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N Ert I ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΙΙοιήματα 'Ei.. Αάμαρη.—Είνε αξιοσημείωτο·; ότ·. 

ai ποιήτρια:, καϊ δή at Έλληνίοες, οσάκις εύεράπευσαν 

τάς Μούσας, ανελύΟησαν είς δάκρυα. 11 ά/τιληψις 

των περιεστράφη περί τά πένθη τού φθινοπώρου καί 

τάς άπαγοητευτικά; σκιάς. ΊΙ αισιοδοξία ήτις πρέπει 

νά παρακολουΟή τήν δροσερότητα τού ωραίου φίλου 

πνίγεται, δταν γράφουν at δεσποινίδες μα; στίχου;, 

είς ωκεανόν ύπερρωμαντισμού. Είς τήν πολυσέλιδο·/ 

ποιητικήν συλλογήν είς ήν συνεκέντρωσε τάς εμπνεύ

σεις της ή άπό δεκαετίας ήδη γνωστή ώς ποιήτρια 

κ. Ελένη Λάμαρη άρχιζε·. μέ ελεγεία. "Αζλοτε ετί

θεντο είς τό τέλος τών συλλογών, τώρα τίθενται ώ; 

προμετωπί;. Δι’ όλης τής συλλογή; μία σκιά μελαγ

χολίας πλανίται. ΊΙ ποιήτρια εδοκίμασα πολλάς πι

κρία; τής ζωής αϊτινες έφυγάδευσαν καί τήν αιθρίαν 

τή; εμπνεύσεως. Τά ποιήματα τη; καταντούν έν συνε

χές μοιρολόγι. Τό λέγει καί ή ιδία :

■ 4ε»· έ//ν «λ " τη ζωή ή καρϋ’α /ιοε πάρει 
παρα fra Λακρί' αϊώ/νο καϊ πικρόν.

Έκ τών Ελεγείων της, ατινα είνε σειρά δώδεκα 

σονεττοιν, ώραιότεεον είνε ή "Λυγαριά ’. ΊΙ Άνοιξι; 

τής εμπνέει συμφωνία; μελαγχολικά;, ών έξέχει ή 

«Μί·ά μέρα», τό δέ Φθινόπωρου νοσταλγίας, τών όποιων 

συγκεντρώνει τόν πόνον τό αΜαρτύριο». Τήν συλλο

γήν συμπζ.ηρούσιν εν τέλε·. άλλα ποιήματα, <’·>; καί 

τινες επιτυχείς μεταφράσεις.

♦
Ό διακεκριμένο; νευρολόγος κ. Άντ. Μαυρουκάκης 

έξέδωκε πρωτοτύπους Ί'νχολαγικάς καί ι'ρννιατρι- 
κάς ιιελίτας,αϊτινες ειχον δημοσιευθή είς επιστημο
νικά κα φιλολογικά περιοδικά. Τό πρώτον μέρος περι

λαμβάνει μελέτα; περί άντιλήψεως, περί πρωίμων καί 

όψιμων μεγαλοφυϊών, περί τού φόβου τού θανάτου, 

περί τών νευρασθενικών καί τή; υποβολής, περί τής 

εν εγρηγόρει καί περί τής καθ' ύπνον ύποβολής. Όλα: 

αί μελέτα·, αϋταί διακρίνοντα: διά τήν μεγάλην παρα

τήρησε·/ καί τήν επιστημονικήν άναλυτικότητα, απόρ

ροια·. μελέτη; έπισταμένης καί φωτεινής δ'.ανοίας. Διά 

τών θεωριών του, ιδίως περί τών νευρασθενικών καί 

τή; υποβολής,ανατρέπει προγενεστέρα; άλλων γνώμας.

Έτι ενδιαφέρον είνε τό β' μέρος τών μελετών του. 

αποτελούν συνέχειαν τού προεκδοΟέντος συγγράμματος 

του «Ιδεοληψία·.·. Έν τώ μέρει τούτω πραγματεύεται 

περί νοσηρών φόβων, καί ίδια περί τής βλάβης τής 

αΰτοσυντηρήσεως, τής βλάβης τής θελήσεως, τής βλά

βη; τής πειΟούς καί τής βλάβη; τοΰ ελέγχου. Είς 

τά; μελέτα; αύτά; άναδεικνύεται ό συγγραφεύς βαθύς 

ψυχολόγος, προσκομίζω·/ νέα καί βάσιμα άμα συμπε

ράσματα.

♦
Είς τήν Βιβλιοθήκην Φέξη Αρχαίων Ελλήνων Συγ

γραφέων εξεδόΓ|ησαν at Φοίνιείόαι τού Εύρυπιδου.

Αί Φοίνισσαι άναφέρονται είς τήν τραγικήν παρά- 

δοσιν τή; άδελφοκτονία; Έτεοκλέους καί Ιίολυνει- 

κους. ΙΙλήρεις επεισοδίων, ό>ς ό θάνατος τών δύο αδελ

φών, αποδιω;:; τού Οιδίποδος, ή γενναία τής 'Αντι

γόνης άπόφασις κλπ. λογίζονται έκ τών ωραιότερων 

έργων τού Εύρυπίδου.

1 άς Φοινίσσας μετέφρασε φιλολογικώς καί έαιχέτρως, 

αποδώσας τόν ρυθμόν τοΰ πρωτοτύπου, ό κ. Ν. 

Ποριώτης.

*

Τό ΊΙρώον τοε? άγώνος. Έξεδόθησαν τά ύπ' 
άρ. 7 καί 8 τεύχη, περιέχοντα είς θαυμασία; τετρα

χρωμίας επεισόδια τού ύπέρ ’Ανεξαρτησίας άγώνος. 

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τά τεύχη ταύτα τόν
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θάνατον τού Μπότσαρη, τόν Μιαούλην, τήν ' Αλωσιν 

τοΰ ΆκροκορίνΟου, τόν θάνατον τοΰ ΙΙετμεζα κ.λ.π.

♦
Ό εν Βοστώνη ομογενής ιατρός κ. Ι'εώρ. Α’ά- 

ττ,αινικ έξέδωκεν έν Νέα Ύόρκη μελέτην εμβριθή έξ 
188 σελίδων περί προφυλάξεως καί θεραπεία; τή; συ- 

φυλ'δο;. Ό κ. Κάτσαινο;, αριστούχο; δ’.δάκτωρ τού 

Έλλην. Ιΐανεπιστημίου. δεικνυταέ χρησιμώτατο; διά 

τή; συγγραφής του. περί ή; εύφημοτάτην μνείαν έποι- 

ήσαντο τα ’Ιατρικά 'Αμερικανικά περιοδικά τής Ν'. 

Ύόρκη; και τής Βοστώνης.

*

Ύπό τού διαπρεπούς έν Ιταλία Έλληνιστοΰ κ. 

Κτψί/.λοι· Cessi έξεδόθη το β'. μέρος τής περί τού 

ποιητού Δηιιιιτρίου ΙΙαπαρριιγοποϋλοι· κριτικής 
μελέτη; του. Εί; τό έκδοΟέντεύχος ό διαπρεπής καθη

γητή; αναλύει τό ποιητικόν μέρος τού μεγάλου Έλ- 

ληνος ποιητού καί φιλοσόφου, τού εϊρωνο; και πεσσιμι- 

στού 1 Ιαπαρρηγοπούλου.

♦
-V -Ιηώώά 'Ερμής κλέπτης. Εί; ύ·ϋο; επαγωγόν 

καί αφηγηματικόν δίδει μιαν ιοραίαν σκιαγραφίαν τού 

Έρμου, τοϋ έπί κλοπή πολλάκις κατηγορηΟέντος, ό 

γνωστός καί εξ άλλων δοκιμιοτάτων έργων γνωστός 

διδάκτωρ τή; φιλολογία; κ. Λιβαδζς.

*

Εφαρμοζόμενου είς τά σύγχρονα. ήθη καί μάλιστα 

τά Ελληνικά είνε τό έργον τού Άριστοφάνους > Σφή
κες». Ιίεριγραφε: κωμικώς καί σατυρίζει τήν αγάπην 

τών δικών ή όποία είχε κυριεύσει τούς αρχαίους, μά

λιστα δέ τήν μανίαν τού νά γίνωσιν δικασταί καί νά 

εξασκοΰν ούτω κάποιον αξίωμα.

Τους κληρωτούς δικαστάς. οί οποίοι καί αποτελούν 

τόν χορόν τής κωμωδίας, παρουσιάζει ώ; σοήκας, γύ

ρω δε από ένα γέροντα συνάδελφόν τους, ό οποίος κά

θε τι μηχανεύεται διά νά έκφύ-χζ τοϋ υιού του καί νά 

τρέξ-η είς τό δικαστήριο·/, πλέ ιετα: ό μύθος μέ άλλε- 

πάλληλα. επεισόδια καί μέ δράσιν μεστήν ζωής καί α

λήθεια;. ΊΙ μετάορασις μέ φιλολογικήν εμβρίΟειαν γε- 

νομένη εις ωραίους καί αρμονικούς στίχους ύπό τού κ. 

Μάρκου Αϋ-ρέρη απόδιδε: τήν χάριν καί τήν εύστρο- 

φίαν τού πρωτοτύπου. Έξεδόθη είς τήν «Βιβλιοθή

κην Φέξη αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων».

*

Σο&οκλίονς Ίίλέν.τριι.— Ή αλλεπάλληλο; δια
δοχή τραγικών γεγονότων και ή συχνή μετάπτωσι; 

αισθημάτων καί παθών δίδουν εί; τό δράμα τούτο νεω- 

τεριστικώτερον τύπον. Μετά τήν αναγνώρισεν τών δύο 

άδελοών Όρέστου καί ΊΙλέκτρα; άποτο/μαται ύπ' 

αυτών ό φόνος τής.μητρό; καί τού εραστού τη; πρός 

έκδίκησιν τή; πατρικής δολοφονία;. ΊΙ μετάορασις 'έμ

μετρος. φιλολογικώς δέ πιστή ύπό τοΰ κ. Μ.Αΰγέρη.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
"Ανεξάρτητος. Πλούσιον εί; έκλεκτήν ύλην καί 

εικόνα; τό 34ον φύλλο·/ τοΰ «’Ανεξαρτήτου Αθηνών». 

Έκ τών περιεχομένων : ΊΙ Τουρκική διπλωματία. — 

Παγκόσμιο; ηχώ -Έπιστολαί εκ Βερολίνου.—'Από 

τήν διεθνή κίνησιν.—ΊΙ Τζοκό/δα κ.λπ.

★
"Ελληνική "ΕπιΟεώρηϋις. Τεύχος 15. Έκ τών 

περιεχομένων : Μάντζεστερ, ύπό Ευγενίας Ζωγράφου. 

—Μαργαρίτα Άλβάνα Μηνιάτη. ύπό Σ. Δε-Βιάζη.— 

Τό εκπαιδευτικόν τμήμα τής Ένώσεως τών Έλληνί- 

δω>·.· ύπό Μη-μύς.— Ίζδλάλ. δράμα Μ. 'Ιωσήφ.— Ίί 

σάτυρα τού μηνό;. ύπο Άμαράντου.- -Ηεατρική ’Επι

θεώρησες. ύπό Κ.— 'Από τήν ζωήν τού μηνός.

Κυρία Π ·

Άπό τήν νέαν σειράν τών Άτθίδων.
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Arsene Houssaye

ΐΥδίΟΓΝΩΛίΙ^ΐ TOY IH'. RinNOS‘>

Ο πάτερ Dequet τόν ί]ρώτησεν εσπέραν τινά έάν 
είχε κληρονόμους.

— Ναί, έχω κ<·Κ’ονόμυυς, ένα άδελφύν καί μίαν 
αδελφήν. Ό αδελφός μου κάτι έχει άκόμη. είς τήν 
αδελφήν μου δέν απομένει ή ένα πλήθος παικτών. 
Λυπούμαι πολύ διότι έθυσιάσθην, καθ' οσον Οά ή- 
δυνάμην ένωρίτερον ν' αποδείξω είς τά παιδιά της 
πόσον ήγάπων τήν μητέρα των.

Ο πάτερ Dequet περιήλΟε τρις ή τετράκις τήν 
πινακοθήκην σταματών πρό έκάστης είκόνος.

— Είναι απελπισία. έψιΟύρισε. νά συλλογίζεται τις 
ότι ολόκληρος αύτή ή Οαυματία συλλογή Οά δια- 
σκορπισΟή μίαν ημέραν.

— Ιίοτε ! έκραύγασε δ Ταρντίφ.
— ’Αγαθέ γέρον, έ'ξηκολούΟησεν ύ ϊησουΐτης, τί 

υποθέτετε ότι μπορεί νά χρησιμεύσουν αί εικόνες 
σας είς τούς ανεψιούς καί παρανεψιούς σας ;

’Έχετε δίκαιον. Οί Βουργουνδοί αγαπώ ιι τύ 
χρώμα, άλλά τύ χρώμα τοϋ κρασιού.

— Ναι, άγαπητέ μου Ταρντίφ, Οά πωλήσωσι τάς 
εικόνας σας είς τον πλείονα προσφέροντα. ’Άλλοι 
Οά τάς διαπραγματευΟώσι μέ τόν εχθρόν σας Ζβρ- 
σαίν, άλλοι Οάτάς θώσωσιν εις τινα 'Εβραίον, δστις 
Οά τάς κρύψη καί Οά τάς στερήσι] τού φωτός δπερ 
τάς ζωογονεί. Αί μέν θ' άπέλθωτιν είς Αμερικήν 
και άλλαι είς Κίναν τις οΐδεν άν τύ ώραΐον αύτύ 
Συ μ πύ σι ον τού Βερονέζε δέν εΰρεθή εϊς τι πα
ραποτάμων πρατήριον ;

Ο Ταρντίφ έγένετο πελιδνός ώς νεκρός.
— Μέ πληγιύνετε, είπεν είς τόν Ιησουίτην ένώνων 

απελπιστικής τάς χεΐρας. ΠεριήλΟε δέ καί ό ίδιος 
τήν πινακοθήκην, ρίπτων απελπιστικόν βλέμμα έφ’ 
όλων τών εικόνων.

,—Δέν ξέρετε, είπεν αίφνης στρεφόμενος πρός τόν 
πάτερ Dequet,τί μοΰ συμβαίνει τήν νύκτα όταν δέν 
κοιμιμαι. Μέ καταλαμβάνει παράδοξος επιθυμία, 
ήν δέν τολμιύ νά εκστομίσω... νά οικοδομήσω υπό
γειον πινακοθήκην είς ήν νά ταφώ) μέ τάς εικόνας 
μου. Αλλ' είναι τρέλλα... έν τούτοις μόνον ή ιδέα 
ότι αί ώραΐαι αύταί εικόνες Οά στερηΟώσι τύ φώς 
τού ήλιου, μέ άποτρέπει τού σχεδίου. Δι’ αγάπην 
όμως τοϋ θεού, φίλε μου, άς άλλάξωμεν ομιλίαν μ’ 
έκάματε νά πυρέσσω, δέν Οά δειπνήσω απόψε.

Ο,πάτερ Dequet άπήλΟεν, άφήσας τόν Ταρντίφ 
είς σκληρόν αγωνίαν. ΚατεκλίΟη ήμιΟανής. Τήν 
επαύριον δ πυρετός ηύξησε. Δέν ήθέλησε νά δεχΟή 
οΰδένα, οϋτε τόν φίλον του Ζιλλό, τόν καλόν 
άγγελόν του.

Τήν μεΟεπομένην ό πυρετός κατέστη σφοδρότε
ρος. δ θάνατος έκρουε τήν Ούραν του. Δέν ήνοιξεν, 

άλλ εκείνος έστη έπί τού κατωφλιού. "Οταν ένεφα- 
νίσΟη ό πάτερ Deque/. είσήλΟε καί εκείνος μετ' 
αύτού. Ό Ταρντίφ, ήτο πλέον έκφρων.

Έστερείτο ϋδατος καί έζήτει νά πίη.
^ωχέ μου φίλε, τώ είπεν ό πάτερ De

quet. δέν ήλπιζα νά σάς εϋρω κλινήρη.
ΚατήλΟεν ό ίδιος νά εύρη ΰδωρ. Όταν δ Ταρν- 

τιφ επιε, τοϋ έξέφρασε τήν εύγνωμοσύνην του, άλλά 
διά φωνής τόσον ήλλοιωμένης καί μέ τόσον παρα
δόξους φράσεις, ώστε ό πάτερ Dequet είπε καθ’ 
εαυτόν. ΕϋρισκόμεΟα είς τό τελευταΐον στάδιον .

Επί δίωρον παρέμεινε καρτερικής πλησίον τής 
κλίνης τοϋ ασθενούς, προσπαΟιϋν νά κυριαρχήση 
τού έ'ξασΟενοϋντος εκείνου λογικού, δπερ τόσον ά
καμπτου έφάνη μέχρι τής στιγμής εκείνης είς τάς 
θωπείας του. Τί είπεν είς τόν ασθενή, δέν έγνιόσΟη. 
Βέβαιον δμως είναι δτι μετά τύ δίωρον ό πάτερ 
Dequet έκράτει είς τάς χείράς του τάς εύγλώτους 
αύτάς γραμμάς. άτινας ίδιοχείρως είχε γράψει ό 
Ταρτνίφ .

Δωρώ ολόκληρον τήν πινακοθήκην μου είς τύ 
Ίεροσπουδαστήριον τώιν ίησουίτών. χάρις είς τόν 
πάτερ Dequet τόν φίλον μου. δστις δύναται άπό 
τοϋδε νά τήν παραλάβη.

Παρίσιοι 20 Malov 1728.
Ταρντιγ

Ο πάτερ Dequet δεν ήτο έκ τών ανθρώπων υϊ- 
τιν,τς ί)' άνέμενον τόν θάνατον τού Ταρντίφ διά νά 
γείνωσι τελείως κύριοι καί κάτοχοι τής κληρονο
μιάς τών αριστουργημάτων έκείνων. Δέν έφρόντισε 
λοιπόν νά σπεύση νά φέρη είς τόν ίίνήσκοντα τήν 
Λείαν Μετάληψιν, ή ιατρόν ή φαρμακοποιόν· οϋτε 
ή Ψυ7.ή· °ύτε τύ σώιμα τού Ταρντίφ, τόν συνεκί- 
νουν δέν συνεπάΟει ήείς τάς εικόνας του. Ευθύς ώς 
έγένετο κύριος τής διαθήκης έξήλθεν, ήρεύνησεν 
είς τάς οδούς, εδρεν αχθοφόρους τίνος. τούς ώδή- 
γησεν εις τοΰ Ταρντίφ καί έν <;> δ ταλαίπωρος έ- 
ψυχορράγει. τούς διέταξε νά μεταφέρω σι τάς ει
κόνας.

Είναι πιστευτόν ; Τάς άπέσπα μόνος άπλήστως. 
Όλα τά μικρά φλαμανδικά αριστουργήματα έθετε 
κατά μέρος διά νά τά μεταφέρη εϊς τινα άμαξαν. 
Οί αχθοφόροι είς τόν πρώτον δρόμον δέν κατόρ
θωσαν νά μεταφέρωσιν ή εξήκοντα εικόνας μόνον.

Μετέφερε είκοσι καί μίαν είς τήν άμαξαν του. Καί 
παρά τώ Ταρντίφ άπέμειναν πλέον μόλις εϊκοσιν 
εικόνες. Ούτε τόν ειδοποίησε μάλιστα δτι απέρχε
ται. Καθ' δσον έξεκρέμα μόνον τάς εικόνας, έρρι- 
πτεν άπό καιρού εις καιρόν λαθραΐον βλέμμα έπί 
τής κλίνης και έβεβαιοϋτο δτι ό δυστυχής κατακεί- 
μενος μετέπιπτεν είς δεινότερου λήθαργον.

Έν τούτοις.ολόκληρος ή γειτονεία ήτο κατηγανα- 

κτησμενη διά. τήν βεβήλωσιν. διά τήν θηριωδίαν, 
τήν λεηλασίαν, ήν διέπραττεν ό σεβάσμιος πατήρ. 
’Επειδή δμως ό Ταρντίφ άπό τίνος οΰδένα τώιν γει
τόνων του ήθελε ν' άκούση, οΰδείς ένδιεφέρετο διά 
τόν παράφρονα γέροντα, δστις είχεν άποσυρθή τοϋ 
κόσμου καί έζη μετά τώιν εικόνων του. άλλ' οί 
πάντες άφηναν νιι ρέη ή υπόδεσις. δπως εις τάς 
περιστάσεις όπου οί πάντες βλέπουσιν ότι διαπράτ- 
τονται τόσα κακουργήματα, πλήν οιϊδείς σκέπτεται 
νιι τά έμποδίση.

Ή πρωία διέρρευσεν- ή δέ πάτερ Dequet δέν 
είχεν επιστρέφει έτι έκ ταξειδίου του Κατεγίνετο 
βεβαίως είς τήν διευθέυτησιν τών εικόνων έν τινι 
διαμερίσματι τοΰ 'Ιεροσπουδαστηρίου, ούτινος τό 
πλεϊστον μέρος δέν άπετελείτο άπό καλούς καθο
λικούς.

Αίφνης, άνανήψας τής νάρκης του ό ταλαίπω
ρος ερασιτέχνης. εκβάλλει τήν κεφαλήν τώιν καλυμ

XX Τ Ε X IT EX‘)
Μετά τόν ρεαλισμόν και τόν ιδεαλισμόν εχο- 

μεν τόν ιμπρεσιονισμόν. Ό ιμπρεσιονισμός 
εννοείται όλιγώτερον άκόμη καί άπό τούς δύο 
πρώτους, διότι μονόν μετά τήν τελείαν κατο
χήν τών άλλων δυο δύναται κανείς τά τόν φθά- 
σΐ|. ’Έχει κάτι καί άπό τούς δύο καί όμως δέν 
είνε όμοιος μέ κανένα. Ό ’Ιμπρεσιονισμός εϊς 
τήν Τέχνην είνε ή προσπάθεια νά έκφράση κα
νείς τήν έντύπωσιν τοΰ Ρεαλισμού. Σκοπός τοΰ 
ιμπρεσιονισμού δέν είνε ή άλήθεια καί ή άκρί- 
βεια, άλλ’ ούτως ειπεϊν ό ιμπρεσιονισμός είνε 
ένα παιγνίδι μέ τήν έντύπωσιν τήν οποίαν άφί- 
νει. Ό ’Ιμπρεσιονισμός έχει μίαν σχέσιν μέ τό 
συναίσθημα τό όποιον μάς άφίνει ή λυρική ποί- 
ησις. "Εχει τό προτέρημα ν’ άφαιρή τήν ύλην 
τών πραγμάτων καί νά δημιουργέ] φαντάσματα 
χρώματος καί νά μάς παρουσιάζη τήν σελήνην 
πρασίνην ή πορτοκαλόχρουν. Πρέπει νά πι· 
στεύωμεν τύν ιμπρεσιονιστήν άκόμη καί όταν 
γνωρίζομεν ότι δέν λέγει τήν αλήθειαν.

Μία κυρία είπε κάποτε εϊς τόν μεγάλον ϊμ- 
πρεσιονιστήν ΤιΐΙΊΙΟΙ' ότι ποτέ δέν είχεν ϊδή δύ- 
σιν φυσικήν ΰπωςαί ϊδικαί του. «Δι’ όνομα τοΰ 
θεού, μή θέλετε νά ιδώ Κυρία άπήντησεν.

Πρέπει νά λαμβάνωμεν τάς εικόνας όπως ό 
ϊμπρεσιονιστής μάς τάς παραδίδει. Καί άν ημείς 
δέν βλέπομεν τό ποΰ αυτός άποβλέπει, εινεϊδι- 
κόν μας τό λάθος.

Ό Claude Monet είνε παράδειγμα τοΰ 
ποιητικού ιμπρεσιονισμού εϊς τό χρώμα καί τό 
φώς, και ί’φθασεν εϊς σημεϊον όπου εύρίσκεται 
διά τής μελέτης τοΰ ρεαλισμού καί τού Ιδεαλι
σμού.

θά όιιιλήσωμεν ήδη περί τοΰ τί χρειάζεται 
νά είνε καί νά γνωρίζη ένας καλλιτέχνης πριν 
άκόμη «’κφρασθη.

7 Τι/λ: iiji hialiiew τον »■ Paul Swan.

hlNA ΚΟθΗΚΗ

μάτων καί φωνάζει τόν πάτερ Dequet. Τό πρώίτον 
ήδη ή σιωπή τόν φοβίζει. ΙΙρός στιγμήν νομίζει 
δτι εύρίσκεται έντός τοϋ τάφου. Εξακοντίζεται 
τής κλίνης του.

Βλέπων τούς τοίχους γυμνούς, σπεύδει πρός τό 
παράθυρον, τό ανοίγει, κραυγάζει δτι τόν έκλεψαν, 
άποσπέι τάς τρίχας τής κεφαλής του, καϊ καλεϊ τήν 
όττρακοπώιλιδα,ήτις, καθώς έσυνήθιζε. έκάθητο φαι
δρά είς τήν Λύραν τοϋ οινοπωλείου καί έμειδία 
πρός τούς τρώιγοντας τι'ι ϋστρεά της καί πίνοντας 
είς υγείαν της.

Όταν τήν έκάλε.τεν ό Ταρντίφ. έσπευσεν ύπό τό 
παράθυρον.

—Τρέξτε λοιπόν ! έφιόνησεν ό Ταρντίφ, δέν βλέ
πετε πώις πεθαίνω ; άλλά δέν είναι μόνον αύτό· 
μοΰ έκλεψαν τάς εικόνας μου.

ί “Επεται τό τέ'.ο;)

Πρώτον πρέπει νά γνωρίζη τήν ζωήν, καί 
υχι μόνον τήν ήσυχίαν καί τήν καλοσύνην αί 
όποιοι είνε άπαόητικαί καταστάσεις τοϋ νοΰ. 
Πρέπει νά έχη διατρέξη τήν κλίμακα δλων τών 
άνθρωπίνων αισθημάτων. Δέν εινε άνάγκη διά 
νά γνωρίση κανείς τήν ζωήν νά ριφθή εϊς τήν 
λάσπην τοΰ εγκλήματος καί τοΰ χυδαίου εκφυ
λισμού. Δέν είνε άνάγκη νά μεθά κάθε Σάββα
το ν καί ν’ άπειλή τούς φίλους του κάθε Κυρια
κήν. ’Αλλά πρέπει νά έχη τόσον προσέξη καί 
άναλύση τήν ζωήν, τόσον παρατηρήση τήν χα
ράν καί. τήν λύπην, τόσον φαντασθή τόν έαυ
τόν του ιιαζύ μέ τούς ταπεινούς καί άνεπτυγμέ- 
νους άνθριόπους, ώστε όταν ελθη ή ώρα νά έκ
φράση ένα έξ αύτών τών τόνων τής μεγάλης 
κλίιιακος τής ζωής, νά δύναται νά κρούση μίαν 
χορδήν ή όποία θά ήχήση άληθινά καί έπί πολύ 
καί θ’ άντηχήση άπό καρδίας εϊς καρδίαν καί 
άπό πνεύματος εϊς πνεΰμα.

Έν τούτοις, δέν είνε μόνον ή γνώσις άρκε- 
τή διά τήν επιτυχίαν' χρειάζεται καί τό θάρρος, 
τό θάρρος διά ν’ άντι μετωπίση τόν κόσμον ό 
όποιος δέν αισθάνεται καί δέν διάκειται φιλικώς 
πρός αύτόν. Διά νά δείξη κανείς τό έργον του, 
νά έκφράση τά μυστικώτερα μέρη τής ψυχής 
του, χρειίίζεται θάρρος !

Λυτό τό έχουν ολίγοι καί άπό τούς μικρούς 
καλλιτέχνας κανείς !

Ό φόβος διά τόν καλλιτέχνην εΐ 
μοιραίος όσον καί ή μίμησις.

Πρέπει ν’ άντιπροσωπεύωμεν ι
μας έστω καί άν ό κόσμος δέν δέχεται νά μάς 
άκούση. Τότε τούλάχιστον έχομεν γίνει ένα πα- 
ριίδειγμα.

Καί τελειιόνομεν ιιέτό ποίιμια τοΰ Rililuai'd 
Kipling «Ό σκοπός τής Τέχνης » εϊςτό όποιον 
είπε ό,τι δύναται νά λεχθη περί τέχνης:

επίσης

e
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Δύι· ΟΛχη κάΟν νίκόνα στην γη μας xeui τιΐ.νιιοοη
Σάν Οάχονν ή ςιαί-έτις κνιά ο!.νς ξνραΟή
Σάν Οαχοι-vr στό χώμα οί κριτικοί μας έ,νύσνι
Σάν Οαχη κάΟτ χρώμα Εαπκρίστι κα1 σβνσΟή
Ί'όττ ή ήονχία γλνκά Οά μας κοιμίση
Κι' έμνΐς, ηον τήν ςιοΟονμν, μ' αντήν Οά Joi/ic ττνιά. 
'<) Κύριος, ιΐις ναρΟη, τον κόσμον γιά νά όρίση
Καί ςτά'.ι στον καθένα μιά νέα τον όον/.νιά,
Κι' έκνΐνοι .-τον νόώ κιίτον κα'.οί 'ταν, καθισμένοι 
—” '·λ»'/οι·<5ο ίνα θρόνο, γιά βούρτσα τά μαίίιά

κομήτη Οαχοιν καί τρισνντνχιομένοι 
Ά.τάνοι σι .τνίο'ιριο θά βάφονν μουσαμά- 
Σ' άγγέί,ονς <ί καθένας μοντέί.ο Οά γνρεύη 
Στον ΙΙέτρο καί τί,ν Παϋί.ο καί τή ΜαγάαΙηνή. 
Στήν κιίΟι· καΟησιά τον ένα χρόνο Οά όον).νύη 
Καί όμως -τοτϊ· Λέν Οαχη στ’ αλήθεια κονραοΟή. 
Ηά βάφη ό καθένας τόν κόσμον άις τόν βλέκνι 
Μ’ακόμα κι’ δ;τι είνε Οά βάρη μοναχός, 
Καί Οιιναι ή έργασία χαρά, ίί.τοις καί πρέπει, 
Και κάθε μιαν εΙκόνα Οά πέρνη ό Ηεός.

Μετάφρασις Μ. ΜΑΓΚΑΚΗ

■% y. y.
* ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑΙ *

Ε. BURHE-JOflES

Ε. Burne-Jones. Μαρία ή Μαγ<>αλιιν·ι είς τόν τάόον τον Σωτΐιοος.

I δημοσιευόμενα·, τρεις εικόνες 
«Αύγή», «Μαρία ή Μαγδα
ληνή είς τόν Τάφον τοΰ Σω- 
τήρος», καί «Ό οίνος τής 
Κίρκης» είνε έργα τοΰ διασή- 
μου αισθητικού ζωγράφου Έ- 
δουάρδου Burne-Jones, 0- 
στις ήκμασε πρό δύο περίπου 
δεκαετηρίδων έν ’Αγγλία. Έκ 

εικόνων τάς όποιας έςέλεςα ώς 
λέον καταλλήλους διά τήν «11 ινακοΟήκην » ιδίως 

τών θεμάτων τα όποια είνε καΟαρώς Έλλη* 
ώραιοτέρα είνε κατ’ έμέ «Ό οίνος τής Κίρ- 

II είκών αϋτη παριστα τήν -Μάγισσαν Κίρ- 
:σν μαγικόν οίνον όστι 
τοΰ Όδυ:

Ε. Burne-Jones, Ό οίνος τής Κίρκης.

τών τριών τούτων 
τάς 
ένεκα 
νικά, 
κης».
κην κατασκευάζουσαν τόν μαγικόν οίνον όστις μετέ- 
ίαλε τούς συντρόφους τοΰ Όδυσσέως είς χοίρους. 
Διά ταυ παραθύρου δύναται τις να ί'δκ τήν θάλασσαν 
καί τριήρεις μέ άναπεπταμένα ιστία. Βαρύ ύφασμα 
καλύπτει τήν τράπεζαν έπί τής όποιας εΰρίοκονται 
διάφορα αντικείμενα τής μαγικής τέχνης. Εκείνο 
τό οποίαν κυρίως έπισύρει τήν προσοχήν είνε τό μα
κράν καί άκανόνιστον σώμα τής Κίρκης. ΊΙχειρ 
ήτις χύνει τό φάρμακον είς τόν αίνον εινε ΰπερφυσι- 
κ.ώς μακρά, καί το κάτω μέρος του σώματος, δια - 
κρινόμεναν ύπό τάς πτυχής τής έσΟήτος μάς κάμνει 
να Οαυμάσωμεν διά τό άπρόσεκτον καί άτελ-ίωτον 
τοΰ ζωγράφου όσον άφορα τάς άνατομικάς συμμετρίας. 
'Εν τούτοις δέν έχει τις παρά νά παρατηρήσν, τό 
πρόσωπόν της καί Οά μείνη γοητευμένος. ΊΙ όλη 
είκών έν γένει δεικνύει τήν σκηνήν, ώς τήν αντελή- 
φΟη ό ζωγράφος.

ΊΙ «Μαρία Μαγδαληνή είς τόν τάφον τοΰ Σωτή- 
ρος» είνε ώς είκών μάύ,λον βεβιασμένη' ή σχεδόν 
όμοια στάσις τών δύο αγγέλων καί τό άκανόνιστον 
τών σχημάτων, μειοΰσι τήν λαμπράν έντύπωσιν ί,ν 
προςενεϊ ή δειλή στάσις τής Μαρίας Μαγδαληνής. 
τό πρόσωπόν, τής όποιας έκφράζει μυρίας ι 
σεις καί φόβους, συγκινήσεις έςαγνισΟείσας, 
ανθρωπίνους.

«Ή Αύγή» είνε ή ϋνομαστοτέρα τών 
τοΰ Burne-Jones. Έκ πρώτης ούεως, ό 
τό ΰπερμέγεΟες τοΰ παραστήματος καί τάς μακρο- 
τάτας κνήμας καθώς καί τήν διευΟέτησιν τών πτυ
χών τής έσΟήτος, απορεί καί έρωτα εαυτόν άν : 

έν σέντς διά συμμετρίας ή άν 
έσΟήτος περιπατούσης γυναι- 

θεατήν καταμαγευμένον. Οί 
περίεργος διευΟέτη-

οιρους.

συγκινή 
. φόβους

εικόνων 
βλέπων

•/ων της .
Burne-Jones έδιδεν
είδε ποτέ τάς πτυχάς
κός. Άλλά βαΟυτέρα καί πλέον έπισταμένη μελέτη 
τής εΐκόνος άφίνει τον (*—...........-..... w.
μεγάλοι ονειρώδεις οφθαλμοί, ή 
σις τής κόμης, ή Ξύλινη γέφυρα έπί τής οποίας ή 
Α·3γή περίπατε:, καί τό Ξένον καί παράδοξον τής 
είκόνος έν γένει εντυπώνουν εις τήν μνήμην τήν λι

Ε. Burne - Jones. Λύγίι.

πτότητα και τό ονειρώδες, τό όποιον ό Burne- 
Jones μετέφερεν εΐς έκαστον τών έργων του.

Ό Burne - Jones ών σύγχρονος τού 1‘άσκιν 
καί τοϋ Ούιστλ-ρ ώς καί τοΰ Ροζέττι. είνε ό πρώ
τος τών λεγομένων llpo-Ραφαηλιτικών ζωγράφων, 
καί αν, ώς καί ανωτέρω άνέφερον, ουδέποτε έφρόν- 
τισε νά διδαχΟή ανατομικήν συμμετρίαν καί άρμονίαν 
χρωμάτων, άν καί έζωγράφιζε κάθε άντικείμ-νον 
άπομεμονωμένως μή φροντίζων νά κόμη, έν αρμονι
κόν δλον, έν τούτοις αί εικόνες του έχουσι μίαν λε
πτότητα. μίαν μαγευτικήν χάριν, τήν όποιαν μόνον σ 
ζωγράφος ό ίδανικεύων τό παν, καί ό ζών μέσα εΐς 
τόν ίδικόν του κόσμον τών ονείρων ήδύνατο νά δώση 
είς αύτάς.

Νέα Ύόρκη ΚΡΗΣΣΑ
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* ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΓΤΝΑ1ΚΟΣ *

Δ "Ζ" Ο Ε Ω Τ Ε 3
Άφιεοοΰται

Τω Κω a. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΔΠ1

1

ΕΛΛΗ ήτο παιδίσκη δεκα- 
πενταέτις, λεπτοκαμωμένη 
μέ τήν καστανήν βοστρυχώ- 
δη κόμην πίπτουσαν άκόμη 
λυτήν έπί τών ώμων. μέ 
οφθαλμούς όνειοοπόλονς 
καί γλυκείς· έφαίνετο ότέ 
μέν ώς παιδίον καί άλλοτε 
ώς νεάνις. Μονογενής, έ- 
μεγάλιοσε έν τή ήσύχω πα- 

τοική οικία χωρίς τά θορυβώδη παιγνίδια τών οι
κογενειών μέ τά πολλά αδέλφια καί απέκτησε χαρα
κτήρα ήρεμον, συνειθίσασα άπό παιδικής ηλικία? 
εις τήν μόνωσιν καί τήν συναναστροφήν μετά τών 
μεγάλων, πρϊγμα δπερ τή προσέδιδε σοβαρότητα 
ασυμβίβαστον κάπως μέ τήν ηλικίαν της. Δέν ήτο 
πολύ συχνά εύθυμος οιϊχί ελλείψει φυσικής ευθυμίας, 
άλλ' ελλείψει εύθυμου περιβάλλοντος. Ό πατήρ της 
σοβαρού καί αυστηρού χαρακτήρας δέν ένεθάρρυνε 
καθόλου τάς εκρήξεις τής φαιδρότητος τάς τόσον 
φυσικός είς τήν μικρόν ηλικίαν καί ή μήτηρ της. 
μελαγχολική γυνή, ναυαγός τής ζωής συνεπείρ ατυ
χημάτων τά όποία ή κόρη της δέν ήδύνατο νά έν- 
νοήση, δέν ήτο διόλου κατάλληλος σύντροφος διά 
νεαρόν κόρην.

II "Ελλη είχε συμμαζευθή τρόπον τινά εις 
έαυτήν.

Μένουσα συνήθως έν τή οίκίτι, έθεώρει μεγάλην 
της διανκέδασιν δταν ή θεία της Κλειδί, σύζυγος 
άγαθοΰ συνταγματάρχου καί άτεκνος ήρχετο νά τήν 
παραλαβή μετ' αυτής είς περίπατον. Ό περίπατος 
αύτός έποίκιλλεν άναλόγως τής έποχής : τόν χειμώ
να διά τής οδού Σταδίου μέχρι τής Πλατείας Συν
τάγματος οπού εΰρισκον τόν συνταγματάρχην έγκα- 
θιδρυμένον είς τήν συνήθη του θέσιν ύπό λιακάδα 
μέ τό μαστίγιον είς τήν χεΐρα καί τόν σκύλλαν του 
είς τό πλευράν. Τήν άνοιξιν είς τόν Βασιλικόν κή
πον καί τό καλοκαίρι είς τά τραπεζάκια τού καφε- 
νείον τής Πλατείας τής Όμονοίας, πλατείαν ολίγα 
βήματα μόνον άπέχουσαν τής κατοικίας τής θείας 
ήτις ούσα πολύσαρκος έδυσφόρει βαδίζουσα καί δπου 

ό συνταγματάρχης είχε μεταθέσει τό κέντρον του, 
προσηλωμένος δμως πάντοτε έπί μιας καθέκλας μέ 
τούς οφθαλμούς άπλανεϊς, τό κρανίον κενόν σκέ
ψεων, ολιγόλογος καί σκυφτός.

ΊΙ συρίκτρα τοΰ φύλακος τού Βασιλικού κήπου 
είχε σημάνει τήν ώραν τής εξόδου τών περιπατητών 
αί παιδαγωγοί έσυραν τά παιδία πρός τήν έξοδον 
όλος ό κήπος εύωδίαζεν άπό τό πλούσιον άρωμα τών 
ανθισμένων λεμονεών καί πορτοκαλεών· τά απριλιά
τικα ρόδα ήνωνον τήν ίδικήν των εύοιδίαν μέ τήν 
τών άλλων άνθέων καί καθίστων τήν ατμόσφαιραν 
μεθυστικήν.

II Κα Κλείω έκυλινδοΰ,σε τό βαρύ σώμα της ζωη- 
ροτερον βαδίζουσα πρός τήν θύραν τού κήπου καί 
η "Ελλη πλησίον της έλαφροπατοΰσα έφαίνετο μι- 
κροτέρα καί παιδικωτέρα άκόμη έκ τής άνομοιότη- 
τος. Μόλις ειχον κάμει ολίγα βήματα έπί τής οδού 
Κηφισσίας. ή 1<α Κλειδί άνεγνιόρισεν έντός άμάξης 
τόν συνταγμάρχην.

Δημητράκη ! > έφοίνάξεν.
ΊΙ άμαξα έστάθη καί ό συνταγματάρχης κατήλθε 

καί διηυθύνθη πρός τάς κυρίας. Δέν ήτομόνος. Συνω- 
δεύετο ύπό νέου αξιωματικού τού πυροβολικού. 'Ε
γείρεται καΐ παρουσίασε τόν νέον : ό Κος θωμί- 
δης ·, είπε—ιή ανεψιά μου δεσποινίς "Ελλη -. Ό κύ
ριος θωμίδης ήθέλησε νά τείνη τήν χεΐρα, άλλ' ή 
"Ελλη ΰπεκλίθη ψυχοώς. Τότε έκεϊνος έφερε τήν 
χεΐρα είς τό πιλίκιον χαιρετήσας στρατιωτικώς, ένώ 
τό βλέμμα του έξέφρασεν άπογοήτευσιν. — Έχωρί- 
σθησαν.

Τί συνέβη είς τήν ψυχήν τής μικρός "Ελλης : Τίς 
δύναται νά έξηγήση τό μυστήριον τού γεννωμένου 
έρωτος ; ΙΙώς γίνεται ώστε ό χθες άκόμη άγνωστος 
νά έντυπωθή τόσον βαθέως είς τόν νούν καί νά κα
ταλάβω τοιαύτην θέσιν έν νή καρδία ; ΊΙ παιδίσκη 
όλιγώτερον παντός άλλου τό έγνδιριζε : τό γεγονός 
ήτο μόνον δτι ή είκών τού νεαρού αξιωματικού μέ 
τά άπογοητευμένα—ιός τή έφάνησαν—μάτια, μάτια 
μαύρα, έξόχως εκφραστικά καί ωραία—ή είκών του 
δέν τήν έγκατέλιπε πλέον.

Τό θέρος διεδέχθη τήν άνοιξιν καί ή ζωή τής 
"Ελλης έξηκολούθει ή αυτή μέ τάς ιδίας ιός έκ τής 
έποχής μόνον παραλλαγάς. Έκάθητο πάλιν είς τά 
τραπεζάκια τής Όμονοίας μετά τής θείας καϊ τού 
θείου, μέ τήν διαφοράν δτι τιάρα ή καρδία τηςάνε- 
ζήτει μίαν συνάντησιν καί ενα χαιρετισμόν προσώ
που,δπερ δμως σπανίως έφαίνετο.

Τό θέρος έκεϊνο ιταλικός μελοδραματικός θίασος 

έδιδε παραστάσεις είς τό θέατρον τών 'Ολυμπίων. 
Ό πατήρ τής "Ελλης, έμμανής λάτρης τής μουσική- 
συχνά μετέβαινεν είς αύτό. παρελάμβανε δέ μετ' 
αύτοΰ καί τήν "Ελλην θέλων νά δώσΐ) είς αύτήν — 
ώς έλεγε—τό γούστο καί τήν πρός τήν μουσικήν 
αγάπην. Ό τής εσφαλμένης ιδέας δτι μόνον τά έλα- 
φρά γαλλικά άνήθικα έργα είνε επικίνδυνα διά τά 
κορίτσια ! Είς τά εντελώς άθώα πλάσματα είνε ακα
τανόητος ή άνηθικότης αύτών, άλλά πόσον εξάπτει 
τήν φαντασίαν ή ποθητή καί γλυκεία μουσική κα· 
πόσον εισδύει είς τήν ψυχήν ή μελφδία τής ιταλικής 
μουσικής!

Είς τά διαλείμματα τών πράξεων, μέ τόν νούν 
ήμιζαλισμένον άπό τάς περιπαθείς έκείνας μελωδίας, 
ή "Ελλη έγίνετο εύτυχής όταν διέκρινε μεταξύ τών 
ομίλων τών αξιωματικών τόν κ. θωμίδην δστις τήν 
έχαιρέτα μακρόθεν πάντοτε.Έπλαττεν όνειρα, έσχη- 
μάτιζεν άόριστα σχέδια διά τό μέλλον· ήτο τόσον 
παιδί ! ούδέ ή ιδία έγνώριζε τί ήθελεν ήτο μόνον 
εύτυχής όταν μετά τάς γλυκείας μελφδίας τάς όποίας 
ηκουσε, συνήντα τό ώραϊον εκείνο πρόσωπον καί 
ανταπέδιδε τόν πλήρη σεβασμού χ,αιρετισμόν του '.

Μίαν εσπέραν—περί τά τέλη Αύγουστου—τό βλέμ
μα της τόν άνεζήτησε έν μέσφ τών άλλων καί δέν 
τόν εύρε. Ήτο ή εύεργετική τής υψιφώνου καί ού- 
δείς έκ τών τακτικών Οαμιί,νων τοΰ θεάτρου έλει- 
πεν. ΊΙ "Ελλη παρεξενεύθη. τό θέατρον ήτο ύπέρ- 
πληρες κα'· όμιλοι σχηματισμένοι έκ τών συνήθων 
συντρόφων του κατεΐχον τούς διαδρόμους· αύτός 
έλειπε. Είς τήν έξοδον τέλος τόν διέκρινε. τόν εί
δεν ΰχι μόνον, άλλά συνοδεύοντα καϊ βαδίζοννα πλη
σίον κυρίας είς τής όποίας τό πλευράν εύρίσκετο 
μεσήλιξ κύριος, ό σύζυγος, προφανώς. Ή καρδία 
τής "Ελλης συνεσφίχθη άποτόμως καϊ όδυνηρώς. 
Ήτο προαίσθημα ;

Τό θέατρον έτελείωσε τάς παραστάσεις τον, τό 
φθινόπωρον έπήλθε. Μίαν ημέραν, έν απόγευμα 
όπου ό άνεμος στροβιλιζόμενος μανιωδώς άπέσπα 
τά φύλλα τών δένδρων, τά πρώτα φθινοπωρινά κί
τρινα φύλλα, ή "Ελλη καθημένη πλησίον τής φλυα- 
ρούσης μετά τής μητρός θείας της, ήκουσεν 
καί ήσθάνθη τήν πρώτην θλϊψιν είς τήν πτω
χήν καί μικρόν καρδούλα της. Τό γεγονός, τό σκάν- 
δαλον τής ήμέρας. ήσαν οί έρωτες τοϋ Κου θωμί- 
δου μετά γνωστής κυρίας τών 'Αθηνών. Καί αί 
λεπτομέρειαι καί αί τρέλλαι τοϋ γνωσθέντος ερωτι
κού ειδυλλίου, ήσαν τό θέμα τής συνομιλίας τών 
δύο αδελφών, αϊτινες ούδεμίαν έδιδον προσοχήν είς 
τήν μικρόν συμμαζευμένην "Ελλην.

Ή παιδίσκη το εσπέρας έκεϊνο έμεινε νήστις καί 
τήν νύκτα δέν κατόρθωσε νά κοιμηθή. Τήν πρωίαν 
ένφ έκτένιζε τά μακρυά καστανά μαλλιά της άφήκε 
τό κτένι νά πέσμ τών χειρών της καί κατελήφθη 
ύ.τό σιγανών λυγμών· έκάθησεν είς τό άγαπημένον 
χαμηλόν κάθισμα πλησίον τής κλίνης της, έστήριξε 
τήν κεφαλήν έπ' αύτής καί έκλαυσεν. έκλαυσεν έπί μα- 
κρόν.σιωπηλυις. ένφ τά μαλλιά της λυμένα τής έκά- 
λυψαν τό πρόσωπον καί τούς ώμους, ώς έάν έπρεπε 
νά κρύψουν, νά σκεπάσουν άπδ δλα καί άπό όλους 
τά δάκρυα εκείνα, τά πρώτα πικρά δάκρυα τής παρ
θένου.

Καί ή μικρά καρδούλα συνεσφίχθη, καί τό πτωχό 
παιδί, τό μόλις μπουμπούκι έκεϊνο. ένόμισε κατά 
τήν στιγμήν αύτήν, οτι ή σφιγμένη καρδούλα του 
άπέθανε διά παντός !

II

Τά έτη παρέρχονται. Είκοσαέτις ή "Ελλη έγινε 
σύζυγος· ΰπανδρεύθη άνδρα τόν όποιον έξέλεξεν ό 
πατήρ της, χωρίς απέχθειαν, ήρεμος ωσάν νά έξε- 

τέλει τόν προορισμόν της. Ό σύζυγός της ένυμφεύ- 
ετο μέ όλην τήν ψυχραιμίαν καί τήν γαλήνην τήν 
όποιαν αισθάνεται πϊς όστις κάμνει γάμον σύμφω
νον μέ όλας τάς απαιτήσεις τής κοινωνίας καί τής 
λογικής. Manage de commerce. Τίποτε δέν έκαμε 
παραφωνίαν καί άπό τά δύο μέρη· κοινωνικοί καί 
οικογενειακά! συνθήκαι, περιούσιοι, ηλικία όλα 
ήσαν τελείως αρμονικά' ό κόσμος τής κακογλωσσιάς, 
δέν ήδυνήθη δσον καί αν προσεπάθησε νά εύρη τό 
παραμικρόν.

Μετά έν έτος ή "Ελλη έγινε μητέρα καί μετά δύο 
άκόμη δεύτερος υιός έγενήθη.

Το μητρικόν φίλτρον είνε τόσον φυσικόν ώστε έκ 
πρώτης όψεως φαίνεται κοινόν πράγμα καί ίσως δί' 
αύτό ανάξιον παρατηρήσεως. 'Εν τούτοις ύπάρχουσι 
καί έδώ άκόμη διάφοροί.Ή υπέροχος, τρυφερά καί 
αξιαγάπητος φύσις τής Έλλης, εΰρήκεν είς τά παιδιά 
της δυνατόν άντικείμενον είς τήν άνάπτυξιν τών αι
σθημάτων της. Όλη ή αγάπη τήν όποιαν ήτο ικανή 
νά αίσθανθή ή καρδία της, συνεκεντρώΟη είς τά 
δύο μελαχροινά κεφαλάκια τών άγοριών της.

Τά παιδιά μεγαλώνουν καί ολόκληρος ή ζωή τής 
"Ελλης είνε άφιερωμένη είς τήν επιμέλειαν καί τήν 
ανατροφήν των: είνε δύο ζωηρότατα καί άτίθασσα 
άγοράκια. έξυπνα όμως καί χαριτωμένα· δίδουν κό
πους, άλλά καί ευχαριστήσεις είς τήν μητέρα των.

Είς τήν περίοδον αύτήν τής ζωής τής "Ελλης, τή 
έγένετο καί μία άποκάλυψις, συνήθης μέν έν τφ 
βίφ άλλ' έξασκούσα πάντοτε έπί τής γυναικός με
γάλην έντύπωσιν, είτε ερωτευμένη σύζυγος είνε αδτη 
είτε απλώς πιστή καί άφοσιωμένη. είτε καί άπιστος 
καί αδιάφορος άκόμη. Ή "Ελλη άνεκάλυψεν ότι ό 
σύζυγός της είχεν ερωμένην.

III

Ή ζωή της τώρα είχεν αλλάξει.
Τά παιδιά έπήγαιναν είς τό σχολεΐυν τό σπίτι 

είχε χάσει τόν θόρυβον καί ή μητέρα τάς καθημερι
νός μικροφροντίδας της· >| παιδαγωγός τά παρελάμ- 
βανεν άμα τή επιστροφή των έκ τοΰ σχολείου.

Ή "Ελλη ήρχισε νά αίσθάνηται τό κενόν μέσα 
και γύρω της.Ό ! ή σκληρά στιγμή όταν οί νεοσσοί 
άρχίζουν νά πετοΰν πλέον μόνοι, ώ ή πικρά ώρα 
όταν τά παιδιά μή έχοντα πλέον άνάγκην τής μη
τρός, άποσπώνται βαθμηδόν τής αγκάλης της διά 
νά βαδίσουν μόνα, διά νά ζήσουν—ως δικαιούνται— 
έλεύθερα, τήν ιδίαν αύτών ζωήν '.

Τό κενόν έγέμισε τήν ψυχήν της. Ο σύζυγός της 
ήτο πζ^ον ή ποτέ άπομεμακρυσμένος άπό αύτήν. 
Τότε έρρίφθη είς τήν κοσμικήν ζωήν, εις τά βιβλία, 
είς τάς απολαύσεις τάς όποίας δίδουν αί Τέχναι και 
ή Μουσική. Δέν έγίνετο κοσμική συγκέντρωσις χω
ρίς νά παρευρίσκεται, συναυλία ή θεατρική παρά- 
στασις. άνοιγμα έκθέσεως καλλιτεχνικής ή άλλου έν- 
διαφέροντος χωρίς τήν απαραίτητον Κυρίαν Λύλίδου.

Οί χρονογράφοι καί ώραιογράφοι τών κοινωνι
κών τών έφη,ιερίδων εΰρισκον τό όνομά της πάν
τοτε πρόχειρον ύπό τήν πέναν των. Αί τουαλεττσι 
της ήσαν έκ τών πλουσιωτέρων καί ιδίως έκ τών 
κομψότερων πάντοτε, αύτή δέ ήτο τότε μία πράγ
ματι ώραία γυνή. Ήτο ηλικίας τριάκοντα πέντε 
έτών,ηλικία τήν οποίαν Ηά όνομάσωμεν τήν καθαυτό 
γυναικεία ν—όπως λέγομεν ανδρικήν διά τόν άν
δρα—δηλαδή τήν μετά τήν κατ' έξοχήν πριότην νεα
νικήν, καί κατά τήν όποιαν ή γυνή όπως καί ό 
άνήρ είνε εις τό ζενίθ τής άναπτύξεώς των καί 
σωμαιικώς καί πνευματικώς.

Τόν Νοέμβριον έκείνον ή έτησία Καλλιτεχνική 
'Εκθεσις έν τφ φιλολογική» Συλλόγφ Παρνασσφ εί
χεν εξαιρετικήν έπιτυχίαν.Όλοι οί "Ελληνες ζωγρά-
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Δεσποινίς 2
Άπό τήν νέαν σειράν τΰν Άτθίδων.

Ζινέττα Λαντέλμ
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Άρης Σακελλαρϊοης 
ό >·ίθΐ βαρν to voi

Κυρία Josefa de Vasilicos
'.Ί,αερικαι-ι’ί )Ίύπ τρία

φοι είχον άποστείλει έκ τών όιραιοτέρων έργων των. 
Ό Ίακωβίδης τό περίφημον κοντσέρτο τον καί 
ενα πίνακα, ενα βάζο μέ άνθη, όστις είνε άπό τά καλ
λίτερα έργο τον ό Ροϊλός δύο πίνακας μέ στρα
τιωτικός σκηνάς καί τοπεΐα, ό Ράλλης τόε - Φυλακι- 
σμένον του καί μίαν θαυμασϊαν Όδαλίσκην . ό 
Μποκατσιάμπης Κερκυραϊκά τοπεΐα. Ό Γεραλής καί 
ό Σαββίδης ώς καί οί δύο θωμόπουλοι άντεπροσω- 
πεΰοντο μέ πολύ επιτυχή έ,γα.

Ή "Ελλη παρήρχετο μέ τά φάσ-ά-μαίν είς τό χέρι 
όπως μέσα είς αγαπητούς γνωρίμους· μέ τό πρώτον 
βλέμμα διέκρινε τίνος ήτο τό έργον μέ τήν θαυμα
στήν της άντίληψιν τοϋ αληθώς Ωραίου έξεχώριζε 
τά εκλεκτότερα καί δυνατότερα τών έργων. Αίφνης 
έστάθη. Πρό αύτής μεγάλος πίναξ παριστάνων γυ
ναίκα έν άνοικτοχρόω περιβολή, έδέσμευσε τήν 
προσοχήν της· παραπλεύριυς ή προσωπογραφία γνω
στής Άτθϊδος παρουσίαζε τήν αύτήν τεχνοτροπίαν 
τήν όποιαν έβλεπε διά πρώτην φοράν- έπλησίασε 
καί άνέγνωσε τήν υπογραφήν τοϋ ζωγράφου: Πέ
τρος Λαρόκης. Τό όνομα τή ήτο έντελώς άγνωστον· 
κάποιος νέος βεβαίως όστις έξέθετε διά πρώτην φο
ράν. Καί ή "Ελλη εις τήν περιπλάνησή' της εκείνην 
πολύ συχνά καί έπί μακράν έστάθη πρό τής γυναι- 
κός μέ τό ροδόχρουν φόρεμα καί σιωπηλή έθαύμαζε 
τάς άβράς γραμμάς καί τήν ονειρώδη έκφρασιν τήν 
οποίαν τόσον ωραία είχεν άποτυπωσει ό άγνωστος 
καλλιτέχνης.

Ό χειμών παρήλθε όπως συνήθως. Είς μίαν ά- 
πογευματινήν συγκέντρωσιν, μέ τό φλιτζάνι τοϋ 
τσαγιού είς τό χέρι, έν μέσ<<> τής χαριτωμένης φλυ
αρίας κύκλου κυριών καί κυρίων συζητούντων τάς 
διαφόρους έπικαιρότητας, έμαθεν ή Έλλη τήν δι- 
εύθυνσιν τοϋ atelier τοΰ μόλις έκ Γαλλίας άφιχθέν- 
τος ζωγράφου καί τή έπήλθέν ή ιδέα καί ή "επιθυ
μία νά άποκτήση τήν προσωπογραφίαν της άπό τό 
πινέλο τοΰ νεοεμφανισθέντος καλλιτέχνου.

Καί είνε άνοιξις πλέον δταν ί] Έλλη συνυδευομέ- 
νη άπό τήν θείαν της μετέβη είς τό εύρύχωρον 
atelier καί ήρχιζε νά ποζάρη διά τήν εικόνα της.

Ό Πέτρος Λαρόκης ήτον υψηλός καί εύσωμος,

τριακοντούτης περίπου. Είχε τά μαλλιά κατάμαυρα 
και ΰπό τόν επίσης κατάμαυρον μύστακα μία ζωηρώς 
κόκκινη γραμμή—ιός άπό πινέλον χαραχθεϊσα—έ- 
σχημάτιζε τό στόμα. ‘Ητον εΰρείας μορφωσεως καί 
ώμίλει τήν Γαλλικήν θαυμασίως. Μολονότι πολύ 
μετρημένος είς τούς λόγους του καί ήκιστα διαχυ
τικός. ήτο έν τούτοις εύχάριστος causeur καί ούδέποτε 
seances είς atelier διήλθον τόσον άκοποι. παρήλθον 
ταχέως καί εύαρέστιρς όπως αί seances διά τό πορ- 
τραϊτο τής κυρίας Λύλίδου. Αί ώραι έπέτων ευχάρι
στοι καί άπολαυστικαίκαί διά τούς δύο. 'Οταν ό καλ
λιτέχνης έκουράζετο εργαζόμενος, έζήτει τήν άδειαν 
νά άνάψΐ) ένα σιγαρέτον καί ή συνομιλία έξηκολούθει. 
άκόμη πλέον ενδιαφέρουσα καί τερπνή έν μέσφ 
τοΰ ιόραίου εκείνου περιβάλλοντος, δπως ήτο τό έρ- 
γαστήριον τοΰ έμπνευσμένου ζωγράφου.

ΊΙ είκών έτελείωσε καί ή Κα Αύλίδου άνεχώρησε 
διά ταξείδιον είς 'Ελβετίαν μετά τοΰ συζύγου καί τών 
υιών της. τούς όποιους έπρόκειτο νά άφήσουν έκεΐ 
εσωτερικούς εΐς έν οίκοτροφεϊον.

Μέχρις δτου γίνει ή έναρζις τών μαδημάτων, μή- 
τηρ καί παιδιά περιέτρεχον τάς ωραίας τοποθεσίας 
τής Ελβετίας. 'Αλλά... είς δλας της τάς έκδρομάς 
καί δλας τάς διασκεδάσεις, ή "Ελλη έφερε πάντοτε 
μεθ' έαυτής καί ένα άπόντα, τόν τελευταϊόν της 
γνώριμον, τόν νεαρόν ζωγράφον.

Μάτην προσεπάθει νά άποδιώξη τήν εικόνα του. 
Όταν εύρίσκετο πρό ένός ώραίου τοπείου ή ένώ
πιον μιας χρυσής δύσεως. απαλά μία σιλουέττα 
παροοσιάζετο πρό τών όμμάτων της, καί ή καρδιά 
της καί ό νοΰς της έφέροντο άκατάσχετοι πρός τόν

ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Kawui Gyokydo 'Άλογα
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ΰνδιμχ εκείνον καί τή έφαίνετο δτι δλα Ού ήσαν ω
ραιότερα έάν ήτο έκεϊ. πλησίον της καί σύντροφός 
της. Καί ή ϋέλησίς ΰπεδίωκεν τήν οπτασίαν καί ή 
όπτασία έπανήρχετο έπιμονωτέρα.

Οί μικροί ένεκλείσΟησαν εις τό σχολεϊον καί ό 
Κος καί ή Κα Λύλίδου έπέστρεψαν είς ’Αθήνας.

Ή 'Έλλη μή κατορΟώσασα νά καταπνίξω τύ αίσθη
μά της έλαβε τήν άπόφασιν νά έπανίδη τον ζωγρά
φον. Είς τό τέλος δέν είχε καί αύτή δικαιώματα 
έπί τής ζωής, δέν τή έπετρέπετο νά άγοπήση καί 
νά άγαπηθή ; Είχε δώσι] δλον τό είναι της είς τύ 
σ.τήτι έκεΐνο τύ όποιον αί περιστάσεις καί αί κοι- 
νωνικαί συνΟήκαι εΐχον δημιουργήσει ως ΐδικόν της 
καί έπληριόΟη μέ αδιαφορίαν, αχαριστίαν καί απά
την άπύ τόν άνθρωπον είς τόν όποιον τόσον ειλι
κρινής καί εΰσυνειδήτως είχε παραδώσει καί τήν 
ζωήν καί τήν ψυχήν καί τό σώμα της.

Τόν έπανεϊδε καί ήσθάνθη έαυτήν εύτυχή όταν 
εΰρέϋη πάλιν μέσα είς τύ άγαπημένον atel’er μέ τά 
ώραία σκίτσα καί τήν χαριτωμένην αταξίαν του, πρό 
παντός ojav είδε καί ήκουσε καί συνωμίλει πάλιν 
μετά τοϋ Πέτρου Ααρόκη. Τόν έβλεπε καί ή χαρά 
έρρόδιζε τό πρόσωπον καί έκαμνε τά μάτιά της νά 
λάμπουν. Πώς είχε διέλθη όλους αυτούς τούς μή
νας, τίείργάζετο; Τόν ήκουεν άπλήστως διηγού
μενου πώς έπέρατε τύ καλοκαίρι καί πώς δέν άπε- 
μακρύνθη διόλου τών ’Αθηνών.

Τόν έπανεϊδεν άκόμη καί πλειστάκις είς τό ate
lier του πάντοτε, άλλά ό Πέτρος Ααρόκης δέν ήτο 
πλέον ό ίδιος. Τύ βλέμμα της— τύ βλέμμα τής έρώ- 
σης γυναικός γίνεται έξαιρετικώς έταστικύν -διέκρι- 
νε διαφοράν έπελθοϋσαν είς αύτόν. Ό άλλοτε τό
σον επιμελημένος τήν περιβολήν. ήτο τώρα άτημέ- 
λητος. Τά μαύρα μαλλιά άτάκτως περιέβαλλον τό 
ευρύ μέτωπον, τό βλέμιια ήτο ανήσυχαν καί πότε 
πυρετώδες, πότε άφηρημένον. Διετείνετο οτι τύ>· 
άπησχόλει πολύ έν έργον τό όποιον προώριζε- διά 
τό Salon τών Παρισίων.

Πράγματι, μέγας πίναξ παρίστανεν όλόσωμον. έν 
λευκή περιβολή, εικοσαετή ξανθήν νεάνιδα μέ 
πρόσωπον κανονικόν, ονειρώδες καί παιδικόν συνά- 
μα·τήν Ελένην Νικλάκου ώς τήν ώνόματεν ό καλ
λιτέχνης είς τήν έρώτητιν τής Κας Λύλίδου.

'Ο χειμών βαίνει τδν δρόμον του ιμέρων μαζύ 
του είς τόν αττικόν ορίζοντα, πότε καταιγίδας, 
νέφη, άνεμον καί χιόνα, πότε ήλιολούστους ημέρας 
καί γαληνιαίας νύκτας.

Είς τό atelier τοΰ Πέτρου Ααρόκη δρίμα βωβόν 
λαμβάνει χώραν. ‘Η "Ελλη πηγαίνει πότε συχνότε
ρα καί πότε αραιότερα. Τήν σύρει έκεϊ άκαταμά- 
χητον σφοδρόν αίσθημα καί φεύγει έκειΟεν σχεδόν 
πάντοτε συντετριμμένη, άρρωστη. Ό Πέτρος Λα- 
ρόκης πότε χλωμός καί πότε μέ πυρέσσοντα χείλη 
καί μάγουλα, είναι αγνώριστος. Αγωνίζεται, παλαίει 
διαρκώς μέ τόν χρωστήρα είς τό χέρι μέ τήν εικό
να τής νεαράς κόρης ήτις έρχεται καί ποζάρει δταν 
αί κοσμικά! διασκεδάσεις τάς οποίας διά πρώτην 
φοράν απολαμβάνει, τή άφίνουν καιρόν. Καί ό ζω
γράφος καταστρέφει ο,τι χθες έφιλοτέχνησε, γεμί
ζει τό atelier μέ πολλά σκίτσα τά όποϊα στερεοτύ- 
πως παρουσιάζουν είς διαφόρους στάσεις τήν αύτήν 
πάντοτε 'ξανθήν κόρην μέ τό αινιγματώδες μειδίαμα 
περί τύ μικρόν στόμα. Καί άμφιβάλλει δια τήν 
τέχνην του αύτός ό χθεσινός ενθουσιώδης έργάτης 
ό μέ τόσην αύτοπεποίθησιν καί πίστιν είς τό τάλαν- 
τόν του άλλοτε έργαζόμενος !

Ό χειμών εξακολουθεί τόν δρόμον του είς τόν 
αττικόν ορίζοντα φέρων φαιδράς συναθροίσεις, λαμ
προύς χορούς, απολαυστικός θεατρικός παραστάσεις 
εις τόν ευτυχή καί τόν διασκεδάζοντα κόσμον τών 
αθηναϊκών αιθουσών.

Καί εϊς τύ έργαστήριον τοϋ Πέτρου Ααρόκη μία 
άπύ τάς βασιλίδας τής’Λθηναϊκής κοινωνίας καί λό
γιο πλούτου καί δέσεως καί ιδίως λόγιο κομψότητος 
καί χάριτος καί εύμορφιας, μιά άπύ ιάς χαϊδευμέ- 
νας βασιλίδας της, άποτεδαρρημένη και άδυμος κά- 
θηται συμμαζευμένη είς μίαν γωνίαν καί παρακο
λουθεί μέ τήν αγωνίαν είς τήν ψυχήν καί είς τά 
μάτια τόν πάσχοντα καλλιτέχνην. Καί αύτός τυφλός, 
τυφλός δέν βλέπει γύρφ του, δέν βλέπει τίποτε ! Τά 
μάτια τής ψυχής του έχασαν τύ φώς των, καί παρα
κολουθούν μόνον ένα ίνδαλμα, μίαν οπτασίαν, ένα 
ξανθό κεφάλι φωτισμένοι· άπύ δύο γαλανά παιδικά 
μάτια !

Έφθασε πάλιν ή άνοιξις μέ όλα της τά δώρα.
Ό Κος Αύλίδης μέ δλην του τήν προσήλωσιν είς 

τάς τραπεζιτικός του έργασίας αΐτινες υπήρξαν πο
λύπλοκοι ιό έτος αύτό, καί δλην του τήν άφοσίωσιν 
πρός μίαν ήθοποιόν τοΰ γαλλικού θιάσου, παρετή- 
ρησε τέλος δα ή 'Έλλη έφθινεν, ότι ή Έλλη ώχρί- 
ασε καί δτι τό πλεϊστον τής ημέρας της διήρχετυ 
έξηπλωμένη έπί τής chaise-longue, έπ· ώρας ακίνη
τος μένουσα ώς ζωντανόν πτώμα. Τίποτε δέν τήν 
ένδιέφερε και έμενε σιωπηλή, αύιή ή γόησσα τής 
causerie.

Ή απουσία τών μικρών υιών της έθεωρήθη ώς 
ή μόνη αίτια τής άλλαγής της, καί ή έλλείψις τών 
θορυβωδών παιγνιδίων των. ώς ή μόνη άη ορμή τής 
μελαγχολίας της. Μέ τάς πριότας θερμός ημέρας ό 
Κος καί ή Κα Λύλίδου άνεχώρησαν διά τήν ’Ελβε
τίαν πρός έπίσκεψιν τών τέκνων των.

Ή μέριμνα τοΰ κ. Λύλίδου έφθασε μέχρι τού ση
μείου νά προσκαλέση καί ιατρόν δστις εύρε τήν 
"Ελλην ύγιά και μόνον ολίγον κουρασμένην καί α
ναιμικήν. Διέταξε διαμονήν είς μίαν λουτρόπολιν 
καί ούδέν πλέον.

Έγκατεστάθησαν είς Evian διά νά είνε πλησίον 
τών παιδιών. ’Π Έλλη έπινε νερό καί έκαμνε λου
τρά. "Εν είδος νάρκης είχε καταλάβει ολόκληρον τύ 
είναι της. Μέσα είς τύν λουτήρα παρηκολούθει τάς 
εύγράμμους καμπύλας τού λεπτού καί παχουλού λευκού 
σώματός της : τούς φημισμένους χυτούς ώμους, τό 
στήθος μέ τής ’Αφροδίτης τά μήλα, τάς τορνευτός 
κνήμας καί τούς μικρούς πόδας. Ώ πόσον θά ήτο 
ευτυχής νά παρέδιδε τό ώραΐον έκεΐνο σώμα ώς 
πρότυπον είς τόν καλλιτέχνην καί,' τις οϊδε ! ίσως μέ 
τήν αύτήν ευτυχίαν θά τό παρέδιδε καί είς τόν άν- 
δρα ! Ποιος είξεύρει! Διατί αύτός δέν είδε, διατί 
δέν ήννόησε τίποτε;

Εις τά σκιερά μέρη τού πάρκου έξηπλωμένη ή 
καθημένη ύπό τά δένδρα κατελαμβάνετο άπό μίαν 
αόριστον γαλήνην καί ηδονικήν νάρκην.

Έζήτησε νά παρατείνη τήν διαμονήν της είς 
Evian καί νά κόμη διπλάσιάν τήν θεραπείαν καί 
έμεινεν άκόμη έκεϊ. Άπέφευγε τύν κόσμον καί έφερε 
πλέον ώς τι αναπόσπαστου άπό τήν ϋπαρξίν της. ώς 
άλλο έγώ της έν έαυτή τήν εικόνα τού Πέτρου Λα- 
ρόκη.

Καί ό καιρός παρήρχετο.
"Ενα δειλινόν, ένώ ήτο έξηπλωμένη ύπό τιήν σκιάν 

μέ ένα βιβλίον είς τύ χέρι, τή έφερον τάς έ,πιστο
λάς της καί τάς εφημερίδας έκ τής Ελλάδος. ’Αφού 
άνέγνωσε τάς έπιττολάς της έλαβεν άνά χεϊρας τήν 
Εστίαν . τήν προσφιλή αύτήν είς πϊσαν κυρίαν 

εφημερίδα.Οί οφθαλμοί τηςάμέσως έπεσαν έπί ένός 
κοινωνικού ύπό τόν τίτλον : < Ευτυχείς αρραβώνες . 
Μετά χαράς άγγέλλομεν τούς αρραβώνας τού διακε- 
κριμμένου καλλιτέχνου μας κ. Πέτρου Ααρόκη μετά 
τής δεσποινίδος Ελένης Νικλάκου .

Τό φύλλον έπεσεν άπύ τάς χεϊρας τής "Ελλης 
Λύλίδου ένφ συγχρόνως τή έφάνη οτι ή καρδιά της 

-«σταμάτησε. Μηχανικώς έφερε τήν χεϊρα έπί τού 

στήθους. Έ 1 όχι ή καρδιά τό σαρκίου έξηκολού- 
θει νά ζή καί νά κ.τυπ ι, άλλ’ ή καρδιά ή αισθανό
μενη. ή άλλη της ή καρδιά, ή γεμάτη παλμούς, αυτή 
είχεν όριστικώς άποθάνει !.

’/συνιος 1911. ΔΑΦΝΗ ΛΩΡΑ

<♦ ❖ ❖ ❖

MEI a I ΑΜΛΤΑ
— Λ'αΐ πόες τε/πιώνει αύτό «ό νέο μυθιστόρημα ;
— 'Α, πολύ τραγικά — παντρεύονται ο! ήροιε; ■'

*

. Ιημοσιογράφο; ίνιερβιουάρει ηθοποιόν.
— Πως παίζω μ'εσώτατε, αγαπητέ κύριε; 'Απλού- 

στατα. "Οταν παίζω ζώ εντελώς είς τον ρόλον μου' ολα 

τά άλλα εξαφανίζονται... άκόμη καί το κοινόν...
— Λύτό τό παρετήρησα πολλάκις, έπε^ε^αιωσεν «ί μο

χθηρός δημοσιογράφος.

*

‘//θοποιός (έπί ιής σκηνής). — Εί/ιεθα, μόνοι ;
Φωνή (άπό τό ακροατήριου).— Θά εΐοααθε αν μπο

ρούσαμε νά πάροιμε πίσω τά Λεπτά μας άπ« τό ταμείόι·.

*

7’ό μοδέλο. — 7/ήτε μον, κύριε ζωγράφε, τί κυρίως 

ζωγραφίζετε ;

— Άφ ’ ότου έρχεσαι, Λόρα, ζωγραφίζω — τύ μί'Έ.ον 
ρόδινου.

*
— Ί'ό μωρό σήμερα όλο κλαίει’ θά τοΰ τραγουδήσω 

κάτι νά κοιμηΟρ.
’Λ'κεά'ος. — *.·1, όχι. "Aar το καΐ.λϊττρα να κλια//.

*

Χ'Ίοαφετημέι'η. — Όλαι αί προσπάθειαί μας πρεπει να 
τνίνονν να βγάλωμνν ιΐπό ό'Ζας τάς ΐΐνοείζ τυΐις άνδρας’ 

τότε θά μνίνονν χωρίς ιμωμΐ καί θ ‘ άναγκαοθοΡι1 νά μάς 

παντρευθοΰν.

Α
Ννωτνριο τι καί νεάνιδες.

Μία. — Έμενα ό,τι μ' ϊνοχλίΐ οτόν γάμον είνε τά 

παιδιά.'

“Λλλιμ—Έμενα ίι οί'ζΐ’γο;

— //ώς βρίσκετε τήν εικόνα μον;
— “Εξοχήν, ίίελκτικήν, υπέροχου, θαιγιασίαν, αρι

στούργημα.

— Άλήιίεια ;
— Λόγον τιμή;, μονάχα Οά οά; ομολογήσω, οτι δέν 

καταλαβαίνω τίποτε από ζωγραφικήν.

♦

— - ΊΙ γυναΐκά μου άλλοτε τραγουδούσε πολύ, άλλ' 
ιΐφ’ όταν αποκτήσαμε παιδιά, δεν κατορΟιόνει νά τρα- 

γοΐ'δήοη.

— Ναί, ναί, τά παιδιά είνε ευλογία.

‘ΣΤΙΧΟΙ*

©’ ΚΑΙΡΟΣ..

Ηάρθή καιρός, δέν είνε μακρι.'ά',
ΙΙοϋ θ" άνοι/τή ενα μνήμα και για μίνα. . . 
Θάρθή καιρός, ποΰ θά ήσν/άσω πέειά

Δ’τό μαϊ'ρο μνήμα μέοα. . . Ώΐμίνα

Έκνϊ οτόν τάφο μέσα τόν στενό

/'ιά πάντα θά κλειστούνε τά όνειρά μον, 
Όποΰ πετοΰσαν ιός τώ· ούραΐ’ό

Λ'ι' ακόμα πάρα-περα... ώ συμφορά μου .'

Α'ι' όές μάταια ϋνητοΰ παρηγοριά μον 
θ' άφήοω κι' έγώ κάτι, σάν πεθάνω, 

Στόν μάταιον τούτον κόσμον τόν απάνω, 

ϊ'η/.ά γραμμένο κόπον τ ’ όνομά μου.'

4-
ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ

Είμαι μέ; οτ ' άγρια ιΐι/ρία, 
Me τά σκουλήκια συντυχαίνω,

Είμαι οέ μαύρη έξορϊα, 
Γλυοτρω οόν ήσκιο; καί... όιαβαίνω-

Κι' ένώ κυλιέται τό κορμί μου 
Στήν λάσπη ιιέσα κάβε μέρα,
Σταν; ούρα-.'οΰ; αετάει ή φυγή «ου 

"ίσως κι ’ ακόμα πάρα-πέρα

Φ
ΣΑΝ ΤΟΝ ΠΕΛΕΚΑΝΟ

.1/’ αίμα αα; θρέφω, άνήστικα παιδιά μου, 

Μ' αίμα βγαλμένο μέ; άπό τήν καρδιά μου. 

Φάτε, χορτάσετε, γίνετε μεγάλα, 
Φάτε όσο ίίέλετε, μίμ· άφήτε στάλα!

'Έχω τά στήιΐια μου, αχ ! γιά σας σκισμένα. 
Φάτε, παιδάκια μου, νά είστε χορτασμένα.
Τρέχει τϋ αίμιι μου βρΰσι . . ■ Ά; πεβάνω 
Γιά σάς, παιδάκια μου, σάν τό πελεκάνο.'

4-
μες τα ΣΤΗ®Ια···

ΙΙότε αγριεύω κι' άοχημαίνω, 
θηρίο γίνομαι στ' άλ,ήΟεια, 
Κι ‘ ενα λιοντάρι φωλιασμένο 
Νοιώθω πώ; εχω μέ; στά στήθια.

ΙΙότε πετιοϋμαι στά ουράνια,
Σίίν νά είμουνα πουλί στ' αλήθεια 
ΚΓ έναν αητόν, μέ περιφάννια, 
Νοιιόθω πώς έχω μέ; στά στήθια.

Πότε τονίζω τραγουδάκι
Βγαλμένο απ' τή; καρδιάς τά βνθια 
ΚΓ ένα γλυκικριονο άηδονάκι 

Νοιώθω πώ; έχω μέ; στα στήθια.'
X. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ
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Ό φεμινισμός
Al σωφραζέτται ε!ς τήν Άγ (λίαν διαρ

κώς Εργάζονται, φωνάζουν, άπίίΛοΰν. Μίαν 
τελευταία·/ ζωηράν διαδήλωσίν των είκονί- 
u£i ή δηιιοσιευσιιένη είκών. Έν Γαλλία ό 
άγων τών γυναικών υπέρ τής άναιιίίεως 
αύτών είν πάσαν Εργασίαν, εινε όλιγώτε- 
ρον θορυβώδης, αποβλΕπων είς τήν επι
στημονικήν κυρίως δράσιν, ένώ έν Αγ
γλία αφορά δ φεμινισμό; είς τδν δημόσιον 
καί πολιτικόν βίον. Αί Γαλλίδες κατακτούν 
δλονέν όδαφοε έν τή έέασκήσει τών Ελευ
θέρων Επαγγελμάτων. Οΰτω, άριθιιούνται 
είς 2.| αί δεσποινίδες δικηγόροι, 841 '-"'Γ 
μοσιογράφοι, ιφ,’ΐφφ ιατροί καί . 1.3.3 κα- 
θηγήτριαι τής έιφασκίας. Τδ τελευταϊόν έ- 
πάγγελμα είνε πολυπληθές, διότι Εχουν έν- 
νοήση φαίνεται αί Γακλίδεε ότι ό εύκολώ- 
τεροε τρόπος νά εκτοπίσουν τούς άνδραε 
οίνε ή αύτών μονομαχία.

* · Αιαδήλωσι; σωφραζβτών ίν 'Αγγλία

Γαλ,λίΛΐί ίίιχηγόοοι

— At πρώται ΰΐαώηιιήιίεις
Αΐ πρώται άγγελίαι έπί πληρωμή είς τάς εφημε

ρίδας προεκάλεσαν σκληρόν μονομαχίαν. Ό Αιμίλιος 
Ζιραροέν, ό διευθυντής τοϋ «Τύπου» έσκέφθη δτι θά 
ήτο Επικερδές νά δημοσιεύη αντί πληρωμής είς τήν 
εφημερίδα του. πάν δ,τι ήθελεν δ τυχών απευθυνόμενος 
πρδς τδ κοινόν, είτε ϊνα συστήση τά έμποοεύιιατα, 
είτε ίνα δητήση εργασίαν, είτε διά νά ζητήση σύζυ- 
(ον κτλ. 'Η καινοτομία αυτή έφάνη είς τινας δημο
σιογράφους ώς έίευτελιστική διά τδν τύπον. Ό Άρ- 
μάνοος Καρρέλ ςωηρώς διεμαρτυρήθη, καί ή λογο- 
μαχία Ετραχύνθη τόσον, ώστε Εφθασε μέχρι μονομα
χίας. Κατά τήν μονομαχίαν δ Καρρέλ βληθείς ύπό 
σφαίρας έπεσε θανασίμωε πληγείς, άναφωνών Χαίρε
τε, κύριε, δέν διατηρώ μίσος καθ’ υμών».

Πόσον μετεδλήθησαν δμως έκτοτε τά πράγματα. 
Σήμερον οί συγγραφείς οί ίδιοι διαφημίζουν τά έργα 
των και μάλιστα οαπανοϋν καί πνεύμα είς τήν σύν- 
τα£ιν τών διαφημίσεων τούτων.

♦ *

— Καλλιτεχνών ΐόιοτροπΐαι
Ό δ’ Άννούντσιο τρελλαίνεται διά τδν ίππον 

του ΜαλετΕσταν, τδν όποιον περιποιείτο ώς άνθρω
πον.

Προσθέτουν οί γνωρίζοντες τον ποιητήν δτι ήγά- 
πα επίσης μίαν σαύραν τήν όποιαν μετά τόν θάνα
τον της. εκλεισεν έντός ΰολίνης θήκης καί τήν φυ- 
λάττει ήδη έπί τοϋ γραφείου του.

Αλλά μήπως καί δ Παγανίτι δέν είχεν διαιρετικήν 
άγάπην πρδς μίαν άράχνην ήτις - οσάκις ό ‘καλλι
τέχνης Επαιζεν ώρισμένην άριαν μέ τό μαγικό βιολί 
T’V—Κ3Τήρ/ττο καί τδν ήκουε μέ θρησκευτικήν προ- 
σήλωσιν; j

θ Μπετόβεν όταν ήτο μικρός άκόμη καί έμάνθα- 
νε βιολί συνήψε φιλικωτάτας σχέσεις μέ μίαν άρά 
χνην Επίσης, ή οποία κατήντησε ν' άποκτήση τόσην 
εμπιστοσύνην ώστε νά κατέρχετα καί νά κάμνη τδν 
περίπατόν της έπάνω είς τόν βραχίονα τοΰ μικρού 
βιολιστοϋ.

Καί δταν ή θεία τοϋ Μπετόβεν μή γνωρίζουσα 

τάς φιλικός αύτάς διαχύσεις έσκότωσε μία ήμέραν τήν 
άράχνην, δ μικρός συνθέτης έκάθησε καί Εγραψεν ο
λόκληρον έλεγεϊον διά τδν άδικον θάνατόν της.

* *
— Γραύοτνπίαι

Πλήν τών έργων τής Έθν. Πινακοθήκης, εύρίσκεται 
καί είςπήν Εθνικήν μας Βιβλιοθήκην πολύτιμος συλ- 
λογήπαλαιών «γραφοτυπιών·, δπως μετέφρασεν έπι- 
τυχώς τάς estampes ό κ. ΚαμπούρΟγλους. Ή συλ
λογή άποτελεΐται έκ δισχιλιων καί άνω γραφοτυπιών, 
έργων τών διασημοτέρων ζωγράφων. Έκ τούτων περί 
τάς χιλίας. άυίας ΐοο χιλιάδων φράγκων, έδωρήθησαν 
παρά τοϋ έν Αονδίνω πρεσδευτοΰ κ. Ίω. Γενναδίου.

Αί λοιπαί ήγοράσθησαν έν Ευρώπη είς διάφορα 
παλαιοπωλεία, πρδς πλουτισμόν τής συλλογής τής 
Βιβλιοθήκης παρά τοΰ κ. Καμπούρο^λου. Άλλαι ά- 
νήκουν είς δωρεάς ομογενών, πάσαι όέ, άναφερόμε ,αι 
κυρίως είς ιστορικά γεγονότα, είνε πολύτιμα διά τήν 
Ιστορίαν τής τέχνης.

Μεταέύ αύτών πολλοί άνάγονται είς γεγονότα τής 
Ελληνικής ιστορία; καί είς τήν Ελληνικήν τοπειο- 

γραφίαν.
Πλήν τών γραφοτυπιών, εύρίσκεται καί είς πί

νας τοϋ Watts είς τήν Βιβλιοθήκην, παριστών τήν 
• Ψυχήν». Έδωρήθη κατά το ιΚφ.» παρά τοϋ Ίωνίδου 
καί ήγοράσθη τότε παρ’ αύτοΰ άντί 23 χιλιάδων φρά
γκων. Ό πίνας αύτός θά κατατεθή εις τήν Εθνικήν 
Πινακοθήκην.

★ *

— Διαγωνισμός διηγήματος
Ο Βερνάρδος Σόου ΰπήρίε μέγας Άγγλος συγ

γραφεύς καί δραματικός, τό δέ χιούμορ τής πέννας 
του δύναται νά συγκριθήπρός τό τοϋ Μάρκου Τουαίν. 
Μίαν φοράν, κάποιον Αμερικανικόν περιοδικόν προε- 
κήρυττε διαγωνισμόν μέ χιλίων δολλαρίων πρώτον 
βραβείου δι' έν διήγημα.

Άλλ' ή διεύθυνσις τού περιοδικού, χωρίς πολλάς 
διαδικασίας καί κρίσεις, προεκήρυέε δτι αναγνωρίζει 
ώς πρώτης τάΐεως διήγημα κάποιο μικρόν έργον, τό 
«Άεριανδν φούτ-μπώλ» τοϋ Σόου καί τού άποστέλ- 
λει τά χίλια δολλάρια, ένώ συγχρόνως κάποιο άλλο 
εκδοτικόν κατάστημα έδημοσίευε τδ Εργον.

Ό Σόου δμως άντί ένεκα τής προτιμήσεως ταύτης 
νάύπερηφανευθή, Είωργίσθη καί Εγραψε πρός τόνδιευ
θυντήν τοϋ περιοδικού τήν έζής Επιστολήν:

— ΤΙ σημαίνει αύτός ό τρόπος τής Ενέργειας σας ; 
Μοΰ στέλλετε Επιταγήν χιλίων δολλαρίων. Μέ ποίον 
δικαίωμα νομίζετε δτι θέλω νά πληρωθώ δυο φοράς 
διά τό αύτό Εργον μου ; Σάς Επιστρέφω τήν Επιτα
γήν. Έάν θέλετε νά τό μεταχειρισθήτε πρδς άνέγερ- 
σιν μνημείου σας, εύχαρίστως θά συνεργασθώ διά τδ 
Επίγραμμα, ϊνα δικαιολογήσω τήν τερατώδη σας ά- 
παίτησιν».

* *

- Ή γνναεκεΐα καλλονή.
Η γυναικεία καλλονή, γράφει έν Ιταλικόν περιο

δικόν, διέρχεται μεταβατικήν περίοδον πρδς τήν .... 
ασχήμιαν. Εχομεν ζώσας περί τούτου άποδεΙΕεις.

Ο κλασσικός καί τόσον έϊυμνηθείε γυναικείος ποϋς 
καθίσταται δσημέραι όνειρον τών ρωμα.πικών ποιη
τών. Έντός ολίγου δλαι αί γυναίκες τοϋ κόσμου 
θά Εχουν τόν Άγγλοσαδωνικδν πόδα καί θά φόρωσιν 
υποδήματα άμερικανικά. Ή μετ' Εντάσεως άσκησις 
τών σημερινών σπόρτς, τό τέννυε, τό ποδήλατου κλπ. 
κατέστρεψαν ^τήν χάριν τών μικροσκοπικών ποδών, 
πρό πάντων δέ ή ακαταπόνητος πεζοπορία.

Μέγας υποδηματοποιός έν Παρισίοις έκήρυίεν, δτι 

άφ' ής Εποχής αί κυρίαι Επεδόθησαν είς τήν δράσιν 
τών Εκδρομών καί αγώνων, οί πόδες των έμεγάλω- 
σαν.

Ή γ νώμη τών υποδηματοποιών ένισχύεται καί ύπό 
τής γνώμης τών πωλητών χειροκτίων. Σπάνιαι εινε 
σήμερον .αί μικροκαμωμέναι χείρεε· Τείνουν νά γίνω- 
σιν άνδρικαί· ώς έκ τών Εργασιών είς άς Επιδίδονται, 
χονδραίνουν καί σκληρύνουν, Ό αριθμός 6 γυναικείου 
χειροκτίου είνε πολύ μακρύτερος τοΰ άριθμού 6 τοϋ 
έν χρήσει πρό τινων Ετών.

Αί πλούσιαι καί μακραί κομαι, αί μελανοί ή υπό
ξανθοι είνε πράγμα σπάνιον. Ή σημερινή γυνή Εχει 
τά μαλλιά κοντά καί αραιά, ή δέ χρήσις τών ψεύτι
κων εινε τοιαύτη ώστε μόνη ή Γαλλία έέοδεύει 200, 
οοο χιλιόγραμμα μαλλιών ψεύτικων καί φενακών! 
Άλλ' ίσως αί κόμαι τών σημερινών γυναικών έόρα- 
χύνθησαν κατ' άντίθεσιν πρδς τήν διανοητικήν άνά- 
πτυϊιν, δεδομένου δτι μεταέΰ τοϋ μήκους τών μαλ
λιών καί τοϋ πνεύματος τών γυναικών υπάρχει ή 
σχέσις, ήν Εκφράζει τδ ρητόν «μακρυά μαλλιά καί 
λίγη γνώσι».

❖ ❖ ❖
♦ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΕΝΗΝ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑΝ*

ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
Γπήρ-χε ποτέ =·; τήν Μασσαλίαν ε:; ζωγράφος, 

ό όποιο; είχε πολύ ταλέντο χαί επώλε; τά; εικόνα; 
του εί; τά πεζοδρόμ·.α τών καφενείων τή; Κανεβ’.έρας.

— Κύριε, δέν Οε'/.ετε νά αγοράσετε αύτό τό ήλ'.ο- 
δασίλεμυ.α :

Καί ό καλλιτέχνη; Εξέθετε ένα θαμάσιον ταμπλώ, 
οπού άντενακλώντο τά λαμπρότερα τών χρωμάτων.

— Πόσα:
— Δέκα φράγκα.
— ΙΙροσφέρω τεσσαράκοντα λεπτά...
Καί Επειδή ό καλλιτέχνη; Επεινα, είτε έδίψα, Εδέ- 

7.5"·
Ό ζωγράφος αύτό;, ό όποϊο; ητο μέγας, ωνομά- 

ζετο Μοντιτσέλλι.
Ό Μοντιτσέλλι άπέθανε. ΓΙοΰ; πώ;: Εί; τό νο- 

σοκομεϊον. άν δέν ηύτοκτόνησε μάλιστα. Καί ό καθείς Τ είτε:
— Επερνοΰσε τήν ζωήν του στό καφενείο...
— Και σάν τοΰ; Εμπόρου; τών αγαλμάτων γιά νά 

πώληση τό Εμπόρευμά του.
Άλλά τό Εμπόρευμά του άπετελεϊτο άπό αριστουρ

γήματα. Δύο Μοντιτσέλλι κατέλαδον Εξέχουσαν θέ
σιν εί; τό Αοϋόρον. Άπό τό πεζοδρόμων είσηλθον εί; 
τό σαλόνι. Άλλ’ ό Μοντιτσέλλι ό όποιο; άναμφιδό- 
λω; δέν ήξευρε τήν αξίαν των—-άπέθανεν ώ; αλήτη;.

Καί ιδού ποΰ υπάρχουν καί άθ.λοι Μοντιτσέλλι οί 
όποιοι θά υπάγουν εί; τό Αουόρον. Ποϊο; είξεύρει: 
Οί έρασιτέχναι Μαικήνα·, τά αγνοούν ή καί τά περι
φρονούν.

Δέκα φρά·;κα είνε ακριβά, άλλά τήν παθαίνουν άγο- 
ράζοντε; μέ ένα έκατομμύριον ένα ψεύτικον Ρέμπραντ 
ΙΙοϊο; λοιπόν θά γελωτοποιήση αύτού; τοΰ; ψευδο- 
πρίγκηπα;. ποΰ δέν άποθαυμάζουν παρά τοΰ; νεκρού;, 
αύτοΰ; τοΰ; κομψευομένου;, οί όποιοι δέν Εκτιμούν τό 
τάλαντον ή τό πνεΰμα πα^ά μόνον έκ τη; παλαιότητός 
των: Ποιος Μολιέρο; θα μας δώση νέαν κωμωδίαν 
περί αυτών:

ΚΛΕΜΑΝ ΒΩΤΕΛ
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ΤΖΙΟΚΟΝΤΑ ©ε^τρικκ εηιεΕΩΡΗχίΣ

ζώγράψων. Τδν.1 καιρόν ι... .... 
δ Βάζαρι, τήν εϊχε 

μουσικούς, άοιδού; και κωμικούς τ
μάς ΟιηγεΤται

ΤΟ τόσον ώραία — ώστε 
τήν Εκλεψαν καί άπδ Μου
σείο ν.

Ό Αεονάρδος δα-Βίντσι 
τήν έζωγράφισεν άκριβώς 
τό τελευταίαν Ετος τού 
15ου αϊώνος, δ οποίος 
σβύνων, Ετίναϊε τήν λάβαν 
τών έκλάμπρων ’Ιταλών 

ποϋ τήν έζωγράφιζε, καθώς 
'ε περιτριγυρίσει μβ 

• ~ήί ωραίας Εκείνης 
Εποχής, διά νά διατηρούν τδ πρόσωπον της είς μίαν 
γλυκεϊαν εύθυμίαν. Οί άνθρωποι Ενώπιον τοϋ φωτο
γράφου περνούν Ενστίκτως ιιίαν θανάσιμον σοβαρό
τητα. Ό Λεονάρδος έφρόντισε νά τήν άποφύγη κα! 
τριγυρίσαε τδ μοδέλο τουπέ τραγούδια κα! εύθυμίαν. 
άπέσπασεν άπδ τήν γυναίκα αύτήν τδ μειδίαμά της 
τό όποϊον Εμεινε αϊώνιον καί τήν Εκαμεν αϊωνίαν. 
Ήτο ή Μάννα Λίζα, ή γυναίκα τοϋ Φραντζέσκο ντελ 
Γζιοκόντο, φίλου τοϋ (ζωγράφου. Ήτο πιστή; Ήτο 

αδιάφορος πρδε τδν ζωγράφον της ; Σιωπή· τά ά- 
γνοοϋών δλα. Ξεύρομεν μόνον δτι ό γίγαε Λεονάρ- 
αοε τήν έζωγράφιζεν έπί τέσσαρα δλόκληρα χρόνια, 
καί δτι δέν κατόρθωσε νά τήν τελείωση. Αύτό τό 
αριστούργημα είνε μισοτελειωμένο ! Κανείς δέν βε
βαιώνει δτι τελειωμένον, θά ητο πεοισσότερον αρι
στούργημα.

Ιώρίσκεται είς τδ Salon can-έ τοϋ Λούβρου, σεμνή, 
πονηρώς κρυμμένη, γειτονεύουσα μέ άριστουργήματα 
όπως δ 'Γάμος τοϋ Κανά» καί δ 'Μυστικός γάμος 
τής Άγιας Αικατερίνης» χωρίς νά φοόήται γειτονίαν 
ούτε σύγκρισιν. Κάμνετε δλίγα βήματα, τήν ζητείτε, 
σάς παρουσιάζεται μέ τδ αίνιγμά της, τό μειδίαμά 
της. "Λ ! δαιμόνιο γυναικός, γιατί έπί τέλους χαμο
γελάς πρδς πέντε όλοκλήρουε αιώνας ; Μανία πιάνει 
τόν Θεάτήν, δχι νά τήν κλέψη, όχι νά τήν ίεσχίση 
μέ μία φαλτσέτα, προόαίνων είς Ενα Εγκλημα ώραιό- 
τητος, άλλά νά τής κλείση τά χείλη.

Έάν έπιζητήσωμεν κάποιαν πτωχήν άνθρωπίνην 
ερμηνείαν τής άθανάτου αύτής έκψράσεως, μία υπάρχει. 
Ή Μόνα Λίζα Εχει τό χαμόγελο τής γυναικός'άπδ 
τήν οποίαν ενα βασανισμένο αρρεν περιμένει τδ ναι 
ή τό όχι. Δέν λέγει ούτε τδ ένα, οΰτε τδ άλλο. Λέ
γει δλα τά μεταέΰ τοϋ ναι καί τοϋ δχι. Δηλαδή τί
ποτε. Χαμογελά καί νομίζετε δτι βλέπετε κάποιον νά 
κυλιέται στό πάτωμα άπδ λύσσαν αμφιβολίας καί ά- 
γωνίας. Γυνα’κα άγρίως πιστή στόν Φραντζέσκον 
ντελ Τζιοκόντο, μία Ίμογένη αρετής, άλλά καί μία 
Σάνδη πνεύματος, γυναίκα άνωτέρα καί τοϋ έρωτος, 
άνωτέρα καί τοΰ λάθους, γνωρίζουσα νά προμε/ετήση 
τό δλίσθημά της, νομίζετε δτι τόρα ποϋ χαμογελά 
άπεφάσισε νά γλυστρήση.... Καί δμως όχι. *Επλανή- 
θης. Παρατήρησε καλλίτερα. Τό χαμόγελου είνε σο
φός. Είνε ενα πνευματικόν τραγούδι.' Είνε κάτι άλλο. 
Είνε, τδ όλιγώτερον, κακία. Ά ! έπλανήθης δυστυχή ! 
Ο Βάζαρι τδεύρήκε καλλίτερα γράφων. Εϊνε μάλ

λον μειδίαμα οίκτου παρά χαράς».
Ιδού τδ σκάνδαλο·/.
Καί δμως εϊνε τέτοια ώραιότης! Είς τδ κεφάλι 

της Ελαμψεν δλη ή εύγένεια κα) ή διανοητικότης τής 
Φλωρεντινής σχολής. Είνε τδ διανοητικώτερον πορ-

Ή Τζιοκ&ντα

τραϊτο δλου τοϋ κόσμου. Τά χέρια της σταυρωμένα 
Εμπρός της—τά ωραιότερα χέρια. Τό στήθος της 
γυμνόν δσον Επιτρέπεται είς δέσποιναν πιστήν μέ 
ιιίαν μετριοφάνειαν καί κρυπτότητα παρθενικήν. Στή
θος κόρης. Τό φόρεμά της άφθονα, πυκνά κα! σφικτά 
πτυχωμένο·/. Τά μαλλιά της μέ χωρίστραν, κόμη 
λίγη καί πυκνή, σφικτά κτενισμένη στό τέλειον κοανίον 
καί χυνομένη πίσω άπό τούς ώμους, χωρίς καμμίαν 
φιλαρέσκειαν— καί δ ζωγράφος κα! αύτή άπέφευγαν 
νά τά τονίσουν—μέσα είς τήν έλαφράν γάζαν ποϋ 
τά περιβάλλει. Τά μάτια σκιασμένα καί σ/εδιασμένα 
με τήν άφθαστου Απλότητα τών παλαιών ζωγράφων. 
Ως έκφρασις, άβυσσος είρωνείας, αύτά τά'μάτια. 
Καί—ώ μαρτύριαν—κουρασμένα. Cernfes ! Υποσκια
σμένα μέ μία δακτύλιό κουράσεως. Τό πρόσωπον 
καταλήγον είς ενα -ωοειδές άπείρως κοριτσένιο, σπεί
ρω; άάοθώπευτον. Τέσσαρες σκιές—ή μαγεία τοϋ 
πορτραίτου. Τέσσαρες έλαφρές σκιές. Ή μία στό ϋπο- 
χεϊλι, ή άλλη στό άκρου τής ιιύτης, ή άλλη στά μά
γουλα, ή άλλη στό πηγούνι. Άλλά καί δύο σκιές' ά
κόμη ποϋ μόλις φαίνονται, δύο πτυχές, δύο φώτα, στά 
δύο άκρα τής καμπύλης ποϋ τής διαστέλλει τό κλει
στόν καί σοβαρόν στόμα. Είνε τό χαμόγελό της.

Οί παλαιότεροι τεχνογράφοι μάς περιγράφουν τήν 
Γςιοκόντα ώς πορτραΐτο μέ λαμπρά χρώματα. Άπδ 
αύτά δέν σώζεται τίποτε πλέον.' Τά χρώματα Εκείνα 
έφυγαν άπο τήν πολυκαιρίαν καί τάς περιπέτειας. Ή 
σημερινή Τζιοκόντα _ είνε φαιοκίτρινη σ' ένα φόντο 
παλαιού πρασίνου. Ό χρωματισμός αυτός Εκατον
ταπλασίασε τήν ύπέροχον κακίαν της. Τό μειδίαμά 
της όγεινε δριμύτερον, μαρτυρικότερου, αίνιγμα τό 
όποϊον θά τελείωση μέ τήν γήν αύτήν. Πέντε αιώνες 
δέν τό Εξήγησαν. Τέλος εΰρέθη Ενας άνθρωπος δ ό
ποιος ένομισε πώς εϊνε γι' αύτόν καί άπατήσαε, 
πληρόσας ολόκληρον κράτος, ώσάν τό Λούβρο·/, συν- 
τρίψας τής πόρτες, καθώς δ Ερωτευμένος τών μύθων, 
τήν Εκλεψε καί έγεινεν άφαντος.

Ζ· ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΑΤΑ τόνλήξαντα μήνα άραια’ι ήσαν α! Εμφανίσεις 
τών πρωτοτύπων έργων. Εξ μόνον έργα δειλώς 
πρεέβαλον, μή άνθέξαντα είς Επανειλημμένος παρα
στάσεις. < Ε πλεϊστσι δραματικοί συγγραφείς εφέτος έ- 
δείχθησαν αμελείς, εκτός αν παραδεχθώμεν οτι πρό
κειται περί μετάνοιας, δι' όσα είς προηγούμενα; θεά
τριζα; περιόδους διέπραξαν σκηνικά ανομήματα.

Θέατρον Κυβέλης. Τό Χερουβείμ, τού ζ. ϊε- 
νοπούλου είνε ενα διαβολοζόριτσο. γεμάτο πονηριές 
ζαΐ νοστιμάδες. Μία πρόωρος γνώσι; τών πραγμάτων 
τοϋ κόσμου τήν κάμνει νά σκέπτεται περί άγρας γαμ
βρού μετά δυσαναλόγου πρός τήν ήλιζίαν της έλευθε- 
ριότητος. έν άντιΟέσει πρό; τήν μεγαλειτέραν αδελφήν 
της. ή όποία έν τή σοβαρότητί της μένει έξω τού νυμ
φώνες. Ευτυχώς ό έπίδοΞος νυμφίος άπεδείχθη ένα: 
άπατεών, έχων πολλά είς τό παθητικόν του άθλα ζαΐ 
ούτω άποσοβεϊται ό γάμος ό συμφεροντολογιζός. Σζσ- 
πός τής ζωμωδίας είνε να μά; δώση ένα τύπον Ελα
φρού ζαΐ παιγνιδιάριζου ζορασίου, ένό; τρομερού κο
ρασιού τό όποιον ϋπερόχω; ένεσάρζωσεν ή μοναδική 
πλέον εί; τοιουτου; παρΟενιζοΰ; ρόλου; Κυβέλη, χά
ριν τή; οποία; ζαΐ έγράφη τό έργον. Απώτερο; σζο- 
πό; τή; κωμωδίας είνε να σατυρ'.σθοϋν αί προσπάθεια1, 
τών γονέων όπως συλληφθούν εί; τα δίκτυα. τα όποια 
στήνουν αί φιλάρεσζο: Ουγατέρε; των. ο: πλούσιοι 
γαμβροί.

’Ο τύπος του Χερουβείμ, είνε έν είδος Μαμζέλ 
Νιτούς. Τό τετραπερασμενον ζοριτσάζι. ποϋ γνωρί
ζει μέ τόσην άφέϋ,ε’.αν να ζρύπτη τας πονηριάς της 
άπεδόΟη μέ άφΟαστον φυσιζότητα άπό τήν Κυβέλην. 
'Επίσης ζαλά χαοαζτηρισμένο; ήτο ζαΐ ό πατήρ τοϋ 
Χερουβείμ,ένα; πολυάσχολο; ζαΐ πολυτεχνίτη; άεργος.

Άν είς τούς χαρακτήρας έπέτυχεν ό σ-χ-,-,-ραφεύς. 
έν τώ συνόϋωι ώς έργον τό Χερουβείμ έπέτυχεν. ΊΙ 
ύπόΟεσις άναιμιζή, ή πλοζή άνευ ένδιαφέροντος. Υ
πάρχει ζάποια ζωηρότης είς τούς διαλόγους μόνον, 
μ.άλ.λον δέ είνε ήΟογ·ραφία παρά κωμωδία, όπως είνε 
λ. χ. ό «Πειρασμός» τοϋ ίδιου συ^ραφέως.

Είς τό αύτό θέατρον έδόθη ή Άγνωστος (La fem
me X) τού Μπισσόν. Εργον παλαιών δραμ-ατιζών 
μεθόδων, μαζρόν. μέ φόνον ζαΐ δ'.ζαστηρια, μ.έ βά- 
σιν ήΟιζής σαΟράν. Καί όμως τό εργον αύτό τό στε- 
ρούμενον τέχνης ζαΐ λεπτότητες έκαμε 13 παραστά
σεις! Ό σ-υ-,-,-ραφεύς πειραται νά ζαθορίση ώς δόγμα 
οτι ό σύζυγος χάριν τής οίζογενείας πρέπει νά -υ-,- 
χωρή παραστρατούσαν τήν σύζυγον ζαΐ να τής δίδη 
άφεσιν άμαρτιών.

ΊΙ τολμηρά αύτή άνεςιζαζίαήθελε άγάγη είς χει
ρότερα αποτελέσματα έζείνι-ιν. τά όποια προσπαθεί' ό 
συγγραφεύς να άποδείςη έν τή περιπτώσει διωγμού 
τής άπιστου έζ τοϋ συζυγιζοϋ οιζου. Παρουσιάζει 
μίαν γ-υναΐζα δυστυχή ζαΐ κατορθώνει νά τήν περι- 
βάλλη διά συμπάθειας τόσης, ώστε νά θεωρείται ώς 
πταίστης ζαΐ ώς ζαταστροφεύς τής οίζογενειαζής άλ- 
ληλ='-·ύης ούχί ή άτιμάσασα, άλλ' ό άτιμασθείς.

Εί; τό έργον αύτό έπαιξε μέ πολλήν δραματιζήν 
δύναμιν ή ζ. Κυβέλη. Οΰ>> έδόθη εύζαιρία έπειτα 
onto τό «Χερουβείμ» νά τήν έζτιμ-ήσωμεν είς ένα ά- 

ζριβώς αντίθετον ρόλον, -,-υναιζός παθαινομένης διαρ- 
ζώ: ζαΐ δυστυχούς. Οί ζ. ζ. Ροζάν ζαΐ Λέων έπαι
ξαν μετά μεγάλης έπιτυχίας.

'(· θίασος τής ζ. Κυβέύ.η; έδωσε ζαΐ άλλο έργον 
ξένον, τήν «Καταιγ-ίδα» τοϋ Μπερνστάίν, τοϋ παγ·- 
ζοσμίου φήμης δραματο-,φάφου. Τό έργον. -,-ραμμένον 
μέ πολλήν δύναμιν. μέχρις έζνευρισμού. στρέφεται 
είς τας προσπάθειας μιας γπιναιζός ύπάνδρου όπως 
σι.’ιση έζ τής ατιμίας τόν έραστήν της άπωλέσαντα είς 
τό χαρτοπαί’,'ν.ον μέγα π~όν. τό όποϊον δέν είχε νά 
πληρώση. Γπάρχουν σζηναΐ δύναται. είς άς οι ήθο- 
ποιοΐ άνταπεζρίθησαν. έν γένει ομω>ς τό έργον άφι- 
νε·. ψύχραν έντύπωσιν, ώς έζ τής όλης ΰποθέσεως.

’() ζ. θ. Συναδινός είνε άρχισυντάζτης έφημερίδος. 
Κατά τό ζαθιερωθέν δ' έθιμ,ον έπρεπενά γράψη έργον 
διά τό θέατρον. άφοΰ τήν σκηνήν νέμονται προνομια- 
κώ; οί δημοσιογράφοι. Ή φάρσα του «Μπλόφες» είνε 
έξυπνα γραμμένη, ύπενθυμίζουσα πολύ τάς συνήθεις 
Ι’αλλικας φάρσας. ’() διάλογος είνε γοργός, πρέπει 
δέ προς τιμήν τού συγγ'ραφέως να γραφή ότι δέν ή- 
ζούσθη οΰτε έν -καλαμπούρι. Τά έπεισρδια προζαλοΰν 
τόν γέλωτα, δέν έχουν ομιος ζαμμίαν πρωτοτυπίαν. 
'Ενας συνταγματάρχης έπιρρ-πής, παρά τήν ήλιζίαν 
του, είς τά ΟεΛ-.Ύ,τρα τού ώραίου φύλου άνευ διαζρίσεως 
ήλιζίας ζαΐ ζοινωνιζής τάξεοις, μία όρδινάντζα έξηυ · 
γενισμένη itj.x -i.t-.z-s. πλησιάζουσα είς τόν αιώνιον 
τύπον τοϋ ζοθωνιού. μία σύζυγο; άντιτάσσουσα είς 
τάς απιστίας τού συζύγου τήν όμο’.οπαθητιζήν μέθοδον, 
ένα ταξεϊδι δήθεν δ:' υπηρεσίαν πράγματι δέ πρός δ·.α- 
σζέδασ’.ν, μ.ετάβασις αίφνηδία τής συζύγου, συνάντησις 
απρόοπτος ζαΐ έπιστροφή οϊζαδε. Δέν λείπε·, τό -κρύ
ψιμο είς τήν ντουλάπα ζλπ. Λύτου τοϋ είδους τας ζω- 
μιζάς περιπέτειας έχομεν παραζολουθήσκ, είς τά τρία 
τέταρτα περίπου τών -κωμωδιών. Έν τούτοις ό ζ. Συ- 
ναδ’.νός τά έχει συναρμολο-,-ήση έπιτυχώς. χωρίς νά 
φαίνεται έκβιάζων τόν γέλοιτα. Καί δι' ένα άπειρον 
έτι τών σκηνικών μυστηρίων, δέν εϊνε τούτο άσή- 
μαντον.

ΊΙ β πράξις είνε εύθυμοτάτη’ άλλ’ ή γ πολύ έν- 
τεταμένη καί κουραστική. Σχεδόν μετ' αγωνίας φέρε
ται πρός τό τέλος ό -υ-,-,-ραφε-ύς. όστις κακώς ϋπολο- 
γίζι.,ν ένόμισεν ότι έπρεπε νά παραγεμίση τήν πραξιν 
αύτήν μέ μίαν συρροήν έπεξηγήσεων. Η σκηνή τών 
φαντασμάτων, όλι»; περιττή άποτελεϊ έν χάσμα, θά 
ήτο δέ προτιμώτερον νά έτερματίζετο ή πραξις είς τά 
αποκαλυπτήρια καί τήν άφωνον στάσιν τών έν Κέρ
κυρα άπροσδοκήτιος συναντωμένοιν προσώπων τής ζω- 
μωδίας.

I Ιροσόν τής φάρσας τού ζ. Συναδινοϋ είνε ότι λείπουν 
α: αιώνια: παρεξηγήσεις, έπίσης οΐ άνήθτζοι υπαινιγμοί 
ζαΐ οτι όλα σχεδόν τά πρόσωπα έχουν δράσιν, ή δρά- 
σις των δέ δέν άφίσταται τοϋ πιθανού ζαΐ τής φαιδρό- 
τητος. 'Ο φίλος, ό μετά τόση; προθυμίας άλλά ζα: 
άνευ άνάγζης αναμιγνυόμενος εί; τάς ξενας οικογενεια
κά; ύποθέσεις. είνε καλά χαρακτηρισμένος. Αλλά καί 
ή σύζυγος τού συντα-,'ματάρχου άποτελεϊ ένα τύπον 
χαριτωμένον.

*
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’Ey. Καντιώτιις
ό vzroxgo'o/wo; τόν ποιι/ιήν K'uavihir 

ek τά •‘■Παναόήναια».

’Αττικόν θέατρον. λ·.χ πρώτην φοράν ό δημο
σιογράφος ζα: ποιητής ζ. ΊΙλία: Βουτιερίδης ένεφα- 
νίσίή- ώς δραματιζός συγγραφεύς. 'Αντί νά προσπα- 
Οήστ, νά παρουσ.άσζ, κάτι καινοφανές, προσεζολλήθη 
εις μίαν έξηντλημένην ΰπόθεσιν. μιάς ερωμένης παρα- 
διδομένης είς ένα πλούσ.ον νέον. ό όποϊος τήν έγζα- 
ταλείπε:. Ώς νά συνησθάνθη ζαί ό ίδιος τό έπισφα- 
λες τοΰ εδάφους, εβ ού ήθέλησε νά θεμελιώσζ, τήν 
ΰπόθεσιν του. ζατεληξεν είς μερικός πρωτοτύπους 
σζηνας α! όποϊα: ιός τολμηρά: μόνον καί ήκιστα τε
χνικά: δύνανται νά θεωρηθούν. Είς τήν α . πράξιν 
ο:ά μίαν ανώνυμον έπιστολήν ό εραστής πυροβολεί 
τήν ερωμένην του" ό πυροβολισμός δέν είνε δικαιο
λογημένος, κάμνει όμως μιαν απρόοπτον έντύπωσιν. 
” άπατηθείσης ένφ φαίνεται ύπερό*,-αν

ευαίσθητος είς τό ζήτημα της τιμής, φεύγε: είς Α
μερικήν λησμονών τάς περί έκόιζήσεως τετριμμένα: 
άλλως τε άπειλάς. Ό εραστής παλίμβουλος. χωρίς 
να ήξεύρζ, κα: αύτός άν αγαπά ή όχι. ΙΙαρεισάγεται 
ζαί εις δικηγόρος, ίλαστήριον θύμα ό δυστυχής. Τό 
δράμα Οά έτελείωνε πολύ πεζά έάν έφονεύετο ό εις τών 
δύο εραστών δημιουργ-ειται εν πρόσωπον. ελάχιστα 
ορών, ζατά τού οποίου διευθύνεται έν έγχειρίδιον ζαί 
τό δράμα λήγει χωρίς καμμίαν ΐζανοποίησ.ν ή 
όπως λέγουν οι Αριστοτελικοί κανόνες, χωρίς κά- 
Οαρσ.ν.
, Ή κεντρική ζαί προέχουσα ιδέα τού συγγραφέως 

Vv7 ισχυρά ζ’· ή
ά-,-άπη. άλλά καί πόσον έπιζίνδυνος. Ή ήρωίς—ή 
οποία είνε έπιτυχώς χαρακτηρισμένη μέ ένα έμμονον 
έρωτα, κ,αίτο: ούτος είς τό τέλος άνευ σπουδαίου 
ζογου χαλαροΰτα:—αγαπά, ύφίσταται τά πάντα χάριν 
τοΰ λατρευτού της. αναξίου αγάπης ζαί οστις μόνον 
εις το τέλος έξυψώνεται είς τό ύψος τής αγάπης της 
ερωμένης του διά νά πε'σζ, νεζρός... ένας δυστυχής 

οικηγορος, ήκιστα άλλως τε εύγλωττος. Και μονον 
όταν βλέπε·. ζηλοτυπούντα τόν έραστήν άναζή καί πά
λιν ό λιποθυμήσας έρως της και προσπαθή νά σώσζ, 
τόν φονέα. άναλαμβάνουσα αύτή τήν ευθύνην της πρά- 
ςεως του.

ΊΙ ΔΙαρίζα Κοτοπούλη έπαιξε πολύ καλά, έπίσης 
δέ καί ό κ. Αούης κα: ό κ. Μαρϊκος.

*

Νέα Σκηνή. Έν παλαιόν έργον του «άποτυχη- 
μένον» ό κ. Δεληκατερίνης, το έπαρουσίασε καί πάλιν 
άλμ.υρόν είς εκφράσεις έξυπνους άλλά καί γαρνιρισμέ- 
νον μέ 25 άσματα, γραφέντα επίτηδες ύπό τού κ. X. 
Λαμπελέτ.

Είς’το «Ιίαρθεναγωγεϊον» ήθέλησε νά σατυρίσζ, ό 
συγγραφεύς ζαθηγητάς καί μαθήτριας καί έν γένε: τό 
παλαιόν υφιστάμενον ίσως πού καί ποΰ παλαιόν έκπαι- 
δευτικον σύστημα, μέ κωμικούς τύπους ·,-ηραίων δι
δασκάλων. καί μέ τά Οεότρελλα κοριτσάκια, τα παν- 
τοτεινα πειρακτήρια. Ό τριπλούς σκοπός τοϋ έργου, 
τής διακωμφδήσεως τών σχέσεων τών καθηγητών με
ταξύ των α . πράξις', τών καθηγητών καί μαθητριών 
β’. πράξις καί άμφοτέρων πρός τόν έξω κόσμον ·,·’. 

πράξις έπιτυγχάνετα·.· ιδίως ή β' πράξις εινε ή έπι- 
τυχεστερον παρωδούσα τα συνήθως συμόαίνοντα είς τάς 
αίθουσας τών παραδόσεων ζά: τών όποιων όλο: έχο-

OXvynia καί Δηιιήτριος Καντιώτον
els' ιά · Πω·α9ή>·αια». (Ή όνο/άία ifji αυτοκτονία;).

μεν εύθυμους αναμνήσεις. Έγράφησαν σκηναί τινές 
μέ κάποιαν ύπερβολήν καί άπιθανότητας, ιός ή τοϋ 
άμαξα έκλαμόανο μόνου ιός υπουργού.

ΊΙ κ. Ί’ύρστ ιός διευθύντρια σχολείου γεροντοκόρη, 
έπαιξεν αμίμητα, έμψυχώσασα το έργον. ΊΙ μίμη- 
σις άζζισμάτων ί.ί.'. χειρονομιών και φωνής έφθανε με
ρικός στιγμάς τό τέλειον.

Καί ό κ. Φιλιππίδης ιός επιστάτης έπαιξε φυσι
κότατα. ιός μαθήτρια δέ ήκ. Χίκα χαριεστάτη.Ί I σα
τυρική ήθογραφία, ιός ώνόμασ· τό « I Ιαρθεναγωγεϊον 
του» ό κ. Δεληκατερίνης. έχει καί μουσικήν, όχι 
άτυχοι: άνταξίαν της φήμης, άλλα και τής ίκανότη- 
τος τού κ. Χαπολέοντος Λαμπελέτ’ όλα σχεδόν τα 
άσματα ακατάλληλα δ:' έργον ζωηρόν κα! εύθυμον.

*

‘Ολύμπια. ΊΙ φωνή τής έρασιτέχνιδος κ. Ρε
βέκκας ένέβαλεν είς τόν μουσικόν κ. (")εόφρ. Σακελ- 
λαρίδην τόν πειρασμόν νά γράψζ, ένα μελοδραματάκ: διά 
νά λάβζ, εύκαιριαν να τραγουδήσζ, άλλην μίαν φοράν 
εύμορφα ή συμπαθή: άο’.δός. Καί συνεργασία πολλών 
μελωδιών δ'.εσκευάσθη έν άνόμοιον άλλά μετημφιεσμέ- 
νον αρκετά δεξ'.ώς μουσούργημα. ή «ΙΙερουζέ». Δέν 
έχει βεβαίως αξιώσει: πρωτοτυπίας ό κ. Σακελλαρίδης 
οστις ιός εδήλωσεν, δέν αναγνωρίζει πατρίδας και 
σύνορα είς τήν μουσικήν τέχνην άλλ' ούτε καί νό
μους πνευματικής ιδιοκτησίας . Καί ελεύθερος πλέον 
παντός περιορισμού, άλλ' ούχί καί έπηρεασμοϋ, έ
καμε συναγερμόν διαφόρων απηχήσεων, αί όποϊα: άφ' 
ότου μελοποιεί τά «ΙΙαναθήναια» περιίπταντα: γύρω 
του κα: ούτω έγεννήθη ή Λτσι-,-,-άνα ΙΙερουζέ. Ιδίως 
ή «Κάρμεν» συχνότατα περιοδεύει είς τά χείλη τής 
ΙΙερουζέ. Εννοείται ότι κατόπιν τής «Ρέας» τού κ. 
Σαρ.άρα καί τής «Διδοϋς» τού κ. Λαυράγκα. ή I Ιε- 
ρουζέ φαίνεται ιός έφταμηνήτικ: τρεφόμενον μέ ξένον 
γάλα.

’<) κ. Σακελλαρίδης είχεν είπε: πρό τίνος είς τόν 
Μποέμ. ότι έχει μ.ίαν προτομήν τού Μπετόβεν τήν ό
ποιαν όταν άντϊ γράφει τραγουδάκια δια τά «ΙΙαναθή 
ναια», γυρίζει άπό τήν χίΜγι μεριά.ιόστε νά άντικρύζη 
τόν αύχένα τού Μπετόόεν.'Λπό τό συχνό αύτό στρ'.φο- 
γύρισμα φαίνεται, έάν κρίνωμεν καί έκ. τής ΙΙερουζέ. 
ότι ή προτομή τού Μπετόόεν είνε διαρκώς έστραμμένη 
πρός τόν τοίχον. Καί δέν έχε: ή δυστυχής άδικον.

ΊΙ ύπόθεσις — διότι έχει και ΰπόθεσιν μ,ολονότι 
έγραψε τό λιμπρέττο ό ειδικός διά τά θεατρικά «τί
ποτε» κ. Τσοκόπουλος—είνε συντομκ.ιτάτη. Είς μίαν 
παραλίαν της Ελλάδος κατασκηνιόνει στρατιά Αθιγ
γάνων. ΊΙ γυναίκα τού αρχηγού αύτών ΙΙερουζέ 
ερωτεύεται τόν νεαρόν και πλούσιον καραόοκύρην (~·ά- 
νον μνηστευμένον μ.έ τήν συ-,-χωριανήν του άρχοντο- 
πούλαν Λνθοϋλαν. Λλλ ό Ηάνος έγκαταλειπε: τήν 
Λνθοϋλαν παρασυρόμενος άπό τό τρχ,-οϋδι καί τά μά

τια τής ΙΙερουζέ καί είς ένα ένχ-,-καλισμόν μετ’ αύτής 
δέχεται ό Ηάνος άπό τόν αίφνηδίως έμφανιζόμενον "Α
θίγγανον αρχηγόν έν θανατηφόρον πλήγμα, τή διατα*,-ή 
δέ τού προδοθέντος συζύγου οί Λθί'^,-ανο: κατασπα- 
ράσσσουν δι' έ-"/ε:ρ·.δίων τήν άπιστον, ώς καταισ/ύ- 
νουσαν τάς φυλετικός παραδόσεις.

Ί1 έκτέΰ.εσις πολύ έπιμεμελημένη. Ί Ι Ρεβέκκα 
έτραγούδησε υπέρ ποτέ μέ αίσθημα, μέ χάριν. μέ 
γλυκύτητα. Καμμία κούρασις είς τό τρχ,-οΰδ: της. 
Ιδίως τήν ballade της α' πράξεως έψαλεν άμέμ- 
πτως. Καί ό κ. Βλαχόπουλος πολύ καλός.

Ά&ήναιον. Είς τό λαϊκόν αύτό θέατρον έδό- 
θησαν δύο έργα πρωτότυπα, μέ υποθέσεις άρεστας εί: 
τό πλήθος τών θεατών. II «ΙΙάργα» δράμα τοϋ τυ
φλού ποιητοΰ κ. Σ. I Ιερεσιάδου καί τό «Τζιώτικο 
ραβαΐσι» τοϋ δημοσιογράφου κ. Τ. Δεπάστα.

11 « ΙΙάργα» είνε άπεικόνισις τών τρα-.-ικι'.ιν περι
πετειών τών κατοίκων τής ατυχούς πόλεως. οΐτινες 
φεύγοντες τήν ύποτατ,-ήν είς τόν Λλή-ΙΙασάν έγκατέ- 
λειψαν έστιας καί βωμούς. Τό ιστορικόν γεγονός 
έδωσεν αφορμήν είς τόν κ. Ιίερεσιάδην νά γράψζ, 
ωραίους πατριωτικούς στίχους.

Τό «Τζιώτικο ραβαΐσι» είνε σατυρική ήθογραφία. 
ήτις έπαίχθη έπί πολλας εσπέρας, άναπαριστώσα ήθη 
καί έθιμα τής πατρίδος τού συγγραφέως Κέας.Έργον 
άνευ βεβαίως αξιώσεων.

*

‘Αττικόν. Στ.χ·ι:.μζ -,ζζζζ 'lip-jizz προηγή<?η θεα
τρικού έργου, όπως διά τούς «Μπαμπάδες τής ’Αφρο
δίτης» τής κ. Ί’ούλας Δεριλύ. ΊΙ γράψασα. άγνω
στος μέχρι τοϋδε είς τούς φιλολογικούς κύκλους καί 
γνωστή μόνον ώς ιόραία κυρία. <-)έμα δέ. τά γεροντο- 
παλλήκαρα. Εως τώρα ο! κωμωδιογράφο·, μας έπείρα- 
ζαν τα γεροντοκόριτσα. ΙΙτο καιρός νά f/,θζ, ή σειρά 
τών γεροντοπαλληκάροιν, καί μάλιστα τό πείραγμα νά 
Γ/Λη από μίαν κυρίαν, ήτο κάπως δελεαστικόν. Καί 
τό ποθούμενον έπετεύχθη. Δηλαδή μία άγρια πιένα.

Είχε προα-,-,-ελθή ότι έκαυτηριάζοντο τά γεροντο- 
παλλήκαρα, ή δέ συ-,-,-ραφεύς συνεντευξ'.ασθεϊσα είχε 
μετά πεποιθήσεως έκφρασθή ότι δέν έφοβεϊτο μαξιλά- 
ρωμα. Καί δέν Γ/.ειψαν μέν τά σφυρίγματα καί από
πειρα μαξιλαριόματος. χΓ.κί. δέν έλειψαν και τα ζωηρά 
χειροκροτήματα.

Τό έργον ήτο δια μ.αξιλάρωμα : '< >χι. ΙΙτο διά 
χειροκροτήματα: "<·χι. Αί δύο αύταί αρνήσεις κά- 
μνουν τήν κατάφασιν ότ·. ήτο άπό τά συνειθισμένα 
έργα, πού παριστάνοντα: διά νά κολακ.ευθοΰν οί πρω
τόπειρο: συ-,-γράφεις καί νά λάβουν θάρρος διά νά γρά
ψουν κα! άλλα.

Ί'πόθεσ.ν δέν έχει. Μία κοκότα, ή όποία ακούε: 
είς τό όνομα Αφροδίτη, πρόκειται νά δεχθή ένα ύπαν- 
δρευμένον καί ένα γεροντοπαλλήκαρον, άλλά διά τόν 
ένα ανακαλεί τήν συνέντευξ'.ν. Εκ τούτοις πηγαίνουν 
ο·. δύο πελάται καί ή Χφροδίτη ήτις προσεποιήθη δια 
νά άποφύγζ, τόν ένα έπισ/.έπτην ότι άνέμενε τόν μπα
μπά της έκ Σμύρνης ρίπτει τήν λέξ'.ν «μπαμπάς» ήν 
έκάτερος έκλαμβάνει ώς άνήκουσαν είς τόν άλλον, ιός 
έκ τούτου δέ και ή ονομασία τοΰ έργου.

Κυρίως δέν σατυρίζονται μόνον γεροντοπαλλήκαρα. 
άλλά ύπανδροι καί νέο: καί μάλλον διακωμωδούνται 
έν γένει α: γνωριμία: τών άνδριϊιν μετά τών γυναικών 
τού ελαφρού κόσμου. Τά γεροντοπαλλήκαρα έμφανί- 
ζωνται κυρίως είς τήν τρίτην πράξ-.ν, άλλά κα: πάλιν 
έν στάσε: παθητική. Δυο ή τρεις σζηνα! είνε άληθώς 
κωμικαί. ΊΙ φρασεολογία ένιαχοΰ ακατάλληλος δια 
δεσποινίδας. Εν γένε: ή φάρσα δέν έχει ζωηρόν πλο
κήν. άλλά μάζ.λον κινημ-ατογραφικάς κινήσεις. ΊΙ β’. 
πράξις είνε ή ώραιοτέρα. κάλλιστα δέ χαρακτηρι
σμένος ό τύπος τής μήτρες τής Αφροδίτης.

Επαιξε μέ όρεξιν ό κ. 1 Ιαπαιωάννου. ώς καί ή 
κ. Κοτοπούλη, ήτις και έτραγούδησεν εύμορφα.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ r
Ήγγέλθη έκ ΙΙαρι- 

σίων οτι ί) έκεΐ διαμέ- 
νουσα Έλληνί; ζωγράφο; 
δεσπ. Μαρία Σκούφοι· 
έλαβε βραβείου είς τό 
Salon. Τό βραβενθει· 
εινε μία κόρη μέ πλα- 
στικώτατον σώμα, ή ό
ποία μόλις άφήκε τό βιο
λί της καί ρεμβάζε.. "Οχι 
μόνοι· ιός ιδέα, άλλά ιός 
έκτέλεσίς κρίνεται ιός 
καλλιτέχνημα.

★

Μαρία Skov&ov

Έδημοσιεύθη ό άπολογιομός τών έσοδο»· κα! εξόδων 
τής τελευταίας παραστάοεω; τών ι Παθών τοΰ Ιησού.ι 
r/ς το Όπεραμεργκάοι· τής Βαυαρίας.

Άπό εισιτήρια, βιβλιάρια καί φωτογραφίας είσεπράχθη 
έν σννόλιρ ποσόν έκ 2,130,7Πί> φράγκα»·. Τά έξοδα 
ιινήλθον eh φρ. 386;215 ήιοι έμεινε καθαρό· κέρδος 
ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων καί πλέον.

Έκ τοΰ ποσού αύτοΰ 950.235 φρ. έλαβον οί 865 
χωρικοί οί συμμεταοχόντε; τής παραστάοεοι; Ό διευθυν
τή; τής σκηνή;, ό τής Αρχήστρας, ο ταμίας καί οί κι·- 
ριώτεροι ηθοποιοί, έλαβον έκαστος 5,125 φρ.

Ο! κομπάρσοι έπληρώθηοαν πρός 150 φρ. έκαστος 
καί 13,125 φρ. διενεμήθησαν εί; τοί·; πτωχούς. Τό υπό
λοιπον έκ 540.730 Ιμεινεν ιό; άποθεματικω· ύπ'ερ τών 
αναγκών ταΰ Όπεραμεργκάοι·.

♦

Μ>·«ι.·ρκΛ/σα»· μετάξι· τών έγγράφιω· τοΰ Α. ΙΙαρφαϊ 
διορθωτοΰ τών έργων τοΰ Αουμά πατρός δύο άι έκδοτα δρά
ματα τοϋ μεγάλου μνθιστοριογράφοι·' τό έν φέρει τόν τίτλον 
*'Ο υιός τού καταδίκου* καί εινε έξηγμένον έκ τοΰ μυ
θιστορήματος του τ Ό κύριο; Καμπέζ*. Μερικά! σκηνα! 
υπενθυμίζουν έν όμοια; ΰποθέσεως έργον τοΰ Σαρδοΰ. 
Τό άλλο δράμα φέρει τόν τίτλον « Πέτρο; Τάσκας*. Ή 
■ΰπόθεσις έκτνλίοσεται είς Βενετίαν. Εινε πολύπλοκου 
έργον καί παθητικώτατον.

Άμφότερα τά δράματα ταΰτα θά παρασταθούν τόν 
προσεχή χειμώνα εΐς Παρισίοι·;.

*

Έν Γαλλίφ θά έορταοθή ή έκατονταετηρίς άπό τής 
γεννήσεως τοΰ Γάλλοι· ποιητοΰ καί μυθιοτοριογράφον 
Θεοφίλου Ι'κωτιέ. Ό ποιητής τοΰ εΚαπετάν Φρακάσοα*' 
έγεννήθη εΐς τήν Τύρβην. Ό Γκωτιέ ήτο μέγας φιλί- 
λην. · "Οστις λέγει ώραϊον, λέγει Ελλάδα είπε. Μία 
περιγραφή του τών Έλλ. άκτών εινε αριστοτεχνική, μία δε 
είκών του μέ Ελληνικά ενδύματα καί μακρυά μαλλιά, 
υπενθυμίζει τά παλληκάρια τής Έπαναστάσεοες.

♦

Απίθανε μετά μακράν νόσον ό διευθυντής τών · Και
ρών* καί πρόεδρο; τοΰ Συνδικάτου τον ’Ημερησίου 
Αθηναϊκού τύπου Πέτρος Κανελλίδης. Ό Κανελλίδης 
άπό τοΰ 1868 έδημοσιογράφει πάντοτε. Κατ’ άρχάς ιξέ- 
δωκε τήν σατυρικήν έφημ-ρίδα ε Τραμπούκον*, έπειτα 
τήν ιΚόλασιν* καί κατόπιν τόν «Προμηθέα*. Διετέλεσε 
πολιτικός άρθρογράηος τοΰ τ Αίώνος*. Τώ 1872 έξέδω- 
κε τούς «Καιρούς*.

Ό Κανελλίδης διεκρίθη διά τήν σθεναρόν καί πατριω
τικήν άρθρογραφίαν του, πάντοτε ένθοι·; απόστολο; τής 
Μεγάλης Ιδέας.

Πολυμαθής, ορμητικός είς λόγους, άλλ' άκακος καί 
γαλήνιο; τήν η·ι·χήν. Ό θανιόν ήγε ηλικίαν 63 έτών, κα- 
τήγετο δ' έκ Μάνης.

*

Οι νποβαλόντες αιτήσεις διά καθηγητικήν έδραν τών 
σχολών τών δύο Πανεπιστημίων Ανέρχονται είς τόν σεβα
στόν αριθμώ· 177. Έκ τούτα»· τινες είνε εκ τώ»· έκκα- 
θαριοθέντων καθηγητών, πολλοί νφηγηταί καί άρκεταΐ... 
μετριότητες. Τά συννποβληθέντα έργα είνε πολυάριθμό- 
τατα. Οί έκ τών ξένο»· Πανεπιστημίων ιιετακληθέντες 
καθηγηταί κ. Μπούκοι-ρας, Πολίτης και Καραθεοδιορής 
ήρνήθησαν τάς προσενεχθεισας θέσεις.

*

Τόν προσεχή 'Οκτώβριον άηικνεΐται είς'Αθήνας όπως 
δώιοίι σειράν διαλέξεων ό Γάλλος 'Ακαδημαϊκός ‘Ιωάν
νης Ριοπαίν. Επιτροπή κατηρτίοθη έν Άθήνιιι; όπως 
έπιμεληθή τών διαλέξεων.

*

ΊΙ Βασίλισσα τή; 'Ιταλίας κατά τήν τελευταίου έπί- 
σκεψίν της είς τήι· Διεθνή Καλλ. ’Έκθεσιν τής Ρώμης, 
ήγόραοε τήν γνωστήν ελαιογραφίαν τοΰ κ. Β Μποκα- 
τσιάμπη, τόν « "Αγ. Νικόλαον τών ΙΙευκακίο»· ■·. Τό έρ
γον εκρίθη άλλοτε ιός εν άπό τά καλλίτερα τοΰ συμπα
θούς ζωγράφου, είχε δε πολλάκις έκτεθή έν Άθήναις 
άπό πενταετίας.

*

Είς μίαν παλαιόν συλλογήν εικόνων τοΰ 'Αγγλικού μοι- 
σείου Μαισδόν άνει ρέθη μία άγνωστο; προοοιπογραφία 
τοΰ Ναπολέοντος Α' , ποιηθεΐσα διά κραγιόν παρά τού 
λοχαγού Μαρυά, ολίγα; ώρα; μετά τόν θάνατον τοΰ Κα- 
τακτη τοΰ.

★

Διαπρέπει έν Βοϋένος - "Αύρες ιός γλύπτοια ή κ. 
Josefa de Vasilicos, ίμ τήν εικόνα δημοσιεύομε)·. Ή 
καλλιτέχνις είνε 'Afieolκανίς, άλλ' ιό; ένδείκννται έκ τοΰ 
'Ελληνικού όνόματό; τη;, είχε ουζενχθή "Ελληνα, τόν 
πρώτον έν Βω'ιένος-"Αύρες "ΕλΑ.ηνα πρόξενον αείμνη
στον II. Βασιλικόν. Προεδρεύει δώδεκα φιλανθρωπικοιν 
σωματείο»·, διακρίνεται δέ διά τόν ένθερμον φιϊπλληνω 
ομύν της. Είνε οπανία ή J.inyeia τ»/ς πρό; τήν μνήμην 
τοΰ "Ελληνος ουζύγοι- της εί; δν, ιός ομολογεί, ικρεϊλει 
τόν πρός τήν τέχνην έρωτά τη; ιός καί τάς καλλιτεχνι
κός έπιτνχία; της.

♦

Άπέθανεν έν Γενεύη εις βαθύ γήρα; ό γνωστό; λό
γιος καί ιατρό; Βασίλειος Άποστολίδης. Έν ‘.·1λεξαι·- 
δρείιι διαμένων διεκρίθη ιός έπιστήμο»·, ασχολούμενος 
ούχ' ήτταν είς φιλολογικά; μελέτα;, ιόντα; πλείστα; έδη- 
μοσίευοε Γαλλιστί. Κνριώτεραι τούτων είνε τό έν Παρι
σίοις ί-κδοθέν τφ 1838 *Essai siir I'Helleiiisme 
Egtjplien el ses apports avec PHeUenisme clas- 
si<iue et I'Hellen iniiie moderne*, ή μετάφρασις εί; 
έξάμετρω· νεοελληνικήν τής Ίλιάδος, αί γλωσσικοί μελέ
ται τοι· εί; δύο τό/ιους, ήτοι · Σλαυο - φραγκική κα! 
Τούρκο-'Ελληνική περίοδος* καϊ « Ή σήμερον λαλου
μένη καί ή σχέσις αϊ·εής πρός τήν άρχαίαν* (έν Άλε- 
ξανδρείρ 1905-1906).

ΊΙ έκτακτο; φιλολογική παραγιογικόιη; του έξηκο- 
λούθησε μέχοι τών τελευταίων ετών τοΰ βίοι· του μέ τα; 
σπουδαία; διατριβά; ' 1.'Hellenisme pveiiiacedonien 
d'Egijpte* (1906) καί «Origines Egeennes de la 
ι ieUisalion de I'aneien Empire* (1909). Αιά νήν 

τοιαύτην ευδόκιμου έξυπηρέτηοιν τής έπιοτήμης έγένετο 
επίτιμον μέλος πολλών επιστημονικών εταιριών, έτιμήθη 
δε κα! υπό τής γαλλικής Κυβερνήσεοι; διά τον παρασή
μου τής Αεγεώινο; τή; τιμής.

♦

Νέα οημαντικιοτιίιη δωρεά πρό; τήν Έθνικήν Πινα
κοθήκην τής Ελλάδος έγένετο.

Ή χήρα τού περιφήμου "Αγγλοι· ζωγράφον Ονώτς, 
κατόπιν ένεργειών τοΐ· καθηγητοΐ· κ. Άνδρεάδου, άπε- 
φάοιοι νίι δωρήση εί; τήν Πινακοθήκην τήν θανμα- 
σίαν εικόνα τού Χαριλάου Τοικοΰπη, τήν έκτελεσθεΐσαν 
παρά τού συζύγου της.

’() αύτό; διάσημο; ζωγράφος έχει έκτελέσει κα! τήν 
προσωπογραφ ίαν τού άλλοτε έν .Ιονδίνοι πρεσβευτοΰ τής 
Ελλάδος II. Βράϊλιι, τήν όποιαν ή συζυγίες του φαίνεται 
διατεθειμένη όπιο; δωρήοη εις την Πινακοθήκην.

★

Έν Λεβαδείει θά άνεγερθή άνδριά; είς τόν Λάμπρον 
Κατσιόνην. Αί εισπράξεις βαίνουν ίκανοποιητικώς. έδόθη 
δέ πρός τοΰτο εορτή ΐν Λεβαδείιι,μετά πολλής επισημό
τητας.

*

Ό ΐ>· Άθήναις άπυθανό»· διαπρεπής νομομαθή; καί 
πολιτεντής Ήλία; Ποταμιανο; διά διαθήκη; τον κατέ- 
λιπεν Ικανόν κληροδότημα προ; άνέγεροιν άνδριάντος έν 
Ναυπλίφ εί; τόν Τουρκοφάγον Νικηταραν. Έπίση; διο- 
ρεϊται τήν άξίαν πολλοΰ λόγοι· άρχαιολογικήν τον συλλο
γήν είς τό έν Νανπλίιρ Μουσεϊον.

*

Προσεχώς προκηρύσσεται διαγοινιομός Άβερώφειο; 
διά μίαν καλλιτεχνικήν ύποτροφίαν. ί-ίά μετάοχονν οί άρι- 
οιεύσαντες εί; τά; δύο τελευταία; τάξεις τή; Καλλιτε
χνική; σχολής. Ό περιορισμός ούτος διά τήν συμ/ιετο- 
χήν, προνκάλεσε δυσμενή σχόλια.

’() «Οίδίπους* τοΰ Σοφοκλέου; έδόθη αγγλιστί προ 
μηνός εί; τό Ίρβινγκ ΙΙλάς μέ πρωταγωνιοτίμ· τόν κ. 
Κέλιερδ. Τό δράμα έπανελήφθη τρις. Μετά τινα χρόνον 
ιά παραστάσεις τοΰ «Οίδίποδο; θά έπαναληφθώισιν είς 
τό Μαναττάν κατερχο/ιένου έπίτηδε; έκ Λονδίνου έκεΐ 
τοΰ διαοήμοι· ηθοποιού Χέρβεϋ, ίίοτις θά παίξη τό πρό- 
οοιπον τού Βασίλειο; τιον θηβο»·.

*

.Μετά τά περιπλανιόμενα θέατρα, έχομεν καί πλανόδια 
ΛΙουοεϊα.

Ό διευθυντή; τής Βιομηχανικής Σχο/jj; τή; Ζυρίχη; 
κ. Ρέτερ όργανιόνει μουσεϊον τής Βιομηχανικής Τέχνης 
τό όποιον θά περιφέρεται άπό πόλεω; είς πόλ,ιν, εί; 
τρόποι· ώστε καί οί επαρχία,ται έργάται νά άντιλαμβά- 
νωνται τα; μεγέιλα; προόδου; τή; βιομηχανία; καί νά 
έμπνέιονται άπό αυτός. Τό Μουσεϊον θά δύναται εύκο
λοι; νά διαλνθή είς τά έξ ιόν σννετέθη καί θά έχη μή
κος 45 μέτρων κα! πλάτος 30.

Ή εσωτερική διακόομηοι; είνε άπλουστάτη. Εί; δύο 
μακράς σειρά; θά είνε παρατεταγμέναι αί προθήκαι,έντός 
τών οποίων θά υπάρχουν τά διάφορα αντικείμενα τής 
βιομηχανίας.

Είς τό κέντρον θά ίπάρχη ή μεγάλη αΐθονοα, έπί- 
σης δέ θά υπάρχουν 40 διαμερίσματα διά τά; ειδικά; 
προθήκης.

*

Ό διάοηιιο; ’Ολλανδός ζοιγράφος Ίοιοήφ ‘Ισραήλ; 
απέθανει· είς τήν Χάγην, είς ηλικίαν 87 έτών. Ήτο 
μέγας καλλιτέχνης, μέ Ισχυρόν διαμορφοιτικήν δύναμιν 
και τρυφερόν ποιητικόν συναίσθημα. ‘Ιδιαιτέραν προτί-

Ίωόιιό ΊίραίΛς

μησιν είχε πρό; άπεικόνισιν θεμιίτων τή; καθημερινή; 
ζωής, γηραυϊ»· καταβεβλ,ημένοιν προσιόπων κα! τά δια- 
θετικιότατα έργα του ένεινυχώνοντο κα! έσωτερικοποι- 
οΰντο άπό τήν τέχνην τοι·, ένα κομματιαομένον, έλαφρόν, 
φοιτεινόν, φαιόν, ομιχλώδες, χωρίς ισχυρός χρωματι- 
οτικας άννιθέσεις.

*

Alia ωραία ιδέα έρρίφθη άπό διαφόρου; καλλι- 
τέχνας καί δημοσιογράφους. Πρόκειται νά διοργανωθή 
έκδρομ'η κατά την προσεχή άνοιξιν είς Σμύρνην καί 
έκεΐθεν σιδηροδρομικοί; είς τήν άρχαίαν "Εφεσον, έπί 
τών ερειπίου· τοΰ θεάτρου της όποία; τό ζεύγος Συλβαίν 
θά παίξουν μετά τοΰ θιάσου των τήν «Έκάβην* τον 
Ενριπίδοι·.

★

’Ο κ. f-ί. Οικονόμου έπαιξε μετά τοΰ θιάσου τή; Κυ
βέλη; εί; τ<»’ ' Ίυιονοτ ιό; Μεφιοτοφελής μετά ιιεγίοτης 
έπιτυ-χϊας.

— Ή κ. Βερό'υ'η έδοισε παραστάσεις είς Κεφαλλη
νίαν καί Πύργον, μετά πολυετή έξ Έλλ.άδος άπονσίαν. 
“Ισως δό,οη παραστάσεις είς τό «Άθήναιον* τόν προσεχή 
μήνα.

— Ή κ. Παρασκει οπούλου παίζει είς τήν Αίγυπτον.
— Είς τάς Πάτρας παίζει θίασος ΰπό τόν κ. Πλέο- 

οαν. Περί τά τέλη Αύγουστου θά παίξη εί; τό εΠανελ- 
λήνιον*.

— Ό βαρύτονο; κ. Άρη; Σακελλαρίδη; ένεφανίοθη 
μετά πολ!ό); έπιτνχία; διά πρώτην φοράν έν Έλλάδι είς 
τό θέατρον ’■‘Ολύμπια · παίξα; τόν Ριγολέττον*. Ό 
κ. Σακελλαρίδη; έσπούδασεν έν Ίταλίι,ι, ένεφανίσθη δέ 
πρό ολίγων μηνών εί; τό θέατρον «Μερκαδιίντε* τής 
Νεαπόλεως. Τόν χειμώνα θά παίξη έν Ίταλίη. πάλιν, 
σΐ'μβληθεΐ; μέ ένα τών μεγαλειτέρων ιταλικών θιάσων.

♦

■.4πΖοτβι·ιοΐ’ κα! τερατώδες ά·γελμα,ή έκ τοΰ Μουσείου 
τού Λούβρου κλοπή τής Τζοκόντα;, άνεοτάτιοοε τοΰ; 
Παρισιού; καί βαθύτατα οννεκίνησεν όλόκληρον τόν πε- 
πολι τιομένον κόσμον.

Ή κλοπή είνε άπό τά; θραουτέρας, έξ όσων αναφέ
ρουν τά χρονικά ιών Μουσείων. "Αγονοι δΐ αί μέχρι τοΰδε 
προσπάθειαι τής άοτυνομίας πρός άνεϋρεοιν τής περιφι'μ- 
μου είκόνο; ή τών έπίση; περιφήμων κλεπτών. Είνε μυ
στήριον πώς άπό τό Λοΰβρον, άπό θέσιν περίοπτοι·, 
υπό τά ομματα φυλάκων, άπήχθη ή ώραιοτέρα εικο»· τοΰ 
Μουσείου τόσοι· ανενοχλήτως.

Αί υποθέσεις είνε ποικίλοι. Ίδοΰ αυτοί, χάριν τή; 
ιστορίας. "Οτι ήτο δημοσιογραφικόν κόλπο διά να άπο- 
δειχθή τό άφρούρητοι· τών καλλ. θησαυρών.

"Οτι ό κλέπτης είνε μανοόδη; συλλέκτη; ή τρελλίε;
144
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θέλοη- τά οιιζή μ.έ τήν Τζοκόνταν, ή ψυχοπαθής όστις έ- 
κλεψεν, όπως άλλοι έτρύπησω- ή έξυραν άριστουργήματα 
τής τέχνης εις διάφορά μουσεία, ή αλλοεθνής φανατικός 
ζηλότυπων τήν Γαλλίαν, διότι είχε τοιοΰτον θησαυρόν.

Έρρίφθη καί ή Ιδέα ότι εν }τώβ« τής Κ υβερνήσεοις 
άφρρέθη ή εΐκι'ον, δια νά άςτοοπάοιι αΰτη τήν προσοχήν 
τον λαού άπό τό Μαροκινόν ζήτημα.

Έλέχθη ότι ή κλοπή έγίνετο έξ επαγγελματικής αντι
ζηλίας ί'να λείψοιν τα παλαιό έργα δια νά Αρχίσουν νά 
έκτιμώνται τά νεώτερα. "Αλλοι είπαν ότι Λ κλέπτης θά 
εινε μελλοντιοτής, οπαδός τον Μαρινέτη.

Ή κλοπή έγίνετο μετάξι' τής 7 1)2— 8 1)2 τό 
πρωί τής Δευτέρας (8 Ανγούστου). Τήν κλοπήν άνεκάλν- 
ψεν είς φί-λαξ.Είς μίαν γωνίαν ένός διαμερίσματος εΰρέθη 
τό πλαισίου καί τό κρύσταλλοι- τής είκόνος, με τό όποιον 
εσχάτως ειχον περιβαλη την εικόνα διά τόν φόβον τής 
καταστροφής. Μία μικρά θύρα πλησίον τής αιθούσης 
τής Τζοκόντας ήτο πάντοτε ανοικτή καϊ αφύλακτος. Τό 
μοι-σείον έκλείσθη. "Οταν ήνοιξε μετά τινας ημέρας, ά
πειρον πλήθος μετέβη διά νά ΐδη τόν κενόν χώρον δν 
κατεΐχεν ή Τζοκόντα' ίπήγαν και μερικοί οί όποιοι 
δεν ειχον μεταβή όταν τό εργον υπήρχε !

ΊΙ κλοπή τής Τζοκόντας έθεωρήθη ιός εθνικόν πέν
θος». Έξεφράσθη <5 φόβος μήπως επειδή <5 κλέπτης δέν 
εινε δυνατοί· νά πωλήση την εικόνα, κινδυνεύων νά άινα- 
καλνφθή, καταστρέφη τόν ενθραοτον ξύλινοι- πίνακα.

ΊΙ ·Illustration· προοφέρεται να μέτρηση 40,000 
φρ. είς έκείνον όστις θά φέρη τήν εικόνα. '() Ροσει/ όιρ 
προτιμά όπως δοθή ύπό τον Κράτους άμνηοτεία είς 
όποιοι- τήν παρω-σιάση κα! 1,000,000 ιός αμοιβή.

Ή Ματέν οι-νεβοι-λεί-θη τήν μάντιδα ‘Αλβάμ, ήτις 
είπεν ότι οί κλέπται είνε δύο, είς γέρο»- καϊ είς νέος.

'() διευθυντής τον Λούβρ κ. Ώμόλ έπαύθη πρόσω- 
ρινώς. Αί ανακρίσεις απέδειξαν ότι ή φρούρηητς τον 
Mm-oriov ήτο ελλειπεοτάτη.

Ή είκόιν* τής Τζοκόνδας θεωρείται ιός τό έξοχώ- 
τερον εργον τής ζωγραφικής τοϋ Λούβρου, όποις ή 
‘Αφροδίτη τής Μήλον είνε τό αριστούργημα τής εν αύτώ 
γλυπτικής. ‘Ο Αεονάρδος -Ια Βίντ.οη έζιογράφησεν αύ
τήν κατά τό 1500 εν Μιλάνιρ. ΊΙ εργασία τον κατά τό 
οι-νηθες, ήτο μακρα καϊ έπιμεμελημένη' ήοχολήθη επί 
4 έιη καϊ τήν άη'ήκεν άτελή ώς λέγουν τεχνοκρίται τινές.

Τζοκόντα ήτο ή δόνα .Μόνα Λίζα, περικαλλής σύζυ
γος τον Φραγκίσκον ι-τέλ Τζοκόντα, Φλωρεντινοί), .1β- 

7<η·ν ότι ήτο ερωμένη τοΰ ζωγράφου. "Οταν έπόζαρεν 
ή Μόνα Λίζα, ό Αεονάρδος σννήβροιζε μουσικούς καί 
γελωτοποιούς, ΐνα εν τή φαιδρά αυτή οι-ντροφια έχει τό 

μοδέλο τον ζοιηρον τό βλέμμα, μειδίαμα ενχαρι και εκ
φραστικήν φυσιογνωμίαν ΊΙ είκών αύτή περιελθοϋσα είς 
τήν κατοχήν τοΰ συζύγου τής Μάνας, έπωλήθη κατόπιν 
άντί 15,000 λιρών κατά τό 1510 είς τόν Φραγκίσκον 
τόν Α'. Τ:· κεφάλαιον αύτό. ιΐνατοκιζόμενον, η θάνει σή
μερον περίπου τά 45 εκατομμύρια. "Εκτοτε άπό ανα
κτόρου είς άνάκτορον, διότι περιήλθεν είς τήν ιδιοκτη
σίαν τοϋ Βασιλέως, κατέληξεν κατά τήν 1Ιαλινόρθωοιν 
είς τό Λοΰβρον.

Τό ανεξιχνίαστου βλέμμα καϊ τό αινιγματώδες μει
δίαμα τής Τζοκόντας έι-έπνευσαν μυθιστοριογράφους καϊ 
άπετέλεσαν τό απαράμιλλου θέλγητρου τής είκόνος, 
ήτις θεωρείται ή τεχνικωτέρα προσωπογραφία τοΰ κό
σμου. Τό περίεργον είναι ότι πρό τινιον έτών άπό τήν 
συλλογήν Νογκάν έκλάπη τό τελειότερου άντίγραφον τής 
Τζοκόντας, έργον σύγχρονον τοΰ Jroraofe»· Ια Βίντοη.

Νεώτεοον τηλεγράφημα ανήγγειλε ότι ουνελήφθησαν δύο 
άτομα ταξε-ιδεύοντα έπϊ αυτοκίνητοι- είς Λεόν τής Ισπα
νίας καϊ φέροντα τήν Τζοκόνταν καί δτι ισχυρίζονται οί 
ουλληφθέντες ότι δεν είνε ι/ πρωτότυπος είκιόν τής 
Τζοκόντας. 'Αλλά καϊ ή εΐδησις αϋτη διειμεί-οθη.

♦

* "Ορα 'Πινακοθήκην·, τόμ. ΙΑ', οελ. 54.

14G

Γ. Μαρκορας

Άπίίϊανεν ίτ Κέρκυρα τή 28 Αύγούοτοι· ό γηραιός 
ποιητής Γεράόιμος Μαρκοράς. ΊΙ κηδεία τοι- έγέ.νετο 
μεγαλοπρεπής, ό δέ Ιήμος Κέρκυρας κατέθεσε στέφα
νον. ‘Επιθυμία τοΰ [ΐεταοτάντος δέν άπεδόθησαν αί είς 
τό παράοημόν τοι- νενομισμέναι τιμαί.

'Ο Μαρκορας έγεννήθη έν Κεφαλλήνιοι τω 1826. Ό 
πατήρ τον έχρημάτισεν έπϊ ‘Αγγλικής προστασίας πριίε- 
δοος τοΰ ιά-ωτάτον δικαστικού συμβουλίου καί άρχιον 
τής Παιδείας, μετά δέ τήν ί'νωσιν βουλευτής Κέρκυρας. 
Ό Γεράσιμος Μαρκορας έξεπαιδεύθη έν Κερκύρα' έι· 
ηλικία 2·Ί έτδιν μετέβη είς "Ιταλίαν πρός σπουδήν τής 
νομικής, άλλά μετά διετίαν άνακληθεϊς υπό τοΰ πατρός 
του έπεράτωσε τάς οπωδάς τον έν τή Ίονίιρ ‘Ακαδη
μία. Κατεγίνετο πάντοτε εις φιλολογικός μεΙΊτας. Φίλος 
κα! μαθητής τοΰ Σολωμοΰ, δν ήκολούθησεν έν τή ποιή
σει. ‘Ητο είς τών γνησιοιτέρων ιιντιπροσώπιον τής Ίο- 
νίου ποιητικής σχολής

Ό Μαρκορας έγραφε αρκετά ποιήματα λυρικά καί 
τινα σατυρικά- Τά έργα τον έχουν ίκδοθή είς δύο τό
μους, ων ό είς επιγράφεται Ποιητικά έργα· (1890), ό 
δέ .Μικρά ταξείδια· (1898). Έκ τών ποιημάτων τον 
τό άνόιτερον είνε ΰ τ "Ορκος", όστις καί κατέστησε γνω
στόν τόν ποιητήν. Ό τ. "Ορκος« είνε εκτενές επικολυρικόν 
ποίημα, γραφέν ται 1867 καϊ δημοοιει-θέν τιΰι 1875, έμ- 
πνευσθέν έκ τής ήρωϊκής τραγηΜας τοΰ ‘Αρκαδίαν τής 
Κρήτης. Περϊ τοΰ ποιήματος τούτον έγράφησαν έν Ευ
ρώπη ευμενείς κρίσεις, έσχάτοις δέ διαπρεπής Ευρωπαίος 
κριτικός τό άπεκάίπισε ισάξιον τών Βιργιλιακών επών. Ό 
Βασιλικός ϊρινος, όστις εμελοποιήθη ί·πό τοΰ Μαντζάρον, 
έγράφη ί·πό τοΰ Μαρκορα.

Ό θανων ποιητής ήτο πλουοιότταιος, καίτοι δέ κατά- 
λευκος έφαίνετο ζιοηρότατος. Έζηοε πάντοτε έι- Κέρ
κυρα, άπέφειγε δέ τόν κοσμικόν θόρυβον διατριβών είς 
τήν ίξοχικήν τον έπαι-λιν.

Ιίς θρίαμβος τής ΰπιδόσεαις τής γυναικός είς τάς Κα
λάς τέχνας έθεωρήθη ή βοάβευσις είς τόν έηιετεινόι- 
διαγωνισμόν διά τό μέγα βραβείου τής Ρώμης έυ τή 
γλυπτική τής δεοποα-ίδος Λουκιανής Heill'elmailH, 
ηλικίας .ΊΟ έτών.

ΊΙ βραβενθεΐσα έδίδαοκε τό σχέδιον είς δημοτικά 
σχολεία τ<5ν Παρισίων. Είνε ή πρόιτη φορά καθ' ήν 
γ'τή λαμβάνει τό βραβείου τής Ρώμης.

Είς τήν άρχιτεκτονικήι- τό πικϋτοι- βραβείου έλαβει- 
<■ Ερρίκος Httyf/ll.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Άπό τών ίγ/ών τον παρελθόντος Μαίον μέχρ'· τών 
τελευταίων ήρΜρών τοΰ ’Ιουλίου ή έν Κρήτγ, έργα- 

ζομένη Άρ·/α:ολογική ’Ιταλική αποστολή, εν συνερ

γασία υ,ετά τή; ενταύθα Ιταλικής Άργα'.ολογ'.κής 

Σ/ολής έςηκολούίΐήσε τά; έν τή νήσω άνασκαφάς είς 

δύο σημ.ε;α : εις τήν 'Αγίαν Τριάδα καί είς τήν Γόρ- 

τυνα.
Καί είς [Γεν τήν Αγίαν Τριάδα ή Αρχαιολογική 

αποστολή φέρει εις φώς τήν προϊστορικήν πόλιν, Μι- 

νωϊκής έποχής, είς τό [αέσον τής όποιας έγείρεται τό 

[Λίκρόν άνάκτορον, τό πρό τινων έτών άνακαλυφΟέν.

'Αφού άνεσκάφχσαν αί πύλα: τής ’Αγοράς, προήλ

θε·/ εί; φώς ό/άκληρον τό πρός δυσριάς αυτής τρ-ήρ,α 

τής παναρχαίας πόλεως, πυκνότανον είς οϊκοδοιχάς, 

είς έκάστην τών όποιων άνεκαλύφΰησαν πλεϊστα άν- 

τικείυ,ενα οικιακής χρήσεως τών έποχών έκείνων.

Αί άνασκαφαί βυνεπληρώΟηβαν διά τής άνευρέσεω; 

[Λίκραϋ ιερού τρίστηλου είς τήν πρόσοψιν. όρ-οίου πρός 

τά είκονίζόρ,ενα επί διαφόρων Κνωσσαϊκών πινάκων.

Ή ’ιταλική 'Αρχαιολογική Σχολή 'Αθηνών έςη- 

κολούΟησε τά; αρχαιολογικά; τη; έρευνα; είς τήν Γόρ- 

τυνα, ή όποία ήτο δχι [/.όνον ή σηριαντ'.κωτερα πόλις 

τής Κεντριόα; Κρήτη; μέχρι τής αρχαϊκής 'Κλληνικής 

περιόδου, άλλά κατέστη καί πρωτεύουσα τής νήσου 

κατά τού; Ρωμαϊκούς χρόνους.

Έκτος νέων ανακαλύψεων και έπί τής άκροπόλεως 

καί έντός τοΰ αμφιθεάτρου, οπού άνευρέθη ΰπερμέγε- 

Οες άγαλμα, τό όποίον άπετέλει μέρος τής διακοσμή- 

σεως τοΰ αμφιθεάτρου, ή Σχολή προέβη είς άνασκα

φάς καί εις τά λοιπά κυριώτερα σημεία τής αρ

χαίας πόλεως. ώς, έπί παραδρείγματι, είς τά διαμερίσ

ματα τοΰ ναοΰ τοΰ ΙΙυΟίου ’Απόλλωνος καί εις τό 

παρά τόν ποταμόν ΛηΟαϊον τμήμα τής ’Αγοράς.

Ιϊρός ανατολά; τού ναοΰ τοΰ Πυθίου Άπό/Λωνος 

άνευρέΟησαν τά λείψανα μνημειώδους .πηγής κοσμούμε

νης διά κιόνων αγαλμάτων και επιγραφών’ η πηγη 

αϋτη φαίνεται δτι ινκοοομήΟη κατά τήν έποχήν τών 

Αύτοκρατόρων έξ υλικού παλαιοτέρων κτιρίων.

Σπουδαιοτέρα είνε ή άνασκαοή, ή διενεργηΟεΐσα είς 

τό κυκλικόν οικοδόμημα τής ’Αγοράς, δπου είχεν άν- 

ευρεΟή έντετε/εισμένη κατά τό 1884 παρά τοΰ καΟη- 

γητοΰ τοΰ Σά/.μπχερ ή ' Μεγάλη Επιγραφή τών Νό

μων» τής Γόρτυνος.

ΚατωρΟώΟη ν'άνασκαφή εφέτος τό ανατολικόν ήμισυ 

τοΰ κτιρίου καί άπό τά χώματα τών άνασκαοών κατε- 

σκευάσΟη πρόχωμα, μετατρέψαν τήν κοίτην τού Λη- 

Οαίου. Τοιουτοτρόπως Οά καταστγ, δυνατή κατά τό 

προσεχές έτος ή άνασκαφή τοΰ ετέρου ήμίσεως τοΰ 

κτιρίου.

Τό οικοδόμημα τούτο φαίνεναι ότι ήτο 'Ωδεϊον, 

κατασκεύασΟέν παρά τών Ρωμαίων επί άρχαιοτέρου 

Ελληνικού οικοδομήματος, το όποίον πάλιν είχεν 

άνεγερδή έπί τών ερειπίων άρχαιοτέρου προϊστορικού 

οικοδομήματος. 15ί; τούς τοίχους τού άρχαιοτάτου 

εκείνου οικοδομήματος εΰρίσκοντο αί πλάκες, αί περιε- 

χουσαι πανάρχαιον κιόδικα νομοθεσίας, τού όποιου ή 

«Μεγάλη Επιγραφή» ήτο απλή παράγραφος.

♦

Γενομένων άνασκαφών εϊς τι έν Παλαιοκάστρω τής 

Καρδίτσης κτήμα άνευρέθη όρειχαλκίνη κεφαλή τού 

δευτέρου ή τρίτου πρό Χριστού αϊώνος.

★

Μετέβη είς Σπάρτην πρός άπαλλοτρίωσιν ϋπάρχον- 

“ος εκεί ψηφιδωτού τέχνη; έπιτροπή άποτελουμενη εκ 

“ών κ. κ· Στάη, Κουρσυνιώτη καί Ρωμαίου. Τό ψη

φιδωτόν παριστα τόν Όροέα παίζοντα τήν λύραν εν 

μεσω τών άγριων* θηρίων, είνε δέ τής αυτής περίπου 

τεχνοτροπίας πρός άλλα έγγύς ψηφιδωτά τής Ευρώπης 

καί τοΰ Άχιλλέως άναπαυομένου εν μέσω τών θυγα

τέρων τοϋ Αυκομήδους.

*

Έν Ιίαλαιδ Έπιδαύρω γενομένων άνασκαφών ύπό 

ιδιώτου άνευρέΟησαν δύο άγαλματα.άρχαίας τέχνης καί 

άλλα πήλινα άγγεϊα. Έπίσης κατεσχέΟησαν δύο αγάλ

ματα μαρμάρινα παριστώντα τό πρώτον γυναίκα γυ

μνήν μετά παιδιού καί τό δεύτερον γέροντα επί σκίμ- 

ποδο; καί μιαν γάστραν. Έπίσης άνευρέΟησαν καί είς 

λύχνος πήλινος καί μία φιάλη κενή άρχαίας τέχνης.

♦

Κατ' αύτά; 0ά έκτελεσΟή ό νόμος περί προσθέτου 

τμήματος εκμαγείων είς τό Εθνικόν Άχαιολογικόν 

Μουσείον.

ΊI άπαιτηΟησομένη δαπάνη έγκαταστάσεως εϊς τήν 

[Ιορείαν πλευράν τού Μουσείου 0ά άνέλΟγ, είς 8 χιλ. 

δρ., πλεϊστα: δέ είνε αί άπό τοΰδε συνκεντρωΟείσα: 

αιτήσεις άπό ξένα. Μουσεία, καί ιδίως περί αντιπύπων 

ώρισμένων άγαλματίων. Τό τιμολόγιου διά την παρα· 
χώρησιν έκμαγειων μετερρυΟμίσΟη έπϊ τό εύΟυνότερον. 

Αί εργασία: διά τό νέον αύτό τμήμα Οά άρχίσουν εν

τός τού μηνός. Ηά γίνη έπίσης και εκθεσις διαρκής 

έκμαγειων είς τό Ζάππειον,έν αιθούση έπί τούτω χο

ρηγούμενη ύπό τής επιτροπής.

*

Εις τήν κορυφήν τού Πηλίου εύρέΟησαν δυο ιερά 

πιθανώς τοΰ Διος Ακραίου, καί τοΰ Κενταύρου Χει- 

ρωνος, παρά τό Σπήλαιον Λατρείας.

— Κατά τά; ύπό τού έφορου κ.Οικονόμου ένεργου- 

μένα; έν Ηεισόα τή Δημητσάνη; άνασκαφά; ανεκα- 

λύφθησαν άρχαϊα κτίσματα, πίθοι, νομίσματα τών’Αρ

καδικών πόλεων ΜανΟυσέα;, Φύριδος κτλ. τεμάχια 

χαλκής έπενδύσεω; ςυλίνου σκεύους καί άλλα αντι

κείμενα.

— Ό πρώην γυμνασιάρχη; κ. Παπαβασιλείου ενήρ- 

γησεν έρευναν είς τούς δύο Μυκηναϊκούς τάφους, οΐ- 

τινε; εϊς προηγούμενα; άνασκαφάς έμειναν άνεξέταστοι.

Έντός αύτών εύρέΟησαν δύο άγγεϊα, δύο χαλκά μα

χαίρια. περιδέραια έξ ύαλομάζης καί είς διατρητο; λί

θος έκ Φυσικού κρυστάλλου, έφ' ου είνε έγγεγλυμενοι 

δύο ϊχΟείς φερόμενοι κατ' αντίθετον φοράν.

-—Παρά τήν θέσιν Στρατιά άπέχουσαν μόλις διακό

σια μέτρα τής Κερκύρας άνεκαλύφθη προϊστορικός ναός 

τού’Απόλλωνος.Εύρέθη σειρά μαρμάρων μήκους ένός καί 

ήμίσεος μέτρου, έξαχθείσα άπό όρυχθεϊσαν τάφρον καί 

άποτελούσα θεμελίωσιν ναοΰ. Ί'αύτοχρόνως εύρεθησαν 

καί βάσεις αρχαίων λυκήθων.

Συμβούζιον έ'Δήβισε πιστωσιν 

' ' ' „_ί τό

τάφοι τ ή; 

έκατονταετηρίδος και άγγεϊα με

Πα- 

Φΐ-

Τό ’Αρχαιολογικόν '—t----------------------

πρός ένέργειαν άνασκαφών παρά τήν Ίωλκον καί τό 

Παλαιόκαστρον, οπού εσχάτως ανευρέθησαν 

Ε’ καί ΣΤ’ π. X. ι 

λεπτόν λευκόν επίχρισμα.

Έπίσης άπεφάσισεν έναρξιν άνασκαφών εις τό 

λαιόν Ί’άληρον και άνατολικώς τού μνημείου τού 

λοπάππου ώς καί έν Σουνίω.

Άπεφάσισε τήν μετατροπήν σχολείου τινός τών 

τρων είς τοπικόν Μουσείον ’ καί έλαβε γνώσιν 

αποστολής πρός

11α- 

τής 

' ::ός τό ύπουργείον δύο άγαλμάτων ’.Αφρο

δίτης ήκρωτηριασμένων, ατινα εύρέΟησαν εν Σικυώνι 

έντός φρέατος καί εϊς βάθος 1- μέτρων.

♦

Αί ένεργούμεναι άπό τίνος άρχαιολογικαί άνασκα- 

οαί παρά τήν Τανάγραν ύπό τού εφόρου κ. ΙΙαπα- 

δάκη έφεραν είς φώς περί τους 150 τάφους, άνήκοντα; 

εϊς διαφόρους ιστορικά; εποχάς. από τής ιης μεΖ.τ'· 

τής 1ης π. X. έκατονταετηριδος. Ίου; χαρακτηρίζ£! 

τό έπάλληλον τή; θέσεώ; των, ένδιαφέρον λίαν από 

άρχαιολογική; απόψεως.



’«Δσαύτω; εΰρεΟησαν περί τά 50 ειδώλια Τανα

γραίων, μεταξύ των όποιων σπάνιζε: ασυνήΟω; ή υ

μνούμενη ώραιότης τών γυναικών τής πό*εω; ταύτης 

καί .σημαντικό; αριθμό; ενεπίγραφων πλακών μέ πλη- 

Ούν κτερισμάτων.

*

Αί έν ΚοςίνΟω άνασκαααί απεκάλυψαν στρώσιν αρ

χαία; κρήνη;, γνωστή; ΰπό τό δνομα ΙΙειρήνη. μικράν 

δεξαμενήν όπισθεν τού περιβόλου τον Απόλλων»; καί 

διάφορα άρχαΐα τοιχώματα.

— Μέ πολλά; ελπίδα; προχωρούν καί αί ενεργό υ

μένα: άνασκαφαί παρά τό ένΗήβαι; ανάκτορου τού Κάδ

μου. "Ηδη ήλθον εί; φώ; σωροί ψηφίδων, περιδέραιων, 

αγγεία Μυκηναϊκά,μία λόγχη χάλκινη, χρυσούν άνΟο; 

μέ καλλιτεχνικά; διαποικίλσε·.; καί άλλα -ήττον ση

μαντικά ευρήματα.

— Έν Ιϊόλω έκ τών γενομένων άνασκαφών διά τήν 

ανεύρεσιν τοϋ περιωνύμου ιερού τού 'Ακραίου Διό; 

άνεκαλύφθη περίβολο; ελλειψοειδή; διαμέτρου μή- 

κου; 100 μέτρων, πλάτου; 25 μέτρων, εντό; τού ό

ποιου άνευρέΟησαν λείψανα οικοδομημάτων, χαλκά 

αγγεία καί τέσσαρε; στήλαι, εξ ών ή μια φαίνεται 

οτι είναι αναθηματική πρό; τά; Μούσα;. ώ; έξάγετα: 

έκ τής ήμιδιατηρουμένη; έπιγραφή; τη;.

Έπίσης άνευρέΟη τό μυθολογικόν σπήλαιον τού δι

δασκάλου τού Άχιλκέω; Κέντα ιρου Χειρωνο;. δπερ 

ομω; είσέτι δέν άνεσκάοη.

--#· ~Κ·

ΝΤ1Ν Α
Όταν πρόκειται νά γράψη κάνει; γιά νέου; ώ; ό 'Α

θανάσιο; Μ ίχα;. ή εύχαρίστησι; βέβαια είνε πολύ με

γάλη κ' είνε, θαρρώ, χρέος απαραίτητον νά πή κανείς 

δύο λεξειςγιά ένα βιβλίον. τό όποιον υπόσχεται πολλά 

και μα; φανερώνει ολην τήν ιδιοφυίαν εκείνου πού τό 

'έγραψε. Τά διηγήματα πού είχε δημοσιεύσει πρό τριών 

χρόνων, δείχνουν πολύ καλά τι ημποροΰσε να μα; δώση 

καί διά τούτο πολλοί έγραψαν δ:' έκεΐνο τό βιβλίον άπό 

εκείνου; ποΰ δέν επαινούν τόσον εύκολα κάθε έργον.

Διά τό βιβλίον τού κ. Μίχα Οά προσπαθήσω κάτι νά 

πώ μ’ ολην τήν ειλικρίνειαν τής ψυχή; μου και μ' δ

λην τήν άμεροληψίαν πού πρέπει νάχη κάνει;, άλλά 

και μ’ολητήν αγάπη ποΰ χρεωστουμε νά έχουμε εί; 

νέου; πού έργάζονται, σάν τόν Μίχαν.

ΊΙ <Λ'π>·α,υτό πρώτον καί μακρότερον διήγημα, 

από τό όποιον λαμβάνει τό δνομα δλο τό βιβλίον έχε: 

ωραιότατα μέρη- Ό συγγραφεύς του άν και πολύ νέο; 

ήξεύρει πολύ καλά τήν ζωήν καί έχε:τήν δύναμιν νά 

ψυχολογηση κάθε πρόσωπον καί νά μας παρουσίαση, 

ποικιλίαν χαρακτήρων. Χτήν ■ Λ'η»·« ■ πόσοι διάφοροι 

χαρακτήρες, πόση ζωή, πόσα όιραϊα επεισόδια ! Μα; 

παρουσιάζει τό εξωτερικόν τού κάθε προσώπου, άλλ' 

έφ:στ2 τήν προσοχήν του νά μά; φανερώση τόν εσω

τερικόν άνθρωπον, Ό δήμαρχο; καί ή κόρη του, ό 

φιλάργυρο; καί ό γυ.ό; του. ό 'Άσσο; στήν ταβέρνα, 

ή Ντίνα, είνε τόσοι χαρακτήρε; άξιοι παρατηρήσεων, 

ψυχολογημένοι, ζωντανοί, αληθινοί.

ΊΙ περιγραφή του είνε σύντομο; καί γοργή, ώ; 

πρέπει νά είνε είς τά αληθινά έργα. Δέν διακόπτει 

ό συγγραφεύς τήν άφήγησίν του, δπω; κάνουν πολλοί, 

μεγάλο γιά τήν τέχνη έλλάτωμα. γιά νά μάς περι- 
γράψη στό πλέον τραγικό μέρο; τού διηγήματος κανένα 

φαινόμενου τή; φύσεως. Εξακολουθεί ήσυχα καί άπροσ- 

ποίητα, μέ ομαλήν καί ώραίαν δημοτικήν, και μάς πα

ρουσιάζει πή φύσ:ν έκεϊ πού πρέπει κι’ αυτή νά λάβη 

μέρο;.

’ll ·Λ’τό·α», άν καί είνε διήγημα πειϋ έχει πολλά 

ώραία μέρη, ομω; έδώ κ’ έκεϊ έχει κάτι 

ψεις.'Γό τέύο; πρό πάντων δεν είνε δπω. 

κάνει;. ΊΙ λυσι; τοΰ διηγήματος φαίνενα: δ 

πολύ τέ -.............—:---------------- ----------------------------------- ~·“

τρέξη εί;

’Αλλά 

άλλα δύο 

>·ατοί τοΐ Εύη·χϊοι· Χαρονμτνον* καί ■ Έκτΐ ποϋ ίδνοί 
γιά πάντα ό Αύτά, ό καθένα; νά τό
όμολογήση. είνε τέλεια εί; τήν σύλληψιν, ιδέαν,

είς τήν έκτέλεσιν.

Ένότη; άπό τήν αρχήν εω; τό τέλος. Τά πάντα 

παρατηρεί, δλα τά ψυχολογεί, παντού μά; φανερώνει 

μίαν αλήθειαν μέ απλότητα αξιοθαύμαστου, ό συμ

παθέστατο; αύτό; νέο; ό όποιο;, σέ τόση μικρά ηλι

κία, μα; λέει τόσα πολλά,δσα δέν Οά ήξευρε νά μα; πή. 

ό πλέον δόκιμο; διηγηματογράφο;.

Στέόανος Μαρτζώκης

μικρά; έλλεί- 

έ>ο; πρό πάντων δεν είνε δπω; τό περιμένει 

II λύσι; τοΰ διηγηματο;φαίνενα: δτι έβασάνισε 

όυ συγγραφέα του καί τούτο τόν έκαμε νά προσ— 

τό άπίΟανον.

δ:' αύτά; τά; ελλείψει; μα; ικανοποιούν τά 

διηγήματα τοϋ βιβλίου : ■- Ή ζωή καί ό iW-

εκλείψεις

»■ -AS- »·

ΤΜΛΕΦΩΝΟΝ
II τοιέργω.—ΊΙ τετραχρωμία εΐσήχΟ., έν Έλλάδι, 

πρώτι,ν φοράν, διά τή: «Πινακοθήκης» ώς καί ή φω
τοτυπία. ΊΙ μέν φωτοτυπία άπύ τον α’ τεύχους, ί, δέ 
τετραχρωμία πρό διετία; όταν έϊεδόθη ύφ’ ήμών ό 
«“Αγγελο: τού Μαραθώνας", ό δωρ,,θείς εί; τούς συν- 
δρομι,τάς μας. Άμφότεραι αί έργασίαι έγένοντο ύπό 
τον κ. IΙαπαγιαννοπούλον.

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ “ΠΙΝΑΚΟ0ΗΚΗΣ., "ΕΛΛΗΝ. ΕΙίΙΒΕΟΡΗΣΕίΙΣ,,
ΚΟΜΨΟΝ, Ε1Κ0Ν0ΓΡΛΦΗΜΕΝ0Ν. ΠΛΟΥΣΙΟΝ ΕΙΣ ΕΚΛΕΚΤΑ ΒΗΜ0Σ1ΕΥΜΛΤΑ

·_ -»

θά εϊνε ή ώραιοτέρα φιλική άνάμνησις.
ί-)ά εϊνε κόσμημα παντός γραφείου.
dt φύματα. — Δράματα. — Κωμωδίαι. — Μελέται Ιστορικά! και άργαιο- 

λογικοί. — Ή&ογραφίαι. — Σάτυραι. —- Ποιήματα κ.τ.λ.
Συνδρομηταϊ έγγράφονται παρ’ ήμϊν. Διά τούς προπληρώνοντας δραχ. 2.

Διά δημοσιεύσεις αγγελιών συμφωνίαι ιδιαίτεραι.
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