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“βτος ΙΓ. βϊΐάρτιος 1913. Τεύχος 145.
ΠΕΡίε^ΜΕΜΑ
Τέχνη καί πόλεμος, br.b Άμαράντου.
Ή ζωγραφική τοϋ πολέμου, υπό Ταξειδιώτου.
Ή Νίκη, υπό Ε. Μπιντοΰ.
Ηρωισμός καί καλλιτεχνία, ΰπό I. Χρυσανθοπούλόμ·
Στους εύζώνους.—Ρόδος καί ’Ιταλία. Ποιή
σεις Γ. Στρατήγη.
Οί Δελφοί καί οί Κρήτες, υπό ’.4ζ. Ι\οντι>λέοντος.
Στέφανος Μαρτζώκης. ’Αποχαιρετισμός 1.
Καλογεροπονλον.
Είς τόν Γερμανόν Ε'. Ιΐοοσφώνησις Κ.
Μπέλ/.α.
Στροφές, υπό Πέτρου Γολγοθά.
Γράμματα και Τέχναι.
Σημειώσεις ένός μηνάς, ύπό Δάφιιδος.
Γεώργιος Α'.
ΕΙΚΟΝΕΣ

Γερμανός Ε'», Οικουμενικός Πατριάρχης.
Ρόδος.
Τ’ άδέλφια, πίναξ Σ.τ. Βικάτον.
Ή λαίδη Σκώτ έν τώ έργαστηρίω της.
Εϋζωνοι, άγαλμα.
Τά ’Ιωάννινα.
ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

Ο εγγράφων έυα νέου συνδρομητήν εις
την ι Πινακοθήκην λαμβάνει δωρεάν το
Ημερολόγιου της Πινακοθήκης » τόμον έκ
σελ.. 25Θ,
Ό εγγράφων δύο, τό «Ημερολόγιου
και τά «Χρυσάνθεμα μετά χρωματιστών
εικόνων, λογοτεχνήματα τοΰ κ. Καλογεροπούλου.
Ό εγγράφων τρεις, λαμβάνει πέντε μεγάλας εικόνας καταλλήλους διά πλαίσιον
καϊ τρεις εκδόσεις βιβλίων « Πινακοθήκης ».
Ό εγγράφων πλείονας τών τριών, λαμ
βάνει έν λαχείου τοΰ Έθν. στόλου, πέντε
εικόνας ,τρ ία βιβλία και την «Πινακοθήκην»
δωρεάν έπι έν έτος.
"Ορος απαράβατος ή προπληρωμή
τής έτησίας συνδρομής τών έγγραφομέυων.

■·»

τΗΛΕΦΩΝΟΝ
ΙΙτμιέργφ. — Μή οά; φαίνεται παράξενου. Ό χ.
Κοντογιάννη;, ό αριστο; δραματικό; ηθοποιός, εί;
Μπιζάνι ήνοιξε εδωδιμοπωλείου. Ό Βασιλεύ; Αήρ πωλεγ
ρέγκες...
<|>ίλφ. — ' Α ν αδ ρ ο μ ά ρ η ;, ό γράγων τά ώοιιϊα
ιστορικά χροχογραφήματα τή; ' Εστίας», είτε ό κ J.
Ι'ρ Καμποΰρογλοις.
II.— Έν ‘Ιθάκη παρεπιδημεί ό όνομαστός Γάλλο;
ζωγράφος Jean Sti/ka, διά νά απεικόνιση τοπεΐα πού;
εικονογράφηση· Γερμανική; μεταφράσει»; τοΰ Όμηρον
Μει' αυτόν ήλθον εί; Έλλαδα οΐ δύο υιοί τον, ζωγρά·
φοι,ων ύ μεγαλήτερο; διαμένει ήδη εί; ’Αθήνα;. Ειδικά»
τέραν άο'/ολειται υδτος εί; απεικονίσει; ζιίχον.
Γλνκτην Γ.— ΕΤδομεν καί ήμεϊ; κομισθέντα εί; ιάι
'Αθήνα; μικρά κομψά χρωματιστά άγαλμάτια είκονίζοντι.
‘Αοκΐιρους, ήτοι Αφρικανού; στρατιώτα; τή; ‘Ιταλία;
Τά προπλάσματα ΐ'γειναν συνεργασία τών μελών τή;
Καλλ. ‘Ακαδημία; τή; Φ-ωρεντίας. Α'εν έπρεπε καί oil
ίδικοί μα; καλλιτέχναι νά είκονίοοιτ ενζώνου; λεβεντό
κορμους καί εύοταλεϊ; Κρήτα; : Ποιο; δεν θίι ήθελε νά
οτολίοη τί γραφεϊον τον με ένα ώραϊαν άγαλματάκι πο
λεμικόν ;

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
Καλούνται οί κ. κ. Μέτοχοι τής Τραπέζης ’Αθηνών
είς τό κατάστημα αυτής τήν 21 προσεχούς μηνάς
Μαρτίου, ήμέραν Πέμπτην καί ώραν 11 π. μ. πρυς
συγκρότηση· τής έτησίας τακτικής συνελεύσεως, ής
αντικείμενα έσονται ■_
1) Άκρόασις τής έκΟέσεως τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου περί τών πεπραγμένων κατά τό λήζαν έτος
1912.
2) Άκρόασις τής έκθέσεως τών ελεγκτών διά τό
λήξαν έτος 1912.
3) Συζήτησις καί άπόφασις έπί τοϋ υποβληΟησομένου ισολογισμού τής χρήσεως τοϋ λήζαντος έτους
1912.
4ι Άπόφασις περί μειώσεως τοΰ εταιρικού κεφα
λαίου καί έκ νέου αΰξήσεως αΰτοΰ είς 69.090,000.
&) Τροποποίησες τών άρθρων (>, 9, 33, 34, 41,
45 καί ολοκλήρου τοϋ περί Διοικήσεως κεφαλαίου
τοΰ Καταστατικού τής Τραπέζης.
6ι "Εκλογή συμβούλων πρός άντικατάττασιν όσων
έληξεν ή θητεία καί διακοινόνισις τοΰ χρόνου τής
υπηρεσίας τών λοιπών συμβούλων.
7/ Εκλογή τακτικών καί αναπληρωματικών ελεγ
κτών πρός έλεγχον τών βιβλίων καί λογαριασμών
τής Τραπέζης διά τό έτος 1913.
Συνφδά τφ αρΟρω 35 τοΰ Καταστατικού πις κύ
ριος πεντήκοντα μετοχών, δύναται νά παραστή μετέ
δικαιώματος ψήφου είς τήν Συνέλευση·.
Ή κυριότης διά τάς ανωνύμους μέτοχός άποδεικνύεται έκ πιστοποιήσεως καταΟέσεως παρά τφ
Κεντρικφ καταστήματι τής Τραπέζης καί παρά πίσι
τοϊς Ύποκαταστήμασιν αυτής, ωσαύτως καί παρ’
οίαδήποτε άλλη άνεγνωρισμένη έν ΆΟήναις Τραπεζη, έν Παρισίοις δέ παρά τφ Bmiqi.e <le Γ Union
l’an-ienne I line V ha iChat 7)·
Λί αποδείξεις τής καταΟέσεως τών τίτλων καί τά
πληρεξούσια ανάγκη νά παρουτιασόώσιν είς τά γρ<
φεϊα τής Τραπέζης (τμήμα τίτλων) τό βραδύτερι
μέχρι τής 3 Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένης. έπί
τή προσαγωγή δε τούτων Οίλει παραδίδεσίΐαι τοϊς κκ. Μετόχοις άπόδειξις, ήτις ί·ά χρησιμι-ύτη ώς είσιτήριον διά τήν συνέλευση·.
Έν Άθήναις τή I ~η Φεβρουάριον 1913.
’Ό Πρόεδρος τοΰ Διοικ. Συμβουλίου
Στ. Φραγκιάδης

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ”
Παρακαλοϋνται οί καθυστεροΰντες τήν συνδρομήν των, όπως αποστείλωσίν
αύτήν απ' εύ&είας πρός τήν έν Αθήναις ΔιεύΑυνσιν τής «Πινακοθήκης», άφαιροΰντες τά έξοδα τής άποστολής.
Είς τούς καθυστεροϋντας θά διακοπή ή άποστολι’ι τοΰ φύλλου.

a. 1. κ$Λοτε?οπογΛον
ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ '’ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ - Σελ. 2Ο8.-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 ποιήματα μετ’ εικόνων
Σελ. 64.—Δρ. 1.
ΣΕΛΙΔΕΣ. Διηγήματα. Σελ. 128. —Δρ. 2.
ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Εντυπώσεις καί σκέύεις. Σελ. 84.—Δρ. 1.
ΑΝΑΓΛΥΦΑ. Διηγήματα. Σελ. 64.—Δρ. 1Πωλοΰυται είς τά γραφεία μας
Αιά τούς συνδρομητής τής ^Πινακοθήκης» εις το
ίιμιϋν της τιμής.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, πίναζ Ε. Γύζη Φω
τοτυπία εί; μέγα σγήμα Ao. 1. Έπι χονδρού χάρτου
δραχ. 3,
“ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, δράμα Ί'ρ. Κοππέ., κατά μετάφραοιν "Αγιδ'Κ θέρου Έπί ‘Ολλανδικού χάρτου δρ. 1.
ΤΟ “ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ,, δράμα Ν. Αάοκαρη καί Π.
Αημητρακοπού'λου δρ. 1.
ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, πάσί Φρίξου Άριστέοι;. Φωτοτυπία εί; μέγα σχήμα δρ. 1.
Η ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ,, πίναξ L. Perrault. Φωτο
τυπία εί; μέγα σχήμα δρ. 1.
Η “ΑΙΩΡΑ,, πίναξ Vigor. Φωτοτυπία εί; μέγα σχήμα
δρ. 1.
Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ,. Πίναξ
Rochegrosse. Φωτοτυπία δρ. 1.
Ο ΆΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ,, Τρίχρωμο;
φωτοτυπία εί; μέγα σχήμα. Πίναξ Bennet δρ. 1.
ΤΟ ΌΝΕΙΡΟΝ-, ί»· Bargelmi Φωτοτυπία δρ. 1.
Ο “ΖΕΥΞΙΣ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ ,. πίναξ
Vincent. Φωτοτυπία δρ. 1.
Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ Δ ΟΡΓΑΖ„ πίναξ J. θεοτοκοπονλου. Φωτοτυπία δο. 1.
'ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Καλλιτε
χνική καί ιστορική μελέτη υπό I. Καραβία, δρ. 1.
“ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ., Πίναξ J. Knopp, δρ. 1.
Αιά τούς σννδρομητάς τής "ΙΙινακο&ήκης,, είς το
ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.
Άπο τον Α' μέχρι τον ΙΓ’ ετονς
εί·ρίσκονται εις το γραφεϊον μας τηκόμενοι οί
χρυσόδετοι έκαστος δρ. 15, οί άπλόδετοι δρ. 12.

Διά τούς άγοράζοντας πλήρη σειράν γίνε
ται έ'κπτωσις 25 τοϊς οJo.

Κ αλύμματα χρυσόδετα
ιΰς “εΤίινα7έθδήκης_,
δλιον τών έτών πωλοΰνται είς τό γρα
φεϊον μας αντί δρ. δνο έκαστον.
c^o ay? &Ι^ο

αφο

pui; sy-a ο^ε> olja

ΗΜΕΡΟΑΟΓΙΟΝ

Ορος τούς κ. κ. 'Υδρολήπτας της

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ”

πόλεως Αθηνών.

TOY

ΕΤΟΥΕ

I θ I 2

εΚομψδς ζόμος εκ 256 σελίδων
Μελεται φιλολογικαι, καλλιτεχνικοί, ιστορι
κοί, επιστημονικοί, διηγήματα, ποιήσεις, εικό
νες έργων ζωγραφικής.
Τιμάταΐ δία τούς συνδρομητής μας δρ. 7.
Δι ί τούς μή τοιούτους δρ. 3· Εις τους νέους
εγγραφομένους
συνδρομητής
άΐεοβζερ^εζαΐ
δωρεάν.

ΙΙροοκαλοΰνται ο! κ. κ. ΰδροϊ.ή.-ιτα, ο.τοις έντϋς 8 ήμε

ρων άπό σήμερον προοέλΟωοιν είς τό ταμεϊον τοΰ Δήμον
καί καταβάί.ωαι τό άντίτιμον τοΰ νόατος τρέχοντος εεονς,

κα&όσον έν έναντι'! περιπτο'ιοει ή υδραυλική υπηρεσία τοΰ
δήμον Ι)ά ευρείλή είς τήν ανάγκην να ένεργήο/) τήν απο

κοπήν τοΰ νόστος.
(Έκ τοΰ υδραυλικού τμήματος

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

ΠΑΛΛΗ

Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια.

ΤροποποιηΟείσης τή; κλίμακα; τών τόκων τών εις
τραπεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν
ό·ύε: ή έπί προθεσμία, δηλοποιεΐτα:. δτι άπό 15 Άπριλίου 1909 ή Έβν.κή Τράπεζα τής Ελλάδος δέχε
ται παρά τε τώ Κεντρικώ Καταστήματί καί τοΐ; Ύποκαταστήμασ:, αυτής καταθέσεις εί; τραπεζογραμάτια άποδοτέα; εν δψει ή εν ώρισμενη προθεσμία
έπί τόκω’
Ιί 1)2 τοΐς 0)0 κατ' έτος διά τά; έν οψεϊ άποδο
τέα; καταθέσει; μέχρι ποσού δρ. 1 0.000 πέραν τού πο
σού τούτου τού τόκου οριζόμενου εί; 1 Τοΐς ο)ο κατ’
έτος. Αί καταθέσει; αύται γίνονται δεκται καί εις
ανοικτόν λογαριασμόν, παραδιδομένου τώ καταθέτη βι
βλιάριου λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών.
2 τοΐ; οήο κατ’ έτο; διά τά; καταθέσεις τάς αποδοτέας μετά εξ μήνα; τουλάχιστον.
2) 1)2 τοΐ; κατ' έτο; διά τά; καταθέσεις τά; άπο
δοτέα; μετά έξ μήνα; τούλά/ιστον.
3 τοΐ; ο)ο κατ’ έτος δ'.ά τά; καταθέσεις τάς άποδο
τέα; μετά δύο έτη τουλάχιστον.
3 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτο; διά τά; καταθέσεις τά; άπο
δοτέα; μετά τέσσαρα έτη τούλάχιστον.
4 τοΐ; ο)ο οιά τά; καταθέσεις τά; άποδοτέα; μετά
πέντε έτη τουλάχιστο/, ώ; καί διά τά; πέρα τών
πέντε ετών, ή τα; διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν
Δέχεται έτι εντόκου; καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι
είς οράγκα καί λίρας Αγγλίας, άποοοτέας έν ώρισμένη
προθεσμία ή διαρκει, έπί τόκω
1 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά καταΟέσ. 6 μηνών τούλάχ.
2
>
» »
η »
»
1 έτους
» »
» »
2 1)2 »
» »
» »
3
»
» »
4
»
»
□ ετών
Αί ομολογία: τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται
κατ’ εκλογήν τού καταθέτου ύνομαστικαί ή ανώνυμοι.
Τό κεφάλαιο·/ καί οι τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τώ Κεντρικώ Καταστήματ: καί τή αιτή
σει τού καταθέτου παρά τοΐς 1 Γποκαταστήμασ: τής
Τραπέζης είς τό αύτό νόμισμα, είς δ έγένετο ή κατάΟεσις.

ΚΑΙ

ΣΙΑΣ

AQHNA I— ’Οδός Ερμου

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

τοΰ Δήμον Άι'/ηναίωνί.

ΙΙλοΰτος γραφικής ύλης.—’Έντυπα καί επι

σκεπτήρια καλλιτεχνικά. — Έργοστάσιον φακέλλων τέλειον.— Χάρτης τυπογραφικός λευκός
καί εξωφύλλων παντός είδους καί πάσης ποιό-

τητος. Χάρτης έφημερίδω .

Εύθηνία, άκρίβεια, ταχύτης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

επ- HflN®onoyAoy
ΑΘΗΝΑΙ — ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΙΟ
Τό

καλλιτεχνικότερου

φωτογραφεϊον

τών

’Αθηνών. — Μηχανήματα τέλεια.—Ταχύτης.
Τιιιαί ασυναγώνιστοι.

Μεγεθύνσεις καλλιτεχνικαί.

ΒΙΒΛΙΟΔ ΕΤΕΙΟΝ
ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ

MIX. ΑΡΝ1ΩΤΟΤ
'Οδός Πραξιτέλους άριθ. 42

ΕΝ

ΑΘΜΝΑίΣ

ΞΚαρριτεχνικη εργασία
Τιμαι συγκαταβατικοί

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓεΩΡΓ^ΝΤΗΣ
Γλ ύ π τ η ς

Διπλωματούχος τής Καλλιτεχν. σχολής Ά&ηνύν.
Έργαστήριον έν τή δδφ Άναπαύσεως
Τμήμα μνημείων

Αναλαμβάνει τήν κατασκευήν καλλιτεχνικών

μνημείων, ανδριάντων, προτομών, διακοσμήσεων.

Ό νέος Οικουμενικός Πατριάρχης Γερμανός ό ΕΝ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
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αύτά όργανα τα έξωτερικεύοντα τήν έμπνευσιν,/υνέμζνευσιν, /υνδυόζοντα τά ηρωικά κατορθώματα πρός τήν καΖ./.σεχνικήν άντίληψιν, συμβάλλουν έναμίλλως εις την αναδειξιν τής Μεγάλης Πατρίδος.
Ό Βαλκανικός πόλεμος εϊχεν έπεισόδια υπέροχα
είς ηρωισμόν, είς αυτοθυσίαν. Άλλ ιδιαίτατα ο Ελ
ληνικός άγ<·’>ν, άγιόν υπέρ εστιών καί βωμών, ήριθμη
σε νικάς καί προελάσεις άξίας διθυράμβων. Αρκεί τις
νάάναμνησθή τής έν Ήπείρω γιγαντομαχίας, ϊνα αντλήση εμπνεύσεις μεγάλας.
Εν προηγουμενω τεύχει τής «Πινακοθήκης·» ηλιευσα μαργαρίτας είς τόν βυθόν τής ποιητικής πλημμύ
ρας τών στιχομανών συγχρόνων Ελλήνων. Η ποιηιις
έδειξε συμπτώματα προώρου παραλυσίας, βαοιζουσα,
έκ συμπάθειας ίσως πρός τούς τραυματίας, επάνω εις
δεκανίκια ομοιοκαταληξιών.
’() πεζός λόγος, τό πολεμικόν διήγημα— διότι
περί αυτού πρόκειται—δέν άνεφάνη ακόμη. ’ Ισως εινε
ένωρίς. Άν ή ποίησις είνε τό άνθος τής ένδοςου μεγαλουργίας, τό διήγημα είνε ό καρπός. Εκ τώνδιηγηματογράφων μας, πλήν δύο-τριών μετασχόντων τής
εκστρατείας, ίσως καί μαχών, οί άλλοι είνε ύποχρεωμένοι νά άναπαραστήσουν διά τής φαντασίας τας Λε
πτομέρειας. Αλλά τήν βάσιν τήν αφηγηματικήν ήμποροΰν κάλλιστα νά τήν έχουν έκ τών ολίγων μέχρι
τοΰδε γνωσθέντων, αλλά περισσοτέρων ασφαλώς αργοτερον γνωσθησομένων έπεισοδίων καί σκηνών. Ο πό
λεμός τοϋ 1897 ένέπνευσε τρεις μόνον διηγηματογράφους. Τούς κ. κ. Άσπρέαν, Εύστρατιάδην, Καλογερόπουλον,—κατ’αλφαβητικήν τάξιν—οί’τινες καί πα
ρέστησαν αύτόπται μάρτυρες τής άτυχούς έκείνης στρα
τιωτικής έπιχειρήσεως. Αλλά σήμερον παρισταται ά9

συγζρίτως εύρύτερον το στάδιον τής ζο/.εμικής άφηγή- I
σεως ώς έζ τής έκτασεως τοΰ πολέμου, και τής εκ- I
βάσεως αυτού.Λ· άφηγήσεις έφέδρων δημοσιογράφων— I
καί θά αναφέρω χωριστά τον Σταματιου, τον « Εφε- I
δρον» τής Ν. Ημέρας. τον Αχέροντα τού «Εμ
πρός».τόν Πολεμιστήν τής «ΙΙατρίδος»—είνε αναμνή
σεις μάλλον καί έντυπώσεις ήμερολογιακαί, αί όποιοι
έχουν περισσότερον τόν δημοσιογραφικόν τύπον ζαί όλιγωτέραν τήν φιλολογικήν αξίαν.'(> « Σύλλογος των ωφε
λίμων βιβλίων» είς τήν έφετεινήν λογοδοσίαν αφού α
νήγγειλε μίαν λυπηρόν εϊδησιν, τον έζ συγκοπής θάνατο»
τής «Μελέτης», περιοδικού ίδιοτύπου χρησίμου όπωσ- |
δήποτε, έδωσεν ώς άντισ’άθμισμα τήν προκήρυξιν δια
γωνισμού πρός συγγραφήν πολεμικού διηγήματος. Η
ιδέα είνε ζολύ καλή και θά έτελεσφόρει γενναιότερο»
άν υπήρχε άνώτερον χρηματικόν έπαθλον. Βεβαίως
καί χωρίς τόν διαγωνισμόν, θά γραφούν διηγήματα.
Άλλ’ είς εποχήν καθ’ ήν ο! συγγραφείς όχι νά απορή
σουν έκ τής πνευματικής των έργασίας δεν εινε ουνατόν, άλλ’ ούτε είς τά αναγκαία έξοδα νά άνταζοκρι- :
θούν, εινε μία οπωσδήποτε πϊρόρμησις άξια προσοχής.
’() άγωνοθέτης Σύλλογος άς φροντίση νά μή ομοιά
σουν οί διαγωνισμοί του πρός τούς άειμνήστους ποιη
τικούς καί δραματικούς διαγωνισμούς, — προσοχή
ιδίως είς τούς κριτάς — ϊνα ή συγκομιδή του άζοβ
ικανοποιητική. ’Οσοι γράψουν διηγήματα πολεμικά ές
σκεφθοΰν οτι πρέπει νά άποβλέψουν κυρίως είς τήν
ίσχυροποίησιν τής 'Εθνικής γνχής·
θά ηύχόμεθα αί διά τόν διαγωνισμόν διατεθεϊσ®
11)00 δραχμαί νά μή έτεμαχίζοντο είς πέντε αθλ*
άλλ’εις δύο μόνον, έν 800 δρ. ζαί έή 20| δρ.Ί»
βραβεία τοιούτων διαγωνισμών πρέπει να εινε ολ·.·,α
ζαί γενναία.
*
Μετά τά Ωραία γράμματα ίΠοίησις—ΔιήγηΜ)
αΐ Ωραία·. Τέχνα: (Ζωγραφική— Γλυπτική). Ο
λεμος τού 97 είχε τον ζωγράφον του, τόν Ροϊλον.,ψ
ίδιος έδραμε ζαί έφέτος είς τά Μακεδονικά πεδίσ,
αλλά δεν τόν είδα ενθουσιασμένο» έκ τής περίοδε·.»;
ή μάλλον έκ τής φιλοξενίας τής αναμενόμενης—και ?ι·:
καίως—ύπ’ αυτού. Είτα έσπευσε πρώτος— και ο |Β'
νος μέχρι τής στιγμής αυτής—είς Hiretpov. Λ'·'"·
ζωγράφοι, έκτος τού ζ. Όθωναίου, δέν γνωρίζω ε»»
μετέσχον τού άγώνος, μολονότι δέν ητο δύσκολον «
αφήσου» τά Ζαχαράτεια τραπεζάκια διά νά βυθίσουν «
μάτι των εις τήν μεγάλην σκηνογραφίαν τοΰ ζολέμ»;
Δύο μάλιστα έξ αυτών δέν θά έδοκίμαζον και ?
αγαθά τοΰ αστυνομικού μπουδρουμίου, ώς τα /*!*
μασαν, χάρις είς τήν μεγαλοφυίαν δι’ής έφαρμόζετ*
ύπό τής αστυνομίας ό περί όπλοφορίας νόμος. Αί ««*'

λιτεχνίδες δεν ύπελείφθησαν, άντιπροσωπευθεϊσαι ύπό
τής κ. θαλείας Φλώρα. ήτις έπεσκέφθη τό θέατρον
τού πολεμικού άγώνος. Αλλ’ έάν ίΐ άλλοι καλλιτέχναι μας δέν ει'δον ίδίοις δμμασι μάχας, θά είνε
τουλάχιστον ικανοί νά άναπαραστήσουν σκηνογραφίας
τού πολέμου, χαρακτηριστικός; Καθ’άς ημέρας ένεχρώθη ό πρύτανις τών στρατιωτικών ζωγράφων, ό Δετάϊγ. θά ειν,ι τολμηρόν να ονειροπολήσω εν ένα Ελ
ληνα διάδοχόν του. Άλλ’οπωσδήποτε μία καλή διάΟεσις θα άνεπλήρωνε τήν άπροθυμίαν τής συμμετοχής
έν τή πολεμική δράσει, διότι οί Ελληνες καλλιτέχναι
οσω ράθυμοι εινε, τοσω καί ικανοί, ινα μή εί’πω ιδιο
φυείς.
Ή θαλασσογραφία ένδείκνυται έν τώ πολίμω έπίσηο. διότι καί κατά θάλαασαν ή Ελλάς δέν ύπελείφθη.
Καί εϊχομεν έν εύχάριστον καί πρωτοφανές φαινόμε
νου, τήν έκ μέρους τής ΙΙολιτείας έπισημον άναγνώρισιν τής σημασίας ήν δύναται νά έχη ή τέχνη έν σχέΪ: προς τήν πολεμικήν δρασιν. Το Τπουργεΐον τών
αυτικών έξαπέστειλεν είς Λήμνον—δέν ήξεύρω άν
έξ ιδίας πρωτοβουλίας ή καθ’ ύπόδειξιν, καί τό έν καί
τό άλλο εντούτοις τιμά τόν ’ Γπουργόν —τόν κ. Χατζήν ΐνα μελετήση έπιτοπίως τάς λεπτομέρειας τής ελ
ληνοτουρκικής ναυμαχίας τής 5 Ιανουάριου. Ό συ
νάδελφος κ. Νιρβάνας υπενθυμίζει έπί τή ευκαιρία
ταύτη δύο έπεισόδια καϋ,λιτεχνικα διά νά δείξη έν άντίθέσει τό ενδιαφέρον δύο Κρατών — μή δυναμένων
άλλως τε να ύποστώσι σύγκρισιν αναστήματος— διά
τήν Τέχνην. Αναφέρει τό γνωστόν έπεισοδιον τού με
γάλου μας Γύζη οστις έστάλη υπότροφος τής Έλλην.
Κυβερνήσεως είς Μονάχον, όταν δέ έπέστρεψεν άποπερατώσας τάς σπουδάς του έπέδειξεν είς τόν τότε
υπουργόν τής Ιίαιδείας—ύπουργόν νά εϊπωμεν περί
που τών Καλών Τεχνών—ένα πινακά του, τόν«Κλεφτοκοτταν τής Σμύρνης» νομιζομεν οτι ήτο άλ.λος
ό πίναξ). Είς τόν ρεαλιστικόν άλλά καί χαρακτηρι
στικόν εκείνον πίνακα υπήρχε μεταξύ άλλων καί είς
υπομονητικότατος όνος, έφ ού έπέβαινεν ό λαθροθή
ρας. Ό υπουργός άντίκρυσε τόν πίνακα περιφρονητικώς καί είπε :
— Γι’ αυτό τόν έστείλαμε στή Ευρώπη, γϊά νά
φτεϊάνη γαϊδάρους;
Καί είς άπάντησιν ό Γύζης... άνεχώρησε διά τήν
Ευρώπην κ’ έ·;εινεν— παρά τάς άξιοπρεπεΐς ζωολογιπας αντιρρήσεις τοΰ τότε ύπουργού—Γύζης.
Το άλλο γεγονός άναφέρεται είς τήν Αυστρίαν, ήτις θέλουσα νά άπαθανατίση τήν ναυμαχίαν τής Αίσσης άνέθεσε τό μέγα έργον είς ’’Ελληνα ζωγράφον, τόν
αείμνηστον Βολωνάκην,οστις καί έν έπιστήμω άποστολή
επέβητής Αυστριακής ναυαρχίδος/Εζησεν έκεϊ έπ’ιμή*ας απολαμβάνων τιμών άλλά και μελετών έκ τοΰ φυ
σικού τήν μεγάλην του σύνθεσιν.'Όταν δέ, μετά έτη,
ήλθε μέ τήν θαλαμηγόν του είς Ιίειραια ό Αυστρια
κός Άρχιδούξ Ροδόλφος, μόλις έπάτησε τό έλληνικόν
’/.ώμα τήν πρώτην του έπίσκεψιν έκαμεν είς τό πενιZpov έργαστήριον τού ζωγράφου τής «Ναυμαχίας τής
Λίσσης»._
Ο Βολωνάκης δέν ζή πλέον. Μόνος άξιος διάδοχός
■=υ κρίνεται ό κ. Χατζής. Καί ό κράτιστος αύτός θα*ασσο·;·ράφσς εΰρίσκεται ήδη είς τήν Λήμνον διά νά
ένθεση τήν ναυμαχίαν, ήτις έκρινε σχεδόν τον ά-'ώνα
ξηρας. Δέν είνε εϋκολον, οϋτε έπιτρέπεται νά προεικαση τις τί θά έκτυ/.ιχθή άπό τόν χρωστήρα τού κ.

Χατζή. Το βέβαιον είνε οτι αί νεώτεραι πολεμικά!
έφευρέσεις, ή σύγ-χρονος τακτική του πολέμου δέν εύρίσκετάι είς αρμόνικάς σχέσεις μέ τήν ποιησιν καί τήν
γραφικότητα τής παραστάσεως. Αμφίβολον είνε έάν
μέ τά επιστημονικά μέσα τά όποϊα διαθέτει σήμερον
μία ναυμαχία ήμπορεϊ ένας καλλιτέχνης—θέλων πι
στός νά άναπαραστήση τά γεγονότα—νά έρ-,-ασθή καλλιτεχνικώς. “Αλλοτε αί ναυμαχία: — άς άναμνησθώμεν τής πυρπόλησιν τής Τουρκικής ναυαρχίδες τοΰ
1821—ήσαν ·,'ραφικώτεραι Σήμερον είνε όλιγώτερον
ζωγφαφικαί α: ναυμαχία: καί περισσότερον τεχνικά! έπιστημονικώς καί έξοντωτικαί είς θάνατον καί είς αι
σθητικήν έντύπωσ.ν. Έν πάσκ, περιπτώσει έλπίζομεν
οτι ό ζωγράφος τής «Τελευταίας ναυμαχίας τής Άλώσ-ως» θά άνταποκριθή είς τάς προσδοκίας τής Πολι
τείας, ήτις τιμητικήν τω άνέθεσεν έντολήν, χάρις είς
τον υπουργόν τών Ναυτικών, οστις ευτυχώς έτυχε να
έχη διαφορετικός ιδέας άπό τόν προ 35ετίας συνάδελ
φόν του.

Ή ·,·λυπτική δέν θά ΰστερήση βεβαίιος είς τήν είσφορίαν της τήν πολεμικήν. ’() κ. θωμόπουλος, ό μεγαλοϊδεάτης, πλάσσει τόν «ΙΙόλεμον». Άλλ’έκεΐνο
τό όποιον θά ζητήση τις άπό τήν καλλιτεχνικήν ιδιο
φυίαν τών νεωτέρων -γλυπτών εινε τό πρόπλασμα ένός
συνολικού Ηρώου τού 1912. τό όποιον θά ήδύνατο
νά χρησιμεύση ώς pendant ένός άλλου Ηρώου
— το όποιον καί αύτό πρέπει ταχέως νά φιλοτεχνηθή
— τού 1821. Το ΊΙρώον τοϋ 1912 προώριστα: νά
συμβολίση τήν Αναγέννησιν τοΰ έθνους, ήτις θά συμ
πληρώ η τήν Ανάστασιν, τήν κατά τό 1821 συντελεσθεϊσαν. Ό συμβολισμός είνε υπέροχος καί ή τέχνη
πρέπει να φανή άνταξία. είς έπιβολήν, τού θέματος.
♦

Δέν συμφωνοΰμεν μέ τούς θέύ.οντας νά ύποκαταστήσωσι είς τά μεγαλουργήματα τού παρελθόντος, τοϋ
παρόντος τήν δρασιν. Άλλη ή δόξα έκείνη, ά/.λη αυτή.
Άξια·, άμφότεραι πόσης τιμής. Άλλ’ όπως δέν πρέ
πει δια νά έξάρωμεν τού ένεστώτος τήν δόξαν νά
θέλωμεν νά ύποτιμήσωμεν τό παρελθόν, ούτω καί δέν
πρέπει νά ύποτιμήσωμεν τό παρόν, άναγνωρίζοντες ώς
μοναδικόν κλέος μόνον τό έκ τοϋ παρελθόντος προερχόμενον. Είνε άλληλένδετος ή Ελληνική δόξα, συνέ
χεια ή μία τής άλλης. Βλασφημοΰν όσοι παρορώσι τόν
Παρθενώνα διά νά έξάρωσι τήν Αγίαν Σοφίαν καί
όσοι λησμονούσ·. τήν Αγίαν Σοφίαν διά νά έκθειάσωσι τό Σαραντάπορον. Κάθε έποχή έχει τήν δόξαν
της καί όλαι μαζή αποτελούν έν άλληλουχία τό Έλλ.
Πάνθεον. Δέν πρόκειται λοιπόν περί προγονοπληξίας
—δέν είμπορεϊ δέ νά είπή τις οτι ύπήρξε ευτυχής ό
κ. Πρωθυπουργός λεξιθηρΰίν.— Αλλ’ όπως πλη
σίον τής αρχαίας δόξης έδημιουργήσαμεν καί
ήμεϊς νέαν συνεχίζοντες τά πολεμικά άθλα, οϋτω
ύμνοΰντες πάντοτε τήν άρχαίαν τέχνην άς προσπαθήσωμεν κάτι νά είσφέρωμεν καί ήμεϊς, άνάλογον πρός
τάς νεωτέρας συνθήκας τής πνευματικής ζωής, κάτι
ίδικόν μας, έστω καί έμπνεόμενον έκ τού άβασιλεύτου μεγαλείου τών αρχαίων άριστουργημάτων. Διά νά
συμβολισωμεν τάς νικάς μας, διά νά χαράξωμεν με
τάλλια, διιν’χ έκδώσωμεν νέα γραμματόσημα κατεφύγομεν είς τά άρχαϊα νομίσματα. ΊΙ Κυβέρνησις δέν
άπετάνθη είς τούς Έλληνας καλλιτέχνας νά σχεδιά
σουν κάτι ίδικόν των’ προσέφυγεν είς τόν κ. Σίορώ3
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νον, όστις δεξιώτατα άνευρε αρχαία σύμβολα και
άνάγλυφα διά νά απεικόνιση τά νεότερα γεγσνοτα.
Ή τέχνη δέν πρέπει νά άντιγράφη' νά δημισυργη.
Τότε είνε τέχνη άξια ενός πολιτισμένου ’ Εθνους.
Το "Εθνος δημιουργεί νέαν ιστορίαν, και ή τέχνη,
απαύγασμα της όλης ζαταστάσεως πρέπει να δημιουρ
γήσω, έμπνεομένη έζ τών συγχρόνων γεγονότων ζατι
νε'ον. Διατί ζαταφεύγομεν είς τά αρχαία διά νά συμβολήσωμεν νεότερα γεγονότα : Αρχαία νομίσματα οια
τό πολεμικόν γραμματόσημον συμβουλευόμεθα, αρχαία
διά τον τύπον τών παρασήμων της πολεμικής ανδρείας,
αρχαία διά τά αναμνηστικά μετάλλια δωρητών ζα·.
νοσοκόμων. Είνε τόσον ανεπαρκείς οί "Ελληνες καλλιτέχναι, ώστε νά μή ζητήσζ, ή ΓΙολ τεία παρ' αυτών
κάτι νε'ον, πρωτότυπον, σύμφωνον προς τά γεγονότα,
έμπνευσμένον έζ
σημερινής δράσεως, συμβολίζον
τό παρόν ; Είνε γνωστόν ότ·. μετά τά μεγάλα πολε
μικά γεγονότα, ή τέχνη αναφαίνεται ακμαία, παρακο
λουθούσα τήν έξέλιξιν τών πολιτικών μεταβολών. Και
παρ' ήμΐν τό αυτό Οά συμδή. Ας γίνζ, διαγωνισμός
ύπό τής ΙΙολιτείας ζαί έάν δέν εύρεθή ό αντάξιος
συμβολικός χαράκτης τής άπελευθερώσεως, ας άπευθυνθή εις τόν κ. διευθυντήν τοϋ Νομισματικού Μου
σείου, ί’ναέκτής αρχαίας τέχνης καί πάλιν σιτισθώμεν.

♦'

Αί οδοί Αιόλου ζαί 'Αθήνας—τό βαρόμετρον τήί
λαϊκής φιλοκαλίας—έπλημμύρησαν άπό χρωματτσιάς
λιθογραφίας πολεμικός. Αί ύπό τών άνεπτυγμέ’
νων περιφρονούμενα: λαϊκαί αύται λιθογραφία:, ενώ"
πιον τών οποίων χάσκουν οί απλοϊκοί, οί άγυιόπαιδες
καί οί νεοσύλλεκτοι, είνε χαρακ.-.ηρ’.στικ.αί. Τά καπη
λεία, τα παντοπωλεία σκεπάζουν τούς τοίχους καί
διακοσμούν τα ξύλινα διαφράγματα μέ τας χρώμα .:στάς αύτάς εικόνας, τών όποιων εισηγητής ύπήρξεν ό
«Αριστοφάνης» τοΰ μακαρίτου 1 Ιηγαδιώτο».
Διά νά γίνη μία τοιαύτη λιθογραφία δέν χρειάζον
ται πολλά πράγματα. ΙΙρώτον δέν χρειάζεται καλλι
τέχνης. Διότι ό καλλιτέχνης κάτι θά δημουργήση
καλόν, το δέ καλόν δέν τό πολύ εννοούν αί λοϊκαί
μάζαι* χρειάζεται σχεδιαστής τολμηρός είς γραμμάς
καί τολμηρότερος είς χρώματα. Χρειάζεται φαντασία
αχαλίνωτος, ούτε σκιά δέ · οπογραφικής ακρίβειας.
'Απεικονίζονται λ. χ. μάχαι. Πρέπει να κυριαρχούν
τά εύζωνάκ’α. Όλα τά πτώματα Οά είν- Τουρκικά.
ΙΙρέπει νά φαίνεται ή Έλλ. σημαία. Βουνά καί πεδιά

δες δέν πρέπει νά λείπουν. Καί επάνω ένας στέφανος
δάφνης· Ή σκηνογραφία ήμπορεϊ νά εινε Σαραντάπορον, Γιανίτσά, Μπιζάνι, Μυτιλήνη. Το έντυπον
αύτό, ή χαλκομανία, διατιμαται 30 λεπτά συνήθως
καί πολλά είνε—καί κυκλοφορεί εις προΟήκας καί
ενίοτε είς κανέν χαρτοπωλείου τής όδοΰ Σταδίου,
αποτελεί δε τήν φιλοδοξίαν τοϋ διερχομένου χωρικού,
διά νά κοσμήση μέ ούτε εις τήν καλύβην του, τήν
αίθουσαν τής υποδοχής, ή οποία είνε καί ύπνωτήριον.
Ειδομεν τρεϊς-τέσσαρα; λαϊκάς λιθογραφίας γραφείτας ύπό τοΰ άρίσιου, ώς διαζοσμητοΰ, καλλιτεχ ου
κ. Φ. Άριστέως. ’Αλλά καί ούτος ήναγκάσθη νά
ύποκύψζ, εί; τό βιομηχανικόν μέρος τής έπιχειρήσ-:ως, διά νά εύχαριστήσζ, τόν εκδότην καί νά κολα
κεύσω τήν...«καλαισθησίαν τοΰ κοινού. Καί τοΰ κ.
Χατζή μία λιθογραφία ναυμαχίας είδε τό φώς τής βι·
τρίνα;· Έμέτρησα οκτώ οβίδα; καθ' ενός Τουρκικού
Οω.ηκτοΰ καί μέ ιστόν,τόν οποίον έρριψεν οχι ό στύ
λος μας, άλλ' ό εκτελεστής. ΊΙ αισθητική τού λαού
είνε οϊα ήτο καί πρό δεκάδων ετών· Γο 1 κριτζόίαλι
τ°. 1886 άπ.ικονίσΟη χονδ.οεώώ; όπως καί τό Βελεστΐνον τού 1891 όπως το Μ πίζαν'· τοΰ 1912. Ολί,η
δόσις τέχνης, πολλή φαντασίας, περισσότερα χρωμά
των καί άκόμη περισσότερα πατριωτισμού.
Τάς εικόνας αυτός Οά συλλέξζ, ή 'Εθνική Βιβλιο
θήκη διά νά άποτελέπζ, συλλογήν, χρήσιμον διά τούς
μελετητάς καί ιστορικούς τοϋ μέλλοντος. Καί έν
Γαλλία είς τό Εθνολογικόν Μουσεϊον σώζονται αδέ
ξια·. λιθογραοίαι τής Γαλλικής έπαναστάσεως. "Οπως
δήποτε τά πρωτόγονα αύιά μνημεία τής απολίτιστου
τέχνης είνε σταθμοί ίστ ρικών περιόδων, αναπαριστώντα τήν στρατιωτικήν δρασιν καί τήν καλλιτεχνι
κήν ζωήν τοϋ λαού» :
*

Ή άνάκτησις τών Μακεδονικών χωρών, τής Ή πείρου
καί τών νήσων τοΰ Αιγαίου συνεπάγεται καί τήν κατάσχεσιν,καταγραφήν καί έξαοφά/ ισιν τών αρχαιοτήτων,
αϊτινες ή είχον τελείως ποραμεληθήή άτελώς ειχον ύπό
ξένων έρευνηθή. Τό ύπουργεϊον τής Ιίοιδείας όπέστειλεν ήδη έκεϊ εφόρους, ήρξατο ή περισυλλογή τών τήδε
κακεϊσε διεσπαρμένων γλυπτών μνημείων καί άλλων
αντικειμένων, άνέγερσις δε Μουσείων έπιίαλλεται
συντόμως νά γίνη. 'Αλλά δέν είνε μόνον τής άρχαίας
εποχής οί θησαυροί, οϊτινες δέον νά έλκύσω ι τό έν
διαφέρον τής ΙΙολιτείας. Είνε καί οί Βυζοντιακοί,

ΊΙ νήοος Ρόδος, «· ,/ οί VroAoi τρο/ιοχραζοΕσι ζω',- -Ελληνας χανοίκονς.
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οϊτινες καί αφθονώτεροι είνε καί έχουν άνάγκην πε
ριφρουρήσεις άγρύπνου. Τά κειμήλια τής Χρισιιανικής τέχνης έν ταϊς άπελ-υθερωθείσαις χώραι. είνε
μίγάλ,η άρχαιολο-, ικής άξια:, δέονται δε έπιστημονικής έρεύνης. Είς τάς προϊσταμένα; τής Άρχαΐ'λ·
υπηρεσίας άρχάς, τήν «Άρχαιολ. Εταιρείαν»,
τήν «Χοιστ ανιζ.ήν Άρχ. Εταιρείαν» έν.πόκειται
νά έργασθώσι όραστζρίως, ϊνα σώσωσι δ,τιδι φύγε τόν
όλεθρον τής κατακτήσεως. 'Αλλά μεΐζον έτι ενδια
φέρον δέον νά έπιδείξωμεν διά τά μνημεία τά ύπάρχοντα είς τας ύπό τών συμμάχων καταληφθείσα; πό
λεις καί ιδίως τής Θράκης ζαί ’Αλβανίας. Έγράφη
ότι έστειλεν εκεί ή Βουλγαρική Κυβέρνησι; τόν κ.
Μάρκωφ διά νά μελετήση τά Βυζαντιαζά μνηζεΐα καί
διά νάτά... βαπτίση ίσως Βουλγαρικά. Καί θά ίδωμεν
ώ; Βουλγαρικας τα; τ.αλαιας εκκλησίας τών Σερ
ρών, τής Καβάλλα; καί τόν ναόν τής Άγ. Σοφίας
τής Θεσσαλονίκης, τόν όποιον ίταμώς κατέλαβον ζαί
έβεβήλωσαν μεταβσλόντες είς στρατώνα, κατ'ούδέν διαφέροντε; τών Τούρκων, οί οποίοι μειέβαλον τόν
ομώνυμον έν Κων]πόλει ναόν τής 'Αγίας Σοφία; είς
στρατιωτικόν νοσοζομ-ϊον χολεριώντων. Άλλ' οί
Τούρκοι δέν είν· Χριστιανοί, δέν είνε σύμμαχο'·
Είνε Τούρκοι και είνε έκτος πάσης κρίσεως. "Οτε
ήγγίλθη πρό τού πολέμου, ότι έβλάβη ό Οόλος τού
να.ύ τής Άγ. Σοφία; έν τζ, βασιλευούσζ,ο: «Τα μ;»
τοϋ Λονδίνου έρρηξαν κραυγήν κινδύνου ύπέρ τοΰ
πάνσεπτου μνημείου τής Βυζαντιαζής ιστορία:,ότε δέ
ήρςατο ό πόλεμος ανεγραφη ότι έκ τών πρώτων ορών
οος θα έπέβαλλον οί σύμμαχο: εί; τήν Τουρκί.ν θά
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ήτο ή άπόδοσι; τού ναού τής τοΰ Θεού Σοφία; εΐ;
τήν 'Ορθοδοξίαν, ήτοι εις τό Οικουμενικόν Πατριαρχ-ίον. Δέν είνε μόνον οι άνθρωποι οϊτινες πρέπει νι
άπελευΟερω'Όϋν· 'Επιβάλλεται ύπό τοΰ πολιτισμού
καί τής τέχνη;—ή οποία είνε παγκόσμιος δύναμι;—
ή απελ-υθέρωσις και τών ιστορικών μνημείων, :ά
όποια είνε πολυτιμώτερα τής έφημέρου ζωής τών αν
θρώπων .
Α/,λ έκτος τών γραπτών μνημείων καί τών κτι
ρίων, έχομεν καί τά έθνολογικζ μνημεία τής συγχρό
νου πολεμικής δράσεως. Είνε τά λάφυρα, τά έγγρ;φα, τά ένδ μετά, ολα οσα χαρακτηρίζουν ιστορικώς, βιολογικώς, έθνολογικώς τόν ένδοξον πόλε
μον τοϋ 1912. 11 « Ιστορική καί 'Εθνολογική
Εταιρεία» δ:' εύγλώιτου προκυρήξ-ως ζητεί νά τής
αποσεαλοϋν αντικείμενα αναμνηστικά τοϋ ένεστώτος
πολέμου ·\α κατατεθούν είς τό Μουσεϊον. τό όποιον
ήδη περιλαμβάνει τά αναγόμενα είς τήν Έπονάστασιν κ ί τού; ευθύς μετέπειτα χρόνους αντικείμενα.
Λυτά σήμερον ϊσω; δέν κάμνο.ν έντύπωσιν, αλλά
μετά ,ΰ(), 100 έτη Οά έχουν μεγάζην αξίαν. Οί με
ταγενέστεροι θά τά βλέπουν καί θά τά θαυμάζουν καί
θά τα προσκυνούν, όπως ί,μ-ϊς σήμερον τά έν τώ
Μουσείο» τής ’Εθνολογικής 'Εταιρείας κατακείμ-να
κειμήλια. Θά είνε ή ζώσα ιστορία τού πολέμου, έν
δίδαγμα διά τάς νέας γενεάς, συγχρόνως έν ΙΙάνθεον.
εΐ; ναό; άϊδίου μνήμης τών ύπέρ Πατρίδος άγωνισαμένων καί Οανσντων.
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΧΡΟΝ Ο ΓΡΑΦΗ Μ ΑΤΑ
Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Toy ΠΟΛΕΜΟΥ
ΠΟ τήν Γαλλίαν άνηγγέλθη
δθάνατος τοΰ μεγάλου στρα
τιωτικού της ζωγράφου, τού
Ντετάϊγ. Τάς ημέρας αύτάς
τού πολέμου, οπού τέτταρα
Βαλκανικά κράτη έδωσαν μέ
τό άίμά των ίλην είς τερά
σιια μουσεία πολεμικών πινά
κων, ένας τέτοιος θάνατος έχει
ιδιαιτέραν σημασίαν. Ό στρα
τιωτικός ζωγράφος κάμνει τήν
καλλιτεχνικήν Ιστορίαν τού
πολέμου. ’Π ίηορία αυτή δέν
εϊνε ποσώς ασήμαντος, είνε πλέον ή απαραίτητος, εϊνε
ή ψυχή τής άλλης ιστορίας. Ποίασελίς. ποιον έγγρα
φον, μπορεί νά μΐςδώση ιδέαν μιϊς εφόδου,μιϊς άμύνης, μιϊς συρράξεως, μιτς αιματοχυσίας, ενός θριάμ
βου, ΰσονό πολεμικός πίναξ; Διά τούτο οί στρατιω
τικοί ζωγράφοι,αληθινοί έργάται τού νασιοναλισμού
καϊψάλται τής φυλής, έτυχον πάντοτε ιδιαιτέρων τι
μών άπό τά κράτη.' Ο Ντετάϊγ είχε φθά πει είς τήνκορυφαίαν τιμήν νά ήνε μέλος τής Ακαδημίας τών
Καλών Τεχνών. "Οσον άφορρ. τήν φήμην του, αυτή
πρό πολλού είχε περάσει τά σύνορα τής Γαλλίας
καί έτρεχεν είς τόν κόσμον. Μολονότι δέ ή Γαλλία,
έθνος πολεμικόν, έχει νά επίδειξη είς τό είδος τούτο
τής ζωγραφικής εξοχότητας, καί τό στρατιωτικόν
της Μουσεΐον τών Βερσαλλιών βρίθει πολεμικών
αριστουργημάτων. ό Ντετάϊγ δέν ήτο ό κατώτερος
τών πολεμικών της ζωγράφων. 'Ολόκληρον σχεδόν
τήν τεσσαρακονταετίαν μετά τόν Γαλλογερμανικόν
πόλεμον τήν γεμίζει μέ τό άνάττημά του αυτός ό
στρατιωτικός ζωγράφος μέ γιγαντιαίους πίνακας
μαχών καί αποθεώσεων τού Γαλλικού μένους Είς
όλον τόν κόσμον κυκλοφορεί τό «Όνειρον» τού
Ντετάϊγ, πολεμική είκών ή όποια έάν δέν εϊνε άπό
τάς πρώτας του, εϊνε άπό τάς πλέον Εμπνευσμένος
καί γενικός. Μέσα είς τήν νύκτα ό Γαλλικός στρα
τός, κατάκοπος, τυλιγμένος είς τής κουβέρτες του
κοιμάται, ένφ είς τόν ορίζοντα θαυμασία σκηνή
θριάμβου διαγράφεται. Είνε ό θρίαμβος, τό όνειρον
τών κοιμωμένων στρατιωτών, τό όποιον νανουρίζει
τόν σκληρόν των ύπνον καί μεταβάλλει τό άγριον
έδαφος είς στρώμα ρόδων. Άλλά ό Ντετάϊγ δέν
ήρκέσθη είς πέντε ή δέκα έργα. Γαλλικής ράτσας
καλλιτέχνης έιίναξεν έντός τών εξήντα καί τεσσά
ρων έτών τής ζωής του κολοσσαίαν ποσότητα πινά
κων, έζωγράφισε κινητοποιήσεις, μάχας, πορείας,
Επαναστάσεις, καί δέν υπήρχε Σαλόν, τελευταίως
ακόμη, άπό τό όποιον νά λείπη. Ακαδημαϊκός,
ύπερβολικώς ακριβής είς τήν ζωγραφικήν του, είχεν
έν τούτοις τό δώρον τού χρώματος, τής κινήσεως,
τεράστιον έννοιαν τοΰ συμπλέγματος.
Ή στρατιωτική ζωγραφική είνε δύσκολος. Ό
ζωγράφος τού πολέμου πρέπει νά παίζη είς τά δά
κτυλά του τήν σύνθεσιν, τήν κίνησιν, τάς ομάδας
καί ένα άπό τά δυσκολώτερα όντα ποϋ μετέχουν είς
κάθε πόλεμον, τό άλογο. Ή 'Ελλάς μετά τόν ένδο
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ξον πόλεμόν της θά άποκτήση πολεμικούς πίνακας.
Είς τήν καλλιτεχνίαν καί τήν φιλολογίαν δέν έφόνη
πολύ φιλόξενον τό επιτελείου... Έν τούτοις ό μόνος
άσχοληθείς μέχρι τούδε είς πολεμικ ν ζωγραφικήν
καλλιτέχνης μας, ό κ. Ρόιλός, κατόρθωσε νά παρακολουθήση όλην τήν Μακεδονικήν Εκστρατείαν
μέχρι Θεσσαλονίκης, άποκομίσας άφθονώτατον
υλικόν. Δέν υπάρχει αμφιβολία ότι θά μάς δόση
έργα άξια τής Εποποιίας πού είδε, τοΰ ταλάντου
του καί έπί τέλους τών κόπων του. Διότι μέ πολλάς
θυσίας πληρώνει ένας καλλιτέχνης αυτό τό τόλ
μημα. Ή κ Ροίλός όχι μόνον παρηκολούθησε τάς
μάχας πεζός, Εκοιμήθη ύπό βροχάς, έπείνασε, άλλά
καί μίαν στιγμήν πού έκάθησενείς τό Σαραντάπορο
νά σχεδιάση δύο τουρκικές οβίδες πού έσκασαν δίπλα
του, παρ' ολίγον νά τόν κάμουν νά πληριόση τό
σκίτσο του άκριβά.
ΤΑΞΕΙΔΙΩΓΗΣ
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ΑΤΑ τόν άγρ·ον αύτόν πόλεμον
συνέβη καί έν ποιητικόν γε
γονός.
Κα5’ ήν στιγμήν δ Ελληνικός
στρατός διήρχετο τά σύνορα, οί
άρχαιολόγοι οί ένεργούντες άνασκαφάς είς τήν ίεράν γήν τών
Δελφών άνεϋρον μίαν «Νίκην».
Γνωρίζω βεβαίως ότι ή λογική
εϊνε σήμερον τόσον Ισχυρά, ώστε
δύνσται νά άρχίση ή μάχη χωρίς νά
Ϊνωρίζωσ,ν οί έν Εκστρατεία πώς
ες, καί χωρίς νά φονεύσωσιν ένα
βόύν οιά νά Ιδωσι'ν έάν τά Εντόσθιά του έχουσι χρώμα
ευνοϊκόν διά τήν έκόασιν αύτής. Άλλ’ οί οιωνοί είνε
οιωνοί,καίεύχαριστοΰσιν,δταν εινε καλοί, καί Εκείνους
ακόμη οί όποιοι δέν τούς πιστεύουσιν. Οί Εκ Δελφών
χρησμοί, Ερχόμενοι είς τοιαύτην στιγμήν, προσλαμβάνουσιν ιερόν χαρακτήρα, διότι καί άλλοτε έσωσαν τήν
πατρίδα."Οταν οί Μήδοι διαβάντεςτόν 'Ελλήσποντον
ώδήγαυν διά τών Θρακικών ακτών, καί διά θαλάσσης,
πέντε έκατουμύρια άνδρών Εναντίον τής μικρός 'Ατ
τικής, δ Θεμιστοκλής συνεβουλε Θη τήν Πυθίαν. Α'ύ
τη άπήντησεν δτι ή σωτηρία ήτο όπισθεν τών Ευλίνων
τειχών. 'Η έκφρασις αϋτη έσήμαινεν δτι δ άγών έδει
νά διεέαχθή κατά θάλασσαν. Οΰτω παρεσκευάσθη
ή νίκη τής Σαλαμϊζος. Ό πραγματικός νικητής τού
Ξέρόου ήτο δ 'Απόλλων. Καί ήδη δτε είς νέου: κιν
δύνους άπεϊεδύθη ή 'Ελλάς, όμιλεϊ έκ νέου δ θεός τών
χρησμών καί υπόσχεται τήν νίκην.
Καί έκράτησε τόν λόγον του.
"Ολοι γνωρίζομε* δτοιοί Θεοί δέν ΕΕέλιπον. Έγκατέλειψαν μόνον τήν άνθρωπίνην μορφήν, ήν Επ' δλίγον χρόνον Ετήρησαν, καί έγένοντο δπως καί άλλοτε,
«ή Αθάνατος τών πραγμάτων ψυχή».
'Όταν μάς έίηγγέλετο, δτι δ 'Απόλλων χρησμο
δοτεί Εκ νέου, έμειδιώμεν ιιέν, μέ τό άνήκον δμως
σέβας πάντοτε. Κατά βάθος δέν ΕΕεπλάγημεν καί

πο/.ύ. Όσω δέ περισσότερον έ£ε·
τάίοιιεν τδ ζήτημα εύρίσκομεν δτι
οί Θεοί ένήργησαν διά τρόπου σε
μνού καί ωραίου. Ώδήγησαν τήν
σκαπάνην τών Εργατών πρός άρχαίαν Νίκην, κεκρυμμένην άπό άμνημονεύτων χρόνων είς τά βάθη
τής γής. Άλν.' δλαι αί νίκαι δέν
έρχονται οΰτω; ή Νίκη δέν ϊπταται είς τόν αιθέρα. Εϊνε μία μικρά
θεότης, λαίευθεϊσα ΰπό τών αρ
χαίων. 'Υπομονητική καί μακρά έρνασία τήν παρεσκεύοσε διά νά στηθή είς ένδοίον βόθρον. Τά απρο
νόητα δμως τής Ιστορίας τήν έθα
ψαν είς τήν γήν. Μένει Εκεί, καί
κεκρυμμένη αναμένει «χρόνους καί
καιρούς», οιά νά άνατείλη ή προωρισμένη διά τήν άνάατασίν της
ήμέρα.
Ήλθεν δμως ή ώρισμένη ήμέρα’
ή ώρα τών μαχών έσήμανε- καί ή
Νίκη, ή άπ’ αιώνων άναμένουσα
Ή κυρία Σκώτ καί ό υιός της
τήν χαρμόσυνου ήμέραν, έζέρχεται
άπό τήν γήν. Ή γή αποδίδει είς τούς "Ελληνας τήν
Ο πλοίαρχος Σκώτ, ό ατρόμητος " Ιγγλος ε
πολύτιμον παρακαταθήκην. Ή Νίκη αυτή δέν είνε
ρευνητής τοΰ Νοτίου Πόλου, ό μετά τόσης ψυ
ούτε στρατηγών έργον, ούτε τών στρατιωτών Εμπόχραιμίας προειπων τόν θάνατον εαυτού καί τών
νημα, ούτε τών περιστάσεων δημιούργημα.
συντρόφων του. έν τώ ιστορικώ καταστάντι ήμε—'Υπήρχε καί πριν φανερωθή.
ρολογιω
του, ήτο καλλιτέχνης.
Τήν έκαλλιτέχνησαν οί πρόγονοι, ή ιερά γή τήν
Η μικρά φίλη του "Ελση Στοκχάουζ, ώς όλα
έκρυψεν έπί αιώνας, καί τής πατρίδας τό έδαφος, ήτα παιδία έπεθύμει νά γνωρίζη ·σ ιν τί νά ήτο
νοιέεν είς τήν άρμόζουσαν ώραν, καί τήν παρέδωκεν
ο Νότιός Πόλος*. Ο πλοίαρχος Σκώτ, μέ ψυ
είς τούς κληρονόμους τών Εργασαμένων αυτήν Ή
Πατρίς τήν Εδώρησεν είς τά τέκνα της. Ιδού λοιπόν
χήν παιδιού, έπήρε τό μολύβι καί έζωγράφισεν
τ( έςήγγε!λεν δ Δελφικός 'Απόλλων. Ό χρησυδς Επηέκ τοΰ προχείρου, τό πλοίον του *ΤέρραΝέ>βα·,
λήθευσεν, δπως δ τών ζυλίνων τειχών καί πληρέστεκαταπλέον el? τόν Νότιον Πόλον καί έπευφηρον έτι. Δ ότι οί 'Έλληνες Ενίκησαν καί κατά ζηράν καί
μουμενον από μίαν φώκην καί ένα πεγκουίνον !
κατά θάλα σσαν.
Ο Σκωτ ήτο ού μόνον καλλιτέχνης, άλλά
ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΠΙΝΤΟΥ
και ανήιεν el? έκείνο τό είδοςτή; καλλιτεχνίας,
όπερ θέλγει δι' ολίγων μεν καί βιαστικών, άλλτ.
❖
❖
δυνατών γραμμών. Ήτο γελοιογράφος.
Αφ ετερου, ή σύζυγος του, ή έξ ίσου πρός
ΗΡΩ-Ι’ΣΜΟΕ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
αυτόν ήρω'ι'ς,—αφού τόν άφήκε νά μεταβή el?
τοΐ' Πόλον έκ δευτέρου, τώ 1910,—εινε έπίσης
tan έζων έν Άθήναις, eon·
καλλιτεχνις. Πριν ή νυμφευθή τόν ένδοξον, άλλ'
νείθιζα νά συναναστρέφομαι άτυχή εξερευνητήν, ιός Μις Κάθλην Μπρούς.
καλλιτεχνας κατά προτίμηήτο γλύπτρια, χρηματίσασα μαθήτρια τοΰ περίσιν, καλλιτέχνας πά'σης τάφήμου Γάλλου Ροντέν. /ΙλΛά καί νυμφευθείσα
ξεως και παντός είδους, ζω
έξηκολούθει ν' άσχολήται el? τήν θείαν τέχνην
γράφους, γλύπτας, αρχιτέ
τοΰ Φειδίου καί τοΰ Πραξιτέλους. Ή έν Bu
κτονας, ηθοποιούς, μούσι ■
ckingham Palace Road οικία της είνε πλήρης
κούς, διδασκάλους τής απαγ έργων τών χειρών της. Είς τήν γλυπτικήν ευρί
γελίας...
σκει άνακούφισιν τών δεινών τής μονώσεως. Καί
Καί τούς ήγάπων καί τούς
δια τούτο μέγα μέρος τής ημέρας διήρχετο έν
έξετίμων' διότι ήσαν άξιοι
τώ έργαστηρίω της, έν συντροφιά τοΰ τριετούς
αγάπης καί έκτιμήσεως. Τό
ήδη υιού της Πέτρου, τού μικρού ορφανού όστις
μ ον ον έλάττωμά των ήτο ολίγη καυχησιολογία
δέν έπρόφθασε νά γνωριση τόν ένδοξον πα
, —άχ ! ποιος ψεύτης τήν δόξαν μισεί !... Κατά
τέρα του.
τ.ά αλλα, άγαθώτατοι άνθρωποι.
Δεν λέγω ότι πάντες οί ήρωες ε'νε καλλιτέΟΰδείς "Ελλην καλλιτέχνης έκλεψεν, οΰδ" έχναι. Άλλα δέν διστάζω νά έκφράσω τήν γνώ
τραυμάτισε κάν ποτέ. "Οταν δέ τό Κράτος, ή
μην, ότι όλοι οί καλλιτέχναι e’i'e ήρωες.
φιλανθρωπικόν τι ίδρυμα, είχον άνάγκήν χρη
“Αλλως τε, τό ότι πάντες έπιμένουσιν ε'ς τό
ματικής βοήθειας, αυτοί οί πτωχοί καλλιτέχναι
πλήρες πικριών έργον των, ε'νε όχι μικρός
πάντοτε προσεφεραν δωρεάν τάς γνώσεις των και
ηρωισμός.
τήν έργασίαν των.
ΛοτΑΐ,ον
|. Π- ΧΡΥΣΑΝ90Π0ΥΛ0Σ
Καί πάντοτε άπέθανον πτωχοί, πλήν μειδιών«—»
τες καί ευχαριστημένοι, ώς ήρωες.
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Εϊνε Φυλής ήρωϊκής και γέννημα και θρέμμα
Εινε παιδιά τής Μάννας μας και τοΰ αίματός μας αίμα,
Κι αλλοίμονο σόποιον τολμά νάρπάξη το νησί!

Τής Γης τό θάμα, ό Κολοσσός τής Ρόδου μας, αιώνια
Για τρόπαιο πάλι θά στηθή μέ Τούρκικα κανόνια.
Μονάχα απ' τής Έλευτεριάς τή Μάννα τή χρυσή!,..
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.ΤΡΑΤΗΓΗΣ

01 ΰΕΛ^ΟΙ ΚΑΙ 01 ΚΡΗΤΕΕ

Εί’-ζωνοι.

Γλυπτικόν τργον Γάλλου γλύπτου

® ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΟΝΕΤΑ

ΣΤΟΓΣ

ΕΪΖΩΝΟΓΧ

'Όχι.' δε φτάνουν τά φτερά Πινδαρικών παιάνων
!Στής άητορράχες, στρς κόρφε·; των θεώρατων βουνών,
Ιίάνω στά βάθη των νεφών φηλά τών γαλανών,
/'ιά νά σάς ψάλλω, ώ Αυνατοι κι ώ σκιάχτρα τών τυράννων .'
'Ανδρεία παιδιά τών Αίτωλών, Ιωριέων και Ακαρνανων,
ΙΙλαστάρια τών Ήρακλειδών εκείνων τών κλεινών,
ΙΙοΰ κι' απ' τή γή κρατούσανε κι' άπό τον ουρανόν,
ΑΪμα χτυπά στής φλέβες σας τών ημιθέων Τιτάνων.

Σ’ ολους το φόβο σπέρνετε στο φτερωτό σας δρόμο
Και μόνο ζοΰυ σάν αδελφοί κοντά σας οι αητοί,
ΙΙοΰ όλημερίς τριγύρω τους σάς βλέπουν δίχως τρόμο.
Κ εγώ τρομάζω παίρνοντας στο χέρι μου τη λύρα,
Νά πώ την υπεράνθρωπη, τη θεία σας αρετή,
Μά νοιώθω κάτι ανθρώπινο στά λόγια μου τά στείρα.’
~0λ·

·«-■

ΡΟΔΟΣ ΚΑΙ ΙΤΑΑΙΑ
Ή Ρόδος, τό διαμάντι μας στο διαμαντένιο Αιγαίο,
Εϊνε δική μας, ’Ιταλοί, πανάρχαια, 'Ελληνική,
"Οπως εινε ή περίφημη Καπρέρα Ιταλική,
Που γέννησε τής λευτεριάς τόν ΊΙρωα τό γενναίο.

Εινε γαλήνιο κ'ήρεμο κ' ειρηνικό κι’ ωραίο,
Μά φυλαχτήτε ! Κρύβετ. ι μιά κάποια σπίθα εκεί,
ΙΙοΰ ανάβει σάν Ηφαίστειου φωτιά τρομαχτική
Καί νέα θά γίνη Κρήτη μας κένα άλλο Άρκάδι νεο!

ΕΤΑ τήν έν Δελφοΐς
εΰρεσιν τής περίφη
μου Νίκης, δι' ήν
τόσα έγράφηταν είς
τόν ήμέτερον καί ξέ
νον τόπον, ήλθε τό
χαρμόσυνου γεγονός
τής ΰπό τής ’Αγγλι
κής φυλακίδος υπο
στολής τής Τουρκι
κής σημαίας καί τών σημαιών τών Προπτατίδων Δυ
νάμεων έκ τής νητίδος τής κειμένης πλη σίον τής
Κρήτης καί τής άναρτή τέως τής 'Ελληνικής σημαίας
έπ’ αύτής.’Ενόμισα επίκαιρον νά ΰπομνήσω διά τής
περισπουδάστου Πινακοθήκης■ τήν στενήνσχέ >ιν τών
Δελφών μετά τής Κρήτης, καθότι οί πρώτοι κάτοι
κοι τών Δελφών ήταν Κρήτες- τό σπουδαίον Ιττορικόν γεγονός τής υποστολής τής Τουρκικής σημαίας
άναμιμνήσκει είς πάντα "Ελληνα τήν ιστορίαν τών
Δελφών, οϊτινες υπήρξαν Κρητική αποικία, διότι οί
Κρήτες πρώτοι ϊδρυταν τό έν Δελφοΐς μαντείαν,
έξ ού έξηρτήθησαν αί τύχαι τοΰ 'Ελληνισμού και ή
Κρήτη ήδη ήτις πρώτη μις έδωσε τόν Θεόν Απόλ
λωνα δι’ ού ή Πυθία προεμάντευε τάς τύχας τοΰ
'Ελληνισμού επανέρχεται μετά πάροδον τόσων αιώ
νων καί νΰν, ώς ελεύθερα πλέον, νά προμαντευτώ
τήν τελείαν άπελευθέρωσιν τιον ΰπο'ούλων αδελφών
μας. Δι’ ήμ ις τούς "Ελληνας δέν υπάρχει όνομα γλυκύτερον, σεβαστότεροι· καί ίερώτερον άπό τό όνομα
τών Δελφών, διότι ούτοι έθεωροϋντο τό κέντρον
τής Γής, ό όμφαλός αύτής, ή παραμυθία κτί ή
παρηγορία τοΰ Ελληνισμού, έκ τούτου δέ έξηρτήθη
τό πάλαι ή τύχη τού 'Ελληνικού έθνους’ καί σήμε
ρον ή προσοχή τού πεπολιτισμένου κόσμου είνε
έστραμμένη πρός τούς Δελφούς ένεκα τών πολυτί
μων καί μοναδικών άνά τόν κόσμον ευρημάτων,
άτινα άνεκαλύφθησαν κατά τάς ΰπό τής έν Άθήναις
Γαλλικής Σχολής γενομένας έν αύτοϊς άνασκαφάς.
Οί Δελφοί εϊνε πόλις τής Φωκίδος κείμενη κατά
τήν ΝΔ. κλιτύν τοΰ περιωνύμου Παρνασσού' είναι
γνωστόν ότι ό Όμηρος είς τήν Ίλιάδα (Β, 519 καί
Θ, 105) καί είς τήν 'Οδύσσειαν (Η, 79) αναφέρει
τό μαντεϊον τών Δελφών ΰπό τό όνομα ΙΙυθώ πρό
τοΰ ονόματος τούτου έλέγετο Παρνασσϊα νάπη άπό
τοΰ παρακειμένου Παρνασσού,κατόπιν δέ τό μαντεϊον
έκλήθη Δελφοί καί τό όνομα Δελφοί άναφέρεται τό
πρώτον εις ένα τών νεωτέρων ομηρικών ύμνων καί
είς τά αποσπάσματα τού 'Ηρακλείτου ΰπό τό όνομα
Πυθω μνημονεύει τούς Δελφούς καί ό εις Απόλλωνα
τόν Πύθιον ομηρικός ύμνος' κατά τούτον ό 'Απόλ
λων έλθών είς τήν Κρίσαν έξέλεξε τά δασώδη μέρη
τά κείμενα κάτωθεν τοΰ χιονοσκεπούς Παρνασσού
εθεσε τά θεμέλια τού περικαλλούς αύτοΰ ναοΰ ΐνα

χρησιμεύση ώς χρηστήριον είς τούς άνθροόπους,
αμέσως δέ έπί τών θεμελίων τούτων έθεσαν τόν
λά'ίνον ουδόν οί υιοί τοΰ Έργίνου Τροφώνιος καί
Άγαμήδης- ευθύς κατόπιν ό ’Απόλλων φονεύει τόν
δράκοντα Πύθωνα καί έγκαθιστφ, ώς ιερείς,Κρήτας
έκ Κνωσσοΰ, τών όποιων τό πλοϊον αυτός ό 'Απόλ
λων μεταμορφωθείς είς δελφίνα ώδήγησεν είς τόν
ύπό τούς Δελφούς κόλπον καί έκεϊθεν μετά τήν ΐδρυσιν παρά τήν άκτήν βωμού 'Απόλλωνος τοΰ Δελφι
νιού έφερεν αυτούς είς ΙΙυθώ' ύπό τοΰ σπουδαιοτάτου
λοιπόν ομηρικού ύμνου πρώτοι ίδρυταί καί κάτοικοι
τών Δελφών καί τοΰ ΰπ’ αυτούς κόλπου άναφέρονται ο! Κρήτες- ή γνώμη, ότι οί Δελφοί είναι Κρη
τική αποικία άποδεικνύεται έκ τών μαρτυριών τον
Πινδάρου (Πυθιονίκης V στίχος 54) καί έκ τών
σχολιαστών αύτοΰ (τού αύτοΰ Πυθιονίκου καί στί
χου), τού ΙΙαυσανίου (βιβλ X κεφ. 6). τοΰ Πλουτάρ
χου καί τοΰ συγγραφέιος τοΰ μεγάλου ’Ετυμολογι
κού (έν λέξει Δελφοί), διότι ό μέν Πίνδαρος άναφέρει άγαλμά τι τού Απόλλωνος αφιερωμένου εις
τούς πρόποδας τοΰ ΙΙαρνασσοΰ ύπό Κρητών, ό δέ
Παυσανίας αναγράφει Καστάλιόν τινα προπάππον
τοΰ Δελφοΰ, όστις καί τό όνομα αΰτού έδωκεν εις
τήν πόλιν τών Δελφών, ό δέ Πλούταρχος καί τό
μέγα ’Ετυμολογικόν άναφέρουσιν ότι ούτος ό Καστάλιος ώδήγησεν αποικίαν Κρητικήν είς Δελφούς.
Τοΰτ’ αυτό αναφέρει μετά τών αυτών λεπτομερειών
καί ό σχολιαστής τοΰ Λυκόφρονος, όστις τόν αρχη
γόν τής Κρητικής αποικίας άποκαλεϊ Καστάλιόν,λέγων: «Κασταλίω τώ Κρητί πρός αποικίαν στελλομένφ». Ό Παυσανία; είς άλλο χωρίον βέβαιοί ότι ή
ϊδρυ σις τών Δελφών οφείλεται είς τούς Κρήτας καί
ιδίως είς τόν Κρήτα ΙΙτερϊ, αύτόν εκείνον, όστις
’ίδρυσε τά έν Κρήτη Άπτερα.
Καί άλλαι δέ μαρτυρίαι πλεϊσται συνδέουσι τήν
ϊδρυσιν τοΰ χρηστηρίου πρός τήν Κρήτην. Οΰτω
παραδίδεται ότι πρώτος ό Κρής Κορήτης άνεκάλυψε τό σπήλαιον τού μαντείου, ό Κρής δέ Καρμάνωρ έκάθηρε τόν θεόν μετά τόν φόνον τοΰ δράκον
τας, τέλος δέ ό Κρής Χρυσόθεμις ό υιός τοΰ Καρμάνορος άναφέρεται ώς ίδρύσας τούς δελφικούς
αγώνας καί νικήτας-επίσηςό Έλεύθωρ, ό έπώνυμος
τών 'Ελευθερνών τής Κρήτης, άναφέρεται νικήσας.
'Επί πλέον ό έπώνυμος τής Κρητικής πόλεως Άπτέρας ήρως, άναφέρεται ώς κατατκευάσας τόν άρχαιότατον ναόν τών Δελφών, Κρής δέ λέγεται καί
ό Ιίαστάλιος δ τήν αποικίαν είς Δελφούς όδηγήσας
καί τό όνομα αύτοΰ είς τήν περίφημον Κασταλίαν
πηγήν διό σας, τό δέ κέντρον τής άρχαιοτάτης
κρητικής πόλεως Γόρτυνος εκαλείτο Πύθιον. Ό
Δελφίνιος ’Απόλλων έλατρεύετο γενικώς έν Κρήτη,
πλήν δέ τοΰ ονόματος τής Κασταλίας, κρητικά
φαίνονται καί τά ονόματα τής Κρίσης, τοΰ επινείου
9
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,.φών, ένθα τό πρώτον άφίκοντο οί Κρήτες,
.οϋ Κηρυκείου άντρου τό όποιον κατά τήν πα,αδοσιν άνεκαλύφθη ύπό Κούρητος τοϋ Κρητός.
Πλήν δέ τών ελληνικών τούτων μαρτυριών έχομεν
καί ρωμαϊκός ιός τήν τοΰ Σερβίου, οστις είς τάς εις
Βιργιλίου Λίνειάδος (βιβλ. Γ. 3;2) σημειώσεις
αναφέρει οτι δύο Κρήτες, ό Ίάπυξ καί ό Ίκάδιος
άναχωρήσαντες έκ Κρήτης διηυθύνθησαν εις δια
φόρους χώρας· καί ό μέν πρώτος άποκατέστη έν
Ίταλίφ, ό δέ Ίκάδιος έν Φωκίδι, έ’χων οδηγόν είς
τόν πρός αύτήν πλοΰν δελφϊνα, έξ οΰ ώνόμαιε καί
τήν ήν έπί τοΰ Παρνασσού 'ίδρυσε πόλιν. ΙΙρός
τούτοις. ό Όμηρος εις τόν πρός Απόλλωνα ύμνον
(στίχ. 388) αναφέρει, ότι οί πρώτοι ιερείς τοΰ ναοΰ
τών Δελφών υπήρξαν οί Κρήτες. Έκ τούτων πάν
των καί έξ άλλων μαρτυριών είνε βέβαιον ίστορικώς οτι Κρήτες ναυτικοί, άφιχθέντες είς τόν Κρισαϊκόν κόλπον ίδρυσαν έπί τής παραλίας βωμόν

ιοΰ Απόλλωνος Δελφινιού, έπί δέ υψώματος δεσ
πόζοντος τοΰ πεδίου τήν Κρΐσαν, άπό δέ τούτης,
κέντρον άποβάσης κράτους ίτχυροΰ δώσαντος τό
όνομά του τώ παρ' αύτή κόλπφ καί πεδίω, έκτίσθη
έπί μέν τής παραλίας ή Κίρρα, έπί δέ τού όρους
παρά τήν Κασσώτιδα πηγήν, ή ΙΙυθώ ή οί Δελφοί.
("Ορα Νομισματικήν τών Δελφών Ίωάννου Ν. Σβορυίνον). Πρός τούτοις, ή όλη χώρατών Δελφών μετά
τών έν αύτή ιερών τοΰ ’Απόλλωνος εύρίσκετο έν
ποιρ τινι έξαρτήσει άπό τής Κρήτης. Κρητικοί ήσαν
οί άδόμενοι ύμνοι, Κρητικοί αί τελούμενοι καθάρ
σεις καί αύτή δ'ή ορεινή πηγή Κασταλία ήτο φερώ
νυμος Κρητός τίνος (όρα Ιστορίαν Κουρτίου κατά
μετάφρασιν Λάμπρου σελ. 378 τόμ. Α'),
Έν Δελφοις, τή Ιόη Φεβρουάριου 1913.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜΜ- ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ

2ΤΕΦΑΝ02 ΜΑΡΤΖΩΚΗ2
ετα σύντίμ;» άρΟένειαν
άπέΟανεν ί ΰττατ:; άντι-ρΰσωπις τής μεγάλης Επτα
νησιακής πτητικής σχ:λής,
ί κατ' ές;χήν Βάρδίς τιΰ
π;ν:υ, i εκ τών κεροφαίων
πειητών μας Στεφάνες Μαρτζώκ.ης. ΙΙρεσξληΟείς έκ
βρεγχίτιτες, μίλις τήν τελεοταίαν ήμέραν μετεφέρΟη
έκ τιΰ -τωχ’.κεΰ τευ ίωμ,ατί:υ είς μίαν κλίνην τ:ΰ « !·'.όαγγελ·.5ρ.;ί>»,ένθα ζα: περί
τ'ϊ λυκόφως τής‘21 Ί'ε$ρ:υαρί:υ άφήκε τήν τελευταίαν
-νεήν. ’· > θάνατός τ;υ, καίτςι συνέπεσε με τόν πανη
γυρισμόν τής πτώσεως τών Ίωαννίνων, ένεπιίησε βαΟεϊαν καί Ολ’.όερωτάτην έντύπωσιν είς τ:ύς φιλσλίγικίΰς καί καλλιτεχν.κτύς κύκλιος. II κηόεία τού άγαπητίΰ καί επιφανεύς πσ'.ητιύ έγένετ: σεμνή. Ίκανσΐ
συγγραφείς, δημσσισγράφσι, πσιηταί — ίϊίως νεαραί
μαΟηταί ταυ έν τή π'.ιήσε· — συνώιευσαν το φέρετρόν
του, έφ’ ού τρεις εναπετε'Οησαν στέφανο·., ΰπό τών νέων
ποιητών, ΰπό τοΰ ενταύθα συλλόγου τών ΖακυνΟιων
καί ΰπό τής «ΙΙοικίλης Στοά;»· Όσύλλογος «Τέχνη»
έςέοωκε ψήφισμα συμμετοχής τού πένθους έπί τώ Οανάτω τού ποιητού. Ή κηοεία έγένετο οημοσία όαπάνυ,
παρηκολούθησαν οέ αύτήν έκ τών έπισήμων ο αρχηγός
τού πολιτικού οίκου τού Βασιλέως κ Δ. Στεφάνου καί
ό γεν. γραμματεΰς τού Υπουργείου τής ΙΙαιόείας κ.
Βολωνάκης εντολή τοϋ Υπουργού. Κατα τήν εκφοράν
άπεόόόησαν αί στρατιωτικά: τιμαί είς τό παράσημον
τού Σωτηρος, οπερ έ'φερεν, ή μάλλον τό οποίον ποτέ
ίεν έφερε. Λόγους έςεφώνησαν έν τώ ναώ ό οημοσιογράφος κ. X. 1 Ιαπαντωνίου, έντολή τού «Συλλόγου
τών ΖακυνΟιων» ό γραμματεΰς α-ΰτού κ Δ. Μάργαρης
καί ό κ. Ίω. 'Αρσένης.
Πρό τού τάφου ώμίλησεν ές ονόματος τού Συλλό
γου ή «Τέχνη» ό πρόεόρος κ. Δ. Καλογερόπουλος,
ό ποιητής κ. Ί’. I Ιανάς απήγγειλε ποίημα καί άπεχαιρέτησε 'Ιταλίαν, τόν νεκρόν ό συμπατριώτης καί
φίλος αυτού κ. Ε. Poggi. 'Ο γλύπτης κ. Άνϊρέου
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έλάέε κατόπιν έκμαγεϊον τού προσοΰπου του ι’να
φιλοτεχνήση προτομήν, ήτις Οά στηΟή έν τή γενετείρα
τοΰ ποιητού, οστις μέ τάς πρώτα; σκιάς τής νυκτος
άπετέΟη είς τήν γήν, ής τά μυστήρια έψαλε μέ τό
σην πικρίαν.
Είς τό προσεχές φύλλον Οά οημοσιεύσωμεν άνάλυσ.ν τού ποιητικού έργου τού έκλιπόντος ποιητού,
κλείομεν όέ τάς όλίγ.ς αύτάς γραμμις μέ τόν επι
τάφιον αποχαιρετισμόν, ον έςεφώνησεν ό διευθυντής
τής «ΙΙινακοΟήκης» :
Έν μέσφ τής Ιαχής τοΰ θριάμβου διά τήν άπελευΟέρωσιν τής θρυλικής πόλεως περί τήν οποίαν έπτερύγισαν οί στίχοι τοΰ Βαλαωρίτου καί τοΰ Κρυστάλλη,
έφευγεν άπό μίαν γωνίαν νοσοκομείου καί ή ψυχή
σου, ποιητά τοΰ «Πανιχρμονίου τραγουδιού καί ή
ΓΙοίησις μετάτάεπινίκια θούρια πενθεί τόν Εκλεκτόν
της, ημείς δέ μετά σεβασμού σέ κυκλοδμεν, παλαιοί
καί νέοι, σέ τόν Διδάσκαλον μιις νέας ποιητικής
γενεις, τόνταπεινόν τό ήθος,άλλ’ύπέροχον τά αισθή
ματα.
Κατά τήν οδυνηρόν ταύτην στιγμήν τοΰ παντοτεινοΰ χωρισμού, κατ’ εντολήν τής «Τέχνης», ήτις
αμα τή Ιδρύσει της έσπευσε νά σέ όνομάση τιμητι
κόν αυτής μέλος,άλλά καί ώς φίλος καί συναγωνιστής
έπί δεκαπενταετίαν,άλλα καί έκ μέρους τών συνεργα
τών τής «Πινακοθήκης» τής όποιας άπό τοΰ πριότου
φύλλου υπήρξες ό επιφανής συνεργάτης, σοί Απευ
θύνω τόν τελευταΐον χαιρετισμόν.
Καί είνε ειλικρινές τό πένθος ημών, διότι από
τής έμφανίσεώς σου είς τόν φιλολογικόν ορίζοντα
—έμφανίσεώς εύθύς έξ αρχής έπιβλητικής—μέχρι
τής έκπνοής, έπί 25ετίαν, μόνον έκτιμητάς είχες·
Μακράν πόσης εφήμερου κοσμικής κινήσεως, μα
κράν παντός ανταγωνισμού, δι' όλους καλός, έξ ολο
κλήρου άφοσιωΟεΐς εί; τήν Ποίησιν —τήν παγκόσ
μιον αύτήν τροφόν καί πνευματικήν μητέρα—εζησες
χωρίς νά θορυβήσης περί εαυτόν, χωρίς νά έπιζητήσης ματαίας ψευδεπιδείξεις, χωρίς νά κατατριβή;
είς διαμάχας καινών δαιμόνιων- έψαλες έν τή μο
νώσει σου ώς μεγαλοπρεπής Ιεροφάντης τοΰ ’Ιδανι
κού, μέ τήν βαθύηχον λύραν έν τή δποίρ ό Σκε
πτικισμός καί τό Αίσθημα είχον ίσος τάς χορδάς.

Λύρα, έπί τής όποιας σχεδόν συγχρόνως επιπτον
αί σκιαί τής γής καί αί ακτίνες του ούρανοΰ. Διότι
ώς άληθής ποιητής, έμοίρασες τήν ζωήν σου είς
τήν Σκέψιν καί είς τόν Παλμόν, είς τόν Νοΰν τόν
μεστόν απογοητεύσεων καί είς τήν Καρδίαν τήν
πλήρη ελπίδων, διήνυσες τήν ζωήν δρέποίν τάς δά
φνης τής έμπνεύσεως, άλλά καί σκορπίζων τά ρόδα
τής άγάπης.
Έπάλαι σες έν τή ζωή, αγαπημένε ποιητά, άλλά
φεύγεις νικητής. ’Ανταίος, έλάμβανες δυνάμεις
πνευματικός, ήττώμενος ΰπό τής ύλης. ”Λκανί)αι
έκόσμησαν τό μέτωπόν σου τό όποιον ενωρίς έπτύχωτεν ό σπαραγμός τής ψυχής, άλλά ή δόξα σέ έναγκαλίζεται στοργικά. Θλιβεροί άλλ’ αγέρωχοι,
μέ αίμα και δάκρυ ραντισμένοι οί στίχοι σου, αποτε
λούν τό άκτινωτόν τό όποιον ίΐά περιβάλλη τό
νοητόν μνημεΐον, τό όποιον ί)ά ΰψωΟή έν τή συνειδήσει τών μεταγενεστέρων. Έπόνεσες είς τήν ζωήν,
άλλά καί δέν έπαυσες νά ψάλλης τό ωραιότερου
τέκνον τής ζωής — τόν έρωτα—μόνος συ σχεδόν, μέ
υπερηφάνειαν καί αγνότητα. Ύπέστης καρτερικός
τάς καταδρομάς τής τύχης, τήν άδιαφορίαν τής κοι
νωνίας, καί μόλις περί τήν δύ ιιν τοΰ βίου σου οψιμον είδες τής Πολιτείας τήν άνταμοιβήν Άλλά
φεύγεις συναποκομίζων κάτι ΰπέρτερον — τήν α
γάπην καί τόν θαυμασμόν τών συναγωνιστών σου
καί τών μαίίητών σου. Υπήρξες τό σύμβολον τοϋ
αχάριστου άγώυος δν διεξάγουν παρ' ήμΐν οί άνθρω
ποι τοΰ πνεύματος, άλλά συγχρόνως ό ϋάνατός σου
είνε τό σύμβολου τής ψυχικής Αναγεννήσεως, ής οί
προάγγελοι δέν Οά άργήσουν νά άναφανοΰν καί τότε,
Σύ τόν όποιον ολίγοι πιστοί φίλοι συνοδεύομεν μέχρι
τοΰ τάφου, Οά ζήσης.Διότι οί έμπνευ σμένοι, οί αλη
θινοί ποιηταί δέν θνήσκουν μετά τών μορίων τής
ύλης. 'Αρχίζουν καί ζοΰν άκριβώς μετά τόν θάνα
τόν των. Δι’ αυτό δέν κλαίομεν τήν ίΐανήν σου' άν ή
έκμηδένισις τής σαρκός διά τούς κοινούς ανθρώπους
είνε τό τέρμα μιϊς βιοπάλης, διά τά έκλεκτά πνεύ

ματα, τά αίωρούμενα υπέρ τόν κονιορτόν τής γη'ίνης
ζωής, θάνατος δέν υπάρχει.Είς τούς «Ποιητής*, τό
γραφικόν ποίημά σου, μις δίδεις αύτήν τήν εικόνα
σου :
«Μέαα οία οιήΟη ααΰρα 'H‘i<aiottia xleiovfie
. . . o'iiyxalha μαιωμΐνοι πκρηατοΰμν,
. ..μεχάίοι /iaoileis οιή ύυστυχ’ά.*
Καί τοΰρα ποΰ άνεπαύΟής έκ τοΰ άλγους τοϋ σω
ματικού καί του ψυχικού, καί κοιμάσαι τόν ύπνον
τοϋ δικαίου, άν δέν εύρης σύ τήν άλήΟειαν τής ζωής
όπου τήν έζήτησας—είςτά βάδη τοΰ τάφου—ί)ά εΰρουν οί άλλοι τήν άλήίίειαν έν τή περιλάμπρορ ζωή
σου είς τό Βασίλειον τής Ιδέας καί τής Έμπνεύσεως.

«Θά μέ χιτορισοω- οί avDoionoi οτον τάφο».
Έτος δέν συμπληρώδη άφ' ότου οί συναγωνισταί
καί οί θαυμαστοί σου, ους ήνωσε μόνη ή πρός σέ
στοργή, συνεκεντρώίίημεν έν μέσοι άνΟέων καί α
γαλμάτων ϊνα πανηγυρίσωμεν τό ποιητικόν σου
Ίωβιλαΐον καί σήμερον μάτην άναζητοΰμεν είς τήν
άδρανή μορφήν σου τήν λάμψιν τής τότε χαράς,—
τής μόνης ίσιος χαρ»; ήν ήσίίάνίΐης έν τή ζωή. Καί
έν μέσφ τών εγκωμίων εκείνων, είχε τήν έμπνευσιν
είς τών θαυμαστών σου νά άπαγγείλη στίχους σου
καί έκρίΟησαν ώς ό ωραιότερος χαρακτηρισμός σου.
Καί κατά τήν στιγμήν ταύτην, ό ωραιότερος, ό ά
ληΟέστερο; επιτάφιος είνε αυτοί οί στίχοι σου, Στέ
φανε Μαρτζώκη, διότι υπέρ πάντα άλλον σύ ήσο ό
ίκανυΰτερος νά μις δώσής τήν ψυχικήν μορφήν σου.
Μέ τούς στίχους σου αυτούς, οί οποίοι αρμόζουν νά
χαραχίΐοϋν ώς έπιτύμβιον επίγραμμα, σκορπίζω είς
τά πονεμένα στήθη σου, είς τό αγνόν μέτωπόν σου τά
τελευταία νεκράνθεμα:

»ΓΙγα; κ’εγώ' οτΐ/ν αοβεοτι/ τήι· πάΐη
ίτιί/ρα ακ’.άβο τ' αχαρο κορμί μου
να κάμω τη ψυχή μον nisio μεγάλη ■ >

ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΝ Ε
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ

ΆπηγγΙλίλη ίν Φαναρίω τή; Κωνοταντινουπόλεως κατά τήν ίπίοημον
ίηΐ τή άναρρήοκι του ί'ποίοχήν.
τή σεβαστή σου τήν μορφή, γύρω στό μέτωπό σου
Ολόλαμπρο διάδημα, Δεσπότη, σοΰ χαρίζει
Ένα όνειρο ατέλειωτο. Βαθύς ό λογισμός σου,
Μές στά πελάγη τήν ψυχή τοΰ Γένους σου φεγγίζει.
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Κι’ αντιφεγγίζουνε φριχτά στοΰ πέλαγου τσ βάθη,
Πόθοι, όνείρατα, παλμοί, βάσανα, δάκρυα, πάθη,
Του Γένους σου κι' ενός λαού, τό θολωμένο βλέμμα,
Πώχει ψηλά στό μάτι του αντί για ιδρόν αίμα.
Άπό τήν σκλάβα τήν καρδιά ολόγυρα χυμένο
Καί ποΰ σ' εσένα στέκεται 'πό χρόνια στυλωμένο.

Ε3
Άνοιξε, Πατριάρχη μου, τήν πατρική καρδιά σου
Κι' αγκάλιασε καί σφίξε μας τά μαύρα τά παιδιά σου
Αγκάλιασε καί βλόγα μας! Λαός δυστυχισμένος
Σήμερα έχει άνάστασι, θάνατον είχε χθές
Ποΰ βρίσκονταν κατάκοιτος καί βαρυπνωτι ιμένος
Κι'•έπαιρνε γιά νανούρισμα νεκρώσιμες ευχές.

Τά δυό Σου χέρια ξάνοιξε, Πατέρα, ν' άγκαλιάσης
Τά τιμημένα τά παιδιά τής θείας σου φυλής.
Σέ τούτη τήν υπέρλαμπρη στιγμή ν’ άναγαλλιάσής
Μ' αυτό τό γλυκοχάραγμα τής νέας μας ζωής.

Ω
Ωσάν αητός γοργόφτερος, στά σύννεη κ π,ιτώντας,
Ί’ίξε τό βλέμμα σου βαθειά, στήν πατρική μας γή
Γιατί μέσα στήν καταχνιά τοΰ Γένους μας κυττώντας
Έγώ άγναντεύω μέ χαρά, μιάν ώμορφ·η αυγή.

Si

Γαλήνεψαν τά κύματα πυΰ τρώγανε τόν Βράχο
Κι’ άπανωθέ του σέρνετε τό φάσμα του μονάχο
'Ονειρεμένης Λευθεριάς ροδίζει ή Ανατολή
ΚΓ εμπρός στό έργο μιά φωνή 'πό πάνω μις καλεΐ.
13
Στή δοξασμένη Σου μορφή ένα άγιο βλέπω χέρι
Το χέρι τοΰ Πανάγαθου Θεού νά σέ βαστάη
Και τήν φωνήν τοΰ Γένους μας ό άνεμος μοΰ φέρειΓλυκέ Πατέρα, ό Θεός γιά μις νά Σέ φυλάι).

ΚΙΜΩΝ ΜΠΕΛΛΑΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΣΤΡΟΦΕΣ
Kai πέθανε' τήν πήρανε οί τέοουροι στα χέρια,
πήγε νά βοή άνάπαυοι μες τής γής τή δροοοΰλα,
καί πίσω κόσμος ήτανε, παπάδες, νεκροκέρια·...
“Ονειρον ήταν κ" έσβυο» οάν πρόβαλλ" ή αϋγοΰλα.

Τήν έκλαψαν' αδάκρυτο δεν εμειν' ένα μάτι,
οτο μνήμα της ξαπρόβαλλκν ολόδροση δαφνοΰλα,
καί έγραψε οτήν πλάκα της τό χέρι ένός διαβάτη
«“Ονειρον ήταν κ' εοβιοε οάν πρόβαλλ' ι/ αΰγοΰλα ·

Δεν πεθαίνουν ή παρθένες δοες όμορφα κοιμούνται,
κλειοΰν τά μάτια τους μονάχα κι ’ άλλους κόσμους συλλο
γιούνται,
δεν πεθαίνουν ή παρθένες, ώ! ίίν πέθαιναν τί κρίμα!
βάζουν κάταοπρο στεφάνι καί παντρινονιαι τα μνήμα.
ΙΙοιός σας τώπε μιο' τόν τάφο πώς τής τρώει τό σαράκι,
τ' άγριου σκουληκιού τό στόμα και τής πίκρας τό
[φαρμάκι ;
Τρώει τή σάρκα τους μονάχα, μ’αυτές πειό όμορφες, πο·
[μένουν,
δεν πεθαίνουν ή παρθένες, δέν πεθαίνουν, δεν πεθαίι οντ ■

ΠΕΙΡΟΣ Δ. ΓΟΛΓΟΘΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τρία μυθιστορήματα γραφέντα άπό τρεις Γαλλίδας
έδημοοιεύθηοαν σχεδόν ταυτοχρόνως είς Παριοίονς. « Τό
'Ημερολόγιου τής Λονίζης» τής κ. Ρενέ Βώλτς, ουγκινητικωτάτη άφήγηοις μιας άγαπώοης, άλλά μή άνταγαπωμένης. «Τό βαοίλτιον τής Άνοίξτως» τής κ. Γαβοιέλλας
Ριβάλ, είς ΰμιος τοΰ έρωτος, Sv ψάλλει μία νεόνυμφος,
ήν δμως κατόπιν άπατά ό σύζυγός της. — Πολύ άρτιώτερον είνε τό μυθιστόρημα τής βαρώνης Μισού), μία ψυ
χολογική μελέτη, έν ή θέτει αντιμέτωπους τήν Σκανδιναυϊκήν αδιάλλακτον Ιδεολογίαν πρός τον έλαφρόν θετι
κισμόν τής Μεσημβρινής Ευρώπης.
*
Ί ωβιλαϊα. Ή ΡωΠοία έώρταοε τήν τρ'.ακοοιετηρίδα τής Δυναστείας Ρωμαιώφ, ή Γερμανία τήν
εκατονταετηρίδα τής μάχης τής Λειψίας ( Hi -18 Σε
πτεμβρίου 1813) ήτις έοχε πολλαπλήν σημασίαν είς τήν
τύχην τής Ευρώπης, καί ήτις ΰπήρξεν δ πρόλογος τοϋ
Βατερλά), άπό πολεμικής δ' άπύψεως θεωρείται ώς Ι|
μεγαλειτέρα μάχη τοϋ κόσμου, κληθείοα «μάχη τών
εθνών- λόγο) τοΰ αριθμοί· τών αντιπάλων στρατών καί
λόγοι τών απωλειών.
-Ι
Ό έν Ρώμη παρεπιδημίαν καθηγητής X. Σ. Λάμπρος
έδωσε διάλεξη· περί τής σημερινής αρχαιολογικής κινήσεως έν ταϊς Έλλην. χώραις. Ή αίθουσα ήτο κατάμε
στος έξ επιφανών επιστημόνων, "ζΐ» εφερεν ότι αί Άθήναι
έγένοντο κέντρου αρχαιολογικού τής συνεργασίας τών πε
πολιτισμένων Εθνών διά τών Ινστιτούτων καί τών άνασκαφών, έπραγματεύθη τό ζήτημα τής συμβαδίσεις; τής
μελέτης τής άρχαιότητος πρός τήν εθνικήν παλιγγενε
σίαν τής ‘Ιταλίας, κατέδειξε τάς εν Έλλάδΐ προόδους
τής άρχαιολ. επιστήμης καί υπέδειξε τά,’ vvoi'S ορίζον
τας οϋς διήνοιξεν ό Βαλκανικός πόλεμος, καί οτι ή σκα
πάνη τοΰ “Ελληνας αρχαιοδίφου θά έρεννήο/ι τά ερείπια
τής Ηπείρου, τής βορείου Θεσσαλίας, τής Μακεδονίας,
τών Νήσων
Τήν διάλεξίν του ο κ. Λάμπρος έπανέλαβε καί είς
Φλωρεντίαν.
h
Συνέοτη έπιτροπή έξ έπιλέκτων τής 'Αθηναϊκής κοι
νωνίας μελών, ήτις θά έργαοθή διά τήν πραγματοποίηση’
τής ώραίας ιδέας ήν προέτεινεν ό κ. Άθ. Βρνζάν.ης
περί ίδρύαεως Μεγάρου τών Απομάχων, ϊνα οτεγαοθώσιν
οί άποροι ανάπηροι τοΰ πολέμου. Είς τό Μέγαρον θα
καταριιοθή και Μουσείου αναμνηστικών ειδών τοΰ πολέ
μου. Τής έπιτροπής μετέχοι σιν, έκτος άλλων, οί διευθυντιά
τής Εθνικής Τραπέζης, τής Τραπέζης Αθηνών, τής
Λαϊκής Τραπέζης, ό κ. Δήμαρχος, ύ στρατηγός κ. Ιιιγκλής, ό πλοίαρχος κ. Γκίνης, οί κ. κ. Ε. Μπενάκης, .-1.
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Ζα'ίμης, Διον. Στεφάνου, I. Άθαναοάκης. Οί κ. κ. Άθ.
Βρυζάκης καί Δ. Καίογερόπουλος, άντιπροοωπενοντες
τήν επιτροπήν, άνεκοίνωοαν τόν καταρτισμόν αυτής πρ'ς
τόν κ. Υπουργόν τών 'Εσωτερικών, οστις έπεδοκίμασε
τήν Ιδέαν, ουγχρόιοκ δέ υπέβαλαν ύπόμνημα καί πρός τόν
κ. Πρωθυπουργόν.
—Είς Θεσσαλονίκην ήρξατο παραστάσεων θίασος ύπό
τήν κ. Βασιλείαν Στεφάνου, μεθ' ής ονμπράττοιοιν ή
κ. Ροζάν καί ό κ. Γιιβριηλίδης.
Άπέθανον είς τών ίκανωτέρα»· καί'Ελληνικωτέρων
ζωγράφων μας, <5 Πολύχρονης Λεμπέσης. “Εργα του
πολλακις έξειιμήθηοαν είς τάς καλλιτεχνικός εκθέσεις
τών ‘Αθηνών. Είς τό προσεχές τεύχος θά δημοσιεύσωμ-ν σκιαγραφίαν έκτενή περί τον έκλ,ποντος έν άφανείρ
αλλιι καί εν άφανεΰ,ι ζήοανιος καλλιτέχνου.
— ‘Εν τώ Πανεπιοτι,μίιρ Νεαπόλεως ίδρύθη έδρα Νεο
ελληνικής φιλολογίας, διά πρώτην φοράν ίδρυομένη είς
Ίτα λικί.ν Πάνεπιο τ ήμιον
— Ό Γάλλος λογογράφος κ. Άνδρέας ΖΙλ παρεπιδη
μίαν είς 'Αθήνας ώμίληοεν έν τή αιθούση τοΰ Ωδείου
‘Αθηνών περί Παριοίων καί τοΰ άσματος αυτών.
— ‘Εν Κρήτη θά άνεγερθή μνημείου είς τόν έν Χία,) πεοόντα δόκιμον τοΰ Β. Ναυτικού Ίωάννην ΙΙαοτρικάκην.

— Είς τόν διαγωνισμόν πρός συγγραφήν μονοπράκτων
θεατρικών έργων τής « 'Εταιρείας τών Οεατρικώ· συγ
γραφέων» έστάληοαν 3ΐ> έργα.
— Ό έν Πέιραιεϊ άποθαιό»· Παναγιώτης Κολοοουκας άφήκε τά 3J I τής μεγάλης περιουσίας του είς τόν
Δήμον Πειραιώς ίίπως χρησιμεύσουν ώς κεφάλαιαν δια
την ανεγεροιν έν Πειραιεϊ Μεγάροι· τοιν Καλών Τεχνών.
— Ό έν Σύρηι κ.Σταμ.Βαφνιαδάκης έδήλωσεν άτι έπι
τή άλο'/οει τών Ίωαννίνων άναλαμβανει ίδίρ δαπάνη τήν
άνέγεροιν έν Συριρ μνημείου είς τους κατά τίν πόλεμοι·
πεοόντας Κι·κλιιδίτας.
■—Νέον μελόδραμα έγραη’εν ό Αεχάρ, τήν « ‘Ιδανικήν
Γυναίκα· . θά παιχθή προσεχώς είς Βιέννην τό πρώτον.
— ΊΙ Άδελίνα Πάτι // όποια είοήλθεν είς τό 7Οόν
έτος έη·αλε διά τελευταίαν φοράν είς τό Παρίσι έν φιλικψ
δείπνιρ ΊΙ φωνή της διατηρείται θαυμάσια,

— Κατά τήν έφετειιήν θερινήν περίοδον ό Καροΰζο
θά εόρίσκεται είς Λονδίνου. ‘Εξηοφαλίοθη ή ούμπραξίς
του είς τό Βασ. δίελόδραμο τοΰ Κόβεντ-Γκαρντ'ν.
— ‘Απέθανεν έν βαθεϊ γήρατι ό Γ. Χάτοιοοιν, έκδο
της τής 'Αγγλικής · Έφημερίι'ο; τών ΙΙαίδων» ίδρυθείαης τψ 187!) — τό έτος τής ίδρυσιως υπενθυμίζει
ακριβώς τήν ίδικήν μας · Διίιπλαοιν ιών Παίδωνυ. 0,

ΤΑ
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διαοημότεροι ιών σημερινών “Αγγλων λογιών υπήρξαν
ουνεργάται κατά τήν παιδικήν των ηλικίαν είς τον πε
ριοδικόν τον Χάτοιοων.
— Συνεπληρόιθηοαν τόν λήξαντα μήνα 30 έτη άπό
τοΰ θανάτου τοϋ Βάγνερ. Είς τά; Γιρ/ιανικάς έφημερίδας έδημοοίενσαν πολλά σχετικά άρθρα. Προσεχώς θά
εορταοθή ή έκατονταετηρίς άπό τής γένι ήοεως τοΰ μεγά
λου μουσουργού.
— Είς τήν Γερμανίαν υπεβλήθη νομοοχέδιοί' περί
άπαγορεϋσεως καί κατασχέοεοις παντός βιβλίου ανήθικο·,
διότι ή κυκλοφορία ιιον έπ ‘ έοχάιων τείνη νά φ θάοη
τήν Γαλλικήν άνηθικογραφίαν.

*

Ό θίαοος τής Κοτοπούλη ήρχιοε παραστάσεις είς Μιτυλήνην. θά δώοη σειράν τριάκοντα παραστάσεων, μεθ'
ο ίσως διευθυνθή είς Θεσσαλονίκην καί περί τάς άρχάς
‘Απριλίου θαρχίοη παραστάσεις είς τίμ· - Ν. Σκηνήν .
— Ό Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ηύχίιθη Βπως
ίδρυθή ΙΙανεπιοτήμιον είς Θεσσαλονίκην. ΊΙ ευχή αϋτη
δύναται >·ά έκπληρωθή άν ίδρυθή έκεϊ Πριικιικ· ν Πα
νεπιστήμιου.
■— Οίκαθηγηται τι.ΰ Ωδείου κ κ. Βαοενχόβεν, J/aoo·
οτεντούϊ, Μπέμερ καί Σαΐφερ κατήριιοαν κουαρτέιιι
— Ό θίαοος Οίκονάμου δίδει παραστάσεις είς τό
« ΙΙολυθέαμα». “Επαιξε «'Αγριάπαπια», ‘Χαμένην τι
μήν», ι Νάρκισσον > καί τους «Άθλιους» είς τούς όποιους
οί ηθοποιοί ήοαν ΰνι ως ...άθλιοι Πρι ετοιμάζει τήν <· Πα
ναγίαν τών Παριοίων ».
♦
Πόλις λόγος έγένετο δι' έν συγχαρητήριον τηλε
γράφημα φθεολαγικής τίνος Λέσχης τής Μυτιλήνης στα
λεν πρός τόν κ Πρωθυπουργόν, οιντεταγμένι ν είς δη
μοτικήν γλώσσαν καί είς <5 ό κ. Πρωθυπουργός άπήντηοεν είς.. νπερκαθαρετ'ουοαν.
— Είς Παριοίονς πρόκειται νά γίνη ή έκποίησις τοΰ
/ιεγαλειτέρου μέρους τής πολυτίμου Πινακοθήκης τοΰ
κ. Γ. Ζερβουδάκη. Δυοτυχώς δέν καιωρθόιθη νά κρα
τηθούν έργα τινα τής συλλογής είς τήν 'Ελλάδα.
*

/Άποψις έκ τή; λίμνης/

Είς τήν Ρόδον οί ‘Ιταλοί έθεσαν χεϊρα, καίτοι προσεορινώς κατέχοντες τήν νήσον, έπί τών άρχαιοτήταιν.
‘Ιταλοί έμποροι παλαιών καλλιτεχνικών αντικειμένων
περιτρέχουν τί/ν νήοον προοπαθοΰντες νά άγοράοωοι είς
μικρά; τιμάς άγγεϊα και κοσμήματα καί σκέύη παλαιό,
οωζόμενα είς τά απόκεντρα χωρία. Οί Ρόδιοι ειμεθα
βέβαιοι ό'τι δεν θά θ·λήοονν νά φυγάδευσώ ν τους καλλι
τεχνικούς θησαυρούς τής νήσου τιρν.
ο

Μετά τίν Μπριέ, ό Ιλιμίμιΐι/ μέ τό νέον τρχον του,
τάς · Ι·.ι Ιαίι·ΐΊΐϋι·ε >. πραγματεύεται τό ζήτημα τον φε
μινισμού και ιό ι ΐρωνεύεται, καταληγιον εις τό αυτό μέ
τοΰ Μπριέ συμπέρασμα, οτι ή γυνή μέ ολας τάς περί
χειραηεοίας θεωρία; τη; θά διατελή κατ' ανάγκην ύπό
τήν κυριαρχίαν τοΰ άιδρ.'ς διά νά ζήο//.
Τό νέον τετράπρακτοι· δράμα τοΰ Ντονναΐ έπαίχθη
είς τό Παρισινέν θιατρόν »Μαρινί·". Μάλλον διά
Zv'tFos* -.if .To<>oxojFi?< Λιτατηι τα (<λο0οι?/; η ΓαλίΑχη
snajrrftin, προιιμητροα τών Μζεωγ «
• Λα/ι.ίη '// '(/ό/αα
Αί Ilintaxanoi rn'F αί Γαλλίοτς εκεϊναι κυρΐαι, αί
ό.Ίοΐίπ ίώ νίι μι/ιι/Οώοι τίις αώφραζέιτας *Α}γ^ίδας
7τραο}ΐαί)(ώΓ νίι ^ι/ιιίονργ.,ααΐ'Γ ιίν (ρε/ανιο/ιόν. Μετα^ν
ανιών ν.Ίάρχρι και // xro/α
»/ οποία υφίοταται
επίδραοιν νεαρΊς της φίλης διαπνεομένης από τάς τιερί
χειραφειηαεως τής γνναικ '·ς θεωρίας, ώοιε ή ονζνγική
της ζαιή ru καίλίοταται άτΓ^ώ/'ΐη/ος Α/ά τούτο επωφε
λείται όιχ γΐΊο/ιίπς τιρός μετά τον ον^νγον της Λιά νά
ζητήοη τό Λιαζνγιόν της.
"Otar τγΐ'ΐτει· έλεν&ερα ή ’Ιωάννα Αονρελ a^'oocovrac
όλοκίηροί' είς τόν ηε/ιη ιομάν. Αιοργανώνει φεμινισ
τικήν λεο,ην και περιστοιχίζεται άπό Λια&ερμονς φεμι
νιστής. 9Εν τοίτοις παρατηρεί οτι τό περιβάλλον (Υεν
εινε οίον τό εη ανιάζετο^ ολαι όε αί δεσποινίδες καί κορίαι
αί ι π αγγελλόμενα! τόν φεμινισμόν εινε η νοτερικαί καί φι·
λόδσξοι ή ραδιούργοι. Αία Χάνεται ότι τό εργαν της δεν
δύναται νά ικανοποίηση τά όνειρά της. Περί αν την
νπάρχονοι δύο κύριοι, οί όποιοι προοπαίλούν νά τήν κατακτήαανν. Τόν ενα τίν άποδιώκει, άλλά δεν δύναται νά
αποφάγη τ<'ν άλλον- Εινε η ίλ.ος παλαιών ετιόν ο 91άκω13
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βο; J»Wv, όστις μετά πολλής έπιφνλάξεω; ερωτοτροπεί
αυτήν. "Οταν όμω; εκείνη τόν διατάοσει νά φύγρ, τή;
προσποιείται ότι τήν αγαπά. Ή 'Ιωάννα δέν άργεΐ νά
γίνρ ισωμένη του διότι καί αυτή τόν άγαπή.
Άλι.' ό ‘Ιάκωβο; δέν θέλει νά είνε ευτυχή; εραστή;,
θέλει δέ νά εχη σύζυγον τήν "ωάνναν. Αυτή αποκρούει
τήν Ιδέαν, διότι έχει διδάχθή ότι ή γυνή πρέπει νά εινε
έλευθέρα καί ότι Λ γάμο; είνε έξευτελιστικ'ις δεσμός, ότι
ο! σύζυγοι εινε υπάλληλοι τον έρωτος κα! λέγει oti προτιμή νά μή έπανίδρ ποτέ τόν 'Ιάκωβον παρά νά γίνη
σύζυγό; του. Ό εραστή; απέρχεται άπηλπιομένο;, αλλά
75 ημέρα; αργότερα μεταβαίνει καί τοΰ λέγει, ότι εινε
έτοιμη νά γίνη σύζυγό; του.
Τό έργον έτνχε θρυομβευτική; υποδοχής. Είνε αρι
στοτεχνικοί; διεοκεναομένον, περικλείει δέ οκηνά; συζη
τήσεων περί φεμινισμού χαριτωμένα; καί άπροοδοκήτους.
"Ολον τό έργον ζητεί νά άποδείξη ότι όλίγαι εϊνε αί
γυναίκες αΐτινε; έχουοιν ειλικρινή κλίοιν πρ·; δημιουρ
γίαν γυναικεία; χειραφετήσεως. Πάντοτε δέ ή γυνή γίνε
ται δούλη εκείνου, τόν όποιον άγαπή
•
Έπί τή άλώσει τών Ίωαννίνων τό Δημοτικιν συμ
βούλων Πειραιώς έφήφιτεν όπω; άνεγερθή ΰπί τοΰ Δή
μου έν ΙΙειραιεϊ άνδριά; τοΰ Διαδόχου Κωνσταντίνου,
τοΰ άπσδώσαντο; τήν ελευθερίαν εί; μυριάδα; δούλων
αδελφών καί εΐ; άνάμνηοιν άίδιον τών κατορθωμίτων
τοΰ ένδοξου 'Ελληνικού στρατού. Ό άνδριά; θά παριστά
τόν Διάδοχον έφιππον, θά είνε μαρμάρινο; καί θά οτηθή
εΐ; τήν πρό τοΰ ναού τοΰ Άγ. Κωνσταντίνου πλατείαν
Συνιοιώμεν εΐ; τόν κ. Δήμαρχον όπω; προκήρυξα
διαγωνισμόν, ή δέ κρίσι; »·’ άνατεθή εΐ; ξένον γλύπτην
πρός αποφυγήν προκαταλήψεω;. Οΰτω μόνον θά κατορθωθή νά γίνη άνδριά; καλλιτεχνική; άξια;.
♦

ΟΙ κάτοικοι τοΰ παρά τοΰ; πρύποδα; τοΰ Αΐπου έν
Χίω χωρίου Βροντάδου άπεφάοισαν όπω; έπί του μέ
ρους ένθα έπεσαν οί γενναίοι "Ελληνες πολεμιοταί κατά
τήν κατάληψη· τή; νήσου ανεγείρουν στήλην αναμνηστικήν
μετά παρεκκλησίου.

Ή άριστοτέχνι; τοΰ άσματος, ή όνομαστή Spevan’ll
Calo (Καλογεροπούλου) ένυμρεϋθη έν ΙΙαριοίοι; μετά
τοΰ διδάκτορος τή; νομική; καί διδάκτορο; άμα τή;
μηχανική; κ. Ίω. Seailles, υιού τοΰ καθηγητού τή;
Σορβόννη; κ. G i'eailles, παλαιού συνεργάτου τοΰ
Ζολα εΐ; τήν ΰπόθεσιν Δρεϋφούς.
π
Ή Γαλλική Βουλή έπεκύρωοε τήν μεταξύ τή; Γαλ
λία; καί τή; Ελλάδος σύμβαοιν περί συγγραφικών
δικαιωμάτων τών θεατρικών έργων, τήν άπαγορεύουοαν
νά διδάσκωνται έν Έλλάδι άπό σκηνή; εΐ; άλλην γλώσ
σαν, πλήν τή; 'Ελληνική;, έργα Γάλλων συγγραφέων,
άν δέν καταβάλλουν οί θίασοι τά νενομιομένα συγγραφικά
δικαιώματα, προβλέπουοαν δέ καί περί άναλόγου προστα
σία; έν Γαλλίρ τών έργων τών Ελλήνων συγγραφέων. Ή
ούμβαοι; ύπεγράφη, ώ; γνωστόν, τήν 22 'Απριλίου 1912.
♦

Έν Ύδρα ουνεοτήθη έπιτροπή άπας ουλλέξρ έράνου; δι' άνέγεροιν έν "Υδρα προτομή; εΐ; τόν υποναύαρ
χον κ. Παύλον Κουντουριώτην, δι'ι τήν δράσίν του έν
τφ Αΐγαίφ.

★

Εί; τήν δεσποινίδα Νέλλην Ραφαήλ ΰποοτάσαν τά; έπί
διπλώματι έξειάοει; έν τώ Όδείφ 'Αθηνών άπενεμήθη
τό τιμητικόν χρυσοΰν μετάλλων Συγγροΰ.
♦
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Άπέθανεν εΐ; Παρισιού; ό ζωγράφο; Ε. Debal
Punsan. Γεννηθεί; έν Τολούοη τφ 1847, υπήρξε μα
θητή; τοΰ Cabanel. Τά κυριώτερα έργα του είνε τό
«Πρώτον πάθος» (τυχόν μεταλλίου), Εΰσπλαγχνία τοΰ
Άγ. Λουδοβίκου πρός τοΰ; πτωχού; (έν τφ Μητροπολιτικφ ναώ τή; Rochelle), ή Κόρη του Ίεφθάε
(Μουσεΐον τής Carcassonne), ή ’Εντριβή (Μουσεΐον
τή; Τολούσης), οί «Λύο Πετεινοί·. ’Πιο καλός πρόσωπογράφος. Ίδίω; ή προσωπογραφία τοΰ στρατηγού
Βουλανζέ έκτεθεΐσα εί; τήν παγκόσμιον έκθειιν τών ΙΙααισίων τοΰ 1889, έθανμίσθη.
Ό Δήμι; Κέρκυρα; έ/’ίφισι 3,00) δραχ πρί; εκδοοιν τών έργων τοΰ φσνευθέντο; πο·ητοΰ Μιβίλη. Τή;
έκδόσεω; θά ίπιμεληθή ό Κερκυρτΐο; διηγηματογριφος
κ. Κ. θεοτόκης. Έκ τών είοπράξιω.· τή; πωλ/σεω;
τοΰ βιβλίου θά άγορατθή ή προτομή τ.ώ ποιητοΰ, έργον
ΐυΰ χ. Ρουμπον.
♦

Έν τή αιθούση τοΰ ‘Ωδείου ό καθηγητή; καί άλλοτε
έταΐρο; τή; ένταΰθα Γαλλική; Άρχαιολ. σχολή; καί
ίοτορικ'ι; κ Paris ώμ'.λησν περί τή; Πρώτη; Ηπει
ρωτική; ’Εποποιίας 1750—1822. 'Η διάλεςι; έδόθη
ποό; όγελο; τοΰ Έλλ. Ερυθρού Σταυρού. Ο κ Παρί,
ββιχω; ασχοληθεί; εΐ; τήν ιστορίαν τή; ’Ηπείρου,
έξιστόρησε τοΰ; ηρωικού; αγώνα; τών Σιυλιωτών κατά
τοΰ Άλή παοσά, διεξήλθε τ'ιν ήρωϊκ'ιν βΙον τών Κλε
φτών τή; 'Ηπείρου, καί έξήρε τήν πνευματικήν άνάπτυξιν καί Ελληνικότητα τών Ίωαννίνων.
♦

αΖιρ»·ί5<ω,- έν Ν. Φαλήρφ έν ήλικίφ 71
έτών, δ διευθυντή; τοΰ iMessagei’ d' Atlieiies· καί
διευθυντή; τώ ‘Αθηναϊκού Πρακτορείου ειδήσεων Αν
τώνιο; Ζ. Στεφανόπολι. *0 θανών, παλαιό; καί έγκρι
το; δημοσιογράφος, ήτο τύπο; άγαθωταιου ακίρο;. Γήν
έκδοοιν τοΰ ' «Messager d' Atlienes· θά συνεχίσ/ι ή
θυγάτηρ του δεσποινίς ‘Ιωάννα Στεφανοπολι, άρχισυντάκτις τοΰ φύλλου καί ονγγραφεΰ; πολιτικών μονογοαφιών.
*
“Ηνοιξεν έν Λονδίνφ κατάλογο; εράνων πρό; άνέγεροιν έθνικοΰ μνημείου εΐ; τόν Σκώτ καί τοΰ; γενναίου;
συντρόφου; του, τοΰ; άτυχεΐ; έξερευνητά; τοΰ Νοτίου
Πύλου. Είς 500,000 φρ. άνήλθον εντός ολίγου α! εΐσφοραί. Ό "Ωστεν Τσάμπερλαιν έπρότεινεν όπω; τό σχέδιον τοΰ μνημείου έκτελέορ αΰτή ή σύζυγο; τοΰ Σκωτ,^
έ/τι; είνε άρίστη γλύπτρια. Ό Ροιτέν, όοτι; υπήρξε προ
τοΰ γάμον τη; διδάσκαλό; τη;, έπεδοκίμαοε τήν πρόταοιν
τοΰ Τσάμπερλαιν προσθέσα; οτιαέδείκνυε λαμπρόν τάλαν
του κα! κανείς δέν θά άπογοητευθή, έάν τό έργον άνατεθή
εΐ; αυτήν.»
— Μίαν μαρμαρίνην προτομήν ενός παιδιού δέκα μη
νών έργον διάσημου Γάλλου γλύπτου ήγόραοεν ένα;
πλούσιο; Αμερικανό; αντί 500,000 φράγκων.

Ό Βιενναϊο; μουσικοσυνθέντη; Παύλο; ίϊγκε μετέβη
εΐ; Ρώμην όπω; δϋιοη εκεί πρό; παράαταοιυ τό νέον του
έργον < Λνοιστράτη», έξηγμένον έκ τή; δμωνύμου κωμω
δίας τοΰ Άριοτοφάνους.
Τό έργον θά παρασταθή εντός τοΰ μηνάς.
★
Έπαιλήθη έν πλειστηριαομώ τό χειρόγραφον τή; τε
λευταία; πλήρους οινθέαεω; τοΰ Μπετόβεν. Πρόκειται
περί τοΰ τρίτου μύρου; τοΰ περίφημου κουαρτέτου φά
ντΰρ (έργον 135), τοΰ τελευταίου έργου τοΰ περίφημου
συνθέτου, γνωστού άπό τό μότο: «7/ <5νο*<Μωί ληφθεΐσα άπόφαοι;. Πρέπει; Πρέπει·.
— Ε!· ’ό Πριγκηπικόν θέατρον τοΰ Βερολίνου έδόθη
ή πρώτη παράοτασι; τοΰ νέου μελοδράματος « Άστρου
θαλάοοης» τοΰ Άλφρέδου Κάϊζαρ τονιοθίν έπί τού κει
μένου τοΰ^ Ερρίκου Ρεβέρ. Κατά τοΰ; μουοικοκριτικού;
τό νέον έργον πρόκειται νά άφίοη έπε.γήν διότι ή μουοική του είνε έντελώς Ιδιόρρυθμο; καί ξένη έντελώς τών
’/χω»· εών άκουομένων συχνά εΐ; τό στόμα τοΰ λαού.
Εί; Μάλμο τή; Σουηδία; διοργανοΰται διά τό 1914
• Έκθεσις τή; Βαλτική;· καλλιτεχνική καί βιομηχανική.
Είς τήν έκθεοιν τούτην θά λάβουν μέρος αί πρι.ς τήν
Βαλτικήν θάλασσαν γειτονικοί χώροι.
— Η κι·ρία Ίλλέ, εν Παριοίοι; είχε έκδιόοει εν βιβλίον υπό τόν τίτλον «Εί; άγραν τή; ευτυχία;». Άλλά
μετ ου πολύ καί ό κ. Σίοοέ, έξέδωκε γνωμικά τινα τοΰ
Στανδαλ, μέ τον τίτλον «Είς άνραν τής ευτυχία;·. Τον
ένήγαγε ή συγγράφει·; καί τό δικαοτήριον άπεφήνοτο, ότι
ό τίτλο; οΰτο; ήτο προιτότυπο; καί ότι άφού ήτο πρω
τότυπος απετέλει ιδιοκτησίαν τού έφευρόντος,διό καί ό μι
μητή; κατεδικάοθη.
★
Ο Δήμο; Αθηναίων σκέπτεται νά κοσμήοη τήν
αίθουσαν τών τελετών τοΰ Δημαρχείου μέ μίαν είκόνα έκ
τοΰ πολέμου. Πιθανώ; θά προτιμηθή ή είκιον τή; εισό
δου τοΰ Ιΐαοιλέω; Γεωργίου εί; τήν θεοοαλονίκην.

*
Κατά το παρελθιν έτος οί Παρισινοί έδαπάνηοατ· διά
τά διάφορα θέατρα καί θεάματα τό οτρογγί’λον ποοίν
τών 59,000,000. Έκ τοΰ ποσού τούτου 3.000,000
είοεπραξεν ή "Οπερα, πλέον τών 22- τά άλλα θέατρα,
ατινα άνέρχονται είς 10 έν όλοι περίποί', 13 τά καφω
δεία, 8 τά άλλα παρόμοιας φύοειο; κέντρα, καί 2 1)2
οί κινηματογράφοι. Ο έπί τών ενδεών φόρος, όοτι; έν
I αλλίρ εινε έπιβεβλημένος είς άπαντα τά διασκεδαοτικά
κέντρα, άπέφερε πλέον τών 6,000,000 φράγκων.
*
. 1«ά τό βραβείου Νομπέλ ΰπεβλήθηοαν μέχρι τοΰδε είς
τό’ ΰπουργείον τής Παιδείας Έλληι ικά έργα, 'έν ΰπό τοΰ
κ. I εωργιάδου περί ιών αρχαίων λιμένων τής 'Ελλάδος
καί δυο υπό τοΰ φιλολόγου κ. (-λ. Παπαδημητρακοποϋλου, έν έλληνιοτί καί τό έτερον γαλλιστί.
Ύπέβαλεν έπίοης διά τό Νομπέλειον βραβείου καί
μίαν συλλογήν ποιημάτων ό έκ Κυπαρισσία; κ Γεώργ.
Εαχαρόπουλος. Περιλαμβάνει ή ουλλογή ποιήματα πρός
νεκρού;., άναφοράν πρό; τόν θεόν καί άποοτροφάς πρός
τοΰ; μαλλιαρούς ...
*

♦
Ό Βάγνερ κατέλιπε μεταξύ τών aUwe έργων καί
εν άτόνιοτον λιμπρέτο ουγγραφέν πέριξ τοΰ μύθου τοΰ
σιδηρουργού Βιλάνδ, όοτι; κατεοκεύαοε σιδηράς πτέρυγα;
καί οΰτω κατόρθωσε νά ουναντήο/ι τήν έρωμένην του
Σβανχέλδ.
Τό τολμηρά; φαντασία; δημιούργημα έτονίοθη τελευταίω; άπό τόν γιρμανόν μουκικόν Χελέλ, όοτι; τό
έδωσεν εί; τό θέατρου Σαρλοτενβοι ργ τοΰ Βερολίνου. Τό
έργον επέτυχε /ιεγάλως, καίτοι ό συνθέτη; κατηγορεΐται
ότι ήκολούθηοε ξηρώ; τήν μουσικήν τού Βάγνερ.

Έπήλθε μεταξύ τών κ. κ Άινίνου, Τοοκοπούλου
καί Λημητρακοπούλου συνενόηοι; όπως άπό κοινού γρά
φουν Στρατιωτικήν Έπιθεώρηοιν τοΰ 19)3. Λέγεται
ότι έπείοθη ή δεσποινίς Κοτοπούλη νά ιήν παίξη.
— 'Υπό τών μαθητριών τή; χορωδία; τοΰ ‘Ωδείου
Αθηιών προετοιμάζεται ή · Κάρ/ιεν», ήν θά ΰποδυθή
ή δεσποινίς Κοΰλα Ζερβού. Διδάσκει ή κ Φεράλδη.

♦

♦

Λιωρι'οθη καθηγητή; τή; Λατινική; φιλολογία; έ·,
τώ Έθν. Πανεπιστήμιο) εί; άυτικατάοταοιν τοΰ Αειμνή
στου Βάση ό κ. θεοφ. Κακριδής.
— Λιωρίοθη μέλο; τής έπιτροπή; πρό; σύνταξιν τοΰ
ιστορικού Λεξικού τή; Ελλ. γλο'ισοης ό γυμνασιάρχη; κ.
είορεντζατος.
♦
Άπέθανεν έν ΙΙαριοίοι; ό Γάλλο; ‘Ακαδημαϊκό;
Thureau Dungin, έν ήλικίη 76 έτών. ‘Εοπούδαοε
νομικά, έδημοοιογράφηοε, διεκρίθη δέ διά τά πολιτικά
του καί ιστορικά συγγράμματα. ‘Ακαδημαϊκός έξελέγη
τφ 1893 είς ιιντικατάοταοιν ιού Ρουοέλ.
*

Η πόλις Λόιτ τή; Γαλλίας εί; τήν οποίαν έγεννήθη
ό Ιωακείμ Μουράτ, ό βασιλεύ; τή; Νεαπόλεως, ΐδρυσ· ν ανδριάντα εις τό μέγα τέκνον της.

★
Ο κ Ίακιοβίδη; ήοχολήΰη τελευταίως εί; δύο προσω
πογραφίας, τοΰ δημάρχου κ. Μερκούρη καί τοΰ ζωγράφου
κ. Χατζοπούλου, όοτι; έπροοωπογραφήθη μέ τον φακόν
είς ιήν χεϊρα, καθ' ήν στιγμήν ανοίγει τόν άφθαλμόν καί
εξετάζει ένα έφθαρμένον πίνακα.
*
ΙΙαρεοτάθηοαν έν τώ ·θεάτρω τοΰ λαού· τοΰ Μιλά
νου κατά τρεις συνεχείς έοπέρας τέοοαρα Ελληνικά
δράματα: αί "Νεφέλαι· τοΰ Άριοτοφάνους, ή “ Άλκηοτις·, ό · Κύκλωη· καί αί «Βάκχαι» τοΟ Εΰριπίδου.
Ή παράοταοις έγένετο κατ άρίοτην μετάφραση· τοΰ
έν Παδοι'ιι Πανεπιστημιακού καθηγητού Έκτορος Ιίοniagnoli, όοτι; έχει κάμει τήν καλλιτέραν εί; τήν ‘Ιτα
λικήν μετά'ι ραοιν τοΰ ‘Αριοτοφάνους. Ό αυτός ουνέθεοε
καί τήν μουσικήν, ή τις οινώδευσε τά δράματα, παρέοτηοαν δέ αύτίι φοιτηταί τοΰ Πανεπιοτημίου Παδούης. Αί
ένδυμαοίαι, ό διάκοσμο; τή; σκηνής, αί κινήοεις τών
ηθοποιών, τά πάντα έρρυθμίοθηοαν έπί τή βάσει αρ
χαίων αγγείων καί είδωλείων καθ' δν τρόπον έν Γέρμανί'.ι ειχον παραοταθή κωμφδίαι τού Μενάνδρου, διδαχθεΐοαι νπό τοϋ καθιρ-ητοΰ τή; άρχαιολογία; κ. Ρόμπερτ.
•

Ή Αρχαιολογική'ΕταιρΊα προετοιμάζει μεγάλην άρχαιολογικήν έκδρομήε εί; τά; άπελευθεροιθείοας πόλεις
καί νήσου; τής νέας 'Ελλάδος, κατά τά; ήμέρα; τοΰ
ΙΙάοχα, όρίζοί'οα άμα καί τά σημεία οπού θά ένεργήορ έν τιμ
μέλλοντι άναοκαφά; έκεΐ.
*
Άπέθανεν έν Ρώμη τή 11 Φεβρ. ό καθηγητή; Άγγε
λος de Gubernalis, έν ήλικίη 73 έτών. 'Υπήρξε
κατ’ άρχά; καθηγητής τή; Σανσκριτική; έν τφ Πανεπιοτημίιο τή; Φλωρεντία;, τώ δέ 1869 διωρίοθη καθηγη
τή; τή; ’Ιταλικής φιλ,ολογΐα; έν τώ Πανεπιοτημίψ τή;
Ρώμης. ' Υπήρξε ονγγραφεΰ; πολυγραφώτατι.;, γράφα;
έργα ιστορικά, γλωοσολογικά, λεξικά, ποιήσει; καί δρά
ματα. ’ΙΙτο θερμότατο; φιλέλλην, καυχώμενο;
ότι
προγόνος του υπήρξε μετανάστη; έκ Βυζαντίου. Είργάοθη υπέρ ίδρύοεω; 'Ελληνολατινικοΰ Σύλλογον, κατά δέ
τό περυοινόν Ίωβιλαϊον τοΰ Πανεπιστημίου ημών
πριωεφιόνηοε ποιητικώτατα αυτό, άνακηρυχθεί; επίτιμο;
διδάκτωρ αυτού. Τό κύκνειον αύτοΰ έργον ήτο πραγμα
τεία κατά τή; ίδρύοεω; αυτονόμου Αλβανία; εί; τό πε
ριοδικόν « Viia internazionale·.
*
Προσεχώς Οάνοίξρ έν Τουρίνιρ Γυναικεία διεθνή; καλ
λιτεχνική έκθεσι; ήτι; θά περιέχη χίλια έργα, ών πεν
τακόσια θά είνε Ιταλικά. Μεταξύ τών ξένοιν περιλαμ
βάνονται γλυπτικά έργα τή; κυρίας Σκώτ, χήρας τοΰ
έξερευνητοΰ, εί; ήν έδόθη ΰπό τοΰ Βασιλέως τής Αγγλίας
ό τίτλος τής λαίδης.

★
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

“Ανοιξιζ !
NAS τ;υ;κέ; -έν ;ϊδ;ι σημσίσ;
άντεπροσώπευ; τήν Τουρκίαν δηλα
δή τήν άνύπαρκτσν ψιλήν έπικυριαρχίσνεί; τήν άδάμσ-τσν Κρήτην Ή
οέ Ευρώπη διά τών φυλάκιό,,/ έΐετέλει χρέη χωρσφϋλακο;. Ό τε
νεκέ;— ή έκπρσσώπησι; τή; κσταρρεούση; Αύτσκρστορίσ; — κατέπεσε,
αί φυλσκίδε; ώχοντο άποιοΰσαι καί ή
Κρήτη είνε πλέον καί τύποι;—ώ;
ήτο καί ουσία—έζ.ευΟέρα Πάσαν άκριάά έέηγβράσηιεν τήν "Ενν»σιν
αύτήν, γνωρίζουν ο! έκάστοτε υπουρ
γοί τών Οικονομικών, άλλά κυρίω; τό μαρτυρούν τά
οστά τών έν Κρήτη ιιαρτ ρω/, τά όποια άπετέλεσαν τήν ύψηλοτέραν ύπέρ έλευθερίσ; έκατόιιόην !

*
"Ενα; λεβέντη; τιιιήσα; τό Έλλ. όνομα εί; διεθνεΐ; αθλητικού; αγώνα;, ό ατεφσνηφόρο; ά/.τη;
Τσικλητήρα; άπέθανεν ύπηρετών τήν πατρίδα ώ;
έφεδρο;. Ή ιδιαιτέρα πάτοι; του Πϋλο; πρέπει, μι
μούμενη τά; αρχαία; Έλληνίδα; πάλειε, τά; γενετείρα; τών Όλυμπιονικών, νά έγείρη δαπάναι; τοϋ
δήμου τήν προτομήν αύτοϋ. Διότι μσζή του θά άπαθανατισθή καί αύτή, άφοϋ ή ιστορία θά άνσφέρη
μεταέύ τώ/ νεωτέρων Όλυμπιονικών «Τσικλητήραν
τόν Πύλιον».
Α

Μία έφημερί; κάμνει παρατήρηοιν προ; τόν Δή*
μον Πειραιώ; ότι κακώ; άπεφασίσθη νά ίδρυθή άνίριά'
εί; τόν Διάδοχον καί ότι έπρεπε νά μετοχειρισθή τήν
λέέιν άγαλμσ.Διότι, Ισχυρίζεται ή έφημερί;, Ανδριάν
τα; εγείρουν μόνον διά τοϋ; νεκρού; καί άνάλματα διά
τού; ζώ'ντσ;. Καί έρωτώ—κατά τήν συνήθειαν τοϋ κ.
Θεοτόκη — ποϋ ευρεν ή έφημερί; τήν διάκρισιν αύτήν
τών λέίεωνάγα/.μα καί άνδριάε έν σχίσει πρό; τήνζωήν
καί τόν θάνατον Τό Έλλ. Λείικόν γράφει : “Αγαλμα
(Κάθε τιδιάτό όποιον άγάλλεταί τι;)=άφιέρωμα καί
κατ’έκτασιν, είδωλο·/, είκών γλυπτή, άνδριά;. ΜνΛρώ;
- όμοίωιια ανθρώπου (άπό χαλκό/, χρυσόν, λίθον
κλπ.' Τίποτε περισσότερον. Άλλ’ ά/.λη παρατήρησι;
θά ήτο εύκταία. Διατί προκειμένου περί άγάλματο;
γυναικό; νά λέγωμεν άνδριά; άφοϋ ή λέέι; δεν παράγεται έκ τή; άνδρεία;, άλλ’ έκ τοϋ άνήρ.Ό άνδριά;
τή; Μπουμπουλί/α; λ / δέν είνε όέύμωρο/; Τί λέ
γουν αί σουφραζέτα·;

Πρέπει νά πληρώ/η κάνει- διά /ά είσέλθη είε τά
Μουσεία; Τό ζήτημα αυτό άνεκ'νήθη εί; τήν Γαλλ.
Βουλήν έσχάίω; Καί άπή/τησε αϋτη
Ναι, χάριν
τή; καλλιτεχνική; διαμορφώσεων τοϋ Λαού
Καί έρχεται ήδη τό έρώτημα :
— Ό Λαό; ένδιαφέρεται διά τά έν τοΐ; Μσυσείοι; καλλιτεχνικά ίρρ ;
Καί άπαντά ή πείρα
— Όχι. Ή μεσαία τάϊιε, άδ.αφορεί, ό λαό;—καί
ό Γαλλικό; άκόμη—δέν έννοεϊ.
Τά Μουσεία, είπε εύφυώ; ιιία Παρισινή, είνε καλά
όταν ταϊειδεύει κα/εί;, καί όταν... βρέχει.
*
Άνοιϊιε! 'Ο Μάρτιο; έφθασε μέ τά χαριτωμένα
δώρα του ; άκνίνα;, άνθη, ποίησιν. Ο ήλιο; άφειδω;
σκορπίζει θερμαντικόν φώ;, ό ουρανό; άπλώ/εται κατακύανο;, οί ’μενείέδε; αρωματίζουν τήν άτμοσφαϊ·
ραν, οι ποιηταί έμπνέονται, ή θάλασσα, ρληνιφ.
Εύτυχεΐ; οί διανύοντε; τά έτη τή; ήόη;. “Οτι αύτών
έστίν ή βασιλεία τή; Ά/οίέεω;. Μέ τήν διαφοράν
ότι δέν ανάγεται ή βασιλεία αύτή εί; τόν νϋν καί
εί; τόν άπαντα αιώνα, άλλά μόνον φεϋ! εί; πε/τεδέκα έτη ...
ΔΑΦ'ΊΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.
ΕΙΣ τήν πύλιν τών εθνικών πόθων, είς ήν δαφνηφόρος είσήλθεν ό Ελληνικός
στρατός, ό λαοφιλής ^Βασιλεύς ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α έπέπρωτο νά πέση, ώς ό Κόδρος.
Ένφ ήγλαΐζετο ό θρόνος του και ηύρύνετο το στέμμα του διά της άπελευθερώσεως χιλιάδων δούλων, παράφρων εκοπτε τό νήμα τής ζωής του, ζωής άφιερωθείσης είς τήν Πατρίδα έξ δλοκλύρου. Είς τους έπινικείους διθυράμβους, προστίθε
ται ήδη τό θρηνητικόν μοιρολόγι τής ΙΙατρίδος.
'Επί πεντύκοντα έτη ηγεμόνευσε πατρικώς. Φιλόπατρις, δίκαιος, εύθύφρων,
μειλίχιος, ύπήρξεν ώς άνθρωπος και ώς ήγεμών αγαθός. Εάν δέ δοθή παρωνύμιον
ύπό τής Ιστορίας, θά άποδώση τόν χαρακτηρισμόν μόνη ή λέξις Συνετός.
'II Θεσσαλονίκη καθαγιάζεται διά τοΰ αϊματος τοΰ Βασιλέως ημών και ή νέα
'Ελλάς αρχίζει τόν νέον πολιτικόν βίον διά νέου ΊΙγεμόνος. Ο Κωνσταντίνος γεν
νηθείς ώς Διάδοχος, έγένετο διά τής σπάθης Κωνσταντίνος ό Ελευθερωτής, και
ήδη Εθνική βουλώσει αναγορεύεται Κωνσταντίνος IB . Κέκληται νά συνέχιση τήν
βασιλείαν Κωνσταντίνου τοΰ 1 Ιαλαιολόγου. Μετά τό 1 153 ήλθε τό 1821, μετά το
1821 άνέτειλε τό 1912. Είθε ό νέος Βασιλεύς νά καταστή Λύτοχράτω/έ* τοϋ
ολου 'Ελληνισμού.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

— "Οπιο; Λιανοιγή λεωφόρος καί πλατεία έν Καλάμαις,ό Δήμος άπεφάοιοε τήν κατεδάφιση' τοΰ έπιπροοθοΰν
το; είς τήν χάραξη-, άρχαίον Λαού ιοΰ Άγ. Άθαναοώι·
Έκηρύχθη κατ' άρχά; ΰπό τοΰ ' Υπουργού ό ναός λόγω
”7» αρχαιολογική; άξια; εθνικ ν κτήμα καί άπηγορεύθη
ή κατεδάφιοι;. Ό ναό; έκτίσθη τ σ· 17.'. αιώνα εχει δέ
όιραϊας τοιχογραφίας μεγάλη; αξίας. .Μετέβη καί επιτροπή
έί αρχαιολόγων, ήτις έγνωμάτενοε οτι μόνον έ'ιν ήθελε
κιιοθή αλλαχού ό ναός, τοποθειοι μένων καταλλήλως τών
ΰπαρχουοών τοιχογραφιών, θά ήδύνατο νά κατεδαφιοθή.
“Ηδη αγγέλλεται άτι ό Δήμο; έκρήμνιοε τόν ναόν, λέγε
ται δέ οτι ελήφθη φροντΐ; περί τών Όΐχογραφιών τοΰ
ναοΰ — τοΰ Ιστορικού καί καλλιτεχνικού κειμηλίου τών
Α αλαμιον, δπερ χ ίριν μια; ρυμοτομία; κατεδαφίσει· ό
δήμος. ‘Αλλά θά διατηρηθούν αί τοιχογραφίαι αΰται,
ιίφοΰ δέν επεμελήθη αυτών είδικ'ι; αρχαιολόγο; ή τεχνίτη; ;
— Αιτήσει τοϋ Γ.ερμανικοΰ άρχαιολ. ινστιτούτου έπετράπη ΰπό τοΰ ΰπουργείου εί; τόν κ. Δαΐρπελδ νά έξακολ.ουθήοη τά; άνασκαφά; του εί; τήν Γαρίτοα καί τό
Καρθάκι τή; Κέρκυρας. Αί άνασκαφαί θ’ άρχίοουν λίαν
προσεχώς καί θά γίνουν εί; εΰρεϊαν κλίμακα, έάν μεταβή
εί; Κέρκυραν ό Κάϊζερ,οπερ άπίθανον. Επόπτη; ώρίοθη
ό έφορος κ. Ρωμαίο;.
— ‘Εν τή αιθούση τού Άρχ. Μουσείου έξετέθηοαν
υπο τή; Γερμανικής σχολή; άντΐνραφα εί; φυσικόν μέγε
θος τό»· ί>· Τίρινθι άνακαλνφθεισών ΰπ’ αύτή; τοιχο
γραφιών τοΰ Μυκηναϊκού ανακτόρου, θά παραμείνουν έν
τώ μουοείφ τά αντίγραφα επ' άόριοτον χρόνον
— Ό έφορο; ιών 'Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκη; κ. Οι
κονόμου άνήγγειλεν ότι άφαιρ^θέντο; τοΰ έπιχρίοματο;
παραοτάΛος τοΰ νάρθηκα; τοΰ ναοΰ Άγιου Δηιιητρϊον
απεκαλύφθη επιφάνεια πλήρη; ζωγραφημένων επιγρα
φών διατεταγμένων κατά τετράγωνα, 21 τόν άριθμόν
έν ολιρ. Έκ τή; άναγνιόοεω; τιΰν πινάκων τούτοιν φαί
νεται ότι ποόκειιαι περί αναγραφή; τών κινητών ίορτώιν
τών έτών 14ι 1—1492 χρονολογιών σημαντικών Λιά τήν
Ιστορίαν τής περιωνύμου ταύτη; έκκληοίας. Έπίση;
άφηρέθη καί τό επίχωμα τής άριοιεράς πλευρά; τοϋ νάρθηκος, εύρέθη δέ είκών, τοΰ ΙΕ’ αίώνο; πιθανώταια,
οΰχί καλώ; διατηρούμενη
— θά έπαναληφθοΰν αί άνασκαφαί εί; θέσιν Καστοί
τή; Κεφαλληνίας, ένθα άνευρέθηοαν Μυκηναϊκοί συνοι
κισμοί Έπίση; θά ένεργήοη άνασκαφά; ό κ. Καββαδία;
εί; θέσιν Λειβαθό καί αλλαχού τής Κεφαλληνία; πρός
εϋρεοιν τοΰ Ανακτόρου τοΰ Όδνσσέω;, δαπάναι; τοΰ
Όλλανδοΰ άρχαιοφίλου κ. Γκέκοπ.
— Ό έφορος άρχαιοτήιων κ. Ν. Κυπαρίοσης δω>ρίοθη ιοιοΰτος εί; τήν περιφέρειαν το»· καταληφθεισών
νήσων τοΰ Αιγαίου, μέ έδραν ιήν Μιτυλήνην.
— ‘Εν Πειραιεϊ εύρέθη ανάγλυφου ϋφους 1.50 μ. Πα·
ρίσιαται σκηνή έπιτυμβία. Λεξαόοεω; άνδρός καί γυναικός. Ή γυνή κάθηιαι άρια ιερά, πεπλοφόρος, ένώ ό
ιίνήρ ΐοτα ται όρθιο; δεξιά. Μεταξύ τών δύο όρθια
θεραπαινί; κρατεί κιβωτίδια μετά κιωμημάτων. II τέχνη
καλή" ή ρίς καί αί παρειαί τής γνναικίι; έχουοιν ύποοιή
βλάβας.
— *Εν Έλευσΐνι, πλησίον τοΰ σιδηροδρομικού σταθ
μού, εύρέθη ΰπό γεωργού άρχαίον μαρμάρινοι· άνέγλυφον,
παριοτών νεανίαν, καλή; τέχνης.

'£>· ουνεδριμ τή; Αυστριακή; αρχαίο/., σχολή; όιμίΛ»;σ»τ ό κ. Ιί. Βίλμπεργ, έκθέαας τά; μέχρι τοΰδε έν
Έφέοω γενομένας εργασίας, αΐττνες έφερον εί; φώ;
πλουοίαν αρχαιολογικήν συγκομιδήν καί έφέτο;—ανα
ρίθμητα ερείπια λιμενικών κτίρια»·, ένό; ναού τής Έφεοία; Άρτέμιδος ώ; καί τή; άγοριί; μέ στοάς καί διακο
σμήσεις αναγόμενα; είς τόν 4ον καί 2ον π. X. αιώνα καί
ιί; την έποχήν τοΰ Νέρωνος καί τοΰ Άδριανοΰ. Αί εν
Έφέοω εργαοίαι Οά ουνεχιοι'Ιοΰν κατά τό προσεχές φθι
νόπωρου.
Ειτα ό κ Ο. Βάλτερ, ώμίληοε Λιά τά; εν ’Hhi<
ιινασκαφάς Αΰται δέν ήμειηιαν πλάι οίως μέχρι τοΰδε τόν
ζήλον τών Ανοτριακών αρχαιολόγο»·, άνενρέΟηοαν Ομως
τά θεμέλια
τινο; ιί>; καί άλλα»· τινα»· ενρηαάτα»·.
— ‘Εν οννεΛρία τή; 'Αγγλική; άρχαιολ. σχολή; ό κ.
Αώκιν;, ό<η·ί>ι·>·τή,· τή; σχολή;. ΛιεξήλΟε Λιά βραχέων
.κάσα; τά; γενομένα; ϊ·.τ' αύτή; εργασία; καί οκαιμικά;
έρείνας. είτα Λέ ιόμίλησε Λιά μακρών κερί τή; έν Μ.
Αοίρ Ελληνική; Λιαλέκτοι· μετά κλιίοτων καρατηρήοειον λίαν ένΛιαψερονοών. ‘Επίσης έπέΛει;εν έν τελεί
σειράν εικόνων έκ τή; .1/. Άοία;, !Λίω; τή; λ'αππαΛοκία;, ερμηνεία»· καί .αοικιλοτρό.πι,ε; έπεξηγών αί·τά;.
‘Εκεί παρήλαοαν χωρία, Έκκληοίαι, το.ιεία, τόποι
'Ελλήνων Λίικρασιαιών, καί πλεϊοτα άλλα περιεργότατα,
προίτην φοράν σχεδόν εμφανιζόμενα έπιστημονικώς έν
αίΟονοη ‘Αθηναϊκή.
Ειτα ο γραμματείς κ. ΧάζλοΆ, ωμίλησε Λιά μακρών
περί τοΰ περίφημοι· Μανοω'πίοι· έν ‘Αλ.ικαρναοοώ.
— Οί κάτοικοι ΆναοεΒτση; τή; επαρχία; Σιατϊοτης
εΛ'όρηοαν ει; τήν Εθν. Βιβλιοθήκην αρχαίοι' χειρόγρα
φον Ευαγγέλιο» τοΰ ΙΑ' αιώνα; έκ φύλλων 145, γεγραμμένων Λιά χρυσή; μελάνη;
‘Εν τώ τελο»·εία> Πειραιώ; ενρέθηοαν έν τή απο
θήκη τών άζητήτων αγαλμάτων καί χαλκοΰν τάλαντον.
Εν Θεσσαλονίκη ΰπό έργατών εΰρέθηοαν σαρκο
φάγοι Ρωμαϊκών χρόνων.
Εν ΡόΛαι οί ·αδελφοί» ‘Ιταλοί ήρχιοαν αρχαιο
λογικά; άνασκαφά;.' Άπέστειλεν ή 'Ιταλική Κιβέρνησι;
κατ' άρχά; τόν βνζαντιολόγον κ. Τζερόλα πρό; έξερεννηοιν τιόν φραγκοβί'ζαντινών μνηιιείων τη; νήσον, είτα
Λι τον άρχαιολύγον κ. Περνιέ. Αί ένέργειαι αΰται ένεποίηοαν Λνομενεοτάτην έντύπωοιν, προκειμένου περί
προσωρινή; κατοχή; τή; Έλληνικωτάτη; νήσον.
— Έκομίοθηοαν εί; Έλαοοώνα έκ ΔουχΗοτη; 17
αρχαιότητε;, ήτοι βάθρα μαρμάρινα αγαλμάτων ΰπερφνοικοΰ μεγέθους, επιτύμβια ανάγλυφα καί οτήλαι άναθηματικαί μετά μακρών άπελευθεριοτικών επιγραφών, έν
al; άναφέρονται πολλά άγνωστα ονόματα στρατηγών τοΰ
Κοινού τώ»· θεοσαλών
Ό έφορος κ ‘Αρβανιτόπουλος αναγγέλλει έπίση; διι
περιοννέλλεςε άρχαϊα καί έκ τοΰ Σέλου; χωρίου έπί τών
υπωρειών τον Όλύμπου παρά τά έρείπεια τών πόλεων
τής Περραιβικής ΤριπολίτιΑο;.
Το ολον μέχρι τονΛε περιλαμβάνει ή αρχαιολογική
ουλλο·)·η Ελατοώνος 49 αρχαία. 7ών νεωτέρων εΰρημάτο>ν λίαν σημαντικά είνε στήλη άφιερωμένη εί; τόν Δία
Καταιβάτην καί είς τήν Ήρώ λαμπρών χρόνων, έτέρα
τώ ΠοσειΛώνι, τή 'Αφροδίτη ανάγλυφου ίππέω; κλπ.
-*·-»-κεΟ κ. Αρβανιτόπουλος κατέθηκε παρά τή αρχαιολογι
κή ουλλογή Έλαοώνος έπίση; κομισθεν έκ Δουχλίοτα; τοΰ
Όλυμπον οημαΐ'τικον άνάγλνφοι· παριοτών τον Δία μαχόμενον, έκοφενδίζοντα Λιά τής
χειρός κεραυνόν καί
Λεοπάρδη Ηθικά έργα. Μετάφραοις Άρίοτου
εχοντα ΰπ'ερ τήν προιεταμένην άριοτεράν χεΐρα αετόν.
Καμπάνη. ‘Εκδοτικός Οίκο; Γ. Φέξη. Ό ‘Ιάκωβο;
Μεταβά; εί; Δομίνικον ευρεν ΰπερπεντήκοντα έπιγραφά;
Λεοπιίρδη είνε ό Έλληνικώτερος ποιητής καί πεζογράκαι αγάλματα διεσπαρμένα καί έντειχιομένα επί τών δα
φο; τή; ‘Ιταλία; τού παρελθόντος αίώνος. Εί; τήν παγ
πέδων τή; ήρειπωμένης εκκλησίας ένθα κατέθηκε προ
κόσμιον λογοτεχνίαν θεωρείται έφάμιλλος τοΰ Ι'καϊτε
σωρινέ»; καί ανάγλυφα έξοχου τέχνης τών χρόνων τοΰ
καί τοΰ Βύρωνος, θαυμάζεται δέ διά τήν πρωτοτυπίαν
Φειδίον, άναγγέλλει δέ άτι θά κομίαη καί άλλα άρχαϊα έκ
καί τόκ λαοικόν ύφος. Ό έκδοθεϊ; τόμο; είνε έκλο-γή τών
Μπαϊρακλ»), Λιβαδιού καί Βοι λάβος, χωρίων κειμένο»·
έργα»· του, μετ’ εκτενών προλ^γομένων περί τοΰ ποιητού.
εγ)·ύτατα τοΰ Σαρανταπόρον.

ΝΕΛΙ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

»

Εξακολουθεί η ΰκδοοις τύν 'Απάντων τοϋ ΙΙαπαδιαμάντη υπό τοΰ εκδοτικού οίκον Φεςη, Sori; όντως
μεγάλος προσέφερε υπηρεσίας είς τήν νεοελληνικήν φιλο
λογίαν. Είς ενα τόμον περιελήφθησαν τά Χριστουγεν
νιάτικα διηγήματα τοϋ αειμνήστου Σκιαθίον διηγηματογράφον, τά εξής : Ή σταχτομαζώχτρα—Τής Κοκκώνας τό σπήτι.— Ύπηρέτρα ■—Ή γλ.νκοφιλοϋοα.— Η
τύχη απ* τήν Άμέρικα.— Οί ναυαγοσώσται-—Ό Πανιαρώτας.—ΊΙ πεποικιλμένη. Έν άλλοι τόμοι περιελήφθησαν τίι Πασχαλινά διηγήματα τον, τα εξής : Λαμ
πριάτικος ψάλτης.—Κοκκώνα θάλασσα. — II λίρες τοΰ
Ζάχου.— Η τελευταία βαπτιοτική.— Έρως ήρως. Τών
ν Πασχαλινών διηγημάτων^ προτάσσεται χαρακτηριστική
βιογραφία του ανγγραφέως ύπό τοΰ κ. I. Ζερβού, τοΰ
διακεκριμμένον ανγγραφέως καί ενσυνειδήτου κριτικού.
♦
ΑΓΓΕΛΛΟΝΤ ΑΙ

Ή ίκδοοις τής «Ποικίλης Στοάς» ένεκα τών εθνι
κών περιστάσεων άνεοτάλη. Ό ετοιμαζόμενος 16ος τό
μος, ούδεμίαν ΐχων οχέοιν με τας συνήθεις ημερολο
γιακός εκδόσεις, θά περιλάβη καί εθνικός σελίδας, ή
έμφάνισίς τον δ' εοται θρίαμβος εκδοτικός.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Λ/ercure de France. Τεύχος τής 16 Φεβρ. Ό νπό
τό ψευδώνυμον Λημήτριος Άοτεριώτης γράφων κατά
τρίμηνον ίπιθεώρησιν τής νεοελληνικής λογοτεχνίας, δη
μοσιεύει κρίσεις διά τά άρτι ίκδοθέντα είς τόμους έργα
τών ποιητών Σολωμοϋ, Βαλαωρίτου καί Έρνστάλλη ώς
καί διά τά διηγήματα τοΰ κ. Βλαχογίάννη, καί διά τήν
μεταφραοιν τών ΙΙεροών* ύπό τοϋ κ. Ζερβόν. Ενφήμοις αναφέρει καί τάς βιβλιογραφίας τής «Πινακοθήκης'.
★
Πανόραμα τοί? ΙΙολέιιοι·- Έξεδόθησαν τό β'
καί γ' τεύχος με πολλές εικόνας πολεμικός, άπό φωτο
γραφιών γενομένας.

Θεατρον

Κυβέλης

,ΚΙ^ί jiWAiTOT" ίΡΑΦΟ,Χ
Παραστάσεις καθ’ έζάττην άπό τής 5—12 μ.μ.
Μέ τάς έκλεκτοτέρας ταινίας τών μεγαλειτέριον
εργοστασίων.

'Αλλαγή προγράμματος έκάστην Τρίτην, Πέμπτην
καί Σάββατον.
Τάς Κυριάκός απογευματινοί άπό τής 3ης μ.μ.
Έκάστην Δευτέραν καί Πέμπτην απογευματινοί
μέ δώρα διά τά παιδιά.
'Αερισμόςτής αιθούσης πλήρης.—Θέρμανσις τελεία.
'Από τής 9ης μ. μ. ορχήστρα.

Καρνέ 10 εισόδων Αης Οέσεως πωλοΰνται εις τό
ταμεϊον τοϋ θεάτρου άντί δραχμών 8 (μετά τοϋ φό
ρου καί τοΰ μαξιλαριού).

πλνελαηνιον
^Κινηματογράφος άφωτης τά}εως
Διεύθυνσις: Κ. Έμπέογλον
Ταινιαι τών τελευταίων epyooTaaiTov τον κό σμου : Γαλλικών, Ιταλικών και Αμερικανικών.
’^HiBOKjeietiKh έκμετάμμεναις τών ταινιών
NORDISK» τής Κοπεγχάγης και της -περί
φημου Λανίώος καλιτέχυιδος «ASTA NIEL
SEN».
ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΡΑΣΕΑ

η γλυκύτερα Ορχήστρα τών 'Αθηνών.
'!· 2430.—ΤΥΠΟΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔ0Σ1Ν ΩΦΕΛΙΜΟΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Διαγώνισμα πρός συγγραφήν Πολεμικών Διηγημάτων
Ό Σύλλογος πρός διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων,
έπιθυμών νά συετελέσγ] αφ’ ένός μεν είς τήν καθόλου
ένίσχυσιν τής παρ’ ήμΐν διηγηματογραφίας, εξ άλλου
οέ είς τήν διάδοσιν καί τήν λογοτεχνικήν αποκρυσ
τάλλωσή αξιομνημόνευτων συμβάντων τοϋ πολέμου,
προκηρύττει διαγώνισμα πρός συγγραφήν διηγημάτων
ύπό τούς εξής ορούς :
1) Τά υποβαλλόμενα διηγήματα πρωτότυπα καί
απολύτως ανέκδοτα, δόνανται νά αναφέρονται δχι μό
νον είς τήν έξιστόρησιν πολεμικών γεγονότων, άλλά
καί είς τήν άπεικόνισίν σκηνών, αϊτινες καίπερ μή
εξελισσόμενοι έπί τοΰ πεδίου τής μάχης ή ύπό την
άμεσον έπίδρασιν πολεμικών ενεργειών, έχουσιν οπωσ
δήποτε σχέσιν πρός τόν πόλεμον καί άποτυποΰσι τά
κατά ~ηι διάρκειαν τοΰ πολέμου ποικίλα αισθήματα
τοΰ Ελληνικού "Εθνους.
2) 'Έκαστον διήγημα πρέπει νά εχη έκτασιν 12
μέχρι 40 σελίδων, σχήματος 16ου (τών βιβλίων τοΰ
Συλλόγου), ήτοι νά περιλαμβάνη 12—40 χιλιάδας
στοιχείων, να είναι μηχανογραφημένου ή καθαρώς καί
ευαναγνώστως γεγραμμένον, άνευ προσθηκών, διορ
θώσεων ή άποσβέσεω», είς σχήμα φύλλου συνήθους
χάρτου γραφής, έπί τής μιας οψεως τοΰ χάρτου γεγραμμένου, μετ’ έπαρχους λευκοΰ περιθωρίου.
3) Τά υποβαλλόμενα δέν πρέπει νά φερωσι τό
όνομα τοΰ γράΦαντος, άλλα μόνον διακριτικόν ρητόν
έπί τής προμετωπίδος καί φάκελλον κλειστόν προσηρτημένον, φέροντα ιός επιγραφήν τό αύτό ρητόν, έντος
δέ τό ίνομα τοΰ συγγραφέως. Ύπό τοΰ αΰτοΰ συγ
γραφέως δόνανται νά ύποβληθώσι καί πλείονα τοΰ
ένός διηγήματα, άλλ' έκαστον τούτων πρέπει νά υπο
βάλλεται χωριστά ώς αυτοτελές καί ώς τοιοϋτο θέλει
κριθή. Ό αύτος συγγραφεύς δύναται νά λάβη καί
πλείονα τοΰ ένός έπαθλα.
4) Προθεσμία πρός όποβολήν ορίζεται τό βραδύτερον ή 30 Αύγουστου 1913. Τά ύποβαλλόμενα, έάν
μεν προέρχονται έξ ’Αθηνών παραδίδονται έπί αποδεί
ξει είς τα Γραοεϊα τοΰ Συκλόγου, (42 όδός ’Ακαδη
μίας), εάν δέ έκ τών επαρχιών ή τής αλλοδαπής,
άποστέλΛονται ταχυορομικώς έπί συστάσει πρός τόν
Σύλλογον έν καιρώ, όπως ληφθώσι τό βραούτερον μέχρι
τής έσπέρας τής 30 Αύγουστου. Ιΐαν έκπροθέσμως
ληφθέν δέν θέλει περιληφθή εις τό διαγώνισμα.
5) Ή κρίσις τών ύποβληθησομένων θέλει γίνει
μέχρι τοΰ τέλους 'Οκτωβρίου ύπό επιτροπής έκ πέντε
έγκριτων λογιών, έκλεχθησομένης ύπό τοΰ Συμβου
λίου τοϋ Συλλόγου. Τα ονόματα τών μελών τής επι
τροπής θέλουσι τηρηθή άπολϋτως μυστικά. Ή επι
τροπή θέλει κρίνει οχι μόνον τήν ΰπόθεσίν τών διη
γημάτων, άλλά καί τόν τρόπον καθ’ δν έπραγματεύθησαν ταύτην οί γράΦαντεε: τήν τέχνην τής πλοκής,
την ακρίβειαν τής παρατηρήο-ως, τήν βαθύτητα τής
σκέΦεως, τήν ζωηρότητα τοΰ αισθήματος, τήν χάριν
τοΰ ύφους, τήν ορθότητα τής γλώσσης συμφώνου πρός
τό καθόλου πρόγραμμα τών δημοσιευμάτων τού Συλ
λόγου.
6) Έκ τών ύποβληθησομένων θά βραβευθώσι τά
πέντε άριστά διά χρηματικών έπάθλων ώς έξης :
Ιον έπαθλον δραχ. 500, 2ον 200, 3ον 100, 4θν
100, δον 100.
7) Τά βραβευθησόμενα θά έκδώση ό Σύλλογος κατ’
αρέσκειαν, εχων τήν άπόλυτον κυριότητα αυτών έπί
δεκαετίαν, άςχομένην άπό τής 1ης ’Ιανουάριου 1914,
μεθ’ ήν. πλήν τού Συλλόγου, δύνανται να έκδιδωσι
ταΰτα καί οί συγγραφείς.
8) Τά χειρόγραφα τών διηγημάτων έπ’ ούδενί ?όγω·
αποδίδονται εις τούς συγγραφείς. Οι φάκελλοι τών μή
βραβευθησομένων θά έξαφανισθώσι χωρίς νά άνοιχθώσιν
ύπό τοΰ Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου.
Έν Άθήναις. τή 2 Φεβρουάριον 1913.
Ό Πρόεδρος
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