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[ ii ϊ'.ϊφτ,μισΟέντα έσχάτω; έν ταϊς εφημερία: περί πριγζηπίσαη; έγζα- 
ταλειψάση; σύζυγον καί τέκνα, οπω; ακόλουθηϊη «να αθίγγανον, μο: εοωζ.αν άφοο- 
μήν νά γράψω τά κατωτέρω περί άβιγγάνων.]

Τί; ήθελε τό πιστεύση ; Όπω; υπάρχει ελληνική φιλολογία, 
ρωμαϊκή φιλολογία, εβραϊκή, αιγυπτιακή φιλολογία, οΰτω; ύπάρ- 
χει καί άθιγγανική φιλολογία, ήτοι γύφτικη. Καί πρό ολίγων 
μέν δεκαετηρίδων δ παράδοξο: εκείνο: λαό:, όστις, ανήσυχο: καί 
αεικίνητο;, είναι διεσπαρμένο: εί: όλην τήν ύφήλιον, δ ονομαζόμε
νος αθίγγανοι, τσίγγανοι. γύφτοι, έκίνει τήν περιέργειαν τών αν
θρώπων, άλλ’ ούοεϊ; ή ελάχιστο·, ήσχολούντο εύρύτερον περί αύ
τοΰ· έπ ’ εσχάτων όμω; άνεπτύχθη ιδιαιτέρα περί αυτών φιλολο
γία καί συγγράμματα πολλά γερμανών, αυστριακών καί άγγλων 
,t!“ :----- ?.„?...... ■> ----ά _ ·θ γλωσσολόγος

δ Μίκλοσιχ, ό Sihureker, δ Pischel, δ Wlislocki, δ άγγλος 
A. Cologgi, δ Γ. Μάύερ καί άλλοι 

ερευνάν τών οιαφορων περί τών 
προέρχονται ; ποια ή καταγωγή 

ποια τά ήθη καί έθιμά των ; ποια 

ιδία επιστημόνων διαδοχικό: έδημοσιεύθησαν. 
Πόττ, ■ "· * '
Borrow, δ Sour, δ ΐταλό: 
πολλοί ήσχολήθησαν περί τήν 
αθιγγάνων ζητημάτων, πόθεν 
των; ποια ή γλωσσά των ;
ή θρησκεία των ; κτλ.

Οί άθίγγανοι δμοιάζουσι ·
Καθώς εκείνοι μετά 
ρησαν εις τόν κόσμον 
ασποράν, οΰτω καί 
σάντε; την χώραν, 
τούτου λαού, διατρέχουσι τήν ύφήλιον 

έξετάθη σαν
‘Ιδού :

ρός τού: εδραίους ύπό τινα έποψιν. 
τήν καταστροφήν τή; ’Ιερουσαλήμ. διεσπά- 
κπαντα καί άπετέλεσαν τήν λεγομένην Δι- 
αύτοί άπό πολλών εκατονταετηρίδων, άφή- 
ήτι: έχρησίμευσεν ώ; κοιτίς τοΰ παραδόςου 

Τ.... ι, άπό άκρου είς άκρου τής 
δποίας έξετάθησαν. Άλλά ποια ή πατρίς των ; πόθευ ή κατα
γωγή των ; Ιδού τό πρώτον ζήτημα, περί ού ούχί πάντες οί γυ- 
φτοφιλολόγοι συμφωνοΰσιν.

Ή επικρατέστερα γνώμη είναι οτι οί αθίγγανοι είσί λαό: ύυιος. 
Παραδεχόμεθα πρό: στιγμήν τήν εκφρασιν λαός άριος, ήτι; κυ- 
ρίω; είπεϊν είναι ανεπιτυχής· διότι, ώ: όρθώ: παρατηρεί δ εμβρι
θέστατα περί αθιγγάνων γράψα; Μάϋερ, ω καί έν τή παρούση 
πραγματεία έπόμεθα, γλώσσαι άοΐαΐ μόνον ύπάρχουσιν, άλλ' 
ούχί καί λαΟΪ αοιοι. Όπω; ποτ’ άν ή κεΐται έκτο; αμφιβολίας 
οτι ή γλώσσα, ήν οί αθίγγανοι λαλοϋσι, λαμβανομένων ύπ’οψει 
καί τών κατά χώρα; τινών ποικιλιών, είναι άοία. Κάτι περισσό
τερον μάλιστα· ή άθιγγανική διάλεκτο: είναι είς τών άρχαιοτάτων 
καί σημαντικωτάτων κλάδων τών άρίων γλωσσών, φέρων τόν κα
θαρόν τύπον τή; ινδική: άρχαιότητος. Διότι κατά τού; περιηγη- 
τά; έν ταίς άπωτάταις βορειοουτικαΐς Ίνδίαι;, μεταξύ τών ινδι
κών λαών, λαλοΰνται σήμερον διάλεκτοι, αϊτινε; κατά πλεϊστον 
καί άμέσω; δμοιάζουσι πρό; τά; διαλέκτου; τών άθιγγάνων. 
Έκεϊ λοιπόν, έν ταϊ; Ίνδικαΐ; χώραι;, πρέπει νά ζητηθή ή πρώτη 
κοιτί; τώ/ άθιγγάνων, έκεϊ ε’ζησαν πριν ή έπιδοθώσιν εί; τόν νο
μαδικόν βίον.

Πω; καί διατί έπεδόθησζ,ν εί; τόν βίον αύτόν ; πότε καί τί; 
τού; έδίωξεν έκεϊθεν : Είναι άγνωστον άκριβώ;· πέπλο; πυκνό; 
περιβάλλει τό γεγονός τοϋτο- είναι μυστήριον, τό όποιον πολλοί 
διαφοροτρόπω; άπεπειράθησαν νά έξηγήσωσιν, άλλ' ούδεί; μετά 
βεβαιότητας καί πειστικόν τι είπε. Διότι οί άθίγγανοι είναι λαό; 
άνευ ιστορία;· ή ιστορία των τουλάχιστον είναι άγνωστο; άκόυ.η 
εί; ήμζς· καί ο;τι;, παραδεχόμενος τά; άβασίμου; καί άορίστου; 
παραοόσει; των, — διότι εχουσι τοιαύτα; — προσπαθεί νά οίκο- 
δομήση ιστορίαν αύτών, ματαιοπονεί. Όπω; δέ καί οί άγριοι καί 
άπολίτευτοι λαοί, όπω; καί οί λαοί τοΰ Ίνδοκού;, δέν ε’χουσιν 
ιστορίαν. Έν τούτοι; φαίνεται άληθέ; ότι βίαια τινα γεγονότα, 
μεταβολαί πιθανότατα δυναστειών καί ηγεμονιών, Ανάγκασαν 
αύτού; νά έκπατρισθώσι καί δοθώσιν είς τόν πλάνησα βίον. Έπί 
τοΰ παρόντος ουνάμεθα ν' άρκεσθώμεν εί; τοϋτο, όσον άφορά τήν 
προέλευσιν τών αθιγγάνων.

Έχομεν δέ λόγου; νά πιστεύσωμεν ότι ή μετανάστευσες αΰτη 
έγεινε κατά τόν δωδέκατον ή δέκατον τρίτον αιώνα. Κατά τόν 
δέκατον τέταρτον άπαντώσιν άθίγγανοι έ · Έλλάδι καί δή έν τή 
ήμετέρα νήσω Κερκύρα. Πολλοί αύτών έν Κερκύρα μετά ταύτα 
άπέβησαν, οΰτω: είπεϊν, δουλοπάροικοι, καλλιεργοϋντε; τά κτή-

ματα τών κτηματικών κυρίων. Είχον δέ ούτοι τό ε’θιμον νά είσ- 
έρχωνται εις τήν πόλιν τήν πρώτην Μαίου καί νά ψάλλωσι τήν 
πρωτομαγιάν κρατούντες κυπάρισσον ή άλλο δένδρον έστολισμέ- 
νον και κροτοϋντε; τό γνωστόν καί ίδιάζον τών άθιγγάνων μου
σικόν οργάνου, τό τύμπανου (ντέφι). Μέχρι τή; σήμερον ή πρωτο- 
μαγιά ουτω περίπου εορτάζεται έν Κερκύρα, καί τό κατ ’ αύτήν 
άδόμενον άσμα είναι, φαίνεται, έξ εκείνης τή; έποχή; — μετα- 
β'ληθεντων, εννοείται, τών προσώπων και άλλαγεισών τών σχέσεων.

Επιση; τον ΙΔ’ αιώνα άπαντώσιν άθίγγανοι έν τή μεγάλη 
Βλαχία· κατά δε τόν ΙΕ' πολλοί όμιλοι αύτών διατρέχουσι πολ
λά; τή; Εύρώπης χώρας.

Εν τούτοι; ή είς την Ευρώπην μετανάςευσί; των συνεδέθη πρό; 
ψευδή τινα λόγον, ότι ήλθον δήλα δή έξ Αίγύπτου· είναι χαρα
κτηριστικόν το ψευδός τούτο, καθώ; έν γένει τό ψεύδεσθα*. είναι 
ίοιαίτερον χαρακτηριστικόν έλάττω.-.α τών άθιγγάνων. Ένα- 
βρύνοντο δέ οί άρχηγοί αύτών άποκαλοΰντες εαυτού; έν πλούσια 
καί φανταστική περιβολή βασιλίσκου; καί ηγεμονίσκους τή; Μι
κρής Αίγυπτου,—χώρας έντελώς ανυπάρκτου. Ότι δ λόγο; αύ
τών είναι ψευδής, είναι είπερ τι βέβαιον· διότι οί εύρωπαϊοι άθίγ- 
γανοι ούδέποτε έπάτησαν τόν πόδα των έν Αΐγύπτω. Άλλ ' ή 
όιάοοσις αύτών έν τούτοι; πιστευθεϊσα ώφέλησεν αύτού;, διότι ά- 
πεκόμισεν αύτοϊς, ιδίως τοϊ; άρχηγοϊς, πλούσια δώρα παρ' ηγε
μόνων καί λαών τής Εύρώπης- ύπήρξεν, οΰτω; είπεϊν, συστατικόν 
γραμμα αύτών, έπελθόντων εί; χώρα; αγνώστους αύτοΐ; 
αΰτη τή; έζ Αίγύπτου προελεύσεω; αύτών έπιζή έν τοϊ 
ατινα άποοίόουσιν αύτοΐ; διάφορα έθνη· οί ’Ισπανοί σ 
ζουσι Gitanos, 
τουρκόγυφτους

ές Αίγύπτου προελεύσεω; αύτών έπιζή έν
τ .. . ,»δ ■ ·τ

;.Ή πλάνη 
ΰνόμασιν, 

τού; όνομά- 
οί Έλληνες γύφτους,οί Άγγλοι Gypsies, ήμεϊ; 

(=Αιγυπτίους).
Τεκμήριου όμω; άλά'θαστον τοΰ οτι οί Αθίγγανοι ούδέποτε 

επατησαν τόν πόδα των έν τή παρά τόν Νείλον χώρα είναι ή 
γλώσσα των. Ή γλώσσα, ήν λαλεϊ δ απανταχού τή: Εύρώπης 
έσπαρμένο; παράδοξο; ούτο; λαό;, άποτελεϊ μωσαίκόν λέξεων 
ειλημμένων έκ διαφόρων ασιατικών καί εύρωπαίκών λαών, δι’ών 
οί έκ τών άπωτάτων ’Ινδιών μετανάσται ούτοι διήλθον. Παρα- 
κολουθοΰντε; μάλιστα μετ’ έπιστασία; τά γλωσσικά ταύτα ιδιώ
ματα δυνάμεθα ώ; διά μίτου Αριάδνη; νά δδηγηθώμεν εί; τόν 
λαβύρινθον τών περιπλανήσεών των· καί δή τά ίχνη ταύτα όδη- 
γοΰσιν ήμά; εί; τήν Μικράν Ασίαν, τήν Αρμενίαν, τάς παρα
δουνάβιου; χώρα;, τήν Ελλάδα, ούδέποτε όμω; εί; τήν Αίγυ
πτον· αιγυπτιακών λέξεων ούδ ’ ίχνος άπαντά παρ’ αύτοΐ;. Ή 
χώρα δέ έκείνη, έν ή μετά τήν εί; Εύρώπην εΆευσίν των έθεσαν 
στερεόν πόδα, είναι τό τμήμα έκεΐνο τής Βαλκανικής Χερσοννήσου, 
έν ώ λαλεϊται ή ελληνική. Ελληνικά; λέξεις πλείστα; έχει ή 
διάλεκτο: τών γύφτων όχι μόνον τών έν Ανατολή, άλλά. καί τών 
έν τή Εσπερία περιπλανωμένων· πάντε; απανταχού μεταχειρί
ζονται τού; αριθμού; έψτά, ύχτώ, τάς λέξεις δρούιι καί δοόμ 
(=δρόμος, δδό;) καί άλλα;.

Έν τούτοι; όταν τι; καθαρίση τήν διάλεκτον τών Άθιγγάνων 
άπό τών γλωσσικών τύπων, τών μαρτυρούντων τήν διά τών δια
φόρων λαών διάβασίντων, άπομένει έ/ παλαιόν ράκος, μαρτυρούν 
τήν πολιάν αρχαιότητα, τήν άρΰι ·' άρχικήν γλώσσαν των. Τούτο 
είναι άναμφίβολον.

Ό έξωτερικό; τύπο; τών άθιγγάνων είναι γνωστό;, καί δέν θέ- 
λομεν έπιμείνη περισσότερον έπ ’ αύτοϋ- ήλιοκαεϊ;, βαθέω; σι:ό- 
χροε;, σχεδόν μελαψοί- οφθαλμοί ζωηροί, μελανοί, άπαστρά- 
πτοντε;· χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου λεπτά' τρίχωσις μέλαινα 
καί λειοτάτη- σώμα κκτεσκληκό;· ρακένδυτοι. Σιδηρουργοί ώ; έπί 
τό πλεϊστον· αί γυναίκες, μάντεις. Ή μουσική των, ιδιόρρυθμος, 
μονότονος, οπω: πάσαι αί άνατολικαί, καί κλαυθμηρά. Ό περιώ
νυμο; μουσικοδιδάσκαλος Λίστ; έγραψεν άξιόλο'/ον περί αύτή; με
λέτην- ό Jokai συνέταξε καί όπερέτταν έπί τή βάσει τή; άθιγγα- 
νική; μουσικής. Μελοοραματογράφοι, ώ; γνωστόν, ό Βέρδη; καί 
άλλοι, ε’.ς πολλά μελοδράματά των είσήγαγον τά; μάντεις άθιγ- 
γανίδας άδούσα:. Διάφοροι, ιδίως ό Heinrich ν. Wlislocki έπί 
πολλά έτη ήσχολήθη περί τήν μελέτην τής γλώσσης, τών ήθών 
καί τή; δημώδους φιλολογίας τοϋ λαού τούτου, δημοσιεύσας τώ 
1890 δύο περισπούοαστα περί αύτών ε’ργα. Καί όπως οί περί αύ
τών γράψαντες, ώ; οίόν τε άκριβώ; γράψωσι, δέν άπηξίωσαν έπ'ζ 

μήνα; ολοκλήρους νά συζήσωσι μετ ’ αύτών έν ταϊ; τρώγλαι; καί 
ταϊς ρυπαραϊ; καλύβαις των.

Οί αθίγγανοι, καθώ; οί 'Ιουδαίοι, έχρησίμευσαν έν Εύρώπη ώ; 
το άντικείμενον τού καταδιωγμού τών χριστιανικών λαών· πολλά 
έλαττώματα άπεδόθησαν αύτοϊς, πολλά κακουργήματα καί έγ- 
κλήματα τούς έπεβάρυναν- συνεπεία δέ τούτων τά πεπολιτισμένα 
κράτη ήναγκάσθησαν νά κάμωσι περί αύτών ίοιαίτερον λόγον έν 
ταϊς νομοθεσίας; των. Τά εί; βάρος τών γύφτων λεγάμενα έπι- 
στεύθησαν προθύμως πάντοτε, ού μό/ον παρά τοϋ λαού καί τών 
φανατικών, άλλά καί παρά τών ανεπτυγμένων, καί οί δυστυχείς 
έκεϊνοι Παρίαι τών ευρωπαϊκών κοινωνιών τά πάνδεινα ύπέστη- 
σαν, άναμιμνήσκοντα τά μαρτυρία τών άρχαίων μαρτύρων τού 
χριστιανισμού. Δέν πχρήλθον πολλά*, δεκαετηρίδες, άφ’ότου οί 
έπί έγκλήματι δικαίως ή άδίκω; ώ; έπί τό πλεϊστον κατηγορού
μενοι άθίγγανοι, συνελαμβάνοντο, έρρίπτοντο εί; τρομερά; φυλα- 
κάς, έρραβδϊζοντο μέχρι: άφαιμάξεως, έδένοντο σφιγκτά τού; πό 
δα;, έτέμνοντο τό άνω χείλος, τό όποιον έπειτα έβιάζοντο νά 
μασσήσωσι καί φάγωσιν, ύπεχρεούντο νά καταπίωσιν ακαθαρσίας 
ίππων, νά γονατίζωσιν έπί μίαν ημέραν διαρκώς καί γυμνόπο- 
δες, καί ύφίσταντο παντός είδους άλλα μαρτύρια, άτινα έκτενώ; 
περιγράφει ό Wlislocki.

Καί ομω; δ λαό; ούτο;, >■ τ.ζ').'>.ίύΊ αιώνων διαρκώ; καί
άκουράστω; περιπλανώμενο;, δ πολλάκι; άμέτρω; καταδιωχθεί; 
καί αύστηρώ: καταδικασθείς, δ σκληρώς κκί άπανθρώπω; βλα
φθείς καί ηθικώς μυριάκις πληγείς καί ταπεινωθείς, τοΰ όποιου ή 
μόνη οροντίς, πικροτάτη καί άξιολύπητος, άπέμεινεν ή ανάγκη 
τή; ζωής, δ περί ύπάρξεω; άγων—διότι οί τών σαλωνίων αθίγ
γανοι, έν οί; καί δ άρτι έν Βιέννη τήν γνωστήν πριγ/.ήπισσαν συ- 
ζευχθείς, μετρούντκι έπί τών δακτύλων—δ άποκλεισθεί; άπό πά- 
ση; κοινωνική: άναπτύζεως, άπό πάση; άνθρωπίνης προόοου και 
μορφώσεως, ό μενών ξένος καί άγνωστο; πρός πάσαν εύθυμίαν καί 
πάντα κόσμον τοϋ βίου, δ τοιοϋτος, λέγω, λαός κατέχει λυρικήν 
δημώδη ποίησιν, πρός τήν λεπτότητα, εύαισθησίαν καί άνθηρό- 
τητα τής όποια; όλίγαι δημώδεις ποιήσει; δύνανται νά παραβλη- 
θώσιν. Είναι άληθές ότι ούδεί; λαό: έπί γής, όσον καί άν ήναι 
άθλιο; καί άπολίτευτος, στερείται ποιήσεω; καί δημώδους λυρι
σμού· άλλά ή τών άθιγγάνων δημώδη; ποίησις είναι τόσον πλού
σια καί τόσον βαθεϊα εί; νοήματα, ώστε άναγινώσκοντε; αύτήν, 
λησμονοϋμεν πρός στιγμήν τά: τών επαιτών καί ρακενδύτων άθιγ- 
γανίδων μορφάς, καί άναπαριστώμεν τάς ήμετέρα; ήρωίοα; νεα- 
νιδας περιβεβλημένα; άνίκητον κάλλος. Καί τά ποιήματα ταύτα 
έδημοσίευσεν ό Wlislocki. Ό A. Colocci, ΐταλό;, |*ράψα: περί τών 
άθιγγάνων, έν τέλει τοϋ βιβλίου του έπιτάσσει επιστολήν πρό: 
άθιγγανίδα γραφεϊσαν, έν ή πλήν άλλων άναγινώσκομεν τά έζή;· 
« ’Ενθυμείσαι Ζουανίττα, ποσάκι; τά σκότη τή; εσπέρας μάς ζ.α- 
τέλαβον παρά τό παράθυρόν σου, ένώ σύ μ-.ΐ έψαλλες τά; μελω
δίας τοϋ λαού σου καί εγώ άφινον νά πλανηθή τό βλέμμα μου είς 
τήν μελαγχολικήν πεδιάδα ; Ήσαν πένθιμα άσματα, τά όποια 
ένανούοιζον τό πνεύμα μου καί τό περιεπλάνων δυσθύμως διά μέ
σου τών άπομεμακρυσμένων χρόνων καί χωρών. Εις έμέ έφαίνετο 
ύπό τήν έντύπωτιν τοϋ τραγουδιού σου, οτι άνεγεννάτο είς έμέ 
ζωή, τ-ην οποίαν άλλοτε έζησα είς άλλου; τόπους, καί εί; τόν 
σπάνιον τούτον άντικατοπτρισμόν μοί παρουσιάζοντο σκοτεινά 
πρόσωπα, ψυχικοί πόνοι, άτελεύτητοι στέππαι καί άγνωστος ού- 
ρανός. Τά ώραϊά σου 'μάτια ελαμπον εί; τοιαύτα; στιγμά: κα
θώς φώσφορον καί τό πρόσωπόν σου είχεν εκφρασιν μαγίσσης, ή 
όποια καρφώνει τά βλέμματά της εί; τήν πλησίον πυράν».

ΤΙ άθιγγανίς, πρός ήν ό ΐταλό; γράφει, ϊσω; δέν έπλανήθη ποτε 
ώ; οί λοιπί δμόφυλοί της, ϊσω; και δέν ύπήρςεν όλω: οιόλου· άλλ 
δ άναγινώσκων τά άθιγγανιχά δημώδη άσματα τοϋ Wlislock, εν
νοεί τήν άλήθειαν τών συγκινητικών τή; επιστολή; λόγων, βε- 
βαιούμεθα δέ προσέτι έκ τής μελέτη; τών ασμάτων τούτων περί 
τή; συγγένεια: τή; φυλή; τών αθιγγάνων πρό; τά; έν Ίνδοκούς καί 
τά; λοιπά; άρια; λεγομένας φυλάς. Όποια λεπτότης, όποια 
μελαγχολική άγάπ-η ενυπάρχει έν τφ έξή; ασματι, τό όποιον μό
λις έν μεταφράσει πεζή αποδίδεται. « Αναπαύομαι έξηπλωμένος 
είς τό δάσος, κουρασμένος· καί έξηντλημένος. ’Επάνω μου πί- 
πτουσι φύλλα έν πρός έν καί τό πουλάκι τραγουδεϊ έπί ύψηλοϋ 
κλάδου, πόσον είναι θαυμασίω; ώραία ή άγάπη. Άλλά ή ίδική 

μου πτωχή, ή ίδική μου κουρασμένη καρδία, άχ ! γνωρίζει μόνον 
τον πόνον τή; αγάπης. Ωραιότερου πράγμα άπό τήν άγάπην 
μολι; υπάρχει· άλλά καί χύτη δέν είναι άλλο παρά άφρον».

Οί Τουρκόγυφτοι, όπως π-ριφρονητικώς τού; όνομάζομεν, άξί- 
ζουσι κκί πρέπει νά μελετηθώσι καλήτερον, καί όταν γίνη τούτο 
βεβαίως τότε θά σχηματίσωμεν καλητέραν περί αύτών ιδέαν.

Έν Κερχύ??. ΣΠ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓίΟΣ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΣΚΟΝΤΗΣ
γ'. Περί τινων θηρίων μυθολογικών, δ'.) ΙΙερϊ τών μορ

φών και σ^ήαατος τινών αρετών τε και συμβόλων, ε'.) 
Περί τών ‘σχημάτων, τών ελαττωμάτων μετά τών αύτών 
συμβόλων. ?'.) ΙΙερϊ διαφόρων αντικειμένων της- φαντα
σίας καί άνανκαίων τοϊς ζωγράφοι'ς καί ακόμη πρός· τους 
άγάλματοΛοιους διά νά δίδουν ζωηρότητα εί; τάς έργασίας 
των. ζ’ .) Περ’ιτών ένδυμάτων και περϊ της πανοπλίας και 
τών θωράκων είς τά διάφορα έθνη, τών φιλοσόφων, τών 
σιβυλλών, όσα αύτοϊς άρμόζουσιν. η'.) Περί πλοίων άγουν 
Καραβιών, θ’ .) 11ερ\ τής συνήθειας τών μαΑ,λίων /α) και 
της πολιας ηγουν γενείων. ι'.) Περϊ τών θριάμβων, ια'.) 
Ιίεριγραχη είς τά τρόπαια, ιβ'.) Περϊ τών θυσιών, ιγ'.) 
Περϊ τών τραπεζών (β). ιδ*.) Μερϊ τών γάμων τών Ρωμαίων, 
ιε'·) Περϊ τών κηδειών άγουν ενταφιασμών τών Ρωμαίων, 
ις-' ·) Περϊ τών ειδήσεων Ιστορικών και αναγκαίων τοϊς νέ · 
οις περί τής ζωγραφιάς, γλυφής καϊ αρχιτεκτονικής, ιζ'.) 
ΙΙερϊ τού τρόπου με τον όποιον πρέπει νά στολίζωνται τών 
παλατίων τά ταμεία, αί στοαϊ καϊ τών όσπιτίων καϊ τίνι 
τρόπω νιϊ διαφυλάττωνται αί ζωγραφίαι.

Τό δεύτερον βιβλίου φέρε*, τίτλον. «Περϊ χρωμάτων, τούτέ- 
στιν σι'Γντομος περιγραφή χρωμάτων τινών αετάτης σημα
σίας τών συμβόλων αύτών έκ διαφόρων βιβλίων καϊ Λεξι
κών ελληνικών, ιταλικών τε καϊ γαλλικών καϊ τό νόημα 
αύτών, ώς έν τή Σημειωτική επιστήμη δηλούται, άτινα 
άνήκονσι καϊ έν τή ζωγραφία χρειωδεστάτων καϊ μάλλον 
πρός νουθεσίαν καϊ σαφήνειαν τών αρχαρίων μαθητών καί 
τινας λέξεις τής ζωγραφίας αναγκαίας καϊ άλλας διηγή
σεις, συντεθεν καϊ φιλόπονηθέν ι αϊ συνερανισθίν παρά 
Νικολάου Βισκόντη καϊ άφιερωθεν τή κοινότητι τών <ίρ- 
χαρίων. Έν Ζακύνθω 1820.» Μετά τό προοιμίου είς όζ.τώ 
κεφάλχιχ πραγματεύεται περί τώυ χρωμάτων καί είς τό τέλο; 
αναγράφει συνταγά; καί σημειοϊ τά κυριώτερα εί; ιταλικήν γλώσ
σαν γεγραμμένα βιβλία περί τή; ζωγραφική;, γλυπτική; καί άρ- 
χιτεκτονική;. Εις τό τέλος τού δευτέρου βιβλίου μετά μιά; εΐδή- 
σεως, ώ; τήν όνομάζει, πραγματεύεται περί λέξεων τή; ζωγρα
φική; καί άλφαβητικώς περί τών κυριωτέρων ζωγράφων.

Έν σελίδι 15— 16 τού χειρογράφου σημειοϊ οτι σκοπόν είχε νά 
μεταφράση κκί δημοσιεύση τόν έβδομον τόμον τών Lettere eviti— 
che, giucose, morali,scientificlie cd erudite τοΰ Αύγουστίνου Σάν- 
του ΙΊουπιένη, ού τό άληθέ; όνομα είνε ’Ιωσήφ Αντώνιος Κω- 
στκντίνη; «πρός χρήσιν τών μαθητών τή; ζωγραφία; καί τών 
«σπουδαζόντων ταύτην μετά τινων σημειώσεων καί προσθηκών 
«όσων ήμπόρεσα έν συντόμω νά συνάξω έκ τών βιβλίων τών γαλ
λικών κτλ.» Κατεγίνετο έπίση; είς τήν μετάφρασιν πονήματος 
περϊ αρχιτεκτονικής.

Ένεκα ελλείψεων ύλικών μέσων τά έ'ργα ταύτα δέν ήδυνήθη 
νά δημοσιεύση καί εύχή; έ'ργο-γείνε άν δ κάτοχο; αυτών, αξιό
λογος νέο; κ. Πλαίσα; Νίκα;, χ_αρίση τό χειρόγραφον, όπερ κατέ
χει, είς μίαν τών βιβλιοθηκών τή; Ζακύνθου.

Αϊ εικονογραφία*, τοϋ Βισκόντη βεβαίώ: ούδεμίαν άξίαν t'/z'j- 
π·.ι ύπό καλλιτεχνικήν έποψιν, άλλά τό όνομα αύτοΰ εύφήμω; θά 
κναφέοεται διά τό έπίζηλον ίδεώδε;, όπερ είχε, νά έργάζεται, 
όχι μόνον δπω: κερδίση τόν ημερήσιον άρτον, άλλά καϊ νά φανή 
ωφέλιμο;, συντάττων έ'ργα, ών ή έλ.λειψι; ήτο, ιδίως τότε,τά μά
λιστα έπαισθητή. £. 1Ε Β1ΑΖ1ΙΣ

(α) Κύμη. |β| Σιψ.τόσιο.
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Μιά νύχτα u ’ άγριο χιονιά 
κ’ ενα σκοτάδι άφωρισαένο 
άπό ιιιάν άλλη γειτονιά 
φέοαν τό Μάτσο λαβωνιένο.w V *.

Τόν παρα στέκαν οΐ ’δικοί 
κι ’ άλλοι πολλοί, ποϋ ξεψυχούσε, 
ΐΐ,ταν στό πλάι του έκεϊ 
κ’ ή κοπελιά, ποϋ αγαπούσε.

Άχ άπό τότε ή Φτωχή 
έχασε πιά τό λογικό της

—i· Η Τ Ρ Ε Λ Λ Η
και τριγυρίζει μοναχή, 
καϊ ψάχνει ναϋρη τόν καλό της.

Καϊ ιιέσ'τή μέση τοϋ χωριοϋ 
καϊ στα χωράφια τά σπαρμένα 
τοϋ καθενός παλληκαριοϋ 
κόβει τό δρόμο ή παρθένα.

Καϊ μέσ’ τίιν όψη τό θωοεΐ 
καϊ μέ καϋμό στά ψυλλοκάοδια 
γυρεύει άπάνου του ναύρίϊ 
τ’ αγαπημένου της σημάδια.

---------- -----------------------Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Ει’κών έκ τοϋ de Amicis

» . . . Φχντασθώμεν αίθουσαν ’Ακαδημίας σειομένην έκ τή; 
συγχίσεω: καί τού θορύβου. Πλήθος ποιητών, μυθιστοριογράφων, 
παντός είδους συγγραφέων, έχόντων σχεδόν πάντων γαλλικόν τι 
εί; τήν μορφήν καί τούς τρόπους, καίτοι προσπαθούντων νά τό 
κρύψωσιν, άναγγέλλουσι τά έργα των. "Εκαστος προσπαθεί νά 
δεσπόση τή; φωνή,; τών άλλων ϊν ’ άκουσθη παρά -.ού είς τά θεω
ρεία κοινού, το όποιον άπό μέρους του άσχολεϊται ν ’ άναγινώσκη 
εφημερίδα; καί νά συζητη πολιτικά.Κάποτε κάποτε,φωνή τις αρ
μονική καί γενναία επικρατεί '.οϋ θορύβου· άλλά τότε εκατόν 
στόματα κοαυγάζουσιν έκ γωνίας τινός τής αιθούση; : « Είναι 
Καρλιστη;» καί θύελλα συριγμών οιαδέχεται τάς κοαυγάς, ή 
«Είναι δημοκράτη; I» καί άλλη θύελλα συριγμών έξ άλλου άκρου 
τή; αιθούση; καταπνίγει ττ,ν αρμονικήν φωνήν. Οί ακαδημαϊκοί 
βομβολούνται τότε άμοιβαίω; δι ’ εφημερίδων πεπιεσμένων είς 
σφαίρας, όρόονται πλη,σιάζοντες εί; τό ού; σου : «Άθεος !—Ιη
σουίτης,—Δημοκόπος,—Νεοκαθολικός, — προδότη;, — ανεμόμυ
λος !» Άκούων μετά προσοχής τούς απαγγέλλοντας αντιλαμβά
νεσαι στίχων αρμονικών, φράσεων εύηχων, περιόδων κομψών. Ή 
πρώτη, έντύπωσις είναι ευάρεστος. Είναι ποίησι; καί πεζογραφία 
άληθώ; μεστή ζωή; καί Οερμόττ,τος, φωτεινών άκτίνων, ευτυχών 
παραβολών προ; πάν τό έπί γή;, ούρανοϋ καί θαλάσση; λάμπον 
καί έξέχον πάντα ταϋτα φέροντα έλαφρά·/ ανατολικήν χροιάν 
καί άφθόνω; ύπό ιταλικών μελωδιών περιρρεόμενα. 'Αλλοίμονο·/ 
ομω;·αϋτη είναι φιλολογία μόνον διά του; οφθαλμού; καί τά ώτα, 
δέν είναι παρά μόνον μουσική καί ζωγραφική.Σπανίω; ή μούσα έν 
μέσω βροχή; άνθέων άφίνει νά πέση ό πολύτιμος λίθος μιά; 
ιδέας- καί έκ τοϋ φωτεινού τούτου καταράκτου δέν μένει ή έλα- 
φρόν τι άρωμα έν τή ατμόσφαιρα καί ή ηχώ έλαφροϋ τινο; ψιθύ
ρου είς τό ούς. Κατά τόν αύτόν χρόνον αί κραυγαί τοϋ λαού ά- 
κούονται έν ταί; όσοι;, τυφεκισμοί, τυυ.πανοκοουσίαι· κατά πά
σαν στιγμήν καϊ είς λογοτέχνη; λειποτακτεϊ έκ τοϋ σταδίου καί 
έμφανίζεται μέ μίαν σημαίαν έν μέσω τοϋ όχλου- μετ' ολίγον 
φεύγουν δύο δύο, τρεις, τρεις, κατά στίφη, καί τρέχουν οπω; πυ- 
κνώσωσι τάς τάξεις τών έφημεριοογράφων. Ό θόρυβος καί αί συ
νεχείς μεταβολαί τών πολίτικων πραγμάτων άποσπώσι καί αύ
τούς τούς καρτερικωτάτους τών έ’ργων τή; πολυχρονίου μελέτη,; 
καί τών μακρών άγώνων. Μάτην άνχχωρητή,ς τι; κράζε·, πρό: τά 
πλήθη : « Έν όνόματι τοϋ Θερ^βάντε; στη,τε !». Ίσχυραί τινες 
φωναί αποκρίνονται είς την κραυγήν ταύτην, άλλ' είναι φωναί 
άνθρώπων κεχωρισμένων τών πολλών, παρασκευαζόμενων ϊσω; ν' 
άπέλθωσιν άνεπιστρεπτεί. Είναι ή φωνή τού Άτζεμπουχ, τού 
ήγεμόνος τού δράματος, ή φωνή τού Μπρετόν-δε-λο;-Χερέρος, τοϋ 
ήγεμόνος τή; κωμωδίας, ή φωνή τοΰ Θορίλλα, τοϋ ήγεμόνος τής 
ποιήσεως. 'ϊ'πάρχουσιν εις άσιανολόγος άποκχλούμενος Γκαγιάν- 
γκο, εϊς αρχιεπίσκοπος Γκουέρα, εί; διτ,γτ,ματογράφο; Φερνάν 
Καμ.παλλέρο, εί; κριτικός Άμαδώρ-δε-λος-Ρίος, εί; μυθιστοριο- 
γ·ράφος Φερνανδέζυ Γκονζαλές,καί πολλά άλλα εύτολμα καί γό

Μ’ άπ’ τούς λεβέντες τούς καλούς, 
ποϋ ή τρελλίί συχνοκυττάζει, 
ένας εύρέθη στους πολλούς 
’κείνου τοϋ άυοιοου νά ιιοιάζη.

Και σάν τόν εύρη τοϋ μιλεΐ 
καϊ τά στεφάνια τοϋ θυμίζει — 
Άλλοι στην άιιοιοη τοελλή, 
ποϋ τό φονιά του δέ γνωρίζει!

ΊΩΙΝΝΗΣ 11. ΠΕΤΡΟΤΝΑΚΟΒ

νιμα πνεύματα, έν μέσω τών όποιων ζη άκόμη ή μνήμη τοϋ με
γάλου άοιδοϋ τή; έπαναστάσεω; Κουϊντάνα, τοϋ Βύρωνος τή; ’Ι
σπανίας Έσπονθέδα, τοϋ Νικάζίο Καλέγο, τοϋ Μαρτινέθ-δε-λα- 
Ρόζα, τοΰ δουκός τής Ρίβας.

ΙΊλήν ό θόρυβος, ή, αταξία, ή, διχόνοια κατακλύζουν καί περι
βάλλουν τά πάντα ώ; χείμαρρος. Καί διά νά έξέλθωμεν τή; αλ
ληγορίας, ή ισπανική, φιλολογία βίοι ύπό όρου; σχεδόν όμοιου; 
τή; Ιταλικής. Όμά; εξοχοτήτων δυουσών, αϊτινε; έν τούτοι; ε’σχον 
δύο μεγάλα; εμπνεύσεις, ττ,ν πατρίδα ή τήν θρησκείαν, ή καί 
τά; δύο συχρόνως, καί αϊτινε; ένεκα τούτου ζατέλιπον ίχνη δυσε
ξάλειπτα, καί όμά; νέων οϊτινε; έ'ρχονται κατόπιν αύτών ψηλα
φητέ·!, μάλλον ζτ,τούντε; τί πρέπει νά κάμουν ή πράττοντε; 
λόγου τι άξιον, κυμαινόμενοι μεταξύ πίστεω; καί δισταγμού, ή 
έχοντε; την πίστιν άνευ τοϋ θάρρους, ή μή έ’χοντε; αύτήν καί έκ 
συνήθεια; προσποιούμενοι αύτήν, άμφιβάλλοντε; άκόμ.η περί αύτή; 
τή; γλώσσης των καί διστάζοντες μεταξύ τών Άκαδη,μιών αϊτι- 
νες φωνάζουσι «καθαρότη;! »καί τοϋλαοϋ όστις φωνάζει« άλήθεια!» 
Αβέβαιοι μεταξύ τών έκ παραδόσεως κανόνων ζαί τών απαι
τήσεων τοϋ παρόντος· λη,σμονούμενοι ύπό τών πολλών οϊτινες δί
δουσι τό όνομα,ή περιφρονούμενοι ύπό τών ολίγων οϊτινε; έπιθέτουσι 
τή; φήμη; τήν σφραγίδα· υποχρεωμένοι νά σκέπτωνται ζατά τόν 
ένα τρόπον καί νά γράφωσι κατά τόν άλλον, νά μή έκφράζωσιν 
ολόκληρον τήν ιδέαν των, νά χάνωσι τό παρόν διά νά ική άπο- 
σπασθώσι τοϋ παρελθόντος, ζαί νά πλέωσι μεταξύ αντιθέτων 
σκοπέλων. Μέγα ευτύχημα έάν κατορθώσουν νά έπιπλεύσωσι τά 
ονόματα αύτών έπί τινα έτη έπί τού χειμάρρου τών γαλλικών 
βιβλίων έν οί; ή χώρα έχει πνίγη, ! Έζ τούτου γεννάται ή δυ
σπιστία εί; τά; ίδια; αύτών δυνάμει; ζαί κατ’ ακολουθίαν εϊ: ττ,ν 
έθνιζή/ ιδιοφυίαν εντεύθεν ή άπομίμτ,σι; ή '-ίς τήν μετριότητα 
συγ.-.ρατούσχ, η ή έγκατάλειψις τής φιλολογία:, τή,ς άπαιτούση,ς 
ύψηλζς σπουδάς καί παρεχούστ,ς μεγάλα; ελπίδας, διά τό πρό
σκαιρου όφελος τή: έν ταϊς έφημερΐσιν έλαφρογραφίζς.

Κ. Ν. ΡΛΛ' 'Β

ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΝΤΕ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Άγαπώ τού; έραστάς, κατηφεϊ; ή χαρωποί, νέοι καί ώριμοι 
άδιάφορον οι’ έμέ, έκείνους οΐ όποιοι γελώσι δυνατά καί έζείνου; 
οί όποιοι ψιθυρίζουν, τού; ερίζοντας καί τούς άλληλοοιλουαένου;· 
του; άγαπώ καί τρέφω οι’ αύτούς, διά τή,ν γλυκεία·/ αύτών τρέλ- 
λαν ανέκφραστο·/ εύχαρίσττ,σιν. Κανείς δέν ήζεύρει καλλίτερο·/ 
άπό έμέ νά προσποιή,ται οτι δέν έννοεί τίποτε, νά άποτρέπει εγ
καίρως τού; οφθαλμού; ζζί νά κερδίζτ, μέ ύφος ευμενούς προ
στασία: ττ,ν ανταμοιβή,·/ χαρίεντος μειδιάματος ή έλκυστιζού 
.βλέμματος.

Είμαι γέρων καί φανερώνω ττ,ν ηλικίαν μ.ου· γνωρίζω ότι τό 
φίλημα γυναικός δέν δύναται νά διαπεράση τή,ν σεβαστήν χιόνα 
τοϋ πώγωνός μου· άλλά μοϋ άρέσει νά ζεσταίνομαι μέ τόν έρωτα 
τών άλλων, καθώς γέρων Τούρκος μελαγχολικό;, έξωρισμένος 

μέσα εί; τά: χιόνας μα:, ανευρίσκει εί; μερικά; μελανά; ήμερα; 
τού θέρου: μας, έν ιδανικόν τή; Ανατολής.

Ίοού διατί άγαπώ τού: έραστάς, χωρίς νά προκαταλαμβάνο- 
μ.αι άπό τήν κοινωνικήν αύτών θέσιν, άπό τήν νομιμότητα τών 
διαχύσεων των, άπό την ύπερτάτην άποστροφην ττ,ν όποιαν ου- 
τοι δεικνύουσι πρός τόν ούρανόν, τή,ν γήν καί τούς λοιπού; αν
θρώπους, μ-τ,δέ έμοϋ έξαιρουμένου.

Μού φαίνεται μεγάλη εύχζρίσττ,σις νά τούς άνακαλύπτω έν 
τφ πλήθει τών άδιαφόρων είνε μικρόν sport άθωότατον τό όποιον 
θέτει είς κίντ,σι·/ τάς αναλυτικά; δυνάμει; μου καί τή,ν παλαιάν 
πείραν ένός άγζπώντος καί—τολμώ νά τό εϊπω — άγαπωμένου.

Ναί τού; διακρίνω είς άπόστασιν εκατόν βημάτων, διακρίνω 
κάτι έκτακτον είς τόν τρόπον τοΰ βηματισμού τής μέν ή τή; δέ 
•ρυναικό; ήτι; πηγαίνει, έρχεται, ’γυρίζει, ξαναγυρίζει, σταματά 
καί ξαναφεύγει· ψυχολογώ είς τήν ανήσυχο·/ μελαγχολίαν τού 
κυρίου, όστις περιμένει εϊς τό ώρισμένον σημείον, άναγινώσκει τήν 
εφημερίδα του καί πηγαίνει έδώ καί έκεϊ ώσάν φύλλον πού σκορ
πάει ό βορράς, μέ νευρικά: κινήσεις. Εύχαριστούμαι άπό όλα 
αύτά τά μυθιστορήματα τού μυστήριον καί ττ,ς · 
άποκαλυπτόμενκ έζ τή; ώχρότητο; ή τής έρυθρότη’ 
σώπου, έζ τής διαφόρου τών οφθαλμών ένατενίσεως, 
μιαίας επιφάνειας τοϋ μειδιάματος τό όποιον προσπαθεί 
σταλ.η, όταν έκεϊνος ή έκείνη 
ττ,ς προσδοκίας.

Εϊ; τον δτ,ν.όσιον κτ, 
κατά τάς ήμερα: τής σχόλης, άνθούσι μαζύ 
νλχ τά ίΐ 
παρίσταμαι εϊς 
ποντο 
έν άγαλμ,α, εί; τήν προσ< 
νά θεωρώ ίόιοκτησίαν μου, 
νώσι διαβολικόν-θόρυβον. Καί έγώ περιμένω.

* »
ΖΧ’ τής τρυφΣροτητος, 

του 7Γ05- 
τή; βχθ- 

νά κατα
εμφανίζεται μετά τήν άγωνίαν

ΕΖ

ον όπου μέ δδηγούσι τά έγγονκκιά μου 
ζύ μέ τά άπειρα ρόδα 

οικίλα ήδη τών εραστών. Χωρίς εισιτήριο·/, χωρίς έξοδα 
-■ -ίς τήν κινητήν έζθεσιν τοϋ νεωτέρου έρωτος, λάμ- 

ς ύπό τούς οφθαλμού; μου. Κάθημαι έπί εδράνου, σιμά εί; 
:φιλή μου γωνίαν τήν όποιαν έσυνή,θισα 
j, Τά παιδία παίζουν, φωνάζουν, γεν

ΠΡΑΞΙΣ Ά .
ΙΙεριέμενον τοιουτοτρόπως έν άπομεσή,μερον ττ,ς παρελθούσης 

άνοίξεως, μίαν άπό τάς ωραίας έκείνα; ήμερα; τοϋ φθίνοντο; Μαρ
τίου κατά τά; όποια; δ παράδοξος φαιόχρους ποίκιλμά; τών κλα
δίσκων δεικνύει έδώ καί έκεϊ αραιού; θυσάνου: βλαστή,σεως· έκά- 
πνιζον τήν πίπαν μου μακαρίως, όταν κατά πρώτην φοράν είδον 
έκείνους νά έρχωνται.

Ποιου; ;
Διάβολε ! Μήπως τού: ήρώτη,σα τό όνομά των, τήν διεύθυνσίν 

των, τήν ηλικίαν των ; Ό ήχο; τή; φωνή; των οφείλει νά είναι 
είς έμέ πάντη άγνωστο:. Έκεΐνοι, τό αιώνιον πρωτότυπον διά 
τοϋ όποιου παριστώμε·/ πάντα;, είς οίανδήποτε έποχή,ν τή; ζωή; 
μα:, κατά τό ήμιτυ τούλάχιστον ώραίους.

Καλλίτερον άπό όλους τού; άλλους, αύτοί μοϋ παρίστων τό 
ιδεώδες άποτύπωμκ τοϋ άνδρός καί τή; γυναικός, άγαπηθέντων, 
έτοιμασθέντων καί συζευχθέντων άρμονικώ; ύπό τοϋ έρωτος, τού 
άνωτάτου αξιωματικών τοϋ βασιλείου... τών καρδιών. Καί έστέ- 
ναζον ενθυμούμενο; τό ώραϊον ζευγαράκι, το οποίον καί έγώ μίαν 
φοράν άπετέλεσα μαζύ μέ μίαν άγαπτ,ττ,ν φίλην μου, ή όποια 
τώρα είναι βέβαια... πρό πολλού μάμμη.

Λοιπόν «έκεΐνοι» προχωροϋσι, έκείνη μειδιώσα, έκεϊνο; σοβα
ρός, μέ βάδισμα βραδύ, ό εί; πλησίον τοϋ άλλου—χωρίς νά κρα
τώνται άπό τόν βραχίονα—μέ έκζμε νά σζεφθώ μήπω: εύρίσκο- 
μαι εις ττ,ν πρώτην πράξι·/ κωμωδίας. Εύρίσκοντο βεβαίως—ζαί 
περί τούτου σά; ορκίζομαι—εί; τό άπειρον ζυανοϋν τοϋ πλατωνικού 
ούρανοϋ. καί ή οιάκρισις τή; γυναικός, ή σώφρων κομψόττ,ς τής 
μελζγχολικής τουαλέτα; τη;—χειμερινή; τουαλέτα;, σοβαρά; ώς 
η, άρετή,—μού έγένντ,σαν φόβου; διά τόν σύντροφόν τη;, μήπως 
βραδύνει πολύ νά κατέλθτ, άπό τάς αιθέριου; σφαίρα:. Ίσως νά 
συνηντήθη'ϊαν τυχαίως, διότι εκείνη είχε μεταβή, διά κρύφιον πε
ρίπατον. Εκείνος λοιπόν έπωφελεϊτο σπουδαίως τή; περιστάσεως, 
καί επειδή ήσο συμπαθητικό:, τό ηύχόμην έκ βάθους καρδίας κα
λήν έκβασιν.

ΠΡΑΞΙΣ Β'.
Έν άλλο άπομεσή,μερον κατά τόν Μάϊον είς τήν αυτήν δενδρο- 

στοιχίαν, εϊ; ττ,ν αύτήν θέσιν, έν τώ μέσφ ώραία; σκηνογραφία; 
χλοερά; καί δροσερά:.

Ό Μάιος είναι δ μήν κατά τόν όποιον άνθίζουσιν αί πασχα- 
λέαι καί αί καρδία·.· καί ό ούρανός άζόμη είχεν ένδυθή μέ τό φρά
κο·/ τή; έποχή; κατά τό ροδόχρουν εκείνο λυκζυγέ; ζατά τό όποιον 
έφαίνετο ένδεδυμένο; μέ κυανοχρόους πασχαλέας.

Ένώ έζέσταινον τά 10 χρόνια μου εϊ; τά: τελευταίας άκτίδας 
τή; άπζραμίλλου έκείνη,; ημέρα; έπανεϊδον αίφνης τούς δύο έρα
στάς μας. Άλλά αύτήν τήν φοράν δέν ήτο πλέον τούζλέττα χει
μερινή, έσβέσθη πλέον τό πεισματάρικο μειδίαμα· έν φόρεμα γλυ- 
κέως φαιόχρουν, ύφος μαρασμού καί τρυφερότητος, τά οποία μού 
έγέννων ποικίλας σκέψεις διά τά; τεφρόχρους καί χζριέσσα; τρυ- 
γόνα; τάς ολίγον άγριας, άλλά τά; όποιας ευκόλως δύναται τι: 
νά έξημερώση. Έδιδον πρό; άλλτ,λου; τόν βραχίονα χωρίς ψυ
χρότητα άλλά ζαί χωρίς οικειότητα, ώ; τούλάχιστον έφαίνετο.

Βεβαίως αϊ έρωτικαϊ εκδηλώσεις θά είχαν γείνη δεκταί, άλλ' ή 
κωμφδία τοϋ πλατωνισμού εύρίσζετο τ,δη είς τήν δευτέραν πράξ'.ν 
μέ τό·/ φόβον κζί τού; κινδύνους άναποφεύκτου καί προσεχούς 
μέλλοντος. Αγνοώ έάν «έκεϊνο;» έλαβε τήν άδειαν νά ορέψη άπό 
τά χείλη καί τάς παρειά; τής φίλη; του ... φιλήματα. Έν τού
τοι; δέν έφαίνετο κουρασμένο; άπό μίαν τοιούτου εϊδου; έργασίαν 
καί ό μζκρός χαιρετισμό; των, τό παρατεταμένον σφύγξιμον τών 
χειρών των μέ έκαμαν νά έννοήσω ότι πάσα θωπεία, δσον δήποτε 
καί άν εινε ίδανικώ; άγνή, ήτο έν τούτοι; δι ’ αύτού: σπουδαίον 
γεγονός.

ΠΡΑΞΙΣ Γ'.
Χωρίς ή, σκηνή, νά μεταβλτ,θρ, πολύ διορθοΰτζι κατά τι. Εύρι- 

σκόμεθζ είς τόν Αύγουστον. Ή δύσι; τού ήλιου λυριζώς οσον κζί 
τραγικώ; κοκκινίζει τά; ύψηλά; καστανέας.

Έ/έσκηψαν τά κυνικά καύματα· ζεύγη τρυφερώ; κρατούμενα 
διά τού βραχίονος εξέρχονται εϊς τό παράθυρον, άλλα έξηπλω- 
μένα είς τό βάθος τή; κ[ίάζτ,ς διευθύνονται είς μακρυνά: δενδρο- 
στοιχίας, όπου βασιλεύουσι μαζύ μέ τήν σιωπήν τό σκιόφως ζαϊ ή, 
δροσιά.

Μίαν τών πύρινων έζείνων εσπερών «έζεϊνοι» εύρίσζοντο μόνοι 
εϊ; ττ,ν αύτήν δενδροστοιχίαν, ήτι; είχεν ήδη έρημωθή, καί είς 
τήν όποιαν διηυθύνθτ,ν άπό άκατανίκητον συμπάθειαν. Τούς διέ- 
κρινα καθ'ήν στιγμήν έπρόκειτο νά χωρισθώσι, καί δ μακροσκε
λή; χαιρετισμό; κζθίστα ζωηροτέραν τήν τρυφερότητα τών σχέ- 
σεών των. Άνέγνωσα είς τού; οφθαλμούς οτι ώμίλουν μέ τό σύ. 
Καί έφιλήθησαν πριν άποχωρισθώσιν, έφιλζθησαν μέ έκνευριστιζή,ν 
οιάχυσιν.

ΠΡΑΞΙΣ Δ' .
Δέν γνωρίζω τίποτε άτ,δέστερον άπό τά πρωτοβρόχια τού φθι

νοπώρου.
Εί; τού; άγρού:, δ Όκτωβριάτικος ήλιος ενέχει γοητείαν, 

καθώς το μειοίαμα άσθενοϋ; έρζστού, ψευδτ,ς άνάρρωσις, ό τελευ
ταίο; σπασμός σβεννυμένη; ζωή,;· διά ττ,ν κατηφή αύτοϋ χάριτα 
άγαπώ τόν άτμώδη ούρανόν, τό ζυανοϋν, όπερ τά νέφη καλύ- 
πτουσι, τή,ν δμίχλην, ήτι; μάς κρύπτει τού; γύρω λόφους, ζαί 
αύτά τά δάση, άτινα γυμνά άνθέων καί πτηνών, άρχίζουσι νά 
γυμνοϋνται άπο τά φύλλα των, στρωννύοντζ το ε”δαφο; διά μεμζ- 
ραμμένου πέπλου.

Αύτά; τάς ήμερα; είμαι πολύ μελαγχολικό; ζαί ή, εύθυμία τών 
έγγόνων μου μέ πλήττει είς το βάθος τών μελανών σζέψεών μου 
ώ; παράφωνος σάλπιγξ.

Έάν συναντήσω έραστάς, κατά τή,ν ζρίσιν ταύτην τής ύπο- 
χονδρίας, τού; μισώ, σχεδόν διά ~ό εύτυχέ; μειδίαμά των, διά τήν 
ευδαιμονίαν των, τήν όποιαν εύρίσκω προβληματικήν ζαϊ βλα
κώδη,· μέ διαφέρουσι μόνον έκεΐνοι, οϊτινες έρίζουσι, παρατηρούν
ται ώσάν σκύλοι καί άποχωρίζονται ώργισμένοι.

Διά τοΰτο, τή·/ τετάρτ-ην Νοεμβρίου, τοϋ άφ ’ ήμών μετα- 
στάντο; έτους, έν ώ έπέστρεφον, έν μέσφ ττ,ς βροχή;, έκ τού λυ
κείου δπου πηγαίνω τακτικά νά λαμβάνω τού; μικρού; έγγονου; 
μου, δύο όυ.βρέλλαι έπέσυραν ττ,ν προσοχήν μου.

Κινούμεναι ή μία παρά τήν άλλην, έπρόδιδον διαφοράν κατά 
τό βάδισμα καϊ άναμφιβόλλω; όμοίαν διαφοράν εϊ; τό ηθο; τών 
προσώπων τά όποια προεφύλαττον. Καί έσκέφθη·/ τού; έραστάς 
τών όποιων διέκρινα τά φιλήματα, αν καί ήσαν κεκρυμμένοι έντό; 
σπηλαίου έζ φυλλωμάτων.
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— Ποϋ είναι; έσκέφθην.Τί ζάμνουν; Ό ερως έπέζησε τάχα τοϋ 
άποθανόντο; εαρος;

Αί δύο άγνωστοι όμβρέλαι έπλησίασαν, ζαί πάραυτα...
Ναι, ήσαν εκείνοι!.. Πλέον κατηφεϊ; ζαί άπό τόν ουρανόν, 

πλέον σκυθρωποί τοϋ φθινοπώρου, έσταμάτων άπο καιρού εί; και
ρόν όπως παρατηρήσωσι κατά προσώπου άλλήλου; : εκείνος μέ 
κινήματα οργής, έκείνη μέ ύφος ζαταφρονήσεω; ζαί άναιδείζς, 
λίαν κοινή; εί; τό ώραίον φύλον κατά τά; περιστάσεις εί; τά; 
δποία; έχει άδικον.

Έξόχως λαμπρά σκηνή ! Όλη ή συμφωνία τής ζηλοτυπίας, 
μέ τό γοργόν τών επιπλήξεων, τό ταχύ και έκπλητικόν τή; 
οργής, μέ το αργόν τοϋ παράπονου, ζαί μέ το ηοειιον τοΰ έρω
τος, όστις μεμακρυσμένο; ψάλλει έν παραφωνία...

Όταν καί οί δύο γίνωσιν έξηκόντούτεις πόσον Οά γελώσι δι’ 
εκείνο το όποιον σήμερον τοϋς ζαμνει νά κλαίωσι τόσον !

Ά, ανθρώπινο; άφροσύνη!

ΠΡΑΕΙΣ Ε'.
Χριστούγγενα ! Χριστούγγενα 1 Ή πόλις έξύπνησε λευκή ώ; 

νύμφη. ’Π χιών έπιστρωνύουσα τήν πόλιν άπασαν, κατασιγάζει 
τόν θόρυβον των βημάτων καί τών τροχών. Έπί τών γυμνών δεν
τροστοιχιών έφιπταται σιωπή γλυκεία ώ; ή λήθη. Φορτωμένος 
άπό δέματα. μέ ένα ξύλινου άλογον ύπό μάλης, έκαμα μίαν έπί- 
σζεψιν εί; όλα τά εμπορικά, καί έπέστρεφον σζεπτόριενο; τά; ήδο- 
νά; άπό τάς οποία; ποτίζεται ή χρυσή ηλικία μάλλον παρά τού; 
ήττον άγνού; έρωτα; τή; πύρινη; ηλικία;, όταν τού; συνήντησα 
διά πέμπτην φοράν—καί τελευταίαν.—

’Εκείνοι δέν μέ ένδιαφέρουσι πλέον, έπί τοϋ παρόντο; τούλά
χιστον .

Άλλά περιπατοϋντε; έπί τοϋ αύτοϋ πεζοδρομίου έξ άνάγκη; 
συνηντήθημεν.

’Εκείνη εϋχαρι; μέσα είς τά γουναρικά της, κρατούσα διά τοϋ 
βραχίονο; σοβαρόν κύριον, μέ μορφήν δικηγόρου- εκείνος κομψό
τατος, ούχί όλιγώτερον κομψό; εκείνης, τή; όποιας δικαιωματι
κός ητο συνοδός.

Εκείνη ήκουε τόν σύζυγόν τη; μέ συζυγικόν ενδιαφέρον, τό 
όποιον τά δώρα τή; πρωτοχρονιά; άρκούντω; έπεξήγει, εκείνος 
παρετήρει τήν σύντροφόν του, πολύ τρυφερά κλίνουσαν έπί τοϋ 
ώμου του.

Χωρίς νά χαιρετισθώμεν, χωρίς νά μού δείξουν γνωριμίαν, διηυ- 
θύνθησαν είς τήν αύτήν δενδροστοιχίαν εί; τήν όποιαν τού; είχον 
ίδή νά περιπατώσι μαζύ, νά φιλώνται, νά έρίζωσιν.

Έξ μήνες ! εξ μήνες είναι τό γήρα; διά [χίαν ιδιοτροπίαν !
Χιονίζει! Χιονίζει έπί τών δένδρων, έπί τών λίθων, έπί τών 

ερώτων. Καί ή αιώνια παντομίμα τελειώνει έν τή παγερά χυδαι- 
ότητι τή; χιόνι; ταύτη;!..

(Μίμησι; ΐχ τοΰ Ίταλιχοϋ).

Β1ΕΝΝΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ

Ο ΑΝΘΡίΠΙΑΚΟΪ
Η γηραιά πρωτεύουσα τή; Αυστρία;, ώ; είναι ισω; γνωστόν, 

δέν έχει βεβαίως μόνον τό ύψηλόν κωδονοστάσιον τοϋ Άγιου Στε
φάνου τη; καί τόν απέραντο·/ περίπατον τοϋ ΓΙράτερ νά επίδειξη 
εί; τόν φιλόκαλο·/ επισκέπτην της. Τά θέατρα τής Βιέννη; είναι 
έκ τών καλλίτερων τή; Ευρώπης, καί μετά τό α Μελόδραμα» τών 
Παρισίων, δυσκόλως θά εύρισζέ τι; Οέατρον καλλίτερου τοϋ «Με
λοδράματος», όπερ εγείρεται είς τήν μεγαλοπρεπέστατη·/ περιφε
ρικήν δόον τή; πρωτευούση; των Άψδούργων, εί; τό περίφημου 
Ring. Και τά άλλα δέ θέατρα τή; Βιέννης, λόγφ οικοδομή;, 
λόγω σκηνικού πλούτου καί λόγω υποκριτών. κατέχουσι πρώ
τιστη·/ θέσιν έν τώ παγκοσμίω θεατρίζω κόσιχω.

Λόγω όμως φιλολογική; καί δραματική; παραγωγής, ή 
Βιέννη καθυστέρησε·/ έπί μακράν σειράν ετών κατά τόν αιώνα 
τούτον, ζαί μόλις έπ ’ εσχάτων παρετηρήθη τάσι; τι; πρό; άπό- 
σεισιν τής φιλολογική; νάρκη;. Ό φιλολογικό; θόρυβο; &ν όχι 
θρίαμβος τή; παρά τόν Σπρέαν νέα; τοϋ Γερμανισμού πρωτευού

ση;, έκέντησε τήν φιλοτιμίαν τή; πρωτευούση; τού παλαιού παρά 
τόν Δούναβιν Αγίου Γερμανικού κράτους, καί στρατιά όλη νεα
ρών βιενναίων συγγραφέων, δραματικών ιδίως, έπεδόθη μετά ζή
λου εί; τήν θεραπείαν τών Μουσών.

Έκ τή; στρατιά; ταύτη; παρουσιάζομεν σήμερον εί; τού; 
άναγνώστας τών « ’Ολυμπίων» τόν κ. Κάρλβει; μέ τόν « Άνθρω- 
πάκον» του, δράμ.α τοϋ είδους βωδεβίλ. Εί; τό έργου τούτο καί 
εί; τά; «Χρυσά; Καρδία;» ό Κάρλβει; επιδεικνύει καταπληκτικήν 
ευκολίαν καί τόλμην εί; τό ν ’ άναβιβάζη έπί τή; σκηνής τά νεώ- 
τερα ήθη τή; αύστριακής κοινωνία; καί νά σατυρίζη άνευ προκα- 
ταλήψεως καί μεροληψίας τά; ύπερβολάς, παρεμβάλλων έπιτηδείω; 
τά; εμβριθείς του παρατηρήσεις, δι ’ ών έξαίρεται ή κωμικότης.

Ο « Άνθρωπάκο;» είναι σάτυρα τών εκλογικών ήθών ζαί τών 
μεταβολών ά; έπέφερον εί; αύτά οζ νεώτεροι εκλογικοί νόμοι έν 
Αυστρία, έπεκτείναντε; τό εκλογικόν δικαίωμα καί εί; τόν μιχρόν 
λεγόμενον χ-όσμοκ. - Εί; έπί πλέον λόγος καθιστών ενδιαφέρουσα·/ 
την άνάλυσιν τοΰ έργου τούτου παρ’ ήμίν.

Έν τώ έργω λοιπόν τούτω ό Κάρλβει; παρουσιάζει ένα υπο
δηματοποιόν, άστόν λίαν φιλήσυχου τέως καί ευτυχέστατου, 
τού όποιου όμως τά μ.υαλά πήραν άέρα κατά τήν φράσιν, ώς έζ 
τή; άποκτήσεω; τοϋ προνομίου τή; ψήφου.— Ώ; γνωστόν τό δι
καίωμα τή; ψήφου είναι λίαν περιωρισμένον έν Αυστρία, οί δέ 
νεώτατοι εκλογικοί νόμοι έπεξέτειναν μέν αύτό, δέν είσήγαγον 
όμως ούτε καθολικήν ούτε άμεσον ψηφοφορίαν.— Ό ύποοηματο- 
ποιό; μα; λοιπόν, καταφρονών πλέον τό επιτήδευμά του, ονειροπο
λεί τό πολιτικόν στάδιον, μεταβαίνει άπο συνελεύσεω; είς συ·'έ- 
λευσιν καί άπό συλλαλητηρίου είς συλλαλητήριον, άυάπτει, και 
φωνάζει ότι θά έπιτύχη «κάτι νά κάμουν γιά τόν άνθρωπάκο». 
εξοργίζεται δέ όταν ή κόρη του τόν έρωτά, τί θέλει νά έπιτύχη. 
«ΙΙώ; ; νά, κάτι νά κάμουν !» άπαντά. Αύτή είναι ή μόνη 
πολιτική ιδέα του !

Παρά τόν ύποδηματοποιόν ό Κάρλβει; έφαντάσθη άλλο θύμα 
τής πολιτικής, τόν βιομήχαυου Ρόρμπεκ, οστις ονειροπολεί νά έκ- 
λεχθή βουλευτή; εί; τήν Δίαιταν τής επαρχία; του, καί τούντεϋ- 
θεν είναι έτοιμος νά θυσιάση τά πάντα είς τήν αίφνιδίαν ταύτην 
φιλοδοξίαν, τά τε ίδια έαυτοϋ συμφέροντα καί τήν εύτυχίαν τών 
τέκνων του.

Τρίτο; τύπο; τάσσεται παρά τού; δύο τούτους, τρίτη νέα πα
ραλλαγή τοϋ άνθρωπίνου είδους έν τώ προσώπω τού Πέτρου Βλάλ, 
πρώην περιοόεύοντο; υπαλλήλου, πρώην υπηρέτου καφενείου’ 
καί νΰν εκλογικού πράκτορο; έπιτηδειοτάτου, όπως διοργανίζη 
συλλαλητήρια, νά κάμ.νη λαμπρά; διαδηλώσεις, ν ’ άγοράζη ψή
φου; κλπ. Αύτό; μόνο; χρησιμοποιεί πρό; ίφελό; του τά; έπελθού- 
σα; πολιτικά; καί κοινωνικά; μεταβολάς. Ή θέσι; αύτοϋ ύψού- 
ται άπο πρά'εω; εί; πράζιν, ένώ ό υποδηματοποιό; καί ό βιομή- 
χανο; άνάπτουν, ερεθίζονται νευρικώ; καί άποβάλλουσιν άπαύ- 
στω; καί κατ’ ολίγον τήν ευτυχίαν των.

Τοεούτο είναι τό θέμα ιού περιέργου τούτου βωδεβίλ, τοϋ όποιου 
έκαστη πράξι; παρουσιάζει μίαν διάφορον οψι·* τών εκλογικών 
ήθών.

Έν τή πρώτη πράξει ό συγγραφεύ; παρουσιάζει τά προκαταρ
κτικά τή; εκλογής, τά; πρώτα; διαπραγματεύσεις, τήν στρατο
λόγησα τών οπαδών. Εί; τήν δευτέραν ό ύποψήφιο; επισκέπτεται 
τόν έκλογέα, προβαίνει εί; παντοειδείς ύποσχέσει;, άπογυμνούμε- 
νο; ολίγον κατ' ολίγον τή; προτέρα; ύπερηφανεία; καί άξιοπρε- 
πεία; του. Έπειτα άνατέλλει ή ημέρα τή; εκλογής. Ή οικία τοϋ 
ύποψηφίου πλημμυρεΐ έκλογέων. οΐτινε; σάν ’; τό σπίτι των κατά 
τήν φράσιν πίνουν κρασί, καπνίζουν σιγάρα, καί έν γένει προσφέ- 
ρονται έν πάση οίζ.ειοτροπία. Έν τή τελευταία πράξει έχομε·/ 
την διάψευσιν τών προσδοκιών, τήν πζράβκσιν τών ύποσχέσεων. 
την έζ τών υστέρων άπόδειξιν τή; ματαιότητες τόσων ενεργειών 
καί τόσων άγώνων, καί ώ; κορύφωμα τήν συναίσθησιν ανιάτου 
πολίτικου, ανί ζ;.

Τοιοϋτο; ά « Άνθρωπάκο;» τοϋ Κάρλβει;. Παρουσιάζει όλη·/ 
τήν επιθυμητήν ακρίβειαν περί τήν διατύπωσιν τών χαρακτήρων 
είς άρτιον μύθον δραματική; έξελίξεως.

Οί κωμειδυλλιογράφοι μα; κάτι έχουν νομίζομεν νά μάθουν έκ 
τή; συνοπτική; ταύτη; άναλύσεω; έργου νεαρού συγγραφέως.

Α.
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I

Λίεκρό φολο
Μέσα στά. χόρτα ιιιϊν αύγή είχε μονάχο άνθιση 

ί’να γιονλάκι πρόσκαιρο, μικρό, 
ήταν τ’αγέρι όλόψυχρο ... καϊ πριν ακόμη ζήση 

έπεσε έκεΐ νεκρό.

Στά χείλη μου γιά μια βραδεία είχε γιά σένα άνθισα 
ένα ψιλϊ βγαλμένο άψ ’ τίϊν ψυχή· 

τήν κεΦαλή σου έγύρισες ... καϊ πρϊν ακόμη ζήση 
έσβύοθη τό φιλί.

II

Χήρα.
Δύστυχη χήρα ποϋ άποκάτω στέκεις 
στήν καπνισμένη στέγη τού σπιτιού σου 
καϊ πάντα ραφτείς κι’ ησυχία δέν έχεις 
κοντά στήν κλίνη τοϋ άρρωστου παιδιού σου,

Πού φανερώνεις τόν παληό σου πόνο 
είς τ’αχνισμένο πρόσωπό σου ακόμα 
κι ’ έχεις τόση τιμή καϊ δυστυχία 

■ ποθώ νά σέ φιλήσω μέσ’τό στόμα.

Στήν άκοη τοϋ παοαθυοιού σου άνθίζη V ν ·
γεράνια όλοκόκκινιι, μεγάλη. 
Ή αοϊοα σ ’ έάεσάνισε καϊ όμως 

ενώ έκλαυσες πολύ, έλπι'ζεις πάλι.

Τήν αρετή πού συγχωρεϊ άπό σένα 
ζητώ νά μάθω μέ γυρτό κεφάλι, 
συ ποϋ τά μίση τ’ άσπονδα δέν ξεύρεις 
εύλόγησέ με, ώ αθάνατη, ώ μεγάλη.

Πόσο γλυκά τή μάνα μου έθυμήθη — 
καϊ ποτέ μέσ’ τιϊ φύλλα της καρδίας 
τόσο βαθειά δέν χώρεσε τό θείο 
τό τόσο μεγαλείο τής δυστυχίας-

ΚΩΣΤΑΣ ΚΛ1ΡΟΦΥΛΑΣ
----------- -----------------—

ΝΕΕΡΛΑΝΔΙΚΗ 1101 Η ΣΙ Σ

ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ

[ΚχΟχ ύκϊ'Γ/εθηαεν έν τι» Αελτιω τοΰ τελεοταίου φύλλου παρέγοιχεν σήμερον 
τό πρώτον νεεολανοιχόν ποίημα εις πεζήν [χετάφραοιν. nTi Δένδρα», είναι ποιη
μάτων τοΰ 11όλ δέ Μόντ. του σονΟίσαντο; τήν ν-εολανδιχήν άνβολογιαν χαί το- 
σοΰτον έκΟειάζοντος τήν ποίηο: · -.ή; πατρίδο; του. 'U 11όλ δέ Μόντ εγεννήΟη έν 
τώ φλϊμανδιχώ Βελγίω τή 3)15 Απριλίου 1857, είναι δέ νΰν χαΟηγητή; τών 
νεεολανδιχών γραμμάτων έν τώ ΒαβΔιχώ ΆΟηναίιο τής ΑυΛέρσης).

Όχι άκινήτω; ήρεμα, σάν νζναι βαθε-.ά ’; τή γή κτισμένα, 
ύψίϋνται πέρα έκεΐ τά δένδρα... Όχι ήρεμα κι ’ άκίνητα !.........
Γιατί περπατούν έτσι πού κάνουν.

Περπατούν τ-ήν αύγή — περπατούν ’; τό σζιόφως — περπατούν 
’; τό πυκνό τών νυκτών μα; τό σκότο; — καλοκαίρι περπατούν 
καί χειμώνα, καί χινόπωρο κι’ άνοιξι τακτικά περπατούν.

Περπατούν όλα του; !... Μζκρυά 'ς τ’άκρογυάλι, σέ διπλή καί 
ατέλειωτη άραδιασμένζ γραμμή, άπ’το μεγάλο δημόσιο δρόμο κι’ 
άπ ’ τό στενό τοϋ βουνού μονοπάτι έρχονται περπατώντας σάν

σκυφτοί καϊ κατάκοποι προσκυνηταϊ, ποϋ τά μάτια άδιάζοπα 
έχουν ’; την Άνατοθή- έτσι κ’ έκεϊνα σκυμμένα, ήλιοκαμμένα, 
μέ ροζου; ’; τόν κορμό του; σπαρμένους, μ’αραιά ζαί ισχνά 
κλωναράκια πού σάν άρρωστα κρέμονται καί νεκρά πρό; τή 
Υ7·.......

Κι’ απαράλλακτα σάν τού; αγίου; προσκυνητάς, όπου άπαυ- 
στζ ψάλλουν, στενάζουν ζαί έρρίνω; μουρμουρίζουν θερμά; προ- 
σευχά;, δέν σωπαίνουν ποτέ...

ΕΙΖΑΓΑΓΗ £12 TAS ΝδΙΣΑΑΖ TOT APiSTOfAWYS
ΥΠΟ

ΘΕΟΔΩΡΟΤ Ν- ΦΛΟΓΑΪΤΟΤ

Γ' .
Ε’ . Πέμπτου δράμα τού Άριστοφάνους, καί τρίτον τών σω- 

ζομένων, είναι αί Λε^έ.Ζαι, πζρασταθεϊσαι τό πρώτον έν τώ α’ . 
ετει τή; 89 Όλυμπιάοος. Ιίερί τοϋ δράματος τούτου, ενός τών 
έπισημοτάτων καί εύφυεστάτων δραμάτων τή; άρχαιότητος, κα- 
τευθυνομένου κατά Σωκράτους καί πάντων τών νέων φιλοσόφων,προ- 
τιθέμεθα νά πρζγματευθώμεν κατωτέρω έν μείζονι έκτάσει. Ιΐζρκ- 
τηροϋμεν μόνον ενταύθα, ότι τό όνομα τού δράματος έλήφθη έκ 
τών συνιστωσών τόν χορόν νεφελών τούτο δέ, διότι ό Σωκράτης, 
κατά τήν δοξασίαν τούλάχιστον τοϋ Κωμικού, δέν έδέχετο θεούς, 
άλλά θεοί αύτοϋ ήσαν δ άήρ καί αί νεφέλαι Αύταί καταβαί- 
νουσι κάτω ΐνα κατηχήσωσι τόν νέον μαθητήν.

ΣΤ’ . Έκτον δράμα, καί τέταρτον τών σωζομένων, είναι αί 
Σφήκες, παρασταθέν τό β' έ’τος τή; 89 Όλυμπιάοος, σκοπόν 
έ’χον νά διζκωμωδήση τό φιλόδικου τών Αθηναίων. Θέμα έχει 
γέροντα Φιλοκλέωνα τοσούτον μζινόμενον φιλοδικαστήν, ώστε δ 
υιό; αύτοϋ Βδελυκλέων ήναγκάσθη νά βάλη αύτόν εί; δίκτυα καί 
νά φυλάττη διαρκώ;. Οί συνδικασταί αύτοϋ παρομοιάσαντε; εαυ
τού; πρό; Σφήκα; άπεπειράθησαν νά κλέψωσιν αύτόν. άλϋ. ’ ούοέν 
κατόρθωσαν. Άλλ’ έπί τέλους βλέπων δ υιός, ότι είναι άθερά- 
πευτο; άπό τή; φιλοδικία;, αναγκάζεται νά έπιτρέψη μέν αύτώ 
τό φιλοδικεΐν, άλλ’ έπί τώ δρω νά περιορίζηται μόνον κατά τούτο 
έν τή ιδία οικία. Εικότως έθεωρήθη τό δράμα τούτο έκ τών άσθε- 
νεστάτων. Ούχ_ ήττον ήρεσε μεγάλω; εί; τού: Γάλλου;· δ οέ πε
ριώνυμο; Ρακίνα; καί εποίησε κατά μίμησιν αύτού το έαυτοϋ 
δράμα Les Plaideurs, ετι άσθενέστερον κατά τήν κρίσιν ήμών τοϋ 
’Ελληνικού.

Ζ’ . Έβδομον, ζαί πέμπτου τών σωζομένων όραμα, είναι ή 
Είρή>·η, παρασταθέν τό α' έ’τος τή; 90 Όλυμπιάδο; καί τό ιγ' 
τοϋ Πελοποννησιαζοϋ πολέμου. Τό δράμα τούτο είναι ανάλογου 
πρό; τού; Άχαρνεϊς. Αμπελουργό; Αθηναίος. Τρυγαϊο; τοΰνομα, 
άπαυοήσας έκ τών δεινών τοϋ πολέμου, στερούμενο; οέ τών υιών 
του μετεχόντων τοϋ πολέμου καί μηδαμώς προσεχών εί; τά; φω- 
νά; τών έαυτοϋ θυγατέρων, α; δέν ΐγν. νά θρέψη, αποφασίζει έπί 
μεγίστου κανθάρου ίππεύσα; νά άναβή πρό; τόν Δία, όπως ερώ
τηση αύτόν άν έ'χη σκοπόν νά άφανίση διά τοϋ ατελεύτητου πο
λέμου τά; Αθήνα; καί νά παοαδώση τήν Ελλάδα τοΐ; Πέρσαι;· 
άναβάςδ’ είς τόν ουρανόν κρούει τήν θύραν τών δωμάτων τοϋ 
Διό;. Ό Έρμη; βέβαιοί ότι οί θεοί μετωκίσθησαν τή προτεραία 
εί; τό άνώτατον μέρο; τοΰ Όλύμπου, όργισθέντε; κατά τών ’Ελ
λήνων, ί’να μή βλέπωσιν εφεξής αύτού; μαχομένου; καί μη 
άκούωσιν αΰτου; παρακαλοϋντας, διότι προτιμώσι τόν πόλεμον τή; 
Ειρήνης. Πόσον ωραία είκών ! — Ό Ερμή; δείκνυσιν εί; τόν Τρυ- 
γαΐον τό βαθύ άν-ρον, είς δ δ πόλεμο; εκλεισέ τήν θεάν Ειρή
νην.Έρχεται μετέπειτα δ πόλεμο; κρατών ίγδίον μέγα καί αϊτών 
παρά τοϋ Κυδοιμοϋ ά.λετρίβανον(γουδοχέρι),tva συντρίψη τά; πό
λεις. Ό Τρυγαϊο; προσκαλεϊ όλους τού; Έλληνας, ϊνα άφαιρέσωσι 
τού; μεγάλους λίθους, δι’ών ήτο πεπλακωμένη ή Ειρήνη, ζαί επι
λαμβάνονται τού ίργιυ, λαβόντε; μετά βία; τήν άδειαν παρά του 
Έρμου- μετά κάματον πολύν εξέρχεται τελευταίου ή Θεά μετά 
τή; Αφθονίας καί πληροί τά πάντα χαρά;. Ό Τρυγαϊο; καταβά; 
εί; τήν γήν ετοιμάζεται νά στήψη τήν οπώραν κατά την παραγ
γελίαν τοϋ Έρμοϋ- γίνεται θυσία εί; τ-ήν Ειρήνην όλο; δ κόσμος
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χαίρει καί έκοηλοΰσι τάς εύχαριστίας αύτών πρό; τόν Τρυγαΐον 
όλοι οί εργαζόμενοι τά τή: Ειρήνης, δρεπανοποιοί κτλ. Τουναν
τίον παραπονιούνται οί εις τά τοΰ πολέμου ασχολούμενοι, οίον οί 
θωρακοπώλαι, κρανοποιοί κτλ. Τά πάντα περαίνονται διά τών 
συμποσίων καί ωδών.

Ή συνέντευξι; τοΰ Τρυγαίου καί Έρμου είναι λαμπρά. Περι
γράφονται οί αίτιοι τοΰ όλεθριωτάτου ΓΙελοποννησιακοΰ πολέμου 
καί επομένως τοΰ άφανισμού τή; ειρήνης. Είρήσθω δέ οτι καί ό 
Περικλ,ής δέν διαφεύγει τά βέλη τοΰ ποιητοϋ. ’Ωσαύτως έξαιρέ- 
τως περιγράφονται οί διάφοροι λαοί τής Ελλάδος πόσον έκαστος 
ένήργει προθύμω; εί; την άπελευθέρωσιν τή; Ειρήνης. Τό δεύτερον 
μέρος τοΰ δράματος είναι κατώτερον τοΰ πρώτου. Ιίεριέχει μέν 
βεβαίως πολλά και καλά πράγματα περί ειρήνης, δέν διαλάμπει 
όμως έν πολλοί; έξ αύτών εξαιρετική τις ευφυΐα.

IT . Όγδοον δρίμα, καί έ'κτον τών σωζομένων, είναι οί Όρη- 
&Χ, παρασταθέν τό β' έτος τή; 91 Όλυμ.πιάδος, έπί τοϋ ΙΙελο- 
ποννησιακοϋ πολέμου. Τό δρίμα τοϋτο περιέχει σάτυραν τής ανυ
περβλήτου φιλοδικία; τών Αθηναίων. Δύο πολϊται ’Αθηναίοι, βα- 
ρυνθέντες τάς έν Άθήναις άπεράντου; δίκας, βουλεύονται νά άνα- 
χωρήσωσιν έκεϊθεν καί νά κτίσωσι νέαν πόλιν. Όθεν πορευθέντες 
είς τον Έποπα, όστις ην δ Τηρεύ; μεταμεμορφωμένος εί; πτηνό·/, 
πείθουσιν αύτόν νά κτίση πόλιν εναέριον,’ νά καταρτίζη βουλά; 
τών ορνίθων κτλ.

Το δρίμα τοϋτο ήρεσε καθ’ ύπερβολήν εί; τούς Αθηναίους, διό 
καί έλαβε τό βραβείου, έν ω δέν έ'λαβον αύτό αί Νεφέλαι διά τάς 
αντιπράξεις τών περί τόν Αλκιβιάδη·/.

Θ' . "Ενατον δρίμα, καί έβδομον τών σωζομένων, είναι αί Θε- 
σμορορώζονρ ιι, παρασταθέν κατά τήν έπικοατεστέραν γνώμην 
το α' έτος τής 92 Όλυμπιάδος (κατά Ούόλφιον καί άλλους τό 
γ' τής 91 Όλυμπιάδος). Είναι γνωστόν ότι τά Θεσμοφόρια έωρ- 
τάζοντο ύπό γυναικών. Κατ ’ αυτήν λοιπόν τήν εορτήν κατηγο- 
ρήθη ό Ευριπίδη; (δ καί μισογύνη: έπικληθεί;) διά τό πρός τάς 
γυναίκας μίσος αύτοϋ (τό έν τοΐς βιβλίο·.: αύτοΰ μάλλον ή έν τώ 
βίω καταδηλούμενον). θέλων δέ νά άπολογηθή εί; τήν κατηγο
ρίαν, προστρέχει είς τήν βοήθειαν τοΰ Άγάθωνος, ού ά.ποποιησα- 
μένου, άναδέχεται τήν ύπεοάσπισιν δ Μνησίλοχος. Άλλ’άνα- 
γνωρισθεί; ώς άνηρ είς σχήμα γυναικό; καταδικάζεται καί μόλις 
διαφεύγει διά τών τεχνασμάτων τοΰ Εύριπίδου. "Ηθελ’εν ύπολά- 
βει τις ίσως ότι, καταδικάζω·/ δ κωμικό; τόν Εύριπίδην έπί μι- 
σογυνία, ύπερήσπισε μετά τίνος γαλλική: ή μάλλον παρισινής εύ- 
γενείας τό ώράϊ-.ν φύλου · άλλά πολύ απέχει τούτου. Ώς έν πίσι 
τοΐς δράμασιν αύτοΰ, καί έν τούτω ό Αριστοφάνης είναι Αρι
στοφάνης, δηλονότι δριμύς καί ακάλυπτος. θεατρίζει τά αμαρτή
ματα τών ταλαιπώρων γυναικών, αϊτινες άπολύουσι τόν Εύριπί
δην ένθυμούμεναι οτι αύτό; μέν έθεάτρισε μίαν Φαίδραν ή Μήδειαν, 
έν ώ αύται είναι όλα·, τοιαύτα·..

Γ . Δέκατον δρίμα, καί όγδοον τών σωζομένων είναι ή Αυαι- 
στράτη είς τά μέσα τής 92 Όλυμπιάδος. Αυσιστράτη ή ήρωΐς, 
έξ ής τό δρίμα, ποιείται σύλλογον τών γυναικών Αθηναίων, 
Βοιωτών καί Ιίελοποννησΐων καί πρώτον μέν καταδεικνύει αύ- 
ταϊς τό μέγεθος τοΰ πολέμου, τάς συμφοράς καί τούς κινδύνους, 
έπειτα προβάλλει τρόπον τοΰ καταπαϋσαι τόν πόλεμον καί ποιή- 
σαι ειρήνην. Πολλών δέ περί τούτου λεχθέντων, έξενίκησεν ή 
γνώμη τής Αυσιστράτη; νά μή δεχθώσι πλέον τούς άνδρας αύτών, 
πριν ή είρηνεύσωσιν Αθηναίοι καί Λακεδαιμόνιοι, πρός εύχερεστέ- 
ραν δέ -ήρησιν τοΰ λόγου αύτών έκυρίευσαν τήν Άκρόπολιν. Οϊ 
‘Αθηναίοι πολιορκοΰσι τήν Άκρόπολιν μετά μεγάλης δυνάμεω:. 
Άλλά μ.ή δυνάμενοι νά έκπολιορκήσωσιν αύτήν ούχ ήττον διά 
την ανέλπιστου απορίαν τών χρημάτων εύρισκομένων έν τή 
Άκροπόλει ή διά τον διακαίοντα τά στήθη αύτών πρό; τά; 
έαυτών συζύγου; ε"ρωτα, καταλύουσι τόν.πόλεμον καί συυάπτουσιν 
ειρήνην πρός τούς Λακεδαιμονίους. Τό άσεμνότατον άλλά μεστόν 
καλλονής ’Αριστοφάνειο·/ τοϋτο δρίμα ε’σχε μεταξύ τών φιλολό
γων τοΰ παρόντος αίώνος ούκ ολίγους φίλους καί θαυμαστά:, έν 
οΐς καί τον περιώνυμον Βρύγκιον.

ΙΑ' . ’Ενδέκατον δρίμα καί ένατον μεταξύ τών σωζομένων εί
ναι οί Βάτραχοι, παρασταθέν τό γ' έτος τής 93 Όλυμπιάδος. 
Ο Διόνυσος,κυρ·.ευθείς ύπό πόθου πρός τόν Εύριπίδην διά τήν αηδίαν 

τών τότε έν Άθήναις ποιητών, ε’γνω νά κατέλθη είς τόν Άδην, 

όπως άναβιβάση αύτόν. Πριν δ’ ή καταβή, ένδυθεί: λεοντήν καί 
φέρω·/ ρόπαλο·/ έπορεύθη πρός τόν Ηρακλή, ϊνα έρωτήση αύτόν 
περί τής όδοΰ ώ; καταβάντα καί αύτόν. Μαθών δέ παρ’ ΊΙρα- 
κλέου; τά άναγκαιοΰντα αύτώ, εισχωρεί είς τόνΆδην, ακόλουθον 
εχων τον δοϋλον αύτοΰ Ξανθίαν- καί πρώτον μέν συνα··τ^ τήν 
Άχερουσίαν λίμνην καί βλέπει έν αύτή τόν Χάρωνα μετά σκά
φους, οι’ ού έπέρα τούς νεκρούς- καί ό μέν Ξανθίας, διότι δέν 
έναυμάχησεν έν Άργινούσαις, δέν έπέβη είς τό σκάφος, άλλά πε- 
ριώδευσε πε,ος την λίμνην ό δέ Διόνυσος, έπιβά: καί άκούσας 
ώδάς τών έν αύτή, διαπερί- επειτα συναντήσας έκ νέου τόν Ξαν
θίαν άκολουθεί πάλιν μετ ’ αύτοΰ τόν δρόμον καί εύρίσκει όσα τώ 
είχε προειπεϊ ό Ηρακλής δυσχερή θεάματα, τούς δέ μύστα; εί; 
τάς πύλα; τοΰ Άδου χορεύοντας. "Επειτα ανέρχεται, καί μεταξύ 
πολλών (τών τή; πανοοχευτρία; π. χ.) συμβάντων ε’ρχεται προ; 
τόν Πλούτωνα καί έκτίθησιν αύτώ τό δι ’ ϋ ήλθε·/ αίτιον, ήτοι νά 
άναβιβάση τόν Εύριπίδην είς τόν κόσμον. Ό δέ ΙΙλούτων διώ- 
ρισε νά γενή κρίσις μεταξύ Εύριπίδου καί Αισχύλου, νά παραλάβη 
δέ δ Διόνυσος τόν άριστεύσοντα. Όθεν έν στάθμη διά τροπου α
στειότατου ζυγίζονται τά τοϋ Αισχύλου κκί Εύριπίδου. Ό Αι
σχύλο; εύμσκεται άνώτερος- όθεν τούτον λαβών ό Διόνυσο; άντί 
τοϋ Εύριπίδου ανέρχεται είς τόν κόσμον. Ό τρόπος, καθ’ ον συγ- 
κρίνονται οί δύο ποιηταί, είναι αλλόκοτος, τά λεγάμενα όμως είναι 
τερπνότατα καί ορθότατα είς τήν κρίσιν τών ποιητών.

Το κλασικό·· τοϋτο δρίμα εύοοκίμησεν άντηγωνίζοντο Φρύνιχος 
καί Πλάτων ό Κωμικός· ένίκα δέ ’Αριστοφάνης-

«. . και ένίχα Αριστοφάνη; Βατράχοι;,
Φρύνιχο; δεύτερο; Μούσαι;’ Πλάτων τρίτο; Κλεοφώντι»

Δικαίαρχος δέ ό Άριστοτέλους μαθητή; λέγει «ουτω δέ έθαυ- 
μάσθη τό δρίμα Βάτραχοι διά τήν έν αύτώ παράβασιν, ώστε καί 
άνεδιδάχθη».

Τό όνομα τοΰ δράματος έκ τών βατράχων, άποτελούντων τόν 
χορόν ! Άφ ’ ού δέ κατήρτισε χορόν έζ’Ορνίθων, Σφηκών καί Νε
φελών, ούδόλω; άπορον άν κατήρτισε κκί έκ βατράχων.

IB’ . Δωδέκατον, καί δέκατον έν τοΐς σωζομένοι; δρίμα, είναι 
αί ’Εχχ.Ι ησιάζονααι, παρασταθέν τό α' ή β' έ'το; τής 97 Όλυμ
πιάδος. Βλέπουσαι αί γυναίκες τών ’Αθηνών δτι οί άνδρε; αύτών 
φέρονται κακώς, έβουλεύθησαν νά έκκλησιάσωσι μετημφιεσμέναι 
άνδρικώς, ϊνα έζαναγκάσωσι. τού; άνδρας νά διορθώσωσι το πολί
τευμα. Τό δρίμα τούτο περιέχει ούκ όλίγα;' εύγενεϊς καί ύψηλάς 
θεωρία; περί κυβερνήσεως. Πολλά αίνίσσεται περί τών φιλοσοφι
κών βελτιώσεων τών πολιτευμάτων ώσαύτως περί κοινότητο; 
τών κτημάτων καί γυναικών. Έκ τούτου δύναται τις νά έί- 
κάση, οτι διετέλει δ ποιητή: έν γνώσει τών έν τή Πολιτεία τοΰ 
Πλάτωνος θεωριών.

ΙΓ’ . Δέκατον τρίτον, καί ένδέκατον τών σωζομένων, είναι ό 
Il.lovtoc,. ύστι; διαφέρει κατά τοϋτο πάντων τών προηγουμένων. 
Οτι, έν ώ. ταύτα 'είναι παν-ελώ; δηκτικά, ούτο; είναι πρίο; καί 
ήπιος. Θέμα έχει γεωργόν Χρεμύλον τούνομα, χρηστόν άλλά πέ- 
νητα, όστις πορευθεί: μετά τού δούλου αύτοϋ είς Απόλλωνος, ή- 
ρώτκ αύτόν άν έπρεπε καί ό υιός αύτοΰ νά γένητκι άδικο; κατά 
το παράδειγμα τών πολλών, ϊνα πλουτήση- ό δέ θεό: ειπεν αύτώ 
νά άκολουθήση ον τινα πρώτον ήθελε συναντήσει. Ο απαντηθεί: 
ήν γέρων τυφλός, καί αύτός ήν δ Πλούτος- άγουσιν αύτόν είς τοΰ 
Ασκληπιού καί έπανάγουσιν είτα ύγικ. Καί οΰτω; έπλούτησαν 
ικανοί; ου μονον αυτοί, άλλα και όσοι πρότερον χρηστούς τροπου; 
έχοντε; ήσαν πένητες.

Τό δρίμα τούτο φαίνεται οτι είναι άλλου δυνατωτέοου δράμα
τος τού Άριστοφάνους διασκευή ούχί ύπ ’ αύ-οϋ τού Άριστοφά- 
νους, άλλ’ ύπο τοΰ υιού αύτοΰ Άραρότος, διότι είναι τοσοϋτο κα
τώτερον τών άλλων αριστοφάνειων οραμάτων, ώστε, όπως θεώ
ρηση τις αύτο ώς άριστοφάνειον καθ ' αύτό, πρέπει νά παραδεχθή 
ότι ύπέστη μεγάλην φαντασίας καί εύφυίας ό ποιητης έ’κπτωσιν 
έν βραχυτάτω διαστήματι χρόνου. Ό Πλούτος παρεστάθη τό 

• πρώτον τό δ' έτος τής 92 Όλυμπιάδος. Τό εικοστόν έτος μετέ- 
πειτα, τό δ’ έτος τής 99 Όλυμπιάδος, παρεστάθη πάλιν διε- 
σκευασμένον, καί ταύτην τήν διασκευήν έχομεν ημείς.

( ΑκοΛουβε!)
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ΓΡΑΦΕΙΟΝ : Όίόο θε«ιστοχίέονο, opcfl. άθ. 
Έπ·.στο·α! καί άσοστολαί χρημάτων απευθύνονται :

flpbc. to Τ* Ολύμπι*
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ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ*—

’Π Βουλή έπανέλαβε τά; έργασίας της τάς διακοπείσα; ένεκα 
τών εορτών τών Χριστουγέννων, καί δέν ούναταί τι; νά ειπη, οτι 
αί συνεδριάσει: αύτή; θά είναι θέαμα καί ακρόαμα ανιαρόν. Η κυ- 
βέρνησις έχει ούκ όλίγα νομοσχέδια συσσωρευμένα έπί του γραφείου 
τού προεδρείου τή: Βουλής, τά χαρτοφυλάκια δέ τών ύπουργών 
φαίνεται ότι δέν είναι έντελώς κενά. Άλλά καί ή άντιπολίτευσις 
μεθ'ολην τήν αδυναμίαν καί τόν κατακερματισμόν της δέν είναι 
καταδεδικασμένη εί; απραξίαν έκ τής κυβερνητική; παντοόυνα- 
μίας. "Ηδη κατά τήν πρώτην συνεδρίασιν τή; παρελθούση; Πέμ
πτης πολλά μέλη τή; άντιπολιτεύσεω; έζήτησαν πληροφορίας 
περί τοϋ εθνικού ζητήματος, οπερ άποτόμω; καί άπροσδοκήτω: 
άνεφάνη έπιφοβώτερον καθ’ δν χρόνον διενεργείτε ή έφαρμογη τών 
πρό; λύσιν αύτοΰ άρτίω; ληφθέντων μέτρων, ένώ έτερος βουλευτή; 
έζήτει πληροφορίας περί τοϋ συμβιβασμού. Οΰτω ή πρώτη τής 
Βουλή; έπί τή έπαναλή-ύει τών έργασιών τη; συνεδρίασις ύπήρζε 
μεγίστου ένδιαφέροντο:, καί αί μέλλουσαι δέ συνεδράσεις έγγυών- 
ται όχι όλιγ<!>τερον τή: πρώτη: ενδιαφέρον.

Άλλά τί άπίγειναν τά φοιτητικά, τά όποια τοσούτον μ.ίς απη- 
σχόλησαν κατά τήν παρε'λθσύσαν εβδομάδα ; Έν τή τελευταία 
ώριφ τοΰ Δελτίου μας έσημειώσαμεν τήν λύσιν τοΰ δυσαρέστου 
τούτου ζητήματος. Οί φοιτηταί πειθόμενοι εί; τά; προτροπά: τών 
καθηγητών, οΐτινες είχον είσέλθει άδεια *.ής άρχή: έν τώ πολι- 
ορκουμένω 1 Ιανεπιστημίω. έξήϋ.θον αύτοΰ μικρόν πρό τή; μεσημ
βρίας τοΰ Σαββάτου έν σώματι μέν, άλλ ’ άνευ όπλων. II κυ- 
βέονησις μετ' εύσταθείας καί μετριοπάθεια; πολιτευθεισα έν τή 
πεοιστάσει ταύτη περιέσωσε τό γόητρον τής έζουσίας και το κύρος 
τών νόμων, ή δέ κοινωνία ήσθάνθη άληθή άνακούφισιν έκ τής λύ- 
σεως ταύτης. Διότι αί ταραχαί όλη; τή; έβδομάδος έκείνης, ή 
πολιορκία, ή έξαύις τών πνευμάτων, αί διαδόσεις περί μελετωμέ- 
νης οιά δυναμίτιδο; άνατινάςεω; τού Πανεπιστημίου ύπο τών έν 
αύτφ έγκεκλεισμένων φοιτητών, πάντα ταύτα έπίεζον αύτήν βα- 
ρέως. Μετά τήν έξοδον έκ τοϋ Πανεπιστημίου έγεννήθη τό ζή
τημα άν θά έτιμωρούντο οίφοιτηταί ή όχι. Άλλά ταχέως αί δι- 

v.Q/yj. περιττήν την περί τουτου συζητησιν^
έπιληφθεϊσαι άνακρίσεων καί έκοώσασαι καί έκτελέσασαι ένταλ- 
ματα κατά τ<.»ν θεωρουμένων ένόχιον. Οί φοιτηταί ήρχισαν νά 
ταράσσωνται—αδίκως τώ όντι, διότι έπρεπε νά δείξωσι τό σθένος 
τής πρόφρονος ύποκύψεω; εί; τάς διατάξει; τών νόμων,—άλλά μι
κρόν καί κατ’ ολίγον,ήρχισεν ό κατευνασμό; τών έξημμένων 
πνευμάτων, καί έν τώ αίθριάσαντι όριζοντι ήρχισαν νά βλέπουν 
καί έννοοϋν τήν παρεκτροπήν των. Αί λοιπά! άλλως περιστάσεις 
έν αί; διάκειται τό εθνο: ύπηγόρευον μείζονα σύνεσιν καί μετριο
πάθειαν, καί οί φοιτηταί δέν έβυσαν τά ώτα ε’.ς τά; έθν.κά; ταύ
τα: υπαγορεύσεις. Έν τοσούτω τό Πανεπιστήμιο·/ ού μόνον κε- 
κλεισμένον παραμένει, άλλά καί φρουρεϊται ύπο στρατιωτών. Άλλ’ 
&ς έλπίοωμεν, ότι αί αρμόδιοι άρχαί ταχέως θέλουσι λάβει τά κα
τάλληλα μέτρα πρό; ταχεία·/ έξομάλυνσιν τοΰ Πανεπιστημιακού 
ζητήματος, ίκανοποιουμένων τών φοιτητών έν ταϊ; δικαίαι; άξιώ- 
σεσιν αύτών.

Τό Συνέδριον τών ελληνικών γυμναστικών καί άθλητικών σω- 
μ.ατείων τό όποιον μί; άπησχόλησε έπίση; τήν παρελθοϋσαν εβδο

μάδα έπέστεψε διά γεύματος τό τέλος τών συνεδριασεών του,έκ δέ 
του συνεορίου εκείνου προελθών Σύνδεσμος τών σωματείων ήρξατο 
τών έργασιών του. Κατά τό καταστατικόν του ό Σύνδεσμο; δέον 
νά έκτελή κατ ’ έτος άγώνα; έν ώρα έαρος, τό δέ συμβούλιο·/ 
αυτου έπελήφθη τή: μελέτης τής πραγματοποιήσεω; τών πρώτων 
αγώνων. Ήρξατο δέ διαπραγματεύσεων μετά τή; Γυμναστ κής 
Εταιρία; ΙΙατρών, ήτι; έμελέτα νά τελέση άγώνας τόν ’Απρί

λιον, έπί τώ σκοπώ νά πείση αύτήν νά παραιτηθή τή; έκτελέ- 
σεω; αύτών χάρ-.ν τσϋ Συνδέσμου, παραχωρούσα είς αύτόν τό ύπ ’ 
αύτής παρασκευαζόμενο·/ έν Πάτραι; στάδιο·/. Έλπίζεται δέ οτι 
αί οιαπραγματεύσει; θά λήξουν συμφώνω; πρός τά; εύχά; τοϋ 
Συνδέσμου, κκί οΰτω κατά τό προσεχές έαρ θά έχωμεν πανελλη
νίου; άγώνας έν Πάτραις, διοργανουμένου; ύπό τοϋ άρτισυστάτου 
Συνδέσμου πάντων τών ελληνικών άθλητικών κκί γυμναστικών 
σωματείων. "Επαθλον τών άγώνων ώρίσθη χαλκοϋν άγαλμά*·.;·/ 
Νίκης, το όποιον Οά λαμβάνη τό σωματείο·/ είς ο θά άνήκη δ νι
κητή;. Ελήφθη δέ ή φροντίς περί παρασκευής τοϋ άγαλματίου 
κατά το πρότυπον τής Νίκης τού Παιωνίου. Οΰτω ή άθλητική 
κκί γυμναστική παίδευσις δσημέραι συστηματοποιείται καί έξα- 
πλοΰται έν Έλλάδι, παρασκευάζουσα άκμαίας καί σφριγώσα; διά 
τό μέλλον γενεάς.

Έν άρχή τή; ληξάση: έβδομάδος ή ελληνική πρωτεύουσα 
έκήδευσεν έν μεγίστη συρροή καί ή Ελληνική Πολιτεία μετά με
γάλων τιμών τόν έν Άθήναις πρέσβυν τής Αύστροουγγαρίας βα
ρώ·/:·/ Γουσταύον Κόσζεκ. Άπό δεκαετίας σχεδόν προϊστάμενο; 
τής έν Άθήναις Αύστροουγγρική; πρεσβείας ό βαρώνο: Κόσζεκ 
έξετέλεσε τά ύψηλά καί δυσχερή καθήκοντά του μετά τοσαύτη; 
πολιτικής φρονήσεω; καί άβρότητος τρόπων, ώστε κκτώρθωσε τώ 
όντι ού μόνον εαυτόν ν’ άναδείξη έκ τών προσφιλέστερων έν Άθή- 
ναι; μελών τοΰ διπλωματικού σώματος, άλλά καί τά πρός τήν 
'Επικράτειαν ήν άντεπροσώπευε δυσμενέστατα έκ παλαιοτάτων 
καί προσφάτων αιτίων αισθήματα τοϋ ελληνικού λαού νά ύπο- 
γλυκάνη, έξουδετερών οΰτω τά έκ προκαταλήύεω: προσκόμματα 
φιλική; τίνος συνεννοήσεως μεταξύ Ελλάδος καί Αύστροουγγαρίας. 

Γπήρξεν έποχή καθ ’ ήν τό όνομα τής Αυστρίας δέν ήδύνατο άνευ 
φρίκη: ν' άκουσθή έν Έλλάδι. Καί όμως χάρις είς την σύνεσιν 
καί δεξιότητα τοϋ βαρώνου Κόσζεκ, όστις ε’γνω νά χρησιμοποιήση 
νοημονέστατα τάς έν τή εύρωπαϊκή πολιτική μεταβολάς, τό 
όνομα τή; Λύστρίας, καίπερ συνδεόμενο·/ πάντοτε μέ άξιώσει; 
άποκλειούσα; πλήρη μετά τής ’Ελλάδος φιλίαν, δέν διεγείρει πλέον 
τήν άγανάκτησιν παρ’ ήμίν. Ή διαλλαγή αΰτη προύχώρησε το- 
σοϋτον μεταξύ τών δύο κρατών, ώοτε δ Κόσζεκ ηυτυχησε νά ιδη 
στεφομένας τά; έν Άθήναις προσπάθειας του διά τής μεσολαβή- 
σεως τής Αύστρίας πρός ’επανάληψιν τών μεταξύ Ελλάδος καί 
Ρουμανίας σχέσεων, καί δι' άλλων ένδείξεων εύμενεία; τή; Αύ
στροουγγαρίας πρός τά συμφέροντα τή: Ελλάδος. Διά τούτο θά 
είναι γλυκεία ή ά/άμ.νησις τοΰ ονόματος αύτοϋ παρ’ ήμ.ϊν, καί 
έλαφρόν τό αττικόν χώμα, τό όποιον έκάλυψεν αύτόν.

Έν τή σειρί τών « Αθηναϊκών χρονικών» μας καθήκον θεω- 
ροϋμεν νά άναγράψωμεν τήν ύπό τήν προεδρεία·/ τοΰ Σεβ. Μη
τροπολίτου Αθηνών Προκοπίου Οίκονομίδου σύστασιν ’Επιτροπής 
προς συλ.λογην εράνων ύπέρ τών παθόντων έκ τών προσφάτω; 'εν 
Ήπείρω γενομ.ένων σεισμών. «Ούδ’έχει τήν δύναμιν πίσαν ή 
πολλαχώ; ταλαιπωρουμένη Ήπειρο; νά τείνη τήν χεϊρα άρωγόν 
πρός τά τέκνα της», λέγει ή πρός του; απανταχού Ήπειρώτα; 
καί λοιπούς Έλληνα; Έκκλησι; τή; Επιτροπή;, καί διά τούτο 
ζητείται πάντων δ όβολό:. Παρέχοντε; δέ ζηλωτόν παράδειγμα 
οί άποτελοϋντε: τήν Επιτροπήν, συνεισέφεραν τον οβολόν των. 
καί έν άλλοι; καί δ δήμο; τών 'Αθηναίων, προτάσει τοϋ δημάρ
χου καί δμοφώνω ψήοω τοϋ συμβουλίου, έψήφισε γενναΐον ποσον 
προ: άνακούφισιν τών παθόντων ομοθρήσκων καί δμοεθνών.

Έν τούτοι: δ κόσμο; δέν ήμπορεΐ νά ζή μέ ταραχά;, μέ κοι
νοβουλευτικά; συζητήσεις, μέ θανάτου; καί σεισμούς, καί πρέπει 
νά ύπογλυκαίνη καί καθιστα φαιδρότερου πως τον βίον. Καί ή 
’Αθηναϊκή κοινωνία εύεργετοϋσα έχόρευσε τό Σάββατον τής 18 
έ·/ ταϊ; ηλεκτροφώτιστοι; αίθούσαι; τοΰ Συλλόγου «Παρνασσού», 
όπω: προσέλθη άρωγος εί: τήν σχολήν τών ’Απόρων Παίδων τοϋ 
συλλόγου τούτου. Ό χορός, ύπό τήν προστασίαν τή; ήγεμονίδο; 
Σοφία; τεταγμένος, έπέτυχε θαυμασίω; καί άπέφερε γενναίο·/ πο-
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σον ύπέρ τής σχολής. Θιατρεκαι δέ παραστάσεις ζ.αί συναυλία', 
έφαίδρυναν καθ ’ δλην την εβδομάδα τού; εύδαίρ-ονας τοϋ Άστεω; 
κατοίκους. ’Ιδιαιτέρας δυ.ως υ.ν=ία; άξια είναι ή ύπό τοϋ θιάσου τοϋ

Λεζ.ατσ® δοθεϊσα παράστασις τοϋ « 'Ριχάρδου Ρ .» τοϋ Σαίξ- 
πηο, έν ώ ό μέγας καλλιτέχνης μας ηρατο άληθή θρίαμβον.

------------3S»®------------
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΑ

0 πρώτην ήδη φοράν άπό τώ» στηλ.ών .ών «'Ολυμπίων» εμφανιζόμενο; διαπρε
πή; καθηγητή; ζ. Σ. Παπαγεώργιο.;, εινε εϊς έζ τών ολίγων άνδρών, ου; 

έχε·, νά έπιδείξη ή σημερινή Ελλά; έπί τελεία μορφώσει. Τά «'Ολύμπια» χ·>ρ- 
μοσύνω; χαιρετίζουσι τήν έξοχον συνεργασίαν του.

Ϊά έΊ.ίηΐ'ίζιϊ γρά/ιρα-ιι ίν Άγγ.Ιία. Ένεκα τής έν τοϊ; σχολείοις καί γυμνα- 
σίοι; περιστολής τοΰ μαδήματος τήί 5/ληνιζ.ής καί λατινικής γλώσσης, τά 

κλασσικά πχιδεύματα παρηγζωνίοβησαν όπωσοΰν έ· τή φιλολογώ Γερμανία' τού- 
ναντίον έν 'Αγγλία ή κλασσική παίδευσες επιδιώκεται πάντοτε μετ' άναλλοιώτου 
ζήλου, ζαί έν τή έκοοσει τών κλασσικών ποιητών καϊ συγγραφέων, ή μεγάλη τοΰ 
Βέντλεΰ καί τοΰ ΙΙορσωνο; πατρί;, σχεδόν είπεϊν υπερακοντίζει νϋν τήν πατρίδα 
τοϋ Έομάνου ζαι τοΰ Βοιζχίου. Διάφοροι φιλολογικά: επιχειρήσει; άναγγέλλονται 
ήδη έζ Λονδίνου· ήμεΤς μνημονεύομεν μόνον τήν ύπό τοϋ πανεπιστημίου τή; Ό- 
ξωνία; προσεχή έζδοσιν έλλήνων καί λατίνων ποιητών ζαί συγγραφέων, κατά τά 
άριστα χειρόγραφα καί εις μετριωτάτην τιμήν. Έζ τών έλλ.ήνων ποιητών ζαί 
συγγραφέων Οά έζδοΟώσιν έν το'; πρώτοι; οί έξής' Αισχύλου τραγωοίαι, ύπό Σίδ- 
ίιγ· 'Απολλώνιου τοΰ 'Ροδίου Άργοναυτ'ζά. ύπό Σήτων Άριστοφάνου; κωμιρ- 
δίαι, υπό Γέλδαρτ· ΔημοσΟένου; δημηγορία:, ύπό Βώτσερ· Ευριπίδου τραγωδία:, 
ύπό Μώραιν Ηροδότου ίστορίαι, ύπό 'Ρίσαρδς- 'Ομήρου έπη, ύπό Μόνρο ζαί 
'Άλλεν Πινδάρου έπίνιζοι, ύπό Χάρδυ* Πλάτωνος Διάλογοι, ύπό Βοϋρνετ καί 
Πάλμερ' Θουκυδίδου συγγραφή, ύπό Jones. Αί έζδόσεις αυται είναι προωρισμέναι 
εις χρήσιν τών πανεπιστημίων ζαί σχολείων, ζα’ Οά ήναι τετυπωμέναι εις ζαινά 
καί έπί τούτω κεχαραγμένα στοιχεία.

ΑΚραχαβίτσα «Ή Λυγερή».—ΈξεδόΟη εί; κομψόν τόμον έξ 184 σελίδων καϊ
.έκ τοΰ τυπογραφείου τή; Έστίας’ή κατά τό 1890 γραφεϊσα καί έν έπιφυλλίδι 

έφημερίδος άλλοτε δημοσιευΟεΐσα «Λυγερή» τοΰ ζ. Καρζαδίτσα.
Τί είναι ή «Λυγερή ;» Τήν άνεγνώσα[«ν. Καί όμω; έρωτώμεν : Τι ε’ναι ή 

«Λυγερή ;» Διήγημα, μυθιστόρημα, συγγραφή λαογραφίαι; Έρωτώμεν καί όμεϊ? 
καί πάλιν : Τί είναι ή »Λυγερή» καί ούζ έχομεν τίν άπαντήσοντα. Καί ένΟυμοΰ- 
μεΟα αύτήν -ήν στιγμήν τή; άπορία; μας ότι άλλοι συγγραφείς ορίζουν συνήθως 
τό είδος τοΰ συγγράμματος των, άναγράφοντε; ύπό τόν τίτλον ή ΰπεράνω αύτου 
«μυθιστόρημα» «διήγημα» «μελέτη κοινωνιολογική» καί τά τοιαΰτα, καί μετά 
πόθου άναζητοϋμεν τήν λύσιν τής άπορία; μα; εις τά έξώφυλλα τή; Λυγερής, 
άφοΰ δέν εύροιιεν αύτήν εί; τό σώμα τοΰ συγγράμματος. Άλλά ματαΐα άναζήτη- 
σι;. Α. ΚαρχαΟί'πα -ίι .Ιυγερή, τίποτε άλλο δέν άναγράφετα: έπί τοΰ εξωφύλλου 
εί μή ό χρόνο; καί τόπο; τή; έζδοσεως μετά τοϋ τυπογραφείου.

Καί επειδή είναι άνάγκη νά όρίσωμεν όπως δήποτε έν τή βιβλιογραφία μα; 
ταύτη τϊ ε’ναι αύτό τό βιβλίον, άποτολοώμεν νά εϊπωμεν ότι είναι ένα νέον είδος 
συγγραφής, νέο; τύπο; λογοτεχνική; παραγωγής, εί; τόν όποιον δυσζόλω; Οά ήδυ- 
νάμεΟα νά δώσωμεν τό κατάλ.ληλον όνομα, άν μή παρήγετο τό σκηνικόν εκείνο 
παίγνιον τοΰ κ. Μ. Λάμπρου, τό γνωστόν, τό περίφημο» «Λίγ’ άπ’ δία.» Διότι 
τώ οντιή Λυγερή ήμπορεϊ νά εί’πη τι; ότι είναι ζχί μυθιστόρημα ζαί διήγημα χαί 
λαογραφ ζή μελέτη. Μυθιστόρημα διά τό μήκος ζαί τάς αξιώσεις τη; δτι έχει 
πλοκήν, διήγημα διά τήν απλότητά της, λαογραφική μελέτη διότι είναι λαογρα- 
φιζή μελέτη. Εΐδο; καί αύτό λογοτεχνική; έρ ασίας, διά τό οποίον δα ζαί αύτή 
ή ζαλλαίσΟητο; άρχαιότη; μά; έδωζε τύπου; πρό; παραμοίωσ ν τά; σφίγγα; ζ.α{ 
τού; ίπποζενταύρου; ζαί τά; χιμα'ρα; ζαϊ άλλα πολλά άζόμη. Τώρα αν ή έντύ 
πωσι; ή ΐζ τή; άναγνιύσ-ω; τή; .Ιυγίρήε δύναται νά συγζριΟή πρό; τήν έζ τή; 
βία; τιόν χιμαιρών ζαί τών ίπποζενταύρων αύτό είναι ζήτημα ζαλλαισΟητικόν εϊ; 
τ·· όποιον ζατά τι ρητόν δέν επιτρέπεται ζαί μεγάλη συζήτησες. De gustibus non 
est disputandum Τό βέβαιον ε’ναι οτι ό γράφων τά; γραμυά; ταύτα; άνέγνωσε 
τήν «Λυγερήν», ζαί χωρίς νά βέλη νά έπιίάλη τήν γνώμην του. αισθάνεται τ ν 
άνάγκην χάρ.ν τή; ειλικρίνεια; νά όμο'Ογήση ότ: δέν ϊμ·:νεν εύχαριστημένο; 
έζ τής άναγνώσεως ταύτης, φρονεί δέ ότι επραξε μέγα ζαί αξιον βραβεύσεω; ερ- 
•ιον ζατορβώσας ν' άποτε/.ειώση τήν άνάγνωσιν αύτοϋ. Ώ; μυθιστόρημα χωλαίνει 
— μα χωλαίν·: παρά πολύ ή .Ιυγιρή. <ό; δ ήγημα άνικ διά τήν βραδύτητα τή: 
πορεία; της, ιό; λαογραφιζή μελέτη στερείται μεθόδου, ώ; σύνολο» στερείται ~έ - 
χνης Αύτή ε·.»αι ή .Ινγεριί-

l·13ί<Joσιt; ·ώ>· (ivaxa.Ii-yHirti. v ποιη/ιιινων for /1<ιχγι·.1ι?ύν. Μετ ολίγον έζ-
J δίδονται, άναλοίμασι τοϋ Βρετανικού Μουσείου καί έπιμιλεία τοΰ ζ. Κένυον 

τοϋ έκδόντος, ώ; γνωστόν, τήν Αθηναίων Πολιτείαν τοΰ Άριστοτέλους, τα νεω- 
στΐ εΰρεβέντα ποιήματα τοϋ Βαζχυλίδου. Ό πάπυρος, έφ'ου ταϋτα είναι γεγραμ- 
μένα, χρονολογείται άπό τή; πρώτη; προ Χριστοΰ έκατονταετηρίδο;, μέχρι τοΰδε 
οέ άντεγράφησαν 31 στήλαι, έξ ών 500 γραμμαί είναι σώαι καί ευανάγνωστοι, 
έτεραι δέ 700 δέν άνεγνοίσΟησαν είσέτι έντελόί; ζαί έν πάση άκριβείφ. Τα εύρε- 
Οέντα ποιήματα τοΰ Βαζχυλίδου είναι έν συνόλομ πεντεζ.αίδεζα,έξ ών τά μέν δώ- 
δεδεζα είναι επινίκιοι ώδαί ε'; Όλυμπιονίζα; ζαί άλλου; νικηφόρου; άβλητάς, τρία 
δέ είναι ύμνοι· =:; τών ύμνων τούτων φέρει έπιγραφήν βησεύς, ζαί είναι άνατε-

Οειμένο; εις τούς 'Αθηναίους· έτερος ύμνος, "1<!ας, άφιεροΰται εις τούς Λακεδαι
μονίους. Κατά τον ζ.. Κένυον, τό ύφος τοΰ Βαζχυλίδου έ» τοΤς προζειμένοι; ποι- 
ήμζσιν είναι άπλούστερον καί έναργέστερον ή τό τοΰ Πινδάρου, πρός δν ό Βα- 
ζχυλίδης, ήμιλλατο, ώ; γνωστόν φρονεί δμως ό χ. Κένυον, δτι ό ΒαζχυλίΒης. 
λόγω δυνάμεω- καί λαμπρότητα; νοημάτων, είναι όπωσοΰν υποδεέστερος τοΰ &τ.- 
ίαιου άοιδοΰ Διακριτικοί χαρακτήρες τών βαζχυλιδειων ποιημάτων είναι ή έπαν- 
βοΰαα έν αυτοί; χάρις ζ.αί ό λεκτικό; ζαϊ φραστιχ'.ς πλούτος. Πολλαί τέως άγνω
στοι ποιητικά! λέξεις ζαϊ φράσεις γίνονται νϋν τό πρώτον γνωσταϊ, οόδεμία δέ άμ- 
φιδολια, δτι ή λεξικογραφία ζαϊ ή μυθολογία Οα άντλήσωσι μεγάλην ωφέλειαν 
εκ τών ε^£νε*.φ τής ανεαρζθέντων ζο’.η·χάτω·# τοΰ Κίίοχ πο ητου.

Δια.Ιίξ/ιι; περί ζ»οκ.1.ίηι·<χ»7η· ,·τθί»ί<τεο>ς. Ό χ Κ.ΙΙαλαμϊ; ήρξατο άπό τή; πα- 
ρελβούσης Πέμπτη; σειρά, διαλέξεων περί τής νεοελληνικής ποιήσεως 

εις τόν σύλλογον «Παρνασσόν». Ί'α θέματα τών διαλέξεων τούτων Οά εί
ναι τά έπόμενα : 1| Πρώτα: πηγαί. 2| Δημοτική ποίησι;. 3) 'Ηπειρωτικά
τραγούδια. 4) Γάλλοϊταλική έπίδρασις. 5) Κρητικά ποιήματα. 61 Τέλος τοΰ 18 
ζαί άρχαί τοΰ 19 αίώνο;.7) νοϋτσθ; Σολωμό;, καί καθεξής.

Κατά τήν πρώτην διάλεξίν του ό ζ.·1.|αλσμά; άνέτοεξεν εί; τού; βυζαντινού; χρό
νους οπού άνευρε τάς πηγάς τής νεοελληνική; ποιήσεως ζαί άνέφεοε τόνπρώτον δη 
μιουργόν αυτής.τόν Μαρουλον.τόν σύζυγον τής Ουγατρό; τοΰ Λαυρέντιου τών Με- 
δίζων, δστι; ητο χαί ό διδάσκαλος τοΰ Ι'αλάτου ποιητοΰ Ι’ονιάρ.ΚατήλΊεν έπειτα 
εί; τούς μετά τά βυζαντινά χρόνους,καί έπραγματε ·0η τα διάφορα είδη ποιήσεως, 
τά ηρωικά, τά ερωτικά, τά οικογενειακά άσματα άρχίζων άπό τόν Γεωργιλάν χα 
παραθέτω» διάφορα αποσπάσματα ευστοχώ; έζ/ελεγμένα. Έπέρανε δέ τήν διάλε- 
ξίν του, άναγνώσα; τό τραγούδι τοΰ Βρυχόλαζα σχεδόν ολόκληρον. Χβές έπρο'- 
κειτο νά ζάιχγ, ό ζ. ΙΙαλαμάς τήν δευτέραν διάλεξίν του.

Αργ·σιο.ίο;·ιχαί <irax<iji;'-iic ,κεγιστηη σπουόαίότηεος—έγνώσΟησαν ζατά τήν 
συνεδρίασιν τή; Γερμανικής σχολή; Αθηνών -.ή . γινόμενη» τήν παρελθοΰσαν 
Τετάρτην. Ό γενικός έφορος τών αρχαιοτήτων ζ. Καββαδία; ώμίλησε περί τών 

ζατά τήν βορείαν κλιτόν τής Αχροπόλεω; τών Αθηνών γινομένων ύπό τή; Αρ
χαιολογικής Έταιρίας άνασζαφών, δι’ ών έξηζριόώθησαν τά περί τών άντρων του 
Απόλλωνος ζαί Πανός συγκεχυμένοι; μέχρι τοΰδε γνωστά—Μετά τόν ζ. Καδ- 
ίαδίαν ώμίλησεν εί; τών εταίρων -.ή; σχολής περί τινων επιγραφών τής Σαμο
θράκης, καί μετ' αύτόν ό κ. Στ. Δραγούμης περί σπουδαιότατη; επιγραφής, ήν 
ευρεν έν Άμπελαζίοις τή; Σαλαμίνος. Ιϊρόζειται περί τή; επιγραφής τής άναγε- 
γραμμένη; έπί τοΰ τάφου τών ΚοοινΟίων τών πεσόντων έ. τή έν Σαλαμϊνι ναυ
μαχία, τή; γραφείσης υπό τοΰ Σιμωνίδου.έχούσης δέ ώ; έξή; :

"Ω ςεϊν' ιΰνδρόν ποτ' έναίομεν αστυ Κόρινθου 
ν.ν δ'ϊμμ Αΐαντο; νάσο; έχει Σαλαμ’ς 
ρεϊα δέ Φοινίσσα; νήα; ζ.αί ΙΙέρσας ελόντε; 
ζαί Μήδου; ιερόν 'Ελλάδα ρυσάμεΟα.

Τό μάρμαρον έφ' οϋ ή επιγραφή έ/ρησίμευεν ό>; βαΟμΐς χλίμακο; έν Άμπε- 
λαζίοις,οπου ευρεν αυτό ό ζ. Δραγούμης καί ά.έγνωσε τήν έν πολλοί; χατεστραμ- 
μένην επιγραφήν. Ό ζ. Δραγούμης υποθέτει οτι έχει που Οά χήται τό πολυάν
δρων τών Σαλαμινομάχων Κορινβίων, τί; οίδε δέ όποια; αποκαλύψεις μα; επι
φυλάσσει ή σκαπάνη τή; άρχαιολογϊα;.— Άλλά καϊ ή μετά τήν άναζοίνωσ-.ν τοΰ χ. 
Δραγούμη έπαχολουΟήσασα ύπο τοΰ Γερμανού ζ. Τσάν τυγχάνει μεγίστης σπου- 
δαιότητος. Διότι ό ζ. Τσάν έπέδειξε πήλινον τεμάχιο» μέ τήν επιγραφήν ΘΕ
ΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΦΡΕΑΡΙΊΟΣ. καί έξήγησεν αύτό ώς όστρακο» έξοστραζι- 
σμοΰ τοΰ Θεμιστοκλέους. Δύο μόον όστρακα τοιαΰτα σώζονται σήμερον, πάντα 
άποζείμενα έν το'.; ήμετέροις Μουσείο:;, ζαί ιδού ότι ό ζ Τσάν προσέύηκε καί τό 
τρίτο» Τα δύο άλλα φέρουσι τά ονόματα το μέν τύ τοΰ Μεγαζλέου; Ίπποζρά- 
του; Άλ,ωπεζήΟεν, τό δέ τό τοΰ Ξανθΐππου, πατρό; τοϋ Περικλής.

Ϊό τεΰχος τή; 27 Ίανουορίου (ν) τοϋ έγκριτου γαλλικού πε·.ιοδ·.ζοΰ συγγράμμα
τος «La Marine Fransaisc» δημοσιεύει λίαν κολακευτικά; διά τον έν τή Σχο

λή τών Δοκίμων καθηγητήν τή; Ναυτική; Ιστορία; X. Γάδοι κρίσεις περί τής 
περί καταδρομικών μελέτη; αύτοϋ, περί η; ζαί ήμε'.ς έν ζαιρώ έζάμαμεν λόγον. 
ΊΙ βιβλιοκρισία αΰτη έγράφη ύπό τοΰ λογίου ζ. F. de Pontis, όστις έξαίρει τήν 
μελέτην τοϋ ζ. Ράδ.υ, άποκαλών αύτήν σπουδαιότατη» δια τήν ναυτ ικήν ιστο
ρίαν συμβολήν.
■ρ.τι’νγ αμ/ια είη τόζ Baoiiui6v[i■ —ΊΙ έπί τή; άνεγέρσεω; προτομή; είς τόν Βα· 
Γυσιλειάδην επιτροπή προεζήρυξε διαγωνισμόν πρό; σύνταξιν επιγράμματος χαρα- 
χΟησομίνου έπί τή; άνεγερίησομένη; προτομή; τοΰ π -ιητοΰ. Τό επίγραμμα δύνα- 
ται να είναι πεζόν ή έμμετρον, προθεσμία δέ πρό; υποβολήν εϊ; τον εν ΙΙάτραι; 
χ. I. Φαρμαζίδην ώρίσΟη ή 28 Φεβρουάριου.

ΑΓίισχαιραί έτ Έριτρί-ι. Μετ' όλίγα; ήμερα; άρχοντα: άρχαιολονιζαΐ άνασζ.α- 
φαΐ έν 'Ερέτρια παρά τής'Αρ/σιολογιζή; Εταιρία; ύπό τήν έποπτείαν τοΰ έφο
ρου κ Κυυρουνιώτου. Κι; τήν θέσιν ταύτην ίιπάρχουσι τάφο: άναγο’μενοι εις τόν 

5ον χαί δον αίοΰνα X.
τρρεν>·α _γ-ίιρογ·ρ<ιχ>ι. >■ roe ΛιΙΐανίηυ. Ό έν τώ πανεπιστημιω τή; Βρεσλαδιας 
11 καθηγητή; ζ. Φέ'ρστερ, φιλόλογος έζ τών δοζιμωτάτων, περιηγηΟεί; 'πρό μι
κρού τήν ’Ανατολήν ζαί τήν Μικρόν Ασίαν πρός έρευναν χειρογράφων τοΰ Λι- 
δανίου έν τχϊ; αυτόθι βιβλιοΟήχαις, επανήλθε πρό μιζροΰ οϊζαδε, ζαί όπέόαλε τήν 
οδοιπορικήν αύτοϋ εκΟεσιν εί: τήν Ακαδημίαν τών 'Επιστημών έν Βερολϊνω, ής 
άναλώμασι δι-ιξήγχγε τήν περιοδείαν χύτου. ΊΙ 'Ακαδημία Οά δημοσιεύση προσ
εχώς άπόσπασμα τη; έκθέσεω; τοϋ ζαΟηγητοΰΦέρστερ,διαλαμόάνον περί τινοςπα/.εμ- 
•ύήστου τοϋΛιδανίο'υ,άποζίιμένηυ έν τή πατριαρχική ριολιοΟήζη των Ιεροσολύμων.

Έκ τοΰ Βασιλικού τυπογραφείου Ν. Γ. Ίγγλεση.
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