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ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΕΖΕΔΟΘΗΣΑΝ
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ΣΥΝΔΡΟΜΗ

•Ετηβία. . . δρ. 12. — ‘Εξάμηνος. . . δρ, 6 

Έν τφ Έξωτεριχω εις χρυσόν.

ΓΡΑΦΕΙΑ : Όδός Πινακωτών 22α.

ΕΤΟΣ Γ ΑΠΡΙΛΙΟΣ -1903 ΤΕΥΧΟΣ ΚΪΤ'■

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
στ. μλρτζοκπ. Έκ τών τοϋ Γκαίτε. (Ποίησις/ 
ν. λλχκλρη. Ή πρώτη νεοελληνική κωμωδία.
ε AiumuY. Ή τών γραμμάτων αίγλη. | Δνηχίια.) 
X. χιήςτοβαςιλη. Ή ζηλιάρες αδερφές. ('/ε’λΐίι 
ΠΟΛ. ΔΗΜ11ΤΓΑΚΟΙ1ΟΥΛΟΥ. Πά ντ'έσπάνι, (Σινέ/εια) 
χ. ΗΛίοποΥΛΟϊ. 'Ιερόν Απόλλωνος Μαλεάτου 
Γ. ΚΛΜΒΛΝΕΛΛΙΙ. ΆνΟίίίΟΤΙΚΟ.
φιλολογική /.on. Ή «Αλήθεια» τού Ζολά. 
ΣΤΕΚΕΤΙΙ. Φαντάσματα. (Μιτά'ΐρ. Κ. Καιροφυλα) 
ΣΚΕΨΕΙΣ.
κ. Σύγχρονοι λόγιοι. Ειρηναίος Άσώπιοι;.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ. (Ζωγραφική— 'Αρχιτεκτο

νική. — ’Εκθέσεις.— Βιβλιογραφία τής τέχνης)

Ε ΙΚΟΝΕΣ :

LE1GTH0N. Ή 'Ανδρομάχη αιχμάλωτος έν 'Αργεί. 
(Φωτοτυπία).

θ. ΔΗΜΙΓΓΡΙΟϊ. Τό εσπερινόν προσκύνημα. (Φωτοτυ
πία).

ι.ι·: ιιιιυχ. Αύτογραφία. (Φωτοτυπία)
ιι’. Ωκεανός δυστυχίας.
ε H.0N1H Σατουρνάλια.
ιι σημαία τής έπαναστάοεως. (,Ι.ίΛαροζ τφ; ’Αγίας 

.ίαιίραςΙ.
HEC1ION. Τό φορτίου τής ζωής. ('.Ιτύγ-Λ^ιοι-ι. 
ΑΝΛΙΙΑΥΣ1Σ.
ΑΘΛΙΙΤΗΣ ΑΙΙΟΞΥΟΜΕΧΟΣ.
II ΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΤΟΝ HjANNINuN 
Η in άγιο οριί Είκών τού ΙΙρωτάτου. 
ιι εν αγιω ορει Μουή τού Βατοπεδίου. 
styka. Ό Εσταυρωμένος.
τ ν. γυζη. Ή ψυχομάνα
H11IENS. Έρωτες.
το κακό συναπάυτημα.
ς. ξενοιτουλου. Ό κριτικός. ('ΣάτΚρά).
ι>· νικολαοϊ. Ό »Ι5οκκάκιος«.
'■· ΆμηχονΙα κουρέως.
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΛΧΙΙΠΙΟΣ.

Άννας Σερουίου Οικογενειακόν Ήιιευυλ.όγιον. 
Ετος I ".

Γ. Μιστριώτου. Ρητορικοί Λόγοι.
Έπετηρίς ΕΛ,Ιην. ιΐιδίίοκα.ΐι κοϋ Σν.1.1όγου.
Άλεί. Γεωργακοπούλου. Έγνειρίοιον έλαιουρ- 

γίας. Έκδοτης 1· Κο.Ι.Ιάρος.
Ί. Βουλοδήμου 3. μ. 01 έκ τοϋ Λλεκτοισμοϋ 

κίνδυνοι. 'Εν Ihipatii.
Χάρτης το' 'Λ)·)·.ίο - Λίγη, .τηαχου Δον Jar. *Ε£εδή· 
ί'-rj τον <« Εμπορικοί} ΜηνυτοζεΟς» τηη 'A.lefav^pEiac· 

Πρό τοϋ έσταυρωμένου.
hie. πιρι κομζ-or υξεδόθη toiiifiov ιό τοαοττον σνγκι- 

ϊργον τοο κ. ΊΙ.ΙιοπΟηΛου.
Jh’X ο.Ιίγα ίγράφησαν καί ν.Ιέγθησατ, επ' ιυκαιρίιι 

T'lr· κατ' επατα.Ιηι'ττ ιιναγνωσεως toner πινθίμω τι- 
.Ιντΰ και τής προσγινομίνης τιμής υπό τήι; Ι'α.Ι. 'Ακα
δημίας.

.Vtra τη.Ιμηι·., .τικ.ιτοτί.-τωι,· Αιτεί nufroi? <i χαο-οτο/ιοι. 
οτγτράφεώ: άνόρχτται τις τά ί'·ι'·η δυσπρόσιτου ιδεο./ο- 
γιαι;. και μ era συμβο.ΐι σμο~. ί’;ρ' ίν κρύπτονται γνω- 
ααι μιας reap μεγιι.ΐης έ.Ι.Ιηηκής σγο.1ής, r'o παν 
α ναγουσης και το niiri'i ναγνωριζούσης ι.’ις -ρθί.?Α>· ιι το 
το αρχαΐον nr/'μα. υ/.ττάζπ cr ιινσπκισμω βαθυτάτω 
”)’■ χ ρ ι <τ τ ι ar ι κ ή r ά .1 ή θ ε ι α ν εν γ5) 
'■Ιδη r ι κ ί; ι λ έ α .

ΙΙειιπαθεια και .Ινριιτμός, a.Ua πρό πάν-.ων εμπνεν· 
me. αγα.ύνωτος^δημιουργεί μίαν αϊγ.Ιην cr ή piam.lfi-n 
ι'ν ,'<£)■<> ιδανικόν,ΐίπερ πν ινοΐεν τίΰ ,'.ΙΑηηκω ίνόμα- 
τι πασανπνενματιυήν έν τδί κόσιαο' δί-ναιιιν. Κατακρί
νει τας κοινας συνθ'κας καί τέην πεζότητα. όιειροπο- 
Αγν pifav aifepiav ποίησιτ ίν rij Έ.ΰηπκή τκκ.ΐη- 
σίιι,όπως Λιάτοΰ Έ.ΙΑηνοι; .Χρίστον υξε.Ι.Ιήνίση δια- 
"Tnporaa αία την οικουμένην την χριστιανικήν ·/.?>?- 
Hiiar ίγως ταντην φαντάζεται ίν -ή εϊ-γενή μέΐΐιι ί- 
ι ·η.1ο~ evHoi-ainmior ϊ· Ιδιόρρυθμος συγγραφείς. Έ.Ιεν- 
θερος. μετά σθένους διαγραφών νε'ον σύοιημα φωτεινής 
ιρτυτης. πιιρερχόμενος Π(ό των ίξεων καί ιής πι·Π|- 
fieiae.. αίτι νει: παρήγαγον τητ απάΙΚιαν και τον στωι- 
κινμον. κα/ίιεροΐ νε'ον τόπον άντι.Ιήζ*ωι;. φρονων αί·ν 
TOi'c α.Ι.ίοιη .!τι αιΧι'ι,μεντοι: ή ίκκ.Ιησΐα -ρε'-ει ι ά ιοί)·· 
κράτη την ,τιστι >- ακ.Ιόνητον ,τρι; την μεγά.Ιην ά.Ιή- 
Hfiav: τ'ο^ Hfaor ιάανιίιόν, .τροαε.Ικίονσα την .Ιατρείαν 
■’«I Tarro; με'αοιι, >·.ς ,ίκρον /νγετονι:, ήρεμον, επαγω
γό'!’ και ι.νΗονσιιόόοΐ’Ο·

Κνι Αόγιρ είναι [Μ.ΐιον οό ό ονγγρπφικοη κά.Ιαμον. 
ι* ιι.Ι.Ιωη γνΐύστότατοι; εκ την π.ΐη^τοι: τΐον όημοσινημά
των του. ιίυεαται να Ηεωρηϋη μα.Ι,ίαν ι!\ι; γρτοστ'ηρ η 
ιτμι.Ιη φι.Ιοτε \ vo'mi er κα.ί.ΐιτε'χνημα γνμνον ιινεν 
m.iivormpi'ic. Αρ' < ΰ ά.τοτυ.τοΰται εν μΐγα ποιητικόν 
ϋε.Ιγητρον, εν ί'πε'ρο\ον ίίντωη μεγα.ίεΐον.

Αποτε.1ε1'ται ικ σε.ΙιΛων έζήκ.ηντα τειιαιίρων ι’κτιί- 
κτον τνπογρ. φι.Ιεκα.Ιίαι:, μετά τηι εΐκόνω:
"co" Ιιιη.ΙοϊεχνηΗειαηι: συνεπείιι διαγωνισμόν τη·. ·ΙΙι- 
νακοΗήκηηοΙ roe ΙΙαρΜενωνοι; ανιοίΙεν τον όποιου dra- 
τε.Ιει σταυροί: κ,τ.,1. Τιμαται άντι όρ. Ι,όΟ.

ΑΓΓΕΛΑΟΝ'/'ΑΙ

^®7Ριωτηζ·1 Βιόλ.ιοΟήκη. 'Εκδοτικόν κατάστημα

Εύγενίας Ζωγράφου Δημοσιεύματα. Τόμος Α’.
Ήλία Τσιτσέλη. Κεφαληνιακά σύμμικτα. Εις 

τόμουε. τρ,εΐς.

Έκδίδεται κατά μήνα.
Τό μόνον εν Ανατολή περιοδικόν τό Λαχο- 

λούμενον εις τάς Καλάς τέχνας.
Γραφεία ■' Έν ΆΟήναις, <>Λος Πινακωτ&ν 

άριτί. 22α.
Συνδρομή ετηαία προπληρωτέα δρ. 12. 

Εις τό εξωτερικόν φρ. χρ. 12.
.SV·-·····?····»-!»' ·'·'■’

ΕΚΔΟΘΕΙΣ “ΕΠΕΊΉΡΙΣ ΦΙΛΟΤΕΚΝΩΝ,,
Περιέχει μελέτας καλλιτεχνικός καί φιλολογι-

I II ΓχΙ Α Ην Ο 6Ξ5 I-1 Κ. I-1 Σ,, κάς, ώς καί σειράν έννενήκοντα έργων Ελλήνων 
καλλιτεχνών ε!ς έγχρώμονς φωτοτυπίας καί ψω- 

* ι 
'Ελλήνων' καλλιτεχνών. Τό ώραιότερον λεύκωμα 
τής Ελληνικής ζωγραφικής καί γλυπτικής.

Πωλείται εΐς τά γραφεία τής «Πινακοθήκης» 
αντί δρ. 3. Διά τούς συνδρομητάς μας δρ. 2.Χαρ
τόδετου δρ. 4·

ΤΟ “ΚΡΪΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, '.ηίνπ'ξ Ν. τσιγκογραφίας μετά_ Τών, προσωπογραφιών των 

Γυζη· Φοίτοτνπία είς· μέγα σχήμα. 
Δο· 2· Έπι έι:λεκτον χάρτου δρ. 3.

“ΔΎΟ ΠΟΝΟΙ,, δραμα Φρ. Κοππέ, 
κατά μετάί|>ρασχν Άγιδος Θέρου Ιι 
μάται δρ- ι. 'Επί 'Ολλανδικού χάρ
του δρ. 2-

ΤΟ “ΜΑΎΣΩΛΕΙΟΝ,, δράμα Ν. Λά- 
σκιιρμ καί Π. Δημιι»ρακοπονλοιι Τι 
μάται δραχμής.

“ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ,,
Αίμυλίας Κούρτελη. Δρ. 2.

ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ., πίναξ
Φρίξου Άριστέοις. Φοιτοτυπία εις 
μέγα σχήμα-. Δρ. ι.

"Απαντα πωλούνται εις τό 
γραφεία μας.

Διά τούς συνδρομητάς μας έκπτωαις ίίΟ (1/((

Δ. I ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΎΛΟΪ.

• ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ·· Σε./. 20Ε. ' Κκόοσις />' 
Λρ. 3.

‘ΈΝΤΓΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ■·
ματα tixoro^'pujni/tira. Σε.1. 6’4. dp. 2 

“ΧΡΤΣΑΝΘΕΜΑ··· Πεζά ποιήματα, μετά 

πο././ωμ χρωματιστών εικόνων. Σε.1. ίό'4. dp. 3. 

“ΣΑΤΪΡΑΙ.. diiip^para καί Σκέιβεις. dp.2.

diii τουι; συνδρομητάι; τήι: Πι νακοΙ/ήκιμ: 
εΐ<: τό ή μι συ τής' τιμής 

Πωλοϋνται ε{ς· τιΐ γραφεία μας

Τό έτος αρχεται ιϊπ<> 1ης Μαρτίου.
'Έν φνλλον βτίΐλεται εις πάντα αίτοΰυτα 

δωρεάν ■
Ονδεμία αυνδρο/ιη ιογνει &νευ άποδείζεως 

φεροΰοης τίγν υπογραφήν τον Αιευ^νιτον κα) 
την σφραγίδα τοΰ περιοδικού.

Τιμή έκαστου φύλλου δραχ. 1,20.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
Φύλλα τής «Πινακοθήκης» πω.Ιοϋνται. ίν '. 

Άθήναις εις τα βιβ.Ιιοπω.Ιεΐα τής «Εστίας», 
Σα./ιβέρου,'Ε-^τθερουδάκη, Μπίκ. Έν Πειραιεϊ 
εις τΐι βιβ.άοπω./εία. Γ. Ά./ε^ιικη καί ΛΓ. Opya- 
νΐδο». Έν Σύρω. Πα.ρίσσρ, ΙΊνργω εις τά πρα-

Λυρικοί ποιήσεις κτορεΓα τών εφημερίδων. Έν Τήνω εις τά γρα
φεία τής «Προόδου». Έν Σμύρνρ εις τό πρακτο
ρείου έφημερίδι,ιν ίΜαδίιμας Χάνι 10ί Εν Ν. 
' Γόρκηείς τό βιβ.άοπω./εϊον τής« Άτ./αι-τΙδος.» 
Έν ΙίουκουρεστΙω εις τά γραφεία τής «'/ριδος». 

Άνταποκριταί. Έν Ζακύνθω Λ· Ζώης 
διευθυντής « Μουσών», εν Πάτραις Ε. (δωμόπου- 
.1ος κα.Ι.λιτέχνης, εν Πύργω Τρύφων Κανε.1.10- 
που./ος, έ·ι Όδησσώ Α. Μιί.Ιτος ήΠιιο Puscbkin 
10/, εν ΧανΙοις ’Αρτεμίσια Ααν.δριίκη, ίν 
θεσσα./ονικη Άθαν. ΖουζαχΙδης, εν Παρισϊοις 
Π Αι/ΐαρης ιατρός, ίν Κων(πό./ει Κ. Κοντο- 
γιάννης. ίν Καίρω II. Τσιριγώτης, έν Ά.ΐε- 
ί,ανδρεΐα νΐεων. Καρδαμάχης..

Δ. ΚΛΗΡΑΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ

— Όδός Σταδίου 56. — 
Άρκίτοτεχνική όκτέλεδις φωτογραφιών παν

τός μεγέθους. Στάσεις καλλιτεχνικοί.

ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

llpuivjv Πατύχα. — Όδός Λΐόλου Αριθμός 55-
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LORD LEIGTIION. 'll Ανϊρομίχη αΙχμίλ<υτος έν “,ιργίι

ΕΚ ΤΩΝ TOY GOETHE

-6». ΔΗΜΗΤΡΓΟΪ Τό έσπίρινόν προσκύνημα.

"Ενας μεγάλος βασιλιάς 
ΙΙιστός στον έρωτά του, 
ΤΙ] λυγερή η' άγιίπησεν 
Είδε νεκρή μπροστά του.

Ενα ποτήρι ολόχρυσο 
Τοϋχε η φτωχή χαρίσει 
Καί χύνανε σαν έπινε 
Τά μάτια του μιά βρύου

Ήρθε ή ημέρα του η στερνή 
Στον τάφο του νά γύρη, 
“Εδωσε χώρες, θησαυρούς, 
Άλλ’ όχι τό ποτήρι 

Την Αρχοντιά προσκάλεσε, 
ΤΙ] λεβεντιά τά κάλλη 
Στον πύργο τον τετράψηλο 
ΙΙοΰ βλέπει στ ακρογιάλι.

7’,/ς χαρωπής του τής ζωής 
άυό τρεις σταλιές ρουφάει 
Καί τό ποτήρι το χρυσό 
Στη θάλασσα πετάει.

Τό είδε νά πέφτη νά κρυφτή 
Κυλιώντας στά νερά,
Κ’ έσβύστη εκεί τό μάτι του 
Και δεν ξανάπιε πλειά.

ΣΤ. ΜΑΡΤΖΟΚΗΣ

Ε. BIONDI Χατουρνάλια



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Η ΠΡΩΤΗ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ
/’Έ'χ tijt ii-ικδόιου ιστορίας roe 
" Νεοελληνικού θεάτρου»].

προσοχή όλων εκείνων 
των αειμνήστων άνδρών 
οίτινες, πολύ προ τοδ 
τέλους τής δέκατης ό
γδοης έκατοντβετηρίδος, 
ήρξαντο νά σκέπτωνται 
περί τοϋ μεγάλου υπέρ 
τής ’Ανεξαρτησίας του 
έλληνίκοδ έθνους άγώ- 
νος, έστράφη κυρίως καί 

προ παντσ τήν οίκτράν κατάστασιν εις ήν
εύρίσκετο ή κατ' ευφημισμόν τότε καλούμενη έ λ- 
λ η ν ·. κ ή γλώσσα.

Καθ ’ δν χρόνον ό υιός του Τουραχάν Όμάρ 
καταλαβών τάς 'Αθήνας διαταγή του Μωάμεθ Β' 
τοϋ Πορθητοδ, έβία διά τοϋ Μουεζίνη άπό του 
ύψους των στηλών τοϋ ΙΙαρθ-νώνος ότι: «Δέν ύπ- 
άρχει Θεός είμή ό ’Αλλάχ και ό Μωάμεθ ό προ
φήτης αυτού'», όλοι οί όπωςδήποτε εγγράμματοι 
και ισχυροί εκ τών Ελλήνων ειχον φυγαδευθεϊ 
πρός τήν δυτικήν Ευρώπην, πάντες δέ σχεδόν οί 
έναπομείναντες. αμαθείς ώς έπί τό πλβΐστον και
χειρώνακτες, περί ούδενός ποιούμενοι τήν γλώσσαν.
συγχρωτισθέντες μέ τούς έκάστοτε κατακτητάς τής 
ελληνικής γής, ότέ μέν μέ τους Γάλλους καί τόν 
Βιλλαρδουινον, ότέ δέ μέ τούς Βενετούς καί τούς 
Φλωρεντινούς καί τέλος μέ τούς Όσμανλήδας, 
κατέληξαν νά όμιλώσ: γλώσσαν ήτις άφόίως δϋνα 
ται νά ονομασθή: Ίταλογαλλοτουρκοαραβοελληνική’ 

Πρώτη λοιπόν σκέψις τών συλλαβόντων τήν 
ιδέαν τής Ελληνικής Έπαναστάσεως ήτο ν'άπο- 
καθάρουν τό οίκτρόν αυτό μίγμα και ν’άποκατα- 
στήσουν μίαν γλώσσαν εθνικήν, κοινήν εις όλους 
τούς Έλληνας. Άλλ’ ευθύς εξαρχής, ένώ οί φι
λόσοφοι, _ οί λογιώτατοι καί οί Γραμματικοί τοϋ 
I ένους ήσαν σύμφωνοι περί τής ανάγκης μιας καί 
τής αυτής γλώσσης, δέν συνενώνουν περί του τρό
που δΓ ού θά άνεκαίνιζον καί θά διέπλαττον αυτήν. 
Εκαστος ήθελε νά έπιβάλη τό ϊδικόν του σύστημα 

όπερ έΟεώρει καί τό καλλίτερο·/ καί τοιουτοτρόπως 
άνεφάνησαν τρία ταύτοχρόνως κύρια συστήματα, έξ 
ών έπεκράτησε τό τοϋ Κοραή.(’)

Πλήν οι εν Ελλάδι οπαδοί τοϋ συστήματος 
αΰτοϋ, τόσον διέστρεψαν τάς άρχάς τοϋ Κοραήδι’ 
υπερβολών, ώστε ήνάγζασαν τόν Ιάκωβον 1’ΐζον 
Νερουλόν νά συντάξη κατ' αύτών μίαν κωμωδίαν 
«πιγραφομένην τά «Κορακίστικά» σκοπός τής οποίας 
ητο,ώς ό ίδιος γράφει «οΰχι νά προσβάλη τό σύστημα 
του Κοραή, άλλα νά πολεμήσητούς παραλογισμούς 
εκείνων οίτινες τό παραμόρφωσαν.»(2)

(1) Περί τών τριών αύτών συστηυ,ένων βλέπε : 
G.uis de litlerature Grecque moderne par J. Rizos 
Ncroulos σε).. 110 Χ«ί έφιξης. Geneve 1827.

(2) 1’ίζου Νερουλού προαναφερθέν σύγγραμμα ,σ.113

Δυστυχώς διά τόν Ρίζον τόν Νερουλόν, μεθ' ό- 
λην αυτήν τήν ομολογίαν του, τά πράγματα έχου- 
σ·.ν άλλως. Γά «κορακίστικά» έγράφησαν τώ δντι 
διά νά σατυρισθή ό Κοραής,(·) πράγμα τό όποϊΟν 
τό ομολογεί καί ό ίδιος ό συγγραφεύς, άγνωστον πώς 
πεισθείς εις τούτο, έν επιστολή του δημοσιευθείση -) 
δύο έτη μετά τήν έκδοσιν τής κωμωδίας του καί 
έχούσ-η ώς εξής :

Προς τον Άλεξ. Βαοιλείον
Έχ Βουχουριστίον την ιζ’ Φεβρουάριου 1815.

'Επειδή όχι μόνον γνωρίζω τούς αδελφούς σου, 
αλκ είμαι καί φίλος αύτών, επιθυμώ νά συνάψω 
καί μετά σου αλληλογραφίαν. ν1σως παραξενευθεϊς 
εις τούτο, αφού άνέγνωσες τήν παρά τινων θρυλλη- 
θεϊσαν κωμωδίαν (3). 'Αλλά μάθε, ότι ή κωμωδία 
■κείνη δέν έσυγγράφη έπί σκοπώ νά έκδοθή ή νά 
βλάψη τήν ύπόληψιν τού σοφού Κοραή, άλλ ’ έπλά- 
σθη ώς άθυρμα πρός διάχυσιν ιδιαιτέρων τινων φί
λων μου, προβαλόντων εις εποχήν όργιας καί ώς 
δοκίμιο·/ τήν παρώδησιν σεμνού τίνος καί σεβαστού 
καί πράγματος καί ονόματος' έτυπώθη δέ ώς τοι- 
οΰτον χωρίς τήν ειδησίν μου, καί χωρίς νά στοχα- 
σθώσιν ο: έκδόντες, ότι άν διαδοθή καί εις αλλο
γενείς, ή φθαση εις τους μεταγενεστέρους το ποίημα, 
οί άναγινώσκοντες θέλουν είπή : «Καί ό Κοραής 
έδοζίμασε διωγμούς άπό τόν φθόνον, καθώς καί 
όλοι, όσοι τών παλαιομένων προλήψεων τήν τυραν
νίαν κατελυσαν.» Ως θαυμαστής καί ζηλωτής τού 
ανδρός τούτου, άγαπώ καί τιμώ τούς θαυμαστός 
καίζηλωτάς του. Διά τούτο σέ τιμώ μέ τήν αλή
θειαν καί επιθυμώ τήν μετά σ,ϋ αλληλογραφίαν.

Ί&κωβος Ι·£ζου
Ιαϋτα εγραφεν ό συγγραφεύς τών «Κορακιστι

κών» τώ 1815, έκ διαμέτρου άντίθετα πρός τά έν 
σελίδι 113 του κατά τό 1827 έκδοθέντος καί προ- 
αναφερθέντος συγγράμματος του ύπό τού ίδιου γρα
φόμενα. Πότε έλεγε τήν αλήθειαν ό συγγραφεύς 
είναι εύκολο·/ νά έννοηθή (*).

(Ι)ΓΙληντών άλλων?καί ό Α. ΓΙολυζωί'δης πι
στεύει ότι,τόν Κοραήν ήθέλησε νά σατυρίση διά τής 
κωμωδίας του ό ΡΓζο; δ Νερουλός δστις, μόλις ήννόη- 
σεν ότι αΐ αντιπράξεις αύται τών Φαναριωτών. εις 
οϋς εοανη παράξενου ότι κάποιος Κοραής έξωμερίτης 
διατριβών έν Ιίαρισϊοις έτόλμησε διόρθωσΐ/ γλώσσης, 
«δένίσχυσαν νά κλονίσωσ: τήν πρός τόν Κοραήν κοι
νήν τοΰ "Εθνους ύπόληψιν, έψαλε παλινωδίαν πρέφα 
σισθείς ότι, όχι τόν Κοραήν, άλλα τού; οπαδού; του 
ήθέλησε να χλευάση, παρεκτραπέντας εί; ύπερβολά; 
χαί του; ωφέλησε» !» (Α. ΙΙολυζωίδου : Τά νεοελλη
νικά, ήτοι τα κατα τήν Ελλάδα χυριώτερα συμβάντα. 
Τομ. Β. σελ. 234—235 Άθήναι 1875.')

(2) Εν τι» παραρτήματι τοϋ ύπ* άριθμ. 58 φύλλου 
τής έν Βιέννη έκϊιδομένης έφημεοίδος «'Ελληνικό; 
Τηλέγραφος» τοϋ έτου; 1815.

(3) θ Βασιλείου ήτο είς τών ένθερμοτέρων
οπαδών τοϋ Κοραή.

(4) Περί τή; κωμωδία; τοϋ Νερουλού καί τή; με- 
τεπειτα ίίομολογ^σεως αυτού γράφων καί δ φίλο; 
τού Κοραή Κοκκινάκη;, λέγει τά έξης: «Έν παρέργω 
και προ; Οιαχυσιν ιδιαίτερων τινων φίλων του έσύν- 
Οεσεν|δ 1‘ίζος Νερουλό;) καί άλλην τι να Φωοτικήν 
κωμωδίαν (Farce) σκοπόν εχουσαν τήν παρώδησιν σεμ-

"Οπως ποτ’ άν έχη τό πράγμα, ή κωμωδία του 
’Ιακώβου Ριζου «είς τρεις πράξεις διαιραιμένη» 
άγχινουστάτη άπ' άρχής μέχρι τέλους καί τώ 1813 
τό πρώτον έκδοθεισα.( ·) είναι ή πρώτη νεοελλη
νική κωμωδία (* 1 2) γραφ-ΐφα μάλλον δΓ άνάγνωσιν 
παρά διά τήν σκηνήν, ήτις ήτο άγνωστος κατα τήν 
έποχήν εκείνην έν τή άρχαία τοϋ δράματος πα- 
τρ®»·(3) .

νού τινο; και σεβαστού καί πράγματος καί ονοματο;. 
'Αληθινόν είναι ότι οί αχάριστοι του φίλοι ετολμησαν 
χωρίς τήν ειδησίν του να τό τυπώσουν εις Κωνσταν
τινούπολή καί νά φανώσι παρεςηγητα: τών αληθινών 
φρονημάτων του' άλλά τούτο ποτέ δέν έδικαιολόγει 
τόν συγγραφέα διά τό ρηθέν πικρόν άθυρμα, εαν δεν 
έξέδιδεν είς τό Κοινόν έκείνην την προς Αλέξανδρον 
Βασιλείου έπιστολήν του, ήτις οχι μόνον τόν έλευθε- 
ρώνει άπό τόν κίνδυνον τοϋ νά ύποπεση εις την κατα- 
κοισίν τών άλλοτρίων καί τών ομογενών, αλλα καί τον 
άποκαθιστά μάλιστα άξιέπαινον αιωνίως διά τήν ειλι
κρινή του έξομολόγησιν.» ϊ Προλεγόαενα εί; μετάφραση/ 
Ταρτούφου ύπό Κοκκινάκη σελ. 28—29.)

(1) «ΚΟΡΑΚΙΣΤΙΚΑ» ή διόρθωσε; τή; Ρων,αίικης 
Γλώσσα;, κωμωδία εί; τρεις πράξεις διαιραιμένη ύπό 
τοϋ Λογίου καί εύγενούς κ. ’Ιακώβου Ριζου. μεγά
λου Ποστελνίκου, έν τώ ε'ις τό Μαχμουτπασάχανι 
έλληνικώ τυπογραφείω, 1813.» Ή αύτη κωμωδία τό 
«δεύτερον μετατυπωθεισα χάριν τών Φιλόκαλων» έςε- 
οόθη τώ 1835, έσχάτως δε έν τή «'Ελληνική βιβλιο
θήκη» έν Άθήναι; τώ 1889.

(ϊ'1 La |)i-eniii5re coniedie des Grees inoderncs a 
etc line coniedie lilter.iiie : Les corakislii|iies . Notice 
sur la coniedie intitulee ΚΟΡΑΚΙΣΤΙΚΑ de It. Ni rall
ies per le marquis de Queux de Saint- Hilaire, σελ. 5 
Paris 1870.

(3) Ίδε «Πανδώραν» Τόμ. Ε’ . σελ. 519.
(4) “Ιδε πςοαναφερθεϊσαν μελέτην Saint—Hilaire 

σελ. 17.

Έν τούτο ς, ο μαρκησιος Σαιντ— Ι/.αιρ, καιτοι 
ούδεμία άλλη πληροφορία υπάρχει περί τής παρα- 
στάσεως τής κωμωδίας τοϋ Ριζου, έν τή έν υποση
μειώσει προαναφερθ-ίση μελέτη αΰτοϋ, αναφέρει επι 
τού' προκειμένου τά έξής: «Les mots ίδικός, έμπορώ 
ό οποίος, qui prdtaient i rire par ieur etrangeU 
iors de la p r e m i έ r e representation de 
celte comidie ...(Ί)» έξ ών φαίνεται πιστεύω·/ ότι 
τά «Κορακίστικά» όχι μόνον παρεστάθησαν από 
σκηνής, άλλά καί ότι έκίνουν τούς γέλωτας τών 
άκροατώ». Το πράγμα όμως είναι καθολοκληρίαν 
άπίθανον καθόσο'·, έκτος τής παντελούς ελλείψεως 
σχετικής τίνος πρός τήν παράστασιν πληροφορίας, 
είτε έγγράφου είτε προφορικής, και ή ύφή αυτή 
τής περί ής πρόκειται κωμωδία: μάς παρέχει το εν
δόσιμου νά έχωμεν έναντίαν γνώμην διότι, ή κωμω
δία είναι οΰτω πως γεγραμμένη ώστε έκ τής απο 
σκηνής διδασκαλίας αύτής έλάχιστα θα ήννόουν οι 
άκροαταί άνευ τών πο/,υπληθών υποσημειώσεων 
του συγγραφέως δΓ ών ερμηνεύονται αί σατυριζό- 
μεναι λέξεις τών Ί’ευδαττικιστών μή καθιστάμε
νων δέ αντιληπτών τών λέξεων αυτών, ή κωμω
δία είναι ολως άνιαρά καθόσον τό κωμικόν αύτής 
έγκειται άκριβώς είς τάς λέξεις αύτας, ή σάτυρα 
τών όποιων ύπήρξεν ό σπουδαιότερος, ή μάλλον ό 
κύριος σκοπός τής κωμφδίας.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, πόθεν ώρμήθη 
ό φιλέλλην μαρκήσιος νά παραδεχθή ότι τά «Κο-

ρακίστικα» έδόθησαν άπό σκηνής : Φαίνεται ότι ο 
Σαιντ —Ίλαίρ, γράφων περί τών «Κορακιστικών» 
ειχεν ύπ’ οψ-ι του τήν πρώτην τής κωμφδίας έκ- 
δοσιν έν ή υπάρχει ή έξής σημιίωσις: «Είς τήν 
παρούσαν κωμωδίαν άκολουθεΐται μεταξύ τών προ
σώπων ~ 
στημα του Κορακισμ',ΰ, δηλαδή ή συνθήκη καί αί 
λέξεις του. Όκωμωδός δέ μερικαϊς φορα'ς 
πλάττε: καί άλλαις( ·)....κτλ.» Τήν λέξιν αύτήν 
«ζωμωδόςν, ήτις έκ παραδρομής βεβαίως έτέθη 
άντί τής κωμωδοποιός, θά έξέλαβεν ό 
Σαίντ—Ίλαίρ έν τή κυρία αύτής σημασία τοϋ 
«ηθοποιός» καί εντεύθεν έπίστευσεν ότι ή 
κωμωδία του Ριζου άνεβιβάσθη έπί σκηνής.(2)

Άλλ ’ ίσως καί έξ εσφαλμένων πληροφοριών ό 
Σαίντ—Ίλαίρ νά πεοιέπεσεν είς τήν ανακρίβειαν 
αύτήν, διότι είναι γνωστόν ότι ό φιλέλλην Μαρκή
σιος πάν ό,τι έγραψε περί Ελληνικού θεάτρου, 
τό έγραψε κατά πληροφορίας τρίτων, αναρμοδίων 
ώς έπί τό πλεϊστον(3). Φαίνεται λοιπόν ότι κά
ποιος Κωνσταντινουπολίτης, μαθών ποτέ ότι τα 
Κορακίστικά καθιος καί αί δύο τραγωδιαι τοϋ Νε- 

ίπαίχθησαν ποτέ έν Κω/σταντίνουπόλει, 
έξ-τάση τίποτε περισσότερον έπί τοϋ προ- 
τό έγραψεν εις τόν Σαίντ—Ίλλαίρ οστις 
πίστει, άνέγραψεν έν τή μελέτη του άνε- 

έχει ώς έξής: 
Βοσπόρου καί

τοϋ Σωτηρίου καί τοϋ Αύγούστου τό σύ-

ρουλοϋ = 
χωρίς νά 
κειμένου, 
καλή τή 
ςετάστως 
Είς μίαν 
έν τή οικία 
χάρωφ. νεανία 
κατά Κυριακήν παίζοντ-ς 
στιζών καί τ< , .
οί Τούρκοι, πληροφορηθέντες έκ 
έν τ
περ' 
ίδιο

Ίλλαίρ όσ
,ι, άνέγραψεν έν τή μελ 

:ό πράγμα όπερ έπακριβώς 
ών Πριγκηποννήσων του

■οΰ τότε προξένου τής Ρωσσίας Ζα- 
ινες κατα τό 1815 διεσκέδαζον 

σκηνάς έκ τών Κορακι- 
ών δύο τραγωδιών τοϋ Νερουλού. Αλ.λ 

..........ί πληροφορηθέντες έκ κατασκοπιών ότι 
ή ρηθείσ-η οικ'α του Ζαχάρωφ κατεσκευάζοντο 
ικεφαλαϊαι καί όπλα, άντιληφθέντες δε και οί 
ι ότι καί συναθροίσει

χωρίς νά έξενάσωσ·. καί μάθωσιν ότι χ·. μεν 
κεφαλαία: ήσαν έκ ναστοχάρτου, τα δε όπλα ί 
λου, ήμπόδισαν πάσαν περ 
ούτως έπαυσαν νά παριστάνωνται έν 
έκείνω κύκλφ αί όλίγσι σζηναί έκ τών 
Νερουλού. Αί συναθροίσεις αύται, : 
νειακαί, έδωσαν άφορμήν καί είς άλλους ξ 
γράψωσιν ότι τά έργα το3 ""
έν Κωνσταντινουπόλε: προ 
άνακριβές(4).

ς έγίνοντο κατά Κυριακήν

όπλα έκ ξύ- 
εραιτέρω συνάθροισιν και 

τώ στενώ 
έργων τοϋ 

Αί συναθροίσεις αύται, α: ολως οίζογε- 
“ένους νά 

Νερουλού έπαίχθησαν 
τοϋ 1815, όπερ είναι

(1) Ίδε πρώτην έκδοσιν 
έν σελίδι 6

(2) Παρομοία;

«Κορακιστικών» (1813)

ιαρεξηγήσει; θέλων, μαίνεται, ναπο- 
φύγη ό έκδοτη; τή; κωμωδία;, ή μαλκον ό συγγρα- 
ίεΰς αυτή;, άντεκατέστησεν έν τή δευτέρμ εκδόσει 
τήν λέξιν κωμωδός διά τή; κωμωδοποιός. (Ίδε δευ- 
τέραν έκδοσιν (1835) έν σελίδι γ’ )

'(S) Εί; τό άρχεΓον τή; 'Ιστορική; καί έθνολογική; 
εταιρίας καί ύπ' αΰξοντα άριθμόν 8874 ύπαρχει έπι- 
στολή τι; του Ραπτάρχη, δΓ ή; ούτο; οίδει πολλά; 
πληροφορία; άνακριβεΰ' εις τόν Μαρκήσιον περί τοϋ 
έλλήνικοϋ θεάτρου, τό οποίον ήγνόει καθ’ όλοκληρίαν 
δ έπιστέλλων I , ,

(4) Ό Giasset (Souvenirs de Gi-ece 1838) αναφέρει 
ότι ή υ.έν «Άσπασία»τοΰ Νερουλού εδιδάχθη τφ 1811 
ή δέ «Πολυξένη» τώ 1813 1 Πόσον ενήμερος τών πραγ
μάτων είναι ό κύοιο; Gras-et, φαίνεται καί έκ τού
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Ή σημαία τής Έκαναστίσιω;

Οίίτως κατ' ακρίβειαν έχόντων των πραγμάτων 
βέβαιον ούχ ήτταν είναι δτι τά «Κορακίστικά» έση- 
μείωσαν εποχήν καθ’ ον χρόνον έξεδόθησαν.

Πάντες οί τότε λόγιοι,(*)  έκτος εννοείται, των 
διά τής κωμωδίας σατυριζομένων, λίαν εύφήμως 
περί αύτής ώμίλησαν,ποιηταί δέ δόκιμο: ώς δ Άλέ- 

έξής: Όμιλών, έν τώ αΰτφ βιβλίω του, περί τοΰ 
« Έξηνταβελώνου» τής γνωστής κωμωδίας τοΰ συμ
πατριώτου του Μολιέρου, δεν ασκείται μεταφράζων 
αυτόν εις «soixanle aiguilles» άλλα τον θεωρεί καί ερ- 
γον τοΰ Οικονόμου προσθέτων απλώς ότι πρόκειται 
περί φιλαργύρου τινός I

*) Σννίχεια

(1) Μεταξύ άλλων ό Κ.Οικονόμου ό έξ Οικονόμων 
έν τοΐς ύπ’ αύτοϋ συνταχθεϊσι «Γραμματικοί;» (Βι
βλίο» Β'.σελ. 443) γράφει: «Εις την λαλουμένη» 
μας γλώσσαν εχοαεν κωμωδίαν άγχινουστάτην καί 
άστειοτάτην τον Κούρκου (δ Οικονόμου συγχέει τά 
Κορακίστικα μέ τό ήρωϊκοκωμικόν ποίημα «Κούρκας 
αρπαγή»:) τοΰ άρχοντος Ποστελνίκου κυρίου ’Ιακώ
βου Ρίζου, τοΰ όποιου καί την τραγωδίαν άνεφέρομεν. 
Ό νέος ούτος Άγάθων ευδοκιμεί καί εις τό τραγικόν 
επίσης καί εις το κωμικόν. 'Η εϋγενής του φαντασία, 
συνημμένη μέ τήν πολυμάθειαν, θέλει έρεθίσειν πολ
λούς ευφυείς νέους μας εις τήν ποίησιν.» 

ςανδρος Μαυροκορδάτος( ·) καί Ήλίας Τανταλί- 
δης2) συνέθεσαν επιγράμματα εις τον συγγραφέα της 
ϊστις, ολίγον προ των «Κορακιστικών», ειχεν έκ- 
δώσει και τήν τραγφδίαν του «ή Ασπασία». 'Αλλά 
κα· μέχρι τής σήμερον, οσάκις γίνει λόγος, είτε 
παρ’ ήμετέρου, είτε παρά ξένου συγγραφέως, περ
νεοελληνικού θεάτρου, τό έργον τοΰ ’Ιακώβου Ρίζου 
ανελλιπώς μνημονεύεται ώς τό άριστον τής επο
χής του ιστορικόν κειμήλιο».

ΊΙρως τής κωμωδίας είναι γέρων τις Σωτήριος 
«ονομαζόμενος προτού χυδαϊκά Σωτήρις» προς δν 
έρχονται έξ όλων τών επαρχιών τής ελευθέρας και 
δούλης Ελλάδος διάφοροι χωρικοί ίνα τούς διδάξη 
τήν νέαν κορακιστικήν γλώσσαν ής οπαδός είναι 
αυτός καί ό φίλος του Αύγουστος, «ό ονομαζόμε
νος χυδαίκά Αύγουστής.» Ο Σωτήριος αυτός, 
θελήσας κάποτε νά προφέρη τήν κορακιστικήν λέ- 
ξιν: «έλαδιοξιδεοαλατολαχανοκαρύκευμα» καί κιν- 
δυνεύσας ν’ άποπνιγή, σώζεται ϋπό του έραστοΰ 
τής θυγατρός του 'Ελενίσκης «τής χυδαικά όνομα- 
ζομένης Έλέγκως» παρά του οποίου τέλος μετα
πείθεται νά παραιτηθή τής νέας γλώσσης πρός με- 
γάλην δυσαρέσκειαν τού φίλου του Αύγουστου, δστις 
σπεύδει «νά άναγγείλη εις τό κριτήριο» τόν βλά
σφημο», τόνάρνητήν, τον εξωμότην, τον λιποτά
κτην, τόν ρίψασπιν διά νά παιδευθή καί άνασκο- 
λοπισθή διά παράδειγμα.»

Οίίτω περίπου έχουσα ή κωμωδία του Ρίζου, 
οΰτε διά τήν σκηνικήν αύτής οικονομίαν, οϋτε διά 
τάς κωμικάς περιπέτειας της διακρίνεται. Όλη ή 
αξία αύτής έγκειται έν τώ διαλόγω.

Ν. I. ΛΑΣΚΛΡΗΣ

(!) ’Επίγραμμα εις Ιάκωβον Ι’ίζον:
Εις ί'.Ιας per ειτόβαΛε κοινώς τας τραγωΑ’ας, 
/’ασίζ <3, τραγικότατος τωκ ποιητών /’αΛίίας, 
’Λ-ί-ί’ »/ια_ποΒ χα'ι Κωμιχα ναγράι’·' επεγειρίσΒη, 
ΚαΜου δεν οπετυγε, «Γ ape’aw' απε.Ιπίσθη. 
Σύ Κρ ως οχατορΛοσες τα δίο να συνάιί-ης, 
Λαι τραγιχα τε εν ταντω χα'ι χωριχα να γράψης.

*Αλ. Μ«υρο«ορβ<τος
(2) Έτερον :

’Ο Κτχνος ό Βυζάντιος, pi αρμονίαν ψάΛΛιι 
Δία φωναΐς Αάιροραις, με ί!.1α των τα χά.1.1η. 
Bal τ^ΐφδεΐ χαι χωμωδεΐ, χ' εις ί'·Λα επιδίδει, 
ΣτοΜζων φι-Ιοσοφιχως τα δύο ταντα είδη. 
Ώ! αρμονία θε.Ιχτιχή! ω! π~ρ τής φαντασίας! 
Ώ! τι φωνή ευγενική I Τί ί^'-ος αγχίνοιας !

Ή. Τανταλίόης

’Εννοείται, ότι οί δύο άνωτέρω πΟιητα! ήθέλησαν 
να κολακεύσουν μάλλον τόν Μέγαν Ποστέλνικον παρά 
τόν συγγραφέα !

Η ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΙΓΛΗ')

Και ή γυνή, ήν ή Ίπποούνη (chevalerie, 
ανύψωσε» έκ τής ταπεινής θέσεως, εις ήν είχε 
καταδικάσει αύτήνή ώρυομένων καλογήρων φα
νατική μικρόνοια, ές ύπερβάλλοντος προς τον 
Διάβολον φόβου, δεν καθυστέρησε τού άνδρος 
έν τή εΰγενεΐ τών γραμμάτων άμϊλλη. Κοί περί 
τών διάσημων εκείνων’ γυναικών, αίτινες διά 
τής παιδεία: αύτών έκλεισαν την μεν Ιταλίαν 
κατά τήν ΙΓ , ΙΔ’, ΙΕ' καί III’ εκατονταε
τηρίδα, οιαι ή Άβέλλα, ή Νοβέλλα, ή Σκάλα, 
ή Φιδέλη, ή Βάσση, ή Άγνέζη. ή Ταμβρόνη, 
τήν δέ Γαλλίαν κατά τήν ΙΕ’ 17/ και III', ή 
έπιφανής έκ Τολώσσης δέσποινα Κλημεντία 
Ίσαύρα, ή ίδρύσασα τά Άνϋεοτήρια, JeUX 
Floreaux, Τί μαρκησία Δέ Σεβιγνέ, ή κυρία 
Δασιέ καί πρός άλλαις πολλαϊς ούκ όλίγαι ποιή- 
τριαι, κατά διαφόρους έποχάς διαπρέψασαι, περί 
πασών τούτων διελάβομεν έκτενώς άλλαχού.

Άλλ’ οπερ ύπέρ π?.ν άλλο διαφέρει τήν λό
γιαν άναγνώστριαν, τήν πατρώα» γλώσσαν, 
γεραίρουσαν τούτο ότι τέσσαρες τών οιαση- 
μων έκείνων γυναικών ήσαν καί ελληνομαθείς. 
Προηγείται ή έπί Λαυρέντιου του Μεγαλοπρε
πούς άκμάσασα ’Αλεξάνδρα Σκάλα, σοφού πα- 
τρός περίδοξος κόρη καί τού Έλληνας Μιχαήλ 
Μαρούλου σύμβιος, ήτις τοσούτον ήτο τής ελ
ληνικής έγκρατής, τήν γλώσσαν ταύτην ύπο 
τού Ίωάννου Λασκάοεως καί τού Δημητρίου 

Χχ'/./Λ/Λ'ιί-Αν, διδαχθεϊσα, ώςτε και ελληνικά 
ποιήαατα συνέγραψε καί τό πρόςωπον τής 
’//λέκτρας,έν τή όμωνύμω τού Σοφοκλέους τρα
γωδία ύπεδύθη. Όνομαστή έγένετο κατά τήν 
ΙΗ' εκατονταετηρίδα καί ή Μαρία-Γαετάνα 
Άννέζη, ήτις έννεαέτις ούσα έγίνωσκεν ήοη την 
λατινικήν, μετ’ ού πολύ δ’ έμάνθανε τά ελλη
νικά, τήν εβραϊκήν και τάς τών Γερμ,ανών και 
Ισπανών γλώσσας. Κολακευτικόν δέ ώςαύτως 
διά τήν εύπαίοευτον άναγνώστριαν,την κηοομέ- 
μένην τής δόξης τού ίδιου αύτής φύλου, ότι 
κατά τήν αύτήν έκείνην έκατοντετηρίδα ή μεν 
κυρία Δασιέ μετέφρασε καί έσχολίευε γαλλιστί, 
έν*  ΙΙαρισίοις, τόν Όμηρον, τήν Ίλιάδα καί 
τήν Όδνοαειαν, άλλη οε γυνή, διδάσκουσα άπό 
τού 1794—1798 τά έλληνικά γράμματα έν 
τω πανεπιστημίω τής Βονωνιας, ητις υπηρςεν 
αί Άθήναι τής Ιταλίας, έοίδαξεν αυτά τώ 
ήαετέρω δημοτικό ποιητή Ιωάννη τώ Ζ,αμ- 
πελίω. ή περικλεής ΚλοτΙλδη Ταμβρόνη.

Καί ταύτα ώς έν προλόγω.

II

Καί νύν άναγράψωμεν διά βραχέων τά κλεινά 
όνόυ.ατα τών δεσποινών εκείνων, αιτινες μη 
άρκούμεναι εις τάς άριστοκρατικάς αύτών περ- 
γαμηνάς περιέβαλον αύτάς οιά τής τών γραμ
μάτων αίγλης. Βαρωνίς ήτο ή κόρη τού ύπουρ- 
γού Νεκέο, ή περιώνυμος τής Κοββίνης συγ- 
γραφεύς,κυρία Δέ Στάελ. Μαρκησία ή Μαοιάννα 
Φλωρέντζη-Ούάδικτων, ή διά τού έγκριτου αύ
τής : ΙΙερί ιΜαναοίας τής άνϋρωπίνης ψυχής
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συγγράμματος (<) κτησζμένη φήμην. Ιΐριγκί- 
πισσζ ή Βελγκιοζόζω, ή καί είς Έλλζεα ζζτ- 
ελθοϋσα καί ιστορικέ; δ οίκο; έξ ού ώρμζτο, 
καί ομω; οέν άπηςίωσε τών γραμμάτων τήν 
εόςαν πολλά, καί στκρί ’Ανατολής έτι, γαλ
λιστί συγγράύασα. Πριγκϊπισσα ώςαύτως καί 
ή Μασκάλκη, ήτι; όμως οι’ άλλου ονόματος 
εγένετο πανταχοϋ εύφήμως γνωστή- είναι οέ 
τούτο το ,Ιόρα Ίστριάς, οπερ έφερε γράφ:υσζ. 
Άρκοϋσα βεβαίως τιμή ~τ, κυρία Γκυίζώ ότι 
ήτο τοιούτου ζ-.ορο; σύμβιος καί έτίμησε και 
αΰτη το ιοιον αύτή; όνομα οιά πολλών πονη
μάτων, ών ίυο ή Γαλλική Άκαοήμεια έστεψε(^). 
Και ή κυρία Δέ Ούίττ ήούνατο ν’ άρκεσθή 
εί; οπερ είχε πατρόθεν όνομα, θυγάτηρ ούσζ 
τού Γκυίζώ, άλ.λά καί αυτή «ζήτησε νά προς- 
Οέση οιά τού καλάμου είς τό επιφανές τού πα- 
τρος καί τού συζύγου, πολλά ήΟολογικά πρός 
μόρφωσιν τών νεανί'ων οημοσιεϋσασα. Δέν έλέ- 
χθη καί όικαίως:

Les homines font les lois,
Les femmes font les inwui-s;

III

Όποιον ώραΐον βιβλίον θά ήούνατο τις νά 
συγγραψη ύπό τήν απλήν ταύτην επιγραφήν: 
Αί λόγιαι βαοιλισσαι ! Όπό·;ον ί·, χρόνοι: χαλε
ποί; οιά το πνεύμα, ώ; οί παοόντες, θ' άπε- 
βαινε τούτο παρήγορον τώ άτυχεϊ τά; διά
νοιας εργάτη, ενθυμίζω·/ αύτώ οτι καί αί μάλ
λον οιά των μεγαλουργών αύτών έργων φημι- 
σθεΐσαι βασίλισσαι έπεόίωξαν τάτών γραμμάτων 
στέμματα. Αί λόγιαι βααίλιοοαι ! πασαι σχεδόν 
αί εύρωπαϊκαι χώρα*. καί αύτή έτιή Άσία, θ’ 
άντιπροςωπεύοντο έν τή διεθνή καί πνευματική 
σκύτη τών γραμμάτων πινακοθήκη.

Ή αρχαία Ρώμη οιά τής Συρία; ’Ιουλίας Δό
μνας, τή; φιλοοόγου, ώς έκάλει αύτήν ό Φιλό- 
στρατο;, ον προςέταξε νά μεταγράύη τάς περί 
Ιυανεω; Απολλώνιου τού Δαμιδο; οιατοιβά; 
«καί τάς επαγγελία; αύτών έπιμελειθήνζι. . . 
καί γάρ τού; ρητορικούς πάντα; λόγου; έπήνει 
καί ήσπάζετο (3)». Ή ΙΙάλμυρα, ή; τά έρεί- 
πεια τοιούτον ενέπνεον τώ Ούολνέΰ ίεοόν σε
βασμόν, ώςτε άπεκζλύπτετο ενώπιον αύτών—, 
την περιώνυμον μαθήτριαν τού Λογγίνου, τήν 
Ελληνίδα την παιδείαν, Συρίαν δέ ίσως τήν 

εθνότητα. Ζηνοβίαν, ήν ό άγριο; Λύρηλιζνό;, 
ούδέν σεβασθεί;, ούτε τήν ανδρείαν, ούτε τάς 
γνώσεις, ούτε τήν έξαισϊαν αύτής καλλονήν, 
έσυρεν όπισθεν ζύτού δεδεμένην χρυσαΐ; άλύσε- 
σιν, ά; δύο ΙΙερσαι ύπεβάσταζον,κατά τήν μυ-

(11 Della immortality dell' anima 
umana, per la marchesa Marianna Flurenzi — Wad
dington. Firenz·, 1869.

(2) Ό Ecolier xa’t αί Lettr. s de Famille.
(3) Φιλοστράτου: Τα είς Tvar. Άπο.Ι.Ιων. III. 

θωοη τήν μεγαλοπρέπειαν θριαμβευτικήν ζύτού 
ειιοοον είς Ι’ώμην. Κζί όμως ή Ζηνοβία,κζίπεο 
είς τοσούτον δόξη; περιελθούσα διά τών νικη
φόρων αυτή; πολέμων ών αύτοπροςώπω: μετ
είχε τά; στρατιά: ζ.ΰτή; διοικούσα, δέν άπη- 
ξίωσε, — τό ξίφος εί; κάλαμον μετατρεπουσα 
—, κζί τών γραμμάτων τήν α’ιγλην, άναβι- 
βάσασα ταύτα έπί τού θρόνου διά συγγραφής: Έ- 
πιτομήτής ίατορίας τής ’Αλεξάνδρειάς, άπολε- 
σθ’ίσης δυςτυχώ-, Τό δέ Βυζάντιον, οπεο διε- 
οεςατο την Ρώμην κζί τοσούτο συνετέλεσε διά 
τών έκείθεν φευγόντων "Ελλήνων εί; τήν έν ’Ι
ταλία 'Αναγέννησιν, μετ’ έξοχου επιτυχία; θά 
παρίστατο οιά τών ούο Εύοοκιών κζί Άννη; 
τής Κομνηνής.

Μετζβώμεν εί; τήν "Εσπερίαν, ένθα πλεο- 
νάζουσιν αί τά γράμματα καλλιεργούσα·, βα
σίλισσα·.. 11 Λύστρία έιθυμίζει τήν έπί δυ;τυ- 
χήμζσι περιώνυμον Μαργαρίταν ( 1480—1530), 
θυγατέρα τού αύτοκράτορος Μζξιμιλιανού τού 
Α' , ήτις διάφορα κατέλιπ- πεζά καί έμμετοζ 
ποιήματα κζί περί ή; έγράφη: «Elie fill polit
ies I’eys Has ce que Francois le'" fit pour la 
France ; jamais princesse ne fit plus de 
bien aux lettres et ne recompensa mieux ni 
plus noblemen t ceuxqui les cultivaient (’)». 
Διάσημος δ έν Γαλλία εγένετο ή Μαργαρίτα 
τής Άγκουλέμη; (1402 — 1539), ή Μαργα 
ρίτα τών Μαργαριτών, r, πεφημισμένη αδελφή 
Φραγκίσκου τού Α’ , ήτι; συνέγραψε ποιήματα, 
ών τινζ ασκητικά, έν πεζώ λόγω δέ, κατ’ 
ζπομίμησιν του Δεκαημέρου τού Βοκκακίου, τό 
'Επταήμερον ήτοι: Διηγήματα τής βαοιλίααης 
τής Νανάρρας, πόνημα πλήρες ευφυΐας κζί φαν
τασία; οθεν ούκ ολίγα ήντλησεν ό Λαφοντεϊνο:. 
’Αλλά κζί ή τού Ί’ραγκίσκου θυγάτηρ, Μαρ

γαρίτα τή; Γαλλία; καί δούκισσα τή; Σαυου- 
δίζ; ήγάπησε τά γράμματα, ώ; ό πατήρ αύ
τής, έκ νεαρά; ηλικία; διδζχθεϊσζ τήν τε ελ
ληνικήν και λατινικήν κζί έγκρατεστάτη τών 
γλωσσών τούτων γενομένη. IΙροςεκάλεσεν έν ~<·> 
τοϋ Γουρίνου πανεπιστήμιο τούς μάλλον διά
σημου; τών χρόνων εκείνων νομολόγου; καί ύπ- 
ήρςεν ή προστάτι; τών ποιητών καί τών λο 
γιων, δι ’ ο καί ζώσα καί θανούσζ (1574) ευ
γνωμονώ; ύπ ’ αύτών έξυμνήθη. Τί δέ είπεΐν 
περί τή; έπί ευφυΐα,παιδεία καί έκτάκτω καλ
λονή πολυθουλήτου εκείνης Μζο·.·ζοίτα: τή; 
I α)Λίζς, βασιλίσσης τη; Νζυάορχς, Ουγατρος 
ΕρρΙζίυ τού Β’ κζί Αικατερίνη; τών από 

Μ’δίκων, καί πρώτη; συζύγου "Ερρίκου τού 
Δ" ; Ίίτο έτι νεαρά κόρη οτε ό τή; Κρακο
βία; έπίσκοπο; ήλθεν εί; IIζρίσιου;,ί,'να άγγείλη 
τω σουκί Ύής’Ανδεγαυίζ; τήν εκλογήν αυτού εί;

(1) Michaud: Biographic Univer
se 11 e, τομ. 27, σιλ. M a rg a r i I e d c Fr an c e. 

τόν θρόνον τής Πολωνία; καί προςεφώνησε λατι
νιστί τήν Μαργαρίταν,ήτι; παρζχρήμα άπεζρί- 
νετο έν τή αυτή γλώσση τώ ιεράρχη εις έκασ
τον άρθρον τή; προςλαλιζ; ζύτού, μετά θαυμά
σιας συνέσεω; άπζντώσα. Έτελεύτησεν ή Μαρ
γαρίτα τώ 1615 κατζλιπούσα τερπνά τινζ ποιή
ματα καί ’Απομνημονεύματα,χώ·ι χρόνων ε
κείνων ίστοεούντζ δι'ο καί πολύ έχουσι το οια- 
φέοον. Είναι δέ αυτή ή καί παρ’ ημϊν οια τή; 
δοκίμου μεταφράσεω; τού μακαρίτου Α. Σκαλί
σου δημώδη; γενομένη Heine Margot ~0·ι αεί
ποτε ζώντο; κζί τέρποντο; Α. Δυμζ, σεβζ- 
στού καί αγαπητού μοι φίλου, εί: ού τήν έφη- 
μερίδα έν Ιΐζρισίοι: «I,e Mousquetaire» έσχον 
έπί δύο έτη, 185ί καί 1855, τήν τιμήν καί 
τό ευτύχημα νά γράφω.

("Ιι.τΐΊαι οιινεχεια)
Ε Κ ΑΣΩΠΙΟΣ

■^•0·

* ΗΠγΙΡΟΤιΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ*

01 ΖΗΛΙΑΡΕΣ ΑΔΕΡΦΕΣ

'Ακούοντας αυτά τά λόγια καί βάνοντας το μαν
τήλι στο / κόρφο του τράδησε και παη παη κατα ή
λιου, κι’ολο κατά ήλιου. Βρίσκε·, τό κλεισμένο πα
λάτι μέτή σ·.3·:ρέν·.α τή Ούρα, τή σφουγγίζει μέ τό 
μαντήλι τής Λάμιας, άνοιγες ή Ούρα, βρίσκε: μέσα 
στήν αύλή τό λιοντάρι καί τ’ αρνί, ρίχνει ένα κε
φάλι σφαχτού στο λιοντάρι κι 'ένα δεμάτι χορτάρι στο 
αρνί, μπαίνει μέσα στο περιβόλι καί κόδει τό λου
λούδι, πού τοϋ είχε ζητήσει ή αδερφή του καί σ' 
ένα νέμα τοΰ ματιού βρέθηκε στή Ούρα τού σπητιοϋ 
πού βρίσκονταν ή άδ-ρφή του. Χτυπάει τ ανοί
γει καί μπαίνει μέσα. Βλέποντας τό λουλούδι ή 
άδερφή του παραλόγησε άπό τή χαρά της,καί-δεν- 
κοιμήθηκε τήν πρώτη νύχτα. Μιά μέρα πέρασε δεν 
πέρασε καί νά σου πάλε ή γριά μπροστά της, άπο- 
στελμένη άπό τές δυο αδερφές καί τή ρωτάει πάλε:

— Σουφερε, τσιούπρα μου, τό λουλούδι από τό 
περιβόλι τής "Ωραίας του Κόσμου :

— Μού τώφερε, βαδούλω μου.
— Μονάχα αυτό σοίφερε ;
— Τί άλλο, νά μώφερνε ;
— Τί άλλο, νά σώφερνε I
— Τί λές αυτού, τσιούπρα μου !
Άμ ! "Ο προκομένος πάη πού πάη έκεϊ, δέν σό>- 

φερνε καί τό μαντήλι τής "Ωραίας τού Κόσμου ; “Αν 
σώφερνε τό μαντήλι, τσιούπρα μου.... αυτό θά ει- 
ταν, ποΰ θά ειταν πραμμα !

Λέγοντας αυτά τά λόγια ή γριά, έφυγε. Το 
βράδυ πού ήρθε ό αδερφός της τήν ηύοε τήν τσιού
πρα πάλε πνιγμένη στά δάκρυα.

— Τί έχεις πάλε, (τή ρωτάει), άδερφούλα μου ;
— Τί έχω; (τοΰ άπολογιέται αύτή). Πήγες τό

σον τόπο για τό λουλούδι, τής Ωραίας τού Κόσμου 
καί δέν θέλησες νά μου φέρης καί τό μαντήλι της,

’) ΣυνΙ^ια και τέλος. 

πού είναι, πολύ καλύτερο πραμμα άπό τό λουλούδι, 
που μαραίνεται. ’Άν δέ μοΰ φέρης τό μαντήλι τής 
"Ωραίας τού κόσμου, άδερφέ μου, θά πιστέψω, πώς 
δέ μ’ άγαπας...!

Κι’άρχισε νά κλαίη. σά μικρό παιδί.
Τί νά κάνη ό καημένος ! Άναιδαίνει τ’άλογο 

καί πάη γιά νά πάρη τό μανιήλι τής'Ωραίας τοϋ Κό
σμου. Πήρε τόν ίδιο δρόμο, ηύρε τές "ίδιες τές λά
μιες κι' άπό τή μιά τή μεριά ώς τήν άλλη έφτασε 
στο παλάτι τής Ωραίας τοϋ κόσμου, σφούγγισε τή 
σιδερένια τή Ούρα μέ τό ίδιο τό μαντήλι τής Λά
μιας άνοιξε ή Ούρα, μπήκε μέσα, έδωκε πάλε στο 
λιοντάρι τό κεφάλι τού σφαχτού καί στο αρνί τό δε
μάτι τού χόρτου, ανέβηκε πάλη στο παλάτι, βρί
σκει τήν "Ωραία του Κόσμου πού κοιμώνταν απανω 
σέ χρυσό κρεβάτι, έχοντας τό μαντήλι στά στήθια 
της ψηλά, τό αρπάζει καί γυρίζει σέ μιά στιγμή 
στήν άδερφή του.

Βλέποντας τό μαντήλι τής "Ωραίας τού Κόσμου ή 
άδερφή του χάρηκε καί καταχάρηκε καί δέν κοιμή
θηκε καθόλου άπό τή χαρά της, άλλά πέρασε-δέν- 
πέοασε μιά μέρα χαρούμενη καί νά σου πάλε ή ίδια 
ή γριά παρουσιάζεται μπροστά της καί τής λέγε·.:

— Σώφερε, τσιούπρα μου. τό μαντήλι τής "Ω
ραίας του Κόσμου, ό αδερφός σου ;

— Μου τώφερε, βαδούλω μου.
— Μονάχα αυτό σόίφερε ·
— Τι άλλο νά μώφερνε ;
— Τί άλλο νά σώφερνε; Άμ’ ό προκομμένος 

πάη ποΰ πάη, δέ σώφερνε καί τήν κυρά του μαν
τηλιού; Τί κρίμα ! "Αν σώφερνε καί τήν κυρά τού 
μαντηλιού, τήν "Ωραία τού Κόσμου, αυτό θα ειταν 
πού θά ειταν !...

Καί λέγοντας αυτά τά λόγια ή γριά έφυγε.
Τό βράδυ πού ήρθε ό άδερφός της τή βρί

σκει πάλε σέ κακή κατάσταση: πνιγμένη στά δά
κρυα...

— Τί έχεις πάλε (τή ξαναρωτάει) άδερφούλα μου;
— Τί έχω ; (τοϋ απαντάει πάλε αύτή) Πήγες 

τόσον τόπο γιά τό μαντήλι τής 'Ωραίας τοΰ Κόσμου 
καί δέν θέλησες νά μοΰ φέρης καί τήν ίδια τήν 
"Ωραία τοΰ κόσμου, νά τήν έχω κι’ έγώ συντρο
φιά, ποΰ είμαι μοναχή! Άν δέ μοΰ τή φέρης θά 
πιστέψω πώς δέν μ’ άγαπας, άδερφούλη μου, καί 
θά πεθάνω άπό τή λύπη μου κι ’ άπό τόν καημό μου!

Κι'άρχισε πάλε νά κλαίη, σά μικρό παιδί.
Τί νά κάνη ό καημένος ; Άναβαίνει πάλε τ 

άλογο καί τρέχει νά πάη νά τής φέρη τήν "Ωραία 
τοϋ" Κόσμου.

Πρώτα-πρώτα στέκεται στήν πρώτη Λάμια, καί 
τής λέει, αυτό κι’ αυτό, κι’ αύτή, τοΰ άπαντάει;

— Μπορείς, παιδάκι μου, νά πας πάλε, όπως 
ξαναπήγες άλλά δέ σοΰ ύποσχεύομα: οτι θά μπόρε
σης ν’άποχτήσης τήν καρδιά τής "Ωραίας τοΰ Κό
σμου. Αυτό δέν είναι εύκολο πραμμα. Σε συμβου
λεύω όμως νά κάνης τρόπο νά βάλης πρώτα στο 
χέρι σου τό δαχτυλίδι τής Ωραίας τοΰ Κόσμου, 
γιατί σ' αυτό κρέμεται όλη ή δύναμή της, κι’ ύ
στερα νά λογαριάσης νά πάρης αύτή.

Τραβάει, τραβάει, τραβάει κατά ήλιου κι’ όλο 
κατά ήλιοΰ καί φτάνει στή θύρα τοΰ 1 Ιαλατιοΰ τής 
'Ωραίας τοϋ Κόσμου, τή σφουγγίζει μέ τό μαντήλι,
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ή Ούρα ανοίγει, μπαίνει μέσα, ρίχνει στο λιοντάρι 
τό κεφάλι τοϋ σφαχτού’ καί στο αρνί τό δεμάτι του 
χόρτου, αναιβαίνει τή σκάλα του παλατιού, μπαίνει 
μέσα, κι’από δωμάτιο σέ δωμάτιο φτάνει στο δω
μάτιο που είχε ή Ωραία του Κόσμου τό χρυσό τη; 
τό κρεβάτι. Ειταν ξαπλωμένη μισόγυμνη και σκε
πασμένη μ’ ένα χρυσομέταξο σεντόνι, καί κθι- 
μώνταν βαθυά. Σιμώνει σιγά - σιγά καί τής βγά
ζει αναλαφρα ανάλαφρα τό δαχτυλιδι άπό τό δά
χτυλο τής αρραβώνας. Στή στιγμή ξύπνησε ή Ω
ραία του Κόσμου, κι’ εί’δε ότι ειταν χαμένη, γιατί 
είχε χάσει τή δύναμη τοϋ δαχτυλιδιοϋ της. Έπεσε 
αμέσως στά πόδια του καί γίνηκε δική του. Στή 
στιγμή άναιβαίνουν καί οί δύο στ’ άλογο καί σέ 
μιά στιγμή έφτασαν στο σπίτι. Ευχαριστήθηκε 
πάρα πολύ ή αδελφή του καί δέν κοιμήθηκε δλην 
τήν νύχτα άπό τή χαρά της.

ΙΙέρασε-δέν-πέρασε μιά μέρα καί νά σου πάλε 
ή γριά καί βλέποντας τήν Ωραία τοϋ Κόσμου 
μέσα, έφυγε, μή έχοντας τι νά είπή. Πήγε στή 
στιγμή στο παλάτι καί είπε στες δύο τές άδελφές, 
την πρώτη καί τή δεύτερη, οτι ό αδερφός έφερε 
τής αδερφής του κι’ τήν Ωραία τοϋ Κόσμου. 

Τότε τί κάμουν αυτές ; Λένε του Βασιλιά οτι 
έπρεπε νά καλέβε, εκείνο τό πανέμορφο παλληκάρι, 
ποΰ είχε τον αυγερινό στό μέτωπο καί τό φεγγάρι 
στες πλάτες. Ό Βασιλιάς τό ηύρε σωστό καί τό 
κάλεσε τό παλληκάρι στό παλάτι νά δειπνήση. 
Αμα έμαθαν οϊ άδελφές οτι ό Βασιλιάς κάλεσε 

τό παλληκάρι σέ δείπνο, πήγαν στό μαγερειό καί 
έρριξαν κρυφά φαρμάκι μέσα στά πιατα μέ τά φα
γητά, που ειταν γιά τούς φίλους, χωρίς νά κατα- 
λάβη κανείς.

Τό βράδυ τό παλληκάρι,πήγε μέ τή άδελφή του, 
καί μέ τήν’ Ωραία τοϋ Κόσμου, τή γυναϊκά του, 
γιά νά δειπνήσουν. Έστρωσαν τραπέζι καί κάθησαν 
γύρα - γύρα όλοι νά φαν, άλλά τ’ αδέρφια κι’ ή 
Ωραία τοϋ Κόσμου δέν άπλωσαν νά φάν άπό κα
νένα φαγητό, κι’ έτρωγαν μοναχά ψωμί τυρί κι’ 
ελιές. Τούς παρακινάε·. ό Βασιλιάς νά φάν, άλλ’ 
αυτοί ξέροντας άπό τό δαχτυλιδι τής Ωραίας τοϋ 
Κόσμου οτι τά δικά τουςτά φαγητά ειταν φαρμακε
μένα, μέ κανέναν τρόπο δέ θέλησαν να φάν, λέ
γοντας οτι δέν τρων άλλα φαγητα εξόν ψωμί, τυρί 
κι’ ελιές..

Τελειώνοντας τό φαγητό, ό Βασιλιάς διάταξε

ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΠΟΞΤΟΜΕΝΟΣ

Η ΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΡΟΤΡΙΟΝ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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νά είποθν όλοι από μιά ιστορία. Άρχισαν ολοι 
κατά ηλικία νά λέν άπό μιά ιστορία, κι’ όταν ήρθε 
ή άσάδα τοϋ παλληκαριοϊϊ, άρχισε νά λέη τή δική 
του τήν ιστορία, πώς μαζύ μέ τήν άδερφή του 
άμα γεννήθηκαν οί θείες τους τούς έχουν ρίξει στο 
ποτάμι νά πνίγουν, καί τή μάνα τους τήν τιμώ
ρησε ό πατέρας τους, πώς τό ρέμα τούς έφερε στο 
αυλάκι του μύλου, πώς ό γερομυλωνας μέ τή γριά 
του τούς γλύτωσε καί τούς μεγάλωσε, πώς έκλη- 
ρονομησε τό χαλινάρι τής σπηλιάς, πώς ήρθε σ ’ 
εκείνη τήν πολιτεία, πώς μιά γριά έίανε σέ λό
για τήν αδερφή του, πώς πήγε κι ’ έκλεψε, πρώτα 
τό λουλούδι,κι’ ύστερα τό μαντήλι καί τελευταία τδ 
δαχτυλιδι τής Ωραίας του Κόσμου και τήν έκανε 
γυναϊκά του, καί πώς δέν έφαγαν άπό τά φαγητά, 
γιατί τα είχαν φαρμακεμένα αί γυναίκες τού Βα
σιλιά .

Ό Βασιλιάς, άπδ τήν ιστορία ποϋ διηγήθηκε τδ 
παλληκάρι, κατάλαβε οτι τά δυδ τ’ αδέρφια 
ειταν παιδιά του, καί οτι αί δύο άδελφές, οί γυ
ναίκες του, που ήθελαν νά τά φαρμακώσουν, είναι 
εκείνες που τά είχαν πετάξει στδ ποτάμι νά πνι
γούν. Κι’αμέσως διέταξε καί τές έκαναν λειανά - 
λειανά κομμάτια καί τές έρριξε στδ μύλο καί τές 
άλεσε, καί πήρε τά παιδιά του στήν άγκαλιά του, 
τά φίλησε καί τά χαΐδεψε, καί τά κήρυξε σ’ όλο 
του τδ βασίλειο ώς παιδιά του. "Υστερα πήρε καί 
τή παραπεταμένη γυναϊκά του, μάνα των παιδιών, 
πού διακόνευε γιά νά ζήση καί τήν έκανε βασίλισ
σα, όπως τής άξιζε, κι’ έζησαν, αυτοί καλά κι’ 
ήμεϊς καλύτερα.

X. X PH Σ ΤΟ Β Α ΣIΛ Η Σ

* ΠΟΛ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ *

Π A NT’ ΕΣΠΑΝΙ *)

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΕΤΡΟΣ και οί ανωτέρω

ΠΕτΡοε. Καλή 'μέρα σας ! Καλή ’μέρα, θειε 
μου ! καλή ’μέρα Φιφίκα ! (Χαιρετά διά χει
ραψίας).

λευκ. Καλώς τον, καλώ: τον.
φιφη. Κάτι διαρκώ: μέ αμάξι σέ βλέπω.
πετρος. Καί δέν σ’ ευχαριστεί αύτό, έξαδελ- 

φούλα μου,ποϋ δέν κουράζομαι ; άλλως τε καί 
πληρώνει άλλος.... εκείνος ό φίλος μου, ποϋ 
με βλέπεις μαζύ. Τόν είδες ;

λευκ. Τόν είδαμε, κύριε ανεψιέ, τόν είδαμε, 
μάλιστα’ άλλ ’ έπρεπε νά έοωτήσης κ’ ημάς 
αν έχωμεν όρεξιν νά σηκώνετε τήν σκόνην τοϋ 
οοόμου μέ τ’ αμάξια σας καί νά τήν ρίχνετε... 
στά ’μάτια μας !

ΠΕτροε. Κάτι αύστηοός σήμερον, θείε;
λευκ. "Εχω νά σέ μαλώσω, κύριε, άλλά δέν

’) Συνέχεια

θέλω νά σ ’ εξευτελίσω εμπρός εις τήν έξαδέλ- 
φην σου.—Φιφή! σέ παρακαλώ νά μάς άφήσης 
μόνους, διότι έχω νά κανονίσω μερικάς ύποθέ- 
σεις μέ τήν εύγενείαν του, ποϋ φαίνεται ότι 
ήρχισε νά κάμνη έρωτα μαζύ μου.—Έ, ΙΙέτρε! 
σύ βέβαια πρέπει νά περνά; πλέον γιά μένα, 
άφοϋ ό άλ.λο: περνά γιά κάποιον άλλον, αί ! 
— "Ελα Φιφή ! πήγαινε.

φιφη. Όρεβουάρ, ΙΙέτρε! (ύ5ιευι9ιίΐ'«ι<ιι προς 
την ϋύραν).

πΕτροε. Όρεβουάρ. έξαδελφούλα !
λευκ. (Τή Φιφή). "Ετσι φεύγει: ; χωρίς νά 

μέ φιλήσης ; άπο τώρα ;. . . "Αχ ! τί αχάρι
στα ποϋ είσθε σείς τά κορίτσια, όταν αρχίζετε 
νά στολίζετε τήν πινακοθήκην. . . . τήν πινα
κοθήκην εκείνην ποϋ έλέγαμε.... (ή Φιφή ε
πανέρχεται καί εναγκαλίζεται. τον Λενκάδην).

πετρος. Μπά ! καταρτίζετε καμμιάν πινακο
θήκην ;

λευκ Ναι, ναι !. . . μίαν πινακοθήκην πολύ 
ρωμαντικήν, ξεύρεις· έχομ-ν πρώτον μίαν άμα
ξαν, πού τραβάει επ' άπειρον. ... ο Θεός όμως 
νά μάς φυλάξη κι’ άπό τήν εικόνα ποϋ θά φαί
νεται ότι ό άμαξας επιστρέφει άπό τό άπειρον 
οιά νά πληροιθή, διότι τότε δέν μά: φθάνουν 
ούτε τά εκατομμύρια τοϋ Ροτσίλδ.

φιφη. Μά μπαμπά ! . .ειν’τ’ αυτά ποϋ λέτε;

(φεύγει δεξιόΰεν)

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
ΛΕΥΚΑΔΗΣ χ»< ΠΕΤΡΟΣ

πετροε. "Ε, λοιπόν, θείε, πώς πηγαίνουν τά 
πράγματα ;

λευκ. Τήν 'βολιδοσκόπησα καί τής αρέσει· 
αυτός ;

πετρος. Αυτός είναι ξετρελλαμένος, μαζύ της' 
θέλει νά τήν γνωρίση έκ τοϋ πλησίον, καί περι
μένει εις το Ζαχαροπλαστείου την άπάντησίν 
σας, οιά νά τον φέρω αμέσως μέ τη'ι άμαςα.

λευκ. Εύγε, ΙΙέτρε ! σοϋ οφείλω, παιδί μου 
τήν ευτυχίαν τοϋ ύπολοίπου τοΰ βίου μου- δέν 
εΐξεύρεις τί επιθυμίαν έχω νά κάμω γαμβρόν 
υ.ου αυτόν τον νέον ! ’Ακούω τόσα καλά οι' αΰ- 
τόν, ώστε τον ερωτευοαα». χ,ι εγώ.

πετρος. Ά ! είναι τέλειος καθ’ όλα.
λευκ. Καί τό σχέδιόν μας ;
πετρος. ’Επέτυχε θαυμάσια.
λευκ. Τοϋ είπες ότι είναι κουτσή;
πετρος. Τοϋ τό είπα.
λευκ. "Ε, λοιπόν ;
πετρος. Φυσικά ό άνθρωπος έλυπήθη πολύ, 

καί είπε μ'ένα πόνον Ψυχικόν «ώ ! τί κρίμα τέ
τοιο ώραίο κορίτσι,νά έχη αύτό τό έλάττωμα!» 
Άφοϋ όμως έσκέφθη ολίγον, μοϋ προσθέτει. 
«’Ακούσε, ΙΙέτρε' τ’ άπεφάσισα' αύτό ήτο τής

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τύχη: μου. Έάν μέ θέλουν θά τήν πάρω καί 
κουτσήν. Εΐπέ εις τόν κύριον Λευκάόην οτι την 
ζητώ εις γάμου.»

λευκ. "Ω, του καϋμέυου !
πετρος. Μά δέν φανταζεσθε, θεΐέ μου,τί χρυσή 

καρδιά πού είναι αύτό: ό νέο: ! θά την κάμη 
εύτυχή.

λευκ. Καί μάλιστα, όταν ιδή οτι οέν είναι 
καί κου τσή ....

ιιετρος. "Ο, τότε θά τρε/.λαθή άπό χαρά καί 
άπό έρωτα ! Καί ή Φιφή,θείε ; τής είπατε καί 
αύτήςο,τι «συμφωνήσαμε ;

λευκ. Κατά παράδοξον σύμπτωσιν, παιδί μου 
καί κύτη είπε τά ίδια πράγματα- φαίνεται οτι 
ό έρως όμ'.λεί την'.δίαν γλώσσαν πάντοτε.

πείρος. Έλυπήθη όμως καί κύτή· δέν -ίν’ 
έτσι ;

λευκ. Αί, μά βέβαια, έλυπήθη- κατόπιν όμως 
έπήρεν ένα ύφος μισοκακόμοιρου καί άπήντησε· 
ι< Άφοϋ τόν θέλετε σείς,μπαμπάκη,τον θέλω κι' 
εγώ». . . κύτή όμως ή προθυμία τοϋ ·ά παρα
δεχτή ο ένας τόν άλλον, έστω καί μέ μισό πόδι 
λιγώτερον, μοϋ δίδει μίαν ύποΨίαν.

Πέτρος. Τί ύποΨίαν;
λευκ. Μήπως έχουν ίδωθή καί έξω καί ξεύρει 

α ένας τόν άλλον, πριν τό φαντασθούμε ήμεΐ; ;
ΠΕΤΡΟΣ. Ά, μπά! αδύνατον! δ Παύλος δέν έ

χει περισσοτέρα: άπό δύο εβδομάδας ποϋ επέ- 
στρεψεν άπό τό Παρίσι. Ό πρώτος δέ ποϋ έζή- 
τηοεν έδώ είν.αι ενώ, διότι έγνωρίσθημεν εκεί 
ώ; σπουδασταί καί είμεθα αχώριστοι.

λευκ. Ώστε είσαι βέβαιος ότι είναι έρω: ;
πετροε. Έρως φοβερός- άφοϋ πειά φθάνει μέ

χρι τοϋ σημείου νά λατρεύουν καί την κουτσκ- 
μάρα του:.

λευκ. Θαυμάσια· ώστε παρεδέχθη το σχέοιον 
μας ;

ΠΕΤΡΟΣ. Κατ’ άρχάς έδίστασεν. "Οτε όμως 
τοϋ είπα ότι πρέπει νά πκρουσιασθή κι ’ κύτος 
μέ τό ίδιον έλάττωμα τό 'δικόν της καί νά πει- 
σθή ότι άγαπάται διά τό άτομόν του, τό παρ- 
εδέχθη, μολονότι μέ κάποιαν δυσκολίαν.

λευκ. Τέλος τό παρεδέχθη ώρισμένως ;
πετρος. Ναι, θεϊέ μου, τό παρεδέχθη· άλλως 

τε θά ήμαι κι’ εγώ μαζύ του, διά νά τοϋ το 
ύπενθυμίζω. Νά ίδοϋμ.εν όμως και ή Φιφη άν 
θά τό παραδεχθή νά κουτσαίνη ;

λευκ. Άφοϋ θά ήναι γιά άστειότητα και προ
σωρινόν άλλως τε θά καθίσωμεν αμέσως, ώστε 
δέν θά ήμεθα υποχρεωμένοι νά κουτσκίνωμεν 
διαρκώς.

ΠΕΤΡΟΣ. Έν τούτοι: φοβούμαι μήπως ή Φιφη 
δέν παραδεχθή,

λευκ. Τώρα θά ίδής· είμαι βέβαιος ότι θά τό 
παραδεχθή, άφοϋ θά τό απαιτήσω έγώ. (έκ τής 
ύνρας). —Φιφή ! Φιφή !

(Είοέρχεται υ Παναγής)

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

11ΑΝΑΓΗΣ καί οί ανωτέρω

πανλγ. Έοω'.άξατε, άφέντη ;
λευκ. Φιφή λέγεσαι ή εύγενεία σου ;
πανλγ. ‘Ά, θέλετε την κυρία νά τής φωνάξω 

(διευθύνεται προς τήν θνραν).
λευκ. "Α, γιά στάσου, ΙΙκναγή ! άπό ποιό 

χωριό μοϋ είπες πώς κατάγεσαι ;
πανλγ. Έγώ ; άπό τά Κράβαρα τών Καλα

βρύτων, άφέντη· ώραίο χωριό, μά έρημο τον 
περισσότερον καιρόν βγαίνουν βλέπετε ,&ύλοι 
ταξειδιάριδες άπό ’κεΐ, καί γυρίζουν καί μα
ζεύουν κομμάταις.

λευκ. Δέν μοϋ λές. . . . αύτό ήθελα νά σέ 
ρωτήσω: είναι πολλοί κουτσοί στό χωριό σας ;

πανλγ. ’Ά, μπά ! στο χωριό μου δέν είναι 
κανένας κουτσός, άφέντη· κουτσαίνουνται ούλ.οι 
τον καιρό ποϋ πηγαίνουν στη: πολιτείαις καί 
οικζονευουν, οτκν ο·χως γυρίζουνε στο χωρίο 
βρίσκονται ούλοι τους πάλι μέ δυό πόδια. Ό 
μακαρίτης δ πατέρας μου μάλιστα θυμάμαι πώς 
τά κατάφερνε κι ’ έάούτσαινε· μά δέν ξέρετε,ά
φέντη, ήτανε τεχιίτης τής κουτσαμάρας.

λευκ. Μπράβο ! ώραϊα ! καί δέν μοϋ λές, τί 
εκαμνε γιά νά γίνεται κουτσός ;

πανλγ. Θέλετε νά σάς τό είπώγ
πετρος. Ναι, ναι, θά μά: ύποχρεώσης.
πανλγ. Εύχαρίστως, κύρ ΙΙετράκη μου- έδενε 

λοιπόν ένα σπάγγο άπό τήν μέση του, τόν έ- 
περνοϋσε άπό τό μπατζάκι του, καί έδενε τή 
φτέρνα του, ώ; ποϋ νά κάμη το γόνατό του 
γωνιά.

λευκ. Καί λοιπόν ;
πανλγ. Έ, τί λοιπόν, άφέντη μου ; έπερνε 

τότε τό ραβδί του. . . .
λευκ. 'Ά έπερνε καί ραβδί ;
πλνλγ. Μάλιστα, γιατί δέν μπορούσε νά συγ

κίνηση τόν κόσμο χωρίς ραβδί. . . .
λευκ. (Ιδία τώ Πέτρα)). Τά βλέπεις; χρειάζε

ται καί ραβδί, χάριν συγκινήσεως μεγαλητέ- 
ρας. (Τϊρ Παναγή) Λοιπόν, λοιπόν ;

πανλγ. "Επειτα τό ραβδί έχρειαζότκνε καί 
γιά τά σκυλιά, βλέπετε, τά όποια, δέν ξέρω 
γιατί, συχαίνουνται πολύ τούς διακονιαρέους. 
"Επαιρνε λοιπόν τά μάτια του κι’έφευγε· όπου 
τόν έβλέπαμε ύστερα άπό εφτά οχτώ μήνες τό
σον κι’άλλον τόσον. Όταν έγύριζε, ερχότανε 
πεζός, όταν δέ έφθανε στά σύνορα τοϋ χωριού 
έξεκουτσαινότανε κι ’ ερχότανε πειά μέ μιά 
τσέπη γεμάτη τάλλαρα, είκοσιπεντάρικα, εκα
τοστάρικα, πεντακοσάρικα. . . . έβλαστημοϋσε 
μάλιστα πολλαίς φοραί: καί τήν Τράπεζα, πού 
δέν είχε κόψη καί χιλιάρικα χαρτιά.

λευκ. Άς έχη ύπομονή καί έκοψε τώρα. 
πανλγ. (οτενάζων). "Αγ ! τόν κακομοίρη ! 

τώρα πειά τί ύπομονή νάχη ! καί τί χαρά
34 —
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που θά την έπερνε ό άείμ.νηστο; ν.·> έμάνθανε 
πώ; έκοψε καί χιλιάρικα ή Τράπεζα ! Μά 
τώρα πάει πειά' πριν κόψη ή Τράπεζα τά χαρ
τιά, τοΰ κόψε ο θεό; για τιμωρία καί τά δυό 
του τά πόδια !

πετρος. Μπά, γιατί ;
παναγ. Τοΰ κόψε τά πόδια κύρ Πετράκη μου, 

ό οοοντωτο; (κρούει τούς δδδντας του διά τοΰ 
δακτύλου) σιδηρόδρομο; Δικοφτού — Καλαβρύ
των, καί πάει ό κακομοίρη:, θεό; νά τόν άνα- 
παύση,—καί προπάντων νά τόν άναπαύση, α
φέντη μου, γιατί έταξείδευσε πολύ.

λευκ. Λύτό έκαμνε όταν έγίνετο κουτσός ;
παναγ. Μάλιστα, άφέντη· έκορόίδευε την κου- 

τσαμάρα κι'απ’αυτό πήγεΙ "Αν μάλιστα δια
κονεύουνε στόν άλλο κόσμο, τώρα που πήγε 
χωρι; ποοια,ώ; που νά πάω έγώ νά τον ευρώ, 
θά έχη βγάλη μιλλιούνια !

λευκ. Καλά, τώρα πήγαινε νά φωνάξης τήν 
κυρία Φιφη καί ό Θεό; '·<χ τίν συγχωρήση.

Η ΕΝ ΑΓΙΟ ΟΡΕΙ E1KUN ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΤΟΥ

παναγ. Άχ ! ό Θεό; τόν συχώρεσε, άφέντη 
μου- έκεΐνο; όμω: ο αφιλότιμο; ό οδοντωτό; 
δέν τοΰ το συχώρεσε· τοΰ τό φύλαξε.

πετροε. Διατί; ει/ε οηλαδη καμ,μιάν έ/Οραν ό 
όδοντωτο; σιδηρόδρομο; μέ τον πατέρα σου.

παναγ. Άκου λέει! άμή πού τον περνούσε ό πα
τέρα: μου στην κουτσαμάρα· φαντασθήτε ότι 
μιά φορά έφθκσε ό πατέρα; μου στά Καλά
βρυτα πρωτήτερα άπό το σιδηρόδρομο, καί τί νά 
σάς πώ, φαίνεται πώ; τοΰ το φύλαξε.

λευκ. Ά, βέβαια έπαγγελματική άντιζηλία. 
(Ο Παναγής φεύγει άπομάαοων δάκρυα).

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΛΕΓΚΛΔΗ2. 1IETPOS κ«· μι:’ ολίγον ΦΙΦΗ

λευκ. Παρατηρεί; οτι ό διαβολοκοαβαρίτη; 
αύτο; είναι εύφυίστατο; ;

ΠΕΤΡΟΣ. Ναί, άλήθ-ια’ άλλά δέν θ ’ άζολου- 
θήσωμεν βεβαίως καί τήν κραβαρϊτικην μέθο
δον οιά τού: κουτσού; μας.

Η ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΒΑΤΟΙΙΕΑΙΟΥ
• -ιπι····νΜ·* -β Η·’^-·Ι ΉΓι '«"»»■ ·« ·ρ· ·1, -

λευκ. Ά, όχι δά· βεβαίως δέν θά τού; δέ- 
σω'ζεν καί τά πόόια, άφοϋ δέν πρόκειται περί 
/ρονιά; κουτσαμάρα;· δέν θά κάμουν άλλω; τε 
καί τήν περιοδείαν τής 1 Ιελοποννήσου, σάν τον 
πατέρα του ΙΙαναγή- ένα μπαστούνι όμω; εί
ναι απαραίτητον διά νά βοηθούνται.

φιφιι. (Εισέρχεται). Μ’ έζητήσατε μπαμπά;
λευκ. Ναί παιδί μου, έλα έδώ. Καθώ; σου 

είπα μετά λύπη; μου, ό κύριο; Παύλο: Φαρ- 
νάκη;, ό νέο: δηλαδή, περί τοΰ όποιου σού ώ- 
μίλησα, είναι ολίγον έλαττωματικός εις τό ένα 
πόδι. Σέ αγαπά όμως καί σέ ζητεί εί: γάμον. 
Τώρα, παιδί μου, πρέπει νά τόν γνωρίσης καί 
έκ τού πλησίον άν οέν σου άρέση οεν τον 
πέρνεις- έ/ει; τό δικαίωμα τής εκλογής· θέ
λω όμω; νά ΐδώ κι ’ έγώ κατά ποσού και 
σύ θά τού άρέση; έκ τοΰ πλησίον. Φαντάσου 
όμως πώ; θά σέ αγαπούσε ακόμη περισσότερόν, 
έάν λόγου χάριν ένόμιζεν ότι είσαι καί σύ ολί
γον ελαττωματική. . .λόγου χάριν. . . νά,εΐ; το 
ένα πόδι,κατόπιν δέ έβλεπε ότι είσαι μία περ
δικούλα χαριτωμένη, πού δέν τή; λείπει τίποτε.

φιφη. Καλέ τί λέτε, μπαμπά ; θέλετε νά 
κάμω την κουτσή ;

πετρος. “Ακούσε,Φιφίκα. Έγώ σέ άγαπώ σαν 
αδελφήν μου’ τό ξέρεις· λοιπόν είναι ανάγκη 
νά τό κάμη;' άφοϋ έπιμένομεν ό μπαμπά; σου 
κι’ έγώ, θά είπή οτι ύπάρχει κάποιο; λόγο; 
πολύ σπουδαίο;. '() Παύλο; θά αίσθανθή μίαν 
παρηγοριάν, έάν ΐδή οτι καί σύ έχει; τό ’ίδιον 
ελάττωμα, έστω καί μικρόν.

φιφη. Μάνάειμεθα λοιπον καί οί δύο κουτσοί; 
λευκ. Μά σύ δέν θά ήσαι διάβολε ! δέν θά 

ήσαι πράγματι κουστή· μόνον έκεΐνο; θά ηναι,
φιφη. Ναί έχετε δίκαιο?. . . . μά ντρέπομαι. 
πετρος. ’Αφού δέν ντρέπεται έκεΐνο; πού εί

ναι πράγματι κουτσό;, καί θά ντραπή; σύ πού 
δέν είσαι ; έπειτα ένα έλαττωματάκι θά σέ 
δείξη ποιο συμπαθητικήν άκόμη.

λευκ. Ναί, γιά φαντάσου νά παρουσιασθή: 
έτσι κορδωμένη (εκτελεϊ δ,τι λέγει) ή νά πα- 
ρουσιασθή; μέ το ένα ποδαράκι κοντότερο 
άπό τό άλλο, έτσι:(χωήαίίΈΐ/ Πόσο είναι πλέον 
συμπαθητικόν ;

φιφη. Μά καλέ... γιατί νά δείξω έκεΐνο πού 
δέν είμαι ;

λευκ. Γιά νά τόν παρηγορήση; λίγο,ανόητη, 
γιά νά σ’ άγαπήση περισσότερον.

φιφιι. (Έν στενοχώρια). Μά μπαμπά μου... 
πετρος. “Ελα έξαδελφούλα· ήμεϊ; φροντίζομε·/ 

διά τό μέλλον σου καί διά τήν εύτυ/ίαν σου.
φιφη. Μά αυτό εί αι πρωτοφανές, Πέτρε.
λευκ. (Μετ' ανστηρότητος). Γιά νά σού είπώ! 

θά κάμη; ό,τι θέλω έγώ ! — Πέτρε ! πήγαινε 
νά φέρη; τόν φίλον σου· θά εϊμεθα έτοιμοι.

πετρος. (Λαμβάνων τον πίλον του). Κάμετε 
γρήγορα-θά τόν πάρω μέ τό. αμάξι άπό τό ζα
χαροπλαστείου καί έπομένω; θά έλθωμεν τό 
ταχύτερον- Φιφίκα ! μή μέ βγάλη; ψεύτη ! τού 
είπα ότι είσαι κουτσή. Πρόσεξε !

(’Απέρχεται εκ τής άριστερας Ούρας).
(Έπεται σννεχεια.)
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C u/·

ΙΕΡΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

ΜΑΛΕΑΤΟΥ

nustoι \ί n ίι πολύτιμος ά
ξια τοΰ μεγάλου αρχαιολο
γικού κέντρου, ώς ώνιίμα- 
<ΐε τόν Επίδαυρον διά τό 
έν αύτμ πι-ρίφημον ιερόν 
τοΰ Άσκλιιπιοϋ, έπιόή- 
μως ό Επιστημονικός κό- 
άμος.

Ό ποικίλος αρχαιολογι
κός πλούτος,—λείςανα πο
λυτίμητα εύκλειας θαυμα
στής, ήτις άπό Ειις π X 

οπότε ό λυγιφθογγος Πίν-έκατονταετηρίδος, 
δαρος τούς έν τώ ωραίο) της Στάδίφ’ εξυμνεί 
νικητής, μέχρι της Διις μ. X. και μετά τήν έ
πι κράτη άιν οϋτω τοϋ χριστιανισμού. σννήνου 
έν κοινή λατρεία τό θυμίαμα τώνΠανελλήνων,έγ- 
κατεσπαρμένα είς τήν Αχανή έκταδιν τής έρει- 
πιώοους ήδη νεκροπόλεως, διαφι.'λάξαντα τά 
πρότυπα τής κλασικής ά.ρχα.οτητος έν μέσω 
τών νεωτέρων θησαυρών,- παραμένει ό αιώνιος 
μάρτυς όεμνοτάτων ιστορικών άναμνηδεων.

Το ιερόν τοϋ Ασκληπιού, Ανακαλυφθΐν μέν 
διά των σωζομένων Ανέκαθεν λειψάνων. μοιραί- 
οις περιφρονηθέντων έν τμ θλιβερή άταξία τού 
ολέθρου, διεκήρυττε δΓ αύτών τον τόπον' τής 
οίχομένης περιλάλητου ζωής του, άπό πολλών 
έκατονταειιιρίδων, ούτως ώστε οί εύγενεϊς τής 
Δύόεως έρευνηταί, τόν τεθραυόμένον Ελληνικόν 
κόσμον έπιόκεπτόμενοι τού δούλου και μάρτυ- 
ροο λαού,έν μέάιρ ποικίλων Απολαύσεων,ή ύπό 
τήν έπίδραόιν ισχυρών ήθικών συγκρούσεων έν 
τή παντελεΐ Ερημώσει τού κλεινού εδάφους, Εν
θα μυρίαι Αποπλανήσεις καί περιπέτειαι ήσαν 
αί Απαραίτητοι διά τάς περιηγήσεις, τά προσ
κυνήματα έκεΐνα συνθήκα'ι ,έγνώριζον τήν'Τέ
ραν Έπιδαυρίαν έν γενικωτάτμ άντιλήψει περί 
τών διεσπαρμένων συντριμμάτων άποκαλυφθέν 
δέ διά τών άπό εικοσαετίας συνεχών Εργασιών, 
παρέχει τήν γόησσαν εικόνα τερπνού μέν θερι
νού Ενδιαιτήματος, λόγω της κλιματολογικών 
καί ^αιολογικών πλεονεκτημάτων, θαυμάσιοι; 
δέ σταθμού τής Επιστήμης λόγω τών αμύθητων 
Οιισαυρών του.

'Ιστορικής, ή μεγάλη σειρά τών μυθολογικών 
απομνημονευμάτων, καί ό τεραότιαϊος Ογκος 
των ποικίλων παραδόσεων, αϊτινες συνεδέόη- 
σαν περί τήν γέννηόιν Ανάπτυξιν καί τήν κα 
Ούλου άνθρωπινιιν καί θεϊκήν δραόιν τοϋ Ασ
κληπιού. άποτελούσαι μετά τής μελέτης περί 
τής θεραπείας και τώνσϋν αύτμ, έν σχέσει πρός 
τόν άρχαϊον βίον, λίαν σεδαστά στοιχεία, ΰυνά 
μένα ολόκληρον ν' άποτελέδωσι συγγραφήν πυ
κνής και πλούσιας ύλης, έν τμ Έπϊδαύρφ ά- 
ναγνωρίζεται ώς έπισημότης, υπέρ τά γνω'ιίτά 

τότε Ασκληπιεία, τά πρωτεία ώς πρός μη ιρό- 
πολιν παρέχοιόα, Αφού καί αύτή ή πολιτική 
κίνησις μέ πλήρη λειτουργίαν Βουλής καί 
όημοτ.κϋς διοικήόεως, καί ένώπιον τοϋ Μ. 
'Αλεξάνδρου έν Μ 'Ασία, είδικώς άντεπροόω- 
πεύθη, μετά τών λοιπών μεγάλων Ελληνικών 
κοινοτήτων.

Και έν τή λατρεία δέ τής μεγάλης θρησκευ
τικής- ένότιιτος. προστρεχούσιις όπως τεθμ ύπό 
τήν ίεράν άκέπιιν τού θείου Σωτήρος, διετηρή- 
Οιι ύ άρχικός τύπος τής θεοκρατικής Επιβολής, 
θαυματουργών διά τής ύ π ο β ο λ ή ς καί τής 
ύδρ ο θεραπείας 'Εκπλήττεται τις δ' ά- 
ληθω; διά τήν μεγίστην άνάπτυάιν τών συστη
μάτων τούτων,τιλείως σχεδόνπεριλαμβανύντων 
παν ϋ,τι ό Εγωισμός τής νεωτέρας Επιστήμης, 
άδείιών προς τήν Αλήθειαν, διακηρύττει ώς 
ίδιον Επινόημα ή Εξεύρεδιν. ΙΙλιιθϋς δ' έπι 
γραφών Εκατοντάδας διέσωσε μαρτυριών τής 
Οαύματουργικής Εκείνης θεραπείας, έν τώ με- 
γάλω κέντρο), ού μόνον τής Οριαμ6ευούσης' θρη
σκευτικής καί φυσικής ιατρικής, άλλά καί τού 
πολιτισμού, άφοΰ τό πανέξόχον Θέατρον καί τό 
Στάδιον, τό Γυμνάόιον καί ό Θόλος, τό Άβατον 
καί τό'Ιπποδρόμιον,αί Στοαί και τά Προπύλαια, 
καί τά Ιερά και λοιπά υπέρλαμπρα οικοδομή
ματα, εΐχον καταάτήσμ τό Άσκληπιεϊον περί- 
ψημον λόγοι τής κοινωνικής δράσεως έν μέσω 
Εορτών καί πανηγύρεων, διαόκεδάάεοιν καί α
γώνων, και παντυίων άφ' Ετέρου ψυχαγωγημά- 
των καί Απολαύσεων-

Καί τέκνον μέν τοϋ 'Απόλλωνος ό Ασκληπιός, 
κοινήν έδέχετο τήν λατρείαν και κοινός μάλι
στα ναός υπήρχε, κοινά δέ παμπληθή άναθή- 
ματα. βωμοί καί τελετών τά είθιόμένα, άμέρι- 
στον προσέδιδον τήν υποταγήν ’ τελευταίως 
Ομως, διά τών νεωτέρων Ανακαλύψεων, κατε- 
δείχθη σαφώς πλέον, οτι, Εκτός τής κοινής λα
τρείας έν τώ ίερω, ύ 'Απόλλων έκέκτητο ίδιον 
τοιοΰτον έν άρχαιοτέρμ έποχμ, συνδεόμενον 
μάλλον μετά τοϋ θρησκευτικού όργανιόμΟύ τού 
λαού, ϊι μετά τών αναγκών του.

Καί είναι μέν Αληθές, ότι ούτε ύ πρώτος έπι- 
όκεφθείς τό ιερόν τοϋ Ασκληπιού A, Tlievet 
■ 14S0), ύτε πτωχοί χριστιανοί κατοικούν είς πε
νιχρά κτίσματα, τμ βοήθεια τοϋ υλικού των 
άρχαίων τοιούτων έγερθέντα, ούτε ό Desmou- 
ceiuix (1669), ούτε ι'ι ΙίΙι'ιηιΙΙβε (1764', ούτε ό 1) δ
η ell (ιδούι, και Leake (ι83ο), ό ηγέτης τής έπι 
ότημον Αποστολής,καί πρώτος έπιχειρήόας άνα 
σκαφάς Blount 1 ι8·,’9),καί ό Pouquevillenpo διετίας 
έπισκεφθείς τό ιερόν πρό Εκείνου. ούτε ό Κούρ- 
τιος 1 (838), συμβολήν τινα παρέσχον περί τού 
ιδιαιτέρου Ιερού.τοϋ ύπερκειμένου και δεσπό
ζοντος τής όλης έκτάόεως Επομένως τούτο, 
ιϊις και βεβαίως Επιμαρτυρεί ή πρό τών άνα 
σκαφών κατάστασίς του, ούδέν το άξιον παύει 
χε σπουδαίας προσοχής Κατ’Ακολουθίαν, και 
πάλιν ή πολύτιμος πηγή τών Ατελεύτητων βοη
θειών, ό Παυσανίας, (ιι 27'. τάς σωζομένας 
ήδη διεβίβαάε πληροφορίας, όυντομωτάτας μέν 
άλλ' οπωσδήποτε καταδεικνυούόας, έν τμ περί 

τών πάντων ένημερότητι. ότι, μνημονευόμενον 
τό ιερόν τούτο τοϋ Μαλεάτου 'Απόλλωνος,σπου
δαίων θά έκέκτητο Οέσιν έν τμ. καθόλου θρη- 
σκευτικμ πολιτιίμ

Κατά τούτον δέ. -όρη έάτιν ύπί-ρ τό άλσος τό 
τε Τίτθιον, καί ετερον Κυνόρτιον. Μαλεάτου 
δέ Απόλλωνος Ιερόν έν αύτώ- τούτο μέν οή 
τών άρχαίων τά δέ άλλα όσα περί τό Ιερόν 
τοΰ Μαλεάτου, καί έλυτρον κρήνης, είς δ τό 
ύδωρ συλλέγεταί σφιόι τό έκ τοϋ θεού, Άντω- 
νϊνος καί ταϋτα Έπιδαυρίοις έποίηόε-.

Τό Ιερόν, κείμενον είς χθαμαλόν όροπέδιον, 
έπί τής μεσημβρινής λοφοάειρας τοϋ Κυνορτίου 
Εν ταΐς ϋπωρείαις αύτοϋ, είς θέσιν κοινώς κα- 
λουμένην Χαοανί, είχε καλυφθμ διά χωμάτων 
καί λίθων, άτινα οί συνεχείς όμβροι παραόύ- 
ροντες έκ τής άνατολικώτερον’ ϋ’περκειμένης 
πετρώδους έκτάόεως, διεόκόρπιόαν, κατακλι- 
σθέντος ούτως ολοκλήρου του χώρου- Επειδή 
δέ τό έπ' αύτοϋ 'Ιερόν άκροόφαλές, ένεκα τής 
υψηλής θέόεως καί τοΰ άποτ· μου του Εδάφους, 
ήτον ούτως έκτεθειμένον, ύπεότηρίζετο διά 
διπλού πώρινου τείχους έν τή άρκττκμ αύτοϋ 
πλευρμ μετ' Αντηρίδων, διά κυκλοτερούς δέ 
τοίχου περιεϋάλλετο καί είς τό μέσον τοΰ γηλό
φου, έφ' ού ίχνη μόνον σώζονται άσημου τίνος 
Αρχαίου οικοδομήματος.

Ή έκταόις αύτοϋ ή όλική, δέν υπερβαίνει τά 
πεντήκοντα μέτρα διαμέτρου- τά οικοδομήματα 
τά έν έρειπίοις σήμερον, εκειντο ίδια είς τ<> 
Αρκτικόν μέρος, λουτρά δέ τινα ρωμαϊκών χρό
νων είς τό μεσημβρινόν, (πιθανώς Επί άρχαίων 
κτισμάτων) δπερ όυνεδέετο μετ' Εκείνου δΓ ευ
τελούς τοίχου λιθόκτιστου, νεωτέρου.

Λείψανά τινα, όρατά Ανέκαθεν,ένίδχυόαν τήν 
πεποίθησιν περί τής Οέσεως τοϋ Ιερού, μικρά 
δέ τις πού τινων έτών σκαφή κατέδειξε τήν 
ύπαρξιν τούτου διά τής άνακαλύψεως ρωμαϊκού 
τίνος οικοδομήματος, μετά τινων γλυπτών, κα- 
τακειμένων ήδη έν τώ κεντρικώ μουάείω 'Αθη
νών, καί τινων συντριμμάτων, έν οις καί δύο 
έπιγραφαί.

Έπιάταμένη όμως άναάκαφή καί συστηματική 
είδικώς ένεργηθεΐόα τελευταίως, άπεκάλυψεν 
ύλόκληρον τήν βκταάιν μετά των ποικίλων λει
ψάνων καί Ερειπίων, άτινα άνήκουδιν είς τόν 
ναόν τοΰ "Απόλλωνος, ετερον τής Άρτέμιδος (;) 
Άγραίας καί τά λοιπά είς βωμούς κυρίως.

Ή Οέσις τοΰ 'Ιερού έν άπόπτω έφορεύουάα τής 
κάτωθεν μεγάλης έκτάόεως τοΰ ’Ασκληπιείου, 
βεβαίως ιδιαιτέρας λατρείας θά έτύγχανε παρά 
τοϊς άγρόταις καί γεωργοΐς, οίτινες είς τήν θείαν 
καί άγρυπνον φρούρηόιν έκεΐ, θά ένεπιότεύοντο 
τίιν φϋλαξιν τών κτημάτων των. έκ τοΰ προϊόν
τος τών όποιων θά κατέθετον καί »τάν δεκάταν* 
ώς έν τ>.νι Επιγραφή περί μελισσών άναφέρεται.

Ό 'Απόλλων πατήρ τού Ασκληπιού, τυγχά. 
νων ούτως ιδιαιτέρας λατρείας^ περιεστοιχίζετο 
ύπό ιερατείου καί υπηρετικού προσωπικού Ε
παρκούς, κατοικούντος εις τάς σ κ η ν ά ς , 
δπως κατά παλαιάν άπομίμιιόιν, τό εύρύτατον 
ώνομάζετο οίκημά των, διά τών άνευρεθειόών 
έν δυόί παραστάόιν Επιγραφών.

Σκηνάς δέ άρχήθεν κατώκουν οί ύποδεέότερον 
κατέχοντες Αξίωμα ή Οέόι'ν κατωτέραν Εκείνων, 
οίτινες έν τοϊς κατα γ ω γ ί ο ι ς οίκοΰντες 
|ών,μεγίστην καταλαμβανόντων έκταόιν. σώζον
ται τά Ερείπια έν τφ κάτω Ίερώ τοΰ ’Ασκλη
πιού) πολυτελέότερον διήγον βίον.

Καί ό μέν ναός εις τήν άνενρεόιν τοΰ οποίου 
όρμήθημεν εκ τίνος βάθρου ένεπιγρ. Αναθήμα
τος, κεΐται δυτικώς, έκ πώρου λίθου κατεόκει-α- 
σμένος άμφιπρόστυλος πιθανώς, έχων τήν δΓ 
Επικλινούς Επιπέδου καί όχι διά κλιμάκων, 
(δπως καί είς τούς ναούς τοΰ Ασκληπιείου και 
’Ολυμπίας) άνάόασιν τής εισόδου, περιεκοόμεΐτο 
ύπό κομψών Αγαλμάτων έν τοΐς άετίοις, Ιπαρι- 
στανοντων συμπλέγματα, 'Αμαζόνων ίσως καί 

Κενταύρων), ών έν μέν άνεκαλύφθη παρά τήν 
δυτικήν πλευράν τοΰ κρηπιδώματος, Ακέραιον 
σχεδόν, άρίστης τέχνης, προφανώς της Ε . Εκα
τονταετηρίδας ή τών άρχών τής τετάρτιις, εις 
ιίν Εποχήν θά έλειτούργει τό Ιερόν τούτο έπ·.- 
σήμως, άλλα δέ τεμάχια ώς καί" δύο κεφαλής 
νεανίδων, μετ' άπείροιν Αρχιτεκτονικών συν
τριμμάτων, είς τόν ναόν άνηκόντων < έν τώ Ορι- 
γκώματι, γείόω, τριγλύφοις, κλπ ί-πάντως δοι- 
ρίου ρυθμού- άνευρέθηόαν έν τώ άτάκτως κα
τεστραμμένε) ναω, καί περί αύτόν.

Ή άπ' αιώνων δμως όομητική τίιν ϋδάτων 
φορά,παρασύρουσα ώς έκ τής Επικλινούς Επιφά
νειας τοΰ ύπερθεν τού Ιερού Εδάφους παν τό 
προστύχαν, παρέσυρε καί μέγαμέρας τοΰδαπέ 
δου άφοΰ έκ τής αύτής αιτίας καί' έκ τών Αλλε
παλλήλων σεισμών θά κατέπεόε καί αυτός ό 
ναός, παραόυρθεις είς τήν πρό αύτοϋ χαίνουόαν 
Ακρώρειαν, Ανυποστήρικτος ών (τοΰ τείχους 
μετά τών Αντηρίδων τερματιζομένουπρό αΰτοϋ) 
καί σϋν τώ χρόνω καταχωσθείς έντε τώ έναπο- 
μείνανΐι δαπέδω καί κρηΠιδώματι, καί έξ &λ 
λου Αναμϊξ μετά τών συντριμμάτων ταφείς.

Οϋτω δέ, ούτε προνάου, ούτε όπιόθοδόμου. 
ούτε τού σηκοΰ Εμφανή έόώθησαν λείψανα, άφοΰ 
καί δι’ αύτήν τίιν Εσωτερικήν καί Εξωτερικήν 
του μορφήν, γενικά τινα συμπεράσματα έξησφα- 
λίσθηόαν ϊσως, οπότε ό μέγας όγκος τοϋ χώματος 
ό συόι. ρευθείς, άρχικώς μέν έκ των όμβρων κα
τόπιν δέ καί έκ τών άνασκαφών, καί καταλαόών 
ολόκληρον τήν πρό αυτού κλιτύν (ΑρκτικώςΙ 
άφαιρεθ'μ συγκαλύψας τά κυριώτευα τεμάχια.έπι- 
στύλλια, σπονδύλους, κιονόκρανα, ήμικίονας 
έτι, καί λοιπά έκ τής πτώσεως συντρίμματα, 
τότε θά διευκρινισθώσι κάλλιον τά κατ’ αύτόν, 
και ιδίως όιςποός τόν άρχιτεκτονικόν τύπον.

Εκτός τοΰ ναού, άνατολικώς καί πρό αύτοϋ 
Ερείπια Ετέρου ναού, τής Άρτέμιδος πιθανώς 
άνεκαλύφθησαν, έξέδραί τινες, άς συνηρμολο- 
γήόαμεν διά τών τεμαχίων των, Ετερόν τι οικο
δόμημα, και πρό αύτών τά προπύλαια, τά υδρα
γωγεία., ύπογείως διοχετεύοντα καί έπί τής 
έπιφανείας τό έκ τών δεξαμενών καί τοΰ έλύ- 
τρου ύδωρ, καί τά λοιπά κτίσματα μετά τίιν 
λουτρών και τών λοιπών ρωμαϊκών οικοδομη
μάτων τού πολλοΰ Άντωνίνου Ιτού συγκλητι
κού, δότις διά τ<5ν ποικίλων έξωραϊότικών Ερ
γων, Αφειδώς δαπανήόας, όιινέδεσε τό όνομά 
του μετά τοΰ Ίεροΰ τού Ασκληπιού).

Έν τώ μέόω δέ τής έκτάόεως ταύτης, μεταξύ 
τών ό κ η ν ώ ν , τοΰ οικήματος δηλαδή τοΰ 
ιερατείου.καί τών ναών, πληθύςσυντριμμάτων, 
σαφώς καθορίζει τήν Οέσιν τών βωμών πρός τούς 
Εφεστίους, ήν άλλως έξηκριόώσαμεν και διά 
τής άνευρέόεως Αρκετής ποόϊιτητος άνθρακοκό- 
νεως μετά ήμικεκαυμένων μικρών όότών. ένθα 
όυναμ'εμιγμένα ιίόαν ού μόνον άπειρα θραυό- 
ματα μικρών άγγείων, κανθάρων, άλλά και χάλ
κινα τεμάχια ξιφών και άλλων Αναθημάτων, 
έν οίς και χαλκούν άγαλμάτιον (ο,ιζ) προφανώς 
άφ'ερωθέν είς τόν Απόλλωνα (νΰν έν τώ έν 
Άθ 'κεντρικώ κατακείμενον μουόείφ) άριότον 
δέ, καί έξ'Εκείνων, άτινα ή τέχνη έπρομήθευεν 
είς τούς πιστούς,είς τάς πανηγύρεις πωλούόα.

Τών βωμών τούτων τά λείψανα άνεκαλύψαμεν, 
άλλα μέν κατά χώραν, οτε προέβημεν είς τήν 
πρόχειρον άναστήλωόίν των, άλλα δέ παρέ- 
κειντο μετ' άλλων άναμεμιγμένατεμαχίων Αγαλ
μάτων κλπ.

Έκ τών Επιγραφών δέ, ώς πας τιςδύναται νά 
πειόθμ άνήκουόιν ούτοι είς τόν Ά π ό λ λ ω να 
Ά ό κ'λ ήπιόν, Άπόλ.Μουόαγέτιιν, 
' Α π ό λ . X ρ η ό τ ή ρ ι ο ν, Ά π ό λ. Μ α λ ε ά - 
την, Άπόλ. Ποοότατήριον, Δία 
"Υπατον, 'Αρτέμιδα 'Αγραίαν, 
Άρτ. Μ ο υ ν υχί αν, Π ο δει δ ώ να Σα- 
λαμήνιον, Λητώ, Μούόας, Ά 0 η-
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ν d ν , " Η φ α ι <5 τ ο ν , Μ ν η μ « <5 ύ ν η ν , 
Δήμητρα, Ν ή μ φ α ς , Κ ιι φ ι d ό ν .

11ο'·· τών Αιςιινών (ι<ϊ υπήρχε είδος τι πυι><1τό··ΐ’ 
μικρά 5' έπϊδιιςδτού άπό τών προπυλαίων AM 
θά δηιυΟύνετο προς τον ναόν έκ των δεξαμε
νών δέ τό ϋδωρ όιωχετείετο και είς τά παρά 
τούς πρόποδας τοΰ λόφου βαλανεϊα, εκεί ένθα 
Αήμερον ή κρήνη τιις Άγ. Άννιις (όνομαδθεΐδα 
ούτως έκ του ολίγον άπωτέρου ναϊδρίου, κτι- 
δΟέντος έκτων καταπεσόντων και μέχρις έκεΐ 
παραδυρΟέντων συντριμμάτων τοΰ έπί τής κο
ρυφής 'Ιερού 1 ένθα προέδιιμεν εις τε τήν Ανα- 
κΑλυζι.ν αυτών, καί είς άλλας έργαδίας εν τοϊς 
παρακειμένους ύδραγωγειοις.

Το ρωμαϊκόν οικοδόμημα τών Ακτινών, άπο- 
τελούμενον έκ πολλών διαμερισμάτων και λου
τρών Ετι. έκτίδΟη έπι τών έρειπίων άρχαιοτέρι.υ 
έλλιινικού οικοδομήματος, τείχος δέ. μικρόν, Ελ
ληνικών χρόνων και τούτο, περιέβαλλε περαιού 
μενον είς τούς πρός Α. ΰπερκειμένους βράχους 
ιϊφ' ών τέ> ύδωρ καταρρέον περιΑυνελέγοντ·· είς 
τάς δεξαμενάς καί έχριιδιμοποιεϊτο καί διά τάς 
κρήνας καί διά τά λουτρά.

Το 'ιερόν τούτο καί έν τοϊς μετέπειτα χρόνοις 
μέχρι Τραϊανού, φαίνεται νά έτύγχανεν Ιδιάζον
τας σεβασμού- και έπιγραφή δέ τις, ήν άνακα- 
λΰ-ψαντες είς τούς πρόποδας τής άκροπόλεως 
τής Παλ. Επίδαυρου, περιεδώδαμεν έκεΐ, κα
ταδεικνύει τούτο.

Καί ταύτα μέ.ν δυντομοιτατα καί έν γενικω- 
τάτη γραμμή περί τού νέου Ιερού οπερ ή 'Επί
δαυρος έκτος τοΰ περίφημου Ιερού τού Ασκλη
πιού, κέκτηται ηδη, τό τού ’Απόλλωνος τοΰ 
Μαλεάτυυ. Κατ' Ακολουθίαν αί άπό είκοδαετίας 
άναδκαφαί, ΑυνεπλήρωΑαν τήν έκεΐ δόξαν διά 
τήν Αρχαιολογικήν έπιδτήμην-

X. Α Η.

* ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΛΙΝΟΥ *

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ

'// ανθισμένες αμυγύα.ΙιαΤς μοσχοθο./οίίνε, 
ατά νερά ro'i .ποεομοο za^ptjir/ojtfrfc, 
στΐ/ι; -Ιεύκαις στης ψη-ΙαΤς. στης μυρωμέναις, 
τά πουάιά κε.ΙαϊάοΤϊνε,

Σά»· άν.Ιαις ζωγραφιάς σκυφτά περνούνε 
απ’ τν)ς στερνές αχτίδες φωτισμέναις. 
ij σκιαΐς των εργατών αποσταμμέναις 
ποΊϊ σταϊς φτωγαϊς κα.Μαις τους γυρνούνε.

Τ’ άποσταμμένα τους κορμιά ν' ά,ναπαυθοίίνε, 
τά χέρια απο το σκάψιμο κομμένα, 
στο οτρωμα re γυμνό να Κ.απάωθο'Βνε.

Και σπρώχνουν, καί χτυπουν τ’ ιιποσταμμέν α 
βωδια, πριν αί στερναΐς ηχτΐδαις νά σθυσθο~νε, 
απάνω απ' τ<ι Λενδρά τά φουντωμένα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΒΑΝΕΛΛΗΣ

* ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΖΟΙΙ ♦

Η “ΑΛΗΘΕΙΑ., ΤΟΥ ΖΟΛΑ

Ο Ν
/XI

απο·

ον αί ισχυραί ψυ- 
δύνανται να κατα

στήσουν τήν αλήθειαν 
κύριον σκοπόν τών αι
σθημάτων και τών πα
θών αύτών,λέγε·, ό Βω- 
βεναργκίζ, μέγας φιλό
σοφος, γνωρίσας κατά 
βάθος τούς ανθρώπους. 

Ό Αιμίλιος Ζολά εί- 
νε ή λαμπρότερα απο

φθέγματος τούτου. ΊΙ ίσ-δειξις τής αλήθειας τοΰ
χύς τής μεγάλης ταύτης ψυχής φαίνεται ευθύς από 
τήν εύρυτάτην άντίληψιν, άπό τήν έκτακτον παρατη
ρητικότητα, άπό τας εμβριθεστάτας σκέψεις καί κρί
σεις, από την μεγαλην αύτοϋ τέχνην, τής όποιας 
σκοπός είναι ή συγκεντρωσις όλων όσα αποδεικνύουν 
τήν αλήθειαν.

Καί όλη αυτή ή 'ισχύς του, όλη αυτή ή άντίλη- 
ψίς του όέν ήδύνατο ή νά έπιδειχθή κατά τρόπον πα
σιφανή είς τήν ύπεράσπισιν γενναίας καί εΰγενοΰς 
ύποθέσεως, τήν όποιαν άνέλαόε και διεξήγαγε μέ άκα- 
τάβλητον σθένος, μέ διακαή πόθον, μέ κινδύνους, μέ 
πικρίας καί μέ πολλάς Ουσίας.

Ό θάνατος δυστυχώς εύρε τόν ένδοξον συγγραφέα 
ό-ε είργάζετο είς τήν «’Αλήθειαν.» Είναι ούτως είπεΐν 
ή διαθήκη του, τό τελευταίου του εργον. Ο άπόστο-

λος τής αλήθειας έν τή τέχνη καί τή ζωή άπέθνη- 
σκεν άκριβώς έν τή ύψίστη έμπνεύσει τών συγγραμ
μάτων καί τών πράξεών του.

Ό πρωταγωνιστή, τοΰ μυθιστορήματος, ό άπόστο- 
λος τοΰ Ευαγγελίου. Μάρκος Φρομάν είναι ό ίδιος 
συγγραφεύς. «Τό πνεύμα τής λογικής καί τοΰ φω
τός». Ή «καθαρά καί άσφαλής λογική βασιζομένη 
έπί τής βεβαιότητας καί τής αλήθειας».

Δίδων σάρκα είς φανταστικήν μορφήν τής ιδεώδους 
ταύτης αλήθειας, ό Ζολα ηδύνατο νά άποδώση ταύ- 
την ή είς ένθερμον έξερευνητήν τής έπ'-στημονικής, 
φιλοσοφικής καί ηθικής άληθείας, ή είς ένα άοέκα- 
στον κριτήν, δικαστήν. Ό Ζολα ένσχρκώνει καί τούς 
δύο, καί τόν δικαστήν καί τόν έξερευνητήν,είς έν καί 
τό αυτό πρόσωπον. Εις τόν Μάρκον Φρομάν διπλή 
ένυπάρχει αποστολή. Είναι καί διδάσκαλο, τής άλη
θείας καί κριτής. "Εν μόνον έμπόδιον ύπάρχει, ότι ό 
συγγραφεύς τούς θέτει καί τούς δύο είς διάστασιν απέ
ναντι άλλήλων. ’Εκείνοι οί όποιοι κατεδίκασαν ένα 
άθώον διά νά σώσουν τόν ένοχον είναι αυτοί οι ίδιοι 
οί όποιοι θέλουν νά διδάξουν είς τούς άνθοώπους άλλην 
αλήθειαν, τα αποτελέσματα τής επιστήμης, τας πε
ποιθήσεις τής ελευθέρας εςερευνήσεως.

Τό λαϊκόν σχολεϊον τοΰ Μάρκου Φρομάν νικάται 
παρά τού σχολείου τών κληρικών και ό άθώος έβραϊος 
Σιμών καταδικάζεται δι’ έργον τό όποιον διέπραξαν 
αυτοί οί όποιοι είναι έτοιμοι να σώσουν τόν κακοΰρ- 
γον, όστις είναι εκ τών ιδικών των,

’Αδύνατον νά άναγνώση τις τήν φανταστικήν ιστο
ρίαν, χωρίς νά άναμνησθή τής άληθοϋς. Ή ιιύπόθε- 
σις Σιρώ» τήν όποιαν περιγράφει ό συγγραφεύς είναι 
ή «ΰπόθεσις ΔρεΟφούς». 'Εάν τό σημεΐον έξ ού 
ώρμηθη καθώς καί αί εξωτερικά! περιστάσεις είναι 
διάφοροι, τά γεγονότα παρουσιάζονται είς τό μυθιστό
ρημα άκριβώς όπως διεδραματίσθησαν είς τήν πραγμα
τικήν ζωήν.

Τό μπορντερώ, τό όποιον έπαιζε μέγαν ρόλον είς 
τάς ούο οίκας τοΰ Δρέϋφους παρουσιάζεται καί έδώ 
υπό τύπον σχεδίου καλλιγραφίας. Έπί τή βάσει κα
κής έξηγήσεως τοΰ έγγράφου τούτου, διά τής παρα
νόμου έπεμβάσεως τοΰ δικαστοΰ, όστις δεικνύει εις 
τούς ένορκους έτερον ψευδές μυστικόν έγγραφον αφού 
ή συζήτησις επερατώθη, ό αθώος κατεδικασθη.

Τήν νήσον τοΰ Διαβόλου άντικαθιστή είς τό μυθι
στόρημα ή Καύέννη.Ό Σιμών, όπως καί ό Δρέϋφους, 
έχει ένα άδελφόν. Ό Δαυίδ όπως ό άδελφός τοΰ Δρέϋ- 
φους Ματθαίος, αφιέρωσε τήν ζωήν του είς τήν σω
τηρίαν καί είς τήν ηθικήν άποκατάστασιν τοΰ άδελ- 
φοΰ του. Βοηθούμενος όπως συμβαίνει καί είς την 
πραγματικήν ιστορίαν, παρά τινων γενναίων ψυχών 
άντεπεξέρχεται κατά τής αμείλικτου αδικίας καί τής 
άπαθοϋς άδιαφορίας ένός έθνους.

Τό ’Ακυρωτικόν τέλος μετά ύπερανθρώπους προσπά
θειας τής ύπερασπίσεως αναιρεί τήν πρώτην απόφα- 
σιν καί παραπέμπει νά δικασθή ή ύπόθεσις είς έτερον 
κακουργιοδικειον. Ή δευτεοα δίκη εις τό Ροζαν εχει 
τήν αυτήν έκβασιν, τήν όποιαν είχεν ή δίκη τής Ρέ- 
νης. Ό Σίμων κατεδικάσθη καί πάλιν. Είς έλαφρο- 
τέραν όμως ποινήν. ’Αμέσως δέ τώ δίδεται ή χάρις.

"Ολαι αί λεπτομέρειαι τοΰ μυθιστορήματος είναι 
χρονολογημένα! μέ τήν εποχήν τής πραγματικής δί
κης. Ό Σίμων έχει έξοχον δικηγόρον τόν Δέλβιν, 
όπως δ Δρέϋφους τόν Λαμπορή.

Είς πυροβολισμός ρίπτεται κατά τήν έποχήν τής 
οευτέρας δίκης, ενάντιον τοΰ δικηγόρου, καί όπως ή 
συκοφαντία έστρεψε τά φαρμακερά της βέλη κατά 
τοΰ Ζολά, και προσεπάθησε νά άτιμάση τήν μνή
μην τοΰ πατρός του, τοιουτοτρόπως καί εις τό

f Ν. ΓΥΖΗ. Ί'υχομάνα.
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μυθιστόρημα ή συκοφαντία ρίπτει τό δηλητήριόν της 
κατά τοΰ πατρός τοΰ δικηγόρου τοΰ Σιμών.

Είς τό νέον τοΰτο Εύαγγέλιον αυτού, ό Ζολά εύρί- 
σκεται αντιμέτωπος τοΰ άλλου Ευαγγελίου τοΰ άρ- 
χαιου, τοΰ χριστιανικού, διότι δέν δίδει πίστιν είς τήν 
Βασιλείαν τών Ούρανών, άλλα πιστεύει άσφαλ.ώς 
ότι εις τόν γήϊνον αυτόν κόσμον μας, άρχεται καί τε
λειώνει όλη ή ζωή μας καί ότι έδώ ή άγαθότης καί 
τό δίκαιον πρέπει να ύπερεσχύη.
' ’Ακολουθών τάς φιλοσοφικάς άρχάς τοΰ Σπένσερ ό 

Ζολα, είς τό τελευταΐον του έργον διίσ-.αται τού φι
λοσόφου είς τά άποτελέσματα, καθόσον ή «’Αλήθεια» 
εμπνέει την ελπίδα καί τήν πίστιν.

ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ

Γοργά φαντάσματα 
στον πάγο τρέχουνε, 
γεάοΐν, διαίΐαίνουνε 
κι' αμέσως σβύνονται 
μές την ό,Ιο'πυκνη 
μακρυάν ομίχάη

"Ομοια άφ* tor άνθρωπο 
ταχειμ, μακρύνεται 
τοΐι βίου ή άπο'άαυσίΓ,. 
και φεύγει όάόταχη 
μέσα στ’ άπόοκοτα 
τον ανθρώπου ή ί!παρ(ι,

[Στεκέττη]
ΚΟΣΤΑΣ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ
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ΓΊΙΝΑΚΟΘΜΚΗ

HiiBENS. "Ερωτες

7/ τψί.ίη γ.Ιίφιι τί: μΰρμαρον οϊιχι διά 
νά ϊγχ.Ιιίση ίν αντω τήν ίδιαν. ά.ί.ίά pa.i- 
,/ον διά νά τήν γιννήση ίν τω άχινήτω ραρ- 
μάρω ναι ι ά την εςαγίιγη if αντον.

Ι'κνγιώ

J'tv αγαπώ τους χα.Ι.Ιιτίχνας, τών ό
ποιων ό βίος δεν σι-ργωνί' προς τά έργα 
των.

Σιονμαν

ΣΚΕΨΕΙΣ

Τά έργα της τέχνης δέν μετροννται. χατά
χκίιόμετρον.

Γ. Καιν.

Τό καχό συναηάντημκ

— Μου δίδετε, κύριε, τόν «Κοκκάκιον» ;
— 'Ελληνιστί θέλετε νά τόν διαβάσετε ;
— (Έρνϋρι&οα). ‘Εγώ νά τόν διαβάσω; Καλέ όχι. 
Τόν ϋέλω γιά τή ... . γιαγιά μου . ..

Ό κ α λ λ I ι ί /_ >' η ί f-τοό μιας θαλασσο
γραφίας του καί μιά; πρροω.τογραγία;):

—Κύριε, ποιαν προτιμάτε άπό τά; εικόνα; 
μου', Την άνω ή τήν κάτω ;

Ό ά γ ο ρ α σ τ ή ;. Θά προτιμούσα καμ- 
μίαν άλλην, ή όποια νά μη εϊνε ά ν ω κ ή- 
τω . . .

— Τί κτένισμα προτιμή ό κύριο; ; . .

* ΣΎΓΧΡΟΝΟΙ ΛΟΓΙΟΙ *

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΑΣΩΠΙΟΣ

θαλερός, ό χαριτω
μένος γέρων, μέ τάς 
παλλεύκους παραγνα
θίδας καί τούς γαλα
νούς οφθαλμούς, ό υίός 
τοϋ Κωνσταντίνου Ά- 
σωπίου, ό άναοεκτός 
τοϋ Γυϊλφορδ, ό συνερ
γάτης τοϋ Δουμά,ό Ει
ρηναίος Άσώπιος Εορ
τάζει περί τά τέλη τοϋ

προσεχούς μηνός τό έίηκονταετές ΙωβιλαΤον του. 
Ώνομάσθη «Πατριάρχης τών Νεοελληνικών 

γραμμάτων» αύτός ό άμειλίκτωε σατυρήσας οΰκ 
ολίγους αντιπροσώπους τοϋ Ύψίστου . . . Είναι, 
ό έπί 57 έτη πιστός θεράπων τών Μουσών.

Τό πρώτον άρθρον του, άνταπόκρισιν μάλλον 
έγραψεν έκ Λιβόρνου, είς τήν ο Καρτερίαν» τών 
'Αθηνών τοϋ 18^6. Περιεγραφε τήν ύπό τών 
Ελλήνων γενομένην έκεϊ ύποοοχήν τοϋ στρατη
γού Καλλέργη. Τό δεύτερον άρθρον του έγραψε 
τω 1848 Ίταλιστί έν τή «Patria· τής Φλωρεν
τίας, ύπεραμυνόμενος τής Έλλ. κοινότητος, καθ 
ής έγραφε τότε ό ’Ιταλικός τύπος. Κυρίως δμως 
τό συγγραφικόν στάδιον τοϋ κ. Άσωπίου άρχεται 
Τω 18)4 έν Παρισίοις, διά τής συνεργασίας του 
είς τόν «Mousquetaire» τού Δουμά πατρός. Ίό 
• Yoyage au niont Olympe· έν ώ διακωμωδεί τά συ
ζυγικά δυστυχήματα τοϋ Ηφαίστου ένεποίησεν έ- 
Εοχον έντύπωσ'ιν. Ό Δουμά είσήγαγε τόν κ. Ά- 
σώπιον είς τόν φιλολογικόν κόσμον τών Παρισίων.

Ό κ. Άσώπιος δημοσιογραφιών έν Παρισίοις έ
γραψε Γαλλιστί άρθρα περί τής Ριστορη, τού

Χάϊνε, τάς «Σκέψεις τοϋ Σεπτεμβρίου» τά «Νεο
ελληνικά διηγήματα καί ποιήματα».'ίλς άνταποκρι- 
τής έγραφε είς T0«Scarainincia»^ Φλωρεντίας,είς 
τόν «Satana» τοϋ Τουρίνου,είς τήν <·nivista Veneta·.

Έλθών είς τάς ’Αθήνας συνειργάσθη είς τήν 
■Revue musicale«, «Revue Dranatique», «Revue d‘ 
'Athenes· καί είς όλα τά άπό τού 1856—186γ 
έκδιδόμενα ελληνικά περιοδικά.

Ό κ. Άσώπιος είναι ό πρώτος είσηγητής έν 
Έλλάδι τών Επιφυλλίδων, Επινομίοων, τών Επιθε
ωρήσεων, άρτύωζ αύτάς πάντοτε δΓ εύφυολογιών 
καί άνεκδότων.

Τώ ·8όφ 'ίδρυσε τό «Αττικόν Ημερολόγιου», 
'Ογκώδες, Εκπροσωπούν πλήρη τήν τότε φιλολο
γικήν ίωήν. Έπί 20 έτη άδιαλείπτως τό ΕίΕδιδε 
σπινθηροοόλον, σοβαρόν καί ευτράπελου, είς τάς 
χιλιάδας δέ τών σελίδων του έχει άποταμιευθή σπου
δαιότατη φιλολογική παραγωγή. Ό κ. Άσώπιος, 
λάτρις τοϋ ωραίου φύλου, ύπεστήριίε τήν είς τά 
γράμματα δειλήν δράσιν τών κυριών, καθ’ ήν Επο
χήν αί γράφουσαι γυναίκες Εθεωροϋντο παρ' ή- 
μϊν σχεδόν ώς «Είωτικά». 3φ κυρίαι καί δεσποινί
δες συνειργάσθησαν είς τό πλευρόν — honni soil 
qui mill v pense — τοϋ πνευματώδους Εκδότου τοϋ 
'Αττικού ημερολογίου ή μάλλον Αττικού άλατος.

Περί τόν γλυκύν,τον άκακον, τόν άκάματον Ερ
γάτην τοϋ Πνεύματος, τόν χαριέστατον σατυρο- 
γράφον, τόν Ιστορικόν μελετητήν, ό κόσμος τών 
γραμμάτων, όλοι — παλαιοί καί νέοι,— συνωθοΰν- 
ται Εν συγκινήσει καί γεραίρουν μίαν σεμνήν κο
ρυφήν, τήν όποιαν ΕπιστΕφουσιν άρμονικώς αί 
χιόνες τών Ετών καί τά Εαρινά άνθη νεανικής 
καρδίας κοί σφριγηλοτάτης διανοίας. Άνθη άρμό- 
ίουν νωπά καί δάφναι είς τόν αίμυλον συγγραφέα, 
δστις ολόκληρον τόν ΒΙον του άφιέρωσεν άποκλει- 
στικώς είς τήν ΕίυπηρΕτησιν τοϋ καλού, καί συνε- 
δέθη τόσον άρρήκτως καί φωτεινότατα μέ τά Νεο
ελληνικά γράμματα.

κ.

43 -42



Η «'Εθνική ’Εφηιιερί;» τοϋ Βερολίνου εοημοσί- 
ευσεν άρθρον περί Ελλάδος, έν ω ποιείται 

ι 'Ελλήνων καλλιτεχνών ζωγραφιον, 
μέν τόν προώρως άποθανόντα Γύ- 

ρέπει νά θεωρή τις ώ; "Ελληνα 
ιών νέων εξαιρούσα τόν κ 11. 

πρό; τήν τ'ε/γιρι καί τόν χρωματι- 
‘.τν_. — ..ϊ χάβερμαν

Θ. Δημητρίου έπε- 
Α. Δαμβέργη, εχτε-

υ.νειαν και τών 
γράφουσα δια ι 
ζην ότι αυτόν δεν 
καλλιτέχνην I! έκ δέ τ· 
Μαθιόπουλον ώς ' 
σμόν καί παραβάλλει τούτον μέ τόν 
τής Γερμανίας.

—Ό ήμέτερος συνεργάτης κ. 
ράτωσε προσωπογραφίαν τοϋ κ. .............
λεϊ δέ τό πρόπλασμα τοϋ «Νέου χρόνου» επί τή Βά
σει τοϋ έν τή «Πινακοθήκη» δημοσιευθέντος σχεδιά
σματος.

— Τόν μεγαλείτερον λόγιο μεγέθους πίνακα έφιλο- 
δόξησε νά σύνθεση - καί τό κατόρθωσε - ό Παρισινός 
ζωγράφος Κάρολος Τοσέ. Παριστα τό «Συνέδριο·, τής 
Χάγης». Περιλαμβάνει έκατοντάδας προσώπων, γνω
στών διπλωμάτων, έν στολή. Κρίνων την εικόνα ό 
συντάκτης τοϋ «Φιγαρώ» λέγει ότι είναι τόσον τερά
στια, ώστε διά νά κάμη τις τόν γΰρον τοϋ πλαισίου, 
απαιτείται ολόκληρος ύγιεινός . . . περίπατος ! . .

—"Εργον σοβαρά; τέχνη; τοϋ κ Δ. Γαλάνη έγέ- 
νετο δεκτόν εις τό εν Παοισίοι; Salon

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Πρός άνέγερσιν τοϋ νέου έν ΙΙάτραις ναοΰ τοϋ Άγ. 
Άνδρέου είς τόνπροχηρυχΟέντα διεθνή διαγωνισμόν 

μεταξύ αρχιτεκτόνων πρός ύποβολήν σχεδίων, ύπε- 
βλήθησαν 32, ή εκ μηχανικών επιτροπή απερριψε 
τα 24, ενέκρινε δέ 8, τα έξής :

1) Τοϋ κ. Γ. Βινέ έκ Παρισίων υπό τό ψευδώνυμον 
«Σ. Έποίησεν». 2)'ΙΙ. Ρομπέρ έκ Παρισίων ύπό τό 
ψευδώνυμον «Χρυσή καρδιά»' 3) Ντίκ έκ Βιέννης ύπό 
τό ψευδώνυμον «φάγ. Άνδρέας» 4) Ετερον εξ 'Αγ
γλίας ύπό τό ψευδώνυμον «Σοφία»' 5) ΙΙανικόνι έκ 
Ρώμης ύπο τό ψευδώνυμον «’Ελλάς τεχνών μήτηρ» 
6) ΓΙ. Τσίλλερ έκ Δρέσδης ύπό τό ψευδώνυμον «Σω
κράτης»' 7' Χ' !ε .·._·. _·. .1.-..ΪΛ
νυμον «"Αγ. Άνδρέας» 
’Αθηνών ύπό 

έπιτροπη

7) Ν. Δημάδη έξ Αθηνών ύπό το ψευοώ- 
χαι 8) Καραθανασοπούλου έξ 

τό ψευδώνυμον «Νενίχηχά σε Σολομών», 
έκάλεσε τοϋ; ανωτέρω, όπως άναπτύ-Ί1
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Η ΜΙΚΡΑ
ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ PERRAULT

Έργον Οαυμάύιον — Φωτοτυπία μεγάλου «Ιζήματος

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΝΟΝ ΛΩΡΟΝ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.

Πρός τους π ροπληρών ον ιας συνδρομητάς της

Η ‘ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ., ΕΞΕΔΟΘΗ

ΘΗΚΗ

ξωσι τά σχέδιά των εντός τριών μηνών, κατόπιν όε 
Οά σταλώσιν είς τήν έν Παρισίοις ’Ακαδημίαν δια την 
εγκρισιν τοϋ καλλιτέρου.

— Εύμενεστάτας κρίσεις αναγράφει ό Αιγυπτια
κό; τύπος περί τοϋ έν ’Αλεξάνδρειά "Ελληνος αρχι
τέκτονας χ. Ζωρζάκη Νικολάου. ΙΙλεΓστα οικοδομή
ματα, τύποι τέλειοι αρχιτεκτονικής οΐκονομ-ίας, τής 
’·'’·*■ · ■' ι είς αυτόν, έπαύλεις εν Άγ.

τά μέγαρα τοϋ Σάλεχ πασα, τοϋ Σααντ 
ό καθεδρικός ναός τών Κο-

’Αλεξάνδρειάς όφείλονται 
Στεφάνιο, · 
Δίν, τοϋ Φέχμη πασά, 
πτών χλπ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λονδίνω τών ύδατογραφων. 
ένεποίησε πολ.λήν εντύπωσινΗέτησία εκθεσις έν 

παλαιών καί νέων, 
εφέτος, ιδίως τά έργα τών Άγγλων Cex, Wint, I irl- 
ding. Prout, Hunt, έθεωρήθησαν έξοχα.

— "Εκλεισεν ή έπίσημος εκθεσις τής Μαδρίτης, 
ήτι; ύπερέβαλε πάσαν προσδοκίαν, όπερ σπάνιον δια 
τήν Ισπανίαν. Ή ’Ισπανία δέν έχει ούτε ένα τοπειο- 
γράφον, ούτε τοπειογραφικήν σχολήν . Ύπήρχον απο
μιμήσεις μόνον καί ό C. llaes όστι; ύπήρξ-ι διδάσκα
λος τοσούτων ’Ισπανών ζωγράφων, ήτο Βέλγος. Ο 
Μ. Legrain αντικατέστησε τόν llaes είς τήν Κεντρι
κήν σχολήν τών Τεχνών. Περισσότερον πρωτότυπος, 
περισσότερον ποιητής τοϋ προκατόχου του, αυτό; ενι- 
σχυσε τήν τοπειογραφίαν εν ’Ισπανία.

— Ό «Μουσικός Πειραϊκός Σύνδεσμο;» άπεφάσισε 
τήν διοργάνωσιν διά τήν Κυριακήν τοϋ Θωμά μεγά
λης ΚαλλιτεχνικήςΈκΟέσεως, ώ; καί έχθέσεως ειδών 
Ζωγραφικής, ’Αγγειοπλαστικής καί Έργοχείοων ώς 
καί'φυσικών άνθέων, έν τω Foyer τοϋ Δημ. Θεάτρου 
Πειραιώς-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

L. Begule. L’ oeuvre de Charles Du
ra i n e. statuaire lyonnais. .Μετά S’5 εικόνων. *

G.Oeffroy. Mubins. Κριτική βιογραφία ιιετα -ι 
εικόνων.

II. (Im on t Missions archeologiques francaises en 
Orient, aux XVII et XVIII siecles.

M. Tour ne aux Engene Delacroix. 
Κριτική βιογρκφ'α. .Μετά Si εικόνων. Φρ. 3,'><)

Κ. Woll. Les chefs d’ ce u v r e de la 
National Gallcrj.

T. Kelley. L’ Egypte peinte et de 
c r i I e. Aorfiror.

W. Morris L’ Art, ses producteurs 
e t les A r I s e I M e t i e r s d’ a u j o u r d h u ι. 
Aovtirov.

To τείχος τήε III Μαρτίου τον Studio δημοσιεύει με- 
Λεταε περί των κα,Ι.Ιιτεγνων F Houbron, A. Rodin, 
Ε Galle. ' , , ,

Ό κ. ΚοντόπονΙος ε^αό-εν εγχείξίδιον · Στρατιωτι
κήν το.ιειογραιρ ar., ίότερ ΛιΚογραφουμενον Ha έκοοΗη 
ν.-ιδ τής Στρατ. σχοΛήε. των ΕνεΛπίδων.
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ΕΠΑΙΤΙΣ

ΑΡΧ ΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
,ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

11 εν Άθήναις Γαλλική Άρχ. σχολή Οά ένεργήση 
τόν Μά'ιον άνασκαφάς έν Δελφοί;' θ' αποκαλυφθή ολό
κληρο; ή αρχαία πόλις, ήτι; διασώζεται. Διά τάς 
άνασκαφάς ταύτα; προσέφερε 30,000 υρ ό δούξ ντέ 
Λούμπα.

— Έπανελήφθησαν έν Έπιοαύρω αί άνασκαφαί έν 
τω Άσκληπείω ύπο τήν έποπτείαν τού κ Καββαδια.

— Ό διευθύνω·, τά έργα τής ’Ιταλική; ’Αρχαιο
λογικής αποστολή; εν "Ανω Αιγύπτω καθηγητή; Σκια- 
παρέλλι, διευθυντή; τοϋ Μουσείου τοϋ Τουρίνου, άνε- 
κάλυψε τόν τάφον τοϋ πρίγκηπο; Καρμάν, υιού τοϋ 
Ι'αμσή Γ' καί αρχηγού τοϋ ιππικού αύτοϋ. Έπί 
τού το·.·/ο·ι εύρέθησαν διάφορα εικονίσματα παριστών- 
τα τόν Ι’αμσήν καί τόν υιόν αύτοϋ, προσφέροντα θυ
σίας είς του; ύποχθονίορ; θεού; Εύρέθησαν έπίση; 
διάφοροι μομμίαι, 80 περίπου, έν οί; ίερέω; τινός 
τοϋ "Αμμωνο; καί τών δύο υιών του,διάφορα δέ άλλα 
αρχαιολογικά ευρήματα καί ώραιότατοι σκαραβαίοι.

Αί άνασκαφαί έξακολουθοϋσ·. τού καθηγητού Σκια- 
παρέλλι όρκισθέντο; να φέρη ε’ι; πέρα; τό εργον τή; 
έπισημοποιουμένης ταύτη; καί δόξαν άποφερούση; 
τυμβωρυχία;.

— Ή ’Αμερικάνικη Άρχ. σχολή 'Αθηνών επα
νέλαβε τή 17 Μαρτίου τά; εν 'Αρχαία Κορίνθω ανα- 
σκαφά; ύπό την εποπτεΐαν τοϋ κ Ι'ιχαρδσων

— Ό πρό τινο; χρόνου ενεργήσα; τα; έν Αίγίνη 
άνασκαφάς Γερμανός αρχαιολόγο; κ. Ί'ουρτβαϊγκλες. 
χαθηγητη; τοϋ εν Μοναχοί Πανεπιστήμιου καί τής 
Βιβλιοθήκης μετά τοϋ Βοηθού τοϋ κ. Μποΰλε, κατό
πιν συνεννοήσεω; μετά τή; έλληνική; Κυβερνήσεως 
απεφάσισεν δπω; ένεργήση ανασκαφα; καί έν Όρχο- 
μενώ όπου κεϊται ή αρχαία πόλις τών Μινυών.

Μετά τό πέρα; τών άνασκαϋών τούτων, αιτινες ήρ- 
ξαντο, θα προβή ει; τοιαύτας ό Γερμανό; οϋτο; καί 
έν Κωπαίο: ένθα ύπάρχουν μέγιστα1, ελπίδες ότι θα 
έλθουν εί; οώς πολλά! άο/αιοτητε; σπουδαιοτ άτη; * X’ r -is* s t ν 1 ’ .. — · -> >rixerx;. ω; υίφαυλικα εργχ επο/η; Γ»:ευ-
νών οε ό α;χ'Χίθλ&γος ίύτος τα δ’.αο· οα στοώαατα 
τή; Βοιωτική; γή; ε'.; τά Βάθη τή; όποια; έλπιζε: νά 
εύρη πολλά αρχαιολογικά άντικείμενα θέλει ένεργή- 
σει άνασκαφάς είς πολλά αυτή; μέρη ΪΙρό; τόν σκο
πόν τούτον θά διάθεση μεγάλα χρηματικά ποσά.

— 'Επαναλαμβάνονται λίαν προσεχώς, βελτιοιθέν- 
το; τοϋ καιρού αί έξής άνασκαφαί: Ύπό τοϋ [Ιαθυ- 
πλούτου Βαεώνου Γκέντριχεν εί; (-'ήραν, ύπό τού Βέλ
γου Βολγκράφ εί; 'Άεγος. ύπο τοϋ Μαντε). ειςΤεγεαν, 
ύπό τοϋ Δαιρπφελδ εί; Λευκαδα.

Λ1ΑΛΕ3.Ε1Σ

Ό κ. Μαντέλ, ώμίλησε έν τή έν Άθήναις Γαλλική 
Άρχ. σχολή περί τών γλυπτών έργων, τών ανευρε- 
θέντων ύπ’ αύτοϋ κατά τά; άνασκαφάς τοϋ έν Ί'εγέμ 
ναοΰ τή; ’Λλέα; Άθηνάς. Εί; τήν Τεγέαν ύπήρχον 
κυρίως έργα τοϋ περίφημου Παρίου γλύπτου Σκοπα, 
ό κ. Μαντέλ δ' άνέπτυξε μετά πολλή; εύφυί'α; καί 
διορατικότητος τήν τεχνοτροπίαν τοϋ Σκοπα ειπων :

— Τό παθητικόν τών μορφών αύτοϋ, τό ύγρόν τοϋ 
βλέμματος καί τό ρεμβώοε; οφείλεται εις συνδυασμόν 
τής ζωγοαφιχή; πρός τήν γλυπτικήν, εις τόν χρωμα- 
τισυ.όν, τόν όποιον ό γλύπτη; έδιδεν εί; τινα μέρη τή; 
κεφαλή; καί ει; τήν ίδιάζουσαν διάπλασιν τοϋ μετώ
που. Ή επίδρασες τοϋ Σκόπα είναι καταφανή; επί 
τών Πραξιτελείων έεγων.

Μετά τόν κ.Μαντέλ, ό κ.Βόλγραφ ανέπτυξε τα τών α

νασκαφώ» τού Άργους.Λί άνασκαφαί αύται είναι σπου
δαιότατα·.. Παρά τό» λόφον τής Άσπίδο; άνεκαλύφθη- 
σαν ήδη δύο προϊστορικά! πόλεις, άνεκαλύφθησαν αγ
γεία και θραύσματα άγγείων, άνευρέθησαν ίχνη μυ
κηναϊκού καί προμυκηναϊχοΰ πολιτισμού Πάντα ταύτα 
λεπτομερώς έξήγησεν ό κ. Βάλγραφ Άνευρέθη όμω; 
καί επιγραφή ενδεικνύουσα, ότι έκεΐ που εύείσκετο ό 
περίφημο; ναό; τοϋ Πυθίου 'Απόλλωνος.

Τόν ναόν τούτο ό κ. Βολγραφ εδωκε τήν βεβαιό
τητα ότι θ' άνεύρωμεν. Έδωκεν άκόμη τήν έλ
πισα τή; άνασκαφή; ολοκλήρου τή; άγορά; τού "Αρ
γους, χάρις ίί; τό» γειναΐον φιλάρχαιο·» ζήλον τού χο
ρηγούντο; 'Ολλανδού κ. Γκαϊκωπ, τή; αναστάσεω; 
ολοκλήρου τή; νεκρά; πόλεως, τήν οποίαν επιστέφει 
ή Αάρισσα καί διαρρέει ό "Ιναχο;.

— Ει; τό Γερμανικόν Ί«στιτούτον, ο κ. Δαϊλπφελδ 
ιύμιλησε περί τή; Λευκάδα; — Ιθάκη; κατά τόν 
Βιλλάμοβιτς, όστι; άνεμίχθη τελευταϊον είς τήν πο
λύκροτου συζητησιν και ό κ Πφοϋλ περί θηραϊκού 
πολυανδρίου.

— Ιδιαίτερον ενδιαφέρον είχεν ή συνεδρίασι; τής 
ένταύθα Γαλλική; Σχολής τής 12 Μαρτίου. Ό διευ
θυντής αυτή; κ. Όμόλ/. ώμίλησε περί τών ανασκα
φώ·/ τή, Δήλου Αί ανασκαφαί αύται ηρχισαν τό 
1877 ύπ’ αύτοϋ τοϋ κ. Ώυ-όλλ, μέ πίϊτωσίν 13(d) 
φράγκων, εξηκολούθησαν δ’ εκτοτε ύπό τήν έπίβλε- 
ψιν δια οχικών εταίρων τής αρχ. γαλλική; σχολή;. 
"Ενεκα τής ελλείψει»; μέσων αί ανασκαφα! αύται 
διεξήχθησαν μέχρι τοϋδε άτελώ;. 'Αλλά καί οΰτω 
διεξαχθει'σαι. άπεκάλυψαν σειράν οικοδομημάτων, 
ναού;, στοά; και άλλα, έκτο; δ’αυτών σειράν οικιών, 
ολοκλήρους συνοικία;, αί όποϊαι, τηρουμένων πάν
τοτε τών αναλογιών, δίδουν εις τήν Δήλον όψιν έλ
ληνική; τίνος Πομπηίας. Άλλα καί έπιγραφαί έξο
χου ενδιαφέροντος ανεκαλύφθησαν κατα τα; ανασκα- 
φά; καί έργα γλυπτικά, μεταξύ δέ άλλων αντϊτυπον 
τού Διαόουμένου τοϋ Πολυκλείτου, τό όποιον αποτε
λεί-εν τών στολισμάτων τού Κεντρικού Μουσείου τών 
Αθηνών. Ήδη, καθά άνεκοίνωσεν ό κ Ώμόλλ, ο 
δούξ τοϋ Λούμπα εθηκεν εί; τήν διάθεσιν τής Γαλλι
κή; Σχολής, πρός έξακολούθησιν τών άνασκαφών, 30, 
000 φρ. χρυσών. Τόσον δ’ είναι τό ένοιαφέρον τοϋ 
Γάλλου άρχαιοφίλου, ώστε ό κ. Ώμό/.λ ελαβεν 
έπιστολήν του, παρέχουσαν τήν ελπίδα, ότι θά θέση 
είς τήν διάθεσιν τής Σχοζ.ής ολόκληρον τό ποσόν, τό 
άπαιτούμενον πρό; έντελή εκσκαφήν τή; νήσου τού 
’Απόλλωνος. Μίαν δυσάρεστου πληροφορίαν άνεκοί- 
νωσε μόνον ο κ. Ώμόλλ. ότι αί έπί τής νήσου αρ
χαιότητες, μένουσαι αφρούρητοι, κ ατα στ ρ έ- 
φ ο ν τ α: δυστυχώ;. Ευτυχώ; ό δήμαρχο; Μυκόνου, 
ή ’Αρχαιολογική Εταιρία καί δ κ Καββαδια;, ώς 
ανήγγειλε·, ό διευθυντή; τής Γαλλική; Σχολή;, απε- 
φάσίσαν, εν συνδυασμώ, μετά την ανασκαφην να 
λάβουν μέτρα πρό; φρούρησιν τών αρχαιοτήτων τή; 
νήσου Αί ανασκαφα! θ’ αρχίσουν προσεχώς.

Ιΐρ'ο τοϋ κ Ώμόλλ, ό Βέλγος έταΓρος τή; Γαλ
λικής Σχολής κ. Δεμολέν έξέθηκε δΓ ολίγων τ’ α
ποτελέσματα τών ανασκαφώ» τή; Τήνου, οπού ανε- 
καλύφθη τό ιερόν τού Ποσειδώνο; καί τή; 'Αμφιτρί
της. Αί άνασκαφαί αύται ένηργήθησαν δι’έράνων Βέλ
γων φιλάρχαιων, τή είσηγήσει τοϋ εν Άθήναις γεν. 
προξένου τοϋ Βελγίου X. ί’όσσελς.

ΑΦΙΞΕΙΣ

Παρεπιδημεί εί; ’Αθήνα; ό 1’ώσσο; ’Αρχαιολό
γος κ. Καλίλωφ όστι; περιέρχεται τά διάφορα Μου- 
σεΓα πρό; μελέτην τών έν αύτοϊς αρχαιοτήτων καί 
φωτογράφησιν τινών έξ αύτων. 'Ο Γώσσος ούτος άρ- 
χαιολόγ»; καταγίνεται ιδίως είς την ιατρικήν τών αρ-
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χαίων καί διά τούτο κάμνει συλλογήν φωτογραφιών 
τών διαφόρων αρχαιοτήτων.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Ό Αυστριακό; αρχαιολόγος Άλφίχος Κέλλερ έδη- 
υ.οσίευσεν εις τό «Δελτίο·/ τών Αρχαιολογικών Σπου
δών», έκδιδόμενον είς Βιέννην, άρθρου, είς τό όποιον 
διατείνεται, ότι τά αρχαιολογικά εύρήματα, τά άνα- 
συςθέντα έκ τοΰ πυθμένας τών Αντικυθήρων προήρ- 
χοντο έκ ναυαγίου τοΰ τουρκικού βρικίου ή «Κίρις», 
τό όποιον έκπλεΰσαν κατα το Κϊ'ιΟ εκ τοΰ λιμενος 
Αττικής — κατά τήν φράσιν εγγράφου επισήμου σω- 
ζομένου είς ειδικήν εκδοσιν έκ τών Αρχείων τοΰ Άγγ. 
Κράτους—δεν εφθασε ποτέ είς Λονδίνου οπού διηυθύ- 
νετο. Περί τοΰ φοοτίου τοΰ βρικιου τούτου το έγγρα
φον αναφέρει ότι απετελείτο άπό αρχαιολογικά έργα 
συλλεχθέντα είς Μωρέαν καί δωρηθέντα κατ’ αίτησιν 
τοΰ Άγγλου πλοιάρχου Θισεθοΰεζ, εις τόν Άγγλον 
στρατηγόν ΓΙένρις. Ή τύχη τοΰ πλοίου καί τοΰ φορ
τίου τούτου ήγ'οείτο καί εξεφρασθη ή απορία εκ μέ
ρους ιστοριοδιφών τινων περί τής εξαφανίσεως ταύτης. 
Ό Κέλλερ φρονεί'οτι σήμερον λύεται ή παλαιό. κύτη 
άπορία μέ τά ευρήματα τών ’Αντικυθήρων.

—- ’<> κ. Άρβανιτόπουλος εξέδωκε εν τευχει εμ
βριθέστατη·/μελέτην περί τοΰ εφήβου τών Αντικυθή
ρων. Έξ αύτής παραλαμβχνου.εν καί τον « Αποξυά- 
μενον αθλητήν» μαρμάρινου ανδριάντα (αντίγραφου 
τοΰ άποξυομένου τοΰ Λυσίππου) ευρισκόμενον είς 
«Braccio Νιιονο» τοΰ Βατικανού.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

— Γεωργός άνασκάπτων τόν αγρόν του έν Καροί- 
τση εύρε λάγηνον περιέχουσαν νομίσματα τής επο
χής Φιλίππου τοΰ Μκκεοόνος.

— Όπισθεν τοΰ Σταδίου Αθηνών άνευρέθη αρ
χαίο·/ ανάγλυφο·/ παριστών νεανίαν έχοντα ίμάτιον 
έοριμένον περί τόν ώμον καί φέρον τήν επιγραφήν : 
ΓΪάιιφιλος Λαμπίτου Μιλήσιος.

—Είς θέσιν Μακρανικόλας τής Δεσφίνης άλιείς α
νέσυραν έκ τοΰ βυθού τής θαλάσσης ακέραιον άγαλ
μα, παριστών άνδρα, φέροντα είς τον λαιμόν περι
δέραιο·/. Τό άγαλμα είναι θαυμασίας τέχνης.

Αχ. X. Τ. Ενταύθα. ΔΓ έν περιοδικόν, τό όποιον 
θέλει να έχη άξιιί/σεις ότι αντιπροσωπεύει άρχάς καί 
ότι καθοδηγεί είς ύγιά άντίληψιν τον πολύν κόσμον, 
δύο παρουσιάζονται προβλήματα : Ή κριτική· είναι 
τόσω στενός ό κύκλος τής φιλολογικής δρασεως έν 
Έλλάοι καί τόσον περίπου συνδεόμεθα διά γνωρι
μίας,ώστε νά καίη ό αλληλοθαυμασμός συχνά τόν λι
βανωτόν του. Ημείς άπό τοΰ προσεχούς φύλλου θά διά- 
χωρίσωμεν τό στάδιον τής Κριτικής.Θά αναγγέλλωμεν 
είς τήν στήλην τών «Χέων έκδόσεων» τακτικώς τά 
έκδιδόμενα βιβλία έν είδει διαφημήσεως, οι’ 5σα 
δέ αξίζει νά γίνη διεξοδικωτέ^α μνεία είτε ώς επίκρισις 
είτε ώς εξαρσις, θα δημοσιεύονται έντος τού φύλλου 
ειδικά άρθρα. είς τά όποια θά διαλάμπη ή ειλικρίνεια, 
τοΰ ατόμου τιθεμένου εν ήσσονι μοίρα ή ή φιλολο
γική εργασία. Ό έτερος σκόπελος είναι ή ποίησις 
τών νέων—καί τινων παλαιών—ποιητών, ή άμφίρ- 
ροπος ενίοτε ποίησις μεταξύ τού καλού καί τοΰ μέ
τριου- δια τά. τοιούτου είδους ποιήματα, θά καθιερώ- 
σωμεν ειδικήν στήλην ύπό τόν τίτλον «Νέα ποιήμα

τα» θέλοντες νά ένθαρρύνωμεν οΰτω τούς μή ουναμέ- 
νους έτι νά παραταχθώσιν είς τας πρώτα; γραμμας 
τής ποιητικής χοοείας

X. Γάντζον. Ενταύθα. Πολύ σοφόν τό γράμμα 
σας ! Αλλά δέν ήτο δυνατόν νά έχη όλιγωτέρας . . . 
ανορθογραφίας ; ;

Κ. X Ενταύθα. Ούδεμία σχέσι; διαχειρίσεως 
μεταξύ «I Ιίνακοθήκης» καί «Αττικής». Μονή σχέ- 
σις είναι ότι οί συνδομηταί τής «Πινακοθήκης» ού- 
νανται νά λαμβάνωσι με εκπτωσιν την «Αττικήν».

Τ Δ. Αί άποσταλείσαι γνώμαι τών λογιών υ.α; 
περί τώ/Έλλήνων λογιών ήρξαντο δημοσιευόμενα·, εί; 
τήν «Αττικήν».

Φιλοτεχνώ X —Εί; τήν συλζ.ογήν Σούτσου, την 
κληροδοτηθείσαν είς τήν ΈΟζ. Πινακοθήκην, ύπερέ- 
/νη δύο Βυζαντινά! εικόνες, μία τής Γεννήσεως τού 
Χρίστου καί άλλη τή; Σταυρώσεως. Εν αντίγραφου 
τή; είκόνος του Ζοροάενς καί τινες εικόνες Ιταλική; 
τέχνη; υπάρχουν έν τή συλλογή ώς και είκοσι γνή
σια σχεδιογραφήματα τού Κορεγγίου, 1‘ούβενς, Μιχαήλ 
’Αγγέλου καί τού Τιέπολο, καί ποικίλαι χαλκογρα
φία·., έν οίς καί ή Γιοκόνδα τοΰ Δά Βίντσι. Έκ τής 
συλλογής τού Στ. Ξένου διακρίνεται μία προσωπο
γραφία γραίας τοΰ Ι’έμβραντ, καθά πιθανολογείται, 
όμοιαι τής οποίας ύπάρχουν καί εν Ευρώπη, καί ούο 
άντιγρα&αί, μία εργον τού Κορεγγίου καί μία τοΰ 
Ραφαήλ, ’Επίσης ύπάρχουν έργα Ί’λαμμανδ’.κά, έν 
τοΰ Piiussiii, καί τινα' άλλα οευτερεύοντα. 'Ελλη
νικά ίργχ ΰπίργρυν έν του Λύτρα, έν τού Λάντσα 
καί εν τού Ρίζου

ΙΙαρακαλούνταε οί κ. κ. συνδρο
μητή/ τής «ΙΙινακο&ήκης* όπως ίμβά- 

σωσι τήν συνδρομήν των, ΐνα μή διακοπή 

ή αποστολή τοΰ φύλλου.

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΦΕΛΛΟΝ
Αί φάσεις εν τή Τέχνη.
”ΛρΟρον Χαραλάμπους Άννίνου. γρα- 

φέμ είί'.κώς ο’.ά τήν «ΙΙΐ'ζακοΟττκην».

ΕΑΑΑΙΤΕΧΛ'/ΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ είς ιδ βιβλιο
πωλείου Μ. Χαλιβέρου. "Εναντι Βουλής.

Η ΑΤΤΙΚΗ..
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 
El.il ΕΟΙ ΣΤΛ'ΕΙΊΑΊΆΙ.- ΙΙΟΙΚΙΛΙΑ ΤΑΙΙΕ

Έτηοία συνδρομή δρ. 6. — Δια τους ουνδρο- 
μητίις τής Πινακοθήκης δρ. !>.

ΓΡΑΦΕΙΑ : Όύός Πινακωτ&ν 22α.

II <> ο ·Ι ε χ ώ ς

Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΕΛΙΔΕΣ
ΕΚΔΟΣΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ

ΕΝ ΛΘΙΙΝΑίε ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ TUN ΚΑΤΛΧΤΗΜATUN “ΑΝΕΕΤΙΙ ΚΩΝΕΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ,


