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ΔΙΕΓΘΓΝΤΗΣ

Δ. 1. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΣ

"βίος

Τιμή τεύχους 1 όραχ.

'Οκτώβριος 1912.

Π£ΡI ££ΟΜΞΝ *
Villa d’ Este, ύπό Μαρίας Ίγγλίση.
Άντιλογίαι, υπό Κ. Ρκζιμανσέ.
Ιιονύσιος Λάτας.
Ό οίκος της Κρίσεως, όπό Όσκαρ Ούάΐλό.
(Μετάφρασις Άθ. Μίχα).
Μειδιάματα.
Χρυσάνθεμα, διήγημα ύπό Ιάγνης Λώρα.
Όκτώβρης, πεζόν ποίημα υπό Δ’.π. Τρικούπη.
Ιίοικίλη σελίς. (Αύτογοαφα μεγάλων άνδρών.

—Μία πεντηχονταετηρίς.— Β'.βλίον γραφέν
μέ τά πόδια. — Αί έπτά Τζσκόνδαι, ύπό Κ.
Βωτέλ. —Ευτυχής συνθέτης. — Τά περίεργα
τών’Ινδ:ών. — Ρεζάν καί Ρεζάν. — ΌΦαγκέ
περί τοΰ Λαμαρτίνου.—Τά παράξενα τοΰ
Μελλοντισμού. — Ή καλλιτεχνική δημι
ουργία).
’Έργα καλλιτεχνικά έν Ζακύνθω.
σχος μτ.ό I. ΤΙελεκάση.
(θεατρικό] Έπιθεώρησις.
Γράμματα και Τέχναι.

ΊΙλ. Μό

ΕΙΚΟΝΕΣ

Τό πουλί, ύτώ Α. Ρικέ.
Διονύσιος Λάτας.
Τό πρώτον θρησκευτικόν συνέδριον.
Ό Αάτας προ τοΰ Βούδδα.
Φλώρα Βορδώνη.
’Ιούλιος Μασσενέ.
‘Ο ναός τοΰ Βούδδα.
Τό άνάκτορον των ’Ανέμων.
Στη θάλασσα, πίνας Κ. Μάϋερ.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ^
ΜΕΛφΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ^
ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ Α. Μ. ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
'Οδός ΙΙανεπιότηιιίον 2(>.
Μαθήτριαι έσωτερικαί, εξωτερικοί καί ήμιτρόφιμοι.— Τριάκοντα καθηηηταί καί διδασκάλισσαι.— Ελληνικά, ’Αγγλικά, Ιταλικά, Γερ
μανικά.— Οικιακή οικονομία. Κοπτική, ραπτι
κή, πιλοποιία.— Γυμναστική Σουηδική.
Τά μαθήματα ήρςαντο. — Έγγραφαί καθ ’
έκάστην.

Τενχος 1ίΟ.

Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΕΘΝ. ΚΑΙ ΚΑΙΪΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ?

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τή συστάσει καί χορηγία τής φιλομούσου ■/.. Σοφίας
Σλήμαν έπί τή έβδομηκοστή πέμπτη άμφιετηρίδι τοΰ
Εθνικού I Ιανεπιστημιου.
α'ι Προκηρύσσεται διαγωνισμός προς συγγραφήν έπισκοπήσεως άπασών των έν Έλλάδι καί Κρήτηάνασκαφών καί ερευνών περί τής Μυκηναϊκής εποχής έν σχίσει
ποός τόν βίον καί τό έργον τοΰ Ερρίκου Σχλϊμαν.
Τ ι Τά χειρόγραφα γεγραμμένα καύαρώς καί εύαναγνώστως εις καθαρεύουσαν Έλκ^ν-κήν, γίνονται δεκτά
εις τό γραφεΐον τής Πρυτανείας μέχρι τής 28 Φεβρουά
ριου Γ.ΙΙ ύ. Όφείλουσ·. δέ νά είνε ανώνυμα, συνοδεύο
με να ύπδ συνημμένου δελτίου ένσφεαγίστου, φέροντας
ένδοθεν μεν τό όνομα τοΰ συγγραφέως, έςωΟεν δεόητόν
γεγραμμένον τό αύτό καί επί τοΰ χειρογράφου.
γ'1 Ή κρίσις άνατεύήσεται εις επιτροπείαν έκ δύο
καθηγητών τής Φιλοσοφικής Σχολής ΰπ’ αυτής εκλε
γόμενων καί ενός λογίου εκλεγόμενου υπό τής χορη
γού εκ συνεννοήσεως μετά τής Συγκλήτου.
δ'ΐ Ό συγγραφεΰς τοΰ βραβευόμενου έργου θέλει
λάβει παρά τοΰ ταμείου τοΰ ’Εθνικού καί τού Καποδιστριακού 11 ανεπιστημίου έπαΟλον δραχμών οισχιλίων.
ε') Ό βραβευόμενος συγγραφεύς οφείλει να παραδώση το έργον αυτού έν χειρογράφω εις τήν χορηγόν
ώς κτήμα αυτής. ήτιςΟίλει έκδώσε; αύτό ίδια δαπάνη.
στ') Τα εις τό γραφεΐον τής Πρυτανείας κατατιΟέη
μένα χειρόγραφα δ'εν έπιστρέφονται.
Έν 'Αθήνάΐί τή 29 Αύγουστου 1912.
(Τ. Σ.)

Ό Πρύτανις
Sr. Π. Λάμπρος

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
■£σα«Ζι;σ«ι· εις τήν Πρόεδροι· τής Κεντρικής Σηροτροφικής ‘Εταιρείας κ. ΑΙκατ. Γρ. Ζλατάνοι· υπέρ τον
σκοπού τής ‘Εταιρείας 43 δολλάρια προερχόμενα ές έρα
νον τώ· <>ποΓο>· ίνήργηοεν i- Galveston Texas ό Σ
‘Αρχιμανδρίτης θεόκλητος τήεύγενεΐ συμπράίει των κ.κ.
Δ· Τσίμα καί θ. Σταθάκου.
Προσέτι εσταλησαν υπέρ τοΰ οκοποΰ τής Εταιρείας
τά εξής ποσά: Ό κ. Ραονλ Ριανκονρ δρχ, ΙΟΟ. Ό κ.
Σπανδωνίδης (Βουκουοέοτιον) δρχ. 40. Ό κ. Γ. Ζοχιίν
νης (Manchester ί δραχ. ΙΟΟ. Ό Σ. ’Επίσκοποί
Κυθήρων Ευθύμιος δραχ. 30. Ό βαρώνος Lehmann
(Amsterdam) δραχ. 23. Ό κ. Ενστ, Εΰγενίδης (Κων]πολις) δραχ. 23.

a^o ο^> o^t> aJSa a^o a^
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
TO "ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, --ώγί Ν. ΓΚη >Λ<»-

τοτί'πία είς μέγα σχήμα Δρ. 1. ‘Επί χονδροί· χάρτου
δραχ. 3.
"ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, δράμα Φρ. Κοππέ, κατά μετάφρα
ση "Αγιδος θέρου ‘Επί ‘Ολλανδικοί χάρτου δρ. 1.
ΤΟ "ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ,, δράμα Ν. Αάοκαρη καί II.
Δηιιητρακοπούλου δο. 1.
ΤΟ "ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, ,ύ/γλ? Φρίξον Άοΐ’
οτέωζ. Φωτοτυπία rfc μΕγα ο/Γμια δο. 1.
Η ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ
!·■ Perrault. Φωτο
τυπία εις μέγα σχήμα δρ. I.
Η “ΑΙΩΡΑ,· πίνας Vif/or. Φωτοτυπία εις μέγα σχήμα
δο. 1.

Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ·, //-·<..ilocheyrosse. Φωτοτυπία δρ. 1.

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Τρίχρωμος
ιρωτοττπια ε!ς μέγα σχήμα. TllvaS Bennet δρ. 1.
ΤΟ ΌΝΕΙΡΟΝ .
Rargelini Φωτοτυπία δρ. 1.
Ο “ΖΕΥΞΙΣ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ,· πίναί
Vincent. Φωτοτυπία δο. 1.

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ Δ'ΟΡΓΑΖ., πίναξ Λ. θεοτοκοποΰλον. Φωτοτυπία δρ. 1.
ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Καλλιτε
χνική καί ιστορική μελέτη ύπό I. Καραβία, δο. 1.

“ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,, Πίναξ J Knopp, δρ.' 1.
Διά τους σννδρομητάς τής "Πινακοθήκης,, εις τδ
ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΕΡΓΑ.

0. I. Κ^ΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΤΝΤΟΥ ΤΗΣ ‘-ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.,

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ- ϊελ. 208.-Δρ. 3.
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Διηγήματα εικονο
γραφημένα. Σελ. 64. — Δρ. 2 ;
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ- Πεζά ποιήματα μετά χρωματιστών
εικόνων. Σελ. 174.—Δρ. 3.
ΣΑΤΥΡΑΙ· Διηγήματα. Σελ. 64.-Δρ. 2.
ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ- Πεζά ποιήματκ μετ’ εικόνων
Σελ. 64.-Δρ. 1.
ΣΕΛΙΔΕΣ- Διηγήματα. Σελ. 128.—Δρ. 2.
ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Εντυπώσεις καί σκέ
ψεις. Σελ. 84.—Δρ. 1.
ΑΝΑΓΛΥΦΑ- Διηγήματα. Σελ. 64.—Δρ. 1.
Πωλοϋνται ci? τά ηραφάά μας
Διά τούς συνδρομητής τής «Πινακοθήκης* el,- το

iiiuiJL· της τιμής.

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.

‘Απο τον Α' μέχρι τον IB' ενονς
ενρίσκονται εις τό γραφεΐον μας τιμώμενοι οί
χρυσόδετοι έκαστος δρ. Ιό, οί ά.τλόδετοι δρ. 12.
Διά τούς Αγοράζοντας πλήρη σειράν γίνε
ται έ'κπτωσις 25 τοϊς ο)ο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙ®ΕΩ?Η5Ι2
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

Διευθύντρια: βνρενία 'Ζωγράφου
Γραφεία : ‘Οδός Μενάνδρου 83, Άθήναι
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΡ. 12.

ΜΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ —ΕΛΛ. ΕΠΙΒΕΩΡΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ

ΕΤΟΥΣ

1912

3(ομι(δς τόμος εκ 256 βερίόων
.Μελέται φιλολογικά!, καλλιτεχνικοί. ιστορι
κοί, επιστημονικοί, διηγήματα, ποιήσεις, εικό
νες έργων ζωγραφικής.
'Γιμάται δια τους συνδρομητής μας tip. 2.
Δι ί τούς μή τοιοΰτους όρ. 3 ■ Εις τους νέους
εγγραφομένους συνδρομητής άίΒΟβζέ^χεταΐ
ϋωρεάν.

ΕθΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΚαταίΙππ-ις ιίς τοαιπΐικα γηαμμάπα.
Τροποπόιηθείσης τής ζλίμακος τών τόκων ~.ων εις
τραπεζικά γραμμάτια νίων εντόκων καταθέσεων εν
δύει ή έπί προθεσμία, δηλοποαίται, οτι άπό Ι·Τ ’Α
πριλίου Ι’.ΙΟ'.Ι ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχε
ται παρά τε τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τοΐς 'Γποκαταστήμασίν αύτής καταθέσεις είς τραπεζογραμάτια άποδοτέας έν δύει ή έν «ορισμένη προθεσμία
έπί τόκω"
1) 1)2 τοΐς ο Ιο κατ’ έτος διά τάς έν δύει άποδο
τέας καταθέσεις μέχρι ποσού δρ, 10.000 πέραν τού πο
σού τούτου τού τόκου όριζομένου είς 1 τοΐς ο)ο κατ’
έτος. Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί κα: είς
ανοικτόν λογαριασμόν, παραδιδομενου τώ καταθέτη βι
βλιαρίου λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών.
2 τοΐς ο^ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά εξ μήνας τούλάχιστον.
2) 1)2 τοΐς κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά έξ μήνας τούλάχιστον.
3 τοΐς ο)ο κατ’ έτος οιά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά δύο έτη τούλάχιστον.
3 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά τέσσαρα έτη τούλάχιστον.
4 τοΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πέντε έτη τούλάχιστον, ώς καί δ ά τάς πέρα τών
πέντε έτών, ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν
Δέχεται έτι έντοκους ζαταΟέοεις είς χρυσόν, ήτοι
είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας,^άποδοτέας έν «ορισμένη
προθεσμία ή διαρκεΐ, έπί τόκω
1 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά καταΟέσ. 6 μηνών τούλάχ.
»
1 έτους
»
2 έτών
»
4 ετών
4
»
» »
»
υ ετών
Λί ομολογία·, τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται
κατ’ έκλογήν τού καταθέτου ονομαστικά! ή ανώνυμοι.
Τό κεφαλαίου καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τώ Κεντριχίΰ Καταστήματι καί τή αιτή
σει τού καταθέτου παρά τοΐς ’ Γποκαταστήμασι τής
Τραπέζης εις το αύτό νόμισμα, είς 3 έγένετο ή κατάΟεσις.

Madame

Sophie Ziller

ACA1DEM1H DE MUSIQUE
GONCERT TRAINING

Musique elassique et moderne. Lecons d’
accompagnemont pour les I )ames el Messieurs
qui jouont un instrument quelconque. Con
certs a 2 Pianos.
ι Leeon par semainc
2
»
»
->
ι
»
» tous les 15 jours
(Chez elle de

i5fr.
IO »
’5 ->
3—5

le cachet
»
»
»
»
h.)

ΧΑΡΤΟΠΩ.ΛΕ1ΟΝ
KAI

ΓΊΑΔΛΗ

A (■) H Ν A ί

ΣΙΛΣ

Όίός ' Ερμου

Ι1λ<Η·ιο2 γραηικής Γ·λη;. — "Ενιυ,ια καί Γιισκίϋηήρια καλλιτεχνικά. — Ί·’.ργ<ι<>τά<ιι<>ν ιμικι-λλων τέλειον.
Χάρτης τυπογραφικής λευκός
καί εξωφύλλων παντός είδους καί πάσης ποιό
τητας. Χάρτης εφημερίδων.
Εύθηνία, άκρίβεια, ταχύτης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΕΠ- ΞΑΝβΟΠΟΥΛΟΥ
Α Θ Η Ν A I — ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΙΟ

Τό καλλιτεχνικότεροι· φωτογραφεϊον

τών

’Αθηνών. — Μηχανήματα τέλεια.—Ταχύτης.

Τιμαι ασυναγώνιστοι.

Μεγεθύνσεις καλλιτεχνικοί.

ΒΙΒΛΙΟΔ ΕΤΕΙΟΝ
ΤΗΣ Β. ΑΥΑΗΣ

MIX. 7ΧΡΝΙΩΤΟΥ*
77—’Οδός

Χαρίλαον Τρικούπη
'Οδός Πραξιτέλους.

ΕΝ ΑΘΜΝλΙΣ

ξΚα^ιτεχνικη έρμασία
Τιμαι σνμκαταβατζκαι

Καλύμματα χρυσόδετα
εής “3hvanodiiKnC',
δ/,ιον τών έτών .ιτολοΰντιζι είς το γρτζφεϊον μας ιζντί δρ. δύο έκαστον.

Τδ πονλΐ
A- PIKE
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τρεϊ; καρδιναλίου; τή; εύγενού; οικογένεια; d’Estc
'< > πρώτο; τούτων Ιππόλυτο; d’Estc ζατά τό 1550
άναδεχΟει; μετ’ έπισημότητο; τό άξίωμ.α τού Δ:οιζητού παρηζολουΟεϊτο ΰπό πολυτελέστατη; αΰλή; έζ
-50 εύγενόιν ζαί όγδοήζοντα λογιών ζα: επιστη
μόνων παντό; -/.λάσου. Έζ τεύ Δημ.αρχιζού άναζτόρου
ένθα έγκατεστάΟη. έΟαύμαζε τήν έναντι τοποθεσίαν,
ζαί τόσον κατεγοητεύΟη, (Άστε έΟυσίασε -ημαντιζόν
ποσόν, όπω; ιδιοποίηση την έναντ: πεδιάδα ζα: άνεγείρη πρό; ίδιαν του τέρψ’.ν τήν γνωστήν ζαί σήμερον
Villa d'Eslc. έχων τήν φιλοδοξίαν όπ<·ι;·ή Villa
~ζ\> ί.ι-.χζ-:\ έντευζτήριον ζαί άνταξία διαμονή Ηγε
μόνων ζαί πρ:γ·/.ήπων. I ΙροσζληΟεί; ό άρχ’.τέζτων
Pierro l.igorio έζ Ί'ίόολ·., άντελήφΟη ζάλλιστα τό
πνεύμα τεύ ζ.αλλ’.τέχνου ζαρδ:ναλίου. ζαί εέν έφείσΟη
ζόπων οπω; ιζανοποιήση την φιλοδοξίαν του.
ΊΙ Villa d’Estc έχε: ιζ·πχ?χ: εισόδου;. μεγα
λοπρεπέστερα τι’όν όποιων είναι ή έζ τή; 'Ρωμαϊκή;
οδού. Τεύ εισερχομένου τήν ορασιν πλήττει άμέσω; ή
προοπτιζή τή; Villa. Εί; τό βάΟο; παρουσιάζεται
τε Άνάζτορον τεύ καρδιναλίου, σοόαρά; άρχ.τεζτον: ζή;. ’(> εί; αύτό οδηγών εύρύ; διάδρομο; ζοσμεϊτα:
ένθεν ζαί ένθεν ύπό ζολοσσιαίων ζυπαρίσσων, γνωστών
ύφ’ όλου τεύ ζαλλιτεχν.ζού ζόσμου δ·.ά τήν ύπερήφανον λαμπρότητά των. '< > όγκο; τόιν μελανών αύτών
γιγάντων ελκύει ίδιαιτέρω; καθ’ ήν εποχήν έ ήλιο;
δύων αντιμέτωπο; αύτών ρίπτει τα; τελευταία; πορ
φυρά; ά’/.τϊνά; του Οωπεΰων τά; ζορυφά; των, ζα:
παρέχων ε:; τεΰ; καλλιτέχνα; στίγμα; αρρήτου απολαύσεω;. — Τρεϊ; χαριέστατα: δεξαμενα· έν τώ
μέσω τεύ διαδρόμου έναλλάσσουσ: συνέχω; ζαί άνά
πασαν στιγμήν χρωματισμόν ύδατο;’ ή ώρα-οτέρα τών
τριών, έχε: τήν καλωσύνην να προσφέρη έν ποτήριον
παγωμένον νερό πρό; παρηγοριάν εί; τά; ματαία;
προσπάθεια; τών ζητούντων νά ζαταζτήσωσ: την εύ-
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μορφιάν τη;, ζαί έξαζολουΟεϊ τεΰ; ακκισμού; τη;
ζαί τά; έρωτοτροπία; τη;, μεταλλάσσουσα άνα δευτερόλεπτον, τό ζυανούν εί; ίόχρουν ζα: τ’εν σμάραγδον
εί; τοπάζι ον. ’< ,λίγων βαθμιδών άνετε;, ζαί ή ζρήνη
Girandolla μέ τήν ποιζιλόχρωμον άμφίεσιν τη;,
άφΟόνω; σκορπίζει αδαμαντίνου; σταγόνα;’ ή (-irandolla r, κατ' άλλου; ή Κρήνη τόιν Δραζόντων, γυμνή
έζ τή; άλλοτε πολυτελεία; τη;, παρουσιάζει σήμερον
πλούτον χρωματισμού άφάνταστον’ τεύ μεγαλ-ιτέρου
eolorista r, χρωματοπιναζί; εέν θ' άποδώση ή πενι
χρήν. πενιχροτάτην ιτέαν.— ΊΙ Girandolla προσετέΟη εί; τήν Villa d’Estc, ύπό τεύ καρδιναλίου
Luigid’Estc ανεψιού τεύ Ιππολύτου ζαί υίου τεύ
Δου/.ό; ΊΙραζλέου; II, ζα: Renatc Ουγατρό; Λου
δοβίκου XII, Βασιλέω; τή; Γαλλία;, διαδεχΟέντο;
τ'εν θειον του εί; τό αξίωμα τεύ Διοιζητού’ ώνομάσΟη δέ Κρήνη τόιν Δραζόντων διότι τά έγζαίνια αυ
τή; έγένεντε ζατά τό 1573 πρό; τιμήν του ΙΙάζα
Γρηγορίου XIII, ζαταγεμένευ έζ τή; οικογένεια;
Hnoncoin/ragni, τή; οποία; σΰμόολον είναι ό Δρά
κων, αΰτη δέ ή ιδία ζρήνη άποτελεϊται έζ τεσσάρων
Δραζόντων. < >ί ιστορικοί περιγράφουν τά γύρωΟεν αυ
τή; θαυμάσια αγάλματα ζαί ανάγλυφα, έξαίροντε; τ'ο
τευ Διό; μέ δί’ζρανον εί; χεϊρα;,Άθηνά;,τή; ’Ελένη;
άρπαγείση; ύπό του Ι1άρ:δε;. ζαί Δ:ο; εί; σχήμα ζ.ΰζνευ, ώ; ανάγλυφα δέ τού; Γίγαντα;, Ιΐεσε'.δώνα.
ΙΙλού-ωνα ζαί Δία εί; χρυσήν βροχήν χάριν τή; Δα
νάη;. Ούτε ίχνο; έ; αύτών δέν σώζετα·.' ζεσμούσ: σήμερον διάφορα Μουσεία, ζαί ίδίω; τό Καπ:τώλ:ον,
άλλ' ο,τ: ζαρέσυρενό χρόνο; άντ·.ζατέστη-ε ή φύ-:; ζαί
ή Girandolla δέν ζαραζενεϊτα: δ:' έλλε:ψ:ν θαυμα
στών.— ’Ο δ:άδρομε; τών 300 ζρηνιών δ·.αδέχετα:
τ-ήν Girandolla. Στενό; ζαί έζιμήζη; δέν έλζύε:
σήμερον τό ένδιαφέρον" ή α/,λοτε άφΟενούσα τέχνη
έντελώ; έφΟάρη, έζλάζη ζαί έζαλύφΟη ύζό φυτών. Ή
«Μεταμ.έρφωσ·.; τού ’<>ό:δίου» λεζτοτάτη; τέχνη;
άνάγλυφον δέν δε'.ζνύε: ή έλάχιστα σημεία ζωή;. Την
ζαταστροοήν έζ:σζεύδε: αμαθή; έργάτη; φ:λοδο;<ον
να φέρη εί; φώ; ζαλλ:τεχν·.ζ.ά έργα, μή ύζάρχοντα
ζλέον. Τό έν άζρον τού διαδρόμου μά; οδηγεί εί; τήν
Rometla.'Χ-.χ/τ,ζ ιδέα τού Καρδιναλίου ή άναζαράστασ:; τών μνημείων τή; ’Ρώμη; έν σμ’.ζρώ εί;
μίαν γωνίαν τή; Villa' τό Μαυσωλεϊον τού Άδρ·.-

στη έτ: ζαταστάσε: έργα σοόαρά μεγάλων ζωγράφι.ιν
ανού. τού Αύγούστου, τό Καζ:τώλ·.ον. ό Τίόερ·; με
οήν Ορ'.αμόευτιζήν του γέφυραν, άγαλμα ζαρ:στών τήν τή; έζοχή;. 'Εν τή ζυρία αιθούση οί άθλο·, τού 77'Ρώμην. Λύζα:να Οηλάζουσα τόν Ί’ωμΰλονζαί Ί*ώ- burto έπ: τή; Οεμελ'.ώσεω; τού Ί'ίόολ·., ό πνιγμό; τού
•αον, ζαί δ:άφτρα άλλα ζολοσσ:αϊα Ί’ωμα'ίζά μ.νη- Ληϊο έ; ου ζαί εί; τόν ποταμόν Parensio έδό')·η
τό όνομα τή; Anienv μυΟολογ’.ζα: παραστάσε:;. με
ΰ.εϊα, ζρε;:νούν τόν γεύ,ι.ιτα μάλλον’ Οά ήτο δέ ή
ταξύ τών οποίων έξοχώτερον είναι τό Συ/χπόσζοί'
ζλέον ασήμαντο; γωνία αν μή έζ τού έοώστου ένθα ή
■·ελο:οζοίησ:; αΰτη.δέν έΟαυμάζετο ή Ί’ωμαίζή έ;οχή σώρ (tet'ov, r, —,ϋι.'ι.χ zzzzzi-v.x τού Ί'ίόολ:, ζ Χώε
■ζαί s ζερίφημο; θέλε; τού Αγ. ΙΙετρου. άμυδρώ; μετά τή; Κ:όωτοϋ, ό Μω-ύσή; διαφιών τά ύδατα, ή
δ:αζρ:νέμίνο;. "Εναντ: άζρ'.όώ; τή; Romctta δ:α- αίθουσα τών έζτά σοφών σή; Έλλάδο;. αί Μούσα:,
φαίνετα: ή αρήνη τού Μ:χ. Αγγέλου. ζο·.νώ; ονομα ζαί δ'.άφορα τοπεΐα τού Τίόολ·., άπαντα έργα τού
Lnecani.'\ xz έν τώ τελευταίοι δωματίω ζυνηγετ·.ζα;
ζόμενη, 11 gran fontanone. Έζ:όλητ:ζή, μεγα
λοπρεπή; 7-ά: έν ταϋτώ χαρίεσσα δ:ζ.α:οϊ ζάλλ’.στα παραστάσε:; έζωγράφισεν ό 'l'empcsta. τόν δέ ναίτά; άζα:τήσε·.; τού ζ.αλλ:τέχνου.«Ί I Βασ:λ·.σσα τή; σζον ζ περίφημο; Mlliano. ΊΙ γλυπτ'.ζή έπίση; άνVilla d'Eale» τ-ήν έζωνόμασε ό ^Ι'·χ· Α-ρ-ρελο;, τ·.προσωπεύετο πλουσίω;. Εν ώρα·.ότατον άγαλμάτ·.ον
ζαί δέν έψεύσΟη. '· > πτερωτό; ίππο; έπί ζεφαλή;. ολί τή; Ίσ:δο; σσηρ’.ζομένη; έπ: τού δε;·.οΰ βραχίονο;,
Ί·'.στ:ά; ήμ.'.ζεζλ'.μμένη μέ δάδα άνημμένην -ί; τήν
γο·/ ζατωτέρω ή Tibnrtina Σίόυλ/.α πρεστάτρια τού
Τίί;/.'.’ έζατέρωΟεν δύο ζολοσσαία αγάλματα, ή Ληϊ- δεξιάν, "Αρτεμ:;, Αίγυπτιαζόν εϊδωλον, 1’άζχο;
ejie, Ί.Χ'. ~.Χ ύδατα Allule χύνοντα άφΟονον ύδωρ έν έστεμμένο; μέ σταφυλά; ζαί ποτήριον εί; χεϊρα;,
ζυζλοτερε': σχήματ·, εί; υπερμεγέθη λεζάνην. γΰρω δύο Ί’άοινε; μέ δερμάτινον ένδυμα στηριζόμενοι έπί
Οεν τή;
Χαϊάδε; λοΰοντα:· μεγαλόπρεπε:'; ζορμού δένδρου, προτομή τού Άδρ'.ανού, άλλη τού
π'/.άτανο: προσδίδουσ: εί; τό σύνολον έπ:βλητ:ζότητα Άντινόου, ή "Ανο·.ξ:;, τό ΊΌ'.νόπωρον, ζ Χειμών
όνε'.ρώδη ζατα τό φΟ’.νόπωρον. ότε ό χρυσού; χρω ζαί τό <->έρο;, ή Εϋροιπη έπί ταύρου. Ασζληπιό;,
ματισμό; των πλατάνων άντιζατοπτρίζετα: εί; τ'ο ζυα- "Αρτεμ·.; μέ τόξον εί; χεϊρα;, II αλλά; μέ σπάθην εί;
νόλευζον τών ϋδάτων. '< ·λίγον άπωτέρω ή τελευ σήν δεξιάν, δύο Άμαζόνε;. σύμπλεγμα τού ΊΙραταία ζρήνη τή; Villa d’Estc τό "< ίργανον ί έργον ζλέου; μέ δέρμα λέοντο; ζαί ρόπαλον εί; χεϊρα;,έτε
άρχ’.τέζτονο; Γάλλου’ δέν στερ-ίτα: πρωτοτυπία;.ούτε ρον άγαλμα τού ΊΙραζλέου; στηρ-.ζομένου έπί στυλοχάρ'.το;’ ε:να: πλούσια ή σΰλλη-ΰ:; ζα: έπ:τυχή; ή όάτου έπ: τού οποίου ήσαν γεγλυμένα τα σύμόολα τή;
έζτέλεσ·.;, άλλά περιπίπτε: ε:; ανωμαλία;’ χαρ:τ<.>- οίζ.ο·ρενεία; d’Este. σύμπλεγμα τού Βάζχου μετά
μένα ανάγλυφα, λεπτότατα, άρμον.ζ.ώτατα, μιζρογρα- τεσσάρων παιδιών φερόντων εί; χεϊρα; δοχεία οίνου,
ά/.λοι δύο Βάζχοι ·■;διαφόρου; στάσει;.'Αφροδίτη ζοιφία: μεγάλη; τέχνη;. Μούσα: σπαρμένα: έδώζαίέζ.εί,
ζόσμο; όλόζληρο; μουσ:ζή;, Έρωτ'.δεί; μέ τά δίάφορα μα.ιμάνη—άπαντα έζόσμουν τού; διαδρόμου; ζαί τοΰ;
μουσικά των 'όργανα, ό Αζόλλι.ιν έπί ζεφαλή;’ όλα έξώστα; τή; Villa. Έπί τού παλατιού δέ, Σύμ
αύτά τά χαρ·.τωμ.ένα άρ:στουργηματάζ·α έν συντρ:φ:α πλεγμα Αφροδίτη; μετά Σατΰρου, έτερον Αφροδίτη;
μ,ετά τού "Ερωτο; ζαΟημένου έπί ζεφαλή; δελφίνο;,
μέ εΰρυστέρνου; άΟλητά;, άπε·.λητ:ζή; έζφράσεω;’
πρό; τί ή άζαιρο; αΰτη έζίδε·.;:; τή; ίζ/ΰο; εί; τόν δύο Σάτυροι, ’Αφροδίτη γυμνή έν μέσω δύο ζλώνων
χαρ'.τωμένον έζείνον ζόσμον:"Αγνωστον ίσω; ό ζαλ- δένδρου, α: προτομαί τού Κωνσταντίνου. Μελεάγρου,
λ'τέχνη; ήΟέλησε νά σο’ιση τόν άνδριζόν του έγωϊσμόν, Σζηπίωνο; τοϋ Αΰσσηρού. ζαί Μάρζου Αύρηλίου.
Αφροδίτη γυμνή μετά δύο έρωτιδέων, Ί'άι.ιν γυμνό;
•ΰζονοών φαίνεται οτ: προστάτευε: τό ζ.ομύόν έζεϊνο
βασίλε:ον τό περίεργον τή; ζρήνη;, έ; ού ζα: ώνο- μέ αΰλόν άνα χεϊρα;, Κλαύδιο; αναπαυόμενο; ζαί ή
Μήτηρ του, ζ θεό; ΙΙάν, έστεφανωμένο; μέ άνθη,
μάσΟη όργανον,ΐ'.να: οτ: δ:α τή; δυνάμεω; τού ύδατο;
7.εΰ;μέ
ζεραυνόν εί; τά; χεϊρα; ζαί αετόν εί; τού;
μουσιζαί συμφωνία: άνεδίδοντο ζαί όλο; ό τεχνητό;
μ'.ζρόζοσμο; έτέρπετο ζαί άπελάμδανε’ σήμερον δέν πόδα;. προτομή τού Αδρ'.ανού έν έφηδιζή ήλιζία, ή
λε'.τουργεϊ πλέον, φΟαρέντο; τού μηχανισμού έζ. τή; θεά Ilona μέ σζήπτρον εί; χεϊρα;, σειραί όλόζληροι
προτομών προσώπων διαζριΟέντων έν τοι; γράμμασ:
αχρηστία;. Καί λησμονώ τήν νεαράν έρωτότροπον...
Κάτωθεν τή; Ronietta \>·.χ γωνία, ζοινώ; όνομαζο- ζαί τέχνα:;.— Τά πλ-ϊστα τών άγα’/.μάτων τούτων
έζύ.άπησαν άπό τήν / 'ilia 'Αδριανού. οστι; ώ; γνω
μένη άζόμη ζαί σήμερον γωΐ’/α τώι< εραστωιι φ:\ο;ενεϊ τήν CivetΙα' χ<»ρ:τωμένη, τρελλούτσ'.ζη, έρω- στόν έζτιμών τήν Έλληνιζήν τέχνην, μετεζάλεσε
Έλληνα; ζαλλιτέχνα;, οπω; διαζοσμήσωσι τήν
τότροπο; γύψινο; ζόρη, διασκεδάζει τά; <ύρα; τή;
ανία; έρωτοτροπούσα μέ τεχνητά πτηνά ζινούμενα έζ έ’παυλίν του’ ζ Καρδινάλιο; d'Es/e έραστή; έπίση;
τή; Έλλην.ζή; μεγαλοφυία;, άνέσζαπτε τήν Villa
τή; ορμή; τού ύδατο;’ ή Civetta ζαί οί σύντροφοί
τη;, ζαταγίνοντα: ν' άζατήση ό ε·; τόν άζ.λον’ τεχνη . Idrianna ζαι οίζειοποιεϊτο τά άρισόουργήματά
τοί έπίση; θάμνο: ζαλύπτουσ: την ζωηράν τών πτη τη;, τών όποιων τινά εύρίσζονται σήμερον εί; τό
νών σύντροφον, βαθμηδόν ΰποχωρούσιν ζαί ή breve , Βατιζανόν, έτερα εί; τό Καπ'.τώλ'.ον. ζαί πλεϊστα
storia d’amore ίλ-.ϊ. -λ Ίταλ’.ζ.όν δ·στ·.χον ί;αζο- μ^τεφέρ<)ησαν εί; Modena.— Έν συνόλω ή Villa
λουΟεϊ μέχρ:; ού ό χρόνο; άρπάζε: τά ζαύμένα τά d’Estc τή; σήμερον, είναι ό σζελετο; τή; έπί ζαρχελ’.δονάζ.ϊα, ζαί ή πτωχή Civetta παρηγορείτα·. σή διναλίου Ιππολύτου d'Este,:jdz φυσιζήν όμω; έποψιν
μερον ζεζαλυμένη μέ βελούδ’.νον πράσ:νον ένδυμα’ •ή / 'i/la έζέρδ'.σε διότι ή φύσι; άφέΟη έλευΟέρα ει;
μ'.ζρα ρυάζ.ϊα ψ:Ουρ:ζουσ: τού; παρελθόντα; εύτυχεί; τό έργον τη;’ είναι γνωστή εί; όλον τόν Εύρι.ιπαϊζόν
χρόνου;.— Τά; φυσ:ζά; ζαλλονά; τή; \ 'illa d'Izste ζόσμον ζαί θεωρείται ζαί σήμερον έτι άπό τά; <»ζι·.ζσυμπληροϊ ή αφθονία τή; Τέχνη;. Εί; τά ίνάζτορα -,ίζχζ τού ’ζόσμου’ ύπολογίζοντα·. δέ περί τα; Ι.ι.ΙΙΙΜ)
τού Καρδιναλίου πολυτελώ; άλλοτε δ:-τ/.ευασμένα.σή φρ. ζατ’ έτο; τά έζ τή; εισόδου ζέρδη.
’/’•/ίολ.
ΜΑΡΙΑ Γ. ΙΓΓΛΕ5.Η
μερον δέ γυμνά τού πλούτου. έπ:δ·:ζνύοντα: έν άρί-
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ΚΑΡΟΛΟΣ ΡΕΖΙΜΛΝΣΕ

ΔΙΟΝΤΣΙΟΣ ΛΑΤΑΣ
Έν τή 'Εκκλησιαστική ιστορία τήα νεωτέρα; Ελλάδα; τό ίίνομα τοΰ ιεράρχου τή;
Ζάκυνθον Διονυσίου Λατα κατέλαβε έπ'φανέ/
θέσιν. Ο βύγλωττότβρο? ίεροκηρυζ ε'νε άμτ
ό ττροΊτί,ί "ΕλΧην κληρικό; ό περιηγηθει;
ξένα; χο'ιρα; καί τίμησα; το Ελλ. ιίνι,μα.'Α
πόφοιτο; τή; έν Ιεροσολϋμοι; (Αεολογική;
σχολή; καί τοΰ έν Αθήναι; ΙΙανεπιστημίε.υ
παρακολοθήσα; τ.ί ό Εήρώπή Πανεπιστήput, έφέρετο πρό; ~ιί μεγάλα κέντρα. ποθών
δρίΐσιν ευρντεραν. έπιχειρήσα; και τον περίπλουν τή; Γή; ακόμη. Εν Αμερική, έν Ια
πωνία. έν Κίνα, έν Ινδίαι; ο Λατα; μετέσχε
τή; επιστημονική; κινήσεω;. έπικληθεί;
•έίζιο; άπογονο; τοιν αρχαίων ΕΧλήνωΐ'
σοφών ».
Εν τω ΤΙαγκι.σμιω ϋρησκευτικώ συνεδρία»
του Σικάγου, ev τή πρώτη ταυτη τεράστια
συνελεύσει των αντιπροσώπων των θρησκειών
τή; Γή;. ωμίλησεν Αγγλιστί ενώπιον είκοσι
τεσσάρων χιλιάδων διακεκριμμένων πόση;
έθνικότυτο; σοφών, άποδείξα; ότι ό Χριστια
νισμό; συνδέεται στενότατα μετ · τή; αρχαία;
Ελλάδος.
Η δημοσιευμένη ε'κών έ ληφθη έκ φωτογρα
φία; έν ή παρίσταται—ό πρώτο; εν τή σειρά
τώιν Έλλ.κληρικών—ό αρχιεπίσκοπο; Λάιτ.ι;
μετ' άλλων αντιπροσώπων τοΰ Συνεδρίου.
Η ετέρα ε'κών παριστα τόν αοίδιμον ιε
ράρχην ομιλοΰντα προ τοΰ είδιόλου τοΰ
Βούδδα έν Τόκιο» τή; Ιαπωνία;.
1Iι

C.

γ Διοννάιος

Λάτας

Ό

Διονί’ιίιος

Λάτας

όμιλον προ τοΰ «Ιδιόλον τοΰ Βούδδα.

c r Α ·ι·A

0 S Κ A F

Ο

ΤΗΣ

ΟΙΚΟΣ

ΚΡΙΣΕΩΣ
τιί φρύδια

φες

τίς πΐ-ζόν)

(Ποίημα

θρόνοι
ΚΙΩΠΗ ικυριάρχησι- στόν Οίκο

τή; Κρίσεως, καί ό άνίίρωπος

άνοιξε

ό Θεός

Βι

τό

Θεός είπε

όσους είχαν
οσους

ανάγκην άπό

καρδιά.

καί

τοΰ γείτονα σου.

μου

ποΰ

έξω

στούς

κ' έστειλες

Καί

σύ

καί

όποιαν

μέρη

σέ

κι'

έπλάσίΐη;·

γή

στή

άπάνω

άνοιξε

Θεός

ό

ψωμί τών

βαλτώδη,

πάλι

μου,

αύτά

ύπήρξε κακή,

καί τήν

>

Άνθρωπο :

είπε στόν

έπείραζε,

σου

καί

άφησες ανεξέταστη, καί

τό

κρύψη,

έσύ

ποΰ

είχα

κάμαρά;

τής

φισμένοι,

κι' άπό

πνοΰσες

μέ

κρεββάτι τής

αμαρτίες,

έφαγες ό,τι

τών

ήχους

τούς

βωμούς στη;

κ'

τό

δέν

είπε;

ανομίας σου έξυ-

αυλών.

"Υψωσες επτά

πέίίανα,

γιά τής όποιες έγϋι

άπηγορευμένο

ήταν

ήταν

Γιατί

αισχύνης.

τρία σημεία τής

καί

νά φάς,

κεντημένη

μέ

άπό σάρκα, ποΰ
μέσ·

σου.

χέρια

τού;

κ’

πόδια

πολύτιμα χαλιά.

σου μέ
Μέ

γιά

.

στείλω

Θά σέ

χωρίς άλλο

ό

στην

Κόλασι'

θά σέ στείλω.»
«Δέν μπορείς !»

"Ανθρωπο:

Κόλασι

«Καί

γιατί

μου

τή ζωή»,

δέν

Κόλασι ;»

στείλω στίμ

στήν

έκανα. >

«Όλα αύτά τιι

έπέρασα

όλη

'Άνθρωπος.

Καί ή σιωπή έκυριάρχησε στόν Οίκο τής Κρίσεως.

«’Αφού

Οιι

ό

Θεός καί

νά σέ

δέν μπορώ

σέ βάλω

στόν

είπε

στόν

στείλω στήν
ναί,

ουρανό'

"Ανθρωπο .·

Κόλασι.

ουρανό

στόν

τότε

θά σέ

βάλω.»

ή
Άνθρωπος

έφώναξε:

μπορείς!»

«Δέν

τιί

ό Θεός

«Καί γιατί

είπε στόν Άνθρωπο ;

δέν

βάλω στόν ουρανό ;»

ήσαν

μήλα
κρόκον

άντιμόνιον

στά

μου δέν

μπόρεσε

τίποτε

νι'ι

μέ

κάνη

νά σκεφθώ τόν ουρανό·, άπήντησε ό άνθρωπος

Καί ή σιωπή έκυριάρχησε στόν Οίκο τής Κρίσεως.

καί
έβα

ποτέ

Γιατί

μαλλιά σου

έκράτησες ειίιόδη

‘Επλενες τιί

άπλωνε;

ποΰ διαρκούν,

Έβούτηξες τά

πεθαίνει

στά αρώματα

τόν έπούλησες

σου.

σ'

φίλο

καί τόν

ένέδρα.

ήσαν

δέν

Τά είδωλά σου

ασήμι,

άπό

χα-

δέν

ποΰ σοίίφερναν τήν αγάπη,

ακολασία

Κόλασι

μπορώ νά σέ
ούτε

σ'

μαζί

εκείνους

Τότε έμίλησε

Καί

άπο χρυσάφι,

έρριξε;

έσύ τόν

νά σέ

άπήντησε

Ό

πορφύρα τού φορέματος σου

σ'

στά

μέσ'

προτού

σ' έλυπότανε καί

ποΰ

σου,

Θεός είπε στόν

ό

μπορώ

έξετίμησες.

τό

ποΰ

τούς προ-

καί

νύχτα

τή

έπρόδωσες

τού;

Ό "Ανθρωπος έφώνάξε :

ήσαν μέ εικόνες ζωγρα

σου

εχθρό

έχάρισες τήν

ναί, στήν

στά

δέν τήν

καλόν,

σ’ έθρε

ποΰ

στήθια,

διψασμένος.

έκρύβοντο

έσύ

χρήματα' καί σ'
έσύ

έφυγε

ποΰ οδοιπορούσε

σου,

τοϋ

μάτια ποΰ βλέπουν,

Οί τοίχοι

καί τά

κακόν

καλού κ'

κακόν αντί

Τά χέρια,

ρίζα,

τήν

«Τό

Άνθρωπο;

Ό θεός έκλεισε τό βιβλίο τής ζωής τού άνθρώπου

έχάοισα

ποΰ

ώμορφιά,

στόν

'Απέδωσες

ποΰ

τους,

Τόν

ράξη.

τήν

ζωή

ΊΙ

είπε

σου.

μέ νερό,

τσαντ ήρια

Καί

ό θεός

»

άπό

ζωή;

Ίοίλιιις 1U12)

Ι.Πόναχον.

Μειδιάματα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π

Νεαρά κνρία. — Πάντα όταν

τραγονόώ

μκ

ΜΙΧΑΣ

πιάνει

μι-

λαγχιιλία.

— ΈγιννήΙλην ιΐ/τ /Λίαν ι}/ιέραι·,
δποίαν

ίίπίίλανιν Λ μιγάλο;

Ki’t/la (Αιακάπτοναα

κατά την

Κίριο;.— Ναί,

τά

ίδιο σνμβιτίνη καί rl;

ναί,

ίία

*

δι·ατν-

χημά οπαιϊου,- νρ/νται μόνον τον.

Αί αΐ'νΐπιιαι.

— Αιαβάζετι πάντα

*

τά ποιήματα οα; ιΐ;

ιύ

(πρό;

πορτραΐτά μον
— Λαέ,'ΐέ.έ.ά

τον ζωγράφον).— ‘Αλλά

ι·« μια· μοιάζμ

βρίσκω

h

πολΐ· ολίγον.'

Λέι· εξρτροατε >■<< ιτνι ώμορι/ ο.'

■— fir μπορώ
. ίουκία/

•

ποιι/μάτοιν μον ;

ιίοίίι

ποΰ μοΒ

Έκιινη. —
ρίχνετε

146

Πρϊπτι

νά ξίριτι,

τόμον

Λιοποινί;,

κύριε, ιΫνν πιοτνίιο

»·«<

σοΰ

.τώ

τί

αΙοΛάνομαι

ό άλιμ'λή; όριο; είνε

αγάπη μον, όμιλεϊ με

νιά

αίνιι.

οιωπηλο;.'

τήν μαμά!

τιδι·

*

ότι οεί;

τά ΐνιπνινοαττ...

οί μίνα δλην τήν ίνογίμ·.

Άλλά

— "Οχι

Ο .7<>o/rijs-.— ΈΛταβάσατι τώ’ τελευταίοι’

τον; φίλον; οα;.

πλέον φίλοι·;.'

Ό οτι/ονργσ;.— "Οχι Λεν εγω

Γεροντοκόρη

τοί·; άλλοι·;.

πωι/τι/ί ...

αίιτάν).— Ναι,

Ντιναγμό·; ονγγραφίωί.

νά

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ

τή;

έβόζαξαν. τιί εχλεύασες καί τά έβρισες. "Οποιος ήλθε

άνθρωποι·.
Καί

βιβλίο

Ό Άνθρωπος άπήντησε :

τά έκανα.»

βιβλίο τής

τό

τιι έκανα

ό Θεό; τό

επέταξε;

αίμα άθώον».

έχυσες

«"Ολα

παι

< Όλα αύτά

φορά άνοιξε

ψαν. τάκοψες άπ’

γεγραμμένους

καί τούς

μ' έδόξαζαν. τούς

Ο Άνθρωπος άπήντησε :
Καί

τό

ποϋ οί

"Εδειχνε;

καί στίι φεγγάρι τήν παρα

ήλιο,

έβλαψες οσους σέ ωφέλησαν.

σέ σένα

τήν

αφιερωμένοι.

ήλιο

άπήντησε :

Θεός

ό

ή ζωή

ύπήρξε

δέν
στην

άλειφες μέ

στά είδωλά σου,

ζωή; τοΰ ανθρώπου.

καί

αλεπούδες στό

νι'ι τό φίνε,

κατοικούσαν

δρόμους,

καί

ΈσφετερίσίΙη;

Έπήρες

κ' έζοϋσαν έν ειρήνη καί

πικρή

κλειστό

ήταν

μου.

διών καί τωδωτες στά σκυλλιά

λεπρούς

είχες

έφώναξαν

αίίτί σου

τών Ορφανών

κληρονομιά

αμπέλι

τό

τών ιϊπεσταλμένων

κραυγή

σ'

είς

καί είς

βοήθειαν σου

φτωχοί

Οί

καί

ακόυσες,

τούς

τήν

ι'πήρξε

σκληρός

ίδείχθη;

είχαν ανάγκην οδηγού,

τραχεία

ζωή σου

II

ίίρωπο :

κακή,

Ά-

στόν

σώμά σου

τό

.

Καί για τρίτη

βλίο τής ζωής τοΰ άνθρώπου.

ό

στόν

Ό Άνθρωπος

εί; τόν θεόν.

Καί

ήσαν

σου

φροσύνη

παρουσιάσθη, γυμνός, εμπρός

Καί

του

αίσχος σου στόν

τό

καί

σου

Έγονάτιζες εμπρός

μΰρα.

tire σωστό ιά

— ' ■ '/>
Ι’ά

ει'/ιι

ε’.τι

'ών

τόσων

πολλών

τίλον; ί'να όνομα '

φειΛωννμωνμου—

1ΝΕ ή Αίεηύες μία άζ'ε
τας ζαλλιτέρας λευτρεζόλεις τή; Έλ> αέ:ς ύζ; έζεψιν ευσιζών ζαλλενών
ζα! ιαματιζών ύεάτων.
Θάλασσα έςόχευ ώραιότητες. πλατάνια ύζερήεανα. βευνα γραειζά, ςενε;;χεϊα ;ι' ;λας τάς τά
ξει: ζαί έλα τα βαλάντια.
ΊΙ έζ;χη τή: μΐγάλη: συρισή: τών λ:νσμενωνείχε
ζαρέλΟει. II σαν τά τέλη Λϋγσύστσυ ζαί ;ι Οαμώνε:
τ:ύ άριστσζρατιζωτε'ρσυ :εν;::χεί;υ. «Λί Οίρμαι τ;ϋ
Σύλλα» εϊχσν ζατά ζσλύ άραιωΟή.
Κατ' άνάγζην. τ'; εσζερας μετά τ'; γεύμα, ελλείψει
ζ;λυζληθ;ύ: νεσλαία: ήτις να ;:;τ, ε;0;μ;τερ;ν τ;ν;ν
εί: τήν συναναστ:;;ήν. τά χαρτιά ήσαν ή σζνήΟη: ;ιασζεσασι:. Τ'; ζ;ζερ ζαί τ'; μάσυς ζαί ζ.άπστε ζαί ή
ζσντσίνα, έχι·'ιρ:ζ;ν εί: ;μίλ;υς τ;ός λσυσμε'νευς ζυρίσυς
ζαί z'jpia:.
II χήρα Ινα Σ;υ;ελή ;ταν έτθανεν ή ι'όρχ ;εζα,
εύρισζετ; ζλε'εν έντε/.ώ: άζ;μ:νωμενη. Μη ζατερΟ;
σασα ζ;τέ νά ζρατήστ, τά ζαιγνιεχαρτα εις τά χέρια
ζερισσ;τερ:ν τ;ύ έν';: τετάρτσν χ<·>ρίς νά πλήξη ζα!
νά χασμηθή έζανειλημμένως. παρητήθη τή: ;ιασζε;άσεως αύτή: σριστιζώς, μ;λ;ν;τι έΟεώρει σχε;';ν άζαραίτητεν ;ιά μιαν ζυρίαν τεύ ζεσμεν τηνχρήσιν αάτών
έστω ζαί μένεν ;ιά να μή σέρη στενεχωρίαν ;ια τη:
μη συμ.μετεχή: τη: εί: μίαν συντρερίαν άρεσζεμενην
εις αέτά ή μή έ'χενσαν ζαμμίαν ζρεχειρετέραν ένατχελησιν.
Λφευ άνεγίνωσζεν έλίγεν ζετέεευγεν έπειτα εί; τ';
ςεζ;ύρ;ιστ;ν ζ·άνε. Καί ;έ;έζ;τε τ; ζτ<·ιχ';ν αέτ;
;ργαν;ν τ; ;~;ι;ν έϊασάνιζεν ;ια;;ρα χέρια με ζ;λζες, ζασρίλλ'.ε; ζαί βάλε, είχε τύχει νά εύρεΟή ύζ;
ζάτω ύζ; τ;σ;ν έλασρά ζαί εϋζ.ίνητα ίάζτυλα ζαί αί
ραγισμένα.’. χ;ρ;αί t;j, ;ά;εζ;τε ϊσω: ά/.λστε αζε'ϊωζαν τσσεν γλνζεία; μελωσία: ζαί έ;:νή<)ησαν άζ;
τας λεζτετέρας ύεχιζας έζσηλι.’ισε·.: τών μεγάλων μ;υσσνργιίιν. Καλή μευσιζ;: ώς ζρ;: τήν έζτέ/.-σιν. ή
Αννα είχεν ί;:ως τ: ζρ;σ;ν νά αισθάνεται ;,τι έζαιξε,
να χζ:,Λ;ν:ύται άζ; τ'; ζερ'.;άλλ;ν ζαί νά ά;;σιώνεται
εις τήν τέχνην τη: τελείως, ιός αληθής ζ.αλλιτέχν.ς.
II Αννα Σευϊελή ήτ: λεζτεζαμωμένη γυναΐζα,
μετριεν αναστήματες' είχε τήν ζέν.ην ;αιάν. τ'; ζρέσωζ;ν λευζέν. ;ρ;σερ;ν ζαί ρέεινεν, τά μάτια μ.εγα/,α. ζυανά ζαί ζρεσσωμένα μέ μαζράς μαύρα; βλε?ζρισας. 1Ι;λύ έζιμελημένη είς τήν ένεαμασιαν της
“αντίτε. ζ:μψή ;σ;ν έλίγαι, ώμείαζε ζρ;ς τάςζευεραΰ'ϊμενας Γαλλίεα: μαρζησία: τεύ III αιώνες.Ίίφέρε: συνήθως μαύρα ζελυτελείας. σταζτΐά η λευζά. μαζρυνή άζήχησι: τεύ άζ; ζελλεύ έζζνεύσαντες ζέν-

Οευς της
T£/.«oC.
Ί"; έσζέρα; έζείν;. ζ;υρασ
*)ε·σα.
άφ;ύ έζί ;ίωρ;ν
σχε;;ν ;έν έζαυσε σζερζίζευσα γύρ<;> τηςμελωείας τ;ύ
Utii'ir ζαί σενάταςτεύ ΒοΙΙιονυιι τεύς άγαζ-ημένευ:
της συνθε’τας — εζλεισε τ'; ζ';άν: έτ;ιμαζ;μένη νά ανέλθη εί: τ'; εωμάτιέν της άΛερύεωε. χωρίς να -/λκτ,ζανένα ζαί χωρίςνά ειαζέψη τ'; ζαιγνί;ι;ν τ';
;ζ;ϊ;ν ητενάζέμη έν ;λη
έτητι. Ι α βλέμ
ματά τη: έζεσαν τ;τε έζί
ίχε ζαΟήσει εχι μαζράν τεύζχάνσυ ζα
μ.έν βιελίεν. έεαίνετ: εμως ετι ζρ; ζ
αραιτήσει
την άνάγνωσιν ζαί είχε ζαραζελευθήση την μευσιζήν
της. ΙΙτε ένας μ-λαγχρεινες ζαί ο'ιχρες μάζ.'/.εν ζύεσσαραζεντεύτης ίσως, μέ ελίγεν ζευρασμένηντήν
μέ εύγενή ζα! ζελύ συμ.ζαθητ·.ζήν φυσιεγνωμ.ίαν.
Γην άά.λην ημέραν ζατά τ'; ζρέγευμα.είς τ'; σαλένι τή
έζαρευσίασαν τ';ν χθεσιν';ν νέεν ένειζεντεύ ςενεεεχείευ:
ΙΙτ; ; Κες Αέανερες Μαρίνης. έ: 'Αθηνών.
’(>στις έψησε τήν ώραίαν ζωήν τών λευτρεζέλεων.
εεν ζεριμένει ζεριγραεήν ίια να έννεήση ελεν τ'; εύχάριστεν ζαί ςεζευραστιζεν αύτών ίια ζάντα ζαταζεζενημένεν άζ; τήν ζαθημερ'.νην βιεζά'/.ην. ή έζνευρισμένεν άζ; τά μύρια ήθιζά αίτια μέ τά ;π:·α μιζρ;εασανίζετα: ειαρζώς ή άθλια άνθροιζέτης. '< ».;·. ;: ίατρ;ι ;μ.;λ:γ;ύσιν ετι έζειν: τ'; ;ζ:'ι;ν άναζ;υ;ίζει τευς
άσθενει: των είναι ίείως ή αλ/.α·,·ή τής ζωής, συνευαζεμένη έζιτυχώς μέ τήν χρήσιν ύεάτων ζρεσαρμεζεμένων είς τήν ζρα-ιν των.
Μετά εεζαζενθήμερεν ειαμενήν έν τώ αυτώ ςενεεεχείω τήν έζείαν έζείζιλλεν ο’ιραϊε: ζερίζατει. τερζναί συνειαλέςεις. μευσιζ'εν νανεύρισμα τ'; έσζέρας.
ταζτιζά μετά τ'; γεύμα, —; ζ. Μαρίνης ϊταν ηλθεν ή
ώρα τής άναχωρήσεως τής Οελζτιζής ζυρίας Σευεελή.
ήσθάνθη τ';ν εαυτόν τ:υ ζαραεεέως συ-,-Ζεζινημένεν.
Ί"; έσζέρας τής άναχωρήσεως της ή Αννα Σευ
εελή. έζάθισεν είς τ'; γεύμα μέ την σταζτέχρευν ταςειειωτιζήν ένευμασίαν της. ζαί τ'εν μιζρ'εν ψάθινεν
άνεριζ'εν ζΐλεν. Είχε σχεεεν ζαιειζήν εύμ;ρ:.·αν τ’;
βράευ έζεϊνε. Ί'άσταζτϊά μαλλιάένηρμενίζεντ; τόσεν
όιραία μέ τ’; εμειέχρωμεν ενευμα, ζαί; υιός της όστις
ηλθεν ;.α νά τήν ζαραλάόη έεαίνετ; ένας σύντρ;;;ς ή
άε-λεός.
ΊΙτεν εϋμερεες ζαίεύρωστεςεεζαεςαετήςνέες. Ξαν
θός. όμειαζων ζε'ες τήν υ.ητέρα τ;υ ζαταζληζτιζώς, με
τε σώμα ζαί τε ζεόσωζεν μόνεν στρεγγυ’/.ότερεν ζα!
άνεριζ'εν ζαί νευρώόες, ήεη άζ; τήν συχνήν έΞάσζη-ιν είς τήν γ-υμναττιζήν ζαί τά ϊιάεερα sport τά ;ζ;·α ύζερηγάζα. Μετά τ'; γεύμα ; Αέανερες Μαρίνης
ήλθε ζαί έζάθησε ζλησίεν τής Κας Σευεελή. Δέν
ήθελε νά χάση εϋτε λεζτ'εν άζ'ε τάς τελευταίας
ώρας, τάς όζείας είχε να όιέλθη ζλησίεν της.
ΙΙτεν ή ζρώτη γυναΐζα είς τήν έζείανείχεν εύρει
τόσην λεπτότητα ίεεών ζαί αισθημάτων, τόσην ήχώ
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ΊΙ ΐ'ίαρά ///λιποίό,- ίων ΌλνμπΙν»· .
εί; έλα του τά όιανοήματα. τόσην εύγ.νειαν ζαί άγα
Οότητα ζαροία;.
"< )λα τα πράγματα τελειώνουν εί; αυτόν τον ζό■3\>.ζΐ, /.Χ·. :Χ Χ7/;η\>.Χ 7.3:. ΖΧ i'j/XZ’.ZZa 7.Χ’. ΤΖ ZJ3Xρεστα. 11 σφυρίζτρα τού xzy.z-Xzizj μέ τήν fox'/vr,·/
φωνήν τη: έθεσε τέρμα si; την τελευταίαν συνομιλίαν
~<·>·Ι· ΊΙ Κα Σουοελή ϊ.'^η ζαί μέ τζ ϊ/.χζζζν ν.χ·.
7Α5:^ ^·~:>·Χ· -η: έζ.χμε τον γύρον τη: ζ-'ίζζτη: χποχαιρετώσα ζΊ.ζζ: ν.χ·. ολα;. "Κπειτα έλαόε τον Jpaχίσνα τού υιού τη; ζαί ο'.ηυΟύνΟη τζζ: την zzzz/.jj.x'xv.
ένώ ζ Κο; Μαρίνη; ν.χί τινε; άλλο: ακόμη κύριοι, μή
■φοόούμενοι τήν ορ.με:αν νυκτερινήν ζζζτζν τη: ίζτ.ί
;.ζ: έζείνη;, τήν ζνιώ-'ζζζχν ;>·ίγ~.·. τού άτμ.οπλοιου.
11

Κι; τα; Αθήνα; ζ Αέανορο; ζαί η ’’Αννα συνηντήΟησαν.
<) Κο; Μαρίνη; τή t.xzzjt.xz: την σύζυγόν του
χοντρήν ζαί Ξανθήν νεαράν γυναίκα.
st; τά osζαοζ.τώ τη;έτη,οτε τήν έγνώρισεζαί τήν ένυμφεύΟη ό
Αέανορο; ήτο έν χτζ τζ θαυμάσια έζείνα Ξανθά, εύ
σωμα ζαί γελαστά πλάσματα τα πλήρη ζωή; ζαί υ
γεία;, τζ όποια ου.ω; ταχέως μέ τήν άπόζτησιν τών
“αιτιών μετατρέπονται εί; ευτραφείς παραμάνα; ζαί
αγαθά; νοικοκυρά;.
11 αντίθεο·.; μεταξύ τών ούο γυναικών ήτο κατα
πληκτική. Δεν ήτο ουνατόν παρά νά παροτηρηΟή από
τον Κον Μαρίνην ζαί νά έπιφέρη εί; τήν ευπαθή φύσιν
του ανάλογα ψυχικά συναισθήματα. Καί ενώ ήγάπα
πάντοτε με ήρεμον ζαί εύγνώμονα αγάπην τήν μη
τέρα τών τέζνων του ζαί τον άγγελον πιστόν φύλακα
τού οίκου του ζαί τή; προσωπική; του εύμαρεία;, σφοοροτάτη ακαταμάχητο; ζλίσι; τον έσυρε προ; τήνλεπτοφυα γυναΐζα τήν όποιαν—φεύ!—πολύ αργά συνήνταείς
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την ζωήν του. ζαί ήτι; ένεσάρκων- έν έαυτή τον ίόανικόν τύπον τή; γυναιζό; ήτ·.; τώ ηρμοζε ζαί ήτι; τώ
ώμοίαζε τόσον πολύ ώ; πρό; τήν άντίληψιν τή; ζωή;
ζα: μέ τήν όποιαν είχε κοινά τόσα ιοεώοη ζαί τόσην
ό',ΛΟίοτητα ψυχή;.
11 Κα Σουοελή ζατώζει μόνη μετά τή; γραία;
ζαί παραλύτου μητρός τη;. '<) υιό; τη; είχεν είσέ>.έφέτο; ώ; μαθητής εί; τήν στρατιωτικήν σχολήν
τών Κύελπιοων.
Κιχ- τώρα πολλά; ώρα; μονώσεω; ζαί ελευθερία; ή
Χννα. ζαί τό ζεύγο; Μαρίνη.—ίοίω; οέ ό Αέανορο;
—ειχον καταλάβει αύτά; μικρόν ζατα μικρόν. πότε με
περιπάτου; ή έζορομάς. ζαί έπισζεψε·.; εί; τά Μου
σεία.
Καί οζείνο τό όποιον ητο μοιραίω; άναπόρευζτον
να συμ,όή, έπήλΟε : Ί'.λια. όζτίρ.ησι;· ολα αυτά ζζτελη;αν εί; βαΟύν έρωτα μεταξύ τή; ' Αννη; ζαί τού
Κου Μαρίνη.
II Κα Σουοελή μετ’ άτυχή γάμον από τον όποιον
τήν άπήλλαςεν ή χηρεία, είχεν εντελώ; άφοσιωΟή εί;
την ανατροφήν του υιού τη; ζαί εί; τήν μουσικήν.
Μετά την απογοήτευσιν τού πρώτου γάμου τη;, αί ούο
α>τα: άουναμιαι τή ήρζουν ζαί ή ζαρο·ά τη: είχε
μείνε: ζλεισπή ζαί άο’.άφορο; εί; ζαΟε άλλο αίσθημα.
Κατά τα μαζρζ όε·.λ:να τού χειμώνο;. ό Κο; Μαρίνη; ηρχετο ζαί η "Αννα εζ.λϋΐ τήν Ούραν τη; εί;
πάντα άλλον όπιτζοπτην.
Ί ο σαλονάζ: τη; τό ζομψόν με τα ώχροπράσινα έ
πιπλα εν μεσω τού όποιου ζατεϊχε τήν τιρ.ητιζήνΟεσιν το π·άνθ. τού; Ξφαίνετο όλόζληρο; Ιίαράόεισο;.
< I Χεανορο; συνείΟιζε νά οε'ρη μαζυ του όεσμα; ζαι
σωρού; όλοζλήρου; από τα άνθη τή; εποχή;.ΊΙ "Αννα
τά -τοποθετεί μόνη τη; εί; τά άνΟοόοχ-:α ζαί έπειτα
έζάΟη-.ο εί; τό πράνο ζαί έπαιζεν. έπαιζεν ένώ ζ Κο;
Μαρίνη; έόηπλιόνετο ζατά γή; επ': τού οερματο; λευζη; άρζούόα; ζαί ήζουεν άπλήστω; ζαί έμεΟύσζετο
απο τού; γλυζει; ήχου; ζαί τήν χαρίεσσαν ζαί γοητευτιζήν γυναίζα με τά προώρω; λευζανΟεντα μαλ
λ.·ά, το οροσερόν πρόσωπον ζαί τήν έμπνευσν.ενην
φυσιογνωμίαν.
Ιΐτοέρω; αυτό;, ήτο πάΟο; ή τρέλλα ή σπανία
συνάντησι; ούο όμοιων ψυχών :
'Οταν η ' Αννα έστρεφετο ζαί έολεπε τό Αέανόρον
χλωμότερον ίσω; άζόρ.η. μ: τό ευρύ μετωπον ζαί τά
μεγαλα μαύρα μάτ;α. σχεοόν έν ΐζστάσε·.. ήτο τόσον
ευτυχή;, ώστε έσζέπτετο πώ; ήτο ουνατόν, τώρα μέ
τά λευζάζοντα μαλλιά τη; νά εύρη τόσην αγάπην ζαί
θαυμασμόν, τόσον έρωτα σοοορόν ζαί τόσην χαράν εν
τή ζωή :
Κα: ζ ζαιρό; παρήρχετο. Οι μενεΞέοε; άντιζατέστησαν του; ναρζίσσου;, ήλΟεν η πασχαλιά, τά τριαν
τάφυλλα ζαί τά γιασεμιά, ο: ζρινο: ζαί ο: ϋάζινΟοι.
< >λα τα άνθη τού έτου; περ'.έλουοαν μέ τό άρωμά
τ<ον του; ούο εύτυχεϊ;, έστόλισαν τό μιζρόν σαλοναζι
ζαι παρήλΟον χωρι; τίποτε νά μεταόληΟή μεταξύ τών
ούο ερωτευμένων. ΊΙ μέθη έΞηζολούΟει.'

λήσΟη τήν ει'σοόον τή; Κα; Σουοελή. Έζείνη έόάοισεν άΟορύόω; όπισθεν του ζαί τώ έζάύ.υψε τού;
οφθαλμού; οιά τών χειρών. Κι; τήν επαφήν τών οροσερών έζείνων οαζτύλων, ο Αέανίρο; άφήζε την γραφϊοα. άπέσυρεν από τά μάτια του τα μιζρα λευζα
χέρια, τα ζατεφίλησε. ζαί ή Αννα άνταπέοιοε τα
φιλήματα επί τή; αγαπημένη; έζείνη; ζεοαλή;.
Ί'ωνή έζπλήΞεω; ζαί τρόμου ήζούσΟή. ΊΙ απέναντι
Ούρα είχεν άνοιΞει ζαί ή σύζυγο; τού Μαρίνη ί'στατο
έζ.ει, άζίν-ητο; μέ έζφρασιν τρόμου έπί τού προσώ
που. Ί'ό μιζρότερον τ<ών τριών τέζνων τη;, ή μι
κρούλα Ελένη είχεν είσεζΟει μετ' αύτή; ζρατούσα
τήν μητέρα από τό φόρεμά τη;.
Στιγμή σιγή; ζαί στενοχώρια; έπηζολούΟησεν.
Ή Κα Μαρίνη έσύρΟη μέχρι τή; πλησιεστερα; πο
λυθρόνα; ζαι έζάΟησεν. Κφαίνετο ιόσάν τό ρωμαλέον
έζεΐνο σώμα νά έμηοενίοΟη ζαι ζατέπεσε οιαμιά;.
Δάζρυα ήρχισαν νά τρέχουν από τα μάτια τη; ζαί
λυγμοί έτάρασσον τό στήΟό; τη;. ΊΙ μικρούλα ,υλέπουσα τήν μητέρα τη; ζλαίουσαν άνέόη εί; τα γόνατά
τη; ζαί περιέόαλε μέ τού; παχουλού; βραχίονα; τον
λαιμόν τη;.

ΙΙρό του γραφείου ό Αεανορο; οέν είχε καθόλου
μεταζινηΟή.
11'/.ησίον του ή Αννα απολιΟωΟείσα ώ; άγαλμα,
παρετηρει τήν απέναντι τη; συντετριμμένην γυναίκα.
Αυτή, αύτή ητο ή αιτία τή; μεγάλη; έζείνη; έούνη;. αύτή ή αιτία τή; καταστροφή; τή; οικογενεια
κή; έζείνη; γαλήνη;!
I ΙαρήλΟον λεπτά τινα αγωνία;, μαζρά ιό; <·>ραι
ζαι στενόχωρα ζαι οουνηρα. γεμάτα από όλων τών
εϊοιον τά ουσάρεστα συναισθήματα. Εντροπή, αμηχα
νία. οίκτο;, /.ύπη. ζαί τί έμεν-ν έ;ω τή; σκηνή;
έζείνη; :
Τέλο; ή Αννα ωσάν ζινούμενον αύτόματον. έόάοισε μέχρι τή; όλοφυρομένη; γυναιζό;.
ί Κυρία—τή είπεν—ησυχάσατε' οέν θα μέ ίο'ήτε
πλέον, σά; τό ύπόσχομαι».
Ι ίπειτα έσήζωσεν υψηλά από την άγζα'/.ια τή; μητρό; τη; μέ τού; ούο τη; οραχίονα; τήν μιζρούλαν
Ελένην. Αυτή είχεν έζπληζτ'.ζήν ομοιότητα μέ τον
πατέρα τη;. Ι α ιοια μεγα'/.α μαύρα μάτια, τα ίοια
ζατσαρα λεπτά ζατάμαυρα μαλλιά. ΊΙ Άννα έζόλ
λησ- τα χείλη τη; εί; τα κόκκινα ω; μήλα μάγουύ.α

III

Ί'ίνα οειλινόν η Αννα μετέόη παρά τή Κυρία Μα
ρίνη. Ό ύπηρέτη; τήν είσήγαγεν εί; τό γραφεί ον τού
Αεάνορου ζαί μετέόη νά είοοποιήση τήν ζυ’ρίαν του.
Ό ζύριο; Μαρίνη; ήτο μόνο; προ τού‘γραφείου
του ζαί έγραφε μετά τόση; προσοχή;, ώστε οέν άντε-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
τοΰ πα-δίου, μέ πάΟσ:, μέ αγάπην, μ.έ πόνον... "Ε
πειτα τήν έναπέθεσεν έπί τών γονάτων τής μητρός της
κα1. έξήλθε -χωρίς νά λάβη τ: θάρρος νά κυττάξη πρός
τό μέρος τοΰ Κου Μαρίνη.
ΊΙ λευκή σ'.λουέττα της έξηφανίσΟη ώς οπτασία,
ελαφρά καί αθόρυβα, κα! ή Ούρα έκλείτΟη όπισθεν της.
Τήν έπομένην, τήν ό>ραν τοΰ δειλινού, τό κομψόν
σαλονάζι μέ τά ώχροπράσινα έπιπλα, ήτο πλημμυρ:σμένον άπό τάς ακτίνας τοΰ όύοντος φθινοπωρινού
ήλιου.
ΊΙ υπηρέτρια εϊσήλΟε οέρουτα δέσμας άπό τά
πρώτα χρυσάνθεμα. « Από μέρους τοΰ Κυρίου Μα
ρίνη» είπεν. ΊΙ Κα Σουδελή έτινάχθη άπό τήν θεσιν
της. τά έοέχΟ-η είς τήν αγκάλην της καί άπέπεμψε
τήν υπηρέτριαν.
Έγέμισεν όλα τά ανθοδοχεία καί τά άνθη έπερίσσευαν. Εσκόρπισε τότε τα έναπομείναντα έπί τοΰ
λευκού τέρματος τής άρκτου οπού συνειθίζεν ό Μαρίνης εξαπλωμένος νά τ-ήν άκούη παίζουσαν τάς άγαπημενας του συνθέσεις. Τώρα οέν ήτο πλέον έκεΐ, καί
ποτέ, ποτέ οέν Οά τόν έβλεπε πλέον! Μόνη της τό
άπεφάσισεν οϋτω, μόνη της έΟυσίασε τήν -δικήν της
εύτυχίαν καί τήν γαλήνην τής οικογενειακής εστίας,
τήν οποίαν είχε ταράξει· μόνη τη; ήθέλησεν όπως ό
άνδρας έκεΐνος μείνει πρό παντός πατέρας τών παι
διών του καί άφοσιωθή είς αύτά καί είς τήν μητέρα
των. Τί άν ή ψυχή του ητο μακράν, πολύ μακράν
πλέον άπό τήν γυναίκα έκείνην ; '< > γάμος έΟριάμόευ-

σεν άκόμη μίαν φοράν καί ή ερωμένη. ή σύζυγος
δηλαδή τής ψυχής, έδιδε τήν Οέσιν της εις τήν σύζυ
γον τής κοινωνίας .'
11 Αννα έκάΟησε πρό τοΰ πιάνου. Τοιούτου εί
δους ήχοι ποτέ άλλοτε δέν είχον αντηχήσει άπό τό
προσφιλές όργανον. "Ολοι οϊ σπαραγμοί τής καρδιάς
καί το μέγεθος τής Ουσίας της. έξεχύΟησαν είς μελω
δικά κύματα.
Κατάκοπος τώρα, πτώμα, σκιά σχεδόν μέσα είς
το μαΰρόν της φόρεμα, έξηπλώΟη έπί τοΰ λευκού
δέρματος τής άρκτου μέ τά χρυσάνθεμα, τά όποια
ήσαν ζ τελευταίος αποχαιρετισμός τοΰ αγαπημένου.
"Ω ! έάν ήτο δυνατόν νά άποθάνη ή νά λησμονήση!
Τά χρυσάνθεμα μέ τό ΐδιάζον έκεΐνο άρωμά των.
το ένΟυμίζον ολίγον τό τέλειωμα κα: τόν θάνατον,
τό ασθενικόν, τό σκορπίζον μελαγχολίαν, τήν περιέ
βαλλε πανταχόΟεν. τήν έλίκνιζε, τήν άπεκοίμιζε.
Χρυσάνθεμα λευκά ι.'ισάν γήινοι αστέρες, κίτρινα
σάν ζηλότυπες καρδιές, ίόχροα ιός εύγενεΐς ίδέαι.
κρεατόχροα ωσάν εικόνες ωμής ζωής, χρυσάνθεμα
πολύχροα, χρυσάνθεμα μέ όλους τούς τόνους τών
χρωμάτων καί όλα τα χαρίεντα σχήματα, σύμβολα
τής Ζωής, τής μέθης κα: τών πόνων αύτής, απο
κοιμίσατε τήν πληγωμένην, άποκοιμήσατε τόν πόνον
της. τόν σκλ.ηρότερον τών πόνων άπό όλους οσοι βα
σανίζουν τήν γυναικειαν ψυχήν!
ΔΑΦΝΗ ΛΩΡΑ
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κίτρινη άμμου ·

ΣΠΤΡΟΣ Κ. ΤΡΙΚΟΤΠΗΣ
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Τελευταίως ένηργήθη πζ.ειστηριασμός αύτογράφων διαφόρων μεγάλων άνδρών. Κατ' αύτόν, έπωζ.ήθη μία έπιστολή τοΰ Καρλάΰλ 65φ φράγκα.
Μία σχολική άσκησι: τοΰ Όσκάρ Ούάϊλδ, 253 φρ.
Αϊ ίπιστολαί τοΰ Δίκενς εΤ··ε τόσον άφθονοι, ώστε
ιιόνο? ηΟ—5ο φρ. έκάστη ήδυνήθησαν νά δώσουν.
^Ιία γαλλιστί γε γραμμένη έπιστολή τοϋ Βάγνερ είε
τήν οποία? άνσφέρεται τό «/out se /«it ilans ma
vie <! line maniere extraordinaire·, καί διά τήε
όποια- ό μέγα: καλλιτέχνη: ζητεί νά δανεισθή φοοο
φρ. δι’ ολίγα: ήμέοας, έπζ ηρώθη μέ φ8ο φρ , μέ τήν
άζωτάτην δμω: άΐίαν έπληρώθησαν αί έπιστολαί τοΰ
λόρδου Βύρωνος, αί όποίαι ολαι εινε σπουδαιότατου
περιεχομένου. Μία τοιαύτη προερχόμενη έκ Πί-α:
καί χρονολογούμενη άπό τοΰ έτους 1S22, έπζ.ηρώθη
0200 φρ. Μία άλλη γραφεΐσα ΰπό τοΰ ποιητοϋ
όλίγα: ημέρα- πρό τοϋ θανάτου του, έπωλήθη άντί
ια8ο φράγκων.
*
*

(Α'ρω'ΐψράν -//<α roB Bwrsl)
Ένας έϊυπνος άνθρωπος έστοιχημάτισεν ότι θά
έέέθετε πρό: πώλησιν άντί δύο φράγκων νομίσματα
άργυρό τών πέντε φράγκων καί ότι οέν Οά ς'ύρισκεν
ά(βραστά:. Πράγματι ένδυθείε ώς πλανόδιος πωλητής έγκαΟιδρύθη εί: μίαν γωνίων τών βουλεοάρτω?,
έίέθεσεν έπί τή: τραπέζη: του σειράν άργυρών πεντοφράγκων καί ήρχισε νά φωνάζη'
—Ποιος θέλει νά άγοράση ένα τάζζ ηρον μέ δύο
φρόγκα;
Ένζοεϊται ότι οί οιαοάται μόλις όοιοον προσοχήν
είς τό άλλόκοτον αύτό έμπόριον. "Ισταντο έπί τι.ας
στι γμάς, έγέλων καί άπήρχοντο ΰψοϋντε: τού: ώμου:
καί ψιθυρίζοντες·
Ώοαάο καί αύτό! Μάς περνά γιά κορόίδα.
'Υποθέσατε ότι αΰριον φέρει ενα: εί: τό Αοΰορεν
τή? αληθινήν Γζοκόνδαν. Στοιχημα-ίζω ότι ούδεί:
πραγιιατογνώμων νά θέληση νά τήν άναγνωρίση.
Έέηγεϊτσι εύκόζ.ω: ό σκεπτικισμό: τών κυρίων αύ
τών. Το κατ' έμέ ήθελο? νά είνε περισσότερο? εύ
πιστοι καί διατεθειμένοι μάλιστα νά έζαπατηθοΰν παρά
έπιτηδείου τινό: άπατεώνο: Έζ πρώτοι: δέν θά εΐναύτή ή πρώτη βορά! Εί άζ.ζ.ου προκειμένου ώρισμέζωε περί τής Τζοκόνδας,τό παρουσιασθησόμενον -ου
δέ: Οά είνε καί τό άληθέ: συγχρόνως, διότι ό Λοοζάρδο: Χτά Βίντσι έύωγράφισεν ό ίδιος οκτώ αντί
γραφα τοΰ άριστουργήματό: του. Επομένως πολύ
δύσκολο? άποβαίνει νόι διακρίνη τι: τό 'έν τοϋ άλλου.
Φαντάζομαι μάλιστα ότι έάν τοποθετηθή είε τήν θέσιν τοΰ άπολεσθέντο: πίνακος έν έκ τώ? άντιγράφω?
τοϋ ίδιου καλλιτέχνου τό αποτέλεσμα Οά ήτο τό
αύτό.
Έν πάση περιπτώσει, ή άπώζ.εια τή: Μόνα Λίζα
θά ήτο δι'ήμάς όζ.ιγώτερον σκληρά καί έπειδή ό
κλέπτη: της οέν κατώρθωσεν άκόμη νά απαλλαγή
τοΰ πίνακος αύτοϋ, θά εύρίσκετο : ύτό: πλέον είς
ποζ ύ δυσκολωτέραν Οέσιν. Διότι έάν δ διευθυντή: τοΰ
.Υούβρου ΰποκριθή ότι κατέχει καί πάλι? την άζ.ηθή
1'ζοκονδαν, ό κλέπτης της θά έθεωρεϊτο άπατεών έν
ή περιπτώσει έπεχείρει ?ά τήν πώληση εί- κανένα έκατοιιμυριοΰχον. Τήν φοράν αύτή? ό κλέπτη: θά
ήτο έκεΐνο: οστις Οά έχανε τό μειδίαμα, καί όχι τό
Λούβρο·? διά τή: άπωλεία: τής Γί-οκόνδάε.
*
*

Μία (ΰεντιικονζαετηρίς.
Συνεπζ.ηρώθη έφέτο: ή πεντηκονταετηρί: τώ. «Ά
θλιων» τοΰ Βίκτωρο: Οΰγκώ. Καί έπί τή ευκαιρία
ταύτη αί Γαλλικαί έφημερίδε: δημοσιεύουν περιέργους
πζ.ηροφορία: περί τοϋ έργου καί τού συγγραφέωε.
Οί «Άθλιοι» έγράφησαν κατόπιν συμφωνίας τοϋ
Οΰγκώ μέ τον εκδότην Λακροά. ."Οταν δέ ό Οΰγκώ
προσήλθε κομίζω? τούε δύο πρώτους ογκώδεις τόμου:
χειρογράφων, ό Λακροά έφοβήθη.
—Δέν Οά μπορούσα νά ρίψω μιά ματιά: είπεν.
Άλλ’ ό Οΰγκώ έβαλε τό χέρι του επάνω είς τά
χειρόγοαφα.
— Αούνατον, άπήντησε.
Καί κατόπιν προσέθεσεν:
—'Υποθέσατε έτι -': ολον αύτό τό χαρτί δέν είνε
γραμμένη ούτε μία λέει:.. Έγραψα όμως τό όνομά
μου έπάνω καί αύτό άρκεϊ!
Ό Λακροά έκυψε τήν κεφαλήν και όμέτρησε προ
καταβολήν 120 χιζ.ιάδων φράγκων.
Τήν πρωίαν τή: πρώτης ήμέρας τήε έκδόσεως έπωλήθησαν 4θ χιλιάδες αντίτυπα τών «Άθλιων».

*
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πού πέφτανε στ ή γή σέ κάθε

μοΰ

τών ματιών μέ

της κάτι

κ’έν-

χείλια. 'Ανατριχίλες διάβηκαν άπ’

στήθος, καί

τό

κατάλευκη άγάπη

γυμνωμένους

φύσημα τοϋ ανέμου,

κορμί καί κοραλλένια χείλια,

τά δικό μου

τ' ώμορφο

τερό

ερημωμένους

φύλλα,

μου, ποΰ-

νοιωσα τό κλάμα τής καρδούλας της ν’ άνέβη καί

λόφου

στά δένδρα ποϋ απλώσανε στά στακτιά

κοκκινωπά τους

τήν άγοπημένην

κοονφή

κάποιου

τύ

μοΰ πή θλιβερά:

χει αλαβάστρινο

*
ανάμεσα

μου

έφθασε στ' αυτιά

ποΰ χτυπάει μακρυά στήν

βράδυα ! . .

Περπάτησα στους

θαμ

Όκτώβρης ’ . . .

Μέσα

χής.

ιίπαλώταιο

πού αμέριμνα έβοσκε τά πρό

βοσκού

Μισοπεθαμμένο

γουδούν

γαρολυυσμένα

τύ

στήν άλλη άκρη τής

διέκρινα

της

μέ τήν
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3ii6jiov γραφ&ν.... με ΐά <υόύια.
Εί: τόν Άγ ιον Παύλοντή: Μινεσότα:, έν Αμερική,
έδημοσιεύθζγ εν βιβλίον αληθώς παράδοέον. εν τομίδιον εκατόν σελίδων, ιιέ τόν τίτλον ’Helen Dale-,
έργον τή: δεσποινίδο: Ι'κλάντυ Βίρτυε.
Γό ΐδιάζον καί χαρακτηριστικόν τού βιβλίου τούτου,
είνε ότι έγράφη μέ τά πόδια! Ή δεσποινίς Ι'κλάντυ
προσόληθεάσα εί: νεαρωτάτην ήλικίαν άπό Μηνιγγί
τιδα τή: σπονδυλική: στήλης, άπώζ.εσε τήν χρήσιν
άιιφοτέρων τών χειρών. οιατηροΰσα καί άναπτύίασα
τα: διανοητικά: αυτής δυνάμει: είς ΰγίοτον βαθμόν
έκπαιδεύσεωε. Διά τοΰτο, άπό τής παιοική: αύτής ήΛίκία: κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν, οπω: κατορνώση νά άναπζ.ηρώση καί άντικαταστήση τήν ελλειψιν
ταύτην, γράφουσα μέ μολυβδοκόνδυζ.ον, τό όποιον
κρατεί μεταέΰ τών δακτύλων τοϋ δείιοΰ ποδός.
Ολόκληρον λοιπόν τό βιβλίον αύτό έγράφ/| μέ
τόν τρόπον αυτόν.
ΓρΙ: ή δεσποινίς Γκλάντυ έγραψε καί άντέγραψετό
χειρόγραφόν της, τώρα δέ ποϋ τό βιβλίον τη- έτυπώθη, ή Γκλάντυ εινε τελείως εύτυχής.

συνάετης
'() εύτυχέστερο: τών συ?θετών είνε ο Λέχαρ. ό
μουσουργό: τή: «Εύθύμου χήρα: ·. Άπό μόνην αύτήζ τήν όπερέτταν τά κέρδη του ΰπερβαίνουν εω:
σήμερον τά α 1)2 έκατ. φρ. καί καθ' έκάστην αύζάνουν.
Είνε δέ περίεργον ότι καί αύτό- -I- τά πρώτα βή
ματα τού σταοίου του έδοκίμασε πολλά- ουσκολία:
καί ήρωζίσθη λίαν έπίπόζως μέχρι: βτου ίδη τήν έπι
τυχίαν.
Εί: ηλικίαν' ία έτών ήτο μαθητή: εις τό Κονσερβατόριον τή- Πράγα:, όπου έσπούδασεν βιοζ.ί. 1ά
χρηματικά του μέσα ήσα? έζ.λιπέστατα, -ί- τρόπον
ώστε ιιίαν φοράν έπεσε λιπόθυμο- εί: τόν δρόμον!
Μεταίΰ τών οιδασκάλων του ήτο καί ό Δόόρακ, οστίπαρετήρησεν δτι ό μαθητή: του παρημέλει τήζ σπου
δήν τοΰ βιολιού διά'νά συνθέτη. Μίαν ημέραν ήθέλησεν ο Δβόρακ νά ίδή τί τζίφρες συνθέτει ό α
μελή: μαθητής Είδε ουό σονάτες καί, άφοΰ τάς έ:ή151
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πώσει τά όνομά τη; Ροζάν μέ μεγάλα (ράμματα καί
μέ μικρότερα τό έπίθετόν τη; Βα/λύ, ουτω; ώστε
νά έφαίνετο ότι πρόκειται περί τήε μεγάλη; Ρεζάν.
Ή τελευταία ένήγαγε τήν άυτίζηζ ον. τό δέ δικαστή
ριο·? καταδίκασε τή? δεσποινίδα Βαλλύ εί; πρόστιμου
ιο.οοο φράγκων.
*

♦

Ό .Φαρκε ιοερ'ι τον Τίαμαρτίνου
Έ: έπιμνημοσύνου ζόγου τόνόποιονέίεφώνησε κατ’
αύτά; ό Φαγκέ περί τοΰ Λαμαρτίνον ά~οσπώμεν τό
έεή; απόσπασμα:
• Ή ψυχή ταυ ήτο ουσία; ίδιαζαύση;· ή καοδία του
έπ?;;? εί; νάμα άγνωστον εί; τού; λοιπού; θνητού;,
άζζ' έν τούτοι; καθόσον παρέρχεται ό χρόνο;, ό
Ααμαρτίν'; ό οποίο; δέν εινε άπό τού; ζώντα;
προσκαίρω;, ύψοΰται εί; τόν ορίζοντα καί δεσπάεει
τοϋ διαστήματα; δΓ άνυψώσεω; συνεχοΰ; καί οίονεί
θεία;. Μικρόν κατά μικρό? κατέστη ρήσι; πάντων
όταν ώμίλουν περί αύτοϋ, ή ρήσι; τού 1 κωτιέ ή τόσω
συ (κινητική προερχόμενη έκ συναδέλφου ό οποίο; τήν
ημέραν εκείνην ώμίλησεν ώ; άδεζ.φό;· «Ό Λαμαρτϊνο; εινε άμιγή; καί καθαρά καί τεζ.εία ποίησι;». Αυ
τοί έτι οί όποιοι όζ.ίγο? τόν γνωρίζουν, ύφίστανται
τήν επίδρασιν τού περιόάζ λοζτοε καί δέν προσφέρουν
άνευ συγκινήσοω; τό όνομα τοϋ Λοιητοΰ. Είνε ώ; εί;
(-θεό; τοϋ κόσμου τούτου, ορατό; εί; τού; μέν.αίσθητό; εί; τού; άζζ ου; έπιόλητ.κέ; καί προσφιλή; εί;
όλου;. Τό τοιοΰτο. οφείλεται πρό παντΐ; εί; τό ότι
ύπήρόεν. ύπό τόν ζ.αμπράν έννοιαν τή; λέϊεω;, ό
πρσσωπικ ώτερο; τών ποιητών καί τών ανθρώπων.
< )ϋδεί; περισσότερο.· αύτοϋ δύναται νά είπη : «Δεν
οφείλω ή εί; έμέ καί μόνον όζην μου τήν φήμη?·
Ύπήρίεν ό ίδιο; εαυτό; του περισσότερο? άπό κάθε
άλλον είε τόν κόσμον.
Ό ναός τον ΙΙονδόα

ί Ν Δ I A I

τασε καλό, λέγει πρό; τόν Αέχαρ.·
—Παιδί ιιου, παράτησε τό βιοζί καί άρχισε νά ,ράφηε. Έσύ είσαι καμωμένο; γιά συνθέ’ηε.
Καί ή προφητεία τοΰ Δοόρακ δέν διεψεύσθ?!

*

*

Τά (περίεργα τών ’Ινδιών.
Ό ?αό; Βούδδα έν Βεχάρη τών 'Ινδιών θεωρείται
ύπό τών ’Ινδών ώ; τό ίερώτερον τή; |ή; σημείο?.
Έκεΐ ό πρίγκηψ Γαόατάμα; έλαό; τόν τίτλον τού
Βούοδα (σοφού) κατά τήν τελευταία? νύκτα τή; πά
λη; κατά τοΰ Κακού. Έκεΐ κατέκτησε τήν σοφίαν.
Έν τώ έσωτερικώ τού ναού. έντό; ιιεγάζ.η; αιθούση;,
εύρίσκεται τό άγαλμα τού Βούοδα, καθημίνου έν τή
γ ?ωστή θέσει, ώ; έμφαίνεται έν τή. έν άλλη σελίδι,
οηιιοσιευομένη είκόνι.
Εί; τήν ' Ινδικήν έπίση; πάλιν Ζέπουρι, ύπάρχει περιεργότατον οίκοοόμημα, ανατολική; αρχιτεκτονική;,
κατεσκευασμένον έί νζ.ών ρσδοχρόων, μαρμαρωδών
καί μαριιαροκονία;, καλούμενο·? κ Άνάκιοοον ηόν άνίιιων». II ποικιζ ία τών σχεδιασμάτων καί ήζεπτότη;
τών κοσμημάτων καί ή πληθύ; τών παραθύρων δίδουν
εί; τό οικοδόμημα δύιν πολύ εκκεντρικήν. Εννέα
όροφοι σχηματίζουν είδο; πυραμίδα; μέ μυριάδα;
ανοικτών οπών.
*

♦

3*ε$άν και ίΡε]άν

Ό Γαλλικό; νόμο; περί τή; πνευματική; ιδιοκτη
σία; εί; τό Παρίσι δεν χωρατεύει. Εί; αύτόν ϋπάγεται καί ή έκμετάλλευσι; τοϋ ονόματα; τών ήθοποιών.
Ή δεσποινίε Ρεζάν Βαλλύ έπαιζε μίαν όπερέττα εί;
τό ΦολΙ—Δραματίκ. Εί; τά προγράμιιατα είχε τυ

Τό

άνιίκτορον

τών ίίνέιιων

Ένεφανίσθη καί εΐπεν ό,τι είχε εί; τήν ψυχήν καί
ήκούσθη κάτι άπολύτω; καινόν.
«Ή περίστασι; αϋτη ποιητού, ό όποιο; γράφει στί
χου; άπό ιο έτών καί ό όποιο; δέν τού; δεικνύει, ό ό
ποιο; αίφνιδίω; γράφει τοιούτου; όζω; διαφόρου είδου;
καίό όποιο;ανακράζει: «Αύτή·? τήνφοράν είμαι έγώ!»
καί ό όποιο; έμφα?ίζεται καί ό οποίο; δέν ήπατήθη
καί τόν οποίον ή αιφνίδια κρίσι; περί τοϋ εαυτού του
έπικυρσϋται άπό όλου; τού; μεταγενεστέρου;, μού
φαίνεται μοναδική. Ο Λαμαρτίυο; ήτο τόσω πρόσω
πικό;. ώστε ήτα ψυχή αναζητούσα έαυτήν, ή όποια
δέν ήγάπα έαυτήν έφόσον δέν είχεν άνευροι έαυτήν,
καί ή όποια έμαγεύθη άπό τόν εαυτόν τη; ευθύ; ώ;
τόν συνήντησε. Γό ποιητικό? τούτο φαινόμενο? είνε
σχεδόν όμοιου μέ τό τοϋ έρωτα;. Ό Λαμαρτίυο; άνεζήτει εαυτόν καθώε ό έρωτιών έπιζητοϊ έκείνη? τήν
όποιαν Θάγαπήση· καί όταν εύρευ έαυτόν κεραυνοβο
λώ;, ύπήρίε βέσαιοε, άπολύτω; βέόαιο; περί τήε άνακαζ.ύψεώ; του, καί έγένετο σύτοε ό ηδυπαθή; καί
έκστατικό; ύιιέναιο; τού πόθου καί τοΰ ιδανικού. Οί
ποιητικοί ούτοι γόμοι ύπήρέαν θείοι καί θεία έορτή
τήν οποίαν παρέσχο? εί; τόν κόσμο?».
•

♦

Τά ιοαρά}ενα τον 3Υΐεχχοντισμον.
Μέ τήν ύπογραφήν τού αρχηγού τών Ιταλών μελλοντιστών κ. Φ. Μαρινέττι έδημοσιεύθη μανιφέστου
τεχνικόν τήε μεζ.ζ.οντική; φιλολογία;, έμπζευσθέζ έπί
άεροπλ.ανου, όπου έπιβαίνων ό σχελάρχη; ήοθάνθ/|
έίαφυικά »·τό γελ.οίω; ανέκφραστου τή; παζ αιά; συ?τάϊεωε τή; κληρονομηθείση; άπό τού "Ομήρου, καί
έδοκίμασεν άμέσω; έντονον τήν ανάγκην νά άποζ.υ
τρώση τά; λέέει; άπό τόν κλοιόν τή; Αατι?ική;
περιόδου, ζή όποια... στέκεται μέν εί; τα πόδια τη;,
δέν θ’ άποκτήση όμω; ποτέ φτερά.
Προ; διόρθωσι ? τή; άτελεία;. ό Μαρινέττι συνεόουλεύθη τήν Ξζ.ικα του άεροπλάνου το?, ή οποία
συνιστά τά έεή;, τόσον τολμηρά, ώστε καί ό άρχ»ιγόε
τή; νέα; σχολή; δέν είχε τό θάρροε νά τ’ άναλά|ίη
ύπό ιδίαν εύθ ?νην :
Νά καταργηθούν οί περιορισμοί τή; συντάέεω;,
ουτω; ώστε τά ούσιαστικά νά παρατάσσωνται όπω;
έρχονται εί; έκφρασιν, νά χρησιμοποιήται τά ρήμα
άπαρεμφαιικώ; διά νά προσαρμόζεται έλαστικώ; πρό;
τό ουσιαστικόν, χωρίο νά ύποτάσσεται εί; τό έγώ τού
παρατηροϋντο; ή φανταζομένου συγγραφέω;, ?ά
καταργηθούν τά έπίθετα, "ίνα ιό ούσιαστικά? διατηρη
τά κύριον χρώμά του, νά καταργηθή τό έπίρρημα,
χαλκά; σκουριασμένο;, περιορίζω·? συνδετικώ; τήν
έζ.ευθέραν έκφρασιν τών φράσεων, κάθε δέ ούσ αστι
κόν νά χρησιμοποιήται μέ τό αντίστοιχόν του, ηγο??
«άνδραε-τορπιλλικόν,γυναίκα-όρμο;, πζ.ατεΐα-πηγάδι,
θύρα-στρόφιγϊ κτλ. Επειδή δέ ή άεροδρομία έποζζαπζ.ασίασε τήν περί τού κόσμου γνώσιν, κατέστησε
δέ τήν άντίζ.ηψιν τή; ά?αζ.ογίαε φυσικωτέραν, νά
καταργηθούν εί; τά; συγκρίσειε αί έκφράσει; »■ ώ;,
καθώ; κλπ.> καί νά έκφέρεται άπ" εύθεία; κάθε άναλογία. Νά μή χρησιμοποιήται ή μέχρι τοϋδε στίίιε.
άλζ.ά ιιόνο? τά μαθηματικά σημεία (σύν, πζ.ήν, έπί,
διά κτλ,) καί τά μουσικά.
Είε τά; παρσμοιώσει; νά εύρυνθή ή διαοάθμισι;
τών άναλογιών και ένα; σκύλο; π. /. νά συγκρίνεται
πράε άνθρωπον (οπότε πρόκειται σχεδόν περί φωτο
γραφία;) ή σύγκρισι; νά γίνεται τολμηροτέρα καί νά
προχωρή πού ύ περαιτέρω, ώ; π. χ. ό ίδιο; σκύλο;
να συγκριθή μέ μία? τηζ.εγραφικήν μηχανήν Μόρο ή
μέ... καυτό νερό !
Αί είκόνε; εί; κάθε τι γραφόμενο·? πρέπει νά γίνωνται εύρυτέρω? άναζ.ογιών, καί έπί κζ.ίμακο; άταεία;, όαινούση; έπί ώρισμένου άπωτάτου άρίου.

Κούντζ
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Ι’ό "έγ·ώ·. δηζ.αδήή ψυχοζ.ογία εί; τή·? φιζ ολογίαν,
νά καταργηθή έντελώ; καί νά τό άναπληρώση ή ύλη
μέσω τή; διαισθήσεωε.
Οθτω βαθμηδόν θά σχηματισθή διαισθητική φυσικολο^ία τή; ύλη; καί διά τή; έπ' άπειρον τοιαύτη;
προόοου ειδοε άζηιιάτου (ασυρμάτου;) φαντασία;
Δέν θά μα; έννοήσουν», έπιζ.έγει ό Μαρινέττι,
«ά?.λά τί μά; νοιάζει :»
Καί ότα? τίθεται κατ’ αύτόν τόν τρόπον τό ζή
τημα. βέίαια δέν υπάρχει ά/τίρρησι;.
•

·

\7(' ηα,Μίτεχνικίι ύημιονρρία.
'Ο Άγγλο; καλλιτέχνη; κ. Άρνολ.δ Μπαΐκλι?,
παραπονούμενοε είε τόν Γύπο? ότι ζ.είπουν τά μέσα
σήιιερον πρό; δημιουργία? καλλιτεχνικήν, διατυπώνει
τά- έέή; περιεργοτάταε σκέψειε:
Τί θά προκαζ.έση εί; τήν έποχήν μα; τήν καν.λιτεχνική? δηιιιουργία? : Εί; τήν αρχαιότητα τούτο ήτο
έργον τή; ζωή;· άλ?.' ή ζω/ή έέαντλεϊται τώρα καί
γοργά άπομακρύνει πάσαν παραγωγή?. Ζώμεν τόσον
όζ ίγον ! Σκεφθήτε πώ; κατοικούμε?. Μόζ ι; αί κατοικίαι μα; έπαρκοϋν εί; τό νά "ζώμεν». Είιιεθα όλοι
συσσωρευμένοι εί; ϊέναε οικία;, χωρί; φώ;. Καί πώ;
ένδυόμεθα χάρι; εί- τά; προλ,ήψει; μα;, εί; τή?
άγνοια? τή; τέχνη;, ;ϊ; τζν σεμνοτυφίαν μα; ; Λοιπόν
τίποτε δέν ύπάοχει διά τού; όφυαζ.μού;, ούτε διά
τά; αίσθήσειε. I ό ανθρώπινον σώμα, άκόμη τό σώμα
τή; γυναικό;, τό βλέπομε? τό ποζ.ύ έκ συμπτώσεωε.
Τό όποιον είνε ζήτηιια άν μέ τά; προφυλάέειε αύ■τάε, τά; ύπαγορευομένα; ύπό τοϋ καθήκοντα;, διετήρησε τήν ά.θηρότητα καί τό πόθο;.
ΊΙ οικογένεια;., δέν έχομεν οικογένειαν, έχόιιεθα
ύπ' αϋτήε.ΊΙ γυνή; καμιιία κατά βάθ'ο; δέν έχει πραγ
ματικό? έ?διαφέρον δυνάιιενο? ?ά προσκσλζήση εί; αύ
τή? τόν άνδρα. Γά τέκνα;. . κατ’ άρχά; ίσω; παοέχουν πολλήν χαράν, άλλά βραδύτερου προίενούν
φροντίδα; μόνον καί άγ ώνα;.
Ό πατριωτισμό; ; θά ήμουν δ άρχιτυμπανιστή;,
έά? όλοι οί αληθινοί σταυραετοί είχον έϊοστρακισθή.
Πόθε? λοιπόν θά γεννηθή τώρα τό καλλιτέχνημα:
Διά τίνο; μέσου ήιιποροϋμεν νά τό ίδωμεν καθαρώτερα, νά έκφρασθώμεν φιζ ικώτερα, έλαφροτερα ;
’Απομένει ό οίνο; μόνον. Αύτό; μόνο; είνε αλη
θινή άπόζ.αυσι;, μεγαλώνει έντό; μα; τόν άνθρωπον.
Μόνον ό οίνο; προσέρχεται βοηθό; μα; εί; τήν ζωήν
δημιουργεί παρά τήν ,έζ./γσίν τη;, μόνο; αυτό; παρέ
χει πραγματικήν τήν λήθην καί μά; παρουσιάζει τά
πάντα θαυμάσια·.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩ,
Ναός Πΐφανίρωμένης. — Οί Βυξαντινοκρητικοί
ayio'/ράφοι: Ήλίας Μόσχος, Ιωάννης Μόαχός, Εμμανουήλ Τζάνίς, Ν. ΚαΧλέργης,
Βίκτωρ, και Πλακωτός.

ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΧΟΣ

ΙΣ ίκ τών Ιδιότροπων Βυζαντινοκρητικών Άγιογράφων είνε καί σ Ήλίας
Μόσχο:, άκμάσας περί τό ib8i.
Τά έργα τούτου εινε ολί(α, έν αύτοϊς οέ συνενοΰται ή βυζαντινή καί
ιταλική τέχνη, καί έκ τή: συνενώ
σει: ταύτη: αναπτύσσεται ή ιδιό
τροπο: τέχνη τοΰ Ήλία Μόσχου,
ήτι: οέν εινε μόνον ιδιότροπο:, άλλά
έχει παραστάσει, αί όποΐαι παρουσιάζουσι μυστηριώδεις καί συιιοοζ.ικά: άπεικονίσεις.
Ή έν τώ Ναώ τή: ΙΊεφανερωμένης ΰπάρχουσα
είκών τήε Κοιμήσεως τή: Θεοτόκου, μόνη αυτή δύναται νά έπιόεόαιώση τήν τέχνην καί τήν άλληγορικήν δεινότητα τού 'Ηλία Μόσχου, τήν οποίαν πόοσέδιδεν εί: τά έργα του. Έκ πρώτη: όψεως, ή είκών
σ'ύτη έπιόεόαιοϊ τήν άρίστην Εργασίαν τοΰ ζωγράφου.
Δέν άρκοϋμσι όμως ιιόνον εί: τούτο, άλλ' έπισταμένω: παρατηρώ μέ βλέιιμα προσεκτικόν αυτήν, ολίγον
δέ κατ’ όλίγον ανακαλύπτω διαφόρου: μυστηριώδεις
καί δι’ήμισόέστων τόνων χρωμάτων παοαστάσειε,πλη
ροί: άλληγορίας.
'
' ■
Περί τή: είκόνος ταύτη: ούδεί: ποτέ έγραψεν.
ούτε έμερίμνησε νά γράψη Πιθανό, νά Εφάνη' α'ύτη
άπζ.ουστάτη καί κοινή παράστασι: μια: ..Κοιίιήσεωε
Θεοτόκου > . ούδοί: όιΐω: έπεχείρησε’ν’άνακαλύψη τά:
άλληγορικά: καί συμβολικά: παραστάσει: τοΰ' χρω
στήρα: τού Μόσχου, διότι τότε ύά έκρινε τό έργον
τοϋ-ο κα! ΰά έξύμνει αύτό. Μετά μεγίστη: δέ φ'ροντίοο: θά περιγράφω το φιοναοική: πρωτοτυπία: έργον
τούτο, τό όποιον στολίςει τόν άρχαίοπρεπή καί άμυυήτου πλούτου Ναόν τή: Πεφανερωμένη:, καί φέρει
τήν υπογραφήν τοΰ Ήλία Μόσχου καί τήν χρονο
λογίαν ιθ8ι. Έντήείκόνι ταύτη παρίσταται τό’ θεϊον
Λείψανου τή: Θεοιιήτορο: κηδευόμενον ύπό τών
Αποστςζ ->ν, άκολουυουντων. Εν τώ μέσω δέ ό 'Ιη
σού: κρατών τήν ένσαρκον ψυχήν τή: Θεομήτορος

Ελληνικόν ΛΙιλόϋριιηα.
Μετά τήν συναγωγήν τή: «Περουζέ» άποτελεσθείση: άπό οιάφορα κομμάτια τή: διεθνοΰ: μουσικής,
μετά τήν με/.οποίησιν τοΰ «Σία καί άράξαιιε» καί τού
«Πειρατοϋ», ήλθε φεΰ' καί ή σειρά τής'Ελληνικής οηινώδους μουσική: νά πέση εις τά: χεϊρα: τού κ. Θ.
Χακεν.λαριοου. Η λεεί- « Εζ.ζ.ηνική» — καίτοι οιετυιιπανίσθη ότι έπρόκειτο διά^τό « Γιοφύρι τή: 'Άρτα: ·—
είνε Τρόπο: έκφράσεω:, διότι καί τό ζέον έργον τού
κ. Σ'ακεζ.λαρίδου εινε σύμφυρμα διαφόρων έένων ιιε154

έναερίαν. πέριξ δ’ αυτών ήμίσόυστοι ουράνιοι άγγε
λοι. ένώ μακρόθεν διακρίνεται τό χωρίου Γεσθημανή
Έπί τών παραθύρων τών οικιών τού χωρίου ραίνον
ται άνδρε: παρατηρούντε: τήν κηδείαν τή: Θεοτό
κου, ϋπεράνω δ’ αυτών, πρό: τά οεέια, παρίσταται ή
Θεομήτωρ, τρεις ήμερα: πρό τή: θανή: Αυτής, προσευχομένη εί: τό όρο:. "Ανωθεν δέ Αύτή: άρχάγγελοι καζ.ζ.ίιιορφοι μετά τών 'Αποστόλων Ύπο έποj/i v τέχνη: καί Εκφράσεω: ή μικρό γραφική αυτή πα·
ράστασι: είνε άρίστη.

Πρό: τ' αριστερά, παρίσταται ή Μετάστασι: τήε
Θεομήτορος καί ή προσφορά τή: Θεία: αύτή: ζώ
νη: πρό: τόν Θωμάν, γύρωθευ δέ τοΰ μνημείου οί
δώδεκα 'Απόστολοι —μικρογραφία πρώτη: τάίεω: καί
λίαν έντέχνω: έκτελεσθεϊσα. Ύπεράνω τή: μικρογραφική. ταύτη: παραστάσεω: καί έν τώ μέσω παρίστα
ται ή ΆποΟέωσι: τή: Θεοτόκου μέ άλληγορικήν διατύπωσιν. 'Ανέρχεται ή Θεοτόκο: ιιετά τών άΰλωζ
ψυχών τών 'Αποστόλων εί: τήν Ουράνιον Βασιλεί
αν' ό Παντοκράτωρ, έκ τού ΰψους τή: δυνάμεω:
Αύτοΰ, αναμένει δπω: δεχθή τήν Θεοτόκον εί:
τά: άγκάζ.α: Αύτοΰ, περί τόν Παντοκράτορα δέ
απεικονίζονται αί ταξιαρχίαι τών ’Αρχαγγέλων. Ή
παράστασ,: αΰτη έπί τοσοΰτον εινε μικρογραφική.
ώστε είνε ώσεί σχεδόν αόρατο:, παρατηρεϊται δέ
μεγίστη Εργασία καί αρμονία έπί των άνυψουμένων
προσώπων. Αί Εναέριο. ψυχαί τών ’Αποστόλων,
έν τή εί: ούρανού: 'Αποθεώσει τή: Θεοτόκου, είνε
τί τό έξαιρετικόν τών άλλων εικόνων τού Μόσχου,
όστι: οίνε έκ τών διακεκριμένων Βυζαντινοκρητικών
Άγιογράφων. Περί Μόσχων αναφέρει αρκετά έν τώ
περιοδικώ «Πινακοθήκη» ό αξιότιμο: μεσαιωνοδίφης
καί ιστορικό: Λ. Ζώη: (άρ. 86 'Απρίλιο: ιηοΒ)
καθώς καί έν τώ Λείικώ Ζακ ίνθου έν λέξει Μόσχο:.
(Τόμ. Β' σελ.όγο.) Καί μίαν παρέκόασιν 5: μοί έπιτρεψουν οί άναγνώσται μου- Περιγραφών τού: καλ
λιτεχνικού: θυσαυρού: καί τά έργα τών ζωγράφων
τών έν τοϊς ναοί: τή: Ζακύνθου ευρισκομένων, δέν
προσδοκώ τήν άπόκτησιν δόξης, ούο' Επιθυμώ νά δεί
ξω πολυμάθειαν Έπιθυμώ άπλώ: νά Εξυπηρετήσω
τήν πατρίδα μου, δπω: οί σύγχρονοι καί άπόγονοι
ήμών γνωρίσωσιν όχι μόνον ποιοι καλλιτέχναι ει’ργασθησαν Εν Ζακύνθω. άλλά καί τά έργα έν’ό: έκάστου νά προσδιορισθώσιν όπω^ παύση ό καλλιτεχνι
κό: σολοικισμός, όστι: έφερεν έργα τού Κασέλα
ώ: έργα τοΰ Κουτούζη, καί τά έργα τοΰ Μόσχου
καί τών λοιπών ί,ωγράφων ώ: έργα τού Πιπλίκολα.
Δ. Σ- ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ

ζωχράφοί.

λωδιών. Ποικιλίας δ' ένεκα παρεισήγαγεν ό διεθνής
μουσικοσυνθέτης μερικά μοτίόα δημοτικά έλ.ζ.ηνικά,
τά όποια πνίγονται εί: τά: άλλα: τα: ίενικά: ιιελωδία:.
Οί ειδικοί έπέκριναν τό έργον τεχνικώε, ύποδείεαντε: ότι ό μουσικοσυνθέτη: πρέπει νά μείνη μαέ
στρο: τών «Παναθηναίων» καί πλέον ού. Κάποτε
ό κ. ΣακελλαρΙδη: είπε, καθά έ/,έχθη, ότι έθνική μου
σική θάείπή κουροφέζαλα. Ανθρωπο: έχων τοιαυτην
ιδέαν δέν ήτο δυνατόν ή νά διακωμωδήση τήν έθνι-

κήν μα: μουσικήν, τά ίδικά του δέ κουροφέέαλα ένορχηοτρωθέντα άπετέλεσαν τό «Στοιχειωμένο γεφύρι». τό
όποιον κατασκευασυέν έκ τοιούτων υλικών, επόμενον
ήτο νά γκρεμισθή μετά πολλών επαίνων.
' Προσεπάθησε νά γράύη· ο συνθέτη: εθνικήν μου
σικήν μέ τόέπιχώριον χρώμα, άλλά εκτός δύο τροπα
ρίων Βυζαντινών, άνέστησεν άπλώ: τήν παλαιοίταλικήν
σχολήν, καταστρώσα: μέ έπιστράτευσιν διαφόρων μου
σικών ήλικιών μίαν ήχηράν Βαόυλωνίαν. Μάτην ό κ.
Ξενόπουλο: ζητεϊ ομοιογένειαν. Ούτε όμοιογέ-Λια,
ούτε...γένεια—ώ: θά έλεγεν ό κ. Άννινο:—μπορεί νά
εϋρή τι: εί: τόν κ. Σακεν.λαρίδην.
Τό λιμπρέτο, εί: ψυχρότητα σχέσεων ώ: πρό: τό
θέμα μέ τήν μουσικήν, ώ: πρό: οέ τήν έμπνευσιν.
ύπεραντάέιον τή: υΠερουζέ».
Ώ: πρό: τήν έκτέλεσιν, δέν ήτο δυνατόν ή νά
ουμόαδίση καί αύτή ιιέ τήν σύνθεσιν καί τό λιμπρέττο.
Ό κ. Άρη: Σακελλάρίδη: κατώτερο: τής φήμη: του,
ήτι: βεόαιοί ότι έψαλεν εί: 'Ιταλικά θέατρα. 'Ο κ. Μιχαλόπουζ.ο:, απόφοιτο: τού Ωδείου, έχει ανάγκην με
λέτη:, καταφανή: δέ ή άδεϊιότη: του εί: τό μέρο:
τή: ήθοποιίας. Ή κ. Κυπαρίσση ήγωνίζετο νά βγάλη
μίαν νόταν, ή φωνή τη: αντιπαθητική, βηματισμοί δυσ
κίνητοι.
Όφείλομεν όμως νά σταματήσωμεν μέ προσοχήν
πρό τή: μόνη: ήυοποιοΰ τοΰ Μεζ.οδράματοε, στύλου
άλζ|0ινοϋ, τή: κ. Παπαδιαμαντοπούλου. Ά< καί δέν
άριυμεί ετών ήθοποπαν, εδειέε χαρίσματα έϊαιρετικά,
εί: ιίόνηνδέτήν ύπόκρισίν της οφείλεται ήέπανάζ.ηψις
τού «Γεφυριού». Μόνον επαίνου: έχει τι: νά άναγράψη διά τήν συμπαθή καλλιτέχνιδα.
' ’Υπάρχει καί διεύθυνσις τού Έλλ. μελοδράματος —
ή μάλλον «τοΰ έναπομείναντο: Μελοδράματος»—ήτι:
άναγράφεται εί: τό πρόγραμμα ώ: «καλλιτεχνικής'
Διότι τό-Μελόδραμα έδωσε καί άλλα έργα, ιιέ «μαέ
στρον» τής ορχήστρα: τόν κ Κυπαρίσσην. Πώς έέετεζέσθησαν τά έργα αύτά είναι περιττόν νά είπητιε.
Εκείνο πού πρέπει νά λεχθή είνε ότι τό Έλλ. μελό
δραμα είχεν έως τώρα πολζ.ά: αμαρτίας, άλζ 'ή «καλ
λιτεχνική» διεύθυνσι: τοΰ κ. Κυπαρίσση α: εύχηθώμεν
νά εινε ή τελευταία. Ό κ. Ααυράγκας, ό δημιουργό:
τού Έλλ. μελοδράματος, πρέπει νά ζ άόζ. καί πάλιν
τήν μπαγκέτα, ή μάλλον τά ήνία τού μόνου άλζ.
άτυχούς ιιελοδοαματικού θιάσου τή: νεωτέρα: Ελ
λάδος.
Ό γνωότός
*
♦♦ίατρον «'Ολύμπια».
Κατά τήν λήϊασαν περίοδον τών «’Ολυμπίων»
πρέπει νά άνομολόγηθή ότι είχεν επίζηλον έμφάνισιν
ή ιΐ'.κροσκοπική,άζ.λά χαριτωμένη έρασιτέχνις δεσποινίς
Φλώρα Βορδώνη, ή όποια καίτοι διά πρώτην φοράν
άνελθοϋσα έπί τής σκηνής, ήρίθμησε πολλά: έπιτυχία: εί: τά: επιθεωρήσεις μέ τήν ώραίαν φωνήν της.
Η είκών τήν όποιαν δημοσιεύομεν έλήφθ/| άπό ένα
ρόλον της εί: το «Καρνέ».
—Τά «’Ολύμπια» πρώτα έκλεισαν μέ τά: φθινοπω
ρινά: πνοάς τά: πύλα: των. Ώ: τελευταία παράστασι:
έδόθη τιμητική τού κ. Φύρστ ό «Νέρων» τού Κόσσα,
τραγωδία ή μάλλον συναρμογή ιστορικών σκηνών.
Ό κ. Φύρστ έπαιζε σχεδόν τέλεια, απεικόνισα: τόν
Αύτοκράτορα ύπό διαφόρου: ψυχικά: έκδηλώσεις, ώ:
όρχηστρίς δέ Έριφίλη ή κ. Μηλιάδου έσχε μίαν
άνέλπιστον ώραιοτάτην έμφάνισιν.
*

©ίατρον Κοτοπούλη.
Καί άλλην φάρσαν τού Φεϋδώ εϊδομεν έφέτο: πα·
ριστανομένην, μέ τόν τίτλον «Θά χάση ή Βενετιά
βελόνι». Έχει συρροήν παρεξηγήσεων, αϊ συνήθεις

δέ άπιθανότητε: προκαζοΰν μέν τήν εύθυμίαν, άλλά
στερούν τό έργον πάση: φιλολογικής αξίας.
Ή ύπόυεσι: εξωφρενική. Ή γ’ πράξις εξαντλεί
τό ενδιαφέρον τού υεατοΰ. Ό κ ΜαρΊκο: ώς στρα
τηγό: έπαιξε πολύ καλά.

Ένυαρφυνθεί: έκ τή: εύμενού: παρά τού κοινού
έμφανίσεώ: του ώ: ερασιτέχνου ηθοποιού εί: τήν
« Ιδζλάλ» καί συγχρόνως ένθαρρυνθεί:—κατά παρά
δοξον συνειρμόν ίόεών—έκ τή: έφετεινή: αποτυχία:
τών «Γόμων μετ' έμποδίων», έγραψεν έκ προμε
λέτη: καί έσπευσμένω: νέον δράμα. « Γό ’Ολίσθημα».·
Ό τίτλο: προδιαθέτει δυσμενώ: κατά τού συγγραφέω:, έξολισθήσαντο: εί: συγγραφήν έργου, διά μό
νον τόν λόγον, ώ: έγραψεν ό ίδιος, νά φέρη αντι
περισπασμόν εί: την αποτυχίαν καί διά νά απόδειξη
ότι δέν επιζητεί νά παίζή ρόλου: σχετιζομένου: μόζον μέ τήν ίόιαιτέραν ζωήν του. Καί άνέλαόε ρόζ ον
ώριμου συζύγου καί οή πολιτευόμενου, ό ώριμος άλλά
μή πολιτευόμενο: εύτυχώ: συγγραφεύε. Διότι, έάν
έγίνετο αίφνης πρωθυπουργό:, ώ: έιιφανίζεται εί: τό
έργον του, άσφαζ.ώ: ή Ελλά: δέν όά έπεστρατεύετο
ποτέ μέ τά: κοσμοπολιτικάς ιδέα: του. ίδίω: ώ: πρό:
τήν ϊδρυσιν κέντρων διασκεδάσεω:.
Καί δίδει καί οδηγία: πρό: τού: κριτικού: νά τόν
κρίνουν διττώς. Χωριστά ώ: συγγραφέα καί χωριστά
ώ: ήθοποιόυ. Δέν θά δυσαρεστήσωμεν τόν κ. ’Ιωσήφ
καί θά ύποστώμεν τόν διπλοΰν κόπον νά τόν κρίνωμεν χωριστά
Ώ: συγγραφεύ: άπέτυχε καί πάλιν, "ίπόθεσι: τετριμένη. ’Απιστία καί πάλιν απιστία. Εκθέτει πολλά:
ιδέα:, γυμνά: όμως δραματικού ένδιαφέροντος. Σύ
ζυγο: έκτρεπομένη τής εύθεία: καί νομίμου συζυγικής
οδού, έρωτεύετα τόν γραμματέα τού άνδρό: της, όχι
διά νά κορέση ενόχου: όρμάε, άλλά Ενεκα περιστά
σεων «ανεξαρτήτων τής θελήσεώ: της». Καί κη
ρύσσει ότι είνε άεία συγγνώμη: έκ μέρους τού συζύ
γου ή σύζυγο:, άρκεϊ ό έοαστής νάσέόεται τήν σύζυγον.
Πρωτότυπος ιδέα, άλλά πολύ κοσμοπολιτική, σύμ
φωνο: δηλαδή πρό: τά: άρχάς τού συγγραφέως.
Έκτο: άλλων σκηνικών Ελλείψεων, ή τετάρτη πράξις
ήτο περιττή, άφοΰ εί: τό τέλος τής τρίτη: άφίενται
ar άμαρτίαι τής συζύγου. Ίσως έγράφη διά νά εϊπη
καί άλλα: θεωρία, ό κ. Ιωσήφ, πράγματι όμως πρό:
δυσφορίαν τού άκροατηρίου
'Εάν ό κ. ’Ιωσήφ άπέτυχεν ώ: συγγραφεύ:, δέν
ύπήρέεν εύτυχέστερο: ώ: ήθοποιό:. Ή φωνή του
ήκιστα ανδρική καί δραματική, άπαρελία μονότονος,
ή φυσιογνωμία του άνέκφραστος Τό μόνον διά τό
όποιον έχει τι: νά τόν έπαινέση είνε ότι ήτο μελετη
μένο:—συγγραφεύ: γάρ τού έργου—καί ότι έδειξεν
άφθονίαν Ενδυμασιών.

Έξέλεξεν ώ: τιμητικήν τη: ή δ. Κοτοπούλη τήν
« ’ Ορέ στ ε ι α ν », κατά μετάφρασιν τού κ. Σωτηριάδου. Είνε ή γνωστή μετάφρασι: ή προκαλέσασα τά:
ταραχά: τού Βασιλικού Θεάτρου πρό Ετών. Ή Εκλο
γή τοΰ έργου άποδεικνύει μίαν άδιόρθωτον τάσιν,
δπω: παρά τήν κοινήν γνώμην ύποθάλπη μαλλιαρά:
μεταφράσεις.
*
©ίατρον Κυβέλης.
Τό « Ά ε ρ ο π λ ·ά ν ο ν·.—Ιδού καί εν ' Ελληνικόν
έργον έκ Παρισίων άφιχθέν. Οί συγγραφείς του Έλ
ληνες—-Πετροκόκκινο: καί Ζουρός—άλλά ιιέ Γαλλικά
ψευδώνυμα — Nancey κα\ Arnionl Τόέργονπαρεστάθη έπανειλημμένω: εί: τό Παρίσι, εί: τό Λον
δίνου καί τήνΤεριιανίαν—τίτλοι οπωσδήποτε τιμής —
οί δέ συγγραφείς του δέν είνε πρωτόπειροι τής σκηνής,
διότι είνε ή τετάρτη κωμωδία τήν όποιαν γράφουν.
Τά τρία προηγούμενα έργα των «Τό κόλπο τοΰ
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Βραζιλιανού·, ·ό κ. Θεόδωρο; καί Σια», βό Σύζ.ζ.ογο; τών αύτοκτόνωζο παρασταθέντα de Παρισιού;
ήσαν τρεϊ; έπιτυχίαι.
Ή ύπόθεσι; τοϋ «Άεροπζ.άνου· περιστρέφεται περί
τήν αναπόφευκτου πλέον είε τάε Γαλζ.ικά; κωμωδία;
συζυγικήν απάτην. Εύτυχώ; τά έπεισόδια είνε πρωτό
τυπα, ή δέ έζέλιζι; γοργή.
Αί πρόοδοι τήε ά-εροπλοία; έδωσαν νέου; τρόπου;
εύρέσεω; εί; τό θεατρικόν πνεύμα καί άντί οί γλεντζόδε; σύζυγοι νά ζαιιόάζβυν τήν άρυσαζ είε καφέσαντάζ ή είε γκαρσονιέραε, προσποιούνται οτι θά πετάζουζ είε τού; αιθέρα; οιά νά εΰρ.ουν αφορμήν νά
λείύουν άπό τό σπήτι.
Οί φίλοι—σύζυγοι καί οί δύο- επανέρχονται κρυ^ά
είε τό σπήτι. άλλά διά νά ιιή έννοήυούν άπό τουε
ένοικου;, καταφεύγουν είε μίαν ύψζ(λήν βιόζ.ιοθήκην
ιιέ εξώστην. Καί μένουν έκεϊ κρυμένοι, ένώ κάτωθεν
των συμβαίνουν κωμικότατα πράγματα.
Ή έζυπνάδα τοϋ έργου δεν έγκειται τόσον είε τόν
διάλογον, δσον είε αύτά τά γεγονότα. Εΰμορφοετύπο;
ό τού γέροντα- ίδεοπλήκτου πνευματιστού, μετα/ειριζομένου ώε me Hum ένα υπηρέτην.
ΊΙ β’ πράέιε ατελεύτητο;. Γό σφάλμα αύτό έμείωσεν οπωσδήποτε τήν έκτου δν.ου εύάρεστον έντύπωσιν
Τό έργον δέν έπαζεζ.ήφθη ύπό τοϋ θιάσου «πολζ.άκι;», ώε άλζ.α (νησιά; Γαλλική; κατασκευή;. Ίσως
—ή μάζ.ζ.ον βεόαίω;—διότι δέν ειχεν άνηθικότηταε.

Διά μίαν καί μόνην εσπέραν έδόθη τά έκ Παρισίων
άποσταζέν μονόπρακτου δράμα τού κ II. Χόρν «Φιορέζ π». Είνε καί αύτό,δπωε καί δζ.α τά άλλα έργα του.
ρεαλιστικόν μέχρι βαναυσότητα;. 'Εκ τή- «Εστία;·
παραλαμόάνομεν τόζ έϊήε χαρακτηρισμόν περί τοϋ
έργου. «Φέρει ό κ. Χόρν είε τό οώε τή- σκηνήε τά
άπλυτα τοϋ οικογενειακού βίου. Είε φαϋλον οικογε
νειακόν περιβάλλον ένα παιδί χρησιμεύει διά νά ένωση
πάζ.ιν είε τήν ζωήν ανδρόγυνου. τού όποιου τά μέ.
θήλυ είνε μία βρωμογυναϊκα, ό δέ σύζυγοί κάπω;
λεονταρήε. Βοηθήται δέ ή ένωσιε αύτή άπό ενα γέ
ροντα, ό όποιο; παρουσιάζεται ώ. φιζ.όσσφο. καί ούμενιστής. "Ηκουσαζ δέ οί θεατοί δτι άμα ή μητέρα
είνε άτιμη καί ή κόρη ΰά άκοζ.ουθήση τήν αύτήν όδόν
καί οϋτω καθείή; μέχρι τήε Δευτέρας παρουσία;»·
Γεχνικώε τό έργο? δεικνύει «αξιοθρήνητου περιφρό
νησήν τών κυριωτέρων κανόνων τή; σκηνική; τέχνη;··.
Ό κ. χενόπονλοε (ράφων τό ζέον έργον του, τήν
«Μονάκριόην», είχε ύπ' όψει του τά; επιτυχία; τή;
κ. Κυόέλη; ϋποδυομέζης ρόλον κορασίδα;. Διά νά
έπιτύχη τήν παράστασιν—διότι είν; ψυχραμένο; μέ
τήν πρωταγωνίστρια ζ-^καί διά νά άποφύγη τήν έπίυεσιν τών κριτικών ταυ. έστειλε οι' ένός ά γνώστου
κυρίου τό δράμα ώε μετάφρασιν δραματικού έργου
τοϋ δήθεν Ιταλού Ροβέρτου Στράνη, ανυπάρκτου
προσώπου. Ό θίασο; τό έδωσεν μ; τήν ξενικήν αύ
τήν έτικέταν, τήν όποιαν τού έκόλζ.ησεν ό κ. Ξονόπουλά;· άλλά δέν διήρκεσ; τό παιγνίδι καί τά άποκαζ.υπτήρια έγιναν. Εινε τόσον στενή ή συγγένεια τή;
«Μονάκριό'ηςο μέ τήν «Φωτεινήν Σάντρη» καί τό
«Χερουβείμ» τοΰ Ιδιου, ώστε αμφιβολία δέν έπετρέπετο περί τήε πατρότητοε.
Είν; ελαφρόν δράμα, μέ άρκετήν προσοχήν γραμ
μένου, άζ.λά ή έπιτυχία του —καί είε τούτο συνεφώy/joaz δλοι , οί j-ράψαντε; κρίσεις—«συμπτωματική».
Έάν ή Κυόέλη οεν έπα-ζε, τό έργον θά παρήρχετο
απαρατήρητου. Διότι στηρίζεται είε μόνην τήν ιδιο
φυίαν τής πρωταγωνίστριας.
Γεχνικώί καί γυχολογικώε ή ··Μονάκριόη» ΰστεδ· συγγραφεύ: έπρόσείε μάλλον είς τήν έντύπωσιν τήε ήθοποιία^ Ή έμφάνισίς λ.χ. τήε μητρό; ήτο
δζ.ω; περιττή, έτέυη δέ διά νά δακρύσουν μερικοί ά156
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δένε;. 'Αλλά καί ή αιλουροειδή; μεταπήδησις τού
νεαρού εύέλπιδο; άπό τήν μίαζ αδελφήν τήν όποιαν
αγαπά πρός τήν άζ.λην, έπί τή βεβαιώσει δτι τόν α
γαπά έκείνη, σχεδόν αχαρακτήριστο; Άφοσιώθη εί;
τόν ρόζ.ον τής πρωταγωνίστρια; καί παρημέλησε τού;
άλλους.
Ή κ. Κυόέλη έπαιζε μέ ποζ.λήν χάριν, άφέζεια?
καί άνεξικακίαν απέναντι τού συγγραφέως. Έπίση; έ
παιζε καλά ή κ. Καλογερικού.

Ό κ. Ν. Μαοσέζ.λο; συνεχίζωζ τά λαϊκή; ιιορφή;
δράιιατάτου, ήθέλησενά παρουσίαση τού; «Νεό
πλουτους» τής συγχρόνου Έλλ. κοινωνίας, καί
τούς παρουσίασε μέ πολΰν ρεαλισμόν καί έν όλη τή
ποταπότητι τοϋ χαοακτήρό; των. ΟΙ < Νεόπλουτοι
είνε πολύ ανώτεροι τών δύο άλλων προηγηθέντων
έργων του. Σημειώνουν μίαν ενθαρρυντικήν προσπά
θειαν νά έγκλιιιατισθή εί; τό θέατρον. Καί ή έογασία τοΰ συγγραφέως έάν έχει ελλείψεις περί τήν
πλοκήν καί μίαν απειρίαν σκηνικήν, έχει δμω; άρκε
τήν ειλικρίνειαν Σκοπός τοϋ έργου είνε νά έζευτελίση τού; πλουτίσαντα; άνόμω; καί έκμεταν.λευομένουε διά τοϋ χρήματος τού; πτωχούς έργάτας καί τά
απροστάτευτα κοοάσια. Καί άφ' ένό; μέν τούς σατυοίζει διά τήν άμαθείάν των καί τήν κενοδοζίαν των.
άφ' έτέοου δέ τού; έζευτελίζει διά τήν ά «ηθικότητά
των. Μία οικογένεια νεοπλούτων, τήσ όποια; ό πα
τήρ είν; ένα; απαίσιο; τοκογλύφο; καί συγχρόνω;
εί: γυναικοθήρα;, ό υιός πανομοιότυπου τού πατρό;
ή μήτηο άνόητος. Όλοι αυτοί κακομεταχειρίζονται
μίαν πτωχήν κόρην, ήτι; μένει εί; τήν οικίαν των
ώεδιοασκάν.ισσατή; κόρη; των. Παλαίει έναντίον δλων
αύτών.καί ραντα-ιιένη έναντίον τών κακοήθων προτά
σεων πατρό; καί υιού καί άντιτάσσεται ει'ς τά; υορεις
τήςοίκοδεσποίνή; Καί άνθίσταται μά θάρρο; ακατά
βλητου. ύπεραμυνοιιένη τής τιμής της. Είετήν στιγμήν
τή; άπογοητεύσεω; ιιία εύγενής υπαρξι;, ένας νέο;
πτωχό; άλλά μορφωμένος, τόν όποιον πρσώριζε διά
τήν κόρην ή νεόπζ.ουτο; οϊκργένεια, τήν νυμφεύεται.
Εί; τά κυριώτερα σημεία, τό έργον έχει όιιο'ότητα
ιιέ τό δράιια τή: δίδο; Ζωγράφοά «’Όταν λείπη τό
χοήιια» Ή αύτή άνανδρο; έπίθεσι; κατά μιά; πτω
//,; κόοη;, ή αύτή έκ μέρου; τη; άντίστασις Ό κ.
Μαοσέζ.λος διιω; φείδεται τοϋ φύζ.ου του. καί παρου
σιάζει μίαν ανδρικήν ιιορφήν. μεθ' η; συνδέει τήν ήοωίδα. ένώ είς τό δράιια τής δ. Ζωγράφου δλοι οί
άνδρε; είνε άθλιοι, ή δέ κόρη πηγαίνει είς τό iγνωστον.
Οί "Νεόπλουτοι· Οά έκέρδιζαν άν έλειπαν δύο-τρΐα
άτυχή λογοπαίγνια, καί έιιετριάζετο ή κωμικότη; τής
σκηνής τοϋ τοκογλύφου, ασχέτου άλλω; πρό; τήν έζέλιζιν τής ΰποθέσεως. αν καί ήτο χαρακτηριστική.
Τό τέλο; τήςδ'πράζεω; έχει άρκετήν δύναμιν, έ
παιζε δε έζαιοετ κώ; καλά ή κ Κυόέλη εί; τό ιιέρο;
αύτό, γραφική δέ είς τό τέζ.ος τής γ' ποάζεω; ή μετάοασις τοϋ ζεύγου; πρός τήν μητέρα τής κόρης—
ενα τύπον βασανισιιένης καί άπλοϊκής γυναικός.
'Εκτός τή; κ. Κυβέλης έπαιζαν μά όρεζιν ή κ.
Καζ.βγερίκβυ. καί οί κ. κ. Γαβριηλίδη; καί Χρυσομάλζης.
*
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Ό κ. Ιίολ. Α'ημ,ητρακόπουλο;, έν σ ινεργατίχ μετά
τού κ. Γ. Πωπ, έγραψεν έμμετρον παρωδίαν τοϋ «Άμλέτου», τήν όποιαν ποοορίζε: δ·.ά τόν θίασον τοΰ κ.
ΙΙλέσσα καί τής κ. 1’οζάν.
— 'θ κ- ΐενόπουλος έγραψε λιμπεέττο όπερίττα;
τής όποιας τήν μουσικήν συνέΟεσεν Έλληνίς κυρία,
απόφοιτος ξένου 'Ωδείου
— ΙΙροαγγέλλεται θεατρική δίκη. ΊΙ δεσπ. Κοτο·

πούλη εί/μν άναΰέσγ, ε·.ς τόν κ. Δημητρακόπουλον τήν
έμμετρον μετάφρασιν τού «Άετιδέως·· τοϋ 1’οστάν καί
ήδη άρνεϊται ένεκα τής δαπάνης τού ιματισμού νά τόν
παίξη- Ό μεταφραστής ενήγαγεν είς δίκην τήν δ. Κο
τοπούλη ζητών 5,000 δρ. ώςποσοστά δια τας ματαιωΟείσας παραστάσεις εν Άθήναις καί εν τώ εξωτερικό.
— Ω; ευεργετική τής κ. Κυβέλη; έδόθη νέον 'έρ
γον, ή «Μητέρα · τού Gabriel Murey, κατά μετάφεασιν τής δεσπ. Άλ. Μα ιρογένους.
'Γό δράμα οέν κάμνε: έντύπωσιν, όλη του δε ή άξια
είνε εσωτερική, ήτοι τεχνική. II κ. Κυβέλη ώς μη
τέρα έξεοήλωσε με πολύ αίσθημα τήν στοργήν.
Τήν «Μητέβα» 'έπαιξε διά πρώτην φοράν εις Ιίαρισίους ή 1’εζάν.
— Παράκαιρα άνηγγέλΟη πρός παράστασιν ό ·■ Κα
τάσκοπο; ■ τού κ. Ν. Λάσκαρη.
—ΈπαίχΟη καί έφέτος εις τό θέατροντής δ. Κοτο
πούλη ή · Λυσιστράτη» τοΰ Άρισσοφάνους. Τό πλεϊστον
άκροατηοιον ανδρικόν. Καίέν Μπρουσκάιδ τής Άμερι
κής έπαίχΟη έν ύπαιθρο Αγγλιστί ή «Λυσιστεατη ·
άπό σωφραζέτας τής «Πολιτικής Ένώ-εως τών Γυναι
κών». Καίτά ανδρικά πρόσωπα ύπεδΰύησαν γυναίκες.
Τά ελευθέρια μέρη άπεκόπησαν. Τόέρ-'ονύπό τής ΚοτοποΰληέδόΟη κατά μετάσρασιν τής ύπο τοϋ Γάλλου
Ακαδημαϊκού Δονναϊ γενομένης παραφράσεως.
— Παλαίμαχος άλλά νεάζων πάντοτε ό κ. Δ. Κο
τοπούλης, έκ τών μάλλον διακεκριΟεντων κατά τό θεα

τρικόν του στάδιον ώς πρωταγωνιστής εί; κοινωνικά
δράματα, απαράμιλλο; ώς Δόν Καίσαρ τού Ιϊαζάν, ώς
Άγαπητικός τής Ποσκοπουλας. ώ; ΌΟέλλος ένεφανίσϋη είς τόν τελευταϊον δόλον κατά τήν ύπό τήν προσ
τασίαν τού ·· Συνδέσμου τών Δραματικών συγγραφέων»
δοίεΐσαν τιμητικήν ύπέρ αύτοϋ παράστασιν.
— ΈπανήλΟεν εκ Πατρών ό θίασος τής κ. Βασι
λείας Στεφάνου.
— <I θίασος ΙΙλέσσα—1’οζάν πιθανώς ν’ απέζ.Οη κατά
τά; αεχάς Ώκτωβρίου εις Κάϊρον.
— Ει; το επί τής οδού Προαστείου ύέατρον Έτουάλ» Οά δώση παραστάσεις ό θίασο; Μουστάκα.
— Ό θίασος τή; Κυβέλη; τόν Νοέμβριον Οάμεταβή
εις Κέρκυραν δι’ ένα μήνα. Κατόπιν Οά δώση ολίγα;
παραστάσεις εις τό Βασιλικόν τών ’Αθηνών καί εϊτα
Οά μεταβή εις Μιτυλήνηζ, Σμύρνην καί τήν ανοιξιν
εις Αίγυπτον.
’Εννοείται οτι ολα αύτά τά δρομολόγια Οά ύποστοϋν
μεταβολά; ή Οά ματαιωθούν, ώς έκ τού έπκπειλουμένου
πολέμου.
— Έπρόκειτο νά παρελάσουν άπό τής σκηνής τού
Δημοτικού θεάτρου τό ζεύγος Συλβαίν. ή Ζάν Λδι-'κ,
ή χορεύτρια Λούε Φούλλερ μετά θιάσου αρχαίων χορών,
Βιεννέζικη όπερέττα καί Γαλλική, ό οέ συγγραφεύς
Άνρυ Μπορντω Οά έδιδε δύο διαλέξεις. Άλκ' όλα
έματαιώΟησαν ώς εκ τή; πολιτικής ανωμαλίας.

"C ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Εί Ε.ΈΊ.4Χ έτ:ιστραχΐυυμ.ίυη καί άττοίιυομΐνη
«ς iepov όαω και αποφασιστικόν αγονα, τταρίχίΐ'
ίΐς τ>ρ· Τίχντ,ν στάόιον ίνιργ^ίας. Οί ζωγράφοι

και οι γλΰττται — ϊύιως οι πρώτοι—όφίίΧυυυ νά
παρακοΧουθρσονν την ποΧΐμικην όριίσιν, διά νά
άπίίκονίσονν τάς κρίσιμους στιγμάς και νά ίμπνευσθοΰν.
Κατά τόν πόΧςμον τοΰ 1897 μόνον e/ς "Ελλην
καλλιτέχνης, ο κ. Ροΐλός, μίτέβη ίΐς τά σύνορα,
οι δε πίνακΐς τους οποίους έφιλοτέχνησίν, ώς
ή ·μάχη τώυ Φαρσάλων». τά ·■ Δΐλέρια», <Τό
1897» elve άπο τά δννατοιτίρα έργα του,εκτοτε δέ
μ(Τ αγάπης ησχοληθη εις στρατιωτικά θέματα.
Η Τέχνη, οσον και αν λέγουν οτι δέν έχει
Πατρίδα, ε’μί αναπόσπαστος άπό την ιδέαν της
Εθνικής ένότητος. Οι καλλιτέχναι μας, όσοι
αισθάνονται έαυτούς καταλλήλους, πρέπίΐ νά
έπωφΐληθοϋυ τής πολεμικής συρράζίως, ή έφ ο
σον τοιαύτη δέν έπακολουθήση, έστω και αύτής
τής έπιστρατΐύσεως. ΐνα μάς δώσουν ώς πίνακας
καί ώς προπλάσματα τήν ώκόνα τής στρατιωτικής
ζωής καί έπίϊσόδια χαρακτηριστικά. θ.ι five μία
vea άποφης τής έκδηλώσΐως τοΰ ταλάντου των,
ένα ξβκούρασμα άπό τάς συνΐίθισμένας προσωπο
γραφίας καί τιί ομοιότυπα σχεδόν τοπεΐα.
Η <3TivaRodiiRn» θά παρακολούθηση όσον
τής εινε δυνατόν διά καλλιτεχνικής χειρός τήν
έξέλιξιν τών γεγονότων τής έν επιστρατεύσει
Πατρίδος.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
λ'νβέρνηοι; άπένειμεν el; τόν ποιητήν

'll

ιόν ,ιω·Γυοΰϊ· σταυρόν

ΜαρτΖοδκην

my

πρό πολλοΰ

δέ ιιετά

κτήν σταδιοδρομίαν,

ποιητής.

Ευχή;

τό

καί άλλον;

θυμεϊτο

θά

έργάτας

επίσης τή; τοιαύτη;

πνεύματος,

τον

ηθική;

eve*

Κνβέρνησι;

η

ο

τιμιέται ή

μάλλον

ιίν

ήτο

άνθρω

άίιωτάτους

ανταμοιβής.

άκμάΖει

τική

τήν

εί;

Καλλιτέχναι [σχεδιάΖονν

Γαλλίαν.

τήν έπίπλωσιν τών δωματίων, ή
τήν αΰτήν έμπνενοιν ποΰ

εύμορφα ανθοδοχεία

μέ

τοΰ φθινοπώρου

Τό Σαλόνι

προοωτογραφία;

διά

τών γραμματο»·

η

τοΰ

αίθουσα;

ΙΙροσωπικότητε;

lHov αίοινος.

στέκουν

σιωπηλέ;,

άλλά

ένό;

Κουρμπέ ή

ένό;

ή παλέττα

.Χτελακρονά ήθέληοε νά

τρεϊ;

διαθέτει

τών τεχνοιν

έτσι όπιο;

όλοΖιόντανε;,

τά; παραδιόση εί; τήν μνήμην τόιι·

επερχομένων γενεώι·.

*

άπό

■·Ιί όπερβολιιί δει άπουσιάΖουν διόλου

Τά

Συνδικάτα

Γαλλικά

έμπορων είκονογραη ηιιννιον

άνεγείροιοιν
μνήμη;

1904

Φραγκίσκον

δελτάριο»·

ταχυδρομικό»·

πρό;

αναμνηστικήν στήλην

τον

καί

τών λιθογράφων, έκδοτών

ΙΙόρικ,

θά

τή;

διαιιονιοιν

άποθανάντο;

τό

κατά

τών ταχυδρομείο»·

Αί διευθύνσεις

τον

ολοκλήρου

άλλά

σπανίω;,

τό

καί

αυτά τά

οτρα-

προβάλλουν όχι

μιοοβγαλμένα μάτια

χέρια,

άντιπρο-

κεφάλια,

Τετράγωνα

πλονοιοπαρόχω;.

μπουλημένα

καθΰ>;

Νυρεμβέργη.

έν

την φθινο-

πωρινήν έκθεοιν, Αί ποικιλιόνυμοι τεχνοτροπίαι
σωπεύιινται

συνηθίΖει

κάνει; σιγά σιγά

Γάλλο;

κωμωδιογράφο;

κινίνο».

κό

*
σμον,

καί οί συλλογείς

ώ; επίσης

τρανόν

τόν

ρεοοιν εί;

ο'ίτινε;

εμπόρων,

τών

ι·ά οννειοη έ-

Οφείλουν

έπλοϋτιοαν

χάρις εί; τόν εφευρέτην, ό'στι; δημοσίευσα; κατά

τον

πρόιτην σειράν

1872 τήν

Μάρτιον

τών εικόνων τον

δελ

έπί

έξησφάλισεν el; πλουσίου βιομηχανίαν επιτυχίαν,

τάριο»·,

άδιακόπατ; αυςάνονσα.

ήτι; βαίνει

Αί πρώτοι

σύλλογο!

τον

εικόνων

καί

αναδημοσίευση

μικρό;

οννέστησεν άογότεοον

έμπορο;

τά

.· πιοκεφθώο'.

φωτογράφον; νά

τον;

εί;

μαγευτικώτερα μέρη τή;

άφήκε

καί

Ελβετία;

Ιδιοκτησίας.

λάβωσα· εικόνα; άποκλειστική;

Άποθνήσκων,

Γερμανό;

οί-το;

περι

αντί

τον

έργον

*

άπό

Ζωγραφική;» τοΰ

τή;

παράοτιιοιν

Ήτο φύσει

Ό

Τοεννίνου

τον

Τοεννίνι,

είχεν

ύπό τοΰ Ιΐίκτωρο;

Γαλλιστί

Τσεννίνο

ήτο

Τοεννίνι

μαθητή;

τον

ό μόνο;

τρόπο;,

Ζωγράφου,

τό

Τοεννίνι

όποιον ό

λέγη, διά

>·ά

τήν

τόπου

Περιοδικού

τοΰ

ουνέλθη εί; Παριοίοι.·;

προστασίαν

τή;

τή

2H

‘Οκτωβρίου,

Γαλλική; Κι βερνήσεως,

νά άνακοινωθώσι αί γνώμαι

τύπον, αί έκ

σκο

τών διεύθυντα»· τοΰ

άποορέοι οαι πρό; ένί-

πείρα;

μεγά

οί σνναδελι/ ικοί δεσμοί

κα!

ήτο

νποστήριξι; δημοοιευματων

δημιουργία ή

77

κοινοκ/ιελών.
δίδει εί; τον; Ζωγράφου; τή;

ετών,

έποχή; εκείνη; οδη
Τό γενικόν

γία;

τον

περί

πώ;

πρέπει

ζωγραη ι'Ζουν

νά

πληροφορία; περί

πολυτίμου;

ταιν έργασιών

πρόγραμμα

πρό; ουΖήτηοιν

δει π.χ.

χρώματα,

σκευασμένα

τά

απο

Μά;

τί τρίχα; πρέπει νά είνε

καί υποχρεώσει;

δικού.—Δικαιώματα

καί

Περιο

τοΰ

συντακτών. — Σχέσεις

αυτών

τών διευθυντών

προνόμια

καί

τά

τιον επισήμων ιίρχών,

μετά

κατα

τοιν έκδοτο»·,

κ.τ.τ.

πινέλα

θέματα:

δί

τον πώς παρασκευάζονται

περί

πληροφορία;

διάφορά

'Ιταλών Ζωγράφο»·.

ro>r παλαιών

τά έ~ή;

τών επαγγελματι

Σκοπό; καί ώφελιμότη;

κών μΐΌκκών

τού Σι νεδρίου

καί μά;

περιλαμβάνει
παρέχει

τών βιβλιοπωλών

καί μετά τοΰ Ημερησίου

πρό;

> οι·,-' Σας ονμβονλενω τήν παραμονήν τή; ημέρας, κατά

νικών,

κα! κοινωνικών.

εκπαιδευτικών

τών κιν

"Ερευνα

δύνων άπό ηθική; άπόφεως. — ‘Αποστολή τοΰ περιοδικού
τήν

όποιαν

σκοπεύετε

ένα

όιά

ακίνητον

πανί

να

άπό

εργασθήτε,

νά

τό λαιμό καί

κουράζετε*.— «Ή Ζωή

>·ά μή

τό

κοεμάσετε

νά

τό κρατήτε
οα;

πρέπει

ταχνδρομήσεω;
ρεσία;

νά είνε

προδιαγεγραμμένη,

έάν

οι;

κα!

ταχυδρομική

τήν

χέρι

Πρέπει

νά

απέχετε άπό

πολυφαγίαν».— «Φροντίζετε
οα;, ρίχνοντε;

κανε νά

λιθάρια

νά

μή

καί ό,τι άλλο

τις, διά τόν Τοεννίνι

δημο-

τή; άναγνιόσεω;

τών

περιοδικών ώφέ·

πολυποσίαν καί

τό

κουράΖετε

ποΰ

θά

Ιπια. — Σύνδρομα!

κατά

πώλησι;

καί

καίωμα τή;

πνευματικής ιδιοκτησία;

περιοδικόν

τύπον.— Παγκόσμιο;

φύλλου. — Τό

έν

σχέσει

δι

προς τόν

τό έ

τρέμη».

'ίΐ; βλέπει

υπη

τή;

περιοδικά κα! ι'/

τή;

είοθε φοιτητα!
τήν

ουοτήματο;

μεταφοράς.—Αιοργάνωσι;

διεθνών άνταλλαγών.— Τά

σιευσις.— U έκ

θεολογίας.

παγκοσμίου

δαοργάνωσι;

κα!

ή έργασία τοΰ καλλιτέ

συμμαχία

το»· έταιριών

τοΰ Περιοδικού τύπου.—Δελτία άναγνωρίσεω;

Διεθνή;

υπηρεσία

πληροφοριών.—Διεθνεύ;

διεθνή. —

βιβλιοθήκαι,

χνου είνε κάτι Ιερ ,ν καί απαιτεί ιδιαιτέραν προπόνησα·.
βιβλιογραφίαι

♦

ομοΰ

Π

-1<ά τόφθινοπωρινόν SlllOH τό

όποιον ήνοιςεν εί;

καί

Μουσεία.—Πρόνοια

το»· εργαΖομένων εί;

Ελλά; ιιτυχώς,

Περιοδικά

οι; έκ

τών

περί

ουνεταιοι-

κ.λ.π.

περιστάσεων,

δέν

Σαλόνι τον φίέινοπο'ιρου

είνε

περισσότερον έκθε-

01,- διακοομητική; παρά Ζωγραφικής."Επιπλα.

ναλοιεχνήματα,

βάήα,

κεντήματα,

ταπέτα

διερρί'θμισμένα μέ γούστο μοναδικό εί; τά;

αίθουσας,

καί

ό

κόσμο;

τα αντικείμενα αντα,

πρέπει

1«0

κατ' ανάγκην

Πε

ό κ. Μαιρουδής.

ριοδικού

Τό

θά

Πα
μντάο-χη τον Συνεδρίοι·, Οί·χ' ήττον ή " 'Εταιρεία τον

ριοίοι·; γράφει έκεΐθει·

εΰρίσκονιαι

πολυαρίθμους

σταματά ευχαριστώ; εμποό;

εί;

έπειδή είνε χοήοιμα,

δέν

τα όποια,
νά

κεραμεική,

είνε

καί άσχημα.

Ή διακοσμι-

τύπου Λ

θά

άποστείλη

έγγραφον

πρίι; ιό Ποοε-

δρεϊον τοΰ Συνεδρίου, δΓ ου θά δικαωλογή
προοοδπευοιν, θά έπιδοκιμάορ
ρετίοιι
τύπου,

τοΰ;

άντιπροσώπον;

έξαίρουσα

τά

αγαθά

τήν μή

άντι-

τό πρόγραμμα καί θά χα·.~
τοΰ

τή;

κοινωνίας.

- τ-’.·ε·ιτ.τ

παγκοσμίου

περιοδικού-

ενώσεοι; κα!

Διόδωρόν

Σοννιενς.

τεχ

μαθητει-ομέ-

τον;

O/.vvIho;.

3) Το αριστερόν ήμισυ επιτύμβιου στήλη; μεΟ’ ώ·
ραίου ανθεμίου τής Ουγατρός τοΰ Εΰθυκράτοι·; Αίίενέω;.
Έπί ταύτη; υπάρχει ζαί μικρόν μέρος επιγραφή; με
τρική; καί λείψανον αναγλύφου μετά τού άνω μέρους
ποΰ σώματος γυναικός.
4) Τό άνώτερον μέρος μεγάλη; έπίτυμ,βίου στήλη,-,
,οί τοΰ άετωματίου Σει•ή όποια έχει εις μεν τό 7.Ζ·Ι
-- --ρήνα όρόίαν, κάτωθεν δε τούτου κεφαλήν ολίγω μικρο-τέραν φυσικού μεγέΟου. ; γυνα'.ζός, ύπόλοϊπον όιραίου
αναγλύφου. Τό όνομα τής γυναίζός ϊίνε Μενεστράτη,
Ύ,·ι ζεφαλήν
άναγεάφεται δέ παρά τ.,
....... .
ό) Κορυφή έτέρα; μεγάλης επιτύμβιου στήλη;, μετά
κεφαλής άνδρός πωγωνοφόρου. Επ' αύτή; ύπάρχουσιν
αί έπιγραυα: θειομνήστη Ηεοδώρον Σοι-νιά; γυνή καί
Θεόδωρος

τύποι·.- - Τρόποι έρεύνη; Ζητημάτο»· επιστημονικών,

Ίδοΰ καί μερικοί ονμβονλαί

χέρι αα; μέ

Έν ϊουνϊοι α: ά-ιασζαφαϊ εθε;σ·> εις φώς jzizfbv
vtrX’.vov πίναζα σο>ζόυ.=νον κατά τά δύο τοίτα πεοιπου.
Επ’ αύτοΰ είνε έζωγ?αφη«.ένη Οαυμασίως [Z’.xfa άργαίκή ναΰς ζ’.νουμένη δ:ά μ.:ας σειράς κωπών, αί όποια:
είνε σχεο:ασ[εένα: χαρακτζ]?:στ’.κώτατα.
Τό πλοίον. ώς έκ τοΰ [χακροΰ αύτοΰ σ/ήιεατος, χαραζτηρίζετα: ώς πολε;Λ’.ζόν. επ’ αύτοΰ όέ ΐσταντα:
πολε|Λ:σταί, ο’ίτινε; εινε έζωγραφηιεένο: καί φέροντες
ασπίδας κατά τήν άρχαϊκήν τροπήν τοΰ 7 ου π. X.
αιώνο,'. Ίύπί τής πρύμνης κάϋηται. κατά τρόπον αεγαλοποεπέστατον, ό κυβερνήτης αύτοΰ κρατών τό ιχέγα
αύτοΰ πηοάλ'.ον.
"C)u.o:o; μ-'-κροί πήλινο: πίνακες εχοντες παράστασ:ν
άναγλυπτον άνδρός [καχομένου πρός ζέοντα εύρέΟησαν,
-ώ; ζαί άλλο;, άλλ’ άτυγώς πλείονες έ; αύτών εις τεμ.άγ:ατεΟραυσμ.ένο:. Οί πίνακες ούτο: ε/ουσιν όπάς κατά
τά άκρα ζαί ποοσηλοόνοντο ώς αφιερώματα εις μέρος τ:
-οΰ ναού τής Άόη-.άς.
— Νέα: έν Πε:ρα:είάνευρέΟησαν αρχαιότητες, πάσα:
επιτύμβια σήματα του Λ' , αίώνος.
Α: αρχαιότητες αύται είνε :
1) Δυο τεμάχια μαρμάρινης νεκρικής ληκύθου, έπί
ποΰ ένό; τών όποιων σώζεται τό άνω μέρος μετά τής
κεφαλής άνδρός πωγωνοοόρου και φαλακρού καί ή επι•ζοαοή Πολυκράτη; Άγνίππΐ), επι δε τοΰ έτερου μόνον
οί γυμνοί πόδες άνδρός όρθιου.
2) Κορυφή επιτύμβιου στήλη; μεΟ’ ώραίου καί κα
λώ; διατηρούμενου ανθεμίου έχοντο; καί ίχνη χρωμα
τισμού. Κάτωθι ".οΰ ανθεμίου ύπαρχε: ή επιγραφή
Άριοτάμαχο; Χαιρεφάνου;

Τό βιβλίον

έγραφεν όταν

τό

νά

συγγράφει·; ευτυχή;

Αιεθί'έ; συνέδρων

τρίτον

νά έ.τιΖητηθή ή
αϊτό,

ευ

Γκιΐντε,

πρώτον

ΤΖιόττο.

τον

τή;

θέατρου.

τό

εί;

έσυνείθιΖε

σχι σιν αύτοΰ, >·ά συαφιγχθώσι
Φλωρεντινού

λοι.·

μάσκαν

'<)

ΜεττέΖ.

"Αι'ιολο

τον

έοίγησε.

Γκαντιγιό

ό

ιμέρων τήν

τό

όποιον

Περιοδικού
τον; αγαπημένοι·; μαθητά;

190ό

*

πόν έχει

ίνό; άπό

τό Τ/ιβιι-

Άλλά μετά

Ζωγράφοι·

υπό

δέ.

μετεφράοΟη

. Olleon ·.

ISov αιώνα,

τόν

ενρεΟή

Ό

πνεΰμιι tor,

έθριάμβενσε εί;

Γκαντιγιό ποτέ δέν έπήγαινε

το όποιον θά
-χειρόγραφον

τό

αΰτήν

μελαγχολικό;,

« ‘Εγ

τό

έν Παριοίοι;

Φλωρεντινόν

Τό

αίώνος

14ου

άπολεοθέν

τό δροσερόν ευθυμογραφικόν

ti~e Antonie καί κατόπιν εί; τό

τήν

επιτυχίαν.

"Αλλοέργον, τό « Vers I'amour·

τή άπλότητί του,

τραγικόν ί>·

μεγάλην

όποιον είχε

τό

Ζήο/ι ένα; δραματικό;

πρό ολίγον Γαλλιστί

ΈΖεδόθη

τον

του,

Σαρσαϊ τό έξεθείασεν.

— Είνε

ουσία;.

χειρίδιου

ο

θυμία;.

χρέη

περισσότερα

Παρισιού;

Λέιον Γκαντιγιό. '< LeS femmCS collantes» είνε τό πρώ

διαφεϋγον

ήσαν

ΙΙόρικ

Φραγκίσκον

ό

Άπέθανεν εί;

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ένα; Ζωγράφο; έκφράΖει μέ τό

χρώμα τό μυστικόν ένό; τοπείου.

καί εκλε

τόσον μακραν όσον

παράσημου

έργον

έπ!

ϋκ/ ei/.eto

αυτή

ποιητήν άλλ'άη ανή

τόν επιφανή

el;

άπονε,ιιόμενον

πον,

Ή απονομή

τον.

τή είκοσιπενταετηρίδι

Stf'/ri

κ.

Σ··>τήρο;

τοΰ

τή; επι

Ιίλήν τούτων εύρέΟησαν ζαί άλλα τεμάχια άναγλύφων μ-.ζροτέρα; σημασία;. Εί; έν έ; αυτών φαίνεται
ή επιγραφή Ήραΐσκος.
— Κατά τά; άνασκαφά; εί; Χάλια τής Χαλκίδος
ήρευνήΟη ολη ή επιφάνεια καί ή περιφέρεια τοΰ λόφου,
οστις είχε νομισΟή ό>; ό τάφος τοΰ Σαλγανέως. εύρέΟη δε ότι ολο: οί λόφο: πρός τό σημεϊον εκείνο είνε
κατειλημμένο: ύπό οικημάτων χρόνων προϊστορικών,
τά δέ λείψανα τής εποχής, τήν όποιαν αντιπροσω
πεύουν τά οικήματα ταΰτα, φΟάνουσ; μέχρι βάθους
περίπου πέντε μέτρων, όπου άρχεται ή στερεά επι
φάνεια τοΰ λόφου.
— Κατ' 'έκΟεσιν τοΰ εφόρου κ. Άρβανιτοπούλου
ει; τόύπουργεϊον τής Ιίαιδείας έκ τών άρτι εύρεΟεισών
πλακών μέχρι τοΰδε έζαΟαρίσΟησαν 41 στήλαι, αϊτινες
ετοπούετήΟησαν εί; μίαν αίθουσαν τοΰ Μουσείου 1 Ιόλου.
Υπολείπονται χίλια: τεσσαράκοντα στήλαι διά τόν
καθαρισμόν τών όποιων έζητηύη ή αναγραφ ή εν τώ προ
ϋπολογισμοί πιστώσεως δέκα χιλιάδων δραχμών.
— Εις τήν Οέσιν Άσημόχωμα πλησίον τού Ι'ζερλή
~ή;Λαρίσσης ό κατόπιν άδεια; τοΰ ύπουργείου τή; Παιοεια; ενεργών άνασκαφά; Σεφήκ ΓΙετρεδίν ανεΰρε νεο
λιθικόν συνοικισμόν φΟάνοντα εις βάθος 17 μέτρων,
.μοναδικόν μέχρι σήμερον.
’Εντός τούτου άνευρέύησαν διάφορα άρχαΐα αντικεί

μενα άτινα μετεφέρΟησαν εί; τό μουσεϊον Βόλου.
— Εις τά Φάρσαλα καί έπ: τής οδού τής άγούσης εί;
Δουοζόν άνευρέΟη μέγα; πύργος έποχή; 40(1 π. X
έτους. Έντό; τοΰ πύργου ανευρέβησαν διάφορα άγνεΐα.
— Έν Λαρίσση ανευρέΟησαν δύο άρχαΐα: στήλαι,
έζ τών οποίων ή μέν πρώτη φέρε: ανάγλυφον παράστασιν, ή δέ δεύτερα φέρε: άρχαιαν επιγραφήν πέντε στί
χων. Επίσης έτέρα στή/η εύρέΟη εί; τήν δημοσίαν οδόν
Τυρνάβου, παριστώσα ανάγλυφον προτομήν νεανίου.
— Εϊ; τινα έν Βόλοι οικίαν άνευρέΟη πλάς, έν ή
ύπάρχε: ψήφισμα περί τοΰ πολιτεύματος τών Μαγνήτων.
— Έν Τύρ'.νΟ: έπανελήφύησαν αί άνασκαφαί ζαί
εύρέΟησαν οικοδομήματα ζαί Οραυσμενα άγγεϊα Μυκη
ναϊκής και Μινωϊκή; έποχή;, επίσης δέ καί τάφο;
παιδό;. Υπό τό 'έδαφος τών όύο’Ανακτόρων τοΰ μεγαοου τοιν Γυναικών, εύρέΟη κτισμα ολως πρωτοφανούς
Ελληνικού σχεδίου, μετά Βεσσομόρφων αποφύσεων,
λιθόκτιστων έπ: τοΰ κυρίως αυτού τοίχου. Τό μέγαρον
τούτο φέρει άκόμη διαζρινομένα; σειρά; πλίνθων ζαί
άνήζει. ό>; φαίνεται εκ τής επαλζηλια; τών στρω
μάτων, εί; τριτην Μεσομινωίζήν περίοδον.
Επίσης εύρέΟησαν καί όστρακα Μυκηναϊκών άγγείων.
— Έν ΚυΟήρο:ς·εύρέΟη αρχαϊον άνάγλυφον εί; εν
κτήμα.
■— Έν ΙΙυργί τής Άμαζιάδος, ένθα ανεκαλύφΟησα·?
πλείστοι τάφο: προμηκυναιζή; εποχής, Οά γίνουν άνασζαφαί ύπο τού έφόοου ζ. Κυπαρίσση.
— Έν Έρετρεία άνεκαλύφΟη τυχαίω; μαρμάρινη
στήλη μετ’ άετώματος φέρουσα τήν επιγραφήν «Κλειτώ
Μειςίου, Μεγαριζή».
— ΕΙ; τήν Οέσιν Διακάτα τοΰ Αργοστολιού εύρέΟη
σπήλαιον, περιέχον δέκα Μηκυνάϊκούς τάφους ζυβητολοδείς, έντό; ο’αύτών εύρέΟησαν 20 Μυκηναϊκά άγγεία καί άλλα άντιζείμενα.
—ΙΙροσεχώ; Οά ένεργηΟοϋν άνασκαφαί ύπό τού κ.
Καστριώτου εί; Άνάβυσσον τοΰ δήμου Ηωριζίων. ένθα
είχε ένεργήση καί χέρίσ: τοιαύτας. εϊχον δε ανακαλυ
φΟή πολλοί τάφοι γεωμετρικώιν χρόνων κα: τινε; τού
Εου καί ΣΤ' αίώνος.
— Δαπάνα:; τού 'Ολλανδού αρχαιολόγου κ. Γκέκοπ έγένοντο νέα: άνασκαφαί εί; διάφορα σημεία τή ς
Κεφαλληνίας, διά το πολυΟρύλλητον ζήτημα τής πατριδος τού Όδυσσέωε. Ό Γκέκοπ ορονεϊ ότι αυτή
εινε ή Κεφαλληνία. ΕύρέΟησαν ήδη μέχρι τοΰδε αί
έςής νέα: αρχαιότητες : _
Τάίο: λελαςευμένο: επί βράχων, εντός δ' αυτών 2
ψαλλίδε; σιδηραϊ καί σζΰφος πήλινος.
"Ετερος τάφο; φέρων άε-χαία άνάγλυφα, παριστώντα
σκηνάς τοΰ Τρωικού πολέμου.
"Έν έ; αύτών άναπαριστά Οαυμασίως τήν σφαγήν
τής ϊίολυςένης, έτερον τήν μονομαχίαν τοΰ υιού τού
Βασιλέως τής Τρωάδος ΙΙάριδος μετά τοΰ Βασιλέως
τής Σπάρτης Μενελάου, ακριβοί, όπως τήν περιγράφει
ό “Ομηρος εις τήν ποιητικήν συγγραφήν του. Έτερον
άναπαριστα τόν Άχιλλέα καΟήμενον γυμνόν έπι σαρ
κοφάγου καί άλλο τού; Βασιλείς Άγαμέμνονα, Διομήδην ζαί τόν πολυΰμνητον Όδυσσέα όρμώντα; πρός
μάχην.
’Επίσης εύρέΟη άνάγλυφον παρουσιάζον τήν Άφροοίτην μετημφιεσμένην εις γραίαν καί τήν θεάν 'ΛΟηναν
καΟημένην παρά τόν τοξότην ΓΙάνδαρον.
Τα εύρήματα ταΰτα—κατά τήν γνώμην τού ζ. Φιλαοελοέως—-άνάγονται εί; τόν Β' κα: Γ'π. X. αιώνα,
εινε δέ μεγάλης άξια;, λόγω τών 'Ομηρικών αύτών
παραστάσεων.
Ιίλήν τούτων εις εια έκ τών άνασκαφέντων τά
φων άνευρέΟησαν δύο πλαγγόνες τύπου Τανάγρας, παριστώσαι γυναικείας πεπλοφόρους μορφάς. αρίστης τέ
χνης, καλώ; διατηρούμενα;.
Αί άνασκαφαί Οά συνεχισΟώσ: καί εί; τήν άρχαίαν
πόλιν Κρήνη», όπου ύπάρχούσ: κολοσσιαία Πελασ-

I
γ:κά τείχη.
,
'Επίσης εις τήν Οεσιν «'Άγιαις Παρασκευάδαις»,
ύπάρχουσι διάφορα ερείπια ογκολίθων έ < κογχυλίτου
λίθου, πιθανώς δέ έκειτο έκεΐ άρχαία Άκρόπολι.·.
Είς τήν Οέσ’.ν Κεραμιές άνευρέΟησαν ζ.τίριον, κάμι
νος κεραμευτική, αγγεία καλής τέχνης, οακτύζιοί,
κοσμήματα, τρία νομίσματα καί κράνος ΆΟηνας τών κα
λών χρόνων.
- Είς τό Δερελή τής Λαρίσσης εΰρέθη βάθρου ενε
πίγραφοι) αρχαίου αγάλματος.
--Ο-

Ν Ert I ΕΚΔΟΣΕΙΣ
«Τά έγκόλπιον τών νέων».—Ύπό τόν τίτλον
τούτον ό «Σύλλογος πρός διαδοσιν τών ωφελίμων βι
βλίων» παρέχει είς ώραίαν μετάφρασιν αποσπάσματα έκ
τοϋ έί·Όυ τοΰ 'Ιταλού καΟηγητού ί'. Augusto ΒβΙΚ’.detli, τιτλοφορουμένου «Πρός τόν σκοπόν».
'Γό ϊργυν τοΰτο τοΰ κ. Beaedelli, γραφέν μέ τήν
στοογήν τοΰ πατρός καί τήν διάνοιαν τοΰ φιλοσόφου,
είνε έκ τών σπανίων έργων τά όποια άσκοΰσιν ίσχυράν
ευεργετικήν καί αναπλαστικήν επίδρασιν έπί τώ» χα
ρακτήρων, καί μάλιστα επί τών νέων. Δύναται δέ τό
έργον τοΰτο τοΰ Συλλόγου νά ΟεουρηΟή αληθώς πο
λύτιμον εγκολπίου έξ ίσου διά τούς διδασκάλους καί
τούς μαΟητάς.
Ί) κ. Henedetti είνε συγγραφεύς είκοσάδος άλλων
φιλολογικών και ειδικών εργασιών, αϊτινες πάσαι έτυχον εύφημοτάτης κρίσεως καί ευρυτάτης διαδόσεως.
*
Είς τήν Βιβλιοθήκην 'Αρχαίων συγγραφέων Γ. Φέ
ξη έςεδόύησαν κατά μεταφρασιν τοΰ κ. .1/. .-li';»«'o»;, αί
• Ίκέτεόες». Βασίζονται επί τής ιστορικής παραδόσεως καί εξυμνούν τήν αρετήν καί τό φιλόξενον τών
'Ελλήνων. Αί Δαναΐδες έξ Αίγυπτου φεύγουσαι τόν
διά βίος γάμον φιλοξενούνται καί προστατεύονται ΰπό
τών Άργειων, λυτροΰνται δε από τολμηβείσης αρπα
γής. Υπέροχος, καί παρά τοΐς αρχαίοις δέ θαυμαστός,
είναι ό λυρισμός τοΰ έργου.
*
Άπό τά ωραιότερα έργα τοΰ Μολιέρου, κωμωδία
διακρινομένη διά τήν χάριν, τούς έν αύτή υπαινιγμούς,
τήν πλοκήν καί την κομψότητα είναι τα «‘Ερωτικά
lltidiiuou». Μολονότι εκ τών πρωίμοτέρων έ:-'ων
τού μεγάλου κωμικού, δύναται νά ΟεωρηΟή ώς υπό
δειγμα συνΟέσεως κωμωοιας καί σκηνικής οικονομία:,
ώς έχαρακτηρίσΟη τούτο ύπό τής συγχρόνου κριτικής
επ' ευκαιρία τής συνεχούς παραστάσεώς του έν Παρισίοις. Τά «'Ερωτικά πείσματα» μεταφρασΟέντα είς
μέτρου άνάλογον τοΰ πρωτοτύπου ύπό τοΰ κ. Ν'. Πο
ριώτη έξεδόύησαν είςτήν Αογοτεχν. Βιβλιοθήκην Φέξη.

Πνενματκίιεος Καί Χρκίτκινιάιιός.— Ό Διευ
θυντής τού «’Εκκλησιαστικού Φάρου» καί τού «Πανταίνου» Αλεξάνδρειάς κ Γρηγόοιο; Παπαμιχάΐ)/. έδημοσίευσε βιβλίον είς άκρον ενδιαφέ-.ο». Έν αΰτώ εκτί
θενται τά διάφορα είδη τών περιειγοτάτων πνευματιστικών πειραμάτων, ή ιστορία τοΰ Πνευματισμού, ή
ερμηνεία τών φαινομένων του καί ή φιλοσοφία του.
Τό σύστημα τοΰ I Ινευματισμοΰ μετά ταϋτα αναλύεται,
μετά δέ την φιλοσοφικήν του εςετασιν άντιπαραβχλλεται πρός τόν Χριστιανισμόν καί ορίζεται ποια είνε ή
Οέσις τοΰ Πνευματισμού απέναντι τοΰ Χριστιανισμού.
Τό σύγγραμμα τούτο, αποτελούμενον έ< σελίδων 172,
είνε τό πςώτον Ελληνιστί οημοσιευόμινον συστημα
τικόν περί Πνευματισμού δημοσίευμα, πληρέστατα διαφωτίζον τόν αναγνώστην επί τών πνευματιστικών ζητημάεων καί αποτελούν τερπνόν καί διδακτικόν ανά
γνωσμα δια πά τα φιλομαθ ή.
Ό ί·/ ΚΙπόλει διακεκριμένος ιατρός κ. J. Καμποίρογλου έξίδωκεν είς τέσσαρα τεύχη μελέτα; του γλωσ-♦-··· 2364 - ΤΥΠΟΙΣ

σολογικάς, κριτικά: καί κοινωνικά:. Επιτίθεται ζατά
τών μαλλιαρών, ο'ύς ελέγχει διά λογικών επιχειρημά
των. ’Ιδιαίτερον ενδιαφέρον έχει ή έπικρισις τοΰ «Θρι
άμβου» τοΰ κ. Ροδοκανάκη, ύπό τόν τίτλον «ΆντιΟρίαμβος». ΊΙ κριτική τοΰ ζ. Καμπούρογλου διαζ.ρίνεται διά τήν δύναμιν, άλλά καί τήν χάριν. Ό έπικριτή: καταγγέλει τόν συγγραφέα εί: τούς ποιητάς
όπως τόν αποκηρύξουν καί εις τήν εισαγγελίαν όπως
τον καταδίωξη.
*
Συνεχιζων ό κ Φέξης έν τή Λογοτεχνική Βιβλιο
θήκη του τήν έκδοσιν ολοκλήρου τής σειράς τών έρ
γων τοΰ αείμνηστου ΙΙαπαδιαμαντη, έξέδωκε καί τέ
ταρτον τόμον τών Διηγημάτων του, ύπο τόν τίτλον
ΊΙ .Μ<’ιγιύ<Ιες». Περιλαμβάνονται είκοσι διηγήματα
μικρότερα τών προεζ.δούέντων, χαρακτηριστικά πάν
τοτε τής ιδιοφυίας τοΰ μεγάλου Ελληνος διηγηματογοίφου.
♦
L' eft'orl SJilitab'e de la Grace. Ό ζ. J. j.eune
Γάλλος τήν καταγωγήν άλλ' "Ελλην τά αισθήματα έδημοσίευσεν είς τήν «Nmivelle Revue· καί ήδη είς
τεύχος μελέτην περί τής στρατιωτικής διωργανώσεως
τής 'Ελλάδος, μετά τήν έλευσιν τής Γαλλικής απο
στολής.
*
Έπετηρές τού έν Σμύρνη Έλληνογερμανικοΰ Λυ
κείου Κ. Γιαννίζη- Περιέχει διατριβας φιλολογικά:
ζαί επιστημονικά: καθηγητών ώς καί τελειόφοιτων
τής σχολής.
*
Νέον ογκώδη φάζελλον μελλοντικών δημοσιευμάτων
μάς άπέστειλεν ό φίλος ποιητής κ. Λ/αοινέτει. Τό
«Μονοπλάνο»· τοϋ Ιΐάπιι , πολιτικόν μυθιστόρημα
είς ελευθέρους Γαλλικούς στίχους, εκ 350 φ.ύ I σε
λίδων. Ό αναγνώστη: δεν εννοεί σχεδόν τίποτε."Αλλο
'έργον «Ή μ'άνιι τής Τριπολέτιδος» ψαλλομένη άπό
τόν 'ίδιον Μαοίνέττι. 'Άλλο φυλλάδιον: «ΙΙολειιιιόωιιεν τήν Σελήνην!» Διάφορα δέ μανιφέστα άποτελοδν τήν οπισθοφυλακήν τοΰ φουτουρισμού. Μανιφέστον δραματικών συγγραφέων οπαδών τού Μελλοντι
σμού, ομοίως τών μουσικών, μανιφέστου τεχνικόν τής
Μελλοντικής φιλολογίας, τής Μελλοντικής γυναικός,
λόγος μελλοντικός πρός τούς Βενετούς κ.λ.π.
*
ΆΟαναοίοι· Μποντουρα, ν/ολάρχου έν ’Αθήναις. Τά
«Νεοελληνικά κύρια όνόιιατα» ίστοοικώς καί
γλωσσικώς ερμηνευόμενα. Σελ. 220. Εργασία σοβαρωτάτη ζαί έλέγχουσα βαΟεϊαν έπιστημονικήν μόρφωσιν. Έρευνα ό συγγραφεύς ονόματα έζ. τής άρχαίας
έλλ. παραδόσεως, έζ τή; έκκλησιαοτικής παραοόσεως,
εζ τής Μεσαιωνικής καί νεωτέρας ελληνικής παραδό
σεως, γεωγραφικά ονόματα, ονόματα έκ τής ελεύθερος
άντιλήψεως τοΰ λαού, ονόματα άδηλου προελεύσεως.
Έπίση: δημοσιεύεται κατάλογος μετ’ ερμηνείας τών
έκ τών καταλήξεων τών ονομάτων σχηματισμών τών
παραλλαγών, δικαιολογεί όέ εν τέλει του; περί τ-ήν ορ
θογραφίαν νεωτερισμούς του.
Είνε ή έργασια αΰτη πολύτιμος συμβολή εις τό ύλικόν τής Νεοελληνικής έρεύνης ζαί τής συντάξεως
τού Νεοελληνικού Λεξικού, στηοίζομένη εί; τήν πλουσιωτάτην ιστορικήν παράδοσιν τοΰ έθνους ήμών. Ό κ.
Μπούτουρας εκδίδει προσεχώς και δυο άλλας πραγμα
τείας, δι- ών· ύποβοηΟείται καί ύποδεικνύεται ή περί
την ιστορίαν τή; έλλ. γλώσσης καί φιλολογίας έρευνα.
ΑΓΓΕΛΛΟΝΤ ΑΙ

♦

’Εξόχως καλλιτεχνικός καί με ύλην έζλεκτήν ετοι
μάζεται ό έφετεινό; 16ος τόμος τής «ΙΙοικίλης Στοάς
τών ζ. κ. /. 'Λροίνΐ] καί -V. Ραφαή/.οβιτς. ΊΙ «Ποι
κίλη Στοά» Οά έκδοΟή τόν Δεκέμβριον καί Οά άποτελεΐται εκ 500 σελίδων, Οά είνε οέ πλουσίω; εικονο
γραφημένη.
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