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Αντιπρόσωπος τής «Πινακοθήκης» πρός 
έγγραφήν συνδρομητών ώρίσΟη δι' όλην τήν 
Μακεδονίαν ό έν Θεσσαλονίκη βιβλιοπώλης 
κ. Μ. Ί'ριανταφύλλου (οδός Διοικητηρίου.) 
Παρ' αύτώ πωλοϋνται κα! τεύχη τής «Πι
νακοθήκης·.

ΤΗΑΕΦΩΝΟΝ
Έρο»τώντ» Α.--Ή «Ένωσις», τδ Δελτίου τή; 

Έθν. Πολιτικής Εταιρεία;, διέκοψε τήν έκδοσίν ταυ 
προσωρινώς. Τδ ύπό τδν αύτόν τίτλον έκδιδόμενον 
οικονομολογικόν φύλλου είνε άσχετον, συντασσόμε- 
νον ύπό τοϋ κ. Δουκάκη.

ι>εο<ί<5<5·—Ό Ζά ν Μχιρεάς άφήκε μετά θάνατον 
υλικόν χειρογράφων οιά πολλού; τόμου;, ζί ών πολ
λά είχε προετοιμάση πρό; δημοσίευσιν. Έέεδόθη ήδη, 
μετά θάνατον,δ τόμο; «Σκέψεις έπί τινων ποιητών·. 
Ήτο τόσον βαθύ; γνώστη; τή; Γαλλικής ποιήσεω; 
ό Έλλην ποι/|τής, ώστε α! σκέψεις του προεκάλεσαν 
έωηρδν ένδιαφέρον. ΑΙ σκέψεις του άφορώσι διαφόρου; 
ποιήτάς, έν οί; τόν Πετράρχην, τόν Ρουάρ, τδν Χε- 
νιέρον, ,τδν Ούγκώ κλπ.

Χννόροιιητίι.— Εί; όλα τά ταχυδρομεία τού κόσ
μου, περιλαμβανομένης καί τή; Ελλάδος, πωλοϋνται 
διεθνή κουπόνια πρός 2.S /.επτά έκαστον, έέαργυρού- 
μενα υπό οϊουοτ.ποτε ταχυδρομείου.

ΦΙΰ.ω Ν.—Φύλλου, κατά τήν καθιερωθεΐσαν συ
νήθειαν, τόν ’Ιούλιον δέν Οά έκοοθή. Τδ παρόν δι- 
πλοΰν φύλλου έκδίδεται διά τούς δύο μήνα; Ιούνιον 
καί 'Ιούλιον ταυτοχρόνωε. Περί τά τέλη τοΰ 'Ιουλίου 
θά έκοοΟή τό τεύχος τοϋ Αύγουστου.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΥΝΕΑΡΙΟΝ
Έν Γάνδη τή 19—23 'Ιουλίου ami^feiai ιό roirox 

ΔιιΛννς καλλιτεχνικόν ουνΘριον, τό όποιο; ίΐγν σννελίλη 
τώ 1911 el; Ρώμην καί πϊρυσιν ek Παρισιού;. Ί/are- 
λτΐ ιό Σινίδριον δπύ ιήν προοιαοίαν τής ΙΙβλγική; Χυ- 
βερνήοεως. Σκοπό; ιοΰ Σι-ννόρΙον five νά όργανώοη ον 
νίδρια καλλιτεχνικά πρός οϋοφιγξιν τών μεταξύ ιών καλ
λιτεχνών δεσμών καί προστασίαν ιών δικαιωμάτων αν
ιών άπό καλλιτεχνική; καί κοινωνικής άπόψιως, »'ά κα- 
νονίοη ιό ιώ>· αποτυπωμάτων καί αντιγραφών τών έρ
γων τέχνης είς ιά μουσεία ώς καί ιά τή; αναπαραγω
γής. τα ιών καλλ. διαγωνισμών, διεθνών έκβέσιων καί 
Μουσείων καί τά ιοΰ δικαιώματος τής καλλ. ιδιοκτησίας. 
Διά περιοσοτέρα; πληροφορίας δύνανται of ενδιαφερόμενοι 
νά άποιανθώοι el; ιά γραφεία τής Πινακοθήκης», πρ'ΐς 
ήν άπεοτάληοαν of σχετικοί κανονισμοί τοΰ ίνιτδρίον.

h Γιγ
. "8

Παρακαλοϋνται ο! καθυστερούσες τήν 
συνδρομήν τοΰ IB” καί II έτους, βπως 
εύαρεστηΟώσι κα! άποστείλωσιν αυτήν άπ' 
ευθείας πρός τήν Διεύθυνσιν τής «Πινακο
θήκης» ϊνα μή διακοπή ή αποστολή τοϋ 
φύλλου.

Έζεδόβησχν

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΗ - 

ΤΡΟΠΑΙΑ 
"βεδοσιτ καλλιτεχιιικωτάτη τοΰ τυπογραφείο υ 

«Εστίας». — Σελίδες 240. — Ποιήματα 110 
αφιερωμένα «ίί τήν Α. Μ. τδν Βασιλέα Κων
σταντίνον, εΰμενως ά-ποδεχθέντα τήν άφιέρωσιυ. 
— Εξυμνείται ήττας ο κατά ξηρήν καί θάλασ
σαν α~/ων.

'Τττ 'ιτιτλοι: Ό 3ΐ0Δεμος.—ήΚράζη.—Τα 
Τρία cNnaiii. — '&/,ρινικοί dpvjoi. — 
Εκόραΐα-

Τιμή δρ. 3. 2)ιά εονς οννύρομηεάς τής 
«Ηΐινακοϋήκης» £}αιρετικη έκιπζωσις 25 
τοΐς ° ο.

ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ



Ούρα μαε, ποΰ μπορούσε ζά ξυπζήση καί πεθαμένους 
μάς ξύπνησε όλο τό σπίτι. Δέν μπορώ νά σάε παρα
στήσω μέ τί δυσκολία άνοιξα τά μάτια μου. Μοΰ 
φαίνονταν πώς είχα ακέριο βουνό στά βλέφαρά μου. 
Μουρθε μιά έπιθυμία νά μήν πάω. άλλά έντράπηκα 
γιατί είχε διαζ.αληθεί στό χωριό, ότι θά πήγαινα (ιά 
Ύρκάδια, καί θά μέ περιγελούσαν άν δέν πήγαινα 
Θέζ.οντας καί μή, σηκώθηκα, έβρεξα τά ιιάτια μου μέ 
λίγο νερό, γιά νά ξαγρυπνήσω, πήρα τό δίκαννό μου 
καί τές φυσεγγιοθήιίέί μου, κατέβηκα τήν σκάλα καί 
βγήκα έξω. όπου μέ περίμενε ό Λαγοπάτης μέ τό 
ντουφέκι στον ώμο καί τό τσιγάρο στό στόμα, ένώ ή 
μάννα μου—άγω τό χώμά της καί μύρο στήν ψυχή 
της—κλειώντας τήν θύρα πίσω μου μουρμούριζε :

— "Ωρα καλή, παιδί μου, ώρα καλή
— Πάλι (είπα μέσα μου) καί τούτη τήν φορά 

άδειος θά γυρίσω!
*

(ιΙΜΑκοθηΚΗ

ΓΙΆ Ζ ρ !-> 7Χ /VI Α
νά σκοτώση τρί

ΠΟΧΑΙΡΕΤΙΧΤΗΚΑΜΕ τά OO'UpOU- 
πώματα στό μεσοχώρι μέ 
τον Λαγοπάτη, τόν άρ/ικυ- 
νηγό τοΰ χωριού κΓ όλων 
-ών περιχώρων ύστερα άπό 
τήν συμφωνία, πού κάναμε, 
νά πάμε πρωί-πρωί γιά ζαρ- 
καθένας σπίτι του.
είπε) καί νά μέ περιμόνης μέ

Λαγοπάτη, πού μπορούσε νά σκοτώοη τρία 
καί πέντε άγροίμια στήν αράδα καί νά μπορώ 

-- — 1------ ·-? έγώ ένα-δύο. Δέν j1··· ·■>·
: άλλ

κάδια, καί τραβήέαμε ό
— Καλή νύχτα, (μοΰ . .....

τό Λαμπρό νά σού χτυπήσω τήν θύρα . . .
Μπαίνοντας στό σπίτι μου είπα τής μάννας μου:
— Μάννα! γρήγορα τό Φαγί, γιά νά κοιμηθώ ενω

ρίς, γιατί αύριο πολύ πρωί, νύχτα μέ τό Λ α μ π ρό, 
θάρθή ό Λαγοπάτης νά μέ πάρη νά πάμε γιά ζαρ
κάδια. . . . κύτταίε όμως μήν μοΰ πής, σάν τις άλλες 
φορές «ώρα καλή» καί γυρίσω πάζ.ι αδειανός . . .

—Έγώ, παιδί μου (μοΰ άπολογήΟηκε ή μάννα 
μου—Θεός σχωρέσ’ την) πάντα θά σού λέγω ώρα 
καλή», οτανφεύγης άπό τό σπίτι κι' είσαι μακρυά 
άπό τά μάτια μου, γιατ’ είμαι μάννα, μΙ άς μή μοΰ 
φέρης ποτέ κυνήγι. Τί νά σοϋ είπώ, παιδί μου! Ποτέ 
δέν έχω ζηλέψει τό κυνήγι καί μάζ.ιστα τό κακομε- 
λετημένο. "Οσος είναι ό ίσκιος τού ντουφεκιού, τόση 
κι' ή προκοπή τοΰ κυνηγού . . .

Καί βγαίνοντας αύτά βγήκε έέω νά διατάέη τό 
δείπνο, μουρμουρίζοντας:

— Νά, ή ώρα! Καινούργιο κι’ αύτό φύτρωσε! 'Α
κούε έκεϊ νά μή τοΰ είπώ, λέει, «ώρα καλή» άλλά 
• ώρα κ α κ ή» γιά νά εΰτυχήση, λέει, τό κυνήγι! Βου
βός ό τόπος, πού τ’άκούει, κι’ άλαλη ή ώρα! «“Ωρ α 
κακή» τάχα γιά τά κυνήγια, τά πουλλιά καί τ' άλλα 
τά ζώα, σάν νά μήν έχουν κι’ αύτά τά καίμένα μάννα 
ή παιδιά...Καλέ, τί λές αύτοΰ; «Ώρα καλή» γιά δλους 
σας καί γιά σένα καί γιά τά κυνήγια...Άμ πώς οά;

Σέ λίγο δειπνούσαμε στήν πλατύχωρη κρεδάτα μέ 
τό φώς τοΰ φεγγαριού, ποΰ είταν όλόγεμο, στρογγυλό 
καί φωτεινό, σάν μαλαμματένιοε δίσκος, ή πλειό κα
λύτερα, σάν όλοφώτιστη μαλαμματένια βαρκούλα,πού 
έπλεε έπάνω σέ χρυσογαλαζια θάλασσα. Είταν ένα 
φεγγάρι—Μαγιάτικο φεγγάρι—κι' ένας ούρανόε ήμε
ρος, άσύννεφος καί γλυκός, ποΰ έλεγες μέσα σου.

— Δός μου, Θεέ μου, χίλια μάτια νά τόν ρέμ- 
πωμαι!

Καί μά τήν άλήθεια, άρχισα νά λυπούμαι, ποΰ εΐ- 
μουν αναγκασμένος ν' άφήσω έτσι νωρίς καί νά χάσω 
τό πανώριο φεγγαροθέαμα άπό μπροστά μου, άλλ’ 
είχα δώσει τόν λόγο μου σ' έναν τέτοιον κυνηγόν,

σαν τον 
τέσσερα 
νά λέγω δτι σκότωσα κι 
είπώ ότι δέν ήξερα νά σημαδέψω—κάθε 
μάδευα καί καλά μάζ.ιστα, άλλ’ όταν έπιανα καρτέρι 
μέσα στά λόγγα, καί στά σύδεντρα, έχοντας γύρα 
μου χιλιάδες πουλλιά νά κελαϊδοΰν καί νά πετούν, 
οώθε-κ = ϊθε βρύσες καί νεροσυρμές νά τρέχουν κελα
ρυστά. ούρανόν καταγάλαζςν κι’ ηλιόλουστου, ή μαύ
ρου καί συννεφιασμένου άπάυω μου, δέν ίέρω τί πά- 
Οαινα καί μώρχονταν χίζ.ιες δυό ιδέες γελαστές καί 
χαρούμενες στό κεφάλι μου, σάν ί,ελογιάστρες Νεράι
δες,’σάν πανέμορφες Ξωτικιές ζαί μοΰ πζάνευαζ τόν 
νοΰ μου, παρουσιάζονταν μπροστά μου παλάτια, πύρ
γοι, ζ.Ιιινες, κάμποι, βουνά, ποτάμια, λόγγοι, αγάπες, 
δόίες, ποΰ μ’ έκαναν νά ξεχνώ τό σκληρό κυνήγι καί 
δέν δοκιούμουν καθόλου τ’ άγροίμια, δταν έμπαιναν 
στήν περιφέρεια τού καρτεριού μου. Σέ τέτοιον βαθμό 
δέν δοκιούιιουν, πού μιά φορά, ποΰ είχα πάγει στό κυ
νήγι, κι’ εϊχα πιασμένο καρτέρι—καί καρτέρι ζαμπρό

:—η_ .. α. s-..ι..λ, ποΰ μολογιέται. "Ας τό 
έδώ πέρα, ποΰ δέν μάς ακούει κανείς; 
ποΰ λέτε, σ’ ένα καλό καρτέρι, κι’ άντί 

τέσσερα, γιά νά βλέπω ολόγυρα, 
, ( ’ <’ ακούω ώε καί τού

ποδοβολητό, ποΰ λέει ό λόγος, υυ- 
, μιά χαριτωμένη ξαν-

,να-δύο. Δέν θέλω νά
—-η-

οκιούιιουν, πού μιά φορά, ποΰ είχα πάγει στό κυ- 
..|' — .ί-τΙ-ι ιζ-*»Ι .τί—.< υ TflWrtil

—έπαυα μ.ά δουλειά, 
είπώ όμως έ''

Εϊμουν, ; 
νάχω τά μάτια μου τ 
καί τ’ αύτιά μου δεκατέσσερα γιά ν’ 
σκουληκιού τόν Γ-ϊ-^-··--ν —.-. 
μήθηκα ..μ ά συιιμαθήτρα μου, ι 
θούλα, ποΰ νομίζω δτι είταν ή πρώτη μου άγάπη, κι 
έβγαλα ένα κομμάτι χαρτί κι’ ένα ιιο-.υοοκόντηλο, 
πράμματα ποΰ δέν μοΰ λείπονταν ποτέ άπό τόν κόρ
φο μου, κι’ άρχησα νά γράφω ένα ποίημα—θαρρώ 
τό πρώτο μου ποίημα —άπ εκείνα πού σάν άλληΜή- 
δεια τάδωκα στέε φλόγες τής φωτιάς, κι’ έκεϊ πού 
σκεφτόμουν καί βασάνιζε .. 7 Γ. , , ,
ομοιοκαταληξίες άδιαφορώντας γιά τ’ άλλα συστατικά 
τοΰ ποιήματος, καί μάλιστα γιά τήν ποίησιν, νά σου! 
καί ρίχνεται άπάυω μου ένα αγριογούρουνο, ποΰ μ~ 
έκανε θάλασσα! ’Αλλού πάη τό ντουφέκι μου, αλλού 
έγώ, άν.λοΰ τό μοζ.υόοκόντηλό μου, τό δέ κακόμοιοο 
τό ποίημά μου τό πήρε δάγέρας καί τό σήκωσε ψηλά 
ψηλά στόν αιθέρα, ώς πού τώχασα όζ.ότελα άπό τά 
μάτια μου...

’Αλλά συγγνώμη. Λησμόνησα ότι έπρεπε νά κοι
μηθώ γλήγορα, γιατί μέ τό Λ α ιι πρό Οά χπιπήση 
τήν θύρα μου ό Λαγοπάτης. Καλή νύχτα! Πλα
γιάζω. «

Κοιμώμουν βαρυά, όταν ένα δυνατό χτύπημα στήν

έόγαλα ένα κομμάτι χαρτί κι' 
πν.άιιιι-ντπ πού δέν μοΰ λτίποι

’ άρχησα νά γράφν 
ου ποίημα —άπ έκεί

... ,άόωκα στες φλόγες της φωτιάς, κι έκεί 
κέφτομουν καί βασάνιζα τόν νοΰ μου γιά μέτρα κι

;υΙ

Σέ ζ ίγο είμαστε έξω άπό τό χωριό.
Είχαμε νά κάνωμε έναν κατήφορο ώς ένα τέταρτο 

τής ώρας κι’ 'έναν άνήφορο ώς ιιισή ώρα, 'ώε πού νά 
φτάσωμε κατάρραχα τοΰ λόγγου καί νά πιάσωμε τά 
καρτέρια τών ζαρκαδιών. Ούτε φωναχτάδεε, ούτε 
σκυζ.λιά, ούτε κανείς άλλος, όπως γένεται στά κυνή
για τής ήμέρας, άλλ’ έμεϊς οί δύο μονάχοι μέσα στόν 
άπέραντον λόγγο, περπατώντας κρυφά σάν κλέφτες 
και δολοφόνοι, αληθινά δολοφόνοι αθώων άγροιμιών!

Βάνονταε στόν νοΰ μου οζ.α αυτά, άρχισα νά συ- 
χαίνωμαι τό κυνήγι καί νά νοιώθω τήν καρδιά μου 
νά πηγαίνη άνω-κάτω.

Ροδολούσαμε τόν κατήφορο, πηγαίνοντας ό Λαγο
πάτηε μπροστά κι’ έγώ πίσω, αμίλητοι, σκυθρωποί καί 
νυσταγμένοι.

- Ξέρεις; (μοϋ είπε ό Λαγοπάτης) Γελάστηκα 
σήμερα... Δέν ήταν τό Λαμπρό, άλλ’ δ Γελαντζής. 
Έγώ νόμισα ότι είταν τό Λαιιποό καί κινήσαιιε μιά 
ώρα γζ.ηγορώτερα. ΤόΛαμπρό δέν έχει βγή άκόμα... 
Γιατί άν είταν βγαλμένο τό Λαμπρό, δέν θάφεγγε 
τό φεγγάρι έτσι χρυσά αύτήν τήν -ώρα. Δέν πειρά
ζει όμως, όπου ναναι θά όγή καί τό Λαμπρό.

Τό φεγγάρι έκλινε ψηλά στό δυσμα μέ τήν ίδια 
λαμπράδα, ποΰ είχε κι’ δταν είχε άνατείλει, άλλ’ ή 
λαμπράδα, ποΰ είχε τότε, φαίνονταν σάν υγρή, σάν 
νά έογαινε άπό τά βασίλεια τής Μελαγχολίας, κι’ 
δλος δ φωτεινόλαμπρος δίσκος φαίνονταν σάν ένα 
πελώρι μάτι, κατάλαμπρο καί κατάπνιχτο σ’ άργυρό- 
χρυσο δάκρυ, δάκρυ πού έσταζε κάτω στή γή στα- 
Ϊόνες-σταγόνες, πυκνό-πυκνό, σάν χρυσή βροχή· 

Ιεγάλη λύπη μοΰ κάθισε στήν καρδιά, σάν νά είχα 
μάθει τό θάνατο άγαπητοϋ μου προσώπου.

ΡοόοΛ'ώνταε-ροδολώνταε, φτάσαμε στή 
όπου φυσικά τελείονε ό κατήφορος, 
ρέμα, πηδώντας άπάνω σέ πέτρες ; 
ώς κομματιασμένο γεφύρι καί πήραμε τόν' άνήφορο. 
Μπροστά μας πάντα τό φεγγάρι, στάζοντας φώς μα- 
λαμματένιο άπάνω στόν δρίζοντα καί πηγαίναμε όλο 
καί καταφεγγαριού άναιδαίνοντας, κι’ ό ίσκιος μας 
μάς άκολουθοϋσε συρνάμενος άπ’ όπίσω μαε. Πή
γαμε κάμποσο διάστημα καί χωθήκαμε στόζ ίσκιο 
ιιιάς σύδεντρης ραχούλας, πού έκρυόε μέ τήν κορφή 
άπότομα τό κρεμασμένο φεγγάρι.Έκεϊ άκούσαμε γαυ- 
γίσματα σκυλλιών, ποΰ έρχονταν κατ’ έπάνω μαε. 
Έσκυψα κι' άρχισα νά μαζόνω άπό καταγής πέτρες 
νά τά πετροβολήσω.

— Μήν φοβάσαι! (Μοϋ είπε ό Λαγοπάτης). Μέ 
γ ζωρίζουν τά σκυλλιά κι' άμα μάς ζυγώσουν καί μέ 
δοκηθοΰν. θά σωπάσουν... ’Αλλά τ! τό θέλεις; Μάς 
πρόντηέαν τό κυνήγι τά διαβολεμένα! "Αν ήμουν 
μοναχός μου,τάκοφτα τά πόδια μου,άν Οά ιι’ ένοιω
θαν! Δέν μ’ είπαν έτσι ίσια πέρα Λαγοπάτη . Πα

Ρ.«/,ή·ί.

ζ,ακκιά, 
περάσαμε τό 

πού χρησίμευαν

τάω άνάλαφρα. σάν τόν λαγό, καί τό πήρα ιιέ τό δί
κιο μου τ' όνομα πώχω . , .

Κι’ αληθινά, αμα μάς ζύγωσαν τά σκυλλιά, τούς 
είπε ό Λαγοπάτης κάτι άσυνάρτητεε λέέεις τής σκύλ- 
λινης γλώσσας, τούς έρριόε ζ.ίγο ψωμί άπό τό σακ- 
κουλι του καί γύρισαν στό κοπάδι τους τρεχάτα.

'Ύστερα άπό κάμποσος δρασκεζ.ιές δρόμο, είμαστε 
στήν άκρη τού κοπαδιού, άπό καμμιά διακοσαριά πρό
βατα, πού ήταζ γραικιασμένα σέ μιά χέρσα πλαγιά, 
ποΰ δέν τήν έπιανε έκείνη τήν ώρα ή φεγγαροόο- 
λιό, κι’ άπό τήν σκοτεινειά μοΰ φάνηκαν τά πρόβατα 
σάν μεγάλα κοτρώνια. Μάς πήρε ή μυρωδιά τής 
προόατηλαε καί σταθήκαμε κομμάτι γιά'νά τήν άνα- 
πνεύσωμε, όταν μοΰ φάνηκε οτι ό ίσκιος μας, ποΰ 
έρχονταν πριν άπό πίσω μας. είχε βγή τώρα πολύ 
άνάλαφρα άπό μπροστά μας. Μουρθε σάν π'αράίενο 
καί πριν ρωτήσω τόν πολύίερο σύντροφό μου. πρό
λαβε νά μοϋ είπη μόνος του:

—Νά, τώρα βγήκε τό κάϋμένο τό Λαμπρό, δ Αυ
γερινός. Κύτταέε πώς τόν χαιρετούν τά εύζ.ογημένα 
τά πρόβατα!

Κι' άληθινά όλο τό κοπάδι είχε γυρισμένο τό 
πρόσωπό του κατά τήν ανατολή τού λαμπρού Λύ- 
γερινοϋ, κι' άστραφταν τά μάτια τών προβατιών στό 
φεγγοβόλημά του.

Ό σύντροφός μου έέακολοΰθησε :
— Τήν στιγμή ποΰ βγαίνει ό Αυγερινός, χαίρεται 

όλη ή Πλάση, Πρώτα-πρώτα γκρεμοτσακίζονται καί 
χάνονται άπό τό πρόσωπο τής γής όλα τά ίσκιωτικά: 
οιαοόλοι, τριβόλοι, δαιμόνοι, κατσιποδιαραϊοι, τρισ
κατάρατοι, βρυκολάκκσι καί κάθε λογής φαντάσματα 
κι’ άκάθαρτα πνεύματα, ύστερα άρχίζουν νά λαλούν 
οί πετεινοί κι' όλα τά τραγουδιάρικα πουλλιά. Αύτήν 
τήν στιγμή σκαρίζουν τά γιδοπρόβατα κι' άφίνουν τ' 
άγρίμια τις φωλιές τους καί παίρνουν τά πλάγια γιά 
βοσκή . . .

Κι' άληθινά, άκούστηκαν άπό μακρυά τά ζαλήματα 
τών πετεινών τού χωριού μας, τών άηδονιών, τών 
κοσσυβιών κι’ άλλων τραγουδιάρηκων πουλλιών μές 
άπό τά σύδεντρα, καί τά κουδούνισιιατα τών κοπα- 
διών, ποΰ είταν γραικιασμένα έκεϊ γύρα καί ίεκινοϋ- 
σαν γιά τόν σκάρο.

Σ’ αύτό έπάνω μαε ζύγωσε κι’ δ πιστικός τού κο
παδιού. ποΰ είχαμε μπροστά μας, καί μάς είπε νά 
πιάσωμε τό μονοπάτι τής Λυκόβρυσης, γιατί έβλεπε 
έκεί γύρα καθεμέρα ζαρκαδο τορούς καί ζαρκαδοκό- 
ποιεε.

— Κι’ έμείς γιά έκεϊ τώχομε (τοΰ είπε ό Λαγο
πάτης (ΐά νά φανή δτι τό ηϊερε καί δέν είχε άνάγκη 
τής δρμήνειαε κάνενός σ' αύτήν τήν δουλειά),Οά έπι- 
τύχωμε κάζα-δυό δ Διάβολος νά σκάση!

Ύστερα άπ' αύτή τήν μικροκουβέντα, ό πιστικός 
μπήκε ςτό κοπάδι του κι' άρχισε νά τό σκαρίζη,μέ τά 
«έϊ-έϊ!» καί τά «φύουί- φύου!» κΓ έμείς έέακολουθή- 
σαιιε τόν άνήφορο γιά τήν Λυκόβρυση. Ό δρόμος 
ιιας έκανε στροφή, κι ένώ πηγαίναμε κατά τό δύσμα 
κλωθογυρίσαιιε πρός τήν άνατολή. Μαγικό καί άπε- 
ρίγραπτο θέαμα παρουσιάστηκε μπροστά μας, ή άνα
τολή τού Αύγερινοΰ!

"Ολη ή Άνατολή είχε γαλατιάσει, τό βαθυγάλα 
ζιο χρώμα της ΐάνοιγε πρόε τό γαλατερό κι’ ό Λύγε- 
ρινδς προχωρούσε γοργός στόν ούράνιον κάμπο πε
ρήφανος. μεγαλόπρεπος, κατάλαμπροε. πανώριος καί 
γ εμάτος μυστήριο. ”· έμοιαζε πελώριο ταέειδιάρικο δια
μάντι, ποΰ έχυνε πλούσια τήν λάμψη του σ’ όλην 
Τήν γή.

Μέ τό ίεπρόβγαλμα τοΰ Αυγερινού όλα τά γειτο
νικά του τ’ άστέρια, ποΰ έλαμπαν πριν ζωηρά, άρχι
σαν νά χάνουν τήν λάμψη τους καί τό μεγαλείο τους 
καί το μυστήριό τους καί νά ωχραίνουν καί νά γένων- 
ται άπό χρυσόλαμπρα άργυρόλαμπρα, άχνά, σάν νά
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ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΘΕ^ΤΡΟΝ

Ή Άγγλΐς ίρ'Ιοποώς μίς Βίνιόμεό Γκρήν,

'II ’Αγγλΐς ήΟοποιός μίς Γν’ϋί.

ιΰς «Τριανταφυλλιά■>.
Ή Ρωσπίς πυνίϊέτις Τονρχίνοβο, 

ίΐριαμβειίσασα έν Λονδίνι·».

είχαν τρομάόει άπό τό 
πανεκλάμπρου Α ΰγερι ζού, 
ο Λαός μας Λαμπρό,

φάνισμα τοΰ 
ποΰ τόν λέει 

ζ Λαός μας Λαμπρό, κΓ έχει τ’ ό.ο- 
ιιά του γιά συνώνυμο τής 'ίΐιιζζγίζ. 
Πίσω από τδ τοίχωμα τή; ’Ανατολή; 
φεγγοβολούσε γελαστή - γελαστή ή 'Η
μέρα, κι' εφτα.νε τδ φεγγοδόληιιά τή; 
'ώς τά KozjTTioλιΐιατά του καί μοΰ φαίνον
ταν ότι τά διάφορα αστέρια είχαν νοιώ
σει ότι ίύγονε πίσωθέ του; ή ΊΙιιέρα κι' 
άρχισαν από τόν φόόο του; ζά τρέχουν 
απάνω στόν ούράνιον κάμπο «όπου φ ύ- 
(01-φύγει·, γιά νά τρυπώσουν τό 
γζ.ηγορώτερο στήν ούράνια του- τήν 
φωλιά.

’ Α νηφορώ'.-τας-άνηφορώντα;. φτάσα- 
... —.·. ----- ’Αντηχούσε γλυκά

λόγγος άπό τδ ζελάρυσμά τη- τό 
κι’ άπδ τά λαλήματα καί 

τά τσιουρίσματα τών πουζ.λιών. Πρώ
τευαν στό λάλημα τ' αηδόνια. υστέρα

I κο- 
οί κούκκοι. 
συγκινούσε 

σάν άνθρώ- 
είταν ψηλά 
καί φώνσέε

ιι; στήν Λυκόόρυση. 
δ ί ' ' ' '
άργηροηχο

στό λάλημα τ' άηοόνια. 
έρχονταν τά κοσσύόια, κι’ 'ύστερα οί 
ροδαλοί, οί γαλιάντρες ' —'·
Ή φωνή τοΰ Κούκκου 
πλειότερο, 
πινη. Μοΰ 
στό δέντρο 
καθαρά -

-Κο 
κ ο υ ! ή 
φώναΰ:

κι
• !’£

γιατί δμοιάίει 
φαίνονταν οτι 
ένας άνθοωπος 

καθαρά: 
ύ κ κ ο υ ! Κ ο ύ κ κ ο u ' Κ ο ύ Κ- 
ϊτι τό πουλλΐ έκεϊνο ποϋ 
«Κ ο ύ κ κ ο υ! Κ ο ύ κ κ ο υ! 'II Άγγλΐς ηθοποιός ΦιλΙς Λάϊν.
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Κούκκου'» είχε όλη τήν άνδρώπίνή 
αίσθηση.

'Εκεί δ Λαγοπάτη; μέ έοαζ.ε στό 
καρτέρι καί μοΰ έδειέε κατά πού έπρεπ: 
ζά προσέχω κι’ ύστερα τράόηέε γιά τδ 
δικό του τδ καρτέρι.

Δεν ϊέρω τι πράγμα είταν τδ καρ
τέρι τοΰ Λαγοπάτη, τδ δικό μου ομω; 

’είταν απερίγραπτο. Είτα? μιά ράχη ά- 
κουμπισμένη στήν αγκαλιά άζ ζ η; ρά
χη;,ποιο -ηλή; άπ'δλε; τέ; άλλες. πού 
δέν μπόοιθε τίποτε τό μάτι νά βλέπη καί 
την Δύση καί τήν Άνατοζ ή άπό τό ίδιο 
μέρος μέ μιά στροφή τοΰ κεφαλιού. Απ' 
έκεϊ μπορούσα νά ίδώ Θαυιιάσια δυό έ- 
εοχα θεάιιατα: τήν 'Ανατολή μέ τόν 
Αυγερινό καί μέ τήν ροδοκόκκινη? Αύ- 
(ούζα, πού προόαζ.λε έντροπαλή-έντρο- 
παζ.ή πίσω άπό τόν όρίήοντα,πού ώιιοιαύε 
σάν άκρη τού Κόσμου,καί τήν Δύση μέ τό 
Φεγγάρι, υγρή καί ,αλατόχρυση. Στενή 
ούράνια έκταση. Παραίτησα τό ντου
φέκι μου καταγής καί περίφερνα τά μά
τια μου, άπδ τήν 'Ανατολή στήν Δύση 
κι’ άπό τήν Δύση στήν ’Ανατολή. Δέν 
ήίευρα ποιο άπό τά δυό ζά πρωτοθαυ- 
μάσω; τήν κατάφαιδρη γέννηση τής Ή
μερα;, άπό τήν κατάχρυση τή; ροδοκ- 
κόκινης ’Ανατολής, ζ"| τον πικοόχαρο θά
νατο τή; Νύχτας στήν χζ ωμή χρυσο- 
πζημμύρα ποΰ σκόρπιζε στήν Δύση τό 
φεγγαροόασίλεμα. Άλζ’ όσο προχω
ρούσε ή 'Ημέρα προ; τήν άνατσλή.τόσο 
προχωρούσε κι' ή Νύχτα πρός τήν δύση 
κι' οσο άωήρευαν τά χρώματα τή; ’Α
νατολή;, τόσο ώχραιναν τή; Δύσης. 
Τέλος τό Φεγγάρι, σάν νικημένο; γί
γαντας. σάν πελώριος άργυρόχρυσο- 
δίσκο; κρεμάστηκε στόν ορίζοντα. τόν 
φίλησε γλυκά-γζ.υκά κι' άρχισε λίγο- 
λίγο νά βυθίζεται, κι' όσο βυθίίονταν- 
βυθίςονταν τόσο σούνονταν-σόύνονταν 
πίσωθέ του ένα-ενα τ' άστέοια στόν ου
ρανό.σάν άπ’ άόρατο χέρι άοράτου καν- 
τηΛοσούστη, καί μόνος δ Αύγερινός, τό 
μεσότοιχο τής Νύχτας καί τή; ’Ημέρα; 
άντιπάλευε ακόμα τρέχοντα; πρό; τήν 
Δύση καί φεύγοντας τό φάνισμα τού Ήλιου. Είταν 
τό ύστερο στρατιωτικό τμήμα τή; νικημένης Νύχτα;, 
πού έφευγε κι αυτό άπδ τό ούράνια πεδίο τή; μά
χης. Τέλος ή νίκη γίνεται πζ.ειδ καταφανή, κι' ή ‘Η
μέρα, χαρούμενη καί γεζ.αστή, έστησε επάνω στό 
τοίχωμα τή; Ανατολής τές ροδοδάχτυλε; φωτοστοι- 
χίε; τη;!

*

'Εκεί πού έ/τρυφούσα σ' αυτόν τόν έέαίσιον 
ήμερονυχτιακόν πόλεμον, ακούω σιούριγμα στριγγιό, 
κυνη,ητικδ σύνθημα, ότι πλησιάέη κυνήγι, κα; 'ύστερα 
άπδ τδ σιούριγμα καί μιά φωνή, πού ίζεγε:

—Μπροστά σου είναι. ... ρίίε 1
εεύπνησα άπό τήν έκσταση τού θεάματος, πού ή

μουν βυθισμένος τόση ώρα καί βλέπω σ' είκοσι δρα- 
σκέζ.ε; απόσταση άπό τό καρτέρι μου μιά ψαρκαοο- 
ιιάννα, πού βύζαινε τδ κατσίκι της. Εκείνη στέ
κονταν ορθή κι' άρμακιώνταν, κι' αύτό γονατιστό 
βΰζαινε-βύζαινε τό χιλιόγζ.υκο καί πανίερο μητρικό 
γάζα, πού θρέφει καί ποτίζει ολην τήν χερσαία' ά
φτερη δίποδη πλάση.
— Ρίϊεεεεεε; Τί κάθεσαιαιαιαι! Δέν Ι'λέπειειειειεις! 

Ι’υάζσνταν σάν θεριό ό Λαγοπάτη. πνιγμένο; στόν

Ή Άγγλΐς ήΟυποιύς Alice Beckett 
είς τήν «Φαΐδιίιραν» τού Σαρδοΰ.

θυμό του.Άλζ.' έγώ είχα πέσει πλειό άπό τήν ούρά
νια έκσταση στήν έπίγεια, κι’ ενώ προτήτερα έθαύ- 
μα;α τόν σύρανε,το φεγγάρι, τόν αυγερινό καί τ' άλλα 
τ' αστέρια, τήν ροδοχρυσοπρόσωπη αύγή καί τδ χρυ- 
σοπνιγμένο φεγγ αροόασίζ.εμα, τώρα -θαύμαζα τήν μη
τρική στοργή, ποϋ έθρεψε μέ τό αίμα τη; τόν καρπό 
τής καρδιά; τη; μ’ έρχονταν σάν μανιωμένο; όοριά; 
τά λόγια τής μάννας μου, ποϋ μοΰ έζ.εε τήν περασ
μένη νύκτα:

Νά, ή ώρα! Καινούργιο κι' αύτό έεφύτρωσε. . 'Α
κούε, νά μήν τού εΐπώ, λέει. « ώρα καλή», άλζ.' 
«ώρα κακή» (ΐά ζά έπιτύχη λέει τό κυνήγι! Βου

βό; δ τόπο; ποΰ τ' ακούει κι’’ άλαλη ή ώρα! «"Ωρα 
κακή» τάχα γιά τά κυνήγια, τά πουλλιά καί τ’άλλα 
τά έώα, σάν νά μή·ζ_έχουν κι' αύτά τά καημένα μάν
να ή παιδιά...
— Ι’ίίεεεεεεεε! Γί κάθεσαιαιαιαιαι' Κοιιιήθηκεεεεεεεςί 
Έεεεεεεέ!

, Μούγκριζε ή βραχνιασμένη φωνή τού Λαγοπάτη, 
άλλ' έγώ, κουφέύοντα; στες φωνές του, χωρίς νά τό 
θέλω, σέ μιά .άγνωστη ψυχολογική βία, έέακσλουθοΰσα 
νά καιιαρόζω τό έέοχο σύμπλεγμα τή; μάννας καί τού 
παιδιού πού βρίσκονταν έκείνη στό ΰψηλότερο καί ϊε- 
ρώτερο μητρικό της χρέος, καί τούτο, στήν ύψηζ.ότερη
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κπ! ιερότερη Ανάγκη του, νά (ίβίεζ, τί άϊειο καί ΐίει- 
νασμένο στομάχι του!
— ΡΙΕεεεοεεεεεεε!

Έϊακολουθοΰσε νά φωνάίη άγρια ό Ασγεπάτη;, ί- 
έώφρενα
— Νά ρίϊω; (είπα μέσά μου) Καζ.ύτερα νά μοΰ πό
ση τό χέρι, παρά νά ρίένιΐ

ΚΓ διινι; Επρεπ; νά ρίϊο κάτι, γιατί τά ευλογη

το ζΝ αεΛ^οΐΞ “λογ$?ι“

11 τό σημεΐσν τής ένώ.σεως 
τών δύο οδών, έκ τών οποίων 
ή μέν μία άγει εί; τήν ’Αράχο
βαν ή δέ έτέρα εις τήν Λεσφί- 
ναν, εΰρίσκεται διπλή Ούρα ήτις 
ΰπό τών χωρικών ονομάζεται 
«Λογάρι»1) Ήδιπλή αυτή Ούρα 
εινε λελαξευμένη εΐ; τόν βρά
χον καί σύγκειται άπό τα; δύο 

συνήθεις πτέρυγα; τών Ουρών, έπί τών όποιων είνε 
λελαξευμέναι στενοί καί μακραί ράβδοι μετά ήλων, 
είνε δέ τεθραυσμένη εΐ; τό μέσον- μιϊς συκής ά
γριας οί κλάδοι διερχόμενοι διά μέσου τοΰ ρήγμα
τος άποδίδουσιν είς τήν Ούραν θέαν σκηνογραφι- 
κήν οί χωρικοί τών Λελφών άναφέρουσι διά τήν 
Ούραν ταύτην παράδοσιν, ήτις άνήκει εις τού; τε
λευταίους χρόνους τής έκπνευσάσης είδωλολατρεί- 
ας· οι’ιτοι λέγουτιν, δτι δ ίερεύς τών ειδώλων (ήτοι 
ή ασεβής, ό άθεος, ό αντίχριστος καί ό αντίθρη
σκος ίερεύς) συναΟροίσας πλησίον τής Ούρας ναύτης 
τούς κατοίκους τών Λελφών έξεφώνησεν εις αυτού; 
λόγον, διά τοϋ οποίου εξύβρισε τήν μητέρα τοϋ Χρι- 
στοϋ, τήν Παναγίαν, Μετά τόν ασεβή τοϋτον λόγον 
αίφνης δ ουρανός ήνοιξεν καί άνεφάνη ή Παναγία κρα
τούσα τόν Χριστόν έν παιδική ηλικία εις τάς άγ- 
κάλας της καί περιβαλλόμενη ΰπό στεφάνου άκτινο- 

I) Πλησίον τοΰ «Λογάρι» ιϋρέΟη πρό έτών ή 
έ;ή; επιγραφή ήτις ίογ,μοσιιύΟη εΐ; τό Σύνταγμα τών 
επιγραφών ϋπ’ άριΟ. 1722:

Σήμα τό Λ" ι'ίρωος ό πατήρ παρα ταΐοιίτ- πνλαιοιν 
Πνίίιπός ιόρτατ παώός έπί φΛναεεηυ

Άναμφιβύλω; τό «τα'σδ» π ιλαρήν» τής α··ω ·πι- 
γραφής άναφέρεται εις τήν διπλήν Ούραν τήν ='·; τόν 
βράχον λαςευΟε^σαν,

GO

βολοϋντος.
Κατά τήν αυτήν στιγμήν κεραυνός πεσών έπί τοϋ 

ϊερέως,αύτόν μέν έκεραύνωσε. έσχισε δέ εις δύο τήν 
Ούραν είς τήν όποιαν έστηρίζετο καί πρός άνάμνη- 
σιν τοϋ θαύματος τούτου ήτοι τής άσεβείας τοϋ 
είδωλολάτρου ϊερέως καί τοΰ κατά τής Παναγίας 
λόγον του (λόγος λογάρι) ον έκ τοΰ μέρους εκεί
νου έξεφώνησεν, έδόθη είς τήν διπλήν ταύτην Ού
ραν ΰπό τών χωρικών τό όνομα «Λογάρι». Τοιαύτη 
είναι ή παράδοσις τών χωρικών άρα γε η παράδο- 
σις έδωσε τό όνομα «Λογάρι» είς τήν διπλήν ταύ
την Ούραν, ή ή διπλή αΰτη Ούρα έγένετο αφορμή 
νά γεννηΟή υπό τών χωρικών ή τοιαύτη παράδοσις; 
Τούτο είνε δύσκολον νά όρισΟή· τό μόνον βέβαιον 
είνε. οτι ή Ούρα αύτη ήτο προορισμένη νά άναμι- 
μνήσκη τάς Πύλας τοΰ "Λδου, διότι όντως αΰτη ή 
Ούρα κεϊται άκριβώς εις τήν είσοδον τής άνατολι- 
κής νεκροπόλεως τών Λελιρών έμπροσθεν δηλαδή 
τών τάφων, τού; όποιους κατά τήν άρχαίαν συνήΟει-

μένα τά ;7<α στέκονταν ατάραχα, κι* είταν φίοοε μήν 
καταφθάση ό άγριε; Λαγοπάτηε καί τά σκοτώση μέ 
μιά ντουφεκιά!

Πήρα μιά πέτρα καί την ερριϊα άπάνω του;.Στό ττε- 
τροίόλημα μάννα καί παιοί πρό/τηέαν άλαψιασμένα 
κΓ Εγεινα/ άφαντα μέσα στον λόγγο, ένΰ δ Λαγοπά- 
τη; ουρλιάζονταν, ποΰ οέν έ.-ριέα νά τά σκοτώσω!

X. ΧΡΗ5ΤΟΒΑΣΙΛΗΣ

αν ϋΟετον έμπροσθεν τών Πυλών τής πόλεως έπί 
τών δύο πλευρών τής όδοΰ*). Κάτωθεν τοΰ γνωστού 
< Πύργου τών Λελφών καί τή; εις τόν βράχον λα- 
ξευθείση; διπλή; Ούρα; κεϊται μικρόν όροπέδιον 
ίίπερ καλείται ΰπό τών χωρικών · Καρούται;»") καί 
έν <;> υπάρχει ή ανατολική τών Λελφών νι κρόπολι;' 
έν τή> νι κροπόλιΊ ταύτή ό Καποδίστριας. ό πρώτο; 
Κυβερνήτης τής Ελλάδος, έποίησεν άνασκαφάς.καΐΓ 
άς εύρέΟησαν διάφοροι τάφοι καί ό γνωστός ΰπό 
τό όνομα περίφημο; σαρκοφάγος τοΰ Μελεάργου έν 
τώ κτήματι τοΰ ’Λδαμαντίου Τσεκούρια· ί| περιγρα
φή τοΰ σαρκοφάγου τούτου έχει ώς εξής; Έπί τής 
στενής πλευρές αύτοΰ ίππεύς κατ’ ένώπιον εχων δό
ρυ άποκεκρουσμένον άνευ κεφαλής, κρατεί άπό τών 
ήνίων ίππον έττραμένον πρός δεξιά καί κρυπτόμε
νοι· κατά μέρος ΰπ’ αύτοΰ" μεταξύ τών ποδιϊιν αυ
τού διακρίνεται κάπρος, αριστερόθεν άνω λείψανον 
μορφής φερούσης λαγώβολον' τήν γωνίαν άκριβώς 
κατέχει πενΟίμως έσχηματισμένη μορφή, μετ' αύτήν 
άρχεται ή μία έκ τών πλατυτέρων πλευρών τοΰ 
σαρκοφάγου- έπί ταύτης δύο πολεμισταί, ών <’> είς 
κρατεί κάτωθεν τής δεξιάς μασχάλης άπό τής κεφα
λής κάπρον Γίσος μόνον τό δέρμα) κατόπιν τών

2) Άνωθεν κατά τό μέσον καί κάτωθεν φέρει οι- 
πλήν σειράν στριγγύλων οπών δίκην πύλης φρουρίου 
έπί τού άνω δέ πρός αριστερά μέρους τώ Οεωμενιο ευ- 
ρηται μείζων τις όπή στρογγυλή. Φαίνεται δ' ότ: έν 
ταϊς όπαίς ταύταις προσηλοϋντο μεταλλικοί ήλοι καί 
ΰπήρχον καί διάφοροι έπ’ αύτών κόσμοι, οίτινες ήδη 
όλοσχερώς κατεστράφησαν. Παρ’ Όμήρω(Ίλ:ά; ΚΙ". 
71, 7ί-<·)'. 312) Λίσχύλω, Αγαμέμνων 1292 — Σο- 
φοκλεΐ Οϊδίπους έπί Κολονιό 1569 καί Ευριπίδη 
("Λλκηστις 126) μνημονεύονται καλούμενα: παρά 
μέν Σοφοκλεΐ ΙΙύλαι ΙΙολύςεστοι, παρά δέ τφ Ευρι
πίδη "Λδου Πυλώνες. Ή τοιαύτη δ' ονομασία Λδου 
ΙΙύλαι είναι λίαν άρμόζον σνμβολον τής ανατολικής 
τών Δελφών νεκροπόλεως ήτις έςετείνετο υπερΟεν αυ
τής ΰπό τά; υπώρειας τών "Υαμπειας 'ένθα παρατηρούν
ται πολλοί έν τοΐς βράχο·.; λελαςευμένοι τάφοι καί 
άλλα·. μικραί κόγχαι χρησιμεύουσαι είς ύποδο/ήν τών 
θυμιαμάτων καί τών άλλων τοΐς νεκροΐς κομιζομένων. 
("Ορα Ιΐαναγιώτου Γ. Καστριώτου οί Δελ.οοί. ιστορι
κή καί αρχαιολογική αύτών περιγραφή).

3) Ό κ. Paul I-oucart πρώην διευθυντής τής εν 
ΆΟήναις Γαλλικής Σχολή; νομίζει έσφαλμένως, ότι ή 
λέ;·.; «Καρούται;» δΓ η; οί χωρικοί τών Δελφών ο- 
νομάζουσι τό άνω όροπέδιον προέρχεται από τήν ζεςιν 
χάρυται;, όνομα όπερ κατ' αύτόν φαίνεται νά παράγη- 
ται από τό όνομα Χάρων, όπερ όνομα οί "Ελληνες 
Οεωροϋσιν ώς τό πνεύμα τού θανάτου, εν ω απεναν
τίας οί χωρικοί λέγουσι τό μέρος τούτο «Καρούται;” 
διότι ΰπάρχουσιν έν αύτώ τή δέ κακεϊσε πολλοί σαρ
κοφάγοι, οίτινες ώς :κ τού σχ ήματός των δηκαον, του 
βάθους των όμοιάζουσι μέ καρούται;. διότι τά: λικά· 
να; οί χωρικοί καλούσ: Κάρο ιταις. 

δύυ πιιλιμισιών ό κορμίις ένός ετέρου πολέμιο ιού 
καί τό περί ιούς μηρούς μέρος ντέρυυ πυλτμιστού. 
Κατόπιν τούτων ό σαρκυιράγος ιίνε τυίίραυσμένος 
καί κατόπιν τό περίγραμμα έτέρας μορφ ής καί μι τ' 
αύτήν ήρως έτοιμαζι’ηιτνο; νά καταφέριι κτύπον δοί 
τοϋ λαγωβόλοιΓ κάτωίΙεν τούτου κάπρος.— ΚάιυιίΙιν 
ιϊ; κί δύο άκρα τής πλ·. υρις ταύτης mi γι γλυμμένα 
δύο άρμαια συρόμι να ΰ.τυ δύο λιόντων έφ’ ών έπι- 
βαίνουτι δύο νιανίαι πτερωτοί, οΐτινις διά τής ά- 
ριιτιρις χιιρός συν κρατοϋσι τά ηνία τών λιόντων 
καί διά τής δεξιϊς στέφανον κατόπιν άρχκται ή 
ά/.λη στενή πλ,ιυρά τοϋ σαρκοφάγου έπί ταύτης ιϊς 
πολ: μιττής καί μετά τούτον μία γυνή κρατούσα διά 
τής άριστκρϊς πυξίδα ανοικτήν έμπροσ3ιν βράχου 
κάτωΟιν τις τά δύο ακρα τής πλευρές ταύτης εϊσΐ 
γεγλυμμέναι δύο σφίγγες. Εΐτα άρχεται ή έτέρα 
πλατυτέρα πλευρά, έφ’ ής δύο γρΰπες άντιμέτωποι 
ως ι ϊς προσβολήν καί έν τώ μέσι;> τούτων πυρ ιός· 
άνωίΐτν ιϊς τάς δύο γωνίας τής πλευρϊς ταύτης προ- 
τομαί "Πρακλέους έν σχήματι Έρμών έπί τού κα- 
λυπτήρος του σαρκοφάγου είνι· τό σώμα μι ϊς γυ- 
ναικός κατι’ι τό ήμισυ κατακεκλιμένης καί στηριζο- 
μένης έπί τοϋ άγκώνος. ΊΙ κεφαλή τής γυναικός 
ελλείπει, καί ο σαρκοφάγος δυστυχώς εϊνι τεΟραυσ- 
μι'νος είς διάφ ορα μέρη.—Τόν έκ λευκού μαρμάρου 
πι ρίφ ημον τούτον σαρκοφάγον τόν κικοσμημένον μί 
γλυφάς, αΐτινες παριστώσι τόν Μελέαγρον φέροντα 
είς την 'Λιαλάντην τό ρύγχος τοϋ κάπρου τής Κάλυ· 
δώνος μιτι'φιρον έκ τής δέσεως Καρούταις έκ τού 
κιήματος τού 'Λδαμαντίου Τσεκούρια είς τό Μούσι ι
όν καί έθεσαν τούτον έμπροσθεν τής εισόδου τοϋ 
Μουσείου. Ή κορωνίς τών δύο στενών πλευρών καί 
τής μιας πλατυτέρας πλευράς είναι κεκοσμημένη 
δΓ αστραγάλου καί κανόνας ώών, αί δέ σκηναί εϊνε 
τίλημμέναι έκ τού μύθου τού Μελεάργου. Τό όνο
μα τού Μιλιάγρου κατέχει μεγάλην σημασίαν ιϊς 
τι'ιν 'Ελληνικήν μυθολογίαν, διότι οίίτος είς νεανι
κήν ηλικίαν έπάλη ύπό τοΰ πατρύς αυτού μετι'τ παι
δαγωγού, Λακόοντος λεγομένου, είς τήν εκστρατείαν 
τών Αργοναυτών- έπιστρέτμας δέ ένυμφεύίΐη τήν 
Κλεοπάτραν, τήν θυγατέρα τοΰ Ίδα καί τής Μαρ- 
πήσσης. Μετά καιρόν έξήλίΐε κατά τοϋ Καλυδωνίου 
κάπρου, τόν όποιον έπεμψεν ή Άρτεμις πρός έκδί- 
κητιν τού Οίνέως, διότι έλησμόνησε νά προσφέρη 
ιϊς αύτήν θυσίαν. Ό κάπρος οΰτος, έξοχος τό μέ
γεθος καί τήν ρώμην, ήφάνιζε τήν γήν, καί διέφιθει- 
ρι καί τά βοσκήματα καί τούς άνΐΐρώπους· κατ' 
αύτοΰ έξεστράιευσαν μετά τοΰ Μελεάργου καί όλοι 
οί τότε περίφημοι ήρωες τής Ελλάδος καί ή Ατα
λάντη, ή Ουγάτηρ τοϋ 'Λρκάδος Ίάσου. Περί αύτή; 
διηγούνται, ότι μικρά οΰσα,έξετέίΐη ΰπό τού πατρύς 
αύτής, μή έπιΟυμοΰντος νά έχη ίΙήλεα τέκνα, είς 
δάσος, καί έκεΐ έτρέφετο ΰπό άρκτου. Λύ'ξηίΙείσα 
δέ καί ΐδοϋσα. ότι τό έξαίσιον αύτής κάλλος ένέ- 
βαλεν είς τούς άνδρας ανησυχίαν, κατέφυγεν είς 
τήν έρημίαν καί κατώκει είς σπήλαιον. περιζομένη 
τήν τροφήν αύτής έκ τοϋ κυνηγίου.Δύο δέ Κένταυ
ροι, Ροΐκος καί Ύλαΐος, έπιχειρήσαντες νάτήν βιά- 
σωσι κατατοξευΟέντες ΰπ’ αύτής άπέθανον. Άκού- 
σασα δέ τότε περί τοΰ Καλυδωνίου κάπρου, ήνώΟη 
είς τήν εκστρατείαν τοΰ Μελεάγρου, καί είχε· τήν 
τύχην, νά πληγιόση πρώτη τόν κάπρον έπειτα τόν 
έπόξευσεν δ Μελεάργος είς τά νώτα, καί οί λοιποί 
ήρωες μετά ταύτα τόν έφόνευσαν έντελώς. Ό Με- 
λέαγρος Ούλων νά βράβευση τήν 'Λταλάντην, τής 
έχάρισε τήν κεφαλήν καί τό δέρμα τοϋ κάπρου ενεκα 
τούτου άγανακτήσαντες οί αδελφοί τής μητριές 
αύτοΰ, τής έπήραν τό δέρας λέγοντες οτι τό άρι- 
στεϊον τοΰτο άνήκει εις αυτούς κατα γένος. "Λνα- 
φυείσης δέ περί τούτου μεγάλης έριδος. αύτοί μέν 
έφονεύΟησαν ΰπό τοΰ Μελεάγρου, ή δέ 'Αλθαία ή

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

μήτηρ τοΰ Μιλιάγρου έκδικοΰσα τόν θάνατον τών 
ιδίων αδελφιόν, ηνοίξεν εύθύς τήν λάρνακα, έπήρε 
τόν ήμικεκαυμένον δαυλόν, τόν έρριψεν είς τό πυρ, 
καί αμέσως ό Μελέαγρος άπέθανεν ύπό δριμυτάτων 
πόνων βασανιζόμενος. 'Λλλιι μι τά ταύτα μετανοή- 
σιισα ή 'Αλθαία διά τούτο αύτής τό έργον, έκρεμά- 
σθη· τό παράδειγμα δέ αυτής ηκολουθησε καί Κλεο
πάτρα. ή γυνή τοϋ Μελεάγρου. 'Αξιόν παρατηρήοιως 
είνε, οτι είς τήν στενήν πλευράν τοΰ σαρκοφάγου 
είνε γεγλυμμένη μία γυνή κρατούσα διά της 
άριστερϊς χειρός ήνευιγμένην πυξίδα καί διά τής δε
ξιές δυσδιάκριτοι· τι άντικείμενον τούτο δέν είνε 
άλλο τι είμή ό ήμικεκαυμένος δαυλός τόν όποιον 
ϋλαβεν ή καλουμένη γυνή άπο τήν ανοικτήν πυξίδα 
(λάρνακα) καί τόν έρριφεν είς τήν έμπροσθεν της 
έσχάραν .τυρός, ή δέ γυνή αΰτη είνε ή Αλθαία η 
μήτηρ τοΰ Μελεάγρου καί τούτο διότι έπτά ήιιερας 
άπό τής γεννήσεως τοϋ Μελεάγρου έφιΰνησαν αί Μοί- 
ραι είς τήν 'Αλθαίαν, καί εϊπον πρός αύτήν- ή 
μέν Κλωθιύ, ότι ό Μι λεάγρος θέλει γείνει μεγαλό- 
ηιυχος· ή δέ Λάχεσις, οτι θέλει γείνει ισχυρός η 
δέ “Ατραπός, ότι θέλει ζήσει τοσοΰτον καιρόν, έω· 
σού κσιακαή ό έπί τής έσχάρας κείμενος δαυλός. 
Ταύτα είποϋσαι έγιναν άιραιτοΓ ή δέ Αλθαία έπή
ρε ν εύθύς άπό τής έσχάρας τόν δαυλόν, τόν έσβυσε, 
καί τόν ένέκλεισεν είς λάρνακα. Τοιοϋτον ρόλον 
παίζει τίι όνομα τού Μελεάγρου είς τήν τέχνην, όιστε 
οί καλλιτέχναι άπεικόνισαν έπί άναγλύφ.ιυν καί σαρ- 
κο<| άγι·>ν πλεϊστα έκ ιών έπι ισοδίων τοΰ περιπετειώ
δους βίου τοΰ Μελεάγρου,καί ιδίως τά πρός τήν Θήραν 
τοϋ Καλυδωνίου κάπρου σχετιζόμενα,έν ώ τιί άγάλ- 
ματά του παριστώσιν αύτόν όρθιον μέ κυνηγετικήν 
στολήν καί όπλα θηρευτικά.

Έν Ιιλ'ι’οΐ;, τή Κ'<<'ίίπριώυυ /.9/.Ϊ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜΜ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ
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ΣΚΕΨΕΙΣ
'Ιί aioih/τικη rrotnxrtdt ripijhiTfnnr τής ηθικής. Τ·\ 

νη Λιακηίνωιαν το χάί,λυς τών πραγμάτων five ή υψη).ο· 
τέρα βαΟμίς τής πνευματικής μας άταπιΰξεως.

*
‘Ο καν.ιτε/νης ποτέ ευρίοκτ τλι είς αμηχανίαν. ’ // 

τέχνη μπορεί να εκη ράοη τα πάντα
★

'Ένας καλλιτέχνης είνε Ιημιανργάς ιών ωραίων πηαγ~ 
μάτων.

*
Σκοπος τής τέχνης είνε ν* άποκαλυ π τη τίμ· ιεχνι/υ καί 

νά κρυπτή τόν τεχνίτην.
it

"Ενα βιβλίυν Λεν εινε ηθικόν ή άνήθικον Είνε καλό- 
γραμμένο ή κακογραμμένο. Αυτό είνε όλο.

★

*() καλλιτέχνης, ίίοτις ιΥεν ζωγραφίζει εκείνο τό όποι
ον αυτός βλέπει^ άλλά εκείνο ιό όποιον βλέπει τό κοινόν, 
είνε καταόικαομένος είς την ληθην, έπειόή τό κοινόν Λεν 
βλέπει τίποτε.

♦
• ΙΙαωτάκουοτον καί ^άπίοτευιον» λέγωμεν ουνί/Οοις 

Λιά πράγματα, τά όποια συμβαίνουν καθ* έκάοτην.
*

Ί! μουσική μάς δημιουργεί παρελθόν, τό όποιον Λεν 
έγνοίοίζαμεν καί μάς κάμνει νά αίοθανώμεθα νέας θλίη·εις.

*
Αί διχογνωμίαι Λι * ένα έργον τέχνης άποΛεικνυει ότι τι> 

έργον είνε πυλΰπλοκον καί δυνατόν.
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— Ευχαριστώ ! Ή 0λιψ<ς μου είνε ισχυρό
τερη άπό τή δίψα.

Κι ’ έφυγε.
Ο πατέρας μπήκε ατάραχος στην αυλή' πήρε 

τή θέσι του στο τραπέζι καί τό γεύμα ετελειωσε 
μέ τήν “δία πάντα ευθυμία...

Τό ίδιο βράδυ πήρε τό γυιο του και πήγαν 
μαζν ατούς αγρούς. 'Εμειναν πολλές ώρες έξω’ 
ίίταν εγυρίσαν, η μητέρα τους επεριμενε ακιιμα.

— Γυναίκα. είπεν ό αφέντης παίρνοντας τό 
Γιάννη απ τό χέρι, άγκάλιασέ τον,είνε άτυχος!..

*
Ο Γιάννης δέν εμίληαε πειά για τήν Αρλε- 

ζιανή του. Τήν αγαπούσε όμως πάντα καί 'ίσως 
ακόμα περισότερο άπό τότε ποΰ τόν έκαναν νά 
χάση κάθε ελπίδα οτι μπορούσε νά γείνη δική 
του. Μόνον ήταν πολύ περήφανος καί δέν έ
δειχνε τό πόνο του" αύτό τό θανάτωσε τό δυς- 
τυχισμένο παιδί! . .

Μερικές φορές περνούσε τής ημέρες του καθι
σμένος σέ μιά γωνιά, χωρίς μιλιά νά βγαίνη άπό 
τό στόμα του... "Αλλες μέρες πάλι έθέριζε μέ 
τόση λύσσα.ποΰ μόνος του έκανε τέτοια δουλειά, 
όσοι δέκα δυνατοί εργάτες.

Sto κάθε δειλινό ποΰ ήρχετο έπαιρνε τό 
δρόμο τοΰ Λ r/es κι ’ έβάδιζε ώς εκεί ποΰ έβλεπε 
νά διαγράφωνται στον ορίζοντα τά λεπτά κω
δωνοστάσια... "Επειτα έγύριζε. Ποτέ δεν έπήγε 
μακρυτεριι. Νά τόν βλέπουν πάντα έτσι λυπη
μένο καί απομακρυσμένο από τους φίλους του. 
οί άνθρωποι τοΰ σπητιοΰ του δέν ήξεραν πειά τι 
νά κάμουν.

Εφοβοΰντο κανένα δυστύχημα...
Μιά φορά, στο τραπέζι, ή μητέρα του κυττά- 

ζοντάς τον μέ μάτια γεμάτα δάκρυα τοΰ είπε :
— "Ακούσε Γιάννη ! "Αν τήν θέλης τόσο πολύ 

παιδί μου, νά στή δώσουμε...
Ο πατέρας ντροπιασμένος έσκυβε τό κεφάλι. 
Εκείνος ταράχθηκε, μουρμούρισε μέστά δόν

τια του ότι δέν τήν θέλει κι' έβγήκε έξω.
Από τήν ήμερα εκείνη, άλλαξε τό τρόπο τής 

ζωής του, ύπεκρινετο τόν εύθυμο γιά νά κα
θησυχάζω τούς γονείς του. Τόν ξαναείδαν στή 
πλατεία, στο χορό, στή ταβέρνα... Stής εκλο
γές τής JpOllvieille αύτός διηύθυνε τή φαρανδολα.

Ό πατέρας έλεγε: *'Εθεραπεύθηκε πειά*. Η 
μητέρα, ώ ! αύτή είχε πάντα τούς φόβους της 
και περισσότερον άπό άλλη φορά έπαγρυπνοΰσε 
ατό παιδί της... Ο Γιάννης έκοιμάτο μαζύ με 
τό Πέτρο" ή καλή μανοΰλα έστησε τό κρεββάτι 
της στή κοντινή τους κάμαρα... Μπορούσε ι’ά- 
χαν τήν ανάγκη της τή νύχτα.

Ήρθε ή εορτή τοΰ Αγίου Ηλία, προστάτου 
τών νοικοκυριών. Μεγάλη χαρά στό σπήτι... 
Είχαν γεμάτο τό τραπέζι φαγητά καί άφθονο 
κρασί καλό, για όλο τό κόσμο. "Επειτα είχαν 
ρουκέτες, φαναράκια χρωματιστά κρεμασμένα 
στουςλωτους, φωτιές για νά πηδούνε τά παι
διά... Πανζουρλισμός έγίνηκε τό βράδυ. Έχό- 
ρευαν σάν τρελλοί. Ό Πέτρος καθώς πηδούσε 
μια φωτιά έκαψε τή καινούργια του βλοΰζα... 
Ακόμα κι'ό Γιάννης ήταν ευχάριστημένος. "Η

θελε σώνει καί καλά νά κάνη τή μητέρα του νά 
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χορέψη. Η καϋμένη ή γρηοΰλα έκλαιγε άπό τή 
χαρά της.

Τά μεσάνυχτα έπήγαν >αΐ κοιμηθούνε. Όλοι 
των ήσαν κατακουρασμένοι κι είχαν ανάγκη 
άπό ύπνο.

Ο Γιάννης μόνον δέν έκλεισε μάτι...
Ό Πέτρος, καθώς έλεγε αργότερα, τόν άκουε 

νά κλαίη όλη τή νύχτα. "11τό κακομοίρα τό 
παιδί, πόσο θά ΰπέφερε !...

*
Κατά τά ξημερώματα ή μητέρα ακούσε κά

ποιον να περναι] τή κάμαρά της τρέχοντας. Sav 
νά προησθάνθη κάτι κακό φωνάζει :

— Γιάννη, εσύ είσαι ;
Μά ο Γιάννης δέν άπαντά' έχει φθάσεί 

έως στή σκάλα.
Γρήγορα-γρήγορα ή μητέρα σηκώνεται :
— Γιάννη ποΰ πας ;
Ανεβαίνει αυτός στή σοφίτα, άνε βαίνει κι' 

αύτή από πίσω του :
— Παιδί μου ! Γι-ί τόνομα τοΰ Ηεοΰ
Προφθάνει εκείνος κλείνει τή πόρτα καί τρα

βάει τό σύρτη.
— Γιάννη. Γιαννάκη μου. τί θά κόμης ;
Μέ τά γέρικα χέρια της ποΰ τρέμουν ψάχνει 

ν ί βρή τή κλειδαριά...
Από μέσα ένα παράθυρο ανοίγει, ένας κρότος 

ακούεται στής πλάκες τής αυλής κι ύστερα τί
ποτε πειά...

Μόλις πρόφθασε κι' είπε τό φτωχό παιδί :
«Αέν θά τή ξαναδώ... τήν αγαπώ τόσο !..*
Δέν μπόρεσε ή περιφρόνησι νά πνίξη μέσα του 

τόν έρωτα !..."Ω! τί άθλιες καρδιές ποΰ έχουμε!
Εκείνο το πρωί οί άνθρωποι τοΰ χωρίου ρω

τούσαν ποιος μπορούσε τάχα νά φωνάζη έτσι, 
έκεί-κάτω. κατά τό κτήμα τοΰ Εστέβ..."Ηται , 
στήν αύλή εμπρός στο γεμάτο αίματα μαρμάρινο 
τραπέζι, μιά μητέρα μισύγυμνη ποΰ θρηνούσε 
σπαρακτικά σφίγκοντιις στήν αγκαλιά της το 
νεκρό παιδί της.

ALFONSE DAUDET·
Μετάφρασις Ρέας

Μ 'ταξί' συζύγων.
— Έσύ, άνδ<?οόλ]| μου, δέν ΙΙά γράψης καμμιά 

κπιΟεώοησι ;
—Λές νά τριτώσΐ] τό κακό; Τό τρις έξαμαοτεΐν 

ούκ άνδρός σοφού .. .
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ
(Ύπό τον τίτλον " 'Ελληνική γλυπτική καί σύγχρονο; 

ιίγνη · ΐόημοοιεύθη »<ί αοϊ’ί “ Τάϊμ; > roP ΑονΛιί’οι· πε- 
οισποίάαοτον άρθρου, ΰναφερύμενον rk εν από »“ αλ»«»· 
ενδιαφέροντα θέματα τή; αισθητική; και τή; καλλιτε
χνική; κριτική;. Τοΰ άρθρου πιιρέχομεν πλήρη ,«’«<·· 
φραοιν).

Τδ Ώραΐον έν τή Τέχνη.

ίϊνΚάρολο; Βαλ 
διάλεξίν του περί 
κατορθωμάτων τή; 

’ Ελληνική; 
έν ζγίζι·. πρό; 
χρονον Τέχνην 
ή Ελληνική 
ζαΟώρισε διά 
άνώτατα φυσιολογικά

αρμονίας. '<) ισχυρισμό; ο 
καθ' εαυτόν, ώστε πά; τι; 
χΟή ή νά τόν άποκρούση ζατ αρεσζειαν 
ομιλητή; κατέστησε σαφεστέραν τήν σκ.ε'ψ'.ν 
ά/.λων παρατηρήσεων. ’Εκείνο τό 
"it, ε’πεν. at; τό έργον καί, έτι τ 
ρίας πολλών «πό τούς συγχρόνου; 
είνε αυτή αυτή ή πραγματικό 
αύτη, άλλ' αί γνωμαι των ώ; 
ώραΐον. Καί λε’γωνώρα ομιζ.ητη
νώ; ήνόει τήν ώραιότητα τή; ή τοΰ
τών παρισταμένων προσώπω αγμάτων. Διότι
παρεπονέθη οτι st νεωτεριστα άποφεόγουσι δια
παντό; τρόπου τήν ζζτ.ζ'ι.ζ·;·.·/ ρ*μμή» ζαί τύ
πον άνάπτυξιν τοΰ σώματος ζαί τήν έ 
ταύτη μόρφωσιν τού καλού- έδωκε δέ ώ; 
τήν Vieille Haulmiere τοΰ Ι’οδέν ή 
πεν άπεριστρόφω; — αποτελεί καλλιτεχνικόν σφάλμα. 
Έπομε’νω; όταν όμιλή περί τών υπό τών 'Ελλήνων 
ζαΟιερωΟέντων υπογραμμών (standards) τή; τέχνη; 
ζαί τή; αρμονία;, άναφέρεται μάλλον εί; τήν εκλο
γήν τών καλλιτεχνικών των προτύπων (models) 
παρα εις τήν μέθοδον τής· εργασίας των.

θα έπεΟύμει δέ ο: νεώτεροι ζαλλιτέχναι «να ή- 
ζολούΟουν εκείνου; έν τή έκλογή τών προτύπων των 
ζαί να περιορίζωνται εί; τήν άναπαράστασιν τοΰ ώ- 

ραίου ή τουλάχιστον τοΰ φυσιολογικού ζαί τοΰ ύγιρύς 
τή; ανθρώπινη; μορφή;».

Τά ’Ελληνικά πρότυπα.

«‘Επί τοΰ σημείου τούτου άκριίώ; ενδεχόμενον 
νά έχη δίκαιον ή άδικον. έάν νομίζη ότι είνέ τι νέον 
ή άπορρ·.·!··.; τών Ελληνικών υπογραμμών. Ή τέχνη 
τών βορείων λαών, είτε γλυπτική είτε ζωγραφική, 
πάντοτε τού; άπέρριψε. Μεσαιωνικοί γλύπτα·. ζαί 
ζαλλιτέχναι. οιοι ζ Van Eycks, Dilrer ζαί Ρέμ- 
πραντ. πάντοτε ύπήρςαν παραδόςω; «διάφορο·.^ προ; 
τό ώραΐον τή; ανθρώπινη; μορφή;. (Είνε άληθε; · 
οτ·. πλεϊστοι έξ αυτών ήγνόουν τελείως τήν Ελληνι- 
ζήν ήζαντήν Έλληνορρωμαϊζήν τέχνην). Άλλ' ή 
αδιαφορία των δέν δύναται ν’ ϊτ,ζζζ^έ, άπλώ; ε·.; 
άγνοιαν τών κατά τήν τέχνην έζ,είνην. Εν άλλα·.; 
λέξεσι, ζατώρΟωσαν νά έξαρΟώαν άνευ τή; βοήθεια; 
τή; Ελληνική; τέχνη;- δέν βά ίχρειάζοντο δέ ζαί 
Ελλήνιζα ύποοείγματα διά νά δυνηΟώσι νά παραστή- 
σωσιν ώραϊα ανθρώπινα σχήματα, έάν ήΟελον να 
παραστήσωσε τοιαύτα. Πράγματι ζ Δονατέλλο.^ ο 
Ιταλό; σ πληρώ; εϊδήμων τή; κλασική; τέχνη;, δει
κνύει τοιαύτην σχεδόν αδιαφορίαν προ; τα φυσιολο
γικά ταΰτα πρότυπα τή; τέχνη; ζαί τή; αρμονία;, 
βίαν ζαί αύτό; ζ Ροόέν».

Πού έγκειται τδ Ώραΐον.

«Καί έν τούτοι; αίσΟανόμεΟα ότι ο μέγα; Δανα- 
τε/,λο ζαί ζ Ροόέν. ζαΟώςκα·· οι Μεσαιωνικοί ακόμη 
γλύπτα·., πλησιάζουν περισσότερον προ; το πνεύμα 
τών'Ελλήνων τή; κλασική; έποχή; παράζαλλιτέχναι 
ώ; ό Κανόία;, οι όποιοι προσεπάΟησαν νά μιμηθώσι 
τού; "Ελληνα; έν τή έζλογή τών καλλιτεχνικών 
προτύπων των.

«Πράγματι, όσον περισσότερον μελετώμεν τήν τέ
χνην τή; ζωγραφική; ζαί τή; γλυπτιζή;, επι τοσουτον 
ζατανοοΰμεν οτι το ώραΐον αυτών ίέν εγζειται ει; 
τήν άναπαράστασιν ώραίων τήν μορφήν προσώπων η 
πραμάτων, άλλ’ οπω; ό Μιχαήλ Α ,-γελο; ειπεν ει; 
είοό;’τ·; μουσιζή; ζαΟαρώ; ϊόιζή; των. ή οποία έχει 
ώραιό’τητα άνεϊάρτητον τή; ασχήμια; ή τή; εύμορφιϊ; 
τών παριστανομένων άντιζειμένων, ζατα τήν οποίαν 
ουνάμεΟα νά άντιληφΟώμεν όταν παύσωμεν πλέον 

ζητουντε; οπω; ή τέχνη ύπ-νΟυμιζη ήμϊν μόνον ίϋ- 
μόροα πράγματα.

«Τούτο όέν σημαίνει ότι οί Έλληνε; όεν έσφάλ- 
λοντο ή ότι ο·ο;όήποτε νεώτερο; ζαλλιτέχνη; σφάλ
λεται παριστάνων πρόσιοπα ή άντιζείμενα εύμορφα 
ζαΟ' έαυτά. ΊΙ έζλογή τού τί Οά παραστηση, είνε 
ζήτημα άφορών αύτ'ον τον ζαλλιτέχνην, αλλά το 
ώραΐον ένο; ζαλλιτεχνιζού έργου όέν έοαρτάται, ο
πω; όέν έΐαρταται ή ιόραιότη; ένο; άνΟου;, άπ’ο τήν 
όύναμίν αύτοΰ εί; το νά ύπενΟυμίζη άζ.λα ώραϊα 
πραγματα. Είνε οπω; ζαί το ώραΐον τή; μουσιζή;. 
ανεξάρτητον παντό; πράγμ.ατο; ύπομνηστιζοϋ εύμορ- 
φια; ή άσχημία;- ζαί έάν όέν δυνάμεΟα να άπολαό- 
σωμεν έν έργον τού Δονατέλλο ή τού Ροόέν. ή μιαν 
είζόνα τού Ρέμπραντ, επειδή τυμόαίνε·. να μά; παρι- 
στόισι πρόσιοπα τα όποια Οεωρούμεν άσχημα, τότε τά 
έργα ταύτα όέν έχουν αξίαν ό:' ήμα;. όχι ό:' ίδιζήν 
των έλλειύιν, αλλα όιότι ήμεϊ; αυτοί έΟέσαμεν ενι.'ι- 
πιόν μα; έμπόόια παραζωλύοντα τήν ύφ' ήμών άπο- 
λαυσιν τών έργων τούτων.

«Το τοιούτον όύναται νά φανή ώ; έζζεντριζον όό- 
γμ.α. συμφωνεί έν τούτοι; προ; την πείραν. Διότι, 
όταν άπαξ έΟιΛώμεν προ; το έν τοϊ; έργο·.; του Δο- 
νατελ.λο. τού Ρέμπραντ ή τού Ροόέν ύπομιμνήσζον 
ήμϊν τήν ασχήμιαν, ή άπόλαυσι; μα; τών έργων 
τούτων όέν Οά έπηρεάζεται ύπό ταύτη;. Τότε ή διά
νοια μα; διανοίγεται εί; τήν μουσιζήν των ζαί τήν 
απολαύωμεν, χωρί; να φροντίζωμεν :αν απορρέει 
•ζ τή; παραστάσεω; άσχήμ.ων ή «,ραίων πραγμάτων».

Άσχημία προτύπου καί Τέχνη.

«Τώρα δύναταί τι; νά ερώτηση, διατί ζαλλιτέχ- 
νη; τι; προτιμά νά παριστά άσχημου; μάλλον παρά 
«>ρα:α; μορφά;- άλλα τούτο είνε ζήτημα εί; το ό
ποιον ζαί αυτό; ό ίδιο; ίσιο; Οά έδυσζολεύετο ν' α
πάντηση. '< Ιπωσδήποτε όέν έχομεν το διζαίωμα νά 
τον ζατηγορώμεν, είτε Ρέμπραντ είνε ούτο;, είτε 
σπουδαστή; τή; σήμερον, έπ·. διεστραμμένη ά·,·άπη 
τού άσχήμου. Δέν έχομεν διζαίωμα, έπειδή ήμεϊ; 
όέν άγαπώμεν το έργον του. νά τού άποδώσωμεν τα
πεινά ελατήρια.

«Είνε πιθανόν, ότι πολλοί νεώτερο·. ζαλλιτέχναι 
άποφεύγουσι τήν άναπαράστασιν ώραίων άντιζειμένων 
άπ'ο ζαΟαρώ; άσζητιζή; δειλία;.... ΊΙ μιμητική

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ

Παιηρ fri; ζωγράφον ζι/ιοννια ιήν κόρην rov). Ι<>· 
μπορώ »·<ϊ Λ<όοο> ιήν κόρην μου e/ς ί'να άνθρωπον, ποϋ 
ζ// πωί.ώνταζ τά; νίκόνα; ιου.

Ζωγράφο; (άιόί.μως). ϊακ τιάρα iev ίπύληοα
καμμία μου τίκόνα.

*
‘Η οΰζυγο; εί; ιό θίατρον, καθ' ίμ· οιιγμήν ή ήρωί; 

λιποθυμεϊ.
-Άχ, κύπαξν αλήθεια τί φυσικά' {Μιτίι οκέψιν). 

ΙΙράγματι, το θέατρον είνε οχολεΐον...
*

Μεταξύ καλλιτεχνών.
— Τί ώραϊα γυναίκα ή κυρία Μ. ‘Αριστούργημα πλα

στική; ...
—'Αλλά καί ελαιογραφία; συνάμα.

άναπαράστασι; τού ώραίου πάντοτε καταλήγει εί; 
ζ.ομύοπρέπειαν, ή οποία έχε: την αϋτήν σχέσιν προ; 
το ώραΐον, οι'αν καί ή άγιοφάν-ια προ; τήν αρετήν. . . 
ΊΙ όιραιοτε'ρα τέχνη τών Ίΰλλήνων. όταν παρίστα 
ώραϊα; μορφά;. ήτο έντ·λό>; άπηλλαγμένη πάση; τά- 
σεω; προ; τήν ζομ'ΰοφάνειαν- ζαί εϊμεΟα βέόαιοι ότι 
δέν άναπαριστιον «ιραια; μοροα; προ; τον σζοπ'ον τού 
νά ευχαριστήσουν τών ζοινόν των, όπ<·>; ζ Ρέμπραντ 
δέν άνεπαρέστησεν άσχήμου; τοιαύτα;. προ; τον σζο
π'ον τού νά παραγάγη δυσάρεστον αίσθημα εί; τού; 
θεατά; του».

'Ύπερφυσΐ'>λογι·/.ά Ό·έματα.

'< > Σερ Κάρολο; Γ.άλδσταιν λέγει ότι «ή ύπερ- 
φυσιολογιζή. ζαΟώ; και ή ασθενική, παράστασι; σύνα
σα·. νά προσλάόη μορφήν ύύηλή; τέχνη;, έάν άναλυΟή 
ει; την αρμονικήν έκφρασιν κάποια; ύπερτέρα; ιδέα;», 
ζαί μά; δίδει ώ; παραδείγματα θέματα, οί'α ή Άνα- 
στασι; τού Λαζάρου ζαι ήΣταύρωσ·.;. Άλλα ποιο; Οα 
απόφανσή ότι καλλιτέχνη; τι; δέν έχε: ιδέαν έν τώ έρ 
γ<·> του. άπλω; και μόνον διότι δέν δίδε: εί; αύτό γνώ
ριμόν τινα τίτλον : Έφ' όσον δυνάμεΟα να όμιλόιμεν 
καθόλου περί ιδεών έν τή τέχνη, είνε αύται έντελώ; 
άνεξάρτητο· τών τίτλων.... Δέν μα; πλήττει ή φρίκη 
τή; Σταυρώσεω; έν τή τέχνη, έπειδή είνε οίζεϊον 
θέμα- καί ή διαφορά ή προξενουμενη ύπό τή; οίζειό- 
τητο; τού θέματος ζεΐται έντό; μα; και ούχ: έν τώ 
καλλιτέχνη ή τώ ζαλλιτεχνιζι·» έργ<;>.

Τούτο είνε γεγονό;, τό όποιον πρέπει νά έχωμεν 
πάντοτε ύπ' οψει, όταν εϊμεΟα διατεθειμένοι νά έζπλα- 
γώμεν άπ’ο τήν νεωτεριστικήν ασχήμιαν καλλιτεχνι
κού τ-.vs; έργου.

Πιθανόν νά εϊμεΟα άπλώ; άπροπαρασκεύαστοι διά 
τό άποτεζεσμα, τό όποιον προιόρισται τό έργον νά πα
ραγάγη. ή έζπληξις να είνε μεταόατική κ.αί,άφοΰ άπαλ- 
λαγώμεν αύτής. να ήμπορέσωμεν νά διιδωμεν εί; τό 
έργον την μουσικήν εκείνην, τήν ανεξάρτητον έκ-ίνην 
καί άφηρημένην ιόραιότητα, ή όποια είνε κοινή εί; 
όλα τά αληθινά έργα τέχνη;, όσον δήποτε άσχημα 
καί αν είνε τα αντικείμενα, τα όποια παριστώσι, και 
ή όποια έλλείπει από όλα τά 'ύευδή τοιαύτα, όσονδή- 
ποτε επιτήδεια καί άν είνε εί; τό νά μα; άνακαλώσιν 
ώραϊα; μορφά;».

ΙΙριόιηοαν κάποτε τον Στράου; :
--Τϊ λέτε περί ιού Αυκιίγιυιο; ιών θεώνυ τοΰ ί!ά- 

γνερ;
— ‘Α ! πέρνα κάνει; μίαν καλή ώραν καί o‘ αύτο...
— 'Αλήθεια ;
— Ναι... τήν ιοραν ποΰ βγαίνει από ιό θίιιτρον.

♦

—1/ώ; οοΰ ΐ/ αίνονται υί λυρικοί στίχοι νοβ οι<ιή’ου 
/ωι·;

— Πολύ καλοί .'Αη ίνουν ι'ίμω; νά καιαλάβη κάνει; πώ; 
είνε παντρεμένο;.

— Γιατί;
— “Εχει πολλά γράη·ει ύπό ιόν τίτλον «'Απογοήτευοι;».
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ο ε ρ a Ν ° s
ΚΩΜΩΔΙΑ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ

Πιπέρης έτών 21 φοιτητή;.
Ζωγραφάκης έτών 28 -υπάλληλο; Υπουργείου 
Κϋρ Άργύρης έτών 70 οικοδεσπότης. 
ΔνΙς τΐιλή Έρασμιοπούλου έτών 25. 
ΔνΙ; Κλεονίκη Αύϋεντιάδου έτών -10. 
ίίέτρος έμποροϋπάλληλος.
Παύλος »

ΊΙ Σκηνή σύγχρονο; έν 'Αθήνα·.;.
I ΙαιιιάτιοΓ ά.ττριτται· r/ruri/roC Γοα'/νϊω·, r·/'* ">■ βι

βλία άτακτοι; rnniiirva. Μία e).aioyaaq-ia «>■/;<>( 
Μία κλίνη el: ιά βάίίος, ατημέλητο;).

ΣΚ11ΧΊΙ Λ .

ΙΙιπέρης μόνος.
Πιττέρης. (Κρατών ε φη μ ερ ί δ α κ α ί έ ; η- 

πλωμίνο; εί; πολυΟ ρό ναν). < )ύφ! τά ίδια 
καί τά ’ίδια... "()λο γιά έράνσυ; γράφε: (πέτα τήν 
εφημερίδα) έρανο: έδώ. έρανοι zv.tt. Βαρέθηκα 
πειά... Έχω καί μιά (άν ακλαδ ιζ ό με νο ;) τεμ
πελιά σήμερα ζαί μιά άνα-παρα-διά. Αν ήμουν συν
τάκτη; τοΰ νέου Έλλ. Λεςικσΰ αύτά; τά; τρεις προ
θέσεις Οά τά; έσβυνα έντελώς. Μοΰ πειράζουν τά 
νεύρα. Μά τί λέγω γιά Λεξικό, πού έχω νά μελε
τήσω 'Ενοχικόν δίκαιον. Αύτή ή νομική έπιστήμη 
είνε Λαβύρινθο;' εύτυχώ; έχω αρκετόν μύτον δια να 
βγώ... διδάκτωρ. Λέγουν ή μεγάλη μύτη είνε σύμ
βολο ν εύφυ ία;... Μά τί καιρό; σήμερα... Ί'ίκρύο... 
Τεμπελιά, αναπαραδιά, κρύο. Τριλογία τή; φοιτητι
κή; ιλαροτραγωδία;...

ΣΚΗΝΗ Β.

Πιπέρης, Ζωγραφάκης.
(Ή Οί·ρα ανοίγει αίφνηδίω; καί νΐοέο/ιται οπτνΑων 

ό ΖωγραΊ άκη;).
Ζωηρ. Γειά σου κύριε Αρμενόπουλε. κύριε Καλ- 

ζ.'.γα
77. Ουφ
Ζ. Μά αύτό είνε 

μήνα; νά πλησιάζζ, τ
Π. Έμενα μοΰ ζ 

τομον αύτήν έι
Ζ. ΙΙιπέρη 

εΐ; τδν τοίχον 
ήλθα νά τήν πάρω.

Π. Μά, μοΰ τήν 
μου... ςεύρει; γιατί, 
περιμένω τή; Κατινίτσα;.

Ζ. Μά...
II. Τί μά:. .Δέν ήλΟε.,.Μή τήν πάρη; άκόμη,παύ

μένε... ' Αλλως τε αύτήν βλέπει ζ νοικοκύρη; μου 
και παρηγοριέτα: ... Τδν έπεισα οτι έχει μεγάλην 
άςίαν.

Ζ. Άύϋά σκόπευε

κύριε I >ινσάίτ 
'"φ, κα'ύμέν. . ορεςι πού την ι/ι·.:... 

δυστύχημα νά έχω όρε;·. ζαί

Γ-Ζ,Ι

£2(05;

οφείλω τήν ά-

νά τήν δώσζ,ς ένέχυρον;

Π. Έγώ: Αστειεύεσαι.Έχω έγκύψζ,. Ζωγραφάζη. 
τόσον πολύ εί; τδ Ενοχικόν δίκαιον, ςευρω συνεπϋι; 
τά; συνεπεία; ένδ; τοιούτου άπονενοημένου διαβή
ματος.Ί’ούλάχιστον μέχρι τέλους τοΰ μην’ο; άφησέ μ.ου 
την κα: έπειτα σου τήν επιστρέφω...

Ζ. Αδύνατον' τήν θέλω γιατί Οά έλΟη στο σπήτι 
μου ένα; καλλιτέχνη; ζαί πρέπει να τήν ιδή.

IT. Ζωγραφάζη. σέ παρακαλώ.
Ζ. εί; τον αύτόν τόνον) ΙΙιπέρη. σε παρακαλώ.

( Άκοντται κτιστοί elf ιή·· Οί-ραν )
II. Έμπρό;.

ΣΚΗΝΙΙ Γ .

01 &νω, Άργύρης
{ΕΙοέρχτιτιι χ<υΙαινο>ν ·> Era-Άργύρης. Ο Ζωγρα- 

7 άκη: άκοοορομενο: itcotzoj’&eicu εν βιβλ,ίον τί; το βα- 
ί>ο; τή: οκηνή; καί)' τίλον τά Λιάοτημα τή: ιιινομΜι: 
ΙΙι.τέρη καί Άργί’ρη.

Άρη. (εισερχόμενο;.) Κύριε ΙΙιπέρη. προ
σκυνώ, πώ; εισΟε:

Π. ν.ν~.' ιδίαν Έρωτα πώ; είμαι.
(πρό; τόν Άργ. Τώρα, ζύρ Λργύρη. μέ 

τον πόλεμο, όλο: εΐμεθα κακά κα: ψυχρά...
Αρη. Ί'υχρά μ' αύτόν τον χιονιά είνε φυσικόν. 

Αλλά. κακά...γιατί:..ό στρατό; μα; άπδ νίκη (ό II. 
κλ ο ν ίζ ε τ α ι) σέ νίκη πηγαίνει.

Π. (Κατ’ ιδίαν) Αύτό; όλο γιά νοίκι μιλά ολο 
τό χρόνο... ‘ Α φ η ρ η μ έ ν ο ; Xαί...δέν λέγω το
εναντίον.

'Αρη. Ξεύρετε ... επειδή πλησιάζει νά τελ’ΐώσζ, 
και ζ τρίτο; μήνα; πού δέν έπληρώΟηκα...

Π. Κύρ 'Λργύρη κάμε υπομονή. Τώρα που θριαμ
βεύει ή δόξα, τώρα πού αί δάφναι...

Άρη. δ ι α κ ό π τ ω ν Ί’ούλάχιστον έν μέρο; τού 
ενοικίου.

Π. Μά νοίκι γυρεύει; τώρα μέ το δικαιοστάσιο;.. 
Σέ καλό σου·.. Εγώ είμαι νομικό;, ·0.εύρει; τα; συ
νέπεια; μια;...

(Κ τ υ π α ή ') ύ ρ α .
Π. Έσώθην. Δυνατά) Έμπρό;!

(Eioeg/ονιαι Λϊό AeaaoiviSe: αγνωοτοι.)
Πίΐτ. (ΙΙροσπαΟών νά εύπρεπισθή κα: 

άνεγείρων τδν γίακαν τ ου). Μέ συγχωρείτε.. 
’Ορίστε, ορίστε... .

.4ρ7· (Κατ’ ιδίαν . Τώρα (βρέθηκαν κ·. αύτέ;; 
’Ορίστε!..Το νοίκι λέει πώ; δέν έχει ζνά πληρώση 
καί φιλενάδες έρχονται πρωί-πρωί νά τόν μ.αδήσουν... 
(φεύγε·, (ό ρ α δ έ ω ;) "Αχ ! Δικαιοστάσιο τί κάνει; !

ΣΚΙΙΧ1Ι Δ'.

Οί δίνω, αί δεσποινίδες ’Ερασμιοπούλου καί 
Αύ&εντιάδου.

'Ερ. Εις τόν II : π. Μα; συγχωρείτε, κύριε, 
άν σα; άνησυχήσαμε...

Π. "Οχι δά...παρακαλώ...

MKTPOBOrNlON

’<> .-τυταμίι; Γίσκιι 
μί- τήν ΰ(ΐχ«ί«ν Ρω
μαϊκήν γέΐ(ΐ·(μιν τοΐ·. 
Είνε ή άγα.τΐ|τί| τοπο
θεσία τον Βασιλέω; Νι- 
κολαου.

11 νέα ■·;■<! run έ-τί ιοιϊ 
ποταμού Ρέσκα, ήν άπε- 
πειι>άί)ιραν οί Τουμκα/.- 
|iuvoi νά καταστρέφουν.

Γ’ ■ J

Ερ. II ώρα δεν εινε βέβαια κατάλληλο;, άλλά... 
ςεύρετε.,.πρό παντδ; τό καθήκον!... ΊΙ φιλανθρωπία 
δέν ήςεύρε: χρόνον καί τόπον (ό II ·. πορη; στε
νάχωρε : τα:) έχει τδ δικαίωμα νά μπαίνη παντού 
καινά ζητή τά πάντα, πρωί, ,δράδυ. μετημ-ρ·.. εί; τδ 
μεγαρον. εί; τήν κα’ζ.ύβην...

< Χναστενάζων μηχανικώς . Έχετε 
Λλλά...καθήσατε παρακαλώ.., 111 ρ ο σ φ ε
κ ά Ο: σ μ α καί ε ί ; τ ά; δύο.
Οχι. ;χι εύχαριστουμεν. Δέν μα; μένει

καιρό;.. 11 ρεπει νά πάμε κα: αλλού..( Κ υ τ τ ά ζ ο υ σα 
γ υ ρ ω τ η ;) Φοιτητή; μήπως :

II. Δηλαδή, τελειόφοιτος...
Ερ. Κύριε, εΐμεθα έπιτροπή διά τά; άπορου; οι

κογένεια; τιϊιν εφέδρων τοΰ Βατραχονησίου. (-)ά σάς 
παρακαλέσωμεν νά δώσετε κα: σεί; ο.τ·. εύαρεστήσύε...

ικαιον. 
, ε ι έ ν 

Αΰθ.

Ό 
Ο

.

Ο Ζ. μ ε ι δ ·. ά π αρακ ολου Οώ ν έκ τ ο υ (ϋ ά- 
υ ; τή ; α :') ζ ύ ση ; τήν σκηνήν .
Πιττ. Εύαρεστούμα·....αλλά..
Ερ. Κύριε, πρδ παντός το καθήκον. . κόψετε άπ’ο 

άλλα ή ΑύΟεντιάδου ?ήχει) έςοδα...
Αυθ. Καί Οά έχουν ο ί κ ύ ρ ι ο ι (σ τ ρ ε φ ο μ έ νη 

π ρ ό ; τ δ ν 'Ζ ω γ ρ α φ ά κ η ν) σάν νέο: π ο λ. λ ά έ- 
ςοδα.

Π. Έν πρώτο·,;... μέ συγχωρείτε. επιθυμώ νά 
μάθω μέ ποιες έχω τήν τιμήν νά ομιλώ ...

Ερ ιδ ■ · κν ύου σ α τήν Α ύ 0. ΊΙ δεσποινίς 
ΑύΟεντιάδου.

Αύθ. (δεικνύουσα τήν Έρ.) ΊΙ δεσποι
νίς Ερασμιοπούλου.

Πιττ. Χαίρω πολύ.( Ί’ π ο κ λ ι ν ο μ ε ν ο ;) ’Ο κύ-
70
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ιιΙνακΟΘηΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ριος Πιπέρης(Σ τρεφόμενος πρός τ ό ν Ζ ω γ ρ.] 
Ό κύριος Ζωγραφάκης.

Ζ<ύ~/ρ. ( Ύ π ο κ λ ι ν ό μ ε ν ο ς) Τιμή μ<ύΰ · ■ ·
111 λ η σ ι ά ", ω ν. 'Ώστε συνάζετε εράνους;

Έρ. Μάλιστα. Τί νά κάμουμε.Βλέπετε είνε ίιί- 
γκη.·.υποφέρουν οι πτωχοί...

Π. ('1'αυτοχρόνωςπρός τον Ζ ωγ ρ. σ ι- 
γανά) Δώσε μου ένα πεντόφραγκο, γιατί χαθηκα.

Αΰθ. Το καθήκον! Το καθήκον!
Ζωγ. Ταύτοχρόνως πρ ος τον Ζ. Ενα 

τώχω ολο, όλο···ΊΊ θά φάω έπειτα···
Π. (Έ ν τ ό ν ω ς) Δώσε μου χαί τα καταφέρνομα: 

αργότερα.
Ζ. Μά...
Έρ. 11αρουσ : άζουσα τον κατάλογον 

τών εράνων προς τόν II.) 'Ορίστε παρακαλώ, 
υπογράψατε.

Π. Συγκεχυμένος.) Ευχαρίστως...αλλά... 
ξ·ύρετ·...αύτή τη στιγμή... δέν έχω χαλασμένα.

Έρ. εύκολο πράγμα νά σάς χαλάσωμεν.
Π. (ΙΙρόςτόν Ζ.τείνων όπισθεν του 

τήν χεΐρα). Δώσε λοιπόν αλιτήριε.·.
Έρ. Έχ-τε είζοσιπεντάρικον ίσως:..
Π. (σ οβ αρώς) ΙΙολύ παραπάνω.
Έρ. Εκατοστάρικο; Μάλιστα. Νά σάς τό χαλά

σουμε·
II. (σοβαρότερον). Βάλτε ακόμη...
Έρ. (Έκπληκτος). Πεντακοσάρικο;
Π. Δυστυχώς γιά σάς, άλλ’ ευτυχώς γΐά μένα,

Αΰθ. ’Αλλά :
Π. (Ά π οφ ασ ιστ ικώς). *Αλ7 α τόσα...
Ερ. καί Λΰίή (Ταύτοχρόνως ). Χιλιάρικο:!

Π. (Β ρ α 3 έ ω ς). Ά-κρι-βώς. 'Ώστε βλέπετε, 
ότι πρέπει μια άλλη μέρα νά λάβετε τήν καλοσύνην 
να περάσετε.

Ζ. (Κ α τ’ ϊ δ ί α ν). Φίνα τά κατάφερε...
Αΰθ. Να σάς είπώ, κύριε, δέν είνε εύκολον να 

ςανάλθωμε, είνε όμως εΰκολον να χαλάσωμεν τό χι 
λιόφραγχό βας. ΊΙ Τράπεζα Μυτιλήνης είνε έδώ 
κοντά. Ό ταμίας είνε θείος μου...θά μοΰ τάλλάςν, 
αμέσως.

Ζ. (κατ' ιδίαν). Δυστυχισμένε ΙΙιπέρη...
Π. Τέλος πάντων..."Ας είνε...θά τά οίκονομή- 

σωμεν (Ταχέως πρός τόν Ζ.) Ζωγραφάκη, ήγ· 
γιζεν ή ώρα..· 'Εμπρός...”(.),τι έχεις νά ζάμης, (τ ε ί- 
νειπρός τόν Ζ. τήν χεΐρα κάμετο...(Αί· 
φνηδίως άποτεινόμενος πρόςτάς δε 
σ π ο ι ν ί 3 α ς). Σάς αρέσει ή ζωγραφική ;

ζΐϋί/. Ιϊρός τήν Έρ. Τί σχέσιν έχει ή ζω
γραφική προς τόν έρανον: 11 Έρ. κινεί τούς 
ώμους ά π ο ρ Ο 5 σ α).

Έρ. (Ιϊρός τόν II.) ΙΙολύ...
Πιπ. Έ ν ώ λαμβάνει κρυφίως · ί ς χ ά λ- 

κιν α νομίσματα καί ν ί κ ε λ τ ά χρήματα 
άπό τόν Ζ.) Έν τοιαύτν, περιπτώσει δεσποινίδες, 
(σκορπίζονται τ ά χ ρ ή μ α τ α κ ά τ ω- Ί·', ν ώ ό 
11 .τ ά σ υ ν ά ζ ε ι. ό μ ι λ ε ϊ π ρ ό ς τ ά ς δεσποινί
δας) γϊά προσέξετε αύτό τό έργον· Είνε πρώτης 
γραμμής. Κυτταξετε τί χρωματισμοί...τί άπλετης, 
τί σχέδιον.

Ζ. (Ε ι ρ ω ν : κ ώ ς Τί ελευθερία, τί βάθος..
Π. Τί επίπεδον, τί λ-πτότης, τί αίσθημα...

(Αί ΛταποινίΛκ κνττάξοιν tip· eixtoa)

<2

Έ. Δέν έχει υπογραφή όμως.
Π. Μάςεύρετε, δύο ειδών πίνακες εϊς τήνζωγρα

φικήν δέν έχουν υπογραφήν. Τών πολύ μεγάλων καλ
λιτεχνών τά έργα καί τών πολύ μικρών···

Ζ. Έδώ συμβαίνει τό δεύτερον.
Π. Μέ συγχωρεΐς. Τό έργον είνε μεγάλης άςιας.
Έρ. Φαίνεται·· .βεβαίως.
Π. Λοιπόν, δεσποινίδες, άφοΰ ό σκοπός διά τον 

όποιον περιέρχεσθε τα στ.ήτια είνε ιερός καί επειδή 
αύτά ποΰ θά σάς δώσω είνε πολύ όλίγα, σάς προσ
φέρω αύτόν τόν πίνακα.

Ζ. (Ιϊρός τ ο ν 11. σ ι γ α ν ά)Τι κάνεις κακούργε; 
Τό δικό μου έργον προσφέρεις;

Π. Νά τον βάλετε λαχείο...
Ερ. Ωραία ιδέα..·
Π. Μπορείτε κατ’ αυτόν τόν τρόπον νά εΐσπράξετε 

χιλίας τουλάχιστον δραχμάς.
Ζ. (Κ ατ’ιδίαν;. Σάν τό χιλιάρικο τό δικό σου.. 

Τουλάχιστον θά πάρω τής 5 δραχμές πίσω.
Αΰθ. Ώστε δέν γνωρίζετε ποιος είνε ό καλλιτέ

χνη·:
Πιττ. (Δεικνύων τόν Ζ. )11ώς...εινε εμπρός 

σας... Ό κύριος αυτός έχει ζωγραφίση τόν πίνακα.
Κατ’ ίδιαν πρόςτόνΖ.) Βλέπεις τί ώραϊα 

ποΰ τά καταφέρνω : Δέν θά ζητήσουν άπό σέ έρανον 
καί φαίνεται πώς είνε καί δικό σου το έργον.

Έρ. (II ρός τόν Ζ.) Σάς συγχαίρω, κύριε... 
είνε Οαυμάσιον το έργον σας...

Ζ. (Κ ατ’ ι δίαν), ’Ώ, δυστύχημα ! Τί να κάμω 
τώρα: II ρός τήν Ε.) Δηλαδή, καλούτσικο...

Αΰθ. Καλέ τί καλούτσικο...‘Αριστον...Καί διατί 
δέν έβάλατε τήν υπογραφήν σας;

Ζ. ’Οχι βέβαια διότι είνε άριστούογημα. αλλά 
διότι δέν έπρόφθασα νά τό τελειώσω καί μοΰ τό απή- 
γαγεν ο κύριος.

Αΰθ. Ιϊρός τήν Έ ρ. Φαντάσου ά'ν τό ΐτ. · 
λείωνεν ό κύριος...

Π. Καλέ δέν είνε αύτό. (11 ρ ο ς τ ο ν '/.. I Μ ά τί 
είνε αύτό π.υ λές: 'Από μετριοφροσύνη δεν τό υπέ
γραψε· Έ·,ώ καί ό κύριος έχουμε άποστροφή προς 

‘JoG’/p 1 Ζ 2Ζ ·
Έρ. Καί εις αϋτούς τούς εράνους, χά..χά..χα.· ·
Αΰθ. II ρός τήν Έρ.) Μά μοΰ φαίνεται πώς 

κάτι γραμμές κόκκινες εκεί (δεικνύει την ει
κόνα) υπογραφή θά είνε...

/ψ. Δέν διακρίνω. Γιά δές καλλίτερα συ ποΰ φο
ρείς γυαλιά

ij . Ιώ'Ι. ι ΐ; ΐ>· κάΟιομα καί .ιζι/ηκίζκ ,τοίύ 
ιώ1 πίνακα Λιίι ι·ά διαβάοα τήν άννπαοκιον ι.το/ρα- 

r/’ήν, έι*<ρ οί ΙΙι,ι. καί Ζω}·<>. κάτι ιρι&νρί^ονν).
Αΰθ. (II so ς τόν Ζ.) Καί είς πάσας ημέρας, κύ

ριε. έκάματε τό έργον αύτό:
Ζ. Είς όσας ήμέρας έχρειάσθη καί ό <-·εός να 

κάμη τόν κόσμον, πλήν τής τελευταίας, διότι (κ υ τ- 
τάζων τήν Αΰθ. κατάματα) έκαμε τόν άνθρω
πον, όπως δά τόν βλέπομε, καί άπέτυχε.

Αΰθ. (II ρός τήν Έρ.' Καλέ αύτός είνε αύθα- 
δης. Γχά μένα τό είπε. Πάμε νά φύγουμε· Αύτοι 
δέν εινε ούτε κουραμπιέδες.

Έρ. (Ιϊρός τ ή ν Λ ύ 0.) Καλέ δέ βσριέσαι. Πρό 
παντός τό καθήκον! Νά εισπράττουμε μείς καί ας 
λένε ότι θέλουν...

(ΙΙρόςτόν Ζ.) Καί τ:. παριστά ό πίνας;

Ζ. Τήν Κολοκυθοΰ.
Ερ. Δ, έχετε δίκαιον. Δεξιά καθώς πάμέ...
Ζ. Αριστερά...δεσποινίς.
Έρ. (πρός τόν Ζ.) Δηλαδή αριστερά, άφοΰ στρί- 

ψωμεν πρώτα δεξιά.
Ζ. Μέ συγχωρείτε' δεν είμαι δυνατός εις τήν το

πογραφίαν.
Αΰθ. 'Ώστε έχετε δίκαιον καί οί δύο.
Ζ. ’Ακριβώς, δεσποσύνη.
Αΰθ. (προς τήν Έρ. Καλέ αύτός εινε ζώον! 

Ένώ εσένα σε Ζ.έγει δεσποινίδα, εμένα με άποκαλεΐ 
δεσποσύνη·

Έρ. Μη ληιμονής, Κλεονίκη, τό καθήκον.
Π. Μά δέν βλέπετε πώς φαίνεται ό Ίλισσός: 
Αΰθ. Ό Ίλισσός τί θέλει στήν Καλοκυνθοζ: 
Π. Μα άπό 'κεί θαρρώ πηγάζει.
Ζ. Καλέ τί λέτε; Ό Πηνειός θέλετε νά πητε...
Έρ. πρός τήν Ζ. Καί αύτά τά χρώματα 

είνε έκ τοΰ φυσικού;
Ζ. Βέβαια.
Αΰθ. Τα πωλοΰν μέ τήν οκά :
Π. Γ-ατί αυτή ή έρώτησις:
Αΰθ. Εν τή καταναλώσει το κέρδος! Λόφοι χρώ

ματος.
Ζ. Είνε ή νεωτέρα τεχνοτροπία. Πάντοτε όμως 

εργάζομαι μέ τοΰμπες.
Πιττ. Κατ’ ιδίαν Άπάνω-κάτω.
Αΰθ. Μά τί, σχοινοβάτης είνε ό κύριος;
Ερ. Καλέ άστειεύεται. Τί έχουν νά κάμουν ή 

τοΰμπες μέ τήν τέχνη.
Ζ. Εχουν νά κάμουν...αριστουργήματα. I ubes 

είνε τά σωληνάρια ποΰ περιέχουν τα χρώματα··
Αΰθ. Καί ποΰ έσπουδάσατε;
Ζ. Είς τό... Conservatoire τσϋ Μονάχου.
Αΰθ. Μονάχος έπήγατε ή σάς έστειλε τό Κράτος:
Ζ. "ΟχΓ έπήγα μέ έκτακτον αποστολήν δηλαδή 

δαπάναις ενός μακαρίτου άδελφοΰ τής -'ΐαγίάς μου. 
δεσποσύνη.

Π. (Κ ατ’ ιδίαν) Βρέ τόν μασκαρά τί λέει...
Αΰθ. (Πρός τήν Έρ.) Πάλιν δεσποσύνη.
Ερ. (Προς τόν Ζ) Σάς αρέσει ο Β-λασκέ ή σ 

Ι’έμπραντ:
Ζ. Όλα τα έργα τής εποχής τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ 

μ' αρέσουν·
Ό //,.τ. frxortoc εό ϊργοτ καί ιΰ ΛίΛ,ι f λ'« r ’Λί« ι·).
Γιά μένα ήτΟ ποΰ ήτο χαμένο (Κτυπά ή θύρα

ΣΚΠΝ1Ι Ε .

01 άνω καί Πέτρος.

(Ei'oio/rtai Λ Πί.ιρο·;, ίιι^ηρυί'.τ'άΐιιί-κ )
Πίτρ. Κύριε ΙΙιπέρη, πολύ σάς παρακαλώ νά 

εξοφλήσετε αύτ'ον τόν λογαριασμόν. Είνε τώρα έ'ξ 
μήνες.

Πιττ. Σ υ γκ εχυ μ έ ν ω ς) Καλά. Είτα, έν 
Ουμώ) Καί πώς μιλάς έτσι;

Ζ. (Γελών) Ωραίος καιρός.
Πιττ. (Π λ η σ ι ά ζ ω ν π ρ ός τ ό ν Π έ τ ρ ο ν καί 

σιγανά . Νά πάρε δραχμας απέναντι καί έλα τό 
Σάββατο νά σ’ εξοφλήσω.

Herp. (Κατ’ ίδιαν Στήν άναβροχιά καλό 'νε 
καί τό χαλάζι. Λ α μ β ά ν ε ι τ ά χρ ή μ ατα κ α ί

Ζ. (Ά ντιλαμβανόμ ενο ς τάς κινήσεις 

τύΰ II :π.) Πάει και τό πεντόφραγκό μου.
Ερ. Κύριε Ζωγραφάκη. δέν βάζετε τήν υπογρα

φήν σας εις τόν πίνακα, παρακαλώ: Θα έχη περισ- 
σοτέραν αξίαν·

Πιττ. (Κ α τ’ ιδίαν) Τώρα το πέτυχε.
Ζ. ’Αδύνατον. Μοΰ αρέσει ή άνωνυμία.
Αΰθ. Δεν πειράζει. Λιλή. Δημοσιεύομεν είς τάς 

έφημεοίδας οτ: προσέφ-ρεν ένα πίνακα s διακεκριμέ
νος ζωγράφος χ. Ζω-,'ραφάκης καί εινε τό ίδιο.

Ζ. Κατ' ιδίαν. Έχάθηκα. Αύτό μοΰ ίλ»ι- 
πε·..Γραφεύς τρίτης ταξεως υπουργείου νά ποζάρω 
ώς Γοΰμπενς...Ηά γίνω ρεζιλι.

Πιστ. Προς τήν Αύθ. Δεσποινίς, μή τό κά
μετε αύτό. Άντιστρατεύεται πρός τάς άρχάς καί τάς 
πεποιθήσεις τοΰ κ. Ζωγραφάκη. Γράψετε: «Είκών 
αγνώστου ζωγράφου, πιθανώς τοΰ Τισιανοΰ. '>

.4i'#. Μά, κύριε, ό Τισιανός δέν έπήγε ποτέ στην 
Κολοκυνθοΰ.

Π. Καί δέν λέτε πώς είνε τοποθεσία πλησίον στά 
Πυρηναία, στή Ίμαλάϊα. όπου θέλετε.'Ένα τοπεΐον 
--■/ν. αυτό το καλό : λέτε ότι είνε ο.τι θέλετε- Καί 
ποΰ οέν υπάρχουν δένδρα, νερά, βουνά...ή/.ιος, σε
λήνη..-δρόμο·., άγριολούλουοα... Καλέ, δέν βαρύνε- 
σθε. -;ολα ένα πράγμα εινε.’Από ένα Θεό καμωμένα...

Αΰθ. Καλά, τέλος πάντων, άφοΰ έπι.ένετε... 
Λώ.ή,καιρός είνε νάάφήσωμεν τούς κυρίους ήσυχους.

Πιπ. Τήν εικόνα, δεσποινίς, σάς τήν στέλλομεν.
Ζ. Κατ’ ιδίαν' Μακάρι! Έτσι τήν πέρνω 

εγώ καί φεύγω, ι II ρός τήν Έρ.,Ι Λ, βέβαια, θά 
κουρασθήτε σείς νά τήν κρατείτε.

Ερ. Α όχι, διατί να σάς βάλουμε καί σ' αύτόν 
τον μπελά; Θά πάρουμε μόλις κατεβοΰμε ένα άμα 
ξι. Δέν μάς πειράζει...

Ζ. Κατ ιδίαν) Πάει καί ή τελευταία ελπίς.
Ερ. Κύριε ΙΙιπέρη. χαίρω πολύ διά τήν γνω 

ριμΐαν.
Π. Επίσης...Καί νά σάς ίδοΰμε καμμέά μέρα...
Αΰθ. Αν κάμουμε κανένα άλλον έρανον··.
Ερ. Οπως δήποτε, άς έτοιμάση ό κ. Ζωγραφά- 

κης κανένα ά/.λον πίνακα. Τήν Καισαριανή, τά Σε- 
πόλια-..

Ζ. Κατ ιδίαν'. Μά όταν ξανάρθετε δέν θά 
υπαρχΓ, εδώ ούτε ζωγραφιά, ούτε Ζωγραφάκη:.

Έρ. Προς τόν Ζ- Χαίρετε, κύριε...Καί τά 
συγχαρητήριά μου διά τό ώραϊον έργον σας.

Ζ. Ιϋϋχαριστώ. Καλοσύνη σας.
Αΰθ. ) λβ:>5Τί!

Πιττ. 1 ...
2 j —το κακό...

('Kn!i rtoipfruu ό Λ'ι'ο ’.-lojvJpij,· /ιί r,'»·
Η·ιΐ·λ<»·, ί ιάί.ΙηΙ'»' rp.iootκυΰ xaranrijpnro;).

ΣΚΙΙΝΠ ΣΊ”.

Πιπέρης, Ζωγραφάκης, ’Αργυρής, Παύλος.

Άργ. Τοΰ λόγου του έδώ, κύριε ΙΙιπέρη, σάς 
Οέ/.ει ι.Δεικνύων τόν Ιΐιπ. πρός τόν υπάλ
ληλον . Εινε ο κύριος ποΰ ζητάς.

ΠαΰΧυς. Ό κύριος Μιτρητίδης ο έμπορος σάς 
παρακαλεΐ να τοΰ εξοφλήσετε αύτόν τόν μικρόν, άλλα 
παλαιόν λογαριασμόν διότι είνε Σάβίατον σήμερα 
καί έχε: πληοωμας.

Πιττ. Τ<·’>ρα βρέθηκες καί σύ; "Ο.τι τό έδωσα 

ΐ:;



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

-=λά =ίε τον έρανον. Μ ·. μ. ο ύ ρ. ■ ν ο ς τήν ε ? ρ ί- 
ν ο ν φωνήν τ ή; Έ ρ. Προ παντός το ζαΟήζον

Παύλος. Μά, ζύριε ΙΙιπέρη...
Π. Ξεοόρτωνί ρ.=...Ί’ώρα s/OJPi πόλεμο ζαι σΰ

ΙΊαΰλ. Θά σάς βάλουμε σ:ήν εφημερίδα.
Άρ~/. Κίνών τήν ζ εσαλήν) Μά ζαί =·;<·> 

αύτό πρέζε: νά ζάμω.
Π. "Λ·/! αύτοί ο·. έρανο·.!
Ζ. (Τρεπόμενος εις φυγήν). Όραϊος και

ρός. ΙΙλΟα γΐά μαλλί ζαί φεύγω ζουρεμένος-
Παύλος. Λοιπόν, κύριε;
Πιττ. Στην εφημερίδα είπες; Μάλιστα. Νά με 

βάλετε οπού θέλετε.· —τήν «Πρόνοια» τοΰ ΙΙε·.ρα:ώς

<:■· ^CoiKijn
’SfC (ΒρωζόβγοΛτη.

Μαζωμένη σάν γατίστα ή πρωτόβγαλτη, κάθεται 
άκίνητη εί; τό βάθος τής σκηνής. μακράν άπο τού; 
άλλου: ηθοποιού;, πού είτε προβάρουν τού: ρόζου, 
των, είτε συζητούν γιά τοναλέττεε, γλέ/τια, οικονομι
κά: στενοχώρια;, είτε όζ οι [ΐαζή παραδίδονται μέ αγ
γελικήν εύέυιιϊανεί: τήν ήδονήν τής κακολογία: κά
ποια: συναδελφικής ύπάρίεως.

Πλησιάζει μεσημέρι. Άπό τά βάθη τού υποβολείου 
ξεφυτρώνει Ενας ανδρικό: μποΰστο;, πού ξεφυλλίςει 
κάποιο χειρόγραφον. ΊΙ πρόβα προχωρεί, οπω; συ
νήθως. Δύο άπό τοΰ- ηθοποιού;, πού έχουν μέρο; 
εί: τήν πράέιν αυτήν, δέν ήλθον ακόμη. Ο πρωτα
γωνιστή:. καθισμένο: ιππαστί σέ μιά καρέκλα, Επανα
λαμβάνει σάν υπνωτισμένο: Εκείνα πού σφυρίίει ό 
ύπσβοζ.εύε. Ή πρωταγ ωνίστρια έξετάπωσε Εκείνην 
τήν στιγμήν μιά γκαζόζα καί εω; ότσυ τήν ρσυφήξη 
γουλιά-γουλιά, ή πρόβα διακόπτεται.

Μέ Ενα χειρόγραφον εί: τό χέρι, ό διευθύνω·/ τήν 
σκηνικήν κίνησιν βγαίνει διά νά φωνάεη εί: τό κυλι
κείου τού θεατρικού περιβόλου νά τού φέρουν ένα κα
φέ ζ. καί Ενώ δζ οι, καθ' ομίλου; ή και κατά μόνα:, 
κάτι λέγουν, κάπως κινούν τά; φυσιογνωμία: των, ή 
πρωτόβγαλτη, ή νέα μέ τό μεταχειρισμένο/ φόρειια 
καί τό καπε/λάκι. τού όποιου τά τεχνητά λουλούδια 
δέν έγνώρισαν τήν λαμπρότητα τή. άζοίξεώ; των 
έπ! τή: ίδικής τη: κεφαλή:, έεακολουθεϊ νά μένη α
κίνητο:, σάν πρόπλασμα άπό πηλόν, πού Εχει ξεχα- 
σθή έκεϊ σέ μία γωνιά καί ξηραίνεται

Ητανε δασκάζα, ραφτρίτσα, κόρη άστώ/. πού Ε- 
πάτησε θριαμβευτικά Επάνω εί: τοΰ: οικογενειακού: 
καυγάδες διά νά στηρίεη τό κλονιζόμενου τακουνά- 
κι τη: εί: τά; σανίδα: τή: σκηνή;; Μυστήριον. Τό 
στόμα τη; άκόμη δέν τό ήνοιέε. Καί όταν ακόμη άνοιξη 
τά χειλάκια τη., δέν θά μάθωμεν ποζζά πράγματα, 
αφού αί πρώτα! τη: εμφανίσει: έπί τή; σκηνή; θα μά: 
τήν παρουσιάσουν ώ; ύπηρέτριαν διά νά πή τά; -■ 
νειθισμένα; λέξεις εί; τήν κόρην τού σπιτιού:

— Δεσποινίς, ένα; κύριο: ζητεί νά σά; δή...
Τώρα, είνε ή πρώτη πού έρχεται στήν πρόόα καί 

ή τελευταία πού φεύγει. Εί; τό νέον τη: στάδιο·/ 
έρρίφθη μέ όλου τόν πυρετόν, ό όποιο: σημειώνει τήν 
έγκαινίασιν κάθε φάσεως τή; ζωή; μας, διά νά έ/.ατ- 
τούται αύτό; σύ/ τώ χρόλω, έν οσω έέ αντιθέτου 
προχωρεί δριιεμφύτω; ή έίέλιέι;.

'Η τάσι, όμως των ηθοποιών, όσον καί άν φαίνε

στή «Ί·ρ=ΐεμπλάτ», στούς «Καιρούς» τοΰ Λονδί
νου, στή «Νοόόγϊε Βρεμια», στή «Τρ·μποΰνα»... 
Σάς φθάνει: Δέν έχω, δέν εχω λεπτά...

Apy Προς τον Παΰ/.ov) Πάμε, ζύρι» συνά
δελφε. (Φεύγουν).

Πιιτ. (Μόνος)· Φοιτητής ζαί έρανο:. Ζωγρα- 
οάκης ζαί Ρέμπραντ. Κύρ Άργύρη; καί...νοίκι. 
’£2ς τοσω όλα ανάποδα γίνονται εις αύτ'ον τόν ζο - 
σμον (Τώώνων τάςχεϊρας . Κύριε, επίόλε- 
ύον εξ Ούρανοΰ ζαί ίοε Πιπέρην ζαί αφού γίνονται 
έοανοι. β:έ:ε τάλληοα... Εκατοστάρικα...•/ιλιάριζα··. 
Αμήν! ’

(Αυλαία)
ΔΙΚ.

ται πώ; έχει άνοίϊει εί; τά βλέμματα όλου τού κόσ
μου τά παράθυρα καί τή; πόρτε; τη., άποτε/εί έν 
τούτοι, ένα είδος ιιασονίαε Ισως κανένα σωιιατεϊον 
νά μή είνε τόσο, συσπειρωμένο/ περί Εαυτό. Διά τού. 
ηθοποιού; ή σκηνή είνε ή κυψέλη των. Καί εκ τή; 
ολίγη, πείρα; τή. θεατρική: ζωή: πού έχω ήμπορώ 
<ά σά. βεβαιώσω ότι κάθε καλλιτεχνική μέλισσα εινε 
ώπλισμέν/| μέ κέντρο·/, πού θά ίκαμνε νά πρισθή οδυ
νηρά την τολιιηράν θπαρέιν, ή όποια θά έτολμούσε 
νά παρεισφρύση εϊ. τό άδυτον τή: Τέχνη, μέ pre- 
li'iiiioiis όασιζ.ίσση;.

Πολύ πιθανόν ό/.α αύτά νά τά γνωρίζη καί ή πρω
τόβγαλτη, πού κουλουριάζεται τακτικά σάν γατίτσα 
σε μιά γωνιά τή: σκηνή;.

II. Ι'οβοκανάκης.
* *

έΜία φί^η ζοΰ 3Υΐω<εαβάν
Μία «άγνωστο;· φίζητού μεγάλου διηγηματο- 

γράφου Γκΰ δέ Μωπασσάν έδημοσίευσε προσφάτω; 
αναμνήσεις τη: έκ τού βίου του, αί δποϊαι όπροεένη- 
σαν μεγάλη, έντύπωσιν.

Ή «Κραυγή» τών Παρισίων υποστηρίζει ότι πρό
κειται περί κυρία: σλαυϊκή: καταγωγή:, ή όποια επί 
πολύ ΰπήρέεν ή Βασίλισσα τών κοσμικών συναθροίσε
ων εί; Παρισιού: καί Πετρούπολιν.

Λύτη μεί/ασα ένω.ρί; χήρα έεηκολούύησε νά ζ.ά- 
μπη εί: τό σαλό/t μιά: αδελφή: τη:, όπου έσυνήθι- 
ίαν νά παρευρίσκωνται αί φιλολογικοί καί πολιτικοί 
κορυόαί

’Εκεί έ γνώρισε τόν Μωπασσάν, τού όποιου ένένέ
το ή πιστή έρωμένη, πλήρη: αύταπαρνήσεωε. Λύτή 
ΰπήρίεν ή έμπνεύσασα τό τελευταίου μυυιστόρημά 
του «Ή καρδιά μα;·. Ή ίδια έσύχναίεν έπίση; καί 
εί; τό σαλόνι τή: πριγκηπίσση. Ματΰίλδη;. όπου ό- 
ιιοίω; έπροκάλει τόν θαυμασμόν δ ά τήν καλλονήν καί 
τό πνενμά τη: Μεταίΰ τών μεγάζ ων θαυμαστών 
τη; ήτο καί ει: πρίγκηυ Βοναπάρτη:. όστι. έπρότει- 
νεν εί; αυτήν καί γάιιον. άλζ ’ ή ώραϊα χήρα ήρνήθ/γ 
διά νά μείνη πιστή πρό; τόν μυθιστοριογράφοζ, όστι: 
όμως ή'γνόει τήν μεγάλ/γ-ζ αυτήν θυσία ν τή; έρωμέ
νη. του.

Έίηκολούθησε νά μένη πιστή καί μετά τόν υάνα- 
τόν του καί είνε ό σπουδάιότερο; φύλαέ τών χειρο
γράφων καί τών άνεκδότων τού μεγάζου διηγηματο- 
,ράφου.

υ, 7Γ2ΙΟΙ ιιου;

IHK5C7 ΤΙ-

3λ(ία (Bpoaa>tDOypa<jtia.
Ο Ιούνιο; Κλαρετί άφηγείται νόστιμου περιπέ

τειαν συμόάσαν :ί; τόν διάσηιιο. στρατιωτικόν ζω
γράφον τόν άπου'ανό ζτα πρό τινο: Έδουάροον Ντεταϊγ 
Μίαν ημέραν μικρό: πεί,ό; στρατιώτη: κουρευμένο: 
μετέόζγ εί; τό έργαστήριόν τον καί έζήτησε άπό αυτόν 
νά τόν ζωγοαφίση.

- Ποιο; ζ 'τ-·.ι/ε ζ έμέ; ήρώτζ.σε. έ ζωγράφο;.
—Σύντροφοι τοΰ συντάγματα; οί όποιοι λέγουν 

ότι γνωρίζετε νά ζωγραφίζετε καλά (-)έζω νά στεί- 
ζω την προσωπογραφίαν μου εί: τήν οΐκσγένειάν 
μον. Πόσον θέλετε;

—Πόσα έχει: μαζή
—Είκοσιέέ φράγκα.
Καί ο ιιικρό: στρατιώτη; ήρχισε νά έίάγη άπό τά 

κομβοδεμένον ιιανδύλιόν του. αργυρά καί χάλκινα νο
μίσματα.

--Ίσως δέν άρκοΰν; ζ,ρώτησεν ανήσυχο..
—'.Αρκοΰν, έχει καλώς, άπήντησεν ό ζωγράφος,
—Κάθησε έδώ. έπαυέλαόεν ό Ντετάϊγ.
Καί λαθών τά άπαιτούμενα χρώματα, 

νακα καί τού. χρωστήρα., έντό: όλιγιστού χρονικού 
διαστήματος έκαμε τανομοιάτυπον προσωπογραφίαν 

CTpSTI'AJTS'J.
—Ιδού ή πρόσωπα γ-ραφία, είπε, καί νά ίζ.θης νά 

μοϋ είπή: έάν οί γονείς σου θά εύχαριστηθοΰν.
Καί ό στρατιώτη; παρετήρησεν, έέετίμησεν. είπεν 

ότι δέν ήτο καλά ζωγραφημένο: καί ήρχισε πάλιν νά 
μετρά τά είκοσιεέ φράγκα του.

—Όχι —είπεν ό Ντετάϊγ—κράτησε τά χρήματά 
σου, ύπό δύο όρου., ιον Νά τά πίης όλα εί; τήν υ
γείαν μου καί αον νά μή μου στείλης κανέυαν άπό 
-ού; συντρόφου; σου διότι δέν θά έτε/.είωνα ποτέ!

* *

ϊΤΤίΰς aioedavev ό £ε^]εϋ.
Ό μέγα. "Λγγλο. ποιητής Σέζ.λεΰ, όστι; Ενεκα 

τοΰ >νου. τή: έμπνεύσεώ. του καί τή; γλυκύτητο; 
τών στίχων του παραβάλλεται πρό: τόν Βύρωνα, τοΰ 
όποιου ήτο καί σύγχρονο:, άπέθανεν ύπό πολύ σκο
τεινά; συνθήκα;.

Διήρχετο τήν ζωήν του εί; τήν Ιταλίαν καί πρό 
πάντων εί: τήν Σπέτσιαν, δπου συχνά έκαμν: λέμβο 
δοομίας.

'Από μίαν τοιαύτην δέν επέστρεφε πζόσν καί έπισ- 
τεύύη γενικώ;, ότι έπνίγη εί: τά κύματα έκεϊνα. τά 
όποία άπηθανάτισε διά τοΰ στίχου του.

'.Αλλ' ήδη πραγματεϊται δημοσιευθεΐσαι εί; τήν 
Άγγ/ίαν ζητούν νά αποδείξουν, ότι ύ θανατά; του 
δέν είναι τόσον αιφνίδιο:, άλν.' ότι έπεσε θύμα τών 
Ιταλών ζ.εμόούχων, οϊτινε: ένόμισαν ότι έ Σέλζεΰ 

ήτο ό Βύρων περί τοΰ όποιου είχαν ακούσει ότι ή
το πλουσι ώτατο; καί ήθέ/.ησαν νά τόν ληστεύσουν.

Γήν εϊδησιν ιιάλιστα αύτήν δέχονται καί πολζ οί 
[-ν/-.:. ς ΰέ υ:-. ε ΣΙικελία:* ύπενυυιιΐζει 

ότι ίζη πρπ τινο: έ. Σικελία γραϊά τις, ήτι; διζγγεϊ· 
το εί; πάντα, τού: γνωρίσαντα: αύτήν. πώ; αί άζι- 
εΐε έφόνευσαν τόν δυστυχή ποιητήν.

I:: άλλου μία θαυμαστή; τοΰ ποιζιτοΰ ή μι; Γρε- 
ζ.ω/ό άναχωρήσασα έπίτηδε. εί; τήν Βενετία'/ κατώρ- 
υωσε νά άνευρη πολ/.ά αντικείμενα άνήκοντα εί: τόν 
Μέγαν ποιητήν καί εύρεθέντα εί; τά. χεϊρα; τέκνου 
έ ζό; τών άζ.ιέων, οί όποιοι είχαν φονεύσει τόν ποιητήν.

* *

(ΒαραϊΒοίησις ιινν einovarv
υ\ί παραποιήσει; τών αριστουργημάτων τών μεγά

λων καλλιτεχνών έΧακοζ α νθούν τολμηρώ; καί έσχά- 
τω; οί καζλιεεχ.ικοί κύκλοι τή: Ρώμη: συνεταράχθη- 
σαν διότι μία είκώ. ά γορασθεϊσα παρά τοΰ Μουσείου

I'·Τ'ων«Νεωτέρων τεχνών 
δων φράγκων ώεερ----
ήτο ^ευδή;.

Γούτο έδυ 
συ.ητήσει; έί 
εικόνων, ή όποία έφθασε σήμε.. 
όφείζεται άποκλειστικώ: εί. τήν 
ή'.ι; διά καταλλήζ.ων σκευασιών δί 
τήν κατάζ.ζ ηζ.ον έμφά/ΐσιν, άλζ'

Λ^τό: ό Μιχαζζ "/Αγγελο; εϊργά.ετο παραποιώ/ 
τά: αρχαία: εικόνα:, έκ τή: έργασία; μάλιστα αύτή; 
είχε καί τά περισσότερα είσοδήματά του.

7 Παρίσι καί εί; τά Μόναχον μέγα:
αριθμό: ζωγράφων, ών οί πζεϊστοι Εργάζονται οι’ ώ- 
ρισμένα καταστήματα αρχαίων είδών, έχουν αύτό τό 
Επάγγελμα. Τό Εμπόριο/ τή; παραποιήσεω: τών εϊ- 
κό/ων εί; τήν Γαζλιαν έγινε τόσον σοβαρόν,ώστε έ- 
φειζ.κυΟυη εί; αυτό ή προσοχή Των οίκονοιιολογ ων 
οϊτινε: ύποζ ογίζουν εί: πολλά, δεκάδα, έκατομμυ- 
ρίων τά έσοδα τοΰ κρότου: Εε αυτού. Εννοείται ' τό 
ιιΕγιστον μέρος π/.ηρώνουν αί ... 'Αμερικανοί έκαΐομ- 
μυρ'οΰχοι, νομίζο/τεε Jti άγοράζουν τά καλλιτεχνή
ματα τών μεγάλων διδασκάλοιν.

" ' τή; Ρώμη;» άντί .ύοο χιλιά- 
γον τού Ρουϊσδάελ άπεδείχθη ότι 

ωσεν αφορμήν εί; πολζ.ά: Επιστημονικά; 
ϊ ώζ ιιανθάνομεζ ότι ή παραπαίησι: τών 

ερον εί; τελειότητα, δέν 
νεωτέραν χημείαν, 

.1 εί; τήν εικόνα 
ητο άρχαιοτάτη.

* *

'■7C 3Κάρμεν £ύ^6α
Ή Κάρμ.ν Σύλόα, ή ποιητική βασίλισσα τή; Ρου- 

ΐι?'ι?:! *Ι?3ί: τελευταίως εί; τήν -Δεκαπενθήμερου 
'Επιθεώρησιν· ώραίαν μελέτην ύπό τόν τίτλον «Έάν 
ήμην δισεκατομμυριοϋχο; ·

Εις αύτήν άναφέρει διαλόγους τη; γιέ τού: διαφό
ρου; υπαλλήλου; τής Επαύζεω; τής Σινάγιας,έκ τών 
οπαίων τινες είνε ’/Αμερικανοί.

Εί: έ/α άπό τούς διαλόγου: αύτούς Εκφράζει όλην 
τήν τρυφερότητα τής καρδίας τής Έστειιμένης ποιη- 
Tpl’c

• Εάν ήμην οισεκατομμυριούχοε. λέγει, θά έκτιζαν 
απέραντου εκκλησίαν μέ βωμού; δι' όζα; τά; θρησ
κεία;. π/ηοίον δέ ταύτη; σχολείου καλλιτεχνίας. Θά 
ήδυνάμην -ά κτίσω οικίας, άλζ ά εί. τάς οικία; ει
σέρχεται ή δυστυχία, ή διέζεϊις, τό αμάρτημα.

Εί; τόν κόσμον δέν ύπάρχει παρά μόνον είς οίκο; 
ήρεμο; καί αυτό; οίνε ό οίκος τού θεού, δπου ούνα- 
ταί τι; νά άφίση τά. λύπα; του καί νά παρηγαρηθή.

Ο μέθυσος σύζυγος δέν δύναται νά σά: ένοχλή- 
ση είς τήν οικίαν τού Θεού, ούτε ή ασθένεια τού τέ
κνου σα; νά σά; τυρα/νίση·'.

* *
Ο! ίΡΰ’σβοι και Γερμανοί με^ονζισζαί.

Ο Μελζ.αντισμό; — ή φαντασιοπληξία τού Μαρι
νέτη—έχει οπαδού; ιαί έν Ρωσσία.Ίδού μερικοί άφο- 
ρισμοί των. «Λατρεία τού έγωισμού. Θεότης=ή σκιά 
τού ανθρώπου έν τώ κατόπτρω τής Φύσεω;. Θεές 
εύρίσκεται μόνον Εν τή φύσει. Φύσις ..ύπνωσις.— 
Παντό: μελζ οντιστοΰ φροντί; πρέπει νά εΐν; όπως τδ 
ιιιζλον άποίή δυσαναλέγω; μέγα απέναντι τ;ΰ πα
ρόντος. Οί μεγάλοι ποιηταί τοΰ παρελθόντος ό Πού- 
σκιν, ό Ν’οστογιέόσκι, ό Τολστόη είνε ακατανόητοι. 
Πρέπει νά τού; ρίή,ωμεν ύπό τού; τροχούς τή; ατμο
μηχανής τοΰ σιδηροδρόμου διά νά άπα/λαγ ώμεν>'

Άζ λά ή πόλις κυρίως είς τήν όποιαν ό ιιελζ.οντι- 
σιιός έκαμε προπαγάνδαν ώ; «νεωτερισμέ;» είνε τό 
Βερσλίνςν. Έϊεοόθη καί περιοδικόν «ΊΙ καταιγίς». 
’.Α (άλματα καί εικόνες τή. σχολής τών μελλοντιστών 
πωλοΰνται είς τεράστια ποσά. Υποκάμισα, λαιιιοδέ- 
ται, ύποδήματα διαφημίζονται ώς μελλοντικά.

Ό Ά/τόν φόν Βέρνερ όστις είνε ό Ενδοξότερος 
σημερινός κζ.ασσικιστής ζωγράφος τής Γερμανίας καί 
οστι. άπεκάλεσε τήν νέαν τέχνην ώ; κωμικήν καί 
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παθολογικήν προσθέτει οτι «δέν θά ήξίζξ ιόν κόπον 
νά τήν καταποζ ειιήοη tic, έάν σήιιζρον άπό καλλιτε
χνικής έπόψςωε δέν έγίν-το τοιαύτη σύγχυσιξ, ώστε 
οί νέοι -ά χάνωσι πάσαν ιδέαν προσανατολισμού». 
Ύπάρχουσιζ έν τούτοις καί ποιηταί ιιελλοντισταΐ έν 
Βερολίνο;, είς δέ έξ αυτών εϊνε ό Κανδίνσκν.

Οί μελλοντισταί ποιηταί ώς καί οί ζωγράφοι παρου- 
σιάζουσι τόν νεώτερον |3(ον ύπότήν γυμνοτΐραν άλλά 
ποζ.λάκιε καί ύπό τήν άηδεστέραν αύτοΰ μορφήν.

ΙΙρό τινων ήμερών έν τή Λάντναγκ τής ΙΊρωσσίας 
κατά τήν συεήτησιν έπί τοϋ προϋπολογισμού τής Δη- 
ιιοσίαε ’Εκπαιδεύσετε, είε τι κεφάζ.αιον τών Τεχνών 
καί 'Επιστημών συνεζητήθη καί τό ζήτημα τών μεζ- 
λοντιστών.

Ό συντηρητικός βουλευτής Φόρστερ ειπεν:
«Αί εικόνες τών μεζλοντιστών φαίνονται α! πρώ

τοι προσπάθειαι τηε τέχνης τών Όττεντόττντν καί 
τών Ινδιάνων, ή όμοιάίουοι τάε ιιάγικάς εικόνας ύπό 
τάς όποιας τίθεται ή έπιγραφή : Ζητήσατε τόν γάτον.

'Όταν τίε ϊδη μίαν τών εικόνων αύτών οέν γνω
ρίζει άν οί καλλιτέχναι είνε ηλίθιοι, ή άν θέλουν νά 
παίξουν μέ τόν κόσμον."Αε εύχαριστήσωμεζ τόν θεόν 
διότι ίΐς τάε μελλοντιστικάς προκηρύξεις ούδόν όνομα 
Γερμανού ύπάρχει.

'Ελπίζω ότι ό υπουργός θά διατάέη νά ιιήν ένθαρ- 
ρυνθή ή σχολή τών μελλοντιστών δι' ούδενόε βοη
θήματος».

* ★

Ό αοχυεκατομμυριοϋχος.
Ό Μόργκαν. ό άποθανώζ βασίλευε τών Χρημα

τιστών, είχε τήν μανίαν νά συζ ζ,έγη έργα τέχνης. II- 
γόραζεν είε οίανδήποτε τιμήν αντικείμενα τέχνηε, αρ
χαία ή σύγχρονα, χωρίε νά συζητή περί τής τιμής 
αύτών, ούδ: νά προσεχή άν ταύτα προήρχοντο έκ 
κλοπής ή άρχαιοκαπηζ.είας.

Είς τόν μόνον υιόν του έκληροδότησε δλαε τάε 
καλλιτεχνικός σύλλογός του, έκφράσαε δμως τήν επι
θυμίαν οπωε αυται είσ'ι διαρκώς εκτεθειμένοι είς τό 
’Αμερικανικόν κοινόν.

Ό Μόργκαν μετέόαινε συχνά είε Γκούμπιο τήε 
Ιταλίας διά νά άγοράζη έργα αρχαίας τέχνηε. 'Αλλά 
διά νά άποφεύγη τάε ύπερόολικάς αξιώσεις τών άρ- 
χαιοκαπήλων μετέόαινεν ώς άγνωστος. Κάποτε διά 
νά μά προδοθή έδωσε τριάκοντα λεπτά ώς φιζοοώρη- 
μα είς ένα φύλακα καλλιτεχνικής συλλογής, όστις 
έίεπλάγη δια τήν φυζ.αργυρ·'αν εκείνην, ασυνήθη καί 
είς τούς πτωχότερους άκόμη ξένους, ότε έμαθε τήν 
έπομένην δτι δ άνθρωπος τών τριάκοντα λεπτών 
ήτο ό πλουσιότερος άνθρωπος τοϋ κόσμου. Κατά τήν 
τελευταία·? του έπϊσκεψιν είε Γκούμπιο ο Πίερπον 
Μόργκαν, όχι πλέον ώς άγνωστος, έστάθη θαυμάζων 
άρχαϊά τινα αντικείμενα άνεκτιμήτου άέίαε καί όταν ό 
συνοδός του τόν ήρώτησε πόσα εκατομμύρια υά έπζ,ή- 
ρωνε δι’ αύτά, άπήντησε.

— 0ά τά έπλήρωνα μέ ένα μήνα τής ζωής μου.
Δηλαδή εκατόν εκατομμύρια, προσέθηκεν ό συ

νομιλητής του.
Άζ.λ’ ό δισεκατομμυριοϋχος έμειδι’ασε καί είπε:
— "Ενας μήνας τήε ζωή. μου αξίζει περισσότε

ρον άπό εκατόν εκατομμύρια.

* *

’^/Ιοίομομία χορεύτριας.
Εδικάσθη είε ΠαρισΙους ή έ£ Ού( γαρίας χορεύτρια 

Άντοράττα Βιλλάνε διότη έχόρευσε εί. τήν'Κομε
ντί Ροαγιάλ, ένώπιον ακροατηρίου απαρτιζόμενου 
άπό γλύ-πταε, ζωγράφους, συγγραφείς καί ηθοποιούς 
έν αδαμιαία περιοοζ.ή.

Άνακρινομένη άπήντησεν ότι προέβη είε τούτο 
άπό σεβασμόν πρός τήν τέχνην της.
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ti Α ί Κι . · Α I ίΙσου οε πως απελογήυη:
Έμελέτησα έπί πολύ διάστημα πώς έκαλλιεργεϊτο 

ό χορός είς τήν άρχαίαν ‘Ελλάδα καί είε τήν Αίγυ
πτον, καί όπως συνειθίζεται τώρα είς τάε 'Ινδίας καί 
κατηνάλωσα όλα τά έτη είε αύτήν τήν τέχνην, τήν 
όποιαζ παραδέχομαι όμοίαν μέ τήν γλυπτικήν καί 
τήν ζωγραφικήν Ή χορεύτρια μέ τάε πλαστικός γραμ- 
μάε τοϋ σώματος της αποδίδει τόσον τήν αισθητικήν 
όσον καί ό ζωγράφος έπί τοΰ όκρίδαντοε καί ο γζ.ύ- 
πτηε έπί τοϋ μαρμάρου. Κάθε κακόβουλος ιδέα έχει 
έξαζ.ειφθή άπ' έμοϋ. Όταν παριστάνω τήν Φρύνην 
ή τήν Σαλώμην όλοι οί μΰε τήε σαρκόε μου συμοάζ- 
λουζ είε τήν έκφρασιν τών αίσθ/|μάτων τών προσώ
πων τά όποια υποκρίνομαι. Τό σώμά μου δέν ειζε 
παοά ένα δργανον, έπίσης καί ή ψυχή μου τήζ όποιαν 
παοιστώ γυμνήν ενώπιον τών θεατών·.

Καί διά νά έπιβεβαιώση αύτάς τάε αισθηματικός 
τη. ιδέας έπαρουσίασε άρκετάε έπιστοζ.άε καί συγχα
ρητήρια τά όποια έλαβε άπό μεγάλους καλλιτέχναε.

Έν τούτοις κατεδικάσυη είς σεβαστού ποσού πρό
στιμου καί άπηλάθη έκ τού Γαλλικού εδάφους.

Ή ιδία χορεύτρια πρό τών Παρισίων είχεν έμφα- 
νισθή όλόγυμνοε καί είς έν τών κεντρικότερων θεά
τρων τού Μονάχου. Ή αστυνομία τήν κατήγγειλε- 
έπί σ,σέμζω έμφανίσει καί έπεκαλέσυη τήν μαρτυρίαν 
τών θεατών. Ούδείε όμως έκ τών ύπερτρισχιλίων θεα
τών τήε παραστάσεις έστερίε νά παραστή ώς κατή
γορος καί ή ώραΤα χορεύτρια άπηλζ.άγη.

Ή Βιλλάνε παρά τό Γαλλικόν ψευδώνυμον εϊνε 
Ι'ερμανίε καί ονομάζεται Ρέϊτς. Είνε έτών 20. Ήτο 
ιιοδιστροΰλα, δτε είε καλλιτέχνης τήν έέέλείε ώε μο- 
οέλο δι' έν άγαλμα άζ.ληγορίας τήε «Χαράς» δπερ 
κατεσκεύαζε κατά παραγγελίαν τοϋ Βασιλέωε τήε 
Βαυαρίας. Ό καλλιτέχνης τής είπε δτι τό σώμά της 
έχει αναλογικός γραμμάε ιδεώδους τελειότητας καί ή 
Ρέϊτς έπωφελήθη τοΰ χαρίσματος τηε. σπουδάσασα 
ορχηστικήν, καί μιμηθεϊσα τήν Λούλε Φοΰλερ.

* *

Τδ £υνέ0ριον τών έκύοτών.
Έτελείωσε τάς έργασίας του τό όγδοον συνέδριου 

τών έκδοτών όπερ έγένετο είς Βουδαπέστην.
Μεταξύτών ληφθεισών αποφάσεων είνε καί αί έέήε:
Τό συνέδριον (απορρίπτει τό έμπόριον τών ασέ

μνων έκδόσεων ώς παράνομον καί αντίθετον πρός 
τόν σκοπόν τής φιζ.οζ.ογίαε καί τών βιβλιοθηκών καί 
ένώ έ£ ένόε άποφαίνεται διά τήν πλήρη έλευθερίαν 
τοϋ γραπτού καί προφορικού λόγου εκφράξει τάε έξήε 
εύχάς;

α') 'Όπως αί έκδοτιζαί Έταιρεϊαι προσκληθούν νά 
έφοδίασθοϋν μέ άδειας άπέναντι εκείνων, οί όποιοι 
ασχολούνται μέ τάε ασέμνους έντελώε εκδόσεις.

ο’) Αί Έταιρεϊαι τών βιβλιοπωλών πρέπει νά λά
βουν πάν ιιέτρον όπως έμποδισυή ή έκθεσής τών ασέ
μνων βιβλίων είε τάε προθήκαε τών καταστημάτων 
καί έν γένει πάν μέσον τό όποιον θά ήδύνατο νά 
διευκολύνη τήν κατανάζ ωσιν.

γ’) Νά παοακληθοΰν αί κατά τόπους άρχαί οπωε 
παοε,ιοδίσουν δΓ δζ.ων τών είε διάθεσίν των μέσων 
τήν κυκλοφορίαν τών ασέμνων βιβλίων.

’Επίσης καί τό συνέδριου ένέκρινε καί τά έξήε : 
α’) Τά φωτογραφικά έργα πρέπει νά παρέχουν είε 

τόν συγγραφέα οεκαετές δικαίωμα ιδιοκτησίας.
β') Τό δικαίωμα τούτο άπονέμεται κατά πρώτον 

είε έκεϊνον δστιε κατεσκεύασε τό κλισέ, άλλ’ (έάν 
τούτο κατεσκευάσθη κατά παραγγελίαν είε έκεϊνον 
δστιε έδωσε ταύτην.

γ') "Οπως έξασφαλίσουν τά δικαιώματά των οί 
συγγραφεϊε πρέπει νά έγγράφουν έπί έκαστου άντι- 
τύπου τό έτο. τής έκδόσεωε. τήν χώραν, τό όνομά 
των καί τήν διεύθυνσιν.

ΛΙ 2!> Mato, .-200,000 λόγχαι κα1 ό Ι,κίφαΙο,-.
— Ο Τούρκος πέρασι άπ’ έΛώ...— ΊΙ Μοκ τή; Ή-

■‘ίί Λ' η 1>9>1»χ> ·αι. —Μογαία καί νία
Ελλα;.—ΠΐΊ!νμαιτκϊι — 'nahM.; όρ,-

ομός.— Τό μι,Μαμα ΑπίΟανεν!— Γ,Ι.άττ, . .
— 0< οίμμαγοι Βοϋίγαροι καί αί Έ).).>μ·ΪΜ;. - Έ,' 
ιιΡα,γράφημα ί),ά ιήν Ίοιορίαν.

ΙΙέριισι — 29 Μάΐου είς τόν ναύν τοϋ Αγ. 
Κωνσταντίνου μέ τήν κυανήν ταινίαν τοϋ Μεγαλό
σταυρου ο Διάδοχος Κωνσταντίνος ΐστατο σογίαρός 
-προ τοϋ κενοταιγίου τοΰ Κωνσταντίνου ΙΙαλαιολό- 
γυυ μέ τόν δικέφαλον 'Αετόν έ.τί τών κολύβων.

Εφέτος — 29 Μαίου — Βασιλεύς ό Κωνσταντί
νος—IB'. 'Ελευθερωτής,—τελεί έν τή ψυχή του τό 
μνημόσυνον τοΰ -προγόνου του έπί κεφαλής 200,000 
λογχών.

Πέρυσι πένθος καί όνειρα
'Εφέτος Μεγάλη 'Ελλάς.
Ιό ωραιότερου μνημόσυνον τοϋ Κωνσταντίνου 

Παλαιολόγου έγένετο έφέτος-ένόπλως.Ό Μαρμαρω- 
Ι“ νυς Βασιληϊς ήρχισε νά άναπνέ||. Δέν είνι ουτο
πία πλέον νά άτι-νί'ςΐ| πρός τι'ιν πόλην τής Άγ. Χο
ή ίας ό 'Ελληνισμός.

*

ΈνίΙυμι ϊσΟε ένα ποίημα Χιοτοϋρζου ύπό τόν τί
τλον <Ό Τούρκος πέρασε άπ'έδώ.; Βρυγμός όδόν- 
των ητο, αίμα αχνϊζον, γρόνίίο-- καί λύσσα.Έ”ράη η 
πρό τοΰ πολέμου. Έ πώς αλλάξουν οί καιροί στήν 
'..' Ιΐ’ύνκ-ί«. Τόν επίλογον τοΰ ποιήματος Βγραψεν 
ηδηό.,.τοτε Μέγας Βε'ζύρης καί ήδη περιπλανιόμενος 
... 1'οΰρκοςΚιαμήλ.Πέρασε άπ' έδώ ό γηραιός μί τήν 
λευκήν γενειάδα Τούρκος διπλωμάτης καί είπε άπό 
το ντιβάνι τής καμπίνας του έν ΙΙειραιεϊ, έν ουνεν- 
τευξει.

« Η ’Οθωμανική ημισέληνος δέν έχει πλέον είς 
την Ευρώπην φωσφορισμούς».

Δυστυχισμένε Μουσουλμάνε ποιητά! Ό Τούρ
κος πέρασε άπ’ έδώ ναι, άλλά φεϋ> διά νά 
μοιρολογήσιι τήν πατρίδα σου. Sic transit gloria 
inundi,

★

Μού εστάλη μία παμμεγίστη φωτογραφία. Οί 70 
αρχιερείς οί έλίϊόντες διά τήν κηδείαν τού Βασιλέως 
Γεωργίου φοτογραφημένοι μέ τό λάβαρον τής Άγ. 
Λαύρας όπισθεν των—διατί όπισθεν;—έπί τής Ά- 
κροπόλεως, πρό τών στηλών τού ναού τής Προμά
χου. Οί άντιπρόσωποι τής νέας θρησκείας έπί τών 
ερειπίων τής παλαιός θρησκείας. Τό ράσον ΰπό τάς 
στηλας. Τό μέλαν, παρά τό λευκόν. Τά δύο πνεύ
ματα τοΰ 'Ελληνισμού κολοσσιαία, εύγενή, ύπέροχα 
—ή θρησκεία τοΰ Όλυμπου καί ή θρησκεία τοΰ 
Γολγοθά—τά κυριαρχήσαντα τοΰ παλαιού καί νέου 
πολιτισμού, συνηνώΟησαν διά πρώτην φοράν τόσον

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

πανηγυρικώς, τόσον συσσωματωμένα. II πολιούχος 
τών'ΛΟηνών Οά περιΐπτατο κάπου έκεΐ μέ τό κράνο; 
καί τί> δόρυ—τόσον επίκαιρα μέ τήν' συνάτπησιν 
τών ιεραρχών τής δούλης μέχρι τοΰδε καί τής Έ- 
λευίίέρας ’Ελλάδος— καί ή σκιά τής θεάς έλσηοι'ι 
ίΐά έφέρετο περί τό Λάβαρον τής 'Αγ. Λαύρας, τό 
οποίον ήνωνε διά μιας άι'Ιανάτου γραμμής τάς δύο 
μεγάλας έποχάς. Ή Λρχαιότης φιλοξενούσα τό έμ
βλημα τού 1821 καί παρ' αυτί, τό Ιερόν Συνέδριον 
της 'Ελληνικής 'Ορθοδοξίας, ϋπήρξεν ιτπό τά εξο
χότερα ζαί μάλλον ονειρευτά θεάματα.

*
"Γελάτε! Ό κόσμος είνε Οέατρον Κωμη.διών». 

Κάποτε τό είχα γράωη είς έν—εξομολογούμαι τήν 
άμαρτίαν μου—λεύκωμα. Ποΰ νά έφανταζόμην <>ιι 
μετά μίαν εικοσαετίαν εις Άγγλος ιεραπόστολος- 
άς έχω την ευχήν του—ό αιδεσιμότατος κ. Κρώ- 
φορδ διαμείνας 23 έτη είς τήν Κεντρώαν Αφρικήν 
καί επιστρέψας είς Λονδϊνον παρετήρησε κάτι, ποΰ 
δέν ικανοποιεί τήν πρό τόσων έτών διατυπωΟεϊσαν 
γνώμην μου. Εΰρε οτι ό πολιτισμένος κόσμος δέν 
γελά, ότι ή σημερινή ξωή, είνε «ζωή νεύρων». Καί 
γράφει ό αΐδεσιμώτατος:

«Είς τάς οδούς δέν βλέπει τις είμή πρόσωπα σκυ
θρωπά ή άνήσυχα, άλλ' ουδέποτε γαλήνια ή μειδι- 
ώντα. 'Επί τής μορφής τών σημερινών κατοίκων τού 
άστεως άναγινωσκει τις ευκόλως τήν άνησυχίαν, τήν 
οποίαν εδημιοόργησαν αί νέαι εφευρέσεις, καί ήτι; 
άγει είς σοβαρόν διατάρσξιν τού νευρικού συστή
ματος. Ίο μειδίαμα έξέλιπεν άπό τούς συγχρό
νους Άγγλους, οί όποιοι νοιιί'ζει τις ότι διασκεδά
ζουν Ολιβόμενοι. -

"Ας τελειιύσω μέ τήν παλαιόν παρόρμησίν μου: 
Γελάτε, διότι ο κόσμος ήρχισε νά γίνεται, μέ όλην 
την κωμικοτητά του, Οέατρον τραγωδιών ή—όπι ρ 
το αυτό—Έλλ. θεατρικών Επιθεωρήσεων. Ό γέ
λως είνε η άτπίς κατά τής άπογοητεόσεως. Είνε 
υγεία. Γελάτε λοιπόν, ηλίθιοι άνθρωποι. ..

♦
Διά τήν ιστορίαν, ή μιλλον διά τήν Εΰρώπην;
Οεδιίαλονϊκη (Τηλεγράφημα τής 21 .Μαίου, συν- 

τομευθέν ΰφ'ΰμών,άντιίΙέτιυςπρός ο,τι ΰπό συναδίλ- 
<(ιων γίνεται). Βούλγαροι στρατιώται φιλοξι νηίΙέντι . 
είς το παρά τάς Σέρρας χωρίον Σπάτοβα είς τήν 
οικίαν τοϋ έκεΐ Έλληνος ϊερέως ήτίμασαν ΰ.τό τά 
όμματά του τήν πρεσβυτέραν, τάς νύμφας καί τάς 
θυγατέρας αυτού, είς δέ τήν οικίαν τού έκεΐ προ- 
κριτοτερου "Ελληνος, ένφ ήτο προτεταμένου κατ' 
αυτού τό περίστροφου, ήτίμασαν τήν σύζυγόν του 
Εις τό χωρίον Σαβιακό οί "Ελληνες έδάρησαν ύπό 
Βουλγάρων άνηλεώς,έδέθησαν καί αί γυναίκες ίων 
ητιμάσθησαν.Είς τήν Στρωμνίτσαν Βούλγαροι κομι
τατζήδες έρριψαν βόμβαν, ; κατέλαβαν κοινοτικά 
κτήματα, έκλεισαν σχολεία καί εκκλησίας, άπηγό- 
ρευσαν τήν Έλλην. γλώσσαν, δημεύουν, ατιμάζουν 
γυναίκας. Είς τά Έλλ. χωρία τού Παγγαίου, κστιί 
βεβαιωσιν τοΰ Μητροπολίτου Δράμας, διά πυράς καί 
σίδηρου οργιάζουν οί Βούλγαροι στρατιώται.»

Έκουράσθην. Εις εν καί μόνον τηλεγράφημα, 
εκτυλίσσεται ολον τό ανωτέρω μαρτυρολογίαν, πρό 
τοΰ όποιου ώχριά ό.. Νέρων. Ζήτω ή Συ μ μ. α χ ία!

Συμμαχία Βουλγαρίας μετά τών άλλων 'Ορθοδό
ξων Κρατών τοϋ Αίμου Λίμα...'Ελληνικόν’

Όπερ εδει δείξαι ή μϊί,έ.ον έδει., προϊδείν.
ΔΑΦΝΙΣ
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ΘΕΑΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ιραματική σχολή '‘Τέχνης .

Έν τώ Δημοτική) Οεάτριρ έδύθη Ενώπιον εκλε
κτού ακροατηρίου ή <| ιλολογική παράστασις τής 
Δραματικής σχολής τού Συλλόγου ή «Τέχνη», ήτις 
καίτοι άπό ενός μόλις έτους λειτουργούσα, έδωσε 
λίαν ικανοποιητικούς καρπούς,

Έδιδάχδη τό μονόπρακτον δράμα τοϋ Λοπέζ Ξα- 
να·,'ορίζει ή ζωή» κατά μετάφρασιν τοϋ κ Καιρυ- 
φύλα, λεπτότατοι· έργον, τό όποιον διηρμήνευσαν 
μετά πολλής <( υσικότηκος καί αβρότητας ή δεσποινίς 
'Αλίκη Παπαχρήστου, μαθήτρια τής δραμ. σχολής 
τής «Τέχνης» πριν ή προσέλθη είς τόν θίασον τής 
δεσπ. Κοτοπούλη, ό κ. I Μηλιάδης ώς ιατρός, ό κ. 
Καρζής καί ή δεσπ. Αιλή Άρμάο, ή έπιδείξασα ιδίαν 
ικανότητα είς τούς ποεσβυτικούς ρόλους όπερεσίας 
Χεύτερον έργον—τό clou τής έσπερίδος έδοίΐη το 
μονόπρακτοι· δράμα τοϋ Ζακόζα «Τά δικαιώματα 
τής ψυχής», έργον πολύ δυνατόν καί ψυχολογικοί·, 
κατά μετάφρασιν τοΰ κ. Λ. Ροντήρη.

Είς τό έ'ξοχον αύτό έργον ή πρωταγωνίστρια δε
σποινίς Τζούλια Κωνσταντινίδου έπαιζε μέ δύναμιν 
καί αίσθημα καί τέχνην, πλεονεκτήματα τά οποία 
έμφύτως κατέχει, τά έτελιιοποίητεν ήδη. καί τα 
όποια κατέπληξαν. Οίαδήποτε πρωταγωνίστρια δεν 
θά είχε τίποτε νά πρόσθεση είς τό παίξιμό της. άπό 
εκείνο τό όποιον παρουσιάσει· η δ. Κωνσταντινίδου. 
ΊΙ υπόδεσις τοϋ έργου απλή, άλλ' ενδιαφέρουσα. 
Είς σύζυγος ανακαλύπτει ενόχους έπιστολάς τής συ
ζύγου, ήτις ομολογεί ότι ήγάπα άλλον.όστις χάριν 
αυτής ηύτοκτόνησε. άλλά χωρίς έν τούτοις αυτή 
νά προδώση τήν συζυγικήν πίστιν. '<) σύζυγος 
τήν εκδιώκει τής οικίας καί εκείνη φεύγει ευχαρί
στως, καί μετανοεί μέν ό σύζυγος, άλλ' εκείνη μέ
νει αμετάπειστος καί εξαφανίζεται. Τό πρόσωπον τοϋ 

Δραματική Σχολή «Ίέχντ,ς

συζύγου ύπεδύϋη μέ δύναμιν άλλα καί ιϊβρόι ηια.μέ 
έκηρασιν καί εξαρσιν ό κ. Στ ,Χιλιαδάκης. οστις δι 
όλου τοϋ έργου ύπήρξεν αρμονικός καί τελείως κά
τοχος τού μέρους του. Φυσικώτατος έν τή ψυχραι
μία του ό κ. I'. Καρζής όστις μάτην προσεπάθιι 
νά χρησιμεύτη ώς απομονωτήρ τής επαπειλουμένης 
θυέλλης.

Τρίτον έργον έδόίΐη τό χαριέστατον κωμικόν παι- 
γνιον τοϋ 1’ώσσου δι ηγηματογράη ου Τ τεχωφ ή <· Αρ
κούδα··. κατά μετάφρασιν έκ τού 1'ωτσικοϋ υπο του 
κ. Κ Κοκκόλη. Ο κ. Σ. Σπυρίδης. καίτοι αίφνη- 
δίως έκλήθη νι'ι παίξη πρός άντικατάστασιν τού ές 
'Αθηνών άπελθόντος μαθητου τής σχολής κ. Βαλ- 
λώιη, είχε μίαν ζηλευτήν επιτυχίαν, ώς άπύττρατος 
ιίξιωματικός "Επαιξε μέ πολύ μπρίο καί θάρρος 
άξιοσημείωτον. Χαριτωμένη η δεσποινίς Λολα Μαύ
ροι· ώς χήρα, παρά τό νεαρωτατον τής ήλικίας τη-, 
μέ μίαν άηέλειαν θελκτικήν έλκύσασα τήν συμ
πάθειαν. ■ _ ,

Τό άκροατήριον έπανειλημμένως καί ζωηρότατα 
έχειροκρότητε τάς νεαράς έρασιτέχνιδας καί έρασι- 
τέχνας οί όποιοι, διά πρώτην φοράν, εξαιρέσει τής 
δ. Παπαχρήστου, άνήλθον έπί τοϋ σανιδώματος τής 
σκηνής, μέ τόσα εφόδια επιτυχίας. \ιά τήν δ. Κων
σταντινίδου, θά έτόλμα τις νά εΰχηθή όπως τοιαυ- 
τη καλλιτεχνική ηύτις μή μείνη ανεκμετάλλευτος. 
Ηά άπέβαινε, έν Εύρώπη τελειοποιημένη, η χρηστό
τερα ελπίς άναβιώσεως τού νεοελληνικού θεάτρου.

Τούς μαθητάς τής σχολής έ.δίδάξε μετά παραδει
γματικού ζήλου ό παρεπιδημών εν 'Αθήναις Ελλην 
άλλ’ έν Παρισίοις διαμένων καλλιτέχνης κ. Αχιλλεύς 
Μαδρ.ί πτυχιούχος τού Παρισινού Ωδείου, μαθητης 
τοΰ Σιλβαίν καί τοϋ ΙΙωλ Μονέ, έργασθείς είς τά 
θέατρα Σάρρας Μπι-ρνάρ καί Άντουάν.

ΊΙ παράστασις τής δραματικής σχολής της «1ε- 

χνης» είχε μεγάλην έπιτυχίαν. άποδεικνύει δι' αυ
τήν φυτώριον όντως καλλιτεχνικόν. Ένισχυομένη ή 
σχολή ύλικώς, θά καταστή χρήσιμος διά τό Ελλ. 
θέατρον, δια τών μυστών δ' αυτής θά κατορθωθή 
ώστε εύσυνειδητως νά διδάσκονται—είνε ή κυριολε
ξία— έργα καθαρώς φιλολογικά, μέ τά όποια δυσ- 
στυχώς δέν μάς έχουν συνειθίση οί τακτικοί θίασοι 
παρασυρόμενοι άπό τήν νηπιώδη καλαισθησίαν τοϋ 
πολλού κοινού.

θέατρον < ’Ολύμπια .
Η Βιεννέζικη όπερέττα, τήν όποιαν μάς έφερεν 

ό κ. Α. Κονταράτος δέν ήτο βέβαια άπό τάς πρώ
τος, καί τούτο δέν πρέπει νά καταλογισθή είς βά
ρος τοΰ συμπαθούς Ιμπρεσσαρίου. άλλά τοϋ κοινού, 
τό όποιον «ίδεολιιγικώς» ενισχύει τούς καλούς θιά
σους. Έν τούτοις είς Γκοΰτμαν, <> θαυμάσιος κω
μικός, και μία Χένκελ,ή άμίμητος σουμπρέττα,ήσαν 
αρκετοί νά έλκυσουν μεΐζον τίι ενδιαφέρον τού «φι- 
λομούσου» κοινού,

Ο θίασος, έκτος γνωστών κωμειδυλλίων, έδωσε 
δια πρώτην φοράν παρ' ήμϊν τήν νέαν όπερέτταν 
τοΰ Αεο’Λσερ <·Ή Α.Υ. χορεύει βάλς». Δέν δύναται 
βεβαίως ή μουσική ταύτης νά συγκριθή πρός τήν 
άλλην Βιενέζικην, τοϋ Αέχαρ ή τοΰ Στράους, έχει 
όμως δύο τρία μέρη όχι εύκαταφρόνητα. Έπαιξαν 
μέ χάριν πολλήν ό κ. Γκοΰτμαν. ή δ. Χόπε καί ή κ. 
Μπιζακο. Άλλ' ό θρίαμβος τοΰ θιάσου ύπήρξεν ή 
«Εϋα», συχνότατα έπαναληφθεϊσα είς ήν θαυμα
τουργεί ί] άεικίνητος, ή θελκτική, ή πτερωτή κ. 
Χένκελ, μέ τι'ις κινήσεις της, μέ τα διαβολικά 
σκέρτσα της, μέ τό ελκυστικόν γέλοιο της, μέ τάς 
τορνευτός κνηιιας της, μέ τήν Βιεννέζικην τρέλ- 
λαν της.

_ όπερέττα Λαγκαδά άφοΰ έδωσε παραστάσεις
είς Κέρκυραν καί τινας έν Πειραιεϊ, ήλθε καί πάλιν 
είς Αθήνας, διαδεχθεϊσα τήν Βιεννέζικην όπερέτ- 
παν είς τα Ολύμπια». "Εδωσε ό θίασος μετάξι*' 
άλλων τήν Βλαχοποΰλαν» όπερέτταν τού κ. Μα- 
στρακίνη, ένεφανίσθη δέ. διά πρώτην φοράν με- 
ταπηδησασα άπό τό δράμα εις τήν όπερέτταν ή 
τέως δεσποινίς Οφμαν καί ήδη κυρία Άφεντάκη. 
Ιου θιάσου μετέχει καί ή άρίστη μεσόφωνος κ. 
Βρησηΐς Χατζηχρήστου

θέατρον Συντάγματος
To II αν όραμα τού 1 II 1 Α». Είνε ή εύθυ- 

μοτέρα άναπαράστασις τής συγχρόνου πολεμικής 
κινήσεως. Ο κ Μωραϊτίνης μετά τήν αποτυχίαν 
Τήί «Γρίπλ-σαχλιάνς» τών «ΙΙαναθηναίων», άνε- 
δείχθη ο σκηπτούχος, ό άσυναγώνιστος προμηθευ
τής τού σκωπτικού, τού άβιάστου γέλωτος.

Τό «Πανόραμα» έχει διάλογον ιίνθηρόν καί πρω
τότυπον. έν ι;> σπινθηροβολεί τό πνεύμα, καί αύτό 
οφείλεται είς τον συγγραφέα—έχει χαρακτηρισμέ
νους τύπους—και αύτό ι'χρείλεται είς τόν κ. ΙΙλέσ- 
σαν, δέν έχει μόνον πολυτέλειαν ιματισμού καί τέ
χνην σκηνογραφικήν καί αύτό οφείλεται είς τόν.. . 
ταμίαν τού θιάσου.

ΊΙ έπίταξις τών 'Ιταλίδων κοριστών, αί Μ. Δυ
νάμεις τής Τριπλής συμμαχίας μεθυσμένες καί τής 
Τριπλής συνεννοήσεως καλόγρηες, ή 'Αρμάδα, 
ο Κουραμπιές, ο Χιιότης, ή Βαλκανική συμμα- 
χία, καί κατ’ εξοχήν οί Αλβανοί σοφοί, ήσαν 
καυστικώταται σάτυραι, σκορπίσασαι συνεχείς γέ
λωτος. Π μουσική καίτοι πολύ κοινή, καταλλήλως 
προσηρμόσθη καθιστώσα κωμικυιτερα τά μέρη.

Ο ΙΙλέσσας είς τήν άμήμητον σκηνήν τού κου
ραμπιέ, μιάς άρσενικής κούκλας έξερχομένης άπό 
τήν μπομπονιέραν τού Dorie, καί είς τήν σκηνήν 
τού Χιώτη ψαροί, τον όποιον πανομοιοτύπως ένε- 

σάρκωσε, ύπήρξεν έξοχος. Πολύ καλή ή έμη άνισις 
ως χωροφύλακας τοϋ έτέρυυ Πλέσσα, συμπαθώς 
δ' εχαιρετίσθη μετά μακράν άπουσίαν ΐ| έμφάνισις 
καί παλιν τής κ. Παυλίνας Ι’ινάλδη, ύποδυθείσης 
το «Χαμηδιέ». II δ. Βορδώνη παρουσίιισεν έ,α χα
ριτωμένοι· καί όμοιαλήθη τύπον μορτάκη άμειλίκτως 
σατυρίζοντος τήν Ιταλίαν. Αϊ δεσποινίδες Πλέσσα 
προοδεύουν σημαντικό. ΊΙ Άθ. Πλέσσα ή ϋπο- 
δυθεΐσατήν γυναίκα τοΰ εθνοφρουρού ή όποια θέ
λει νά άκολουθήση τόν άνδρα της είς τόν πόλεμον 
κωμικωτάτηώς τύπος, ύπενθυμίζουσα τήν κ.Φύρστ, 
καί χαριεστάτη ώς 'Αρμάδα. Ή κ. 1’οζάν εφέτος 
δέν έχει πολλά μέρη. Διατί; 'ΗρκέσΟη νά έμφανισθή 
ως Πιερρότος* οί δύο άλλοι ρόλοι της άσήμαντοι.

Συνολικώς τό έργον ύττερεί είς έπιμέλειαν καί 
συνεκτικότητα. Μία άταξία— ή συνήθης τού κ. Μω- 
ραϊτίνη—κρατεί, έπιταθεϊσα έφέτος ένεκα τής σπου
δής του όπως προηγηθή τών ΙΙαναθηναίων». Έν 
τούτοις τό πνεύμα δέν κρύβεται, καί ό κόσμος γελά 
σχεδόν διαρκώς.

Θέατρον Κυβέλης
Ο θίασος τής κ.Κυβέλης άξιεπαίνως εΐσήγαγε καί 

φιλολογικός παραστάσεις εκτάκτως διδομένας,πρω- 
ταγωνιστούντοςτοΰ κ. Οικονόμου. Ό «Πατέρας» 
τού Σουηδού συγγραφέως Στρίνμπεργ, έργον τού'Ιψε
νικού κύκλου,μέ διάλογον φιλοσοφικόν, έμποιεϊ τήν 
έντύπωσιν ιών μεγάλων παθών. Ύπόθεσις.· Είς 
γηραιός ίλαρχος ιίποφασίζει νά στείλη τήν κόρην 
του είς τήν πρωτεύουσαν διά νά σπουδάση. ΊΙ σύ
ζυγος μή θέλουσα νά χωρισθή τού τέκνου της άρ- 
νεϊται. Αύτός επιμένει καί τότε αυτή καταφεύγει 
είς τρομερόν σχέδιον. Κάμνει τόν άνδρα της νά 
πιστεύση ότι δέν είνε ίδικόν του τό παιδί καί συ
νεπώς δέν έχει έπ' αυτού δικαιώματα. Καί ό σύζυ
γος παραφρονεί.

Τό έργον διαπνέει πολύς μισογυνισμός. Κυριαρ
χεί ή φρενοπάθεια, ής υπέροχος έρμηνεύς άπεδείχόη 
.’> κ. Η. Οικονόμου.Καίτοι στερούμενος άξιων ηθοποι
ών, μόνος ιίγωνιζόμενος, άνήλθε εις τήν περιωπήν 
άληθινού καλλιτέχνου- τό δέ έργον καίτοι δέν εινε κα
τάλληλον διά τούς Μεσημβρινούς λαούς, ήρεσεν έν 
τούτοις χάρις είς τήν ύπόκρισιν του.

Ή γυμνή γ υ ναι κα. — Δράμα τού Μπαταΐγ.ΊΙ 
ύπόθεσις του περιστρέφεται είς τούς καλλιτεχνικούς 
κύκλους. Είς νεαρός ζωγράφος άγαπά μίαν γυναίκα, 
παρ' ής άνταγαπάται. τήν είχε μοντέλο καί τό έργον 
του είς τό όποιον έπόζαρε λαμβάνει τό α’ βραβεΐον 
είς τόν διαγωνισμόν. ‘Ο ζωγράφος νυμφεύεται τήν 
ερωμένην του καί γίνεται όνομαστόςώς καλλιτέχνης. 
Ελκύει εν τούτοις τήν συμπάθειαν μιάς πριγκηπίσ- 

σης καί ό καλλιτέχνης εγκαταλείπει χάριν αύτής τήν 
γυναίκα του, ητις άποπειράται νι'ι αύτοκτονήσ|], νο
σηλεύεται καί βλέπουσα έαυτήν τελείως έγκαταΐ^- 
λημένητ άκολουθεΐ ένα παλαιόν της φίλον, όστις 
εξακολουθεί νά τήν άγαπρ.

Είς τήν α' πρά'ξιν είκονίζεται ή καλλιτεχνική ζωή 
τών ζωγράφων έπιτυχώς.ΊΙ ώραιοτέρα πράξις είνε ή 
τρίτη, καθ' ήν συλλαμβάνει») σύζυγοςέπ' αΰτοφώρφ 
τόν σύζυγόν της καί τήν πριγκήπισσαν. Τό έργον. καί- 
τοιδέν έχει πρωτοτυπίαν,δίδει μίαν χαρακτηριστικήν 
παλινωδίαν τιής έρώσης γυναικός, ή όποια δέν θέλει 
νά χωρισθή άπό τού άπιστου συζύγου, τόν όποιον 
έν τούτοις εξευτελίζει.

Η κ. Κυβέλη έπαιξε ώραίόιατα. Αιεκρίθη ιδίως 
διά τήν χάριν της έπί τή βρα|Ιεύτει τού έργου είς 
τήν α' πρά'ξιν, διά τούς λυγμούς τη, είς τήν β’ πρά- 
ξιν τούς φυσικούς, καί τήν δραματικότητα είς τήν 
γ' πριξιν.

Είς τό έργον παρεισάγεται καί μία μίμησις χορού 
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Σαλώμης, τόν όποιον έχόρευσεν ή κ. Ζ. ΙΙιιρασκευο- 
πούλου.

’Επίκαιρον ιρς πολεμικόν, μολονότι έγράφη δΓ 
ειδικό,· σκοπόν, εναντίον τού έν Γαλλία έκδηλω- 
θέντοςαντιμιλιταρισμού,τό «Set νίτ » τού Γάλλου 
Ακαδημαϊκού Λαβεδάν, τό όποιον «αΰθεσπερει» 
έδόθη ώς «Ύπηρετεΐν» εις τό θέατρον Κυβέλης καί 
<ός «Στρατιωτική θητεία· είς τόν θίασον Κοτο
πούλη. Το έργον αξιώσεις φιλολογικός δέν έχει. 
Μια ψυχική πάλη μεταξύ πατρός και υιού, αξιωμα
τικών ό υιός είνε κατιι τοΰ πολέμου, ό πατήρ υπέρ 
καί έν τέλει υπερισχύει ή πατρική γνώμη. Ό κό
σμος έχειροκρότησε τι'ι υπέρ τοΰ πολέμου μέρη τού 
διαλόγου. Ώς έκτέλεσις, σχετικώς έπαίχθη καλλί
τερα είς τό θέατρον τής Κυβέλης μολονότι ή 
δ. Κοτοπούλη έφάνη περισσότερον μητέρα είς τήν 
έν γένει έκδήλωσιν τού ρόλου της.

ΊΙ «Επιτυχία· κωμωδία τού Ιταλού Τε- 
στόνι, ή όποία κατά τό πλεΐττον όμως διαψεύδει 
τόν τίτλον. Πλησιάζει πρός τήν φάρσαν, μ’ όλην 
■τήν αισθηματολογίαν. Ή Κυβέλη ώς Άμερικανίς 
πολύ καλή, καί ό κ. Χρυσομάλλης είχε τήν συνήθη 
επιτυχίαν του.

Θεόδωρος καί Σια.—Φάρσα τών δύο έκπα- 
ρισινισθέντων Ελλήνων συγγραφέων κ.κ. Πετροκοκ- 
κίνου καί Ζουροϋ (Naneoy και Artnotit). Έπαίχθη 
ΙΟΟκις είς τό Παρισινόν Οέατρον «Noiiveautes». 
Ύπόθεσις; Εις σύζυγος—πτωχός τώ πνεύματι—ευ
ρίσκει τήν φωτογραφίαν τής συζύγου του είς τό 
πορτοφόλι ένός κεκλημένου. όστις πρός αποφυγήν 
ίκανοποιήσεως καί πρός συγκάλυψιν υποκρίνεται ότι 
πρόκειται περί μιας κοκότας. »| όποία καταπληκτι- 
ζώς ομοιάζει πρός τήν γυναίκα του. Διιι νά πεισθή 
ό σύζυγος ζητεί νά τήν ΐδή. ΊΙ σύζυγος υποδύεται 
την κοκότταν, ό σύζυγος βλέπει ίίτι αδίκως ΰπο- 
πτεύθη, ερωτοτροπεί μαζιή της, ένίΐ» αύτή ταχυδα- 
κτυλουργικώς κατόπιν άλλιίσσουσαφορέματα έμφανί- 
ϊεται ώς σύζυγος πλέον διιι νά συλλαβή άπιστοΰντά 
τόν σύζυγον. Είς όλην αυτήν τήν περιπέτειαν ένερ- 
γόν μέρος λαμβάνει ό κύριος Θεόδωρος, όστις επαγ
γέλλεται έπί χρήμασι καί διά πονηρών συνδυασμών 
νά τακτοποιή τι'ις ανωμάλους ποικίλης φύσεως υπο
θέσεις, έχων ώς σύντροφον ένα νεαρόν εΰφυέστατον 
υπηρέτην.

ΊΙ υπόδεσις είνε συνήθους Γαλλικής φάρσας, 
αιώνιας συζυγικής ιίπιστίας. Ο διάλογος είνε κομ
ψός. έξυπνος, άλλ' ή β’καί γ’ πράξις πλήν τής χα
ριτωμένης σκηνής τών τηλεφώνων είνε φάρσα χον- 
δροκομένη άφοΰ καί τό αιώνιο ακόμη ντουλάπι χρη
σιμεύει ιός κρύπτη τού δήθεν παραστρατήσανεος συ
ζύγου. "Εχει κωμικός σκηνάς, άλλά τινές έξ αυτών 
■υπερβαίνουν τά όρια τού πιθανού, ιός ή στραβο- 
μάρα τού συζύγου άναστρεφομένου στενότατα μέ 
τήν σύζυγόν του ΰποδυομένης τήν κοκόταν καί μή 
«ΐναγνωρίζοντος αύτήν ένεκα δήθεν τής φωνής καί 
μιας περούκας.

ΊΙ κ. Κυβέλη έπαιξε μέ brio' άλλά τό ρεκόρ τής 
επιτυχίας είχε ό κ. Νέζερ όστις άνεδείχθη άριστος 
είς τόν δυσκολώτατον ρόλον τής συνεχούς μεταιιφιέ- 
σεως είς διαφόρους κωμικούς ρόλους καί καθ' οΰς 
απέδειξε τάλαντον μιμικής άξιοζήλευτον. Τά άλλα 
πρόσωπα, χωρίς ζωήν, οίονεί υπνωτισμένα.

1-ίέατρον Κοτοπούλη.
Μετά τήν «Κ α ρ δτ ά κ υβ ε ρ ν ρ», τό «X ρ ή μ α 

κυβερνφ» τοΰ Cure!. Τό έργον άνευ πλοκής, πα- 
ρήλθεν μέ κάποιαν ψυχρότητα, διά τούτοέζησε μό
νον δύο εσπέρας. Πρόκειται περί ένός τίμιου άλλ' 
άτυχήσαντος οίκονομικώς βιομηχάνου. όστις δέχεται 
μετά πολλής δυσκολίας όπως διά χρημάτων τής αδελ
φής του. ήτις είχε ένοχους σχέσεις μέ κάποιον 
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πλούσιον, προικοδοτηθή η κόρη του. ΊΙ δ. Κο
τοπούλη είχε έλάχιστον μέρος. ΔιεζρίίΙη ή κ. Αλ
καίου, καί είχε μίαν πολύ καλήν καί χαριτωμένην 
έμφιάνισιν σουμπρέττας ή δεσποινίς Μερόπη Πετάλι·.

«Σ ωφ ραζ έτ τε ς».Είνε ή κωμωδία» Τόπος είςτά? 
Γυναίκας» τών Βαλαμορέν καί Ένεκέν; Σάτυρα 
κατιι τοΰ φεμινισμού καί έναντίον τής παροχής γυ
ναικείας ψήφου. Μία κυρία δικηγόρος εχει δύο θυ- 
γατέρας, μίαν ζωγράφον καί μίαν ιατρόν. Είνε τό
σον χειραφ ετισμέναι. ώστε οί σύζυγοί των ζητούν 
διαζύγιον· άλλά αί γυναίκες προβλέπουν τήν κατα
στροφήν ή όποια τι'ις αναμένει καί κάμνουν άβα- 
ρίσν είς τι'ις ιδέας των, γενόμεναι λογικώτεραι. 
Διά τοΰ έργου τούτου γελωτωποιοΰνται αί συιφριι- 
ζέτται. Άλλά τό ίδιον επέτυχε, πολύ καλλίτερα 
παρ' ήμϊν, ό κ. Μωραϊτίνης μέ τήν «Πρωθυπουρ- 
γίναν».

■ ΊΙ Γόησσα·. Ηθογραφική κωμωδία Μερζινΰ 
καί Τ’οίι,— Διάλογος έξυπνος. Πλημμύρα φιλημά
των. Γοργή έξέλιξις χαριτωμένων σκηνών. Ύπόθι τις 
ή γυναικεία φιλαρέσκεια. ΊΙ ήραιίς φιλάρεσκος 
κατακτά τούς άνδρας, άρέσκεται έν τή πλάνη των 
ότι θά τήν αποκτήσουν καί μένει... πίστη είς τόν 
σύζυγόν της. Τύποι Παρισινών ποικίλης άντιλήψεως 
καί ηλικίας έμπλέκονται είς τά θελκτικά της δίκτυα 
άλληλοδιαδόχως.Έξ αιτίας δέ μιας απόπειρας μονο
μαχίας τού συζύγου της, μετανοεί διιι τήν φιλαρέ- 
σκειαν της, άλλά άμέσως σχεδόν επαναλαμβάνει τήν 
παλαιόν επικίνδυνον τακτικήν τού κόρτε. Ωραιότερα 
πράξις—όπως άλλως τε συμβαίνει σχεδόν κατά κα
νόνα είς ολα τα θεατρικά έργα—-είνε ή δευτέρα.ΊΙ 
δ. Κοτοπούλη ιός φιλάρεσκος, σαγηνευτική. "Εδωσε 
ένα τύπον έξοχον.

« II ο λ ε μ ι κ ά II α ν α θ ή ν α ι α » . Δηλαδή έντε- 
λώς πυλεμικιί όχι.διότι υπάρχουν καί σκηναί ίίλως ά
σχετοι πρός τόν πόλεμον, όπως λ. χ. ή σκηνή τών 
καρεκλών ή λεηλατηθεί τα άπό τήν ·Ει”αν».

ΊΙ έ'νωσις τών συγγραφέων άπέληξεν είς αποτυ
χίαν. “Εγιναν έφέτος τρεις καί έγιναν τιί «ΙΙαναθή- 
ναια» σαχλότερα. Έάν τού χρόνου συμμαχήσουν 
καί μέ τέταρτον, ιϊσφαλώς θιι έχωμεν «Βλακαιικά 
ΙΙαναθήναια» Το καλαμπούρι δέν είνε δικόν μας. Υ
πάρχει αύτούτιον είς τιί έφετεινά «ΙΙαναθήναια καί 
σάς τό παραθέτομεν ιός .. ορεκτικόν.

Πρέπει έν τούτοις νιί χωρισθοΰν αί εύθϋναι τής 
αποτυχίας. Και λοιπόν.

Ώς έκτέλεσις: μία μεγάλη καί επιτυχής προσπά
θεια πρός καλλιτεχνικήν, κομψήν, πολυτελή εμφά
νιση·’ ή δεσπ. Κοτοπούλη φιλοτιμιότατα «δαπάνησε 
εξ χιλιάδας—λέγουν- δραχμάς διά σκηνογραφίας — 
έργα τοΰ κ. Ρούμπου καί καινουργείς ωραίας εν
δυμασίας. Άλλά και αί ήθοποιοί (οί ηθοποιοί όχι 
καί τόσον, πλήν τοΰ κ. Ι'ονίδου, όστις ήτο αρκετά 
καλός ιός κομπέρ Ζακυνθινός) όλαι χαριτωμένοι 
προσεπάθησαν. προεξαρχούσης τής δ. Κοτοπούλη, 
ή όποία έδειξε χαρίσματα Παρισινής χορεύτριας είς 
τόν χορόν τών ανταποκριτών, νιί συγκρατήσουν τύ 
σύρραμμα τών δήθεν ευφ υολογιών τό λεγόμενον «Ε
πιθεώρησές·. ΊΙ Αγγέλα Γαβρηλίδου ζωηροτάτη 
δημιουργική πάντοτε είς ξενικός παρωδίας. Καί μία 
ανέλπιστος έμφάνισις τής μικρός ΙΙεταλά ώς μίμου 
Έμιμήθη τελείως τήν κ. Μουστάκα,τελειότερο» δέ 
τήν δ. Κολυβά. Όλιγώτερον καλά τήν Κοτοπούλη 
καί τήν Κυβέλην.

Ύπό μουσικήν έποψιν: τι'ι τραγούδια, μία άνα- 
μάσσησις γνωστών μελωδιών, τάς οποίας έχομεν βα- 
ρεθή πλέον καί αί φωναί τών κυριών μή μου 
απτού. Κρίμα οτι δέν λαμβάνουν μερικά μαθήματα 
όιδικής. μολονότι η φωνή είνε φυσικόν δώρον καί 
μόνον νιί καλλιεργηθή δύναται καί όχι νά δημιουρ- 
γη<’ι'ι·

Υπό έποψιν διαλόγου: κατώτερα καί τοΰ μέ
τριου. Καλαμπούρια Άννινα, φρασεολογία ενιαχού 
■αηδής, ιός λ. χ. οί αιφνιδιασμοί τής κοιλίας, κου
βεντολόι άλλοτε άκατανόητον καί άλλοτε υπνω
τικόν. Κάπου κάπου διεκρίνετο ή ευφυολογία τοΰ 
Λημητρακοπούλου μέ τό σταγονόμετρου. ΙΙοϋ άφί- 
νουν οί δύο άλλοι σύμμαχοι’ Έάν τά «ΙΙαναθήναια· 
είχαν μερικά μέρη έπιτυχή, τούτο οφείλεται είς 
τήν έκτέλεσιν.

Δια νιί έξασφαλισθή ή επιτυχία, έγυμνώθησαν 
όλαι αί κνήμαι τών κυριών καί όλη ή πλάτη τής 
κ. Γαβριηλίδου. Γενικώς τι'ι φετεινιί ΙΙαναθήναια» 
είνε κατώτερα τών περυσινών, το δέ «Πανόραμα, 
πολύ έξυπνότερσν τών «Ηαναθηναίων. Είς τήν 
σκηνήν τού Κουραμπιέ-—Πλεσσα καί τών Αλβανών 
λογιών, τό πνεύμα τοΰ Μωραϊτίνη έθαυματούργησε.

Είς τά «ΙΙαναθήναια» τι'ι ιόραιότερα σχετικώς νού
μερα είνε τό κουαρτέτο τού έραστοΰ τής υπηρέτριας 
«ος έπιλοχίου καί τοΰ άφέντη ως στρατιώτου, τών 
-εράνων, τών Μαγείρων τοΰ Λονδίνου, καί τών 

Εβραίων— ή καλλίτερα ιός έκτέλεσις — ήτις όμως 
-καί πολί' δικαίως άπηγορεύθη ύπό τής αστυνομίας 
άλλ' ήτις επίσης έπιτυχώς άντεκατεστάθη ύπό τής 
σκηνής τής 'Αλβανίδας αυγουλούς.

Καί μία βαθμολογία κατιι πράξεις. Σχεδόν ανεκτή 
ή α'. πράξις, άνουσία ή β', καλή ή γ'.

II απουσία ένός Λεπενιυίτη καί ένός Ίακωβίδου 
αισθητή.

Οί συγγραφείς έξι μεταλλεύθησαν καί τόν πατρι
ωτισμόν τού κοινού. Διό καί τά μάλλον χειροκρο- 
τηθέντα ήσαν τα τετράστιχα τών Βουλγάρων καί ή 
ατοπως προβληθεϊσα είκιον τού Βασιλέως Κωνσταν
τίνου. 'Αλλ- εκείνος ό ιλσερσοβαρός Απολλώνιος ύ
μνος πρός τόν Βασιλέα γύρω άπό τό παρεί- 
σακτον entouTHg-e τών Ό/.υμπίων θεών, τί ήθελεν 
είς μίαν εΰθυμον έπιθεώρησιν; Τί» κοινόν αρκετά 
φιυχρόν— έπί τρεις ώρας σχεδόν τρις έγέλασεν εύ· 
θύμως—δέν έκάλεσεν έπί σκηνής τήν τριλογίαν τών 
συγγραφέων Έν τούτοις παρήλθεν έπί σκηνής είς 
ηθοποιός πλαστοπροσωπήσα; τόν πρεσβύτερον τών

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ Τ’
Ή οι·>·αι·/.ία τήι· όποια»· έΔοοε »<ς τ>}>· αΓΟο r < <r 

‘iifuim: ή άοιοπιί’/ο; τέως τοώ/ιμοί αύτοΰ Λεοποιί'ίς 
'Ηλίκιηα ΠαπαγρωΰγαχοιιηΰλίΑ' < lii'ori/i'ij ίλιχηΰ»ο> 

ΊΊ!"ι'' ’ί"' ιηιιι/γι/ΙΗ/ ainiji κητι'ι τήν ίκ ΙΙαοιαΙων 
ε.τάεοΛώ· τιμ-, Τύ πρόχρααμα ιφς οιναιάάις ημ- »Jro μ» 
ε.τιμεΖεια»· κατ»;ρτισ/ιει·ο»·. μέ ΑΛί’Λτλ,ιο»· κατά .τροτέμφ- 

■«»»■, καιτοι Λέ 0Λ0κζ.ι/ρου iStir’uoF μόι·>μ οχεδύι· ά»·τι· Λα- 
κοπής, Λέε έκούριωε καϊ>ό<ο>'. ’.·1.τ’ έιαιτ/α,· έκοέ- 
ί)η οιότομοι·, χαι’τοι ιίχτα/οίεζ·. '// φωι·ρ τι/ς, »}»«,- 
ιίρμόΐ'ίξε λνριαμόν καί Λραματικόιι/τα, /α»οι'ί ίι.ττρ/ίο- 
Ζάς, ηαίίιιτική, άρκιιά χυ/ΟΊΐο/ιειτμ μέ έκφραοσ·. 7'όι· 
“ ΤαξριΜιτρν· τοΰ Δοΰμ.τερτ, ti/v ι.Καμπάΐ'ΐα·· τού 
Δ’αί»· Σαένς καί τή; Μαρία·; .Vaj'AaZi;»·»};» τοΰ Maaon'i 
τα Meri/tilH απείο,οε μέ «ύχευεια»·, /αρακτρρίοααα b 
παρκιΰί ni άομαια ται'τα, νκήρξτν ΰμω; »ανμαο!α r,l; 
τ>ι· « ΒίρΙΙτρον‘, rl; τά ail· lies let!res, τό όποΓο»· ε’ψαϊπ 
μέ κοί.ίήν κτρικάίΒιαι· καί ίκρίββιαν.

Λ
Τό Δηματικάν Δ'ομ^ουέ.α»· Ά,Ί,μ',Γ,»· ίψήφτατ 1200Λρ. 

όπως κατά το ύπαρχο»· έιϊος αναρτηΛή el; τήν αΜοί’- 
οαν των συντΛριάστων ή νίκιόν τον ΙΙροβΙίρον τον σι·μ· 
•flovilov κ / Δόέο»ι·ος. Τήν κροοω.ΊΟγραιρίαν milafle 
>·ά κάμα ό κ. ΡοΐΙύρ. 

λογιών συμμάχων. Άλλά καί αύτός δέν έχειροκρο- 
τηθη, έκ φόβου ίσως μή έμφανισθή ό ... ιΐληθινος 
συγγραφεύς.
.. .'11.,'5"ΖΊέ έπιθεώρησις ϋπέστη τινάς έγχειρήσεις. 
άλλ’ ή υγεία της δέν έβελτιυίθη.

Καί τώρα καί του ... χρόνου. Ό πόλεμος πολλάς 
έπροξένησε κοινωνικι'ις ζημίας. "Ας προστεθή είς τό 
παθητικόν του καί μία έπιθειόρησις. Τό λυπηρόν 
μόνον εινε ότι ή δεσποινίς Κοτοπούλη άφήκε τήν 
εκλεκτήν τέχνην της διιι νιί γίνεται όργανον καί 
θύμα άνοστολογιών.

Θεατρικαί ειδήσεις.

<* κ. Λ. Κονταράτος. ό ρέκτης καί φιλόκαλος 
ιμπρεσάριος ιίνέλαβε τήν έπί δεκαετίαν έκμετάλλευ- 
σιν, δηλαδή άνάστασιν. τού θεάτρου τοΰ X. Φαλή
ρου. τό όποιον θά άνακαινίση τελείως κατιι τόν τύ
πον τών θεάτρων τών Ευρωπαϊκών πλάζ. Μετεκάλε- 
σεν έκ Βιέννης πρός τούτο ειδικόν μηχανικόν. Τό 
θέατρον Οά περικλεισθή έντί.ς πυκνής δενδροφυτεί- 
ας. Γρείς θίασοι, μελοδραματικός μετά μπαλέτου, 
οπεοέττας καί ποικιλιών θά δίδουν παραστάσεις καθ' 
έκάστην θερινήν περίοδον.

— '(ι θίασος Χίκα — Φύρστ, άπό τού όποιου έχυι- 
ρίσθη ο κ. Αεπενιωτης, οΰδενος μετέχών έφέτος 
θιάσου, δίδει παραστάσεις είς Πάτρας.

— Ο θίασος Κοτοπούλη προετοιμάζει τόν Σοκο
λατένιοι· στρατκίίτην· κωμυιδίαν, έξ ής έξήχθη ί| 
ομώνυμος όπερέττα τού Στράους.

— Είς τήν Λλάμπραν έδόθη τό «Σεϊτάν άσκέρι» 
(Εύζωνοι) λαϊκί,ν έργον τού κ. Μουστάκα

— Είς τό Άθήναιον ό «Πατατίας στον πόλεμον» 
έπιθειόρησις τοΰ κ. Κοπακάκη.

Προετοιμάζονται πρωτότυπα έργα:
X. Ποριώτη «Ροδόπη». —Δ. Φλίσβη «Ό κύριος 

Θαλερός».- Μ. Ιωσήφ «ΊΙ Νευρική·.—Μ. Λιδω- 
ρίκη « ο κρυφός πόνος·.—Γρ. Ξενοπούλου «Άπο- 
κρηάτικο όνειρό» —Α Γεωργιάδου Τά Πανελλή
νια τοΰ 1913 .—Σ. Μελί Ή δούλα».

— Ο κ.1 νωργαντή; ίφιλοτίχνηοι ώραιοτάτην προτο
μήν γι αικον μνγνίΐω·; τον άνιμνήοτω· Ι1αοι>.νω;ί'νωρ; ίον.

■»
Ο κ. Θωμάς ίάωμο.τοιά.ος ίττλνίωον τό πρΛπλαομα 

mu «//οΖεμοί'· τό όποιοι ο! ν.τιοκνφΟίντν; Sivoi eSe- 
ίΐνίασαν. Ιίρόκνιτι.ι ίννοτΐται .τιρί οκίτοον. τό όποιον καί 
ίία fuivij θι ατυχώς rv τή τμβρνοί^ι αντιιν καταοτάαιι, 
αγον η νκτίΐνοι; !>ό οτωρίομ ήμιον πιρίπον ϊκατομ- 
μύρτον.

Ποί,ν πο9αι·ω· ό κ. Θωμο'.τουζος να όιοργανώο// νκίίν· 
οινποί.ρμικών τον ο/Μων. ”Ιργά'νται τήν προτο
μήν τοΒ νανάρ/οι· Κονντονριώτον.

*
.Ιιφζ.ι/ο»· ές '.·ίθιμ·<·»>· Λΰο i.inpavei; ονγγοαγιΐ;. *Ο 

Γ:λ>.ο; φιζ.0Ζ.ο;·ος, ίρτννι/τή·; Μα τή; γτωνραφία; τή; 
άρχ· ΕόίάΛο;, ίχτφατή; Λί φιΜΙτ/ν Caston Des
champs, αρχαίο; τταΐρο; τή; I’aU. Αρχαιολογική;

ε/ς ό»· καί άπιννμήίίρ !·πό τον Έί>ν. Παννπιοτη· 
μίαν ό τίτλο; τοΰ ίπιτίμον ΙιΛάκτορο; τή; φιλολογία; καί 
ό πτρίφρμο; Άγγλο; μιΊΙιατοριογράγο; οίρ ~.4ρίίω·ρ 
Κάναν Ντόϋλ. ό ονγγραφτΐ·; τον ·Σϊρλοκ Χόλμ;·.

Άιιφότνροι ο! ξινοί πνρτήλίλον τάς όργαιότητα; τή; 
Ελλάδος.

«Ι



!Ι|Ν4ΚΟ0ΗΚΗ

’Ev'oiii έπεοκέφθη τΰς 'Αθήνας ή ιδιοκτήτης τοΰ 
« Κήρνκος τής Ν. ' Υόρκης και διαπρεπής φιλέλλην κ. 
Τζαίημ: Γόρδων Μπέννντ. Ό Δήμος .τρός τιμήν του 
ώνόμαοβ μίαν ϋδόν τ<ΰι> ’.4ί>»ρ·<5>· μέ τό'νομά τον.

♦
Ek τό «.Ινρτχό,τ·» θέατρου τιον ΙΙαρισίοιν έπαι'γβίη 

θοιομβεντικώς τό τελευταίου έργου τοΰ Μαοοενϊ, γραφεί' 
πέρυσι ολίγον πρό τοΰ θανάτου τον, ύ ι Πανούργος . 
Είνε εύθυμος μουσική, με ΰπόθεοιν έξ ένός τών περιφη- 
/ωτέοων έργου· τοΰ Ραβελαί. ΊΙ μουσική τον Μαοσενέ 
εινε ζωηρότατη, πλούσια είς μελωδίας. Ή άρια· τής 
Τυοέννης έι· τή πρώτη πριίξει κρίνεται ιός οΰνθεοις άρι- 
οτοοργηματικη.

*

' }'λ·Ϊ τοΰ δημοοιογράρ ον κ. Η. Καλογερικού ουνεοτήθη 
»Γ Άθήναις « Άργος τοΰ τύπου· κατά το Παρισινόν σύ
στημα δι ’ ειδικής υπηρεσίας αποκομμάτων δημοσιευμά
των τον Πανελληνίου ημερησίου καί περιοδικού τό.τον, 
τά όποια Οά άποστέλλονται εις το'υς άμέσοες έιΛιαφερο- 

. μένους, άφορώντων δΐ είς ιήν κοινωνικήν, πνευματικήν 
καί αθλητικήν παρ' ήμϊν κίνηοιν. Ί! ϊδρυοις τοιούτου 
γραφείου ήτο αναγκαιότατη, θά προσφέρ// κολλάς υπη
ρεσία. καί πρέπει έκθύμως νά ΰποστηριγβΐή.

•

Έ>· Λιέγη τίς τ·>· Cef' le ties Beau.c-Ai’ts· έγένετο 
ενδιαφέρουσα εκθεοις εργιοι· τον γλύπτου .Ιι'ΐΐΗ ΜίιΙι 
καί τον ζωγράφοι.· Ε. MllSvOll. Τοΰ πρώτου ιά έργα είνε 
ϋρειχάλκινα, τά πλεΐοτα ποοτομαί Κινέζων. Τοΰ δευτέ
ρου είνε τοπειογραφιαι, κατά τό κλειστοί·, καί οκηναί.

★

Οί Λιά τήν ανέγερση· ανδριαντος τοΰ 'Αρχιστράτηγου—■ 
Βαοιλέως Κωνσταντίνου έρανοι άνήλθον μέχρι τής 21 
Μαίου είς 18,200.

Ή έπιτροπή άκέοτειλε εκκλήσεις είς πάντας τοΐς 
Επισκόπους τοΰ Κράτους Δημάρχους, Προξένους, καί 
Συλλόγους ΐνα ό έρανος καταοτή Πανελλήνιος.

*

Ό αρχαιολόγος κ. Άλ. Φ>Γ'.αΛελφεΐ·ς ώμίληοεν έν τή 
αιθούση τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας περί τής Ιστορίας 
τής Ηεσοαλονίκης καί τών έν αύτή Χριστιανικό»· μνη
μεία»·, προβαλόιν και φωτεινός εικόνας.

♦

Εις ιήν αίθουσαν τής * Βιβλιοθήκης τών Κυριών· τής 
Ρώμης ή δεσποινίς Μαργαρίτα Μίτέριο έκαμε λίαν ένδια- 
φέρουοαν Λιαλεξιν, γράφουν αί Ιταλικοί εφημερίδες, διά 
τήν νεοελληνικήν μουσικήν, σχειίσααα αυτήν με τήν άρ- 
χαι'αν κλασικήν. Ώμίλησε Λιά τό "Ωδείου ‘Αθηνών, τά 
ίπάρχιινια ελληνικά μελοδράματα, τους "Ελληνας μου
σουργούς Σαμάρια·, Καλομοίρην, Γκρέκ κ. λ. κ. εν τέλπι 
Λέ βοηθου/ιένη άπό τόν Έλληνα βαρύτονον κ. Γεώργιον 
Ναϊπάτην έξετέλεοε διάφορα τεμάχια έκ τής < ‘Ανδρομά
χης· τοΰ Γκρέκ, τοΰ •'Υποψηφίου Βουλευτοΰ· ιοΰ 
ΞΰνΛα καί έκάιξεν έκί ιοΰ κλειδοκύμβαλού τόν ουοτόν, 
ίΐοτις έΐ’εθουσίασε τό ιταλικόν ακροατήριου, απαίτησαν 
ιήν έπανάληψιν τοΰ ωραίοι· χορού.

Μ

Ο διευθυντής τοΰ ‘Ωδείου ‘Αθηνών κ. Μάροικ έιε- 
λείωοε νέον μελόδραμα, ιήν «Λάραν·. Λιακρι'νειαι Λ«< 
τήν Λύναμιν καί τό μεγαλείου τής άποδόοεως τοΰ πλή
ρους μυοτικιομοΰ ποιήματος τοϋ Βύρωνος. Τό έργον απο
τελείται από τρεις πράξεις καί πέντε εικόνας καί απαιτεί 
κεοΛ-ττλέοτατον οκηνικόν Λιάκοομον. &ά καιχθή είς Μι- 
/.6νοτ· νκό τήν Λιενθι νοιν τοΰ ΙΛίου οι-νθίτον.

Ό κ. Μάροικ καί έγραιμε Λόο νέας οιτΟέοεις, «ΙΙέν- 
Ιλιμον έμβατήριον» κα! τό Παθητικόν άντάνιε·.

«
Άκέθανεν είς τό Τονρΐνον είς το>ν Λιακρεκεατέριον 

Ίταλιον κοιητοιν, λησμονηθείς έοως έκ' έοχάτοιν, άλλά 
κάντοτε μεγάλης αξίας, ό Άρθοΰρος Γκαάφ. Έκ ιών 
έργοιν τον ι'/ «ΜέΛονοα·, τιι ·Α/ετά ι'ην Λέοιν καί ιν 
ιΡνθμο! ιοΰ Λάοονς» θεαεροΰνται άκό ιά καλλίτερα τής 
νεοίταλικής η ιλολογίας. Έκ τιΰν κεξοιν τον ι; '· Ίοτοοία 
ιοΰ Αιαβολοι·· — είΛος φιλοσοφικής μελέτης— καί η 
ί Ριίηιη είς »;}>■ μνήμην καί ιήν φαντασίαν Λιά μέσοι· τών 
αίιώ'ίονι· θεωρούνται ώις έργα είρι-μαθεϊας κα! τόν κατέ
στησαν Λημοτικόν. Υκήρξεν εχθρός ιίμείλικτος τοΰ Δ 
*.4ιτ<ιι'ίσια. Τά κριτκκιί του έργα έκτιμοινται κεριοοοτε- 
ρον τιον οτίχοεν τον,

Ό Άρθοΰρος 1‘κράφ έγεννήθη έν ‘Αθήναις— έηΐΊο- 
οιος Λιά τοΐς κολλονς λεκτομέρεια—ιό· Άνε τράηη
είς Ρουμανίαν καί έγκαιεοιάθη εΐτα εις τ'ην βόρειον'Ιτα
λίαν. ‘Εογάταις ήτο καθηγηιΐ/ς τής Λατινικής γραμματο
λογίας είς ‘Ιταλικόν ΙΙανεκιοτήμιον.

*

Έν Παρισίοις, έκωλήθη έν Λημοκραοόι ή καλλιτεχνι
κή οιό.λογή τον κτωχενοαντος Γεώργιον /.ερβονΛάκη. 
Καίιοι άκηριΐξειο (bni έργα Λιαοήμων ξωγραφων.εν ιον- 
γο<; έλάχιοτα έξετιιιήθη. "Πΐιξε έν έκαιομμΰριον καί 
έκωλήθη άντί 21)0,000. Εις την ονλλογήν νκήρχον καί 
έργα τής σχολής τοΰ Άγιου "Ορους. Αί εικόνες όμως 
αυτής έΛίΛονιο άντί ΛεκάΑων μόνον φράγκων.

Εκ τής συλλογής αυτής ήγοράαθη άκό ιοΰ έκ Και
ρόν κ. .ΑλεξτίνΛρον Κιτροέφ τό έργον ΊΙ εΐ’οοΛος τοιν 
Συμμάχων έν Παρισίοις ιώ 1814 ιοΰ Λιαοήμοι· Γάλ
λου καλλιτέχνου Δίόλλερ. Τό έργον τοΰτιι ήγοράαθη έν τή 
Εκθέσει τοιν ΙΙαρισίων τφ ΙΗ.ΐ'ε ί·,κό τοΰ Αίγνκιίοι 
κρίγκηκος ‘Λλή καπά Σερίφ άντί ΐή,ΟΟΟ. Μετά τόν 
θάνατον αντοΰ, ήγοραοθη ή είκΐον νκό τοΰ κ. Σερβον- 
Λάκη. "Ηθη ό κ. Κιτροέφ ήγόραοε τ'ην εικόνα αντί 1 ~>r 
000. Λρ, καί ιήν έΛιόρηοε είς την έν Άθήναις Πίνακα· 
θήκην, κρός ήν καί άκεοιάλη ό κολίτιμος κίναξ.

It

Ό γλόκτης κ. Γ. Μκονάνος έτελείοιοε γί·η·ινον κρό- 
κλαοβα θριαμβευτικού κολεμικοΰ μνημείου Λιά ιόν κό- 
λεμον τοΰ 19 Γλ.

— Ό Δήμαρχος Πειραιώς θά Λημοσιεύοη κροοεχώςκρο- 
κήρυξιν καλλιιεχνικαΰ Λιαγοινισμοΰ, κρός κατασκευήν 
έφίκκω· μαρμάρινου ιίνΛριάνιικ ιοΰ Βασιλέως Κώσταν— 
τΐνου. Έιι'ήφιοε άριες τούτο 30,000 θά γείνουν Λί Λε- 
κιοί καί ΪΛιωιικοί έρανοι.

♦

Εις το Παρίσι έγένοντο τα ακοκαλυκτήρια κροτοιο'/ς 
ιοΰ Κατοί λ ΑΙανΛές, αιηθείσης είς ιό έν MimlpUV- 
HUSSe μνημείου του. Χίλιοι κοιηταί, λογογράφοι καί 
καλλιτέχναι καρευρέθηοαν. .lojw άξεφώινηοεν ό Ροοτάν.

— 'Η Σάρρα Μκερνάρ έκέοτρειγε είςΠαριοίους έκ τής 
εξαμήνου είς ‘Αμερικήν κεριοΛείας της άκοκομίξοισα 
750,000 φρ. κέρόος. Είνε ή ϋγΛόη φορά καθ' ήν έκι- 
οκέφθη τήν ’Αμερικήν, «Ζ/.ά, ώς ήθη έΛήλωσε, καί ή τε
λευταία.

★

Ό Λαμκελέτ κροοελήφθη Λιευθιντής τής ορχήστρας 
τοΰ ΛονΛινείον θεάτρου ηοικιλιοιν ’ Άλάμκρα·. Ό κ. 
Λαμκελέτ άοχολεΐιαι έ/Λη είς τί/ν σϋνθεοιν μελοδραμάτων 
μέ ΰ.κόθεσιν μικτήν—άρχαίαν καί νέαν Ελληνικήν.

— Άκέθανεν είς τό Παρίσι ή καλαιά άλλ'ένδοξος καν- 
τσονετίοτα Τερέξα, έν ηλικία 7.ί έτών Έχειροκροτήθη 
άκό τον Νακολέονια, ήγακήθη άκό ιόν Μέτερνιχ, έδρασε 
είς τά 1870, εΙΛε νύκτας θριάμβων καί ήΛη οτήλας ολο
κλήρους έκί τώ θανάιφ της αφιερώνει ό Γαλλικός τάκος.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Ό έκ Κάτρου τής Λήμνου κ. Ο. Παντελίδης έδώρηοε 

είς τό Κράιος τήν άρχαιολογικήν του συλλογήν, ήτις β- 
κοτελεΐται έκ κλειστών μικροτεχνημάτων τής άρχαιότη- 
τος, έκ κολυειΛών αγγείων, εΙΛωλίοιν, έκιγραφών, άτινα. 
είνε κροωρισμένα μεγάλην >·ά καράσχωσι ονμβολάμ· είς 
τήν αρχαιολογικήν μελέτην ιών κραγμάτοιν τής νήσοι: ώς 
καί νομίσματα.

Ό ίδιος έίοιρήσατο άλλοτε κρός to Εθνικόν 'Αρχαιο
λογικόν Μουσεΐον τών ’Αθηνών τήν κερίφημον έκιγρα- 
φήν ιών · Καμινίων· μοναδικ'ην είς τό εΐόός της, ιοΰ 
Ιδιου Λέ έργον είνε καί ό Πανιελίδειος διαγωνισμός.

—Εις ιούς κρόκοΛας τοΰ όρους Μεμα είς ιό Μένδ 
τής Γαλλίας γενομένης έκοκαφής άνευρέθησαν ιά ίχνη 
τού καλαιοΰ μοναστηριού τοΰ άγιου Ίλειδίου, Ιδρυθέν- 
τος καρά ιοΰ ίδιοι· τόν Δ' μ· χ. αιώνα.

Περί αυτόν εύρέθηοαν κερίεργοι τάφοι ίχονιες τό 
■ σχήμα .-1- Δ. Πλάκες άλλι/λοκρατοί·/ιεναι έοκέκαξον ιά ό- 
-οτά τά εύρεθένια έν ιελεί/γ καταστάοει. Μόνον δέν εΰρέ- 
θη ούδαμοΰ ίχνος σταυρού. Μήκως είνέ Γαλλορωμαϊκά 
λείψανα;

— Είς τό έκί τής Λδοΰ Δημοκρίτου έν Άθήναις έρ- 
γαοιήριόν του ό Γάλλος ιιρχιιέκιων κ. Κάρολος Νικά 
εξέθεσε κολοσσιαίοι· κίνακα, μέ ΰδροχροιματα έκτελε- 
αθέντα, τής Άκροκόλεως τών ’Αθηνών καθώς ήτο έκί 
τών χρόνων τοΰ Περικλεούς. Τό θέαμα εινε μεγαλοκρε- 
κέοιαιον, μέ τάς μυριάδας ιών ιιναθημιίιων, ανδριάντας, 
βωμούς κλκ. καί μέ τούς ναούς τοΰ Παρθενώνος, τοΰ 
Έρεχθείοι·, τής Άκτέρου Νίκης, καί τήν είσοδον 
ιών Προπυλαίων, μετά έκιοιηιιονικής γνο'τοεοις τελείας 
σχεδιασμένα,αυμφιίινως κρός τάς τελευταίας αρχαιολογικός 
έρεΐ-νας. Ή νικών θά οταλή νίς τήν Γαλλικήν σχολήν 
τών 'Ωραίων τεχνών.

— Επετράπη είς ιήν Γαλλικ'ην άρχ. σχολήν νά ένερ- 
γήσ/) τάς έξης άνασκαφάς:

1) Είς ιήν Δήλον, κρός καθορισμόν τής καλαιας κα- 
λαίοτρας μεταξύ τής Ίερας λίμνης καί τοΰ όρμου Σκόρ
δα ώς καί τής Συναγωγής τής ουνορενοΰσης πρός τΐ/ν 
συνοικίαν τοΰ Σταδίου.

2) Είς τούς Δελφούς, προς ακριβή γιώοιν τής τοπο
γραφίας καί τής αρχιτεκτονικής αύτών καί πρός συμπλή- 
ρωοιν τών έκιγραφών καί τών αγαλμάτων.

3) Είς τήν Θάσον, πρός έπανάληη’ΐν τών διακοπειοών έρ
γασιών είς θεροίλιον ιό θεωρηθέν ώς θεώριον, άνακα- 
λυφθέν άλλοτε ΰπό ιού Μίλλερ.

'Επίσης παρακαλεΐ ή σχολή νά παραχωρήση τό νπουρ- 
-γεΐον τήν άδειαν διά προσεχείς έρεώνας είς τόν ναόν ιής 
Νεμέας καί τήν Μυκηναϊκήν Νεκρόπολιν τής Σκάλας.

— Περί τά 3 χιλιόμετρα άνω ιών εκβολών ιοΰ Στριηιό- 
νος καί έν τή άρισιερα όχθη αϊτού κεΐιαι ή αρχαία'.4μφί- 
πολις ένθα έφονεύθη ό Σπαρτιάτης στρατηγός Βρασίδας 
είς τόν κατά Φιλίππου πόλεμον. Έν ταύτΐ] σώζονται 
τάφοι μαρμάρινοι κεχωσμένοι ώς έπί τό κλειστόν μέ έ- 
πιγοαφάς καί αναθήματα ώς αί έξης" ΡΑΡΙΝΙΑ—ΝΙ
ΚΕΛ—ΠΑΠΙ ΝΆ Κ01Ν10Υ. Έπί έτέρας πλακάς 
ΣΩ1ΗΡ1Σ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥ ΗΡΩΙΣΣΑ ΧΑΙΡΕ. 
Έπί άλλης τό όνομα ΦΕΙΔΙΟ Υ.

' Υπάρχει έπίσης άνεοκαμμένος λάκκος όπου εύρίσκε- 
ται ίππος έκ λενκοΰ μαρμάρου καί μεγέθους μέτριου, ε
ξαίσιας τέχνης, μέ άναβάτην εχοντα γυμνούς ιούς κάδος 
κα! φέροντα χιτώνων καλό π τον όλίγον τούς μηρούς, «Ζλ<ϊ 
δυστυχώς S τε ίππος καί αναβάτης δνευ κεφαλής.

"Εντός περιφέρειας κυκλοτερούς περιοριξομένης γύρω- 
θεν ΰπό έρει.πίο»· οικοδομών ΰπάρχανοι κίονες τρεις τόν 
αριθμόν έντός λάκκου μεγέθους 3-4 μέτρων καί έν κιο- 
νόκραΐ'Ον. Ταΰτα πάντα φανεροινονσιν ϋπαρξιν αρχαίου 
ναού. Έπι τής Λεξιάς όχθης καί πολύ πλησίον τοΰ· πο
ταμοί} είς ιούς πρόποδας ιΰιν νπερκειμένων λοφίσκων 
άνευρέθι, βόθρον άποιελούμενον έκ τριών πλακών μαρ
μάρινων μεγάλων διαστάσεων, ή Λέ κατωτέρα βάαις έφ' 
ης στηρίζονται αί μαρμάρινοι πλάκες έκ πλακάς ονχί 

μαρμάρινης άλλ' έκ κινοΰ λίθου (πουρί). Έπί της πρώ
της πλακάς φέρονται δύο τύποι σημειοϋντες τοποθέτησιν 
άγάλματος, ίσως τοΰ Βρασίδα.

Ή μεγαλοπρέπεια τοΰ όλου έργου καί ή θέσις τής το
ποθεσίας του μας δεικνύει δτι βεβαίως όνδρα έξοχον έπ' 
αύτοΰ έφερε. Προσατενίζει άκριβώς έπί τών απέναντι 
λόφων τών νπερκειμένων τής Άμφιπόλεως, έκεΐ δηλαδή 
όπου καί θά συνι/φθη ή μάχη ιοΰ Σπαρτιάτου στρατηγού.

Έπίσης ύπάρχει όγκος μαρμάρινος κομμένος είς πολλά 
μέρη κα! παρουσιάζων εν είδος ζώου. ‘Ομοιάζει πολύ μέ 
τόν όγκον τοΰ Λέοντας τής Χαιρωνείας όταν καί οντος 
ενρίσκετο κεχωρισ/ιένος έν τή γή.

— Ό έφορος ΒεσσαλονΙκηςΰλαβεν έκτυπα 16 επιγραφών 
εύρτθεισών έν τώ χοιρίω Γένίκιοϊ κα! έν τφ χώρια τής 
είκοαάλεπιον περίπου άπεχούοης αρχαίας Άμφι πόλε
ως, κατέγραψε Λ' ωσαύτως Λύο ένοικοδομι/μένα ανάγλυ
φα, τό μέν έν ακέραιον, τό Λέ άλλο κολοβόν.

— ΈνΔομοκώ γεωργοί σκάπτοντες είς αγρόν άνεκάλυιμαν 
άρχαϊον τάφον ίν ώ εύρέθησαν τρεις πλάκες,ών ή μία μέ 
άρχαιοτάτην έπιγραφήν συμβολικι'μ·, άναγομένην είς πρό 
Χριστού εποχήν, όστά τινα κα! δύο κρανία

— Είς διάφορα μέρη τής Λαρίοσης εύρέθησαν τά κά- 
ιοιθι άρχαΐα :

1) Στήλη μετά ιής επιγραφής : 'Φιλόξενε Αλεξάν
δρου ήρως χρηστέ χαίρει, 2) κορμός άγάλ/αιτος μαρμά
ρινοι.· /ιτιά τών στηλών άρίστης εργασίας τοΰ θεού Ά- 
σκληπιοΰ, 3) Λύο χεΐρες μεγάλου μαρμάρινου άγάλματος 
άρίστης τέχνης,ών ή μία παρίσταται φέρονοα δακτύλιον,4) 
στήθος γυναικείοι· μαρμάρινου άγάλματος καλλίστης τέχ
νης καί 5} στήλη μαρμάρινη φέρουσα ανάγλυφα, άνθη 
Ισως έξ έπενδύσεως βωμοΰ.

— Ό έφορος τών αρχαιοτήτων τών νήσων τοΰ Αιγαί
ου Πελάγους κ. Κνπαρίσοης άναφέρτι ότι κατεσχέθηοαν 
τά εξής αρχαία:

1) Επιτύμβιος γιαριιαρίνη στήλη έξόχου διατηοήσεως 
κομιαθέΐσα έξ "Ιμβρου ΰπό Τούρκων.

II στήλη είς τό άνώταιον μέρος φέρει μικρόν γείσον 
μετά γλυπτού ’Ιωνικού κομματιού. 'Ολίγον κάτωθι έπί 
μιας σειράς φέρει τήν έπιγραφήν: α'Ολνμπιάδης θεοδώρου 
Περιθοίδης». Μετά τήν έπιγραφήν ταύτην επεται τετρα
γωνική κοιλότης έφ' ής είνε ή έξης γλυπτή παράσταοις.

Πρός τά αριστερά έπ! καθίσματος προοκεφαλαίου κά- 
θηται άνήρ, όστις εκτείνει τήν δεξιάν χεΐρα ήν λαμβάνει 
ιιντιθέτως βαίνων άνήρ. Μεταξύ τών Λύο ίοταται γυνή 
πέπλοι/ όρος οιηρίζουοα έν πένθει έπί τής άριοτεράς ί·- 
ψουμένης χειρός τήν κειμαλήν. "Οπισθεν τοϋ άνδρός 
άκολουθεΐ παΐς υψών ιήν δεξιάν χεΐρα καί βλέπων πρός 
τήν καθημένην. ΊΙ στήλη αΰτη εινε καλλίστης τέχνης 
ιοΰ 4ου αίώνος και άρίστης Λιατηρήοεοις καί 2) τεμα
χίου αναγλύφου έφ’ ου διακοίνιται γυνή όρθια καί παρ' 
αυτήν άνήρ Πλησίον τοΰ άνδρός Λιακρίνονται ίχνη τρί
της μορφής.

— Ό έν Άλμυρώ κ.Ν. Γιαννόπουλος ευρεν έν μέν τή 
Ν Άγχιάλω μεγάλην έπιγραφήν, είς δ! τά Φάρσαλα οπή- 
λαιον άφιερωμένον εις τάς Νΰμφας καί τόν Χείρωνα 
Κένταυρον, έν ιφ όποίφ υπάρχουν δύο έπιγραφαί όγκε- 
χαραγμένοι έπί βράχων, ών ή μία τοΰ Ε αίώνος δι/μο- 
οιευθεϊοα ΰπό τοΰ κ. Γιαννοπούλου είς τό Δελτίον τής 
Γαλλ. άρχ. σχολής, ή δέ άλλη τοΰ Δ' αίώνος ί/ουοα ύ
μνον τις τάί Νΰμφας καί τόν Χείρωνα καί ήν προσε
χώς θά δημοσίευση.

— Έκ Ρώμης αγγέλλεται ότι πλησίον τής πόλεως ναύ
της συνέπεια άναοκαφών άνεκαλόψθη ολόκληρος ή κ.ται·- 
λις είς τήν όποιαν καιώκει <5 Όράτιος.

Ή έπιιυλις εινε έν καλή καταστάοει. Πρό τοΰ οική
ματος ΰπάρχει /ιέγας κήπος είς τό μέσον τοΰ όποιου ΰ- 
πήρχε Λεξαμενΐ/ μήκους 22 μέτρων κα! πλάτους 11. 
"Οπιοθεν τής έπαύλεως υπάρχει οίκημα διά τό λουτρόν.

— Έν Καρδίτση άνευρέθη παρά τόν ναόν τής Αφρο
δίτης άγαλ/ια νεαρός γυναικός, μαθημένης έπί θρόνου Ή 
κεφαλή είνε άποκεκκομένη,

— Ό τ/ιηιιατάρχης τοΰ άρχαιολογικοΰ τμήματος τον
b-2



νπω·ργεί·ιι· τής Π'ΐώε,'α; κ. ΛοοοώίΛ; διευ
θυντη; τοΰ ' Επιγραφικού Μοι οειοι·, am tor κ. heoa- 
ιιο.τωλου διορωθέντο; έφορου τοΰ Μουσείου Άκροπό- 
Ζ?ωί, Ή διεύΟυνοι; τοΰ άρχ. τμήματα καί r<ov χαζών »«- 
/νώ»· έν ιώ υπσυργείω τή; άνετέθη προσωρι
νών el; τόν γη'· γραμματέα κ. Βολονάκην.

— Εις Κέρκυραν έπερατώθηοαν αί ανασκαφαί, ιίνα- 
χωρήοαντος τοϋ κ. /ΙαΓρ.τφΐ'ΐό εί; Ιταλίαν. Έγένονιο αί- 
τιιι εογάτως μόνον εί; τόν χώρον τοΰ vanv τής Γοργοΰς.

Kata τά; άναοκαφάς τούτος έπεφυλάοοετο ευνοϊκόν 
τέρμα el; τάς έφετεινάς εργασίας, διότι ιΐνεκαλι'φθι/σαν 
διά μιά; αί θεμελιώσεις τή; Β 1 γωνία; τοϊ: Ναοΰ, Λιαιη- 
ρούμεναι επαρκώ;. To σπουδαιότεροι· δ"ε είνε ϋτι είς τήν 
Β Α γωνίαν τοΰ Ναοΰ εύρέθη τό μετά της κόμη; μέρος 
κεφαλής αγάλματος αρχαϊκού, Ανήκοντας είς τό τέλος 
τοΰ tiov αίώνος.

•— θά ένεργηθυΰν άναοκαφαί έν Νικοπιΐλει ίπό τοΰ 
κ Ί’ιλαδβλφέω; δαπάναις τή; "Αρχαιολογική; 'Εταιρείας 

Εί; Τεπελίνιον εί·ρ(θηοαν άρχαϊαι Ελλ. επιγραφαί.

ΜΕΛΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
.V, ilieterling Ό Οηααυρος «<5ν Tajw«vfi>v..Wr- 

ιάφραοις -V. Καζ αν τζάκι/. Φιλοσοφική καί Κοινωνιο
λογική, βιβλιοθήκη Φέξη. Σειρά μελετών έπί συγκεκριμέ
νο»· θεμάτοίν καί ίπ'ι άφηρημενιον ζητημάτων, ώς αί κ; 
ιλοφσρούμεναι: Τό ζήτημα τής ιΙρ.·χής.—Οί προειδοποιη- 
μένοι.^-Νοβαλις.—Ή καθ'. ημέραν τραγικότης.— Ή 
βαίλείπ. ■ ζωή.— Ή εσωτερική εύμορφιά. 'Αποτελούν 
σύνρλον πρωτοτύπου ψυχολογίας κμί κοινωνική; φιλοσο
φίας.

*

"H Φιλοσοφική βιβλιοθήκη Φέξη έπλοντίοθη μέ νέου 
έργον τήν « Απόκρυφο νίηιιίτή^ην καί ιΙτυ^Μίμόν· 
>oC -'.4>·1< >>».', χαιά μετάφρασιν ακριβή τοΰ κ. Ν. 
Κo vvj o v o ι ώ τ ο ν. Χρηοιμώταισν έργον διά κάθε 
βιβλιοθήκην, περιλαμβάνον εκθνοιν τών φιλοσοφικών θεω
ριών κ<μ*ων εφαρμογών τοΰ αποκρυφισμού. Αί πρόο
δοι ιών ψυχικών έπιοτημιΰν όπό θεωρητικήν νποψιν άν 
ταπ Ktofityoar εί; τόν κ αποκρυφισμόν· , όστις απέκτησε 
Λ<χα<4ααι« νά πολκτογραφηθή νΐς τήν σύγχρονον φιλοαο- 
φίαί.-'Ν

η . ♦

0 .καθηγητή; κ. Σπυρίδων .Ιιβιιδ-ϊ; συνώψισε ιά 
εκ μακοάς διδασκαλικής πείρας ουλλεγέντα πορίσματα 
Λνω1*<\ΑγωγΛς ΐίις κ<φΐνρ. Πλήρη; συμβουλών, κα
θοδηγεί τήν 'Ελληνίδα κόρην εί; τήν έπιτέλεοιν roD προο- 
ριομρρ τ/ής γιταικός, τών καθηκόντων αυτή; ως κόρη; 
καί είτα Το; μητρός καί οίκοδεοποίνης.

τ - . κ t » ♦
Th. Ζ{ίύιΐί.·11ρο'1ίλάαα·:α ψυχολογίας ιίυναι- 

dOn(i«T<*>v. Μειάφρααι; Χρ. Ααραλέξη. Φιλωοοφική καί 
Κωνιηηρλογικψ βιβλιοθήκη Φέξη. Ό τόμο; περιλαμβάνει 
δοκίμια έπί φιλοσοφικών θεμάτων, ών α! αμφισβητήσει; 
δέν έληξαν -ΐτΤ. Πραγματεύεται περί ουναισθηματική; ον- 
νιιδήαεοες καί μνήμης, περί Αντιπάθειας, περί ήδονής καί 
περί ουναισθτ/μαηχής παραισθήοεως.

(J. Louriii. Ή φιλοσοφία τοϋ Ίίτν. Μετάφρα- 
σις Γ· Τσοκοπούλον. Φιλοσοφική καί Κοινωνιολογικέ/ 
βιβλιοθήκη Φέξη. Αιά ιον βιβλίου τούτου σχηματίζει ό 
αναγνώστης πλήρη Ιδέαν περί τή; κοινωνικής φιλοσοφία;, 
ήν ό μέγας Νορβηγό; όραματογράφος έδίδαξε <5ιά τών 
θεατρικών έργων τοιι. Σκοπό; τοΰ ουγγραφέω; εινε νά 
εΐ·ρ/ι μίαν αρμονίαν el; τά; κοινωνικά; ΙΛέα; τοΰ “Ιφεν 
καί νά rat» όιίιο/ι /τίαν οννθειικϊ/ν μορεμήν.

' Υπό τοΰ έλλ.ογίμου διενθυντοΰ τής Ριζαρείιιι· σχολής 
κ. X ρ. Π απαδοπούλου έξεδόθη λίαν ενδιαφέρουσα 
μελέτη περί ΊερωιΙύνη'. ‘Εξετάζει νφ' όλα; τάς επό
ψεις αυτήν, εξαιρεί τήν σπουδαιότητα καί τά; ουμπαρο- 
μαρτούσας δυοχερεία; τοΰ αξιώματος καί δίδει τήν άλη- 

ίμν'ην νίκ »α ιοϋ ίερέω; εν τή πνευματική όραοει. ιή~J 
όιακ'.νύι τοΰ λόγου καί Χ<ρ άγιαοτικώ και ίό'αιτικιρ αί-·Λ 
τοΰ βίφ.

' Τπό τοΰ αίιτοΰ ουγγραφέω; έξεδύθη Κυρίλλου I 
Αο ν κά ρ ε ω; πίναξ όμιλιών καί ϋκθεσι; Όρθοόόξοι;·) 
ΠΙοτεως.

μ

Ό κ. -I. 1'ολέ μ η; εί; τρίτην ποιητικήν ουλλογήι—3 
ϊά «Νέφη»—·έξωτερικεί·ει τά ποιητικά του αίοθήματα. 
'Ιατρό; τό ίπάγ·γελμα, ό'περ άοκεΐ έν Αιγύπτιο, φέρεται 
συχνά πριμ τά ν.ίόωλα τή; ψυχή; κω, καίτοι ύοτερεί εί; 
τήν τεχνικήν μορφήν τοΰ στίχοι·, άποάεικνύει έν τούτι 
αισθητικήν αξίαν προσοχή;.

*

Γνοίοτό; ποιητή; ΣμυρναΤος, ό κ.Μιχ. Άργνρόπουλι^· 
ΐ·πό τό ψει-όώιΊ'μον Ρήγα; 1‘αγ'ΰ; οι-νεκέντρωο^ 
εί; κομψόν τόμον ποιήσεις, αί όποΐαι έχουν ώ; γαρακτη-, 
ρίοτικόν ότι ένεπνεΰοθηοαν άποκλειο τικώ; απο την .το· 
λιτικήν κατάσταοιν τής '.■Ivetoiiji, καθ' ijv ό Ραγιαόι- 
σμό; ΰπεβώρτ/οεν ei; τόν Ελληνικόν οωβινιομόν. Τά 
"Τραγούδια τού Γένους» είνε εμπνευσμένα έξ έπει- 
σοάίων τά όποια ΰπενθυ/ιίζουν πικρά; τή; Άονλεία; ΐ/μέ- 
ρας, γεμάτα πατριωτισμόν ακραιφνή, οι μβολιομόν βαθι'πΐ 
άλγος εθνικόν. Ή όευτέρα σειρά, άντανακλώσα ιά te· 
λευταΐα γεγονότα, καλλίτερα -τής πρώτη; ποιοτικοί;, ήιοι 
ι'ήεολογικώς καί μορφολογικω; "Εξέχει Λί r-> ■•',οαϊον καί 
Λυνατόν " Γράμμα στόν Νιανούντοιο·· Λι’ οό πλήττει τήν 
Ντάλιάν. Τό ποίημα αΰτό~^μαζή μέ ιό παλαιόν ΐκεϊνο 
τοϋ ΓΙαράοχονς-rive δύο όμοβροντίιιι κατά τή; έπιοήμον 
πολιτική; τής Ριόμης, ,Λι'ό ηεοαυιοί, οί όποϊοι ουμπν 
κνοΰοι ΰλην τήν άγαιάκτησιν τή; ,Έλλ. ψυχή;·

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

• "Αθή ναι 0.ν ο 'ΕβΛομαΛιαϊον είκονογραφα/μένον π<- 
οιο&χάν όχ5<ίό/ιβνον έν Ν. ,Ύ.ιίρκή. Σνττάκτη; Ε. Κον- 
τογίάννη;. . ' ♦

*
" Α ι α κ οσ μ η τ ι κ ήο: ‘^/ηιέλλέται ή εκόοοις έν Ά

θήναις μηνιαίου περιοδικού των έφηρμοσμένων Καλών 
Τεχνών, υπό τήν δωϋθυνοιν τής μαλλιτέχνιδο; κ. "Ελέ
νης Ν Γεωργαντή.'θΐι .ταρακολ'ουθη τάς^προόδου; τών 
Διακοαμητικών -τεχνών, θά δη/ιοαιεύη .σχέδια κατιι τό 
πλεΐοτον "Ελληνικά, αρχαίας,"Βυζαντινή; καί συγχρόνου 
εποχής καί θάσυντελέοη εί; τήν διάδοοιν καί παρ' ήμϊν 
τρΰ τόσον χρησίμου καί εθνωφελούς κλάδου τούτου τή; 
Καλλιτεχνίας. · ΑιεύθισΌΐς, όδι'κ' Κανάρη HO. Ή εκδοσις 
θ ’ άρχίο/ι τήν 1 Σεπτεμβρίου.

• . ♦
vL(t vie den lettres* Νέα Γαλλική φιλολο

γική έπιθειόρήοι; ■ Ήρξατο έκδιδο/ιένη εί; Παρισιού; ύπέ 
τήν διεΰθύνοιν τοΰ ποιητοΰ κ. Beiluduill ουγγραφέω; 
ιών ·ΜρΜμβων· καί τή; >θ·ίας Παραφροσύνη;». ΊΙ 
έπιθεώρηοις θά άοχολήται διά τά εκλεκτότερα τή; άνω-· 
τέρα; φιλολογίας καί τής άγνοιέρας τέχνης προϊόντα. Ό 
κ. Παρθένης θά Λη/ιοοιεύη έπιθεώρησιν κριτικήν τής 
νεοελληνική; λογοτεχνίας. Τό α" τεΰχο; άποτελειται i 
130 σελίδων. Διεΰθυνσις. 20, rve lie Chartres, Pa 
ris—Neuilly.

♦
«ΙΙάνθεον». "Ηρξατο έκδιδιίμενον άπό I Ίουνίι 

fu/νιαΐον φιλολογικόν καί καλλιτεχνικόν περιοδικόν ι 
Αονδίνω υπό ΙΙανευμόλπου.

ιΧαριι·. 'Ενδιαφέροντα υπό ΐποη'ΐν ϋλης καί 
εικόνων είνε ιά τελ^υταίοκ εκδοθέντα τεύχη τοϋ μιρ 
νιαίου περιοδικού «Χαρά". Περιέχουν ϋλην Δάφνι 
Γκινοπούλου, Σ. Τοίντζου, Κ. Οίκσνομίδοι· Αι νίκ 
τη; νΐναι είλημέναι εκ τοΰ πολέμου. Πωλείται εί; 
ιά βιβλιοπωλεία·

♦■»· 2462 — ΙΥΠΟΙ1 ’ΑΥΓΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΣ1 ΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ί-·-


