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ΓΡΑΦΕΙΑ : 'Οδός Χαριλάου Τρικοϋπη 22α.
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ΠΕΡΐε*ΟΛ*εΝΑ
Ή λειτουργία της άδειανής έκκλησίας, υπό
Ν'. Άγκωνιάτου.
Θεοτοκόπουλος, ύπδ Σπ. Δε-Βιάζη.
Τ' άθάνατο νερό, υπό 7ω. Πολέμη.
Τό τραγούδι τοΰ Θεόν, υπό Μιγ. ’Αργυροποΰλον.
Εϋζωνος τραυματίας, (mb Δ. Ζουμπά.
Νέα Ελλάς, υπό Έμμ. Μαγκάκη.
Ποικίλη σελίς. (Τά τυπογραφικά λάθη.—Μουσεϊον τον Λόγον καί τών Κινήσεων. — Αί
Οεωρίαι τον Νίτοε. — Τά έπτά νεώτερα
θαύματα. — Ό Μπαλζάκ. — Είσπράξεις
θεατρικοί.— 'Η φιλομουσία τών Αμερικα
νών.)
Ή ζωγραφική τών Σέρβων, ύπδ Π. Ροδοκανάκη.
Θέατρα Αθηνών, υπό Κ.
Σημειώσεις ένός μηνός, (mb Ιάφνιδος.
Γράμματα καί Τέχναι.
ΕΙΚΟΝΕΣ

’Αθηναϊκά προάστεια.— Κσλοκννθον.
Έλλ. τοπεΐα.— Ζαγοοά.
‘Ο Παν, (mb F. Stiiok.
Τό πρώτον φιλοδώρημα.
ΣκηναΙ τοΰ δρόμου. Φρέσκα λουλούδια.'
Βουλγαρικά λάφυρα. (Έν τω έξωφύλλω.)

Μ

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
το® πρΐγκηπος Γεώργιον.

ΩΔΕΪΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
Ή Διεύ3υνσι; τοΰ Ώσείου γνωστοποιεί, δτι αί έγγρσφαί τοΰ σχολικού Ctouc ιηι3 — 1914 άρχονται τήν
2SV Σεπτεμβρίου και λήγουσι τήν ιόην τού Ιδιου. Οί
προσευχόμενοι μετά τήν λήόιν τής άνω όριίομένη;
προθεσμίας ύποόάλλονται ε(ς πρόσθετον πληρωμήν
δικαιώματα; εγγραφής έτέρων 5 δραχμών, γίνονται
δέ δεκτοί έφ’ όσον ύπσρχουσι θέσεις κεναΐ καί δέν
παρεμποδίζεται ή πρόοδο; τών άλλων μαθητών. Οι
μή δννσμενοι νά παρουσιασθώσιν αυτοπροσώπως πρός
άνανέωσιν τής έγ γραφής των δύνανται νά ύπαόάλωσι
τήν αίτησίν των δΓ επιστολής ή δΓ αντιπροσώπου.
ΟνδεΙς έκ τών παλαιών μαθητών δύναται νά ανα
νέωση τήν εγγραφήν του, έάν δέν προσαγάγη τό είσιτήριον τού παρελθόντα; έτους καί δέν κατσόάλη τό
κεκανονισμένον δικαίωμα έγγραφης και διδάκτρων.
Διά πάσαν πληροφορίαν άπευθυντέον άπό τής 2α;
Σεπτεμβρίου έ. έ. εί; τό γραφεΐον τοΰ Ωδείου καθ’
έκάστην η—12 π.
καί 4—7 Μ· !*·
Ό Διευθυντής τοΰ Ωδείου

Γ. Ν. Λάζος

ΠΡΟΤΥΠΟΝ

Παρακαλοΰνται οί καίΤυστεροΰντες τήν συνδρομήν των, δπως άποστείλ(»σιν
αΰτήν απ' εΰ θείας πρός τήν έν Αίϊήναις Διεύ&υνσιν τής «Πινακοθήκης», άφαιροΰντες τά έξοδα τής αποστολής.
Είς τούς καΟυστεροΰντας διακόπτεται ή αποστολή τοΰ φύλλου.
ηρ·

ρ·

α. ι. κ^ΛθΓε?οηογΛογ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΤ ΤΗΣ ‘ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ. Σελ. 208.-Δρ. 3.
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Διηγήματα εικονο
γραφημένα Σελ. 64.— Δρ. 2.
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ- Πεζά ποιήματα μετά χρωματιστών
εικόνων. Σελ. 174.—Δρ. 3.
ΣΑΤΥΡΑΙ Διηγήματα. Σελ. 64.-Δρ. 2.
ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ- ΙΙεζά ποιήματα μετ' εικόνων
Σελ. 64.—Δρ. 1.
ΣΕΛΙΔΕΣ· Διηγήματα. Σελ. 128. —Δρ. 2.
ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ’Εντυπώσεις καί σκέ
ψεις. Σελ. 84.—Δρ. 1.
ΑΝΑΓΛΥΦΑ· Διηγήματα. Σελ. 64.—Δρ. 1.
Πωλοΰνται εις τά γραφεία μας
Διά τούς συνδρομητής τής «Πινακοθήκης» εις το

ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ
β2Ν ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΑΠΙΔΟΥ

nunitr της τιμής.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ Α· Μ. ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ

Ο Α Γ Α Σ
ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΡ. 2β

Δέχεται μαθήτριας εσωτερικός, εξωτερικός καί
ήμιτρόφους. Οίκημα εΰρΰχωρον, εύάιρον καί πλη
ρούν πόντος έν γένει τούς όρους τής υγιεινής.
Τροφή καθαρά, υγιεινή καί άφθονος. Φροντίς περί
πάντων έν γένει των άφορώντων τάς μαθήτριας
καίΙαρώς οικογενειακή. Μαθήματα διδασκόμενα ύπό
ΤΗΑΕΦΏΝΟΝ
τριάκοντα έν όλο, καθηγητών καί διδασκάλων, α
Νεωτεμέζονη.— Καιτ'ιντησε κοινόν πλέον τά πί·
πάντων γνωστότατων έν ’ΛΟήναις. Ελληνικά, Γαλ
νειν διάφορα αρώματα. ‘Αντί τή; μορφίνης, τή; κοκαΐ
λικά. ’Αγγλικά. Ιταλικά καί Γερμανικά ’Εκ τών
νη; ή τής καφεΐνης ό'λαι αί σίκ Παρισινοί άναξητοΰοαι
τριών Γαλλίδων διδασκαλισσών ή μία παραμένει
νέα; άπολανοεις,κάμνουν ένέοει; μέ αρώματα ρόδων, βιοδιαρκώς είς τό Κατάστημα, ώς καί ή Άγγλίς διλεττύν καί άλλων αρωμάτων. Εί; τό Λονδίνου υπάρχουν
δασκάλισσα.
πλεΐοται γυναϊκε; αί άποΐαι πίνουν... κολώνιαν. ‘Εννοεί-,
Ιδιαιτέρα φροντίς διά τά μαθήματα τής Οικια
ναι οτι αί γυναίκες αΰταί καταο τρέφονται, διότι ή πολώ
κής Οικονομίας καί διά τά σχετικά πρός ταότην,
νια είνε σχεδόν οινόπνευμα καθαρόν.
(κοπτική, ραπτική, πιλοποιία κλπ.) Γυμναστική
Σουηδική. Άποτελεσματικοιτάτη διδασκαλία τών
Σνναάέλ^φ.— Λιατΐ σας κάμνει εντν.τωοιν; Ο;
μαθημάτων τής Μουσικής (οργανικής καί φωνητι
• Τάϊμ;» ελαβον τηλεγράφημα τον άντα.τοκοιτοΰ τοιν
κής,) ζωγραφικής καί πυρογραφίας.
περί τή; μάχη; τον Λουλέ Μπονργα; έκ 5000 λέξεων !
Τά ΙΙρότυπον ΙΙαρθεναγωγεϊον συμπληροΐ ήδη
δρ ισιν είκοσι καί τριών όλων ετών, τιμηΟέν πάν
τοτε διά τής έμπιστοσΰνης τοΰ κρατίσεου μέρους
τής 'Ελληνικής κοινωνίας καί ούδεμιάς δαπάνης καί
Παρακαλοΰνται οϊ μετοικοΰντες δπως έγ- Ουσίας φεισίΙέν, όπως παρακολουΟή τάς έν τή παι
καίρως είδοποιήσωσι τό γραφείου μας περί τής δαγωγική προόδους τοΰ πολιτισμένου κόσμου.

νέας κατοικίας των.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ”

Υπό τίιν ποοότσόίιιν τής A. Β. Τ.

Πληροφορίαι καθ' Ικάστην άπό τής 9—12 π. μ.

«

,Ί

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.,
ΤΟ "ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, πό-αί Λ'. Γί·ΐη Φω
τοτυπία εί; μέγα σχήμα zfo. 7. ‘Επί χονδροί’ χάρτου
δραχ. 3.
“ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, όραμα Φρ. Κοππέ, κατά μετάφραοιν "Αγιδος θέρον. ‘Επί ‘Ολλανδικού χάρτου δρ. 1.
ΤΟ ‘‘ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ,, δράμα Ν. Λάοκαρη καί Π.
Αημητρακοπούλου δρ. 1.
ΤΟ ‘‘ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, πίναξ Φρίξου ‘Αριστέως. Φωτοτυπία εί; μέγα σχήμα δρ. 1.
Η “ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ» «ίναξ L. Perrault. Φωτο
τυπία εί; μέγα σχήμα δρ. I.
Η “ΑΙΩΡΑ,, πίναξ Vipor. Φωτοτυπία εί; μέγα σχήμα
δρ. 1.
Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ,, Πί,αξ
Ilocliegrosse. Φωτοτυπία δρ. 1.
Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ,, Τοίχρωμο;
φωτοτυπία είς μέγα σχήμα. Πίναξ Bennet δρ. 1.
ΤΟ “ΟΝΕΙΡΟΝ·, G- Bargelini Φωτοτυπία δρ. 1.
Ο “ΖΕΥΞΙΣ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ, κίναξ
Vincent. Φωτοτυπία δρ. 1.
Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ Δ’ΟΡΓΑΖ„ πίναξ Α. θεοτοκοπούλον. Φωτοτυπία δρ. 1.
“ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ,. Καλλιτε
χνική καί ιστορική μελ/τη υπό I. Καραβία, δρ. ).
“ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ , Πίναξ.I. Knopp, δρ. 1.
Αιά τους συνδρομητας τής "Πινακοθήκης,, είς τό
ΗΜΙΣΎ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.
Άηο τον Α' μέχρι τοΰ ΙΓ' ετονς
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ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ,

ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΕΡΓΑΕΙΑ

εΰρίσκονται είς τό γραφεΐον μας τιμώμενοι οί
•/ρνσόδετοι. έκαστος δρ. 15, οί άπλόδετοι δρ. 12.

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

Καλύμματα χρυσόδετα

ΐης α3ΐινακοδήκης,,
όλων τών ετών πωλοΰνται είς το γραφεϊον μας <ζντΙ δρ. δύο έκαστον.

Η ΜΕ ΡΟΛΟ ΓΙΟ Ν

ΙΙοδς τούς

στόλεως Αθηνών.

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ
ΤΟΥ

ΕΤΟΥΖ

1912

ΖΚομψός τόμος εκ 256 σε^ίΰων
Μελεται φιλολογικοί, καλλιτεχνικοί, ιστορι
κοί, επιστημονικά:, διηγήματα, ποιήσεις, εικό

νες έργων ζωγραφικής.
Τιμάται διι τους συνδρομητής μας όρ. 1.
Λιά τους μή τοιοΰτους 0ρ. 3■ Εις τους νέους
εγγραφόμένους
συνδρομητής
άΐνοβζε^εζαί

δωρεάν.

κ. Ύ&ρολήητας της

Προσκαλούνται οί κ. κ. νδρολήπτα: δπως προσίλόωοιν
είς τι, ταμείου ιοΰ Λήμου καί καταβάλωοι το αντίτιμου
γοΙ5

ϋλιτός τρέχοντος ΐ'τονς, καθόσον Ιν εναντία αερι-

πτώσει ή υδραυλική ί-πηρνοϊα ιοΰ Λήμου θά ννονθή είς
η)>· ανάγκην να ένεργήοη τήν αποκοπήν τον ϋδατος.

(*Ι'.κ ιοΰ υδραυλικόν τμήματος

X ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ Ν
ΠΑΛΛΗ ΚΑΙ Σ,ΑΣ
«4 Θ Η Ν A I

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

τον Λήμου Αθηναίων).

'Οδός 'Ερμου

ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΑ ΠΡΟΛΣΤΕΙΑ

Πλούτος γραφικής ύλης.—Έντυπα καί επι

σκεπτήρια καλλιτεχνικά. —’Εργοστάσιου φακέλ-

Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια.

λ<κν τέλειον.—Χάρτης τυπογραφικός λευκός καί

ΤροποποιηΟείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς
τραπεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων εν
οψει ή έπί προθεσμία, δηλοποιεΐτα·.. ίτΐ άπό 15 ’Α
πριλίου 1909 ή Εθνική Τράπεζα τί,ς Ελλάδος δέχε
ται παρά τε τώ Κεντρικέ? Καταστήματι καί τοϊς Τποκαταστήμασι. αυτής καταθέσεις εις τραπεζογραμάτια άποδοτέας έν δψει ή έν «ορισμένη προθεσμία
έπί τόκω"
1) 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν οΦει άποδοτέας καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10.000 πέραν τού πο
σού τούτου του τόκου δριζομένου εις 1 τοΐς ο)ο κατ’
έτος. ΛΙ καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί εις
ανοικτόν λογαριασμόν, παραοιόομένου τω καταθέτη βι
βλιαρίου λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών.
2 τοΐς ο>ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά εξ μήνας τούλάχιστον.

εξωφύλλων παντός έΐ'δους καί. πάσης ποιότητας.
Χα'ριης εφημερίδων. ’Επιστολικά δελτάριά.

Εύθηνία, άκρίβεια, ταχύτης.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

εΠ· ΞΑΝ®οηογΛθγ
Α θ Η Ν A I

Τό

ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΙΟ

καλλιτεχνικώτερον φωτογραφείου

τών

Αθηνών. — Μηχανήματα τέλεια. —Ταχύτης.

Τιμά! ασυναγώνιστοι.

2) 1)2 τοΐς κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά εξ μήνας τουλάχιστον.

Μεγεθύνσεις καλλιτεχνικοί.

3 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δύο έτη τουλάχιστον.
3 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά τέσσαρα έτη τούλάχιστον.

ΒΙ ΒΛΙΟΔ ΕΤΕΙΟ Ν

4 τοΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πέντε έτη τουλάχιστον, ώς καί διά τάς πέρα τών
πέντε έτών, ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν
Δέχεται ετι έντοκους καταθέσεις εις χρυσόν, ήτοι
είς φράγκα καί λίρας ‘Αγγλίας, άποδοτέας έν «ορισμένη
προθεσμία ή διαρκεϊ, έπί τόκ<·>
1 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά καταΟέσ. 6 μηνών τούλάχ.

»

1 έτους

»

2 έτών

»
»

4 ετών
5 έτών

Αί ομολογίας τών εντόκων καταθέσεων έκδίδονται
κατ’ εκλογήν τοϋ καταθέτου όνομαστικαί ή ανώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τή αιτή
σει τοϋ καταθέτου παρά τοϊς ’ Γποκαταστήμασι τής
Τραπέζης είς τό αυτό νόμισμα, είς 3 έγένετο ή κατάΟεσις.

Κολοκννθοθ

ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ

MIX. 7ΧΡΝΙΩΤΟΎ·
’Οδός Πραξιτέλους άριθ. 42
ΕΝ

ΑΘΗΝΑΙΣ

ίΚα^ιζεχνική εργασία
Τιμάϊ συγκαταβατικοί

ΝΚΟΛΑΟξ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗε
Γλύητης
Λι.τλωματοΰχος τής Καλλιτεχν οχολής Αθηνών.

Έργαστήριον έν τή όδ<>> Άναπαΰσεως
Τμήμα μνημείων

'Αναλαμβάνει τήν κατασκευήν καλλιτεχνικών

μνημείων, ανδριάντων, -προτομών, διακοσμήσεων.
ΕΛΑ. ΤΟΠΕΙΑ

Ζαγορ«ί

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

xcr i o^| yi ix ' i nc
'ν
xxeixr ji ic eixKXHCixc
η

♦

y

IX.

Τάχ’ ανριον Haetai αμεινον.
Τή i)t?ju τήν τρικυμία τοϋ .πάθους μου: οχι
μονυκυμία, ούτι δικυμία- ολόκληρη καί αληθινή τρι
κυμία. Πώς θά έκαμιίρωνα τή ροδοχρυση δύσι ε
χθές, άν δέν έπρολάβαινεν ή Αόρατη Δύναμις νά
μαζέιμη έκεΐ τά σύννεφα; Πώς θά ήμουνα χαρούμε
νος σήμερα τό πρωΐ, άν έξακολοιιίΐοΰσεν ή σκοτεινιά
τής περασμένης νυκτός ; Πώς θιί ήμποροΰσα νά τρέ
χω σήμερα γελαστός, άν εξακολουθούσε νιι λιμάρη
ακόμη τή χώρα μας ή σκυθρωπή ή θύελλα ; Τή
θέλω τήν τρικυμία τοϋ πάθους μου- έτσι θά κατα
λάβω κάποια ημέρα τ ή γαλήνη. Άν ή γαλήνη αύτή θά
ήναι επίγεια ή υπόγεια Αδιαφορώ
*
πάντα γαλήνη
θι'ιναι. Τιάρα σκύψου καί Σύ.

X

ΊΙ ζιοη πώς ΙΗ’ήοκεις; τιώς κη',
τάφφ οίκεΐς;
Μπορώ νιι καταστέλλω κάθε πάθος ποϋ τό κορμί
μου τό υλικό στολίζει καί ν’ άναρριχηθώ ’ςτιί θεία
Σου ΰψη γιι’ι νά Σε πιάσω, ώ ωραίο έντελβάϊς. Μά
Σύ τη μυρωδιά, τήν ώμορφιά Σου καί τή γαλήνια
Σου ζωή μ" άρνεϊσαι. Αλλοίμονο μου! θά Σ’ εύρη
τό χιόνι καί θά Σε σκεπάση ’ςτό άσπρο του σάβανο.
Ώ1 μαύρη δυστυχία μου !
XI.
Per me si vanellacitta dolente
per mesi va nelPeterno dulcire
per me si va tra la peril itta gente.
Dante
Κάτω άπό τό χώμα, ίίπου βαδίζεις, Σέ άκολουθάιι, μικρό ρυάκι, τό τραγούδι μου γιά Σένα καί κά
νει νά πρασινίζουν ςέ χαρούμενη χλόη τάγύροι Σου.
"Οσοι κι' άν Σύ μ' άποφεύγης, κι' έγω δέν ξέρω
γιά τί, αύτό δέν θά μπόρεσης ποτέ’ κελαρύζοντας
τρέχει όσο καί Σύ, ώ γλήγορη παρηγορήτρα, καί,
καμμιά ήμερα, γιά νά Σου εύφράνη πειό πολύ τή
ζωή, γιά νά το καμαρώσης καί Σύ, άπό πάνω Σου
πιά, ανίκητο άπό τήν περιφρόνησί Σου, ποΰ κι'
αι’ιτήν αγαπώ, θά ξεπεταχθή έμπροοτά Σου γιγάντιος πίδαξ, ποΰ θά Σε δροσίση μέ. τό μϋρό του καί
θά Σε νανουρίση 'ς τόν ώραιότερον ΰπνο μέ τό γοργό
του τραγούδι τό άτέλειωτο, ποϋ άμέτως θά γίνη
αστείρευτο κλάμμα, όταν ή στέρησές Σου θά φέρνη
άπό τό στόμα έως τά σωθικά τήν πικρότατη στήλη
τοϋ πόνου τοϋ άγιάτρευτου.
XII.

'Ιερός 'Ζερώνιγιος

'Απάνω άπό τό μαξιλάρι ποΰ, ξαπλωτός τής ήρε
μες νύχτες ς' αυτό, ζώ δυό ζωές κοντά 'ς τήν ίδική
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Είδα μονάχα τό καντηλάκι Σου· κάτω άπό τό μι
λιχρό φώς, ποϋ μέσ’ 'ς τό σκοτάδι συμβολίζει μιά
θεότητα, κοιμού φωτοστεφάνωνε τό μέτωπό Σου
γαληνιαία μέ μιά φωτεινήν ιερότητα' άν 'ς τούς πο
λύανθους κάμπους ή τά εύκύλιστα νερά τοϋ ονείρου
Σου (ΐέ συνάντησης θά ήμαι: ή μυρωδιά τών λιιυλουδιών ή ύ τερψίθυμος ζέφυρος.
XII.

Die Gcisterwelt ist nicht verschlossen;

Nobilis genete, sed multo
liobilior sanctitate.

* Τέλος.

Σου, ποϋ ξυπνητός αρχίζω καις' τ' όνειρο μου εξα
κολουθώ τούς φθόγγους εκείνους, ποϋ άπό καμμιά
γήινη γλώσσα δέν άποσπάσθηκαν, αλλά μαρτυρούν
κομμάτια τής ατέλειωτης αρμονίας μου τής υπερκό
σμιας γιά Σέ, τόν άσπρο μου κηροστάτη μέ τό μονό
κερί, τόν έκαμα νά κρατάη δυό κεριά άσπρα, λυωνόμενες εικόνες, Έσέ κι' έμενα, όλάληθες. Τα δυό
κεριά κοντά κοντά έκαιόνταν χθές. Ξάφνου τό 'δικό
μου, τό πρώτο μου, ποϋ είχα πρώτα άπό τό Νοέμ
βρη, ώρισμένο 'ςτή Οέσιν εκείνη γιά μένα, έλυωσε πιό
γρήγορα άπό τό 'δικό Σου.
Λυτό μ' ευχαρίστησε, γιατί έτσι έφωτίσθηκε τό
σβυσιμό μου άπό τό φώς Σου καί δέν χανόμουνα κι’
έγω μέσ' 'ς τό σκοτάδι, ποΰ θά μ’ έπνιγε γύροι μου,
ι’ίν δέν έφώτιζες ’Εσύ τούς σκοτεινούς στερνούς μου
δρόμους.
Μά, καί τοϋ δικού Σου κεριού τό φώς αδικαιολό
γητα άρχιτε νιι τρέμη· είχε πολύ κερί νά κάψη α
κόμη· έτρεμε’ ξανάτρεμε καί δέν με άφηνε νά πάρω
φώς απ' αύτό, νιι ξετυλίξω τούς μαύρους πέπλους τής
ζωής μου, γιά νά τους στολίσω μέ λίγα άστρα, ανα
μνήσεις Σου. κεντημένες 'ςτό μεταξένιο μου χαρτί.
Σέ λίγοτό κερί Σου έσβυσε' δέν είδα ονι ιρο’ ανά
βω ενα σπίρτο καί τού το κοντεύω' δέν πιάνει φ>ώς,
γιατί έσυβσε καί τό σπίρτο.
Κίίτι τρέχει, λέγω' ή τηλεπάθεια άρχίζνι νά με
κεντάη. Κάτι τής συμβαίνει. Ντύνομαι αμέσως. Εί
χαν περάσει πολύ τά μεσάνυχτα κ' ήταν ή ώρα ποϋ
γίνονται τά κακά. Σ’ ολίγο φθάνω ςτό σπίτι Σου'
απ' εξω γαλήνη άστόμωτη. Μά, καί μήπως 'ς αυτήν
δέν μπορεί γιά νά γίνη κακό ; Μπαίνω σιγά σιγά 'ς·
τόν κήπό Σου, γιι'ι νά ΐδώ τήν κάμαρά Σου.
Έκατάλαβα μέ ΰλας μου τάς αισθήσεις καί τήν
έκ.την, ποϋ Σύ μου έδίδαξες, πώς ούτε μικρότατο λι
θαράκι ιχνογράφησε κύκλους, έστω καί μικρότατους
ταρακτικούς τής πολύκυκνης καί μυριιιλούλουδης
στρωμένης λίμνης τού ονείρου Σου καί τής ζωής Σου
καί τής χαράς Σου.

ilein Sinn ist zu, dein Herz ist toilt !

Goethe
Δός μου πάλι τής γλυκειές στιγμές τής άμάξηςποΰ
έπηγαίναμε σπίτι Σου· δός μου πάλι τής ήρεμες ώ

ρες τών ώχρών απογευμάτωντοϋ χειμώνα. Δέν έχεις
δικαίωμα νά μου άφαιρής ό.τι μοΰ έχάρισες' τουλά
χιστον, δάνεισε με ολίγες ακόμη.
Είδα 'ς τόν ύπνο μου πώς έπεσα 'ς τό σκαλοπάτι
Σου νεκρός· δέν έξύπνησα άπό τόν τρόμο ποϋ ί>«1 έτάραζε κάθε άλλον, γιατί δέν βλέπω νάχω 'ς τή
ζωή τίποτε άλλον πιά προορισμό, παρά νά φθάσω
έστω καί νεκρός, 'ς τό σκαλοπάτι Σου καί πάλι
Κι'έκεΐ 'ποϋ,μέτή θέλησί μου πιό, ήμουν ξαπλω
τός, ‘ςτήν ποθητή τήν ψύχρα τού θανάτου, εμπρός
'ςτή θύρα Σου. μοϋ 'φάνηκε πώς τήν άνοιξες χαρού
μενη και γελαστή καί πώς, όταν μ' άντίκρυσες. έπισωπάτησες άπό τρόμο κι'έβγαλες μιά φωνή μεγάλη.
Ακόμη, λοιπόν, μ’ αγαπάς ; Αισθάνεσαι, λοιπόν,
καμμιά συμπάθεια γιά τή δυστυχία μου;
Προχωρεί. Κι'έπροχώρησες, οτανή πρώτη σκληρή
έντύπωσις άρχισε νά Σου παίρνη rd ρίγη, ποϋ μ'
είχαν εμένα νεκρόν. Κι' έπροχώρησες ολίγον.
"Οταν έμαζι ύτηκαν οί άλλοι,μ' είχες τραβήξει γιά
τό διαβα. μέ τή φιλόστοργη προσοχή μή μου πατήσης ούτε τό φόρεμα. Λοιπόν με οικτίρεις;
Καί μ' έπαράδο.σες 'ς τούς άλλους νά με πάρουνε
γιι'ι νά με πιν όπου πρέπει. "Ηθελα νά ξυπνήσω καί
μ’ όλη μου τι; δύναμι ν' άντισταθώ ζωηρώς, γιά νιι
μή χωρισθώ άπό Σένα, άφ' σύ μ' έπαράδο.σες ςέ
ξένα χέρια.
Άν αναπνέω ακόμη εϊν' ή ολίγη ζωή ποϋ μοΰ
'δωκεν ό τρόμος Σου γιά μένα κι’δ οίκτιρμός Σου.
XIV
ΧΑΜΑΙ ΠΕΣΕ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΛΑ

Καταλαβαίνω τόν κρυφό Σου πόθο καί θάθελα
νά μή τόνε κρατής σφιχτοκλεισμένον μέσ' 'ςτό ώραΐό
Σου στόμα καί πού είχε πριν τήν αγωνία νιι ξεσπάτη τή μαργαριταρένια άντιπαράτάξί του. μά
τώρα ποϋ έχει μαζευτή κι'αυτός, γιατί δέν τον
ζεσταίνει πιά ή συμπάθειά Σου καί τόν ψυχραίνει
ή αδιαφορία Σου ή σκληρή.
'Εκείνος ό Θεός, ίίπου μ ϊς έπλασε όλους, όπως
έδωκε 'ς τά φίδια τή γλώσσα γιι'ι ν'άκοΰνί ,εδωκε καί
τά μάτια 'ς τούς ανθρώπους,γιά νά τους μαρτιιράνε,
όταν δέν ήναι επιδέξιοι ηθοποιοί 'ς τό αβέβαιο τό
σανίδωμα τής ζωής.
Μέσ 'ςτά βαθιά βαθιά Σου μάτια τόν ένοιωσα τόν
πόθο Σοιι, ώ καλή μου.
Μονάχη ή τέχνη έχει νοιώσει τή ζωή' μέσα 'ς τή
γύμνια, ναί, μέσα 'ς αυτήν, Σοϋ δείχνει τήν άδολην
αλήθεια ποϋ υπάρχει.
Καί, τήν αλήθεια, ναί, καί τήν αλήθειαν άς πουν
καί τά δικά μας χείλη, ποϋ, ενωμένα θεία, έχωρισθήκαν άπό τό ψέμμα, ποϋ μπήκε άνάμέσά τους, τό
ψέμμα ποΰ κρυιάνει ολίγο τά χέρια, τό ψέμμα τής
κακιιζωής τριγύρω, τίι ψέμμα, ποΰ γι' αύτό αγορά
ζουμε κερί, άλλά τό ανάβουμε έμπροστά’ςτήν ’Αλή
θεια.
Κι ' ι’ίν κάποιος όκνος 'στάλαξε τό ψέμμα, τό απο
τρόπαιο φίδι ποΰ τό φαρμάκι του μις 'χώρισεν απ'
τόν παράδεισό μας. άς τον πετάξουμε κουρέλια κάτω
τόν όκνο αύτό τόν ψεύτικον,ώ καλή, κι ’όπως ή τέχ
νη, ίίς πάμε γιιι νά εύροϋμν τήν αλήθεια, όπου γι'
αιίτήν μας έπλασε ό Θεός της. Κακό κανένα, ναί.
ποτέ δέν έκαμε ή 'Αλήθεια- κι ’ άν μας ένιάση 'ς ενα
φιλί ποΰ τού ενός μάς ή τού άλλου μέχρι θανάτου
τήν ψυχή νά την ροφήση, τότε θά γίνουμε τής θρη
σκείας μας, τής αληθινής, οί μάρτυρες.
Νομίζω πώς Σ'έ'χω κοντά μου' άκκούμπησε ολίγο
τίι κεφαλάκι Σοιι 'ςτόν ωμό μου κι' άκου τόν πόθο
Σου, ποΰ εδιάβασα 'ςτήν άστρολατρεία μου τών μα
τιών Σου· ξέρεις πώς είσαι γυναίκα καί πώς ίσως

αέριον θά έχης τήν ανάγκη νά άκκουμπήσης 'ςτά χέ
ρια ενός στιβαροϋ· αύριο είτε σήμερα. Μά έξέχασες
πώς σάν αητός ανέβηκα είς όλα τής Μακεδονίας τά
βουνά νικητής;—Καί θέλεις έναν άνθρωπο, ποΰ, τέ
λειος, νά γίνη τών μυστικών Σου ή κυψέλη- άλλ'
άπό τό κομπανιαμέντο μου 'ςτή λύρα μου γιά Σένα,
όταν κρυφά έσιγιίκλειγες τά μάτια δίπλα μου καί
ώμίλεις. δέν τό νοιωσες ότι μπορώ νά γίνω ό φραχτωμένος κήπος τών άνθών Σου, ποΰ, μακρυά άπό
μάτι κι’ άπό χέρι, θά το κράτη αιώνια ; δέν είμαι
έγω εκείνος ποΰ ή αδελφές Σου, ή Μοΰσες, μοΰ εί
παν τόσα μυστικά τους: Καί, Σύ δέν με καμάρωνες
γιά τοΰτο ;
"II έλα μυρωμένη αύρα τιάρα νά μου δροσίσηςτά
καιόμενα σωθικά, η φύσησε σάν θύελλα ύπερκόσμια
- γιατί κι'αΰτήν τή δύναμι τήν έχεις—καί γκρέμισε
τιήν αδειανή εκκλησία καί θάψε με κι' έμενα άπό
κάτω από τάγαπημένα τι;ς συντρίμμια.

XV.
Per me ii pover manuale
fa uno strale
d’ oro, e i| laticia contro il sole.
Guards come in alto ascenda
e risplenda,
Guarda e gotle, e pili non vole.

Cardueei
"Οπου κι' άν πιϊς Σέ άκολουθάει πάντα ή σκέψι
μου γοργή. Μέσ' 'ςτά όνειρά μου κυματίζει πάντα
ή μορφή Σου ή γαλήνια, ή λυπημένη, ή σκυθρωπή.
ΙΙώς άλλοτε άλλη πάντοτε μοΰ φέγγεις, όταν τι'ι μά
τια κλείσω, γλυκεία Μάννα ; Δέν γνιόρισα 'ςτή γην
άλλη ευτυχίαν άπό τή σκέψι, πώς,άς ζή καθένας, άν
έκλεισετά νειιϊτά του τα ωραία ανάμεσα 'ς ένα φιλί
'ς εκείνη ποϋ άγάπησεν ωραία, ώ! ναί όιοαία
Ένόμισες ότι έζήτησα νά με ένοικιάσης μέ τά
χρήματά Σου’ έδώ ήπατήθης, διότι Σοΰ ήλθεν ή ι
δέα ότι είχα ανάγκην καί νά έξοδευθής δι’ εμέ.
Στάσοιι· δέν έχεις ανάγκην νά δαπανήσης ούτε πρός
συντήρησιν τοϋ κτήματός Σου’ καί ακαλλιέργητοι·
άπό 'Εσέ καί έθαλλε καί θάλλει καί θά Σου παρέχη
σκιάν καί δροσερά νάματα, όταν Σύ, κατακουρα
σμένη άπό τάς αλογίστους δαπάνας Σου άνά μέσον
τοϋ κόσμου, θά έπιθυμή,της, έστω καί χωρίς εξωτε
ρίκευση· τοϋ πόθου Σοιι. όλίγην σκιάν. Είθε τά
ί'λθη αύτή και Σύ καταλλήλως.

XVI.

Μϊ/τερ, είς χειράς Σου παραίι'Λώ
τό πνεΰιιά μον.
Τίιχέρι τίι τρεμάμι νο ποΰ αισθάνεσαι τιάρα γυρτό
έμπροοτά Σου, είναι τό ίδιο χέρι ποϋ κρατεί τούς
κεραυνούς γιά τούς μ ι κ ρ ο ύ ς ανθρώπους. Κι'
ι’ίν τιάρα Σοΰ τείνεται γιι'ι νά περίκλειση τήν όλοποίησι τής καλωσύνης Σου. κι' άν Σου ζητιανεύη
τιάρα τή συμπάθεια, μιή το καταφρονής· είναι τίι
ίδιο ποΰ, όταν παραστρατήσης. σκοτισμένη άπό τή
μάταιη λάμψι τοϋ χρυσίου Σου καί σαστισμένη άπό
τήν πνίχτική βρώμα τοϋ κοσμικού λιβάνου τριγύρω
Σου, θά τεντωθή τιτάνιο γιά νά Σου πιάση τό ΐδικό
Σου καί στρέψη όλο Σου τό κορμί καί τιί βλέμματα
εκεί ίίπου πρέπει σιγά, μέ ηρεμία δίκαια, νιι κλείσουν. Οί μυώνέ.ς του είναι τι'ι εξογκώματα τοϋ πά
θους του. "Υστερα άπό αύτό άς καή 'ςτό βωμό Σου.
Σκαιόλας δοξασμένος κι' εγώ θέ νιι ζήσω. 'Στό δρό
μον άς κλείσω τι’ι γήινα μάτια κι' έγιά, Καμόενς.

'Εν όίπριιιτφεροιίιό,

Φεβρουάριού' 'Τούλιοε

NIK- MAP- ΑΓΚΠΝΙΑΤΗλ

101

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΠΡΕΠΗΣ 1 Ιορτογάλλος
-/.χΐΐτ,γτ-ή: Jorge περισπούόαστον ’δημοσίευσε
μελέτην έν τή «Revista
da Universidade de
Coimbra», τοΰ Δεζεμόρίου τοΰ 1912, περί τοΰ
μεγάλου Ελληνος ζαλλιτέχνου Δυμηνίκου Θεοτοκοπούλου. τοΰ γνωστοΰ
υπό το έΟνιζόν του όνομα F.l Greco. ’() ζαθη·,·ητής
ούτος τον εξετάζει ζα: ύπό ίατριζήν έποψ’.ν ζαί οή
άνατομιζήν. Ώς γνωστόν, ή ανατομία είναι ή βάσις
τής ζωγραφιζής ζαί γλυπτιζής πρός μελέτην της μορ
φής ζα: τού σχήματος τού ανθρώπου ζαί της έζάστοτε
αναλογίας τών μελών, ζατά τάς διαφόρους στάσεις,
αινήσεις ζαί ύυχολογιζάς διαθέσεις. Διό ή νέα αυτή
μελέτη ετυχε τοΰ ένδιαφέροντος ζαί τοΰ ίατριζοΰ ζόσμου ζαί περιοδιζά ίατριζά ανέλυσαν αυτήν ή αποσπά
σματα έδημοσίευσαν έν μεταφράσει. Ί ου περί ανατο
μίας ζαί χρωματισμού μέρους ένομίσαμεν ζαλόν να
δημοσιεύσωμεν ζαί ήμεις έν έλληνιζή περιόολή €7Πτομήν, έν τή αγαπητή «Zlipa/ro^ij/c»/*.Άλλά προη
γουμένως, έν εισαγωγή, γράρομεν γραμμας τινας περί
τοΰ Ηεοτοζοποώλου, οστις ήτο σορος ζαί ζαλλιτέχνης· άλλά, ζαθ’ ολην τήν σημασίαν της λέξ-ως.
ζαί sui generis.
Κάπου άνέγνωσα ότι οί μεγάλο: άνδρες ομοιάζουν
πρός τά νομίσματα’ οσον περισσότερον μένουσιν υπό
τήν γην. τόσον περισσότερον ή άξια αύτών αυξάνει.
Έπί πολΰν χρόνον, άδιζως, ό Μεοτοζόπουλος =ιχε
λησμονηύή' άλλ’ έπειτα — έπειδή ή πραγματιζή άξια
ούίέποτε χάνεται — ήρχισαν νά τόν μελετούν' διότι,
με ολην τήν άλλόζοτον πρωτοτυπίαν, ή μεγαλοφυία
του δέν κρύπτεται.
Λ: μελέται τοΰ Γουστάόου Geffroy τοΰ Ric
ketts άνέοειςαν άρζετά αύτόν. Άλλα τό βιβλίον τοΰ
Maurice Barres, άπό τινων μηνών εϊλζυσε τήν
προσοχήν τών καλλιτεχνών ζαί έρασιτεχνών. Καί ό
Menier ήΟέλησε νά ζάμ.η γνωστάς τάς χρίσεις τοΰ
ΙΙορτογάλλου ζαΟηγήτοΰ είς τό Γαλλιζόν ζοινόν.
Εσχάτως ό Ούγγρος έρασιτέχνης Marczell de
Nemes. έχΟέσας πρός πώλησιν αρκετούς πίνακας,
όμολογ'ϊΐ ότι τήν μεγαλειτέραν ύπερτίμησιν έλαβον τα
έργα τοΰ Ηεοτοζοπούλου.
ΈγεννήΟη ό καλλιτέχνης έν Κρήτη. Τό άζριόές
έτος τής γεννήσεως αύτοΰ αγνοείται. Κυμαίνεται άπό
τού 1·>'ι5εως 1551). Οί πλε ιστοί όμως παραδέχονται
ότι έγεννήΟη τώ 1548.

’< · Μουστοξύδης έν τώ Έλληνομνήμονι γρί-ζει
οτι εκαλείτο Κυριάκός ή Δομήνικος. I λωσ-'.ζώς
είναι όρ(Ιή μετάρρασις. άλλ’ όχι ζαί προζειμένου
περί βαπτιστιχού ονόματος. Διό-e. αν υπάρχουν οέζα
άγιο: φέροντες τό όνομα Κυριάκός, υπάρχουν ζαί
τρεις άγιοι Δομήνικοι—εις τόν δυτικόν Συναξαρι
στήν—ών '■ επισημότερος είναι ό ίορύσας. τώ 1215,
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τό περιλάλητον τάγμα τών Δομηνικανών ή ιεροκη
ρύκων, ό όποιος άποΟανατίσΟη ζα! ύπό τοΰ Δάντε.
Εις τό βάπτισμα Οά έλαβε τό όνομα Δομήνικος,
οιότι άν Οά έλάμβανεν τό τοΰ Κυριάκου δέν Οά
τό έξιτάλιζε διά δύο λογους. Πρώτον. οτι έχαυχατο
διά τήν έλλήνιζήν ζαταγωγήν του ζαί δεύτερον ότι
οί ουτιζοί λαμβάνουν τό όνομα Κυριάκός. Ciriaco,
καθότι έντή χορεία τών άγιων ζατετάχΟησαν οί Κυριά
κο! πρό του σχίσματος.
ΙΙερί τής έλληνιζής καταγωγής του ούδείς λόγος.
Μ άλιστα το έπώνυμόν του οιαπρυσίως διακηρύττει ότι
έλκει τό γένος έζ Βυζαντιαζού οίζου. Έζ.τός τοΰ
γνωστοΰ μεγάλου Κερζυραίζοΰ οίζου τοΰ <-)εοτόζη.
οστις έ’δωζεν είς τό έθνος διαπρεπείς ά'νδρας ζαί μίαν
περιζλεή γυναίκα. είς τά αρχεία μας εϊοομεν ότι ζαί
είς τήν I Ιελοπόννησον ύπήρξεν οικογένεια Θεοτόζη.
Εύζολον είναι 1 Ιελοποννήσιος <-)εοτοζόπουλος νά μετέός, είς Κρήτην.
’’ΕλΟομ.εν τώρα' είς τό Ορησζευτιχόν αύτοΰ δόγμα.
'() αείμνηστος φίλος μας Βιζέλας είς τήν [βιογρα
φίαν περί Ηεοτοζοπούλου λέγει οτι άπό τά αρχεία
τοΰ Τολέδου «Οά πληροφορηΟώμεν έάν ήτο καθολικός
«ή ορθόδοξος. II διαβίωσίς του είς τήν ζαΟολιζωτά«την Ισπανίαν, αί διδόμενα·. είς αύτόν πολυπληθείς
«παραγγελία: ύπό τοΰ καθολικού κλήρου, ή εύνοια
«προ παντός οιά τής όποιας τόν έτίμα Φίλιππος ό Β’.
«ό ζατ' έςοχήν βασιλεύς τής ίεράς έξετάσεως, πάντα
«ταΰτα, έζ πρώτης όύεως, φαίνονται άποοειζνύοντα
«ότι άνήζεν είς την δυτικήν έκζ.λησίαν». ’’Εχει δί
καιον. Ώς πρός τό ζήτημα τούτο υπάρχουν ιστορού'ντες οτι ό Θεοτοζόπουλος ήτο μοναχός τοΰ τάγμα
τος τών δομηνικανών. Ιδού τί λέγει ό ΙΙέτρος
Καλιάρης έν τή λαμπρά μελέτη περί τού βίου ζαί
τών έργων τού Παύλου Βερονέζε, δημοσιευΟείση τώ
1888 έν 1‘ώμη (σελ. 177), λόγον ποιούμενος περί
τών μιμητών τού μεγάλου τούτου ίταλοΰ ζωγράφου :
«Ό πατήρ Βιζέντιος Μαρζέζης (Memorie dei pin
«insigni pittori ζτλ. τόμος 1". σελ. 325) θέτει
«μεταξύ τών μιμητών τοΰ Τιτσιάνου, ίόίως τοΰ Βερο«νέζε τινιις δομηνικανούς, /.χί, μεταξύ τούτων,
«πρώτον τόν πατέρα Δομήνικον θευτοκόττυυλυν.
«γεννηΟέντα έν Έλλάοι τώ 1548 ζαί άποΟανόντα εις
«Τολέοον τώ 1625, οστις υπήρξε γλύπτης ζαί ζω«γράφος περίφημος ζαί οστις οιέοωσεν είς τήν Ίσπα«νίαν τήν τεχνοτροπίαν τών Ενετών..»
'Άν οί λόγο: ούτο: είναι άληΟε’ς, ό Θεοτοζόπουλος, όχι \>.ζιζί ανήκει είς τήν δυτικήν έζζλη-ίαν
άλλ' ήτο ζαί δομηνικανός μοναχός. ΙΙάλ'.ν πώς
συμβιβάζεται τό μοναχιζόν σχήμα μέ τό νά είχε ζαί
τέζνον. τόν Γεώργιον Μανουήλ, ζαλλιτέχνην έπίσης ; Είς τό ζήτημα τούτο ή άπάντησις είναι εύ'ζολος Διάσελών έν χηρεία, Οά ήσπάσασο τόν μοναστιχόν βίον.

Εϊοομ.εν οτι τόν ζαλεϊ πατέρα fadre, ζαί όχι
/•')'ιΐ ή 1'rate. άοε/.φόν, αρα έχειροτονήθη μοναχός.
1 Ιαρατηρητέον ότι τό μοναχιζόν τούτο τάγμα, φημί
ζεσαι οιό-.ι παρήγαγε πολλούς, πλείσσους με·.·άλους

άνορας ζαί άγιους, οι σινες ωφέλησαν μεγάλως σάς έπισσήμας, τα γράμματα, τάς τέχνας ζαί ό'.έπρεψάν ώς
ίεροζήρυζες. Δομηνιζανοί είναι ζαί <-)ωμας ζ έξ
Άζυίνου, Αλβέρτος ό Μέγας ζαί ΙΙϊος ζ Ε', τοΰ
οποίου τά πλοϊα μετέσχον είς τήν περιφανή ναυμαχίαν
τής Ναυπάζτου.
Άλλά παρατηρεί" ορθότατα ζ Βιζέλας οέν έπεσα·.,
ζατ' άνάγζην, ότι όσοι Έλληνες ήσπάζοντο ζατ' έζείνην σήν εποχήν τόν ζ.αΟολτζισμόν άπηρνοΰνσο οιά
τούτο τόν Ελληνισμόν. Ιίολλάπερί τού έναντίου παραοείγμ.ασα ήούνατό τις νά φέρτ, έζ τής ίεζάτης πέμ
πτης ζαί τής ίεζάτης έ’ζτης έζατονταετηρίοος. ότι να!
μέν ήσπάζοντο τό δυτικόν οόγμα, άλλ’ ήσαν "Ελλη
νες ζατά τήν καρδίαν ζαί τήν διάνοιαν.
Τό έπώνυμόν του έ/.αβεν άρζετάς περιπέτειας.
Έν Βενετία έγένετο γνωστός άπό τού ίσιου έΟνιζού
ονόματος ό Γραικός El Greco (ι) ή delle
Greche, οπερ του έμεινεν ώς έπώνυμόν ζαί ζ ζιι.ζτ.χτρ'.: Κρής. σεμνυνόμενος οιά τήν ζαταγωγήν αύτοΰ
ΰπερηφάνως τό έίέχετο. Μεταοάς οέ είς τήν Ισπα
νίαν, ώς φιλίταλος έ/.λην οέν ήΟέλησε να τό έξισπανίσζ,’ ύπεγράφετο Domenico Greco ζαί οχι Do
minig ο Griego. Είς πλεϊστα τών έργων ύπεγράφετο ζαί έλληνίστί Δομήνικος Θεοτοκόπουλος εποίησε. 'Ενίοτε οέ παρά τώ έπωνύμω έθετε ζαί τό
Κρ>;φ.

* το TPAroyai Toy ®coy *
Στην Δεσποινίδα Τ.

Βουβός τή νύχια ίσιάίληκα οιή θάλασσα, ψιλιι
r ’ όστέρια ίΊι κοηο/ιόινζαΐ' τή ιλνία τους συμφωνία
Ήταν ή άιρα ποΰ ό θη'κ σιη Πλάοι όλη μιλΰ'
Α'ι ή θάλασσα άφικράζονταν σ' απόκοσμη ήσυχία.
Λ' ιου σιμά μου, μ* άνοιχιά τά μάτια τα αιθέρια
μι ιή φνχή σου ερώτησες ιό λύγο .τοΰ σιωπώ.
—ι-χνονσες πώς τά μάτια οον ήταν κ'έκιϊνα αστέρια...
— Ο θεός τραγοΰ&αν. γύρω μας τής ΙΙλάοης τό σκοπό.
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ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

I Ιολλοί μετεμόρφωσαν τό έπιόνυμόν του εις Θεοτοκόπολις 7.χ·. Θεοσκόπολις. Μάλιστα έζ τής οιττής ταύτης γραφής άπατηΟεΐς ζ Ticozzi έν τώ -leξικώ τών αρχιτεκτόνων, γλυπτών και ξωγρά
φων. έπλασε δύο οιάφορα πρόσωπα, τόν Θεοσκόπολιν /.ώ. τόν Θεοτοκόπολιν. Τήν σύγχυοιν ταύτην
τήν παρετήρησεν ζ Zani έν τή 'Εγκυκλοπαίδεια ν.χ'.
έπειτα ζ Μουσιοςύοης έν τώ ΕλΧηνομνήμονι.
(->έ/.ετ= τώρα νά ίοητε πώς εύρίσζουσιν οί ξένο:
σας ετυμολογίας τινών ονομάτων μας: Ίοού αύτολεςεί:
«Faisons remarquer en passant, quo Theotocopuli veut dire, en grec moderne, oisi'au
engendr·1 far J>ieu, de πουλί
oiseau, Ηεοτόζος issu de Dieu.»

Έπειίή ζ Ηεοτοζόπουλος είναι γνωστός ύπό τό
'όνομα Greco έοημιούργησαν ζαί ούο λέξεις < ire coide Γραικοειδής ζαί Grecomane Γραικυμανής.
f'Eiinai οννίγι,α}

ΣΓ1· ΔΕ

0ΙΑΖΗΣ

Τ’ flSflNflTO ΝεΡΟ
— Ψηλά oto κάοτρο τής ΆΟηνΰς, ή Νίκι;.
μαομαοωμένες <1.-ι' τώ· ΙΙαληο καιοό
ϊΐ/ιαομαοώοαν ήιι^οό; ο<η·. //<«' τό /Ιοήκες
χρυσέ μον Ι’ήγα, τ1 όΐλάνιιιο >·/·ο/ί;
— Δάκρυ στο ϋάκρυ ιό γέμισαν οί σκλάβοι
τ* άγιο Ποιηρι οιοΰ ΙΙΰνου το */ι·ρό'
ή Ί’νΧ'Ι
κρυφά νά pFialafin
κ' νκιϊ ιό βρήκα ι' αθάνατο ννρϋ.
ΙΟΑΝΝΗΣ ΠΟΛΓΜΗΙ
(■) Οί ΈνττοΙ άντί ίΐ λίγουσι el.

F. Stuck

•Ο ΙΙΰν
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^δ^ΑΓΙΟ ΤΟΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΑΓΩΝΑ

τραυματία
hn
πρωίαν τής
23ης Δεκεμβρίου
1912. άνεμένομετ,
όπως
συνήθως,
τούς τραυματίας
τοΰ τακτικού νυ
κτερινού έκ τοΰ
Μπιζανίου αΐφνηδιαπμοΰ τών Τούρ
κων, έξωθεν τών
σκηνών—τών παμμεγίστων καί ημιανοίκτων αυτών όμβρελλών τοΰ
στρατοπέδου — τοΰ Χειρουργείου μας. τάς όποιας
εΤχομεν στήσει μεταξύ με/.ανοκιτρίνων έρειπίων
τοΰ παρά τών φυγάδων Τούρκων πυρποληθέντοΈλληνικωτάτου χωρίου τής ’Λετορράχης Ρεβένια.
έν τώ όποια» ουδέ είς Τούρκος κατώκει, καί τών
πυκνοκλάδων πρίνων αύτοΰ.
Μετ’ ολίγον, διακρίνομεν ένα λεβέντην είίζωνον,
φέροντα άντι χακί φεσίου, δπως φέρουν έν πολέμιο
άπαντες οί συνάδελφοί του, έρυθρόν τοιοϋτον, άλλ'
άνευ φούντας,καί οστις κατ'εκείνην τήν στιγμήν διήρχετο έξωθεν τών οϋχί μακράν ήμών λειψάνων τής
παρά τοΰ άσεβοϋς εχθρού καταστραφείσης εκκλησίας
τού χωρίου Παναγίας καί άνεκίνει,πρό τών έρειπίων
περιλύπως καί μορφάζων τήν κεφαλήν του.
Τό ερυθρόν φέσιόν του διήγειρε τήν περιέργειαν
μας καί άνεμένομεν άνυπομόνως τήν άφιξίν του, ΐνα
τόν έρωτήσωμεν πώς τώ επίτρεψαν οί αξιωματικοί
του νά φέρη τοιοϋτον, όπεο αποτελεί στόχον καί
έχει, ήδη καταργηθή καί ύπ’ αυτών τών Τούρκων.
Άλλ’ ώ τής πλάνης καί τοΰ θαυμασμού!... "Οταν
'ΐΟΧ'ζε νά πλησιάζη, εϊδομεν μετ' έκπλήξεως οτι τό
ώς ερυθρόν φέσιον παρ’ ήμών έκληφθέν, ήτο α
πλώς.... είς ανάστροφος επίδεσμος, κατά τόν τόπον
τής καλύπτοας τοΰ Ίπποκράτους έφηρμοσμένος, οστις, ώς έκ τής άφθονου αιμορραγίας τοΰ κρανιακού
τραύματος, είχε μεταχρωματισΟή έκ λευκού είς ε
ρυθρόν 1....
Ώστε, αυτός ό εΰζωνος, ό μηδόλως δεικνόων
σημεία καμάτου καί πόνου, αυτός ό βαδίζων διιι
τοΰ συνήθους αγέρωχου καί εύσταλοΰς βαδίσματος,
αυτός ήτο τραυματίας τοΰ έναντι καί πλησίον ήμών
τρομερού καί δυσπορθήτου Μπιζανίου, ήτο ήρως
καί θΰμά τοΰ αιματηρού αίφνηδιασμοΰ τής προη
γούμενης νυκτός, ήτο καί αύτός είς έκ τιών γιγαντομάχων τοΰ Μπιζανίου.
"Οταν μάς έπλησίασε, τόν συνεχάρημεν καί άνενεώσαμεν τήν έπίδεσιν τοΰ τραύματός του. Τόν διεβεβαιιόσαμεν δτι τό τραΰμά του ευτυχώς ήτο
«κίνδυνον, ένφ αύτός, μετ' αξιοθαύμαστοι· άπαθείας, μάς διεβεβαίωνεν ότι τό τραΰμά του αύτό.
μέ. τό όποιον τόν ειχον φιλοδωρήσει οί Τούρκοι,ήτο
μηδαμινόν, έν συγκρίσει πρός τι'ις φοβερός κατα
στροφής τι'ις όποιας τοϊς είχε έπιφέρη οι’τος διά
τοΰ επαναληπτικού Μάνλιχερ, οπερ έκράτει διαρ
κώς άνά χεϊρας, ώς άχιόριστον καί προσφιλέστατοι1
φίλον καί σύντροφόν του.
Μόλις άπεπερατώ θ η ή έπίδεσι,ς, μ ι, λέγει διά
τής Ιοιαζοΰ.της εύζωνικής άφελείας καί προφοράς,
ενα «Γειά σας τοΰ λ'πόν», καί άρχίζει νιί βαδί'ξη
πρός τό μέρος έξ ού είχεν έλθει I
— Ε! πού πρς, μέ τό καλό, εΐίζωνα. τοΰ φωνά
ζει είς ανθυπίατρος ... .

1.04

— Πάου έκεϊ πάτου, στοΰ λόχου μ’! Θά πάου
νιί τ'ς φάου οΰλους, δέν κάθ'μαι εδώ, νιί ξέρ'ς, έγω,
δίχως ήτία'....... Δέν έχου τίπουτ’ς εγώ!..... τώ άπεκρίθη ό εύζωνος.
Μετά ταΰτα, ό ανθυπίατρος τόν συνεβούλευσε
νά παραμείνιι έπί μίαν τουλάχιστον ημέραν είς
τό Χειρουργεϊόν μας, καί τήν πρωίαν τής επο
μένης, άμα τή ανατολή, επιστρέφει είς τόν λόχον
του, ΐνα συνέχιση τό ηρωικόν έργον του.
Μετά δυσφορίας ό άνδρειος μαχητής παρέμεινεν
είς τό Χειρουργεϊόν μας, ούχί βεβαίως πολύ μα
κράν τοΰ πεδίου τής μάχης, άλλά μακράν τής ένερ ·
γητικής πολεμικής κινήσεως, μακράν τοΰ πυράς,
μακράν τών άτρομήτων συμπολεμιστών του.
’Εξηπλώθη έπί τίνος φορείου, εντός μιας σκη
νής τού Χειρουργείου, καί, μή έχων έτερόν τι καλ
λίτεροι' νιί πράξη, έβυθίσθη είς ύπνον, τόν όποιον
άπό δύο μηνών καί πλέον δέν είχεν άπολαύσει I
Προφανώς, θά έβλεπε καθ' ύπνους όλας τάς αξιο
θαύμαστους καί άλησμονήστους γιγαντομαχίας του
τού Γριμπόβου, τής Κιάφας, τών Πέντε Πηγαδίων,
τών Ιΐεστών, τού Μπιζανίου, καί, έν γένει, ίίλον
τόν μαρτυρικόν καί πολύμοχθον βίον του έπί τών
χιονοσκεπών, φαλακρών καί αποτόμων ιστορικών
καί ένδοξων κορυφών τών άπό Ίμαρέτ μέχρι Μπιξανίου οροσειρών . Εν δέ μόνον δέν θά έβλεπε....
τήν στιγμήν πότε νά έξημερώση, ΐνα πετάξη πάλιν,
ϋις γιγάντιος άετός, επάνω είς τάς χιονισμένος κορυφάς τής θρυλικής Άετόρραχης, ΐνα έφ/ορμήση καί
πάλιν κατά τών οχυρωμάτων τοΰ Μπιζανίου καί τής
Καστρίτσης, καί έκδικηθή τό αίμα του.
Αύτό βεβαίως θά έβλεπεν, αύτό θά ήτο τό γλυκύ
ονειρον του, τό όποιον, διά τοΰ αιθέριου κινημα
τογράφου τής φαντασίας του, θά παρήλαυνε πρό
αύτοΰ.
Έ»1 Α,'Ζεισουριι Ullii

ΔΗΜ. Ν. ΖΟΡΜΠΑΣ
‘Τπίττρο;

Z7? TviBoypatpiRa jddiiΚάπσισς εκδότης Άγγλος άπ-φάσισ: ποτέ νά δημοσιεύση Εν τούλάχιστον βιόλίσν ά/ςυ τυπογραφικών
σφαλμάτων Πρός τούτο έπέστησ- Ιδιαιτέρως τήν
προσο/ήν τών διορθωτών του, ο'ίτινςς καί έν τόλει
έόοόαίωοαν αύτόν δτι δέν ε'/ς μείνε, π/.έον ούδέν λά
θος. Μή άρκούμςνος είς τούτο ό έκδοτης έ-εμ-γε τά
τυπογραφικά δοκίμια είς τά Πανεπιστήμια καί άλλουμεγάλους εκδοτικούς οίκους προσφέρων εκτάκτους
/ρηματικός άμοιδάς διά παν τυπογραφικόν σφάλμα,
οπερ ήθελεν άνακαλυφυή Ό/τως δέ ά/εκαυ.ύφΖήταν
ιιερικά τοιαύτα καί άφοΰ έδωσε νέαν εύκαιρίαν εις
πάντα βουνόμενον νά προσπαΘήσ/) όπως άνακαλύρη
τά τυ/όν παραλειφΟέντα λάθη, συνετέθησαν αί τυπο
γραφικοί πλάκες, έτυπώθη δέ τό βιόλϊον, έδόθη πολυτελώς καί έττω/.ήθη ώς απολύτως τέλειον καί μονα
δικόν ύπό επούιν έλλείψεως τυπογραφικών λαθών.
Ουτω τούλά/ιστον έπιστεύετο έπί τινα χρόνον ότε
μετά πάροδον όκτώ μηνών άπό τής έκδόσεώς του,
μία έπιστολέ) έφίστα τήν προσοχήν τοΰ έκδοτου έπί
σφάλματός τίνος έν ώρισμένη σειρά καί σελίδι. Βρα
δύτερο/ άνηγγέλνη δεύτερον λάθος καί προτού νά
παρέλθη τό πρώτον έτο- ειχον άνακαλυφθή τέσσαρα
ή πέντε τυπογραφικά σφάλματα. Ταϋτα γράφει ή
. ’Εθνική Έπιθεώρησις» τοΰ Λονδίνου, όπως άποδεί-η πόσον δύσκολο/ είνε νά τυπωθή βιόλίον άνευ
τυπογραφικών σφαλμάτων καί πόσον επομένως είνε
δυσκολώτερον νά τυπωΰή άνευ τοιούτων έφημερίε. ή
εκδοσις τής οποίας πολλάκιε γίνεται μετά ίλι/γιώδουε
ταχύτητας. Λέγεται ότι οί «Τάϊμε» τοΰ Λονδίνου
δέν έχουσι τυπογραφικά λάθη, άλλά τις έχει τήν
υπομονήν νά έρευνήση τόν ωκεανόν τή- καθημερινής
'ύλης τή- έφημερίδος τούτης, δπως πράγματι βεόαιωνή περί τοΰ αληθούς τοΰ ισχυρισμού τούτου ;
Βιόλικαί τινες έταιρίαι προσφέρουσι χρηματικός άμοι-,ά- είς όντινα άνακαλύψη τυπογραφικά σφάλματα
εις τάς ύπ αύτώ/ γενομένας έκδόσ-ις τών Άγιων
Γραφών, άλλά καί τούτο φαίνεται μάλλον ώς ρε
κλάμα παρά ώς άπόδειΐις τής πεποιθήσεως περί τής
τε/εία. άπαλ/.αγής τοΰ κειμένου έκ τυπογραφικών
σφαλμάτων.
*
*

·»·

3ίΙουοειον ΐοϋ Jloyov Rai ζών ΐΚινήσειυν.

Φ Νεα Ελλάς φ

Ή άνθρωπότη- κινδυνεύει /ά μεταόληθή είς εν
τεράστιον ιιουσεϊον, είς τό όποιον δέν θά ϋπάρ/η
θέσιε παρά διά τάς νεκρός έποχάς. ‘Υπάρχουν μου
σεία χιλιάδες διαφόρων ειδών. Μουσεία γλυπτικών
άρ/αιοτήτων, μουσεία εικόνων, μουσεία σκευών καί
έπίπζ uv παρε/,θουσών γενεών, παλαιών βιολιών, πα
λαιών ιατρικών έργαλείων, ταπήτων, δαντε/λών, ένδυμάτων καί άντικειιιένων άνηκόντων είς μεγάλους
άνδρας καί χίλια άλλα .. "Ηδη, τό δημοτικόν συμ-,οέ/ιον τοΰ Πλαίν-Μονσώ είς τό Παρίσι άπεφσσισε
τήν ϊδρυσιν ένός μουσείου προωρισμένου νά διαιώ
νιση τάς φωνάς τών σπουδαίων ανθρώπων καί τήν
άναπαράστασιν των σπουδαίων ιστορικών γεγονότων,
'όπως γνωρίζουν αί μέλλουσαι έποχαί τί είμεθα ήμεΐς.
Τό Μουσείου αύτό θά περιέχει έννοεΐται πλάκας
φωνογράφου καί ταινίας κινηματογραφικός "Εν είδος
τοιούτου μουσείου ϋπάρχει ήδη είς τήνΑύστρίαν είνε
δέ έπιστημονικώτερον. Ή Αύστριακή 'Ακαδημία τών
Επιστημών άπό πολλών ήδη έτών έχει συναθροίσει
δι' ένός φωνογράφου έπίτηδες δι’ αύτήν κατασκευασθέντος όλας τάς γλώσσας τών ανθρώπων τής γής.
Έχει πολεμικά άσματα τών άγριων τής Νέας Γουι
νέας, παιδικά τραγούδια τών Έσκιμώων, διαλέκτους
ό/.ων τών χωρών άπό τών τής Γαλλικής μέχρι τής
Κινεζικής. Γό ίδρυθησόμενον όμως ΜουσεΤον τοΰ

-ΐύ·

-»·

ι
th' ίμαράθηκτ τ' ιΐρχιινο οτεφώ-ι οοιι, Έλέιίόα.
Γιατί πλκγμένο οοΰ Ijravr μΐ· τ' άνθη της Ίδιας,
Ή καταχνιά, ποϋ τοΰοκιιιζε τρ>· πρώτρ του ώμιιρφάόα
Σκορπίοδηκν μηρός το θτρμό Φως μιας "Ελλάδος Νιας
11

7'<ΐ Ιΐντνμά αου περίλυπο όέν περπατεΓ. Σοφία,
Μίο οτά ονντρίμια ιών Αρχαίων Ναών αιιν πλέον »/ ώρα
' llyOt πον πάλι θά χΐ’θή—φωιοπλημμύρα (-Μα—
Σ’ όλο τον κο’σμο απ’ τή μικρή μά διαλνχτή οου χώοιι.
Ill

Πάίλν. παν οτην άλήθΐψι τοΰ ι’νκίρον ναι’ τό δράμα
Μάς «ίειξες, μή»· κιιιμηθρς μόλις ανγή χαράξει’
,Ιάοι- μας θάρρος οτΐμ· καρδιά και τ' όπλο μας οτόν αίμα
— Τώρα που φίγγτΓΕΙ.ινθτριά, τώρα ή οκλαβια οττνάζτι.
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ΠΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΓΚΑΚΗΣ

Πλαίν-Μο/σώ ΰά έχη γενικώτερειν έ/διαφέρον διότι
θά διατηρή τάς φωνάς τών μεγάλων ά/ορώζ καί θά
είνε ή ζωντανέ, τής εποχή- μας ιστορία.
*

*

31ί δεαφίαι τον 3/ίτοε.
'( ) Νίτσε, ό θεωρούμενο- υέχρι τινόε πρωτό-υπος
είς τά- θεωρίας του περί άνθρώπου καί άνθρωπίνης
κοινωνίας,άποδεικνύεται σήμερον ότι δέν έκαμε τίποτε
άλλο παρά νά ά/τιγράυη τόν Γάλ/.ον διπ/ωμάτην καί
φιλόσοφον κόμητα Κοιιπινώ.
“Ολαι αί ίοέσι τοΰ Κομπινώ διά τήν ανισότητα
τών άνθρωπίνων φυλών, διά τήν ύπαρέιν τών ά/nτέρων καί διευυυνουσών τάέεων αί όποϊαι έχουν το
δικαίωμα νά κυ,οιαρχοΰν έπί τών άλλων, διά τό
δικαίωμα τής συντηρήσεως καί διά τό άίάσιμον τών
δημοκρατικών αρχών εύρίσκονται όλαι είς τά έργα
τοΰ Φρειδερίκου Νίτσε. τούλάχιστον είς έκεΐνα τά
όποία είνε μεταγενέστερα τής διακοπής πόσης σχέσεωε μέ τόν Βά (ν.ερ· όστις επίσης είχε μεγάλως έπηρεασθή άπό τά συγγράμματα τοΰ Γάλλου διπλω
μάτου.
Βεόαίω- ό -ύπος δέν είνε ό αύτός, αί δέ θεωρίαι
τάς όποια- ό Κομπινώ μετά τόσης συνθετικότητος
άπεκά/.υφεν αναφαίνονται είς τόν Νίτσε ύπό τήν
μορφήν άποστροφών, επικλήσεων και λυρικών έέάρσεων.
♦

*

Τα έωτα νεώζερα ΰαύματα.
Ή έπιστημονική έπιθεώρησις τοΰ Σικάγου «Ό
’Ηλεκτρισμός έυεσεν είς διαγωνισμόν μεταϊϋ τών
άνα γνωστών της τήν έίήε έρώτησιν :
«ΠοΤα τά επτά θαύιιατα τού νεωτέρου χόσμου;»
Οί άρχαϊοι συγγραφείς μάς παρέδωκαν ότι τά έπτά
θαύματα τού παλαιού κόσμου ήσαν :
ι) Ό τάφος τού Μαυσώνου έν Ά>ικαρνασσώ.
α) Ή Πυραμ'ις τοΰ Χέοπο- έν Αίγύπτιρ.
3) Ο Φάρος τής Άλείανδρείας
γ) Ό Κολοσσός τής Ρόδου.
'·>) Οί κρεμαστοί κήποι τής Βαβυλώνοό) Τό άγαλμα τοΰ Διάς έν Όλυμπίφ.
6) Ό ναός τής 'Αφροδίτης έν Έφέσω.
Λύτά ήσαν θαύματα τεχνικά, διότι ούτε οί Έλ
ληνες, ούτε οί Αί (ύπτιοι, ούτε οί Βαβυλώνιοι έφαντόσθησαν τήν έπιστήμην, ήτις έκυρίευσε τόν κόσμον
μετ' αύτούς.
Πολλοί έπιστήμονες έστειλαν τάς άπαντήσει- των,
αϊτινες άπέδωκαν τό έϊήε άποτέλετμα :
ι) Ό άσύρματος τηλέγραφος.
2) Τό τηλέφωνον.
3) Τό άεροπλόνον.
_j) Τό ράδιο»·.
5) Αί άντιτοέϊναι.
6) Ή τής ηλιακής άκτϊνοε «νόλυσις,
φ) Αί ακτίνες Ρέντγκεν.
Σημειωτέου, ότι δέν κατετάχθηοαν μεταέύ τών
έπτά θαυιιάτων οϋτε ό κινηματογράφος, ούτε ό φω
νογράφος. Έλαβον όμως άμφότεροι ίκανάε ψήφους.
♦

★

Ό SYlaiajtfdR.
Άνευρέυη έπιστολή τού διάσημου Γάλλου γε
λοιογράφου καί ζωγράφου Γκαόαρνί, τοΰ άλησμονήτου συνεργάτου τοΰ γελοιογραφικοϋ περιοδικού τών
Παρισίων Σαριόαρί» (Θόρυβος), έν τή όποια γρά
φει περί τοΰ φίλου του Μπαλίάκ, τού μεγάλου μυθιστοριογράφου.
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Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΩΝ ΖξΡΘΩΝ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Ό MnaZCis 'fro napaooic; izjpjznsi, ςύπιατας,
άπζοϋ-, avtu πολζ.ώζ γ,ώσςυζ, άκύζυρτίς, ni/τοτ;
άπλυτος, φίρώ'ζ άοτείου 3/ήιιστυ; ίυπρπ (ςζ:κ3 κιί
πίλους κτίστΛ' τρώγοζ ώς /οΤρος, έκοηιάτο. Τό
iicsovukti-z ήγεΐρςτο τής κ/Ι·ζ/|ςτου κσί ^ρ/',-ς γρά
φω?. Έπί ούο ώρας, άφ’ ού ίλάιιοαυς 5υθ ή τρεις
καφέδες, ίπαιύε ιιϋζΖςζ· ς:υ ϋγρπφςν. Άλζ' έπειτα
έγραφε ταχέος, ώί νά κατελ.αιιόάζςτο υπό έιιπζςϋαευζς

♦

*

&’ιβινρά}εις όεαζρικαί.
Έζ Παριαίοις υπάρχου·? έκατόζ ςϊκοαι καί τρία
Ιάρ. 12.3) θέατρα καί κινηματογράφοι, Μιυαςία καί
έκ.ίτςις, αυζαυζ.ίαι, καφ·«5εϊα, Ίππόδοοιιοι καί φ έπίσηιιαι /οροί. Έκ τών τεσσάρων ιιεγάζ.ων έπισήμων
θεάτρων τά όποϊα ;(σ:πρα·αν έν συνάζω κατά τό
lf)l2 ιο,οο.3, ><)5 καί λεπτά 25, ή μέν Όπερα εϊσέπραϊε 3,266,728. ή Όπερα-Κωμίκ, 3, ι ιό.ηόδ ή Γαζ.λική Κωμωδία 2,614.470· Κ31 τ® 'Ρ^εΐον ι,οι>5,740
φρ. Τά κυρίως θέατρα τά άνςρ/όιιενα είς 41 οίσέπραίαν έν ίλω 24,0077389 φρ Υπέρ τό εκατομ
μύριων εϊσέπραϊαν τό Βαριετέ,τό Βωδεάίλ,τής Σάρας
Μπερνσρ, τό Πώρτ-Σαιν-Μαρτέν, τό Ι1αλαί-Ρουα·
γιάζ, τό Ζυμνάί, τό Γκαιτί, τό Σατελέ, καί τό
Άπολλά. Γζ|Ζ μικρότερα? εϊσπραάιζ έκαμε τό θέα
τρων «Ίμπεριάλ» μέ 107,384 φράγκα.
"Επονται 20 κινηματογράφοι μέ γενικήν εΓσπραέιν
6,841,086 Περί τό εκατομμύριου έφθασε μόνον ό
κινηματογράφος τοϋ Ιπποδρομίου. Γά ειδικά μουσεία
καί αί έκθέοεις Ι.3θ7,656 φρ.
ΑΙ συναυλίαι,τά θεατρίβια, τά καφωδεία εϊσέπραϊαν
9,408.570 φράγκα.
Τά η μεγάλα . Μιοϋίικ - Χώλ· 7·44ι>010 ΨΡ·

ΕΙΣ ΤΟΓΣ ΑΓΡΟΙΣ

Τό .Φοζί-Μπερύέρ- είσέπραίε 1.912,000 φρ. τά
Όζύμπια, ι .ύοο.οάο, ή Άζ.άμπρα ι.γγΟιΟυο, τό
Μουζ.έν-Ρούΰ, ι,οογ.οοο φο.
Τά ιπποδρόμια καί άλζ.α θεάματα η·?1*)·000·
Οί ειδικοί χοροί ι.ιο6,οοο φρ.
ΑΙ καλλιτεχνικά! ουναυλίαι (’Ωδείου, Κολόζ καί
Λαιισυρέί 537>7$7·
....................................,
Ήτοι oii τά χατρα και Τ3oiasKuoascu
έδαπανήθησσν κατά τό 1912 μάζαν έζ Παρισίοι. το
ποσών τών 6.5,492,906 so.
Δηλαδή τό ήμισυ τοϋ Ελληνικού προϋπαλογ-.σμοϋ !
*

*

\7f φι^ομουοία ζών ‘Αμερικανών
Οι ’Αμερικανοί έίοδεύουσι κατ’ έτος περίπου οοζ
έϊακάσια έκατοιιούρια χάριν τής μουσικής καθ’ ϊλας
τάς εκφάνσεις αυτής. Αύτό ήτο τό συμπέρασμα, όπερ
ύπεσζ ήθη είς τήν έν Σαρατίγκα έτησίαν συνέλευσιν
τής Ένώσεως τών Μουσικοδιδάσκαλων Νέας Ύάρκης
ύπό τοΰ Ζ. Κ
Φρέουνδ έκδοτου μουσικών δημο
σιευμάτων. Αί έτήσιαι δαπάναι έχουσιν ώς έέής :
Όπερα δολ. 8,οοο οοο. Συναυλίαι παντός είδους
δολ. 3ο,οοο,00ο
Έκκζησιαστική μουσική δολάρια
55,οοο,οοο Θεατρικαί δρχήστραι, κωμειδύλλια καί
κινηματογράφοι δολ. Jo.ooo.ooo. Στρατιωτικοί όρ/ή-τραι διαφόρων ειδών δολ. 35’οοο,οοο. Ώδικαίσχο
λά! καί Ιδιωτικοί διδάσκαλοι δολ. 17.5,000,000. ’Αμε
ρικανοί σπουδασταί, δαπάναι καί σπουδή αύτών εν τώ
έίωτερικώ δολζ.σρ. όοο,οοο. Μουσικά! βιομηχανίαι
δολλάρια α.3ο,οοο,οοο.
"Ητοι δαπανά κατ' έτος ή Αμερική διά μουσικήν
σχεδόν τό διπλάσιων τοϋ ποσού, όπερ δαπανά διά τώ?
στρατόν καί τό ναυτικόν της.

Ιό πρώτον άιλοδώοιιιιι*

αραλληλος ποόε τά γλυπτικά έργα,

τι’ι όποια, κοσμοΰντα τόν ναόν τοΰ
Κόσσοβου,μαρτυρούν διά τήν γιγαντιαίαν έπίδοσιν τής γλυπτικής έν τώ
προσώπω τοΰ Ίβάν Μέστροβιτς. α
ναπτύσσει καί ή εθνική ζωγραφική
τών Σέρβων ενα τάλαντον. τό όποιον
άν δέν έχει φθάσει ακόμη τήν δύναμιν τής Πρωτοτυπίας τοΰ Μέστρο|!ιτς. πάντως όμως εύρίσκεται είς τόν δρόμον, πού
θά τήν φέρη είς ένα ένδοξον τέρμα.
Ήμπορεί νά πή κανείς ότι διά τόν ναόν αυτόν
συνεισέφερεν ολόκληρος ή Σέρβική καλλιτεχνία άλας
της τάς δυνάμεις καί διά τούτο ή γλυπτική καί ή
ζωγραφική, ποϋ παίζουν τόπον σπουδαΐον ρόλον εις
τά μνημειώδους αρχιτεκτονικής δημιουργήματα,
προσεπάθησαν καί έπέτυχον νιι άφήσουν, ή μέν
πρώτη έπί τοΰ λίθου, ή δέ δεύτερα έπί τών πινά
κων της, όλας τάς εκφάνσεις τής Σέρβικης ψυχής
διαρκούσης τής Τουρκικής δουλείας, έκ.δηλοΰσαι είς
σχήματα καί είς χρώματα τι'ι θρυλικά είς ηρωισμόν
κατορθώματα τοΰ Μάρκου Κράλιεβιτς, πού αποτε
λούν τήν έποποιΐαν τής προσπαθούσης νιι διάρρηξη
τά δεσμά της βουνίσιας φυλής.
Είς τήν Έκθεσιν τής Ρώμης, όπου είχαν έκτείίή
απεικονίσεις τών ζωγραφικών έργων τοΰ ναού τοΰ
Κόσσοβου. ή Σέρβική τέχνη έκαμεν ενώπιον τών ξέ
νων, ποΰ έρριχναν επάνω της μάτια εξεταστικά, μίαν
τιμητικήν έξομολόγησιν,
Ζυμωθεία καί αύτή, καθώς ή γλυπτική, μέ: τάς
μεγάλας παραδόσεις, είπεν, ότι βαίνει πρός τήν
gran-le peinture. πρός τάς μεγάλας συλλήψεις τής
φαντασίας, αί όποϊαι, άντλοΰπαι τά θέματά των
είτε ιΐπό τήν ιστορίαν είτε άπό τό παραμύθι, άφίνουν έπάνω είς τήν οθόνην νιι χυθούν είς χρώμα
καί σχήμα τι'ι υψηλότερα ιδεώδη τής φυλής. Μέ τό
πινέλο των οί ζωγράφοι αυτοί παίζουν Μπόϊτο. παί
ζουν Μάγιερμπερ.
I) Μίρκο Ι'άπκι, ό Λιούμπα Μπάμπιτς καί ό Τομισλάβ Κρισμάν εΐνε τά μεστωμέναέκεΐνα μπράτια,
ποΰ αρπάζουν τόν θεατήν άπό τήν ειρηνικήν πεζό
τητα διά νά τόν εκσφενδονίσουν είς τάς καταιγίδας
τοΰ πάθους καί τοΰ πόνου. ’ Εχω ποό έιιοϋ ένα έογον
τοΰ Ράπκι ΙΙαοπτά τόν Μάρκον Κράλιεβιτς έτοι
μον νά πιαττή μέ κάποιον άλλον ήρωα “Εχουν κατεβή
και οί δυο άπο τά άλογιι των, ποΰ είνε τόπον άγριεμμένα καί ό όγκος των φουσκώνει άπό τόπον πα
ροξυσμόν ριίιμης, ώττε ή θέα τών άντιμετωπιζομένων
ανοικτών στοικίτων των. νά σέ κάνη ν’ άκοΰς τόν
χαιίιδη χρεμετισμόν των, βροντήν ποΰ Οά συγκλονιζ|| τι'ι βουνά. Οί ήρωες ιίνε ανασκουμπωμένοι
Λί φλέβες ετοιμάζονται νά διαρραγοϋν είς τι’ι ιιπράτσα τοΰ Κράλιεβιτς, τά όμοια μέ κορίνες. Ή γρο
θιές του εΐνε μαύρες σάν τίι σίδερο. Τ·’> κεφάλι του
προτείνεται κατά τοΰ αντιπάλου, όπως οί κριοί
άπό τούς πολιορκητής κατά τών πύργων πού έσω
ριάζοντο κατάχαμα
Άλλος ζωγράφος, ό Στέβα Τοντόροβιτς, παρου
σιάζει μίαν ιστορικήν σελίδα τοΰ έθνους του ; Τήν
•ιτέψιν Στεφάνου τού Πρώτου Στεφθέντος Σαράντα
περίπου πρόσωπα εις τήν σκηνήν. () ίδιος ζωγραη ίζει τήν είσοδον τοΰ βασιλέως Συμεώνος εις μοναστήριον- άλλος μεγαλειώδης πίνας, γεμάτος Βυζα
ντινόν χρωματιστόν, μέ τούς δεσποτάδες, τούς όπλίτας και τούς θολούς τών εκκλησιών πού φαίνονται
είς τι'ι βάθος τής μεγάλης αυλής.
Οί «’Αμαρτωλοί· τοΰ Μίχο Μαρίγκοβιτς. πρό
σωπα άπό τά όποια μέ τά νύχια των κατεβάζουν
κόκκινες καί μαύρες βδέλες αϊματυς καί ή είκων τοΰ
Ράσκι, πού παριστφ τήν Ινόλασιν τοΰ Δάντου, προ-

καλούν ρίγη τρόμου τόσον εΐνε ζωντανός ό πόνος των.
ΓΙαραπλεύρως μι τήν ζψγραφικήν—μελόδραμα,
έρχεται καί ί) ζυιγραφική — ύπερέττα, ή ζωγραφική
τών σαλονιών, ποΰ έδώ είς τάς 'Αθήνας κυριαρχεί
κάθε καλλιτεχνικής έκθέσεως. Ό Μάρκος Murat
φαίνεται νά εΐνε ή κορυφαίος όλων, καί ό πίνα; του
ο έπιγραη όμενος : «(Jrae Ragu-inae»—χαλασμένες
άρχαϊες ταράτσες μέσα σέ κάμπο μέ κυπαρίσσια
—δικαίως έκαμε τούς Ευρωπαίους κριτικούς νά άποφανθοΰν ότι διά τήν γλυκύτητα καί κάποιον άόριστον βάθος μελαγχολίας, ποΰ εμπνέουν αί συνθέ
σεις του. φέρουν είς τό στόμα τοΰ θεωμένου αύτάς,
στίχους άπό τόν Βερλαίν.
Λΰτι'ι σέ λίγα λόγια ή καλλιτεχνική έπίδοσις τών
φίλων γειτόνων μας. Καί έκεΐνο ποΰ δέν υπάρχει
λόγος νά ιίποκρυβή, εΐνε οτι τά πινέλα καί τά σμι
λάρια τών Ελλήνων καλλιτεχνών Οά έχουν ήδη παρά
τό πλευράν των άλλα, πρός τά όποια διαρκής Οά
γίνεται η σύγκρισις Γιατί άρά γε είς τήν Σερβίαν
νά εύρεθή ένας Μέστροβιτς καί είς τήν πάλιν όπου
ακόμη ακούεται ό ήχος τής σμίλης τοΰ Σκόπα καί
τοΰ Φειδία, τό I Ιεντελήσιον μάρμαρον νά δεικνιηι
τοσας δυστροπίας είς τό νά προσλάβη ωραίες φόρμε ς ;
Πρέπει νά άπελπισΟώμεν δΓ ό,τι συνέβη έως τιάρα;
Έγω προτιμώ ν' άτενίζω πρός τό μέλλον μέ ϋ/πις
τάς λεύκάς ελπίδας πού μ ις στέλλει ή παράδοσις,
μαζή μέ τόν ποιητήν Άγγελον Σικελιανόν, ποΰ,
προφ ητεύων ένα τέτοιο μεγάλο ξύπνημα, έγραψε τούς
κατωτέρω χρησμικούς στίχους:

ΙΤηΙρνω τι’ι)· μίγα άνήφηοη, τί/ νύχια στρατοκόπο;.
Σμιϊ.άρι ακούω καί ό χτύ.αο; του στα κηοη’οβούνια jioi i'ri
— Ποιο; τα βοι να ορ νροκο.ιι'ι καί γιατί αχω· ό τόπος;
— Ή Ε'.'.άΛα όλάκτρι] άγρνκνίι καί μάρμαρα οκαΐί^π.
Π

Σκιιναΐ τυί? όοόαον.

ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ

Φρέσκα λουλούδια.

ΓΪΙΝΑΚΟόΗΚΡ

ΘΕΑΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ή θεατρική κίνησις, μετά τήν έπανάληψιν τών
παραστάσεων αρκετά ζωηρά, ως πρότερον.Μετά τήν
άποσιράτειισιν έλπίζεται νά,.,άνατείλουν ακόμη καλλίτεραι. . νύκτες διά τούς θεατρώνας.
Οί θίασοι συνεκρατήθησαν ταμιακώς, ύποχωρήσαντες εις τά γούστα τοΰ νοήμονος κοινού. Διά
τούτο ό μέν θίασος τής Κοτοπούλη ποοσεκολήθη είς
τά «Ιΐαναθ ήναια» τά όποια βαίνουν πρός τύ νούμερο
100, ό θίασος Κυβέλης αναβιβάζει φάρσες "'ντε
κολτέ». τό Πανόραμα» διαρκώς επισκευάζεται, οί
μελοδραματικοί μεταλλάσσουν πρωταγωνίστριας καί
οί άλλοι μικρυθίασοι καταφεύγουν είς πατριωτικά
λαϊκά έργα άγνώστων συγγραφέων Δέν αδικώ τούς
ηθοποιούς. ΙΙταίει τό κοινόν, τύ όποιον είνε ό Μαστρογιάννης.

<~>έατρον Κυβέλης.
Τό «Ί κατοιιιιύριον», κωμωδία είς 5 πράξεις
τών Bt-rr καί Ginllcmauri. Είς ζωγράφος κερδίζει
τόν α' αριθμόν τοΰ λαχείου, 1 έκατομμύριον δραχ.
Άλλ’ έν τώ μεταξύ τό σακάκι του, είς τό όποιον
έχει τό λαχεϊον,φορεϊ είς λωποδύτης ό όποιος καταδιωκόμενος ύπό τής αστυνομίας καταφεύγει είς τό
σπήτι τοΰ ζωγράφου,τόν λυπείται ή Φρανσίνη-— εν
είδος Μιμής τής Μποέμ—καί φεύγει φέρων τό πολύ
τιμον σακάκι ίνα μή προδοί)ή.Όζωγράφος μάτην ανα
ζητεί τύ σακιίκι του καί τύ λαχείον. Αρχίζει μία
κωμικωτάτη καταδίωξις τοΰ λφποδύτου. Τόν εύρίσκει έπί τέλους καθ' ήν στιγμήν τύ αγοράζει εις τε
νόρος, ό όποιος είχεν ανάγκην μι ϊς μεταχειρισμέ
νης μπλούζας. Τέλος ανευρίσκεται άΟικτον τό λαχείον διότι κανείς δέν ύπωπτεύθη τύν κεκρυμένον
θησαυρόν.
Τό έργον έχει άμειλίκτως σατυρικός σκηνάς τής
'Αστυνομικής άδιαφιορίας καί ανικανότητας. Ό κ.
1’αβριηλίδης έπαιξε μέ b ίο, πολύ δέ καλά καί ό
κ. Χαλκιόπουλος. Ή κ Κυβέλη είχεν έλάχιστον μέ
ρος.
’<» κύριος Θαλερός, δρίμα Δ. Φλίσβη. Ποιος ό
κρυπτόμενος ύπύ τύ ψευδώνυμον αύτύ συγγραφεύς ;
Μένει ακόμη άγνωστος καί πολύ καλά κάμνει. Ώς
ανάδοχος τοΰ έπί σκηνής νεοφώτιστου έργου παρέστη ο κ. ΙΙαπϊς. Μερικοί κακόγλωσσοι τύν έβάπτισαν καί ώς πνευματικόν πατέρα τοΰ έκθετου. 'Εν
τοιαύτη περιπτώσει ό κ. ΙΙαπϊς έγινε... διάκος.
"Εργον άτεχνότατον, κοινότατον. συγγραφέως πρω
τοπείρου. Ό Θαλερός είνε ένας γυναικοθήρας ό
όποιος ξεμυαλίζει τήν γυναίκα ενός Κλάρη. Ό σύ
ζυγος είνε πρόθυμος νά δώση διαζόγιον, άλλ- ό Θα
λερός εννοεί νά έχη τήν κυρίαν Κλάρη έρωμένην,
άλλ' όχι καί σύζυγον. Ό Κλάρης διώχνει τόν Θα
λερόν, καί συγχωρεί τήν σύζυγον, ήτις μετανοεί.
Τύ έργον είς πολλά μέρει μετετράπη είς κωμω
δίαν. χάρις εις τόν κ. Γαβριηλίδην.
Ό «Τέλειος "Ερως» του Ιταλού Bracco δέν
είνε ούτε δρίμα, ούτε κωμωδία Είνε ένα παιγνίδι
μάλλον. Εις ολον τό έργον—πλήνένόςκοκκινότριχος
υπηρέτου, ενός σωφέρ καί ενός ομίλου βωβών 'Α
μερικανίδων κινηματογραφικώς έμφανιζομένων—απ'
αρχής μέχρι τέλους «συνομιλούν» δύο — τά μόνα
πρόσωπα τού έργου. 'Εκείνος—ένας τυχοδιώκτης,
έκείνη μία χήρα μετά -10 ημερών συζυγικόν βίον,
συναντιόνται εις ξενοδοχείου περιηγητών. Καμμία
πλοκή, καμμία δρϊσις.
Διάλογος μόνον, άλλά τό
σον έξυπνος, κομψός, χαριτωμένος, ώστε νά έξαφα-
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νίζει σχεδόν τήν μονοτονίαν τήν όποιαν δημιουρ
γεί ή άπλυτης τής ύποθέοιίως καί ή έλλειψις προσώ
πων. Θέσις τού έργου—ούχί βέβαια πρωτότυπος —
ή ανάγκη ίδανικ,ότητος είς τύν γάμον. "Οτι ό έρως
είνε τέλειος όταν δέν αποβλέπει είς τήν ύλην, ώς
είς σκοπόν.άλλ’ άπλούστατα όταν αΰτη ΰπηρετή μίαν
ψυχικήν ανάγκην. "Οτι ό έρως τοΰ άνθρώπου πρέ
πει νά διαφέρη τού κτηνώδους έρωτος. Καί τύν
φίλον της τόν πονηρόν και κοσμογυρισμένον κα
τορθώνει ή έξυπνη καί πολυθέλγητρος χήρα νιϊ τόν
πείση περί τών ιδεών της καί νά ένωΰοΰν είς ένα
γάμον αγνού έρωτος.
11 κ Κυβέλη έπαιξε χαριτωμένα, φυσικώτατα, ώς
καί ό κ. 1’αβριηλίδης.
Ό «Σάτνρος» φάρσα τών Berr και Cilloinaiid,
συγγραφέων τού « Εκατομμυρίου». Μία έφημερίς
αναγράφει ότι είς τό δάσος τής Κομπιένης άνεφάνη είς Σάτυρος. Σπεύδουν νά τύν ΐδοΰν, πλέκεται
δέ, πρωταγωνιστοΰντος ενός συζύγου απίστου, ή ύπόθεσις περί ένα έμπορον αρχαίων αντικειμένων δν
δελεάζων ό ξεπορτίσας σύζυγος μέ μίαν ανύπαρκτον
σπανίαν ταμπακέραν, πείθει νά ύποκριθή τόν Σάιυρον ίνα μή συλληφθή άπό τήν γυναίκα του, ήτις
τόν καταδιώκει. Ό γέρων έμπορος προσποιείται τόν
Σάτυρον απέναντι οιαςδήποτε κυρίας ήν συναντά.
Κωμικώτατα επεισόδια επακολουθούν καί ό ψευτοΣάτυρος καταντφ νά γίνη αληθινός.
Πρωταγωνιστής ό κ Χαλκιόπουλος δστις έπαιξε
μέ μεγάλην επιτυχίαν. Χωρίς νά είνε ύπερβολικός,
είς τήν φυσιογνωμίαν καί τάς κινήσεις ήτο ιμυσικώτατος. 'Επίσης πολύ καλή ώς ερωμένη του συζύγου
η δεσποινίς Δημοπούλου. Καίτοι είς τό έργον αυτό
δέν έπαιξεν ή κ Κυβέλη, ήρίθμησε τρεις κοσμοβρι
θείς παραστάσεις.

Μώμ Κοεύίίέτ, φάρσα τοΰ Φεϋντώ, συνέχεια τής
«Κυρίας τοΰ Μαξίμ». Όσοι είδαν τήν «Κυρίαν τού
Μαξίμ», ήμποροΰν κάλλιστα νά εννοήσουν καί τήν
συνέχειάν της. Μώμ Κρεββέτ είνε ή κορυφαία τοΰ
έλα<( ροκόσμου τού Μπάρ Μαξίμ. Τύ έργον έχει μίαν
ζωηροτατην β-. πράξιν μέ έξωμους γυναίκας καί
μίαν άνιαράν γ'. πράξιν. Ό κ. Γαβριηλίδης καλός
ώς πρίγκηψ Σέργιος γενόμενος βασιλεύς τή-, Βαλ
κάνιας, η δ. IΙαρασκευοπούλου πεταχτή Δέν ή|ΐπορούμεν όμως ν’ άποκρύψωμεν τήν λύπην μας, βλέποντες τήν εκλεκτήν πρωταγωνίστριαν κ. Κυβέλην
κρυπτομένην κάτω άπό ένα μπάνιου καί άπάγουσαν
αύτό τετραποδητεί είς τά παρασκήνια !

είς πνεύμα σατυρικόν, μολονότι υπάρχουν σκηναί
ώς ή τών Πρεσβευτών τής Συνδιασκέψιως τής έφημερίδοςκαί τοΰ Μπάουτσερ τσουχτεροί είς ειρωνείαν.Ό
κ. Αεπενιώτης καί ή κ. ’Αφεντάκη πρωταγωνιστούν
άλλά καί δέν υπολείπονται ή κ. Χατζηχρήστου, ή
κ. Δενδρινοΰ, οί κ, κ. Άφεντάκης, Μηλιάδης. Τρί
χας, Δράμαλης, ευχάριστου δέ έντύπωσιν ένεποίησαν ή κ. Στέλλα ώς πωλήτρια κουραμπιέδων καί ή
μικρά Άνθοπούλου ώς άνταποκρίτρια.
Άπύ τά νούμερα, τά ώραιότερα είνε τό ντουέτο
Ει’ιζώνου καί κυρίας, τύ κουαρτέτο κουραμπιέ—
βλάκα—μόρτη—εθνοφρουρού
μέ μίαν κοκοταν,
μίαν νταντάν, μίαν έρωμένην καί μίαν γρηά, ή
Ειρήνη μέ τό πρόγραμμά της, ή Έπιθεώρησις μέ τό
επιτελείου τών συγγραφέων της, καί ή ζωηρότατα
χειροκροτΟυμένη σκηνή τού Ι'υνακείου καπέλλου,δι
εξαγόμενη.ούχι βεβαίως πρωτοτύπως, άπό τής πλα
τείας είς τήν σκηνήν.
Τό κόρο άριστον τήν μουσικήν συνηρμολόγησεν
δ κ. Αεπενιώτης—δχι ό ηθοποιός. 'Ιματισμός φι
λόκαλος καί πλούσιος.
Ό κ. Αεπενιώτης είχε ολίγον μέρος, άλλ'ιός βλάκας
στρατιώτης αμίμητος. ΊΙ κ. Άφεντάκη εις όλους
τούς ρόλους της χαριτωμένη, πεταχτή, εύστροφος,
ζωηροτάτη. Έν γένει ό θίασος ιϊνεδείχθη άμεμπτος
εκτελεστής έπιθεωρήσεως μουσικής. Κατηγορήθη
ύπό τινων ότι τό «Καρνέ» ότι δέν έχει σύνδεσμον.
Άλλά ποια έπιθεώρησις—εφέτος μάλιστα — έχει
τοιοΰτον προσόν;

ΘΕΑΤΡΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τά πατριωτικά δράματα καί αί στρατιωτικοί
κωμωδίαι είς τήν ήμερησίαν νυκτερινήν διάταξιν.
Μετά τούς · Βουλγαροκτόνους τοϋ κ. Θωμά —έργου
πρό πολλοϋ γραφέντος καί είς τύν αείμνηστον Αασσάνειονβραβευθεντος, καί ήδη., άποτυχόντος,-έδόθησαν
καί τά εξής έργα: Είς τύ θέατρον Νεαπύλεως « Κων
σταντίνος ό Βουλγαροκτόνος» του κ Α. Γαλανού —
έμφανίζεται έπί σκηνής ό Βασιλεύς, ό κ. Βενιζέλος καί έν τέλει ό Πατριάρχης Γρηγόριος στεφα
νώνει τύν Κωνσταντίνον— ό «Εθελοντής» τοΰ κ.
Περεσιάδου, οί «Κουραμπιέδες» τοΰ κ. Κοπακάκη
καί τά «’Αθηναϊκά σκίτσα», πολεμική έπιθεώρησις
τοΰ κ. Γεωργοπούλου, είς τό ΆΟήναιον — τά
• Εύζωνάκια μας» τού κ. Κοκακάκη, είς τό θέατρον
Χεαπόλεως,
— « II Ελληνόπουλα τών Γιαννι
τσών Άϊσέ» τοΰ κ. Κούρτη—άριθμήσασα 25
παραστάσειςείς τήν Άλιιμπρα — τά «Στενά τής

Θέατρον «'Ολύμπια»
Ό νεαρός κ. Βιόττης έφάνη ύπάρτερος τής με
θοκόπου καί γηραιός τριάδας τών έπιθεωρησεογράφων. Τύ «Καρνέ» είνε ή κομψότερα καί μουσικωτέρα έφετεινή Έπιθεώρησις.Ό συγγραφεύς, γελοιο
γράφος δόκιμος, μετέδωσε αρκετόν μέρος τής καλ
λιτεχνικής ψυχής του έπί σκηνής, έναλλάσσων τύν
χρωστήρα πρύς τήν γραφίδα.Καίτοι έφεδρος, κατιόρθωσε, βιαστικά πάντοτε, νά συνέχιση τό περυσινύν
«Καρνέ» του τύ όποιον άφήκε καλλίστας έντυπώσεις. Τύ έφετεινύν ηϋτύχησε νά έχ>| διερμηνείς,
μουσικούς έξ επαγγέλματος. Ένιϊι εις τάς άλλας
Επιθεωρήσεις, ανδρες καί γυναίκες μή έχοντες φω
νήν ούτε γνώσεις μουσικής τραγουδούν έν ,.έχεμυθείφ,τά τραγούδια τού Καρνέ—πολλά—καί δικαίως
αφού έδίδετο άπύ θίασον ύπερέττας—έτραγουδήθησαν μέ ζωήν καί μέ τέχνην. Τύ έργον υπολείπεται

Νιώιρραι Πάογαι. — Ή hrnvria τών «κπατρ«ί<>/ιέ«υ>·.—ΕΙκονΙοματα και Λάκριαι. — *Ο κάκκιναζ χι·/ι<>ς.
— Τό τραγανοί τοϋ ZoiiUot·, — Οί γορίί-Ιπι τής ■.·Ιι«τοληζ,—Ηριαμβτυτικρ άρΊς.— Πρόνοια ίίιά τάς- Καλάς

Τν.χνας.
Ή ειρήνη συνωμολογήθη καί νέα τραγωδία >ιρξατο έκτυλισσομένη Έπί ημέρας πρός βορρ ιν καί
άνατολάς τών νέων μας συνόρων μακραί συνοδείαι

Κρέσνας» τοΰ κ Αάίου—άποσυρθέντα ύπύ τού
συγγραφέως
μετά
τήγ δευτέραν
παράστασιν
άφοΰ έτραυματίσθη είς ηθοποιός ύποδυθείς τύν
Βούλγαρον κατά τήν παράστασιν έκπυρσοκροτήσαντος τοΰ πιστολιού, τό όποιον κατά λάθος ήτο γεμάτον—καί τό «Αλάνι» είς τό θέατρον τοΰ Λαού.
— Είς τό Πανελλήνιον έδόθη έπί πολλάς εσπέρας
μετ' έπιτυχίας ό «Σικολατένιος Στρατιιότης» τοΰ
Στράους,ώραιοτάτη σάτυρα τοϋ Βουλγαρικού στρα
τού, ΊΙ δ. Κολυβιϊ καί ί> κ. Φιλιππίδης ίπαιξαν
πολύ καλά.
— Είς τήν «Άλάμπραν» έδόθη ή κωμωδία «Δε
σποινίς Καραμπίνα» τοϋ γνωστοΰ δραματικού συγ
γραφέως καί ποιητοΰ κ. Άχιλ. Καραβία, έχουσα
ευφυείς σκηνάς.

Προετοιμάζονται: ■ Μπάμ μπούμ» έπιθεώρησις
πολεμική τών κ. κ. Μαγκάκη καί Ρωμανού. «Ματωμμένες δάφνες» είδύλλιον, τοϋ συγγραφέως κρυ
πτόμενου ύπύ τό ψευδώνυμον «Αγρότης». Άμφότερα θά δοθούν είς τήν Άλάμπραν».
Είς τό θέατρον Κυβέλης :
1 d’Ixapon ή «Βασίλισσα τών Θηβών—Σαρδοΰ, ή «Μαρκησία».
Τραβέρσι, «τό ΙΙαραβάν».—
Κροασσέ, « II καλή πρόθεσις»,— Βέργκα, «Χωριά
τικος ίπποτισμός». — Μερέ, «Αί Τρεις μάσκες».
Πρωτότυπα: Μέλι, «τό "Ασπρο καί Μαύρο»,
έκπροσωπούντα τάς δύο Αντιλήψεις τής Ηθικής.—
Ξενοπουλου,τ<> «Ζευγάρωμα»,—προσπάθειαι δύο οι
κογενειών όπως ενώσουν τά παιδιά των.
—Ό κ. ΓΙολ.Δημητρακόπουλος έγραψε διά τύ θέ
ατρον τοΰ Συντάγματος ιστορικόν δρ ίμα, τήν«Βούλ
γαρον» ,έξηγμένην έκ τίνος μυθιστορήματος του.
— Είς τά 'Ιωάννινα μεταβαίνει προσεχώς θίασος
υπό τούς κ. κ. Παπαστεφτίνου καί Κυριακίδην.
— Ύπο τών κυριών Σωσώς Κανδύλη,
Ράλλη καί τοΰ κ. Δρακοπούλου συνεστήθη
ύπερέττας. Θά παίξη είς τύ «Πολυθέαμα».

Νίτσας
θίασος

— Είςτό θέατρον Χεαπόλεως θά δοθή τό«Λαχεΐον
τοϋ στόλου» κωμωδία- τοΰ κ. Ν. Μιχαλοπούλου,
σατυρίζουσα τήν πολιτικομανίαν τών αθηναϊκών οι
κογενειών.
— Ιπποδρόμων «Διεθνές» θά διόση παραστάσεις
είς τήν οδόν Φιλελλήνων.

—Ό κ. Σαμάρας έμελοποίησε Έλλ. όπερέτταν
έπί λιμπρέττου, τύ όποιον έγραψαν οί κ κ. Τσοκόπουλος καί Δεληκατερίνης

έπιμηκύνοντο είς πένθιμους γραμμής· ήσαν οί έκπατριζόμενοι άπό τά μέρη τά όποια ό Ελληνικός
στρατός έμελλε νά έκκενώση διά νά εισβάλουν οί
ήττημένοι γορίλλαι τής Ανατολής. Μία ατελείωτος
φρ.ικιαστική γραμμή — λιτανεία, νεκρική πομπή
μάλλον — τών κατοίκων, φευγόντων τά αιμοχαρή
ένστικτα τών νέων κυριάρχων. 'Όλα τιί είδη τών
μεταγωγικών καιάφορτα άπύ έμψυχα καί άψυχα
διευθύνοντο πρός τά έλληνικά εδάφη. "Ανδρες, γυ
ναίκες, νήπια, γέροντες, ακολουθούμενοι άπό τά
ζώα τά κατοικίδια καί τά ποίμνια, μέ τό κεφάλι
σκυμένο, άιμήκαν τά πατρικά των σπήτια, τούς α
γρούς. οΰς μέ τόν ιδρώτα των άνέσκαψαν. τούς τά
φους τών προσφιλιϋν καί τούς ευκτήριους οϊκους των,
τάς οίκογενειακιίς καλιάς, διά νά σωθούν άπό τήν
Βουλγαρικήν αίμοστάζουσαν μάχαιραν. 'Ολόκληροι
πόλεις καί χωρία ήρημώθησαν: Τό Μελένικον. ή
Στρώμνιτσα, ή Γκιουμουλτζίνα, ή Ξάνθη, τό Δεδεαγάτς, τό Νευροκόπιον. Μετά τήν άθρόαν μετανά-
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στευσιν,έτέθη πϋρ ύπό τών φευγόντων, ο.περ μετέβαλε
κατά τό πλείστον είς έρείπια τά ελληνικότατα αύτά
μέρη. ‘II ΙΙάργα είς πολλαπλήν εικόνα. Καί)' άς η
μέρας ή παλαιά ΙΙάργα άπελευθεροΰται καί ό άρχιερεύς της έπιστρέφει εις αύτήν. κομίζων έκ Κέρ
κυρας τά έκεϊ έναποτεθέντα ιερά σκεύη, ι'ίμφια καί
τό φλάμπουρον. νέαι ΙΙάργαι αναφαίνονται. Είς κι
νηματογράφος έπρεπε νά άποδώσγι τήν θλιβερόν
εικόνα τής φυγής διά νά προβληθή είς όλας τάς
Ευρωπαϊκός πρωτεύουσας μέ τόν τίτλον .· · Τά αν
δραγαθήματα τών θύννων τών Βαλκανίων».

Οί πρώτοι οί όποιοι έδωσαν τό σύνθημα τής με
τοικεσίας είνε οί κάτοικοι τής ωραίας και ακραι
φνώς Βυζαντινής πόλεως, μέ τούς πολυτίμους θη
σαυρούς, τοΰ Μελενίκοι·
Τό Μελένικον! ΊΙ περιεργοτέρα πόλις της Ανα
τολής. Κάθε συνοικία, κάδε εκκλησία, κάθε άρχοντόσπιτο -εν Βυζαντινόν μνημεϊον. Τριάκοντα αρ
χαιότατοι ναοί και πλήθος παρεκκλησίων. μέ ει
κόνας τής ώραιοτέρας Βυζαντινής αγιογραφίας...
Οί ·2.Ελληνες της καί οί 1000 ’Οθωμανοί
της παρέδωσαν νεκρούπολιν είς τούς κομιτατζήδες.
Γραΐαι κρατοϋσαι τάς ίεράς εικόνας,άφοΰ έπότισαν
μέ δάκρυα τι'ις γωνίας τών ναΐσκων,παιδιά μέ οικο
γενειακά ενθύμια έξεκίνησαν άπό τήν πάλιν, άφοΰ
έφίλησαν τάς θύρας τών έγκαταλειπομένων οικιών,
Αί νεάνιδες έτραγουδοΰσαν τό τραγούδι τοΰ Σου
λίου. Οί άνδρες έμειναν ήνοιξαν τούς κρουνούς τών
βαοελίων οίνου καί έκοκκίνησαν οί δρόμοι άπό τόν
έκχυθέντα χείμαρρον. Έ'ξερίζωσαν τάς άμπέλους.
διιι πελέκεων κατέστρεψαν ό.τι προσφιλές καί διαιρεθέντες εις τέσ.σαοας ομάδας έδεσαν πΰρ είς τιί
τέσσαρα άκρα τής ιστορικής πόλεως. Καί έφυγαν
φωνάζοντες: <’Ελάτε τέρατα, έ.λϊτε τύραννοι νά
πάρετε τό Μελένικον'.»
Οΐα είκών άφαντάστου τραγικότητος, οίος θρί
αμβος πατριωτισμού!

*

Δέν έμεινεν 'ίσως 'Αθηναίος ο Ττις νά μή έγνωμοδότησε περί τοΰ τρόπου τής υποδοχής τοΰ Στρα
τηλάτου Βασιλέως μας ’Εννοείται ότι αί περισσότεροι
προτάσεις έμειναν έπί τοΰ χάρτου καί δικαίως,
διότι ή υποδοχή ήτο τόσον ένθερμος, λαϊκή, ειλι
κρινής, ώστε άνεπλήρω,σε πίταν άλλην πρόσθετον
διακόσμη.σιν ή έκδήλωσιν. Άλλ’οίαδή.ποτε υποδοχή
διά ζητωκραυγών, μύρτων, σημαιών, μουσικών, φω
ταγωγούν, προσέδωτε βεβαίως μεγαλοπρέπειαν, άλλ’
έφήμερον. Γεγονότα, ιός ή επάνοδος έκ νικηφόρων
μαχών ένός εθνικού Αυτρωτού, συντρίψαντος δύο
εχθρικός στρατιάς, πρέπει νά διαιωνισθή. Ή
ιστορία τής Τέχνης μάς διδάσκει πώς έπρεπε νά

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Πρό τής άναχωρήσεώ; τον εις Εϋρώπην ό Βασιλεύ;
ά.τεφάσιοεν όπως άνεγερθή έν τή πρωτευουση καί εΐ;
περήΜεπτον θέαο1, μεγαλοπρεπές αναμνηστικόν μνημεϊον
ιοΰ πολέμου. Ο Μιος καιέθηκεν εκ διαφόρων εισφορών,
απερχόμενο», 160 χιλιάδα; Λρ καί ώρισε τήν επιτροπήν,
ριις έπιοήμως ουποτωμένι/, θά πρυβή εί; έκκληοιν πρός

συμπλήρωσα· τοΰ άπαιτουμένου διά τό μνημεϊον ποσού.
Ί'ό μνημεϊον τούτο θά five αφιερωμένοι οϋχί μόνον εί;
ιού; πεσόντα; έν τι!) πολέμιο, άλλ’ είς πάντα; γενικώς
ιοί·; ΰπηρετήσαντα; τήν πατρίδα, στρατιωτικού; καί -το-.
λιακούς. Ηά είνε δηλονότι μνημεϊον τώι· καιιιβληθειοών
11ο

ύποδεχθώμεν τόν έστεμμένον Νικητήν. Διιι. (θριαμ
βευτικής Άψϊδος. Ό καιρός δέν έπέτρεπεν
ίσως τήν άνέγερσιν ούτε προχείρου τοιαύτης, άλλ'
ήδη επιβάλλεται ή άνίδρυσις μεγάλης μαρμάρινης
Αψίδος είς τό μέρος ένθα τόν ΰπεδέχθη διιι προσιρωνήσεως ή Δημοτική άρχή τής πόλεως, ήτοι είς
τήν πλατείαν τοΰ Ωδείου. ΊΙ άφίς αυτή άνεγειρομένη κατόπιν διαγωνισμού μεταξύ αρχιτεκτόνων καί
γλυπτών, δέον άπαραιτήτως νά κοσμήται άπό ανά
γλυφων τήν μορφήν τού Βασιλέως, έχοντος ύπεράνω
τόν Δικέφαλον'Αετόν Έπί τών στυλοβατών νιί χαραχθοΰν τά ονόματα καί αί ήμερομηνίαι τών σπου
δαιότερων μαχών, δεξιά τοΰ 'Ελληνοτουρκικού πο
λέμου καί αριστερά τοΰ Έλληνοβουλγαρικοϋ, έπί
δέ τιΐ>ν διαζωμάτων έμπροσθεν καί όπισθεν παρα
στάσεις έξεικονίζουσαι άνά δύο μάχας — τι’ις σπουδαιοτέρας — έξ έκαστου πολέμου, τοΰ Σαρανταπόρου, τών Γιαννιτσών ή τοΰ Μπιζανίου έκ τού ένός
πολέμου, καί τοΰ Κιλκίς, τής Κρέσνας ή τής Τζουμαγιϊς έκ τοΰ ετέρου. ΊΙ άψίς ήτις προιόρισται νά
φρονηματίζω τι’ις μελούσας γενεάς δέον νιί ίδρυθή.
τιμής ενεκεν, δαπάναι^ τών Δήμων τής τε παλαιις
καί νέας ’Ελλάδος, προ.σεπικουρού.σης έν ανάγκη καί
τής Ιίυβερνήτέως, οΰτω δέ η εισφορά Οά εκπροσω
πήσω τό Κράτος δλον.
Την γνώμην ταύτην διετύπωτα δημοσιογραφικοί;
πρό τής έλεύσεως τού Βασιλέως. Τήν επαναλαμβάνω,
ένισχυθεΐταν έκτοτε καί ύπό άλλων δημοσιευμάτων,
μέ τήν ελπίδα Οτι Οά λάβι] τήν πρωτοβουλίαν, αν
μή ή Κύβέρνησις. τούλάχιστον ό Δήμος 'Αθηναίων.
Άς ϋπάρ'ξΐ] έπί τέλους καί έν σύγχρονον ιστο
ρικόν μνημεϊον. δίπλα είς τά τόσα αρχαία.

♦
"Αδεται—λέγεται—βεβαιοΰται — οτι μεταξύ τών
μελών τής Κυβερνήσεως έγένετο λόγος όπως λήξαντος τοΰ πολέμου δοθή ένίσχυσις ί·πό τής Πολι
τεία; είς τούς έργάτας τού πνεύματος. Συνεζήτη ·
σαν περί έθνικοΰ θεάτρου, έθν. μελοδράματος,
περί ’Ακαδημίας τών Καλών Τεχνών, περί ίδρύσεως
έθνικών τμημάτων εις τά 'Υπουργεία
Άλλά καί ό Πρωθυπουργός υψών τό κύπελλον
είς τό βουλευτικόν γεύμα είπεν ότι ή ακμή τών
επιστημών καί τεχνών έσται ή έπιβράβευσις τών
πολεμικών αγώνων.
'Ο Θεός νά δώση ! Καλή φοϊτισις είς τούς κ. κ.
'Υπουργούς, νά γίνι] καί αύτό τό θαύμα !
ΔΑΦΝιΣ

λ’. Γ. Ό Βασιλεύς, ό είς πάντα πάντοτε θέσας
τήν σφραγίδα τής επιβολής, έλυσε τό ζήτημα τοΰ
Πολεμικού μνημείου. Άνέλαβεν Αυτός τήν ϊδρυσίν
του. Άφοΰ ο Βασιλεύς τό θέλει, ή ϊδρυτις είνε
γεγονός.
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νφ ένός έκαστον υλικών καί ηθικών εισφορών προ; έπίιβυξιν τής έπιτυχία; τον έθνικοΰ άγώιος.
Οί έρανοι Λιά τό μνημεϊον τούτο θά ίητιμϊώοι μέχρι
τή; ουμπληριόσεαι; ποσού υπέρ τό έν καί ήμιου ίκατομμύριον. όπιο; καταστή έν ιών περιφανέστερων αρχιτε
κτονικών καί καλλιτεχνικών έργων.
*
7/ Α. Μ. ό Ιίααιλεν;, μεταβά; εί; τό ιίιελιέ τοΰ κ.

Ίακωβίδοι· εποζάριοε Λιά τίμ· προτομήν ιοι; ήτι; ίίά
χμιραχΟή έπί τών νέων μετάλλινων κερμάτων. ΊΊ.-ιΐ τή;
άλλη; ΰφεω; ί)ά χαριιχΟή, έπιίΐνμια τον Βασιλέα);, οί·μ-

βολάν τι έκ τή; Βνζαντινή; Ίοιορία;. ‘Ο ζωγράφο; κ.
Χατζόπονλο; χάριν Λιει κολόνσεω; τή; έργαοια; έφωτογράφηοε τίμ· Α. Μ. εί; διάφορον; ατάοει;.
*

Ί'ΰ ΕΙλν. Ιΐανεπιοτήμιον προκηρνσσει τώ· Κόντειον
αγώνα τον 1U1A—1!>16.
'Ορίζονται Λνο διαγωνίσματα, τό μέν " Παραβολή τών
δημωδών στοιχείων τή; καθ' ήμα; γλιόοοη;, μάλιοτα
ιών έν τοϊ; ποιι/μαοι καί τοϊ; άομαοι, πρός 'Ομηρικά»
τά δε ι· Παραβολή τών δημωδών στοιχείων τής καθ' τι
μά; γλιόοοη; πρό; έν πάπυροι; φερόμενα ·. ΊΙ παρα βολή 1>ά άναφέρηιαι οί.' μόνον άπλώ; εί; τά; λέζει; καί>'
ίαντάς καί τήν χρήοιν ανιών, άλλά καί εί; τήν οένιαζιν
τοΰ ολου λόγου καί εί; τά; φράοει;, πρό; δέ εί; ιοί·;
λεγομένου; τρόπου; και τά σχήματα, τά; μεταφορά; καί
τας παρομοιώσεις, τα; εικόνας καί ει τι ΰμοιον. Οί
ουγγράφοντε; ΰφείλονοι ονοτηματικώς μέν καί μεθοδι
κό); νά παραβάλωοι τά στοιχεία, έπιμελώ; δέ καί ακρι
βό); νά προεζετάσωοι τά έν ιαϊ; μέχρι ιοϋδε άπό τε
ι’ίμετέρων καί οπό ζένων λογιών συντεταγμένοι; διατριβαϊ; είρημένα, ίκάοιιρ ιό οίκεϊον άποί'έιζοντε;.
'έ'1 χειρόγραφα ί)ά άποοιαλώοιν εί; τήν Πρυτανείαν
τού Πανεπιστημίου μέχρι τής 3Ίη; ‘Ιανουάριον
Ή κριοί; τή; επιτροπεία; συγκείμενη; έκ τοΰ Ι'εωρ.
Χατζιδάκη, Χιμάν Μενάρδου καί Πέτρου Παπαγεωργιοι·, άναγνο)οί)ι/οεται ιό; καί »} απονομή τών βραβείων,
εκατερου χι λ ι ο Λ ρ ά χ μ ο υ, γενήοεται έν τή μεγάλή
αίθονο)) τον Πανεπιστημίου τή 21 .Μα'ίον 19ίά.
*
Έάν ό καλλιτεχνικό; κίοαο; έρρη-ε κραυγήν

θριάμ
βου έπίιή είδήοει ίΐιι ό πίναζ" Βεθοαϊδάα,τον Ρέμπραντ
έπωλήλθη άντι Ικατομαι ρίοι· φράγκων, ιΐά χαοή έιι μάλ
λον μανί)άνα>ν οτι ή τιμή αυτή Λεν ήιο παροδική καί
τυχαία. Τό έκατομμϋριον θά είνε πάντοτε έτοιμον διά
του; πίνακα; τών μεγάλων ζωγράφων.
Οί'τω μειά τήν < Βειίοαϊδά» έπωλήθη καί ή είκών τή;
«Λαίδης “Ασδη; δε λά Ρόλδ· τοΰ Γεωργίου Ρομνι άντί
1, Οί34, 200 φράγκων
Ό ζωγράφο; Ράμνι είνε Εκώιυ; τήν καταγωγήν γεν
νηθεί; εί; τό .Ιαγκαοάϊρ. Τό οτάδιόν του ήρχισε πενι
χρότατα.
Ελάμβανε φράγκα .').'! διά τήν άναπαράστασιν μιά;
προτομή; καί εκατόν πεντήκυνια Λιά τήν άναπαράστασιν
μιιϊ; μεγάλη; νίκάνο; εί; φυσικόν μέγεθος 'Ακολουθώ;
ίϊμο>; ήρχισε νά μειδιά πρό; αυτόν ή τύχη καί ό Λοί'ζ
τοΰ Ι'ίιομονδ τόν έλαβε υπό τήν προστασίαν του. 'Π
εθνική Στοά τής Άγγ/.ία; έχει ήδη εί; τήν κατοχι/ν τη;
πολλά; εικόνα; ιοΰ Ρόμνι.
♦

Τήν στιγμήν καίί' ήν έπρόκειτο νά κατακυοωίλή εί;
τον πλειοδότην πρόθυμον νά καταθέοη έν έκατοιιμύριον
φράγκων η είκόιν τοΰ ίοπανοΰ ζωγράφου Γκύγια ο!
«Μικροί γίγαντε;· πωλουμένη εί; τό κατάστημα τον
Μαρκ-ελ. δε Νε/ιές, ένειγανίαίίησαν οί αστυνομικοί υπάλ
ληλοι οπω; άναγγείλουν οτι κατόπιν αίτήσεω; τοΰ'Ισπα
νού πρεσβεω; ή είκών θά κατασγεθή ώς κλοπιμαία.
Η είκών αί'τη, ήτι; θεωρείται έν άπό τά μεχαίιέτερα
νρχό ζωγραφική; παριοτά πέντε παιδάκια ών έκαστον
προσπαθεί νά άνέλθη εί; τούς ώμου» τοΰ αλλω· διά νίι
γίνουν γίγαντες.
' Υπό έποψιν χρώματος καί φωτός ό Γκόγι,ι οϋδέια
έχει νά ζηλεύοη ώ; πρ>; τήν εικόνα αυτήν.
Οί 'Μικροί γίγαντες· έγράφηοαν κατά τό IS69 ϋπω;
κοσμήσουν τά; τοιχογραφία; τοΰ Έοκουριάλ, άλλά κατό
πι·· τό έργον κατετέθη εί; τά 'Ανάκτορα τή; Μαδρίτης.
Κατά τήν έπανάοταοιν τοΰ I 76!) ή Βουλή Λιώρισεν επι
τροπήν όπιο; προβή εί; τήν άπογρίμρήν τών ΰπαργόντων
τιμαλφών αντικειμένων, άλλά ταχαίω; παρετήρησεν ότι έκ
τών εικόνων έλειπον τέσοαρες, μετάξι· τών όποιων καί οί
** Μικροί ί Ίγαντε;n.

"Εκτοτε δέν κατορθώθη νά ευρεθή ί/ είκών μέχρι
τή; ημέρα; καθ' ό έν ΙΙαριοίοι; πρέσβν; τής Γερμανία;
βαθύς κριτικό; καλλιτέχνη; έπισταποίησε τήν ϋπαρξιν
τή; εικόνα; εί; τήν συλλογήν τοΰ Μαρκζελ δέ Λ’ε/ιές.
•

Ή έφημερι; ·Έξέλοιορ· έοχε τήν περίεργον ίΛεαν
να υποβάλιι εί; τοΰ; αναγνωστάς τη; τήν ερώτηοιν :
« Έάν νόμο; τις,ιόριϊεν ότι εΐκοοιν ανδριάντες μεγάλων
άνδρών θά ίδρϋοντο πρό; στολισμόν τών Παρισινών βου
λεβάρτων ποιου; θά έπροτιμούσατε* ;
Χίλιοι οκτακόσιοι άναγνώσται έσπενσαν νά ιίπαντήσου··
Ίιδοί· δ'ε έ/ πρώτη πλειοιμηφοΰσα δεκά; μεταξύ ιών
2S1) όνομυτων τών ΰποψηφϊονν. τά όποια άπεοτάλησαν
εί; τά γραφεία τής συναδέλφου
Ίιοίννα Λ' Άοκ
Ναπολέων— Βίκτωρ Οΰγκώ —
Γαμβέττας— ό οτυλοβάτη; τής νεωτέρα; Γαλλία; Βασι
λεύ; 'Ερρίκο; ό Λ'.— ό μονάρχη; τοΰ γρυοοΰ αίώνο;
τής Γαλλία; Λουδοβίκος ΙΑ'.— Βαλταϊρο; —ό Μέγα;
Κάρολο;— ,ΐά Φονταίν— Μολιέρο;— Κορνήλιο;
Ιονμά; πατήρ. — Ό στρατηγό; Λαφ ιγέτ — ό ποιηι 'η;
Μυσσέ—ό Ρονοοώ, ό θεμελιωτή; τών φιλοσοφικών αρ
χών τοΰ Ι8ου αίώνο;—ύ εφευρέτη; τή; άτμηλάτου κινήοεο>; Ιιονΰοιος ΙΙαπϊνο; καί τελευταίο; ό διάσημος πολί
τικο; καρδινάλιο; Ρισελιέ.

κ
Έπωλήθη τελευταίο); εί; το Παρίσι εί; δημο
πρασίαν ή συλλογή τών προτομών τοΰ μεγάλου γλυπτοί·
Καρπό), τοΰ ένδοξοτέρου γλύπτου τοΰ παρελθόντος αίώ
νο;, εί; τόν όποιον οφείλονται καί τά ωραιότερη ιίνάγλνφα τά κοσιιοΰντα τήν Παρισινήν "Οπεραν.
Έπί τή εΰκαιρίρ ταύτη ή 'Κραυγή· δημοσιεύει τό
εξής ανέκδοτον.
Ό Καρπω δστ'.ς ήιο εκ τών προσωπικών φΐλ,ων τοΰ
Ναπολέοντος Γου τόν παρεκάλεσεν όπως εύδοκΐ}οη καί
τοΰ έπιτρέψη ι·ά λάβη τό πρόπλασμα τή; αύτοκρατείρα;
Ευγενίας.
Άλλ' ι'/ αύτοκράιειρα θεωρούσα έαυτήν ώ; μίαν ιών
ιοραιοτέρων γυναικών τής Γαλλία; ενόμιζεν ότι θά έχανεν
κατά πολύ έκ τής καλλονήςτη; κατά τήν έπί τοΰ μαρμάρου
άπεικόνισιν καί έίοοτρόπει νά ποζάρη πρό τοΰ Καρπώ
Έν τέλει πιε.σνεϊοα παρά τοΰ αύτοκράτορο; ήναγκάσθη
νά ενδώοη, όταν όμως κατόπιν ό Καρπώ τήν έπεοκέφθη
όπως τή εγχειριοη τήν προτομήν της, αί'τη τον εοτρεη'ε
τα νώτα.
Ό Λ αρπώ Λυσηρεστήθη τόσοι·, ίόστε μόλις έπέοτρεφε εί; τό γραφεϊόν τον ερριψε τήν προιοιιήν κάτω διά
νά θραυοθή. Ευτυχώ; ή προτομή δέν έπαθέ τι Λιασωθέντο; τού κ ιλλιτεχνικοΰ μεγαλουργήματος. όπερ τώρα
έξετιμήθη άντί S0D,1)66 φράγκιον.
*

'Από 2·ϊ ετών τόν ‘Ιούλιον επιβαίνει ό Κάϊζερ πλοίου
ίδιου καί διευθύνεται εί; τά; Νορβηγικά; άκια;
εί; Βέργει·. Τό έτος αί’τό ήθέληοε νά οημειωθή τό τέ
ταρτον τή; έκαιονταετηρ’.ιδο; τών θαλασσίων έκδρομών
του' διό καί προσφέρει εις τόνβασιλέα Χάκωνα ί’ν άγαλμα
κολοσοαΐον - παριστάνον ιόν ήρωα τών Νορβηγικών μύ
θων Φρίτγιοφ, τόν νμνηθέντα ύπό ιών βορείων ποιητών
δοτι; είναι εν είδος*Λχιλλέω; τών 'Ελλήνων.
Τό άγαλμα έ-χύθη πλη >ίον τού Βερολίνου, κατά ιό
σχέδιον ιοΰ Μ. Οόγγερ. Τό ανίδρυσε κατ ' αύιά; εί; τήν
κορυφήν ένός βράχου παρά τήν άκτήν, δεσπόζοντος τού
ΣόγουεφιΟρδ πληοιέστατα τοΰ Βέργεν.
"Οταν όμω; ό Φρίτγιοφ όρειχάλκινος θά άνυφωθή έπί
τοΰ σιυλοβάτου του, θά είναι όρατος πολύ μακρόθεν.
Λιά νά σχηματϊοη τι; Ιδέαν τοΰ ΰψον; του άρκεϊ νά
μάθη on μόνον οί πόδες του είναι μήκους ένός μέτρου
και 16 εκατοστών, καί ό ανιίχειρ ενός άνδρικοΰ βρα
χίονας. Τό βάρος τοΰ αγάλματος υπερβαίνει τά; 1-1 χι
λιάδα; κοιλά. 'Λ·/ * ίίτου κιιιεσκευάοθη ή Μπιιβάρια,
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ή γνωστή τοΰ Μονάχου, ποϋ 60 έτών, δέν έ/όιϊρ ή' Γερ
μανία /ιεγαλείτερον άγαλμα Ή Γερμανία τού Ροδεσχάϊμ παρά τό>· Ρήνον. ή στηθεΐσα τιμ 1886, είναι μι
κρότερα τοΰ Φρίτγιοφ.
*
Ό έν Παριοίοι; γνωστό; Έλλην ποορρί κ. Ε, X.

Αθαναοιάδης έπανήλθεν είς τήν πατρίδα τον Μυτιλή
νην. Ό κ.Άθαναοιάδη; εΐνε καί δραματικό; συγγράφει·;'
τά δράμα τον '< Χία Τουρκία· έπαίχθη επιτύχω; είς τό
• Ηέατρον των τεχνών· έν Παριοίοι;, προσεχώς δέ δίδε
ται ή τραγωδία του « Περίανδρο; ». Έδημοοίευοε τάς
«Μικρά; ελεγεία;» ουλ.λο,ήν ποιημάτων, ή τι; έκρίθη ευ
μενέστατα, άποδοθέντο; τρ> ποιητή τον τίτλον « “Αλλον
Μωρεάς». “Ιίδη έγραψε Γαλλιστί ποιήματα πατριωτικά
έπ' ευκαιρία τών Έλλ. θριάμβων.
*

Υπέρ τον άνδριάντο; τον Βασίλειο; Κωνσταντίνοι·
Λ κ. Ε. Ενγενίδη; προοέφερε 10,000 δρ. ΑΙ λοιποί
είοφοραΐ άνήλθον μέχρι τοϋδε εί; 59,211 δρ.
— Εί; τόν έξ Ήπειρον καταγόμενοι' αντιστράτηγον
κ. Λαγκλήν θά άνεγερθή έν Ίοταννίνοις άνδριά; έξ ερά
νων τών απανταχού ' Ηπειρωτών. Ή δαπάνη υπελογίοθη
εί; 20,000 δρ.’
— Πρωτοβουλία τών φοιτητών Πύργον Οά ίδρυθή έν
τή πόλει των αναθηματική στήλη διά τού; πεσόντα;
Ηλείαν; κατά τοϋ; δύο τελευταίου; πολέμους. 'Αλλη
στήλη θά στηθή έν Πάτραις, Αίγίνη, Δελφοί; καί αλλαχού

★

Τά μετάλλια τοΰ 'Ελληνοτουρκικού πολέμου Οά διαι
ρούνται είς δύο κατηγορίας διακρινόμενα διά ταινίας έκ
τής όποιας Οά έξαρτώνται καί >; όποια θάφέρη τά Ελλη
νικά χρώματα, διαστιζόμενα ίίμω; είς το μέσον διά μιας
στενή; ερυθρά; λωρίδας ουμβολιζούοη; τήν Τουρκικήν
σημαίαν.
Τό μετάλλων του Έλληνοβουλγαρικού πολέμου έπί
τή; μια; όψεως θα φέρη τήν προτομήν τοΰ Βασιλέαν;
Κωνσταντίνου καί περίγραμμα «είς οίωνό; άριοτος άμύνεοθαι περί πάτρης·, κάτωθεν δέ «Κωνσταντίνος Βα
σιλεύς 1913·' έπί τή; έτέρα; δέ οψεακ τήν προτομήν
Βασιλείου τοϋ Βσυλγαροκτόνου μέ. τόν χρόνον τής Βασι
λείας rot·. *Η ταινία, άφ' ή; Οά άναρτάτα» τό μεταλ
λίου τούτο θά φέρη κάθετα τά εθνικά χρώματα τών
Βουλγάρων χωριζόμενα διά μια; κυανή; γραμμής.
Η κοπή τών μεταλλίων θά ένεργηθή εί; τό Γερμα
νικόν έργοοτάοιον Μαϋέρ Οά κοπώσι 300,0(10 έξ εκάατου. Ή απονομή τών δύο πολεμικών μεταλλίων θά
εΐνε γενικέ/ πρός πάντα; τού; μετασχόντα; τή; εκστρα
τεία; αξιωματικοί'; καί όπλίτας, με διακρίσεις είς τάς
ταινίας. Ή κοπή τον μεταλλίου εξαιρετικής ανδρεία;
άνεβλήθη.
♦

Έν Καστόρια έπερατώθη ή ταξινόμησι; τής εκεί Βι
βλιοθήκης. Ή κοινότης έδοίρηοε 1000 βιβλία καί 70
χειρόγραφα χρήσιμα είς τήν 'Εθνικήν Βιβλιοθήκην. 'Ε
πίσης άρχαιοιάτην ανάγλυφο» ξυλίνην εικόνα τοϋ Αγίου
Γεωργίου.
π
Μέχρι τοΰδε τό ρεκόρ είς τήν έκδοσιν βιβλίων κατεί
χε» ή Γερμανία, ένθα ή παραγωγή έ'φθασε κατά τό 1910
εί; 31.2Θ1 νέα βιβλία. Ώ; άπεδείχθη διά στατιστική;
τώρα, ή 'Ιαπωνία υποδεικνύεται σήμερον ή χύτρα, ήτις
εχει νά έπιδείξη τήν μεγαλειτέραν φιλολογικήν παραγω
γήν. Κατά το αύτό έτος έν 'Ιαπωνία έξεδόθηοαν 41.6'20
νέα βιβλία. Τό παράδοξον όμως εΐνε ότι έξ όλου τοΰ
όγκιόδους αντοΰ αριθμού βιβλίων τά 455 μόνον ήοαν
μυθιστορήματα καί σύλλογοί ποιημάτων. “Ολα τά άλλα
ήοαν... πολιτικιά πραγμαιεϊαι.'
♦
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Άνεκαλύφθη εί; Πετρούπολη· αυθεντική προσωπο
γραφία τοϋ Γκαΐτε, ήτις εΐνε έργον τοϋ Γεωργίου Ντάβε
καί ιίνεζητεΐτο ματαίω; άπό όγδοήκοντα έτών. Ό Ετάβε
‘Αγγλικής καταγωγής καί καλλιτέχνης μεγίστη; αξίας, δυ
νατοί, κατά τό λέγει» τών συγχρόνων του, νά καυχηθή,
οτι άνεπαρϊοτηοε τόν Γκαΐτε μετ' έπιτυχίας, ακρίβειας
γραμμών καί όσον ιό δυνατόν μεγαλειτέρας όμοιόιητο;.
Τό πολύτιμον έργον ζωγραφική; εδωρήθη υπό ενός
εμπόρου τοΰ Αμβούργου εί; ιό Μουοεΐον τοΰ Γκαΐτε
έν Βεϊμάρ.

♦

Τό Μιλανον, ιό όποιον έκαυχάτο μέχρι τοΰδε διά τό
καλούμενου θέατρου τής Σκάλας, θά καυχαται είς ιό μέλ
λον καί διά τό μουσεΐόν του. 'Ιστορικά μουσικά όργανα,
μουσικά χειρόγραφα, έργα ζωγραφικής οχετιζό/ιενα μέ
τήν μουσικήν καί τήν ιστορίαν της, συνεκεντρο'ιθησαν είς
Ιδιαίτερον διαμέρισμα τοϋ θεάτρου τής Σκάλας καί άπετελέοθη τοιουτοτρόπως ενδιαφέρον μουσείου, εί; τήν
ίδρυση· τοϋ όποιου ήλθε πρώτιστος αρωγό; τό Κράτος.
t
ίόο μεγάλοι ΰι/Ίφωνοι ό Λέων Σλεζάκ τοϋ θεάτρου τή;
Βιέννης καί ό Φρίι; Στοΰρνερ τοΰ θεάτρου τής ΛειηΊας

έκαμνυν περίπαιον με λέμβον έπί τή; λίμνη; Τέγγερ
παρά τό Μόναχον. Άλλ' έξερράγη καταιγί;, ή λέμβος
άνετράπη, και οί δύο καλλιτέχναι έπνίγηοαν 'Αμφόιεροι
ήοαν άπό τοΰ; μεγαλειτέρου; υψιφώνους τοΰ κόσμου.
Τελευταίως είχον υπογράιμει συμβόλαια διά μεγάλα; περιο
δείας εί; τήν 'Αμερικήν.

★

'.-Iσφαλεί; πληροφορίαι βεόαιοϋν ότι τά κειμήλια
τή; μονής Ροζικοϋ έν Μελενίκαι διεοώθησαν, έκιός τής
βιβλιοθήκη; τής Μονής, τήν οποίαν διήρπαοαν φεύγονιες
οί Βούλγαροι αξιωματικοί.
Τά διασαιθέντα κειμήλια εΐνε Βυζαντινά, μεταξύ δέ ιών
άλλων εΐνε καί εί; μανδύα; Αΰτοκρατορικ·'·; καί μία μί
τρα αύτοκρατορική.
♦

Ή δημοσιογραφία έν Ρωοσία μεγαλω; έπεξετάθη
άπό τοϋ 1905, άπό τή; ιίνακηρύξεωζ τοΰ Συντάγματος
Πρό πεντήκοντα έτών όλαι α! έφημερίδε; — πρόκειται
περί ημερησίων τοιούτων — ήοαν δέκα τέσσαρες. Κατά
τό 190; ήοαν έν ίίλιρ 110, συμπεριλαμβανομένων εξ τής
Σιβηρίας. Κατά ιό 1905 ό αριθμό; τών έφημερίδων
ηϋξηοεν είς 379, ών 32 έν τή ‘Ασιατική Ρωοσία.

♦

'Αναγγέλλονται δύο νέα δράματα τοΰ Γερ/ιανοΰ δραιιατικοΰ Χάουπτμαν. Τό ϊ'ν < Ό λευκό; Σωιήρ· θά παριοτή τήν εισαγωγήν τοΰ Χριοτιανιομοΰ εί; τό Μεξικύν.
Τό κυριαιιερον πρόοιοπον τοΰ δράματος θά εΐνε ό αύτοκράτωρ Μοντεζοΰμα, όστις φονεύεται υπό τοΰ λαοϋ του
ένεκα τών θρησκευτικών ιδεών του.
Τό έτερον δρθμά του θά έπονομάζεται ό «Τοξότη;»
καί θά έχ/ι Ελληνικήν ΰπόθεοιν, ΰφανθεΐοαν πέριξ τοϋ
μύθου τοΰ Όδυοοέως.

♦

Ό διάσημο; ρώσσο; διηγηματογράφο; Μάξιμο; Γκόρκυ
ασθενεί σοβαρώτατα. Ή φυματίωσις, ητι; πρι'ι πολλοϋ
όποοκάπτει τήν υγείαν αύτοΰ, άπέβη έντονωτέρα. Οί ια
τροί σννέοτηοαν αύτιβ νά έγκαταλείψή τήν νήσον Κάπρι"
κειμένην έι· τώ κόλπο,) τής Νεαπόλεω;, καί νά μεταβή εί;
ιινα πόλιν λουτρών τής Βορείου Ιταλίας. Ή διαδοθεϊοα
ειδησι; καθ' ήν ό ρώσσο; συγγράφει·; άμνηοτενθεί; Οά
έπανέλΟ// εί; Ριοοσίαν, έπί τή τριακοοίαετηρίδι τών Ρωμανώφ, διεψεύοθη παρά του Ιδιου.

★

Υπουργό; καί πρωθυπουργό; επί Ναπολέοντο; Γ’.
νομομαθής, Ιστοριογράφο;, ό Όλιβιέ νπήρξεν ό άνήρ
εκείνος οοτις τήν 15 Ιουλίου τοΰ 1870 εΐχεν άνέλθει
έπί τοΰ βήματος τοΰ Νομοθετικού Σώιιαιος διά νά ζητήοη παρά τή; Βουλής τήν κήρυξιν ιοΰ πολέμου κατά
τή; Πρωσσίας. άναλαμβάνων αϊ τός novo; rt)v όλην εί·θύ·
νην τοΰ τρομερού έκείνον πολέμου.
Μετά τήν καταστροφήν ό Όλιβιέ άπεσύρθη είς Φονταινεπλώ. Γινόμενο; δεκτός εί; τήν Ακαδημίαν κατ’
Απρίλιον ιοΰ 1870 εί; άντικαιάσιαοιν τοΰ Λαμαρτίνου
μόλις τό 1874 κατώρθωοε νά έκφωνήοη ιόν τυπικόν
λόγον, είς δν έπλεξε ιό έγκώμιον Ναπολέονιο; τοϋ Γ’.
Ο Ακαδημαϊκός Γκεζιό .ταρών είς ιήν συνεδρίαση· διεμαρτνρήθη διά τά λεχθένια καί έχρειάοθη νά ονγκληθή
είς γενικήν συνέλευση· ή ‘Ακαδημία διά νά λήξ// ιό έπειοόδιον.
Ό Όλιβιέ έγραψεν έν βιβλίον Ή Φιλελεύθερα Αυτο
κρατορία1) ακολούθως δέ έξέδωκε καί έϊ·α τόμον υπό τόν
τίτλον «Ή κηρυξις τοΰ πολέμου έν ιω όποί,ρ έπειράιο
να δικαιολογήση τήν πολιτικήν τοι· έπιροίπιων ιήν ευθύ
νην εί; τήν στρατιωτικήν διοίκηση·.
Ό Αιμίλιος Όλιβιέ είχε νυμφευθή τήν θυγατέρα τοΰ
μεγάλου κλειδοκυμβαί.ιοιον Λίοτ. τοϋ οποίου ιήν άλλην
θιγαιέρα εΐχεν ό Ριχάρδος Βάγνερ Χηρεύοα; κατά ιό
1868 ένυμφεύθη ακολούθως τήν Ια Γκραβιέ.
•
Είς τό έφειεινόν Παρισινόν Salon ή Ελλά; άνιεπροοωπεύθη εί; τήν ζωγραφικήν υπό τοΰ κ Λουκίδου καί
τής κυρίας θεοφυλάκτου καί είς τΐ/ν γλυπτικήν υπό τοτν κ.
κ. Δημηιριάδου καί Καβάκου.
Ο κ. Αουκίδη; εξέθεσε μίαν προσωπογραφίαν, ή δέ κ.
(θεοφυλάκτου αυτοπροσωπογραφίαν πλήρη άληθείας Ό κ
Αημητριάδης ένα bu-le παιδίσκης χαριτωμένου έν τή άπλότηιι του. Ό κ. Καβάκος προτομήν τοϋ ιατρού κ
Μαρσέλλον καί εν ώραΐον άγαλμα μέ τόν τίτλον «Aspi
ration». Ο κ. Καβάκος άνετράφη εί; Βοοτώνην, ένθα
καί έπεράτοιοε τάς καλλιτεχνικός του οπουδάς Τυχών
υποτροφίας, συνεπλήοατοεν αύιά; εί; Παριοίοι·;. Τό άγαλ
μα του, συμβολικόν, έβραβεύθη διά «τιμητική; μνεία; ι>
Παριστάνει έφηβον κλίνονια τό γόνυ καί προσαιενίζονια
τό άπειρον διά βλέμματος βαθείας όνειροπολήσεω;. Ή
καμπύλη τοΰ στήθους καί ιών ποδιΐ»·, ή κλίοις τών λαγά
νων ονγκεντρώνοιν άρχαϊκήν δύναμιν πλαστικωιάτην.

♦
Ή Δραματική Σχολή τή; «Τέχνη;» νέαν ύπέστη σκλη
ρόν άπιόλπιαν. Ο άριοτος μύοιη; αύιής Σωκράτης Κ.
Σπι·ρίδης, τοΰ όποιου τόσον έξετιμήθη τό τάλαντου κατά
τήν ιελπυταίαν παράσταοιν τής " Τέχνης· ί·ποδυθένιος ιόν
ρόλον ιοΰ αξιωματικού εί; τήν « Αρκούδαν» τοϋ Τσέχωφ,
επεσεν ένδόξοις έπί ιοΰ πεδίου τή; μάχης, κατά τόν τελευταΐον πόλεμον. Καίτοι υπηρετών εί; τόν οτρατίν,
άφοοιώθη είς τό έργον τής σχολής, ευθύ; δέ μ·τίι ιήν έιιφάνιοίν του άπό σκηνή; εφυγεν εί; τό στρατόπεδο!· διά
νά μή έπιοιρέψ// πλέον.

★

Δυο ακόμη νεκρούς δημοσιογράφους ήρίθμηοε.ν ό Έλληνοβουλγαρικός πόλεμος, τόν Πέτρον Καλαμίδαν, άρχι
ουντάκιην τής « Έφημερίδος» καί ιόν Β. Βενεισανάκην
αρχισυντάκτην τής έν Νέα Ύόρκη έκδιδομένη; ήμ-ρηοίας έφημερίδο; «Άθηνά».
*

Έν Βελιγραδίφ έγέιοντο τά άποκαλυπτήρια άνδριάι ιος
άνεγερθέντος είς τόν Καραγεώργεβιτς, πάππον τοϋ νυν
Βαοιλέως, Ιδρυτήν τής Βασιλευούσης δυναστείας. Ή τε
λετή διεξήχθη μεγαλοπρεπή; καί ταυτόχρονος μέ ιήν
επάνοδον έκ τού πολέμου ιών Σερβικών στρατευμάτων.
*

Άπέθανεν έν Παριοίοι; ό Γάλλο; 'Ακαδημαϊκό; καί
διάσημο; Γάλλος πολιτευτή; Αιμίλιος Όλιβιέ, εί; ηλι
κίαν 88 έτών,

Είς τόν διαγωνισμόν τή; «’ Εταιρείας τα>ν Ελλήνων
θεατρικών συγγραφέων·· μονοπράκτων δραματικών έργων.

όπεβλ.ήθηοαν έργα 31, έξ ών έλάχισται κωμιοδίαι. Ή
κριτική ‘Επίτροπέ/ άποτελουμένη έκ τίόν κ. κ. Γ. Αροσίνη, Ιω Δαμβέργη, ’.4ρ. Κουρτίδου, Έδμ Φόροι καί
τοΰ προέδρου τής Εταιρεία; κ. X. Άννίνου, εθεώρηοεν ώ; πρωτεύοντα ιέ.σοαρα. Επειδή δέ. έκρίθηοαν ιός
ισόπαλα, τό Συμβούλιου τή; Εταιρεία; άπεδέχθη, όποκς
τ·ί ολικόν ποσόν τών όρισθέντων χρηματικών βραβείιων
δραχμών 600 διανεμηθή εί; τά τέσοαρα κατ' ΐσι/ν
άναλογίαν καί άνευ διαβαθμίσεως. Είσΐ Λν ταΰτα, τά
τιτλοφορού/ιενα 1)
Σπαραγμό; ■, 2) 'Καρδερίνα»,
3) Tn Αγριολούλουδο», I) «Γιάννη·, πάντα δράματα,
θέλουν δέ παραοττθή εντός τή; παρούοης θερινής θεα
τρική; περιόδου. Κατά τήν παράσταση· άνακοινωθήσειαι
τό όνομα τοΰ ουγγραφέω; ενός έκαστου αυτών καί ιίπονεμηθήσονται τά βραβεία.
Ό έν Γαλλίρ λόγιο; κ. Α. ΙΙιιρθένη; δημοσιεύει προ
σεχώς είς Παριοίοι·; Γαλλικήν μετάφραση· το>ν «Κρητι
κών γόμων ' τοϋ Λ". Χ.αιιπελίου.

»
Ξένα θέατρα.—Νέα ίργα.
Ό «“Αλλος» δρά/ια τής διάσημου Ρωοσίδο;
μνθιοτοριογράφον κ. Γαβριέλλας Ζαπόοκα, άποδίδον
ζωηρότατα τά; καταδιαιξει; τής ανεπτυγμένης φιλελετ·θέοας νεολαίας υπό τή; Ρωοοική; ’Αστυνομία;. “Ηρωε;
τον δράματος εΐνε ό φοιτητή; Καζιμίρ καί ή μντ/οτή τον
“Αννα. Καί οί Λύο, ουιω/ιόιαι, καταδιώκονται, άλλ' ό
Καζηιίρ κατορθοϊ έπιτηδείω; νά παύση ή εναντίον αύ
τοΰ καταδίωξις. 'Η “Αννα όμως ουλλαμβάνεται καί κα
ταδικάζεται εί; εξορίαν εί; τήν Σιβηρίαν. Ό Καζιμίρ
κατορθοϊ νά είσέλθι/ εί; τά; φύλακας ΐνα τήν άποχαιρετίοη. Ή “.4ν>·α τόν άγαπά πάντοτε, άλλ' αγαπά τόν
άλλον Καζιμίρ, εκείνον ό όποιος ήτο άφωσιωμένος είς
τήν ελευθερίαν, ό όποιος ήγωνίζετο, έπαοχε, καί ανα
χωρεί διά τήν εξορίαν, φέρονσα τήν εικόνα έκείνον έν τή
καρδία. Ό Καζιμίρ τήν παρακαλεΐ νά μέ/ τόν περιφρονή, ϊνα δ'άνακτήοη τήν έκτίμησίν της, υβρίζει τόν διευ
θυντήν τής αστυνομία; Οί δύο έρασταί εΐνε ευτυχεί;
διότι άπό κοινού θά νποστώσι τάς πικρίας τή; εξορίας.
‘Ο Κροϊ<1ο<,» Ό ζάπλουτος κ. 'Ερρίκος Δέ
1'ότοιλδ εγραιμε κωμιρδίαν, δοθειοαν άπό τής σκηνή;
τού θεάτρου «Γκέρικ· τοΰ Λονδίνου καί κριθεϊοαν ενμενέστατα. Ό «Κροϊσο;· εΐνε κω/κρδία αισθηματική'
εΐνε ή ιστορία ενός άνθριόπον εκατομμυριούχου, έχονο; λίαν εναίοθητον τήν καρδίαν.
Άγαπά μίαν κυρίαν καί άνταγαπάται παρ' αύτή;,άλλ'
αμφιβάλλει περί τής ειλικρίνειας της, φρονών, άτι άγαπάται παρ' αύιής διά τά χρήματά του. Έπί τέλους, κα
τόπιν πολλών ερωτικών δοκιμών, πείθεται ότι ή ζωή
εκείνων, ου; ή τύχη δέν ηύνόηοεν, εγκλείει άρετά;, άς
δέν παρέχονοι μόνοι· τά χρήματα, ιός οί δύσπιστοι καί
απαισιόδοξοι Κροΐοοι φρονοΰοιν,
— «Μά. Οα καί Μαρία» τοϋ Έδ. Ντονζαρδέν. Ή
σκηνήέκτυλίοσεται έν 'Ιταλό/, τόν ΙΣΊ" αιώνα. Ό Εύτύχιος, σπουδάσα; ιατρικήν, έπανέρχεται είς τό χωρίου
τον ν'άσκηση τό επάγγελμά του. Έκεϊ σχετίζεται μέ δύο
άδελφάς, τήν Μάρθαν καί τήν Μαρίαν. ΊΙ Μαρία εΐνε
ρωμαντική, ον αίνιγ/ιατικόν καί παράδοξον. Ή Μάρθα
εΐνε κόρη τρυφερά, ήσυχος, άφωσιωμένη, Ιδανική.' II μήτηρ τού Ευτυχίου, άπό τής νεκρική; κλίνης της, σννιοτή τόν μετά τής ΑΙάρθας γάμον. Άλλ' εκείνος προτι
μά τήν Μαρίαν, τήν νυμφεύεται καί φεύγουν. Ή φιλο
δοξία, τό άνήουχον πνεύμα τον, ή δίψα τοϋ χρυσού <ΐ> θοΰοιν αυτόν είς τυχοδιωκτικά ταξεΐδια. Αποκτά πλούτη,
διασκεδάζει. Γίνεται ό τύραννο; τής πόλεως, έν ή διαμέ
νει. Δέν αγαπά πλέον τήν Μαρίαν, αλλά καί ή Μαρία μι
σεί αυτόν καί τόν άπατή. 01 κάτοικοι τής πόλεως εξε
γείρονται καί πλήττουοι διά ιιαχαίρα; τήν Μαρίαν, ήτις
δέν άποθι·ήοκει. Τό έπεισόδιον αύτό συμφιλιώνει τοΰ;
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or^ryor;, οΐτινες άΐ'αχαίροΰοιν, έπιατοβφ'Μτεζ τ/ς ro
γωρίον των, όπου ή ταπεινή Μάρθα τού; περιμένει. Ή
Μαρία άντιλαμβανομένη, ότι >; Μάρθα καί ό Εύτύχιο; άγαπιϋνται, άποσύρεται, θυσιάζεται, αποθνήσκει, "να καταοτήση ευτυχείς τόν Ευτύχιον και τήν Μάρθαν. Τα
δράμα είνε μία αντίθεοι; μεταξύ σώφρονο; ευτυχίας καί
άμέτρου η ιλοδοξίας. μεταξύ εργασία; καί ΰνειροπολ.ήσεω;
— Ό «ΌρνιΟών», έργον τρίπρακτοι· τοΰ». Τριοτάν
Μπεοναρ, παραφρασι; μια; όνομαοτή; χαλκογραφία; τοϋ
Ζ.9οι· αίώνος τής “Κενής Φαρέτρας». Ό Μπερτράν έκένιοοε τοσάκις τήν φαρέτραν αύτοΰ καί τόσιρ άνοήτως καί
τεξιόδευοε τά βέλη αύτοΰ έν ταίς μάχαι; τον έρωτος,
ώστε, έξηντλημένο;, κουρασμένος, έχει ανάγκην άναπαύοεω;. ’Εγκαταλείπει τά; δύο ερωμένας τον τήν περιπα
θή Έμμελίνην καί τήν ζωηρόν Βανίναν, καί εφησυχά
ζει έν τώ οίκτο τοι; πλησίον τής συζύγου τον Ζακελίνα;
Πρό τοϋ καταβλη&έντος Μπερτράν εμφανίζεται ό μη
καταβληθείς, ό μή εξαντληθείς Ντομουανίκ, πρός δν
διαμφιοβητεί νέας δαφνας, άλλ' έπί τέλους επιδίδεται εί;
τόν οικογενειακόν βίαν πρός μεγάλην χαράν τής Ζακελίνας, ήτις έπανενρίσκει τά θερμά φιλήματα τον σύζυγοιτης— Ό «θρίαιιβος τής Ϊαλώιιης». Μονόπρακτοι·
δράμα έμμετρον τον κ. Μπαττανοιόν. Άναπαριοτή τήν έ
νοχον περιέργειαν τής Σαλώμη; καί τήν Αγωνίαν, τήν στα
θερότητα τοϋ Ίωάννου τοϋ βαπτιστοΰ. ΊΙ Σαλώιιιη προ
σπαθεί >>ύ μάθη
σκέπτεται ό Ιωάννης, πρός τούτο
θ' αναπτύσσει ολην τήν προκλητικότητα ΰργηοτρίδσς.
Περιγράφει τήν ωραιότητα τής ννκτός καί τής ήμερα;
έν ταΐς άγκάλαις της. τό γυμνόν κάλλος της, τήν στιγ
μήν καθ'ήν άποβάλλουσα τά σανδάλια, ετοιμάζεται νά
κατακλιθή, τόν έρωτα δν άναδίδουσιν ή άφθονος κόμη
της καί τά πλούσια στέρνα της. Προσπαθεί ή γόησσα να
μάθη, έάν ό προφήτης, έχη εν ίαντώ τήν ψυχήν τοΰ Ήι.ια, τοϋ μεγάλου προφήτου, τοΰ μεγάλοι· καταστροφέω;
τών Βασιλέων. Έν αρχή ό Ιωάννης αποκρούει μετά
γλνκύτητος, βραδύτεροι· μετά σκαιότητο; τάς έπιθέσεις της. 'Εκδικείται, άποκαλΰπτσνοα τό μαρτύριαν τό
όποιον τόν περιμένει Παρακολουθεί τήν έπί τοΰ προσώ
που τον Ίωάννου ΰκδηληυιιένην αμφιβολίαν ήν διαδέχε
ται ή λύπη' ένιρνφή έν τή αγωνία τοΰ καταδίκου.
— Οί " Κοιι—οιίταί »■ ΛΖονιί.τραχτος κωμφδία τοϋ
κ Φέλιξ Γκαυτερά. δοθεϊσα ύπό τοϋ θεάτρου τής “ Κω
μωδίας Λαφίττ» Μία μαρκησία ενώνει τώ· νίιϊν της Κλαύδισν μετά τής Ραϋμόνδης, θνγατρό; ενός βαρώνον. Οί
ευπατριδίσκοι ούτοι τής Όολεάνη- θέλσνσι »·’ άντιγοάψωσι τους εύπατρίδα; των ΙΙαριοίων Καλονοι καλλιτέχνας ίνα δοθώσι παραστάσεις καί σννανλίαι έπί τοΐς
γαμοις, διασκευάζουσι τήν οικίαν.ήν θά κατοικύισωσι κατά
τόν ρυθμόν τον Λουδοβίκου I ΣΤ ' Ό Κλαύδιο; ξυρί
ζει τόν μύοτακα, ίνα φανή νεωτεοίζων άλλά μένει άξε
στος επαρχιώτης' η Ραϋμόνδη περιβάλλεται ενδυμασίαν
προκλητικωτάτην, άλλά μένει άκομψος έπαοχιιόιισοιι
Σκέπτον ται και οι δύο πώς θά μείνωσι μόνοι, πιο; θά
περαοιοαι την νύκτα, πώς νά έκδηλώσωσι τούς κατ’ιδίαν
έρωτα; των. πώς να κάμωσ'.ν ο,τι κάμνωοιν οί Παρισι
νοί. Ο ένας έντρέπεται τόν άλλον καί οί δύο έντρέπονται
όλοι·;. Έπί τέλους ή μαρκησία συμβουλεύει νά οβύσωοι
το φώς τοΰ δωματίου το>ν. . όταν θ’ άποσνρθώσιν ε'ς
αϊτό. "Οσιο πλησιάζει ή ιόρα τής κατά μόνα; οννομιλ/α;,
οί κομπασται ονζνγοι άποβάλλονοι τονς φόβον; παοεξηγέΐσειον. Αί τνπικα· έθιμοταξίαι, ά; άγνοονοι. και αί
προοποιι/σεις, παύονσιν Ό έρως τον; κάμνει φνσικούς,
ζωηρούς. Έπί τέλονς έννοοννται καί άποσύρωπαι εί;
τον ννμφικιίν θάλαμοι·.
— Ή Φτοτιίς τοΰ Κλήδονα». Παρεστάθη διά
πρώτην φοράν εί; τήν«Σκάλανι> τοΰ Μιλάνον τό δεύτε
ρον μελόδραμα τον Ριχάρδον Στριίον; ε ΊΙ φοντώς τον
Κλήδοναν, όπερ έχει μίαν μόνον πράξιν ιίις ι/ ε Σαλώμη»
καί ή τΊΙλέκτρα·. II «Φωτιές τον Κλήδονα» έλή114

γθησαν άπό μίαν Ολλανδικήν παράδοοιν. Ιδοί· ij
νπόθεοις:
Κατά τήν εποχήν κατά τήν όποιαν αί μαγέΐαι καί τά
αντ.άσματα είχον ακόμη τήν δύναμιν νά άνησνχοϋοι τονς
καλοί·; χριστιανούς, έζη είς τήν ’ Χονδενιιέρδην αγαθό;
νέος οστις ήγάπα μίαν κόρην τής γειτονιάς, άλλ.' όσον
εκείνος τήν ίκέτενε νά άνταποκριθή είς τόν διάπνρον
έρωτά τοι·, έπί τοσοΰτον αντη τόν άπέκρονε οκληρίο;
Έπί τέλονς κατώρθιοσε νά τήν πείοη όπως διόση είς
ιν-τόν νυκτερινήν οννέντεσςιν ν.πό τόν όρον νά άνέλ&μ είς
τήν οικίαν τη; διά τοϋ παραθύρου,
' λ'πό ττ φώ; τή; πανοελήνον διά χονδροί' οχοινίου
όπερ προσέδεσε δι' άγκιστρου είς τό παράθιωον, ό τολ
μηρός νέο; ήρχιαεν ανεοχόμενος οτε είς τό μέσον τοϋ
δρόμον ή κόρη προοεπάθηοε νά διευθέτηση καλλίτεροι·
τό οχοινίον καί έγκαταλείπονσα αυτό, τόν άφήκε νά πέοη
έπί τοϋ εδάφους έν μέσοι τών καγχασμών τον πλήθους
όπερ είχε σνναθροιοθή δια νά ΐδη το θέαμα
Κρύπτοιν τό αίσθημα τής έκδικήοεως ό νέο; έζήτηοε
τήν συμβουλήν γέροντας, κατοικοϋντο; εί; τά περίχο>;α.
Καί ή έκδίκηοις υπήρξε τρομερά. ΊΙ φοιτάς τοΰ Κλή
δονα τής '.4ουδα·ατρδΐ)ς έοβέοθηοαν δλαι καί γενική
ιΐγέρθη καιακραΐ'γή. διότι τοϋτο έθεωρήθη ώς δημοσία
συμφορά. Ουδεμίαν θεραπείαν τοϋ κακοΰ εύριοκον οί
ιθύνοντες τήν πάλιν. "Οτε ό μάγος ύπο μορφήν άοτοϋ
είπε ότι άπεκα,λνφθη εις αυτόν τρόπος, δι ου το κακόν
θά έτερματίζετο. Συνέπεια συμβουλής τοι* προοήχθη είς
τήν πλατείαν τής πόλεως ή ανένδοτος κόρη καί παρά
τήν άντίοταοίν της άπεγυμνιίνλη, καθ' δν χρόνον οί πα·
ράντες αστοί έ.λάμβανον κηρίον. Αίφνης έξήλθεν έκ τοΰ
στήθους τή; κόρη; φλοξ έξ ής άνήφθηοαν ul λαμπάδε;
καί ή πόλις οΰτω έοώθη.
— Ή «Χρν«<ή νεότης· όπερέττα ύπό Β'ερν καί Φιόρ.
ΊΙ νπόθεοις έκινλι'σσεται κατά τάς Άπόκρεω τοΰ 1Β3.Ί.
Έπαίχθη είς Παρισίονς.
— « ΊΙ τιτιΐο κόρη “. Μονόπρακτον δράμα τοϋ Γ. Κιγκών."ΕναγεροΐΊΟπαλλήκαρω· έχει όι; υπηρέτριαν μίαν χω
ρικήν, ήν κακομεταχειρίζεται. Άλλ' ή υπηρέτρια κερδίζει
τό Ζα^τΓί»1 καί ό κύριός της ό ιδιότροπο; γίνεται φιλόφροιν καϊ τήν ζητεί είς γάμον, άλλ’ εκείνη προτιμή ενα
θελκτικόν παντοπαιλην.
— Λοκιιιαύκι έρωτος -■ .Μονόπρακτον έμμετρον έρ
γον τοϋ Ε.Γκράβιτς,συγγραφέα); πρώτην φοράν έμφανιζομένου. Ιόο κόραι άγαπώσαι τών Λουκιανόν, έγκατελείφθησαν ΰπ'αύτοΰ χάριν τής Λυδίας καί άποηαοίζοι ν
νά εκδικηθούν ά/ο/οτέρου;: Πείθουν τήν .Ιιώΐατ νά δα'ιση
οιπέντευξιν έκ μέρους δήθεν τής εταίρας Γλυκερίας εις
σκοτεινόν μέρος. Γίνεται ή συνάνίησις καί άμα άνέτειλεν
Λ ήλιος άντιλαμβάνετα· ό Λουκιανός ότι αντί τή; Γλυκερίας
ήτο ήΛνδία,ήτι; ένθοι οιαζομένη έκ το»· έρωτικών έκδηλάισεών του τον συγχωρεί καί κατακτή όρωτικώς τήν καρ
διάν του.
ΊΙ '■ Ίύπ»τι·χία κωμιοδία τοϋ II. Ζαχόρΐ· Εί;
βουλευτή; ένυμφεύθη τιμίαν καί καλήν έ.παρχιιίιτιδα,
ήτις καί. μένει έπαρχιώτις. Ό βουλευτή; θηρεύει υπουρ
γικόν χαρτοφυλπίκιω·, καί έλπίζει νά τό κατακτήοη εοωιοτροπϋιν μετά τή; Σαρμέν άνεη·ια; μέλλοντος Πρωθυ
πουργού. Ή έπαρχιτοτις σύζυγος καταδιο'ικεται καί
τήν άντικαθιοτρ >/ Σαρμέν.
-Τό «Μΐ'ήτικόν τοΰ ΛΙορτι\ τώ»όο«/ία πεντάπρα
κτου τοΰ Μαρκέλλαν Μπαίν έχει με/.οδραμσιικήν υπόθεοιν.
'() Μαρκήοιο; Ντε Μορτιναο έγκατελεί'ι θη ϋπο τής οιζύγοι· του. Μετά δέκα πέντε έτη ανευρίσκει αυτήν, μετά
πολλά; περιπέτειας, εί; τά βρω/ιερά κέντρα τίϋν ΙΙαριοίων. Ευρίσκει αυτήν έγκαιρο);, ίνα προληψθιϋοι φόβεοιότεραι καιαστροφαί καί μή πάθη )/ άτυχή; θιγάιηρ
των, ήτις άγαπα ένα αξιωματικόν, έμμανιϋς ανταγαπιοντα
αΰτήν.
»

·

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Αί είς Νικόπολιν έκτελούμεναι ύπό τής Άρχ. Ε
ταιρία; άναοκαφαί έφεραν είς φώς μουσείου δλον
ευρημάτων. Άνεκαλύφθη τείχος χρόνων μεταγενεστέρων
πλήρες κιόνων, επιγραφών, ψηφισμάτων, θραυσμάτων
γλυπτικών έργων κλπ. Άνωρΰχθησαν συγχρόνως 80
τάφοι' άνευρέθη μέγας αριθμός' κιεριομάτο»·, νομίσματα,
δακτύλιο, φιαλίδια κομψότατα, λύχνοι μετά θαυμάσιων
γλυπτικών παραστάσεων, ενώτια χρυσά, οκύφος φέρων
πέρις ανάγλυφου έξοχον Αιουνσιακήν παράστασιν. Έν
τάφο,) βρέφους ένδεκα μηνών εύρέθη όιόν φυσικόν όρνιθας.

★

Ό κ, Όμίω· προήλθεν εις οπουδαιοιάτην άνακοίνω-

σιν έν τή Άκαδημίφ Τών επιγραφών καί τής Φιλοσοφία;
περί άρχαιοτάτον χειρογράφου, τελευταίως άποκτηθέντος
ύπό τή; "Εθνικής Βιβλιοθήκη; τών ΙΙαρισίων. Τό χει
ρόγραφον τοϋτο, άποτελοΰν ιιπάνθιομα επιστημονικών
φαινομένων καί θ αν μά των τής φύαειος, είνε έμι ■
στολή άπενθιτνομένη πρός τόν ρωμαίου Αΰτοκρατορα
Άδριανόν παρά τίνος Φέρμον ή Φερμές, παρά τοΰ βαοιλέω; τής Ίβηρίας Φαραομάνους “οως, Είνε άπάντησις είς ίπισιολήν τον Αΰτοκράτορος, κομιοθείσα
ύπό δύο άπεσταλμέι'ων, Άβακράτους καί Μενεκράτούς■
Έν αΰτή περιγράφονται διάφοροι πόλεις τής Μεγάλης
‘Αρμενίας, τή; Μεσοποταμίας, τής Βαβυλώνας, τής *.4ραβία; καί τής Αίγυπτου, ιί>; χαί τά θαυμάσια φυσικά
ή τεχνικά φαινόμενα καί αριστουργήματα τή; Περσίας
καί τής 'Ινδικής. Έν τή επιστολή περιέχονται όμοίω;
πλεϊσται γεωγραφικοί κιά άλλαι πληροφορίαι, ο>ν τινε;
έχουσι σχέση· πρό; τάς μεταξύ τών πόλεοιν αποστάσεις,
οημειουμένας είς στάδια. Έκ τοΰ σπουδαιοτιίτου τούτου
εγγράφου πλείοται λεπτομέρειαι γεωγραφικοί καί ιστορι
κοί θά έλθωοιν είς φώς.
— Εί; τίμ· αΰτήν 'Ακαδημίαν ό διάσημος βυζαντινόλόγος κ. Ντίλ άνεκοίνωσεν υπόμνημα τοϋ κ. Ίωάννου
Μασπερώ, μέλους τοΰ Γαλλικού ‘Ινστιτούτου τοϋ Καίρου περί άναοκοφών, γνεσμένων τελευταίως έν Μπάουϊτ
τής Μέσης Αίγυπτου καθ'ίίς άνευρέθησαν ερείπια μο
νής τοϋ ογδόου αίώνος, τή; μονή; τοΰ 'Απόλλωνος, ή τις
υπήρξε τόπος, είς δν κατά χιλιάδας συνέρρεον προσκυ»·ηταί, ώς μαρτυρεΐται έξ επιγραφών, ίίς άνέ^νωσεν ό κ.
Μασπερώ. Έπί τών έρειπίων τής μονή; διατηρούνται
εικόνες καί απεικονίσει; ζωηρότατοι, διαπιοτοΰσαι, οτι
οί Κόπται ήοαν προηγμένοι εί; την τέχνην κατά τόν ό
γδοον αιώνα. Μία αύτών απεικονίζει τρεις μΰς, δικαζομένους υπό χαύ/ς, παοοώοΰοα οϋιω δικαστικήν σκηνήν.
Αί άναοκαφαί άπεκάλνψαν κάλλιστα, αίθουσα; δωματίου
καί κοιτώνας δΓ ών παρέχεται ακριβής Ιδέα περί τής
τότε Κοπτικής τέχνης, ήτις μέχρι τοΰδε ήτο άγνωστος.
*
Έν Άβύδψ τής άνω Αίγυπτου ύπό τήν διεύθυνοιν
τοΰ κ. Λόοντ, Άγγ’λδυ άρχοιολάγου, ένεργοΰνται άναοκα
φαί αΐτινες άποκαλύπτονν πώς οί Αιγύπτιοι έλάτρενον
τα ζώα καί πώς τά έθαπτον, διότι αί άναοκαφαί έφεραν
είς φώς απέραντου νεκροταφείου άπό πτηνά, Βφεις, ίέρακας, άρονραίους γάτου; κλπ. Τά ανωτέρω ζώα άφοΰ
έταριχενοντο έτυλίγοντο εί; λωρίδα; λινοΰ υφάσματος καί
έκλείοντο μετά προσοχής είς πολυτίμους κάλπας. Είναι
γνωστόν ότι όλα τά προμνημονευθέντα ζώα έθεωροϋντο
ιερά παρ' Αίγυπτίοις. 'Η Ιστορία λέγει, ότι απλώς διά
τόν φόνον ενός γάτου ύπό Ρωμαίου στρατιώτου έπανεστάτηαεν ή Αίγυπτο; όλόκίηρος.
Άλλ' έκτος τών ίερων αύτών ζώων εύρέθηοαν έπίοης ταριχευμένα πρόβατα, αίγες καί Ινα βώδι.
Αί κάλπαι με τά περιεχόμενά των άπεοτάλησαν είς τό
Λονδΐνον.
*

Κατά πληροφορίας έξ Αλεξάνδρειάς, τό άγαλμα τή;
πολυθρύλητου ερωμένη; τοΰ "Αντωνίου, τής Κλεοπάτρας,
ολτος τυχαίο); άνευρέθη ύπό τωος ίθαγενσΰ; 'Άραβοςι

ένφ ωργώνε τόν αγρόν του, όπόταν τό αλέτρι του έσφηνώθη αΐφνιδίως. Τότε παρουσιάοθη τό γρανιτώδες όμοίωμα ωραίας γυναικός, χρώματος μαύρου, είς θαυμαοίαν κατάοταοιν, ύφους 3 μέτρων περίπου καί παριοτών
γυναίκα όρθίαν μέ τόν δεξιόν πόδα πρός τά εμπρός.

•♦
Εί; τήν πόλιν “Ιμολα τή; ‘Ιταλία; εύρέθη αρχαίο;
Ρωμαϊκός τάφος ή·τός τοΰ όποιου περιείχοντο αργυρά
νομίσματα ήλικία; 2.500 ετών. II άρχαιολωγική άξια
τών νομισμάτων τούτων είνε μεγίστη, τοσοΰτον μάλλον
καθότι όλίγιοτα μουσεία τοΰ κόσμου κατέχουν τοιαϋτα καί
δή άργυρό.
Οί ‘Ιταλοί αρχαιολόγοι βασιζόμενοι είς άρχαία; πηγά;
νομίζουν ώς βέβαιον ότι καί ό τάφο; τοΰ Σύλλα εύρίοκεται εκεί πλησίον καί διά τοϋτο >?ά διαταχθή ή έπέκταοις
τών άναοκοφών.

♦

Ό διευθύνων τά; έν Κεφαλληνία ύπό τής ‘Αρχαιολο
γικής 'Εταιρείας έκτελουμένας δαπάναις τοϋ φιλάρχαιου
'Ολλανδού Γκέκωπ άνασκαφάς κ. Π. Καββαδίας έν θέσει
Μηνάς χαί παρά τόν Λρέπανον, άπεκάλυψε λείψανα
προϊστορικού συνοικισμόν έν Λρεπάνω καί θεμέλια ακα
νόνιστων τετραγώνων καί περιφερικών τάφων. Έδαρως
ταφής έκ πηλού πεπατημένμυ. Ευρήματα : έλάχ.ιοτα
όσια, πλυθύ; τεμαχίων αγγείων, μεγάλοι πήλινοι ηήφοι
όρμων, πάντα πρωτογόνου τέχνης άχρωμάτιοτα καί ακό
σμητα. Μέγας κυκλοτερής τάφος συγκοινωνεί τετραγώνοι
τάφοι.
*

Ό ΰν Χίιρ έφορο; τών ‘Αρχαιοτήτων ένήργησεν άνα
σκαφάς είς τά έρείπια τοΰ ναού τοΰ ‘Απόλλωνος Φαναίου
έν Κάτω Φανή, Ν. Λ. τής Χίου καί είς άπόστασιν έκεϊθεν
7 ωρών. Ό περίβολος τοΰ ναοΰ, ίχάοτι; πΰυρά τοΰ ι>·
ποιοι· έχει μήκος 100 μέτρων, σώζεται έν καλή καταοιάοε,ι, εύρέθηοαν δ' έν αύτφ καί ΐπίιγανα Βυζαντινού
ναού έξ ύλικοΰ άρχαίου ναού. Ν—Α τοΰ Βυζαντινού ναού
εύρέθηοαν οϊκίαι καί νομίσματα Βυζαντινής εποχής. Τά
νομίσματα, 57 τόν αριθμόν, εΰρέθησον εντός πήλινου
αγγείου, είναι δί πάντα άργυραϊ τής Χίου δραχμαί καί
τριώβολα τοϋ Ε' αίώνος καλώς διατηρούμενα.
Ό αυτός έρωρος ήσχολήθη εί; τά; άνασκαρ’άς τύμβου κει μένου είς τό έν Λατομείφ Νεκροταφεΐον. Ό τύμβο; έχει
περίμετρον κατά τήν βάσιν 50 μέτρων περίπου, έ>· δέ
τώ κεντρω αύτοΰ τό χώμα τοΰ στερεοΰ βράχου έχει ύψος
3,50 μέτρων.
Μέχρι τοΰδε άνεσκάρηοαν τά δύο τρίτα τοΰ τύμβου.
Έν τφ κέντρφ αύτοΰ εύρέθη είς τάφος, άποτελούμεί'ος
έκ πηλίνη; σαρκοφάγου αποτεθειμένης έντός λάκκου όρυχθέντος-ώ: τφ οτερεφ βράχφ. Εντός τοΰ βράχου τούτου
εύρέθη πήλινον είδώλιον Μικρασιατικοΰ τόπου γυναικός
Μαθημένης, φερονοης λίαν ύριηλόν κυλινδρικόν πίλον,
τή; Οης έκατονταετηρίδο; π. X., είς μικρός χρυσούς
κρίκτς, χάνδραι τινές έκ κρυστάλλου καί έξ ύαλου χρο>ματιοτής καί εν έφθαρμένον πήλινον κυάθιον, έπί τής
εξωτερικής έπιφανεία; τοΰ οποίου διακρΐνεται κίτρινον
επίχρισμα. Αιά τών εύρημάτων τούτων καθορίζεται ή
χρονολογία τοΰ τύμβου.
"Οχι πολύ μακράν τοϋ Νεκροταφείου έντός τής κοίτης
μικρού χειμάρρου ύπεδείχθη επιγραφή έγκεχαραγχιέ>·η
έπί μεγάλου βράχου διά καλών γραμμάτων τής 4ης ή
τή; 5ης έκατονταετηρίδο;, ής ή έννοια δεν είναι εύκόλως
καταληπτή. "Εχει αΰτη οΰτω: ΑΝΝΡΑΙΚ ΑΙΑΧΟΥ
ΜΕΝ—ΕΜΑ ΥΠΥΡΙ
Ή πεοισυλλογί/ τών άο(ισοτήτων είς τό Μουσεΐον εξ
ακολουθεί. Μεταξύ τών αρχαιοτήτων τούτων είναι καί
μεγάλη μαρμάρινη σαρκοφάγο; άνήκουοα κατά τί)ν έπ'
αυτής έπιγραφήν εί; τόν Ottobono Justiniani, όοτις
τφ 1410 ήτο στρατηγός τών Γενουηνσίων.
»

Παρά τάς επανειλημμένος διαψεύσεις τής 'Ιταλικής
Κνβερνήοεως εξακολουθούν αί άνιισκαφαί είς διάφορα
μέρη τής Ρόδον φέρονοαι εις φως διαφόρους αρχαιότη
τας, με τάς όποιας πλουτίζονται τά Μουσεία τής Ρώμης.
Ήδη ένεργοΰνται άναοκαφαί είς τό όροπέδιον τοΰ
Μόντε-Σμίδ.
— Ό διευθυντής τών ίαοορικών μνημείων τής'Αλγερίας
κ. Μπαλοΰ άνεκάλυψεν είς Πιπέντζον δαυμάσιον Μωοαΐκώ' έντός χριστιανικής έκμλη^ίας. ΆναπαριοτΓι πρό
σωπα καί διατηρείται άδικτον.
*

Ή Γαλλική Άρχ. Σχολή Αθηνών ήιήσατο παρά
άναοκαφάς είς Κιλκίς Μα εύρίοκεται, ώς γνωστόν, ή
αρχαία Ελληνική ιστορική πόλις Φίλιπποι.
Είς τήν Γερμανικήν Σχολήν παρεχωρήδη ή άδεια να
ένεργήοη άναοκαφας είς τήν Δοτδώνην.
— ’Εκίσης δά γίνουν άναοκαφαί ύπό τής άρχ. υπη
ρεσίας τοΰ ύπουργείου εν Άμφιπύλει, Πίλλφ τής Μακε
δονίας καί Κασοώκιι τής ’Ηπείρου.
τοΟ υπουργού τής Παιδείας τήν άδειαν νά ένεργήοη
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ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ό κ. Leon Bocqiiel, ό διευθυντής τοΰ μικρού άλλ'
ενδιαφέροντος Γαλλικού περιοδικού iBef/roi· συγγρα
φείς καί ποιητής έκ τών διακρινομέιφον έξέδωκεν είς
ώραΐον έν μεγάλιρ οχήματι τεΰχος συλλογήν ποιημάτων,
πλημμυρισμένων άπό τό Λνέσπερον φως τών ιιεγάλιον
‘Ελληνικώνέμπνεύοεων. · La luniicre d* Hellas » επι
γράφεται ή συλλογή τοΰ φιλέλληνας ποιητοΰ. Αί ποιήσεις
του έχουν τό κάλλος τοΰ ΆττικοΟ ουρανού καί τήν ευγέ
νειαν τής αρχαϊκής χάριτος.'Τά μάρμαρα καί αί όχδαι, αί
κρήναι καί οί αυλοί, οί δρΰλλοι καί οί έρωτες, θεότητες
καί Σειρήνες είνε αί πηγαί τής έμπνεύοεαις του.
’Αναθήματα— άποστροφαί— επιτάφια— επιγράμ
ματα Ιδοϋοί ελκυστικοί τίτλοι τών τμημάτων τής συλλογής

του, ών οί στίχοι δικαιοΰσι τους τίτλους. Τά ποιήματα,
τά έπιγραφόμενα Ειδυλλίου, Είς τάς Μούσας, Είς αίλητρίόα, Είς ποιητήν, Μι'ρτώ. Βουκολικόν, Λυκό
φως, Σειληνός, & κοροπλάστης τής Τανάγρας εγκλείουν
Έλλ. ψυχήν καί αγνόν αίσθημα λατρείας τοΰ αρχαίου
Καλού.
*
Ία " Ρόδιν'άκρογτάλια» καί ή « ΧοΖερκκΙμίvn>. τοΰ Λ. Παπαδιαμάντ>), είνεοίδύο τόμοι οίάρτι έκδοδέντες υπό τοΰ έκδοτικοϋ οίκόυ Φέξη καί δι ιόν ουμπληροΰνται ή έξ 11 τόμων σειρά τών Διηγημάτων τοΰ
επιφανούς Σκιαδιού διηγηματογράφου. Μαζί μέ τά
« Ρόδιν’ ακρογιάλια», κοιιωνικόν μυθιστόρημα, περιελήφδη καί τό εκτενές ιστορικόν διήγημα «Χρηστός Μηλιόνης». Ό εκδοτικοί οίκο» Φέξη μέ στοργήν άνταξίαν
τής Ί'ΊμΤ ι°ϋ ουγγραφέως, περιουνέλεξε καί λίαν έπιμελώς έξέδωκε τά διηγήματα τοΰ Παπαδιαμάντη, ανέκ
δοτα καί μή, πλοντίοας οϋτω τήν νεοελληνικήν φιλολο
γίαν μέ έν πολλοΰ λόγου άξιου μνημεϊον.
★

Ό έκ Σύμης καθηγητής κ Σ. Άλφαράς παρασυρ
θείς εκ τών τελευταίων γεγονότων ουνέγραψεν έν είδει
δράματος κοινωνικήν μελέτην, περί τ>0 ποια πρέπει νά
είνε καί ποια δεν πρέπει νά είνε ή ‘Εθνική ‘Αγωγή. Τό
έργον φέρει τόν τίτλον «Ό ' Εχφολος» και πρωταγωνι
στεί εν αϋτώ ό βασιλοκτόνος Σχινιϊς. Ότι έχει τις νά
δανμάομ είνε ή ταχντης τής συγγραφής άλλα καί ή
φαντασία τοΰ ουγγραφέως, τήν όποιαν ενίοτε χαλιναγωγεί
ή διδασκαλική του ΐδιότης. Βεβαίως τό έργον δέν προο
ρίζεται διά διδασκαλίαν, διότι στερείται σκηνικής οικονο
μίας, πολυδαίδαλος δέ ή υπόδεσις. Ό κ. καδηγητής
σκοπόν είχε ι·ά έκλαϊκείωα τάς ηθικά, άοχάς ύπό διαλογικήν μορφήν.
•
Λόγος ίπιιινημόϊίννοζ είς τούς έν Μακεδονία καί
6*ράχρ οφαγέντας ύπό τών Βουλγαρικών, ορδών, απαγγελ
2486·—ΤΤΠΟΙΣ

θείς ύπό τοΰ σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Χρυσο
στόμου.Εύγλωττος φωνή διαμαρτυρίας καί άρά κατά τών
Βουλγαρικών ώμοτήτων, αλλά καί έγκαρτερήσεως δτι δά
έπέλθη δεία τιμωρία, παραουρομένων είς τόν όλεθρόν έν
τώ μέλλοντι τών άνιέρων σφαγέων. Ό λόγος τερματίζε
ται διά δεήσειος ύπέρ τών θυμάτων.
♦

Γεωργικόν Δελτίον. Έτος Γ', τεύχος Δ', ‘Ιούνιος.

Περιλαμβάνεται εκτενής μελέτη περί τής γεωργίας καί
έν γένει τοΰ πλούτου τής jii/oof Λέσβου.
*
£ελ*5ες. Έκδοσις
Γ. Φέξη. Πιστή, ακριβής καί κατ’ έξοχήν περιγραφική
Ιστορία τοΰ τελευταίου 'Ελληνοτουρκικού πολέμου 1912,
ιδίως, άπό 'Ελληνικής άπόψεως καί ώς πρός τήν δράσιν
τοΰ 'Ελληνικού στρατού έν Μακεδονόι Ή άφήγησις άρχομένη άπό τών πρώτων ήμερων τής έπιστρατεϋσεως
προχωρεί έπειοοδιακώς μέχρι τών τελευταίων είς τάς
άνακτηδείοας χώρας πολεμικών έπιχειρήοεοιν, είνε δέ
οΰτω οΐ'νηρμοομένη, ώστε, ένώ ιστορείται καΐ'διεξηγεϊται
σαφώς ή πολεμική δράοις, παρέχονται συνάμα αριστο
τεχνικοί περιγραφαί τών τόπων καί τών λαών τοΰ θεά
τρου τοΰ πολέμου, ψυχολογοΰνται δέ μέ δύναμιν και
ιίσφαλή οξυδέρκειαν άνθρωποι καί γεγονότα. Αί πρώτοι
άψιμαχίαι, ή σύρραξις τοΰ Σαρανταπόρου, τό πάδημα
τοΰ Σι'ροβιτς, ό άγων τών Γιανιτοών, ή κατάληψις τής
Θεσσαλονίκης, ΰπτος τά περιέγραψε καί τά έξιοτόρηοεν
ό κ. Μελας, είνε δυνατοί Ιστορικοί σελίδες, μέσα είς1 τάς
οποίας ζοιντανά καδρεπτίζονται ό μέγας άγων καί ό
δρίαμβος τών Ελληνικών δπλων.
Σπόρου

Μελά

Ιΐοϊ.τμιν.α»

★

Τά πρώτα 'Ιάματα τής άνΟρωπότητοτ, κατά
τό»· Edward Clodd, ύπό “Αριστ. Κονρτίδου. Έκδοσις

τοΰ Συλλόγου πρός διάδοοιν ‘Ωφελίμων βιβλίου'. Χρησιμιοτατον βιβλίου, δΓ ου ό συγγραφείς διηγείται κατά τρό
πον εΰληπτον τήν Ιστορίαν τής προόδου τε,ΰ ιωδρώπου
άπό τών άγνώοτο»· χρόνων τής πρώτης έμφανίσεώς του
μέχρι έκείνης, άφ' ής άρχίζουν τήν Ιστορίαν οί Ιστοριο
γράφοι.
*

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

• Mercure de France» Τεύχος τής 16 Αύγου
στου Ό κ. Δ. Άστεριώτης δημοσιεύει τήν οννήδη τριμιμιαίαν έπιδεΰιρηοΐν του περί τών νεοελληνικών εκδό
σεων. Τήν φοράν αύτήν περιστρέφεται ή λογογραφικίχ
κίνηοις περί τήν πολεμικήν Βαλκανικήν δράσιν, καί
Ιδίως τούς Βουλγάρους,ών τήν αγριότητα στηλιτεύει.
Γράφει διάτίι εξής έργα: Τής Δέλτα ·Στόν καιρό ιοΰ
Βουλγαροκτόνου ·, τοδ κ ■ Καζάζη u "Ελληνες καί Βούλ
γαροι κατά τόν Ιθ' καί Κ' αιώνα·, διά τοΰ' Ρήγα Ραγιά
τά τραγούδια τοΰ Γένους καί τοΰ Στρατήγη τά Τρόπαια.
Επίσης κρίνει διά συντόμων άλλά χαρακτηριστικών
γραμμών τήν «Φόνισοαν· τοΰ Παπαδιαμάντη, τάς «Γνώμας· τοΰ Κοραή καί τήν μελέτην τοΰ κ. Τριανταφυλλίδου ’ Ή παιδεία μας καί ή γλώσσα της«.
*
• Le Beffroin. Τό τεύχος Αύγουστου είναι αφιερωμέ
νου έξ όλοκλήρου είς τόν ατυχή ποιητήν Λέοντα Ντεμπέλ, τόν πνιγέντα έκουοίως είς τόν Μάρνην ποταμόν
τόν παρελδόντα 'Ιούνιον. Προτάσσεται εκτενής βιογρα
φία καί χαρακτηρισμός καί επεται σειρά ποιημάτων τον,
ή άνάγνωσις τών όποιων καθιστά έτι δλιβερο>τέραν τήν
απώλειαν του.

*

Νέον περιοδικόν ήρξατο έκδιδόμενον εν .Ιάρνακι τής
Κύπρου υπό τοΰ κ. Κ. Χρηοτοφίδον, ή π Αρμονία».
Είνε δεκαπενδήμερον.
φ

ψ

ΆΤΓΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΥ "·

