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Ό παρά ΓΙλάτωνι1 Καλλικλής, ιϊτ ’ Ιν 
«ύ τφ  υπολανθάνει ό έπιβόητος ολιγαρχικό; 
τύραννος Κριτίας, ειτε μή, παριστά τό 
πρότυπον, τόν ιδανικόν ούτως εϊπείν αντι
πρόσωπον των κατά τοϋ κοινωνικού καθε
στώτος άρχών. Δεν θέλει 6 αρχαίος Κϊλ- 
λικλής, ούδαμώς άρέσκει εις αυτόν, τό κοι- 
Λίρινικόν οικοδόμημα καί καθεστώς, καί σφα
δάζει καί σοφιβτεύεται και δη καί μετά δη- 
χτιχωτάτης χατ’ αύτοϋ πικρίας. Έν τού
το ι; αν ύπάρχωσι λόγοι άποχρώντες, καθ’ 
•οΰς ό Πλάτων έν τφ  προσώπφ τοϋ. Καλλι- 
οκΧάους ΰπαινίττεται τόν Κριτίαν, αυτός ού- 
τος ϊδρυσεν ύστερόν, καθεστώς εϊπερ π ι καί 
άλλο βίαιον, καταπιεστικόν καί τυραννικόν 
βύνεταιρισάμενος μ ιτ ’ άλλων 29 όμοφρόνων, 
ίπως καί αυτός μετ’ άλλων, οΰχί μόνος 
κοινωνίαν άλλην ποιούμενος καταβάλή την 
πρότερόν χαδεστηκυίαν. Είδε καί οΰτος, δτι 
καί 'Ηρακλής έχν ητο η Ζήθος η αθλητής, 
οίος ό Κροτωνιάτης Μίλων, δεν θα έδύνατο 
μ.όνος, διά τού δικαίου τού φυσικού, διά 
τού δικαίου τοΰ ισχυρότερου, νά «ατισχύση 
-τού κοινωνικού καί θετού. Εις μόνον τόν 
Δία κατά τά μυθευόμενα έδόθη. καί. αυτούς 
-τούς ούρανίωνας Τιτάνας ύποταρταρίους νά 
χαταστήση καί τούς.1 τερατώδεις Γίγαντας 
.εις τόν ερεβώδη Τάρταρον νά . κατακρήμνισή 
καί κχταχώση. Τό ζήτημα είνε, άν δύνα* 
•ταί τις μόνος ή καί μετ’ άλλων τννών είτε 
διά τών βριαρών αύτοΰ πυγμών, είτε διά 
χρήσεως χημικών συνθέσεων δυναμίτιδος καί 
•νιτρογλυκερίνης, νά εκβίαση τήν κοινωνίαν 
•νά συνθηκολογήσω πρός αύτόν, Ιστω καί άν

1 Έ ν Γοργία, 483- Ε καί 484 A  x*l ίξής.

ιστορία, έ βίος οΰτος ό -ανθρώπινος; τηλαυ
γής περί τούτου μάρτυς καί διαπρύσιος. Τί 
δεν διενοήθη, διά ποιων τρόπων καί μέσων 
δεν ίπεδίωξεν ό άχτήμων καί πίνης εν ‘Ρώ
μη λαός κατά τάς διαφόρου; τής ιστορικής 
άνελίζιω; τής. κοσμοκράτορος πόλεως έπο- 
χάς, όπως έκβιάση τούς πατρικίους, εύπα- 
τρίδας καί πλουσίους εις ισότητα ή εις έ- 
λάσσονα τουλάχιστον ανισότητα; ■ Τις μεί- 
ζων καί ίερωτε'ρα έκ τών έπαγγελιών-αΰτής 
κοινωνική ίπανάστασι; τής Γαλλικής-; Καί 
έν τούτοις οί άποσεισάμενοι. κατά,τόν πλα
τωνικόν Καλλικλέα, καί διαρρήξαντες καί 
διαφυγόντες τούς δεσμούς, τούς νόμους τών 
τέως συνηνωμένων άδυνάτων, οΰδεν ετερον 
μετά. τοσαύτας καί τηλικαύτας επαναστά
σεις, μετά τοιαύτας ίπαγγιλθείσας άρχάς 
άνεφάνησαν ή δεσπόται καί τύραννοι άπη 
νέστεροι καί άνημερώτεροι πολλφ τών τού 
προτερου κοινωνικού καθεστώτος κυρίων. 
Έδέησε μάλιστα έκ τή ; φοράς τών πραγ 
μάτωννά έξευρίσκηται,νά δημιουργήται ίκά· 
στοτε θεός τις έκ μηχανής, όπως έπανάγη. 
την ίκτροχιαζομίνην κοινωνίαν εις οδόν τινα 
βατήν καί πορεύσιμον, καί τότε άνεφαίνοντο 
κατ’ ανάγκην οί ΙΙεισίστρατοι καί Κχισχ- 
ρες καί Βοναπάρται. Τοιαύτη ή φύσις του 
ανθρώπου’ θέλει οΰτος νά άποδίδη εις τόν. 
πλησίον, τό μεν έκ περιφιλαυτίας καί εγωι
σμού, τό δ’ έκ φθόνου πάντα τά κακά, άπερ 
αυτός οΰτος ήθελε πρχξει, έάν εν τη θέσει 
εκείνου έτύγχανε.

«Νόμος ό πάντων βασιλεύς θνητών τε 
καί αθανάτων άγει δικαιών τό βιαιότατον 
ύπερτάτη χειρί», κατά τόν Πίνδαρον. Τήν 
ΰψηλήν ταύτην του Θηβαίου λυρικού ρήσιν 
έπειράθη ό αναρχικός καί πρός ιδιωφέλειαν 
μόνον οπαδός τού φυσικού δικαίου πλατω
νικός Καλλικλής δ ά παντοίων σαφιστευ- 
μάτων νά. διαστρέψη καί στρέψη υπέρ εαυ
τού. Ά λλ ’ ό,μεθ’ οΰ διιλέγετο κοινωνικός 
πολίτης ήν ό δεινότερος πάντων τών αιώνων 
διαλεκτικός παλαιστής. Ό ταπεινός καί α
φανής υιός τού Σωφρονίσκου καί τής μαίας 
Φχιναρέτης Σωκράτη; άνήλθι τότε εις τήν 
διαπασών, εις τήν υπάτην τής διαλεκτικής 
αύτοΰ δεινότητος αρμονίαν. “Ελαβε θέσιν 
έξόχως ανθρωπιστικήν κατά τού λεπτεπί
λεπτου πολιτικού καί τού οπαδού αύτού Πό
λου καί τών άλλων άκροώμενος μέχρι τοϋδι 
καί αμυνόμενος, άνέλαβεν ήδη έπίθεσι/ υπό 
του άηττήτου αύτοΰ δαιμόνιου έλαυνόμενος 
άκατάσχιτον καί άνύποιστον. Άπέδειξεν 
άναντιλέκτως, ότι ή φύσις καί ό νόμος δεν 
είνε εναντία πρός άλληλα,άλλά διά τής κατ’ 
ανάγκην άνωτέραν σύνταυτίσεως αΰτών επι
βάλλεται χειρ ΰπερτάτη βιαιότατα κατά 
τών θελόντων νά άποδυσπετήσωσε χοινω-

1 νικών στοιχείων κα1 έλιύθερα καί άναρχικά 
άπό ρυτήρο; νά διελαύνωσιν· ότι ό νόμος,, 
άρα καί ή φύσις, απαιτεί τό ίσον, άλλ’ ού 
τό πλε’ον ενώπιον αύτοΰ εχειν, ώς ενόούν 
καί ήθελον, προσποιούμινοι τού; κοινωνικούς 
άναμορφωτάς, οί Κριτίαι καί οί Χνρικλεϊς, 
οί Κατιλίναι καί οί Κέθηγοι· άπέδειξεν ότι 
άν ό 'Ηρακλής ήλασε τάς βούς τού τερα
τώδους Γηρυόνου, ούτε πριάμενος ούτε λα
βών τούτους παρ’ χΰτού, επραζε τούτο 
ύπείκων νομοταγώς εις τά κελεύσματα τοδ 
άρχοντος Εύρυσθίως.

Οΰδεν ήττον καί τό κακόν,όποιον τό Ifct- 
διωκόμενον ΰπό τών μή στεργόντων τόν ύπό 
τή; φύσεως έπιβαλλόμενον έκ συνηνωμένων 
άδυνάτων μονάδων νόμον άναρχικοί, είτε 
κοινωνισταί είτε μηδενισταί τυγχάνουσιν οΰ· 
τοι, έδόθη πρός σώφρο/α καί άσφαΧή τών 
άνθρωτίνων οικονομίαν, έφ' φ καί ό Πλά
των έδόζαζεν, ότι έκ τής αύτή; κορυφής τό 
τε άγαθόν καί τό κακόν ήρτηνται. Οί Ιπί- 
φοβοι τού κοινωνικού καθεστώτος εχθροί είνε 
αύτοί ούτοι φρουροί ούτως εΐπείν άκοντες 
αύτού' είνε έπόπται τής κατά τήν βιωτικήν 
πορείαν δράσεως αύτού, έλεγκταί τών παρα
πτωμάτων καί κακιών καί αμαρτιών αύτού. 
Ούτοι .ύπομιμνήσκουσι κατά καιρού; τήν 

■'καθεστηκυΐαν κοινωνίαν διά τών καταχθο
νίων σικελικών Μαφφιών, τών νεαπολιτα- 
νικών Καμμορών καί τών παρισινών Κομ
μουνών, δια τών έπί ’Αλεξάνδρου Β ' καί 
’Αλεξάνδρου Γ (ίν Βόρκι) ,μηδενιστικών 
καταστροφών καί φοβερών αποπειρών, διά 
τών εν Παρισίοις, έν Λερές, έν Βαρκελώνη 
καί πολλαχόθι άλλοθι καταστρεπτικών μη
χανημάτων, ότι δέν πρέπει αύτ-η, νά Ιχη 
πόλλήν πεποίθησιν έπί του άσχλεύτου αυτής 
καί ότι δέον νά μή καθιύδη φρονούσα ότι 
τά πάντα ευ καί καλώς κείνται καί εχουσιν 
έν τφ  καθ’ ήμάς πολιτισμφ, ώ; ό ποιητής 
Λαμαρτϊνος ποιεί τόν ΙΙλάστην, λέγων ότι 
μετά τήν δημιουργίαν δούς δι' ώθήσεωςτήν 
κίνησιν άπαξ εις τό σύμπαν, άπεσύρθη εις 
τό αναπαυτικόν αύτοΰ δωμάτιον πλήρης αύ·
ταρισκείας (il entra dans son répos). Είνε 
άληθέςότι ό καθ’ ήμάς πολιτισμός ίχώρησε 
καί χωρεί διά τών επιστημών καί έφευρέ- 
σεων, διά τοϋ άτμού, τοΰ ηλεκτρισμού καί 
τών πολυσυνδυάστων χημικών συνθέσεων 
έν άλμασι γιγαντι^ίοι; εις πρόοδον άκατά- 
σχετον, άλλα δεν έξίκετο έτι καί πόρρω 
πολύ απέχει τής τελειότητος εκείνης, καθ’ 
ήν τά μέλη τής κοινωνία; άπαντα δέν θά 
ρίπτωσιν έπ’ άλληλα βλέμματα βλοσυρά 
καί επίφθονα. Ιίάντες οΐ πεπολιτισμένοι 
καθ’ ήμάς λαοί δεν βασιλεύονται κυρίως, 
άλλ’ αύτοδιοικοΟνται καί σχεδόν αύτοκυ- 
βιρνώνται. Δεά των συνταγματικών καί δη·. 
μοχρατικών τό πλεϊστον αΰτών συμβολαίων 
χχτέχουσιν ϊν ταϊς ΐδίαις χερσί τήν τύχην
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χαί τον προορισμόν βΰτών. Στοιχεία τού 
πολιτικού αυτών μηχανισμού, όποϊα τό 
νομοθετικόν, εκτελεστικόν seal δικαστικόν, 
«σ ι τεταγμένα παρ' άλληλα προ« πορείαν 
καί φοράν του κοινωνικού καθεστώτος ομα
λήν καί απρόσχοπτον. ‘Ο σοφός όμως μη- 

■ 'χανισμός αυτών εινε τόσο» λεπτεπιλέπτως 
«υνδεδυασμένος χαί συνηρμολογημένος, ώστε 
‘απαιτείται προσοχή καί μέριμνα αδιάλει
πτος, μή ή έν τφ  ιδίφ μέρει έκάστου αυ
τών λ«τουργία πάρεκτραπή καί έκ τής 8υ 
σαρμονία; έκλάμψη σπινθήρ άναφλέξεως καί 
άνατροπής; Καί άπειλεΐεαι τοιαύτη εκρη- 
ξις καί καταστροφή δ ινή καί δυσοικονόμη- 
τος ύστερον «φόδρα, οτε φαίνεται μέν δτι 
χωρεϊ ολοταχώς ό πολιτισμός, έτέρωθεν ό
μως εγκλείει σπέρματα μεγάλου έν τή άν- 
θρωπότητι κινδύνου.

Προ μεγάλων καί σοβαρών κοινωνιολο 
γικών ζητημάτων μύει τούς οφθαλμούς καί 
βύει τά ώτα καί εν αύτή τή νυν μεγίστη 
αύτού αναπτύξει ο πολιτισμός, ή άναβάλ· 
λει το θάττον ή βράδιον βιαίως καί μετά 
τις οίδε τίνων καί ποιων ανατροπών καί κα
ταστροφών τελεσθησόμενον. Αί χαθεστη- 
κυίαι προς έξυπηρέτησιν τής κοινωνίας άρ 
χαί, καίτοι προς ούδέν ετιρον ώρίσθησαν 
V) προς οικονομίαν τών ποικίλων αύτής με
λών καί δυνατήν αυτών διαβίωσιν, ίν τού-, 
τοις αΰται διατελούσιν ετι συνήθνι και τε» 
τριμμένην εργασίαν διεξάγουσαι. Μόνον ό 
ταν ό ανατρεπτικός ριζοσπατισμός ύπεράρη 
την κεφαλήν, ή κινούνται τότε άνω κα 
χάτω είσαγγελεΐςκαί άνακριταί,κλητήρες καί 
χωροφύλακες, ή δρακόντειοι νομοθετούνται 
νόμοι προς περισυλλογήν καί · σύλληψιν ή 
περιστολήν τών Ραβασώλ καί Σωμαρτεν 
καί Μαθιών καί Βιαλά, τών Περίΐρα καί 
-Δεβάκ, άν δεν θελήσωσιν οί διέποντες νά 
δώσωσι διέξοδον εις τήν φλεγμαίνουσαν κοι
νωνικήν κατάστασιν, νά περισπάσωσι καί 
στρέψωσιν άλλαχόσε τήν προσοχήν ,δι’ έπι- 
στρατειών καί κηρύξεως πολέμων εξωτερι
κών, όπερ ετι μάλλον χείρον, ή τουλάχι
στον δ ι’ ε’κπατρισμών, αποικιών εις άλλας 
ήπείρονς καί μεταναστεύσεων. Ό  άνθρωπος 
φύσει ών πιριφίλαυτος ή φθονερός, όταν δέν 
διαπαιδαγωγηθή, καί πάντες δέν παιδα- 
γωγοΰνται καί μάλιστα όρθώς, δεν ανέ
χεται τήν ίν τφ  πλούτφ καί κοινωνική ά- 
νισότητι διαφοράν καί θέλει καί πειράται 
λιμώττων καί δυσπραγών νά ανατρέψω 
παντοιοτρόπως τό πδν. Είπομεν ότι καί 
αυτός ούτώ πως βελτιών τήν εαυτού κατά- 
στασιν., δεν είνε πολέμιος ύστερον τής άνι- 
σότητος καί τών διακρίσεων έφ' ώ καί 
αυτός ούτος έπειτα άνατρέπεται ύπ ’ άλ
λων, εν τούτοις δεν ύποχωρεϊ πρό τοιού- 
των αμοιβαιοτήτων. Εϊδομεν όποϊα τινά τό 
γενόμενον τυφλόν όργανον τών μεταρρυ.θ- 
μιστικών άνατροπέων, ό έπιβοητος Ραβα-. 
σώλ, είπε πρός τόν καταδόντα αυτόν ύστε
ρον υπηρέτην έστιατορίου Λερδ, διηγούμε- 
νον τάς έά τή στρατιωτική ύπηρεσκκ, κα
κώσεις καί παθήματα· ιίπεν ούεος εις τον 
Αερύ, αγνοούμενος ΰπ’ αυτού,παραπλησίως 
πρός τόν πλατωνικόν Καλλικλέα, «πάντα 
ταύτα τά κακά είνε λείψανα παλαιας βαρ- 
βαρότητος, άτινα πρέπει νά άρθώσιν έκτοδ

μέσου διΓ άλλων φοβιοωτέρων ή πριν επα
ναστάσεων. Τότε, εκ τών καπνιζόντων ερει
πίων θά άναπαραχθή κρείσσων καί δικαιό
τερα κοινωνία· ιδού ταύτην τήν, στιγμήν 
κατεστράφη δι’ εκρήξεως μία οικία (ή ΰπ ’ 
,αυτού δηλ. πρό μικρού καταστραφιϊσα)». 
Οί υποβολείς, τών κοινωνικών τούτων ά
νατροπέων ίκπροσωπούσι μίαν κατ’ αυτούς 
κοινωνιολογικήν ιδέαν, τήν διά τής κατα
στροφής καί τού έξ αυτής τρόμου καί τού 
πανικού μετατροπήν τών κοινωνικών όρων. 
Τί μέλλει λοιπόν γενέσθαι ;

Εις ύψος αληθώς δυσθιώρητον σπεύδει ά·. 
νατρέχων ο-πολιτισμός, άλλ’ ό έν τή φορφ 
ταύτη ψυχολογών φιλόσοφος έταστής ελιγ- 
γιφ κάτω στρόφων τούς οφθαλμούς ούχί τό
σον εκ τού ύψους, όσον εκ τής μεγάλης *- 
νισότητος καί διαφοράς τών κατ' αυτό α
νωμαλιών. Ούδέ ψιχία μηδαμινά βλέπομιν. 
άποπίπτοντα έκτής λουκουλλείου τραπέζης 
εις τόν κάτωθεν ώς καρχαρίαν χαίνοντα πίνα- 
λέον καί ελεεινόν Λάζαρον. Κίνδυνος λοι
πόν έπίκιιται, μήπως ούχί μόνον άνατραπή 
καί διασπαρή ή μετά τόσων φροντίδων πα· 
ρατεθεϊσα αύτη τράπεζα, άλλά μή καί οί 
έν αύτή άνακείμενοι σύσσωμοι καταβροχθι- 
σθώσιν. Ί ν «  ό νόμος τώ όντι γένηται πάν
των βασιλεύς, ίνα δ ι’ ύπιρτάτης αληθώς 
χειρός βιάση τόν έπιφόβως έπιχαίνοντα Θή
ρα εις ύποχώρησιν, ανάγκη νά προσενεχθή 
ό καθ’ ή μάς Λούκουλλος κατά τινα τρόπον 
έλευθεριώτερον μή πιριοριζόμενός εις ανε
παρκή μόνον ψιχία, εις φιλανθρωπικά λε- 
γόμενα σωματεία καί ιδρύματα καί έλεη- 
μοσύνας. ’Ανάγκη καί θεοί πείθονται, επο
μένως πρέπει νά έξευρεθή μέσον ανεκτής 

-διαβιώσεως, εις modus vivendi. Τήν στιγ 
μήν ταύτην είνε ή πρώτη Μαίου χαί προαι 
σθανόμενοι μυκηθμούς δεινής τρικυμίας, ει 
μή τυφώνος καί καταιγίδος, οΓ παρά τό 
πήδάλιον τής άρξαμένης. νά άστατή καί νά 
σαλεύη κοινωνικής νεώς ίστάμενοι, συνεν- 
νούνται πώς θά άντιμετωπίσωσι τούς έκ 
τού ασκού τού Αιόλου άπολυθησομένους ά
νεμους. Θά ληφθώσι βεβαίως μέτρα φρόνι
μα, τιθεμένων έν χρήσει συνετή ’ πάντων 
τών ΰπό τού νόμου κελευομενων μέσων, 
άλλ ’ ούτως αναβάλλεται μόνον ή τελική 
κρίσις, δεν αφοπλίζεται τό παράπαν ό δει
νός πολέμος. Δεν ητο μικρά ή ύπό τού ’Α
λεξάνδρου τού Β ’ γενόμένη χειραφέτησις 
τών δουλοπαροίκων έν Ρωσία Μουζίκων. 
Έπιστεύετο τότε, ότι ή άνθρωπότης θά ά· 
νήρχετο εις πρωτοφανή τελειότητα, ότι οί 
φραγμοί οί μεταξύ τών κλάσεων θά κατέ- 
πιπτον,ότι θά άπεσβέννυντο τά έθνικά μίση, 
θά έξηλείφοντο αί αναμνήσεις αίματηρών 
πολέμων, καί θά έβασίλευεν έν τώ μέλλοντ.ι 
ειρήνη έπί γής καί ευδοκία έν άνθρώποις. 
Έ* τούτοις είδομεν, έπΟία έπί τούτιρ αμοι
βή καί ευγνωμοσύνη άπεδόθη ! Βεβαίως ό 
μεγάθυμος εκείνος καί σπάνιος ήγεμών ή- 
γετο έξ αρχών κοσμοπολίτικων, άλλ’ έποίη- 
σεν άλμα πρός τούτο γιγάντειον,ένφ έπρεπε 
τό άπολυόμενον έξ άπίνης μεγαθήριον κατά 
μικρόν καί μετά βαθμιαίας κοινωνικάς έπί 
τό εύιργετιχώτερον χαί φιλανθρωπότερον νά 
άπελευθερωθή μεταρρυθμίσεις. Δέν ήρχέ- 
σθη λοιπόν, δεν έχορέσθη τό λιμώττον θη-

ρίον εις την τόσων μόνον τροφίμων παρο
χήν καί έξεριθισθείσης ούτω τής απληστίας 
αυτού κατεσπάραξι τόν δωροδότην. Έ κ - 
τοτε συνηταιρισμέναι Ιτι μάλλον αί έν τφ  
κόσμιρ πολυώνυμοι άνατρεπτικαί τών κοι- 
νωνιχών συνθηκών έταιρείαι κινούνται καί 
βουλεύονται’ κατ’ αύτών άνενδότως. Καμ 
λοιπόν τίτό ποιητέον οΰ μόνον πρός πρόληψιν 
παγκοσμίου κοινωνικής άναφλέξεως, άλλά 
καί θεμελίωσιν καί κτίσιν οικοδομήματος: 
κοινωνικού τού λοιπού άσαλεύτου ή τουλά
χιστον δυσαλεύτου ;

Δύο μόνον μέσα ΰπό τής φύσεως τών 
πραγμάτων τού κόσμου ένδείκνυνται; ή σο
φή καί δίκαια, άλλά καί έγκαιρος τών ό
ποιων χρήσις άγει εις άπόσόβησιν τών εκ- 
τής παραμελήσεως αυτών επικρεμαμένων 
πανωλέθρων κινδύνων. ’Επί δύο στοιχείων 
Ιδράζ εται ό κοινωνικός τού ήμετέρου πλα
νήτου, κόσμος· έκ δύο στοιχείων μόνον αυ
τός σύγκειται, τά άλλα δε, τά ώς τοιαϋτα 
καί αΰτά φαινόμενα, είνε τεχνητά καί πε— 
ποιημένα. Τά στοιχεία ταύτα εινε ό άγρός. 
καί ή βιομηχανία. Οί άγρόται, εν οίς καί οί- 
ποιμένες, καί οί βιομήχανοι είνε οί δύο πο- 
λυχεύμονες, βαθυδίναι καί ακένωτοι μα
στοί, έξ ών θηλάζει καί τρέφεται σύμπαν 
τό ανθρώπινον. Οί μεν παρέχουσι τήν άκα- 
τέργαστον ύλην, οί δέ παραλαμβάνοντες αυ
τήν μεταποιοΰσιν" εις τό Ικ τού γένους ά· 
πιιροπλάσιον είδος. Άλλά πώς διατελοΰ— 
σιν έχοντες έ-η καί νΰν ούτοι, μετά τήν έφ* 
ή καυχώμεθα καί εναβρυνόμεθα τού χριστια
νικού πολιτισμού πρόοδον; Ίκανώςκαί επαρ- 
κώς δεικνύουσιν ένθεν μεν αί άείρροοι εις 
άγριας καί σκοτεινάς ηπείρους πρός Ιγ- 
κτησιν καί κατάληψιν εδάφους γής μετα
ναστεύσεις, ενθεν δέ αί διεθνείς καί παγκό
σμιοι έργατικαί διαδηλώσεις. Άμφότερα τά- 
φυσικά ταύτα κοινωνικά στοιχεία δέν Ιχου- 
σιν έτι τό δή λεγόμενον μηδ’ εις τό ηλι» 
μοίρα. Είνε δουλοπάροικοι αγόμενοι καί φε- 
ρόμευοι, άποπεμπόμενοι, λιμώττοντες καέ- 
ριγώντες ΰπό τών μοναρχών, γαιοκτημόνων 
καί κεφαλαιούχων. "Οπου -καί άν στρέψε 
τις τό βλέμμα, έν τε τφ  παλαιφ καί τ φ  
νέιρ πιπολιπισμένφ κόσμω, καθορφ. τήν έν 
έπιφόβιρ καταστάσει αδικίαν ταύτην καίέ* 
λεεινότητα, ούτω δέ πολλφ ,κρείττονες καίί 
εύδαιμονέστεροι αναφαίνονται ού μόνον οέ. 
άσύντακτοι καί απολίτιστοι έτι λαοί, οέ 
νομάδες χαί σκηνΐται, άλλά καί αϋτοί οί η
μιάγριοι, καί αύτοί ετι οί άγριοι. Άνά μυ
ριάδας καί έκατομμυριάδας στρεμμάτων χαέ· 
εκταρίων γής κατεχονται ΰπό ευαρίθμων έν 
συγκρίσει ευτυχών καί όλβιων γηγενών,τά δί 
απόκληρα τής τύχης.κατ’ αγρούς ,διαίτώ- 
μενα πλήθη ούδέ βώλον γής, ούδέ σπιθα
μήν. εδάφους πρός ταφήν τουλάχιστον έτε- 
κέκτηνται, έτέρωθεν δέ οί κάτωχροι καί̂  
κατεσκληκότες καί ρακένδυτοι τών πόλεων 
έργάται καί έργάτιδες μετά καί τών συνερ- 
γαζομένων τέκνων αυτών, οί μηδέ τόν 
άέρα τόν ελεύθερον καί εις τά άλογα: 
ζώα κοινόν δυνάμενοι έπαρκώς νά είσ- 
πνέωσιν, άποκάμνουσιν όσημεραι καί φθί- 
νουσιν έκ τε τής πολυώρου έργασίας καί τού 
γλίσχρου τής αντιμισθίας, . έξ ού. ουδέποτε 
δύνανται νά χορτάσώσιν άρτον ή νά καλύ-

ψωσιν ού μόνον έν θερει, άλλά καί έν χει- 
μώνι τά τρέμοντα τού σώματος αυτών μέ
λη. Έκ τής τοιαύτης οσημίραι δεινουμένης 
έν φαινομένφ περιλάμπριμ πολιτισμφ, κα- 
ταστάσεως οί μέν τού πλήθους άποδημοΰ- 
σιν αγεληδόν τών πατρικών έστιών πανέ» 
στιοι, οί δ’ επιδίδονται εν ταϊς χαταχόμ- 
βαις καί τοίς μυστηριώδεσιν ύπογιίοις καί 
κευθμώσιτών μεγαλοπόλεων εις άπειρώνυμα 
καί δυσώνυμα όργια, πρό τών όποιων καί 
αύτοί οί τής Πολυννησίας άγριοι βεβαίως α
ποτροπιάζονται. Έ κ τής τοιαύτης κατα-. 
στάσεως δημιουργούνται καθ’ έκάστην οί 
Πραντζϊναι καί Τρόμπμαν καί οί Άντερο- 
βγάλται, διότι ό ούτω πως άγων πολιτι
σμός, ό βιβιασμένος καί επίπλαστος ούτω 
φωρόμινός, άπούσης καθ.ά νοείται χαί της 
δεούσης η όλως άπούσηί παιδαγωγήσεως 
καί ήθικοποιήσεως, έκοιζοί παν ανθρώπινον 
αίσθημα, εμβάπτει εις δηλητήριον τήν ψυ
χήν τών δυστυχών, άναδύουσι δ ’ έκ τών 
τοιούτων τελμάτων και τεναγών τά τυφλά 
τών κοινωνικών άνατροπέων όργανα, οί Ρα 
€ασώλ καί οί τούτοις όμοιοι. Ούτω πως ένφ 
Ιξ ΐνός οί γαιοκτήμονες καί κεφαλαιούχοι 
διατελούσιν ανένδοτοι καί άτεγκτοι, πώς 
μόνον πλειότιρον καί άσφαλέστερον τά πε- 
νόμενα νά έκμεταλλευθώσι πλήθη διαλογι- 
ζόμενοι, έτέρωθεν ταύτα παγκοσμίως συν
εννοούμενα, πώς ασφαλέστερον καί άνυσι- 
μώτερόν τόν περί τού βίου τούτον άγώνα 
νά διεξαγάγωσιν, άρχονται διά προλόγου 
απαίσιου τού παγκοσμίου τούτου δράμα
τος, δ ι’ εκρήξεων καί ανατροπών σποραδι
κών μέν, άλλ’ αλλεπαλλήλων. Έ ν τφ  πα- 
ρόντι ό κοινωνισμός εγκλείει έν αΰτφ την 
δύναμιν τής ιδέας, ό δέ γαιοκάτοχος καί ό 
κεφαλαιούχος τήν τών υλικών μέσων καί 
τούτο μέν, καθό ΰλικόν, εένε φθαρτόν καί 
παροδικόν, έκιΐνο δ ’ έκ τής φύσεως αύτου 
διαρκές καί αθάνατον. Τοιάύτη ιδέα τυγ
χάνει μυριοδύναμος δυναμίτις καί νιτρο
γλυκερίνη, ητις έπ’ άπειρον πιιζομένη δύ- 
ναται διά τών περιεχομένων φοβερών αε
ρίων στοιχείων ν ’ άνατινάξνι τό παν εις τό 
μεσουράνημα. Τά πάγκαλα καί κολοσσιαία 
τών Πάρισίων καί άλλαχόθι μέγαρα, ό έν 
«ύτοϊς πλούτος καί ή χλιδή έξερεθίζουσιν 
ήδη τών πειναλέων καί βουλιμιώντων άν- 
θρωπίνων όντων τήν λύσσαν. Τρομοκρατική 
ατμόσφαιρα πιέζει ήδη δεινώς τούς ένοικους 
καί κατόχους αύτών,σχηματίσασα έν αύτοϊ; 
τήν πεποίθησιν, . ότι ύφίσταταί ώργανω- 
μένον ανατρεπτικόν κόμμα, διακλαδούμενον 
διά πολυαρίθμων κομιτάτων άνά τάς χώ-' 
ρας πάσας,αόρατον δέ καί άσύλληπτον τυγ- 
χάνον, καί συνέχαυσα αυτους εις νευρικήν 
ύπερευαισθησίαν καί έξαψιν, έξ ής άσφυ- 
κτιώσι καί δέν δύνανται μήτε νά φύγωσι 
μήτε νά παραμείνωσιν.

Οί Παρίσιοι δέ, καθό πάντοτε ού μόνον 
εγκέφαλος άλλά καί καρδία,. τής όποιας 
οί ζωηροί χαί σθεναροί παλμοί μεταδιδόμε
νοι δίκην ηλεκτρικού ρευστού συγχινοΰσι καί 
διαθέτουσιν. ομοίως πάντα τά εργατικά κέν
τρα τού τε παλαιού καί νέου κόσμου’ οίΠα- 
ρίσιοι, ό έν άνθρωποι; ούτος θαυμάσιος μι- 
κρόκοσμος, διατελούσιν ήδη διά τάς κοινω
νιολογικά; ταύτας αιτίας εν όργασμφ άπε-

Ριγράπτω. Τήν στιγμήν δέ ταύτην άγεται 
ή εκπληκτική τών εργατών τής πρώτης 
Μαίου εορτή. Τίς’ έγγυαται, οτικατά 'ταύ- 
την, καθ’ ην συλλαλητήρια απέραντα, εν 
οί; αναπτύσσονται διατυπούμενα πυριφλεγή 
κοινωνιστικά προγράμματα, συγκροτούνται, 
δέν θέλουσιν ύπεισδύσει ή, σήμερον ή αύριον 
οί αναρχικοί τής καθεστηκυίας κοινωνίας 
άνατροπείς καί παρασύροντες τά πλήθη καί 
ταυτίζοντες άμοιβαίως έκάτεροι τάς υποθέ
σεις χαί ιδέας αΰτών δέν θέλουσιν ανατρέψει 
τό παν; ' >-

Τό κοινωνικόν έδαφος τυγχάνει κατά- 
σπαρτον έκ πυρίτιδος, διότι ό ανθρώπινος 
κόσμος, καί ούτος είνε μόνον οί,άνευ άγροΰ 
άγρόται καί οί έχμεταλλευόμενοι άσπλάγ- 
χνως έργάται, δέν είνε τό παράπαν ηύχα- 
ριστημένοι, οί δέ πολυώνυμοι αναρχικοί ϊ· 
στανται εχοντες άνά χείρας τό πυροδοτικόν 
σχοινίον καί καιροσκοπούντες, ώς έν τοιαύ- 
ταις κινήσεσιν, οίάι αί παγκόσμιοι τών ερ
γατών πρό πάντων διαδηλώσεις, ίνα έναύ- 
σωσιν αύτό. Τις θά πατάξχ) στιβαρώς τήν 
γεϊρα τοιούτων φοβερών πυροβολητών; Τις 
θά άποκόψη τό τοιοΰτον σχοινίον; ή μάλλον 
τις ό σαρώσων τήν ούτως ευρέως κατεσπαρ- 
μένην πυρίτιδα ή δυναμίτιδα; "Ηκιστα βε
βαίως πρός τούτο επαρκείς είνε οί αστυνο
μικοί διευθυνταί «αί οί εισαγγελείς Καί οί 
ανακριταί, οί χωροφύλακες καί κλητήρες 
καί αυτός ό έκ τού πλήθους στρατός. Ί ν «  
ό κοινωνικός νόμος ε’νταϋθα τώ δντι δειχθή, 
ότι είνε πάντων βασιλεύς, ίν ’ άφοπλίση τούς 
καπηλευόμενους καί έκμεταλλευφμενουςούτως 
ΰπερυψήλους κοινωνικά; ιδέας καί μεγάλας 
άρχάς, δέον ν ’ άναφανή Ηρακλής, νά επι
φοίτησή Προμηθεύς, ούχί Έπιμηθεύς, όπως 
δυνηθή ν’ άναδιοργανώσγ, καί μεταρρύθμιση 
αυτόν, ούτος δέ είνε αύτή αύτη ή κοινωνία' 
έπιφ.έρουσα δι’ ήρακλείων καί μεγαλοφυών 
οργάνων τάς έπειγούσας έν τφ  κοινωηκφ 
καθεστώτι έπί τό δικαιότερον καί φιλανθρω- 
πότερον.πρός τά πλήθη, πρός τούς άγρότας 
καί έργάτας, άναδιοργανωτικάς μεταρρυθ
μίσεις. ‘Ημίμετρα δέν χωροΰσι, 3;oti οί έκ 
τοιούτων μονομερώς ευεργετούμενοι γίνονται 
έπιλήσμονες τών πρότερον ομοιοπαθών, ού- 
τοι δέ, ώς πολλάκις έγένετο( έπαναλαμβά- 
νουσι, και δή καί μετά πολλφ μείζονος σφο- 
δρότητος καί βιαιοπαθείας, τάς αύτάς κ«ί 
πρότερον ανατρεπτικά; ένεργείας Τότε δέ, 
έν έμμονή περί τοιοΰτον πλημμελή κύκλον 
ή έσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης· τότε 
τίς οίδε, τί γενήσεται κ«ί πώς εΰρεθήσεται 
ή κοινωνία τήν επιούσαν μιας πρώτη« Μαίου. 
Ό τρόπος δέ τή« τοιαύτης κοινωνικής άνα- 
ίιοργανώσιως, ό ούχ. ήττον σοβαρός καί 

περισπούδαστος, άπόκειται έν ταίς χερσί 
τών άμέσως πρός τούτο τό διάφορον έχόν- 
των. Ναί, ειπεν ό θεός εις τόν .άνθρωπον, 
ότι έν ίδρώτι τού προσώπου θ* τρώγη τόν 
ώρτον αΰτοΰ, άλλ’ Ιδωκεν εις αύτόν έν ταύ- 
τφ  γήν, συνέπλασε δ ’ έν 'αύτφ  τό πρός 
συναρμογήν καί συντήρησιν δίκαιον. Έπί 
τοιούτων βάθρων βαίνων καί έρειδόμενος ό 
κοινωνικός νόμος δύναται μόν.ον νά πατάσση 
άιφαλώς τούς καπηλευόμενους καί τολμών 
τας καί αποπειρώμενους νά διασείσωσιν αύ 
τόν έξ έδιωφελείας μόνον επίβουλους καί νά

είνε τφ  όντι πάντων βασιλεύς, θνητών τε 
καί αθανάτων. Ταύτα «# τούτοις καταπα- 
τούνται καί |ν μέσιρ ετι τφ  χριστιανικφ 
πολιτισμφ, ένφ δέον καί Ιπάναγκε; οί τών 
κοινωνικών νόμων διαχειρισταί νά έχωσιν 
αείποτε ύπ ’ όψει τήν βραχυτάτην, άλλ’ ύ· 
ψιστα βαρυσήμαντον τής θρησκείας ρήτραν, 
«0  σύ μισείς, ετεριρ μή ποιήο-ηςο.

Β . Ψ ιλ α κ η γ

ΑΙ ΠΡΟΤΕϊΟΥΙΑΙ ΤΘΤ ΚΟΣΗΟί

G A S T O N  B O I S S I E R

Η Ρ Ω Μ Η

Έφθάσαμεν ήδ>)·είς μίαν τών περιόδων 
εκείνων τής ρωμαϊκής ιστορίας, περί ών έγέ- 
νετο ήμϊν λόγος εν αρχή -ής παρούσης με
λέτης. "Ηθελε τις νομίσει ότι μετά τής Αυ
τοκρατορίας συγκατεστράφη Οιά παντός καί 
τό μέλλον τής Ρώμη«· άλλά τουναντίον στά- 
διον λαμπρότερα« δόξης άρχεται άνατέλλον 
δι’ αυτήν. Αί τοιούτου είδους άναγενήσεις 
ώς είδομεν ανωτέρω, άποτελοΰσι τόν ιδιαί
τερον χαρακτήρα τής πόλεως ταύτης. Ό 
Χριστιανισμός έπιζή τή Αυτοκρατορία καί 
διαδέχεται ταύτην. Έ Ρώμη γίνεται πρω
τεύουσα τού χριστιανικού κόσμου, ώς ήτο 
πρότερον τού οωμαϊκοΰ, ή οε νέα θρησκεία 
αποδίδει αύτή τό άπολεσθεν αξίωμα. Τά 
γεγονότα ταύτα δέν συνετελέσθησαν βεβαίως 
έν μια καί μόνη ήμέρμ· έδέησε μακρός νά 
παρέλθη χρόνος καί έκτακτοι ν’* συμβάλωσι 
περιστάσεις. Παρατηρών έντή έκκλησίγ τών 
Q u a t t r o  C o r o n a t i  τάς παριστώσας 
τήν άποθέωσιν τού Κωνσταντίνου τοιχογρα
φίας έσκέφθην οτι καλώς πράττει η ρω
μαϊκή ’Εκκλησία τιμώσα αύτόν ούτω· διότι 
.διπλήν προσέφερεν αύτή ευεργεσίαν; πρώτον 
έγκολπωθείς τόν χριστιανισμόν καί δεύτερον 
μετενεγκών τήν εοραν αυτού εις Κωνσταντι- 
νούπολιν. Ή έν Ρώμη παρουσία τής αΰτο- 
κρατορικής εξουσίας ήθελεν αναχαιτίσει τήν 
πρόοδον τής ’Εκκλησίας, ή όποία άπομονω- 
θεισα ήδη. έμεγαλύνθη έν άνέσει καί τό πάν 
προσεϊλκυσεν εί; έαυτήν. ’Απ' αυτού τού Ε’ 
αίώνος ήρξαντο κατανοοΰντες τήν νέαν των 
ποαγμάτων φάσιν Γαλάτης ποιητής, ό άγιος 
Ευτύχιος (Saint Prosper) λέγει ρητώς δτι ή 
Ρώυη, κατα-στάσα έδρα τού αγίου Πέτρου 
καί τών διαδόχων αύτού, έγένετο πάλιν κο- 
σμοκράτειρα καί δτι διά τής θρησκείας I- 
πανέκτησε «άν δ,τι άπώλεσεν ήττηθεϊσα·

F a c t a  c a p u t  m u n d i ,  q u i d q u i d  n o n  p o s s i d e t  
a r m i s ,

R e ü g i o n e  t e n e t .

Τά μνημεία τής χριστιανικής^Ρώμης év- 
διαφέρουσιν ήμά; υπέρ πάντα τάλλα, διότι 
κατάγόμεθα πάντες έκ τού _χριστιανισμού· 
τέκνα αΰτοΰ υπήκοα ή απειθή, δέν δυνάμεθα . 
τήν μητέρα ημών ν’άπαρνηθώμεν, ή δέ ίστο- 
οίααύτήςθά είνε πάντοτε καί ημών αύτώνί- 
στοοία.’Ανάγκη λοιπόν νά Ιπαναλάβωμεν την 
εκδρομήν ημών τήν όποιαν πρός στιγμήν ένο- 
μίσαμεν περατωθεΐσαν. Ή νέα ημών περιο
δεία ούδέ συντομωτέρα ούδ’ ήττον ένοιαφέ-. 
ρουσα θά είνε εκείνης τήν οποίαν πρό μικρού 
έξετελεσαυ,εν άνά τά μνημεία τών Καισάρων.

Έ Ρώμη έχει τό μοναδικόν πλεονέκτημα· 
νά κέκτηται τό άρχαιότατον τού Χριστια
νισμού μνημεϊον.



Πτωχή καί δεδιωγμένη, ή άνατέλλουσχ 
θρησκεία, δεν ήδύνατο έτ ι να άνεγείρη τού; 
μεγαλοπρεπείς έχείνου; ναούς τούς'' όποιον; 
κα ί αύτό; ό αμείλικτο; έσεβάσθη χρόνος. Καί 
αύτή ά λλω ; τε ή κατά τού; χρόνου; έκεϊνου; 
άπλότης των ιεροτελεστιών δέν επέτρεπε τού
το. «Ούτε βωμούς, ούτε /αού;, έχομεν» ε- 
λεγεν ε ί ;  τώ ν αρχαιότατων απολογητών, ό 
Μινούκιος Φήλιξ. Συνήρχοντο κατ’άρχά; εν
τός τών ιδ ιω τικών οικιών, συχνάκι; δέ ήλ- 
λαζον τόπον συναθροίσεως. ινα τού; διώ- 
κτα ; αυτιών άποπλανώτιν. Οί οέ άνεγερθεν- 
τες άργότερον. κάτά τού; χρόνου; τού ’Αλε
ξάνδρου Σεβήρου κα ί τών διαδόχων αύτού 
ευκτήριοι οίκοι.θά ήσαν βεβαίως πενιχρότα
το ι, οίοι ήρμοζον ε ΐ ;  αΐρεσι/, ή τ ις  μόλις 
ούσα ανεκτή, προσεπάθει νά έλν.ύη δσον τό 
δυνατόν ολιγώτερον τήν προσοχήν τής εξου
σίας. ’Επί Διοκλητιανού ά\λο»ς τε κατεστρά- 
'φήσαν πάντες. ’ Εκείνο όπερ παρίστατο ήδη 
άναγκαΐον,ήτοό ένταφιασμό; τώ ν νεκρών,ούς 
ήθελον μετά τών αδελφών αυτών νάσυνθάπτω- 
σ ιν : ή χοινότης α ΰ :η , οπως έν ττ ζωή , ί -  

•πρεπε νά εύρίσκηται συν-ηνωμένη καί μετά 
θάνατον.Έ ι τούτου προήλθαν α ί Καταχόμβχι. 
Κατά ποίαν έποχήν ήρξαντο ποιοδντες χρή- 

,σ ιν α υ τώ ν ;, Τινές αυτών δύνανται ίσως ν ’ 
άναχθώσιν εις τόν.Β’ α ιώνα, άλλ’ α ί πλεΐ- 
σται άνήκουσιν εις τον επόμενον, Ό  κ. <1θ 

Η.038Ϊ άνεκάλυψεν έν τφ  κοιμητηρίω τού 
Καλλίστου τού; τάκους τών Παπών τοΰ . Γ’ 
αιώνο;· είνε ούτοι συγκινητικής άπλότητος. 
Ύπό άπλουστάτη; πλακός, παντός ¿στερημέ
νης κοσμήματος, καλύπτεται τό-σώμα αυ
τ ώ ν  αντί παντός επιταφίου επαίνου άναγι- 

. νώ σ κ ε ιτ ις  τάς λέξεις μόνον ταύτας; Ά ν τ ε 
ρο) ς, ε π ί σ κ ο π ο ς ·  Ε ύ τ υ χ ι α ν ό ς ,  έ- 
π ί σ κ ο π ο ς .  Μόνον έπ ί τού τά»ου τού Φα
βιανού , άγνωστος χειρ  προσέθηκε βραδύτε- 
ρον τήν λέξ ιν  μ ά ρ τ  υ ς. Ή έκτακτος κύτη 

.άπλότης περίεργον αποτελεί άντίθεσ ινπρός 
-τά πομπώδη μνημεία τώννεω τέοω ν Παπών, 
τά πληρούντα σήμερον τά ; έκκλησίας τής 
Ρώμης.

’Ο φείλει τ ις  νά έπισκεφθή τάς Κατακόμ- 
,βας: οΰδεν βεβαίως ήέλγητρον εχ ε ι ό περ ί
πατος ουτος, νομ ίζει τ ις  μάλιστα κατ’ άρ- 
χάς, δτι ούδ’ ωφέλιμος είνε; ταχέως άπαυδά 
διατρέχων τάς ατελεύτητους έκείνας υπο
γείους στοάς, τώ ν όποιων οί το ίχο ι είσ ίν διά- 
τρητοι ύπό σηκών παραλλήλων, όμοιαζόντω- 
πρός σειράς συρτών ύπερκειμένων «λλήλοις, 
εν ο ί; είσήγον τά πτώματα τώ ν τεθνεώ των 
.μετά βραχυχρόνιον διαμονήν δεν δύναταί τις 
πλέον νά ύποφέρ^ τήν έν αύτοί; ψύχραν υ 
γρασίαν κα ί τήν ευ.ρωτιώδη οσμήν ήν άναδί- 
δουσιν. Ά λ λ ’ έάν ύπερνικών τήν δυσάρεστον 
ταύτην έντύπωσιν, κατορθοιση νά παοατη- 
ρήση εκ τού πλησίον, θέλει ευθύς κατχνοήση 
ο τι οί έπ ιμήκ-ις ούτοι διάδρομοι, οί έκ πρώ
της δψεως τότφ  μονότονοι δντες, πολλά 
δύνανται νά  διόάξωσιν ήμάς. Καί ποώτον 
αυτό το μέγεθος αυτών, τό όποιον τόσφ άνια-, 
ρόν έξελάβομεν, παρέχει ή μ ίν  ιδέαν τής 
πληθυος τών κατά τον Γ αιώνα χριστιανών. 
Πιθανή είνε ή γνώμη καθ' ήν έκαστον τών 
κ&ιμητηρίων τούτων συνίσ:ατο κατ’ άοχάς 
εκ μιάς καί-μόνής μικοάς έκτάσεως κρύπτης, 
τήν οποίαν,,.^πλουσιώτεροι- τώ ν χριστιανών 
κατετ/ .εύ^ ^ κάτω θεν τής ιδιοκτήτου αυτών 
γής, "να ι^ός ίδίαν αϋτών ταφήν χρησ ιμ εύεη . 
"Οπως δί^-παρά τοΐς' Έθνικοίς ^'είθιστχι ύά 

ΊΆροσφερωσι θέσιν έν τοΐς οικογενειακοί; αϋ- 
,'τών μνήμασιν εις τού; άρίστου; τών φ ίλω ν, 
-ή^ εις τού; πιστοτέρου; τών άπελευθέρων, 
ουτω καί οί χριστιανοί έφιλοξένουν έν αύτοί;

τής πίστεως αύτών τού; οπαδού;. Ά λλά  τού 
αριθμού αυτών αυξανόμενου χχχτκπαύστως, 
έδίησεν όπως τού; μέν τάφου; συμπυκνώ- 
σο)σι. τήν δε κρύπτην μεγαλύνωσι· καί κατ’

• άργά ; μεν προσέθηκαν άλλας κρύπτας πα- 
ραλλήλω ; τών αρχ ικώ ν πληρωθέντων δε 
κα ί τούδων, ύπεσκαψαν τό έδαφος καί έσχη- 
μάτισαν τοιουτοτρόπως ύπό τά διάφορα στρώ
ματα τής γ ή ; τά πολυ,ρροφχ ταύτα νεκροτα
φεία . "Ο διατοένων τούς λαβυρινθώδεις τού-1 , 1 / 1 *  ̂ -  τ»τους υπογείους όιμορομους, ο ι οποίοι όια- 
σταυροϋνται καί συμ^ρυρονταιπρός άλλήλους, 
ό κατερχόμενος ή ανεοχόμενο; τάς στενάς 
κλίμακας τάς από τού ένό; εις τον άλλον όρο
φον άγουσας, ό βλέπων τήν φροντίδα ήν κα
τέβαλλαν όπως μηδε σπιθαμήν γής άφήσωσι 
κενήν, εχ ε ι προ τών οφθαλμών αύτού έναρ- 
γεστάτην εικόνα τής ταχύτητο; μεθ' ής τό 
νέον θρήσκευμα έξηπλώθη.

Καί άλλα σπουδαιότερα τούτων διδάγ
ματα παρέχουσιν α ί Κάτακόμβαι, ε ί :  τον έ- 
χοντα τήν υπομονήν εκ τοΰ σύνεγγυς νά ε- 
ξετάσγ, τού; τάφου;. ςΡ ίπ :ο ντε; βλέμμα έπί 
τών επ’ αύτών επιγραφών, παρχτηρούμεν, 
άν'ό χρόνος δέν έξήλειψεν αύτά; εντελώς,δτι 
ώς έπ ί τό πολύ σύγκει·*ται αύται έκ μιάς μό
νον ή δύο γραμμών; τό όνοαα καί ή ηλικ ία  
τοΰ μεταστάντος, ή χρονολογία τοΰ θανάτου 
αύτού, ίνα  οί οικείοι κατά τόν ώρισμένον 
χρόνον έπ ιτελώσ ι τά είθ ιτμένα μνημόσυνα, 
κα ί ούδέν πλέον. ΤΗτο άοα ελεύθερος ή δού
λος, πλούσιο; ή π ένη ;, άρχων ή πολ ίτη ; α 
πλού;;' άλλά τ ί ένδιαφέρουσιν α ί διακρίσεις 
α ύ :α ι τού επιγείου βίου, τόν μέλλοντα νά 
έμφανισθή ένώπιον τού Κυρίου ; Μηδε 
τά συν ήθη έπ ί τών τάφων κοσμητικά επίθετα 
■θά εϋρητε ¿κ εν  μήτηο τις μόνον ένίοτε, μή 
δυναμένη νά συγκράτηση τήν λύπην αυτής, 
λ έγε ι ή μ ίν  ό’τ ι τό τέκνον τό όποιον άπώλε- 
σεν ήτο «ψυχή άκακος καί αθώα». Προσθέ
σατε από καιρού ε ί;  καιρόν ε ί ;  ταύτα, τινά 
τώ ν  συμβόλων εκείνων τώ ν άναμιμνησκόν- 
τω ν εις τού; π ιστού; τήν κοινήν αυτών λα- 
τρείαν, ώ ;  τήν άγκυραν, τόν ίχθύν τήν π--, 
ριστεράν, ή ευσεβές τ ι ρητόν συντρμω; έχ- 
|>ράζον τά ; εύχ^ά; τών έπ ιζώντων: «Ό  Θεό; 
ανχπχύσχι αυτόν!» η «Κοιμοΰ έν ειρήνη !» 
Πόσον εύγλωττος είνε ή άπλότη; αυτη, ή 
ανέκφραστο; αυτη οδύνη κα ί ή π ίσ τ ι; ή τ ι; 
δεν έχει ανάγκην περιττών λέξεων δπω ; έκ- 
δήλωθή! "Γπέρ πάν αλλο οί τάφοι ούτοι θέ- 
τουσιν ήμάς ε ί ;  άμεσον προ; τού; πρώτου; 
τού Χριστιανισμού χρόνους επικοινωνίαν. 
Τινές τούτων φέρόυσι ζωγρα^ϊας ά; .ό χρόνος 
σχεδόν έςηφάνισεν. Πάσαι α ι ζω γραφία ι αύ- 
τα ι έπισταμένης χρήζουσι μελέτης, ώ ; τά 
πρώτα βήματα τής χρ ιστια νική ; τέχνη; 
άπεικονίζουσαι, καί διότι ές αύτών έξάγομεν 
ότι εύθύ; έξ αρχή; έγεννήθη ’τό ζήτημα τό 
μέλλον ν ’ άποφασίση περί τής μελλούση; 
τής τέχνης ταύτη ; πορείας. Μέχρι τίνος, δή- 
λον δτι, σημείου έπετρέττετο αύτή νά έπω- 
φεληθή τή ; αρχαίας τέχνης; ούφειλε άρα γε 
οιά τάς νέας αύτής δοξασίας καί νέα ; νά έ- 
ξεύρη παραστάσεις; ή ήδύνατο άνευ δισταγ
μού νά δάνεισθή παρά τών καλλιτεχνών τού 
παρελθόντος πάν δ ,τ ι προσήκεν αύτή ; "Οσον 
άφορά ε ί;  τήν διακοσμητικήν, ούδόλω; 
έδίστασαν οί χριστιανο ί' ούδέν κακόν διέβλε- 
πον κοσμούντες του; τοίχους αύτω> διά κομ
ψότατων ρωπογραφιών ή ζωγραφίζοντε; έπ’ 
αύτών μυθολογικά πτηνά ή δαίμονα; πτερω 
τού ; μέσφ διανθών μαιάνδρων.

Αντέγραψαν τοιουτοτρόπως, άνευ ούδεμιά; 
παραλλαγής, τ ’ αρχαία πρότυπα, ευρίσκει 
οέ τ ις  εντός τώ ν νεκρικών τούτων άσυλων

ορόφους χαριεστάτους ενθυμίζοντας τάς μ άλ
λον ιδιορρύθμους Πομπήϊανάς τοιχογραφίας.' 
Προκειμένου δμως περί πραγματικών εικό
νω ν, έν μείζονι διετέλουν απορία· καταφαί
νεται δέ ή απορία αύτών έν τή συνήθεια ήν 
είχον τάς αύτάς πάντοτε- ν ’ αναπαραστώσι 
σχηνάς. 'Ικανά θέματα ένέπνευσεν αύτοίς ή 
Ά γ ια  Γραφή, τά  όποια Ιπανέλαβον - άκα- 
τχπαύστω ; καί άνευ ούοεμυάς σχεδόν παραλ
λαγής· τόν Μωύσήν δήλο< δει, έξάγοντα ·έχ 
του βράχου τό ύδωρ, τούς τρ ε ϊ: πχϊδας έν τή 
καμ ίνφ , τό μαρτύρων τών όποιων παρώτρυ- 
νεν εις μ ίμ ησ ιν , καί τήν ιστορίαν τού Ίω νά  
έξερχομένο.υ ζώντο ; έκ τής κοιλίας του κή
τους, έν τή όποια άλληγοοικώς ΟιΙβλεπον 
τήν μετά θα να τον ζω ήν. Ε ί; πολύ μεγαλει- 
τέρα; δυσχερεία; ένέβαλε τού ; ζωγράφους 
ή Καινή Διαθήκη· ΐνα  άπαλλαγώσιν αυτών 
καταφεύγουσιν ένίοτε εις τόν μ ίμησ ιν -ής 
άργαιότητος. Είκονίζουσιν ουτω τόν Χριστόν 
ότέ μέν υπό τον τύπον ποιμένος φέροντος εις 
τού; ώμου; αύτού τόν αμνόν, ό :ε δέ ύπό τόν 
τύπον τού Όρφέως γοητεύοντε; διά τώ ν α 
σμάτων αύτού τά ζώα· κχίτοι 3ε οί χριστια
νοί ζωγράφοι έπέφερον έπ ί τών παραστάσεων 
τούτων τάς άπαιτουμένας, δπω : καταστήσω-, 
σιν αύτάς έπιτηδειοτέρας εις ε->φρασιν τής 
ιδέας αύτών μεταβολάς. δέν δύναταί τ ις .έ ν  
τούτοι; νά άρνηθή δτι τά ; βάσει; κα ί τάς γ ε 
ν ικά ; γραμμάς παρά τών ’ Εθνικών πχρέ- 
λαβον καλλιτεχνών. Βλέπομεν λοιπόν δτι 
εύθύςέξ άρχή;, ή χριστιανική τέχνη^έτράπη 
τήν όδόν, ήν έπέπρωτο κα ί ε ί ;  τό μέλλον ν ’ 
άκολουθήση· έκ τής αρχαία; μέχρι τέλους θά 
έμπνέηται τέχνης, προσπαθούσα πάντοτε νά 
συνδυάζη αύτήν .πρός τάς ιδίας θρησκευτί- 
πεπο ιθήσεις.. Τήν μέθοδον ταύτην βλέπομεν 
άρχομένην δειλώς εν τα ίς Κατακόμβαις, προ- 
αγομένην δέ εις τό τέλειον έν τώ Βατικανφ. 
Έχοντες ε ί ;  τήν διάθεσιν ημώ ν τά δύο ταύτα 
άκοότατα κα ί έναντία τής χριστιανικής τέ 
χνης δρια, δυνάμεθα έν αύτή “ή 'Ρ ώμη , νά 
παρακολουθήσωμεν πάσας αύτής τάς εξελ ίξεις.

Εν Ρώμη επίσης φκοδομήθησαν κα ί α ί 
πρώται μετά τήν μεταβολήν τής θρησκείας 
ύπό τού Κωνσταντίνου έκκλησίαι, -έν αύτή 
δέ πεοιεσώθησαν καί τά αρχαιότατα μνη
μεία ' τοΰ θριαμβεύσαντος Χριστιανισμού. 
Ά λλά  δέν έκφράζομαι όρθώς λέγων ταΰτσ, 
διότι ιιόνον ιχνη  αυτών ουχι δε κα ι αυτα 
ταύτα περιεσώ ’θησαν ή μ ίν . Καί ύπάρχουσι 
μεν σήμερον έκκλησίαι όνομαζόμεναι 'Άγιος' 
Πέτρος) "Αγιος Παύλος, Λατεράνειον, άλλά 
δέν είνε αύταί α ί ύπό τού Κωνσταντίνου οί- 
κοδομηθείσαι- έπιδιώρθωσαν καί άνεκαίνισαν 
αύτάς τοσάκις, ώστε δύναταί τ ι ;  νά είπρ δτι 
μόνον τά όνόματα αύτών οιετηρησαν έκ τού 
παρελθόντο;.Σφόδρα παροργίζει ήμ ά ; τούτο, 
κ ινΪυνεύομεν 3έ αύσττ,ρώς νά μεμφθώμεν 
τού ; πάπα; δ ιά .τού; ανωφ·λείς κοπου·, ους 
κατέβαλον κα ί τά χρήματα τά. όποια έδαπά- 
νησαν δπω ; χαταστρέψωσι τά  γεραρά εκείνα 
τή ; άρχαιότητος λείψανα.

Πλήν’ δέν ήννόουν ούτοι τό κακόν δπερ 3ιέ- 
πραττον· έκ τών επιγραφών τουναντίον μανθά- 
νομεν δτι κα ί ένηυρύ.νοντο εφ ο ί; η μ ε ί; ως 
έγκληματοΰντας κατακρίνομεν αύτού;. Άπό 
τ η ;χ θ έ ; μ ό λ ι;χ ΐθ )θλο γε ίτα ι ό αρχαιολογικός 
ήμών ζήλο ; ε ί ;  δε τήν. Ρώμην είνε σχεδόν 
άγνωστος se i. Πίος ό β ' 3ι’ έπ ιχρύσων έ- 
κάλυψεν κοσμημάτων τήν άρχαίαν Λιβερια- 
νήν Βχσιλν/.ήν (τήν νύν καλουμένην San ta  
M aria  M aggiore)· ααί καθ’ ήν ώραν γράφω 

ι ετ ι καταγίνονται άνακαινίζοντες τόν "Αγιον 
Ίω άννην τού Λατερανείου, χαταστρέφοντες 

1 ούτω καί τά δλίγιστα έν αύτψ έναπολέιφθέντα
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ίχ νη  τού παρελθόντος. Μή άπατώμεν λοιπόν 
εαυτούς· α ί Βασιλικαί τού Κωνσταντίνου δέν 
ύπάρχουσι πλέον, άλλά κα ί.ε ις  οΐαν σήμερον 
εύρίσκονται κατάστασιν, μεγάλως διαφέρει 
ή μ ίν  ή σπουδή α υ τώ ν  διότι πάντοτε σχεδόν 
παρέχουσιν ε ι ;  τόν μετ’ έπιστασίας έπισκε· 
πτόμενον πολυτίμους τινας περί τών .χρό
νω ν εκείνων ειδήσεις. Λάβωμεν έπ ι πα- 
ραδείγματι μ ίαν τά*ν περιεργοτάτων, τήν 
ε ξ ω .  τ ω ν  τ ε ι χ ώ ν  Α γ ία ν  Αγνήν. Είνε 
φκοδομημένη έντό; υπογείου- κατέρχεται 
τ ις  ε ις  αύτό 8Γ εύρείας κλίμαχο; έκ τρ ιά 
κοντα πέντε άποτελουμένης βαθμιδών, κά
τωθεν τή ; όποια; έκπληκτο; ευρίσκεται ό ε 
πισκέπτης εντός έκκλησίας,. οι τμ ε ί; νάρθη? 
κες τής όποιας υπό άρχχίων υποβαστάζονται 
στύλων. Ή  εκκλησία αυτη άντεκατέστησε 
προφανώς ενα έκ τών αρχαϊκών έκείνων ση
κών τούς όποιου; κατεσκεύάζον έν τα ί; Κα- 
ταν.όμβαις,εί; ήν άκριβώ; θέσιν ενετα»ιάζοντο 
οί μεγαλομάρτυρί, τού Χ τιστιανισμοϋ. Ού
τω ς ή Ά γ ια  Ά γνή  μεταφέρει ήμ ά ; ε ί ;  α ύ 
τή ν  τήν γέννεσιν τ ή ; λατρείας τών άγιω ν. 
Έ  έκχλησ(α τού Αγίου Λαυρέντιου, τής α υ 
τής περίπου ούσα έποχής, είνε φκοδομημένη 
ύπό άλλοίου: καιά τ ι δρους: άντίνάεύρ ίσκητα ι 
αύτη , ώ ; ή Ά γ ία Ά γνή  ε ί ;  τό αύτό μέ τάς Κα- 
τακόμβα; βάθος, εγείρεται τουναντίον έπ ί τής 
έπ ιφανείχ ; τού έδάφου;· τό θυσιαστήριον κεί- 
τχ ι ακριβώς άνωθεν τού τάφου τών μαρτύ
ρων, τον όποιον δύναταί ό επισκέπτης νά δια 
κρίνη διά μέσου ό τή ; καί νά κχτέλθη έ ί ;  ·. 
αυτόν διάκλίμακος Τοιαύτα; υπογείους άγιων 
λειψχνοθήκας ευρίσκει τ ις  ε ί ;  πάσας σχεδόν 
τάς παλαιάς τής Ρώμης έκκλησίας, α ίόπο ΐα ι 
μεθ’ ολας τάς τροποποιήσεις, μεθ’ δλου; τούς 
ακρωτηριασμού; οΰ; ύπέστησαν, σώζουσιν 
έ τ ι ιχ νη  τινα  τοΰ παρελθόντος· εις τρόπον 
ώ στε, λαμβάνοντες έκ μιάς έκαστη; έξ αυτών 
παν δ ,τ ι ά'Ουσιως άφήκαν ο ί τόσιμ κα- 
κοζήλως άνακαινίσαντες αύτάς καί συνενουν- 
τες ταύτα, δυνάμεθα νά ®αντασθώμεν όποίαι 
περίπου ήσαν κατά τούς χρόνου; τ ή ; κτίσεώς 
τω ν.

Φαντασθώμεν ειιρείαν αύλήν τετραγωνι
κήν περιβα/λομένην ύπό στοά; ώς ή τοΰ 
Α γίου Κλήμεντος, καί έχουσαν δεξαμενήν 

- έν τώ  κέντρφ: είνε ό προχείμενος τώ οίκο— 
δομήματι καί άπομονώναύτό έκ τή-- τύρβης 
τήςόδοΰ πρόναος (α ΐπ υ ιη ) . .Έ ντώ  βάθει ύ- 
ψοΰται ή πρόσοψις, άπλή , γυμ νή , μέγιστο; 
τοίχο; έπ ί τοΰ όποιου ύπάρχουσι τρ ε ΐ; 6ύ· 
ραι. Κ?ίτοι ο χριστιανισμός ούοένα φο 
βείται πλέον, έξακολουθΐί ώ ; πρότερον άπο- 

. φεύγω ν τά ; έξωτεοι ας επ ιδείξεις, α ί όποίαι 
άλλοτε, ηδύνατο νά ελκύσρ>σι τών διωκτών 
αύτού τήν οργ'ήν. Τό εσωτερικόν τής έκκλη- 
σ ια ; αποτελείται εκ μ εγάλη ; αιθούσης τήν 
όποιαν μαρμάρινοι κίονέ; διαιρ.οΰσι συνήθ«); 
εις τρ ε ΐ; νάρθηκα;. Οί κίονες ούτοι έ/ουσι 
ώς έπ ί τό πολύ ληφθή έξ αρχαιότερων οικο
δομημάτων, έκ τώ ν όποιων εξέλεξαν τού; 
πολυτελέστερους. Α μίμητος είνε ή λεπτό- 
τ η ; κα ί εΰρυθμία τών περιβαλλόντων τόν 
χ  ο ρ ό ν τού - Α γίου  Λαυρέντιου. Τό βάθος 
τ ή ; αιθούση; σχηματίζεται έξ άψίδο; ή μ ι- 
κυκλικής, ύφ ’ ήν εύρηνται ό θρόνο; τού ε 
πισκόπου και α ί έδραι τώ ν ιερ έω ν  έν τώ 
μέσψ υπάρχει ό βω μό ;, έν τφ  όποίφ λ ε ι
τουργεί ό επίσκοπο; τό πρόσωπον έχων ποό; 
του; π ιστού; έστραμμένον άνωθεν τού βω
μού τούτου υπάρχει συνήθως τ ό κ ι β ώ ρ ι ο ν  
είδος μαρμάρινου θόλου βχσταζομένου ύπό 
στυλών. Ό  χ ο ρ ό ;  διά μαρμάρινου δρυ- 
φακτου λεπτότατα κατειργασμένου χω ρ ίζετα ι 
τού λοιπού οικοδομήματος· τοιούτον ώραιό-

τατον κ ιγκλίδω μα δύναταί τ ις  νά ϊδτ, έν "ή 
εκκλησία τού Ά γιου Κλήμεντος κ α ίνά θ α υ -  
μάσγι τά ; δύο κομψοτάτους αύτής άμβωνας, 
άπό τώνόποίο>ν άνεγινώσκετΟ το Εύαγγέλιον 
κα ί α ί έπιστολαί τών Αποστόλων. Ή άψίς 
τέλος καί ό συνδέων αύτήν προς τόν νάρθηκα 
τοξοειδής θόλο; είσ ίν ώς έπ ί τό πλείστον κεκο- 
σμημένοι όιά μουσειακών, τά οποία καίπερ ε
πανειλημμένοι; έπιδιορθωθέντα σώζουσι π ε
ρισσότερον πάντων τών άλλω ν ιχνη τής άρ
χαιότητος· τά μάλλον αξιοθέατα τών ψηφι
δωτών τούΐω ν εύρίσκονται έν τή Ά γ ίφ  Ρ ιί- 
dentianna,T^ San ta  M aria  M aggiore, έν τφ  
Ά γίιρ  Κοσμά καί έν τώ  Ά γ ίω  Δ αμιανφ.Τ οι
ουτοτρόπως λ-οιπόν δυνάμεθα έν Ρώμη νά 
σχηαατϊσωμεν ιδέαν τινά  περί τής β α σ ι 
λ ι κ ή « ,  ή τ ις  ύπήρξεν ό πρώτο; τύπο ; τών 
χριστιανικών έκκλ.ησιών. Τό είδο; τούτο τής 
αρχιτεκτονική; δέν δύναταί βεβαίως εκ πρώ
τη ; δψεω; νά έκτιμήσωσιν έκείνοι τών έ- 
ποίιυν οί οφθαλμοί είθίσθησαν ε ί;  τήν μεγα
λοπρέπειαν καί τά παράτολμα σχέδια τώνγ'οτ- 
θικών εκκλησιών- άλλ ’ έξοικειούμενοι πρός 
αύεό θέλουσιν ομολογήσει δτι είνε εύρυθμό- 
τερον, συγκινητικώτερον έν τή άπλότητι αύ- 
του, ίσ ω ; δε ύ π ’ άλλας τινάς έπόψει; καί χ ρ ι-  
στιανικώτεοον. Έ ν πάση περιπτώσει έπ ί ε 
ξακόσια Ιτη ούτος ύπήρξεν ό μόνο; τ ή ; χρ ι
στιανικής αρχιτεκτονικής ρυθμός, περί τού 
οποίου μόνον τήν Ρώμην έπισκεπτόμενοι δυ- 
νάμεθα νάσχηματίσωμεν ιδέαν τ ινά .‘ Ενταύθα 
παρεμβάλλεται ή μ ίν  χάσμα οκτώ μ έχρ ι; 
έννέα α ιώνων.

Ούχί διότι ή Ρώμη κατά τού; μέσου'; τού
του ; αιώνας επαυσεν ιθύνουσα τάς τύχας τοΰ 
Χριστιανισμού, ά λλ ’ έπείδή όλίγιστα μνη
μεία τών χρόνων έκείνων διεσώθησχν έν 
«ύτή· Ό  Γοτθικός ρυθμό; ουδέποτε έθελξεν 
αύτήν: κλασική ο.ύσα έκ φύσεως κα ί εκ πα-
ραδόσεως, διαμένει ιύχαρ ίστω ; πιστή ε ίς τά ; 
αρχα ία ; αναμνήσεις. Ά νέμεινε λοιπόν μετά 
ναρτερ ία ;, δπως έπαναρχίσή οικοδομούσα, 
γλύφουσα, ζωγραφίζουσα μετ' επ ιτυχ ία ;, 
τήν μέλλουσαν νά επαναφέρη τόν πρός τήν 
αρχαιότητα ζήλον Α ναγέννησιν.

Ό  μέγας τή ; Α ναγεννήσεως σάλος ήρχι- 
-, σεν άργά .έν Ρώμη, κατέπαυσε δέ λίαν ενωρίς: 
υπολογίζεται συνήθως δτιδιήρκεσεν άπό τού- 
πάπα Νικολάου τού Ε’, έν ετει 1-447, μέχρι 
του 1527, δτε ή Ρώμη άλοΰσα, διεπορθήθη 
ύπό τών στρατευμάτων Καρόλου τού Ε'. Τό 
χρονικόν τούτο διάστημα είνε βραχύτερον 
τού ένό; αίώνος, ά λλ ’ έν αύτφ παρήχθησαν 
θαύυατα. Ή πορεία ήν ηκολούθησαν τά π νεύ - 
ματα έν -τή άναγεννήσει τών τεχνώ ν καί τών 
γραμμάτων ύπήρξεν ή αύτή οία κα ί α λλαχού '. 
καί κατ’ άρχά; μ έν  ήρχισαν έκθάπτ.οντε; τά 
αρχαία αριστουργήματα, κατόπιν δέ πειρα- 
θέντες καί νά μ ιμηθώσι ταύτα, έπέτυχον θαυ- 
μασίως.

Πρώτα δέ πάντων έπανεΐδον το φώς τά 
αρχαία βιβλία· έξαχθέντα έκ τής σκοτίας 
τών μονών, έν αΐς άνεγινώσκοντο χωρίς 
νά καταννοώνται, συνενωθέντα κα ί ο ια^ωτι- 
σθίντα τό εν διά τοΰ ετέρου, τεθέντα ε ις  τήν 
διάθεσιν πάντων τών σοφών, τά βιβλία ταύτα 
διέδωσαν άνά τήν οίκουμέ-ην τόν πρός τήν 
φιλομάθειαν οίστρον εκείνον, τόν μεταβαλ- 
λόντα Tr(v όψιν αύτής. Κατά τήν άναβίωσιν 
ταύτην τής αρχαίας γραμματολ,ογίας καί ε π ι
στήμης, ή Ρώμη πρωτηγωνίστησεν. Ό  έπι- 
θυμών νά σχηματίση ιδέαν τινα ' περ ι του 
έργου τούτου τής Α ναγεννήσεως, τού γνω - 
ρίσάντος ή μ ίν  τούς θησαυρού; τής Ελλάδος 
καί τή ; Ρώμης, πρέπει νά έπισκεφθή τήν 
Βιβλιοθήκην τού Βατικανού.

Έ π ι Νικολάου τού Ε’ ήρξατοαύτη προσκτοιΟ'α' 
τήν μεγάληνσημασίαν ήν κέκτηται.Ό  .πάπα; 
ουτος, μέγας τών γραμμάτων καί τών τεχνών 
ευεργέτης, άπέστειλε τόν P ogge , τόν Enoch' 
d ’A sco li καί πολλούς άλλους οπως άναδιφών- 
τες τά ; γερμανικά; μονάς, πκραλάβωσι πάν 
ο ,τ ι ευρωσιν εν αύταίς· ταυτοχρόνως. τών έλ- 
λήνω ν σοφώ ν. οί φεύγοντες τού; Τούρκους, 
έφερον αύτψ τόν "όμηρον καί τόν Πλάτωνα. 
Μέχρι τού θανάτου αύτού, Νικόλαος ό Ε’, 
προσέθετο πέντε χιλιάδας πολυτίμ ω ν χειρο
γράφων εις τά έπ ί τώ ν προκατόχων αύτού 
υπάρχοντα· έκτοτε ό αριθμός αύτών ηύξησε 
καταπληκτικώς: ύπάρχουσι νύν έν τή Βκ- 
τικανή βιβλιοθήκη περ ί τά ; είκοσι καί πέντε 
χιλ,ιάδα; τοιούτων. Ούδεμία τού κόσμου β ι
βλιοθήκη είνε πλουσιωτέρα αύτής κατά τό 
είδο; τούτο. Άναλ.ογιζόμενός τ ι ;  τό προκύ- 
ψαν έ'.εΐθεν τή άνθρωπότητι καλ.όν, μετά 
σεβασμού αποκαλύπτεται εισερχόμενο; έν
αύτή. Προ; τά πολ.ύτι ταυτα εργ-α SY-

. κλείοντα πάσαν τή ; άρχαιότητος την σοφίαν, 
α ί μέγιστα ι άπενεμήθησαν τιμαί· εντό; με
γαλοπρεπών έξενΐσθησαν αιθουσών, ¿στρω
μένων διά μαρμάρου καί κεκοσμημένων Οιά 
λαμπρότατων τοιχογ ραφιών, τινά  δ’έξ αύτών, 
τάσπουδαιότατα, έντό; πολ.υτελών έξ ύάλου 
θηκών τεταγμένα, πρόκεινται εις τό σέβας 
τών θεωμένων, Ό φείλομεν δέ νά όμολογή- 
σωμεν δτι έπαξίω ; έτυχον τοσούτων τ ιμ ώ ν.

Μετά τά β ιβλία  ήλθον τά αριστουργήματα 
τ ή ; άοχαία ; τέχνης. Ούδεμία χώρα έκέ-/ 
κτητο πλείονα τής Ρώμης τοιαύτα : δτε ή 
πόλις αΰτη ήτο κοσμον.ράτειοα μετέφερον 
ταυτα εκεί εξ άπασών τών χω ρώ ν τ ή ; υφη- 
λίου. Κατά τού; χρόνου; τή ; βαρβαρότητο; 
είχον χωσθή ύπό τά συντρίμματα τών ο ι
κ ιώ ν ή τών ναών τούς όποιους εκόσμουν. 
Μικρά άνασκαφή ήρκει πρός άνακά/,υψιν αυ
τ ώ ν  άλλά τότε μόνο/ άπεφάσισαν ν ’ άναζη- 
τήσωσιν αυτά, οτε ήσαν ε ί;  θέσιν κα ί νά τά 
έκτιμήσωσιν. Άπό τού ΙΕ’ αίώνος ήρχισαν 
εξαγόμενα έκ τή ; γής τά ποό χ ιλ ίω ν  περίπου 
έτών τεθαμμένα έντό; αύτή ; ωραία αγάλ
ματα. Ιούλιος ό Β’ έκόμισε μεθ’ εαυτού ε ι;  
τό άνάκτορον τών Παπών τό άγαλμα τού 
Καλλινίκου Απόλλωνος, τό κατόπιν στηθέν 
έν τφ  Β β  1 ν  β <1θ Γ  β .’Επηκολούθησεν τούτο 
ό Λαοκόων, εύρεθείς έν τα ί; θέρμαις τού Τ ί
του, μετ’ οΰ πολύ δ! ή Α ριάδνη. Καί το ι
ουτοτρόπως,ήοχισαν σχηματιζόμεναι α ι θαυ- 
μάσιαι ε/.εΐναι καί μοναδι/.αίά/ά τόν κοσμον 
συλλογαϊ, τού Βατικανού, τού Καπιτωλίου, 
τού Λατερανείου. Έ ν αυτο ί; ευρίσκει τ ις  
απασαν τήν άρχαίαν τ έχ ν η ν  ου μόνον δε ή 
τής αρχαίας Ιταλίας, άλλά καί αύτή ή ελ
ληνική τέχνη αντιπροσωπεύεται δΓ έργων 
περιφανών.

Οί πλούσιοι 'Ρωμαίο ι ώς τό άκρον τής 
πολυτελεία; ύπελάμβανον τήν άπόκτησιν τών 
πρωτοτύπων ή κα'/ών απομιμήσεων τών ορ
γώ ν τών διασημοτάτων καλλ ιτεχνώ ν οφεί- 
λοαεν δέ νά παραδεχθώμεν δτι καλώ ; εγνώ- 
ριζον νά εκλέγωσιν ταύτα, άγού ύπό τά ε
ρείπια τώ ν οικιών αύτών ευρέθησαν έργα 
οία ό Μελέα^ρο:, ό Α θλητή ; τού Λυσίππου 
ό Πάν τού Πραξιτέλου;, ή Πολιούχος Ά θηνα 
ή Αφροδίτη τή ; Κνίοου, ό Μένανδρος, ο- 
Σοφοκλής, ό θ/ήσ/ων Γαλάτη; τή ; Σχολά 
τής 17 εργάμου. Χ άρις ε ί :  τούς καλαίσθητους 
τούτους άνδρας, τούς συλλέξαντας έν τοΐς οι· 
κοις αύτών τοσαΰτα ωραία έργα. δυνάμεθα 
σήμερον, διατρέχοντες τά διάφορα τής Ρώμης 
μουσεία,νά θαυυ.άσωμεντά προίοντα της ελ 
ληνικής τέχνης. "Εν τών μεγίστων θελγή- 
τρων. τή ; μοναδικής ταύτη ; πόλεω ; εινε οτι

m
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<5 ταξειδιώτης ευρίσκει έν αύτή «ο)ύ «λείονα 
των δσων κατ’ άρχάς υπέθετεν: εινε.τούτο 
ήδονή της οποίας δέν άπολαμβάνουσι αυνήθως 
οί ταξειδεύοντες.

•Τα αριστουργήματα ταύτα ένέπνευσαν άλλα: 
τούτο καθιστά ή μ ίν  αυτά ετ ι πολυτιμότερα. 
Έ λήφθησαν ως υποδείγματα ύπό των καλλι- 
λ ιτεχ νώ ν τ ή ς ’Αναγεννήσεως, Έ π ί τρ ιών αν- 
δρών «υνεκεντρώση èv Ρώμη ολόκληρος ή 
τής ’Αναγεννήσεως α ίγλη· τοΰ Βραμάντου, 
του Μ ιχαήλ ’Αγγέλου κα ί τού Ραφαήλ· άλλ.’ 
ε ίνε ούτοι άναμφιρρήστως οί τρεις μεγαλεί- 
τεροι καλλιτέχνα ι τής μεγάλης ταύτης περ ι
όδου. Ά ξιοοημείωτον τυγχά νε ι δτι οϋδείς έξ 
αύτών είνε έκ γεννετής Ρωμαίος· ουδέποτε 
άλλως τε ή Ρώμη «αρήγαγε πληθυν μεγά
λω ν άνδρών· οί διά τώ ν τεχνώ ν καί 
γραμμάτων δοξάοαντες αυτήν είχον έλθη 
εκ τώ ν  παρακειμένων χωρών· έλκύουσα πρός 
Ιαυτήν έπωφελεΐτο τής ιδιοφυίας των, ά- 
ποτυποΰσα όμως πάντοτε έπ’ αυτής τον ιδ ια ί
τερον ρωμαϊκόν χαρακτήρα.

Διά τών μεγάλων τούτων άνδρών εισέρ
χεται ή 'Ρώμη εις νέαν, Τρίτην ταύτην, ακ
μήν. Έάν θέλωμεν να έξετάσωμεν τα εργα 
αυτών λεπτομερώς, καί να Ιπισκεφθώμεν πά
σας τάς οικοδομάς, τάς οποίας άνήγειρον καί 
διακόσμησαν, ή περιοδείχ ημών κινδυνεύει 
νά καταστή μακροτάτη, διότι πολλά παρή · 
γαγον ούτοι.Φοβούμενος δε ό':ι ό αναγνώστη; 
είνε καταπεπονημένος ήδη έκ τών εκδρομών 
τάς όποιας όμοΰ έξετελέσαμεν πρό μικρού, 
θέλω άρκεσθή ύποδεικνύων ενός έκαστου έξ 

' αΰτών τό αριστον τών Ιογων, τόπαρέχον τήν 
τελειοτάτην περί τής ιδιοφυίας αύτου ιδέαν. 
’Εάν θέλωμεν νά έκτιμήσωμεν τον Βραμαν- 
τύν, όφείλομεν νά έπισκεφθώμεν το μίγα- 
ρον τής Αρχιγραμματείας : είνε τούτο αναμ- 
^ιρρήστως τό ώραιότατατοντής 'Ρώμης· ό 
Ραφαήλ εΰρίσκεται ολόκληρος έντός τών πε- 

ριστόων εξωστών £Loggie) καί τών αιθου
σών (Stanze) του Βατικανού· ό Μιχαήλ 
Άγγελος εις την C a p p e l la  S ix t in a .

Προ πάντων μή όκνήσωμεν νά έπισκεφθώ
μεν τον Άγιον Πέτρον: συνοψίζει ούτος έν 
Ρώμη σύμπασαν τήν ’Αναγέννησιν. 'Ηχούσα 
-πολλάκις λεγόμενον οτι ό Άγιος Πέτρος μό
νον είς.τόν έπί μακρον "εξετάζοντα αΰτόν έμ· 
ποιεί τήν δέουσαν έντύπωσιν καί δτι έκ 
πρώτης δψεως αδυνατεί τιςνά άντιληφθή τής 
καλλονής καί του μεγαλείου αυτού. Τό κατ’ 
εμέ ουδέποτε είσήλθον έν αύτφ άνευ συγκινή - 
«εως· ίσως μάλιστα ή πρώτη έπίσκεψις μοί 
ένεποίησεν ζωηροτέραν τών έπομένων έντύ- 
πωσιν, διότι μόνον τό σύνολον είδον κατ’ 
αύτήν, τό οποίον κατ’έξοχήν θαυμάζει τις έν 
τφ  Άγίφ Πέτρφ. Πρέπει νά παρατηρήση τις 
έκτου πλησίον και λεπτομερώς . ΐνα δια- 
κρίνη τάς μικράς ελλείψεις, τά προσβάλλοντα 
-τήν καλαισθησίαν λάθη· άλλ’ δταν δι’ ένός 
βλέμματος περιλάβη τό σύνολον, « ί άτέλειαι 

•αύται έξχφανίζονται, τά πάντα ένούνται έ- 
ναρμονίως.

Άντιθέτως τοΰ συνήθως λεγομένου, φρο
νώ δτι εύθΰς έξ άρχής αισθάνεται τις 
τό άχανε; τοΰ οικοδομήματος τούτου· άλλά 
τοιαύτη επικρατεί εις πά/τα τά. καθ’ εκα- 
στα εύρυθμία, ώστε τό μέγεθος τούτο φαί
νεται φυσικόν καί δεν προξενεί εκπληξιν. 
Καραπονοΰνται ενίοτε διά τούτο, ώς νά έποό- 
κειτο περί ελαττώματος, ένφ έγώ τουναντίον 
νομίζω δτι τούτο ακριβώς αποτελεί τόν μέ- 
γιστον τής τέχνης θρίαμβον.Πολλάκις έπίσης 
ελέχθη δτι ό Άγιος Πέτρος στερείται πάσης 
θρησκευτικής χροιάς· καί βεβαίως, ό ναός 
ούτος δέν είνε μυστηριώδες τι παρεκκλήσιον

άφιερωμένον εις τήν κατά μόνας προσευχήν 
καί μετάνοιαν- τουναντίον είνε έργον δόξης 
καί θριάμβου. 'Π άνεγείρασα τόν μεγαλο
πρεπή τούτο ναόν θρησκεία, εθηκεν αυτόν 
πλησίον τής κοιτίδος της "να δύναταί τις νά 
θαμμάζη τάς προόδους αύτής· έπλήρωσεν αυ
τόν διά τών αναμνήσεων τού παρελθόντος της, 
έξέθεσεν έναυτφ πάν δ,τι ήδύνατο νάκαταστή- 
ση αύτήν ΰπερήφανον, συνεκάλεσε πάσας τάς 
τεχνας δπως πανηγυρίσωσι τήννίκην αυτής· 

Μεγαλοπρεπές παρέχει θέαμα ό ναός ούτος 
εις τόν χριστιανόν.τόν πεπεισμένον δτι η θρη
σκεία αυτού θά δεσπόση τού κόσμου ολο
κλήρου. "Οτε, καθ’ έν τών ίω β ιλ α ίω ν  έ- 
κείνων τά όποίά εΐλκυον έν Ρώμη σύμπασαν 
τήν χριστιανωσύνην, έντός τού αχανούς τού
του οικοδομήματος τού περίλαμβάνοντος χ ι
λιάδας ανθρώπων, μέσφ τής στιλβηδόνος 
τών μαρμάρων καί τής λάμψεω; τών μου- 
σαίκών, μεταξύ τοίν αγαλμάτων τούτων τών 
αγίων καί τών τάφων εκείνων τών Παπών, 
ό Υπέρτατος Ποντήφιξ ήγείρετο ίνα εύλο- 
γήση τό γονυπετές πλήθος, φαντάζομαι δτι 
ούκ ολίγοι έξ. αυτών θά ένόμιζον δτι πα- 
παρίστανται εις σκηνήν τινα τής επουρανίου 
Ιερουσαλήμ, έξ εκείνων τάς οποίας άποκα- 
λύπτουσι, · τά εκκλησιαστικά βιβλία καί τάς 
όποιας άνχμένουσιν αί ευσεβείς καί πάσχου 
σαι ψυχαί, δτε πάντες οί ταλαιπωρηθέντες 
έν τψ παρόντι βίφ, οί άνά τόν κόσμον διε
σπαρμένοι πιστοί, θά Λχραστώσιν έν χαρφ 
καί αγαλλιάσει ένώπιον τού 'Τψίστου Κρι- 
τού. Μή δε είνε καί τούτο μία τών κατηγο
ριών τού θρησκευτικού αισθήματος ;

Έπεθύμουν. πολύ δπως μή προβώ περαι
τέρω. Παρεγενόμεθα ήδη εις τό μέσον τού 
1Ζ αίώνος,καθ’ήν ακριβώς στιγμήν ήλάμψις 
τής ’Αναγεννήσεως ήρξατο νά ώχριά αίφνιδί- 
ως.Ό Βραμάντης καί ό Ραφαήλ εχουσιν ήδη 
άποθάνει, μετ’ ου πολύ δε μέλει νά πκρακο- 
λουθήση αυτούς καί ό Μιχαήλ Άγγελος· ό 
Άγιος Πέτρος άπόπερατοδται έκ τών ένόν- 
των καί υπό καλλιτεχνών μέτριων, διαστρε- 
φόντων τά σχέδια τών διδασκάλων· έλάχι- 
στος παρήλθε χρόνος άφ’ ής ό μέν Μιχαήλ 
Άγγελος έποίησε τόνΜ ω ϋσήν, ό δε Ρα
φαήλ έζωγράφισε την Μ ετ  αμόρ φ ω σ ι ν, 
καί έν-τούτοις ηρξατο ηδη ή παρακμή. 
Άλλ’ είνε αυτη παρακμή νοήμων καί ερ
γατική· εάν δέν έργάζωνται πλέον τόσφ 
καλώς, εργάζονται τουλάχιστον πολύ. Οί 
πάπαι καί οί καρδινάλιοι διετηρήσαντες την 
πρός τήν μεγαλοπρέπειαν εκείνην ροπήν ήν 
παρά τών αρχαίων εκληρονόμησανΡωμαίων, 
άμιλλώνται τίς θά κτίση η θά δ'.ακοσμήση 
πλείονας έκκλησίας, ώς οί μεγιστάνες τής 
εποχής τού Αυγούστου η τού Τραϊανού ημιλ- 
λώντο τίς θά άνεγείρη πλείονα δημόσια οι
κοδομήματα. Εννοείται δτι αί έκκλησίαι 
αύται φέρουσι τίν τύπον τής εποχής, ό δέ 
τύπος ούτος δέν είνε καλός.
.Ή υπό τού Vignola φκοδομηθείσα εκκλησία 

τού ’Ι η σ ο ύ  καθίσταται τό πρότυπον τών αρ
χιτεκτόνων· άποφεύγουσιν ούτοι τά άπλά 
σχέδια, ή ευθεία γραμμή τρέπει αυτούς εί; 
φυγήν άρέσκονται εις τό γραφικόν, τό έκ- 
πληκτικόν, τό έξεζητημένον, τό πομπώδες- 
προσπαθοδσί νά.έπισπάσωσι τήν προσοχήν 
διά τής έπισωρεύσεως κοσμημάτων,

Τύποι τής παραδόξου καί εξεζητημένης 
ταύτης τέχνης είνε ή πρό; πκμμεγίστην 
θεατρικήν σκηνογραφίαν όμοιάζουσα Fontana 
di Trevi, Δέν στερούνται έν τούτοις αρετών 
τινων τά κακόζηλα ταύτα εργα· διαβλέπει 
τις έν αύτοίς ποιάν τινα ’ιδιοφυίαν, έπιτη- 
δειότητα, Ιφευρετιχότητα καί μεγάλην εύχέ-

ρειαν ή έκ τής πληθύος τών κοσμημάτων 
αυτών παραγομένη έντύπωσις έξηγεί τήν 
ιρήμην ής άπήλαυσαν κατά τούς χρόνους 
εκείνους.

Δέν πρέπει έν τούτοις νά καταδικάσωμεν 
ταύτα εν συνόλψ, ώς πράττουσί τινες ενίοτε, 
άπαξιοΰντες νά έπισκευθώμεν αύτά, καί μή 
στέργηντες νά λάβωμεν ταύτα υπ’ δψιν· 
διότι έν τοιαύτη περιπτώσει, ήθέλομεν οια- 
τρεξειτόν κίνδυνον νά'βαρυνθώμεν τήν 'Ρώ
μην, ή οποία είνε πλήρης τοιούτων. Όφεί- 
λομεν μάλιστα νά προσπαθήσωμεν δπωτ κα- 
τανοήσωμεν ταύτα· φρονώ δέ δτι τούτο δέν 
είνε δυσκατόρθωτον. Έν 'Ρώμη οφείλει τις 
νά ήνε επιεικής καί ανεκτικός ώς πρός τήν 
τέχνην · έν χώρα έν ή ΰπάρχουσιν αρχαιό
τητες δύο ή τριών έποχών καί μνημεία 
τόσψ διάφορα, πλήν πάντα έξ ίσου θαυμα
στά, ανάγκη νά καταστήση τις τήν διάνοιαν 
αυτού ευρυτέραν,τήν δε άντίληψιν έπιοεχτικω- 
τέραν,Άναλογισθώμεν άλλως τε δτι ή τέχνη 
αυτή-τής παρακμής μεγάλην κέκτηται ιστο
ρικήν σημασίαν : άντιποοσωπεύει δύο ολο
κλήρους τού ρωμαϊκού βίου αιώνας ούς δέν 
δύναταί τις ν’άντιπαρέλθη έν σιγή- εισάγει 
ημάς εις κοινωνίαν λίαν άξιάγαστον, τήν ό
ποιαν μετά μεγάλης ευχ-αριστήσεως θέλομεν 
έπισκεφθή.

Ιδού λοιπόν τί προτείνω δπως κατωρθώση 
νά μή δυσαρεστήται ό βλέπων τά διεστραμ
μένα αγάλματα τού Bernini καινά μή άπο- 
στρέφη τό πρόσωπον έπί τη θέφ τών κακοζή
λων προσόψεων τού Bôromini,. καί δταν Ιτι 
έθαύμασε πρό μικρού τά άρισεουργήματα 
τής άρχαιότητος καί τής ’Αναγεννήσεως : με- 
λετήσωιαεν τήν κοινωνίαν δι’ ήν έγένοντο 
τά εργα ταύτα· οί καλλιτέχναι ήργάσθησαν 
διά τούς συγχρόνους αύτων. οί δέ .σύγχρονοι 
θά βοηθήσωσιν ημάς πρός κατανόησιν τών 
έργων τούτων. Έχομεν δέ ακριβώς, ίνα 
γνωρίσωμεν τήν εποχήν ταύτην, περί τό 
τέλος μάλιστα αύτής, άξιόλογρν έργον, τό 
εύφυέστατον, τό άληθέστατον έξ δσων ένέ- 
πνευσέν ποτε ή Ρώμη είς τού; έπισκεφθέντας 
αύτην, τάς- Έ π ισ τ ο λ ά ς  λέγω, τοΰ προ
έδρου de Brosses.

Ό de Brosses ήτο άνήρ σοφότατος, βα
θύς γνώστης τής λατινικής αρχαιολογίας, δι’ 
οπερ καίήξιώθη τής τιμής νά γείνη μέλος 
τής ’Ακαδημίας τών ’Επιγραφών· ήτο επίσης 
άνήρ εύφυέστατος, λάτρη; τών τεχνών καί 
γνώστης αύτων βαθύς. ΤΒτο επόμενον ή ’Ιτα
λία μέγα νά έξασχήση γόητοον έπί άνδρός 
τοιαύτη; καλαισθησίας. ’Απήλθεν είς Ιπίσ.κε- 
ύιν αύτής, διαμείνας δ’ έχεϊ έπί εν έτος, 
επεστρεψεν τρέφων ζωηρότατον πρός τήνχώ- 
ραν ταύτην θαυμασμόν, άλλ’ εντελώς ειλικρινή 
ςστεμημμένον πάσης προσποιήσεως ήπροκα- 
ταλη.ψεως.Σήμερον,δτε τοσαύτας έχομεν περι- 
^ραφάς γνωρίζομεν την ’Ιταλίαν, πρίν Ιτι 
επισκεφθώμεν αύτήν· άκουσίως έπιρρεαζό- 
μεθα ύπό τών διηγήσεων τών πρό ήμών 
έπισκεφθέντων αύτήν κατά μέγα δέ μέρας ό 
πρός αύτήν ενθουσιασμό'; ήμών προέρχεται 
έξ αναγνώσεων ή έκ μιμήσεως.

’Επειδή όμως κατά τούς χρόνους τού de 
Brosses τα ταξείδια ήσαν σπανιώτερα,ήδυνή- 
θη νά περιωρισθή ούτος είς τά; ιδίας αυτού 
εντυπώσεις καί μόνας,πάντα δέ τά ύπ’ αύτοϋ 
έκφραζόμενα συναισθήματα έξ ιδίας προέρ
χονται αντιλήψεως. Λέγει ήμίν μόνον πάν 
δ,τι αισθάνεται καί ακριβώς δπως αισθάνε
ται αύτό- ή δέ αρετή αυτη κατέστη, τόσον 
σπανια παρά τοίς σύγχρονοι; περιηγηταίς, 
ώστε δέν δύναταί τις ή νά θαυμάση αύτήν.

Ό κυριώτατος λόγος δι’δν τό βιβλίον τού-
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καθίσταται ήμίν πολ.υτιμότατον, είνε δτι 
κριγρά^ειέν αύτφ χοινοινίαν περιεργοτάτην 
αι μή υπάρχουσαν πλέον. Ή ’Ιταλία ήν 
ϊύτος εγνώρισε, καί έγνώρισε τόσφ καλώς, 
,ατ’· ούδέν ομοιάζει πρός έκείνην τήν οποίαν 
ήμερον βλέπο’μεν ήτο ή Ιταλία του ΙΖ' 
.αί Ι1Γ αίώνος, τής όποιας τόν βίον άπό. του 
έλους τής ’Αναγεννήσεως μέχρι τής Γαλ- 
,ικής επαναστάσεως τόσφ πιστώς άπειαόνι- 
r f v .  ”Οτε περί τό 1740, έπεσκέιρθη αύτήν, 
ΐϋτε μεγάλους συγγραφείς, ούτε μεγάλους 
ιαλλιτέχνας είχε πλέον: πάσαι αί τέχναι, 
κτός τής μουσικής, έν πλήρει εύρίσκοντο 
ιαρακμή· άλλ’ ουδόλως έμελεν αύτή τούτο·' 
Β ’Ιταλία άνεπαύετο ήοη εν μακαρία απρα? 
ίία έκ τής -μακροχρονίου αύτής δράσεω; καί 
:κραγωγής, έκ τής πυρετώδους έκείνης έρ- 
•ασίας καί. Ιφευρετικότητος τής κσταπονη- 
•άσης αύτήν άπό τής εποχής τοΰ Δάνίου 
:αί τού Giotto. Αί τού πολιτικού βίου μέρι- 
ιναι δέν είγον ετι άφυπ/ισθή έν αύτή. διότι 
ύδέ περί τής ανεξαρτησίας ούδέ περί τής 
νώσεως αύτής έσκέπτετο ετι.
Στέργουσά τά παρόντα, έζη εύτυχής, πλή- 

ης εύθυμίας, άμεριμνησίας, διασχεδάσεων. 
i í  μίκραι ήγεμονεΐαι,είς ας ήτο διηρημένη, 
ίατεστρέφοντο ίνα διατηρώσιν αύλάς πολυτε- 
,ε-ίς· αί ΰφιστάμεναι έτι μικραί δημοκρα- 
ίαι ώς μόνας πολιτικός υποθέσεις εΐχον τήν 
ίφεύρεσιν νέων διασκεδάσεων.Τοιαύτην ίδων, 
ίεριέγραψεν αύτήν ό de Brosses, ό δέτόσφ, 
ιαλώς γνωρίζων τά κατ’ αύτήν είβΐΐάΐωίομο- 
Φγεί δτι«ουδε)ς τών πρό αύτού η τών μετ 
ιύτόν περιηγητών, είδεν καίεκρινεν κάλλιον 
κείνου τήν Ιταλίαν».

Παρέχει ήμίν πιστοτάτην εικόνα τών πσ- 
¡αδόξων αύτής ήθών καί καταπληκτικών άντι- 
έσεων, τών ιερέων εκείνων μέ τά κοκκινό- 
ιτερνα σανδάλια «οίτινες έν τοίς δημοσίοις 
εάμασιν, ένώπιον τετρακισχιλίων θεατών, 
πιχαρίτως άπεκδέχοντο τά τρυφερά κτυπ·ή-

ματα τα οποία κατέφερον επι τής ρινος αυτών 
διά τών ριπιδίων,χαριεντιζόμεναι αί περιώνυ- ! 
^<ο.ιτών χρόνιυν έκείνων έταΐραι» τών ίερειών 
εκείνων,τών δι’ έγχειριδίων άλλη/οσφαζομέ- 
νων χάριν κοινού έραστοϋ, τών μεγατίμων έ 
κείνων δεσποινών τών συνοδευομένων πάντοτε 
ύπό τού εκλεκτού τής καρδίας των «δστ·.ς 
βαδίζει τόσον εγγύς αΰτών ώστε οΰδέ τρίχα 
δύναταί τις μεταξύ αύτών·νά παρεμβίλη» 
τών μεγιστάνων έκείνων «τών κεχώσμένων 
έντός φενάκης τεραστίου μεγέθους καί γε· 
λοιωδεστάτης»,τών αξιωματικών έκείνων τών 
τόσφ κομψώς ένδεδυμένων καί τόσψ άρειμα- 
νίου έξωτερικού «άλλ’ αί μετά τού πυρδς 
σχέσεις τών οποίων οέν εκτείνονται πέραν τών 
φανών τής εορτής τού άγίου· Ίωάννου» τών 
θεάτρων εκείνων,έν οίς συναντά τις πλείονας 
μοναχούς ή είς τάς λιτανείας,κατά τά οιαλίίμ - 
ματα τών όποιων αί μεγάλαι δέσποιναι συλ- 
λέγουσιν εράνους δια τό ελαιον τής ένορια- 
κής εκκλησίας· τάς μονάς έκείνας «έν αίς αι 
μοναχαί είνε ένδεδυαεναι κατά τρόπον καλώς 
επιδεικνύοντα τά θέλγητρα αΰτών, μικρόν 
καί χαριέστατον φέρουσαι έπί τής κεφαλής 
κεκρύφαλον, ένδυμα, κατί-, τό μοναχικόν εν
νοείται πάντοτε σχήαα, αλλ’άπογυμνούν τούς 
ώμους καί τό στήθος, κατά τό μάλλον καί 
ήττον ώς τά τών ηθοποιών».

Περιγράφει ήμίν τήν παποκρατουμενηνΡώ- 
μην καί τόν αναβρασμόν καί τάς μηχανορρα
φίας συνόδου τίνος τών καρδιναλίων, μελ- 
λούσης νά έκλέξη νέον ΠοντήΦικα· τήνΝεά- 
πολιν, μέ τούς ^ζζαΓίθΙΙΙ αυτής «τόν χα- 
μαιπετέστερον συρφετόν, τά αηδέστατα τών 
μαλακίων έξ δσων έ’ρπουσιν επί τού προσώ 
που τής γής»· τήν Βενετίαν καί τάς τρελλάς 
αύτής άπόκρεω,. τάς διαρκούσας · έπί ?ξ δ- 
λους μήνας, «καθ’ ούς πάντες εξέρχονται φέ- 
ροντες προσωπίδας, οΰδ’ αυτού τού αντιπρο
σώπου τού Πάπα καί τού ηγουμένου τών 
Καπουκίνων έξαιρουμένων». "Οταν άναγινώ·

σκωμεν τάς έπιστολάςτού προέδρου de Bros
ses ολόκληρος ό κόσμος ούτος παρελαύνει πρό 
τών οφθαλμών ήμών ώς παράδοξος οπτασία. 
’Εάν θέλομεν νά κατανοήσωμεν κάλλιον τήν 
κοινωνίαν ταύτην, άς φαντασθώμεν αυτήν εν
τός τών μεγάρων τούτωνκαί τών εκκλησιών, 
παρά τάς πολυτελείς έκείνας δεξαμενάς, με
ταξύ τών αγαλμάτων τούτων τών ανεγερ- 
θέντων ύπό τών μαθητών τού Bernini, οιότι 
τούτο είνέ τό άρμόζον αύτή πλαίσιον· έντός ■ 
αύτού θέλομεν φαντασθή αυτήν ζώσαν, ταυ- 
τοχρόνως δε θέλομεν έμψυχώσέι καί τά α- 
πήρχαιωμένα ταύτα μνημεία.

Σήμεροντόπάν μέτεβλήθη,ή δε Ρώμη αρ- 
χεται άναθάλλουσα άπαξ ετι.- Πρός ευημερίαν 
καί δόξαν αύτής ίσως; άλλά τού το θέλομεν ίδει 
βραδύτερον.—- ’Ιδού αύτή έν τφ θορυβώδει 
σάλψ τήςπολιτικής.Ή πόλις τών Καισάρων 
καί τών Παπών κατέστη πρωτεύουσα ένός τών 
μεγάλων συγχρόνων κρατών· οφείλει αρα νά 
υποστή πάσας τούτου τάς συνεπείας. "Ινακα- 
-αττήσωσιν αύτήν άνταξίαν τού νέου αύτής 
αξιώματος, κατεδαφίζουσι τάς παλαιός συ
νοικίας, νέας χαράττουσιν όδούς, πελώριας 
πλήν πεζοτάτας οίκοδομούσιν οικίας. Σχεδόν 
δέν ευρίσκει τις πλέον έν αυτή τ-λν αΟιατά- 
ραχτον έκείνην γαλήνην καί σιωπήν, ητις 
άπετέλει άλλοτε τό αέγιστον τών θέλγητρων 
-ής πόλεως ταύτης. Ήμέρφ τή- ήμέργ ή 
ιδιορρυθμία αύτής άπόλλυται, είνε βέ
βαιον δτι τό κακόν θέλει 'αυξήσει σύν τή 
παρόδφ του χρόνου.

Οί θελοντες ν’ άναπνεύσωσιν !ν  αύτή τό 
ύστατον τοΰ παρελθόντος άρωμα, πρίν κα- 
ταστή καί αυτη μία τών συνήθων τής Ευ
ρώπης πρωτευουσών, άς σπεύσωσιν δπως 
επισκεφθώσιν αύτήν.

Ιο Α. Ζ γ γ ο ι ι λ λ λ Ε

τ  β  λ  ο  s

Έϊ JLlTJkTXtt Μ Ο Υ

Ο ΗΛΙΟΣ ΚΙ’ Η ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Γόν ηλτο γιΐά σηγμΛ  νά (δω, τά  μάτια μου θαμπούνουν 
ίε ’ δπου γυρίσω,' ία ’ οπού ίδώ, τό ν  ίίλχο πάλι βλέπω, 
Πότε ίίμερο κα\ χαρωπό, πότε άγριο κα\ θλιμμένο·
Και πώς. φοβούμαι... άξαφνα τά  μάτια μου μη χάσω.. 
Κα\ κόσμο,δέν γνωρ ίσω  πιά, καί τίλιο βλέπω μόνο.

Γέτοιαις ίδέαις θλιβεραίς παγόνουν την καρδιά μου.
Ώς που τά  μάτια μου νά ίδούν,.δ,τι έβλεπαν καί πρώτα.

Κ ι’ δταν ίδώ τΛν όφι σου, τά  μάτια μου θαμπώνουν 
Κι’ δπου γυρίσω  κ ι’ δπου ίδώ έσένα πάλι βλέπω 
Πότε μέ γέλια  καί χαραΐς καί πότε δακρυσμένη.
;Μά άλλο φοβούμαι... άξαφνα τΛ ν δψι σου μΛ- χάσω, 
Γιατί τόν κόσμο θά έδιδα νά βλέπω έσένα μόνο.

Τέτοιαις ίδέαις έμορφαις γλυκαίνουν την καρδιά μου, - 
Ώ ς  που τά μάτια μου νά ίδοϋν, δ,τι έβλεπαν καί πρώτα.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΓ Η ΑΓΑΠΗ MOV

Μ ’ έρώτησαν άν . είν ’ ξανθή, ή αν ε ΐν ’ μελαχρινούλα 
Ά ν  έχη μαύρα τά  μαλλιά, ή γαλανά τά  μάτια- 
Μ ’ ¿ρώτησαν άν ε ίν ’ κοντή σάν λυγαριά ανθισμένη,
“Η άν ε ίν ’ κυπαρισσόφηλη καί δαχτυλομεσοϋσα.
Μ’ ¿ρώτησαν ένα  νά  ε ίπώ  σημάδι τού κορμιού τη ς.
Ά ν  έχη φρύδια κολλητά, Λ έληά πού νά  τρελλα ίνη .

Καί είπα νά τ ’ άποκριθώ ’κεινού πού μέ ρωτούσε.
Καί είς τόν  νού τήν έφερα,— άγκαλά ποτέ δέ λείπει·
Καί τήν θωρώ στό πρόσωπο καίγλυκοα ναστενά ζω - 
Κυτάζω - τά  ματάκια της, δακρύζουν τά δικά μου' 
Κρεμνιούμαι άπ 'τό  χειλάκι της καί τρέμω σάν τό  φύλλο' 
Μ υρίζω τά  μαλλάκια η ις  καί μέθυσα ό καϋμένος....
Τήν σέρνω νάρθη, πιο κοντά νά τή ν  κρυφαγκαλιάσω 
Καί μούρχεται νά τρελλαθώ, κ ι ’ δλο τόν κόσμο χάνω....

Κ ι ’ δπου ρωτά, άς καρτερη άπόκρισι νά πάρμ.

I. Μ*ΡΛΚοε

I I



ΟΡΒΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΣΗΙΕΙήΣΕΙΣ

θ ά  φανή ίσως παράδοξον, άλλ’ είναι α
ληθές, ότι όπως διαφωνο.ΰμεν περί την χρή- 
σιν των λέξεων, τών τύπων καί τών συντά
ξεων, οΰτω— διότι,ώς γνωστόν, τοϋ “Ελλη- 
νος ό τράχηλος ζυγόν δέν υποφέρει—καί 
περί την ορθογραφίαν λέξεων τινων, ευτυ
χώς ολίγων, Υπάρχει, δύναταίτις νά είπη, 
καί άτομικη καί οικογενειακή ορθογραφία 
παρ’ ήμίν, πρβλ. κτλ. ’Εννοείται'
ότι πάντα ταϋτα θά ήταν περιττά, άν ή- 
κολουθοϋμεν τό ορθογραφικόν σύστημα του 
Γιάννη Βηλαρά ζής ρομεηχης γλόσας, ή άν 
μετεχειριζόμεθα τό Λατινικόν άλφάβητον, 
όπως πρό αιώνων εν ταΐς ένετακροιτουμέναις 
νήσοι; καθώς καί παρά τοϊς τό δυτικόν θρή
σκευμα πρεσβεύουσινΈλλησι συνηθίζετο.Καί 
μά τήν αλήθειαν.εγώ δέν θά έλυπούμην πολύ, 
άν τούτο είχε συμβή. Άλλά — δέν συνέβη, 
καί θά εχη βέβαια τούς λόγους του,· λόγους 
ιστορικούς ακαταγώνιστους ή τουλάχιστον 
δυσκaτaγωvíστoυς,. διά τούς όποιους εαπο- 
δίσθη, άν καί ή ευκολία αύτού ήτο φανερά, 
νά επικρατήση, καί δε’ ούς Ινομίσθη συμ- 
φορώτερον νά ύποβαλλώμεθα .πάντες ύπό 
τόν βαρύν, άν θέλετε, ζυγόν τής παλαιας 
πολύπλοκου ορθογραφίας.

Δέν θά ζητήσω εν τώ παρόντι τούς ισχυ
ρούς τούτους ιστορικούς λόγους, άλλά νο
μίζω, ότι άφοϋ,· καλώς ή κακώς άδιάφορον, 
κατίσχυσεν ή1 ιστορική ορθογραφία καί έξέ- 

•βαλεν όλως τήν φωνητικήν, δηλαδή άφοϋ 
ήμείς γράφομεν τάς λέξεις όπως άπήνγελλον 
καί εγραφον αύτάς οί παλαιοί, ούχί δ’ όπως 
τάς έκφωνοϋμεν ήμείς σήμερον,καλόν είναι νά 
μή φαινώμεθα άνακόλουθοι, έν τούτοις μεν 
τοΰτο εν άλλοις δε άλλο σύστημα εφαρμό- 
ζοντες. Διότι ή κατ’ ακολουθίαν, ή, όπως 
συνήθως λέγεται, ή κατά συνέπειαν σκέψις, 
οΰδε'ποτε σημαίνει αληθώς όπισθοδρόμησιν, 
άλλά πάντοτε πρόοδον, καθ’ όσον καί,επί 
σφαλερά; όδοϋ, άν βαίνη ό οΰτω συλλογι- 
ζόμενος, ταχέως καταντά εις τό.άπροχώρη- 
τον καί δή ταχε'ως βλέπει τό σφάλμα του 
καί εγκαταλείπει αΰτό, όπερ δεν γίνεται, 
όταν άνακολούθως χωρή.

Ταΰτα ενθυμούμενος επιθυμώ νά επιστήσω 
την προσοχήν του άναγνώστου επί τήν νεω- 
στί άνακύψασαν ανορθογραφίαν λέξεων τινων. 
Οΰτω π .χ. άναγινώσκω ειυονν εΐσουν είταν 
κλπ. έν τή Ε σ τ ία  καί αλλαχού άπό τ ί
νος, και ώς λόγον τής ορθογραφίας ταύτης 
εΰρον τάδε:

«Γράφουσ: πάντοτε τά πρόσωπα τοϋ πα
ρατατικού (δηλ. τού ίέ«ί)διά του η έσφαλ- 
μένως. "Ημουν ήσουν 7,τον ούδέν δύνανται 
νά εχωσι κοινόν προς τούς άρχαίους'τΰπους

· ric. ήν, οίτινες περιπεσόντες εις λήθην 
όύδέποτε ήδύναντο νά γίνωσιν ήμουν κτλ. 
Ό νεότερος παρατατικός εσχηματίσθη ευ
θύς άπό τού ένεστώτος κατά τό πρότυπον 
λνονμαι λόουμουν γράψουμαι γράψοναονν. 
Λοιπόν γραπτέον ειαουν tloovv εΐζον. Κάαί 
ή γέν,εβεφ αύτοΰ τούτου τού τύπου 
ήμ ην δέν δύναταε νά νοη6$ άλλως 
τι.,δί’ έπςδράβεως τού προύπάρ-

χ ο ντο ς  είμαι. Ο ύ δ ε Ις  β λέπ έο  χ α τά  
χ ίνα  α να λ ο γ ία ν  τ ο  ήν ή δ ύ ν α το  νά
YSV»J ή ι ΐ ψ  . »

Ό  αξιωματικός τύπος, μεθ’ ού ταϋτα. 
προηνέχθησαν, καί τό επιστημονικόν ένδυμα, 
ο περιεβλήθησαν, ένεποίησεν, ώς φαίνεται, 
έντύπωσιν εις τινας-άπειροτέρους τών πραγ
μάτων, άτινα όλωςάλλοία αληθώς είναι καί 
παντάπασιν διάφορα τούτων διδάσκουσ.ιν. 
Καί έν'πρώτοις φαίνεται μοι πολλής απο
ρίας άξιον, πώς ό προτείνας νά γράφωμεν 
εϊμουν ειζαν κτλ. ενώ πάντες οί «ρό ήμών 
εγραφον ήμην η το κτλ,, δεν ενθυμείται, ότι 
αλλαχού διετείνετο, ότι δέν εΰρε μέν αυτός, 
απέδειξε δ’ όμως ότι πρέπει νά γράφωμεν 
î s ç  ά λ λ ε ς ,  ο ί  ά λ λ ε ς  κτλ., επειδή, λέγει (καί 
τούτο είναι ή άπόδειξις),οί παλαιότεροι έγρα- 
φον ο ί  ά ι λ ε ς  ri«,· ά λ λ ε ς .  "Ωστε έν τισι μέν 
ή τών παλαιοτέρων(ή όρθότερον ειπείνή ολίγων 
τινων ΐκ τών παλαιοτερων) συνήθεια ' <χπο · 
δεικνύει καί δή επιβάλλει τό πώς πρέπει ήμείς 
νά γράφωμεν, έν άλλοις δε ή συνήθεια πάν
των ανεξαιρέτως τών παλαιοτέρων καί 'αΰτη 
επικρατούσα άδιαλείπτως μέχρι τούδε επί 
εϊκοσιν όλους αιώνας, ούδεμίαν έχει ση
μασίαν ! Λέγεται τούτο ακολουθία σκέ
ψεων ·,

"Επειτα διϊσχυρίζεται ότι τό ήμην 7,σο 
κτλ. προϋποθέτει τό είμαι, έξ οΰ πάντως 
όφε·λει νά 'νοηθή ή γένεσις τού ήμην. 
Άλλά ταΰτα είνε ίστορικώς ανυπόστατα, 
άφοϋ Ικ τής ιστορίας τής γλώσσης μανθά- 
νομεν ότι ό παρατατικός ΐμην n*οήαεθα κτλ.- 
εσχηματίσθη πρό Χριστού καί δι αΰτό ευ- 
ρίσκεται οΰτω διά τού η  γεγραμμένΟς συχνά 
έν τή Π. καί Ν. Διαθήκη τήν όποιαν, ώς 
δήλον γίνεται,ουδέποτε άνέγνωσεν ό άγνοών 
τούς έν αΰτη καί αλλαχού τυπους τούτους, 
ό δέ ένεστώς τής οριστικής είμαι αναγινω- 
σκεται έν έργοις πολλφ νεωτέροις, πρβλ. 
ή«ην Ματθ. 25, 35, 36, Ίώβ 19, 15, 
Σοφ. 8, 19, Τωβ. 1, 4, 13 .κτλ. ήαεθα 
Βαρούχ Λ’ . 19, Πραξ. 27, 37 κτλ. Τόν 
παρατατικόν ήυην άπό τού γ . αίώνος π.Χ. 
άπαντώντα καί κατά τόν β'. μ. Χ·. συχνόν 
όντα άποδοκιμάζει καί ό ’Αττικιστής Φρύ
νιχος (πρβλ. Rulheford New Phryn. 240-
4). τούδ’ένεσ-.ώτος ούδεμίαν ποιείται μνείαν, 
ούδ’ έν τη 'Αγία Γραφή, ούδ έν ταϊς Δια- 
τριβαίς τού’Επίκτητου άναγινώσκομεν αύτόν 
θά έλέγετο άρα κατά τ,ούς α·ωνας τούτους ή 
μόνος ό αρχαίος τύπος είμΐ ή σχεόον μόνος' 
διότι ήδη πρό Χριστού άρχεται καί ό ένέ- 
στώς νά εύρίσκηται Ιν έπιγραφαίς, π. χ. έν 
τή μεγάλη επιγραφή τής’Ανδουνίας στ. 86 
ή>τα(^ώσι κατά τόνα’ . π. X. αιώνα, καί 
έν έπιγραφαίς Δελφικαΐς ΰπό Wescher et
Foucard. 1863 άριθ. 134, 6 καί εί τί χα
jjrat περισσόν των Ααρίαας καί αυτόθι 31,
4 έψ'δτω έλεΰθερος r/τοΐ zàv πάνιa χρόνον 
πρβλ.καί ΚουμανούδηΣυναγωγήν ένλ. ήται. 
Άλλά παραδόξως καί οί έλάχιστοι ενεστω- 
τικοί ούτοι τύπόι τή υποτακτική άνήκοντες 
διά τού η ειναιγεγραμμένοι r)rat αντί ;Ι.(Έν 
τιρ δευτερψ χωρίω ή υποτακτική η rat Ιν τή 
φράσει ίψ’ δ:φ r)rat κείται άντί μέλλον
τος ί σταιJ. “Ωστε ή διά τού εε γοαφή τών 
τύπων τούτων εϊμουν είτον, ή νύν προτει- 
νομένη, είναι όλως παρά την ιστορίαν καί

διασπά καί διαχωρίζει τά φύσει ήνώμένα: 
παντάπασιν παραλόγως.

Ά λλ ’, επιφέρει, δέν κατανοειται ή 
γένεσις τού παρατατικού άλλως, άν μή έκ. 
τού προύπάρχοντος ένεστώτος · καί οΰδεις 
βλέπει κατά τίνα αναλογίαν" τό ί?»· ήδύνατο. 
νά γίνη ¿¡¡ιηγ. Ταϋτα όμως είνε επιστημο
νικά λάθη μέγιστα' διότι' δέν είνε αληθές, 
όπερ, ώς φαίνεται, πιστεύει ό διατεινόμενος. 
ταΰτα, ότι δηλ. ό παρατατικός οφείλει νά. 
γίνηται έκ τού ένεστώτος κατά τήν τάξιν 
δηλαδή Μελχισεδέκ. Τούτο πιστεύουσιν·. 
καί δύνανται νά τό πιστεύωσιν οί μα— 
θηταί, άλλ’ εις τούς προβαίνοντας έίς , τά 
μέσον καί έπιχειρούντας. νά διδάξουν άλ
λου; δέν επιτρέπεται τοσοϋτο · στοιχειωδών 
πραγμάτων άγνοια. Διότι οϊ πλάττοντες- 
καί μεταπλάττοντες τήν γλώσσαν ούδεμίαν. 
έχουσιν ιδέαν περί προτεραιότητος. τούτου ή 
εκείνου, άλλά πάντα τόν θησαυρόν τής γλώσ— 
σης έν τώ αίσθήματι εχοντες δημιουργοΰ- 
σι ποικιλοτρόπως (πρβλ. Άθήναιον Τ. Γ . 
σελ. 437 καί Άθηνάν Τ, Α’ σελ. 257). 
Άλλά καί οσάκις δεν δυνάμ-.θχ νά νοήσω- 
ρ.εν τίνος τήν γένεσιν, δέν πρέπει (καί θά. 
μοι συμφώνήσωσι, ελπίζω, πάντες) επικού—' 
ρον εχοντες.μακαρίαν τών ιστορικών γεγονό
των άγνοιαν ν’ άνατρέπωμεν αύτά καί πα
ράγοντες τά πρότερα εκ τών ύστερων σύγ— 
χυσιν μάλλον ή φως έπί τά φαινόμενα Ιπι— 
χέωμεν, άλλ’ όμολογούντες τήν αδυναμίαν 
ήμών νά καταλείπωμεν τό έργον αλλοις ευ— 
φυεστέροις, ή τουλάχιστον άν τούτο μη πα— 
ραδεχώμεθα, εύτυχεστέροιξ ήμών.

"Επειτα, άν δέν δύναται νά νοηθή πώς: 
τό ηγ έγένετο ψν*-, μήπως' ή γένεσις τού 
$1¡ιαι έκ τού ίέμί είναι αύτόδηλος καί δέν 
παρέχει τάς·αύτάς περίπου δυσκολίας; Τά 
ζήτημα μάλλον μετακυλίεται ή λύεται αλη
θώς διά τής ψευδούς ύποθέσεως, ότι προ- 
ϋπήρξεν ό ένεστώς, όπως έκαστος αφ 
έαυτού νοεί, άν μόνον έπί μικρόν σκεφθή. 
Έν τούτοι; άς δοκιμάσωμεν νά λύσωμεν 
τάς'άπορίας,

Τό ρήμα (¿¡ιί καί διά τήν ούδετέραν ση
μασίαν αύτοϋ, δι’ ήν προσήγγιζε τώ γίγο- 
¡ιαι έγιγόοην, (ύρΙιΐκ/>/κιι (ύφιοχόμηγ̂  χιϊ- 
μαι ¿χίί/ιηγ κτλ., καί διά τινας τύπουςαύ- 
τού, μάλλον μέσους ή ενεργητικούς άρχαιό- 
θεν φαινομένου; π.χ. ηστί, εσεωο·ι>·. (σζο>γ,. 
ίσο-, ήζω, ίοομα,ι εσται κτλ. ήρχισε πολύ- 
π . X. νά προσλαμβάνη κατά μικρόν μεσας 
καταλήξεις, έκφραστικωτέρας φαινομένας 
εις δήλωσιν τής σημασίας αύτοϋ. ’Επειδή 
δ ’ έν τέρπαρατατικώ τό πρώτον καί τό τρί
τον πρόσωπον ενικού άριθμοϋ συ^έπεσον ήγ’ 
καί 'V- έλέχθη νμηγ όθεν καί ^-σ, έπειτα: 
πρός αποφυγήν συγχύσεως τού ήμην καί 
ήμεν έπλάσθη καί ημεθα Ούτως ό παρα
τατικός προσέλαβε πρώτος πάντων ώς εκ 
τής ίσ’-ορίας δήλον τάς καταλήξεις τού μέσου· 
ή .παθητικού παρατατικού, καί κατά το- 
εύγίθχό)ηΐΥ. εγιγόμηχ, έχείμην κτλ. έλέχθη·. 
καί νμνΥ τ)μεθα κτλ. πάντων αείποτε ■ 
διά τού V  γραφόμενων. Αιώνας δ όλους; 
έπειτα καί διά τήν σημασίαν καί διά τόν 
μέσον παρατατικόν καί· διότι τών αλλών εις: 
μι, ρηυ,άτων μεταπλασθέντων άπεμονώθη; 
τό παλαιόν είμί, ήκολούθησε καί αύτό πόν

«πικρατήσαντα συρμόν καί προσέλαβε τάς 
μέσα; καταλήξεις, είμαι είσαι εϊμιθα κτλ. 
'κατά τό γίνομαι γίνεσαι γίνεται γινόμεθα 
χεΐμαι, si)ξίσκομαι κτλ. Οΰτως ένοήθησαν 
•τά νομιζόμενα αδιανόητα!

'Ομοίως βλέπω τήν γραφήν ή γ'ις άντί ή 
’■γήσ, καί ώ ; λόγον τής καινοτομίας ταύτης 
άνεΰρον ÓTt «τά  θηλυκά είς-ic, οίον ή πόλις 
τι χάρις κτλ., έπέδρασαν επί τό όνομα τούτο 
¿καί με’ έδωκαν αύτώ τό τε ε καί τό c » . 
.Άλλ’ εγώ εξομολογούμαι παρρησία, ότι δέν 
κατάλαμβάνω τήν επίδρασιν ταύτην, καί 
φοβούμαι μήπως πάλιν εχομεν μ-τακύλισιν 
άλλ’ ούχί λύσιν τοϋ ζητήματος. *Η διατί 
'νά μή συμβή τό αύτό καί έπί άλλων πρω
τοκλίτων, οίον ή ζιμίc, ή νιχις, ήΑίχις κτλ.. 
Βλέπετε πάλιν τήν ανακολουθίαν τών συλ
λογισμών! "Έπειτα έστω, έπέδρασαν τά εις 
-1C έπί τό γη καί μετέβαλον αύτό ε!ς-χ·ές, 
•διατί τό ς τούτο δέν παρελείφθη έπειτα έν 
τή λέςει τάύτη όπως έν πάσι -τοϊς είς-ις, 
π . χ. ή πόλι, ή χάρι, ή δόσι, ή ζήτησι κτλ. 
άλλ’ όπου μέν άρχαιόθεν υπήρχε, πολυπλη
θέστατου μάλιστα, άπώλετο, έν μιά δέ καί 
μόνη λέξει, εις ήν δήθεν μετεδόθη, έκεϊ 
,έσώθη;
: Έπειτα πώς κατωρθώθη, ώστε εκείνα-
;μέν άποβαλόντα τό -ς κλίνονται κατά τήν 
;α' κλίσιν (ή γάρι τής χάρις, ή «όΑι ζής 
'míMc όπως ή νίχη της νίκης, ή δίκη τής 
Μχης) τό δέ )ίς προσλαβόν τά c τής όνο- 
-μαστικής τών ονομάτων, οίον ή πόλις ή χά
ρις ή βέσις κτλ. εγένιτο ακλιτον καθ! ολο
κληρίαν καί δή λέγεται ή γΐς τής γίς τη 
γίς; Φαίνεται ότι τό -c τούτο τοσοΰτον ευ- 
χαριστήθη έν τή νέα του κατακτήσει ώστε 
ιάπεφάσισε. νά κατοίκηση εν αυτή μονίμως, 
αύτόχρημα σώ)·αμ6ρος.
- ■ Ά λλ ’ είνε αρά γε άληθές, ότι τό γή με- 
τεπλάσθη εις γίς, ότε άκόμή τά.πχλαιά 
όνόματα εϊς-ic Ιλέγοντο μετά τού c έν τη 
όνομαστική, ήτοι ότε έλέγετο’ άκόμη ή πό
λις, ή χάρις κτλ. ήτοι πρό τού ογδόου μ.Χ. 
¡αίωνός; Τούτο, νομίζω, ώφειλε πρό παντός 
V  άποδειχθή, διότι βέβαια άφ’ ού χρόνου 
'•ταϋτα έκλίθησαν κατά τά πρωτόκλιτα ήτοι 
άνευ. τού ·?· δέν'ήδύναντο νά έπιδράσωσι 

;καί μεταβιβάσωσι τό ς επί τόγής.Τώ; άπό- 
:ρΐών όμως τούτων ούδεμίαν έζήτησι νά λύ- 
■οη, ϊσως ούδέ τάς ήσθάνθη κάν, ό διδάξας 
•τάνωτέρω, ήοκέσθη δέ νά παραθέση ολίγα 
τινά τοϋ ΙΕ’ καί ΙΣΤ'αίώνος οίον ή Κρήτις 
άντί’ ή Κρήτη, ή ΆφροιΗτις, κτλ. λογιω- 

•τάτων σφάλματα, φρονών,ώς φαίνεται, ότι 
ούτως επέτυχε τήν ερμηνείαν αύτών. Άλλά 
ταΰτα' είνε όλως διάφορα, καθ όσον εκείνα 
μέν παρά μόνοι; τοϊς ήμιμαθέσι τών αιώνων 
τής μεγίστης άμαθείας άναγινωσκόμενα, έν 
οίς καί ή ννκζί καί ό ,έχ πο*1 κτλ. κτλ. είνε 

ί παντάπασι ξενα τής λαλουμένης τοϋ λαού 
)γλώσσης, τό δέ γόσ έμφανιζόμενον άπό τοϋ 
ΙΑ’ αίώνος παραμένει μέχρι σήμερον παρά 

.'τώ λαφ έν χρήσιι, ώστε ή παραβολή όλως 
εσφαλμένη. Όμοίως εσφαλμένη είναι καί ή 
παραβολή καί σχεσις αύτοϋ, άκλίτου όντος, 
πρός τά κατά τήν πρώτην κλίσιν σήμερον κλι- 
νόμενα, ή π ο λ ι  ή όόοι ή πμάΕι κτλ. Καί ή 

, ερμηνεία άρα καί δή καί ή ορθογραφία ή γίς 
. ασύστατος. Άλλά πώς εχει τό γής; Κατ'

Ιμέ ώς έξής: τό έμπρόθετον χαζά γής έλέ” 
γετο άπό τοϋ παλαιού συνωνύμως τφ  χαμαί 
ή χάμαι ή χάμω (ή έν Κύμη γάμι). Έ - 
πει δή δέ παρά τό χάμω λέγεται καί τό σύν
θετον χαταχά/ίαι, έχομεν συνώνυμα Ajara· 
χάμω καί χάμω, καί κατ’ αύτά έπλάσθη 
παρά τό atarace (= χαμαί) καί άπλοϋν 
γής, όπερ σχετισθέν πρός. τό πάντοτε' καί 
ικέχρι σήμερον γνωστόν ή γή ελαβε τό άρ
θρου καί τό γένος αύτοϋ, διεφύλαξε δέ τό 
άκλιτον, ή γής τής γής ζήγής. Οΰτω, φρο
νώ, ερμηνεύεται καί τό c καί τό άκλιτον 
καί συγχρόνως δηλοΰται ότι ή ορθογραφία 
ή γίς είνε καθαρά ανορθογραφία καί ούδέν 
άλλο.

'Ομοίως πρός τό γίς έχει καί τό όαχρίζω, 
άντί όαχρύζω, διότι ή κατάληξις δέν είνε 
-ΛΓω άλλά μόνον -ζω, πρβλ. λού-ζω, ψο· 
ρέ-ζω, εύκαιρέ πονέ ζω κτλ. καί τό 
ríe άντί role κτλ. Είναι καί άλλα πολλά 
διορθώσεως άξια,, παρά τφ  καινοτομούντί 
τά έξελιγχθε'ντα, άλλά πρός τό παρόν άρ- 
κοΰσι ταϋτα. Καί νά Σας εϊπω, όύδέ ταϋτα 
ήθελον αποφασίσει νά γράψω, άν μή έβλε- 
πον τάς Φυλλάδας τού Γέρω-Δήμου άσχη- 
μιζομένας μέ τό 8tro>-, δηλ. άν μή έβλεπον 
ότι τό μόλυσμα τών ανορθογραφιών λανθά- 
νον μεταδίδεται όπως παν μόλυσμα, άν μή 
δι’ .αντισηπτικών φαρμάκων καταστραφή. 
Άπεφάσισα λοιπόν κ ’ έγραψα τάνωτέρω, 
άλλ’ ομολογώ, ότι φοβοϋμαι πολύ, μήπως 
διά τούτων δώσω αφορμήν εις τόν JtSá- 
ξαντα τά έσφαλμένα ταϋτα νά γράψη πά
λιν περί τών έν Έλλάδι έργαζομένων 
κομψά τινα τών συνήθων αύτφ, οίον ιΚαμ- 
μιά ψορά μ.ον στέλοον οί Βρεχε*«ξ»ά· 
ρηόες (γρ. ιδες) χάη /ρνλΛάόες. (Ούτως ή- 
μείφθη ό στέλλων αύτφ έπί πολλά έτη τα- 
κτικώς πάν ο,τι έδημοσίευε,καθώς καί σειράν 
όλην περιοδικού !), ότι εϊμεθα μιχροπολϊτες 
τζουτζέδες, χάννοι, ότι ζό πουλάκι (γρ. 
πουλλάκι) ,τό γλυχύ πού λέγεται χαλοσόιΐ) 
(γρ. καλωσύνη) όέν πολντραγουόονσε μέσα 
’σ τήν καρδιά μας, ότι όέν έχομεν άγά· 
π?ι ’ς τά σπλάχνα μας, ότι έχομεν μικρό, 
μικρούζσιχο μυαλό, στενό, στενούτσιχο κε
φάλι κτλ. κτλ. Αύτά καί άλλα πολλά πι
θανώς θ’ άκούσωμεν πάλιν άπό τό χρυσόν 
του στόμα.

Άλλ’ άφοϋ -εϊμεθα μικροί καί νάννοι 
(καί parvis' parca decenl) δέν είναι αρά 
γε δίκαιον νά άφήση καί · δι’ ημάς τούς 
μικρούς τό μικρόν.τό πολύ μικρόν τοΰτο,τήκ 
λογικήν Ακολουθίαν, τών μικρών μας πρά
ξεων καί ορθογραφιών ; Ά ν καί τούτου 
κρίνη αναγκαίου νά στέρηση ήμάς,άς σπεύση 
τότε νά έκτελέση τήν προαναγγελθεϊσαν α
πειλήν του, δηλ. νά μμς έξαφανίση έκ τοϋ 
προσώπου τής γής (ή γίς άφοϋ καί αύτό 
τό απαιτεί) μέ τήν μεγάλήν του δύναμιν ό 
φοβερός Μάγος καί οΰτως άπαλλαγη καί 
ό μέγας καί ισχυρός ήμών τών ασθενών καί 
ήμείς οί μικροί καί ασθενείς τοϋ μεγάλου 
θαυματοποιού'Μάγου.

Γ  Ν. Χ α τ ζ ιδ α κ ιβ .

ΦΑΝΤΑΣΜΑ

Τ Η Σ  Α Ν Α Τ Ο Λ Η Σ
ΜΓΘΙΕΤΟΡΙΑ

π ε τ ρ ο τ  α ο τ η

( -ύ ιι ν I χ  %, ι α)

Β ’.
Βουχουρέστιον, Όχτωβρί«» 188.

Δεκαπέντε ημέρας μετέπειτα, εύρίσκομαι 
μόνος εις τό άλλο άκρον τής Εύρώπης, έν 
μεγαλοπρεπεί βασιλικώ άνακτόρφ, ένθα ά- 
φίχθην τήν νύκτα.

Διελθών τάχιστα τήν Γερμανίαν καί Αύ- 
στρίαν, έστάθμευσα έπί μίαν εβδοαάδαπαρά 
τη χαριεστάτη βασιλίσση τής χώρας ταύ
της, εν τφ  έξοχικφ της μεγάριρ,κειμένιρ έν 
μέσιρ τών Καρπαθίων.

Χθες τήν άπεχαιρέτησα' ένταΰθα δέ, έν 
Βουκουρεστίω, φιλοξενοϋμαι επί μίαν νύκτα 
Ιν τφ  βασιλικφ άνακτόρω, όπερ είνε ακα
τοίκητου κατά τήν εποχήν ταύτην.

Ούδέν μελαγχολικώτερον καί έπιβλητι- 
,κώτερον άνακτόρου κενού. Μόλις βλέπω 
έμαυτόν μ.όνον Ιν τφ  θαλάμω μου, καί πα
ράδοξος σιγή μέ περιβάλλει. ’Ακούω ώς 
κύλισμα υπόκωφου θυέλλης, Ιρχόμενον πρός 
με πολύ μακρόθεν, τόν θόρυβον έκείνον τών 
αμαξών, όστις είνεέτι μάλλον άδιάλλιιπτος 
έν Βουκουρεστίφ άφ’ ό,τι έν Πχρισίοις. 
Χωρίζομαι άπό τής ζωντανής εκείνης όδοϋ 
δι’ έκτεταμένων έρημων πλατειών, ένθα 
φυλάσσουσι φρουροί' Ιν δέ τφ  χνακτόρω 
ούδέν κινείται.

Έ ντφ  βασιλικφ μεγάρφ, άκουσίως έθαύ- 
μασα πολλά καί ύπό μυρίων έμαγεύθην αν
τικειμένων. Ά λλ’ έδώ, όπόθεν άπέχω είκοσι 
τέσσαρας ώρας μόνον έκ Κωνσταντινουπό
λεως,έδώ ένθα είνε 6 τελευταίος μου σταθμός, 
άκούω μόνονάντηχοΰν έπί τοϋ λιθοστρώτου, 
εύκρινέστατα τό τακτικόν βήμα τών φυλατ- 
τόντων τάς εισόδους σκοπών.

Τρίτη, 5 Ό*τω3ρίον.

Τή τετάρτη ώρα τής πρωίαί. ^ρό τή? 
άνατολής. Ιγκαταλιίπω τό βασιλικόν άνά- 
κτοοον. Τό ψΰχος είνε δριμύτατον. "Αμαξα 
τετράτροχος μέ φέρει άπό ρυτήρος εις τόν 
σιδηροδρομικόν σταθμόν, εν μέσω κύματος 
αμαξών, αϊτινες κυλίονται έν τφ  σκότει. 
Ό ούοανός έχει τά κρυσταλλώδη χρώματα 
τοϋ χειμώνος. Παρά τάς ευθείας καί νέας 
αύτάς όδούς, τάς παραπλήσιας πρός τάς 
τών άλλο>ν πρωτευουσών τής Εύρώπης, δέν 

.γνωρίζω πλέον πού εύρίσκομαι, ούδέ πού μέ 
όδηγοϋσι μετάτοσαύτης ταχύτητος οί ίπποι 
έκεϊνοι' έν πάση περιπτώσει λησμονώ σχε- 

,δόν ότι πορεύομαι πρός τήν Κωνσταντινού
πολή καί ότι αϋριον θά είμαι εκεί.

Τήν πέμπτην ώραν τής πρωίας εύρίσκο- 
μαι έν σιδηροδρόμιρ, εντός τών μετά κλι
νών εκείνων βαρύτατων αμαξών τού Ex
press Orient,

Περί τήν όγδόην ώραν ό συρμός σταθ
μεύει παρά τήν άκτήν τοϋ Δουνάβεως, ήν 
δέον νά διέλθωμεν δι’ άκατίου. Τό ψϋχος 
έξακολουθεί μετά τίνος Ιλαφράς ομίχλης έν



τφ  όρίζοΜΤΐ ατελεύτητου «ε8ιά§ος. Άλλ' 
ίδώ, ηδη βλέττομεν άνατολικάς περιβολάς, 
οι λεμβούχοι ήψεών φίρουίΐ τό ψεσιον,έπί τού 
ποταμού §έ λέμβοι, -¿κινητοί παρά τάς ό- 
χθας, έχουβιν άνηρτημένην την τουρκικήν 
σημαίαν, έρυθράν μέ την λευκήν ήμισίλη- 
νον. Τότε μοί έποινήρχετο αίφνης καί δρι· 
μυτε’ρα μάλιστα ,ή συναίσθησις τού σκοπού, 
πρός ον κατευθύνομαι, κατ’έκίίνην την ψύ
χραν του 'Οκτωβρίου πρωίαν,άνά τα ύδατα 
ταϋτα καί τάς πεδιάδας.

’Επί τής έτέρας ακτής, εΐτερχόμεθα ΐν 
μικρό! ελεεινή αμαξοστοιχία, δι’ ής, κατά 
τό διάστημα τής ημέρας θά διέλθωμεν τήν 
Βουλγαρίαν,

Εινε λίαν σκυθρωπή καί άγρια, κατά τήν 
φθινοπωρινήν ταύτην ημέραν, ή εν ταραχή 
καί πολέμφ ευρισκόμενη Βουλγαρία.

Περί τήν μεσημβρίαν σταθμεΰομεν Ιπί 
μακρόν έν τινι χωρίω, κιιμένφ έν έρήμιμ 
πεδιάδι. Εόρίσκομεν εκεί στρατοπέδευσιν ιπ
πικού. Οΐ ιππείς είνε έν στολή τής εξοχής, 
τό ύφος εχοντες θαρραλεον καί ΰπερήφανον, 
Ιτοιμοι δέ νά πολεμήσωσι τήν έπομένην.'Η 
μουσική των παρατάσσεται έν κύκλω, όπως 
κρούση παράδοξόν τι ασμα, εκτάκτου άνα- 

- τολικής μελαγχολίας, βραδύ καί επίμονον 
όμοιάξον μέν προς μάχιμον έμβατήριον άλλ' 
εχοννεκρώσιμον μάλλον ήχον... Καί άκούων 
αισθάνομαι δάκρυα άνερχόμενα εις τούς ο
φθαλμούς μου... Ή προσέγγισις αύτη τής 
Κωνσταντινουπόλεως δίδει επί μάλλον, δι’ ’ 
εμέ, σ,τουδαιότητα υπερβολικήν είς οίαδή- 
ποτε αντικείμενα, άτινα καθ’ οδόν συναν- 
τώμεν, μεταβάλλει τήν οψιν των, μοί τά 
παριστά ώσεί φαινόμενα διά λεπτού ¿φά
σματος.

Έ φ' όσον προχωροϋμεν προς τ-ήν Μαύ- 
ρην θάλασσαν, τό ψϋχος έλαττοϋται. Οί 
σταθμοί μικρών χωρίων, άρχίζουσι νά πα- 
ρουσιάζωσιν ονόματα ταρταρικά, άτινα δύ
ναμαι νά εννοώ καί νά μεταφράζω, καί τά 
όποια με ένθο'υσιάζουσιν, ώσεί επανηρχό- 
μην έν ϊδική μου πατρίδι... Τουρκικά! πε- 
ριβολαί,βέσται εκ σάγης πεποικιλμέναι, ήρ- 
ςαντο άναφαινόμεναι πού καί που—καί ά- 
κροώμαι μετά προσοχής, ίνα ακούσω τήν 
αγαπητήν μου γλώσσαν έν τή στρυφνή καί 

• μελαγχολική εκείνη χώρα.
Τέλος ιδού ή Βάρνα καί χαιρετίζω τούς 

πρώτους μιναρεδες, τό πρώτα τουρκικά 
τεμένη.

Ή  Μαύρη θάλασσα εινι γαληνιαία, ότε 
έπιβιβαζόμεθα επί τής λέμβου,ήτις θά φέρη 
ήμάς πρός τό άτμόπλοιον τής Κωνσταντι
νουπόλεως. Ή άτμόσφαιρα κατέστη χλι
αρά, ελαφρά καί τής Βάρνας, ην άφήνομεν 
όπισθεν ήμών, οί μιναρεδες λούονται έν τφ 
χρυσφ φωτί τής δύσεως.

Έπί τού πλήρους περιηγητών άτμο- 
πλοίου, συσσίτιον θορυβώδες, καί ή βοή 
τών φωνών, οί τετριμμένοι ανταλλασσό
μενοι λόγοι,.έχουσι δι’ έμέ ώς αποτέλεσμα, 
λήθην στιγμιαίαν.

’Αλλά βραδύτερον, ότε μόνος περιπατώ 
τήν σκιεράν νύκτα έπί τού καταστρώμα
τος του άτμοπλοίου, όπερ πλέει τάχιστα, 
άνευ κραδασμών, ήρέμα, ώς όλισθαϊνον, ά- 
ν.αμιμνήσκομαι ότι προσεγγίζω καί ότι αύ-

ριον άφικνοΰμαι είς τό τέρμα. Έπί του 
πλοίου, θαυμάζω, άπό εξιντοϋ επαγγέλμα
τος μου, τό ότι δεν εΰρίσκομαι έν υπηρεσία 
καί ότι περικυκλοΰμαι υπό ναυτών, οΐτινες 
δεν θά ύπήκουον είς τάς διάταγάς μου καί 
πρός ους είμαι άγνωστος’ οΰδέν μέ παρατη
ρεί,ούδέ τά άρμενα,ούδέ τό πλήρωμα’ τούτο 
αρκεί, εν τή άορίστω εκείνη νυκτί, ν’ άπο- 
δώση άσάφειάν τινα ονείρου έπί τής εν τφ 
πλοιιρ ύπάρξεως τού ατόμου μου. Ούδείς- 
εδώ γινώσκει τό όνομά [>ου, ετι όλιγώτερον 
τόν λόγον, δ ι’ ον μεταβαίνω έκεί πέραν καί 
πόσον μέ συγκινεΐ ή προσέγγισις αύτη. Ή 
έπάνοδός μου είς Κωνσταντινούπολή λαμβά
νει, κατ’ αυτήν τήν στιγμήν' λαθραίαν καί 
πένθιμον συνάμα όψιν, έν τη επεκτεινομινη 
έπί μάλλον σιγή τού πλοίου, όπερ καίτοι 
πλέον, νομίζει τις ότι κατέχεται υπό νάρκης.

Έ ξ ένστικτου, τά βλέμματά μου άτε- 
νίζουσι καί παρακολουθοΰσι δύο ή τρεις ά- 
πωτάτας λάμψεις, μόλις διακρινομένας, αί- 
τινες φαίνονται έρριμέναι τυχαίως έπί τού 
ουδετέρου άπειρου, είς τόν ουρανόν ή ίντός 
τής θαλάσσης, τούτο είνε αόριστον, καί αί- 
τινες είνε φάροι τής τουρκικής όχθης. Ή 
θάλασσα καθίσταται έπί μάλλον άδρανής 
καί ή πορεία ήμών πάντοτε ολισθηρά έν τή 
νυκτί, εν ή συγκεχυμένα φαίνονται τού όρί- 
ζοντος τά όρια.

Ενφ έρρέμβαζον, τοιαύται ήσαν αΐ φαν
τασιώδεις άναμνήσεις μου’ γοργότατα ώλί- 
σθαινον έν τφ  σκότει προς τήν Κωνσταντι- 
νούπολιν τήν εσπέραν δε ταύτην νομίζω 
ότι φάντασμα μόνον είμαι εμαυτού, φάν
τασμα πορευόμενον διά νυκτός πρός τήν 
χώραν ήν ήγάπησε,..

Γ '
Πέμπτη, 6 ’Οκτωβρίου.

'Γπάλληλός τις μετά ξενιζούσης προφο
ράς, ειδοποιεί λίαν πρωί τούς έπιβάτας. έν 
τοίς κοιτώσιν αύτών, ότι προσέγγίζομεν είς 
τήν είσοδον τού Βοσπόρου. Διελθών τήννύ- 
κτα είς ονειροπολήσεις,μόλις είχον άποκοιμη- 
θή’ τρομάζω λοιπόν καθ’ύπνον καί ή καρδία 
μου πάλλει, ακούουσα αυτό μόνον τό όνοαα 
τού Βοσπόρου.

Έπί τού καταστρώματος, ενθα επικρατεί 
ψύχος, άνά είς οί έπιβάται εμφανίζονται, 
αδιάφοροι εκείνοι καί άπογοητευμένοι δι’ 
ό,τι τοίς επιδεικνύουσι. Πράγματι/ή είσο
δος τού Βοσπόρου έκεί πέραν είνε μάλλον 
σκυθρωπή, μεταξύ τών όρέων εκείνων, ά
τινα σκιαγραφοΰνται. συγκεχυμενως είσέτι, 
καί διά ζοφερών χρωμάτων. Είνε ή άνατολή 
φθινοπωρινήςήμέρας,λευκόφαιος καί ομιχλώ
δης, υπό άκίνητον ουρανόν. Ούδέν σχεδόν 
θά διααοίνομεν, ένεκα τής παχυλής ομίχλης 
ήτις εκτείνεται ώς πέπλος.

xViav δυσάρεστον τούτο διά τούς περιη- 
γητάς’ ή πρώτη τής άφίξεως έντύπωσις θ’ 
άποτύχη. "Οσον άφορ? έμέ,όστις δεν δύνα
μαι ν ’ αφιερώσω είςτό προσκύνημα τούτο 
είμή δύο ημέρας καί ήμίσειαν, μόνον δύο 
καί ήμίσειαν, σκέπτομαι ότι εάν εχωαεν 
χειμώνα, έάν βρέχη, όπερ είνε πιθανώτάτον, 
τά πάντα θά μοί φανώσι θλιβερώτερα,μάλ- 
λον συγκεχυμένα καί αί έρευνα: μου θ απο- 
βώσι δυσχερέστερα!...

Χθες τήν εσπέραν δέν είχον ϊδει το1 
έπιβάτας τής τρίτης θέσιως,οΐτινες πληροδ 
τά κατάστρωμα : οΰτοι είνε άλήθείς Το3| 
κοι’ οί άνδρες μέ χαψτάηα, αϊ γυναίκες 
τά γιασμάκια των. Βραδύτερον, πλησιάζω 
τες πρός τήν ξηράν,. ήσθάνθημεν αίφνη 
όξείαν ίδιάζουσαν όσμήν, λίαν εύάριστον δι 
τάς αισθήσεις μου,.— εύωδίαν άλλοτε το 
σούτον γνωστήν, άλλ’ άπό πολλού λη 
σμονημένην, τήν εύωδίαν τής τουρκικής γή( 
προερχομένην ίσως εκ τών φυτών ή εκ τιί 
άνθρώπων, άμετάβλητον εκτοτε, καί ήτ 
έν μιγ στιγμή μοί επαναφέρει είς τήν μνή 
μην μουάπειρίαν εντυπώσεων άλλης έποχή; 
Τότε, άποτόμως παρουσιάζεται ώς ύπάρξ* 
έν τφ  βίιμ μου μέγα χάσμ,α δέκα ετών, βα 
θεία καμπύλη όλου τού παρελθόντος άιί 
τής άγώνιώδους έκεινης . ήμέρας, καθ’ ή 
έγκατέλειψα τήν Κωνσταντινούπολή’ κο 
εύρίσκομαι πάλιν έν Τουρκία πριν ή ιΐσετ 
έπανέλθω, ώσεί ψυχή τις άνήκουσά μοι, κα 
διαμείνασα. έκεί αείποτε, άνέκτa πάλ 
άνεύθυνον καί περιπλανώμενον σώμά μου., 

Κατερχόμενοι τόν Βόσπορον, βλέπομη 
βραδέως έκτυλισσόμενον τό θαυμάσιον έκείνι 
θέαμα τών δύο όχθών. Τά πάντα άναγνω· 
ρίζω, τά ανάκτορα, τά ελάχιστα ' χωρία, 
τήν μικροτέραν συστάδα δένδρων αίσθάνο 
μ.αι όμως ήδη τοσαύτην έν τή ψυχή ήρε- 
μίαν, ώστε εκπλήσσομαι καί δέν άναγνω 
ρίζω πλε’ον έμαυτόν’ θά έλεγε τις ότι μολι; 
άπό χθες έγκατέλειψα τήν τουρκικήν χώραν; 
Ταράσσομαι μόνον ολίγον, ότε διερχόμεθε 
πρό τών κοιμητηρίων, έξ ών φθάνουσι μέ
χρι τής παραλίας, μνήματα γυναικών, υπό 
τάς γιγαντιαίας ύψηλάς κυπαρίσσους, τά; 
ϊχούσας ροδόχρουν τό στέλεχος καί μελανοί 
τό φύλλωμα. Έπί πολλήν ώραν παρατηρδ 
τούς τάφους τούτους. Είνε όρθιοι λίθοι, πάν
τοτε. στεφανούμενοι υπό τίνος συμμετρικοί 
άκροστολίου. παριστώντος άνθη. Μοί συμ
βαίνει μάλιστα νά στραφώ έξαίφνης,. μετά 
τίνος αδημονίας, ίνα παρακολουθήσω δι« 
τών βλεμμάτων, έφ’ όσον απομακρύνεται, 
ενα έκ τών λίθων τούτων, τώ ν κυανών : 
πρασίνων μετά χρυσής επιγραφής’ έφαντά· 
σθην αείποτε ότι τό μνήμά της θά ήτο-τοι 
οϋτον. Τις οίδεν έν τούτοις, όποια σώματά 
βεβαίως άγνωστα, άνεπαύθησαν εκεί κάτω !

’Ιδού ήδη τά «ύτοκρατορικά κιόσκια καί 
οί άπε'ραντοι γυναικωνίται’ είτα ή σειρά 
τών καταλεύκων άνακτόρων μετά τών έκ, 
μαρμάρου κρηπιδωμάτων. Καί τέλος, έκεί. 
κάτω καί έκεί άνω, έξερχομένη άποτόμως 
έκ τής ομίχλης, ήτις διαρρήγνυται, ιδού ή 
απαράμιλλος ιίκύν τήςΚωνσταντινουπόλεως..

"Ω ! ή Κωνσταντινούπολή είνε έκεί £ 
πραγματική ,πλησιιστώτη ήδη ,έν μέσω καθα
ρού και άπλού φωτισμού λαμβάνουσα τήν 
μορφήν της τήν μάλλον συνήθη ήν τοσάκις- 
είδον μεταβεβλημμένην είς τά έπί δε
καετίαν όνειρά μου,άλλά πάντοτε τόσον ώ- 
ραία όσον παρίστατο καί ένταίς άναμνήσεσέ. 
μου. Καί θαυμάζω διότι αισθάνομαι έπί 
μάλλον τήν γαλήνην έν τή ψυχή,διότι συνο-, 
μιλώ προσέτι μετά τών συνοδοιπόρων,, οΰς 
κατά τύχην έγνώρισα,καί διότι, ώς ξεναγός, , 
τοίς λε’γω τά ονόματα τών άνακτόρων καί 
τών τεμενών.

Ε Β Δ Ο Μ A Σ i l

Ή  άγυροβόλησις είνε θορυβώδης, ένμε'σφ 
τού κυκεώνος τών άτμοπλοίων καί τών ι
στιοφόρων,άτινα εχουσιν ΰψωμενας όλας τάς 
σημαίας της Ευρώπης. Ίδού,καί ή μανιώ
δης εισβολή τών λεμβούχων, τών .τελωνών 
και τών. αχθοφόρων’ εκατόν καίκια έφορ- 
μώσιν, άπας δ’έκείνοςό κόσμος, οστις ανέρ
χεται έπί τού ατμόπλοιου, όμιλεί καί φω
νάζει έν όλαις ταίς γλώσσαις τής'Ανατολής. 
Ώ  ! μοί είνε τόσον γνωστή εκείνη ή οχλο
βοή τών αφίξεων, εκείνα·, αί κραυγαί, ή 
προφορά, τά  πρόσωπα’ έπίσης έκείνος ό 
πέριξ ήμών συνωστισμός τών πλοίων καί οί 
μέλανις καπνοί, άνωθεν τών όποιων έξα- 
στράπτουσιν έκεί πέραν παρά τφ  διαυγιϊ ού- 
ρανφ, οί θόλοί τών τζαμίων ! Συμμετέχω 
και έγώ αύτός τού θορύβου τούτου’ άλλως, 
καί αί μάλλον λησμονηθιίσαι τουρκικαί λέ
ξεις μοί επανέρχονται είς τήν μνήμην -όλαι 
όμού. Μετά τών λεμβούχων διά τήν άπό- 
βασιν μου, μετά τών άχθοφόρων διά τά κι
βώτιά μου, φιλονεικώ επί ζητημάτων,άτινα 
είνε πρός έμέ όλως αδιάφορα, χάριν μόνον 
της ανάγκης,ήν αισθάνομαι νά κινούμαι καί 
νά όμιλώ. Μέχρις αύτής τής λέμβου, έξα- 
κολουθώ είδός τ ι συμφωνίας— καί ταθτα 
πάντα άνευ συγκινήσιως,— έκτος άμυδρού 
τίνος σπασμού όπότε θέτω τόν πόδά μου 
Ιπί τής ξηράς, όπότε 'εΰρίσκομαι έπί τής 
προκυμαίας τής Κωνσταντινουπόλεως!

’Αφού ¿θυσίασα ύπέρ τήν ώραν είς τύ
πους τελωνείου, διαβατηρίου, εν τή χυδαία 
εκείνη συνοικία τού Γαλατφ, τήπλήρει πάν
τοτε έκ τού αύτού παραδόξου βορβορυγμοϋ 
καί τής αύτής κραυγής, ιδού με τέλος έν 
Πέραν, έν τφ  πρώτψ ξενοδοχείφ, όπερ συ- 
χνάζουσιν οί περιηγηταί. Μετά μικρόν ήχεΐ 
ή δεκάτη ώρα’ όποία σπατάλη χρόνου, ενφ 
ούδ’ ή ελάχιστη στιγμή ϊδει ν ’ άπωλεσθή.

Είτα ανάγκη νά προγευματίσω, ν ’ ανοί
ξω τούς μαρσίππους μου, νάκαθαρισθώ, . .

Καί ό χρόνος έξακολουθεί νά παρέρ-

Ό  θάλαμος έν ώ ένδύομαι είνε συνηθέ- 
στατον διαμέρισμα εύοωπάίκής οικίας’ άλλ’ 
άνωθεν τής στέγης ύπάρχουσι δύο ή τρεις 
μικροί θαυμάσιοι φεγγίται έπί τής Κων
σταντινουπόλεως ή τού άσιατικοΰ Σκουτά- 

,ρεως’ θόλοι, μιναρεδες, κυπάρισσοι παρου
σιάζονται ώς άνηρτημένοι έν τφ  αίθέρι. 
Καί τά μόλις διαφαινόμενα αντικείμενα 
ταΰτα, προξενούντα μοι ήδυτάτην συγκίνη- 
σιν καί πυρετώδη τινα ανάγκην σπουδής, 
άρκούσι νά μοί άναμνησωσι τήν ,γειτνίασίν 
τη ς...

θεέ μου, τις οιόε, τ ί θά έμάνθανον 
την εσπέραν ταύτην ! "Ισως μηδέν, φεύ ! 
Έν διαστήματι δύο ήμερών, νά ζητήσω έν 
τή εκτεταμένη καί μυστηρκόδει Κωνσταν- 
τινουπόλει τά άπολεσθένταήδη άπό Ιπτά ή 
όκτώ έτών ϊχνη,γυναικός χαρεμιού... ώ πό
σον είμαι παράφρων ! Ούδε'ποτε θά επιτύχω, 
ουδέποτε θά εύρω....

Τό έπίμακρόν μεμελετήμένον σχι'διόν.μου, 
είνε ν ’ αναζητήσω κατ ’ άρχάς τήν γραίαν 
εκείνην άρμενίδα τού προαστείου Κασίμ- 
Πασά, τήν υπό τού Άχμέτ ώς τελιυταίον 
καταφύγιον ύποδειχθείσαν καί τής όποιας, 
κατά τήν'νύκτα τής άναχωρήσεώς μου άνεκά-

λυψα τήν πολύπλοκον διεύθυνσιν. Έάν ζή 
είσέτι, ίσως μοί δώση τήν λύσιν όλων τού
των· θά είνε τούτο ό ταχύτερος και ό άπλού- 
στερος τρόπος.

("Rititoci)

Ψ Η Φ Ι Δ Ω Τ Ο Ν

'Απρεπή πράγμ ατα

’Απρεπές εΤνε νά σπογγίζή τις τήν γραφίδα τον Ιπί 
τής χεφαλής τον προΐοιαρένον τον, εάν pàXtota οντος 
εΤνε γέρων ^ «αλβχρός.

•ΗΗ·
’Απρεπές είνε τρώγων τις νά ρίπτη τά χόχχβλ« εις 

τό ίνλάχιον το3 *«ρ ' «ντόν χαθημένον ϋ ν  ράΧιστχφέ- 
ρει οντος ένόύματα ανοιχτού χρώματος.

■Η*

Άπρεπε; είνε νά πτνη τις Ιπί τών χαιόπτρων ξένης 
οίχίας, έάν μάλιβτα Ιπιοχέπτεται αύτήν χατά πρώτον-

*4*·
Άπρεπες είνε νά βνβίζη τις χαριρίδχς έπί τών κεφα

λών τών «νγγινών το«, χαί μάλιστα άν οντοι εινε àv?j- 
λιχες Sj βρέφη.

Απρεπές είνε νά λαχτέ£η τις χαθ' όδόν άγνωστόν τον 
χυρίαν χαί μάλιστα άν αϋτη εδρίσχεται εις ένδιαφέρονσαν 
χατάστασιν.

+*·
Άπρεπες εινε νά ρίπτη τις χώμα 5j άμμον Ιντός το8 

ώτό; χοιμωμένον χαί μάλιστα άν οΰεος πάσχει έξ α
γρυπνιών.

-ΗΚ
Άπρεπε; εινε νά έξέρχηταί τις είς τάς όδοίις γυμνός 

χαί μάλιστα άν πρόκειται νά παρακολούθηση κηδείαν.
Μς.

Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ  Τ Η Σ  ΕΒ ΔΟ Μ Α ΔΟ Σ

ΕΓΧΩΡΙΑ 
Ή  βασιλική οικογένεια έπιβάσα τή ς «Σ φα

κτηρ ίας» απέπλευσεν ε ίς  θαλασσίαν άνά τάς Κυ·
κλάδας έκδρομήν, έξ ή ςθ ά  έπανίλδη  αΰ’ριον.__
Τό ύπουργεΓον τώ ν ’Εσωτερικών ένέκρινεν, δπως 
λάβη μέρος κα ί ή  Ε λ λ ά ς , ? ιά  τή ς αποστολής 
φ υσ ικώ ν, γεωργικών χαί β ιομηχανικών προϊόν- 
τω ν , δυναμένων νά καταναλωθώσιν έν ’Αμερική 
καί εκμαγείων έργων τή ς 'α ρ χ α ία ς  τέχνης, εις 
τήν έν Σ ικάγω  τελεσθησομένην τή ν  1 Μαίου 
1893 παγκόσμιον εχθεσιν έργων τέχ νης κα ί βιο
μηχανίας κα ί προϊόντων τής'ξηρας κα ί τή ς θα
λάσση.— Ό  πρώην πρωθυπουργός κ . θ .  Δηλι- 
γ ιάννης έπανήλθεν έκ τής ε ίς  Πελοπόννησον πο
λ ιτ ική ς αύτοΰ περιοδείας.— Σμήνη άκρίδων έπε- 
σκηψαν ε ίς  τή ν  περιφέρειαν τή ς επαρχίας Με- 
γαρίοος.

ΕΞΩΤΕΡΙ ΚΑ
Ό  μητροπολίτης Πρεσπών Ά νθ ιμ ο ς κα ί περί 

τά ς 100 οΐκογένειαι Βουλγάρων προσήλθον είς 
τούς κόλπους τής'Ορθοδόξου 'Ε κκλησίας, άνα- 
γνωρίσασαι ώ ς πνευματικήν αρχήν τή ν  Μητρό- 
πολιν Πρεσπών·—  Ή  1 Μαίου ( ν )  άα ΐΡ ήν ή- 
πειλοδντο ταραχαί ύπό τώ ν  έν τή  Έ σπερίρ α

ναρχικών. δ ιήλθενέν ήουχίσ χάρις ε ίς τά  μέτρα 
τώ ν διαφόρων κυβερνήσεων, κ α ί τά ς μετριοπα
θείς διαταγάς τώ ν  άρχηγών τώ ν  εργατικώ ν σω
μ ατείω ν . —  Ή  σέρβική κυβέρνησις διέταξε τήν 
εξακολοΰθησίν τώ ν  οχυρωματικών εργασιών επ ί 
τώ ν  βουλγαρικών μεθορίων, κα ί τήν πρόσκλησιν 
τή ς πρώ της ηλικ ίας τώ ν  εφέδρων. —  Οί άρου- 
ραΐοι μυς άνεφάνησαν ήδη κα ί έν τώ  διαμερί. 
σματι τ ή ; Βερροίας έν Μαχεδονίρι.

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι  Α

Ή  αύτοχράτειρα τής Αυστρίας Ε λ ισάβ ετ π α - 
ρήγγειλεν έν Βιέννη ε ίς  ζωγράφους διά τή ν  έ» 
Κερχύρα επαυλ ιν α ύτή ς, διαφόρους εικόνας τοδ 
το ίχου, ώ ν μ ία  παρ ίστησι τόν Ά χ ιλ λ έα  σύροντα 
τό π τώ μ α  του "Εχτορος περί τόν τύμβον τοδ 
Πατρόκλου.

« 1  Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α
Έξεδόθη έν Βελιγραδιω ύπό του Σέρβου ποι- 

ητοΰ κ. Ρόσχιτς μετάφρασις είς τό σερβικόν 
διαφόρων έλληνιχών πο ιημάτων τού Στεφάνου 
Κατσιάνσκη, του Ρήγα Φερραίου, του Ζαλο- 
κώ στα , του Αλεξάνδρου Ραγχαβή, του Σ τεφά
νου Κανέλλου, τού Ά ριστοτέλους Βαλαωρίτου, 
τού Σολωμου και του Π αναγιώτου Β εργωτή. 
Τάς μεταφράσεις α ύ τά ; άφιεροϊ ό φ ιλέλλην «τή  
αδελφοποιήσει τή ς σέρβικης κα ί ελλη ν ική ς νεό 
τητος.

Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Ε Σ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ—ΠΕΡΙΕΡΓΑ—ΠΟΙΚΙΛΑ

Ό  Γλάδστων Ιν ιίδει έπιστολής άπευθυνομένης πρός 
φιλςλιόθερον μέλος του Κοινοβουλίου, ¿δημοσίευσε 
φυλλάδιον, πραγματευόμενου τό ζήτημα τής ψήφου 
τών γυναικών Ό  Γάλδστων κηρύσσεται ενάντιος τής 
απονομής τοΟ δικαιώματος τούτου εις τό θήλυ γένος. 
Τ  ό ζήτημα θεωρεί πολύ ένίιαφέρον πρός συζήτησιν ε’ν 
τώ τύπω χαί άπό πολιτικού βήματος, άλλ ’ ούχί καί 
ώριμον, ώστε νά ληφθή ΰπ'οψιν υπό το3 νομοθέτου· 

*
"Εκ έχ τών γιγαντιαίων έργων τής συγκοινωνίας 

προβαίνει ταχέως εΐί έχτίλεοιν Ιν τώ άπεράντω ρω
σικά» κρατεί καί τούτο είνε ό σιδηρόδρομος τής Σιβη
ρίας. Ή  έλική έχτασις αότοϋ μετά τών πλαγίων δευ- 
στρευουσών γραμμών περιλαμβάνει 3082 βέρστια. 
"ΙΙδη Ιγένοντο αί προχαταρχτικαι έργασίαι τής χωρο- 
σταθμήσεως καί χαράξιως της όδο3· Έ π ί τών ποτα
μών,άλλαχοϋ μέν θά στηθώσι γέφυραι σιδηραϊ,άλλαχοδ 
δε πλωταί. Τον χειμώνα Ιπί το3 πάγου θά τοποθε- 
τώνται τά ελάσματα· Είς τόπους τινάς ή μέν ξυλική θά 
μεταφιρθηΐξ άποστάσεως 30 μέχρι 150 βιρστίων, οί 
δΐ λίθοι έξ 130 μέχρις 650 βερστίων, καίένταύθα βε
βαίως αί δυσχέρειαι είνε πολύ μεγάλαι. Αλλαχού δ· 
μως τά μέσα είνε πρόχειρα.

'() σίδηρος καί πάντα τά μεταλλικά όλικά πρέπει 
νά μεταφερθώσι διά πάσαν τήν γραμμήν !χ τών ε'ργο· 
,στασίων του Οϋράλ ή It τής εόρωπαϊχής Ρωσίας. 
Στάσεις θά Ιγερθώσι χατά παν 50όν βέρστιον, σταθμοί 
δέ μόνον δπου όπάρχουσι πραγυατιχαί άνάγκαι. Έ ν 
άρχή θά χρειασθώσι τουλάχιστον 214 άτμομηχαναί, 
253 βαγόνια επιβατών, 1648 βαγύνια εμπορευμάτων 
17Μ ανοικτά Τά έξοδα προϋπολογίζονται είς 103, 
4500U ρουδλίων. Μέγα μέρος θά είνε συντετελεσμένον 
τό 1898. *

Οί έξ Ιταλίας είς ξένα; χώ,ας μεταναστεύοντες αύ- 
ξάνουσιν όλονεν καταπληκτικώς. Έ κ  τών τελευταίων 
επισήμων στατιστικών εξάγεται 8τι τό 1890 ό αριθ
μός αύτών άνήρχετο είς 217,241, τό Ss 1791 άνέβη 
είς 294,206. Τό πλείστον μέρος σχετικώς προήρχετο
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1)1 τής Βενετικής χώρας. Έχ τού πληθυσμού τριών I- 
'χατομμνρίων περίπου μετηνάστιυσχν 135,000 ψνχαί, 
ήτοι 4 1}? ο) ο.

*

ΤΑρά γε θά κατορθωΟή ποτέ ή διά τού εμβολιασμού 
απαλλαγή τού ανθρωπίνου γένους έχ τής ροδεράς νόσου 
ήτις τό άποδεχατίζει, τουτέστιν έχ τής ρθίσεω; ; Διατ-ί· 
νά άπελπιζώμεθα; Ναι μέν μέχρι τούδε τ ί  πειράματα 
δέν υπήρξαν ικανοποιητικά.‘Αλλά δέν πρέπει διά τούτο 
νά απελπιζώμεβα περί τού με’λλοντοι, τουναντίον πρέ- 
πει νά πολλαπλασιάσωμεν τάς έρευνας μας.

Δύο διαχεχριμένοι επιστήμονες έν Γαλλία, δ Έ ρι- 
χούρ χαί ό Ριοέρ έπεχείρησχν τελευταίο» νέαν απόπει
ραν έπί τούτου. Πρό αυτών δ Γρανσε χαί δ Γχουρμέν, 
δ. Μαρτεν χα'ι δ Δώρ έσχέρθησχν νά προδώσιν ε'χ εμ
βολιασμούς διά κυματωδών |5αχτηριδίων μετ' έξησθε- 
νιμένου ΐοϋ. Τά πειράματα ετέλεβαν Ιπί ίνδοχοίρων- 
αλλά τά έξαγομενα παραμένονσι μέχρι τούδε αντιφα
τικά,· Οί χόριοι Έριχόύρ χαί Ρισέρ τά πειράματα των 
ένήργησαν επί πιθήκων' Ά λλ ' οί πίΑηχοι άπέθανον έχ 
ρυματιώσεως. Τότε οί πειραματισταί έπανέλαδον τά 
πειράματά των επί χυνών- ταντα δεν απέδωσαν χάπως 
ευτυχέστερα τών πρώτων, ώστε νά μή έπιχρατή εν
ταύθα απελπισία περί τής έν προβεχεΐ ή άπωτέρω μέλ- 
λοντι θεραπείας τής φθίσεως διά τού ενοφθαλμισμού.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ν α υ α γ ώ ,  Καί δ Σουρής, δ Κροίσος τής ομοιο
καταληξίας θά σας έζήλευεν διά τήν εξής:
Καί τί μ’ έπήρι, για πουλί ; μήν είμ’ έγώ σπουργίτης, 

Νά τρέμω τήν οργή της ; 
κατά τά άλλα δε ,.- .σ ϊς  συγχαίρομεν διά τδ ψευδώνυ
μον. Κ.Μ-Σ. χα ί Φι οχ .  Δ· Κ)π ολ ι  ν. Έλήρθησαν. 
Κΰχαριστούμίν.—Ά  ρ ουρ α ί ω,ο ι χ ί α ν π ω λ ο ύ ν τ ί  
χ α ί  λ ί θ ο ν  έ ξ  α ΰ τ ή ς  ε ί ς δ ε ί γ μ α  π ε ρ ι ρ έ -

ρον τ ι .  Ό  χ. Λερλέρ δεν θεραπεύει -τήν λύσσαν αλλά 
έμδολιάζων θανατόνει δ ι’ αυτής τούς σχολαστικούς, — 
Κ . ΠΤ .  Φ ο λ έ γ α ν δ ρ ο ν ,  Μ.  Μ· Ρ ό δ ο ν ,  Στ  ε ρ· 
Σ.  Ά  ργ  α λ  α σ τ ή ν, I. Κ.  11. χ α ί  Ά  ρ. Γ1. Μ ο- 
λ άο υ ς. Μ α ν Δ· Φά λ ή ρ ο ν ,  Έλήρθησαν. Ευ
χαριστούμε».— 11. Ε .Ρ . Λ  η ξ Ο ύ ρ ι οy .  Έ άν δεν έ
πρεπε νά νομίζωμεν οτι μήτε βα( ύνεσθε μήτε άδιαρο- 
.ρείτε, τί έπρεπε τότε νά νομίζωμεν; Ό τι πράγματι 
θά έπεθυμεϊτε νά μήν εισθε. εις αυτήν τήν πολιν; Καί 
θεωρείτε κατόρθωμα δτι δέν σάς άπαντώμεν ; Ημείς 
δέ; "Οσον άρορά τόν αριθμόν τών ρύλλων έμετρήθη· 
σαν, ύρ’ ήμών τών ιδίων χα'ι αποφεύγετε νά μάς άπο-
δείξητε τό εναντίον. Πλειότερα τηλεγραριχώς. —
’Αλ ή τ η .  ’Αλητέστατον ίσως άλλ' άχατάλληλον πρό; 
δημοσίευσιν —Μ. I Μ . "Οτι! θά σάς εί’πωμεν δέν ετνε 
συμδουλή άλλά άπλή γνώμη. Καταγγείλατε τήν Μού
σαν σας εις τήν ποινιχήν δικαιοσύνην, ώς αυτουργόν
τών ποιητικών τούτων έγχλημάτων χαί σωζόμεθα,__
όλοι. — Φ ι λ ο μ αθ ε ί. Κάποιος Λώτ άπέδειξιν οτι ή 
Μασσαλιώτις άπλούστατα ε*ινε απόσπασμα εχχλησια- 
στιχοΰ τεμαχίου τού μουσιχού Γριζών ούχί δε εργον 
τού Ρουζέ Δ ιλίλ. Δέν τό λεγομεν αυτό διά νά χατη- 
γορήσωμεν πλαγίως τήν νέαν σας Μασσαλιώτιδα, 
άλλά.... διά νά σας είπωμεν δτι δ Λ ώτ ούτος δέν ήτο 
δ ... σύζυγος τής γυναιχδς τού Α ώε.—Π.Δ. Κ. Σ ί» 
ρ ν ο ν, Μ- Ά  ρ. Γ  α ρ γ α λ  ι ά ν ο υ ς, Σ τ ε ρ. 
Ε . Λ  8 χ α ι ν ά, Δ ο ν. Π .Π . Ρ  ώ μη  ν, Κω ν στ. 
Ε. νΑ  ν ω  Σ C ρ ο ν. Έλήρθησαν.— Μ. Δ. Τ ρ α- 
π ε ζ ο ύ ν τ α .  Εις απορίαν μάς ένέβαλεν ή έ πιστό λή 
σας. 'Γπεθέεομεν δτι ειχον σταλή, θά εξετάσωμεν 
χαί θά γράψωμεν.— Π ε ρ ι χ λ  ε ί ,  Ό  δνος τού νεο- 
πλατωνιχού Άμμωνιανού δ τόσον ριλόμουσος, ώστε 
νά παραδλέπη τήν χριθήν του διά νά άχούη τόν αϋΟέν 
την του παραδίδοντα ποιητικά μαθήματα, δέν θά ήδύ- 
νχτο άρά γε ■ νά χρησιμεύση ώς πρότυπον ; Άπαντή · 
σατε.— Μ. Ν· Κ)π ο λ ι ν. Πώς νά έγγράψωμεν τόν 
χ. Π. Τ. άρού οδτος εΤνε ex τών άρχαιοτέρων συν

δρομητών·· Μήπως θέλει δύο ή εΐνε άλλος τις -δμώνυ- 
μός του;—Φ α λ  σ τ ά ρ. Τό αξίωμα άνέγνωτε έυ τ§ 
«Έδδομάδΐί καί ■ 8ή ΐν  τοίς Ίδ. Γράμμασιν. Εΐνε 
όμως άξίωμα..... ψευδές. «Πόσον οί άνδρες θά ήγα- 
πδντο άν ήσαν ριλόρρονες ! Καί πόσον αί γυναΐχες θά 
ησαν ριλόρρονες άν ήγαπώντο I» —Κ ώ ν σ το. Ό  
Ούγχώ μετά τήν πρώτην παραστάτην τού Έρνάνη, τό
σον ,είχεν Ινθουσιασθή μέ τήν ύπόχρισιν τής Σάρρας 
Βερνάρ, ΰποκρινομένης τό πρόσωπον τής Δόνα-Σό- 
λάς, ώστε τή έδώρησι δύο ωραίους άδάμαντας, λέγων, 
δτι εινε τά δάχρυά άτινα τώ άπέσπασεν ή τέ-/νη τη; I 
Λυπούμεθα πολύ διότι δέν δυνάμιθα νά πράξωμευ τό 
αύίό .—Κ Π .Σ . Ά  ρ. Σ . Λ . Ν ι χ. Έ  λ . Ά  δ ρ ι α
ν ο ύ π ο λ ι ν. Έλήκθησαν. Εύχαριστούμεν. - Κων .  
Π. Μ α γ ν η σ ί α ν .  Σ τ .  Α.  Φ ι λ α δ έ λ ρ ε  ι αν ,  
Χρ. X. Τ. χ α ί Ν. Σ· Ί  χ α ρ ί α ν. Πίμψατε ε!ς 
Γαλλιχά γραμματόσημα, ούχί όμως τά'γέροντα ει- 
σρράγιστον τήν λέςιν p iastres. — Κ. Π. θ -  Μπ έ ρ -  
τσοδαν. Ενχαρισεούμεν πολύ πολύ διά τούς τόσους 
χόπου; σας χαί σάς ανταμείδωμεν διά τοδ έξης άνεχδό- 
χου : Ίεροχήρυξ τις, έξυμνών τά χατορθώματα,δέν εν,· 
θυμούμεθα τίνος αγίου/ ϊλεγεν οτι ουτος προσηλύτισε» 
10,000 άπιστους εν μια έρημονήσιρ. Τό αυτό Ακά
ματε χαί σείς. Έ ν τή χώμη έν η· οΰδέν άποστέλλομεν 
ρύλλον, έπροσηλυτίσατε 10.000 ! "Οσον άρορά όμως 
τά άρθρον σκς. .. εινε άχατάλληλον.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

ο ν τ α ι

Έ ρ ε ίπ ι« :  'Ε ρείπ ια , ξενη τε ιά , παράπονα, πα
ραμύθια, λόγια χαμ ένα . Π οιήματα Ίωάννοιι 
Πολέμη.
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Β Χ Α Ρ Τ Ο Π Π Λ Ε ΙΟ Ν  Η
Β  ΠΑΛΛΗ k ΚΟΤΖΙΑ »

AKflOKIKHTDN fPrOlTAÜON ΦΙΚΕΛλϋΝ
παντός είδους, ώ ; χαί χάρτου 

πινθίμου χαί ραχέλλων.

ΕΡΓΟΙΤΑΙΙΟΝ ΚΑΡΤΟΝΙίΐΝ
δι ’ δλατά μεγέθη μέ γωνίας 

έπιχρύσους (Biseautés DoTés).

ΦύΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΠΛΑΚΕΣ 
εώνΟΐχων Lumière, Monkhowen, 

-Apollo.
Έ ψθασαν  τά άναμοτόμ οτα  

α υ τ ό μ α τ α  
ΑΝΛΠΤΗΡΙΑ ΣΙΓΑΡΰΝ

• Τδ νέον πλήρες χομψοτάχων ειδών

Π1ΛΟΠα\ΕΙΟΝ «Ο ΑΕΤΟΣ »
ΕΜΜΑΝΟΓΗΑ ΡΑΦΤΟΠΟΓΔΟΓ 

{'Οδός Σταδίου)
•Συνιστάται τοίς πασι ¿ ς  μοναδιχδν διά 

τήν χομψότητα, στερεότητα, εδθηνίαν.

« ! ! Ι !

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
Καθηγητής ?χων διαθεσίμους ώρας 

τινάς, Αναλαμβάνει τήν διδασχαλίαν τής 
’Αγγλικής έν βραχεί διαρτήματι χαί μέ 
συγχαταβατιχά σχετιχώς δίδαχτρα. Ή 
δδομάςυι συνιστρ αύτδν δια τήν χαλήν 
χαί «ραχτιχήν αύτοΟ μέθοδον.

Αεεύθυνσις Ό δ6ς Π ιν α κ ω τώ ν  S»

esoeossssüssssssso

Α . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

l î - Ό θ ό ς  Κ α χ ν ιχ α ρ έ α ς —(5  

- « * + ■  .

Τοποθετήσεις ήλεκτριχών κωδώ
νων, τηλεφώνων, τηλεγράφων, άλε- 
ξικεραύνων χλπ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
έπιστημονιχών χαί ιατρικών έργα- 
λείων. ’

ΠΟΑΗΣίε
{ διαφόρων ύλι-ών τών Ιργολάδων.

L'ARGUS DU LA PRUSSE
Voulez-vous être informé avec exa

ctitude et rapidité de tout ce qui s'im
prime dans les Journaux et Revues 
français et étrangers sur un s u j e t  un 
fa i t ,  ou une- p e r s o n n a l i t é  quelcon
que?—Adressez-vous, 157, rue Mont
m artre ,^  l ’A r g u s  d e  l a  p i - e s s e ,  
A. CHÉRIE, D irecteur; P aris ,—Dé
duis 10 ans, l ’ A r g u s ,  a  fournit à  
ses abonnés p lu s  d e  d eux  m illio n s  
d ’extraits de jourii aux Sur n'importe 
quel su jet.

B I B A I O A E T E I O N
MIX. ΑΡΝΙΩΤΟΥ

Όδδς Sopοχλέους

ΔΕΝΟΝΤΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΟΣ 
ΧΡΤΣΟΝΟΝΤΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Κατασκευάζονται χαί πωλοΰνται κατά

στιχα παντδς είδους έράμιλλα τών άγ- 
γλοαμερίχανιχών χατά τήν ποιότητα χαί 
στερεότητα,άλλά πολύτούτων έρθηνότερα.

R E V U E
POLITIQUE ET LITTERAIRE

REVUE BLEUE
P a r a is s a n t  le  Sam edi 

S ix  m ois 3 0  fr ."  U n a n  8 5

Pa r i s

111. B d . S 1 G erm ain l t l .
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PETRAS & C IE-
Com m ission R e p ré se n ta t io n  

EXPORTATION
des

T A P I S  d e  T U R Q U I E

Fournis* u n  de S· M · l e  Bol d e  Grèce
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