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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δ. I. ΚΛΛΟΓΕΓΟΠΟΤΛΟΣ

ΕΤΟΣ JA'.

ΤΕΥΧΟΣ 129.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Ι9ΙΙ-

ΠΕΡΙΕ^Ο/ΗΕΝΑ

Σχέσις Ονομάτων καί πραγμάτων πρός άλληλα, 
ύπό Γ. Χατξηδάκι.

Τό τραγούδι τον ανθρώπου, υπο Λ/αρ. Σιγούρον. 
Όνειρο, ύπό Ν. Μαοοίλλον.
Σκέψεις Κάρμεν Σνλβα.
Ό Ιέρως καί ή γρηά, διήγημα Κάρμεν Σνλβα. 
Ή λογοκρισία έν τφ θεάτρω ύπό Σούρμαν. 
Μπήκαν κλέφτες στό μανδρί... διήγημα ύπό 

X. Χρηατοβαοίλη.
Ό έξωραΐ'σμός τών Αθηνών.
Ή αισθητική τών πόλεων, ύπό Παύλον Νιρβάνα. 
Τό τελευταίο τριαν τάφυλλο,ποίησες ΤΙι.ΜοΟΙ'β 

(Μετάφρασες Μ. Μαγκάκη) 
Ι'ονθ, ποίησις ΤΙι.ΗοοιΙ (Μετάφρ. Μ.Μαγκάκι)) 
Λ'έα έκδοσις τής ΛΙυριοβίδλου τού Φωζίον, νπΰ 

Σ. Ο-Βιάίη.
Ή τέχνη τοΰ κλειδοκύμβαλού. 
Θεατρική Έιειθεώρησις, ύπό Κ. 
Γράμματα καί τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Έλληνίς άνθοπώλις, ύπό II. Coomans. 
Ιίάρμεν Σύλβα.
Ό "Αγ."Ιωάννης με τόν αμνόν, ύπό Μονρίλλον. 
Το Κρυστάλλινον παλάτι.
Μυρσίνη, ύπό Μαρίας Σκούφον.
Κ. ΙΙαπαμιχαλόπουλος.
Φωφώ Καστρωμένου.
"Ελληνικόν ΚουΙντέττο.
Μαρίκα Κοτοπούλη, ώς Ήλεκτρα.

£ννάοομη έζηβία όρ. 12. Τό ζεϋχος 1 δραχμή.

—ΑΘΗΝΑΙ Όδός Χαριλάου Τρικούπη 22° ♦><>—



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Ι'ενομένων έζσζαφών ύπό στρατιωτών χάριν ασκή
σεων έν Χαλκιδι άνευρέύησαν 197 αρχαία νομίσματα.

— Παρά τήνΟέσιν Γλα,κη τής Παλαιας Κορίνύου 
άνευρέΟη μαρμάρινη πλάξ, ίο' ής μικρά χειρ κρατούσα 
αντικείμενό·? τι.

— Είς μικράν άπόστασιν από τη; οδού τής διηκοϋ- 
ση; άπό Θησείου είς Άκρόπολιν εύρέΟη δεξαμενή αρ
κετού βάθους ζαί μήκους.

— Κατά τήν ένεργουμένην ένεκα τής άσφαλτοστρώ- 
σεως άνασκάοήν παρά τήν πλατείαν Μοναστηρακίου 
εύρέΟη τμήμα αρχαίας κρήνης μέ πληΟύν κρουνών.

— Αί παρά τήν Πνύκα διεξαγόμενα: δαπάνα·.; τής 
’Αρχαιολογικής "Εταιρείας ανασκαφαί εξακολ.ουΟοΰσ:·?. 
Ή μέχρι τούδε πρόοδος τής εργασίας δέν έφερε·? εις 
οώς ευρήματα έπαρκώς οιασαφηνιζοντα τήν κρατούσαν 
άντιγνωμίαν, περιορίζονται δε μέ^ρι τούδε είς άποκα- 
λυώ:ν θεμελίων αρχαίων οικιών επί τού ζόφου, περί 
τόν όποιον ήτο πυκνός τό πάλα: ό συνοικισμός.

— lit, τινα έπί τής οδού Μητροπόλεως έν 'Αθήναι; οι
κίαν εύρέΟησαν επιτύμβια ανάγλυφα σημαντικ ής τέχνης.

— Αί ένεργούμεναι πρό πολλού έν Παλαιοπόλει ανα
σκαφώ, έπιμελεία τής Αυστριακής Σχολής, έστέφΟη- 
σαν ύπό πληρεστάτης επιτυχίας. άνευρεβέντος τοϋ αρ
χαίου Γυμνασίου καί τής 'Αγοράς τής πόλεως, είς τά 
όποια καί άπέβλεπεν ή εργασία.

— Ύπό τής Γαλλ. ’Αρχαιολογικής Σχολής ήρχισαν 
διενεργούμεναι έν Δήλοι ανασκαφαί. Έζ τών ανασκα- 
φών τούτων ήχΟησαν είς φώ; κτίρια αρχαίας εποχής 
καί ύπερδιαζόσια περίπου αγγεία σώα, τα οποία ετο- 
ποΟετήθησαν είς τό εκεί Μουσείον.

•
"Ο διευθυντής τής Αυστριακής ’Αρχαιολογικ ής Σχο

λής κ. Πρεμερστάϊν αποχωρεί, ώς οιορισΟεί: καθηγη
τής τής "Ιστορίας είς τό Πανεπιστήμιο·? τής Πράγας. 
Πιθανότερος αντικαταστάτης του εις τήν διεύΟυνσιν 

τής Σχολής φέρεται ό πρώτος γραμματεύς τής εν 
Σμύρνη Σχολής.

— Καί ό πρώτος γραμματεύς τοΰ ενταύθα Γερμανι
κού ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου κ. Δαίρπφελδ άπο- 
Ζω?5ί· ... . .

Βέβαιος αντικαταστάτης του φερεται, προαγομενος εις 
πρώτον γραμματέα, ό μέχρι τούδε δεύτερος κ. Κάρρο.

*
"Ο κ. Άρβανιτόπουλος, εξακολουθώ? τάς άνασκαφάς 

έν Παλαιοζάστρω τής Καρδίτσης, άνεκάλυψε χρυσούς 
στεφάνους, δακτυλίους χρυσούς, χρυσά καί αργυρά κομ
βία καί άλλα αντικείμενα, πάντα μεγάλης αξίας.

—Είς τήν Κόρινθον ανευρέΟη έν τινι ύπογειω τό έ
τερον ήμισυ αρχαίας μαρμάρινης κεφαλ ής γυναιζός μή
κους 0,17 καί πλάτους 0,13.

♦
Κατόπιν διαταγής τού Υπουργείου τής Παιδείας 

διεκόπησαν προσωρινός πάσα: αί ένεργούμεναι ανα- 
σζαοαί ένεκα τού φθινοπώρου.

Βραδύτερον Οά συνεχισΟώσι μόνον αί έπείγουσαι, 
πάντως είς λίαν περιωρισμένην κλίμακα.-

Οί έφοροι τών επαρχιακών περιφερειών οιετάχΟησαν 
νά άσχοληΟώσιν εις τήν διαρρ/μισιν τών Μουσείων 
καί τήν ταξινόμησιν τών εύρημάτων.

Οί εχοντες αγγελίας τοϋ ’Ημερολογίου της 
* Πινακοθήκης * παράκαλοϋνται νά έ πιστόέ- 
γωοιν αύτάς πρός τήν διενθυνσιν.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
Μονρίλλος. Ή δημοσιευομένη ε'ικών, δι’ήν εξ α

βλεψίας κάτωθεν αυτής έσημειώύη τό δνομα 'Ιακώβ, 
παριστα τον "ζ1;·?ο>' 7ωά>ιν/>· μέ τον αμνόν. Είνε από τα 
αριστουργήματα τ ής τέχ νης.

Κ. ΐίιιπαιιιχαλόπονλος- "Ο τέως ύπουργός καί 
ήδη Νομάρχης ’Αττικής έξελέγη ώς Γενικός Διευθυντής 
τής '‘Πανελληνίου Ένώσεως» τής Β. 'Αμερικής, τής 
έδρευούσης έν Βοστώνη. "Ο ζ. Παπαμιχσλόπουλος 
απέρχεται ήδη έκ τής "Ελλάδος, διά τινα τούλάχιστον 
έτη, ίνα χρησιμεύση ώς ό ενωτικό; κρίκος τών χ_·.λ·.ά- 
δων "Ελλήνων μεταναστών. Έπί τή αναχωρήσει του, 
δημοσιεύομε·? ανέκδοτον εικόνα, παρ'.στώσαν τόν κ. 11α- 
παμιχαζόπουλον, όστις είνε δεινό; ταξειδιώτης, διερ- 
χόμενονέπ: καμήλου τήν έρημον, κατά τό έν έτει 1903 
επιχειρηΟέν μαζρόν αΰτοΰ ταξείδιον είς Σινά.

Ο ΑΕΤΤΕΡΟΣ
ΑΒΕΡ2ΦΕΙ0Σ ΠΡΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΑΓ2ΝΙΣΜ0Σ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

Προκηρύσσεται δεύτερος Άβερώφειος δραματικός δια
γωνισμός πρός συγγραφήν πρωτοτύπου δράματος,έχον- 
τος ύπόύεσιν "Ελληνικήν άρχαίαν ή νέαν, ύπό τούς 
εξής ορούς :

Ιον Έργα είς τον διαγωνισμόν οίνε δεκτά τά ανα
βιβαζόμενα έπί σκηνής έν ’Αθήναις άπό τής 1ης Δε
κεμβρίου 1911 μέχρι 30 'Οκτωβρίου 1912.

Οϋδέν έργον έκ τών ήδη έκδοΟέντων ή παρασταΟέν- 
των είνε δεκτόν εις τόν διαγωνισμόν.

2ον Οί έπιΟυμοΰντες νά μετάσχωσ: διά διαγωνισμού 
όφείλουσ: νά ύποβάλωσι διά τής ΔιευΟύνσεως τού 'Ω
δείου είς τήν άγωνόδικον ’Επιτροπήν δέκα τουλάχιστον 
ημέρας πρό τής έν ’Αθήναις πρώτης παραστάσεως τού 
έργου, τό χειρόγραφον, Οά καταστήσω;·. δέ πρό τριών 
ήμερων γνωστήν τήν ημέραν τής παραστάσεως είς τήν 
άγωνόδικον 'Επιτροπήν.

3ον "11 Άγωνόοικος ’Επιτροπή άποτελείται έκ τριών 
μελών έκλεχήησομένων ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου τού Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου έντός 
τού μηνός ’Ιανουάριου 1912.

4ον ΊΙ έκΟεσις τής Άγωνοδίκου Επιτροπής θέλε: 
άναγνωσΟή ύπό τοΰ είσηγητοΰ έν τή αίΟούάη τοΰ 'Ω
δείου έντός τού μηνός Ιανουάριου 1913.

5ον Είς τό βραβευΟησόμενον έργον θέλε: άπονεμηΟή 
2,000 δραχμών αΟλον, ζατ’έκλογήν δέ τοΰ συγγεαοέως 
θέλε: έκδοΟή τούτο έπιμελεία καί δαπάνη τού Συλλό
γου είς χίλια αντίτυπα έκχωρούμενα είς τόν συγγραφέα 
ή Οέλουσ: δοΟή εις αύτόν 500 δραχμαί έπί πλέον.

Γιον ’Εάν δέν ύποβληΟή οϋδέν έργον ύπό τήν κρίσιν 
τής ’Επιτροπής, ή δέν κρ’Λή οϋδέν τών ύποβληύέντων 
άξιον τού βραβείου, ο ένατα: ή έπιτροπή δ:’ αιτιολογη
μένης αϋτής άποφάσεω; νά άναβάλη τόν διαγωνισμόν 
διά τό επιόν έτος.

Έν'Αθήναις, τή 20 'Οκτωβρίου 1911.
Ό Διευθυντής τού Ωδείου 'Αθηνών Γ. Ν. Νάζος

ΕΥΚΟΛΟΝ ΚΕΡΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
’Αγοράζονται γοαιιειατόσπιια, μεταχειρισμένα 

παντός είδους, 1) ’Ελληνικά, 2) Τουρκικά, 3) Ρωοαι- 
κά, -I) Ροισσικά τό»· ίν Τουρκία ταχυδρομείων, Levant, 
5) Φινλανδικά, 6) Βουλγαρικά, 7) Ρωμουνικά εικονο
γραφημένα, 8) Βοσνιιικά εικονογραφημένα. "Άπαντα τα 
ανωτέρω αγοράζονται πρός 4 */ί φράγκα τήν χιλιάδα. 
'Αγοράζονται προσέτι Περσικά γραμματόσημα πρός ’·· 
οζ. -ζ'ι,ί χιλιάδα. ΆπιυΟυντέον είςτό Γραφείοντής «Πι
νακοθήκης» "Οδός Χαριλάου Τρικούπη 22α Αθήνας.



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΣΧΕΣΙΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑ
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΤΛΧΕ1Γ1ΖΟΜΕΝΟΕ θ ®- 
πλοΰς άνθρωπος τάς 
λέξεις τής γλώσσης 
αυτού, ινα δηλώση τά 
γνωστά αύτώ πράγμα 
τα, δέν φαντάζεται οτι 
αύται είνε άπλώ; σύμ
βολα τούτων, όπως πα - 

ρετήρησεν ό βαθυνούστατος 'Αριστοτέλης, ζαί 
δτι δΓ αύτο δύναται καιδΓ άλλων λέξεων εγχω
ρίων ή καί ξένων νά παραστήση αύτά’πρβλ. γα- 
ζέτια έφημερίς, μινιοτέριον - ΰπουργίϊυν, όικος- 
οπίτι, καραβοκύρις-πλοίαρχοςκτλ. Δέν φαντάζε
ται δτι ή λέξις λ.χ. αύτη απλώς καί μόνον τούτου 
ένεκα σημαίνει τούτο τό πράγμα, διότι πρότε- 
ρον ήδη άλλοι άνθρωποι μετεχειρίσθησαν αυτήν 
πρός τόν σκοπόν τούτον, ήτοι συνήψαν τήν λέ- 
ξιν μετά τής έννοιας τοΰ πράγματος. Όλως 
τούναντίον νομίζει δτι υπάρχει άμεσος σχέσις 
αυτών πρός άλληλα, δτι συνδέονται φυσικώς καί 
άναποσπάστως, διά τούτο δέ και δταν τυχόν 
δέν εύρίσκη τό πράγμα τής άρεσκείας του, 
φρονεί οτι δέν υπάρχει, δέν επιτρέπεται ή σύν- 
δεσις αύτών. Ούτω λέγεται πολλάκις, φωμί 'ν' 
αίτό, άδελφέ ; μιοθός εϊν αθτός ; άνθρωπος είν’ 
αύτός ; αύτός είναι θηρίον, γ!_α άνθρωπο τόν 
παίρνε: ς αυτόν ; κλπ. Καί τάνάπαλιν, άν εύρί- 
σκη δτι πράγμα τι είναι καλόν, έξαίρετον, δια
τείνεται δτι τούτο πράγματι είναι άξιον τού ονό
ματος, έπί τούτου πραγματικώς αληθεύει καί 
έπιτρέπεται ή σύνδεσις τής λέξεως καί τοΰ πρά
γματος. Νά, αύτό είναι φωμί, νά, αύτός είναι 
άνθρωπος, αύτό τό λέμεν εμείς 'ς τόν τόπο μας 
άθότνρο, καί είναι αληθινά άθότυρος (ούτως 
ήκουσα πρό τίνος Κρήτά τινα έπαινούντα τήν 
Κρητικήν μυζήθραν).

Νοείται δ’ οικοθεν δτι άφοΰ κατά τόν τρόπον 
τούτον συνάπτονται στενώς δνομασίαι καί πράγ
ματα, καί άφοΰ ό άνθρωπος κατά τήν ρήσιν 
τοΰ Άριστοτέλους φύσει ορέγεται τον είδέναι, 
φυσικόν φαίνεται δτι έπεζητήθη καί έπιζητεί- 

ται νά άνευρίσκηται έν τή ονομασία ή φανερά ή 
ύπολανθάνουσα σχέσις αύτη. Έκ τής έπιθυ- 
μίας ταύτης προέρχονται αί λαικαΐ. παρετυμο- 
λογίαι άπό τής αρχής καί γενέσεως τής γλώσ
σης μέχρι σήμερον, αί έτυμολογικαί ερμηνεία·, 
τών ποιητό,ν άπ’ αύτού τού θείου 'Ομήρου καί 
έξή?. αί τών φιλοσόφων, τών γραμματικών, τών 
λεξικογράφων, τών σχολιαστών, τών έτυμολό- 
γων, τών γλωσσολόγων κλπ. κλπ. έτυμολογι- 
καί απόπειρα·., δσαι κατά τούς διαφόρους αΐώ 
να,- έγένοντο.

Ούτως ό "Ομηρος έπιχειρών νά έρμηνεύοη ήμίν 
τό δνομα τού Όδυοσέως λέγει δτι ό πάππος 
αυτού Αύτόλυκος συνεβούλευσε νά όνομασθή ό 
έγγονος αυτού ούτως, ’Οδυσοεύς, διότι αυτός, ό 
πάππος, είχε πρός πολλούς ανθρώπους έχθρευ- 
θή, ώδι'σ.αο-'Οδνσσεύς·. "Οτι δέ όμως τό δνομα 
τούτο θά ήρμοζε μάλλον εις αυτόν τόν πάππον, 
τόν πρωτοκλέπτην, ή εις τόν άθώον ακόμη τότε 
έγγονον, δέν παρετηρήθη. Ό Σοφοκλής θέλων 
νά ύποδηλώση δτι ήτο, ώς φαίνεται, πεπρωμέ- 
νον, εις τον Τελαμώνιον Αϊαντα νά πάθη δσα 
έπαθεν, εισάγει αυτόν λέγοντα : τις θά επίστευε 
ποτέ όν τά πάθη μου θά συνεφώνουν μέ τό 
όνομά μου ! (Αΐας—αΙαΐ αέαϊ !). 'Ο δέ Εύριπί- 
δης τό δνομα τοΰ βαρβάρου βασιλέω: τών Κόλ- 
χων ίΛία»τος έρμηνεύων έκ του θοός λέγει, δτι 
έπειδή έκίνειτούς πόδα; αυτού ταχέως ώς πτερά, 
ώνομάσθη διά τήν ταχύτητα τών ποδών θόας 
(=βοός).

’Αλλά πάντα; ύπερέβαλον έν τή ζητήσειταύ- 
τη οί φιλόσοφοι καί σοφισταί έκείνοι δσοι έπρέ- 
σβευον δτι «τό όνομα διδασκαλικόν τϊ εστιν όρ
γανο? και διακριτικόν τής ούοίας, δήλωμα τον 
πράγματος, δηλοϊ τήν φύοιν» κλπ. Διότι έφρό- 
νουν δτι τά ονόματα καί τά πράγματα είναι φύ
σει πρός άλληλα συνδεδεμένα, ούχί δέ νόμφ 
ήτοι κατά συνήθειαν, ούδέ συνθήκη ήτοι 
κατά συμφωνίαν δήλον άρα δτι ή άνάλυσις 
τών λέξεων εις τά στοιχεία αύτών θά διδάσκή 
τήν άληθή φύσιν τών πραγμάτων, δηλ. τών έν 
νοιών αυτών. Καί λοιπόν δικαιοσύνη είναι ή τοΰ 
δικαίου ούνεοις, τέχνη ή τεύχουοα νόον κλπ.

Τό πράγμα φαίνεται ήμίν σήμερον κωμικόν 
άλλ’ άν τις θελήαη νά λάβη ύπ’ δψιν δτι ταΰτα 
συνέβαινον δτε ούτε τά μέρη τοΰ λόγου είχον 
διακριθή ούτε αί καταλήξεις, πτωτικαί, προσω
πικά?, παραγωγικαί κλπ., ούτε ρίζαι ή θέματα, 
ούτε χρόνοι ή συζυγία·, ή έγκλίσεις κλπ. κλπ. 
είχον διευκρινηθή, τ. έ. δτε ή γραμματική ήτο 
έτι έν τσίς σπαργάνκς, τότε μάλλον θά θαυ- 
μάση διά τό γλωσσικόν διαφέρον έκείνων ή θά 
καταγελάση διά τά σφάλματα ταΰτα. Μομ
φής άξια·, θά φανώσιν εις τινα μάλλον οι μετέ- 
πειτα Γραμματικοί,οί’τινες εί καί ή γραμματική 
έπ’ αύτών είχε καλλιεργηθή καί άναπτυχθή, 
ούχ ήττον έπί αιώνας έξηκολούθνυν διαστρέ- 
φοντες καθ' δμοιον πάντοτε τρόπον τά τής 
γλώσσης. Ούτως ήρμήνευον δίψα' παρά τό ίπτω, 
τό βλάπτω, ϊφα καί δίψα ή βλάπιουσα τόοώμα. 
Αρόοος παρά τό ύα> τό βρέχω, ύσος και τροπή 
τον ν εις ο. πλεονασμοί τών συμφώνων, ή παρά 
τό ρέω ρόοος πλεονασμερ τοΰ Λ. ,Ιεξια παρά τ<> 
δείξιν αύτήν είναι, κλπ. κλπ. Ταΰτα καί τά 
τοιαΰτα έξηκολούθουν έπί αιώνας, μέχρις ού ό 
μέν αείμνηστος Friedrich August Pott, 
παρέβαλε χιλιάδας διαφόρων συγγενών γλωσ
σών λέξεις καί κατήρτισε πίνακας αντιστοιχούν 
των έν έκάστη γλώσση φθόγγων,ό δέ συστημα
τικότατος August Schleicner καθώρισε τήν 
έννοιαν τών φωνητικών νόμων, ήτοι έθηκεν ώς 
αρχήν δτι παοα φθόγγων άλλοίιοσις, έκπτωοις, 
άνάπτνξις κλπ. ανάγκη rd άποδεικνύηται σύμ
φωνος πρός τά κρατούντα είτε εν πάσαις ταϊς 
άδελφαίς γλώοοαις είτε εν μόνη τούτη έν ή παρα
τηρείται ή μεταβολή και ν' άνάγηται εις φθογγι
κόν ή καθόλου γλωσσικόν νόμον και ούτω νοή- 
ται έ πίστη μονικώς. Ότε δέ βραδύτερον διά μέν 
τών φυσιολόγων έδείχθη δτι οί άνθρωποι έκ- 
φωνοΰμεν τούς φθόγγους κατά φυσιολογικούς 
άπαραβάτους νόμους, διά δέ τών φιλοσόφων, 
ιδία τών ψυχολόγων, δτι ή ψυχολογία είναι βά- 
σις ου μόνον πάσης άλλης ψυχικής λειτουργίας 
ήμών άλλά καί τής γλώσσης, καί δή δτι ή 
άναλογία έν τή γλώσση δέν είναι ταραχοποιόν 
τι στοιχείον, άλλά τουναντίον ή τόνδλον γλωσ
σικόν θησαυρόν έν τή ψυχή ήμών ταξινομούσα, 
δτι μόνον δΓ αυτής καθίσταται πράγματι δυ
νατόν ήμίν νά ομιλώμεν, δτε προσέτι ώς κα
θολική αρχή πασών τών ιστορικών έπιστη- 
μών άνεγνωρίσθη καί άνωμολογήθη τό ύπό τού 
Άριστοτέλους συντομώτατα λεχθέν αεί τις ές 
άρχής τά πράγματα φυόμενα βλέφειεν.,.κάλλιστ' 
δ>· θεωρ-ήοειεν», ήτοι δτι τό είναι μόνον διά τής 
έξετάσεως τοΰ γίγνεσθαι καθίσταται ήμϊν πράγ
ματι γνωστόν,ούτω δέ έπεζητήθη πάση δυνάμει 
ή έξηκριβωμένη γνώσις τοΰ παρελθόντος, τότε ή 
έτυμολογία άπηλλάγη τών αυθαιρεσιών τούτων, 
δέν είναι πλέον morbus insanUS ώς άπε- 
κάλεσεν αυτήν δ αοίδιμος Κόβητος, άλλ’ έπι- 
στημονική έργασία έπί άοφαλών νόμωνστη- 

ριζομένη, διό καί τά πορίσματα καί διδάγ
ματα αυτής δμολογοΰνται κατά τό μάλλον 
ή ήίτον αναντίλεκτα. Νοείται δ’ οικοθεν δτι δσω 
μάλλον έπιστημονικώτερον χωρεϊ έπί τό έργον 
αυτής, δσω αύστηοοτέραν τήρησιν τών γλωσ
σικών νόμων καί πληρεστέραν γνώσιν τοΰ παρ
ελθόντος άπαιτεί, τοσούτω άπροσιτωτέρα καθί
σταται τοίς άμυήτοις.

Άλλ’ δπως ή ιατρική δέν παρέμεινεν εις 
τάς άρχεγόνους μεθόδους αυτής χάριν κομπο- 
γιαννιτών, ούτως ουδ’ ή γλωσσική ένόμισεν 
άναγκαίον νά λάβη ύπ’ δψιν τάς έπιθυμίας 
τών άγλωσσολογήτων καί νά άνέχηται τήν αύ- 
θαιρεσίαν καί άτασθαλίαν κατά τήν έξέτασιν 
τής γλώσσης, Ενα δύνωνται ούτοι νά έτυμολο- 
γώσι κατά βούλησιν. Οί άμύητοι δύνανται νά 
μή έτυμολογώσι τοΰ λοιπού· εΐ δέ μή τουλάχι
στον οί μεμυημένοι άνάγκη νά μή λαμβάνω- 
σιν ύπ’ δψιν τά λεγόμενα ύπ' αυτών.

Γ. Ν- ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
I

Μήπως ή (ή τό θέλει αιώνια νά γυρΙζη, 
ό ήλιος >ά προόαίνη, νά λάμπη καί νά σόή, 
ό ούρανός νά βρέχη, τό πέλαγος ν’ άψρΙζη, 
πότε ν' άνδοϋν οί κάμποι καί πότε νάν’ ξεροί I 
Κ’ έσΰ φτωχό ζωυοι, άνθρωπε πού διαβαίνεις, 
τό θέλεις πού γεννιέσαι; τό θέλεις ποΰ πεθαίνεις ;

II
Είναι ή ζωή μας όνειρο περαστικό καί πλάνο, 
κ'ειναι πολύ σου άν μπορής νά ζήσης λίγα χρόνια, 
ώ άνθρωπε, καί μή ζητάς άκόμ»| παραπάνω, 
—άνει σου ή πρόσκαιρη χαρα κ’ή οίψα σου ή αιώνια, 

ικρή κι’άπέραντη ή ζωη,μιά στάλα έσέ σοΰ φτάνει· 
ζήσε στό πρόσκαιρο όνειρο, σϋρε στήν αιώνια πλάνη.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ

ΟΝΕΙΡΟ
Τ’ όνειρο ποΰ είδα νιϊταν αλήθεια! 
Είδα πώς άγγελον είχα φτερά, 
Κι' όπως οί μάγοι ατά παραμύθια, 
Τά ουράνια διάβαινα τ’ αστραφτερά.

Διαμάντια μάζεψα στήν άγκάλγ), 
Τ' άστρα τής πούλιας ώς τό στερνό, 
Καί γιά τ' ωραίο σου τό κεφάλι, 
Στεφάνι τά πλεξα φωτεινό.

Τότε κατέβηκα καί σε πήρα 
Κι’ οί δυό πετάζαμε πάλι γοργοί, 
Νά σέ θρονιάσω τρανό φωστήρα 
ψηλά στό άπειρο, μακρυά άπ' τή γη.

Κι' έτσι όλη νύχτα άπ' τόν άγιο δόλο 
Μέ τάστροστέφανο, μοναχή 
Έφεγγες, κόρη, στον κόσμον ολο, 
"Οπως μοΰ φέγγεις μέσ στήν ψυχή !

Ν- ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΣΚΕΨΕΙΣ Ε^ΣΙΛΙΣΣΗΣ

Σπήτι χωρίς παιδί είιτ καμπάνα χωρίς γλωααίδι ιί 
ij/ος πού κοιμάται ίίάταιτ πιΙΙανόν πολύ ώμορφος, άε 
κάτι είμπορονοε ιίι τόν ιϊρι,,τιτορ.

■it

'Ο οτοίιομός δέν είνε κΰτι «διάφορο»'■' οάς μεταβάλ
λει είς έμψυχον αντικείμενο)· τέχνης, ι·πο τον όρον τα 
μείνετε ο οιολιαμός τοϋ ατο/.ιαμοϋ οας.

Τά αοπρα μαλλιά είνε αί ι/ι·ααλ/Αες τοϋ αψροϋ, ποΡ 
οκιπάζοιν τ»}>· θάλαοοιο· μετά τήν τρικιγιίαι·.

Κάρμεν Σόλβα

'<> Ι,ΙΙΙ>'Ι·(! Loll γράφει περί τής Κάρμεν Σνλβα : 
ΊΙ αιώνια νεόιης κλείεται ε/,- τό χαμογελάν της' φω
λεύει είς τας παρειάς της ιΤ έί·ιι <<«·<<-·. λοίιοιο βελούδινοι· 
τριανταφυλλί χρώμα' λάμπει είς τονς ωραίους της ·»»5<ί«·- 
τας, τους οτιλπνονς ιός ποροελάνη. Άλλά τά ΙΙανμάαια 
μαλΐ-ΐά της, τά όποια διαφαίνονται ανάμεσα άπό τόν πέ
πλον, τόν ποικιλμένον μέ άργυρον, είνε οχεδί.ν λευκά.

Τό Ιλέλγητρον τών διαυγών οτακτερών ματιών της είνε 
Ιίέλγητρον νπερόχου ευφυΐας, ατελεύτητοι· βαίίϋτητος, 
ιίέλγητρον πόνοι· παλαιού καί απέραντου εΰσπλαγχνΐας.

Ίί φωνή τής βαοιλϊοοοης είνε μουσική, μία μουσική 
δροσερά, νεανική. Ουδέποτε ήκονοα ηχώ φωνής, ποΐ· 
νά ήμ.τορεΐ νά σύγκρισή μέ τήν ίδικήν της.

ΊΙ εκη ρασις τον προσώπου της είνε πολί· ευμετάβλη
τος, όσον καί άι· παραμένη τό χαμόγελών πάντοτε. «Αντό 
αποτελεί μέρος τον Ιδιαίτεροι· ρόλοι· μας, μοΰ είπε, τό 
>'ά χαμογελώμεν διαρκώς οωίιν τά είδωλα ■'

Ο ΓΕΡΏΧ Κ Μ

ΤΣΙ τούς έλεγαν άπλώς : 
ή γέρως κΓ η γρηά. ΙΙσαν 
τόσο γέροι καί οί δύο, <">■ 
στε κανείς δέν ένεθυμείτιι 
πλέον τά όνόματά τιον. 
‘Ησαν οί γεροντότεροι άν

θρωποι είς τήν υπηρεσίαν τοΰ μεγάλου κτήματος 
τοϋ εθνικού ποιητοϋ τής Ρουμανίας Αλεξάνδρου
Μιρτσέσκη.

'Εκείνος ήτον άλλοτε ταχυδρόμος. Είς τήν μα
κράν ζωήν του είχε άποκτήση μίαν περιουσίαν άπό 
διακόσια φράγκα, καί άφοϋ έπάνδρευσε τόν μονο
γενή υ’κ'ιν του είς έ.· μακρυνό χοιριό, έπήρε καί αυ
τός είς δεύτερον γάμον μίαν γυναίκα, ή όποια είχε 
καί αυτή μίαν μοναχοκόρην ύπανδρευμένην είς εν 
άλλο χωριό.

Έζοΰσαν ήδη πρό πολλών έτών μαζή. καί όσοι 
πήγαιναν «μίκραιναν άπό τό γήρας. Πολλές φορές 
τούς είδαν καί τού; δύο είς τήν κοιλάδα τοϋ Μιρ
τσέσκη νιι περνούν τό δάσος, κι' έπειτα νά κάθων- 
ται καί οί δύο κοντά-κοντά. άπό κάτω άπο κανένα 
δένδρο, καί νά περνούν τήν ημέραν των συνομι- 
λοϋντες ή κοιμισμένοι. Είχαν κτίσει τό πειό μικρό 
καί τό πειό χαμηλό σπιτάκι καί είχαν κι’ ένα ζευ

172

Κάριιεν Σνλβα

γρηά
γάρι [Ιώδια μικρά, όχι μεγαλείτερα άπό γάιδαρο, καί 
έν αλογάκι, όχι υψηλότερο άπό ένα μεγάλο σκύλλα. 
Καί ήσαν ευτυχείς, ευχαριστημένοι άπό τή ζωή 
των.

Ό γερτός ήγάπα ιδίως νά διηγήται τούς δρόμους 
πού έκαμνεν όταν ήτο νέο; καί ταχυδρόμος. Ένό- 
μιξε δέ κανείς ότι πράγματι άνενεοϋντο όταν τούς 
διηγείτο. Ί'ι'ι γηραλέα μάτιά του έλαμπαν καί περιξ 
του όλα έιραίνοντο ότι έζωογονοϋντο άπό κουδουνί
σματα καί άπό ποδοβολητά αλόγων. Ένόμιζεν ότι 
έκάθητο άκόμη έπάνω είςτήν σέλλαν καί έτρεχε μέ
ρα νύχτα σάν τόν άνεμο.

Καί πό τας άλλα; ιστορία; καί άναμνήσεις εΐχεν 
εις τό μυαλό του.

Κοκόνε Βασίλη, έλεγε συχνά είς τόν Κύριόν 
του, ξέρεις πόσους πρίγκηπες καί πόσους υπουργούς 
έχω ταξιδεύσει εγώ μέ τ' αμάξι μου ;

"Ενα κακό είχε μόνον, έζήλευε φοβερι'ι τή γρηά 
του. Ή γρηά του δεν έπρεπε νιί βλέπη κανένα, νά 
μ ή όμιλή είς κανένα. Καί είς τό πείσμα του. ένας 
νέος «τριγύριζε τακτικά στό σπίτι του.

— Τί -γυρεύει, μωρή, αύτός έδώ ; Λέν ντρέπεσαι 
μαθές ; τής έφιόνάζεν ό γέρως ώργισμένος άπό κά
μποσον καιρό, εως ότου άνεκάλυψεν έπί τέλους ότι 
ό νέος ήτον ερωτευμένος μέ τήν κόρη μιας γειτό- 
νισσας.

’ I

'Εν τούτοις. μέσα είς αύτήν τήν ειρηνικήν, άλλως, 
■ζωήν των. ό γέρως έρχεται μιά ημέρα στον Αφέντη 
καί τοΰ λέει :

- Κοκόνε Βασίλη ! Θέλουμε νιί χωρίσουμε μέ 
τή γυναίκα μου.

Εκείνος, έκπληκτος, έφιόνάξε.
— Τί σοϋρθε γεροντάκι» μου; Έμάλω τες μέ τή 

γυναίκα σου ; Άμ πόσον καιρόν ί)ά ζήσει ’ άκόμη 
μαζή, κακομοίρη ;

1Τ αύτό ίσα—ίσα τό θέλουμε κι’ εμείς, άπήν- 
τησεν ό γέρως. Σκεφτήκαμε πώς λίγες μέρες άκόμη 
θά ζήσουμε μαζή, κι' ότι καθένας άπό μις έχει 
ένα παιδί, καί σάν ιλποθάνοιμε τά παιδιά μας θά 
πιαστούνε γιά τήν κληρονομιά. Γιά τούτο τό λοιπόν 
θέλουμε νά χωριστούμε πριν.

Τίποτε δέν ήμπόρεσε νιί κλονίση τούς δύο γέρους 
ιίπό τήν άπόφασίν των καί χωρίς νιί χασομερούν 
άρχισαν τόν χωρισμό. Κάθησ' ό γέρως χάμω, κά- 
θησεκΓ ή γρηιϊ δίπλα του. έβαλαν στή μέση πρώτα 
— πρώτα τά διακόσια φράγκα καί ό γέρως σπρώχνων 
διαδοχικώς μιά λίρα πρός τό μέρος τής γρηις καί 
μία πρός τό μέρος τά δικό του. έλεγε: «Μιά, δική 
σου, μιιι δική μου . . . μιιι δικι'ι σου. μιάδική μου...· 
έως ότου ή λίρες έσώθηκαν. 'Έπειτα σηκώθηκε κΓ 
άρχισε νά μοιράζη τά πράγματα τοΰ σπιτιού : ένα 
προσκέφαλο δικό της. ένα δικό του, ένα χαλί δικι’ι 
της, ένα δικό του . . . Κατόπιν έδωσε τής γρηις τιί 
δύο [Ινίδια καί κράτησ’ αΰτίις τό άλογο μέ τό κα
ρότσι. "Υστερα έπήγαν νιί άποχαιρετήσουν τούς φί

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Ίακώ6Μουρίλλου 

λους. Εκεί τούς έβαλαν στή μέση καί ήπιαν στήν 
υγειιί τους. "Ηθελαν νά είνε εύθυμοι ό γέρως κι’ ή 
γρηά.άλλά δέν ήμποροϋσαν νιί κρατήσουν τήν συγκί- 
νησίν των.

Έπειτα έζήτησαν άπ" όλους συγχώρησι καί τέλος 
έξεκίνησαν καί κατέβηκαν έως τή γέφυρα τοΰ Σέ- 
ρετ. Εκεί έστάθηκαν άκόμη ολίγο, έφιλήθησαν, 
έκλαυσαν καί έκαστος έπήρε τόν δρόμον του. ό ένας 
δεξιά, ό άλλος αριστερά.

’Αλλ’ εύκολιίιτερον πράγμα είνε νιί έκτελέσι.ι κα
νείς μίαν μεγάλην άπόφασίν, παρά νά ύποφέρη τάς 
συνέπειας τη;. Ό γέροι; κατεβλήθη τόσον πολύ, 
ώστε σέ λίγον καιρό έμεινε πετσί καί κόκκαλο.

— Δέν μπορώ πειά νιί κοιμηθώ, έλεγε, σά δέν 
αίσθάνουμε τό χνώτο της στό λαιμό μου.

Μέρα νύκτα γνριζ' άπό έδώ κι' άπό κεί. ζητών 
κάτι τι τό όποιον δένεΰρισκε.

Μετιί όκ.τι'υ ημέρας τοϋ είπαν ότι ή γρηά του ήταν 
βαρειά άρρωστη. Χωρίς νά χάση καιρό ό γέρως 
ζεύγει τό άλογό του στό καρότσι καί τρέχει. Άλλά 
καθιίις έτρεχε στό χωριό τής γρη <ς του, βλέπει νιί 
τήν βγάζουν πεθαμένη. Χωρίς νά πή τίποτε άκολού- 
θησε κ.Γ αύτός τήν κηδεία καί έπιττρέψας είς τό 
σπίτι του έπεσε νιί κοιμηθή. Τό πρωί τόν ηίραν πε
θαμένοι·.

Ίίόρα τό σπιτάκι των πέφτει κάθε μέρα καί μό
νον τά καλάμια καί τ' άχυρα τής στέγης του άπέ- 
ιιειναν.

ΚΑΡΜΕΝ ΣΥΛΒΑ



Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΣΝ τή. ΟξΑΤΡή,
Ό deaiUM»iis Σούρμαν άρμοοιτΜΐ r.ti τά Sori ικ'ίο- 

ifh’Ta ‘Λκομυημουτόματά του liiiurrijoi· κτφ.ιίαιοί’ .Tro! 
τής Τουρκική; {ιατρική; λογοκριοΐα; βπΐ Χαμίτ.

nos αί εφημερίδες, ούτω 
καί τό Οέατρον ύφίστατο 
τρομεράν λογοκρισίαν έπί 
τών ήμερων τού Χαμίτ. 
Ήτο αδύνατον τότε νά 
ελθη Ξένε; θίασε; εί; τήν 
Κωνσταντ'.νούπολιν χωρίς 
νά ύποβληθή εί; φρικώ-

δει; δυσκολίας, αί όποια·. άνέζοπτο» τήν έν γίνε·, εργα
σίαν του. Άπαραίτήτω; όλα τά θεατρικά έργα, μέχρι; 
αύτών τών προγραμμάτων, έπρεπε νά λογοζριθοΰν αυ
στηρότατα ύπό τού Γραφείου τού Τύπου. Έλογοζρί- 
νοντο δέ άπό διαφόρου; Τούρκου; ζαί μή υπαλλήλους, 
τών οποίων ή έθνικότη; έποίκιλλεν άναλόγ-ως τή; 
γ-λώσσης, εί; τήν όποιαν ήτε γραμμένο? τ'ε πρός πα- 
ράστασιν έργεν. Μεγαλείτερε; εφιάλτης άπό τήν λογο
κρισίαν δέν υπήρχε διά τεύ; δυστυχείς 'Ελληνικούς 
θιάσου;. Έστέλλετο αίφνης έν έργεν πρός έπιθεώρη- 
σιν με τήν θερμοτάτην παράζλησιν, όπως επιστραφή 
ταχέως εί; τ'εν θίασον, διότι ήτε οικονομική ανάγκη 
νά παρασταθή όσον τ'ε δυνατόν συντομώτερον. '() λο
γοκριτής έλάμβανε τ’ε έργον, τ'ε άφινεν εί; τ'εν οικόν 
του επί μίαν δεκαπενθημερίαν ζαί κατόπιν τ'ε ζτ.ί- 
στρεφεν εί; τ'εν Οίασεν μέ όλα; τά; πράςει; είζ.τρώ; 
ήκρωτηριασμένα;. Ένθυμούμεθα ότι κάποτε έδέχθη 
πρός έπιθεώρησ-.ν δραμα μεταφρασθέν έζ τοΰ Γαλλι
κού. 'Γε έργεν έλογοκρίθη αυστηρότατα ζαί έπεστράφη 
εί; τ’εν Οίασεν μετά πάροδον σχεδόν μηνός. Έκόπη- 
σαν δέ έπ' αύτού αί δύο τελευταία·. πράξεις ζαί έμεινε 
μόνον ή μία, ή οποία εέν ήτε ζαρά ή εισαγωγή τεύ 
έργου. Ό δυστυχή; θεατρώνη;, έξαλλε; διά τήν αδι
καιολόγητον καταστροφήν τεύ έργου, άφοΰ τούτο τ'εν 
ήτε διόλου έπιλήψιμον, μετέβη πάραυτα ζαρά τω λο- 
Τ-'·ϊ'~'(. ™ ό^μκρτυρηθή.

— Αύτ'ο τ'ε έργον είναι άθωότατον, παρετήρησεν ό 
δυστυχή; θιασάρχης.^

— Γιά μέ ομω; είναι πολύ έπιλήψιμσν. Αί δύο 
τελευταία·. πράξεις πρέπει νά λείψουν.

— Άλλ' άν λείψουν αύταί, τ'ε έργον δέν μπορεί νά 
παρασταθή.

— Μπορεί κάλλιστα. Σας άφήζα μίαν πραξιν νά 
τε παίςετε ώ; μονοπραζτον.

Αύτή ήτε ή λογική τών περισσοτέρων Χαμιτικών 
λογοκριτών. Έν τούτο·.; εί; τεύ; Εύρωπαί'κούς θιά
σους παρείχοντο μερικαί ευκολία·. ύπό τήν έποψιν τή; 
ταχεία; διεκπεραιώσεω; τής λογοκρισίας χάρις εις τάς 
Πρεσβεία;, αί όποια: προέβαινον ε·; παραστάσεις παρά 
τω 1 Ιρωθυπουργω. θεατρώνης οστις ειχεν ούτως εί- 
πεϊν τ'ε αποκλειστικόν προνομίαν νά φέρζ, είςτήν Τουρ
κικήν ζρωτεΰευσαν μεγάλου; ξένους καλλιτέχνας, μας 
διηγ-ήθη τε έξή; νοστ'.μυότατον έπεισόδιον, το όποιον 
συνέβη μέ ένα Αρμένιον λογοκριτήν ζαί ένεκα τού 
όποιου ό τελευταίο; οΰτο; ολίγου δεΤν έρρίπτετο διά 
παντός εί; τά Τουρκικά μπουδρούμια. Ειχεν έλθει 

τότε εί; Κωνσταντινούπολιν ό Κοκλέν διά νά δώση 
ζέντε έ; ζαραστάσε·.; εί; το δημαρχιακόν Οέατρον τών 
Μ νηματακιών. Εί; τό δραματολόγ-ιον τεύ Κοκλέν 
τήν ζρώτην φυσικά θέσιν κατεϊχεν ό Σύρανε τού Ι’ο- 
στάν,εί; τόν όποιον ό άποΟανών διάσημο; καλλιτέχνη; 
τόσον πολύ, ώ; γνωστόν, διεκρίνετο. Τό χειρόγραφον 
τού έργου άπεστάλη φυσικά εί; τό γ-ραφεϊον τού Τύ
που καί έκε’Οεν διεβ'.βάσθη εί; τόν Αρμένιον λογο
κριτήν.

Ούτε; ομω; άπηγόρευσε τήν παράστασιν τού έργου, 
ίσχυριζόμενο; οτι έθιγε τό ύψηλόν πρόσωπον τού . . . 
Σουλτάνου! Τό γεγονός έγνωστοποιήΟη εί; τόν Κο
κλέν, ό όποιο; άφ' ένό; μέν έξεκαρδίσΟη άπό τά γε
λοία διά τήν άπέραντον βλακείαν τού λογοζριτού, 
αφού, ώ; γνωστόν, ό Σύρανε σχετίζεται μέ τό άτομον 
τού Σουλτάνου οσον και μέ τόν αύτοκράτορα τή; Ια
πωνία; Μουτσουχιτο, άφ' έτέρου δέ κατεϊανέστη, κα
θόσον άπηγορεΰετο τό ώραιέτερον έργον τού δραματο
λογίου του, έργον διά τό όποιον καί μόνον είχε σχε
δόν άναλάβει τήν άνά τήν Ανατολήν καλλιτεχνικήν 
περιοδείαν του. Άλλ' ό θεατρώνη;, Κωνσταντινοπο ■ 
λιτή; πραγματικό;, γνωρίζων καλά τά πρόσωπα κα
τά -ρά-,-ματα τή; έποχή; έκείνη;, έξή-,-ησεν εί; τον 
Κοκλέν οτι ό Σύρανε άπηγορεΰετο όχι διότι ένεϊχέ 
τι τό έπιλήψιμον, άλλά διότι ό ήρω; τού 1‘εστάν πα- 
ριστάνετα: ώ; έχων υπερβολικά μεγάλην μύτην, οί’αν 
είχε καί ό Χαμίτ. Συγχρόνως ομω; ό θεατρώνη; έ- 
σκέφ^η νά βιάσ/; τόν 'Αρμένιον λογοκριτήν, άποσπών 
έ; αύτού τό μυστικόν τή; άπχ,'ορεΰσεω;τού «Συρανό» 
Κατόπιν πολλών υπεκφυγών ό λογοκριτή; ήνχ.'κάσΟη 
νά όμολογήσζ, τά πάντα. Τότε ό θεατρώνη; πονηρό
τατα τού είπε : «Δέν αίσχύνεσΟε νά παραβάλλετε το 
όνομα τού Σουλτάνου ;ja; πρό; τόν Συρανό. Ηά σα; 
κατχργείλω εί; τό Γραφειον τού Τύπου». Ό Αρμέ
νιο; έφοβήΟη μήπω; «τήν πάθη» έκ τοιαύτη; τινό; 
κατχ,-,'ελία; ζαί έπέτρε-ύε τήν ζαράστασιν τού «Συρα
νό δέ Μπερζεράκ», έκτοτε δε έπετρέπετε ή παράστα- 
σι; τού άριστουργ'ήματο; τούτου τού Ροστάν ζατα τεύ; 
χρόνου; τή; απολυταρχία;.

Άλλοτε πάλιν ή λογοκρισία άπήλειψεν άπό θεατρι
κόν πρόγ-ραμμα τήν άΟώαν φράσιν «Μουλέν Ρουζ», 
διότι ύπήρχεν ή λέσι; «ζόκκινον» ρούζ , χρώμα άνή- 
κον μόνον εί; τήν Τουρκικήν σηρΛίαν. Άλλ’ έν άπό 
τά ζωμιζώτερα θεατρικά έπεισόδια έπί Χαμιτοκρατία; 
συνέβη εί; Καδίκιοϊ. Έπρόκειτο νά δοΟή έκεϊ μία συ
ναυλία καί έλλειψει άλλου λογοκριτού άπεφασίσΟη τό 
πρόγ-ραμμα τή; έσπερίδε; νά λογεκριΟή άπό τόν Τούρ
κον άρχιαστυνόμον, άνθρωπον άμαΟέστατον, οπω; ήσαν 
ολοι οι αστυνόμοι έπί απολυταρχία;. Μέλι; τού υπε
βλήθη τό πρόγραμ[*α, έπήρε μίαν πέναν ζαί διεγραψεν 
ολα σχεδόν τά ονόματα τών μεγάλων μουσουργών, τά 
όποια έσημειοδντο έπί τού προγγάμματο;. Τά έΟεώ- 
ρησεν . . έπιλήψιμα. Ή «Φαίρρίτα» τού Βέρδη ουδέ
ποτε έδίδετο εί; τήν Τουρκίαν <υ.έ τόν πραγματικόν τη; 
τίτλον, άλλά ρ^τεβαπτίζετο εί; «Έλεονώραν», διότι ή 
λέξι; «φαβορίτα», ή οποίαέσήμαινενεύνοουμένην, έθιγε 
τά;εύνουμένα; τού Χαμίτ, όπω; καί ό «ΜαραΟώνειο; 
Δρόμο;» τοΰ κ. Μωραϊτίνη μετιονομάσβη «ό δρομεΰ; 
Κουνούπη;», διότι οί Τούρκο·, ένόμιζον οτι ό Μα- 
ραβών έςήπτετήν Μεγ'άλην ’Ιδέαν τοΰ Ελληνισμού.

* ΛΑΟΓΓΑΦΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ *

ΜΠΗΚΑΝ ΚΛΕΐΤΕΖ ΕΤΟ ΜΑΝΑΡΙ...

1 χινοπωριάτικη ξάστερη 
βραδεία πού είταν έκείνη ή 
βραοεια!

'Ο ουρανός, 
και καταγάλα! 
στολισμένος μέ χίλια μύ
ρια ζατάλαμπρα αστέρια, 
άλλα μεγάλα κΓ άλλα μι- 

,άλλα μέ ύπότρεμο φώς,ζρέ- 
καί φαίνονταν σαν νά γ-λυ- 
γι,σάν άγ-απημένα ταίρια, 

άλλο πίσω, κΓ ά/,λα κοπα- 
όατα μές σέ λουλουδόσπαρτο 

ν άπέραντον άστερό-

κρά, άλλα μέ σταΟερο'κ 
μονταν άπό τόν ουράνιο Οόλ 
κομιλούσαν, άλλα πλά·,··.-πλάγ· 
άλλα τό ένα μπρό; καί 
διαστά δώΟε-κεϊΟε. σαν προ 
λειδάδι, καί μέσα σ' όλον αύτ'ον 
κάμπο ςεφάνταζε άπ'όλα τ' άλλα, σαν άστροβασιλεια;, 
τριπλόσωμο τό πλειό λαμπρό απ' όλα, ό υπέρλαμπρο; 
Αποσπερίτη;,κρεμασμένο; ύηλά στό δΰσμα, σαν χρυ

σαφένια καντήλα μπροστά στήν εικόνα τού Θεού.
Το χωριό, φωλιασμένο στον κόρφο τή; ράχη;, σκε

πάζονταν μέ τά θολά σκοτάδια τού αποσπερνού.
Τα σκυλλιά, άλλα άληχτοΰσαν. άλλα κλιαφάνι- 

ζαν. κΓ άλλα βάβιζαν άπό τέ; φράχτες τών αυλών 
του; ανθρώπου;, τά -ράμ.ματα καί τά σπιτιάρικα γι
δοπρόβατα πού περνούσαν στό δρόμο' τά παράθυρα 
τών σπιτιών φεγ-,-οβολούσαν σαν επίγεια αστέρια, κ' 
απάνω άπό τέ; ράχ·; καί τά ραχοβούνια. καί κάτω 
από τα λακκώματα κΓ άπό τέ; πλάγιέ; έρχονταν έ'ν' 
άνάρμονο αρμονικό λάλημα κ.ουδουνίίόν καί κο
πριών τών κοπαδιών. πού ά/.λα κατηφ,ροΰσαν κΓ άλλα 
ίσιοδρομούσαν ά-,-άλια-άγάλια πρό; τ'άπόγονα μαντριά, 
κι ή σιγ·αλ:α τή; νύχτα; προχωρούσε, σαν καμαρω- 
μένη βασίλισσα, απ' όλε; τέ; μεριέ;. κΓ έρχονταν νά 
βρονιαστή -τόν. σκοτεινόχτιστον θρόνο τη;.

Α?χ··ζαν νά παύουν λίγο-λίγο τ' άληχτήρ,ατα τών 
σκυλλιών, τά χλιμιτρίσμαία τών φορτηγών, τά μουγ- 
γ-ρισμ,ατα τών βωδιών, οι φωνές τών άνΟριόπων κΓ ό 
~=ίΐό:λητό; όλη; τή; κινούμενη; Ιίλάση;, ένω άπό 
πέρα άπό τήν ώμορφη ράχη έσχιζε τόν ά-,-έρα ένα χι- 
λιαρμόνιο φλογερολάλημα, σαν θεϊκή εύλογία, σαν 
νάβγαινε μέ; άπό τά δενδρόφυτα καί λουλουδόσπαρτα 
περιβόλια τού ΙΙαραδείσου. Νόμιζε κάνει; οτι ό ού- 
ρανό; άπό πάνι» μ' ολα τάστρα του, κΓ ή γ-ή άπό 
κάτω μ' όλα τη; τά βουνά, τέ; ράχες, τού; κάμ
που; και τά λακκιόματα στάθηκαν ν' ακούσουν τόν 
καινούργιον Όρφέα!

Μία σκιά μέ περπάτημα άέρινο ςσόγ-ήκε άπό τό 
χωριό καί προχωρούσε πρό; τού; ήχου; τή; μελωδι- 
κώτατη; φλογέρας, πλειό γλυκού; ■/.·' άπό τό μελί 
τοΰ Υμηττού κΓ άπό τή ροδοζάχαρη τή; ΙΙόλη; κΓ 
άπό τά σύκα τή; Ιωνίας.. Μιλούσε ή μαγική φλο
γέρα με; στή ψυχή τοΰ καΟενό;, πού τήν ακούε, ■/.·.’ 

ε/.εγ-ε τραγούδια τής Αγάπης παναρμόνια, πού δέν 
μπορούσε ποτέ να τα ειπ^ άνΟρώπινη γλώσσα και ζελά- 
οημα άηοονιού, ζ ή σκιά ολο και προχωρούσε ανάερα 
προ; τήν ώμορφη ράχη. Έζε· στάθηκε. ΊΙ φλογέρα 
έπαψε απότομα κΓ ή μιά σκιά έγειναν δυό. "Επεσε 
ή μιά σκιά στήν αγκαλιά τής άλλη; καί τ' ούράν.ο φλο
γερολάλημα διαδέχθηκαν λόγία'ολογερα τής Αγάπη;.

— -V.· Αάμπρο μου ! Μοΰ σκίζει; τήν καρδιά μ' 
αυτή σου τήν φλογέρα .' Αμα τήν άκουσα έτρεςα στήν 
αγκαλιά σου, σαν πιο; τρέχει τό διψασμένο άλάφι 
στήν γαργαρόνερη βρύση νά σβύση τήν φλογερή του 
τήν δίψα !

— Γκόλφω μου .' Ευχή μ.ου Ι'κολφω! Καί τί 
άλλο μέ κάνε: νά λαλώ έτσι τήν φλογέρα μου. παρά 
ή ά-,-άπη, πού σιόχω, καί ό πόνο; πού τραβώ γ-ιά σένα! 
Ιίοτέ μου δέν λαλούσα τήν φλογέρα μου έτσι πώς 
σήν λαλάω, άφ' όντας σ' έγνώρ-.ρα !

— Αάμπρο μου! Αέν πώς ή αγάπη δέν κρύβεται! 
Ανάγκη νά βάλης τό γληγορώτερο έναν δικό σου νά 

μέ ζητήσης άπό τόν πατέρα μου. Ί'οβοΰμαι, Αάμπρο 
μου. μήν μάΟη ό κόσμχς τήν ά-,-άπη μα; κΓ ύστερα 
α/.κοίμονο ! Τό χωριό μού βγάλη τραγούδ·., ή 
μάννα μου Οά μέ καταραστή, κΓ ό πατέρας μου Οά 
πάρν, το ντουφέκι νά μέ σζοτώση, γιά νά γένη τό 
μολόγ-η;Λα !

— Μήν τό λι· αυτό, I κο/.φ<·> μου. ΛΙην το /.ε; ! 
Είμαι ικανός γιά τήν αγάπη σου νά γένω θηρίο, νά...

ι— Μήν τίποτα κακό γιά τήν μάννα μου ζαί
γ-·.ά τον πατέρα μου ! Δέν Οέή.ω ν' ακούσω ζαζ'ο λόγο 
άπό τά χείλια σου γιά τούς γονέους μου ! θά μού 
φανής άσκημος καί Οά χάση; γιά πάντα τήν ά-,-άπη 
μου !

— ΚΓ άν ή μάννα σου καί ό πατέρας σου δέν Οελή- 
σουν νά μού σέ δώσουν :

— Διώςε, Αάμπρο μ', αΰτές τή; κακές ιδέες άπό 
τον νού σου ! Γιατί νά λές τό κακό πριν το ίδής ! 
Μπορεί, όπως λές. νά μήν σέ Οελήσουν, άλλά μπορεί 
καί να σέ Οελήσουν.

— Καλά τό λές. Γκόλφω μου ! Ας καλομελετού
με κΓ ό θεός βοηθός.

— Φεύγω Αάμπρο μου ! I Ιέρασε ή ώρα !
— Αχ πώς περνούν-,-λήγορα οί εύτυχισμένε; οί στιγ

μές. Διαβαίνουν σαν νανα: καβάλλα στήν αστραπή !
— Καλή νύχτα, ψυχή μου Αάμπρο!
— Καλή νύχτα, ψυχή μου Γκόλφω!
Ξεχωρίστηκαν τά δυό τ' ά-,-απημένα μέ τήν καρ

διά βαλαντωμένη απ' χ-,-άπη καί πόνο, άπό ελπίδα 
■/.·.' άπελπισιά. Αγάπη καί πόνος, ελπίδα κΓ άπελ- 
πισ.ά έβραζαν μές στήν καρδιά τους καί χούχλαζαν καί 
τούς έκαιγαν τά σωτικά μέ μιά κάψη άλλοιώτικη, 
γλυκειάκαί πικρή.

II Γκόλφω ςεπετούσε γιά τό χωρίο κΓ ό Αάμπρος 
άρχισε πάλι τή φλογέρα, σαν πριν, άλλά μέ πλειότερο
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πάθος ζαΐ μέ πλιότερη δύναμη. "Ολος ζ -όνος του, 
πού αισθάνονταν ·;·.χ τή χιλόζαλλη Γζόλφω. μετα
μορφώνονταν μελωδία ζα: χύνονταν άπό τήν φλο
γέρα. σαν ξαστερογάργαρο νεράζ: βζ^ιίν.χζ βρυσού
λας. σαν άγέρ: μυρωμένο ζα! μαγικό, σαν ουράνιος 
ρυθμός άπάνω στές ράχες. στά πλάγια ζα: στά λακ
κώματα.

Ένας ακέριος μήνας είχε περάσει έτσι. κάθε απο
σπερνό ν’ άνταμόνωντα: ή Γζόλφω ζ:' ό Λάμπρος, 
στο σύδεντρο πλάγι τής ώμοροης ράχης ζα! μόνον 
τ’ αστέρια ζα! τα σύννεφα και τά γιδοπρόβατα ζα': τα 
μαντρόσ/.υλλα τούς έβλεπαν νά σφ:χταγκαλ’.άζωντ«ι 
ζα! νά γλυζοφιλ’.ούνται, σκεπασμένους μέ τό γαλαζό- 
μαυρο σεντόνι τιόν σουρουπωμάτων τού αποσπερνού, 
μόνον αύτά πού δέν παραδίνουν ποτέ τσύς ερωτευμέ
νους στην καταλαλιά τού Κόσμου.

ΙΙέρασε γλυκός κι'ήμερος ό Χινόπωρος ζα': μπήζε 
άγριος ζα! φοβερός s Χειμώνας. μ’ ανεμοβόρια ζα! 
μέ μεγάλες βροχές ζα! κρύα. Α: λαζζιές ζα! τά πο
τάμια πού ήταν γύρα, άρχισαν νά βουίζουν ί.χ·. ίχ 
•/.χτχ·.ζχ'.ζ\ιΐ ζα! νά κόβουν κάθε συγκοινωνία τ' άπό- 
σπερνα. ζ /.ζζρ.ζ: συμμαζεύονταν στό χωριό βασίλωμα 
ήλιού, ζα: ζαμμ’.ά σκιά δέν έβγαινε μέ τα σουρουπώ
ματα τού αποσπερνού γιά τά πλάγια τής (όμορφης 
ράχης, ζ:' ούτε ή μαγική φλογέρα ερωτευμένου πιστι
κού έχυνε τσύς μελαγχολιζοΰς ήχους της. Τά σουρου
πώματα είταν συννεφιασμένα ζα! σκυθρωπά, χωρίο νά 
λάμπη κανένα άστέρ: ψηλά στον Ουρανό, ή ϊ’κόλφω 
βρίσκονταν κλεισμένη στσ σπίτι, χωρίς νάχη ζαμμια 
εύλογη άφορμή νά βγ·η έξω άπό τόν αυλόγυρο, ζ:’ ζ 
Λάμπρος συμμαζεύονταν στσ μαντρί του ζα! μάντρονε 
τά γιδοπρόβατα. ζ:" έλεγαν ζ:’ ο: δυό, ζ ένας μαζρυα 
άπό τσν άλλο :

—“Αχ! πότε νά φύγη ό ξεχωριστής ζ χειμώνας, 
για ν’ ανταμωνόμαστε πάλε τά σουρουπώματα τ' απο
σπερνού στά πλάγια τής «όμορφης ράχης.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ Τό Κρνόνάλλινον παλάτι.

Μιά νυχτιά, νυχτιά σκοτεινή ζΓ ήσυχη, που είχαν 
ζουραστή πλειό νά παλεύουν στήθος μέ στήθος τά 
στοιχειά του χειμώνα ζα! μ:ά γαλήνη χύνονταν στήν 
ανεμοδαρμένη ζα! νεροποντισμένη γή, ένα φλογερολά- 
λημα υψώθηκε ώς τ' αστέρια στην σιγαλιά τού μεσο
νυχτιού, ζ:'ή Γζόλφω. πού δέν μπορούσε άπ'ο τον 
πόνο της νά ζοιμηθή ζα! ξαγρυπνούσε. συνομιλώντας 
με τ-ήν αγάπη τού Λάμπρου της άλαφιάστηζε ζα! πε- 
ταχτηζε άπάνω άπό.τό στρώμα. “Εβαλε τ' αύτί της 
ν' άφηζραστή... Αληθινά ήταν ή φλογερά τού Λάμ
πρου ! Δένλαλούσε. σαν ζα! πριν. παθητικά. μελαγ- 
χολιζά, ήμερα, γλυζά... αλλά άγρια ζ:’ απελπιστικά 
σαν νά βρίσκονταν σέ κάποιον μεγάλο κίνδυνο ζ:' αύ 
τος εις τό μαντρισμένο κοπάδι... Λφηζρ'.έτα'.. άφη- 
ζριέται ή Γζόλφω μέ πόνο τή λαχτάρα ζα! νοιώθει 
στήν καρδιά της μαχαίρια, ζα! νοιώθει νά τής τσι
μπούν φειδία τά σηζότια της! 'Λφηζρ'.έτα:, άφηζρ’.έ- 
ται ζ’ ο: απελπισμένο: ήχο: τής φλογέρας τού Λάμ
πρου τής γίνονται λόγια άνθρωπινά στ' αύτιά της. 
Δέν πιστεύει ζΓ ξαναφηζριέται ζα! πάλι ή φλογέρα 
ϊξαζολουθάει νά τής λέγζ, σάν νά είχε μέσα της αν
θρώπινη γλώσσα. νά τής λέγη καθαρά ζα! ξάστερα :

— ” Έβγα, Υχόλ'ΐι», ητίιν πί,ογό,
« Έχω ϊόγο ι ά οοΰ
'■ Νά ι!η· χβς ι ’ άφα'τι/ μου, 
ο .YA εώ· .vffi τ»7ί μάννας ηω·, 
Μςιηκαν χ^Αρτνς oto μαντρί,

. · Παίρνουντ τά λαγιαρνί,
* Ιίωχνι το χρυού μαλλί,

Τ* αοημάνιο κέρατο . . .
< Προβατάκια μ' !
■ Και γιάάκια μ * !
’ Κατοικάκια μ’! 

Λαγιαρνάκι μ' !
ιΐίάν, μαννοΰλα μ’, πάν!>·

Ι-'.ςαλλη ή Γζόλφω άπ'ο τά λόγια τής φλογέρα?, 
πού έσχιζαν τα σωτιζάτης σάνοίζοπα ζι άζονισμένα μα

Μαρίας Σκούφου Μνρύίνη

χα:ρ·.α. ςυπνησε τήν μάννα της. ξύπνησε τον πατέρα 
της ζα: τούς λέγε: μ' άπελπισιά :

— ΙΛιρκα»· κλέ'μττς οτά μαντρί !
— Ποΰ τ’ άπτίκαοτ; μωρή ; 
Ίής άπαντάιι <ί πατέρα; γι;,-,
— Ή φλογερά τά λαλεϊ !

- ,V.' J1 1 ^ύτα -τούς γονέους της, ή
φλογέρα εςαζολουΟούσε μ' άπελπισιά νά ζλαίη, νά 
ζλαίη, νά ζλαίη ....

~’τ;>α5„Τή-: Ι’ζόλφως παίρνε: τό ντουφέζ: το., 
ζα: βγαίνει εξω, φωνάζει τούς γε:τόνους του. τούς 
/.εε: αυτό ζ: αύτο τρέχε·.,παίρνουν ζ:’αύτο! τά ντουφέκια 
τους ζα! τρέχουν στό μαντρί, Έζεΐ 'βρίτ/.ζ·^ 'τούς 
γ,εφτες μαγεμένους από τούς ήχους τής φλογέρας τού 
Λάμπρου, πού λάλαε ζα: ςαναλάλαε, ζ.:' Γ/,εγε στήν 
ζγοπημένη του τήν Γζόλφω όλο ζα! τάϊ’δια :

— « Έλα. Γκόλρ ω, οτόν .τλοχό,
« ”Εχο> λόγο νά σου είπιό
•Νά τόν αβς τ’ αφέντη μου, '
’ <V“ μάννα σου,
•ίΙίττηκαν κλέφτες στά μαι τρι.

Φτάνε: πλε:ά ! Είπε ό αρχηγός των ζλεοτών 
-χμ/γ.χρ’χ του . Σκοτώστε τόν πιστικό ζα! ση- 

ζωΟήτε να πάρωμε τό ζ.οπάο: ζα: νά φύγωμε ! Μας 
εμάγεψε αύτός ό πιστικός μέ τήν φλογέρα του ! Στ- 
ζωΟήτε γ:ατί θά μάς πάρη ή χαραυγή !

— Λίγο άζόμα, ζαπετάνε ! λίγο άζόμα ζα: σηζο- 
νόμεστε.

Ι·.:παν τά παλληζάριια μεθυσμένα άπ'ο τό παθητιζό 
φλογερολάλημα τού Λάμπρου.

Στήν στιγμή ό πατέρας τής Ι’ζόλφως ζα! ,ο: σύν
τροφο: του ρίχνουν μ.·.ά ομοβροντία άπάνω στούς ζλέφ- 
τες. ΙΙέντε λαβωμένο: ζα! τρεις σκοτωμένο·., μαζύ μέ 
τόν ζαπετάνο τους !

Κ:’ έτσ.:

Γλυτώσανε τά πρόβατα, 
Γλυτώσανε τά γίΆια, 
Γλύτωσε καί. τό Λαγιαονί, 
Τής στάνης τό καμάρ., 
ΠοΓ,χε. άοημέν.ο κέρατο 
Και τό μαλλί χρυσάφι . . .

Χρειάζεται νά τό πούμε τιόρα : "Λς τό πούμε !
Τήν άλλη τ-ήν ήμέρα ό πατέρας τής Ι’ζόλφως είπε 

ζρυφά στον Λάμπρο :
—- Λάμπρο !... ε’χω τήν εύχαρίστησ: νά σέ ζάνω 

πα:ο: μου...
Ο Λάμπρος έγινε ά’λ’.ζος στό πρόσωπο άπ'ο τ-ήν εν

τροπή του ζΓέρρ'.ξε τά μάτια στήν γ-ή.
Τήν :ο·.α μέρα τώμαθε όλο τό χιοριό ζ:' όλα τά 

χειμάοια ότ: ό χιλ:οπα:νεμένος Λάμπρος άρραβωνιά- 
ζονταν τ-ήν πεντάμορφη τήν Γζόλφω.

11111 X. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ

176



o esnpflj'sMos των α®ηνων

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟϊ* κ. ΟΦΦΜΆΝ

Λ σχέδια πρός έ- 
ξωραϊσμόν και έ- 
πέκτασιν τής πό- 
λεως τών "Αθη
νών, τά όποια 
κατ' εντολήν τοϋ 
Δημάρχου Αθη
ναίων έξεπόνησεν 
ό τεχνικός σύμ
βουλος τοϋ δήμου 
Βερολίνου κ. Λ.

Ό'ρφμαν, ') έκδυθέντα πρό τίνος προέκάλεσαν τήν 
προσοχήν όχι μόνον τών ειδικών περιοδικών, τά 
όποια και τεύχη ιδιαίτερα δι’ αυτά άιριέρωσαν, 
άλλ' έπέσυραν τό ενδιαφέρον καί τοΰ Βερολινιαίου 
ημερησίου τύπου, όστις τόσον σπανίως διαθέτει τήν 
φιλοφροσύνην του καί δι' υποθέσεις ελληνικός.

Ιδού αί γνώμαι τοΰ κ. Όφφμαν, τάς όποιας 
άνεκοίνωσεν είς "Ελληνα διαμένοντα έν Βερολίνφ,
ώς πρός τόν έξωραϊσμΰν τών 'Αθηνών.

— ΙΙρύ παντός—είπε—πρέπει νά κρατήσετε ιδιαί
τερον χαρακτήρα, τόν όποιον καί τιάρα έχει ή πόλις 
σας. Μή θελήσετε νά μιμηΟήτε τάς νεωτέρας Ευρω
παϊκός μεγαλουπόλκις. "Εμεγάλωσαν. έπεξετάθηταν 
αί πλεΐσται πολύ άποτόμως, καί μέ τήν αδικαιολό
γητον συμπύκνωση· τών συνοικισμών, παρηγκωνί- 
σθησανόλα τά αξιώματα τής αισθητικής.

«ΙΙρωτίστως πρέπει νά κανονισθή τό άνωτατον 
ύψος τών οικοδομών. Όχι περισσότερα άπό τρία 
πατώματα. Αφήσατε τό Αττικόν σας φώς ελεύθε
ρον νά πλημμυρή τούς δρόμους σας, μή στερήτε κα
νένα άπό τόν ευεργετικόν σας ήλιον καί περιορίσατε 
οΰτω συγχρόνως τήν αδικαιολόγητον όπ,ερτίμησιν 
τών οικοπέδων.

«Σχετικώς μέ τά οικόπεδα θάπροέτεινα όπως ό 
δήμος έξεύρΐ] ήδη κατάλληλα—τά όποια είς τά σχέ
διά μου υποδεικνύω—είς διάφορα σημεία τής πό· 
λεως καί τά άγοράση, όπως έκεϊ βραδύτερου άνεγερ- 
Οώσι δημόσια καί δημοτικά κτίρια.

1) ΕΙκόνα τοΐ· κ. “Οφφματ tSq/iooievotr ij • Πινακο
θήκη» th τό ΰπ' άριθ- 112 lev/ο; ■

Τά δημόσια κτίρια πρέπει νά άποτελοΰν τό κέν
τρου καί τό στόλισμα μιΐς συνοικίας. Νομίζω δέ 
ότι πρέπει διά παντός τρόπου νά ΰποβοηθήται η 
άνάπτυξις διαφόρων συνοικιών, καί πολύ θά συντέ
λεση είς τοΰτο ή άνέγερσις μικρών κομψών μουσείων 
είς διάφορα τής πόλεως μέρη.

Χωρίς νιί παρίδω τήν άνάγκην ύπάρξεως κεντρι
κού μουσείου, έν ώ νά δύναταί τις νά παρακολουθή 
όλην τήν έξέλιξιν τής τέχνης, νομίζω, ότι κάλλιστα 
είνε δυνατόν πολλά άπό πί άριστουργήματά σας, 
κεχωρισμένως νά η ιλοξενηθοΰν είς ιδιαίτερα μου
σεία.

«'Απολαμβάνει κάνεις περισσότερον εν άριστούρ- 
γημα όταν άπομεμονωμένον τό θαυμάζει, καί οί ξέ
νοι. οί όποιοι τιάρα μέ μίαν έπίτκεψιν τής Άκροπο- 
λεως καί άλλην τού Μουσείου σας ικανοποιούν εντός 
μιις ή δύο ημερών ολον τόν πρός τήν άρχαίαν τέ
χνην έρωτά των, θά είναι πλέον ήναγκασμένοι άνα- 
ζητυΰντες τι'ι καθ' έκαστον μουσεία, νά μένουν πε
ρισσότερον είς τήν πόλιν οας. Μέ τά μικρά αυτά 
μουσεία, τούς κήπους οί όποιοι θά τά περιβάλλουν, 
καί τήν κίνηιιν τών ξένων, θά δοθή νέα ζωή είς 
τάς συνοικίας, αί όποϊαι πλέον αυτομάτως τρόπον 
τινάθά προοδεύουν.

Ίΐρχισα μέ τά μουσεία, άλλ' όταν σκέπτεται κα
νείς περί έξωραϊσμοΰ τών "Αθηνών,πρέπει πρό παν
τός νά καθοδηγήται άπό τάς άρχαιότητάς των. Καί 
πρός τούτο έχάράξα μίαν μεγάλην λεωφόρον, τήν 
όποιαν κατι'ι σύστασιν τού δημάρχου έσχεδίασα, ού
τως ώστε νιί θίγη τιί κυριώτερα καί μάλλον ενδια
φέροντα αρχαιολογικά μνημεία.

ΊΙ περιφερική αυτή λεωφόρος άρχίζει άπό τό Πα
νεπιστήμιου, μέ μίαν κομψήν καμπύλην άπό τό Μονα
στηράκι θά φθάνη είς τόΏρολιιγιον τού Κυρριήστου. 
έκειθεν άπό τό μνημείον τοΰ Λυσικράτους, θά περι
βάλλω τήν Άκρόπολιν. διά νά καταλήξη είς τό Θη- 
σεϊον.

« Ένθυμηθήτε τό μνημείον τοΰ Λυσικράτους. 
Όπισθέν του εις ολίγων μέτρων άπόστασιν μία εντε
λώς νέα οικοδομή. Δέν νομίζετε, ότι τό κτίριοναΰτό 
ταράσσει εντελώς την γαλήνην, ή όποια πρέπει νά 
περιβόλη τούς αρχαιολογικούς σας τόπους ;

«ΊΙ άπαλλοτρίωσις τών πέριξ οικοδομών καί κα- 
τεδάφισις αυτών θά είναι πολυδάπανος δια τόν Δή

μον, καί δι' αυτό θά προέτεινα άπλούστατα νά φυ- 
τευθοϋν έκεΐ τρεις ή τέτσαρες κυπάρισσοι, αί όποϊαι 
μέ τάς ωραίας των γραμμάς, τελείως προσαρμοζομέ- 
νας εις τόν "Ελληνικόν ρυθμόν, θά άπετέλουν τό 
καλλίτεροι· πλαίτιον διά τιί έν τή πόλει μνημεία.

Καί τό θητείαν. "Ιού έχετε άφ ήση ένα χώρον 
πολύ εκτεταμένου. τού οποίου δέν δύναται νά δε- 
σ.πόσ||. θά έπρεπτ νιί τό περιβάλλουν κήποι διά μέ
σου τών όποιων νιί φθάνη κανείς έως έκεϊ. Καί είς 
τήν αρχαιότητα άλλως τε δέν νομίζω ότι ήτο άπομε- 
μονωμένον ιός σήμερον.

—"Α/.λά—λέγει <> κ. Όφμαυ—διά τάς άρχαιό
τητάς σας θι'ι έχετε άκουσμ πολλά- θά προτιμάτε 
τιάρα νιί μάθετε τιί σχέδιά μου διά τήν νέαν πόλιν. 
'Ακολουθήσατε με λοιπόν υάιρθάσωμεν μαζή εις τόν 
κεντρικόν σταθμόν. Τόν φαντάζομαι μεταξύ τού νϋν 
σταθμού τοΰ ΣΙΙΑΠ καί τοΰ τής Λαρίσσης.

Λιά τόν έπιτκεπτόμενον τό πρώτον μίαν νέαν 
πόλιν. ή πριάτη έντύπωσις άπό τόν σταθμόν βαρύνει 
πολύ. Λέν εννοώ τό κτίριον τού σταθμού. Λυτό α
νήκει είς τάς μηχανάς ιιέ τιί κάρβουνα καί τόν κα
πνόν της. εις τούς άχθοφ όρους ιιέ τάς φωνασκίας 
των. Έκεΐ πρέπει πρωτίστως νά εύκολύνεται ό τα- 
ξειδιιάτης.

Άλλ" ή πριάτη έντύπωσις διά τόν ταξειδιιότην 
μόλις έξέλθητοϋ σταθμού πρέπει νιί είναι αυτόχρημα 
σαγηνευτική.

'Από τήν κεντρικήν είσοδον τού σταθμού έχά- 
ραξα μίαν μεγάλην λεωφόρον ή όποια νιί καταλήγη 
είς ώραίαν πλατείαν. Έν τώ μέσοι αυτής φαντάζο
μαι άνεγειρομένην υψηλήν στήλην ιιέ άγαλμα τής 
"Αθήνας, ή όποια νά στέλλη άπό έκεϊ τόν πρώτον 
χαιρετισμόν είς τούς ταξειδιιότας. Είς τήν αρχήν 
τής λεωφόρου, τήν πλατείαν τοΰ σταθμού τήν έσχε
δίασα ήμικυκλικήν. Μέ τό όμοιόρρυθμον τών οικο
δομών της, τάς οποίας διαχωρίζουν στήλαι φέρουσαι 
άγαλμάτια, θι'ι άποτελή εν σύνολον έντελώς αρμο
νικόν. τό όποιον είς τό βάθος θι'ι συμπληροϊ ή έπι- 
βλητική στήλη τής "Αθήνας.

< Ή λεωφόρος θά καταλήγω μεταξύ τοΰ "Αρχαιολ. 
Μουσείου καί τής πλατείας τής 'Ομονοίας, περίπου 
είς τό ϋψος αυτής. Ή πλατεία "Ομονοίας είναι καί θά 
μένη έφ" όσον καί αν έπεκτείνεται ή πόλις τών "Α
θηνών τό κέντρον αυτής. Καί ώς κέντρον τής όλης 
κινήοεως, πρέπει άλλως νά διαρρυθμισθή. Ένπριά- 
τοις θά ζητήσω τήν θυσίαν τοΰ κηπαρίου. Τι'ι κομ
ψά αυτά στολίσματα τών πόλεων δέν έχουν τήν θέ- 
σιν των έν τφ μέσφ τόσης κινήσεως.

«Είς τοιαϋτα κέντρα πρέπει ολόκληρος ό χοίρος νά 
έξυπηρετή τάς άνάγκας τής συγκοινωνίας.

«Τό κηπάριον τό σημερινόν, τό αντικαθιστώ είς 
τό σχεδιάγραμμά μου. διά τετραγώνου στοάς, μέ 
κομψούς κίονας "Ιωνικού ρυθμού. Δέν πρόκειται μό
νον νά κοσμήση τήν πλατείαν ή στοά αυτή. Είς 
κέντρον τόσης κινήσεως είναι ευεργετικόν παρόμοιον 
καταφύγιον. Τιί πλεονεκτήματά της δέ θά τι’ι εκτι
μήσουν οί "Αθηναίοι, τόσον μέ τόν φοβερόν βορρΐν 
ή τάς βροχάς τοΰ χειμώνος. όσον καί μέ τόν καυστι
κόν ήλιον τοΰ θέρους. Εις τό εσωτερικόν τής στοάς 
αύτής θά υπάρξω ή είσοδος τοϋ υπογείου σιδηροδρό
μου, προεκτεινόμενου έως έκεΐ, άφοϋ πλέον δέν έξυ
πηρετή συγκοινωνίαν μέ προάστεια, άλλ" αύτήν ταύ- 
την τήν συγκοινωνίαν έν τή πόλει.

«Πρέπει νά συμπληριοθή τό δίκτυον τών τροχιο
δρόμων καί είς άπώτερον μέλλον Oil κατασκευασθή 
υπόγειος περιφερικός σιδηρόδρομος, ό όποιος άπό 
τήν Πνύκα θά φθάνω είς τάς βορείους υπώρειας τοϋ 
Λυκαβητοϋ.

«"Από τήν πλατείαν "Ομονοίας φθάνομεν είς τήν 
πλατείαν τοΰ Συντάγματος, χωρίς νιί συναντήσωμεν 
πολλάς καινοτομίας:

Π I Ν Α[Κ Ο Θ Η Κ Η

«Ό,τι υπάρχει καλόν τό άφίνω αθικτον καί λυ
πούμαι μόνον διότι είς τήν οδόν Πανεπιστημίου τά 
τρία κτίρια άδικοΰνται μέ τήν γειτνίασίν των.

ΈρχόμεΟα είς τά'Λνάκτορα.Έδώ έχετε μίαν το
ποθεσίαν, ή οποία μένει έντελώς ανεκμετάλλευτος. 
"Ο κήπος τών Μουσών μοϋ φαίνεται ωσάν καταπον- 
τισμένος. θά τόν ήθελα ώραιότερον, πλουσιιότερον 
καί πρό παντός είς τό ΰψος τής πλατείας τών "Ανα
κτόρων. Τόν ώραϊον αυτόν κήπον τόν φαντάζο
μαι περί βαλλόμενου άπό ορθογώνιον στοάν μέ ε
σωτερικήν καί εξωτερικήν σειράν καταστημάτων. 
Αί πτέρυγες τής στοάς θά είναι αί μεγαλείτεραι. 
Αί δέ- έπί τής λεωφόρου "Αμαλίας χαμηλότεροι, 
θά άποτελοΰν είδος προδόμου τών'Ανακτόρων. Πρός 
τήν σημερινήν πλατείαν θά άγουν κλιμακωτώς τρεις 
κρεμαστοί κήποι. Καί φαντασθήτέ άπό τήν οδόν 
Έρμου τί έντύπωσιν θι'ι κάμνί] ί| στοά αυτή μέ ώ- 
ραϊα καταστήματα, εστιατόρια, μέ τόν κήπον της, 
τούς πίδακας, όπισθεν τών όποιων θι'ι προβάλλουν τά 
’Ανάκτορα. Καί αύτήν άκόμη τήν κάπως μονότοτον 
πρόσοψιν ήθελα νά ποικίλοι μέ κυπαρίσσους, αί ό
ποιοι νά τέμνουν κάπως τήν άτελείωτον σειράν τών 
παραθύρων.

"Ο κ. Όφφμαν έν γενικαις γραμμαίς ανέπτυξε πώς 
νομίζει ότι είνε δυνατόν νά έξωραϊσθοϋν αί σημε
ρινοί Άθιήναι καί. ιίες έν όπτασίιι. ήρχισε ιιέ άκόμη 
μεγαλείτερον ενθουσιασμόν νά έπεξηγή τά σχέδιά 
του διά τήν νέαν πόλιν,

Τάς νέας συνοικίας τάς φαντάζεται έκτεινομένας 
άπό τοΰ ιινηιιείου τοΰ Φιλοπάππου πρός τό Φάληρον. 
Εις τό μέσον ακριβώς τού συνοικισμού αυτού υπο
δεικνύει όπέροχον πλατείαν ιιέ έπιβλητικιάτατον 
Πάνθεον.

Είς τό Παλαιόν Φάληρον θέλει έπάνοι είς λοφί
σκους κλιμακωτήν σειράν έπαύλεοιν,

Τά σχέδια τού κ. Όιρφηιαν, είκοσι περίπου είναι 
έκτειθεμένα έν τή μεγάλη αΙθούση τοϋ Δημαρχείου 
'Αθηνών. Δι' αύτά είργάσθη ίπί δύο ένη. θι'ι έκτε- 
λεσθοΰν ; Λύτό θά άποτελέση τήν μέριμναν τού Δή
μον κατά τήν νέανδημαρχικήν περίοδον. "Απαιτούν
ται μεγάλοι δαπάναι. α>τινες δέν είναι πολύ δύσκο- 
λον νιί έξευρεθοϋν.

"Ο κ. Όφφμαν πρός τούτοις θεωρεί ότι μόνον 
' Ελληνες αρχιτέκτονες έπρεπε νά λάβουν μέρος είς 
τόν διαγωνισμόν διά τό μέγαρο»· τών Δικαστηρίων, 
διότι, ιός είπε, μέ τόν διεθνή διαγωνισμόν υπάρχει 
φόβος νά μάςφορτιάσουν δικαστικόν (ΐέγαρον ώραϊον 
ίσως άρχιτεκτονικώς. άλλ" ιίκατάλληλον διά τήν πό
λιν μας.

Ύπό τού μακαρίτου Βικέλα προετάθηνά άνεγερθή 
"Πρώον, έπί τοϋ Λυκαβητοϋ. Ό κ. Όφφμαν έρωτη- 
θείς άπήντησε: Πρός θεού, μή κατεστρέψητε τόν 
Λυκαβητόν. "Αποτελεί μέ τόν ρωμαντισμόν του τήν 
ώραιοτέραν άντίθεσιν πρός τό μεγαλείον τής "Λκρο- 
πόλεως.

«Μόλις τοϋ καταστρέψητετήναιχμηρόν του κορυ
φήν. μόλις, καί μέ τό ώραιότερον άκόμη μνημείον, 
τοϋ άφαιρέσητε τόν ειδυλλιακόν χαρακτήρα τόν όποι
ον τώρα έχει, τότε ό Λυκαβητός θά χάση ολον του 
τό θέλγητρου.

«Καί ό θαυμάσιος αύτός λοφίσκος δέν είνε τό 
μικρότερου στόλισμα τών "Αθηνών.

Τιμήσατε τούς ήρωάςσας, όπως τούς άξιζε ι, άλλ" 
άναζητήσατε δι" αυτούς άλλο βάθρον...»

A. Κ-
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ τών πόλεων. ή ό
ποια εί; τήν άζμήν ζ/,ιοί τών 
πολιτισμών άπετελεσε τήν σπου- 
ΖΧ'.ΖζίζΧΙ SpOVTlOa ΤΤ,Ζ Ζ·.Ζ·.7.Τ- 
σεω; ν.χ·. τών πολιτών. οπω; 
μαρτυρούν ολα τά αιώνια 'μνη
μεία. ζ'χ zr.z~.x τ.-μζζζζζζζι 
άπ'ο τήν ιστορίαν ζαί τήν παρά-

ζζζ·.ν παρίμειναν ζ τ·.τ:'ζζ /.χ'Ιζί^ττ,: zzj-z/.'.ztz^.zi. 
~zj -,χ έγίννησε. αύτή ζαί zr,y.=zzi είνε ζαί τ.χ- 
ζχ·χίιζ·. ορεντίς 7.χ·. μίλημα τών έζλεζτών iizz ~.ζ- 
που, at; ζ'/.ζι τον τ.ζ~ζ'ι.·-·.ζ·,ύιζ·ι ζόσμον. Τήν 
μόρφωσιν ζαί τον σχηματισμόν τών -ζ/.ζιοί ζζι 
ζ·.ζΜιζ·. ζχζζ r, ζοινή τύχη, ούτε τά τυχαία περι- 
στατιζά, ούτε : τυφλός εμπειρισμός, είτε ή ΐδιω- 
τιζή αυθαιρεσία. ούτε τεΰ πρώτου τυχόντος αί ζα/.αί 
ή ζαζαι όιαθίσεις. ’() σχηματισμό; μια; πόλεω; είνε 
έργον γνώσεω; ζαί ζα/.αισθησία; ζαί ί£<)ζζζχ. Καί τήν 
γνώσιν αύτήν ζαί τήν ζαλαισθησίαν ζαί τήν μίθοοον 
ύπηρετοΰν αυτοπροαίρετοι; ή άναγζαστιζώ;, άρχοντες 
ζαί άρχόμενοι, διότι εί; ζανενα δέν επιτρέπεται νά 
ύΗ?ί-η. χζζ αμάθειαν ή v.xv.zzzj/.:.xi. τό αίσθητιζόν 
ζζζζι.ί-ζν τή; πόλεω;. 11 ι'οραιότη; έχει τεύ; θεσμούς 
τηε,ετεω: ή διζαιοσύνη ζαί ή ήθιζή. ζαί οπού υπάρχει 
διοίζησι; φωτισμένη ζαί άρχοντες ευσυνείδητε·.. ο: 
θεσμοί τής ώραιότητος ζαί τής εύπρεπείας. είναι ~ζ- 
ζχτ.ζ'·.. όπως r.xz άλλες θεσμός.

ΊΙ αίσθητιζή των πόλεων. υπό τήν έπούιν αύτήν. 
αποτελεί ιδιαιτέραν ζαί σημαντιζήν λειτουργίαν τού 
σημερινού πολιτισμού. "< )χι μόνον τά μ.νημ.-ϊα. τά δη
μόσια ζαί ίδιοιτιζά οίζεδημ.ήμ.ατα. ή ρυμοτομία. εί ζή- 
~ζι, -.χ έργα τη; ζαθαριότητο; ζαί τή; τάξεω;. παν 
ί.τι αποτελεί τήν στατιστ’.ζήν,ούτως εΐπεϊν. παράστα- 
σιν μια; πόλεω:, απασχολούν αρμοδίου: ζαί ίδιώτα;. 
άλ/.ά ζαί αύτή ή ζίνησιςζαί ζ ρυθμό; τη; ζωή;, εί; 
τά: διαφόρους άστιζά; έζδηλο'ισεις της, αϋτή ή δυνα- 
μιζή παράστασις της πόλεω; τείνε·, παντού νά ύπαχθζ 
είς σήν πειθαρχίαν τής ώραιότητος.

'< > Emile Mngne, εί; μίαν περισπεύδαστεν σειράν 
άρθρων περί της αίσθητιζή; των πόλεων. έξαίρων τό 
Ίταλιζόν "Ι’,Ονες. τό όποιον δίδει άζόμη 'μαθήματα 
ζαλαισθησία; εις τον ζόσμον, φθάνει νάποδώση μίαν 
έξαιρετιζήν σημασίαν, όχι πλέον εις τήν άρχιτεζτον.ζήν 
παράστασιν τής πόλεω:. αλλά ζαί εις αύτά;, οπω; 
είπα, τά; δημοσίας ζινήσεις, αί όποια·. έρχονται είτε 
νά έξάρουν τήν θρησζείαν. είτε νά χαιρετίσουν τ'εν θά
νατον. είτε νά υμνήσουν τήν χαράν. Διότι μ'ε τόν θαυ
μασμόν πού γεννούν. ύπηρετοΰν. λίγε·., τήν σζίύιν πού 
συμβολίζουν. Εύχεται εί. όπως ζοινωνίαι. δήμοι ζαί 
ζυδερνήσει; χρησιμοποιήσουν μίανήμίραν τάς δυνάμει; 
αύτάς. διά νάναζ'.νήσουν μεταξύ τεΰ λαού τά ζ.οιμισμί- 

t.

να συναισθήματα τή; εΰγενεία; ζαί τής ώρα'.ότητες.
Ί·'.άν ή αίσΟητ'.ζή αύτή ερεντίς άπασχελεϊ τεύ; 

άρχεντα; ζαί τεύς ζατείζευς πέλεων. α: ζ~ζ~.χ·. εη- 
μ'.ευργεΰν σήμερεν τήν ίστερίαν των. ε·.ά τεύ; άρχεντα; 
ζαί τεύ; ζατείζευς τών ‘Αθηνών ή ερεντί; αύτή άπε- 
τελεϊ περ-.σσέτερεν άπε ύπεχρίωσ'.ν. 'Αποτελεί ενα 
ζαΟήζεν ^αρύ ζαί ίπίση.ι^ν ζαί μίαν εύΟύνην άπίναντ·. 
τεΰ πελ·.τ·.σμίν;υ ζέσμευ. Κάτω άπ'ε τ'εν ΙΙαρΟ-νώνα 
εί; ζανίνα ίέν έπ'.τρίπετα·. νά άσχημενή. Καί όμως 
ή άσχημεσύνη εφΟασε μίχρ·· τών μαρμάρων τευ. Κάτω 
άπε τον ΙΙαρΟενώνα ένας λίθος ?έν έπ’.τρίπετα·. νάμε- 
ταζ·.νη<ίή ζαί ενα; λίθο: νά στη<ΐή επάνω εί; άλλον 
λίθον, χωρί; τήν ζίνησίν του νά ο’.ευΟύνη μ.ία άνωτίρα 
ζαί σοφή ζα>.α·.σθησία. Ί'ρ-.γύρω άπ'ο τά μνημ-εΐα, τά 
οποία εστησεν μ=τάίο·.α τη; τά χίρ'.α ή Ώρα-ότη;. αί 
πράε;·.; ζαί τά έργα τής ασχήμια; έπρεπε νά ζολά- 
ζωνταί με θάνατον. Καί 'fisix-.x είνε πολύ ούσζολον 
νά εύρωμεν σήμερον τού: άποΟανόντα:. ο·.ά νά τού; 
Οανατώσωμεν ά/./.ην μίαν φοράν, 5·.’ οσα εζαζούρ-,-ησαν 
επάνω εί; τήν άνεζτήν αυτήν γην. Είνε όμω; ζα·.ρ'ο; 
νά προλά4<ομεν τάς ζαζουργία;. ΊΙ πόλις άπλώνετα; 
ζαί περίζωνε·, τα μνημεία του μεγάλου έλληνιζοΰ πολι
τισμού, τόσον αύΟαοώς, ό’ιστε νάπειλή νά τά πνίςη εί; 
τήν ασχήμιαν τη;. Δυστυχώ; είνε αργά πλίον ί'.ά 
γενναιοτίραν άμυναν τη; ώραιότητε;. < >ϋτε είνε ουνα- 
τ'ον τήν πόλιν αύτήν. ή οποία ύψώνεται μέ παρά πολλά; 
ασχήμια; ζαί ^αρδαρότητα; έπάνω εί; τήν ζλασιζήν 
■ρήν. νά τήν ζάμωμεν έντελώ: αξίαν νάντιμετωπίζη 
τά ερείπια τά όποια περιζυζ.λώνει. "Α;μήτήν ζάμυο- 
μεν τούλάχιστεν ίσον ΐίμπεροΰμεν. Ά; έλαττώσωμεν 
οσον είνε ίυνατόν τήν ασχήμιαν, εις όλα τά σημεία, 
πού τήν συναντώμ^ν. Ά; έςάρωμεν τήν σεμνότητα 
ζαί τήν εύπρίπειαν, ίσον φθάνε: ή επιρροή μα:. Ά; 
όώσωμεν. οσεν μ.άς επ-.τρίπουν αΐ ουνάμει; μα;, ενα 
ρυθμόν εύγενιζέν. μίσα εί; το αύτεσχίοιον χάο;. Καί 
πρ'ε πάντων ά; προ'Λάόωμ.εν τά; νέας 'ραρόαρότητας. μέ 
τά; οποία; απειλεί τήν πόλιν ή άγνοια, ή άζαλαισύη- 
σία ζαί ή αίσχροζίρόε'.α. Αύτά; έχομ.εν ζαΟήζεν νά 
τά; πρελάόωμεν έφ' ίσον είνε άζεμη ζαιρό;.

Μ ετεζαλεσαμεν έως τώρα όργανωτά; όλων τών 
ειόών ζαί όλων τών ποιοτήτων. Αί άνά-,-ζα·. οιά τα; 
όποια; τού; μεταζαλίσαμεν ήταν άπ'ο τάς πλίεν αίΟη- 
τά; ζαί τάς πλίεν στοιχειώόει; όι' ένα νίον ζράτες. 
ΊΙ μετάζλησι: ένό: αίσΟητιζεΰ όργανωτοΰ οιά τήν 
πόλιν τών Αθηνών, όειζνύει τήν συναίσΟησιν μια; 
εύγενεστίρα; άνά-,-ζης/Ωςτοιαύτη αποτελεί μίανπραειν 
πολιτισμού, πολύ εύείωνον. Καίει' αύτά άζριόώς Οελω 
νά έόάρι.ιτήν άπόφασιν τού ζ. Μερζούρη.Χά πήνεςάρω 
ώς πραςιν ήΟιζήν. χωρίς νά εξετάσω ζαμ.μ.ίαν λεπτο
μέρειαν. Νά τήν εξάρι» ώς ίργον χ.ν·ιόήσεω;. '< >ταν 
ή συνείίησι; έξυπνήση εί; ένα τόπον, z)jt τά ά/.λα 
έρχονται μόνα των.

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

■Ο Κ. Κ. ΙΙοπιΐΜίνοί.ύπονλος «.ερχόμενος τήν έρημον τή; Πετρ«ί«ς 'Λοιφίας τφ 1907

* Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ *

I

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ

(Tliomaa Moore)

Mum/O r» TOiarri'i·/ ι·λ).<ι, /ιοτά/ο χυν wifiZri 
Οί ι'ιηΐιΐοι τον οί ω’-ετρηφηι έπώϊ«>·α>· Λΐΐΐ'ε...
7 ο χρω/κί του Λε>· r/xro· ’ οι’ό ’ <!>·///'< >·« ««>><»<; τΖίρ 
Kill riiim τά οττη'ιγιιατά ηιι· ίχόρα ίτι/·ι·/ίϊι·>·

*

'Έτοι α.τωνι, .χηττοιι/ιο Λιι· Άί).χ·> >·ά iirlhu'/ii 
Kox/int-viai οί αιψτοχϊφοι οοι· καί οΐ· κοχμήσον 
Σκορπώ not* c’ <υ·<7οπί·Γ«/.<£ Ι'<ί ράι·//:
Ίην κ-χνι/ not πιέ," Λεχτρκε ατή>· rotriji/ το>·; <ΰρ«.

*

Κι" έχω rroi ίτχόΰηοα, ι'/ xfxlia οχαι· Λι'η//
Καί πέσοι·>· <ΐ.τ’ τοΰ ί'ριοτα τι'ιν κρίκο τά κτιιιΰάια, 
Γ/ί ·ΐ;·«.τη /ιοι· Stiu· hi.ari κτιά καί ό χρΟκτς μοι· οται· οβί-ομ 
Α’ά*/<ή»· κομτίηο /ι·ίι·ος μοι· οτοΐ· κύαμοι· τα ριμιάΛια.

I I
p ο y ®

(ΤΙιοιηα^ ΙΙοοΊ)

.1/Ζο« οτά οτά/να κρατώντας τά οτήΙΙος ν·ρ/.<ί, 
Μίοα η’ όλόχρί'αο ριος ι* αάνινά βοι·τργμι·ημ 
'Έμοιαςν κάκοια rol· "JJhoi· .τιατρ τροχμίτιμ 
Hot rorye κΐίψη χι/.ιά'ίνς χ<ϊ.«<Λω>· </’<!«<.

*
Δτ<< μάγοιάά τι/ς το κόκκινο τοΰ </ Ιίινι πιόροι· 
(ίορμαζτ, κι' όμοιο τά μίπο.το νβαφν χρώμα, 
Σαν τακαροόνα οτ * όχοό Λοΰ ΐ/ΐντριοννι τό χώμα, 
“/havr μίαα οτ οτιίχνα μνατά καί εώπιί.

*
7'ό μττχοπιί τρς χαϊάινανι- ηΐοΐ’οια μαλλιά 
Καί τά ματόκλαδα π/γταν με κιίκοια ντροκή, 
ΓΙοιίι ήταν ιοαά μανρα κανείς Λίν μποροΰοε νά afj, 
Μόν ’ τιον ματιών τι/ς κιος κρνβαν την άγια ι/ ιοτιιί.

*

ι "Ωμορφη κόρη, τής είπα, ύ Θεός Λεν τά ίλέλει 
Κεΐ ό.τον ο.τέρνιο εγιο, εοι· νά μαζβνης 
“Ελα με ,πίνα >·ό βοής τή χαρά .τοΰ γνρενεις, 
“Ελα νά βρής τη χαρά οτή μικρή μοι· η ιοληχϊ! ·

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ
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NW εΚΑΟΞϊΞ
ΤΗΣ ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΤ TOT ΦΩΤΙΟΥ

Ν τώ ε'ζτω άρ’.Ομώ -.z'j 58 τό
με; ζΐ·>ι σπευόαίων Abhand- 
lungen dor philos-histor, 
Klasso dor K. Silchs. Go- 
sell dor Wissensehaften, 
ϊ-λιχζί Αειψία όημεσιεύενται, 
ζατ' αύτάς ό Εόγάρόες Μαρ
τίνος, ζαΟηγητής τών'Ελλην’.ζών 
ζαί λατινιζών τεύ έν Αειψια 
I Ιανεπισπημι:;. έςέόωζεν τό

πρώτεν \i.izzz τής Μ ·; ρ ·. ε ό : 6 λ ευ τεύ Φωτίε; ύπό 
τήν έπι-,-ραφήν: Textgeschiehto (lor B.bliotho- 
ko dos patriarchen Photios von Konstan- 
linopol.

I los όεζαετίας i zzzz; εύτες ζαΟηγητής ζαταγινεται 
εϊς τάς μεγάλα; τής Εύρώπης Β'.βλιεΟηζας μέ τήν 
ύπεμενήν τών μεναχών, όπως μελετήση, παραξάλλη, 
ταζτεπειήση ζαί συγζρίνζ, τεύς ζώδ'.ζας ζαί τά χειρό
γραφα τής 51 υριεβί ίλευ. Καί είς τό ζήτημα τεύτ: 
ή Μαρζι ανή τής Βενετίας πρωτεύε:. Δ·.; ζαί ό 
ζαΟ. Μαρτίνος άφιερει τ’; πρώτεν μέρες εύτω:

Bibliothecis Ilaliao publicis 
sub atispiciis reguni 
ad suinmiiiii Herein oroetis
inaxitnoque
Bibliothecae Marcianao Venetae 

S.
Καί πρωτεύει ή 51αρζ·.ανή· τής Βενετίας, διότι 

;·.αφ;λάττε·. εϊζεσι ζαί τε'σσαρας ζώδιζας περιεχεντας 
ζ'ι.ζί τ'ε πελύτιμεντεύτ; τεύ Φωτίεν έργεν ζαί ϊ/.’/.ζζζ 
εϊζεσι ζαί έζτώ,περιεχεντας τμήματα ή έπ’.τεμάς. Έζ 
τών σωζεμένων ζωόίζων. :· άρχαιότ-ρει είναι :: ένε- 
τιζεί. ε: έχεντες τόν άριΟμόν Α)450. 51 451.
Έζ τών πελ',ιτίμων τεύτων ζωόίζων ε πρώτες θεω
ρείται τεύ δεζάτευ αιώνες ζαί έ δεύτερες τεύ όω- 
εεζάτευ.

Καί είναι μεγίστης άςίας διότι δέν είνε : μέν άντί- 
γραφεν τεύ όέ' άλλ' ές άλλης πηγής.

Έπειτα άπό τόσας έμίριΟείς μελετάς ζαί άπό 
ύπερανΟρώπενς ζόπενς ύπόσχετα·. ; Μαρτίνης νά πα- 
ρενσιάσκ εϊς τ'εν ζόσμεν μίαν γνησίαν έζόεσιν. ιός Οα 
τήν έπεύύμε·. ε Φώτιες.

"(>·/·. μένεν τεύς ζώδ’.ζας ζαί τα χειρόγραφα 
έςήτασεν ε χαλκέντερες έρεννητής. άλλά ζαί πάσας 
τάς έζόόσεις καί μεταφράσεις.

Ώς γνωστόν, τής Μερ'.εβίίλευ όέν έγένεντε πελλαί 
έκόόσεις. Τ'; πρώτεν έςεόόΟη τώ 11)111 έν Αύγεύστζ, 
ύπό τεύ Δαυίδ Hoeschel, τώ 1606 μέ λατινικήν 
μετάφεασιν ύπ’ε τεύ Λνδρέευ Schott. Τώ 161 I ζαί 
1653 έγένεντε νέα·. έζόεσε·.:. Τέλες τώ 1855 : άρι- 
στες φιλελόγεςζαί δεινός κριτικός Iniuiaunele Bek- 
ker, έκαμε νέαν έκόεσιν. < λύτες βεβαίως έδρασε μέ
χρι τέλευς ζωής ώς διάσημες κριτικός ζαί έζαμε λαμ- 
πράς έζδόσεις έλλήνων, ρωμαίων ζαί βυζαντινών 
συγγραφέων, ήττεν όμως ή έζδεσιςτής Μ υρ ·. ζ-' 
β ί β λ : υ όέν Οεωρεΐτα: άρίστη. Ιίερί τής άναεημε- 
σιεύσεως τεύ Migne δέν πρέπει νά έχωμεν μεγάλας 

απαιτήσεις, διότι ή άπεριόριστες αύτη συλλογή τών 
συγγραφέων, είναι μένεν απλή συλλεγή μή ζητούσα 
νέα ζαί σεεαρά πράγματα.

Νόστιμεν είναι ;τ·. τι πειηταί δέν ελειψαν νακάμευν 
λεγεπαίγνια μέ τ'; εν; μα τεύ έκόότευ Schott σζ έ τ : ς 
•μέ τεύ Φωτίευ φώς' λόγευ χάρ’.ν:

Σ κ ό τ τ : ς άπό σζετίβι: φερώνυμες έστίν ομίχλης.
Φ ώτι ες ώς λαμπρεύ ζληδόνα φωτός έχει.
Καί μέ λατινιζήν φωνήν :

Scott ιι s ad obscura dncit caligino nomen. 
Pho tins nt elari luniinis omen babel.

Nomen babes,Sente. a tonebris. a lnmine 
nomen.

Photins : illo librum, comic,is ipse notas.
Δέεν νά ειαφυλάττεμεν μνήμην εϋγνώμενα πρός 

τόν σεφόν Γερμανόν φιλελόγεν ζαί κριτικόν οστις μάς 
παρευσιάζει τέρα τήν πελύτιμεν τεύτευ Σ υ γ γ ρ α φ ή ν 
τεΰ μεγάλευ Ιίατριάρχευ τήν περιέχευσαν άληΟή θη
σαυρόν ειδήσεων φιλελεγιζών. ιστορικών, φυσιελε- 
γιζών, ιατρικών ζαί άλλων. ζαί δ'.ζαίως ή συ·,-,-ραφή 
αύτη λέγεται ζαί I! ·. ό λ ι: 0 ή ζ η Φ ω τ ί ; υ. διότι 
ώς παρατηρεί ζ Ί’αβρίζιες δέν είναι β ·. 6 λ ί ζ ν, 
άλλά επιφανής θησαυρός : Insignis I he- 
saurus non liber ζαί ζ Ι’ίβδων άπεφαίνεται ;τ·. 
είνε ζ ώ ν μνημεΐεν π ε λ ·ϋ μ α 0 ε ί α ς τ ε ζ αί 
κριτικής; aliving mcnuninet of erudition 
and criticism.

Τό πρώτεν μέρες άρχιζε·, διά τής έςετάσεως τών 
κωδίκων, χειρεγράφων καί έζεόσεων. -Αναμένεται 
τώρα μετ' άνυπεμενησίας καί τό δεύτερεν μέρες τεύ 
σπευδαιετάτευ τεύτευ τών έργων τεύ Ί'ωτίευ.

Σ· Δ£ ΒΙΑΖΗΣ

Μ ΤΕΧΝΗ
ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟΥ

\><>·ΐΐ iieotn ιήί τίχνηζ, κφάμιΙΛο; τΛ» /αγάλων ίκ- 
tehotwr ιοϋ κΐιι^οκνμβάλοι·, ή κνοία Σοφία ΤοίίΙιρ 
Λί·Ίπ καχΐι τάτ άρχά; Nor/ιβρίοι· ovmi'fJar, καί)' ί/ν Οά 
.Ίαοάοχπ αΙηΟινϊ/ι· άκόίαΐ'Οΐν χοί ύπχ·ι/ά/ο>·
xaiartov xtjz.

Οίονεΐ αοοχχνάκρονομα χή; aifavh'as ταντχ/ΐ Λί-ναχαι 
'·'* α.·!·)οχιχτί·χ>ιι ΰ διι/χοσιτχ·ομά·χι καχωτΐροι, OnoHelSri xiji 
Άιακί’κιμμμίτηί κΙτιΛοκχ-μβαΙχοχρίας, πχρίί,ηφις χχκρί xijs 
κίχιδοκνμβαί-ίοχικι'ϊ; άχαμοικ/ιάαχιοζ καχά χά ανηχι/μα 
χον καΟιιγιιχαν Depi'D.

Κλειδοκνμβαλιστικι'ι Άναμόρφωσις τοΰ
— JmmI/ ΚαΟηγητοϋ Deppe. ίξελεγχομένη aoQou- 

σ,“ίει t*‘av “λ"»? νέαν καί ιδιαιτέραν μέ-
-1*- -11? Οοδον τοϋ κλειδοκύμβαλού.
Ή αντικειμενική ενέργεια τοΰ συστήματος τού

του δέν είναι είμή ή τελεία θεωρία τής κεφαλής 
καί τών χειρών διά μέσου τών συνεχών ασκήσεων 
α'ίτινες έπιτρέπουτι τήν άπύκτησιν τής απλής κι- 
νήσεως καί τής συναρμολογίας τών δακτύώον.

Αιά μέσον τής τέχνης καί τής πρακτικής ταύτης 
κινήσεως, ή χειρ άποκτρ, μίαν έλαφρότητα ώς τό 
πτερόν καί δύναται νά ΰπακούή άνευ διαταγών τής 
κεφαλής αΐτινες μεταβιβάζονται διά μέσον τών 
μυών, τών ώμων καί τού βραχίονας μετά τα- 
χύτητος, δννάμεως καί λεπτότητος πολλής καί μα- 

κρϊς διάρκειας ήτις κατέχει τίι μυστικόν τών μεγά
λων Καλλιτεχνών.

Έξετάζων τήν χάριτα ώς πρώτην συμφωνίαν 
τοϋ ήχου τής άπλής καί κυκλοτερούς κινήσεως τών 
χειρών. ό Καθηγητής I)cppe διακρίνει τούς συν- 
ίίέτας. οΐτινες ιιπαιτοΰσιν νά έπιτύχωσιν τά καλ
λιτεχνικά αποτελέσματα διά μέσου κοπιωδών προσ
παθειών καί ιρωνής πάθους δυναμένων νά καϋορί- 
σωσιν αλλοιώσεις εις τάς χεΐρας καί τά δάκτυλα.

Ή μόρφωης καί συμπλήρωσης τών δακτύλων 
ατινα όφείλουσι νά νπακούωσιν στιγμιαίος εις πά
σας τάς άπαιτήσεις τής κεφαλής, είναι τό άντικεί- 
μενον τών συνιστωμένων εξασκήσεων παρά τοΰ Ka
il ηγητοΰ.

Ό περιορισμένος άριθμός έκθαμβεΐ τά ΰπερφυλ 
πνεύματα ατινα κανονίζουσι τήν αξίαν τής προόδου 
άναλόγως πρός τό μέγεθος τοΰ κόπου.

ΙΙαίζων τις καλήν μουσικήν καί μελετών κακώς 
είναι ό χαρακτηρισμός τών μικρις τήξεως κλειδο- 
κυμβαλιστών (piaiioteurs). "Ολα τ' αποτελέσματα 
τής Άριστοτεχνίας (Virtue;ite) : ταχύτης, θάρρος 
και έκτέλεσις είναι καλλιεργημένα εις τό τέλειον.

Ύπάρχουτιν κλειδοκυμβαλισταί. οϊτινες παίζουσι 
δΓ ενός τρόπου θορυβώδους τάς πλέον δύσκολους 
συνθέσεις τών Συναυλιών καί έν τούτοις είναι άνί- 
κανοι νά έκτελέσωσιν είς τήν εντέλειαν μίαν άπλήν 
κίνησιν συνδεδεμένων δακτύλων (legato'.

'Εκείνο τύ όποιον είναι ευχάριστου νά βλέπη τις, 
είναι τό παίξιμον του κλειδοκυμβαλιστοΰ ϋπερ ο
φείλει νά ήνε ώραΐον. Ή χάρις πρέπει νά ήνε 
άκουσία. καθαρώς φυσική. Λιά νά ήνε χαριτωμένος 
ό παίζων δέν πρέπει νά έχη στάσιν άμφ.ίβολον. ήτις 
συντελεί εις τήν χάριτα.

Τό πλέον ιιπλοϋν μουσικόν τεμάχιον πρέπει νά 
παίζεται ώς εν αριστούργημα· ό ήχος πρέπει νά 
ήνε διαπεραστικός, στιγμιαίως καί ενεργητικός, χω
ρίς ποτέ νά προσβάλη τά ώτα δι' ούδεμιϊς διάρ
κειας. ΊΙ όιραιότης τοϋ ήχου εινε ή καλλονή τής 
κινήσεως καί ή πρώτη άρετή. Τό παίξιμον οφεί
λει νά έχη ένα χαρακτήρα αισθητικόν έπί τοσοϋτον 
έντονον, ώστε τό άκροατήριον νά μή θορυβήται.

Ό Ά ο ι σ τ οτ έ χ ν η ς (I.e Viituose). Διά νά έκ- 
τελέση τις μίαν αισθητικήν έκτέλεσιν δέον προη
γουμένως νά έχη συγκρίνη τύ σχέδιον τής άπλής 
κυκλοτερούς κινήσεως. II τελεία κατάκτησις άλλου 
σχεδίου δίδει τήν κυριότητα όλων τών χρωματιστών 
τού ήχοι· καί επιτρέπει τήν άπόδοσιν ένός μουσι
κού τεμαχίου εις σχήμα όσον τύ δυνατόν συνε- 
σταλμένον καί θέτει είς διαταγήν τών σκέψεων ένα 
άμίμητον μηχανισμόν.

·»- ·-»·

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛ2Ν Μ0ΥΣ0ΥΡΓ2Ν
Μή άφίνετε νά διέρχεται ό χρόνος χωρίς νά 

κάμετε προόδους εις τήν τέχνην σας.
— 1) Μελέτη. 2) Μελέτη. 3) Μελέτη.

(Liszt)
'Εγείρομαι κατά τύ θέρος είς τάς 5 τύ πρωί, τύν 

δέ χειμώνα είς τάς G καί έξασκούμαι έπί τοΰ κλει- 
δοκυμβάλου τήν πρωίαν.

—"Οταν δέν γυμνάζομαι έπί τοϋ κλειδοκυμβά- 
λου μίαν ημέραν, τύ αισθάνομαι, όπόταν δέ δύο 
ήμέρας κατά σειράν, μού φαίνεται ότι τύ έννοεί τύ 
ακροατήριον.

(Rubinstein)
Καλόν είνε νά μή συγκρίνει τις τούς μεγάλους 

κλειδοκυμβαλιστάς διά τής αυτής μουσικής κρι
τικής.

ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΒΕΩΡΗΣΙΣ

:ών όύΟώσιν α: 
Κετεπ;: 
ελητιζή 
ή εευτέρα 
τα: μέν · 
των. τό ; 
ειάζρ’.σιν μεταξύ της ιζανότητες των, ήτις έν έζάστη 
άλλείως έζεηλεύται. Διότι ή Κετεπεύλη ώ; τραγιο- 
εός ύπερεχει, ϊπω; πάλιν είς τό είζεγενειαζόν όραμα 
ή Κυίέλη παίζει ΰιραιότερα. Είνε άτυχώς πενιχρόν 
είς ίόΐίφυι'ας τό σανίόωμα της έλλ. σζηνής. ώστε νά 
είμπερεύν άνετως νά ·μ;ιρασθ;ύν τήν έζτιμησιν τεύ 
ζεινεύ α'ι όύ: εν εύγενει άμίλλη συνα-,·ων·.ζόμενα·. 
πρι.ιτχ,Ίονίστρια'..

Τά έργα ατινα εςελ.εςαν όιά τάς τιμητιζάς των 
μελενότι φέρευν τήν σφρχ.-ϊόα όύ: μτ,'άλων ευ-,γ-ρα- 
φε'ων. όέν ήρεσαν.ΊΙσαν άτυχεύς έζ.λε-,-ής.' H Κυδέ/.η 
είς τήν «Άνάστασιν» τεύ Τελστόη επαιςε πελύ ζαλά, 
άλλ'ή έζ τεύ μυΟιστερήματες άπάνΟισις τεύ όράυ^τες 
ειχεν ιζανά μειενεζτήματα, ζαίτει παρ’ έμπειρε; τής 
σζηνής γνώστε; έγε'νετε,τεύ Μπατάιγ.

ΊΙ «ΊΙλέζτρα» τεύ Γερμανεύ Χόμφενσταλ είνε 
μία ωχρά ζαί ύπερά-,'αν νεωτεριστζή ζαί ρεαλιστική 
άπεμίμησις τεύ Σεφεζλείευ άριστ:·;ργήματ:ς. ’Αλλά 
όιατί ή ό. Κετεπύλη όέν ένεζελπιύΟη τέ άρχαϊεν 
όραμα, έν όμαλή όιερμηνεύσει. άλλά ζατέφεγεν εις 
τήν Γερμανίαν, ά-,-νεεύμεν. ΊΙ ςενεμ,ανία αύτή έμεί- 
ωσε τήν έντύπωσιν, ήν πρεσεόόζα τις άπό έργεν. έχεν 
ύπόΟεσιν μίαν Ίίλέζτραν. Είς τήν μείωσιν ταύτην 
συνετε'έ.εσε πελύ περισσότερεν ή άΟλιεστάτη μαλύ.ιαρή 
μετάφρασ-.ς τεύ ζ. Κ. Χατζεπεύλ;;. Τειαύται ασε
βείς απόπειρα: άπεόευρζώσεως τεύ Οεάτρε; πρε'πε: νά 
λείύενν. 'Εάν όεν έπρόζειτε περί τ:μητ:ζής παραστά- 
σεως τόσεν σνμπαΟεύς ζαί άςίας ήΟεπειεύ, εί'α ή ό. 
Κετεπεύλη. ή σζηνή Οά έπλημμυρεύσεν άπ: μαςι- 
λάρ:α. Καί τε’.αύτα μαθήματα όέν πρε'πε: νά λείψευν 
έφεςής. έάν ήΟελεν άπετελμηΟή τόσεν είζτρά πραξ'.ζε- 
πήματα ζατά τής ζαλα'.σΟησίας τεύ ζ.ε'.νεύ ζαί τής 
έΟνιζής γλώσσης. Μία ΊΙλέζτρα— τό ύπέρεχεν αύτό 
ζαί με·,·αλ:πρεπές όημ::ύ?γημα τής άρχαίας παραόό- 
σεως—νά εμ’.λή ιός Καρπενησιώτης εύζωνας, είνε ζω- 
μ’.ζ.όν, άλλά ζαί άπαίσ’.εν συγχρόνως.

*

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ζίνησις τ;·ύ λή- 
Ξαντ;ς μηνός ζεριωρί- 
Λη =·.: εύςργίτιζπς παρα- 
στάσ-ις. Νία έργα ;έν izz- 
Οησαν,πλήν ένός, τ;ύ «Λ;- 
•/αγ:ύ» τ:ύ ζ. Ν.Μαρσέ>- 
/,;j. Έζ τών τιμητιζών 
ζαραστάσεων, ;έ:ν να έςαρ-

ζερυφαίων πρωταγωνιστριών, τής 
ύλη ζαι της Κυόε~/,ης. Τραγιζή ή πρώτη, έπι- 
είς ϊύναμιν πάθ;υς ζαί έζφρασιν. ίραματιζή 
:, ύπέρ;·/:ς εί; αίτόημα ζα'ι συγζίνησ·.ν.Και αύ- 
Γ/,αό;ν άφερμήν νά έπίεείςιοσι τό τάλαντόν 
;έ ζεινόν νά ζάμζ, μίαν σύγζρισιν, ή μα/.λεν

'<>·/.. Μαρσελλες έσζε'φθη ε,τ: όέν έσζέφΟησαν 
εί ά/.λε: όραματ’.ζε: συ',-,'ραφεϊς. Χά γεάύη στρα
τιωτικόν όραμΛ. Τό έόαφες άνεζ;Λετά/ύ.ε;τεν, άλλ' ή 
ανατ,'ντόρισ'.ς τεύ έόάφενς, ζατά τεύς στρατ’.ωτιζεύς
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ζχ

■/.ΧΊΖΊ·.Ζ\>.Ζ\1Ζ. Ζ·.1Ζ χ-'ζζ'χ Z jT/.z'lMZZpX <)Ζ\>ΧΖΧ ΖΤ,ΖΖΧ 
■/.ζ'./.τ,ζ. Αλλ' ζ ζ. Μαρσέλλος εινε ερασιτέχνης δρα
ματικός συγγραφεύς zai δεν ζζζζτ.ζ·. νά ζριΟη r.z'/.j 
αϋστηρώς." Αλλως τε δέν είμπορεΐ τιςν'άρνηΟη ζζ·. δέν 
■ρ,ζ’/.ζζχ πολύ zai ότι δεν ζ·/ζ·. ψυχολογιζήν άντίληύιν.

ΊΙ ύπόΟεσις τοΰ «Αοχαγοϋ» έχε: ώς έςής. Κατά 
τόν πόλεμον. εις εν γωρίζη ζώ·ι συνόρων -χρζρ.ζ'ΐζ μέ 
ζ'ζ 7jtzx-;p.x είς 'i.z-f x'-zz, z'./.zzziz j\i.z->zz εις τήν οί- 
ζίαν τοΰ δημάρχου, ζζζ'.ζ ζ·./ζ μίαν Ζ.όρην, τήν Ι’ιαν- 
νίτσαν. zai έναν υιόν δεζανέα. μαχόμενον εις 
τά σύνορα. Ό λοχαγός συνήψε σχέσεις μέ τήν 
Γιαννίτσαν ύπερμε'τρως στενάς zai έγινεν ήδη γνωστόν 
εις ζ'ζ χωρίον zai τούς γίνεις ζζ παραστράτημα τής 
δημαρχοπούλας. Σζηνή 'β·.χ·.χ ζ·.χζρχ,ι.χζ·".ζζχ·. μεταξύ 
πατρός zai λοχαγού, τόν όποιον ζ τ.ζώζζ: προπηλα
κίζει, ενώ τήν ζ.όρην του ρίπτει εις τήν καταπα
κτήν. Φέρουν τραυματισμένον έζ τής μάχης ξ—i φο
ρείου ζζι αδελφόν τής Γιαννιτσάς. ζζζ·.ζ αναζητεί 
τήν αδελφήν του. άν zai ολίγον άργά—κατόπιν δηλ. 
διπλής άφηγήσεως τού ηρωισμού του ώς zai τής ζ·.- 
ζογενεια/.ής του καταγωγής—zai δέν αργεί νά έννοή- 
σζ, τό πάθημα τής αδελφής του.11 άντιΌεσις—zai έχε: 
άρζετάς ευτυχείς άντιΟέσεις ζζ δράμα —αδελφής προ- 
δωσάσης τήν τιμήν τοΰ οϊζου zai αδελφού δοξασμένου 
και έντιμου ε:νε συγκινητική.'Αλλ' ό λοχαγός έπαν ορ
θοί ζ'ζ σφάλμα. Νυμφεύεται τήν Γιαννίτσαν, καθ’ 
ήν ώραν όμως εκπνέει έκ των τρουμάτων ζ ήρως δε- 
κανεύς.

Το εργον. πολύ διδακτικόν zai προωρισμένον δια 
τον πολύν κόσμον. έχε: συγκινητ.κάς σζηνάς. άόλε- 
ψία: δέ τινές ζατα τήν έκτέλεσιν έφυγάδευσαν την ψυ
χικήν των θεατών διάΟεσιν. ΊΙ γλώσσα πολύ ζάλή, 
καίτοι πολύ 'ίσως ποιητική κατά τάς συναντήσεις τών 
εραστών.

'Ο «Αοχαγός» τρις έπανελήφΟη zai τρις ζατά 
τήν πρώτην παράστασιν έκλήΟη ζ συμπαθής συγγρα
φές έπί σζηνής.

★

Kai ήδη ai '\<rr,tx'.-/χιζζί ζ/.ζίΙ·ι zzjz rjlzr.z'.zjz. 
z'jz σ^ζ/.ίνζριοζχι διά ιχ διασταυρωθούν είς τούς 
θιάσους zzjz xvxr/w.xz-.tzy.i'izjz. '\·'.·;ζιζιζζ ai 
ζζ-ιχιτή-ΐ'.ζ. ζχ συμδόλαια zai ήτοιμάσΟησαν ai 
άποσζευαι ζ·.'χ zxz τ.ζρ'.ζζζίχζ τής /z'.li.zp-.v'rlz περιό
δου, iix zxz ζ~χργ·.χζ /.χ·. zzt \>-zzzj'kz·) Ελλη
νισμόν. ’Έφυγα', si πλεϊστοι, χγ.ηζ'δζζζ είς τούς Α
θηναίους, τούς ζινηματογράφους. το τ.ΖΊ.ζρ ί.χ·. ζζ ~ζ- 
ζί/.ζρώζν <ιΓχζχ:ζ:». έως ζζζζ έλθουν οι ζίιζ·. θίασο: 
ν’ ών ζ/.~·.\ζζχ·. ιχ τονωΟή ζ'ζ λτ,ρ.ζζ’./.'ζι ^ζχζρζι.

’() θίασος Νίκα-Φύρστ ■ Αεπενιώτου δίδει παρα
στάσεις εις Κωνσταντινούπολή.

—Ό τής Κοτοπούλη παριστάνει εις ΙΙάτρας.Μετά 
20 παραστάσεις απέρχεται εις Κρήτην.

—ΊΙ Κυδέλη άπήλΟεν εις Βόλον όπως δώση 20 
παραστάσεις. Κατόπιν Οά παίςη εις Αθήνας ζατά τ'σν 
μήνα Δεκέμβριον zai έπειτα εις Σμύρνην.

—Ό θίασος I Ιλέσσα. μ.έ πρωταγωνίστριαν τήν ζ. 
Δαμάσκου. παίζε·, εις Τριπολιν. Κατόπιν Οά διευΟυνΟή 
εις Ρουμανίαν.

— Το Έλλ. Μελόδραμα δίδε·, παραστάσεις εις 
Κων -ολιν. Κατόπιν Οά άπε'λΟη εις Ρουμανίαν

—ΊΙ Έλλ. όπερέττα μέ πρωταγωνίστριας τάς ζ.

Φωόώ Καύτοωιιίνοι:
Ή έπιτνχουοα sli ζ<>>· «λι ΐΐααγωγϊ) Λΐ'ίγνη'ΐιιι ^·

' roC ΏΜ„. ran· //αο,οίο»·

ζ. Κανδύλη. Δενδρινού zai Ράλλη άφοΰ έπαίςεν εις 
Μιτυλή-ζην. άπήλΟεν εις Σμύρνην. Μετά 25 παραστά
σεις Οά έπισζεφΟη τας ζυριωτε'ρας Ίυ/.λ. επαρχίας.

—’Αρχίζε: τήν ΙΟΝ οεμδρ. εις ζ'ζ « Άττιζδνι» ή νέα 
όπερέττα ύπο τον ζ. I Ιαπαίωάννου, ής μετέχουσι ή 
δ. Ί’ρυφυλλάζη zai οι ζ. ζ. Καμδύσης, Κοφινιωτης. 
Φιλιππίδης zai ά/.λοι. Θά δώσζ, 20 παραστάσεις μεΟ’ 
ό Οά μεσαόη εις Πάτρας, Σμύρνην zai Βουζουρέστιον. 
Ί”ο δραματολόγιον άποτελεϊται άπο νεωτάτας Βιεν- 
ναιας όπερέττας.

—'() θίασος Βερώνη άπήλΟεν εις Κάίρον. Θά πε- 
ριοδεύσζ, τάς ζυριωτε'ρας πό/^ις τής Αίγύπτου.

— < >ύζ όλίγαι εύεργετι/.αϊ παραστάσεις έδόΟησαν 
ύπό τινων εν διαΟεσιμότητι Ελλήνων ηθοποιών. Έζ 
τούτων δέον νά τύχωσι ιδιαιτέρας μνείας ή τής ζ. 
Κωνσταντινοπούλου zai ή τού ζ. Ί’σούζα,οστις έπαιξε 
τον «ΌΟέλλον».

·* ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ
Ή Aeortoiv'is Φωφώ Καοτρωμή'ου, απόφοιτος τοϋ 

Ωδείου Ά&ηνών και μαθήτρια τής κ. Φωκίϊ, νπο- 
οτάαα ιή>· είοιτήριον δοκιμαοίαν είς τδ Ώδεΐον τών ΙΙα- 
ριοΐοιν επέτυχε Οριαμβεντικώς.ΑίΛιαθέομιοι εφέτος ϋέοεις 
ήσαν 8 μόνον διά τους ΓτΜους καί δύο δια τούς ξένους 
οί δε διαγωνιξόμενοι ιινήρχοντο είς 850 έκ διαφόρων 
‘Ωδείων τής Ευρώπης. Τήν μίαν Οέοιν έκ τών δύο διά 
τους ξένους κατέλαβεν ή δεσποενϊς Εαατρωμένου, τό γε
γονός δί εινε σημαντικόν διότι, μετά τήν κ. Φωκά, είνε ή 
δευτέρα Έλληνις ήτις γίνεται τακτική μαθήτρια τοΰ Πα
ρισινού 'Ωδείου, είς τό όποιον καί ιός άκροάτριαι είνε 
δυσκολώτατον να είοέλθονν.

*

Τό τελευταΐον τεύχος τής «Assiitte au Beurre», 
άφιερωμένον είς τόν ΊταΙοτουρκικόν πόλεμον καί τήν έν 
γένει κατάσταοιν έν τή ‘Ανατολή, είνε σχεδιασμένοι· ολό
κληρον από τόν Γαλανήν. Ό "Ελλην σχεδιαστής με τήν 
συνήθη του τέχνην σκιτσάρει τύπους ‘Ιταλών, Κρητών, 
Τούρκων, δίοναδικΐ/ σάτυρα, ή «Κινητοποίησις .είς τήν 
Κωνοταντινούπολιν*. Σ’ ένα παλ//όστενο τής Σταμπσύλ 
περιφέρονται απειράριθμα κοπάδια σκύλων.

*

7’// φροντίδι τών Γάίλ.ων καθολικών καί Ιδίως 
τού έ.τιοκόπου τού Ι/ώ, τής έκκληοιαοτικής διοική- 
οεο>ς τήν όποιαν έλάμπρυνεν ό μέγας Ιίοοοονέτος, — 
<5 Γάλλος Χρυσόστομος — έοτήθη έκεΐ μνημεϊον διά τόν 
Βοοοοί’έτον, ίργον τον γλύπτου Έρνέοτου Δυβοά. Ό 
Βοοοουέτος παρίοταται είς τό μνημείου φέρων τήν λει
τουργικήν στολήν τού επισκόπου.

Κατά τά αποκαλυπτήρια ιξεφώνηααν θαυμάσιους πα
νηγυρικούς οί ’Ακαδημαϊκοί Μεξιερ καί Λεμαίτρ.

♦
Ό έν Νεαπύλχι άντιπρ'ίοωπσς τών εταιρειών τών έκ- 

μεταλλενομένων τά μεγαλείτερα θέατρα τής Εύαώπης 
Κονσίλιο Ρίοπολι, δημοσιογράφος, άνέλαβε νά γνωρίσμ 
είς τόν ξένον κόσμον τήν νεοιτέραν Έλλ. δραματουργίαν. 
Λίετεφράσθησαν ήδη είς τήν ‘Ιταλικήν ό α Άγαπητικός 
τής Βοσκσπού’λ.ας», ή «Έσμεο καί ή "Φωτεινή Σάντρηο. 
Θά άναβιβασθονν τά έργα αυτά προσεχώς επί τής ‘Ιτα
λικής σκηνής ά.-τιί θιάσους πρώτης τάξεως καί μέ βε
στιάριου πλούσιου.

*

Έωρτάοθη ή έκατουταετηρίς από τής γευυήσεως τοΰ 
μεγάλου μουσουργού Λίστ.

Επίσης ταυτοχρόνου έωρτάοθη ή έκατουταετηρίς 
τής γεινήοεως τοΰ συνθέτου τοϋ, · Άμλέτου·, ηής 
• Μινιόν· κλπ. ‘Αμβροσίου θωμά.

*

£ϊί τάς Ρέννας τής Γαλλίας έγένοντο τ’ αποκαλυπτή
ρια γλυπτικού συμπλέγματος ουμβολίξοντος τήν προσάρ- 
τησιν τής Βρεττάνης είς τήν Γαλλίαν. Τό έργον αυτό 
ουνέλαβε καί ίξετέλεσε ό γλύπτης Ζάν Μπουσέ, ό όποιος 
όμιος κατεκρίθη άπό τινας ονμπατριώτας του καί ύπερπα- 
τριώτας Βρεττανοί·ς,διότι είς τό σύμπλεγμα ή γυνή, ή ονμ- 
βολίζουοα τήν Βρεττάνην σκύβει έλαφρι'ι προς τήν Γαλλίαν.

— "Γιατί αυτό;λέγουν οί Βρεττανοί.ΊΙ επαρχία έδόθη 
είς τήν Γαλλίαν χωρίς νά νικηθή, άλλ ’ επειδή τό ήθελεν, 
ώς ίση πρός Γσην. Άρα ή Βρετταυία δεν πρέπει νά σκύβ//, 
οΰτ’ έλαφρά, ενώπιον τής Γαλλίας·. Ό κ. Μπουσ'ε δέν 
έδωκε καμμίαν άπάντηοιν είς δλ’ αυτί.

»

Μαρΐκα Κοτοπούλη
ώς Ήλέκτρα, ίκετεύοιοα τήν Χρυούθεμιν νά τήν 

βοηθήσω είς τήν έκδίκηοιν.

Κατά τόν ένεργηθέντα έν τή Καλλιτεχνική σχολή δια
γωνισμόν διά τήν Άβερώφειον υποτροφίαν, έπέτυχεν έκ 
τών τριών υποψηφίων ό γλύπτης κ. Τόμπρος, οοτις και 
Οά μεταβή είς Ευρώπην πρτς έκπαίδευοιν έπί τετραε
τίαν, μέ μηνιαίου επίδομα 800 δραχμών. Πρώτος έπι- 
λαχών, μέ έλαχι'οτην διαφοράν, ήλθεν ό κ. Στεργίου. Ή 
επιτροπή τών καθηγητών τοΰ Πολυτεχνείου συνέοτησε 
ΰπως αποστολή ώς υπότροφος καί ό πρώτος έπιλαχών. 
Κατά τόν διαγωνισμόν υπέρ τοϋ κ Τόμπρου έψήφισαν 
οί κ. κ. Ίακ οβίδης, Γτρανιώτης καί Μποκατοιάμπη; 
καί υπέρ τοΰ δευτέρου οί κ. κ. Καλούδης καί Βικιϊτος.

*
7’ώ· προσεχή μήνα ό έν Κ)πό·νι < 'Ελληνικός φιλο

λογικός σύλλογος· έοριάξει τήν πεντηκονταετηρίδα τής 
ίδρύοεώς του. Ή έοριΐ/ Οά διεξαχθή μετά πολλής έπι- 
οημότητος. Τό Έθν. Πανεπιστήμιο? θ'αντιπροσωπεύο/γ 
ό καθηγητής κ. Πολίτης.
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Κατόπιν τών Επανειλημμένων ενεργειών τοΰ Γεν. ‘Ε
πιτρόπου τής Ελλάδος παρά τή Εκθέσει τής Ρώμης κ. 
A. Τ. Μπασιά οπω; ουμπεριληφθή και τά 'Ελληνικόν 
τμήμα τής Έκθέσεως εις τους αγοραστά; τών καλλιτε
χνικών εκθεμάτων παρά τών Επισήμων και τών ‘Ιταλι
κό»’ αρχών, αγγέλλεται ότι έκτος τής Βασιλομήτορος ήτις 
ήγόρασε τό έργον τοΰ κ.Β. Μποκατσιάμπη « Ή εκκλησία 
τοΰ αγίου Νικολάου· καί δ Βασιλεύς τής Ιταλίας ήγό
ρασε εν έργον, τοΰ κ. Ε. Κοντιάδη τόν · Ίλισσάν». Πρός 
τούτοι; >/ ‘Ελλάς έοχε τό δικαίωμα, »·ά διορία// αντιπρό
σωπον παρά τή επιτροπεία προς εκλογήν τών 'Ελλα
νοδικών.

*

Ό κ. Διον. Ταβουλάρης, ό παλαίμαχος πρωταγωνι
στής τοΰ Έλλ. θεάτρου, ουνεπλήροιοε πεντηκονταετή 
ρίδα από τής θεατρικής του Εμφανίσεως. 'Εορτή θά 
δοθή εις τό Δημοτικόν θέατρου, κατ’ αυτήν δέ θά ερ
μήνευα// ό έορτάζων σκηνάς Σαιξπηρείο»· δραμάτων.

*
Εις τό Chatelet τών Παρισίων δίδεται προσεχώς μία 

εύθυμος Έπιθεώρησι; *Τό κυνήγι τών δολλαρίιον*. Ή 
σκηνοθεσία, ό διάκοσμος θά αποτελόσουν κάτι τ< τό κο
λοσσιαίου καί μαγευτικόν, θά έμφανιοθοΰν επί τής σκη
νής τέσσαρα μπαλλέτα, πεντακόσια πρόσωπα καί χίλιαι 
διακόσιοι αμφιέσεις.

*

Μετ’ ολίγος ημέρας δημοσιεύεται εν Ίταλίφ πρωτο
φανής αριστοτεχνική έκδοοις τών ποιημάτων τοΰ Δάντου, 
επί τή άναμνήσει τής εφέτος έορτασθείοης πεντηκοντα- 
ετηρίδος τής Ιταλικής ενώοεως. Τοΰ έργου θά τυπω- 
θώσι πρώτον μόνον εξ αντίτυπα επί περγαμηνής, ών έ
καστον θά τιμαται 3,000 φρ. "Εν Εξ αυτών θά άγορά- 
σ/ι ό Βασιλεύ; Βίκτοιρ ‘Εμμανουήλ, έν ό Κεδίβη; τής 
Αίγυπτου, έν ό Άρχικαγγελάριος τής Γερμανίας, έν ό 
‘Αμερικανός Μόργκαν, και τά δύο άλλα, εκατομμυριούχοι. 
"Επονται 300 άντίτυπα εις χάρτην έξοχον. Τό κείμενον 
είνε εις δύο οτήλ.ας επί Εκάττης σελίδος, πλαισιου/ιένης 
καλλιτεχνικώς κατά τόν αρχαϊκόν τρόπον διά κόσμημά 
των. 'Εκατόν και μία ξυλογραφίαι τελειότατοι θά λη- 
φθώσιν άπό τήν αρχαίου έκδοσιν τοΰ Δάντου τοΰ έτους 
1491.Ό όγκιόδης τό/ιος θά έκδοθή εις μέγα σχήμα.

Πρόλογος τοΰ ποιητοΰ Δ’ Άννούντοιο περί τών 
έργων τοΰ Δάντου θά συμπληροΐ τήν μεγαλοπρεπή ιαύ- 
την έκδοσιν, ήτις θά άποτελέσ// μνημεϊον Εκδοτικόν.

♦
Ή Πολιτεία Illinois τής ‘Αμερικής ήγειρε κολοσ

σιαίου μνημεϊον εις τήν θνήσκουσαν αύτόχθονα φυλήν 
τοΰ Νέου Κόσμου—τούς ‘Ινδούς. Τό άγαλμα ενός Ιν
δού—τοΰ τελευταίου—είνε έργον τοΰ διάσημου ‘Αμερι
κανού γλύπτου Lorado Taft, έστήθη δε παρά τάς ΰχθας 
τοΰ ποταμοΰ Rock. “Εχει ύφος 48 ποδών, ήτοι οκτα
πλάσιον τοΰ ανθρώπου. Κρίνεται ώς έξοχον έργον τής 
γλυπτικής. Τό αρειμάνιοι· ύφος τής φυλής άπετυ- 
πώθη εις τό πρόσωπον τοΰ ‘Ινδού θαυμασίως. Μέ τά 
χείλη ουνεσφιγμένα καί τό βλέμμα μελαγχολικόι· καί 
πρός τό κενόν διευθυνόμενον, ατενίζει τήν έρημίαν.

*
Νέον μελόδραμα τού Ριχάρδου Στράους τού συνθέ

του τής «Σαλώμης·, τής ·Ήλέκτρας- καί τοΰ •Ιππό
του τών Ρόδων αναγγέλλεται. 'Ονομάζεται Ή ο ’Αρι
άδνη εις τήν Νάξον·. Ό συνθέτης άναδεικννεται πάν
τοτε νεωτεριοτής καί πλήρης αναδημιουργίας. Τό κείμε
νον έγράφη από τόν"Οφφμανς,μέ βάαιν τόν •Bourgeois 
Gentilhomme· τοΰ Μολιέρου. Ή μουσική τοΰ νέου 
έργου, ελαφρά, κομψή καί μαγευτική, ύπενθυμίζει, κατά 
τάς εντυπώσεις κύκλου ακροατών, μελωδίας προηγούμε
νο»· έργων, εξελιγμένος, άΙΙά πολύ διαφορετικά; άπό τάς 

τών άλλων συνθέσεών του. "Ηδη ό Στράους φαίνεται 
άπλούστερος. Ίι

Αί επί τή 75ετηρίδι τοΰ *Εθν. Πανεπιστημίου έορταί, 
αϊτινες θά συμπέσουν μέ τό συνέδριου τών‘Ανατολιστών 
θά αρχίσουν τήν 25 Μαρτίου 1912, ήμέραν τοΰ Πάσχα. 
Συγχρόνως θά κηρυχθή ή έναρξις τών Πανελληνίων αγώ
νων, οϊτινες θά εινε προκριματικοί τών διεθνών τής Στοκ
χόλμης.Εί; τό πρόγραμμα τών εορτών θά περιλαμβάνεται 
άρχαιολογική εκδρομή εις ‘Ελευσίνα καί παράστασις αρ
χαίου Έλλ. δράματος εις τό Στάδιον. Σκέηις γίνεται νά 
μετακληθή ό θίασος τοΰ Συλβαίν. ’.4λ/.ά νομίζομεν ότι 
εις μίαν Εορτήν, οϊα ή τοΰ Πανεπιστημίου, ή παράστασις 
πρέπει άπαραιτήτως νά γείνι/ δι’ ’Ελλήνων ηθοποιών, 
Επιστρατευμένων τών αρίστων, οϊτινες προθύιιως, χάριν 
τοΰ έθνικοξ γοήτρου, θά δεχθώσι νά ενωθώσι καί διερ- 
μηνεύοωσιν είς'Ελληνίδα φωνήν τά μεγάλα ρήματα τής 
αρχαίας τραγωδίας.

‘Επίσης θα έκτελεοθώοι εθνικοί χοροί καί θά ψαλούν 
δημοτικά άσματα χάριν τών ξένων άντιπροσώπο»·, οϊτι
νες υπολογίζονται εις ίπτακοοίους.

*

‘Ενδιαφέρουσα δοκιμή θά γίν// κατά τά αποκαλυπτήρια 
αγάλματος εις τό Χάϋδ Πάρκ Κόρνερ τού Λονδίνου, 
πρώτην φοράν εφαρμοζομένη. Έπροτάθη όπως άι τι τού 
ουνειθιομένου υφάσματος, οπερ καλύπτει τά αγάλματα, νά 
καλυφθή τό τεράστιον άγαλμα τή; θεα; τής Ειρήνης μετά 
τών 4 ϊππων μέ έν εύφλεκτοι' ύφασμα, τό όποιον έχει 
οιαποτισθή τοιουτοτρόπο>; από χημικά νχρά, ώστε να όν- 
ναται νά καή δι* ηλεκτρικού ρεύματος κατά τήν στιγμήν 
τών άποκαλυπτηρίοιν. Πρός τούτο εγένοντο πυροτε
χνικοί δοκιμαί.

*

‘Επ’ εύκαιρό/ τής 75ετηρίδος τοΰ Έθν. Πανεπιστη
μίου διοργανονται υπό τοΰ Καλλιτεχνικού Συνδέσμου διά 
τόν Μάρτιον τοΰ 1912 Πανελλήνιος Καλλιτεχνική Έκ- 
θεσις. θά μετάσχωσιν ο! απανταχού Έλληνες καλλιτέχναι.

*

Διωγμός τής Τέχνης. Τή αιτήσει τοΰ Έθν. Πανεπι
στημίου παρεχωρήθηοαν αύτιρ αί αίθουσαι τοΰ Ζαππείου, 
αί χρησιμεύουσαι ό>ς καλλιτεχνικά Εργαστήρια,ΐνα τοποθε
τηθούν αί σύλλογοί τοΰ Παλαιοντολογικού, Όρυκτολο- 
γικοΰ καί Φυσιογραφικοΰ μουσείου. Οΰτω οί πτωχοί 
"Ελληνες καλλιτέχναι άοτόργως εκδιώκονται ’Εάν λη· 
φθή ϋπ' δψει δτι υπάρχει Εν Άθήναις παντελή; έλλει- 
ψις κτιρίων, καταλλήλων <ί>; dtehei'S, ή ληφθεΐσα άπό- 
φασις τής καταλήψεοτς τών εργαστηρόον αποτελεί πλήγμα 
κατά τής Έλλ. Τέχνης. Εντός τοΰ Ζαππείου έχουν 
στεγασθή οί καλλιτέχναι Μαθιόπουλος, Κοντόπουλος, 
Ίωαννίδης, Παρλιάρος, θωμόπουλος, Χατζής. Καί αί 
καλλ. Εκθέσεις, αϊτινες Εν τώ Ζαππείιρ διενεργοΰντο, 
εφεξής δέν θά είνε δυνατόν νά γίνοινται.

*

Περατιόσαντες Εν Εΰρο'ι.π// τά; σπουδάς των έπανήλ- 
θον οί ζωγράφοι κ. κ. Νικόλαος Λύτρας έκ Μονάχου, 
Περβολαράκης Εκ Παρισίων καί ό γλύπτη; κ. Γρ. Ζεν- 
γώλης Εκ Παρισίων.

*

Ό γλύπτης Injalbert έπεράτωσε τόμνημείου τοΰ Μι
ραμπό) δπερ τή) παρήγγειλεν τό Γαλλ. Κράτος διά τό Πάν- 
θεόν. Ό Μιραμπό) παρίσταται έν r<p Κοινοβουλίι·). Δύο 
σύμβολα, εϊς λέων καί εις αετός, υπάρχουν εις τήν βά- 
σιν. Εις τά άκρα τοΰ στυλοβάτου είκονίζονται ή Βασι
λεία, ή Έπανάστασις, ή 'Ιστορία καί ή θλίψις.

'Ελληνικόν Kovi'vtttro
Οί ζ. ζ. Χωοαφάς, Καζάζης, Γαϊδεμβέργερ, Καλομοίρης καί Οίκονομίδης.

Ευτυχής σκέψις ήγαγε πέντε έκ τών κρατίστων μου
σικών μας εις τόν καταρτισμόν τοΰ πρώτου εν Έελάδι 
συστηματικού Κουϊντέττου. Οί καλλιτέχναι ουτοι είνε 
οί κ. κ. ΛΙ. Καλομοίρης (κλειδοκύμβαλου/, Γ. Χοιραφάς 
(α' βιολιού), Μ. Καζάζης Ιβ' βιολίον), Φ. Οίκονομίδης 
(βιόλα), καί Ρ.Γαϊδεμβέργερ (βιολοντοέλλον). Τό Κουϊν- 
τέττο θά δώση τέσσαρα; συναυλίας κατά τόν χειμώνα. 
Ή πρώτη περιέλαβε εν Κουϊντέττον τοΰ Goldmark καί 
έτερον τοΰ Dvorak. Ή δεύτερα συναυλία θά άποτε- 
λεοθή από έργα τοΰ Sinding καί τοΰ BramllS, διά 
πρώτην φοράν έκτελαοθησόμτνα εις 'Αθήνας.

Ή έκτέλεσι; Ενός κουϊντέττου είνε δυσκολωτάτη, καί 
απαιτείται μεγάλη δεξιότη; ΐνα προσαρμοσθοΰν εις αρ
μονικήν ενότητα τά πέντε όργανα. Καί ΰπερεπήδηοαν ευ
τυχώς οί εκτελεστά! πάσαν δυσκολίαν κατόπιν πολυμή- 
νου μελέτης. Τό κουϊντέττο τοΰ Goldmark εις si μεί- 
ζον, γοητευτικόν. ‘Ιδίως τό adagio, τό ώραιώτερον καί 
λυρικώτερον μέρος ολοκλήρου τοΰ προγράμματος, έπαίχθη 
πολύ καλά. Ό Goldmark, Ούγγρος, εινε από τούς ο
λίγους επιζώντα; /ιεγάλου; οινθέτας τούς συνεχίζοντας 
μέ νεωτέραν μορφήν τήν παλαιόν κλασικήν παράδοσιν, 
ίσως δέ μετά τόν Brahms ό μεγαλείτερος. Τό Εκτελε- 
οθέν κουϊντέττο είνε ιίπό τά; ωραιότερα; συνθέσεις, εξ 
όσων έγραψεν ό Goldmark διά μουσικήν δωμα
τίου. Τό πρώτον μέρος /ιέ. τήν Μοζάρτειον απλήν αρ
χήν του ένδυναμοΰται εί; τεχνικωτάτην Επεξεργασίαν χω
ρίς νά ύπερβή τά όρια τή; κλασικής τέχνης. Εις τό 
Finale Εντϋπωοιν Ιδιαιτέραν εμποιεί ή τεχνικωτάτη 
φυγή (fu-ga).

Ποια άντίθεσι; τοΰ Golimark πρός τόν Dvorak. 
Ό Dvorak θεωρείται ώς ό αρχηγός τής Τσεχικής Ε
θνικής μουσική; οχ ίλής, Εμπνευσθείς εκ τών λαϊκών 
τραγούδια»· τής Βοημικής παραδόοεως. Εις τό έκτελε- 

ωθέν κουϊντέττο επέτυχε νά δώσ//, εις Γερμανικήν μορ
φήν, σύνθεσιν καθαρώ; Βοημικήν. Είνε μουσική πάθους 
καί αγάπης, ή>· ψάλλουν ραψφδοί διά νά χορεύσουν αί 

παρθένοι τοΰ χωρίου. Εί; τό δεύτερον μέρος παίζουν 
τήν Dumka, τό παράπονου τή; ολαυϊκής ψυχής καί 
έπειτα τήν Furient—τόν γοργόνΒοημικόν χορόν μέ τούς 
ποικιλοτρόπους ρυθμούς, μέ τά; άπροσδοκήτον; μετα
πτώσεις—.Τό finale είνε εις θριαμβευτικό; ϋμνος τής 
πατρίδας τοΰ συνθέτου.

Οί Εκτελεστά! έδειξαν όλην των τήν φιλοτιμίαν καί 
τήν Ικανότητα όπο>ς άποδοισουν όσον τό δυνατόν πληρέ
στερου τά; μεγάλα; Εμπνεύσεις. "Επαιξαν μέ πολλήν 
ζωήν, αίσθημα καί αρμονίαν.

Κατά τήν συναυλίαν έψάλησαν καί δύο άσματα τοΰ 
Coldmark κα! τοΰ Deorak, Εκ τών καλυτέρο»· τών 
είρημένων συνθετών, ΐνα δειχθή κα! από άλλης άπόψεως 
τό έργον των. Τά άσματα αύτά έψαλ.λαν αί διακεκριμένοι 
μονωδοι κ. Ειρήνη Σκέπερ καί δί; Σμ. Γεννάδη. ’Αμφό- 
τεραι ετραγούδησαν πολό εύμορφα. Τά άσματα αυτά διά 
πρώτην φοράν έψάλησαν εν Άθήναις και^ήρεσαν πολύ.

Οί ίδρυταί τοΰ Κουϊντέττου αξίζουν,θερμά συγχαρη
τήρια και διά τήν ιδέαν τής συγκροτήσεως τοιούτων συν
αυλιών κα! δια τήν επιτυχή εκτέλεσιν. Ή πρώτη εμφά- 
νισίς των ή το θριαμβευτική.

*
Κατηρτίσθη Επιτροπή πρός άνέγερσιν μνημείου εις 

τόν Γάλλον ποιητήν Στέφανον Μαλαρμέ.
—Εί; τό Παρισινόν μουσείου τοΰ Λουξεμβούργου άνηρ- 

τήθη ή προσωπογραφία τοΰ Γαμβέττα, πίναξ τοΰ ζω
γράφου Alf. Legros, κληροδοτηθείς εί; τό Γαλλικόν κρά
τος παρά τοΰ σιρ Καρόλου Δίλκε.

— Ό Ροντέν ήρχισε μίαν προτομήν τοΰ Γεωργίου Κλε- 
μανσώ, τοΰ τέως πρωθυπουργού έν Γαλλία.

— Έν Λιέγ// ήνοιξεν καλλιτεχνική έκθεσι; ύπ<ι τοΰ 
Καλλιτ. Συλλόγου L’Oenle, ής μετέχουν καί Γάλλοι 
καλλιτέχναι.

*
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

‘Εξ αφορμής τής κλοπής τής ΤζοκΜας είς,Γερμανός 
μηχανικός άνακοινοί άπλοΰν καί οικονομικόν σύστημα, δι' 
ον παρεμποδίζεται ή κλοπή τών ζωγραφικών πινάκων, 
καί τον όποιου ή εφαρμογή εινε απαραίτητος διά τά μου
σεία. Ό πίναξ συνδέεται δι" επαφής πρός ηλεκτρικήν 
διοχέτευση·, είς τρόπον ώστε καθ * ήν στιγμήν άποσπάται 
ό πίναξ έκ τοΰ τοίχον νά έπιτυγχάνεται μία κωδωνοκρου
σία. Τό μηχάνημα στοιχίζει 2 μάρκα δι' έκαστον πίνακα.

*

Ό έν Παριοΐοις "Ελλην ζιογράφος κ. Έμμ. Βρέντζος 
έξέθεσεν 93 έργα, έκ τών όποιων πέντε εινε βραβευμένα. 
Ή έκθεοις τοΰ κ. Βρέντζον, αγνώστου μέχρι τοΰδε, 
προϋκάλεσε εύμενεστάτας κρίσεις. Ή Σάλπιγξ· τών 
Παρισίων τάσσει αυτόν παρά τόν Γύζην.

*
Είς τήν έν Παριοΐοις 'Ελληνικήν Πρεσβείαν έδωρή- 

θηοαν τρεις εικόνες μεγάλης αξίας παρά τοΰ δμογενοΰ- 
κ. Ρίζου, όστις εινε απόγονος τοϋ αυγγραφέως Ρίζου 
τοϋ Νερουλού.

*

Τό Γαλλικόν Πανεπιστήμιου τών Καλών Τεχνών προ- 
εκήρυξε διά τήν Ιην Νοεμβρίου τρ. έτους πρωτότυπον 
διαγωνισμόν διεθνή.

Μέγα βραβείου θ' άπανεμηθή είς εκείνον, ό όποιος 
θά κόμη τήν τελειοτέραν εικόνα παρομοιάζουοαν τήν 
Τζοκύνταν.

*

Τό βραβείου Νόμπελ διά τήν φιλολογίαν θά δοθή εφέ
τος είς τόν παγκοσμίου φήμης Βέλγον ποιητήν καί δρα- 
ματογράφον Μαίτερλιγκ. Ό συγγραφεύς τοΰ «Κυανού 
Πτηνού» καί γλυκύς ποιητής από πολλοΰ είχεν αποκτή
σει δικαιώματα έπί τής τιμητικής αμοιβής, τήν όποιαν 
κατ ’ έτος απονέμει ή Νορβηγική 'Ακαδημία.

Οί ‘Αθηναίοι έγνώριοαν έκ τοΰ σύνεγγυς τόν Μαίτερ- 
λιγκ .καί είδαν τήν «Μόνα Βάνα». ‘Οφείλουν δε είς τόν 
ποιητήν τών ’Μελισσών, ωραίου υμον πρός τήν πόλιν 
τοΰ φωτός καί τών χρωμάτων.

Ό κορυφαίος τών Γάλλων χαρακτών, ό Λεοπόλδος 
Flamencj άπέθανεν είς τήν πόλιν Courgent τής Γαλ
λίας. Έγεννήθη έν Βρυξέλλαις έκ Γάλλων γονέων τφ 
1831. Μαθητής τοΰ Calal'natta έν τή χαρακτική οχολή 
τών Βρυξελλών, μετέβη είς Παρισίους έν ήλικίρ 22 ετών. 
Είργάσθη είς τήν εικονογράφηση’ πολλών βιβλίων, άνα- 
δειχθείς ό άριοτος τών χαρακτών. Συνεργάτης τής « Ga
zette des Beaux-Aits» έδημοσίευσεν έν αυτή έβδομή- 
κοντα άναπαραγωγάς πινάκων τοΰ Ρέμπραντ, τοΰ Hals, 
τού Μουρΐλλου, τοΰ Prud hon, τοΰ Ingres.’Αλλά καί 
άλλα πολυάριθμα έργα χαρακτικά έξετέλεσε αριστουργη
μάτων τής Τέχνης, διά τά όποια έπανειλημμένως έβρα- 
βεύθη είς τάς ’Εκθέσεις.

*

Άπέθανεν έν Άθήναις ό φιλότεχνος καί διακεκριμένος 
συγγραφείς Κωνσταντίνος Χρηστομάνος. Υιός τοΰ αει
μνήστου καθηγητοΰ τής Χημείας, νεώτατος μετέβη είς 
Αυστρίαν, έπιδοθείς είς μελέτας, ένεκα τών όποιων διε- 
δόθη άτι έσκέπτετο νά γίνη καθολικός τό θρήσκευμα. 
Διετέλεοε συνοδός καί διδάσκαλος τής άλησμονήτου αύτο- 
κρατείρας τής Αυστρίας ‘Ελισάβετ, περί έγραψε θαυμά
σιος ‘Αναμνήσεις, οΐτινες τιρ προεπόρισαν φήμην εν- 
ρντάτην μεταφρασθεΐσαι καί είς ξένας γλώσσας.

Ό Χρηστομάνος ΰπήρξεν ιδρυτής τής «Νέας Σκη
νής ·, παραμένει αλησμόνητος ή ωραία ομιλία του είς τήν 
κόγχην τοΰ Διονυσιακού Οεάτρον. Δημιουργήματα τοϋ 
Χρηστομάνου, εινε ή Κυβέλη, ό Λεπενιώτης, ό Παπα- 
γεωργίου, ό Χρυσόμαλλης, ό Μυράτ καί οί άλλοι οί ίιποτε 
λέσαντες τον πρώτον θίασον τόΰ θεάτρου τής Όμονοίας' 
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Ό Χρηστομάνος έγραψε εν δράμα, τά ■< Τρία Φιλιά* καί 
έσχε θορυβώδη αποτυχίαν μία κωμωδία τον, ό «Κον
τορεβιθούλης >, τήν όποιαν έγραψε διά τόν μακαρίτην 
Σαγιώρ. “Εγραψε πρός τουτοις εν μυθιστόρημα, τήν 
«Κερένιαν κούκλαν», είς τό όποιον άναδεικνΰεται τϋ ρεα
λιστικόν τάλαντον του. ‘Αλλά τό ώραιότερον εργον του 
εινε τά αρχαϊκής μεγαλοπρεπείας καί βαθείας έμπνεύ- 
οεως 'Ορφικά τραγούδια τον.

Ό Χρηστομάνος ήτο πνεματωδέστατος. Αί συνομιλίαι 
του, ευφυείς καί ειρωνικοί, άφιναν πάντοτε βαθεϊαν έν- 
τύπωση·, παροιμιώδεις δέ θά μείνουν αί μικροέριδες 
μετά συναδέλφων του καί οί νπ' αυτού εκτοξευόμενοι 
χαρακτηρισμοί.

*

Ο Γεράρδος Χάουπτμαν έσχε μίαν πρωτότυπον ‘ιδέαν: 
να παραοτήο,η δραματικόν έργον ατελές.

.4ί δοκιμαΐ ήρχισαν είς τό · Γερμανικόν θέατρον· τής 
Κολωνίας, τό έργον δέ θά φέρη τόν τίτλον «Τό άσμα 
τοΰ ποιμένας·. ‘Εννοείται δτι ή άπόφασις αί’τη τοΰ γνω
στότατου δραματικού σνγγραφέως θά προκαλέση σφο
δρόν πολεμικήν εναντίον του.

Τό Γερμανικόν θέατρον έχει, πράγματι, μερικά ατελή 
έργα, όπως εινε ό «Αημήτριος» τον Σίλλερ καί ή « Έσ- 
θήρ· τοΰ Γκριλαπάτζερ. Τά έργα αυτά δμως έμειναν 
ατελή διότι οννέ.πεο- νάποθιίνονν οί συγγραφείς των πριν 
προφθάσουν νά τά τελειώσουν, ένι,Ί ό Χάουμπτμαν ζή 
καί δί'ναται κάλλιστα νάποπερατώση τό έργον του. Συμ
βαίνει δμως νά εινε καί καλλιτέχνης καί ίπειδή ή καλλι
τεχνική ψυχή αλλάζει διαρκώς, φαίνεται δτι ό σημερινός 
Χάουπτμαν ■ δέν αναγνωρίζει τόν Χάουπτμαν τών προη
γουμένων έποχών καί διά τούτο προτιμά νι/φίση ατελές 
το τρχον τον, παρά νά έξακολουθήοΐ) ιιναπτύοσων ιδέας 
τάς όποιας δέν παραδέχεται πλέον. Καί έν τοιαότ/ι περι- 
πτώοει ουδεΐς δικαιούται νά ιόν κατηγορήση.

♦

Ό Χοΰάερμαν θά έπιδαύξη πάλιν τάς δάφνας τής 
απηνής μ’ένα νέον δράμα τό όποιον θά φέρη τόν τίτλον 
ό ■'· 'Επαίτης τών Συρακουσών· καί θά παρασταθή 
προσεχώς είς τό Βασιλικόν θέατρον τοϋ Βερολίνου.

Τό δράμα εινε έμμετρον, τραγικόν καί πεντάπρακτου. 
‘Ανάγεται είς τήν πρό Χριστού εποχήν καί αναπτύσσει· 
φανταστικόν έπειοόδιον τοΰ μεταξύ Σικελίας καί Καρχη- 
δόνος πολέμου.

Αί δοκιμαΐ ήρχισαν καί διευθύνονται αύτοπροοώποτς 
απο τον συγγραφέα, δστις ένεπιοτεύθΐ) τόν ρόλον τού 
πρωταγωνιστοή είς τόν ηθοποιόν Κλέβιγκ.

Ό « ’Επαίτης τών Συρακουσών· ανήκει είς τό είδος 
τών «Τέκνων τής ακτής·, τοΰ δράματος, χάρις είς τό 
όποιον είσήχθη ό Σονδερμαν, κατά τό παρελθόν έτος, 
είς τό «Αύτοκρατορικόν θέατρον» τοΰ Βερολίνου.

★

Τό μεγα/πίτερον άγαλμα τοΰ κόσμου πρόκειται νάάπο- 
κτήση τό πάρκου Λίνκολν είς τόν "Αγιον Φραγκίσκον, 
διότι θά ύπερβαίνη κατά τό μέγεθος τήν γνωστήν θεάν 
τής Ελευθερίας τοϋ λιμένος τής Νέας Ύόρκης. Τό 
οχέδιον τον τεραστίου τούτου αγάλματος ουζητεΐται ζο>η- 
ρώς είς τούς καλλιτεχνικούς κύκλους. Προεκηρύχθη 
ήδη πρώτον βραβείου 12,000 δολλαρίων καί άλλα βρα
βεία 8,000 δολλαρίοιν διά τά καλλίτερα σχέδια. Πλεϊ- 
στοι διακεκριαένοι καλλιτεχνία τοϋ κόσμου θά λάβουν 
μέρος είς τό»· διαγωνισμόν τούτον. Ό καλλιτέχνης Μάθιου 
φρονεί, ότι τό άγαλμα τούτο πρέπει νά εινε μεγαλείτε- 
ρον τής ‘Ελευθερίας, διότι το τελευταίου νψούται άπ’εύ- 
θείας έκ τής θαλάοοης, ένώ τό μνημείου είς τό πάρκον 
Λίνκολν θά οτηθ/ι είς ϋψος πλέον τών 100 ποδών υπέρ 
τόν κόλπον τοΰ Άγιου Φραγκίσκου.

ΝΕΑ! ΕΚΔΟΣΕΙΣ
'Υ-'ο τοΰ έν Μίλάνω έκοοτικοΰ οίκου Hoepli έςε- 

δόΟη Νεοελληνο - Ιταλικόν καί Ίταλο- νεοελ
ληνικόν Λεξικόν έκ σελ. 1560. Πρώτην φοράν 
δημοσιεύεται έν ’Ιταλίατοιοϋτονλεξικόν, διά του όποιου 
συνδυάζεται ή γνώσις γραμματικών καί κοινών τύπων. 
Κυρίως ή χρησιμότης τοϋ Λεξικού άβορα τούς ’Ιτα
λούς, οϊτινες είς τά άλλα λεξικά δέν εϋρίσκουσι πΛει- 
στας έν κοινή γρήσει λέξεις δημοτικας, κατά το πΛεΐ- 
στον, άλλά καί τούς 'Έλληνας ευκολύνει διά ιήν ακρί
βειαν καί τήν περιεκτικότητα μεΟ’ ή; συνετά/9η τό 
Λεξικόν. Συντάκτης, ό καθηγητής καί διδάκτωρ τής 
τε νομικής καί φιλολογίας κ. ‘Ελισσαΐος Μπριγκέντη. 
Τού Λεξικού τούτου, οπερ άφορα τήν τε γραφομένην 
καί λαλουμένην γλώσσαν, προηγείται σύντομος γραμ
ματική εισαγωγή μετά πινάκων έν οίς σημειούται ή 
σ/έσις τής νεωτέρας "Ελλ. γλώσσης πρός τήν αργαιαν. 
ΙΙρός τούτοις περιλαμβάνει τό Λεξικόν καταλόγους κυ
ρίων ονομάτων, ανωμάλων ρημάτων, σημειωσιν τής 
προφορά; κλπ. Χάριτ-ς οφείλονται είς τόν διακεκριμ- 
μενον Ελληνιστήν κ. Μπριγκέντη, οστις δέν έοεισόη 
μό/Οων,οπως καταρτίση λεξικόν πολυτιμώτατον διά τε 
τούς συμπολίτας του καί διά τούς "Ελληνας.

★

ΈξεδόΟη εί; τεύχος ϋπερμέγεΟες ή «Ίδζλάλ» τό 
γνωστόν δράμα τού κ. Μιλτ. ‘Ιωσήφ, διά τό όποιον ευ
ρύτατος καί κολακευτικός λόγος έγένετο κατά τήν πα- 
ράστασιν αυτού, καί περί τού όποιου εγραψεν ήδη ή 
«Πινακοθήκη». ’Λναγινωσκόμενον αφίνει την αυτήν 
καλήν εντύπωσίν, οιαν καί διδασκόμενου από σκηνής.

Έξεδόθη καί εφέτος,έβοόμην φοράν, ή Έπιάτηιιο- 
ν»ν.ΐ» Επίτηδες τού ΈΟν-ΙΙανεπεύτημίου (Πρυ
τανεία Ε. Ζολώτα), έκ σελ. 320.

Περιέχει επιστημονικός μονογραφίας καθηγητών καί 
υφηγητών, ήτοι τών κ.κ, Γ. Χατζιδάκι (περί Ελληνι
κών παροιμιών, περί μορίων τής νέας ελληνικής, περί 
γραμματικών τύπων έν τή γραφόμενη γλώσση, γενι- 
κωτέρου δ’ ένδιαφέροντος εινε ή πρός τόν έν Σόφια 
καθηγητήν Kazarow μακρά καί έμβριθεστάτη άπάντη- 
σις περί τού Ελληνισμού τών άρ/αίων Μακεδόνων) 
Σ. Βάση, Κ. Κάλλη, Α. Σκιά, (περί τού διγάμμα) 
Ρ. Νικολαίδου, Γ. Γαρδίκα (συμβολή είς τήν κριτι
κήν), Σ. Ζερβού, Γ. Ρεμούνδου καί Θ. Κακριδή.

Άτυχώς ελλείπει έοέτος έκ τής Έπετηρίδος ή βι
βλιογραφία τών έκδοθέντων κατά τό λήξαν έτος 'Ελλ. 
βιβλίων.

Λίαν προσεχώς άρχεται καί ή έκτύπωσις της, έπί τή 
έβδομηκονταετηρίοι, πανηγυρικής έπετηρίδος τού Πα
νεπιστημίου, ήτις θέλει έκδοθή τήν 25 Μαρτίου 1912, 
περιλαμβάνουσα πραγματείας τών καθηγητών. Μετ’ οΰ 
πολύ δέ Ο’άρχίση ή έκτύπωσις έτέρας επί τή ευκαιρία 
διεθνούς έπετηρίδος τών Πανεπιστημίων, δι’ ήν ήγ- 
γέλθη ή ά-οστολή πλήθους συμβολών διαφόρων διασή- 
μο.ν καθηγητών ξένων Πανεπιστημίων.

♦

Ό καθηγητής τού Κανονικού διααίου έν τίρ Έθν. 
Πανεπιστήμιο» κ. Κ. Ράλλης έξέδωκε τόν περί Άάυ- 
λέας κατά τό Δίκαιον τής ορθοδόξου 'Ανατολικής 'Εκ
κλησίας λόγον, τόν έκφωνηθέντα κατά τήν εορτήν τών 
Τριών Ιεραρχών. Περιλαμβάνει ή μελέτη τήν ιστο
ρίαν τού δικαίου τής άουλιας, τούς τόπους αυτής, τί- 
νες οί άπολαύοντες ασυλίας, τά δικαιώματα καί τάς 
υποχρεώσεις τών προσφύγων καί τάς πο'.νάς κατά τών 
■παραβατών τής ’Ασυλίας.

*

Σύλλογος >ι «Τέχνη». ΈξεδόΟη το Καταστατι
κόν τού μουσικού καί φιλολογικού συλλόγου ή · Τέ
χνη», Ου σκοπός εινε ή συγκέντρωσες τών είς τήν μου
σικήν καί φιλολογίαν ασχολουμένων. Ό σκοπός οΰτος 
θά έπιτευχθή διά καταρτισμού ορχήστρας εξ έρασιτε- 
χνών, χορωδίας, δραματικής σχολής, θεατρικών παρα
στάσεων, διαγωνισμών κ.λ.π.

*
Γ. Ν. Χατζηδάκι, Νεοελληνικά! ιιεΰ.έται. Άνα- 

τυπωθεϊσαι έκ τής «Αθήνας» έξίδόθησαν είς τεύχος 
τέσσαρες μελέται τού διαπρεπούς καθηγητοΰ τού Πανε
πιστημίου κ.Γ.Χατζηδάκι.'Ήτοι ά) έτυμολογικαί παρα
τηρήσεις, β') περί τών παθών ατινα πάσχουσι τά φω
νήεντα μεταξύ συμφώνων ευρισκόμενα, γ”) επίκρισις τού 
κ· Μπούτουρα καί δ') απάντησις πρός τόν κ. Γρ. Βερ- 
ναρδάκιν περί τής λέξεως καλύτερος.

*

‘Αθ. Μπούτουρα. Λιαόιιφιιόει·: είς τήν υπό τού κ. 
Γ. Χατζηδάκι κρίσιν περί τού νόμου τής εςασθενω- 
σεως. IJpooiyiov τριακονταετούς ιστορίας κατά Θου- 
κυδίδου έν Άθήναις.

*
ΟΙ ίκδικηταΐ τού Μελά. Πατριωτικόν μυθιστό

ρημα, υπό Ευαγγέλου Σαμίου, έκδιδόμενον κατά φυλ
λάδια ΰπό τοΰ συλλόγου ή «’Αναγέννησις» Ό συγ- 
νραοεύς κολοκεύεται νά πιστεύη ότι οιανοίγει νέαν οδόν 
είς τήν φιλολογίαν μας. Τό μόνον βέβαιον εινε οτι ό 
συγγραφεύς, οστις είνε νέος τήν ηλικίαν, εγραψε μυθι
στόρημα άντί πολιτικής μελέτης, παρορμητικής πρός 
έθνικήν μεγαλουργίαν.

★
De Panurge ά Sancho-Pan^a. ’Ανάμικτα ευ

ρωπαϊκής οιλολογία, ΰπό Emile Gebhart, μέλους 
τής Γαλλικής 'Ακαδημίας. Έκδόται, Bioud et Cie 
place St. Salpice, Paris.

Άναμοηρίστως θαυμάζει τις τό γόνιμον τάλαντον 
τού συγγραφέως τούτου, τού όποιου εκδίδονται αλλε
πάλληλοι τόμοι, ένθα διεσκορπ'.σμένον τό πνεύμα 
ποικίλων εμπνεύσεων Περί τών έργων τού συγγρα- 
οέως τούτου ή «Πινακοθήκη» και άλλοτε άνέφερεν, ώς 
επί παραδείγματι διά τάς «’Αναμνήσεις ένός παλαιού 
’Αθηναίου», τήν «Παλαιόν ’Εκκλησίαν» κτλ. 'Αλλά 
έν τώ νεοφανεϊ αυτού συγγράμματι δέν άναπαριστφ 
πλέον τού; μεγάλους ηθοποιούς τής ανθρώπινης κω
μωδίας ώς άλλοτε, άλλά κρίνει .τά αύθεντικώτερα τών 
τεκμηρίων, τούς συγγραφείς εκείνους τούς μάλλον ώ·α- 
παραστατικούς (repr6sentatifs) οϊτινες καθ’ όλους τούς 
αιώνας καί τόπους συνεκέντρωσαν είς εαυτούς αύτήν 
ταύ ην τήν ψυχήν καί τήν συνείδησιν τοΰ συγχρόνου 
Κόσμου, οστις τυγχάνει τό αποκύημα αύτού τούτου 
τού πολιτισμού. ’Εναλλάξ εμφανίζονται ό γέρων Vil
lon καί ό Chancer, ό "Ερασμος καί ό Ραβελαϊ,ό Κερ- 
βάντες καί ό Καμόενς, ό Σαικσπήρος καί ό Tirso de 
Molina καί άλλοι ακόμη.

*

Les «Maries Louises» μυθιστορία υπό Edward 
Montier, έκδόται Blond Cie, 7 piace St. Sulpice 
Paris.

Τό νέον τούτο σ ίγγραμμα τό τόσω προκαλέσαν έν- 
τύπωσινκαθ’ ολον τόν πεπολιτισμένον κόσμον άφορα τήν 
Ναπολεόντειου εποχήν, διότι επακριβώς περιγράφει 
τούς καθ’ ομάδας στρατολογηθέντας κατά τήν 17ετή 
μόλις ηλικίαν. Είναι ίστορικώ; γνωστόν όποιας τραγι.- 
κάς άντιδράσεις καί άντιστάσεις άντιμετώπισεν ή 
στρατιωτική εκείνη άλησμόνητος πειθαρχία τής στρα
τολογίας τού 1813. Άλλά πάντα ταύτα μέχρι τοΰδε 
δέν έμελετήθησαν σοβαρώς καί συνεκτ'.κώς καί ήσαν 
μόνον γνωστά ανεπισήμως εκ διαδόσεων καί ουχί επι 
τή βάσει επισήμων έγγράοων τών διαφόρων αρχείων



ώ; τούτο τόσω εύστόχω; κατήρτισεν ό μελετητής 
συγγραφεΰ; κ. Edward Montier, έν μυθιστορία ήτις 
μετέχει τό πλεΐστον ιστορικών εξηκριβωμένων γεγονό
των. ' ΐ'πό μοςοήν μ:α; λαϊκή; αοηγήσεω; εντός ενός 
χαριτωμένου πλουσίου καί ταπεινού ό συγγραφεΰς άνα- 
διοεί τά συναισθήματα τών μικρών ανθρώπων έναντι 
τών τραγικών μεγάλων εκτυύ ισσομμέ-.ων γεγονότων 
έν τινι μικρά πόλε: τής Νορμα.δίατ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΕΞΗ
Διηγιιιιατα Ροεδον. Διηγήματα πράγματι ηθο

γραφικά, χωρίς περιττάς περ’.γραφά;, αλλά μέ λιτά; 
γραμμάς παρέχοντα αληθινήν καί ζωντανήν εικό α 
ηθών καί τύπων είνε τά «Συριανά διηγήματα» τού 
Ροΐδου. Έξεικονιστικά Ελληνικής ζωής καί ψυχολο
γικά έν ταυτώ, έμ'υχοΰνται άπό τήν -χαρακτηριστικήν 
εκείνην εύουίαν καί τό λεπτόν σκώμμα καί τήν εϋΟυ- 
μογραοϊκήν ιδιοφυίαν καί τήν χαριτωμένην άνεκδοτι- 
κότητα,ήτοι τά προσό.τα. τά όποια άνέδειξαν τόν Ροί- 
δην εις τήν εποχήν του τόν πρώτον "Ελληνα συγγρα
φέα, άνεγνωρισμένον καί τότε καί τώρα καλλιτέχνην 
εξαιρετικής άξια;.

Είςδεύτεοον τόμον, μετά τά «Συριανά διηγήματα», 
έξεδΌησαν τά «Διηγήματα». Ό τόμος ουτο; περι
λαμβάνει όλα τά πολύτροπα καί πολύμορφα καί ποι
κίλα διηγήματα όσα ό έξοχος Έλλην λογογράφος είχε 
κατασπείρει εις εφημερίδα; καί περιοδικά, ώστε νά είνε 
σήμερον άγνωστα καίάνεύρετα. Συλλεγεντα επιμιλεια 
τών κ. κ. ΙΙετροκοκκίνου καί Άνδρεάδου, άπετέλεσαν 
ευχάριστο ν καί τερπνόν κατ’εξοχήν σ ίνολον, χαρακτη
ριστικόν δέ τής συγγραφικής δυνάμεως, τής πολυμα- 
Οείας, τής σατίρα; καί τής λεπτής ειρωνεία; τού Ρόι
δου. Ιΐό.ε πλέκω» ό ίδιο; τόν μύθον, πότε άρυόμενο; 
γεγονότα έκ τής καθημερινής ζωής, άλλοτε περιγρά
φω» τόπους καί ήθη, άλλοτε δέ παρεισάγων γνώσεις 
καί ο λοσοφών, παρέχει διά τών διηγημάτων τούτων 
ό έκλεκτός "Ελλην συγγραοεϋς εις τόν αναγνώστην 
οχ: μόνον αισθητικήν άπόλαυσιν, αλλά καί αμητόν 
πλούσιον σκέψεως καί γνώσεων πολλών καί ποικίλων.

Τών δύο τόμων, οΐτινε; έξεδόΟησαν εις τήν «Λο
γοτεχνικήν Βιβλιοθήκην Φέξη», προηγείται λεπτομε
ρέστατη βιογραφία τού συγγραφέα»; γραφεϊσα ϋπό τού 
καϋηγητού τού Πανεπιστημίου κ Α.Άνδρεάδου μετά 
πολυτίμων σημειώσεω περί τής οικογένεια; 1’οίδου, 
ώ; καί περί τής ολη; δράσεως τού επιφανούς λογο
γράφου.

Έγνζϊΐρίδιον ’Επίκτητοι;. Φιλοσοφικόν βιβλίον 
τής αρχαιότητος βαθύ άπό ηθικής άπόψεω; καί πλη- 
σιέστερον πρός τήν σύγχρονο» φιλοσοφίαν είνε τό « Εγ
χειρίδιου' τού Έπικτήτου. Ήρεμο; μελαγχολία συν
δυασμένη μέ γαληνιαίαν επισκόπησε» τών ανθρωπίνων 
χρωματίζει ποιητικώτατα τήν εμβριθή σκέψιν τού Στωϊ- 
κού φιλοσόφου.

Ό γνωστό; λογογράφο; κ. Καμπάνη; μέ ύφος λιτόν 
καί άρτιον άπέδωκε τελείως εί; τήν γλώσσάν μας τό 
αριστούργημα τούτο. Ή μετάφρασις έδημοσιεύϋη εις 
τήν «Βιβλιοθήκην Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων 
Φέξη».

Οί Ιΐέιιόαι. Ή μεγάλη εποποιία, ή έξυψώσασα τήν 
'Ελληνικήν φυλήν καί άναδείξασα τήν άφϋαστον πνευ
ματικήν αύτή: αίγλη»—οί Περσικοί πόλεμο: — εύρον 
αντάξιον υμνητήν, τόν Αισχύλον.

Εί; τήν τραγωδίαν «Πέρσαι» παρέχεται μεγαλοπρε
πής είκών τής γιγαντιαία; συρράξεως τών Άσιατών 
καί τών 'Ελλήνων, εξαίρετα: ό Ελληνικός θρίαμβος 
καί χαράσσετα: ζωντανή περιγραφή τής καταστροφής 
τών Περσών. 'Ενώ δέ ούτως έκ τής πραγματικής ζωής 
αρύετχι τήν ϋπόίεσ:» ή τραγωδία, άνωθεν τών πραγ
μάτων καί άνωθεν τών ανθρωπίνων ενεργειών τιθέ
μενη ϋπό τοΰ μεγαλοφάνταστου τραγικού ή Μοίρα, 
παρέχει δ'λην τήν γοητείαν τοΰ μυστηείου καί ολον 
τής τέχνης τό Οάμβος καί δλην τήν γενικότητα ϋπερ- 

τέρα; αντιλήΦεως. ΊΙ ορασις καί τό μέτρον εις τήν 
τραγωδίαν τα.την παρακολθυΟοΰσ:νήχ.ητικώς τό νόημα, 
ιδίως εις τά χορικά, τά οποία εκλήΟησαν ϋπό επιφανούς 
κριτικού «μουσική άνευ μουσικών τόνων έκορασις».

Ή,ν μετάφρασιν εμμέτρως καί αποδίδω» εις τόν νεώ- 
τερον στίχον τάς αρχαίας προσωδίας έβιλοπόνησε ακριβ ή 
ό κ. 1. Ζερβός, έξέδωκε δέ ό 'Εκδοτικός Οίκος Γ. 
Φέξη εις τήν «Βιβλιοθήκην τών Αρχαίων 'Ελλήνων 
Συγγραφέων».

ΠΕΡΙΟΔΙΚΛ
'Εκκλησιαστικός Φόρος.Έν ’Αλεξάνδρειά. Μη- 

νίαΐον Οεολογικον περιοδικόν. Διευθυντής Γο. Παπα- 
μιχαήλ. Έξεδόϋη τό τεύχος τού Σεπτεμβρίου. Περιε
χόμενα: Γρηγορίου Παπαμιχαήλ, Ό Τολστόη.— Τό 
πρόβλημα τής ζωής. — Άρχιμ. Γερμανού Βλάχου, Τά 
θεσπίσματα ΙΙίου τοΰ X κατά το έτος 1910. — Άρ- 
χιμ. Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτου, Ανέκδοτος Πατριαρχική. 
’Εγκύκλιος τού ΈΟνομάρ. Γρηγορίου τοΰ Ε'.— Με
λετίου Μητροπολίτου Κ'.τίου, Ίερεΰς καί Διδάσκαλος.

Έλληνικέι ’Επιθεώρησες. Τεύχος Σεπτεμβρίου. 
Περιεχόμενα: Αναμνήσεις μιας ημέρας, Εύγενίας Ζω
γράφου,— Μαριάνα Κ αμπούρογλου.—Τά γράμματα ϋπό- 
Δικ. — 'Ελεημοσύνη, ϋπό Π. Λασκάρεως.— Ή νέα μας 
Φιλολογία καί Ζωή, ϋπό Άννης Σταματελάτου. — 
Ίδζλάλ (δραμα), Μιλτ. ’Ιωσήφ.—Λασγραφικά Ι.Στα- 
ματούλη. — Ποίησες Ν. Μαρσέλλου. — ΊΙ σάτυρα τοΰ 
μηνό", ϋπό Άμαράντου. — Θεατρική έπιθεώρησι;, Κ.
— Όραίαι τέχναι. Λογοτεχνία. — Ό Θάνατος τής "Αρ
πα;.— Άπό τήν ζωήν τοΰ μηνό; ϋπό Ε. Ζ.

Χαραυγή. Έν Μιτυλήνη. Περιεχόμενα άρ. “24. 
Μία επιστολή τού’ Δ. Βερναρδάκη. —Ιρανικά διηγή
ματα, Giuseppe Barone —Τραγούδια παράταιρα, Νί
κου Σαντοριναίου. — Maurice Maeterlinck.—Διδά
σκαλοι τοΰ Γένους: Κωνστ. Στρατούλης, ΰπό Σπ. 
δέ Βιάζη. — ΈσώΟη τό χωριό, διήγημα Στ. Σταμα- 
τίου.—Σύγχρονος ’Αμερικανική φιλολογία, Δ. Ε. Β.
— Ό Φαρφουλας, διήγημα ΔημοΟ. Βουτυρά.—Όναός 
τής Δήμητρος επί χριστιανικής εποχής κ.λ.π.

ΙΙόντος. Μηνιαίο» δημοσίευμα, φιλολογικόν, επι
στημονικόν καί παιδαγωγικόν, έκδιδόμενον ϋπό τοΰ έν 
Μερζιφούν τοΰ Πόντου 'Ελληνικού συλλόγου «Πόν
το ». "ΕτοςΓ'. Τεύχος Λ'. Ό άπό τινων έτών ιδρυθεί; 
ϋπό Ελλήνων Φοιτητών έν Πόντω Σύλλογος σκοπών τήν 
Ελληνοπρεπή διαπαιδαγώγησή τής έν τώ Άμερικα 
νικώ έκεϊ Γυμνασίω φοιτώση ομοεθνούς νεολαίας, εκ
δίδει περιοδικόν άξιο» λόγου.

’Εκκλησιαστικός Ιϊήρυξ. Θρησκευτικό» περιοδι
κόν, εκοιδόμενον δίς τοΰ μηνό; έν Λάρνακι, προνοία. 
Μελετίου Μεταξάκί, μητροπολίτου Κιτίου.

ΙΙνγιιιί. 'Εβδομαδιαία σατυρική έπιθεώρησι; έκοι- 
δομενη εν Άθήναις. ΙΙολϋ έξυπνα γραμμένου τό α" 
ούλλον. "Εκδοσις έπιμεμελημένη καί φιλόκαλος. Γε
λοιογραφία·. έπιτυχεϊς.

Αιολικός άότίιρ. Δεκαπενθήμερον οίκογενιακ’ον 
περιοδικόν έκδιδόμενον έν Κυδωνίαις, ϋπό τήν διεύΟυν- 
σιν τού διδάκτορος τής φιλολογίας κ. Β. Βασιλειάδου. 
"Ετο; Α’. Άρ. 1. ’Οκτώβριος.—Ευχαρίστως χαιρε- 
τώμεν τήν έμφάνισιν τοΰ πρώτου τούτου τής ’Ηπειρω
τικής Αίολίδος δημοσίου οργάνου, τό όποιον προώρι- 
σται ισχυρά» νά οώση ώϋησιν εί; τήν πνευματικήν κι- 
νησιν τών Κυδωνιών.
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