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“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,
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ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Δ· I- ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ έτησία δραχμαί 12.
ΓΡΑΦΕΙΑ : 'Οδός Χαριλάου Τρικούπη 22α.

"'8τος ΙΓ'. 3/οέμδριος 1913.

Τεϋχος 153

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
"Ηρωες, ύπό Παύλου Νιρβάνα.
Θεοτοκόπονλος, (συνέχεια) ύπό Δ’π. Ιε-Βιάζη.
Άπό τάς σκέψεις μου, υτώ Π. Ιΐαπαγιαι νοπονλου.
Μία φιλελληνίς, ύπδ I. -If.του.
Ή Αλβανική εικονογραφία, ύπδ II. Ροόοκανάκι].
Στίχοι, ύπδ Μαρίας Ζάμπα.
Παραμονή έφόδου, ύπδ J. Ζορμπα.
Ποικίλη σελίς. (’Ασφάλεια·, κάλλους.—Μου
σείου κιβδήλων.— Ό αληθής Φάουστ.— Τό
έπάγγελμα.— Πώς έργάζεται ό Σιέγκεβιτς.
— Καλλιτεχνική ειδικότης. — Συγγραφεύς
δακτυλογοάφος. — θύμα τών έργων του.—
Βασιλικόν λεύκωμα.)
Σημειώσεις ένός μηνάς, ύπδ Ιάι/νιδος.
θέατρα Ά&ηνών.
Γράμματα καί τέχναι

Ξεναγώ. — <· Τό "Ενστικτον» τοΰ Κιοτεμάκερς εχει
όμοιοτάτην υπόθεση· μί τό · Κατά τήν διάρκειαν τής πανιόλους·, τό πρό ήμερων παιχθέν εί; τόν κινηματογράφον
Κυβέλης. Ό σύζυγος, ιατρός, συλλαμβάνει τόν εραστήν εί;
τό σπήτι τον ετοιμοθάνατοι·.'Αντί νά τόν άφήοη πρό; εκδί
κηση· να αποθανη, τον σώζει διά τής επιστήμης. Ποιος
έκ των δύο, ό συγγράφει·; ή ό κινηματογράφο; αντέγρα
φε τόν άλλον; Τόν λόγον εχει ό κ Δημητρακόπουλος....
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ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
θεώ,η Δρακοπούλου. Ή κ Δρακοπούλου εΐνα1
φνσι; έξόχω; καλλιτεχνική. 'Ανήλθεν έπί σκηνής έραοιτεχνικώς, ϋτεήτο άκόμη δεσποινίς, καθ' ήν εποχήν προσεδοκάτο
ή αναγεννηοις τοΰ Ελληνικόν θεάτρου. "Ηδη, μετά πάροδον
ετών, ένεφανΐσθη διά μίαν μόνοι· εσπέραν, εί; τήν Νεκρόν
πάλιν· τοΰ Δ'Άνοϋντζιο. Ή κ. Δρακοπούλου γράφει καί
ποιήματα, δια τα όποια πολύ; έγένετο παρασκηνιακώ;
λόγος Ή δημοοιεί'ομένη είκτόν έλήφθη έκ φωτογραφίας
έργου τοΰ φίλον ζωγράφοι· κ Εύαγγ. ‘Ιωαννίδον.
ΙΙρατήρια Αραβική. Πίναξ τοΰ έν Καΐροι εγκατε
στημένου διαπρεπούς ζωγράφου καί πολυτίμου συνεργά
του τή; Πινακοθήκης· κ. Περικλέου; Τοιρ·γότου. Εί
ναι πασίγνωστο; ή περί τά Αιγυπτιακά Ιδίως θέματα
δεξιόιης τοΰ συμπαθούς καλλιτέχνου, τοΰ όποιου ό χρωστήρ αποδίδει με πολλήν τέχνην, λεπτότητα καί ειλικρί
νειαν τα δνακολωτ·ρα τών θεμάτων. Ό πίναξ οντο; είνε
έκ των χαρακτηριστικωτέρων τοΰ καλλιτέχνου.

CINEMACOLOR
,,ΠΛΛΛ ΑΧ“
Όδος Σταδίου
Ειδικόν κτίριον με τελείαν ηλεκτρικήν εγκατάστασιν.—“Εντονοι προβολαί.— Χρωματισταϊ
ταινίαι.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Μητρόπολις Σερρών.
"Αλσα Σχοϋλερ.
’Αραβικά πρατήρια, πίναξ Περ. Τσιριγύτου.
Μαρία Ζάμπα.
Μαρίκα Κοτοπούλη.
Θεώνη Δρακοπούλου, πίναξ Ε. Ύωαηιδου.
Sylviane Gray.
"Ελσα "Ενκελ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
Φοιτητή. — Avrni αί κω/ιικίτητε; <5ir είνε ασυνή
θεις εί; τούς μαλλιαρούς. Μήπως τώρα εσχάτως κάποιο;
δέν μετέφρασε τού; < Ίππεϊςο (τάξιν αστών είς τάς όρχαίκ Αθήνα;} τοΰ 'Αριοτοφ&τους είς....Καβαλλάρηδες;
Είνε πασίγνωστου πλέον ότι μαλλιαρές θά είπή αγράμ
ματος.
Ηρ. Ν. Χτ. Χακ/α. — Έλήφθησαν Τά τετράστιχα
ενεκρίθηοαν' τά άλλα όχι.

Λ’. Τ· — Ώς ή Σάρα Μπερνάρ είς τό δράμα, ό Καροΰζο εις το τραγούδι, είνε ή Ρίτα Σακέττο εί; τόν χορόν.
Πολλοί τήν παρομοιάζουν με τήν Τζοκόνταν. Ό Α'
Άννούντζιο Ιγραφε περί αυτής άτι όταν χορεύη κέντα ε
πάνω ‘ς τό χαλί παλ/β; δαντέλλες τής Φλωρεντίας. Μπο
ρείτε να τήν θανμάοητε έν ‘Αθήναις εις τό .... πανί τον
Κινηματογράφου *Εμ πέογλου

MODERN-CINEMR
ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΥΒΕΛΗΣ
διευθυντής Κ- ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ

Ύπό νπο-φ/ν ταινιών ό τελειότερος τών κινη
ματογράφων τής τίρωτευοΰσης.

ΜΟΝΟΠδΠΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΠΠΕΥΣ1Σ
«NORD1SK» τής Κοπεγχάγης, είς όν πρω
ταγωνιστεί ό διάσημος ΨΙΛΑΝΤΕΡ.
Επίσης αποκλειστική διά τάς 'Αθήνας έκμετάλλευσις τών περίφημων Ταινιών τής μεγάλης
Δανίδος καλλιτέχνιδο: ASIA NIELSEN,
τ<?ς έξοχου χορεύτριας RITA SACCHETO,
τής ωραίας ΒΕΙ 1 \ NANSEN κτλ. κτλ.

ΜΕΓΑΛΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ
τέρα τών Αθηνών.

ΚΡΑΣΣΑ ή γλνκν-

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ”
Παρακαλοΰνται οί καθυστεροΰντες τήν συνδρομήν των, δπως άποστείλωσι ν
αύτήν απ' ευθείας προςτήν έν Άθήναις Χιεύθυνσιν τής «Πινακοθήκης», άφαιροΰντες τά έξοδα τής αποστολής.
Είς τούς καθυστεροΰντας διακόπτεται ή αποστολή τοΰ φύλλου.

Tg
j-·
α. I. Κ^ΛΟΓ£?ΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ‘■ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

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

ίιμιϋιτ τί»ς· τιμής·.

ΕΚΛΟΕΕΙΣ
“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
ΤΟ "ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ., Μνα: Ν. Γύζη Φω
τοτυπία εί; μέγα σχήμα Ιο. 7. ‘Επί χονδρού χάρτου
δοαχ. ·ί.
“ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,. δράμα Φρ. Κιιππέ, κατά μετάφρασιν "Αγιδος Θέρου Έπί ‘Ολλανδικού χάρτου δρ. 1.
ΤΟ "ΜΑΥΣΩΛΕ ΙΟΝ,, δράμα Ν. Αάσκαοη καί II.
Αημητοακοποϋλου δρ. I.
ΤΟ "ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, πίναξ Φρίξου ‘Λριατέιος. 'Φωτοτυπία εις μέγα σχήμα δρ. 1.
Η ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ
/,. Porvauli. Φωτο
τυπία είς μέγα σχήμα δρ. I.
Η “ΑΙΩΡΑ·, πίναξ Vif/ΟΓ. Φωτοτυπία είς μέγα σχή/ια
δρ. 1.
Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ·, Πόαξ
Hoell egrosse ■ Φω τοτυπία δρ. 1.
Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ-, Τρίχρωμος
φωτοτυπία είς μέγα σχήμα. ΙΙίναΐ Benue1, δρ. I.
ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ ■ <■'· Bargclini Φωτοτυπία δρ. Ι
Ό “ΖΕΥΞΙΣ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ.- Μναξ
Vincent. Φωτοτυπία δρ. 1.
Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ Δ ΟΡΓΑΖ., πίναξ Δ. Θεοτοκοπούλου. Φωτοτυπία δρ. I.
“ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ·. Καλλιτε
χνική καί ίστορική μελέτη υπό I. Καραβία, δρ. 1.
“ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,, Πίναξ.] Knopp, δρ. 1.
Διά τους συνδρομητάς τής “Πινακοθήκης,, είς τό
ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΤΟΜΟΙ -‘ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.
Άπο τοΰ Α' μέχρι τοΰ ΙΓ’ ετονς
εΰρίσκονται εϊς τό γραφεΐον μας τιμώμενοι οί
χρυσόδετοι έκαστος δρ. 15, οί άπλόδετοιδρ. 12.

Διά τούς άγοράξοντας πλήρη σειράν γίνε
ται έ'κπτωσις 25 τοΐς ο)ο.

Κ αλύμματα χρναόδετα

ζης “έ/ίινα-κοόήκης,,
Αντιπρόσωπος τής «11 ινακοθήκης» πρός
εγγραφήν συνδρομητών ώρίσθη δι’ ολην τήν
Μακεδονίαν ό έν Θεσσαλονίκη (βιβλιοπώλης
κ. Μ. Τριαντάφυλλου (οδός Διοικητηρίου.)
Παρ' αύτώ πωλοΰνται καί τεύχη τής «Πι
νακοθήκης .

δλων τών ετών πωλοΰνται είς το γραφεϊον μας αντί δρ.

δύο έκαστον.

ΗΜΕΡΟΑΟΓΙΟΝ

11<>ός ζους

πόλεως Αθηνών.

“ π IΝRκο®ΗΚΗ£”
ΤΟΥ ΕΤΟΥΕ

1912

" 3ζομι[δς ζόμος εκ 256 βεχίδων

κ. κ. Ύδρολήπτας της

7/ροοζιάοίίνη« οί κ. χ. νΛροκήπτα. όπως προαί/.Ιίωαο·

εις to ταμεΐω- roC Λήμην καί χαιαβάΐ.ωοι τό ώ·ιίτιμο>·

τού ϋΛατος τοέ/ω τος έτους, καθόσον έε έιαι,ία αεοιΜελέται φιλολογικά!, καλλιτεχνικοί. ιστορι
κά!, επιστημονικοί. διηγήματα, ποιήσεις, εικό
νες έργων ζωγραφικής.
Τιμάται διά τούς συνδρομητής μας δρ. 1.
Λιά τούς μή τοιούτους δρ. 3· Εις τούς νέους
έγγραφομένους
συνδρομητής
atVOOZe^ezai
δωρεάν.

αιώαει ή ίλοαυλιχή νκηρνοία τοΰ Λήμου Οά εί-ρεβή Ρς
τήν ανάγκην νά ΰνεργήοη τήν Αποκοπήν τοΰ ΰύατος.

(Έκ τοΰ τ’ΛρατΑικοΰ τμήματος

χ αρτοπώαειον
ΠΑΛΛΗ ΚΑΙ Σιας
Α Θ Η Ν ΑΙ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

τοΰ Λήμου Άβ,μαίωνΙ.

'Οδός Έρμου

ΓΙλοΰεος γραφικής ϋλης.— Έντυπα καί Επι

σκεπτήρια καλλιτεχνικά. — Έργοστείσιον φακελ-

Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια.

λων τέλειον.— Χάρτης τυπογραφικός λευκός καί

ΤροποποιηΘείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς
τραπεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν
δψει ή έπί προθεσμία, δηλοποιεΐται. οτι άπό Ιί· Α
πριλίου 1'309 ή 'Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχε
ται παρά -.ι τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τοϊς 'Γποκαταστήμασίν αυτής καταθέσεις είς τραπεζογραμάτια άποδοτέας έν δύει ή έν ώρισμενη προθεσμία
έπί τόκω'

εξωφύλλων παντός είδους καί πάσης ποιότητος.

1) 1)2 τοϊς olo κατ' έτος διά τάς έν δύει άποδο
τέας καταθέσεις μέχρι ποσοϋ δρ. 111.ΟΟΟ πέραν τοϋ πο
σού τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς I τοϊς ο)ο κατ'
έτος. Λϊ καταθέσεις αυται γίνονται δεκταί καί είς
ανοικτόν λογαριασμόν, παραδιδομένου τώ καταθέτη βι
βλιαρίου λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών.

2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά έζ μήνας τούλάχιστον.
2) 1)2 τοϊς κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά εζ μήνας τούλάχιστον.

Χάρτης Εφημερίδων.’Επιστολικά δελτάριά.
Μητρόπολις Σερρών, καεΐσα έσωτερικώς υπό τών Βουλγάρων.
Φωτογραφία Ε. ΞανίΙοπΜω·.

Εύθηνία, Ακρίβεια, ταχύτης.

*

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΟΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΕΠ ΞΑΝ@0Π0γΛ0γ
Ιο

καλλιτεχνικώτερον φωτογραφείου

τών

Αθηνών. — Μηχανήματα τέλεια. —Ταχύτης.

Ίϊμαί ασυναγώνιστοι.

Μεγεθύνσεις καλλιτεχνικοί.

βιβλιοδ ετειον

4 τοϊς ο )0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πεντε ετη τουλάχιστον, ώς καί διά τάς πέτα τών
πέντε έτών, ή τάς διαρκείς.

1 1)2 τοΐς ο)ο κατ' έτος διά καταθέσ. 6 μηνών τούλάχ.

2

>

21)2 »

»
»

»
»

»

»

»

1 έτους

»

2 έτών

»

4 έτών

»
5 έτών
Αί όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων έκοίδονται
κατ’ εκλογήν τοϋ καταθέτου όνομαστικαί ή ανώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τώ Κεντριχώ Καταστήματι καί τή αιτή
σει τοϋ καταθέτου παρά τοϊς 'Γποχαταστήμασι τής
Τραπέζης είς τό αύτό νόμισμα, είς 3 έγένετο ή κατά(Ιεσις.

Ώ

ΈΖ

ΊΣι

*

(Μονόλογος Άσοφου)

3 1)2 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά τέσσαρα έτη τούλάχιστον.

Λέχεται έτ·. εντόκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι
είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη
προθεσμία ή διαρκεϊ, έπί τόκω

Έ5

Α θ Η Ν A I — ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΙΟ

3 τοϊς ο)ο κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά δύο έτη τούλάχιστον.

Καταθέσεις είς χρυσόν

ΈΖ

*()ι σοφοί είπαν τότε μεγάλας ιίληθείας όταν

αντικρυζαν τήν ζωήν με μάτια των μικρών παι

διών'. Έάν οι φιλόσοφοι τής παλαιός Ελλάδος
ι’στοί' τάς πλέον αιώνιας ιίληθείας, είναι διότ1

Τα όπλα έγειναν άσχημα καί ταπεινά. Ενας
δάσκαλος, ο οποίος πολεμά μέ ένα. άλλον απο
τάς επάλξεις τώ>ν εφημερίδων, είναι θέαμα ά αχημότερον άπό τόν πετεινόν μου, ο οποίος πο

τής γειτονιάς, καί ένας

έβλεπαν τήν φϋσιν έκ τοΰ πλησίοι και χωρίς βι

λεμά μέ τό πετεινόν

βλιοθήκης. Ώμοίαζαν μέ παιδιά. ’Όταν έζοΰσα

ύποφήφιος, ό όποιος πολεμά ένα άλλον επάνω
άπό τήν κάλπην, είναι θέαμα ασχημότερου άπό

με τήν σοφίαν τών παραδόσεων και τών βιβλίων
δέν θά έτολμοΰσα νά, συγκρίνω τόν Αίαντα μέ

τόν σκύλλαν μου, ό

οποίος δείχνει λευκά καί,

τόν πετεινό μου. Τιάρα όταν ό πετεινός μου ΰφώ-

αστραφτερά τα δόντια του είς τόν σκύλλαν ποΰ

ΤΗΣ Β. ΑΥΑΗΣ

νεται είς τά δύο του ποδιά καί ανοίγει τής φτε-

MIX. 7ΧΡΝ1ΩΤΟΎ·

ρούγες του καί ορθώνει το λειρί του είς τον πε~

τοΰ διαμφισβητεί τήν λείαν του. ή τόν έρωτά
του, μέ μίαν ώραίαν ορμητικήν κίνηοιν. Καί δια

τεινον τής γειτονιάς, μοΰ ενθυμίζει συχνότατα
τόν Αίαντα. Και δέν είξεϋρω ποιον νά θαυμάσιο

τούτο ό άνθρωπος, ό οποίος ε'ναι έτοιμος νά
σκοτωθή δι’ ένα ύποφήφιον αποτελεί θέαμα ά-

περισσότερον, βήμερον κάνεις δέν συγκρίνει ένα

σχημότερον απο τον στρατιώτην, ο οποίος πη ■

ήρωα,μέ ει-α ταπεινόν ζώον. Καί όμως. ο’Όμηρος

γαινει ιοί σκοτωθή δι-ί. τ»μ· πατρίδα του. ,4.\λ ι
καί ό πετεινός καί ο σκύλλος μου καί ο στρατιώ

'Οδός Πραξιτέλους άριθ. 42
ΕΝ

ΑΘΜΝΑΙΣ

ίΚα,ι,μζεχνικη ερμασία
ΐιμαί συμκαζαβατικαϊ

ό όποιος έβλεπε τήν φύσιν άπό κοντ ι συνέκρινε

τούς ήρωάς του με τούς όνους καί τούς τράγους.
Ο πόλεμος εΐνε μία ανάγκη τΐμζωής. Ε’ναι κοι

ΝΙΚΟΛΑΟ? ΓεΩΡΓΑΝΤΗΣ
Γλύπ της

νοτυπία νά τό έπαναλαμβάνη κανείς. Ο πολι
τισμός έκαμεν ο,τι ήμπόρεσε διά, νά καταργήσρ

Λι.τίιο/ιατοΰχος τής λ'αΐΐιτεχν. οχολής ‘Αθηνών.

τούς ιόραίους πολέμους, τάς άγριας καί αίματηοάς

Έργαστήριον έν τή δδφ Άναπαυτεως

συμπλοκής, τάς συναντήσεις στήθος μέ στήθος,
τά ώραία συμπλέγματα τά όποια δημιουργεί τό

Τμήμα μνημείων

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

της καί ό έκλογεΰς κ ιί ο δάσκαλος, είναι όλοι
παίγνια. ενός κοινού νόμου. Τί πταίει τάχα ; Είς
τήν μέθην ξεύρετε, είς ολα τά είδη τής μέθης,
τά πράγματα συγχέονται. Καί ό άνθρωπος αυ

τός, ό όποιος αύριον θά σκοτωθή είς μίαν τα
βέρναν, ίσως τήν στιγμΐ/ν έκείνην νά συγχέη τό

ύφηλόν καπέλλο ένός ϋποφηφίου μέ τό κράνος

μετεμύρφωσεν τόν πόλεμον καί τόν έκαμεν ασχη

τής Αθήνας ή μέ τόν φωτοστέφανον ένός Αγίου.
(~) ί είναι πάντοτε ένας ήρω:. ‘Ηρως μιας άσχη

μότερου.

μου έποχής !»

ύφηλόν αίσθημα τής οργής.

Ο πολιτισμός

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

0ΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ
Έζ.τός τών πολλών πινάκων άγιων ζαί άλληγοριζών παραστάσεων, ό Θεοτοζόπουλος εΐργ-άσατο ζαί
προσωπογραφίας, είς τ'; είδος δέ αύτ’ο δέν παρεξετρέπετο άλλ' ήκολούθε: τήν φύσιν, ών λογικός. Ώστε
τά έργα του διαιρόΰνται είς δύο : Είς τάς προσωπο
γραφίας. είς άς ήκολούθε- τούς κανόνας τής τέχνης ζαί
της ρύσεως, καί είς τάς παραστάσεις τάς θρησκευτ-.ζάς
είς άς μετεχειρίζετο τήν ιδιότροποι τεχνοτροπίαν αύ
τοΰ. 11 αρατηροΰνται δέ είς τούς κατά παραγγελίαν
πίνακας δύο τ-.νά. Τό μέρος τ'; πραγματικόν, μέ τά
ζώντα ή ζήσαντα πρόσωπα. ζαί τό μέρος τό φαντα
στικόν, τό γόνιμον τής ανωμάλου φαντασίας του. Δη
λαδή παριστάνει τό μέρος δ-.α τό όποιον έπληρόινετο
ζαί τό μέρος τής ιδίας φαντασίας του. Λ. χ. είς τήν
έκκλησίαν τοϋ Αγ. Θωμά έν Τολέδω ύπαρχε·, πίνας
παρ'.στών τόν ενταφιασμόν τοϋ ζόμητος d’Orgaz.Don
Gonzalo Ruizκτήτορες τής εκκλησίας. 'Ο νε
κρός σ'.οηροφορών καταβιβάζετα: είς τόν τάφον ύπό γέ
ροντες ιεράρχου, κρατοΰντος τήν κεφαλήν, κα: νεαρού
ιερέως κρατούντες τούς πόοας. "(ϊπισθεν ταυ αρχιερέως. ο ιερεΰς άναγινώσκει κα: έτερος βαστάζει τήν
πο’.μαντοριζήν ράδδον. Παρά τούς πόδας τού νεκρού
νέος γονυκλινής, υιός ίσως τού ζόμητος, καί μοναχός
όρθιος. Όπισθεν όέ τού συμπλέγματος συσφίγγοντας
πολλοί άρχοντες έκ. τού φυσικού άπειζονίσθέντες. Αύτό
είνε τό πραγματικόν μέρος. Ύπεράνω δέ τό φαντα
στικόν. Ί ’ Χριστός άνωθεν μέ ανοικτάς τάς άγκάλας
δεχόμενος τήν ψυχήν τοϋ ζόμητος. ούσαν πρός τά
δεξιά. Αριστερόθεν ή ΙΙαναγάα, όπισθεν όέ α-ΰτής
ό άγ. ΙΙέτρος κρατών τάς δύο κλείδας ό:ά νά άνοιξε,
τόν ΙΙαράϊεισον καί είσέλθη ή ψυχή τού ζόμητος.
"(Ιπισθεν της ψυχής τού ζόμητος πλήθος άγιων. Πάντα
ταύτα έν τω μέσω νεφών μέ άγγέλους τής οόςης. Τό
"Ονείρου τοϋ Φιλίππου Β είνε παράδοξον. '< > βα
σιλεύς, αύλ-.κοί, μεγιστάνες, μοναχοί ζλπ. γονυπετώς
έχουν τα βλέμματα πρός τα άνω έστραμμένα. οπού
εν τω μέσω νεφών χωρίς άγ-'έλους εξυμνεί τόν Σωτήρα
τού κόσμου. ’Οπισθεν όέ τού βασιλέως τεράστιον κή
τος έ'χον είς τό αχανές ανοικτόν στόμα, αναρίθμητο:
άνθρωπο: ζαί τέρατα.
'(> Ηεοτοκόπουλος ήτο καί λόγιος. Συνέγραψε πό
νημα περί τών τριών ώραίων τεχνών, είς τό οποίον,
κατά τόν Μουστοξύδην. μετά πολλής ορθότητες κα:
άκριόείας έφιλοσόφησεν.

< >ί ζαλλιτέχναι έν Ισπανία ύπέ·ζ.ειντο είς φόρον,
ώς ο: άσκοϋντες βάναυσον τέχνην, έπί τής τιμής τών
πωλουμένων έργων των. Ό δημόσιος εισπράκτωρ
συνεπώς τής πόλεως Ίλλέσκης άπητησε παρά τού
Θεοτοκοπούλου τήν άπότισιν τού φόρου. Ό άλλην
καλλιτέχνης άντέστη καί τό δικαστήριον άπεφάνθη
υπέρ αύτοΰ. άναζηρύςαν άπηλλαγμένας τοιούτου φό
ρου τας τρεις ώραίας τέχνας ενεκα της υπεροχής
των καί διότι ανέκαθεν ήσαν ώς προς τοΰτο
προνομιούχοι. < >ύτω, διά τού θάρρους έξελθών νικη
τής έκ τού δικαστηρίου, έτίμησε έαυτόν καί τήν Τέχχνην, είς τήν οποίαν έκτοτε άπέδωκε διηνεκή τήν
*) Συνέχεια.
1) ΊΙ είκών τοϋ έργον αύτοΰ έοημοσιεύβη έν παφαρτήματι τής «Πινακοθήκης» τοΰ έτους i'JO'J.
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ατέλειαν. καί ο: συνάδελφοί του δ-.εφύλαττον πρός αύτόν μνήμην εύγνώμονα.

Ιδού ή επιτομή τοϋ Ιίορτογάλλου καθηγητοϋ
Jorge: '(> σοφός ούτος αναγνωρίζει είς τόν Ελ
ληνα καλλιτέχνην τήν μεγάλην αξίαν, ήν αύτός κατεχει είς τήν ιστορίαν τής ζωγραφικής κα! παραδέχεται
ότι είχε τά χαρίσματα μεγάλου ζωγράφου καί άναγ-νωρίζε-. τήν ίδιάζουσαν ατομικήν του πρωτοτυπίαν.
Δεν περιορίζεσαι είς τούτο μόνον. Διαβλέπει είς τόν
Κρήτα καλλιτέχνην παθολογικήν ιδιοσυγκρασίαν,δήλα
δή παρουσιάζει κατά τήν ιδίαν φράσιν τού ΙΙορτογάλλου μίαν anomalia pintural, καθότι διά
τού χρωματισμού αυτού, σχεδίου καί συνθέσεως απο
μακρύνεται άπό τήν συνήθη τέχνην. I )■ πίνακες του
μαρτυρούν ότι δέν έπέδρασεν επ' αύτοΰ τό Ισπανικόν
περιβάλλον. Άφικομενος είς Τολέδον τυχαίως. έθεώρει τήν χώραν ταύτην μάλλον ιός τόπον εξορίας η ιός
τόπον έκλο-,-ής. διά τήν διαμονήν του. Ούδε τό όνομα
ήθέζ,ησε νά ΐςισπανίση. Έπί τών πινάκων του έθετε
τό όνομά του ελληνιστί καί ε-ς’τά δημόσια έγ-γραφα
ύπεγράοετο ίταλιστί Domenico Greco άντί Do
mingo Griego. 'Ενώπιον τού δικαστηρίου τω Ιϋλ'.Ι
έδήλωσεν ότι άγ-νοεϊ τήν ισπανικήν. Ιίάντοτε έφιλονείκε: και μέ αύτούς τούς Μαικήνας του, οϊτινες τού παρήγγελον εικόνας καί τού έπέόαλλον τόν τρόπον -,ής -■■/.τελέσεως. Εις ταύτα πάντα ό Πορτογάλλος καθηγητής
διαβλέπει έν α-ύτω βίον δυσάρεστον, άποπλανηθέντα,
άνάρμοστον, ξένον έν τω περι&άλλοντι. καί ή δ’.αβίωσ-.ς αυτή μετέβαλλε τόν ζωγράφον είς άκοινιόνητον, απαισιόδοςον, μνησίζ.ακον και μισάνθρωπον.
Διακρίνει είς τον ‘Ελληνα άνώτερον πολιτισμόν.
Τέκνον τής αρχαίας Ελλάδος, μορφωθείς μέ τήν
'Ιταλικήν 'Αναγέννησιν καί απελπισμένος διότι εύρίσζετο είς δυτικήν Βοιωτίαν, δεύτερος ’< >ί:δ:ος έν τω
μέσω τών Σαρματών καί τών Γενών. 'Όντως, δέν
ήννόησε τήν Ισπανίαν καί ή ’Ισπανία δέν ήννόησεν
αύτόν. Είχε τήν ψύχωσιν τής μεγαλειομανίας είς
τήν έζτίμησιν τής καλλιτεχνικής αύτοΰ ιδιότητες.
I εμάτος άπό πολύτιμα χαρίσματα καί μ.εγαλοφυιαν
πολυσύνθετον, λόγιος, φιλόσοφος, ρήτωρ. "Επασχ-ν
άπό ύπερ.τισθησίαν φθανουσαν μέχρι μανίας. Ένομίζετο μεμονωμένος. Το ισπανικόν περιβάλλον ήτο δ:'
αύτόν κιλίκ'.ον είς πληγωμένας σάρκας. 'Αδίκως
λοιπόν έ'ζαμον τόν Έλληνα, Ίσπονόν ζωγ-ράφον, αφού
δέν ήθέζ,ησε νά είναι ποτέ’ καί ή 'Ισπανία τον έλησμόνησεν έ’ως ού οι ς?νο> ανύψωσαν αύτόν τόν ΰπέροχον καλλιτέχνην. Ό Ελλην καλλιτέχνης ήναι
γέννημα τού εαυτού του καί ούχί τού περιβάλλοντος,
ή τεχνοτροπία του εγεννήθη άπό τήν πρωτοτυπίαν,
ό'φμησε διά τής αύτομεγαλοφυίας, τής προσωπικής
του βιοψυχικής.

«Ό Κρής είχεν ιδιαίτερον πράσινον διά τήν
χροιάν τών φυσιογνωμιών καί τών προτύπων τών δη
μιουργημάτων του. Έν πράσινον, τό όποιον προσ
δίδει πάθησιν χλωρώσεως ή ζυανώσεως. Ό Γερμανός
τεχνοκρίτης Mayer παρομοιάζει τινάς τών ανθρώ
πων τοϋ Greco πρός χολεριώντας. '< Ιλίγον χαρμίνιο
έπί τών προσώπων τούτων ζαί ήρζει. Νά μή νομίσζ,
τις ότι τό πράσινον έζ.εϊ'νο, άχρηστον τήν σήμερον,

πρέπει να άποδοθή είς δαλτωνισχ.όν.' Ι ·χι. Αύτός έχειριζετο χρωματισμόν, τον όποιον είς τήν ένδόμυχον ο
πτασίαν αύτοΰ έβλεπε φωταυγή. Ώς πρός τήν μυο
λογίαν φαίνεται ότι ήθελε νά δ=ιςζ, μύς γυμνούς, όχι
έςογκωμένους ώς τούς τών αθλητών κατά τον τρόπον
τού Μιχαήλ Άγ-γέλου. Έλέπτυνε καί διεχώριζε τούς
μύς. ΙΙρό τών οφθαλμών τής φαντασίας του εβλεπεν
έζ.δαρμένον σώμα, τού οποίου άφηρει τήν μεμβράνην,
ει’σεχώρε: είς τα μυϊκά διαστήματα, διαχωρίζων κα!
έκτοπίζων τάς γαστέρας, έτροποποίει τάς θέσεις τών
μυών, ρίπτων έπ’ αυτών ολίγον χρώμα. Άφίνει ςυσμένον τό σώμα — raspado, κατά τήν έκφρασιν τού
Ιίορτογάλλου καθηγητοΰ—καί άνευ πιμελώδους χι
τώνας. Τούτο μας έςηγεϊ ή έςαστράπτουσα έλιγμογραμμία τών μαρασμωδών σωμάτων καί τών ιδιότρο
πων γυμνών σωμάτων, τά όποια φαίνονται είς τήν
'ΑποκαθήΧωσιν καί είς τήν Άνάστασιν
Έςωγκώνει τόν πελματοειδή μΰν. Α! γαστροκνήμα: αγγέλων τινών λήγουν είς τήν πτέρναν, ώς α
τών άγγέύ.ων τής Σταυρώσίως -').
Ενίοτε ό δισχιδής μϋς τών ά·γρέ/Λ>ν. μεταμορφίόνει αύτούς είς ουρανίους αχθοφόρους. "Αλλοτε οϊ
κλείδες κλίνουν τόσον, ώστε οί ωμοί σχηματίζουν
μέγιστον τρίγωνον ώς ό "Α^ιος Ιερώνυμος ").
Εδημιούργησεν ιδίαν ανατομίαν καί ί'διον άνθρωπολογικον τύπον, περιορονών τό γυμνόν τής κλασι
κής σχολής. ΙΙτο βεβαίως κάτοχος τών κανόνων καί
τής έπιστήμης καί τής μορφολογίας τής ζωγραφικής,
αλλα μετεχειρίσθη είς αύτάς έλευθερίαν, ής αύτός
μόνος ένομιζετο κριτής. Ί Ιτο γελοιογράφος (caricaturista) ούχί μέ τήν διάθεσ-ν νά σατυρίση, άλλά
δια να κατορθώση τήν υπεράνθρωποι’ μορφήν. Ού
τως έδημ-.ούργησε τον ύπεράνθρωπον. τό άνδρείκελον.
τήν Γραικοειάή μορφήν.
Μακρύνει τό σώμα καί σμικρύνει τήν κεφαλήν.
Αύτήν τήν δυστυχή κεφαλήν τήν παραμορφώνει μέ
τήν βιοπραγίαν ένός όγκου, τήν συμπιέζει, τήν κάμνει άσήμαντον προσάρτημα. Δημιουργέ” τούς μικροκεφάλους ώς τον άγιον Βερναρ&ίνον έν τω Μου
σείο τοΰ Τολέδου, οτε ή κεφαλή είναι τό όργανον,
11 Λί δϋΰ αΰτοι πίνακε; υπάρχουν ιί; τό Μουσιίον τή;
Μ αδρίτης.
Ό πίνβξ ουτος ευρίσκιται ιίς τό Μουσιΐον Πράσου.
3) Καί ό πιναξ οϋτος εί; τό Μουσιίον Πράδου.
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τό όποιον μάς έπιίεβχ-.οί μορφολογ-.κήν ύπςροχήν
της κλίμακος τών όντων. Έκ τών δημιουργημχτων
τών έν τω ούρανώ κα- έπ: τής γ-ής ένοικούντων, όντα
δημιουργοί, μικροσζοπικάς κοφαλας έχοντα, καί.
συνοπώς, ίσως ανέμυαλα, διακεκριμένους μωρούς.
Είναι οπτασία πάσχοντος άπό ψευδαισθήσεις. Αί
κεφαλαί στηρίζονται έπί ύπερβολιζ.ον λαιμών μα
κρών, ώς ό του άγιου Σεβαστιανού τοΰ Μουσείου
τοϋ Τολέδου. 'Ο δυστυχής ούτος άγιος δίς έμαρτύρησε, πρώτον μέν ύπό τών διωκτών, έπειτα δέ ύπό τοϋ
καλλιτέχνου. Δημιουργέ*
1.' σκαφοκεφάλους, άκροκεφάλους, στενοκεφάλους καί έπί τέλους τροχοζεφάλους.
Αληθές μουσεϊον παραμορφωμένων κρανίων.
Δέν άρζϊΐται είς τοΰτο. Δημιουργεί πλαγιοζεφάλους, κρανία μέ πλάτυνσιν τών προεξοχών τού
ινιακού οστού ώς τ’ο τοϋ αγίου Ιερωνύμου, τοϋ
άγιου 'Ιωσήφ είς τούς Αρραβώνας τής Παναγίας.
Μεταμορφώνει τό όστοΰ’ν τής κάτω σιαγώνος εις τρό
πον ώστε ό πορτογάλλος Jorge τήν παραβάλλει μέ τ';
τακούνι Αουδοδίζου τοΰ ΙΕ’, ιός είναι είς τούς αγ
γέλους, εις τ-,νας Ιΐανα-'ίας, είς τον άγιον Σεβα
στιανόν. Κάτι περισσότερον. Παραλύει τά πρόσωπα
τών θυμάτων του, ώς είς τήν Παναγίαν τής άγιας
Οικογενίας έν τω Μουσείω Πράδου, οπού το μέν
αριστερόν μέρος τού προσώπου κρέμασα: αδρανές, το
δέ δεξιόν συστέλλεται δ-.ά συσπάσεως τών μυών. Έδημ-ούργησε άλλριθώρους. Έπροξένησεν οφθαλμίας.
Τινές πάσχουν άπό όςεϊαν οφθαλμίαν. Τοιαύτη είναι
ή στρέβλωσις τών προσώπων, ώστε ενίοτε τ'ο προσωπον
ομοιάζει πρός ημισέληνον, ώς τό τοΰ αγίου Βαρθο
λομαίου καί τοΰ άγιου Ιακώβου.
Δέν λείπουν και οι μϊμοι. Πολλοί έχουσιν έπτών χειλέων των μωρόν γέλωτα τοϋ μανιακού. Καί
αύταί αί ρϊνες παρεμορφώθησαν. 'Ρίνες ώς πρώρα:
πλοίου, ρίνες έστραμμένα-. πρός τά άνω. Τινών ξαί
νονται οτι πάσχουσιν οί αδένες καί ή άνω σ:α·,'ών είναι
ατροφική καί ή μ.ύτη ώς λεπΐς μαχαιριού και τό
στόμα ήμιανο-.κτόν, ώς ό άγιος Σεβαστιανός καί
ο*, άγγελοί.
Έκ τών χειρών τινές είναι πιθηκόμορφοι. Είς
άλλας ό άντίχειρ ομοιάζει πρός κοχλ-.άρ-.ον. Άλλα-,
χεϊρες είναι ώς πόδες ορνίθων. Ενίοτε φαίνεται οτι
πάσχουν άπό έπιληψίαν, άπ’ο υστερισμόν.»

(’Έαηω «ό tiios)

a

ΣΠ· ΔΕ—Β1ΑΖΗΣ

a
Λίγοι άνθρωποι είναι

έκεϊνοι ποΰ

χάνουν τήν

ΰπαρξίν τους γιά τόν εγωισμόν τους’ οί περισσότεροι

Ελεύθερος άνθρωπος είναι εκείνος, ό όποιος εί

χάνουν τίιν εγωισμόν τους γμί τήν ΰπαρ’ίί τους.

ναι δούλος τού εαυτού του.

Καλόν ή κακόν στον κόσμον δέν υπάρχει- καλόν
ΊΙ διαφορά μεταξύ άνδρός καί γυναικός είναι,
ότι ό μέν πρώτος σκέπτεται καί κατόπιν ενεργεί, ή

δέ δεύτερα ενεργεί ζαί κατόπιν σκέπτεται

ή κακόν είναι ή συνείδησις.

Ό εγωισμός απέναντι τοϋ ατόμου είναι κάτι υ

ψηλόν' απέναντι τών άλλων είναι ποταπότης.

ΊΙ γυνή είναι ή αρχή τοΰ κακού, καί ό άνδρας
τι'ι μέσον.

Π οικογένεια είναι δεσμός, τον όποιον μόνον τι'ι

παιδιά καθιστούν άδιάρρηκτον.

’Εκείνος ποΰ λέγει πώς γνωρίζει τήν

γυναίκα,

λέγει πώς γνωρίζει αύτόν τόν διάβολον.

Ή άνάπτυξις στον άνθρωπον είναι τό βερνί-.'.ι, η
ψι'-σις είναι τό έσωτερικόν του χρώμα.

Μερικά πράγματα είναι ωραία μόνον γιά νά διαβάζωμον, άλλ' όχι καί νά τά πραγματοποιοΰμεν.

ΜΙΜΗΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΣ
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φιλεαληνις

Αλ.ιία Σχονλερ

ΧΟΙ "Ελληνες έχουν τό
προνομίαν ΐ'α τάςειδεύουι> συχνά, εις το eftoreρικόν,δύναυται νά έυθυ
μηθοΰυ τήν ευχάριστη ■
σιν και την χαράν τήν
όποιαν αισθάνονται ό
ταν συναντούν ξένα
πρόσωπα άγαπώντα, ενδιαφερόμενο και εργαζό
μενα νπέρ τής Ελλάδος.
Καί συμβαίνει πολλάκις νι'ι μή δύναται κά
νεις νά έξηγήσρ, διατί, πρόσωπα τιυιί τής ξένης
κοινωνίας, άπαξ έπισκεφθέντα τήν Ελλάδα, ιοί
α,-γαττονν τόσου πολύ τήν πατρίδα μας. Είναι
τόση ή γοητεία καί ή έλξις τής γής τήν οποίαν
κατοικοΰμεν, είναι τόσον πολλοί αί αναμνήσεις
αί ίστορικαί αίτινες συνδέονται άναποσπάστως
πρός το παρελθόν, είναι τόσον χαρακτηριστική
>1 φυσις, το χρώμα, ή γραμμή ή αριστοτεχνική
των τοπείωυ και των αρχαίων μνημείων, ώστε
δέν είναι δυνατόν παρά οί ξένοι οί έπισκεπτόμενοι την πατρίδα μας νιί καθίστανται θερμοί
φίλοι αυτής, ϋπερασπισταί και λάτρεις αιώνιοι
παντός Ελληνικού.
Ποτέ δέν θά λησμονήσω τήν ευτυχή συνάντησιν και γνωριμίαν ήν είχον κόμη πέρυσι είς
Νιουσατέλ τής Ελβετίας μετά, τής δος “Αλσας
Σχοΰλερ,μιιϊς θερμής φιλελληυίδος καταγόμενης
εκ Στρατσβούργου. Είχεν αΰτη έπισκεφθή τάς
Αθήνας κατά, τάς έορτάς τάς γενομένας έπί τή
συγκροτήσει τοΰ Άνατολιστικοΰ συνεδρίου, είχε
περιέλθη πάσαν τήν Ελλάδα, έκαμε τήν γνω
ριμίαν πολλών Αθηναϊκών οικογενειών, έμελέ-

Η ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ * * *
τησε πολλά πράγματα άφοριΰντα την νεοελλη
νικήν κοινωνίαν καί μέ τά εφόδια αυτά ήρχισε,
άπό έτους περίπου εργαζόμενη ενδελεχώς, τήν
συγγραφήν βιβλίου άφορώντοςτήν νεωτέραν Ελ
λάδα, τιίς προοδους αυτής, τά κυριώτερα συμ
βάντα κατά τους δύο εύτυχείς πολέμους ώς
καί παν δ,τι άντελήφθη κατά τά επανειλημ
μένα αυτής ταξεΐδια άνά τήν Ελλάδα. Είς
τό Νιουσατέλ πέρυσι είς μίαν συγκέντρωσα’
εις το αριστοκρατικώτερον εκεί παρα την λιμην ξενοδοχείου < Η ωραία θέα» μίαν εσπέραν
είχον τήν ευτυχίαν νά τήν άκούοσω νά διηγήται τάς άπό τήν Ελλάδα έυτυπώσεις της.
Ω,μίλει μετά σπάνιάς θέρμης περί τοΰ Ελληνι
κού λαού, περί τών ιδεωδών τών έθνικώυ. περί
τής εργασίας τής συντόνου, ήτις γίνεται καί έπί
δύο ώρας καταμάγευσε τήν εκλεκτήν όμήγυριν.
Καί πρός ποιους ώμίλει ; πρός καθηγητάς
τοΰ Πανεπιστημίου όπως ό γνωστός φίλέλλην
κ. Κάρτ. πρός υπουργούς τής παιδείας όπως ό
κ. Καρτιέ-λά-Τάντ, πρός καλλιτέχνας όπως ή
Κυρία Βάλυορ καί πρός πολλούς άλλους. Εις τό
τέλος μάς παρουσιάζει έν ημερολόγιου. Είχον είς
αυτό γράφη) πολλοί τών Αθηναίων λογιών καί
καλλιτεχνών τάς σκέψεις των. Εν άρχή μετά
τήν υπογραφήν τοΰ τότε υπουργού τής Παι
δείας κ. Αλεξανδρή, άναγινώσκω γνώμας τών
κ. κ. Παπαντωνίου, Πορφύρα. Φιλαδελφέως. Κα
λομοίρη, τών κυριών Φωκά.Θεοδωροπούλου, τής
δεσποινίδος 'Αντωνοπούλου κ.λ.π.
Αναγινώσκω τοΰ κ. Πορφύρα
Ελληνιστί
τους στίχους αυτούς :
Ο ά.τοοιαμμενο; “Ερωτας στην /.κύκα >'/ει σκαλώσει
κρυμμένος οι' ιίιοι-ιάτικα ιιι ι/ ί'λϊ.α ια άσημένία
μά ύίχως ιϊ/./.ιι τά μικρά πουλιά tor νιχαν νοιώαη
κιί rl/ar τραγούδια έτσι γλυκά καί τόνο κρυσταλλένιο
καί ίνα πουλάκι άπύ τήν πολλήν αγάπην έτρελλάίλη
καί στην ψηλότερη κορφή στοϋ κλωναριοϋ τήν άκρη
ξυγιάζοινταν κνλαϊδιστά καί έπνφτε έως όπου νοτά/λη
εκεί ποϋ μόλις στέκονται καί τής δροσιάς τά δάκρυα.

IIISTIS, ιδίως μεταξύ τών ο
ρεσιβίων Άλ.βανών, είνε άγρία. ’Αρκεί νά είσέλθετε είς
μίαν εκκλησίαν διά νιί βεβάιωΟήτε περί τούτου. Οί πιστοί
κάθηνται κατά γης, οί άνδρες
άπό τό ένα μέρος καί αί γυ
ναίκες άπό τό άλλο. Τήν στιγ
μήν κατά τήν οποίαν πρέπει
νά έγερθοϋν, ύ καθείς άπό τούς έκκλησιαξομένους πλήτ
τει τήν γήν διά τοΰ μετώπου τρις, καί καθ’ ύν χρόνον
σηκώνεται, κτυπά τό στήθός του, ένώ συγχρόνως προ
φέρει μι σιγανήν φωνήν τάς λίξεις : -Πασά Ζοτί ·,
ι ν είδος Κύριε έλίησον», τού όποιου όψίθυρος τρέχει
αναμεταξύ τοΰ πλήθους τούτου ώς ένα μουγκρητό γε
μάτο πόνον καί θλίψιν. Οί ορεσίβιοι κάθηνται πάλιν
στηριξόμενοι είς τάς πτέρνας τών ποδών των καί κρα
τούντες ύψωμένας τιίς χείρα:, τό θέαμα δέ τής έκστατικής αύτής πόξας ποϋ περνούν δέν είνε έστερημένον
κάποιου μεγαλείου. Βέβαια, δέν έννοοϋν τίποτε άπίι
τό ϋπέροχον καί συγκινητικόν δράμα, τό όποιον μέσο
είς τό ιερόν τής εκκλησίας £«n'TCtve“El κα* «“'-iV διά
τούτο όταν έξέρχωνται τοϋ ναού, όπου οί περισσότεροι
ήλθον μί τά άρματά των, θά άλληλοσκοτωθοβν πιθα
νώς διά παλαιός καί άσημάντους διαφοράς, τά: όποιας
έχουν νά ξεκαθαρίσουν».
Αύτά, μεταξύ άλλων, παρατηρεί ό Degrand εις τό
περί "Ανω ’Αλβανίας σύγγραμμά του πού τόσην άποκτά ίπικαϊρότητα σήμερον άπό τό κίνημα τών Μαλισσόρων Καί τών άλλων τής βορείου Αλβανίας φυλών,
αί όποίαι ίπεγείρησαν τήν κατιι τής —έμβια: καί τοΰ
Μαυροβουνίου έπίθεσιν.

“Εχει δέ καί ί, Άτ.βανική Εκκλησία τάς ιδιαιτέ
ρας της προτιμήσεις όσον άφορά τήν εικονογραφίαν

της" καί αί προτιμήσεις αύταί καταδεικνύουν ποία είνε
τά ένστικτα εκείνα, τά όποια χαρακτηρίζουν τούς πρό
τού εικονοστασίου της παρο,τασοομένους πιστούς. Αί
γλυκύτατοι Έλλι,νικάί Παναγίαν, Έλεούοαι, ΙΙαρηγορήτρίαι, Όδηγήτριαι καί οί Λατινικοί Χριστοί μέ
τά ρόδινα πρόσωπα καί τ άρνάκια τής στάνης πρό
τών σοδών του, δέν θά έκαμναν καμμίαν έντύπωσιν
είς τούς ’Αλβανούς αυτούς, τών όποιων καμμίαν ψυ
χικήν χορδήν δέν θά κατώρθωναν νά θίξουν.
"Ας σημειωθή δέ πρός τιμήν τι',ς ’Ορθοδόξου Εκ
κλησίας, ότι οί βόρειοι ’Αλβανοί είνε προσήλυτοι τών
προπαγανδώ-ν τού καθολικισμού, ό όποιος πρό τριών
ήδη αιώνων διά τών Βενεδικτίνων μοναχών καί διαδοχικώς δια τών Δομινικανών καί τών Φραγκισκα
νών, αριθμεί έκεϊ έπάνω πολλάς εκκλησίας καί μονα
στήρια, έπί τοΰ σταυρού τών όποιων δέν θά έπρεπε νά
είκονίξεται ό Κύριος, άλλά τό έμβλημα τής Δυνάμεως
εκείνης, ήτι: διά τής θρησκευτικής προπαγάνδας παρεισήγαγε καί έξήπλωσε -ιούς πλοκάμους τών πολιτικών
της σκοπών. “Ενα φαίνεται νά είνε τό θέαμα,τό μάλλ.ον συμπαθές είς τήν ’Αλβανικήν εικονογραφίαν:
«ΊΙ Δευτέρα Παρουσία», διότι ί, άγριότης τών τιμω
ριών, τάς όποιας οί δαίμονες επιβάλλουν είς τούς άμαρτωλούς, παρέχει έδαφος εύρύ όπως ό ξωγράφος
προκαλέση ρίγη φρίκης είς τόν δεόμενον, τοΰ όποιου
ί| ξωή ή ληστρικέ) δίδει είς τό πινέλο του όλα τά μοτίβα τών μάλλον φρικιαστικών συνθέσεων.

θέμα πρώτον. Ή αγωνιώδης στιγμή τής μεγάλης
όίκης ϊφθασεν. "Ενας ορεσίβιος ’Αλβανός, συρθείς έξω
άπό τήν νεκρικήν του κάσσαν, φέρεται ενώπιον τού
Δικαστοϋ. Δύο κερασφόροι δαίμονες τόν κρατούν δεμένον άπό τόν λαιμόν μέ χονδράς άλύσεις. Πρό τοΰ
Κυρίου, ό ’Αρχάγγελος μέ μεγάλην του λύπην βαστά,
άνοιγμένον βιβλίον καί δείχνει ότι ή σελίς, ή άφιερωμί νη είς τήν έπί γής ξωήν τοΰ ύποδίκου, είνε κατά·
λευκή, διότι δέν έκραξε κανέν έργον άγαθόν. "Ενας
Σαται έις μέ τήν τρίαιναν άνά χείρας, έκφωνεί λόγον

Επίσης άναγινώσκω πολλών άλλων ώραίας
σκέψεις Γαλλιστί ή Ελληνιστί έν ω ή κυρία
Βάλυορ διεμαρτύρετο ότι πρέπει νά συζητήσωμει·
και άλλο τι.
— 'Όχι, άπαντά ή δνίς Σχοΰλερ' τίποτε δέν
είναι ωραιότερου άπό τήν Ελλάδα !
Καί όταν πάλιν είς άλλην συγκέντρωσα’, είς τού
κ. Καρτιέ-λά-Τάντ, έντελώς κοσμικήν, παρευρέθη καί ή ονίς Σχοΰλερ, πάλιν κατόρθωσε νά
άνοίξΐ) συζήτησιυ περί Ελλάδος μέ μίαν μονα
δικήν δεξιότητα καί χάριυ, ώστε όλοι ευχαρίστως
νιί τήν ακούουν καί νιί τήν θαυμάζουν.
Ποίοι και ποίαι έργάζουται τοιουτοτρόπως;
Τποθετω καί ολίγοι άπό τούς ίδικους μας άν
οΰτω έργάζουται υπέρ τής 'Ελλάδος, τό κέρδος
θά είναι μεγάλου.
ΔΗΜΟΣΘ. ΔΕΠΟΣ

Αροβικΰ πρατήρια.— Κάϊμον.

Πίναξ Περ. Τσιριγότριι

fl I N A It Ο Θ Η κ Η
καί απαριθμεί πρό τοΰ ’Ιησού τά κακουργήματα πού
διίπραΧεν ύ νεκρός, τάς άρπαγά: ζό·α>ν, τάς δολοφο
ν(ας του... 11ρό αυτού εύρϊοκονται άραδιααμένοι οί
μάρτυρες, έτοιμοι νά κάμουν τάς καταθέσεις των. '<>
άγιογράφος έβαλεν εκεί ένα τράγον, δύο πρόβατα,
ί ναν ξεκοιλιασμένοι', σάκκους μί προμήθειας, μέ άλλα
λόγια όλους τούς άθλονς τής όρεαιβίας ψυχής. Άρά
γε θά τήν (ΰοπλαχνιοθή ό ΙΙαντοδύναμος ! Δυστυχώς
τίποτε δέν μάς κάμνει νά τό ύποθί σωμεν. ".Αλλως τε,
ίσως νά μή υπάρχει καί καμμιά ανάγκη πρός τούτο
τής έπιεικείας οϋσης συναισθήματος εντελώς άκαταλι,πτου μεταξύ τών ανθρώπων αύτών.
Ηέμα ίβυττοον. ΊΙ ιερά είκάιν παριστά τήν τιμωρίαν
κάποιου β/.αοψήμου καί ένας διάβολος τόν κρατεί άπό
τά μαλλιά καί τού σύρει τήν κεφαλ.ήν πρός τάόπίσω,
ί νώ ό άλλος μή μίαν τανάλιαν τού τρώόηξεν έξω τήν
γλώσσαν. Γελούν καί οί δύο διά τό γλίντι, ένώ ύ
τιμωρούμενος σχεδιάζει μορφασμόν άγριόν, όταν μί
πρωτογενές ψαλίδι ό πρώτος διάβολος ιού κόβει τήν
γλ ώσσαν, όχι διά μιάς ιίλλ.ά σιγά-σιγά.

X Τ I X Ο I

θέμα τρίτον. ΊΙ ιερά είκύ-ν παριστά συνάθροιοιν
δαιμόνων καί ίίλ.λων τεράτων τής Κολάσεως, μέ φει
δία, ίρπετά, πουλιά άπαίσια κλ.π. Επάνω από ζιυηράν
πυράν ψήνεται είς τήν σούβλαν εκείνος, ό όποιος παρέβη τήν συζυγικήν πίστιν. Λύτδς στραγγαλίζεται ί>πάνω είς τήν σούβλαν άπό τήν έρωμίνην του. ’Εκείνοι
πού έτυχε νά τούς κάνουν «τό διά μέσου» θά χρησι
μεύσουν τώρα ώς στηρίγματα τής σούβλας, καί διά
τούτο θά γονατίσουν καί θά τρυπηθούν είς τήν μίσην,
δεμένοι πισθάγκωνα. "Οταν ό σύζυγος ψηθή καλά, θά
παρατεθή ώς γεύμα είς τά τέρατα τής Κολάσεως. Είς
τήν μοιχαλίδα δέν επιβάλλεται καμμία άπολύτως τι
μωρία, διότι ή γυναίκα είς τήν ’Αλβανίαν εΐνε ύπαρξις πολύ κατώτερα τού άνδρύς, ή θέσις της ιίιε ύποζυγιακή καί κανείς δέν Οά ίτολμοϋσε νά τήν καταοτήοη
ύπεύθυνον διά τάς πράξεις της.
Π. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ
■Φ·

-Φ-
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ΗΕΑΑΟΟΟίΠΉ
Ξέρεις τί μοιάζω,· Ρόδο, ποϋ έν' ιί,γέρι
τά φύλλα του προσμένει νά μαθήση,
καί μονομιάς τίι θάνατο τοϋ φέρει . . .
'Άσπρος ιΐφρός ποϋ καρτερά νιι σβύση.
Σιγά, σιγά, καθώς εκείνο ξέρει,
μέ- τρυφεράδα μάνας, άς μοϋ λύση
τι'ι μαύρα μου μαλλιά τάσπρο σου χέρι,
στό προσκεηάλι μου νά τά σκορπίση...

Πώς ή ψυχή μου τρέμει I .. "Ηθελε τόσο
νά σκύψης κι' απ’ τι'ι χείλη νά στή δώσω,
σά μύρο μέσ' στο στόμα σου νά στάξη

νιι σβυση μέσ' σ' αύτό λαχταρισμένα...
Καί τόσο λίγη έχει άπομείνει, ποϋ ένα
ένα φιλί σου νιι τήν πιή θά φνάξ,η...

Μαρία Ζάιιπα.

Ή «ΙΙινακοθ>'ικ>ι* ννχαρίοιω; παρ',,υσίάζτι τίς τούί τσ-αγεώσταί τιμ
νέαν ποιι]ίμιαν, τήν νιαράν δεσποι
νίδα Μαρίαν Ζάμπα, ή; αί κάτω τερω όιιμοαωνόμττοι ωραίοι στίχοι,
five δξιοι πολλής έκτιμι/σκως.

ΓΑΪΚΕ^ Η

οοο

Γλυκεία ή ζωή ποϋ Οριαμβεύτρα ανθίζει
απ' τής Ελλάδος κάτω τόν αιθέρα ! . .
Όλα τό φώς τ' αθάνατο γιομίζει
καί διώχνει κάθε λύπης τή φοβέρα.

"Αμετρα δώρα ή Δήμητρα σκορπίζει
ιός τών βουνών τις κορυφές 'κεϊ πέρα
ΚΓ ύγειά, χαρά καί δύναμι χαρίζει
σ' όλους ήΦύσι, ή στοργιζιά Μητέρα.
Γλυκεία ή ζωή, κι' ό θάνατος άκόμα
κι' αυτός γλυκός, καί τρόμο δέν μάς δίνει
Μέσ' τ' άνθογόνο, μέσα στ' άγιο χώμα
πόσο κανείς αλήθεια ευτυχισμένος,
ποϋ Οά κοιμάται στή βαθειιί γαλήνη
άπό ήλιο, φώς καί δόξα χοοτασμένος !
■

*5

Οί πόνοι πειά μ' άπονεκρώσαν...
ΚΓ ούτε χαρά, ούτε λύπη νοιώθω...
Λέν έχω πειά κανένα πόθο
Όλοι μου οί πόθοι μαρμαρώσαν.

Λέν είμαι ή Μούσα τής 'Οδύνης
Μήτε ή Ρυθμίστρα πειά τοϋ Στόνου
Λέν έρχεσαι., "Αγγελε τοϋ Πόνου,
τά δάκρυα μου πειά νά πΐνης.
Είμαι ή λευκή ή Μαρμαρωμένη
ή πέτρινη Νιόβη, 'Εκείνη
ποϋ σέ μιά άσάλευτη γαλήνη
βλέπει τόν Χρόνο νά διαβαίνη.
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Καί πάλι στόν ορίζοντα θτΰ "Ηλιτ βιιοιλιϋτις
μίο' οί πορφύρας χρώματα και μί· οιτφάνι αχτίνων!..
Και τόν χρυσό μανόύα σου, πριν κοιμηθής, μαζεύει;
έ;ιιινο> άπύ τήν νκιασι κυμάτων οαπφτιρίνων !

ΤΟ ΙΕΑΟΟΟ
Τήν ώρα αυτή ποΰ άπ 1 τύ βουνό προ/ΜΜει., Σελήνη
άπ ’ τον φηλό τόν θρόνο σου, τόν γαλανόν αιθέρα
σα οέ καθρέφτη απέραντο οιή θάλασσα έκεϊ πέρα
πόοο γλυκά κι* ερωτικά ιό πρόσωπό σου κλίνει !
Ητσσαλονίχη

ΜΑΡΙΑ Ε. ΖΑΜΠΑ

•μ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ

«-

ΕΦΟΔΟΥ"

PD-J-A τής 1ης Δεκεμ
βρίου τοϋ 1!)12.Εδρισκόμην έναντι τοΰ υψηλού,
χιονοσκεπούς καί πολυκορύφου ορούς Όλύτσικα,
τό οποίον έφρουρείτο ύπό
μιάς ορειβατικής πυρο
βολαρχίας ,έναντι τοΰτρο
μερού Μπιζανίου, τό ό
ποιον ήτο περικυκλωμένον ύπό τοΰ γενναίου
στρατού μας, καί τών περικλεών καί αίματοβαφών
Μεστών, εις τό κατ ερειπωμένου ύπό τοϋ άγριου Τουρ
κικού πυρός Έλληνικώτατον χωρίον Σκλίβανη.
Εννέα σκηναί, διαφόρων ειδών καί μεγεθών, καί
πολυάριθμα αντίσκηνα—αυτοί οί σωτήρες τοΰ στρα
τού—έκόσμουν τύ πετρώδες καί «ραιώς διά πρίνων
πρασινισμένου έδαφος τοΰ καταυλισμού.
"Ανωθεν καί πρός ανατολής, ύψοΰτο ύπερηφάνως
καί μεγαλοπρεπώς τό τελείως φαλακρόν καί ξηρόν
ίίρος Ξηροβούνιιιν, έφ’ ού έδοξάσθησαν τά ήρωϊκΰ
Εύζωνικά τάγματα κατά τήν ήρω’ίκωτάτην μάχην
Ξηροβουνίου-ΙΙεστών τής 2!Ιης Νοεμβρίου, άφοϋ
πρώτον ύπέστησαν τά πάνδεινα έκ τών πάγων καί
τών κακουχιών.Τό υψηλόν καί απότομον τούτο ορος,
μόλις περί τήν Ιίΐην π. μ. ώραν έπέτρεψεν είς τάς
ήλιακάς άκτΐνας νά φωτίσουν καί θερμάνουν τήν
Σκλίβανην !
Αί σκηναί, ώς καί τά αντίσκηνα, άνήκον είς τι'ι
τρία χειρουργεία τής Δεξιάς Φάλαγγας τοϋ στρα
τού τής πολιορκίας, άτινα άπό ημέρας εις ημέραν
άνέμενον διαταγάς παρά τοϋ Στρατηγείου Ηπείρου,
ϊνα προχωρήσουν καί αυτά πλησιέστερον τοϋ Μπιζανίου διά νά δυνηθοΰν νά δώσουν χειρουργικάς
βοήθειας έπί τού πεδίου κατά τάς προσεχείς μάχας.
"Ιπποι καί ήμίονοι, ποικίλου αναστήματος καί
χρώματος, φέροντες άλλοι μέν ίπποσκε.υάς, άλλοι
δέ χειρουργικά σάγματα, ήσαν προσδεδεμένοι κυκλοτερώς άπό τού όρχου έκαστου χειρουργείου, είς ο
άνήκον.
Έπί παρακειμένου λοφίσκου, καταφύτου έξ υψη
λών καί δλοπρασίνων πρίνων, έκειτο ό ναός τής
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, ώς έκ θαύματος διασω
θείς έκ τού άγριον καί ανευλαβούς πυρός τοϋ ύποχωρήσαντος Τουρκικού στρατού, καίτοι τύ παρ'αύτφ
Δημοτικόν Σχολειον ήτο τελείως κατεστραμένον ύπό
τοΰ πυρός. Ό ναός ουτος, ελλείψει ετέρου κτιρίου,
έχρητίμευεν ως θάλαμος τών βαρέως τραυματι
σμένων. Έν τφ προαυλίφ δέ αύτοΰ. εΐχεν ενταφιά
σει, πρό μικρού, ό άρήϊος ίερεΰς τής ήμετέρας Φάλαγγος, τούς τετιμημένους γίγαντας τής άλησμονήτου νικηφόρου μάχης τών Μεστών.
Περί τήν ΙΟην π. μ. ώραν, ταύτοχρόνως σχεδόν
μετά τής έκ τοΰ Ξηροβουνίου άνατολής τού ήλιον,
ιίφ'ένός μέν επειδή ήτο ή πρώτη ημέρα τού μηνός,
άφ' ετέρου δέ, καί κυρίως, επειδή ήτο ή παραμονή
τής πρώτης κατά τού δυσπορθήτου Μπιζανίου εφό
δου τών ήμετέρων, εξέρχεται τής εκκλησίας ό ίερεΰς
τής Φάλαγγος μετά τού ίερέως τοϋ χωρίου, φέρον
τες άμφοτεροι τά ιερά άμφια αύτών καί. κρατούντες
υψηλά τόν Τίμιον Σταυρόν, καί λειτουργούν ύπέρι
νέων νικών καί τροπαίων τών άηττήτων καί δεδοξασμένων Ελληνικών οπλών, υπέρ νέων θριάμβων

τού ’Αγίου Σταυρού, υπέρ έκδικήσεως τών παρακει
μένων νεκρών.
Ή στιγμή ήτο συγκινητικωτάτη. Μετά τήν λήξιν
τής λειτουργίας, πρώτος άσπάζεται τόν Σταυρόν
τού Σωτήριος ό ατρόμητος Διοικητής τών Εύζωνικών Ταγμάτων, όστις προσωρινώς παρέμενεν έκεϊ
μείΐ' ημών, διότι είχε τραυματισθή έν τή φονική
μάχη τών Μεστών, καί έφερε διαμπερές τραύμα τού
τραχήλου διά βλήματος Μάουζερ. ώς έκ θαύματος
«κίνδυνον. Καίτοι δέ τό τραύμα ήτο ίίλως πρόσφα
τον, καί έφερεν είσέτι επίδεσμον, έν τούτοις άνυπομόνως άνέμενε τήν ι’λευσιν τής υστεραίας, ϊνα
ίππευση τόν «ντορήν» του καί τεθή έπί κεφαλής
τών^άηττήτων του. οίτινες τόν έλάτρευον καί άνέ
μενον μετ' απερίγραπτου ανησυχίας τήν είς τάς τά
ξεις των επάνοδον αύτοΰ, ϊνα βεβαιωθούν, ίδίοις
όμμασιν, ότι όντως δέν έφονεύθη ό ήγήτωρ αύτών.
Ήσπάσθημεν τόν Σταυρόν καί ημείς οί λοιποί
αξιωματικοί, υις καί άπαντες οί παρευρισκόμενοι νο
σοκόμοι καί στρατιώται.
Ό Διοικητής τών Εύζώνων, φέρων περί τόν τρά
χηλον κυκλοτερή επίδεσμον, έκάθησεν έπί τίνος τεθραυσμένου, ύπό τού ισχυρού βορρά, κορμού πρίνου
παρά τόν ναόν κειμένου, καί άνέμενε τό έπιτελεϊόν
του, ϊνα συσκεφθώσι διά τήν έφοδον τής επαύριον.

♦
ΙΙράγμιιτι, μετ’ ολίγον ήλθαν έφιπποι έκ τής
Άετορράχης, διάτων Μεστών, οί επιτελείς άξιιυματικοί.Διηυθήνθησαν πάραυταπρύς τόν Διοικητήν των.
Άντήλλα'ξαν τούς τυπικούς στρατιωτικούς χαιρε
τισμούς, έκάθησαν πλησίον τοϋ Διυικητοϋ έπί παρατυχόντων κιβωτίων οβίδων, καί ήρχισάν τό πολε
μικόν συμβούλιόν των.
Κατά τήν σύσκεψιν, δ Διοικητής χρησιμοποιών
όις τράπεζαν μέγαν σάκκον νομής ίππων, συνέτασσε
μόνος τάς διαταγάς διά τά ύπ'αυτόν Τάγματα.
'Ημείς, ιός ’Υγειονομικοί Αξιωματικοί, δέν εϊχομεν Οέσιν είς τό συμβούλιον εκείνο, καί ίστάμενοι μακρόθεν.προσε.τοιοΰμεθα ίίτι έρρεμβάζομεν,
ένφ κυρίως παρηκολουθοΰμεν άπάσας τάς κινήσεις
αύτών καί τούς μορφασμούς, ϊνα συμπεράνοηιέν τι.
Πρώτος ήγέρθη ό Διοικητής καί μειδιών διηυθύνθη πρός ημάς.
— Σείς το’ιρα βέβαια, κύριοι, μάς λέγει μόλις
έπλησίασε , Οά περιμένετε νέα '............... Δέν είναι
έτσι; ..............
Μάλιστα, κύριε Συνταγματάρχα,-] τφ] ,άπαντώμεν όλοι μιφ σχεδόν φωνή, διψοϋμεν όλοι διά
νέα !...............
Μάς δίδει μετ’ έπιφυλάξεως 'νύ’ξιν τινάΓτής κυ
κλοτερούς έη όδου, ήν Οά έξετέλει ό ’στρατός] μας,
τήν πρω’ίαν τής επαύριον, κατά τού θρυλλικοΰ
Μπιζανίου καί τοϋ ’Αγίου Νικολάου.
Έν τέλει δέ, μις εΐπεν :
—"Ετσι, ή θιί πιάσιυμεν όλους*(τούς Τούρκους
αΐχμαλιότους μέσα είς τό Μπιζάνι, ή. άν τυχόν
προλάβουν νά υποχωρήσουν. Οά_τούς κυνηγήσωμεν
κατά πόδας καί Οά είτέλΟυιμεν μαζύ των είς τά
Γιάννενα.
— ”Ι2στε, άν είσέλθωμεν μαζύ'των είς τά'Ι’ιάννενα, Οά μάς κάμουν έκεϊ καί τόν ξεναγόν I .......
προσέθεσε συμπερασματικώς είς έξ ημών
Έν φ συνομιλοΰμεν οΰτω, αίφνης διακρίνομεν
τέσσαρας τραυματιοφορείς, φέροντας έπί φορείου
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τραυματίαν
τινά, προφανώς βαρέως τραυματι
σμένοι·. Ήρχοντο έκ τής ατραπού ΙΙεστών-Ξηροβουνίου. Είσεκόμιζον ύπολειφθέν θύμα τής μάχης
τών Πεστών.
*βς έκ τούτου, άφοΰ ηΰχαριστήσαμί'ν τόν κ. Συν
ταγματάρχην διά τάς πολεμικός πληροφορίας του
έπανήλθομεν είς τάς σκηνάς μας, ίνα δωσωμεν τάς
δέουσας βοήθειας είς τύν άποκομιζόμενον νβον
γίγαντα τής όντως γιγαντομαχίας εκείνης ....
•

Τό απόγευμα, μάς έπεσκίφΟη εις τήν ιδιαιτέραν
σκηνήν μας είς προύχων τής Σκλίβανης, τύπος τε
λείου πατριώτου.
Μάς άφηγήθη. μεταξύ πολλών άλλων, καί τίνι
τρόπο» οί Τουρκαλβανοί, μετά τήν έκ τών Πέντε
Πηγαδίων οίκτράν φυγήν τοιν. έπυρπόληταν διά
πετρελαίου τιίς οικίας τής Σκλίβανης
'Ακολούθως δέ, άπό θέματος εις θέμα, ίφεριν
έπί τοϋ τάπητος καί τό ζήτημα τής προσεχούς εφό
δου τοΰ Στρατού μας κατά τοΰ Μπιζανίου.
Έγνώριζεν ούτος τήν τελείαν καί ίπχυρυτάτην

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

οχύροισιν καιέδίσταζε—παρ' δλον τόν πατριωτισμόν
του καί τήν μεγάλην πρός τόν Στρατόν μας πεποίΟησιν—νά έλπίση ταχείαν τήν αλωσιν αύτοΰ.
—Τί νά σάς 'πώ. κύριοί μρυ, μάς είπεν είς τό
τέλος τής συζητήσεως. Κάποιος Τούρκος...... προ
φήτης, είπε γιά τό Μπιζάνι πώς ή τρεις μήνες, ή
τρία χρόνια, ή τρεις αιώνας θά βαστάςμ τόν
έχθρό ! ...............
Ημείς όμως, ουδόλως άνησυχήσαντες έκ τής
Τουρκικής προφητείας, ήμεθα βέβαιοι, οτι μετά
βραχυτάτην έφοδον θά εΐσερχόμεθα νικηταί καί
τροπαιοΰχυι εις τήν ίστορικωτάτην πρωτεύουσαν
τής Ηπείρου, είς τήν πόλιν τών θρύλων, εις τά
ωραία λιμνοζωσμένα Γιάννενα.............

Καί όμως! ή σκληρά καί άπαιοία εκείνη προφητιία έπηλήίΐι υσι ν, άλλ'εύιυχώς κατά τύ έλάχιστον
οριόν της: τύ τρίμηνον !
Στρατή.τεΛω· HH.'i
όΗΜ

Ν. ΖΟΡΜΠΑΣ

ΘΕΑΤΡΟΝ

ΘΕΩΝΗ

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

(ΤΙηοοω.τηγηιι·ρία !'■· Ί<’>(ΐννίΛ<>1).

η £ε^/ϊς Φ
‘^e^ajeiat κάβους.
ΊΙ είς τό Σικάγον έδρεύουσα πρωτότυπος άσφάλαπ · Ώραιότης», ή όποια άσφαλίζει διάφορα μέρη
τοϋ σώματος φημιζόμενα ώς ωραία, ίδρυσεν υποκα
τάστημα καί είε ΠαρισΙους Όλαι αί φημισμέται ώ·
ραΐαι τής Γαλλικής πρωτευούσης Εσπευσαν ν’ άσφα/ ισΰοΰν. Η διάσημος χορεύτρια Ναπιερκόόσκα ήσοάλισ. τοΰε πόδας Tgc αντί αδο χιλ, φράγκων, ή τρα
γωδό, ok Βαλάνδρι άντί ιοο χιλιάδων τήν κόμην
Tu"
0Π0'’
βήκο- Icov μό τό ανάστημά της.
ΊΙ άοιδός δίς Αριελ αντί 5ο χιλιάδων τούε ωραίους
όφυαλμούς της, ή δ>ς Ρετϋνα Μπαντέ. ή περίφημος
διά τάε πλαστικός εικόνας, τό στήθος της άντί .’>οιι
χιλιάοων καί τήν^ φωνήν της άντί Ενός εκατομμυρίου.
Γέλος ή δίς Μώδ Χάρρυ Ασφάλισε τήν ωμοπλάτην
της, άγαλματώδους στρογγυλότη-ο., άντί αό χιλιά
δων φράγκων.

♦

*

Μουσείου κίβδηλων.

ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

Είε τά τόσα άζ.λα μουσεία μέλλει νά προστεθή
καί άλλο άκόμη. Τό μουσείον τών κιόδηλοποιηθέντων Εργων τέχνης. Είνε γνωστόν ότι οί διευΟυνταί
τών μεγάλων ΕυρωπαϊκώνΜουσείων είνε ήναγκασμένοι ·ί'α συναντώντοι συχνά διά νά συνεννοούνται ιιεταίύ των πώς νά προφυλάττωνται άπό τοϋ νά πίπτωσι θύματα προσφοράς κιόδήλων έργων τέχνης
τολμηρών καί Ενίοτε ίκανωτάτων κιβδηλοποιών. ΓΪολ-

λάκις προύτάθη Εκαστον μουσείον νά έπιφυλάττη αί
θουσαν διά τήν Εκθεσιν τών άνεγνωρισμενων ώς κιβοήλων Εργων τέχνης, καί ήδη ό γνωστότατος δόκτωρ
Ρόμπινσον τής Νέας Ύόρκης, Ετοιμάζει Εκθεσιν τών
παραπεποιημένων έργων τών άγορασθέντων ύπο τοΰ
Μητροπολικοϋ Μουσείου, ουτινος είνε διευθυντής καί
εις τών κυριωτέρων συζ.λογούχων'Αμερικανών,τό όνο
μα τού όποιου, ώς γνωστόν, θά προστατευθή άπό τό
«άνώνυμον». Ο Πρωινός Τηλέγραφος» παρατηρεί
δτι άν ήδύναντο νά συναντηθώσιν είς τό αύτό Μου
σείο'. δλαι αί ιδιωτικοί συλζογαί τών άμερικανών
Κροίσων Εκατομμυριούχων, θά ήτο Ενδιαφέρον νάνακαλυφθή ό άκριόής αριθμός τών «πρωτοτύπων έκα
στου πίνακος τού Τιτσιάνο καί τού Κορέτζιο.

♦

♦

Ο ά,ριΰης Φάουσε.
Ό Φάουστ, ό ήρως τού ποιήματος τού Γκαϊτε καί
τού μελοδράματος τοϋ Γκουνώ, ύπήρέεν, εζησε πραγματικώς. Ή άστική αύτοΰ κατάστασις διηκριόώθη
καθ’ δλας τάε λεπτομερείαε, χάρις είς σοφόν Γερμα
νόν, άνευρόντα Εγγραφόν τι έν τή Βασιλική Βιβλιο
θήκη τού Μονάχου. Εύρεν έν αύτή τό ημερολόγιου
τον κληρικού Κίλιαν Κλάϊμπ, δ όποιος έκράτει κα
θημερινός σημειώσεις περί τών συμβάντων τής έπο
χής του καί ό όποιος όμιλε! περί τού διασήμου συγ
χρόνου του, γνωστοτάτου καί όνομαστοϋ ήδη.
Ιδού τί γράφει περί αύτού :
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«Ό Γεώργιο: Φάουστ, γεννηθεί: έν Χέλμσταοτ
τήα Βάδηε, έδήλωσε τή 5 ’Ιουνίου 1028, δτι, δτσν δ
Ήλιο: καί ό Ζεύε Θά εΰρεθώοιν έν τψ αύτώ αστερι
σμέ, προφήται, ώε αύτόε, Θά γεν/ηθώσιν. Ιίαρουσιάζετο ώε Μέγαε Ταέιάρ/ηε τών Ίωσννιτών».
Ό Φάουστ ήγάπα νά φέρη πολλούς τίτλους κατα
τά άνά τήν Γερμανίαν ταεείδια, φαίνεται δέ, δτι κατώοδου εΰνερώε νά παίζη ρόλον μεγάλου κυρίου, ιιε·
I άλου αοχοντοε. Πράγματι δμωε έπεδίοετο είε πωΛησιν ώροσκοπίων καί φαρμάκων. κόρνων τόν άστροζ.όγον καί τόν Ιατρόν κατά τά τότε κρατούντα. Δεν
έστερεΤτο παιδεύσεωε διότι φέρεται είε τά . Μητρώα
τοϋ Πανεπιστημίου τήε Χαϊδελόέργπε, ώε εγγραφειε
τή η 'Ιανουάριου ι48ό καί ώε τυχών άκαοημαϊκοΰ
βάδμοϋ τή ι Μαρτίου 1487.
*
*

To έαιάμμεχμα.
'() περίφημο: 'Ολλανδός βιολιστή: Ο/οάγι είε
μίαν τών περιοδειών του είε τήν’Αμερικήν έγνωρίσυη
ιιέ τόν πολυεκατομμυριοϋχον Φόρδεε, δστιετον προσέκάζεσε είε γεύμα.
Ό Ούσάγι έδέχΟη καί τό γεύμα διεόηχθη μέ άμείωτον ευθυμίαν δτε κατά τά επιδόρπια ό Φοροε:
παοεκάλεσε τόν Ούσάγι νά παΙΕη ολίγον βιολί, ο
μέγαε καλλιτέχνη: άπήντησεν δτι οέν εχει οιάΰεσιν
προ: τούτο, άλλ’ ό 'Αμερικανό: παρεέηγήσα: του:
λόγου: του είπεν δτι οί άνθρωποι δέν πρέπει νά εντρέπωνται διά τά έπαγγέλματά των.
Ό Ούσάγι έδέχθη καί έπαιέε συμφωνία: τιναε,
άλλά τήν έπομένην ήμέραν πληροφορηθεί: δτι ο άμερικανόε εκατομμυριούχο: ήτο πρώην ύποοηματοπο.ο:
τού άπέστειλε εν ζεϋγοε υποδήματα δπω: τα έπιδιοοθώση συνοδέυσα: τήν άποστολήν μέ τή / σ^μείωσιν: · Ό άνθρωπο: δέν πρέπει νά έντρέπεται οιά το
Επάγγελμά του.»
" '
*
*

Σώ δπω- ιιελετήοη τήν ζωήν τών λεόντων οιά να
παίέη παρόμοιον ρόλον εί; δράμα, οπερ ουτοε πρό
κειται’νά άναόιδάση μετ’ όλίγον καί δπεο έ^ει ω:
ύπόΘεσιν τήν καταδίκην άπιστου Ρωμαίου οου/.ου,
δπω: γίνη βορά .ών λεόντων.
*
*
Z’zy’.p/’a’i’fi'S

3Κα^μιιεχνικη είόικόζης.
Ή καλλιτεχνία φθάνει ά/αμφιόόλω: εί: τελειότητα
μέ τήν ειδικότητα τήν όποιαν ήΘΕλησε νά οημιουργήση ό άγγλοε ηθοποιό: Σίλόαρτ, αφιέρωσα: έαυτόν
εί: τήν άπομίμησιν τών ζώων καί τήν άναπαράστασιν
τοϋ βίου των άπό σκηνή:. Ό Σίλόαρτ,. δστιε προη
γουμένως ήτο διακεκριμένο: ήθοποιόε, άφιερώΘη έντελώ: είε τήν ειδικότητα αύτήν καί έγκατέλειφεν δλους
τούς άλλους ρόλουε. Διηγήθη δτι ύπεκρίθη μέχρι σή
μερον τού: λύκου: ι 2ΟΟ φορά:, τού: γορίλ/.α: 2θΐ>ο
φορά:, τού: γαϊδάρου- 4θθ φορά:, εί: δλαε οέ τά:
υποκρίσεις του αύτάε ή επιτυχία του ήτο πρωτοφανή:.
Τώρα ό Σίλόαρτ έκλήθη άπό τόν άγγλον Βέροαρ
112

<3aKtvjoyράφος.

Ό Μαίτερλιγκ είνε άπό τοϋ: ταχυτέρου. δακτυλονράφου: τού κόσμου "Ολα τά δράματά του, δλα τα
ποιήματά,του, άκόμη δέ καί τά: έντυπώσει: του τάε
γράφει διά τήε γραφομηχανήε.
Τούτο Θά στενόχωρη πολύ τουε συχλέκταε αυ.ογράφων, οϊτινες δέν θά δυνηθοϋν ευκόλως νά συλ
λέέουν Ιδικά του χειρόγραφα, άλζ. ο Μαίτερλιγκ λέγει
δτι είε τήν γραφομηχανήν όφείλει πολλά,οιοτι άλλωτοϋ ήτο άδύνατον νά γραφή τόσον ταχέω: και να
μή άφίνη νά χάνηται ό καιρόε του. ΕΙ: τήν Επαυ/ ίν
του «ΑΙ Μέλισσαι» εί: τήν Νίκαιαν ίχει γραφείο,,
τό όποιον δέν έχει τίποτε νά ζηλεύση άπο τά εμπο
ρικά γραφεία, άκουομένου διαρκώ: σχεδόν τοϋ κροτου
τή: γραφομηχανήε.

<77α5ς epyajetaz ό £ieyRie6izsΌΈροϊκο: Σιεγκίεδιτε, ό συγγραφεύ: τού «Κόόόάδιε», δέν είχε άνακοινώσει ποτέ πρότερον τόν τρό
πον τή: Εργασία: του. Μίαν φοράν μάλιστα έρωτηΘεί: παρά τινο: πώ: Εργάζεται άπήντησεν :
«'Εργάζομαι δπω: Λ μαγείρισσα, ή όποια οεν Θέ/.ει
κανένα νά μυρισθή τό φαγητό·/ τη:.»
Τελευταίως δμωε ειε_ δημοσιογράφο: ελαοε ιιετ
αυτού συνέντευΕιν καί όΣιέγκιεόιτ: άπήντησεν τά έ_ήε.
__ Προσπαθώ πάντοτε νά έμπνέωμαι άπό τάε
Εκτάκτου: περιστάσει: τού βίου μου καί όταν λαμ
βάνω μίαν ιδέαν τήν Επεξεργάζομαι εί: τήν οιάνο.άν
μου πολύ. Τήν άναπτύσσω είε δλαετά: λεπτομέρεια:
καί κατόπιν φροντίζω νά διαγράφω τού: χαρακτήρας
δσον τό δυνατόν ζωηροΰε καί τολμηρότερου:. Οταν
Εννοήσω δτι επέτυχα είε τούτο,άρχίζω άμεσω: γράφων. Δέν δυσκολεύομαι πλέον καί τό έργον μου τε
λειώνει Εντός ολίγων ήμερων.
*
*

καί τά καθίσματα μάτην άνέμενον πελάτας.
Κυρίως οΰτε τά θέματα έπταιαν, ούτε οί όμιλούντες—μολονότι κ ο ν φ ε ρ α ν σ ι έ κανείς δέν
υπάρχει εδώ’ μόνον είς ύπήρξεν, ό μακαρίτης Σπαν
δωνής. Πταίει ή κοινωνία, ή όποία ένφ εθίζεται
ι ύχερέστατα είς τόν συρμόν τοΰ ενδύματος, δέν ήμπορεί νά προσανατολισθή άκόμη πρός τούς πνευμα
τικούς ορίζοντας, διότι λείπει ή άληθινή μόρφωσις,
ή άπαιτοΰσα ώς ανάγκην τήν διανοητικήν τροφήν.
*

£)ΰμα τών έρμων tov.
Ό κανών εϊνε νά’ί ύφίστανταΓ.τήν έπίδρασιν τών
μυθιστορημάτων εκείνοι’.πού τά διαόάζουν. Καί δμωε
οέν είνε άδύνατον νά έπηρεασΘούν_οί Ιδιοι συγγραφεί:
άπό τά μυθιστορήματα των. Τούτο προέρχεται εκ
τήε μεγάλη: αίσθητικότητο:, τοϋ ουγγραφέως, ό ο
ποίο: δημιουργών ένα κόσμον δλω: οιόλου Ιδικον του.
τού δίδει τόσην ζωήν, ώστε τόν θεωρεί πολλάκΐε πραγ
ματικόν, τόν δέ έαυτόν του ώε άποτελοϋντα μέζ.οε
τού ύπ' αύτοΰ δημιουργηθέντοε κόσμου.
Τούτο συνέόη έσχάτωε μέ τόν συγγραφέα τήε μακράε σειρά: τών αστυνομικών μυθηστορημάτω/, τών
γνωστών ύπό τόν τίτλον ·Ν1κ Κάρτερ».
Μίαν ήμέραν ό άστυνομικόε συγγραφεύ: -νόμισε
τόν έαυτόν του άνώτερον υπάλληλον τή: άστυνομίαε
καί ιιετέόη είε ένα αστυνομικόν τμήμα τήε Νέα: 'ϊέρκή: δ·ά νά στρατολογήση άνδρα: πρό: συγκρότησιν ιδεώδους είε τελειότητα «Αστυνομικού σώμα
τος». Ό συγγραφεύς συνελήφθη καί έκλείσθη είε
ένα φρενοκομείου.
Τό πάθημα αύτό τοϋ Νεΰορκέζου ουγγραφέως οεν
είνε πρώτον. Και άλλην φοράν είχε φαντασθή πώ.
είνε ένα: άπό τού: ήρωαε τών μυθιστορημάτων του.
Τόν ώδήγησαν τότε είε ένα σανατόριου.
♦

*

Τίασιχικδν χεύκωμα.
ΤΙ σεπτή βασιλομήτωρ Όλγα έχει μικρόν λεύ
κωμα είε τό όποιον αί Εστεμμένα! κεφαλαί έχου ν απαντήσει^είε διαφόρου: Ερωτήσεις.
Εί: τήν έρώτησιν τήε Βασιλίσση: ποια είνε ή
ιδέα τού Βασιλέως Γεωργίου περί εύτυχία:,άπήντησεν
ούτοε φιλοσοφικώε :
—θά ήθελα νά έχω πάντοτε δυό κορώνεε (Αυ
στριακόν νόμισμα) εί: τήν τσέπην μου, καί οχι
άλλην κορώναν (στέμμα).
,
Ό Βασιλεύ: Όσκάρ ΙΓ εί: τόν όποιον ή Βασί
λισσα έθεσε τήν έρώτησιν, ποιον Θεωρεί τό μεγαλείτερον δυστύχημα άπήντησε:
_ _
—Νά φορή κανείς στενέ: μπότε:, μέσα εις^αυτε:
νά ύπάρχη κόκκο: άμμου καί νά τού πονή τό πόδι του.
’Αλλά'ή ώραιοτέρα άπάντησι: είνε τού Βασιλέως
τή: 'Αγγλία: Έδουάρδου τού Ζ’.
_ Οί πλέον] άν τιπαθητικοΙ,ζά/Θρωποι, άπήντησεν
είς’τή/’πρό: αύτόν άπευυυνθείσαν έρώτησιν, εινε
έκείνοι πού σά: δείχνουν στο δρόμο μέ τήν όμόρέλλο
του: καί φωνάζουν ; Νά, αυτό: εινε...

).έ:πς, . ./ΐιαίίξεις IΣαΙξπι)»)—Οί Λίκαιραΐ;
καϊ ύ eras. — 'll ria 'Eilat xal οί παλαιοί λόγιοι.—
·< Παρναοοός» καί " βι’·οω>' ·· —'Aravru>o/iata, eitioei/iioνικα μα&ί/μαια, φιλο’ογικά teraoia. — 2 καί 20.
Αί
IhO Λιαλίξπς.— Ί'ά Oiuaea rijs Γαλλική; nou'joeois.—
\vellt‘ Guilliert.—Αιαλτκτοί Λιαλίκιαι

Λκελκξομανία. Λκκατρεΐς (άοιίΙ.13) ΆΟηνιιΐοι λό
γιοι είς τό μπύο τοΰ ΙΙαλ. Φαλήρου τρώγοντες καί
μή τρωγόμενοι συνωμολόγησαν άμοιβαίαν ό.το ττήριξιν ό.τοις διόσονν σειράν διαλέξεων κατά τόν χει
μώνα, όστις έν τούτοις δέν προμηνύεται βαρύς. Εϊσί
δέ οίνοι οί κ. κ. Άννινος, Νιρβάνας, Ααμβέργης,
Λημητρακόιτουλος καί ή κυρία του. Λάσκαρης. Καμπούρογλους, Δαραλέξης — έως εδώ δικαιολογούν
ται κάπως αί διαλέξεις — ΙΙόλέμης, Δεληκατερίνης,
Μιλάς, Τσοκόπουλος, Λιδωρίκης και Σαμάρας. Ό
τελευταίος υποτίθεται ότι προτελή<| ί>η διά τας υπο
κρούσεις πρός συγκάλυψιν τών συγκρούσεων είς τάς
εισπράξεις, θά ομιλήσουν περί τής Νέας Ελλάδος,
ήτοι τών ί|0ών, εθίμων, ασμάτων, χορών τέχνης
καί κοινωνικής ζωής, Τό άξιοπερίεργον τοϋ συνεται
ρισμού αύτοΰ είνε οτι, πλήν δύο,κανείς των δέν «έξήγαγε τόν πόδα » πρό ή μετάτόν πόλεμον έκ τ ής 'Αττικής
χΟονός πρός επίσκεψιν τών μερών αυτών Καί μόνον
δι' αύτόν τόν λόγον αξίζει νά ένωτισίίή κανείς τών
ρημάτων των ή μάλλον κριμάτων.
Ταυτοχρόνως υπεβλήθη είς τό Ύπουργείον τών
Εσωτερικών πρός ίγκρισιν καταστατικόν ίδρύσεως
Εταιρείας εορτών καί διαλέξεων ύπό όμάδος, είς ήν
ιιΰιε είς άνθρωπος τών γραμμάτων δέν υπάρχει.
ΙΙρόκειται προφανώς περί εμπορικής έπιχειρήσεως.
’Επίσης αγγέλλει διαλέξεις τό φιλολογικόν τμήμα
τής «Τέχνης» επιθεμάτων κυρίως καλλιτεχνικών
Τί Οά βγΐι άπό'ολην αύτήν τήν προαγγελλομένην
διαλεξοκαταιγϊδα;
"Ας άνατρέξωμεν είς τήν ιστορίαν τών διαλέξεων
έν Έλλάδι. Οί φιλολογικοί Σύλλογοι άλλοτε «Παρ
νασσός» καί «Βύρων» ειχον καθιερώσει τά «άναγνιόσματα»' οί κορυφαίοι τότε λογογράφοι καί ποιηταί- Ροΐδης,Βλάχος,Παράσχοςκλπ. — συνεκέντρωναν
πλήθος νέων είς ασφυκτικός αίθούσας. "Επειτα ήρχισαν αί έπιστημονικαί διαλέξεις τοϋ «Παρνασσού ,
— μαθήματα μάλλον Πανεπιστημιακά Φυτικής,
Ζωολογίας και έν γένει πραγματογνωσίας. "Επειτα
είσήχθησαν έπί τό νεωτεριστικιότερον τά «Φιλολο
γικά τέταρτα — καί τά διέπραξαν οί πλείστοι τών
ήδη άποτελεσάντων τόν νεοφανή όμιλόν
Παρήρχοντο τρεις λόγιοι τό αύτό άπόγευμα, λαμβάνοντες
συνήθως δραχμάς 2 καί 20 εκατοστά έκ τών μονειδράχμων εισόδων, μετά τήν άφαίρεσιν τιών έξόδων.
Ίΐς ήτο επόμενον έμαράνθησαν αί διαλέξεις, ώς
'Απριλιάτικα ρόδα. Δραστήριος φιλότεχνος, ό κ.
Παπϊς, έπεχείρησε νά διοργάνωση σειράν φιλολογι
κών διαλέξεων είς τό ϊ^δεϊον. Μετέσχον, έκτος άλ
λων, οί κ. κ. Κακλαμάνος, Σωτηριάδης, Κουρτίδης.
'Αλλά τά θέματα, ιστορικά κατά τό πλεϊστον καί
τής βαρείας φιλολογίας, δέν ήσαν εύκολοχο’ινευτα

Πρό τίνος έλαβα άπό τό Παρίσι ένα τεύχος- ήτο
πρόγραμμα διαλέξεων — τών τόσιμ συνηθεστάτων
εκεί άποτελούμενον έξ 24 σελίδων. Τάς διωργανο'ινει κατ'έτος ή Φιλολογική σχολή «L’Universiie
des Annale·». Σειρά 100 διαλέξεισν αναγγέλλεται,
αί όποϊαι έχουν δύο μεγάλα πλεονεκτήματα. "Ε
χουν μέθοδον και ενδιαφέρον. Ιδού τά θέματα.—
'Ιστορία: Αί μεγάλαι φυσιογνωμίαι τής 'Αναγεννή
σεως, άπό τοΰ Φραγκίσκου Α' μέχρι τής βασιλισσης
Μαργοϋς- — Ξένη φιλολογία: Τό Οέατρον καί τι'ι
γράμματα κατά τήν 'Αναγέννησιν (Σαίξπηρ, Κερβαντές,’Αριόστος, Τάσσος)· —Τέχνη: Τά αριστουργή
ματα τής 'Αναγεννήσεως (Οί μεγάλοι διδάσκαλοι τής
τέχνης τοΰ ΙΣΤ' αίοινοςΙ' — Γαλλική φιλολογία:
Τά Οεμελιιόδη, τά αιώνια θέματα τής ποιήσεως·—Οί σύγχρονοι ; ΊΙ γυνή κατά τούς συγχρό
νους συγγραφείς’ — Μουσικαί εκτελέσεις καί έορταί
άρχαϊκαί. Έκάστη σειρά Ιό διαλέξεις. Οί—αλήθεια,
αύτοι ποΰ κάμνουν τάς διαλέξεις πώς πρέπει είς τήν
Ελληνικήν νά λέγωνται; Όμιληταί ; 'Ή έπί τό κυριολεκτικιότερον Διαλέκται ; — οί διαλέκται λοιπόν
ποιοι ; 'Ακαδημαϊκοί, ώς ο Λεμαίτρ, ό Φαγκέ. ό
Ι’ουζόν, ό Ρισπέν — ιδίως αύτός — καί άλλοι. Αί
δέ τιμαί τών διαλέξεων ; 35 φρ. έκάστη σειρά. 21ό
φρ όλαι. Αυποΰμαι τούς συμπατριώτας μου διαλέκτας τούς έν ΙΙαλαιιο Φαλήριμ συμποσιάσαντας, είς
τούς οποίους προσφέρω ένα τόσ<>> δυνατόν ορεκτι
κόν διιι τάς μελλούσας πανδαισίας των.
Ή ώραιοτέρα σειρά τών ανωτέρω διαλέξεων είνε
τά «θέματα τής ποιήσεως» 'Ιδού μερικαΐ λεπτομέρειαι ; ΊΙ πατρίς έν τή ποιήσει, ή φύσις, ό έρως,
ί) νεότης, ή άνάμνησις, ό ηρωισμός, ή φιλία, ή
εύτυχία, ί] θάλασσα — δλα αύτά τά θέματα πώς τά
ύμνησαν οί Γάλλοι ποιηταί.
Ταυτοχρόνως έλαβα καί έν άλλο πρόγραμμα μουσι
κών καί ποιητικών άκροαμάτων τής Yvette Gnilbert
τιί όποια καί ήρχισαν είς τήν αίθουσαν Gavesu.
Σειρά 15 διαλέξεων μέ είσοδον 8—3 φρ. Τό τρα
γούδι τών παλαιών χρόνων, λαϊκόν, ποιμενικόν, χορευτικόν, συμποσιακόν, εργατικόν, άρχαΐαι μουσι
κοί κωμωδίαι καί όπερέτται λησμονημένοι, μπαλέτα
παλαιών χρόνων, επαρχιακά άσματα, αρχαίων Γάλ
λων ποιητών καί συγχρόνων ποιήματα, ώς ύπό τών
νεωτέρων μουσικών έτονίσθησαν. Χορωδία καί ορ
χήστρα θά ύποβοηθή τήν άνάπτυξιν τών θεμάτων
τά όποια είνε ικανά νά δώσουν πληρη ιδέαν τής
μουσικής τής Γαλλίας κατά τούς παρελθόντος χρό
νους.
Τά πρόχειρα ξένα αύτά παραδείγματα δέν πρέπει
νά μάς ιίπελπίζουν· απλώς νά ώθοΰν είς μίμησιν,
μέ τάς αναλογίας πάντοτε τών συνθηκών τοΰ πολι
τισμού.
θά επιτύχουν αί 'Αθηναϊκοί διαλέξεις; Εύχομαι
όλαι νά έλκύσουν τό κοινόν ενδιαφέρον. Στην ανα
βροχιά, έπί τέλους, καλό είνε καί τό χαλάζι—έλε
γαν οί πατέρες μας, καίτοι δέν είχαν τήν σοφίαν
τών ήμετέρων διαλεκτών, τιών άρκετι'ι διαλεχτών ύπό
έποψιν φήμης.
ΔΑΦΝΙΣ
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OHTS’TPT* ΑΘΗΝΏΝ
Θέατρον Κυβέλης.
Ό κ. Ξενύπουλος δέν

λησμονεί τήν γενέτειράν
του, ούτε εις τήν κωμωδίαν—ώς νά μή έφθαναν αί
επιθεωρήσεις. Σατυρίζει τούς κόντηδες τής Ζακύν
θου καί μάλιστα τής καλής εποχής εις τό «Ζευ
γάρωμα . τήν «ειδυλλιακήν κωμωδίαν» ώς τήν
άποκαλεΐ, μολονότι τό ειδυλλιακόν πουθενά δέν
υπάρχει, πλήν τοΰ τέλους, ήτοι μιας μελοδραματι
κής προσφωνήσεως ένός άποτυχόντος υποψηφίου
γαμβρού, ή όποια έπρεπε νά λείπρ ώς καταστρέφουσα τήν έντύπωσιν τοϋ χαριτωμένου άληθοΰς τέ
λους, διότι όσα λέγει ό μείνας εις τά κρύα τοΰ λου
τρού ιατρός εΐνε πολύ...κρύα.
ΊΙ υπόδεσις ίσχνοτάτη, μή δυναμένη νά τροφοδοτήση τρεις πράξεις. Ώς μονόπρακτον τό «Ζευγά
ρωμα» Οά ήτο άξιον μεγαλειτέρας προσοχής.
Τό θέμα όπως καί άλλων τοΰ αύτοΰ συγγραφέως,
ώςτής «Σάντρη»,τής « Βιολάντη» καί τής «Κοντέσσας
Βαλέραινας» εΐνε Ζακυνθινόν. 'Εποχή, ευθύς μετά
τήν Ένωσιν τής Επτάνησου. Άλλ' ένιρ άνέμενε τις
νά μάς δώση ό συγγραφείς ήθογραφίαν τής εποχής
έκείνης καί τών κόντηδων, νά διαπλάση τυπους καί
χαρακτήρας, μάς δίδει διαλόγους κουραστικούς καί
επεισόδια κωμικά, διά τά όποια έγέλασεν ο κοσμος
χάρις είς τόν... κ. Νέζερ καί τόν κ. Χαλκιόπουλον.
‘Η κωμωδία μπορούσε κάλλισια καί νά μή λέγεται
Ζακυνθινή. Ούτε τό εΰΟυμον γλωσσικόν κάν ιδίωμα
άπεδόθη. Ή κ. Κυβέλη μάλιστα ήτο άν όχι εντε
λώς Παρισινή, τούλάχιστον σύγχρονος ΆτΟίς.
Ή ΰπόΟεσις εΐνε μέ ολίγα λόγια—καί δέν χρειά
ζονται πολλά διά νά έκτεθή—αύτή:
Δύο γηραιοί κόντηδες έχουν άνά έν μονάκριβο
παιδί· ό ένας αγόρι καί ό άλλος κορίτσι, θέλουν να
τά ΰπανδρεύσουν, ένοΰντες εύμορφιά καί εκατομμύ
ρια— άλλά τά παιδιά έχουν μιά άκατανόητην αντι
πάθειαν μεταξύ των. όλο καί γκρινιάζουν. Οί
πατέρες δυσανασχετούν βλέποντες ότι δέν Οά εΐνε
δυνατόν νά αγαπηθούν. Καί καταφεύγουν είς μίαν
έν εΐδει συνωμοσίας δοκιμήν : Νά τά Απομονώσουν
εις τήν εξοχήν. Έκεϊ ίσως ζευγαρώσουν. Άλλά χει
ρότερα. 'Εξ αίτιας μάλιστα ένός ορτυκιού, δέρνονται. Οί πατέρες απελπίζονται. Έν τούτοις άπροόπτως επέρχεται ή ζηλοτυπία. Καί έδώ εΐνε το ψυχο
λογικόν μέρος τού έργου. Είς νεαρός ιατρός, τον
όποιον ή θεία τής κόρης προετοιμάζει διά γαμβρόν
καί ί) αδελφή ένός νεαρού κάντε χρησιμεύουν ώς
αφορμή ταυτοχρόνου ζηλοτυπίας τοϋ μή ζευγαρωθέντος ζεύγους. Ή αγάπη, ή όποια έλάνθανε ύπό
τήν φαινομενικήν αντιπάθειαν, ξεσπι. Φιλιούνται
τά παιδιά, ό πατέρας τής κόρης τά βλέπει, προσ
ποιείται ότι αγριεύει, διά νά έξαναγκάση τόν νέον
είς γάμον, ένφ τρίβει τάς χεϊρας του άπό χαράν,
καί τό Ζευγάρωμα-----δηλαδή όχι τό άροτρίασμα
ώς θά υπέθετε κανείς, άλλά τό «ταίριασμα»—συν
τελείται διά τών Αρραβώνων.
Διηγήθην μέ περισσότερα λόγια τοΰ δέοντος τήν
άσήμαντον ΰπόθεσιν διά νά ευχαριστήσω τόν συγ
γραφέα. όστις διαβλέπει πανταχού κριτικούς «δα
κτύλους». Μάς άφηγήθη έπανειλημένως πρό τής
παραστάσεως διά τών εφημερίδων τήν ΰπόθεσιν δι
καιολογούμενος ότι τό πράττει διότι κανείς κριτικός
δέν Οά τήν διηγηθή όπως εΐνε, διότι οί κριτικοί
κατ' αυτόν διαστρέφουν τάς υποθέσεις, ϊνα στηρί
ζουν επ' αύτών άδικους κρίσεις. Άλλ' Ιδού ο κ.
ΙΙολ. Δημητρακόπουλος καταγγέλων τόν κ. Ξ. έπί
υπεξαιρέσει τής ΰποθέσεως τού Ζευγαρώματος ί·πό
τό γνωστόν διήγημα τού κ. Δροσίνη «Αμαρυλλίς».
Ό κ. Ξενιιπουλος διεμαρτυρήθη έντόνως. καταγγει141
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ΊΙ Έ&ηνο- ΓαΙΜς ί/ΙΙοποιο;
λα; τόν κ. Δημητρακόπουλον έπί συκοφαντία. Τά
δικαστήρια θά διαλευκάνωσι τό ζευγάρωμα αύτό
άν εΐνε ένοχον ή άθώον. Τό μόνον βέβαιον εΐνε ότι
τό «Ζευγάρωμα» μόλις έτρίτωσε, πρός άπαρηγόρητον λύπην τού συγγραφέος τοΰ «Τρίτου».
Δέν εισέρχομαι είς λεπτομέρειας, αφού τό δλον
παρήλθε έν ψυχρότητι. Υπάρχει όμως, θαρρώ, καί
μία Ανακρίβεια ήθογραφική. Είς τήν πατρίδα τού
κ. Ξενοπούλου τά κορίτσια φοβούνται πολύ τά όπλα,
ένιΐι οί. ΰπηρέ,ται καί κολλήγοι εΐνε μάλλον γτνναΐοι
καί άφοβοι. Ό συγγραφεϋς μάς παρουσιάζει Αντιστρόφως τόν κανόνα. Επίσης μόλις ίχνογραφούνται
αί διαθέσεις τών δύο πατέρων, οί όποιοι έν κρύπτω
γίνονται ακόλουθοι τών παιδιών των διά νά τά
ζευγαρώσουν. Τό δέ κωμικώτερον μέρος — ό τραυ
ματισμός τών οπισθίων τοΰ γέροντος υπηρέτου, —
εΐνε τό πρώτον σόκιν — εύχόμεθα καί τό τελευταΐον — εις τό όποιον ΰπέπεσεν ό πάντοτε προσε
κτικός εύτυχώς καί ήθικολογών συγγραφεύς. _
Ό Σύλλογος τών έν ΆΟήναις Ζακυνθίων ήρξατο
συγκινούμενος — πολύ ΑργΑ — διά τήν επίμονον
έπί σκηνής Αναβίβασιν ώς κωμικών τύπων τών
Ζακυνθίων. Ο κ. Ξενόπουλος. όστις εΐνε καί αύτός
υπό κατηγορίαν, ώς έξευτελίσας τους κόντηδες, συνεφώνησε, καθύ Ζακύνθιος, μέ τούς συμπολίτας του
ίσως διότι τό «Ζευγάρωμα» δέν θά ξαναπαιχθή. Οί
Ζακύνθωι ώς μέσον άμύνης κατά τής διακωμωδήσεώς των έν τφ μέλλοντι, εξέλεξαν τό μαξιλάρωμα.
Aviso διά τήν ομώνυμον καί όμόρρυθμον εταιρείαν
έκμεταλλεύσεως τής Αθηναϊκής καλαισθησίας κ. κ.
“Αννινον, Τσοκόπουλον καί Κόμπανυ

Ή τιμητική τής κ. Κυβέλης ήτο μία νέα θριαμ
βευτική έκδήλωσις τοΰ πολυμόρφου ταλάντου της
καί συγχρόνως μία νέα συνολική επιτυχία τοϋ θιά
σου. Είς τάς τιμητικός ήμπορεϊ τις νά εκτίμηση
άσφαλέστερον μίαν πρωταγωνίστριαν, διότι εκλέγει
πάντοτε τόν καλλίτεροι· καί δυσκολώτερον ρόλον.
ΊΙ κ. Κυβέλη διά τών μονοπράκτων έργων, τά όποια
διά πρώτην φοράν έδωσε, άπέδειξε ότι ή φήμη της
όχι μόνον δίκαια εΐνε. άλλ'έν τισι καί ΰποδεεστέρα
τής πραγματικότητος.
Αί τέσσαρες εμφανίσεις της—ή Ακριβέ ττερον αί
τρεις είς τι'ι ξένα έργα—ήσαν τρεις έπιτυχίαι έφάμιλλοι Αλλήλων, καίτοι διαφορετικού χαρακτήρας.

Πεταχτή, παιδική σχεδόν, έλαφρά σάν πεταλούδα,
εύστροφος, αφελής ως Ζουμπιρί—μελαγχυλική, συντετριμένη. παθητική, μετανοούσα, ώς τρελλή είς τό
Όνειρον εαρινής πρωίας... Καί είς τό τέλος τών
δύο έκσπα είς δραματικότητα ή όποια ήρεμα έδώ,
βαθέως έκεϊ, συγκινεί. Είς δέ τό μιμόδραμα, έδειξε
τά φυσιογνωμικά της χαρίσματα, ‘ έκδηλώνουσα διά
τών κινήσεων δυσχερή συναισθήματα χάριτος καί
τρόμου εναλλάξ. Διά πρώτην φοράν δέ ή Κυβέλη
έχόρευσεν ιός όρχηστρίς· έχόρευσε δειλά, άλλά χαρι
τωμένα.
_ Σύγκρισιν ποιον έπαιξε καλλίτερα, μή ζητείτε. Είς
Ολα ήτο Κυβέλη. Αντίθετοι οί ρόλοι.ή ιδία όμως
ίκανότης. Καί τό κοινόν τό όποιον έπί τέσσαρας
κα-ΐέρας, έν ασφυκτική συρροή, τήν παρηκολούθησε
ή μάλλον τήν άπηλαυσε ως καλλιτέχνιδα, τήν περιέ
βαλε μέ τάς θερμότερος εκδηλώσεις έκτιμήσεως. Ίΐ
βραδυιί τής τιμητικής της—άνθη καί δώρα άφθονα—
ήτο ένθουσιώδης πλέον διαδήλωσες, ή όποια Απηυθύνετο οχι μόνον πρός αύτήν έξ έκτιμήσεως διά τήν τέ
χνην της, άλλά καί θαυμασμού, διότι έκράτησε πάν
τοτε υψηλά τήν τέχνην, διότι Αντέστη έρρωμένως
είς τόν χείμαρρον τών επιθεωρήσεων,μή έπιτρέψασα
νά φθάσουν είς τό σανίδωμα τοϋ θεάτρου της τά
Ανούσια τραγουδάκια των.
Τό πρώτον έργον τής τιμητικής ήτο εν δραμάτων
τού κ. Μ Λιδωρίκη, τό όποιον μπορούσε καί νιι
λείψη.
Εν lever tlu rideau, —εν είδος προανα
κρούσματος, άλλά βιολογικού — έκφρασις, ή όποια
εΐσηχθη διά νά δίδη συχωροχάρτια είς τά ασήμαντα
έργα — ένα νανούρισμα, τό όποιον ίσως επίτηδες
έτέθη διάνάέννοηθή τό... όνειρον τής φθινοπωρινής
νυκτός. «Τ ό
πληγωμένο
χ ε λ ι δ ό ν ι»·
Δύο γονείς, — αρκετά γηραιοί — έστειλαν τήν κόρην
των είς τήν Ευρώπην πρός σπουδήν. Επανέρχεται
εις το σπήτί της, άλλά διά νά φύγη διαψεύδουσα
τι'ις προσδοκίας τών γονέων της, οίτινες ήλπιζον ότι
θά έχουν πλέον μαζή των τήν άποδημήσασαν. Άλλ'
αυτή εΐνε πληγωμένη = ερωτευμένη καί άνθίσταται μέ Αφέλειαν μάλλον παρά μέ σκληρότητα είς
τάς προτροπάς τοΰ πατρός της, όπως μείνι). Οί
γονείς μένουν βωβοί,τεθλιμένοι, Ακούοντες μίαν Αγόρευσιν της. Τέλος τούς Αποχαιρετρ διά μιάς μόνον
χειρονομίας, πηγαίνει νά εύρη τόν φίλον της ένιΐι ό
πατέρας
ό κ. Χαλκιόπουλος — φιλοσοφεί έπί τού
γεγονοτος καί προκαλών τά μειδιάματα τού ακροατη
ρίου, λέγων: «Μία Χελιδιϊιν (ή κατάτόν λαόν, ένας
κοΰκκος) άνοιξιν δέν φέρει » Άλλ'ούτε καί επιτυχίαν
έν τφ θεΑτριρ. Επειδή δέ τό κοινόν δέν έκάλεσε
τον κ. Λιδωρίκην, ένεφανίσθη αυτόκλητος ύπό
τύπον διαλέκτου καί εΐρωνεύθη δι' αστειοτήτων τό
κοινόν, διό καί είς θεατής άνεφώνησεν ; «Ού σύ
μϊς λ ο ι δ ω ρ ί κη ς, άλλ' ό τόπος». Άλλος δέ
κακόγλωσσος είπε οτι τό βράδυ εκείνο ευεργετούμενος
ήτο ό κ. Λιδωρίκης Αφού τό όνομά του έτέθη παραπλεύρως τοϋ Δ' Άννούτζιο.
II Ζουμπιρί εΐνε Παρισινή χορεύτρια τοΰ 18-1 <>.
Από το γνωστόν ομώνυμον διήγημα τού Οΰγκω
έξήγαγεν ό Porto-Riche τό δράμα, τύ όποιον μ ις
δίδει ένα περίεργον τύπον γυναικός, ή όποια άγαπά
ένα γηραιόν καλλιτέχνην, τόν χλευάζει ένώπιον δύο
άλλων θαυμαστών της, τόν βασανίζει καί όμως τόν
άγαπρ είλικρινώς. Εΐνε ένα ελεύθερο πουλί τό
όποιον πετά άπό αγκάλης είς αγκάλην, μία θελκτική
αλλά καί τσακπίνικη ιδιότροπη εύμορφιά — στήθος
παρθενικόν. βλέμμα βρώμας, όπως λέγει ό δυστυχής
Σι ρω,ο όποιος συντετριμέ νος άπό ζηλοτυπίαν παρα
κολουθεί τήν φίλην του έπιδεικνύουσαν βραχίονα
καί κνήμην είς τούς νεαρούς φίλους της. Κ' όταν
τόν ένα έξ αύτών—άφού χορεύση έπί τής τραπέζης—
περιπτύσσεται, ό Σέριο εις τήν βωβήν, τήν μαρτυ

ρικήν ιίγωνίαν υποκύπτει καί πίπτει έκ συγκοπής
νεκρός. Ρίπτεται έπί τοΰ πτώματος ή Ζουμπιρί, καί
τον θρηνολογεί σπαρακτικά. Έφαμίλλως πρός τήν
κ Κυβέλην έπαιξε ό κ, Βονασέρας, όστις οϋτω άπέκτησε ένα νέον δυνατόν ρόλον.
Τό «Ό ν ε ι ρο ν τής έ αρι ν ή ς π ρ ωίας»
εΐνε τό πρώτον δραματικόν έργον τού Λ'Άννούντζιο.
παιχθέν τό πρώτον ύπό τής Λούζε είς τό Παρίσι
προ 16 έτών. Πλήρες πρώτην φοράν παριστάνεται
παρ' ημϊν σκηνάς μόνον τής τρελλής έπαιξεν έρασιτεχνικώς πρό έτών ή κ. Ηεωνη Δρακοπούλου .
~ 1 ήν ΰπόθεσιν δίδει είς ολίγας λέξεις ύ κηπουρός
τής Ιοσκανικής έπαύλεως, όπου εκτυλίσσεται τό
δράμα. Μία άρχόντισσα — ή Ισαβέλλα — άγαπούτεν
ενα εύγενή, τόν όποιον έσκότωσεν ό Δούξ — ό κύ
ριος της έπαύλεως — ένιΐι έκοιμάτο 'ς τήν άγκαλιά
της. Τό αίμα τήν έβρεξεν, έμεινεν έτσι όλην τήν
νύκτα αγκαλιασμένη μέ τό πτώμα καί τό πρωί ήτο
τρελλη. Η τρελλή Ισαβέλλα συναντάται μέ τόν άδελφόν τοΰ φονευθέντος, όστις άγαπα την αδελφήν
τής Ισαβέλλας.
Τό έργον εΐνε ποιητικώτατον, άλλ'άτελεύτητον
Έχαρακτηρίσθη ιός λυρικόν παραλήρημα. Άλλ' εΐνε
μέ τόσην ίδειΰδη λεπτότητα γραμμένον, καί τόσην
τέχνην απαιτεί ή ερμηνεία του, ώττε διά τούς ολί
γους νά άποβαίνη μία άληθής μυσταγωγία ψυχής.
Οί μονόλογοι τής τρελλής, γεμάτοι σπαραγμόν διά
τόν θάνατον τοΰ λατρευτού της, καί τά λόγια πού
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λέγει _ ψάλλει μάλλον — είς τό τέλος γονατισμένη
είνε σκηναί συγκλονιστικαί, στιγμαί άριστοτεχνικαί.
Ή μετάφρασες, κατάλληλος διά τό Οέατρον, τοΰ
μουσουργού κ Γ. Λαμπελέτ.
Τό τέταρτον έργον, ήτο παντομίμα. Πρώτην φο
ράν παίζεται άπό "Ελληνας καλλιτέχνας μιμόδραμα.
Καί ή επιτυχία ήτο σχεδόν απροσδόκητος. Ι'ύ
• Χέρι· είνε άπό τούς άγαπημένους ρόλους τής
περιφήμου Λανίδος ηθοποιού Καρλότας Βίχε, ήν
πρό έτών «χειροκροτήσαμεν διελΟούσάν έξ Άϋηνών.
Έγράφη επίτηδες δι’ αΰτήν άπό τόν σύζυγόν της.
Το μιμόδραμα είνε διά τόν ήθοποιύν άπό τά δυσκο
λότερα είδη. Διότι είνε υποχρεωμένος μέ τήν φυ
σιογνωμίαν—μέ τό βλέμμα ιδίως — μέ τον τρόπον
τοΰ βαδίσματος, μέ τήν χειρονομίαν νιί άντικατασιήση τήν φωνήν, ή όποια τά λέγει όλα. Π Δοΰζε
είς τό μιμόδραμα σαγηνεύει, παίζουσα μέ τό πρόσωπον. 'Π ύπόθεσις είνε απλή. "Ενας λωποδύτης εισέρ
χεται διά τοΰ παραθύρου είς τό σπήτι μιϊς χορευτρίας. ’Επιστρέφει αυτή, σιινοδευομένη άπό ενα βαρώνον θαυμαστήν της, είς ον υποδεικνύει νά φυγή,
μολονότι τήν παρακαλεϊ νά μείνη. φεύγων όμως
εκείνος άφίνει επίτηδες τό έπανωφόρι του. Εκείνη
πέρνει τό κλειδί καί τό άναρτάδίπλα είς μίαν θύραν.
ΊΙ χορεύτρια έκδύεται καί πριν νά πέση νά κοιμη»fl, χορεύει.
,
Αίφνης είς τόν χαθρεπτην βλεπει δια μέσου των
παραπετασμάτων μιάς θύρας ένα χέρι, παραπλεύρως
τοΰ κλειδιού. ’Ακούεται κατόπιν το σφύριγμα τού
βαρώνου. 1 Ιώς νά τού άνοίξη : Φοβείται, άλλά δέν
θέλει νά προδώση τόν τρόμον της. Κάμνει δήθεν
οτι χορεύει —και έδώ έγκειται ή μεγαλειτέρα τέχνη
τής ήθοποιοΰ — άρπάζει τό κλειδί. Άλλάτής επιτί
θεται ό λωποδύτης. Λιπόθυμε! ή χορεύτρια, ένφ ό
λωποδύτης τήν κλέπτει. Είσορμφ ό βαρώνος μέ τό
πιστόλι είς τό χέρι, τόν άναγκάζει να άφήση τά
κλοπιμαία καί ένφ εκείνος τρέπεται είς φυγήν, ή
χορεύτρια ευχαριστεί τόν σωτήριέ της βαρωνον.^
Τό κοινόν έπέρασε μίαν βραδυά μέ τέσσαρα έργα
χωρίς θέσιν. Καί ήτο τόσον ευχαριστημένοι·, ώστε
δέν έμεινε θέσις κενή έπί τέσσαρας εσπέρας, καίτοι δέν προωρίζετο ύπό τών ηθοποιών είς μήκος
τετραήμερον μία καθαρώς φιλολογική βραδυά. Καί
ό κόσμος είχε δίκαιον. Μετά τά έργα τών κ. κ Μελί
καί Ιωσήφ, ή θέσις κατήντησε έφιάλτηςτών θεατών.
*

Ή «Ν εκρά π ό λ ι ς· (Citla morla) τοΰ
Λ’ Άννούντζιο,ή άκαλαισθήτως μεταβαπτισθεΐσα είς
«Νεκρήν πολιτείαν., ύπό τοϋ μεταφραστοΰ, έδόθη
διά πρώτην φοράν από τής Ελληνικής σκηνής είς
τύ Βασιλικόν Θέατρον ύπο τού θιάσου τής κ. Κυ
βέλης. Τό έργον έχει όλα τά προτερήματα καί όλα
τά έλαττώματα τού ’Ιταλού λογοτέχνου. ’Ο Δ’ Άννοόντζιο δέν είνε δραματικός συγγραφεύς. Είνε ποιη
τής. Καί τά έργα του, φέρουν τήν σφραγίδα τού
μυστηρίου, τού Ορύλλου, άλλ’ είς τήν πλοκήν καί
τήν δύναμιν τού πάθους υστερούν. Έάν πρόσθεσή
δέ τις καί τό λυρικόν παραλήρημα, τό έπιμηκϋνον
τάς πράξεις καί τήν ύπόθεσιν, ή όποια σχεδόν κατά
κανόνα είνε ό ένοχος έρως, έχει τήν μίαν πλάστιγγα
τής κριτικής ύπερφορτωμένην. Άλλ’ έξ ετέρου ή
διαίσθησις τού συγγραφέως, ή φαντασία, ή έξαρσις
τοΰ λυρισμού, ό ρυθμός, δίδουν μίαν λεπτότητα,
μίαν ιιπύλαυσιν άκροματικήν, ώστε νά άποκρύπτεται τό βάθος τής άνηθίκου ύποθέσεως. Ή πληγή
γεμάτη πύον καλύπτεται άπό εύοσμα ρόδα.
Τά θεατρικά έργα τοΰ Δ’ Άννούντζιο — λυρικαί
τραγωδίαι — άπετέλεσαν θέμα μακρών συζητήσεων
καί γνωμών δλως αντιθέτων. Έκρίθησαν κυρίως ως
έργα περικαλλή,<■>- έργα καίτοι νεωτεριστικά, όμοιά146

ζοντα έν τούτοις αρχαίας άπηχήσεις άπό τά μακρυνά
βάθη τών αιώνων.
ΊΙ ύπύθεσις ύπόκειται είς τό Άργος, έγγΰς τών
αρχαίων τάφων.
Δύο γυναίκες — ή Λευκή, αγνή, ονειρώδης, μία
Αντιγόνη έν τή έμφύτφ στοργή πρός τόν αδελφόν
της καί ή "Αννα μία τυφλή, συμπαθής, καρτερική
έν τώ μαρτύριο» — είνε ψυχαί άδελφαί. Ή Λευκή
έχει αδελφόν, ή τυφλή σύζυγον. Ο τελευταίος αγαπΓι τήν Λευκήν, ή όποια τόν άνταγαπφ άγνώς.
Άλλιί τήν άδελφήν έχει άτιμάση μυστηριωδώς —
κοιμωμένην — ό αδελφός, ό όποιος όταν άπό την
τυφλήν μανθάνει ότι ό άνδρας της αγαπά τήν Λευ
κήν, οδηγεί τήν αδελφήν του είς μίαν πηγήν καί
τήν φονεύει διά νά...,έξαγνισθή αυτός καί έξαγνίση
καί εκείνην. Είς τόν φόνον συντελεί βέβαια καί η
ζηλοτυπία Είς τήν τελευταίαν πράξιν είνε ξαπλω
μένη νεκρά ή Λευκή ■— άλλη σκηνική όμοιοτης jit
τήν Αντιγόνην μέ τήν διαφοράν ότι νεκρός είνε
έκεϊ ό άδελφός χωρίς να είνε αίμομίκτης — καί
όλοι θρηνολογούν τήν άδικον θανήν της: ό αδελφός,
ό εραστής καί τυφλή.
Τήν ίδιαν ημέραν, καθ’ήν έπρόκειτο τό βράδυ, νά
παρακολουθήσουν οί Οεαταί τήν«Νεκράν πόλη·», ολίγας ώρας «νωρίτερα συνέβαινεν είς τήν πόλιν μας
δραματική σκηνή όμοιοτάτη άλλά μέ λύσιν λογικήν.
Είς έκφυλος, έρωτευθείς τήν δεκαεπταέτιδα αδελ
φήν του — ό Λεονάρδος τοΰ Δ’ Άννούτζιο — και
οδηγηθείς είς τό άνακριτικόν γραφεΐον, ήρπασε τήν
ξιφολόγχην τοϋ συνοδεύοντας αύτόν χωροφύλακας,
τήν όποιαν ήθέλησε νά έμπήξη είς ιήν καρδιάν του.
άλλ’ ή ξιφολόγχη έξέφυγε καί είσήλθεν είς τόν μη
ρόν του. Τόν έδεσαν μέ χειροπέδης, άλλ’ ό έκφυλος
άδελφός έκτύπησε δι’ αύτών έπανηλημμένος τήν
κεφαλήν του, παραμορφώσας τό πρόσωπόν του. Έδω
είς τήν ζώσαν πόλιν ό έγκληματίας επιζητεί κάθαρ
ση· τελείαν, είς τήν «Νεκρόν πόλιν» δολοφονείται
ή άδικηθεϊσα, ίνα έξαγνισθή ό. ... άδικησας. Ποινικολογία ολως Δ’ Άννουντζιακή.
Άλλ’ ή άπαισία καί έκφυλος υπόδεσις ήτις ήνάγκασε τόν Βασιλέα νά ι’ιποχωρήση άπύ τής β' πράξεως, έσώθη άπό ένα διάλογον ύπερλυρικόν. Καί
αί πέντε πράξεις είνε εν μοιρολόγι θρηνητικόν.
Έκούρασαν τούς άμυήτους είς τά μυστήρια τής
αισθητικής, άλλ’ Ικανοποίησαν τούς έχοντας τον
νοΰν είς τήν χαρδίαν.
Ώς ποιητής ό Δ’Άννούντζιο είνε υπέροχος. Αύτός
οστις ύμνε! είς τήν «Τζοκόνδαν» τά χέρια τής
Δοΰζε, έδώ ύπερυμνεϊ τά μαλλιά τής Λευκής.
Η
σκηνή αύτή άπό οίονδήποτε άλλον γραφόμενη θα
άπετύγχανεν· άπό τόν Δ’ Άννούντζιο λαμβάνει ,ίν
θέλγητρον, άν καί δέν έχει τίποτε τό μβγαλοφυές.
ΊΙ μετάφρασες, δημοτική, μέ μαλλιαρές κοτσίδες.
’Εν συνόλιρ άκαλαίσθητος’ ή «’Εστία· έδωσε τόν
προσφυέστερον χαρακτηρισμόν; «Χλιαρόν γλυκά
νισου ·.
Τό πρόσωπόν τής τυφλής ύπεδύθη, μετά ετών
σιγήν, ή κ. Θεώνη Δρακοπούλου, ή παλαιό μαθή
τρια τού Χρηστομάνου. Η έμφάνισίς της μας εκαμε
νι’ι άναλογισθώμεν πόσον έχασε τό Ελληνικόν θέα
τρον μέ τήν άπομάχρυνσίν της έξ αύτοΰ. Ώς τυφλή,
δέν ήμποροΰσε βέβαια νά άναπτύξή δραματικά προ
σόντα μιμικής. Τό παίξιμόν της ήτο μάλλον άπαγγελία λυρικού ποιήματος ή ηθοποιία τραγφδίας.
ΊΙ Κυβέλη είς τόν ρόλον της ευγενική, εύσυνείδητος,
σεμνή, κάτοχος τού μέρους της. Καί αί δύο έπαιξαν
ωραιότατα. Τά μέρη των έξ ίσου μεγάλα, δύσκολα,
ώστε νά μί) ήξεύρη τις ποια είνε ή πρωταγωνίστρια
τοΰ έργου. "Επαιξαν έφαμίλλως καί άνταξίως ή μία
τής άλλης. Άλλ’ οί άνδρες — Βονασέρας καί Γα-

βριηλίδης — ύπελήφθησαν τόσον, ώστε νά είτε πολύ
αισθητή ή άπόστασις άνδρών καί γυναικών.
Τήν έπομένην έπαίχθη ύπό τοϋ αύτοΰ θιάσου είς
τό αύτό θέατρον ή Σοφόκλειος «Ά ν τ ι γ ό ν η.
κατά μετάφραση· τοΰ μακαρίτου Μάνου. Ό Βασι
λεύς έμεινε μέχρι τέλους χειροκροτών τό άθάνατον
άριστούργημα.
ΊΙ Κυβέλη προσε.τάθησε νά άρθή είς τό ύψος
τραγωδού, καίτοι είνε άπό φύσεως άρμοδιωτέρα διά
τάς comedies. Είχεν όμως στάσεις άγαλματώδεις,
αρχαϊκός, — ένα ζωντανεμένο αρχαίο μάρμαρο. Ό
κ. Παπαγεωργίου ώς κορυφαίο; τοΰ χορού, απήγγειλε
μέ άκριβολογίαν, μέ μεγαλοπρέπειαν, μέ άρμονίαν
τά ϋεσπέσια χορικά, καταμαγεύσας μέ τήν άρχαιοπρεπή διαυγή φωνήν του καί τόν ρυθμικόν τονισμόν.
Ο κ. Χαλκιόπουλος, ως φύλαξ, ένόμιζεν ότι έπαιζεν
είς Γαλλικήν φάρσαν. Ό νεαρός κ. Ζήνων (Βιράλης) ώς Αϊμων πολύ καλός. Ό κ Βονασέρας, ώς
Κρέων, ήκιστα βασιλικός. Συνετέλεσε καί τό έλατ
τωματικόν τής απαγγελίας του’ μεταλλάσσει άποτόμως τόν τόνον τών τελευταίων λέξεων, αΐτινες οΰτω
μεταπίπτουν είς τό πεζόν ΊΙ δ. Λημοπούλου ως
Ισμήνη κατώτερα πάσης κρίσεως.
II μετάφρασις—ή όποια έκρίθη άπό κάποιαν έφημερίδα ώς «Οεσπεσία» — ήτο άναξία τοΰ έργου. Τά
αρχαία δράματα έν Έλλοδι όταν δέν διδά σκωνται.
όπως έν Άγγλίι.ι καί Αμερική, είς τό πρωτότυπον
κείμενον, πρέπει νιί παριστάνωνται τουλάχιστον είς
απλήν καθαρεύουσαν. Μεταφράσεις αί όποιαι υπεν
θυμίζουν τήν βλαχόκαλτσαν μειώνουν το άρχαίον
κάλλος καί άσχημίζουν τύ άφθαττον μεγαλείου τής
κλασ ικής τ ραγωδίας.

Θέατρον Κοτοπούλη.

ΘΕΑΤΡΙΚΑΙ ΕΙΔΗΕΕΙΙ
Την 1G ’Οκτωβρίου διέκοψε τιίς πεοαστάσεις ό
θίασος τής Κυβέλης, άναχωρήσας διά Κέρκυραν, μέ
τελευταΐον έργον τήν «Αντιγόνην . Θά διόση έκεϊ
30 παραστάσεις, καί κατόπιν θά μεταβή είς Πά
τρας, Σμύρνην καί Κωνσταντινούπολιν
— Ο κ. Γαβριηλίδης άποχωρήσας τοΰ θιάσου
Κυβέλης ίδρυσε μετά τής κ ’Αγνής 1’οζάν νέον
θίασον, οστις θά παίξη τύν χειμώνα είς Κύπρον.
II κ. Αλκαίου άπεχώρησε τού θιάσου Κουτοπούλη.
— Ο θίασος Κοτοπούλη άταχώρεί διά Ρουμα
νίαν. Θά δώση 20 παραστάσεις είς Βραΐλαν, καί όλίγας είς Κων.στάντζαν, Γαλάζιον κ ιϊ Βουκουρέστιον.
Κατόπιν ίσως μεταβή είς Σύρον καί είτα είς Θεσ
σαλονίκην καί Αίγυπτον.
— Ή όπερέττα ΙΙαπαϊωάννου παίζει είς τάς
Πάτρας μετά της κ. "Ενκελ Προσεχώς θά παίξη είς
το Δημοτικόν Αθηνών.
— Ο θίασος ΙΙλέσσα θά μεταβή είς Κάΐρον,
παίζων καθ’ όλον τύν χειμώνα, εις τύ θέατρον τής
Έσβεκίας.
— Ο θίασος Νίκα - Φύρστ παίζει ήδη είς Καβάλλαν.Ή όπερέττα Καλύβι — Κυπαρίσση είς Θεσ
σαλονίκην.
— Ό κ. Διονύσιος Ταβουλάρης θά έορτάση τήν
πεντηκονταετηρίδα τής θεατρικής του δράσεως,)ΐεθ*
ό θά αναχώρηση είς Ρουμανίαν, καί Λονδίνον. δίδων
διαλέξεις καί άναγινώσχων τύ νέον δίπρακτου δριμά
του «Οί δύο Κωνσταντίνοι·.
— Η Γερμανίς ήθοποιύς καί δεινιή χορεύτρια, ί)
χαριτιυμένη δεσποινίς "Ελτα’Ενκελ είς τηνδοθεΐσαν
τιμητικήν της έπαιξε ύπέρποτε ώραϊα. Έχόρευσε
καί δύο Κρητικούς χορούς μέ τό έγχιόριον ένδυμα.
Αί έκδηλωσεις τής συμπάθειας υπήρξαν ζωηρότατοι.
• Στήν παγίδα». Μονόπρακτου δραμάτιον τοΰ
κ. Ξενοπούλου. γραφέν κατά παράκλησιν τής ηθο
ποιού δεσποινίδας Φλώρας Βορδώνη. Έπαίχθη είς
τήν εύεργετικήν της. Δέν τύ εΐδομεν.
— Ή κυρία ’Άννα Τριγγέτα. ή ύπύ τύ ψευδώ
νυμον Sylviane Grav διακεκριμένη ήθοποιύς τού
ί’αλλικοΰ θεάτρου κατά τήν έξ Άϋηνών διέλευση·
τοΰ θιάσου S.-liorniann έδωσε δείγματα τού εκλε
κτού καί ιδιοφυούς ταλάντου της. καταλιπούσα συμπαθεστάτας εντυπώσεις

II δ. Μαρίκα Κοτοπούλη, διά νιί ίκανοποιήσι]
τούς αληθώς φιλοτέχνους, τούς διψώντας παρ’ αυτής
αισθητικός άπολαύ.σεις, έπαιξε είς τήν τιμητικήν της
τήν «Ιφιγένειαν έν Ταύροις» τοΰ Γκαϊτε. ΊΙ δυνατή
καλλιτέχνη,ή όποια πρό έτών είς τό Βασιλικόν Θέα
τρον έμυσταγώγει τούς θεατός είς άνωτέραν διαί
σθηση·. είς σοβαριί έργα, κατά τήν κατιοϋσαν—άντί
προϊοϋσαν-εξέλιξη· του νεοελληνικού Θεάτρου ήναγ
κάσθη χαριζομένη είς τό κοινόν νά μετατροπή έπί
μίαν όλόκληρον περίοδον είς νούμερο Έπιθεωρή.
σεως! Οί ειλικρινείς φίλοι της ήσθάνθησαν άναΤ '
Ελληνικόν μελιιδραμ,α άφιχθέν έκ Θεσσα
κούφισιν βλέποντες τήν μόνην τραγωδόν—τήν άξίαν
λονίκης ήρχισε σειράν 1.5 παραστάσεων είς τό Δη
διάδοχον τής Ε. ΙΙαρασκευοπούλου—έπανερχομένην
μοτικόν Θέατρον.
παρά τόν βωμόν τής μεγάλης Τέχνης, σεμνήν ιέ
Ιίροσελήφθησαν νέα πρόσωπα, ή Μεξικανίς υψίφω
ρειαν, μετά τά βακχικά οργιά τών «ΙΙαναθηναίων.
νος (έλαφρι’ι σοπράνο) δεσποινίς Λουτσίλλα Μαλδοτοϋ σωτηρίου έτους 191.1. Οί θεατοί τήν άνευφήμηνάτο. ή όποια έπαιζε είς τό «ΙΙολυθέαμα. τής
σαν πανηγυρικώς, τήν έχειροκρότησαν ζωηρότατα είς
Φλωρεντίας καί ό υψίφωνος Ντέ Ι’όζα, δστις ένετον δύσκολον.τόν ύπέροχον ρόλον της, είς τύν όποιον
φανίσθη ως «Φάουστ·. Πφωνή του άβίαστος είς τήν
αναδεικνύεται άληθινή καλλιτέχνις.
σερενάταν τής β’ πράξεως έδειξεν άρκετήν αντοχήν.
- Η λυρική τραγωδία τοΰ Γκριλπάρτσερ «Ήρώ
Αμφοτεροι θά παίζουν αργότερα ’Ελληνιστί. Άκαί Λέανδρος· η δοθεΐσα κατά τά πρώτα έτη τοΰ
τυχώς ή Ρεβέκκα άπεχώρησε τού θιάσου.
Βασ. Θεάτρου, έπαίχθη μετ’ επιτυχίας. Τύ έργον
Τήν ορχήστραν διευθύνει ήδη ό κ. Λαυράγκας.
μακροτατον, είς 9 πράξεις—παρά τύ ίσχνύν τής ύΠροσεχώς άπέρχεται τύ Μελόδραμα είς Σύρον καί
ποθέσεως—άρκετά δμως άρχοΐζον. Ή δ. Κοτοπούλη
κατόπιν είς Σμύρνην.
επαιξε μέ δύναμιν καί τέχνην έντονος ή φυσιογνωμία
—ΔιεΛθων έξ’ Λθηνών ό όνομαστός πρωταγωνιστής
τοΰ κ. Λούη ως Λεάνδρου, τοΰ άγαπώντος μέ πόνον
τοΰ Γαλλικού θεάτρου καί συγγραφεύς Saclia Gui
καί ώραιοτάτη ή έφηβική έμφάνισίς τοΰ Ναυκλήρου
try έδωσε μίαν μόνην παράστασιν, τύ τετράπρακτον
κ. Ταβουλάρη.
έργον του < Λλωσις τού Berg-on-Zoom» τύ όποιον
έδόθη 204 φοράς κατά σειράν είς τό «Βωδεβίλ» είς
Πολύ έ αμα
ΙΙαρισίους καί πρύ μηνών παρέστησε καί ό θίασος
Είνε ό μόνος θίασος, δστις θά διαχειμάση έν
της Κοτοπούλη, μέ γενναίας περικοπάς. Ή πρω
Λθηναις, Δίδει τά δημοη·ιλέστερα έργα τοΰ δρα
ταγωνίστρια δεσπ Λιζές καί ό Μπαρύν υιός, υις
ματολογίου τής Βιεννέζικης όπερέττας. ΊΙ κ. Κανσύζυγος, έπαιξαν μέ επιτυχίαν, ήτις ένεποίησε βαδήλη πρωταγωνιστεί πάντοτε μέ τύ χαριτωμένου
θιιτάτην έντύπωσιν.
παίξιμόν της καί τήν ζωηρόν φωνήν της, ΙΙροετοι—Ό κ. Θ. Οικονόμου παίζει είς τύ Ηράκλειον
μαζεται ή νέα όπερέττα «Ό πρίγκηψτής Αλβανίας»
τής Κρήτης.
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*C ΓΡΑΜΜΑΤΑ KAI TEXNAI
’£> Γερμανό/. έπανηγυρίοθη έπιοήμως ή έκατονταετηρίς τής μάχης ιής Λειψίας, (16—19 ‘Οκτωβρίου
1813), καθ' ήν οί Σύμμαχοι — 350,000 — Αυστρια
κοί, Ρώοοοι, Σουηδοί, "Αγγλοι καί ΙΙρώοοοι, ένίκηοαν
τούς Γάλλους ■ 157,000 — έχοντας ήγήιορα ιόν Ναπο
λέωνα. Τό άποκαλυφ Οεν μνημεΐον εΐνε τεράστιον. σύμβο
λου νίκης καί Ισχύος. "Εχει ύψος 91 μέτρων, πλάτος 60
έπί επιφάνεια; 6,300 μέτρων. Το κεντρικόν μέρος κατέχει
έν άναγλύη ω ό ‘Αρχάγγελος Μιχαήλ επί Άρματος Λιά μέσον
τοΰ πεδίου τής μάχης, όΛηγουμένου ύπό Λύο πυρφόρων
Μαινάδων. ‘Ανδριάντες τής ‘Αρετής, τής θυσίας, τοΰ
θάρρους καί τής Πίοτεως εινε τοποθετημένοι είς τάς
τέσοαρας γωνίας.
Ό Γαλλικός τύπος έπέκρινε τό μνημεΐον ώς Ακαλαί
σθητου. Οΐ Λέ «Καιροί» τοΰ ΛονΛίνου έγραψαν ότι πι
θανόν νά εΐνε τό δεύτερον μνημεΐον τοΰ κόσμον ύπό
έποη'ΐν μεγέθους, μετά τάς Πυραμίδας, άλλ’ άμφιοβητήτιος εΐνε τό πρώτον μνημεΐον ιοΰ κόσμου κατά τήν
ασχήμιαν.
Τήν μάχην τής Λειψίας ύπεροχως έχει εϊκονίοει ό
ζωγράφος Μάξ Κλίνγκερ. Κοσμεί ό πίνα: τήν αίθουσαν
τοΰ Πανεπιστημίου Λειψίας. Εΐνε έκτάοεω; 125 τετρα
γωνικών μέτρων, μήκους 20 καί ϋψους 6. Είργάοθη έπί
τρία έτη ό καλλιτέχνης καί ήγόραοε Γην εικόνα τό Πα
νεπιστήμιου κατά ιήν εορτήν τής πεντακοοαετηρίδος τον.
*

’ Υπό τής σχολής τών Καλών Τεχνών έν Άθήναις
ποοεκηρύχθη διαγωνισμός προς Αποστολήν είς τήν 'Εσπε
ρίαν έκ ιών εισοδημάτων τον ‘Αβεριοφείον κληροδοτή
ματος έπί τριετίαν καί έπί μηνιαίε/ υποτροφία φράγκων
300 δύο αποφοίτα»· τοΰ Σχολείου τούτου, τοΰ μέν έκ
τοΰ τμήματος τής Γραφικής, τοΰ δέ έκ τού τμήματος
τής Πλαστικής πρός εϋρυτέρας καλλιτεχνικός σπουδής.
Δεκτοί οί άπό τοΰ 1910 άποφοιτήσαντες έκ Τής σχολής.
— Ύπό τοΰ Υπουργείου τών Στρατιωτικών άπεφαοίοθη όπως είοαχθή ιό ΐιομα είς τόν στρατόν. Λέν άπεφαοίοθη έτι άν θά γίνη διαγωνισ/ιός πρός στιχουργίαν τών
στρατιωτικών ασμάτων καί πρός μελοποίηοιν ή άν θά
άνατεθώοιν αύται είς όιριομένους ποιητάς καί ουνθένιας.
Π

Άπέθανεν έν Ρουμανία παλαίμαχος δημοσιογράφος, ό
ιδρυτή; τής «"Ιριδας· τοΰ Εονκουρεοτίον Ζαχαρίας
Σαρδέλλης, έξ ΊΙπείρου καταγόμενος.
•
J<0 πρώτην φοράν έν ΙΙαρισίοις έπαίχθη είς τό ΟΐΒ'.ΟΠ
τοΰ Σαίξπηρ τό παράδοξον δράμα » Τρωΐλος καί Κρηοί;*. Τά πρόσωπα εχει λάβη ό ποιητής έκ τής Ίλιάδος,
άλλά μάλλον είροινικήν, έλαφράν κωμωδίαν έγραψε, λαμβάνων ώς θέμα ιήν άοτασίαν τής γυναικείας καρδίας.

*

Ό Ριοπ'εν ώμίλησεν είς τήν Γαλλικήν ‘Ακαδημίαν
περί τοΰ νέον χορού «Ταγκό». Ό ‘Ακαδημαϊκός έπλεξε
τό έγκώμιον τής όρχήοεως, ιήν εύγραμμίαν τής κινήσεως,
καί άπελογήθη υπέρ τοΰ χορού, θέοας τις άνωτέραν
μοίραν ιό ώραΐον άπό τήν σεμνοτυφίαν. ‘Απέδειξε δέ
οτι ό Ταγκό δέν εινε νέος χορός, άλλ' Αρχαιότατος λαϊ
κός χορός Αιγυπτιακός.
— Ό γηραιός Γάλλο; συνθέτης Σαίν Σαένς διηύθυνεν αυτοπροσώπως είς τό αύιοκραιορικόν θέατρον τοΰ
Βερολίνου τό μελόδραμά του · Σαμψόιν καί Δαλιδά· πα
ρουσία τοΰ Κάϊζερ.
*
Τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ Νοεμβρίου θά έλθη είς
'Αθήνας ή κ. Σπεράντσα Καλό-Στάϊ}’ διά Ι'ά δώοη δύο
συναυλίας.
14»

— Ό κ. Κίμων Τριαντάφυλλου προοελήφθη είς τήν
"Οπερα Κωμΐκ τών Παριοίων. θά έμφανιοθή τό πρώ
τον είς ιήν «Καβαλλαρία Ρουοτικάνα·.
— Οί διπλωματούχοι τοΰ ‘Ωδείου 'Αθηνών, 120 τον
αριθμόν, σννέοτηοαν σωματείου ύπό τό όνομα « Πανελλή
νιος Μουσικός Σύλλογος ■· υπό πρόεδρον ιόν κ. Μ. Νεγρεπόντην. Σκοπός τοϋ συλλόγου ό καταρτισμός ορχήστρας
Λιά νά Λίδη συναυλίας χειμώνα καί θέρος.
ο
Είς μίαν γωνίαν τοΰ Δημοιικοΰ νοσοκομείου εγκαταλελει/ιένος άπέθανεν έκ φθίοεως ό ηθοποιός Ευάγγελος
ΙΙανιόπουλυς. "Αλλοτε, πρό εικοσαετίας, ήτο ό μάλλον
δημοφιλής κωμικός, διαδεχθείς ιόν Νικηφόρο» καί τον
Σπΰρον Ταβουλάρην. Άποτόμως μειέπεοεν είς άφάνειαν,
παίζων είς Απόκεντρα θέατρα. Οί Νεοοκηνϊιαι κωμικοί
Λεπενιώτης καί Χρυσόμαλλης καί κατόπιν ό Σαγιώρ τόν
ΰπεοκέλισαν. Αύτοδίδακτος, έδημιούργησε λαϊκούς τυπους.
Ήτο τοΰ χονδρού καί πρωτογενούς γέλωτος Αντιπρόσω
πος' καί έφ' όσον άνεπιύοοειο ή αισθητική άντίληψις
τής κοινωνίας, ό άοτήρ τον έδυε.
Κατήγειο έκ Σπάρτης καί έμιιθήιενοε κατ' άρχάς
είς ι'ι Πολνιεγνεϊσν καί ειια προοελήφθη άπό τόν κ
Ταβουλάρην. Άνήλθενείς ιήν σκηνήν τιρ 1877, παίζων
ποόοιοπον υπηρέτου. Είς ιό « Βέβαια· Βέβαια*, είς τους
• Μυλωιάδες·, είς τήν · Τύχην ιής Μαρούλας ■, ιώ·
• Καπεταν Γιακοιμήν» καί κατόπιν είς ιήν · Νύφην
ιής Κούλουρης· είχε μεγάλας επιτυχίας.
ΜΜά τά μεγάλα του έλαιιώμμαια ώς άιθρώπου, ή
οϊηοις, τό φιλέρι, ή ΐιαμόιηζ ιόν άπεοιέρηοαν βα
θμηδόν πάοης συμπάθειας καί ένφ ήδύιαιο νά παραιαθή
ι/ δράοίς ιου, καιέπεσεν, έταπεινιόθη, έσβυσεν άδόξως.
♦

Λύο μνημείων έοτριάοθη έν Γαλλία ή άνέγεροις, τοΰ
ποιηιοΰ κα! μνθιοτοριογράφου ‘Ιουλίου Ρενάρ καί τοΰ
μνθιστοριογράφον ‘Ιουλίου Βα/.λές. ΊΙ ούμπτωσις εΐνε
περίεργος, καθότι οί δύο μεγάύ.οι μνθιοτοριογράφοι, ήοαν
Αντιθέτων ιδεών. Φιλελιύθερος ό πρώτος, βίαιος ό δεύτεοος' ό πρώτος έγραφε μειδιών, ό Λεύτερος λυσσών.
Τοΰ πριότου τό μνημεΐον άπεκαλύφθη τή 5 Όκιιοβρίου είς τήν Γαλλικήν πολίχνην CIlitTlJ-lcS-MineS,
τής όποιας διετέλεσε καί δήμαρχος. Ό Ρενάρ ήοχολεϊτο
to πρωί είς τήν πολιτικήν καί ιό απόγευμα είς τήν
φιλολογίαν, ιός γράφει είς ιήν βιογραφία» τον. 'Εκτενή
χαρακτηρισμόν περί ιοΰ Ρενάρ έδημοοίευοεν ή •Πινακο
θήκη· ιόν 'Ιούνιον τοΰ 1910 έπί ιω θανάιιρ του.
*

Ή οίκοδομέ/ θεάτρων έν Βερολίνω αυξάνει καιαπληκτικώς. ’Εντός διετίας έκτίοθηοαν τρία νέα μεγάλα θέα
τρα, έτέθη Λέ ό θεμέλιος είς λαϊκόν θέατρον, δπερ θά
εΐνε μοναδικόν καθ' ίίλην ιήν Γερσανίαν. Τό οχέδιον έξεπόνηοεν ό Κάουφμαν θά σιοιχίοιι 3,100,000 μάρκα,
θά άνοίξη ιήν 1 Αΰγούστον 1911. θά έχη 2,000 καθί
σματα. Ή εσωτερική διασκευή θά εινε ό θρίαμβος τής
νεωτεριστικής τέχνης.
*

Έπί τή έξακοοιειή έπειείω ά.-τά τής γεννήσεως ιοΰ
Βοκκακίου, ό κ. Σ. Ροδοκανάκης έδημοοίευοεν είς τήν
>■ Εβδομαδιαία» 'Επιθεώρηση·· τών Παριοίων ένδιαφέοονοαν μελέτην διά ιόν συγγραφέα τής «Δεκαήμερου·.
Έν Τοερτάλδο τής Ιταλίας, ένθα άπέθανεν, ίωριάοθη
τό Ίωβιλαϊον πανηγυρικώς.
•

'Ο ' Υπουργός τής Παιδείας άπεφάσιοεν οπιος εις όλα
τά Δημοτικά σχολεία τοΰ Κράτους άναριηθή χαλ.κίνη
πλάξ, έφ' ής νά χαραχθοϋν ιά ονόματα τών πεοόνιων
ίκάοιου δήμου ιδιαιτέρως. ΊΙ σύνθεοις ιοΰ σχεδίου τής
πλακάς άνετέθη είς ιόν γλύπτην κ. θ. θωμόπουλον.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

'Επιτροπή ύπό τήν .τροεΛρείαν τοΰ Προέδρου τής
Βουλής κ. Ζαβιτοιάνου θά διοργάνωση προσεχώς καλλι
τεχνικήν αγοράν μετά λαχείου υπέρ τών οικογενειών ιών
έν τοΐς πολέμοις φονευθέντων. Οί καλλιτεχνία ποοθύμως
έοπευοαν νά είσφέρωσι έργα τής τέχνης των, έκαστος
8—4, ίόοτε ύπολογίζεται ότι θά φθάσουν μετ' άλλων
καλλιτεχνικών δωρων, είς 400 έργα ζωγραφικής καί
γλυπτικής. Μέχρι τοΰδε έστειλαν ά κ. Ρΐζος έκ Παρι
οίων τρία ιόραΐα έργα, ό τοπειογράφος κ. Μαλέας έκ
Θεσσαλονίκης τοπεΐα. πολεμικά σκίτσα ή κ. Φλιορα καί
ο! κ. κ. Φερεκύδης καί Χατζής καί άλλοι. Τό οχέδιον
τοΰ λαχείου έσχεΛίαοεν ό κ. Ίακωβίδης.
Τι
Αί δεσποινίδες Ευγενία ΙΙρωΐου κΓι Νέλλη Ραφαήλ
διωρίσθηοιιν καθηγήτριαι τοΰ κλειδοκύμβαλού είς τό
Ώδεΐον 'Αθηνών.

»
11 έκιέλ^οι; τής έν Κύμη άνεγερθηοομένης προ
τομής τοΰ ήριοος ταγματάρχου Βελωοαρίου άνετέθη εις
τόν γλύπτην κ. ‘ΑνΛρέου.
— 'θ δήμος Υπάτης άπεφάοιοε τήν άνέγεροιν στή
λης αναθηματικής ιών έν τοΐς Λύο πολέμοις πεοόντων
αξιωματικών καί άπλιτών Τό μνημεΐον θά άποτελεΐται
έξ ΰβελίακου καί θά φέρη μαρμάρινους προτομάς τών
φονευθέντων αξιωματικών Παπακυριαζή, Βαοαοάκη,
Ίωνίδου καί Ζαφείρη.
— 'Π κοινότης Δελφών έψήφισεν όπως άνε/ερθή μαρ
μάρινη στήλη άναμνηοιική τάιν ηρώων τών Λύο πολέμων,
κατά οχέδιον τοΰ κ. Ρούμπου, θά έχη τριγωνικόν σχήμα,
ϋψους Λέω καί ήμίοεως μέτρων. 'Επ’ αυτής θά τοποθετηθή τρίπους, έν τώ όποίω θά καίρ πάντοτε λιβανωτός.
Κάτω κλώνοι δάφνης, οίτινες θά άπλοΰνιαι είς τούς πόδα; τής πλευράς, έφ' ής θά χαραχθώοι τά ονόματα τών
πεοόντων κατά εούς Λύο πολέμους, θά οτηθή απέναντι
τοΰ μνημείου τής έν Σαλαμΐνι ναυμαχίας καί τών έν
Μαραθώνι καί ΙΙλαταιαϊς μαχών.
— Συνέστη επιτροπή Ναξίων πρός συλλογήν εράνων
ΛΓ άνέγεροιν μνημείου έν Νάξε? είς τούς πεοόνιας κατά
τους δύο πολέ/ωνς.
Vt
> .τό τοΰ κ. Ε. Ίωαννίδου έφιλοιεχνήθη είς μέγα
σχήμα προσωπογραφία τοΰ πλωτάρχου κ. Ν. Βότση τοΰ
«ι·ατ<ιάΐαι·τος έν Θεσσαλονίκη τό Τουρκικόν πολεμικόν
• Φειίχ—Μπουλέν· ΊΙ είκών εΐνε έπιτυχώς είργαομένη,
άποδίδουοα τήν ευγένειαν τής μορφής τοΰ ενδόξου τορπιλλητοΰ' είς τό βάθος αριστερή τοΰ είκονιζομένου Λιαφαίνονται έν άπόπτω οί ίοτοί τοΰ βυθωθέντσς θωρηκτοΰ.

♦

Ό ΛιΛάκιωρ τής φιλολογίας κ Ν. εΐεκαβάλλας Αιωρίσθη τακτικός συντάκτης τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού τής
Έλλ. γλιόοοης.
ο

Ό διευθυντή; τού ‘Ωδείου κ. Γ Νάζο; θά προτείνη
ιήν ίδρυσα· Λύο έτι ‘Ωδείων, έν,ς έν Θεσσαλονίκη καί άλλου
έν Σύρω, κατά τήν οργάνωσα· τοΰ ’Αθηναϊκού. Νομίζομεν δτι περισσότερον ένδείκνυται ή ΓΛρυοις έν Κέρκυρα.
■κ

Ο κ. Σαμάρας οννέθεοεν έλληνικήν Απερέιταν ύπό
τον τίτλον · ΙΙόλεμος εν ώριι, πολέμου·· συγχρόνου ύποθέοεως. θά παιχθή άπ<· τήν όπερέτταν ΙΙαπαϊωάννου
τ·· α Σάββατο» τής Μ. Τεσσαρακοστής είς τό Δημοτι
κόν μειά σκηνική; πολυτελείας. ‘Αμφιέσεις καί οκηνογραφιαι παρηγγέλθηοαν είς Βιέννην, έπί σχεδίων τοΰ κ.
θ θωμοπούλοι·. ΊΙ ορχήστρα έκ 32 όρ;·άν<ο>· θά διειθύνειαι άπό τόν συνθέτην. '() κ. Σαμάρας τόν Δεκέμ
βριον θά δώοη μεγάλην συναυλίαν έξ αποσπασμάτων τών
διαφόρων μελοδραμάτων του, τής Φλό,ρας Μιράμπιλε
ί 18W) ήι· έγραψεν εικοσαετή;, ιής Ερωτικής 'ϊοιορίας
11904), τής Δεοποινίδος Μπελϊλ. (1907), τής Ρέας
11910) ήτις παρεοτάθη με τόσην έπιτυχβαν εις ιήν Σκά
λαν τοΰ Μιλάνου. ΊΙ συναυλία θά τελειιόοη με εν ουμφωνικον πολεμικόν ποίημα ·'Επιείκεια· άρτι σνντεθεν
Λιά βαρύτονον καί χορωδίαν έπί στίχων τοΰ κ. Δροσίνη,
συνοδεία τής ορχήστρας. Τό μέρος τού βαρύ τόνου θά
η·άλη ό κ. Άγγελόποιλος.
*
'Αφιχθεΐοα έκ Κωνοιαντινουπόλεοτς παρέμεινε παρ'
ήμΐν ή ζωγράφος δεσποινίς Σιάσα Κοβάισεβιτς, Έλληνίς ιό γένος, ήιις έξέθεοεν 150 έργα ιης πέρυσι είς
Κωνοταντινούπολιν. πολύ έκτιμηθέντα, τινά Λ'έξ αύτών
και είς το Λυκείου τών Έλληνίδιον. Άνεχώρησεν ήδη
εί; Βιέννην ένθα πέρυσι έπώλησε άρκετά τοπεΐα, ιδίως
ώραιοτάτας Λύσεις. Ήδη μειέβη πρός εξακολούθηση·
τών σπουδών τη; έν τή έν Βιέννη ‘Ακαδημία τής ζωγρα
φικής.
*

Ει; τό Μιλανον, όπου άπέθανεν ό Βέρδη, έωοτάοθη
με-χαυιπρεπώ; ι, έκατονιαειηρίς τή; γεννήοεώ; ιου. Έτελέοθηοαν προσέτι τά Αποκαλυπτήρια τοΰ άνδριάντο;
του, έργου τού γλύπτου Μποΰτι.

— Ό γερουσιαστής Λουδοβίκος Ροΰ, άπό τάς μεγαλειιέρας δημοσιογραφικά; προσαιπικόιητα; τή; Ιταλία;,
άπέθανεν είς Τουρΐνον. Έπί σειράν έτών Λιηϋθυνε άλλοτε
τήν ·· Τριμποΰναν·.

★
ΊΙ
τέως πριγκήπιοσα τής Σαξωνίας καί ήδη
κυρία Τοζέλλι έγραψε λιμπρέττον όπερέττα; μέ θέμα
ιήν περιπετειιόδη ζωήν της. Τήν όπερέτταν έμελοποίηοεν
ο κ. Τοζέλλι. Ό τίτλος ιη; Παράξενη πριγκήπιοσα·'
λΐ Σαξωνική αυλή ιός έκ νέου έπαγγέλματός της άπεοτέρήσε ιήν τέως πριγκήπιοοαν ιής έπιχορηγήοεω;.
— Ό Χάονπτμαν παρητήθη τής θέοεως τοΰ ,|<(·υθυνιοΰ τοΰ ·θεάτροι· τών Καλ'υτεχνών· διότι θ' άσχοληθή εί; τήν έπί σκηνής άναβίβαοιν νέων έργων του, έν
οΐ; καί ό « Όδυσοειακό; τοξότη;·.
— Ο πύργος τής Πίζας, όστις άπό έτών έχει κλίνει,
απειλεί πιώοιν, Ή ΰποοτήριξίς του κρίνειαι λίαν δυσ
χερής, ι’ίν μή αδύνατος.

Έπί τή πενιηκονταετηρίΛι τοΰ θανάτου τοΰ Άλφρέδου
ντε Βινιύ οί Μυοοετιοταί /ιετέβηοαν είς προσκύνημα τοΰ
τάφου τοΰ ποιητού είς τό κοιμητήριον τής Μοντμάρτρης.
Ό κ. Φός γραμματείς τής 'Εταιρείας άπέθηκεν έπί
τοΰ τάφου θαυμαοίαν άνθοΛέομην έξ όνόμαιος τών θαυ
μαστών τοϋ Μυοοέ, καθώς καί στέφανον έξ άθω'άτων έξ
ονόματος ιοΰ · Συλλόγου τοΰ Άλφρέδου ντε Βινιϋ.»
Ο κ Κ αμΐλ .1ύ Σεν έξεφώνηοε λόγον, είς δν έκαμε
μνείαν τής στενής φιλίας, ήτις ουνέδεε τόν Άλφρέδου
ντε Βινιύ καί τόν ΆλφρέΛον Μυοοέ.
Ό κ. Φός άνέγνωσεν εν σονέτου ιού Μυοοέ Λιά ιόν
'Αλφρέδου νιέ Βινιύ καί ή δεσποινίς Μάρθα Σιούρι· α
πήγγειλε τήν « Καλύβην τοΰ βοσκού · τοΰ Βινιύ.

Ποό τριών μηνίί»· ύπό λωποδυτών είχε κλαπή ή
• Παρθένος μέ ιό παιδίον· τοΰ Ιταλού ζωγράφου τοΰ
ΙΣΤ' αιώνας Πενκιουρίγιο έκ ιινος ναού τοΰ Σπέλλο.
"Ηδη είς εν 'Αγγλικόν τελο»·εΐον έντύς κιβωτίου, περιέχοντος ένδύματα, άνεκαλύφθη είς τό βάθος ή είκών. Μετεφέρετο είς Λονδίνου, ένθα εΐχεν εύρεθή άγαρασιής
προοενεγκών 25),009 φράγκα.
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abiaajb^ uibipifap ajiajiai.·» sbiffDoioij
■κ p ap 01301 5/» 'iioaprfiax 301 Moofoirn bxii»io»6»x
mx Stypdxp b iiapyjox» udaioadaXoag ‘aDanao, abxii
-ογοι/αι, mx arndni amfoxonp aoii uonpnbaiioxa anopar
oaira 110 aoi/tpa.u ap aaiy svjoa.ia 5pi Soiapx 3,3 Slum
-οδχ .womioiffox ‘aoanhax not motilb*, alntiiaaalnioa
"i7J *? tnx aai./moXoZioi mx aoiAij-Znap 'amiaXXp ami
-piomXd» S3 o.iitiiax pi Scflie spxiitZo ‘oaoxii ‘amijf,
aroosimyoxo.ip ami pxuf/X&jaara ’ νιγρΧο baiixa Ί,ιοΧμο
ίροι ρδοχ sia.hbyidax iii3ff»6»x ‘siiopgxa snipimaa 501
ικΑρ (arp 43Z73 αο,οχρ goi abdmdX abffdo ,ιίιι pip 'noapr/rax
301 5oixa Saopx, q *goibiox aoa&oio.ip 301 abgaoxo
αοΧργοφΰχ» mx abxnxioodx a»,; a.io.iaxiapoxp 5ιιιιρ
·ΡΛ2Ο. Ji'2 -‘.'aoi ’»* Soopixi. 5fci m,p0>.h»d aia,31iooja^opx.3 sppoi idXiii ,y ·αοιΙιρ,3.ιαο.,3 αγοχ a»,o»7.
-03 >3^310X0 amxg, amxiobtiQ^ ,tmi 5ioopxa a o 1,1 v it o 1
•°’.Z ?ίιβ^'ΖΙ' 'x aoZdpiovaiia.i alimdx aoi oxo „

•amadmSiU.io amaby(yt ammZdy, ami Ιι^,φ
j ilixbffoivtfig .<lii i/i bffopaSy, ami snopi saoiir,
-οχομώ 3»1 pip 5.ipnM/((?p 5.101 am^a.iwo mx ao>i.r(
-ox .ipxombaaoxovajf 3101 ao.iaiip.'minp api piox 5/11/10,11
-•/11 aiobjp'forioaao abi amas-faofpi.io ‘Sbat/dja 5/u 5ηιιόρ
mx 5paop/i 5pi isiiioja Spxnimx Soi»Z6p (y -li 6 3 7. ay
Zf ’* lot oxa aoanhax 301 aooini 01 »ia amnddmmi
piox '3aoapJmioi6yt aoi <i juauilγ.|. «£ii smmaXpa»
It a.na S»)3ff»xoodx αΐιαίιό,ι Spox 5οι 31/ SoBmxixg^

amiaoi amApi ami xy »a3 3,g ·3αοαρΰΧ 3 ioan.m3ag 3,3 sba
-3iio.<3.l 3m3ob,ao 3ma»gix όμχ3ααοι3αο.αιΜοδΐθ3ΐοχ aoio
-,3,X 01 1x3 3m 3[iXoxi 3bxmabxa,g 5.1oipi iiap laoiBy/iirt»
«
3133X 3OQ3a» όιδ,ι^υ^ Λ3 3»d>»xo».m 3»obx
-flaaa 3o,aoxpli»di V x .tm^b^ amibiomXdr 5οόοώί a '
*

■δ», οι ιοο>β<4/<γ»3»ιτ? »aj ‘avobxoxaip mJ.»xo»,m ,y
. -idtuX of amij 3οδνα»χ!Ν: 3oiVao,^ ‘ui.wxbSi‘amir
■°6ΛΡΣ· : altdmdXixa ιαδρώ amiaoi uni . loXixboxdvo maid
-uiidmi a»ob^3da3 3boixg_ pxmomK mx 3»ipxmix3x
3»aom 3ii 3mr(pxoxiN 5&1 5/M3ii'»Jap 5£<i ..aproaii aodoix
-υ.«ρ oo,io.io7ir amam.ludiii αοι,αιοιδιχ 3mi3V3i b0Ma,
-DX3X» 13,pX0XW 03 3m3<6,3ffU,if X aoi iIU'{ _ _ '
■umd^dix foadx ο,οίδ» .mob#
-30.13 .womX aor(bXudi abi »δ»„ spxmaa.l mx 3ρβνα»
3οΛ»ι fiXdnxa δι,οχρ φι <» ,.«ο>7ιιι7 Ϊ/, ' .iooa arfoij,
so^iiai 3οι»Χδ» b^fdifs 3op»xa3y 3bi <"/dpa^
*

‘.UDjd.uhioiOXJDl^ ΛΟΤ/701£
.m]^u naa aaoaYxmoodxnau 'uiaagmdi.iax.tao uiaoaoii
υιοια,χ s,3 .uoiobaoa^ax tnx om/poutf oxa 3»apn,u ix,
uxaioioidx pi ao ‘llxmdag 03 aoxipuaoii aojaoaoii miao
aoo3iiao,3ioxu 'ίαοιρδ ι/ aoxiabp/g^ 301 mibix tlajaX
>.’<? .’«* ΧψΙΙιρνχρ·. .-omai- 3bi auoao^ji· αυδαιη.ρ, 3,3
mi3oltffmoia3x.(ao αρκι,α uiiXmixa 3,3 0011011631 oj^
■3»riX»dp 00gif muni11 r,e aoXdi ao,o 301
pfliao biouxg. -αοιδαΜοιηχα aouib 01 ιδιχ Ιίο,Χιοϊο pp
mx ·3»,ΐ3Ώΐχρ 3oia3 bffoniiaao pfl' 5>oopxa ίι,ρ ,, '
■ imdoiX
3biau owiootf 3p6x aman mx 3bxuoH 3bi mijnii pi 3^»,
·?■'? X’.LI U x aouoaojg aoxnmioniia aoxixaog 3»,auii
'0°®ΑΓ aoi smiadotf minx
-d3j 3bi iifipj .13 .301 3bia.tff.i3ip p 3boixgt -uimioni
!llL· ‘JOfO. &»Ι. -*£'« »ΊΜ1 pi 3,3 Uffop/.δ,ι mx nona
-oa uian pi Miaat/p5»Z5aj3ii3 aoa„odag aoi 3»nibpuxy
aoi S‘O3X Ii6sii υοοώριρ 3,3 ap aJmxoi.ip ‘.101 amiayaii
3bi a,oi33 bpb ,0 63,x,i,j mx 'αοι,δφ Μφ ,οίοο mami
amxid>»6Xoxoi ami aiom6b(Xii.io Sp6x soam-f/oxy aoi
6.1J ,o ao^»,3.m 3»,oyi 3»δχι,ΐ 3lji amSmX o^xub„gt
λοολ api S/ι ,ιιγρχ soiarbf tiQOpX6,a axiioaoy χ "q
ami amiuiionioo ami 3οδηΙ ν.'.ι,ρ aooaixripg spxiiuiio
Sodmo/.ixiap mx
-iiioa 30-fX.ly^ m,3oaoK ijnau φι .u p Sbx.malm'ajf 3bi
o.iay SoampiiDwi b(bio mx αΙιΛοδ.ιχ, ni aogj, aorniip &
uimionioa ap pi ·ν)·;γ ■, αομοαο,ρ goxnmionio^ gox
ioion’ipXn Sum# ‘So.bad.hxi.ii mx sbojxa Saopmauiu aoff
-r/.Uy. am ibiaaffasip p 03^0,san 3n,oyt 3bxiah;;g, ‘bi
-)t xf baiiibiuvbd.uho lybio ‘alidmdbxa νο.ιοδ,Λ saoptoa
•οδιιί aoiupaox— -αοιιοαο,ρ Qoxiiuiioiiio^, goxidoiodx
-viu aoffp, X3 5oionrp.!p smpf) mi.,» ag 33,y ’axM.my
-oiay ibajyodtg 33 goi 0m1a.iff.131p ami oxa ‘3opp„gi
■x 301 ,ηο.ι‘gang abi oxa suoniaoZdaai 5pi 5p<Aoxo»<
ίΐιγρ/.ο/ρ 3bi mib ’3»,■(»!,_ 3bxiab(,3i 3bi 'amipiioiiio'.i
-» 5pi piox siibiomXdp mil auobffioiu 3,016,3,· ay,
ami mx ·αρ,3ΧΐΙ»χ,ρ g Qoxmiibpnxu 3u^-(»j 3bi aoiao
*
-ιο1ΐ .joxiimionio^ aoi 1joaa.iff.131y 301 oxa 3n„3Xi^
3bxiab;,gi 3bi omipiionioa aoii ‘loopxa b aixuiux 3mo
■udmd.ln piaZZp b,31.13 οδοΛριρ a»o
-nip tiobff.m,ox» pp, ao.undo^- ·χ ,joi pxa ap 3οια3ώυδ/.
-hff30.,3 .imiaoi Spixy, ·3αοαηΜοδιθ3Χθκηϋ, s.iOibpi 5,3
amxpaix
apioxo 1ϋ3!ΐ 3oi»!ilnii aoaoiiodiJimu uiuiiopioa
manipioiaao SaibiomXdp .mobff3d.il αο,ι,/οχ.ηι »ΐ3γ,»ιη/
?*’12F. P1 -!J β"·* ao,i3iiaoxaiX3 ‘oi»^6b 3iomxaix3 y
pi aoxp ,<ioati abi poux mx ‘»,o^ny sbi HoaoV(y, i>,Xyt
■,ioi-(,»j tiffaaiooribp pff ooanijnt ojr -amhoo .10113) am»
■'? ΊΟ ιαδιΛναρ So-(aoxoii»diy x sooodii soiao q —
-bomp xi 3bxodnx3 3jo-(3ii»ia3X pxa auaaiiaoffbo^ ·,ιοα
SOJjp Sbio,.’.
-mdo^ x aoi 3,1 bff313.1» 3ioaaff.i3ip ap b ·αιηίχαοδχ,ρ
-3ii mi!30o>30 33,1a» 5otfivppiZ00Ao o> ·5{/Ζ ρι„χ aoairi
mibionivx uXoii όιΧηαο,ρ aa 01 a^V(3ap ab.muDp abj
-o>,xb^3 aodavi mimo 01 3,3 aoi «οι,ιρρρ 5.101 irf{p^ii,
•bffjoxaa, 3ιουιρδχ
31100 ‘ui.toaz »oaoi»iom»x 5οΛ.ιγΖΧι a.oa .ιοί ρό.ιιγιί
b my 'bxio3iiyt mx 3bxmdag 3bi αη,ΐοαο,ρ amx
•3oiboi»iv ,»x 3l^i3ox»(b ‘aoff,, "aoiaopb,»^ xi 50^17
-iioiion/oa ami amiaux tiXoisiiii.io til ‘30x173 301 30130
-<>g>Xoodio 3Λ>3 aioipriboas anil amvp 3mrio .101010» ojr
.mdiaoxXao 3»δ3ΐα'/.υι αοιροΧο aodaimxnxudx 3013106x3
‘.tom, 33pi3odao,i»
3o.u»6o^ -X p pi|7 ·αο·ο»Χ6, biaa,ox ‘oia.i&faip 3m
αΙι·(·(» 3,3 mx noanix UX.uh ΰδ,ι, Ui a,? '/3»gao,i>i3xj
‘1311/xu 3mtidi3X1x3 b no stmio bffboaai»y ■amiibioixg^
3bXa.lt »i3>i »ooi,:ni miiapioidox οόρν Ιϊΐο,δχ ll'i ,<i 3mi
ami vpibpuxy^ 3013a,1003,, b »ojomxoi»ti.<»6x aroia r,·^
-JO ■■'oAiyZnap aa pap ,ιοδρ» abiopxi 3,3 ap iaflaA '50<7p
oirp oi»;6b mx looipaXoi ao.lda 301 3ao6ni .uoopxi'abj^
-γίδι 3Λ,3 aox/iihbib Moimdu
ami x, »i,g ·,103.3,^103
■amipa/^ 3idXpi αοτ,Ιιιο am,r(x»6gt ami pxp joiionr(ou
3αοϋ3/.3ΐΙ 'αοιο.,ϋ3»» j, l/()l ,οκ aovf( aoibimip, j, g
Ijoxiab„g aoi ‘<030m,x»§a sbi amjdb'nxii 'aminrio
1» am '33gid>bJi miiffidpayox 3mianoo> .mobgaoaiay^
-nioa amxiab-(,gt ammXop ami smiadm^aa» amiapx mix
iao,b 3aooaoX 31301 aigmoaiuxi aoXa Λοιρ,δίγ'/.Χγ
Sbiipni piai/ amxpaix amxixaioimdi am,»Xni araiooxoip
aaoxvnX mx momXpil ,οχ,οΧ ‘ao/oipii aox“
m.taxb,g aoa ao»7tZ Smio.mooiibp max mnaxpo,, -luiayyaZZp '»p»-(,g
-mpiidvii ai
ιοοαόΧ ιοιϊ,,ιδρα,οχ moiimao ami
abi aonin ‘.10X63 anxiaoiibioixi siaffnp aonovdi,
5piX3 aoobffidaa aodmi .100313 3,g aoffr, ,io,.u>pby»y
xi 3o0v(pViXood,o mx »,^iox ‘b^v, ba>x-(»X »j,i btffiaa
V1VWV3JJV VMIJOVOIVXdV
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ιοΛίΐίοιοω.ίΑ^Λΐ» jo ΛΟΪο^ιΐΌ
noj^ \iotia'(oi:
301 S31.lpXo»131i '1030 3.1,3 33103ff.13^00^ ,O 3310»^ UMlX
-aoioioy pi SoXaai 3,3 aaoffopxa pff »iaiff03^»o^ »j_
■Sb*3ia,6g φ
•jz p aoixii3x aoi mx 3»par(3\ ·χ ·, ρ aoiopin 301
‘3ΐι^ό,ο/φ
lib, 0 ai(»x αοιιδι aoi 't3bp,ii6»y»
amiaaoiya3,b pl oxa Soanipix.mx 3,3 αοδαιαιρ aoi
·3ΐι^οιο/φ j liby p 31,3 aoioidx 301 5.ia<6ooiUrt^
ΌΟΓ SpliXndp pap οχιο,ρχα pi 5/a mx
OOS αρριΙΧνβρ .loSai.iap 01 ap 57a ‘goy αρηΙΧυβρ aoiatfudfl
aoxiimibdX mi.ui.iaox» uiibXbip αοιςρδχ pi aaii 3,3 my
■•SoXdmij Ώχιίδρχ,ρ Qt ~ (g ‘«sodi'(3p»
soxoipim6x q . (1- ‘•s»,03ffa3-(y, sbi uiimOnibj 01
Sooy, (g ‘..sooiaoii (, » (g ‘.υρ,δι»,, abi nj · I,
: 3103X slj$3 m auobflai^vd^t
• amr^ig aonirriJi,,. <mi αοΧρ/γαχ, aoi apiioiam.'.my aoi
5ii amipiiliXbip ,ιιηχιιΐιγοχ /amiaiffbv^ox.) ion xy.

-ap abi lY^ivopiiao 'nixnbio], •YOaa^iipmffi ‘apxumimi
-i»-(f 33,3 101 mx 3010x0 pi ‘.»gp6 uaixxpyt pi ‘sj^aoy
goi loitiij, 3033 01 bffpp, ao6i»3ff pipe 01 S,y —
‘ompa^ suionjp sboor/m»^
spi ,‘bXoxf Slji 1x3 miioorfaixy, ·αμδ(), s»,6ax 5οριγΧ
-<ly, sbi soiuiilmoioiff.ni goi nopfl b'l JXf atdiuoi 30J.03
αρχ·.6α·( ‘tamx,3 uomy „ b matg ·χ 301 u>/pop aoa.< bffpga
onaoaijf 3»opy S[ii ao6i»3ff goi ‘[ubxo Sbi pxy.
»λ<·>3 7>ΐχ — -D01D3M “MS

■3mi3 ,/g oil, swoii sp.'.daooaoii p 310 'Ihbnj aa ami
-a ammi οδχ bffZmxi •»S/^y,* aoi aoJoi pj^ -Saoaiia
3noxii.i3xob6ff ‘sniamitniao '»i»iip6go,ni oag aoaffia
-ay ·3»]·ι»ι,, Sbi lon^ijg p oif,k amii gg inxnb aa
Soiapauffoxp 30iuocba»,g ao»-(oxiy goJ.6aooaoii go-mi],
goi sbiioioox οιόΙ/ιχαγοχοχρ pi oiaoaaXa »,■(»!,, ay.
*

uxXpob Ogg'Of >1-<P bffbtmxa up»,('J, abi 3,a tiffbomp
■aoXpiii(/»y 3»6bX
».i όιΐ3χοδχ3 sub big» bXo-fyio

Sopiab'cy, sbi amapxii b.'-o-fiao !oiiiia,0X b aioli,mx
So6x bff3i3)3 iap«5p mdbiudx »αιοιδ»„ pi S,g
*
•.30»γ 530a

.30.13 mx aodpJibxia

αοιυδιο αυΰαιρο pip» b'ffovXoaaao
»a i3oa.f3 aap up aaomvbyi dpXoy q, ·3οι»διο Soxiaby-.g,
o oiaj,Samoa φ 03 aoaaiijix aiobjoxoyni si ox avovioaoo
-»x 301 10100 npip '.I’fiy ’BX apay ί»1 smoiiiaoxnn
saoi ni aobam.biig ouXsy spXbaooaoii SoiomaX (), —
■03nmXa3i(), aopa»,, aoi aaoXpao,^ aoi stnmxoffa^ Q, n
tJffoo^i^Dan i3-(3ff ap smiXm ‘«uoioavx „, » miaSmx
smXanxi «Saopdiy-anXpij» aooinaff pi s/y —
.■umadby) b-gyadi
Saopdiy aoi uiiaoixg bipi
-mil b bffXmx pff csopapiia»,,» aodiufff pi S,y —
•Saopoi— goi
.ibxioami fii aiofjpxuij 301 ..3oiomi.t» »]»δβ, > b nix
amiy aoi n»iij» aoxiaonog · 01 agogop p/ι smXaooox
a»;y ■6mdX3,ji viiaoaxp adpii^oy JibxXgdjj* ρ miia
-piomnx SmXanxi «.loyoou^y aoi aooiva^» pi s,y —
a maoli
amiapx saffj, >■ pi opZa|· 301.1D 301 miaypiiioiaco,,
• .soXajao iixi.mp,
o dpXiy goi uiiidixp hipimaa
b bffXjvxa Sbaang slji ·δ3ΐαρ\3 aodiniff pi S,y
'3i)i,l am ati llobj pa ανα,οαοϋφ abi amaidip ii.'.aid)
.rnffoujy abi ama»gii»-(»6»x ‘SoffU^ piox Soimgmin
‘.i3X3,my q :3»αιοα»όι,) sbi Soimda goi 103X bffoiax pa
pip .io.i.,i>io noi οχγρχ oi„a -sbiXg 3>,gj p miayav.biif
shadijy ‘Sbi 3bio»6f oil, s»n»iia»oi o no aioi la^pami
»αιοα»6φ
‘Soibiomi^ Sbobvx ‘αοΧδα goi babxo
»o3imxnuii»6p I, 3.1,3 ,ιι,ιροχιίι abi :o,{.i*go ρ ,γγρ
‘lip, api pa ii'Jaoi pa >3-(3ff ηα,οαυόφ ,, bff0,iml.m6i3
aiSij, ρ up αυα,οαηοφ abi 3,3 la-zyaXZuap aix3.my Q,
■poxaoxjp api a»iX»i/oaoii S,3 ιαχοχ S1100 “3iJiJJ goi b.<3ii
.0163 3.1,3 pa I3ffao-(ox»i3 ujoxp I, ' α»α,οα»6φ abi nlyo^
-a »l(p', 'ορρό n.uxxox oxp suiioag smxonig iioaibooox
ab 3οδχ ·α»α,οα»6φ abi όχ»Χρ ‘ροχαοχ,ρ ρ '3ΐιι,μχυδι
spmxo s,y -aoi spxmnX sbi mx n'3,, 301 n;mni »im6a
mi3.i3ixoxa Soiao ,.ιιχγαηχ aoi 5ia Sbi .Unioxptmx pi
ι»ιΐ3Χο·(οι1ο^3 311b ‘αυρδρ,ρ alfi spdx sodoJipigu 3,1,3
"i’ll Ο. 'Λ"ϋ^’.Ίΐ Λ^Ρ m‘3.i3Jnia< 3»α,ο.ι»δφ slji αο,οΐιγχ
3.i,3 pa pip 51100
api bia» mx i>x»Xp Ώ,οχο b
•»ff6»,g b lboox p6»3.t tunibiiffoja uni mx bb aixiany
50X335 pa i/f sbi jibxo pi 5,13 iimaXao snap ‘n^J, aoaa
api oopixvXp ‘iiinxp aoi υα,οαοοφ b ,γγρ, 'Sbi .ιογ,ώ
αο,οαογχ spaa aoripaoolyx ‘ΛΏα,ο.αιδφ aoioxoffb αιογγ» abi
bffgiopanxg ab-yxoi^ .mni oxp »ii3X3 aaxi.my Q,
■abiuodxp
aoi ii^pxonaao tixovx bxnminop I, .Soimda goi anina

■mooaog ao^gix»,, aoaapmj, 301 uijobibnbo, φι
33 'goa»<milao,g pi 3,3 gjgj o'n aauffixp aoi amoiiu.i
-.iff Λφίβι apii mx aoi soxmaai. sbi .mipavff goi xf 3>a<l
-lyx sme6»g o.iozy ja a.iiuia·/ ' ‘Oirany ■ ‘"TUV,
■and nnaiqv, ay · ‘«u01y-ap-.110.13 pjoipig» ?J° *f
a3ilmd,<3 »/.6a aiaix uiaoxbiM,,
xnimx — »63XQm
Saopji goi SoJdaonibp Sip ap bffV.gobxaap 'sniiaaumi
-ay, sojoujp Sbi 5υγοχο»ριρ 3;6[ix_y, '«llO.in,, ay*
aoi piinopovni aoiomx 01 η! .ι»,ϊαιιχ3 abxnai^iiuidff
abnoox abi 3'/,3 3ιο,οιδ»ι, a» J9ZI IPJ, "ItIT
W.’pi|· aa soiao bffbaaaZg, ·Γι.ηρ.Ι·) p goxioaoii aoiibo
-»ip goi aoip.mff 301 oiru ‘mbi3»i.wi»x3 I, aoid^iinxiy
H1 bffopiom, liaaaaj mx Ibliiy ‘Si»-/-(3;adg ayt
9
•lioiog y χ αοΧδριιογχ goi mx ('ύ,ιι
-mx Ιίχηιγνβνχ bi a, Uffbio pff biioiodx I, αο,οχρ goi)
‘aoignoaoiaaoy g ·χ αοΐδρανα goi l,ggl goi am'Zpilma
ami a^uini ‘am.ipxia ami ibiYZomiby (in aa aiobiopap
abi ιοιορΛαχ» · soimiopbb.b pip ammopy t Soiilj,
♦

■bx3i~xo-{»/.3ii pxiabxo py
■ainmibffvii mx .mnbffuii x, '‘»,gmoo7. uiaii ‘ao,^ gox
■ ialy(y, aom/.op goi mabxo mmpiiauff .mobff'Zri.uaSy,
•t»iaip;»ji I, bffpiO30»x3«p lixopj^ , bay ay, —
■.m6omjg ·χ goi
am»i.Jj»mi oiux Stloapdoioioy, 301 iioXuoiiff .> ,0 a»o
.bff'/.mxa ‘abxianxmany, .ιιγοκ ‘•/nbxZjoxy pi S’y
*

■sbi suiov.loa
-amjnibaii ami
-aoi amxnobaiiva» ami μό,χ aoaaopiib.ui .vixnyox ami
-boix, miia/.da.if pff Saoi, aoiotxa αο,ιδο,ρ c-g abj,
■aou'ivpx .10X16
■uZ-i.iogoab-pty, mx apxixbaoioab-iyy, aoi piox Siiljdy
auobiia-ioxa soioup spi 3,3 ‘mmaffoxoi mx Sia'/ox m mx
amxdaoj, ami piox sit limy Sbi amaopiouaoxa ami ι»,Ζοχοα
-οό7. m αιοΰιΜρδ.1 siooadX lo^.JmdZuap pff amoaoaaimdx
ami uigvi ui.iib.iii pi S,y amxoaoj, ami pi»x mipii
-opal mx mxmoio, avobffbiooxaaao lidaii opp 5ia mx ‘ap
»1,3~ ‘am,3x».by mx am,any amiioa ami snoaoaaimox
3D1 5,3 agcffdiZaap ,ff oiguioi oimiix pj_ uinibai/ pxno
-ό.οι'υ.ιρ αιοαρδα ,p agoffdiZaap yi abiboy abi S,y —
•Soimib'Zo
goxtpia αορδρ7»6ΐ3ΐ 1X3 !3S,»x Sbaaoy -x (), -tlobomioap
»ff pffaii ‘aort.maao abaoil mx aoui Uffgoiaf mx bomp
pt; ‘αηιγ-mj mx abxmniy, Sia amyaoaao nmX.iiixa
ίρόιιο aompj Slop -sbaaoy 1 sbiorioi^ 5ρόοι.« O,

im aoiZii/i sub ‘bxooiixa bgl, bioaaay

Η Χ ΗΘΟΧ V N I U

Ή εκδοοις — ήτις θά εξακολούθηση κατά τεύχη καί
ευχής έργον θά ήτο ear οΐ'νεπλί/ροβτο αύτη — έγένετο
κυρίως διά τούς σπουδαστάς- άλλά καί διά πάντα Έλ
ληνα ή ανάγνωση τον 'Ομήρου είς τήν σήμερον γραφομένην γλώσσαν είνε απαραίτητος.
*
Ο καί έξ άλλων ιστορικών μονογραφιών γνωστός φι

λόπονος καθηγητής κ. Τρύφων Εϋαγγελίδης νέαν
εΐοέ.φερε συμβολήν είς τήν τοπογραφίαν καί ιστορίαν τής
'Ελλάδος διά τής έκ 225 σελίδων μονογραφίας περί τής
νήσον Σκιάθον. ' Η μελέτη συνεγράφη κυρίως έπί τή
βάσει έγγραφων, ίίτινα έμελέτηοεν ό συγγραφεύς έπισκεφθείς τήν νήσον καί τών όποίιον τά σπουδαιότερα παρα
τίθενται. ΊΙ μελέτη συνοδεύεται ύπό σχετικών πρός τό
κείμενον εικόνων καί χαρτών.
*

ΊΙ «’Αγωγή1. ΊΙ αγωγέ] τών παίδων έπί τή βάσει
τής επιστήμης είνε τό θέμα τοϋ έργου τοΰ Κ. Ααιζάντ,
Β.περ ενέχει μέγα ενδιαφέρον όχι μόνον διά τούς παιδα
γωγούς, άλλά καί διά πάντα περί τήν κοινωνιολογίαν καί
τήν ηθικήν άσχολούμενον. ΊΙ μύηοις είς τά μαθηματικά
καί ιάς φυσικά; έ.τιστι)ρας, ή επιστημονικέ] ανατροφή, ή
ψυχολογία καί τό πρόβλημα τής ανατροφής είνε τά κυ·
ριώτερα ζητήματα τοΰ βιβλίου, τό όποιον τελειώνει με
τό έξης ώραίον απόφθεγμα : « Μακάριοι οί γνωρίζοντες,
μακάριοι ο! ευφυείς, ο! άνθρωποι τής θελήοεως καί τής
δράσεαις, δτι αύτών έστίν ή βασιλεία τής γης η. Άποδεικνύει ό συγγραφείς οτι κοινόν καθήκον είνε ή άνατροφΐ]
τών νεωτέρων γενεών, έπί τή βάαει τοΰ ορθολογισμού,
τόν οποίον θεμελιώνουν τά επιστημονικά δεδομένα.
ΊΙ μετάφρασις λίαν έπιτυχής ύπό τοΰ κ. Ν. Κ αζ αν τ ζ ά κη . Έξεδόθη είς τόμον τής Φιλοσοφικής καί
Κοινωνιολογικής Βιβλιοθήκης Φέξη.
it

Καλλιτεχνικόν, ογκώδες, κατάμεστου έξ εικόνων έξε
δόθη πρώτον έφέτος τό Μικρασιατικήν Ήμερολόγιον τής δεοποινίδος Ελένης Σβορώνον. Συνερ
γασία ενδιαφέρουσα τό κοσμεί, όχι μόνον Μικρασιατών
λογιών, άλλά καί Αθηναίων. Έκ τών περιεχομένων,
τά όποια καταλαμβάνουν 400 πνκνοτυπωμένας σελίδας,
διακρίνομεν εν ούμοριστικόν διήγημα τοΰ κ. Μωραϊτίνη,
Ιστορικήν άφήγησιν περί Βλαχάβα ύπό τοΰ κ. Χρηοτοβασίλη, βιογραφικόν σημείωμα ύπό τοΰ κ. Αε-Βιάζη, εύθυ
μου πολεμικόν οκολάθυρμα τοΰ κ. Σταματίου, κωμωδίαν
τοΰ κ. Λεληκατερίνη, πολεμικόν διήγημα τής κ. Σταματέλου, τό γένος Χρύοη, χαριέοτατον διήγημα τής κ. ΙΙαπαδιαμαντοπούλου (Ρεβέκκας), ποιήματα τοΰ κ. Μιχ. Άργυροπούλου καί τής έκδότιδος καί επιτυχείς παραφράσεις
έπιγραμμάτων, αρχαίων καί νεωτέρων ποιητών, ύπό τοϋ
κ. ΚαρακάοηΤό ’Μικρασιατικόν· εκλεκτόν είς ύλην καί εικόνας
κατέκτηοε δικαίως επίζηλον θέοιν μεταξύ τών Έλλ.
ημερολογίων.
•

έκ Κιγρίιης. Σκοπός τοΰ πολυτίμου έργου, άποτελεοθησομένου έξ οκτώ τευχών, είνε ή ύπόόειίις τώ» μέοω»,
δι' ών θά προστατευθή ή Ελληνικέ) νεότης έκ τών διοφόρων σωματικών καί ψυχικών νόσων, είς άς ύπόκειται,
ελλείψει προστασίας ιός πρός τήν κατ’ οίκον ανατροφήν,
τήν παιδείαν έν τιρ οχολείω, τέ/ν κοινωνικήν έπίβλεψιν.
'Απροστάτευτα κατά χιλιάδας πολλά παιδάκια θυσιάζονται
είς τάς ανθυγιεινός ουνθήκας, είς τάς κακάς έ'ξεις, τάς
μολυσματικας νόσους, είς τάς προλήψεις, είς τέ]ν αργίαν.
Ή έκκληοία, ό οίκος, τό σχολείου, είνε οί τρεις παρά
γοντες δι * ων θά άποφενχθώοιν οί κίνδυνοι' τόν τρόπον
σκοπεί νά ύποδείξη »;« Παιδική προστασία" διά τής μελέτης,
έπί τή βάσει πλείοτων πηγών καί βοηθημάτων, πολλών
ζητημάτων άναγομένων εί; τήν οικογενειακήν, σχολικήν
καί κοινωνικήν προστασίαν
Τό έργον άφιεροΰται είς τήν «κοινήν προστάτιδα καί
μητέρα πάντοιν τών Έλληνοπαίδων" βασίλισσαν Σοφίαν.
♦

♦

ΑΓΓΕΛΛΟΝ7ΑΙ
‘Ιύτορία καί Γεωγραφία τής ’Οθωμανικής
Θράκης μετ' εικόνων, χάρτου καί διαγραμμάτων, υπό

Άλ. Βασιλοπούλου. Θά έκδοθή είς Κων] πόλιν. Σελίδες
250.
*

Πεντάλεπτου εβδομαδιαίου πε
ριοδικόν, συνταοσόμενον ύπό όμάδος λογιών άγνωστων. ‘Εν
Άθήναις.
• ’Εθνική χαρά».

Στλλογος “η Τεχνμ,,
Τήν
Νοεμβρίου άρχονται τά μαθήματα τήε Δρα
ματικής Σχολήε, τήν 11 δέ Νοεμβρίου τήε Σχο/.ήε
τών 'Εθνικών χορών καί ασμάτων. Λίαν ττροσεχώε
άρχεται ή λειτουργία τήε Διακοσμητικήε Σχολήε τών
Κυριών.

ΈγγραφαΙ είε τάε Σχολά: γίνονται καθ’ έκάατην
είε τά γραφεία τού Συλλόγου ( δοδε Χαριλάου Τρικούττη 22“ ) ίο—γι π. μ. καί 2—4 μ. ιι.
(Έκ τον Γραφείου)

ΠΡΟΤΥΠΟΝ

ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΩΝ
Π2Ν ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΟΥ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΏΝ ΤΗΣ R- Μ. ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
ΟΛΓΑΣ
ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΡ. 26
. ζ\ ζ\ ζ\ ζχ ζνζχ,ζχ zxz\^.^-Z\^^X/XZx>^^x^xzxZXQ/>0.

»

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Καί τό β'■ τεύχος αφιερω
μένου είς τήν ποίηοιν τών νέων. Έκ τών περιεχομένων
διακρίνονται τά ποιήματα τοϋ “Αμμωνος Φέρη.
Ποιητική "Εκδοιίις

CINEMA

ΡΑΤΚέ

(ΑΤΤΙΚΟΝ)

♦
«Χαραυγή·. Ή έν Μυτιλήνη συνάδελφος μετεφερ-

θη είς ‘Αθήνας. Τό α'. φύλλου τής νέας
έκδοθή τήν Ιΰην ΐλοεμβρ'ου.

περιόδου θά

♦
«Παιδική ηραόταΟία».Παιδαγωγικού συγγράμματος

είς μηνιαία φυλλάδια ήρξατο ή έκδοοις, ύπό ιοΰ διακε
κριμένου καί ρέκτου καθηγητοΰ κ. Ίιω. Ίωαννίδον,
2515.—ΤΤΠΟΙΣ

'E<XeicTii TTpoyράμματα. — 'Αριστοκρατικού
κέντρου.—Μεγάλη ορχήστρα.

Παρακαλοΰνται οί καίϊνστεροϋντες τήν συν
δρομήν των ν’ άκοστείλωσιν αότην είς τύ γρα
φεΐον μας.

'ΑΥΓΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ... —

