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ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
Ό 'Ηνίοχος τών Δελφών, υπό
Κοντολέοντος.
'Απογοήτευσες, ύπό Παύλον Νιρβάνα.
Θεοτοκόπουλος, (συνέχεια) υπό Δ π. .ίε-Βκιςη.
Σκέψεις.
"Αγαλμα τοϋ Ίησοϋ.
Τύ όνειρο τοϋ ’ Αρεως, υπό Λ. Λιβαδά.
Μαραμένα φύλλα. Πεζόν ποίημα. //. Chantavoine. (Μβτάφραοις 2’. Λάσκαρη).
Θέατρα ‘Αθηνών, υπό Κ.
Σημειώσεις ένός μηνάς, υπό Δάφνιδος.
Γράμματα καί τέχναι.
Νεκράνθεμα, ύπό 2π. Τρικούπη.
Μία έπιστολή, ύπό Καλλιτέχνιδος.
ΕΙΚΟΝΕΣ

Ή φαντασία φεύγουοα τ’ ανθρώπινα δεσμά.
Ό ’Ηνίοχος τών Δελφών.
Δράμα.— Κεντρική δδό;.
Δεδεαγάτς.— Καείσα συνοικία. (Φωτογραφία
’Επ. Ξανθοπούλου).
‘Οθωμανικόν τέμενος, μετατραπέν είς καφωδείον.
'Υπαίθριος ζωή. (Γελοιογραφία·.'.
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ΤΗΑΕΦΩΝΟΝ
"Ηβοποιώ.— Οί ‘Αμερικανοί, έκτο; όλίγοιν σπα
νίων περιοτάοειον, δέν δέχονται εί; τάς αίθουσα; των γυ
ναίκας ηθοποιοί·; και δέν τάς θεωρούν ίσα; μέ τάς άλ
λα; κυρίας. Είς τό Λονδίνου τουναντίον δέν εινε άσύνηθε; νά Ιδη κανείς ηθοποιοί·; ιυμφευομένας μέ εί’γενεΐ;
καί έχοϋσας τήν τιμητικήν θέοιν tl; οίονδήποτε άριστοκρατικόν γεύμα.
Σνλλέκτη.— 7« Νομισματικόν Μουσεΐον ‘Αθηνών
ίδρύθη τφ 1829. ‘Έκτοτε μέχρι τοΰ Αύγουστου 1843
ιιχεν 1641 νομίσματα, έξ ων 3 χρυσά καί 91 άργυρό.
Τφ 1857 είχαν άνέλθη el; 8,395', τφ 1886 είς 39,618
τφ 1912 el; 193,948 έξ ων 1960 χρυσά καί 40,62-1
αργυρά. Διευθννταί τοΰ μουσείου διετέλεσαν οί ‘Ανδρ.
Μουστοξΰδης, Γέδεν (Σουηδός), Λ. Ρώς, Γεο'ιργ. Γεν
νάδιος, Κ. Πινάκης, Γ. Κοζάκης, ‘Αχ. Ποοτολάκα;
καί I. Σβορώνος. Έπί τών δύο τελευταίων τά άποκτήματα τοΰ Μουσείου έταξινομήθησαν έπιστημονικώς καί
καταπληκτικά; ηξξησαν.

Ν. Δ. — Αί έκκληοίαι τής Μόσχα;
00'1,000 φρ.

οτιχίζουν 50,

ΙΙαλαιώ. — Ή Ίσαδώρα Δώγκαν εϋρίοκεται πρό
πολλοΰ τις Ήπειρον περιθάλπουσα πτωχά παιδία.
Έραύιπίχνη. — Ό Ροΰμπενς Five δ έπωνομαοθεί;
Σαίξπηρ τής ζωγραφικής.

ΒοηΟητίκφ.— ‘Ακριβής στατιστική δέν έγένετο.
' Υπολογίζεται οτι <5 διπλούς Βαλκανικός πόλεμος έθεσεν
εκτός μάχης 421,000, έξ ων οί 48,000 "Ελληνες, 150,
000 Τούρκοι, 148,500 Βούλγαροι, 63,000 Σέρβοι,
11,200 Μαυροβούνιο!. Ταΰτα κατά τήν α Εφημερίδα
τή; ΙΙετρουπόλεωςο. — 4ί πολεμικά! δαπάναι τής Ελ
λάδος υπολογίζονται είς 250,000,000 και τής Βουλγαρία;
650,000,000.
Συνδρομητή — Ή ■ Ήχω τοΰ Λονδίνου» διέκοψε
τήν εκδοοίν της. '() «Καλλιτέχνης» επαυοεν έκδιδόμενο;
άπό ενός έτους. Ή « ‘Ανατολήν διέκοψε καί αυτί/ τήν
εκδοοίν της. Τά ·ΙΤαναθήναια» έπί τρεις μήνας δέν εξεδόθηααν, οΰτε ό « Νουμό;·.

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ”
ΓΤαρακαλοΰνται οί κα&υστεροϋντες τήν συνδρομήν των, όπως αποσπ-ϊλωσιν
αύτήν απ' ευθείας προς τήν έν ΑΟήναις ΧιευίΙυνσι ν τής «ΙΤινακοθήκης», ό.(| αιροΰντρς τό. έξοδα τής αποστολής.
Είς τους καίϊυστεροΰντας διακόπτεται ή αποστολή τοΰ φύλλου.

α. I. ΚΑΛΟΓζΡΟ’ΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΕΎΘΤΝΤΟΥ ΤΗΣ ‘ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.,

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Σελ. 208.—Δρ. 3.
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Διηγήματα είκονογραοημένα Σελ. 64.— Δρ. 2.

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ. Πεζά ποιήματα μ-τά χρωματιστών
εικόνων. Σελ. ΙΉ—Δρ. 3.

ΣΑΤΥΡΑΙ Διηγήματα. Σελ. Γ)4. Δρ. 2.
ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ- Πεζά ποιήματα μετ’ εικόνων

ΠΡΟΤΥΠΟΝ

Π ΑΡΘΕΝ ΑΓΩΓΕΙΟΝ
fl2N ΤΡ1ΑΗΤΑΦΥΑΑΙΠ0Υ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ Α· ΝΙ. ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ

Σελ. ΟΤ—Δρ. 1.

ΣΕΛΙΔΕΣ. Διηγήματα. Σελ. 123.-Δρ. 2.
ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 'Εντυπώσεις και σν.ίψεις. Σελ. 3Τ —Δρ. I.
ΑΝΑΓΛΥΦΑ- Διηγήματα. Σελ. 6'1.—Δρ. 1.

Πωλοΰνται είς τά γραφεία μας
Διιί τούς συνδρομητής τής «Πινακοθήκης» είς τό
ίίμκίν της

τιμής.

ΟΛΓΑΣ
ΟΑΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΡ. 28
Δέχεται μαθήτρια; εσωτερικά;, έξωτερικάς καί
ήμιτρόφους. Οίκημα εύρύχωρον, εΰάερον καί πλη
ρούν πάντα; έν γένει τούς όρους τής υγιεινής.
Τροφή καθαρά, υγιεινή καί άφθονος. Φροντ|ς περί
πάντων έν γένει τών άφοριόντων τάς μαθήτριας
καΟαρώς οικογενειακή. Μαθήματα διδασκόμενα υπό
τριάκοντα έν όλφ καθηγητών καί διδασκάλων, α
πάντων γνωστότατων έν ΆΟήναις. "Ελληνικά, Γαλ
λικά. "Αγγλικά, ’Ιταλικά καί Γερμανικά Έκ τών
τριών Γαλλίδων διδασκαλισσών ή μία παραμένει
διαρκώς είς τό Κατάστημα, ώς καί ή Άγγλίς διδασκάλισσα.
'Ιδιαιτέρα φροντίς διά τά μαθήματα τής Οικια
κής Οικονομίας καί διά τά σχετικά πρός ταύτην,
(κοπτική, ραπτική, πιλοποιία κλπ.) Γυμναστική
Σουηδική. Άποτελεσματικωτάτη διδασκαλία τών
μαθημάτων τής Μουσικής (οργανικής καί φωνητι
κής,) 'ζωγραφικής καί πυρογραφίας.

Τδ ΙΙρότυπον ΙΙαρΟεναγωγεΙον συμπληροϊ ήδη
δρ.τσιν είκοσι καί τριών όλων έτών, τιμηύέν πάν
τοτε διά τής εμπιστοσύνης τοϋ κρατίσεου μέρους
τής Ελληνικής κοινωνίας καί ούδεμι ις δαπάνης καί
Ουσίας φεισΟέν, όπως παρακολουΟή τάς έν τή παι
δαγωγική προόδους τοϋ πολιτισμένου κόσμου.

Πληροφορίαι κα&’ έκάστην αϊτό τής 9—12 π. μ.

Παρακαλοϋνται οί κα&υστεροΰντες τήν συν
δρομήν των >■’ άποστείλωσιν αύτήν είς τό γρα
φείου μας.

^ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΡΓΑΕΤΗΡ]Ον
' ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΙΑΣ
I Kfi) ΞΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

flpnaiovί
ΟΔΟΙ ΚΟΛΟΚΗΡΜ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
ΤΟ "ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ., πίναξ Ν. Γύζη Ίί„τοτυ.-ιία εί; ιιέγα ο/ή/ια ώ. 1. Έσι χονδρού χάρτου
δραχ. 3.
"ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, δρά/ια Φρ Κοππί, κατά /ιιτάι/ρασιν "Αγιδος θέρου Έπί 'Ολλανδικού χάρτου δρ. I.
ΤΟ "ΜΑ ΥΣΩΛΕ ΙΟΝ,, δρα/ια .V. Λιίτ,καρη καί 11.
Δημητρακρπούλου δρ. 1.
ΤΟ "ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, πίναξ Φρίξου Άριοτέως. Φωτοτυπία εϊ; μέγα σχήμα δρ. 1.
Η ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ,, πίναξ I.. Pevraull. Φωτο
τυπία εί; μέγα σχήμα δρ. I.
Η ‘‘ΑΙΩΡΑ-, πίναξ Ι ίι/Ού. Φωτοτυπία εί; μύγα σχή/ια
δρ. 1.
Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ. Ι/άαξ
Bochegrosse. ‘Φωτοτυπία δρ. 1.
Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ., 7'ρίχριοιιος
φωτοτυπία εις μέγα σχήμα. Πίναξ Bi’Hlie' δρ. 1.
ΤΟ ΌΝΕΙΡΟΝ ■ Τ’- Bargelini Φωτοτυπία δο. 1.
Ο “ΖΕΥΞΙΣ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ, πίναξ
Vincent. Φωτοττ•πια Λο. 1.
Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ Δ ΟΡΓΦ2.» πίναξ Δ. θεοτσκοπούλου. Φωτοτυπία δο. 1.
ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.ιλλ,τ.χνική καί ιστορική μελέτη ύπό I. Καοαβία, δρ. 1.
“ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ-- Πίναξ .1 Knopp, δρ. 1.
Διά τούς συνδρομητάς τής "Πινακοθήκης,, εις τό
ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.
Άπο τον Α' μέχρι, τον ΙΓ' ετονς
εΰρίσκονται εις τό γραφεϊον μας τιμώμενοι, οί.
χρυσόδετοι έκαστος δρ. Ιό, οί άπλόδετοιδρ. 12.
Διά τούς άγοράζοντας πλήρη σειράν γίνε
ται έ'κπτωσις 25 τοΐς ο)ο.

Λ αλύμματα χρυσόδετα
ΒΡΛΒίΥθίΝ MI1H. ΙΚΟίΣΕΙ ΙΟϊΒΟΡΜ IW

J

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ ΕΡΓΑΕΤΗΡΙΟΝ ΕΝ ΑΝΑίΟΛΗι

ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Β

Γης “fflivanodnNnQ',
όλων τών έτών πωλοΰνται είς τι'ι γραφεϊον μας άντι δρ. δύο έκαστον.
oJJ? 02J0 0^ 0^0 otyo όφΰ

Ν
“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ”
Η ΜΕ ΡΟΛΟΓIΟ

ΤΟΥ

ΕΤΟΥΕ

1912

εΚομψός τόμος εκ 256 σεμίό'ων
Μελέται φιΧοΧο-γικαί. καΧΧιτεχνικαί. ιστορι
κοί, επιστημονικά!, διηγήματα, ποιήσεις, εικό

νες έργων ζωγραφικής.
Τιμάται δ/·ί τους συνδρομητής μας δρ. 7.

ΙΙοός τονς κ. κ. Ύδρολήπτας της
πόλεως Αθηνών.
Προσκαλούνται οί κ. κ. ί-Λροίήπτα, όπως προσίΐ&ωοιν

ιΊ-, τ<> ταμνϊον τοΰ Δήμον κα! καταβάλωοι τί, αντίτιμου
τοΰ ΡΛατος τρέχοντος έτους, καθόσον ει' εναντία, περίπτιίιοει ή ΐ'Λραΐ'λική υπηρεσία τοΰ \ήμον ί)α εί·ρεί!ή είς

την ανάγκην να ενεργηοη την αποκοπήν τοΰ ίϊΛιίτος.

(Έκ εόΰ νϋρανλικοΰ τμήματος

Διά τους μή τοιούτους δρ. 3· Είς τους νέους
εγγραφομένους
συνδρομητής άίΰΟίβτέ^εταΐ

δωρεάν.

X ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ Ν

ΠΑΛΛΗ
Α Θ ΗΝ A I

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

τον Δήμον *Αθηναίων!.

ΚΑΙ

ΣΙΑΣ

Όόός Ερμου

ΙΙλοΰιος γραφικής {ίλης.—Έντυπα καί επι
σκεπτήρια καλλιτεχνικά. —Εργοστάσιου φαζέλ-

Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια.

λων τέλειον. —- Χάρτης τυπογραφικός λευκός καί

Τροποποιηθεί ση; τής κλίμακος τών τόκων τών είς
τραπεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων εν
όΦει ή έπί προθεσμία, δηλοποιεΐται. οτι άπό 1"> 'Α
πριλίου 1909 ή 'Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχε
ται παρά τε τώ Κεντρικω Καταστήματι καί τοΐς Ίποκαταστήμασίν αύτής καταθέσεις εις τραπεζογραμάτια άποδοτέα; εν ο'ίει ή εν ώρισμενη προθεσμία

έξιυη ΰλλων παντός είδους ζαί πάσης ποιότητος.

έπί τόκω'
1) 1)2 τοΐς olo κατ' έτος διά τά; εν δψε*. αποδοτέας καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 111.000 πέραν τοΰ πο
σού τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 Τοΐς ο)ο κατ’
έτος. Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί εις
ανοικτόν λογαριασμόν, παραδιδομένου τώ καταθέτη βι
βλιαρίου λογαριασμού και βιβλιαρίου επιταγών.

2 τοΐς οήο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τας αποοοτέας μετά ες μήνα; τουλάχιστον.
2) 1)2 τοΐς κατ' έτος διά τά; καταθέσει; τάς άποδοτέας μετά ες μήνας τουλάχιστον.
3 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δύο έτη τούλάχιστον.
3 1 )2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέα; μετά τέσσαρα έτη τούλάχιστον.
4 τοΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τά; άποδοτέα; μετά
πέντε έτη τούλάχιστον, ώς καί διά τά; πέρα τών
πέντε έτών, ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν
Δέχεται έτι εντόκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι
εις φρέίγκα καί λίρας 'Αγγλίας, άποδοτέας έν (ορισμένη
προθεσμία ή διαρκεΐ, έπί τόκω
1 1 )2 τοΐς ο)ο κατ' έτος διά καταΟέσ. 6 μηνών τούλάχ.
η
η
>
•
»
»
1 έτους
2
Λ
»
»
»
ετών
»
2 1)2

Χάρτ ης εφημερίδων. ’ Επιστολικά δελτάριά.

Εύθηνία, ακρίβεια, ταχύτης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

επ· ΞΑΝ®©η©ΥΛθγ
Α Θ Η Ν A I — ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΙΟ

Τό

καλλιτεχνικότερου φωτογραφεΐον

των

’Αθηνών. — Μηχανήματα τέλεια.—Ταχύτης.
Τιμά! ασυναγώνιστοι.

Μεγεθύνσεις καλλιτεχνικοί.

ΒΙ ΒΛΙΟΔ ΕΤΕΙΟ Ν
ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ

MIX. ΑΡΝΙΩΤΟΥ
'Οδός Πραξιτέλους άριθ. 42
ΕΝ

ΑΘΜΝΑΙΣ

3^α^μτεχνικη εργασία
Τιματ σνγκαταόατικαι

ο

3

»

»

»

»

»

»

4 ετών

» η
»
5 ετών
»
» »
At όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων έκδίδονται
κατ’ εκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαί ή ανώνυμοι.
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Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τω Κεντρικω Καταστήματι καί τή αιτή
σει τοΰ καταθέτου παρά τοΐς Ί'ποκαταστήμασι τής
Τραπέζης είς τό αύτό νόμισμα, είς ο έγένετο ή κατάΟεσις.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ
Γλύητης
Αιτι/.ωμαιοΰχος τής Καίίιτεχν σχοΖής ΜΖδρ’ώΐ’.
Έργαστήριον έν τί) δδφ Άναπαΰσειυς

Τμήμα μνημείων

Αναλαμβάνει τήν κατασκευήν καλλιτεχνικών
μνημείων, ανδριάντων, προτομών, διακοσμήσεων.

Ή φαντασία, φεύγουσα τ' ανθρώπινα δεσμά.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
σικής'Αρχαιολογίας» οτι ή γνώμη τού κ. Von Duhn
είνε παντελώς έσφαλμένη καί τύ αίνιγμα επιλέγει
τοϋ 'Ηνιόχου τών Δελφών έλύίΐη πλέον όριστικώς
καί άπεδιίχίΐη, ότι ουτος είνε ό βασιλεύς Βάττος
τοϋ έν Δελφοϊς άναθήματος τών Πυρηναίων, έργον
Αμφίωνος τοΰ Κνωσίου τοΰ έκ τής Σχολή; τοΰ
Κριτίου καί Νησιώτου.

Γνώμη τοΰ κ. Σβοροινου

Ο

ΜΝ1ΟΧΟΣ

ΤΩΝ

εί; τήν πρώτην
κατά τύ κεντρον άμα τή είσόδη»
αίθουσαν τοϋ Μουσείου τών Δελ
φών βλέπομεν κατόπιν τοΰ προ<( υλαζτιζοϋ περισανιδώματος εις
τύ βάθος τή; αιθούσης τύ όρειχάλκινον άγαλμα τύ κοινώς κα
λούμε νον Ο Ηνίοχο; τών ΛΑφών ■
Τύ περίφημου, ώραϊον και
ζωηρότατου τούτο χαλκοϋν οάλλοι Ίέρωνα, άλλοι. Ι’έλωνα,
άλλοι Βάττον και άλλοι Ηνίοχον απλώς, βασιζόμε
νοι είς την πλησίον αύτοΰ ιΊιρεθεϊταν πλάκα, έφ’ ής
είνε έ/κεχαραγμένον μέρος τής επιγραφής τοΰ βά
θρου τοϋ άρματος, ή οποία έλεγεν, Οτι ό ΙΙολύζαλος | *) άνέθεσ τύ αφιέρωμα, τύ όποιον νά πολύ
χρονή ό Απόλλων· ή άνω επιγραφή είνεείςδύο γραμ
μής· παρετηρήθη λοιπόν ότι αντί τής πρώτης γραμ
μής, ή όποια αναφέρει τύ όνομα τοϋ Ιίολυζάλου,
ήτο πρότερον άλλη γραμμή, ή οποία άπε’ξέσθη καί
άντ' αυτής έγράφη ή νέα, νχουτα σχήματα γραμμά
των κάπως διάφορα, ως δΰναται νάέννοήσ|] πίς τις.
συγκρίνων αΰτήν πρύς τήν δευτέραν γραμμήν Διατί
άπεξέσθη ή πρώτη γραμμή; τί περιειχεν; ποιος
ήτο ό αρχικός συνθέτης τοϋ άρματος; κατά ποιου
έτους αγώνας ένίκησεν είς τάς ιίρμοτοδρομίας τών
Πυθίων ύπο τούς Δελφούς είς τύ Κρισαϊον πεδίον;
πότε κατεσκευάιθη τύ άρμα και ό σωθείς Ηνίοχος ;
ποιος ήτο ό καλλιτέχνης αύτοΰ ; "Ολαι αί ερωτήσεις
αΰται περιέμενον τήν άπάντητιν έκ τής άπεξεσμένης
γραμμής- ο 'Αμερικανός αρχαιολόγος κ. Wa’hb >rn
τέλος κατιόρίίωσε νά άναγνώση τάς δύο σύλλαβός
ΙΛΑΣ τής άπεξεσθείσης γραμμής καί τούτο ήρκετ,ν
ι ίς τους αρχαιολόγους νά έκδώσωσι διατριβής, προαγούσας τύ ζήτημα. Προπάντων ή ήνάγνωσις τών
δύο συλλαβών ΙΛΑΣ παρου.σίαζεν ώς άναθέτην κατ'
άλλους μέν τύν Άρκεσίλαν, τύραννον τής Κυρήνης,
κατ' άλλους δέ τύν Άναξίλαν, τύραννον τού Ι’ηγίου.
ιςερχομενοι

Γνώμη τοΰ κ. Washburn
Πρώτος ό είρημένος κ. Wail bur» μεταβι'ις εις
Δελφούς πρύς λεπτομερή έξέτασιν τού ζητήματος
κατώρθωσε νά άναγνώση ασφαλώς τύ ήμ,ισυ τού έπ·(

I') Εί; ΙΙοΙύζΆο; γνωστό;, ήτο νΐκ τοΰ istvo/ieνονς καί -ίιΊελφός τοϋ Γίίωνο; καί τοΰ "ίέοωιος Ό
Ι'ελων ώ; γνωστόν ήτο τύραννο; ττρώτο· μεν τή; Γέλα;,
επειτα Λε τών Σνρακονοών.

ΔΕΛΦΩΝ

τοΰ βάθρου τοΰ συμπλέγματος ονόματος ιού άναθέσαν ος ΙΛΑΣ ΑΝΕ[ΘΗΚΕ] Έπί τή βάσει τής άναγνώσεώς του ταύτης ό κ. Washburn άπέδειξεν, ότι
τό έργον άνέθηκεν 'Λρκεοίλας ό βασιλεύς τών Πυ
ρηναίων.

Γνώμη τον κ. Von Duhn
Μετά τύν κ. Woshbirn, νέαν μελέτην έδημο ιίιυσεν ό Γερμανός καθηγητής τής 'Αρχαιολογίας V< ιι
Duhn, όστι; ύπεστηριξεν ότι δυνατόν ή έπιγραη ή
νά άναγνωτθή οϋχί

άλλά

.

[JpareojiXa? άνέθηκεν
[Άναζ]ίλας άνέθηκεν

όνομα τού Τυράννου ιού Ι’ηγίου έπικυροϋν τήν γνώ
μην τών αρχαιολόγων εκείνων, οϊτινες απέδωσαν τύ
έργον είς τον έκ Ι’ηγίου διήσημον καλλιτέχνην Πυ
θαγόραν.

Γνώμη τοΰ

Furtwangler

Μετά τύν κ Von Dulin,ό FurtwSng'er είς μελέ
την άναγνωτίΐεΐσαι έν τή έν Μονάχοι 'Ακαδημία;
τών Επιστημών καί δημοσιευθείσαν έν τοΐς Πρα
κτικοί; αυτής, άπεφάνίΐη, ότι ό Von Dahn σφάλλε
ται, τής τεχνοτροπίας τού αγάλματος ούδέ τήν έλαχίστην σχέτιν έχούτης πρύς τήν τοΰ Πυθαγόρα, παρουσιαζούτης δέ ολα τά χαρακτηριστικά τής Σχολής
τοϋ 'Αμφίωνος Συγχρόνως ευρίσκει ότι ο τύπος τοϋ
ιίγάλματος συμφωνεί πρός τύ πριισδοκωμενον ιδεώ
δες νεανικόν σχήμα τοϋ ήρωος κτίστου τής Κυρήνης
βαοιλέως Βάττου.

Γνο'ιμη τοΰ κ. Robert
Επειδή όμως ό Furtwangler εγραψεν, ότι εν
μόνον πράγμα δέν δύναται νά έννοήση, δηλαδή διατί
καί ό Βόττος κρατεί ηνία, ένιΐι ό Παυσανίας ηνίο
χον τοϋ άρματος τοϋ Βάττου καλεϊ μόνον τήν νύμ
φην Κυρήνην, τής όποιας άνεκαλύφϋη σύν τήι άγάλματι τοΰ Βάττου >| χαλκόν κρατούσα χειρ, διά τοϋτο
ο κ. Robert καθηγητής τής 'Αρχαιολογίας έν τώ
ΙΙανεπιστημίφ τής Χάλης άνέγνωσεν έν τή εν Γοττίγη Βασιλική Εταιρεία τών Επιστημών μελέτην,
δημοσιευθείσαν ύπύ τύν τίτλον ό «Ηνίοχος τών
Δελφών» έν τοΐς Πρακτικοϊς τής αύτής Εταιρείας,
δι’ ής έξηγών τήν απορίαν ταύτην καταδεικνύει δΓ
άναπτύξεως τοΰ δέματος τήν ορθότητα τής καί έπιγραφικώς έπικυρωθείσης ανακαλύψει·,; τού Furtwa ngler.

Γνώμη τοΰ κ. Amelung
Ό κ. Amelung Γερμανός αρχαιολόγος έγραψεν έν τινι τιύχει τών «Νέων επετηρίδων τής Κλα

Ό κ. Ί. Σβορώνος έπί. τή βάσει τής έξής περί'
ϊραηής τοϋ Παυσανίου (X. Ιό. Ιί) «Κυρηναΐοιδ
ανέθεσαν έν Δελφοϊς Βάττον έπί άρματι, ός ές Αιύην ήγαγε σφϊς ναυι’ιν έκ Θήρας. Ηνίοχος μέν
Ι'οΰ άρματος έστι Κυρήνη, έπί δέ τώ ό'ρματι Βάττος
τε καί Λιβύη στεφανοΰσα έστιν αύτόν. έποίησε δί
ΓΛμφίων Άκέστορος Κνώσιος» ύπεστήριξε διά μα
κρών, οτι τύ άγαλμα είνε μέλος τοϋ ύπο τοϋ Παυ
σανίου είς τό άνω χωρίον λεπτομερώς περιγραφομένου μεγαλοπρεπούς συμπλέγματος τοϋ ιί.κονίζοντος Βάττον, τόν πρώτον Βασιλέα τής Κυρήνης- άνε
τέίΐη δέ έν έτει 4ΙΙΪ π. X. ύπό Άρκεσίλα τοϋ τε
τάρτου τελευταίου βατιλέως τών Πυρηναίων πρύς
άνάμνησιν τής νίκης του εις τινα άρματοδρομίαν
τών Πυθίων' έποιήίΐη δέ ύπύ τοϋ καλλιτέχνου Άμφίωνος Άκέστορος τοϋ Κνωσίου τοϋ άνήκοντος εί;
τήν περίφημον Σχολήν τοϋ Κριτίου καί Νησιώτου.

Γνώμη τοΰ κ. Κεραμοττοόλλου
Ό κ. Λ. Κεραμόπουλλος άνέγνωσεν όλα τά γράμ
ματα τής άπεξεσμένης γραμμής τής έν λόγοι επιγρα
φής, ών τά σχήματα είνε γνωστά έκ τών επιγραφών
τής Γέλας έν Σικελία, πρό πάντων δέ τύ γάμμα καί
τό έψιλον- λέγει δέ ή γραμμή αυτή κατά τήν άνάγνωσιν τοΰ κ. Κέραμέ,πούλλου

ΓέΧας ανέβηκε ανάσσων
'Επειδή ούδεΐς άλλος τύραννος τής Γέλα; πλήν
τοΰ Γέλωνος ήδύνατο νά έχη σχέσιν πρός ήνδρωμένον τόν Πολύζαλον. συμπεραίνει ό κ. Κεραμό
πουλλος, ότι ό Ι'έλων είχεν αναθέσει τύ άρμα είς
Δελφούς, νικήσας κατά τε'ι Πύθια τοϋ 488 π. X., ότε
άκόμη ήτο «ανάσσων τής Γέλας·, ένιΐι τύ έπόμενον
έτος μετέφερε τήν πρωτεύουσαν είς Συρακούσας καί
έλέγετο Συρακόσιος εκτοτε Είνε όμως προφανές,
ίίτι πολύ αργότερα κατεσκευάσΟη ιύ άρμα μετά τοϋ
Ηνιόχου τών Δελφών καί μάλιστα κατά τύ 478,
ότε άπέθανεν ό Γέλων. Τύ έργον είχε στηθεί έν
Δελφοϊς. ή επιγραφή είχε γραφεί, ένιΐι ό Γέλων είχεν
ιίποίίάνει έν Συρακούσες. τήν δέ φροντίδα τών τε
λευταίων μετά τοΰ καλλιτέχνου συνεννοήσεων καί
τήν άποπληρωμήν τοϋ έργου είχεν άναλάβει ό νειότερος αδελφός τοϋ Γέλωνος, ό έν τή ίστορίρ όχι
πολύ γνωστός ΙΙολύζαλος. ΟΓιτοςκαίΓό είχε δικαίωμα
μετέβαλεν ολίγον τό επίγραμμα τοΰ άφιερώματος
τούτου ίνα δείξη καί τήν ίδικήν του άνάμιξιν είς τύ
έργον. Τοιουτοτρόπως προκύπτουν δύο μορφαι τοϋ
επιγράμματος :
Ιον. Ή άρχική τοϋ Γέλωνος.
2ον. Ή διωρθωμενη τοϋ Ιίολυζάλου.
Ή πρώτη μορφή έλεγε κατά τήν συμπλήρωσιν
τοΰ κ Κεραμοπούλου :

Εύζάμενό; με Γέλων ό Γέλας ανέβηκε ανάσσων
Δεινομένεος υιός, ον άεξ’ εΰώνυμ' 'Άττολλον.
Ή δευτέρα μορφή έλεγε.·

Μνήμα Γέλωνος τφδε Πολύζαλος μ' ανέβηκε
Δεινομένεος υιός, ον άεξ' εΰώνυμ' “Αττολλον
Ταΰτα πάντα καίάίις καί άλλα συναφή ζητήματα
αναπτύσσει ό κ. Κεραμι’ιπουλλος είς τό Περιοδικόν
τής έν Άθήναις Γερμανικής Αρχαιολογικής Σχολής.

Ό ιινίοχος τών Δελόών

Γνώμη τοΰ κ. Emile Bourguet
Ό κ. Etnile Bourguet καθηγητής τής Ελληνι
κής έπιγραφικής έν Σορβωνη περιγράφει τόν Ηνίο
χον τών Δελφών είς τίι βιβλίον του Τά ερείπια τών
Δελφών· ιός εξής ;

Περιγραφή τοΰ Ηνιόχου
«Είνε άγαλμα νεαρού ανθρώπου, όρθιου’ όλοι- τό
έπάνω μέρος τοϋ σώματός του είνε έστραμμένον πρός
τά δεξιά καί ή κεφαλή του κλίνει πρός τά εμπρός.
Έκ τών δύο βραχιόνων του μόνον ό δεξιός άνευρέθηή χειρ κρατεί τά ηνία, τά οποία διέρχονται έλευθέρως μεταξύ τοΰ άντιχειρος καί τοϋ δείκτου, οί δέ
άλλοι τρεις δάκτυλοι είνε έτοιμοι νά τά σφίγξουν
πρύς τήν παλάμην. Ή κίνησις, τήν οποίαν άρχίζουν
ό ώμος καί τό άνω μέρος τοΰ αριστερού βραχίονος
φαίνεται νά δεικνΰη οτι ό ηνίοχος δέν έστηρίζετο
πρός τύ μέρος τοϋτο. Άναμφιβόλως καί αί δύο χεϊρες έκράτουν τά ηνία. ΊΙ ταινία, ή οποία περιβάλ
λει τήν κεφαλήν καί όπισθεν δενομένη καταπίπτει
έπίτοΰ λαιμού, δέν είνε ένδεικτικόν βαοιλέως, άλλιι
νικητοΰ. Τό άτομον αύτύ έκέρδήσε τύ βραβεϊσν είς
τάς άρματοδρομίας, έκηρύχθη νικητής, παρελαύνει,
δυνάμεθα νά εΐπωμεν, πρό τής Ελλανοδίκου Επι
τροπής. μέ τύ βήμα τής παρελάσεως τών τεσιάρων
ίππων του' δέν εύρίσκεται πλέον εις τήν επίπονον
δράσιν, ήτις τοϋ έφερε τήν επιτυχίαν, ούδέ πάλιν
εύρίσκεται έν αναπαύσει, ήτις θά διαδεχθή τόν δια
γωνισμόν· εύρίσκεται είς τήν πρώτην στιγμήν μετά
τόν θρίαμβόν του·.
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Το έτος τής άφιερώσεως
Ιίάν ό,τι δύναται νά λεχθή περί τοΰ .περιέργου
τούτου αγάλματος, εύρεθέντος έν μέρει κατά τό
1896 πρός νότον τοΰ ναόν, όπισθεν τοΰ τοίχου
κλείοντας τόν έξώστην, <’> υπέροχος καθηγητής τό
είπε μετ' άπαραμίλλου τέχνης καί επιστήμης ’<) η
νίοχος τών Δελφών χρονολογείται κατ' αυτόν άπό
τοΰ έτους 475 π. X. όμοΰ μέ πολλά άλλα αγάλματα
άφιεριοθέντα υπό τοΰ αδελφού τοΰ Γέλυινος Τυράν
νου τών Συρακουσών.
Κατά πρώτον άνευρέθη τό
κατώτερον μέρος τοΰ σώματος, έπειτα δέ μετ' ολί
γος ημέρας τό στήθος μετά τής κεφαλής καί ύστε
ρον πάντων <> δεξιός βραχίων. Έπρεπε νά εΐνέ τις
άρχαιολύγος διάνά τό έννοήση, ότι ευχαριστούμεί)α
νά θαυμάζωμεν είς τόν ηνίοχον τών Δελφών τήν
προσωποποίη σιν τών νικητών τώι ΠυΟικών άρματοδρομιών, άς τόσον εξύμνησαν <’> Πίνδαρος καί ό
Βακχυλίδης. Κατιι τήν στιγμήν εκείνην τοΰ πέμπτου
αίώνος, γράφει ό κ. Bourguet. οί Ελληνες ειχον
έξ όλων τών μερών απώθηση τούς βαρβάρους, Πέρσας, Έτρούσκους, Καρχηδονίους' είνε κάτοχοι τής
κληρονομιάς, ήτις έδόθη είς αυτούς ύπό τών γενεών
εκείνων, αί όποϊαι ίδρυσαν τήν έλευθέραν πνευμα
τικήν έρευναν καί οί αντιπρόσωποι οδτοι τοΰ Κύριο
παϊκού πολιτισμού έχουσι σαφή τήν συναίσθηση· τής
ισχύος των. Οί είς τούς εθνικούς βωμούς εορταζό
μενοι αγώνες ήσαν διά τούς Έλληνας τών Μητρο
πόλεων καί δι' εκείνους τών αποικιών, οϊτινες εί·ρισκον τήν ευκαιρίαν νά συνενω Ιοΰν. νιί λατρεύσουν κοινή τούς θεούς τών προγόνων καί συγχρόνως
νά δοξασθοϋν διιι τοΰ θαυμασμού τοΰ κάλλους, τής
ρώμης καί τοΰ πλούτου, νά συνενώσουν εις τάς
λάμψεις τών νικητών τάς πόλεις, αίτινις ήταν υπέ
ρέμμονοι διά τά ένδοξα τέκνα των. Είνε ό έξαφανισθείς κόσμος, του όποιου ό ’Ηνίοχος είνι δι' ήμ ϊς
τό σύμβολον, τό όποιον ή τύχη του προνομιούχου
λαού δι' ευτυχούς επιτυχίας ^δημιούργησε. καθ' ήν
στιγμήν έμελλε νά φθάση είς τήν τελειοποίηση·.

ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙΣΑΙ

ΔΡΑΜΑ —

Γνώμη τοΰ κ. Homolle
Ό κ. Homolle φρονεί, ότι ό Ηνίοχος άνήκεν
είς τέθριππου άφ ιερωθέν ύπό τοΰ Ι'έλωνος πρός
άνάμνησιν μιας νίκης ΙΙυθικής κατιίτό έτος 486 π.
X. ίίτε ήτο άκόμη Τύραννος τής Γέλας. Έπί τοΰ
αύτοΰ αντικειμένου έγραψαν καί οί έξής : οί κ. κ.
Silirfliler. Mahler, Hermann, I’onitow, Keinath, I.ecliat, Stu Iniczka.
II σχετική επιγραφή έχει ούτω ;

Π ολύζηλος μ άνέθηκ[ε
ον άεξ' εϋώνυμ "Απολ[λον
Συμπληρώσεις :

Homolle
I Δ'οι με Γέλων δώιρησε Π]ολύζαλος μ' άνέθη[κεν
[υιός Αειυορευεως τίου άε£' εύώνυμ' 'Άττολ]λοι>
Croiset
Νικάσας Πυθώνι Π]ολύζαλος μ άνέθη[κεν
Τοΰδε κλέος ζα\ωτ~]όν άεξ' εΰιόνυμ 'Ά7τολ]λοΐ'

Washburn
Βάττος κτίστωρ εΐμ’, ό Πολύζαλος μ άνέθηκ[εν
δόμος Κυράνας,] δι» άεξ εύώνυμ' ”A7ro\[Xop
Παρέθεσα έν τή παρούση πραγματεία τι'ις γνώμας
τών αρχαιολόγων, οϊτινες εΐδικώς έγραψαν περί τού
πολυτιμοτάτου περίφημου χαλκού Ηνιόχου τών
Δελφών ΐνα έπί τή βάσει τούτων καί τής έκ νέου
μελέτης τής σχετικής επιγραφ ής λυθή τό έξής ζή

τημα:
Λ".
Αν ό Ηνίοχος τών Δελφών προέρχεται έκ
τοΰ ηγεμονικού οίκου τών Λεινομενειδών έκ Σικε
λίας' ή
Β'. ' Λνπαριστάνΐ) τόν Ρ,άττον, τόν πρώτον βασι
λέα τής Κυρήνης.

*Δί· Ιεΐφοφ rp .30φ [ουλών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ

Λ Π Ο ΤΗΝ ΖΩΗΝ *

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΕΙΣ

ΝΟΣΤΛΛΓΟΣ τών καλών
■παλαιών καιρών διε μαρτυρετο :
— dev ξέρω τί γίνε
ται αδελφέ μου, μέ
τάς προόδους τής Ε
πιστήμης. Μέ λύπην
μου όμως βλέποι. ότι καί ή επιδημίες, όπως
τόσα ιϊλλα. έχασαν τήν ποίησίν τους, ΰπετάχθησαν και αυτές είς τόν νόμον τής πεζότητος.
που εινε ό νόμος τής εποχής μας.
— 'Ώστε είχαν καί ή επιδημίες τήν ποίησίν
τους ;
— Αν είχαν λέει ; dev ρίχνει: μια ματιά
στον Μεσαίωνα ; Κάθε μεγάλη επιδημία Χολέ
ρας ή Πανούκλας ήτο καί μία πηγή ποιήσεως.
Οί άνθρωποι κατελαμβάνοντο άπό μίαν ΰπερέν
τασιν αισθηματικότητας. ποΰ είχε τάς ώραιοτέρας Εκδηλώσεις. Η επιδημίες έπροσωποποιοΰντο κ' έπερνοΰσαν διά μέσου τής άνθρωπότητος, με όλας τάς τιμάς. Λιτανείαι, έξορκισμοί,
μεγαλοπρεπείς θρησκευτικά! πράξεις ϋπεδέχοντο
την εμφάνισίν των. “Οργια έτελοΰντο πρός τιμήν
των. Καί ενώ ή ζωή, άπό τό ένα μέρος, έμαραινετο κ' έσβυνε μελαγχολικά, άπό τό άλλο
εφθανεν εις τήν μεγαλειτέραν της έντασιν. Οί
άνθρωποι, ποΰ έπρόκειτο ν' άποθάνουν μετά,
μιαν ήμερον, έζοΰσαν τήν προηγουμένην διά
μιαν αιωνιότητα. Η ποίησις καί ή τέχνη...
—Καί αυτή ακόμη;
— Πώς όχι ; Εις τάς μεγάλας επιδημίας ή
φιλολογία οφείλει υπέροχους σελίδας. Τί άλλο

είνε, σέ παρακαλώ), ή Αεκαή μερ ος τοΰ Βοκακίου παρά ένας καρπός τής Πανούκλας ; Ό
Μαντζόνι εις τούς Μ ε λλ ο ν ύ μφ ο υ ς του μάς
προσφέρει έξοχους σελίδας, ποΰ τάς χρεωστοΰμεν άποκλειστικώς, καί αύτός, είς τήν ιδίαν
ιιπαισίαν νόσον. Καί άλλοι καί άλλοι...
Άλλά γιατί νιί μην πάνε άκόμη παραπάνω ;
— Μέχρι θουκιδίδου δηλαδή
— Ακριβώις. Μήπως ή περιγραφή τοΰ λοιμοΰ
τών Αθηνών, κατόπιν τοΰ Πελοποννησιακοΰ
πολέμου, δέν είνε άπό τά αιώνια αριστουργή
ματα ;
— Υποθέτεις λοιπόν ότι >j σημερινές επιδη
μίες δεν μπορούν νιί έμπνευσουν πλέον :
—Πώις να έμπνευσουν, αγαπητέ μου ; Έδο>
καί λίγα χρονιά ακόμα ή επιδημίες είχαν κάποια
ποίησίν. Η λιτανείες, ή περιφορά τών εικόνων,
οί έξορκισμοί,τά σύνορα ποΰ έχάραζαν οΐ απλοϊ
κοί άνθρωποι μέ λιθαράκια γύρω άπό τά χωριά,
για νά κλεισουν όξω το θανατικό, όλ αύτά
ειχιιν επι τέλους μι·ι γραφικότητα, μια αισθη
ματικό- ητα,είχαν ποιητικά στοιχεία. Σήμερα...
—Σήμερα τον λόγον έχουν ό κ. Ρέπουλης
καί ό κ. Σάββας, άντι νιί τόν έχουν ποιηταί.
— Πώς θέλεις νά τόν έχουν οί ποιηταί ; Τί
σχέσιν έχουν ο! ποιηταί μέ τά μικρόβια,μέ τούς
ορρούς, μέ τά εμβόλια, μέ τ' άντιχολερικά συ
νεργεία, μέ τάς απολυμάνσεις ;
Καί κατέληξε μέ βαθύτατου αναστεναγμόν :
—‘Άς τα νά παν ατό dιάβoλo 1 Η Χολέρα
ήρθε μέσα ατά. πόδια μας, ή Πανούκλα έπίσης.
Τής έκατάλαβες ;
— Οΰτ' εγιίι. Μά είνε ζωή αυτή επί τέλους ;
ΠΑΎΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

ΠΟΛΕΙΣ

Η κεντρικωτέρα όδό;, έφ' ής ί) 'Ελληνική λέσχη.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΔΟΣ '
Ό Θεοτοκόπουλο; έξεπαιδεύΟη έν Βενετία ζαί
ζατέγινεν εί; τήν ζωγραφιζήν, άρχιτεζτον.ζήν. -γλυ
πτικήν ζα’ι ςυλο-γραφίαν Συγχρονω; ζατεγίνετο εί;
τά-γράμματα ζαί δή εί; τήν φιλοσοφίαν. Μεταξύ τών
πολλών χαρισμάτων είχε ζαί τό τή; εύγλωττία;.
Φυσικά : Θεοτοκόπουλο; άνήζεν εί; τήν Βενετικήν
σχολήν πριν ή μορφώση τήν ίδ'.κήν του. Λ'/λ άγνω
στον ε?νε ακόμη τι; ήτο ό διδάσκαλό; του. < >: μεν
τόν ύέλουσι συμμαθητήν τοϋ Tiziano, :■ δέ μαθητήν.
<) μέγα; ούτο; Ενετό; καλλιτέχνη; έζησε περίπου
era αιώνα' έγεννήΟη τώ 1477 καί απίθανε τώ
1576. Συνεπώ; δέν ήτο δυνατόν νά ήτο συμμαθητή;.
Τόσον «μιμείτο τόν Tiziano, ώστε ο: πίνακε; αύτοϋ
έςελαμόάνοντο ώ; έργα τού μεγάλου Βενετού. II
σύγχυσι; Xj~ri ή
*
^'Λ'-η τιμή διά τόν Θεοτοκόπουλον. β όποιο;, εν τούτοι; άζούσας τούτο, μετέβαΧεν
έπειτα τρόπον, έζ φιλοδοξία; κινούμενο;. ούχί όμως
μετ' εΰτυχοϋς έκβάσεως.
Τά έργα τού Θεοτοκοπούλου διαιρούνται εί; δύο
περιόδους’ εί; τήν πρώτην, ν.χ-.χ μίμησ-.ν τή; Βενε
τικής σχολή;, κα: τήν δεύτερον, τήν άποκ.λε-.στικώς
ίδ'.κήν του, χάρ:ν τή; όποια; περισσότερο; θόρυβος
γίνεται περί αυτού. Ήπερ ήτ: ή επιθυμία του.
Ή μεγάλη τοΰ Θεοτοκοπούλου δρϊσι; εΐνε είς τήν
Ισπανίαν, οπού έζησεν.
Ί1 ιστορία τή; προόδου τή; ζωγραφική; τών δια
φόρων έν Ευρώπη σχολών μαρτυρεί οτι ή Ιταλία ή
εΐνε ή/χητηρ, η η διδάσκαλος. < )υτω; έν Ισπανία
τά πρώτα 'ίχνη προόδου φαίνονται πρό; τό 1 'ι IS, τρία
έτη μετά τήν μετάίασιν τοϋ Φλωρεντιανοϋ Γεράλδου
Σταρνίνη ·ί; Καστιλίαν. ΊΙ ζωγραφική «καλλιεργείτο.
Ή Κάρολο; Ε' έδημιούργησε μέγα Κράτος άπό
Νεαπόλεως μέχρι; Άμόέρσης,ένω έν Ιταλία ή τέχνη
ήτ: έν τή άζμή τή; αθανάτου δόξης. Λεονάρδο; da
Vinci, Μιχαήλ ”Α·γγ«λος,Ραφαήλ, Κορεγγιος, Γΐziano....... II άλωσι; τή; Γρανάδα;, ή άναζαλυύι;
τή; Αμερική;, ή δόξα τού Καρόλου I" συνετάραξαν
τά πνεύματα τών Ισπανών. οίτινες έστράφησαν εί; με
γάλα; επιχειρήσεις. ΊΙ φήμη τών αριστουργημάτων
τή; Ιταλία;, ποϋ έστόλιζον εκκλησίας ζα: μέγαρα
προσείλκυσε τήν προσοχήν τών καλλιτεχνών καί έρα
σι τεχνών τής ’Ισπανία; πρό; τήν εύδαίμονα τή; Τέ
χνη; χώραν, ήτ:;, ζατα τήν φαντασίαν αύτών, ήτο
πλουσιωτέρα τού I Ιερού καί τοϋ Μεξικού, οπού έδραμον ο: φιλοχρήματο: καί οί τυχοδιώκται. Ο: Ισπανό:
έπέστρ-φον εί; τήν πατρίδα των μέ τα; καλλιτεχνικά;
γνώσει;. άς ειχον αποκτήσει εί; τήν Ιταλίαν. Εί;
την Ισπανίαν μετέδαινον ή προσεκαλουντο φίνοι καλλιτέχναι. Τοιουτοτρόπως έν 'Ισπανία ή Τέχνη κατ’
•λίγον ύψσϋτο. Καί, άπό απλήν απομίμησιν, έλαόεν
έθνικόν χαρακτήρα ζα: άνεπτύχθησαν καί τέσσαρε;
ειδικά': σχολά': τή; Βαλεντζίας, τοΰ Τολέδου,τή; Σεόιλλη; καί τή; Μαδρίτη;. "Ομω; α: δύο πρώτα: συνεχωνεύθησαν έπειτα μέ τά; άλλα; δύο.
Μεταξύ τών καλλιτεχνών, οί'τινε; εί; τήν Ισπανίαν
μετέδησαν ήτο ζα: ό θεοτοκόπουλο;, όστις έγκατεσταΟη εί; Τολέδον, οπού ήρχισε δραστηρίως νά έργά* Συνέχεια;
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ζήτα: καινά διδάσζη την ζωγραφικήν. Ειργοζετο ζατα
τον τρόπον του Tiziano. τόν όποιον έθαύμαζον ο:
Ισπανοί. Και κατά τήν τεχνοτροπίαν τοϋ περίφημου
τούτου Βενετού, τώ 1577, ήρχιζε νά ζωγραφίζη τήν
άνωθεν τή; Άγια; Τραπέζη; τή; Μητροπόλεω; Λα
νομήν τών ϊματίων τοΰ 'Ιησού. Εν Τολέδο» πολύ
έδρασε καί έδοςάσθη ζαί τό όνομα αυτού συνεδέθη
μετά τή; ιστορία; τή; Ισπανική; τέχνη;, τόσον διά τά
έργα, όσον διά τούςμαθητά; του ζα: διότι εινε ό ιδρυ
τή; τή; σχολή; τού Τολέδου.
Ιδιοτροπία τού Φιλίππου Β μετέόαλλε τό προάστειον Μαδρίτην εί; πρωτεύουσαν. II σχολή τή;
Μαδρίτη; δεν εινε επιχώριον ίδρυμα, διότι ο: ζαλλιτέχναι, οίτ'.νε; τήν ίδρυσαν ήκμαζαν πριν ή γίνη ή
Μαδρίτη πρ.οτεύουσα. Κα: ώ; πρωτεύουσα συνεζεντρωσε τα σκόρπια σ:ο:χε:α τών Καστιλιανών σχολών
δ·α τή; μεταδάσεω; του Berruguete άπό Vallado
lid. τοϋ Morales άπό Badajoz, του Fernandez
Navarrete τούπίζλιν el Mudo ό βωδό;) έζ Εοgrono. του Θεοτο/τοπούλου έζ 'Τολέδου.
Παρατηρητεον οτι ότε μετεόαλλετο το προάστειον
εί; πρωτεύουσαν διέμενεν έζεΐ ό ζωγράφο; Sanchez
Coello. οστ:; έγένετο αύλιζό; : privado del rey.
Διά νά λαόη ό ευμενή; ημών αναγνώστη; ιδέαν
τη; περ:πο:ήσεω; ζα: τή; τιμή;, ήν τότε είχον ο:
ζαλλιτέχνα: ζα: έν 'Ισπανία, με.αφράζομεν γραμμά;
τ·.να; τοϋ πολυμαΟού; λογίου ζα': ζαλλιτέχνου Ισπανού
Λαυρέντιου Pacheco:
«’() βασιλεύ; έδωζεν εί; τόν Coello εϋρ-ϊαν οίζίαν
»παρά τοι; άναζτόροι; ζα: έπειδη είχε ζα: αύτό; ζραβτήσε: μίαν ζλεΐδα ηύχαριστεΐτο να μεταόαίνη άπροσηδοζήτω; εί; τήν οίζίαν τού ζωγ·ράφου, οτε ουτο; ήτο
»εί; τό τραπέζ: μέ τήν οΐζογένειάν του, ή οτε ούτο;
«είργάζετο μ·τέόα:νε μέ τήν άζραν τών ποδών ζα:
«έθετε τά; χε:ρα; έπ· τών ώμων του....... ή βασιλιζή
«οικογένεια τόν έτίμα εί; ραΟμόν. ώστε να αστειεύη»τα: μέ τήν σύζυγόν του ζα: τέκνα.
Η οικία του
νέσυχνάζετο άπό τά; μεγαλειτέρα; προσωπικότητα;
»τή; έποχή;----- 11ολλάκι;αϊ δύο μεγάλα: αύλαί του
νήσαν γεμάτα: άπό ίππου;, άμαξα;, φορεία....»
Ί’έλο; άφίκετο εί; Μαδρίτην καί ό μέγιστο; τών
■σπανών ζωγράφων, ό Valasquez.
Ειδομεν οτι ο θεοτσκόπουλο; έξόχω; έμιμεότο τόν
Tiziano. Διό όρΟώ; παρατηρεί ό Μουστοξύδη; : Τι;
ο’δε έάν τινά τών έργων τού Tiziano. τά όποια άφΟόνω; εί; τήν Ισπανίαν διεσπάρησαν, δέν πρέπει εί; τόν
Μεοτοκόπουλον νά άποδοΟώσιν.
Ό μνημονευΟεί; λόγιο; καλλιτέχνη; Pacheco,
οστι;. ζατά τό 1611, έπεσζέφΟη τόν Θεοτοζόπουλον είδεν έρμάριον μέγιστον πλήρες προπλασμάτων
πήλινων, τά όποϊα είχε ζατασζευάσε: χάριν μελέτη;
διά τά; εικόνα; και διά τά γλυπτά του έργα I! «Τι;
«Οά πιστεύση, έξακολουΟεϊ γράφων ό ίδιο; Pacheco,
«οτι ό Δομήνιζο; έσχεδίαζεν έπανειλημμένω; ζαί
«έπ'.διώρΟιονε πολλάζι; τά; εικόνας σ:υ. ε~ι σζο»πώ νά διαχώριζε, τού; χρωματισμού; καί νά σχη«ματίζη, χάριν έπιδείξεως, τού; σκληρού; βώλου;
«του... .» Ήτο πολύ σοφό; κα: έτέφραζε μετά όξύτητο; τά άποφΟέγματά του ό Ηεοτοζόπουλος, κατά

τόν ίδιον φίλον του Pacheco, ι )ύτο; τόν ήριότησε
τί ήτο δυσζ.ολώτερον. τό ίχνογραφεϊν ή τό χρωματίζειν. ΛπεκρίΟητό δεύτερον, προσΟέσα; οτ: ο Μιχαήλ
Αγγελο; ήτο έξοχο; καλλιτέχνη;, άλλά δέν ήξευρε
ΐ’ά χρωματίζη.
Λ; ίδωμεν τώρα καί ζρίσει; νεωτέρων τεχνοκρι
τών. (> Siretov τώ \ατορικώ Χΐξικώ τώ>ν ζω-ιρά·
φων ■,'ζιζι·. : ■ ....... ’<> πρώτο; πίναξ όν έζωγράφιβσεν εί; τήν Ισπανίαν εινε ή Διανομή τού ιματισμού
«τού Ιησού,καθ' όλα έργασμένο; μέ τόν ώραιον τρόπον
»τοϋΤϊζΪ3ηο.’() Greco έφήρμοσεν άκολούΟω; φαντα»στ:κήν τεχνοτροπίαν, χρωματισμόν ϋπόφαιον, χλω>)μόν, z ζ-ζϊζς μεταμορφώνει τού; άνΟριόπου; αύτού
«ε:; φαντάσματα. Μέγα; όμω; πάντοτε, στερεό; ό
«χρωστήρ του, ζα: γεμάτο; άπό έπιστήμην καί δύναβμιν ό χρωματισμό; του.» '< · Viardot εί; τά Ηαυμααια τής ζω'/ραφικής. αποφαίνετα: ότ: : <<....... τά’χ.’-στβ μετέόαλλε τεχνοτροπία; μεταχε·.ρ:ζόμενο; τρό»πον φανταστικού σχεδίου, ΰποφαίου ζαί ώχροϋ χρω»ματ:σμού, ώστε ο: άνθρωπο: αύτού όμοιάζουσ: πρό;
»σζ.:άν. Ίδιότη; ίδιοτρόπου ζα: νοσώδους τεχνοτρο»π:α;, ήν έδιδε ζα: ει; τήν μορφήν, μ.ιζρυνομένην
• ύπεράνω πάση; >.;γ:κή; άναλογία;. Έάν τό άποπλα»νηΟένταλαντον, εινε έπίση; <όφέλ:μον πρό; μελέτην.
• καΟώ; τό ορΟοφρονουν, ζ Greco εινε άξιο; μνεία;...»
<) Solvay εί; τήν 'Ισπανικήν τέχνην γράφε::
• ....... Ίσω; ήτο άληΟώ; παράφρων, άλλά δ:ά τή;
• τοιαύτη; του παραφροσύνη; έδοξάσ'ίη. Την δόξαν του
>ομω; δέν δυνάμεΟα να τάξωμεν ε:; >ΰο; άνώτερον
»τοΰ δέοντος. Ι ού Ηεοτοκοπούλου ή Οέσ:; δέν εινε
»ει; τήν πρωτίστην σειράν τών μεγάλί.ιν ζωγράφων...
»...Ί'όν παράδοξον τούτον καλλιτέχνην πρέπε: νά με»λετήση τ:; ίδίω; εί; τά; μεγαλα; συνθέσει; του :
»Έκ.εί άποκαλύπτετα: ώ; ζωγράφο; πρ<ότη; τάξεω;.
»τά δέ μεγάλα του προτερήματα έπ:σκ:άζουν τά ε
λαττώματα του.... ’< >λί-,·ην περισσοτέραν τέχνην άν
•είχε, κα: όλί-,-ην π-ρ-σσοτέραν κρίσιν, Οά κατελέγετο
• μεταξύ τών μεγίστων καλλιτεχνών......... 'Γπότήν
«τέφραν επιδερμίδα τών προσώπων του, δέν ρέει αίμα.
«Οί άνθρωποι του όμο:άζουν πρός φαντάσματα. Πώς
«ο έξαίρ^το; αύτό; χρωματιστή;, ό μαθητή; τοϋ
» 1 iziano κα ώρθωσε νά χάση εί; το:οϋτον βαθμόν
«τό αίσθημα τοϋ χρόιματο; : Τι έπιδιώκι: τούτο ζη»:ών ν' άναφανή έξ αντιθέτου διάφορο; τού ο,τ: κατ'
«άρχά; ήτο....... » Εί; τήν παΧΐταν τοϋ Θεοτοκοπούλου, ήν κρατεί ό ίδιο; εί; τήν ζροσωπογφαφίαν
του, ό Solvay άνεζάλυύε τά πόντε χριόυατα. τά
μόνα τά όποια μετεχ·:ρίζετο. Λευκόν, vermilion,
laque de garance, vert jaune καί noird’ ivoire
Ο 1 iziano, ο διδάσκαλό; του, έλεγεν ότ: ό ζωγρά
φο; πρεπε: να γινώσκη καλά τρία χ ώματα, τό κόκ
κινου, τό μαΰρον κα: τό λίυ/τόν,ζαί τά; παραγωγά;
των κα: όταν έξεργάζητα: τά; σάρκα;, δεν πρέπει νά
έλπίση τήν επιτυχίαν παρευΟύ;, άλλά πολλάκ:; να
τας επεξεργαστή μέ βεΧατοΰρες. '< 1 μέγα; ούτο;
Β-νετό;, οστ:; ύπό έπούιν χρωματισμού, εΐνε άναντιρρήτως ό πρώτι; ζωγράφος, μετεχε-ρίζετο όλίγιστα
χρώματα, καί παρετήρ ι οτι τό κόκκινον πλησιάζει
τα αντικείμενα, τό κίτρίνον κρατεί τά; ήλιαζά; άζτίνα;, τό ζυανούν σζ'.άζε! καί εΐνί κατάλληλον διά
δυνατά σκούρα. Καί ύπήρξεν ό πρώτο; όστ:; κατόρ
θωσε τήν έντελή άρμονιαν τών τριών τούτων χρωμά
των, ζαί τήν αρμονίαν τούτων. Ώ; παρατηοοΰσιν ο:
τεχνοζρϊται, ούδείς τήν έπετυχεν, ουδέ ό Rubens

του οποίου ζ κόσμο; Οαυμάζε: τό μαγευτικόν τών
χρωμάτων.
I ή» ίοήγησιν λοιπόν του χλωμού χρωματισμού
τού Ηεοτοκοπούλου, ήν μί; δ δει ζ Solvay δέν εινε
επιτυχή;, διότι τό αίτιον δέν εΐνε έζ τών πέντε χρω
μάτων. τά οποία δ·.ε»ρ·.νεν εί; την παΧέταν, ήν
εζρατε: εικονίζων εαυτόν ο Ηεστοκόπουλο;, άλλά
εκ τή; ίδιοτρόπου άναμίξεω; αύτών. διά νά έ~:τύχη
τά; άποχρωσε:; τή; sui generis τεχνοτροπία; του.
Αλλ' ώ; όρΟώ; παρατηρούσ: πολλοί τεχνοζρϊτα:,
εαν ο χρωμ.ατισμ·; ήτο τεφρώδη;, ύπάρχη ζωή είς
τήν έζφρασιν. διότι, ώ; άποφαίνεται ό Laudrin:
«κατείχε τό μυστικόν νά άπεικον’ζη τού; στοχασμού;
«των εί; τό βλέμμα των.... μεΟ- όλα; τά; παραφο»ρα; τοϋ χρωστήρο; του. μολονότ: τά έργα του έν
«γένε: δέν εινε τοιαύτα, <όστε νά επισύρουν τόν θαυ«μασμόν τού πλήΟου;. ό Greco ύπήρξεν εις τών
"με~/ιστων ξονγράφων τής εποχής του....... »
Η εύζολία τού χρωστήρο; τού Ηεοτοκοπούλου ητο
■.ζητζζζ τήν γονιμότητα- Διό έζωγράφησε πολλά έργα.
II φιλοπονία του δεν περιωρίζετο εί; τό ζ<·»-. ραοίζειν
μόνον, αλλά καί εί; άλλα καλλιτεχνικά έργα. Εί;
Βενετίαν ήτο τότε έν ακμή ή ξυλογραφία καί ζ
Ηεοτοκόπουλο; τοσούτον έπέδωκ.εν. ώστε ό Tiziano
επετρεύεν αυτώ την χάραξιν πολλών έργων του.
Εκ. τών ξυλογραφιών τού Ηεοτοκοπούλου άναφέρονται
ίυφήμω; ή ει; δώδεκα μεγάλα φύλλα παρ:στώσα την
διαόασ’.ν τή; ’Ερυθρά; θαλάσση; ύπό τού Φαραώ. Ί'ή;
ΐρχισεκτονιζή; του δ;·.νοτητο; δείγμα εινε ό ναό;ζαί τό
μοναστήριον τών ζαλο··ρα:«ιν τού Αγιο. Δομηνίζου
Silos. Ί ου μοναστηριού τούτου αΐ ζωγραφία: καί τά
γλυπτικά εινε έργα του μεγάλου Κρητό; καλλιτέχνου.
Ωζοδόμησεν έν Μαδρίτη τό φροντιστήριον τη; Δόνα;
Μαρία; τή; Λραγοναία;, όπου υπάρχουν καί ζω
γραφιά·. του. Έν Ί’ολέδω ιμκοδόμησε τόν ναόν κα: τό
μοναστήριον τών καλογραιών Δομην.κανών καί τήν
οικίαν τού δημοτικού Συμβουλίου. 'Εν Ίλζ έσκη οι
κοδόμησε τόν ναόν ζα: τό νοσοζσμεΐον τοϋ έλέου;'
I Ιροσέτ; διά τόν ναόν τούτον έγλυύε τά άγαλματα^δύο
προφητώιν. Έν τή εκκλησία τών Φραγκισκανών,
οπού ύπάρχε·. κα: είκών τή; Θεοτόκου άπό αύτόν έξεργασΟεϊσα, φαίνονται δύο μνημεία έγερΟέντα εί; τ:μήν
Γεδεών τού Kinojosa κα: Αικατερίνη; Βηλάσκου,
συζύγι<>ν ζα: κτιτόρων τού μοναστηριού· πάντα ταϋτα
·:νϊ έργα τού ήμετέρου Ηεοτοζοπούλου.

ΓΕκιιαι αυνεχκαΙ

ΣΠ· ΔΕ—ΒΙΑΖΗΣ

ΣΚΕΨΕΙΣ
,Ιιεο εΐόιΰν αιγγοαφεϊς ει>τ μεγαΐργιτΐς ’Εκείνοι οί
όμοιοι oxE.troi’tai καί εμεΪεοι οί όκοϊοι κάμνουν ΐ’άοκβ·
.ικονιαι οί άλλοι.
*
7/ Εοημος Ε’.κί'Εΐ till’ νομάδα.

ό,-κτανός, τόν >■«.’-

—Τό ά.ΊΕίοοΓ, ιόν ,ιοιηιην.
♦

Γνλάν : r() κόσμοι
κόομος ^ΕΛα '/οιοις Εοάς.

μαΖή μι- οάς... Κλαίπν :
*

7/ κολακκία five η Λύναμις των ά^ννάιων.
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ΧΙ'ΧΚΙ IX Ί ογ II ICO^
ΠΑΡΧΕΙ?/ ΚωζρΟζΰΙ Τ005χαιότερον γνωατόν άγαλμα
τοΰ Σωτήροε. Κατά τόν
δόκτ. Φραγκλίνβν Χάιιιλτων, αύθεντίαν ίζ τή Χρι
στιανική Τέχνη, χρανοζογεϊται άπό τών άρχώζ τήε
τρίτης εκατονταετηρίοιε, ή
πιθανώς τού τέλους τής δεύ
τερος, ήτοι Εχει καταοκευασθή μεταίύ τών 190-21011 X
Τά άγαλμα τούτο άνε?ρέθη Εντός Χριστιανικού τάφου παρά τήν Δαμαακόν,
έν ή ό Χριστιανισμός είχε όιαδοθή ύπό τών μαΰη τών τού Χριστού. Έργα τοιούτου χαρακτήρας είνε
ιδιαζόντως σπάνια, διότι μόνον έπί βραχύτατίζ χρο
νικόν διάστημα έπετρέπετο ή κατασκευή αγαλμάτων
τού Σωτήροε Έ/ τή Βυζαντινή Έκκζ.ηοία, ή ns έόειλϊχθη βραδύτερο? έν ταϊε χώοσιε έκείναιε, άπηγορεύετο ή έν μαρμάρω άναπαράστασιε τού Ιησού ή
Ετέρων ιερών προσώπων.
Αί έν ταϊε Κατακόμοαι. τήε Ρώμης διασωζόμεναι
εικόνες τού Χριστού πιυανώε είνε κατά τι. οϋχί ϊμω.
πολύ παλαιότεραι τού αγάλματος τούτου, ίπάρχει
μέν τό ιερόν Σάβανο? όπερ φυλάσσεται έν Τουρί'ζω,
φέροζ, ώε λέγεται, Επ' αύτού τό ομοίωμα τούΣω-ήρος, όπερ αύτό τούτο τό σώμά Του παρήγαγεν έντόε
τού τάφου, άλλά τό έν Κωζ)πόζει άγαζ.μα εί ?ε τό
αρχαιότερο? γλυπτικόν εργοζ παριστάνον τον 'Ιησού·?
Χριστόν ώε ποιμένα φέροντα άμ?όν έπί τών ώμων
του, ό δέ γλύπτης αύτού πρέπει νά έγνώριέεν ακρι
βώς πώε παρίστατο είε 'Εδραίος ποιμήν τών χρόνων
εκείνων·.
• Το περίγραμμα τού αγάλματος τούτου είνε άζλόκοτοζ, ζέγει, ό Δρ Χάμιλτων. Γά μέζ.η αύτού
παρουσιάέουσι μεγάζ.ας «συμμετρίας, οϋτωε ώστε μό
νον έκ χειρώζ Ερασιτέχνου. άζ οϋχί αδαούς γλύπτου
δέον ?ά εχη έέέλθη 'Ο εϊδήιιων οφθαλμός μόζ.ιε θά
ήνείχετο νά παρατηρήοη μετά προσοχής τούτο, καί
δμως οπόσηε σημασίας, όπόσον ποζ ντιμσς εϊζε δι'
ήμάε ό άίεστοε ούτοε μονόλιθος. Εί/ε ή παζ.αιοτέρα
μέχριε ημών διαδοθεϊσα γζ.υπτική άναπαράστασιε τού
Σωτήροε.
«Παρουσιάζει Άνατολίτην ποιμένα αγροίκου, άλλ'
εύγενούε σωματικής διαπλάσεως, κύπτοζτα. άλλά μει
διώ ζτα, φέροντα έπί τών ώμω? αύτού ένα αμνόν.
Χαίρω διότι οί πρώτοι εκείνοι Χριστιανοί δέν έέωγράφιζο? τόν Χριστόν ώε κατακτητήν, δστις ώκοδόμησε τόν Θρόνον αύτού έπί τώζ δακρύων καί τοΰ αί
ματος τής ανθρωπότητας. Έόάδισε πρός κατάκτησι.·.
άζ λ’ ούχΙ μεθ' ίππων καί αρμάτων. έόάδισε ιιετά
ιιουσικήε χάλλων ποιιιενικόν άσιια».
Ό Δό κτωρ Χάμιλτων έχει σζζ.ζ.έϊη πλεΐστα Ενδια
φέροντα τεκμήρια, δΓ ών άποδεικνύει τήν αρχαιότητα
καί τήν προέλευσιν τού κειμηλίου τούτου. Ποζ.λ.αί τοιχογραφίαι καί εικόνες τού Σωτήροε ύπάρχουσιν, ανα
γόμενοι εϊε τάε πρώταε έκατονταετηρίδαε, άλλ' ό
αριθμός τών αγαλμάτων Αύτού είνε λίαν περιωρι-

σμένοε.’Εν Ρώμη σώζονται τέσσαρα έέ αύτών, έε ών
τά δύο είνε έν τώ Αατερανώ Μουσείω, άνήκοντα
είς τόν Πάπαν, καί έν άκόμη, τό πέμπτον, έν Σεόίλλη τής 'Ισπανίας. "Απαντα ταύτα παρουσιάζουοι
τον Χριστόν ώε ποιμένα.
Ό Δόκτωρ Χάμιζτων φρονεί δτι ούδέν έκ τών
πέντε τούτων Εχει κατασκευασΘή είε εποχήν προτέραν τήε Τετάρτης Εκατονταετηρίδες, τούζ.άχιστοζ
κατά μίαν Ειατονταετηρίδα άρχαιοτεροζ αύτών. 'Επί
σης παραδέχεται, ότι τινέε τώ- εικόνων ή τών
τοίχο ιραφιών τού Σωτήρος είνε πιθανώς παλαιότεραι.
ΜεταΧύ τούτων καταλέγει έγγλυφον έπί γραφείου ει
κονογραφίαν, τήν εϋρισκομένην έζ τοΐς έν Ρώμη Άνακτόροιε τώζ Καισάρων, ήτιε κατεσκευάσθη περί
τά μέσα τή. δευτέραε Εκατονταετηρίδας. έτέραν Επί
σης παλαιόν προσωπογραφίαν έν ταϊε Κατοκόμδαιε,
Εζ ή ό Σωτήρ παρουσιάζεται ώε ·Όρφεύε· παίζ'ων
λ ύραν.
Μεγάζ.αι συζητήσεις ήγέρθησαν περί τού ζητήματοε τήε αύθεντικότητοε τήε μορφής, ήν αί είκόνεε
αύται προσδίδουσι τ·ώ Χριστώ. Ό μακαρίτης Φαράρ
Εφρόνει ότι ή άζ.ηθήε μσρφή τού Χρισνού άπώΛετο.
άζζ.' ό καζλιτέχνηε Μπαϊλίε ίσχυρίσθη δτι ή κατά
παράδοσιν μορφή τού Σωτήροε, ήν όνοι οί ζωγρά
φοι τού Μεσαιώνοε ήκο/ούυησαν, είνε ή γνήσια καί
πραγματική είκών τού Χριστού. Κατά τόζ τύπον δέ
τούτον, ό Χριστόε είχε λεπτόν, ώοειοέε πρόσωπο?
μετά βραχείαε γενειάδοε καί κανονικών χαρακτζ.ριστικώ?. Ό καζ.Λίτέχνηε ούτοε παρεδεχετο οτι οί ζω
γράφοι τού Μεσαιώνο., δημιονρ|ήσα?τεε τόν τύπον
τούτον είχον ΰπ' δφει αύτών τάε έζ ταϊε Κατακόμόαιε πρόσωπό γραφίαε, μία έκ τών όποιων, ή έν τή
Κατακόμβη τού 'Αγίου Κακίστου, είχε ύωγραφηΘή
■ύπό καλλιτέχνου, όστιε είδε? αύτοπροσώπωε τόν
Χρ-στόζ.
Άν ό τύποε ούτοε είνε όντωε άληθήε, τότ: τό
άγαζ.μα τού ποιμένοε σφάλλεται έν τή άποδόσει τήε
μορφήε τού Σωτήροε.Άλλ' ο άγένειοε τύποε, όζ τό
άγαζ.μα άκολουθεΤ, άπαντά έπίσηε καί είε τιναε προ·
σωπογραφίαε τών Κατακομβών, είνε δέ ό τύποε ον
κατά προτίμησιν ήκολούθησαν οί άγιογράφοι τήε
Ανατολική. Εκζλησίαε. κατα τά πρώτα αύτήε έτη
Δ: ? είνε δέ ποσώε άπΙθανοε δτ: μεταΕύ τών Χρι
στιανών τών χρόνων έκείνων, ύπήρχοζ τι.έε οΐτινεε
προσεπάζουν ζά παρουσιάζωσι τόν Χριστόν ύπό τήν
αύΘεντικωτέραν δυνατήν αύτού μορφή?, ένώ άλλοι
προετίιιων νά δημιουργώσι φανταστικόν τινα αύτού
τύπο?, δστιε. κατά τήν κρίσιν των, καλλίτερου άναπαοίστα τό ίδεώδεε τήε Θείαε Αύτοΰ μορφήε.
Έπ·'σησ είνε πιθανόν οτι οί πρώτοι Χριστιανοί,
δισρκούσηε τήε περιόδο? τών διωγμών, έφοόοϋντο νά
ό/ωσι-έζ ταϊε οίκ(α·ς αύτών είκόναε τού ’Ιησού
Χριστού έν τή πραγματική αύτού μοοφή, χρησιμοποιούντεε μάλλον συμδολικάε παρσστάοειε έν τή Τέ
χνη Ώε έκ τούτου έπλασαν τόν Χριστόν—Όρφέα,
ίίημερώνοντα τάε καρδίαε τών άνΘρώπων διά τών
διδαγμάτων αύτοΰ, ώε ό Όρφεύε έδημέρωνε τά άγρια
Θηοία διά τήε ζ.ύραε του. Ω: έτέρα δέ συμβολική
παράστασιε του δέοζ ζά ληφθή καί ό άγένειοε Ποι
μήν μετά τού 'Αμνού έπί τώζ ώμων.

Λχ y

'Λ. 2^

'Οθωμανικόν τέμενος έν Λκμίο Ίσιιιγι μντατραπέν ι’ι.τυ τών Βουλγάρων
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(Φωτογραφία Ε. ΞανΟοπονλον)

τύν φωνάξουν οί "Ηρωές του πάλι, μά τή
φωνή δέν ένοιωθε καλ.ά κΓ έσκέφθηκε νά
τρέξη νά βοηθήση καί πάλι ς’ τόν άγιΒνα
tu'-v Ωραίων, μά ήλθε άργά ή σκέψις του'
τό είδε’ κι' ένόμισεν στι καλό θά ήταν άν
έπερνε τό τόξο τό άσημένιο τοϋ Άργυροτόξου άδελφοϋ του’ άλ,λά κι’ έκεϊνο τό είδε
σκουριασμένο άπό τούς χρόνους' τής ’Αθή
νας ή άσπίδα ήταν σπασμένη, κι’ ύ κεραυ
νός σβησμένος τοϋ Πατέρα.
ΚΓ έγ όρισε μέ θλίψι ς’τήν άγ κάλη τήν
αιώνια τής αδελφής, τής κόρης, μέ τό πι
κρό παράπονο τοϋ πόνου πώς δέν κυττάξουν
πλέον οί "ΙΙρωές του ς'τόν "Ολυμπο, παρά
μονάχα πώς θά τόν πατήσουν, όχι ’ς τά
ίχνη τών διαβατών βαρβάρων.

ΙΙΑΝΕ δυό χιλιάδες χρόνια ποϋ ένας
Θεός ξανθομάλλης, ένας θεός τής ύρμής,
ί νας θεός τοϋ πολέμου, ένας θεόε τής νί
κης,ένικήθηκεν άπό ένα θεόν μελαχροινόν,
Γνα θεόν ήρεμον, ένα θεόν τής ειρήνης. Ή
φωνή τού θκ·ϋ αύτοΰ έοκορπίσθηκεν άπό τόν
ζέφυρον τής κορφής τοϋ Γολγοθά κΓ απλώ
νονταν, άπλώνΟνταν ώς που έσκόρπισε πυ
κνήν ύμίχλην έπάνω ’ςτής κορφές τοϋ
Ολυμπου. Μέσ’ ς τήν ομίχλη έκείνηνέσκοτίσθηκαν κΓ έκρΰφθηκαν κάποιοι θεοί, μεγ ά/.οι ί ως τότε, καί μένουν άκόμη έχει
σκεπασμένοι άπό τό μαύρο πέπλο τής ληΞημύιωμα
'ΟχτωβρΙον 1H12
σμονιάς.
ilniram
ιού
’Ολνμ.ιον.
Ν· ΛΙΘΑΔΑΣ
Αλλοι θεοί άπ' αυτούς έχουνε ξεψυχήσει
και άλλοι είναι χαμένοι μέσα σέ λήθαργ ο
βαθι ν άκόμη. Ό Αρης είχε κλεισμένα
άκόμη τά μάτια του.
ΜΑΡΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ
Κάποιο πρωί, μέσα 'ς τοϋ φθινοπώρου τή
γλυκεία άγαυνία, κρότοι πολλοί τόν ξύπνη
ΟΤΑΝ κανείς περιπατεΐ τέν Όκτώοοισν
σαν, ολίγον ήνοιξε τά μάτια του καί είδε τα Οαση, συναντα συχνά υερικες γρηουλες που
τούς ί,ρωάς του γ ύ( ω του,μιά λύπη τρέμουέρχονται έκεϊ οιά νά μαςεύσουν ϊύ/.α ϊηρά καί
λιαστή αμέσως διέτρεξε τά σπλάχνα του.
φύλλα μαραμένα. Οί πτωχότεροι τά βάζουν σέ
Τούς είδε,τούς έκατάλαόε,μά δέν τούς άνε- κοφίνια τά όποια ζαλώνουν ει
είς τήν ράχιν των
γ νώρισε καλά κΓ έγ ΰρισε ς’ τό άλλο του
άλλαι τά βάζουν σέ μικρά κάρρα συρμένα άπό
πλευρό, νά συνέχιση τϋνειρό του τό άτε- κανένα γαϊδουράκι.... Μέ τά έηρά αυτά έύλα
λείωτον, άμφίβολος άν άνοιξε τά μάτια του ποϋ τούς επιτρέπουν νά μαςεύσουν, 2ά άνάψουν
άπ' τό σκοτάδι μέσ’ ς τό φώς τό νέο.
φωτιά, μία ωραία φωτιά, είς τήν όποιαν 6ά εκ
Οί βρόντοι τόν νανούρισαν ώραΐα καί τείνουν τόν χειμώνα τά παγωμένα χέρια τους:
είδε ς’ τόνειρό του καπνούς, όπου σ' αύI ό φθινόπωρου μάς προσκαλεΐ νά άκολουθήσωτούς ανάμεσα θά έχάνετο—έκατάλαόεν— ή
μοζ τό παράδειγμα τών καλών αύτών γυναικών.
λάμψις ή μεγάλη τοϋ σπαθιού του. Καί
Άς μαζεύσουμε καί ήμεϊς, διά νά άνάψωιιεν
άθυμία κατέσχε τήν ψυχήν του, είδε ηΰΛ: τήν φωτιά τοϋ χειμώνας μας, τό ζηρόν φύλλον
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των άπολεοδί'/των ιδανικών άς δερράνωπεν
τήν γην τον μικρού κήπον τής ίκέψεώς μας
μέ τά πεθαμένα φύλλα τά όποια ή πνοή τής
^ν/ράς πείρας έχει άποοπάοει τό έν μετά τό
αζ,λο άπό τό οένδρον των ονείρων μας. Άς

άποκομίοωμεν άπό τήν ουνάντηοίν μας με το
φθινόπωρο·/ εις τά δαο/μ είς τά όποΤα μάς πάρουοιάοθη ή γλυκεία του μελαγχολία, οοας μάς
προεκάλεοεν αναμνήσεις καί σκέψεις.
(Μετάφοασις —. <-) Λάρχαρι!

HENRI CHANTAVOINE

ΘΕΑΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ
Θέατρον Κυβέλης.
Τό ονειρόδραμα τού Γερμανού Χάουπτμαν ή
«*Ελγα» έργον δυνατόν, προωρισμένον διά μεγάλους
καλλιτέχνας, παρεστάθη έν Άθήναις μετά σχετικής
επιτυχίας. Προτιμώμεν νά γίνΐ] ή αντιπαραβολή όχι
μέ ονόματα ηθοποιών, άλλά μέ ονόματα εθνικοτή
των. Τό έργον, ώς ύποθεσις, είνε μία ώραιογραμμένη κοινοτυπία. Φέρει τήν σφραγίδα ισχυρού πνεύ
ματος μάλλον,ή πολύπλοκοι· τέχνης. Ή συζυγικέ] απι
στία: Ιδού ό αδιέξοδος κύκλος τής θεατρικής φιλο
λογίας, εις ήν καί δ Γερμανός δραματογράφος
έκαμε τήν περιοδείαν του. ΊΙ Έλγα»—έν είδος
«Φλωρεντινής τραγωδίας»— εμφανίζει ένα άγαπώντα σύζυγον άπατώμενον, μίαν ώραίαν σύζυγον
απιστούσαν,ένα έραστήτ· όστι; όταν δέν είνε ήλίθινος είνε αυθάδης. Συμβαίνουν δ'αύτά είς τήν ΙΙελωνίαν τω 1810. Άπό καταβολής ανθρώπου ώρθώθη τό ζήτημα, τί πρέπει νά κάμν|| ό σύζυγος
όταν τό ήμισυ του παραδίδεται εις τάς ιίγκάλα; τρί
του. Νά σκοτώνη τόν εραστήν : εκείνην ; καί τούς
δύο; κανένα ; νά τήν χωρίζη : νά τήν συγχωρή ;
Ή πλειονότης τουλάχιστον τών συγγραφέων, έχει
προγραφή τόν εραστήν, ενώ πάντοτε πταίει ή γυ
ναίκα. Καί ό Χάουπτμαν τάσσεται ιιέ τήν πλειοψηφίαν—'Ιδού κεφαλαιωδώς ή ίιπόθεσις. Άλλ' εκείνο
τό όποιον ιδιαιτέρως χαρακτηρίζει τό έργον, καί τό
ίιψώνει εις εν επίπεδον άνώτερον αισθητικής άπιιλαύιεως καί τοΰ δίδει μίαν έντασιν ενδιαφέροντος
άξιοζήλευτον είνε ή διαχιΊρησις τής όποθέσεως. Αί
ώραΐαι φράσεις, ή σιίγκρουσις τοΰ πάθους, ή μανία
τής έκδικήσεως, μία ζωηρά άντίληψις τοϋ συγγραφέως ζητοΰντος τό καινόν έν τή κοινοτυπίφ. Ό
πρόλογος καί ό επίλογος—έν μοναστηρίφι—είνε τό
ονειρον,ή αρχή καί τό τέλος τοΰ δράματος. "Ο,τι είς
ιππότης βλέπει καί)' ύπνον, εκτυλίσσεται είς τρεις
πράξεις ώς δράμα καθ' αύτό. Έξ' οΓ· καί ό χαρα
κτηρισμός «ονειρόδραμα». Είς τό ένύπνιον τοΰ ιπ
πότου δέον νά πιροστείΐή καί έν ονειρον τό όποιον
ό σύζυγος καί ό εραστής εΐδον ταυτοχρόνως καί έν
συνεχείς, ένα χορόν γυμνής γυναικός, ποΰ ώμοίαζε
τής "Ελγας, έπί νεκροκεφαλών. Τό έργον εχει σκηνάς, μετ’ ιίλληλουχίας αΰττηράς, ή μάλλον εικόνας.
Καμμία περιττολογία. Δύο κυρίαι δρώσι πρόσωπα:
Οί σύζυγοι. Τά άλλα, σκιαί.
Τό δράμα έγράφη έπί τής βάσεως Πολωνικής
παραδόσεως.
Ό κόμης Σταρσένσκη έχει ύπανδρευθή μίαν ώραίαν, άλλ' άπιστον γυναίκα τήν όποιαν πτωχήν
καί γυρίζουσαν είς τάς οδούς τής Βαρσοβίας είχε
συναντήσΐ] Τήν άγαπϊ Άλλ' αύτή άλλον προτιμφ
καί αγαπά· ένα έξάδελφόν της. τόν Όγκίνσκη.
Ό ύπηρέτης δίδει νύξεις εις τόν Σταρσένσκι περί
τής συζυγικής απιστίας. ’Εκείνος διστάζει νά τόν
πιστεύση. ΊΙ σύζυγος είνε ψυχρά πρός τόν άνδρα
της, άλλά τόν βέβαιοί πάντοτε οτι τόν άγαπϊ, άρνεϊται δέ πάσαν μετ' άλλου σχέσιν
Καιροφυλακτε,ϊ έν τούτοις ό σύζυγος καί αντι
λαμβάνεται οτι κάποιος έμβαίνει είς τόν πύργον
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του. 11 θαλαμηπόλος ειδοποιεί τούς έραστάς πι ρί
τής σφίξεως τοΰ Σταρσένσκη, 'Εκείνος απαιτεί άπό
τήν θαλαμηπόλον νά μάθι,ι ποιος είσήλθε. Και επεμ
βαίνει ή σύζυγος,ήτις τήν συμπεριφοράν τοΰ συζύγου
της θεωρεί έξευτελιστικήν δΓ αύτήν. Άπό έν περιδέραιον τό οποίον κρατείτο παιδί τον καί είς τό
όποιον υπάρχει φωτογραφία τοϋ ‘Ογκίνσκη. καί ήν
παραβάλλει πρός τά χαρακτηριστικά τοϋ παιδιού,
πείθεται οτι αύτός είναι ό εραστής. Φεύγει διά τήν
Βαρσοβίαν, καί επιστρέφει ιιέ τόν Όγκίνσκη Ζη
τεί νά μάίΐι.ι άν άγαπϊ τήν γυναίκα του. 'Εκείνος
κατ' άρχάς άρνεΐται καί είταόμιιλογεί άπαντών είς
έρώτησιν τοΰ Σταρσένσκη άν άγαπιξ τήν "Ελγαν
«άπήλαυσα τήν ζωήν··. Είς τρία κτυπήματα τής
σπάθης τοϋ Σταρσένσκι συλλαμβάνεται ύπό τών
ανθρώπων του ό Όγκίνσκη. τόν φιμώνουν καί τόν
φονεύουν είς τό αύτό δωμάτιον τού πύργου, οπού
ώργίαζε μέ τήν "Ελγαν.
Μετά τήν δολοφονίαν, οδηγεί τήν γυναίκα του
πρό τοϋ νεκρού έραστοϋ Εκείνη υβρίζειτόν σύζυγον
καί πίπτει επί τοΰπτώματος. Κατιι την παράδοσιν
διατάτσει ο Σταρσένσκι νά άποκεφαλισίΐή ή σύζυ
γος καί νά στραγγαλιστή τό παιδί του. Άλλ' ό συγ
γραφείς ιίποη εύγη έπί σκηνής νιί τι'ι άναπαραστήση.
Τό έργον είνε παλαιός σχολής, άλλ' ό συγγραφεύς
νεωτερίζει είς τήν πλοκήν.
ΊΙ σκηνή καί)’ ήν ό Σταρσένσκη προσπαθεί δΓ
άπειλών νιί μάθηάπίι τήν θαλαμηπόλον αύτοΰ ποιός
ι'ίνδρας είχε έ’μβμ κρυφά στον πύργον του, ή σκηνη
καθ' ήν άντιπαραβάλλει τήν φωτογραφίαν τοΰ έρα
στοϋ πρός τι'ι χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου τοΰ
παιδιού του. όταν θρηνεί συντι τριμένος μανθάνων
τήν απάτην τής γυναικός του, τήν οποίαν έν τούτοις
ήγάπα. χωρίς αύτή νά τόν άγαπρ. καί όταν διά λό
γων μονομαχεί μέ τόν αντίπαλον εραστήν, έπαίχθησαν μέ πίταν δυνατήν προσπάθειαν άπό τόν κ. Βονασέραν ί Σταρσένσκη). Ή κ. Κυβέλη είχε ψυχολο
γικός εξάρσεις· ιδίως έίς τήν τελευταίαν σκηνήν
τής τελευταίας πράξεως μάς έδωσε μίαν δυνατήν
συγκίνησιν μέ τήν αγωνίαν, ήν έδοκίμαζε εΰρείΐεΐσα
μεταξύ ένός τι μωρού συζύγου καί ένός νεκρού έραστοϋ.
Ή μετάφρασις έγένετο ύπό τόν έδώ έγκατεστημένον λόγιον Παύλον Κάν, φίλον τι.ΰ .Χάουπτμαν,
τή έπεξεργασίφ τοΰ κ, Δ Καμπούρογλου
• Τό κόΧ-το τοίί Σεραφείμ», φάρσα τών Des·
vallieres καί Mars. Σπανίως είς τό Έλλ. θέατρον
παρεστάθη τόσον γοργή, τόσον θορυβώδης, τόσον
εξωφρενική φάρσα. Ή β". ιδίως πράξις είναι μία
κινηματογραφική άναμπουμποϋλα, τήν όποιαν σχε
δόν κουράζεται κανείς νά βλέ.πη. Είνε νεωτάτη κφιμωδία, παρασταίΐεΐσα τόν παρελθόντα χειμώνα είς
τό Παρίσι. Τό κόλπο τοϋ Σεραφείμ, θυρωρού ξε
νοδοχείου, είνε νά στέλλη ανώνυμα γράμματα είς τά
συζυγικά ζεύγη ότι εΐςτό ξενοδοχείου του θιι συναν
τήσουν εκπλήξεις, περιστρεφόμενος είς άπιστίας,διά
νά προσέλκυση οΰτω πελάτας. ΊΙ ιράρσα περιστρέ
φεται περί τάς απροόπτους αύτάς συναντήσεις, χά
ρις είς τά ξεπορτίσματα τών συζύγων.

Είς γλύπτης αναλαμβάνει την προτομήν μιάς κυ
ρίας συζύγου ένός μουσικού, ή όποία ήτο ερωμένη
τού πενθεροϋ του. ΊΙ πεθερά του, ή όποία προσεποιι ίιο τήν βωβήν έξαποστέλλει αίφνης χείμαρρους
επιτιμήσεων, μαθοΰσα άπιστίας τοΰ γαμβρού της,
τόν όποιον τέλος συγχωρεϊ. 'Εννοείται ότι τά επει
σόδια είνε άπειρα καί είς τήν κωμικότατα τών λε
πτομερειών οφείλεται ό χονδρός γέλως, ό όποιος
συ χνά προκαλεϊται.

«Τό Άιίπρο καί τό ΛΙανρο» είνε δύο αντίθετοι
άντιλήψεις περί ή δικής δύο αδελφών άρρένων καί
δύο θηλέοιν. Σκοπός τοϋ έργου, νά κατάδειξη τήν
πλημμελή ύπό τών γονέων μόρφωσιν τών τέκνων,
νιί κτυπήση τάς κοινωνικός προλι’ιψεις και τά εγωι
στικά συμφέροντα, τι'ι άμυνίΐή υπέρ τής πλήρους
ελευθερίας τοϋ ατόμου. Βαθύτερον τό εξαγόμενον
τοΰ έργου, ή κατάργησις τής οικογένειας, ό έξευτελισμός τής μητρότητας. "Αρα, ό συγγραφεύς κ.
Σ. Μελά; επαναστάτης πειραματιζόμενος είς εν ανε
κτικόν κοινόν.
’Ιδού οί ι’ίρωές του :
Είς μίαν «καλήν» οικογένειαν ό νεώτερος υιός
ένώ εχει κλίσιν είς τήν γλυπτικήν, εξαναγκάζεται
ύπό τών οικείων του έξ οικονομολογικών υπολογι
σμών νά σπουδάση ιατρικήν καί γίνεται. . χοροδιδά
σκαλος. ΊΙ νεωτέρα κόρη — άνθος μαραινόμενου εις
έν συμφεροντολογικόν περιβάλλον — προορίζεται δΓ
ενα νέον. όστις άφοΰ ιίπεμύζησε τήν τιμήν της. τήν
άφίνει διότι άνεκάλυψεν ότι δέν έχει προίκα. ΊΙ
μεγαλειτέρα άδελφ ή, βλέπουσα καταρρέοντα δεκαπενταετή όνειρα μιάς άτυχούς ιιγάπης πρός ενα αχα
ρακτήριστου αξιωματικόν διά τό μή έχειν προίκα,
μένει γεροντοκόρη- ό μεγαλείτερος υιός—τμηματάρΖ.'Κ τραπέζης—έκπροσωπεϊ τήν κοινωνικήν περί τι
μής υπόληψιν. άλλ' είς τό βάθος κυριαρχεί τό έγώ’
ή μητέρα, έξ ής ιίπέρρευσεν ή παραπαίοιισα αύτή οι
κογένεια παίζει τόν ρόλον τής ανοχής, καί εις θείος
πρόιην ένεχυροδανειστής καί άκληρος είνε ή προσωποίησις τής φιλαργυρίας. άποφεύγων νά βοηθήση
ύλικώς τάς άνεψιάς του, αί όποϊαι ελλείψει προικός
μένουν άνύπανδροι, ή μία μαραινόμενη και ή άλλη
άτιμαζομένη.
Λυτό είνε τό σαθρόν οικοδόμημα τοΰ έργου, όπερ
εκτυλίσσεται έν τούτοις είς άδράς γραμμάς.
Ως πρός τό «θέμα», ό συγγραφεΰς άποκρούει τάς
ψευδείς περί τιμή; δοξασίας, αί όποϊαι παρασκευά
ζουν τόσα δράματα «τιμής» έξω τής σκηνής. Άντιτιθέμενος είς τών πολλών τήν άνελεύθερον άντίληψιν, κρατεί πέλεκυν καί τόν καταφέρει καθ' ολο
κλήρου τής οικογένειας. Άλλά πώς θά έπέλθ|) ή
άνακαίνισις ή ή άντικατάστασις τής οικογένειας;
ΙΙοϊον τό κοινωνικόν ιδεώδες ; Αύτό δέν μάς τό λέ
γει, οϋτε είνε βέβαια εις θέσιν νιί μϊς τό είπή.
‘Ομοιάζει τόν θεωρητικόν ιατρόν, έχοντα τι'ις γνο’ισεις τοΰ ‘Αλκή—τοΰ ήρωος τοΰ έργου—όστις λέγει
εις τόν ασθενή : Είσαι άρρωστος ! "Εχεις αύτό καί
αύτό. Πήγαινε γιατρέψου μόνος σου.»
Όχι «Άσπρο καί μαύρο», άλλά μόνον «μαύρο»
έπρεπε νιί τιτλοφορήται τό έργον. διότι όλα τιί πρό
σωπα στροβιλίζονται περί τό κακόν, τά πιέζει μία
κακοκεφαλιά, ή καταδρομή τών «συνθηκών ή όπως
λέγει ί] μητέρα τών «περιστάσεων». Ό συγγραφεύς
επιζητεί νιί φανή μάλλον κοινωνολόγος παρα θεα
τρικός συγγραφεύς. Καί άπέτυχε τόσον είς τό εν,
οσον και είς τό άλλο. Διότι καί σκηνικώς τό έργον
είνε άπίθανον. έξεζητημένον, τραχύ, χωρίς ψυχολο
γικήν πλοκήν. Δέν έδειξε τέχνην, ήν άλλως άνέμενέ
τις. Ρεαλιστής, θιασώτης τών λαϊκών τύπων, άνήλθεν είς τάς αστικά; τάξεις, μέ τάς αύτάς τάσεις.

Τό δράμα δέν εχει λεπτότητα ιιΰτε σκηνών, ούτε
λεκτικού. Είνε ό κ. Μελάς συγγραφεύς τής έντυπώσεως καί όχι τοΰ εσωτερικού κόσμου τής ψυχής.
Δέν δημιουργεί ισχυρούς χαρακτήρας, δέν άναλύει
αισθήματα, δέν ανατέμνει τιί αίτια διά νιϊ δικαιο
λογήσω έπαρκώς τιί αποτελέσματα. Ό διάλογος,
άκαμπτος είς έκφράσεις, δέν συγκινεΐ. νευριάζει·
είς πολλά δί- μέρη προκαλεϊ ιίκαίρως τόν γέλωτα.
ΊΙ λύσις χωρίς νά κολακεύει τά ένστικτα τών άμορφοίτυιν, διψιόντων αίμα, δέν ικανοποιεί έν τούτοι;
τών βαθύτεροι· σκεπτομένων τήν συνείδησιν.
Κυρίως ιίπεΐν, ούδέν πρόσωπον πρωταγωνιστεί.
Οί δύο αδελφοί στριφογυρίζουν, ώς κόρακες, πέριξ
μιϊ; άδελφ ή; χωρίς θέλησιν, ένοι τι'ι άλλα πρόσωπα
παρεισάγονται διά νά προσθέσουν μεγαλειτέρα; σκιάς
είς τό έργον. έπαυξάνοντεί έν τούτοι; τήν μονο
τονίαν.

Το «"Ασπρο καί τό Μαύρο» έχει διπλήν τήν άντίΟεσιν.Ώς άσπρο παρουσιάζεται ό μεγαλείτέρος αδελ
φός ό τραπεζίτης, ό ψευτοηθικολόγος, ί, προστά
τη; τής οικογένειας· ώς μαύρο ά μικρότερος, <ι
άχρηστος, ό ανισόρροπος, ό μετερχόμενος επάγγελμα
εξευτελιστικόν διά τήν οίκογένειάν του’ άλλ' ό συγ
γραφεύς αντιστρέφει τιί χρίσματα, ιίποδεικνύων οτι
τό άσπρο είνε ό νειότερος άδελφός ό ειλικρινής, ο
άποδιοπομπαΐος τράγος, καί μαύρο ό βίαιος καί
σκληρός άδελφ ιίς, ι> προικοθήρας. Καί νικά τό άσπρο,
ή ζωή, ή ελευθερία ή άνευ ορίων, ένφι τό μαύρο
άντιποοσωπεύει ο πρεσβύτερος άδελφ ός έκπροσωπών
τήν κοινωνικιήν πρόληψιν, τόν ψευδή οικογενειακόν
οργανισμόν, τίι ταπεινόν συμφέρον.
'*.· κ. Μελϊς, ό τόσον δυνατός εις τά χρονογοαφήματά τοιι, έφάνη φειδωλός ήδη’ μϊς έδωσε μίαν
καί μόνην δυνατήν σκηνήν, δυνατήν τεχνικώς,
άλλ' όχι καί ψυχολογικώς, μεταξύ τοΰ μεγαλειτέρου
αδελφού καί τής ι'ιτιμασθείσης άδελφής. ΊΙ σκηνί|
αυτή άγρίιι,βάναυσος, στυγνή εμποιεί έντύπωσιν έκνει'ρητικήν,είνε εν πυροτέχνημα' διότι ό άδελφός μέ
ψυχραιμίαν καί σκληρότητα επιβάλλει εί; τήν αδελ
φήν νά αύτοκτονήση, φοβούμενος μήπως ματαιωθή
ό άρραβώντου μέ μίαν πολύφερνοι-. ένιϊι ί] αδελφή,
συντετριμένη έκ τών ύβρεων μέ τάς οποίας τήν περιλούει, δέχεται νιί άποπλύνη τό αίσχος διιι -·:οϋ
ίδιου αίματός της. καίτοι αισθάνεται ότι δέν πταίει
αύτή, θύμα ελαττωματικής αγωγής. Τής υποβάλλει
μάλιστα ό άδελφ ός καί σχέδιον έπιστολής, έν ή έγκωιιιάζεται ό εαυτός του! Υπήρξαν άδελφ οί,οί όποιοι
έν παραφορά, τυφλωμένοι άπό τήν κρατούσαν πρόληψιν περί τιμής τής γυναικός έφ όνευσαν τήνάδελφήν
των, άλλά οχι διότι εΐδον ζημιούμενα τά ύλικά
συμφέροντά των. χωρίς εγωπαθή υπολογισμόν. ΊΙ
επιβολή τής αύτοκτονίας είνε άγνωστον είδος ίκανοποιήσεω; είς τήν 'Ελληνικήν τουλάχιστον οικογέ
νειαν. Μόνον είς κάποιο Γαλλικόν μυθιστόρημα
τήν αύτήν κατ' άναλογίαν άνέγνωσα σκηνήν, Ό πα
τέρας δίδει εις τόν άσωτον υιόν του ό ίδιος τό πι
στόλι διά νά αύτοκτονήσΐ| καί άπομακρύνετατ ό υιό;
άποπειρϊται δήθεν, άλλά δραπετεύει άπό τό παρά
θυρου, όπως ή Ανθή—ή ήρωΐς δράματος- δραπε
τεύει άπό τήν σκάλαν τής υπηρεσίας.
Ευτυχώς ενσκήπτει, ώ; άπό μηχανής θεός, ό
νεώτερος άδελφός, —όστις παρεμόνευε,— καί σώζει
τήν αδελφήν του. Ό έκφυλος τήν οδηγεί είς τό
χοροδιδατκαλεϊον του —έντευτήριον ένοχων ερώ
των— διά νιί έκλέξι) κάποιον έκ τών θαμώνων καί
νά ζήση μαζή του, έξ άριστερϊς βέβαια χειρός, μο
λονότι ό συγγραφεύς κατά τήν συνήθειάν του δέν
είνε σαφής. Άτυχώς. δέν υπάρχει Τετάρτη πρϊξις
διά νά δωση ό τραπεζίτης εις τήν άδελφ ήν του δύο
πιστόλια. Λυτό είνε τό καταστάλαγμα, ή κάθαρσις,
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τό «άσπρο». II λύσις είνε ή αδελφή νά ωθείται εις
αυτοκτονίαν άπό τόν ένα άδελφόν, νά όδιιγήται εις
τό χοροδιδασκαλείου άπό τόν άλλον. Τήν θεωρίαν
αΰτήν άποκρούει ή συνείδησις, καί μέ αΰτήν τήν
έντύπωσιν φεύγει ό θεατής. Ή ιδέα τής Ελληνικής
οικογένειας κηρύττεται εις κατάσταση· πτωχεύσεως
άπό τόν συγγραφέα δστις τήν κατακυρώνει μέ τό σφυρί
τής [δικής του λογικής είς τον πρώτον τυχυδιυ'ικτην.
Κρίνομεν από γενικής άπόψεως τό έργον. Εις τάς
λεπτομέρειας εϊχέ τις νά παρατηρήση μερικά περί
εργα πράγματα. Τήν απάθειαν τής μητρός ή οποία
όταν μανθάνει ότι παρεστράτησε ή κόρη της,ανησυχεί
ιιπλώς μήπως γίνει γνωστόν εις ιόν υιόν της,τήν ΰβριν
τοΰ χοροδιδασκάλου πρός τό μητρικόν γάλα μέ τά
«γαργαλίσματα» καί τήν αφέλειαν τοϋ κοινού,τό ό
ποιον όταν ό Άλκης λέγει είς τήν τραγικωτέραν στιγ
μήν πρός τήν αδελφήν του «έγώ θά σέπροστατεύσω,
έμέ ποιος θά προστατεύση» έκρήγνυται είς θορυ
βώδεις γέλωτος. Λυτός ό κόσμος, τών τελευταίων
ιδίως θρανίων, είνε ό χειροκροτήσας τό έργον.
ΊΙ έκτέλεσις : '< > Βονασέρας φυσικώτατος· ή Κυ
βέλη τελεία φυσιογνωμικά; κατά τήν σκηνήν μετά
τοϋ τραγικού ιϊδελφού, καί ό κ Γαβριηλίδης καλά
μελετημένος, άλλά μονότονος.
Τό «Παιδί τοϋ θαύματος» (L'ctitun! du miracle)
τών Cavault καί Clinrvay. Αρκεί νιί δηλωθή οτι
είνε φάρσα τών συγγραφέων τής «Ζωζέττας» διιΐ
νιί κατανοηθή πόσον είνε ακατάλληλος διά δεσποινί
δας. ΊΙ ύπόθεσις περιστρέφεται περί τήν κληρονο
μιάν 10 εκατομμυρίων υπό μι ις χήρας,ήτις δέν έχει
παιδί, άλλά πρέπει, έντΰς τοΰ ύπό τοΰ νόμου τε ■
ταγμένου χρόνου, νά άποκτήση διιά νά κληρονομήσω
Τά επεισόδια, έξυπνα, δέν επιτρέπεται βεβαίως νά
άναφιεο θοϋν ενταύθα Διεκρίθησαν διά τήν υπόκρι
ση· είς τά σύντομα μέρη των οί κ. κ. Ζήνων καί
Σάββας.

Θέατρον Συντάγματος
Ό κ. Πολ. Λημητρακόπουλος μέ τήν
Βουλγάραν» του μις ύπενθύμισε τήν ώραίαν εποχήν, καθ'
ήν έκυριάρχει ή «Φαΰστα» τοϋ Βερναρδάκή. Δέν
πρόκειται περί συγκρίσεως τών δύο έργων, καί πολύ
περισσότερον περί τοΰ τρόπου τής διδασκαλίας.
Άλλά μ ις έδωσε άπόψεις τής Βυζαντινής αυλής
καί μις έσυρε οπίσω πολύ, καθ' ήν εποχήν συντελεϊται όλονέν ό έκτροχιασμός τής νεοελληνικής
σκηνής.
Τό έργον περιστρέφεται εις τήν εποχήν Βασιλείου
Β". τοΰ Βουλγαροκτόνου. Ήρω'ίς μία Βουλγάρα,
Βάλδα ή κόρη τοΰ Τσάρου τών Βουλγάρων Σαμουήλ
ήτις άγαπήσασα έν 'Αχρίδα τόν αίχμαλωτισθέντα υιόν
τοΰ Θεσσαλονικέως στρατηγού Ταρωνίτου, έδραπέτευσε μετ' αύτού καί κατέφυγεν είς Κωνσταντινού
πολη· καί ήδη μένει ώς πρόσφυξ είς τήν αυλήν τοΰ
Βυζαντίου. Γεγονός ίστορικώς βεβαιωμένον,
ΊΙ ένδοξος εποχή τοΰ Βουλγαροκτόνου μέ τάς
έπιδρομάς τών Βουλγάρων καί τάς ενδόξους νικάς
τών Ελλήνων δίδει αφορμήν είς τόν εϋφυά συγγρα
φέα νά πλέξη τό δρίμα του Είς τήν πολεμικήν σημε
ρινήν εποχήν, τήν όμοιάζουσαν πρός τήν τοΰ Βουλ
γαροκτόνου, τό έργον, κατόπιν τών αποτυχιών άλ
λων παραπλήσιων, ιός επίκαιρον καί ώς καλογραμμένον, ε'ίλκυσε τήν πρασοχήν τών θεατών καί ένεθουσίασε Γραφέν δέ χάριν τών περιστάσεων, δέν
φιλοδοξεί φιλολογικήν κριτικήν. Τύ δρίμα στηρίζε
ται έπί τού έρωτος τού αύτοκράτορος πρύς τήν Βάλδαν· άλλ'οΰτος κατιδών τό άπρεπες διευθύνει τήν
εκστρατείαν κατά τών Βουλγάρων ούς κατατροπιόνει. Άλλι'ι τό ύπουλον μίσος τής Βουλγαρίας πρός
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τούς "Ελληνας καταδεικνύεται, καί ένίϊι ετοιμάζεται
νά πλήξη τόν αύτοκράτορα. εμποδίζεται καί πλήττει
έαυτήν, βεβαιοϋσα ότι ήγάπα τόν Αύτοκράτορα—
έρως... Βουλγαρικός. Είς μίαν σκηνήν ό συγγραφεύς
πολύ ωραία διά τοΰ στόματος τοΰ Λάπαρη δικαιο
λογεί τήν τύφλωσιν τών 20,000 Βουλγάρων.
Οί ηθοποιοί ακατάλληλοι δΓ έργον ιστορικόν.
Έξαίρεσιν άπετέλεσεν ή Άθ. ΙΙλέσσα ιός Βουλγαρίς
τροφός,

Έλλ. Μελόδραμα
Λέν ήξεύρομεν πλέον ποιον αύξοντα αριθμόν νιί
δώσωμεν είς τήν άνάστασιν τοϋ Έλλ. Μελοδράμα
τος. Αΰτήν δμως τήν φοράν αί παραστάσεις είνε πε
ρισσότερον εύνοϊκαί. Χάρις είς τύν βαθύφωνου κ.
ΙΙασχαλίδην, δστις εκτός τού μουσικού του ταλάν
του ύλικώς ένίσχυσε τόν θίασον καί τύν κ. Μωραϊτην, άρχισε καί πάλιν τάς παραστάσεις του μετά
διετή σιγήν, είς τό θέατρον ·'Ολύμπια» μέ τήν
Ιίερουζέ». είς τήν οποίαν κυριαρχεί ή Ρεβέκκα.
Είς τόν θίασον, τήν κ. Κυπαρίσση αντικατέστησαν
ή κ. Χατζηχρήστου, τήν δέ διεύθυνση· τής ορχή
στρας μέχρι τής άφίξεως τοΰ είς Κεφαλληνίαν πρό
καιρού άποσυρθέντος κ. Λαυράγκα. ιίνέλαβε διά
πρώτην φοράν <’> κ. Βαλτετσιώτης.
Ό θίασος άνεχιόρησε διά Θεσσαλονίκην, διαδεχ
θείς τόν θίασον Νίκα. Θά δώση 20 παραστάσεις
μεθ' ο θι'ι έπιστρέψη είς Αθήνας ίνα συνέχιση riic
παραστάσεις του είς έπί ένα μήνα είς τό Δημοτικόν.
Τότε δέ θά άκούσωμεν «Τζοκόνδαν», «Φαιδώραν»
«Μανόν». «Χορόν μετημφιεσμένων» καί τήν «Μάρ
τυρα» τοΰ κ. Σαμιίρα
Τό Έλλ Μελόδραμα περιέβαλε τό Αθηναϊκόν
κοινόν μέ στοργήν έχει άλλως τε τούς φανατι
κούς θαυμαστός του Είς τόν «Έρνάνην» καί τήν
« Τόσκαν» — είς τήν όποιαν παίζουν πολύ καλά ό κ.
Άγγελόπουλος καί ή κ. Βλαχοπούλου—ζωηρότατα
έπευφημήθηοαν. 'Ας εύχηθώμεν δπως ένισχυόμενον
δυνηθή νι'ι κυριάρχηση, δπως άλλως τε καί τού
άξιζε ι.

Θέατρον Κοτοπούλη.
Προτού δοθή ή « Ν ε υ ρ ι κ. ή » —έπί τέλους, έπειτα
άπό δίμηνον έπί σκηνής κυοφορίαν—ό συγγραφεύς
κ, ’Ιωσήφ., κατά τήν συνήθειάν του, δΓ ανακοινω
θέντος άνήγγειλεν είς τύ κοινόν δτι τύ έργον είνε
«δραματάκι χωρίς φιλολογικός αξιώσεις, άλλιί μέ
τά χαρακτηριστικά τής τερπνότητος καί τής ψυχο
λογικής πλοκής». Τοιουτοτρόπως ό συγγραφεύς κάμνων ολίγον καί τόν κριτικόν, απαλλάσσει τούς άλ
λους τοϋ κόπου νά τύν κρίνουν.Ημείς είς τό «δραματάκι» εΰρομεν τύ πρώτον χαρακτηριστικόν, τής τερ
πνότητος. Ζητείται τό δεύτερον. 'Ο ευρών αυτό, ιίς
τό φέρη είς τόν συγγραφέα καί άμειφθήσεται.
Άλλά δέν είνε μόνον τούτο. Ό συγγραφεύς παρέλειψε νά άναγγείλη κάτι σπουδο ιότερον. "Οτι τύ έ'ργον του είνε ακατάλληλον όχι μόνον διά δεσποινίδας
άλλά καί διά κυρίας. Υπενθυμίζει τά «Χάπια τοϋ
Ηρακλή» μέ τήν διαφοράν οτι εκεί ή άνικανότης
τοϋ συζύγου είνε φυσική, έδώ δέ αναγκαστική.
Τύ έργον δέν είνε < δραματάκι» διότι δέν έχει
κανέν πάθος, ούτε κωμωδία διότι δέν έχει πνεύμα.
Είνε εν παίγνιον, μέ κομψότατοι· διάλογον τό αναμ
φισβήτητοι· προσόν τοΰ συγγραφέως, — άλλά ένέχοντα
πολλήν ιίνηθικύτητα. Είς σύζυγος επειδή ή γυναίκα
του είναι νευρική δέν έρχεται είς συνάφειαν μαξιή
της. Ή σύζυγος τό φυσά καί. δέν κρυώνει. Μιά φίλη
της τήν συμβουλεύει νά έξαναγκάση τόν σύζυγον νι'ι
είνε τακτικός είς τά συζυγικά καθήκοντά του διά

τής παλαιός μεθόδου τής ζηλοτυπίας. Εύρίσκεται
τό μέδιουμ τής ψευδαπάτης, ένας ανόητος κομψευόμενος. Τοϋ δίδει συνέντευξιν τήν νύκτα είς τό δωμάτιόν της, άλλά ειδοποιεί καί τόν σύζυγόν της,
οστις έπί τέλους εξοργίζεται καί ζηλεύει. Τήν στιγ
μήν πού βαίνει άκροποδητεί Ο κομψευόμενος κύριος
είς τό δωμάτιον, τόν παρακολουθεί ο σύζυγος, τύν
πιάνει άπό τόν ώμον και είρωνικώτατα τοϋ λέγει;
·■ Άλλοτε». Καί εισέρχεται αύτός. αφού σβύτη τό
φώς, είς τό δωμάτιον τής συζύγου του. Εκείνη
πλανάται άπό τήν ιδέαν—άπιθανότης, οχι ή πρώτη
τού έργου ότι ήτο ό εραστής, ότε ή φίλη της τής
αποκαλύπτει ότι ήτο ό σύζυγος. Αυτό ήρκεσε νά
έπαναληφθόΰν αί συζυγικαί τρυφερότητες, καί θά
έληγε όπωςδήποτε ήρεμα το παίγνιον μ’ ένα εναγκα
λισμόν—άν δέν έκαμεε ό συγγραφεύς τό λάθος νιί
θέση ι ίς τό στόμα τής συζύγου, αντί νά άφήση νά
έννοηθή, τήν η ράσινΊIϊμε μέσα· (είς τό δωμάτιον
της δηλαδή) τό όποιον έπρυκάλι σε καγχασμούς, ους
ι’κλαβιόν ιός επευφημίας ό συγγραφεύς ένειρανίσθη
άξιοπρεπέστατα '
Ής γνωστόν, ό συγγραφεύς έχει διακηρύξει ότι
όλα τά έργα του είνε ειλημμένα έκ τής ιδιωτικής
ζωή? του. Μολονότι είνε γραμμένον μέ πολλήν φυ
σικότητα, δέν πιστεύομεν βεβαίως νι'ι είνε καί αυτό,
ότε θά άπέκτα εξαιρετικόν ενδιαφέρον διά τούς βιο
γράφους του,
Ή δ. Κοτοπούλη έπαιξε, όσον τής έπέτρεψεν ό
συγγραφεύς, καλά.Νεύρα δέν ε’ίδαμεν πουθενά. Φανταζόμεθα τί θά ήτο η Κοτοπούλη ως αληθινή νευ
ρική είς Γαλλικήν φάρσαν, γραμμένην λ.χ. άπό ένα
Φε ϋδώ.
Υ. Γ. Τό έργον μετέχει φεϋ ! τοϋ 'Αβερωφείου
διαγωνισμού. Ίσως διά τάς ήθικάς άρχάς του.

Ηκ'Εταιρεία τών Δραματικών συγγραφ έων» κατιδοϋσα τήν ελλειιριν μονόπρακτων θεατρικών έργων
ποοεκήρυξε διαγωνισμόν. Έβραβεύθησαν ισόπαλα
κοιθέντα -1, τά όποια καί παρεστάθησαν άπύ τοϋ
θιάσου τής δεσποινίδος Κοτοπούλη. ΊΙ έσπερίς ιό
νομάσθη - Φιλολογική , πράγματι δμως ήτο παθο
λογική, κατάλληλος διό ιατρούς καί νοσοκόμους.
Ός έάν είχον συνεννοηθή οί. συγγραφείς —πρωτό
πειροι και έμπειροι— μάς παρουσίασαν καρδιακόν
νόσημα ό είς, αποπληξίαν ό άλλος, παραλυσίαν ό
τρίτος. Όλοι δέ, μοιχείαν τής γυναικός! . .
Τά βραβευθέντα, άτινα ΰπέστη τό κοινόν έν ευαγ
γελική υπομονή, ήσαν ό «Σπαραγμός. τοΰ κ (-).
Ζωϊοπούλου. τύ « Αγριολούλουδο» τοΰ αύτοκτονήσαντος πρό μηνών ποιητοΰ Στ. Βερνουδάκη, ή
«Γιάννα» αγνώστου ύπό τό όνομα Παύλος Ρ. καί ή
«Καρδερίνα τοΰ κ. 1 Ιολ.Δημητρακοπούλου.
«Σπαραγμός». - Μία κόρη άγαπφ τόν έραστήν τής
άποθανούσης μητρός της, Μανθάνει τήν ιδιότητα
αύτήν τήν τελευταίαν στιγμήν καί πνίγει τήν άγάπην της, πίπτουσα είς τούς πόδας τοϋ πατρός της.
Διάλογος κουραστικός, τό σύνολον άχρουν. Υπάρχει
καί μία ψυχρολουσία τοϋ γέροντας πατρός ύπό τής
σουφραζέτας κόρης του, ήτις συντομώτατα λύει τό
ζήτημα άν είνε δικαίωμα ό έρως
«Αγριολούλουδο».—Τό άνιότερον σχετικώς όλων.
ΙΙοιητικιότατον, συγκινητικόν, μέ πλεονεκτήματα
σκηνικής οικονομίας. Μία ίίπανδρος άφοσιωμένη είς
σπήτι της δέχεται τι'μ· εκμυστήρευση· τοΰ έρωτος ενός
στενού οικογενειακού των φίλου, καθ' ήν στιγμήν
οι’τος αίφνηδίως αποθνήσκει. Λεπτότατον έργον, τό
οποίον έπρεπε νά τύχη καί όλου τοΰ χρηματικού βρα
βείου, τοϋ κατακοματιατθέντος, καί τό όποιον Οά
«χρησίμευε διά νά τεθή μία επιτύμβια πλάξ είς τόν
έγκαταλελειμένον τάφον τοϋ άτυχούς ποιητοΰ. Οί
βραβτυθέντες. ο,τι δέν έ’καμεν ή κριτική Επιτροπή,

πρέπει νά τό κάμουν αύτοί. Θά είνε τό ώραιότερον
ι ργον των.άνιότερον εκείνων τά όποια παρουσίασαν.
«Γιάννα».— Έπιστρέφουσα μετά μακράν απουσίαν
εις τόν πατρικόν οίκον,ένιίι ο πατήρ ψιιχοραγεΐ,ήΐ'κίννα μανθάνει οτι ό ιατρός τοΰ σπιτιού ήτο έραστήςτής
μητρός της. όστιςκαί υπόσχεται άμα χηρέψη ή Γιάν
να νι'ι τήν συζευχθή. Καί άφοΰ υπήρχε καί ό Γιάν
νης, ήκάθαρσις ύπήρξε πλήρης.
«Καρδερίνα». — ΊΙ σύζυγος έχει φιίγη μέ ενα
εραστήν· ο σύζυγος πάσχει παραλυσίαν τών ποδών.
II θυγάτηρ έπιστρέφουσα άπό τίι σχολείον λαμβάνει
μίαν έπιστολήν τής μητρός της δικαιολογητικήν
τής φυγής, καί σπεύδει νι'ι τήν συνανιήση.
Ο κ. Λημητρακόπουλος πρόκειται νά γράιμη σει
ράν καί άλλων μονόπρακτων, έχόντων τίτλους ονό
ματα ζωων, ήτοι «Σπίνος». «Γαϊδούρι», «Λελέκι»,
«Αλεπού», είς ά θι'ι συγκρίνεται ό ανθρώπινος χαρακτήρ μέ τά ένστικτα τών ζώων.

ΘΕΑΤΡΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Νέα έργα κατά, τόν λήξαντα μήνα παρεστά
θησαν:
«Άλάμπρα». Τό «Μελένικο» Τ. Δεπάστα. Ακα
τάλληλον διά τούς. . κουραμπιέδες. Βουλγαρικοί
θηριωδίαι, θρίαμβος τοϋ Ελληνισμού, χορός τοϋ
θανάτου όν έχόρευσαν αί Έλληνίδες μέ κουδούνια
στό λαιμό γύρω στή φωτιά άφ' ής έκαίοντο τά παι
διά των καί οί γονείς των. ή θυσία τών έκπατριζομένων κατοίκων.
Νεαπόλεως. Τό «Λαχείον τοΰ Στόλου» κωμωδία
μετ, ασμάτων τοΰ κ. Μιχαλοπούλου.—Τό «ΝεαποΛιτικο σούσουρο· συνοικιακή έπιθεώρησις τοΰ κ.
Λαΐου,
Άθήναιον. «Τό μυστικό κρεββάτι», Τρεις γιά
μια·, II έπίθεσις στά κρυφά κατά μετάφραση·,
ακατάλληλα διά κυρίας.
«Πανελλήνιον» ΊΊ Ένκελ ώς ΓΙίψη είς τήν
Είίαν» συνεκράτησε τύν θίασον. Όλιγωτέραν έπιτυχίαν είχε είς το «'Ονειρώδες Βάλς . Ένεφανίσθη
τό πρώτον ιός «Εύα» ή δεσποινίς Μαρία Καμβύοη,
μαθήτρια τής κ. Φωκά. Άδεξία είς τάς κινήσεις.
Φωνή καλή, όλονέν διαπλασσομένη.
— «Τ’ Αθηναϊκά σκίτσα» τό χειροκροτηθέντα έν
Άθήναις. έμαξιλαρώθησαν αγρίως έν ΓΙειραιεί.
— Το «Πανόραμα» μέ τινας μικρός διακοπάς
ηρίθμησε τήν 1 15 παράττατιν. Τά «ΙΙαναθήναια
συνεχώς παίζόμενα συνεπλήρωσαν τήν έκατονταεσπερίδα των. Συγχαρητήρια είς τό... κοινόν.
— Ο κ. Οικονόμου θά έμφανισθή είς τό Δημο
τικόν ώς Άμλετ διά πρώτην φοράν, κατόπιν διε
τούς μελέτης Λί περικοπαί θά είνε έλάχισται,
θιί μετάτχουν δέ τής παραστάσεως λόγιοι καί έρασιτέχναι, έν οίς καί ό ποιητής κ. Σημηριώτης. Ό
κ. Οικονόμου δέν θι'ι μιμηθή είς τήν άπόδοσιν τοϋ
ρόλου τούς μεσημβρινούς ηθοποιούς Γάλλους, Ιτα
λούς καί Έλληνας.άλλιί τούς "Αγγλους καί Ι’ώσσους
και τούς ιΐίλλλους βορείους οί όποιοι παρουσιάζουν
τόν Άμλέτον ιμύχραιμον, βόρειον. Τό έργον 0ά
παιχθή άνευ ΰποβολέως. Το βεστιάριον πλουσιώτατον τής έποχής τής ’Ελισάβετ τής Αγγλίας.
— Διαλυθείσης τής ύπερέττας Λαγκαδά, κατηρτίσθησαν δύο θίασοι. Ό είς μέ τάς κυρίας Κανδήλη,
Ι’άλλη, Δρακοπούλου καί τούς κ. κ. Τριχάν, Μηλιάδην, Χαντάν, καί δστις ήρξατο παραστάσεων είς
τύ «ΙΙολυθέαμα»· ό άλλος συμπράξει τής δεποινίδος
Κολοβά καί τής κυρίας Κυπαρίσση μέ τό ζεύγος
Άφεντάκη καί τόν κ. Δράμαλην απέρχεται εις Μυ
τιλήνην. Θεσσαλονίκην, Βουκουρέστιον,Βελιγράδιον.
— Είς τό Δημοτικόν θέατρον τόν χειμώνα θά
παίξουν Γαλλική καί Βιεννέζικη όπερέττα, ’Ιταλικός
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
μελοδραματικό; θίασος, 'Ελληνικό; δραματικό;,
ίσως δέ καί ορχήστρα Βάγνερ.
— Εί; τό θέατρον Κυβέλης προετοιμάζονται
Τό
ζϊυγάρωμα», Ξενοπουλου.— «Οί άγγελοι», II. Νιρ
βάνα.— »Ό Βραζιλιανό; . Πετροκοκκίνου και Ζουροϋ.—Bracco. «Τότέλος τοϋ έρωτος».— Στρίμπεργ,
«Δέν παίζουν μέ τή φωτιά — Έννεκέν καί Μπασέ,
<ι Μιά ερωτική νύχτα».

—Ό θίασος τή; κ. Κυβέλη; αναχωρεί τήν 28
’Οκτωβρίου διά τήν χειμερινήν περιοδείαν είς Κέρ
κυραν. Πάτρα; καί κατόπιν είς Κιίϊρον, Κύπρον καί
Θεσσαλονίκην. Ό θίασος τή; Κοτοπούλη <Ιά ιίπέλθΐ)
εντός τοΰ ’Οκτωβρίου εί; Ρουμανίαν καί Ρωσσίαν.

■Φ

❖

-Φ·

τής σκηνής, υπό τά; διαταγάς της διατελούντα.
3| Νιι μετιικληθή Γάλλος σκηνοθέτης ιός οργανω
τής. 1) Νά προκηρυχθώ διαγωνισμό; μέ γενναίοι·
έπαθλον πρός συγγραφήν δραματικών έργων. 5, 12;
Έθν. θέατρον νά χρησιμοποιηθώ τό Βασιλικόν.

Τό Εθνικόν θέατρον.— *0 Κατσαντώνης.—Μπριτζ
και θέατρον. — "Εν άιραϊον ονεπρον —- Όοάνζρ, Φιέ
ζολε, Συρακουοαι.— Στάδιον καί θέατρον Ιίροόδοιι.—
Ζητείται Μαικήνας. — Μίγαρον απομάχων.
Άνεκινήθη καί πάλιν τό ζήτημα τοΰ ΈΟν. θεά
τρου. Ό κ. Πρωθυπουργός, αισιόδοξο; πάντοτε,
είπεν έν Λουτρακίω τάς διατριβής ή μάλλον τά
λουτρά ποιούμενος, ίίτι >Ιά φροντίση περί ίδρύσεως
’Εθνικού θεάτρου.

Γνωρίζοντες τά πρόσωπα καί τά πράγματα τών
Αθηνών, δυσπίστως έχομεν πρός όλους τού; εΰγενεΐς πόθους περί άναγεννήσεω; τοϋ Έθν. θεάτρου.
Άλλά έπειδι’ι έγινε πολύς λόγος είς τάς... στήλιι;
τών έφημερίδων, Οά θίξωμεν σημεία τινα καίρια,
όπως έλεγαν εί; τήν κατά τόν κ. Βενιζέλον «προγονόπληκτον» εποχήν.
Είς τήν κόγχην τοϋ Διονυσιακού θεάτρου είς
μικρός τό ανάστημα άλλά μεγάλος τάς ιδέας άνεπέτασε τήν σημαίαν τής αναβιώσεως τοϋ "Ελ
ληνικού θεάτρου, διτιτι αίιτό σημαίνει ή κακώς άλ
λως διατυπουμένη ιός «Ίδρυσις» Εθνικού θεάτρου
ε'δησις. Καί η επ’ αίσιοι; οιωνοί; θεμελιωθεΐσα
• Νέα σκηνή», κατέληξεν είς τούς · Κοραλίας καί
Σια» και τάαΠαναΟήναια»...
Έλειτούργησε τύ Βασιλικόν θέατρον. Βλάχο;
Οικονόμου, Ααμβέργης
έξυπνοι άνθρωποι—έπέρασαν. Καί τό Βασιλικόν θέατρον. μέ ολον τό εξαι
ρετικόν
ενδιαφέρον τοΰ άειμνιήστου Βασίλειος,
έκλεισε. "II νόσος του ; Μαρασμός.

Τιάρα; θά έπανέλθωμεν είς τάς άποπείρας τοϋ
μακαρίτου Άντωνιάδου ίίστις ΈίΙν. θεάτρον ύπελάμβανεν έργα ιός ό «Κατσαντιόνης» καί ή «Μ.τουμπουλίνα» ;
"Η Κυβέρνησις άν σκέπτεται σοβαρώς, πρέπει
άπαραιτήτως·. I Νά ψηφίση σεβαστόν ποσόν. Μό
νον διά τοϋ χρήματος α) τούς κρατίστους ηθο
ποιούς Οά έλκύση
β) δραματική σχολή, ήτις
νά Ζρησιμεύτ|) ώς φυτιόριον νέων υποκριτών. Οά
ίδρυίίή καί γ) αί παραστάσεις καλλιτεχνικοί;, υπό
έποψιν σκηνογραφιών καί αμφιέσεων. Οά διεξάγων·
ται. 2) Νά εύρη τόν κατάλληλον διευθυντήν.
Άδιάφορον άν δέν εΐνε γνωστός είς τά παρασκήνια
καί τούς αύλικούς ή υπουργικούς προθαλάμους,
Ό Διευθυντής πρέπει νιι γνωρίζει άπό τέχνην θεα
τρικές, νά εΐνε δραστήριος, και νά μή εΐνε δραμα
τικός συγγραφεύς — έκτος άν. ίίπερ καί τό προτιμ.ότερον, καταρτισθή επιτροπή με ένα διευθυντήν
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Οϋτω μόνον άποκτώντες δύο θιάσους, ένα δρα
ματικόν καί ένα μελοδραματικόν, θιί άποκτήσωμιν
θέατρον άξιον τοϋ ονόματος, ήθοπλαστικόν. Εθνι
κόν. Καί οΰτω μόνον τό «νοήμον» κοινόν Οά τό άγαπήσιι,ένιΐ» σήμερον κατήντησε τό ίίέατρον μέσον έπιδείξεως διά νά ρεκλαμαρίζιηνται οί γνωστοί κάθε
«πρεμιέρας» θαμώνεςκαί τότε θά θυσιάζη τόν χει
μώνα ό καλός κόσμος τό μπριτζ χάριν τού θεάτρου,
καί τότε Οά ελαττωθούν τι'ι θερινά θεάματα κουτσοθιάσων καί κουτσοέργων. τι'ι όποίιι απεργάζονται
τήν ι’ιποκτ ήνωσιν τής Τέχνη;.

*
Δύο υπαίθρια θέατρα σήμερον, τής Όριίνζης. έν
Γιιλλίψ, τοϋ Φιέζολε, έν 'Ιταλία, τροφοδοτούνται
άπό Έλληνικιί αρχαία έργα. "Ο Οίδίπου; Τύραννο;,
ή Αντιγόνη έΟριάμβευσαν είς τήν κωμόπολιν τής
νοτίου Γαλλίας, τήν Όράνζην. Εις δέ τό Φιέζολε
έδόθη σειρά Ελληνικών τραγιοδιών κατά μετάφραση·
τοϋ κ. Ρομανόλι. "ΙΙδη αγγέλλεται ίίτι καί τίι υπαί
θριον θέατρον τών Συρακουσών, αριθμούν βίον 25
αιώνων, ίίά διατεθή καί θά διευθετηθώ πρός διδα
σκαλίαν τών Λίσχυλείων έργων.
Καί σκέπτομαι: Δέν εΐνε καιρός νά άναμαρμαρωθή τό θέατρον Ήροιδου τοϋ Αττικού, τιάρα
ποΰ κατέστη μόδα ή παράστασις τών αρχαίων έργων
εντός αύτών τών ερειπίων τών άρχαίων θεάτρων ;
Αν τό θέατρον τής ‘Επίδαυρου —τό μεγαλείτερον
καί άρτιιότερον τών σωζομένων— εΐνε λογω συγ
κοινωνίας δύσκολον νά χρησιμοποιηθώ (διά τούς ξέ
νους ίίάήτοεύκολώτατον)ϋπότήν σκιάν τής Άκροπόλ.εως υπάρχουν δυοάχρησιμοποίητα Έάν δέν εύρεθή
νέος Άβέρωφ διά μίαν τοιαύτην ΰπέροχον άναμαρμάρωσιν, ή Αρχαιολογική "Εταιρεία δέν αναλαμ
βάνει τό έργον επικουρία τής τε Κυβερνήσεως καί
τοϋ δήμου "Αθηναίων; Οί'Ολυμπιακοί αγώνες θιί
ειχον τύ ίσόρροπον άντίκρυσμα. Μέ τούς σωματι
κού; αγώνας συγχρόνως καί οί πνευματικοί. Στάδιον
Παναθηναϊκόν καί θέατρον Ήρώδου τοϋ "Αττικού.
Οί αγώνες τών άρχαίων συνεδύαζον έν άμίλλη τήν
αλκήν καί τήν ψυχαγωγίαν. "Ας τούς μιμηθώμεν.

♦
Οί τραυματίαι τοΰ πολέμου, οί τελείως ανίκανοι
νά έργασθούν τί θά γείνουν; θιί έπαιτήσουν ; Συνέστη. πρό μηνών έπιτροπή νά μεριμνήση. Έσταματησε διότι υπήρξαν τινές απαισιόδοξοι ιός πρό; το
οικονομικόν μέρος τοΰ έργου. Ευτυχώς ί) Βασιλομή
τωρ Όλγα έσκέφθη καί αυτή τήν ΐδρυσιν ένός Με
γάρου Άπομάχων.Είνε ζήτημα τιμής διά τήν ’Αθη
ναϊκήν κοινωνίαν ή τάχιστη ένί τχυσις πρός ιίνίδρυσιν ένός τοιούτου «Ασύλου ηρώων».
ΔΑΦΝΙΙ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Πολλοί έκ ιών νέων φιλολογούντων καί θαυμαστό»·
τοΰ Στεφάνου Μαριζώκη σκέπτονται ι·ά κατασκευάσουν
δι" εράνων το»; μεγάλην εικόνα τοΰ όαμί'ήοτω· παιρτοΰ,
παρα;,·ε"ζ.ζοι·τεί αυτήν ει; ενα τών καλλίτερων ζωγρά
φον μας
H νικών i>‘ ίοπρτηθί) εί; Γην ίατορικήν γωνίαν τοΰ
καφενείου ·Χακ Κέντρι» ·, όπου ό Ζακενίίιο; μ’άοΛο;
έαι'χναζε κατά τά τελευταία του χρόνια.
*
'<) Λιάοι/μο; στρστίωτικό; ζιονοάγος κ. Γ/ώργια;
— κωτ αοτις
χι-ωοιοι·, αφού παρρζοΐοόιϊροε ανταξι·
ιών Ιίανλγάρων ιόν κααιιαν mif.i/iav χαί νίτα κατά τ<ϊι·
Λεύτεροι· τι) πρηακί.ήανι ιαΰ ΒαοΜως Κωνοιανιίναν
’ΐαρηκολοάβηοι ιόν 'Ε1ληνικ·ίν nroarav, κ.ιΐητρνιΐ’νν η';
Παριοίηΐ’ς Βπου ίπίΛνιξνν els Λιαφόρον; καιίιιίγνας φι').οι·ς ταυ, τά οκίτοα τών μαχών τά οποία είχε ).άβιι
κχί τά όποια κκρίΟι/ααν ΐξο/α '!}ς .-ιριΰιαν πίνακα βά
ζαιγραφΐο/) τώ· ΙΙασιϊ.ία Εωνοτανιΐνον καΐπάζονια πού;
το πεΛ/ον όμι/ρικί/ς 1‘άγιμ ίκ τοΰ ουοταύρν, ή'τι; ι7ά
φαίνεται επαρκώ·: εί: ιό βάίίο; ιον πίνακα:.

*

‘ΕπαίγΟη είς τί/ν ϊπαι-ΐ.ιν tav Λιει ίίι νιιώ την μεγά
λοι· {ίεάτρον ιαιν ίίρι ςεΐ.ί.αιν Ηΐατραν ντε έά Μαεντεν ·
κ. }1αΐ·).γρενι ή νία όπερα ταΡ κ. Μαροίκ. ενώπιον
μεγάλοι· μονοικοϋ άκροατροίου καί ε!·/ε μεγίοτιμ· επιτυχίαν.

Τΐμ· όπεραν έςειϊ'.ιοτ μέ εςαιρειικί/ν ΰριστ.ιιεγνικ·'·τι/τα ό νεαρός οννίίέτιμ καί Λιακεκριμμένης μαι'ίιμής rap
κ. Λ/αροΐκ κ. I .1/ρ τρόποι·ίο..
'// όπερα ιοΰ κ. Μαροίκ ί>ά ιίναβιβαηΟμ ιόν προοεγι]
χειμώειι είς τό άνωτέρι» μεχάί,οι· Α/ατρον τών ΙΙρνζεί.έ.ίόν.

Εΐνε ^νοιοιόν άιι γίνονιαι ποίλαΐ παραποη]αεις είκά
να>ν μεγάλων ζωγράφων καί όιι ο! άπαινονες αυτοί καιηρί/ώνοι ν νά λαμβάνουν ιεράοτια ποσά πωλοΒνης ιίνιίγραφα τα>ν μεγάλα»· είκιίνων. Την φοράν όμως αυτήν
αριίκειιαι -σερί άναιδεατάτη; πί.αοιογραφίας πλέον. Είς
τήν " Έκίίεοιν της ζωγραφικής τοΰ Βερολίνου· ϋοιάλη
πίνας φέρων ιήν όπογρα'ΐ ήν τοΰ μεγάλοι· ζωγράφου τοΰ
Μονάχον Φραγκίοκοι- Σιοϋκ. Ή υπογραφή προοείλκυοε
τήν προοοχήν ιοΰ πολλοΰ κόσμοι· κα! εις πλούσιος συλλέκιης προοτφερε Λιά ιήν εικόνα όιακοοίας χιλ. φρ.
Ιλλ.' άμεοοις ο κριτικός τής« 'Εη'ημερίάος τής ΦραγκΊονρτης· ϊγραψεν οτι ή έι· λόγοι νικίαν Λέν έχει καμμΐαν
καλλ'τεχνικήν αξίαν κα! ότι μόνον ή υπογραφή τήν οιόζει.
Τήν ίπομένην ό Φραγκίσκος Σιουκ ηνγαρισιηοε ιόν
κριι κόν όιά ιήν πληροφορίαν τον, ί.μολογών όιι πράγ
ματι ή είκοιν Λέι· είντ ί'ργον τον καί όιι έπέώωοε καταγ
γελίαν Λζά τόν τολμηρήν πλαοιογράφον.
«

'() Ροστΐιν είς τήν ποιητικήν επαΐ’λίν τον τήν κειμένην
είς ιό Κάμποι παρά ιούς πρόποόας ιιΰν ΙΙνρηναίιον ίτελείυισε νεόν εργον είς ιό όποιον εόωκε τίτλον « Ή τε
λευταία νί·ξ τοΰ Ιον Εοι·άν·.
Αί σκηνα! έκιυλίοοονται είς τήν Καρίλαγίνην όπου κατά
τήν επικραιήοαοαν παράόοσιν άπέΟανεν ό παράΛοξος αϊ
τός τύπος ό άποίλαναιιοίλεϊς άπό τόν Βύρωνα.
τε
λευταία »σ·ξ του .h/v Ζουάι·» εΐνε μία άναπαοάοιαοις
τής ih-ελλώόονς ζωής τον,άποιελ.είται έκ Λΰο πράξεων
αρκετά μακρών, ώστε εά άποτελοΰν ολόκληρον τό ποόγοαμμα μιίις έοπέρας.

*

και

ΤΕΧΝΑΙ Τ’

Ο ‘Ιταλός οι γγραφεος Μπρογκίζι ε^ημοοίενσι κριτι
κήν Λιά τόν Όοκάρ Οι’άί'ΛΛ, ιόν περίφημου "Αγγλον
αισθητικόν και ποιητήν. Είς αυτήν Λύναταί τις νά γνωρίορ τον Οΐ'άίλό. παλαίοανια είς τήν πρώτην γοαμμήν^
ώίοις ώς συνεργάτην τής · ΙΙέλ Μαίλ Γκαζ'ετ· κα! τής
Σαββατιανής ΈπιΟεωρήοεως·. Ίόίως ήτο περιζήτη
τος ιος οι νεργατης είς τα φύλλα ιοΰ ουρμοΰ, όιειθύνας
ίπί πολλά ίιη τόν ι Κόσμον ιών γυναικών·, περιοδικόν
ό.τερ ευρίοκειαι είς ολα τά άρωτοκραιικά σαλόνιμ τή;
'Αγγλίας καί τής Γαλλία; Μερικά άπό τά ίίημοοιευθένια
άρθρα του είς τά φύλλα τοΰ ουρμοΰ, καίιοι πραγμαιεύονιιιι περί ζητημάτων τής ημέρας, έχουν όμως βαθεϊαν
ιιίοθηματικίιηια καί άντίληη·ιν ιώ>ν κοινωνικών συνθη
κών, ίάοιε άναγινιόοκονιαι ιΐκόμη καί σήμερον. Έξ άλ
λου είς τά άρθρα του αυτά ό Όοκάρ Ούάίλό Λέν εΐνε
αυτός, όστις κατόπιν έλεγε ότι · ή τέχνη εΐνε εντελώς ανε
ξάρτητος άπό τήν ηθικήν.»
*

Άπέϊλανεν είς τήν ‘Αγγλίαν ό βασιλεύς ιοΰ βιβλίου
Ιίερνίιΐ'Λος Κούαριιζ ό Β , ότς ΐποινομάζειο είς Λιάκριοιν τοΰ πιιτρος αντοΰ, () πατήρ Κούαριτζ εΐνε ό ίδρυτής τοΰ μεγάλου βιβλιοπωλείου ιοΰ ΙΙικαΛελΰ, εις τό
ό.σοίον οι νεκενιρσΰντο οί μεγαέκίιιροι λόγιοι άπό ιοΰ
ίίκενς μέχρι τοΰ Βώοκιν. Τό πρώτον βιβ/αον μεγάλης
άςίας, τό όποιον ήγόραοετ ό βιβλιοπώλης οί-τος, ήιο Βί
βλος πιοληθεΐοα αντί .ύ.Ί.ΐ λιρών στερλινών. Ή Άγια
αί·τη /'ραγή επωλήίλη εΰθϊς άμιοω; αντί 4,000 λιρών.
Κατά τό Ι 'ίΐίΙ ήγόοαοεν είς δημοπρασίαν βιβλία αξίας
ί0,000 λίρα»·. Άποθνήσκο»· Λέ άφήκεν είς βιβλία περι
ουσίαν ένός εκατομμυρίου λιρών. Νΰν μετά τόν θάνατον
τοΰ υίοΰ, όλος ό κόσμος τιί»· βιβλιόφιλα»· έιέθη εις κινησιν, Λιάτι οί κληρονόμοι Λέν έννοοΰν νά ουνεχίοοιο· ιό
έμπόριω· καί επιθνμοΰν νά .'ΐραγμαιο-ιοιήοουν εις μετρη
τά τά βιβλία τοΰ μεγαλειιέρου βιβλιοπωλείου τοΰ κόσμον.
*

Γαλλικής Κωμωδίας ‘Ιούλιος
Κλαρετύ, γράφει εις άρθρου αύτοΰ. ότι ό βαοιλ·ί·ς Κιεπεοταντΐνος άπεφάοιοε νά τιμήοη ιδιαιτέρως τόι· κ Γάοτωνα Ιεσάμ καί τόν μέγαν ήθοποιόν Μοι νέ Σουλύ.
Γράφει δέ έξ άφορμής τής πληροφορίας τούτης τά εξής.
« Ιδού αί Άθήνσι, αΐτινες άνπμφιβόλω; θά Λώσωσιν
ονόματα πλατειών καί Λδών είς τους νεκρούς ήρωας τούς
πεσόντας υπέρ τής 'Ελληνικής Ιδέας έν ταΐς αίμαιηραϊς
μάχαις τών τελευταίων τούτων μηνών. Άλλ ό βασιλεύς
Κωνσταντίνος, όστις ουδόλως λησμονεί τά γράμμαΐα, διαοκουσών τών μαχών, έβάπιιοε δύο νέας όδονς μέ δύο
Γαλλικά ονόματα, θά ΰπάρχωοι φαίνεται είς τό μέλλον
έν Άθήναις μία Λδός Γάοιωνος έίεσάμ κα! μία οδός
Moors Σουλύ. () τραγικός, όστις έθλιβε το ότι δέν έ
παιξε τόν ΟΙδίπιιδα βασιλέα" ίνώπιον τοΰ βαοιλέως Γε
ωργίου τής Ελλάδος, θά παρηγορηθή μανθάνο»·, οτι ό
βασιλεύς ΚωνοτανιΐίΌς τοιαύτην τοΰ άπέδοικε τιμήν.
Όσον άφορρ τόν κ. Γάστιονα Αεσάμ, άφ' ής ημέρας μα
θητή; τής Γαλλικής άρχαιολογικής σχολής ‘Αθηνών,
έπεμπεν είς τήν ‘Εφημερίδα το»· Συζητήσεων» τό α
ριστούργημα έκείνο τή; ειρωνεία; κατά τό σύστημα τοϋ
Έδμόνδου Άμποΰ, "ή άφιξις τοΰ Κοκλ'εν είς ‘Αθήνας,·
μέχρι τΰιν τελευταίων αύτοΰ έπιοτολών έξ 'Ελλάδος, έπανηγύρισε πάντοτε ιήν αθάνατον 'Ελλάδα, ιήν άνιαξίαν
τοΰ φίλου Έλλ. λαοϋ.
•"Οταν & σημερινός βαοιλεύ; ήτο ακόμη ΑιάΛοχος,
ήλθε νά έπιοκεφθή μίαν εσπέραν ιήν· Γαλλικήν κωμωδίαν»,
κατά τήν παράσιαοιν τοΰ έργου τοΰ Μπανβ!!. τοΰ άναγομένου εις ιήν ιστορίαν τοϋ Λουδοβίκου 11ου. Κατήλθεν είς τήν σκηνήν κα! έξ άφορμής τής κομμώσαος ιοΰ
Ό Λιει ι/ι ι τή;
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,· 0001 oi/pxo ailgounXn, ο mx aiino
-aounXn,o iimX iml rnydux .</«i , irn '»ioi- 'iiou ljgoaf)o
Vil,-a.9 ?η* '·*»>/ iao/g ’·> niaxa/X aioianu llapii pg aoo
i/ohannan h ,i]/ (· 3»»' ao isaailoun you niboXbbuu /moi/
/< map pg lipip'f'aiou aaaoooiaXaio pg aap gou naoxpp
mx igoMa/ aoo mo;u nololin Um] hi pun ίηιαοΧααφ

• · //^οόηι

'’·*·?? 3inicii aoo oaua oiaoi/η apj, ; r//Ji "Oil //hoxg
liX.ioh aoohihoy/ ‘••hamji ano liini/id) ahi ‘aiimoiomaX
30 o.< aiinohXaiaa gou iiaiili 10/g *3iimo.poxi>,g nao ,w
‘oumoodu aoo oaailhuuXu pl ‘οιχοβιρ a]nmcba gou
ouXoiin7. oxavX pl pur iiigopman: ng n.jo ,·]]·’·
‘•■vimjr/ain aaioyx ολ ‘aaioyx
».€ SaoxaiioiXoioap ‘mgf iao/g iaoluhn iiioj, ‘ano αιηκιρ
ami tiunXn alii iiomX 'aoo no./inu agi immZ ‘io7.nagilo/g
mo/a ng ‘iua/nfjainx ijoir olmi agio '»?>)■■. ■ imanu
goi'niliigian./n* luhiaa/aiv alfio iiju p.< piZ wrwfoji
1013 imi pi.mx nun >iXa<bgn ! 0001 .iiinogounXn ,o gou
imi a]mi iiamia .lap ;»«>,/ ! λ/)Ο>; ahi pin οόιοχοόοι:
oo.ii i3oaf)o3 pmj ••/a/icb aoii la/iibunXiia/o]/ ■■··
•huuXii gun oagii mx liunZn oun Uoaiioio
-aiiiih/u mb piybnx h am I1/.0 lloip ‘nnp6 am njnam
ni pun inx aoi nr/iaZ ni pun H]//iaXa] 1)3 $3x37^3
alii ; UunXp ahi aoJiodi.igo aX/a aoi lim] I110 iigip am/o
ioBiimxiiniiligogn mx >o6ii//ib p aoih ‘io/ib 30-,
•aoi Um] lit ithioia./oi niliug/n *5ini iao/o ihi nioiZ
nio iiinox gou ndio/y l/oif/mb h anio 'inp/u/i inoad/.
3DOO1 ail Soddng aii 0131x1663 .ioioug pi i/i am ao/p
-nio goi mx aoi il/m] ihi aliZon ahi >13 hiigxn 013x016
~‘}3 'vd'iag n.<3iioA3auii3 'ηόιααο ΛΟΛοιί ρ·//ρ ‘,ι/ι-,γ» 33X13
·’?? .inriiinoX iiibi t/a aoi vi6mo/ h li/g ahi aop],
•
• ·

•J.toy
‘.wZ.iv.io ‘ijv.io.i iogaau i/a inoigafj ‘m
■ humoagn mx ipbba.iyg ‘loinang ρ ioXdoX ni'.aua .tag
-'(hoia my -am ipiaoxhgnx ng/binu ahi igdu goi «01
-a» mx S333X.13 irn'ag 'ib,lagop aa.kioioaug, injoidhua

>aoihia/ou lOldijoodu anun ‘.m/imoioxa αίικιαορακη/ρ
ahi aU/g manotigao/oxnbnu ‘amtigxoom ami αη/Χογ 30 at
agi >oiia/pu Q, -aoixa/g .wx/on/y alll ‘ίη/αααΧοκ/ο ibx
-iimonu//, ibipiolomaX alloux au/ndm iomnnaa tiggad,
-liaaa 'honangj αονιι,Μ «01 iguilui xi so-ioXot-p·,
■
• ·

*·*/ aangaun 'Uoba
-noaooari hngxn aidu mx aoi tljm; >hi aliXanonX ahi
aoagri imnu kof·' ’'■> aongdipoui aiy : ΐαοΐαη ίαοιχανχα
faoi gun aoih SlntyduXngr ihaanij g ‘10:13 aaoxoliagoxn
S°*o 2°' lOlhuuXn 10 no niaghyii 111313 .<)-·_ ; tmuang
ignbfxo p 'foinang 0 am II am 303fiim< U3X 01 nigninv
-oil -lim^ hasiihioiBnXgi naoxnii imi gi/. ion.6 lu gun ioa
-iiioufu oih imu oiaainibf nix
•••^miin my/ ·3ΐοχ/ι
3U13-/3 goi ,iaj' ‘aoi amap6X oggioox/a agn .‘0Χ16Λ0 aoihX.
-nrinmxii gi ail im]g] inx an/a baa ‘aiolr/ag ail αο,ιαιίοικ
-iodu goi aougidgaii aoia goi mgobani »y<> mi ahi an i/3
ouXdhoia 5>γρ;ρ ; anwninj ah/n.'.3il mx 13X3 aag oigoi
gig 'haaiioiX.aiga afou 'haiiioiXaiga aoih am hm^ //
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■ihXaiiug an]·/ I1X0/X3 h amoaiodniy^ ao/gu
-ιΧη·/χ gm fhihXhgnx im iofjn/x- Xijg χ o mx oj.opj·
■'"2Ai7. h* -f3 lu/gibanri Sbi moihXhgnx :oi bgdihf
-3006U ao/aoxoxnXom3Xnunjj 061x3·///^ iiaiouoag ]/
»

■ioaogn
301 αο^αηήη-,φ mx im lslr/o7.o ihxi//nj
'"??? '■//'(I — ’"<(
°-.'V *"■'??§ i!01 iaxna/x aiaiu
‘™9<//01Ι -'1361 lsynj{ gm .amxmaaX nag njdindXou
mnooj] o iorlUibiBtu h sjn 33 ‘sl/yoXo sbxigiarf/Qsbi
mnP — <mxdmi OQO'oOS'l
— ianrigo,] o.ip
ih/n.'.aii lanSutisj Siapx/3 Si3di αΙιΧογ/αο 3I/1 Ι13
,(aoX6nu^i ‘aoixonii ammaiiiioiuxi f ,ιλ» .ΙίΐβΜίμιΐί/ι/
aioapx/3 aon aodouiia iiojoidv/j 33 agi S]3 hgli/mitf
ίΙιιΒαοΛχΧιιΒφ ihi aoanXbiinifl ao/nXaii goi '/apoifj itoa
ψ 301 amxyaix Movy.io lixiaXan/'/nx ioiih.hiosu //
«

itiaaaifj ihi ao33{/jt gm miar/uiy 3^ma ‘1130
VOl>lDUL’a JOX
11-3 ItXDtfmi.iOX f
onihung on lionu nouogaihgnii 'fmi aoug/j^ aoi SoXgoimi
m/uig 'aoiuihr/a^ »p(<p- iiaiouoag jj, -ibaary xi mia·/
-■//.{/:» iogiaXaur/nx iogiali-/>y, mXanui Ir/nXiiini/g
if
■uiihgojn gi mx mim67. 01 aaoom^i go 'ahaX
-αιι-μιιχ nab-ft/j. 3gi i/3 iaoamug iaoioiryu aaoiiaaoun
iag/oaiibbi mxi/ynf iy -αοι/ραοχι/) ■ y v^roZyf x aodi
-nSXrni immBra// xi goi am/iuoi noiao ligaixa ng aoio^
•mlK(). β λΙ!1 ·1.ΐρΧχο3Χ/( 1O3-/OJ iiowion// ahi i/y
♦

•itixi/ogf ihi imiboniom
-nx inapx/3 ιηγ/η inx aaiimogaiootlkp ng ao-/-/g,h iaXau
-oou gi i/y ■ •alixhgoxiiaij/ > alii i/3 ini an asohdm/idnu
1/033X1/3 mx 11100 'ao-/goxoga»T 'i-y, x aobnoioioxb
aoaaiimxixmp aliuodliuy, 3bxnar/aof)oamgf ahi 101
■ anogigoaao mx loianf/nml 13x3 goi gug anobg.bh·/! >33
-uin agndmdXmmJi xi 3313 amonXvaoy ami oua loiagg
-h-(^ni3ii amano idmx 1/3 am 6noo/t 611/3/· 13
goxianiimg//^ goi mx >in,luigi/ noi imioig amon/.vao//
ami οι·,1 ihoitglc/oudax ihi ‘aiiioaiiooiihg in ‘iaaox/a ly
*

uilioyu-faii agxiab-fiy^ ni 1/3 hgop ng 310U0 ‘aoi/
-/6uf,-t hXacoou agi nmx ioanimi3/3i 33/3 ng 'hgh IJgii
-3110 13X3 iooiii aobaioooibiu gi ao/ouo gm ‘b6ioiio/nt/
•x goi tlnooionrioimSu 3
-31 lor/γη loibimnnun
'hjmmi hxuhiou llgoyi ng in/yio/.noi itji hoiri nxi6o7.
ill i/3 αοαομ- ·Ιιχη~ιαη/;η)/ x goi lo/gdiXnoi ihi aoa
■ 3ii/3x ag/au gi >/i mini·! n//n ■ aoiiaouih/ 1U3 Ug3i3ao
l'(l l,3.V
'dugiogy ,u mx aoimai/ii ahaiiioygliaao
'au/uaioimdu ihi./ ahi IIXi ng no3U/jn j/a ·Ιιχη>ιαη^η//
■x goi ‘ouitlndyi ‘ι,ηΰοιουιίοιιοο//» goi iionfl 111 rua
indaUQ, aioigago ahi i/a bgpgiui sho/mio/ny x (/
*
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ηογιώ nori noa?riliwoA.-p aoi

.<o»0.jp,<.i- goxii^hf/ imahgy 33 am njyaof/oimou
•h(hi0 hxiiohaiiiiau IjgBa.'.ian ng -mj/hf^ 33 wjf —
•ihxiimaoainaoiihg goi mUr/^iia gi <rl 'aomxaa αωξοραα ami mviigan
nt agoghinylida.bo ng imadigouou ski 1x3 mx ioia'oi·/
hyndux Ngbugoxm ng aobgn^ m *>.» ‘lontiiim/ imr('m
-Of/ gm aliiimonu ahi ΙΙό,ιΛ ng h/hm //1 -amilf/ou ogg
ami amgihh ami lixnnhailnan tr/hio ba/omiomi IlgBaX
-3311 imup igiiXuop i)t)ii'f 301ΛΙ1.Ι13 ao/Banf· foiiby q,
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aoiomi.mguisn 3313 iniar/uiigo
3o> mx niinoJi .yy, •ugugf/osou ab//n oun ahaiilao/.ligo
anmoX ah/ibai iiioiouu aoXoa gj^ -«sffirpYf/ hi! n.i .«ooaipv
-VOX 33/3 itooj* ■! ua/Xo^ loomixy^ aoiug/X gm 30X63
01 bggafind^./ Cnipiy 33 ihxuua/X agiioiam/.mp i/y

•Imioiam.'auan mx li.11/.
ng Kounoimaoioi mx ii//rijt mx >1010160// 33 imaguX
-mam (IgXmu »(,< Λυ/.ΰι pi atuaii anoodi ahj_ ao/.g·/ agi
■3U i/3 ip lubnbXy^ -ainufy ng9fff Sip h .10X03 goi ηιόιυ
-i.imXnimo// ihi ihdnlaa ίυ/ηΰοι ilji .1033110103 atimou
aoi nip iaognu goxumoi gug miaan/Jtin/nimi ohil/ii
'ioxmaaX io/aiaiiia.iunioxii 01311 mii.iobn'aa ii/gii
ihiinoox/3 3(11.10 >uia () ihi an/Xaiai ahi ahagriodadio
■ mux I3U3V/I li/oug h ·>0ριιΐιθΐαοχη6ηου3ΐ ir/gii inhibit
iinri 3313 iooaii aooiigndax gj_ nxmaaX ogp mx 33op
..1» o.ip aoagii aa/3 ioiminop goi uumoghu ojr -.loignu
am/uXiil aoxiXo/oXaih aoX6< 33/3 oiiigoa.iyt _p gm niiuBp
.< 3.1 oJt -aohaliho 33/3 lip aohinig auxin/ pun aoaoiiyo
-bgouaixomg ‘ taxXiuiiy^ ι aooiuig 01 >13 plan Uonfjif/nau
ng 110 asom/lipf ioioug o ‘ii6y_ .toxyooy, ahamoinsg
.uiaioionji aoiihonig agi i/3 hgppl ao/.oa gj_ ■ ouog/mg
.13 >0X103 oih inoo .10/3/1 goxiXon goi u.m i.mihlxoXm
"J." •"''I1.'1 agi lliifji p0-.ihahxo alixi//nj ahi i/3 llogip
n.i ai/nu inx ιοιυυ biug oi~i.io.uy, ,p y .10X63 ao/tf —
liiii/iXXuua ihi bX ]/,u : .10X63
am aoxiMoMao aoi.i 01 >n//XXy, ilji 63103.10/ / gi i/3
— .tons !■> 3.1/3—>"H'J p .u.iagahiy aau— am— 0,—
•in/Xaiiui ,ini hgXmui iuo./oauoihu in/'/n i/a 101
-mx 3036b .13] tiu/Xnaii]/ ihi inyr/oi- pj . h/gg go·/
-m], noi aoX6i .wf.i gi hgXmii-a lo/onjj gi i/g —
■Xiuiuu/p goi «4p,uyp „
— /aoy 6i>]/ goi ioinillihoioigail aoiibdnoiu goi x/
h. <3ii/Ji^3 ilti/poocby, · ]/,
·αοιΙααο>αι> oua ‘SO.iXmio·/
-oony 0 mx n.miy.i/, //, — ■p/.lSauj/· aoXaoioailoiuxi
-O3U.I goi 10X63
■—'.mao/r .ig/ goi j.j.t mmaa'/a,/ h
.minoy goi — ·< uoliy , h ' g’,X6aouagm6u im.ii ·</ιο
-ami3/1/ goj, . 11X63 ibii ni iioiaoi igou miao//3.Uy,
<•■3.101 JifU gou nioaihioiDXi
agivxg, > D/gmiimx h ριρααφ, goi /niXuaoj nr/n/j gi
i/3 mx tnyoo n.tixxgx oj · ii/aov goi niiuhy ai Ngoy
ng imiohaaaXn.iy, ihi aooinig gi i/g ·ιη/ι/ 3i.< g/f»
: ao/i/i agi gua 'Χο/χ· goay, ao bn6.'.oi6oioig.iii agi 3ii
i. ionXoiaao 33 b.bpo.l] amian J3 ag. mX6i naa u/01 11/
-•/iXXutn ‘ipxif/mx ioXg/o'/a.'i o ‘ouaoiu/y anioio/ //,
■ laoga/bojf ihi moigaooX h 'ia^o//<]>»03,unaxj
gm aoi3//nuil aoia gi llg/.mu ι/g .m6iu0, ahi >ig
• «.ahiuao/iiix agio mooouii
iphoy; ·. gi ‘/aSay/ vp ijooauo,/, im.moh.'ao in/UDiaiu
nun goi .10X63 ,o)v.i 01 Ijg'/mu pg gxXiuily. pi >ig
•aaoiaiouoOu pl i/3 imdy/^ aoi niiuoy
-p-/3ii .0)3.1 01 txnimy/ uoiu//^ » ahi >13 Homy ng <i>ng
-1aoy a ihi ilu/gaao g ‘6311,muon— //_ oar/aofluy igiou
ogh ili-f/uxioiu h liohioi.imXuimou pn ■«gxXuj,., goooX
goxil.ilf/iiuiog aoa.i goi ao/1/ι agi aodicb aoiiniiucp i.lmoX
.3 aoi ,<oX.i^.<o ilji pin! ii/onX6.i,iao .<» aaxoig ai>·/ (/
nxinabgy, pi mx iootg iiXaooou pi oiox agog
-hioyodrioi ng aigo *.10161030 aginioionjj aoii UOSIVS
via h ΐ3/;7.6ιι aoooiuoaig h goi ipnau immou ipi gy
•1)<>X<>3() 0'3?
*

•~iiiimu/y .npon‘.io| aoi,u ay am/uy
ami ioXdaou.i ba alimou g iao/oiou// i/3 .uaugiuy,
•uiouXog, h 1I63101611 mx ibtu6i
-h/y h biiiy ‘u/o·/ o 300/6 pl >//./ ·ΜΟΐΐ)ΐΙ/ηΧη am.</x/i)7.
-1360 .10)161 x.i ig mnaxXao 'αι.ια/ρ .m/Xumig goi aoloa
3.</g 'αιη/χι,Ι /Illi).'/) g i ama.tpua a< i/3 hgid.131»
ir/oyr goi iimigan iiigoum lmi·/ igi i/ighomag Q,—
• x/iimpf ιιο3Κ(/λ »
ihi ihiaagaaip *36611]/ *x g nujo/Ji ioXoyniy iooai
-pl.mgi]/ ■ 3 impmiim]] itjxr//uj ihi imao.iagaaiy ihi
hghihouu ‘in/a.'.a amXp·/ nx.ua ‘huoir/ y ioi/ao/, //,
*
'gaipaitios mxumhiop gin go
mx uimigoyo/iii g[t) /■ / ‘miym.’.noi till) '/ 'mppmrimx

nio,bu/3 Oldoi ‘iauoudi 3.113 aoagii q[(ih 'ioy/a ,iu]/
nXoa pxiauxioaiiy_ nuaigimou
gy 'amiuiihooio
-igaii xi ui.ugXuii niiaiuoy gfg g ‘n/.oa moyxa.m ηα/ζ
ΟίΟ I’ 'inouo.boiiii 3a/i q]// 301X63 lixihuiy, al .toil
-aigXmu ami ao'/paao gm xg, 'amXoa amxminag amas^
,10)1 piox ^piox.ioi··)/ .ioio.'u i3.iaxi3yi>ivx f/J//]—r.ltil
i.1013 gm aodinig goxi.mxioaiiy, goi hxuoiiDio ]/,
»

• io/i:Lp-/XXy,
ip igxiiD.mil, ·ioiuioagmloooor/X οι//, -.m/oy, ahxibi
-uy/ abi ig/hioiu aliib.iaxooou .</<oif/5v| i/3 ip iiigo
-3iil,ih>i3il 'ammyao], S3 maXluu y -30)13 g/; ii/xr/h .13
‘aoilogx goi .«oioi/mn.iy, 3016310 imo aou xi ‘aoiuilng
-|' ibihXhgnx iouXXag g .ti.mgiun llio/unp.iog ay,
if

• aoa7.3u//i>x gm ib/ohiouX
-6a <01 αί oigm igou ay imimpoui 'niapiogap .101 ioiao
Honaoxoniux 1/.1 aligniOiliiihy ■ ]/ x abiu.i/X 13x3 .101
i/3 ,i303g3.n> ‘iio/oion/j .13 io.tiilgxoidga iga/iong o j/'Γ H. '"V 8IIX''j!l -I3 JV‘JO1 m7.3ii .uig/ljap ao3/i.wio
-am y ima/iong goi uiauioyau agi pip iu6od,o/3 ip*

'i.Otil ■*,°13
gm aabxhgoxnai]] · ahi i/3 ioob/xo/o hgaiiooilhyi loiy
gm ihir ι/
aoixioaoii .uaoiiia/nXiii ami idau 'b/ay/f,
Λ1 ,13 amiii/niy 31161.10 jp 3iiux3 ‘xio.itrj goi aihxio
-.iofp .m/ooio/
ahi lonBibaiijy aiooxbdgii abxiibooug
aniaoaa mx mln aa'i/i ,//d ‘ihi aoyogati ahi pip ha/ii
-οαιόκηιρ *au/ii/Jiiaxoyi3/x mnilhguil apiy/J, •.*m.ibgy,
.13 hghiiiiliJ agoxmi iui ihip.mxi l/xioaoii h >b *hi3ii
i' «agiioi/iXXugg u agi i/3 .u.mgaun ‘ moga
ihxiialimnu iuhxnii aiuomx *haiiihaoiiob/ .igyaXjy
*

•ihXun
ihi .10/yau goi lua aouaooau ‘αοικιιηη'οηίιι am/miay/
31.13U inn'oioou m mx ago//tiio u/j i)iapi6y.m agi 163]/
aoilr,;>u ,<gxi6nX/.ioflo.ih//g, agi piox imximdh niago
-3U ‘.ioi6noui/ag '/ ah/.onimiXni aoiadpan agi i/a »>i6p
-an ao)xmiox ami amanda ,ιρ UffSaXa.in p/ι Ihig]/ ag,
*
•<9oaBJH ar· ainojajp» agxip

-oih.iu gi aaoaa/ooilb^.a ibia/ail ihi aionoihniail ahxv//D,]
am .101X6/ .«gi inoxih iam axoidaaag igo ,{/nx amugoi
aou i6au uiuigiitpi mx imaJmoXXao goXliffho/f ao/pX
-3)1 gm >ho>] ihxiionp/ ihi /dale .ibi]/aii .moaoba bmpa i
aoaa/ooiihya iaganoujy -j aa.h[„ goi io//rl> 3p.rop 0,
*
«· ,101 agyg alii i/3
Uobxioiux n.i miuigp p.< anonX ahi UXa pg ‘inatigy, ini
IlgJxxoiu/ pv.io.y 3‘OO/V ? ■<?? 'D.y >io3/xo<bo— goi ahii
-<)·], .mi igou amioi6n7..i3 xli/iaibp aomdb'/ua imopipoma
-.uX ao).ib//g, ami i.ia/ioDf! 0, ■apg/aouu 01 aaia oigm
n/'/y, >10101611]] Λ3 mimipiaini 10 aiomohianaao p.<
iu.io]/u/3 *ilj/xod)O— 3.1/3 a.ip ioioug g ’XnuiiiJ)/)^ .to,/.
>.m<0 >/oi >06u Snjafjn/aa sa inahgy, >/a aiomi/uu pa
agiua.ip ia/3 alp uioug l/it'aoyy,, :a U3cbd0 ·· agi mx aha
-3/g, αυ/ηΰιο ahi .<mm~ji>u pa m.maaph aapi/iiioug ,gi
>/a ana ooiimdh am/oiou// xa io.i3iig7.6aip iauixX/ou lod
-naa 10 ug ‘.u/iomaXa in/pmrioix ihxr/γ»,] ihi iiauiaoi:
ioionii.mg g ana /y, :>.im.m6gj_ npou/p/0>agi iux tlyj
pa aolub/a ,ι/ρ ‘a/ao— /a.io/y ·κ g mmoh */im\
■ioa/nonioaogaa >ox
>oixh/uxa oih igmuogtf ay g *.<o6a buiya/ pi aao/nxaoOu
goi >0)3011 biin ibi miaoaiioiua·/ moaipSunindnu /y
iiaohobiuouL· amiop)aX ipioaii mx imuiogdg aafl/.i^ -x
am >13 .uliuxi ‘am mhiaiux 01 gun iiibhia >./3/iouf)
amo/X g uioug pl ‘amg/uiaii ami mx io] f aox/f/opaoy
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

IVII/V ΕΠΙΕΤΟΛΗ
* Ι'πό έγκριτου καλλιτέχνιδος, ήτις μετά μακράν έν
Ευρώπη διαμονήν έπέστρεψε είς Αθήνας, έλάβομιν τήν
εξής επιστολήν, θίγουοαν ζήτημα σπουδαιότατοι· δια τού;
παρ’ ήμΐν καλλιτέχνας.

'Αξιότιμε κύριε διιυθυντά,
‘Ιδού με καί πάλιν είς τάς κλεινός Αθήνας·. It ενχαρίοτησίς μου υπήρξε μεγάλη' μή 1'χονοα όμως .τοϋ
τόν όκρίβαντα οτήσαι, αρχίζω >ά απογοητεύομαι. <1έν
είναι έλλν.ιψις μεγάλη είς τάς "Αθήνας, τήν κοιτίδα τών
Ωραίων τεχνών, νά μή ΰπάρχοι-ν εργαστήρια καλλιτε
χνών;
Οί προνομιούχοι φιλοξενούνται είς τά ΙΙολντεχνεϊον 'ή
τό Ζάπαειον οί λοιποί τί κάμουν; Πώς δέν διεμαρτνοήθησαν ποτέ ; Πώς Λεν.... ύψωσαν φωνήν; Τό κάμω
λοιπόν εγω δι’ υμών, έλπίζουοα οτι ώς διευθυντής καλ
λιτεχνικού περιοδικού·, εΐοθε ό άρμοδιόιτερος. Πρέπει
διά κάθε τρόποι' νά ύποβληθή ή ιδέα είς εκεί
νους οί όποιοι κτίζουν ή διορθιόνονν οπήιιιι, ότι εκτός
τών φούρνων καί χασάπικων τά όποια απαι
τούν καποιαν Ιδιαιτέραν αρχιτεκτονικήν
ιίμποροΰν
νά κτίζουν καί ateliers διά καλλιτέχνας. ( Μετεχειρίσθην τήν λέ-ιι- χασάπικα, διότι ή λέξις κρεοπωλεία θά
ήτο πολί· λεπτεπίλεπτος διά τά υπάρχοντα). Είναι
αίσχος, τώρα μάλιστα πού ή 'Ελλάς έμεγάλωσε καί θά
μεγαλιόση άκόμη ... νά ό.ταρ/οιτ έν μέσαις Άθήναις
αυτά τά στίγματα τοϋ βαρβαρικοϋ ζυγού μί προτεταμένα
τσιγκέλια πού φωνάζουν διαρκώς ξελαρυγγιζόμενα δ
Τούρκος πέραο' άπό δώ .' » Καλά, τό είξεύρομεν : τό
γράφει ή Ιστορία' πρέπει όμως διαρκώς νά ήμεθα υπο
χρεωμένοι νά τό βλέπωμεν εμπρός μας ; . Ιέι· μάς τιμά
καθόλου, καθόλοι. Αί κυρία' Άθήναι έφόρεσαν μίαν
Παριζιάνικη'· ή Παριζιανίζονσαν ντουαλέττα, άλλ* έλησμόνησαν τά τσαρούχια είς τά πόδια των, καί τό σαλ
βάρι. . . . «Ουφ! ποιος θά τά παρατηρήοη! τό φόρεμά
μου είναι τόοο πλούσιο ποϋ τά σκεπάζει όλα: έπειτα
έχω τόσον ώραΐα στολίδια πού επισύρουν τήν προσοχήν ".

— Λησμονεί ϋτι χορεύει, παίζει τίνννς, παγοδρομεΐ, Ιπ
πεύει, κυνήγα, δέχεται έπισήμονς, την επισκέπτονται
ξένοι δημοσιογράφοι καί συγγραφείς, τήν έςονυχίζονν.
καί κάθονται καί γράφουν περιγραφές καί βιβλία. Οί
φίλοι της, θαμβωμένοι άπό τά φυσικά της κάλλη, καί
άπό τήν αί'γλην πού χύνει γύρω της ή εύγενής της κα
ταγωγή, τής πλέκουν εγκώμια, κρέπτοντες είς τό βάθος
τής καρδιάς των κάποιαν απογοήτευση· ήν δεν είναι
δυνατόν νά μή αίοθάνωνται. Λυτό τήν κολακεύει, τήν
άπατή, και δέν φροντίζει νά ραφιναρισθή, καί νά πετάξη
άπ* επάνω της πάν ο,τι δέν είναι αρμονικόν με το ούνολόν της.
Νά ά π α γ ο ρ ε ι1 θ ή τού λοιπού νά κτίζονται κρεωπωλεΐα καί φούρνοι κατά τό βάρβαρον σύστημα.
Αί άβραί "Λτθίδες καί οί μιμουαπτικοί Άτθοι δέν συχαίνονιαι νά τρώγουν τό η·ωμ! τό όποιον ή'·.θεν είς επα
φήν μέ τόν μ π ε ζ α χ τ α, επί τού όποιον ό κάθε γαβριάς
βάζει τό βρωμερό πόδι του, καί έπί τοΰ όποιον ό φούρ
ναρης μακαρίως κοιμάται τά καλοκαιρινά μεσημέρια, αφίν ον νά στραγγίζη ολον τό υγρόν τού κάθιδρου σώματός
του; Άλλ ιίς έπανέλθωμεν είς τά ateliers. Ναι: πρέ
πει νά κτιοθοΰν: πρέπει, /1έ>’ ί’.τάρ/ει φόβος νά μείνουν
άνοικίαστα. *Άς κτιοθοϋν δι" "λα τά βαάντια'. μικρά
καί μεγάλα, χωρίς ή μέ έν ή δύο δωμάτια, ή καί μί
ολόκληρον κατοικίαν άκόμη. Αυτά τά τελευταία έπιζητοϋνται πολί· άπό τάς Παρισινός δια νά τά κάμουν σα
λόνια. Τό φώς καθώς έρχεται ήρεμα άπό ύψηλ.α κάμει
τά πρόσωπα νά φαΐνωνται ιοραιότερα. Αί Άθηνα'.αι ποϋ
μιμούνται τόσον τάς Παρισινός θά τα επιζητούν καί
αΰταί όταν μάθουν ότι είναι πολί' τής μόδας. Ναι, δέν
θά χάσουν οί κάτοχοι ateliers, Λοιμόν φ οι ν ά ξ α τ ε,
ενεργήσατε, πείσατε.
Έάν κατορθώσετε τι, θά εΐοθε άξιος νΐι σας οτήσωμεν ανδριάντα. θά προσφέρω πρώτη τόν οβολοί· μου,
δέν πιστεύω κανείς καλλιτέχνης ν* άρνηθή νά μέ μιμηθή .
Έλπίζουοα οΊ θά λάβετε το ζήτημα ύπό πολύ
ο ο β α ρ ά ν έ π ο ψ ι ν, διατελοι μει * απείρου ΰπολήη·εως.

Μία καλλιτίχνις

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Αί ύπο τής Γαλλικής Σχολής ένεργούμεναι δοκιμα
στικοί άναοκαφαί έπί τοΰ αρχαίου Όρχομενοϋ τής "Αρ
καδίας, νΰν Καλπάκι, έφεραν είς φώς σπουδαία ευρήματα.
"Ητοι άνεκαλύφθηοαν: 1) τά θεμέλια τοΰ ναού τής
Μεσοπολίτιδο; Άρτέμιδος τοϋ 6ου π. X αίώνος ανευ
όπιοθοδόμου' 2) πλησίον αυτού θεμέλια βωμού μήκους
17 μέτρων καί .3) θεμέλιε πρυτανείου Στοάς καί "Α
γοράς. Προσέτι δέ εύρέθηοαν 10 ψηφίσματα έπί χάλκι
νων πλακών καί 4 έπιγραφαί,ών μία μέν είνε λίαν σπου
δαία ύπό γλωσσικήν καί όροθετικήν έποηιιν, διότι δι" αυ
τής φαίνεται ή "Αρκαδική διάλεκτος κατά τόν γ' π. X
αιώνα καί τά όρια τοϋ αρχαίου Όρχομενοϋ, άλλη δέ είνε
τό έλλεΐπον μέρος τής ύπό τοΰ Πρεμερστάϊν πρό τε
τραετίας έκδοθείοης διαλεκτικής επιγραφής τοΰ γ'αίώνος.
Πάντα ταΰια εύρέθηοαν έπί τής Άκροπόλεως τοϋ αρχαίου
Όρχομενοϋ. Κάτωθεν δέ αύτής εύρέθηοαν θεμέλια τοΰ
ναοΰ τοϋ Ποαειδώνος, Ρωμαϊκόν βαλανείον, Βυζαντινά
κτίρια καί άνάγλυφον δύο άνδρών μέ έφθαρμένον τό προ
σώπου. Αί άναοκαφαί έξακολουθοΰοιν.
*

Ή αρχαιολογική συλλογή ή καταρτιζόμενη έν θεσααλονίκη εκ τών όλοέν διεξαγόμενων είς τήν περιφέρειαν άνασκαφών έπλουτίοθη καί αύθις με μεγάλης οπουδαιότητος
‘χρυσά νομιοματΰοημα, άποτελοΰμενα έκ δύο λεπτότατο»
ελασμάτων καί ίχοντα εντός τοΰ κοίλου παραστάσεις νί
κης με στέφανον είς χεΐρας, άλλα προτομήν με προσω
ποποίησα· τής Θεσσαλονίκη; μ" επιγραφήν Ελληνιστί
ε Θεσσαλονίκη σ. Σημαντικοί επίσης φαίνονται αί διαπιοτούμεναι Ιδιορρυθμίαι περί τήν κατασκευήν ιών τά
φων, οί όποιοι παρουσιάζοιν πήλινους σωλήνας πρός υπο
δοχήν τών νεκρικών σπονδών κατά τάς έορτάς τών νε
κρών, άλλαι δέ κεραμίδας έν εΐδει προοκεφαλαίων. Αί
άναοκαφαί εξακολουθούν ύπό τήν έποπτείαν τοΰ εφόρου
κ. Οικονόμου.
*

Έν Άλμυρφ ύπό τοΰ κ. Ν. Γιαννοποΰλου άνευρέθη
προϊστορικόν ειδώλων έν συνοικιομφ πλησίον τό» Φερρών, ύψους 10 εκατοστών, άναγόμενον είς τήν κατηγορίαν
τών πτερυγοφόριον λεγομένων ειδωλίων, πήλινον, παριστόν
γυναίκα όρθίαν ίχουσαν τάς χεΐρας ύψωμένας καί πλατυνομένας πρός τά κάτω έν εΐδει πτερύγων. Φαίνεται ότι
ό τύπος τής Παναγίας δεομένης έλήφθη έκ τοΰ τύπου
τούτου τών πτερυγοφύρων ειδωλίων τής Μυκηναϊκής ε
ποχής.

w Υπαίθριος Ζ ω μ αω

*

Το έν ‘Αμερική εύρεθέν άγαλματίδιον παιδός, περί ου
έγράφομεν έν τή) προηγουμένφ τεύχει, μετεφέρθη είς "Α
θήνας. "Αρχαιολογική έπιτροπί/ έξετάοασα αύτό, τό εύρε
έργον σημερινής έποχής, κατ’ άρχαΐαν άιπομίμηοιν, συνε
πώς δεν έκλάπη έκ Μουσείου. Ή άπομίμηοις γίνεται
καταφανής καί έκ τής αναχρονιστικής απόπειρας τοϋ γλύ
πτου νά παρουσιάση τόν παϊδα μέ ίμάτιον.
♦
Ό κ· Λαϊρπφελδ ήρχισε νέας άν'ασκαφάς είς Νιδρύ.
Άνευρέθη τάφος προϊστορικός σημαντικής αξίας.
— Ό έφορος κ Στάης ενεργών άνασκαφάς έν Σουνίιρ
άνεΰρε τάφον θαλαμοειδή.

*

Έν τφ τελευταίιρ τεύχει τοΰ δελτίου τής "Αρχαιολο
γικής "Εταιρείας ό κ. Γ. Μιστριώτης δημοσιεύει δύο δια
τριβές. Ή πρώτη διαλαμβάνει περί τής διάρκειας τοϋ
έν Πέλλη ‘Αττικού πολιτισμού, ή δ' ίτέρα περί τής Αιο
λικής τεχνοτροπίας.
★

ΚιιύικΙ··’·- Έν μέπω δυο καβαλλιέρων

BaOeiu. Μεταμεσονύκτιος πατινάδα

Ό διευθύνων τάς έν Σάμ// έκτελουμένας ύπό τής ’Αρ
χαιολογικής Εταιρείας άνασκαφάς κ. Π. Καββαδίας,

άνεκάλυψε προϊστορικόν συνοικισμόν χρονολογούμενοι· .ί-τό
τής παλαιός χαλκής έποχής. Σώζονται τά θεμέλια μεγά
λου συμπλέγματος κτιομάτο» κυκλικών τό πλεΐοτον καί
τετραγωνικών. Τά έδάφη είνε έοτρωμένα τειιαχίοις πλίνθων
καί έκ πηλοΰ.Μέγας πίθος κατά χώραν,έπίσης χειρύμυλος,
άλλαχοΰ δέ λίθος έλΜίοτριβείου. Ευρήματα: Τεμάχια
άγγείοιν μονοχρώμων' ύπό τό ύψωμα έφ'ού ό συνοικιομός
εκτείνεται νεκροταφείου "Ελληνικών καί Ρωμαϊκών χρό
νων. ίίαρά τά Μουζακάτα εύρέθη προϊστορική"Ακρόπολις
ήτις είχε διπλοΰν ή τριπλοΰν τείχος έι·τός τοΰ πάχους
τοΰ οποίου μεγάλαι κοιλότητες, αΐτινες θά έχρησίμευον
ώς άποθήκαι. Έν Λολιχίω ίΦισκάρδοι) πρό σπηλαίων,
α θά έχρησίμευον ώς κατοικία τοιν' πρώτων κατοίκων
Δολιχίου άνεκαλύφθη διώροφον κτίομα Ιστορικών χρόνων.
Ό άνω όροφος είχε τοιχογραφίας, ό δέ κάτω έχρησίμευεν
ι'ις άποθήκη. Πίθοι μεγάλοι σώζονται κατά χώραν, τινές
φέρουοιν επιγραφές δηλούσαζ τόν κτήτορα Έν τάφφ
Ελληνικών χρόνων εύρέθηοαν χρυσούς δακτύλιος άνευ
παραστάσεώς τινις, άργυροΰς δακτύλιος τεθραυσμένος.
έτερος ύάλινος καί άλλα τινά.
*

‘Ανεκαλύφθη κατά τάς παρά τήν 'Γίρυνθα άνασκαφάς
τής Γερμανικής Σχολής, είς άπόσταοιν ενός χιλιομέτρου
άνατολικώς τής Άκροπόλεως καί είς τους πρόποδας
τοΰ Προφήτου ‘Ηλιου Μυκηναϊκός θολωτός τάφος.

★

Είς τήν παραλιακήν θέσιν Βρωμοπούοι τής Λαυρεωτικής περιφέρειας εύρέθη Μωσαϊκόν τετράγωνον, ψηφι
δωτόν Βυζαντινών χρόνων, διατηρούμενον είς καλήν κατάσταοιν καί παριστών άνδρα γυμνόν. Μετά τοΰ Μωσαϊκού,
όπερ φέρει καί επιγραφήν διά βυζαντινών γραμμάτων,
άνευρέθη καί βάσις κίονας μαρμάρινου. ’ Υποτίθεται, οτι
πρόκειται περί αρχαίου βαλανείον (λουτρώνος).
S5 S SS &

ΝΕΛΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Άξιανάγνωστον σχεδίασμα περί ένθουσιαοιιοΰ αυνέγραψεν δέν Άλεξανδρείρ κ. Γεώργ. Βρισιμιτζάκης. Τίτλος:
Ή διαθήκη ένός ίπλοάόφον». Τό έκδοθέν δέ μέ
ρος είνε τό πρώτον, θ’ άκολουθήση δεύτερον ^θεωρία
καί θεωρηϊική ζωή” καί τρίτον « Ή Έπανάσταοις».
Ό συγγραφεύς—νέος τήν ηλικίαν—ύπεραμί·νεται τοΰ
ενθουσιασμού, καίτοι υποδύεται τό πρόσωπον φιλο
σόφου. Η όλη συγγραφή—είς 32 μόνον σελίδας—δέν είνε
συστηματική μελέτη, άλλά σκέψεις άπορρέουσαι καί έκ
τής άναγνοισεως, Ιδίως τοΰ Νίτσε, καί έκ παρατηρήσεως,
εΰμοιρούσης ψυχολογικής όξυδερκείας. Νεωτεριοτής, φι
λοσοφεί ήρεμα καί έκθέτει σύντομα, αποφθεγματικά συμ
περάσματα, τονωτικά διά τήν ύγιιϊ ούοτασιν τοΰ ατόμου
καί συνεπώς τ>)ς κοινωνία;. Έρευνα τήν άνάγκην όποις
ό άνθρωπος γνωρίοη τόν εαυτόν του, ότε ή πρόοδοςέσται
άσφαλής. Καταφέρεται κατά τής ίδιοτελπίας, τής μιμήσεως, τής νεανικής οοβαρότητος, τοϋ φανατισμού, τής
άποθαρρύνοεως. ’Ιδού δύο άιραΐαι σκέψεις έκ τοΰ βιβλίου:
« Ή αΰτοευχαρίοτηοις είνε τό είρωνικιώτερον καί τό μεγα
λείτερον συγχρόνως έγκλημα ποΰ μπορεί νά ΰπάρξη.» —
• Η δύνα^ας δέν ουνίσταται νά κάμνωμεν τούς άλλους
σκλάβους μας, άλλά είς τό νά γινώμεθα ήμεϊς οί ίδιοι
ελεύθεροι. ■> Τό βιβλίου έξεδόθη ύπό τοΰ έν 'Αλεξανδρεία
συλλόγου iTenlatioes d'Art».

*
«ΊΙ καταιίτροφίι τοϋ Αριϊιιαλη* 'Ιστορική με
λέτη ύπό Δ. Βαρδουνιώτου δικηγόρου έν "Αργεί.

Ό γνωστός διά τάς Ιστορικός μονογραφίας τον, εκ τών
παλαιοτέρων δέ λογογράφων κ. .1. Βαρδοννιώτης έξιστορεϊ
τήν καταστροφήν τής έν έτει 1822 ε’σβολής είς τήν
'Ελλάδα μεί'άλι/ς στρατιάς τοΰ Αράμαλη, ενός τών με-

γαλειτέρων κατορθωμάτων τής εποποιίας τοΰ 1821. Ό
συγγράφει·; ευσυνειδήτως είς 300 σελίδας καί μετ’ ακρί
βειας άφηγεϊται τά γεγονότα, σνγγράψας πρωτότυπον
ίργον, επί τή βάσει ύγδοήκοντα πηγών, ήτοι βιβλίων, εγ
γράφων και παραδόσεων.
Ό Λράμαλης, ό Κολοκωτρώνης, τά Δερβενάκια, όλα
τά σχετικά μέ τήν εκστρατείαν έκείνην πρόσωπα, ο! τό
ποι και αί μάχαι έκτίθενται ίν πάοη λεπτομέρεια, έπακολουθοΟσι δέ ϊστορικαϊ σημειώσει; πολύτιμοι.
*
«Αρχοντικά». Έξώφυλλον μέ οικόσημα παλαιικά:
στίχοι οί όποιοι εμφανίζουν είς ζωγραφικήν προοπτικήν
τήν παλαιόν 'Επτανησιακήν άρχοντ’άν : ποιητής, <5 Φθ>·
τος Γιοφύλλης — ό μετριόφρων καί νεαρός δημοσιογρά
φος κ. Σπ. Μουσούρης.
Είς ολίγα λόγια ποϋ έγραψε ολίγον πριν άποθάνη ο
Στέφανος Μαρτζώκης χαρακτηρίζει τήν ποίηοιν τοΰ νεα
ρού ποιητοϋ ώς «ζωντανεύουοαν τήν περασμένην επτα
νησιακήν ζωήν μ’ όλα της τά χρώματα, τήν αξιοπρέ
πειαν, τήν αριστοκρατικήν χάριν καί σοβαρότητα». Εΐνε
ό ακριβέστερος χαρακτηρισμός. Ή θελκτική ενμορφια
τής εποχής εκείνης, ό αισθηματικός πολιτισμός της, ήοαν
ικανά νά έμπνεύοουν ενα ποιητήν. Καί εκείνοι ο! όποιοι
έζηοαν ή παρηκολούθησαν τήν όλσνέν δέουσαν έκείνην
εποχήν θά εννοήσουν τά « ‘Αρχοντικά** τοϋ Γιοφύλλη.

φραση* τοΰ κ. Ν. Ποριώτη, τά κομψά είς ύφος καί
ποιητικά είς έκφρασιν διηγήματα τοΰ Γάλλου ακαδημαϊ
κού Ίωάννου Pujjrev, "'Ισπανικά παραμύθια·. Εΐνε
ειλημμένα έκ τών ηθών, τών εθίμων, τών παραδόσεων
καί τών θρύλων τής ‘Ισπανίας, τήν όποιαν δ Ριοπέν.
περιηγήθη έπί μακράν. Οϋτω διακρίνονται όλα διά τά
πρωτότυπον, τήν Απλότητα καί τήν ιδιορρυθμίαν των.

★

Καί έκτον τόμον «Ρητορικών Λόγων» έξέδωκεν ό
γεραρός καθηγητής καί ενθουσιώδης ύπέρμαχος τής εθνι
κή; γλώοης κ. Γ. Μιοτριώτης. Καί έν τώ τόμον
τούτιρ, ώς καί έν τώ προγενεστέριρ, καταφέρει κτυπήματα
καίρια κατα τ<5ν χυδαϊστών, ου; χαρακτηρίζει άρνηοιπάτριδας, δημοσιεύονται δε λόγοι, προσφωνήσεις, έπιστολαί, αναγόμενα τά πλειστα εί; τήν δράσιν τοΰ γηραιού
φιλολόγου. 'Εκ τών όμιλιών, ιδιαιτέρας προσοχής δξιαι
εΐνε ή περί 'Ελληνίδος, περί τών αίτιων τής ταπεινώ
σεων τοΰ χαρακιήρος τών καθ’ ήμίϊς έλλήνων, περί
τή; έπικρατήσεω; τών εθνών τοϋ Αίμου καί περί τής
σημασίας τοϋ συμμαχικού πολέμου.
♦
Ώδεΐον Αθηνών. Λεκάνη έβδομη «Λεπτομερή;
ΈκΟιΣις τών κατά τό σχολικόν έτος 1812—1913 πε

πραγμένων*.

*

♦

Εΐνε αξίωμα ότι κάθε μετάφραοις δσον πιστή καί όσον
ώραία καί ίίν εινε — ήξεϋρομεν δέ πόσον αί Ιδιότητες
ανταί γρον&οκοποΰντιιι — δέν ήμπορεΐ νά άποδώση τήν
αξίαν τοϋ πρωτοτύπου. ΔΓ αύτό μία μετάφραοις, καί
μάλιστα ποιήματος, εΐνε δυοκολώτερον νά γραφή, παρά
εν πρωτότυπον ποίημα Ό κ. Γεώργ. Σημηριώτης,
ποιητή;, άνέλαβε νά πολιτογραφήση είς τόν Έλλ. Παρ
νασσόν τούς καλλίτερους Ι'άλλους ποιητάς τοΰ 18ου αίώνος, παρουσιάζων ιός πιστοποιητικά ταυτότητας τά καλ
λίτερα, κατ‘αυτόν, ποιήματα των. Τό έργου εΐνε βαρύ καί
δυσχερές ώστε κάθε έπιείκεια εΐνε έπιβεβλημένη
Τής «ΆιΟολογΐας τών Γάλλων ποιητών» έξεδόθη ήδη ό Α' τόμος, θά έπακολουθήοη δέ ή ίκδοοις
τριών ακόμη τόμων, ώστε νά περιληφθή έν αύτοϊς ολό
κληρος σχεδόν ή εκλεκτή παραγωγή τής Γαλλικής ποιήοεως.
Εί; τόν Α' τόμον 32 ποιητών καλλιτεχνήματα μετηνέχθηοαν είς 'Ελληνικήν, έν τινι ένιαχοϋ ελευθερία, άναγκαίρ όπωςδήποτε■ Οΐ ποιηταΐ αύτοί αντιπροσωπεύουν
διαφόρους έποχάς και διαφόρους σχολάς. ‘Από τοΰ Μιλβονα, τοϋ Δαμαρτίνου, τοϋ Λίι?αο^, τοΰΟύγκώ μέχρι τοΰ
Βερλαίν, τοΰ Μαλαρμέ, τοϋ Έρεδία, τοϋ Μωρεάς. Άλλ'
όλοι αυτοί παρουσιάζονται σχεδόν με τό ίδιον ύφος, μέ
τό αύτό λεκτικόν, ώστε νά επέρχεται μία άφομοΐωοις είς
ποιητάς άνομοίους Καί τούτο εΐνε μειονέκτημα- Ένιμ
άν έκαστος Γάλλος ποιητής έμελετατο ιδιαιτέρως άπό
ένα Έλληνα ποιητήν ίχοντα κάποιαν αισθητικήν συγγέ
νειαν, θά άπεδίδετο άκριβεοτέρα ή φυσιογνωμία του.
Άλλ' αύτό εΐνε βέβαια σχέδιο· ακατόρθωτου, έπί τοΰ
παρόντος, καί ας άρκεσθώμεν είς τήν φιλότιμου καί ειλι
κρινή προσπάθειαν τοΰ κ. Σημηριώτου. θά παρετηροΰμεν μόνον ότι ποιημάτων, τών όποιων υπάρχει ήδη μετάφρασις πολύ καλή, ιός τής "Λίμνης· τοΰ Δαμαρτίνου,
τών "Φύλλων· τοΰ Λίιλβουα, τοϋ· Ραγισμένου βάζου· τοϋ
Προνντόμ, τών "Στροφών· τοΰ Μωρεας, ήδννατο νά μή
γίνη νέα μετάφραοις, προτιμωμένων άλλων Αλιγύτερον
γνωστών ποιημάτων.
*

Ίρρεδαντιομος εΐνε Ίταλακή λέξις—διεθνής—σημαίνουοα τήν προσπάθειαν ένός έλευθερωθέντος τμήματος φυλής
άπω; έλευθερώοη καί συγχώνευση καί τα άλλα τά ύπό ξένην
κυριαρχίαν διατελοΰντα όμόμυλα τμήματα. ΙΙερΐ τοΰ
Έ λ λ. ίρρεδαντισμοΰ πολύτιμον βιβλίον έξέδω
κεν δ κ. Κ. Βελλαί, διαιρωτιοτικόν, συνηγορούν υπέρ
μιας αδιαιρέτου 'Ελλάδος.

Ed. de Amici». Sienvai τού Στρατιωτικού
βίον. Μετάφραοις έκ τής 41ης ‘Ιταλικής εκδόοεω;
ύπό Ν. Σαράδου. Λογοτεχνική βιβλιοθήκη Φέξη. Ή
ζωή τοΰ στρατώνος καί ή ζωή τοϋ πολέμου μέ τήν χα
ράν άλλά καί τάς φρικαλεότητας καί τήν θλίψη* περι
γράφονται άπό τον αριστοτέχνην συγγραφέα είς σειράν
ώραι'ων διηγημάτων ■
♦
ΊΣπανικά παραμύθια. Είς τόμον πομφόν τής
Λογοτεχνικής Βιβλιοθήκης Φέξη εξεδάθηοαν κατά μετά
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★

Ύπό τής έν Χανίοις έκδιδομένη; έφημερίδο; «' Ανε
ξάρτητος» έξεδόθη τό Αον τεΰχος εικονογραφημένου πο
λεμικού λευκώματος. «Κρητικόν ΊΙρώον» επιγράφε
ται καί περιέχει εικόνας πλείστων Κρητών πεσόντων
κατά τους δυο πολέμους μετά βιογραφικών σημειώσεων
και φιλολογικής ϋλης, άφορώση; τούς Κρητικοί·; αγώνας.

★

Ό «ΆρχιΣνντάκτης· δραματική σάτυρα τοΰ κ.
Ταγκοπούλου, τοΰ διευθυντοΰ τοϋ « Νουμα >. Εινε τό παρασταθεν άλλοτε καί γενικώ; έπικριθέν έργον.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

'λ'πό τόν άπέριττον τίτλον «Ποιητική ϊκόο<ίις >
δμΐις νεαρών ποιητών έν Άθήναις, ίδρυσε μηνιαϊον, κατά
τό σύστημα τής μακαρίτιδο; « Ήγησοΰς», περιοδικόν τά
όποιον θά δημοσιεϋη μόνον ποιήματα. Είς τό α' τεΰχος
δημοσιεύουν ποιήματα πρωτότυπα οί κ. κ. Τουρνάκης,
Λαπαθιώτης, ‘Ιούλιος Νίρκισσός, Καρζής, Κλ. Παρά
σχος, Β. Ζήνων καί μεταφράσεις οΐ κ. κ. Λ. Παλαμ&ς,
Σημηριο'ιτης καί Ε· Ραισης. “Ολοι οί στίχοι δυστυχώς
νπερμαλλιαροί.
♦

Περιοδικόν είκονογραφημένον έκδιδόμενον
κατά Κυριακήν έν Νέα Ύόρκη. Διευθυντής X. Οικο
νομικής.
• Νίκη».

ΑΓΓΕΛΛΟΝΎ ΑΙ

Ή «Μερόπη», δργανον τής νέα; 'Εθνικής σχολής.
Μηνιαϊον. Έξεδϊδετο μέχρι τοΰδε είς Παρισιού;.
★

«Ιΐανελλήνιον». θά έκδοθή ύπό τή; κ. Ελένη;

Κσμνηνοΰ, έν Άθήναις, δεκαπενθήμερον οικογενειακόν
περιοδικόν.
*

Ο κ. Jean D ar g ο s, ό γνωστότατο; παρ'ήμΐν
δημοσιογράφος, θά έκδώση προσεχώς είς Παρισιού; βι
βλίου ύπό τόν τίτλον ·£κίτΣα άπό τήν Ελλάδα».
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