θέσιν δεξιό? 
τοϋ Βασιλέως. 

Κατά τό αυτό Ιτος, οτε έωρτάζετο ή εκτη έκατονταετηρίς τοϋ 
Δάντου, τό μέγα Συμβούλιον τοϋ Αγίου Μαρίνου έκοψε νομισματό-
σημο'ν πρός άνάμνησιν καί πρός τιμήν τοϋ εξόχου ποιητού. 

Καί έ'τεραι έπιτροπεϊαι πολλάκις ευμενώς έγένοντο δεκταί υπέρ τοϋ 
μικρού μεν άλλ ' αληθούς Τιτανος, τού Αγίου Μαρίνου. 

Οί άριστοι τών μεγάλων ανδρών τής Δημοκρατίας υπήρξαν τρεις, 
6 Δελφικός συγγράψας τά ς ίστορικάς αναμνήσε ι ς τ η ς Δημο
κρατ ίας τ ο ν Ά γ ι ο υ Μαρίνου, ό Βοργέζης, ό ιστορικός ό συγγρά-
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ψας τ ή ν ίστορίαν τ ο ϋ Ι ο υ λ ί ο υ Καίσαρος, χάριν τοϋ οποίου δ 
Ναπολέων Γ' διεταξεν δπως τά έ'ργα του τυπωθώσι δαπάναις τοϋ 
Γαλλικού κράτους καί δ Cibrario συγγραφεύς έξοχος συγγράψας τάς 
ιστορίας τής Μοναρχίας, τής Σαβοίας, Γενούης κ ^ π . 

Έπ ί τής πλατείας τοϋ Πιανέλλου έχει στηθή πάλλευκος άνδριάς 
τής Δημοκρατίας, περί ού γράφει δ έξοχος συγγραφεύς τού Άγιου Μα
ρίνου, δ Henri Hauttccer, δτι έχει λ α κ ε δ α ι μ ο ν ι κ ή ν α π λ ό τ η τ α . 
Παρά τό άνάκτορον τοϋ ανωτάτου Συμβουλίου ύπάρχουσι τά γραφεία 
τής Διοικήσεως, τά Δικαστήρια, αί σχολαί, τά άρχεϊα, τό μέγα ώρο-
λόγιον, δ αρχαίος χάλκινος άνδριάς τοϋ Άγιου Μαρίνου κλπ . Τά τείχη 
τού Τ ι τ α ν ο ς είναι κεκαλυμμ,ένα έξ επιγραφών καί ίκ προτομών, αγαλ
μάτων, οία τά τού Κλήμεντος, τού Γαριβάλδη, τού Βίκτωρος Ε μ 
μανουήλ κλπ . Τό άνάκτορον κατεσκευάσθη έκ μαρμάρου τοϋ Τ ι τα νο ς , 
ύπάρχουσι δ ' έν αύτώ συλλογαί ποικίλαι τέχνης. Επίσης έκ μαρ
μάρου ώκοδομήθη καί-δ ναός τοϋ Άγιου Μαρίνου. 

Ή Δημοκρατία τού Αγίου Μαρίνου εχει λύκειον, νοσοκομεΐον, δύο 
αίθουσας άσυλων, τεσσάρας μονάς καί τήν πλουσιωτάτην πασών, τών 
αδελφών Clarisses, καί τό μνημεϊον τό έγερθέ; ε'ις μνήμην α'ιωνίαν 
τοϋ Γαριβάλδη κατά τό 1882. 

Έν τή πόλει υπάρχει νάμα άφθονον, άπό γρανίτου έκρέον, ένθα αί 
νεανίδες άντλοϋσι τό ύδωρ καί άναβαίνουσι λιγυραί καί χαριτωμέναι, 
φέρουσαι έπί τής κεφαλής αυτών πλήρη τά αρχαία, ώραϊα αγγεία, τά 
κατασκευαζόμενα εις Σερραβάλλε τοϋ Άγιου Μαρίνου. 

Εξάγονται τά μάρμαρα τού Ά γ . Μαρίνου άφθονα άπό τού Τιτανος 
πρός ο'ικοδομάς καί έ'ργα διάφορα. Έπί τοϋ ΤιτιΖνος ευρίσκεται ωσαύ
τως έν αφθονία θείον εις Φαετάνο. Τό έδαφος περιέχει επίσης μαγγανέ-
ζιον, άλάβαστρον καί φλέβας σιδήρου καί γαιανθράκων, μή εκμεταλ
λευομένων . 

Ώς καί έν πάσαις ταϊς όρειναΐς χώραις, ούτω καί έν Άγ ίω Μαρίνω, 
τό έδαφος δένεΐναι πολύ γόνιμον, ά λ λ ' οί κάτοικοι είναι φιλοπονώτα-
τοι. Τά κυριώτερα προϊόντα είναι δ ερυθρός οίνος, έξοχου ποιότητος, οί 
δημητριακοί καρποί καί κυρίως δ σίτος, τό σήσαμον, οί καρποί, τά 
βομβύκια τής μετάξης, έ'λαιον κλπ.. Τά όρνιθοκομεϊα περιέχουν πάντα 
τά πτηνά τού Άγιου Μαρίνου πλην τής χηνός. 

Ή χώρα τού Άγιου Μαρίνου βρίθει κυνηγών, οιτινες φονεύουσιν 
άπειρους νήσσας άγριας, σκολόπακας (μπεκάτσας), πέρδικας, δρτυγας 
κλπ . Πάντα τά μεγάλα ζώα, βόες, χοίροι, πρόβατα κλπ . ύπάρχουσιν 
|ν αφθονία καί εύθηνία, επίσης καί τά προϊόντα τ « ν βο?ίων δερμάτων, 
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ι ώ ν αλιπάστων κρεάτων κλπ . άλλά δέν ύπάρχουσιν έπί τοϋ "Αγίου 
Μαρίνου παντάπασι σιδηρόδρομοι, ο'ίτινες δυστυχώς καί παρ' ήμϊν τ α 
χέως, φαίνεται, έκλείπουσι. Καί έάν τι μόριον έλληνικοϋ σιδηροδρό
μου ύπολειφθή, θά ύπολειφθή ΐσως το πάντων άτυχέστατον,ή ονομαστή 
σ ή ρ α γ ξ , περί τής οποίας πάντες δυνάμεθα νά είπωμεν, κατά 'Αλι-
γιέρην 

Guarda e passa 
Ίδέ ΚΟΛ πάρελθε. 

Περί τοϋ κλίματος τού "Αγίου Μαρίνου ό κ . Παύλος Δεμερή αποφαί
νεται δτι είναι δυσμενές κατά τών εχόντων ασθενές τό στήθος έπί εξ 
μήνας άπό τοϋ Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους Φεβρουαρίου, ά λ λ ' δ Κλα-
ραμόντη βέβαιοι δτι ή θαλάσσια αύρα, και κατά τον χειμώνα πραΰνει 
τήν δριμύτητα τοϋ ψύχους καί δέν είναι επιβλαβής είς τήν ύγείαν, έν-

ικαί δέ νόσοι δέν ύπάρχουσιν. Όλίγη χιών καταπίπτει , το δέ 
θερμόμετρον σπανίως κατέρχεται κάτω τών 3°, έν ώρο>ι δέ χειμώνος 
πνέουσι συνηθέστερον δ βόρειος καί δ νοτιανατολικός άνεμος. 

Οί κάτοικοι τής Δημοκρατίας τού "Αγ. Μαρίνου δέν ύπερβαίνουσι 
τ ά ς 8 , 5 0 0 . Οί κάτοικοι τών "Ρωμαϊκών επαρχιών, είπε σοφός τις, είναι 
οί δραστηριώτεροι τής χερσονήσου. "Εχουσι πάθη σφοδρά, δ ι ' δ γεν
νώνται έκ τών κρατερών τούτων ανδρών, ή έγκληματίαι ή ήρωες. 
Κατά πασαν δ ' έποχήν κινδύνων καί αγώνων δ βράχος τοϋ "Αγίου 
Μαρίνου έχρησίμευσεν ώς ιερόν άσυλον είς τούς προγεγραμμένους 
καί καταδιωκομένους. Καταφρονούντες τόν πλούτον, τόν μηδεμίαν πα 
ρέχοντα αύτοϊς αληθή εύδαιμονίαν, οί πολϊται τού "Αγίου Μαρίνου προ 
πάντων το καθήκον καί μόνον το καθήκον αυτών πράττουσιν. 

Ό πληθυσμός τών κατοίκων τού μακαρίου "Αγίου Μαρίνου συμπο-
σούται εις 7,080, έξ ων γυναίκες (γυναίκες, όχι γύναια) 3463, άν 
δρες δέ 3,617. -

Ή Ι£υ@έρνηβις τοϋ Ά γ έ ο υ Μαρίνου. 

Ή νομοθετική άρχή τής δεδοξασμένης Δημοκρατίας τοϋ "Αγίου Μα
ρίνου αποτελείται έκ Συμβουλίου Ανωτάτου, έκ μελών έξήκοντα απαρ
τιζόμενου καί έχοντος έκαστου ήλικίαν τουλάχιστον εικοσιπέντε ετών. 
Περιλαμβάνει δέ είκοσι ευγενείς, ε'ίκοσιν αστούς καί ε'ύοσιν άγρότας 
ίδιοκτήτας. Οί Σύμβουλοι ούτοι εκλέγονται διά βίου καί κατέχουν τήν 
αρχήν μέχρις ού άνακληθώσιν ένεκα βαρέος αδικήματος. Ό τίτλος δέν 
είναι κληρονομικός. "Οταν μέλος τι τοϋ Συμβουλίου άποβιώση, οί ύπο-
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λειπόμενοι πεντήκοντα εννέα έκλέγουσι τόν διάδοχόν του, τηροϋντες 
σταθερώς τήν ύπάρχουσαν έν ταΐς τρισί κατηγορίαις άν,αλογίαν. Τό 
άνώτατον Συμβούλιον αποφασίζει περί πασών τών διοικητικών, πο
λιτικών καί έτερων επίσης σπουδαιότατων υποθέσεων. Ό διορισμός 
τών άρχων και τών δημοσίων λειτουργών, ή ψήφος καί ή μεταρόύθμι-
σις τών νόμων, τό δικαίωμα,ζωής καί θανάτου έπί τών πολιτών, το 
δικαίωμα άμνηστείας καί χάριτος, τό δικαίωμα τοϋ χορηγεΐν τίτλους 
εις ευγενείς, πατρικίους καί πολίτας, είσίν αί κυριώτεραι έξουσίαι τοϋ 
νομοθετικού τούτου σώματος. 

Πάλαι ποτέ έπεβάλλετο πρόστιμον είς πάντα , δστις δέν προσήρχετο 
εις τήν Συνέλευσιν, ά λλ ' οί πολϊται τοϋ "Αγίου Μαρίνου δέν άμελοϋσι 
τά πρός έκπλήρωσιν τών καθηκόντων των καί σπανιώτατα ευρίσκον
ται είς τήν ανάγκην οί επίτροποι νά προσ-, ρέξωσιν εις τήν ποινήν ταύ-
την, άλλως τε έλαφράν. 

Ή ένάσκησις τής εντολής τοϋ Συμβούλου είναι άμισθος. Τό άνώτα
τον Συμβούλιονέκλέγει τό μικρόν Συμβούλιον τών Δώδεκα, τών οποίων 
τά δύο τρίτα άνανεοϋνται κα τ ' ί'τος. Όκτώ Σύμβουλοι πρέπει νά 
λαμβάνωνται έκ τών κατοίκων τοϋ Άστεος καί τέσσαρες έκτων αγρο
τικών διαμερισμάτων. Τό μικρόν τούτο Συμβούλιον χρησιμεύει ώς οιονεί 
διάμεσον με,ταξύ τής νομοθετικής καί εκτελεστικής εξουσίας. Επιτρο
πεία δέ διοικητική, συμβουλευτική καί δικαστική δικάζει, αί αποφάσεις 
τής δποίας είναι ανέκκλητοι. Τό Συμβούλιον τών Δώδεκα παρίσταται 
έν πάσι τοις συμβολαίοις διά τε τάς χήρας καί τά ανήλικα ορφανά. 
Ουδεμία χρηματική αμοιβή απονέμεται κατά τάς λειτουργίας ταύτας . 

Τά άνώτατον Συμβούλιον εκλέγει προσέτι έτερα νέα μέλη δπως άπο-
τελέσωσι τήν 'Επιτροπήν, ήτις ασχολείται ειδικώς ε'ις τά ,τής διοική
σεως έπί τών Οικονομικών. 

Τρεις στρατιωτικοί επίτροποι έ'χουσιν εκτελεστ ική ν έζονοίαν. Είς 
έξ αυτών ανήκει εις τήν τάξιν τών ευγενών, δ έτερος είς τήν τών 
αστών καί ό τρίτος εις τήν τών χωρικών. Εκλέγονται δέ ύπό τού 
ανωτάτου Συμβουλίου επί εξ μήνας μόνον. Οί έκλεχθέντες ελέγχουσι 
τούς λογαριασμούς καί τήν διοίκησιν τών προκατόχων έπί δεκαπέντε 
ημέρας. 

Επισημότατη γίνεται ή έγκαθίδρυσις τών νέων άρχων μετά μεγά
λης πομπής καί μετά μουσικών, μεταβαίνουσι δέ πάντες μετά τής 
σημαίας εις τά ανάκτορα. Μετά βραχεϊαν λαμπράν προσλαλιάν λ α -
τινιστί τών δύο παραιτηθέντων τής αρχής, ευλογούν οί ίεράρχαι τό 
Συμβούλιον καί τούς πολίτας τοϋ "Αγ. Μαρίνου καί παραλαμβάνοντας 
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παρά τών προκατόχων τήν σημαίαν, . τάς σφραγίδας τής Δημο
κρατίας καί τάς κλείδας τοϋ Άστεος όμνύουσιν οί έν άρχή έπί τοϋ 
ίεροϋ Ευαγγελίου. 

Οί στρατιωτικοί επίτροποι πρέπει νά είναι ηλικίας τουλάχιστον 25 
ετών, ούτοι δ ' εξερχόμενοι δέν εκλέγονται προ τής παρελεύσεως τριών 
ετών. Έκαστος αυτών κατά τήν ενάσκησιν τών λειτουργιών αυτών 
λαμβάνει ώς άποζημίωσιν εκατόν καί πεντήκοντα φράγκα. Ουδείς 
ποτε τών εκλεκτών τούτων κατεχράσθη τήν άπονεμηθεΐσαν αύτώ έξου-
σίαν, ούτε έζήτησε νά παρατείνη αυτήν καταφρονών τόν νόμον. 

Ή Δημοκρατία εχει προσέτι δύο γραμματείς, τόν μέν έπί τών 
Εσωτερικών, τόν δέ έπί τών Εξωτερικών καί τών Οικονομικών. 

Ή Δικαιοσύνη απονέμεται παρά τριών δικαστών, διδακτόρων, ξέ
νων έν τή χώρα, εκλεγομένων έπί τρία ετη. Judex est sempe? ex-
terus et legum doctor. Έχει δέ ή Δημοκρατία τοϋ Άγιου Μαρίνου 
κώδικας περί πάντων τών νόμων, έ'τι δέ καί περί τύπου. 

Ό Βράχος (la Rocca) χρησιμεύει καί ώς-είρκτή. Οι καταδικα-
ζόμενοι εις ποινάς υπερβαίνουσας φυλάκισιν εξ μηνών, στέλλονται εις 
ειρκτάς ίταλικάς, δυνάμει συμβάσεως μεταξύ τών δύο χωρών, ή δέ 
Δημοκρατία τού Άγιου Μαρίνου άποτίει κατά τήν σύμβασιν άνάλο-
γον ποσόν τή Ιταλ ική Κυβερνήσει. 

Λημ,οαέα, Έκπα.£δευσος καί διάφορα ιδρύματα. 

Εις έκάστην τών έπτά ενοριών τής Δημοκρατίας υπάρχουν σχολεία, 
εν ή πλείονα, επίσης λύκειον πλήρες καί έν αυτή τή Ίταλίο; διάση-
μον. Διδάσκονται δέ οί μαθηταί φιλοσοφίαν,' φιλολογίαν, μαθηματικά, 
χημείαν καί τό άστικόν, τό ποινικόν καί τό έμπορικόν δίκαιον, άλλά 
δέν υπάρχει, κυρίως ειπείν, Πανεπιστήμιον. Βιβλιοθήκαι δέ ύπάρχουσι 
σπουδαϊαι, περιέχουσαι δέκα χιλιάδας τόμων εκλεκτών. Ό δέ βι-
βλιοφύλαξ—ίσως φανή άπίστευτον—είναι συγχρόνως καί διευθυντής 
τών αρχείων τής Δημοκρατίας. Εφημερίδες δέν εκδίδονται νϋν, ώς 
άλλοτε, έν τή Δημοκρατία τοϋ Άγιου Μαρίνου ώς περιτταί, τών ι τα
λικών άφθόνως πλημμυρουσών καί έν τώ Ά γ ί ω Μαρίνω. 

Ή Δημοκρατία τού Άγιου Μαρίνου μισθοδοτεί τεσσάρας ιατρούς καί 
χειρουργούς κα·, τεσσάρας φαρμακοποιούς, 6πως άνευ μισθού νοσηλεύωσΐ 
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ιούς άσθενοϋντας πολίτας κατά πδίσαν στιγμήν. Κατά τό 246 άρ
θρον τού ποινικού Κωδικός τιμωρείται διά χρηματικής ποινής 50 
μέχρι 200 φράγκων ό ιατρός ή ό χειρούργος, δστις ήθελεν άποποι-
ηθή νά προσέλθη καλούμενος πρός άσθενούντας, τό δέ άρθρον 341 τοϋ 
ίδιου κωδικός τιμωρεί διά προστίμου 50 έως 100 φράγκων καί εις 
κάθειρξιν τριών έ'ως έξ μηνών τόν φαρμακοποιόν τον πωλοϋντα από
κρυφα φαρμακεύματα, ή χορηγοΰντα έ'τερα τών αιτουμένων φαρμάκων, 
ή παρασκευαζόμενα εις δόσεις άλλοίας τών διατασσομένων. Τά φάρ
μακα πωλούνται κατά τήν παρά τής Δημοκρατίας όριζομένην δ ιατ ί -
μησιν. Δύο άγορανόμοι, επί τούτω εκλεγόμενοι τή 1̂  Απριλίου έκαστου 
έτους, εχουσι τό' καθήκον νά έπιβλέπωσιν επί τής καλής ποιότητος τών 
εδωδίμων, τιμωρούμενοι αυστηρώς διά ποινών καί προστίμων, έάν άμε-
λήσωσιν. 

Ό Χ τ ρ α τ ό ς 

Ή Δημοκρατία τοϋ Ά γ . Μαρίνου, εντός τοϋ βασιλείου τής Ι τ α 
λίας ούσα, δέν εχει πλέον ανάγκην ν ' άγωνίζηται διά τών δπλων πρός 
ύπεράσπισιν τών αρχαίων αυτής ελευθεριών. Συνθήκαι επίσημοι ανε
γνώρισαν τήν άνεξαρτησίαν αυτής. Έν τούτοις ή Δημοκρατία τοϋ Αγίου 
Μαρίνου διετήρησε τόν μικρόν της στρατόν. Συγκείμενος ούτος έκ πάν
των τών πολιτών τών δυναμένων νά ύπηρετήσωσιν άπό τοϋ 18 μέχρι 
τού-50 έτους, διαμερίζεται εις 9 λόχους πεζών. Έξαιροΰνται δ ' αυ
τοδικαίως τής στρατιωτικής υπηρεσίας οί δημόσιοι λειτουργοί, οί κα -
θηγηταί, οί κληρικοί καί οί σπουδασταί. 

Ή έν ενεργεία στρατιωτική υπηρεσία είναι εξαετής. Τά δπλα καί 
ή υπηρεσία βαρύνουσι τήν Δημοκρατίαν. Οί επίτροποι έ'χουσι φρουράν 
ευγενείας, ήτις έχει διοικητήν, αξιωματικούς καί 24 στρατιώτας Ή 
Ακρόπολις είναι έμπεπιστευμέη εις τήν φρούρησιν φρουράρχου επιτίμου, 
αξιωματικού καί 40 ανδρών, οΐτινες είναι οί μόνοι έν ενεργείς. 

'Τπάρχει προσέτι έν Άγ ίω Μαρίνω στρατιωτική μ,ουσική έκ 36 αν
δρών, διευθυνομένη έξ αρχιμουσικού καί πληρωνομενη ύπό τής Πολι
τείας. Πρό τίνων ετών έν ταϊς Έκθέσεσι τών Ηλυσίων Πεδίων κατέ-
θελξαν οί μουσικοί ούτοι τούς Παρισινούς, οί'τινες ένθέρμως τούς ύπεδέ-
χθησαν. 

Ο ρ yjo κ ε £ α 
Πλήρης θρησκευτική ελευθερία υπάρχει έν Ά γ ί ω Μαρίνω. Ά λ λ ' 

είναι πάντες οί πολϊται. τοϋ Τιτάνος δόγματος καθολικού, πάντες ομό
θρησκοι, φιλόθρησκοι καί ανεξίθρησκοι, διατελούντες πάντοτε έν ειρήνη 



282 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 

και αγάπη καί πρός αλλήλους καί πρός τούς αλλοδαπούς, μή άναμι-
γνυόμενοι είς αλλότρια δόγματα, άλλ' εργαζόμενοι προς άνάπτυξιν τών 
ειρηνικών αυτών θείων έργων. 

Τ ά Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά 

Ή οικονομική διοίκησις είναι διαπεπιστευμένη εις γενικον Ταμίαν 
καί Θησαυροφύλακα, όστις λαμβάνει τούς φόρους δις κ α τ ' ετος καί 
καθ' ημέρας τεταγμένας χρέη δημόσια δέν ύπάρχουσιν. Οί φόροι είναι 
σχεδόν μηδαμινοί, οί δ' έμμεσοι φόροι είναι ασήμαντοι έπί τού άρτου, 
τού κρέατος, τών ιχθύων, τού άλατος, τού καπνού, τής θήρας, τής 
πυρίτιδος καί τών γραμματοσήμων. 

Κατά τό 4881, ή Δημοκρατία τού Αγίου Μαρίνου εισέ
πραξε φράγ. 111.12.50 

Κατά δέ τό 1888 » 1 3 9 . 0 3 5 . -

ήτοι έπί πλέον φρ. . . 18.913.50 

Κατά δέ τό Ήμερολόγιον τού Gotha, ό μέσος 
ορός τών εισπράξεων τής Δημοκρατίας άπό τοϋ 
1887 μέχρι τού 1893 άνήλθεν είς φράγ. 227,269 
αί δαπάναι δέ άνήλθον είς φράγ. 226,236 
ώστε ή Δημοκρατία εκείνη ειχε καί περίσσευμα έκ φρ. 1.033 — 

Κατά τό έτος 1879 κερδοσκόποι τινές ξένοι άφίκοντο έπί τών ιερών 
βράχων τής Ακροπόλεως τοϋ Άγιου Μαρίνου καί 'ίδρυσαν είς τό 
Borgo Maggiore λέσχην παιγνίων κ α τ ' άπομίμησιν τοϋ Monaco, 
ενθα μόνον φαύλοι καί διεφθαρμένοι συχνάζουσι. Παραχρήμα ή Δικαιο
σύνη τού Αγίου Μαρίνου διέταξε νά κλεισθή ή λέσχη τών παιγνίων. 
Οί τραπεζϊται άπετάθησαν τότε πρός τό άνώτατον Συμβούλιον τής 
ίερ&ς Δημοκρατίας, υποσχόμενοι ν ' άναλάβωσιν αυτοί πάσας τάς υπο
χρεώσεις—τό budget τής Δημοκρατίας— ,καί συστήσωσι πλείστα ιδρύ
ματα ευεργετικά καί νά εκτελέσωσι μεγάλα έργα δημοσίας χρησιμό-
τητος, οδούς, σιδηροδρόμους κλπ . Ή προσφορά προσεμειδία πρός τινα 
τών μελών τής Δημοκρατίας, άλλά τότε οί άρχοντες καί επίτροποι 
τής Δημοκρατίας απηύθυναν πρός τόν λαόν τήν έπομένην μεγάλης ση
μασίας προκήρυξιν πρός πάντας τούς λαούς: 

«Πολϊται, 
«Δέν είναι ή ευημερία ή υλική ή τηρούσα τήν άγαθήν φήμην τών 
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«ελευθέρων πολιτειών άλλ ' είναι αί μεγάλαι άρεταί τών υπερήφανων 
»καί ειλικρινών δημοκρατικών, είναι ή αύταπάρνησις ή γινώσκουσα 
»άπό τής πενιχράς αιθάλης νά ύψοϋται έν πλούτω, ευτυχία καί εύμαρίία, 
«είναι τό θάρρος, τό όποιον δέν φοβείται δπως δράμη κατά τού κινδύνου, 
«είναι ή μεγαλοψυχία τού πολίτου, ήτις μόνη γνωρίζει νά περιφρονή 
«πάν ό,τι ήθελε διαφθείρει τόν λαόν καί συντρίψει αυτόν, καίτοι ζώντα 
»καί ύγιώς έχοντα. Προσοχή κατ ' εκε ίνων , οϊτινες δέν ίχουσιν όμοιας 
«πρός ήμοίς γνώμας. Ή Κυβέρνησις είναι μέ σ&ς και σεϊς οφείλετε 
»επίσης νά είσθε μετά τής Δημοκρατίας καί δ ι ' αυτήν, εάν θέλετε νά 
«ζώμεν έν όμονοίο; καί νά μεταβιβάζωμεν εις τά τέκνα ημών τήν κλη-
»ρονομίαν τής ελευθερίας εν πάση τή άγιότητι και άγνότητι αυτής ! » 

Επειδή οί πλείστοι τών συμβούλων εδόξαζον δτι έπρεπε ν ' ά«οποιη-
θώσι τά κερδοσκοπικά παίγν ια , οί τραπεζϊται απηύθυναν ιδιαιτέρως 
προς έ'να έ'καστον τών μελών τοϋ Συμβουλίου τών Δώδεκα καί έζήτουν 
νά επιτύχωσι τήν ύποστήριξίν των διά ποσών χρηματικών, ή ικα
νών πλεονεκτημάτων. Ή άπάντησις τών Δώδεκα δέν ήτον αμφίρρο
πης. Προσταγή αμέσως ε'στάλη Ί'να ριφθώσιν εις τάς φύλακας πάντες 
οί πράκτορες τής διαφθοράς καί νά καταδιωχθώσι ποινικώς. Ά λ λ ' ή 
Ι ταλ ική Κυβέρνησις συνεβούλευσε τούς Τιτάνας πολίτας νά μή κατα-
διώξωσι τούς ενόχους, άλλά νά τούς έκδιώξωσιν αμέσως, δπερ κα ί 
πάραυτα έγένετο. 

Ι δ ο ύ ή αρετή χ^ς δημοκρατ ίας 
τών Τιτάνων 

Δεκαπέντε δλους αιώνας ή μικρά Δημοκρατία τοϋ Αγίου Μαρίνου 
έδρεψε δάφνας άπό πάσης γής ελευθέρας. Ή ιστορία τοϋ Άγιου Μα
ρίνου, ην έν συνόψει παρουσιάσαμεν ύμϊν έξ αυθεντικών πηγών άρυσθέν-
τες καί παρ' ιστορικών διασήμων, οίοι κυρίως οί σογγραφεΐς Henri 
HauttCoeur, DelflCO κλπ. άπέδειξεν δτι οί αληθείς λαοί τής ελευ
θερίας μόνοι έ'χουσι γενναϊον τό φρόνημα, τήν δέ καρδίαν ευθείαν. 

Πλειστάκις ήπειλήθη αυτή ή ΰπαρξις τής Δημοκρατίας τού Άγιου 
Μαρίνου, ά λ λ ' άντέστη μέ ύψηλόν τό μέτωπον καί Ίσχυρόν τόν βρα
χίονα, ενώ αί όχλοκρατικαί καί ψευδοφιλελεύθεροι Δημοκρατίαι άλ
λων χωρών, καίτοι ΰπερτερούσαι κατά πλούτον καί αγαθά, κατέρ
ρευσαν, τινές μετά πάταγου καί θορύβου, έ'τεραι άνευ θορύβου και 
άνευ πάταγου, άλλά πάσαι έν ατιμία. 

Φιλοποίμην Παρασκευαεδης. 



Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΙΚΟΥ. 

(Έκ τών τοϋ Uhland). 

Στ* άργαστηριοϋ του ανάμεσα τ* ατ ίμητα ζςφε ίρ ια 
Ό χρυσικός τ ή ν κόρη του περήφανα κ υ τ τ ά ζ ε ν 
«Λενκό, τ ή ς λέει, τά μάτ ια μου είδον πετράδια μι ίρια, 
«Μά ένα μ' έσέ στην ώμορφιά δέν είδα νά τα ιρ ιάζη .» 

Ι π π ό τ η ς πλούσ ιος , ξακουστός εις τ 1 αργαστήρι φθάνει· 
— «Καλή σου μέρα, ώμορφονιά, χρυσοπελεκητή μου· 

«Σπάνιο, πολύτ ιμο, χρυσό θέλω άπό σε στεφάν ι 
«Γιά τ ή ν καλήν α γ ά π η μου κ ι ' άρ^αβωνιαστ ική μου.» 

Σάν τό στεφάνι έτέλειο>σε κ' έλαμνε στολισμένο 
"Από χρυσάφ ι λαγαρό, πετράδια 'σάν αστέρια, 
Μ'ενα πικρό-χαμόγελο-και παραπονεμένο 
Είπε ή Λεν ιώ κρατώντας το είς τά λευκά τ η ς χέρια : 

«Ευτυχ ισμέν ' ή κορασιά ή τόσο α γ α π η μ έ ν η , 
«Ποΰ τέτοιο ατ ίμητο, λαμπρό στεφάν ι θέ νά βάλη· 
«Μά περισσότερο ά π ' α υ τ ή θάμουνα ευ τυχ ισμένη 
«Τριανταφυλλέν ιο άν μώβανε ό ιππότης στο κεφάλι.» 

Δέν πέρασε πολύς καιρός, ξανάρχεται ό ιππότης 
Κα ί τό στεφάν ι έδώ κ' εκεί προσεχτικά ξετάζει. 
«Τώρα, καλέ μου χρυσικέ, γ ι ά τό κρινόχερό της 
«Θέλω αρραβώνα π ' ά λ λ η μ ιά στόν κόσμο νά μ ή μοιάζη. 

Τό δαχτυλ ίδ ι τό χρυσό και διαμαντοδεμένο 
Σάν τέλειωσε, ποΰ ά π ' ώμορφιά άλλο δέν είχε τα ίρ ι , 
Μ' ένα πικρό χαμόγελο και παραπονεμένο 
Είπε ή Λεν ιώ καί τώβαλε είς τό λευκό τ η ς χέρι : 

«Ευτυχ ισμέν ' ή κορασιά ή τόσο α γ α π η μ έ ν η , 
α Όπου τό δαχτυλίδ ι αυτό στό χέρι τ η ς θά βάλη· 
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«Μά περισσότερο ά π ' α υ τ ή θάμουνα ευτυχ ισμένη , 
«"Δν λ ί γ α ό ιππότης μώδινε μ α λ λ ι ά του. άπ'τό κεφάλι , 

Δέν πέρασε π ο λ ύ ς καιρός κι' ό Ιππότης πάλι οπίσω 
Ε{ς τ' αργαστήρ ι έρχεται νά ίδη τό δαχτυλ ίδ ι . 

— «Κ ι ' αυτό , καλέ μου χρυσικέ, θά σοΰ τ ' ομολογήσω, 
«Θανάι τό πειό λαμπρότερο τ ή ς ν ΰ φ η ς μ ο υ στολίδι .» 

«Μά τά στολίδ ια πώκαμε τό ξακουστό σου χέρι 
«Νά ιδώ άν τα ιρ ιάζουν ήθελα σέ πρόσωπο κανένα. 

— « Έ λ α , Λεν ιώ μου , βάλε τα γ ι ά τό γλυκό μ ο υ ταίρι , 
«Πούναι καλόκαρδη ι{;υχή κ ι ' ώμορφη σάν εσένα.» 

Τή μέρα έκε ίν ' ή τ α ν γ ιορτή κα\ ή Λεν ιώ φοροΰσε 
Τήν πειό λ α μ π ρ ή τ η ς φορεσιά στό λ ιγερό κορμί της , 
Γ ιατ ί σ υχνά στήν εκκλησιά ν ά π η α ί ν η συνηθοϋσε 
Κ' εμπρός είς τά 'κονίσματα ν ά λέη τ ή ν προσευχή της . 

Είς τόν Ιππότη κόκκινη εμπρός δε ιλή πλησ ιάζε ι 
Κ' εκείνος μέ τά ευγεν ικά κ ι νήματα ποΰ ξέρει, 
Τό δαχτυλ ίδ ι τό χρυσό στό δάχτυλο τής βάζει 
Κα ι τό στεφάν ι τ ή ς φορεϊ κρατώντας τ η ν άπ ' τό χέρι. 

« Α γ α π η μ έ ν η μ ο υ Λεν ιώ, τέλε ιωσαν τά πα ιγν ίδ ια· 
« Έ σ ΰ σ α ι 'κείνη πώκρυβα γ ι ' άρ'ραβωνιαστική μου , 
«"Ολα γ ιά σένα φκ ιάστηκαν τ' α τ ίμητα στολίδια, 
«Πανε τά μάγ ια , τώρα πε ιά γ ιά πάντα ε ίσαι δ ική μου.» 

«Είς τά δ ιαμάντ ια ανάμεσα ή μάννα σου άν σ' έγέννα 
«Καί στά χρυσάφ ια άν ξ ή λ ω σ ε τ ' αγγελ ικό κορμί σου , 
« Ή τ α ν καλό προμήνυμα π ώ ς θά ένωθης μ' έμενα, 
«Και δόξαις μεγαλε ίτερες πρόσμεναν τ ή ζωή σου.» 

Έν Ζακύνθω 

Α . Ήλ&αχόηοολος 



ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ 
(άπΌ ανέκδοτη συλλογή). 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ 

Ο 
Νά ήταν 6 Χάρος βασιλιάς, 
Νά ήταν ό Χάρος ρήγας, 
Νά τάθελε τά χρήματα, 
Κ ι ' &ς ήτανε και χτήματα, 
Αμπέλ ια μόλους τούς νομούς 
Καί σπίτια μδλο το κλειδί· 
"Ολα αυτά θά τά δονα, 
Νά μού δονε το Γιώργο μου· 
Τί έκάη ή καρδιά μου, χώνεψε* 
Τι ειχανα έφτά αδερφούς 
Έχασα κ ι ' άντιλόησα 
Κι ' &ν ήξερα, αλησμόνησα... 
Λιγάκι μέ υπομονή 
Νά πάη ό νους μού καί ναρθή. 
Γεώργη καί Δημητράκη μου, 
Σαράντη καί Μιχάλη μου, 
Λαύρα μου καί άναφτή φωτιά 
Μέ, ξύλα καλοκαιρινά 
Πού μ ' έκαψε κι δλο μέ καίει 

(2) 

Παπόρι έξαγνάντησε στη μέση τοϋ πελάγου· 
Διαδόθη λόγος στο χωρώ 'ς δλην τήν επαρχία· 

— Γυναίκες, έ'ρχοντ' οί άντρες σας, μ,ανάδες, τά παιδιά σας, 
Καί σεις, καϋμένες αδερφές, ερχοντ' οΐ αδερφοί σας· 
Βγήκαν οί μάνες μέ φλουριά κ ι ' οί αδερφές μέ γρόσια 
Κ' οί χήρες οί μαυρόχηρες μέ τά κλειδιά στά χέρια. 
Κ ι ' ό Χρήστος εκαθότανε στοϋ παποριοϋ τήν πλώρη -

Τον καπετάνιο προσκυνά καί τον παρακαλάει 
Γιά νά τον βγάλη στη στεριά νά πάη στους εδικούς του. 
Τύφλες στης μάνας τά φλουριά, στης αδερφής τά γρόσια, 
Κ' ή χήρα ή {Λαυρόχηρα τά χέρια της δεμεν* 
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Γιά άγροϊκα, Χρήστο, αφέντη μου, 
Μωρέ ντελφίνι και στοιχειό 
'Κ'αΙ παλληκάρι διαλεχτό. 

ΕΙΣ ΑΔΙΚΟΣΚΟΤΩΜΕΝΟΝ. 

(3) 
Στη βρύση σφάζουν πρόβατα, στή βρύση τά κριάρια 
Στή μέση μες τήν αγορά σφάζουν τά παλληκάρια. 

— Σήκω, μάτια μου, νά μας πής πώς πέρασες στον "Αδη· 
—Ηύρα τά φείδια πλεχταριά καί τις οχιές κουβάρι" 

Κ' έ'να φεϊδι κατάμαυρο στά γόνατα μου άπάνου, 
Στά χείλη μου πίνει νερό, στή γλώσσα μέ δαγκάνει. 
Γιάκου, καϋμένε Περικλή, μωρέ σειστή καί λυγιστή, 
Tta έ'βγα μέ τό τ;άσο σου, σείνοντα καί λυγίζοντα, 
Γιά εβγα μές τήν αγορά, νά γίνουν τά πικρά γλυκά 

Νά γίνη ή λύπη μας χαρά. 

ΕΙΣ ΓΕΡΟΝΤΑ 

(4) 

ΰ)έλει ό νιος τά χάδια του κ ι ' σ γέρος τήν τιμή του, 
Έδούλεψε, ξεδούλεψε κ ' έπεσε νά πεθάνη, 
Κ' είπε στά παιδογγόνια του νάχουνε τήν ευχή του. 

ΕΙΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ 

(5) 

Έδώ δέν πρέπουν κλάϋματα, δέν πρέπουν μοιρολόγια 
Μόν'πρέπουν δυο ζυγιές βιολιά, καί μπαταρίες ντουφέκια. 

ΕΙΣ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΤΕΡΑ 

(6) 
Ό χάρος έβουλήθηκε πύργο νά θεμελίωση, 
Βάνει τούς νιους πατώματα , τούς γέρους αγκωνάρια, 
Β ά ν « παί τ ά μικρά παιδιά πόρτβς καί παραθύρια. 



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 

Πατέρα μου, χρυσέ γονή, όρμήνια μου καί συβουλή, 
Τ ' ήτανε τοϋτο π ' έκαμες ; πατέρα, μας έπίκρανες. 
Καλότυχος κάλος γονής πού κλαίνε 'γγόνια καί παιδιά. 
Κακότυχος κακός γονής πού κλαίει παιδιά καί 'γγόνια. 
Καλάκαμες καί πέθανες μες τον καλό σου τον καιρό. 
"Αιντε, πατέρα, στο καλό καί πες τά χαιρετίσματα, 
Στον "Αδη καί στή μαύρη γή , άν Ιγνωρίζουνται οί νεκροί, 
Δέν ειν' ανάγκη να 'στό ειπώ, τό ξέρεις άπό λόγου σου. 

ΣΕ ΓΡΗΑ ΜΑΝΑ, ΞΕΝΗΤΕΜΕΝΗ 

(7) 
'Απ ' δλα τά λαλούμενα κάλλιο λαλεϊ ή καμπάνα 
Κι ' ά π ' δλα τά γλυκύτερα γλυκύτερη εινε ή μάνα -

Γιά άγροίκα το, μανούλα μου, ποΰσουν καλή νοικοκυρά, 
Σέ κλαίνε πέτρες καί κλαριά. 
Τ ι ' ήτανε τοϋτο π ' έκαμες στά χαδεμένα σου παιδιά ! 
Πάνάθεμα τήν ξενητιά κ ι ' άς τάχη κ ι ' δλα τά καλά. 
Τό κοντινό τό φωτεινό, τό μακρυνό τό σκοτεινό, 
Γ ι ' άν έ'ρθη λύπη καί χαρά, ά ν ε ι ν ' χαρά δέ χαίρεται 
Καί λύπη δέ λ υπάτα ι . . . 

Μητέρα μου, μητέρα μου 
Μοΰκοψες τόν αέρα μου. . . 

Κόπιασε, μάνα, στο καλό, κόπιασε στήν Παράδεισο 
Μες στό Χριστό στήν Παναγιά κι'άς ήμαστε στήν ξενητιά. 
Ά ς ε ι ν ' κ α λ ά οί χωριανοί, μητέρα, μάς συνδράμανε. 

ΣΕ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ ΑΝΥΠΑΝΤΡΟ 

. (8) 
"Ενας άητός καθότανε σέ μαρμαρένια πλάκα, 
Μάχε τά νύχια μάλαμα, τά πούπουλ' ασημένια, 
Μάχε καί στό κεφάλι του τάτίμητο πετράδι. 
Σηκώθη πήγε στή Φραγγιά, γιά νά τό ξετιμήση. 
'Εκεϊ τού λεν* οί χρυσικοί ξετιμημούς δέν εχει. 
Άγροίκα, Χρήστο, αφέντη μου, καί άκριβοκουνιάδε μου. 
Μωρέ, μονόρι» κι'άκριβέ, όπου »ϊσαστ' οί πολλοί αδερφοί, 
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'Εφτά άδερφούλια κι'άκριβά, δέν εμε^ε κανένα πλ ιά . 
Μούντζα σου, γρηά-Γεώργενα, 
Τύφλες καί μαύρα φάσκελα μες τά δικά σου μάτια , 
Μάγινες μιά κολοκυθιά μέ δεκατέσσερα παιδιά 
Καί στό στερόνε τόν καιρό δέν άφησες κανένα 'δώ. 
"Ολοι άπό θεϊκό σπαθί, δλοι ά π ' αυτό περάσανε. 
Άλλος κανείς δέ σοΰφταξε μόν ' ή κακιά σου τύχη, 
Νά χάσης τούς έφτά σου γιους καί κληρονόμους κι'άκληρους· 
Νά τούς παινέψω δέν μπορώ, δλοι ήτανε στό φανερό, 
Καί παλληκάρια διαλεχτά 

ΕΙΣ ΝΕΙΟΝΥΦΗΝ 

(9) 

Μιά λιγερή ροβόλαε στοΰ Μάη τά περιβόλια. 
Σούρνουν τά ρούχα της δροσιά καί τά μαλλιά της μόσχο, 
Σούρνουν τά πασουμάκια της τοϋ Μάη τά λουλούδια. 
Ά ϊ , Κατερίνα χήνα μου, άσπρη μου 7κότα καί παχειά, 
Κρισάρα μου μεταξωτή, πούκανες χάσικοψωμί. 
Ά ϊ , γλεντζού καί χορευτοϋ, περπάταες καί χόρευες, 
Πούχες γλωσσίτσα σά βιολί, δίχως λαβοϋτο νά βαρή. 
Τά νιάτα σου τά δροσερά πώς θάν τά φάν τά χώματα! 
Καϋμένη, νά συλλογιστής, λυπήσου τή μητέρα σου. 
Ά ν δέν έρθής κ ι ' άν δέν φανής, θενά σού κάμη προσβολή, 
Θά π& νά πάρουν τά προικιά άπό τό σΐϊίτι τάντρα σου 
Γιατί δέν άφηκες παιδί 

ΕΙΣ ΝΕΙΟΠΑΝΤΡΟΝ 

(10) 

Στόν Ά δ η αγέρας δέ φυσ^ καί ήλιος δέ διαβαίνει, 
'Εκεϊ συνδυό δέ σμίγουνε, συντρεϊς δέν περπατούνε, 
Μόνον πενήντα κ ' εκατό καί πάλε άγριοφοβοϋνται 
Τί λέτε καί τ ί κάνετε ; 
Γώστειλα καί ξανάστειλα κ ι ' άπάντησ ι δέν έλαβα. 
Στόν Ά δ η καί στή μαύρη γή δέν εινε γλέντια καί χοροί 
Δέ βαρούν τούμπανα, βιολιά γιά νά χορεύουνε οί νειοί 
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Γιά σου, καϋμένε Περικλή, πούσουν γλεντζές καί χορευτής 
Μετανιωμένος θά βρεθής... . 
"Οπου μεσίτης γίνηκες νά ταπείνωσες τό κακό 
Σέ πήρε ή μπάλα στό μυαλό 
"Αϊντε, καϋμένε, καί νάρθής καί τό Θεό νά θυμηθής, 
Γιατί άφησες μιά φαμελιά στή λάκα καί στην καλαμιά. 

Σ'ΑΔΙΚΟΣΚΟΤΩΜΕΝΟ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ 

(11) 

Τίποτα δέ φοβήθηκε πρώτη βραδεία στόν "Αδη, 
Που διάει τό φεϊδι κ ' έκατσε άπάνου στό κεφάλι· 
Κάνει άρχή στά μάτια του τά γαλοζυμωμένα, 
"Υστερα στά φρυδάκιά του τά γαιτανοπλεγμένα 
Κ' υστέρα στή γλωσσίτσα του τήν άηδονολαλοϋσα 
Όπου τήν είχαν τά πουλιά μαζί καί κελαϊδούσαν . 
Σάν τέτοια νειάτα δροσερά καί παλληκάρια διαλεχτά, 
Νάχουν στά στήθη δυό καρδιές καί εις τήν πάντα δυό φωτιές 
Μπαφοϋνα μαστορική, ντουφέκι ριγαδωτό. 
Καί παλληκάρι ξακουστό . . . 
Όπου δέ σουβγαινε κανείς καί σοΰλαχε μιά εποχή. 
Καϋμένε, 'ς άπιστήσανε κιάδικα σέ σκοτώσανε. 
•Γιά άγροίκα, 'Αλέξη, αφέντη μου . . . 
Πούχες πλάτες πατώματα , θά λυώσανε στά χώματα 
Πούχενες έφτά μαχαιριές. . . 

'Αλέξη, άκληρο κορμί, 
Άγροίκα το, άγραφο χαρτ ί . . . 

Ε Ι Σ Ν Ε Ο Ν 

(12) 

Πέτρες καί ξύλα τοϋ σπιτιού, δλα νάνασειστήτε, 
Γιατί θενάρθγ) έ'νας καιρός νά τόν αναζητήστε. 
Γιά άκου το, Μήτρο, αφέντη μου, μωρέ άσίκικο κορμί, 
Πάτη μου κ ι ' άντιπάτη μου, ώχοϋ δέ σουβγαινε κανείς, 
Πούχες τής χήνας τή θωριά καί τού λαγού περπατησιά* 
Ώχοϋ, άριστε μου κυνηγέ γιά πέρδικες καί γ ιά λαγούς, 
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Περπάταες καί χόρευες κι 'όπέστεκες τραγούδαες· 
Καί πάλε άκληρο κορμί, καί πάλε άγραφο χαρτί, 
Όπού δέν άφησες παιδί , νά σού σφραγίσΐβ προσφορά 
Καί νά σοϋ κάμ.η λειτουργία. . . 

ΑΛΛΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 

(13) 

Δέ σοΰπρεπε, δέ σούμοιαζε χάμου στή γή νά πέσνις, 
Μόν σοΰπρεπε καί σούμοιαζε καρέκλα καρυδένια, 
Γιά νάκουμπάγι ή μεσοϋλά σου ή μαργαριταρένια. 
Πούχες κορμί γ ιά φέρμελη καί μέση γιά ζωνάρι 
Καί δάχτυλα μασουρωτά γιά πέντε δαχτυλίδια. 

(14) 

Ό χάρος στό περβόλι του έχει έ'να κυπαρίσσι-
Στή ρίζα τοϋ κυπαρίσσου εινε μιά κρύα βρύση, 
Κ' εχουσι οί νειοί τό μπαρμπεριό κ ' οί νειές μεταξουργείο 
Μάχουν καί τά μικρά παιδιά ελληνικό σχολείο. 

Γιά γροίκα, Γιώργη, ασίκη μου, 
Στόν "Αδη ποϋ θά κατεβής 
Κει μπαϊραχτάρης νά γενής· 
Νά γίν-βς κλώσα μέ πουλιά 
Νά μάσης τή λεβεντουριά 
Καί νά τούς πάρ^ς καί νάρθής· 
Ά ϊ ν τ ε καί νάρθης τή Λαμπρή,' 
Νά γίνουν τ ά πικρά γλυκά, 
Νά γίνη ή λύπη μας χαρά, 
Κ ι ' &ν δέν ερθής κ ι ' άν δέ φανής, 
Μετανωμένος θά βρεθής. 

Κωατής ϋαββαγ&άννης. 



Τ Ο Δ Ω Ρ Ο T I H Μ Ο Ι Ρ Α Σ 

(<5τό λεύκωμα τόΛ δε<3πο<5ύνης I. Γαρζώνη) 

'Απάνου στήν Παράδεισο 
στέκουνταν μαζεμένες 
σενα τραπέζι ολόγυρα, 
φωτοπεριχυμένες, 
Κυράδες στολισμένες 
με κάλλη προφαντά. 

Ανέβηκαν στο άκουσμα 
τσή χάρης πού θά γίνη, 
και κάθε μιά νυπόμονη 
δέηση δέν άφίνει, 
Γσως πιτύχη εκείνη 
τήν εχταχτη δωρεά. 

Χίλια σκορπάει αρώματα 
τ ' άνθόφορτο πανέρι-

μά δυο στή μέση λούλουδα, 
ποΰ λάμπουν σαν αστέρι, 
χρυσώνουνε τάγέρι 
μ'αχτίδα αγγελική. 

Λογιέται τονα Φρόνηση, 
τάλλο το λένε Χάρη· 
το Πλάσμα πού στήν κούνια του 
τέτοιο βλησίδι πάρη 
τοϋ κόσμου το καμάρι 
μιά μέρα θά γένη. 

....Κοιτάζει καί μιά πόφαση 
ή ΜοΓρα. τέλος παίρνει· 
με γέλιο προς τήν Κέρκυρα 
το μάτι γλυκογέρνει, 
κι όλόχαρη τσή φέρνει 
τον ξένο θησαυρό. 

Μέ ρυθμισμένο πάτημα 
εκείνη κατεβαίνει, 
σέ νερατζιές ανάμεσα 
καί λιόφυτα διαβαίνει, 
φτάνει και σιγομπαίνει 
σε σπίτι αρχοντικό. 

Σέ μιά γωνιά κοιμώτανε 
ενα κορίτσι αφράτο-

τοϋ πάει σιμά τον κάλαθο 
τις νοστιμιές γεμάτο, 
τ ' αχείλι τις δροσάτο 
ή Κέρκυρα φιλεί. 

Κι' ή κόρη μοσκοαύξησε 
μέ φρόνηση καί χάρη, 
ή νιότη της έθάμπωσε 
ασήμι καί λογάρι, 
γιατί σωστό καμάρι 
ατίμητο είναι αυτή. 

Α. Βελίλης. 

H ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΤΗι ΙΣΤΟΡΙΑι 

Μελετώντες πρό τίνος καιρού μονογραφίαν τοϋ κ. Albert Gaudry, 
μέλους τού γαλλικού Πανακαδημίου ( Ακαδημία τών επιστημών) καί 
καθηγητού τής Παλαιοντολογίας έν τώ Μουσείω τής Φυσικής "Ιστο
ρίας, μονογραφίαν τίτλον φέρουσαν : «Οί Κ α τ ά τοΐτς γ ε ω λ ο γ ι κ ο ύ ς 
χρόνους π ρ ό γ ο ν ο ι τ ώ ν η μ ε τ έ ρ ω ν ζ ώ ω ν » , Ιπεστήσαμεν τήν προ-
σοχήν ημών έπί τοϋ Ε' κεφαλαίου τού αξιόλογου τούτου έργου, εν <ρ 
μετά πολλής τής χάριτος καί επιστημονικής ακριβείας αναγράφεται ή 
έκ τής γεωλογικής έρεύνης διαφώτισις σημείων τινών τής αρχαίας τών 
Αθηνών ιστορίας. Μετά τήν άποπεράτωσιν τής ημετέρας μελέτης έσκέ-
φθημεν δτι ΐσως δέν θά ήτο άπο σκοπού νά δημοσιεύσωμεν έν τινι τών 
εγκρίτων παρ' ήμΐν περιοδικών, καί κατ'έκλογήν έν τώ «Παρνασσώ», 
σύντομον μέν καί περιεκτικήν, άλλά πιστήν καί ακριβή άνάλυσιν καί 
περίληψιν τού έν λόγω κεφαλαίου, ώς τά μάλιστα ενδιαφέροντος τό 
τε πανελλήνιον, αποτελούν το σύνολον τών αναγνωστών τού σοβαρού 
τούτου περιοδικού, καί τήν ίδιαιτέραν τής τε διευθύνσεως αύτοϋ καί 
τού ομωνύμου αύτφ Συλλόγου εδραν, τάς ίοστεφεΐς Αθήνας . 

Καί πρώτον άναγκαϊον θεωροϋμεν νά ΰπομνήσωμεν τούς ημετέρους 
άναγνώστας δτι ή έν τώ κεφαλαίω τούτω πρυτανεύουσα ιδέα τής έπί 
τού πολιτισμού καί τής έν γένει αναπτύξεως καί μορφώσεως τοϋ αν
θρωπίνου πνεύματος καί τών λαών επιδράσεως τής πέριξ φύσεως δέν 
εινε νέα, άλλά πολλάκις διετυπώθη κα> διά σοβαρών επιχειρημάτων 
ύπεστηρίχθη. Τό κατά το μ&λλον ή ήττον νεφελώδες ή αίθριον τοϋ 
ουρανού, το καθαρώς γλαυκοί ( ά έ ρ ι ν ο ν ) ή ύπόλευκον αύτοϋ χρώμα, 
έξαρτώμενον τό πλείστον έκ τοϋ ποσού καί τής καταστάσεως τών εν 
τώ αέρι αιωρουμένων εκάστοτε υδρατμών, ή γειτνίασις ή ή απουσία 
παρακείμενης θαλάσσης, ή εκτασις αυτής, το εύρος τοϋ δρίζοντος, ή 
κατασκευή καί ή μορφή τών παρακειμένων ορέων, το δψος αυτών, το 
δασώδες ή ψΛόν τής πέριξ φύσεως, ή φύσις καί ή σύστασις τοϋ εδά
φους, δ σχηματισμός καί ή διαμόρφωσις τής παραλίας, ή μέση θερ
μοκρασία τοϋ αέρος ώς καί αί άκραι αύτοϋ θερμοκρασίαι, τό ξηρον ή 
ύγρον αύτοϋ, ή διεύθυνσις καί ή εντασις τών πνεόντων άνεμων καί 
πλείστα άλλα , άποτελοϋσι γεγονότα αμέσως ή εμμέσως καί κατά το 
μάλλον ή ήττον σπουδαίως έπιδρώντα έπί τής διαίτης^ τού χαράκτη-
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ρος, τοϋ βαθμού τής προόδου Ιν τή τέχνη, τής καλλαισθησίας, τής ανα
πτύξεως τών ψυχικών καί πνευματικών δυνάμεων, τοϋ υλικού έν γένει 
καί πνευματικού βίου. Ουδέν νέον θά είπωμεν, έάν έπαναλάβωμεν εν
ταύθα δσα πλειστάκις εγράφησαν σχετικώς πρός τήν δαψίλειαν, μεθ' 
ης ή τάς τύχας τοϋ άνθρωπου καί τών λαών μετά περισσής περινοίας 
διευθύνουσα πρόνοια επροίκισε τήν σχετικώς μικράν γη'ίνην λωρίδα, 
ήτις αποτελεί τήν Έλληνικήν χερσόνησον καί τήν άναποσπάστως πρός 
ταύτην άπό τε γεωλογικής καί κλιματολογικής απόψεως συνδεδεμένην 
Ελάσσονα Άσίαν , τήν λωρίδα, ήτις υπέρ πασαν άλλην ύπό τοϋ δη
μιουργού προικισθεΐσα, προωρίσθη ύπ ' αύτοϋ ώς ή μοναδική πρωτόγονος 
τοϋ αληθούς πολιτισμού κοιτίς. 

Τής προνομιούχου ταύτης μικρας γήινου λωρίδος μικρόν αποτελεί 
τμήμα ή Ατ τ ι κή , δ ομφαλός ταύτης, τό κέντρον δέ τοϋ πολιτισμού 
εκείνου. "Ιδωμεν πώς 6 σοφός καθηγητής καί ακαδημαϊκός κ . Gaudry 
αναλαμβάνει νά κατάδειξη τό πιθανόν τής πρός τήν γεωλογικήν τής 
Ελλάδος εν γένει καί τής Αττ ικής Ίδιο: σύστασιν σχέσεως τών πρω
τογόνων καί αρχαϊκών μυθολογικών αντιλήψεων πρός τήν έν γένει 
διαμόρφωσιν τού ελληνικού καί μάλιστα τοϋ αθηναϊκού πνεύματος. 
Ό κ. Gaudry δέν εννοεί ν ' άσχοληθή ειδικώς περί τήν ερευναν τής 
έν τή άρχαιότητι καταστάσεως καί προόδου τής γεωλογικής επιστή
μης, περί ής άλλοι προ αύτοϋ έγραψαν (von Hoff, von Lasaulx 
καί Schwarer) θεωρών ταύτην εκτός τοϋ θέματος αύτοϋ κειμένην, ανα
γραφών δέ δτι οί αρχαίοι άνεύρον έν τ φ έδάφει τής γής σκελετούς καί 
οστά ορυκτών ζώων, εις προγενεστέρας ανηκόντων γεωλογικάς έποχάς, 
δυνατόν θεωρεί τό οτι ή θέα τών παλαιοντολογικών τούτων ευρημάτων 
κατέστησε μάλλον απίθανους τούς τότε διαδεδομένους μύθους περί τών 
εις λίθους μεταμορφώσεων τών ζώντων όντων, αϊτινες τοσούτω σπου-
δαίαν κατέχουσι θέσιν έν ταϊς Μεταμορφώοεσ ι τ ο ϋ Όβ ιδ ίου , ση
μείων έν τούτω δτι ώρισμέναι τινές γεωλογικαι περιστάσεις συνετέ
λεσαν επί μάλλον εις τήν παραδοχήν τών περί μεταμορφώσεων μυ 
θευμάτων τούτων. Ούτως αναγράφει δτι οί "Ελληνες είχον προ τών 
οφθαλμών αυτών ομοιώματα απολιθώσεων έκ τοϋ έπιπάγου, δν κατα -
λείπουσιν έπί τής επιφανείας σωμάτων έμβυθιζομένων εντός αυτών τά 
ύδατα τά πηγάζοντα εις χώρας συνισταμένες έκ μαρμάρου καί συμ
παγούς ασβεστόλιθου, αναφέρει δέ περικοπήν τοϋ Όβιδίου, έν ·/) φέ
ρεται δτι είς τήν χώραν τών Κικόνων υπάρχει ποταμός, ούτινος τό 
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ύδωρ άπολιθοϊ τ ά εσωτερικά όργανα τού πίνοντος αυτό, μεταβάλλον 
είς μάρμαρον άπαντα τά είς έπαφήν μετ ' αύτοϋ ερχόμενα αντικείμενα. 

Άναφορικώς δέ πρός τήν περί υπάρξεως μυθολογικών γιγάντων καί 
τεράτων πίστιν τών αρχαίων δ κ. Gaudry δέν συμφωνεί πρός τήν 
γνώμην τών κ. Lasaulx καί Schwarer, καθ ' ήν αύτη ήτο τό απο
τέλεσμα τής ύπ 'εκε ίνων θέας τών ορυκτών σκελετών, αποκλίνει δέ 
είς τήν παραδοχήν τοϋ δτι ή περί υπάρξεως υπερφυσικών τεράτων π ί -
στις τών αρχαίων έχει λόγον μάλλον τήν παράδοσιν περί ζφων, άτινα 
κ α τ ' άρχαιοτέρας γεωλογικάς έποχάς έγνώσθησαν ζώντα. 

Τήν γνώμ.ην αύτοϋ ταύτην στηρίζει ά φ ' ενός μεν έπί τοϋ σήμερον 
παραδεδεγμένου, δτι έν ταϊς ήμετέραις χώραις δ άνθρωπος ήτο σύγ
χρονος πολλών έκλειψάντων ήδη ζωικών ειδών, ά φ ' έτερου δέ έπί τού 
δτι, καί άν έτι οί αρχαίοι έγνώρισαν τά έξ απολιθώσεων ζωικών σκε
λετών αξιόλογα γεωλογικά στρώματα, άτινα τοσούτον άφθονοϋσιν εν 
τή Α τ τ ι κ ή , εις μικράν άπό τών Αθηνών καί μεταξύ αυτών καί τοϋ 
Μαραθώνος άπόστασιν (Πικέρμιον)—περί ού αμφιβάλλει δ συγγραφεύς, 
καθ' δσον παρ ' ούδενί τών αρχαίων συγγραφέων, ουδέ παρ' αύτώ τώ 
μετά τοιαύτης ακριβείας καί λεπτομέρειας περιγράψαντι τήν Άττ ικήν 
Παυσανί^ άπαντδέ σχετική τις περί τών παλαιοντολογικών τής Α τ 
τικής θησαυρών εϊδησις—,στρώματα, ών ή άνακάλυψις και μελέτη 
σπουδαίως συνετέλεσαν εσχάτως ε'ις τήν πρόοδον καί τήν έν μέρει π λ ή -
ρωσιν τών πολυαρίθμων τής παλαιοντολογίας χασμάτων, ουδέν ήττον 
βέβαιον εινε δτι αί περί τών ορυκτών τούτων σκελετών γνώσεις τών 
αρχαίων ήσαν καί όλίγαι καί ασήμαντοι, δλως δέ άστήρικτον επιστη
μονικώς και έσφαλμένον ευρίσκει δ συγγραφεύς τό νά ταυτισθή ό κ ά 
π ρ ο ς τ ο ν Ε ρ υ μ ά ν θ ο υ , η α ι ξ της Α μ ά λ θ ε ι α ς , ό τ α ϋ ρ ο ς του 
Μαραθώνος , ό λ έ ω ν τ η ς Νεμέας , πολλώ δέ ήττον ή Λ ε ρ 
ν α ί α υδρα , καθαρον τής φαντασίας αποκύημα, μετά τών έν τώ ανω
τέρω μνημονευθέντι άττ ικώ γεωλογικφ στρώματι άνευρεθέντων σκελε
τ ο ί τών δμωνύμων ζώων, πιθανώτερόν δέ νομίζει δτι τά ανωτέρω ανα
φερόμενα μυθολογικά οντα, πλην τής Λερναίας ΰδρας, διετυπώθησαν έπί 
τή βάσει ζώντων όντων τής τεταρτογενούς ή καί τής συγχρόνου γεω
λογικής περιόδου, άφ 'ού γνωστόν εινε δτι πολλά είδη ζώων έξηφάνί-
σθησαν εν πολλώ μεταγενεστέροις χρόνοις, οίον εκ τής Μακεδονίας οί 
λέοντες, ζών,τες έ'τι κατά τήν έποχήν τής κατά τής "Ελλάδος εκστρα
τείας τοϋ Ξέρξου, οί έν τή αυτή χώρα, κατά τόν Παυσανίαν, δ ιαιτώ-
μενοι βόνασοι καί οί έπί τής Πάρνηθος διωκόμενοι κάπροι καί άρκτοι. 

Εξετάζων δέ είτα. τό ζήτημα τής παρά τών αρχαίων παρατηρή-
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σεως ή μή τών ορυκτών τής Αττ ικής κογχυλίων, ό κ . Gaudry απο
φαίνεται υπέρ τοϋ πρώτου, στηριζόμενος έπί τών ύπό τοϋ Στράβωνος 
καί είτα ύπό τοϋ Πλινίου αναγραφομένων περί Πειραιώς, δστις εθεω
ρείτο ύπό τών αρχαίων ώς πρώην νήσος, δθεν έ'λαβε καί το όνομα, 1 

ουδόλως δέ διστάζων νά παραδεχθή δτι οί αρχαίοι παρατηρήσαντες 
τά ορυκτά θαλάσσια κογχύλια, άτινα άφθόνως άπαντώσιν έν τή με
σημβρινή τής Αττικής ακτή, περιστρεφόμενη, ύπό στρωμάτων τής 
πλειόκαινου εποχής (άνω τριτογενές κοίτασμα), έγνώριζον πρό ημών 
τήν σημαντικήν κατά τήν άκτήν ταύτην τής θαλάσσης ύποχώρησιν, 
επί μάλλον- δέ προβαίνων ευρίσκει δτι κατά τόν σχηματισμόν τού ονό
ματος τής Πελοποννήσου (Πέλοψ , νίΙΟος), ονόματος δοθέντος εις χ ω 
ράν, ήτις δέν εινε πλέον νήσος έπί τών ήμερων ημών, πιθανώς ελήφθη 
ύ π ' δψει ή έκ τής παρουσίας τών θαλασσίων κογχυλίων έν τώ άσβε-
στολίθω τού Κορινθιακοΰ ισθμού ένδεικνυμένη κατά προγενεστέραν έπο
χήν ΰπαρξις θαλασσίου βραχίονος, χωρίζοντος τήν τότε νήσον Πελο-
πόννησον άπό τής λοιπής Ελλάδος. 

Μετά τήν γεν ικήν ταύτην προεισαγωγήν, ήτις μάλλον προς τους 
προϊστορικούς τής "Ελλάδος χρόνους σχετίζεται, δ συγγραφεύς εξετά
ζει τά φυσικά αίτια τής ύποδιαιρέσεως τής "Ελλάδος εις μικρά λρατεί-
δια, αναφερών δέ τό γεγονός, καθ ' δ ούδαμοϋ τής Ευρώπης καί έν 
ούδεμιό^ εποχή παρετηρήθη, δ εις τοσούτους διακεκριμένους καί ανε
ξαρτήτους ά π ' αλλήλων λαούς χωρισμός, οίος έν τή μικρ^ ελληνική 
χώρικ παρετηρήθη αποδίδει κυρίως τούτον εις τήν διάταξιν τών 
σειρών τών ορέων τής χώρας, καθ' δσον αύται εινε μέν όλίγω ση-
μαντικαί, άλλά πολυπληθείς, ποικιλοτρόπως διασταυρούμεναι καί κα-
ταλείπουσαι μεταξύ αυτών μεμονωμένας πεδιάδας καί κοιλάδας, α'ί-
τινες απέβησαν αί έ'δραι διακεκριμένων κρατών. Ούτως οί λαοί τών 
©ηβών, τών "Αθηνών, τής Κορίνθου, τού "Αργούς καί τής Σπάρτης 
παρέμειναν κεχωρισμένοι ά π ' αλλήλων διά τών περιβαλλόντων τάς 
ύ π ' αυτών κατεχομένας χώρας ορέων, μόνον δέ οί πόλεμοι καί το 
θαλάσσιον έμπόριον ηΰξησαν διαδοχικώς τάς σχέσεις τών πλείστων 
ελληνικών λαών καί μάλιστα τών "Αθηναίων. 'Εν τούτοις καί σή
μερον ετι δ φραγμός τών ορέων επιδρά έπί τής διαιρέσεως τής Ελλά
δος εις διακεκριμένους μικρολαούς, παρακωλύων τήν πρόοδον τοϋ πολι-

1 Πειραχεύς έκ τής ρίζης ΠΕΡ, σημαινούσης διάβαοΗν, διαπεραίωσαν, 
δθεν καί πέρα, πέραν, πέρας, πόρος, πορθμός, έμπορος, κτλ. 
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τισμοϋ, άντιτασσόμενος είς τήν έξαφάνισιν τής ληστείας καί δαπανη-
ράν καθιστών τήν ϊδρυσιν τών σιδηροδρόμων. 

Άμεσον συνέπειαν τών ανωτέρω βιωτικών συνθηκών θεωρεί δ συγ
γραφεύς τό δτι οί "Ελληνες προσηλώθησαν πάση δυνάμει εις τήν ιδίαν 
έκαστοι χώραν εντεύθεν προέκυψεν δ φλογερός πατριωτισμός τών πο
λιτών έκαστου τών κρατειδίων τούτων εντεύθεν δ πρός τήν άνεξαρτη-
σίαν ζωηρός αυτών έρως· εντεύθεν επίσης προέκυψεν δ διά τής επιδρά
σεως τής φύσεως έκαστης τών χωρών τούτων μορφωθείς ιδιαίτερος 
έκαστου τών έν αύταϊς οίκούντων λαών χαρακτήρ. Ούτω διεκρίθησαν 
έν τή ζωγραφική ή Κόρινθος καί ή Σικυών, έξαιρετικήν μεταξύ δύο 
θαλασσών κατέχουσαι θέσιν οί Βοιωτοί, καλλιεργηταί τών εύφορων 
παρά τάς οχθας τής Κωπαΐδος γαιών, έχαρακτηρίσθησαν ώς βαρείς 
και νωθροί· οί Σπαρτιαται, μεμονωμένοι πρός ανατολάς τοϋ Ταϋγέτου, 
διετήρησαν έν τέ τοϊς άρχαίοις καί τοις μεταγενεστέροις χρόνοις ήθη 
τραχέα, οί δέ Αθηναίοι έίχον έν τή ευφυΐα- αυτών κινητόν τ ι , ώς δ 
κονιορτός τού άπεξηραμμένου αυτών εδάφους, θεΐόν τ ι , προσόμοιον τή 
καλλονή τοϋ περιστέφοντος. τήν πόλιν αυτών μαρμάρινου περιβόλου. 

'Απο τών γενικών τούτων δ συγγραφεύς μεταβαίνει είς τήν έξέτα-
σιν τής καταστάσεως τής γεωργίας έν τή Α τ τ ι κ ή , ήν χαρακτηρίζει 
μετά τού "Ομήρου, τοϋ Πινδάρου, τοϋ Θουκυδίδου καί τοϋ Στρά
βωνος ώς άγονον, πετρώδη καί χέρσον. Ό Υμηττός, κ α τ ' αυτόν, ήτο 
γυμνός ήδη άπό τής εποχής τών αρχαίων Ελλήνων , ώς τούτο εξάγει 
καί έξ αυτής τής παγκοσμίου φήμης ής άπήλαυε τό μέλι αύτοϋ, διότι 
αί μέλισσαι άφθονον παράγουσιν έπί τών έκ μαρμάρου ορέων τό μέλι, 
καθ ' δσον σπανίως φύοντα-t έπ ' αυτών καί ήκιστα προκόπτουσιν αί 
πεϋκαι, οί κόμαροι καί οί σχοινοι, αδυνατούντες διά τοϋτο νά παρακω-
λύσωσι διά τής σκιάς αυτών τήν άνάπτυξιν τών μικρών φυτών, έξ ών 
εκειναι αντλουσι τας προς παρασκευην του μέλιτος αναγκαίας πρώτας 
ύ'λας. Ά λ λ ω ς τε δέ ή άπό τής απόψεως τών γεωργικών προϊόντων 
ύποδεής τής Αττ ικής θέσις εινε άμεσος συνέπεια τής γεωλογικής αυτής 
συστάσεως, διότι οί έκ μαρμάρου όγκοι ήκιστα επιτρέπουσι τήν . έπ ' αυ
τών άνάπτυξιν τής φυτείας, τά δέ ό'ρη τά τό πλείστον έκ μαρμάρου 
συνιστάμενα είσι κατά τό πλείστον, γυμνά, οίον δ Υμηττός , τό Πεν-
τελικόν καί δ Λυκαβητός, πολλάκις δέ καί μακρόθεν διακρίνεται έκ 
τής ελλείψεως πάσης έπί τοϋ μαρμάρου βλαστήσεως τό μέρος δθεν άρ
χονται τά έκ μαρμάρου στρώματα. Ά λ λ ά πλήν τού γενικού τούτου 
αιτίου τής ελλείψεως πάσης ε'πί τοϋ μαρμάρου βλαστήσεως ύπάρχουσι καί 
λόγοι ειδικοί, έξ ών δ συγγραφεύς μνημονεύει τήν μεγάλην αυτών άντα-
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νακλαστικήν τής θερμότητος δύναμιν, συνεπείο: τής οποίας κατά το 
θέρος αφανίζονται τά κατά τήν διάρκειαν τοΰ χειμώνος βλαστήσαντα 
έπ ' αυτών ευάριθμα φυτά, τήν δυσχέρειαν τοϋ έκ τού μαρμάρου σχη
ματισμού φυτοφόρου γής καί τήν εύχέρειαν μεθ' ής αύτη άμ.α τώ σχη-
ματισμώ αυτής άποπλύνεται ύπό τού ένεκα τής τοϋ εδάφους γυμνό
τατος άκωλύτως καί όρμητικώς καταρρέοντος ύδατος, ετι δέ τήν εύ
χέρειαν μεθ' ής τά έκ τών άνω καταρρέοντα ύδατα συμπηγνύουσι διά 
τής έν αύτοϊς περιεχόμενης έν διαλύσει ανθρακικής άσβεστου τήν ύ π ' 
αυτών διαβρεχομένην φυτικήν γήν καί ούτω μεταβάλλουσιν αυτήν 
εις σκληράν καί άγονον. Είς τά γεωλογικά ταύτα αίτια δυνατόν νά 
προστεθώσι προς συμπλήρωσιν καί μετεωρολογικά, οίον οί πνέοντες συ
χνοί καί ισχυροί άνεμοι, οΐτινες έξαντλοϋσι καί ξηραίνουσι τά φυτά, ή 
κατά το πλείστον τοϋ έτους ξηρασία, κτλ . 

Έπί τή βάσει τής γεωλογικής συστάσεως τών πεδιάδων καί κοιλά
δων τής Αττικής 6 κ. Gaudry ερμηνεύει τον λόγον, δ ι 'δν καί έν τή 
άρχαιότητι έχρησιμοποιήθησαν προς τεχνητήν άρδευσιν τού φύσει άνυ
δρου τής Αττ ικής εδάφους τά ύδατα τών πηγών καί μάλιστα τών τοϋ 
Πεντελικοϋ, δέν διετρήθησαν δέ αρτεσιανά φρέατα, ών τήν διόρυξιν 
έγίνωσκον οί αρχαίοι, αί δέ μέχρι τής εποχής τής συγγραφής αύτοϋ 
γενόμεναι πολλαχού τής Αττ ικής προς διάτρησιν τοιούτων άπόπειραι 
εις ουδέν κατέληξαν άξιόλογον. Ό λόγος εινε ό έξης : Τά κ α τ ' έ π ι -
πολήν στρώματα τών πεδιάδων καί τών κοιλάδων τούτων συνίστανται 
γενικώς έκ προιχώσεων καί τμ.ημάτων βράχων, παρασυρθέντων ύπό 
τών χειμάρρων καί κατατεθέντων εντός λ ιμνών στερούνται άρα ταύτα 
συνεκτικότητος καί ευχερή παρέχουσι διάβασιν τώ ΰδατι , δπερ σχημα
τίζει ύπό ταύτα υπογείους δεξαμενάς, κειμένας μεταξύ τών δευτερο
γενών καί τών τριτογενών στωμάτων, δυναμένας δέ διά διατρήσεως 
νά δώσωσι γένεσιν είς αρτεσιανά φρέατα. Ά λ λ ' ή μεγάλη δυσχέρεια 
έγκειται έν τή εύρέσει τού σημείου, δθεν διέρχονται αί υπόγειοι αύται 
ροαί, καθ' δσον οί δευτερογενείς βράχοι δέον νά παρουσιάζωσιν έν τω 
έσωτερικώ τής γής ανωμαλίας προσομοίας ταϊς έπί τής έπιπολής επι
φανείας παρατηρουμέναις, δυνατόν δέ ή διάτρησις νά φέρη είς σημεία, 
έν ο!ς οί σχιστόλιθοι και τά μάρμαρα σχηματίζουσι μα στον άντί κοι-
λότητος, δπερ προφανώς επιφέρει τό ναυάγιον τής δλης πολυδάπανου 
επιχειρήσεως. 

Μετά τήν έξέτασιν τής συστάσεως τοϋ εδάφους τής Αττικής καί 
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τήν ευρεσιν τής μεταξύ ταύτης καί τής καταστάσεως τής γεωργίας 
σχέσεως, ό συγγραφεύς εξετάζει τάς συνθήν.ας τής αναπτύξεως τής ναυ
τιλίας, άς αντιθέτως προς τάς γεωργικάς ευρίσκει δ ι ' άπασαν τήν Ε λ 
λάδα άρίστας. Και ε'ικότως· διότι, ώς ό Ampere άνέγραψεν, ούδα-
μοϋ τοϋ κόσμου άπαντό^ χώρα μάλλον νησιωτική τής Ελλάδος, ήτις 
αποτελείται έξ αρχιπελάγους καί μικράς χερσονήσου, έν γ κατά π ά -

σαν διεύθυνσιν είσχωροϋσι .πολυπληθείς κόλποι, έν γι κατά π£ν έν τώ 
έσωτερικώ βήμα άπαντα: τις τήν θάλασσαν. Διά τών πολυαρίθμων 
τούτων κόλπων τά πλοία είσδύουσι μέχρι τού κέντρου τής ξηρόίς, το 
βάθος δέ τών θαλασσίων υδάτων ευχερή καθίστησι τήν άμεσον εις τάς 
αμμώδεις παραλίας προσέγγισιν. 

Εις τον διά τής ναυτιλίας καί τοϋ δ ι ' αυτής διεξαγόμενου εμπορίου 
πλουτισμόν τής Ελλάδος συνετέλεσαν τελεσφόρως, φυσικούς άποτελοϋ-
σαι ναυτικούς σταθμούς, αί νήσοι τοϋ Αρχιπελάγους, ών αί μεν ( Ελένη 
ή Μακρόνησος, Κέως, Κύθνος, Σύρος, Σέριφος, Σίφνος, Πάρος, Νά
ξος, Αμοργός) φαίνονται συνιστώσαι φυσικήν τής Αττικής προσεκβο-
λήν, αί δέ (ώς ή Άνδρος, ή Τήνος καί ή Μύκονος) προσεκβολήν τής 
Εύβοιας. Αί νήσοι αύται πιθανώς άποτελούσι τάς μέχρι τής σήμερον 
υπέρ τήν έπίφάνειαν τής θαλάσσης εξέχουσας κορυφάς ευρείας χώρας, 
υφισταμένης μέν κατά τήν μειόκαινον έποχήν καθ' άπασαν τήν έκτα
ση τοϋ νϋν Αιγαίου πελάγους, καθιζησάσης δέ κατά τήν αρχήν τής 
πλειόκαινου εποχής. Αί γεωλογικά! αύται άνατροπαί και μεταμορφώ
σεις επέδρασαν, κατά τον κ. Gaudry, λίαν εύνοϊκώς έπί τών τ υ 
χών τού ελληνικού έθνους. 

Τήν έξέτασιν τών συνθηκών τής αναπτύξεως τής ναυτιλίας διαδέ
χεται έν τώ έργω τού κ. Gaudry ή τοϋ μεταλλικού τής Αττικής 
πλούτου, πρώτιστα δέ πάντων μνημονεύονται τά μεταλλεία τοϋ Λαυ
ρίου, άτινα, σπουδαίαν πηγήν πλούτου διά τους Αθηναίους αποτε
λούντα, ήσαν, κατά τον Ήρόδοτον, τά προ τής έν Σαλαμινι ναυμα
χίας πληρώσαντα τον δημόσιον θησαυρόν, έθεωρήθησαν ύπο τοϋ Ξε
νοφώντος ώς ανεξάντλητα, ήδη δμως άπό τών χρόνων τοϋ Στράβωνος 
ήσαν έξηντλημένα μέχρι τοιούτου, ώστε νά χρησιμοποιώνται προς 
έξαγωγήν αργύρου αί ύπο τών αρχαιοτέρων έγκαταλειφθεισαι ώς άχρη
στοι σκωρίαι, αίτινες τό δεύτερον χρησιμοποιούνται σήμερον πρός έξα
γωγήν τού έν αύταϊς ένεκα τών ατελέστερων μεθόδων τών αρχαίων 
υπολειπομένου μικρού ποσού τού δευτέρου τών τιμίων μετάλλων, 
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Τά περιβόητα, τοϋ Πεντελικοϋ μάρμαρα μετά τών έν Λαυρίω πλου
σίων μεταλλείων τοϋ άργυρούχου μολύβδου υπήρξαν ό πυρήν τοϋ Α θ η 
ναϊκού πλούτου, άλλά πλην τούτου εσχον εκείνα πολλφ ύψηλότε-
ρον προορισμόν. Διότι εινε μέν αληθές οτι πολύ προ τής είς τήν "Ελ
λάδα εισαγωγής τής γλυπτικής καί τής αρχιτεκτονικής έκαλλιερ-
γούντό πως αύται ύπο τών Βαβυλωνίων καί Αιγυπτίων, άλλά μόνον 
έπί τών μαρμάρων τοϋ Πεντελικοϋ καί τής Πάρου εσχον τήν πλήρη 
αυτών άνάπτυξιν. Ή καθαρότης τών μαρμάρων τούτων ενέπνευσε τήν 
καθαρότητα τών γραμμών, ήτις αποτελεί εν τών έξοχων πλεονεκτη
μάτων τής ελληνικής τέχνης, ή δέ διαφάνεια αυτών ένέπνευσεν είς 
τούς γλύπτας τήν χάραξιν αγαλμάτων, άτινα άπεμιμοϋντο τά έμ
ψυχα οντα. "Αναγνωρισθέντος δέ οτι ούδεμίαν έχει έπί τοϋ μαρμάρου 
έπιρροήν τό εύεργετικόν τής "Ελλάδος κλίμα, οί έ'λληνες καλλιτέ-
χναι , γλύπται καί αρχιτέκτονες καί ζωγράφοι, ενεπιστεύθησαν αΰτώ 
μετά στοργής τούς θησαυρούς τής μεγαλοφυίας αυτών, οί μέν μετά 
χάριτος άνεπιλήπτου αίσθητοποιούντες τάς περί τοϋ ύλικοΰ καί αΰλου 
κόσμου αντιλήψεις αυτών, οί δέ αποδίδοντες εις τά έμψυχα "εκείνων 
έκ μαρμάρου πλάσματα τόν φυσικόν αύτοϊς χρωματισμόν, ώς τοϋτο 
ουδόλως έν αμφιβάλω τίθεται πλέον σήμερον μετά τάς έπί τούτω έρευ
νας τού Hittorff. 

"Επί τούτοις 6 συγγραφεύς μετά τήν περιγραφήν τής πρός έξαγωγήν 
τοϋ μαρμάρου άπό τών λατομείων τού Πεντελικοϋ μεθόδου, ήτις ήτο 
μέν άπλή άλλά καί έπνπονωτάτη, καί τήν άναγραφήν τών πρός έκ-
κοπήν τών μεγάλων τεμαχίων τών χρησιμοποιηθέντων κατά τήν οί-
κοδόμησιν τών αρχαίων τών Αθηνών μνημείων, έτι δέ καί τών πρός 
μεταφοράν αυτών μέχρι τής πόλεως ύπερβληθεισών μεγάλων δυσχε
ρειών, σημειοϊ τήν ύπό τοϋ Fiedler γενομένην διάκρισιν τοϋ πεντελι
κοϋ σακχαροειδούς μαρμάρου άπό τού ομοειδούς αΰτώ παρίου καί -τόν 
χαρακτηρισμόν τού πρώτου ώς ανωτέρου τού δευτέρου, Ίδίο»ι κατά τήν 
λεπτότητα τής κρυσταλλώσεως, εξετάζων δέ τάς φυσικάς άφορμάς, 
εις άς δέον ν ' άποδοθή ή ύπό τών "Ελλήνων θαυμασίως έν τή αρχι
τεκτονική διατυπωθείσα ιδέα τού χαλοΰ , ουχί δέ καί τοϋ οαεγάλοΐτ, 
όπερ άντεπροσώπευσεν ή Αίγυπτος, ανευρίσκει ώς τοιαύτην τό πολυ-
δάπανον τής πρός οίκοδόμησιν ύ'λης, καθ ' δσον εκείνοι μέν έχρησιμο-
ποίησαν έν τή τέχνη τό ουχί τοσούτω άφθονον καί δυσχερώς κατερ-
γαζόμενον μάρμαρον, οί δέ Αιγύπτιοι άντί τούτου τούς μαλακούς ασβε
στόλιθους (calcaire nummulitique), οίτηνες συνιστώσι τήν βάσιν τής 
χώρας αυτών. Ουδέν ήττον σημειοϊ δτι μόνον ή τελεία τών 'Αθη-

Η ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 301 

ναίων καλλαισθησία άπέτρεψεν αυτούς τής έν τή οικοδομήσει τών δη
μοσίων μνημείων χρήσεως τών κοινών καί ήττον δαπανηρών υλικών, 
άφοϋ έκ κοινών, ύπολεύκων, κυανών ή καί τεφρών μαρμάρων συνί
στανται τά αμέσως παρά τάς "Αθήνας κείμενα δρη καί λόφοι, οιον δ 
Λυκαβητός καί δ "Υμηττός, δέν έλλείπουσι δέ, άλλά τουναντίον 
άφθονοΰσιν έν τή χώρ^ και άλλοι πρός οίκοδόμησιν λίθοι, οίοι ο 
άπαντώντες έν τώ έδάφει τοϋ Πειραιώς, τοϋ Δαφνιού, τού Μενιδίου, 
τής Δεκέλειας κτλ . 

Τήν εκπληξιν κατά τόν κ. Gaudry προκαλεί τό έκ τής παρατη
ρήσεως βεβαιούμενον δτι, παρά τήν άφθονίαν τών πρός οίκοδόμησιν 
υλικών, αί ίδιωτικαί τών αρχαίων οίκίαι κατεσκευάζοντο λίαν έλαφραί, 
ουδέν δέ διεσώθη ίχνος αυτών. Τούτο, κατά τόν Πλίνιον, άφορμήν έχει 
τήν έκ μέρους τών "Ελλήνων καταδειχθεϊσαν προτίμησιν πρός τάς 
πλίνθους, έξ ών καί αυτό τό πρός τόν Ύμηττόν έστραμμένον τείχος 
τών Αθηνών έκτισαν, προτίμησιν δικαιολογουμένην έκ τής αφθονίας, 
μεΟ' ής έπί τοϋ εδάφους τής "Αττικής, παρά τάς πύλας τών Αθηνών 
καί έν Πειραιεϊ άπαντ^ ή κατάλληλος πρός' κατασκευήν τών πλ ί ν 
θων γ ή . 

; * 
* * 

Τήν μελέτην ταύτην κλείει δ συγγραφεύς εξετάζων τήν έπίδρασιν 
τής πέριξ φύσεως έπί τής αναπτύξεως καί διαμορφώσεως τού αισθη
τικού καί θρησκευτικού συναισθήματος τών Ελλήνων , πρώτον δέ 
στοιχεϊον τούτου ανευρίσκει τό άπαραμίλλως γραφικόν τών ελλη
νικών ορέων, άτινα σχηματισθέντα διά γεωλογικής έξάρσεως τού 
εδάφους, έχρησίμευσαν ώς φυσικά βάθρα τών έπ ' αυτών ανεγερθέντων 
ναών, οίον δ βράχος τής "Ακροπόλεως, ή υψηλή κρημνώδης άκρα τού 
Σουνίου, κτλ . Τά ακανόνιστα καί απότομα πλευρά τών υψωμάτων 
τούτων ευρίσκονται εις πλήρη α ν τ ί φ α σ η πρός τό σύμμετρον τών ε'π' 
αυτών έγειρομένων δωρικών, ιωνικών καί κορινθιακών κιόνων, άλλ 'άν -
τιθέτως συμπληροΰσι ταύτα τό μικρόν δψος τών ελληνικών ναών, οί·? 
τίνες φαίνονται εν μετά τών κρηπίδων αυτών, τών λόφων καί υψω
μάτων, αποτελούντες σώμα καί οιονεί έπιστέφοντες αυτούς. Ού μόνον 
δέ κατά τήν άνέγερσιν τών ναών, άλλά καί κατά τήν τών αγαλμά
των τών θεών αυτών οί "Αθηναίοι, κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ Παυσα-
νίου, έπωφελήθησαν τάς ανωμαλίας τοϋ εδάφους, στήσαντες έπί τών 
υψωμάτων είς περίοπτον θέσιν τά δμοιώματα τών θεών αυτών. 
Ούτω δέ έχοντες πρό τών οφθαλμών αυτών τά υλικά δμοιώματα τών 



302 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 

θεών καί τών ηρώων αυτών, ήσθάνοντο γεννώμενον έν αύτοϊς ζωηρόν 
Θρησκευτικών πατριωτισμόν, τον πατριωτισμόν εκείνον, δστις εύρε τον 
άκραιφνέστερον διερμηνέα αύτοϋ έν τώ προσώπω τοϋ υπάτου τών αρ
χαίων ρητόρων καί πατριωτών, τού Δημοσθένους. 

Ή θρησκεία, ώς και το αίσθητικον συναίσθημα, υπέστησαν τήν επί-
δρασιν τής φυσικής τής χώρας διαμορφώσεως. Αί έπιβλητικαι τού 
Όλύμπου όροσειραί έθεωρήθησαν ώς ή κατοικία τοϋ Διός - ό "Απόλλων 
καί αί Μούσαι ετέθησαν έπί τού. Ελικώνος καί τοϋ Παρνασσού, δύο 
ορέων υψουμένων . υπεράνω τής πεδιάδος έπί τοσούτον, δσον ή ποιησις 
άνυψοϊ ημάς υπεράνω τοϋ κοινού βίου- άπό τής κορυφής αυτών βλέπει 
τις τήν Κόρινθον μετά τοϋ ομωνύμου αυτή κόλπου, ούτω δέ εχει προ 
αύτοϋ έξαίσιον πανόραμα χάριτος, ήδύτητος καί μεγαλείου -" είς τούς 
πρόποδας τού Παρνασσού καί έν ταϊς άγρίαις φάραγξι τής Φωκίδος 
έ'θηκαν τήν εδραν τών μαντείων, εν τοις εύφόροις πεδίοις τής 'Ελευσϊ-
νος έλάτρευσαν τήν θεάν τής γεωργίας Δήμητρα, τέλος δέ ή προσω-
ποποίησις τής σοφίας, ή Αθηνά έβασίλευσεν έπί τοϋ "Αττικού πεδίου, 
ούτινος άπασαι αί λεπτομέρειαι τοσούτω θαυμασίως εινε διατεταγμέναι. 

Έν τω Πέραν Κων]πόλεως. 
Ήλβας Γ . Βαλβκμ.άκϊ)ς. 

ΤΟ ΕΝ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ^ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 
Κατά τήν συνεδρίασιν τοϋ Δεκεμβρίου τοϋ φυσιογνωστικοΰ τμήματος τοϋ 

«Παρνασσοϋ» ό παρ'ήμΓν "ιατρός, υφηγητή; καί-μέλος τοϋ Ίατροσυνεδρίου Ιωάν
νης Βάμβας άνεκοίνωσε τά γενόμενα εις το έν Βούδα-Πέστη συγκροτηθέν εσχά
τως Συνέδριον τής Υγιεινής καί «Στατιστικής». Ή πολλής σπουδαιότητος 
άνακοίνωσις αΰτη εχει έν έκτάσει ώς έξης : 

Δοθέντος τοϋ λόγου εις τόν κ. Βάμβαν, ούτος ειπεν δτι, ύπακούσας 
εις τήν ύπό τού τμήματος Ικφρασθεϊσαν έπιθυμίαν ν ' άκούση τά 
κατά τό έν Βουδαπέστη συνελθόν Δ ι εθ ν έ ς τ ή ς Υ γ ι ε ι ν ή ς κα ι Στα
τ ιστ ικής Σ υ ν έ δ ρ ι ο ν , ευχαρίστως θέλει άνακοινοϊ ενώπιον αύτοϋ άπό 
μνήμης δσα εινε δυνατόν νά είπη, διότι εκτενή έ'κθεσιν περί τών ερ
γασιών τού Συνεδρίου καί τής αποστολής αύτοϋ ύπέβαλεν ήδη άπό 
δύο μηνών εις τό ύπουργειον τών Εσωτερικών. 

Ό κ. Βόμβας ειπεν, δτι τό εν Βουδαπέστη συγκληθέν «VIII Διε
θνές τής Υγιεινής και Στατιστικής Συνέδρων» υπήρξε τό πολυαριθ-
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μότερον, ουχί μόνον ώς πρός τά άπαρτίσαντα αύτο μέλη, άλλά καί ώς 
πρός τήν κ α τ ' αυτό έκπονηθεΐσαν έπιστημονικήν έργασίαν, διότι οί μεν 
προσελθόντες είς τάς συνεδρίας και μετάσχοντες τών εργασιών αυτού 
διαφόρων κλάδων τών φυσικών επιστημών επιστήμονες υπερέβησαν 
τούς 3,000, αί δέ άγγελθεΐσαι καί άνακοινωθεϊσαι έργασίαι υπέρ 
τάς 850. 

Τό δλον Συνέδριον διήρηται εις δύο μεγάλους κλάδους, εις τόν τής 
Υ γ ι ε ι ν ή ς καί εις τόν τής Στατ ιστ ικής , (κακώς ύπό τών Ευρωπαίων 
Δ η μ ο γ ρ α φ ί α ς κληθείσης). 

Ό κλάδος τής Υγιεινής διηρέθη εις 19 δλα τμήματα, ό δέ τής 
Στατιστικής εις 7 τμήματα. Έκαστον τών τμημάτων ειχε καί Ιδίαν 
ώρισμένην α'ίθουσαν συνεδριών έν τοις παμμεγίστοις καί γειτονεύουσιν 
άλλήλοις κτιρίοις τού Πανεπιστημίου καί τής Πολυτεχνικής Σχολής. 
"Απαντα δμως τά τμήματα ε'ιργάζοντο κατά τάς αύτάς ώρας, άπό 
τής 9ης πρωινής ώρας μέχρις ενίοτε τής 2ας μ. μ. καί εννοείται 
ευκόλως, δτι 6 επιστήμων, 6 έπιθυμών νά έργασθή κατά σπουδαϊον 
όπωσούν τρόπον έν διαφόροις τμήμασι κατά τήν αυτήν ήμέραν, δέν ήδύ
νατο βεβαίως νά μιμηθή πολλούς τών συνεδριαστών, οΐτινες προσ-
τρέχοντες άπό τμήματος εις τμήμα καί έπί τινα λεπτά παρακαθή-
μενοι έν ταϊς α'ιθούσαις, έφωρώντο ύπό μάλην πλείστα έντυπα φέροντες 
καί αενάως κινούμενοι άνά τους διαδρόμους καί τάς κλίμακας τών 
μεγαλοπρεπών αυτών κτιρίων. 

Αί άνακοινωθεϊσαι έργασίαι έπί διαφόρων ζητημάτων Υγιε ινής καί 
Στατιστικής, κατά τά 90 °/ ήσαν ύψιστης επιστημονικής άξιας καί 
διήγειραν μέγιστον τό έπιστημονικόν ενδιαφέρον, ένεκεν δμως τής έκ-
πλησσούσης πληθύος τοϋ αριθμού αυτών είνε αδύνατος καί ή άπλή 
άπαρίθμησις αυτών. 

Ή επίσημος εναρξις τών εργασιών τοϋ Συνεδρίου έγένετο έν ταϊς 
εύρυτάταις αίθούσαις τοϋ ύπό τήν όνομασίαν Redoute δημοτικού κ τ ι 
ρίου τή 2α 7βρίου ( ν . έ'.) ήμ.έρα Κυριακή καί ώρα 11ν) π . μ. ενώ
πιον τοϋ άρχιδουκός Καρόλου-Ιωσήφ αδελφού τοϋ αύτοκράτορος καί 
αντιπροσώπου αύτοϋ. Κατά τήν ήμέραν ταύτην οί επίσημοι αντιπρό
σωποι τών διαφόρων Κυβερνήσεων, μετά τάς γενομένας πρός τ ά μέλη 
τού Συνεδρίου προσλαλιάς τοϋ τε άρχιδουκός καί τών επισήμων άρ
χων, κατά σειράν άλφαβητικήν έκαστου διά καταλλήλων λόγων 
προσηγόρευον καί ηύχαρίστουν τούς όργανωτάς καί ιθύνοντας τό Συνέ
δριον. Ό κ . Βάμβας, ώς αντιπρόσωπος τής Κυβερνήσεως καί τού 
Εθνικού Πανεπιστημίου, άπήγγειλε τά εξής : 
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δάφισις τής ύπό τήν όδον ταύτην ύπαρξάσης υπονόμου, κάκιστης 
ύπό πάσαν ύγιεινήν έποψιν. 

Κατά τήν αυτήν ήμέραν ό καθηγητής κ. Χρηστομάνος άνεκοίνωσεν 
ενώπιον τού 1H' τμήματος τάς περί Διεθνούς Φαρμακοποιίας αρχάς 
αυτού, ύποστηρίξας αϋτάς μετά νεανικής όντως θέρμης καί έπιστημο-
νικώτατα άντικρούσας άλλοίας γνώμας άλλων επιστημόνων. Καί ή 
περίληψις τής εργασίας ταύτης έδημοσιεύθη έν τ φ αΓαληνώ» (άριθ. 
36 έ. ε . ) , έκ ταύτης δέ καταφαίνεται δτι μετά συζήτησιν σφοδράν 
υπερίσχυσε καί έγένετο δεκτή ή ύπό τού κ. Χρηστομάνου ύποστηρι-
χθεϊσα πρότασις, δπως «ή μόνιμος τοΰ Συνεδρίου τής υγιεινής ε'πιτρο-
»πεία πρός σύνταξιν διεθνούς φαρμακοποιίας τότε μόνον νά προβή άπό 
«τούδε είς προκαταρκτικάς τής συντάξεως εργασίας, έάν έξασφαλισθή 
»ή τής Κυβερνήσεως σύμπραξις, νά έξουσιοδοτηθή δέ άπό τούδε νά 
»προβή είς πάσας τάς πρός τοϋτο άπαιτουμένας διεθνείς ενεργείας, 
»δπως αί Κυβερνήσεις λάβωσιν ένεργόν μέρος εις τήν έκτέλεσιν τοϋ 
» έργου » 

Έν τή Β<κ συνεδρία τού αύτοϋ τμήματος δ κ. Χρηστομάνος ώμί-
λησε περι τών εμπε ιρ ικών ονομάτων τών νεωτέρύίν χημ ικών 
φαρμάκων και της καταχρήσεως α υ τ ώ ν και περι τ ώ ν εξωτε
ρικών χρήσεων τοΰ βορικοΰ οξέος. 

Κατά τήν δευτέραν ήμέραν τών επιστημονικών εργασιών ενώπιον 
τών τμημάτων Α' Β' καί Ε' έπί τό αυτό συναθροισθέντων άνεκοινώθησαν 
ύπό τών διασήμων επιστημόνων Roux, Behring καί Loftier αί σταθ-
ρ,όν έν τή επιστήμη καταλιπούσαι περι δι^θερίτιδος έργασίαι. Τών 
εργασιών τούτων αί περιλήψεις έδημοσιεύθησαν έν τ φ «Γαληνφ» καί 
έγένοντο πάγκοινοι. 

Τήν αυτήν ήμέραν ενώπιον τοϋ Ζ' τμήματος ώμίλησεν δ κ. Χρη
στομάνος περί τοϋ ΐ/δατος τής πόλεως Α θ η ν ώ ν (Γαληνός 1894 
άριθ. 38). Ενώπιον δέ τού ΙΑ' τμήματος άνεκοίνωσεν δ κ. Βάμβας 
τήν έργασίαν αύτοϋ περι ελλε ίψεων τ ί ν ω ν κα ι ατελε ιών υ φ ι 
σταμένων είς τ ή ν Ύ γ ι ε ι ν ή ν τ ώ ν εμπορικών π λ ο ί ω ν . Έπ ί 
τοϋ αυτού θέματος ήσχολήθη καί ενώπιον τού ζ' Διεθνούς Συνε
δρίου έν Βιέννη τώ έ'τει 1887, έν πολλοίς δέ έκτοτε ελήφθησαν ύ π ' 
όψει γνώμαί τίνες αυτού ύπό τών συνταξάντών υγειονομικούς κανο
νισμούς τών πλοίων επιστημόνων (ίδε «Γαληνού» άριθ. 36 — 37 έ. ε .) 
Τή όαιλίο; ταύτη έπηκολούθησε πρότασις-, δ ι ' ής έζήτησε νά έκφραση 
εΰχήν τό τμήμα καί διά τούτου τό Συνέδριον «όπως αί Κυβερνήσεις 
συνέλθωσιν έν υγειονομική συνόδω προς σύνταξιν διεθνούς κανόνι-
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σμού υποχρεωτικού διά συμβάσεως, έπιβαλλούσης τήν έφαρμογήν μέ
τρων υγειονομικών τοιούτων, δ ι ' ών νά άσφαλίζηται ή υγεία τών δ ι ' 
ατμόπλοιων, καί σιδηροδρόμων καθ'άπαντα τά έ'θνη συγκοινωνούντων». 

Τοϋτο έγένετο άποδεκτόν ύπό τε τού τμήματος καί ύφ ' ολοκλήρου 
τοϋ Συνεδρίου κατά τήν τελευταίαν ήμέραν τών εργασιών αΰτοϋ. 

Τήν αυτήν ήμέραν ενώπιον τού αΰτοϋ τμήματος δ έν 'Ρώμνι καθηγη
τής τής Υγιεινής καί διευθυντής τής Δημοσίας υγείας κ . Pagliani π ε 
ριέγραψε και διά καταλλήλων πινάκων καί εικόνων επεξήγησε τό νύν 
έν χρήσει έν Ίτα.\ίχ σύστημα άποκρούσεως τών λοιμωδών εξωτικών 
νοσημάτων (χολέρας, κίτρινου πυρετού καί πανώλους), όπερ έν ολίγοις 
ουδέν άλλο εινε ειμή τελειοποιηθέν καί διά παντός νεωτεριστικού υγιει
νού μέσου έφοδιαζόμενον σύστημα λοιμοκαθαρτηρίων καί απομονώσεως 
υπόπτων ή πασχόντων, έξωθεν δ'έρχομένων διά πλοίων ανθρώπων, διότι 
οί υγειονομικοί ούτοι σταθμοί (stations sanitaires, ώς αποκαλεί αυ
τούς δ κ. Pagliani) ίδρύθησαν έν τρισί διαφόροις σημείοις τοϋ Ίταλ ίτ 
κοϋ κράτους, έ'ξωθεν δηλ. τής Βενετίας έν ,έρημονήσω τινί , παρά τήν 
Σικελίαν έν άλλη τοιαύτη καί παρά τήν Σαρδηνίαν έν όμοια. Έν ταϊς 
έρημονήσοις ταύταις, έν αΐς κατωρθώθη επίσης νά ύπάρχη καί άφθο-
νον πόσιμον ύδωρ, κατεσκευάσθησαν ιδρύματα σύνθετα μέν, τέλεια δμως 
πρός έκπλήρωσιν τού πολλαπλούς σκοπού δ ι ' ον προωρ'ισθησαν. Έν αΰ-
ταΐς λοιπόν άπομονούνται οί έκ τόπων προσβεβλημένων προερχόμενοι 
καί θεραπεύονται οί τυχόν παθόντες έν πλώ , έν τοις πλοίοις ή καί έν 
έκείνοις. Κατά τήν συνεδρίαν ταύτην εδόθη ή πρώτη αφορμή δπως κα -
τακριθώσι τά έ'θνη εκείνα, έν οις καί ή Ελλάς , άτινα ώς ύγειονομικόν 
μέτρον κατά χολέρας χρησιμοποιοΰσι τάς καθάρσεις. Ά λ λ ά δ κ. Βάμ
βας, κατά καθήκον δέν άφήκε τήν περίστασιν ούτε κατά ταύτην ούτε 
κατά τήν έπακολουθήσασαν συνεδρίαν, καθ 'ην ευρέως τό ζήτημα 
τ ή ς χολέρας ενώπιον τριών συναθροισθέντων τμημάτων συνεζη-
τεϊτο καί καθ 'ήν πάλιν τά τό σ ύ σ τ η μ α τ ώ ν καθάρσεων έφαρ-
μόζοντα έ'θνη κατειρωνεύθησαν ύπό τίνων επιστημόνων, δέν άφήκεν, 
είπε, νά παραστήση καί το ήμέτερον δίκαιον καί νά έκθεση τούς λό
γους, δ ι ' ους πληρέστατα μέχρι τοϋ νύν δικαιολογούμεθα έφαρμόζοντες 
ημείς τό απηρχαιωμένος μέν, άλλά άσφαλίζον τήν ύγείαν τοϋ Κρά
τους ύγιεινομικόν τοϋτο μέτρον. 

Έ τοις έκδοθησομένοις προικτικοΐς τού Συνεδρίου δημοσιευθήσονται 
έν έκτάσει άπασαι αί έπιστημονικαί έργασίαι, μεταξύ δέ αυτών δέν 
αμφιβάλλει, είπεν δ κ. Βάμβας, δτι καί αί ύπο Ελλήνων επιστημό
νων άνακοινωθεϊσαι θά τύχωσι τιμητικής θέσεως, α ϊ τ έ ανωτέρω" έν όλί-
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Altesse, Mesdames et Messieurs. 
Au milieu de cette solennelle et savante Assemblee, je me 

demande anxieusement comment je vais, moi humble mede-
cin bygieniste, pouvoir representer ma patrie, la Grece, 
patrie d'Homere, d'Hippocrate, d'Aristote, de Galien, de Plu-
tarque, d'Areteos le Gappadoce, hygienistes tres remarqua-
bles chacun a son epoque. 

Toutefois, le zele qu'a montre le Gomite d'organisation de 
notre VIII Congres et l'enthousiasme qu'il nous a transmis, 
m'ont donne le courage d'accepter l'importante mission que 
m'a confie le Gouvernement Hellenique et l'Universite Na-
tionale Grecque. 

Les grandes nations, disposant de tous les moyens mate-
riels capables de les pousser toujours en avant, ont par cela 
meme le privilege de l'initiative ; mais aux petites nations 
reste le devoir et la bonne volonte d'imiter leurs devancie-
res et de joindre leurs forces a l'effort initial. 

C'est ainsi que nous sommes reunis aujourd'hui pour con-
courir ensemble a l'extension et au perfectionnement de 1'Hy-
giene, d'ou depandent la sante et le bonheur des peuples. 

Nous sommes heureux d'avoir a la trailer dans une nation 
si belle, dans une ville si hospitaliere, ού le travail semble 
plus facile a cause de la beaute du cadre et de la reception 
touchante, qui nous est faite. De cet ensemble parfait de-
coule vraiment pour notre Congres une reussite entiere et 
splendide. 

Mais j Oserai vous confier qu'au sentiment general s'ajoute 
pour nous autres les Hellenes une satisfaction de coeur et 
d'amour-propre, celle de voir dans' ce pays notre langue etu-
diee avec zele et de l'entendre parler avec harmonie. 

Permettez-moi alors, en terminant, au nom de Gouverne
ment Hellenique et notre Universite Nationale de feliciter les 
Autorites de la ville et tous les autres organisateurs du Con
gres et de les remercier pour l'aimable accueil qu'ils ont 
fait au congressistes Hellenes.)) 

To πέρας τής τοιαύτης προσαγορεύσεως διεδέχθησαν αί διά πασαν 
προσφώνηση» έπακολουθοϋσαι ζητωκραυγαί ύπο τών ζωηρών καί ζωη
ρότατων Ούγγρων καί Ούγγρίδων είς ούγγρικήν γλώσσαν καί τίνες 
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δέ εις έλληνικήν ύπό τών γιγνωσκόντων έν μέρει αυτήν κατοίκων 
Βουδαπέστης Έλληνοούγγρων καί Ούγγρων τ ινών. 

Άπό τής 3ης Σεπτεμβρίου ήρξαντο αί επιστημονικά! έργασίαι τού 
Συνεδρίου, καθ ' ην ανέγραφε τάξιν ή έν ιδιαίτερο: έφημερίδι τοϋ Συ 
νεδρίου καταρτιζόμενη ημερησία διάταξις, αΐτινες έξηκολούθησαν 
μέχρι τής 8ης τοϋ μηνός, ημέρας Σαββάτου καί τούτου συμπεριλαμ
βανομένου, έκτος τής Πέμπτης 16ης τού μηνός, καθ'ήν ήμέραν οί συνε-
δριασται ειχον προσκληθή'είς Tata ύπό τοϋ πλουσιωτάτου Ούγγρου 
εύπατρίδου Esterhay είς τήν επαυλιν αυτού. 

Τής Ελλάδος επισήμως αντιπρόσωπος ειχον τήν τιμήν νά είμαι εγώ, 
προσέθηκεν ό κ . Βάμβας, τής επισήμου δμως ελληνικής επιστήμης 
τήν άντιπροσωπείαν ειχον τήν εύτυχίαν νά συμμερισθώ μετά τοϋ καθη
γητού κ . Α . Χρηστομάνου, δστις καί διά τοϋ ονόματος αύτοϋ, τοϋ έν 
τώ επιστημονικοί κόσμω γνωστότατου, καί διά τών έν τώ Συνεδρίω 
τούτω εργασιών έτίμησε πράγματι αυτήν. 

Είς τούς Έλληνας τούτους αντιπροσώπους τό Συνέδριον έδωκε τούς 
τιμητικούς τίτλους ε π ί τ ι μ ω ν π ρ ο έ δ ρ ω ν , έκατέρου έπί δύο τμη 
μάτων . 

Ανωτέρω ελέχθη δτι καθ 'έκάστην άπό τής 9ης πρωινής ώρας μέ
χρι τής 1ης καί 2ας ενίοτε μ. μ. τά τμήματα συνήρχοντο πρός έπι-
στημονικήν έργασίαν. Αί επίλοιποι δμως μεταμεσημβρινά! ώραι ειχον 
προσδιορισθή πρός έπίσκεψιν είτε αξιοθέατων μερών τής πόλεως Βου
δαπέστης, είτε κτιρίων, εργαστηρίων επιστημονικών, σφαγείων, φυλα
κών, νοσοκομείων, λουτρών κτλ . απάντων έν στενωτάτη σχέσει μετά 
τής Υγιεινής ευρισκομένων. Αί δέ έσπεριναί ώραι κατηναλίσκοντο επί
σης πρός ώρίσμένας έν θεάτροις διασκεδάσεις, είτε εις γεύματα καί συν-
αναστροφάς Ίδιωτικάς ή επισήμους. 

Τήν α' ήμέραν τών επιστημονικών εργασιών τοϋ Συνεδρίου άν,εκοί-
νωσεν ο κ . Βάμβας ενώπιον τού Β' τμήματος ιδίαν έργασίαν έπι-
γραφομένην π ερ ί ε π ι δ η μ ί α ς τ υ φ ο ε ι δ ο ύ ς π υ ρ ε τ ό ΰ έ ν Α θ ή ν α ι ς 
και τ ή ς α ί τ ι ο λ ο γ ί α ς α υ τ ή ς , ής ή περίληψις έδημοσιεύθη έν τ φ 
«Γαληνφ» (άριθ. 36 — 37 έ. έ'.) Έν τή έργασίο; ταύτη υπεστήριξε 
καί δ ι ' επιχειρημάτων απεδείχθη δτι ή κρατήσασα έν τή πόλει τών 
Αθηνών επιδημία τύφου κατά τό τέλος τοϋ έτους 1891 καί τήν αρχήν 
τοϋ 1892 ώφείλετο ουχί εις τήν μόλυνσιν τοϋ ποσίμου ύδατος, ά λ λ ' 
είς τήν τοϋ ατμοσφαιρικού αέρος καί δτι ώς αφορμή αυτής έχρησί-
μευσεν ή τότε γενομένη εκσκαφή τής όδοϋ ΆθηνόΈς πρός κατασκευήν 
τής σήραγγος τοϋ σιδηροδρόμου Αθηνών καί Πειραιώς καί ή κατε-
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ταύτης δυνάμεθα νά εΐπωμεν— δτι και αύτη διεπνέετο άπό τόν γενικόν 
χαρακτήρα, δν δ αρχαίος κόσμος άπετύπωσεν είς τά έργα του, τόν 
π λ α σ π κ ό ν , κ α τ ' αντίθεσιν πρός τόν ^ μ α ν τ ι κ ό V τού νεωτέρου. 
ΠλαΟτικόν δέ χαρακτήρα λέγων εννοώ,κατά τόν δρισμόν τού μεγάλου 
Bock, τήν παράστασιν πάσης καλλιτεχνικής ιδέας εις βεβαίαν, ατο
μικώς ώρισμένην άντικειμενικήν μορφήν, ήτις αντικατοπτρίζει αυτήν 
τήν πραγματικήν φύσιν, ά λ λ ' έ ν εικόνι Ίδανικωτέρο;. Ή τέχνη πασα 
τών αρχαίων, εϊπομεν, άπέρρευσεν άπό τής θρησκείας· εις ύπηρεσίαν 
δέ ταύτης χρήσιμος, τ . ε . εν δημοσίαχς μάλιστα έορταϊς έκφαινομένη, 
ειχε κατ 'ανάγκην άλλον χαρακτήρα τής σημερινής καί δέν ήδύνατο 
νά στρέφηται πρός τόν έσωτερικόν κόσμον ούδ' έν αύτοϊς τοις μάλλον 
υποκειμενικοί: αυτής ε'ίδεσι τόσον πολύ, δσον σήμερον ό καλλιτέχνης 
στρέφεται ακόμη καί είς τά άντικειμενικώτερα είδη αυτής, είς τό έπος 
φέρ' ειπείν. Ό λυρικός ποιητής, λέγει δ Bender,1 δστις έποίει μέλος, 
ϊνα ψαλή ύπό χορού κατά τινα έορτήν θεού ή ώς έγκώμιον νικητού τίνος, 
δέν ήδύνατο νά φυσήση εις τό έργον του τήν αυτήν ίδέαν μέ σημερι-
νόν λυρικον ποιητήν, ούτινος τό ποίημα θ' άναγνωσθή έν έρημίο»: με
ταξύ τών τεσσάρων τοίχων ενός δωματίου, καθ' ώρας δηλ. καθ ' άς 
δ αναγνώστης λησμονεί τόν κόσμον καί αποσύρεται τοΰ θορύβου αυτού. 
Τό αυτό καί διά τόν ποιητήν λεκτέον, τό αυτό καί διά τόν όρχηστήν. 
Σήμερον χορεύοντες χορεύομεν δ ι ' ιδίαν ήδονήν καί μόνον εις εσωτε
ρικά ημών αισθήματα στρεφόμεθα, άπερ καί προτρέπουσιν ημάς νά 
χορεύωμεν. Δέν είχεν δμως ουτω καί παρά τοις άρχαίοις, παρ' οις δ 
εξωτερικός κόσμος μάλλον έπενήργει ή δ εσωτερικός, ών δηλ. μέ άλλους 
λόγους τά έ'ργα ήσαν πλαστικά καί ουχί ρωμαντικά - διότι αυτό τούτο 
σημαίνει πλαστικόν καί ρωμαντικόν,τό προς τόν έξωτερικόν ή έσωτερικόν 
κόσμον στρέφεσθαι καί έξ αυτής τής αιτίας δυνάμεθα νά ειπωμεν δτι 
προκύπτει ή μεγάλη διαφορά τών έργων τών αρχαίων καί τών νεωτέ
ρων. Οί μέν στρεφόμενοι προς τόν έξωτερικόν κόσμον καί εις τήν έκ τής 
άπολαύσεως τούτου ήδονήν τήν εΰτυχίαν ζητοϋντες, άπετύπωσαν έπί τών 
έργων των τήν έκ τούτου φαιδράν έντύπωσιν μέ χάριν καί σαφήνειαν 
καί απλότητα" οί δέ πρός τόν έσωτερικόν κόσμον στρεφόμενοι καί τήν 
πολλαπλήν έσωτερικήν τούτου έκδήλωσιν μή δυνάμενοι σαφώς νά έν-
νοήσωσιν, έκαμαν εργα, έφ' ών άντανεκλάσθη ή στενοχώρια των αύτη· 
ζητοϋντες δέ τό ίδανικον αυτών νά συλλάβωσιν ιπτάμενοι είς ύψη 
ύπερνέφελα, άπετύπωσαν έπί τών έ'ργων τήν έπί ταϊς Ίκαρίαις αυτών 

1 Aug. Eockh Encyclopadie σ. 274, 
Bender Griech Litter, σ. 153. 
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πτώσεσι σκοτεινήν των μελαγχολίαν καί έπέθηκαν έπ ' αυτών τά νέφη, 
άτινα περίέβαλλον τήν ψυχήν των καί έτυράννουν τήν φαντασίαν τ ω ν 
έν τοις έ'ργοις των ή αρμονία τών μερών δέν καθίσταται ταϊς αίσθή-
σεσι προσιτή, άλλά διαφεύγει διά τό άγαν ιδεώδες - αί μορφαί, αί 
άπό τού πραγματικού κόσμου ληφθεΐσαι, δέν είναι σαφώς καθωρισμέ-
ναι, άλλά χάνονται εις σκοτεινήν έλευθερίαν τής φαντασίας μέχρι τοϋ 
άπειρου έξικνουμένην νέφη δέ περικαλύπτουν πολλάκις τήν δλην ει
κόνα και είς μάτην θά προσπαθήσης νά τήν άναπαραστήσης είς τήν 
φαντασίαν σου τόσον σαφή καί καθαράν,' δποία έκ πρώτης δψεως 
προσπίπτει εις τούς οφθαλμούς σου ώς ύπό κρύσταλλον διαφαινομένη 
ή ε'ικών αρχαίου καλλιτεχνικού έργου. 

Τοιούτον κυρίως πλαστικόν χαρακτήρα ειχε καί τών παλαιών ή δρ-
χησις - λαμπρώς δ ' έπικυροΐ τοϋτο ή ειδησις δτι πολλοί αρχαίοι γλύ-
πται έσπούδαζον τών όρχουμένων τάς στάσεις καί ή γνώσις δτι ή πλα 
στική τό θέμα αυτής άπό τής ορχηστικής πολλάκις ελαβεν. Οί αρχαίοι 
χορεύοντες μάλλον πρός έπίδειξιν έν ταϊς έορταϊς αυτών, δπως καί δ 
σημερινός Έλλην , έπεδείκνυον έν ταϊς κινήσεσι,λέγει δ Krause^av το 
προς το καλόν α'ίσθημα, καί έν τώ κινουμένω σώματι άπετύπωνον 
π#ν τό ιδεώδες κάλλος, όπερ έν τώ νώ ειχον συλλάβει. 1 "Ηρμοζεν 
ή τέχνη αύ'τη, ώς έξ αυτής τής φύσεως της, άριστα τ φ φαιδρώ καί 
εύστρόφω τών Ελλήνων πνεύματι - διά τούτο καί μετ ' ενθουσιασμού 
έρρίφθησαν είς αυτήν, τόσον κατάλληλον άλλως ώς πρός τήν λατρείαν 
τώνθεών των . Τήν μεγάλην τών Ελλήνων πρός τήν δρχησιν άγάπην 
δεικνύει δχι μόνον δ μακρός τών έλληνικών'όρχήσεων κατάλογος—200 
αναφέρει δ MeiirsiUS — άλλά καί ή μεγάλη θέσις, ήν εδιδον αυτή, 
εν τοις μύθοις των, δπως έκ τής-προηγουμένης ημών μελέτης φαίνεται. 
Φιλοχορώτατοι δέ πάντων ήσαν, ώς εικός, οί Αθηναίοι, οϊτινες έθεώ-
ρουν άγροικίαν άν μή τις ώρχεϊτο προσκαλούμενος*. Ό δέ κωμικός 
Άλεξ ις λέγει παρ' Άθηνα ίω . 5 

« . . . . τοϋτο γαρ νϋν εστί σοι 
έν ταΓς Αθήναις ταΓς καλαΓς έπιχώριον 
άπαντες όρχοϋντ' ευθύς άν οίνου μόνον 
όσμήν ί'δωσι' συμφοράν λέγεις άρ' άν, 

1 Agonistik σ. 814 πρβλ. 853. πρβλ. Grasberger Die Erziehund ins ΚΙ. 
Alterth. II. 393. Ό Goll Kulturbilder 1. 104 λέγει: παν το έσωτερικόν 
πλαστικώς. επί της μορφής απετυποϋτο. 

! 'ΑΘΛναιος 4, 4. 134. Θεοφρ. χαρακτήρες 15. Ό Εύρτπίδης λέγει έν 'Η-
ρακλείδαις (στ. 359) τάς Αθήνας «καλλιχόρους». 

8 'Αθήν. ενθα άν. 
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γοις περιγραφείσα·, καί ύπό άλλων εν τε τή ελευθέρα Ελλάδ ι και έν 

τή αλλοδαπή οίκούντων. 
Έπί τή ευκαιρία του Συνεδρίου είχε διοργανωθή επίσης καί έκθεοΊς 

Υ γ ι ε ι ν ή ς , ήτις δμως κατά τόν κ. Βάμβαν έπισκεφθέντα πλείονας τοι
αύτας απέτυχε πληρέστατα ουδέν ή μάλλον διά τινας έλάχισταπαρουσιά-
σασα τά ενδιαφέροντα τούς ύγιειονολόγους αντικείμενα. Απέναντι-δμως 
ταύτη : ή μάλλον ώς τμήμα αυτής ήτο ή έκθεσις τ ώ ν με ταλλ ικών 
υδάτων κα\ τ ώ ν έ ξ α υ τ ώ ν άποκτο)μένων παντο ίων άλατο ι ί -
χων ΰκευαΰμάτο^ν, ήτις πράγματι έξεικόνιζε κάλλιστα τόν πλοϋτον 
τούτον τού αύστροουγγρικού κράτους. Επανειλημμένως επισκεφθείς τό 
διαμέρισμα τούτο ποσάκις, είπε, δέν έσκέφθη δτι άπώλειαν σημαντικήν 
υφιστάμεθα ήθικήν τε καί ύλικήν έν Ελλάδ ι , μή θέλοντες νά δαπανή-
σωμεν όλίγιστα "να είσάξωμεν πάμπολλα, επιδεικνύοντες φειδωλίαν 
έκεϊ, ά φ ' δπου καί ή ιδιωτική πρωτοβουλία καί ή Κυβερνητική πρό
νοια ήδύναντο νά άντλήσωσιν άφθονίαν χρήματος. 

ΜΕΛΕΤΗ 
Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ T U N Ι Ι 4 Α Α Ι 0 Ν Ο Ρ Χ Η Σ Ε Ω Σ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΧΟΡΩΝ 

Τήν αϊσθησιν τοϋ καλοί), τήν άγάπη-ν τοϋ άγαθοϋ , τήν ζήτησιν 
τού άλ ϊ ίθοΰς προβάλλει ό φιλοσόφων ηθικολόγος ώς τόν ύψιστον προο-
ρισμόν τού άνθρωπου καί τής μορφώσεως του τό φωτεινόν κορύφωμα. 
Πάντων τών έπί τής μεγάλης καί άφθαρτου σκηνής τής ιστορίας εμ
φανισθέντων διαβατικών λαών, ουδείς άλλος δπως οί "Ελληνες ν;σθάνθη 
τό καλόν, έζήτησε τό αληθές καί δή καί ήγάπησε τό αγαθόν. Πρό 
πάντων τής πρός τό καλόν αυτών αγάπης ουδείς άλλος δπως αυτός 
κατέλιπεν άφθαρτα καί αλησμόνητα τεκμήρια, μαρτυρούντα εσαεί τό 
ΰψος εις δ ώδήγησεν αυτούς ή ενθουσιώδης αγάπη. Τό καλόν έθεώ-
ρησαν οι αρχαίοι μέρος τής αρετής· παραδέχεται τούτο ό Αριστοτέλης 
καί επιφανής τοϋ αιώνος μ.ας φιλόσοφος, ό Renan, τό επαναλαμβάνει -

δέν ειχεν άδικον ό καλλιτέχνης τήν έ'μφυτον έν έαυτώ ίδέαν έξωτερι-
κεύων ουδέν άλλο κάμνει ή νά μεταβιβάζη είς τό έργον του τής ιδίας 
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ψυχής τό κάλλος, άν εινε τοϋ ονόματος άξιος· τ ί δ ' άλλο εινε τής ψυ
χής τό κάλλος εί μή αυτό τούτο ή άγαθότης ; 

Έκ τούτου εξηγείται ή αγάπη αυτή καί ή μανία, ούτως ε'ιπεΐν, νά 
ζώσι περιτριγυρισμένοι άπό έ'ργα είς τό καλόν αναφερόμενα καί ή ευ
κολία, μεθ'ής έ'καμνον τούτο, ή ευκολία εκείνη καί γονιμότης, ήν μετά 
πείσματος ό νεώτερος κόσμος βλέπει. Κατά δεκάδας ήριθμοϋντο ενός 
τραγικού ποιητοϋ τά δράματα καί αί χορδαί τής λύρας,λέγει 6 Ritter, 
έπαίζοντο έν ταΐς όδοΐς τών Α θ η ν ώ ν αί οδοί τών αρχαίων πόλεων 
ήσαν μεσται καλλιτεχνικών έ'ργων έν Ρόδω μετά τάς κλοπάς τών 
"Ρωμαίων—καί ήσαν μεγάλοι κλέπται οί 'Ρωμαϊοι — έσώζοντο ακόμη 

τρ ίσχ ίλ ία αγάλματα· έν μιό; μόνη πόλει μικρός, τώ Θέρμω τής Αιτω
λίας, ήσαν δ ισ^ίλία καί έκ τής Μακεδονίας έκλεψαν οί "Ρωμαίοι 
100,000 αγαλμάτων. 

Τάς περί τό καλόν άσχολουμένας τέχνας καλοΰσι καλάς τέχνας, 
κ α τ ' αντίθεσιν πρός τάςλοιπάς , τάς βαναιίσΌΐίς τέχνας . Διήρεσαν 
δέ τάς καλάς τέχνας εις άποτελεστ ικάς καί μοι/ΟΊΚ άς· εις τάς πρώ-
τας κατέταξαν τήν πλαστικήν, γραφικήν καί ο'ικοδομικήν, είς τάς δευ
τέρας, τάς καί ευγενεστέρας, τήν ποίησιν, τήν ιδίως μουσικήν και τήν 
ό'ρχησιν. ΠΚσαι αί τέχναι αύται , αϊ τε άποτελεστικαί καί αί μουσικαί 
τήν τού θείου λατρείαν ιδίως υπηρετούν τοϋ δέ θείου τών "Ελλήνων ή 
κυριωτάτη ιδέα ήτο τό κάλλος, τό φαιδρόν καί άνέφελον κάλλος - τοι
ούτον άπετύπωσαν καί έπί τών έ'ργων των τό κάλλος οί "Ελληνες καί 
έφιλοτιμήθησαν δσον τό δυνατόν τελειότερον ν ' άποτυπώσωσιν αυτό 
έπί έ'ργων προωρισμένων εις τήν τοϋ θεού των λατρείαν. Καλλιεργή-
σαντες καί ύψώσαντες δσον ουδείς άλλος τήν ύψηλοτάτην καί εύγενε-
στάτην τών τεχνών, τήν ποίηοΊν, δέν ήμέλησαν ουδόλως καί τών 
λοιπών. Καί δέν δυνάμεθα μέν πάντων νά καταμετρήσωμεν έξ ίσου 
τό ΰψος διά τήν φθοράν τών τοϋ κόσμου, ά λ λ ' έκ τών έσπαρμένων λε ι 
ψάνων, είτε υλικών είτε πνευματικών, άτινα μετά κόπου καί αγρυ
πνιών μελέτη ο φιλόλογος, ποριζόμεθα ατελή μέν γνώσιν, άλλ'έπαρκή 
τεκμήρια τού ύψους τούτου. 

Τούτο συμβαίνει καί περί τήν δοχΐιοΊν, τήν κατωτάτην τών μου
σικών τεχνών. Καί περί ταύτης ώς καί περί τών λοιπών τεχνών άδι-
στάκτως δύναται νά είπη τις, δσον ολίγον καί άν μελετήσγι τά κ α τ ' 
αυτήν, δτι άνεπτύχθη εις άνθησιν καί τελειότητα πολύ μεγαλειτέραν 
παρ ' δσην σήμερον εχει, ή ορχησις-είτε τών αιθουσών ή τεχνική καί 
ε π ι τ η δ ε υ μ έ ν η , είτε τού αγρού ή άπ>ή καί ανεπιτήδευτος. Έ ν δμω<; 
μόνον μετά μεγάλη: βεβαιότητος, ώς πρός τόν χαρακτήρα τής τέχνης 
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Καί βεβαίως ό οίνος προκαλεί μάλλον παντός τόν άνθρωπον είς δρ-
χησιν, τήν χαράν είς τήν καρδίαν του διεγείρων, ωραιότατα δέ ό μέγας 
Ευριπίδης λέγει δτι οί Κύκλωπες κατοικοϋντες χώραν μή εχουσαν 
«Βρώμιου πώμα, αμπέλων ροάς οίκούσιν αχορον χθόνα» . ' Έν 
τοις συμποσίοις πρό πάντων καί δή τοϊς πολυθρύλητες έκείνοις τών 
Αθηνα ίων , δπου σύν τοις έλαφροτάτοις τών πραγμάτων καί τ ά υψη
λ ό τ α τ α άμα συνεζητούντο, ήσαν συνηθέσταται αί όρχήσεις. "Οχι μό
νον έν περιγραφαϊς συμποσίων παρά συγγραφεύσι λέγεται τούτο, ά λ λ ά 
καί παραστάσεις πολλάς έ'χομεν, ιδίως έ-ν άγγείοις, δπου αύλοϋσι, κ ι -
θαρίζουσι καί χορεύουσιν εχομεν καί παραστάσεις κ ώ μ ω ν , δπου vlot 
μετ 'αύλητρ ίδων καί όρχηστρίδων έν άσμασι καί χορώ καί μέθη πο
ρεύονται είς τήν οικίαν φίλου ή φίλης. 8 Διά τούτο οφείλει δ συνανα-
στρεφόμενος άνθρωπος, λέγει Δίων δ Χρυσόστομος, «επιμελώς νά χορεύη 

ρυθμώ τε καί μέλει τώ προσήκοντι ώστε έμμελέστερον καί φ ιλ ικώ-
τερον συνεϊναι άλλήλοις». 5 

Είναι γνωστή ή αγάπη, ήν δ Σωκράτης έτρεφε πρός τόν χορόν 
ήμέραν τ ινά δ Χαρμίδης κατέλαβεν αυτόν όρχούμενον μόνον όντα -

αένόμισα, λέγει, δτι δ καλός μας Σωκράτης είχε παραφρονήσει - άλλ' 
δταν τόν ήκουσα νά λέγη τόσα καλά υπέρ τής όρχήσεως·, έπανελθών 
καί έγώ έν τώ οίκω δέν ώρχούμην μέν, διότι δέν ήξευρα, άλλά μέ τάς 
χείρας μου διαφόρους έ'καμνα χειρονομίας». 4 Ό Πλάτων έν τή 'ιδεώδει 
του πολιτεία, τή δ ι ' αγγέλους προωρισμένη, μεγίστην θέσιν δίδει είς 
τόν χορόν :«δ μέν απαίδευτος άχόρευτος ήμϊν εσται , τόν δέ πεπαιδευ-
μένον ίκανώς κεχορευκότα θετέον.» 6 Έν δ ε τ ή τών Πυθαγορείων δ ια ί τη 
ού μόνον ή μουσική, άλλά καί ή δρχησις ήτο τών σπουδαιότατων διά 
τήν ί/γείαν καί τήν ε ι)κΐνησίαν. Έν Αθήνα ις επιμελώς έδιδάσκετο 
είς τούς παΐδας καί εφήβους ή ορχηστική μετά τής μουσικής ηνωμένη -

έν έπιγραφαΐς συχνά αναφέρονται «χοροί πα ίδων» , καί ήσαν φαίνεται 
ωραιότατοι οί χοροί ούτοι, δπου ή γυμναστική έδείκνυτο έν τή ευγενέ
στατη αυτής ανθήσει καί καρπός άγλαός συμπάσης τής μουσικής 
καί γυμναστικής τών Αθηνα ίων παιδεύσεως. 6 Περί τού Σοφοκλέους 

* Εΰριπ. Κύκλ. 124 πρβλ. 15fi,171. 
8 Συχνότατον έν τοις συμτοσίοις ήτο το ακρόαμα λεγόμενον, τ. ε. ή θέα 

χοροΰ καί άμα ή άκρόασις άσματος καί μουσικής. 
3 λ. 27. 
4 Ξενοφ. Συμπ. 2.19 
« Νομ. 2,653. 7.795 κ.λ. 
5 Grasberger Die Erziehund d. Gr. II 395. 
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μαρτυρεΐται «δτι παις ών καί όρχηστικήν καί μουσικήν ήν δεδιδαγ-
μένος παρά Λάμπρφ·» τόν δέ Φρύνιχον καλώς όρχησάμενον τήν πυρ-
ρίχην, υπάρχει παράδοσις δτι εξέλεξαν οί Αθηναίο ι στρατηγόν. Εις 
διάσημους όρχηστάς εδιδον στεφάνους, 'ίδρυον ανδριάντας καί δ ι ' επι
γραφών τήν μνήμην αυτών τοις μεταγενεστέροις παρέδιδον. 

Είναι δέ γνωστός δ περιορισμός, εις δν ύπεβάλλοντο αί Ά τ τ ι κ α ί 
κόραι κα ί ή μικρά προσοχή, ήτ ις έδίδετο εις τήν έκπαίδευσιν αυτών, 
κυρίως περιοριζομένην είς αρχάς αναγνώσεως, γραφής, μουσικής καί τάς 
ύπό τής μητρός έν τ φ οίκω παντοίας διδασκαλίας. "Οσάκις δμως έπέ-
κειτο εορτή τ ι ς , αί κόραι τών καλλίστων έν Αθήνα ι ς οίκων έδιδάσκοντο 
ύπό ιδιαιτέρων διδασκάλων ή όρχητοδιδασκάλων νά ψάλλωσι καί νά 
χορεύωσιν. 1 

Δέν ύπελείποντο δέ πολύ οί Σπαρτ ιατα ι έν τ ή πρός τήν δρχησιν 
ταύτην αγάπη, μάλ ισ τα ώς πρός τάς θρησκευτικάς καί πολεμικάς ορ-
χήσεις, άν καί , ώς θά ϊδωμεν, ύπήρχον καί έν Σπάρτη όρχήσεις « ίδ ιω-
τικώτεραι καί φόρτικώτεραι» Κ α θ ' δλου παν τό Έλληνικόν μεγάλην 
προς τήν ό'ρχησιν είχεν άγάπην καί πολύ έτίμα αυτήν 2 - τοϋ Λουκια
νού καί Λιβανίου τό περί όρχήσεως είναι ύ'μνος πρός τήν τέχνην τ α ύ 
την , δ δέ Πίνδαρος καλεί τόν χορόν «άγλαΐας βάσιν». Κα ί οί νεώτε
ροι δέ τ ιμώσι τόν χορόν, δστις πρός τή εξασκήσει τού σώματος ενώνει 
καί α'ισθητικήν άξ ίαν , έξωρα'ίζων άμα τόν βίον καί τόν άνθρωπον 5 - καί 
ή εκκλησία αναγνωρίζει δτι δ χορός πρέπει νά ύπάρχη ώς διατριβή ευ
χάριστος τού πνεύματος, ώς άσκησις τοϋ σώματος, ώς τέχνη τέλος". 

1 Hermann-Stavk Griech Privaatalt. σ. 64. 
8 Λέγει δ Bekker έν τω ΧαριχΛεΐ οτι ενωρίς οί "Ελληνες ήρξαντο περιφρο-

νοΰντες τήν ό'ρχησιν. Καί τοϋτο διά τον γνωστόν περί Ίπποκλείδου θρϋλον, τον 
ύπο Ηροδότου άναφερόμενον (6. 137 έξ.) καί το παρά Ξενοφώντι λεγόμενον 
(Ίέρων. 6. 2) περί τίνων οτι διήγον έν συμποσίοις πολλάκις μέν μέχρι τοΰ νά 
λησμόνώσιν εί' τι χαλεπον έν τω τών ανθρώπων βίω υπάρχει, πολλάκις δέ μέχρι 
τοϋ ώδαΓς ή θαλίαις ή χοροΓς τήν ψυχή ν νά εΰφραίνωσιν. Άλλ ' ό μέν Ίππο-
κλείδης έχασε τήν κόρην έ'χι διότι έχόρευσεν, άλλά διότι «άναιδώς έχόρευσεν», 
Ό δέ Ξενοφών δικαίως κατηγορεΓ ανθρώπους, οι'τινες διά τήν ό'ρχησιν τά πάντα 
έλησμόνουν. Λέγουν δέ δτι ό Όμηρος καλών τήν ό'ρχησιν «άμύμονα», τοϋτο 
εχει σκοπόν, ν' άπομακρύνη άπ' αυτής τούς ψόγους, ους τή έπεσώρευον' πό-
σην σοφίαν ύποβάλλουσι τώ άφελεΐ ποιητή ! "Αν ό Πάρις έλέγχηται ώς όρχη-
στής, ελέγχεται διότι προτιμά τοΰ πολέμου τήν ό'ρχησιν (Όμήρ. Ίλ. 3, S92. 
15, 508. 24, 261). 

8 Flach Der Tanz 1. d. Griechen σημ. 1 σελ. 27. 
4 Bergier Diet, de theol. Bals somptueux. Τινές έν τούτοις εψεξαν τον χορον 

ή παρώτρυναν τήν νεότητα ν' άπέχη - εις άγριος θεολόγος λέγει: «Έν τώ κό-
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λίστα πάντων έπλησίαζε τή γυμναστική - διά τοϋτο και χορούς ειχον 
έν οίς δλως γυμνοί ώρχοΰντο, τάς γυμνοπαιδίας. Ώς προς τάς λεπτο
μέρειας τάς άναφερομένας εις τούς αρχαίους χορούς, δποϊαι δηλ. ήσαν 
αί τών μελών κινήσεις καί πώς αύται συνηρμόζοντο τώ ρυθμφ τής 
μουσικής, τοϋ άσματος, καί ποϊός τις ήτο 6 τής όρχήσεως ρυθμός κλπ. 
δέν σας υπόσχομαι δτι θά ημπορέσω πολλά νά εϊπω. Έν τούτοις εις 
τό τέλος τής μελέτης μου ταύτης θά αφιερώσω εν κεφάλαιον εις τήν 
έξέτασιν τών παραστάσεων καί κατά τάς δυνάμεις μου θά προσπα
θήσω νά φθάσω είς τι συμπέρασμα. Έκεϊ θά εξετάσω δι 'ολίγων καί 
τήν μέχρι τών ήμερων μας παράδοσιν τών αρχαίων χορών, ώς καί τάς 
περιστάσεις τοϋ βίου, καθ 'άς έξετελούντο τότε καί σήμερον, δπως και 
εί τ ι γνωρίζομεν περί τής όρχήσεως παρά Βυζαντίνοις. 

Περισσότερον δμως άπό τάς παραστάσεις δύναται τις νά ώφεληθή έκ 
τών σωζόμενων μαρτυριών παρά τοϊς άρχαίοις συγγραφεϋσι. Κατά ταύ 
τας πολλαπλή δύναται νά γείνη ή τών παλαιών όρχήσεων διαίρεσις· 
κατά φυλάς εις Ίωνικάς καί Δωρικας όρχήσεις- κατά τόν ρυθμόν καί το 
ήθος- εις σεμνάς καί κεκινημένας, κατά τόν χαρακτήρα εις θρησκευτι-
κάς, πολεμικάς καί ε'ιρηνικάς. 

Οί νϋν Ευρωπαϊκοί χοροί είναι τά μάλιστα κινητικοί καί δή έν τοις 
ποσίν. Ελαφρότατοι καί χαριέστατοι έν τοις κούφοις αυτών κινήμασι, 
νομίζεις ύπό τοϋ Ζέφυρου δτι φέρονται καί δεικνύουν τό όρχούμενον 
ζεύγος ώς ίπταμένας σκιάς, έλευθερωθείσας τών δεσμών τοϋ σώματος, 
ώς νύμφας καί αερίους δαίμονας πετώντας ύπό τό φώς τής σελήνης, ώς 
λέμβον, ήτις αθόρυβος ολισθαίνει έπί τών υδάτων, ρυθμίζον τόν πόδα 
μέ τής μουσικής τά μελωδικά νάματα, έν ω οί μινυρίζοντες τών χορ
δών ήχοι αίρόυσιν αίθέριον τό σώμα. 1 Ή αρχαία ορχηστική βεβαίως 
τοσαύτην κουφότητα δέν έπετήδευεν, άλλ ' είχε τάς κινήσεις αυτής, 
τάς δείξεις καί χειρονομίας είς βαθμόν πολύ μεγαλήτερον τεχνικωτέρας, 
δ ι ' ώ ν καθίστατο δυνατή ή παράστασις εικόνος, ή έκδήλωσις πάθους 
ή ήθους έν τελειότητι άνεφίκτω. Έν φ έν τώ συμμετρικφ εύρωπαϊκφ 
χορώ ή χειρ ουδόλως ενεργεί, παρά τοις άρχαίοις καταλληλότερα ή 
οί πόδες, ώς είναι φυσικόν, ούσα είς τό νά έκφραση συναισθήματα εσω
τερικά, ουδέποτε εμενεν άργή, κατά τό μάλλον καί ήττον κινούμενη 
κατά διαφόρους διευθύνσεις- ήτο κυρίως μιμητική τέχνη καί καθόλου 
τό περιεχόμενον ποιήματος τίνος διά διαφόρων ειδικών κινήσεων σαφέ-
στερον καθιστάνε- τό αυτό καί ώς πρός τήν μουσικήν συνέβαινε, τ . ε. 

1 Schiller έν τω ποιήματί του : der Tanz. 
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αί τοϋ σώματος κινήσεις έξέφραζον καί αύται τήν Ίδέαν τήν διαπνέου-
σαν το μέλος. Τόσην στενήν σχέσιν δέν εύρίσκομεν έν τοϊς σημερινοϊς 
χοροϊς· μόνον εις τούς δημώδεις εθνών τ ίνων, άτινα ανέπτυξαν περισ
σότερον τών άλλων τήν έθνικήν ίδιοφυΐαν, ώς Ελλήνων , Ισπανών , 
Ούγγρων, Πολωνών. Οί χοροί τοϋ Strauss, φαντασίας μεγάλης καί 
ιδιότροπου γεννήματα, δεικνύουσιν έν μέρει τοιαύτην άρμονίαν μεταξύ 
μέλους καί σωματικής κινήσεως. 

Καί τοιούτοι μέν οί γενικοί χαρακτήρες τής τών παλαιών όρχήσεως· 
ταύτα δυνάμεθα μετά βεβαιότητος νά είπωμεν. Έν πολλοίς άναγλύ-
φοις καί άγγείοις έ'χομεν παραστάσεις εικόνων, αΐτινες όρχοϋνται, άλλά 
ένεκα τής παντελούς ελλείψεως θεωρητικών έ'ργων έκ τών αρχαίων, 1 

μάλλον περιπλέκουν καί δυσχεραίνουν τό ζήτημα. "Εχει δίκαιον έκτος 
τούτου 6 Bock, δταν λέγη, δτι πολλά ήδύνατο νά κάμτ) έδώ εις επι
μελής χοροδιδάσκαλος- άλλά έχρειάζετο νά εχ-ρ καί μεγάλην φιλολο-
γικήν προπαιδίαν, δπερ δέν είναι εύκολον νά εύρεθή έν ένί καί τ φ αύτφ 
προσώπων είς δέ φιλόλογος δέν είναι βεβαίως εις θέσιν νά εχη τάς 
γνώσεις ενός χοροδιδασκάλου καί ούτως ολίγα δύναται νά διαφωτίσν) 
έκ τής παραδόσεως, μή έ'χων τάς είδικάς τεχνικάς γνώσεις. 2 Προσθε-
τέον δ 'δ τ ι καί μουσικάς γνώσεις πρέπει νά έ'χτ) ό περί τοιαύτα ζητή
ματα ενασχολούμενος- ταΰτα διά τάς ελλείψεις άς θά εχγι ή μελέτη 
μου, ήτις μή λύουσα τό ζήτημα, δίδει δμως ίδέαν τήςέκτάσεως τής τ έ 
χνης ταύτης καί τής εργασίας, ήτις δύναται νά γείνν) περί τοϋτο τό 
θέμα, δπερ δέν είναι εύκαταφρόνητον, αποτελούν μέρος άξιον λόγου τής 
τ ώ ; παλαιών καλλιτεχνικής μορφώσεως. 

Ιδίως περί τήν τών παλαιών ό'ρχησιν ένησχολήθησαν οί Γάλλοι 
φιλόλογοι τοϋ 17ου αιώνος καί δή δ 'Ρινάλδος Κόρσ.ων, δ Φαβρίκιος 
Καρόσων, δ Βουρέττος καί δ Μεύρσιος. Ό Βουρέττος έγραψε δύο πραγ
ματείας περί ορχήσεως 3 καί έξετέλεσε, λέγουν, άρχαϊον έλληνικόν χο-
ρόν προ τής βασιλίσσης τής Σουηδίας Χριστίνης, ήτις ήγάπα νά δια-
σκεδάζν) είς βάρος τοϋ σοφού· προ ταύτης εχόρευσε καί δ Mo'blUS τόν 
κόρδακα, δ δέ Καίσαρ Σκαλιγήρος τήν πυρρίχην προ τοϋ αύτοκράτορος 
Μαξιμιλιανοϋ. Νά τά πιστεύσωμεν ; 

Τήν τελευταίαν διαίρεσιν θ'άκολουθήσωμεν ήμεΐς έν τή μελέτν) μας 

1 Ό Πυλάδης, δ εισαγαγών τήν όρχηστικήν είς τήν 'Ρώμην έγραψε περί παν-
τομίμου όρχήσεως. Ό δέ "Αριστοκλής έγραψε φαίνεται πολλά, διότι δ Αθη
ναίος (14. 630) λέγει: ώς φησιν "Αριστοκλής έν δγδο'ω τών περί χορών. 

1 Bock ενθα άν. σ. 525. 
3 Μέπι. de l'Acad. des Inscript. t. 8. 
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Είχε δέ παρά τοις άρχαίοις ή ορχησις τόσην τ ιμήν , διότι καί μετά 
της γυμναστικής στενώτερον συνέδεον αυτήν ή σήμερον. Ή τ ο λεπτό
τερα τις γυμναστική κατά τούς αρχαίους, άφ' ού μάλ ισ τα καί ή γ υ 
μναστική έν χρόνοις προγενεστέροις καί αύτη ύπό τούς ήχους αυλού έξε-
τελεΐτο. 1 Είναι ή γέφυρα, ήτις ενώνει ψυχικόν καί σωματικόν κάλ 
λος, ή τέχνη ήτις δι' εξωτερικών δυνάμεων δεικνύει έσωτερικάς κ α λ -
λονάς· αποτελεί δέ, λέγει ό Krause, τήν γέφυραν τής μεταβάσεως 
άπό τής γυμναστικής εις τήν μουσικήν. Ήτο δέ συνάμα καί ευχάρι
στος παιδ ιά τών "Ελλήνων άλλά καλήτερον ν ' αναφέρω δσα λέγει ό 
Krause, δ δποΐος έπί πολύ τά τής αγωνιστικής τών παλαιών μελε-
τήσας καί βιβλίον μέγα περί αυτής γράψας, δικαίως πρέπει ν ' άκούη-
τα ι εις τά ζ η τ ή μ α τ α τ α ύ τ α . « Ή τ ο ωραία πα ιδ ιά νά κινώσι τού σώ
ματος τά μέλη έν χαριέσση ευρυθμία, έν ταύ τη τόν έ'μψυχον τύπον 
τού κάλλους ν ' άποτυπώσι καί τήν έθνικήν τάσιν καί άγάπην πρός Ίδα-
νικάς πλαστικάς μορφάς νά εκδηλώσω.» Ά λ λ α χ ο ύ δέ «ή ορχηστική μέ 
τήν άπειρον αυτής ποικιλίαν παρουσιάζεται προ ημών ώς ευφρόσυνος 
πα ιδ ιά τών ευφάνταστων "Ελλήνων έπί τής σκηνής τού βίου, δεικνύ
ουσα τό πλαστικόν τούτων πνεύμα καί τήν έσωτερικήν αυτών όρμήν 
πρός έκτέλεσιν ιδεώδους καλλονής μορφών». 2 

Ή κυριωτάτη διαφορά, ήτις υπάρχει μεταξύ τής αρχαίας καί τής 
νεωτέρας όρχήσεως, είναι ότι έν εκείνη «παν τού σώματος μέλος έκινεϊτο 
καί δή καί τράχηλος καί σκέλη καί χείρες έγυμνάζοντο.» 6 Ό Α θ η 
ναίος μεταχειρίζεται τήν έ'κφρασιν «ταΐς χερσίν όρχεΐσθαι». Διά χει
ρονομιών καί δείξεων, λέγει δ Bock, έδεικνύοντο τά αντικείμενα, εις 
ά άνεφέροντο τά εσωτερικά α ισθήματα καί ούτως άπετελειτο ή μ ι μ η 
τ ική παράστασις πράξεως τίνος." Τάς πρώτας αυτού προτάσεις, λέ-

σμω δύο δυνάμεις υπάρχουν, ή τοϋ καλοϋ καί ή τοϋ κακοΰ, δ ©εος καί δ Σα
τανάς" οί χοροί είναι έφεύρεσις τής αρετής, δημιουργία τοϋ θεοΰ προς σωτηρίαν 
τών ανθρώπων ·, ό'χι βεβαίως- άρα είναι έφεΰρεσις του Σατανά». Έν δέ διατάγ-
ματι τοϋ ΙΓ' αιώνος τής αγγλικής κυβερνήσεως φέρεται: «Ό χορός είναι λιτα
νεία τ^ΰ διαβόλου, δστις δέ μετέχει χοροΰ,άποτελεΓ μέρος τής λιτανείας ταύτης. 
Ό διάβολο; είναι δδηγος. εις το μέσον καί ει; το τέλος τοΰ χοροϋ, καί όσους 
βηματισμούς πάς άνθρωπος κάμνει εις τον χορόν, τόσον βαίνει ε'ις τήν κό-
λασιν.» Λησμονοϋν δμως την παράδοσιν, δτι μετά τόν μυστικόν δείπνον οί μα-
θηταί τοϋ Κυρίου έχόρευσαν $δοντες περί αυτόν. 

1 Πλάτ. Νομ. 7. 795. Ξενοφ. Συμπ. 2. 22 κλ. 
* σ. 814 853. 
3 Ξενοφ. 2 16. 
* Encycl 498. 
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γει ή γλωσσολογία, δ άνθρωπος διά χειρονομιών εξέφρασε καί δή αί 
πρώταί του προτάσεις ήσαν αί τής προσταγής καί κλήσεως τ . ε. αί 
εύκολοι νά εκφρασθώσι διά χειρονομιών. Μίμησις τών κατεχόντων τήν 
τού άνθρωπου καρδίαν α ισθημάτων, μίμησις τών λεγομένων, λέγει δ 
Πλάτων *, σχήμασι γενομένη τήν όρχηστικήν έξειργάσατο τέχνην σύμ-
πασαν . Μιμητική λοιπόν ούσα ή τών παλαιών ορχησις, ήν μάλλον 
ή θ ο π ο ι τ ν η κ η ή ή νεωτέρα, καί δικαίως λέγει δ Αριστοτέλης δτι ή ορ-
χησις διά τών σχηματιζόμενων ρ\ίθμών μιμείται και ήθη κα ί πάθη καί 
πράξεις 2 . 

Ώς πρός τάς φυλάς καί ενταύθα παρατηρούμεν δπως καί είς πάντα 
τ ά εργα τών δύο κυρίων φυλών Ιώνων καί Δωριέων, δτι άπετύπωσαν 
τήν σφραγίδα τής Ιδίας φύσεως. Οί "Ιωνες, οϊτινες- έ'ζων ύπό ούρανόν 
άείποτε γελώντα καί έν φύσει μαλακή καί εύκράτω, ανέπτυξαν άμφ ι -
λαφές, λέγει δ Krause s , τό νεανικόν άνθος τού κάλλους, ύφ* ού τήν 
εύφρόσυνον σκιάν ήνώθησαν Μούσαι καί Χάριτες καί Νύμφαι , ΐνα 
παίξωσι χαριέσσας παιδιάς μετά τών φίλων αυτών. 'Εν τα ϊς τοϋ βίου 
έκδηλώσεσι πάσαις ανέπτυξαν οί "Ιωνες άρμονίαν ύψίστην καί κάλλος 
μορφών, μέτρον καί ρυθμόν μεμιγμένα μέ χάριν καί γλαφυρότητα, 
ά φ ' ών δμως δέν έ'λειπε καί ή μαλακότης ανάλογος τής τοϋ κλ ίμα
τος. Κ α τ ά τ α ύ τ α ή δ'ρχησις κομψότατη καί χαριεστάτη ούσα, έφερε 
τόν τύπον τής μαλακής καί έκδεδιητημένης τών Ιώνων φύσεως*. Ώς 
έν τή γυμναστική ούτω καί έν τή όρχήσει, οί "Ιωνες φέρουσιν ένδυμα 
μακρόν, κατ* αντίθεσιν πρός τούς Δωριείς, αποβάλλοντας αυτό έν τή 
κονίστρα καί τ ώ χορφ 8 . Τήν χάριν κα ί γλαφυρότητα τών Ιωνικών 
χορών δέν έχουσι βεβαίως οί τών Δωριέων. Ό Δωριεύς, λέγει πάλιν δ 
Krause β , εις τόν έσωτερικόν προ πάντων κόσμον αποβλέπων είναι 
απλούς καί ευσταθής, πλήρης εθνικού μεγαλείου καί αξ ιώματος - ού
τως είς τήν ορχησιν αύτοϋ άπετύπωσε τήν άρμονίαν, τήν σωφροσύνην, 
τήν βαρύτητα . Οί "Ιωνες έν τή όρχήσει. άπέβλεψαν μάλλον εις τό τερ
πνόν, οί Δωριείς εις τό ώφέλιμον διά τοϋτο και ή ό'ρχησις αυτών μ ά -

* Νόμ. 7,816.795 πρβλ. 'Αθήν. 1, 27. 14, 33. Πλούτ. Συμ. 1. 15. 2. 
Hermann-Starck Gotth Alterth. σ. 172 Aura. 23 καί 24 κλ. 
1 Π. ποιητ. 2. 
3 "Ενθα άν. σ. 54. 
4 Ό "Οράτιος παραπονείται, δτι «motus Jonicus gaudet natura virgo do-

ceri», δπου b σχολιαστής παρατηρεί δτι πρόκειται περί ασέμνων κινημάτων 
δμοίων τοις τών Ιώνων. Οί άκολαστότατοι χοροί δμως ησαν οί τών Συβαριτών 

5 "Ομηρ. σ. 593 Τμν. εις "Απόλ. 
6 "Ενθα άν. 
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λέαι τοϋ αγώνος καί πϋρ πνέουσαι κατά τής τίγρεως, ήτις διά φοβέ
ρας υποδέχεται αΰτάς προσβολής· ά λ λ ' ό λέων βρυχώμενος εγείρεται 
. . . . ησυχία διαδέχεται τον θόρυβον, έν κύκλω δέ ήθροισμένα έξα-
πλοΰνται κατά γής τά τρομερά καί αιμοδιψή θηρία. 

Τήν στιγμήν ταύτην άπο τού χείλους τής εξέδρας, ωραίας χειρός 
το χειρόκτιον πίπτει έν μέσω ακριβώς τής τίγρεως καί τοϋ λέοντος. 

Πρός τόν ίππότην τής Λόργης στρέφεται ή δεσποινίς Κυνεγόνδη καί 
τφ λέγει σκωπτικώς. — Κύριε ίππότα, άν δ ερως υμών είναι τόσφ 
φλογερός, δσω πρό μικρού μοί ώμνύετε, λοιπόν ! αναλάβετε μου τό 
χειρόκτιον. 

Άδιστάκτως δ ιππότης θαρραλέω βήματι κατέρχεται εις τό φοβε-
ρόν στάδιον καί άπό τοϋ μέσου τών θηρίων αναλαμβάνει εΰτόλμως 
τό χειρόκτιον. 

"Εκπληξις και τρόμος καταλαμβάνουσιν Ιπί τφ θεάματι τών ιππο
τών καί τών δεσποίνων τούς ομίλους. Ά λ λ ' ιδού, μετά τής αυτής 
αταραξίας δ ήρως έπα'ναφέρει τό χειρόκτιον. 'Επευφημίαι άντηχούσι 
πανταχόθεν καί συγχαρητήρια, τρυφερφ δέ έρωτος βλέμματι—μέλ-
λουσαν έπαγγελλομένω εύδαιμονίαν—υποδέχεται αυτόν ή δεσποινίς Κυ
νεγόνδη. Ά λ λ ά ρίπτει αυτή περιφρονητικώς τό χειρόκτιον. Ευχαριστίας 
δέν ζητώ ποσώς, κυρία, λέγει.Καί εγκαταλείπει αυτήν διά παντός. 

Φώτιος Λημηττρκάδης. 

La Revue desRevues du l e r Janvier 1895 contient entre autres : 
Le Troisieme Sexe, par le professeur Guillaume Ferrero.— Le Gerveau 

de la femrne, par H. de Varigny.—Le Journalisme au Japon, par Motoyesi-
Saizau.—La Puissance paysanne : I. La Propriete paysanne devant revo
lution oconomique, par Paul Lafargue ; II. La Vraie Propagande, par Fre
deric Engels ; III. Une Collectivite russe en Siberie, par V. Ptytzine.—La 
Musique au Japon, par M m e Laure A. Smith.—Les Touaregs, par le comte 
Napoleon Ney.—La Tontine Matrimoniale, avec Participation aux BeneTi-
ces, par Robert Grant.—La Responsabilite criminelle et l'Anatomie du cer-
veau, par S. Brown.— Gomment nous nous empoisonnons, par le profes
seur L. Hugounencq.—La Poesie dans les Revues : Les Nostalgiques, par 
Paul Bourget, Ensevelis, par Jean Aicard et a M'.'e Jeanne, par Paul 
Verlaine.—De l'inilluence recente des litteratures du Nord, par Jules Le-
niaitre.—Analyse des uRevuesi) frangaises et etranqeres.—Revue des Li-
Ores . —Correspondance. — C aricatures politiques. — Dernieres 
Inventions et Decouvertes 

Les nouveaux abonnes pour 1895 beneficient de ['envoi gratuit des 
deux numeros de Novembre et des deux numeros de Decembre 1894. 

Paris, 32. rue de Verneuil. France, 14 francs. Union postale, 18 francs 
par an. Abonnements partant du l e r de chaque mois. Numero specimen 
contre 60 centimes en timbres-poste. 
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ταύτη , ήτις θά δημοσιευθή τμηματικώς Ιν τώ «Παρνασσώ», ώστε καί 
έ'καστον κεφάλαιον νά δύναται καί καθ' εαυτό ν 'άναγνωσθή. Ή εις 
φύλα διαίρεσις θά ήτο πολύ δυσανάλογος· διότι δέν ήγάπα ό βαρύς καί 
δυσκίνητος Δωριεύς τήν ό'ρχησιν, δσον δ φαιδρός καί ευκίνητος "Ιων. Ή 
διαίρεσις ήν θ' άκολουθήσωμεν φαίνεται ή καλλίστη, αφού μάλιστα 
διά μακρών έν τή προηγουμένη μελέτη ώμΛήσαμεν περί του θρησκευ
τικού καί πολεμικού τής όρχήσεως χαρακτήρος. Ό περί θρησκευτικών 
ορχήσεων λόγος θά είναι μακρύτερος· διά τούτο εις τάς πολεμικάς 
θά καταλέξω καί τάς Ινοπλίους θρησκευτικάς όρχήσεις· δμοίως εις τάς 
είρηνικάς όρχήσεις θά περιλάβω καί τάς δημώδεις τών παλαιών όρ-
χήσεις - θά προτάξω δέ μελέτην περί τής όρχήσεως έν τώ άρ-
χαίω θεάτρω, τής τε παντομίμου καί τής εν τοις δράμασιν έκτελου-
μένης, δημοσιευθησομένην έν έπομένω φυλλαδίω τοΰ«Παρνασσοϋ» , δσ-
τ ι ς μ ' έκαμε τήν τιμήν ν ' άνοιξη καί εις έμέ τάς στήλας του. 

Έν τή παντομίμω όρχήσει, ήτις θά προταχθή, θά ίδ&σιν οί άνα · 
γνώσται τήν άπειρον ποικιλίαν καί τήν μείζονα τοϋ δέοντος δεξιότητα 
καί τόν πλουσιώτερον κύκλον ενεργείας, δν κατά τούς μεταγενεστέ
ρους χρόνους έ'λαβεν ή ορχηστική. Καί ενταύθα ισχύει δ ωραίος τοϋ 
Winckelmann νόμος, τοϋ πρώτου ορθώς έννοήσαντος καί μελετήσαντος 
τά καλλιτεχνικά τών αρχαίων έργα. Ούτος είπεν : αΟί Έλληνες εν 
τή τέχνη αυτών ήρχισαν τό κ α τ ' αρχάς διά τοϋ αναγκαίου, κατόπιν 
έζήτησαν τό κάλλος καί τέλος έπηκολούθησε τό περιττόν.» Ή αλή 
θεια αύ'τη είναι καταφανής εις πάν τών Ελλήνων έργον. Ούτω φιλο-
σοφήσαντες τό κ α τ ' αρχάς έξ ανάγκης, 'ίνα τά φυσικά έρμηνεύσωσι 
φαινόμενα, ύψωσαν τήν φιλοσοφίαν είς τήν ύψίστην άκμήν καί τέλος 
κατεβάρυναν αυτήν ύπό τάς σοφϊστικάς παιδιάς. Έν τή πλαστική 
ήρχισαν μέ τά ξόανα, έγλυψαν Έρμάς καί Απόλλωνας καί 'Αφροδί-
τας καί τέλος ανήγειραν κολοσσούς τής "Ρόδου καί τά τοιαύτα. Τά 
αυτά καί έν τή γυμναστική καί τή ορχηστική. Ήρχισαν τό κα τ ' αρ
χάς άπό τών κινήσεων, άς έχει ανάγκην τό σώμα νά κάμη τό νέον, 
ανέπτυξαν τάς κινήσεις ταύτας εις τελειότητα μεγάλην καί τέλος πα -
ρήγαγον άθλητάς καί μόνον άθλητάς έν τοϊς ρωμαϊκοϊς χρόνοις- ώς 
πρός δέ τήν δρχησιν ή θαυμάσια δεξιότης εις ήν είχε φθάσει, μικρόν 
κατά μικρόν έ'γεινε μείζων παρ'δσον έπρεπε καί τέλος περιέπεσεν, 
ιδίως έν τοις ρωμαϊκοΐς χρόνοις έπί Πυλάδου καί Βαθύλλου, είς τήν 
πολνπρόαωπον καί πολ ι/πο ίκ ι λον παντομιμικήν, ήτις δέν ελάμ
βανε πάντοτε τό θέμα αυτής άπό τοϋ περιωρισμένου κύκλου τής ηθικής. 

Τής όρχήσεως Μούσα ήτο ή Τερψιχόρη, ής δ πούς υπακούει τώ ^υθμώ 
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τώ ύπό τού αυλού δεδομένω. Ταύτην παρίστανον οί αρχαίοι ώς δροσε-
ράν καί ώραίαν παρθένον, έστεμμένην διά δάφνης καί εις τήν χείρα 
κρατούσαν λύραν. Μεταξύ τών αγαλμάτων, άτινα ευρέθησαν ε'ιςΤίνοΗ, 
είναι καί εν. τής Τερψιχόρης- παριστάνεται ή Μούσα τής ορχήσεως ώς 
ωραία παρθένος, ήτις καθήμενη καί τήν κεφαλήν δάφνγ) εστεμμένη, 
κρατεί έπί τού αριστερού αυτής μηρού λύραν έξ οστράκου χελώνης·~δ 
κομψός αυτής χιτών συναρτάται διά περόνης έπί τοϋ αριστερού ώμου 
καί πίπτει μέ πτυχάς πολλάς έπί τής λύρας. Οί νεώτεροι περίπου 
καθ'δμοιον τρόπον παρέστησαν αυτήν ή σπουδαιότερα παράστασις 
είναι ή τοϋ διασήμου Ίταλοϋ γλύπτου τοϋ 18ου αιώνος, τοϋ Αντωνίου 
Κανόβα - ούτος παρέστησεν αυτήν όρθήν, εχουσαν τήν δεξιάν έστηριγ-
μένην έπί τής λύρας, διά δέ τής αριστεράς κρατούσαν πλήκτρον ή 
δλη έκτέλεσις' είναι άπλή, ευγενής, ιδεώδης. 

Ά 8 . Ίωαννέδης Άδαμ-αντ ίου . 

Σ Χ Ι Λ Λ Ε Ρ Ο Υ 

Τ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Κ Τ Ι Ο Ν 

Έν θηριομαχία παριστάμενος, κατέναντι τού περιβόλου τών λεόν
των έκάθητο δ βασιλεύς Φραγκίσκος ύπό τών μεγιστάνων τοϋ κράτους 
περιστοιχούμενος- υπεράνω τούτων δμιλος ευγενών δεσποίνων έπέστεφε 
τό μεγαλοπρεπές τής δμηγύρεως. 

Ποιεί σημεϊον διά τής χειρός δ βασιλεύς καί ανοίγεται ευρύς κλω
βός. Βραδεϊ τ φ βήματι λέων εισέρχεται εις τό θέατρον τής πάλης* 
άφωνον τό θηρίον θεωρεί περί αυτό βραδέως χασμώμενον, σείει τήν 
χαίτην , τανύεται καί κατκλίνεται έπί τού εδάφους. 

Δεύτερον δ βασιλεύς ποιεί σημεϊον δευτέρα μεγάλη ανοίγεται θυρίς, 
έξ ής διά ταχέος άλματος τίγρις εφορμά Έπί τή θέα τοϋ λέοντος μέ-
γαν εκφέρει βρυχηθμόν, πλήττει τόν αέρα διά τής ουράς φρικαλέον 
αποτελούσα κύκλον, έκβάλλει τήν γλώσσαν καί δειλώς περιφέρεται 
περί τόν,λέοντα, δστις βρυχάται άγρίως· καί είτα γογγύζουσα έξαπλοϋ-
ται επί τοϋ εδάφους παρ' αύτώ. 

Καί τρίτον σημαίνει διά τής χειρός δ βασιλεύς· άπό άνοιγέντος 
κλωβού έκφεύγουσι ταυτοχρόνως δύο λεοπαρδάλεις καί έφορμώσι διψα-


