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*> ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ *

Ό τραγουδιστή?, διήγημα X. ΧρηΟτοβαβίλη. 
ΤΑ τρία σύμβολα, ύπύ Δ. Γρ. Καμπούρογλου. 
Άπό τΑ παράδοξα τή? τέχνη?. (Είχύιν άκριβοπλη- 

ριομίνη.— Ό ‘Ιούδας τοΰ ιΜυοτιχοΒ Δείπνου ί' — 
’ Ανέκδοτα τοΰ ΜιγαήΓ}Αγγείου).

EI? τόν ναόν τή? *Αγ(α?^£οφ(α?, νπό Στβίτλλης. 
Τό φρούριον τοΰ Αρχαγγέλου, (Τέλος) ύπό Κ. 

Καιροφύλα.
ΑΙ ίν Έλλάδι άνασααφαί καί Ιδίςι αί Ιν Σπάρτη. 
ϊνέψει?.
Θεατριαή ίπιθεώρησι?. 
Γράμματα καί Τέχναι.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
¥¥¥¥¥*6ΑΛΑΔΟΣ 12 ΔΡ· 
*** ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 12 ΦΡ. 
**** ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ I ΔΡ.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Μπιτόβεν, ύπδ Naoum Aronson. 
Άθηναϊχύ? γάμο?, κατά τό έτος 1840. 
Σύρο?.
Ρόζα "Έρλιχ.
Άνδίστηριών, ύπδ Levy Dhyrmer. 
Θεόδωρο? Ράλλη? Ιν τφ Ιργαστηρίφ του. 
Α. Βαρνάβα?.
Ή αόρη τοΰ Άντσιο
Φ. Λίτοα?.

❖ ΑΘΗΝΑ! ❖

’Οδός Χαριλάου Τρικούπη 22α



Έκδίδετοι είς τάς άρχάς έκαστου μηνάς.—Άσχολεΐται κυρίως είςτάς Ώραίας.Τέχνας. ' ... 

"Εν φύλλον στέλλεται δωρεάν ώς δείγμα εις τον αίιοϋντα, — Τιμή έκάστου φύλλου μία δραχμή. 

ΑίσυνδρομαΙ προπληρώνονται, στέλλονται δέ ά.π’ εδθείας πρδς τήν ίν ‘Αθήναις δΐξύθΰνοιν. ' 
ΟΙσυνδρομηται κεκτηιται ίκπτώσεις ίφ’ όλων τών ίκδόσεων τής «Πινακοθήκης».

Συνδρομή ετησία : ’Εσωτερικού δρ. 12. — ’Εξωτερικόν φρ. χρ. 12 Έξάμηνος τδ ήμιου.

Γραφεία · Όδδς Χαριλάου Το/κούπη 22α — Άθήναι.

ΊΌΕΦΟΗΟΚ
Έραβετέχνη.—ΊΙ λΐζις « Atiauiorpltose** «>νε fyoc 

τεχνικός, δστις όπως οί περισσότεροι έλήφθη έκ 
τής Ελληνικής. ’Αναμορφωτική λέγεται έν τή ζω
γραφική ή είκών, ήτις δρώμενη έκ τοϋ σύνεγγυς πα
ρουσιάζει αλλόκοτα καί άμορφα αντικείμενα, τιθέμενη 
δέ είς άπέστασίν παρουσιάζει κανονικήν οψιν. Άνα- 
μόρφωσις, ή τέχνη τοΰ κατασκευάζειν τοιούτου εί
δους εικόνας.

*
5.Π.— Τό νεώτερον βιβλίον τοϋ Γκόρκυ εΐνε ή 

«Μητέρα».Είνε πλήρες επαναστατικών ιδεών και αθεϊ
σμού. Ένεκα τοϋ βιβλίου αύτοΰ έξωρίσθη ό τολμηρός 
συγγραφείς,δστις χατέφυγεν είς τήν ’Ιταλίαν. Πλειστά- 
κιςέλέχθη δτι εΐνε φθισικός, άλλά τίποτε δεν προση
μαίνει δτι ή παγκόσμιος φιλολογία ενωρίς Οά στερηθή 
ένός αγλαίσματος.

¥
Συνάδελφη».— Καί ή νέα επιτροπή οιά τΰν άν~ 

οριαντα τοΰ Ρήγα Φερραίου φαίνεται νάείνε πανομοιό
τυπος κατά τήν αδράνειαν μέ τήν προγενεστέραν.Άπό 
τοΰ 1903 συνελέγησαν ... 3 χιλιάδες ορ. Λέγεται καί 
αοεται δτι ό δήμος Φερρών θά άναλάβη τήν έκδοσιν 
τών έργων τοΰ πρωτομάρτυρος.

¥
Αναγνώστη Π*.—■ Τό νέον Μουσεϊον τοϋ Βατι

κανού ένεκαινιάσθη έσχάτως ύπ’ αύτοΰ τοΰ Πάπα. 
Περιλαμβάνει πίνακας μεγίστης καλλιτεχνικής αξίας.

% φ
ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΆΣ

Μπετόδεν. — Έν τφ 81 φύλλω τής «Ιΐινακοθήκης» 
εοημοσιεόθη μελέτη περί τοΰ Μπετόβεν έντή σύγχρο
νοι Τέχνη, μάκρος δέ λόγος γίνεται περί τοΰ έργου 
τοΰ Aronson, δπερ θεωρείται ως ή τελειότερα κεφαλή 
τοϋ Μπετόβεν. Ό Aronson εΐνε Ρώσσος γλύπτης, 
είργσσθη οέ οι’ αύτήν έπί τριετίαν.

Ό άποστέλλων την συνδρομήν τοΰ έν
νάτου έτους άπ ευθείας εις τήν Δι- 
εύθυνσιν, λαμβάνει δωρεάν έν

λαχδϊαν τοΰ ΈΟνικοΰ Χτόλου.

Παρακαλο νντπι οί ίν ταΐς επαρχίαις και 
έν τφ ίξωτερικφ συνδρομηταί μας δπως εύαρε- 

στηθώσι καί άποστείλωαιν αμα τή ληψει του 
παρόντος φύλλου τήν συνδρομήν τοϋ έννάτου 
έτους, άπ’ εΰθείας πρδς τήν ίν Άθήναις Αιεύ- 

θοναιν.

Έξ £ 5 ό Ο η
εις Ιδιαίτερον τεύχος και πωλείται είς rd γραφεία 

τής ι Πινακοθήκης» ή περί «Λορ.ηνόχΟΰ
• Οεοτοκοποΰλου» ιστορική καικαλλιτεχνική 

μελέτη τοΰ κ. 'Ιπ. Καραβία, ή ίν τή «Πινακο
θήκη» δημοοιευθεΐσα. Τδ τεύχος κοσμείται νπδ 

φωτοτυπίας τής αυτοπροσωπογραφίας τον καλ

λιτέχνου.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ
Μηνιαία. ’Εκκλησιαστική 'Επιθεώρησες 

εν Αλεξάνδρειά
Μετά έδδομαδταΐου παραρτήματος -Πάντα·ν<»ς.

Διευθυντής: Γρηγόρτος Παπαμεχαίιλ
Πραγματεία! έπχότημονχκαί.— Κριτική,.— Έπι- 

βεώρηάις τοΰ Τύπου έλληνικοϋ τε καί ξένον. 
’Επιφυλλίδες έποχκοδομητχκαΧ, έθνχκαί και 
άπολογίχτχκαί.

“Εκαστον τεΰχ,ος αρι&μει 100—120
Γραφεία: Alexandrie—Egyple. Flue Gessi Pacha 10. 

Συνδρομή ΐτηοΐα δι’ όμφότερα τα περιοδικά 25 φρ.
(Δια τούς σπουδαστής τής θεολογίας 12 1/2].

ΤΟ “ΕΜΠΟΡίΟΝ,,
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

έκδιδόμενονέν Άθήναις 

γπο κ. ιΐΑ.»σΑ.χ·ΐ£χ'Γοηο·χ·Α,οτς· 
Διευθυντ.τής Έμπορ.ΣχολήςίΤειραιώς,συγγραφέας κλπ· 
Έτος Α'.-Γραφεία : Όδός Σωτείρας 18 έν Πειραιεΐ 

Δημοσιεύει : Μελέτας (μπορικός, οίκονομολογικάς, λογι
στικός .παιδαγωγικός,γεωγραφικός,ιστορικός, τραπεζι
τικός,γρηματιοτικάς.βιομηχανικάς  ̂διαγωνισμόν, κλπ. 
Συνδρομή : Έτη<5ία δρ. 5·—Έξωτερ. φρ. 5

Μ Π Ε TO BE Ν
ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 1909.—&

ΰπό Naoum Aronson



Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ
[ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ]

ΤΟ σεράγι τοΰ Έρ ίν- 

πασιά στά Γιάννινα 
γίνονταν μεγάλη δια

σκέδαση γιά τήν Κατα

στροφή τών Άρματω- 

λών καί Κλεφτών άπό 
διαφόρους ντερβεναγά-

δες (') τής Θεσσαλίας. Σαράντα κεφάλια είχαν 

. φέρει στά Γιάννινα καί τά έστησαν όλα σε πα
λούκια άράδα-άράδα στην πλατεία τών Λιθα- 
ριτσιών (*) γιά νά τά βλέπουν οί Χριστιανοί,δη

λαδή οί Έλληνες, καί νά τρομάζουν κΓ-οί Τούρ

κοι νά χαίρωνται. "■ '

Άνα'μεσα σ’ αυτά τά κεφάλια είταν κα; κε
φάλια τραγουδημένα δοξασμένων Άρματωλών 

καί Κλεφτών, ποΰ προστάτευσαν τόν ‘Ελληνι

σμό καί προσπαθούσαν νά μετατοπίσουν τά 
ελληνοτουρκικά σύνορα άπό τό Ραδοβύζι καί τά 

τ’ Άγραφα καί νά κλείσουν μέσα στην ελευθε

ρωμένη Ελλάδα πρώτα-πρώτα την Ήπειροθε- 
σαλία κΓ υστέρα την Μακεδονία,τά νησιά καί τ’ 

άλλα μέρη καί τελευταία την Πόλη μέ την Ά- 

γιά Σόφιά (3).

Ό Έμίν-πασιάς, άν καί παιδί ακόμα—είταν 

δέν είταν δέκα τεσσάρων χρονών—επειδή είταν 

γυιός τοΰ Σαντραζάμη, τοΰ Κιουταχή-πασιά, 
είχε διοριστώ πασιάς στά Γιάννινα στόν τόπο 
τοδ φοβερού καί τρομερού Άλή-πασιά του Τεπε- 
λενιώτη, κι’ παιδί ποΰ είταν καθεμέρα διασκέ

δαζε μέτοΰς μεγαλύτερους μπέηδες τοΰ Γιαννί- 

νου καί τν5ς ’Αρβανιτιάς κι’ άντηχοΰσαν ή αυλές 
τοΰ σεραγιοϋ του άπό χορούς, τραγούδια, βιολιά 

καί λαλούμενα, κι’ άν δέν έβλεπε κανείς τά κομ

μένα κεφάλια, ποΰ συχνά-πυκνά έφεραν οί ντερ- 
βεναγάδες καί έστηναν στά. παλούκια, κι’ άν 

δέν έβλεπε τούς σκλαβωμ.ένους "Έλληνας καί 

τούς επαναστάτες, ποΰ άλλους κρεμούσαν στόν 

Πλάτανο (4) κι’ άλλους έρριχναν στά τσιγκέ

λια (*) κι’ άλλους στά μουντρούμια τοΰ Κά-
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στρου (β) άλυσσοφορεμένους, κι’ ήκουε μόνον τές 

διασκέδασές ποϋ γίνονταν στά σεράγι τοΰ Πασιά 

θά νόμιζαν δτιαύτός<5 τόπος είταν δ πλειόεύτυχι- 

σμ.ένος τόπος τού κόσμου, ή yfj της επαγγελίας.
Έπάνω στις διασκέδασές καί στά όργια τοΰ 

Πασιά γίνονταν κι’ ή τρεχούμενη υπηρεσία. 
Τπογράφονταν θανατικές καταδίκες, δικαστικές 

αποφάσεις, προσταγές προς τούς δημογερόντους 

τών χωριών καί τούς ντερβεναγάδες καί τούς 

μουσελημιδες (·’) καί διαβάζονταν καί συντάσ
σονταν η επίσημη αλληλογραφία. Ό Έμίν-πα- 

•σιάς, δ γυιός τοϋ Σαντραζάμή, έκανε δτι ήθελε 

κι’ 6,τι έκανε είταν καλό καμωμένο.
Ένφ ό Πασιάς χόρευε καί πηδούσε κι’.έκανε 

λογής λογιών ανοησίες, σάν μεθυσμένο παιδί, 

ποΰ είταν, δυό μπέηδες, τό κλειδί όλης της υπη

ρεσίας, μιλούσαν υπηρεσιακά.
Έλεγε ό ένας, ρωτώντας :
— Δέν μοΰ λές Μετκό μπέη, τί έκανες γιά τά 

τρία αδέρφια τούς Ζουλαταίους (8), τόν Γιώτη, 
τόν Φώτο καί τον Χρηστό ; Μοΰ έλεγαν, οτι αύ- 

’ το το σπίτι, είνε τό μόνο σουλιώτικο σπίτι πού 
έμεινε άπό τό Κακοσούλι. Χρειάζεται κατα

στροφή.........
— ’Επειδή ειταν δύσκολο νά πιαστούν ζων

τανοί, ή νά σκοτωθούν, κάναμαν μιά προσταγή 
καί τούς προσκαλούμε καί τούς τρεϊς νάρθοΰν εδώ 

τάχα γιά νά τούς δώσωμε άρματωλίκια....Χτές 

ξεκίνησαν μέ τήν προσταγή οί τζοχανταραϊοι γιά 

τό χωριό τους.......
’Αποκρίθηκε ό Μετκό-μπεης

—■ Έχουν κάνει καί χωριό ;
Ρώτησε ό άλλος ό Μπέης μ’ απορία.
— Όχι μόνον έχουν κάνει χ«>ριό, άλλά τό. 

λένε....πώς νομίζεις ;
— Πώς; Πέ το ν’ακούσω στό Μωαμέτη σου!

— Σούλι I (*)

— Σούλι!
Κι’ ανατινάχτηκε άπό τό μέρος, ποΰ κάθον

ταν, σάν νά τόν είχε δαγκάσει φείδι φαρμακερό 

στήν καρδιά.

—· Καί μέ διαταγή τοϋ Σουλτάνου μάλιστα! 

Πρόσθεσε δ Μετκό-μπεης.

—- Διαταγή τοΰ Σουλτάνου ! Τί λές, βρ’ α
δερφέ ! Έδωκε άδεια ό Σουλτάνος ν* άναστηθ?] 

τό Κακοσούλι, πώχει ■ ξολοθρέψει τήν Τουρκιά ;
— “Οταν ό Σουλτάνος έβγαζε αυτήν τήν 

προσταγή, είχε σκοπό νά τούς μάσγ) όλους εκεί, 
νά τούς κάνγ ραγιάδες του, κι’ 'δποτε ήθελε νά 

τούς πετσοκόβη. Τό σχέδιο είταν καλό, άλλά 
δέν τό ακολούθησαν όί Κακοσουλιώτες, καί μό

νον αυτοί, οί Ζουλαταϊοι πήγαν καί κατοίκησαν 
.στό Νέο-Σούλι.Άν πήγαιναν οί Σουλιώτες όλοι 
νά κατοικήσουν εκεϊ, δέν θά πήγαιναν στό Με

σολόγγι νά πολεμήσουν μαζύ μέ τούς άλλους 

"Ελληνας, καί δέν θά γίνονταν τό ελληνικό βα

σίλειο. ’Ησύχασε’ ό Σουλτάνος εχει μυαλό' εμείς 
'δέν έχομε.

—Έχεις δίκιο;.. "Ετσι είναι.·..

— Τώρα, πού λές, Χασάν-μπεη, μιά φορά 

πού οί Σουλιώτες εγκαταστάθηκαν στό Βραχώρι, 
στό Μεσολόγγι, στόν Έπαχτο καί στήν άλλη 

ελεύθερη Ελλάδα, ό σκοπός τοΰ Σουλτάνου δέν 

επέτυχε, καί το Νέο-Σούλι δέν έχει πλειό σκοπό 

καί πρέπει νά ξολοθρευτή, καί νά μήν μείν») 
πέτρα άπάν’ σέ πέτρα, γιατί...

— Γιατί τό Νέο-Σούλι μπορεί νά γείνφ μιά 

με’ρα μέ τόν καιρό σάν τό παλιό.
— Ευγέ σου ! Αύτό ήθελα νά είπώ !

— Ξέρεις τί μαθαίνω γι’ αυτούς τούς τρεϊς 

Ζουλαταίους ; "Οτι δ ένας κάνει τόν καπετάνο, 

ό άλλος μεγαλώνει τά κοπάδια του, ό τρίτος 

κάνει τόν κριτή.
— Τί άλλο θά κάνουν [ Γίνονται τά γουρού

νια πρόβατα ;

— Ό Σουλιώτης, μπέη μου, δέν βάνει ποτέ 

το κεφάλι κάτω, ο,τι κι’ άν τοΰ κάνγς. Ραγιάς 
δέν γένεται καί πρέπει μέ κάθε τρόπο νά λείψρ 

άπό τόν τόπο μας.
"Γστερα άπό μικρή διακοπή, δ Χασάν-μπεης 

εξακολούθησε:
— Καί τό χωριό τους, καί τά κοπάδια του; 

κι’ οί λακινιές τους, καί τά ύπάρχοντά τους τί 
θά γίνουν ;

— 'Ο Ιΐασιάς μας—ζωή νάχρ—·μοΰ τό χά
ρισε εμένα. Τό Σούλι αύτό γράφτηκε στήν πλάκα 

ώς Σούλι Μετκό-μπεη.(’) Τ’ άλλα τους,δ,τι κι’ 

άν έχουν θά τά μοιραστή τό Συμβούλιο καί μ’ 
αύτό θάχγς κι’ έσύ τό μ.οιράδι σου...

— Ναί, άλλά τό χωριό μου είπες δτι τό πή

ρες εσύ.,
— Τί χωριό νομίζεις,καημένε, ότ’ είναι αύτό 

τό χωριό ; "Ενα βουβαλοπέτσι τόπος. ('°').

Άφότου οί δυό μπέηδες άρχισαν νά ομιλούν, 
0 τραγουδιστής τοΰ σεραγιοϋ είχε καρφωμένο τ’ 

αυτί του σ’ δ τι έλεγαν αυτοί. Δέν τοΰ είχε φύγει 
ούτε μιά λέξη άπ’οσα είχαν εΐπί[,κι’δταν άλλα
ξαν αύτήν τήν δμιλία,έκανε πώς τόν είχε πιάσει 

κόψιμο στήν κοιλιά καί μαζεύονταν σάν κουβάρι.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

— Γιατί έπαψε τό τραγούδι ;

Ρώτησε ό Πασιάς μισομεθυσμένος.

— Άρρώστησε, Πασιάμου, ό τραγουδιστής... 
Άπολογήθηκε ό αρχιμουσικός.
— 'Αμάν, αφέντη μ.ου, φώναξε ό τραγουδι

στής, δός μου τήν άδεια νά πάω. νά κοιταχτώ 

'γιατί μέ πεθαίνει ό πόνος μές στ’ άντερά μου.
— Τί λέει αυτός δ γκιαούρης ;

Ρώτησε τούρκικα ό Πασιάς τούς μπέηδες, 
πούχέ γύρα του κι’ έπινε μαζί τους,

•Ένας μπέης τοϋ εξήγησε τί έλεγε δ Τραγου- 
. διστής, κι’ ό Πασιάς τοϋ έδωκεν άδεια νά πάγ 

νά ήσυχάση.
‘Ο Τραγουδιστής ξεκίνησε νά βγ$] έξω, κρα

τούμενος άπό τον τοίχο, σάν νά είχε τήν ψυχή 
στά δόντια κι’ δταν βγήκε έξω άπό τήν αυλό

θυρα τού σεραγιοϋ, άρχισε νά τρέχγ σάν ζαρκάδι 

στους δρόμους τού Γιαννίνου πρός το δυτικό 

μέρος. Πέρασε τό κριθαροπάζαρο, τον Πλάτανο, 

τό χάνι τοϋ Κούμπλου καί βγήκε δλωσδιόλρύ 
έξω άπό τήν πολιτεία.Τράβηξε ακόμα παραπέρα 

ώς τήν Προσκύνηση. Έκεϊ στάθηκε καί άγνάν- 
τεψε πρός τά έξω κατά τόν κάμπο. Είταν δείλι- 

νάκι. Άγναντεύοντας-άγναντεύοντας, παρατή
ρησε μακρυά μιά συνοδεία άπό καβαλλαραίους. 
’Ανάμεσα στους καβαλλαραίους άστραφταν τρεϊς 

πεζοί μέ τές χρυσοκέντητες τους τις φέρμελες, 

τά γελέκια τά τσιαπραζωτά, καί τές χιονάτες 

φουστανέλλες τους. Είταν οί τρεις Ζουλαταίοι, ό 

Γιώτης, ό Φώτος καί ό Χρηστός ποΰ πάγαιναν 

νά παρουσιαστούν στόν Πασιάγιά νά τούς δώση 

άοματωλίκια, ένφ πάγαιναν στό μακελειό, σάν 

. τά παχυά κρυάρια.
Ό ψευταρρωστημένος Τραγουδιστής σκέφτηκε 

νά τούς φωνάξγ άπο μακρυά :

— Ποΰ πάτε, μωρέ σκυλλιά ! Σάς προσμέ

νουν τά τσιγγέλια, ή κρεμάλα τοϋ Πλατάνου 
καί τά σίδερα τών μπουντρουμιών.

Άλλά κιντύνευε τό κεφά>ι του, θά καταλαμ
βάνονταν ό σκοπός του και δέν θά έπιτύχαινε τό 

σχέδιό του. Τί νά κάνη ; Πώς νά τούς σιουρίξγ 

στ’ αύτί, ότι δέν τούς καρτερούσαν άρματωλί- 

κια, άλλά θάνατος ; Ή συνοδεία οσο πάγαινε 
καί ζύγονε κι’ ή καρδιά τοΰ Τραγουδιστή χτυ

πούσε δυνατά, σάν νά ήθελε νά σχιστγ. Ζύγονε- 
ζύγονε ή συνοδεία νά φτάσγ στό διάσελλυ τής 

Προσκννησις, άπ’ δπουθε φαίνεται ή λίμνη καί 

τό κάστρο τοΰ Γιαννίνου κι’ όλη ή πολιτεία, καί 
όπου στέκονταν ό καϋμένος δ Τραγουδιστής, μή 

γνωρίζοντας μέ τί τρόπο θά κατώρθωνε νά γλυ- 

τώσρ τούς τρεϊς Ζουλαταίους, πού τούς καμάρω
ναν τά Κούρεντα καί τά Ζαγόοια γιά τήν λεβεν

τιά τους καί τήν αντρεία τους, ώς μόνους Σου

λιώτες, πού βρίσκονταν στην "Ηπειρο. Λίγες 
δρασκέλες δρόμος έμενε ακόμα απ’ έκεϊ πού βρί

σκονταν ή συνοδεία ώς έκεϊ πού βρίσκονταν 

αυτός.
Ή συγκίνησή του, ποϋ έβλεπε τά τρία άδέρ-
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φια,' τού; τρεις τουρκοφάγους Σουλιώτες νά πα
γαίνουν ξέγνοιαστοι καί λαμπροφορεμίνοι στήν 

αγκαλιά τοΰ θανάτου κι’ ή αδυναμία, του, πού 

δεν μπορούσε νά τούς, τό είχγ, γιατί άν τούς το 

έλεγε χάνονταν στήν στιγμή κι’ εκείνοι κΓ αυτός 
μαζύ τους, ξέσπασαν σ’ ένα είδος τραγούδι, τρα

γούδι γλοκόφωνο, πού οί στίχοι του αυτοσχέδιο 

ειταν απαύγασμα διαφόρων εθνικών τραγουδιών 

πού τραγουδούσε στους γάμους, στα πανηγύρια 

καί στίς διασκέδασές τών μπέηδων καί τών 

πασια.δων τού Γιαννίνου καί τής ’Αρβανιτιάς. 

Άκουμπημένος πανήδρομα. σ’ ένα μεγάλο κο- 

τριόνι καί καμόνοντας πώς δέν πρόσεχε καθόλου 

στούς διαβάτες, πού περνούσαν άπό μπροστά του, 

άρχισε τό τραγούδι μέ μιαν αγγελική φωνή, σπά
νια σε κάδε τραγουδιστή, κι’ «λεγε μ’ εκείνο τό 

τραγούδι :

— «Ρ<ά ίδίτε τρία αγγελικά κορμιά κυπαρισσένια 
ί H&s πάνε γιά τό μακιελειό, σαν τά ιταγυά κριάρια. 
ιΓιά Ιδετε τρία αγγελικά, πανέμορφα κεφάλια, 
« Πού &ά στολίζουν αύριο τά μαύρα Λι&αρίτοα.
’Δεν σάς καλούνε γιά καλό κι’ ουδέ γι' αρματωλίκια, 
’Μόν σας καλούν για κρέμασμα....... *

Οϊ τζοχανταραϊοι γνώριζαν ελληνικά, άλλα, 

«τραγούδι είναι κι’ 3ς Ιέη», πρόσεχαν στον ήχο 
κι’ όχι στά λόγια καί στο νόημα τού τραγου
διού’ τά τρία αδέρφια όμως πού ννώριζαν ττ.ν 

φωνή τον ξακουσμένου Τραγουδιστή, πρόσεξαν 

στά λόγια καί στό νόημα, τού τραγουδιού, πού 

τούς προμάντευε την τύχη πού τούς περίμενε 
στά Γιάννινα, κνττάχτηκαν συναμεταξύ τους, 

μέ τό κύτταγμα συνεννοήθηκαν καί στην στιγμή 

πετοίχτηκαν μέσ’ άπό τούς δε'κα τζουχανταραί- 

ούς, πού τούς συνόδευαν καϊ πήραν φτεοοπόδαρα

ί3ύ

τόν κάμπο, πηδώντας χαντάκια καί ρεματιές, 
σαν ζαρκάδια. “Ως πού νά καταλάβουν οί τζο- 

χανταραίοι τό τί είχε τοεξει, οί τρεις Ζουλαταίοι 
είχαν γείνει άφαντοι άπό μπροστά τους f

Τήν άλλη μέρα οί μέν Ζουλαταίοι βρίσκονταν 

οχυρωμένοι στό Νέο-Σούλι, κι’ είχαν στημένα 
καραούλια, μάν τούς πατήσουν έξαφνα οί Τούρ

κοι άπό τά Γιάννινα, οί δέ τζο/ανταραΐοι άνε- 

φεραν στην ’Αρχή τους, οτι οί Ζουλαταίοι ειταν 

άπό καιρό φευγΛτοι άπό τό Νεο-Σούλι, κι’ ό 
Τραγουδιστής γλυκοτραγουδούσε στά ΛιΘαρίτσια 

μπροστά στον Έμΐν-πασια, τόν γυιό τού Σαν- 
τραζάμη καί σέ τόσους μπέηδες κι’ αγάδες:

— 'Διψούν οί κάμποι γιά νερό καί τά βουνά για χιόνι 
Κι’ οί Ζουλαταίοι τά ακυλλιά γιά τούρκικα κεφάλια.

Ό Μετκό-μπεης, ακούοντας τά λόγια τού 
τραγουδιού, φώναξε μέ Θυμό :

—· Τί λες αύτοΰ, ώρέ παλιογκιαούρη !

— Τό τραγούδι τό λέει, μπέη μου, νά πάρω 

τό κακό σ’, κΓ όχι εγώ....
ΆπολογήΘηκε μ’ ολη τήν αφέλεια ό Τραγου

διστής.
— Πέ το, άφού τό λέει τό τραγούδι!

Είπε ό Μπέης μισομεθυσμένος καί κατέβασε 

εν’ ασημένιο τάσι ρακί.

X. ΧΡΗΖΤ0ΒΑ2ΙΛΗ3

(1) . Ντερβέναγας=ζφύλακας τών μεγάλων δρόμων, 
καί ίν γένει διώκτης τών Κλεφτών.

(2) . Λι&αρίτσια='Ύψωμα μέσα στά Γιάννινα, Sitoni 
ειταν τά παλιά δεσποτικά μέγαρα, κι' όπου ειταν 
η κατοικία τών παστάδων τοΰ τόπου, καβώς καί τού 
Άλΐ)-παοια.
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(3) . 'Υπάρχει έβνική παράδοσις, δτι δπως ό Πόλη 
πάρ&ηκε τελευταία άπό τούς Τούρκους, έτσι τελευταία 
#α παρδή κι’ άπό τονς "Ελληνας.

(4) . ΌΠλάτανος εΐνε τοποδεσία μέσα στα Γιάν
νινα δπου υπήρχε καί υπάρχει ένας πλάτανος καί δπου 
εκρεμοϋσαν όσους άρματωλους καί κλέφτες έπιαναν οί 
Τούρκοι.

(5) . Τσεγγέλια—άρπάγαι δπου έρριχναν τούς κατα
δίκους, δσους ή&ελαν νά τημωρήσουν με τρομερή ποινή 
βανάτου. Εΐταν ενα πηγάδι γεμάτο σιδερένιες άρπάγες 
άπδ το στίμιο ώς τον βυ&ό του, ή μιά πλευρά τοΰ 
φρουρίου άπο απάνω, ώς κάτω στην λίμνη.

(6) . Κάστρο λέγεται το φρούριο τοΰ Γιαννίνου, βυ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
Η έληά, δ τζίτζικας καί ή κουκουβά

για, τα τρία πανάρχαια τοΰ τοπικισμού σύμβολα, ελα- 
βον είς τόν δρόμον των αιώνων πολύ διαφορετικήν τύ
χην, απαράλλακτα δπως τρεις παιδικοί φίλοι, ποΰ 
υστέρα χωρίστηκαν, καί δ ένας έγεινε γεωργοκτημα- 
τίας, δ άλλος βιολιτζής καί ό τρίτος φυγόδικος.

Α\ Η ΕΛΗ4

Ώ, ή ii.rja ! τό σύμβολον τής νίκης τών ει

ρηνικών αγώνων καί τής ειρήνης τών φονικών 
■πολέμων, ή όποια άπό τόν τάφον τοΰ Έρεχθέως, 
δπου τήν έφύτευσεν ή θεία τής Παρθένου χε!ρ 

και τής «χάρισε τήν αθανασίαν — διότι έπ’ άπει
ρον άναγεννάται — εξηπλώθη είς τήν πεδιάδα 

τών ’Αθηνών καί άπετέλεσε τό ιερόν άλσος, τόν 
αίωνόβιον ελαιώνα, τον όποιον, είς τό πείσμα 

ΙΙοσειδώνος, κινεί ή Άθηνά, οσάκις καί αυτός 

κινεί τά κύματά του.

“Ω ή έλγά ! που προσφέρει εΐς τάς ’Αθήνας 
δρόσον καί ΰγειαν καί τροφήν καί θέρμανσιν, ΰπό 

τήν σκιάν τής όποίας άνεπαύθησαν οίμεγαλοφυέ- 
στατοι τών δημιουργών καίοί κτηνωδέστεροι τών 

καταστροφέων. Ποσάκις άρά γε αί κατασκηνώ- 
σασαι όρδαί δέν ήσθάνθησαν του οίκτου τάς τύ

ψεις, δταν διά μ.έσου τών θαλλών διέβλεπον τά 

στοιχειωμένα τής Άκρυπόλεως μάρμαρα...
Ώή έλ·ρά ! που μέ τούς χυμούς της έξηγό- 

ρασε παρά τών Αγαρηνών τά προνόμια τής πο- 
λεως καί δέν έμίανεν αύτήν τοϋ ΙΙασσά ή πο
δάρα...

"Ι*στερ’ άπό λίγα χρόνίκ, ούτε ή δαλία τοϋ 

τοπικού ιδιώματος δέν θά διαλαλ$ πλέον ποΰ 

είνε τό σπιτικό κρασί. Θά λείψουν ή θρούμπαις, 

καί τής άρμης καί ή τσακισταίς, ποικιλίαι τής 

παρασκευής τών καρπών της προαιώνιοι, άφ’ 
t οτου ώς δρύππαι καί άλμάδες καί θλασταϊ διε* 

φημίζοντο... άφοϋ άπό τώρα έλειψαν του Δε
σπότη ή διαλεχταίς κολυμπάδες I

“Ερημος εϊνε πλέον ό μικρός καί δ μεγάλος 

γύρος τοϋ γλαυκού έλαιώνος, δπου άναγαλλιά- 

ζετο ή πραγματική άριστοκρατία τών περασμέ- 
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ζαντινό κτίσμα, καί έπιδιωρδωμένο κατά τούς Τουρκι
κούς χρόνους.

( 7). Μουσελίμης=διοικητήςμικροΰ μέρους (έπαρχος).
(8) . ΖουλαταΤοι, Ιστορική Σΰυλιώτικη οικογένεια, τής 

όποίας ένας κλάδος εΐταν καί στήν Πάργα.
(9) . Στήν επαρχία Κουρέντων, 6 ώρες δυσμικά άπό 

τά Γιάννινα εΐνε χτισμένο ένα μικρό χωριό Μικρό Σούλι 
καί Σουλιώπουλο λεγόμενο, δπύο έμελλε νάγείνη δ συ
νοικισμός τών Σουλιωτών.

(ΙΟ). «"Ενα βουβαλοχέτσι τόπος», τόπος, έκτασις, 
δση μπορεί νά περίκλειστη με λείιτό λωρϊ ένός βουβα- 
λοπετσιοΰ.

νων χρόνων...Σήμερα δ κρότος τοΰ τσεκουριού 

σημαίνει ρυθμικώς μίαν ακμήν πού περνά, καί 
κατακρεουργεί, καί εξοντώνει διά «ρόσκαιρον κέρ

δος, χωρίς νά βρίσκεται ένα αριστερό χέρι νά 
πίάσγ άπό τ’ αύτί καί ενα δεξί άπ’ τόν λαιμό 

τον κτηνώδη νομέα καί νά τού φωνάξγι· «Είνε τό 

άλσος ιερόν καί σεμνή ή έλγά. Τρώγε τόν καρπόν 
καί βράζε τόν χυμόν της, ζφον, άλλά δέν σοΰ 

άνήκει τό σώαα τό εύγενές...Ή γενιά τής έλ-ράς 
αυτής έγνώρισε τήν Άθηνάν καί συ δέν ξερεις 

ούτε άπό πού κρατεί ή σκούφια σου» .

Β. Η ΚΟΤΚΟΤΒΑΓΙΑ

Τό κακόν πού έπαθε ή Κουκουβάγια, τό ιερόν 

τής Άθηνάς πουλί, δέν τόέπαθαν ούτε οί "Αγιοί 
μας. τούς όποιους βλκσφημούν είς τούς δρόμους 

καί λατρεύουν είς τάς εικόνας των' διότι, ένφ 

φιγουράρει μαρμαρωμένη εΐς κτίρια, τυπωμένη 

είς τά χαρτιά τού Πανεπιστημίου, κκί κεντη
μένη είς τά διάφορα καπέλ.λα μαθητών καί ύπη- 
ρετών τών σοφών καθιδρυμάτων, ΰφίσταται πό
λεμον έξοντώσεως, καταδιωκομένη σαν φυγόδι

κος, άπό κυνηγούς, άπό παιδιά, άπό πουλιά τής 
ήμέρας, καί άπό πάν έν γένει τό όποιον δέν είνε 

κουκουβάγια- άχομη καί είς τα μωρά παιδάκια 

χρησιμεύει ώς διασκέδασις, καί χτυπούν τά χε

ράκια τους άπό ενθουσιασμόν, δταν ή μητέρα 
τους πιάνγ τήν κουκουβάγια άπό τά κεντρικά 

πούπουλα τοϋ κεφαλιού της καί τήν σηκώνρ 

ψηλά τραγουδούσα :

Κουκουβάγια ροδινή 
πώς κοιμάσαι μοναχή ; 
άέν κοιμάμαι μοναχή, 
ίχω άνδρα και παιδί.

Αυτή δέ, μέ τά πόδια κρεμασμένα καί κολ

λημένα στό σώμά της, ούτε άποπειράται κάν νά 

απαλλαγή, άλλ’ ευθυτενής, σαν στρατιώτης τών 

βορείων κλιμάτων, ταλαντεύεται ήμικυκλικώς 
καί ρυθμικώς σαν ιδιορρύθμου καί μυστηριώδους 

ώρολογίου έκκρεμές....Πιστεύει άρά γε, δτι εκ- 

τελεί καθήκον ; ευρίσκει καί αυτή τό πράγμα 

διασκεδαστικόν, ή ώς γνήσια άριστοκράτις περι- 

φρονεϊ τούς εχθρούς της καί ΰφίσταται άγογγύ- 

στως καί απαθώς τό μαρτύριαν;

Μέχρι πρό· ολίγων ακόμη έτών, ό περίπατόν 

τό βράδυ - βράδυ είς τούς περί τήν Άκροπολιν 

χώρους^ συνήντα κάποτε καί «γλαύκας είς ’Α
θήνας»- τώρα δμως φοβούμαι οτι ούτε'εντός τής 

Άκροπολεως — δπου αί κατ’ ευθείαν άπόγονοι— 
δέν θά σώζεται πλέον καμμιά. Καί θά χρειασθή 

ίσως έκκλησις πρός· τούς φύλακας, δπως μετ’ εύ · 
λαβείας προστατεύσουν, έάν σώζεται ακόμη, 
κανέν ζεύγος, διότι ή κακκαβίζουσα γλαυξ — έξ 

οΰ καί κουκουβάγια—είνε τό μόνον έμψυχον δν, 
κατά τοΰ όποιου, επειδή δέν έγκατέλιπε τάς 

’Αθήνας, ουδέ συνεχρωτίσθη πρός άλλας φυλάς, 

ούδεμία ίκσλαυιστική συκοφαντία τοΰ Φαλμε- 

ράιερ καί τών σύν αύτφ δύναται νά άκουσθή.

’Ενθυμούμαι ενα βράδυ είς τό Όλυμπείον. 
Άπό τό χαλασμένο κελλί τοΰ Στυλίτου ξεπέ- 
ταξε σκοτεινή καί βαρελά μιά κουκουβάγια, καί 
άφού έκάθησε διαδοχικές είς τούς δύο άπομεμο- 

νωμένους στύλους, κατόπιν κατήλθεν είς τόν πε
σμένου, ώς νά ήθελε νά διχβάστ) τό περίφημον 

τετράστιχον διά τήν καταστροφήν τής άγριας 

τοϋ ’Οκτωβρίου νυκτός, ή τήν άλλην προσφώνη- 

σιν νεωτειου λογίου':
«Ώ στύλε, στύλε, ποσάκις έρρέμβασα Ini 

οέ !»
Άπό εκεί επέταξε μέ δλην της τήν δυνατήν 

ταχύτητα, ώς νά ίφοβήθη ένθυμ.ηθείσα τόν δαι
μονιώδη θόρυβον τού άντιφρονοΰντος όχλου,δταν 

ποτέ έπί τοΰ αυτού κιονοκιάνου (όταν ό στύλος 

πίπτγ το κιονόκοανόν του καταντιή νά εΐνε βά- 

θρον) ήγόρευον συγχρόνως, δ ΰποψήφιος καί δ 

Διευθυντής τής Αστυνομίας, .. καί άφού 'διέ- 

γραψεν έπι τοΰ μαύρου όρίζοντος ένα κύκλον μυ
στηριώδη, σαν τόν μαγικόν κύκλον τής Σολω- 

μονικής, έκάθησεν εΐς τό μικρόν άέτωμα τής 
πόρτας τής Βασιλοπούλας, τήν όποίαν βεβαίως 

έκ παραδόσεως θά έγνώριζεν ώς «"Ορον τοΰ Ά- 

δριανού»- έκεί έκαμε σατυρικωτάτας έπί τόπου 

άναπηδήσεις, έλεεινολογούσα, φαίνεται, τήν μα

ταιότητα τοϋ κόσμου καί τής δόξης του, άφοϋ 

ούτε τοΰ Θησέως ούτε τοϋ Άδριανοϋ ή πόλις 

ύπαρχε: πλέον καί σώζεται μόνον ή λεγομένη 

πύλη του !... Τέλος διωλίσθησε πρός τήν αρι
στερήν άκραν τοΰ άετώματος, άνοιξε τά φτερά 

της, έλαβε καλλιτεχνικωτάτην στάσιν, καί έμει- 

νεν έτσι ακίνητη, σαν νά ήθελε νά διαμαρτυ- 

ρηθή λέγουσα: «’Εδώ,δ γλύπτης έπρεπε νά βάλρ 

μιά κουκουβάγια. Νά με λοιπόν !»

fllNAKOOHKH

Γ. Ο ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ

‘Ο Τζίτζικας ακμάζει καί πολλαπλασιάζεται 

καταπληκτικώς'

σε ένα κλαρί ψηλά, ψηλά καβάλα

(κατά τον άναλαβόντα άλλοτε τήν ύπεράσπισίν 

του κατά τών συκοφαντιών, δτι έζητιάνεψΐ στάρι 

ένφ αύτός τρέφεται μόνον μέ τήν δροσιά)

πρωί καί μεσημέρι, δεν ρωτά, γλεντφ 
κ" έναν παρά δέν δίνειγια δλα τάλλα.

Ζή λοιπόν καί άκμάζει καί ό άχέτας καί τό 

καλομαίον τεττιγόνιον τής άρχαιότητος, τό ό
ποιον έ'να μεσημέρι καυτό τοϋ ’Ιουλίου μέ τό 

παρατεταμένον καί λεπτόν σ,.,.σού δίδει τήν ι
δέαν οτι ΰπό τό φοβερόν λιοπύρι καί τόν χαλ- 

κοΰν ούρανόν, βράζει καί έξατμίζεται ή γή τής 

Αττικής. Άλλά πώς νά ώνομάζετο άρά γε δ 

στενόμακρος εκείνος βραδύφωνος καί βαθύφωνος 

τζίτζικας τής καρυ διάς καί τής έλγάς, πού τρα- 
γουδεί έως νά έβγφ ή νυχτερίδα καί πολλάκις 

έως ν’ άποσυρθή αυτή εΐς τήν πρώτην κραυγήν 
τοϋ Γκιώνη!;

"Ω, αί μυριάδες τών τζιτζίκων, μεθυσμένοι 

άπό τάς ακτίνας του ήλιου, δταν χαλούν τόν 
κόσμον είς τής λεύκαις τοϋ Πειραιώς, τής Μπα- 

ράγγες τών Αθηνών τοϋ Όθωνος ! εκεί, κυρίως 

εκεί δπου ό Βουαρός αξιωματικός έφιππος, προ
σφέρει έν ρόδον άπό τά πίσω τής άμάξης προς 

μίαν κυρίαν, τής όποίας τό μέν σώμα είνε χω- 
μένον έντός τής άμάξης, τό δέ κεφάλι έντός τοΰ 

καπέλου!...ένφ όεύτυχής στρογγυλοπαχούτσικος 

σύζυγος κοιμάται, ώς θέλει ή παλαιά τοιχογρα

φία τής Μπαρκγγας.
Έκτος ολίγων, πού τούς πιάνουν τά παιδιά 

άπό τό φτερό, διά νά φωνάζουν περισσότερον, 
πρός διαιώνισιν τής παλαιάς παροιμίας, κατά τά 

άλλα, οί μεγάλοι ιδίως τζίτζικοι — διότι τούς 

μικρούς εξακολουθούν βέβαια νά τούς κυνηγούν 

τά πουλιά—ζοϋν άκινδύνως καί άτφαλώς. Μά

λιστα, οί παλαιοί ούτοι ύποφήται τών Μουσών 

καί τής αυτόχθονος άριστοκρατίας τό προαιώνιον 
γνώρισμα, εινε εύτυχέστεροι τώρα, διότι οί πρό

γονοι μας φαίνεται δτι κάποτε-κάποτε τούς έ

τρωγαν ώς ορεκτικόν — άναστομώσεως χάριν — 
ένφ ημείς ούτε τούς έγγίζομεν, άν δέ ελθγ ποτέ 

ήμερα ποϋ θ' άναγκασθώμεν νά τούς φάμε, θά 

τό θεωρήσουν μεγάλην τιμήν των, διότι δέν θά 

είνε ο.εκτικόν πλέον, άλλά το μόνον καί κύριον 

φαγητόν μας.

Δ. ΓΡ. κ.
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ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΑΟΞΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
- ΕΙΚΩΝ ΑΚΡΙΒΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ

Περί τοΰ στρατηγού Σούλτ τοΰ Ναπολέοντο; είχε 
διαδοθή γενικώς καί έπίστεύετο οτι τήν θαυμασίαν 
συλλογήν εϊκόνων τήν όποιαν είχε φέρει έξ'Ισπανίας, 
τήν είχε κλέψει.

— Λέγουν, είπε μίαν ή μέραν δ στρατηγός επιδει-
κνύων είς τίνος φίλους του τήν πινακοθήκην, δτι 
(λεηλάτησα τά μοναστήρια καί τάς έκκλησίας, έκ τών 
οποίων έκλεψα τά έξοχα αύτά καλλιτεχνήματα. Κύ
ριοι, αυτό είνε άπολύτω; ψευδές. "Ολα τά ήγόρασα 
σάς τό βεβαιώ. ·

— Τι είνε τοΰτο; τόν ήρώτησε είς τών φίλων του, 
δεικνύων μίαν εικόνα, περί τής οποίας είχεν ακούσει 
νά όμιλωσι πολλοί- άξιωματικοί τοΰ Σούλτ.

— Ά ! ναί αύτή. είνέ ή περίφημος είκών «Ό Πα
ραλυτικός» τοΰ Μουρίλλο, άπεκρίθή δ στρατηγό:, τοΰ 
όποιου οί οφθαλμοί άπήστραψαν, δταν τήν έκύτταξεν. 
Αΰτήν τήν ήγόρασα πολύ άκριβά.·

— Τήν ήγοράσατε;
— Μάλιστα, τήν ήγόρασα καί (πλήρωσα υπέρογκου 

ποσόν δι’ αΰτήν. Αυτή ή είκών, κύριε, μοΰ (κόστισε 
δύο παχυτότους καλσγήρους, ένα ηγούμενον καί ένα 
έπίτιμον ηγούμενον ή προηγούμενον, ώς τόν ονομά
ζουν συνήθως.

'Ακούσατε τήν Ιστορίαν. Μίαν ήμέραν μετέβην έπί 
κεφαλής τοΰ στρατιωτικού μου σώματος πρός τά; πύ- 
λας ενός παλαιού Μοναστηριού καί άπήτησα— διότι 
υπήρχε κίνδυνος, αν παρεκάλουν, νά μή είσακουσβώ— 
διά τόν έαυτόν μου καί τούς αξιωματικούς μου κα
τάλυμα καί διά τούς στρατιώτας μου ζωοτροφίας καί 
δροσιστικά ποτά. Τήν έπομένην έπληροφορήθην, δτι 
οί μοναχοί κατά τό διάστημα τής νυκτός έδηλητη- 
ρίασαν είκοσι δύο έκ τών γρεναδιέρων μου, οίτινες είχον 
εγκαθίδρυσή είς τό παρεκκλησίου τοΰ Μοναστηριού.

Τούς είχον δώσει δηλητηριασμένου οίνον. Τό έγκλημα 
άπεδείχθϊζ καί ούδεμία εμενεν αμφιβολία περί τούτου. 
'Αμέσως εκάλέσα ενώπιον μου τους μοναχού:, άποτε- 
λοΰντας όλόκληρον εκατοντάδα, καί τούς είπα : «Δι’ 
έκαστον τών δηλητηριασθέντων στρατιωτών μου θά 
κρεμάσω ένακαλόγηρον. Καί επειδή δέν ξεύρω άπό 
ποΰ ν’ αρχίσω,' θά βάλω κλήρον». 0.1 κλήροι έξήχθη- 
σαν καί οί είκοσιδύο καταδικασθέντες μοναχοί έτάχθη- 
σαν είς γραμμήν καί οί βρόχοι έδέθησαν περί τόν λαι
μόν των. Ίκετευον καί εζήτουν χάριν, άλλά δέν ήθελα 
νά ακούσω τίποτε.Ότε πλέον δ δήμιος έμελλε νά άρ- 
χίση τό έργον του, μέ έσυρεν άπό τόν βραχίονα ένας 
ευτραφέστατος καλόγηρσς..

— Είμαι, μοΰ είπεν, ο Ηγούμενος του μοναστηριού 
καί δ- πλησίον μου ίστάμενος. είνε ό προηγούμενος. 
Θά επιβάλετε είς δύο τοιούτους τιτλούχους' τόσον έπ- 
ονείδιστον θάνατον;

— Μπά! τοΰ άπήντησα, μετά μεγίστης εύχαριστή- 
σεως θά.σδς ίδω καί τούς δύο κρεμασμένους!

— Έχω, μοΰ είπε σιγά είς τ’ αυτί ό Ηγούμενος, είς 
τό μοναστήρι μου τόν Π αρ αλυτι κόν τοΰ Μουρίλλο, 
τόν οποίον όμως έκρυβα έως τώρα , άπό’τούς βεβήλους 
οφθαλμούς. "Αν λοιπόν χαρίσατε τήν ζωήν είς εμέ καί 
τόν προηγούμενον, θά σάς οδηγήσω είς τήν κρύπτην 
καί θά σάς τήν δωρήσω είς Αντάλλαγμα της ζωής μας.

—Κύριοι, είπε περαίνων τήν άφήγησίν του ό Σούλτ, 
ή προσφοράήτο δελεαστική. Έπρόκειτο νά πληρώσω 
διά τήν αγοράν τής είκόνος μέγα· τίμηιια —ένα Ηγού
μενον καί ένα προηγούμένΰν, — άλλα είχον άκούσει 
περί τής είκόνος ταύτης, τήν (χρειαζόμην διά τήν Πι
νακοθήκην μου καί άπεδέχθήν εύμενώ; τήν προσφο
ράν. Έδωκα χάριν είς άμφοτέρους καί αφοΰ είοον 
κατά σειράν άπαγχονιζομένους τούς ίιπολοίπους είκοσι 
μοναχούς, άπήλθον, συμπαραλαβών καί τήν εικόνα. 
Βλέπετε λοιπόν, Κύριοι, ότι δέν πρέπει νά πιστεύετε, 
δταν άκούετε, νά σάς λέγουν δτι έκλεψα τάς Ισπανι
κός εικόνας. Σάς δίδω τόν λόγον τή; τιμής μου, 
δτι τά; ήγόρασα δλας, πλήρωσα; έκάστήν έξ αυτών 
πολύ άκριβά!
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Ή Βοημις βιολίσιρια ΡΟΖΑ ΕΡΛΙΧ

— Ο ΙΟΥΔΑΣ ΤΟΥ «ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ»

Ή Ρούθ Μπριάν, κόρη τοΰ τέως όποψηφίου Προέ
δρου τών Ηνωμένων Πολιτειών, έφημίζετο ώ; ή 
ωραιότερα κόρη τή; Πολιτεία; Ναμπράσκας. Παρά 
τόν πολυτάραχου βίον τοϋ πατρός της, έμεινε πιστή 
είς τήν αγροτικήν ζωήν. Ουδέποτε συνώδευσε τόν πα· 

: τέρα της είς τάς πολιτικός έκδρομά; του ασχολούμενη 
πάντοτε είς τό νά σπουδάζη τήν γλώσσαν τών ορνίθων 
της, τήν όποιαν γνωρίζει άριστα. Επίσης ή αγαπητή 
άσχολία τήςώραία; Ρούθ ήτο νά μελετφ εί; την εξο
χήν τά θεραπευτικά; ιδιότητα; τών διαφόρων φυτών. 
Τύπο; άφελοΰς καί αθώα; άριστοκράτιδο; χωρικής.

Ή πρώτη φορά κατά τήν όποιαν ή ωραία Ρούθ 
ήκουσε τήν λέξιν έρως ήτο δταν τή; ανήγγειλαν, δτι δ 
ζωγράφο; Γουλιέλμος Λεαβί-τ μία νέα δόξα τής ’Αμε
ρική; τήν ήγάπησε καί (ζήτησε τήν χείρά της. Ή 
Ρούθ δέν ήδύνατο νά έννοήση πώ; ήτο ποτέ δυνατόν 
νά άρνηθή. μία κόρη νά γείνη σύζυγο; ενός νέου καί 
λαμπρόν μέλλον ΰποσχομένου άνδρός. Σννήνεσε λοι
πόν καί μετά δύο μήνας μετέβη δπως (γκατασταθή 
μετά τοΰ συζύγου της είς τό Μπροϋκλιν.
; Τό πρώτον έτος ΰπηρξεν ένας ατελεύτητος ρήν τοΰ 

μέλίτος διά τό νεαρόν ζεύγος. Καίϊσω; ή ευτυχία των 
νά διήρκει άκόμη, έάν δέν εφύτρωνεν είς τήν κεφαλήν 

τοΰ Γουλιέλμου Λεαβίτ ή ιδέα νά ζωγραφίση τόν «Μυ
στικόν δεϊπνον»!

— Τί είνε αυτός ό πίναξ τοΰ Λεονάρδου δά Βίντσι; 
έλεγε πρός τήν ώραίαν σύζυγόν του. Ένα κοινότατου 
πράγμα! Έχω έμπνευσθή μίαν θαυμασίαν άναπαρά- 
στασιν τοΰ μεγάλου αύτοΰ γεγονότο?. Έν τούτοις...

— Τί πράγμα;
— Έν τουτοις βλέπω, δτι μοΰ λείπουν τά μοντέλλα. 
— Ποια μοντέλλα;
— Πώς ποία μοντέλλα! Ποιοι παρεκάθισαν είς τόν 

Μυστικόν Δεΐπνον; ΟΙ δώδεκα ’Απόστολοι! Λοιπόν 
μοΰ λείπουν Οί δώδεκα Απόστολοι.

— Πράγματι, άπέθαναν πρό πολλοΰ !
— Ναί· άλλ’ έγώ θά ευρώ έπί τής γης τούς τύπους 

οί όποιοι δύνανται νά μοΰ χρησιμεύσουν ώς μοντέλλα. 
Είνε αδύνατον νά μή υπάρχουν δώδεκα άνθρωποι τών 
όποιων ή μορφή νά υπενθυμίζω τούς δώδεκα μαθη- 
τάς. Θά ταξειδεύσω λοιπόν πρός άναζήτησιν τών τύ
πων αύτών.

Ή Ρούθ ενθουσιασμένη μέ τήν ιδέαν τοΰ συζύγου 
της τόν ένεθάρρυνεν είς τό ταξείδιόν του. Σφαλμα 
μεγάλο αύτό τής ώραίας Ρούθ. Δυστυχώς μόνον επτά 
μήνας κατόπιν ήννόησεν ή Ρούθ πόσον κακώς έπραξε 
δώσασα τήν άδειαν είς τόν Γουλιέλμοννά ταξειδεύση. 

Ό Γουλιέλμος έξηκολούθει τό ταξείδιόν του πρός 
άνακάλυψιν τών δώδεκα ’Αποστόλων. Είχεν ήδη άνα- 
καλύψει ένδεκα καί δέν τφ θπελείπετο ή ό Ιούδας ό 
Ίσκαριώτης, δτε μίαν ήμέραν εύρισκόμενος είς τήν 
Ρώμην πρός εδρεσιν τοΰ ’Σούδα έλαβε μίαν έπιστολήν 
τοΰ δικηγόρου του άπό τό Μπροϋκλιν, δστις τφ άνήγ- 
γελεν δτι ή Ρούθ άπελπισθεϊσα νά τόν περιμένη ζη
τεί διαζύγιον, καί δτι είνε ήδη έτοιμος νά συνάψη 
δεύτερον γάμον!

Ό Γουλιέλμος έταράχθη άλλ’ αί μελέται του έπί 
τών τύπων τούς όποιους άνεκάλύψε τόν- άπερρόφησαν 
τόσον, ώστε τήν έπομένην είχε λησμονήσει τήν έπιστο
λήν άπό τό Μπροϋκλιν. Ή άνεύρεσις τοΰ Ιούδα άπη- 
σχόλει τό πνεΰμά του. Έσύχναζε τά πλέον κεντρικά 
μέ^η τής μεγαλουπόλεω; διά νά άνακαλύψη τόν τύπον 
δ οποίος ύπελείπετο.

Αίφνης μίαν ήμέραν, ένφ εύρίσκετο πρό τοΰ 
σιδηροδρομικού σταθμοΰ ό καλλιτέχνης έξέβαλε 
κραυγήν χαράς. Έτρεξε πρός ένα κύριον ετοι
μαζόμενου νά άνέλθη έπί αυτοκινήτου καί τόν 
παρεκάλεσε νά τοΰ έπιτρέψη νά μελετήση έπί 
δύο δευτερόλεπτα τήν φυσιογνωμίαν του.

— Εύρηκα. Εύρήκα! Έφώναξε περιχαρής. 
ΕΙσθε ό άληθής τύπος. Εΰρον τόν ’Ιούδαν ιιου!

Ό κύριος άφοΰ έζητησε καί έλαβεν έξηγήσεις 
ήτοιμάζετο νά άνέλθη έπί τοΰ αύτοκινήτου.

— Μίαν στιγμήν άκόμη, παρακαλώ. Αύτή ,ή 
Ικφρασις τών οφθαλμών...

—’Αδύνατον, είπεν δ άλλος. Ή κυρία μου μέ 
άναμένει, είς τό αύτοκίνητον.’Εάν θέλετε άνέλ- 
θετε καί σείς. Θά σάς συστήσω.

Ό Γουλιέλμος (προχώρησε πρός τό αύτοκί- 
νητον, άλλ’ άνετινάχθη πρός τά όπίσω έντρομος.

Ή σύζυγος τοΰ ’Ιούδα ήτο ή ωραία Ρούθ... 
ή σύζυγό; του!

* ·

- ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΥ
Ό Μιχαήλ Άγγελος, δ έξ ίσου περίφημος 

είς τήν αρχιτεκτονικήν, τήν ζωγραφικήν καί τήν 
γλυπτικήν, κατεσκεύασε θαυμάσιον άγαλμα. Κα
τόπιν τοΰ έθραύσε τόν βραχίονα, έπειτα δέ άφοΰ 
τοΰ έδώκε τό κιτρινίζον χρώμα τών άρχαίων ά- 
γαλμάτων, τό έχωσεν ύπό τήν γην είς μέρος δπου 
ηξευρεν δτι θάττον ή βράδιον θά έγίνοντο άνα- 
σκαφαί. .

Πράγματι, τό μέρος άνεσκάφη καί τό άγαλμα 
άνευρέθη. "Ολοι τό (θαύμασαν καί τό έκριναν 
ώς Ανυπέρβλητον καί ύπέροχον έργον τί; οϊδε 
τίνος μεγάλου καλλιτέχνου τής Ελληνικής επο
χής. Έν μέσφ τών θαυμασμών καί τών ένδον 
σιασμών τούτων προσήλθεν δ Μιχαήλ “Αγγελο; 
καί έφήρμοσεν είς τό άγαλμα τόν άποκοπέντα 
βραχίονα. Ή προσαρμογή ήτο τελεία καί όλοι 
έμειναν έννεοί.

*

Ό Μιχαήλ "Αγγελος είχε ζωγραφίση μίαν εικόνα 
διά τόν Άνδρέαν Δόνι, άνθρωπον λίαν φιλάργυρον, 
δστις έγνώριζε καί έξετίμα τά καλά έργα τής ζωγρα
φικής. Διά νά διασκεδάση είς βάρος του δ ζωγράφος, 
τοΰ έστειλε τό νέον,του έργον μέ μίαν σημείωσιν διά 
τής οποίας τοΰ έζήτει 70 δουκάτα. Ό Δόνι #ύρήκεν 
ύπερβολικόν τό ποσόν αύτό καί τό (κράτησε μόνον διά 
40. Ό Μηχαήλ Άγγελός τοΰ έπέστρεψε τά χρήματά 
του και τοΰ έζήτησε νά πληρώση 100 δουκάτα ή νά 
τοΰ άποστείλη όπίσω τήν είκόνα.Ό Δόνι, δ οποίος είχε 
μαγευθή άπό αύτήν, άπεφάσισε τέλος νά μέτρηση τά 
70 δουκάτα, τά οποία τοΰ είχον ζητηθή άρχικώς. Ό 
καλλιτέχνης τοΰ έπέστρεψε διά δευτέραν φοράν τά χρή
ματα δηλών δτι ένεκα προσφοράς, ήτις τφ έγένετο 
άπό ένα ευπατρίδην, ήδυνάτει νά δώση την εικόνα του 
είς τιμήν κατωτέραν τών 150 δουκάτών. Ό Δόνι εύρέθη 
είς τήν έσχάτην απελπισίαν. Άλλ’ έπειδή ή αγάπη τών 
αριστουργημάτων τής ζωγραφικής ήτο έξ ίσου Ισχυρά 
παρ’ αύτφ δπως καί ή φυλαργυρία, εδωκε τό ζητηθέν 
ποσόν μεταμεληθεί;, διότι δέν εδωκεν αμέσως 
(ξ αρχής τά 70 δουκάτα ποΰ τοΰ έζήτησεν δ καλλι
τέχνης.

★

Όταν δ Μιχαήλ Άγγελο; άπεστάλη κάποτε έίς τήν 
Φερράραν μέ ειδικήν (ντολήν, δ δούξ Άλφόνσος δ’ 
Έςτε τοΰ είπεν άστειευόμενος :

— Είσαι αιχμάλωτός μου· δν θέλης νά σέ άφήσω 
ελεύθερον, πρέπει νά μοΰ ύποσχεθής δτι θά κάμης 
κάτι τι μέ τό χέρι σου καί θά μοΰ τό χαρίσης.

Ό Μιχαήλ Άγγελος εδωκε τήν ύπόσχεσιν, ήτις τοΰ 
έζητήθη καί δταν μετά πάροδον ολίγου χρόνου έπέ- 
στρεψεν είς τήν Φερράραν, έζωγράφισε τήν’ θαυμασίαν 
εικόνα τήν παριστώσαν τόν Δία ύπό μορφήν κύκνου 
έρωτοτροποΰντα μετά τής Λήδας.

"Οταν (τελείωσε τό έργον—ήτο τότε εΐ; τήν Φλω
ρεντίαν—ειδοποίησε τόν δούκα, δστις τόν ’Οκτώβριον 
τοΰ 1530 άπέστειλε τόν έμπιστόν του ’Ιάκωβον Σακέττι 
διά νά τό παραλάβη. Όταν ό απεσταλμένος είδε τήν 
εικόνα έφάνη δτι δυσηρεστήθη καί είπε με άπογοή- 
τευσιν:

(

Levy Dhyrmer Άνίιστηριών
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— Άμ’ αΰτό δέν αξίζει τίποτε. Εϊνε περιττόν νά τό 
κουβαλώ είς τήν Φερράραν, διότι είμαι έκ τών προτέ- 
ρων βέβαιο; δτι δέν θά άρέση είς τόν κύριον δοΰκα. 
. *0 Μιχαήλ "Αγγελος, δργισθείς, διέταξε τόν άπεσταλ- 

μένον νά φυγή, κατόπιν δέ έχάριοε τό έργον του εί; 
τόν υπηρέτην του διά να τό πώληση καί νά προικίση 
τάς άδελφά; του μέ δ,τι θά έκέρδιζεν έκ τηςπωλήσεω;.

Ό υπηρέτης μετέβη εις τήν'Γαλλίαν όμοΰ μετά τοΰ 
ζωγράφον ντάλ Μπενε, μέ τήν ελπίδα δτι θά κατόρ
θωνε νά πωλήση τόν πίνακα εις τήν Αυλήν τοΰ Φραγ
κίσκου Α".

Επειδή όμως ή γαλλική Αύλή δέν ήτο τότε είς τό

ΕΙΣ ΤΟΗ flAOH ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΙΦΟΒΗ, συνεσταλμένη φτε- 
ρουγίζει Α ψυχή μου ύπό τούς 
θόλους σου!

’Επτοημένη άπό τό άφθα- 
στόν σου μεγαλεΐον, δέν τολ
μά ν’ άναζητήδη, τήν μεγά
λην Θύραν Σου. Φοβείται τό- 
σφ άκόμη ν’ άντικρύσμ τήν 
Παγκόσμιον ’Αλήθειαν ποϋ 
παραστέκει—Αδυσώπητος έξε- 
τάς φωτεινός Αψίδας της ώς 

παραάτάτις, ώστε Αναζητεί δπως είσέλθμ μίαν 
άπό τάς εκατόν τόσας μικροτέρας και πλαγίας 
θΰρας Σου.

Διπλόνει τά φτερούγια της άπό ένδόμυχον 
συγκίνηάιν καί καταβαίνει τά πλατειά σκαλιά 
Σου πικραμένη.

’Εμπρός της αίωρεϊται άκόμη βαθύχρωμου, 
πυκνόν τό σύννεφον τών στολισμών τό παρα
πέτασμα άδιόρατον, ποΰ Αποκρύπτει Από οίκτον 
ίσως ατούς προόκυνητΑς Σου ολόκληρον τό 
παρελθόν. ’Ανακόπτω πρός στιγμήν τό βήμα. 
Συγκρατώ μέ πόνον τήν Αναπνοήν.·

Ή πένθιμος Ανατριχίλα, ποΰ αισθάνομαι ν’ 
άποναρκώνμ όλοέν τό σώμα και νά έπιταχύνμ 
τούς παλμούς μου, δέν γεννήθηκεν άπό τήν 
υγρασίαν τών γηραιών λίθινων τοίχων Σου, 
ούτε Από τοϋ καιρού τό γοργόν πέρασμα—Αλλά 
Από τό αίμα καί τό δάκρυ τόσων γενεών, ποϋ 
έκυψαν κι’ έπέραάαν ύπό τούς θόλους Σου δε- 
σμώτιδες ένός Αθανάτου ’Εθνικού ’Ιδανικού... 
Καί Ακόμη- άπ’ τά σιγανά προανακρούσματα 
κάθε μυσταγωγίας ίερΰς, πού Αντήχηάεν ύπό 
τά τόξα Σου, Από τούς πρώτους φθόγγους κάθε 
προσευχής πιστού κι’ Από τάς τελευταίας λτ- 
ποψύχους Αρμονίας τόσων στεναγμών κι’ εύχών 
συγχρόνως, ποΰ έξεχύθησαν Ανάμεσα στους 
τοίχους Σου άπό ψυχές ώραϊες- κι’ άπό τόν 
Αντίλαλον Ακόμη της κατάρας καί τοΰ Αναθέ
ματος, πού διεσκόρπισ-ιν μαύρα φαντάσματα 
τοΰ "Αδου, ώ καταφύγιου τής φρικτής Αδυνα
μίας τού Ανθρώπου 1

Καί έάωρεύθηάαν στεναγμοί, παράπονα, ύμνοι 
εύχαριότίας και δεήσεων, έπφδαί λιτανειών καί 
μυστηρίων καί άπεκρυσταλλώθηάαν γύρω-τρι- 
γύρω είς τάς βαθύχρωμους μαρμαρίνας στήλας 
Σου, είς κάθε μτά γωνίαν δυσθεώρητου τών 
ύψηλών Αψίδων Σου, ποΰ Απομένει τώρα σκο

Παρίσι, οί δυο πίνακες — τό πρωτότυπον δηλαδή 
καί τό άντίγραφον—κατετέθησαν είς τήν οικίαν κά
ποιου Ίουλιανοΰ Μπονακόρσι, δστις κατόπιν ήρνεΐτο 
νά τούς παραδώση είς τούς νομίμους κατόχους των.

Αυτά σννέβησαν κατά τό 1533. Σήμερον τό άντίγρα
φον εύρίσκεται είς τό Μουσεΐον της Φλωρεντίας.

Τό πρωτότυπον ήτο είς νήν βασιλικήν έπαυλιν τοΰ 
Φονταινεμπλώ μέχρι τής έποχής τοϋ Λουδοβίκου ΙΓ". 
δπότε άπεφασίσθη νά καταστροφή, διότι έθεωρήθη 
πολύ άνήθικον. Ευτυχώς κατόρθωσαν νά τό σώσουν 
καί νά τό μεταφέρουν είς τό εθνικόν Μουσεΐον τοΰ 
Λονδίνου, δπου εύρίσκεται μέχρι σήμερον.

τεινή, Ανήλιος ή δέχεται τοΰ ύλίου τάς θω
πείας ώς μοναδικόν τόάων και τόσων βεβηλώ
σεων, άλλά καί τόσης δόξης, Αντιστάθμισμα !.,. 
Κάθε κολώνα Σου μαρμάρινη καί είς τεράστιος 
της ζωής Σου σπόνδυλος. 'Ημείς, είς έτη άριθ- 
μούμεν τόν βραχύν μας βίον καί Σύ μόνη είς 
αίώνας τόσους, δσατκαίαίέπιβλητικαί είς ύψος 
καί είς πάχος αύτατ άτήλαι Σου, ποΰ έμποιούν 
έκπληξιν είς τόνθεατήνκαίσυγκρατούν έκάότη 
εις μιας ιδιαιτέρας έποχής τήν πολυτάραχου 
ψυχήν ήδη...βωβήν ύπό τήν βαθυπράσινον τού 
πένθους έπιφάνειαν.

Όλα, νομίζει τις, πώς Ουνεκράτηάαν έδώ, 
είς μίαν αίφνηδίαν φρίκην, τής ζωής των τήν 
έξέλιξιν. Κι’ Λπέθαναν άφθαρτα, Αμετάβλητα, 
αίώνια.

Ή παλαιό ζωή έκαμε θέσιν είς τήν νέαν, Λ 
όποια ύπεισέδυσε δειλά-δειλά, παρ’ δλην τήν 
ίσχύν τής πτέρνας τοΰ κατακτητοϋ καί φαίνε
ται άκόμη ώς πρόσφατος, νωπή προσθήκη. 
Ούτε αύταί αί ήμιεδβεδμέναι ίεραί είκόνεςμας, 
ούτε αί μακραί έκεϊ ναι τουρκικά! έπιγραφαί καί 
τά ρητά τοΰ Κορανίου, πού άπεπειράθηάαν μέ 
τά μεγάλα πλαίσιά των νά καλύψουν τάς εικό
νας, ούτε ή παχυτάτη ψάθα, ποΰ Αποκρύπτει 
τά Αθάνατό Σου μάρμαρα μ’έκπλήσσουν. "Ολα 
τά εύρίσκω λογικά καί φυσικά.

...Εικόνες πρός τί τάχα έχρειάζοντο μέσα 
είς τόν Αθάνατον ναόν τής Σοφίας τοΰ Ύψί- 
ότου ! Είκόνων δέν έχει Ανάγκην Λ ’Αλήθεια. 
Τά σύμβολα ούδέποτε τμήδαν Ανεκτά. Αύτήθά 
έμφανίζεται πάντα γυμνή ςτούς έκλεκτοΰς 
Λευίτης της. *

...Τά τουρκικά ρητά έμειναν πάντα πρό
σθετα: πίνακες κρεμασμένοι είς τούς τοί
χους...Κάθε Ανεμος, ποΰ θά φυάήσμ έκεϊ μέσα, 
ήμπορεϊ νά καταρρίψμ καί αύτά, δπως τάς φω
λεός κοκκύγων, είς συντρίμματα.

...Ή ψάθα, ποϋ καλύπτει τό μαρμάρινόν Σου 
δάπεδον, είνε δν μέσον, τό όποιον ένφ κάμνει 
Σέ νά αισθάνεσαι όλιγώτερον τό ύδριάτικόν τοϋ 
κατακτητοϋ βήμα, έκεϊνον τόν ύποβαότάζει 
ύψηλότερα, τόν Αναγκάζει έπί τέλους νά βαδίσμ 
Απαξ έν τφ βίφ του όλίγον Απαλά, δίχως ν’ ά- 
φίνμ ίχνη βίας καί τόν Ανυψώνει άκουσίως είς 
δν στρώμα ύψηλότερον, άπό τόν όποιον άν δεν 
θά κατέλθη βέβαια καλλίτερος, τούλάχιάτον δέν 
θ’ Αποβμ χειρότερος τής φύσεώς του.

Καί δσφ προχωρώ κουφότερον έπί τής ψάθας 
ταύτης, σκέπτομαι ότι δέν ιΐτο δυνατόν ποτέ 
νά φαντασθονν μέσον καλλίτερου διά νά Σέ

Απαλλάξουν Από τό μαρτύριρν τοϋ ν’ Ακούμς 
αιωνίως τόν Αντίλαλον βημάτων Αλλόπιστων, 
Αλλά καί νά καταστείλουν τελειότερου τήν φο
βερόν, Ακοίμητου, τήν μυριόγλωσσον Λχώ Σου, 
ή όποιαΟά τούς ήλεγχεν Αδιάκόπως Αδυσώπητα!

*

Καί Λ ψυχή μου ήδή αύθορμήτως φέρεται 
πρός τό "Αδυτόν Σου.

Ό ιερός Σου χώρος δέν διασώζει πλέον τό 
είκονοάτάσιον, ούδέτήν άσβεστου λυχνίαν του... 
έξέλιπε κάθε χαράκωμα πού τόν δίέκρινεν άπό 
τόν λοιπόν ναόν.

Γέρων λευκόθριξ ούλεμΑς άιγοψάλλει πρός τά 
δεξιά τοΰ ποτέ 'Ιερού Σου. γονατιάμένος, στί
χους έκ τοϋ Κορανίου, ένφ πρό τής βραχείας 
κλίμακας τοϋ έντός αύτοΰ προσθέτου άμβωνος, 
άναμένει ό σεϊχ τήν ώραν τοΰ κηρύγματος, 
Δέκα περίπου πενιχρά ένδεδυμένοτ καί στυγνό- 
μορψοι κτατίπηδες παρατεταγμένοι είς γραμ
μήν, όπισθεν μιάς στήλης, έπαναλαμβάνουν 
ψάλλοντες έν χορώ περιπαθέστατα δσας εύχάς 
σιγοψάλλων Απαγγέλλει πρό αύτών νεαρός, 
ωραιότατος ’Ιμάμης, ένφ <ί μουεζίνης παρά τόν 
Αρχαίου νάρθηκα λαμβάνει έκ τοϋ Αγχώδους 
μαρμάρινου πίθου ϋδωρ καί ΑπονίπτεταΊ προε
τοιμαζόμενος είς προσευχήν.

*
Μέόφ αύτών πι ριπλανάται έτι τεθλιμμένη ή 

ψυχή μου. Τήν χειραγωγεί μία Αλλη ώμορφη 
καί προσφιλής ψυχή.

Είς τό πτερύγισμά των Απροόπτως συνενοΰται 
ένα θρόησμα Αρμονικόν, ώς αίφνηδία άνάπαλσις 
όλων έκείνων τών χορδών τής άομονίας, ποΰ 
έσίγησαν έπί αιώνας ύπό τούς μυστηριώδους

Kwjnolis
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ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ^ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ*’
Άλλ’ ό ΙΙάπας εκείνος ό οποίος περισσότερον 

ήγάπησε τό Φρούριον τοϋτο εινε ό ’Αλέξανδρος 

ΣΤ' ό γνωστός έν τ·7ι ιστορία ύπό τό όνομα Βερ
γιάς. Μέσα είς τό Φρούριον βλέπει κανείς διχσω- 
ζοχένην παντού τήν άνάμνησιν τής απαίσιου αύ

τής οικογένειας. Οί τοϊχοι μιάς τών αιθουσών 

τοϋ Φρουρίου εινε γεμάτοι μέ στολισμενας έπί 
μαρμάρου έπιγραφάς «’ΑλέξανδροςΣΤ'Βοργίας».

Άλλά καί άνευ τών έπιγραφών θά ήρκει ή 
ιστορία όπως συνδέση άναποσπάστως τόν Αλέ
ξανδρον καί τόν Καίσαρα Βοργίαν μέ τό Φρου

ρίου τοϋ ’Αρχαγγέλου.
Μικτών πρώτων φροντίδων τοϋ Αλεξάνδρου 

Τ' ήτο νά καταστήση τό Μαυσωλείου τοϋΆδρια- 

νοϋ αληθές φρούριον. Διότι τοϋ έχρειάζετο εν 

Φρούριον άπό τοϋ όποιου νά αμύνεται καί έντός 
τοϋ όποιου κρυφίως καί έν παραβύστω νά τελνί 

τά όργιά του καί τάς φρικαλεότητας τών εγκλη

μάτων του.

*) Tliof.
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θόλους Σου. Μία λευκή περιστερά—ένΰΑρκωσις 
τίς οΐδε ποιου πεθαμμένου ’Ιδανικοί λευκού!— 
πετή διαγωνίως, διαγρΑψουσα...σταυρόν Ακρι
βώς ύπεράνω τον ’Αδύτου!

Αί ψυχαί μας ένηγκαλισμέναι ήδη, Αλληλο- 
Αυγκρατούμενατ παρακολουθούν. Ατενίζουν τό 
πτηνόν, τό όποϊον έν άγνοίμ του, ένφ έξαγνίζει 
τόν βεβηλωθέντα χώρον,ένώνει—ώ γλυκεία παρή 
γοριά!—τάς σκέψεις καί τά συναιδθήματά μας!

Μία ψυχή τόσον Αγνή δΑον μιΑς λευκής 
περιστεράς ίίνωσε τάς Ακτίνας τών ματιών, 
τούς λογισμούς καί τούς παλμούς μας, τούς 
έκράτησεν όλίγα δευτερόλεπτα Αδελφωμένους 
είς έν στρώμα ύψηλότερον καί τούς έταύτισε 
τόσον πολύ, ώστε νά ψνε πειά Αδύνατον νά 
τούς Αποχώρήόμ δύναμις Ανθρώπινος...

*
Ύπό τούς Ιερούς Σου θόλους, ώ ναέ τής αί- 

ωνίου Σοφίας, Αντάλλαξαν τον νοερόν τής Α
γάπης Ασπασμόν αί ψυχαί μας.

Δέξου κι’ αύτόν κι’ Αποκρυστάλλωσέ τον Από 
οίκτον.

Κι’ άν δέν Απομείνμ άλλο τι έπί τής γής Απ’ 
τήν μεγάλην, τήν Αθάνατον αύτόν άγάπην 
μας, ποΰ μας συνήνωάεν έν τμζωψ, άρρήκτως, 
άς Αποζήσμ είς τούς θόλους Σου αίωρούμενος 
αύτός μόνος,ώς σταγών παρθενικοϋ δακρύου ή 
ρανίς πάναγνος δρόσου...

"Ισως δέν είνε Ανάξιος ν’ άναπληρώσμ τόν 
άκοίμητον έκεϊνον Λύχνον, τόν όποϊον Χοί 
άπέάτέρησαν, άφοϋ ό φωτοστέφανος τοΰ βαθυ- 
τέρου πόνου δέν θά παύση νά τόν περίβάλλι,ι 
ώς μαρτυρικόν Ακτινωτόν.

3ΙΒΤΛΛΑ

Κατά τό 1492 έτροποποίησεν έπί τό στρατη

γικότερου τοϋτο, κατασκευάσας καί υπόνομον 
διά τής όποιας καί μετέβαινεν άπό τοϋ Φρουρίου 

είς τό Βατικανόν. Ή ύπόνομος αύτη έπαιζεν 

μέγαν ρόλον είς τά αίσχη καί τά κακουργήματα 

τών τριών τεράτων τής οικογένειας Βοργία, τοϋ 
πάπα Αλεξάνδρου, τοϋ υιού του Καίσαρος’καί 

τής Λουκρητίας.

Τά δικσημότερα θύματα τοϋ Βοργίου έφυλα- 

κίσθησαν εις τό Φρούριον τοϋ Αρχαγγέλου. Ό 

Μανφρέδη, ό' νεαρός καί ένδοξος ήρως τή; Φαέν- 

ζας, έμεινεν έν έτος φυλακισμένος έκεϊ μέσα. 
Κατόπιν έορίφθη ζωντανός εις τόν Τίβεριν μέ 

μίαν πέτραν είς τόν λαιμόν.
Ό καρδινάλιος Όρσίνη, συλληφθείς τήν 2 

’Ιανουάριου 1503 δέν παρέμεινεν έπί πολύ είς 

τήν φυλακήν τοϋ Φρουρίου. Διότι τήν 22 τοϋ 

αύτοΰ μηνός καί έτους ό καγκελάριος τοϋ Πάπα 

Άξεξάνδρου Τ' έσημείωνεν είς τό βιβλίου τών έκ 

θέσεων τοϋ Φρουρίου τά έξής « Ό σεβασμιώτα-
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τος Όόόνης απέθανεν έκτος τοϋ Φρουρίου τοϋ 

Αρχαγγέλου.Ή ψυχή του ft; άναπαυθίΐ έν ει

ρήνη. Αμήν».
"Οταν ό λαός τής Ρώμης έμαθε τόν θάνατον 

τού Όρσόνη, έν μια φονή είπεν : «Ό καρδινά- 

λος έδηλητιριάσθή !» Άλλά δέν έτόλμα νά δία- 

μαρτυρηθ^ καί έξεγερθ-J, δ·.ότ'. οί Βοργίαιήσαν 

κυρίαρχοι τής Ρώμης.
Ό Benvenuto Cellini ό διάσημος γλύ

πτης χαί χρυσοχόος τοϋ δέκατου έκτου αίώνος, 

έγκλεισθεί; έν τώ φρουρίφ περιγράφει τήν φυλακήν 

τήν γνωστήν ύπό τό όνομα «Λησμονητήριον» 
διότι ό έν αυτή ριπτόμενος έλησμ.ονΐίτο ή δέν 

έξήρχετο πλέον έκείθΐν ζωντανός.

’Ακούσετε τήν περιγραφήν. «Τέσσαρες τοίχοι 

χωρίς παράθυρου, κάτω εις το βάθος τοϋ φρου
ρίου, ένα ξύλινο κρεβάτι, ΐν προσευχηταρίου, μία 

Καινή Διαθήκη, αία έπιστολή τοϋ Αποστόλου 
ΙΙέτρου, ένα βαρέλι νερό, τρία κομμάτια μεγάλα 
ψωμί, μίζ φιάλη λάδι. Τό νερό, τό ψωμί, τό 

λάδι άνανεοϋντζι κάθε τρεις ημέρας».

"Οταν ένεκλείσΟη εί; τήν φυλακήν αύτήν ό 

αρχιεπίσκοπος τής Κοζέντσας, έχθρός τών Βορ- 
γιών, ό καγκελάριος τοϋ Αλεξάνδρου Τ'. έτε- 

λείωσε τήν σχετικήν περί έγκλείσεως έκθεσιν του 
μέ τήν εξής ευχήν : Είθε ό Παντοδύναμος Θεός 

νά δώση υπομονήν είς τόν άτυχή φυλακισμένου !

Μέ τοιαύτην υποκρισίαν έψαλλον τόν έπική- 
δειον έκείνων τούς όποιους έθαπτον ζωντανούς. 

Καί μέσα εί; τά σκοτεινά καί άνήλια εκείνα 
κελλία διήρχοντο τάς τελευταίας των ημέρας τά 

θύματα τών Βοργιών.

Εΐς τό Φρούριον τοϋ ’Αρχαγγέλου κλεισμένος 
μίαν νύκτα ό ’Αλέξανδρος Τ'. ό Βοργίας έβλεπε 

την κηδείαν τού υίοϋ του δουκός τής Κρήτης, ό 

οποίος έδολοφονήθη άπό τόν άδελφόν του. τόν 

Καίσαρα Βοργίαν, μίαν σκοτεινήν χειμερινήν νύ

κτα πλησίον τοϋ Φρουρίου τοϋ Αρχάγγελου και 
ερρίπτετο είς τόν Τίβεριν έκ ζηλοτυπίας, διότι ή 

αδελφή του Λουκρητία έπροτίμα νά συζή μέ τόν 
δολοφονηθεντα καί οχι μέ τόν Καίσαρα ! Τό έγ

κλημα δέ ίγνώριζεν έκτών προτέρων ό πατήρ των.

Καί ή παράδοσις λέγε, ότι ό ’Αλέξανδρος Βορ
γίας βλεπον τον νεκρόν τοϋ υίοϋ του κηδευόμενον 

εδάκρυσεν. ’Αλλ’ ύποθέτο> ότ. μία τοιαύτη καρ
διά δέν συγκινεϊται άπό τίποτε καί οτι τά μάτια 

τοϋ ’Αλεξάνδρου Τ'. ούδέποτε έβράχησαν άπο 

δάκρυα !

Κατά τούς χρόνους τής Βυζαντινής ’Εξαρχίας 

το μνημείον μετεβλήθη είς φυλακήν. Δέν ήτο 

άλλως τε δύσκολον νά μεταβληθοϋν εί; φύλακας 

αί κρύπταί αί όποίαι ένέκλειον τούς νεκρούς τών 
Ρωμαίων αύτοκρατόρων. Τό φρούριον έλαβεν έκ- 

τοτε, είς τήν λαϊκήν φαντασίαν, μίαν μορφήν 
φρίκης κκί μυστηρίου. Ό δέκατος αιών σημειοϊ 
διά τό φρούδου τοϋ ’Αρχαγγέλου μίαν περίοδον
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.νέαν, ή όποια ομοιάζει μέ ονείρου ή μάλλον μέ 

εφιάλτην.
Έγινε τό μεγάρου τών δύο σατανικών έκεί

νων γυναικών, τής Θεοδώρας καί τής κόρης της 

Μαροζία;, χί όποίαι έπί τεσσαρακονταετίαν πε

ρίπου έκυριάρχησαν τού Βατικανού καί τής πό

λεως ολοκλήρου.
Έξ ίσου, ώραίαι άμφότεραι, συνηγωνίζοντο είς 

τήν φιλοδοξίαν, άναίδειαν καί φαυλότητα.
Ή πρώτη είχε συζ-.υχθή μέ ένα Ρωμαίου άρι- 

στοκράτην, τόν «γερουσιαστήν καί σύμβουλον» 

Θεοφύλακτου. Διά τής επιρροής τού μαρκησίου 
τής Τοσκάνης, τοϋ όποιου . αύτη ήτο ερωμένη, 

κατόρθωσε νά άποκτήση έν Ρώμη βασιλικήν, ού
τως είπεΐν, παντοδυναμίαν,

Τ λος έγνώρισεν ενα καλόν ιερέα έκ Ραβενης, 

ό όποιος τήν έγοήτευσε διά τής καλλονής του. 

Καί ή σατανική αύτη νυνή κατόρθωσε νά άνα- 
βιβάσγ διά τής παντοδυναμίας της τόν νεα;όν 

έρωμένον της είς τόν Παπικόν θ. όνον, ύπό 

νομα Ιωάννης Γ .
Ή Θεοδώρα έζησε πλησίον τοϋ Πάπα 

τόν όποιον μετεχειρίζετο <

'7 ;■ 
τό ό-

: τότε, 
ώς παιγνίδι της, δια- 

πράττουσα αίσχη καί κακουργήματα πρωτοφανή.
Ή κόρη της, Μαροζία, παρεδόθη παρθένος είς 

τόν Πάπαν Σέργιον Γ', τόν τρομερόν εκείνον άν
θρωπον, ό όποιος ολίγα έτη πρότερον έσχε τήν 
φρικώδη ιδέαν νά έκθάψη το σεσηπός ήδη σώμα 

τού ΙΙάπα Φορμόζα καί νά τό ύποβάλη είς είδι- 

λήν άνακριτικήν Σύνοδον.
Άπό τό τέρας αύτό ή Μαροζία άπέκτησεν ένα 

υιόν.Τρις ύπανδρεύθη κατά σειράν καί οί τρεις δέ 
γάμοι της ήσαν δαιμόνιοι. Ό πρώτος σύζυγός 

της ήτο ό μαρκήσιος τοϋ Σπολεβου, ό δεύτερο; 

ήτο ό δούξ τής Τοσκάνης καί ό τρίτος ήτο ό κό

μης τής Προβηγκίας καί Βασιλεύς τής ’Ιταλίας. 
Καί μεθυσμένη άπό δόξαν ώνειρεύθη νά γίνη αύ- 

τοκράτειρα.
Τώ 928 κατώρθωσε νά εκθρόνισα, τόν ΙΙάπαν 

Ιωάννην Γ , τόν πρώτον εραστήν τής μητρός τη; 

καί τόν έκλεισεν είς μίαν φυλακήν είς τήν όποιαν 
καί άπέθανε. Τήν αύτήν τιμωρίαν έπέβαλεν είς 

τόν διάδοχόν του Λέοντα ΣΤ', ό όποιος εκλεγείς 

τή προστασία τής Μαροζία; ήθέλησε κατόπιν νά 
χειραφετηθώ άπό αύτήν. Ό διαδεχθείς τόν Λέ

οντα ΣΤ' Πάπας Στέφανος Ζ' έτήρησεν έρωτι- 

κάς σχέσεις μέ τήν Μοροζίαν, έζησεν άλλως τ: 

μόλις είκοσι μήνας, ώστε δέν έσχε τον καιρόν να 

συγκρουσθή μαζύ της. ’Αποθανόντος τούτου ή 
Μαροζία κατώρθωσε νά άναβιβάση είς τόν Παπι

κόν θ.όνον τό νόθον τέκνον της τό όποιον εϊχεν 
άποκτήση μετά τοϋ ΙΙάπα Σέργιου Γ . Εινε δε 

ούτος ό Πάπας ’Ιωάννης ό ΙΑ'.
Ή Μαροζία τότε έσκέφθη ότι αύτή θά ήτο 

πλέον ό αληθής ΙΙάπα; καί ότι θά διείπε τον κό

σμον, Άλλ’ ό ά.στήρ της ήρχισε δύων. Ό ’Ιωάν

νης ΙΑ' μή δυνάμενος νά άνεχθή τόν εφιάλτην 

τής μητρός του συνωμοτεί μετά τού νεωτερου

Ό άπο&άνών ζωγράφος ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ (ίντφ εβγαστηο'.φιου).

άδελφού του Άλβεμκου, εξεγείρει στάσιν κατά 

τής- μητρός του, ή όποια συλλαμβάν-ται ύπό 
τοϋ λασΕ καί έγκλείεται είς έν μοναστηριού, άπό 

τό οποίον δέν έξήλθε πλέον. ·
Αί δύο τερατώδεις αύταί γυναίκες ειχον στήση 

τόν θρόνον των είς το φρούριον τού Αρχαγγέ
λου. Αλλ’ ή ιστορία τοϋ Φρουρίου τούτου δέν 

εινε άλλο τι είμή μακρά σειρά πένθιμων καί τρα
γικών άναμνήσεων.

Δεν πιστεύω νά ύπάρχτ, εΐς τον κόσμον οικο
δόμημα τό οποίον νά είδε διαδραματιζομένα; έν 

αυτώ τόσα; φρικαλεότητας.
Ο-δέν μνημείον Ρωμαϊκόν έχει τόσον μαυ- 

ρισμένον-καί αιμοσταγές παρελθόν. Είς μάτην 

οί ΙΙάπαι τοϋ IT'. καί ΙΖ'. αίώνος, άφκνείς 

προσταται τών τεχνών, τό διεκόσμησαν έσωτε- 
ρικώς, τοϋ έδωσαν καλλιτεχνικήν μορφήν. Ή 

υπέροχος τέχνη τοϋ Pmtui'icchio, τοϋ Giulio 
Romano καί άλλων κολοσσών τής τέχνη; δέν 

ήδυνήθη νά δείξη άπό τους μυστηριιόδει; καί δαι- 
δαλώδεις διαδρόμους του τά πένθιμα φαντάσ

ματα.

Γύρω άπο τό πένθιμου οικοδόμημα άπλοϋται · 
τόρα πλήθος λευκών έπαύλεων μέ καταπρασίνου; 
κήπους, ένώ κάτω τρεχει ό ξανθός Τίβερις, ό 

οποίο; πζρεστη μάρτυς όλων τών δραμάτων τοϋ 
Φρουρίου τού Αρχαγγέλου.

"Οταν έφυγα άπό τό Φρούιιον τοϋ Αρχαγγέ

λου, οπού έμεινα αρκετά; ώρας άποθαυμάζων τά 

άρ-.στουργήματα τής τέχνης τά όποια έγκλείει 
καί φρικιών πρό τών άναμνήσεων τάς οποίας ζων
τανεύει εί; τάν ψυχήν ό μαυρισμένος ούτος όγκος, 
ήδη ό ήλιος έγερνε πρός τήν δύσιν του, χρυσίζων 

όλα τά γύρω τοϋ Βατικανού.
Καί μέ τάς τελευταίας ά -τίνας του έδιδεν ε'να 

παράδοξον χρώμα είς τόν όρειχάλκινον Αρχάγ

γελον, ό οποίος άπο την κορυφήν τοϋ Φρουρίου 
κυριαρχεί τής πόλεως μέ τό γυμνόν ξίφος του. Τό 

παν γύρω έσίγα καί μόνον ό κώδων τού Αγίου 

Πέτρου μελαγχολικές έσήμα.νε το Ανθ Maria. 

Ή ψυχή μου έγέμιζε τήν στιγμήν εκείνην άπό 

μυστικισμόν. ’Επάνω άπό τήν κεφαλήν μου ένό- 
μιζα ότι οί αιώνες μου έψιθύριζον τά μυστικά 

τοϋ μαυρισμένου φρουρίου. Καί ό ψίθυρος εκείνος 
έμοιαζε μέ μουσικήν’πένθιμον πού είχε μέσα τη; 

κάτι άπό λυγμούς, άπό θρήνους, άπό παράπονο, 
άπό ψυχομάχημα.’Ητο τάχα ή φωνή τών σκιών 

εκείνων πού βρήκαν θάνατον μέσα είς τον πύργον 
αύτόν τών τραγικών άναμνήσεων ;

Ή μελωδία τοϋ πόνου μοϋ έπλημμύριζε τήν 
ψυχήν. Έκύτταζα γιά στερνή φορά πριν φύγω 

το Φρούριον καί είδα δύο λευκά περιστέρια καθι

σμένα’πάνω’στο δαντελωτό περιστοίχισμά του. 
Καί ή ψυχή μου έδοκίμασεν άπειρον εύχαρίστησιν 

και γαλήνην διότι μπροστά στήν τόσην μαυρίλαν 

είδα καί κάτι λευκόν.

Υπάρχουν λοιπόν άκόμηεί; τόν κόσμον λευκά 

πράγματα ;

Ρώμη.
Κ. ΚΑΙΡΟΦΤΛΑΣ
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ΑΙ ΕΝ ΕΑΑΑΛΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΑΙ ΕΝ ΣΠΑΡΤΗ
Ρόςκατάτό 1833 καί ΰπό τοΰ κ. Καστριωτη κατά τό 
1889—1900. Λί έρευνα! τών Άγγλων αρχαιολόγων 
απεκάλυψχν έοετος τετράγωνον οικοδόμημα μήκους 
23,80 καί πλάτους 10,60 μιτρών. Εώε τοΰτο κατε- 
σκευασμένον διΐ μεγάλων τεμαχίων πετρώματος λίθων 
καί χαλίκω-, έξ ών τινις έχουν μήκος 9 μέχρι 10 πο
σών, κ*<ί αποτελεί έν είδος ανδήρου' εις την βορειοδυ
τικήν του γωνίαν υπάρχει μικρότερου καί υψηλότερου 
χτίσμα, πιθανώς βωμός, ή άλλο έστεγασμένον μνημεϊον 
περίοπτου έκ τή; κάτωθεν πεδε-ίδος.

‘II τοιχοποιία τοΰ υψηλότερου τούτου χτίσματος, τό 
όποιον είχε πρόσοψιν έκ μαρμάρου, περιλαμβάνει άκα- 
τεργ-αστον πέτρωμα καί λίθους. Έι τούτοι; δέν εΰρεθη 
ακόμη Ιχνος τάφου εκεί, αν καί κατά τήν παράοοτιν 
ό Μενέλαος καί ή 'Ελένη, σ.ποθ.,νόντες έν Σπάρτη, 
έχουν ταοή είς εκείνο τό σημείου.

Τό ύψηλότερον χτίσμα χρονολογείται πιθανώς άπό 
τοΰ ε' π. X. αίώνος, τό δέ κυρίως άνοηρον από τοΰ ο’.

.Ή παρουσία τών Μυκηναϊκών λειψάνων παρά καί 
ύπό τό μνημείον δεικνύει ότι πιθανώς αί προσεχείς 
άνασκαφαί Οά φέρουν «ίς φώς άκόμη σπουδαιότερα ευρή
ματα. Άνατολικώτερον ανεσκάφησαν οί τοίχοι μυκη
ναϊκής υ’.κίας, ήτις πιθανώς είχε κάταστραφή δια τοΰ 
πυρά;· εύρε’θησαν εκεί μεγάλοι πλίνθοι φεροοσαι μυ
κηναϊκόν επίχρισμα μέ Ιχνη τοιχογραφιών. Είνε ίσως 
πρόωρον νά βαπτισθή ή κατοικία εκείνη «ανάκτορου 
του Μενελάου», άλλ’ίσωςαί μελλουσαι έρευνα; δικαιο
λογήσουν τήν ελκυστικήν αυτήν ονομασίαν.

Μυκηναϊκά ευρήματα εύρίθησαν επίσης είς ίνα παρα
κείμενον λόφον πρός νότο·,. Ίσως είς τήν συστάδα 
«κείνην τών λόφων, ήτις αποτελεί θαυμασίαν θέσιν διά 
τό μυκηναϊκόν οχυρόν τείχος, έκειτο ή Σπάρτη τοΰ 
Όμηρου, το μέλαθρον τοΰ Μενελάου καϊ τής Ελένης.

’Επί τοΰ παρόντος τά μυκηναϊκά λείψανα είνε σπά
νια, τά έξ αυτών πήλινα, εύιεθεντκ είς τά κατώτερα 
στρώματα, είνε τύπου τοπικού χαί οπωσδήποτε υπο

δεεστέρου.
Εύρέθησαν όμως καί άλλων εποχών πήλινα, αφθονα 

μάλιστα τής «τρίτης» εποχής (600—550 π. X.], 
οτε ή έγχώριος άγγειοπλαστιτή έφθασεν είς την τε
λειότητά τη;, άκολουθήσασα είτα τήν γενικήν πα
ρακμήν τή; λκκωνικής τέχνη-, τήν οποίαν έπροκάλι- 
σεν ή αυστηρότερα στρατιωτική οργάνωσις.

Είς τό «Μενελάϊον» εύρέθησαν επίσης μεταξύ άλ
λων πολυάριθμα χαλκά (ειδώλια, χιφχλαι ταύρων, κύ· 

. βοι, ψηφίδες, αναθηματικοί διπλοί πελέκεις, περύναι 
κτλ.) καθώς καί μολύβδινα ειδώλια (πά.-οπλοι πόλε- 
μισταί, πτερωτοί θεαιναι, λέοντες, σφίγγες κτλ.) 
μετά σπουδαιότατης σειράς αντικειμένων έξ άπτϊγ. γής· 
μεταξύ τών τελευταίων αξιοσημείωτα είνε τινά έκ 
λευκοΰ πηλοΰ. φερυντα καλλιτεχνικός κ-ί λεπτο- 
γρ'άμμους γραφάς.

Εύρέθησαν επίσης άρχεταί Ρωμαϊκοί έπιγραφαί έκ 
τών χαραγμένων εις τάς βάσεις τών άνδριάντων, ο'ίτι- 

I «Τάϊμς’-έδημοσίευσαν αν- 
ταπόχριβιν τού χ. Μπάου 
τσερ, δίδο-.τος πλήρη περι
γραφήν τών ενεργουμενων 
έν Σπάρτγ, άνασχαφών υπό 
τής ’Αγγλικής ΆρχΗ-,λο 
γιχής Σχολή;.

Λί έφετεινα! άν.’ζτζα- 
φαί έχουν μεγίστη·' ση·

μασίαν.Έκαίίαρίσθη ένεελώς ό περίβολο; τοΰ περίφη
μου ναού τής Άρτέμιδος Όρθιας, άνεχαλύφθησαν ό’ 
έν αυτω λείψανα παλαιότερα αχόμη καί από τά πέρυ
σι·; «.νασχαφίντα ερείπια τοΰ προϊστορικού ναού τής, 
Άρτέμιδος, χαθώς χαί τό Μενελάϊον. Ή παρά τούτο 
δέ εΰρεβις Μυκηναϊκών λειψά·ων ισχυροποιεί τήν ύπό- 
Οεσιν, δτι έεεΐ περίπου έχειτο ή Σπάρτη τών θμηρι 
χών χρόνων. Άλλά τοΰτο πιθανώς Οά χαθορισθή διά 

τών ανασχαοών τοΰ προσεχούς έτους.
Περιγράφίον ό κ. Μπάουτσερ τά ευρήματα άπό τοΰ 

1906, καθ’ ας ευρέόησαν τα Ίχνη τοΰ ναού τή; Όρ
θιας Άρτέμιδος Οπό τά ερείπια ενός θεάτρου τών Ρω· 
μαϊχων χρόνων, τοΰ όποιου τό προσκήνιου έσχηματί- 
ζετο υπό τής προούψεως ενός προστύλου ναοΰ μέ δύο 
κίονας τής ‘Ελληνική; λεγομένης εποχής, κτισθέντος 
πιθανώς κατά τό 178 π. X. έτος, καθώς καί άλλα 
ύπό τήν σκηνήν ευρήματα δεικνύοντα τήν υπαρξιν βω
μού χαί ναοϋ τής αρχαϊκή; έποχής (800—600 π. X.), 

έρχεται εϊτα είς τάς έφετεινάς ανακαλύψεις,
Λυται έφεραν είς οώς Ιχνη παλαιοτέρας άκόμη επο

χής, αναγόμενα εις τόν ένατον π. X. αιώνα. Ό 
χώρος τής ορχήστρας τοΰ θεάτρου άνεσκάφη Ρ-ί'/,μ 
τοΰ άρχικοΰ έδάφους. δπου εύρέθη τοίχο; τοΰ παλάιΟ- 
τάτου περιβόλου ή τεμένους, χαλικοστρώτου χαί πε- 
ρςχλειοντος βωμόν τής ουτής εποχής, όχι δρω; καί 
ναόν. ’Επίσης πρός την νοτίαν πλευράν τοΰ θέατρου 
άπεκαλύιιΛη εις ικανόν βάθος αγωγός υοατος σκεπα
σμένος ύπό μεγάλων λίθινων πλακών, χρονολογούμε
νος οέ από του δ’ η ε' π. X. αίώνος.

’Εφέτος έτίσης εΰρέδη V «Μενελάϊον». Τό μνη
μείου τοΰτο κεϊται έπί τής τοποθεσίας τών αρχαίων 
©εραπνών, περί τά τρία χιλιόμετρα νοτιανατολικώ; 
τής Σπάρτης, έπιστέφον τήν κορυφήν ενός έκ τών λό
φων, οί'τινες ύπέρχεινται τής αριστερά; όχθης τοΰ 
Ευρώτα. Περί του Ιερού τούτου τοΰ Μενελάου καΐ τής 
'Ελένης αναφέρουν ό ‘Ηρόδοτος, ό Λιβιος, ό Παυσα
νίας καί ό Πολύβιος. Ίί Ελένη θεοποίηθεϊσα, έλα- 
τρεύετο ώ; ουναμένη νά χαρίζη κάλλος είς τάς γυναϊ 
χας' ί> Ηρόδοτος περιγράφει έν τοιοΰτο θαύμα, ό δέ 
‘Ησύχιος ύμιλει διάτα <·.Έλένια», εορτήν καθ’ ήν 
έτελεϊτο πομπή παρθένων.

Το «Μενελάϊον» είχεν έν μέρει έρβυνηθή ύπό τοΰ
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νες έστόλιζαν τήν άγοράν καί τοΰ; πίρις αυτή; δρό
μους κατάτήν εποχήν τοΰ Ρωμαϊκού ζυγοϋ.

Μετά τήν επιδρομήν τών Γότθων, οτε οί κάτοικοι 
κατέφυγον είς τήν ακρόπολιν, έκτίσθη έν πάση β.'φ 
ισχυρόν τείχος περί τόν λόφον' πρός τοΰτο «χρήσιμο- 
ποιήθη δ,τι εύρεθη πρόχειρον υλικόν, μέχρι και αρχι
τεκτονικών μαρμάρων. ’Εφέτος εύρέθησαν εκεί Π υ
πόβαθρα άνδριάντων κτισμένα είς τό τείχος ή κείμενα 
είς τά θεμέλιά των. Τά τελευταία είχον έξαχθή κατά 
τό 1'29 ύπό τού άββά Φουρμόν, όστις τά έθαψε πά
λιν, άντιγράψας τάς έπιγραφάς. ΙΙολλαί τούτων άνά- 
γονται είς Σπαρτιάτας πολίτας τοΰ β’ μ. X. αίώνος, 
μία δέ αναφέρει επιστολήν του Αύτοχράτορος Ά· 

δριανοΰ.

Έξαίροντες οί «Τάϊμς» διά κυρίου άρθρου τήν ση
μασίαν τών έν Έλλάοι αρχαιολογικών ανασκαφών έξ 
αφορμής τών έν Σπάρτη εύρημάτων, τά όποια διά μα
κρών περιέγραψεν ώς ανωτέρω ό ανταποχοιτης τών, 
γράφουν :

«Αί άνασκβφαϊ τής Σπάρτης είνε αί σπουδαιότεροι 
έξ όσων ένηργήθησαν υπό τής έ» Άθήναις Αγγλικής 
Σχολής. Γίνονται δμω; καθ’δμοίωσιν τοΰ έργου, τό 
όποιον από πολλών ετών έχτελοΰν οί σοφοί τών δια
φόρων εθνών καθ’ίλην την στερεόν χαί νησιωτικήν 
‘Ελλάδα, καθώς καί εις τήν Κρήτην, τήν Ρόδον καί 
τήν Μικρόν ’Ασίαν.

«Οί Έλληνες οί Ιδιοι εργάζονται δραστηρίως χαί 
καλώς, όλόκληρος δέ ©άλαγς εντοπίων επιστημόνων 
διεξάγει τόν πολύμοχθον χαί καρποφόρον άγώνα. Οί 
Αυστριακοί είς Έφεσον, οί Γερμανοί είς Μίλητον χαί 
Πέργαμον, οί Δανοί είς Λίνδον, οί’Αμερικανοί εις 
οιάφορα μέρη, οί Γάλλοι είς τήν νήσον Δήλον, έχουν 
επιτύχει λαμπρά άποτελέσματα κατά τάς διαφόρους 
παρελθούσας χειμερινάς καίέαρινάς περιόδους.

«Τόαΰτό επραξαν καί οί ίοικοί μας συμπατριώται 
εις τήν βοιωτίαν καί τήν Θεσσαλίαν' έίνε άξια προσο- 
'χής, αν καί γ«νομίνη προ διετίας 'ήδη, ή ανχσκαφη 
τών Δερελιών, όπου οί "Αγγλοι ενρον πλουσίαν νεο
ελληνικήν έπιχωμάτωσιν. πάχους 6-—8 μέτρων, μέ 
8 αλλεπαλλήλους έγκαταστάσεις—τό όποιον σημαίνει 
ότι 8 πόλεις είχον κτισθή, ή μία έπί τών ερειπίων 
τής άλλης εί: τήν αυτήν θέσιν.

«Μέχρι τίνος εποχής άναγόμεθα οϋτω ; Ίσως, ώς 
έγραψεν δ χ. Δώκινς (διευθυντής τής «ν Ά&ήναις 
’Αγγλικής Σχολής) είς τήν «’Εφημερίδα τών ‘Ελλη
νικών Σπόυοών» μέχρι τών μέσων τής τρίτης π. X. 
χιλιετηρίδος. 'Οπωσδήποτε ΐ> ©εσσαλικός πολιτισμός 

ήτο ήδη κατά i 500 έ'ϊ’Ί σταλαιος έπί τής εποχής τοΰ 
Τρωικού πολέμου- καί τοΰτο τό άπεδειξεν ή σκαπάνη, 
όταν ούοεν άλλο ήδυνήθη νά τό άποδείξη.»

Προβαίνων δ άρθρογράφος απαριθμεί τάς γενομένας 
έντόί τών τελευταίων έτών σπουδαιότερα; αρχαιολο 
γικάς αποκαλύψεις. Άναφερεί έκ τών Ελλήνων αρ
χαιολόγων : τόν κ. Στάην, εόρόντα είς τό Σούνιον 
τά δύο κολοσσαϊα άρχαίκά άγάλματα τοΰ Απόλλωνος 
χαί τόν κ. Άρβανιτοπουλον εόρόντα έν Θεσσαλία 
τριάκοντα στήλας φερούσας όχι ανάγλυφα, αλλά κα
λώς 
άνασ . .
νικών πινάκων, οίτινες μνημονεύονται ύπό τοΰ Πλι- 
νίου».

’Επίσης αναφέρει τάς έν Λευκάδι άνασκαφά; τοΰ κ. 
Δαϊρπφελδ, ώς και τάς ένεργουμένας είς τήν Μικράν 
’Ασίαν χαί τήν Ρόδον, διά τάς όποιας ελπίζει ίτι θ 
άποβοΰν αποτελεσματικότεροι τώρα, μέ τήν νέαν 
χατάστασιν τών πραγμάτων έν Τουρκία όπου είνε απα
ραίτητος διά τάς αρχαιολογικός εργασίας ή κυβιρνιτική 

προστασία.
Καταλήγει μέ τόν εξής ώραΐον επίλογον :

διατηρημένες εγχρώμους γραφάς, «τας όποιας ο 
χάώας θεωύεϊ άντίνοατα τών πεδιφήμων Έλλη-

«Οίζηλωταί εκείνοι σοφοί-σκαπανεΐς παντός έθνους 
εργάζονται έξόχως. Είνε άληθΐς, ότι ολίγα άνεκάλυψαν 
αριστουργήματα τέχνης, άμυδρά δέ καθίσταται ή ελπίς 
ότι Οά εύρεθοΰν θησαυροί εφάμιλλοι πρός τόν ‘Ερμήν ή 
τήν Άφροοίτην τής Μήλου. Άλλά κάμνουν κάτι πολύ 
σπουδαιότερον. Μεταβάλλουν, ή έχουν ήδη μεταβάλλει 
τάς ιδέας μας περί τών αρχών τής Ευρωπαϊκής Ιστο
ρίας.

ο'Εχουν ανασύρει τουλάχιστον μέρος του πέπλου 
όστις εως προχθές έκάλυπτε του; πρώτους σταθμούς 
τοΰ Ελληνικού πολιτισμού. ’Απέδειξαν, ότι ό Ηρωι
κός Αιών δέν είνε άποκύημα τής φαντασίας τοΰ ποιη- 
τοΰ, άλλ’ δτι πράγματι δπήρξε, διαδεχθείς σειράν δλην 
πολιτισμών, ο?τιν«ς ήκμασαν είς τά; αυτός χώρας. ’Εν
νοείται δτι τήν γενικήν κλείδα τοΰ προβλήματο; έδω
σαν αί ανακαλύψεις τής Κρήτης, αϊτινες απέδειξαν on 
κατά τήν παλαιοτάτην περίοδον τής τρίτη; πρό Χριστού 
χιλιετηρίδος μία κραταιά δύναμις έδέσποζεν έπέ του 
Αιγαίου καί δτι αυτή έσαρώθη καί ή καθέδρα της χα- 
τεστράφη ύπό επιδρομής ή διαδοχικών επιδρομών από 
Βορρά.

»Ο· σοφοί δεν «συμφώνησαν ακόμη ώς πρός τάς περι
όδους καί τάς χρονολογίας τών μεταβολών, αϊ’.ινες 
συνέβησαν κατόπιν, ουδέ καν έπί τής ακριβούς σημα
σίας καί έκτάσεως τών όρων: Μινωος, Μυκηναϊκός, 
’Αχαϊκός καί Δωρικός.

»Άν δ δόκτωρ Έβανς κατορθώση ποτέ ν’ άναγνώση 
τούς Κρητικούς χαρακτήρας τών επιγραφών, βεβαίως 
0ά μάθωμιν πολύ πλείονα τών δσων γνωρίζωμεν σή
μερον περί τής παλαιοτάτης εκείνης περιόδου. Έν τώ 
μεταξύ το νέον ριπτόμενον έπί τής ιστορίας φως κυρίως 
διαφωτίζει πολύ μεταγενεστέρα; έποχές, καί ιδίως 
τάς τών πρώτων χρόνων της Ελληνικής ιστορίας, Ή 
σκαπάνη εργάζεται άμερολήπτω; έπι τών λειψάνων 
εκατοντάδας γενεών. Άνεκάλύψε τόν Μίνωα και τό 
άνάκτορόν του' ίσως ημέραν τινΐ αποκάλυψη τού; θαμ
μένους θησαυρούς τοΰ Ηρακλείου.

»Άλλ’ ακριβώς τώρα ή μεγίστη υπηρεσία, ήν παρέ
χει εις τήν μάδησιν, είνε ή ένασχόλησί; της μέ τήν 
περίοδον τήν άναγομένην είς τάς άνασκαφάς τής Σπάρ
της—-τήν σκοτεινήν περίοδον, ήτι: έπηχολούθησε τάς 

( καθόδους τών ’Αχαιών καί τών Δωριέων χαί περί τής 
όποιας, αν χαί τά ‘Ομηρικά έπη χαί οί ’Αττικοί τρα
γωδοί τήν ένέδυσα·' μέ αθάνατον αίγλη?, ή γραπτή 
ιστορία τόσον ολίγα μας λέγει».

ΣΚΕΨΕΙΣ
Πανταχον yimai λό/οί διά tag ώ^αίας χι>Χυ?κας. 

ϋανταχοΰ βΐίπβι τι; εικόνα; παριστώαας καΐ^ονάς. 
Άλλά πάντοτε άναπαρίοταται ιιόνον ή >·ορφή. Ή ei- 
γενεια τών χαρακιηρηζιχών τ.^ς μορφής φαίνεται Szt 
άιαγιύγει την Ιχτΐλεσιν τοΰ ζωγράφον·

*

Διν ίφίοταται κριτική τη; ά/γλιχής φιλολογία,·.Άπό 
τοΰ 9εκάτου ίκτον αίόίνο; μέχρι τοΰ είκοατοΰ δύναται 
νά πιοτεν&α πραγματικά/; άτι οΰδτ κάν έγένετο από
πειρα τοιαύτη- +

Μία γνναίχα αντοκτονεί προ^νμω; όταν την αφηοη 
ό εοαοτή; τη;' όταν πεβάνη ό άνδρας τη;, άρκεΐται νά 
εινε απαρηγόρητη χήρα·

*

Τό παρελ&όν δεν είνε ή μείάλλιον, τοΰ iaoiw τινε; 
βλέπονοι μόνον τήν ό-φιν, άλλοι δέ τήν άνάποδην.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Τό «ϊ φ υ ρ ί».

Γ'ί Μεταξύ τών πρωτοτύπων θεατρικών έργων, ποΰ 
έπαίχθησαν τελευταίω:, είναι και τό «Σφυρί»—ένα βιο
λογικόν μονόπρακτου δράμα τής κυρία; Ειρήνης Δη- 
μητρακοπούλου. Καί άληθινά — χωρίς φιλολογικήν ή 
άλλην πρακβτάληψιν — είναι τό «Σφυρί» έν άπό τά 
πλέον πρωτότυπα ελληνικά δράματα. "Οχι κατά τήν 
πλοκήν τοΰ μύθαυ καί κατά τήν σκηνικήν οικονομίαν 
ή κατά τά; θεμελειώδεις ιδέας του—τοΰ εϊδου; αυτού 
πρωτοτυπία δέν ύπάρχει είς κανέν άπό τά 'Ελληνικά 
έργα—άλλά τατά τήν έξέλιξιν τών ιδεών καί ώ; πρός 
τήν άντίληψιν τών ψυχολογικών έκδηλώσεων, μάλιστα 
δέ ώς προς τόν ζωντανόν καί άπροσποίητον λυρι
σμόν του.

Ή ύπόθεσίς του άπλουστάτη. "Ενας γλύπτης—καλ
λιτέχνης κατά τόν νοΰν καί κατά τό αίσθημα—κατα- 
σκευάζων έπί παραγγελίφ τήν προτομήν μιας κόρης 
κολακεύεται άπό τήν προσποιητήν απλότητα καί τήν 
ΰπολογισμένην αφέλειαν της κόρη; αύτής καί πλασμέ
νος διά τά; ίδανικάς Αφοσιώσεις καί τήν είιγενεστέραν 
άγάπην, τής φανερώνει είς μίαν στιγμήν ψυχική; έκ- 
ρήξεως τόν έρωτά του. ΕΚ τήν έκμηστήρευσίν του 
σχεδόν αθέλητα παρασύρεται άπό τήν έρωτότροπον 
έπιτηδειότητά τη; ή, καλήτερα, άπό τήν έπιτηδείαν 
έρωτοτροπίαν της. ’Εκείνη, κόρη τοΰ καλού λεγομένου 
κόσμου, έξασκημένη είί τήν διπλοφάνειαν τοΰ 
χαρακτήρος—Ιδιότητα ποΰ ανάπτυξαν νοσηρά εί; τήν 
εποχήν μας οί κοινωνικοί δροι καί αί συνθήκαι τής 
ανατροφής μα;—προικισμένη δέ μέ τήν έπιπολαιαν 
άφομοιοτηκότητα τών άγονων ψυχών, ώστε νά ήμπορή 
μέ ίσην έπιτνχίαν νά μικρολογηση διά κάθε ματαιόδο- 
ξην ύλικότητα καί ν’ άοριστολογηση διά κάθε φιλόδο
ξου ιδεαλισμόν, κατορθώνει νά παρακολουθή τόν καλ
λιτέχνην είς τάς αΐσθηιιατικάς περιπλανήσεις τής σκέ
ψεως καί νά συμπληρωνη τά; λυρικά; έκδήλώσει; τή; 
ψυχής του.

Τοιουτοτρόπως μορφώνεται μεταξύ τοΰ γλύπτου καί 
τής κόρη; ένα; διάλογο; αληθινά ωραίο; είςτήν μορ
φήν καί δημιουργικός 3ΐς τήν έμπνευσιν, παρεκτεινό- 
μενος ίσως όλίγφ περισσότερον παρ’ δ,τι χρειάζεται ή 
σκηνική δρασις. Ό διάλογο; δέ αύτό; ποΰ τόν διακρί
νει κυρίως χαρακτηριστικό; λυρισμός, έχει ψυχολογικά 
σημεία πραγματικά καί δυνατά, ποΰ έχουν κάποιαν 
ώμήν καί συνεπώς βαθειά δραματικήν άπλότητα, άπα- 
ρατήρητην είς τήν άντίληψιν τών απρόσεκτων. Τοιου
τοτρόπως, δταν δ γλύπτης λέγει πώς δέν αίσθάνθηκε 
ποτέ χαράν, έκείνη έρωτρ. μέ παιδικότητα‘πού είναι 
άντιφέγγισμα δασκαλευμένης πονηριά; καί ποΰ έχει 
τήν πικρολόγον ειρωνείαν τών άσυνειδήτων πρός τούς 
αίσθαντικούς. «Τί θά εϊπή χαρά; Δέν ξέρω.— Καί λύ
πη, τί θά είπή λύπη; Μπά! δέν ξέρω. Τί κουτή ποΰ 
είμαι!» — Καί παρακάτω μέ τήν χονδροειδώς πρακτι
κήν άντίληψιν τών συνήθων ανθρώπων, ποΰ Αποβλέ
πουν πάντοτε εί; τό άμεσον ύλικόν άποτέλεσμα τών 
πραγμάτων εκστομίζει πάλιν ή ιδία τόν ένστικτον σαρ
κασμόν πρός τήν αισθηματικότητα καί τήν ιδεολογίαν. 
«Σάς άρέσω; Τότε πάρτε με».

Κάτι διάμεσον τών δύο αντιθέτων χαρακτήρων, ένω- 
τικός τύπο; εί; τήν κοινωνικήν Αρμονίαν — καθώς θά 
έλεγεν ένας φιλοσοφικός παρατηρητής— έμφανίζεται 
κάποιος φίλο; τοΰ καλλιτέχνου, άνθρωπο; τοΰ χρημα
τιστηρίου, πεζός, πρακτικός, άλλά προικισμένος μέ τόν 
κοινόν νοΰν καί τήν σχετικήν ευθύτητα — έκείνην ποΰ 
μάς ορίζουν αί άπό καθέδρας ήθικαί Αντιλήψεις καί 
ποΰ τήν προστατεύουν οί νόμοι. Χρησιμεύει νά δια- 
κόψη τόν διάλογον τοΰ γλύπτου καί τής κόρη; καί δταν 
αυτή μετ’ όλίγον άποσύρετοΛ παρέχουσα είς τον καλλι
τέχνην καί διά τών τελευταίων της λέξεων Απόψεις 
μέλλοντος μεστού Ιδανικών απολαύσεων «νά τό ξέρω— 
λέγει—πότε θά έλθήτε γιά νά πλέξω στεφάνια...·, πα
ρουσιάζεται έκεΐνος άγαθός έχθρός καί καλόγνω(ΐος 
πολεμιστής τής αίσθηματικότητος καί τής Ιδεολογίας 

τοΰ φίλου του. Δυσπιστεϊ πρό; τήν γυναίκα, μάλιστα τήν 
αίσθηματολόγον γυναϊκα, μέ κάποιαν άποφθεγματικό- 
τητα ποΰ ένθυμίζει τόν προορισμόν τοΰ χορού καί τών 
χορικών στροφών είς τό άρχαίον δρά^α. Προλέγει είς 
τόν φίλον του πώς θά βγή γρήγορα από τήν μεθυστι
κήν πλάνην του καί ή προφητεία του δέν αργεί νά επ· 
αληθεύση. Όλίγον άπό μηχανής θεό; έμφανίζε
ται ό μνηστήρ τής κόρης — ένα; κοινό; τύπο; γαστρο- 
κόρου καί δηλώνων τήν ιδιότητά του — έπιμελώς άπο- 
κρυβεΐσαν άπό τήν φιλάρεσκον κόρην — έπιδοκιμάζει 
κατά βλακώδη άντίληψιν τήν προτομήν καί πληρώνει 
κατά τήν έκτίμησίν του τόν κόπον, δχι τήν Αξίαν, τοΰ 
γλύπτου. Καί όγλύπτη; δταν άπέμεινε μόνος, μέ τούς 
αγαπητούς του, μέ τήν μητέρα του ποΰ θέλει νά παρου
σίαση τήν άπλότητα τού παλαιού καιρού καί μέ τόν 
φίλον του, τόν άγαθόν εχθρόν τή; αίσθηματικότητο;, 
απογοητευμένος άπό τήν διάψευσιν τών ονείρων του, 
αηδιασμένο; άπό τήν πλάνην, συντριμμένο; άπό τήν 
οδύνην δέν συνθηκολογεί με τά; άνάγκα; τής ΰλική; 
ζωή;, απορρίπτει τά χρήματα καί θρυμματίζει τήν 
προτομήν. «Άψυχε;—λέγει—ήσαν κ’ ή δύο». ,

Αυτό είναι τό δράμα καί μετά τήν ανωτέρω άνάλυσίν 
του δέν ύπάρχει πολύ άκόμη στάδιον κριτικής. "Ενα; 
ιδιόρρυθμο; καί πρωτότυπο; λυρισμός, δροσισμένος 
άπό αληθινήν άντίληψιν τής ζωή;και τήςψυχή; (ύπερ
βολικός κάποτε), χαρακτηρίζει τόν διάλογον, πού ήμπο- 
ρούσε ίσω; νά είναι σνντομωτερος χωρίς νά εξασθένη
ση ή σκέψι; ή νά μειωθή ή έξαρσις. Μία έξακριβωμένη 
ψυχολογία τοΰ νεωτέρου τύπου τή; φιλάρεσκου γυναι- 
κό; καί τή; ποιητική; τρυφερότητος τοΰ αληθινού καλ
λιτέχνου διατυπώνεται καλάει; τό μικρόν δράμα, πού 
έχει παρ’ δλα; τά; μικροελλείψεις του έσωτερικήν 
άξίαν μεγαλητέραν άπό άλλα πομπωδέστερα καί πολύ- 
πρακτα δράματα τών συγγραφέων μας. Ή ποιητική 
έμπνευσις τή; κ. Είρ. Δημητρακοπόύλου ή Ειρήνης τής 
’Αθηναίας—διατί τάχμ ή φιλολογικών άσυνείθιστη δι- 
πλωνυμία;—διατυπουμένη εί; δραματικήν μορφήν μα; 
υπόσχεται δόκιμα έργα καί πραγματικά»; καλλιτεχνικά. 
Μέχρι τίνο; σημείου; Αύτό θά μά; τό υπόδειξη τό δεύ
τερον ίσω; ή καί τό τρίτον τό πολύ θεατρικόν εργον.

'Αρίτας

Τά «Χαμίνι»».— Το 97.— Έμ*ρ<»ί μ*Ρ« * — 
Ti «Σονκλλάγμχτα·. — ό «Κνντιψεδιΰού· 
λνμ».— Ό «Σύλλογος τών άγάμων». — Τό 

«Χαλασμένο σπήτι».

Τά «Χαμίνια» είνε μία έξυπνοτάτη ήθογραφία^τών 
μικρολωποδυτών, τύπων οι όποιοι άφθονοΰν είς δλα; 
τάς κοινωνίας.Όσοι εΐδαντόν Άρσέν Λουπέν,τόν Φυσέ- 
κην, τόν Ροκαμβόλ, τού; «Λωποδύτας-έχουν μάινχαρα- 
κτηριστικήν έντύπωσιν τών μικρών αυτών διαβόλων τών 
δποίωνήπονηρία,ή ίταιιότηςκαΐή ετοιμότηςοίδουνπτε- 
ρά ώστε νά διαφεύγουν άπό τού; πάντοτε νυσταλέου; 
φρουρούς τής τάξεως.Άλλ’«ν δέν είνε πρωτότυπον τό έρ
γον τού κ. Δεληκατερίνη είνε έξυπνον καί μέ θεατρικήν 
πεΐρανγραμμένον,μέγοργότητα καί ποικιλίαν σκηνών εί; 
τρόπον ώστε νά εύχαριστή τόν θεατήν.Ύπόθεσιν κυρίως 
είπείν δέν έχει· εϊνε αλληλουχία σκηνών διά νά άπο- 
δειχθή ή τσαχπινιά τοΰ κριωτέρου τών λωποδυτών 
Ποντική, εκπροσωπούντο; τήν λαϊκήν εύφυολογίαν 
τήν τόσφ έν τή άφέλειά της δηκτικήν. Αί σκηναί αύταί 
συνδέονται δια κωμικών έπεισοδίων, τά όποια είνε 
βεβαίως απίθανα, άλλ έν τή υπερβολή των τελείως δια
κωμωδούν τά αστυνομικά χάλια. Κυρίως τό σημεΐον 
τής δράσεως τού Ποντική είνε ή παρασκευασθεϊσα 
ύπ’ αύτοΰ παρανόησις, καθ’ ήν δ υπενωμοτάρχη; συλ
λαμβάνει άντί τοΰ λωποδύτου τόν υιόν τής λωποδυτη- 
θείση;· Τό τέλος είνε πλήρες άπροόπτων, τά όποια 
διεγείρουν τού θεατού τό ένδιαφέρον.Πώ; θά κατώρ- 
θωνε μετά τόσα άνδραγαθήματα δ Ποντικής νά αθω
ωθώ πανηγυρικώς, συνηγορούντων δλων τών ύπ’ αύ- 

τού λωποδυτηθέντων, δέν ήτο εΰκολον. Έχρειάζετο ή 
ευφυΐα τοΰ κ. Δεληκατερίνη, ή σκηνική πείρα καί ή 
παρατηρητικότης αύτοΰ διά νά παρουσίαση τόσον έπι- 
τυχώς οιαγεγραμιιένου; χαρακτήρα;.

Ή κ. Κοτοπούλη τεώία ώ; Ποντίκης, διαπλάσασα 
ενα νέον ρόλον.Ό κ. Σαγιώρ ώ; υπενωμοτάρχης προσ
έθεσε μίαν ζηλευτήν έτι επιτυχίαν. Είνε άναμφισβή- 
τητον δτι κανείς άλλο; έκ τών θεατρικογράφων μα; 
δέν θά ήμποροΰσε τελειότερου νά γράψρ «Χαμίνια», 
ούτε ηθοποιοί άλλοι άπό τήν Κοτοπούλη καί τόν 
Σαγιώρ νά ένσαρκώσουν επιτυχέστερου τού; δύο τύ
πους, λωποδύτου καί υπενωμοτάρχου.

Τό «97» ήτο μία παράτολμο; άπόπειρα δπω; μά; 
έπαναφέρη εί; τήν μνήμην μίαν άπογοήτευσιν, τή; 
οποία; ή έντύπωσι; παραμένει έτι ακμαία. Οΰδ’ είνε ό 
ψευτοπόλεμος έκεΐνος θέμα διά νά τό πραγματευθή 
είς εύσυνείδητο; δραματικό; συγγραφέως. Όχι μόνον 
διότι εϊνε νωπαί αί έντυπώσεις, άλλά διότι ανακαλεί 
σκηνά; αισχύνη; άπό τά; όποια; μόνον δυσφορίαν έχει 
τις ν’ άντλήση, πολύ δ’ αμφίβολον άν θά ύπάρξη δίδαγ
μά τι. Όκ. Άσπρέα:, δστι; προτιμότερου θά ήτο νά 
έσκηνοποίει λαϊκά θέματα, προσεπάθησε νά διαφύγη 
τόν σκόπελον, άλλά δέν τό κατόρθωσε· άνέμιξε τά; νο
σοκόμου; αί όποΐαι πηγαινοέρχονται, περιποιούμενοι 
άντί τών αρρώστων τού; ερωμένου; των. Δράσις δέν 
ύπάρχει καμμία.’Αν δέν ύπήρχον δύο τρία στρατιωτικά 
παραγγέλματα, μέ τά όποϊα όμοιοτύπω; τελειώνει ή 
α' καί ή β' πραξις, ήμποροΰσε νά θεωρηθή τό «97» 
κοινωνικόν έργον καί ούχί στρατιωτικόν. Ή γ' πραξις 
είνε θεατρικωτέρα. Δέν λείπει ούτε ή ρητορεία ένό; 
αξιωματικού έπιρρίπτοντο; μέ στόμφον τά; εύθύνα; 
τής ύποχωρήσεω; είς τού; αρχηγούς, οΰτε αίάλλόφρο- 
νε; κραυγαί της ήρωΐδος θεωμένη; είς τά παρασκή
νια τόν νεκρόν τοΰ λοχαγοΰ—άν καί πατριωτικώτερον 
θό ήτο άντί υστερικού κοπετού νά έλεγε δύο λόγια 
ύπερήφανα διά τέτοιον ήρωϊκόν θάνατον ή κόρη ή 
όποια υποτίθεται ότι ώς νοσοκόμο; θά έκρυβε κάποιαν 
γενναιότητα είςτήν ψυχήν—ούτε τό θεατρικόν πυρο
τέχνημα τήςπυρπολήσεω; τοΰ νοσοκομείου διάνα μή 
ποδοπατηθή ό προσφιλής της νεκρός.

Τό «97» δέν είνε ούτε διά τού; ολίγους, ο'ι οποίοι 
δέν θά εΰρονν τεχνικά πλεονεκτήματα, οδτε διά τούς 
πολλούς, οί όποιοι βλέπουν μόνον τήν εικόνα τή; τα- 
πεινώσεω;.

Εύφυέστερο; ύπήρξεν ό κ. Τ. Σταθόπουλος μέ τό 
«’Εμπρός μάρ; 1» Τό Γουδί, δ «Στρατιωτικό; σύνδεσ
μος», ένέπνευσαν τόν γνωστόν χρονογράφον δπως προ- 
καλέση ενθουσιασμόν καί ζητωκραυγάς. Ουτω, τό θέα
τρον άπέκτησε καί νέον προορισμόν, ’Ανεξαρτήτου Πο
λιτικού Κέντρου!

Ή κυριωτερα εόφυΐα τοΰ συγγραφέως εϊνε ή έκμε- 
τάλλευσις τής ψυχολογικής στιγμής. EU τήν γενικήν 
έπανάστασιν κατά τοϋ οίκτροΰ καθεστώτος, εί; τήν 
πάγκοινου κραυγήν ύπέρ άνορθώσεως, μεταφέρει τήν 
ρητορικήν άπό τών πλατειών έπί σκηνής, θεράπευσα; 
τά; άδυναμίαςτοΰκοινοΰ μέ άρκετήν δύναμιν φράσεως.

Ό κ. Ποριώτη; άνεδείχθη άριστος μεταφραστή ς.Ό 
καλλίτερο; ίσως μεταφραστή; τοΰπαρ’ ήμϊν θεάτρου. 
Ένόμισεν δμω; δτι ήτο εύκολου νά γίνη καί συγγρα- 
φεύς. Άλλ’ ή άπόστασις εϊνε πολύ μεγάλη καί τό πρώ
τον έργον του, τά «Συναλλάγματα» άπέτυχαν οίκτρώς 
διαμαρτυρηθέντων άντ’ αύτών, τών θεατών. Ή ύπόθε- 
σις ήτο πολύ καλή. Άλλά τήν έπραγματεύθη πολύ 
ύπνωτιστικά. Πρόκειται περί τών άνυπάνδρων κορι- 
τσιών, τά όποια διά τού; γονείς εϊνε τά χειρότερα συν
αλλάγματα, πληρωτέα έπί τή δψει, ήτι; δέν εϊνε πάν
τοτε άξιοθέατος, δσφ δέ ή δψι; εϊνε κοινοτέρα, τόσφ 
ή πληρωμή μεγαλειτέρα. "Ενα; πατήρ δια νά έπιτύχη 
έν συνοικέσιον τή; κόρη; του άναλαμβάνει τρία άλλα 
συνοικέσια, συγγενών τοΰ υποψηφίου γαμβρού. Εί; τήν 
διαπραγμάτευσιν αυτήν πλέκεται μέ πολλήν νωχέλειαν 
καί μελαγχολίαν τό έργον, δπερ αγνοεί τις άν εϊνε κω
μωδία ή δράμα. Ό συγγραφεύς, έκ τής πολλής του 
μεταφραστικής εργασίας, άπεμακρύνθη τών ωραίων

Αθηναϊκών τύπων τούς όποιους ήδύνατο νά έκμεταλ- 
λευθή, ή δλη δέ διαχείρισις ουτω; είπείν — άφοΰ άλ
λως ο συγγραφεύς εϊνε διαχειριστή; οικονομική; έφη- 
μερίδος—τοΰ θέματος δέν έχει τίποτε τό 'Ελληνικόν. 
Ήθέλησε νά γράψη σοβαρόν έργον καί έκοίμισε τούς 
θεατά;. Διάλογοι καί μονόλογοι Ατελεύτητοι, χωρίς ε
νότητα καί έννοιαν, χωρίς κανένα χαρακτήρα, καμμίαν 
πλοκήν, τό δέ τέλος άτελές : ιδού τά «Συναλλάγματα» 
τά όποϊα κατεπόνησαν τοό; θεατάς μέχρι νευρικότη- 
το;. Καί δταν έτελείωσεν ή παράστασιτ, κανείς δέν 
ένοιωσε τίποτε, κανείς δέν ήξευρε άν έπρεπε νά γε- 
λάση ή νά κλαύση-

Ό - καλλίτερο; κριτικό; άπεδείχθη ενα; θεατής δστις 
καί αφού επεσεν έπί τέλους μαζή μέ τό έργον καί 
ή αυλαία, αύτό; έξηκολούθει μακαρίως νά κοιμάται 
βαθύτατα, ένφ έσχηματίσθη γύρω του κύκλο; θεατών 
άποζημιώθέντων μέ τό χαριτωμένου αύτό θέαμα διά 
τήν τρίωρου άνιαράν φλυαρίαν. Ίσχυρίσθησαν φίλοι 
τινές τοΰ κ. Ποριώτου δτι τό έργον είνε διά διάβασμα 
καί δτι χάνει παριστανόμενον. Ό συγγραφεύς.μοΰ εϊνε 
τόσον συμπαθής, ώστε σχεδόν θέλω νά συμφωνήσω 
μέ τήν παρήγορον αίτήν γνώμην.

Ό «Κοντορεβιθούλη;» κωμωδία φεΰ! τοΰ κ. Χρη- 
στομάνου, εί; μαξιλάρια ... 103.

Ό «Σύλλογο; τών άγαμων» τοΰ κ. Α. Κυριάκού ύπέ- 
στη τόν μοιραίου θάνατον μετά σφοδράν άντιπολίτευ- 
σιν άπό τή; πρώτη; παραστάσεως, ήτι; καί διεκόπη 
ώς έκ τών Αποδοκιμασιών. Ό Έρως όπως κατήντησε 
σήμερον, άπό άγγελο; μορτάκος, δρφ είς σκηνά; αί 
όποΐαι δέν είνε εύφυεί:, μόνον δέ προσόν έχουν δύο 
τρία υποφερτά τραγουδάκια. Τό εργον (;) μ’ δλας τά- 
προσπάθειας τών ηθοποιών δπως τόσυγκρατήσουν, 
κατέρρευσε. Έδόθη έν τούτοι; εύκαιρία νά έκτιμηθή 
ή χάρις τή; κ. Νίτσας Μουστάκα, ήτις ώ; Έρως καί 
ω; Μέθη έπαιξε μέ μεγάλην έπιτυχίαν καί τής μικρά; 
Δημητρακοπούλου, ήτι; έπέδειξε έπίζηλα χαρίσματα 
χορεύτρια;.

Ό κ. Μελά; έχει τάλαντου δραματικού συγγραφέως 
άναμφισβήτητον. Ή προτίμησί; του πρός τά λαϊκά 
θέματα — τά όποϊα εϊνε άνάγκή έν τούτοι; νά μελε
τήσω ακόμη —συνδυαζοιιενη μέ τήν Ικανότητα τή; 
πλοκή;, τφ έξησφάλισαν τήν επιτυχίαν. Εί; τό «Κόκ
κινο πουκάμισο» πέρυσι καί έφέτος είς τό «Χαλασμένο 
σπίτι» έδωκεν εύοίωνα βείγματα παρατηρήσεως καί 
τέχνη;.

Τό «Χαλασμένο σπίτι» έχει ζωηρόν πλοκήν' ή ύπό- 
θεσις εκτυλίσσεται γοργή, εί; έπεισόδια τά όποια είνε 
χαρακτηριστικά.

Ένα; πατέρας άφήκε δύο υίούς.Όενας ήσυχο; άλλ’ 
Ανίκανος, ό άλλος παραλυμένο ·. Τό σπήτι τό άτοϊον 
παρέλαβαν πηγαίνει κατά διαβόλου. Ή γυναϊκα τοΰ 
δευτέρου καί ή κόρη του παίρνουν τόν κακόν δρόμον, 
ένφ αύτό; μεθά καί διασκεδάζει. Ό υιό; του φθάνει 
άπό τά ξένα. Παρίσταται μάρτυ; μιά; γενικής ηθικής 
διαφθοράς, μάμμη:, γονέων, αδελφής. Είς τό πνιγηρόν 
αυτό περιβάλλον ή συνείδησίς του δέν τφ έπέτρεπε 
νά μένη- Καί εί; μίαν συνάντησιν Απότομον μετά τοΰ 
πατρός, αιτίου τή; οικογενειακής καταστροφής, τόν 
^φονεύει Αμυνόμενος, καθ’ ήν στιγμήν βεβαιοΰται δτι 
είναι νόθο; υιός κπί φεύγει έλεύθερος πλέον μακράν.

Ή άξια τοΰ έργου έγκειται είς τήν σκηνικήν οϊκο- 
νομίαν καί είς τήν διαγραφήν τών χαρακτήρων. Άλλ’ 
ό κ. Μελά; ήθέλησε νά συμβολίση τά πρόσωπα 
τοΰ δράματος του τήν σύγχρονον εθνικήν κατάστασιν 
καί τοΰτο άπέβη μειονέκτημα, διότι δέν άφήκε τήν 
έμπνευσίν του νά περιστροφή περί τήν δραματικήν 
μόνον θέσιν, άλλά τήν περιόρισε ένεκα τών συμ
βόλων. Ή ξενολατρεία, ή ολιγαρχία, ό λαό;, ή έπα- 
νάστασις ελνε αί. ίδέαι αί διά τών κυρίων προσώπων 
τού δράματος έκδηλούμεναι. Τό «Χαλασμένο σπί
τι» διήγειρε πολύ τό ένδιαφέρον τοΰ κοινοΰ. ’Αναμφί
βολοι; εϊνε τό καλλίτερου έκ τών έφετεινών δραμα
τικών έργων.

Κ.
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Νέα έργα όοθέντα κατά τόν λήξαντα μήνα.
• Τά νοΰ βαν βτν,ν ‘Λμίλιχ··—· Ταίρι τή; «Ζο- 

ζέτας» καί- τη; «Κοραλλία;».
Γυοϋ-γνοΰ. (Le (Ιοίϊ έξυπνη κωμωδία γραφεΐσα 

δια συνεργασία; τριών Γάλλων συγγραφέων, σκοπούσα 
νά διακωμωδήση τού; Βασιλείς.

‘Ο «ξϋΟυμο; χήρος». Ό προπέρυσι δοθείς 'Άν
θρωπο; τής ημέρα;» τοϋ κ. Μωραϊτίνη ύπό νέον δνομα. 
Τό ώραιότερον του έργον.

Εύεργετικαί.

Τής Μαρίκας Κοτοπούλη η ευεργετική εφέτος 
ύπελείφθη.Δέν ελειψαν βεβαίωξτάοώρα καίτά πολυά
ριθμα κάνιστρα άνθέων, άλλά τά χειροκροτήματα τών 
θεατών δέν ήσαν ενθουσιώδη, μάλλον τυπικά. Ήθε- 
λησε τό κοινόν νά δείξή δτι δέν είνε εδκολον νά χει- 
ροκροτήται ή πρό; τό έλαφρόν τροπή τοΰ ταλάντου 
της, τοΰ τόσον δραματικού άλλά καί τόσον παραμε-

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ ?
©(άδωρος Ράλλης

Έν Γενεύη Απέθανεν κατόπιν έγχειρήσεως ουνεπείφ 
καρκίνον τών εντέρων ό διακεκριμένο; Έλλην ζωγρά
φος Θεόδωρος Ράλλης.

Ό Ράλλης καίτοι μακράν τής 'Ελλάδος ζών κατά τό 
πλεΐστον έν Παριοίοις καί τούς μήνας τον χειμώνος ίν 
Κα'ρφ, διετήρησε γνήσιον το 'Ελληνικόν αίσθημα εις 
τήν έσωτερικοιτέραν έκδήλωσιν τής ζωής· Τά θρησκευ
τικά θέματα υπήρξαν καθ' δλον αύτοΰ τό καλλιτεχνικόν 
στάδιον τά μόνα σχεδόν τά όποια τόν Απησχόλησαν και 
δΓ ών άνεδείχθη, καί μεταξύ τών ξένων καλλιτεχνών, 
κράτιστος. Έχουν τάεργα του τό θέλγητρου τής έκκλη- 
βιαστικής μυοτικοπαθείας. ‘Αποφυγών τάς Αγιογρα
φίας, έπεδόθη είς τήν έξωτερίκευσιν τών αισθημάτων 
τά όποια γεννώνται έκ τής Αφοσιώσεως είς τά θεΐα.Τά 
έοωτερικά τών εκκλησιών, αί είσοδοι τών μονών, τύποι 
Έλληνίδων χωρικών παρθένων,ανατολικοί μορφαί ήσαν 
τά προσφιλή του δέματα, τά όποια έπεξειργάζετο μέ μίαν 
αρμονίαν χρώματος άλλά καί καθαρότητα, ήτις δΓ άλλον 
καλλιτέχνην θά ήτο ελάττωμα, άλλά διά τόν Ράλλην 
ήτο πάντοτε Ιχιτυχία. Οί τόποι τής προσευχής, τα ίερα 

ληθέντο; ώστε νάπαρωδη τήν Γκέίσσαν καί νά υπο
δύεται τήν Νέαν γυναίκα. Ευτυχώ; ή συμπαθή; καλ
λιτέχνη; ήννόησε καί αύτή πόσον άδικεΐ έαυτήν και 
έδήλωσεν δτι τοϋ λοιπού θ’ άπαρνηθή τά νούμερα 
τών επιθεωρήσεων διά νά άφοσιωθή είς τό δράμα. 
Καί ήδη, δτε θά παραχειμάσω εί; Παρισιού;, κρατεί 
πεποίθησις δτι μά; επιφυλάσσει αληθινά; συγκινήσεις 
δι’ έαυτήν δέ άσφαλεί; νίκα;.

Ό κ. Αντώνιο; Βαρνάβας διακρινεται με
ταξύ τών κωμικών μα; διά τήν αφέλειαν και φυσικό
τητα. Είνε χαρακτηριστική ή έκφρασι; τοΰ προσώπου 
του. Εί; τά πλεονεκτήματα αύτά δέον νά προστεθή 
ή μεγάλη αύτοΰ μετριοφροσύνη.

Ε. Δελενάρδος. Ό δραματικός πρωταγωνιστής 
τοΰ «’Αθηναίου» εΐργάσθη εφέτος μέ πολύν ζήλον. Ή 
μεγαλειτέρα του έπιτυχία είνε είς τό «Στοιχειό τοΰ 
Πύργου» (Προμάμμη) τοΰ Γκιλπάρστερ. Ρόλος άπαι- 
τών έκτακτον αντοχήν. Μέ τό έργον αύτό εδόθη ή 
τιμητική του παράστασις εΐς τό Δημοτικόν Θέατρον

τής λατρείας, τά Αγνά έθιμα καί αί παρθενικαί ιωρ- 
φαί, ή ‘Ελληνική φύσ'.ς, ήσαν τά Ιδανικά τής τέχνης 
τον, καίτοι τό περιβάλέαν ήτο αναρμόδιον.

Ό Ράλλης έγεννήθη εΐς Κωνσταντινονπολιν εκ γο
νέων Χίων. Μετά τάς ίν Χάλκη εγκυκλίους οπουδάς, 
ό πατήρ του τόν έστειλεν ώς υπάλληλον εΐς τά εν Αον- 
δίνφ καταστήματα τών αδελφών Ράλλη. Άλλ* ή καλ
λιτεχνική του φύσις δέν τόν άφήκε να θάφη εΐς το 
έμπόριον τό τάλαντον του. Καί ό νεαρός Ράλλης απέρ
χεται εΐς Παρισίους. Έγένετο μαθητής τοΰ επιφανούς 
Γάλλου ζωγράφου (Jerome. Εΐργάσθη μέ πολύν ζήλον 
καί ταχέως άνεδείχθη. Άπό πολλών ετών εξέθετε είς 
τό παρισινόν Salon, έκτος συναγωνισμόν.

ΟΙ πίνακες τοϋ Ράλλη ανέρχονται εις δεκάδας,οίπλεΐ- 
οτοιδέ είνε μικρών διαστάσεων. Τά καλλίτερα έδημοσι- 
εύθηοαν είς τήν «Πινακοθήκην», είνε δέ τά εξής: 
«Χαΐρε νύμφη Ανύμφευτε».—Λειτουργία έπι 
τοΰ ορούς ΙΙαρναΰοοΰ.—- Ή παπαδοπούλα. — 
Μεγαρίτιάθα ΰτίιν έκκληοιά.—-ΦανταΟία.—Ή 
έξομολόγηθις.— Πωλήτοια κηρίων.— Φλερτ.— 
Τό άντίδωρον. —Δυόάρεοτοι είδΛΟεις.—Τά ΒΑ

για.—Οί επτά Ραβδϊνοι τής 'Ιερουσαλήμ.— 
Παραμονή εορτής.—Δράμα έν Χαρεμίω.— Έν 

προηγουμίνρ δε φύλλμ έδημοσιεύοαμιν το νεώτατον 
εργον τον «Είς τήν βμύιίιν της μονής» δπερ έξε- 
τέθη είς τό έφετεινόν Salon τών Παο'.σίιον.

Άλλα έργα του, επίσης ασιστα, είνε οί Φαγάδες, ό 
Απηγορευμένος καρπός, τά Άγια Λείμανα, ό Φυλα

κισμένος, ή Αιχμάλωτος, ή ‘Οπτασία, ή Μεγάλη Πα
ρασκευή.

Εν Άθήναις εξέθετε συχνά. Τά τελευταία έκτεθέντα 
έργα του είνε ήΆνατολίτι; καί τό Ράπισμα.Κατά τά τε
λευταία έτη είχεν εκθέσει εΐς ιό Salon ιά έξης έργα: Στα 
Μέγαρα. — Είς το λουτρόν (Αιγυπτιακόν).—Χριστού
γεννα εις τήν Βηθλεέμ.—Μεγάλη θλΐρι: (Ελλάς).— 
Χίμαιρα. — Άνάπαυσις. — Αφροδίτη. — Αί τελευταίοι 
λάμμεις. — Τό λάφυρον.

Είς τό έν Παριοίοις έργαστήριον του, κείμενον εΐς τήν 
Απόκεντραν οδόν Du mon t-TI)ie V ίΙΙβ,τόδιακεκοσμημένον 
μέ Ανατολικήν ευμάρειαν, πλήρες Αντικειμένων οπλών, 
θυμιατηρίων καί κηροπηγίων, τουρκικών, έλληνικών 
καί αλβανικών πραγμάτων, ουνεκεντροΰντο οί Αλίγοι 
Έλληνες καλλιτέχναι τών Παρισίων.

Ό Ράλλης ήγε τό 57ον έτος.
*

Ό διάσημος διευθυντής τοϋ « Κόσμου τής Ν, Ύ~όρ- 
κης» Ποΰλιτζερ ηύτοκτόνησε έν Βιένη, εντός ξενοδο
χείου, πάσχων- έξ ανιάτου νευροπάθειάς. Ό Ποΰλιτζερ 
μειέβη πτωχότατος έξ Ουγγαρίας ε’ς Ν. Ύόρκην, δπου 
ό αδελφός του, χωρίς νά ήξεύρη γράμματα, ίδρυσε τήν 
εφημερίδα Κόσμος». Ό Πούλτζερ χάρις είς τάς σκαν
δαλώδεις ειδήσεις, έγινεν έκατομμυριοΰχος.

♦
Την 8 Νοεμβρίου θά δώση παραστάσεις είς τό Βα

σιλικόν θέατρον <5 Φερωδΰ μέ τήν δεσποινίδα Ρομπέν 
τής> Γαλλικής κωμοσδίας·,κατόπιν δέ 7 παραστάσεις μέ
γας Γαλλικός θίασος δπερέττας.

Είς τό Δημοτικόν θέατρον θά παρελάσουν αί δνομα- 
σται ηθοποιοί, Μπαρκλέ μέ τόν θίασόν της, ή Βιεν- 
ναία υψίφωνος Τέρεν, ή Δοΰζε, Α Χούβερμαν (βιολι
στής), καί ή μεγάλη 'Ιταλική όπερέττα τοΰ Κεδιβικοϋ 
θεάτρου τοΰ Καίρου, ήτις μεταξύ άλλων θά δώση τήν 
'Τετραλογίαν» τοΰ Βάγνερ,τήν · Σαλώμην» ταΰ Στράους 
καί τήν 'Ρέαν» τοΰ Σαμάρα.

*
Ή ‘Ιταλική Κυβέρνησις ήγόραοε αντί 450,000 δρ. 

έξοχου τέχνης 'Ελληνικόν άγαλμα (εύρεθέν τφ 1878 εΐς 
τό "Ανταίο) άπό τήν οικογένειαν τών πριγκήπων Άλ- 
δομπραστίνι (καταγομένην έκ τοΰ Πάπα Κλήμεντος τοΰ 
ογδόου) παριστάνει δε κατά τόν "Αλτμαν 'Ιέρειαν τοΰ 
Απόλλωνος. Κατετέθη εις τό Εθνικόν μουσεΐον τής 
Ρώμης. Ή άνεύρεσις τοΰθαυμαοίου τούτου αριστουρ
γήματος είνε μυθιστορηματική.

Μίαν.τρικυμιώδη νύκτα τοΰ Δεκεμβρίου, κατά τό 
187 ', ή μανία τών κυμάτων κατεκρήανισε μέγαν όγκον 
χωμάτων τής παραλίας ένός Ακρωτηρίου είς τό Άντσιο 
παρά τήν βίλλαν Σαρσίνας, δπου εύρίσκοντο τά ερεί
πια παλαιών έπαύλεων τής έποχής τών Ρωμαίων Αύ- 
τοκρατόρων.

"Οταν έξημέρωσεν, οί γείτονες, θαλασσινοί καί ποι
μένες, είδαν έντός τής κόγχη; μιας αιθούσης, τήν όποι
αν έπεκάλυψαν τά πεσόντα χώματα, στημένην ύμηλά 
τήν ώραιοτάτην μαρμαρίνην κόρην.

Έστραμμένη πρός τόν άπέραντον πόντον, Λνεβά- 
σταζε δίσκον, περιέχοντα ίερουργικά αντικείμενα, θύν
νους καί ώσεί προοέχουσα είς θρησκευτικήν τελετήν 
έλαφρώς κλίνουσα εμπρός, μέ γυμνόν τόν ώμον, ένφ 
έκ'τοϋ ετέρου κατέπιπτεν είς ωραίας πτυχάς τό πλού
σιον ίμάτιον έπί τοΰ μακροϋ χιτώνος.

Τϊ παριστάνει τό άγαλμα, τό όποιον έμενε μάκρους 
αιώνας σχεδόν άρτιον ΰπό τά χώματα είνε καί σήμερον 
ακόμη Αβέβαιον.

Π I Ν A Κ Ο ΘΉΚΗ;

*Π «όρη τοθ 'Αντβιο

Ό Αρχαιολόγος Άμελουγκ τήν θεωρεί ηοιήτριαν, ή- 
τις, νικήσασα είς τόν ποιητικόν Αγώνα,προσφέρει είς τόν 
θεόν τό κείμενον τήςτβδής καί τόν στέφανον τοΰ θριάμβου.

Άλλοι τήν λέγο.υν κορυφα'αν χορού παρθένων, ήτις 
άποθέτει είς τόν βωμόν τά σκεύη τής λατρείας' άλλοι δέ 
προφήτιδα ή Σίβυλλαν, άλλοι χοηφόρον καί άλλοι οδη
γόν άρματος.

Έν πάση περιπτώοει, δλοι ο: κριτικοί τής Αρχαιολο
γίας συμφωνούν εΐς τό δτι ή «Κόρη τοϋ "Αντσιο» είνε 
σπανιώτατον έλληνικόν καλλιτέχνημα τών χρόνων καί 
της σχολής τοϋ Ποαξιτέλους, ίσως δε καί εργον έξελθόν 
άπό τάς χείρας αύτοΰ τοϋ μεγάλου έρμογλύφου, Αδελφή 
ίσαξία τοΰ Έρμοΰ τής ‘Ολυμπίας.

Ή ίπαυλις, έκ τής όποίας τό άγαλμα μετεφέρθη 
εις τό Μουσεΐον τής Ρώμης, άνήκεν αρχικώς είς τήν 
οικογένειαν τών Κορσίνι καί περιήλθε κατόπιν είς τήν 
οικογένειαν Μενκάτσι.

Επί πολύ είς τήν έπαυλιν ταύτην κατφκησεν Α δον 
Μιγκουέλ τής Βραγαντίας, δστις έπλήρωνεν ώς ένο:· 
κιον μόνον τήν τιμήν τοΰ δτι κατφκει έκεί. Διά τοΰτο 
καί τά οικονομικά τής οικογένειας Μενκάτσι δέν έπή-. 
γαν καλά καί τήν ήνάγκασαν νά πώληση τήν Γπαυλιν.

' Αί διαπραγματεύσεις διά τήν πώλησιν τοΰ ’Ωραίου 
αινίγματος υπήρξαν μακραί. Διάφοροι ξένοι προσέφε- 
ραν μυθώδη ποσά. Άλλ* ή Ιταλική Κυβέρνησις, στη- 
ριζομένη έπί τοΰ νόμου περί αρχαιοτήτων τοΰ άπαγο- 
ρεύοντος τήν έξαγωγήν κειμηλίων έξ ’Ιταλίας, κατώρ
θωσε νά προτιμηθή διά τό μικρόν σχετικώς ποσόν τών 
458 χιλ. φρ.

Κατά τά τελευταία δύο ετη διά τόν φόβον λαθραίας 
πωλήσεως δύο καραβινιέροι έφρούρουν ημέρας καί νυ- 
κτός τήν Ώραίαν Κόρην.

*
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fl I Ν A Κ Ο ό Η ΚΗ

Πρωτοτύπου έν r«j' ουνόλφ μνημείου συνετελέσθη ή 
κατασκευή if τφ Α' νεκροταφείφ, άνήκοντος εις τήν 
οικογένειαν τοϋ Αξιωματικού κ. Βρονταμίτου- Την καλ
λιτεχνικήν έργασίαν έξετέλεσεν ό γλύπτης κ. Ν. Γεωρ- 
γαντής, ιίσανανών πρώτος τό τρίπτυχον έν τή γλυπτι
κή. Έμπροιθεν καθέτων πλακών έτοποθετήθησαν 
τρεις προτομαί. έκ τών όποίων ή κεντρική εϊνε ή μάλ
λον Λίιλλιτεχνική. Κάτωθεν έν άναγλύφω έχαράχθησαν 
αί μορφαί τών πρεσβυτέριου μελών τής οικογένειας.

'Κπό τοδ αυτού χλΰπτου κ. Γεωργαντή έξεπελέσθη 
ωραία προτομή τοΰ Φιλ. Λίτσα, τοποθετηθεϊσα ήδη 
έπί τοΰ μνημείου του. Ή προτομή αΰτη όρωμένη έκ 
τοΰ πλαγίου αποτελεί καλλιτέχνημα.

*

Ό γνωστός νεοέλλην ζωγράφος κ. Παρθένης, τοΰ 
οποίου έργα έδημοσίευσεν άλλοτε ή ' Πινακοθήκην έγκα- 
τεστάθη Εριστικώς έν Παρισίοις, δπου ίιοιμάζει καί έκ- 
θεοιν τών έργων του κατά προτροπήν καί ένθάρουνσιν 
τοΰ ποιητοΰ Gustave Kalin καί τοΰ τεχνοκρίτου Ciler
ies Morice- 'Όσοι είδαν τάς εικόνας τοΰ κ. Παρθένη 
έξετίμησαν τό τάλαντου τοΰ άγαπητοΰ αύτοΰ καλλιτέ
χνου, κα! μετά λύπης θά ακούσουν τήν έξ 'Ελλάδος 
άναχώρησίν του.Ήμεϊς όμως τουναντίον χαιρόμεθα εί- 
λικρινώς διότι μεταβαίνει είς περιβάλλον οπού ή καλ
λιτεχνική του ιδιοφυία δεν θ' άργήση νά άναγνωοισθή, 
νά έκττμηθή καί νά έπιβληθή.

*

Έν Λινδίνφ ε'ς τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ Λίγκολνς 
Ίνν συνήλθε τό διεθνές συνέδριου τοΰ τύπου τό οποίον 
πέρυσιν είχε συνέλθη εις Βερολΐνον. Τόν εναρκτήριου 
έξεφώνηοε <5 λόρδος Μπάρναμ. Προήδρευεν ό Γουλλιέλ- 
μος Σίγγερν. Έγένετο συζήτηοις περί τών ένεργειών 
πρός άναγνώρισιν υπό τών δικαστηρίων τοΰ επαγγελμα
τικόν απορρήτου τών δημοσιογράφων. Τό συνέδρων θά 
συντάξη νομοσχέδιον, δπερ θά ύποβληθή είς τήν κρίσιν 
τών Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων.

¥ .

‘Ο γλύπτης Σινδίκη κατασκευάζει τό άγαλμα τοΰ 
Ναπολέοντος Α’. τό όποϊον, πρόκειται νά οτηθή είς 
την μικράν νήσου Ελβαν εί: τήν όποιαν, ώς γνωστόν, 
κατέφυγεν ό μέγας Καταχτητής,δταν έξηναγκάσθη παρά 
τών Δυνάμεων νά ύπογρά μη τήν παροίτησίν του.

Ό γλύπτης Σινδίκη άγαλματοπουον τόν μέγαν Να—· 
πολίονια παριστα νώτου μέ τήν χαριτωμένης στάσιν 
του, μέ τιύς βραχίονας έτιαυρωμένου; έπί τον στήθους 
και ϊστάμενον έπί τοΰ βράχου Μαρσιάνα μέ τά βλέμ
ματα έοτραμμένα ποίς τήν Κοοσικήν, ένθα έγιννήθη.

*
Ό Λέαρ, ό περιώνυμος συνθέτης τής ιΕύθύμσυ 

Χήρας» συνέθεσε νέαν όπερέτταν, τό “Παιδί τοϋ 
Ήγεμόνο;», δπερ παρασταθέυ έν Βιέννη έσημείωοεν 
έπιτυχίαν. Ή ΰπόθεσι; εϊνε Νεοελληνική,; άρκειά 
υβριστική διά τό έθν ς μ ις μέχρι συχαμερότητος- Ό 
συνθέτης, είς 8ν διεβιβάσΰησαν διαμαρτυρίαι έξ ’Αθη
νών, έβεβαίωσεν δτι διετέλει έν πλήρει άγνοια δτι τό 
λιμπρέτο (δπερ ουνέγραψεν ό Ι,όο) θίγει τήν Ελλάδα, 
και δτι παρή',γειλεν είς τόν ποιητήν νά μεταβολή τήν 
υπόθεσιν.

Η υπόδεσις έχει ώς εξής :
Ο ληστή; Χατζή-Σταΰρος ήγούμενος συμμορίας έν 

Πάρνηθι συλλαμβάνει διαφόρους πλουσίους ξένους, 
τους περιποιείται καί λαμβάνων λύτρα τούς Ελευθερώ
νει. Ή κόρη τοΰ Σταύρου, αγνοούσα τό πατρικόν 
επάγγελμα, διάγει πολυτελώς, ερωτεύεται δε ιόν κυ
βερνήτην ναυλοχοΰντος έν Φαλήρφ Αμερικάνικου πο
λεμικού, δν έν τούτοις δ πατήρ τη; σχεδιάζει νά αίχ- 
μαλωτίση. Άλλά και δ αξιωματικός αποφασίζει νά 
συλλαβή τόν λήσταρχον καί τότε οί δύο των στοιχηματί
ζουν νάνυμφευθή i ’Αμερικανός τήν κόρην του άνδυνηθή 
ούτος νά τόν συλλαβή. Κατορθοΰται τοΰτο όιά δόλου καί 
γίνεταιό γάμος, τοΰ Σταύρου άπερχομένου είς τάβουνά.

Ή μουσική εϊνε μάλλον μελοδραματική, και μόνου 
είς τήν τρίτην πραξιν κυριαρχούν τά μοτίβα βάλς. "Κ- 
πάρχει καί Έλληνικός χορός.

*

Είς Verviers τή 2 Νοεμβρίου θ’ άνοιξη έκθεσις 
ούμοριστικών σχεδίων καί γελοιογραφίας.

Έν Βρυξέλλαις έν τφ «Musee Ajicien» ήνοιξεν 
έκθεσις τής βασιλικής συλλογής τών νεωτέρων ζω
γράφων.

Είς τό Grand Palais ήνοιξε τή 30 Σεπτεμβρίου τό 
φθινοπωρινόν Salon.

Ή διεθνής καλλιτεχνική έκθεσις τής Βενετίας κλείει 
τήν 31 ’Οκτωβρίου, Έφέτος ύπήρξεν ανώτερα τών 
τελευταίων έτών. Έλλην ούδείς μετέσχε.

Τήν 21 ’Οκτωβρίου κλείει ή Δέκατη διεθνής έκθε- 
σις τοΰ Μονάχου.

Επίσης έκλεισαν αί είδικαί καλλιτεχνικοί εκθέσεις 
τής Νανσύ, τής Γάνδης, τής Άμβέρσης καί τών Βρυ
ξελλών. ■

*

Ό κ. θ. θωμόπουλος εργάζεται άπό τριών μηνών 
είς τήν ούνθεσιν μεγάλου μνημείου, έγερθησομένου έν 
τφ νεκροταφείφ Πειραιώς είς τόν τάφον τοΰ έφοπλι- 
οτοΰ Κορωναίου. Ή έργασία τοΰ κ. θωμοπούλου είνε 
λίαν πρωτότυπος τήν συλληψιν καί δυσχερής κατα τήν 
έκτέλεσιν. Κυρίως τό μνημεϊον άποτελεϊται άπό ένα άγ
γελον—δστις δύναται νά όνομασθή τό Πνεύμα τοΰ πέν
θους— κύπτοντα έν οτάσει μελαγχολική.

★

Περί τά τέλη τοΰ μηνός έρχεται παραστάσεων χει
μερινής περιόδου είς τό ^Πανελλήνιον· θίασος ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοΰ κ. θ. Οικονόμου. Ό θίασος θά δΐδη 
δράματα καί συχνότερα κωμωδίας μετ’ ασμάτων.

¥ 

• Άπέθανεν αίφνίδίως έν Άθήναις ό ποιητής «αί 
δημοσιογράφο; Πέτρος Ζητουνιάτης, καί έκηδεύθη 
3—4 ανθρώπων τών γραμμάτων παρισταμένων. Ό 
Ζητουνιάτης, έκ Λαμίας καταγόμενος, άφοϋ έδωκε δείγ
ματα ικανής άντιλήγεως είς τήν φιλολογικήκ κίνησιν 
ίδίφπήν ξένην, πρό έτών ε'χε μεταβή είς Παρισίους 
ένθα επ' άρκετόν διέμεινε. Εσχάτως είχε κόμη φιλο
λογικός διαλέξεις είς τήν Αίγυπτον.

Ό Ζητουνιάτης έγραψε μετ’ επιτυχίας ποιήματα 
νέας σχολής καί τινα πεζογραφήματα.

Πρό τοΰ τάφου του ώμίλησεν δλίγα άλλά ειλικρινή 
λόγια ό γλύπτης κ. θ. θωμόπουλος.

*

Πολύς λόγος γίνεται διά τόν νεαρόν Βέλγον ζωγρά
φον Jose Wolff, διαμένοντα έν 'Ισπανίφ. Τά έργα 
του, κατά τούς κριτικούς, υπενθυμίζουν τόν θεοιοκό- 
πουλον, τόχ Velasquez καί τόν Goya.

¥
Ή Ακαδημία τών Καλών Τεχνών του Βερολίνου 

διοργανοΐ έκθεσιν Γαλλικής τέχνης. Πέρυσιν εϊχε διορ- 
γανώση όμοίάν ίίκθεσιν ή Επιτροπή τής Γαλλογερμα- 
νικής προσεγγίσεως.

¥

Τέσσαρες πίνακες τον Βάν-Δύκ έπωλήθήσαν έοχά- 
τίως έν Βελγίφ, ήτοι προσωπογραφίαι τής δουκίσ- 
σης de Bcignole , τής συζύγου τοΰ ζωγράφου Sny- 
ders, rd; κυρίας Vinck καί <5 περίφημος πίναξ δ φέ- 
ρων τήν επιγραφήν «Une dame dont un page negre 
porte la traine»· Ό τελευταίο; ούτος πίναξ ήγορά·. 
σθη .εν Γενεύη ύπό τοϋ έκ Φιλαδέλφειας 'Αμερικανού 
Ρ. Widener αντί 2,500,000 φρ.

it-
Τήν 15 Δεκεμβρίου ανοίγει έν Φλωρεντίφ ή πέμπτη 

διεθνής έκθεσις τής-ι’Έταιρίας τών 'Ιταλών καλλιτε
χνών»; θά περιλάβη έργα, δοκίμων καλλιτεχνών, είς 
οίανδήποτε σχολήν «αί &ν ανήκουν καί' οίουδήποτε ιϊ- 
δους. Σκοπός τής έκθέαεω; κυρίως εϊνε νά δείξη κατα- 
φανέστερον καί νά άνιιπαραθέση τάς διαφόρους φάσεις 
καί προόδους τής συγχρόνου τέχνης, καί ενισχύση τάς 
σχέσεις μεταξύ άγοραυτών καί καλλιτεχνών.

Ή * Πινακοθήκη», κατόπιν ειδικής εντολής, άνά- 
λαμβάνει νά παράοχη είς τούς Έλληνας καλλιτέχνας 
π&σαν πληροφορίαν, συντελούσα ουτω δπως άντιπροσω- 
πευθή και ή Ελλάς είς-καλλιτεχνικήν έκθεσι9ν^_^εχς 
προμηνύεται ένδιαφέρουσα. Τελευταίου δρισν άποοτολής 
τών έργων είνε ή 30 Νοεμβρίου (ν έ). Τά έντεΰθεν 
άποσταλησόμενα έργα θά είσαχθώσιν εις Φλωρεντίαν 
ελεύθερα πάσης ύποχοεώσεως.

’Η έκθεσις θα διαρκέση μίχοι τέλους τοΰ Ιου
νίου 1910.

¥

Άφίκετο πρός έπίσκεψιν τών αρχαιοτήτων δ διακε
κριμένος ιστορικός καί Ισόβιος γραμματεύς τής Γαλλικής 
Ακαδημίας κ. Ντυρώ Ντανζέν. Ό φιλάρχαιος Γαλά
της παρ'όλίγον νά πέση θύμα τής λατρείας του πρός 
τήν ’Ακρόπολιν. Διότι άνελθών εν οεληνοφωτίστφ νυ· 
κτί,-έπαθεν έκ πνευμονίας λίαν έπικινδύνου μορφής.

*■

Έν τή αιθούση τοΰ Συνδέσμου τών Συντακτών· αμα 
τή -άφίξει-της έθωκε δοκιμαστικήν συναυλίαν ή δωδε- 
καέιις βιολίστρια Ρόζα Έρλιχ. Πάντες έξεπλάγησαν 
διά τήν τελειότητα καί σοβαρότητα τής έκτελέσεως παρά 
τό νεαρόν τής ηλικίας της.

Ό καθηγητής τοΰ τετραχόρδου έν τφ Ώδείφ κ. 
Μπουστεντούι ώς εξής έξέφράσθη διά τήν μικράν δε
σποινίδα Έρλιχ;

ο·Ή παιδίσκη αυτή, δμολογουμένως άποτελεϊ μουσι-

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

κόν θαύμα, διότι ένφ είνε μόλις δωδεκαέιις, παίζει 
τόσον τελείως, ώστε έάν κλ’ίση κανείς τούς όφθαλμούς 
ήμπορεϊ νά έχη τήν αΧσθησιν δτι ακούει ένα μεγάλον 
βιολινιστήν. Ό τόνος Ιδίως-είνε διαυγής, κρυστάλλινος, 
ή δε τέχνη της δμολογουμένω.ς εϊνε ανεπίληπτος. Ή 
εύκαμψία καί ή ευστάθεια τών δακτύλων τής αριστεράς 
χειρός της δύναται ,&ναμφιβόλοες νά παραβληθή πρός 
τήν .τών διααηματέρων βιολινιοτών.

ιΤό πρόγραμμα τό όποϊον ήκούσαμεν ήτο μεγάλο καί 
βαρύ, πολύ μεγάλο μάλιστα διά παιδίσκην. Καί τό έξε- 
τέλεαε με τέχνην απαράμμιλλον. Εις τό "Σιρέγκε· τοΰ 
Παγανίνι ο', τόνοι υπήρξαν -άρμονικώτατοι, έν δε τή 
έκτελέσει ούδείς φθόγγος απεδόθη .έοφαλμένως ή έστω 
και άσαφής.Είς τήν “Τσιγκάΐνερ βάϊζεν» τοΰ Σαραζάτε 
έπέδειξε πολλήν φαντασίαν καί έξαρσιν έν τή έκτελέσει, 
εις δε τό τέλος δύναμαι νά εϊπω δτι έπεδαψίλευαέν δλην 
τήν πολυτέλειαν τής τελείας τέχνης της." Ο,τι δμως με 
καταπλήσσει είνε ή έκτέλεσις τοϋ κονσέρτου τοΰ 
Έρνστ, τό όποϊον είνε δυοκολώτερον τεμάχων τής τε
χνικής τοΰ βιολιού, δχι μόνον διά παιδίσκην όΖλά καί 
διά τούς δεινούς βιολινιστάς.

• Πολλοί όλίγοι έκτελονν τό κονσέρτο τοΰιο δημοσίη, 
ΐτως μόνον ό θόμψων καί ό Κούμπελικ. Εινε πολύ πα
θητικόν. Καί δμως τό έξετέλεσε με πραγματικήν γοη
τείαν. Διάνα είμαι δμως δίκαιος κριτής θα όμολογήσω 
δτι ή άπόδοσις τοΰ ^Τζιακκόνε» τοΰ Μπάχ ύπήρξεν 
όλίγον παιδική, αΙΖά καί είς ιήν παιδικήν αυτήν έκτέ- 
λεσιν διεκρίνετο ή καλή δοξαριά.

• Τήν μικράν Έρλιχ είχα ακούσει είς Θεσσαλονίκην 
πρό τριών ετών, έκτοτε δμως προώδευσε καταπληκτι- 
κώς, βεβαίως δε μετά δύσ-τρία έτη θά δύναται νάπαρα- 
βληθή αφόβεος προς ο'ονδήποτε έκ τών μεγίατεον βιρ
τουόζων τοΰ βιολιού.·

Ή "Ερλιχ ήτο μόλις πέντε έτών δταν έξεδηλώθ»·) το 
καλλιτεχνικόν της δαιμόνιου εί; ένα μικρό βιολάκι τό 
όποϊον τής έχάρισαν οί γονείς της διά παιγνίδι. Είς ήλι- 
λίαν εξ έτών έπαιξε δημοσία έν Βιέννη συμμετασχΰΰσα έν 
συναυλίφ. Μετ’ ολίγον είσήλθεν είς τήν περίφημον σχο
λήν τής Πάργας, ένθα τήν έμύησεν β'ς τήν τέχνην Α 
πολύς Σέφτσιχ. Είς ήλικίαν δέκα έτών έγένετο διπλω
ματούχος

Ό πατήρ της, διαμείνας πολλά ίτη έν Θεσσαλονίκη, 
γνωρίζει άριστα τήν Ελληνικήν.

*

Έν Λιέγη έγένετο έκθεσις τών έργων τοΰ Deleour 
δστις έφιλοτέχνησε αριστουργήματα γλυπτικής, ιδίως έσ 
έκκληοίαις.Κατά τήν διάρκειαν αυτής έγένοντο τέσσαρες 
διαλέξεις περί τοΰ διάσημου καλλιτέχνου τον 1Η' αίώνος.

Έν lloulers άνεκαλύφθη μνημεϊον έγερθ'εν είς τόν 
κατά 1880 άποθανόντα έν ήλικίφ 24 ετών Φλαμανδον 
ποιητήν Albrecht Roienhacb. Τό μνημεϊον είνε εργον 
τοΰ γλύπτου Jules bagae.

¥
Έγένοντο έν Παρισίοις είς τό Μέγαρον τών Δικαστη

ρίων τά έγκαίνια Μουσείου τοϋ Barreau, περιλαμβάνον 
σχέδια, έργα χαρακτικής, υδατογραφίας, μετάλλια κλπ. 
αναγόμενα είς τόν δικαστικόν βίον.

*

Άφίκετο έκ περιοδείας καλλιτεχνικής ό συμπαθής 
καί γνωστός διά τήν τραγικήν έξαρσιν ήθοποιός κ. Άχιλ. 
Μάρδας. Άτυχώς ή έργασία τοΰ κ. Μάρδα, παριστά- 
νοντος βιε’Τδιον θίασον έκ Γάλλων ήθοποιών, άνεκόπη, 
ένεκεν άσθενείας έν Βελιγραδίφ τής συζύγου του,πρωτα
γωνίστριας τοΰ θιάσου. Ό κ. Μάρδας, δν παρακολου- 
θε' ό κ. Rene Arcos δίδων διαλέξεις περί νεωτέρου 
θεάτρου καί φιλολογίας, σκοπεί νά διδάξη κατά τόν χει-
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μώνα iv Άθήναις, συνεργαζόμενος ίσως μετ’ Έλλη^ 
νικοΰ θιάοου.

*

‘Επί τοΰ τάφου τοΰ αειμνήστου καθηγητοΰ τής γλυ- 
. πτικής Γεωργίου Βρούτου εν τφ Α' Νεχροταφείφ ‘Α
θηνών έστήθη επί βάσεως μαρμάρινης ή προτομή αν- 
τοΰ, έργον τοΰ μαθητου του κ. Γεωργίου Δημητριάδου.

Τό μνημεϊον τοΰ καλλιτέχνου, δστις s κόσμησε τό νε- 
. κροταφεΤον με ωραία έργα, ίδει νά ήτο καλλιτεχνικώ- 
■τερον, συμβόλιζαν μίαν Ιδέαν, ή δέ μορφή αύτοΰ ή γα
λήνιοςνα άπεδίδετο τεχνικώτερον, ‘Επί μιας ύπερμέ- 
τρως υψηλής στήλης έτοποθετήθη δυσαναλόγως μικρά 
■προτομή, μόλις ενθυμίζουσα τήν Ικφράστικήν φυσιο
γνωμίαν τβΰ θανόντος γλύπτου. Ή τοποθέτησις εγέ- 
νετο ολ-ως αθόρυβος, ενφ ήδϋνατό νά άποκαλυφθή ό 
■μαρμάρινος τύμβος iv συγκεντρώσει τοΰ καλλιτεχνικόν 
κόσ.μού' ¥

. ΕΙς τό Δημοτικόν θέατρον τής Πλαχεντίας έδίδετο 
πρό δύο εβδομάδων ή ‘ Βαλ-κυρία». “Εξαφνα ή υψίφω
νος πίπτει -καί κτνπή πολύ άσχημα είς τόν πόδα. Έ· 
τραγσυδοΰσε καθημενη είς έν είδος βαρελιού ώστε νά 
φαίνεται το ανω μέρος τοΰ σώματός της, ένφ δέ εκαλ- 
λεν, ό ίατρός έκαμνε πλύσεις είς τήν πληγήν τού μόδας 
της, Ταύτόχρόνως τό-ήλεκτριχόν ρεύμα διακόπτεται 
καί τό θέατρου έβνθίοθη εις τό σκότος.

*
Είς τήν Λισσαβώνα in' ευκαιρία τής 50ής παραοτά- 

άεως τής «Εύθυμου χήρας», δ Ιμπρεσάριος μόλις ήνοι- 
ξεν ή αύλαία παρουσίασε 50 ηλικιωμένος πτωχάς χή
ρας μελανειμονούσα^. Ένφ δέ διετέλουν ο! ϋ-εαται έν 
ήκπλήξει, ή πρωταγωνίστρια διένειμεν είς τά χήρας, έν- 
τολή τοΰ θεατρώνου, ύπό τους ήχους τής πεταχτής 
όπορεττας δρτον, κρέας, δπωρικά καί εκατόν ρέίς είς 
έκάστην. '

¥

Μεταξύ τής Γαλλικής -‘Εταιρίας τών θεατρικών 
συγγραφέων καί τής.'ϊταλιχής τοιαύιη; προεκλήθή διά
φορά, ήτις εξακολουθεί νά μένη είσέτι εκκρεμής.

Είς τήν ‘Ιταλίαν ύπάρχουν μερικοί έπιχειρηματίαι, 
οΐτινες άμα ώς αναγγελθή νέον έργον ξένον σπεύδουν 
και το προαγοράζουν καθιστάμενοι τοιουτοτρόπως ιδιό
κτητοι τοΰ έργου εν Ίταλίφ και πωλοΰντες αύτό κατό
πιν όσον θέλουν είς τούς διαφόρους θιάσους.

H εταιρία π. χ. Ζουβίνι Ζαρμπόνι, είς τήν όποιαν 
ανήκει ή ι-Ενθυμη χήρα», ζητεί άπό τούς θιάσους χί
λια φράγκα ίιά τό κείμενον, εξακόσια διά τήν μουσικήν 
και δέκα το!ς εκατόν έπί τών, ακαθαρίστων εισπράξεων. 
Τριπλάσια περίπου ζητεί ό Ριχάρδος Νέγκρι, μεταφρα
στής καί αποκλειστικός έν'Ιταλίφ ιδιοκτήτης τοΰ ι’θ· 
νειρώδονς Βάλς».
• . ΕΙ εταιρία λοιπόν τών .‘Ιταλών συγγραφέων άπηυ- 
θύνθη πρός τήν τών Γάλλων ζητούσα ν' άναλάβη αύτή'· 
τήν προστασίαν τών δικαιωμάτων των έν ‘Ιταλία είς 
τροπον ώστε νά κερδίζουν οί συγγραφείς εκείνα που 
κερδίζουν σήμερον οί Ιδιοκτήται τών έργων.

Η εταιρία όμως τών Γάλλων συγγραφέων παρεξή- 
γησε τήν αγαθήν πρόθεσιν τών ‘Ιταλών, νομίσασα δτι 
ιό έκαμναν επίτηδες διά νά έχουν είς χείράς των. τά 
έργα των και νατά αποκλείουν δσάκις θέλουν. "Εως 
τώρα δεν κατωρθώθη νά έπέλθη συμφωνία μεταξύ τών 
δύο έταιριών.

. ¥

Άπέθανεν εν Τονρίνωό μέγας ’.Ιταλός συγγραφεύς 
καί άνθρωπολόγος Εαίσαρ Λομπρόζο.

Ο άπσθανών σοφός εγκληματολόγος τοΰ όποιου αί 
περί διανοητικής ελάττωμμτικότητος τών κακούργων 
θεοορίαι συνέτάραξαν όλόκληρου.τόν. έπιστημονικόν κό·
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σμον τής Εύρώπη:, ήτο αίγας φιλάνθρωπος·' είχε-αγω- 
νισθή νά καταργήοη τήν θανατικήν ποινήν -.ύποσνηρί- 
ξας διά συγγραμμάτων μεγίστης εμβρεθεύας ότι. οί φα
νείς, ο! κλέπται ,καί εν .γίνει- οι κακούργο-.,.ιδενι βιαιό- 
πραγοΰσι ωθούμενοι ώπό ιών , Ιδίιην αγρίων Δνσείκτων, 
άλλά ύπείκοντες είς τήν έλ ιττώματμκήν-■ ττον φρενών 
αύιών κατάστφοιν, διά τοΰτα αρέςτει -νάτιθεραπεύωντάι 
καί δγμ νά τιμωρούντο, ς-:,

Τό όνομα τοΰ Λομπρόζο χατέλαβ^ -περιφιινή -'θέσιν 
μ',ταξυ τών έπιστ.ημόνωνιόίποή-τή,-,ήμέρας. κφθ.'ιήν-μστά 
μακράν υπηρεσίαν ώς Δανθυνάβΰ’-ύςιστβ-'.Φρεκσκ^ϊίεΐον 
τοΰ Πεζάρο, ό σοφός καθηγητής'εξέδωμε·- τήν πρώύήν 
μελέτην του περί τών σχέσεων αΐιινες υπάρχουν, μεταξύ 
τής δργανιχής ελαττωματικότητας τοΰ άνθρώπρυ„ καί 
τών εγκληματικών'τάσεων αύτοΰ- :' !s'

Ό Λομπρόζο είς τήν 9έοόρ'ίάί’;"τήν δ.ίσίαι' π'ρώτό-ς 
έδίδαξε, σΰνεισέφερε πολυτίμά'ΆάρίδεΙγμ^τα μακροχρό
νιων μελετών του και Λάραί:ηρήσέά>ν;~Επί τοΰ '■ε’&ιό'ϊ'ή- 
μονικοΰ εν τοντοις πεδίου- εύρε πεισματώδη πόλεμον 
από /ιερούς πολλών συναδέλφων τρμ, καί δή.τών-Γερ- 
μανών φυχιάιρων., οΰτινες άντέκρουσμν ,κυρίως., ,τφ& 
κανόνας, τούς όποιους ό .Λομπρόζο ήθέλ.ηαε.νά θίμΐΐ 
είς τήν εγκληματικότητα. 'Οπωσδήποτε δμοις η θεωρία 
τοΰ Λομπρόζο έμεινε συμπαθητική διά τήν ανθρωπό
τητα, τήν όποιαν απαλλάσσει κατά μέγα μέρος τοΰ στίγ
ματος τής ενσυνειδήτου κακόυργίας τών -μελ&κιαΰτής.

Ό Λομπρόζο έγεννήθη. εΐς.τήν Βενετίαν τον >Νοέμ
βριον τοΰ 1338. ‘Εσπαύδαίεψ εβς το Τ.ουρίνόμ, Απηρέ- 
τησεν είς τόν στρατόν ώςματρός-,,ί κατόπιν .διωρίσθη 
Καθηγητής τής φρενολογίας, είς τήν Jla^iav xaU ιτίλος 
εις τό Τουρίνον.Ήτο καταγωγής,Ίουδα-κής.., ι:·--':

Τά κυριώτερα συγγράμματα τιπι εΐνες . ε- Ό'έγκλη^ατ 
τών άνθρωπος», Ό ^μεγαλοφυής;?, καί: ή - ■‘■’:Ε?κ&]μα-ι 
τική ανθρωπολογία». ¥

Ό Κάρολος Γόλδμαρκ·9ά.·<νυ'μπληρώρη· τόν· προσεχή 
Μά'ιον τό όγδοηκοσμόν-.έτο; τής ήλικίας, του*:ΙΙαρ’ωλα 
εν τουτοις τά γηρατετα-τορδ -μάγος Ού,’γρος - συνθέτης 
ίξακολουθεΐ εΐοέτι νά έ.αγ^ζεςαι. :’· , · :

Είς ττ,ν ίπαυλίν του- κατμγίνεταΐ.είς το:.νά δίδ}γ*μα- 
θήματα κλειδοκύμβαλού· είς. τούς -έγγόνους -.τουμαυγχρύπ 
νως δε γράφει καί έν .μελόδραμα ,^βΰ-δποίου-ή’-.ύ.πόθε^ 
σις εξήχθη άπό τήν .ς.'Αν.9ρςοπόνην ,τραγωδίαν,λ ενά δυ
νατόν ποίημα τοΰ Ευ,γενίου Μαδάκ,-τό'.ώποΰαν άποπ.ιίλεί 
έποποι'αν γραφεΐσαν κα^’.^πμμίμτισιει -.φοΰ ^

—Άφοΰ κατώρθω-ιφ-ν.ά τελιιώάμν ίχίς-.εύί^ μήνας 
τήν "Χειμωνιάςικην. δ.ιήγήσιν».ι--εΐπτν ό μουσουργός-^ 
δημοσιογράφον $στις τρν.-έπεμκέφθη — .ίλεπίζω φτι θα 
κατορθώσω ν’ άποτελίΐόκκσ κμι τή- νέον.-μου μελόδραμα 
πριν άποθάνω, όχι μόνον, διότι·, αίρθάνομαίιείοέέ^ίολην 
τήν ορμήν τής νεανικής,, μον-,.-ήλιχίας:· άλλ’^όικό.ίή' καί 
διότι είς τήν περίστασιν αύτήν μέ έμφυχώνεύμτ£ποΐθς 
ύ-μηλος καί άχνάς πατριωτικός ένθοοτιασμός.

Τήν Ιην Νοεμβρίου θ'·άνοίξ}/ είς.-ίό ,Μεξάψά»,εάς 
πύλας της ή παραδοξοτέρμ· εκθεσις τοΰ. χίσμομ·, μίμ 
εέκθεοις άκαλαιοθηνίας .· 'c..:?·.’ ·>\<-

Ή ιδέα ήτις ενέπνενσε, τήκ,.άρχμχριφιν τής ’έ&βεσ.ε-ως 
ταύτης είνε εμφανής. Θά συγκεντρωθούν όλα τά ακα
λαίσθητα πράγματα, δλαι αί άηδίαι αί δήθεν καλλιτε
χνικοί, . ζωγραφικοί πίνακεςΆκ γράμμφτοαήμοσνφ τάπη
τες κακοχεντημένοι, πίνακες δυσανάλογοι;··-χαθρίπτατ 
στρεβλοί, κεντήματα φρικαλέα καί ο,τι ά-λ-λα-Άαρήγΐί^ 
γεν ή άνθρωπίνη-άδεξιότης .Λαί άφιλΟχαλία-; ■ ·· ·■

AmroAOnW ΕΙΛΗ2ΕΙ2
Πλουσιώταται «ίς «δρήμ,βτα ασέβησαν αί έν *Ερ· 

δΐίξαχθξϊσαι άρχαιολογιχα! άνασχα»αί, ύπδ την 
«■κοπτϊίαν τοΰ χ. Φιλαδ»-λ®έως.

Άν«χαλύρθησαν πλήθος νέων θαυμάσιων ίύρημάτων, 
άγγεϊα, αχύοος, λήχυθοί, χύλίαες μϊτά γραπτών πα
ραστάσεων. Επίσης πολλχ'ι ώραίαι πλαγγόνες, έξ ών 
μία διπλάσιά τοΰ φυσικοδ μεγέθους χαί μοναδικής δια· 
τηρήσεως, χαΐ κάτοπτρα χαλχα. ’Ιδιαιτέρως εν έχ 
τούτων μετά άναγλύπτου ’Αφροδίτης έξόγου τέχνης 
είνε αληθές αριστοτέχνημα, ομοιον προς τήν Ά»ρο- 
δίτην τής Μήλου, διάσημου δέ τεχνίτου.

¥
Έν Άργοστολίω ύπό τοΰ αρχαιολόγου χ. Εύαγγε- 

λίοου, άπεχαλύφθησαν πολλοί τάφοι τής Προμυκηναΐ· 
χής περιόδου. Τά κτερίσματα τών τάφων ανήκουν ώς 
έπί τό πλειστον εϊς τήν Προμυκηναϊκήν περίοδον και 
είνε σπουδαιότατης αρχαιολογικής σημασίας, μέλλοντα 
νά καθορίσουν καί διαφωτίσουν εύρύτερον τήν 'Ιστορίαν 
τοΰ πολιτισμοΰ τών άρχαιοτάτων κατοίκων τής Κε
φαλληνίας, ¥

Άναγινώσκομεν είς τήν «’Αρχαιολογικήν Έπιθεώ· 
ρησινο τών Παρισίων (Revue Archeologique) τεύχος 
τελευταίου, κρίσιν τοΰ κ. Σαλομόν Ρενάχ πιρί τοΰ 
εσχάτως έκδοθέντος βιβλίου τοΰ κ. Άρβανιτοπούλου 
«©εσσαλικά Μνημεία» τεΰχο; Α'.

Ό χ. Ρενάχ έπαινών τήν αςιολογωτάτην εργασίαν 
του κ. Άρβανιτοπούλου, τόν όποιον ονομάζει δημιουρ
γόν και πλουτιστήν.τοΰ Άθανασακείου Μουσείου Βό
λου, κατηγορεί χαι αυτόν (αδίκως βεβαίως) χαΐ τήν 
’Αρχαιολογικήν Εταιρίαν (δικαίως νομίζομεν), διότι 
έπί τρία σχεδόν έτη αφίνει αδημοσίευτα τά θαυμάσια 
εκείνα μνημεία τών Παγασών, τά όποια μέ τόσον πό
θον αναμένει ή επιστήμη καί ή καλλιτεχνία.

’Επίσης δ ’Αμερικανός καθηγητής Φέλλοου έν τή 
«’Αμερικανική Έφημερίδι τής ’Αρχαιολογίας» (Ame
rican Journal of Archaeology) διά μακρών έξαίρων 
τήν σημασίαν τών ζωγραφιών Παγασών εκφράζεται εί- 
ρωνικώς διά τήν ελληνικήν αρχαιολογική» υπηρεσίαν, 
διότι άφίνει αδημοσίευτα τοιαΰτα έργα σχεπτομένη 
Ισως νά τά έκδοση δταν πλέον δέν θά ύπάρχη ίχνος 
χρωμάτων έπί τών στηλών.

Νομίζομεν δτι είνε άρχετά ταΰτα ϊνα πείσωσι τό 
Συμβούλιου τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας νά προβή 
αμέσως είς την διά τοΰ εύρόντος τά έργα ταΰτα έκ- 
οοσιν, εκ τής όποιας χαΐ ύλικώς εχει νά χεροίση δεκά
δας χιλιάδων ορ.

¥
Άπό τοΰ λήξαντος μηνός έπανελήφθησαν αί έν 

Περγάμω ύπό τής Γερμανικής Άρχ. σχολής ένερ- 
γούμενΜι άνασκαφαί, ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Α·χϊρ· 
πφελδ. ΤΙρχισαν παραπλεύρως τοΰ Γυμνασίου τών 
Νέων,-έπι τοΰ ναοΰ τής Δήμητρας, έπί τής Άκρο 
πόλεως καί έπί τού τάφου Γιγμα τεπέ.

¥
Έπανελήφθησαν αϊ έν τω Κεραμεικώ άνασκαφαί, 

αί -έκτελοΰμεναι δαπάναις τής Άρχ. 'Εταιρείας ύπό 
του Γερμανού αρχαιολόγου κ. Μπρύχνερ. Καί πέρυσιν 
ό ίδιος είχε άνασκάψη, άνευρων τό άρχαϊον έδαφος.

— Αί έν Κεφαλληνία ανασκαφαί έξακολουθοϋν ύπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Καββαοία. Μεταξύ άλλων .ευ
ρημάτων είνε και τάοοι θολωτοί, ώς καί σχελετοί 
προϊστορικής έποχής.

— Ή Αρχαιολογική 'Εταιρεία προεχήρυξε διά τήν 
5 ’Οκτωβρίου διαγωνισμόν διά δύο θέσεις επιμελητών 
τών ’Αρχαιοτήτων.
................... * . -

Ή Αρχαιολογική Εταιρεία άπεφέσισε νά περι- 
φράξη τήν Κασταλίαν πηγήν, διότι αύ’τη χρησιμεύει 
ώς πλυντήριον τών χωρικών καί τόπος ποτίσματος 
τών ζώων ! 1 Οί χωρικοί άντέστησαν, καίτοι ή εται
ρεία άνέλαβε νά διοχετεύση ολίγον κατωτέρω τό ύδωρ 
χαΐ νά χατασχευάση δεξαμενήν καί πλυντήριον.

’Επίσης ή 'Εταιρεία άνέλαβε τήν δαπάνην τής έπι- 
σχευής τοΰ Μουσείου τών Δελφών,

ΝΕ/11 ΕΚΑΟΣΕΙΣ
Έπιμελείφ τοΰ κ. Κ.Άραβαντινοΰ έςεδόθη τοΰ πα· 

τρός αύτοΰ Παν. Άραβαντινοΰ τό Ήπεερωτιπόν 
γλωσσάριϋν, ου τήν. δημοσίευσιν συνέστησεν ή άγω- 
νόδιχος έπιτροπή τής Γλωσσικής 'Εταιρείας. Ό αεί
μνηστος Άραβαντινός ήσχολήθη εις τήν συγγραφήν με
λέτης περί ’Ηπείρου, άφήσας πολύτιμον δλικόν ανέκ
δοτον. Έν μέρος τής Περιγραφής τίς ’Ηπείρου είνε 
τό Γλωσσάριου. Περιέλαβε τάς γνωστάς Ήπειρωτικάς 
λέξεις, δσαι δέν είνε άλλαχ'οΰ έν χρήσιι, συλλεγείσας 
έκ τοΰ στόματος τοΰ ’Ηπειρωτικού λαοΰ. Ή εργασία 
αυτή ειν.- άριστον βοηθητικόν διά τόν μέλλοντα νά 
συγγράψη πλήρες λεξικόν τής Νεοελληνική;.Τό έργον 
συνετάχθη τω 1851, άλλ’ ό υιός εκδότης προέβη εις 
άνακάθαρσιν τής συλλογής, όβελίοας τάς ξενικάς λέ
ξεις χαί συμπληρώσας διά προσθηκών τινων. Ούτω 
άπηρτίσθη ώς οίον τελειότερον το ύλιχόν τή; ’Ηπει
ρωτικής διαλέκτου, περιλαμβάνον 8,000 λέξεις.

*
Αίαν ένοιαφέρουσα» μελέτην έξέοωκεν ό κ. Β.Τσαγ- 

γάρης, συγγραφεΐσαν ύπό τοΰ είσαγγελέως κ. Χρ. Τρα- 
πεζουντίου, τήναΔίχην τοΰ ’Ιησού».Τό θέμα Ιχου- 
σι πραγμα:ευθή άλλαχοΰ ποικιλοτρόπως καί θεολόγοι 
και νομικοί καί ιστορικοί καί φιλόσοφοι, άλλ’ ή έργα- 
σία του χ. Τραπεζουντίου είνε θετική, επιστημονική. 
Κυρίως έβασίσθη είς μίαν όλιγοσέλιδον σπουδαιοτάτην 
άλλά ουσεύρετον μονογραφίαν τοΰ Γάλλου είσαγγελεως 
Dupin. Μετό τήν άκριβή ιστορικήν άφήγησιν περί 
τής κατά τήν έμφάνισιν τοΰ ’Ιησού πολιτικής, θρη
σκευτικής, νομοθετικής καί ήθιχής καταστάσιως, εν
διατρίβει εί; τά τής νομοθεσίας τών ‘Εβραίων καί 
παρεμβάλλει τά τής διδασκαλίας τοΰ .Ιησού. Ή σύλ- 
ληώιτ, ή δίχη τοΰ Ίησοΰ αποτελούν ιδιαίτερον κεφα
λαίου. Τό έργον πολυτελώς έξεδόθη, χοεμοόμενον ύπό 
πολλών λίαν επιτυχών εικόνων, σχετικών πρός τό 
θέμα. ¥

Φ. οέ Σίμωνε Μποδβερ. Σταλαγματιές χαέ φύλ
λα. Ό ενθουσιώδης ’Ιταλός φιλέλλην κ«ί λάτρις τής 
δημοτικής γλώσ;ης κ. Μπροΰβερ έξέοωκεν έν τευ- 
χιδίιρ ποιήματά του ελληνιστί, τά όποια διακρίνει ει
λικρινές αίσθημα καί αρμονία. Γλωσσικός, οέν δύνα- 
ταί τις νά διακρίνη αν έγράφησαν άπό ξένον. Τά>ν 
ποιημάτων-προτάσσεται πρόλογος του κ. Στ’. Μαρ- 
τζώκη. ¥

Ό «Μελλοντισμός» τοΰ φίλου μας x. Marinetti, 
νέον ήρίθμησε οπαδόν ή μάλλονθΰμα. Ό ’Ιταλός ποιη
τής κ. Paolo Buzzi έξέδωκε ποιητικήν συλλογήν έκ 
250 σελίδων ύπό τόν τίτλον «Α e r ο ρ I a η >». Εινε 
γνωσταί αί αεροπλανικαί καί αυτοχινητικαί θεωριαι 
τής νέας τολμηράς. σχολής τοΰ περιέργου όσον καί ρη
ξικέλευθου Μαρινέττη. ’Εάν θελήσωμεν νά καλαμπου- 
ρήσωμεν, ή συλλογή τοΰ κ. Μπούζι, ό όποιος την 
ονομάζει «canti alati», εχει τόσον αλάτι, ώστε νά 
δίψα κανείς άπό ολίγον λυρισμόν, τον όποιον τόσον 
σκληρώς προέγραψε ό Μελλοντισμός.

*



‘Ο διχηγέρος χ’'Αγησίλαος Καψαμπέλης .ίξί· 
ρωχεν οχτώ ποιημάτια ύπό τόν τίτλον « Ό 6ικίφα- 
λος Άςτός». Σκοπός τοΰ βιβλιαρίου εΐνε έθνιχός· 

; έγράφη -πρδς ΰπ'οστήριξιν τοΰ άνορθωτιχοΰ άγώνος χαί 
ανύψωσιν τοΰ έθνικοΰ φρονήματος τής νεολαία;.

¥
Εξεδόθηκαι ό τελευταίο; τόμος τή; Ιστορίας 

τοϋ Κόσμου, τόΰ Χάρμόγουορβ, μιας μεγάλης. χαί 
παγκοσμίου ιστορικής σειράς θαυμασίως εικονογραφη
μένης, ή οποία αποτελεί μαζί μΐ τήν πρό ολίγου πε· 
οατωθείσαν Παγκόσμιον 'Ιστορίαν είς 25 μεγάλους τό
μους εζ'". τών «Καιρών» καί τήν Ιστορίαν τών Νεω· 
τερών Εθνών ε;ς 11 τόμους (άτελείωτον ακόμη) ΰπό 
του λόρδου Aet«n «Cambriils e Modern history», τό 
9αΰμα τών νεωτέρων ιστορικών εκδόσεων. Εις τό τε
λευταίου τεύχος τής ιστορίας τον Χάρμσγονορθ ό κα
θηγητής Ρέκβι; αφιερώνει' 30 σελίδας οιά τό ζήτημα 
τής με’λλούσης ζωής και τοΰ θεού, παραθέτει δέ στλβϊ- 
στα χωρία τών μεγάλων προφητών και εμπνευσμένων 
ποιητών όλων τών χρόνων άπό τοΰ 'Ομήρου μέχρι τοΰ 
“ΐΦεν’ άπό τοΰ Κομφουκίου καί Βράχμα μέχρι τοΰ 

.Οόγκώ καί Παίτέρ, άπό τοΰ.Πλάτωνος μέχρι Σαίξπηρ 
καί άπό τοΰ Σολομώντος μέχρι τοΰ Γκαϊτε καί Τολ- 

στόη.
¥

Ό χορός τής Μιχαλοΰς, κωμική σκηνή, ΰπό 
Τϊμολ. Άμπίλμ. Καυστική σάτυρα κατά τών μαλ
λιαρών, μετά πολλής ευφυΐας γεγραμμένή.

¥
Μαρία Πενταγιώτισσα. Δράμα Παύλον Νιρ

βάνα. Έξεοόβη είς κομψόν τεΰχος ΰπό τής έν Άλε- 
ξανΐρείφ «Νέας Ζωής», τό γνωστόν δράμα τοΰ συμ
παθούς λογογράφου κ. Νιρβάνα.

¥
Σπέυδαιοτάτην συμβολήν ε;ς τήν λαογραφίαν παρέ

χει δέν Ήρακλείω τής Κρήτης χ. Γεώργιος I. Χα- 
τζιδάκις διά τής έχοόσεως τής μουσικής Κρητικών 
χορών. Πρώτον μουσικόν τεμάχιον εξεδόθη ό «11η- 
οηκτός» Μαλεβυζιώτίκος καί Καστρινός, 8ν δά άκο- 
λουβήσουν καί αί λοιπαί σειραί τοδ Πηδηχτού, ήτοι 
Κονβυλίές τής Μεσσάρας, τής Πεοιάδος χαί τοΰ Με- 
ραμβέλλόυ. Ό ρυθμός τών Κρητικών χορών είνε χα
ρακτηριστικός, διαχρινόμενος διά τήν γοργότητα. Τά 
μέλη μετεγράφησαν πιστώς έκ τών εκτελέσεων πα
λαιών εγχωρίων όργανοπαικτών, άπηλλάγησαν δε άπό 
κάβε νεωτέραν προσθήκην ή τροποποίησιν.

¥
'Ο φίλος δημοσιογράφος κ. Κωότης Οικονόμου, 

δ πλήρης ζωής καί θάρρους, έξέδωχεν έν ςεύχει επί
καιρον μελέτην' περί τής ένιβτώσης πολιτικής κα· 
ταστάσεως. Κρίνων τά τελευταία γεγονότα, κηρύσ
σεται ΰπέρ τήςάνερΟσεως μετ’ένδευσιασμοΰ.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ.·

. Έντός τοδ προσεχοΰς μηνός δά κυκλοφορήση τό 
Μικρασιατικόν Ημερολόγιοντήςδεσπβινδιος Ελέ
νης Σδορώνου.

:·'Ο έφετεινός τόμος δά έχη πολύ τό ενδιαφέρον, 
ιδίως οιά τήν άφιέρωσιν ίδιου τμήματος περί τών έν 
Έλλάδι καλλιτεχνικών, μετ’ εικόνων τών έργων των.

¥
Τήν 16 Νοεμβρίου έκδίδεται έκ τών Παρισινών 

έκδοτικών καταστημάτων Grasset μυθιστόρημα τοϋ 
κ. Γ. Άργύρογλου ΰπό τόν τίτλον «Requiem»·

Χίμιακόν ‘Ημερολόγιο*  Φιλολογικήν καί χρύνύ- 
γραφικόν. Τόμος Γ, Διευθυντής Ίω; ΒαΧίρτ.ζής, έν 
Σάμω.

*

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

• L’ A U b e. Νέον περιοδικόν όργανον τής Εταιρείας 
τής λογίων τής Βορείου ’Αφρικής. ΈνΆλγερίω.

¥

Σιρίχιυν Αλεξάνδρειάς. Τό φύλλον Οκτωβρίου, 
κκτα τδ πλεΐστον, καταλαμβάνει μία μονόπρακτος 
τραγωδία τοΰ κ. Ιίετρου Ψηλ'.ρείτσυ [Ν. Καζαντζάκη) 
ΰπό τον τίτλον «Κωμωδία»,

¥
Κόσμος Σμύρνης. Έκ τών περιεχομένων τοΰ τεύ

χους τής 1 ’Οκτωβρίου. Ί1 Τραπεζους. — Ό καπε
τάνιος Blum, ΰπό A. Beltramelli. (Εντυπώσεις 
Κρητικαί).

¥
’Εθνική Μοΰσα. Τεΰχ. Γ' καί Δ'. Μελέται περί 

Έλλην. χορών καί έκκλησιαστικής μουσικής, "άσμα
τα δημοτικά μετά μουσικής.

¥ -
Νίον Πνεύμα. Τεΰχος 43. Αΰτοπεποίβησις, ΰπό 

"Εμερσον. Τό παραλήρημα, διήγημα Δ. Καλογερο- 
πούλου.—Άπό τήν ζωήν τής πόλεως, ΰπό Α. Γαίτα- 
νοπούλου.—’Αθηναϊκή ζωή, ΰπό Δίκ.— Ή πλεξίδα, 
ΰπό Ζ. Παπαντωνίου κλπ.

¥
Ελληνική ’Επιθεώρησες. Τεΰχος Σεπτεμβρίου. 

Ταξειοιωτικαΐ έντυπώσεις Ευγενίας Ζωγράφου.— Λόρ
δος· Βύρων, ύπό Μ. Δασκαλάκη.—-Διαπρεπείς Έλλη- 
νίδες κατά τόν ΙΘ' αιώνα, ύπό Σπ. Δέ·Βιάζη.—Θεα
τρικά! κρίσεις κλπ.

¥
Δάφνη. 'Εβδομαδιαίου εικονογραφημένου περιοδι

κόν.'Διευθυντής Σσιΐφος Κ. Τρικούπης·. Τεΰχος 8. 
Μιχραί Μεγαλοφυίαι. — Ντίνα, μυθιστόρημα. — Με
γάλα όνειρα. — Κρίνος καί Βάγγω. — 'Ωραιότατη ή 
γελοιογραφία τοΰ μαξιλάρώματος Κοντορεβιθούλη καί 
γυναικείων καπέλλων.

♦
Δελτίον του «Κοινού Θεσοαλων». Όργανον 

τών Θεσσαλιχών συμφερόντων καί τής έν γένει κινή- 
σεως τών Θεσσαλών.

*
Εκκλησιαστικός Φάρος. Έκ τών περιεχομένων 

τοΰ ΙΘ' τεύχους. 'Ο Άγ. Ιωάννης Χρυσόστομος.— 
Νομική ίχανότης τών μοναχών.— Ή Ρωσσική πολι
τική έν Ανατολή.

Χχάδ&αβ'τής καλλιτεχνικών xai Αρχι
τεκτονικών σχεδίων, ζητεί εργασίαν. Ά- 
πευθιτντέον εΐς τά έν τω Σοφοκλείω γρα
φεία Οικονόμου.

Χητ*Ετα.ί  ΓαλλΙς οιδασκάλισσα ώς έ- 
σωτερική η Έλληνίς γνωρίζουσα καλώς 
τήν Γαλλικήν.

Πληροφορίαι παρ’ ήμιν.

’νεαΈλλας
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΜΝΙ4ΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

‘Εκδιδόμενον ίν Νίφ Ύόρκη
Διευθυντής Β. ΤΖΑΡΑΒΕΛΑΣ

Συνδρομηταί εγγράφονται ηαρ' ήμϊν.

Έν Άθήναις εκ τοΰ Τυπογραφείου «Κράτους» Θάνου Τζαβέλλα Όδδς’Αριστείδου 1.


