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ΊΙ ψυχολογία της γυναικός, ύπό Παύλου Νιρβάνα. 

Ό έρημος, νπδ Είρήνιις Δημητρακοπούλου. 

Αντώνιος Καπνίσης, ύπό Σπ.’ Δε-Βιάζη.

Καλαί τέχναι καί Γυμνάσιον, νπο 1. ΓΙαπαϊωάννου.

ΊΙ βρϋσι καί τ’ αύίάκι, ύπό Ίωάννου ΙΙολέμη. 

Τά λάχε Φοίδα φοίνη, . . . ύπό Μ. Δουράκΐι.

Ό «Σαντεκλέρ», ύπό Κ.

Τά 3ύο άλογα, (Ποίησις ΡοάτάνΧ Kara ματάφρ. Θ. Ζωίοπούλου. 

Γράμματα χαί Ί'ίγ^Λΐ. I Μουσική.— Ζωγραφική.— Γλυπτική.— Οίσ
τρον.— Διαλέξεις.— Διαγωνισμοί.— Ποικίλα).

Κλερμόν.— Κύπρος.— Σχέψεις.

ΕΙΚΟΝΕΣ

ΊΙ χυρία Simone ώς φασιανή.— ’<> είχονογράφός τοΰ Άγιου 'Ορους, 

ύπό Θ. 1‘άλλη.— Τό άτμόπλοιον Κλερμόν.— Άποψις Λευκω

σίας.— Τό Άνάκτορον Λουϊζινιανών εν Άμμοχώστφ. — Κύπριοι 

ποιμένες. — Τατιανή Βέλμου. — Σαντεκλέρ. (’Ανατολή ήλιον.— 
Ό προορισμοί Τθ0 Σαντεκλέρ). — Έδμόνδος Ροστάν.— Τό κουαρ

τέτο τών άρχαίων όργάνων. — Λίνα φόν Λόττνερ. — Κάρολος 

Μπέμμερ.— Δ. Βρατσάνος.
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Διευθυντής Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΙΙΟΥΛΟΣ
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ΣΥΛΆΡΟΜΙΙ έτησία προπληρωτέα

Έν Έλλάδι δρ. . . . 12
Έν τή αλλοδαπή φρ. . 12
Έξάμηνος φρ. ... 6

'Έκαστον τεΰχος τιμαται 1 δραχμής. 

θΰδε|αία αΐ’τησις εγγραφής λαμβάνεται 
υ.ι’ όψει άν δεν συνοδεύεται ναό τοΰ αντιτίμου.

ζίια τους Αγοράζοντας ολόκληρον τήν σειράν 

των εννέα τόμων γίνεται έζπτωσις 2D τοίς °/α.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Είς τό χωράν Ταβέρνα τών Καλαμιών κατεσχέΟη 

άγαλμα αρχαίας τέχνης, παριστιών δύο έφηβου; έπα- 
ζουμβώιτας ίίς μαργαρίνην στήλην.

Ωσαύτως έν Βόλω ζατεσχέΟησαν αρκετά αντικεί
μενα αρχαιολογικής αξίας.

*
Τήν 10 Ί'εβρ. έν τή ένταΰθα Αύστριακή Άρχαιολο 

γική Σχολή έν σημασία συνεϊρίφ εταίρων ώμίλησεν ό 
κ. Πρασνύκερ περί τοΰ I ΙαρΟενώνος καί ό οον ΙΙρέ- 
μεσταιν.

Έν τή ’Αμερικανική σχολή «ομίλησαν οί ζ. ζ. Ho- 
liiuson περί Κορινθιακού αντιγράφου τής ΆΟηνά; παρ
θένου, ό κ. Elder!in περί τών παραθύρων -ής Πινα
κοθήκης, ό κ. Hill περί τοΰ αρχαιότερου ΙΙάρΟενώνος.

Έν τή Γερμανική ’Αρχαιολογική σχολή ό κ. Λάτ- 
τερμαν ώμίλησε περί ’Ελευσίνας, ό οέ κ. Κάρο περί 
τών Κρητικών καί Μυκηναϊκών κοσμημάτων καί δα
κτυλίων.

Έν τή ’Αγγλική ’Αρχαιολογική Σχολή ό ζ. A. I. 
II. Wace ώμίλησε περί τοΰ μεγαλείου τής Σπάρτης, 
ό δέ κ. Μ. S. Thompson περί τών προϊστορικιών έκ- 
ταφωμάτων έν τή κοιλάδι τοΰ Σπερχειού.

Ώ κ. Μαυρίκιος Όλλώ, διευθυντής τής έν Άίΐή- 
ναις ’Αρχαιολογικής Σχολής, διά Διατάγματος τοΰ 
Προέδρου τής Γαλλικής Δημοκρατίας διατηύεϊται έν 
τή θέσει ταύτη διά νέαν περίοδον εξαετή, άρχομένην 
άπο τοϋ 1910.

*
ΊΙ 'Αρχαιολογική Εταιρία έν συνεδριάσει τοΰ 

Διοικητικού Συμβουλίου αυτής τόν παραιτηΟέντα αντι
πρόεδρον κ. Δ. Τζιβανόπουλον άνεκήρυξε Έπίτ,μον 
’Ισόβιον ’Αντιπρόεδρον διά τάς πολυτίμους αύτοΰ υπη
ρεσίας καί άπεφασίσΟη νά στηΟή ή προτομή αύτοΰ έν 
τή μεγάλη αιθούση μετά τίών προτομών τών Ρίξου, 
Ί'. Ίωάννου, Καστίρχη, Κοντοσταύλου, Φιντικλέους, 
Ραγζαβή καί Κουμανούδη. Τό πρόπλασμα τής προτο
μής τοΰ ζ. Τξιβανοπούλου Οά φιλοτεχνήση ό κ. Ίζ- 
ζωβίδης.

¥
ΚατεσχέΟη έν Άθήναις καθ' ήν ώραν -έφυγαδεύετο 

μεγάλη αρχαία πλάξ μετ’ αναγλύφου τριών έφηβων. 
Επίσης κατεσχέΟη έν ΙΙειραιεΐ άρχαϊον άνάγλυφον.

*

Ό έφορος κ. Άρβανιτόπουλος ευρεν έν Λαρίσση 
πολλούς άρχιτεκτονΛούς λίθους καί έπιγραφάς επι
τύμβιους.

Σπουδαία είνε πλάξ μαρμάρινη φέρουσα ϊχντ, βαφών 
έκ γραπτής παρατάσεως αναθηματική είς τήν Δήμη
τρα'·, τήν Κόρην, καί τινα δεσπότην δεσπότης έν- 
ταΰΟα εννοείται ό "Αδης. Είνε τεΟραυσμένη καΐ σώ
ζονται τά έξής γράμματα :

Δ1ΙΜΙΠΤ1 ΚΑΙ ΚΟΡΗ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΗ 

ΙΕΡΑΊΈΥΣΑΣΑ

Εινε δέ ή έπιγραφή αναθηματική υπό τίνος ίερείας 
τών χΟονίων τούτων θεών.

’Επίσης εΰρέΟη πλάξ μαρμάρου τρίγλυφος, εκ τοΰ 
μεγέθους δέ αύτής συμπεραίνεται ότι ανήκει είς ναόν 
οκτάστηλον, δηλαδή μεγέθους ’ίσου άν μή μεγαλειτέρου 
τοΰ Παρθενώνας, πιθανώς τοΰ Κερδείου .Απόλλωνος, 
τής μεγαλειτέρας δηλονότι Θεσσαλικής Οεότητος,

*
Άπεβίωσεν έν Κωνίπόλει ό διευθυντής τοΰ Αύτο- 

κρατορικοΰ Μουσείου Χαμδή βέης, διακρινόμενος έπί 
άρχαιομαΟεία.
Α-. .MA.-.IUI- Π... ·ι—.**ιι. Μη,αδ · “ '· »■»*· -*'·· - ••-U—Λ

Ό άποστέλλων τήν συνδρομήν τοΰ δέ
κατου έτους άπ’ ευθείας είς τήν Δι- 
εύθυνσιν, λαμβάνει δωρεάν έν

λαχείον τοΰ ΈΟνοζοΰ Χτόλου.

ΠΙΝ AKO0HKH..

Παραζαλοΰνται οί έν ταΐς έπαρχίαις και έν τώ έξωτερικώ κ. κ. συνδρομη
ταί δπως ευαρεστούμενοι άποστείλωσι τήν συνδρομήν τοϋ άρξαμένου ήδη Πεζάτου 
έτους, άτ:’ ευθείας πρός ημάς, καθότι άπεφασίσαμεν νά τηρήσωμεν αύστηρώς 
καί άνευ ούΏεμ,ιάς έξαερέσεως τόν δρον τής προπληρωμ/ής. Δηλοϋμεν δτι είς 
ούδένα άπολύτως θά σταλή φύλλον Απριλίου, έάν δέν έμβάση ήμϊν τήν συν
δρομήν του. Ή έντός τοΰ μηνος Μαρτίου πληρωμή αύτής, δίδει το δικαίωμα 
τώ άποστέλλοντι νά άφαιρέση μίαν δραχμήν, λόγιο έκπτώσεως. ’Ήτοι διά τούς 
άποστέλλοντας άπ’ ευθείας τήν συνδρομήν έντός τοϋ Μαρτίου έλαττοίται αϋτη 
εΐς 11 οραχ. ’Αργότερα, ή έκπτωσις αΰτη δέν θά ΰφίσταται.

ΊΙ κυρία Simone ώς φαβιανή εΐς τον «ΣΑΝΤΕΚΛΕΡ”.

Η Παρισινή καλλιτεχνις κυρία Σιμόν εΐνε ή πρωταγωνίστρια εΐς τόν «Σαντεκλέρ» 
τοΰ Ροστάν, ύποδυομενη τόν ρόλον τής φασιανής. Ή κ. Σιμόν, κόρη εκατομ
μυριούχου βιομηχάνου, ένυμφεύϋη έξ έρωτος τόν καί παρ’ ημΐν γνωστόν ήίΐο- 
ποιόν τής Ι’αλλ. κωμωδίας κ. Λεμπαρζϋ. Κατόπιν σκανδαλώδους διαζυγίου 
ενυμφεύβη τόν έκατομμυριοΰχον κ. Κλαύδιον Περιε, υιόν τοΰ άλλοτε Προέ
δρου τής Γαλλ. Δημοκρατίας, δστις τήν έρωτεύΟη τρελλά. Ή κυρία Σιμόν 
έπαιξε Οαυμασίως ΰπό τά πτερά τής φασιανής.

Φ Φ* Φ* Φ* Φ Φ Φ* Φ Φ φ Φ Φ +φ φ* φ* φ* φ* φ* φ* φ+ φ* φ* φ* Φ* φ* φ* φ* φ* φ φ* φ φ φ*
ΜΑΡΤΙΟΣ 1910. —1.



Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ

Μωρίς δέ Γζαστέ, συνοψί- 
ζων εϊς τό τελευταίου τεύ
χος τοΰ «Γαλάτου Έρμοΰ» 
τάς νεωτέρα; εργασίας τοΰ 
Φουγιέ ζαί Λέ Λαντέκ. έπί 
τής διαηορά; τών φύλων, 
μάς δίδει ένα πολύ ενδια
φέρον άρθρον, τό όποιον 
ίσως Οά ήτο χρήσιμον είς 

τούς συζητοϋντας καί μεταξύ μας τό γυναικείου ζήτη
μα άπό ιδεολογικής άπόψεα»;, βουλευτά; καί δημοσιο
γράφους. Ό συγγραφεύς τοΰ άρθρου, άφοΰ εξετάζει 
δι’ ολίγων τά πρωτόζωα καί τάς πρωτογενείς έν γένει 
μορφάς τών ζώυτωυ πλασμάτων, είς τά όποια ή διαιώ
νισες τοΰ είδους έπετυγχάνετο διά διαιρέσεως, άποσχί- 
σεως ή παρθενογενέσεων, μεταβαίνει είς τούς ανώτε
ρους τύπους τής ζωολογικής κλίμακος.

Είς δλα τά πλάσματα μία διαφορετική προσαρμογή 
καί κατά συνέσειαν μία ανάγκη διαδραματίσει»; δια
φορετικού ρόλου, άνταποκρίνεται είς τά; οργανικά; 
διαφορά; τοΰ φύλου. Τά; ποικιλίας τών χαρακτήρων 
τούτων, τάς ανευρίσκομεν όχι μόνον είς όλα τά ανώ
τερα ζώα, άλλ’ ακόμα καί ιδίως εί; τόν άνθρωπον, 
έπί τοϋ όποιου έπεβλήθησαν διά τής κληρονομικότη
τας μυριάδων αιώνων καί έπί τή; συνειδήσεως τοϋ 
όποιου σημαντικά»; έπέδρασαν. 'Ο άνδρα; σκέπτεται 
διαφορετικά άπό τήν γυναίκα, διότι τά κέντρα τών 
διανοητικών αυτών συναρτήσεων, διαφορετικά (οργα
νωμένα, άντιδρώσι καί κατά διαφορετικόν τρόπον.

Τό άρρεν είνε επιφορτισμένου νά παρασκευάζη καί 
νά μεταδίδη τιήν ζωήν επομένως είνε ένεργητικιότε- 
ρον, πολεμικώτερον καί προικισμένοι’ μέ περισσοτέ- 
ραν πρωτοβουλίαν. Αύτό επιβάλλει εί; τό θήλυ νά 
περισυλλέξη τήν μεταδιδομένην ζωήν καί νά εξασφά
λιση τήν πριότην τι]; άνάπτυξιν. Ή λειτουργία αύτή 
προσδίδει είς τήν γυναίκα ένα ρόλον παθητικόν καί 
συντηρητικόν καί αναπτύσσει ιδιαιτέρως τάς σπλάγ- 
χνικάς αύτά; λειτουργία; συνέπεια τών όποιων είνε 
πάλιν ή υπερβολική άνάπτυξι; τοϋ νευρικού συστή
ματος, τοϋ έφορεύοντο; τήν φυτικήν ζωήν, καί ιδίως 
τοϋ μεγάλου συμπαθητικού νεύρου. ϊιΙ.ι ιιιιιΐίρ ι ιι 
ill pro έλεγαν άλλοτε καί πολύ δικαίως.

'II ευπάθεια τών οργάνων τή; αναπαραγωγής έξα- 
σκει έφ’ όλου τοΰ νευρικού συστήματος τή; γυναικός 
σημαντικήν άπήχησιν, ή οποία τροποποιεί κατά 
μέγα μέρο; τήν διανοητικήν της ζωήν, έξ Αφορμή; 
τών νευρικών κυμάτων, τά όποια αί λίαν εύαίσθητοι 
αύταί μοϊραι τοϋ άσυνειδήτου μεταδίδουν είς τό συ
νειδητόν. Ό γυναικείο; εγκέφαλο; ύφίσταται διαρκώ; 
τόν Αντίκτυπον τής παντοδυνάμου φυλετικής ζωής. 
Ή υπεροχή τής συγκινητικότητος δίδει είς τήν γυ-

ο 

ναΐκα μίαν παθητικήν ευαισθησίαν, τείνουσαν νά δια
τηρήσω) όσον δυνατόν περισσότερα στοιχεία, αναγκαία 
διά τήν Αναπαραγωγήν τού είδους. Ό εγκέφαλος τοϋ 
άνδρός καί τής γυναικός είνε κάτοπτρα δύο εντελώς 
διαφορετικών φυσιολογικών οργανισμών, τά όποια δέν 
δύνανται νά λειτουργήσουν ώς όμοια όργανα. Ή δια
νοητική θέσις επομένως τού άνδρός καί τή; γυναικός. 
Απέναντι ενός καί τοΰ αύτοΰ εξωτερικού γεγονότος, 
είνε εντελώς διαφορετική.

Ή ζωηρά ευπάθεια τής γυναικός, παρέχει είς αυ
τήν ταύτοχρόνω; τά; εύγενεστέρας ιδιότητας καί τά 
σοβαριότερα έλαττιύματά της. Τείνει πάντοτε πρός τά 
άκρα. Τήν βλέπομεν τώρα Αδελφήν τοΰ ελέους καί 
άγγελον τή, εστίας καί τώρα κοινήν καί χυδαίαν εγ
κληματίαν τώρα Πηνελόπην καί Κορνηλίαν καί τώρα 
Μεσσαλίναν ή Ξανθίππην. ‘Αλληλοδιάδοχοι; προσλαμ
βάνει τήν ύπέροχον μορφήν τής παρθένου ή ένσαρ- 
κούται εί; φοβερόν μέγαιραν σύζυγο; καί μητέρα, 
εΐνε έτοιμη δι’ όλα; τή; Ουσίας καί όλα; τάς άφοσιιό- 
σεις ή παρασκευάζει τάς χειρότερα; καταστροφάς είς 
αύτό τό κέντρον τής οικογενειακής εστίας.

Λί περισσότεροι γυναίκες εύρίσκονται είς κατάστα- 
σιν συνεχούς υπεραισθησία; καί ή νευρικότης των, 
άφινομένη έλευθέρα, τάς παρασύρει είς τάς μάλλον 
κακοποιούς πράξεις. Τά μηδαμινιότερα επεισόδια τής 
ζωής των προσλαμβάνουν τότε διαστάσεις τερατώδεις. 
Αιτία τούτου εΐνε τό ότι. είς μίαν κατάστασιν συνο- 
ρεύουσαν πρό; τήν υστερίαν, ή γυναίκα τείνει νά ικα
νοποίηση τά; τυφλά; παρορμήσει; τών νεύρων της, 
αί όποίαι είνε καϊ ή Αληθή; αιτία τή; διεγέρσεώ 
τη., πολύ περισσότερον παρά αί εξωτερικοί άφορμαί, 
αί όποίαι χρησιμεύουν ώς Απλαΐ προφάσει .

Είμπορεί νά βεβαιώση κάνει, ότι τό ήιιισυ τούλά- 
χιστον τών γυναικών ύφίστανται έκ τής σπλαγχνικής 
καί Ασυνειδήτου ζωής των παρορμήσεις τόσον ισχυ
ρός, ώστε τό λογικόν τους νά μή δύναται νά τάς Ανα
χαίτιση. 'Οσάκις ή επιβολή τού συζύγου δέν κατορ
θώνει νά δεσπόση τών παρορμήσεων αύτών, ή οικο
γενειακή εστία καταντά μοιραίοι; κόλασι; ή μεταπί
πτει είς τό αίσχος, τό γελοίον ή τήν καταστροφήν.

Ή γυναίκα λοιπόν αισθάνεται καί κρίνει μέ τά 
νεϋρά της· ό άνδρας σκέπτεται καί ενεργεί περισσό
τερον μέ τό λογικόν του. Διά νά πείση κανείς μίαν γυ
ναίκα περί οίουδήποτε ζητήματος, πρέπει μάλλον νά 
θέση είς δόνησιν τά αισθήματα τη;, παρά ν’ Αποτεί
νεται πρό; τήν διάνοιάν της, [ιέ τά μέσα τής λογικής. 
Ή ήιυχρά και καθαρά λογική σπανίως τή; χρησιμεύει 
ώ; οδηγός ή χαλινωτήριον. Μία κατάφασι; ή μία άρ- 
νησις ειρωνική, είνε ξέσπασμα γέλωτος ή μία κρίσις 
δακρύων, είνε τά συνειθισμένα της όπλα. Απαράλλα
κτα μέ τά παιδιά, τών όποιων έχει συχνά τήν ημιτελή 
ψυχήν. "Οπω; εκείνα, είνε Ανίκανος νά γίνη κυρία 
τοϋ έαυτοϋ της καί νά σταματήση τά τυφλά Αντανα
κλαστικά της φαινόμενα.ΤΙ Ασταθής τη; νευρική ισορ
ροπία τήν Αναγκάζει νιί μή εύρίσκη, παρά πολύ σπα
νίως, τό μέτρον είς πάσάν της πράξιν.

Ή γυναικεία εύπάθεια είνε τό κυριώτερον έμπόδιον 
είς τήν διανοητικήν άνάπτυξιν τής γυναικός, καθιστώ- 
σα αύτήν εύΰπόβλητον καί εύπιστον, καταλαμβάνουσα 
ολόκληρον τήν προσωπικότητά τη; καί άναχαιτίζουσα 
τήν Ανάπτυξιν τοΰ διανοητικού φαινομένου.

Ή εύαισθησία αύτή κάμνει τήν γυναίκα νιί σπεύδη 
είς βεβιασμένα συμπεράσματα χωρίς νά έξετάζη καν 
τήν ιδέαν τήν όποιαν τής υποβάλλουν. Τό θρησκευ
τικόν πνεύμα τών γυναικών εΐνε συνέπεια τής ψυχικής 
ταύτης καταστάσεως, τήν όποιαν ή ψευδής καί υπο
τυπώδης Ανατροφή τών ημερών μας, δέν δύναται νιί 
τροποποιήση. 'II Ανάγκη τού έρωτος είς τήν γυναίκα, 
όπως καί τό συντηρητικόν των ένστικτον, έκδηλοϋται 
διά τής Πίστεως, τήν όποιαν ποτέ ούτε αναλύει, ούτε 
φροντίζει νά έξελέγχη ή ιδία.

Ό συγγραφεύς άπό τήν αισθητικότητα τή; γυναικό; 
μεταβαίνει είς τήν διανοητικήν τη; ζωήν.

Πολλοί φιλόσοφοι, ώς γνωστόν, έθεώρησαν τήν γυ
ναίκα ύποόεεστέραν τοϋ άνδρός ύπό τήν έποψιν τού
την, ό Δέ Γκαστέ δμω; φρονεί άντιθέτω; ότι ύπό 
διανοητικήν Ακριβώς έποψιν εύρίσκεται πλησιέστερα 
τοϋ άνδρός. ’Εάν ή εύαισθησία τη; εκμηδενίζει συ
χνά τήν θέλησίν της, ή διάνοια της, διά καταλλήλου 
Ανατροφή;, δύναται ν’ άποφύγη τήν έπίδρασιν αύτήν 
τών νεύρων τη;.

Ό Σπένσερ, ό Λομβρόζος, ό Μοίβιο; καί ό Αεμ- 
πύν διακηρύττουσι τήν γυναίκα άνίκανον δι’ εντόνους 
πνευματικούς άγώνας καί τήν τοποθετούν είς πολύ 
κατωτέραν βαθμίδα του άνδρός. Οί φυσιολόγοι προσε- 
πάθησαν νά λύσουν τό ζήτημα, βασιζόμενοι έπί τής 
ποσότητο; καί τού όγκου τής εγκεφαλική; ουσία;. Δέν 
κατέληξαν δμως παρά είς Αντιφατικά συμπεράσματα, 
όσον άφορφ καί τό σχετικόν καί τό άπόλυτον βάρος 
τοΰ εγκεφάλου. Οί Χούλμαν, Μπίσοφ καί Βιερόρδ 
διϊσχυρίζονται ότι ό γυνα.κεϊο; εγκέφαλος είνε μικρό
τερο; καί ελαφρότερο; ά.τΰ τόν τοϋ άνδρός, σχετικό»; 
καί απολύτως. Τελευταίοςδμω; ό Μανουβριέ, ό όποιο; 
έχειρίσθη τό θέμα τούτο είς τΰ «Φυσιολογικόν 
Λεξικόν» τού Ρισσέ μέ σπανίαν έμβρίθειαν, κατόπιν 
σειρά; συγκριτικών παρατηρήσεων κατέληξεν εί, τό 
συμπέρασμα, ότι ό γυναικείος εγκέφαλος, έάν είνε μι
κρότερος τοϋ άνδρός, σχετικώ; είνε ογκωδέστερο; καί 
δτι έπομένω; μεταξύ τών δύο φύλων ύπάρχει ίσότη; 
διανοητική. Σήμερον κανέν έκ τών δύο φύλων δέν 
δύναται νά διεκδίκηση υπεροχήν ποσοτικήν έγκεφαλι- 
κής άναπτύξεως. Λί μελέται τού Μανουβριέ άποδει- 
κνύουσιν, ότι ή διάνοια τών γυναικών, έάν δέν έξισοΰ- 
ται άκόμη πρό; τήν άνδρικήν, δύναται διά καταλλή
λου άναπτύξεως νά έξισωθή πρός αύτήν.

Καί οί ψυχολόγοι έν τούτοι; δέν έδείχθησαν τρυφε
ρότεροι τών φυσιολόγων πρό; τά; γυναίκας. Μόνον 
οί Ανδρε;, λέγουν, έχουν τήν δύναμιν νά γενικεύουν, 
νιί συνθέτουν καί νά λογικεύωνται. Λί παρατηρήσεις 
αύταί είνε ϊσω; όρθαί, άλλ’ οί κύριοι δέν έπρόσεξαν 
εί; τό γεγονός, οτι τό μεγαλύτερον μέρος τών Ανδρών 
ύπό τήν έποψιν αύτήν δέν σκέπτεται καλύτερα καί 
τελειότερα άπό τάς γυναίκας. Τά πλεϊστα ελαττώματα 
τής διανοήσεω;, τά όποια άποδίδομεν είς τάς γυναί
κα; είχε χαρακτηριστικά μεγάλου επίσης Αριθμού 
ανδρών. Ά; παραδεχθώμεν μάλλον ότι αί γυναίκες 
έν γένει δέν διανοούνται ούτε καλύτερα, ούτε χειρό
τερα άπό τού; άνδρας. Χαρακτηριστικόν έν τούτοι; 
τού γυναικείου νοϋ είνε ότι σκέπτεται μέ περισσοτέραν 
περιέργειαν καί περισσοτέραν λεπτότητα, δπως έπίση; 
χαρακτηριστικόν του είνε ότι Αδυνατεί νά ΰψωθή συ
νήθως μέχρι τών κορυφών τής σκέψεω; καί νά έγγί- 
σ[) τάς αιθέριας σφαίρα; τής μεγαλοφυΐας.

Ή διανοητικέ) αυτί) Ασθένεια —δέν λέγω μειονεξία— 
περιορίζει τήν δράσιν τή; γυναικός, τήν καθιστφ Ανί
κανον νά έφευρίσκη, νά δημιουργή, νά διευθύνη,άκόμη 
καί είς τάς ειδικότητας, αί όποίαι (ραίνονται περισσό
τερον προσιδιάζουσαι εί; αύτήν, δπως ό συρμός καί 
η μουσική. Οί μεγαλύτεροι οίκοι τών συρμών έχουν 
επί κεφαλή? άνδρας, δπως ό Φελίξ, ό Δουσέ, ό Πακέν
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ο Ρεδφνερ. Είς τήν μουσικήν δέ είνε γνωστόν δτι 
μία μόνον γυναίκα συνέθεσε μελόδραμα.

Πρέπει νά παραδεχθώμεν δμω;, δτι ή στοιχειώδη; 
άνατροφή τή; συγχρόνου γυναικό; ήκιστα τήν προ- 
παρασκεύασεν είς τήν διανοητικήν έξέλιξιν. Έπανα- 
λαμβάνομεν καθημερινά»; δτι αί γυναίκες είνε Ανίκα
νοι νά σκεφθοΰν. ‘Λλλά ποιος τά; έδίδαξε ποτέ νά 
σκέπτωνται; Καί είμπορεί κανείς νά τάς συγκρίνη 
πρό; τόν άνδρα, ό όποιο; ολίγον ή πολύ έφιλοσό- 
φησε, έστω καί είς τό σχολείον, καί ό όποιος οπωσ
δήποτε έμυήθη είς μίαν επιστημονικήν μέθοδον; "Λ; 
διδάξωμεν προ»τα τήν γυναίκα νά δεσπόζη τής υπερ
βολική; της εύαισθησία;. ή όποια Αναστέλλει συνήθως 
τήν σκέψιν, α; άναπτύξωμεν παρ’ αύτή τήν συνήθειαν 
τών διανοητικών συναρτήσεων, ά; τήν διδάξωμεν νά 
σκέπτεται μέ σταθερότητα καί δύναμιν, καί τότε μόνον 
α; τήν συγκρίνωμεν διανοητικά»; πρός τόν άνδρα. Λί 
δύο αύταί διάνοιαι δέν θά είνε ποτέ καθ’ ολοκληρίαν 
όμοιοι, ώ; λειτουργίαι διαφορετικήν προσαρμογών, 
ή γυναικεία δμω; διάνοια, έξερχομένη τής παθητικής 
της καταστάσεως, θά δυνηθή ν’άνθίση καί νά δώση το ' 
μέτρον τή; δυνάμεώ; της.

Εί; τήν άνάπτυξιν δμως αύτήν ό συγγραφεύς δια
βλέπει ένα κίνδυνον καί διά τήν γυναίκα αύτήν καί 
διά τό μέλλον τής φυλής. Λί λειτουργίαι, αί άποβλέ- 
πουσαι είς τήν Αναπαραγωγήν, είνε Ασυμβίβαστοι με 
μίαν πολύ έντονον διανοητικήν ζωήν. Πρόκειται περί 
φυσιολογικού γεγονότος αποδεδειγμένου καί άναμφι- 
σβητήτου. Οί μεγάλοι φιλόσοφοι σπανίως είνε ερωτι
κοί άνθρωποι καί μία καλή οικοδέσποινα εξαιρετικά»; 
μόνον δύναται νά συνένωση πρός τά; γυναικεία; αρε- 
τάς τη; μίαν άνωτέραν διανοητικότητα. Ή έγκεφαλι- 
κιή δύναμις καί ή ζωή τής καρδίας, ή Απαραίτητος 
εί; τήν μητέρα καί τί)ν σύζυγον, δέν συμβιβάζονται 
συνήθως.

’Εν συνάψει αί γυναίκες, δπω; δλα τά θήλεα, εΐνε 
παθητικοί καί Ασθενείς. Ή έπικράτησις τών σπλαγ
χνικών οργάνων έπέφερεν εί? αύτά; υπερβολικήν Ανά- 
πτυξιν τής νευρικής αισθητικότητας, συνέπεια τής 
όποια; είνε τό εύσυγκίνητον, ό κύριος δηλαδί] και θε
μελιώδης χαρακτήρ τή; γυναικό:. Τό εύσυγκίνητον 
αύτό, ένώ τήν καθιστρ άφ’ ένό; ήρωΐδα τοϋ έρωτος, 
τής άφοσιώσεω; καί τής μητρότητος, αφ’ ετέρου κυ
ριεύει τήν βούλησίν της κ’ εμποδίζει τόν νούν της νά 
δώση τό μέτρον τής δυνάμεώ: του, διότι ή εύαισθη
σία καθίσταται άμέσω; διευθύνουσα δύναμις τή; σκε- 
ψεώς της.

'Ο κοινωνικό; καί οικογενειακός ρόλο; τή; γυναί
κα; είνε σημαντικώτατος, συμπεραίνει ό Μωρίς δέ Γκα
στέ. Ή γυναίκα οφείλει νά είνε ») ψυχή τής εστίας, 
νά διαχύνη ολόγυρά της τήν Αγαθοεργίαν καί τήν κα
λοσύνην, νά έπαγρυπνή είς τήν διαιώνισιν τοϋ είδους. 
Ύπό διανοητικήν, φυσικήν καί οικονομικήν έποψιν ο 
ρόλο; της είνε μηδαμινός. Πρό; τό ίδιον συμφέρον 
της καί πρός τό συμφέρον τή; φυλή; δέν πρέπει νά 
ζητή νά ΰπερβή τά όρια τή; προσαρμογή; τοΰ φύ
λου της.

ΠΑΓΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

-------- -ShHS--------
Λ’παρεξργ.ρτττ; έκαμαν είς ν’»»· κίιμον πτριοσ ίτερα 

κακά παρά ο: σεισμοί.
Λεμοτί

*

“Οταν ενη καυτές όλου τόν κόσμον κατ' αύτοΰ, σημαί
νει, ή υτι έχει ατολύτ ·>; αίικον ή απολύτως δίκαιον.

Φ

Εί; πολλούς ή π.’στι; ·ν rij ριλία εένε ένα ε.’δος τεμ
πελιάς τής καοδίας.

*

"Οιαν ή γυνή λέγη περί τοϋ Ανδρος : «αυτός μόνον 
μέ άχαπή», δύναται ουτος νά είνε ασφαλής, οτι αυτός 
είνε ό μόνος που δέν άγαπαται.
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ΙΝΕ μία. πχράξείη ίστορίζ, πού 
δέν βρίσκεται εύκολζ στη ζωή. 
Πρέπει πολλούς δρόμους νά διζ- 
βή; γιά νζ βρής [λ'.ζ πόρτζ πού 
τό κλείσΐ'ζό τις κρύβει τετοιζ 
συμφορά. Κζλήτερα. '() κόσμος

ζς κολυμβζ στής συνετισμένες λύπες, πού γ’ χύ
τες πζντού ύπάρχει κάποιο γιατρικό. 'Η λύπες 
ή σπάνιες πού παρουσιάζονται στον ουρανό τή; 
ψυχής σάν αξεδιάλυτα φαινόμενα, γιζ νά σημά- 
νουν πάντα τό τέλος κάποιου καλοκαιριού, ούτε 
γιζτρικό έχουν, κι’ ούτε αύτός πού τής έχει ζήτα 
ανώφελα τό γιζτρικό τους’ παρά ευχαριστείται 
;ζε της λύπες του πού συχνά τού κάνουν τήν ψυ- 

γέρνασαν αδύνατο δενδρζκι, γιά νζ στζΟή 
αυτή υστέρα ύψηλή κζί ασάλευτη σάν το πειό 
δυνατό κυπζρισι, πού λές πως άνδρειεύετζι πει
σματικά μέ τούς άνεμους.

Ήταν λοιπόν ένας, πού δέν αΐσΟάνΟηκε ποτέ 
πώς είχε πατέρα. Ούτε σάν ζωντανού, ούτε 
σάν πεθαμένου, ούτε κζί σάν τζςειδεμένου. . . . 
Κι’ έφαντάζετο πώς δέν μπορούσε νζχε γεννηθή 
σάν άνθρωπος. Κάποιος αέρας περαστικός Οά 
επήρε κανένα σπόρο στό φτερό του,—έλεγε όταν 
επεφτ: στζ,ς βαΟειές γιά τήν ύπζρςί του συλλο
γές'—5 σπόρος αυτός Οάτυχε νά πέση στή γή, 
πού ό αέρας μανισμένος στήν κζκίζ του, Οά κύτ- 
τζςε νά βουλιάξη κανένα κακότυχο καράβι, ή νά 
σηκώση τόν κουρνιαχτό τής γής ψηλά... Στή γή 
εκείνη Οά φύτρωσε κανένα φυτό,πότε σάν αγκάθι 
κζί ποτέ σάν λουλούδι απερίγραπτο, πού τή 
νύχτα έπερνε μυστήριο κζί κίνησι... Τήν ημέρα 
Οά έμζζεύετο το φυτό κζί τήν νύχτζ 0’ άνοιγε 
καί Οά μεγάλωνε... Ώς πού μιά νύχτα τρισκό
τεινη, πού τίποτε ολόγυρα δέν άφινε γυαλάδα, 
πού κι’ ό ποταμός Οά είχε στζματήση τό 
ρυθμικό του κζτρακύλισμα, κι’ ή λίμνη Οά είχε 
παρη τό μαρμάρώμζ κζί τή θαμπάδα τού χαλ
κού, έσκζσεν ή κζρδιά τού παράξενου φυτού κζί 
άπό μέσα της Οά βγήκεν αύτός ό δυστυχισμέ
νος... κι’ ό δυστυχισμένος είμαι εγώ ! ...

Κάπως έτσι παράξενα έλεγε πώς γεννήΟηκεν 
αύτός ό άνθρωπος.

Καί τώρα κάνεις δέν τόν προστατεύει, δέν τόν 
αγαπά, κι' ούτε τόν προσέχει. "Αν τόν πρόσεχαν 

Οά τούβρ.σκζν προτερήματα, πού έχουν μεγαλή- 
τερη άξίζ γιατί έκζλλιεργήΟηκζν μόνα τους.

Στον δρόμο ή τόν κορο ϊδεύουν ή τόν φοβούνται.
—Τί άνθρωπος είσαι σύ ! τού λέγει ό ένας.— 

Πήγαινε νά χζΟή; ! τού λέγει ο άλλος.—Καλέ 
αύτός είνε σαν ατελείωτος άνθρωπος ! λέγει ό 
τρίτος.—'() τέτζρτος λέγει: Τό μάτι του είνε 
θολό σάν ανακατωμένη θάλασσα, πού άνέβηκε 
στήν επιφάνειαν ή οργή της. Τό χέρι του κρύο 
σάν τό χιονιά. Τά λόγιζ του κομμένα, κζί λιγο
στά Τό βήμα του άκούγετζι σάν νά κτυπάν άξί- 
νε: καταστροφής τή γή.—Κι’ ό άλλος λέγει ....

Μά δέν σταματά πειά ·■' άκούση ο άνθρωπος' 
φεύγει... τρέχει... σαν νζ τον κυνηγούν σκιές πού 
ζητούν νά ξεδιψάσουν στό αίμα του... Τά λόγιζ 
μένουν πίσω... χάνονται στον άέρα... Τρεχει 
άκόμζ... ΤΙ τρίχες τού κεφαλιού του αραιές σάν 
νά είνε φυτρωμένες στή σκέψι του. Τα δάκτυλά 
του τεντωμένα κζί κοκκζλωμένζ σάν σκελετού. 
Χτυπά τήν πόρτα κάποιου σπιτιού. Μπαίνει 
μέσζ. Κλίνει δυνζτά τήν πόρτα. Ό κίτρινος 
τοίχος ραγίζεται κζί πέφτουν μερικά κομμάτια. 
'() άνθρωπος τά άδρζσκελζ κζί κρύβεται στή 
βαθύτερη γωνιά τού σπιτιού. Σβύνει τό φώς. 
Πέφτει στό πζτωμζ βαρύς. Βουλώνει '·' αυτιά. 
Θέλει νά μήν άκούτ).

— Κζλέ τί έπαΟες κζί χτυπάς έτσι; Τού 
φωνάζει μιά φωνή άπό μέσα. ΊΙ φωνή πλησιά
ζει. "Ενα κεφάλι μέ ειρωνικό γελοίο φαίνεται 
στήν πόρτα πού τό σκότος τής έρριςε σάν μαύρο 
πανί. Μπά! γιατί έπεσες στό πάτωμα; Τί 
έχεις πάλι ;

Κζί ό άνθρωπος στήν ίδια Οέσι:
— "Ολα τζχω... νζ, θέλεις νά καταλάβης ; 

Είμαι έ’ν,.ς άνθρωπος πού δέν αΐσΟάνΟηκε ποτέ 
άπ'. πού ήλθε κζί πού πάει...

"Ενζ τυχαίο φώς έδε ξε τήν βζΟειά άπορίζ 
κζί τήν χλωμάδζ πού είχε πάρει το πρόσωπό 
τής γυνζίκζς. Κι’ άποσύρΟηκε τό κεφάλι, τήν 
στιγμή πού φάνηκε νά φιλή μέ φόβο ένα σταυρό.

— Θάνε τρελλός, έσκέφΟη.
-ν- Ούτε ζύτή δέν μέ κατάλαβε ! είπεν 

εκείνος.
"Ενα τρίξιμο άκούσΟηκε, κζί τά δόντια του 

σάν νζ δάγκωσαν τή γή!...

ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΛ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

* ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ *

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΓΊΝΙΧΗΣ

ΠΑΡΧΟΥΝ υπάρξεις, αϊ- 
τ·.νες φαίνονται π.ονομι- 
οϋχοΓ τό μ εν λογω τών 
έκτακτων χαρισμάτων, 
δΓ ών ή φύσις τάς„ έ- 
π-οίκισε, τό δέ λόγω τών 
πλουσιοπάροχων υλικών 
μέσων καί τής άριστο- 
κρ,.τικής καταγωγής αυ

τών. ‘Υπάρξεις τοιαύται δύνανται νά δράσω- 
σ ν I-' άγαθώ τής πατρίδυς ώ; πολιτευταί, ή ώς 
άν'ρωποι τών γραμμάτων, τής τέχνης, τής έπι- 
στημης. ,’Λλλ’ ενώ κατ’ άρχάς φαίνονται ότι 
ένώπιον αυτών ανοίγεται εύρύχωρον στάδιον, 
κατ’ ολίγον έκδηλοΰνται ψυχικαί άνωμαλίαι καί 
γίνονται εκκεντρικοί τύποι, οϊτινες έπειτα διευ
θύνονται παρά μονομανιών, αϊ όποίαι φθάνουσιν 
εί; παθολογικόν βαθμόν.

Βεβαίως, ώς παρατηρεί όρθώς ό Ball, μέγι- 
στον έλνβον μέ.ο; είς την ιστορίαν τής άνθρω- 
πότητος αί παΟολογικαί ύπάρξε ς, διότι καί 
θρησκείας έθεμ έλιωσαν, καί κράτη έδημιούργη- 
σαν και έθνη έσωσαν ή κατέστρεψαν, βαθεα δε 
καί άφήκαν τά ίχνη αυτών έν τή φιλολογία, τέ
χνη, καί επιστήμη,. Άλλ’ ένφ έκ τών πασχουσών 
τούτων ύπά.ξεων, πολλαί έφάνησαν αληθώς από
στολοι πολιτισμού, βλέπομεν συγχρόνως καί 
πλείστας μή δρασάσας όσον ήδύναντο’ καί τό 
χείρον, νά καταστρέφουν έαυτάς καί τήν οικογέ
νειαν αυτών διά τών ψυχωσεών των.

Μια τών δυστυχών τούτων τελευταίων υπάρ
ξεων ήτο ό Ζακύνθιος κόμης Ήνπύΐ’Ζος Καηνί- 
αιμ, μουσουργός καί έξοχος κιθαριστής.

Ό οίκος Καπνιση είναι αρχαίος καί εύπατρί- 
δης.Τφ 1Γ)8ύ ενεγρζφη μεταξύ τών εύγενών έν 
‘•ή χριιοή βίβλφ Ζακύνθου. Χάριν τών πρός τήν 
πατρίδα υπηρεσιών έλαβε καί τόν τίτλον τού 
κόμητος. Πολλαπλώς υπηρέτησαν τήν πατρίδα 
οί Καπνίσαι. Έσταλησαν πρέσβεις άπό τήν κοι
νότητα Ζακύνθου είς τήν Βενετίαν δι’ άνάγ- 
κας ΤΟ» χώρας, έλζβον μέρος είς τόν πολυχρό
νιον κρητικόν πόλεμον καί είς τήν εκστρατείαν 
τοϋ Όρλώφ εις τήν Πελοπόννησον, έγιναν μέλη 
τής Φιλικής Έιαιρείας κα· συνέδραμαν τόν ’Α
γώνα, δικρίθησαν δέεις τά γράμματα. Βλαστός 
τού οίκου τούτου μετέβη είς Ί’ωσσίαν όπου διέ- 
πρεψεν. Έκ τού ρωσσσικού τούτου κλάδου κα
τάγονται αί έν Άθήναις γνωσταί διά τήν μά- 
θησιν καί τάς συγγραφάς κόμησσαι "Ινα καί 
Ευγενία Κάπνιτς.

Α. Καπνίσης

Ό μουσουργό; Αντώνιος Καπνΐοης έγεννήθη 
έν Όδησσώ τή 12 Φεβρουάριου τοϋ 1813, έκ 
πατρός Διονυσίου και μητρός ‘Ελένης Λεοντιέφ. 
Ήσαν τόσον πλούσιοι, ώστε άκόμη διατηρείται 
ή φήμη τού πλούτου τής οικογένειας Καπνίση 
παρά τώ λαώ, λέγοντι οτι ένανουρίζετο είς χρυ
σήν κούνιαν ό μουσουργός μας. ‘Ο Αντώνιος 
Καπνίοης έλαβε τελείαν μ.όρφωσιν, καί είς τήν 
Γερμανίαν μετέβη πρός έκμαθησιν τής μουσικής, 
δΓ ήν άπό παιδικής ηλικίας είχε δειξη μεγά- 
λην έφεσιν. Έπιστρέψας είς τήν 'Ελλάδα, δέν 
έλειψε νά. μεταβή καί είς τήν Κέρκυοαν διά νά 
γίνγ, μαθητή; καί τοϋ άλησμονήτου Μαντζάρου.

Είς τήν γενέθλιον αυτού πατρίδα Ζάκυνθον 
διέπρεψε καί έγένετο δημοφιλής. Έχειρίζετο ά · 
ριστα, θεία τήν κιθάραν, ήτις είς τάς χείρας αύ
τοΰ μετεβάλλετο είς ολόκληρον ορχήστραν, δυ- 
ναμένην όμως, όχι μόνον νά διερμηνεύσ-/) δι' 
ήχων πάντα τά αισθήματα, άλλά καί νά συγ
κίνηση καί τήν σκληροτάτην τών καρδιών. 
"Οταν είχεν άνά χείρας τήν κιθάραν τόσον ήτο 
έμπνευμενος καί έντέχνως έκρουεν, ώστε εγί- 
νέτο κυρίαρχος τών ακροατών, ούς διά τής άμι- 
μήτου τέχνης άνύψωνεν είς αιθέρια όντως ύψη 
λησμονοϋντας ότι εΰρίσκοντο μεταξύ τών θνη
τών. Ευρισκόμενος έν Άθήναις προσεκλήΟη ύπό 
τού Βασιλέως Όθωνος, ένώπιον τού όποιου έκι- 
θάρισε δυσκολώτατα μουσικά τεμάχια θαυ- 
μασίως. Διό καί γεννζίως έφιλοδωρήθη άπό τήν 
Λ. Μ.

Μετήρχετο τόν μουσικοδιδάσκαλον καί δη 
έδίδασζε τήν κιθάραν. Ήτο ό κατ’ έξοχήν διδά

σκαλος τών Άγγλων. Μάς έλεγεν ότι περισσότε
ρον άπό εξήκοντα άγγλοι αξιωματικοί υπήρ
ξαν μαθηταί του. "Οτε κατνρτίσθη έπί δημαρ- 
χίας Φ. Τζουλάτη μουσική, ό Καπνίσης ήτο είς 
τών διδασκάλων.

Ό αριθμός τών μαθητών του είναι άπειρος. 
"Οσοι Ζακύνθιοι ήθελον νά μάθουν τήν κιθάραν 
έγένοντο μαθηταί του. Ζώντος τοϋ Κζπνίση έν 
Ζακύνθφ ήτο κοινή ή κιθάρα κζί πλεΐστοι ήσαν 
οί κιθαρωδοί.

Άπο τού Ι840 ή.ξατο μελοποιών.Έμούσούρ- 
γησεν άρκετάς συνθέσεις- οίον, εμβατήρια, χο
ρούς, ύμνου;, συμφωνίας καί χορωδίας. Έτόνισε 
ποιήματα 'Ελληνικά καί Ιταλικά.

I Ιροσεπάθει νά διασιόσγ, δημώδεις μελωδίας.
Πολλούς τών ύμ.νων του αφιέρωσε-/ είς έξε- 

χοντα τής 'Ελλάδος ιδίως πρόσωπα. Μετά με
γίστης εύκολίζς έτόνιζε ποιήματα, συνέθετε χο
ρούς κζί εμβατήρια, άντι όλιγίστων δραχμών ή 
γλυκυσμ.άτων, καί έπειτα ή έκυκλοφόρουν, ή 
έδημοσιεύοντο μέ τό όνομα τοϋ αίτοϋντος έρα- 
σιτέχνου, τού έχοντος τήν ψύχωσιν νά έπιδείξή 
τό μουσικόν τάλαντόν του,από τό όποιον ή φύ- 
σις δέν τον είχε προίκισή !

"Οταν τόν έγνωρίσαμεν ήμείς, ήτο αληθής 
τύπος ιδιότροπος. Ένεδύετο ίδιορρύθμως. Έκ 
τής πολυκαιρίας τά μελανά, φορέματα του ήσαν 
κιτρινοπράσινα. Πάντοτε ρυπαρότατος. Κατά 
τά τελευταία τής ζωής του έτη είχε καταντή
σει έγωίστής καί απαισιόδοξος. ΊΙγάπα υπερβο
λικά τά γλυκίσματα. 'Ενώ πολλάκις ήρνεΐτο νά 
κιθαρίσή ένώπιον ξένων άντί άδράς άμοιβής, συγ 
κατετίθετο άλλοτε άντί προσφοράς ολίγων γλυ
κισμάτων. Ένφ ήτο πλουσιώτατος, ένεκα τής 

* ΙΩΒΙΛΑΙΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΝ *

Τό πρώτον άτμόπλοιον.— «Κλερμόν».

σπατάλης κατήντζ.σε πτωχότατος. Καί άφού 
ήτο πένης, τά δίδακτρά του έπίσης έσπατάλει.

Δέν ήτο μόνον μουσουργός καί κιθαριστής. 
Κατείχε πολλάς γνώσεις. Ήτο ευγενής, αληθής 
gentilman.

Ητο προσωπικότης ελληνική.
Κατώκει είς πενιχρόν δωμάτιον, τοϋ όποιου ό 

διάκοσμ.ς ήτο : άπλούν καί άτημέλητον κρεβ- 
βάτι μέ τρίποδα, μικρόν τραπέζι επί τού όποιου 
ήτο μελανοδοχείου, γραφίδες οπό πτερόν, νό
τες καί δύο τρία βιβλία, Παοέκει ένα κοφίνι 
γεμάτου μουσικάς καί έν κάθισμά. Τά πάντα 
μέ άδιαφορίχν τοποθετημένα. Εκείνο τό όποιον 
ήτο έν τάξει, μ.έ φροντίδα, μέ προσοχήν ήτο ή 
άγαπητή κιθάρα του, ή όποια, ήτο άνηρτημενη 
άνωθεν τοϋ κρεββατιού, κεκαλυμμένη μ.έ κάτασ
πρη·/ διπλωμένην σινδόνην.Ήτο τό μόνον π.άγ- 
μα καθαρόν. Έζη μόνον καί μόνον διά τήν κι- 
θάοαν' πάντα τά άλλα ήσαν δΓ αύτόν πεοιττα.

Άφροντις, αμέριμνος διά τόν κόσμον.
Ήτο ταπεινόφρων- διά τίποτε δέν έφρόντι- 

ζεν, ούδέ διά τήν δόξαν του, τήν όποιαν ένόμιζε 
ματαίαν έπίδειξιν.

Ό έγωϊσμός του συνίστατο νά ζήση, όπως 
αύτός ένόμιζεν, έκκεντρικότατα.

Τή 24 Δεκεμρρίου τού 1885 έτους άπέθανεν 
είς τό Δημοτικόν νοσοκομείου. Ή κηδεία του 
ήτο έπιβάλλουσα, διότι έζη είς τάς καρδίας τών 
συμπολιτών του. "Αγνωστον μετά τόν θάνα
τόν του τι άπέγειναν τά μουσουργήματά του.

'Ο θάνατος αύτοΰ άφήκεν αληθινά δυσπλή- 
ρωτον κενόν.

ΣΠ. ΔΕ - ΒΙΑΖΗ2
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΚΥΠΡΟΣ Άποψις Λευκωσίας.

ΚΑΔΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ

«ΚΛΕΡΜΟΝ»

Το ατμόπλοιου, ού παραθετομεν έν τή όπισθεν σε- 
λί'δι τήν εικόνα, είνε πανομοιότυπου τον εΚλερμύν», 
τον προ 100 έτων ύπό τον Φούλτωυος ναυπηγηθέντος 
πρώτου άτμοπλοίου έν Ν. Ύόρκη, κατασκενασθ'εν επ’ 
ευκαιρία τής ίορταοθείσης εν ’Αμερική έκατονταετηρί- 
δος τοΰ πρώτου άτμοπλοίου. Τό αρχικόν ατμόπλοιου 
είχε μηχανήν 19 ίππων, σήμερον δε τά ΰπεριοκεάνεια 
έχουν δύναμιν fT<>,000 ίππων.

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Τό άνάκτορον τών Λουϊζινιανών.

ΚΥΠΡΟΣ

Ή ’Αμμόχωστος είνε ό πρώτο; λιμήν τής Κύπρον. 
Πρωτεύουσα είνε τά Ιίαρώσια, εγγύς τών οποίων κεί- 
ται ή παλαιό ’Αμμόχωστος, Ιστορικόν ρρούριον τή} 
Ένετικής κυριαρχίας. Έπ'ι τής εποχής των Λου-'ζινια- 
νών ήτο κέντρου εμπορίου. Ή είκών παριστα τό σω- 
ζόμενον εκεί ‘Ανάκτορου των Λουΐζινιανων αρχόντων.

«Τάς γνώσεις σου μοιράζεις μ'ε υπέροχα πνεύματα, 
«Τήν τέχνην, ώ άνθρωπε, τήν έχεις μόνος».

Schiller

ΙΣΤΟΡΙΑ μας διδάσκει δτι 
τής έκπαιδεύσεως τών 
νέων τό ιδανικόν δεν υ
πήρξε πάντοτε τό αυτό. 
Κατά τόν Μεσαιώνατοΰ 
το ύπήρξεν ή «vita re
ligiose», κατά τήν 17 κα'ι 
18 εκατονταετηρίδα ή εΐς 

μόρφωσιν «άνθουρώπ τοΰ κόσμου, ανθρώπου 
τών Αυλών» τείνουσα έκπαίδευσις. Τό τής έκ- 
παιδεύσεως τών νέων ιδανικόν μας είναι μίγ
μα τοϋ ιδανικού τών αρχαίων Ελλήνων—τό 
οποίον ητο το «mens san a in corporc sano»— 
κα'ι τοϋ ΐδανικοΰ τής ΙΘ'. έκατονταετηρίδος— 
τό όποιον ήτο δ εκπολιτισμός, δ εξανθρωπι
σμός ή .ώς Γερμανός τις θά έγραφε «die Hu- 
manitat». — Έκεΐ ώς σκοπός τοΰ Γυμνασίου 
θεωρείται ή έκπαίδευσις τών νέων εις άνθρώ- 
πουςκαθ’δλα μορφωμένους, εΐςανθρώπους εξευ
γενισμένους καί πρό παντός εΐς ατομικότητας.

Άλλ’ έκπληροΰσι τά Ελληνικά Γυμνάσια τόν 
σκοπόν αυτόν; Apparet it eliani circo 1 Μωρός 
δέ μόνον ή δ περί τών ιδιωτικών μόνον αυτού 
συμφερόντων φροντίζων, θά δυνηθη νά υπο
στήριξή δτι τόν σκοπόν του τό Ι'υμνάσιον έκ- 
πληροΐ, έφ’ δσον ούδέν άλλο ή Συντακτικά καί 
Γραμματικάς,Λύσεις προβλημάτων καί ίστορικάς 
χρονολογίας παράγει. Αλλά ή Κοινωνία δεν 
χρειάζεται τοιαύτας έπιτομάς εγκυκλοπαιδικών 
Λεξικών. Είς έκαστον είναι δυνατόν αντί ολί

γων δραχμών νά απόκτηση εγκυκλοπαιδικόν 
Λεξικόν τέλειον. Ή πολιτεία χρειάζεται άτομι- 
κότητας, ανθρώπους δι’ οΰς θά ήδΰνατο δ μέλ- 
λων νά γράψη τήν ιστορίαν της νά έπαναλάβη 
τούς τοΰ συγγραφέως καί πολιτευτοΰ Agrippa 
il’Aubigne (—j—1630) λόγους: «L’csprit savait 
tout art, le corps tout exercice», έν ω διά τοιαύ- 
την έκπαίδευσιν — οϊα ή παρ’ ήμΐν — δέν θά 
δυνηθη νά γράψη ή τά ακόλουθα: 'Η 'Ελλη
νική «τής έποχής εκείνης έκπαίδευσις ύπήρξεν 
ειδός τι Βηθλεεμίου παιδοκτονίας» (Fontane).

ΙΙαρ’ ήμΐν δλα ανεξαιρέτως τά Γυμνάσια 
προσπαθούν μόνον δπως αυξήσουν τάς γνώσεις 
τών μαθητών των. ’Αλλά τό Γυμνάσιον δέν 
έχει μόνον καθαρώς έπιστημονικόν σκοπόν. 
Σκοπόν έχει τήν μόρφωσιν τοΰ ανθρώπου, 
κα'ι έφ’ δσον τοΰτο ώς σκοπόν του έχει, είναι 
φοβερά ανοησία νά μορφώνη μίαν μόνον 
ψυχικήν τοΰ ανθρώπου δύναμιν. Καί τοΰτο 
διότι ή ψυχή είναι αδιαίρετος, μεταξύ δέ τών 
εξωτερικεύσεων αυτής υπάρχει τοιαύτη αλλη
λουχία, δποία καί μεταξύ τών μελών τοΰ σώμα 
τος. Ή μερική δέ άνάπτυξις μιας μόνης ψυχι
κής τοΰ άνθριόπου δυνάμεο>ς άποφέρει στρέ
βλωση· τής ψυχής, καθώς καί ή μερική άνά- 
πτυξις σωματικού τίνος μέλους αυτού, κακοσχη- 
ματισμόν τοΰ δλου σώματός του θά έπέφερε. 
Αί γνώσεις είναι άναμφιβόλως πολύτιμον 
κτήμα, άλλ’ έκ τούτου δέν έπεται δτι καί μόρ- 
φωσις, συλλογή γνώσεων είναι. Μόρφωσις είναι 
σταθερότης κρίσεως. Μόρφωσις είναι χρησι- 
μότης διά τό έπάγγελμα. Μόρφωσις είναι ίκα- 
νότης πρός άπόλαυσιν τοΰ τεχνητώς καί φυσι- 
κώς ώραίου. Μόρφωσις τέλος είναι δύναμις έν 
τώ ύπομένειν καί πάσχειν. Διά νά μορφωθή 
δέ ούτιο δ άνθρωπος, έχει ανάγκην—εκτός τής 
άναπτύξεως τής νοητικής αυτού δυνάμεως—
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άναπτύξεως καΐ τών λοιπών ψυχικών δυνάμεων 
αύτοΰ, τούτέστιν και τής αΐσθήσεως του και 
τής βουλήσεως του και τής φιλοκαλίας του. 
Μόνον δέ διά τής συναναπτύξεως δλων τών 
ψυχικών τοϋ ανθρώπου δυνάμεων θά δύναται 
τό Γυμνάσιον νά παράγη τελείως μορφωμένους 
ανθρώπους, άνθρώπους υποτάσσοντας τήν βού- 
λησίν των εΐς τούς κανόνας τής ήθικής, άνθρώ
πους με γνώσεις, άνθροιπους ένθουσιώντας διά 
πάν αληθές, μέγα και ώραϊον. Και τοΰτο 
τότε μόνον θά έπιτευχθή, δταν τό Γυμνάσιον 
άνοιξη τάς πύλας αύτοΰ καί εις τήν καλλιτε
χνίαν, ή δποία μόνη δύναται νά άναπτύξη καί 
τάς λοιπάς ψυχικάς τοΰ άνθρώπου δυνάμεις, 
διά τής οποίας μόνης θά δυνηθώσι νά εξέρ
χονται τοΰ Γυμνασίου άνθρωποι καθ’ δλα μορ
φωμένοι, καί ή δποία, ώς πολύ δρθώς δ 
liirlhc λέγει, «μόλις αυτή δίδει εΐς τό επιστη
μονικόν ζωήν καί θερμότητα καί μάς τό φέρει 
πλησιέστερον».

'Η άπαίτησις δέ καλλιτεχνικής τών νέων 
έκπαιδεύσεως δέν είναι νέον τι. Αί καλαί τέ
χναι καί παρ’ αύτοϊς έτι τοίς άρχαίοις 'Έλλησιν 
υπήρξαν τό Α καί τό Ω τής τών νέων έκπαι- 
δεύσεως. «Τούς ρυθμούς καί τάς αρμονίας ά- 
ναγκάζουσιν οικειοΰσθαι ταΐς ψυχαΐς τών παί- 
δων, ινα ήμερώτεροί τε ώσι, καί εύρυθμότεροι 
καί εύαρμοστότεροι γιγνώμενοι χρήσιμοι ώσιν 
εις τό λέγειν τε καί πράτειν πάς γάρ δ βίος 
τοΰ άνθρώπου εύρυθμίας τε καί 
εύαρμοστίας δεΐται.»Πλάτων (Πρωταγ.) — 
Έν ω δέ ούτοι τήν έφεύρεσιν τής επιστήμης 
εΐς θεόν έχθρικώς πρός τήν άνθρωπότητα δια- 
κείμενον άπέδιδον, έλεγον περί τοΰ καλλιτέχνου:

<ό ό’ όλβιο; όντινα Μοΰσαι φιλώνται» (Ησίοδο;)
Είναι άληθώς καιρός δπως ή Μουσική, ή 

Ποίησις, ή Ζωγραφική καί ή Ιστορία τής Καλ
λιτεχνίας λάβωσι καί παρ’ ήμϊν τήν έμπρέπου- 
σας έν τοϊς Γυμνασίοις θέσιν, ινα τά Γυμνά
σια τώ ό'ντι ωφέλιμα εις τε τό Κράτος καί τήν 
Κοινωνίαν ν’ άποβώσι. "Ας λάβωσιν οί αρ
μόδιοι ύπ’ ό'ψιν τούς άκολούθους λόγους τοΰ 
Bismark :

«Έχεσθε στερρώς είς τό εθνικόν πνεΰμα! 
“Εχετε πάντοτε ύπ’ δψει, δτι τοΰτο μάλλον διά 
χαρακτήρος ή διά γνώσεων θά άποκτηθή. Οί 
λογιώτατοι δέν είναι τά άσφαλέστατα ερεί
σματα τής πολιτείας!»

Καί τούς τοΰ Shakespear, έν τώ «Έμπόρω 
τής Βενετίας».

«Ό άνθρο'πο; δστις δίν έχει μουσικήν έν έαυτώ, 
’ Τόν όποιον δέν ουγκινεΐ ή αρμονία ήδέων τόνων,
• Είναι κατάλληλος δια προδοσίαν, ληστείαν καί δολιό- 

[τητα· 
«Αί σκέψεις τον είναι νεφελώδεις ώς νύξ, 
« Οί πόθοι τον σκοτεινοί ώς έρεβος.
«Εί; ονδένα τοιοΰτον έχε έιιπιοτοιύνην !

Καί ας σπεύσωσιν—άνοίγοντες τάς πύλας τών 
Γυμνασίων καί είς τάς Καλλάς τέχνας — νά 
έπιτύχωσι νά έξέρχωνται τών Γυμνασίων—τά 
δποία, ώς έχουσι, κερδίζουσι τήν επωνυμίαν 
«der verdiimmungsanstalten = τών άποβλακωτη- 
ρίων» ήν Γερμανός τις τοϊς έδωκε — άτομικό- 
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τητες καί χαρακτήρες, τούτέστιν καθ’ δλα μορ
φωμένοι άνθρωποι καί δχι καθώς τώρα έστρε- 
βλωμένα ξόανα, τών δποίων δλην τήν άξίαν 
τό άπολυτήριόν των μόνον άποτελεΐ καί διά τά 
δποία πρό παντός άλλου θά ήρμοζον οί άκό- 
λουθοι τοΰ Nietzsche (Zaratustra) λόγοι:

«Καταμπογιατισμένοι μέ τά σημάδια τοΰ 
παρελθόντος καί αύτά έπίσης τά σημάδια ξα- 
ναπερασμένα μέ νέα σημάδια: έκρύψατε λοι
πόν καλά τούς εαυτούς σας άπό δλους τούς 
σημαδιογνώστας.

«Καί <1ν κανένας καί νεφρολόγος είναι: ποιος 
πιστεύει άκόμα, δτι έχετε νεφρά! ’Από μπογιές 
φαίνεσθε ζυμωμένοι, καί άπό κολλημένα κομ
μάτια χαρτιών.

«"Ολοι οί χρόνοι καί οί λαοί κυτάζουν μαζύ 
άπό μέσ’ άπ’ τά πέπλα σας- δλα τά ήθη καί αί 
πίστεις ’μιλοΰν μαζύ άπό μέσ’ άπ’ τούς μορ
φασμούς σας.

«"Οποιος άπό σάς πέπλα καί περιβολάς καί 
χρώματα καί μορφασμούς ήθελεν άφαιρέσει : 
άκριβώς δ,τι άρκεΐ, ύπόλοιπον θά έκράτει γιά 
νά τρομάξη μ’ αύτό τά πουλιά.

«Αλήθεια, έγώ δ ίδιος είμαι τό τρομαγμένο 
πουλί, ποΰ μιά φορά γυμνούς καί χωρίς χρώ
ματα σάς είδε: καί πετοΰσα άπ’ αύτοΰ, δταν 
δ σκελετός άγάπη μοΰ ένευε.

«Προτιμοΰσα βέβαια καί μεροκαματίάρης 
άκόμα νάμαι στον δη καί κοντά στής σκιαίς 
τοΰ παλαιοΰ καιρού !— Πειό παχεΐς καί πειό 
γεμάτοι άπό σας είναι, μά τήν αλήθεια, καί 
αύτοί άκόμα πούναι στον Άδη»...

I. ΠΑΠΑ-Ι-ΩΑΝΗΟΥ

Η ΒΡΥΣΙ ΚΑΙ Τ’ ΑΥΛΑΚΙ
Μιά βρύσι σιδερόκρουνη καμαρωμένη στέκει 
καί δείχνοντας τά σκαλιστά μαρμάρινα πλευρά, 
ΰωρεί έν’ αυλάκι ποΰ γερτό καί ταπεινό παρέχει 
κυλρ κατηφορίζοντας τά γάργαρα νερά.

Καί λέγ' ή βρύσι: — Κύτταξε τί μάρμαρα καθάρια, 
τί χάρες μέ στολίζουνε! Ζώ μέσ’ στά πλούτη έγώ 
και σύ στό χώμα σέρνεσαι, στά χόρτα, στά λιθάρια 

κι* αγκάθια σοΰ ξεσχίζουνε τό ρέμμα τό γοργό.

Καί λέει τ’ αυλάκι: —’Αληθινό στολίδι εσύ τοΰ δρόμου 
έχεις καί πλοΰτη κι’ ώμορφιά κι’ ασπράδα περισσή, 
μά έγώ μ’ δλη τί) φτώχεια μου καί τόν καταδιωγμό μου 
έχω μιά χάρι αφάνταστη ποΰ δέν τήν έχεις σΰ: 

"Οποιος μέ τό λαγήνι του νερό άπό σένα πέρνει 
στέκετ’ όρΰός καί κάποτε τή ράχη σοΰ γυρνρ, 
μά όποιος νερό παίρν’ άπό μέ πάντοτ’εμπρός μου γέρνει 
καί σκύβει γονατίζοντας σάν νά μέ προσκυνφ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

Ή έρασιτέχνις δεσποινίς Τ. ΒΕΛΜΟΥ

ΤΑ ΛΑΚΕ ΦΟΙΒΑ ΦΟΙΝΗ...
— Σκοτεινιασμένο, υπνοβατικό όνειρο 

μιας νύχτας άπελπισμοΰ —

ΝΑΜΕΣΑ στά σκο
τεινά ούδενδρα έσερνα 
τό βαρύ μου βήμα.

Σά ουντρίμι ένός 
τραγικοΰ χαμού ανά
μεσα στά σκοτεινά σύ- 
δενδρα περπατούσα.

Στήν ψυχή μου δέ 
στάλαζε καμμιά δροσιά
καί τά πυρωμένα χεί

λια μου κάτι τι άνύπαρκτο διψαομένα κρυφσζητού- 
σανε...

Τά μάτια μου ξεπετοΰσαν τή; κόκκινε; φλόγες του; 

προς τό αλαργινό ακρογιάλι ποΰ κουρασμένα άπ’ τον; 
νύχτιους δρόμον; τον πόντου ξεψυχούσανε απαλά οά 
φτερουγιάσματα λευκών πουλιών τά κύματα...

Σέ μιαν ώρα Οά προβάλλη σεμνή ή χαραυγή άπάνω 
στή μελανή κορυφή κρατώντας τό Οαμπόλευκο λυχνάρι 
τη; στά ροδινοδάχτυλά της καί άργά Οά κατέβη φεύγον
τας τό κυνήγι τοΰ χρυσόν ήλιου, ν’ άπλοιιρ τό φώ; τήν 
ήμερα...

’Ακόμα στό σκοτάδι της κοιμάται ή Νύχτα...
“Εχει σκεπάσει τό μαϋρό τη; κορμί με άσπροκέντητο 

σεντόνι καί τό φεγγάρι ματοστάλακτο τρεμογέρνει οτά 
βαθυγάλανα βάΟια τών άγνωστων παλατιών του...

Μιά φωνή, μιά σπαραχτική φωνή γοργόηχη κατα
φτάνει άπ’ τά νψη καί βρίσκει άντίλαλω φριχτό οτά 
θλιμμένα μου στήθεια...

Κάθε στόνος τη; είνε καί μιά δροσοοταλίδα γιά τήν 
πύρα τής άροωσιημένης ψυχής μου···

—Τί κλαΐς, ού, ατό κόκκινο βασίλεμμά μου καΐ ποΰ 
τριγυρίζει; τά ουρνόμενα βήματά σου ανάμεσα στά σκο
τεινά ούδενδρα τής βουβής ερημιάς ; Ποιος άρροκιτο; 
καϋμός σοΰ σφάζει τή ζωή;... Μήν κλαΐς ! όσοι σοΰ 
κάνανε κακό κι’ όσοι τόν τάφο τής καταστροφής σοΰ 
κρνφοσκάφτουν θανάτωσε τους άλύπητα... Τό κάθε 
κτύπημα ποΰ Οά φερνής στής κακές κεφαλές τους σά 
μια άϋλη γλνκιά σταγόνα άναπαυμοϋ θα σοΰ δροσορραν* 
τίζει τά στήθεια. Κράτα άτρομο; στό στερεό σου χέρι 
τοΰ κατακτητή τό δρεπάνι καί κύβε!... Κόβε ζωή, 
σπάραζε ψυχές, ξεφύλλιζε μέ πετρωμένη καρδιά δ,τι 
άγνό οάν τριαντάφυλλο καί παρθενικό σάν κρίνο χαμο
γελάει στό ματόβρεχτο δρόμο σου... Τό άγνό καΐ τό 
παρΟενικό ποΰ λάμπει μπροστά σου αύτό κόψε !... Πά
τα σέ πτώματα, κώφευε στους δυνατούς αλαλαγμούς 
τών θυμάτων σου, σκόρπα τό σπαραγμό, τή θλίψι, τήν 
έρήμωοι, τήν καταχνιά, τό θάνατο... Καί κείνη ποΰ 
ίσως αγάπησες κι’ ίννοιωσες τής τυραννίες ένός απραγ
ματοποίητου πόθου σου γιά τήν αγκαλιά της, γιά τά 
κάλλη της, θ'ιναι δική σου... "Υψωσε άγριο τό ματω
μένο δρεπάνι σου άπάνουθέ τη; σάν γίγαντας ανίκητος 
άπ’ τοΰ ψεύτη κόσμου τή; κοτάρες... θάναι δική 
σου !... "Απλωσε αδιάλυτο τό σύννεφο τοΰ θανάτου 
τριγύρω σου, κλείσε τά στειρεμμένα σου μάτια, δέσε τή 
καρδιά σου μέ τή; μαρμαρόπλεχτε; άλυσσίδες τοΰ αλύ
πητου καί..· χτύπα .' ...

.V αποκοιμίσανε τοΰ ματωμένου φεγγαριού οί χρη
σμοί...

"Υπνο; γλυκός κορώνει τά βαρειά, μολυβένια βλέ
φαρά μου καί δέν σέρνω πιά τό βαρύ βήμά μου άεά- 
μεσα στά σκοτεινά ούδενδρα τής βουβής ερημιάς...

Ή ψυχή μου κολυμπάει σέ πέλαγα δροσιά; τώρα 
καί τά δρσσόβρεχτα χείλια μου τίποτα δέν κρυφοζητάνε.

“Ω!... πές μου, πές μου άκόμα, σύ, ούρανοπλάνο 
κόκκινο φεγγάρι...

Μ. ΔΟΥΡΑΚΗΣ

ΙΙολλάς γυναίκας ευρίσκει τις ειλικρινείς· ακριβή 

δέν ευρίσκει καμμίαν.

’Λναπαυομένη όριστικώς έπί τής εκλογής ή φιλία, 

είνε άπό δλα τά αισθήματα τό έγωϊστικώτερον.

*

Όταν μερικαί γυναίκες σάς όμιλοΰν διά τόν σύζυ
γόν των, δέν τό κάμνουν διά νά προφυλαχΟοΰν, άλλ’ 

απλώς διά νά σας ενθαρρύνουν.

* *
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Με τό λάλημα τοΰ Σαντεκλέρ ανατέλλει ό 'Ήλιος.... (Πράξις β'.)

ΣΦΑΛΩΣ ό Ροστάν—δποι- 
ητής τοϋ «Συρανο», τοϋ 
«Άετιδέως», τη; «Σα- 
μαρείτιδος»—είνε ό τυχε

ρότερος καί ό έπιτνδειότερος Γάλλος συγγραφεύς.
Έπί χρόνον πολΰν ή φήμη οτι γράφει έν δράμα 

μυστηριωδώς καί ύποκώφως περιίπτατο’τό ενδια
φέρον τοϋ κοινού έπιτηδείως έχεντάτο. Έπί οκτώ 
έ-r, έγράφετο ό «Σαντεκλέρ». Τί ήτο ; Κανείς 
δέν ήςευρεν. Ό θάνατος τοϋ Κοκλέν ήτο ή πρώτη 
ρεκλάμα τού έργου' τό έρεκλαμάρισεν ό ίδιος 
Ροστάν έκφωνών επιτάφιον εΐς τόν άποθανόντα 
μέλλοντα πρωταγωνιστήν. 'Όλα. τά περιστατικά 
συνετέλεσαν ώστε νά όγκωθ-p ή φήμη τού «Σαν
τεκλέρ». Καί αυτή ή πλημμύρα νομίζει τις οτι 
έπήλθεν, ϊνα άναγγελθ-ρ επειγόντως άνά τόν κό
σμον διά τών τηλεγραφικών πρακτορείων οτι έ- 
πλγμ.μύρησε τό Παρίσι καί ταυτοχρόνως ότι ή 
πρώτη «Σαντεκλέρ» ένεκα βλάβης τοϋ ηλεκτρι
κού φωτισμού άνεβλήθη διά... δύο ημέρας !

'() συρμός ένεκολπώθη τόν «Σαντεκλέρ». Κα- 
πελλα, γλυκύσματα, καταστήματα έβαπτίσθη- 
σαν μέ τό όνομα τοϋ πετεινού τού Ροστάν. Με
γάλα Αγγλικά εργοστάσια πτερών κκτεκλύ- 
σθησαν άπό παραγγελίας.

Ή πρώτη παραστασις τού «Σαντεκλέρ» θά 
μείνρ μο·άδική είς τά θεατρικά χρονικά τοΰ κό
σμου. II ροηγήθησαν 60 δοκιμαί' κατά τήν τελευ-
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ταίαν έν τούτοις ό Ροστάν, κατόπιν συμβουλίου 
μετά τής γυναικός του, τοϋ διευθυντοϋ τοϋ θεά
τρου,τοΰ διευθυντ. τοΰ«Φιγαρώ»καί τοϋ Κοκλέν 
υίοΰ περιέκοψεν έκ τής τελευταίας πράξεως σκη- 
νάς τινάς. Ό Μπαρρές ονομάζει τήν πρώτην 
παράστασιν τού «Σαντεκλέρ» ώς τήν περιφημο- 
τέραν πού είδε τό Παρίσι άπό τής εποχής τών 
«Γάμων τοϋ Φίγαρο». Εντός τού θέατρου τής 
«Πύλης τοϋ Άγ. Μαρτίνου» όλος ό άφρός τής 
Παρισινής κοινωνίας καί όλοι οί ίεροφάνται τής 
τέχνης, τών γραμμάτων καί σμήνος κριτικών. 
Έξωθεν, χιλιάδες περιέργων ύπό βροχήν. Οί 
περισσότεροι φωνάζουν «Κουκουρίκου !» Κάποιος 
έρωτα άν θά αναγγελθώ τό γεγονός δι’ 101 κα
νονιοβολισμών. Τό Παρίσι όλον ξετρελλαμένον. 
Ό Ροστάν {θριάμβευσε πριν άνοίξρ ή σκηνή. 
Ολον τό Παρίσι έκρέματο τό βράδυ έκεϊνο άπό 

τό ράμφος τού Σαντεκλέρ. Τό θέατρον τού Άγ. 
Μαρτίνου όπου έθριάμ βευον άλλοτε τά δράματα 
τοΰ Ούγκώ καί όπου ένεφανίσθη ό Καζιμίρ Δε- 
λαβίν ,έπεσκευάσθη,έλαμπρύνθη. Διά τρεις μήνας 
τά εισιτήρια τυϋ θεάτρου ειχον προπωληθή. Οί 
’Αμερικανοί αναβάλλουν έπί μήνα τήν άναχώρη- 
σίν των έκ Παρισίων διά νά ίδουν τόν Σαντεκλέρ' 
είς τετράκις είχε πληρώσρ τόν ναύλον του καί τε
τράκις άνέβαλεν. Είς τών υπουργών έπί ένα μή
να δέν έδέχετο πρόσκλησιν, ϊνα μη συμπέσ-ρ μέ 
τήν πρώτην τοΰ Σαντεκλέρ. «Πρόκειται περί 
έθνικής μάχης» έλεγε. Κυρίαι μ.έλλουσα νά ύπο- 
στώσιν έγχείρησιν, άνέβαλον διά νά τά.ν κάμουν 
μετά τον «Σαντεκλέρ»....

Αί ένδυμασίαι τών ηθοποιών έγένοντο πολυτε- 
λέστάται' ό ίδιοςΡοστάν έπεστάτησε δι’αΰτάς,ώς 
καί διά τάς σκηνογραφίας. Τά πτερά τών πτη
νών κατεσκευάσθησαν ύπό μεγέθυνσιν, διά νά 
τηρηθούν αί άναλογίαι τού σώματος. Τά έξοδα 
καταπληκτικά. 'Έχρειάσθησαν πτερά 900 κοι- 
λών—άξίας 39,000* φρ.

ΊΙ περιβολή τής φκσιανής έστοίχισε 30,000 
φρ. 'Απαράμιλλος ά φυσικότης τής κατασκευής. 
Ή έν τ·ρ α' σελίδι είκών παριστά τό άνω μέρος 
τοϋ πτερωτού ένδύματος τής φαβιανής.

Εΐς τήν γ’πράξιν παρελαύνουν 48 διάφορα εί
δη πετεινών- έγιναν είδικαί πρό; τούτο ό νιθολο- 
γικαί μελέται.'Η ουρά τοΰ παγωνιού έχει 5 μέ
τρων περιφέρειαν καί άνοίγει δι’ εύφυεστάτου 
μηχανήματος.

Ή σκηνή μεταβάλλεται είς τέλειον κοτέτσι. 
Τά πρόσωπα άνέρχονται εΐς 120. Κοκκόροι, 
οκτώ κότες, πάπιες, όρνιθες τής 'Ινδίας, περι
στέρια, άηδόνι, παγώνι, σπουργίτες, κίσσες, έξ 
βάτραχοι, στρουθιά, ύπολάϊδες, ένας σκύλος, 
ένας γάτος, γλαύκες, γκιώνηδες, νυχτερίδες. Δυ- 
σκολίαι ώς έκ τούτου παρουσιάσθησαν διά τήν ύ- 
πόκρισιν.Τετράποδα είνε μόνον 3 ευτυχώς,τά δέ 
νυκτόβια πτηνά έμιμήθησαν οί ηθοποιοί ιπτά
μενοι μέσω συρμάτων άφανών εΐς τό κοινόν. Αί 
μέλισσαι παρεστάθησαν διά φωτεινών ψευδών 
τοιούτων, προσκέκολλημένων εΐς διαφανέστατον 
πέπλον. Οί οφθαλμοί τών πτηνών φωτίζονται 
έσωθεν διά μικροσκοπικών ήλεκτρ. λαμπτήρων.

Ό Σαντεκλέρ έξηγεΐ είς τήν φασιανήν τόν προορισμόν του. (Πράξις β-.)

Ό Ροστάν κατόρθωσε νά μεταβαλ-ρ εΐς ζφα 
τούς ηθοποιούς. Εφεξής δέν θά θεωρήται νβοις 
ν’ άποκαλέσ-ρ τις ένα καλλιτέχνην «ζώον». 'Απ' 
έναντίας, μεγάλη τιμή του.

Ό Ροστάν ώς έξής δικαιολογεί τήν μεταμ- 
φί-σιν ταύτην τών ηθοποιών :

ΙΙναγκάοθην νά άναβιβάσεο ίπι της σκηνής πτε
ρωτούς ήρωας διότι εΐχον ανάγκην νά γράψω ποίημα, ή 
δέ ποίησις δέν συμβιβάζεται μέ τόν καθημερινόν μας 
βίον κα'ι μέ την ρεδιγκόταν. ΊΙ εξαρτις ή λυρική εχει 
ανάγκην ό ραίων, γραφικών και πρωτοτύπων στολών 
κα'ι διά τοΰτο θέλ.ων νά περίβολοι διά τής λαμπρότη- 
τος τοΰ λυρισμού σύγχρονα αίσθήματα, περιέβαλον τούς 
ήρωάς μου διά πτερώματος.

« Ό πετεινός συμβολίζει τόν αγώνα τής ανθρώπινης 
ορμής πρός τάς απαιτήσεις τοΰ βίου. Ό πετεινός είνε 
ό εμπα&ώς αγαπών τό επάγγελμά του, ό πεποιθι'ος επ' 
αυτό και ύπό ούδενός άλλου συγκινούμενος. ΊΙ φασιανέ) 
είνε ό ερως. Είνε ή νεωτέρα χειράφετος γυνή, ή ζηλό
τυπος νικήτρια, ή οποία καί δαμαζομένη υποκύπτει 
μέ τήν ελπίδα τής έκδικήσεως. Ό κύων είνε ό αφελής 
και φιλοσοφικός σύμβουλος. ΊΙ ινδική όρνις είνε ή 
ΐ'σνομπίζουσα» τάξις τών αστών, <5 στρουθός συμβολί
ζει τήν προκατειλημμένην καί αδιάκριτου κοινήν γνώ
μην, τά δέ νυκτόβια πτηνά τό μίτος καί τήν κακεντρέ- 
χειαν τοΰ κόσμου !

Ό μεταμφιεσμός τών ηθοποιών έγγίζει τά 
ο-ια τού κωμικού' κατά κρόταφον έκαστον ζφον 
διατηρεί τήν εξωτερικήν γραμμήν' κατ’ οψιν 
παρουσιάζει πρόσωπον ανθρώπου. Ή οφθαλμα
πάτη είνε τελεία.

Ό πρωταγωνιστής Γκιτρύ φαίνεται μάλλον 
ώς πολεμιστής άγριας φυλής ή ώς αλέκτωρ. Έκ



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τών ηθοποιών περισσότερον έπέτυχον ή Σιμόν 
ώ, φζσιανή.καί ό Γκαλιπώ ώ; κύσσυφος.

Ή ύπόθεσις έχει ώ; έξής :

Τό έργον διαιρείται είς πέντε μέρη. Είς τόν πρό
λογον, τήν «εσπέραν τής φασιανή;» (α' πρ.), τήν 
«πρωίαν τοϋ πετεινού» (β' πρ.), τήν «ήμέραν τής φραγ- 
■ζόκοττα;» (γ' πρ.), τήν «νύκτα τής άηδόνος» (δ' πρ,). 

Πρόλογος: Ένφ ή αυλαία άνακινεϊται ώσανεΐ 
δι ι ν’ Ανυψωθή, έκ τών παρασκηνίων όρμφ είς 
τό προσκήνιον ό διευθυντής τοΰ θεάτρου δστις φω
νάζει : «Όχι άκόμη !■ ’Εν τφ μεταξύ έκ τοΰ έσω- 
τε.ικοΰτής σκηνής ακούονται τά κακαρίσματα τών 
όριίθων, ένφ δ πρόλογος μέ ύφος βουκολικής ποιή- 
σεως παριστα τήν γαλήνην θερινής έσπέρας. Οί γεωρ
γοί επανέρχονται κουρασμένοι είς τάς κατοικίας των, 
τά κουδουνάκια τών κοπαδιών τά όποια επιστρέφουν 
έκ τής βοσκής άζούονται.

—Τώρα ήμποροΰμεν ν’ άρχίσωμεν ! (λέγει ό ήθο- 
πο.ό:,δταν ακούεται μόνον είς τό έσωτερικόν τής σκη
νή ; ό βόμβος μιά; μελίσση ). Ό μΰθο; τοΰ Αισώπου 
τώρα ύποκαθιστφ τήν ζωήν τών ανθρώπων I»

Ό πρόλογο; αύτό; προπαρασκευάζει τό πνευμά των 
άκροαιών εί; δ,τι θά έξελιχθή εφεξής. Τού; άπο- 
σπρ. έκ τή; πραγματικότητος καί τούς οδηγεί είς τό 
βαοίλειον τή; ποιήσεω; καί τοΰ μύθου. Σημειωτέου, 
δτι καί ή εξωτερική αυλαία παριστρ. πτερωτού; δίπο
δα; κατοίκους τών ορνιθώνων καί τών δασών, καί συ
νηθίζει τό κοινόν είς τό θέαμα τό έσωθεν τή; αυλαία;.

Μόλι; άρθή ή αυλαία, ή σκηνή παριστρ τό εξωτε
ρικόν ένό; ύποστατικοΰ. Είς τό βάθος εύρίσκεται τοί
χος, άλλ’ έκ τή; κιγκλιδωτής του θύρας τή; ανοικτή;, 
φαίνεται ή έξοχή άπολήγουσα είς γαλανήν οροσειράν. 
“Έσωθεν τοΰ τοίχου, παρά τό προσκήνιον, μέσα εί; 
τήν ξυλίνην του κατοικίαν κοιμάται ό σκύλο;. Άρι- 
στερρ. πηδρ. ό κόσσυφος. Εντός καλαθιού εύρίσκεται 
κατακεκλιμένη μία δρνις — ή μήτηρ τοΰ «Σαντεκλέρ».

Άλλαι όρνιθες διαφόρων χρωμάτων περιφέρονται 
τήδε κάκεϊσε, μία φραγκόκοττα άντιπαρέρχεται μεγα
λοπρεπή;, καί μία χήνα προσπαθεί νιί τσιμπήση τήν 
ούράν τη;. Έπί δέ τοΰ γείσου τοΰ τοίχου παρά τήν 
θύραν Αναπαύεται δ γάτος.

Εί τό βάθο; τή; σκηνή; μία πεταλούδα πετά άπό 
άνθους εί; άνθος, ένφ φαίνεται τό χέρι μικρού παι
διού. τό όποιον πρφσπαθεϊ νά τήν συλλαβή.

Π ντα τ’ Αντικείμενα έχουν κατασκευασθή άνάλο- 
γα π.ύ; τήν μεγέθυνσιν τοϋ πετεινοΰ καί τών ορνί
θων. Δι’ αύτό δλα έχουν μεγεθυνθή μετά μαθηματι
κής ι’κριβεΐα; διά νά φαίνονται συμμετρικά. Ό τρο
χός ένό; κάρρου, τό όποιον διαφαίνεται εί; τό βάθος 
τής σ ιηνής, έχει τοιουτοτρόπως διάμετρον 3 μέτρων.

Τό έργον άρχίζει διά διαλόγου μεταξύ τών κοινών 
ορνίθων, μία τών όποιων εξομολογείται είς τάς αλλας 
δτι προτιμρ τούς σπόρους τών πιπεριών, διότι δίδουν 
εΐ; τό πτίλωμα ροδόχρουν έπίχρωσιν.

Ό κόσσυφος, δστις σφυρίζει τήν άρχήν ειδυλλιακού 
άσματος τό διακόπτει διά νά έξηγήσρ είς τά; όρνιθα; 
τόν λόγον τή; έχθρα; τοϋ σκύλου πρό; τόν γάτον. 
Α’ίφνη εμφανίζεται μία ταχυδρομική περιστερά, ή 
όποια οταματφ επάνω είς τόν τοίχον διά νά Ιδη καί 
αύτή τόν πετεινόν, περί τοΰ οποίου τύσα έχει άκού- 
σει. 'Ο υπερήφανος Ινδιάνος δέν άναγνωρίζει τήν 
υπεροχήν τοΰ πετεινού, καί άπαντά είρωνικώ;, ό δέ 
κόσσυφος παριστφ εί; τήν περιστεράν ύπό κωμικόν 
τύπον τόν Σαντεκλέρ, λέγων δτι ομοιάζει πεπόνιον 
μέ δύο σπαράγγια άντί ποδών.

Έν τφ μεταξύ ή πεταλούδα συλλαμβάνεται, δτε τό 
«κουκουρίκου» τοΰ Σαντεκλέρ άκούεται ήχηρόν. Τό 
παιδάκι έκπληκτου άφίνει τήν πεταλούδα νά τοΰ δια
φυγή. , , , ,

Καί ιδού, έπί τέλου;, ο Σαντεκλέρ, άνέρχεται υπε
ρήφανος εΐ; τήν αύλήν καί διά στίχων ώραιοτάτων 
αληθώς τονίζει ύμνον πρό; τόν ήλιον, ό όποιο; φλο
γίζει τόν ταπεινόν ύελοπίνακα ενός παραθύρου, κλι
νών πρό; τήν δύσιν του. ')

Μετά τινα ωραιότατα μικροεπεισόδια άκούεται έκ- 
πυρσοκρότησις κυνηγετικού δπλου καί έκ τοΰ ΰψους 
πίπτει διαγωνίω; εί; τήν σκηνήν ή φασιανή. Ό Σαν
τεκλέρ τήν λαμβάνει ύπό τήν προστασίαν τών πτε
ρύγων του καί τήν έρωτα περί τών κατ’ αύτήν μετ’ 
ένδιαφέροντος, τό όποιον καθίσταται βαθμηδόν.έρω- 
τοτροπία. Ένφ δέ άκούεται μακρόθεν ή προσέγγισις 
τών κυνηγών, ο Σαντεκλέρ κρύπτει τήν φασιανήν εν
τός τοΰ οίκίσκου τοΰ σκύλου Πατοΰ δστις εξαπλώνε
ται είς τήν είσοδον διά νά τήν προστατεύση.

Παρουσιάζεται τότε ό κυνηγετικός σκύλος καί 
έρωτφ: Εύρίσκεται έδώ μία φασιανή ;

— Ούδέποτε εϊχομεν φασιανού; έδώ! άπαντφ δ 
Πατοΰ.

Μόλις άπομακρύνεται ό σκύλος τών κυνηγών ό Σαν
τεκλέρ προσκαλεΐ τήν φασιανήν:

—’Εξέλθετε, κυρία !
Καί τήν συλλυπείται διά τούς κινδύνους, είς τούς 

όποιου; εύρίσκεται έκτεθειμένη, άλλ’ έκείνη άπαντφ 
διά λυρική; ποιήσεω; έξυμνοΰσα τόν έλεύθερον βίον 
τοΰ δάσους. Ό Σαντεκλέρ τήν άκούει γοητευμένος, 
επειδή δέ ένύκτωσεν ήδη, τή προσφέρει φιλοξενίαν 
είς τόν οίκίσκον τοΰ Πατοΰ, κατόπιν δέ, θέλων νά 
μείνη μόνο; διατάσσει τού; πτερωτού; ύπηκόου; του 
ν’ άποσυρθοΰν. "Ολα πέριξ σιωπούν. Ό Σαντεκλέρ 
προχωρεί πρύ; τήν κατοικίαν τής φασιανή;, μέ ερω
τικά; διαθέσει;, τείνει τόν λαιμόν καί τήν καλεί όνο- 
μαστί. ’Εκείνη παρανοεΐ τήν πρόσκλησιν καί ό Σαν
τεκλέρ, άτολμος έξ έρωτος άποσύρεται.

Ό γάτο;, ό οποίο; είχε κλειστού; τού; οφθαλμού; 
καί προσεποιεΐτο τόν κοιμώμενον, άντελήφθη τήν σκη
νήν ταύτην: Άνοίγί-. ήδη τού; οφθαλμούς, οί όποιο 
φωσφορίζουν καί μαζή μέ τόν κόσσυφον μυκτηρίζει 
τήν αποτυχίαν τοΰ πετεινοΰ.

Έπί τινα; στιγμά; ή σκηνή παραμένει έρημο;. Τό 
σκότο; έπιτείνεται όλοέν, δτε έν πρός έν καταφθάνουν 
μέ έλαφρόν θροΰν τών πτερύγων των τά διάφορα νυ
κτόβια πτηνά καί κάθηνται άλλα έπί τοΰ τοίχου, άλλα 
έπί τών κλάδων καί άλλα κατά γής.

"Οταν συγκεντρωθώσιν δλα. άρχίζουν νά συνωμο
τούν κατά τοΰ Σαντεκλέρ. Εί; δίστιχα ή μονόστιχα 
έξηγοΰν διατί τόν μισούν. "Αλλα, διότι είνε ωραίο; και 
ύπερήφανος. "Αλλα, διότι τραγφδεϊ ήχηρώ;. Άλλα, 
διότι άφίνει μέ τού; πόδα; του τρία ίχνη έπί τή; άμ
μου τά όποια ύπενθυμίζουν τά; ακτίνα; τών αστέρων. 
Άποφασίζεται λοιπόν ό θάνατό; του, ό δέ γάτο; 
παρακαλεΐ νά προσληφθή είς τήν συνωμοσίαν.

— Μήπως δέν είμαι έραστή; τοΰ σκότους καί δέν 
έχω ένστικτα προδότου;

—Κ’ έγώ, προσθέτει ό κόσσυφος, μήπως δέν έχω 
ένδυμα πένθους, δπω; οί χήροι, καί δέν προσαρμόζο
μαι είς σκηνήν συνωμοσία;; , _

Σημειωτέον δτι έκαστον πτηνόν έφ’ δσον όμιλεΐ έ
χει τού; οφθαλμού; λάμποντας. Διαφορετικά θά ήτο 
Αδύνατον εί; τό κοινόν νά γνωρίζη ποιον όμιλεΐ.

Άλλ' ή φασιανή, έξυπνήσασα, ώτακουστεϊ καί έν- 
νοεϊ δτι τά νυκτόβια πτηνά ζηλεύουν τόν Σαντεκλέρ 
διά τήν άξίαν του καί τήν γενναιότητά του, αποφα
σίζει δέ νά τόν σώση.

«’Αρχίζω νά τόν άγαπώ!» άναφωνεϊ καί ή αυλαία 
πίπτει.

Ή δευτέρα πράξις άρχεται διά τή; προσελεύσεως 
τών νυκτόβιων πτηνών είς τόν τόπον τής συνωμοσία;. 
"Ολα όμοΰ συσκέπτονται περί τοΰ τρόπου τής έξον- 
τώσεως’τοΰ Σαντεκλέρ. Τό σχέδιον καταστρώνεται 
ώ; εξής. Ή ινδική δρνις έχει ύποδοχήν έντός ολίγου, 
εί; τήν όποιαν θά παραστώσιν πετεινά παντό; είδους. 
Μεταξύ αύτών θά εύρίσκηται καί είς ’Αμερικανό; 
πετεινός χαίρων φήμην άηττήτου παλαιστοΰ. Πρέπει 
λοιπόν νά προκληθή έρις μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ Σαν
τεκλέρ, δστις βεβαίως θά φονευθή.

Ένφ έξακολουθεΐ ή συνωμοσία, ό κόσσυφος ύπεν- 
θυμίζει είς τά νυκτόβια πτηνά δτι θ’ άνατείλη εντός 
ολίγου ό...... διακόπτεται δμω; ύπό κραυγή; φρίκης
τών νυκτόβιων. Μετ’ ολίγον τοϊς ύπενθυμίζει καϊ πά
λιν δτι θά φανή δ... άλλά διακόπτεται καί πάλιν ύπό 
κραυγή; φρίκης διότι τά νυκτόβια πτηνά δέν δύναν
ται νά ύποφέρουν καί αύτό καν τό όνομα τοΰ ήλιου.

Έν τούτοι; ό ήλιος Ανατέλλει ύπό τόν ήχον τοΰ 

έωθινοΰ άσματο; τοΰ Σαντεκλέρ,1 *) ή δέ φασιανή εξέρ
χεται τοϋ οίκίσκου της, ένφ τά νυκτόβια πτηνά δια
σκορπίζονται.

1) Τή ' ίπιτυχεστίραν μετάφραιτν τοΰ ύμνου τούτον
ε'ς τήν '. λληνικήν ίφιλοτέχνησεν ό κ. Πολέμης.

Ό Σαντέκλέρ άνέρχεται θριαμβευτικοί; καί παρα
κολουθεί τήν φασιανήν. Ή μεταξύ των σκηνή προσ
λαμβάνει χαρακτήρα γλυκυτάτου ειδυλλιακού πο ή- 
ματο;5) καί ή αυλαία πίπτει.

Ή τρίτη πράξις τελείται είς τήν αίθουσαν τή; ’Ιν
δικής όρνιθος. Εκεί εύρίσκεται καί ό ’Αμερικανός 
πετεινός, λευκός, ισχνός, προκλητικώτατος. Μόλις ό 
Σαντεκλέρ εισέρχεται καί βλέπει τό ιταμόν του ύφος 
εννοεί δτι πρόκειται περί μονομαχίας. Αποφασίζει 
δέ αύτό; νά διόση τήν άφορμήν. Προβαίνει λοιπόν 
ύποστηρικτή; τών ρόδων, τά όποια τά λοιπά πτηνά 
κατηγοροΰσι καί δταν ή ινδική δρνις τόν έρωτφ διατί 
είνε έτοιμος ν’ άποθάνη ύπέρ ένός άνθους, δ Σαντε
κλέρ άπαντφ: «"Οταν υποστηρίζω τά ρόδα, ύπερασπί- 
ζομαι τόν ήλιον, ό όποιος τά χρωματίζει».

Ό λευκός πετεινός έρεθίζεται καϊ ή μονομαχία άπο- 
φασίζεται. Τά πτηνά κάμνουν κύκλον διά ν’ άφήσουν 
τό έδαφος έλεύθερον εις τού; μονομάχου;, ένφ εί; τό 
μέσον ό ταώς άνοίγει τό θαυμαστόν πτέρωμά του καί 
Αναλαμβάνει καθήκοντα κριτοΰ μάχης. Οί Αντίπαλοι 
επιτίθενται κατ’ άλλήλων καί ό Σαντεκλέρ κινδυνεύ
ει νά ήττηθή, δτε έπί τής σκηνής έξαπλοΰται σκιά άρ- 
πακτικοΰ όρνέου. "Ολαι αί όρνιθες έξ ένστικτου συσ- 
πειροΰνται πέριξ τοΰ Σαντεκλέρ. λησμονήσασαι τό 
μισός των, καί ό Σαντεκλέρ άναπνεύσας πρό; στιγ
μήν, επιτίθεται όρμητικωτερο; κατά τοΰ ’Αμερικανού 
πετεινού, τόν όποιον καί θέτει Αμέσως έκτός μάχης.

Νικητής πλέον Αποφασίζει ν’άναχωρήση μετά τής 
φασιανής είς τό δάσος, διά ν' άπολαύση τήν έλευθέ- 
ραν τοΰ έρωτος ζωήν.
Ή τέταρτη πράξις είνε δλόκληρο; ώραϊον ποίημα 

πλήρες πάθους καί έκχειλίζοντο; λυρισμού.
Ή νύξ είνε σεληνοφώτιστο; καί έπί τής σκηνή; ά- 

πλιόνει τού; κλάδου; του τεράστιον δένδρον. Μάκρυ
να άσματα πτηνών Ακούονται, Αποτελοΰντα ύμνον πρός 
τήν φύσιν. Λαγωοϊ καί κόνικλοι πηδούν έπί τής χλόη; 
καί έκ τού φυλλώματος τών δένδρων εξέρχονται έκ 
τής νυμφικής των παστάδος ό Σαντεκλέρ μετά τή; 
φασιανής. Άλλ’ ό Σαντεκλέρ Αφού έκόρεσε τόν έρω
τά του νοσταλγεί ήδη διά τήν αύλήν του καί. συνεν
νοείται μέ τόν κόσσυφα, σμιλών έντό; τοΰ κωδωνίσκου 
νυκτοχαροϋς τίνος άνθους «διότι, λέγει, αί ρίζαι τών 
Ανθέων συνέχονται ύπογείω; καί μεταβιβάζουν τήν 
συνομιλίαν». Ή φασιανή ζηλεύει καί Απαιτεί παρ’ 
αύτοΰ νά καταλίπη όλοσχερώς πλέον τόν όρνιθώνά 
του, άλλ’ έκεϊνος διστάζει, λέγων δτι πρέπει νά εύρί- 
•κηται εκεί πρό τής αύγής διότι αν δέν φωνάξή τό 
σκουκουρίκου», ό ήλιο; δέν δύναται ν’ άνατείλη !

Έν τφ μεταξύ άκούεται ή φωνή άηδόνος ψαλλού- 
σης τό κάλλος τή; νυκτός. Ό Σαντεκλέρ λησμονεί 
τήν νοσταλγίαν του καί θαυμάζει, δτε κάποιος κυνη
γό ς πυροβολεί καί ή Αηδών πίπτει νεκρά.

Άλλ’ έν τοσούτφ ή αύγή έφάνη. Ή φασιανή Απο
κρύπτει τό φώ; τη; διά τών πτερύγων της, άλλ’ δταν 
ό Σαντεκλέρ Αντιλαμβάνεται τήν πρώτη* άκτϊνα τοΰ 
ήλιου καϊ Ανακαλύπτει δτι δύναται οΰτος ν’ Ανατείλη 
καί χωρίς τό άσμά του, καταλαμβάνεται ύπό Απελπι
σίας !

Αίφνης άπό του φυλλώματος τοΰ δένδρου άκούεται 
νέον άσμα άηδόνος!

Τό δάσος πρέπει νά έχη πάντοτε μίαν άηδόνα! Ό 
Σαντεκλέρ συνέρχεται, ένθουσιφ καϊ άναφωνεϊ:
,— Όστις, βλέπει νεκρωθέντα τά όνειρά του, πρέπει 

νά, συναποθάνη μετ’αύτών ή νά έπιζήση ισχυρότερος.
Ιδού δλη ή φιλοσοφία τοΰ έργου.

Τί ενδιαφέρει άν ό, ήλιο; άνέτειλε καί χωρίς τήν 
συνδρομήν του; Τό άσμά του φαιδρύνει τήν κοιλάδα, 
σκορπίζει χαράν καί ζωήν! Διατί νά μή ύπερηφα- 
νεύεται ;

Άλλ’ οί κυνηγοί πλησιάζουν. Ή φασιανή συλλαμ
βάνεται έντός δικτύου καί τρέμει άκούουσα πυροβολι
σμόν. Φοβείται μήπως φονευθή ό Σαντεκλέρ.

— Φύγε! Προσπάθησε νά σωθής! τόν έκλιπαρεί 
κλαίουσα.

1) Τήν σκηνήν ταύτην naiiotif ή ίν σε). 12 δημο
σιευόμενη είκών. 2) Είκών σελίδα; 13.

Άλλ’ ό, Σαντεκλέρ εύρίσκεται ήδη μακράν. Τό θρι
αμβευτικόν του άσμα άκούεται χαρωπόν. Ό Σαντε
κλέρ έσώθη !

Καί τότε τρέχει έπί τής σκηνή; ό σκύλος Πατοΰ, 
δστις άναφωνεϊ έντρομος :

— Γρήγορα, γρήγορα! καταβιβάσατε τήν αυλαίαν 
διότι έρχονται άνθρωποι!

Καί τό έργον λήγει, ένφ βροχή ανθέων κατακλύζει 
τήν σκηνήν.

Καί τώρα, ή κριτική. Πολυκύμαντος, αντίθε
τος, ακατάσχετος.

Έν Παρισίοις, ή επιτυχία άπό τής πρώτης 
έσπερας ύπό τε τοϋ κοινού καί τών ηθοποιών, 
έκρίθη ώ; θαυμασία. ΊΙ β' πράξις ήρε θρίαμ
βον. Ή έντύπωσις έκ τής γ' πραξεω; ήτο μετριό
τερα ώ; έκ του μήκους τών διαλόγων καί τών 
περιττών σκηνών. Ή τέταρτη πράζις γοητευ
τική. Ό συγγραφεύς έκλήθη τετράκις.

Πνοή ηρωική διαπνέει τό έργον. '() διάλογος 
ρέων, πνευματώδης, πλήρης ζωής. Οί στίχοι 
ύπέρο/οι.

Κρ ιτικαί έγράφησαν άπειροι. Γάλλοι,’Άγγλοι, 
’Ιταλοί, Γερμανοί έγραψαν’ καί κάποιοι 'Αθη
ναίοι χρονογράφοι έφιλοτιμήθησαν νά κρίνουν (!) 
το έργον τό όποιον είδυν παριστανόμενον είς τάς 
...σελίδας τής «Illustration». Έκ τών κριτι
κών όλίγαι πλησιάζουν τήν αλήθειαν καί τήν 
κοινήν άντίληψ'.ν—διαφέρουν δέ τόσον αί δύο 
αύταί δέσποιναι...

Ό κριτικός τών «Τάϊμς», οστις έγραψε τήν 
άκριβεστέραν κριτικήν, κρίνει οτι ή γ' πράξις είνε 
δλη έπεισόδιον βγαλμένον άπό τάς φιλολογικάς 
κλίκας τών Παρισίων* εύμορφον διά τοΰ, γνώ- 
στας μόνον τών παρασκηνίων. Τό τέλος τής δ' 
πράξεως ευρίσκει ψυχρόν. «Ό Σαντεκλέρ είνε έρ
γον χαριτωμένου, ευφάνταστον, έμπνευσμένον’ 
μερικοί στίχοι έχουν πρωτότυπον λυρισμόν’ άλλ’ 
οΰχί σπανίως έκτρέποντζι είς ρητορικήν έπίδειξιν. 
Το έργον ένέπνευσεν έρως αληθινός καί γνώσις 
τής Φύσεως είς τά μυχιαίτατα αύτής’ ώ; θέαμα 
εύφυές καί διασκεδαστικόν, άποπνέον φιλολογι
κήν σάτυραν, κάτι ασυνήθες, τό όποιον μόνον ό 
Ροστάν ήμποροϋσε νά τό συλλάβνι’ ύστερεϊ 
δμω; είς τήν σύγκρουσιν τών αισθημάτων, εις τό 
συνεχές καί όλονέν αύξάνον ένδιαφέρον τή; δρά- 
σεω;—γνωρίσματα απαραίτητα διά σκηνικόν 
έργον».

Άλλος θεωρεί ανάξιον ένός Ροστάν τό όρνιθο· 
λογικόν αυτό έργον. «Ό Ροστάν είνε λυρικός’ μέ
νει άκόμη ό ποιητής τοϋ «Συρανό». Εις τά; δύο 
πρώτα; πράξεις ηύχαρίστησε τού; φίλους του, εί; 
τάς δύο τελευταία; τού; έχθρου; του. Ή β' 
πράξις είνε ή ώραιοτέρα’ τά καλαμπούρια δμω; 
τοϋ κόσσυφα παρά πο?,λά». ‘Υπάρχει καί έν διά 
τήν Κρήτην.Ό κόσσυφο;, βλέπων τήν φασιανήν 
προσπαθούσαν νά σαγηνεύσν; τόν πετεινόν, λέγει 
είρωνικώ; :

Je crois bien qu’elle songe a s’an- 
nexer la Crete.

Crete είνε καί τό λε·φί τοϋ πετεινού.
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Έδμόνδος Ροστάν.

«Ήθέλησε ό Ροστάν νά γίνη Αριστοφάνης, 
άλλ’ άντΐ νά μαστιγ ση έπιτηδείως, πειράζει 
χονδρά μέχρις αηδίας. Ή σκηνή τών βατράχων, 
οί οποίοι παριστάνουν τού; ξιππασμένους, είνε ή 
χειρότερα».

Οϊ Ιταλοί έκακομεταχειρίσθησαν τον Σαντε
κλερ. Οϊ κριτικοί τον έπέκριναν— Ι'σω; διότι ήτο 
Γαλλικόν έργον—εΐς δέ τό Μιλάνον, είς τό Σάν 
Ρεμώ, έσφυρίχθη αγρίως.Άντιθέτως,είς τάς Βρυ- 
ξέλλας ζατεχειροκροτήθη.

Ό Ιταλός κριτικός Κρότσι γράφει : «.Οί Οεα- 
ται αμφιβάλλουν άν είδαν αριστούργημα ή απο
τυχίαν. Αί συχναί άναβολαί τής παραστάσεως 
είνε ό κύριος λόγος της επιτυχίας. Ό πρόλογος 
είνε θαυμάσιος είς λυρισμόν. Μετά τόν Ούγκώ 
είνε ό Ροστάν ό μόνος ποιητής, όστις γνωρίζει 
νά όμιλή πρός την Γαλλικήν ψυχήν.»

Ό κριτικός τοϋ «Εσπερινού Ταχυδρόμου» 
γράφει : «Βλέπει κανείς διαρκώς πτηνά καί ζώα 
άπαγγελλοντα στίχους, ένα πετεινόν όμιλούντα 
μέ εξάρσεις Βίκτωρος Ούγκώ περί ήλιου, αστέρων, 
άνθεων καί τής αποστολής του μέ μίαν αισθη
ματικότητα, ήτις σιγά-σιγά γίνεται πληκτική 
καί κωμική. Έν τώ συνόλω δέν βλέπει κανείς 
παρά κωμφδίαν άνευ ενδιαφέροντος, είς τήν ό
ποιαν ό λυρικός ποιητής παλαίει διαρκώ; νά φανή 
ούμοριστής.»

'Ο Ροστάν άπήντησεν είς τους έπικριτάς του 
έν συνεντεύξει πρός τόν «Γαλάτην». Ό τύπος 
έφάνη, είπε, πολύ εύνοϊκώτερος ή κατά τόν 
«Άετιδεζ». Αί άναβολαί ειχον έξαντλήσγ τήν 
υπομονήν τοϋ κοινού. Έφοβούμην άποτυχίαν, 
διότι ό Σαντεκλέρ είνε έργον καΟαράς φαντα
σίας.

«Δεν έχω τήν άξίωσιν νά πιστεύω, οτι έγραψα 
αριστούργημα.Άλλ’ ευτυχώς τά πράγματα έπή- 
γαν καλά. Καί έγράφησαν τόσα περί έμοϋ, ώστε 
σιγά-σιγά έβυνήθισα νά τά ακούω όλα χωρίς νά 
ταράσσωμαι. Άλλως τε κατ’ αρχήν δέν διαβζ ζω 
παρά όσα μοϋ ύποδεικνύουν οί οικείοι μου, όσα 
αξίζουν νά διαβάζ·/) κανείς. Διά τά υπόλοιπα 
δέν μέ μέλει.

«'Γπάρχει έν τούτοις μία κατηγορία, τήν 
όποιαν οφείλω ν’ αποκρούσω Μέ κατηγόρησαν 
ύποκριτικώ;, ότι έγραψζ κωμωδίαν γεμάτην κα
λαμπούρια. Έδημιούργησα εν πρόσοπον, τό τοϋ 
κοσσύφου, οπερ αντιπροσωπεύει είδος πνεύμα
τος, έλάχιστα συμπαθές. Αύτό είνε τό μόνον 
πρόσωπον τής κωμωδίας, πού κάμνει λογοπαί
γνια τοϋ δρόμου.

«Ήθέλησα νά παραστήσω τήν πίστιν εΐς το 
ιδανικόν, βζσανιζομένην άπό τήν ειρωνείαν. Μέ 
μιαν λέξιν ήθέλήσζ νά καταπολεμήσω τό ψεύ
τικο πνεύμα τών βουλεβάρτων, άντιτάσσων εΐς 

αύτό τλν αληθινήν φαιδρό τητζ τών Ιίαρισινών 
δρόμων.

«Καί είνε δυνατόν νά εΐπή κανείς οτι εί; συγ
γραφεύς εινε υποκριτή; διότι έγραψε τόν «Ταρ
τούφον» ; Τό αληθές κοινόν βεβαίως Οά μέ έν- 
νοήσν), όταν θά διαβάτη τήν κωμωδίαν.

«Άλλως τε ό καιρό; περνά γρήγορα. Καί 
χρειάζεται νά πέραση χρόνος διά νά κ,ιθή καλά 
έν έργον.»

‘Η ιδέα τής ζωοποιήσει»; τών ηθοποιών είνε 
ποωτότυπος ;

Όχ'-,άναμφιβόλω;· τοΰ «Σαντεκλέρ» ύπήρξαν 
πολλοί οί πρόδρομοι. Καί ήδη οτε ή φήμη του 
ποοσελαβε τεράστιας διαστάσεις, δλονέν προ
βάλλουν οί μυνηταί έπί υπεξαιρέσει ιδέας. Ούκ 
έα καΟεύδειν αυτούς τό κοκκοροειδές τρόπαιον 
τοϋ Ροστάν.

Ό Αριστοφάνης πρώτο; άνεβίβζσεν έπι σκη
νής πτηνά, τάς «Όρνιθας» . Τό παραμύθι τού 
Μποετάνο «Φόν 1’κόκελ καί "Ινκελ» πρό ένός 
αίώνος γραφέν έχει ήρωζ Άλεκτορα. Είνε τό έρ
γον έζεϊνο σατυρικόν, άλ,λά κζί ρομαντικόν.

Κατά τόν ΙΔ' αιώνα ό Άγγλο; ποιητή; Σώ
σε; έφερεν έφερεν έπί σκηνής τά πτηνά νά Ομι
λούν. Τό δράμα του ονομάζεται «Ή Βουλή 
τών πτηνών».

Τώ 178'1 έδόθη έν Γερμανία πτηνοκωμωδίκ 
τοϋ Σικάνεντερ μέ ήρωζ; κοκκόρου; καί όρνιθας.

Εί; τό θέατρον τής Μαδρίτης έπαίχθη, εσχά
τως ακόμη,τοϋ Ι’ιβζς ό «'Ιππότης Λύκο;», τού 
όποιου όλα τα έπί σκηνή; πρόσωπα είνε ζώα.

"Ενας δημοσιογράφος ζήσας κατά τά τέλη τοϋ 
111' αίώνος έγραψε κωμωδίαν ύπό τόν τίτλον 
«Ό κοζκορας τοϋ αγροκηπίου» αέ ήρωας πτηνά 
καί ζώα. Ό αύτό; συγγραφεύς έγραψε βραδύτε· 
ρον άλλην κωμωδίαν μέ πτερωτού; ήρωας.

“Εργον ομοιότατου πρός τύν «Σαντεκλέρ» έ- 
δοθη —όπως γράφει τό «Βήμα» τής Ρώμης — 
πρό εικοσαετίας εί; τό παλαιόν θέατρον «Μετα- 
στασίου», κωμική όπερέττζ, ό «Λαβύρινθος 
τοϋ Μίνωος». Οί ήθοποιοΐ ήσαν μετημφ εσμενοι 
είς ζώα. Τά πρόσωπα ήσαν όρνιθες, εί; αλέκτωρ, 
μία γλαύξ, βάτραχοι κλπ.

Εκτός τών πτηνοδραματικών έργων, πλεϊ- 
στοι είνε οί γράψζντε; διηγήματα μέ ήρωζ; ζώζ.

Προγόνους τοΰ Σαντεκλέρ άνευρίσκομεν είς τό 
«Μυθιστόρημα τή; άλώπεκο;» οπερ αναφέρει ό 
ιστοριογράφος τής Γζλλ. λογοτεχνία.; Λανσώ·>.

11αρ’ ήμίν ή κ. Αρσινόη ΙΙζπζδνπούλου ’έχει 
γράψη πρό δεκαετίας εν παιδικόν δραματάκι τοΰ 
όποιου κατά τό πλεϊστον ήρωες είνε πουλιά. Ό 
κ. 11ολ. Δημητρακόπουλος εΐ; τά; «Δύο διαθή- 
κας» έχει ή ωκ ένζ θυμόσ,φνν πετεινόν.

Άλλά δέν περ ορίζεται εί; πλατωνικά; απο
καλύψεις ή κατά τοϋ Ροστάν εκστρατεία. Ό 
Αμερικανός συγγραφιύς Σαμουήλ Γζρόκο—πρα- 
κτικώτερος ώ; Αμερικανό;— στις άλλοτε ήγειρε 

αγωγήν κατά τοϋ Ροστάν έπί αντιγραφή τού 
«Συρανό» έκ τοϋ ίδικοϋ του έργου «ΙΙρίγκηψ- 
Έμπορος»—έπέτυχε μάλιστα τότε καί τήν δια
κοπήν τών παραστάσεων τοΰ «Συρανό»—ήδη 
νέαν διατυπώνει καταγγελίαν, ότι σκηναί τοϋ 
«Σαντεκλέρ» άντεγράφησαν έκ τού ίδιου δρά
ματός του.

Άλλά καί πρός πλείονζ ετι ίξευτελισμόν, βε- 
βζιοΰσιν ότι πρό τεσσάρων έτών εΐς τι χωοίον 
τής Σμύρνης έδίδετο «περίεργος παράστασις», 
κατά τό πρόγραμμα,τοϋ «διαχειριστοϋ τών άν- 
δρειζέλλων» Φορτούνα, καθ’ ήν ούτος ώ; άν- 
δρείκελλζ μετεχειρίζετο πτηνά βαλσαμωμένα,, 
τόν κυριώτερον ρόλον είχεν ό πετεινός, έστρέ- 
φ·το δ’ όλη ή παράστασις περί τόν φλογερόν έ
ρωτα τοΰ πετεινού πρός ενα θηλυκόν τσαλαπε
τεινόν. Δέν έλειπε καί ό απαραίτητος κωμικός, 
τύν ρόλον δέ τούτον έπαιζε μικρόν στρουθίον, 
τό όποιον δ αρκώ; έκοροίδευε τόν πετεινόν. . . . 
Είιε ή δέν είνε καί ό Φορτούνας ένας Ροστάν 
πρωτογενής ·,

Έν τούτοις,αν πολλοί έπεκαλέσθησαν τήν συ
νεργασίαν τών ζώων, άπό τού Αίσωπου μέχρι 
τοϋ Κήπλιγκ, ό Ροστάν κατόρθωσε νά φανη εύ- 
φυέστερος, άφοϋ κζνεϊ; έκ τών πτηνολόγων συγ
γραφέων δέν έγραψε καλλίτερον τοϋ «Σαντεκλέρ» 
έργον.

ΙΙζρ’ ό’λας τά; έπιζρίσεις ό «Σαντεκλερ» πα
ραμένει έργον άξια; λυρικής. Άλλά κζί ύπό 
πρακτικήν έποψιν, ή στατιστική άποδεικνύει εύ- 
γλώττω; τον θρίαμβον τοϋ έργου. Ιδού μερικοί 
αριθμοί :

Αί έδρα; τής πλατεία; τοϋ θεάτρου ώρίσθη· 
σαν 100 δρ. έκαστη. Υπολογίζεται ότι αί 100 
ποώται παραστάσεις θά δώσουν τούλάχιστον 
1 ‘/2 έκατομμύριον. Ό Ροστάν λαμβάνει ποσο
στά καθ’ έκάστην εσπέραν 7,500 φρ. Είς ταΰτα 
δέον νά προστεθούν κζί τά διδόμενα ύπό τών 
τριών περιοδευόντων ταυτοχρόνως θιάσων, ένός 
έν Γαλλία, ένός έν Αμερική κζί τρίτου εΐς Α
νατολήν, όστις ήλθε καί παρ’ ήμϊν ό θίασος ού 
το; άποτελεϊται άπό ηθοποιού; μέτριους.

Ό συγγραφεύς πρός τούτοι; έλαβε μέγιστον πο
σόν άπό τήν «Illustration» διά νά έπιτρέψη 
τήν έν αυτή δημοοίευσιν τού έργου.

'Ο άντίζτιπος τέλος τής παραστάσεως, έ- 
φθασε μέχρις Αφρικής, ένθα έπήλθε καταπλη
κτική ύπερτίμησι; τών πτερών. Άπό τόν «Σαν
τεκλέρ» θά ώφεληθγ, πρός τούτοις, εκτός τοί 
Ροστάν, καί ή Αγγλία,ήτις έχουσα τό μονοπώ- 
λιον τών πτερών θά κερδίσγ, 1,000,000 φρ.

Ή ίκ τή; έν Άθήναις παραστάσεως ένεύπω- 
σις υπήρξε ζατωτέρα πάσης προσδοκίας. Ούτε 
τό έργον έφάνη αντάξιον τής προηγηθείσης φή
μης, ούτε οί ήθοποιοΐ άξιοι τοϋ έργου, έκτος τοϋ 
ύποδυθέντος τόν Σαντεκλερ, όστις κάπως ήρθη 
ύπέ; τού; άλλους.• ν
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ΤΑ ΔΤΟ ΑΛΟΓΑ

Είς τή φύλλον τής 8)21 Φεβρουάριου ή ΙΙαρι ιινή 
·< ΙΙρώ'α ■ Αδημοσίευτε τό αύτόγραρον ενός ανεκδότου 
σονέττου τον Έδμόνδου Ι'οιτάν, παοαχωρηθέυ αυτή 
ύπό τοΰ ενδόξου συγγραφέω; τοΰ «Σαντεκλέρ» ■ Τό 
ποίημα τοΰτο ερέρει καταφανή τήν σφραγίδα τής τέχνη; 
τοΰ λυρικωτέρου των Γάλλων ποιητών, ουμβολίζον 
ο'ιραιότατα τάς προτιμήσει; τοΰ δχλου πρός τά ταπεινά 
και εντελή. Ό συνεργάτης μας κ. Θρασύβουλο; Ζιο'ύ
πουλος είχε τήν καλωσύυην νά μιταφράοη τό ποίημα 
χάριν των αναγνωστών τή; «Πινακοθήκης».

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ ?

κ.

Εκθέσεις.
Καλλ. ϊκΟταις Καΐρου. — Έγένοντο έν Κα'ρφ 

τή 15 (ν.) Φεβρουάριου τά εγκαίνια τής υπό τοΰ «'Ελ
ληνικού Καλλιτεχνικού Συνδέσμου» δ οργανωθ.-ίση; β'. 
καλλ. έκθέσεω; έν συρροή έκλεκτοΰ κόσμου. Έξετέθη- 
οαν 174 έργα, έκ τών οποίων τά 12 είναι γλυπτικά. 
Έκθέται 87, έξ ών 17 "Ελληνες (έν ος 5 κυρίαι) '·> 
'Ιταλοί (έν ο’ς 1 δεσποινίς) 5 Γάλλοι, 8 Γερμανό'., 2 
"Αγγλοι, 1 Βελγίς. Αιακρίνονται τά έργα τοΰ ομογενούς 
ζωγράφου κ. ΙΙερ. Τσιριγώτου, δ>τις είνε και ή ψυχή 
τής έκθέσεω;. Οί «Βεδουΐνοι» τον εύρέθησαν ώς τεχ- 
νικώτατοι. "Εργα έξ 'Αθηνών εκθέτου αν ο! κ- κ. II. 
Μαθιόπουλος, Επ. Θωμόπονλος, Ε. Ίωανιίδης, ή δε
σποινίς Ίγγλέση πέντε ελαιογραφίας, ή κ. Ά'ΐυραδάκη, 
Α κ. Γειοργαντης τόν «Τπναράν», ή κ. Γεωργαντή 
είδη διακοσμητικής. 'Εξετέθησαν καί έξ έργα τοΰ αει
μνήστου Λύτρα,έν ο\ό «"Ορθρος», ό Ζεϊμπέκης», Εις 
Άράπης καί τό «Θυμωμένο παιδί (σκαρίφημα) ■.

'Εκ τών άλλων καλλιτεχνών άναφέρομεν τούς κ. 
Μαγιάσην, Βρετόν, Λιβαδάν, Thomas, Tr. Bichard, 
(αρκετά divissionistc μέ τάς θαυμασία; εικόνας τών 
κήπων τής Bordighera,) I’ahl, Wirth, Cinliani, τά» 
κυρίας θάλειαν Καραβία, de HrtlCiJ έκθέτουσαν 7 ανθο
γραφίας, καί τάς δεσπ. Στα/ιατοπούλου, I’dsta καί 
Λασκαρίδου. Κατά τάς δύο πρώτα; ημέρας τής έκθέ- 
σεως αί εισπράξεις έκ πωλήσεω; έργων ανήλθον είς 81) 
λίρας αγγλικός.

Ήγόραοεν ό Oassif πιισσά; έν έργον τής δεσπ. de 
BriICq καί εν τοΰ κ. Τσιριγώτου, ό πρίγκηρ Μωχαμέτ 
'Αλή, αδελφός τοΰ Κεδίβου, δύο τοΰ κ. Bichard, μία 
'Αμερικανίς έν τοΰ κ. Giuliani κιί ό κ. Ίερωνυμ'.δης 
έν γλυπτικόν έργον τοΰ κ. Soplogne.

Είς τό προσεχές ψύλλον θά δημοηεύ) ομεν κριτικήν 
περί τής έκθέσεω;, έκ Καωου σταλεπαν τή παρακλή- 
σει ημών. 'II έφετεινή έκθισις είνε άνωτέρα rj; π ρι- 
σινής. Ευτυχώ; εφέτος εξετέθησαν ολίγοι μόνον poucha- 
des καί crilquis. ΊΙ έκθεσις θά κλείση τήν 2) Μ ισ
τίου ( ν.).

*

ΚΑΤΙ ποΰ ό Οεΐο; "Ομηρο; δέν έψαλλε ΰά είπώ ;
"Οταν στή; όχΟε; τοΰ ίερυΰ Σκαμάνδρυυ ήλϋ »ν τ’ ά-

ίσκέρια
Τών Τρώων κι' έκυζλώσανε τον Δούρειο "Ιππο ξάφνω, 
Έφάνη ύ Πήγασο; ταχύ; στά κρυσταλλένια αιθέρια.

Άπ’ τό βλακώδη θαυμασμό γιά νά τού; βγάλη τό άτι 
Έκαταδέχτηκε στή γή νά κατεβή, κι’ έκεϊ
Πλάι στον αλύγιστο λαιμό, ποΰ έτρεχε μαύρη ή πίσσα 
Τόν άσπρο του έδειξε λαιμό, τή χαίτη τή λευκή.

Κι’ ό όχλο; πού έστεκε πυκνό; κ’ είδε τά δυύ μαζί. 
Τοΰ Ήλιου τώμορφο άλογο καί τήν ξυλένια άσκήμια 
Τή; βάρβαρη; φανέρωσε ψυχή; του ολη τή γύμνια.

Καταφρονώντας τά η>τερά πού έλάμπανε τά δύο 
’Αντί τ’ ωραίο του; πέταγμα ψηλά ν’ άκολουϋή, 
Σάν κτήνη έσυραν τό βαρύ κι’ ολέθριο φορτίο'.

EDMOND ROSTAN

------------------

'II καλλιτεχνική έκθεσις έν τώ Ζαππείω τής - 'Ελ
ληνικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας» θά άνοιξη τήν 11 
Μαρτίου.

Ώς έπιτροπή πρός εισδοχήν καί τοποθέτησιν τών 
έργων έξελέγησαν διά τά ζωγραφικά έργα ο: κ. κ. Λεμ- 
πέσης, Μποκατσιάμπη;, Ίωαννίδης καί ’ αναπληρωμα
τικός ό κ. Έπ. Θωμόπονλος. Ιιά τά γλυπτικά ό κ. 
Γεωργαντής, διά τά αρχιτεκτονικά ό κ. Ζάχος.

Μουσεία.
' Από τίνος αί διάφοροι πόλεις τής Ευρώπης, ό'ται 

εΐχον τό ευτύχημα νά τιμηθώ > V είτε είτε διά τής γεν- 
νήοεω; είτε διά τοΰ θανάτου μεγάλου άνδρός, ευθύς 
ιιειά τόν θάνατον τούτου μεταβάλλουσιν τόν οίκόν τον 
είς Μουσεϊον. Οδτω έν licinirenioiit τή; ‘Αλσατίας 
ίδρύθη τόπι ιόν μουσεϊον τοϋ Gliarlcs de Bruverc, πε- 
ρικλεϊον τους πίνακας τή; ζωγραφικής καί διάφορα 
άλλα καλλιτεχνήματα, ιίνήκοντα αιτώ. Τοιαΰτα τοπικά 
μουιεί ι ίδρύθησαν ήδη πλεΐιτα έν Σουηδίρ, Λιέγη, 
Βόλι καί αλλαχού. ‘Εν "Αολαι; χάρις είς τόν Μιστράλ 
υπάρχει τό Museo Al'lateu' έν Στρασβούργο) τό Άλ- 
σατινόν' έν NailCV τό τή; Λ ορραίνη; κτλ. Καί έν 
Ghoisy-li— lioi σκέψι; γίνεται νά ϊδρνθή μιυιε’.ον τοΰ 
Boiigcl de I’lsle έν τή οΐκ'α, έν ή έτ'ελεύιηιε τήν 27 
’Ιουνίου τού 1 <27 ό συνθέτη; τοΰ εθνικού τών Γάλλων 
νμνου.

Φιλολογία.
ΊΙ «Τρτλλή μητέρα .τ', νέον μυθιστόρημα τοΰ Τ 

'Αννούντζιο, τό όποιον πρόκειται νά δημοσιευθή κατ' 
αΰεάς, έχει την έμπνευτίν του εΐς μίαν δίκην, ήτις διε- 
ξήχθη έν Ρώμη πέρυσι καί προύκίλεσε μέγαν θόρυβον, 
τήν δίκην Μτρουνέλλι, ό'ιτι; κ.ιτηγορήθη on έν στιγμή 
βιιιίας οργής έφίνευσε τήν σύζυγόν του, ήτις έτόλμησε 
νά τόν κατηγορήση οτι διετήρει αθεμίτου; σχέσεις μέ 
τήν μητέρα του, μίαν υπέροχοι’ γυναίκα, τρελλήν σχε
δόν είς τήν μητρικήν τη; στοργήν.

Ή ήρω"; τοΰ Γ ‘Αννούντζιο είνε μια μ·ήτηρ εύγενών

'Γώ κουαρτέτο τών αρχαίων όργάνων.

M. Hewitt, Μ. Ucvilliers.Marcel Casadesus, Ilenri Casadesus,

άρχών καί ύπερόχων αρετών. ΊΙ αγάπη της όμως 
πρός τόν πρωτότοκον νίόν της φθάνει μέχρι παραφρο
σύνης, καί δΓ αυτό ακριβώς ό ποιητής τήν ονομάζει 
τρελλήν μητέρα.

ΊΙ μητέρα αυτή ζή ευτυχής έν μέσφ τών δύο τέ
κνων της, τοΰ πρωτοτόκου, άνδρός άκάμπτου θελή- 
σεως καί ισχυρού χαρακτήρα;, καί τοΰ δευτερότοκου, 
ενός νέου άιθενικοΰ καί υστερικού, συμβολίζοντο; τήν 
αδύνατον νεότητα τής εποχής μας.

Ό δευτερότοκος υίός, ασθενών έπικινδύνως, βλέπει 
πρό τής κλίνης του άναπτυσοόμενον βαθμηδόν Ισχυρόν 
αίσθημα μεταξύ τής νέας τήν όποιαν αυτός άγαπή, καί 
τοΰ πρωτοτόκου άδελφοΰ του. 'Απηλπισμένος καί ίτοι- 
μοθιίνατος, ζητεί αυτός ό ίδιος νά ένώση τά δύο προ
σφιλή του όντα, καί πραγματοποιεί τόν πόθον του.

‘Αλλά δέν αποθνήσκει.'Ανακτή τήν υγείαν του πλη
σίον τοΰ ευτυχούς ζεύγους, τό όποιον αυτός ήνωσεν.

ΊΙ έμφάνιοις τής νεαρά; συζύγου τοΰ πρωτοτόκου 
αποτελεί τήν αρχήν τής φοβέρας τραγωδίας- ΊΙ /ιήτηρ, 
τρελλή είς τήν αγάπην τη; πρός τόν πρωτότοκον, φθά
νει μέχρι τοΰ σημείου τοΰ νά ζηλεύη τήν νύμφην της. 
Μεταξύ τών δύο γυναικών διεξάγεται άγων άγάπης πρό; 
τόν ανδρα αυτόν. Καί είνε τόση ή στοργή τή; μητρός, 
ώστε πόντε; οί έν τή οίκίρ φθάνουν μέχρι τοΰ σημείσυ 
να ΰποπτεύωνται παρανόμου; σχέσεις μεταξύ μητρός και 
υίοΰ.Ό δευτερότοκος πιστεύει τήν φοβερόν αυτήν ιδέαν 
καί έν στιγμή παραφοράς ζητεί εξηγήσεις άπό τήν μη
τέρα του.

'Εκείνη τόν πείθει περί τής άθω ίτητό; τη;· ’.-Ιλλ' 
Ί νρομερά υπόνοια, τήν όποιαν ήκουσε, τήν κατασυν
τρίβει. Παραφρονεί έξ άγανακτήσεως, καί τό ξημέρωμα 
τής επομένη; ρίπτεται είς τήν θάλασσαν διά ν’ άποθάνι/, 
άφοΰ δέν δύναται πλέον ν’ άγαπή, οπω; αυτή θέλει, 
τον υιόν τη; χωρίς τόν κίνδυνον τή; φοβερά; παρεξη· 
γήσεως.

¥
Οί οπαδοί τής ποιητικής σχολή; τών Μέλλοντιστιϋν, 

τήν όποιαν ΐδρυσεν ό δοξομανής Μιλανέζο; ποιητή; 
Μαρινέττι εδωκαν έορτήν έν Μιλάνφ, κατά τήν όποιαν 
έν βοή άπεκήρυξαν κάθε πατρίδα, κάθε ιδέαν περί 
Τέχνης καί κάθε Νόμον. Ιδιαιτέρως έφώναξαν κατά 
τής Αυστρίας, είς βαθμόν ώιτε ήνάγκασαν τήν αστυ
νομίαν νά έπέμβιμ

*
Έκ Παρισίων άνηνγέλθη ό'τι ό μέγα; Νορβηγός ουγ- 

γραφεύ; Βγιόρνστγερνσε Βγιύρνσον άπεβίωσεν έν τή 
πόλει ταύτη.

Έγεννήθη τήν 8 Ιεκε/ιβρίου 1882 έν Όστερδαλ, έκ 
πατρός ίερ 'ω;. Τήν παιδικήν του ήλικίαν διήλθεν έν 
Ρόνσδαλ, έσπούδαοεν έν Χριστιανία, τήν φιλολογικήν 
του δοάσιν ήρχισε γράφω»· κρίσεις καί επιφυλλίδας, πρώ
τον δέ θεατρικόν εργον του ήτο τό μονόπρακτου δράμα 
«Μεταξύ τών μαχών».

Μετέβη είς Γερμανίαν, Γαλλίαν καί Ρώμην, καί 
κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα άνεφάνησαν τά έργα 
του. τά όποια αφή καν εποχήν, ήτοι αί χωρικοί ίστορίαι: 
«Άρνε», «Ένα; ζωηρό; νέος», — τά δράματα: «ΊΙ 
κουτσή Χούλδα», «Ό βασιλεύ; Σβέρε» καί άλλα. Άπό 
τοΰ 181)5 μέχρι τοΰ 18'ί7 διηύθυνε τό θέαιρον τής 
Χριστιανία;, τώ 187(1 ΐδρυσεν ιίδος «Νέας Σκηνής», 
έδωκε φιλολογικά; παραστάσεις έν Σκανδιναυίρ καί τφ 
1872 μετέβη καί πάλιν είς Γερμανίαν καί Ρώμην. Τω 
1875 ήγόρασεν εν κτήμα έν Ι'ούνδβρανσδαλ. καί διέμε- 
νεν εναλλάξ εκιϊ καί είς Παρισιού;.

Τό έργον τοΰ Βγιόρνσον διακρίνεται είς δύο βαθμίδας 
έξελίξεως. ΊΙ πρώτη ρωμανιικοθρησκευτική περιλαμ
βάνει καί τά δραματικά έργα: < Μία χρεωκοπία», «Ό 
Συντάκτης», «ό Βασιλεύς», «Τό χειρόκτιον», «Υπέρ 
τάς δυνάμεις», «Γεωγραφία καί έρως» καί «Έργα.-, 
σθώμεν».

Τ<ΰ 1!)()0 ήρ μσαν νά έκδίδωνται τά "Απαντά του είς 
λαϊκήν έκδοσιν.

Μουσική.
«Ιίαράδεισος καί Ψυχή».—Είς τήν άλησμόνητον 

σειράν τών όρατορίοιν, τά όποια μέχρι τοΰδε έξετέλεσε 
τό Ώδεϊον Λότιυερ, προσετέθη ό «Παράδεισος καί ή 
Ψυχή», κοσμικόυ ιιρατόριον τοΰ γλυκυτάτου Ρ. Σοΰμαν 
συυιεθί ν έπί τού ποιήματος τοΰ Θωμά Μούρ, τοΰ περιε
χομένου είς τόν «.ίαλλά—Ρούκ». Τό έργον αυτό είνε 
καί ώ; πρό; τήν ΰπόθεσιν άπό τά ποιητικώτερα καί ώ; 
πρός τήν μουσικήν άπό τά μάλλον εμπνευσμένα, ή δέ 
έκτέλεσί; του άπετέλεσεν άσύνηθες καλλιτεχνικόν γεγο
νός διά τάς ’Αθήνας.

ΊΙ ύπόθεσι; τοΰ όρατορίου είνε ειλημμένη άπό ένα 
Ινδικόν μύθον. Ψυχή αμαρτωλή άποκεκλεισμένη τοϋ 
Παραδείσου ζητεί νά είσέλθη έν αύτφ καί ϊσταται πρό 
τή; πύλης καί θρηνεί, διότι δέν δύναται νά είσέλθη. Ό 
φρουρός άγγελος συγκινηθείς άπό τούς θρήνου; τη; θέλει 
νά τήν βοηθήση καί λέγει εΐς αυτήν, δτι ή Μοίρα έγρα- 
ψεν δτι διά νά είσέλθΐ] έν τω Παραδείρω οφείλει νά 
προσφέρη εΐς τό θειον τήν λαμπροτέραν προσφοράν.

ΊΙ Ψυχή τότε πετήι είς τά; Ινδίας, δπου ό πόλεμος 
έχει βυθίοΐ) την χώραν είς πένθος. Βλέπει ώραϊον μαχη-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Λίνα φόν Λόττνερ

Διευθύντρια τοϋ ομωνύμου Ωδείου.

την θνήσκοντα υπέρ πατρίδας, λαμβάνει μίαν κηλΐδα 
αίματος έκ τή; πληγή; του καί ανέρχεται πρός τον; ου
ρανούς. Ό άγγελο; τοϋ Παραδείσου λέγει είς αύτήν, οτι 
εΐνε ιερόν τό υπέρ Πατρίδο; χυνόμενον αίμα, άλλά δέν 
είνε τό όλον δώροΡ, τό όποιον θά έξιλεώσ// τόν Θεόν. 
Τότε ή ψυχή κατέρχεται πρό; τήν Αίγυπτον καί παρά 
τά; ΰχθα; τοϋ Νείλου βλέπει νεανίαν θνήσκοντα έκ φο
βέρα; νόσον, τόν όποιον σπεύδει ή κόρη, τήν όποιαν 
άγαπα, νά περισιόση έκ τοϋ θανάτου καί συναποθνήσκει 
μετ’ αύτοΰ.

Ή Ψυχή φέρει τόν τελευταίου στεναγμόν τής κόρης 
έλπίζουσα δτι κατέχει τήν λαμπροτέραν προσφοράν, ή 
όποια θά τής ήνοιγε τάς πύλας τοΰ Παραδείσου. 'Αλλ.' 
ό άγγελο; φύλαξ λέγει καί πάλιν εί; αυτήν, δτι ωραία 
είνε ή αύταπάρνησις, άλλά καί τοΰτο δέν είνε αρκετόν, 
καί ή ψυχή φεύγει άπηλπισμένη πρό; τά; χιονοσκεπείς 
κορυφάς τοΰ Λιβάνου. Έκεϊ παρά τά; άκτά; τής Συ
ρίας εΐς ώιαν εσπερινών προσευχών, βλέπει άνδρα 
αμαρτωλόν, δ όποιο; έπ! τή θέιι μικρού άθώου παιδιού 
προσευχόμενου ένϋυμεΐιαι τήν αγνότητα τών παιδικών 
τον χρόνιαν, καί πίπτων εί; τα γόνατα προσεύχεται παρά 
τό πλευράν του θρηνώ, ν πικρώς καί μετανοών διά τά 
εγκλήματα του. ’Π Ψυχή φέρει τό δάκρυ τής μετάνοιας 
εί; τον; ουρανούς, καί τότε έν μέσφ υμνο,ν καί φωτός 
ανώτερου τοΰ ήλιου καί τών αστέρων, τής ανοίγονται 
αί πύλαι τον Παραδείσου.

Τοιαύιη εί; ολίγα; λέξεις ή υπόδεσις, ή όποια έν τή 
έκιυλ.ίξει αυτής εί; ό,ραίαν ιο'ηιιν — ή ματάφρασις οφεί
λεται εί; τόν κ. Π. Κεσοίοογλουν—έχει πολύ τό δρα
ματικόν, μέ πλήθος προσώπων και χορών, ώ; ό χορό; 
τών πνευμάτων τοΰ Νείλου, ιών ούρΐ τοΰ Παραδείσου, 
με πλήθος προσώπων χαρακτηριζόμενων κατά φωνά; 
άπό όξυφώνους, βαθύφωνου; καί μεσοφώνους.

Ως πρός τήν έκτέλεσιν, & μικτός χορός τών μαθη
τών καί μαθητριών ύπήρξεν ακριβή; εί; τήν άπόδοσιν 
τών κυριωτέρων σημείων τοΰ όρατορίου' έψαλε μέ άρ- 
μονικότητα καί φυχολο, ημένα τά μέρη, καίτοι έφάνη 

ώ; έκ τής πειθαρχική; επιβολής τοΰ κ. Μπέμμερ κά
πως δειλός.

Οί μονωδοί έφάνησαν άξιοι πολλής έκτιμήσεως, είσ- 
ελθόντες είς τήν ψυχήν τοΰ μεγάλου μουσουργού. Ή 
δίς Τ. Λυμπεροπούλου (υψίφωνος), ή δίς Α. Κρέμμερ 
(μεσόφωνο;) καί ο: κ. κ. Βενιζέλος (υψίφωνος), Κα- 
ρατζας (βαρύτονος) καί Φλωριανός (βαθύφωνος) έ
ψαλλαν τεχνικά.

Ό «Παράδεισο; καΐ ψυχή* έδόθη δίς, εψάλη δέ 
κληθέντο; τοΰ χορού καί έν τιμ ’Αρσακείφ.

Αέον ιδιαίτατα νά έξαρθή ή άκρα επιμέλεια καΐ με- 
Οοδικότη; τοΰ διευθυντοΰ τής ορχήστρα; κ. Καρόλου 
ΆΙπίμμερ καί ή έκλεκτικότης τή; διευθύντριας τοΰ ‘Ω
δείου κυρίας Λίνα; φόν Λόττνερ, ήτις συνώδευε έπί τον 
κλειδοκυμβάλου καί ή όποια πλεϊστα αριστουργήματα 
τής καλή; τέχνη; παρουσίασε πρό τοϋ κοινού τών 'Α
θηνών, συντελέσασα κατά πολύ είς τήν άνάπτυξιν τοΰ 
μουσικού αισθήματος.

Ίό Ωδεϊον Λότνερ άφ' οτου ίδίει άνέλαβεν τήν διεύ- 
θυνσιν ο ΰπό τήν προεδρείου τοΰ κ. Κλεάνθου; Ζάννον 
• Μουσικός σύλλογο; 'Απόλλων* (191)3), ποοώδευσε 
σημαντικά,;. Ο! μαθηταί καί μαθήτριαι ΰ π ερέβη ταυ του; 
200, διδάσκεται δέ κλειδοκύμβαλου, βιολίον, βιολον- 
τοέλλον καί ό,δική. Ί'τό τήν διδασκαλίαν τοΰ κ. 
Εαρ. Μπέμμερ αριστούχου τή; άνωτάιη; Μουσική; 
Σχολής Hoclisilmlc έν Βερολίνο, κατήρτισε χορόν, έξ 
At) περίπου μαθητών καΐ μαθητριών, όστις μεγάλα έ- 
ξετέλεσε μουσικά έργα, ώς τά ορατόρια: «Δημιουργία» 
τοΰ Χάνδν, ·Αί τέσταρε; έποχα!» τοΰ ίδιου, ·Ή ‘Ο
δύσσεια* τοΰ Μπρούχ, " Ilcquicm * τοΰ Μόξαρτ, τό

■■ - ----------------------- ------ -—-——

Κάρολος Μπέμμερ

Διευθυντή; τή; χορωδία; τοΰ ’Ωδείου Λόττνερ.

• Μαγεμμένον Τριαντάφυλλου* τοΰ Σοΰμαν, «ΊΙ διά- 
βασις τή; ‘Ερυθρά; θαλάσσης* τοΰ Σοΰμπερτ, ·Τά 
τσιγκάνικα τραγούδια* τοΰ Μπράμς, οί «Ψαλμοί τοΰ 
Δαυίδ* καί πλήθος μικρών ασμάτων.

‘Επίσης έν τών σπουδαιότερων καί δυσκολότερων 
μουσικών μαθημάτων, τήν συμφωνικήν μουσικήν f11111- 
sique d’ensemble) έδίδαξεν ό κ. Κάρολο; Μπέμμερ 
τόσον καρποφορώ;, ώστε κατωρθώθη νά πρωταγωνί
στησα καί εί; τό μάθημα τοΰτο τό Ώδεϊον Λόττνερ.

'() κ. Μπέμμερ εΐνε μοναδικό; διά τήν έκγύμναοιν 
τών ορατόριων, ή έκτέλεσι; τών όποίων συντελεί τά 
μέγιστα καί εί; τών μαθητών τήν μόρφωσιν καί εις 
την άνάπτυξιν τοΰ μουσικού αίοθήματο; τοϋ κοινού.

ΊΙ κ. Λότνερ άπό 26 έτών διαμένουσα ένταΰθα, 
διετέλεσεν έπί οκταετίαν καθηγήτρια έν τώ Ώδείφ ‘Α
θηνών καί έν τφ 'Αρσακείφ. ΙΙρό 1I έτών ίδρυσε το 
ομώνυμον Ώδεϊον. Έσποΰδασε» έν Μονάχφ υπό ιούς 
διάσημους καθηγητά; τοΰ κλειδοκυμβάλου Haerniann 
καί Ilans von Billow.

¥

ΊΙ δεσποινίς Ελπίς Καλογεροπούλου ένεφανίσθη 
υπό τό άνομα Speranza Calo είς τάς ιιεγάλα; συναυ
λίας Λαρουμέ. “Εψαλε με πολλήν επιτυχίαν τό “Ονεί
ρου τή; "‘Ιφιγενεία; έν Ταύροι;*.

¥

ΊΙ κ. ΙΙαπαδιαμαντοποΰλου (Ρεβέκκα) μετά τοΰ 
παρεπιδημούντο; βαθυφώιου κ. Καραβία έδωσαν ουν 
αυλίαν έν τή αιθούση τοΰ Ωδείου, καθ' ήν άμφοτέρωγ 
τό εκλεκτόν τάλαντου έξετιμήθη. 'II Ρεβέκκα εί; τήν
• Φλώρα Μιράμπιλις* τοΰ ΐάαμάρα καΐ εΐ; τους < ΙΙα- 
ληάτοους* έδειξε ΰλην τήν δροσερότητα. τής φωνής,άλλά 
καί τεχνικά; διακυμάνσεις, ό δε κ. Καραβίας έθαυμά- 
οθη είς τήν άρια Ereischutz τοϋ Vqber καί εί; τού; 
Ουγενότους (ΡίΓ-paf). Ό συμπαθής καλλιτέχνης έδό- 
νηοε βαθύτατα τήν αίθουσαν με τήνπλατυτάτην καί βα- 
ρύηχον φωνν/ν του. ’Εν δυωδίρ έψάλλησαν μέρη τής
• δΐινιόν* καί τής ·Τξοκόνδας* άρμονικώτατα. Ευχα
ρίστως πληροφορούμεθα δτι θά συνεργαοθούν άμφότε- 
ροι έν τω κυοφορουμένρι μελοδραματικά) θιάσφ ΰπό τήν 
ηγεσίαν τοϋ κ. Σαμάρα, είνε δε αρκετή έγγύησις περί 
τής έπιτυχία; τοΰ νέου Έλλ. μελοδράματος ή συμμε
τοχή τής κ. Ρεβέκκας καί τοΰ κ. Καραβία.

*
’Λρ^ςαϊα όργανα. — Άληομον/ιτου; εντυπώσεις 

άφήκαν οί τέοσαρες βιολιοταί καί ή ν.λαβεοενίστα κατά 
τάς τρεις εμφανίσεις των έν τώ Βοσιλική) θεάτρρι καί 
τώ Ώίείω, οί άποτελοΰντε; τμήμα τής έν Παριοίοις 
•'Εταιρεία; τών παλαιών οργάνων» “Ητο περίεργον 
άλέά καί ήδύτατον τό άκουσμα οργάνων τά όποια δέν 
υπάρχουν πλέον καί δμω; δίδουν τόσον αρμονικούς, αι
σθηματικόν; ήχους. Τεσσαρα βιολιά περίεργα εί; σχήμα, 
είς άπόδοσιν ήχου καί είς χόρδησιν, μεσαιωνικής έπο- 
χής, καί εν κλειδοκύμβαλων clavecin λεγόμενον — είδος 
πιάνου καί σΐτερ—με διπλήν οειράν πλήκτρων έφ' ου 
ΰπερόχω; παίξει ό κ. ΙΙατόρνι, έξετέλεσαν άμέμπτω; 
με άπαράμιλλον λεπτότητα καί ποιητικωτάτην ευαισθη
σίαν συνθέσει; άπαλάς, ονειρώδεις άγνωστων Γάλλων 
μουσουργών τοΰ 1ΣΊ", ΙΖ' καί ΙΙΓ αίώνος, τοΰ Μον- 
τεκλαίρ (1666—1737), τοΰ Νικολέν, τοΰ’Αξιόλι, τοΰ 
Μπροΰνι. Ιδίως ή έκτέλεσι; τοΰ κονσέρτου είς λα nia- 
jeur τοΰ Άξιόλι(1 76!)—1832)εί; τήν viole d’amour 
— ΙΛχόρδου μεγάλου βιολιού—ΰπό τοΰ ίδρυτοΰ τής ε 
ταιρεία; κ. Henri Casadesus ΰπερήρεσε.

ΊΙ ι’Εταιρεία τών παλαιών οργάνων* ίδρύθη τώ 
1901. Τά όργανα εΐνε quinton—viole d’amour—vio
le de gambe — Basse de viole. Ή γλυκύτης τών 
οργάνων αύτών, κάτι τι ώσάν παράπονο)’ καί ώσάν α
γάπη, εινε μοναδική. “Οπου καί άν ένεφανίσθησαν οί 
καλλιτέχναι τής Εταιρείας, έν Βελγίφ,'Αγγλία, Γέρμα-

ίία, Ρωσσία κλπ. έπευφημήθηοαν ξωηρώς. Ό II. Ca
sadesus, παλαιός solisle τών συναυλιών Golonnc, εΐνε 
έξοχος καλλιτέχνης. Ή κ. Πατρόνι εΐνε ή άρίστη τών 
όλιγίστων άλλως τε κλαβεσινιστριών. Διακρίνεται διά 
τήν virtuosity μεθ' ής παίξει.

*
«Σννδεόαος Συντακτών». — Αί δύο μουσικοφι- 

λολογικαί προεοπερίδε; α; έδωσεν κατά τόν λήξαντα μήνα 
ό «Σύνδεσμο; τών Συντακτών* συνεκέντρωσαν εκλεκτόν 
κόσμον. Κατά τήν πρώτην,καθ' ήν παρίσταντο οί πρίγ- 

κηπες Άνδρέας 
καί Χριοτόφο- 
ρος, ή κ. Άλε- 

\ ξάνδρα Λ. Βρα-
\ τσάνου μέ τόγ κ.
\ Β. Ζήνωνα ε- 

\ παιξαν τήν δια- 
I λογικήν ήθογρα- 
I φίαν τοΰ Έρρί- 
I κου Λοβντάν

ύ π Ό άγρυπνος
/ υιός» μέ πολλήν 

,χΖ επιτυχίαν.' II κ. 
Βρατοάνου, ήτι; 
δέν εΐνε πρώτη 
φορά καθ' ήν 
έμφανίζεται έπί 
σκηνής, έπαιξε 

χάριν, κατεχειροκρο-
τήθη δέ εΐς τόν διάλογον τοΰ ίδιου Λαβντάν «Έπειτα 
άπό χρόνια* έν τφ όποίφ δύο απόμαχοι τής σκηνή; 
Λίζα I Κυρία Βρατοάνου) καί Βαλέριο; (Δήμο; Βρα- 
τσϋνος) διά προσπεποιημένη; παρεξηγήσεως έν ώραιοτάτιο 
καί χαριτωμένφ διαλόγκ λογομαχούν,διασαλεύεται ή ουξυ- 
γική γεροντική αρμονία,ινα άποκαλυπτομένης τή; πλά
νη; έ.τανέλθουν εί; τήν ποίησιν τή; ιστία;, ή όποια άνα- 
δίδει γλυκύ θάλπο;.

Είς τάς προεσπερίδαζ μετέσχον αί δεσποινίδες Γεν- 
νάδη καί Κορόμηλα αί δποϊαι έφαλλον μέ τέχνην καί 
αίσθημα, ή κ. Βασενχόβεν (άρπα), ό κ. Μπουστιν- 
τούη (βιολίον) καί έν τμήμα τής «Αθηναϊκής μανδο- 
λινάτας*.

ΊΙ έν τφ «Συνδέομιο τών Συντακτών» παρατηρη- 
θεΐσα εφέτος καλλιτεχνική ζωή οφείλεται πρό παντός 
εί; τήν άκαταπόνητον δρασιν τοΰ Διοικοΰντο; συμβού
λου και φιλτάτου συναδέλφου κ. Δήμου Βρατοάνου, 
όστις κατώρθωσε, άτευ τίνος ένισχύσεως, νά καταστήση 
τό έντευκτήριον τοΰ Συνδέσμου κέντρον ψυχαγωγικόν, 
μέ τήν παρέλασιν έκλεκτών ταλάντων έν τή μουσική 
ν.αί τώ θιάτρφ.

*
ΕΙ; Παρισινά; αίθουσα; κάμνει μεγάλην έντύπωοιν 

μία Άμερικανίς, προικισμένη μέ πρωτοφανή διπλήν 
φωνήν.

ΊΙ μίι Δωροθέα Τογιέ κατορθώνει νά τραγουδή έ: 
Ισου καλά μέ φωνήν πρίμα; καί μέ φωνήν σοπράνο καί 
έπί πλέον δύναται νά συγχρονίξη τάς δύο φωνάς εί; αρ
μονικήν δυφδίαν.

Τοιουτοτρόπως έψαλλε πρό ημερών τήν δυφδίαν τών 
• Παληάτσων* πρό ακροατών κατάπληκτων διά τό άπί- 
σιευτον γεγονός.

¥

'λ'πόι τή; ορχήστρα; τοΰ Ωδείου ’Αθηνών έδόθη 
συναυλία μεγάλη; επιτυχίας. ΊΙ ορχήστρα έξετέλεσε 
τήν εισαγωγήν τού Hoi d’ Ys τοΰ Ε. Lalo (1823— 
I 1!>2). “Ο Boi d’Ys παρεστάθη τό πρώτον τώ 1888. 
ΊΙ έκτελεσθεϊσα εισαγωγή εΐνε έξοχου άναπτύξεω; καί 
μέ λαμπρόν ένορχήστρωοιν, αποτελούσα συμφωνικόν 
ποίημα μεγάλης άξίας.

Εΐνε συντεθειμένη έκ τΰίν κυριωτέρων θεμάτων τοΰ
2120
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έργου, άτινα εΐνε τρος, άραί καί έκδίκητις. Η είκου 
καί)’ ή ερωμένη έγκαταλιφθείια ανοίγει ιό φράγμα 
τοΰ ποταμού, τά ΰδατα τοΰ όποιου είσρέοντα καταστρέ
φουν την πόλιν, αποδίδεται δια θαυμασίοιν τόνων ως 
καί ή μετάνοια τη;, όταν άποκαλύπτουσα τό έγκλημα 
καί φενγουσα τήν οργήν τών κατοίκων ρίπτεται εί; την 
θάλασσαν. Λ! σάλπιγγες εί; τό τέλος τής εισαγωγή; 
έχουν σπουδαίου μέρο;. Ή μακρά διάρκεια τοΰ ·ί σο
κ ρά του;· είς τό λα όξύ επαναλαμβανομένου μετά 
ίλιγχιώδου; ταχύτητα; — διά νά είκονίση τήν εισροήν 
των ί'δάτων—είνε λίαν δύσκολο; έν τή έκνελέσει.’ Επί
σης τεχνικ ότατα έξετελέσθη ή «Mohlail» τοϋ Β. Sme
tana, όιτις έυεπνεύσθη κυρίως μουσουργών έκ τών 
δημοτικών ασμάτων. Τό έργον ώυομάτθη έκ τοϋ πο
ταμού, όστις περιβρέχει τήν ΙΙάργαν, είνε δέ σειρά συμ
φωνικών ποιη άνων, ών ό γενικό; τίτλο; είνε «ΊΙ τα
ίρι; μου». Τό έκτελεσθέν μέρο; εινε τό ωραιότερου 
όλων. Ή φαντασία βλέπει έν αύτή τήν πο'.ησιν τοΰ 
ρέονεος ΰδατος [Ιον καί 3ου θέμα, Το τελευταίου τούτο 
εί; ζά έν νφέσει, διακρίνεται Ιδίως έκ τών πλαγιαύλων 
οΐτινες έκιελοΰν λίαν Ισχυρώ; βαθ.Ι; φθόγγου; καθ’ δν 
τρόπον τά βιολιά διηθημένα εί; δύο έκτελοϋν οξείς 
φθόγγου; καί αί όλκωταί σάλπιγγες κατ' άντίθετιν έκ- 
τελ.οΰν λίαν ασθενώ; πολεμικόν ρυθμόν).

Έν τέλει ό ποταμός Mohlau γίνεται δρμητικό; έκ 
τή; καταιγίδος (βρυχηθμό; τών βαθύχορδων, όλκωτών 
σαλπίγγων, καί ό ανήσυχο; χαρακτηρισμό; τών βιολιών).

Ό Smetana έγεννήθη έν Βοημίη τώ 1821 κ ιί άπε- 
βίωσε τώ I ·ΒΙ είς εν φρενοκομτίον τή; Πράγα; καί 
τελείως κωφό; ώ; ό Beethoven.

'// κ. Ειρήνη Σκίπερ έψαλλε τήν Νύκτα τοΰ ΒοοΙιΙιι 
καί τα» «θεότητα; τής Στυγός* τοϋ liliick. ή δέ κ. 
Μάλδα Βανοεχόβεν έξετέλεσεν τή συνοδεία τή; ορχή
στρας έπί τή; άρπα; τοϋ Pieme τό χαριτωμένου C.OII- 
certytuck, τι όποιον είνε άπηλλαγμένον πόση; κοινο
τοπία;, καί τό όποιον λίαν έντέχνω; ενορχηστρωμέ
νο? παρέχει προνομιούχοι' θέσιν εί; τό κατ' εξοχήν 
ποιητικόν όργανο?, τήν άρπαν.

".άλλη συναυλία έδόθη υπό τή; όρχήττρα; τοΰ 'Ωδείου 
υπέρ τών πλημμυροπαθών τών ΓΙαριοίων.'II εΐταγωγή 
τών · Ρωμα'κών Άπόκοεω» ήν έγοαψε ό Berlioz 
(1803—1869) διά τό μελόδραμά του «llenvcnuto 
Cellini» έξετελέσθη μετά προσοχή; καί αρμονίας ζηλευ- 
τής. Μετά σύντομιν εισαγωγήν,τό αγγλικόν κέρα; έκτε- 
λεϊ παρατεταμένην φράσιν ήν αμέσως άναλαμβάνουσιν 
εν καν ό V ι τά βιολιά καί τά βιολοντσέλλα. Μετά 
ταΰτα έπαναφαίνεται τό allegro δπερ εκτυλίσσεται μέ 
οίστρον καί φαντασίαν δλω; άποκρηάτικην χωρίς νά 
εχ/ι κοινοτοπίαν τινά ή άπήχησιν τερατώδη. Εινε γνω 
οτόν άλλως τε ότι όσον άφορή τήν ένορχήστρωοιν ό 
Berlioz υπήρξε τολμηρό; νεωτεριστής.Ό Berlioz rirz 
ό δημιουργός τής μουσικής τή; λεγομένη; Musiqiie a 
programme, ήν <5 .Ιίστ έκθύμως ΰπεστήιμξεν έν Γερ- 
μανίρ.

ΊΙ χορωδία έκ μαθητριών τοΰ ΆΑίι'ου, μονωδούση; 
τή; κ. Φεράλδη έψαλε τήν «Νύκτα τή; Σαένς, ήτις 
έγράφη έπί ποιήματος τοΰ Audigier, θελκτικοί; ποιη
τική σύνθεσις. Τοΰ Σαένς ιό «Hondo capriccioso» 
έξετέλεσεν έπί τετραχόρδου ό κ. Μπουστιντούη, εί; δέ 
τό κλειδοκύμβαλου ό κ. Βανοεχόβεν τέσσαρα piece? ly- 
riques τοΰ Γκρήγκ, έκ τών όποιων τό nenuet de la 
grand mere διερμηνεύθη λεπτότατα.

Μαθητική κατόπιν συναυλία έδόθη, καθ’ ήν έθαυμά- 
οθη ό μικροσκοπικό; κλειδοκυμβαλιοτής —. Φαραντά- 
το;. "Εψαλε δύο άσματα ή δεσποινίς Τροκάρ καί ό κ. 
ΓΙίνδιος έξετέλεσε μίαν νυκτωδίαν τοΰ Σοπέν είς do 
mineur αρκετά καλά.

Κατακλείς τή; κατά τόν λήξαντα μήνα άφθονου μου
σική; παιδαισία; τοΰ ‘Ωδείου δύναται νά θεωρηθή ή 
συναυλία τών πρωτοτύπων έργων τοΰ διευθυντοΰ τή; 
ορχήστρα; καί καθηγητοΰ τής συνθέσεω; κ. Άρμ. 

οο

.1/ιιραι'κ, τοΰ όποίου νέαν συμφωνίαν υπό τόν τίτλων 
“ II πηγή· έξετέλεσεν είς ΙΙαριαίου; τό περίφημου 
concert Larouinc. ΊΙ σονάτα είς fa mineur έκτελε- 
σθείσα ύπό τών κ. κ. Μπουστιντούη καί Βασενχόβεν 
έκρίθη ευμενέστατα. ΊΙ κυρία Φεράλδη έψαλλε δύο 
λυρικά ποιήματα, ένέχοντα γλυκύ ποιητικόν αίσθημα, 
έκ τών όποιων ή nocturne ήρεσε περισσότερον. Δύο 
ωραιότατοι συνθέσεις διά κλειδοκύμβαλου τό «-Ιυκο'ιρω; ' 
καί al «Elfes» — ίδίω; αύτα'. παραστατικώταται—έκτε- 
λεσθεΐσαι υπό τοΰ κ. Βασενχόβεν ήρεσαν πολύ διά τήν 
λεπτοτάτην τέχνην. Χορό; μαθητριών έψαλλε άριιονι- 
κώτατα τό «Boulieur i ntiine» ygaipsp είδικώ; διά 
γυναικεία; φωνάς, ή δέ κ. Φεράλ.δη έψαλλε τό «Air de 
Cybelia» ej ανεκδότου άρχαϊκοΰ δράματος παραστα- 
θέντο; ταΙ 19)8 παράτή κυρίρ TiHavre. Αί μετά πολ
λής έπιμελείας έκτελεσθείσαι συνθέσεις αυται τοΰ κ. 
Μαρσίκ ένεποίησαν βαθυτάτην έντύπωσιν, θύελλα δ’ 
επευφημιών ήνάγκασε τόν ευτυχή συνθέτην νά έμφανι- 
οθή έπανειλημμένως πρό τοΰ έκλεκτοΰ ακροατήριου.

*
Τήν δεκάτην έννάτην (ν.) Φεβρουάριου παρε- 

στάιθη τό πρώτον έν Λονδίνω ή «Ήλεκτρα· τοΰ —τρά- 
ους. ΊΙ επιτυχία ύπήρξεν εξαιρετική. Ο: κριτικοί 
εξαιρούν τό έργον ώς μουσικόν μεγαλούργημα. ΊΙ αρ
χαίοι άτη ελληνική τραγωδία παρουοιάσθη μέ μεγαλοπρε
πείς μουσικού; νεωτερισμού;.

Περί τής «Ήλεκτρα;· εΐνε μέχρι τοΰδε γνωστόν 
ότι σϋγκειται άπόσυρραφήν υπερβολικών ηχηρών τόνων 
μυκηθμών, βοής, θρήνων γοερών, τυμπανοκρουσιών 
έκκωφαντικίΰν, οφυριγμιων καί άλλων εκπληκτικών καί 
συνταρακτικών μιμητικών ήχων.

Οί "Αγγλοι κριτικοί έν τούτοι;, ψυχραιμότεροι τών 
ηπειρωτικών συναδέλφων των, τών συνειθισμένων εί; 
τά; γλυκεία; Ιταλικά; μελωδίας, εύρήκαν καί έξόχως 
περιπαθή μέρη.

Ζωγραφική.
Τό έν τφ έξωφύλλω μα; δημοοιευόμενον οχεδιαγρά- 

φημα, έπί τή ένάρξει τοΰ δεκάιου έτους, οφείλεται ιί; 
τήν έμπ ευσιν τοΰ διακεκριμένου ζωγράφου καί γλύπτου 
κ. ΙΙέτρου Ρούμπου. Έν τή άπλότητι καί εύγραμμίρ 
έχει πολλήν άρχαιοπρέπειαν καί συμβολισμόν. Αιά τοΰ 
εξωφύλλου τής «1 Ιινακοθήκη;· παρέχει ό κ. Ι’οΰμπο; 
εκλεκτόν δείγμα τή; έξιδιασμένη; αύτοΰ ίκανότηιο; έν τή 
διακοσμητική.

*
Ό έν ΙΙάτραις ζωγράφος κ. Έπ. ύλωμόπουλος άοχο- 

λεϊται είς τήν επεξεργασίαν μεγάλου πίνακα;, παριστών- 
το; τό «Πλύσιμο τΰ>ν κάρρων·. Εΐνε ειλημμένη ή 
σκηνογραφία έκ τοΰ φυσικού, πλήρης πραγματικότητο; 
καί ζωής.

*

'() έν Σμύρνη ζωγράφο; κ. Χρ. Συρράκο; Ιδρυσε 
καλλιτεχνικήν σχολήν διά τού; έρασιτέχνα:.

¥
Έν τώ Πολυτεχνείφ έτελέσθη ό Ίακωβίδειο; δια

γωνισμό; μεταξύ τών μαθητών τή; Καλλιιεχν. σχολής.
ΙΙρώτη βραβεύσιμο; έκρίθη ή γυμνογραφία τοΰ μα- 

θητοΰ τής σι', τάξεω; Μπιτσάνη, δεύτερα ή τοΰ μα
θητου τής ε'. ταξίως Γονναροπούλου καί τρίτη ή τοΰ 
μαθητοΰ Γαβαλ'ΐ.

Γλυπτική.
Εί; άντικατάοτασιν τοΰ άφαιρεθέντος αγάλματος τοΰ 

ποιητοϋ Χάϊνε εκ τών κήπων τοΰ ’Αχίλλειου, ό Καίζερ 
άποτίων φόρον σεβασμού εί; τήν μνήμην τής Αύιοκρα- 
τείρας Ελισάβετ παρήγγειλε είς τήν Βιέννην μνημεΐον 
μετ’ αγάλματος τή; δολοφονηθείση; Αίτοκρατείρτ; πανο-

βασιλικόν του στέμμα. Κάποτε είπε : ’Εγεννήθηκα έ-
λεύθερος ποιητής, όχι ίθύντωρ άνθρώπων. Ή ψυχή 
μου έχει πάντοτε άγωνισθή διά τό μεγάλου καί διά τό 
ώραϊον καί δέν μοΰ είναι εύκολου νά έπιτελέσω τά 
καθήκοντά μου τοΰ /ιονάρχου ή τοΰ στρατιιίιιου. Έπέ— 
ρασε πολύ; καιρός, ι'όστε νά μάθω τό δύσκολου μάθημα 
τοΰ νά θέτω τόν ήγεμόνα υπέρ τόν ποιητήν·.Δυστυχώς 
έκείνος ποΰ δέν γνωρίζει τ>;Ρ Μαυροβουνιωτικήν γλώσ
σαν δέν δύναται νά έκτιμήοη τήν ποιητικήν αξίαν τής 
Αΰιοΰ Ύ'ψηλότητος. Μίαν ήμέραν ομιλώ? περί τής 
Γερμανική; μεταφράτεω; τής « Αυτοκρατείρας τών Βαλ
κανίων·, ό ήγεμώυ είπε ότι τά έργα του μεταφραζό
μενα χάνουν όλην των τήν δύναμιν: «Είναι, είπε, σαν 
νά πίνι/ς μία μποτίλια σαμπάνια άνοιγμένη άπό πολλές 
ώρες·.

*

Εί; έκτακτου καλλιτεχυικήν προεσπερίδα δοθείσαν 
έν τώ Αημοτικώ θεάτριρ διοκρίθη ιός δραματική ή έρα- 
σιτέχνι; δεσποινίς Τατιανή Βέλμου. Είς τήν «Φλωρεν
τινήν τραγωδίαν? τοΰ Οΰά'λδ καί τόν «Διαβάτην· τοΰ 
Κοππέ άυταπεκρίθη είς τήν λεπτότητα τοΰ ρόλου της, 
παίξασα μέ φυσικότητα καί άγαστήν επιμέλειαν.

κ·

Νέα δραματικά έργα άνεβιβά ιθηιαν μετ’ εξαιρετι
κής επιτυχίας έν Ευρώπη τά έξής :

Είς τό θέατρου «Μαντζό?;· τή! Ιταλία; τό τρί
πρακτου δράμα ή · ‘Αθιγγαι ΐ;· τών μ ίλι; εϊκοοαειοιν 
πρωτοεμφανισθέντων συγγραφέων Καμέζιο καί Όζ'λια.

Είς τό θέατρον «Ambigtt» γιοι’ Παριοίων, τό ι5ρά- 
/ια «Τό λάθος τής Μαρίας· τού Ροσσάρ. Φαίνεται έξηγ- 
μένον άπό εν μυθιστόρημα του Μπερτναί.

Είς τό θέατρον «Gvninasc» τών ΙΙαρισίων άνεβιβά- 
σθη θριαμβευτικώς ή «Μωρά παρθένο;· τοΰ ποιητοΰ 
Ερρίκου Μπατάΐγ. ΊΙ τρίτη πράξις έκρίθη ιό; άρι- 
οτουργηματική. Εν τώ δράματι έξαίρεται μετά ουγκι- 
νούση; τέχνη; τό εΰγενές μαρτύρων τή; γυναικός.

Είς τού; Παρισιού; έδόθη ή «Φλόξ· τρίπρακτου οι
κογενειακόν δράμα τοΰ νεαρού ξένου συγγραφέως Αάριο 
Νικοδέμη, καί ι; «ΓΙαγι; τοΰ βαρώνου 1‘οίτσιλδ, ήτις 
έκοίθη ώ; όιιοία ποό; τήν · Φλιπότ· τοΰ Αεμαίτρ.

Εί; τό «Βωδεβίλ· τϋιυ ΙΙαρισίων έδόθη πρό; παρά- 
ρτασιυ ύπό τοΰ Μπουρζέ τό νέου έργου του « Τό όδό- 
φραγμα·. Ένεπνεύσθη έκ τών άπεργιών, στηρίζεται 
δέ έπί τοΰ έρωτος και τής ζηλοτυπία; ένός έργοστασιάρ- 
χου πρός μίαν έργάτιδα.

Έν τή « ΓαλΧική κωμωδίη" έπαίχθη τό «’Απρόο
πτον· τοΰ Βίκτωρος Μαργκερίτ.

Εί; τό θέατρον «Άντουάν· θριαμβεύει ό «Φύλα; 
Άγγελος»,πρωταγωνιστούσης τή; δεσποινίδο; Μαγδαλη- 
νή; Καολιέ.

¥
Ό αγαπητό; συνεργάτη; μα; κ. Τιμ. Μωραϊτίνη; 

προετοιμάζει δ.ά τήν θερινήν περίοδον πολιτικήν πα
ρωδίαν τοΰ «Σαντεκλέρ·. Έτερο; οΰμορισιή; λογο
γράφο; ετοιμάζει κοινωνικήν σάτυραν έπί τή βάσει τού 
«Σαντεκλαίρ·, μέ πτηνά τά δρώντα πρόσωπα. Ό συ
ναγωνισμό; τών δύο «Σαντεκλέρ· θά προκαλέση άμιλ
λαν είς πνεύμα καί ευθυμίαν.

¥
Κατά τήν έξ Αθηνών διέλευσιν τή; Ελληνική; 

ΰπερέττας τοΰ κ. ΙΙαπα'ωάνου ένεφανίσθη νέα υψίφω
νος, ή δεσποινίς Βασιλεία Αενδρινοΰ. ΊΙ φωνή της 
είνε καλή, έχει όμως ανάγκην άσκήσεως.

¥
Τήν 7 Φεβρουάριου έγένοντο έπισήμως έν Τοιπόλει 

τά εγκαίνια τοΰ δαπάναι; τοΰ κ. /. ΑίαΖζιαροποόΖου 
ιατρού άνεγερθέντο; Δημοτικού θεάτρου. Ή έναρξις 
έγένέτο διά τοΰ θιάσου Βονασέρα-Νίκα, μέ τήν Κωμω-

23

μοιοτύπου τοΰ ευρισκομένου εί; Σαλβοΰργον. Τό μνη
μείο? κομιαθίν έν Κερκύρρ στηθήσεται έν τώ ίδίιο χώ· 
ρω τοΰ Χάϊνε ύπό τόν διατηρηθέντα θόλον.

¥

Έφθασεν εί; Κέρκυραν ό πάνοπλο; Άχιλλεύ;, τό 
ιιέγα άγαλμα, τό όποιον θά στολίση τού; κήπου; τοΰ 
‘Αχίλλειου. Εικόνα αύτοΰ έδημοσιεύσαμεν εί; τό ύπ' 

ί αρ. 99 τεύχος.

ΙΌ αρχαίος ήρω; έρχεται νά συμβολίοη μέσα είς τήν 
ποιητικήν γαλήνην τής Κερκύρα; τό πολεμικόν 
πνεύμα καί τήν ένοπλον έπιβολήν τών Χοεντζόλλερν. 
Οί ποιηταί έκλαυσιιν τήν έξορίαν τοΰ Χά'νε άπό τό 

άσυλό? του. Είναι ή σειρά τιάρα τών πρακτικοί? ανθρώ
πων τής έποχής μα; νά χαιρετίσουν τό μεγαλείου τής 
ίιχύο;, έγκαθιστάμινον έν μέσοι τών άναμνήσεων τή; 
λύπη; καί τή; αδυναμία; μιά; Λΰτοκρατείρας.

' *

'Απικαλύφθη τή ·Ί I Ιανουάριου ή έν τώ οϊκήματι 
τοΰ ’ Συλλόγου πρός διάδο,τιν ωφελίμων βιβλίων· στη- 
ΟεΐΛα προτομή τοΰ ίδρυτοΰ κ. Α. Βικέλα, έργον τοΰ κ. 

Α Σώχου. Κατά τά άπσκαλ.υπτήρια άπήγγειλε ποίημα ό 
κ. ΙΙροβελέγγιος.

*

Ό κ. Τηλέμαχο; Ι'ύζης, υιός τοΰ μεγάλου Έλληνο;
1 ζωγράφου, σπουδάζω? γλυπτικήν είς τήν καλλιτεχνικήν 

‘Ακαδημίαν τόιν Βρυξελλών ύπό τόν μύγαν γλύπτην 
φόν σεν Στάππεν, έλαβεν έφέ,το; τό πρώτον βραβείου 
εί; τήν έκθεσιν.

Ό κ. Ι'ύζης, καλλιτέχνης πλήρη; μέλλοντος, έκλη- 
ρονόμησεν άπό τόν πατέρα του τήν ιδιοφυίαν τής γλυ
πτικής. Αιότι ό Ι'ύζης ήτο καί γλύπτης, καί διασκεδάζω? 
κατεσκεύαζε προπλάσματα τόιν έργων του, τά όποια 
διατηρούνται εύλαβώς παρά τής χήρα; τοΰ καλλιτέχνου.

Θέατρον.

Όμά; Ελλήνων ύπό ιούς κ. κ. Τσανακλήν και 
Μπελλένην άπεφάσισευ τήν άνέγεμοιν Ελληνικού θεά
τρου έν Καίριο καί τήν συντήρησιν μονίμου Ελληνικού 
θιάσου.

¥

’•■ίρ/ι’ίτι συστηματοποιούμενη ή ίΛέα περί έγκατα- 
οτάσεως θεάτρου είς τά μεγάλα ύπερωκεάνεια ατμόπλοια 
τά έκτελοΰντα τήν συγκοινωνίαν Ευρώπη; καί ‘Αμε
ρικής.

Ή ιδέα όφείλεται είς τόν 'Αμερικανόν θεατρώνην 
Φρύχμαν, όστις θά καταρτίσ/ι θιάσους δραματικού; καί 

■ μελοδοαματικοί'ς περιοδεύοντας άπό άτμοπλοίου εί; ιίτμό-
πλοιον.

Ή πρώτη εφαρμογή τή; ιδέα; έγένειο έπί τή; 
«Μαυριτανίας·.

¥

Βαθύπλουτο; τι; άνιόνυμο; έν Βουδαπέστ//, κατέθη- 
κεν εις τινα τών εκεί τραπεζών 3 έκατομμύρια φράγ · 
κων, όπως διά τών τόκων συοτηθώσι δύο ετήσια βρα
βεία, τό εν τεσσαράκοντα, τό δέ άλλο πεντήκοντιι χιλ. 
φρ. πρός βράβευσιν τοΰ άρίστου δράματος καί τοΰ άρί- 
στου μελοδράματος κατόπιν διαγωνισμού γινομένου άνά 
παν έτος καί άφοΰ διδαχθώσιν τά έργα πρώτον άπό τής 
έν Βουδαπέστη σκηνή; τοΰ Έθν. θεάτρου.

*
Ό ήγεμιόν τοΰ Μαυροβούνιου Νικόλαος,ώ; γνωστόν,

1 είναι ποιητης καί δραματικός. Πρό τίνος παρεστάθη
εν Κεττίγνη τό τελευταίου δράμα Κνέζ-οδ-'Αβαρνίζ, 
καί ή φρενίτι; τών επευφημιών ήτο τόση, αίσιε ό ήγε- 
μών έξήλθε πολλάκις έπί σκηνή; διά νά εύχαριστήση 
τό κοινόν. Ό ήγεμόιν Νικόλαο; είναι μάλλον υπερή
φανο; διά τά; ποιητικά; του δάφνα; παρά διά τό



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

δίαν τοΰ Γκαβόι «ή δεσποινίς Σοκολάτα». ' Ενοποίησε
κακήν έντύπωσιν διότι ό θίασο; δεν εγκαινίασε τό 
θέατρον δι' Ελληνικοί! έργου, καί διότι άνεβίβασε κα
τόπιν την «Κυρίαν Μογκοδεν» καί τήν «Ασφάλειαν 
τών οικογενειών·, διαδίδων οΰτω καί έν ταϊς έπαρ- 
χίαις, ένθα αγνότερα τηρούνται τιί ήθη, τής Παρισινής 
έλαφρότητος τβΐ'ς σκανδαλώδεις υπαινιγμούς.'Η Έταιρ. 
τών Δραματικών συγγραφέων διεμαρτυοήθη, ΰποδεί- 
ξασα δτι ίδει ιός πρώτον έργον νά παριστάνετο ή «"Α- 
λωσις τής Τριπολιτσα;» τοΰ ς1Γαυρο/«^«Ζρ.

¥

Ή κ. Κυβέλη Άδριανοΰ έν Κωνσταντινουπόλει, 
ένεφανίσθη καί ώς τραγωδό; δια πρώτην φοράν. 'Έ
παιξε τ,)ν <Γ Αντιγόνην» τοϋ Σοφοκλέους, κατά μετά- 
φρασιν τοΰ κ. Μάνου. ΊΙ επιτυχία ήτο μοναδική, δο- 
θεϊσα ώ; ευεργετική τής Κυβέλης καί με εισπράξεις, 
3,400 δραχμών. 'Επίσης παρεοτάθη νέον εργον ύπό 
τοΰ θιάσου τή; Κυβέλη;, ή «Τιμή τοϋ Ψαριανού» τοΰ 
δημοσιογράφου κ. Α. Καλεύρα.

Έν Σμύρνη παρεοτάθη δίς ή « Στάσα Σιδέρη», 
δράμα τοΰ ποιητοϋ κ. Άγγ. Σημηριώτου, έδόθη δέ 
καί είς Κων)πολιν ύπό τοΰ θιάσου Κυβέλης—Φόροι.

Διαλέξεις.
Ας αναγραφή καί τό πρωτοφανές αυτό γεγονός, τής 

μικρότερου όμιλητοΰ τής 'Ελλάδος. Κατά τάς εφημε
ρίδας τών ΙΙατρών, ό κ. Γεώργ. Δ. Καλογερόπουλος, 
μαθητής τοϋ σχολαρχείου, έκαμε διάλεξιν έν τή αιθούση 
τοϋ Δημοτικού σχολείου περί τής έν Ναυαρίνω ναυμα
χίας.— "Ο,τι δεν κάμνουν οί διδάσκαλοι διά τους μα- 
θητάς καί τούς πολίιας, τό κάμνει ε'ς μαθητής σχο
λαρχείου ! ...

¥

Ό. καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου κ. ' Ανδρεάδης 
ώμίλησεν έν τιΰ « Παρνασσφ» γαλλιστί περί τών έργων 
τοΰ Α. Βικέλα. ΊΙ διάλεξι; έγένετο υπέρ τοΰ ι Γαλλι
κού Συνδέσμου· , ού ήτο αντιπρόεδρο; ό Βικέλα;.

*
ΊΙ κ. Όλγα ΙΙαπαδιαμαντοποΰλου ή γνωστή εΐς τόν 

φιλολογικόν κόσμον υπό τό ψευδώνυμον Ρεβέκκα ώμί
λησεν είς τάς Πάτρας περί παροιμιών, σύγχρονοι; δε 
έψαλλε με πολλήν χάριν καί αίσθημα.

κ
Ίί «Βυζαντιολογική 'Εταιρεία· ήρξατο τιρν δημο

σίων διαλέξεων έν πολυπληθέστατο) . ακροατήρια). Ό 
πρόεδρος κ. Ζ ηπίου έκαμεν εΐσήγησιν, όμιλήσας περί 
τοΰ σκοπού τής 'Εταιρεία;. Είτα ό κ. Βέης άνεκοίνωοε 
τά πορίσματα τών έν Μετεώροις παλαιογραφικών άνε- 
ρευνήσεων αύτοΰ. 'Ανέφερε περί τοΰ περιγαφικοΰ κα
ταλόγου τών έν Μετεώροις 1125 χειρογράφων κωδί
κων, δν συνέταξε. Έκ τών κωδίκων τούτων ό κ. Βέης 
αντέγραψε πολλά: απόκρυφα ευαγγέλια, συναξάρια, ει
δύλλια, δημώδη χρονικά, κείμενα Σοφοκλέους καί 
Άριστοτέλους, σχόλια Ώριγένους κλπ. Ό κ. Βέης ανέ
φερε καί περί τής αρχιτεκτονική; τών ναών, περί 
τών έν αυτούς τοιχογραφιών καί περί τής είκόνος τής 
βαοιλίσσης Μαρίας Παλαιολογίνας.

Εν άλλη συνεδρία, ό κ. Τσοκόπουλο; ό) μίλησε περί 
τής Βυζαντινής ήγεμονίδο; "Αννης Κομνηνής ώ; ήγε- 
μονόπαιδος, ώ; ιστορικής συγγραφέω; καί ώ; μοναχής.

¥

Ό κ. Α. ΦΑαδελφεύς έκαμε τρία μαθήματα έν τή 
αιθούση τοΰ «Παρνασσού» περί τής αρχαίας Έλλ. ζω
γραφικής, τής αρχαίας γλυπτικής καί περί Πομπηίας.

¥
ΠρξαντΟ έν τιβ « Παρνασοιρ» αί φιλολογικά! καί επι

στημονικά! διαλέξεις. Ώμίλησεν ό κ. Σπ. Λάμπρο; περί 
τή; άναγεννήοεας τών 1 εχνών καί τών Γραμμάτων είς 
δύο διαλέξεις, ίί; θά συνέχιση είς δύο ΰλλας.

Ό κ. Κακλαμα·ο; ώμίλησε περί τοΰ βίου τοΰ Χάϊνε, 
μέ τήν χαρακτηρίζουσαν αυτόν αισθηματικήν καλλιλο
γίαν. Έν δευτέρη διαλέξει θά δμιληση περί τής θέσεω; 
τοΰ Χάϊνε έν τή Γερμα;ική φιλολογίη.

'Άλλα; διαλέξεις θά κάμουν οί κ. κ. Τσούντα; :ι«ρΐ 
Μυκηναϊκών ταυρομαχιών, Θ. Βελλιανίτης περί πα
λαιών Αθηνών, Λ. Μέρμηγκα; περί τοΰ πολέμου με
ταξύ ιών όντα»·, Βασιλείδης περί ραδίου καί Α. Μπα- 
λανο; περί γυναικό; έν τώ χριστιανική) καί μή χριστια
νική! κόσμο).

*
Ό Γαβριήλ. ζΓ Άννούντζιο ώμίλησεν εΐς τό Μιλανον 

καί κατόπιν εΐς τό Τουρϊνον περί τής «κατακτήοεω; 
τών ουρανών· έν σχίσει πρό; τάς τελευταίας προόδους 
τής άεροπλοίας.

ΊΙ διάλεξι; έδόθη ΰπ'ερ τών πλημμηροπαθών τής 
Γαλλίας καί μετά τό τέλος αυτής <5 ζΓ Άνούντζιο ώμί
λησε μετ'ένθουοιασμοϋ περί τής Γαλλία; είπίον τά εξής'.

“ Ίί Γαλλία είνε ή μεγάλη σπορεύς τών ‘Ιδεωδών, 
ήτις άφοΰ ήτένωε τήν ’Αθήναν τοΰ Καπιτωλίου διετή- 
ρηοε διαυγές τό βλέμμα τη; καί σαφείς τάς ιδέας της, έν 
δ'ε τώ σημερινή! αυτή; πενθεί καταυγάζεται πάσα υπό 
τοϋ μειδιάματος τής θιρραλέα; έγκαρτερήσεω.».

Διαγωνισμοί.
Έν τ<ρ Έλλ. φιλολογικώ συλλόγο) Κων)λ.εως άνε- 

γνώσθη ή κρί.ιις τοΰ Δραματικού αγωνίσματος τοΰ συλ
λόγου.ΊΙ ελλανόδικος επίτροπέ) άποτελεΐτο έκ τών κ.κ. 
X. Χατζηχρήστου, Ο.’Ανδρεάδου καί Δ.Σάρρου εΐσηγη- 
τοΰ. ' Σπεβλήθησαν 14 δράματα, ενώ πέρυσι ειχον 
ΰποβληθή μόνον τρία. Τά υποβληθέντα έργα έφεραν 
τους εξής τίτλους :

«Οί Δύο Τάφοι·, «Ό Τοκογλύφος·, «ή Δεκαπεν- 
ταετής Μαρίκα», «Έρως ή θάνατο;·, «ή Πεθερά· 
«Θεόφιλο; ή Κασσιανή», «δ Καλλιτέχνης», «ή θεία 
Πρόνοια», «ή Δολοφόνος», «Δαίμονες», «Εικόνες», «οί 
Σάπιες Βάρκες» «[.'maria Commedia» καί«’ Ελπινίκη».

Ίί έπιτροπή εκτενέστερου λόγον έκαμε διά τήν 
«Δολοφονίαν» καί τά; «Εικόνας» καί ήξίωσεν επαίνων 
τήν Umana Conimedia», του; «Δαίμονας· καί τις 
«Σάπιες βάρκες», ούδέν έκ τών έργων άξιώσασα τοΰ 
πενιακοσιοφράγκου έπάθλου.

'Εκ τούτων κατά τήν κρίσιν τής επιτροπής «Οί 
Σάπιες βάρκες» τοΰ κ. ’Αφεντάκη είνε έργον ανατοε- 
πτικόν κατά τής ηθικής, άπόζον απαισιοδοξίας Χίτσε, 
ή «I’niana Conimedia» τοΰ κ. Όμ. Μπεκέ, έχει μίν 
πολλήν ζωήν άλλά γέμει υπερβολών, χωλαίνει δε καί ή 
στιχουργία της, ή « Ελπινίκη» περισσότερον θά άρέση 
άναγινιοοκομένη ή παριστανομένη καί οί«Δαίμονες» είνε 
έργον σκηνικώς επιτυχές, αλλά μυστικοπαθές καί άπί- 
θανον.

*
ΊΙ ασφαλιστική εταιρεία «Ανατολή» προεκήρυξε δια

γωνισμόν καλλιτεχνικού σχεδιαγραφήματος διά τό ΰπ' 
αυτής έκδοθηοόμενον ήμερολόγιον τοΰ 1911. Δέον νά 
παραδοθώσι τά σχεδιογραφήματα μέχρι τής 1Γ> ‘Απρι
λίου. 'Αμοιβή τοϋ βραβευθησομένου 500 δραχ.

Ποικίλα.
¥ Ό έν ΙΙαρισίοις διαπρεπή; ποιητής κ. Jean Morcas 

προοεβλήθη έξ ημιπληγία;' ευτυχώ; ή προσβολή εινε 
έλαφρά, ~ιν καί έπήλθε διά δευτέραν φοράν.

’ύ'Ο Πρόεδρος τής έκδοτικής Εταιρεία; τών Τάϊμς» 
'Αρθούρος Ουώλτερ (ό πέμπτος είς τήν διαδοχικήν 
σειράν τής οικογένειας τοΰ πρώτον ίδρνιοΰ τών ■ Τάϊμς· 
κατά τό 1788) άπέθανεν.
*·Έπ’ ευκαιρία τής άναθεωρήσεως τοϋ Συντάγματος, 

ό κ. Γ. Μιστριώτη; υπέβαλε τή Κυβερνήσει υπόμνημα 
δΓ ού συνιστή τήν έν τώ νέα> Συντάγματι αναγραφήν 
τή; καθαρευούσης, ώ; μόνης εθνικής γλώσσης.

NErtl ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ναυτικά, διηγήματα έν τίμω, χαθαρώς ναυτικά, 

Λ^ώτην φοράν έκδίδονται. Ό κ. Κ. Γ’άδος, κομψός 
λογογράφος^ καί καθηγητής τής ιστορίας τοϋ ναυτικόν, 
ήνωσε τά δύο ταϋτα πολύτιμα έφόδια διά νά άναπαρα- 

γω·'ίιΰ>ς, άλλά καί μέ επιστημονικήν καί ιστο
ρικήν ακρίβειαν, διαφόρους έποχάς, χαρακτηριστικάς 
έν τή ιστορία τοϋ ναυτικοϋ. Τήν άρχαίαν έμτανίζει 
ενώπιον τοϋ αναγνώστου ή ■ Ναΰς τοϋ Φαύλλου» διή
γημα αρχαϊκής έμπνεύσεως, στρεφόμενο·) περί τήν φι· 
λοπατρ'αν -οϋ νεαροί Κροτωνιάτου Φαίλλου. ήν ω- 
ραίζει το προς έπίραστον παρθένον αγνόν αίσθημά του. 
ΊΙ Βυζαντινή εποχή άναζή εΐς τήν «Κόρην τοϋ Πρω- 
τοκαραβου», έ·.ώ αί άρχαίαι Νορβηγικά! παραδόσεις 
ένέπνευσα·· είς τόν συγγραοέα τόν «Βασιλέα τής θα
λάσσης». ΊΙ «'Αρπαγή τής Γονζάγας» εχει τόν αρ
ρενωπόν χαρακτήρα τών πειρατικών χρόνων—άοήγη- 
σι; έλκύουσα ζωηρόν τό ενδιαφέρον. Οί νεώτεροι 'Ελ
ληνικό! χρονοι οιοουν δύο συγκινητικά διηγήματα, τόν 
«Νότην ΙΊάκον» και τον «Μούτσον τής ναυαρχίοος».

Είς τά διηγήματα ταϋτα κυριαρχεί ό ναυτικός συγ- 
γραφεύς. Αί λεπτεμέρειαι, είς άς αναμιγνύονται οροί 
όνοματολογικο! άήΟεις, πνίγουν τήν έ'έλιξιν τών έπει- 
σοοίων, τών αποτελούντων τήν ύπόΟεσιν. Ό ιστοριο
γράφος έΟυσίασε τόν διηγηματογράφον’ διά τοΰτο κα
τόπιν διεςοδι/.ή; περιγραφής, έχεύσης όλον τό επιστη
μονικόν κύρος,εις τάς τελευταίας μόλις σελίδας τοΰ διη
γήματος μέ κάποιαν σπουδήν έπέρχονται τά γεγονότα, 
τά δικαιολογοΰντα τόν τίτλον τοϋ διηγήματος. Δέν 
ή-εύρω άν τοΰτο πρέπει νά λογισΟή ώς έλάττωμα- έν 
πάσκ περιπτώσει τά ναυτικά διηγήματα τοΰ κ. Ρά
σου είνε γεγραμμέναμέ παρατήρησιν, μέ χάριν κα! μέ 
αίσθημα· ή φαντασία οέν παίζει πολΰν ρόλον,άπό σκο
πού δ’ άπέφυγε νά προσδώση μυθιστορηματικόν ΰοος είς 
άπλά επεισόδια τής ναυτικής ζωής.

Οιονε! εις ίκανοποίησιν τών ποΟούντων άφηγημα- 
τικώτερον τό βιβλίον, επακολουθούν ηθογραφικά διη
γήματα, ώς ή έχουσχ δραματικήν όντως πλοκήν «Δε- 
νίνα», ό χαριτωμένος «Καπετάν Σάββας», ή ταςει- 
οιωτική άνάμνησις «Βέρα ΙΙοπέσκου» κα! εν παρα
μύθι συμβολικόν, ή «Κόρη τοϋ βασιλέως.

ε1νε •■'εωτεριστικόν, άλλ’ είνε 
αφελες, ήρεμον, ύπενϋυμϊζον τάς αφηγήσεις τών πα- 
λαιοτέρων: τού Ραγκαβή, τοΰ Βικέλα κλτ.

Των διηγημάτων προτάσσεται πρόλογος περ! Ναυτι
κοί μυθιστορήματος, τοϋ οποίου τήν καταγωγήν ό 
συγγραφέας ανάγει είς τόν 'Όμηρον.

*
Τήν έΟνικωτάτην εργασίαν του συνεχίζων ό «ΙΙαμ- 

μακεοονικός Σύλλογος», ό έκ τής συνενώσεως τών έν 
’Αθήναις Μακεδονικών σωματείων προελΟών, έςέδωκε, 
τρίτον ήδη έτος, τό «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον» 
περιέχον πολύτιμον ύλικόν διά τόν μελετήτήν τής 
ιστορίας τής Μακεδονίας κα! τών υπέρ αυτής αγώνων. 
Διά τοϋ Ημερολογίου καθίσταται γνώριμος ή προσφι- 
κ.ης χώρα, καί πείθεται ό αναγνώστης πόσον ό έν αυτή 
Ελληνισμός, συντεταγμένος εις αυτοτελείς κοινότη
τας, ζή πιστός εις τάς Ορησκευτικάς κα· φυλετικός 
αυτοί παραδόσεις, έχων ζωηρόν τό αίσθημα τής γλώσ
σης και τοΰ εθνικού φρονήματος. ΙΙεριέχ.ι τό ΊΙμ ρο
λογιού, έκτος πληόυος άλλων δημοσιευμάτων, άρθρα 
τών κ^ κ. Γ. Χατζιδάκι περί τοΰ Ελληνισμού τών 
Μακεδόνων, τοΰ κ. II. Κοντογιάννη περ! σχολείων 
αλλοφύλων έν Θεσσαλονίκη, βιογραφίας Δ. Βικέλα 
υπό Α.Άνδρεαδου, βαρώνου Μπέλλιου υπό I. Δελλίοι, 
Ι’ρ. ΙΙαπαδοπούλου ύπό Διον. Στεφάνου, τοΰ Θ. 
Δούμπα, Ν. Νικοκλέως, ίστορικάς μελετάς περ! τοΰ 
τελευταίου βαπλέως τής Μακεδονίας ύπό Δ.'Ολυμπίου, 
περί Αλεξάνδρου τοϋ φιλέλληνος ύπό Λ.Ίωαννίδου,περΐ 
τής παιδικής ηλικίας τοϋ Μεγ.’Αλεξάνδρου ύπό X. [Ιου

λίου,περ γραφάςτών πόλεων Σερρών, Μελενίκου,Μηλο- 
βίτσας, Χρουπίστης, Σιατίστης, Δεμΐρ Ισσαρίου, Περι
στεριού, Μεγχρόβου, Τσατάλτζης, Λαγκαδά, μελετάς 
«τά "ΙύΟιμα έν Μχκ.εδονίφο,τά «δημοτικά άτμχτχ Σια
τίστης», έν ώραιότατον «παραμύθι», παροιμίας, ποιή
σεις τών κ. κ. |. ΙΓολέμη, Κ. Γούναρη, I’. Στρατή- 
γη, τής κ. ’Αρσινόης ΙΙαπαδοπούλου. Σημειώματα : 
Περ! τής μάχης τής Όινιτσάνης, περί τών φονευΟέν- 
των εθνομαρτύρων II. Χρήστου, Δ. Μητρούση, ένώ 
διέρχεται άπό τάς σελίδας μία τραγική παρέλασις 
κα! άλλων Βουλγαρικών θυμάτων. Εικόνες σχετικά! 
πρός τήν Μακεδονία' καί τούς υπέρ αυτής δράσαντας 
δ-ημοσιεύονται πολλαί.

¥

Ύπό τοΰ δικηγόρου κ. Βχσ. Δουδοΰμη, θιασώτου 
τίών κοινωνιστικών άρχ.ών τοΰ κ. Πλ. Δρακούλη,έςεδό- 
Οησαν έν τεύχει έκ 40 σελίδων αί «Ζώσαι Ιδέαι» έκ 
τής οράσεως τοΰ κ.Δρακούλη.Περιλαμβάνονται σύντομα 
άρθρα τοϋ διευΟυντοΰ τής «Έρεύνης» δημοσιευΟέντα 
έν τώ τύπω, ιός κα! κρίσεις περ! τοΰ σοσιαλιστικοί 
προγράμματος τοΰ κ. Δρακούλη.

*

Ύπό τοϋ κ. Χρ. Φέξη έξεδόΟη είς δευτέραν έκδοσιν 
τοϋ Buchner τό περιώνυμον σύγγραμμα «Δύναμις 
και ΰλη», κατά μετάφρασιν τού κ. Άνδρ. Φαρμακο- 
πούλου. ’Εκτίθενται ίδέαι άπορρέουσαι έκ τίϋν φυσικών 
επιστημών, έν παραβολή πρός τήν έμπειρικήν φιλο- 
σοοίαν.

*■
Ύπό τής «Έταιο-ίας τών Έλλγ,νικών Θεατρικών 

συγγραοέων» έξεδόΟη φυλλάδιον, περιέχον τό ζ,αταστα- 
τικόν, τόν νόμον περί συγγραφικών δικαιωμάτων, έγ- 
κύλκιον πρός τούς θιάσους, κατάλογον δραματικών 
έργων κλπ.

*

Ό κ. Κ. ΈλευΟερουοάκης έςέδωκε μετά φιλοκαλίας 
τό τρίπρακτο·) δράμα τού κ. Σπ. Μελά, «ϊ'ό χαλα
σμένο σπίτι». Περί τοΰ δράματος έγραψαμεν κρίσιν 
οτε τό πρώτον παρεστάΰη. Καί άναγινωσκόμενον δέν 
χάνει- άφίνει ζωηράν έντύ-ωσιν εΐς τόν αναγνώστην.

*
Έν Αλεξάνδρειά ήρξατο έκδιδόμενον κατά τεύχη 

«Λεξικόν τής Καινής Διαθήκης»,συγγραφέν ύπό τοί 
Σ. Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως κ. Σωφρονίου Ευστρα- 
τιάδου. Σκοπός τοΰ Λεξικού,χρησιμωτάτου αληθώς,είνε 
ή ορθή χρήσις καί κατανόησες τών ρήσεων τής Και
νής Διαθήκης. Συνετάχόη μετ’ εμβριθείς ερμηνευτικός 
καί πατρολογικός μελετάς καί έπί τή βάσει τών νεωτέ- 
ρων τής Οεολογικής φιλολογίας πορισμάτων, καί δή τοΰ 
άρίστου Λεξικού τοΰ καΟηγητοϋ Schirlilz, οντινος 
ήκολούΟησεν ό άγιος Λεοντοπόλεως τήν μέθοδον έν τή 
ερμηνεία. Σύν τή σημασία, τών λέξεων υποδεικνύει κα! 
τά παράλληλα χωρία.

//Ε’ΖΎΟ.ίί/ν.Ι
«Νέον ΙΙνεϋμκ». Τεύχος 'Ι'ίβρουαρίου. Έκ τών 

περιεχομένων: Ό έρως καί ή ζωή, ύπό Κζρμεν Σύλ- 
βα. — Δανεική καρδιά, ύπό Έλ. Σβορώνου.—ΊΙ Έρ- 
μηνίτσα, διήγημα ύπό Σιβύλλης.— Νεκροταφεία καί 
ζωή, ύπό Γ. ’Αποστολίδου. — Κα/.οτάξειδο, ύπό I. 
Πολέμη.—Στή βάρκα τής αγάπης μου, ύπό Μυρσίνης. 
— Ζωή-κύμα, ύπό Μ. Πα.ταριστειδου. — Πότε ζοΰν 
αί 'ΑΟήναι, ύ.τό Π, Νιρβάνα. — Γράμματα άπό τάς 
’Αθήνας, ύπό Δ. I. Καλογεροπούλου. — Πεζά τρα
γούδια, ύπό Θ. IΙκπαδημητρίου κλπ. Τό τεύχος εχει 
καί εικόνας έργων τοΰ Ι’άλλη καί τών κ. κ, ΜκΟιο- 
πούλου καί Γιαλλινα.

¥24



Νέα.— Ίϊρ-ατο έχδιδομένη έν Παρισίοις έφημερΐς 
— ή πρώτη Ελληνική έφημερΐς—ΰπό τήν διβύΟννσιν 
τοΰ ιατρόν κ. Σαραφίδου. 'Αρχισυντάκτης ό ζ. Μ. 
Μαλαζάσης.

¥

«Έρευνα».—Έςεδόΰη τό τεΰχος τοΰ ’Ιανουάριου. 
Πειριεχόμενα τοΰ φύλλου : Τό 1909 ώς σταύρ-ός προό
δου.— 'Αρμονία Βουλής και Λαοΰ.— ΊΙ έν ’Αγγλία 
βιομηχανική έπανάστασις.— Το έγχειρίδιον τοΰ έρ- 
γά ου.— Αί πόλεις τοΰ μέλλοντος.— ΊΙ ένωσις τών 
Ελλήνων δημοδιδασκάλων. — Έρευνήματα. (Μία 
προσωπογραφία τοΰ Δάρβιν.— ΊΙ αληθής ζωοφιλίαί.

¥
«'Εθνική Μοϋσα». — Εξεδόθη τό 7 — 8 τεΰ

χος τής «Εθνικής Μούσης», οργάνου τοΰ έν Άθήναις 
«ΈΟνικοΰ Μουσικού Συλλόγου», μέ πλουσίαν καί εκ
λεκτήν ύλην είς ’Εθνικά άσματα (εκκλησιαστικά τε 
καΐ δημοτικά) 'Ελληνικήν Ηθογραφίαν, Παραδόσεις, 
Γνωμιζά, Παίγνια, Μύθους κλπ., έν ο’ς ο θρύλος τοΰ 
«Γκιώνη», αί Λάμια·. τών Δελφών, Δημοτική φιλο
σοφία, Περί νεότητος καί γήρατος, ’Αρχαία επιγραφή 
περί τ,ύ μουσικού Σχτύρνυ κλπ.

¥
« Ελληνική Επιθεώρησες». Φεβρουάριος. Κύπρος 

υπό Εύγενίας Ζωγράφου.— Ή άλήΰ.ια περί τοΰ 
λόρδου Βύρωνος, ύτό Μιλτ. Δαιίκαλάκη.— Ή τε
λευταία Βασίλισσα τής Κύπρου, ΰπό Ν. Λιινίτον.— 
Έπιστρλαΐ ένός ίδίοτρόπου, ΰπό 1. Φραγκιίϊ.— Βα
σιλεύς άνευ θρόνου ζλπ.

*

Έν Λεμησσώ ήρξατο έζδιδόμενον ΰπό τοΰ κ. Ο. 
Ίασονίδου φιλολογικόν περιοδικόν, ύπό τόν τίτλον 
« Έλικών».

¥

Νέα Ελλάς. (Ν. Ύόρκη)—Διά τοΰ άρτι έκδοΟέν- 
τος διπλού τεύχους (II—12) συμπληροϋσαι, ό α’. 
τόμος. Περιέχει εκτός άλλων : Μακεδονικά Χριστού
γεννα ΰπό Δ. I. Ιίαλογεροπούλου.— Μενεςέδες ύπό 
Τ. Μωραϊτίνη.— ’Ορισμοί, ΰπό Δίκ.— Είκών, ύπ» 
Σιβύλλης.— «'Άμφισσα» ΰπό 11. Νιρβάνα.— Γέλοιο- 
κλάμμα, ΰπό Άμαράντου.— Θεοδ. Ράλλης ΰπό Θ. 
Βελλιανίτου.—Μέ η καί ι, ΰπό Δάφνιδος.— Καίσαρ 
Λομπρόζο.— Ό στύλος τού τηλεγράφου, ΰπό 1.11ο- 
λέμη κ.λ.π.

*
Έθνος.—ΊΙρςατο έχδιδομένη, πρός άναπλήρωσιν 

τοϋ έκ τής Κυριακής αργίας δημοσιογραφικού κενού 
έοημεοΐς πολιτική, κατά Δευτέραν, ΰπό τοΰ ζ. Μπα- 
βαβέα.

¥

Είς τό Παράρτημα τών «’Αθηνών» τοΰ μηνός ’Ια
νουάριου ό κ. Τ. Άμπελας έν έκτενεΐ μελέτη άφηγεϊ
ται ίστορικώς τάς ένεργείας αΐ'τινες έγένοντο πρός προ
στασίαν έν Έλλάδι τής πνευματικής ιδιοκτησίας, τήν 
ιστορίαν τοΰ ΰεσμοΰ, κχΐ ερμηνείαν τοΰ έσχάτως ·ΰη- 
φισΰέντος νόμου περί συγγραφικών δικαιωμάτων τών 
θεατρικών έργων.

*
θερμοπύλαι. (Ν. Ύόρκη).— ’Ιανουάριος. Περιε

χόμενα: Ό αεροπόρος Κήρτις. — Οί αρχαίοι Έλληνες 
καΐ δ πολιτισμός. — ΊΙ κρίσις τοϋ Σεβαστοπουλιίου ά- 
γώνος.— Χωρίς ατμόσφαιραν.

ΞΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

«Constantin Meunier», ΰπό Μ—-C. Poinsotf'Ex- 
δοσις τής σειράς «Portraits il’liier». Πλήρης μελέτη 
περί τοΰ μεγάλου Βέλγου γλύπτου Μενιέ.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ:

Αγγέλλεται έκ Σμύρνης ΰπό τής οικογένειας τοΰ 
άτυχούς ποιητοΰ Γ. Βοντζαλίδου, ή εκδοσις τών 
ποιητικών του έργων,ώ» τά πλεϊστα εινε σκορπισμένα 
είς εφημερίδα; καΐ ημερολόγια,

¥
Ό δημοσιογράφος ζ. Ίω. Κουτιϊφαρης αγγέλλει 

τήν έκδοσιν έκτενού; μελέτης αύτοΰ περί φυλάκων, 
ης μέρη έδημοσιεύΟησαν είς τό «Σκρίπ». ΊΙ μελέτη 
είνε Λεπτομερής περιγραφή τών Έλλ. φυλακών μετ’ 
αν*Λ6ί»των ιστοριών ζχ·. τών εν τοι; τταύασ/.'ηνίοις τε- 
λου|χίνων.

¥

Ό ποιητής ζ. X. Βαρλέντης, εκδίδει μετά τινας 
μήνα; πσλυσίλιδον τόμον περιέχοντα δλα τά ποιήματά 
του άπό τοΰ 1890 μέχρι τού 1910, ύπό τόν τίτλο· 
«θρύλοι» .

*
Έν Κωνσταντινούπολήι έκ'.οΰήσεται ΰπό τόν τίτλον 

’Εθνικός άγων» τρις τής 'εβδομάδάς πολιτική και 
εκκλησιαστική έφημερίς, ΰπό τών ζ. κ. Π. Φωτιάδου 
καί Ν. Παπαδοπούλου.

1<.·ζτότ-,'.ν τής Ισοτιμίας τοϋ φράγκου πρός 
τήν χαρτίνην δραχμήν, ίπήλθε σημαντική ζη

μία εΐς τδ περιοδικόν ήμών. Έν τούτοις, δχι 
μόνον δεν αύζάνομεν τήν συνδρομήν, αλλά και 
ελαττυνμεν αύτήν διά τους ίν ταΐς επαοχίαις καί 

εν ττϋ ίξωτερικφ συνδρομητάς κατά μίαν δραχ

μήν, υπό τδν δρον δμως τής προπληρωμές 
εντός τ<»·3 μ,ηνός ΛΙαρτέου.

Έχομεν πεποίθηση· δη οί συνδρομηταί μας 

θά άνταποκριθώοι προθύμως πρδς τήν δικαίαν 

παράκλησή· μας, αποστέλλοντες ίίμα τή λήγει 
τοϋ παρόντος τεύχους τήν συνδρομήν τοϋ δέκα
του έτους, ώς καί οί καθυστεροϋντες τήν τοϋ 

λήξαντος, άλλως μετά λύπης εϊμεθα ήναγκασ- 

μένοι οριατοχώς νά διακόγωμεν τιμ· αποστο
λήν πρδς αύτους τοϋ φύλλου.

Επίσης δηλοϋμεν δτι ούδείς αντιπρόσωπος 

ήμών περιοδεύει εςω τών Αθηνών πρδς είσ

πραξη·, άλλ ' δτι αί σύνδρομα) δέον νά άποστέλ
λων ται δω. ταχυδρομικής ή τραπεζιτικής επιτα

γής ή δι επιστολής επί αυστάοΒΐ πρός τήν έν 
’Λϋήνν,ςς ΠοεύΟυνσον, παντός ίξόδου τής 
αποστολής ίπιβαρύνοντος ημάς.

Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Δήλοι

"Οτι τή 7 Μαρτίου έ. έ. ημέρα Κυριακή καί ί.'·ρα 8 
π. μ. τελείται έν τή αιθούση τής Φιλοσοφικής Σχολής 
τού Εθνικού Πανεπιστήμιου ό προάγω» τοΰ διαγω
νισμού, ον ίδρυσε» ό αείμνηστος Κ. Σ,βαστόπουλος 
πρός (Ιελτίωσιν τής σνμερινής γλώσσης.

"Οΰεν προσκαλούνται οί φοιτηταΐ πασών τών Σχο
λών τοΰ Πανεπιστημίου, δσοι έπιΟυμοΰσι νά μετάσχωσι 
τοΰ άγώνος, όπως ζαταΰέσωσι τά εισιτήρια αύτών έν 
τώ γραφείω τής Πρυτανεία; μετά τής αίτήσεως αύτών 
μέχρις τής 5ης Μαρτίου έ. έ.

Ό Πρύτανις
Ν. X. 'Λποστολίδης

Έν Άθήναις εκ τοΰ Τυπογραφείου «Κράτους» Θάνου Τζαβέλλα Ί)δίι; Άριστι-ίόου 1.


