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ΠΕΡΙΟΔΙΚΆ

Δώρα δ’ "Ιστρια, ύπό Σ.τ. δε Βιάζη.
Ό ρυ&μός Λουδοβίκον ΙΔ’.
Οί 'Ελληνικοί χοροί, ύπό Άϋ. Βερναρδάκη. 
Δέσποινα-Μαρία, διήγημα ύπό Δάφνης Λώρα. 
’Αγαπάτε άλλήλους, ύπό Λέοιτος Τολστόη 

(Μετάφρασίς II. Ιΐαναγοπονλον).
Τά μνημεία τής Γιουκατάνης ύπό Κρηοοης. 
Οί ’Αμερικανικοί καταρράκται ύπό Β. Τζ. 
’Αρχαιολογικά σημειώματα. (Νέα·, στήλα: 

τών ΙΙαγασών.— Αί άνασκαφαί τής Κέρκυ
ρας.— Βιβλιοκρισία ύπό Λ’. Γιαννοποίλον.

Σ&ν πεΰάνης, ποίησις Β. Κοντοποΰλου.
Άνά τόν Μουσικόν κόσμον, ύπό Alice de 

Lmper it ty.
Ποικίλη Σελίς. (Οί μεγάλοι δταν ήσαν παιδιά. 

—Ιαπωνική ποίησις.—'Ο ύπνος τών πνευ
ματικών άνθρώπων. Ή Κινεζική γραφο
λογία.—Αύτοκράτωρ δημοσιογράφος.— Ή 
κρίσις τοϋ διαβάζειν. — *0 Μωρεάς. — Πριγ- 
κήπισσα ζωγράφος).

Μειδιάματα.—Σκέψεις.
Γράμματα καί Τέχναι.

< ’Αλκή-· Μηνιαία φιλολογική εκδοσις. Διευθυντή; 
Τ. Γιολδάσης. έν Αθήνα:;. Συνεργασία νέων λογιών.

«'Ανατολή*. Νέον περιοδικόν δεκαπενθήμερον ήε- 
ςατο έκδιδόμενον εν 'Αλεξάνδρειά, ύπό τοΰ κ. Την.ου 
διευθυντοΰ τοΰ - Ταχυδρόμον.

«Μέλιόιία-. Ιίεριοδιζόν δι' έφηβου; έκδιδόμενον 
έν ΚωνΙπόλει ύπό Τ. Δεπάστα, καθ’ εβδομάδα. Διε- 
δέχθη τόν ύπό τοΰ τύπου παυθίντα 'Φάρον».

Τό «Μέλλον». 'Εβδομαδιαίου 11ατ:α·.κόν φύλλον, 
φιλολογικόν καί κοινωνικόν. Έξεδόθη ό α αριθμό;.

«’Λνύύταιίεςη. Δεκαπενθήμερον ανθρωπιστικόν καί 
φιλολογικόν περιοδικόν, έκδιδόμενον ά·ό 1η; Μαιου 
εν Άθήναις. Δημοσιεύει ποικίλην ύλ.ην.

« Τι';ηλάντης». Τεύχος Β’. ΙΙεριέχε: μελέτα; περί 
Φρειδερίκου τοΰ Μεγάλου, περί Φιλική; 'Εταιρεία; εν 
σχίσει πρό; τον Τεκτονισμόν ύπό Μ. Ι’ουνοπούλου; 
περί Τεκτονισμού και τών φιλοσοφικών συστημάτων 
ύπό Δ. I. Καλογεροπούλου, περί καθήκοντα; ύπό Σ. 
Ίωαννίδου κλπ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΡΕΤΗΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ

ζΐώρα <5 ’ ’ Ιστρια.
’Αγαλμάτιον των Σεβρών.
Άγγείον ρυ&μοϋ Λουδοβίκον ΙΔ'.
Τό τέμενος Έγιούπ.
Περίπτερον Μαμπεΐν.
Τό Σεραΐ Μπουρνον.
Τσίντσεν· ' Ιδα.
01 καταρράκται τοϋ Νιαγάρα.
"Ο καταρράκτης Γιοσμίτ έν Καλλιφορνία. 
'Αγνή Ροζάν.
Σύλλογος ή < Τέχνη* (Διάλεξις Α. Φιλαδέλ

φειας.—Όμιλοι έκδρομεων).
Σεισμόπληκτοι, πίναξ J. Πελεκάοη.
Τό φρούριον τής Ρόδου.
Σπ. Βάσης.

ΊΙ έν Άθήναις έδρεύουσα τεκτονική Στοά ο’Αθηνκ* 
επιθυμούσα να ένισχύσγ, το καλόν επ' ώφελειζ τή; 
Κοινωνία;, ιδρύει Βραβεΐαν ‘Αρετή; οπερ κατ’ έτο; 
θά άπονέμετα: εί; τόυ'Έλληνα, όστις οπουδήποτε ευρι
σκόμενο; ήθελεν έπιτελέσει τήν μάλλον εύγενή καί 
γενναίαν πράξιν, άφορώσαν είτε τήν διάσωσιν τοΰ πλη
σίον. είτε τήν έξυπηρίτησιν τών ύπέρ έλευθερίας αγώ
νων, είτε τήν ένίσχυσιν τού κοινωνικού έν γίνε: αγα
θού, άδιαφόρω; φυλού, ηλικίας, κοινωνική; καταστά- 
σεω; καί πνευματική; αναπτύξεως.

*< · έπιτελέσας άξίαν λόγου αγαθήν πράςιν ή οίο; 
δήποτε λαβών γνώσιν τοιαύτη; δύναται έγγράαω; 
νάναγγειλη αύτήν. αναγραφών πάσαν σχετικήνέξηκρι- 
βωμίνην πληροφορίαν

Περίτή; Βραβε υσεω; θά κρίνη έννεαμελή; επιτροπή. 
Εί; τόν βραβευθησόμευον άπονεμηθήσετα: χρηματικόν 
βραβεΐαν οΰχι ελασσον τών 100 δρ. καί χρυσούυ ανα
μνηστικόν μετάλλων, εν έπισήμω τελετή, τό πρώτον 
οκταήμερον τού Ιανουάριου.

Αί αιτήσει;, δεκταί άπό τή; σήμερον, δέον νάπευ- 
θύνωντα: πρό; τήν έξής διεύθυνσιν: Στοάν «’Αθήναν» 
οδό; Κολοκοτρώνη άρ. 3, Στοά Συγγρού, ’Αθήνα;. 
01 επιθυμοΰντε; να λάβωσ: λεπτομερείς πληροφορία; 
δύναντα: υάπευθυυθώσι πρό; τόν κ. Δ. Καλογερόπουλον 
οδό; Χαριλάου Τρικούπη 22 α’ εί; ’Αθήνα;.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Δ £1 Ρ Α Δ’ I Σ Τ Ρ I A

εν αναγνω- 
φϋ/.ον, έπικ.υροΰται 
ον βίον καί άπό τα 
-λείστων γυναικών, 

πασών τών εποχών. Με- 
ιν προνομιούχων 
,'υναικών συγκα- 
ι ή "γνωστή είς 

κόσμον ύπό τό ψευδώνυμον Dora 
πριγκήπισσα 'Ελένη Κολτσώφ Μασάλ- 

γένος Γκίκα, ή οποία έδρασε σπουδαίως διά 
ιαφίδος καί διεκρίθη ώς καλλιτέχνις.

εν Βουκουρεστίω τή 3 η Φεβρουάριου 
1828. Ό πατήρ αύτής ήτο ό πρίγκηψ Μί
του ήγεμόνος τής Βλαχίας Γρηγορίου. Ό 

έξ Αλβανίας, μεγάλως 
ιτική οικογένεια, ήτις 
καί Βλαχίαν πολλούς 

ανο'ρας. ΊΙ μήτηρ αύτής. ή 
ήτο γυνή εύπαίδευτος καί, 

ιώτη γυνή ή συγγράψασα είς

τόν φιλολογικόν 
d’Istria 
σκη,

7? .
Έγεννήθη 

τοΰ έτους 
•/χήλ. υιός 
οίκος Γκίκα, έλκων το γένος έ 
διεκρίθη ιός ελληνική Φαναρίω 
έδωκεν είς τήν Μολδαβίαν 
ηγεμόνας και πολιτικούς 
πριγκήπισσα Αικατερίνη, 
ώς λέγεται, είναι ή πρι 
Ρωμουνικήν γλώσσαν.

Τήν 'Ελένην είχεν ή φύσις προικίσε: δια τών πο
λυτιμότερων χαρισμάτων. Ί Ιτο τύπος ελληνικής καλ
λονής. ΊΙ καλλονή της ένεψυχοΰτο ύπό τής χάριτος, 
ή 'Ζ*?'·ί έξυψούτο ύπό τοΰ σπανίου πνεύματος. Τής 
καλλονής ή ψυχή είναι ή χάρις, ήτις όμως ά'νευ τοϋ 
πνεύματος ώχριά, διότι τό πνεύμα είναι ό θειος σπιν- 
Οήρ, ό δίδων ζωήν είς τόν εξωτερικόν κόσμον.

I Ιτο δεκαοκτώ μ.όλις έτών,οτε ό γνωστός τής Ρω
μανίας ποιητής, ό Ραδουλε'σκος, έξυμνών αύτήν έλε- 
γεν οτι, «είναι ωραία ώς άγγελος και μόλις ίδης αύ- 
«τήν Οά τήν έχης πάντοτε έν τή ζαρδία». Και ό ίτα- 
λός ποιητής, ό Ρανδάτζος, τω 183 1 έλεγεν : «Ρή- 
«σις λέγει: ο'ια ή μορφή τοιάδε και καρδία. ΊΙ 
<Έ'Ρ?ή είναι ιόραία καί τρέφεις είς τό στήθος 
«καρδιαν έρωτος. ( )στις σέ γνωρίζει σέ καλεϊ άγγε- 
»λον τοΰ αληθούς, τοΰ καλού, τοΰ («ραίου... Δεν είσαι 
»γυνή, άλλά πεφιλημένος άγγελος».

Νουν είχε λίαν εύφυά’ πρός πάσας μέν τάς μαθή
σεις όξύν, πρός δέ τάς σπουδαίας έννοιας προσφυέστα- 
τον' μνημονικόν άσύλητον ύπό τής λήθης, έφεσιν πρός 

τας ωραίας τέχνας. έπιδοθεϊσα είς τήν μουσικήν καί 
ζωγραφιάν.

Ετυχε σπανίας μορφώσεως. ’ 1 Ιτο κάτοχος πασών 
σχεδόν τών Εύρωπαϊκών γλωσσών καί άρκετάς γνώσεις 
είχε τών άνατολικών φιλολογιών. Δεινοί διδάσκαλο: 
’δίδαξαν αύτή τήν γλώσσαν καί τάς φιλολογίας. Τήν 
ζωγραφιάν έμαθεν άπό τόν ένετόν Σκιαβώνην. καί την 
μουσικήν άπό τήν Ιίερσιάνην, τόν Cicarelli, Ι’ογκώ- 
νην και Balke.

Έντέχνως έπαιζε κλειδοκύμ.βαλον καί τό άσμα αύ
τής ήτο εύρυθμον άμα δέ καί εύχάριστον. ώς έκ τής 
μελωδικής φωνής της. Αλλά ιός ζωγράφος διεκρίθη. 
< )ί πρώτοι παρ’ αύτής γραφέντες πίνακες έπωλήθησαν 
πρός όφελος τών πτωχών έν Δρέσδη τώ 1845. Τώ δέ 
IS.Pi έν τή έκθέσει τής ΙΙετρουπόλεως έβραβεύθησαν 
αί ζωγραφιά: της. Έταξείδευσε πολύ. Τά πρώτα τής 
ζωής της έτη διήλθεν είς τήν Ρωμουνίαν, τήν δέ νεό
τητά της είς Δρέσδην, Βιέννην, Βερολϊνον καί Βε
νετίαν. Έπί έξ έτη διέμεινεν έν Τ’ωσσία καί αρκετά 
έν Ελβετία. Κατήλθεν είς τήν Ελλάδα τώ 186(1 
«πρός έκπλήρωσιν έγκαρδίου πόθου». Ότε έπέστρεψ-ν 
τώ 1861 είς τήν Ιταλίαν, ό Γαριβάλδης παρεκίνησεν 
αυτήν να άναπτϋξη όλην τήν έπιρροήν αύτής. ήν είχεν 
:π: τών Ρωμούνων, πρός βλάβην τής Αύστρίας έπί τώ 
σκοπώ όπως όλο» τό Ανατολικόν γένος συνενωθή. 

1 '/·χ· 7.ώρμ. μή λησμονήσασα ούδέ τήν
Αμερικήν. Άπό δέ τού 1860 έμενε σχεδόν πάντοτε είς 

τήν Ιταλίαν, έκλέξασα ιός διαμονήν τήν Φλωρεντίαν. 
Εν τή πόλε: ταΰτη, έν όμωνύμω της ρωμαντικωτάτη 

έπαύλει καταφύτω και μεστή παντοίων πτηνών, πρός τα 
όποια έτρεφεν έξαιρετικήν αγάπην, μελετώσα καί συγ- 
γράφουσα καί ίδίαις χερσίν καλλιεργούσα τά αγαπητά 
της άνθη, διήρχετο τάς ήμέρας.

Τώ 1849 έλαβεν ώς σύζυγον τόν Ρώσον πρίγκηπα 
’Αλέξανδρον Κολτσώφ Μασάλσκην, άνήκοντα είς τόν 
πρωτογενή κλάδον τών απογόνων τού Ι'ούρικ, τού 
ϊδρυτοΰ τής ρωσσικής μοναρχίας. Αλλ' ούδόλως άρε- 
σκομένη είς τά δεσποτιζά θέλγητρα καί βλέπουσα πιε- 
ζομένην τήν διάνοιαν αύτής και τήν ύγείαν, μή εύνοη- 
Οεισαν ύπό τοΰ ρωσικού κλίματος, εύτύχημα -θεώρησε 
νά έγζ.αταλείψη τήν Ρωσίαν διά νά ζήση έλευθέρα.

Έν ήλικία νεωτάτη μείνασα χήρα καί ά’νευ τέκνων 
δέν ήθέλησε νά λάβη άλλον σύζυγον. "Ολη ή σκε'ψι; 
καί ή φροντίς της ήτο νά τελειοποιήση τάς μελέτα; 
της, νά παρακολουθήση τάς προόδους τής έπιστήμης, 

τή; τέχνης καί τής γραμματολογίας, όπως απόκτηση 
νέας γνώσεις- Έπί ολοκλήρους ήμέρας έμενεν έν δη
μοσία:; βιβλιοθήκαις καί έν άρχα-.οφυλακείοις πρός 
μελέτην. Δέν ήτο ύπερβολική ή προσωνυμία πού τής 
?δωσαν. οτι ήτο ζώσα εγκυκλοπαίδεια.

Ήτο sportswoman πρώτης δυνάμεως. Ρωμαλέα 
καί θαρραλέα ούσα έκολύμβα είς τάκαταρρέοντα τών πο
ταμών κύματα. ’Ημέραν τινά ριφθεΐσα εύτόλμως είςτήν 
θάλασσαν, έσωσε κινδυνεύουσαν γυναίκα. Ώζύπους ούσα 
διέτρεχε πεδιάδας καί δάση, λόφους και όρη. Άνήλθεν 
ξί: τάς ελβετικά; ’ Αλπεις, τας αιωνίως χιονοσκεπείς, 
διά νά θαυμάση τήν γραφικωτάτην θέαν τών κοιλάδων 
καί τών μεγίστων κρυσταλλοπηγών ,δ:' ών διαυλα- 
κούται πελιόριον όρος καί άφόβως ή χαριτωμένη αύτη 
■<υνή έφθασε μέχρι τών ύψηλοτέρων κορυφών τοϋ Μο- 
ύαχοΰ 4160 μέτρα καί τής Jungfrau, ήτοι τής 
Παρθένου 'ι 180 μέτρα .

ΊΙ Δώρα δ’ 'Ίστρια ζεκτημένη ποικι’λην μάθησιν. 
i’jxa οξ ίζανην ζΐϊραν τού
σΐπάΟησε νά yivr απόστολος πολιτισμού ζα· άξ^-λος 
τ;αρζγοοος εις το^ς υποοο^Λους /.aojo ζαι συνήγορο- 
ένθερμος υπέρ τής ανεξαρτησίας καί τής ηθικής άνα- 
πλάσεως τών Ρουμούνων, Βλάχων Μολδαυών. Βουλ
γάρων, Αλβανών, Ελλήνων, πάντων τόκος τών λαών 
τής Ελληνικής χεραονήσου. ’Υπέρ τής 'ταλιζής ένό- 
τητος έτι είργάσθη, διό λίαν ύπεβλέπετο ύπό τής Αύ
στρίας. Μολονότι έγεννήθη μεταξύ λαών, οι’τινες τότε 
μόλις άφυπνίζοντο καί παντοιοτρόπως είργάζοντο όπως 
έξευγενίσωσ: τήν καρδιαν των και θέσιν λάβιοσι μεταξύ 
τών πεπολιτισμένων Εύρωπαϊκών λαών, δέν περιεφρό- 
νει τάς ά/.λας έθνικότητας, δέν έλησμόνε: άλλους 
υποδούλους λαούς, αδιαφορούσα άν μεταξύ αυτών 
ύπήρχεν αντιζηλία ή γελοία: αξιώσεις. Μετ’ ένθου- 
σιασμοΰ πάντοτε άνέφερε τούς ήρωας τής πατρίδος 
αύτής και μετά τοϋ ίδιου ένθουσιασμού άνέφερε και 
ξένους ήρωας μαχομένους ύπέρ τής άπελευθεριόσεως 
καί τού μεγαλείου τής πατρίδος αύτών. Διό δικαίως 
ό Κάρολος Yriarte, ΰ αρχισυντάκτης τού I Ιαρισινοϋ 
Monde illustre είς τάς Portraits cosmopolites 
γράφε: ότ: «ή Δώρα δ’ "Ιστρια ήτο Παρισινή ιός ό 
eGavarni: ίταλίς ώς ό Belgiojoso. ισπανίς ώς ό 
vLarra, γερμανίς ώς ό Gothe, ρωσσις ιός ό Pous- 
»chkin, Βλάχα ώς μία Γκίκα, Έλ’λην'ις ώς ό Μπό- 
«τσαρης καί ό Βύρων». Καί ό φΓκτατος ήμϊν καθ. 
De Gubernatis γράφει τώ 1869 ότι «ο: Ρωμοϋνο·.. 
»οΐ ’Αλβανοί, ο: Έλληνες, ο: Σλαϋοι, οί Αατϊνοι τήν 
,»μεταχειρίζονται καί σέβονται ώς φιλόπονον συμπο- 
«λίτιδα τήν Δώρα δ’ "Ιστριαν, διότι αύτη έκα;υ.= νά 
«αντηχεί έως τήν Δύσιν τόν συμπαθή, συνετόν, ζωη- 
»ρόν καί γλαφυρόν λόγον της ύπέρ πάντων αύτών, καί 
»είς τήν "Ανατολήν συγχρόνως καί είς τούς Λατίνους 
«αύτη άνέδειξε τήν σημ.ασίαν τών Γερμανών τών Σκαν- 
«διναυών,τών Φλανδρών καί τών Άγγλοσαξώνων, όπιος 
»η προοδος μή μ^ίνη άποκλειστικώς προνόμιον ούδε- 
νός λαού».

Γόν πρός τήν ’Ελλάδα έρωτά της έκδηλοϊ είς παν- 
τοία συγγράμμ.ατα αύτής. ’Ολίγα έτη πρό τοΰ θανά
του της μοΐ έγραφεν : «...άπό πολλού δέν λαμ.βάνιο 
«επιστολήν σας, άλλά άπό τόν κοινόν φίλον κόμητα 
»Δε 1 ουβερνάτην μανθάνω ότι υγιαίνετε καί καταγίνε- 
»σθε είς έργα χρήσιμα είς τήν πατρίδα σας—η, άν 
«μοι το έπιτρέπετε — είς τήν πατρίδα μαζ. Τί τά 

»θέλ.ΐτε. την Ελλάδα αγαπώ πολύ και ποθώ το 
μεγαλείου της». Ενεκα τοΰ μεγάλου φιλελληνισμού 
της ή Ελληνική Βουλή τό 1868 τήν άνεκήρυξεν Ελ- 
ληνίδα πολίτιδα. ’Επίσης καί ίταλικα: χώρα·, τήν άνε- 
κήρυξαν Ιταλίδαπολίτιδα. Ακαδημία'., σύλλογο:και 
εταιρεία: τής τε Εύρώπης καί Αμερικής και Ασίας 
τήν συμπεριέ/.αβον μεταξύ τών με/.ών αυτών.

*

Μία τών ψυχώσεών της ήτο καί ή λαογραφία. 
Συλλέγουσα ή μελετώτα τά δημοτικά τραγούδια, τάς 
παραδόσεις καί παν ο,τι διαφυλάττει τήν ιστορίαν, 
τήν φυσιογνωμίαν καί τόν βίον ένός λαού, έμελέτα 
αύτά έπισταμένως, είσεχιόρει είςτό πνεύμα των. ήρμή- 
νευεν αύτά πρός όφελος τών έθνικοτήτων. Μεταξύ τών 
ραδιουργιών, τών σοφισμάτων καί τών συμφερόντων 
τών πολιτικών, μεταξύ τών ήχούντων πυροβόλων και 
τής οσμής τής πυρίτιδες ήκούετο ή μελωδική φωνή τής 
Δώρας δ’ Ίστρια ήτις διεμαρτύρετο έχουσα τούς τρομε
ρούς μάρτυρας τής ποιήσεως τού λαού, τα δημοτικά 
αθάνατα τραγούδια τα περικλείοντα τό άθάνατον δί
καιον τοϋ έθνισμοϋ και τήν γλυκεϊαν έλπίδα ότι οί 
ισχυροί τής ήμέρας τά πάντα δύνανται να έκμηδενίσω- 
σιν έκτος τού έθνισμοϋ, οστις έμ.φωλεύε: εις τάς καρ
διάς τοϋ αισθηματικού λαού. Π μελέτη τών δημο
τικών τραγουδιών συνενούται μετά τής τών έπι- 
κών ποιημάτων, διό έμελέτησε καί έδημοσίευσε περί 
τής Μαγ^αβαράτα^, Ραμάίκανα^. περί τού θανάτου 
τού βασιλέως Λασαράτα. περί 1 Ιερσικής έπικής ποιή
σεως καί άλλα σχετικά είς τάς έπιζας ποιήσεις.

ΊΙ φιλοπατρία και ή έλευθερία δέν ήσαν παρ’ αύτη 
απλούς ένθουσιασμός, άλλά θρησκευτικόν καθήκον καί 
έπιστημονιζή πεποίθησις. Αί πολίτικα: δοξασία: της 
ήσαν ότι έν τή πολιτική ούδέν απόλυτον ύπάρχει καί 
στ: άν έν σύστημα τοΰ κυβερνάν είνα: άριστον διά μίαν 
χιόραν, δέν είνα: καί διά τήν άλλην, άλλ’ έκεϊνο όπερ 
είναι ούσιώδες είναι νά έμ.ποδισθή, παντί σθένει, πάσα 
αύθαιρεσία άπό οπού δήποτε προέρχεται είτε άπό ύψηλά 
είτε άπό κάτω. Ή δοξασία αύτη τών Ά-ρ-,'λο-σαξιονι- 
κών ιδεών είναι διάφορος τής Γαλλικής συμφωνίας τών 
δικαιωμάτων τοϋ ανθρώπου, τ'ζτζι δημοφιλούς 
κατά τόν δέκατον όγδοον αιώνα, ότε κατεπολεμήθη 
δυνατά ύπό τοΰ Macaulay. Έν τή πρακτική δέν 
πρόκειται νά έξετασθη άποκεχωρ'.σμένος ό άνθρωπος 
άλλ' ό τοΰρζος, ό ρώσσος, ό γερμανός, ό ίταλός καί 
ό έλλην καί ούτω καθ’ έξης, οι’τινες δέν έχουν τό αύτό 
θρήσκευμα, οι’τινες δέν ζοϋν ύπό τό ίδιον κλίμα, πού 
δέν ανήκουν είς τήν ίδιαν φυλήν. Έκτυλίσσουσα τά 
διάφορα κοινωνικά ζητήματα ούδεποτε ήτο τών άκρων.

Ή φιλόπονος Δώρα δ”Ίστρια εύρισκε καιρόν δι’ 
όλα. Διά περιηγήσεις καί τερπνάς ένασχολήσεις, διά 
μελέτας, έρευνας καί συγγραφήν. Ή Οέλησις είναι 
μέγα τι. Ό θελ.ων νά έργασθή εύρίσκει πάντοτε και
ρόν καί ούδεποτε λέγει δεν ευκαιρώ.

Έκτος τών πολυσέλιδων ποιημάτων της, πλήθος 
.δημοσίευσε διατριβών, πραγματειών καί άρθρων είς 
περιοδικά καί έφημερίδας τής Εύρώπης καί ’Αμερικής. 
I Ιροθύμως συνέδραμε οίονδήποτε περιοδικόν. Μετά 
τής εύχαριστήσεως έκείνης, μεθ’ ής άπέστελλε τά έργα 
πρός δημοσιευσιν είςτήν Revue des deux mondes, 
μάς έστειλε διά τήν μικράν Ζακυθιανήν Κυφ-έλην.

’Από τοΰ 1855 ότε έν Βρυξέ/.λαις έδημοσίευσε : 
La vie monastique dans l'eglise Orientate μέ
χρι τού θανάτου της. τά έργα της είναι τόσα «όστε θα
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εχε-ιάζ;;; έλέκληεεν τ'; φυλλά;::ν τής ζεεεε'λεύ: 
Πινακοθήκης τ.ζ'ζζ χζ:.<)·χ.τ,τ.·> τώ-ι τίτλων. Τζ ?;γα 
της ζ·.χ·.ζζ>ιζχ·. εις λζεγεζφ'.ζά. 7.ζ·.·ιμ·ι·;/.χ. τ,'ίζτ.ζ'ι.·.- 

ζ-.ν.χ. ·τ:ζζ:·/.ί, £z:~r,;z;v:zz. φ:λ:λ;γιζζ. ζζλλ'.τϊ- 
χν'.κ.ά. τ:=ρ'.ηγητ:ζζ ζζί ί:Λ:ζζζζ·.λχ.

Αϊ ΤΞ,:·.ηγήσ·:ς της ζφχ’ ;νε:ζφ:;;εσζ:. ζχ με- 
Ο-.ετε,εήμζτά της '·ιμ: -ζζζζυ·ιζχ·. ζλεζής. Σζ.εζ'ε; τό.ν 
μυΟ.στε^,μάτων της ήτ4: νζ χ-η-.ζ'Λτ, ζεινω-r.zz; ζζί 
πελιτ'.κζ; ϋϊζς.

Ί"-'? τών γυνζ’.ζών ζτ/.ύ ήτ/;λή')η· τζ μζλ’.ττζ 
ζ·ιζ·.χζ,ί^ζ'Γ.χ ζ·.ιχ·. Des femmes par une femme 
— Les femmes en Orient, τ'; ζ-ζ·ζ·ι ;j.zzzzzxz<>r, 

ζ/.'/,τμυζζ'· ύπ: τής z. Λψζλ'ζς ΣζτΖ:.—Les fem
mes en Occident, τ'; ζ-ζ·.ζ·ι •i.zzzzzx-hr, ύπ'ε τ:ύ 
Δεζγεύμη— Les femmes en Asie —Έγρζψε ζζί 
r.zz·. ζί.νι γενζιζών έν τζϊς Ίνειζις ζζί π;;ί τ;ύ γε- 
νζ’.κϊ’ίυ ζητήμζτ;ς έν Λύττ::ζ. Γερμζνίζ ζτλ.

Λνζφέρεμεν ζί.,ζχ μενεν ζ/. τών έργων της έζεινζ 
ζ'χζ-ζΧχ χζζζώζ·. τήν Έλλάεζ : ΊΙ Αλβανική :0ν:- 
ν.ζζτ,ζ/.χζχ τζ ;η;ζ;τ·.ζζ τρζγεύε-.ζ. —Ί I ' |·.'λλητ.ζή 
έΟν-.ζέτης ζζτά τζ δημ:τ:ζά τρζγεύειζ.—Ο; Άλεζ- 
·/;· έγγραφε·: ξ·; ζτμ ίζζ'.ζί Ιταλίαν.— Γεώργ.τς 
Μην.ζτης ζωγράφε;—ΊΙ Κρητ-.ζή ζτ.χ.-ιχζζχζ·.:.— ΊΙ 
νήσες Κρήτη.—Αί Ιένιει Νήτει — ΊΙ. ελληνική έΟν·.- 
ζέτης ν.αζχ τεύς ϊστερ-.ζεύς.—(>· Κλέφτες τής ν-ω- 
τ=ρζς Ι'.λλζεες. — 'Ο Ιίλλην.ζες κλήρε:—Ιϊζειλιζή.

Ο ΡΤΘΜΟΣ ΛΟΤΔΟΒΙΚΟΤ ίΔ'

Άγαλιιάτιον τών Σεβρών.

Έπύ row Γάλλοι· τεχνοκρίτου κ. BuHtt.il, «,τζ/Ζεω- 
ρητοΰ βΙ; τό υπουργείου τώυ Α'αίώι· ϊ'εχι·Λ>·, ίξεδόβη- 
σαν εις δύο αυτοτελείς τόμους μελέται περί τών ρυθμών 
τοΰ Λουδοβίκον 1 Γ ως καί τοΰ τής Αυτοκρατορίας. '() 
ρυθμός τοΰ Λουδοβίκου ΙΑ' πληαιάξει εν γένει ηρος τήν 
άρ/αιότητα. ‘Εκ τοΰ ρυϋμοΰ τούτου ααραί)έτο/ιν>· Λύο 
νίκόνας. 'H πρτότη .ταριοτά άγαϊ./ιάτιον τών Ενβρών,
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------- Α'ΙΖι.νιζάζΤΧ Kxtzx-iz-zj/.Zj ν.ζτ,ζτχ. ------- Περί Τής 
μετζζ.εμ-.ίή: τών εετών τεύ Φωϊζελεμ.—'Εκίρεμή 
ε:ς την Στεριάν Γ,λλάεζ ζζί 11ελεζέννησεν—Ή 
Ί·'.λλην:ζή ζείητς εν τ;·ς ίενίεις νήτ;·.ς καί ίείως 
τ.ζζ·. Βζλζωρίτευ....

Σημειωτεεν έτι ζρζ.ετζί εφηρ.ερίεες έλλην-.ζζί ώ: 
ζζ: ~ζζ'.ζζ·.ν.χ έεηρ.ε-ίεζτζν ζέ'.έλεγα ζ3τής έργα, έν 

\0ήνζ·.ς. Ί’-ργεετη. Κωνσταντινευτελί·.. Σμύρνη.
II γλώ-σζ ήν συνήθως εγρζφεν ήτ; ή Γαλλική 

ζζ: τήν -χηρίζετ; τέσεν ζζλζ ζζί γλαφυρά. ώστε τζ 
Ξργα της έεημετ.εύεντ- εις τζ -είζρώτερα ζερ:σ5'.ζζ 
τών ΙΙαρισίων.

11 ζελύτ'.υ.ες αύτη γυνή αίφνης έςετνευσεν εις τζς 
ζγζζλας τής ύτηρετρίας της τή 18 Ι> Νεεμδριου τεΰ 
ετευς 1888 -ερί τήν εζτην μ. μ. εν Φλωρεντία. Τήν 
ζηεείαν της ζαρ-ηζ;λ;ύθησαν μένεν ;·. έπίετ,μ;· καί 
-•φιλημένε: αύτής φίλε:. ΊΙ ζατρίς της — ή 1 ‘οηχσυ- 
ν.α— εις τεν Οάνατέν της έφάνη ψυχρά! ΙΙρε τής ζζ- 

zzj της; τελύς Δ= Γευ^ερνάτης -ρεεεφώνη.εεν έλίγας 
“λήν ιόραίζς λε'ςεις.

Ο: τερ-.σ-έτερει τών φίλων της φΟάσαντες μέχρι 
Γρεσετάνευ άζεχα-ρετησαν μετά εαζρύων ει’ ύστάτην 

φερζν τήν έπιφανή νεζράν, ή έτεία τήν πρωίαν έκάη, 

ζ·.ζζ·. yr~.T, επιθυμία τη: ήτ: ;χ· ή ταφή, άλλ’ ή cre
mation.

ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

οαεικοιΈον ποιμενικήν σκηνήν. ΊΙ δεύτερα .ταριστΰ εν 
αχγεΐον εκ τοΰ ττολντίμου λίίίου ϊάσπιδο; καί γαϊ.κοΐι τορ
νευτού καί βάσεω; εκ πορφυρίτου. ΕΙνε πρότυπον &m·- 
μαστόν διά τήν κομψότητα καί τον πλούτον. Ενρίακεται 
επί τή; εστία; αίίλούοη; τοΰ Pclil Trianon.

Δοχεϊον πολντηιον τής έττονϋς 
Λουδοβίκου ΙΑ'.

οι ελληνικοί χοροί
‘Εί: αφορμή; τής ζτοηρας κινή- 

οεοις, ήτκ παρατηρεΐται εν Άΐλήναι; 
περί τοΰ; ελληνικούς χορούς τόσιρ τής 
άρχιιιότητο; οσρ> καί τοΰ έγ-μύ; παρελ
θόντος, ό κ. .4. Ν Βερναρδάκης έ
γραψε τήν άκολουθον ιιελέτην, έν ή 
εξιστορείται ή γέιτηοι; καί ή άνέλι- 
ξις τών Ελληνικών χορών.

ΡΕΑ, λίγεται, εύχαριστι,δεί

σα έκ τής όρχήσεως διέταξεν 

έν μέν τή Φρυγία τούς Κο- 

ρύβαντας, έν δέ rij Κρήτη 

τούς Κουρήτας νά χορεΰα- 

οιν' οϋτω μάλιστα κατώρ- 

6α·σε νά σώση τόν Δία έκ 

τών όδόντωντοϋ πατρός αυ

τού Κρόνου, διότι οί Κου

ρήτες χορεΰοντες καί πηδώντες πέριΐ, τού λίκνου τοΰ 

Διός καί κτυπώντες μέ τά ϊίφη των τώς ασπίδας κα- 

τέπνιγον τούς κλαυθμηρισμούς τού βρέφους.

Τήν δρχησιν λοιπόν οί αρχαίοι Έλληνες άνήγον 

εις άρχαιοτάτους χρόνους. Άπό τής "Ομηρικής δ’ήδη 

εποχής έτιμάτο καί ήκμαί,εν. Ό Όδυσσεύς θαυμάζει 

τήν ταχύτητα τών ποδών τών Φαιάκων" οί αδελφοί 

τής Ναυσικάς καί οί μνηστήρες τής Πηνελόπης χορεύ- 

ούσιν. Ό Ί'ρώς Μηριώνης είνε διάσημος διά τήν χο

ρευτικήν του δεξιότητα, ένεκα τής όποιας διακρίνεται 

εις τάς μάχαςδιά τήν εϋκαμψίαν καί έλαστικότητά του, 

άτινα καί ώφείλει εις τήν έϊάσκ.,σιν τούτην. Ό υιός 

τού Άχιλλέιυς Νεοπτόλεμος άναφερεται λίαν εύφήμως 

διά τήν εις τόν χορόν δεΐιότητά του. "II διακόσμησις 

τής περιόοήτου άσπίδος τοΰ Άχιλλέως φέρει τρείς χο

ρευτικός σκηνάς. ΙΙαρά τοίς Διοριεΰσι μάλιστα έν 

Κρήτη καί Πελοποννήσω ί| όρχησις έθεωρείτο έκ τών 

ών ούκ άνευ, αποτελούσα μέρος αναπόσπαστοι· τής 

αγωγής, συνδεομένη ατενώς μετά τής γυμναστικής’ έν 

Αττική διεδραμάτισε σπουδαϊον πρόσωπον’ ούδέν δέ 

χαρακτηριοτικώτερον τής ιδέας, ήν ό Πλάτων πρε

σβεύει περί αυτής. Ό ένοπλος δέ χορός είσήχθη εις 

’Αθήνας έκ Σπάρτης άπό τοϋ Γ' ήδη αίώνος' ί; δ’ δρ- 

χησις ύπό τάς διαφόρους αυτής μοριράς εμφανίζεται 

λίαν ένωρίς εις τάς τελετάς καί έορτάς τής λατρείας. 

Έν Έλλάδι ή ορχηστική τέχνη άναπτυχθείσα τελει

οποιείται, οί δέ μεταγενέστεροι νεωτερισμοί άλλοι- 

οϋσι τόν χαρακτήρά της, τό σπουδαιότατοι· δ’ένάρχή 

μιμητικόν στοιχείον έπικρατεί όσημέραι.

Οί 'Έλληνες άπέδιδον εις τήν άρχήν καί τήν φύ- 

σιν τής ορχηστικής έΐοχονθέσιν, θεωροΰντες αύτήν ώς 

ϊκφρασιν τής ίκστάσεως καί τής ηδονής" άλλως, ό χορός 

παράγεται άπό τήν χαράν. ’Εάν δλα τά ζώα είναι πε

προικισμένα ύπό τήςκινήσεως καί δύνανται νά έκδηλώ- 

σωσι κατάτό μάλλον ή ήτταν τά αίσθήματά των, ό &ν- 
θρωπος μόνος κέκτηται τήν ιδέαν τής τάζεως καί ταυ 

χρόνου, τάς ύποίας μετεχειρίσθη διά τήν συγκρύτησιν 

τής δρχήσεως. Τό αίσθημα τοϋ χρόνον καί τής άρμο- 

ι·ίας είναι θείοι·" ά στε ό χορός έσχηματίσθη έπινευόν- 

των τών θεών. Ό πυρρίχιος έπενοήθη ύπό τής Άθηνάς 

ήτώιν Διόσκουρων. Ό “Αρης, ύ ’Απόλλων καλούνται 

πολλάκις ύρχησταί, ή δ’ Άθηνά ένεκα τής προτιμή

σει!·; της διά τόν ένοπλον χορόν ώνομάοθη I Ιαλλάς. 

Ό Πίνδαρος μάς δεικνύει τάς Νύμφας όρχουμένας, 

εις τήν έιιφάνισιν τής άνοίζεως, μέ τάς Χάριτας. Αί 

Μούσαι κΖί Νηρηίδες σχ.,ματίζουσι χορόν" ή Άρτεμις 

χορεύει μέ τάς συντρόφους της, ή δέ σοβαρά "Ηρα 

μετά τοϋ Διός λαμβάνει μέρος εις τάς διασκεδάσεις 

ταύτας. ’Αφού δέ ό χορός έφει-ρέθη ύπό τών θεών, 

ύπεισήλθε φυοικώ -φλόγιρ εις τήν λατρείαν αυτών καί 

είναι τό καλλίτερον μέσον δι’ οϋ δύναται τις νά τούς 

τιμήση και ευχαρίστηση.

'Ο χορός δέν έπιτρέπει εις τόν άνθρωπον νά έλ- 

κύση μόνον τήν εύνοιαν τών θεών άλλ' έχει, κατά 

τούς άρχαίους, καί μεγίστην σημασίαν έπί τήςάγωγής. 

Βασιζόμενος έπί τής κινήσεως, άναπτύσσει τάς δυνά

μεις τού σώματος καί ένεκα τών πλεονεκτημάτων τού

των αυτής ύ Σωκράτης, γέρων ήδη, διδάσκεται τήν όρ- 

χηστικήν. Είναι κατάλληλος εις πάντας άνευ διακρί- 

σεως φύλου ή ήλικίας" είναι άσκησις μετρία διά τόν 

ύργανισμόν ούτινος δέν άφίνει ούδέν μέρος έν άδρα- 

νεία. Παρέχει τιήν υγείαν χρήσιμον τώ άνθρώπω καί 

τό άναγκαίον σθένος εις τούς μαχητάς" έπειδή δέ αί 

ΐ'ρχηστικαΐ κινήσεις υποβάλλονται εις τήν τάζιν καί 

τήν εύρυθμίαν, ό χορός άναπτύσσει επίσης τό κάλλος. 

Έζ άλλου συνδεδερένος ατενώς μετά τής μουσικής καί 

τής ποιήσεως, ένδιαφέρει ούχ ήττον τό πνεύμα ή τό 

σώμα καί διδάσκει, ώς ουιτελών εις τήν έζημέρωσιν 

τών ί|θών.

♦
ΊΙ Ελληνική ορχηστική σύγκειται έκ δύο ούσιω- 

δών στοιχείων τών φορών (κινήσεων) καί τών σχη

μάτων (χειρονομιών). Σχεδόν άπασαι αί γυμναστικοί 

κινήσεις τού σώματος ανάγονται εις τήν ορχηστικήν. 

Έν ταίς παλ.αίστραις τά παιδία έδιδάσκοντο ύπό τού 

όπλομάχου τόν πυρρίχιον, τήν δέ χειρονομίαν οί έφη

βοι καί οί άθληταί έζήσκουν έν τοίς γυμνασίοις. Ή 

χειρονομία εις τήν γυμναστικήν κυρίως σημασίαν τής 

λ.έζεως ήτο ή έρρυθμος έκτέλ-εσις τών κινήσεων τών 

χειρών καί βραχιόνων, καταλλήλων διά τήν πάλην
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καί τήν μάχην. Διά τής γυμναστικής ταύτης όρχή- 

σεως έκαστον άτομον καθίστατο ικανόν νά κανονίση 

τάς ιδίας αύτοϋ κινήσεις καί νά τάς συναρμολόγηση 

μέ τάς τών άλλων, σχηματίξον οΰτω άρμονικόν τι 

σύνολον. Τοιουτοτρόπως είς έκαστον χορευτήν, λαμ- 

βανόμενον ιδία, έπραγματοποιείτο διπλή πλαστική 

καλλονή συναποτελοϋσα συνάμα έξέλιξιν τοϋ χοροΰ.

Άλλως τε καί ή ώραιότης τού χορού δέν προέρχε

ται μόνον έκ τής ακριβούς προσαρμογής τών κινήσεων 

τών μέν πρός τάς δέ, άλλ’ επίσης καί έκ τής έντε- 

λ.οϋς προσαρμογής τών ψυχικών διαθέσεων τοΰ χο

ρευτού πρός τό αίσθημα καί τήν ιδέαν ή οποία τόν 

άγει καί ήν θέλει να έκδηλώση.' *0 Έλλην. χορός 

είναι ούοιωδώς εκφραστικό:, έκ τών φορών δέ εξάγει 

τά πρώτα μέσα τής έκφράσεως. Δύναται έκ τής βραδύ- 

τητος ή ταχύτητος τών κινήσεων, δι’ αρμονίας κατά 

τό μάλλον ή ήττον σοδαράς, νά έξεγείρη άπλώς έν τή 

ψυχή συγκινήσεις συμφώνους μέ τόν γενικόν χαρα

κτήρα τών κινήσεων τούτων. Χορός εύγειής, σοβαρός, 

απομιμείται έντεύθεν τό ηθικόν κάλλος, τήν ευγένειαν, 

τήν σοδαρότητα τής ψυχής μή ταραττομένης ύπό τών 

παθών καί τουναντίον. Ή ποικιλία αΰτη τών κινή

σεων άπειέλει τρόπους υπάρχοντας έν τή ορχηστική, 

έν τώ ρυθμώ καί τή μελωδία. Υπήρχε καί σοβαρός 

χορός, γαλήνιος καί θρησκευτικός, ώς καί ξωηρός καί 

φαιδρός καί τέλος ύ παθητικός, ταχύς καί ελκυστικός. 

Έν τώ δράματι τά τρία ταϋτα είδη άντεπροσωπεύοντο 

ύπό τής τραγικής έμμελείας τών κωμικών κορδάκων 

καί τής σατυρικής σικίννιδος' είς δέτά κυρίως λυρικά, 

άπεκαλείτο γυμνοπαιδία, ύπόρχημα καί πυρρίχιος.

♦
Είς πολλάς περιστάσεις καθ’ ιίς οί χορευταί δέν ήσαν 

έξ επαγγέλματος, ύ χορός είχε μόνον τήν εκφραστικήν 

του άξίαν προερχομένην έκ τών ορχηστικών κινήσεων' 

άλλ’ ύ ελληνικός χορός ήτο τέχνη άμα καί πράξιςούτω 

δ’ έπροτίθετο λεπτομερεστέραν καί λεπτοτέραν έκφρασιν 

καί ήτο άπομιμητικός έν τή εύρυτέρα σημασία τής λέ- 

ξεως. Ή χειρονομία δέν ούγκειται μόνον είς τήν 

έκτέλεσιν τών καταλλήλων κινήσεων διά τήν πάλην 

ή τήν μάχην, άλλ’ είς πάσαν κίνησιν τών χειρών καί 

βραχιόνων. Χειρονομείν σημαίνει ■ τό ταίς χερσίν έν 

ρυθμώ κινηθήναι»' αί κινήσεις δέ αΰται έσονται οί 

ουσιώδεις παράγοντες τής τόσον σπουδαίας μιμητικής 

έν τή αρχαία όρχήσει καί τούτο σημαίνει ταίς χέρ

α ί ν ό ρ χ εί σ θ αι, ταίς χερσίν λαλείν κττ. Ή 

χειρονομία άποτελεί σπουδαίον μέρος είς τήν συγκρό- 

τηοιν τών σχημάτων, άτινα καί έχαρακτήριξον τόν 

κυρίως χορόν άπελευθερωθέντα τής γυμναστικής καί 

καταοτάντα ικανόν νά μιμηθή τόν λόγον τής Μούσης 

ί; δέ γνώσις τών σχημάτων διακρίνει τόν κυρίως χο

ρευτήν.

Ό Σωκράτης έγνώριξε τάς φοράς καί τάς γυμναστι

κός όρχήσεις, άλ.λ.’ έπεθύμει νά μάθη καί τά σχήματα, 

ά ήγνόει καί δι' ών έκφράξονται τά διάφορα αισθή

ματα τής ψυχής' οί όρχησταί «διά τών σχηματιξομέ- 

νων ρυθμών μιμούνται καί ήθη καί πάθη καί πράξεις·. 

Έχουοι δέ τόσον στενήν σχέσιν μέ τάς φοράς, ώστε 

δυσκόλως καί διακρίνονται έπ’ αύτών. Παρ’ αύτοίς δέ 

καί «τό σχήμα μιμητικόν έστι μορφής καί ιδέας» ήτοι 

τής άπομιμήσεως ώρισμένου προτύπου π. χ. τοΰ Απόλ

λωνος, τού Πανός, ή Βάκχης τινός.

Ή μίμησις διά τούςάρχαίους ήτο ή ούσία τής όρχη- 

στικής' ό "Ελλην όρχηστής άπευθυνόμενος είς τούς 

θεατάς, ώμίλει δι’ όλου αύτού τού σώματος καί οί— 

τοι δέν άνέμενον έξ αύτού μόνην τήν έκ τής θέας 

ηδονήν. Προσφέρει τό όμοίωμα πράξεώς τίνος, παρι

στάνει προσωπικότητά τινα, προσπαθεί νά έκφβάση 

τά αισθήματα καί τάς ιδέας ού μόνον διά τών κινή

σεων τής φυσιογνωμίας, άλλά δι' όλοκλήρου ταύ σώ- 
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ματσς. *0στε ό χορός είναι άποκάλυψις τής ιδέας' 

διά τής μουσικής δέ καί τής ποιήσεως συντελεί είς 

τήν τελειοποίηση· τής τέχνης τών Μουσών.

♦
Οί "Ελληνες χορευταί έγνώριξον τάς πέντε θεμελι

ώδεις βάσεις τών ποδών έν τή συγχρόνω όρχήσει, ώς 

καί τάς ποικιλίας αύτών. Έγνώριξον νά λαμδάνωσι 

τάς θέσεις ταύτας, άλλ’έλευθέρως, χωρίς νά ύποχρεούν- 

ταί νά κρατώσι τόν μηρόν καί τόν πόδα{ποός τώ έξω. 

Αί θέσεις τών βραχιόνων δέν ήσαν συστηματοποιημέ

νοι ώς είς τούς σημερινούς χορούς' τούναντίον έδεί- 

κνυον αληθή προτίμηση- διά τάς θέσεις έκείνας άς ήκι

στα μεταχειρίξονται είς τούς σημερινούς χορούς, ήτοι 

σώμα κυρτωμένοι· καί κεκλιμένοι- πρός τά έμπρός' 

τούναντίον οί άρχαίοι έκράτουν τήν κεφαλήν κεκλιμέ- 

νην πρός τά έμπρός ή τά όπίσω" ήτο συνηθέοτατον παρ' 

αύτοίς, δπερ σπανιώτατον σήμερον. Είς τόν συνδυα

σμόν τών θέσεων τούτων είς νόμος έπεκράτει,ό τής άν- 

τιθέσεως' όρος ούσιώδης τής εύσταθείας καί τής ορχη

στικής χάριτος. Ό κανών δμως ούτος δέν έφηρμόξετο 

είς τούς βουκολικούς χορούς.

Αί κινήσεις τής έλληνικής ορχηστικής άποκαλύπτουσι 

τόν αύτόν πλούτον καί τήν αύτήν έλευθερίαν τήν έκ- 

δηλουμένην είς τό αύτόματον κυρίως τού "Ελληνος 

όρχηστοΰ. Είς τόν συνδυασμόν τών κινήσεων τούτων 

έπικρατεί εύρυθμία τις βασιξομένη επίσης έπί τής άντι- 

θέσεως, μάλιστα δέ είς τούς οργιαστικούς καί βακχι

κούς χορούς.

"Οσον διά τόν χρόνον καί τό βήμα, ό "Ελλην ορ

χηστής μετατοπίξεται έπί τε τοΰ πέλματος τού ποδός, 

τοΰ ήμιάκρου καί τού άκρου τού ποδός. Διά διαφόρων 

μνημείων καί μάλιστα τών γραπτών άγγείων άπεδεί- 

χθησαν ήδη διά τής άναλύσεως καί τής άνασυνθέσεως 

τοΰ χρόνου τά βήματα τών έλληνικών χορών, έκ τής 

λεπτομερούς δέ περιγραφής αύτών φαίνεται δτι ούδέν 

σχετικόν πρός τά σημερινά τοΐς ήτο άγνωστον.

Ή ποικιλία καί ή κατάταξις τών έλληνικών χορών 

ήτο άπειράριθμος' περί τά διακόσια ονόματα χορών 

διεσώθηοαν μέχρι σήμερον σχετιξόμενα μέ τό είδος, τήν 

χώραν, τόν τόπον, τούς θεούς, τούς ήρωας καί τάς 

έορτάς είς άς είχον άφιερώθη' πολλών δέ χορών μόνον 

τό όνομα είναι γνωστόν καί ούδέν πλέον. Άπαντες 

έν γένει οί σημερινοί χοροί είναι άρχαίοι μετά τινων 

παραλλαγών είοχωρησασών διά τού χρόνου' έλαχί- 

στους δμως δυστυχώς έξ αύτών δυνάμεθανά διακρίνω- 

μεν καί μόνον έπισταμένη μελέτη δύναται νά διαφω- 

τίση τά κατ’ αύτούς, δυστυχώς δμως μέχρι σήμερον 

έβασίλευε πλήρης καί έντελής αδιαφορία, έντελώς άδι- 

καιολόγητος.

★
Οί Δωρικοί, ήτοι οί Κρητικοί καί Λακωνικοί χοροί 

έπεκράτουν έν τή άρχαιότητι καί υ,όλις ήδύναντο νά 

άντιταχθώσιν είς αύτούς οί άτελώς γνωστοί ’Ιωνικοί καί 

'Ασιατικοί.

Αί γυμνοπαιδίαι ήσαν πολεμικοί χοροί τής Σπάρ

της άλλ’ άνευ όπλων—ώς καί ή άλλαχού ά να πάλη 

(άπομίμησις τού παγκρατίου)—προτιθέμενοι τήν έπίρ- 

ρωσιν καί άνάδειξιν τού σώματος' συνωδεύοντο δέ ύπό 

παιάνων πρός έξύμνησιν τών ένδόξως ύπέρ πατρίδος 

πεσόντων. "Οσον διά τά έμδατήρια, ταϋτα ήσαν πολε

μικά μέλη.

Οί θρησκευτικοί χοροί, ειρηνικού χαρακτήρος, έχο- 

ρεύοντο ύπό τήν προστασίαν τών οικείων θεών καί 

άπετέλουν μέρος, φυσικώ τώ λόγω, τής λατρείας τών 

θεών τούτων.

Ό γέρανος συστηθείς ύπό τοΰ Θησέως είς άνά- 

μνησιν τής κατά τού Μινωταύρου νίκης του έχορεύετο 

ύπό παίδων καί νεανίδων κρατουμένων έκ τών χει

ρών άπομιμουμένων διά στροφών καί άντιστροφών 

τάς έν τω Λαβυρίνθω περιπλανήσεις τοΰ Θησέως' ώνο- 

μάσθη δέ ύπό τών Δηλίων διότι άνεμίμνησκε τάς πτή

σεις καί άνακάμψεις άγέλης γεράνων καί έσύρετο πέ- 

ριξ τού βωμού τών κεράτων καί κυρίως είς τιμήν τής 

’Αφροδίτης ής τό άγαλμα έφερε νωπούς στεφάνους, 

ψαλλόντων τών παίδων τόν καθιερωμένον ύμνον.Πολ

λοί ελληνικοί χοροί έάν δέ μετεβλήθησαν διά τοϋ 

χρόνου, πάντως άναμιμνήσκουσι τούτον.

Ό καλαθίσκος έχορεύετο έπί τών άκρων τών 

ποδών μέ έλαφρόν βραχύν μέχρι τών γονάτων πτυ

χωτόν καί μέ άπόπτυγλα χιτώνα, μέ ταχυτάτας οτρο- 

φάς καί στροβίλους καί μέ καλαθίσκον έν είδει ακτι

νωτού διαδήματος έπί τής κεφαλής' έχορεύετο δέ είς 

τιμήν τής Δήμητρος, τής ’Αθηνάς καί τής Άρτέμιβος 

καί όμοιάξει μέ τά σημερινά μιμορχήματα τά έκτε- 

λούμενα είς τό τέλος έκάστης πράξεως θεατρικού τίνος 

έργου.
Ή κορυθαλία, ή καλαβίς (ίσως ό ξεϊμπέκικος σημε

ρινός χορός) ήπαν οργιαστικοί χοροί μέ άμέτρους καί 

ασέμνους κινήσεις τών γόμφων συνοδευομένων ένίοτε 

μέ μεγάλος έκλύσεις ώς είς τήν καλαβίδα ή τούς λα

κωνικούς χορούς, καθ' ονς οί άνδρες μετεμφιέξοντο 

είς γυναίκας.

Τό όκλαομα τών θεσμοφορίων όμοιάξει ίσως μέ 

τήν σημερινήν κρητικήν σούσταν (καί μέ τόν ρωσ- 

σικόν χορόν καμάρι voun). Ul κυρίως οργιαστικοί 

χοροί (καμάρι voun) ήσαν οί Διονυσιακοί, έκτελού- 

μενοι ύπό τών Βακχώι , Μαινάδων, τών Σατύρων καί 

τών Σιληνών, χαρακτηριξόμενοι μάλλον έκ τής θέ- 

σεως τοϋ σώματος καί τής κεφαλής παρά διά τών άκρων 

τών ποδών καί τής λελυμένης κόμης έστεφανωμέτ ης 

διά κισσού, τών λογισμών καί τών καμπών τοΰ σώ

ματος, τής βιαίας ρίψεως τής κεφαλής πρός τά έμπρός 

ή τά όπίσω' ήσαν δέ καθαρώς θρησκευτικοί- ’Ενταύθα 

κατατάσσεται καί τό έκλάκτισμα (cancan) κατά 

τό όποίον αί γυναίκες έξελάκτιξον ύπέρ τόν ώμον.

Οί κυκλικοί χοροί, ώς καί οί διθυραμβικοί (τυρβα- 

αία) συνοδευόμενοι ίσως καί διά μελωδίας τής σατυρι

κής σικιννοτύρβης' εννοείται δέ ότι αί θριαμβευτικοί 

ώδαί συνωδεύοντο πάντοτε μέ ύρχηστικάς εικόνας ή 

έρρυθμα βήματα.

*

Τά άσματα τών θεατρικών χορών ήσαν πάντοτε 

μυστικώς συνδεδεμένα μέ ιόν έπί τής ορχήστρας χο

ρόν, καθιερωθείσης μάλιστα τής έμμελείας διά τήν τρα

γωδίαν, τοΰ κόρδακος διά τήν κωμωδίαν καί τής σι- 

κίννηςδιά τό σατυρικόν δράμα.

Είς τούς γάμους, τούς κώμους καί τά συμπόσια, τά 

ακροάματα καί θεάματα συνέκειντο έκ χορών, παντο

μιμών,'κυβιστικών αίαρσμών τή βοηθείμ ιών χειρών, 

ή καί άνευ αύτών, ένμέσω έγχειριδίων καί σφαιρισμών. 

Καί ένταίς κηδείας ήείςάλλας περιστάσεις έλάμβανον 

χώραν ιδιωτικοί ή λαϊκοί χοροί, ή επιλήνιος δρχησις 

κατά τόν τρυγητόν καί διάφοροι άλλοι ώς ό μορφα

σμός, ό πανάρχαιος όρμος δστις διατηρείται μέχρι σή

μερον έν Λέσβω, καλούμενος γυναικείος χορός καί 

προσομοιάξων πως τή Μεγαρική τ ράτη, ή μέχρι σή

μερον διασωθεϊσα χελώνη, ή θερμαστρίς ώς ό σημε

ρινός πηδηκτός παραλλάσσων κατά τόπους, οί άσελγείς, 

ώς ό βακτηριασμός, ό άπόκινος, ή άπόσεισις (ίσως ό 

σημερινός άμπαλαρτός), ή Χγβη (ίσως ό πώς τό τρί

βουν τό πιπέρι) κτλ. Σημειωτέον, ότι ή Μεγαρική 

τράτα είναι συρτός, ό δέ όρμος είναι ό άπανταχού 

χορευόμένος—καί ύπ’ άνδρών προσέτι—καί όνομαξό- 

μενος Πηδηκτός.

’Εκτός τών Κρητών όρχηστοδιδασκάλων Πυρρίχου 

καί Τελεοίου διεκρίνετο ό Στεφανίων, ό παντομίμης

Βαθύλλος καί ό Πυλάδιος ή Πάρις' ύπήρχον έπίσημοι 

χοροδιδάσκαλοι διά τήν συστηματικήν άγωγήν, τά δέ 

παιδία έδιδάσκοντο ύπό τών παιδοτριβών τάς φοράς 

καί τήν οτοιχειώδη δρχησιν, τόν πυρρίχιον, τήν χει

ρονομίαν, άσκήσεις γυμνικάς καί ορχηστικός.

Έπί Νέρωνος ύπήρχε διάσημος τις όρχηστής, ό 

όποιος παρεκάλεσε τόν Κυνικόν Δημήτριον, ό όποίος 

άπέδιδε μάλλον είς τήν διακόσμησιν, τήν μουσικήν 

καί τό περιβάλλον έν γένει τήν έπιτυχίαν ή είς τήν 

τέχνην αύτού, νά τόν ϊδη όρχούμενον μάλισσα άνευ 

μουσικής καί άκολούθως νά τόν κρίνη' τοΰ κυνικοϋ 

παραδεχθέντος ό όρχηστής παρέστησε τήν μοιχείαν τοΰ 

"Λρεως μεθ όλων τών έπεισοδίων καί λεπτομερειών, 

τότε δέ ό Δημήτριος θαυμάσας τόν ορχηστήν «άνέκραγε 

γάρ καί μεγάλη τή φωνή άνεφθέγξατο: Ακούω, άν

θρωπε, ά ποιείς, ούχ όρώ μόνον, άλλά μοί δοκεϊς ταίς 

χερσίν αύταίς λαλείν». Είς τήν παράστασιν ταύτην 

εύρίσκετο καί έκ Πόντου βάρβαρός τις έτοιμαξόμενος 

νά έπιστρέψη είς τήν πατρίδα του, ό δέ Νέρων έπι- 

Ουμών νά τόν ύποχρεώση τόν ήρώτησε τί θέλει, ύπο- 

σχόμενος δτι^θά τώ δώση δ,τι ξητήση'οΰτος δ’ άμέσως 

τφ είπεν ότι θά τόν κατευφράνη άν δώση αύτψ τόν 

όρχηστήν. Καί είς τί θά σοί χρησιμεύση είς τόν τόπον 

σου; ήρώτησεν ούτος, "Εχω γείτονας μί; ύμιλοΰντας 

τήν γλώσσάν μου, καί θέλω νά τόν μεταχειρισθώ ώς 

διερμηνέα πρός αύτούς. Τοιαύτη ήτο ή έντύπωσις έκ 

τών διασήμων ορχηστών, διό καί δικαίως ό σοφός 

Μυτιληναίος Λεσβώναξ άπεκάλει αύτούς χειροσόφους.

'Ορχηστής τις παρέστησέ ποτέ τόν μαινόμενον Αί- 

αντα μετά τήν ήττάν του, παρεσύρθη δέ έπί το- 

σοΰτον ύπό τού πάθους, ώστε έμαίνετο πράγματι χω

ρίς νά φαίνεται, καί είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε κατε- 

ξέσχισε τήν έσθήτα τού κρατοΰντος τό μέτρον διά τοΰ 

σιδηρού ύποδήματός του, ήρπασε τόν αυλόν τού αύλη- 

τού, δν καί κατέοερε κατά τής κεφαλής τού παρ’ αύτώ 

έπαιρωμένου Όδυσσέως, δστις χάρις είς τήν άντίστασιν 

τού πίλου του δέν έπαθεν σπουδαίον τι' μετά πολλάς 

δέ άταξ-ας κατώρθωσε μόλις νά συνέλθη μετά πολλήν 

ώραν.

*

Πρό τινων έτών ήλθεν ένταΰθα ή Δούγκαν άξιοΰσα 

ότι γνωρίξει τούςάρχαίους Έλκηνικούς χορούς, ών ού- 

δεμΐαν έντελώς ιδέαν ειχεν' μετ’ αύτήν δέ καί ή θέ- 

σπις ή οποία έχόρευσε καί τόν καλαθίσκον μέ 

μακρόν χιτώνα' αΰτη περισσότερον μορφωμένη ειχεν 

όλην τήν διάθεσιν νά έμβαθύνη είς τήν σπουδήν καί 

μελέτην τών αρχαίων Έλληνικών χορών, άλλ’ έστε- 

ρεϊτο καί μέσων καί χρόνου.

’Εναπόκειται λοιπόν είς ήμάς τούς άπογόνους τών 

αρχαίων Ελλήνων καί κατοίκους τής αύτής χώρας, 

οί όποιοι παρ’ όλας τάς έπί τής πατρογονικής ταύτης 

κληρονομιάς συγκεχυμένος ιδέας μας, βλέπομεν καί 

χορεύομεν συχνά τούς διασωθέντςις χορούς' είς ήμάς 

έναπόκειται ή μελέτη καί έξακρίβωσις τής χαριε- 

στάτης καί ύγιεινής ταύτης άσκήσεως καί διασκεδά- 

σεως, ήν ή έκφυλος καί γηραιό Εύρώπη έξαντλήσασα 

άπαντας τούς χορούς θά σπεύση ν’ άρπάση προθύμως 

καί εύγνωμόνως, καί τό πράγμα τούτο ύποδεικνύομεν 

είς τό’Ωδείον καί μάλιστα είς τόν Σύλλογον «Τέχνη», 

δστις κύριον σκοπόν προέθετο τήν μελέτην καί διάδοση- 

τών έθνικών χορών μετ’ αρκετής δντως έπιτυχίας καί 

συγχαίροντες αύτόν, τόν προτρέπομεν έκθύμως είς τόν 

αγαθόν τούτον εθνικόν αγώνα.

Α- Ν· ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

* ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ *

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ■ ΜΑΡΙΑ

Τ... κ. Χπ. Κ. Τβικούπτι

ΚΥΡΙΑ Όρφάνη μόλις 
είχεν επιστρέφει άπό τόν 
σιδηροδρομικόν σταθμόν 
όπου είχε συνοδεύσει τήν 
κόρην της άπερχομένην 
διά τό ταξεϊδι τοΰ γά
μου της μέ τό τραϊνον 
τής δωδεκάτης. Ό γάμος

είχε τελεσθή τήν ιδίαν εκείνην πρωίαν. ’Αφού καί 
οί τελευταίοι προσκεκλημένοι άνεχώρησαν, ή μητέρα 
συνώδευσε μόνη τό νεαρόν ζεύγος μέχρι τοϋ σταθ
μού καί όταν ό σιδηρόδρομος έξεκίνησε, έμεινεν ά- 
κίνητος καρφωμένη είς τήν Οέσιν της έως οτου τό
τραϊνον έχάθη άπό τό μάτια της.

Πνιγμένη άπό τήν συγκίνηση·, μέ τά χείλη έοφιγ- 
μένα, τυφλωμένη άπό τόν ήλιον όταν έπανήλθεν είς 
τόν οίκον της διήλθε σχεδόν τρέχουσα εμπρός άπό 
τήν ανοικτήν άλλά κενήν πλέον αίθουσαν τήν πλήρη 
άνβέων, μέ τά κλειστά παραθυρόφυλλα καί, τήν 
στρογγυλήν τράπεζαν όπου εύρίσκοντο άκόμη τά 
νυμφικά στέφανα

Εις τήν τραπεζαρίαν οί ΰπηρέται έσήκωνον τά 
τραπέζια και έτακτοποίουν.

Ή Κα Όρφάνη άνήλθε ταχέως τήν κλίμακα καί 
έκλείσθη είς τό δωιιάτιόν της. Άφήρεσε τόν πίλον 
της καί αποκομισμένη έπεσεν έπί ενός καθίσματος.

Ή ζέστη ήτο μεγάλη καί ουδέ ή ελάχιστη πνοή 
δροσερές αύρας είσήρχετο άπό τά ανοικτά παρά
θυρα διά τών ημίκλειστων παραθυρόφυλλων. Ζαλι
σμένη. σκοτισμένη έμενεν έκεΐ μέ τό κεφάλι κενόν 
σκέψεων καί τό βλέμμα άφηρημένον. Έξαφνα τά 
μάτια της έπεσαν έπί τοΰ ημεροδείκτου όστις ήτο 
καρφωμένος έπί τοΰ άντικρυνοΰ τοίχου: 15 Αύ
γουστου.

15 Αύγουστου ! Ή co ή ημέρα τών γενεθλίων της 
σήμερον, ημέρα τόσον έορταζομένη άλλοτε καί τό
σον απαρατήρητος παρερχομένη κατόπιν! Πόσα, 
πόσα χρόνια έπέρασαν· ούτε τά έμέτρα ούτε τά 
έλογάριαζε πλέον. Διατί σήμερον νά τά συλλογισθή, 
διατί αύτή ή άνάμνησις τής λησμονημένης ήμέρας 
καί τό μέτρημα τών παρελθόντων ετών ;

Ό νοΰς της έγϋρισε πίσω, όπίσω είς παλαιό 
χρόνια, τά πανευτυχή χρόνια τής παιδικής καί τής 
νεανικής της ηλικίας.

'Ενώ οί κώδωνες όλων τών εκκλησιών ηχούν καί 
έγγύτατα τής αρχοντικής τών Στέλη οικίας, οί κώ
δωνες τής Μητροπόλεως βαρείς καί έπιβάλλοντες χαρ- 
|ΐόσυνοι καί πλήρεις θρησκευτικού μεγαλείου είσήρ- 
χοντο διάτων ανοικτών παραθύρων,ένώ ό ήλιος άνέ- 
τελλεν έν όλη του τή μεγαλοπρεπείς, ό Κος Στέλης 
έδέχετο είς τάς άγκάλας τό μόλις τεχθέν Ουγάτριον 
είς τό όποιον αμέσως έδωκεν έν μέσφ τής πανηγυ
ρικής εκείνης κωδωνοκρουσίας τό όνομα Δέσποινα— 
Μαρία.

Καί ή κ. Όρφάνη άνεπαρίστα εύκόλως μέ τήν 
ζωηρόν φαντασίαν της τήν σκηνήν τής γεννήσεώς 
της, τήν όποιαν τοσάκις ήκουσε διηγουμένην άπό 
τόν πατέρα της τοΰ οποίου ήτο καί έμεινεν ή μο
νογενής θυγάτηρ, ή χαρά καί ή ζωή τοΰ μεγάλου 
καί αρχοντικού οίκου όστις έπι τόσα έτη είχε μείνει 
ήσυχος καί σιωπηλός καί τόν όποιον τόσον καλά 
έστόλισεν ή χάρις καί ή ζωηρότης τοΰ επιθυμητού 
τέκνου ! 1.5 Αύγουστου ! Δέν ήτο εύλογία Κυρίου 
ότι είς τοιαύτην ημέραν έγεννήθη τό παιδίυν ; Μέ 
τήν Ορησκευτιχήν πίστιν τών ανθρώπων τής έπο- 
χής του δ κ. Στέλης έχαιρέτησε τήν γέννησιν τοΰ 
μόνου τέκνου του ώς ύπό τούς άρί στους τών οιω
νών τελεσθείσαν.

Καί αί προβλέψεις του δέν διεψεύσθησαν. Ηϋξα- 
νεν είς καλλονήν καί ψυχικά χαρίσματα μεγάλα ί) 
Δέσποινα-Μαρία.

Αί ημέρα· τοΰ βίου της διήρχοντο ώς έπί οθόνης 
κινηματογράφου είς τά βλέμματα τής κ. Όρφάνη, 
ένώ έκάθητο μέ τώ μάτια προσηλωμένα είς τό κενόν 
απέναντι τής ημερομηνίας εκείνης. ήτις μέ μαύρους 
χονδρούς αριθμούς διεγράφετο έπί τοΰ άνοικτοχρόου 
τοίχου.

Καί έβλεπε πώς ή χαριτωμένη παιδίσκη έγινεν 
ολίγον κατ' ολίγον μέσα είς τά χάδια τών γονέων 
της. ή μονογενής άλλά καί μοναδική εις κάλλος κα· 
είς χάριτας κληρονόμος τοϋ αρχοντικού καί παλαιού 
αθηναϊκού οίκου.

Καί έβλεπε ζωηρότατα τόν εαυτόν της μέ τήν 
λευκήν πρώτην έξωμον έσθήτα, όταν διά πρώτην 
φοράν όιδηγήθη είς τόν ανακτορικόν χορόν. Καί 

άνεπαρίστα είς τήν φαντασίαν της, όπως ϊστατο 
πρό τού καθρέπτου τήν υψηλήν, πολύ υψηλήν καί 
λιγυράν σιλουέτταν της μέ τήν μαύρην κόμην είς 
άπλοΰν ελληνικόν κόμβον άναδίδεμένην, μέ τά με
γάλα γαλανά μάτια μέσα είς τάς μακρύς βλεφαρίδας 
καί ύπό τάς τοξοειδείς λεπτός όφρεϊς, τό λευκόν 
ϋπωχρον δέρμα, τό κατακόκκινον μικρόν στόμα καί 
τήν ύπερήφανον κατατομήν.

‘41, ή πρώτη της έμφάνισις είς τόν έπίσημον κύ
αμον, όπου τόσον έθαυμάσθη ή καλλονή της. τόσα 
ψιθυρίσματα κολακευτικά ήκουε, τί ώραία έ ιπέρα 
ήτον έκείνη, καί τί θριαμβευτική έναρξις τής εισό
δου της είς τόν κόσμον !

Έπειτα, τί σειρά ατελεύτητος τόν χειμώνα εκεί
νον άπό χορούς, συναυλίας, καί παντοειδείς διασκε
δάσεις άπό τάς όποιας ή άπουσία της έ θεωρείτο 
έλλειψις καί κατά τόν όποιον ίίλαι αί Άθήναι διε- 
ξεδίκουν τήν παρουσίαν της ώς εν τών ιίπαραιτήτων 
κοσμημάτων πάσης εκλεκτής συγκεντρώσεως. Τί 
ονειρώδης ζωή ήτον έκείνη.

Δύο έτη συναπτά διήρκεσεν ή ζωή αύτή κατά τά 
όποια ό πατήρ της υπερήφανος δι' αύτήν τήν ώδή- 
γει παντού μετά τόσης προθυμίας καί χαράς.

Έπειτα, έπειτα . .. είς τάς ιπποδρομίας τοϋ Φα
λήρου είδε διά πρώτην φοράν εκείνον όστις έμελλε 
νά γίνη ό σύντροφος τού βίου της καί ό δημιουργός 
τής εύτυχίας καί τής δυστυχίας της. ΊΙ ζωή είναι 
τοιαύτη ώστε τής γυναικύς ή εύτυχία νά έξαρτάται 
πάντοτε άπό άλλους. "Οταν είναι κιιρη έ’ξαρτ ιται 
άπό τούς γονείς καί ιδίως άπό τόν πατέρα της· αυ
τός δύναται νά τή δώση εύχάριστον βίον καί νά 
τή προετοιμάσι] ευτυχές μέλλον, 'ίΐς ΰπανδρον γυ
ναίκα ό σύζυγος τήν καθιστά εύδαίμονα ή πανα- 
θλίαν, βασίλισσαν ή δούλην, και τέλος ή γαλήνη 
είς τό τελευταίοι· στάδιον τής ζωής της κρέμεται 
άπό τά τέκνα, είς τόν σεβασμόν καί τήν καλήν δια
γωγήν έν τή κοινωνίρ καί έν τή> οίκοι, ή γριμ,ύλα 
ή κουρασμένη πλέον δύναται νά άναπαυθή. Μόνον ή 
χήρα ή ή διαζευγμένη είναι έλευθέρα νά κανυνίση 
οπωσδήποτε κατά βούληση· τά τού βίου της.

Ή Δέσποινα—Μαρία—όπως ό πατήρ της ήγάπα 
νά τήν όνομάζΐ] καί μέ τά δύο ονόματα μαζύ—ύπήρ- 
ξεν εύτυχεστάτη είς τό πρώτον στάδιον τής ζωής 
της. Τρυφεροί χωρίς νά τήν χαλούν—άν ήτο ποτέ 
έπιδεικτικόν κακής μετατροπής τοΰ χαρακτήρας τό 
ύπέροχον εκείνο πλάσμα—οί γονείς τή παρείχαν 
όλα τά μέσα διά τήν ευζωίαν καί εύτυχίαν της μέσα 
είς τό μεγάλο αρχοντικό σπήτι, όπου ή αξιοπρέπεια. 
>| άτομική άξια, ό πλούτος καί ή άγαθότης τοΰ οι
κοδεσπότου είχον στερεά ενθρονίσει τήν ευμάρειαν, 
τήν χαράν καί τήν εύδαιμονίαν. Ό αρχηγός τής 
οικογένειας είνε τό πάν. όπως ό πλοίαρχος είς τό 
πλοίον : ή καλή διοίκησες, τότιμόνι δι* όλους!

Ο αξιωματικός τοΰ ιππικού Όρφάνης, ό γόνος 
Τήί μεγάλης φαναριωτικής οικογένειας, ό ωραίος 
οσον καί γενναίος, ό ιδιόρρυθμος άλλά καί ίππο- 
τικος, τον οποίον ή Δέσποινα—Μαρία είδε κατά 
πρώτον νικητήν έπί τού μελανός ίππου του είς τάς 
ιπποδρομίας τοΰ Φαλήρου, αυτόν τόν όποιον ή 
καρδιά της εξέλεξε διά μιας χωρίς δισταγμόν, έν 
μεσφ τών χειροκροτημάτων όλου τού συνηθροισμέ- 
νου έκεΐ πλήθους, αύτός μετά βραχύ είδύλλιον έγέ- 
νετο ό σύζυγός της.

Δευτέρα ζωηρά είκι'υν είς τόν κινηματογράφον 
τής φαντασίας της : ό γάμος της είς τόν ναόν τής 
γειτονικής Μητροπόλεως, τού όποιου οί χαρμόσυνοι 
κώδωνες έχαιρέτησαν τήν έμφάνισίν της είς τήν 
ζωήν καί ύπό τήν αιγίδα τού όποιου έμεγάλωσε καί 
εμορφώθη.

Ολος’ό αριστοκρατικός κόσμος τών 'Αθηνών 
■περιξ τοϋ ωραίου ταιριαστού ζεύγους. Σιμά είς τήν 

λευκήν καί συγκεκινημένην άλλ' άκτινοβόλον έξ εύ
τυχίας κόρην, ό εύσταλής καί ωραίος νυμφίος. Δύο 
βλαστοί των άρχαιοτέρων οικογενειών τών Αθηνών 
καί τοΰ Φαναριού.

'Έπειτα ή πρώτη άπαισία είκών... ό 'Ορφάνης 
έπιστρέφων ένα εσπέρας είς τόν οίκον μεθυσμένος ! 
τρελλός άπό τό κρασί καί τό οινόπνευμα, ό Όρφά
νης σύρων τό τραπεζομάνδηλον άπό τήν παρασκευα- 
σμένην διά τό γεύμα τράπεζαν, ό Όρφάνης ξιφουλ- 
κών καί θραύων ποτήρια, πινάκια καί καθρέπτας.

Έπειτα, τό θλιβερόν θέαμα : ό άλκοολισμός κα- 
ταστρέφων ήμέρα τή ήμέρα τόν θαυμάσιοι· εκείνον 
οργανισμόν, άποκτηνώνων τό εΰγενές εκείνο ήθος, 
κατασυντρίβων καί πνεύμα καί καρδίαν.

Μετά τάς μεγάλας κρίσεις, ή κατάπτωσις καί 
ή μετάνοια' ό Όρφάνης συντετριμμένος, κλαίων 
ώσάν παιδί είς τά γόνατα τής συζύγου του. Αί θλι
βεροί έκεϊναι ώραι ! Καί πάλιν ή προσβολή τοϋ 
κακού καί τέλος ή είσοδός του είς μακρυνύν μέρος 
Maison de sante όπου έπί τέλους έδέησε νά κλεισθή 
ό ταλαίπωρος !

Οί κόποι τής ανατροφής τών παιδιών, ό γάμος 
τοϋ υιού της, όλα αύτά τά τελευταία χρόνια ταχύ
τατα παρελαύνουν πρό τών οφθαλμών της.

15 Αύγουστου, ή ήμέρα τών γενεθλίων της. ΊΙ 
Δέσποινα Μαρία έσηκ.ώθη καί έπλησίασε τόν μεγά
λου καθρέπτην, όστις τήν άνεπαρίστα όλόσωμον. 
Άφήρεσε τό μακρύ cache-poussiere μέ τό όποιον 
είχε σκεπασθή διά τήν μετάβασιν είς τόν σιδηρο
δρομικόν σταθμόν. Έφερεν ακόμη τήν έσθήτα τής 
τελετής τοΰ γάμου τής Ουγατρός της. Άπό λεπτόν 
στακτόχρουν μεταξωτόν ύφασμα, αφινε γυμνόν τόν 
λαιμόν καί τούς βραχίονας. "Εμεινεν έπί άρκετά λε
πτά βλέπουσα μέ παρατηρητικόν βλέμμα τό σύνολον 
καί τάς λεπτομέρειας τοΰ ατόμου της.

Είς τήν γυναίκα, ή θέα τής καλλονής της είνέ τι 
άπείρως γλυκύ καί δεν θά παραδοξολογήσω έάν 
προσθέσω ότι όχι μόνον γλυκύ είνε τό συναίσθημα 
τής ιδίας καλλονής, άλλ' είς τάς στενοχώριους καί 
δεινός στιγμάς τής ζωής είνε καί κάτι τό πολύ 
ενθαρρυντικόν. όπως είς τόν ανδρα ή άντίληψις καί 
πεποίθησις τής ατομικής του άξιος. Είνε ίσως κάτι 
ξεκούρασε ικόν, όπως ή θέα ενός καλλιτεχνήματος 
ήτις αναπαύει καί άιακουφίζει έπ' ολίγον τήν βα
σανισμένης· ψυχήν, ή είνε θάρρος τό όποιον δίδει 
ή καλλονή ιός όπλον διά τόν αγώνα τής ζωής ;

Ή Κα Όρφάνη ήδυνήθη νά θαυμάση τό άγέρω- 
χιιν υψηλόν σώμα της, τού όποιου αί γραμμαί δέν 
έχασαν τίποτε άπό τήν καθαρότητα των, μολονότι 
είχον γίνει κάπως καμπυλότεραι. Τά μεγάλα βα
θυκύανα μάτια ήσαν πάντοτε ώραία μέσα είς τούς 
κροσσούς τών μαύρων βλεφαρίδων καί ύπό τάς το
ξοειδείς λεπτάς όφρεϊς* τό μέτωπον ήτο λεΐον, άνευ 
ρυτίδων άκόμη, εΰγενές καί λευκόν. Άλλά.,.στάκτη 
πολλή, ύπό τοΰ χρόνου παρασκευασθεϊσα. είχε σκε
πάσει τά άλλοτε καταμέλανα μαλλιά' τά ρόδινα 
χείλη ήσαν τώρα ώχρά. μέ μίαν έκφρασιν κόπου καί 
τό θριαμβευτικόν μειδίαμα είχε καταστήσει ή ζωή 
καρτερικόν καί άτονον, μεθ' όλους τούς λευκοτά- 
τους άκόμη μαργαρίτας τών όδόντων. Βαθύς μελα
νός κύκλος περιέβαλε τούς γλυκείς οφθαλμούς καί 
τό δέρμα τών σαρκών είχε χάσει καί τό τελευταίον 
ριιδινον ίχνος. Έπί πλέον μία έκφρασις κοπώσεως 
ήτο χυμένη έφ' όλου τού εΰγενούς προσιόπου.

"Α ! τό τρομερόν καί άσχημον γήρας ήρχετο. 
άλλά... είχεν έπιθέσει τήν χεΐρα του έλαφρά, έλα- 
φρότατα άκόμη. ώσάν νά έδίσταζε νά μαράνΐ] καί 
άσχημίση τό έκτάκτως ιόραίον εκείνο δημιούργημα 
τής φύσεως.

Ή Δέσποινα—Μαρία έκλεισεν έπί στιγμήν τούς 
όφθαλμοϊις.



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Τί εΐχε πλέον νά κάμη είς τόν κόσμον αύτόν καί 
ποιος ήτο ό ρόλος έν τή ζωή : Ό υιός της εΐχε 
νυμφευϋή πρό διετίας καί έπηξε ίδιον οίκον ή 
κόρη της, ή προσφιλής της Λόλα, ή χαϊδεμένη της 
μικρούλα, τήν άπεχαιρέτησε πρό ολίγου εύτυχής 
είς τόν βραχίονα αγαπημένου συντρόφου διά νά 
ζήση έν τή ξένη. Ή νεότης καί ή εύμορφιά της 
τήν έγκατέλιπον. Τί είχε νά κάμη πλέον έν τή ζωή ;

'Οδυνηρόν αίσθημα έσφιξε δυνατά τήν καρδιά 
της.

«Μητέρα! μητέρα!·
Τό προσφιλές όνομα τό όποιον πάντοτε είς τάς 

σκληρός καί οδυνηρός στιγμάς τοϋ βίου έρχεται είς 
τά χείλη τοΰ ανθρώπου ώς ή τελευταία έπίκλησις 
άπηλπισμένου ζητοΰντος βοήθειαν, άνήλβεν είς τά 
χείλη της.

<ιΜητέρα! μητέρα!»
"Ωρμησε πρός τήν Ούραν καί τρέχουσα διηυίΐΰ- 

νετο πρός τό δωμάτιον τής μητρός της.
Είς τόν στενόμακρον διάδρομον παρετάσσοντο αί 

ίΐύραι τών διαφόρων δωματίων. Ιδού ανοικτή ή Ούρα 
τοϋ δωματίου τής Ουγατρός της μέ ολην τήν ακατα
στασίαν τής προσφάτου άναχωρήσεως· τό νυμφικόν 
φόρεμα λευκάζει έπί τής κλίνης. Παρέχει, τύ δωμά
τιον τοΰ υίοϋ της οπερ είχε διατηρήσει ιός ήτο όταν 
κατωκεϊτο ύπ' αύτοϋ: ή ιίπλή σιδηρά κλίνη, ή μικρά

Α. Τ Ο Λ Ε Τ Ο Η

άγάπάτε ΑΛΑΗΛΟΓΧ
(8 ίς κύκλον νέων)

ΠΕΘΥΜΟΥΝ ώς αποχαιρετ'.σμόν — 
ί; τήν ηλικίαν μου έκάστη συνάν- 
ησίς μου μέ άνΟριόπους είναι άπο- 
αιρετισμός— έν συντόμω να έζ- 

Οέσω ύμϊν. πώς, κατά τήν ιτέαν 
μου. πρέπει να ζώσιν ο: άνθρωποι, 

πλήρεις κακίας ζαι λύπης ή ζωή μας. ό
ποια τώρα φαίνεται είς τούς πλείονας τών ανθρώπων, 
άλλά τοιαύτη οϊαν : Ι-Ιεός επιθυμεί ζαί ήμεϊς πάντες 
έπιθυμούμεν δηλ. πλήρεις ευτυχίας ζαι χαράς. Τοιαύτη 
δέ πρέπει νά είναι.

Το παν έγκειται είς τούτο. πώς έ άνθρωπος έννοεϊ 
τήν ζωήν του. 'Εάν έννοή ότι ζωή αύτού είναι μονον 
τό σώμά του καί ετι σκοπός τής ζωής είναι ή επιτυ
χία άπολαύσεων. ευτυχίας μόνον τού «έγώ» του. τότε 
ή ζωή πάντετε καί δ·.ά πάντας Οά είναι δυστυχής ζαί 
ζαζή.

Θά είναι δέ ή ζωή δυστυχής ζαί ζαζή, διότι παν 
ό,τι επιθυμεί τις διά μόνον εαυτόν, τούτο άζριόώς 
επιθυμεί ζαι πας έτερος δι' εαυτόν. Επειδή δέ έκα
στος επιθυμεί δι’ έαυτόν οσον τό δυνατόν περισσότερόν 
ευτυχίαν, ή ευτυχία δ’ αΰτη είναι ή αύτή ειά πάντας 
τούς τοιούτους άνΟριόπους. ποτέ αυτή ή ευτυχία δέν 
Οά έπαρζή ειά πάντας. Έάν δέ ζιϋσιν οί άνθρωπε·, ϊ- 
ζαστος οΓ εαυτόν, εέν Οά δυσζρλεύηται ε είς νά άρ- 

βιβλιοθήκη μέ τά σχολικά βιβλία της,τό γραφείον, 
συμπλέγματα φωτογραφιών έπίτοϋ τοίχου, ή raquet- 
te τού tennis καί δύο ξίφη ξιφασκίας. 'Αριστερή 
τό σπουδαστήριον τοϋ άτυχούς Όρφάνη: Ηιβλιοϋή- 
καΐ. πανοπλίαι. οικογενειακά κειμήλια καί άναμνή- 
σεις τής μεγάλης οικογένειας, τό πλατύ διβάνι μέ 
τά πολλά προσκέφαλα οπού συνήθιζε νά καπνίζω 
έξηπλωμένος. Παρέχει μία Ούρα τήν όποιαν εΐχε 
κλείση ό θάνατος: τό ΰπνοδωμάτιον τοϋ πατρός της.

« Μητέρα ! μητέρα !»
'Ελαφρά έσπρωξε τήν Ούραν τοϋ δωματίου της· 

'Αλλά είς τό κατώφλιον έστάΟη. ΊΙ μητέρα της 
έκοιμάτο τόν μεσημβρινόν ύπνον της. Έξηπλω-1 
μένη, μέ τά αραιά λευκά μαλλιά έπιμελώς τεντω
μένα έπί τοϋ ρυτιδωμένου μετώπου, τήν άμεμπτον 
ελληνικήν κατατομήν τοϋ προσιόπου, μέ ϋφος γαλή-· 
νιον. έκοιμάτο ϋπνον παιδιού.

Ή Δέσποινα—Μαρία έκάΟησε παρά τούς πόδαα 
ιής κλίνης απαλά διά μήν τήν έξυπνήση καί τήν] 
έβλεπε κοιμωμένην.

'Ιδού τό μέλλον της ! "Υπνος—Γαλήνη καί σχε
δόν ανυπαρξία έν τή ζωή, έως δτου έλθει όριστι- 
κώς ό "Υπνος·—θάνατος ! Ιδού τό μέλλον.

Καί ήσυχα, μελαγχολικά, δύο ρυάκια άπό δάκρυα 
έξεκίνησαν άπό τιί γαλανά μεγάλα μάτια...

Άάήεαι, 'Ιούλιοι Hill. ΔΑΦΝΗ ΛΩΡΑ

πάζη παεα τεΰ ετέρου, να φιλονειζή. να οργιζηται 
ζαί έ'νεζα τούτου ή ζωή αύτών καθίσταται δυστυχής. 
Εαν εέ συμόαίνη ενίοτε εί άνθρωπε: να έπιτύχωσ: ει' 

έαυτεύς έζεϊνο τέ όποιον έπεΟύμουν, φαίνεται πάντετε 
είς αύτούς ολίγον. ζαί προσπαθούσι νά έπιτύχωσιν όσον 
τε ευνατεν άζόμη περισσότερον- έζτ'ες εέ τεύτευ φε- 
όεύντα: μή έ’τερες άρπάση παρ’ αύτών, ό,τι έχουσιν ε
πιτύχε, ζαί φΟονούσιν έζείνους, εί όποιο·. έπέτυχον ε,τι 
αύτο: εέν κατώρΟωσαν νά έπιτύχωσιν. < )ύτω λοιπόν, 
εαν εί άνθρωπο: νεμίζωσιν ετι ζωή αύτών είναι μόνεν 
τε σώμά των. έςάπαντος ή ζωή τών τοιούτων ανθρώ
πων Οά είναι δυστυχής. Τοιαύτη δέ καί είναι σήμερον· 
όια τούς τειεύτευς ανθρώπους. Δέν πρέπει όμως ή 
ζωή τών ανθρώπων νά είναι δυστυχής. Ή ζωή έδόθη 
ήμίν προς εύτυχίαν καί οϋτω πάντες έννοοΰμεν αύτήν. | 

ΐνα όμως ζαταστή τοιαύτη ή ζωή, πρέπει πάντες οι 
άνθρωπο·, νά έννοήσωσιν. οτι ή παρούσα ζωή ήμών όέν | 
συνίσταται είς τό σώμα ήμών, άλλ' είς το πνεύμα το 
ένοικούν έν τώ ήμετέρω σώμ,ατι. ΊΙ εύτυχία όέ ήμών 
όέν συνίσταται είς τό νά Οεραπεύωμεν μόνον τό σώμα 
ήμών ζαί νά πράττωμεν ε,τι αύτό επιθυμεί', άλλ' είς 
τε νά πράττωμεν ε,τι τό πνεύμα τοΰτο επιθυμεί.Τό εν 
ήμίν όέ ένοικούν πνεύμα είναι όμειεν πρός τε ένοικούν 
ον πάσι τεϊς άνΟρώποις. 'Επιθυμεί εέ τό πνεύμα τήν 
εαυτού εύτυχίαν. Επειδή όέ τό πνεύμα είς πάντας 
τεύς άνΟρώπευς είναι τό αύτό. επιθυμούν τήν εαυτού 
ευτυχίαν, επιθυμεί τήν εύτυχίαν πάντων τών ανθρώ
πων. ΈπιΟυμεΐν όέ τήν εύτυχίαν πάντων τών άνθρώ- 

-ων σημαίνει άγαπάν τούς άνΟρώπευς. Τό νά αγαπά 
Βέ τι; τεύς άνΟρώπευς είναι εύκολώτατον. διότι θύ
σεις ζαι ούδέν δύναται νά έμποδισζ, τοΰτο. '< Ισον όέ 
περισσότερον ό άνΟρωπες ό-,-απά. τόσον περισσότερον 
ή ζωή αύτού γίνεται έλευΟερωτέρα ζαί εύχαριστοτέρα.

Ώστε, όσον ζαί άν προσπαΟήση ό άνθρωπος, ποτέ 
Jiv Οά όυνηθη νά εύχαριστήση τό σώμά του. όιότι ό.τι 
άπα'.τε·. τό σώμα όέν όύναται τις πάντοτε ζαι να το 
έπιτυγχάντ,. άλλά ζαί εάν τό έπιτύχη. είναι άνάγζ.η 
νάπολεμήση μετ' άλλων. Νά εύχαριστήση όμως τήν 
i-υχήν του ό άνθρωπος πάντοτε όύναται, όιότ·. είς τήν 
■ϊυ-χήν άνα-,·ζαίαείναι μόνον ή άγάπη.ό·.ά τ-ήν αγάπην όέ 
ϊένεΐναι άνά-'ζη νά πολεμήση τις,άλλ ες εναντίας οσον 
περισσότερον ά-,-απα, τόσον περισσότερον πλησιάζει πρός 
τούς ά/.λους άνΟριόπους. Ώστε τήν άγάπην τίποτε όέν όύ
ναται νά τήν έμποόίση ζαί έκαστος άνθρωπος οσον περισ
σότερον πλησιάζει τούς πολλούς όχι μόνον ό ίόιος γίνεται 
εύτυχής ζαί χαροποιός,άλλά ζαί τούς άλλους άνΟριόπους 
ζάμνει ευτυχείς ζαι χαροποιούς.Οϋτωλοιπόν,άγαπητοί 
άόελφοί, έπεΟύμουν να είπω είς ύμας, ώς αποχαιρετι
σμόν, έζεϊνο τό όποιον πάντες οϊ άγιο·, ζαι σοφοί τού 
ζόσμου ζαί ό Χριστός έόιόαςαν ΰμϊν. οτι ή ζωή ήμών 
είναι δυστυχής ές αιτίας ήμών αύτών. Έζείνη ή δύ- 
ναμις ή οποία έστειλεν ήμάς είς τόν ζόσμον ζαί τήν 
όποιαν όνομάζομεν Θεόν, έστειλεν ήμ.άς όχι διά νά 
βασανιζιόμεΟα. άλλά διά νά άπολαμόάνωμεν τήν εύτυ
χίαν εκείνην, τήν όποιαν πάντες έπιΟυμούμεν. Οταν 
δέ δέν έννοώμεν τήν ζωήν όπως πρέπει ζαί δέν πράτ
τωμεν έζεϊνο τό όποιον πρέπει, τότε δέν άπολαμόά- 
νο;ζεν τής προωρισμένης δι' ήμάς εύτυχίας.

ΙΙαραπονούμεΟα διαρζώς ότι ή ζωή μας ζαζώς έχε: 
διαρρυΟμισθή ζαί δέν έννοοΰμεν ότ·. ούχί ή ζωή μας 
είναι ζαζώς οιερρυΟμισμένη. άλλ' ήμεϊς πράττομεν 
έζεϊνο τό όποιον δέν πρέπει. Είναι τό 'ίδιον ώς νά 
παρεπονεϊτο ό μέθυσος ότι έμέΟυσεν. επειδή ύπάρχουσι 
πολλά οινοπωλεία, ενώ ύπάρχουσι πολλά οινοπωλεία, 
διότι άπατώνται πολλοί τοιούτοι μέθυσοι, ώς αύτός.

ΊΙ ζωή έδόθη είς τούς άνΟρώπους πρός εύτυχίαν 
ζαί θ' άπέίαινεν εύτυχής. έαν έπωφελούντο ταύτης ιός 
έπρεπεν. Έάν οί άνθρωποι έζων ούχί φθονούντες αλ- 
λήλους, άλλ' άγαπώντες, ή ζωή Οά ήτο δια πάντας 
μία αδιάκοπος εύτυχία.

Σήμερον πανταχόθεν άκούεται τό αύτό πράγμα : 
ή ζωή μας είναι κακή καί δυστυχής, διότι ζαζώς εί
ναι διερρυΟμισμένη. έμπρός άς μ-ταόάλωμ-ν τ-ήν φαύ- 
λην διαρρύΟμισιν της ζωής είς καλήν ζαί ή ζωή Οά 
άποόή εύτυχής. Αγαπητοί αδελφοί, μή πιστεύετε ότι 
έζ τής τοιαύτης ή τοιαύτης διαρρυΟμ.ίσεως τής ζωής 
δύναται αΰτη νά άποόή χειρότερα ή ζαλλιτέρα. I Ιαρα- 
λείπω ότι πάντες οί άνθρωπο: ο: φροντίζοντες περί 
τής έπ: τό βέλτιον διαρρυΟμίσεως τής ζωής δέν είναι 
σύμφωνοι, άλλά διίστανται πρός άλλήλους. <>· μέν 
προτεινουσ·. τούτον τόν τρόπον νομίζοντες αύτόν άρι- 
στον, άλλοι εΰρίσζουσι τούτον άνόητον ζαί προτείνου- 
σ·.ν έτερον άριστσν κατ' αύτούς. Ίΰτεροι άπορρίπτουσ: 
ζαι τούτον ζαί προτείνουσιν έτερον άρ'.στον. κλπ. 
Αλλ' άς ύποΟέσωμεν οτι εΰρέθη ό άριστος τρόπος τής 

διαρρυΟμίσεως τής ζωής ζαί οτι πάντες είναι σύμφωνο: 
εις τούτο. ΙΙώς Οά ζαταστή δυνατόν νά ζήσωσιν ο·. 
άνθρωποι ζατά τούτον τόν τρόπον ζαί νά τηρώσι τούς 
κανόνας τής τοιαύτης ζωής, αφού είναι συνηθισμένο: 
ζλ·. αγαπώσι νά ζώσιν άνοήτως; Επειδή δέ σήμερον 
εΐμεθα συνηθισμένο· καί άγαπώμεν νά ζώμεν άνοήτως 
ο,τ'- δήποτε καί άν έπιχειρήσωμεν, Οά τό μολύνωμεν.

Λέγομεν δέ Οτι Οά κατορΟώσωμεν νά ζώμεν καλώς, 
όταν ζαταστή δυνατή καλή διαρρύΟμισις τής ζωής'αλλα 
πώς εινε δυνατόν νά ΰπάρςη καλή δ·.αρρύθμ·.σις,0ταν ο: 
άνθρωπο: είναι κακοί :

Ώστε, έάν -πάρχη τοιαύτ-η τις καλλίτερα διαρρύθ- 
μισις τής ζωής, ίνα ύπιτύχωμεν ταύτης. είναι άνά-,-κη 
ο: άνθρωποι να καταστώσι καλλίτερο:. Υπόσχονται 
δέ είς υμάς καλήν ζωήν. όταν, έκτος τής σημερινής 
κακής ζωής τήν όποιαν διάγετε, μέλλητε περισσότερον 
νά πολεμήτε μετά τών ά/.λι.ιν άνθριόπων. νά καταπιέ- 
ζητε άνΟριόπους. μάλιστα νά φονεύητε αύτούς. Έν 
έν: λόγω υπόσχονται ύμιν καλήν ζωήν αφού ζατα- 
στήτε χειρότεροι ή σήμερον.

Μή πιστεύετε είς τούς λόγους τούτους, μή πιστεύετε 
ά-,'απητοί μου αδελφοί. Ίνα ή ζωή ζαταστή καλή, είναι 
εν μόνον μέσον. · >ί ίδιοι άνθρωποι να γείνωσι καλλί
τεροι. ’Άν δέ οί άνθρωπο·, γείνωσι καλλίτεροι, τότε 
άφ' έαυτής ζαί ή ζωή Οά γείνη τοιαύτη. οποία πρέπει 
νά είναι μ-ταςύ τών καλών ανθρώπων.

ΊΙ σωτηρία υμών καί πάντων τών άνθρώπων δέν 
έ-,-κειται είς τήν καταπιεστικήν διά τούς ά/λους κα: 
άμαρτιολόν διαρρύΟμισιν τής ψυχής σας. Μόνον διά 
τοιαύτης καλής διαρρυΟμίσεως τής ψυχής, Οά έπιτύχη 
έκαστος άνθρωπος καί δι’ εαυτόν καί διά τούς άλλους 
ανθρώπους την ύπερτάτην εύτυχίαν ζαι τόν ά’ριστον 
τρόπον τού ζην. τόν όποιον καί μόνον έπιθυμούσιν οί 
άνθρωποι. ΊΙ αληθής εύτυχία. τήν όποιαν πάσα αν
θρώπινη καρδία επιζητεί, δέν στηρίζεται έπί τής βίας 
καί τής καταπιέσεως τών ά/,λων άνθριόπων. άλλ’ έπ: 
τής ά-,'άπης καί επιτυγχάνεται ϋπό πάντων είς πάσαν 
στιγμήν τής ζωής καί τού θανάτου άκόμη.

ΊΙ εύτυχία αΰτη είναι δεδομένη ήμϊν άπό αιώνων, 
άλλ’ ο: άνθρωπο; δέν ένόησαν καί δέν άπήλαυσαν αύ
τήν. Σήμερον όμως ήλθεν έποχή κατά τήν όποιαν είναι 
αδύνατον είς ήμάς νά μή τήν παραδεχθώμεν, πρώτον 
διότι αί άσχημίαι καί α: συμφοραί τής ζωής ήμών έ
τερον ήμάς μ.έχρ:ς αύτού τοϋ σημείου, ώστε ή ζωή μας 
άπέόη άνυπόφορος βάσανος. Δεύτερον,διότι ή βαθμηδόν 
άποκαλυπτομένη αληθής διδασκαλία τού Χριστού κα
τέστη σήμερον τόσον εύκρινής, ώστε χάριν τής ήμετέ- 
ρας σωτηρίας είναι αδύνατον νά μή παραδεχθώμεν αυ
τήν. ΊΙ ήμετέρα σωτηρία σήμερον έγκειται είς τό 
έςής : Είς τήν παραδοχήν οτι ή αληθής ζωή δέν έγ
κειται μόνον είς τό σώμά μας, άλλ' είς τό πνεύμα 
τοΰ Θεού, τό όποιον ζή έν ήμϊν. Διά τούτο τάς προσ
πάθειας. τάς όποιας πριν καταόάλλωμεν πρός καλλι- 
τέρευσιν τής σωματικής ήμών ζωής τής τε ιδιαιτέρας 
καί τής κοινωνικής, δυνάμεθα καί όφείλομεν νά κατα- 
όάλλωμεν πρός έπιτυχίαν ένός απαραιτήτου ζαί σπου
δαίου διά τόν άνθρωπον έργου. Είναι δέ τούτο τό νά 
έςεγειρωμεν ζαί ϋποστηρίζωμεν έν ήμϊν αύτοϊς τήν 
ά-ράπην ούχί μόνον πρός τούς άγαπιϋντας ήμάς. άλ/.ά 
καθώς λέγε: ό Χριστός, πρός πάντας τούς ανθρώπους 
ζαί πρός τούς ξένους άζόμη καί τούς μισούντας ήμάς.

ΊΙ σημερινή ζωή ήμών τόσον απέχει τούτου, ώστε 
έζ πρώτης οψεως ή μεταφορά όλων τών προσπαθειών 
■ήμών έζ τής φροντίδος περί τών κοσμικών έργων είς 
έτερον άόρατον καί άσυνήθιστον δ:' ήμάς έργον — είς 
τήν ά-,'άπην πρός πάντας τούς άνΟριόπους — φαίνεται 
αδύνατος.

’Αλλά τούτο μόνον φαίνεται ούτως.ΊΙ ά·,·άπη πρός 
πάντας τούς άνΟριόπους ζαί πρός τούς μισούντας μάλι
στα ήμάς ιδιάζει περισσότερον είς τήν ψυχήν τού ανθρώ
που. παρά ό πόλεμος πρός τόν πλησίον ζαί τό μίσος.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ

II άλλαγή 7ή;·ίέας τής ζωής :·/·. -ι.ζιζι ζϊ·ι 
ϊ·να: άιύνατις εις ζζί z.y.siv υ.ας. άλλ- ά- 

π-ιχνϋ.χζ χζότχτζ: ϊίνχ·. ή έςχζίλίύΟη?’.: 

τή; ζζζής έζείνης ζωής, τήν ζτ.ζίχτ τήζετιν 

ί'.άγςμεν. ζαΟ' ήν ζ ζ·.: ~λε;Λϊ· ζζ·ι χώ.ζτ.
11 χ/.'/.χ-pr, χύτη ζ·/·. ;ζ;ν;ν όέν είναι χζότχ- 

ΖΖΖ, άλλ XT.=tX1-.:.XZ ‘J.ZIZ·! ZJ7T, z'jizzx·. 
■ιχ ϊ:χ·;χ·;τ, ζζζζ χ-Λζώπζζζ χ-'ζ τών τ<Λ- 

φςρών έζεινων. έζ τίιν όπ:ίων j-zzizz-jz·.. 
Κα: ζ·.χ ζζζζζ ήχ/.ί.χ-Ύ, χύτη χ-ιχ-ζζζχ-ζωζ 
ίνωρίτερςν ή ρζχζύτζζζτ Οχ γεώη.

(Έπεται τό τέλος/
Μττάφοασίξ π. Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΓΛΟΥ

ΐ ΐί· ->ί<- ΐ|<

'// γυναίκα οάς δίνει τήν fow; καί >J γυναί
κες πας την αέρνοιν πίσω.

Νωρίς δέ Ειΰ,έρτ/

*

Μία γυναίκα λέγει ΰλην τήν αλήθειαν εις 
τό·ι θεόν, σγίβόν ΰλην εις τόν πνευματικόν, τήν 
μιοην εις τόν φίλον της. και τό εικοστόν ο* 
εκείνον .τοΰ αγαπά.

ΙΙιέρ Πέμπτο
•

’Εκείνο ποΰ μου κάνεί στον κόσμο έντν- 
πωσιν είτε ή αδυναμία τής δννάμεως’ αχό τός 
δύο αυτός δυνάμεις, τήν δύναμιν καϊ τήν διά
νοιαν, εκείνη .τοΰ ήττίίται ατό τέλος είνε ή 
δύναμις.

Ναπολέων .1'

ΤΟΥΡΚΙΑ

Ίϊ> τέμενος Έγιού«, ενΒα έξιόσΟη τήν σπάί)ην 
ό νΰν Σουλτάνος.

Λ

Άποιρις τής παραλίας τοΰ Χεράϊ Μπονρνον.

ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΓΙΟΥΚΑΤΑΝΗΣ

ΤΟΥΡΚΙΑ

1ι> :ιρο τής πνίης των Ανάκτορων τοΰ I ιλύιζ Αΰτοκρατορικον περίπτεροι Μαμπειν

Γίουκατάνη είναι -χερσόνη
σος προς τά Β—Α. τοΰ Με
ξικού. ’Αποτελεί μέρος τοΰ 
Μεξικού καϊ μετά της Χερ
σονήσου τής Παλαιός Κα- 
λιφορνίας, προ τής εισβο
λής των 'Ισπανών υπό τόν 
Κορτέξ (1519—21}, άπετέ-

λει την μεγάλην καϊ ισχυρόν αυτοκρατορίαν των 
Αζτέκς. Η χώρα όπωςδήποτε κατεστράφη τότε 

σχεδόν καθολοκληρίαν ύπό τών σκληρών Ισπα
νών, ΰπο τήν κυριαρχίαν τών όποιων άλλοι 
λαοί δέν έσχον τήν ευκαιρίαν νά έξερευνήσωσι 
ταυτην. Τό Μεξικόν όμως, όπως όλαι σχεδόν αι 
ιϊλλαι ίσπανικαϊ άποικίαι τής Κεντρώας καϊ Νο
τίου Αμερικής, άπετίναξε τόν ζυγόν τών Κυ
ρίαρχων καϊ είναι σήμερον δημοκρατία ανεξάρ
τητος. Η Κυβέρνησες του δέν εμποδίζει τους 
σοφούς αρχαιολόγους καί επιστήμονας άλλων 
χωρών νά διενεργούν άνασκαφάς όσας θέλουν, 
καί ο μόνος κίνδυνος τόν όποιον οϋτοι εχωσι 
ν αντιμετωπίσωσιν είναι αί διάφοροι φυλαϊ τών 
αυτοχθόνων Ινδιάνων, αί όποίαι κατοικοΰσι πέ- 
ριξ τών ερειπίων περί τά όποια προ παντός 
στρέφεται όλη ή προσοχή τών επιστημόνων. Οί 
Ινδιάνοι ο’τοι ΰποβάλλουσι τους συλλαμβανο- 

μενους λευκούς ανθρώπους εις τάς φρικωδεστέ- 
ρας το>ν βασάνων.

Οί Μαγιάνοι καί ό πολιτισμός των.

Μεταξύ τών αρχαιολόγων ΰπάρχουσιν εκείνοι 
οιτινες πιστεύουσιν ότι τό νά γνωρίζη τις τήν 
ιστορίαν τής ποτέ παντοδυνάμου φυλής τών 
Μαγιάνων, είνε ώς νά γνωρίζη τήν Ιστορίαν 
ολην τοΰ ανθρωπίνου γένους.

Οί Μαγιάνοι οέιτοι εύρίσκοντο εις τήν ακμήν 
τοΰ πολιτισμού καϊ τής προόδου των προ χιλίων 
καϊ πλέον ετών, καί αί θρησκευτικοί ίεροτελε- 
στίαι τών αρχαίων Ελλήνων, Ρωμαίων καί Αι
γυπτίων ήσαν μηδέν παραβαλλόμενοι προς τάς 
άμυθήτου πολυτελείας, λαμπρότητας καϊ ανή
κουστου βαρβαρότητας τοιαύτας τών Μαγίά- 
νων, ενώ αί τέχναι καϊ τά γράμματα είχαν ανα
πτυχθεί β’φ τόν ύπατον βαθμόν. "Οπως συμ
βαίνει μέ όλους σχεδόν τούς λαούς, κατά μίαν 
ή άλλην περίοδον τής ΰπάρξεώς των, καϊ οί 
Μαγιάνοι διετέλουν υπό τό Κράτος τοΰ κλήρου, 
καί οί καλλιτεχνικώτατοι ναοί, οι άπειροι βωμοί 
καί τά άλλα ιερά ιδρύματα τά οποία συστημα
τικοί άνασκαφαϊ φέρουν εις φώς τώρα, άποδει- 
κνύουσι ποσον ισχυρά ή δύναμίς του ήτο. Πεν
τακόσια περίπου έτη προ τής εισβολής τών 
Ισπανών ε'ς Μεξικον ή Γίουκατάνη έβριθε πό

λεων μεγάλων, ίσχυρώιν καί πλουσιωτάτων καί 
διά την λατρείαν τοΰ ερπετού Θεού Κουκουλ- 
κ-ίν συνηθροίζοντο κατά περί ίδους όλαι αί ισχυ
ρά! φυλαϊ τών Μαγιάνων. αί όποίαι κατώκουν 
τότε τάς χώρας τάς γνωστός σήμερον ύπό τό 
όνομα Ονδοΰραι καϊ Γουατεμάλα.

Τά μνημεία.

Εις τό κέντρου τοΰ βορείου μέρους τής Γιου- 
κατάνης, εϋρίσκονται τά ερείπια τής αρχαίας 
ιερός πόλεως Τσίτσεν-'Ίτζα, ήτις ήτο τό κέντρου 
τώ>ν ιεροτελεστιών τών Μαγιάνων αιώνας προ 
τΓ;ς εισβολής τών Ισπανών. Διακρίνονται 
μεταξύ αυτών τά ερείπια πλείστων όσων θυσια
στηρίων, τά όποια τότε έκτίζοντο έπϊ λίθινων 
πυραμίδων ύψους εκατοντάδων ποδών. Μεταξύ 
αυτών ε’ναι τό λεγόμενον «Καστίλλιο», τό ό
ποιον είναι έκτισμέυον έπί τής κορυφής μεγίστης 
πυραμίδας ύφους 250 ποδών. Εκατοντάδα τινα 
μέτρων προς δυσμάς είναι ό •■Οίκος τών Τίγρεων*
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ΊΙ σήμερον ήρε ιχωμένη Τόϊτ.ίεν-Ίζα. Είς τό σημεΐον X. ό οίκος 
τών Τίγρεων. Ά.τωτέρω τό Κατεέλλιο.

μία αίθουσα τοΰ οποίου γέμει αναγλύφων παρι- 
στώντων τάς διαφόρους φυλάς, αϊτιυες ήθροί- 
ζοντο, ώςείπον, κατά περιόδους διά την λατρείαν 
τοΰ Κουκουλκάν, και άλλη αίθουσα ήτις έχει 
τούς τοίχους της κεκαλυμμένσυς ύπό ώραιοτά- 
των τοιχογραφιών, αϊτινες παριστώισι επεισόδια 
εκ τής καθημερινής ζωής τών κατοίκων τής 
Γιουκατάνης. Μεταξύ τοΰ *Καστίλλιο» και τοΰ 
• Οίκου τών Τίγρεων» μία πλακόστρωτος όδος 
μήκους εκατοντάδων τινων μέτρων οδηγεί εις τό 
•σενότε». Τό σενότε είναι είδος φυσικού φρέα- 
ιος. Ή επιφάνεια του εντός τοΰ ΰδατος εΰρί- 
σκεται εξήκοντα πόδας άπό τής επιφάνειας του. 
Εις όλίγην άπόστασιν τοΰ σενότε είναι μία πυ- 
ραμις ύφους πεντήκοντα περίπου ποδιάν έπί τής 
κορυφής τής όποιας είναι, ήρειπωμένος πλέον, ό 
βωμός τών θυσιών.

ΑΙ &υσίαι.

Κατά τάς ήμέρας τών Ιεροτελεστιών, θέαμα 
αληθώς μεγαλοπρεπές καί άγριον παρουσιάζετο 
πρό τών όφθαλμώιν τοΰ θεατού. Οί ιερείς τών 
Άζτέκς μέ τάς πολυτελείς καί πολύχρωμους εν
δυμασίας των, οί Μονάρχαι καί Πρίγκηπες τών 
διαφόρων χωρών, οί αιχμάλωτοι τοΰ πολέμου 
αγόμενοι πρός τό θυσιαστήριον μέ τας ενδυμα
σίας των, μετάξινους και βαρέας έκ πολυτίμων 
λίθων καί αί Ινδιαναί παρθένοι αγόμενοι πρός 
θυσίαν επίσης, καί ό λαός τέλος έορτάξων καί 
φαιδρός. Τά θυσιαστήρια καί οί ναοί άπήστρα- 
πτον κυριολεκτικώς έκ πολυτίμων λίθων χρυσού 
καί αργύρου . . . Κατά μήκος τής οδού τήν 
όποιαν άνέφερον ανωτέρω συνοδεία άποτελουμένη 
άπό τούς αιχμαλώτους. τας παρθένους, τούς 
μονάρχας καί τούς ιερείς ώς καί τόν λαόν, βα
δίζει βραδέως, ένώ οί ιερείς φάλλουν. Η συνο
δεία έχει εκκίνηση άπό τον Ναόν τοΰ θεού Κου
κουλκάν, ένθα οί ιερείς έχουν προσευχηθή, καί 
κατευθύνεται είς τόν Βωμόν τών θυσιών έπί 
τής κορυφής τής είρημένης πυραμίδας. Τά 
θύματα ώδηγήθησαν ήδη πρό τοΰ βωμού 
καί εθυσιάσθησαν. Κατόπιν αί καρδίαι των άφαι- 
ροΰνται άπό τά σώματά των, ώς καί αί καρδίαι 
τών παρθένων, οί ιερείς πλησιάζουν τόν εξώ
στην, οστις είναι ζωγραφισμένος μέ εικόνας έρ- 
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πετών καί ρίπτουν τα σώματα εις τα ύδατα τοΰ 
σενότε, καί μετ’ αύτών τούς πολυτελώς ένδεδυ- 
μένους αιχμαλώτους τοΰ πολέμου ζώντας . . .

Σήμερον τό σενότε έκείνο βρίθει πολυτελών 
αντικειμένων τέχνης, πολυτίμων λίθων κ.λ.π. 
Εχουν άνασυρθή πλείστα οσα καί είναι ζήτημα 

χρονου ι'ι έκκαθάρισις καί άποξήρανσις αυτού, 
οπότε άναμφιβόλως θά έλθουν εις φώς πλείστα 
όσα άντικείμενα τά οποία θά μάς δαισουν πληρέ
στερος ιδέας περί τού πολιτισμού τής έκλιπού- 
σης ήδη φυλής τών Μαγγάνων. ,

.V. 'Γ/ίοκη ΚΡΗΣΣΑ

ΜΕΙΔΙΆΜΑΤΑ
— ΙΙάρτε ένα μποι-κειάκι, κύριε, γιά τήν 

σας.
διαβάτης. —Λεν έχω γυναίκα.
— Tire γιά tip· μνηστήν σας.
—div έχω ovre μνηστήν.
— Καλά, γιά τήν ερωμένην σας.
— Λίν έχω καμμίαν ερωμένην.
— Τότε ι’υγοϋ έχετε όλες τής ευτυχίες τοϋ κόσμου, δεν 

παίρνετε ένα μπουκετάκι;
*

Είς υπαίθριοι· Αθηναϊκόν θέατρον.
διευθυντής θεάτρου.— Τί β/Λπω, γελάτε τήν ώραν ποϋ 

πεθαίνετε είς το έργον ;
‘Ηθοποιός. — Μάλιστα.' Με τόν ψωρομισθάν αυτόν 

ποΰ δίνεις έρχεται στόν άνθρωπον ό θάνατος ώς άπολί- 
τρωσις.'

★
'() διδάσκαλος. — Προσέξατε είς τό μικρόν αυτό πα

ράδειγμα. ".-Ιι· ένας εκ των κατοίκων τοϋ χωρίου μας 
έγεννήθη τό 1887, πόθον ετών είνε σήμερα, οϋ, Καοίλη 
Τοοϋαη ;

Ό Ηαοίλης Ί'οούσης.— Άνδρος ή γυναίκα, δάσκαλε;
*

Υπηρέτης (πρός ζητιάνου/.— Νά, πάρε αυτό τό παν
ταλόνι είνε τοϋ κυρίου, ποϋ απίθανε.

Ό ζητιάνος (κυττάζων τό πανταλόνι). — Μά. ,. μπο
ρούσε νά πίθαινε λίγο /νωρίτερα.'

01 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΑΙ

ΙΙΙΟΤΕ 
τ.Ζίτιίιτί^,ΟΊ 
καταρρακτών, 
συγκοινωνία 
καταεεακτών 

μεγάλο - 
τών
Ή 

τών 
τοϋ

Νιαγάρα ενεργείται 
με πολλαπλά μέσα 
άναλόγως τής εκ- 
κεντρ'.κότητος τοϋ 
έπισκέπτου’ή πλη- 
σιεστέρα πόλις Buf- 

μίλλια.συνδέεται μέερΐ τά 22 ι 
γραμμάς τών ll-.ωυ.ένων 11ο- 
■αφέρονται καθ' όλο/ 

οϊτινες χάριν ανα- 
,ουσιν είς τάς πλησίον έ- 

ή ξενοδοχεία, 
ίριξ τοπεϊα.

οδόν τήν 
ήλεκτρ·.- 
άμάξια, 

τών Ά- 
έρήμων εξαι- 
καί καμηλών, 

:ων εν- 
ισιν τής 

πρός τήν 
κής κινή- 

σχηματίζεται

ίκίοή, απεχουσα αυτών τ. 
άλας τά; σιδηροδρομικά; 
λιτειών καί εξ αύτής με 
μυριάδες επισκεπτών 
ψυχής ταραΟερίζι 
παύλεις καί τά μεγαλοπρεπή 
τά οποία κα- ακλύζουσι τά περί: 
Κατά χιλιάδας διασχίζουσι τήν 
πρός τούς καταρράκτας άγ> υσαν 
κά cars, αυτοκίνητα. μόνιππα, 
express κ.τ.λ. μηδέ τών φορέων 
σιατικών καί 'Αφρικανικών 
ρουμένων, ήτοι έλίφάντων 
οι’τινες μέ τό ρυθμικόν βάδισμά τι 
δεικνύουσ·. τήν άρχέγονον κατάβται 
συγκοινωνίας έν παραλληλισμό π; 
γιγαντιαίαν πρόοδον τής ήλεκ· 
σεως. Ό ποταμός Νιαγάρα;
έκ τής λίμνη; Ontario καί αφού πλατίτα- 
τος διάσχιση μικράν άπόστασιν χωρίζων 
τήν πολιτείαν τής Νέας Ύόρκης άπο τόν 
Καναδά μετατρέπεται είς δύο καταρράκτας 
καί μετέπειτα ήρεμα εξακολουθεί τόν ρούν 
του καί χύνεται παρά τήν πόλιν BulVallo 
εις τήν λίμνην Erie. Ή φύσις πάντοτε 
παρουσιάζει τάς εκπλήξεις της εις τάς καλ- 
λονάς της καί τά τοπείά της, άλλά τό μο
ναδικόν φαινόμενο·/ τών κατάρρακτών τού 
Νιαγάρα αποτελεί έξαίρεσιν έξ όλων τών 
φαινομένων της φύσεως έν τή ΰορογείω 
σφαίρα. ’Εκεί ή φ/σις όργα είς ποικιλίαν 
βλαστήσεως" δάση παρθένα μέ προαιώνικ 
γιγαντιώδη δένδρα άναπαρίσταντα: ώς υπερ
φυσικά είς τόν έκπληκτον έπισκέπτην 
λειμώνες, μέ ήδύ άνάκρουσμα μελωδικής 
αρμονίας, αύτά ολα άναμϊξ άποτελούσιν εν 
συμμιγές όραμα κρατούν εν διαρκεί έκστά- 
σει τόν επισκέπτην’ πλήν όχι ολίγον είς 
τούτο συμβάλλει καί ή τέχνη, ήτις ένπα- 
ραλλήλω μετά τής φ/σεως παραθέτει τά 
μέσα είς τόν παρατηρητήν ν' άποθαυμάση 
τό έκπληκτικόν μεγαλείον τής πτώσεως 
τών ϋπερμεγέΟων υδατίνων όγκων ύψους 
160 καί έπέκεινα ποδών. Πλησίον τής 
πτώσεως τών καταρρακτών έχει διατρηόή 
τό έδαφος καί τοποθέτησή μέγας άνυψωτήρ 
οστις καταβιβάζει τούς έπισκέπτας εις τήν 
επιφάνειαν τών ύδάτων, ώστε άπό αύτήν τήν

Οέσιν δύναται τις νά παρατήρησή έκ τού σύνεγγυς τόν 
ογκον τής πτώσεως, άφούπεριβληΟήτήν προσφερομέ-λην 
αδιάβροχου στολήν ΊΙ πτώσιςτών δύο υδάτινων αύτών 
στηλών ένέχει κάτι τό φαντασμαγορικόν. Τά πέριξ jpp- 
λύπτονται άπό άραιάν άργυρόν βροχήν, ήτις διαρκώς 
πίπτει καί αί ήλιακαί άκτίνες ϋπεισδύουσαι σχηματι- 
ζουσιν Ίριδα μέ ζωηρόν χρωματισμόν, οπιρ αποτελεί 
τό μοναδικώτερον καί έκπληκτικώτερον τών φυσικών 
φαινομένων έν τώ κόσμω. Έπί τών πλευρών τών 
καταρςακτών έξέοραι τοποΟετηΟείσαι έπί τής παρυφής 
κρημνώδους καί άειΟαλοϋς χάους κατακλύζονται άπό 
τούς παραθερίζοντας, οι’τινες διέρχονται τάς ώρας των 
άναπνέοντες τήν ζωογόνον αύραν. Έκ τής πτώσεως 
σχηματίζεται μικρά λίμνη ταραχώδης μέ άφρόεντα 
κ ματα’ ταύπην διασχίζουσιν άτμάκατοι τροχοφόροι, 
ήκεκτροκί /ητοι λέμβοι καί.. διάφορα μικρά πλοιάρια. 
ΊΙ πτώσι; προξενεί έ/α διάτορον έκκωφαντικόν Οόρυ-τό θέρος

<ιί κειταρράκται τοΟ Νιαγάρα
Γενική άποηας.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ό καταρράκτης τού Γιοόιιίτ έν Καλΰ.ιόορνία 
«Ίο ννμ&ικόν πέπλον·

δον, όστις επιπρόσθετε: είς τό έπιβάλλον τοΰ μεγα
λείου. Συχνά γίνοντα: πτώσεις προεξοχών τών βρά
χων καί ενίοτε σημειούντα: δυστυχήματα, ένεκα τής 
άφοδίας τών περιηγητών, οΐτινες φθάνουσι πρό τής 
έσχατης προβολής βράχων, ΐνα έκ τού πλησίον έπ:-

ΑΓΝΗ ΡΟΖΑΝ

Κατόπιν συντόμου, άλλ' επιτυχούς 
σκηνικής δράσεως, ένεφανίσθη ώς 
πρωταγωνίστρια εφέτος ή ’Αγνή Ρο- 
ζάν. Ή νεαρά Οιασάρχις τοΰ θεά
τρου, τοϋ Συντάγματος, σύζυγοςτοϋ 

σχοπήσωσ: και έμβαθύνωβιν Εις τό ϊκπαγ- 
Λον κάλλος τοϋ μεγαλείου τής πτώσεως.

Πολλά οιαδίοοντα: καί κάπως απίστευτα. 
Λ. -/. πρό έτών μίαΆγγλίς έ; ύπιρβαλλού- 
σης έκχίντρίκότητος τεΟεϊσα εντός κοφίνου 
έρρίφΟη έκ τών καταρρακτών ΐνα αίσΟανόή τό 
μέγεθος τής συγκινήσεως' λέγεται οέ οτ: 
σώα έξήλΟεν εις τήν όχθην ζολυμοώσα.

Άλλά τόν χε:μώνα τήν πτώσιν καλύ- 
πτουσ: πάγο:, πάγο: ύπε:μεγέθε:ς, χ:όνες 
αϊτινες κατακλύζουσ: τά πέρι; κα: τούτο έ- 
π:προσΟέτε: εις τό ολον μεγαλεΐον. Ή πτώ- 
σ:ς οέν φαίνεται, ή αργυρά βροχή δεν σχη
ματίζεται καί μία άγρια μεγαλοπρέπεια πε- 
ριβάλλε: τά πάντα.

Έπεσκέφθην καί τό, καταρράκτην τού 
Yosemite εν Καλιφορνία' κα: αύτός αποτε
λεί εν θαυμάσιον φαινόμενου, διότι είναι ό 
υψηλότερος καταρράκτης έν τώ κόσμο, καί ή 
πτώσις τών ύδάτων του άπό τόν γρανιτώδη 
βράχον γίνεται ές ύψους ήμισεως μιλίου* καί 
αύτός μετατρέπετα: είς άργυραν βροχήν καί 
διά τοΰτο οί ’Αμερικανοί τοϋ έχουν δώσε: 
τήν προσωνυμίαν «Τό νυμφικόν πέπλον»- 
άλλά μ' ολον τό κάλλος του ούδέποτε δύνα- 
τα: να πρ-.σεγγίση κατά τό μεγαλεΐον τούς 
καταρράκτας τοϋ Νιαγάρα. Τά πέρ:ς τοπεΐα 
τού Yosemite εινε ίσως ανώτερα τών τού 
Νιαγάρα, διότι ή κοιλάς, έφ' ής καταπίπτει 
είνε εν τοπεϊον, ού ή βλάστησις καί ρωμα«- 
τικότης υπερβαίνει όλα τά μαγευτικά το- 
πεϊα τού κόσμου, δια τούτο φέρε: καί τήν 
ονομασίαν Γ’οσμιτ Πάρκο, ήτοι κήπος τού 
κόσμου.

'II Ιταλία έχει τοπεΐα γραφικά. ΊΙ Ελ
βετία επίσης φημίζεται διά τάς ρωμαντικά; 
της τοποθεσίας, αϊτινες δύνανται να χρησι- 
μεύσωσιν ώς τό άριστον πρότυπον τοπογρα
φιών' αύταί αί Άλπεις βρίΟουσι καταρρα
κτών, άλλ' ολα αύτά εκμηδενίζονται πρό 
τής τοπογραφίας τού Γίοσμίτ. Πεδιάς, κα

ταρράκτης, ποταμός, δάση, όρη, ολα ένδεικνύουσι μίαν 
παραδείσιου έκτασιν, έν μαγικόν τοπεϊον ίσοδυναμούν 
μέ τό απολαυστικότερου φυσικόν σκηνογράφημα, οπερ 
δύναται νά συλλάβη ανθρώπινος φαντασία.

Β. ΤΖ.

ϊκανωτάτου ηθοποιού κ. Ν. Ροζάν, 
ουγκεντροϊ πολλά πλεονεκτήματα η
θοποιίας, ένισχυόμενα ΰπό τής θελ
κτικής μορφής της. Θά τή δοθή ήδη 
ευκαιρία νά δικαίωση τάς προσδο
κίας. ας στηρίζει τό κοινόν έπ’ αυ
τής.

Σύλλογος ίι «Τέχνη . Διάλεξις τοϋ κ. Λ. Φιλαδέλφειας. καθηγητού τής Δραματικής 
Σχολής τοΰ Συλλόγου, περί αρχαίου θεάτρου, '/'ωνο-οαγ/«’’Σ'. Κοχκόίη.

NErtl ΣΤΗΛΑΙ ΤΩΝ ΠΑΓΑΣΩΝ
Λί άνασκαφ αί τών ΙΙαγασών. τάς όποιας διενερ

γεί ή 'Αρχαιολογική 'Εταιρεία διά τοϋ κ. Άρ|Ιανι- 
τοποϋλου, είνε άναμφ ισβητήτως αί σπουδαιιιταται 
τών τελούμενων άπό τού παρελθόντος θέρους ϋφ ’ 
όλων έν γένει τών ήμετέρων καί ξένων 'Αρχαιολο
γικών Σχολών.

Μετά τήν πρώτην άνακάλυφαν τών περίφημων 
έγχρώμων πλακών εντός μεγάλου πύργου τών 11α- 
γσσών τφ 1897. έπηκολούθησεν ή έρευνα εις άλ
λους πύργους, καί τφ 11>ΟΟ εΰρέθη δεύτερος, άπο- 
διί,σας περί τάς διακοσίας έτι στήλας. έξ ιόν πολλαί 
δεκάδες λίαν σημαντικοί.

Εφέτος ή 'Αρχαιολογική Εταιρεία, καίτοι έλαχί- 
σταςδυναμένη νάδιάθεση δαπάνας. δένάπ δειλίασεν, 
άλλά λίαν φιλοτίμως διέθεσεν ήδη άπό τοϋ Φεβρουά
ριου μηνάς αρκούντως σημαντικόν ποιόν πρός έξα- 
κολούθησιν τών έκεΐ ανασκαφών.

Πράγματι δέ, κατά τάς άποσταλείσας έκεΐθεν 
εκθέσεις, αί νέαι αΰται άνασκαφαί έστέφθησαν ϋπό 
μεγάλης επιτυχίας. Έν πριότοις μετά πολλάς δοκι
μαστικός έρευνας άνεΰρεν ό κ. Άρβανιτόπουλος 
τρίτον μέγαν πύργον, έχοντα μήκος 22 καί πλάτος 
18 μέτρων μετά τοίχων πάχους 3 μέτρων και 2>~> 
εκατοστών, πλήρη έγχρωμων στηλών, έκ τού παρα
κείμενου νεκροταφείου, όντος καί τούτου καί τών 
στηλών αρχαιότερων τοϋ 200 π. Χριστού.

Μέχρι σήμερον αί άνασκαφαί αΰται έφερον είς 
φώς 171 στήλας άκεραίας ή σχεδόν ακέραιος, χωρίς 
νά ϋπολογισθώσι τά μικρά η μεγάλα τμήματα, τι'ι 
βάθρα, οί κίονες καί τά έκ πώρου αντικείμενα· 
πολλαί στήλαι έκ τριών ή πλειόνων τμημάτων υπο
λογίζονται ώς εις άριθμός.

Είνε δέ μεταξύ ανιών άξιο ιημι ίωτοι αί έξής;
Τοϋ Άμμωνίι ι* τοϋ Μαχάτα θεσσαλο,'ϊκέως μί 

αιρχην γραπτής παραστάσεως· ή άριθ. 3 μέ καλήν 
παράστασιν άνδρός χαιρετίζοντας γυναίκα, τής Σα- 
τύοας. τοΰ Άμφ ιπολίτου Μενελάου, τήν οποίαν 
αντιγράφει ό κ. Ζιλλιεριόν. παριστώσα νεκρικόν 
■τυμπό ιιον άρίττης διατηρήσεως τών χρωμάτων τοϋ 
Μνάσωνος. τοϋ Άκαρνΐνος Γλαύκου, τοΰ Διοδιόρου. 
ίππέως άναγλύφ ου άμα καί γραπτού, τοϋ όποιου 
ιίφις δάκνει τήν ασπίδα, τοΰ Άσκληπιάδου. τής γυ- 
ναικός τοϋ Μαυσιόλου, της Άρίττης. τοϋ Μενελάου 
υιού τοϋ Δρόμωνας, τοϋ Κλεομένους.

ΊΙ ύπ' άριθ. 1.") φέρει παράστασιν δύο γυμνών 
πολεμιστών φυτικού μεγέθους- ήδη αντιγράφεται ϋπό 
τοΰ κ. Ζιλλιεριόν καί Οά χρειασθώσι δύο σχεδόν μή
νες όπως άντιγραφ ή τό θαυμάσιοι· τούτο καί πρώ
τον μνημεϊον τής' Ελληνικής Ζωγραφικής.

'Επίσης ώραΐαι στήλαι είνε τής Φιλίνης Φαρσα- 
λίας, τής Άριστίδος. τοϋ Νικομιόρου. τοϋ Σωσιβίου 
ένθα παρίσταται άνήρ μαχομενος πρός μύγαν οφιν. 
έκ τών άριστων, άν καί ούχί τελείας διατηρήσεως· 
ταύτην θέλει αντιγράψει ό ζωγράφος κ. Ίωαννίδης

"Λλλαι αξιόλογοι στήλαι είνε τής Ζωπυρας τής. 
Ροδίου, ήν αντέγραψε:· ό κ. Ζιλλιεριόν. τοΰ Άρα- 
δίου Διονυσίου, τοϋ Αίνίου Κίλλου, τοϋ Ζωπύρου, 
τού Λεοννάτου. τοϋ Χάζου τής Κρατείας, μία έν 
εϊδει ναΐσκου, μέ ιόραιοτάτην παράστασιν σκεπτι
κού άνδρός- αϋτη είνε είς τμήματα πολλιί καί δέν 
δύναται νά αντιγραφή πριν συγκολληθή.

Οϋχ ήτταν σπουδαίοι είνε τοϋ Αίσχίνου, τής ΊΙ- 
δείας. τής “Αννης (περίεργον τό όνομα Άννα τό-
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-ou ‘/a jniosfloiroi 5/u mihit^ pi }pdu Up mx ·υοΐ)Βι 

-ουχοιυχυιι t; amro ‘aoolia sbi 5(<ix»’ slixiiapoudofi mx 
ihxtioioavondo}/ ·ίιι;ιδο{1 sbi aodbyxo^p vaaaSa h aax 

-mpa niiniopdauiiao pxnbaBp smjmiQ ‘atnibiiniea ahxi.l 

-α-fomXop abi *ij whoboX anp uiaui mx ρ-,-,ρ -nimio 

-pdamino pxnbadp aaxmfa bian mim.'.oa •qmlmf) aoi 

mx aona aoi q^niail aodmX MTjpXni aoi auob^xoyo fioiii 

-pimxxab oib monMa bamaiba innaoi aa ii/Oax ]/ 

■uiamlbop appaXo aoob ioiajia ninilhdaa nt laapX a-./t 

aotooiiby .mxiab-fff pi bioauq atm'iail amanlon-oxo 

-nap ami aioonilh^xp mx irniio .ooopfiioyyoiu ab/ ama 

-οι-υρ mx ‘oaan'ina.bDipaa aioiapi- ‘ivBaiioa mx \uum7i: 

•tam/aap mx aliXo/ty pl ‘Βι^ιρ γ o aioiapi- oiniopmu 

ipdmxonap ivatrioaii .-pi .‘>3 Mpimonza ioiimdaoxy

■ioamni -i- aoi, 

at i maia faoBpipoa^, siopty^ iaoi ptmi: m maa ‘ibx,,top 
■axn/p ibi ‘ibXoua ^noaioaaa.'miail maia na muamq, 

-«A3xll03AT> 5)030 5)01 (!) 51103^X030 
haohIij AOin aoi AOiafimilx» abiboMna abi ail .‘oian 

-mpap imp// bffahaaap '.'baaxoDon// sfii amob-.x

■"H. ^aojobpu .am'ipXail nix aipiixnl ‘amBobmp

amiaXXu amay/bir nimhlidaaao xoob^fBaaap iaxyft :u<5m 
-moony/ aoxpio»Q >bi mx sunibibag 30]Xyt ibi ‘amSoipo 

-70 .im.iZjz. ami ,mbnxon.ni mxi.loyomXtip miao.ii.: jiioi 
:pi f/a mx .‘«ιζ-,ρι.· ibi mja noaxoay/ b laXa inami Unix 

-nuai fiaO t -baml inaxmaa.’. >bo/K3 ma/3 (bupnoouγ) 

uoimmoony b mx .uomixilao aoXei/Snr oiey ·ιο)·(» 
mx >0010(011 p 'ibpip.ixaOfq p am.moibnap ag ‘aoxm·/ 

■'!λ. Ί·'3>ίι·( apxnlr/ov apxmdaxhax aoinXop .mi 'aoyaoir 

•·»*Ϊ”Χ ‘‘03 alouh-i abi ρβηι: 'amOmpoay) ami.’.y^ ami

pi-p piz-ay c/ pi iiiai: lioaoXaup ‘nSi/xmoony raoag aa 

mx anaota m.bnxonap mx irnmaoa m\-<n SO/31 :bon:·./

•nail piaiibo >ia nixiioun'ixop inlix 

-»/ iZo-soda» iiojv pi >ia mdmxvnap ao/xax aadaa >ja 

MHU'i pa lauadir miiaoaaa goapn aioaBaian >ι·.ΰι> p//y 

aomdf/^ pi ·>ηο//^ >ln ·ρ».« llp/paxao/^ ibi ponu soilbJi 

-ifiiii o llgbibyuau pa lavaoi: am-(-(n mx aoi.'.5maXiii>n/i 

•au.milmj ‘ini- ami.ta/ib/oXip snOaxday >ln aumoiui 

alii mil: ami abiluiaX abi piux aoug mx auub/)3oaaa>i 

iiiblomXdp »xp;-toi: my/oi: aoup ’smayot,// aoi soda» 
uojV goi .unubxodip aoaandaip pi yl miay/Xaaao »ml 

■bA.iy co.i.tp’. >tji Oaoit b mx ioibpp p no •aoaionailh- 

■aoia.Up aoiiaia >ia ao.taiiu.iaiaX 

-oip 5{<L-p >aopd lit aa >bi oup aaimuainx aoioaao aoani 

-pd'XOxi ?J .103)0 abaaxoumx 5pfii· m/abnio m oiao/l 
~Π0! Ί' '{‘Bbibinx) >oah·/ aaia p// ‘aum/a b ‘aoam 

b -dmpa aoia/f3 mmXdp jo ap >/a >b/ib.tao aaia

Λ^ΐ •‘V.f. ·1Ο1>Ρ atopd abi >I3 amXa }liX >biup jp So/t'/i 

mx b/jpQaa ilxbpi φι piinic maXXp pan uar/bi: >bon>a 

.ao/xba nioo amXaidau ·>ρδχηΙ Soibpi b/jaoaaan laxz/^ 

‘>unibdbay >O}^y, >hi Oaori msxmaaX b .iol-o ‘ao.bo7 

aoi >D(oi>poi: ‘.ioi >ia .mub/jb/.dbaa mdmxovap m/yy 

’■‘o^j( aojaomu xf ‘aoiobiooioa^ mx aoi! 

-top »,boopoic mx >npd ‘pyai'dinf aoi abiimai abi mux 

‘aa/a ui.ia<lmxonap atq/p/jidair <joi aoXioi api oom· pj 
■pmap nxap' s>\oii amdmpoa/., ,!).·. aon laXaup υ,δοινφ 

»O3// //' -5011 aoaailoXda pi mtn/joiXaaao pti mx mJmxo 

-o.«p m laxa aiomuoxoip pp Soi.tpoui· joj ii>a no ‘p’/adut 

.ojny -x goi n>iauom-(lip ’ar/pi· bpdiajuxa >oda>t aadmxo 

-oap ap oi ‘.wiaoaorl oi >13 .mob/joabaiail niimi ntap/j 

■>.iopaXni aoxmadi mx >oinil-,p7.p luobfxoyu uiiliili aaia

IS
midmi, Suit '.lojimh Λοχινονϋκ oo.wiunxUo»dt> oiaZ mx 

fljA jfiiL-ρ Si lc/j>i>3x Inniomom 1130001: mx

-u.tp mx .uoiaZ.!» .imdr/litr uioi/ιΜιλ.ιο imoltffadatxp nxj 
im,wdXiao ,gov.i ·mi3f)iiox,i '.miptomXiin Nuur/liriu^oxio 

:>opd ρΐοοιγφ mjoa^fouoi λ/ii sia

■ΛθΧαΐιι·Λ pg amdliff 

~.mi£ h aon.tpajr mx iaoXdoj ^tumowroi: niorip qoxi^oioap 

ΛΟ1 li-a nix no ·υβηι λο mffii· xnjy mnafmb umamiUOai 

xmdxn/ ami xf aiui-u aopaZo ioimlmin qoxif 'oi

-».t» noi amntoyX .ion xz]. »iui/oa»<»^ paoxy gou.t nofisi 
-o>»Zfi» zmaopnlndax >lji xj 'smaaoi ai ‘aooltQfdffi 

‘.uoqxlmxoiiap . a uxaou hiiaii vi na^oi mapu 

■amiodAp mxni uimihx/o pxiion^/ ir(fp »<Μρ>ρ ίυχ 
Ipml h aau jaxa ,imao3Q ibi aliXoidax alii aoiaxnx 

aflji tnobffom-Boxoap/ go».« ^oi.nibuxonap aio.i<i»L· aoyp.’. 

-an noi umptia in no jjaoBib ypibL'oinf· q -iluori 
till αοχρφΟιν qui ,<o7.mi aoi anjndoamx •amiimi/oap 

■.Cyt ami >ba<>nr smaxmaa.'. >lji fpiaa atoqodmXooit amiap, 

-m.taap ami ItaXj pi tipai'f mx aoua aoyyn S>opf) /Q».i 
-az/ bfpoa.i.ip aqiiou.'.oa ami aobbynaui/i alii pint 'bpp 
!{()Ί>ιι·(ΏΧοι:ρ aaXp aip 'amanxa alnx ‘aoiUffaoico aiouti 

.'.mil Siaf mltnouip ap^-pBuir oi aoy> ^my{ ■p-pdn.-Bivy 

•m.',pyom7.<ip qoi inouioiL-3 yux oa^ipjf qoi ‘aoiomaX 

.'m 'Hapinp Ui x.ipbf mx anoh^.iofoxb^ Ό.ιωΧδοj 
ahi pl qoi.m uitmipu amllibjOii: pi mx nona .wfV/lni got 

mi:>;iop inx ha'/t pi imh Sia aoffpljoBi: am . ip mx atoaii 

-3L- maan'piBp m 'amrimpoiff <m>,'.yt anti mJmxonan iy

lyilMiSM IM1 ΙΡΦΡΪΙΖΡΝΡ It#
❖

■Aosvir ιηκ 5o3Diiil< 
ioinvir i»z 5oas aoZri.-‘.u.Mliinl zniyo λοιιΟι Sozlu’i 
.MoizoZa A<i>(>’V κ? ninijny »(pvoAoii rnmUiOliwnru 
in-z A<n h»<| AnwnhiteoxniQ ΛοήηιηΖηι· niaii ι»λι0 
-oil’ uii’oii.-nl in·/, tunozli.vi aoiol-o oi 5ia ‘ntnaiiluil 
.ιογτι/. ηΙ inn ιίοιηιο.ιγ.ιιηγιιι· za nnaZOaodM ini.iAindi 
5(>. •inoiSMlx.ivog 5n?Ay. ιηΐϊλ.ιγ .noAMloSiAHifrilj 
A»do<b aIiigmIl· ’.ioiIuol· (ioi mioAO oi ml AOis/.^j 
ιζΖϊΙηνη Amioao awi 5oa3 noi il-s *A«>i3iiliAii Aoiv.nav 
-oir zj loiboflo loiaainv loioiieii ong ‘Ao»flaiy/i;r ·χ 
ο i3<bnOAliAi> aoiol-o λΙιι ·λοι'Ι>»9 Ao>ionila»(i oAaii 
ΙιγΙιιο 5o<hn*{XnA7i »?ii inz iioinoi Sofia Aiwlioaong

' SaAfiy.
5oy. rilioN a»} nfisia *$|l<Z»Q(lv. ι<ικΐ|\· Aaoiiaj^ 
nimioAO 5onn{|a<| »z?nfir|3 tafia li »nl ii aoi ‘SniiKnv 
-nzcy. 5i.< inonozliAn ιηχίιιο on$ a.ua’ loAfiaifiag 

viz A»Qizny aoijj 
-Anx»7 aoi ip ·λΙιζιΓ.ι>Α3|\· λοιογ/ι.ι, aIji 5jb ‘nqiOi 
-hl· a!ji aI<13.[ AHAiZnofinx aoi 5ja ‘Alniifizwiaj. 
aoi 5ia 'ηθ()ίΐοτ ooi nfiainAno Aouoifiy. aIii 5ia 
•»iI<aA»(([ AO»vw3i<i>fig inz Aliiirfoloj Aionojv aoi 
5ii-ouaQH. a'.'1 ‘a»J03V3J. aoi 5)3 *5OA<niinfig
noi Atifioz AnfioiQofiitiK aIii 5j3 ’nfiOAnjavy. Slul 

x? »Ah-f(T>4«x aoi 5)3 ΆηοΛΟζιχ Aliiaznj^ aIii 
ria ·η3ςικγηχ ηλιι 5ιί ‘ΛΟγηΖοιγ aoi 513 ·5θΛ<οΛκ 
-nj\r noi join anynofinj. aoi 5)3 *AOfi<ogn£{ aoi 5i3 
■•'<<093χ naZmlicny aoi 5)s 'Aoioa-pj; ahi 5)3 ‘auO 
-llL’Ol/ Alli 5(3 ‘»A<037X71fig AOin-f/3JJ AOI 5)3 'AOfioiQ 
-030 AOipriiz^ aoi 5)3 ΛίοποζΙΐΛ» ιηγίιιο ιηγγ\'_ 

■5ηζΜΰ3?.ο0ΐΌγ. ·χ o nA 
ηα/.ιίΛΗ 13710 Λ111Ο1Ο aIji AHonoixii ηκιοΛηλ 5l<o
micifioL- ‘5oA<oiiDin<bji noi 5pxi»AnA 5U1 ·5ΐ<ιηΟιο 

-οχιχ 5ni»Ali0V, 51)1 ‘Snofloilng noi ‘5ηιΊηιτωχ Shi 
•SoaoiaUz noiiAoiynzty. noi‘SIiqiaajmoi, ζ o riAnfiA 
-11ΛΤΙ 13-00 Anioi'o Alli •nofiQAnzifj noi 'ηνηοιίιιχ 
noi '5ηοΛ3ληιΙ<ν., noi ‘SUiong 51) ι ‘ηοιϋτζηγ’ί 5U1 
■cnznfia.'.ofivoy. -z JocbniW.oi^ o U'bnfiXiiAn n.v soiZfiti 
ahiolo Ahl 0071.012 aoi *5»γ»χιχ 5ognmfii3irjj. 5U1 
•5ofiiniro37<i| 5hi ‘noziAoioifiy. noi ‘(AoinZfin aod
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

.c ε ι σμ ό ατ^η κ 1 ο ι 
Προάατειον Πόχαλη έν Ζακύνϋ

Hirai .1. ίίελεκάση.

ΣΑΝ ΠΕΘΑΝΜΣ
Ι!ϊο· ά.τϋ τ' άρμα τό περίλαμπρο, ό νικητής 
Σέρνει ι ’ έ,χτροΰ τό ματωμένο όσμια 
—'.'"ί '/ ίοςα,μά κι' ό Χάρος λυτρωτή,· 
!\ αί γιά ιοί·; Λνό όργοινει ί'Λιο χώμα.

Αγάπη μον! Τό ΐ'όιο .τοΰ με τνρρανεΐ; 
νικητής μέ σέρνεις πίσω αοι· όεμέια,

Kai Λίχως ναχω θέλησα .1/,; άίχ,,,ς ,·ά πονής 
Με /{λέπεις νά οπαρά:,,,· ’ίι

Ana ΤΟΝ ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ 
*|s 'χχχ
7;Qi"” Είς ,ήν οίκογ, νειαν W'iecl 'όλοι ησαν μουσικοί. 'ΒΜ“Ρ««^οι όέν έδοΐάσθτ 

Κλαρα, είχεν, έν τούτοι: καί αύτή μίαν πε- 

ί"ν ' 7*'·ς •'ηανί'>'Ρ>α καί τραγουδίστρια. Οί 

aun ° °ύ&“ϊ,$ξ ,Γ'ς· ύ |,°)1··'ΕΡ Sdium-
κνί ί Μ< Τ'7'0· ‘'’Ι’λ'ΐς KC“ εύοίο9'·τ°5 μουσικών, 
7 ■ «αρία, επεχείρησσν μίαν περιοδείαν είςτήν 

V ιαν. Ενω δ, η Μαρία έψαλλε τάς μελωδία: τού 

τ\η< °' Τ,'ς Και i',ΚλώΡα ουν“·δευε μέ πιάνο, ο με- 

ηοοφρον,οτατος Schumann έγύρ.ζε τά φύλλα. Τάς 
.■ Μάο(°?Ρ“6.πρθα“Τ70Ι,·ταξ ~δ παΡ8λθόντος αίώνο: 

'άκ. ·χϊνωί’’Οε'.·· Επί Τών γ0νώτων Ροοίνηαο):- 
ιΖ· ΐΓ'Λ '!άγνερ “«■>· ο-ετό-

7 μ, τον Chorreon Carolsfeld τόν δ.άσημον 

C*·0'' "^068''0' ’θ''

πγα Ολο ο. μουσικογράφοι πρέπει ν’ άναγιώσουν 
' ΪμεροΤ ’epSV0iUiOV ^ΪΤΡαμμα καί πολύ ωφέλιμον.’ 

οι' φίΓου- ο'ίαΚΡατνΤθύ·Κ<5θρ0ν’ Ρέ 0λίΥ°Β^ 

t.-c ο, >, Οπ0,°1 'ήν ^lOK“*ovTai ενίοτε όπως
,ς -μίΛ.σουν περί τών ηρωικών καί σκληρών συνάμα 
- ίΗον της. Κατοικεί είςτήν^ της, “υ- 

'■πό ■ ιιόνσ*· 1' ^'‘θάί>ϊ'·'·· ΑΊ'»··'νίζεται πραγματικώς, 

η - = I ' ’0U 7°νς’ ,f|V ''Ρ*ΡΓ ν ’■•έ'· γενεβλίω'ν
»ης· 1<>τε βανταχόθεν φδάνουν άνθη καί τηλεγραΦΐ'- 

"■ ί "■* . " P-aXv -

φιλεί- αύη- ’ ΤΤν ’ων 6ά ^ϊεΡ®°>'- °' ·φθσ- 

ό-,.'-'τ '· \ Ρ° ’ U ™Τ'ιΡ’ '· άδεΜ. ύ γαμβρό:

ΗΜέ,Γχη °ϋν· Μ"’ αύ'ήν Τ1>- ώ·ίρΛ ή κ 
” "Ά επανέρχεται είς τήν καλογηρικήν της £ωήν.

★

ματα καί ή Λ- 

οεως ύη έκ τών

ποΰ ξαναγύριαες ατόν κόσμο έόώ
τί στή οκέιρι αοι /jaihla νάχ,μ κρυμμένα ; 

Ζ οοο πού πάσχισα. Λέν μ.ιόρεσα νά ώώ 
Τι οτα κ/.rionl σου χεϊλ' είναι γραμμένα.

Γιατί Μ γνώμες ή ιρν/ή τ'άνθρωπον έχει; 
Ί[ σκέ,ρ, .ιόντα μέ παρακινεί νά οέ μιοήσώ. 
y." *·"■!*·* ™·' -·"»·'<■ καί όέν αντέχει
Τή λόγο ,τέρνει άπ’ ιή σκέιρι μ,,ι- Λπίηω

Μα σαν ιτεάάνωμ.ν, τό ςεοεις,
Tor' άΐ’τιμνιω.'ίοι ί'νας 
Εμπρός
Mi ίόαι

εις το 
μέτρο

. με καιρό, 
τ·τ άλλον ί)ΰ ftijelhiTifir,

ή κριτήριο τό γο[ϊερό, 
καί οί Α' .'ι ;ιοΰ ΐ>,\ κριΛοΰμε

Τότε γιά
— ιόν κάιω κόσμο, γι'

Ή/ καί)ένας ό,ιι ίέέλ

σεΐ'π, η σοΰ Xftfaf.l για TtOiri/, 
ο, η πό>·ο ιιοΓ/Γίς δωακι; 
.1> υ,κ/ roi) yw//

Γιά rip· ιικαρΛωοΰνη οιιν rip· τόση.

Ιρ γνώμη τή Λική μον άν ρωτοΒν 
Ήγιο γιά μόνη χάρ, /ίά άητήοω 
Μπροστά σω· ή κάθε αγάπες νά περνοΰν 
Λ αι or νά μένης ολομόναχη ςωπίσω.

Β· ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
81!

Πρωτότυπος ιδέα ή τού κ. Pciu{ Giuistff. Ύπό τόν 

Γ,’ον’'·/. ° .“"θ'' ΤώΥ Βο'»^«ν. τ-έδωκε ίί.όλιά-

; ’ Ομεν ύλας ,άς έστεμμίνα: κεφαλά:

y-ς ασχοληβείσας περί τό θέατρον. ΊΙ σύντομο: πι- 

κτών είκό0^ Μ1"'"0' έδέννί° μ0ν°ν- ώλλ' έ'^- 

όιώίκω Μ— ί ’“Ρθνσιά^ε. πρώτον τόν .lor- 

·”™*“ ““ 

ν. lui.nn, ΤΟ Οποιον εχορευσεν ώ ϊδιο- 
ε.ς την δοθεϊσαν ι ν τοί: άνακτόροις πρώτην παράστα- 
σ.ν τθν· f ,ύι. φ.;(τΛο), Λ. Ρ ,voJ

/<·«/- σντ-Ο.την τ,ί ν μελοδραμάτων Penthee Hlincr- 
mneslra καί Orphic τόι· Ί'ρεώερΐκον ,ή- /Ιοωσία; 
»>>' μεγάλοι- Φρειδερίκον,τόν φίλον τού Bo? ταίροι· μ! 

τας κωμωδίας του Ό ΙΙίθηκος τοΰ Συρμού» καί' τό 

μ. τά κω,^δ·''00''0’' ' ”‘V Aii,nrf^T· Ρωσσ/Οί. 
μ Tab KU μ., δ,ας της και παροιμίας καί μέ τά > ια- 

Ρα'σ,Κών μ8ίΛδΡβ^'“·'·. έ§ ών καί 'τό 

liaoulc, τό οποίον έμελοποίησεν ό Komini· ,όν / οοοτα,.,,,. Γ r/?, ν„,„/Λ.(ί μι τ. .ριϋ.κ. . ’δι 

του ‘“ όποια παρισ,άνόντο είς τάς βασιλικά: . παύλεις 

Ζ Μ Κα! τό’ν Λονδο-

|· HI εις τόν όποιον άποδίδεται μέρο: του λιμ- 

π,ωττου - ο Ηανοΰργος είς rip- νήοον .^νών. L 
Λ- ;Λ Τ"δΙ'/: οίκον·'·εια Γκλινέ»· τόν 'Οοκά..

τη, Σοω/Λ,α; συγγραφέα ίνύ: δράματο: παρσσ,α- 

0-τος ι:ις Στοκχόλμην’ τήν 'K,nllflfr' r,7; 
της όποιαςτό ψευδώνυμον Carmi;, Sylva (Carmi;, 
το ασμα, S./lea-ti, δάσος; κατέστησε δ.άσημον τήν 
ΖάκαΓ Ραθίλ'οσ“ν- 'Ι”? ίϊΡαψε δράματα πολύ δ - 

^““."‘’‘■Φ^,ΐιελοδραματ.κά· τέλος τόν βαρι- 

δόόηο a °‘· ΤΠ" ’όν γράψαντα έπίσης

δραματα έπι ιστορικών γεγονότων τού σερόικοΰ λαού.’

'ΐατροί τινες προοεπάδησαν νά επιτύχουν θεραπευ

τικά αποτελέσματα διά τής μουσικής. Ύπήρχεν όμως 

μία έλλειψις τήν οποίαν συμπληροί σήμερον ό κ. 

Robert Haven Schauffier διά τής έκδόσεως συγ

γράμματος περιέχοντος χρησιμωτάτας οδηγίας πρός 

εφαρμογήν τής ιαματικής μουσικής. Ούτιυ, διά τήν 

νόσον τής έξασθενήσεως συμβουλεύει τόν Roi ties 

Gnomes τόν Schubert ή τό Prelude carnavales- 
(/Ue τού Dvorak. Διά τήν έξάννλησιν τών νεύρων όφει- 

λομένην είς νπερδολικιήν εργασίαν τό La Lumiere 
du Soleil τού Grieg ή la Motdavie τού Smen- 
tana. Διά τάς μεγάλος ψυχικός θλίψεις τήν Etude 
είς Sol majeur τού Chopin, τήν Senate pathe- 
tigue τού Beethoven ή τό Concerto διέ« βάρδιτοντού 

DvoraK. Διά τήν με/.αγχολικήν κατάστασιν, προερ- 

χομένην έκ μεγάλων απογοητεύσεων, τόν Hljmne ιϊ 
la joie τού Beethoven. "Οσοι δέ προσβάλλονται 

ύπό χαυνότητος τού πνεύματος προερχόμενη: έκ κο- 

πώσεως τού εγκεφάλου, μίαν fugtl τοΰ Bacll. Διά 

τήν καταπράΰνσιν τού θυμού, συνιστάται ίδια μου

σική ρυθμού μεγαλοπρεπούς καί υψηλής έμπνεύσευ-ς, 

μέ χρόνοι- ήωηρόι- μάλλον, ώς τό Ghmur des Pe- 
lerins τού Tannhaiiser Τέλος διά τούς νεωτέρους 

Όθέλλους, τήν εισαγωγήν τών Maitres Ghanteurs.
*

Έκ Ιΐαδού.,ς, όπου έγεννήθη τή 13 ’Ιουλίου 1 858, 

άγγέλεται ή εΐδησις τού θανάτου ένός διάσημου καλλι

τέχνου, τού Gesare Pollini, βιρτουόζου πιανίστα, 

διατεέ.εσαντος έπί πολλά έτι, καθηγητού τοΰ Όδείου 

τής Παδούης καί φέροντας τόν τίτλον «πιανίστας τής 

βασιλίσσης Μαργαρίτας. ··

*

Διαδηλώσεις καί μουσικαί πανηγύρει: προετοιμάζον

ται άπό σήμερον ήδη διά τό 1913> οπότε συμπλη- 

ρούνταιαί ιοορίδες δύο ένδόΐων μουσικών: τού Verdi 
καί τοΰ Richard Π agner. Απ’ άκρου είς άκρον 

τής ’Ιταλίας καί τής Γερμανίας τά ίΐοχα έργα των 

θ' άντηχήσωσιν: Είς Μιλάνον θιι παρασταθώσιν ή 

Aida καί ό Rigoletto. Είς δέ τήν Ι'ώμην ή Τετρα
λογία: Or du Rhin, Walhgrie, Siegfried, Cre- 
puscul des dietlX. Έπί τή εύκαιρίφ «αύτη, ή κλη

ρονόμος τοΰ’ Verdi, ί, κ. Μαρία Carrara - Verdi 
ϋθεσεν είς τήν διάθεσιν τής ώναλαβούσης τό festival- 
Verdi εί: Μιλάνον επιτροπής, ύλην τήν άπό τοϋ 1845 

μέχρι τού 1900 αλληλογραφίαν τού μεγάλου ’Ιταλού 

διδασκάλου.

Ή κ. Cosima W agner, έπί «ή ευκαιρίιι έπίση: 

τής ιοοερίδοςτού διάσημου συζύγου της παρεκά/.εσε δι’ 

επιστολής τήν αύτοκρά;ειραν τής Γερμανίας όπως τί

μηση διά τής παρουσίας της τήν διά τελευταίαν φο

ράν δοθησομένην παράστασιν τού Parsifal είς Blig- 
reuthfiiini άπό «ής 13 Φε6ρ. 19>,5 «ά έργα τοϋ H'tl- 

gner ανήκουν είς τό Δημόσιον. Λέγεται ότι ή αύ- 

κράτειραάπήντησε διά τής κομήσσης Bradcorfl, κυρία: 
έπί τών τιμών τής γερμανικής Αυλής, ότι ινεκα τών 

θρησκευτικών αύτής πεποιθήσεων, δίν δύναται νά δε- 

χθή τήν πρόσκλησιν της.

*

"Οπως ό Verdi καί ό κ. ArrigO Boito, ό συνθέ

της τού Mefistofele, έΐελέγη γερουσιαστής τοΰ ιταλι
κού βασι?.είου. Μέ τήν είδησιν αυτήν αγγέλλεται καί ι, 

οριστικέ; προσεχής παράστασις τοΰ «Νέρωνος», μελο

δράματος, περί τοΰ όποιου πρό τριακονταετίας γί

νεται λόγος.

♦
ΊΙ λεγομένη ϊ-ν Λειψία σχολή iThomaschltle,* 

είς τήν όποίαν ό Sell. Bach ύπήρζεν έπί πολ?.ά ι’τη

ψάλτης καί διευθυντής τών χορών ιών άρρένων εορ

τάζει κατά τό έτος τούτο τήν 7°°ετηρίδα άπό τής 

ίδρύσεως του. Είνε τό άρχαιότερον τού είδους τού

του ίδρυμα τής Γερμανίας.

♦
Οί κάτοικοι τής Γερμανικής μικρός πόλ,εως DesStlU 

συμποσούμενοι είς 51>οο° μόνον ύπερηφανεύονται διά 

τήν μεγαλοδωρίαν τού δουκός d‘ Anhalt-Dessau, 
όστις δίδει ώς έπιχορήγησιν έτησίως 625000 φρ. διά 

16ο παραστάσεις μελοδραμάτων καί κωμωδιών, πα- 

ριστανομένων κατά τήν θεατρικήν περίοδον είς τό θέα

τρον τής πρωτευούσης τον.

♦
Είς Μόναχον άπέθανεν έν ήλικίτι 7 9 έτιόν f; Lina 

Rameau συγγραφεύς, μουσικός καί καθηγήτρια. Είς 

αύτήν ύφείλεται ή λεπτομερής βιογραφία τού Λϊστ είς 

3 τόμους μέ πλήρη κατάλογον καί άνάλυσιν τών έρ · 

γων του καί άλλων πλείστων μελετών περ’ μουσικής 

καί ιδία τοΰ Ούγγρου μεγάλου καλλιτέχνου.

*

lo.ooo.ooo φρ. έδώρηοεν ύ εκατομμυριούχος κ. 

Andrew Gamezie περί ίδρύσεως είς Pittsburg τής 

Άμερκής καλ/.ιτεχνικής σχολής, έν ή θά διδάσκων- 

ται ή αρχιτεκτονική, ή γλυπτική, ί; ζωγραφική, ή δρα

ματική τέχνη καί πρό παντός ή μουσική. Ή γενναιο

δωρία τοΰ άνδρός άποδεικνύει οτι εννοεί τά υψηλά καί 

ήθικά αποτελέσματα τής μουσικής έπί τής ανθρώπινης 

ψιχή»

♦
Τή 7 Μαΐου έωρτάσθη είς Λονδίνον ή 174ή επέτειος 

τής ίδρύσεως τής Εταιρείας λεγομένης Royal Soriety 
0/ Musiciens, ύπό τήν προεδρείαν τοΰ δουκός Hy- 
month.-κοπός τής Εταιρείας είνε ή συνδρομήείς τούς 

ενδεείς μουσικούς καί ή εϋρεσις είς τά τέκνα των μιας 

θετικής επαγγελματικής μορφώσεως. Ό Hxndel, είς 

έκ τών πρώτων μελών της, άφήκεν αύτή διά διαθήκης 

25.000 φρ. Οί ήγεμόνες καί ή άγγλική άριστοκρατία 

πολλάκις προσέφεραν ύπέρ αύτής σπουδαίας δωρεάς.

*

Μειαζύ τών διάγωνισθέντων εί: τό διαγώνισμα Dic- 

mer, συγκαταλέγετο καί ό έλλην πιανίστας κ. Ευ

στρατίου, τυχών δευτέρου επαίνου. Ούδείς έκ τώντριώιν 

ύποψηφίων έθεωρήθη τέλειος καλλιτέχνης όπως λάβη 

τό πρώτον βραβεϊον, τό όποίον σύγκειται έκ 4>οοοφρ"

♦
Είς τό Νέον θέατρον τής Λειψία: παρεστάθη τό πρώ

τον μετ’ αρκετής επιτυχίας, τό δίπρακιον μελόδραμα 

ή «ΛΤ(’ιιο/ι tie Lendos τού κ. Μιχαήλ Εύλαμπίου.

•♦

Ό διακεκριμένος συγγραφεύς Grillparger ήτο έν

θερμος θαυμαστής τού Mozart. Είς ιόν θάνατον τού 

υιού τού ένδόζου συνθέτου τού Don Juan, ό Gril- 
Iparger ανέλαΰε νάσυντάζη τόν έπιτάφιον.Έχάράχθη 

λοιπόν έπί τού τάφου του: «Ό Wolfgang Amadeus 
■•Mozart, ποιητή:, μουσικός, καί συνθέτης, έγεννήθη
• τή 29η Ιουλίου 1791 κ“’ άπέθανε τή 29η "Ιουλίου 

■ 1$44· Ήτο υιό: τοϋ μεγάλου Mozart καί είχε τήν 

•φυσιογνωμίαν καί τά ύψ.,λά αισθήματα τοΰ πατρός 

»του. Τό όνομα τοϋ πατρός του είνε ύ επιτάφιός του, 

«όπως ί; εύλάΰεια ήν είχε δι’ εκείνον ύπήρζεν όλος ό

• σκοπός τοΰ βίου του». Ό υιός τοϋ Μοζάρ, ώς συν

θέτης δέν κατέλειπε βεβαίως ϋργα σπουδαία, άλλά διε- 

τέλεσεν έπί πολ?.ά έτη καθηγητής τοϋ Kapellmeister,
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είνε δέ καί ιδρυτή-,ιού Συλλόγου τή; Άγιας Κα χίλια; 

εί; Lemberg.
*

Μία ωραία ί,τιστολή, ανέκδοτος μέχρι σήμερον, τοϋ 

Antoine Rubinstein πρός τόν έκδότην Sen/τής 

Λειψίας :

" Πειροί'κολι;, 11 Νεπιεμβρ. 1S89. ΦΐΙταιε κ.'Σ.ένφ. 
Ευχαριστώ έζ όλης καρδίας διά τήντόοω φιλικήν έπι-

• βτολήν σας’ μ’ένθυμίζει μι πολλήν φιλοφροσύνην 6'1.6- 
ι,λτ,ροι τό κα/.i ιτεχνικόν μου στάδιον καί συνεπώς μοί

• προξενεί μίαν οδυνηρόν έντύπωσιν. Μάλιστα, σάς τό

• όμολογώ είλικρινώς καί τιμίως, τό τελικόν συμπέρα-

• σμα ύλης τή; καλλιτεχνικής μου δράσεως είνε μία τε- 

•λεία άπογοήτευοι;. -Μοΰ επιτρέπεται νομίζω νά ψάλ- 

*λω μι’ τόν Σολομώντα .· «Ματαιότης ! Αί προσπάβειαι 

•τών άνθρώπων καί οί πόθοι των δέν είνε είμή μα- 

•ταιότης. Τά πάντα ματαιότης!» Οίονδήποτε υπήρξε 

•ύπήρζε τό θέμα έπί τοΰ όποιου είργώαθην κατά τόν 

•βίον μου, πρός οίονδήποτε μέρος έστρεψα τάς προσ

δοκίας καί μετεχειρίσθην τάς δυνάμεις μου, αί συν

δέσεις μου παρεγνωρίσΟ.,σαν Ούδείς μί αναγνωρίζει 

»ώς συνθέτην, ούτε οί ηθοποιοί καλλιτέχναι (είς τούς

όποιου; είχον πάντοτε τήν περισσοτέραν πεποίθηση-,)

• ούτε τό κοινόν (τό όποιον έν τούτοι; μέ πολλήν προ- 

•θυμίαν συγχωρώ') ΙΙαρ' δλ’αϋτώ, έχω άκόμη είς τήν

ψυχήν μου τόσην άνθρωπίν.,ν αδυναμίαν, ώστε

• πείθω τόν έαυτόν μου, ότι καί οί καλλιτέχναι καί τό 

-κοινόν είχαν άδικον. Έγΰ· αύτόν συνετέ/.εσα είς 

"αύτήν τήν παραγνώριση·, ώπέχων πάντοτε παντός

• όμιλον, λίγων είλικρινώς εκείνο τό όποιον ευρίσκω 

"καλόν ί, κακόν έν τή μουσική καί μή φροντίζων

περί της διαδόσεως τών συνθέσεων μου. Μή, διστάζετε 

>νά πιστεΰσητε τοΰτο'δσω παράδοξον καί άν φαίνεται,

• είνε έν τούτοις άληθέστατον. Διά νά επιτυχής πρέπει 

•νάείπής είς τόν κόσμον δτι είσαι θεός' σέ σταυρόνει,

• άλλ’ επί τέλ.ονς σι πιστεύουν. Ό Μωάμεθ ήναγκά- 

oOtj νά ύρκισθή ότι ήτο προφήτης' ό Βάγνερ διέδω-
• οεν έντόνα-ί ότι ήτο ύ σωτήρ τής τέχνης, κλ. κλ. ΊΙ

• φιλοσοφική δύναμις καί ύ σκεπτικισμός τοΰ χαρα- 

'•κτήρος μου μ' άπεμάκμυναν πάντοτε παρομοίων κω-

μωδίο’ΐ·, άλλά τούτο ώς φαίνεται, μ’ έβλαπτε. Σή

μερον, έν όνώματιτοΰ Διαβόλου, έάν τό βουνόν δέν 

ηλθεν είς συνάντησίν μου, ούτε έγώ δμως υπήγα πρό:

Φ cTioiKijn £ε^ις
Οί μι-γά^οι δίαν ήσαν ισαιδίά.

Ο ποιητής Κοππέ ήρέσκετο νά λέγη δτι ϊταν άκό
μη -\·/ζί ήζ.ικίαζ δέκα έτών, έθήζ.ευε φοόερά τήν τύ
χην τών όδήγών λεωφορείων, οί όποιοι ένθρονισμέ- 
νοι επί τών υψηλών καθισμάτων των, τοΰ έφαίνετο 
όπ είχον τό υφο. παλαιών κατακτητών.

ι ελευταίως κάποιον Παρισινόν περιοδικόν έζήτη- 
σεν άπό διαφόρους διακεκριμένους Γάλλους τάς ίωη- 
ροτέρας τών παιδικών των αναμνήσεων.

<> ΜωρΙς Ντονναί,ό δαφνοστεφής ποιητής, ένθυ- 
μεϊται άκόμη τήν μακράν καί περιπετειώδη έποχήν 
καΟ ήν οιετελει είς διάστασιν πρός τήν οικογένειαν 
του it αίτιας τής έκπαιδεύσεώε του. Ό πατήρ του. 
μηχανικός τών σιδηροδρόμων, ήθελε νά τόν διδάϊη 
τά μαθηματικά. αυτός όμως ευρισκεζ εΰχαρίστησιν 
μονον είς τήν άνόγνωσιν τών ποιητών, μίαν δέ
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•αύτό. Είμαι ένας γελοίος... Ό Θεός νά όΐιγχοί 

ρήση τούς γονείς μου !... Έγώ δέν τούς συγχωρώ...

"διότι είμαι γελοίος καί τραγικός συνάμα... Κρίνετε 

•ό ίδιος. Οί Εβραίοι μέ θεωρούν ώς Χριστιανόν' οί 

χριστιανοί ώς Εβραίον' οί Ρώσσοι μ' εκλαμβάνουν 

-διά Γερμανόν, οί Γερμανοί ώς Ι'ώσσον, οί σχολα

στικοί μέ νομίζουν τοϋ μελλοιτο; (juturisle) καί οί 
“τού μέλλοντος σχολαστικόν, κ.λ. κ.λ. Γνωρίζετε εδώ 

"είς τόν κόσμον αύτόν άλλον γελοιωδέστερου έμοΰ ; 

• Ί'.γώ, όχι. ΊΙ σι,μερινή παραγωγική δραστηριότης μου 

“είνε παράλογος, διότι έγ.'υ ύόποίοςέχω τήν πλήρη πε

ποίθηση- iitl ή μουσική τέχνη έζηλήφθη τελείως, δτι 

δέν γράφονται πλέον όκτι'ι· μουσικά μέτρα (mesures) 

"άζίας μιά; πεντάρας, δτι αί νϋν παραγωγοί, τόο.ι- 

Ί ν τή φωνητική, δσω καί έν τή όργανική μουσική, 

"δί ν φθάνουν είς τό ύψος ενός κορόσνίοΰ τ<3>· νποΛη- 
μητων, έν συγκρίσει πρός εκείνα; αί όποίαι έγράφη- 

"σαν τά προηγούμενα ίτη, έγΰ· ό ύποίος πιστεύω αύτά, 

•καταναλίσκω τόν χρόνοι- δλον είς τό νά σχηματίσω 

•συνθι’τας ή εκιεί.εατάς (executants). "Επειτα άπ' 
"αύτά, φαντάζεσθε ευκόλως μέ πόσην ειρωνείαν, 

"βλέπω τάς προετοιμασίας τής 5° δος μου. Καί πε- 

"ριμένω άνυπομόνως τό τέλος τοϋ βίου μου, άφοΰ 

-πρέπει νά θεωρώ· τόν έαυτόν μου ιός ζωντανόν ψεύ- 

•δος (λέγω τούτο μεγαλοφώνως, άλλ’έκείνο τό όποιον 

•ένδομύχως σκέπτομαι είνε τουναντίον δτι είμαι ή 

"ζωντανή άλήθεια απέναντι του γενικού ψεύδου:,) 

•κατά βάθος, «διάφορον ποίον έκ τάιν δύο είνε τό βί- 

"δαιον. Υγιαίνετε, φίλτατε κύριε Σένφ' σχίσατε τήν 

•επιστολήν αύτήν καί διατηρήσατε φιλόφρονα αίοθή- 

•ματα πρός τόν ύμέτερον—όχι παράφρονα δυστυχώς, 

•’άλλά μή πιανίζοντα, ούδέ συνθέτοντα πλέον—’Αν

τώνιον 1’ουμπινστάϊν ·. ‘Εν τούτοις ειχεν άδικον ό 

διάσημος διδάσκαλο;, διότι ώς ερμηνευτής τών μεγά

λων έργων διά πιάνο, έσχεν έπίδρασιν σημαντικήν 

καί μόνον τό όνομα τού LiSZl ήμποροΰμιν νά προσ- 
φέρωμεν μέ τό ίδικόν του' ώς συνθέτης δέ, δέν υστέ

ρησε, διότι δύο έκ τών μελοδραμάτων του, ό «ζίαΖ/ιω··» 

καί ό · Νερών· παριστάνονιαι σήμερον έτι είς τήν Ευ

ρώπην, ί) συμφωνία του «ό Ωκεανό; (I' Ocean) δέν 
παραμελείται, τό Concerto εί; ί'Ο διά πιάνο κατέστη 

κλασικόν καί πλείσιαι μελωδίαι χαίρουν άκόμη τήν 

εύνοιαν τού κοινού.

ALICE DE LAPERITTY

ώραίαν πρωίαν συνεννοηθείς μέ κάποιον παιδικόν φί
λον του έδραπέτευσεν έκ τής' πατρικής οικίας. 'Επί 
πολύ έέησε βίον πλανόδιον, μέχρις οτου αργότερα 
έθεάθη άπαγγέλλων στίχους είς τά καπηλεία τής 
Μονμάρτρης.

Ο Τριστάν Μπερνάρ άπό νεαρός του ήλικίας 
άπηχΰάνετο τήν αργίαν τής Πέμπτης, έπειδή ήτο 
υποχρεωμένος νά άκολουθή τήν μητέρα ταυ καί τάς 
λείας του είς τάς παρατεταμένας ' καί οχληράς έπι- 
σκέψεις τής αγοράς καί τών καταστημάτων.

Ο ΜωρΙς Μπαρρές ένθυμεΐται μέ φρίκην τήν 
περίοδον τοϋ πολέμου είς τήν πατρίδα τού Λωρραι- 
νην. Οί γονείς του. λέγει, τόν ύπεχρέωναν νά κοι
μάται ντυμένος καί τοΰτο διότι προηγουμένως είχαν 
ράψει έντός τών ένουμάτων του σπουδαίον χρηματι
κόν ποσόν; τό οποίον Οά τούς έχρησίμευε ' διά τά 
πρώτα εεοοά των, έκ ή περιπτώσει ήναγκάέοντο νά 

φύγουν κρυφίως έκ τής πατρίδος των κατόπιν απρο
σδόκητου έπιθέσεωε τοϋ,έχθροϋ. .

Ό Μάρκελλος Πρεδώ. υιός είσπράκτορος φορών, 
άπό τήςνεαρός του άκόμη ήλικίας έπλανάνο άπο μιας 
έπαρχίάε είε άλλην, μή εύρίσκων κατάλληλον μέρος 
όπου κατά προτίμησιν νά έγκατασταθή. Τέλοςέδωκετή ι 

προτίμησιν είς κάποιαν Γασκωνικήν πολίχνην, οπού, 
άφοΰ παρητήθη τής μηχανικής επιστήμης, είς τήν 
όποιαν έως τότε ειχεν άσχοληθή, συνέγραψε τό πρώ
τον μυθιστόρημά του.

Ό αεροπόρος Μπλεριώ άπό ποζ,ύ μικρός του ήλι- 
κίας ήσθ'άνετο κλίσιν πρό- τήν άεροδρομίαν και τάε 
πτήσεις είς τούς αέρας.

Ό διάσημος δικηγόρος τών Παρισίων Ερρίκος 
Ρομπέρ Ασθάνθη τήν πρός τήν ρητορικήν κ/ίσιν του, 
όταν πρώτην φοράν ήκουσε τόν ιεροκήρυκα Μου 

’■ οαρπρέ νά κηρύττη τόν λόγον τοϋ Θεού είς την 
ϊΐαναγίαν τών Παρισίων.

• ·

’^Jaajuivinh αιοίηβις.
Κατ’ έτοε ό αύτοκράτυιρ τή. 'Ιαπωνία, προκηρύσ

σει ποιητικόν διαγωνισμόν. Ό Μικάοοε καί ή αύ- 
τοκράτειρα γράφουν ποιήματα, καί μεταό'ν τών υπη
κόων τοϋ κράτους τοΰ Άνατέλζ,οντος ήλιου, υπάρχουν 
χιλιάδες ποιητών. Ίό έτος αύτό το ΰέμα, το οποίον 
έίέλεϊεν ό αύτοκράτωρ είνε' >·Ό πελαργός έπί του 
πεύκου».

"όχι όλιγώτερα τών υη,υού ποιημάτων έίητάρθη- 
σαν ϋπό τής ελλανοδίκου επιτροπής, έό αύτών δέ. 
μόνον .18 έόραο’εύθησαν. είς α ι δέ έλαχε" ή τιμή, νά 
αναγνωσΟοϋν πρό τής αύτοκρατορικής ποιητικής έπι- 
τροπείας 'Εκτός τών ■· ι τούτων ποιημάτων, άνεγνώ- 
συησαν και άλλα έκτος τοϋ προγράμματος συντα- 
χυέντα ΰπό αύλικών ποιητών, τοϋ αύλάρχου. άλ/.ων 
τιτλούχων καί τών μελών τής αύτοκρατορικής οικο
γένειας. Ή συνεδρίασιε διελύυη, μέ τήν άνόγνωσιν 
ένός ποιήματος τής αύτοκρατείραε και άλζ.ου τοϋ 
αύτοκράτοροε. Τό ποίημα τής αύτοκρατείραε άνεγ ώ- 
σθη τρεις φοράς, καί τό τοϋ αύτοκράτοοοε πρός έν- 
δειέιν μεγαλειτέρου σεόασμοΰ, άνέγνώσ^ζ, πέντε φο
ράς ύπό’τών αναγνωστών τής αύλήε. "Ολοι οί πα
ρόντος, ήκουσαν τούς αύτοκρατορικούε στίχους^ όρθιοι 
καί ασκεπείς. Τό πρώτον βραόείον όμωε έκέρδισεν ή 
κυρία Σόνο, κυρία έπί τών τιμών τή. αύτοκρατείραε.

* ♦

Ό ναινος ζών ιονενμαζικών άνδρώακνν
Οί πνευματικοί άνθρωποι πρέπει νά διαθέτουν είς 

τόν ϋπνον τό 'έν τρίτον τής ίωήε των, άν θέλουν νά 
έχουν άάίαν τά άλλα δύο τρίτα.

1 Ό Νεύτων έγραφε τώ ιγιύ: «Μέ έρωτάτε. γρά
φει ό μέγαε μαθηματικός, πώς κατόπιν τόσης έργασίαε 
κατορθώνω νά είμαι έντελώς ϋγιής. Ό Μορφεύε είνε 
ό τελευταίος σύντροφός μου. 'Εάν οέν κοιμηθώ οκτώ 
ή εννέα ώρας τήν ήμέραν δέν είμαι ικανός διά τί
ποτε». Μία άπό τάε πολυτίμους άρετάε τών Μεγά
λων άνδρών όπως τοϋ Ναπολέοντσε καί τοϋ I λάο- 
στωνος, ήτο νά άποκοιμώνται οπότε καί όταν ήθελον.

Όσυγγράφεύς Ι’οσσέτι κοιμάται 8—ο ι)α ώρας, ό 
αστρονόμος Μπάλ 8—η, ό ζωγράφος Κράζ καί δ διά
σημος έπιστήμων Λόδζ 8, οί οραματικοί συγγραφείς 
Σώου καί Σοϋτρο, ό Χυράμ Μαϊήμ, ό Ζερώμ γ 
ώρας. Ό μυθιστοριογράφος Καιν κατακλίνεται είς 
τάς ίο καί είς τάς γ τό πρωί έχει αρχίσει ήδη τήν 
έ(ργασίαν του.

Ως πρός τήν άϋπνίαν, it ής πάσχουσιν εύκολώ- 
τεοον οί πνευματικοί άνθρωποι, ό χειρουργός Τρέός 

συνιστά κατ' αύτής δίαιταν άπζήν καΐ^άσκήσεις έν 
ύπαιθροι κατά τήν ήμέραν. Ό Ι’οσσέτι διά νά άπο- 
κοιμήθή μετρά άπό τό εν Εως τό ι.θο ή 200 καί άν 
καί αύτό δέν άρκεί, απαγγέλλει ποιήματα.

* ·

ΌΟ SKlve^inh γραφολογία
Τό έν Άθήναις ΐ6ον Άνατοζ ιστικόν Συνέδριου 

έέόφρασε τήν εύχήν, περί τής λήψεως μέτρων παρά 
τής άρτισυστάτου Σινικής Δημοκρατία, διά τήν πα
ραδοχήν τοΰ Λατινικού άλφαόήτου πρός γραφήν τής 
Κινεζικής γλώσσης.

Είς τήν Ιαπωνίαν άπό ιιηνών οιεέάγεται όμοια 
προπαγάνδα, έπί κεφαλής τής οποία. εύρίσκεται ·ό 
κόμης Όκούμα, κεκηρυγμένος εχθρός τής όριυο- 
σκα/.ιστικής - ιδεογραφίας-- τών Κινέζων καί των 
'Ιαπώνων. Τά ιερογλυφικά δέν συμσιδάςονται πλέον 
μέ τήν έποχήν μαε, καί ό κόμη. Οκούμα πρεσοευει 
ότι ή χρή"1^ "ίοϋ Λατινικού άλφαόήτου οιά τήν γρα
φήν τής Ιαπωνικής Οά καταστήση εύχερεστέραν είε 
είς τούς Ιάπωνας τήν έκμάθησιν τών Εύρωπαίκων 
vZjjou'jjv. (

I IupoiioH κίνησια είς I ερ[ΐανια/. προε
τόν σκοπόν τής έγκαταλείψεως τών γοτθικών χαρα
κτήρων, άντικαθισταμένων παρά τών Λατινικών, ήρ- 
χισε δέ άναφαινομένη είς τήν Ρωσσιαν όμοια τάσι-.

* *

ΣίΙύζοκράζωρ δημοσιογράφος
Ό Κάϊίερ αφού μετήλθε ποζ.λά άζ.ζ.α επαγγέλ

ματα. πλήν τοϋ αύτοκράτοροε. τό όποιον εκληρο- 
νόιιησε ποόε δοίαν τής πατρίοος του άπό τόν πατέρα 
τού, άφοϋ έγεινε δηλαδή ποιητή;, συνθέτης^, λογο
γράφος. άπεφάσισεν έσχάτωε νά γίνη καί οημοσιο- 
,ράφος καί νά έκδώση ήιιερησίαν έφημερίοα έν Βε- 
οο/.ίνω. Κατά τάε πλέον αύθετικάε π/.ηροψορίας η 
ιδέα του είνε νά ζ.άόη ώς πρότυπόν τους <·1άίμς · 
τοϋ Λονδίνου, νά καινοτομήση όμως εί. τινα σημεία 
κατά τόν άμερικανικόν τύπον. Λέγεταί ότι ή ίοεα 
α'ύτη τοΰ έπήλθε τελευταίως μετά τόν θρίαμόον τών 
σοσιαλιστών κατά τάε τεζ.ευταίας έκζ,ογάε. προτίθεται 

. δέ όπως άντιδράση είε τάε ένεργείαε τούτων οιά τής 
δηιιοσιεύσεωε άρθρων υπέρ τοϋ ίμπεριαζ,ισμοΰ. Ο 
Κάϊζερ θά είναι αρχισυντάκτης, Οά^έπιοζ.έπη την 
δημοσιευομένην ϋλην,'τά δέ κύρια άρθρα θά γράφον
ται τή έμπνεύσει του. *

Ό'διευθύνων συντάκτης Οά είναι οιακεκριμενοε 
Γερμανός δημοσιογράφος έμπειρο- τών έν 'Αγγλία 
καί 'Αμερική πραγμάτων. "Αλλαί πάλιν έ; ίσου καί 
αύται άύθεντικαί πλήροφορίαι λέ,ουσιν, ότι ο Κάίςερ 
ποοτίθετάι νά προόή είε τήν άγοράν μιας !'-γάλης 
Βερολινείου έφημερίδος, ή όποια Οά μεταρρυθμιστή 
δεό-ζτωε καί θά καταστή τό έπίσημον όργανον του 
Κάϊζερ.

* *

'SK κρίσις ζοΰ διαβά^ειν
Ό Άζ.μπέρτος ΜπαζούΙν δημοσιεύει είε τήν 

"Grande Ruvue» άέιανάγνωστον μελέτην, περί της 
κρίσεωε τής άναγνώσεως είε τήν;Γαλλίαν. Αγγέλλει 
τήν χρεωκοπίαν τοϋ ρομάντσου, δεικνύει τήν άοιαφο- 
ρίαν τοϋ κοινού έναντίον όλων τών νέων εκοόσεων 
τής συγχρόνου φιλολογίας καί φρονεί, όχι αδίκως, ότι 
ή κατάστασις α'ύτη κατά μέγα μέρος^προήλθεν έκ της 
φιλολογικής υπερπαραγωγής. Δέν διαόάζουν πλεοζ, 
διότι μέ τήν πληθώραν τών φιλολογικών προϊόντων 
δέν έέρουν τί πρέπει νά διαβάσουν. Εό άλλου κατά 
πρώτον λόγον υπεύθυνοι διά την μείωσιν τής άνα-
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γνώσεωε είνε αί γράφουσαι γυναίκες, αί όποίαι π/.ηιι- 
μυροϋν τήν αγοράν tic βιβλία βιομηχανικής έκμετα/.- 
Λεύσεως. ‘Αλλ’ ό Μπαζου'ίν οέν περιορίζεται απλώς 
είε κατηγορίας, άλλά παρέχει καί τά μέτρα πρός κα- 
τανίκησιν τής κρίσεως τής ά/αγνώσεως. Οϊ ουγ γρα
φείς, λέγει, οέν πρέπει νά κάμνουν χρηματοοουλειάν 
την φιλολογίαν, ζητεί δέ άπό τά έόδομαδιαία καί μη
νιαία περιοοικά νά συμπληρώσουν τό μορφωτικόν έρ
γο/ τών ημερησίων εφημερίδων καί τέ/.οε εκφρά
ζει τήν ευχήν όπως ό διδάσκαλος άναπτύέη άπό τό 
σχολείο/ άκόμη τό γούστο τοϋ παιδιού διά τά καλά 
βιέλία.

* *

Ό ΰΥίωρεάς
Είς τό τελευταίο·/ τεύχος τής »N’ouvelle Revue 

Fraucaise» ό κ. Ζι/λουέν δημοσιεύει μελέτην περί 
τοϋ Μορεάς, ώς ποιητοϋ τραγικού.

Θεωρεί τόν Μορεάς ώς τόν μεγαλείτερον τραγι
κόν τοϋ αίώνος, διότι είς τό έργον τον, όπως εις ού
δέν άλλο τών χρόνων μας, κύριον χαρακτηριστικόν 
είνε ή σύγκρουσις μεταϊύ Μοίρας καί ανθρώπου.

Είς τήν ώραίαν του μελέτην ό συγγραφέας προ
σθέτει, ότι ό Μορεάς ■ είναι ό πλέον άφηρημένοε 
τών ποιητών μας. ό μόνος είς τόν όποιον έδόθη νά 
πραγματοποίηση τήν ποίησιν τοϋ Νοΰ, όπου ό Σουλλύ 
Πρυντόμ ματαίωε έδοκίμασα τάε δυνάμεις του«. Συγ
κρίνω’/ δέ τόν "Ελληνα ποιητήν μέ τόν Άλφρέδ οέ 
Μυσσέ επιλέγει: « Έάν τά πάθη έγ καταλείπουν τόν 
Μυσσέ. δέν τοϋ μένει τίποτε πλέον . . . Τήν στιγιιήν 
ποΰ ό Μυσσέ καταπίπτει, ό Μορεάς υψώνεται. Έζησεν, 
ήθέλησεν, έπεθύμησεν, ήγωνίσΐη, ορμών κατ’ ευθείαν 
έμπρός μέ μανιώδη ορμήν. Έγνώρισε τάε βραχείας 
χαράς_ καί τάε μακράς δοκιμασίας ποϋ συνεπάγεται 
κάθε ζωή. τήν φιλίαν, τόν έρωτα, ώς επίσης καί πρό 
πάντων τήν προδοσίαν, τήν αδικίαν, τήν άρρώστειαν,

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ ?
Έ X Ρ ώ μ η ί.
Έκθτόις τής Βενετίας.— Τά εγκαίνια τής έκθί- 

ο«οί τής Βενετίας έγίνοντμ πού ήμερων μετά περισσής 
επιτυχία;, ονντελοΰντος τοϋ χρυσίζοντας Ένετικοΰ ήίόω·, 
τής πληθώρας τών ξένων, τής ίν γίνει λαμπρότητο; τή; 
Βενετίας, καί τό καλλίτερου όλων, τής χρυσής παρου- 
οία; τον βαθυπλούτοι· Μόργκαν. Πολύς έγένετο λόγο; 
κατά τά; προσφωνήσεις περί άρχαίας Έλλ. Τέχνης' πολύ 
ίτονίσθηοαν α! θεωρίαι τον Πλάτωνος, οτι λαό; διάκε- 
δαγωγηθεί; είς τό ώραίον συντελεί εί; τήν άνάδειξιν τών 
Καλλιτεχνών καί τής Τέχνης, υποστηρίζοντος τον προο- 
φωνονντος τήν ιδέαν, οτι αν ή Έλλ. Τέχνη έφθαοε είς 
τά ανώτατα ϋψη τής άπλότητος καί συνεπώς τονώραίον, 
αν έως τώρα ούδεμία τέχνη τήν ύπερέβη, καί άν ο! "Ελ
ληνες έμεγαλ.ούργηοαν, τοΰτο όφεΖΖεται κατά πολύ είς τόν 
Έλλ. λαόν τον όποιου ή άνάπτυξις ι'φθαοε είς τό οημεΐον 
τον ν' άντιλαμβάνηται τήν Καλλιτεχνίαν, καί εύχομένον 
όπως οί Κυβερνώντες άντιληφθώσι τήν σοβαρότητα ήν 
έχει ή ΚιιΪΜτεχνική μόρφωσις τών λαών, πρός τήν ίν 
γίνει άνάδειξιν ενός "Εθνους' καί πράγματι οί διοργανιίι- 
οαντες τήν “Εκθεοιν τής Βενετίας δέν έφείσθηοαν κόπων, 
οπω; καταοτήοωοι τήν Έκθεοίν των γενικόν κέντρου 
των διακεκριμμένων ‘Ιταλών καλλιτεχνών' αί όέ όνο 
αναχρονιστικοί αίθουσα! τοΰ Cremona καί Aeondo, 
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τόν πόνον καί τήν αγωνίαν τοϋ καιρού ποϋ φεύγει, 
τών γηρατειών καί τοϋ θανάτου ποϋ πλησιάζουν. 
Δέν έίηντ/ .ήθη. δέν είναι ούτε κάν κουρασμένος' έν 
τούτοις σταματά, γυρίζει, αγκαλιάζει μέ διαυγές 
β/.έμμα τήν περασμένη·/ ζωήν του. άντικρΰζει τήν 
Ζωήν, στοχάζεται· καί έϊαφ/α αισθάνεται πώς υψώ
νεται ύπέρ τόν έαυτόν του, γεμάτος μέ νέαν δύναμιν, 
καί ή κραυγή ποϋ ανεβαίνει είςτάχείλη του είναι αύτή 
ή κραυγή τοϋ αρχαίου φι/.οσόφου : «Τέτοια είναι ή 
τάίις, τέτοιος ό νόμος, ολα είναι καλά». Υπέρο
χο·/ σκίρτημα ψυχής, ή όποια ύπέφερεν όλους τούς 
πόνους καί ή όποια ϋπό τά κτυπήματα τής Μοίρας 
ά/εγείρεται, θαυμαστή διά τήν δύναμιν. διά τύ θάρρος 
καί διά τήν γενναιοφροσύνην της».

* *

3ΐριγκήαησσα ζωγράφος
Ή 'ΰιιφη τοϋ Αύτοκράτορος τής Γερμανίας πριγ- 

κήπισσα Αλεξάνδρα δέν είναι μόνον θαυμάσια κα/- 
λονή, ά/λ' είναι καί καλλίτέχνίς ζωγράφος μέ ιιέλ- 
/ον. ΊΙ φύσις, ή θαυμασία τών έίοχών τής Κερκύ- 
ρας. παρέσυρε τήν εμπνευσμένη·/ κυανάαιμον. Πολλά 
τοπεΐα, άειοθέατα καί ρωμαντικά έφεί/ κυσαν τήν προ
σοχήν τής καλλιτέχνιδος καί άπετυπώθησαν παρ' 
αύτής είε μικράε καί ρεγάλας εικόνας, αί όποίαι κατά 
τούς καλλιτέχνας τής Κερκύρας, όχου/ άϊίαν. Μία 
προσωπογραφία χωρικής τοϋ Ι'αστουρίου, ήν έσχεδί- 
ασεν ή καλ/.ιτέχνις πριγκήπισσα. είναι ωραιότατη. 
Ώε έπί τό πλείστον δ’ ή πριγκήπισσα ήκολου- 
θεΤτο καί ύπό τοϋ Έλληνοε ζωγράφου κ. Για- 
λινά, ό όποιος έέετίμησε πολύ τό τάλαντό·/ της. Ή 
ώραία πριγκήπισσα έφωτογράφησε καί πολλάς έκ τών 
χωρικών τοϋ Γαστουρίου. μετά τών όποιων ήρέσκετο 
νά συνομιλή, συνεννοούμενη διά διερμη/έως.

είναι διδακτικώταται, τόοιρ μι'ιί.λον καθ' ό'ουν τά έργα 
τοΰ A rondo είναι ίλάχιοτα, καί φιλαργίρω; κρύπτον
ται νπό τών κατόχων των.

Τά έργα τοΰ Trangillo CreiiioHU γγωοτοΰ .ίομ- 
βαρδοΰ ζωγράφον, συλλογή πλονοιωτάτη, μά; γνωρί- 
ζωσι τήν φημιομένον καλλιτέχνην, άφ' ή; στιγμής έλαβι 
ίλέοιν εις ιό εόώλων τής ‘Ακαδημίας, μέχρι τής εΰτν- 
χοΰ; ώρας καίλ' ήν είδε τό ονειρόν τον πραγματοποιού
μενοι·' τοντέστιν εφίλασε είς τό οημεΐον τοΰ ί Hl p r es- 
si UllistU. Ό αληθής καλλιτέχνης, ώς ίΐνειρον έχει, 
όι' αΰτό εργάζεται, πρός τό οημεΐον εκείνο τείνουν τά 
βήματά του, γορ·/ά ή βραόέα, ιίναλόγιο; τοΰ ταλάιτοι· του. 
Τό ό'νειρον αυτό είνε ή στιγμιαία άπόόοοις τών έντυπώ- 
σεών τον. '() Cvcmuna είχε τήν ευτυχίαν νά φίλάο/ι 
τό ΐδεώόές τον" Άκαδημαϊκότατος όσον ούδείς ‘Ακαδη
μαϊκός,άκριβή; παρατηρητής καί τών έλαχίστο»· λεπτο
μερειών , ο τερεό; /ιέ δύναμιν, θάρρος καί κάποιαν νευρικό
τητα χειριζόμενο; τόν χρωστήρα έφθασε ϋιά τής μελέτη; 
εί; τό οημεΐον τοΰ νά περιλάβη τάς ανωτέρω καλλιτε
χνικά; ιδιότητας, είς εναερίους καί διαφανεστάτα; έντν- 
πιοσεις' αί τε/.ευταΐαι προοιοπογραφίιιι τον κινοΰοι πραγ
ματικοί; τόν θαυμασμόν, διά τήν απειρίαν τόοων καλλι
τεχνικών ιδιοτήτων έν άντιθέοει πρό; άλλήλας, συγκεν- 
τρωθέντων εέί εν καί τό ιιΰτό έργον. Μετά τήν αίθουσαν

Το φρούριον ζίΐς εΡόδον 
βομβαρδισΟέν υπό τοϋ 'Ιταλικού στόλου

τοΰ Ci'CHlpIliI ϊοχ/ται ή τοΰ νΙΐ'ΟΗιίο, γ; ίσου ικανο
ποιητική. Ούτε φήμην, ούτε όόςαν, οντε θόρυβον ήγειρε 
ό A condo εί; τήν τέχνην του' είργάζετο όι' έαυτόν, καί 
ήρέσκετο άπολαμβιίνο»· «ί ίδιο; τά έργα τοι·' εύπορο; 
άλλως τε όέν έδιδε προσοχήν εί; τάς γνιόιια; τών άλλων. 
Είναι θαυμαστή ή αρμονία τοιν γραμμών του, οί φω- 
τοβόλοι ουρανοί τον. οί ενρεΐ; όρίζοντέ; του, καί συγ
χρόνως αί μελαγχολικαί καί αισθηματικοί τοποθεσίαι 
τοι·' όέν έζωγριίη ισε μόνον τό φιΰ;, ή μόνον τό σκότος, 
όέν άπεμονώθη εί; μίαν ιδέαν, ώ; συμβαίνει οννήθοι;, 
ιίλλ' εί; εί·ρντέροι·; ορίζοντα; ιινοιχθεί; απέδιδε εί; έκα
στον έργον τον, τήν φνχικήν τον κατάστασιν τι/ί στιγμή;' 
ίλάχιοτα ήτο γνωστό;, διότι ώ; είπιομεν. ελάχιστα κα! 
περί τούτον έη ράντιζε' ιίλλ' ή σημερινή "Εκθεοι; τή; 
Βενετίας, τόν παραδίόει εί; τήν αθανασίαν, καί κατατάσσει 
αυτόν παρά τό πλευράν τοιν μεγάλων Καλλιτεχνών.

Μετά τά; δύο αίθουσας Cremona καί Avondo, 
"Εκθεοι; τή; Βενετία; κατά τήν ιδιαιτέραν αύτής τακτι
κήν παρουσιάζει πολλά; αίθουσα; ιδιωτικά; μεγάλων καλ
λιτεχνών τή; Ιταλίας: παρά τό ούνηθε; όμως έν ταΐ; 
α'ιθούοαι; ένθα μεγιίλοι καλλιτέχναι φιλοςενοΰνται, παοα- 
τηρεΐται πνεύμα νεωτερισμού καί, έτι πλέον,μελλοντισμού 
ΊΙ ‘Ιταλία Ριαιτέρω; ίπιμείναοα εί; τόν θετικισμόν, φαί
νεται ένόώσασα ό'πω; ιίνοίζ/ι τάς πύλα; της εις τά ανή
συχα πνεύματα καί πολλοί tillpressioilislcs μέ νειάια 
κη' Χουσιϊ όνειρα δίδουν πραγματικά; ελπίδα; εί; ιίσφαλή 
πτήοιν' το φαινόμενου είναι εΰχάριστον, καί ιδιαιτέρως η 
επιτροπή έδέχθη τά συγχαρητήρια τών ξένων καί ύψη- 
ι.ών επισκεπτών. ’Ιδιαίτεροι αΐϋονσαι καλλιτεχνίαν έγνοι- 
ομένη; πλέον φήμη; έλκύουσι πάντοτε τό ενδιαφέρον. 
Etlore ΊίΙο: γνακπή προοωπικότη;' άξιοθαύμαοτο; ή 
ακρίβεια του, ή ταχύτης, ή άπλότη; τή; έκτελέσειο; καί 
η βαθεϊα άντίληφις, άλλά καί αξιοπερίεργης παρά τά; 
τόσα; καλλιτεχνικά; ιδιότητα;, παρά τήν Ένετικήν τοι· 

καταγωγήν ή πενιχρύτ.η; τοΰ χρωματισμού. Εί; τά; εν
τυπώσει; τον δεικνύει μιγαλειτέραν δύναμιν, περισσότερον 
θάρρος, κιΰ κάποιαν νευρικότητα. Ευτυχέστερος αυτού 
ό I'elict’- Cai'Ciia άναδεικνύετια ποιητή; τοΰ χρώματος. 
Λΐΐι/elo Dull dia Bianca: κατ' έξαίρεσιν συμπαθής 
ή τέχνη τον, ποικίλου; σκοπέλου; τής τέχνης παρακάμ
πτει, πολ'ώς άτε/πίας. πολ>Μ; ελλείψεις εί; τήν έκτέ/π- 
σιν αποκρύπτει διά τή; άλω; ίδιαζούση; είς αύτόν συμ
παθούς έπιόόοεως. Οικογένεια Giai'di: πατήρ, υιός, 
καί θνγάτηρ, καί οί τρεις καλλιτέχναι άνεγνωριομένη; 
αξία;' οί νέοι έπιτυγώ; καταγίνονται είς τό ν ’ άνέλθοισι, 
ό γέρων άκολουθεΐ τερπόμενος τίι; πτήσεις τών τέκνων 
εξαρκούμενο; δι’ εαυτόν εί; τήν εύοι νείόητον τέχνην τον. 
Giacomo Gl'OSSO: ό φημισμένο; πρυσωπογράφο;, ό δι
δάσκαλο; όλ.η; τής ‘Ιταλική; νεολαίας, τά έργα τοΰ όποιου 
επί τριακονταετίαν ολην έθαυμάοθηοαν, έβραβενθηοαν, 
έκόομησαν τά; αιθούσης τών Μ ιυοείων. κινεί καί σήμερον 
έτι τόν θαυμασμόν διά τήν ακρίβειαν τού σχεδίου, τον 
σεβασμόν πρό; τήν οοβαράν τέχνην, τήν ευσυνειδησίαν 
άλλά δέν ενδιαφέρει πλέον ή τέχνη τοι·, Άκαδη/ιαίκή καί 
ψυχρά, δέν ελκύει τόν επισκέπτην κιά άφίνει άδιάφορον 
έντελώ; τόν νέον καλλιτέχνην. Ι.ίιιο Selcatico: Μέ τάς 
χαριτωμένα; καί εύιραπέλοι·; προσωπογραφία; του, εί
ναι ό κατ' εξοχήν προσφιλής εί; τά; κυρίας- διότι εΰρε 
τόν τρόπον ιοΰ νά ευχάριστή τήν ιίδυναμίαν των' δέν εί
ναι τι'ιοον τέλειο; οσον ό Grosso, δέν έχει τόσην εύου- 
ουνειδηοίαν ούτε καί τόσην δύναμιν, ιίλλ' ή χάρις, ή άπλό- 
της καί >/ μεγαλοπρεπή; έκτέλεσι; τίϊιν εικόνων του, 
έλκύουσι συμπαθή βλέμματα, καί πολύ εκιιμιΐται εί; τόν 
καλλιτεχνικόν κόσμον. 'Ακολουθεί κατόπιν σειρά καλλι
τεχνών νεωτεριοτών μέ τάσεις πρό; ΰψηλοτέρου; ορί
ζοντα: καί νέαν ζωήν, έξ'ών ή ‘Ιταλία φαίνεται νά εί
ναι προωριομένη νά δρέψη νέα; δάφνας καλλιτεχνικού 
μεγαλείου. Καί τελειοινομεν μέ τόν πολΰν Mancini' XV-
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ωσσχεΐ f,l * '*'·*/* ril; 'ΕχΟεοεϊος, διεκδικεί αυτός και 
μόνος, άξιος αντιπρόσωπο; τί)ς Αιώνιον πόλεως, τα πρω
τεία υπέρ της πατρίδας του, θριαμβεύει ni την 
πρωτότυπον τέχνην rar. καί η 1*ωμη δΓ α··τοΰ στέφε
ται Βασίλισσα τή; τέχνης μεταξύ των δύο ουναγωνΚοιιε- 
νων .ΎΟ/,Χ».Μ·.

ΛΙ· Ίγγ/.έβη.
♦

Ώραιοτάτην εκτελεαιν τή; 'Ελληνικής μουσικής σα- 
ροτοίασεν ι ί; Στρασβούργον η γλυκυτάτη */νδθ-'Ολλανδή 
άοιδας κ. Σόργκα, άποδάισαοα με απαράμιλλου τέχνην 
καί βαθεΐαν συγκίνησιν πλείστα 'Ελληνικά δημοτικά 
τραγούδια. Εις αυτά εμπερικλείεται ολόκληρο; ή φυχη 
της μεγάλης Ελλάδος, τή; κλασική; αυτής χώρα; rar 
Φωτ·.; καί τή; Έμμορφιάς.

Τ<· τραγούδι τή; νύμφη;·, Κάτω οτήν 'Εκκλησία», 
Καπετάν Βασιλική , * Γιαροΰμπι-γιαρουμπί· κτλ κτλ.

— ·>λα παθητικά ερωτικά τραγούδια, άλλα βαθειά Αοα- 
ματίκα, ησαν ωσάν μία μακρυτή μυστηριώδης η ωνή 
ώσάν την φωνήν τής * Ανατολή; ποΰ μιλούσε.

Ολτιι αν τα! αί μελωδίαι άρμονιαμεναι άπο τόν Ρά
βε λ. συνετελεααν υπερβολικά είς τήν άνάδειξιν τή; απαρά
μιλλοι· αύτής καλλιτεχνιδος, άπαραμίλλου διά τήν θερμήν 
καί σι ταοπάξοισαν φωνήν της, άπαραμίλλου διά την εκ- 
η ραοιν καί διά τήν Ελληνικήν εμμορφιά της καί τά λε
πτά χαρακτηριστικά καί τό ωραίου παράστημα

H κ. Σόργκα Λεν είνε άγνωστος Λιά τάς * Αθήνας, 
ένθα είχε αλησμόνητους επιτυχίας.

★

Οί Μέλλον τ ιστοί ηυρυναν τά άρια τή; Λράοεώς των, 
προεταιρισθεντες καί τον ποδόγυρον. 'Η Γαλλίς παιή- 
τρια Βαλεντίνη ντε Σαίν-Αουάν. μικρανεφιά του Ααμαρ- 
τίνου, εδηιιοοίευοε Μανιφέστου τής μελλουτιστρίας γυναί
κα; 1 Ζητεί τήν άνΛρότητα των γυναικών, τήν ίοχυν.Ή 
γυνή πρεπει αντί τών γυναικείων αρετών νά εχη καί άν· 
δρικά προσόντα, · Γυναίκες, γράφει, είνε ώ Έοιννύες 
αί ‘Αμαζόνες, αί Σεμιράμιδες. αί Ίωάνναι δ* Άρκ, αί 
Ίωάνναι Άσέτ, αί Ιουδίθ, αί Καρλότται Κοοδαϊ, αί 
Κλεοπάτραι, αί Μεοσαλίναι, αί μαχήτοιαι, αί ερωμένοι 
αί όποιαι έξερεθίζονοιν. αί καταστρορ εις αί συντρίβονσαι 
τους ασθενέστερους... » Καί ή κ. Βαλεντίνη εξακολουθεί 
ολη πυρ καί μανίι, άποκαλονσα τον άνδρα κτήνος, τήν 
δε γυναίκα θήλυ, άπό τόν όποιον λείπει ή άνδρότης... 
δηλαδή ατελές κτήνος. Πολύ περίεργος άνδρογυναικα αυτή 
ή κ. Βαλεντίνη Kai είτε καί ποιήτρια. Σε καλό της....

♦

'}π·> τής Δραματικής σχολής τοΰ *Ωδείου έϊόθη εν 
τώ Ιημοτικώ θεάτρω εσπερίς. Το πρόγραμμα ήτα αρ
κετά παλαιικόν. διότι έπαίχθη μία πρϊξις της Αιμιλίας 
Γαλόετη, ή παναρχαία κωμιρϊια τά « ίΙείσματα τών Γυ
ναικών», ό δραματικός μονόλογο; τον κ. Δη μη τρακ ο- 
πούλου ίίρωδιάς» καί ή κωμωδία Ζητείται υπηρέ
της·, *Εκ τών μαθητριών διεκρίθη ή δ. Κούλα Ζερβού, 
και εκ τών μαθητών ό κ. Κτολιόποτλος.

★

Πρωτοβουλία τής «Ελληνικής Έπιθεωρήαεως· συ
νήλθαν είς τά γραφεία αυτής 1ά συγγραφεις-δημοοιογρά- 
φοι, ινα άκούσωοι πρόταση· περί ίδρύσεως «Μετοχικού 
ταμείου συντάξεως ελλ. δημοσιογράφων καί συγγραφέων·. 
"Ενεκα διαφωνίας, άνεβλήθη ή σύσκεφις ΛΓ εύθετότε- 
ρον χρυνον.

♦

'/ί Παρισινή εκθεσις τής Εταιρείας τών Γάλλων 
καλλιτεχνών καταλαμβάνει 7.7 αίθουσας *Εκ τών προ- 
οωπογράφων υπερέχει ή του Boruu.lt, υπό τού μαθητου 
του Etuheverry. ‘Εκ τών τοπειογραφιών, δύο τοπεία 
τοΰ γηραιόν Ihirpiijnies.
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‘Εκ τών άλλων έργων, διακρίνω· ται ο πίνα; τού 
Henri Marlin τό Φθινόπωρου καί τοΰ l.liaeim 
αι .Ιουόμεναι. Είς την γλυπτικήν τ·· έργου τού Βοιί- 
eher < S’ ii lefaul! !<1αγι·>·αΐκα ποηττιιιιιαΖο/τέι-η Λ/ΰ 
/(»’ ^ύ/.ίμ<η·—xaii'ttai τό ιιριπτοι·.

‘AnrDarrr rr ή/.ικία eτων ό κα^>ιγ·ρή< rij·; Αατι- 
νικϊ]; φι/.ο/.ο;·1αί *·’ ’'!> ‘ΕΟι· //«ιν.Ύ/οί»;.»/·;» Ε.τγοϊΛι·» 
Ηάαηί.

Καταγόμττο^ έκ Κτοκνοα;, τί·: ταζ *Λί/>'μ·τιζ κπί
io.-torAaorv ώ; ί·.Ύ0τοογτκ Κτι>κιΐΜΪκηϊ· κί.τμ_"·'>·ιτιιμα- 
τοζ, τ.τιτν/όη· Λτ τ/ζ Λια··ωνισμώ· ίατατ.τ) eii τίμ' /'.7·ο<ό- 
ττιμ·, οττογ τμτιΐ'η· έττΐ τοιττίαν ο.τοΐ'όά7'ο>· τίμ· .Ιατινικιμ· 
φι>.ο>.βγίαν.

‘E^uvej.Oi·»· έκ Γτημανίης. Hiiooioih) καί>ΐ)γι/τη; 1'-

Γ

Σ. Ιίάιίης
ό άκοΐίατων καθηγητή; τοϊ> ΈΟι·. ΓΙαί’τπιοτημίοι·

μναοίου τί; Άθήια;. Κατό.τιτ έ;τ/.έγη καθηγητή; τον 
Πανιπιοτημίαν, μι>).ι; Λέ .τώ Λι'ό μηπ~>ι· r!-/rv τιιιιτάοτι 
τή>· είκοοικτνταττηρίϋα τή; καθηγτιία; τογ.

"Eoyoi· τοΰ ά).ηθιι·α οοφοΰ καθηγηζοΰ, έ^αιρέτω; r/- 
μιι'ιμεί'οΐ' el; τοϊ·; φιλοέογικοϊ·; κί·κλοι·;, eire " Ή τω>· 
Ι’ωμαίω·· .-τοΛίττίατ, Λιατοιβαΐ τηι- Λί ιυ-αη τρόμη-αι el; τήν 
'Ελληνική··, Λατινικήν και ΕνΖαντινήν ηιλολογίαν, έΙ>η- 
μοοιινθηααν τί; τήν Έ.τττηρίΰα ταν ΠανιττιστημΙοι·, el; 
τήν « Αθήναν* καί el; Jera κτριη^ικά.

*

'() Evvheoao; των 'Ελλήνων καλλιττ/νών ίξέλτξτν 
έττϊτιμον .τρϋτδρον τήν A.H. }'. τίιν κρίγκτ/κα Νικόλαον, 
ΰοτι; καί άκτδέγθη τήν έκλογήν. l/ρότδρο; έΐτϊτγη καί 
πάλιν ό κ. ΊακωβίΛη; καί γτν. γραμιιατκΐ·; ό κ. Ζαχ. 
ΙΙαπαντωνι'αν. Οέκ ολίγοι καλλιτέχναι ομιο; άτιν/ώρηοαν 
τοΰ Σονδιομοι· δια λόγον; προαακιικον;.

*

'Εν τή αίθονο/ι τή; ‘Αρχαιολογική; οχολή; ή διδά- 
κτωρ τή; φιλολογία; κ. Ηηρνοία ΕναγγτλΙδον μέλο; τοΰ 
Λιοικ. οι μβονλίον τοΰ · ΙΙαντλληνίοι· Ενλλόγον^ Γννα.-

■Ι'ωτογΐϊφ'.α
Χπ. Κ ο » ζ ό /■ τ,

"Ομιλος εκΰρομεων εής ^Τέχνης· είς SYlejioala.

καιν* ύμίληστπιρϊ τή; Λράοτω; ’ή; Έλληνίδο; γνναικό; 
ά.το των 'Ομηρικών χρόνων μέχρι τών ήμτρών μα-.

♦
Τα μέλη τοΰ Ενλλόγον ή ι Τέχνη·· παρικάθηααν νΙ; 

κοινόν νιταίθριον γτΰμα. έκδοαμόντα el; τήν δαοιίρντον 
παρά τό Άμαρονοιον Θέαιν ’ Μτλίοσια· ένθα .-τέρνοιν 
τϊχτν τκόράμτΊ καί ό · Είνδνομο; τών καλλιτεχνών)'. Κατά 
τήν εκδρομήν τή; 11 Τέχνη;· μέλη τοΰ μονοικοΰ τμήμα
τα; καί μαθηταί τή; ίραματική; Εχολή; έψαλλαν καί 
ά.τήγγι·ιλαν, έχοριάθηοαν δέ καί έθνικο! χοροί.

*
Τό τρίτον Aiei'hi; οιτέδριον τοΰ Περιοδικόν τν.τον 

•ανέρχεται εί; Παριοίον; τή 2f! 'Οκτώβριον ΐ!!12. Π 

Φωτογραφι ζ 
Στ:. Κ ο χ χ ό ζ η

Ομιλος έκίρομι ων της -Τέχνης* είς τίιν ϋΙηβ·ήν.

Γαλλική Κνβέρνηοι; άνίλαβε ί-.τό τήν ,τροοιαοίαν τη; 
τό οννέδριον. Η " Εταιρεία τον 'Ελληνικόν περιοδικόν 
tl'nov" προοεκλήθη έπιοήμοτ; οπο>; μετάοχη Λι'άντιπρο- 
οάιπων τον οι νεδρίον. -Ιεπτοιιερεία; πίρΐ τών έργααιών 
ανιόν θέλομεν δημοοιενοη εί; τό προοεχέ; τεΰχο;.

■»

Ό κ. Ν.τ. Ματοονκα; ήρζαιο περιοδειών έν ταΐ; 
έπαρχΐαι; πρό; ονλλογήν έράνων διά τόν άνδοιιίνια τοΰ 
Ρήγα Ί>ερραίον .Ή έοπερί; τή; Χαλκίδο; ι'ιπέη ερε 1.000 
δραχμά;

*

'Π ‘Αθηναϊκή έφημερί; · Άθήναι» είχε τήν εντνχή 
έμπντναιν νά ρίψη τήν Ιδίαν τή; ίδρνοεω; ■·’'.·|ζ.σοι·ς

Boruu.lt
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ποιητιόνι έν τώ Ζαππείφ,προεκά&Οβ δέ καί εράνους διά 
τήν η ιλοτέχνηοιν τριών *ό<  απαρχήν προτομών. τον Βα· 
λαωρίτοι·. τσύ Α. Παράσχου καί ror Ζαλοκιί,στα.

Τήν Ιην Ιουνίου έδόθη μεγάλη ουναυλία εις τήν Αί
θουσαν Clll'eau (ιών συναυλιών Ααμονρέ) ύπό τής'Ελ- 
λ.ηνϊδος καλλιτέ/νιδος 'Ελπίδας Κιιλ.ογεροπούλου, τή ουμ- 
πράςει τού άπαραμίλλον Γάλλον όργανιστοϋ κ. ’Ιωσήφ 
Μπονέ καί τον κλειδοκνμβαλιοτοϋ· ΚαΖε'/Μ.Ή λατρευτή 
διά τάς ’Αθήνας καλλιτέχνις έχει πρί πολλοί· κατακτήσει 
τό Γαλλικόν κοινον, τό όποιον τήν κατατάσσει μετάξι· τών 
πρώτιον κονσιρτίοτ τής εποχής μας. Μετά τήν θαύμα- 
οίαν ΰκτέλεοιν τής · Ζωής καί τοϋ έραιτος μιας γυναικός

♦

7’ί Αιοικητικόν Συμβούλιου τοϋ Μουσικού καϊ δρα
ματικού Σΐ'λί.όγου είχε προκηρύξει πού τίνος τόν α' Ά- 
βερώφειοι· ποιητικόν καί μουσικόν διαγωνισμόν, i-.TF/izj/- 
Οηοαν δε πρός τούτο έκ μέρους ποιητοιν καί μουσουργών 
διάφορα έργα, τήν κρίσιν το»· όποιων ανέθεσε τό Συμ
βούλιου τις επιτροπήν. Κατα την έκθεση· τής επιτροπής 
άξια βραβεύοεα,ς είνε τά έξης 7.7 έργα, έκ τών III 
άτινα >'.7»7ΪΛ)/<'/ί;ο«>·.

1! ■‘Χελιδόνισμα'· στίχοι Α. Χριστοπούλου. 2) · Τό 
η·άρει·μα» στίχοι Λ*.  Σαμαρτξίδοι·. .7/ Νανούρισμα 
στίχοι .4. Βαλαωρϊτου. 7/ · Ό χορός τής χελώνας στί
χοι I. Πολέμη. Τιι καλά παιδάκια· στίχοι Γ. Βι- 
Ζοηνοΰ. fl) '() πληγωθείς κλέφτης» δημώδες. 7) ■ Ί * 
κλέφτης παρα/ειμάΖ’οΐ’ δημιΐ,δες. 8) '() θρήνος τής
Κων,'πόλεως· δημώδες. 1)1 "Εξοδος ΙΙαργίων· στίχοι 
ΙΙεροιάδου 10) "Ηλιος καί αέρας*  στίχοι Γ. Αροοίνη, 
άπαντα συνθέσεις τοϋ κ. Καλομοίρη. II) Τ·ί τρυγόνι» 
βτΐ/ftl I. Πολέμη. 12) Κυψέλη· οτί/οι I. Πολέμη. 
7.7/ < Πρωτομαγιά· οτί/οι /. Πολέμη, συνθέσεις τού κ. 
Νωραφά.

*

Α! εισπράξεις τών θεάτρων καί λοιπά»· θεαμάτων τών 
Παριοίων κατά τό έτος 1011 έφθασαι· τό ποοον τών 
58,7112,484 φρ.. ΰπερέβηοαν δέ κατά 8~>0,000 <τρ. τ··ν 
ανώτερου όρον τών εισπράξεων τών διαφόρο»· εκθέσεων. 
Έπί τοιν είσπράξο»· τούτων τά θέατρα έλαβοι· άκοιβάις 
.7.7/7/7,7.78 φρ.

♦

Εις νέος συνθέτης όνομαΖόμενος Edmund ΜαΙΙιβι'- 
be έν Παριοίοις, έξόχου ιδιοφυίας, με όλην τήν ικανό
τητά του άδυνατεϊ νά πείσ// καί τούς θεατρώνοις όπως 
τά έργα του παραοταθώοι. Πολλάκις συμβαίνει έργα όλως 
ανάξια λόγου νά παριοτάνωνται, τά δε έξοχα νά άποροί- 
πτωνται. Ό νέος όμως ουτος συνθέτης δέν άπηλ.πίοθη 
καί συνέστηοεν εταιρίαν έκδόσεως και παραστάσεων μέ 
κεφάλαιον 800,000 φρ. καί κατά ‘Ιούνιον ΙΙά παρόν- 
σιάοη εις τό κοινόν δύο έργα του, ήτοι τί/ν <MadeΙΙΙβ 
Pierre.· καί τήν " L’Ellie.llle ο.

♦
lr<*  συνθέσεις ανέκδοτοι τοϋ LlSZt, μία επικήδειος 

ωδή </.<;« morls· διά χωριρδίαν καί όρ/ήοτραν καί 
μία μελωδία όνομαΖομένη "Huiigciritt διά μικτήν γο- 
ριρδίαν καί όρ/ήοτραν έξετελέσθηοαν διά πρώτην φοράν 
τήν 20ήν Μαΐου εις μίαν οιναυλίαν έν τή Βασιλική έκ- 
κληοίρ τής Weimar.

★

Ή · Ίωαννίνη· είνε τό πρώτον θεατρικόν έργον τοϋ 
νεαρού μυθιστοριογράφ ου Πέτρου Γκραοοέ καί παρεοτάθη 
μετά πλήρους επιτυχίας εις τό θέατρον τών Καλά»· Ί'ε- 
χνών εις Παρισινός.

ΊΙ ύπόθεοις στρνφομένη περί τήν ερωτικέ^· άντιΖηλίαν 
δύο αδελφών, οϊτινες άγαπάιοι τήν ίδιαν γυναίκα, πλέκε
ται κατα τρόπον δεξαΰτατον καί μετά Ζωηρού’ διαλόγου.

*

7/ Ρωμαϊκή Εικονογραφημένη», τό ·νωιτόι· έγκρι
τον Ιταλικόν περιοδικόν, έ·· έκτάκτφ φύλλο,. εν τώ 
όποιοι περιγράφει τά καλλίτερα έργα τής έφετεινής με
γάλης Καλλιτεχνικής Έκθίσεως τής Ρώμης, ποιείται 
λίαν έπαινετικ '.ν λόγον περί τών έν αυτή εικόνων rijc 7ι· 
/’"</'?/ εγκατεστημένης καλλιτέ/νιδος καί οι νεργάτι- 
διις ημών δος Μαρίας Ίγγλέαη, δημοσιεύει δε καί φωτο

γραφικήν άπεικόι ιοιν τοϋ έργου αυτής, τοϋ φέροντος τόν 
τίτ/,ον •ΦΙΙινοπο,ριναί θλίψεις·.

*

Έβαγγέλιμιιν νέα όπερα τής όποίιις η έμη ανιοις 
έπί τής σκηνής έν Βιέννη προεκάλεοε τά ευμενή σ/όλια 
τοιν θεατρικών κύκλων.

Ιυνατή εις ΐπειαόδια, εις λωι,ν. κίνησα·, με την εύ
θυμοι· μουσικήν της, τά σπαρταριστά τραγουδάκια προε- 
κάλεσε ένθουοιαομον τών Βιεννέζων.

ί) /ορίς πετα/τός. ενθουσιώδης, γεμάτος άπό Αιονυ- 
οιαομόν.

'Γό έργον είνε δραματικόν, πλούσιον εις επεισόδια, μου
σικήν. /ορούς, άποτελεΐ δέ μεγάλην έπιιν/ίαν διά τήν έφε- 
τεινήν θερινήν περίο'δον.

*
Τό υπουργείου τήςγΕθι·. Οικονομίας, τό όποιον πα- 

ρακλήσει τής '.Αμερικανικής 'Επιτροπής μεριμνά διά τήν 
κατασκευήν τής αναμνηστικής στήλης τιϊιν πρώτων άερο- 
πόρων ’Αδελφών Ράϊτ, άπέοτειλε πρίις τήν έν Βαοιγ- 
κτώνι Επιτροπήν σ/έδιον τοϋ μνημείου, ιός καί τόν προ- 
νπολογιομόν τής κατασκευής τον.

Έν ή περίπτόιοει έγκριθή τό σ/έδιον, τό υπουργείου 
θά προκήρυξή ιόν σ/ετικόν διαγωνισμόν. Ή στήλη θά 
είτε άντίγραφον στήλης τον ναού τοϋ 'Ολυμπίου Αιός.

♦
Τή ποωτοβου'/.!<} τοϋ Αημάρ/ου τής Νέας Ύόρκης 

κατηρτίοθη τριακονταμελής έπιτροπή πρός τιμήν τών 
έπί τον Τιτανικού· μετά τόοης αύταπαρνήοεως πνι- 
γέντων ιο'δρών.

Άπεφαοιοθη περισυλλογή τοϋ άπαιτονμένου ποσού 
πρός κατασκευήν μνημείου διά μεγάλου Παναμερικανικοϋ 
έράυον. Πολλοί άιρ/ιτέκτονες θά προοκληθώοιν όπως ΐ·- 
ποβάλωοι διάφορα σχέδια τοΰ άνεγερθηοομένου μαυσω
λείου, έπί τοιν πλευρών τού όποιου θά καταγραφώοι τά 
όνόματα τώι· πνιγέντων μεθ’ όλο»· τών περιστατικών τής 
τρομερός τραγωδίας.

Κατά τήν γνώμην το»· μελών τής επιτροπής, τό μνη
μείου τών ήριόο»· τον · Τιτανικού θά υπερβή κατά τήν 
κιάλοημ- καί τήν τέχνην καί αυτόν τόν περίφημου τάφον 
τοϋ Ναπολέοντος έν Παριοίοις, τοϋτε· δέ ένα αί έπερχό- 
μεναι γενεαί φρονηματίζωνται εις τό αίσθημα τής μότο- 
θυσίας έκ τοϋ ήρονϊκοϋ παραδείγματος τών καταποντι- 
οθέντιον ήρώιοι·,

*

Άπέθανεν αίφνηδίως ό Ιούλιος Ρικύρδι.ό μεγαλει'τε- 
ρος μουοικοεκδάτης τοϋ κόσμου, διευθυντής τοΰ γνωστού 
Οίκον τοΰ Μιλάνου

Άλ.λ'ό άποθανιον δέν ήτο μόνου εκδότης, ήτο καί δια
κεκριμένος μουσικοσυνθέτης. Είτε δέ γνωστότατη ή ούν- 
θεοΐς τον Έέκοια ραπίτα·.

♦
7’·· ΙΙανεπιοτήμιον τής Βίοκονοιν τής 'Αμερικής δΓ 

εράιτον άπεφάοιοε τήν άνϋγεροιν μεγάλου θεάτρου αρχαίου 
ελληνικού ρυθμού έπί τίνος τών λοφτον τής πόλεοις Μά- 
διε,ον προς παραοτασιν το»· αρχαίων ελληνικά»· δρα- 
μάτο»·.

•ο 

καθ' ήν έκτος τής ••Αϊμνης» τοϋ .Ιαμαρτίνου, απήγ
γειλε τίμ· -Ευγενοΰλα , τό γνωοτόν υπέροχοι· δημοτικόν 
ποίημα, καί ένα κωμικόν μονόλογον, τήν Έριέτταν·. 

Εις τήν οι ναυλίαν μετέσχε ή καλλιτέχνις τοΰ άσμα
τος ·ν»πο»'ϊ: Ανμπεροπούλον, καί οί κ. κ. Βανδΰτρος, 
Εανθόποιλος, Άντωνόπονλος καί Χιλιαδάκης, μέλη τοΰ 
μουσικού τμήματος τής Τέχνης·.

«

Ό έν Ζακύνθο, καϊ.λι τέχνης κ. I. Πεϊπκάσης ίμπνει— 
οθείς έκ τών σεισμών έξετέλεσε τρεις πίνακας σεισμό
πληκτό»·. Ενα τούτων διμιοοιεύομεν. Παριοτα τό προά- 
στειον Πόχαλη κατά τούς οειο/ιού;. Φαίνεται ο κατακρη- 
μνισθείς ναός, κ ίτιοθεν δέ οί άστεγοι υπό σκηνήν.

*

Πώς μ·ίπτοϋν τούς ποιητάς τωνοί Ίταί.ιιΐ άποδεικνύει 
τό γεγονός τής έκδόοεως ιδιαιτέρου ·< Ατινουντσιακού λπξι- 
κοϋ · περιέ/ονιος τάς δυοκολωτέρας λέξεις καί το'υς νεο- 
λογιομούς πού υπάρχουν εις τό απέραντου καί μαγικόν 
λυρικόν έργον τού ΓΑννούντσιο. Τό λεξικόν ουνέ-χραη'εν 
ό Ίιαλός λόγιος Πασερίνι.

Ιδίως το λεξικόν αυτό μάς ανοίγει τόν δρόμον εις τήν 
κατανόηση· τών "εγκώμιο»··· τής υη’ηλοτέρας δημιουργίας 
τοϋ· δι δασκάλου.

★

Είνε άνάστατον τό Παρίσι με τήν εμφάνισα· ενός χο
ρευτού, ό όποϊσς ήρχιοε νά γίνεται παγκόσμιος.

'<> χορευτής αυτός είνε Πολωνός, όνομάξετα' Νιξι'οκι 
καί ένεη,ανίοθη εις τό Νατλέ. Εις τρεις ημέρας έγίνετο 
άγρια πίιλη διά νά κατιόρθο,νε κανείς νά άγοράοη μι'αν 
θέοιν εις τό θέατρον. Καί άπο τήν Τετάρτην ημέραν ό- 
λόκληρος ό τύπος ιόμίλει δι' αΰτ'ΐι·, έθειόρηοαν δέ κα
θήκον νά εκφρήσονν τήι γνιόμην των καλλιτεχναι κσρι- 
ηαϊοι, όποιος ό διάσημος γλύπτης Αύγουστος Ροντέν.

Τό άποτέλεομα όλου αυτού τοΰ θορύβου είνε νά rira- 
κηρυχθή ό ιόραϋος χορευτής Νιξίνοκι άνιότερος ιών δια- 
αημοτέρων χοριντριό,ν Αόϊε ,ί,ούλ.ίπρ καί Ιοαδιόρας 
Ιούνκαν.

'Π αλήθεια είνε ότι άληθινίι μεγάλην αξίαν πρέπει 
νά έχη κανείς διά νά ενθουοιάξΐ) καλλιτέχνας ώοιιν ιόν 
Ροντέν. Ιδού πώς έκη ράβεται ό μέγας γλύπτης.

• ‘.4.ύ0 είκασαετίας ό χορός φαίνεται νά έχη αποστο
λήν νά μας μάθη ν' ιιγαπώμεν την καλλονήν τον σώ
ματος, την κίνηοιν καί τήν χειρονομίαν. Κατ' άιρχάς μάς 
έρχεται πέραν τοΰ Ώκεανοΰ >} .ΙοΓ» Φούλλεο, ή όποια 
δικαίως λέγεται ή άναγεννήτρια τοό νεωτεριστικοί’ χο
ρού , κατόπιν ή Ίοαδιόρα Αούνκιιν έπρομήθευοε, δυ
νάμει τής επιστήμης καί τής καλαισθησίας, θαυμάσιος 
η ανταοίας τέλος σήμερον ό Χιξίνοκι, ό όποιος κατέχει 
συγχρόνως τί/ν γνιΰοιν καί τό φυσικόν χάρισμά’ ή ευφυΐα 
τής τέχνης του είνε τόσον πλούσια, τόσον ποικίλη, όίοτε 
φθάνει τήν με-γιιλοιμυΐαν. . Ι/ά τόν χορόν, όπως διά τήν 
γλ.υπτικήν καί τήν Ζωγραφικήν, ι] φορά κ' ή πρόοδος 
παρημποδίοθησαν ά.-ιό τήι· ρουτίνα, άπό τήν πρνληψιν, 
άπό τήν οκνηρίαν καί τήν άδνναμ'αν πρίις νεωτερισμόν. 
Καί άγαπά,μεν τόσον τήν Φοϋλλπρ, τήν Ίοαδιόοαν Αούγ- 
και· καί τόν ΝιΖίνοκι, διότι έπανεϋρον τήν έλ.ει·θερίαν 
τοϋ· ένστικτοι· καί έπαννύρον τίμ· έννοιαν θεμελιωμένης 
παραδόσεως εις τόν σεβασμόν τής φύσεως. Εξ αυτού 
προέρχεται, ότι ήδννήθηοαν νά έκηραοουν όλους τούς 
κλονισμούς τής άνθρωπίνης η·υχής. Ό νέηλυς Νιξίνσκι 
έχει ώς διακριτικόν προτέρημα τήν φυσικήν τελειότητα, 
τήν αρμονίαν τών άναλογιιϋν καί τήν έκτακτον δύναμιν ν’ 
άπαλύν/ι τό οιϋ,μα του εις τήν διερμήνευσιν τών διαφορε- 
τικοιτέρων αίσθηματο»·. Ή λυπηρά μιμική τοϋ · Πε- 
τροι'οκα· μέ τύ τελικόν πήδημα τοΰ φαντάσματος τοϋ 
ρόδου · παρέχει τήν έντύποκπν πτήοειος εις τό άπειρον' 
αλλά κανένα ρόλον δέν έδειξενιί ΝιΖϊνσκι τόσον έκτακτον, 
όσον ιήν τελπυταίαι· δημιουργίαν του: ι Τό άπάγευμα ενός 
φαι'νου.· Πιό πολλά σκιρτήματα, περισσότερα πηδήματα,

95

ταϋ 2'οϋμανν ή ‘ CoimU'lill γράη>νι διά τί/ν ονμπαθε- 
οτάτην καλλιτέχνιδα ότι είνε ι'/ μεγαλύτερα έκτελεοτης τοϋ 
χ,έ,-τ τών ήμεριον μας·. "Ολοι ιό περιοδεΐαι της εις τήν 
Ελβετίαν. Αγγλίαν. Βέλγιον, 'Ολλανδίαν καί Γερμανίαν 
ήσαν θριαμβευτικοί. 'Επίσης εις τάς διαφ.όρους πόλεις 
τής Γαλλίας, μετάξι· ιών όποιων εις τήν Μασσαλίαν,ϊνθα 
έδωσε μεγάλου ρεσιτάλ.

»
77 'Ελληνική Κιβέρνηοις ώριοεν ιός άντιπροοώ.πονς 

της εις τά έν Παριοίοις οννερχόιονον Εννέδριον τών 
Καλλπεχνιον τοϊ·ς ξιυγράφονς κ. κ. Άνδρούτοον, Κογε- 
βίναν καί τόν γλύπτην κ. Κ. Ιημητριιίδην.

•

Ί) έν Παριοίοις λόγιος κ. Ε. Άθαναοιάδης έξέδωκε 
τόμον ποιημάτων ίπό τόν τίτλον Les jietiles elegies·. 
Εις τόέξτόφυλλον δημοσιεύεται ώραΐον απόσπασμα έπιοτο- 
λ!)ς τού Φρειδερίκου Μιστράλ πρός τόν κ.Άθαναοιάιδην:

" Ί’ίι οονέττα καί τά ποιήιαιιά οας εις γλιόοοαν Γαλ
λικήν διετήρησαν τό χρώμα τής νήσον πού σάς ίγέννηοε. 
χοώμιι πού είνε κίπως τ·ί χρώμα τής Προβηγκίας, τοϋ 
χρνοοϋ, τής πορηιύρας, τοϋ ουρανού. ..·

τι

‘Ελένη Λάιιαρη
Ζιόμεν οτήν 'Ελλάδα καί βέβαια δέν είμπορεΐ νά έ/.τν- 

λιχθή όσο τής άξι'ξει μία ίδιωμυΐα αληθινή. Η διακερι- 
μένη ποιήτρια 'Ελένη X. Λαμαρη, πού ϋκ'πιοε τά μάτια 
τήν 8ην Μαίου, ακριβώς τήν ημέρα πού έγεννήθη. ήτο 
αληθινή ποιήτρια, γεμάτη άλήθιια, χριόμαια καί ιδέες. 
Ήτο ιέκνον τού πόνοι·,τόν όποιον οιά ιόραιόιατα ποιή
ματα της έχει έξιδανικείοει, γενικεύοει, καταστήσει ιερόν, 
γιατί αί'τός ό πονάς έβγαινε άπό την ψυ/ι'ι της, ή όποια 
κλειοϋοε την ιίγιίπη έκείνη πού έχει πατρίδα τόν ουρανό.

Τά ποιήματα της καί τά μουσικά της τεμάχια είχαν 
εϋρ/Ι πολλούς θαυμαστός οτήν Είρο’τπη. Μι πολλά διά
σημα πρόσωπα εΐχεν άλληλογραφΐαν καί διάφοροι Εύλλο- 
γοι είχαν βραβεύσει τά μουσικά της τεμάχια, ιός τό ΙΒι' 
eolo ai'lisli.ii-Lelieeaeio Bellini· τής Κατάνιας 
καί ύ/ έκθεοις τοϋ Ζαππείου

Τήν θυμούμαι με μεγάλη σνγκίνηοιι· όταν μοϋ έ>πγ·ε νά 
γράφω κάτι τι γι’ αυτή. *8ά  πεθάνω, μοϋ έίπ'γε πριν 
από έοέ. Κ * έγ(ό γελούσα μέ τά λόγια της.

Τήν έβλεπα τέοσαρες μήνες οτό κρνββάτι μί φριχτούς 
πόνους κ" έγιό δέν ήμποροϋσα νά πιστέμω πώς ήτο δυ
νατόν νά πεθείνΐ), ιίν κ" ι’/ έπιοτήμη τήι· είχε καθολοκλη
ρίαν άπελπίοε-ι.

Προσπαθούσα νά την παρηγορήσω, καθύος και τή δ>— 
οτυ/ιομένη της μάννα, αλλά ιί εΐμποροϋοα νά πώ οτή 
μία καί οτήν άλλη ! Έμ'ΐς πού κρατούμε μία πέννα οτό 
χέρι, αύτές τές σιιγμές αϊοθανόμεθα τή μικρότητά μας, 
πού δεν κατορθώνουμε νά ούτε τό χιειικτιό άπό
όσα μας υπαγορεύει ί/ ψυχή. Έπέθανε αυτό τό εκλεκτό 
πλάσμα πού ήτο άξιο πολύ καλλίτερης τύχης. . ΙΑ>· εύρέ- 
θη μάτι πού νά μή κλάη·ι/ αυτό τό μάρτυρα πού οτό 
στεφάνι τό άγκΐθινο έφερε τή δάρινη τοΰ ποιητού. Μά 
τό έξοχο έλεγεϊο τού εκλεκτού μου συναδέλφου Φ ΙΙανά 
το όΛο7ο>· εΐ/εν έκφωνήοη οτό μνήμά της, έκαμ· νά χύ
σουμε τά δάκρυα εκείνα πού μόνη η υη-ηλη ποίηοις ξέ
ρει νά βγίξη άπό τήν ψυχή.

Μαρτζώκιις
*

Υπό τήν προο.'αοίαν του συλλόγου ί/ · Τέχνη έδόθη 
προεοπνρϊς !·πΰ τής δεποινϊδος 'Αλίκης Παπαχρήστου, 
αρίοτης μαθήτριας τής Ιραματικής οχολης τοϋ βί'υλλόγοι·. 
Η νεαρό,ιάτη έραοιτέχνις περατώοαοα άρτι τάς έγ-κυ- 

κλίους οπουδιίς, πρόκειται ν' ιίνέλθη έπί τής σκηνής, εις 
το θέατρον τής δ. Κοτοπούλη. Τό καλλιτεχνικόν λεπτό
τατοι· τιιλαντόν της έδειξε κατά την δοθειοαν ουναυλάο·,

!»1
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τίποτε άλλο παρά αί στάσεις ή/ιιενσονειδήτοι· Ζωηρότη
τα;' έξαπλούται. άκουμβή είς τόν αγκώνα, ένοκλάζβι, 5α- 

νασηκιάνετιιι, προχωρεί, όπισθοχωρεΐ ποτέ μέν fie βρα
δέα κινήματα, πότε δέ διακοπτόμενα. νευρικά, γωνιώδη" 
τό β)π/ι/ιά τον κατοπτεύει, οί βραχίονες ιον εκτείνονται, 
τό χέρι τον άνοίγκται ευρέως, τά δάκτυλα σφιγμένα τό 
ένα -τούς τό άΖΖο, >/ κεφαλή τον άποστρέφειαι /ιέ πό
θον σκόπιμοι· άδτξιόιηιο; καί τήν όποιαν θά έξε'.ιίμ- 
βανε κανείς φυσικήν. Μεταξύ τής μιμικής καί τής 
πλαστικής. ή συμφωνία rive απόλυτος" ολόκληρον τό 
σώμα δηλώνει ό.τι θέλει τό πνεύμα" φθάνει τόν χαρα
κτήρα έκ τής πλήρους άποδόσεω; τοΰ αισθήματος, ποΰ 
τόν έμηοιχώνει, έχει τήν καλλονήν τής άρχαίας τοιχο
γραφίας καί γλυπτικής" είνε τό ιδανικόν πρότυπον, fir 
τ·· όποιον ποθεί κανείς νά σχεδίαση, νά πλάσοη. Ηά έ- 
λέγαιε τόν Νιζίνοκι era άγαλμα, τό όποιαν ένώ άνε- 
βαίνει τό παραπέτασμα, rive έξηπλωμένον κατά μήκος 
εί; τό έδαφος, fir κεκαμμένην μίαν κνήμην, fir τήν φλο
γέρα είς τά χείλη" καί τίποτε τό θελκτικοίτερσν άπό 
τόν τιναγμόν τον, είς τήν μετακίνηοίν τον, όταν εκτεί
νεται fir τό πρόοοιπον πρός τήν γήν, επί τοΰ άφαιρου/ιέ- 
νοι· πέπλου, τόν όποιον φιλεΐ καί οη ιγγει μέ τήν Ζωηρό
τητα περιπαθούς ήδυπαθει'ας. Καί μόνον από γλυπτικήν 
άποψιν Οά είχε νά προσπορισθή κανείς έκεΐ διδασκα
λίαν καλαισθησίας. Άς /ιή έκπλήοονται κανείς νά βλέπη 
τό βουκολικόν ποίημα συγχρόνου ποιητοϋ ιιεταη ερόμενον 
είς τήν έποχήν τής άρχεγόνον Ελλάδος" ό μετατοπιομό; 
ούτος θά προσέφνρε διά τήν αρχαϊκήν χειρονομίαν τήν 
ευτυχή ευκαιρίαν νά παράγεται κατά διάταξιν εκφραστι
κής θελήοεως. Μά ήθελα μία τόσον νϋγενης προσπάθεια 
>'ά ήννοεϊτο όλοσχεροις καί δίπλα είς τάς επισήμους παρα
στάσεις του τό θέατρον Σατλέ νά διιοργάνωνε καί άλλα;, 
όπου θά ήδύναντο νίι /ιεταβοΰν όλοι οί καλλιτέχναι διά νά 
διδαχθούν καί νό επικοινωνήσουν είς τό θέαμα τής καλ
λονής. ·

Αύγουστος Ι’οντχΙν

Ό πλειοτηριαομός τών πινάκων Ζωγραφικής τής συλ
λογής τής άποθανοί'οης μαρκησίας Αανδόώφ έγένετο έν 
Παριοίοις είς ιή·ι liillerii' Geoi'l/eS Petit. Αιήρκεοε 
τρεις ήιιέρας. διεξήχθη δέ έν μεγίστη συρροή φιλοτέ
χνων.

Οί πρώτοι ποιληθέντες πίνακες δέν κιιτεκνρώΟηοαν 
είς μεγάλα; τιμάς. Μεταξύ τιΐιν έργων όμως κιιτελέγετο 
καί έν υπέροχο·· άριοτουργη/ια τής Γαλλικής τέχνης, ον 
ό πΐ.ειοτηριαομός μετ' ανυπομονησία; άνε/ιένιτο. Και ήτο 
τοΰτο ή 'Σαλώμη τοΰ lll/nri liei/naillt. Οί Γάλλοι 
έθεοιρηοαν καθήκον των νά άγοράοουν διά τό μουσεΐον 
τοΰ Λούβρου τό έργον.

Τό Συμβούλιου τιΐιν ‘Εθνικών Μουσείων συνέρχεται 
εκτάκτως καί ψηφίξει πίστωσα· ΙΟΙ) χιλιάδα»· φράγκων. 
Ό Σύλλογος τών 'Φίλων τοΰ Λούβρου· ψηφίΖει H0 χι
λιάδας. *0 βαρώνος 'Ερρίκος δί Ρότσιλδ, ό περιώνυ
μος δισεκατομ/ινριοΰχο; 'Εβραίος χρηματιστής, δίδει ώς 
προσωπικήν εισφοράν .10 χιλιάδας φράγκων, τάς όποιας 
αυξάνει είς !>0 όταν είδε καί έ.θαύμαοε τό καλλιτέχνημα. 
Αί εφημερίδες, τέλος, ανοίγουν εράνους. Τοιουτοτρόπως 
κατορθοΰται >·ά ουλλιγή ποοόν 400 χιλιάδων φράγκων.

Άλλ' ό συναγωνισμός κατά τήν δημοπρασίαν ϋπερι- 
ψούται, ίιεκα τής πλειοδοσίας τοΰ 'Αμερικανού κ. Κνέ 
δλερ έμπόροι· έργων Ζωγραφικής ev Ν. Ύόρκη. Τάδολ- 
λάρια εθριά,ιιβει σαν. Είς τό ποοόν τίϊιν 400.000 φρ. τό 
Λοΰβρον έγκιιτέλπιη'ε τώ· καί ό περίφημος πίναξ
κατεκυρόιθη άντί 480,000 φρ. είς τόν κ. Κνέδλερ.

Αυτήν τήν φοράν δεν έθίγη μόνον τό καλλιτεχνικόναϊ· 
οθηιια τών ΓάλΛων, ά/Μ καί ή εθνική φιί.οτι/ιία των. 
Αιότι ή αλήθεια είνε ότι τό έργον δέν θά έφθανε ποτέ 
εις το ι.·η·ος το όποιον αποτνλεΐ μία στήλη ναπο/πονίων 
ήμιοεος πνριποι· ίκατομιιυρίοι·, άν /ιή ό καλλιτέχνης ό 
ό,τοΓος έίωγράφηοε τή u Σαλϋηιην· δεν είχε τήν ΰη-ηλήν

■it;

τιμήν νά πέση υπέρ τής πατρίδος του. Ό Iiei/OUUlt έφο- 
νεύθη κατά τήν πολιορκίαν τών Παρισίων άπό μίαν σφαί
ραν εχθρικήν κατά τό τέλος τής αί/ιατηράς μάχης τοΰ 
Μποίανβάλ.

Ή 'Εβραία χορεύτρια, ή όποια θορυβοΐ τόσον επί 
τής σκηνής τών θεάτροιν, άπεικονίζεται ϋπό τοΰ πα
τριώτου Γάλλον καλλιτέχνου μαλλατν ώς Τσιγγάνα τής 
'Ανατολής, παρά ώς πριγκήπισσα. Κάθε ται έπί άιραβικοΰ 
ιικα/ο'ΐοΰ μέ κατάμαυρα ιιαλλά λυμένα έπί τΰεν ιομων. Είς 
τά γόνατά της κρατεί ιιεγά/,ην ίπκάνην έντίις τής όποιας 
κατάκειται ή μάχαιρα τής άποκεφα'υ'οεως τοϋ Προδρό
μου. Είς τήν όη·ιν της πλανάται ένα μειδίαμα. 'Ο Ζω
γράφος εί'ρε τό μοντέλλο τον νίς τήν Ρώμην. Λέγουν ότι 
ήτο fiia κόρη χωρική άνθρπώλις, καλοιριένη Μαρία. Φαί
νεται ότι τήν όιραίαν νεάνιδα είχε γνωρίσει καί ο Κλα- 
ρετύ, ό όποιος ϋνθοί'σιωδώς όμιλεϊ περί αυτής, καί λέγει 
ότι θά rive τώρα περίπου ίίί) έτών, άν Ζή άκό/ιη ή τότε 
περικαλλής χωρική. "Αν Ζή θά μάθη /ιέ υπερηφάνειαν 
ότι ή είκόιν της έπωλήθη μισό r-xaiofifu'aiov, άλλά φεΰ .' 
αυτή δέν θά έχη ιιερίδιον ούτε μονόλεπτου.

Ό Ρενόελ.τ έθεωρεΐτο κατ' άρχάς μέτριος Ζωγράφος. 
Κατόπιν όμως έλαβε μεγάλην φήμην.

Ή 'Σαλώμη φεύγει όριοτικώς άπό τήν Γαλλίαν καί 
αί Γαλλικοί έφη/ιερίδες θρηνολογούν έν συναυλία διά τό 
νέον εθνικόν άτΰχημα, τό όποιον, /ιετά τήν κλοπήν τής 
ΤΖ'οκόνδας, προστίθεται είς τό παθητικόν τής Γαλλ.ι- 

τέχνης.
Άλλά καί άλλι/ συλλογή, άνήκονσα είς τόν Ιάκωβον 

Στοι οέ έξεποιήθη έν Παριοίοις, Έποιλήθησαν έργα, ά
τινα άπέφερον τό ποσού τιω· 1 ά,000,1)18) φρ.

9-
Άπέθανεν έν Ν. Ύόρκη ό κορυφαίος τής Άιιερι- 

καιοκής γελοιογραφίας σχεδιαστής "Ομηρος Νίάβενπορ. 
Περί τής καλλιτεχνικής του δράσεως έκτενέοτεροι· είς 
τό προσεχές τεΰχος.

*

Ήραιοτάτη ή διοργανωθεϊοα έν τω Σαππείιρ έκθεοις 
οηροτροφικής καί μεταξουργίας, ϋπό τοΰ Σι νδέομον τών 
παραγωγικόιν οω/ιατείοιν. Λιεπιοτώθη σημαντική πρώι- 
δος ένός σπουδαιοτάτον παράγοντος τοΰ έθν. πλούτον, 
τής /ιετάξης, όφειλο/ιένη είς τήν ιδιωτικήν κυρίως πράε- 
τοβονλίαν.

♦

Είς τ ΐ/ν Ιταλίαν, όπου έμενεν, άπέθανεν ό Ροϋλγαρος 
ποιητής καί ονγγραφενς Πέντοο Σλαβεΐκοιφ, διδάκτωρ 
τής φιλολογίας ιοΰ Πανεπιστημίου τών ‘Αθηνών.

Ό Σλαβείκιωχ έξη άπό σύνταξιν λίαν ικανοποιητικήν, 
τήν όποιαν τοΰ ειχεν άπονείμει άπό έτι'ιν ή Βουλγαρική 
Κυβέρνηοις, είχε δέ μεγάλην δη/ιοτικότητα εις τήν Βουλ
γαρίαν καί τά ποιήματα καί τά διηγήματά τον άναγινώ- 
οκονται άπλήοτως.

Οί θαυμαοταί τον έτέλεσαν μνημόσυνα είς όλην τήν 
Βουλγαρίαν, ήνοιξαν δέ καί καταλόγους έοάνων διά νά τοΰ 
άνεγείρουν μνη/ιτΐον.

*

Σι-νέοτη < Εταιρεία τών Έλλπμ·ων Συγγραφέων , 
πρωτοβουλία τών κ. κ. Καμπούρογλου καί Ζερβοΰ, τής 
οποίας μετέχουν ώς ίδρυταί ο! γνοωτόττροι τώτ έν’Αθή- 
ναις λογογράφοιν καί ποιητών. Άς ευχηθώμεν όπως ή 
άπόπειρα αΰτη άποβή εύτυχεοτέρα καί κατορθωθή έπί 
τέλους καί ή ένιοσις τιΐιν άνθριόπων τοΰ πννύ-μπτος είς 
ένα σύνδεσμον, παρ' ου πολλά έχει τις νά προσδοκά.

«

Τά άποτελέο/ιατα τον 'Ωδείου Άθηιόιν έχοιοιν ·ός

Αιπί,ώματος μονωδίας έτνχον αί δεσποινίδες Καλ. 
Κωιοταντινίδον Έρ. Άναστασιάδοι·, Σω·ο. Τροκάρ,

«ίατρον Κυβέλης.
Πρό Ι.ΐ έτών ό κ. Λιδωρίκης—ερασιτέχνης λόγιος 

— ήθέληοε νά δοκι/ιάοη τάς πικρίας τής σκηνής καί 
έδωοεν έν δραμάτιον, κομψόν ϋπό οκηνογραφικήν έπο- 
η'ΐν— τήν 'Ιουλίαν----κα! έκτοτε έσίγηοε. 'Γώρα μέ
δύο μονόπρακτα άνεθάρρησν κα! έπαροι-οίαοε δύο αί- 
οθηματικάς οκηνάς, διαλόγους /ιέ κοινότατα θέ/ιατα, τά 
όποια δέν έθιξαν καθόλου τήν ψυχήν τού άκροατηρίου. 
Αίοθη/ιατοη·νχρο).ογικά δοκί/na, δύνανται >·ά άποκλη- 
θοΰν. Είς τό έν 'Κοντά οτή φωτιά... μία κόρη αγαπά 
ένα έγγαμον Είς τό δεύτεροι--- έν είδος pendant τού πριίι-
τοι·—μία έγγαμος αγαπά ένα νέον. 'Η αύτή λΰοις κα! είς 
τά δύο: έγκαιρος τής άπιστίας πρόληηιις. “Εργα χωρίε 
πλοκήν κα! έξαροιν. χωρίς /ιίαν κάν πνοήν δριαιατικής 
δ· νά/ιεως, χωρίς νπόθεσιν. Ή μόνη άρετή των: ό διά
λογος, κομη’ός, ό μάλλον εΰάρμοστος πρός τό σανίδω/ια 
τής σκηνής Άλλά κα! αυτός είχε τό ψε-γάδι του. Ενια
χού έξετείνετο είς πολυλογίαν.

'Αντάξιον, ί·π» ΐποψιν έλαηρότητος, τό οφηνωθέν /ιε- 
ταξύ τιΐιν δύο δραματίων, τό παραδόξως δραμάιιον άπο- 
κλ.ηθέν σκηνικόν παίγνιον τής κ. Άργ. Σακελλαρίοι· * Αί 

‘Αντίπαλοι . Αύο άδελφαί αγαπούν ένα καί τόν αϊτόν 
κύριον, μαλοινονν έξ αίτιας τής ταυτοχρόνου αυτής 
πης κα! ένιρ πρόκειται ι·ά τόν έρωτήσουν ποιαν προ- 
τιμή, εισέρχεται ό κύριος εί; τόν όποιον έξαφνικίι έπι- 
δίδει ό υπηρέτης έν τηλεγράφημα «’Εγέννηοεν ή γνναϊκά 
/ιοι· φωνάξει. Ψυχρολουσία διά τάς δυο άδελη άς, αί 
οποίοι ήγνώινν οτι ήτο ϋπανδρει·μέι·ος ό επίδοξος νν/ι- 
φίος. Ή απρόοπτο; αύτή κραυγή προκαλεϊ άρκετήν 
θυμηδίαν. Αί άντίπα/ωι άδελφαί δίδουν τούς βραχίονας 
κα! άπέρχονιαι άγαπημέναι πλέον. Έχει το έργον άρκτ· 
τήι· χάριν, άλλά κα! υπερβολήν. Ή κ Κυβέλη έπαιξε 
χαριτωμένα.

Άπό τάς μεγαλειτέρας έπιτνχίας τοΰ θιάσου ύπήρξεν 
ή Ευτυχισμένη·, ή κω/ιω'ιία τοΰ ΒίΙΙιαίΙιί καί Hen- 
nequill Έργον έξυπνοι· κα! χαριτωμένω·. είς τό όποιον 
ή κ. Κυβέλη έδειξε ολα τά -χαρίσματα τής ελκυστικής 
χάριτος και κο/ιη'ότητος. Ή' Ευτυχισμένη·έδόθη επτάκις.

Ή ι Έπίθεοις· είνε άπ·· τά ννώιτερα δρά/ιατα ιοΰ 
Μπερνοτιίϊι·, άλλ' όχι άπό τά καλλίτερα.

Παρέρχεται ή Γαλλία μέ ιάς νόσους, αί όποϊαι ϋπο- 
νο/ιεύουν τον παλαιόν πολιτισμόν της. Ό διεφθαρμένος 
πολιτικός βίος, είς τώ· όποιον ϋφαίνεται ένας άουνήθης 
δυσανάλογος έρως έμφανίζεται μέ πολλήν άλ.ήθειαι·.

Ή Έπίθεοις·—ή λέξις δέν άποδίδει ιήν έννοιαν 
Iissailt—είνε πολιτική ήθογραφία, γραμμένη /ά πολλήν 
τέχνην. Ηέ/ια δυσχερές, τό όποιον όμως διά τό Έλλ. κοι
νόν δέν είνε πολ!· ένδιαφέρον.

Ό κ. Βονασέρας ί-πεκρίθη /ιέ πολίβ/ν έκφρασιν καί 
μέ νευρικότητα έντεχνον καί /ι^,πάθος. Η κ. Κυβέλη 
μ' όλονότι εί; τί/ν /ιεγαλέιιίραι· '/ιετάπτωοιι· ϋστέρησεν, 
έπαιξε μέ τήν διακρϊνουοαν αυτήν έπιμέλειαν.

Οί 'Φαρισαίοι· τού κ. Ποταμιάνου έχουν ϋπόθεοιν 
συμβολικήν, διαγραρομένην όμως άοθενώς, ϋπό έποψιν 
χαρακτήρων. Φαρισαίοι είνε οί ί/ιμένοττες είς τάς προ
λήψεις, οί ύποκριταί, οί έκμεταλλευτα! πάοης ϋη·ηλής 
Ιδέας, οί άντιτιθέ/ιενιιι ει'ς τήν πραγματικήν πρόοδον. Ή 
νπόθεοις έκτυλιοσνται είς μίαν νήσον, ένθα νέος πο/.ιτει— 
τής προσπαθεί νά πείση τούς πιιλιτείΌ/ιένους >·ά ίδρυ
σών ένα φάροι· έπ! βράχοι· ΐνα όδηγοΰνται οί ναυτιλλό- 
μενοι κχ! οιόΖονται, ένώ έκεϊνοι επιμένουν νά κτιοθή έκ- 
κληοία. 'Ο φάρος γίνεται, αΑζβ μόλις ήναψε, τό πλήθος 
φανατισθέν ί·πό τιΐιν επιτηδείων, τόν σβύνει. "Εν πλοΐον, 
τοΰ όποιοι· επιβαίνει ό /ινηοτήρ τής κόρης τοΰ πολιτι
κού τον άντιπάλοι·, κινδυνεύει ιά άπωλεοθή. '() νέος
πολιτεντής σπεύδει /ιόνος τον νά άνάη·// τόν φανόν, άλλά 
ιιή γνωρίΖοη· τόν μηχανισμόν, καίεται' έν τούτοι; ό φα-

!><

Έλ· Καραλοπούλον, πάοαι /ιονωδοί. πλ'ην τής δεοποινί- 
Έο. Άναστασιάδοι·, ήτις είνε καί κονοερτίοτ.

Είς τήν ΒιΖαντινήν έκκληοιαστικήν /ιουσικήν διπλόι- 
ματος έιυχεν ό κ. Ίω. Καρατξάς

Πτυχία διδασκαλίας είς τό κλειδοκύμβαλον έλαβον αί 
δεσποινίδες Μαρ. Τοιμηνάκη, Άλ. Ρο'ιοση, "Ελλη Κω- 
νοφάω-, Γΐην. MjZioi·, Αίκατ. Πανταξοπούλοι· καί Τα- 
τιαιή Λούη, είς τό βιολί καί τήν ορχήστραν ό κ. Άθ. 
“Λογνρόπουλος καί τί/ν ένοργάνωσιν καί διεύθυνσιν 
μπάντας ό κ. Γνώρ. Σκλάβος.

♦

Έδηιιοσιείθηοιιν τ' άποτε·λέο/ιατα ιοΰ ετήσιοι· Λι«)'<ο- 
νισμοΰ τής σχολής τών Καλών Τεχνών.

Άπολύοι ται διπλωματούχοι τοΰ τμήματος Γραφικής 
κατά σειρίιν έπιτνχίας οί κ. κ. Κ. Γονναρόπονλος, X. 
Άρόδι'ε,ς, X- ΚαρΖής. κα! ή δεσποινίς Ουρανία Ζηνό
βιου. Έκ τής οτ' τάξηος προήχθηοαν είς τήν ξ' ή δε
σποινίς Μ. Χόρς, ό κ. .4. Γεραλής καί αί δεσποινίδες 
χ, Άλεξανδρίδοι· καί Εύφημ Άντωνιάδοι·.

Έκ τής έ είς τήν οτ' ό κ. Γ. Φιλιππακόπουλος καί 
αί δεσποινίδες Ευδοκία Σαμουήλ, καί "Αννα Λούξη.

Έκ τής δ' είς τήν ε' fi μαθηταί, 1 ιιαθήτρια έκ τής 
γ' 2 μαθηταί. "ε μαθήτριαι, έκ τής β' H μαθηταί, 2 fia- 
θήτρισι, έκ τής α' .1 μαθηταί. 4 μαθήτριαι.

Έκ τοΰ τμήματος Πλαστικής άπολύονται διπλοηια- 
τοΰχοι γλϋπται οί κ. κ. .1. καί Κ. Χαρίσης.

Έκ τής οτ' είς τί/ν Ζ' προάγεται ό κ. .1. /ίΖαχ0Λθ>·Ζοί.

Έκ τής έ είς τήν οτ' οί κ. κ. Άνδ. Σόεχος, Π. 
Μαυρο/ιαράς καί Έμμ ΤΖοιρτΖάκης.

Έκ τής γ' τίς τήν δ’ .Ί μαθηταί.
Τοΰ τμήματος τής Κοομιιματινγραφίας απολύεται εφέ

τος διπλωματούχος ό κ. Άθ. Βακαλόπουλος.
Τά Άβερα'νγεια χρηματικά βραβεία θά διανε/ιηθοΰν 

είς τους έπιτυχόντας άιναλ.ίη'οες τής σειράς των.

Θ Ε 7^ Τ Ρ 7^
θίατυον ϊνντάγιιαίος

Ό κ. Αη/ιητρακόποι·λος διά νά άιντιπαρατάξη είς τά 
Ήαναθήναια» έρρω/ιενέοτερον τον «Κινηματογράφον· 
οννε ταιρίοθιι έφέτος [ιέ τόν κ. Σπανδοενήν. Μέ τάς άπα- 
ραιτήτους διά /ιίιιν έπιθτόιρησιν έπισκευας απεκατεοταθη 
ό κατά τήν πριίιτην ημέραν κλυδωνισθείς Κινηματογρά
φος» είς τά θεατρικά τοι· δικαιόιματα κα! έπί εσπέρας 
συνεχείς διεοκέδασαν οί Αθηναίοι Εκείνο τό όποιον 
έφέτος κυρίως έχει νά έπαινέοη τις είνε ή δεξιωιάτη 
έκλογή τών ασμάτων, άνερχομένων είς 2ό Πολύ εέ’/ιορφη 
καί διόλου κοινή. Λέν έγένετο λεηλασία οργανέτων, άλλά 
έκλογή μέ πολλήν λεπτότητα. Αι’ αυτό δέν έκρίθη πολύ 
κατάλληλος διά σατυρικόν εϋθυιιον έργον, ώς μάλλον 
αισθηματική.

Άπό τά νού/ιερα, ό Καφές καί ή Ζάχαρι, οί Μιμή- 
δες, ό. "Αγγλπις Ανατολιστής μέ τήν συμβίαν τον, ό μι- 
κροοκοπικός Λεονταρής, ό ρου/ιελιώτης εΰΖωνος Κοι- 
τοόπλατος είνε τά καλλίτερα. Είς αυτά δέον ι·ά προσ
τεθούν αί ελκυστικοί έμφανίοεις τόιν Καρυατιδών, τής 
Μις Αοίγκαν, /u'a ώραιοτάτα παρελαοις τών Μπόυ-Σκά- 
οντς καί αί πλήρεις άλατος παρωδίαι τοΰ Καξαμία καί 
τά τετράστιχα τού Παραρτήματος. Εις τόν •Κινηματο
γράφον· έδόθη ευκαιρία νά δείξμ έπίξηλα χαρίσματα ή 
νεαρά καί νέα πρωταγοινίοτρια κ. 'Αγνή ΡοΖάν. Hav/ia- 
σια είς όλους τοι·ς πεταχτούς καί /ιιμικοΐ·ς ρόλους της ή 
κ.Γαβριη'Ηδω· καί χαριέστατος ό κ. Πλέοοας, άναδειχθείς 
είς τιΐιν αρίστων κω/ιικών μας.

Μετάξι· τών παιχθέντων ξένιον έρ-,τον. ήτο καί ιιία χα- 
ριεοτάτη καί άληθινή κω/ιαιδία. ή ·Κος ’Επαρχος·· είς 
ην πρωτηγωνίοτησεν ό κ. Πλέοοας. 'Ητο μία έπιτιχία 
τοΰ θιάσου, καί /ωνον ή μετάφρασίς ήτο μαργαριτοβρι- 
θής, καθώς κα! αί πλεΐσται τοιν άλλων θιάσων, κα! 
ιδίως ή τοΰ 'Μικρού καφενείου· τού Τρωτάν Μπερνάρ.

\



Π I ΝΑ Κ OH Κ Η
«· ··

»>»< — »} ιίλήθειιι — ηκοτίΖει, και οωΖεται τ·· λο>μ»»’. 
'/•Vu, μέ τήν όποιαν είς μύγας συγγραφεύς »7ό »} V— 

νατό νά γριυμη ίν αριστούργημα.

θέατρον Ιίοτοποί'ΛΠ.
'// Λιβ.τοτώ; Afbrojrorbj xdroor τά ·Τρ!α Φιλιά», 

είς μνήμην τοΰ ουγγραη έως κ. Χρηστομάνου. Αί είσπρά- 
ςει; θά χρησιμεύσουν ώ; απαρχή εράνων Λιά τήν ϊδρυοιν 
Γ*}> .τροτοτο/ο;ς τού ίδρυτοΰ τής «.V. Σκηνής1», Ατό; 
τοΰ θεάτρου. Λεξιά τής σχ//>*/}ς Γ.τό τό προσωπείου τής 
Τέχνης. Kai ό θίασος τής Κυβέλης θά Λώση πρός τό»· 
αυτό»· σχο.τόι* αναμνηστικήν παράσταση·.

Ό κ. Ταγκόπουλος, πρώην ιατρός καί πρώην αρχι
συντάκτης, μή ασκούμενος είς τήν κωμικοποίηοιν τής 
γλώσση;, έπεΖήτηοε νά γελωτοποιήσμ καί τήν δημοσιο
γραφίαν καί έδωσε τόν 'Αρχισυντάκτην* περί ου όμο- 
φώνως οί κριτικοί άπεφάνθησαν ότι είνε * ανόητου κα
τασκεύασμα··, αψυχολόγητου, ασυνάρτητου, απίθανου, με 
πλοκήν άτεχνου. μία Λραματικη οάτυρα, ή όποια ούτε 
δραματικόν έργον ειυε, ούτε σατυρικόν.

Αί διευθύνσεις τών θεάτρων πρέπει νά είνε προοε- 
κ-ικώτεραι νά μή Λέχωνται πρός παράσταση· τοιούτου εί
δους έργα, ζά όποια εινε ικανά νά τρέψουν είς φυγήν 
τον υπομονητικότερου ακροατήν. Ώς πρός τόν διάλογον, 
ό συγγραφεύς απ>;ο»'//ι%; τις γλωσσικά; άρχάς του ίίς Λεν 
έτόλμησε νά φέρη έπί σκηνής" διότι είνε γραμμένοι· τό 
έργον είς ομαλήν γλώσσαν, τήν όποιαν έφρόντισχν νά 
διορθώσουν άλλως τε οί ήθοποιοί, άπακαθάραυτες αυ
τήν απο τών ρύπων τής μαλλί αρωαυνης.

Τό πρώτον έργον τό όποιον έδωσε εφέτος ό κ. Ξενό 
πουλος είχεν τίτλον, όστις άντεκατεοτησε τήν Λί" άλλα 
έργα ελκυστικήν δήλωση· ότι είνε ακατάλληλον Λ/ό δεσποι
νίδας. Καί όμως τό έργον είνε καταλληλότατου Λι * άλας 
τάς ηλικίας, μόνον ακατάλληλος ό τίτλος του—ή ΙΙολυγα- 
μία —. Τό έργον κυμαίνεται μεταξύ κωμωδίας καί φάρ
σας κατά του συγγραφέα—είνε όμως φάρσα, γραφεΐοα κυ
ρίως δια ποσοστά. Ηέμα ή Ζηλοτυπία, την οποίαν έξεμε- 
ταλλεύθησατ έπί σκηνής πολλοί καί διάφοροι. τινές δε 
νπερόχως. Ώς φάρσα Λεν ήτο δυνατόν βέβαια να έχη 
πολλήν λεπτότητα, άλλ ’ εί; /ιερικάς σ κήτος φθάνει τήν 
χονδροειδή φρασεολογίάν Τό κυριώτερον ελάττωμα τοΰ έρ
γου είνε ή ακατανόητος καί άηϊής παρεμβολή ενός εκμε- 
ταλλευτοθ τών ερώτων τής αδελφής του, τοΰ όποιου έκ- 
ριΖοΰνται δύο υγιείς όϊόντες. 9Εξ αντιθέτου ή κωμικω 
τέρα σκηνή είνε έκείνη καθ9 ήν ή σύΖυγος εκλαμβάνει 
τήν ερωμένην ώς αδελφήν τοΰ συΖνγου της.

Ή θεραπεία τής Ζηλοτυπίας—έν είδος καθάροεως 
είνε μία μυστηριώδης συνταγή, τήν όποιαν μάς αποκρύ
πτει Ζηλοτύπως ό oryj'^w/’irr;, όστις Λεν είνε ή πρώτη 
φορά, καθ* ήν προστρέχει είς τάς ουνταγάς, Λιά τήν σκη
νικήν οικονομίαν, ήτις έν τούτοι; παοοράτα· είς την ·.·' 
πραςιν, ήτις είνε πολύ εκτενής.

Ο τίτλος ευτυχώς Λεν έχει καμμίαν οχέσιν με τήν όλην 
π\οκήν. Ή «Πο·.υγαμ·α· είνε ανώτερα τοΰ τ Πείρα· 
οποΰ» τού ίδιου συγγραφεω; ; Κατ9 αυτόν ναι, καθ9 
ίμιας όχι.

♦ 
θέατρον Όλνιιχια.

’// αυτή κα'· εφέτος συνεργασία τριών ισχυρών παρα
γόντων τής θεατρικής παρ' ήμιν κινήσεως. Τοΰ άρ'στου 
Λραματικοΰ κ.Φνρστ, τον κορυφαίου κωμικού κ. Λε πενιό»· 
του καί τής εφάμιλλου είς τό όραμα καί τήν κωμωδίαν 
καλλιτεχνιδος κ ΡοΖαλίας Χίκα. Ύ) θίασος ήρχισε με τό 
περίεργων αστυνομικόν Λριϊμα, τ·· Μυοζήοιον τοΰ Κί
τρινου Λωματίοτ··, τό όποιον έπαίχθη με εντελή άπόδο- 
οιν τών χαρακτήιρων, ,αέχρι τών έλαχιοτων λεπτομε
ρειών. H κ. Νίκα υπ*κρίθη τήν ιυ:λαγχολικήν καί 
σιωπηλήν επιστήμονα ήτις κρύπτει τόν πόνον της, ό κ. 
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Φυρστ Λιςιός άπεάίχθη ιίς τά; ταχυτάτας μεταμφιέσεις 
κα· ό κ. Λεπεναότης ένεφάνισεν ενα νειοιάν ίωηριιν.

0 θίασος ίως ότου παιξη τά <-Νέα ίίαναθήναια» 
εόωσε τά περισυνά με ίκανοποιητικας είσπράςεις.

*
θέατρον Χταπό^ως

« Τ·· Σταχτί αυτοκίνητοι·" άπηχησις τής τραγωδίας τών 
/'άλλων άναοχικαιν αύτοκινηοτών άποσταλεν έκ /Ιαριοίων 
έν σκελετοί καί Λιασκευασθέν ύπό του κ. ίίολ. Λημη- 
τρακοπούλου Λεν έκαμε τόν θ·ώυβον ούτε έν·’»ς συνήθους 
αυτοκινήτου. Φόνοι, ανατινάξεις, αναρχικοί ίδέαι, είς or- 
Λεν έσχι σαν. Καί τό αύτοκίνητον έπαθε έξάρθρωσιν,

•
ίίς νά μή ηρκει ή άφθονος σύγχρονος παραγωγή, <οΰ 

Γαλλικοί} ιδίως θεάτρου, οί θίασοι εφέτος έφιλοτιμήθη- 
σαν νά άνασύοωσιν άπό τά νερά τής λήθης μερικά πα
λαιό έργα. Καί άνέΖηααν ή « .\’α»·α», ή ·· Κυρία με τάς Κα- 
μείάας», Τό Λιγ9 ιίπ* όλα·. ’Λς λυπηθούν τό *Αθηναϊ
κόν κοινόν μή ιδοηιεν παιΖόμενον τώ· Υιόν τής Νυκτός, 
τούς Α/υλιονάδες καί τον Πεοιπλανόιιενον “ΙουΛαίον....

Ό συναγωνισμός τών θεάτρων έσχεν ιός συνέπειαν καί 
την παρασταοιν »ιικαταλλέμΜν Λια δεσποινίδας'» ερ)·ων, 
άκαταλλήλλων ιήιως καί ΛΓ αυτούς τούςάνΛρας. Τό« Μαρ
τύριαν τοΰ Ταντάλου» έγέμισεμέ. άνηθικότητα τό θέατρον, 
όπου τήν προηγουμενην εσπέραν ήκοίωθη ή Ήλεκτρα 
καί ή « Κοραλία καί Σια- ιόργίαοε όπου ή · Κυρία με τάς 
Καμελίας· άφήκε τήν ύσζιιτην πνοήν τοΰ εξαγνισμού.

•Λ
Ή καλώς καταρτιοιιένη όπερέττα τοΰ κ. Λαγκαδά 

συιγαεντρ'όνει έιρκετόν κόσμον φιλόμουσον είς τό Ηέατρον 
Άλιίμπρα ·. *’Κδα»σε τά περισσότερα έργα τοΰ Πιενέζι- 

κοα δραματολογίου. //ροοεχώς ά < *Ερως τών Άτοιγγά- 
νων· Λιά πρώτην ηορώ·.

— Τάς μεγάλειτέρας εισπράξεις έχει ό θίασος Κοτο
πούλη καί κατόπιν ό τής Κυβέλης. Κατά τάς 28 πρώ
τα; παραστάσεις είσέπραξεν ή ΚοίΟπούλη 2(ί,ό00 Λρ. 
Κατά τά; 22 πρώτος ή Κυβέλη 17,000. Τήν μεγάλει- 
τέραν εέσπραξιν ή πρώτη είχε μέ τόν « 9Ισραήλ , ή 
Λεντέρα μέ ζήν « 'Άγνοίστον».

Αποτυχίαν είχε ό'θίασος τής Κοτοπούλη είς τίτν 
* Κληρονόμον τοΰ Μουλέν ΡούΖ», ό τής Κνβίλης eli 
τΐρ· ,Βρνοοΰλαν .

Ο αι·ναγ·'»ν<ομ 'μ τΛΐ’ Λι'ο Λιάοων ίίιρξηγ9η fir τακτό- 
■/norov nuijaaraoii' τών 1ξή{ ίογων: Τάμικοά.— Ή Νηνα. 
—- 'Η κιμμα με τάί καμείία;.

— Μετά μακροτάτ·)!· άπονοίαν irerparioihi καί κάΐιν 
rt; ’.-lflip-a;, ή κρώτη ’Ellijrit ιιεγάΐη καΗ.ιτέχνίί τοΰ 
Λράματο;, ή άίηομόνητο; Ενηγγελία Παραηκευοπούλου. 
'Hlfhv »■/; 'Afhp'Oi τά; ήμερα; καί)·' Ιί; αι Λέο ι·ειότε- 
ιηι κριοταγωείοτριαι ΚοτοκοΰΙΐ) καί ΚυβέΙΐ) οι·ι·ηγωνί· 
ζοντο εί; τί> εργον,τά όποιον !·.·τήρ;ει· ο άκαοάμιλί,ο; θρίαμ
βο; τής κ. ΠαραβκετΌκοϋΜν. Καί ή ιιεοοορανήοασα 
ιίίλοτε κα-.ϊ.ιτέχνι;, ή ό.ιοία κροοεγίό; θά Ιορτάοη τήν 
25τηρίί)α τοΰ θεατρικού τη; οτα'>ίοι·.ε»εφαΐ’1οθρ ό>; « Κι·- 
ρία ιιέ τά; KaiiriJa;n έμκοιήοαοιι ΐοχι-ροτάτι/ν έντί’κωοιν.

Α’έιι ϋ »γ<ι : Φρύνη τοΰ κ. Πολέμη — ΙΙετιΛοΰΆα 
ή τό τοάϊ τή; Νίτοα; κιομ·μ'ιίη : «ΙΙανόριιμιι' τοΰ κ 
Μιορηϊτίνη.— Τιοβίτ τοΰ κ. Καραβία — ’.-Ι.τ ί τή 1'ή 
οτόν Άρη. ΐπιθειόρηοι; — Τά οκακανάκία.— Ή άρ- 
νηοι; τοΰ ΙΙέτριι·, ί·.·τό 'Ayy. Τανάγρα.— Φοιτηταί, 
ιίράμα τοΰ κ. Ξενοκοϋίοι· — Ό αθάνατο; θείος, φάροα 
Ι'ιοχαή όραμα τοΰ κ. Εααν'ιοινή — Τό τίάκι υπό 
Τοοκοπού/.οι·.— Ετήν ά·.ήθεια, ε.τό Ευγενία; Ζιογράφου. 
— Τά εΓ5ο>\α, υπό —. Νικοίοποΰλοι·.— Τόμοι μετ' εμ
ποδίων. υπό ΜΤ'.τ. Ίωαήφ—Ο: Ταρταρίνοι τοΰ κ. Σν· 
ναδινοΰ. θά παι/θοΐ·ν άπό τήν κ Κι·βέ·.ην τά εξής έργα: 
'H«‘Ιφιγένεια· τον Μορ·άς. ή ,'Είένη τή; Σπάρτης· 
τοΰ Vcrhfll'i'Cil, ό Τύφων τοΰ Liiijijdl, ή "Είγα τοΰ 
\ιίοι·πτμαν, if Κρήνη τοΰ Μ.τί.άιι;.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Είς ν®α·· ά-αβκαφάς αί όποια: έγειναν είς τήν 
ΙΙομπηίαν, άναχαλύφθη πολυτιμωτάτη τοιχογραφία, 
βτοΑ-ζουσα τήν είσοδον μιας οικίας. 11α::στάνει τήν 
ΙΙομτη’ιανήν Άφροδίτην όρθιαν έπί αίματος συρόμενου 
ύπό τεσσάρων ελεφάντων. ΊΙ θεα φερε: χαριέστατον 
διάδημα καί περιστοιχίζεται από ιπταμένους έρωτας.

II'τοιχογραφία διατηρείται έν άριστη καταστασε:
— Παρά τήν Φενεόν άνευρέθη τυχαίως άρχαίον 

νόμισμα φέρον έπί τής μιας μέν όψεως τό κεφαζαίον 
γράμμα Φ> επί τής έτερας δε κεφαλήν ανθρώπου

’ — 'Ο γυμνασιάρχη: Λαμίας αναγγέλλει ότ: άνευ- 
,ρεθη ύπό τινων χωρικών άγαλμάτιον καχής τέχνης ΰψους 
0,51 μ. άχέφα/.ον, άνευ χειρών, άποχεκομμένοιν έκ 
τής ωμοπλάτη:, με τό κάτω άκρου τού αριστερού ποδός 
έφθαρμένον.
'— Ό είς Πίλον μεταβάς έφορος τών άρ/αιοτήτων 

χ. 11. Καστριώτης, όπως έςεταση τό έχει άναχαλυφθέν 
άρχαίον μνημείου περί τού όποιου ύποτίθετο οτι ήτο 
ό τάφος ή θησαυρός τού Νέστορος, άπιφάνθη ότ: πρό- 
κειτεί περί φυσικού σπηλαίου άφιερωθέντος τό πάκα·, 
είς τόν θεόν Ιΐανα.

— ΊΙ 'Αρχαιολογική 'Εταιρεία άπεφάσισεν ένέρ- 
γειαν άνασχαφών τού παρά τήν Ν. Λ. άκραν τής 'Λ- 
κροπόλεως υποτιθεμένου Ωδείου τού Ιίεριιλέους.

— ’Επιση; δέ καί παρά τήν Αίγινα· διά τού αρχαιο
λόγου κ. 'Άλ. Φιλαδελφέω.-.

λ-.g-j χ 
χ. χ.
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• Κατά τό τελευταίον δεκαήμερον τού Ά 
’Αγγλική Χ/ολή 'Αθηνών διά τών εταίρων αύτή; 
W»ce καί Thompson έ ήρ-ρ-ητεν άνασκαοάς έπί 
τύμβου παρά τήν άρχαιαν φΟιωτ.κήν πόλιν "Λλον 
τύμβος ούτος, εχων ύψος περί τά ·ι μ. περίπου 
τής έπιοανεία;. άνεσχαοη τελείως Εΰρέθησαν δέ 16
πυρά·., έν αίς είχονκαή 16 νεκροί, ών Ιΐησαν γυναίκες, 
ώς έκ τών /αλχώ? κοσμημάτων άποδεικνύετα:. Οί 
άνδρες είχον ταφή μετά τ<ο? όπλων των. Εύεεθησαν 
δ: ξίφη σ:οη:α, δόρατα, εγχειρίδια καί αναρίθμητα συν
τρίμματα αγγείων τής νεωτέρας γεωμετρικής περιόδου 
μετά κοσμημάτων, ών τ:να τέλεια’ πολλά συνεκολλή- 
όησαν ύπό τών "Αγγλων. "Αςεα λόγου είνε τά ζίρη. 
ών τ;να έχουσ: μήκος Ι,μΟο—Ι,μΙιι Έν Έλλάδι 
δέν ύπάρχουσ: το’.αύτα. Μόνον δ’ εν Ι'αλλία καί 'Ιτα
λία έν τισ: μουσείοις ύπάρχουσ: τ:να.

Οί "Αγγλο: άνέσχαψαν καί τ:νας τάφους 
τέρους κειμένους είς τους πρόποδας τού λόφου, 
ή αρχαιότερα "Λλος. Οί τάφοι ούτοι ήσαι κατεσχευα- 
σμένο: διά πλακών, είς οέ στρογγυλός διά μ:χρών 
αργών λίθων άνευ εισόδου, εστεγασμένος διά πλακών. 
Οί νεκροί ένταύθα δέν ήσαν κεκαυμένο:. Εύρέθη δέ τό 
κρανίου παιδιού έν τιν: τάφ<·> καί αγγεία τέλεια εις 
όλους τούς τάφους ίγχροα τής άρχαιοτέρας γεωμετρι
κής περιόδου.

Κατετέθησαν δέ τά έν λόγω ευρήματα είς τό μου- 
σεϊον 'Αλμυρού, ένοικιασθέντος καταλλήλου δωματίου 
μέχρις οΰ άποπερατωθή τό μουσείου.

Ό χ. Ν I. Γιατ-όπουλοί ίγραψεν ϊσ/άτως εις την 
«θεαβαλίαν» Βώλου περί τής [χετονο[ΐασ;α; τών 11α- 
γασών «ϊς Λημ,ητριάδα, βαβίζόμε-ίος είς τάς έχΟέσε;; 
τού χ. Άςδανίτιπούλου, δημοαιευΟιίσας εν τοίς Ιίρα- 
κτικυϊς τής Άρχαεολ. Εταιρείας. Ταύτοχρόνως σχε
δόν χαί ό χ. Belocli ϊγραψεν έν τγ( Κιίο τού 1912 
περί τού αύτού θέματος. Άμτότερο: δέ συμοωνοΰσι.

Κατά τάς ΐ·ι Νυ£ε:<» ~'ή; Λϊυχάδος δ·.ίνίργουμ.ένας 
ά-,ασχαφάί ύπό τού ζ. Δαίοπφιλδ άνουοεΟησα^ίντός 
-πίθου όβτϊ γυνα-.χός καί τά έ;ή« κοσμήματα: ρ?α- 

χιόλια αργυρά 1 περιδέραιου χρυσοΰν μέ 3 μεγάλα 
καί 71 μικρά σφαιρίδια, 3 έλλόέια χρυσά και δυο μα
χαιρίδια έ; όψεδιανού.

Εις τό ύπουργεϊον τής ΙΙαιδεία; παρεδόθησαν ύπό 
τού κ. Έπαμ. Κουντάνη, διάφορα άρχαία εϋρεθέντκ 
έν τιν: τών εν τώ χωριω Ιΐαιαινη (ένθα έκειτο ή πόλις 
τής άρχαία: Ηελποΰσης) τού Δήμου Τροπαίων τής 
Γορτυνίας κτημάτων αυτού, έν οίς μαρμάρινη κεφαλή 
'Αφροδίτη;, σιδηρού; κρίκος καί τεμαχίου σιδηρούν όμ. 
κρίκου καί πεντήκοντα χαλκά νομίσματα διαφόρων ε
ποχών καί τόπων, πρός δέ επιγράμματα, ατινα σώ
ζονται έχεί έπί μαρμάρινων πλακών, δι’ών δοξάζεται 
ή Ηέλπουσα ώς κατατροπώνουσα τούς εχθρού:, έν τών 
όποιων γε-ρραμμενον έπί αρχαίου λίθου έχε: ώς έξής:

«"Αξια σου, Ηέλπουσα, κα: Ελλάδος άγουσαν έργα 
μαρνάμενοι ΙΙάτρης οίδε περί σφετέρας' η γάρ έσω νυ
κτός ποματας ύπέρ έρκεα ΙΙύργων βάντα κατ’ ακρο- 
τατων ήλασαν εκτός "Αρη, δυσμενέω πολλούς δε δι’ 
αίματος έκτανύσαντας κάτθανον ευνομίαν ρυσάμενοι 
πατέρων».

Είς το μέρος τούτο κείται ό ναό: τού 'Ασκληπιού 
καί το ιερόν τών δώδεκα Ηεών, καί πολλά λείψανα 
άρχαίων

II αρχαιολογική εταιρία άπεφάσισε διά τού έφορου 
κ. Οικονόμου νά ένεργήση έπιτοπιους άνασκαφάς, κα
θόσον ό ανωτέρω άρχαιολογικός χώρος κρίνετα: ση- 
μαίνων.

♦

Κατά τάς άνασκαφάς έν τή τοποθεσία Ηεολόγου ’Α
ταλάντης άνευρέθη πίθος άρχαίος καί εντός αύτού στέ
φανος χρυσούς εκ φύλλων δάφνη; διαμέτρου *0 εκατο- 
στομέτρω/.

Έν αϋτώ εύρέθησαν έπίση; μία σφραγίς χευσή παρι- 
στώσαν ήλιον καί ενώτια χρυσά, έκαστον τών όποιων 
φέρε: πολύτιμον λίθον ερυθρόν άρίστης τέχνης.

— "I Ιρξαντο άνασκαφαί παρά τήν στοάν τών Γιγάν
των, ύπό τήν διεύθυνσιν τού κ. Καστριόιτου.

— Άφίκετο εκ Βιέννης ό νέος διευθυντής τού Αΰ- 
στριακού αρχαιολογικού Ινστιτούτου κ. Γουλιέλμος 
Βίϋμπεργ. Υιός τού μακαρίτου βιβλιοπώλου έν Αθή
να:;, έσπούδασεν εί; το Πολυτεχνείου τού Μονάχου. 
Χυνειργάσθ η εις τήν Τρωάδα καί αλλαχού μετά τού κ. 
Δαίρπφελδ καί έν Ιίρούσγ,. Τώ 1897 όιωρίσθη είς τό 
έν Βιέννη Άρχ. Ινστιτούτου ώς άρχιτέκτων καί είρ- 
γάσθη είς πλείστα; άνασκαφάς, ε·ς "Εφεσον, Λυκιαν 
καί άλλαχοϋ. Ευνέγραψε δίτομον έργον παρά τών έν 
Έφέσω άνασχαφών, χαί ιδίως περί τοΰ εκεί αρχαίου 
θέατρου.

— Έν Πύλω γενομένων δοκιμαστικών άνασχαφών 
έπί τού δρους Όρυφάσιον, εύρέθησαν έντός τού σπη
λαίου τού Νέστορος ογκώδεις αρχαίο: λίθο: προσηρ- 
μοσμένοί.

— Τό Χυμβούλιον τής Άρχα:ολογικής εταιρίας ένέ- 
χρ:νε νά έπανανηφθούν αί έν Άγια Μαρίνη τής Φω
κίδας διά τού έφορου κ. Εωτηριάδου άνασκαφαί. αίτ
νες κατά τά παρελθόντα έτη έφερον είς φώς τόσα σπου
δαία άνάγλυφα καί νά ένεργηθούν άνασκαφαί εν Λεοα- 
δεία παρά τάς πηγάς τής Έρκίνης διά τοΰ έφορου κ. 
Κεραμοπούζου.

— Είς τήν Ηιμπουσαν τής Γορτυνίας άνεχαλύφθη- 
σα/ διάφορο: άρχα:ότητε:, μαρμάρινη κεφαλή, άγαλ- 
ματίό'.α ώς καί 56 άρχαία νομίσματα.

— Άπεστάλησαν έκ Καρδίτσης πρός τό ύπουργεϊον 
τής Ηα:δε:ας άρχαϊά τ:να νομίσματα κα: έν άγαλμά
τιον, άνευρεθέντα κατά τάς έκ·» άνασκαφάς.

Κορμός άρχαιου άγάλματος, άρίστης τέχνης άπε- 
στάλη έκ Δραχμκνίου, αί δέ άστυνομια: Χαλκίδο: κα: 
<->ηβών άπέστειλαν επίσης διάφορα αρχαιολογικά αν
τικείμενα.



— ΊΙ έ-.ταύθα ’Αμερικανική άρχαιολογική Σχολή, 
θά ένεργήση άνασκαφάς εις τήν θέσιν «Θεολόγος» τής 
Λοκρϊδος.

—'<) έφορο; -τών αρχαιοτήτων Πύργου κ. Κυπαρί- 
ση; εις την παραλιακήν θέσιν "Αγιοί Ήλιος άνεκά- 
λυψεν άρχαΐον νεκροταφείου. Άνευρε τάφους. άνθρωπί- 
νου; κεφχλάς, οστά καί άνθρωπίνην τέφραν, έξ ου άπο- 
δεικνυεται ότ: οί νεκροί έκαίοντο. Τά ευρήματα εινε 
προμυκηναΐκής έποχής. Ό κ. έφορο,- συμπεραίνει οτι 
ύπήρχεν έκεί αρχαία πόλις.

—'< > σχολάοχης Μελιγαλά άνευρε θεμέλια οίκου 
Ρωμαϊκή; εποχή;. ώ; έπίση; καί δεο αγγεία πήλινα, 
εξ ών τό 'έν άμ®ο;εύς. ’Επίσης άνευρέθησαν ούο τάφοι 
εΐ; τι κτήμα.

—Εις τά; Παγασά; εύρέθησαν δύο μέγιστοι λαξευτοί 
όιοφοί πολυτελών μνημείων, εκ τών όποιων ό εΐ; φέ
ρει γραπτήν πα;άστασ:ν καί επίγραμμα.

Επίσης εϋρέΟησαν δώδεκα στήλαι, έξ ών αί τρεις 
χριστής διατηοήσεως μετά γραπτών παραστάσεων καί 
ναΐσκος τοΰ ήρωος Άρχιππου, ώς καί οκτώ νέαι έγ
χρωμοι στήλαι καί μέγας όροφος ’Αρσινόη;· μία φέ
ρει εξόχου τέχνης καί λαμπρά; οιατηρήσεως εικόνα 
έφηβου καθημένου, φορούντος χλαμύδα καί πέτασον, 
άναγινώσκοντος δίπτυχον. Έτεροι διατηρεί λαμπρώ; 
επίσης καθήμενον άνδρα, δστ:ς φέρει ώραιοτάτην πορ
φυρόν ταινίαν καί χθόνιον Έρμήν μετά πίλου.

ΝΕΛΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Το ύστατον τοΰ Σοφοκλέου; δράμα εινε ό «Oioi- 

πονς ίπί Κολωνώ». Παρουσιάζονται ει; αυτό αΐτε- 
λευταίαι περιπέτεια; τοΰ Οίόιποδος, αί καταληγουσα: 
ε;; τόν θάνατόν του παρά τόν Κολωνόν. ΊΙ έξαρσις, ό 
λυρισμό; προ; εξ μνησίν τών Αθηνών, τό μεγαλείου 
τοΰ αποθνήσζοντο; ήρωος, αναδεικνυουν τό δράμα έν 
τών αριστουργημάτων τού παγκοσμίου θέατρου. Τό 
δράμα τούτο εις μετάφρασιν καλλιτεχνικήν έμμετρον 
ύπο τοϋ κ. // Horrieoilm· εξεόόθη εις τήν « Βιβλιο
θήκην Φέξη 'Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων».

Μυθιστόρημα,τοΰ όποιου ή φιλολογική καί κοινωνική 
ίπιόρασι; υπήρξε μοναδική, μεστόν λυρισμού, τρυφε- 
ρότητος καί πάθους, είνε ό Ήέρβεμοε,» τού κορυ
φαίου τής Γερμανίας ποιητού ΓκαΧτε. Ό έρως εξε
ταζόμενο; από τής π·εον αισθηματικής καί ιδεολογι
κής απόψεω;, αποτελεί τήν βασιν τού ρομαντικού 
άλλα καί ψυχολογικού τούτον μυθιστορήματος. Ό 
- Βέρθερος» εί; άρτιαν μετάφρασιν έξεδόθη εις τήν» Λο
γοτεχνικήν Βιβλιοθήκην Φέξη».

Διηγήεεατιι Βιί νηνοιό.—»Τό αμάρτημα τής μη- 
τρό; μου”, 1'· > Μοσκώβ Σελήμ» καί τ’άλλα διηγή
ματα του αλησμόνητου ποιητου καί συγγραφέα»; Βι- 
ζυη-οΰ έξεδόθησχν εί; ένα ώραΐον τόμον τής Λογοτε
χνική; Βιβλιοθήκη; Φέξη. ΊΙ λεπτή αισθηματικότη;. 
ή βαθεία παοατηρησι:, κάποια ειρωνική ενθύμια καί ή 
επιτυχή; έξιλιξι; τού μύθου τάσσουν τά διηγήματα 
τού Βιζυηνοΰ μεταξύ τών καλλιτέςων τής φιλολογίας 
μα;,ενδιαφέροντα δια παντκ φιλόμουσον καί τερπνά εί; 
κάθε αναγνώστην.

"Εργα ΙΙαπιιβκιιιάντιι. — Τό θαυμάσιου έργον 
τοΰ μεγάλου Έλληνος διηγηματογεαφου Α. Παπαδια- 
μχντη συμβληθείς πρό: την οικογένειαν τού συγγρα
φέα»; άνέλο,δε να έκδώση ολόκληρον ό 'Εκδοτικό; Οί
κο; Φέξη, πιριλαβώ» αυτό εί; την Λογοτεχνικήν Βι
βλιοθήκην του. Δ ίο τόμο: έξαιεετου καλλιτεχνικότη- 
το;—-ή Γυφτόπουλα» καί ή - Φό-ισσα —έξεόόθησαν 
ηοη. «ΊΙ Γυφτόπουλα» είνε τό πρώτον καί τό με·»α- 
λιιτερον μυθιστόρημα τού 1 Ιαπαδιαμαντη, εί; τό ό- 
..οίον τά ελληνικά συναξάρια, ή μεσαιωνική μα; ιστο
ρία καί ποιητικότατα: περιγραφα: τών ελληνικών χω- 
εών συνδυάζονται θαυμασ-ως καί άριστοτεχνικώς μέ 
την ιστορίαν τού τελευταίου διά τό παρελθόν καί πρώ
του διά το μέλλονΈλληνο; φιλοσόφου Πλήθωνος τού

Γεμιστού. «ΊΙ Φόνισσα», μεθ’ η; συνεκδίδονται κ 
άλλα ωραία διηγήματα, είνε τό έξοχου ήθογραφικ 
εκείνο καί ψυχολογικόν μυθιστόρημα της όιρίμου συ 
γραφικής παραγωγής τού ΙΙαπαδιαμάντη, τό όποϊ 
τόν κατέστησε» εί; εύρύτερον κύκλον γνωστόν καί άν 
γνωρισμένου. Τοιουτοτρόπως άρχίζει ή έκδοσις όλ
τών έργων τού ΙΙαπαδιαμάντη με δυο τών άριστου 
γημάτων του. Τρίτος τόμο; με σειράν διηγημάτων τς 
θά έκδοθν- εί; τήν αύτήν Λογοτεχνικήν Βιβλιοθήκη 
Φέξη ύπο τόν τίτλον « II Νοσταλγό;».

♦
"Επειτα άπό Ι^έτη. άφ’ δτου έχεκρώθη ό Κρνύτά 

λης, ό σεμνός υμνητή; τής Πίνδου καί φιλόπατ 
ηθογράφος τών Ηπειρωτικών χωρίων, εύρεθη στοργικ 
χειρ να περισυλ/.έξη τά έργα του. πεζά καί εμμετ 
"Ο κ. Κολλάρος έξέδωκεν εϊ; δυο τόμους ολόκληρο 
τό έργον τού Κρυσταλλη, τό άφελέ; άλλα βαθύ, τό αγνόν 
τό περιπαθές, τό οποίον διακρίνει χυνοτα'Μνί) διανγει 
αισθήματος. ΊΙ ποίησι; τοϋ Κρυσταλλη δέν έχε: καμ 
μίαν οχέσ:ν πρός τάς πο:ητ:κά,- σχολάς και τά κα:ν" 
όα:μόνια. II γλωσσική μορφή τώ» πονημάτων του ε’ν 
αυτή ή φωνή τής πατριδος του, έξ ή; καί μόνης εμ 
πνέετα: δ » Τραγουόιστ. ς τού χωριού και τής στάνη;.

*
H).ntv>tn. Συγκριτική μελέτη περί τής κατα 

στάσεως τοϋ .1»/,«οο»ου Λο)ίοτικ«Ϊ’ καί περί ριζικό 
μέτρων πρό; άνόρθ’ωσιν αυτού.

ϊίΛΟΐ-ίττες. Εΐ; πολυτελές τομιδίου έξέδωχεν ό ε 
Πατραις δημοσιογράφος κ. Β. ΊΙλιόπουκος ύπό τό ψευ 
δώνυμον Lux λεύκωμα σκιαγραφιών ποιητικών δεσ 
ποινιδων καί κυριών.

Εί; τήν αριστοκρατικήν κομψότητα τής εξωτερική 
μορφής άνταποκρινεται καί ή καλαισθησία τής περί 
γραφής τού ώραιοκόσμου τών Ηατρών. Πρό ετών, 
ό γράφω» τά; γραμμάς αύτάς υπήρξε ν ό εισηγητής 
τή; έν τή δημοσιογραφία στιγμιότυπου τών καλλονών 
περιγραφής, έκτοτε δέ επιτυχώ; έκαλλιεργήθη τό εί 
δο; αυτό τής φιλοκογία;, διότι μια περιγραφή άντα- 
;:α μιας καλλονή; απαιτεί εμπνευσιν και τέχνην.

*
• 'Αστραπές καί αΐιιατα”. Ό τίτλος ύποδηλοΐ 

ών Ζ0ΓΓ·σε<»»ν* jy ό^Εΐται
περί δράματος καί έν πεζώ λόγ 
πτεται ύπό τό όνομα Στέ&ανος 
Σαμω. Το δράμα περιστρέφεται 
την τή; Καλαμάτα; Βαλαοόλιον, έγράφη δέ έπί τή βά
σει Μεσαιωνικού θρύλου, αγνώστου έν τή ιστορία.

»
Ceoryes Polti. L'Art d'inventer lee Per- 

eonnagee. I’eris. 'Ενδιαφέρον και πρωτότυπον βι
βλίου, γνωστού καί έξ άλλων έργων συγγραφέως, ά- 
σχοληθέντος πολύ εί; τήν μελέτην τοΰ θέατρου. Έ
ρευνα 12 κυρίου; τ οπούς μέ 3Γ> υποδιαιρέσει;, αΐτινες 
άναπαραγουσίν 15i,9BO παραλλαγά;, αί οποία: τό πρώ
τον ήδη έρχονται εις τήν δημοσιότητα.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΊΑΙ
’Αγγέλλεται ή tv ’Αθήνα:; άπό τή; 15 Ίου ίου ίκ- 

οοσι; δεκαπενθημέρου φιλο/ογικη; Έπισεωρησεω;,. 
ύπό τόν τίτλον «ΦνΑλίς» ύπό τοϋ κ. Λ’ iiaatuv- 
ih-nioi',

*

1 πο τού εν Καλαβρυτοι; δικηγόρου καί σοσιαλι- 
στού κ. /< Ίοι·Λο>·/»; εκόίδετα: προσεχώς ή «ΕΙρηνο- 
κρεετίει». ήτ:; κατα τήν αγγελίαν «άποσκοπεϊ εις τήν 
ωθησιν τοϋ νού πρός τήν εύσυν.ιδητον έξέλιξιν τού 
ανθρωπίνου Γένους άπό τή; εμπολέμου καταστάσεως 
εί; τήν είρηνόβ:ον».
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