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ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ

ΠΡ0ΠΛΗΡ9ΤΕΛ
'Απανταχού δρ. — φρ. 12

ΑΘΗΝΑΙ γραφεία
— || 'Οδός Χαριλάου Τρικούπη 22α

ΔΙΕΓΘΓΝΤΗΣ
Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΓΟΠΟΤΛΟΣ Τιμή τεύχους 1 δραχ.

~8τος 333'. .Εεαπέμβριος 1912. Τεύχος 139.

π ε ρ ι ε y ο μ ε ν α

Τό ‘Ελληνικόν πνεύμα καί ό σύγχρονος 
πολιτισμός.

Άνά τόν μουσικόν κόσμον.
Αί ήρωΐδες τής Έλλ. έπαναστάσεως. ΰπό

I. ί. Καλ'ίγνρο.τούλοί’^Τέλος). 
Άντιλογίαι, ύπό Λ’. Ι'νΖιμιινσέ. 
Ψυχής θάνατος υπό //αόΖσυ Χιρβάιπι 
Rndretu Liang.
Ή ‘Αφροδίτη τών ΙΙαγασών, ύπό Τ.

Άμ.τελα.
Έβελ Μαρκέτου, ύπό .1. Μίγα.
Αί άνασκαφαί τής Αύστρ-.αζής άρχαισλο- 

γι-ζ.ής σχολής.
ί-'εατρική Έπιθεώρησις ύπό Λ'. 
Γράμματα καί Τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ
Ό σκοπευτής, πίνας /'. Ροί'λού.
Είς τόν κήπον τοΰ Λουξεμβούργου. 
‘Η περισυλλογή τών στάχεων, ύπό /. Μιλλέ. 
"Ελλη Βίκτωρος.
Αί άνασκαφαί τών ΙΙαγασών.
Έβελ Μαρκέτου. Σχέδιον .V. Ιάβη.
Ε. Φύρστ ώ; Κοτσομπόλα, σχέδισν .1. Βώττη. 
Μιχ. Ίακωβίδης.

ΧΓΛΛΟΓΟΣ Μ ΤΕΧΝΗ,,

7ά γραφεία ιού Συλλάγσυ καί ι] Δραματική σχολή έγ- 

κατνστάθησαν άπό 1ης Σεπτεμβρίου είς νέον οίκημα, 

έπί τής όδοΰ Χαριλάου Τρικούπη άριθ. 22α.

Τά μαθήματα τής Δραματικής σχολής αρχονιαι τή 

20 Σεπτεμβρίου.

ΙΙροοεχώς θά /.«τουργήση καί Σχολή διακοομητικής 

τέχνης διά κυρίας καί δεσποινίδας.

Τά μαθήματα των Εθνικών χορών ΰρχοΐ’ται τήν 1 

‘Οκτώβριον έν τή αιθούση TOP θεάτρου « 'Ολύμπια*. 

(Έκ τού γραφείου).

<^aG^ac^aoBea^a’ (Uja o^a'clje <^9 ol£o οΰ© οόο

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
• ·— Τό [όραβείον Νομπέλ συνίσταται εκ τοΰ έ,ός 

πέμπτου τού ετησίου τόκου τών ίό,000,00(1 τά όποια 
αφήχε τώ 1'.·υ0 ό 'Αλφρέδος Νεμπέλ διά νά ανταμεί
βονται αϊ υπηρεσία: έχείνω. οί όποιοι κάμνουν τά; 
μεγαλειτέρα; προόδους είς τήν φυσικήν, τήν χημείαν 
τήν ιατρική*, τήν φιλολογίαν καί τήν ειρήνην.

Φιλ,,λ.όγφ. — Α·ά τ-ήν κωμικήν μετάφρασιν τή; 
«'Ιφιγένεια; γράοομεν είς τήν (θεατρικήν ’ιύπΛεώρη· 
σιν τοΰ πα.όντος τεύχους. Καί ξένα περιοδικά μας ει
ρωνεύονται. Εν έξ αύτών, Βελγικόν, απορεί πώς ή 
«‘,οιγένεια* μετεφράσύη είς τήν 'Ελληνικήν, άφοΰ είς 
τ-ήν 'Ελληνικήν έγράφη. «Τήν έλησμόνησαν φαίνεται οί 
"Ελληνες—γράφει είρωνικώ;— II ’Ιφιγένεια εκείνη 
είνε τόσον γρηα πλέον...".

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΙ LB.T. ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠ01 ΓΕΟΡΓΙΟΥ

Ώ.ΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
Ή Ιιεύθυνσις τον 'ίέ'ΐείοι· γνωστοποιεί ότι αί έγγρα

φα! τον σχολικόν έτους 1912—1913 άρχονται τήν .Ίην 

Σεπτεμβρίου καί λήτουω τήν 1'ιην τον ίδιοι Ο! προσιρ- 

χόμενοι μετά τήν λήςιν τής άνω όριξομένης προθεσμίας 

υποβάλλονται ιίς πρόσθετον πληρωμήν δικαιώματος 

γραφής ετέρων π δραχμών, γίνονται δέ δεκτοί έφόσον ν- 

πάρχοισι θέσεις κεναί καί δεν παρεμποδίζεται ή πρόοδοί 

τώ*· άλλων μαθητών

!)ί μή δνΐ'άμινοι νίι παρονσιαοθώοιν αυτοπροσώπως 

πρός <ίι·α*·έωση· π)ς εγγραφής των, δύνανται νά νποβάί,ωοι 

τήν αίτησιν των δι' έπιστολής ή δι ’ αντιπροσώπου.

Ούδείς έκ ιών παλαιών μαθητών δύναται ν' άνανεώοη 

τήν έγγραη ήν τον έάν δέν προοαγάγρ π* ενδεικτικόν τον 

παρελθόντος έτους κα! δέν καταβάλη τό κεκανονισμένσε 

δικαίωμα έγγραφης καί διδάκτρων.

. In! πάσαν πληροφορίαν άπενθυντέον άπό τής .'1ης Σ»- 

πτεμβρίου έ. έ. νίς τό γραφείου τον Ώδιίοι·, καθ' εκδ

ότην 9—12 π. μ. και 4 —-7 μ. μ

Ό διευθυντής τοΰ Ωδείου Γ. X. ΝΑΖΟΣ

Πρός τους κ. κ. Ύδρολήπτας τής 
δτόλεως Άϋ·ηνών.

ίΙροσκαλοΡνταιοί κ. κ. νδρολήπιαι όπως έντός 9 ημε

ρών άπό σήμερον προοέλθωοιν είς τά ταμείου τον Ιήμιιι· 

καί καιαβάλωσι τό αντίτιμου τον νδατος τρέχ. έτους, 

καθόσον έν έναντίΐ) περιπτο'ισει ή υδραυλική υπηρεσία 

τον Αίμον θά εύρεθή νίς τήν ανάγκην >·ά έεεργήοη τήν 

αποκοπήν τον νδατος.

(Έκ τοΰ υδραυλικού τμήματος τοΰ ί'μιον 'Αθηναίων)

ζ\ζ\

ΕΡΓΑ
Q. I. Κ^ΛΟΓεΡΟηΟΥΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ‘ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.,

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Σελ. 2Ο8.-Λρ. 3.
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Διηγήματα εικονο

γραφημένα. Σε λ. 04. — Δρ. 2 ;
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ. Πεζά ποιήματα μετά χρωματιστών 

εικόνων. Σελ. 174.—Δρ. 3.
ΣΑΤΎΡΑΙ- Διηγήματα. Σελ. 64. —Δρ. 2-
ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ· Πεζά ποιήματα μετ’ εικόνων 

Σελ. 64. —Δ:. 1.
ΣΕΛΙΔΕΣ- Διηγήματα. Σελ. 128.—Δρ. 2.
ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ- Εντυπώσεις καί σκέ

ψεις. Σελ. 84.—Δρ. 1.
ΑΝΑΓΛΥΦΑ. Διηγήματα. Σελ. 64.—Δρ. 1. 

Πωλοΰιηαι εις τά γραφεία μας
Λια τούς συι>3ρομητάς τής «Πινακοθήκης» εις τύ 

n|itdu της τιμής.
oy? g·^G^a ^^Ja Gi^a o^a o^a G?Ja

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
“ΓΠΝ^ΚΟθΗκΜΣ,,

ΤΟ ‘-ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, πίνας X. Ι'ύίη Φω- 
τοτν.Ίία νίς μέγα σχήμα Αρ. I. Έπί χανδρον χά,,τον 

δραχ. ·Ί.

ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, δράμα Ί'ο Κοππΐ, κατά μντάιιρα- 
οιν "Αγίδος θέρον Έπί ‘Ολλανδικόν χάρταν δρ. 1. 

ΤΟ "ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ.. δράμα Ν. Λάοκαρη καί /I. 
Λημητρακοπούλου δρ. 1.

ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, πίνας Φρίξον Άρι- 
στέως. Ί'ωτοτνπια νίς μέγα σχήμα δρ. 1.

Η "ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ·· πίνας L. Perrault. Φωτο
τυπία νίς μέγα σχήμα δρ. ί.

Η ‘ΑΙΩΡΑ · πίνας I ΐ(/Ο)*. Φωτοτυπία είς μέγα σχήμα 
δρ. 1.

Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ, Ούας 
Hoell cgrosse. Φωτοτυπία δρ. 1.

Ο "ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ·, Τρίχροιμος 
'/ιοτοτι πια νίς μέγα σχήμα. Πίναξ Bennet, δρ. /.

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ ■ (·■ Hargelilii Φωτοτυπία δο. 1.

Ο ΖΕΥΞΙΣ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ, πίναξ 
Vincent. Ί’ωτοτνπια δο. 1.

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ Δ ΟΡ- 
ΓΑΖ., πίναξ Α. Θεοτοκοποόλοί'. Φωτοτυπία δο. I.

ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ- Καλλιτ.- 
χνική καί Ιστορική μελέτη υπό 1. Καραβία, δρ, 1.

“ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-, Πίνα- .1 Knopp, δρ. ι.

ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Αιάτονς συνδρομητάς τής “Πινακοθήκης,, είς τό

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.

Άπο τοϋ Α' μέχρι τοΰ IB' ενους 
είοίσκονπα εις το γραφείον μας τιμώμενοι οί 
χρυσόδετοι έκαστος δρ. 15, οί άπλόδετοι δρ. 1 2.

Διά τούς άγοράζοντας πλήρη σειράν γίνε
ται έκπτωσις 25 τοΐς ο)ο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙ®ΕΩ?ΗΕΙΕ
ΜΠΝΙΛΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ
Διευθύντρια·, βίτρενία 'Ζωγράφου 

Γραφεία : ‘Οδός Μενάνδρου 83, ‘Αθήναι 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΡ. 12.



ΜΜΕΡΟΛΟΓ1ΟΝ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ—ΕΛΛ. ΕΠΙθΕΩΡΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1912

<7ό?////δς τόμος εκ 256 σελίδων

Μελέτα ι φιλολογικά/. καλλιτεχνικοί. ιστορι
κοί. επιστημονικοί, διηγήματα, -ποιήσεις, εικό
νες έργων ζωγραφικής.

Τιμάτιιι δια τους συνδρομητής μας ό'ρ. 2. 
Δι ι τους μή τοιοϋτους 0ρ. 3. ΕΙς τους νέους 
έγγραφομένους συνδρομητής άεεοστεμμεται 
δωρεάν.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια.

Τροποποιηθείσης τής χλίμακος τών τόκων τών εις 
τραπεζικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων έν 
δύει ή έπί προθεσμία, δηλοποιεΐται, οτι άπό 15 Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής ‘Ελλάδος δέχε
ται παρά τε τώ Κεντρικώ Καταστήματι και τοϊς 'Γ- 
ποκαταστήμασίν αύτής καταθέσεις είς τραπεζογρα- 
μάτια άποδοτέα; έν δύει ή έν ώρισμενη προθεσμία 
έπί τόκοι"

1) 1)2 τοΐς ο Ιο κατ’ έτος διά τάς έν δύει άποδο- 
τέας καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10.000 πέραν τοΰ πο
σού τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 τοΐς ο)ο κατ’ 
‘έτος. Λί καταθέσεις αύτα: γίνονται δεκταί καί είς 
ανοικτόν λογαριασμόν, παραδιδομένου τώ καταθέτη βι
βλιαρίου λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών.

2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο- 
τέας μετά έξ μήνας τουλάχιστον.

2) 1)2 τοΐς κατ’ ε-ος διά τάς καταθέσεις τάς άπο- 
δοτέας μετά εξ μήνας τουλάχιστον.

3 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο- 
τέας μετά δύο έτη τουλάχιστον.

3 1)2 τοΐς ο)ο κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο- 
δοτέας μετά τέσσαρα έτη τούλάχιστον.

4 τοΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
πέντε έτη τουλάχιστον, ώς καί δ ά τάς πέρα τών 
πέντε ετών, ή τάς διαρκείς.

.Καταθέσεις εΖς χρυσόν

Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι 
είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας.' άποδοτέας έν ώρισμένη 
προθεσμία ή διαρκεΐ, έπί τόκω
1 1)2 τοΐς ©)ο κατ’ έτος διά καταθέσ. 6 μηνών τοΰλάχ.
2 > S » » » 1 έτους
21)2 » » » » » 2 έτών
3 » » » » » 4 ετών
4 » » » » » » 5 έτών

Αί ομολογίας τών εντόκων καταθέσεων έκδίδονται
κατ’ έκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαί ή ανώνυμοι. 

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τή αΐτή· 
σει τοΰ καταθέτου παρά τοΐς Ύποκαταστήμασι τής 
Τραπέζης είς τό αύτό νόμισμα, είς δ έγένετο ή κατά- 
θεσις.

Madame Sophie Ziller
ACADEMIE ID Η MUSIQUE

GONCERT TRAINING

Musique classique et moderne. Lecons <Γ 
accompagnement pour les Damesei Messieurs 
qui jouent un instrument quelconque. Con
certs a 2 Pianos.

1 Le^on par semaine 15 fr. le cachet
2 » s » IO » » >
i » » tons les 15 jours’5 » » »

(Chez elle de 3—5 h.)
'x/vz· ~ - -v.-v - - .- κ' . s\s\

ΧΑΡΤΟΠΏΛΕΙΟΝ 
ΓΊΑΛΛΗ KAI ΣΙΑΣ

Θ HΝA I 'Οδός 'Ερμου

ΙΙλοΰτος γραφικής ύλης.—"Εντυπα και Επι
σκεπτήρια καλλιτεχνικά. — Έργοστάσιον φα- 
κέλλιον τέλειον.— Χάρτης τυπογραφικός λευκός 
καί εξωφύλλων παντός είδους καί πάσης ποιό
τητας. Χάρτης εφημερίδων.

Εύθηνία, ακρίβεια, ταχύτης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΕΠ- ΞΑΝ®ΟΠΟΥΛΟΥ
Α Θ Η Ν A I — ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΙΟ

Τό καλλιτεχνικώτερον φωτογραφεϊον τών 
Άίΐηνών. — Μηχανήματα τέλεια.—Ταχύτης. 
Τιμά! ασυναγώνιστοι.

Μεγεθύνσεις καλλιτεχνικοί.

ΒΙΒΛΙΟΔ ΕΤΕΙΟ Ν
ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ

MIX. 7ΧΡΝΙΩΤΟΥ
7 7— ’Οδός Χαριλάου Τρικούπη

'Οδός Πραξιτέλους.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
3Κα^ιτεχνικη εργασία 

ΐιμαι συγκαταβατικοί

Καλύμματα χρυσόδετα 
της α31ιναηοΰήηης,, 

όλων τών ετών πωλοΰνται είς τό γρα- 
φεΐον μας αντί δρ. δύο έκαστον. Ο σκοωευτης

ΙΙΪναξ Γ. Ροΐλοΰ



ΙΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ειθλον

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

fol® ΚΛΙΟϊ

...

► J’Γ.ϊ!

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ
ΚΑΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Είς ιό έβδομαδιαΐον φιλολογικόν παράρτημα τών 

• Τάϊμς·· Λημοαιενεται μακράκαί λίαν ίνόιαφέρονοα βιβλι- 

οκραοία πεοί ένός νέον βιβλίου έκόονένιος έν 'Οξφόρδη 

καρά τοΰ κ. Ρ. Λίβιγκοτων, νπό τόν τίτλον * Το 'Ελλη

νικόν ΙΙνενμα καί ή όι* ημάς πημαοΐα τον . Άπό τήν 

ώραιοιάτην ιιΐ'τήν άνάλνοιν τοΰ βιβλίον ιιαραλαμβάνομεν 

ιά κάτωθι, ιά όποια άφιεροΰ/ιεν εί; τους παρ' ημϊν 

έπιμένονιας νά φρονούν, ότι η έξέταοις τής αρχαίας Ελ

ληνικής φιλολογίας ενδιαφέρει μόνον απο γραμματολογικής 

ή καλλιλογικής άπόφεως, χωρίς νά ΐ’ποπιενωνται πόσον 

βαίίεΐα καί ανεξίτηλος είνε ή έπίάραοις τοΰ άρχαίον πνεύ

ματος έπί τ,οΰ οημερινοΰ Ευρωπαϊκού πολιιιομοΰ.

ANABIOSIS TUU Ελληνικού 

πνεύματος άρχίζει τύ κρι

τικόν άρΟρον αποτελεί εν 

τών έντονωτέρων χαρακτη

ριστικών τής σημερινής 

ζωής. Είς εποχήν ανησυ

χίας είς τήν σφαίραν τής 

σκέψεως,επαναστατικήν ιός 

πρός τήν εφαρμογήν τής 

σκέψεως είς τήν πράξιν, 

ή Ελληνική επήρεια εύρίσκεται πανταχοΰ είς τήν 

ατμόσφαιραν, ήτις μις περιβάλλει.

Τύ Ελληνικόν πνεύμα εύστροφων καί ελαστικόν 

υπέρ πιν άλλο, αποτελεί τόν οδηγόν είς εποχήν 

ΐσχυράς διανοητικής κινήσεως. Διατηρεί διά τών αιώ

νων την καταπληκτικήν του δημιουργόν ιδιότητα. 

'Αποτελεί τήν προζύμην τής άναπτύξεως τού κοινω 

νικού καί διανοητικού οργανισμού ΊΙ ενέργεια του, 

δέν είνε έμμεσος απλώς. ’Ενισχύει άσυναισίΙήτως 

μέν άλλά κραταιότατα καί ύπό πάσαν έποψιν τό 

σύγχρονον πνεύμα τής άναλύσεως. Καί ή έπίδρασίς 

του δέν περιορίζεται μόνον έως εδώ, διότι τό Ελ

ληνικόν πνεύμα δέν δ ι εν ο ή ί) η μόνον, άλλά καί 

έπετέλεσε· τά πρακτικά άποτελέσματα προΰχώ- 

ρουν έκ παραλλήλου πρός τήν διανόησιν, διότι τό 

Ελληνικόν πνεύμα ήτο καθ' δλην τήν σημασίαν τής 

λέξεων δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό ν.

Λί απαντήσεις είς τά νέα προβλήματα τά απασ

χολούντο σήμερον τήν ανθρωπότητα εύρίσκονται 

είς τόν βίον τών άρχαίων Ελλήνων, όστις υπήρξε 

ταύτοχρόνως τό έδαφος καί τό προϊόν τοΰ Ελληνι

κού πνεύματος.

ΊΙ σοφία τών άρχαίων, η έκδήλωσις εποχής, καίΙ' 

'ήν ό κόσμος άφυπνίζετο διά νά αίσίΐανίΐή καί κατα- 

νοήση οτι είχε παρελθόν καί κληρονομιάν, προσλαμ

βάνει σήμερον νέαν σημασίαν. Μέ τήν πρόοδον τού 

εικοστού αίώνος, ό κόσμος έπαυσε νά αισθάνεται τόν 

εαυτόν του γηραλέου. 'Εγκαταλείπει—άδιάφορον άν 

ί)ά κερδίση ή Οά χάση διά τούτο— τάς έκ παραδό. 

σεως ύφισταμένας παλαιάς μεθόδους του. Επιβιβά

ζεται, ώσάν νά έξανάνειωσε, διά ταξείδιον ανακαλύ

ψεων. Τίποτε δέν ΙΓ άφήσΐ| <ΐδοκίμάστον, οίιδί ί)ά 

ίΙέση όρια είς ΰ, τι τού είνε δυνατόν νά έπιτελιί.ση. 

Καί υπό τύ κράτος τού πνεύματος τούτου τής άνανι - 

ωθεί της παιδικής ηλικίας στρέφεται μετ’ ενδιαφέ

ροντος ύπίσω πρός τάς αναμνήσεις τών παλαιών ε

κείνων ταξειδίων καί άνακαλύψεων.

«'Αεί παϊδες.. όπως έϋεωροΰντο οί "Ελληνες παρά 

τών ογκωδών κρατών, τά όποια τούς περιστοίχιζαν 

—Αιγυπτίων, Ιίερσών, Ρωμαίων — υπήρξαν όμως οί 

πρώτοι άναβιβάσαντες τόν άνίΙρώπινον βίον είς τό 

ύψος τοϋ προορισμού του καί κατανοήσαντες καί 

προίδόντες άκόμη πόσον τελείως Οά ήτο δυνατόν 

'■ά χρησιμοποιηΟή. ΊΙ ιστορία δέν αναφέρει έως 

τώρα άλλο παράδειγμα τής ζωτ ι κής ό ρ μής τών 

άρχαίων'Ελλήνων' ή ζωτικότης αύτή διατηρεί μέχρι 

τής σήμερον όλην τήν διεγερτικήν της ίσχύν διότι 

οί "Ελληνες δέν έβλεπαν μόνον και διετύπουν σα

φέστατα τά μεγάλα προβλήματα τής ζωής’τ' άντιμε- 

τωπιζον είς τόν πρακτικόν βίον καί ποτέ δέν όπέκυ- 

ψαν είς αύτά, ούτε τά έγκατέλειψαν ώς άλυτα.

♦
Ο κριτικός, έξακ.υλουίϊών, τονίζει τύ γεγονός, 

ότι ήάναγέννησις τοϋ 'Ελληνικού πνεύματος είνε κα

ταφανέστατη είς τήν Αγγλίαν. ΊΙ 'Αγγλία, λέγει, 

άπετίναξε τήν ύ π ν η λ ή ν π α ρ ά δ ο σ ι ν τού δέκα

του ενάτου αίώνος καί εφαρμόζει τύ Ελληνικόν 

πνεύμα είς τήν άνάπτυξιν τής επιστήμης. Λί 'Ελλη

νικά! σπουδαί συνδυάζονται ζωτικώτατα μέ όλας τάς 

νέας έπιστήμας, τήν φυσιογραφίαν, τήν ανθρωπολο

γίαν, άκόμη δέ καί μέ τήν ιστορίαν, τήν οίκονομο- 

λογίαν καί μέ τήν πολιτικήν επιστήμην υπό τήν 

πλατυτέραν αύτής έννοιαν. Κυρίως, χάρις εις τήν 

έπίδρασιν τού Ελληνικού πνεύματος, αί έπιστήμαι 

αϋταί άνεζωογονήΟησαν διά τής εισαγωγής είς αΰτάς 

τής έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή ς μ ε ίΙ ό δ ο υ, ί| οποία κεΐται 

είς τήν βάσιν όλων τών επιστημών.

Ό κριτικός ιίναφ-έρει τον Γερμανόν Βιλλαμόβιτζ, 

ιός τήν κυριαρχούταν μορφήν μεταξύ τών συγχρόνων 

Ελληνιστών. διότι ύπό τήν ατομικήν του ώίίησιν 

ϊδρύίίη σχολή μελέτης τού Ελληνικού πνεύματος, ή 

όποια είνε προωρισμένη ν' άποδώση άποτελέσματα 

πέραν τών ορίων τής γραμματολογικής έοεύνης.

ΊΙΈλληνική ζύμη—λέγει ά άρϊίρογράφος—ήπλωσε 

τάς ίίνάς της είς τό θέατρον καί είς τήν αγοράν. είς 

τάς προσπάθειας τής ωργανωμένης δημοκρατίας, είς 

τήν εθνικήν σκέψιν, είς τήν εθνικήν ζωήν.

Κέντρον τής νέας ταύτης χρησιμοποιήσεως τού 

'Ελληνικού πνεύματος είνε σήμερον ή 'Οξφόρδη 

Πρώτος δέ σημαιοφόρος τής νέας ταύτης άντιλήψεως 

ό καθηγητής κ. Γκίλμπερτ Μώρραιη. Τό κρινόμενον 

βιβλίον είνε σύγγραμμα ένός τών μαθητών του.

Σκοπός τής νέας σχολής—εξακολουθεί ό κριτι

κός— είνε ή έκ νέου άνακάλυψις καί έκ νέου κατανό- 

ησις τής'Ελλάδος όις ζιίισης δυνάμεως καί έν σχέσει 

πρός τά σύγχρονα προβλήματα' όχι πλέον άπό γλωσ- 

σολογικής ή αρχαιολογικής άπόψεως, άλλ' άπό τής 

άπόψεως τής στενωτάτης σχέσεως τού Ελληνικού 

πνεύματος μέ τήν σ«έι/·ο·, τήν ΐωήυ, τήνΛραοο·.

• IΙαλαιότεροι Έλληνισταί έιιειόρουν τήν μελέτην 

τής ’Ελληνικής όις μέσον έπιτυχίας υψηλών θέσεων 

καί άρριβιομοΰ είς τόν κόσμον τούτον, κυρίως δέ 

ώς σκοπόν.

«ΊΙ νέα σχολή τήν θεωρεί ούχί ιός σκοπόν, άλλ' 

όις ίίργανον. ΙΙολλοι τών ιίσχολουμένων είς τήν μελέ

την τής ’Ελληνικής άνήκουν είς άλλα πεδία δράσεως: 

Είς τήν φιλοσοφίαν.είς τήν πολιτικήν, είς τήν τέχ

νην, είς τά οικονομικά' ή. γενικιότερον. εις ό, τι α

ποτελεί τό έργον πάσης εποχής, καί τής παροι’ισης 

ιδιαίτατα εποχής είς ίιψηλόν βαθμόν, είς τύ νά αρμό

σουν δηλαδή τόν πολιτισμένοι· βίον πρός νέας συν- 

ίΐήκας καί νέον περιβάλλον.

«"Οταν ήρχισα νά διδάσκω Λατινικά καί 'Ελληνικά 

— γράφει ό συγγραφεύς τοϋ βιβλίου είς τόν πρόλο

γόν του — κάποιος φίλος μέ ήρώτησε, τί ίιποθέτω 

ότι έκέρδισα έγώ άπό τήν γνώσίν των καί τί προσ

παθώ νά διδάξω είς τούς άλλους. Αυτό τό βιβλίον 

έγράφη ιός άπάντησις είς τήν έριιότησιν ναύτην, όσον 

αφόρα τήν ’Ελληνικήν... Προσπαθώ νά καταστήσω 

τό ’Ελληνικόν πνεύμα ζωντανόν είς τήν σήμερον η

μέραν, νιϊ τό διατυπώσω. έφ' όσον δύναμαι, είς 

σύγχρονον γλώσσαν καί νι'ι διαγράψω τήν σχέσιν του 

πρός τόν ΐδικόν μας τρόπον τού σκέπτεσθαι καί τού 

αίσθάνεσθαι.·

Ο κ. Λίβιγκστων άφιεριόνει ολόκληρον κεφ άλαιον 

τού πολυτίμου βιβλίου του είς τήν άπαρίθμησιν τών 

γενικότερων χαρακτηριστικών του Ελληνισμού— 

τού 'Ελληνικού πνεύματος δηλαδή.

Έν πρώτοις τονίζει τιήν άντίληψιν τού ώριύ’ω· 

οι’ιχί χωριστού άπό τήν καθημερινήν ζωήν καί άντι- 

κειμένοιι ιδιαιτέρας έπιδιιόξεως- ή ι’ιντίληψις αύτή 

αντιτίίίεται έν πολλοϊς πρός τήν μεταγενεστέραν 

Ζροτιανικήν ήίίικήν καί την χριστιανικήν άιπίληψιν 

τού άμαρτήμ ατος.

Δειίτερον. εξαιρεί τήν όπέροχον Ελληνικήν άντί- 

ληψιν τής Ι)υηοκΐΊ·τικής καί πολιτικής έλευίίερίας. 

Οί άρχαϊοι "Ελληνες δέν είχον κανέν δογματικόν 

βιβλίοντής θρησκείας των—οίίτε Βίβλον, ούτε Σύμ

βολου Πίστεως — καί ποτέ- εκτός ελάχιστων εξαιρέ

σεων, αί όποϊαι συντελούν μόνον είς τό νι'ι καθιστούν 

εντονιότερον τίιν κανόνα—δέν κατιδίωξαν τήν ύλευ- 

ίίερίαν τής σκέψεως

Τρίτον, είχον τήν όψηλοτέραν άντίληψιν τού τί 

είνε μία έλειιί)έρα πολιτεία καί τί ο έλεύίίεροε πο

λίτης. ΊΙ πολιτιΊ α τού ΙΙερικλέοιις ήτο ιδεώδες 

πολίτευμα.

Οί Ρωμαίοι πολιτικοί έπρέσβευον, οτι όιφειλεν ό 

πολίτης νι'ι διατελή πάντοτε είς φόβον μήπως έπι- 

τιμηίΓή πάρά τών λειτουργών τού νόμου, καί ότι 

δέν ήιο καλόν νά δίδεται έλευδερία είς πάντα πο

λίτην, έκ φόβου μήπως άκολουΟήση τήν φαντασιο- 

πληξίαν του καί τήν ακολασίαν του. Τό Ελληνικόν 

πνεύμα άντιίΙέτως, άπερριπτε σαφώς καί κατηγορη- 

ματικώς πάσαν τιίσιν περιορισμού καί αΰτοσιιγκρα 

ι ήσεοις. 'Αντί τού περιορισμού, ϋίίετε τήν ήίίικήν 

ισορροπίαν· ιΐντί τής αιϊτοσιιγκρατήτεως, τό γνώίΐι 

σαΰτόν».

'Αλλά τό κυριιότατον χαρακτηριστικόν τού ’Ελλη

νικού πνεύματος είνε ή σκοπιμότης. Τό ένστι

κτον δηλαδή πρός τήν άντιμετιόπισιν τών γεγονό

των καί τής πραγματικότητος, τό όποιον διετήρησε 

γενικώς τό ’Ελληνικόν πνεύμα έλνύίίερον μνοτικι- 

ομοΰ, ριμμανιιαμοΰ καί αίαιίηματικότηιος. Λύτός ο 

τόνος διέπει άπ' άκρου είς άκρον ολόκληρον τήν 

'Ελληνικήν ζωήν καί φιλολογίαν.

Ό έπιπολαίως έξετάζων τήν Ελληνικήν φιλολο

γίαν ίμ'Ιελεν ίσως τήν μεμφι'Ιή έπί άναισίίησίι.ι, κρί

νων άπό ρωμαντικής άπόφιεως, ιδίως έναντι τής 

Φύσεως καί τούΈρωτος. Άλλ' ό προσεκτικός μελε

τητής Οά έννοήση ότι τά Ελληνικά συγγράμματα 

διαπνέονται άπό τό ίιγιέστερον αίσθημα, άπό τό 

οποίον ελλείπει κάθε ι·περβολί|—(ιδού ή ΙΙερίκλειος 

•ευτέλεια . εφαρμοζόμενη είς όλας τάς εκφάνσεις 

τού βίου) καί ότι ό Έλλην άπεδέχετο μεί)' απλό

τητας καί υγιούς ηρεμίας τι'ι κοινι'ι δώρα τής 

'Ι’ύσεως.

*

> Πρώτιστον όμως, υπέρτατον,πολυτιμότατον καί 

κυριιότατον χαρακτηριστικόν τού Ελληνισμού είνε 

ό ά ν ίΙ ρω π ι σ μ ός του.'Ο άνίίρωπος είνε, κατάτήν 

’Ελληνικήν άντίληψιν,κ έ ν τ ρ ο ν καί μ έ τ ρ ο ν όλων 

τών πραγμάτων. ΊΙ άντίληηιις αϋτη διατηρεί έν 

διηνεκιϊ έγέρσει καί τάσει πρός τελειοποίηση·,τό τε 

σώμα καί τιήν διάνοιαν.Τούτο κατέστη τετάς ’Αθήνας 

το ιδεώδες ΙΙανεπιστήμιον κάθε εποχής τής άνίίρω- 

πότητος. Ό Ελληνικός άνΟρωπισμός έμφιαίνεται 

είς τήν ’Ελληνικήν άντίληψιν περί τής ευδαιμονίας: 

είς τούς νόμους τού Σάλωνας, τούς ύμνους τοί» 

ΙΙινδάροιι, τήν φιλοσοφίαν τοΰ Άριστοτέλους. Ό 

Ξενοφών — ο άνίίρωπος τής ένεργείας, τής δριίσεοις 

— ιιποτελεϊ άριστον τύπον "Ελληνας, καί ούχί ό 

ΙΙέ.άτων, ά μή δρών, ό μυστικιστής. Άνίίρωπος 

διανοούμενος, άλλά καί πρακτικός ; ιδού το άκραιφ- 

νές Ελληνικόν ιδεώδες.

«Έιιν έπρόκειτα ν’ ιίνακεφαλαιιόση κανείς είς 

συντομόιτατον ορισμόν τάς πολυτρόπους εκφάνσεις 

τού ’Ελληνικού πνεύματος, ίίιι ήδόνατο νι'ι τό ι'ιπο- 

καλέση Λόγον τής Έπιγνόισεως». Είνε δηλαδή ή 

έκτής βαι'Ιυτάτης ι'πιγνιόσεως τών πραγμάτων στα

θερά καί σύμμετρος λογική.

Τούτο διέπει τό σύγγραμμα τού ΊΙροδι’ιτοιι καί 

τίι βιβλίον τού Θουκιιδίδοιυ τούτο χαρακτηρίζει τόν 

Σοφοκλέα.»

Λέγουν πολλοί ότι ί> Σοφοκλής πλησιάζει πολύ εις 

ίί.τι ζητούμεν, <ιλλ’ ι’| προσωπικι’ιτης του κρύπτεται 

ύπίι τήν τέχνην του.

— Ναί, άπαντά ό άρίΐογράφος' άλλ' αύτό άκρι- 

βώςτίιν κάμνει τόσον πολύ "Ελληνα. Διότι ή πρό

σω π ι κότ η ς,τό πνεύμα τής’Ελλιίδος κρύπτεται είς 

τήν τέχνην της. 'Ιδού διατί, μελετώντες τήν άρχαίαν 

'Ελλάδα, άποκομίζομεν πάντοτε νέας εντυπώσεις 

καί ίδοιϊ διατί ή έρευνα τού ’Ελληνικού πνεύματος 

είνε ατελεύτητος,

ΊΙ ίίεωρία, ό διαυγιής καί όγιί|ς όραματιτμό; τής 

αλήθειας έφηρμοσμένος είς τήν ζωήν —ιδού τό ’Ελ

ληνικόν πνεύμα!
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Παριόινά θεάματα.— Εις τόν κήπον τοΰ Λουξεμβούργου.

ANA ΤΟΝ ΜΟΥΖΙΚΟΝ ΚΟΜΜΟΝ

π I ΗΡΩ'ΓΔΕΈ
ΤΗΣ ΕΑΑΜΝϊΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ Ί

ΜΕΤΑ μικράν σχετικώς περίοδον άδρανείας.ή ’Ι

ταλική μουσική άνακτατήν παλαιόν γονιμότητά της.

Μία μεγάλη κίνησις έκδηλοϋται άπό τοΰδε διά τήν 

μελοδραματικήν παραγωγήν, ή όποια Οά έμφανισθή 

πρό τών 'Ιταλικών θεάτρων κατά τήν προσεχή χει

μερινήν περίοδον.

Τό οπουδάιότερον γεγονός Οά είνε ή παράστασις 

τής Παριζίνας», τοΰ μελοδράματος τοΰ όποιου το 

μέν λιμπρέτο έγραψεν ό δ' Άννούντσιο. τήν δέ μου

σικήν συνθέτει τώρα ό Μασκάνη.

Ό Μασκάνη είνε ενθουσιασμένος μέ τό ύπέροχον 

λιμπρέτο τοϋ διάσημου ποιητοϋ καί συνέθεσεν ήδη 

τό πλεΐστον μέρος τής μουσικής, τήν όποιαν οί οι

κείοι τοΰ μαέστρου, οί εΰτυχήσαντες όπως τήν άκού- 

σουν, παριστώσιν ώς μουσικήν πρωτότυπον καί άλη- 

θοις έμπνευσμένην.

Μετά τήν «Παριζίναν· θά. έτοιμάση εν άλλο με

λόδραμα δ Μασκάνη όφειλόμενον είς λιμπρέτο τοΰ 

αύτοϋ Δ’ Άννούντσιο.

θά φέρη τόν τίτλον «Τό ρόδον τής Κύπρου».

Είνε μία τραγωδία θέματος πρωτοτύπου. Μία 

νεάνις, αντίπαλος έν τφ έρωτι πρός τήν Βασίλισσαν 

τής Κύπρου, δολοφονείται παρ'αύτής μέ τό μεθυ

στικόν όσον καί τρομερόν δηλητήριον τών θαυμά

σιων ρόιδων τής γοητευτικής νήσου τής ’Αφροδίτης, 

πνιγομένη είς τό οξύ άρωμα τοΰ άνθρωποκτιινου κύ

ματος τών υπέροχων άνθέων.

*

Ό μουσικοσυνθέτης Φρανκέτη αφυπνίζεται μετά 

ούχί βραχείαν σιγήν, ύποσχεθείς είς τόν μουσικόν 

εκδοτικόν οίκον Σαντζόνιο εν μελόδραμα Ανατολι

κής ΰποθέσεως. "Εχει ήδη γράψει τάς δύο πράξεις 

τούτου. Έχει προσέτι τελειώσει σχεδόν έν ’Ορατό

ριου, γραφέν έπί στίχων τοΰ Αγγέλου Όρβιέτο. μέ 

ΰπόθεσιν έκ τής ’Αγίας Γραφής.

Καί έν άλλο άκόμη εργον τοΰ Λ’ Άννο.ύτσιο. ή πε

ρίφημος τραγωδία του «Φαίδρα» ένδύεται μέ μου

σικούς ήχους άπό τόν φίλτατον τοΰ ποιητοϋ καί γνω

στόν μουσουργόν Ίλδεβράνδον Πιτσέτη, τόν πολλά 

ΰποσχόμενον.

Καί έν έργον προσέτι τοΰ Αλβέρτο Ι’κάσκι. μου· 

σικού κριτικού τής «Τριμπούνας», Οά παιχΟή κατιί 

τήν προσεχή περίοδον, μονόπρακτοι- «Ή παράδοσις 

τώγ επτά Πύργων».

*

() Τζορντάνο συνθέτει εν μελόδραμα Ναπολεοντι- 

κής ΰποθέσεως, τήν Κυρίαν δέν μέ μέλλει·, προω- 

ρημένον όπως δοθή διιί πρώτην φοράν πρό τοΰ κοι

νού τής Νέας Ύόρκης. Τό λιμπρέτο έγράφη άπό τόν 

γνωστόν λογογράφον Γενάτο Σιμόνι.

Ό Λεονκαβάλο, μετά τήν εκδρομήν του άνά τό 

θέατρον τής όπερέττας, στρέφεται έκ νέου πρός τίι 

δρίμα. Καί έγραψεν ήδη έν μελόδραμα δίπρακτου 

Οί ’Αθίγγανοι» έπί λιμπρέτου τοΰ γνωστού καί έν 

Άθήναις δημοσιογράφου Γουλλιέλμου Εμμανουήλ, 

άνταποκριτοΰ τού «Εσπερινού Ταχυδρόμου» τοϋ 

Μιλάνου. Τίι μελόδραμα τοΰτο θά παιχίίή τό πρώ

τον είς τόν «Ιππόδρομον» τού Λονδίνου κατά τόν 

Σεπτέμβριον, ΰπό τήν διεύθυνσιν αύτοϋ τούτου τοϋ 

μου τικοσυνΟέτου.

— ΉΟέλησα νά ιπανέλΟω εις τήν βιαιότητα τών 

Παλιάτσων , είπεν ό Λεονκαβάλο εις ένα μουσικόν 

κριτικόν, καί νομίζω ότι τό κατώρΟωσα μεταχειρι

στείς όλας τάς νεωτέρας προόδους τής μουσικής τε

χνικής.

Ή μουσική ίΐά είνε χαρακτηριστική. Έμελέτησα 

πολλούς Ρουμούνους λαϊκούς σύνθετος καί συνθέ

σεις, καί συνέδεσα τήν μουσικήν μου μέ χρώμα 

άπλοΰν καί ζωντανόν.

• Είσήγαγον μάλιστα καί εν ϋργανον νεώτατον είς 

τήν ορχήστραν. Τό ϋργανον αύτό περιλαμβάνει τήν 

κλίμακα τής βιόλας. τού βιολιού καί τοΰ βιολοντσέ

λου, έκτος άπό μερικός χαμηλός νότας καί τό 

ώνόμασα προσωρινώς . . . άντιβιολίον (controvio- 

(ίΐιο).Έχει μίαν χορδήν δίδουσαν ένα ήχον ζωηρόν, 

γλυκόν καί όξύν.

Τίι μελιιδραμα έχει ένα πρόλογον καί εν ίντερ- 

μέτσο».

Παράπλευρος τής Μόσχως, ή Χάϊδω Γιαννάκη 

Σέχου. Τό Σούλι άντιλαλεί τό όνομα της. Είνε ή 

Λύρηλιανή Παρθένος τής Νέας Ελλάδος, εφάμιλ

λος,άν μή ύπερτέρα,τής Μόσχως καί τής Μπουμπού- 

λινός. Ό βίος της είνε ηρωικός άλλιί καί ποιητι

κός· τιί άρματά της καί τό κάλλος της έψαλλεν 

ή Μούσα. Περικαλλής, μι μπόλιαν κυματίζουσαν 

τίζουσαν έπί τών ώμων, μέ πλοκάμους συνδεδεμέ- 

νους δι' άργυροϋφάντων ταινιών, μέ φόρεμα πολύ

πτυχον καί κεντητήν ζώνην καί γιορντάνι περί τόν 

λαιμόν, ήτο ή «πανώρηα, ή λιγερή κόρη,ή Χάϊδω. 

ΙΙρωτηγωνίστησεν είς τούς αγώνας άπό τοΰ 1792 

μέχρι τού 1801. Άπό τόν πατέρα της οπλαρχηγόν 

ήσκήθη είς τιί όπλα καί μετά τόν θάνατόν του 

άνέλαβε τήν άρχηγίαν ώς καπετάνισσα. Είς τήν 

μάχην τής 20 ’Ιουνίου 1792 συναγωνίζεται μί την 

Μόσχοι. Καί όταν αΰτη έξέλιπεν, ή Χάϊδω συνεχί

ζει τό έργον. Δέν έμάχετο μόνον ώς στρατιώτης είς 

τήν πρώτην γραμμήν τοΰ πυράς, άλλ' έκόμιζε πολε

μοφόδια, έφρόντιζε ώς νοσοκόμος διιί τούς τραυ

ματίας, παρευρίσκετο είς τά συμβούλια τών πολε

μάρχων συζητούσα καί συναποφ ασίζοιισα Πολλάκις 

έξερχομένη τού Σουλίου έν ι’όρα νυκτός τόν χειμώνα 

μέ τά παλληκάρια της διέτχιζε τιίς έχθρικάς φά

λαγγας φέρουσα ζωοτροφίας. Ή ανδρεία της τήν 

καθίστα σεβαστήν μεταξύ τών άνδρών. "Οπως οί 

άνδρες ώρκίζοντο εις τό σπαθί τοΰ Φώτου Τζα- 

βέλλα, αϊ γυναίκες ώρκίζοντο είς τό όνομα τής 

Χάϊδως. Λυτή ήτο ό συνεκτικός δεσμός τών Σου- 

λιωτίδων, ών θαυμαστή παραμένει ή ομόνοια, πολύ 

ΰπερτέρα τής τών άνδρών.

Καί ήδη στρέφιωμεν τό βλέμμα μετά συγκινή

σεις πρό; τόν κρημνώδη βράχον τοΰ Ζαλόγγου. 

'Εκεί έξετυλίχθη μοναδικόν έν τή ιστορία τής άν- 

ίίρωπότητος δρίμα, έν τή μονή τών Άγ. Άσωμά- 

των. Λϊ Σουλιυίτιδες,παρθένοι ευειδείς καί μητέρες 

κρατοΰσαι τά τέκνα των είς τάς άγκάλας. ΐστανται 

έκεΐ καί προσβλέπουν έπί τής άλλης πλευρις τούς 

άνδρας μαχομένους.

Μία στιγμή έτι καί έπειτα ή άτίμωίις καί ιή 

δουλεία. Μέ ορμήν λεαίνης όρμώσι τότε καί εκ

σφενδονίζουν λίθους καί τεμάχα ξύλων κατά τών 

άπιστων. Στερρά άπόφασις τάς οδηγεί- ακούεται 

άσμα καί χορός έγκυκλος σχηματίζεται- χορεύουν 

αί. Σουλιιότισσαι τόν πυρρίχιον άντί λύρας κρατούν 

τά τέκνα των καί ή κόμη κυματίζει καί τά κοτμή 

ματα αστράπτουν. «. θάνατον και όχι σκλαβιάν ! έλ ιτι

άπιστοι» φωνάζουν ολαι έν χοριϊι καί ή οδηγήτρια 

ανέρχεται είς τήν κορυφήν τοΰ βουνού τήν καλου- 

μενην Στεφάνι, άφίνει τάς άλλα; καί άφοΰ έφίλησε 

την δευτέραν, μειδιώσα πίπτει είς τά παφλά- 

ζοντα νερά τοΰ 'Αχέροντας. Ώς άστραπή ρμί ή 

δεύτερα- τό σύνθημα έδόθη διιί τοϋ φιλήματος τής 

αγαπης- ρίπτει τό βρέφος της ή τρίτη καί πίπτει 

μετ’ αύτού καί ό χορός γοργός έξακολουθεΐ καί τίι 

ασμα αντηχεί, ένιϊι οί άπιστοι άλαλάζουν καί προ-

Τέλο»-. 

χωρούν,ένώ οί παραμείναντες εις τήν αντίθετον άκραν 

Σουλιώται μετά λυγμών παρακολουθούν τήν έκτυ- 

λισσομένην τραγωδίαν. Έν μέσοι σιγής διακοπτόμε

νης άπό τούς κλαυθμούς,όις λίθος κυλιέται καί ή τε

λευταία τοϋ χορού τοϋ Ζαλόγγου ήρωϊς, φωνάζουσα 

«Καλλίτερος ό θάνατος άπ’τή σκλαβιά!» Ή φωνή 

αυτή συμβολίζουσα ολην τήν ιστορίαν τού Σουλίου 

ι’ιπηχεΐ έκτοτε καθ’ ολην τήν Ελλάδα.

Δυστυχώς ή ιστορία δέν διέσωσεν τα ονόματα 

τών 00 ήρωΐδων τοϋ Ζαλόγγου τις οιδε ποιαν ολό

κληρον ιστορίαν ειχεν έκάστη έξ αύτών !

*

’Επτάωρον τού Σουλίου απέχει ή Ρενιάσσα έχου m 

Ένετικόν φρούριον, τό όποιον περιεκύκλωσε στρα

τός έκ 5,000 Τουρκαλβανών, οΐτινες τό κατέλαβαν 

καί εφόνευσαν τάς γυναίκας καί τιί παιδία,όσα είχον 

καταφ άγει έκεΐ μετά τήν πτώσιν τοϋ Σουλίου. Πλη

σίον υπάρχει ό πύργος τοΰ ΛημουλΊ, έντός τοΰ 

όποιου έμενε ή Σουλιώτις Δέσπω σύζυγος τοΰ 

Γεωργάκη Μπότση μέ τάς θυγατέρας, νύμφας καί 

έγγόνους της. ’() σύζυγός της καί οί υιοί της έπε

σαν ένδόξως εις τό Σούλι. Οί έχι'Ιροί έπλησίασαν 

είς τόν πύργον, άλλ’ ή ήρωΐς Δέσπω έκλείσθη έντός 

αύτοϋ καί έπυροβόλει μειιί τών άλλων φονεύουσα 

πολλούς τών άπιστων. Άλλ' οί άπιστοι πηδώσι τά 

τείχη, έκβιάζουσι τάς θύρας καί γίνονται κύριοι 

τοΰ πύργου. Ή Δέσπω ήτο μήτηρ καί μάμμη καί 

φρικιρ είς τήν ιδέαν ότι αί χείρες τών άπιστων θά 

ήγγιζον τάς θυγατέρας καί τάς νύμφας της. Μέ τόν 

δαυλόν άνάπτει κιβιϋτιον πλήρες πυρίτιδας φωνά

ζουσα : « II Δέσπω τοΰ Μπότση δέπαραδίδεται, δέν 

προσκυνάει πασάδες- ξέρει νά πεΟάνη» καί εύραν 

ολαι—11 τύν αριθμόν—ηρωικόν θάνατον, ένιϊι οί 

επιδρομείς έθάπτοντο καί αύτοί ΰπό τά ερείπια 

τοΰ πύργου.

Μετά τήν τραγωδίαν τοϋ Ζαλόγγου οί ΰπό τόν 

Κ Μπότσαοην Σουλιώται διηυθύνθήσειν είς Βουρ- 

γαριέλι. καί έκι ϊίΙεν είς Βρεστενίτσαν ΐνα διαβαίνον- 

τε; τόν Αχελώον κ.αιαφύγουνεΐς τιί όρη τών Άγρα

φων. ΏχυρώΟησαν είς τί,ν Μονήν τού Σέλτσου παριί 

βαθυτάτην χαράδραν ήμίωρονάπό τοϋ ποταμού, συ- 

νηνώθησαν δ' έκεΐ ΰπερχίλιοι έκ διαφόρων σημείων. 

Ό Τουρκοαλβανικός στρατός τούς προσέβαλε. Όχυ- 

ρώθησαν έτι μάλλον οί Σουλιώται. Ο! Τούρκοι άνέ- 

μενον τόν χειρότερον έχθρόν τών Σουλιωτών : τήν 

πείναν. Λϊ μετιί τήν καταστροφήν τοΰΖαλόγγου περί- 

σωθεϊσαι γυναίκες έβοήθουν τούς άνδρας προσκομί- 

ζουσαι τροφάς καί πολεμοφόδια καί άποκομίζουσαι 

τούς τραυματίας. Μεταξύ αύτών ήτο καί ή Ελένη 

θυγάτηρ τοΰ Νότη Μπότσαρη. γενναιόψυχος καί πε

ρικαλλής, μέ ώραία γαλανά μάτια, τής οποίας τιί 

θέλγητρα είχον κεντήση τήν ιιρεξιν τού Άλή νά γίνη 

κύριος αύτής, καί όστις μάτην άπεπειράθη καί νά 

τήν άπάγάγη.

Περί τιί μέσα Απριλίου τοΰ 180-1 οϊ Σουλιώται προ- 

δίδονται. Μεσονύκτιον. Οί είς τούς προμαχώνας άν- 

δρες ακούουν ιάς κραυγάς τών περί τό μοναστήριον 

γυναικοπαιδών ή φρουριί ΰπό τόν Γιαννάκην Μπό-
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τσαρην, εις τιήν κορυφήν τοΰ Σέλτσου κατεκερματί- 

σθΐ|. Οϊ εχθροί. δΓ ατραπού γνωστής τώ προδότη 

διηυθύνθησαν πρός τήν μονήν καί ό ι'ιγόιν μετεβλήθη 

εις σφαγήν. Ό Κΐτσος Μπότααρης σπεύδει πρός τό 

μοναστήριον. ένθα αί γυναίκες, άρχηγούσης τής 

Χρηστίνας Μπότσαρη, μητρός τής Ελένης, ήγωνί- 

ζοντο τόν έσχατον αγώνα. Οϊ Σουλιώται πίπτουν 

σχεδόν όλοι. Αί γυναίκες—αληθείς Σουλιιότιδες— 

ιϊρμρΰν πρός τόν κρημνόν τής παρά τήν μονήν χα

ράδρας· καί έκεΐ επαναλαμβάνεται φρικωδεστέρα 

καί αιματηρότερα ή σκηνή τοϋ Ζαλόγγου. Τά παι

διά ρίπτονται πρώτα, αί μητέρες τά άκολουθοΰσι.

Ή Ελένη Μπότσαρη, λαβοΰσα τελευταίαν δια

ταγήν παρά τοϋ πατρός της Νιίτη Μπότσαρη νι'ι 

φονευθή παρά νά παραδοθή καί ίδοϋσα περί 

αΰτήν πίπτοντας πιίντας σχεδόν τούς συγγενείς 

της, έτρεξε πρός τόν Αχελώον, εις τά ΰδατα τοϋ 

οποίου καί άλλαι εΰρον τήν λϋτροισιν. Καταδιυι- 

κομένη έφθίασεν εις τήν υψηλήν όχθην τοΰ ποταμού 

φέρουσαν μέχρι τής σήμερον τ<> ονομα · Πήδημα τής 

Καπετάν-Έλένης» ,έκεΐ δέ καταβαλοΰσα ΰστάτην αντί

σταση1 εναντίον τών διωκτών, έπήδησεν είς τόν πο- 

ταμόν.Άλβανός τις τότε είσήλθεν εις τό ύδωρ. ϊνα 

συλλαβή αύτιήν. Άλλ' ή ήρυι'ίς «προτίμησε- δια μαρ

τυρικού θανάτου νά έπισφραγίση ηρωικήν ζωήν 

ώρμησεν έπί τοΰ όπλου όπερ έτεινε πρός αΰτήν ό 

Αλβανός διά νι'ι κράτηθή ιιπ’ αυτού καί φονεύσασα 

αυτόν, κατεπνίγη μετ’ αυτού. Τής αιματηρά; τρα

γωδίας έπέζησαν 55 Σουλιώται καί μία γυνή.ή Μα

ρία Πανταζή. Καί έπηλήθευσε τό δημοτικόν άσμα 

εις ό φέρεται λέγουσα ή Ελένη Μπότσαρη :

• Τούρκοι μή /ιέ παιδεύετε,/ιή χάι-ετε τώ’ κόπο 

έχώ μ *ή Αέν’τοΰ Μπότσαρη, τσούπα τοϋ χέρω Λϊίτ'/ 

σέρνω ντουφέκι ντι/ασκι, πιστόλες αση/ιέΐ'ΐες 

καί ζωντανή ιΐέν πιώ'Ο/ιαι εις τών Ίσαρκών τά χέρια .

*

Αλλά καί αί νήσοι έχουν νι'ι έπιδείξουν τούς μεγά

λους αυτών αντιπροσώπους έν τή ιστορία τών ήρωΐ- 

δων. Εινε ή Πρόμαχος Άθηνά τοΰ άγώνος, ή μΰ- 

στις τής Φιλικής Εταιρίας, ή Σπετσιώτισσα Λασκα- 

ρίνα Μπουμπουλίνα.τής όποιας ή γέννησις συμπίπτει 

μέ τήν γέννησιν τής ιδέας τοΰ Μεγάλου Άγώνος.

Τήν εικόνα αυτής έχάραξε παραστατικυϊτατα ή 

ποιητική γραφί. τοΰ Άλ. Σούτσου. Τήν παρουσιάζει 

ιός Άρτέμιδα μέ τό βήμα τό στιβαρόν, ιός "Ηραν μέ' 

τά όμματα τά άποπνέοντα σπινθήρας, μέ χρυσοκέν

τητοι· ένδυμα, όπερ συνέσφιγγεν ζώνη άργυρι, ενώ 

δίπλα της έκρέματο ηχηρι’ι σπάθη.

Αυτή ή πλούσια,ή ? Μεγάλη Κυρά ώς άπεκαλεΐτο,ή 

δυναμένη νι'ι άπολαύση έν τή ξένη τών αγαθών τής 

ζωής, έπροτίμησε νά έκτεθή εις πάντα κίνδυνον, συ- 

νεισφέρουσα διάτας άνάγκας τής πατρίδας τιίπλούτη 

της καί διά τήν υπεράσπιση· αυτής τά τέκνα της.Ε

ξόπλισε ίδίαις δαπάναις τά επτά πλοία της καί εμ

πιστευόμενη αύτά εις τήν διοίκησιν τοΰ υιού της, 

επιβαίνει τοϋ « Άγαμέ μνονος» καί περιερχομένη τάς 

άκτάς τοϋ Άργολικοΰ φέρει τροφάς εις τούς πεινών

τας, πολεμοφιίδια είς τούς πολιορκούμε νους, επικου

ρίας είς μαχομένους. Δίδει τό καλόν παράδειγμα όρ· 

μιΰσιι εύτόλμως εντός νεφών πυρίτιδος καί γίνεται ή 

σημαιοφόρος τής 'Ελευθερίας.

Άλλ' ή υπερήφανος πολεμίστρια δοκιμάζει βα- 

θεΐαν οδύνην.’Ο υιός της πίπτει μαχόμενος ενώπιον 

της νεκρός. "Εκφρων ζητεί ή Μπουμπουλίνα νά 

εύρη πλησίον του τόν θάνατον, άλλ' ή Πατρίς έχει 

ανάγκην αυτής καί σπεύδει νι'ι παράσχη τήν προστα

σίαν της είς τούς έν Λέρνη καταφυγόντας. Κατά 

τήν πολιορκίαν τής Τριπόλεως ή ήρυι'ίς Σπετσιώ- 

τις ένεκαρτέρησεν είς τάς περιπετείας τοϋ πολέμου 

καί όταν ή πρωτεύουσα τον Μωρέως έπεσε τήν 26 

'Οκτωβρίου 1821 είς τάς χεΐρας τών 'Ελλήνων, έκ 

τών πρώτων εΐσήλασεν είς τιήν άλωθεΐσαν πόλιν η 

Μπουμπουλίνα έφιππος, σιδηροφοροΰσα. παρι'ι τίι 

πλευράν τοΰ Θεοδιόρου Κολσκοτρυΐνη. Μετά ένα πε

ρίπου μήνα, ή Μπουμπουλίνα είς τήν πολιορκίαν 

τοϋ Ναυπλίου έπιβαίνουπι πλοίου, διέταζε έφοδον 

λέμβων κατιί τοΰ φρουρίου. Οί μύδροι άπό τών έπι- 

θαλασσίων πριιμαχυϊνων πίπτουν ιός χάλαζα καί αναγ

κάζουν τούς ναύτας νά υποχωρήσουν.·II Μπουμπου- 

λίνα τότε βο.ϊ ·. ΕΙσΰε λοιπόν γυναίκες καί όχι ι'ίν 

δρες; Εμπρός!» Οί άνδρες ίιπακούουν, μάχονται καί 

θνήσκουν.

Αλλά καί άλλη προβάλλει Αρρενωπή μορφή, ή 

ήρωΐς τής Μυκόνου, ή ,Μαντώ Μαυρογένους, ήτις 

όταν ή Ελλάς άφυπνίσθη έκ τοϋ ληθάργου, έσπευ- 

σεν είς Μύκονον πλήρης αγνού ενθουσιασμού. Αί 

νήσοι είχον έπαναστατή τει. Ή Μαντώ τόν Μάϊον 

1821 ίδίαις δαπάναις έξώπλισε δύο πλοία, συνή- 

θροισε τούς προύχοντας καί τά παλληκάρια, τι’ι όποια 

μιρφωνή τήν άνεκήρυζαν Αρχηγόν καί ώπλισεν αμέ

σως τούς δυναμένους νι'ι φέρουν όπλα.

ΊΙ Μαυρογένους ήτο ή κατ’ εξοχήν ρήτωρ τής 

έπανασνάσεως· αί όμιλίαι της πρός τά παλληκάρια 

εινε πρότυπον φιλοπατρίας, συνέσεως καί ευφρά

δειάς. Είχε τό μέγα χάρισμα νά μεταδιδη τόν εν

θουσιασμόν της. Οί κάτοικοι τής Μυκώνου ήθέ- 

λησαν νά έγκαταλείψουν τάς εστίας των ϊνα μετά- 

βοΰν νι'ι πολεμήσουν, άλλ’ ή σιόφρων Μαντώ τούς 

άπέτρεψε.·Νά εισθε συνετοί,τοΐς εΐπεν. είς τάς εκ

δικήσεις σας. διά νι'ι μή καταστραφοϋν αί γυναΐκές 

σας όπως είς τήν Χίον. Νά μ ή τάς έγκαταλεί ψετε 

διά νά δράμετε κατά τού εχθρού, άλλ’ όπλισθήτε νά 

αποκρούσετε αύτόν». Ό εχθρός έπετέθη· έγένετο 

άπόβασις. II Μαντό) σπεύδοιισα, τούς τρέπει είς φυ

γήν. 18 εχθροί φονεύονται καί ΙίΟ έγένοντο αιχμά

λωτοι τής Μαντοΰς,έν οίς καί ό αρχηγός, τού όποιου 

ποδοπατεϊ τήν κεφαλήν καί διά τοΰ πέλματος κτυ- 

πώσα αύτήν ΰπερηφάνως, έφιόνάζε :

—Τιμή εις τά παλληκάρια.νίκη είς τόν Σταυρόν! 

Καί άντεφώνησαν οϊ συναγωνισταί της Μυκο'ινιοι .· 

—Δόξα είς τιήν Μανδόνα Μαυρογένους !

ΊΙ Μαντώ διέταξε νά περιποιηθοϋν τούς αιχμα

λώτους καί νά θάψουν τούς νεκρούς πολεμίους ΊΙ 

Μύκωνος έσώθη οίίτω άπό τήν καταστροφήν.

Αλλά δ;ν περιορίζεται ή δράσις τής Μαντού; είς 

Μύκωνον.

Είς Κάρυστον, δτε έπολιορκούντο οί κάτοικοι 

καί έστεροΰντο τροφών, ή Μαντώ έδραμεν έπί κε

φαλής 1G λόχων πρός ένίσχυσιν αυτών. Μετέσχιν 

επίσης τών μαχών τοϋ Πηλίου. τής Φθιώτιδος, έ- 

βοήθησε τόν Καραϊσκάκην, συνέδραμε διά χρημά

των τό Μεσολόγγι. Έδαπάνησεν ολόκληρον τήν 

περιουσίαν της ίιπέρ τοϋ ιερού άγώνος, ένθαορύ- 

νουσα τούς άγωνιζομένους.

Άλλ' ή Μαντόι δέν είργάσθη μόνον μέ τό ίίπλον 

καί διά τοϋ λόγου ύπέρ τοΰ άγώνος. Ύπεστή- 

ριξεν αύτόν καί διι'ι τής γραφίδας. Αί έκκλήσεις ας 

άπέστειλε πρός τάς ΙΙαρισινάς γυναίκας καί πρός 

τάς Άγγλίδας. μαρτυροΰσιν οτι ή χειρ ήτις έχειρί- 

ζετο δεζιώς τιήν σπάθην, έχειρίζετο επίσης δεξιώς 

καί τήν γραφίδα. ΊΙ γενναία ήρωις κόρη — αντι

στράτηγος — εινε· ιή συμπαθεστέρα μορφή έκ τών 

γυναικών τοϋ Άγώνος, συνενοϋσα κάλλος καί αν

δρείαν, παραμείνασα δέ δι' όλου τοΰ βίου της παρ

θένος.

Τιήν Μαντόι ίίμνησεν ό Γάλλος ποιητής Λέων 

Barat διι’ι ποιήματος έκτενοΰς, τίι όποιον τελειώνει 

οϋτω : «Ή άρχαιότης θιί καθίστα τήν Μαντόι θεό

τητα καί διά νι'ι διαιώνιση τό έξοχον παράδειγμιί 

της θά άνήγειρε ναούς πρός άΐδιον αύτής δόξαν·.

Άνεηιρα ιάς κορυηαίας ήρυιΐδας' άλλά .ΐιίσαι 

άλλαι δίν άνιδι ίχθησαν τοιαΰται, χωρίς τάόνόματά 

των νά τά διατιόση ή ιστορία. 'Ολίγοι ίσως γνω

ρίζουν τό ονιηια τής Κωνσταντίνας Ζαχαρίά. Όταν 

οί ΜανΓιται μαθιϊντες τάς ση αγάς τών Χριστιανυιν 

τάς γι νόμενα; είς τύν Μιστρϊ. τά Καλάβρυτα και 

τό Λϊγιον, έδω ;αν τό σημιίον τού συναγερμού, μία 

Σπαρτιιτις τότε, η Ζαχαριί. κόρη εθνομάρτυρας, 

έγκαιέλειιμε τήν οίκυγένειάν της καί έλαβε τά όπλα. 

"Εττησε τιήν Έλλ. σημαίαν είς μίαν οικίαν ιός ση- 

μιΐον στρατολογίας. Αι Λακωνίδες καί οί Αάκωνες 

ένιθουτιάτθηιαν ιίς τα πατριωτικά της λόγια καί 

τιήν ήκολούθησαν είς τιήν πεδιάδά τής Αακεδαίμυνος 

όπου 500 χωρικοί άνεκήριιττον τιήν άναγέννηιιν τής 

Ελλάδος Ό 'Επίσκοπος Ηλείας σπεύδειείς συνάν- 

ιησιντής Ζαχαρι ί καί τήν ιύλογιϊ. ΊΙνάγκασι αίίτη 

τότε τούς Τούρκους νά κλεισθοϋν ι ίς τόν πύργον 

τοϋ Εύρωτα, καί φθάνει είς Λεοντάριον, όπου ανα

τρέπει άπό τά τζαμιά τιήν ήμισέληνον, καί πυρπολεί 

τιήν οικίαν τοΰ Βοεβόδα, ϋττις πίπτει νεκρός άπο 

τά κτυπήματά της.

ΙΙώς νά μή άναη έριι τις τι'ις ήρυιΐδας τοϋ Μεσο

λογγίου, αί ίιποΐαι κατι'ι τιήν Ιστορικήν πολιορκίαν 

έξετέθησαν είς τούς μεγίστους τόιν κινδύνων, διό 

καί έφονεύθησαν περισσότεροι γυναίκες ή άνδρες ; 

Καί φονεύεται μία μήτηρ μέ τιήν ιδίαν βόμβαν δΓ 

ής φονεύονται τά δύο τέκνα της και άλλη βόμβα πί

πτει έπί εξ νεανίδων, καί τρίτη πληγώνει τήν μη

τέρα ζαί καλύπτειτάς εννέα θυγατέρας της.

ΙΊώς νι’ι μή άναφέρη τις τάς Σπαρτιάτιδας, τάς 

Κρήσσας, τιήν Δόμναν Βισβίζη, τήν 'Ελένην Αια- 

ροπούλου έκ Βυτίνης, τιήν Σάββαιναν, ήτις έφερε 

καί βαθμόν ταγματάρχου, άγωνισθ; ίσα είς Βαλτέ 

τσι μέ τόν Κολοκοτριόνην καί τόν Μαυρομιχάλην 

καί τόσος άλλας.

Ποιος αίνος θά έξαρκέση νά ύμνήσιι τιήν δόξαν 

τυιν Έλληνίδων καί πόσαι δάφναι πρέπει νά ουλλε- 

χθοΰν διά νά πλαισιώσουν τάς ήρωϊκάς εκείνα; 

Ελλ. μορφάς!

Ό «ΙΙανελλ. Σύλλογος τυιν γυναικών θά έκτε-

♦ ΦΙΖεΟΖ.ΟΓΙΚΟΙ NEQTEPIXMOI ♦

αντιλογιαι
[Ή F.-tn/i/ ιοϊι· «ύτσκινρτωι·, rail· ιάροπέ.άΐ’ωΐ' καί ιιμ* 

,ιιεχάλι;» ζαχότητο; έι· χέιτι, ίφριιτ καί π'ς ιήν φιλολογίαν 

ιή>· ίϊρι-ξιν τής ovvro/ιίας. ΊΙ σΐ'/ι.τόκι·'οοις τής οκίιγτιος 

τά γνιομικα και αποφθέγματα έή’εο'ε πιίΖιΐ' ιίπό τίνος τον 

αντ>/.ιοΰ. Καί ό άνομος αντός μάς έ’όωκε ττλτνταίο>ς μρ- 

ρικά ώραΐα βιβλία, μι ταξν τών οποίων καί αί ’Αι τιλα- 

γίαι· τον Καοόλον Ι^ζιμανοέ, άπό τάς όπυίά: ά.τοοπώ- 

μΐ'ν τα έκλτκτόττρα μέρμ/.

MepiKol αρίσκονται ΐ’ά κυ/βιρνούΐ’ τή/' εύαι- 
αθησιαν των. Χαμένοι; κόττιις. Je/< έχουν κα
θόλου .

*

'Έχεις ένα φίλον ; Φύλαξέ τον καλά.
Με την φαντασίαν μου η εις τό ονείρύν μου 

εδολοφόνησα κάμττοσες ντουζίνες άνθρώττων.
*

"Ενας άνθρωπος εμπιστεύεται εις τόν χειρότε
ρου εχθρόν του. Μία. ·γάτα. ποτέ. Καί ό άνθρω
πος θεωρεί τόν εαυτόν του ανώτερου ζώου.

ΙΙΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
λι η, εθνικόν καθήκον έάν περισυλλέξή πϊσαν εΐ- 

δησιν πριν ή ο χρόνο; σαρυ'ιση καί τά ύστατα ιίνα- 

μνηστικά λείψανα καί προβή είς έκδοσιν πλήρους 

και έξηκριβωμένης ιστορίας τυιν ιήρωίδων τής Έπα- 

ναττάτευις, περί ής άλλως τε έμερίμνητεν ήδη καί 

ι ίργιίτθη ή ιίκαματος η ιλίστωρ Γεν. γραμματεύς τοΰ 

Συλλόγου κ. Σωτηρία Άλιμπέρτη.

"Οταν δέ μετά εννέα έτη ό απανταχού 'Ελληνι

σμός έν τή έ/.:υθέρα πολιτεία καί έν τή έθνικήδια- 

σπορά θά ΰορτάτΐ| τιήν ΙΟΟτηρίδα τής άπολυτρυ'ι- 

στυις ενός τμήματός του, άς θωπεύτουν αί ήλιακαί 

ι'εζτϊνες μαζή μέ τά μιγαλουργιι όμοιιόματα τών Ά- 

γωνιστυιν. οί·ς ή ιύγνυιμοσύνη τοϋ έθνους τότε θά 

λαζιύτΐ|, καί τίι Μνημιϊον τών ΊΙρωΐδων Μητέρων, 

γνωστών καί άγνυϊ ττων,τοϋ όποιου ό θεμέλιος λίθο; 

τίθεται σήμερον.

*

Έ.τριϊκι ιτιι καιιϊ την σημερινήν έορτην νά πλτ- 

χθή τίι έγκιίιμιον τών ήρωιδων τής 'Επαναστάσευις 

'Αλλιί ποιον έγκυιμιον ι ύγλυιττότιρον. πειστικυίτι - 

ρον, ίιψιπετέστερον υπάρχει άπό τήν ξηριίν έστω 

καί σύντομον ι’υριήγησιν τοϋ βίου τυιν ήρωιδων ; 

Απλή μόνη μνεία τών αγώνων των είνε τό άρι- 

στον τών έγκωμίυιν.

Καί ήδη, σείς αί νιυίτιραι Έλληνί.δες, αί όποϊαι 

έκληρονομήσατε τοιαιΐτα μεγάλα παραδείγματα γε- 

νήτε αί σημαιοφόροι νέας εθνικής ζωής. ’Εάν αί 

προμήτορες όπερησπίσθησαν τήν τιμήν τής Πατρί

δας διά τών οπλών καί τιήν άνέστησαν, σείς διά τών 

εΐρηνικυιν όπλων τής εΰσεβίας και τής φιλοπατρίας 

συνεχίσατε έν τώ οίκω τό εργον εκείνων· ό άγων 

δέν έληξε καί τίι μέλλον τής Ελλάδος έγκειται κατιί 

τό πλείστον είς τάς νϋν καί τι’ις μ.ελλούσας μητέρας

Τιμή καί δόξα είς τι'ις ήρυιΐδας τής Έπαναστά- 

σεως ! Τιμή καί δόξα είς τι'ις Έλληνίδας έκείνας, 

οί όποϊαι παρασκι υάζουσαι καλούς στρατιιότας θά 

προσθέτουν νέας φυιτεινάς σελίδας είς τήν ιστορίαν 

τού Έλλην Γένους.

Είμπορείς ν'ί κρίνης τόν Θείιν, του Ραφαήλ, 
τόν ΖαίΙςπηρ. Αυτό λέγεται κριτική. "Εκρινες, 
όμως τόν πατέρα σου ή τήν μητέρα σου ; Αΰτο 
λεγιται βλασφημία.

• *

() άνθρωπος κάμει ι εΰχαρίστιος τούς άλλους 
συμμέτοχους τών βασάνων του. Τής χαράς του 
ποτέ.

*

H μνήμη δέι> χρησιμεύει τίποτε χωρίς τ»;ΐ' 
ευφυΐαν. Εκείνος ποϋ θέλει νά δημιουργήση 
πρέπει νά ζεχάση πολλά.

*

Είς μιαν συζήτησα’ ή ιδιοσυγκρασία παίζει 
σπουδαιότεροι’ ρόλον άπο τήν επιστήμην καί τήν 
λογικήν.

♦

Τίποτε άπαισιώτερον καί πλέον επικίνδυνον 
άπό ένα άνθρωπον *πεπεισμενου*.

'Απαισιοδοξία, τυφλότης.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΡΕΖΙΜΑΝΣΕ
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ΙΙΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

I. ΜΙΑΛΕ ’H πιοιόυλλογη τών ότάχεων.

Ψ’Υ’ΧΗΧ ΘΑΝΑΤΟΣ
ΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΦΙΛΟΝ

ΙΙΛ,ΙΟΣ ττυρπολε?· κανένα συν
νεφάκι δέυ έπέρασεν άκόμη 
άπό τον ουρανόν, σταλαγμα
τιά βροχής δέυ έρράυτισε τδ 
διψασμένον χώμα, και ό
μως, πτωχέ μου φιλί,, τδ 
πένθος τοΰ φθινοπώρου πλα
νιέται μέσα ώς την αμφίβο
λον ατμόσφαιραν. Η σκιί 
τοΰ δειλινού πέφτει βαρύ

τερα και πλέον μελαγχολική, ή φωνή τοΰ ανέ
μου έχει πάρει κάποιους τόνους θλιβερούς καί 
ή σκέφ-ις τοΰ ανθρώπου, ή σκέφις σου. αρχίζει 
νά τινάζη προκαταβολικός τούς κλώνους τών 
δένδρων καί νά δέχεται επάνω της τήν βροχήν 
τώ>ν νεκρών ούλλων.

Κάτι φεύγει καί κάτι έρχεται, ώ πόνε μένε μου 
φίλε, πού σωπαίνεις μέσα είς τδ λυκόφως. Αύτό 
ποΰ έφυγευ είνε ήδη σκεπασμένοι/ μέ τά κρέπια 
τής δύσεως. Καί αυτό ποΰ θί έλθητδ φοβείσαι, 
διότι δέν γνωρίζεις τί θά είνε καί μαντεύεις οτι 
εινε φοβερόν, όπως όλα τά πράγματα ποΰ φο- 
βούμεθα καί τά όποια ό φόβος δέυ εμποδίζει 
να έλθουν. Πτωχέ, μελαγχολικέ μου φίλε, τδ 
φθινόπωρου ποΰ φθάνει θ ί εύρη πολύ άδυνατι-

σμένην την άρρωστη» παρθένον, πού κρύβεις 
μέσα, στά στήθη σου. Υπάρχουν—δέυ υπάρχουν 
μόνου φθισικά. σώματα—καί φθισικές φ-υχές,ποΰ 
πέφτουν μαζή μέ τά φύλλα τών δένδρων. Καί 
τρέμω γι ά τήν άδυϊ'ατισμέΐ'ην, τήν χλωμήν σου 
ψυχήν ■ πτωχέ μου φίλε.

*

Σέ βλέπω, ποΰ καρφώνεις τί μάτια σου μέ 
αγωνίαν είς τον ορίζοντα. Χωρίς άλλο κάτι φο
βερόν περιμένεις άπό τά βάθη του καί είσαι βέ
βαιος ότι θά έλθρ. Τί. τάχα ; Σύννεφα, σκιές, 
κεραυνούς, ένα πένθιμου πέπλου απλωμένου εις 
τδ πρόσωπον τοΰ Ηλιου ;

Ήλθαν καί ξαναήλθαν κ’ έπέρασαν όλα αύτά. 
Αιατί νιι φοβείσαι; \4λλ·ϊ τήν φοράν αυτήν 
δέυ είσαι ο ίδιος πλέον. "Ολα τί. σύννεφα καί 
όλες ή σκιές, ποΰ είνε κρυμμένες όπίσω άπό τόν 
ορίζοντα, μαντεύεις οτι έρχονται γιί σένα μόνου, 
άποκλειστικώς γιά σένα, και οτι έρχονται νά σέ 
πνίξουν. Είνε ή φθισική ψυχή, ποΰ βλέπει τά 
φύλλα τοΰ φθινοπώρου νά τής στρώνουν τδ τε
λευταίου της κρεββιίτι. Τά μάτια σου έσκοτί- 
σθησαν καί. βλέπω τά πρώτα σύννεφα νά σκεπά
ζουν τήν ψυχήν σου, ενώ ό ουρανός είνε ακόμη 
αίθριος καί ό "Ηλιος λαμπρός καί ανύποπτος. 
Μή μοΰ πής ότι άπατώμαι ! Η αξιοπρέπεια καί 
ή έγκαρτέρησις έχουν όρια, τά οποία κρημνίζει 

ό μεγάλος πονος, καί όταν άκομη οί ίδιοι θέ- 
λωμεν νά τά κρατήσωμεν όρθια. Το φθινόπωρου 
έφθανε κακόν μέσα στήν ψυχήν σου! Ακούω 
τήν πνοήν τοΰ υγρού του άνεμου καί. ακούω τό 
μονότονου ψιχάλισμα. ποΰ σταλάζει εκεί μέσα 
ώς βροΧ’1 δακρύων."Ανοιξε τί χείλη σου, πτωχέ 
μου φίλε, καί άφησε τδ πένθος τής ψυχής σου 
,,,ΐ χυθή.μέσα είς τήν ίδικήν μου.

*
Άλλοίμονον ! Η ώραία αύτή ψυχή. ή χλωμή 

αύτή ψυχή· θ άποθάνη αύριο». καί όλα τιί 
χρυσά της φύλλα θά μαδήσουν ένα πμδς ευα. 
καί θάχορεύσι/υν τόν τελευταίου πένθιμου χορόν 
τους μέσα είς τ.ί; σ/ει ίς τού δειλινού. Τί κρίμα. '. 
(θά έλθω τότε νά. την κηδεύσωμεν μαζή. νά. τήν 
κηδεύσωμεν μυστικά είς μιαν απόκρυφη» ώραν, 
διί ν-i μή το μάθρ κανείς και διί. νά μη έλθη 

η υάίιΐείυρος
Χυρι-άιρια άρχαία»' χορό»·, ΐίριι ώμ/ι'Λ ίο« εί -(μερικής.

καμμία γυναίκα νά μολύυη το πτώμα της με τά. 
δάκρυά. τ>/ς. Κ έπειτα θιι σκάψωμεν κάτω απο 
ένα κυπαρίσσι τδ χώ/μα μέ τά νύχια μας καί θά 
τήν θάψωμεν μέ σιγαλούς ερωτικούς ύμνους, και 
θ.ί χαράξωμευ μέ τδ δάκτυλόν μας επάνω είς 
τήν γην. τήν υγρά» άπό τά δάκρυά μας, θά χα- 
ράξωμεν την επιγραφήν, εμπρός είς τήν οποίαν 
τά. χέρια τών εραστών ε'ς τάς στιγμ ές τών αιω
νίων όρκων θά πέφτουν νεκρά, άπό τρόμου καί 
θά σπάζουν μέ φρίκην τούς κρίκους τών θείων 
έναγκαλισμίδν.

Η πρώτη βροχή τοΰ φθινοπώρου θά σβέση 
τήν τρομερ ίν επιγραφήν. '.Ίλλιί κανένα επιτύμ
βιου. πτωχέ μου φίλε, δέν άξιζει νά ζήση πε
ρισσότερου άπό ό.τι ζή ή ά.γάπη κιι'ι ή πιστις εις 
τον κόσμον αυτόν.

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

★ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ! ΦΓΣΙΟΓΝΟΜΙΛΙ *

anofjew lang

ΠΕΘΑΝΕΝ cu τήν πατρίοα TSU 
.κωτίαν, είς ηλικία/ 68 έτών, ό 
Ανδριον Λάγκ, όστις δικαίως 

έπωνομάσθη ό «υιός τού Άπόλ- 
/ jJVOw .

Ήτο πράγματι ύπό πολ/.άς 
επόψεις υιός τοϋ ’Απόλλωνος.

Έν πρώτοις ό μέγας νοϋς 
αύτοϋ ήτο έμπεποτισμένοε είς τά 

νάματα τής φι/ο/ογία-, άπο τήν όποιαν είχε πάρει 
τόν άνθόν , οπωε ή μέλισσα συλλέγει τό μέλι καί τό 
άρωμα άπό τ' άνθη. Ήτο έμόριθέστατοσ με/.ετητή- 
καΐ έέηγητή- τών αρχαίων, χωρίς όμως ίχνος 
σχολατικισμοϋ. Ήτο οέ καί υπό τήν γενικωτέοαν 
άντί/ηψιν υιός τοϋ ’Απόλλωνος· όπως έκεΐνος 

τόσων ιδιοτήτων, αί όποίαι περιζ.αμόά- 
τή / έννοιαν τοϋ Καλόν, ομοίως καί ό 
δημιουργός φιλολογικός παντός είδους 

’ γο ποιητής καί κριτικός, βαθύς ιιελε- 
•j καί ά/λων αρχαίων ποιητών, 

καί
, μυυογραφος καί κοινωνιολόγος, γονιμώτα- 

οε καί πλουσιώτατος είς φι/.ολ.ογική/ παράγω
ν ήτο ξένον διά τό εύρυτάτης άντι- 
τοϋ Λάγκ, ό δέ καΟήμερι/ός καί πέ

ος έπί τριακονταετίαν καί πλέον έπζ.ημ- 
άνώνυμα ή ένυπόγραφα άρθρα αύτοϋ. 

χαρακτηριζόμενα πάντοτε άπό τό εύτράπελον, καινο
φανές, ϊοιόρρυΟμον ύφος καί τήν ολως πρωτότυπον 
διεξαγωγήν τών διαφόρων θεμάτω/ Ή έμόρίθεια. ή 
βαύεΐα γνώσις, ή Έλληνικωτά-η διαύγεια χαρακτη
ρίζουν τά γραφόμενα του. Σκώτος αύτός, δέν είχε 
τίποτε άπό τόν μονότονου, τόν συγκεντρωτικόν χα
ρακτήρα τή- πατρίδος τον καί κατά τήν μορφήν— 
μελαψός μά/.λον. μέ καστανά αστείου διαπεραοτικό- 
τητος μάτια καί μέ ζωηρότατα. γραμμάς φυσιογνω
μίας— καί κατά τή,/ψυχήν ήτο ’Ομηρικό- “Ελλην τοϋ 
εικοστού αίώνος, 1 ό «ορτε του δέ κυρίως ήτο ό Ό-

αντί/ η χ.. 
ήτα θεός 
νονται είς 
Λάγκ ήττ

τητής τοϋ 
ά/ΟοωΠΟ/ ό (Ο-■ ' 1 / , ■; ■ ", ιστορικές, μυυογραφος και κοιζωνιοΛογ 
TOO :.i —--- -I- -----'....
γήν. Τίποτε δ; 
λήψεως πνεύμα 
ριοοικός I ύπ: 
μύριζε'/ άπό

Λ-Γ(Κ /|"ο οηιι 
καίλιλογιη;. ' Ητο

'( )[ΐήρ·
καί λαογράφος, δημοσιογράφος

Έκ τών πα/.αιοτέρων του έργων είνε ή ..’Ελένη 
τής Τροίας», ή ποιητική μετάφρασίς τοΰ Όμηρου, 
έν συνεργασία lit τόν καθηγητή/ Μπούτσερ, «Ήθή 
καί μύθοι«Χλόη τού Παρνασσού", μετάφρασίς τού 
Θεόκριτου, «Ό ’Όμηρος καί ή έποχή του» κτζ. Α
ναρίθμητα δ’ είνε τά ιστορικά, λαογραφικά κτλ. βι- 
οζ.ία καί μελέται περί Σκωτίας, καί πολυάριθμοι έν 
γενει αί περί κοινωνικών, ιστορικών καί παντός εί- 
οουε ςητημάτων με/.έται τουέν τώ Τύποι. Διότι ό Λάγκ 
ητο τοσον πο/.υγ ράφος. ώστε είς Άμερικανόςείχεν είπή 
περί αυτού : (J Λάγκ δέν οίνε ποόσωπον είνε
εταιρεία. συνδικάτο/ I» Είε τό παλαιόν, τό ένδοξον 
• - ail'j Neu'S’· έγραφε, κύρια άρθρα. άπό έτών δ’ ε
σχάτως ογραφε/ ένυπογράφως είς τό «.Ι/οιίημι/ 
Post» φιλολογικά ευτράπελα. Έννυμο/ΐιεθα ότι εν 
έέ αύτών είχον ήρωας τόν ’Αλέξανδρον καί τόν 'Α
ριστοτέλη'/. συςητοϋ'.ταε περί τήε χρησιμότητες τού 
μικροσκοπικοΰ τριακονταλέπτου 'Αγγλικού κορματίου 
(bit). Γί ιδέα τού ήλθε νά παρουσίαση τόν ’Αλέξανδρον 
έρωτώντα τόν διδάσκαλον «τί χρειάζεται αύτό τό μ- 

νόιιισμα» καί τόν 'Αριστοτέλη·/ μετά τή ς 
σοόαρότητοε άπα/τώντα. Είς αλ/ο εί - 
Λιογέ/ην, γνωματεύοντα περί τών ση- 

ά/Λαε θεότητας Ελληνικός, ήρωας 
άνδρας τής κλασικής έποχής σύγχρο
νό σημερινόν 'Αγγλικόν ποριόά// ο/ 

. τήν Ελληνικήν των χροιάν, τήν 
τόν χαρακτήρα, πού τόσον βα-

’(’) Λάγκ, όπως τόν έχαρακ-ήρισα/ οί ηΤάιυς» 
είε κύριον άρθρον, ήτο ό περισσότερο1/ Γάλ/.ος τό 
πνεϋυα καί τήν ψυχικήν διάΘεσιν άπό όλους τούς 
ονγχρόνουε. άλ/.ά καί τούς παλαιοτέρουε ποιητάετή: 
Αγγ/.ίας. Πρό παντός όμως ήτο θαυμαστής τών άρ- 

χαίων κλασικών. Ή ψυχή του ίδιψοΰσε τήν απλό
τητα τοΰ αρχαίου j/tcu καί έμακάρι.ε τόν "Ομηρον, 
ό όποϊοε ούδέποτε ειχεν γνωρίσει τήν πένναν καί τό 
χαρτί, άλλ’ έψαλλε τά κατορθώματα τού "Εκτοροε 
καί τών Αχαιών όπως ή πηγή κελαρύζει είς τά βουνά.

Είε τον πρόλογον τής ’Αγγλικής μεταφράσεωε τής 
Όδυσσείαεό Λάγκ λέγει:

Ό, σείς οί περιπλ.ανώμενοι, τού υπήρξατε πατέ
ρες μου ! ’Εσείς .τού ΐδιαό’άζατε τήν τύχην των 
άνθρώπων είε τήν παλάμην των ποϋ έταίειδεύετε 
μέ τά γύφτικα σύνεργά σας άπό έρημιά σ’ ερημιά 
σ’όλεε τής χώρες ! Γιατί νά παρατήσετε γιά τής 
πολιτείες τήν ζωήν σας κάτω άπό τά δένδρα καί δί
πλα στό ρεύμα τών ποταμών ; Γιατί αφήσατε τήν 
Τσιγγάνικην έλευθερίαν σας νά σάς φύγ η καί καταδι
κάσατε τά παιδιά σας στήν πέννα καί στό μελάνι ;

■<Σάν κάποιος που όνανουρίστηκ: άπό τό τραγούδι 
τής Κίρκης καί άπό τό κρασί της σέ κήπους μέσα, 
δίπλα στό Ιερόν τής Περσεφόνης, έκεΐ όπου ένα νησί 
τοϋ Αιγαίου ξεχνά τό άγριο πέλαγος καί παραπο-

νούνται (λυκΰλαλα τά λαγούτα τοΰ έρωτος μόνον, 
έκεΐ όπου περιπλανώνται μόνον σκιές έρωτευμέ/ων, 
είμαι κ' έγώ. Καί λαχταρώ νά /οιώσω τήν άλμύρα 
τήε θαλασσίας αύρας στά χεί/ η μου καί τόν πλατύν 
άέρα νά μού χαϊδεύη τό κεφάλι.

«Γι' αύτό χαρούμενοι όλοι οί ώραϊοι άποστρέφουν 
τό κεφά/.ι άπό τά σύγχρονα τραγούδια κα'ι βλέπουν 
τ' άστρα καί αισθάνονται τόν έ/.εύΟερο/, δροσερόν 
άνεμο / πέρα άπό τούς κήπους μέ τά βαρειά τά λου
λούδια καί πέρ' άπό τήν μουσικήν τών λιγωμέ/ων 
ωρών ακούουν, σάν τόν βόγγον τού Ώκεα/οϋ σέ δυ- 
σμικές άκτέε. τό θαλασσομανητό καί τήν βροντήν 
τήε '(ϊδυσσείσς ·.

Ό σύγχρονος πο/.ιτισμόε ιιόνον περιφοόνησιν συ- 
νήντα εί- τά στήθη τού Λάγκ. Φυσιολάτρης φανα
τικός έσυχαίνετο τόν σημερινό'/ βίον μέ τήν έκ'-ήτη- 
σί / του καί τά ψεύοη του.

Καί είε ένατου θαυμάσιο/ λυρικόν ποίημα λέγει 
σατυρικώτατα :

«Ώ. ζή ηδονή τοϋ νά πλόη κανείς μέ τά πανιά 
φουσκωμένα άπό τό/ δροσερόν άνεμον καί μέ τό τι
μόνι άφημένο είε τά χέρια τή. Τύχης μέσα σέ μιά λί
μνη τών Σκωτικών βουνών ή σέ κάποια θάλασσα, 
τή στιγμή πού εις τό Στράνδ πουλούν βεντάλιες γιά 
μιά δεκάρα !»

η AtPOQITH ΤΩΝ Π^Γ^ΞΩΝ
Άι.ιι^ρζ /<ρ/αιοΖο;νκότ ϋι/οαί'ρός ά.Ίοκαλΰ.ιτετια όοη- 

μέυαι έκ ι<~»' ω’αοκαφών των /ίαγαοΰν. ΙΙολντ.ιμον Λ' 
εϋοημα ή κεφαλί/ ΆφρηΛίιι/ς, κερί η,- ό έ.τιοκεφίίεί·; 
τϋ>· ΰναοκακτόμενω· /ώρω’ γι/.ιίπ/ηι,· κ. Ί'ιμ. Άμ.τ>)Λ< 
Zyoai/.F τά έίήε:

εικοστού αίώνος. 1 ό φόρτε του δέ κυρίως ήτο 
μηρός. Αί περί τού μεγάλου τούτου ποιητοϋ ά<αλέ;«» 
του | δηλαδή καθηγητικά μαθήματα) εί- τήν 'Οίφόρ- 
οην έμειναν κλασικαί, ή δέ όρμητικότη. του έναντίον 

άμφισόητούντων τήν ενότητα 
fiTC ι4’/Τ'τ£ι« τ?/ .ι»ι·»ί _

σην εμειναν κζασικαι, 
τών Γεριια/ώ/, τών 
τών ούο ποιημάτων, 
τητος καί

j I <Λζζ I /1.

ήτο άνταίία τής άπιστη μο/ιιϊό- 
, μέ τήν όποιαν καταπολέμησε 

------,·.. αύτούς.
- 1; — —· -μδριθείας, ... .....
τούς σκεπτικιστές καί σχολαστικούς

*
II προσφιλής του αρχαία φιλολογία Παράσχον εί. 

αύτόν τά καλ./.ίτερα Θέματα πρός έργασίαν. Καί τά 
πρώτα του φιλολογικά δοκίμια άκ τής άρχαίας Έ/.λά- 
δος είχον έμπυευσδή.

κρουΛίκ· 
έμπρεπούσης 
χεν ηρώα τό/ 
μερτ/ών. καί 
καί μεγάλους 
νισμένουε είε το 
καί διατηροϋ/τας 
διαύγειαν, τήν χάριν, · 
θέως είχε συναισθανΟή ό Λάγκ.

*

Θ Λάγκ ήτο, φυσικά, λίαν φιλελεύθερος εί- τάς 
ιδέας του ^καί πολλά του βιό/,ία ήξιώθησαν τής τιμής 
ν’ άφορισθοϋν άπό τόν Πάπαν ! Δέν άνεμίχέη δμως 
ποτάείς τά πολιτικά, μολονότι οέ μετείχε τής έ/εργον 
δημοσιογραφίας, τροφοδοτώ·/πλσυσιοπαρόχωε έπί 3—-γ 
δεκάδα- ετών έφημερίδαε καί περιοδικά, ούδέποτε 
είσέδυσεν είς τά εσωτερικά τής έφημεριδονραφίας. Είε 
τήν ζαΖή). w εύρίσκετο τό πνεύμα του όταν έγραφε 
περί^άρχαίας Ελλάδος ή περί Σκωτίας, είς τήν χαχ/)>· 
τω.· δέ όταν έπρόκειτο νά εϊπη τι περί Αμερικανών, 
τώ / όποιων τάς δημοσιογραφικός μεθόδους μετά λύ
πη- του έβλεπε/ εϊσερχομένας είς μερίδα τοϋ ’Αγ
γλικού Τύπου. Εύτυχής αύτός^ συγγράφεύε, έφρόνει 
έν τούτοις οτι οί γράφο/τες είνε καταδικασμένοι νά 
πεινούν. 'Όταν τού έζητήθη έπίγραμμα διά τού. γρά
φοντας, τό είπε λακωνικώτατα': ' Πεΰα. Ούδέποτε 
όμως έχασε τό Έ/.ληνο-Άγγλικόν του χιούμορ, τά 
δέ αναρίθμητα φιλολογικά^ του προϊόντα σπινθηροόο- 
λ.ούν άπό εύΟυιιίαν, αίσιοδοϊίαν,' εύτραπελότητα. έμ- 
όρίδειαν, διαύγεια/, άπλότητα καί πρωτοτυπίαν εξαι
ρετικήν.

*

‘ι-ς, τα χαραζτη, 
‘/ήλον, τήν έ’ζφρασ'.ν 
μειδίαμα ζαί ζατ' αυτήν 
μάοου, έρ·,·ον σμ.ίλ,η; μ.ε-'άλου 
πρό τινων ήυ.ερόιν ζατά τα; 
τρ'.άδ'. τοΰ Βόλου ένεργουμ.ένα; 
δ'.εύΟυνσ'.ν τοΰ έφορου τών έν Θε 
ζ. ’Λρδαν.τοζούλου. ΆπετέΟη δέ 
νασαζείιρ Μουσείω ν.ετα;ύ 
Οέντων δ’.αζοσίων ζαί 
τοΰ πλήΟου; τών έ· 
Ζών στηλών, έν αί; άναφέρετα·. τ

11 α σ: ζ ρ ά τ α ;. 
ζα: άποζαΟαίρεται 

οσζολληΟε’ντων έπί 
σία

ΚΧ είνε πλέον μ.εναδ'.ζή. 
ν.ονάζρ'.δη ε·; τόν ζό- 
σμ.ον ή ζοσυ.οϋσα το έν 

ζ Μ ουσεϊον τού 
Οαυμ.ασία Λ- 
τή; Μήλου. 
’Αφροδίτη; ή 
όυ.οία. όρ.Ο'.ο- 

τατ-η ζατά τε το υ.εγε- 
βοστρύ-χου;. τόν τρά
των χε'.λί’ων άρρητον 

τήν λευζοτητα τοΰ υ.αρ- 
τεχνίτου, άνεζαλάφΟη 

έν Ι,Ιαγασα'.ε ζαί Δηυ.η- 
? * άνασζαφα.

σσαλία Αρχαι 
ϊ έν '

•όΐν πλ.ησι 
ν,έον ζη'ζ.ίνων

υπο την 
τήτων 

τώ έζε: Λ(1α- 
όν τη; ανευρε- 
ά·;αλυ.ατ·ων ζαί 

άναίΐηυ.ατ·.- 
ίνορ.α αγ'νώστου 

Επί όζτι'.ι δε ήδη 
άπ'ο τών έπί πολ- 

Λου; αιώνα; προσζολζ,ηΟε’ντων έπ! τοΰ μ.αρμ.άρου χω
μάτων ή τε Οαυμ.ασία αΰτη /.εφαζ,ή ζαί τά απειρο
πληθή πήλινα άγαλμάτια ϋπο τοΰ έπίτηδε; άποστα-

-χρώμα.ιν -λάζων ζαι

λέντο; προ; έπιυ.ευ.εληυ.ένην αποζάΟαρσιν τών τελευ
ταίων ευρημάτων ζ. <>0. I’ουσοπούλου.

Ή έσχάτω; άνευρεΟεισα ζεφαλή τή; Αφροδίτη;, 
εί; φυσιζόν μέγεΟο;. ζαταπλήσσε·. έζ πρώτη; οψεω; 
διά τήν με-,-ίστην ομοιότητα πρό; τήν τή; περιπύστου 
Αφροδίτη; τή; Μήλου, εΰρέθη δέ άπροσδοζήτω; οι; 

βάΟο; ένό; περίπου μέτρου, έγγύ; σειρά; τάφων άνω- 
μάλω; ζαταζειμένων παρα τά έρείπια ναοΰ άγνιόστου 
Οεότητο;, ήν αί πέρι; άνευρεθεΐσαι πολυάριθμοι άνα- 
Οηματιζαί στήλαι όνομάζουσι 11 α σ ι ζρ άτ a V έζε: 
δέ ποΰ άνευρέΟησαν ταυτοχρόνω; ΰπερδιαζόσια πήΰ.ινα 
άγαλμάτια παρεμφερή προ; τά τών Ταναγραίων /.ο
ρών. άφιερι.'ιματα είζονίζοντα γυναιζα, θεάν ίσω;. τήν 
'Αφροδίτη·/ή τήν Πασιζράταν τήν άναφερομένην εί; 
τά; πέρι; άνευρεΟεισα; άναΟηματιζά; στήλα;. Γίνε 
δέ αΰται ούζ' ό/.ίγαι ζαί έζ μ.νήμη; άναγφάφω τά; 
έςή; : — (-)εανι.ι ΐερασεύσασα II α σ ι ζ ρ ά τ α'— IΙρώ- 
τα; ΙΙασιζράτα ευχήν—Φιλετέρα εϋ;αμέν-η 11α- 
σ ι ζ ρ ά τ α — ’ ί ππόλυτο; II α σ ι ζ ρ ά τ α ύπέρ τών 
θυγατέρων ζλπ. Έάν δέ τά αυθημερόν άνευρεΟέντα 
έγγύ; αύτών απειροπληθή πήλινα άγαλμάτια ή άφιε- 
ριίιματα είζονίζουσι ταύτην ή τήν 'Αφροδίτην θ' άπο- 
δεί'όη ή ήδη γενομένη άποζάΟαρσι; αύτών ύπο τών 
πετρωΟέντων. οΰτω; είπείν, χωμάτων πάντω; ομω; 
ταϋτα παριστώσι γυναιζα ή θεάν έν ποιζίλαι; στάσε- 
σιν. ότέ μέν διευθετούσαν τήν ζύμην, ότέ δέ ίσταμέ- 
νην παρα βωμόν ζτλ.

Ή σύμπτωσι; τή; έν τώ αύτω περίπου χώρω τού 
άνασζαπτομένου ναού ζαί τού παρ' αύτόν νεζροταφείου 
τών τε άναΟηματιζύιν π/.αζών, τών π-η/.ίνων άγ-α/.μα- 
τίων ζαί τή; εί; φυσιζόν μέγεΟο; μαρμάρινη; ζεφα
λή; ζαί μέσου; τοΰ τραχήλου τή; Αφροδίτη; άναμ 
φισόητήτω; άνηζούση; εί: άγαλμα 'Αφροδίτη; δια τήν 
ζαταπληζτιζήν ομοιότητα πρό; τήν τή; Μήλου δί- 
δουσιν αφορμήν εί; τού; ειδήμονα; νά είζάσωσ-.ν, οτι
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IllNA ΚΟ0Η kH

Ό τόκος τών νέων άναιίκιιόών τών Ιίαγαόών. ( Λκξιμ ή ΐήοριις κ Άρβανιτόπουλος 

καί π<ΐ£>' αΰτφ ό ΐ| ιλι'ιτκχνος συνκηγάτης μας κ. 'Γ. ’Λιιπρλάς).

ή έζεΐ πσυ λατσευσμένη ΙΙασιζράτα είνε αύπή ή Λ- 
φρσσίτη. Τήν είζασίαν ταΰπην ήεη τ/τ,'ΐ.χζ'.ήζ/./Ίτ,Ί. 
ιός πιθανήν έζ πριότης βύεως λέγω της ως άνω συμ 
πτώσεως τών εύρημάτων. άναγράφω ως ήκσυσα. σϋτε 
λέςιν τσλμών να πρσΟέσω Jia τ'σ άζ.ατάλληλσν μευ εις 
ταϋτα’ ;έν είνε εμως άπίΟανσν νά μεταβληΟή ή είκα 
σία xj-.r, είς J-.άφσρσν γνιόμην έν τή πρεέεω τών άνα 
σκαφών. πρ'σ σλίγσυ χρσνσυ άρςαμένων έν τώ μέρει 
τσύτω τών Ιίαγασών. · Ιύέεμία ;έ άμφιβσλια ;τι. 
ανευρεΟέντσς ήεη τσΰ τε έξω τών τειχών μεγάλσυ 
νεζρσταφείσυ ζαί τών άναζαλυπτσμένων ζαθ' ημέραν 
νέων έγχρωμων πλακών ζαί αναθημάτων ζαί άγαλμα- 
τίων. ν άνευρεΟώς: σύν τώ χρένω ζαί τα έρειπια τών 
άς'.ελσγωτερων σίζημάτων τής άνασζαπτσμένης άρ 
χαίας πέλεως. είεν ή \γ;ρά αύτής. τ; Οέατρσν. ζαί 
είτ: άλλ;. ίβίως άγάλματα ζαί ψηφίσματα. ώς άνε- 
ζαλύφΟησαν μέχρι τσΰέε ζαί ή τρεις πύργε·. καί 
τά έρειπια τσΰ νασϋ τής φερσύσης τ'σ σνσμα ή έπι'Οε- 
τσν τής 1 Ιασιζράτας.

Ινζ τής -ζζζζζ/ τών έν αρχή έτι άνασζαφών Οά 
λυΟή ζαί τ'; έγερΟέν ~ζζ τιν;ς ζήτημα, άν τά έρειπια 
ταϋτα άνήκσυσιν είς τήν έκλείψασαν πέλιν τών ΙΙαγα 
τών, ή τήν έπ' αύτών ή παρ' αύτάς μεγάλην ζαί ισχυ
ρόν πέλιν. ήν εζτ-.σεν ; Δημήτρισς (ές συ Δημητριάς . 
μεταχειρισΟεις ιός ύλικ.σν πρ'σς ζ'.7.ζζζ·ι:γ,ζ·.·ι τών πύρ
γων ζαί άλλων σίκσέεμημάτων τ' άπειρεπληΟή μαρ
μάρινα εϊση τών Ιίαγασών. ιός έύναταί τις νά είζάσς, 
εζ τών αν-υρεΟέντων ερειπίων τών Ιΐύργων, είς τά 
σιάζ-να τών σπείων εύρέθησαν άνά σεζάσας ζαί έκα- 
τεντάέας αί περιλάλητε·. ήβη έγχρωμε·. πλάκες τών 
Ιίαγασών καί α: άναΟηματ'.κα! ζαί άλλα: επιτύμβιε: 
στή'λαι. Εζ. τής πρσέσσυ ;ε τών άνασζαφών πλήν άλ
λων Οά λυΟήζαί τ; ζήτημα άν ή ύπερζειμένη -τής νΰν 
πσλ-ως τσΰ Ιΐέλσυ Γζσρίτσα, έ; ής φαίνσνται έρειπια 
άρχαίων τειχών εινε συνέχεια τής Δημητριάέες ζαί 
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τών Ιίαγασών ή αύτή ή άρχαία Ίωλζ.ές. ιός συμπε
ραίνει τις έζ τής περιγραφής τσΰ Στράβωνες ζαθ' ήν 
«τής Δημητριάσες ύπέρζειται τής Οαλάτπης Ιωλζ.ές». 
'<>πωσ;ήπ;τε αί άνασκαφαί. άς μετά τέσων /Λιμπρών 
επιτυχιών ειευΟύν-ι ; ζ. Άρβαν.τέπευλε: έιανσίγευσ: 
στά;·.εν πελζ.ής μελέτης ύπέ τε άρχαισλσγιζήν. ίστε- 
ριζήν. ζαλλιτεχνιζήν ζαί ζωγραφιζήν επσψιν. I ΙιΟαν'σν 
:έ, άν α: άνασκαφαί πρσχωρήσωσι ζαθ' ίλην τήν έ'κ- 
τασιν, ήν κατελάμίανεν ή άρχαία έκείνη π;λ·ς, Οά 
εύρεΟώμεν μετά χρένσυ πρ'σ νέας ΙΙσμπηιας. τής ϊστσ- 
ριζής Δημητριάσες. ήτις ζατά τσν Λίβισν ήτσ valida 
et ad ovinia, opportuna, άπστελεσΟεισα ζατά τσν 
ίστερισγράσσν τής Ι-Ιεσσαλιας έζ τών άρχαίων συνσι- 
ζ.σμό,ν τής Ιωλζσυ. τσΰ 'Ορμινίσυ. τής Νηλΐίας. 
τής '( Γ/.'.ζώνσς, τών I Ιαγασών ζ'ζ.π. Αλλά ζαί έζ. τών 
μέχρι τεύσε ευρημάτων, ές ών ύπερεπληρώΟησάν α·. 
αι'Όσυσα·. ζαί κύλα! τσΰ έν I >έλω μσυσείσυ έύναταί τις 
νά είζάσζ. στ: ή άπσζα/.υπτσμένη βσημέρα·. πέλις πε
ριείχε μέγαν ζαί ή παραλία ναυτική πέλ-.ς σιεΟνή 
πληθυσμέ?’ σ-στι πζ.είσται τών έπιτυμβίων ζαί άνα- 
Οηματιζών στη/.ό.ν φέρσυσιν έΟν.ζά ένσματα ζατείζων. 
ζαταγεμένων ές άλλων έλληνιζών μερών, ή ζαί ξέ
νων. ζαθ έσεν μεταςύ αύτών ΰπήρχεν ζαί Ίσυίαΐσ·. 
ζαί Σύρισι ζα: 1 Ιέρσαι ζαί Γίται.

\λλ' άς επανέλΟω είς τ; σπευεαιέτατεν τ.;>ν τε
λευταίων εύρημάτων. τήν Λσρεείτην τών ΙΙαγασι'.ιν. 
ήτ-ς. άν μη ήτε ή ύπ'ε τ'; ενεμα τής II α σ : ζράτ ας 
ζ.ατρευεμένη έζ·: θεά. πάντως σέν έζεσμε·. άπλεϋν 
τάεεν. άζ.λ άπετέλε: μέρες άγάλματες έν ναώ ή άζ.λι.ι 
είζεσεμηματ·., πρες ζ ίσως ζατετίΟεντσ τά ζατά έζα- 
τεντάεας άνευρεΟέντα τέλεια γυναιζεϊα άγαλμάτ-.α. 
Κα! ; μέν ζσρμ'ες τσΰ σιόματσς εεν άν-υρέΟη έτΓ άλλ’ 
εύτυχώς ή ζεφαλή αύτή: μετά μέρσυς τών γυμνών 
ώμων ί’.ατηρείται άριστα. ;:έτ: ή σζαπάνη τσΰ έζε: 
έργαζεμένευ Λμσισσέως έργάτσυ I. Σταυρεπεύλσυ σέν 

πρσσέζρσυσεν άπστσμως έπ' αύτής’ μάλλσν έ έΟώ- 
πευσε τσν άπελ’.ΟωΟέντα χωμάτινσν σγζσν. σστις έπί 
πσλλσύς αιώνας έζάύ.υπτε την μαρμαρίνην θεάν. "Ε
λαβα ύπ'σ -ημείωσιν τ'σ ενσμα τσΰ σες:σΰ τσύτσυ εργά- 
τσυ. σστις ηύτύχησε ν’ άνασύση έζ τσΰ ,βάΟευς άνευ 
εύίεμ’.άς .βλάβης την ωραιαν κεφαλήν.

11 Λφρσσίτη τών Ιίαγασών. παρ' σλην τήν ζατα- 
πληζ.τιζήν σμσ:σπητα πσ'σς τήν έν τώ \εύβρω Λφσσ- 
σίτην τής Μήλσυ, ασφαλώς εεν εινε άντίγραφεν εζ·ί- 
νης ζαθ' β'/.ην τήν σύνΟεσιν τσΰ μήπω ανευρεΟέντσς 
ζσρμσΰ τεΰ άγάλματες’ τεΰτσ σέ πρβίη'/.εν έζ χημείων 
τινων. σίσν πής μ,ετά τσν τράχηλσν, έζ-ί σπσυ άπε- 
ζσπη άπ'σ τσΰ λσιπσϋ ζσρμσΰ. φαινσμένης πτυχής πέ-

» ΝΕΑ! ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΛΕ2 ♦
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//ο<> καιοιώ, 'ι: /<*)’«Ό «orosorn ΐτ α/} η'ι-

Λωώι/Λ’ιωώ.ικ//»- .Ι/ω ηική: Άκα^ιιαας rar Μω·ά/">·. 

Z7.il/ii: μι_>ος κα'ι ί/ ΈΐΜμΊ^ ιιιαί'ίοτρια Λιτοπηινίς "Eflf). 

Μαρκίκιι-, ά.τ'· r·· Άηγοοτόΐ.κη· rijs Ki'i ui./.i/i ias.

ΊΙ vraiMi κα/.).ιτίχ>·ι: καιΰ ιΐμ· tvtat'Da a.umdiv n/s 

»■>■ r.ii ΏΜιμ πα'Λ rm κα/Ι,ιγι/ΐμ "Imiiun· Tm/./rn i.-ri- 

Ληίη· ΙκΛι'ι/.ωηικ καί ilihS/r ά·>μ>ιτικψ· ίη\; >:ααα τικιιΓ· 

μηι·οικοΓ> ιαλάιο’·. Mrra hrri) μιη-ar iialtqair καηάρ- 

llmae νά ιταρονοιάαΐ} rx^).i)Sm tors καΙ>ιιγ·ι'"< n/s 

καί ni liomrn'o// r!s rsrtaoeis, fis τά; όποία; α· Γιηιια- 

νίΛι; κ.αί οί Γι-αμαναί oi vm'oi.'pni η/; μάϊ.ι; ra'./mm· ι·α 

.τροαίί.ίίοιτ μτιά ίξαιτί] ρ κα! ακτοι-τί] οπονάιμ·.

li-ratni Λί π; νά καΐνμ .αιίοοι· Ιίριά/ιβιό τικίι ί-^Γ/ρξκν 

ί/ .τρόοάο; αντί/ ιάν l.tifi/j να' οιμνι >>τι ί/ άναααη'ί; Μαρ- 

κνιον Λϊ·ι· I·'/ olti/oe πριν ί/ ά/.ι'γον; /αίνον iiiji α; τι; τό 

'.·!/>ι/ναϊκόν ‘U'ifiov.

‘.4πό .Ίαιτρα"Ε).>.ι/να καί μηττρη’Εα'Μα ν;νννι/ΙΙ>/ κα).~ 

).ιιί/νι; rls τό mnaiov ντ/oi τον ιαινοικον Ίονίω·— κιά- 

ί.ιττ/νι; μν /Ιτριιόν ίταί.ικ',ν αΐ/ια.— Μι τον τροιτα προ; 

ττ/ν Τί/νι/ν ττ/;, και τό καλλττν/νικάν πνρ άί.ι/ϋινον Ί'τ- 

χνίιου ίμιΐίτηστ μόνη καί αντοτΛημιόνογήΟη, οίίιιο; 

πλσυ ή χιτώνσς. σστις π'.Οανσν ήπλσΰτσ έπί τσΰ λσιπσϋ 
σιόματσς. τσΰΟ' σπ·ρ σέν παρατηρεϊται εις τ'σ γυμν'σν 
άγαλμα τής έν Λσύβρω. Έζ τσΰ τημεισυ σε τσύτσυ 
σύναταί τις νά είζ.άση. στ: έζτ'σς τής μεγάλης σμσ:σ- 
τητσς τών σύσ κεφαλών, τ'σ άγαλμα τής έν ΙΙαγασαίς 
είχε ειαφερεν κατά τ'σ λσιπ'σν σώμα στάσιν ή σύνΟε- 
σ:ν. Ίσως σέ ή ζατά τ'; λσιπ'σν σώμα είζαζσμένη 
παραλλαγή τής συνΟέσεως καθιστά τ'σ εύρημα τών 11α- 
γασών πσλυτιμστερσν άπλσϋ άντιτύπσυ τής Μηλιάς 
Λφρσσίπης. ζαίτσι έζ τής σμσισπητσς τσΰ άρρήτσυ 

μειίιάματσς έν άμφστέραις ταίς ζεφαλαϊς, ήσύνατβ 
τις νά συμπεσάνς. στι σ αύτ'σς τεχνίτης έγλυύεν άμφσ- 
τέσας.

ΤΙΜ- ΑΜΠΕΛΑΣ

ι'όαιν πρό ΙτιΖιν, παιά’ακι/ άκόμη, Ικίνι/οτ ιΙ; τό ΤΙαρϊοι 

τί/ν προοο/ήν τον πριοτον καΙΙι/γι/ιον της, τον Ϊοπ<ο·υϊ' 

πιανίοτα Κιιοί,ον Εαλτοννιο, ό όποιο; τής νάατκν ολίγα 

/ιόί.ι; /ιαίίί/ιιατα, Πρό όιττία; Λΐ τλιίονοα είς τό Λϊόνα- 

/ον μετά είαιτηρίονς λ^ντι'ατντ; είσήλΛε ΙΙριαιιβεντικιος εί; 

τό εντανάα Ώ^νϊον, τό όποιον είνε ιό; γντοοτόν ϊ'να άπό 

τά καλλίτερα 'ίί^εΐα τοϋ κόσ/ιον. πήρςε πάντοτε ή 

ποιίιτι/ μένα εί; τιΐσα; μονοίκά; ίόαχρνϊας παν απονόάάονν 

εί; Κιιναερβατονάρ τή; περιοιπής τον Κονοερβατονάρ 

τον Μονάγον. καί οί καίΐι/γΐ/ταί της τήν περτέβαλΐ.ον με 

ιιεγάλι/ν έκτι'/τι/οιν καί παρι/κοίονίλονν ιι'ε προσοχήν τήν 

έςέλιςίν τη;. Λί; έλαβε /τέρας εί; τά Κονσέρτα τα Λιορ- 

γανον/ιενα νπό τον Ώάείαν καί όις είς τά Κονσέρτα τά 

όοίλέντα νπι'ι τον < Ενλλόγον τών έν Μονά/m έλλήνιον 

οπονάαοτών ι. πάντοτε Λε κατεχειρικροττ/ίίι/ καί έ&αν- 

μιίοίλη.

‘Αλλά ι'/ είς τό τελενταΐον Κονσέρτο, μετΐι τάς έξετά- 

οεις τη; καί τήν λήι/ ιν τον Λιπλιόματό; τη;, έπιτν/ία της 

νπήοςεν έίαιοετικέ/. "Επαι'έε μετά τής γερ/ιανίάο; οννα- 

Λέλ'/ον τη; ΛεοποινίΛο; Ί'οίντα Γκρΰςερ εις Λνο πιιίνα 

ίεΐ; tn Λειπεοον πιάνο ήτο ή Λεσποινίς Γκράςερ) Βαρια- 

ταιόνες τον Μπράιι; - - εί; ΙΙ-άιιτ, op. 56b — έπί ίλέ· 

/ιατο; τον ΧάνΛε. ΊΙ έκτέλεεα; αότώε είνε Λνοτολιοτάτη, 

καί αί όνο καλλιτέ/νώε; έκράτηοαν έπί ί/μίοειαν καί πλέον 

όιοαν ονγκεκρατη/ιένην τί/ν ιίναπνοην τον πολνπληίλον; 

και ίκλεκταν άκροατηρίαν,τό όποιοι' εί; τό τέλος έξέοπα- 

σεν εις ένιίονοιο'ώη /ειροκροτΐ/ματα καί εκάλ,εοε τρις τά; 

νεαρά; καλλιτέχνιΛτι; εις τά μπάντιονμ.

‘Εχρειάζετο μεγάλη Λέναμι; καί εξαιρετική προσοχή 

εί; τίιν χρωματισμοί'Λιά νά παιχϋονν αντέ; αί Βαριατοιόνε; 

τον Μ.τρά/ι; εί; Λνο πιάνα. Ιοί Λεντέραν μύλι; γοράν ή- 

κονοντο είς τό /ιονοικόν Μάναχον' πριν τά; είχε παι'ξ// 

ό καίληγητής τον ΊΙΛείον Σ/ιίτ-Λίντερ /ιέ κάποιον άλλον 

βιρτονόξον πιανίσταν Ιοί roiiro καί ί/ επιτυχία τών νε

αρών καλλιτεχνίΛων ήτο κάτι έξαιρετικίιν.

Έιίαν/ιάσαμεν τήν ήρεμοι· οτάοιν καί τό σταίλερί,ν παί- 

ξι/mv τής ίλληνίάος πιανίστρια;, άπό τά χέρια τής όποια; 

— τά χέρια έκεΐνα πον έιιιλιινσαι· επάνω είς τά κοκκάλινα 

πλήκτρα—έβγήκαν νπερτέλειες, βαρειέ;-βαρειί·; καί καλά 

χρωματιομένες α! Λόσκολες αντές βαριατοιόνε; τονΜπράμ;.

Ί) γνοιστός Λιά τήν αόστηράτηπά τον Γάλλος μουσικός 

κοιτιν.ό; τόιν «Νεωτάτων εΙΛήσεων τοί· Μονάχον κ. 

Αοι ΐ Λεν ενρήκε παρά επαινετικά; λέξεις Λιά ιό παίξι· 

μον αντό, τό όποιον έχαρακτι/ρισεν είς τήν κριτικι/ν τον 

όις τ τελείαν έπιτνχίανε. "Αλλη Λί: έφημερίς τον Μονάχον 

"οιί'/ει τά £$ϊ]ί·’ “ Αί ΛεσποινίΛες Μαρικέτον καί

Γ κ ράξ ε ρ έπαιξαν τάς Βαριατοιόνε; τοΐ· Μπράμ; έπί
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Ι1ΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
h I N Α ΚΟΘΗ KM
zrzif ΙΙϋματο; τον Ίαιοήφ Xiirhv. To Ih'iia τιον Λ»ι· ήζο 

τνκολον, huiti r.-τρε.τε >■' αντοόιύσοί'Γ .πζοζκ oro παίξιμο 

roe .πζό'ΟΓ rzor >ϊ« παμπάλαιοι· hi' όρχροτραν γραμμένοι· 

νργον ιιέ τήν όλο»; ΐΛιαξόντιο; είργασμένιμ· ούνίλεοίν του 

καί πρό πάντων τήν πολνγιονικήν οΐ'γχορ'ίίαν του. Πρέ

πει hr r‘ ιίναγνωρια&ή και έπαινεΐίΐ/ rl; τό παίξιμό τα»· 

ι/ ποικιλία τί/s έκφράαεοκ, ρ ίπεξεργαοία τή; αολι·*μα>- 

νία; καί τό οίγχρονον rl; τήν ίκτίλεοϊν το»··.

".4; οριιιαοΐίι'ι ίόίΰ on οί κριτικοί το»· νφρμνρίάαιν toti 

Μονάχοι·, οί οι·νρ&ισιιένοι νά κρίνουν καί νά πηραιρρονν

μετιι δριμϋτητο; καλλιτεχνικά; κορυφας, Snots ό Κράϊα- 

ολερ καί ό Μάρτιό, rivr πολϊ· φειόωλοί είς έπαινοι·;.

Ή htonoiv!; Μαρκέτον, εί; το πρύοωπον τής οποία; 

χαιρετίξο/ιεν τήν ανατολήν ενό; καλλιτεχνικοί· Έλληνι- 

κον άοτέρος τνρίοκτται ρόη εί; Κεφαλληνίαν. Κατά τό 

7 Οιτόποιρον hr σκέπτεται νά Λύση Κονσέρτα είς Ροι·μα· 

νίαν καί Ρωσσίαν, έν τέλει hi καί εί; ‘Αθήνα:. Τοιονιο- 

τρό.τιο; οί ‘AS ρ ναι οι θά λάβουν αφορμήν νά τήν γνιυρί- 

οοι·ι·, νά τήν Ιίιιυ/ιιϊσουν καί >·<< τήν χειροκροτήσουν.

Μόναχον ΑΘΑΝ- MIX ΑΣ

ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΗΣ ΑϊΣΤΡΙΑΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΕΙΧ ΜΛ1ΔΑΈΙΧ ΑΝΔΡΟΝ

Βάλτερ. Εχων μετ' ' - _ 1 ' ' *· ·* ■ _

AUZAN °ϊ άπό τριών Ετών διε- 
νεργοΰμεναι άνασκαφαί τοΰ έν 
'Αθήναιε Αύστριακοϋ ‘Αρχαιο
λογικού Ινστιτούτου παρά τά 
χωρίο- Κανύόια εί- τά περί
χωρα τής Γαστούνης. Tic άνα- 
σκαφάε οιηΰθυνεν Εφέτος ά υπο
διευθυντής τής Σχοζ.ής κ.Όθων 

Βάλτερ. t/ι» ιιετ’ αύτοϋ τρεις Εταίρους τής Σχο
λής καί τήν διδάκτορα δεσποινίδα ΝετόλίΤσκα.

Ή ποδιάς τής Ήλιδος, Εκτάσεως 5 περίπου τε
τραγωνικών χιλιομέτρων, εκτείνεται άπό τοΰ Πη
νειού ποταμού μέχρι τοϋ χωριού Μπουχιώτη. Έν 
τή Εκτεταμένη ταύτη πεδιάδι ά προσανατοζ.ισμός τών 
αρχαιολόγων δέν εΐνε και τόσον εύκολος. Διά τούτο 
δέ καί πολύ έδυσκολεύθησαν οί Αυστριακοί σοφοί 
μέχριε ότου καταζ.ήϊωσιν είς οριστικόν συμπέρασμα 
περί τής τοποθεσίας τής αρχαίας Ήλιδος έν τή 
πεοιάδι.

Ήδη άπό τριών Ετών δοκιμαστικοί τάφροι Ελά
χιστου διεφώτιζον τά σκοτεινόν ζήτημα. Έπί τέλους 
πέρυσιν, κυρίως διιως εφέτος, ή σκαπάνη καθώρισε 
πλέον ώρισμένωε τήν θέσιν τής αρχαίας πόλεως.

άπεκαλύφθησαν τά λουτρά Ρωμαϊκών 
ς„ ύποσαυστων ::σ! τών δισφόρων των
διαμερισμάτων. Παρά τά ζ.ουτρά ταύτα καί είς τινων 

ων άπόστασιν εύρέθη στοά επιμήκης (ηυ μ.) 
Έλζ.ηνικών χρόνων. 
-Λρλγ Χιττ/. γτ-ιαΛ·. ι

Η πεδιάς τής

Κατ' άρχάε 
χρόνων μετά τώ_ν ύποκαύστων καί τών διαφόρων των 

μέτρων άπόστασιν εύρέθη
Ελληνικών χρόνων. Ή στοά αΰτη φαίνεται ότι 
έφερε διπλήν σειράν κιόνων, οι’ ·ών οιηρεΐτο είς τρεις 
μοίρας, θά άπετέλει δέ μέρος τής αγοράς, διότι ή 
διευθυνσιε αυτής φαίνεται νά συνδυάζεται μετ’ άλ
λων τειχών έν σχήματι Ορθογωνίου. "Ana: καθορι- 
σθείσης τής Οέσεως τής αγοράς, ή Θέσις τού περιω
νύμου Γυμνασίου, συμφώνως τή περιγραφή τοϋ Παυ
σανίαν, είχε πλέον άσφαλώε εύρεθή. Όντως δέ 
τείχη τινά διήκοντα καθέτως πρός τό ορθογώνιον 
τής αγοράς εύρέθησαν άνατολικώς συμφωνοϋντα τε
λείως πρός τάς οδηγίας τοϋ περιηγητού.

'Ολίγον περαιτέρω τής στοάς εύρέθζι ορθογώνιον 
οικοδόμημα έπίσης Ελληνικών ή ίσως Μακεδονικών 
χρόνων. Έχει τό σχήμα ναού, άλ.ζ.ά δέν εινε ποιού
σες. διότι πρός άνατολάς Ενθα κατά κανόνα ίκειτο ή 
θύρα, δέν εύρέθη τοιαϋτη.

ΊΙ κατεργασία τών λίθων τού οικοδομήματος εινε 
λίαν Επιμελής καί ή σλνδεσις αυτών πρός άζ.λήλους 
διά συνδέσμων σχήματος Ζ.

ΙΙρός νότον τοϋ άνω οικοδομήματος άπεκαλύφθη
σαν τά λείψανα οικίας Ελληνικών χρόνων. Έχει δέ 
αΰτη τό σύνηθες ορθογώνιον σχήμα τών οικιών τών

χρόνων τούτων μετά δωματίων πέριε μιας κεντρικής 
αύλής φερούσης κίονας. Δοκιμαστικοί Ερευναι έγέ· 
ζοντο πολλαχού καί ποός άνεΰρεσιν τοϋ θεάτρου, 
πλήν μάτην. Μόνον ή ί'έσις τού ποταμίσκου Μηνίου 
φαίνεται ότι ασφαλώς καθωρίσθη. Ώς γνωστόν διά 
τοϋ ποταμού τούτου ό Ηρακλής καθήρε τήν κάπρον 
τού Αύγείου. Ό κ. Βάλτερ τόν έταύτισε πρός μικρόν 
ρεύμα πηγάζοζ έκ -ής Άκροπόζ.εως καί είσόάζζον 
είς τόν Πηνειόν. Έέηκρι|όώθη προσέτι ότι ή κοίτη 
τοϋ ποταιιοϋ τούτου έόέκζ ινε τής αρχαίας αύτής θέ- 
σεωε. Διότι ενώ κατά τον Στράόω-α ό Πηνειό; ρέει 
διά μέσου τής πόζ.εως, τά λείψανα τής πόζεως εύρέ
θησαν είς άπάστασιν έκατοντάοων τινών μέτρων άπό 
τού σημερινού ρείθρου.

Χαρακτηριστική κατά τάς άνασκαφάς τής Ήλιδος 
'οίνε ή απουσία αναγλύφων, έπιγραρών καί άγγςΙων. 
Οφείλεται δέ τούτο είς τό ότι έν Ήλιδι διενεργεϊται 
συστηματικώε ή άρχαιοκαπην.εία. Διά τούτο ή άρμο- 
δία ύπηρεσία πρέπει νά έπιστήση σύντονον τήν προ
σοχήν αύτής και έφαρμόση αύστηρώς τήν κατά νόμον 
ποινήν. Οί κάτοικοι κατά τά π^ωτοόρόχια περιέρ
χονται τήν πεδιάδα ώπλισμένοι οιά μακράε σιδηράς 
ράόδου καί έπιδίδονται είς τήν διαρπαγήν τάφων καί 
λοιπών άρχα'ιοτήτων. 5; οθτοι μεταπωζ.οϋσι. Και εινε 
μύγα αδίκημα διά μίαν Σχολήν δαπανώσαν ια.οοο 
κορώνας έτησίωε όπως φέρη είς φώς ιιίαν σελίδα τής 
ιστορία; τής ’Αρχαίας Έν.ζ.άδος, νά μή άνταμείόων- 
ται α θυσίαι καί ό ένθουβιασμός αύτής ούδέ δι’ 
ενός τεμαχίου έπιγραφής ή αγγείου.

♦

Κατά το πρώτον Ετος τών απουσών αύτοϋ ό κ. 
Σάουτσιουκ ήσχολήθη. εχων ώς συνεργάτην τόν’Έλ
ληνα αρχιτέκτονα άρχαιολόγον Α. Όρζάνδον, είς 
τήν σχεοίασιν απάντων τών αύτόθι ευρισκομένων αρ
χιτεκτονικών λειψάνων καί είς τόν καταρτισμόν γε
νικού τοπογραφικοϋ διαγράμματος τής πόζ.εως. Έκ 
τών τεμαχίων τούτων, άτινα ήσαν μέχρι τοϋδε αδημο
σίευτα, άναφέρομεν τμήμα ιύμέγεθες οωρικοΰ θριγκού 
άνήκονπιθανώς είςβωμόν τίνα καί φέρον κατάτάςμε- 
τώπαε βούκρανον καί τρίποδα. Εκ τών συμοόζ.ων 
τούτων εικάζεται ότι ό βωμός θά ήτο τού Απόζ.ζ ω- 
ζοε η τού Διονύσου ή ίσως άμφοτέρων. καθόσον έκ 
τε τού Παυσανίου καί τών εύρεθέντων νομισμάτων 
εινε γνωστή ή λατρεία τοϋ 'Απόζλωνοε, μάλιστα δέ 
τού Διονύσου έν "Ανδρω.

Άνευρέθησαν πρός τούτοι, βάσεις καί κορμοί καί 
κιονόκρανα κιόνων καί παραστάδων, λίθοι ποικίλωε 
είργασμένοι, βάθρα έπιτυμο'ίων αναγλύφων καί γωνία 
τις μεγάζ.ου οίκοοομήματος, ίσως ναού τίνος. Δυστν- 
χώς επί τοϋ τελευταίου εινε έκτισμένη οικία.

Εύρέθησαν Επίσης ανάγλυφά τινα έντετειχισιιένα ή 
άποκείμενα Εντός οικιών ιδιωτών. Έκ τούτων σπου
δαιότερα οίνε ό κορμός λέοντας άρίστης εργασία, ίίσως 
τού 5ου π. X. αίώνοε). κεφαλή νεαρού άνδράε, Γσω. 
Εύοαυζ.έωε, γυναικείου Ρωμαϊκόν άγαλμα καί κορμός 
γυμνού άνδρόε, άκ-φαζος καί φόρων μόνον κατά τόν 
αριστερό, ώμον τεμάχιο ν ίματίον. Ό κορμό, οθτοε. 
Εργασίας αρκετά Επιμελούς, εινε πεποιημένας κατά 
τόν τύπον τού Έρμου τή. 'Ανδρου, όστις καί αύτόε 
εύρέθη παρά τήν ακτήν καί είς ιιικράν άπότήςθέσεώς 
τού άκεφάλου κορμού άπάστασιν.

Κατά τάε τελευταίας ήμέραε τής έν "Αναρω δια
μονής αύτοϋ ό κ. Σάουτσιουκ Εσχε τήν εύτυχίαν νά 
άνεύρη μέγα Επιτύμβιου άνάγζ.υφσν Ρωμαϊκής τέχνης, 
όπερ είχε πρό πον.ζ ών ετών σημειώσει ό Ρός. καί τό 
όποιον μή άνευρισκόμενον όθεωρεϊτο ώε άπολεσθέν

Ί ό άνάγζ.υφσν,τεθραυσμένον τό άνω τμήμα, Εχει 
πζ.άτος μέν ι μέτοου, ϋψος ιω.όμενον ι ,8α μ. 
Παριστά Ρωμαίαν δέσποιναν έζωσμένην λίαν ύψηλά. 
σχεδόν αμέσως ύπό τού. μαστούς (οίονεΐ κατά τόν 
συρμόν τήε Αύτοκρατόρίας). Ή χειρ φαίνεται ότι ήτο 
προσθετή, διότι φαίνεται ή έπιφάνεια τής προσαρμο- 
(ήε πρός τό σώμα, ώε καί ή όπή τοϋ μεταζ.λικού συν
δέσμου. Παρά τήν δέσποιναν εΰρηται παιδίσκη, ίσως 
θεραπαινίε, |θνυκλ.ινής, άζλ'ούχί έν τ/ή συνήθςι στά- 
σει τήεδενούσηε τό ύπόδημα, άν.λά μάλλον, καί τούτο 
εινε τό σπουδαίον, έν οτάσει ικεσία..

Ή αρχαία "Ανδρος ώε καί πάσα έν.ληνική πάλι., 
είχε τή.'ΑκρόποΛίν αύτής. Εύρέθη δέ αθτζ( εν λ| θέσει 
σημερο. κεΐται τό -αΐδριον τού Αγίου Δημητρίου. 
Η άκρόπολιε αΰτη περιεόάλν.ετο ύπό τοίχους πάχου. 

α,.’ιο α. διακοπτομένου
Ίύργων.

έλαχίστους ·.’
'Εκείνο όμως όπερ 

ήτο ό περίόοζ.οε τήε 
TSIOUK Κ 2(Τ jjp J'jjZZ / 
).zi π αύτοϋ άπό τής 
σηε. Έχει σχήμα τε 
όμοιας πρός τήν

Πλήν τής γ νω: 
εύρέθησαν είς ? 
ώ_ έπί τό πλοϊ

Μεταέύ τ ών ο-ο 
ματίζεται κον.πίσκο. 
μευεν ώς λιμήν τή. 
Επιφάνειαν τοϋ ΰδατοε είν. 
νεε άπήρτιζον τόν

Ή μελέτη τού
"Ανδρου νά παρουσιασθή ώ. 
σία διατριβή είς τό έν Βιέννη ;
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τά- 
ύτο

χε τήν Ακρόποζ.ιν αύτής. Εύρέθη δέ α'ύτζ| έν ή θέσει 
-κ ,,ίδοισν τού 'Αγίου Δημητρίου. 

,όάλλετο ύπό τείχου. πάχου. 
ύπό τετρά (ώνων προείοχών,

ϊί

►ν

Αί άπό δύο καί πζ.έο ν έτών δαπάναις Τήε Αύτρια- 
κής Κυόερνήσεως άρϊάμεναι μελέται τοϋ κ. Σαου- 
τσιονκ, εταίρου τής 'Αρχαιολογικής Σχολής, κατέλη- 
£αν είς διδακτικώτατα συμπεράσματα ώς πρός τήν 
ιστορίαν, τήν τοπογραφίαν καί τήν έπιγραφικήν τής 
‘Αρχαίας Άνδρου.

Ώε γνωστόν, ή "Ανδρος κατά τήν αρχαιότητα μίαν 
καί μόνην είχε πόλιν, τήν ομώνυμον. Ή πόλις αΰτη 
δέν έκειτο έκεϊ ένθα ή σημερινή πρωτεύουσα τής 
νήσου, άλλά εις τό έκ διαμέτρου αντίθετον σηιιεϊον, 
έκεϊ Ενθα σήμερον τό χωρίου Παλαιόποζ.ιε, απέναντι 
δηλονότι τής Καρύστου.

•Ή Παλαιόπολις αριθμούσα σήμερον περί τούς 
τριακοσίους κατοίκους κεΐται έν μαγευτική τοποθεσία 
μεταίν δύο παραφυάδων τοΰ Όρους Κουόάραε, α’ί- 
τινεε φθάνουσι μέχρι τής θαλάσσης. Τό Εδαφος πε
τρώδες καί άνώιιαλον καλύπτουσι άπειροι έλαϊαι, 
ολόκληρος δέ ή τοποθεσία βλέπει πρό τά νοτιοδυ
τικά πρός τήν Εύόοιαν.

Τήν όχνρωτάτην ταύτην θέσιν είχον έκλέίει ώς 
τόπον διαμονής των οί άρχαϊοι "Ανοριοι.

Ηέατρον « Όύ.νιιπιιι
Γό "Καρνέ·, νέα έπιθεώρησις ύπό τοϋ νεαρό-(Ο- 

λοιογράφου κ Βώττη. οίχεν άρκετήν Επιτυχίαν. |·.ίνε 
μάλζ.ον διάφορα νούμερα άσύνδοτα. άλλ' άρκετά έζ.- 
κυστικά, έπαέίωε δέ αντικατέστησαν τά «Παναθήζαια· 
τά όποια γηράσαντα πλέον, ύπέκυψαν είς τούς νό
μους τής φθοράς. Ή παρέλασιε τών 'ζΧγγλων ναυ
τών, ή οικογένεια τών Ερασιτεχνών, οί μικροί συγ
γραφείς, οί Εφεδροι τών γυμνασίων, αί άπονοητευ- 
ιιέναι 'Αρσακειάδες εινε χαριτωμένα. Ό κ. Ίακωόί- 
δης ώε ψρουρόε τής τάέεως έσκόρπισε γέζ.οια, ώς 
Κωμικός οέ τής Άζ.υσσίδας τέλειος. Ή κ. Νίκα ώε 
Ντροπαλή, ώε Πόντος, ώε Επιθεώρησις έτραγούδη- 
σεν εΰιιοοφα. Ή Ί’ύρστ ώς αναμαλλιάρα Ιφιγένεια 
νοστιμωτάτη, ϊ-ς κοτσοιιπόζ.α δέ έδημιούργησε ν ένα 
ώραιότατον τύπον, ό οποίος εύφυέστατα άντεκατέ- 
στησε τόν ρέπορτερ καί τό Παράρτημα τών άν.λων 
Επιθεωρήσεων. Ή σκηνή τής Ηθικής μέ τόν Ραμολί 
καί τόν Έρωτα—παραστατική σάτυρα τής ανήθικου 
ηθικής—εΐνε τό ώραιότερον νούμερο. Ή Έπιθεώρη- 
σιε τελειώνει μέ τήν άπαραίτητον φαντασμαγορικήν 
σκηνογραφίαν,' ήτιε’έδώ αντί Άνθεστηρίων Επί τό 
νεωτεριστικώτερον είκόνισε τήν Αοϋνα Πάρκ.

Ηθογραφία ένόε άλκοολ.ικοϋ δΰναται κυριολ.εκτίκώ- 
τερον νά όνομασθή παρά δράιια τό νέον Εργου τού 
κ. Πολ. Δημητρακοπούζ.ου «Στήν όπερέττα . Ένα.

/ cL τού- τοϋο: 
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παραφυάδων τής 
τις, οστις φαίνεται ότι 
πόζ.εως. Πράγματι δέ ύπό 

είσέτι ορατοί οί λίθοι, 
άρχαϊον μώζ.ον.
κ. Σάουτσιουκ περί τήε αρχαίας 

ε έναίσιμος έπί ύφηγε- 
Αύστριακόν Ίνστιτούτον

I'

άλκοον.ικό. κατηνάζ-σε τήν περιουσίαν του καί τήν 
προίκα τή. γυναίκες του είς τάς διασκεδάσεις καί τό 
πιοτό. "Ι'.φθασε μέχρι τοϋ σημείο- νά μή Εχη νά άγο- 
ράση φάρμακα δια τά βαρέωε άσθε-οϋντα παιδιά του. 
Καί ή γυναίκα του, Ζ| όποια εΐνε απόφοιτος τσϋ'Ώδείου, 
διά να έέοικονοιιήσζ; τά πρός τά ζήν .ητεϊ νά προσ- 
ζ ηφθή είς τό- χορόν ένός Μελοδραυατικοϋ θιάσου. 
Ό διευθυντής τής Όπερέττα. τήν δέχεται ύπό τόν 
όρον νά (ίνη Ερωμένη του. Μέ φρίκην άκούει τόν όρον 
αύτόν ή τίμια γυναίκα. Καί έν τή φρίκη της σπεύ
δει νά τό ν άνακοινώση είε τόν άνδρα της. ’.Αλλ’ Εκεί
νος δέν Εχη τήν δύναμιν πζ.έον άπό τήν κατάχρησιν 
τοϋ οινοπνεύματος ούτε νά σκεφθή. Καί τήν σπρώχνει 
ό ίδιος είς τήν ατιμίαν, διά νά σώση τά παιδιά του 
πού πεθαίνουν. /Αύτή ή ύπόθεσιε ή οποία Εκτυλίσσε
ται είς τήν ά πράέιν. εΐνε καί ή ύπόθεσιε όλου τοϋ Ερ 
(Ου. Είς τήν β’πράίιν γίνονται πρόόεε φωνής καί φι- 
ζ.ημάτων ύπό τού διευθυντοϋ. Είς τήν (' βλέπει ό σύ
ζυγος, μεθυσμένος, τήν γυναίκα του μέ τόν διευθυν
τήν, έτοιμαζόμενον νά τήν όδηγήση είς τήν γκαρσο- 
νιέραν του Εννοεί ό άλκοολικόε τούς σκοπούς των. 
Καί ένώ ίσως ό θεατής άναμένει είς έέαφνικήν Εκν.αμ- 
-ιν τού λογικού του νά σκστώση τήν ρναϊκα του 
καίτοι τή συναινέσει του έπρόκειτο νά άπιστήση—ή 
τόν .διαφθορέα, αύτόε ρσφά άπλήστωε Ενα ποτήρι 
μπύρα, ένώ πίπτει άποτόμως ή αύλαία.

Γό έργου Εχει δυνατάσ σκηνάς, άλλ' ή β’ πράειε
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καί foi'jjo ή γ' οίνε άτροψικαί είε έπεισόδια. Εε τήν 
(5’ πράϊιν είκουΐζονται αί δόκιμα! τοϋ θεάτρου- τοιαύται 
έπεδείχαησαν καί ύπό άλζ ω,έπί σκηνής άπό τής« Άδρι- 
α,ή. Λοκουόρέρ» μέχρι τών -..Ερασιτεχνών» τοϋ κ. 
Κολοκοτρώνη. Άζ.ζ.’ό σκοπός τοϋ σ,γγραφέω- ήτο 
οιά ζά φανερώση κατά τάς δοιιιμάε απτότερα τούς 
σκοπού. τοϋ διευθυζτοϋ τής όπερέττας καί νά παραζ.- 
ληλίση εί- τό δοκιμαζόμενου μόρο. τήν περιπέτειαν 
τοϋ άτυχούς πζ.άσματοε, τό όποιο ζ άκουσίω- ύπό τήε 
ανάγκης πιεζόμενον παοαδίδεται χάριν τών παιδιών 
τον εί. εραστήν. II πράϊιε είνε κάπως αδύνατη είε 
χαρακτήρας· μεταόύ διευυυ.ντού καί έρωμένης ή σκηνή 
έχει ανάγκην τονώσεως, ώε άντιθέτω- ό οιαζογικόε.. 
μονόλογος τοϋ αλκοολικού είε τήζ ά πράέιν δείται πε
ρικοπής.

Ό κ. Φύρστ θαυμάσιος ώς αλκοολικός. Μάς έδωσε 
ένα ψυχοζ.ογημένον τόπον φυσιογνωμικόν καί πανο
μοιότυπου μέ τήν ζωήν. Ή κ. Νίκα είς τήζ β' πρά- 
όιν, είε ήν είχε κυρίως μέροσ, έόειϊε τά χαρίσματα τοϋ 
δραματικού ταλάντου της, τά οποία τόσου φιζ.αογύ- 
ρως έπιδεικνύη, άφότου προσηλώθη εί. τήν Έπι,εώ- 
ρησιν. Ό κ- Λεπενιώτη. ώ- οιευθυντής τήε σκηνής 
χαριέστατοε.

*
θέατρον Σΐ'ντάγιιοτος

Ό «Κινηματογράφος» έπαΟε νεκροφάυειαυ. άνε- 
στήθη καί πάραυτα έπανέπεσεν είε άφάνειαν. Αί 
έπιοιορθώσεις δέν ωφέλησαν. Καί ό θίασος έστράφη 
πρός άζ.λην επιθεώρησιν, τά « Πάνε γ ε ρ τ ή ρ ι α ί τοϋ 
κ. Λαΐου, άλζ’ έστάθη άτυχή-, Η έπιθεώρησι- αύτή 
εινε ή χειρότερα άπό καταόοζ.ής ‘Επιθεωρήσεων. Χ ω
ρίς πνεύμα, χωρίς καλαισθησίαν. χωρίς μουσικήν τού- 
λάχιστοζ ικανοποιητικήν. Άν έίαιρέση τις τήν Κρη- 
τικοποΰλα (Πζ.έσσα) καί τήζ κωμικήν τοΰ Ζαππείου 
(Γαοριηλίδου)—δύο πρώτης τάέεως υποκρίσεις καί 
μιμήσεις όφειλομένα- είς τούς ήθοποιούε—ολον ,ό 
άζ.ζ.ο έργον. ήτο ικανόν ίι τρέϋη είε φυγήν καί τού. 
έπαρχιώταε άκροατάε. Είε τά ΙΙανεγερτήρια» υπάρ
χει καί ολίγον «Ραόαίσι-

*
θέατρον Ιϊνβέλπς

Ό κ. ΓΙολέμης ένθαρρυνθείς άπό τηζ έπιτυχίαν 
τήε «Γυναίκας» ήθέλησε νά σκηνοποιήση καί τό 
γνωστόν έπεισόδιον τής ζωής τή- Φρύνης. ΊΙ κ. 
Κυόόλη, ή όποια ώε γυναίκα έδειξε τά χαρίσματα τοϋ 
σκηνικού κάζ λούε της, έπρεπε νά συνέχιση τή ζ έμφά- 
νισίν της καί ό ποιητής. διά νά έζασφαλίση όποιαν 
επιτυχίαν τήε περισυνής, κατέφυγεν είε τήν Φρύνην. 
Άλλ’ ή Φρυνη άν συνεκίνησε τούς δικαστάς της, 
ευρε ψυχρόν τό άκροατήριον μετά τρισχίλια έτη.

Πρόκειται περί παιγνίου κωμικού, τό οποίον δια
κρίνει ή εύρυΟμία τού στίχου μόνον. Ή Φρύνη θέ
λει νά μάθη ποιον κρίνει ώς καλλίτερου έργον του ό 
Πραξιτέλη.. Συζενοεϊται μετά τού Δημαγόρα, δστιε 
αναγγέλλει οτι έξερράγη πυρκαϊά εί- τό εργαστηρίου 
τού ΓΙραέιτέλους καί ό Πραίιτέλης όρμεμφύτως έ
ρωτα άν έσώυησαν τά έογα του, ό "Ερως καί ό 
Σάτυρρς καί οϋτω αποκαλύπτεται ότι αύτά έθεώρει 
ώ- ύπέρτερα

Τό έργον αρχίζει καί τελειώνει μέ τυρόπηττα— 
κάνε άζ.ζ.ο συμόολίζουσαν η τήζ νοστιμάδα τοϋέογον,

Ό ποιητής — ό τόσον άλλως συμπαθής — προοι
μιασμένος τής παραστάσεως προανήγγειλαν οτι ή κ. 
Κυόέζ η είς τήν «Φρύνην» του θά παοουσίαςεν έπί 
σκηνής γνχή καί ο<!>ματι τήν Φρύνην. Σώματι ϊσώς, 
άζ.ζά ψυχή ούδαμώε. διότι ή Φρύνη» δέν έχει κα
νό ζ σκηνικόν πλεονέκτημα.

«Είςτό Τηλέφωνο ν»—δράμα δίπρακτου τών 
συγγραφέων,le I/mles καί Foley. Είνε έξηγμένον έκ
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διηγήματος, τό όποιον καί παρ’ ήμϊν έχει μεταφρα
στή, ύπό τού κ. ΆννΙνου. Ό σύζυ(ο_ φεύγει άπό τηζ 
Αίοχην του κακοκαιρία, πηγαίνω/ είε τήν
πόζ,ιν δι’ έργασίαε του. Επωφελούμενοι τήε άναχω- 
ρήσεώς του κλέπται εισέρχονται είε τό σπήτι, οπού μέ- 
ζει ή σύζυγός του Ιιέ τό παιδάκι Τωζ καί μίαν γηραιόν 
υπηρέτριαν. II συςυγοε αναγγέλλει διά τοϋ τηλεφώ
νου είε τόν άνδρα τη. ότι άκούει κρότους, φοόεϊται 
* )λ/| ή β". πράεις διεξάγ’εται διά τού τηζ.εφώνου. (.) 

ουστυχήε ήθοποιός— Βονασέρας—σκυμένοε έπί τοϋ μη
χανήματος είνε υποχρεωμένος διά τήν συγκεκομμέ- 
νων φράσεων καί τήε φυσιογνωμίας νά έκδηζ ώνη τά 
αισθήματα τής ανησυχίας. τοϋ τρόμου, τή- άπεζ.πι- 
σία. συμμέτοχων τοϋ έπαπειζ.ουμένου δυστυχήματος 
χωρίς νά ήμπορή νά κάμη τίποτε. Καί όταν χάνεται 
η φωνή τής γυναικός του. ήτις πίπτει θύμα τών κακο
ποιών, άφί,ει έξαζζ.ος τό τηλέφωζον, ένώ όπισθεν του 
πίπτει ή αύλαία. Είχε παιχθή πρό δεκαετίας άπό τόν 
κ. Βονασέραζ. δστις διακρίνεται είς τό έργον αύτό 
το οποίον είνε βασανιστικόν, έϊαντζ,ητικόν, καί διά 
τό» πρωταγωνιστήν καί διά τό κοινόν.

< >ί Εύθυμοι σύζυγοι»,—συνεργασία Μάρε καί 
Δεβαλζιέρ, είνε χονδροειδής φάρσα,μέπολλάς παρε- 
ώηγήσΐις καί άστεϊα έπεισόδια μεταέύ δύο οίκογενειών, 
αί όποϊαι κατοικούν εί- τήν αύτήν οικίαν. Οί σύζυγοι 
- -εις άρχιτέκτων καί είε ιατρό, άπατώσιν άλζ.ήζ.ουε 
κατά παραδρομήν. .Μία άλζαγή έπιγραφή- προκαζ.εϊ 
κωμικά- σκηνάε καί τήν αζ.ζ.αγήζ τών συζύγων Σκη- 
ζαί τίνος είνε άνιαραϊ, ά.πο.ηιιιοϋσιζ άζζαι σκορ- 
πί.ουσαι εύύυμίαν.

Ό κωμικώτερο- τύπο, οίνο έναο άρειμάνιρε ταγμα
τάρχης. τόν όποιον έπιτυχώ- ύπεκρίνη ό κ. Λέων.

Ο II ρ ί γ κ η υ έ κ π α ι δε ύε τα ι (I. c.li culioii <Ιιι 
Prince) οίνε άπό τά ώρα-ότεοα έργα ζ.έγουν αί έφημε
ρίδος—τοϋ Ακαδημαϊκού ίίτοναϊ. Καί άλλαι προσθέ
τουν δτι τό ό^γ-ν αύτό συνετέζ.οσεν ώστε ό Ντοναϊ 
νά γίνη Άκαοημαϊκό-. Άν άζηυούει ή δουτέρα αύτή 
πζηροφορία, ποζ.ζ.οί "Ελληνες συγγράφει- πρέπει νά 
(ίνουν Ακαδημαϊκοί. .Μία ρασίλισσα θέλει νά γλεν- 
τήση ό νεαρός υιός της έγκαίρως μέ τάε γυναίκας 
καί τόν έμπιστθύεται είς ένα διδάσκαλον., ήυικήε. 
Καί ταυτοχρόνωε λαμόάνει διδάγματα ήθικήε καί 
τό κοινόν. Γό έίαιροτικόν είε τό έργον αύτό οίνε ό 
παράδοόο- καί πρωτότυπο- ρό/.ος τής |όα3ΐ/,ίσσηο, 
τήζ όποια, ό συγ(ραφεύς τοποθετεί εί. Σιζ.ιστρίαν διά 
τό άσκα ,δάζ ιστόν. Δέν οίνο πρώτη φορά καθ’ ήν έν 
Ι αζ.ζ.ία σατυρίζοται ή μάλλον έΐευτελίζεται ή (ίασι- 
z.-Ια μέ τάε ηγεμονικός παοοκτροπάε. Έπαίχθησαζ 
άζ.λως το και έοώ οί " Γλεντςέδο-- μία άπό τάς έπι- 
τυχία. τοϋ κ Λεπενιώτη, δστις ύποδύοται τόν τέως 
βασιλέα τοϋ Βελγίου-—δπωε είπαν αί έφημερίδεε.— 
Ή Κυόέζ η ώε βασίλισσα δτέπζ.ασεν οζα ρόζ.ον ό 
όποϊο. θά μείνη μοναδικός διά τήν λεπτότητα - μέ 
ολην τήν παοαδόοωε χονδρήν φωνήν της — διά τήν 
τελειότητα καί τήν.έλευθορίαν μέ τήν όποιαν έπαιζε. 
Όλόκζ.ηρον τό έργον στηρίζεται είς τήζ βασίζ.ισσαν. 
ή όποια είνε έν είδος κοκκότας έϊηυγενισμένηε. μέ 
σκανδαλώδεις φρασεολογίας. Τό έργον άκατά/.ζ.η- 
λοζ διά δεσποινίδα- καί διά τούς μή υπομονητικούς, 
διότι έχει παλλιλογίας καί τινας σκηνά- μονοτόνουε. 
Η μετάφρασίς υστέρησε ποζ.ύ τοϋ πρωτοτύπου, τά 

οποίον χάνοι ιιεταφυτουόμενον.

Ή ιδέα ήΤις ένέπ,ευσεν είε τήν συνάδελφον δε
σποινίδα Ευγενίαν Ζωγράφου νά γράύη τό δράμα της 
> "Οτ α ζ λ ε ί π η τ ό χρήμα- οίνο άόία μεγάλης προ
σοχή- άπό κοινωνικής άπόψεως Ή συγγραφούς ήθέ- 
λησο άπό σκηνή- νά παραστήση ζωηρότερο-, τού- 
κινδύνους οϋς διατρέχη καί τάς άπογοητεύσεις άς

δοκιμάζει μία κόρη, ή όποια όσα χαρίσματα πνευμα
τικά καί άν όχη. οίνε μοιραίου νά τάε ύφίσταται. μέ τάε 
κρατούσας παρ’ ήμϊν κοινωνικά- προλήψεις περί ερ
γασίας.Ή δίς Ζωγράφου, καίτοι γνώστιε τή- σκηνήε, 
άπερροφή-θη άπό τό κοινωνικόν πρόόλημα καί, είε τό 
εργον της ένεφάνισο ιιάζ.λον τάε σκέψεις της παρά 
τήν τέχνη ζ.

Ή ήρωιε τοϋ έργου—τό κύριον πρόσωπον, πέριό 
τού όποίουτά άλζ.α κινούνται συμπζηρωματικώε,σϋτωε 
είπεϊν—ή Άννα, ζή μέ τήν μάμμην της — ζ.είψανον 
άριστοκρατικήε οικογένειας — ή όποια άγαπα τήν έό 
άλλου τέκνου έγγονήν της Ραλζ.ούν.'Αιιφότεραι ύπο- 
ίλεπουν ή μάλζ.ο ζ μισούν -ή, Ά,,αν. ήτις είνε ώ- 

οαιοτέρα τής Ραλλοϋε. Οι μνηστήρες έλκύονται πρός 
τή. Άνναν, άλλά λείπει τό χρήμα. Καί καθένας των 
ύποχωρεϊ. Καί φαίνεται ή ϊλλειψιε τού ειλικρινούς 
αισθήματος, διά τοϋ όποιου ή συγγραφούς εξευτελί
ζει τούς άνδρα-, μέ τρόπον ήκιστα άόρόν. Ό οναε 
διανύει τήν μετά τής Άννας μνηστείαν, ό άνζ ος τήν 
τελευταίαν στιγμήν τήν έγκαταλείπει διά ,ά μνηστευθή 
άκαριαίωε σχεδόν τήν άζ.λην έγγόνην διότι έχει χρή
ματα. ένα- τρίτος, δστις συμπαθών πρός τά άτυχή- 
ιιατα τής Άννας προσφέρεται νά τήν προστατεύση. 
ζητεί ώε άντάλλαγμα τήν τιμήν της. "Ενα περιόά/.- 
όον (εμάτον άνηθικότητα· καί ή ".Αννα μισούμενη 
άπό τούς οικείους, άπογοητευμένη άπό τήν ανδρικήν
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ποταπότητα λύει τά δεσμά τής κοινωνικής άζ-ύσεωσ, 
■μύ',ει άπό τό σπήτι. καί πηγάζει νά ά-ζοίΕη μόνη «μέ 
τά νύχια τηο. τόν δσόμον τής ίωής, πηγαίνει νά 
έργασθή. νά συνάντηση τήν ά/.ήθειαν, νά ίήση τίμια.

Ιεχνικως το έργου υστεσςϊ είς σκηνάς τινάς. ιισζ,ο- 
νότι ή δύναμις σέν λείπει. Λεπτομέρεια, τινέε έχσή- 
έοντσ μεί.σνσς προσοχή. καί γν/οζογίαε, /αοιν 
>ήε |OviK'jjTopac εντυπώσεω;. Εν τώ συνόζ.ιμ διιως 
-ό έργον έχει πολλήν άζ.ήδειαυ. "Ο.τι έκτυλ'ίσσεται 
έν αύτώ συμβαίνει αληθώς έν τή κοινωνία· ή άζ.ήθεια 
αυτή συνετέλεσεν όπως οί ύεαταΙ αισθανθούν κάποιαν 
ουσφορίαν διά ττν οικογενειακήν άστ οργίου ήτις κυ
ριαρχεί και τήν άνδρικήν άσυνειδησίαν ήτιε μαίνεται 
περί αύτήν, οιοτι ζ.είπει το χρήμα. Άζ.ζ.’ άνείαρτή- 
τνιε τής έντυπώσεως αύτήε, ήν προεκάζ.εσαζ όλοι 
αυτοί οί άντιπα'ΰητικοί ρόζοι, έχειροκροτήθη υνζηρό- 
τατα_ καί κατ’ έπανάληψιν ή συμπαθής συγγραφεύς 
ήτιε ευιΟε έήτημα <ωτικόν. άντί νά καταναλώση τήν 
μελάνην είς άυιαράς αισθηματολογίας.

Ή ύπόκρισις μειριυιτάτη.
*

θέατρον Κοτοπούλη
Ή μετάφρασις τήε - Ί φιγε ζε ίας» τού Μωρεάς 

ήτο οιπζ.οϋν τοζ.μημα. Πρώτον, προκειμένου νά ιιετα- 
ρρασυή ή [φιγενεια τοϋ υεωτέρον Έλζ.ηυος ποιητοϋ 
επρεπε νά απλοποίησή κατά τήν γλώσσαν άπ' εύ- 
θείας 3 Εύρυπίσης. 'Όταν κάποιου Άθηνα'ος λόγιος 
έέήτησε τήν άοειαν τοϋ Μωρεάς διά νά μεταφράση 
τήν « Ίφιγένειάν»του. ό ποιητή, τόν παρέπεμυε νά πάοη 
τήν άδειαζ άπό τόν . . . Εύρ,πίοην. Δεύτερόν, διότι'ή 
μετάφρασις ήτο άπαισίως μαλλιαρή, έχουσα ζ.έέει. αϊτι- 
νε_ προεκάζρσαν την άηδια ζ τοΰ άκροατηρίου,τόόποιον 
καί εσρύριεε τόν άσεόή μαλλιαρόν. όστις είνε τού 
γνωστού ποιητοϋ Παναμά ό νεαρό; υιός. Λέξεις όπως 
«/*’Z.«'Wo»/i, αναμαλλιάρα^ σφαχτάρι, ό Ιίας είνε έιιε- 
τικαΰ καί μάλιστα άκονόμεναι είε άρχαίον δράιια. 
Η οεσποινίε Κοτοπούλη, ήτιε δυστυχώς ραίνεται πα- 

ρασυρομενη^ άπό μαλλιαρούς τιυας, έδιδάχθζ| άπό το 
κοινό ζ ότι δεν επιτρέπεται νά πεοιροονή τήν καλα<- 
σθησίαν καί νά όργιάιξη έπί τή; γλώσση;. διότι όταν 
δέχεται -ά παίξη τοιαϋτα έέαμόλώματα είνε καί αύτή 
συνένοχου.

”IV ΰπόκρισιν, μόνον ό κ. ΙΙαπαγεωρ <ίου 
έν μέρει δέ ή δ. Κοτοπούλη καί ή δ. Παπαχοήστου 
ήέευραν νά άπαγγείλ GU7.

Η · Φ ω τ ι έ ; τ ο ϋ Α ί Γ ι ά ν ν η ».Είνε άπό τά καλ- 
ζίτερα έργα τοΰ Σούδερμαν, μέ άπλήν άζ.λά τεχνικήν 
πζζικην, μ; βαθύν συμβολισμόν. άλλά καί ιιέ δλην τήν 
έκδήζ υζσιν τήε άζ ηθινής ξωής. Ένα; άστός ανατρέ
φει με τήν κόρζγν του καί μίαν κόρην Τσιγγάνας, συγ
κατοικεί οε ιιαυί του καί ό υιό; τοΰ άδεζ.φοΰ του. ό 
όποιου πρόκειται νά ύπανδρευυή τήν κόρην, άλζ' αι
σθάνεται έν τούτοι; έρωτα πρός τήν κόρην τής Τσιγ
γάνα;. Αλλ ό γάμου Οά γίνη καί τό αίσθημα του 
είχε υχεοόν ύποχωρήση, όταν μέ τήε φωτιές τοΰ 
Λί 1 ιαν ζη έξυπνα καί τό παλαιόν αίσΟηιια. Κατά 
τήν Λαϊκήν παράδοσιν, έκείνο; ό όποιο; δά φιλήση. 
-ταν^αναοουν ή φωτιές τσΰ Αϊ—Γιάννη μίαν' κόρην 
θα εινε σύντροφό; τη; εί; δλην τήν ζωήν. Καί ο 

ζ.ησμονή τήν μελλόνυμφον είε τά; άγκάζ.αε 
*'ι- 1 σιγγανοπουλας. Ο £ρως κυριαρχεί, άλλ'ό γάμος 
με τηναΛ/.ηνέν τούτοι;γίνεται καί ή κόρη τή; Τσιγ
γάνα; φεύγει άπό τό σπήτι.

Τό έργον έκρίΟη κουραστικόν, ίσως διότι δέν άντα- 
ποιψίνεται είε τά ίδικά μας ήθη.
, Η ο Κοτοπούλη άυεδείχθη άξια τοΰ δυσκόλου ρό- 
Λου τηε· επαΐυ; μέ πολύ αίσθημα, μέέκφρασιν, ιιέ ιιίαν 
ενότητα υποκρίσεως, ή όποια ήτα άοκετά έντεχνο; εί; 
τά άγωυίωση μέρη. Ό κ. Παπαγεωργίου έπαιξε ιιέ 
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ούναμιν, ή δεσποινίς Παπαχρήστου με πολλήν άφέζ,ειαν 
αναζ-ογον του ποιητικού καί συμπαθέστατου ιιέοουυ 
τη;. (.) κ. Ροςάν ώς πάστωρ άιιειιπτο;

ΛΙετά τον ΛΙωρεάς καί τόν Σούδίοιιαν καί εν διά
λειμμα ..έϊωμου Ό..Κ0Κ κόρα?, ή φάρσα τοϋ 
Ακαοηιιαικον Ζαιιακοί, άκαταλζηζ.-τάτη οιά δεσποι
νίδα;. καίδμυζ; έπ ναζ ηρύείσα χόρι. εί; τό ζ ύπ.ον τή; 
Αστυνομία. Καμμία^πρνντοτυπίσ τοϋ’ργου Αίώνιαι 

άπιστίαι. Οι σύ-υ γοι ύέλουν νά άποσπασουν τόν <ιο- 
vokojoov υιόν Tuz άπό τά; άγκάλα; ιιιάυ κοκότα; 
Και έρχεται εί; τήν μητέρα ή ιι;γαζοφυή; ιδέα ,ά τή' 
α.τικατγστηση ιι; τήν σύίυγογ ένό; συ(γ-νοϋε. ένι; 
ο. ου ο υίο. άπομαΛρυ? ζή Ο συυυ γ ο; πείθεται καί δ'χε- 
ταίτό παιγνίδι. Άζ.ζ.'ό νεαρό; Δόν Ζουάν έ'π^- 
φελείται τή; εύκαφίαε καί ;ί. μίαν στίγιιήν καυ’ 
ην πρόκειται άζ.ηυι-α νά παρασυρδή ή έπίπλαστο; 
έρυμένη^καταφθάνει ο σύΰυγοε, άζ.ζ ' ή εύκοζ.ου έπί 
σκηνή; όικαιολογία τή; άποπείραε, επαναφέρει τήν 
γαλήνην. Ο κ. Παλμύραυ ώυ πατήρ προσπαυών 
νά σώση τών υιόν καί πίπτυν ό ίδιο; εί; τζ'ν παγίδα 
Τυν υεζ.γήτρνζζ τή; Νινί καί ό κ. Γονίδη; ώ; άπα· 
τυζμενο; σύϋυγο; έσκόρπισαν άφδονα γέζ.οια. 

’Εάν είε τήε «Μπλόφ;;· αί δποϊαι έσηιιειυσαν τήν 
πρώτην έπιτυχίαν τοΰ κ.Συναδινοϋ ύπήοχ; τό ϊενι- 
κόν ;ί; τήν ύπόυεσιν καί τήν πλοκήν — όιιοία. 
συχνότατα άπα-ντά κάνει; εί; τά; Γαλλικά; φάρσα;- 
ειε,τού; «Ταρταρίνου;» τήν δ;υτέραν έπιτυχίαν εί; 
εζ.ασσον-^συ^ραφεύε έφάνη πλησιά^ων προ; τά 
Ιοικα μα. ήθη Του; ήρωα; του έζ.αό; άπό τήν Έζ.ζ. 
κοινωνίαν καί τοΰ; παρουσίασε άρκ;τά καλά. Έκ τών 
Ιαρταρ.νω/οι όποιοι άφδονοϋν τρεΐ; τύπου; σατυρίύει: 
Ιον συίυγον,δστ.; δι' έν στραόοκύταγμα ποό; τήν (υ- 
ζαϊκα τον μονομαχεί καί ένώ πηγαίνει εί; το πεδίον 
τή; τιμή; έπι-.ρέφει... μεθυσμένο; καί δστιε απειλεί 
θ-υε ,καί οαίμονα; διά τήν συ’υγ.κήν του τιιιλν. 
καυ ην στιγμήν ή γυναίκα του ανταλλάσσει τό?τέ-

ταρτον ασπασμόν. Τό/ ποιητήν τό όποιον δέρει άμά- 
j-t καί δμωυ περιφρονεί τού; μεγάζ.ου; ποίητά; καί 
όστιυ ύποζ.αμόάνει έαυτών κατακτητήν γυναικείων 
καρδιών, ένώ αί (υναϊκε; έ/οχλοϋνται διά τήν παρου
σίαν του. Τόν έπιπόλαιον διπλωματικόν ύπάλληλον 
δστι; υποκρίνεται οικειότητα μέ δζ.ουυ τοϋ; έπισή- 
μουε.

Ή α'. πράέι; εινε πολύ καλή καί τελειώνει πρω
τοτυπώ;. Ή ό’. είνε ΰποδεστέρα. Ή γ'. δίδουσα εί; 
τό έργον τόν χαρακτηρισιιόν τή; φάρσα; ;ίν; πζ.ήρη; 
κωμικών καί γοργών επεισοδίων, ήμάζζον άπροό- 
-πτων έμφανίσεων όλων τών Γαρταρίνων. ένυώ ό όζ.ι- 
γώτερον τών άλλων φαντασιοκόπο; έχει εί; τό γρα- 
•φεΐον του κρυμένην τήν γυναίκα τού φοόεροΰ άερομο· 
νοιισχου. Έν άνοιγμα τή; δύρα; δίδ;ι τήν λύσιν ήν 
δικαιοζ ογ-Τ ή τυχαίω; άποκαζ.υφδείσα σύζυγο; καί 
έ£ ή; δικαιολογία; μένουν όνοι εύχαριστημένοι.

Οί τύποι είνε εύφυώε διαγεγ ραμένοι καί αί έφευ- 
ρέσ;ι; έπ.τυχεϊ; καί πρωτότυποι. Έκ τών ήύοποιών 
καλλίτερα έπαιεε ό κ. 'Λογυρόπουζ.οε.

Ί'.ζτό; τών έργων, τά οποία άναοέραμ-εν, εί; τά 
ζαιζά θέατρα έπεαράτησε Βαβυλωνία. Κοπαζ.άκη;, 

-Φωτάζη;, Ι'ζαστή;. Λάιο;, /Υουζόπουλος, ΙΙανεγερτή- 
ρια, ΆνορΟωτήρια, Ξεσζονηστήρια του . . . Δημοτικού 
θεάτρου, Σζαπανακια, Μοδιστρούλε;. τό Διάγγελ
μα τού Προέδρου, Στό χωρισμό, ό Γέρω-Δεζανεύ;. 
Σίμ—Χάμ—ΊάφεΟ, Τό αιμα τή; φυλή; μα;. ΙΙαπα- 
ολέσσα;, Ματρόζο; ζαί Κάνάρη;, ό Ί'ουντούκη;, οί 
Μυλωνάδες — εις ου; (ιά παρέστη βέβαια ζαί τό Συμ- 
βούλιον τή; Αρχαιολογική; Εταιρεία; — εύερεγτιζέ; 
χάρις ει; τά; όποια; εςεμίτισαν καί τά δυστυχισμένα 
έφέτο; «ΠαναΟήναια" κ.λ.π.

— θίασος ύπό τού; ζ. ζ Λαλαο ύνην καί Φιλιπ- 
παϊον παριστάνει εί; τό Ί'ράνσβααλ.

— Τον 'Οκτώβριον αναχωρεί διά Σμύρνην ό θίασο; 
τή; Κυβέλη;· εί; τά; '.'II Σεπτεμβρίου επίσης Οά με- 
ταβή εί; Σμύρνην όΟίασο; Νίκα- Φύρστ—Λεπενιώτου 
Ό θίασο; τή; Κοτοπούλη μεταβαίνει εί; Βουλγαρίαν, 
Ρουμανίαν καί Ρωσσίαν.

— Εί; τάς Πάτρα; εξακολουθεί παραστάσις ό θίασος 
ύπό τόν κ. Οικονόμου.

Έ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ
Ή διτίΜμ ί’ηοαις τον ϊ>· ΓαΙΙία ,ζιριοδικον Τύπου, 

καίίά άνηγγείλαμεν, διοργανοΐ διεΊίτες ΝννεΛριον εί; ΙΙαοι- 

■οίονς τΐμ·27, 2S, 2!) καί 20 Όκτω/ίριοι·.

Έπΐοης ά.τό τής 2Μαρτίου μέ/ρι ·ΊΓΟκχωβρίον ΙΟΙ·'! 

ονγκροτεϊται καϊ.ί.ιιτγιικίη· Νΐ’τέδριον καί εκΟεαι; Ωραίο»· 

Τεγνο»· είς ιή,· Φλωρεντίαν■

Είς άμιγότερα εκλήΙΟ) νά ονμμετάοχιι καί ή Ελλάς.

♦

Είς την ΒουΛαπέοτην επί tij εύκαιρίρ. τοϋ οι·νε).ί)όντος 

εκεί Συνεδρίου των οπαδών τής γλιόοοης Έοπεράντο, 

εδό&ιι είς τϊμ· οκηνϊμ· τοϋ ίίεάιρου ε()νρατίας> το δράμα 

τοΒ 'Φράντς “Ερτετσεγ Οί τρεις οωματοεμύλ.ακεςε είς 

την γλώοοαν Έοπεράντο. Τους ρόλους τοϋ έργου ε.ταιςαν 

μέλη τον συνδέομαι·.

*

Ιήν 26ην Αόγούοτου έγένοντο ιά αποκαλυπτήρια προ

τομής τοΰ Μακεδονομάχον άνι'λι πολοχαγοΰ τοϋ πεζικού 

καπετάν Φούφα ίΖαχαρίον Άνδρέον ή ί/απαδά) είς 

την γενειειραν αύτοϋ ίΐλατανάκια τής Κννουρίας.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

— Τό “A'oodftio· τού Φεντώ είνε φάρσα κοινοτάτη, 
παοά τήν φήμην τού συγγραφέως. Έζωσαν ζωήν ό κ. 
Χαλκιόπουλο; ώ; σνύυγο; μια; κωφή; ζαί ή Κυβέλη 
<’■>; άδιζημένη σύζυγο;, Οέλουσα να έκδιζηόη τόν άνδρα 
της·— Ό συμπαθής ηΟοποιο; τών <■’Ολυμπίων» κ. Μ. 
Ίακωβίδης, υιό; τού διαπρεπούς ζωγράφου, κατέκτησε 
τά; γενικά; συμπάθεια;, α'ίτινε; έξεδηλώίίησαν ζωη
ρά·. ζατα τήν ευεργετιζην του. ΊΙ ιδιοφυία του ιδίως 
εις τας επιθεωρήσεις εφέτος εςεδηλώΟη άόροτέρα. Ώ; 
“Μπιμπϊκος» καί ώς "Μαύρος Γάτος» είς τα «Ιϊς- 
ναΟήναια», ώς χωροφύλας καί ώς κωμικό; τής Άλυσ- 
σίδας είς τό «Καρνέ» είχε ζηλευτας επιτυχίας. Ώς 
κωμικό; έχει λεπτότητα, δεν είνε δέ κα'όζ.ου μονό
τονο;’ εχει τήν όεξ'.ότ-ητα νά δημιουργή κωμικού; 
τυπους αληθείς άλλα ζαί μέ καλλιτεχνικόν γούστο καί 
κατόπιν ιδίας παρατηρήσεως.

— ·Φλωρεντιΐ’>ι Τραγωδία", ζό ιοραίον ζαί δυνατόν 
ερ·'θν τού Όσκάρ · ίυαίλδ επαιχόη ζα: άπό τους δυο 
δραματιζούς θιάσους. Είς τόν (Ιιασον τής Κυβέλη, 
έπαιξε ανώτερα άπο τόν κ. Ροζάν ό ζ. Βο.ασέρα; ύυ- 
χοζ,ογικώτερα ζαί τεχνιζώτερα, είς δέ τον θίασον Κο
τοπούλη ή δ. Κοτοπούλη άνώτερα τής ζ. Κυβέλης. 
Ό κ. ΙΙαπα-ρεωργιου καλλίτερος τού ζ. Γαβριηλίδου 
άν καί ύπέ-τό δέον λυρικός.

— " Να μι/ ιριγνυΐ’ρ;: ί>κ!γι·μ>·>)", κωμωδία μονόπρα
κτο; τοϋ Φεντώ επαιχήη μέ αρκετόν μπρίο είς τον 
θίασον Κυβέλης. Εινε εύΟυμοτατη σάτυρα ένός παρα- 
ξένου καί ζηλοτύπου συζυγου. ΊΙ Κυβέλη είς τον 
ρόλον της.

— «ΊΙ Kovfiegrwta κωμωδία μπνόπρακτος τοϋ 
Brovins έπαιχΟη εί; τη; Κοτοπούλη τό θέατρον.

— Ταυτοχρόνω; επαιχΟη μία κωμωδία "ό Κύριος 

Έηι9ιωριμ>]ςι> στηριζομενη είς τεράστιας άπιΟανότη- 
τας, κατάλληλος δια τα... μικρά παιδία.

— Εί; τό θέατρον ήδη ή χαρακτηριστικωτέρα κω
μική είνε άναντιρρήτω; ή ζυρια Φυρστ. Κόρη ζαί 
σύζυγο; δραματικών ηθοποιών, είνε κατά περίεργον 
τής φύσεως ιδιοτροπίαν ή δημοφιλεστέρα άντιπρόσωπος 
τού γέλωτος. Ή ομιλία της, αί χειρονομία!, ιδίως αί 
κινήσεις κινούν αβιαστον τόν γέλωτα, εν συνόλω δε ή 
άρίστη ηθοποιό; χαιακτηρίζει χαριέστατα τα πρόσωπα 
καί δίδει τύπους σχεδόν τελείους.

Άρ iitETo εκ Πλοίων η διακεκιιΐιιιιενη ζωγράγος Λε- 

οποινίς Σοφία Λαοκαριό<ίν,ί]τις ihi ε.Ίαεέ'.ί)// και .τόΑ/r είζ 

ΙΙαριοίονς, διατηρεί ίδιοι· εογαοιήοίοι·. ΙΙερΙ τών

εογιυν της ό γνωστός κριτική Stll/HOil εδημοσΐευοεν είς 

την · (ι t il’da» κολακεντικω· αοί/ρον.

*Αφίκετο επίσης η δεσποινίς Λεί.α Σκορδέλη, τεί.ειο- 

ποιη&εΐοα εις την διακοσμητικην.

♦

Ί) κ. Η. Ηωμόπον/.ος εη ιλοτέ/νησεν επιτνχι] προτο

μήν τής σνναδελφον τον καλλιτέγνιδος δεσποινίδα» Αγγε

λικής Στεφόνον.

*

Ύ) Φιλολογική καί Καλλιτεχνικός Σύλλογος Σμνρνης 

ποοεκήρνςε τήν Α' Καλλιτεχνικήν αϊτόν 'Έκί)εοιν, γε- 

νησοιιενην εν Σμνονμ τόν προσεχή μήναν.

*11 "'Εκ&νοις ίίά περιλάβιι τρία τμήματα: Ζωγραφι

κής, Γλνπτικής καί ’Αρχιτεκτονικής.

Προοκαλοννται άπαντες οι καίΐ ίίπασαν τήν Όίίοιμ. 

Αντοκρατορίαν, τήν Αί'γνπτον καί τήν 'Ελλάδα καλλιτίχ- 

ναι όπως σνμμετάσχωαι.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
"£>' 'Ζο.τοί'ίρ γίνονται προετοιμασία/ μετά δραστηριό

τητας δια τόν εορτασμόν τής διακοσιοστής έπετείοο ό.τό 

τής γετ·νήοεο>ς τοΰ "Ελληνα; ζωγράφον Θεοτοκοπούλου, 

τον περίφημοι· Ι'κρέκο. Ό/ιάς καλλιτεχνών Καιαλανών 

ετοιμάζει /ιεγάλην έκθεοιν τών έργο»· τον—6 καλλιτέχνης 

άφήκε θνήοκο»· 209 περίπου έργα, ευρισκόμενα είς δια

φόρους Ιΐινακοθήκας Λ/ό τίν ‘Απρίλιον τον 1914. Τό 

προεδρείου τής επιτροπής τοΰ έορταοιιοϊ· ά.ποτελοϊν ό 

διάσημος 'Ισπανός ζωγράφος Ζουλαιιγκα, Ο ζωγράφος καί 

δραματικός συγγράφει·; Ρονοινιολ, όοτι; είχε τήν πρωτο- 

βονλ.ίαν τή; ίδρύοεω; καί ιινημείον, ΰ τεχνοκρίτη; τοΰ έργου 

τον Θεοτοκοπούλου Κάζιο, ό μαρκήσιος Βιόγκα-’/νκλλν 

καί ο Γάλλο; Ακαδημαϊκός Μπαρρές, ό συγγραφείς τον 

'< Μυστικού τον Τολέδου. Ές γνωστόνδέ όθεοτοκόπουλος 

όπέθανεν έν Τολέδω.

'll 'Ελλά; θ' άντιπροσοιπενθή βεβαίως είς τήν ί.ορ- 

'ήν, τήν περισσότερον 'Ελληνικήν ή Ισπανικήν, άλλά καί 

ίν Ελλάδι πρέπει έπιοήμως ιτί έορτασθ// ή Λιακοοαετη- 

ρίς τον /ιεγάλον καλλιτέχνου.

9

Εί; τό Μόναχον παίζεται έπί μήνα; συνεχώς τό · ΤΙιίλ- 

νιοε Βίροαφ· » Εγράφη πρό 2 έτών καί αριθμεί 10,000 

παραστάσεις έι· /ιόν// τή Γερ/ωνϊα. Ε.νν εν είδος Τζιιό- 

τικου Ραβαϊοίοι·* αλλά καλογραμμένοι· καί με πρωτότυ

πον μονοίκήν.

»
Επανήλθεν εξ 'Αμερικής, μετά διαμονήν έκεϊ ενός καί 

ήμίοεω; έτσι·;, η έκ Σμύρνης Έλ,ληνί; χορεύτρια τών 

άρχιιίοιν χορών δεσποινίς "Ελλη Βίκτωρο; μετά τή; άδελ- 

ρή; της Λονκι'α; καί Tai'· άιδελφοΰ των. Αί δεσποινίδες 

Βίκτωρο; έδωσαν περί τά; Ιό παοαστάοεις είς τά; κνριω- 

ιέρας^ πόλεις τή; 'Αμερική;, προκαλέσαοαι τόν ενθουσια

σμόν τών 'Αμερικανών, καί τοΰ τύπου ΐίοτις έγρτη·ει· επαι

νετικά άρθρα. 'Εκ το»· χορών διακρίνονται ·ί χορό; τών 

Νυμφών μι: ύπόκρουοιν τον Γλ.ονκ, ό τών Έρινννων, όοτι; 

είναι δαιμονιώδης, έκτελούμενος ναό έξ ποοοιόπιον. ό 

Βακχικό; /ιέ ύπόκρουοιν /ιοισικής τον ΣακελλαρίΑου, 

" 7.'Ί>ός Μοιοώι·, ιί χορό; τή; ΠαλλάΛος ‘Αθήνας, 

δν χορεύει ή Λ. "Ελλη μετά τή; πανοπλίας καί όσιις κρί- 

νεται ιό; άριοτο; όλων.

‘Εκτός τυιν χορών, ι/ δεσποινίς "Ελλη Βίκτωρο; απαγ

γέλλει χορικά ίκ τής ‘Αντιγόνη;, · ειδύλλια Θεόκριτόν εί; 

τήν αρχαίοι· καί κατά μετάφρασιι·. ιόν μονόλογον τή; 

« Μήδειας», Ραψωδίας τοΰ'Θμήροι· μεθ' νποκρι'αεω;, καί 

τόν ύμνοι· τή; Σαπφοΰς εί; τήν Άφροδίτην.

Αι δεσποινίδες Βίκτωρο; θά δώσουν προσεχώς άπό τή; 

σκηνή; τοΰ Ιηματικον Θεάτρου μίαν παράσταση·, ήτις 

πρυμηνίεται λίαν ένδιαφέρουοα, καί κατόπιν Οά άπέλθω- 

οιν εί; Αίγυπτον, Ιταλίαν καί ‘Αμερικήν.

♦
ΙΙρωτοτυπωτάτη αναφορά υπεβλήθη είς τό υπουργείου 

τών *'Εκκλησιαστικών άπό ένα άγιογράφοι· Αιά τής ανα

φοράς Ζητείται όπως διά νόμοι· υκοχρεωθώοιν οί ζω

γράφοι να ξωγρα·/ ίζωοι τούς διαφόρους 'Αγιοι·; έπί τή βά

σει ενός καί τον αύτοϋ μονιέλλον, διότι ώς ζωγραφίζονται 

σήμερον αί άγιοι παρουσιάζονται οί ίδιοι άλλοι ,ιιε γενειάδα, 

άλλοι χωρίς γενειάδα, άλλοι νέοι, άλλοι γέροντες, κλ.π.»

*

Είς τας Βερσαλλίας άπέθανεν είς οι γγραφεν; μεγάλη; 

ιιςιας, ό σοφός Αιμίλιος Ντελρό, πρώην έφορο; τή; έκεϊ 

Βιβλιοθήκης, ίίερί τά τέλη τής Ιειπέρας Λντοκρατορίας 

ή κίάοις τον καί ή αγάπη τον πρός τά; καλάς Ί'έχνας 

καί τά Γράμματα, τόν έκαμαν νά όιακρίθή μεταζί· τών 

μειαςί· τών φιλολογικών κάκλιυν τής εποχής. Ί/το φί

λο; οτενίις τής Ι’εωργία; Σάνόης καί τον Σαΐνι — Α/πέβ, 

ί> όποιος τόν έςετίμα ίόιαζιίνται;,
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Είίς τό Αί'ς-Λε-Μπαίν, έέιόθησαν ιρεΐ; εξαιρετικοί πα

ραστάσεις νπό εκλεκτά»· ηθοποιών τή; ‘Οπεράν καί 

’ Οπερά-Κωμίκ» τών Παριοίων. Εί; fivo έξ αντιϊ»· έλαβε 

μέρος, Λιά πρώτην φοράν εμφανιζόμενη, ή Λεοποινίς Ρε

νέα Κρητικόν, θι·γάτηρ τον έν Παριοίοις καθηγητον τή; 

μονοική; κ. ‘ιωάνναν Κρητικού. Ή έπιτνχία τή; νεαρά; 

Έλληνίόο; φαίνεται ό'ιι εινε έντελώς εξαιρετική, Λιότι οχι 

μόνον εί; τα έγχγόρια φνλ.λα, ιιλ,λιι καί εί; τόν *Φιγαρώ* 

εη·ενετο ενφημοτάτη μνεία περί αί'τή; μέ άιφθονωττίτον; 

έπαινον; Λιά τήν τέχνην τή; η ιονής τη; καί τον παιξί- 

ματιίς της.

*

Παίζεται μετά μεγίατη; έπιτνχία; είς το θέατρον τοΰ 

■ 'Εθνικόν ΙΙολί'θεάματο; ' τής Ί>λωρεντία; ί'ν νέοι· Λρΰμα 

εί; τρεϊ; πράξεις · Ί> πέμπτος ένορκος τοΰ ονγγραη έ- 

ιος ‘ίωάννω· Ι'οζάντ.ι. Ή ί·πιίθεσι; έχει ώς :

Ο πριοταγιονιοτίι; τον Λοάματος καίτοι εΐνε άοραβω- 

νιαμένος. Λιατηρεϊ οχέοεις μετά τίνος κι-οίας, /«τό τή; 

οποίας Λί\ει οννέ.ντενξιν εις ένα Λημόσιον κήπον, Τό έοω- 

τικόν ζενγιις ανακαλύπτεται νπό ένό; κηπονροΰ, ίίοτι; 

απαιτεί παρά τον έραοτιιν εν μικρόν Λώρον, άπειλών 

αντί»· ότι θίι τόν καταγγείλιι Λιά προοβολίμ· τής Λημοσίας 

αίΛονς. Έςιακολονθεΐ λ.ογομαχία, καθ' ήν ό κηπονρό; 

εξάγει περίστροιγον, τό αυτό Λΐ: .τοάτττι καί ό έραοτής, 

όοτι; φονεύει τόν κηπονρόν νομίμω; άμννόμενος. Οί Λνο 

εραοται τρέπονται εί; φνγήν. Ώ; ένοχος τον Λιαποα- 

χθέντος έγκλήματος, κατηγορεί ναι είς βοηθό; κηπονρό; 

τον αντιώ κήπον, ό ιίποΐιι; πά ντοτε ενρίοκετο εί; Λιά- 

οταοιν μετά τον ιρονενθέντος. Ό άληθή; ένοχο; κατορ- 

θιόνει νά Λιοριοθή ένορκος είς τήν Λίκην τοΰ ιίΛίκτος κα- 

τηγορονμένον καί Λιά παντίις τρόπον προσπαθεί νά έπι- 

""/.II τή1' άθιόωοίν του. Τό Λικαστήριον όμως εινε πεπει

σμένοι· διά τήν ενοχήν τον καί καταδικάζει τόν άθώον. 

Τότε ό ιίληθή; ένοχος, ιίστις εΐνε ό "πέμπτο; ένορκος·· 

ομολογεί τό έγκλημά τον. ‘Αλλά δέν Λνναται νά έπικα- 

λεσθή τήν μαρτνρίαν τής νυναικύς, ένα άποδείξη τήν 

νόμιμον άμννάν τον, ϊνα μή ένοχοποιήση τήν ερωμένην 

τον. Άλλ' ή μνηστή τον ένορκοι· δέχεται νά ιίντικατα- 

στήση τήν κνρίαν έκείνην καί οίίτοι <ί τπέμπτος ένορκο;ο 

καταδικάζι ται είς επτά έτών φνλάκιοιν Αι' όπέρβασιι· 

άμννης. Εντός τών φνλακιϊτν τελούνται οί γόιιοι τών Λνο 

/ιεμνηστεομένοιν, τον άπιστον μνηστήρα; καί Τή; άτν- 

χοντ μνηστής, ήτις έθνσίαοε τήν τιμήν της Λιά νά avion 

τόν άγαπητόν της. Τό Λράμα έπαναλαμβάτει Λιαρκώς τάς 

θριαμβεντικά; παραστάσεις τον.

*

Κέαν έργον έτωμάζει ό Γαβριήλ Γ Άννοώ'τοιο.

Τ·ί έργον επιγράφεται <ι Ι.α coilte.ijiplazioilC tft 

movtei, ιιέρη Λέ τον νέον έργον έφάνηοαν ήΛΐ/ είς τόν 

ν Εσπερινόν Ταχνδρόμον· τον Μιλάνον,

'Ομιλο»· ό iieoi τοΰ vfior κό»·

Γάλλον κριτικόν Ρενέ Μπλονμ είπε μετάξι· άλλων ό'τι 

ετοιμάζει καί έτερον έργον · Τά μνοτικά τών φανών .

^‘Εζήτηοα. λέγει ό ποιητής, ν' ιίνακαλ.έσω όλα; τάς 

μνοτηριώδεις τρωνΐις καί τίι; άγαπημένας που ήκονοα 

καί τιον όποιων ή ιίνάμνησι; άντηχιί ακόμη στήν ψυχήν. 

1έ>· δύναμαι νά σάς εξηγήσω άκόμη τί θά εΐνε τό βιβλίου. 

-1/<>ΙΌ>· «ι·α;·<ΐ’ώοκοιτκ αύτό θά ήμπορέοετε νά ι’δήτε ποια 

εΐνε ή πρωτοτυπία τον. ’Επροοπάθηοα νά δημιοι·ργήσο> 

ένα νέον τρόπον εκφράοεως, μίαν άοννήθιοτον σύνταξιν, 

μίαν οχέσιν απρόοπτον μεταξύ λέξεων καί φράσεων. 

Τούτο μου >·.-τιτρέπχ< νά άποκρνοταλλόισω τά ονναιοθή- 

ματά μο· κατά τάς έντνπο'ιοεις μον Λιαιηοιον μολαταύτα 

όλην τήν ένταοιν καί /ίλην ιήν θέρμην.

Ό ποιητή; Μαλλαρμί έπεχείρηοε τούτο πριν άπό 

εμέ, άλλά Λεν ήδννήθη πάντοτε νίι έλενθεροισ/ι έπαρκιο; 

τήν οκέψιν του άπό τό μυστήριοι· που τήν περικαλύπτει.

‘Εζιήτηοα νά έκφράοοι ιΐμ· πραγματικότητα, όποιαν 

τήν νομίζω όπάρχονοιι· σήμερον, καί όχι ιό; μέχρι τοΰδε 

τήν είχα αΐσθανθή. Αιότι τώρα βλέπω μέ καινούργια 

ιιάτια, έννοιό ότι ή πραγματικότης ευρίσκεται έκεϊ, ΟΠΟ» 

ενόμιζα ότι έβλεπα οπτασίας. Kara τήν γνώμην τών 

άλλων πάυα πο'·.ί· συχνά ί/τένιοα τόν ουρανοί·....ν

Τόν παρελθόντα ιυ/να έγινεν εί; τό Παρίσι περίεργος 

Λιαγωνιομ 'ις βιόλίων, ό όποιος η αίνεται, ίίτι θά Λικαιολο- 

γήοη τοί·; Ιοχνριομοί·; τών νειοτέρων κατασκευαστών βιο

λιά»·, "τι τά όργανιί των Λύνονται νίι ουγκριθοΰν νπό πά

σαν έποιμιν ιό; έπίση; κμί εί; τόν τόνον μέ τά Στραι- 

τιβάριονς καί άλλα περίφημα παλαιό βιο'/ja, τά όποια 

προθύμω; πλ.ηρο'ινονται χιλιάδα; Λραχμών. 'Αριθμός βιο

λιών, τά όποια έξελίγηοαν κατά προτίμηοιι· προηγουμέ

νως, έπαιξαν εί; ένα οκοτεινίν χώρου, χωρίς νά γνιορί- 

ζω ν ιδιαιτέρως ταυτα οί κληθέντε; νίι κρίνουν ειδικοί 

μουσικοί. Κάθε βιολί ίηωΛιάοθη μόνον μ ' ένα άριθμόν. 

Μετά τό πέρας τής δοκιμής έγινε η·ηη οφιιρι'α μεταξύ 

τών πολυάριθμο»· ειδημόνων ακροατών. Καί τότε προ- 

έκνηιεν, ότι σχεδόν παμη'ηφεί τό .τρωτοί' βραβείου δια 

τόν έκλεκτι ν τόνον του έ.’ΐήρεν ένα Βελγικόν βιολί, τό 

όποιον κατεοκενάοθη εφέτος. Τίι δεύτερον βραβείου έλα- 

βευ ένα Γαλλικόν βιολί, κατασκενασθέν τό ΙΘΙΙ. Ένα 

βιολί Στραντιβάριοι·ς άξια; πλέον τών βΟ.'λΟΟ δραχμών, 

μόλις έπήρε τό τρίτο»· βραβείου. Τήν Τετάρτην θέσιν 

ϊλ.αβεν ένα · Γκραντοίνο· καί τήν πέμπτην καί έκτηυ 

πάλιν νεοίιερα βιολιά.

*

Εί; τό»· Παρισινόν ■ Χρόνον·· έδημοοιενθη χωρίς υπο

γραφήν έκτενεοτάτη μελέτη διά τό Κρητικόν θέατρου. 

Ό συ-,-γραφεν; άναλύωυ ει· πρό; ευ όλα τά έργα, τελειιόνει 

μέ τά; εξής λέξεις :

« Εί; πλήρη Ιΐον αιώνα καί εϊ; στιγμήν, κατά τήν 

όποιαν ό Λουδοβίκο; J Ιο; καί ή αι'λή τον έχειροκρό- 

το»·»· τό άωοτοί'ργήματα τοΟ Κορνηλ-ίου, τοΰ Ρακίνα και 

τοϋ Μολιέρου, εί; μίαν μακρυνήν νήσοι· τής Μεσογείου 

ήνοιγε μία δραματική τέχνη. 'Εάν τίι Κρητικόν θέατρον 

μέ δυσκολίαν ήμπορή νά ίπιιστή τήν σύγκρισιν μέ τό 

κλαοικώ· τής Γαλλίας, έν τούτοι; έχει μεγάλην ·/ ιλολο- 

γικήν αξίαν καί άποτε/^ϊ μίαν έκδήλατοιν τοΰ Ελληνικού 

πνεύματος άξίαν τής μεγαλνιτέρας προσοχής^.

Καί κλείων τήν μελέτην προσθέτει ό συγγραφεί·; μίαν 

συγκινητικήν παράγραφον:

Μετά τήι· Τουρκικήν εισβολήν, λέγει, ή ποίησις οβί·· 

νει πλέον εί; τήν Κρήτην. (-Ιεατρικαί παραστάσεις, γράμ

ματα καί τέχναι έξορίζιινται Μία ζωντανή τραγιιώία δια

δέχεται τάς μυθιστορηματικά; τριιγιιιδία;. Εί; τό έξη; 

ή νήσος τοΰ Μίνωος καί τοΰ Χορτάτοη θά γΐΊΟρίοη πολι· 

ολίγον τά; απολαύσεις τοΰ πνεύματος. 'Ολόκληρο; θά 

άφιερωθή είς ηρωικοί·; άγώνας δια ν' αποκτήση την 

ίλευθερίαν τη;··.

*

Ή δεσποινίς Σοφία .1. ‘είντωνοποϋλου διαγωνιοθεϊσα 

εν τή τάξει Thomson κατά τοΰ; διαγωνισμοί·; τοΰ έν 

Βρνξέλλαι; Ωδείου ήξιώθη πριότου βραβείου μετά δια- 

κρίσεω;. Εΐνε ή πρώτη Έλληνίς βιολίστρια άξιουμένη 

τοιαύτη; βραβεύοεως.

♦
■Ιιεθνή; καλλιτεχνική έκθεοις προαγγέλλεται εί; Μο

νάχον. Ή 'Ελλάς θά κληθή έπιοήμω; νά μετάσχη.

*

Εί; τάς Ηνωμένας Πολιτεία; έκδίδονται 2172 καθη

μερινοί εφημερίδες, 1ό,21ΐθ εβδομαδιαία περιοδικά και 

2,7ί>9 μηνιαία. Προοτιθεμένο»· τίϊ»· τριμηνιαίο»· επιθεω

ρήσεων καί άλλων έκδιδομένωι· κατά διαφόρους περιό

δους εΰρίσκομεν ούνολον 22,ΗΟΟ περιοδικό»·. Αί διακό

σιοι καθημεριιαί εφημερίδες αί πλέον διαδεδομένοι έκ- 

Αίδοι-σιν όιιοΰ 10 εκατομμύρια αντίτυπα καθ' έκάοτην καί 

πέντε εκατομμύρια αντιτύπων έκδίδονσιν έν συνόλω αί 

πέντε μάλλον ΛιαΛεΛομέναι έπιθεωρήσει;. Πολυάριθμοι 

έγημ-ρίδες καί περιοδικά μόλις νπερβαίνονοι τό 1,000 

αντίτυπα. Ααμβανομένοι· ιός μέσον όρου τού αριθμού 

τών 2,1/00 εξάγεται συνολική κυκλω/ ορία ~>9 έκατομμυ- 

ρίων άντιτύπο»·, έπαρκούντιον Λια τον εφοδιασμόν έκα

στη; οικογένεια; Λιά /ιιας καθημερινή; εφημερίδος, ΛΤ 

ένό; έβδομαδιαίσυ περιοδικού καί δι' ένό; μηνιαίου.

*

Εί; Μπρέσια τή; ‘Ιταλίας καί εϊ; τήν πινακοθή

κην Ί'όζιο, άνεκαλύφθη οτι μία είκίον ίιποδιδομένη ι.έ- 

χρι τοΰδε εί; τόν ζωγράφον Βίτι, εΐνε έργου τοΰ ί’αφα- 

ήλου και μάλιστα τό πρώτον έργον τοΰ κατόπιν /ιεγάλον 

ζωγράφου. Τό εόρεθέν εΐνε τμήμα /ιεγάλον πίνακας τον 

Ραφαήλου έξαφανιοθέντος ίπόαΐώνος καί πλέον. Πρόκει

ται περί θανμαοίας εικόνας γυναικός, ή όποια φέρει τί/ν 

σφραγίδα τής ιιεγαλοφυΐας τοΰ μεγάλου ζωγράφον.

Κατά τούς τεχνοκρίτας, πρόκειται περί μορφής ενός 

έκ τών αγγέλων, οΐτινες έοτόλ.ιζιιν τόν /ιέγαν πίνακα τή; 

ε Στέιμεως τοΰ Άγ. Νικολάου τοΰ Ταρεντίνου» Ό πί- 

ναξ ενρίοκετο είς τήν Μητρόπολιν τοΰ Καοτέλλο. Έπα- 

θεν όμο>ς πρό ενός αύ»νο; έκ τιον οειο/α'ιν καί μετεφέρθη 

είς Ρώμην, οπον κατεοτράφη τελείως κατά τήν Γαλλι- 

κήν εισβολήν είς ‘Ιταλίαν.

Τό κο/ιιιάιι αυτό, άγνωστον πώς εόρεθέν είς τήν 

Μπρέσια, αποτελεί αυτοτελή προσωπογραφίαν καί διατη

ρείται άριστα.

*

'Ομόθυμο; διετυπώθη γνώμη όπως εί; τόν τολμηρόν 

αεροπόρον 'Αλέξανδρον Καραιιανλάκην—τόν πριοιοι· ιιάιρ- 

τνρα τον 'Ελληνικού αιθέρα;, τόν μεγαλπιδεάτην "Ικαροι— 

ίδρι-θή μνημείου. '() γλύπτης κ. Ζευγώλη; προσεφέρθη 

υά φιλυτεχνήο/ι δωρεάυ τήν προτομήυ τον, έτερος δε γλύ

πτης, ό κ. Ί'όμπρος, έδήλοιοευ ότι εΐνε πρόθνιιο; νά βοη- 

θήοη τόν συνάδελφόν τον είς τό έργον. Ό κ. Θωιιόπον- 

λο; καθηγητή; τής γλυπτικής έλαβε τήν μάσκαν τού 

νεκρού. Ή κοινότης -li'j’i'K, παρά τήν οποίαν εύρε τόν 

θάνατον ό άτυχή; αεροπόρος θά άνεγείρη τήν προτομήν 

τον έν τή πλαιείρ τής κωμοπόλεως, δαπάναις Λέ τής Κι— 

βερνήσεω; θά στηθή άν.δριάς τοϋ Καραμανλάκη είς τό 

συστηθησόμενου είς Λιόσια άεροδρό/ιιον.

♦
Ό γλυκύ; καί Ληιιοφιλής μουσουργός Μαοοει'ε—ποτέ 

δέν ήθείπ νά τί,ν άποκαλοΰν ‘Ιούλιον Μαοοενέ—ή θέλησε 

νά κηδενθή όσον τά Λνΐ'ατον άπλούοτερα. Μία αυτοκίνη

τος νεκροτ/ιόρο; τόν μετέφερε άπό τήι· οικίαν του έκ Πα- 

οισίο»· κατ' ευθείαν εί; τό EfJl'Coille, παρά τήν επαν- 

λ.ίν τόν. Παοίοζαντο ελάχιστοι στενότατοι φίλοι, κατα τήν 

τελενταίαν του θέληοιν.

Έπρόκειτο νά τοΰ ίιπονεμηθή ό Μεγαλόσταυρος, άλλά 

καμμία Κνβέρνηοι; Λ'εν άνε/.άμβανε τήν εύθι νην νά τόν 

ποοτιμήοη άπό τόν Σαίν Σάνς, όοτι; τιάρα πλέον μένει ό 

μεγαλύτερος μουσουργός τής Γαλλίας.

*

Κατά τά; πληρώ/ορίας τών τελωνειακών άρχών ιών 

Ηνωμένων ΙΙολιτειών τή; βορείου ‘Αμερικής εΐσήλθον 

εί; τήν Αμερικήν κατά το παρελθόν έτος έκ τής αλλο

δαπής καλλιτεχνήματα άξιος 120 εκατομμύρια»·. Ή 

ανξησις τής εισαγωγής, έν ονγκρίοει πρός τό παρελθόν 

έτος, εΐνε σημαντικωτάτη, ουδέποτε άλλοτε εΐχον είσαχθή 

εί; τήν Άμερικΐ/ι· έντίι; ένό; έτους τοιαΰτα ποι.ντι/ια 

άντικείμενα. ΊΙ εισαγωγή καλλιτεχνημάτων είς τήν Α

μερικήν κατά τό έτος 1910 εϊχεν άνέλ.θή μόνον εί; 60 

εκατομμύρια.

13!)



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Είς την ° Αγιον Φραγκίσκον τής 'Αμερικής συνήλθτ τό 

ενδέκατον Συνέδριου τόιν γυναικών.

“Αρον συνεζήτησαν αί σύνεδροι περί τής κοινωνικής 

θέσε(·>ς τής γυναικιίς, είπαν μερικά καί Λιά τήν γυναι- 

κείαν.... μόδαν

♦

Είς Ρώμην συνέρχεται τόν προσεχή μήνα το τρίτον 

ίιεθνές αρχαιολογικόν συνέδριου.

Τό ‘Εθν. Πανεπιστήμιο!· θά άντιπροσωπευθή Λιά τών 

κ.κ.Σ. Λάμπρου, Π. Καβ/Μί ου. Ε'. Πολίτου καί Γ. Λέσ

βου, ή Αρχαιολογική ’ Εταιρεία Λιά τοΰ κ. Άρβανιτοπού- 

λου, όστις θά κάμη ανακοίνωση· περί τών έγχριόμων πλακών 

τών ΙΙαγασών, ή Κ υβέρνηοις Λιά τον κ. .V. Μπαλάνου 

καί ή Χριστιανική “Αρχαιολογική ’Εταιρεία Λιά τον κ. 

Λαμπάκη.

“Επίσης συνέρχεται έν τή αύτή πόλει περί τά τέλη 

Σεπτεμβρίου, τά ίΑ’. συνέδριου τής 'Ιστορίας τής τέχνης. 

Τήν ’Ελλάδα /Μ ι'ιντιπροσωπεύσουν οί κ. κ. Σ. Λάμποος 

καί J. Α ακλαμάνος.

♦

Έπί τή εΙκοοιπενταετηρίΛι τής φιλολογικής δράσεως 

τον ποιητοϋ κ. Στι φόνου Μαρτζιόκη τεσσαράκοντα πε- 

ρίπον νέοι ποιηταί παρέθηκαν αντω τιμητικόν γενμα. 

είς Ά παρεκάθηοαν και έξ έκ τόιν παλαιοτέρων λογιών.

Είς τήν εορτήν ουνηνιόθησαν οί πλεΐστοι εκ τόιν νέων 

συγγραφέωε όπως έκδηλόιοουν αισθήματα σεβασμού καί 

άδολου έκιιμήσεως πρός τόν κατ * εξοχήν μετριόη ρονα άλλά 

καί ρ ιλόσικι ον αίοθηματίαι· ποιητήν, όστις επί είκοσι πεν

ταετίαν εφαλλεν είς ωραίας οτροηάς τά βαθύτερα τών 

αισθημάτων καί ένέδυσε ι·έ μελαγχολικήν αρμονίαν τάς 

μυχιαιοτέρας σκέψεις.

Κατά το γεΰμα ένθουσοόδεις έγένοντο προπόσεις, είς 

όλας τάς γλωσσικός αιρέσεις καί οί παρόντες έγραψαν έν 

λευκόιματι προχείρως τήν περί τον ποιητον γνόιμην των.

*

Ό εν ΙΙαρισίοις μουσικός κ. θεόδ. Σπάθης, λαβών 

μερον εις τω· ετήσιον διαγωνισμόν τοΰ . ίημοτικοΰ μελο

δράματος ·< Τριιινόν ', ήλθε πρώτος κατά σειούν επιτυ

χίας, έξαοφαλίσας είς τ·'· ονομαστικόν καλλιτεχνικού τοΰτο 

κέντρου τών Παρισίων τήν Λεντέοαν θεσιν μετά τόν πε

ρί ρημαν διευθυντήν ορχήστρας κ. Μπεργαλόν.

«
Άν Όατία τής Ιταλίας άνενρέθη άγαλμα γυναικός 

ρερονοης, άντί τής ωραίας πτυχωτής έσθήτος τών γυ

ναικών τών Ρωμαϊκών χρόνων, στενήν άμρίεσιν, καθ’ 

όλα ομοίαν προς τάς «άντραβέ» τον συγχρόνου συρμοΰ. 

Η άνακάλυψις αν τη, έντελώς πρωτοφανής, άνεατάτωοε 

τούς ι'ιρχαι ο λογικούς κύκλους τής 'Ιταλίας.

<ε

“Απέθανεν είς εν ποοάστειον του ΛογΛγ,ο»· είς ηλικίαν 
37 έτών ό μαύρος συνθέτης Σαμουήλ ΚόλεριΛιζ Τάΰ- 

λορ. Τό οημαντικιότερον έργον τον, τό όποιον κατέκτη- 

οεν ολον τόν κόσμον, εηε ή Ίαβάθα». 'Ο Κόλεριδτζ 

Τάνλορ ήτο υιός μαύρου άμερικανοΰ καί άγγλίδος μητρός. 

Ο Ίάνλορ από ηλικίας ήΛη δεκαεπτά έτίίη· έκίνηοε 

ζωηρόν ενδιαφέρον ώς οννθέτης διά πρωτοτύπων συνθέ

σεων τον. “Ιδίως έπρόοεζε πολύ προς τό τάλαντω· τον ό 

καθηγητής “Ιωακείμ, τό 1891 δ“ έξετέλεσε είς τό Ιίερο- 

λίνον ένα κουαρτέττο, τό όποιον είχε συνθέσει ό Τάνλορ. 

“Ο μαύρος αύτός οννθέτης έπεοκέφθη έπανειλημμένως 

τήτ Αμερικήν.

*

* Άπό τήν ζωήν τοΰ πνεύματος ♦

'Ο “Άλμα Ταδέμα, ό άποθανών μέγας “Άγγλος ζω

γράφος, τά περισσότερα έργα τον ειχεν έμπιννσθή άπό 

τήν κλασικήν ιστορίαν.

— Αί περιφημότεροι έκ τών εικόνων τον ήσαν: " Πώς 

Λιεοκέδαζον οί Αιγύπτιοι πρό τριών χιλιάδων έτόεν», ό 

« Τιυικύνιος ό ύπερηη ανος», τά *Ρόδα τον ΊΙλιογα- 

βάλ.ου».

— Είς τήν είσοδον τοί· γραφείον τον είχε πινακίδα 

μέ τό έξής γνωμικόν:

— ·Ί)πως ό ήλιος χρωματίζει τά άνθη, οΰτω καί ή 

τέχνη χρωματίζει τήν ζωήν».

Οταν ή επιτροπή τών Παρισινών ποιητών μετ^βη νά 

άνακοινιόοη είς τόν νέον πρίγκηπα τών ποιητών ΓΙώλ 

Φωρ τήν εκλογήν τον, τον ενρήκεν είς ένα καπηλείαν τον 

Κάρτιέ Λατέν μέ μίαν κόρην ιίς Το πλευράν τον, έτφ 

προ αν τοΰ εύοίακετο ιινιακτή φιάλη οίνον

ΊΙ καλλιτεχνική έκθεσις τής ϋααιεχκής “Ακαδημίας 

‘—το Δ α λ ο ι— τον Αονδίνον έκλειοεν

— ΊΙ εφετεινή έκθεσις ήτο πενιχρότατη όλων τιών 

προγενεστέρων είς ποιόν.

Είς τά γλυπτικά μόλις ήμηυριώοε κανείς νά ξεχω

ρίση 3—4 υποφερτά έργα, είς δέ τούς πίνακας μόνον 

2—'i τοπεΐα και ισαρίθμους προσωπογραφίας.

— Τά ’Αγγλικά η νλλα, τά σωβινιοτικοιτατα, δέν έκρα- 

τήθηοαν άπό τοΰ τά έκφράσονν τήν λνπην των διά τήν 

πτωχείαν αυτήν.

— Και τό χειρότερον, οτι οί άτνχέστεροι πίνακες 

ήσαν οί τόιν ΙΙιιαιλικών καί Ανλικών. Μία είκων τον 

Πρίγκηπος τής Ούαλλίας, αληθινό τερατούργημα γρομ· 

μικόν καί χρωστικόν.

— Μεγά'.α Λε ονόματα ιίτυχισς έφιγονράριζαν υπό τονς 

πίνακας.

Ιεν ήοκεαε δέ /; έκφραοθεΐσα θλ.ΐψις τών σοβα

ρών τεχνοκριτών, ιίλλά διά τήν κακήν τύχην τόιν καλλι

τεχνών, προαετέθη καί ..ι'ιστοονόμος-ιιετεωρολόγ ς έπι- 

κοιτης. “Ο κ Αόκυερ, βοηθός τον ιίοτε,ρε σκοπεί ον τοΰ 

Λονδίεον, έπέκρινεν είς επιστημονικήν περιοδικόν τούς 

πίνακας, τούς παοιατάνοντας άτμοοη αιρικά καί και ρίκα 

φαινόιμενα, με πολλήν επιστημονικήν ανστηρότητα.

— Είς πίνας επιγράφεται *11 ρ ο γερά νέηη» Ο 

ιίστρονόμος κριτικός σημειοιτει: · Τά νέφη πολύ απέχουν 

άπό τοΰ νά παοιατάνιιι ν βροχοΐι όραΛ τοιαΰτα. Ό ζΐογρ-ί- 

ηος καλά θά έκαμνε νά (ίντιγράψη έκ τοΰ ουρανού τα 

νέφη καί όχι νά αάς παραστ’/ομ ένα πολτώδη όγκον·.

“Ένας άλλος πίναξ έπιγοάιη ιται: · “Αγγλικός 

ουρανός· Καί ό κριτικός: κΑύΐ'^ς δέν είνε διόλου 

“Αγγλικός ούοανός, όπως τόν έζωγράφιοεν ό καλλι· 

τέχνης .

— U“ ένα άλλον πίνακα, παριστάνσντα η θινοπωρινήν 

ημέραν, ό κριτικός σημειώνει. ’Εκ τών γωνιών καί τόιν 

σκιών τόιν αντικειμένων άποδεικνόεται ότι ό δίσκος τοί; 

ήλιου παοίσταται διπλάσιος άπό ό,τι φαίνεται ·.

— Καί έξακολουθεΐ ανάλογου καυτήριον έπί 13 πι

νάκων.

Τήν 33 Αύγοίστοι· ήνοιξεν έκθεσις αποκλειστικός 

έργον TOV 1111/Ι'ΰξ

— ΊΙ Λόξα τοΰ higve& έπί μακράν ημφιοβητήθη, 

ζώντος αύτοϋ.

* “Εν Μονάχοι τρία παιδάκια ιοΰ άρχιτέκτονος 

Ζένΐ έδειξαν μοναδικήν κλίσιν πρός τήν ζωγραφικήν, 

χωρίς καμμίαν διδασκαλίαν. ’() μεγαλείτερος, If) έτόιν, 

σχεδιάζει ιιπό τριών έτών παιδί Εινε πρασαιπινγράφος. 

’() δεύτερος καταγίνεται είς τό τοπεϊον, ό τρίτος, εξαε

τής, ευδοκιιιεΐ είς τήν άπεικόνισιν τών ζώων.

— “Εγένετο έκθεσις τών έργο;ν των είς τόν Λονδιτον.

• .ίτ>· εινε έξηκριβοιμένον ποις άπέθανεν ό Ρουσώ.

— Τινές βιογράφοι του υποστηρίζουν ότι ηύτοκτότησε.

“Άλλοι, οί περισσότεροι, ότι άπέθανεν άπό σνμφό- 

ρησιν.

— “Ήδη ό Γάλλος ιατρός Ραοπαίλ άπο\εικνύει ότι 4 

φιλόσοφος ύπήρξεν θΰμα δολοφονίας.

— “Εξήτασε τήν μάσκα*· του, ήτις είνε πλήρης τραυ

μάτων.

— ΊΙ οίπ-τροφός του Τερέζα Λαβασέρ φαίνεται νά εινε 

ή ένοχος.

os καί επ’.γχαοαΐ σπουόαίας

— Μετά τόν

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
■H Γαλλική ά?χα·.ολογική Σχολή ενεργεί άπό 

πολλοϋ άνασκαοάς είς μεγάλην έκτασιν έν <-'άσο. ΰπό 
έποπτείαν τοΰ Γάλλου αρχαιολόγου κ. Ιίικάρ έκ 

-χα·, όποιων ήλΟον είς φώς σπουδαία αρχαιολογικά εύ- 
ρήμά, αναγόμενα είς τόν γ' καί δ' π. χ. αιώνα. Έκ 
ζω· σπουδαιότερων ευρημάτων είνε ή άνεύρεσ:ς μεγά
λης τετραγώνου αίΟούσ-ης πρό τών Ουρών τέ,ς όποιας 
ΰπάρχουν (> στί,ία·.. ΊΙ αίθουσα αϋτη πιθανώς έχρη- 

^ίαευέν ώς αίθουσα συνεδρίου, είς τό εσωτερικόν δε 
αυτής υπάρχουν Ίωνικαϊ στήλαι έπί τών όποιων σπη- 
ρίζεται ή στέγη. . , .

[Ιλήν τούτου ευρεΟη αγα/μα παριστων μιαν ωραιαν 
κεοαλήν γυναικός, έπίση; δέ καί έπιγραφαί σπουδαίας 
άε/αιολογικής άξια:.

' Επίσης είς τήν οιενεργηΟεισαν ανασκαφήν εΰ:ε- 
Οησαν τά τείχη τής άρχαίας πόλεως τής Ηασου, επί 
τών εσωτερικών δε πλαισίων τών Ουρώι· υπάρχει ανά- 
γλυοον Σατύρου μαρμάρινου, καθώς καί μαρμάρινη κε· 
όαλή τοΰ Διός. Πάντα ταϋτα άνήκουσιν είς τόν δον 
καί ·>ον π. χ. αιώνα, πλήν αυτών δε εκ τών ανα- 
σναοών ήλΟεν εις οώς καί ό αρχαίος ναός τοΰ Άπόκ- 
κωνός κτισΟείς κατα τόν δον π. χ. αιώνα.

— Κατά τάς άνασκαφάς τής Δήλου, πλήν πολλών 
«πιγραοών, άν'ευρέΟησαν πλησίον τοΰ άρχαίου Σταδίου 
τής πόλεως οικία τής έποχής εκείνης μέ τοιχώμινα 
Ιγ/εωμα. καθώς επίσης και μέ ψηφιδωτά δάπεδα.

" ’ διορισμόν τοΰ κ- Σοιτηριάδου είς την
Οέσιν τού καΟηγητοΰ τής Μεσαιωνικής Ιστορίας κε- 
νοΰται αύτοδικαίως ή Οέσις τήν όποιαν ό αρχαιολόγος 
κατέ/ει έν τή Άκροπόλει, όπου ένήργει άρκετάς αρ
χαιολογικός εργασίας. Ό κ. υπουργός τής ΙΙαιδειας 
(ι’έλει προβή ήδη είς τήν πλήρωσιν αύτής, φέρονται δε 
•ώ; υποψήφιοι οί έφοροι τών αρχαιοτήτων κ. κ. Κ. 
Κουρουν’.ώτης και 'Λρόανιτόπουλος.

— Κατά τηλεγράφημα ,.έξ Λίγίνη; ό επιμελητής 
αρχαιοτήτων κατέσχεν 1ΐ πήλινα άγγε'.χ 

αρχαία, αγνώστου αξίας.
— Ύπό τοΰ εφόρου 

ανασκαφαί εις τ-ήν τ.... 
Ηέρμον τής Αιτωλοακαρνανίας.

— Έν τή συνοικία Καμινίων τοΰ ΙΙειραιώς ενώ 
έσκάπτετο λάκκος δΓ οικοδομήν άνευρέΟησαν αί έξής 
άρχαιότητες: , ,.

Το άνω ήμισυ επιτυμόιου στήζης του ·ιου π. Λ. 
αίώνος, ήτις έχει παραστασιν νεανίσκου φέροντος ίμα- 
τιον έπί τού άριστεροΰ ώμου. Έπί τοΰ άετωματίου, 
όπερ έχει ώς κορυφήν ή στήλη, υπάρχει άναγεγλυμ- 
μέτη Σειρήν, κάτωθι Λέ τούτου άναγράοεται τό όνομα 
τοΰ νεανίσκου «Άειστοοάνης Εύνίκου Ι’ηγΐνος». Επί
σης άνευρέΟη ή κορυφή έτέρας έπιτυμβιου στήλης με 
παράστασιν δζο τράγων μαχομένων. Ουτοι είνε υψω
μένοι έπί τών οπισθίων σκελών καί συγκρούουσι τά 
.μέτωπα. Μεταξύ τών δύο όρθιων οϋτω τράγιυν είνε 
άναγεγλυμμένος κρατήρ.

'Επίσης εΰρέθη άκεραία έπ’.τύμδιος στήλη ύψους 
1.&0 μ έχουσα ώραίον ανάγλυφου τοΰ ίου π. X. αίώ
νος όπερ παρισεα γυναίκα καΟημένηυ έπί θρόνου και 
δεξιουμε-.ην άνδρα όρθιου πρό αύτής. Ό άνήρ όνομά- 
(ίται Χαιρεφάνης, ή δέ γυνή 'Λριστομάχη. Κάτωθι 
τοΰ άναγκύφου ύπάρχει καί τό όνομα τρίτου νεκρού 
τής αυτής οικογένειας Καλλίμαχος Χαιρίτου Γαργύπος.

Πλήν τούτων όλων είς τό αύτό σημείου άνευρέΟη 
πεμάχιον έπιτυμβιου στήλης έπί τοΰ όποιου σώζεται 
τεχνικωτάτη κεφαλή γέρο-.τος άνωθεν τής όποιας σώζεται 
μόνον τό δημοτικόν τοΰ νεκρού «Ποτάμιος». Έπί 
ετερου τεμαχίου όμοιας έπιτυμβιου στήλης σώζεται 
μονον ωραιοτάτη κεφαλή γυναικός. Είς άλλην άπχήν 
στη/.ην, 5·?ιυ αναγλύφου, σώζεται τδ όνομα τοΰ νε- 
Z?2'J_ 11 Εϋςενος» διά γραμμάτων άρχαικούν τοΰ τέλους 
~ου oSu αίώνος. Είς άλλην στήλην ομοίως άνευ άνα- 

Ί Ξκ£·“

κ. Pidtiaiou_______ Οά «νε&γ^Οοΰν 
τοποθεσίαν Χρυσοβ’.τσα. πα:α τό

γλύφου ύπάρχουσι τά ονόματα τών νεκρών τής οικο
γένειας τοΰ «Ιίαια ιέως Πιστοξένου».

Έκτος όλων αύτών τών άρχαιολογικών εΰρημάτων 
άνευρέΟησαν καί τεμάχια άπλαή μετ' αναγλύφων και 
άλλων τινών επιτύμβιων στηλών, πάντα δε ταϋτα φαί
νεται οτι μετεφέρΟησαν έκεΐ κατά τήν αρχαιότητα έκ 
τίνος κει-κένου πλησίον έκεΐ Νεκροταφείου τοΰ 4ου 
αίώνος π. X.

— Έπί τής αριστερά; όχθη; τοΰ Ίλισσού, ολίγα 
μέτρα μακράν τής γεφύρας τής πρό; τό Νεκροταφείου 
όδοΰ ύπάρχει βράχος τετραγωνικούς τετμημένος, εφ’οΰ 
φαίνονται διάφοροι τεχνικά· έργασια:. Έπί τής νοτιάς 
πλευράς, ό κ. Ilodei.valill, εταίρος τής εν 'Αθήναις 
Γερμανικής 'Αρχαιολογικής Σχολής, διέκρινε μορφήν 
ΙΙανός άναγεγλυμμένην επί τής επιφάνειας τοΰ βράχου.

Ό Πάν διακρίνεται καλώ; κατα τά; πρός τήν 
μεσημβρίαν ιόρας, οτε ό ήλιος πίπτει έπ’ αύτού έκ 
τοΰ πλαγίου. Είνε τραγόπο^ς, έχει επί τοΰ στήθους τήν 
σύριγγα καί προχωρεί πρός δεξιά. Κατά φυσικόν λόγον 
αϊ λεπτομέρεια; τής μορφής δε? διακρίνονται τόσον εύ- 
κόλως, διότι τό άνάγλυφον είνε πολύ κατεστραμμένου, 
άλλ' ή όλη μορφή είνε εύδιάγνωστος.

Ό κ. lloileuvaldl οδηγηθείς έκ τοΰ άναγλύφου 
το>του άποδεικνύει ότι ό έν λόγω βράχος εινε λείψανου 
σπουδαιότατο? ιερού τοΰ Παν,ός, οιότι παρ’ αύτό, εΰ- 
ρισκόμενον πλησίον τής κρήνης της Καλ/ιρρόης, έκειτο 
ή τοποθεσία τήν όποιαν τόσον Οαυυ,ασίως άναγινώ- 
σκομεν έν τώ «Φαίδρω» τοΰ Πλάτωνος.

— Έν "Αρτη κατεσχέΟησκν αί έξής αρχαιότητες: 
Πήλινου άγαλμάτιον ’Αφροδίτη; γυμνής, πήλινου 
άγαλμάτιον Καρυάτιδα; πεπλοφόρου, δυο πήλινα: κε
φάλα·., μορφή γυναικός εγκύου καί δύο ύαλ.ώδη σφαι
ροειδή δοχε·.α εί; είδος άμφορέως.

— Τό Συμβούλιου της 'Αρχαιολογική; Εταιρείας 
έψηφίσε πίστωσιν δραχ. 1500 πρό; έυέργειαν άνα- 
σκαβών εις τόυ έν τώ Σουνίω ναόν τοΰ Ποσειδώνος. 
Τών άνασκαφώυ άρχομένων προσεχέστατα θέλει επο- 
πτεύσει ό άρχαιολόγος κ. Β. Στάη.·, όστι; ενεργών 
καί π;ό τριετίας άνασκαφά; εν Σουνίω ανεκάλυψεν 
επιγραφήν τινα έκ τή; όποια; επιστοτοιήΰη ότι ό 
ναό; δέν άνήκεν είς τήν Παλλάδα ΆΟη.αν, όι; ΰπετί- 
Οετο, άλλ’ εί; τόν ΙΙοσειδώνα.

— Έπίση; κατά τήν τελευταιαν αύτή; συνεδρίασιν 
ή 'Αρχαιολογική Εταιρεία έψήφισι δαπάνην δραχμών 
1.000 πρός ένέργειαν ανασκαφών είς τά Χάλια τής 
Χαλκίοος ένθα λέγεται ότι υπάρχει ό τάφος τοΰ Σαλ- 
γανέως. Κατά τά; άνασκαφά; ταύτας Οά έποπτεύση ό 
αρχαιολόγος κ· Κ, Παπαδάκη;.

— Μά ένεργηΟώσι προσεχώς άνασκαφαί εν ΤιρυνΟι 
ΰπό τής Γερμανικής Σχολή;

- 'II τελευταία μέθοδος τής διά φιξατίφ στερεο- 
ποιήσεως τοΰ χρώματος τών στηλών τών ΙΙαγασών 
έπέτυχε τελείως, κατά τήν γνώμην τοΰ Εφόρου.

•—Έν Πελλανη άγνωστοί είσελΟόντες εις τούς εν 
Σπάρτη Μυκηναϊκού; τάφους έσύλησαν τά εν αύτοίς 
εΰρισκόμενα άρχαιολογικά αντικείμενα.

— Τό 'Αρχαιολογικόν Συμβούλ'.ον ένέκρινε τήν έκ- 
τέλεσιν μερικής άναστηλώσεως τοΰ ναοΰ τής 'Αφαίας 
έν Λίγίνη.

— Ό ΰπό τν,ν ϊποπτείαν τοΰ κ. 'Λρβανιτοπούλου 
Οά έκτελεΟοΰν άνασκαφαί είςτό έν Όλυμπιάοι τΐ>ν Γόν- 

. νων εΰρεΟέν πέρυσι μαυσωλείου, ει; τόν ΰπό τόν με- 
γα» τύμβον εΰρεόέντα τό έτο; Ι'.ΗΗί εις Παλαιόν Γαρ- 
δίκιον μεγάλο/ καμαρωτόν τάφον καί εις τόν εν Φερ- 
ραίς μέγιστον τύμβον, περιέχοντα βασιλικόν τάφον.

— Έν Ώρεοίς κατεσχέΟη επιτύμβιος λίθος, θέρων 
επίγραμμα «’Απολλώνιος ΓΙαρμενίωνος» κα: κάτωθι 
έκτυπου ανάγλυφου εικόυος παριστώση; οικογένειαν 
άποχαιρετώσαν Οανόντα πατέρα.

— Κατά τάς έν ι-»άσω ένεργουμένας ΰπό τής Γαλ
λικής 'Αρχαιολογικής Σχολής άνασκαφάς εΰρέθη μία 
περίεργο; αρχαία αίθουσα φέρουσα τήν επιγραφήν «Με-140



ώριον». Οι πλεΐστο: τών αρχαιολόγων, δέν δύναντα: 
νά οώσωσι σαφή έρμηνίαν εις τήν αρχαιολογικήν αυτή» 
λέξιν. Εικάζεται έν τούτοις οτι παρ’ αρχαίοι; «Ηεώ- 
ρ:ον·> Οά άπεκαλείτο τό κέντρου εί; δ συνηθροίζοντο οί 
«θεωροί·. οΐτιν»; εχρησίμϊυόν πρός μεταφοράν τών α
ναθημάτων τών διαφόρων λαών, ή μάλλον Το μέρος 
8περ έχοησίμευε πρός έ.απόθεσιν τών άναθημάτων 
τών θεωρών.

— Εις Μενίδιον ό άστυνόμος κατέσχεν επιτ.μδιον 
άνάγλυφον, ποριστώ» χ·/3;α και γυναίκα α-τιμετώπους 
καί χαιρετωμενους.

Τάφο; μέ όστά εΰρέθη παρά τήν έπιτ μβιον πλάκα, 
έπίση: δέ και μικρά πήλινα έγγεια. μικρός άξια;.

— Είς τήν Οέσιν Μπινιές τής Κεφαλληνίας εΰρέθη 
ύπό τά ερείπια χριστιανικής εκκλησίας αρχαίος ναός, 
Δωρικού ρυθμοί.

·-»·

: «Τό θαύμα τής
— Παιδική

» 
τής τέχνης τοΰ 
αποτελούν επικήν 
Ηόσι; καί Δάμαρ’

NErtl ΕΚΔΟΣΕΙΣ
11 «Νοόταλγός». Νέος τόμος τών έργων Α. 11α- 

παδιαμάντη, τρίτος αύτό;, έξεδόθη είς την Λογοτε
χνικήν Βιβλιοθήκην Φέξη. Ιίλήν τού θαυμάσιου διη
γήματος ή ' Ν’οσταλγός". έκ τού όποιου καί έδόΐη ό 
τίτλος τού τόμου, τού μεστού ψυχολογικού μυστηρίου, 
περιελήφΟησαν είς αύτον καί τά ίςή 
Καισαριανής' — Τής Δασκάλας τα μάγια' 
Πασχαλιά —Ή χτυπημένη Στό Χριστό στό Κάστρο 
περιγραφικόν καί χαρακτηριστικόν τ 
Παπαδιαμάντη’—Ό Φτωχός άγιος, “ 
σελίδα τής σκλαβωμένης Ελλάδος'- 
"Αψαλτος' Φώτα ολόφωτα'·—Γιά τα ονόματα·.

Τοιουτοτρόπως απετελέσθη τόμος περιλαμί 
διαοόρους εκδηλώσει; τής τέχνη; τού μεγάλου Ί· 
νος διηγηματογράφου, παρέχων δέ ύ.τέροχον αίσ 
■κήν άπόλαυσιν είς τόν αναγνώστην.

Διά τού κατ’ αυτά; εκδοθίντος τετάρτου τεύχους 
τ ύ τρίτου τόμου τή; Λαογμαφεαη , τού Δελτίου 
τή; ’Ελληνικής Λαογραφικής ‘Εταιρεία;, συμπληρώ
νονται τρεις τόμοι τού επιστημονικού τούτου περιο
δικού. Είς το έκδοθέν τεύχος άϊιαι προσοχή; είνε ή 
ύπό τού Hes cling έχδοσις αγνώστου τέως παραλλα
γή; τού «’Ακριτικού Επους» καί μελέτη τού κ Ν 
Πολίτου περί τώ» "Βυζαντινών δημωδών ασμάτων», 
πολυάριθμοι δ’ εινε αί δημοσιευόμενα*, μικρότερα; λαο- 
γραφικαι παρατηρήσεις καί συλλογαι, ειδήσεις καί α
νακοινώσεις. Το τεύχος κλείουσιν οί αναγκαιότατοι 
καί διά τούς τρεις έκδοθέντχ; τόμους · Πίνακες τών 
ερμηνευόμενων λέξεων·.

♦
Leon Tolsloi. ΊΙ Άναγέννηθις.— Αί μελέτα: 

τής τελευταίας συγγραφική; περιόδου τού μεγάλου 
ποιητού τή; Ί’ωσσία; και φιλοσόφου περιλαμβάνονται 
είς τόν τόμον τούτον. Μελέται θρησκευτικά:, κοινω
νικά:, ήΟικαι, σοσιαλιστικά:, όλα: διαυγείς κα: ήρεμο: 
εί; τήν διατνπωσιν, άλλά όηξ:κ:λιυθο: καί έπαναστα- 
τικαί κατ’ ούσιαν.

ΊΙ μετχφοασις φιλολογική ύπό τού κ. Σπ. Φ;αγ- 
κοπούλου. "Εκδοσις φιλοσοφική; β:β»:οθήκη: Γ. Φέςη.

•
£,'ι'("λΛοι* Έιιόβη.—ΊΙ βασίλισσα τής Τροία;, 

συγκ.ατοΰσα τήνθζΐψΐν διά τόν (ά.ατον τού υιού τη; 
Πολυδώρου, επιτεζ.εΐ τόν όλεθρόν τοΰ δολοφόνου. 
Ίδίω; τό πάθος τή; εκδικήσεω; πιριγιάφετα: είς τήν 
«Έκάβην· με βαθύτατη·» ψυχολογίαν.

Π μετάφρασις αποδ-.δουσα τό πρωτότυπον έμμέ- 
τρως, έγένετο ύπό τοΰ κ. Ν Ποριώτη. Έκδοσι; ’Αρ
χαίων συγγραφέων ύπό Γ. Φέξη.

ΣογοχϊΑ»·.- ΙΙοομηθεύς Δεόμώτης.— Τό πλέον 
μεγαλεπηβολον καί ΰψιπετές εργον τ ΰ παγκοσμί» υ 

θεάτρου, παρουσιάζον τόν Προμηθέα προσηλουμενο 
έπί τού Καύκασού κατά διαταγήν του ,ύπερτάτου θεό 
καί πρό; τιμωρίαν τή; φιλανθρωπία; του. Τό Κρατς 
τού Διό; καί ή Βία προσωποποιο όμενα, ό "Ήφαιστο 
αί Ώκεανίδες Ν»μφαι, ό 'Ερμής, ό Ωκεανός, ό Ί, 
ό Προμηθεύς, ολοι δρώ-ντες ανθρώπινο»; και παθητ: 
κώς, διατηροϋσιν έν τούτοι; πλήρες τό θείο·» μεγαλείο:

ΊΙ μετάφρασις τού ■· ΙΙρομηθεωςΔεσμώτου», φιλολε 
γική καί έμμετρο; άπηχοϋσα τού πρωτοτύπου τ; 
όυθμόν. έγένετο ύπό τοΰ κ. Ί. Ζερβού. Έξεδόθή » 
εί; τήν βιβλιοθήκην τών’Αρχαίων συγγραφέων Γ. Φέξ,

*
Ό ιατρό; κ. JV. /. έκ τώ» άριστα επ

στημονικώς κατηιτισμένων, έξέδωκε σύγγραμμα λ;ι 
ενδιαφέρον έκ 300 πεοίπου οελίδων ύπό τόν τίτλι 
• 'Ηθική K<ii 'ExKfriiun . Ελέγχει μετά π-ιθού; κι 
καταπίπτει τά; θεωρία; τών νέων άθειστικών καί δήθι 
κοινωνολογικών συστημάτων, αντιτάσσω·» τά πυρ 
σματα τής ’Επιστήμης. "Αν καί ιατρός, χειρίζετι 
τα Φιλοσοφικά ζητήματα λίαν δεξιώ; άποδεικνύων ό 
ή ηθική επιβάλλεται ύπό τής επιστήμη;, διότι ήθι» 
είνε υγιεινή τής ψυχής καί συνεπώς τυϋ σώματα 
και ότ: ό εκφυλισμό; ηΰξησε τήν ανηθικότητα. Άπι 
δείκνυε: ό συγγραφεύς ότι υπάρχει Ηεό; καί Δήμιου 
για, άνασκευάζετα: δέ έπιστημονικώ; άλλά κα: σαφί 
ή Δαρβίνειο; θεωρία- Έντέλε: πραγματεύεται περί ύγ 
εινής καί ηθικής, ών άνευ δέν δ ύ νότα: να ύπάρί 
ανθρωπότης. Ο κ. Μωραΐτης διά τοΰ βιβλίου του. ; 
οποίον διακρίνει γλαφυρότη; φράσεως, άποδεικ.ϋε: έ® 
τόν ού μόνον κράτιστον επιστήμονα, αλλά καί εΰγλω- 
τον κοινωνιολόγον. Επιτίθεται κατά τών άθεων, κι 
ταπολεμεϊ του; ΰλιστάς. άποδεικνύει έχούλους τοί 
μαλλιαρούς καί επικρίνει πάντα; του; έν τή κοινών 
ημιμαθείς. οϋς θεωρεί μϊλκον επικινδύνους τών άμ 
θών. II «ΊΙΘική καί ’Επιστήμη» δέον νά άναγνωσί 
άπό όλους τούς ενδιαφερομένους διά τήν κοινωνικί 
πρόοδον.

♦
Υπο τοΰ νεαρού καθηγητοΰ τή; Πολιτικής Ο:κ 

νομέα; έν τώ Διδασκαλείο' κ. ’/ω. <f>anarr<iim· έξεδό' 
μετάφρασις τοΰ περί «1 Ιολιτικής ΟίκονοΗίαι; · συ· 
γράμματος τού Albert. Mebn. "Ινα τό εργον κατασι 
χρησιμότερου καί παρ’ ήμίν, ό μεταφραστή; προσέθ: 
κέ τινα περί τή; έν Έλλάδι εφαρμογής τή; οίκονομ 
κή; έπιστήμη-, έν τέλει δέ κατήρτισε καί πλήρη β 
βλιογραφιαν τών ύπ’ Ελλήνων εκδοθεισών μελετώ 
πρωτοτύπων καί κατά μετάφρασιν.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΔιάπλαιΙις τών "Εφιιβων. ΊΙρξατο έκδιδόμεν, 

κατά μήνα έν Σικάγω εικονογραφημένου περιοδικού δ 
νέους.

.Merciu-e de France. Ί’εΰχο; Ιη; Ιουλίου Ό 
Δ. Άστεριωτη; δημόσιε·.;: τήν τριμηνιαίαν κριτ:κι 
του περί τώ» νέων Ελληνικών έκδόσειυν. Ι’ρά&ε: δ 
τού Ί’υχάρη τα < Δυό ’Αδέλφια , τού Ιίαλαμί τι 
«Τάφον», τού Χρηστομάνου τήν «Κερένια κούκλ.α 
τού Χατζοπο.λου τήν <Αγάπη στό χωιιό·, καί δ 
τινα ποιητικά πρωτόλεια.

Χίος Έί-Ληνοηνήμων. Έκ τή; ύλη; του ένδίι 
φερον τό άρθρου περί τοΰ ποιητού -ΐω. Βηλχρί έν Β 
νετία. ένθα παρ’ ολίγον νά λαβζ, καί ουτο; τήν τίχ'ι 
τού Γηγα Ί'ερραιου.

ΠαρακαΖοΰνται οϊ καθυστεροΟντες ττ 
συνδρομήν τοΰ δωδεκάτου έτους, οπα 
εύαρεστηθώσι καί άποστείλωσιν αύτήν 4ι 
ευθείας πρός τήν ΔιεύΟυνσιν τής «ΊΙινακι 
θήκης».
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