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πνιζαν. "Αλλοι πάλιν κάμνουν κατάχρηοιν. Πάντως ό
καπνό; κουράζει τόν εγκέφαλον Ό Δονμάς καί ό Ώζιέ
έκαιγαν τόν καπνόν ένεκα τή; βλάβης, ήν ιισθάνοντο.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ έτησία δραχμαί 12.

Ν. Γ.—Ό Κλαρετή, εί; δν επί τή αποχωρήσει έκ τής
■ Γαλλ. κωμωδίας· άπενεμήθη ό Γαλλικό; μεγαλόσταυ
ρο;—όνειρον διά τοΰ; Έλληνα; λογϊου;—ήρχισε τό οτάδιόν του ώ; συνεργάτη; ένός βοαχυβίου περιοδικοί: <>
'■ Διογένης», τού οποίον οί σνντάκται είργαζοντο εις κά
ποιον υπόγειον καί έγευμάτιζαν είς τό... μπαγιατοπάζαρο.

ΓΡΑΦΕΙΑ ' ’Οδός Χαριλάου Τρικούπη 22α.

Μ- Παπ. —-θά δημοοιενθή εί; τό προσεχές. Στεί
λατε τάς μεταφράσεις τοϋ Μωπαοοάν.

“&ζος ΙΓ'. Δεκέμβριος 1913. Τεύχος 155

£ννοροιι»τϊ).— Είς 130,000 ανέρχονται οί Ήπειρΰται οί όποιοι πρόκειται νά έςανδραποδισθοΰν, χάρις
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εί; τήν Τριπλήν ονμμαχίαν, είς τούς περίφημου; Τουρκαλβανονς. Εΐνε >·ά θαυμάζΐ) κανείς τάς «πεπολιτιομένας»
συμμαχίας — παρ’ ολίγον νά είπωμεν συμμορίας — τής
Ευρώπης.

Ή άμφισβητουμένη ‘Ήπειρος, ΰπΤ X. Χρη'ΙΙΟοποιώ.—Ή «Διπλή πληγή» εΐνε μελαγχολικόν
είδύλλιον τών κ. κ Ρενουάρ καί Λεκλέρκ. Μία βοσκοστοβάσίλη.
ί-ίεοτοκόπουλος, (συνέχεια) ύπό Σπ. Δέ-ΙΙιάζη. πούλα κα! είς βοσκός άπεφάοισαν νά αύτοκτονήσουν,
ή βοοκοπούλα ήπατήθη άπό τον άγαπητικόν της
Όμοιότης προτομές, υκί ‘Αλ. Κοντολίονιος. διότι
καί ό βοσκός άπό τήν άγαπητικιάν του- Ό άγαπητικό;
Στοχασμοί.
τής βοοκοποϋλα; είνε ιίρπαί τή; άγαπητική; τού βοσκού.
‘Ο κήπος τοϋ ‘Επικούρου.— Ή μελαγχο
ΣνιΌμιλοί’ν βοσκός καί βοοκοποϋλα καί άλληλοπαρηγολία ένός γέροντος σοφοϋ, ύπό Άνατόλ ροβνται. ΠαρτιτοΒνται τή; αυτοκτονία; καί ζοΒν έν τιβ
έριοτι.
Φράνς. (Μετάφρασις Α". Λάσκαρι).
a a
"Ενας ποιητής, ύπό Σπ. Τρικούπη.
Μειδιάματα.
Ποικίλη Σελίς: (Τό ρεκόρ τής άεροπλοϊας.— ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
Όραμα.— ‘Από τούς μάλλον ΰπερόχους πολεμικού;
Συνέδρων ήφικημένων. — Αί γυναίκες έπί
σκηνής. — Αί έφημερίδες τής ’Αμερικής.— πίνακας, έργον τοΰ πρό μηνών άποθανόντο; /'ά'.Λου στρα
τιωτικού ζωγράφου ΟβΙαίΙΙβ. Οί κοιμώμενοι Γάλλοι
Πόλις τών θεάτρων. — Τό μικρβτερον βι- οτρττιώται με τήν σημαίαν των ουνεπτυγμένην έπί τών
βλίον.—Οί σκύλο: τών μουσικοδιδάσκαλων.) λογχών, βλέπουν έν όνείρρι τοΰ; ηρωικού; προγόνου; των
παρελαύνοντας. Βιογραφία τοϋ καλλιτέχνου έδημοοιεύθη
Τετράστιχα ύπό (-). Σταυράκη.
είς τό τνΰχος Φεβρουάριου έ· ί. τή; « Πινακοθήκη;».
Σημειώσεις ένός μηνάς, ύπό ζϊάφΐ'ΐύος.
Γράμματα καί Τέχναι.
ΕΙΚΟΝΕΣ

ΙΙριν ένσκήψη ή &ύελλα.
Τό όραμα, πίναξ Ε. Detaille.
Κεφαλή Δελφών.
Άνά τούς αίΰέρας.
Χρ. Σώξος, προτομή Γ. Δημητριάδου.

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
Ζωγράφφ.— Ό Λεω-άρήος Δα-Βίντοι ύπήρξεν ό

πρώτος καλλιτέχνης, δστις ήσχολήθη καί els ανατομικά;
μελέτα;. Κατά i<j> 1493, μόλις τριακονταετής, εΐογάοθη
εί; τό νοοοκο/ιεΤυν τής Αγίας Μαρίας έν Φλωρεντίη. Ίό
σύγγραμμά του «Σύστημα "Ανατομίας· προΰκάλτον τόν
θαυμασμόν διά τό πρωτότυπου καί τήν βαθύτητα τών
εννοιών, δ δε διάσημο; Άγγλο; χειροΰργος Χονττερ δέν
έδίοταοε ν’ αναγνώριση τόνΔα-Βίνιζι ύ; τόν μεγαλείτερον επιστήμονα τής εποχής τον.

Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΕΘΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

προτιθΐμέυη υά χαράζη έπί αναθηματική; στή
λη; τά ονόματα τώυ κατά τού; δύο πολέμου;
πεοόντων φοιτητών τοΰ re Εθνικού και τοΰ Καποδιστριακοΰ Πανεπιστημίου παρακαλεί γουει;,
συγγενείς, δημάρχου; καί πάντα; τού; δυυαμένου; ρά παράσχωσι πληροφορία; περί τούτων,
άπω; γυωρίσωσιυ er? τό γραφείου αύτή; τό ά
νομα και έπώυυμου, τήν πατρίδα, τόν βαθμόν
καί τήν μάχην, έν η ουτοι έπεσαν.
Ό Υπογραμματει·;
Λ'. II. Σονβλάκης

ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2τΐχουργ«;>·— Οί • Νόστοι»; Άνιννοατοι.

Άπαγγελεϊ. — Αν θέλει ή ταπεινότης σας νά ρεκλαμαριοθή, !ί; γείνγ) μέλο; τή; Μουσικής... ’Ακαδη
μίας. θά πληρώνετε λεπτά μόνον δΟ.

lit. — Τό κάπνισμα δεν είναι διι σημείου μεγαλοφιΐας.
Μεγάλοι συγγραφείς <50· είχαν τήν κακήν αυτήν συνή
θειαν. Ό Λαμαοτίνο;, δ Ουγκιό, ό Σαίν Μπέβ δεν έκά-

Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗ ΗΠΕ1?ΟΣ
‘Αρχαιολογικά!, σημειώσεις έπί τής βορειοδυτικής
‘Ηπείρου, τής διεκδικουμένης υπέρ τών Αλβανών.

ιιτάτων χρόνων ή
:ςε πάντίτε χ<·>ρα
ζαΟαρώ: Ελληνική. 11" άκίμη
καί κάτι περ'.σϊίτερςν : ούναται
να καυχάτο: ώς κ:·.τ:; τής ελλη
νικής ουλής. «Καί γάρ ούτο; (ό

•καλούμενο; έπι Δευκαλίωνο;)
•κατακλυσμό; περί του έλλη• νικόυ μάλιστα έγένετο τόπου
•καί τούτου περί τήν Ελλάδα τήυ άρχαϊαν,αΰτη
•δ'έστίυ ή περί τήν Δωδώνην καί τόν ‘Αχελώον,
• ούτο; γάρ πολλαχοΰ τό ρεύμα μεταβέβληκεν,
•ώκουυ γάρ οι Σελλοί ενταύθα καί οί καλούμε• νοι τότε μέν Γραικοί, ι ΰν δέ "ΕλΧηνε;.·
ί Αριστσιέλου; Μετέωρα Ι§ ίίι

Ο Πρΰτανι;

Γ. I. iEFBOS

ΙΙμίν ίνόκήί η ϊ> Ούελί.α.

II Κεντρική Σηροτροφική Εταιρεία διένειμε
καί εφέτος δένδρα, σπόρου; κλπ. διοργανώσασα
καί πάντοτι έπιδιιόξασα τήν έν γένει έζάιπλωσιν τή; πλουτοφσρου σηροτροφία; καθ όλου τό
Κράτος.

Το μαντειον τής Δωοιόνης ύπήρςε το άρχαιότερον
ί:ρόν τής ’Αρχαίας Ελ/άοος.
Τά όρια τής ΊΙπείρου ήσαν άπό τής απώτατης αρ
χαιότατος τά Κεραύνια "Ορη καί ό ποταμός Αώος
Βιώσα) πρός τά βορειοόυτίκά. Αλλά καί έκεϊϋεν
των φυσικών τούτων ορίων, πρός τήν Ιλλυρίαν, ύπήρςαν πλειστα ελληνικά κόντρα, ων τά σπουδαιότερα
ήσαν ή 'Απολλωνία, κείμενη πρός βορράν τοϋ Αΰλίό
νος καί ή έλλην.κη πόλις, ή άντικ.ατασταΟεϊσα κατά
τούς βυζαντινούς χρόνους ύπό τών Βελεγράδων. ών
ή Οε’σις κατεχετα: σήμερον παρά τοϋ Βερατίου.
ΊΙ ρωμαϊκή κυριαρχία, παρά τάς μεγάλας κατα-

στροφάς. οοειλομενας εις τόν φανατισμόν τοϋ ΙΙαύλου
Λίμ'.λί'.υ. δεν ήδυνήΟη να μεταόαλί τόν ελληνικόν
χαρακτήρα απάτης τής χ/όρας ταύτης.
Όταν αργότερα ό 'Ελληνισμός άπεδόΟη είς εαυτόν
δια τοϋ σχηματισμού τοϋ Βυζαντινού Κράτους, ή
ζωική δύναμις τοϋ ελληνικού Ααοϋ εςεδηλώΟη καί
ανεπτύχΟη έκ νέου λίαν σαφώς έν Ίίπείριο. Αε'αι πό
λεις προσετε'Οησαν είς τάς τής αρχαιότητες πρός νότον
κα: ιδίως προς βορραν του Αώου. Α: περιοε’ρε'.α: τών
εκκλησιαστικών επισκοπών άποόεικνύουν την εδαφικήν
ταύτην καί πνευματικήν έπέκτασιν τού 'Ελληνισμού
κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, διατηρηΟείσης κατά
σας μάλλον δυστυχείς ήμ-έρας τής Οθωμανικής κυρι-

< Ιύδέν άλλο ή έκΟεσις καλλιτεχνική καί αρχαίο
λογική, πραγματευόμενη περί όλης τής Ηπείρου Οά
ήρκε: ν' άποδείςη άνευ οϊαςδήποτε αντιλογίας τήν επι
φανή Οε'σίν, ήν κατέχει ή χιόρα αυτή έν τή ιστορία τής
Ελλάδος. 'Ενταύθα δέν Οά περιορισΟϋιμεν παρά είς
βράχε ιάν τινα έπιΟειόρησιν μερικών κεκρυμμένων ση
μείων έν τή βορειοδυτική Ί Ιπείρω, βασιζομένην προ
πάντων εις νέα δεδομένα. ΊΙ έκΟεσις αύτη θ' άρκέσζ
ν’ αποδειςζ τήν συνέχειαν τής δίκην άλύσσου παραδόσεως, τής ένούσης τήν μάλλον άπιντέραν αρχαιότητα
πρός τήν εποχήν μας, διά μέσου τών αιώνων τής
βυζαντινής Αυτοκρατορίας καί τής '(·Οωμανικής
τυραννίας.
Κόνιτσα

ΊΙ Κόνιτσα, έ/./,ηνική κωμόπο/,ις, είναι κτισμένη
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έπί τών έρειπίων άρχαία; τίνος πολεως, '-σως τή?
Κνωσσοΰ, ή Κωνισσού.
Υπάρχουν αρχαιολόγοι, καθ' ου; το νεον ονομα
τή; κωμοπό/.εως “ρτερχετα·. εζ τοϋ αρχαίου -νοματός τη;.
ΙΙωγωνιαΜί.
ΊΙ επαρχία λ>ττ,. ήτις είναι ή 1Ιωγωνιανή τών
I!υζαντινιον, εκτείνεται άπο το Δελοινάχι οια τή, ---υ
τή; κοιλάδες τοϋ Καλαμα μέχρι τή; περιοχή; του
Ζ,αγορίσυ. βορειοανατολικό.;. Καθ' άπαταν τήν χώραν
ταύ'την ο· Βυζαντινοί είχον ανεγείρει καθ' όλου; του;
χρόνους ά/,ηΟεϊς άζροπόλεις του Χριστιανισμού.
Μεταξύ τού μεγάλου αριθμού τών μονών καί τών εκ
κλησιών, άναφέρομεν το περίφημον μοναστήριον τή;
Βελλα;. το όποιον ύπηρςεν έπί πολλούς αιώνα.; εν
τών μάλλον φωτεινών κέντρων τού ηπειρωτικού Ελ
ληνισμού. Δεν σώζονται ε; αυτου δυστυχι»; σήμερον
ή άθλια τινα έρείπια. Φαίνονται άκόμη, πλησίον τού
έρειπιώδου; τούτου μοναστηριού, τά λείψανα τή; αρ
χαία; Άκροπόλεως τή; Βελλα;.

Δβλβινάκι

Έν τώ χωρίω τούτω, οπού ο επισκεφΟΐ'.ς αυτό
Ιίουζεόίλλ έν ήμερα πανηγύρεως ήδυνήΟη να :οζ,
τά; ωραιότερα; ήμερα; τή; έλληνιζής αρχαιοτητο;.
διατηρείται μεγάλη βυζαντινή εκκλησία, εν'.α ανα
γνωρίζει τι; άρχαία μάρμαρα. Τά μάρμαρα ταυτα
οέν είναι τά μόνα λείψανα τή; αρχαιοτητο;. Κατα
τον Ι1ουζε5ίλλάνεζα).ύο(ΐησαν αύτόΟ-. λείψανα στύλων,
ά'τινα άζοοειζνΰ-.υν τήν υπαρξιν άρχαία; πολεω;.

ΙΙρειιετιΊ

ΊΙ Πρεμετή. έλλην.χή πόλις χτισμένη παρά τα
έρείπια βυζαντινή; άκροπόλεως. ιδρυΟεισα ίσιο; υπο
τού Ιουστινιανού. ΊΙ μεγάλη έπτάψιδος γέφυρα ζ~\
τού 'Αώου, πλησίον τή; Πρεμετή;. είναι έργον βυ
ζαντινόν. όπως ά/.λως τε μεγα; αρ··0μ.ο; ο·.ζ.οοομ.ημάτων τού είδους τούτου έν Τίσκίρψ. Είναι χαρα
κτηριστικόν να βεδαιώσωμεν στ: υπάρχει άζομη σή
μερον εϊ; τά βόρεια τη; Ηπείρου σωματεΐον γεφυροζτιστών ζαί ύοραγωγειοζτιστών. ονομα,ομενων ύπο
τών Τούρκων «Σουτρατζή
*
οί'τινες έςασκοϋσι τό
έπάγγελμα τούτο έζ καραοόσεω; άπό άμνημονεύνων
χρόνων, καθ’ άπαταν τήν 'Ανατολήν. ΊΙ γενέτειρα
περιοχή των έν ΊΙπείρω ονομάζεται κοινοτικό.;
«Σουτζουρία» (χώρα τών νερουλάδων .
Τεπελίν»
ΊΙ ζωμόπολι; αυτή, ήτι; οέν «μνημονεύετε μέχρι
τοΰδε έν τή ιστορία, παρά ώ; γενέτειρα του Λλή
-παστά, ύπήρξεν έν τούτο:;, όπως το άποοειζνύουν
*.
νεότατα
άνασζαφαί. σημειον, οπερ είχεν επισύρει
τήν προσοχήν άπό τή; μάλλον άπομεμαζρυσμένη; α?·
χαιότητος, ένεκα τή; στρατηγικής τή; Οέσεω; μεταξύ
τών Ποταμών ’Αώου. Δρίνου και Βεντσα.
Άπατα" ή χώρα είναι «σπαρμένη έξ ελληνικών
φρουρίων. Τά σπουδαιότερα είναι τά του Δουζαγίου

ζαί τού Αεζλίου.
Δέν είναι βέβαιον που πρέπει νά τοποθετήσω, τι;
επακριβώς τήν μακεδονικήν πόλιν Άντιγόνειαν ήτι;
οέν έλειψε να διαδραματισζ, πρόσωπόν άρζετά σπουδαΐον άπό τή; Οεμελ-.ώσεώ; τη; μέχρι τών βυζαντινών
χρόνων. ’Αλλά δεν ύπαρχε·, αμφιβολία ότι πρέπει
ν' άναζητηΟή έν τή ζωμοπόλε: τοϋ I επελενιου.
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"Οσον ο: αύτό. τό Τεπελέν: οέν ούναται τι; ου-.υχώςνά τό ταύτίσζ, μέ τό άρχαϊον όνομα.
Άλλ' οτι ή ζωμόπολι; αυτή ητο άρχτκό.ς έλ/.ηνι/.ή, ούναται τι; νά είναι βέβαιο: εζ του επισήμου
όνόματος, τού δοΟέντος εις τήν χώραν ύπό τη; ούωμαν.ζή; Κυβερνήσει..:· Οντως. «Ιεπελινι» σημαίνει
τουρκιστί «Ραχις τών Ελλήνων» Βυζαντινό; πύρ
γο; έν έρειπίοι;, οστις ύπαρχε·, άζόμη έν τώ φρούριο.
όνο·;.α'ύ:ται ύπό τό.ν γειτονευόντων'Αλόανών «Καλ.αΈλληνίβετ». οπερ σημαίνει «Φρούριοντων'Ελλήνων.»
Άλλαι πόλε:; φαίνονται ώ; υπάρςασαι ει; τα περί;·
Μία επιγραφή άρτίω; άναζαλυοΟεισα. ένοειζνύε: την
ύπαρςιν. όχι μαζράν τού Τεπελενίου. ναού του Ποσει
δώνος. ζαι "μας επιτρέπει ν' άναζητήσωμεν εί; τα πε
ρί ξ τό ζέντρον τή; κοινότητ-.; τό.ν Συγγόνων, άγνω
στου μέ/ρι τοΰδε.
Άργνρόκαιίτρον
Πόλις έζτισμένη ύπό τών Βυζαντινών, κείμενη
ίσως έν τή περιοχή τή ζατεχομένζ, ύπό τοϋ αρχαίου
έΟναρίου τών Άργυρίνων. Μνημονεύεται παρα τών
Βυζαντινών συγγραφέων υπο το ονομα “ Αρ,-υρ-·.-λίχνη». ’< > πληθυσμό; τή; βυζαντινή; ταύτη; πόλεω:
διετήρησε τόν βυζαντινόν τη; χαρακτήρα επί μάκρους
αιώνα: ζαί έπ'αύτή; άζομη τή; τουρκική; κυριαρχία,.
Μέλι; άπό τού 1770 ή οθωμανική Κυόέρνησι; η’)ελησε ν’άποδιώξζ, μέγα μέρο; χριστιανών οιά να ιορύση
αύτόΟ: μουσουλμανικήν άποιζίαν. Μ·γ»
'?·'
στιανών κατεφυγεν εί; Ιωάννινα ζαι Κωνσταντινού
πολή. Διά νά έζτιμήση τι; τον ύπέροχον ελληνιζον
χαρακτήρα τού 'Αργυρόκαστρου οέν έχε: παρα να
περιέλΟη τά πέριξ ζαί τά κύκλω χωρία, ατινα οιετηρησαν τήν γλώσσαν, τόν τύπον, τά καθαρό.; έ/.κη-

νικά έΟ'.μα.
Aciuzollov

Τό ελληνικόν χωρίον Αάμποόον. κείμενον προ;
άνατολά; του Άργυροκάστρου, είναι αξιοσημειωτον
οιά την ...ραίαν βυζαντινήν έκκλησίαν του, ζτισμενην
κατά τόν ρυθμόν τη; ϊευτέρα; μεγάλη; περισσού τή;
βυ,αντινη; τέχνη;.
'Από τοϋ νοτιοανατολικού μέρσυ; τού Ααμπόίου
φαίνονται τά λείψανα έλλην.ζή; άζροπόόλεω;, κτισμένα
ρα; τετρχ.-ωνικά; ζα: ορισοοομικό.;, οηλαοή μί
Οειμένα;,
οπω;
έγίνετο ζατά τού; χρόνου;
Οογωνίι»;
τή; άζμή; τής τέχνης.
Πλησίον τού Ααμπόόου. εί; τήν Σαραζίν.σταν.ήτ:;
όιατηρεϊ, ύπό τό ξένον τοϋ ; ονομα. τόν καΟαρώ; ελληνιζόν τη; χαρακτήρα, ύπάρχουν έπί ράχεω; ονο'μα_ομ.ενη. Zapp.a- τα ερείπια ελληνική; Άζροπόλεως, μετά περιβόλου ζ.τισμ.ένου ώ; ο τοϋ Ααμποόου.
Πρόχειροι άναοκαφαί άπεζάλυψαν
άπεζάλυψαν τελευταίως ιζανόν
αριθμόν αρχαιοτήτων. Μεταξύ τών ά/.λων άνεζα/.ύφΟη καί επιγραφή, φέρουσα το όνομα τού γυμνασιάρχου «Λυζόφρων».
Δέν έλειπε λοιπόν ένταύΟα γυμνάσιον, οπερ συνιστα
κατά τόν Παυσανίαν, τό χαρακτηριστικόν σημειον
έλλην.ζή; πεπολιτισμένη; πόλεω;.
Ίρανονόϊύσ'ΐ, Σοόράτιιια, Α'τοϋόιανη

Πλησίον όλων τών έλληνικών τούτων χωρίων τής
έπαρχία; Δρυινουπολΐως Δροπολη; , τή; κ^ιμίνηνοτίω; του Άργυροκάστρου, άπαντά τις άρκετον αριθ
μόν έλ/.ην.ζιών αρχαιοτήτων. Ε·.; το άκρον τών _οφράτικων, πρό; τήν πεοιάοα, όιατηροϋνται τά λείψανα

-'•ϊί -νό; μικρού θεάτρου, ρω
μαϊκή; εποχή;.
Εντό; τών μερό,ν τούτων ήούνατο
να -.οποΟετήση τ·.; την υπο τού Αοριανου Οε·κελ·ωΟεισαν πόλιν. ήτι; έφερε τό όνομα <·Άοριανούπολιο»
' 55 χ?'·Ο:·'ς’ μ:ναστηρίων καί έκκλησ-.ών τοϋ όρ,':ξ-’:’υ οογματο; άποοειζνύε: τήν σπουοαιότητα τή:
ποκεως ταύτη:. κατα τήν βυζαντινήν έποχην και τήν
,ο-.αντινην κυριαρχίαν, ητισ ϊεν ή5υνήθη ν' άλλοιώση
τον ωραιον τύπον τ<ών άνορών και τό.ν γυναικών τη;
χωρά;. II μάλλον άξ.οσημείωτο; τών ίκκλησιών
τούτων είναι ή τή; "Ανω Επισκοπή;. Τό μάλλον
αξιοσημειωτον μοναστήριον είναι τό τών Ραόενίων.
πλησίον τοϋ χωρίου Καλογοραντζίου.

Δέλβινον
Τό Δέλβινον έκτίσΟη ύπό τών Βυζαντινών κατά
του; τελευταίου; α:(,να; τή; βυζαντινή; Αυτοκρατο
ρίας επ: τών ερειπίων άρχαία; πόλεω;, ή; άγνοειτα·.
.ο ονομα. Χοτιοανατολ’.κώ; τού Δελόίνου εύοίσκεται
τό χωρίον Φοινίζ:. όπερ φαίνεται άντικαταστήσαν την
αρχαιαν Φοινίκην. -Ι'αίνοντα: αύτόΟ: τά έρείπια τη:
?°πσλεω;
*
ά
τή; αρχαία; πόλε.»; ζαί ά/,λων οίκοοομών νεωτέρα; εποχή;, άόινα μαρτυρούν ότι ή Φοι
νίκη έξηκολούΟησε να άκμαζζ, καθ' ολην τήν βυζαν

τινήν έποχην. Λνασκαφαί. άρτίω; γενόμεναι. έφεραν
ει; φώ; τάφου; και ελληνικά; έπ.γραφά;.
I·.·; το βορεισίυτικ.όν τού Δελόίνου κεϊται τό ·/Μριον Πα/.αιάς Αυλής. Βπάρχουν ένοειξει;, κ.αΟ' άς
ηοΰνατο τι; να πιστεύση οτι εχομεν έκεϊ τά λείψανα
τή; ϊ,οχαία; Έλεούτη;. τή; μνημονευσμένης ύπό τοϋ
ll-0/.εμαίου, η άν οχ: ταύτη;, τά τού Έλικράνου.
I α /.ε-.ψανα τη; αρχαιοτητο; κατέχουν τα; κορυφά;
55 -’■:?σζου. Ιά ερείπια ταυτα. εικαζόμενα τή;
Γ./.Ξζύτη;.
-ζ μΐρ’ζών τμημάτιον έλληνιζών τΐϊχών.
Ι'.ις το νοτιοανατολικόν τοϋ χωρίου Φοινικιού άπαν-ά.αι .0 μοναστήριον τού Μεσοποτάμου μέ τήν άρχα:οτά.ην ,υυ,αντινήν του εκκλησίαν τίμωμένην μέ
τήν προσιονυμιαν του Αγιου Χικολάου. II εκκλησία
αυτή εκ τών μάλλον άξιοσ-ημεκί.των οίζ.οοομών,
;’Ζ:· .εσσαρα; θολούς.
Επ: τή; επ'.φανείας τών
εςωτεριζό.ν τειχών τη; ίιακρίνιται μέγα; άριΟμό;
βυζαντινό.ν άναγλύφων. παριστανόντων ζώα, φυτά,
^ύΡ’·σ, κοσμήματα κζ.. Εν σε τ<·» εσκ.τερικώ φαίνεται
μία επιγραφή έντετειχισμένη.

(’Entiat τύ τίϊ.ος )
X. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ

-τ-ϋβ·.ϋ*υο>·.υκ>--- -

ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΔΟΣ '
<>υτω; υπό άνατομικήν και ιατρικήν έποψιν κοινει τό
εργον του Ηεοτοζοπούλου ό ο-απρεπή; 11 ορτο'γαλλο.συγγραφεύ;. Σημειωτέον άναγνωρίζει ότι ό Θεοτοζό
πουκος επιτηοε; -ζωγράφιζεν οΰτω και ότι ίεν ήθελε
νά οιαστρ-ψζ, τάς γραμμά; τού άνΟρωπίνου σώκατο;.
ουοε να παραδ-ή τούς άνατομικούς νόμου; ->.ά νά >.χο«..σζ, ντίροχον καλλονήν, ύ,: έπραξεν 'ζ -αλ'/.οζ-ογράφο; Ingres οστι; είς τήν
Ο^αλίακηντου’
παρέοη του; νομούς τή; ανατομία; και έόωζεν εί; την
Ζ:Ρε^7Ρ’·άν του τρεϊ; σπονδύλου; περιττούς, άλλά ή
σπονδυλική στήλη μικραινομένη δίδζ, εί; τα νώτα τή;
οοαλισκη; οφιοειδή κάμψιν χαριτωμένην. Ή ΗεοτοκοπουΛο; οεν είχε τοϋτο κατά νουν, νά καταστοέψζ
καθ’ ολην τήν γραμμήν τό άνΟρώπινον σώμα.
' ''
< > I Ι ορτογάλλο; καθηγητή; θεωρεί τόν Ηεοτοκόπουλον διάδοχον τών Βυζαντινών ένεκα τοΰ άτεχνου
σχχοιου και τή; παραλείψεω; τών νόμιον τής άνατομ:α;· οτι είχε μιαν τέχνην πρωτογενή, όμοιάζουσαν
προ; την τών καλλιτεχνών τοϋ άσύλου τών τρελλών.
Ω; πρό; τό ζήτημα τούτο, οτι ζ ήμετερο; Θεστοκοπουλος ήτο φρενοπαθούς κράσεω;, μεταφε’οομ.εν έν
ε/./.ην·.κή μεταφράσει τό έξη; άπόσπασμα :
« Ας μή σκανδαλισΟώσιν αί καλλιτεχνικά: ψυχαί
και σι φιλόσοφοι νά μή ϊδουν μίαν σχέσϊν τή; μεγ’αΛΟφυια; προς τήν φρενοπάΟειαν. Είναι άπόδειξις συγ
κεκριμένου γεγονότος. Η τέχνη τού Greco ομοιάζει
ΤΡ£Αλών. Είναι έπιδείαιωσις
σ.ηρ'.,ομενη ·πι τής ίςετάσεως τών πινάκων αύτού.
Πινακοθήκη φαινομένων, Μουσείον τοΰ Βάρνουμ(')

* Συνέχεια.

(I) Ω,-γνωστόν ό 'Αμερικανός ούτο; έπ·χε·:ηματία;

Μουσείον άςιον τοϋ Αομπρόζου, συλλο-,-ή τεράτων
και αλ/.οκοτων έργων (grotesques), ζζζ·.·/.ή έκοοασι; ταπε-.νώσεω; ηθικής" ιδού τί εύρίσκε: τις εις τά
έργα τού Greco. Τρέλλα! ΊΙ παράδοσις ή διατη
ρούμενη από τού; ύπηρέτα; τή; έκκλησία; τού Ταλέ
σου την ·π:5εάα·.ε: κα: αί ζωγραφιά: του την έπ:κυρουν. Αι αναμνήσ-ι; τό.ν συγχρόνων μά; παρουσιάζουν
άνθρωπον κατειλημμενον από παράνοιαν. Αί δικά:
ταυ. ή μεγαλομανία του, τά πάντα δεικνύουν τεταρα·—
μ.ένον εγκέφαλον.
« Γπό καλλιτεχνικήν ά'ποψιν,αϊ παρωδία: καί αί γε
λοιογραφία: τό.ν ανθρωπίνων μορφών, ό παραλαγ-σμό;
του χρωματισμού, ή επιστροφή ει; τήν άρχέγονον τέ
χνην, Ο ύπερόολικό; τρόπος του. ή έλλειψι; τή; άναζογιας κα: αρμονίας, είναι αί άναντίρρητοι αποδείξεις
του παραλογισμοΰ του. Δίδει εις τήν φρενοίλάόειάν του
την αρχαϊκήν μορφήν, επανερχόμενο; ει; πρωτογενή
■=χνην. ο Greco είχε τήν ψύχωσιν ζύ,ζ,-/ραφομανια; ν.χ·. ηχομανίας τ.ζύ έκδηλούντα: εί; τήν έπι-κονον έπανάληψιν τών ίδιων άντ-.χειμένων. Άνακεφάλαιοϋντες, δέον νά Οεωρήσωμεν τόν Greco άπό τών
*ν
'/■'.',
",:’J Ζ31'· τ,Τ,ν τεκμηρίων, τά σποϊα έχομεν.
<■>; ενα άνεφάρμοστσν, παράξενον. έκχεντριζόν. εγωι
στικόν. μεγαλομανή καί φιλόδικον ή πορτογαλλιζή
εκφρασι; δια τήν τελευταίαν ταύτην ψύχωσιν είναι
πολύ χαρακτηριστική a demandistao. Ή Πορτογαλλο; σοφος παραοάλλε: τον Greco με τού; ζωγράφουο

επλουτισε διά τής πεοιαγωγή: περιέργων καί παραδόςων ταπήτων. 'Εκαλείτο Phineas Taijlor BarΙιΙι,η (Ι.ΊΐΙ)· ΐΒϋΐγΐ'ύ Ονομά του κατέστη παγκόσμιον
σημαίνον Ορασυν κερδοσκόπον διαφημίζοντα έντέχνω;
τά έργα του.
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Henri de Groux ζαι Van Gogh... Γ.ττί
5 Ιΐοοτο-άλλο;
ζητεί zr-.--K-v>:r.-)
τους θαυμαστά; τού Greco, τούς Γραικομαυε,ς.
Άπέδε-.ζεν ίζ·. : Greco είναι ανώμαλου ιοιοσυγζριτ.χ:. 'Αλλα ζ·: Sitxt :->:■.!.··>: εχεφρων: Επειτα, το
-ii ζ/τ-.-./λί. Τί; είναι ό αμφιβληστροειδής χιτων
τού οφθαλμού όστις δίδει τήν ά/.ηΟη άντανάζλασίν:
είναι άρα ή έχέφριον ζαί ζανονιζή του τετριμενου ή ο
βασανιζόμενος ζαί ανώμαλος άμφ όληστροειδής χιτων
τού όοθαλμού τού Greco: Ή Μούσα του τρελΧου ΐϋναται νΰ eivai τόσον ευχάριστος όσον η
τον σοφοί). "Ισως θά διεγείρη είς τόν αναγνώ
στην την-περιέργειαν σφοδροτέραυ καλ ηωηροτεραν την συγκΐνησιυ. Η σρασις αυτή τού Remot
ζαί Voivenet φαίνεται γεγραμμενη οιά τους πιναζας
τής -παρανοίας ττ,ς μεγαλοφυια: τού Greco.
•
• *
Ούτως ή επιστήμη άποφαίνεται περί τού μεγα/.ου
Κρητός ζαλλίτέχνου. Πλαναται π/.ανην μεγα/.ην ο
■,-οάύαο οτι έςεπαιδεύΟζ. είς τήν Ισπανίαν. ως επίσης
ό’εν είναι ορθή ή γνώμη τού μνημονευθέντο; Solvay
ΐσχυριζομε'νου οτι ό Θεοτοζόπουλος «ό ςίνο; ουτος
ήτο ό Ίσπανιζώτερος τών Ισπανών ζαλ/.ιτεχνών».
’() ΙΙορτογάλλος ζ.αΟηγητής απέδειξε ότι ή Ισπανία
ήτο δ·.’'αύτόν ^ασανιστήριον. τήν δέ Ίσπανιζην γ/.ωσσαν έδήλωσε πρός τοΐς όιζαστά; ότι οεν εγνώρι,εν.
ΊΙτο "ΕΧΧην ζαί έμεινεν ώς πρός την ζαρδιαν ζαι
τήν διάνοιαν Έλληνιζώτατοπ.
Ώς γνωστόν, οι Κρήτες Ένετοζρατούμ-νοιζ.σθχνΟη σαν τό πρώτον τά Οε/.γητρα τής Ιταλιζής χ·ιχ ;·--/■
νήσεως. τόσον =ί; τήν φιλολογίαν όσον ζαί εις την ζωγραφιζήν ζαί την μουσιζήν. Καί άν ή Κρήτη ii.-izi
Ένετοζρατουμένη, ώς ή Επτάνησος, οή/.α οή μέχρι
τής έποχής. ζαΟ ήν ό Βοναπάρτης εόολοοονησ- την
Βενετίαν ζαι τήν παρέδωζεν εις τήν Αυστρίαν, η

Κρήτη Οά ϊ'.'/.εν αθανάτους σελίδας εν τή ιστορία τής
φιλολογίας, επιστήμης ζαί τέχνης. Άλλ' αφού η
μεγαλόνησος περιέπεσεν εις βαρόάρους 7.»'?’? ζα;
έχασε τόν Ίταλιζόν έζ.πολιτισμόν. φυσιζά αι πονηρά:
περιστάσεις τής νήσου ϋπεχρέωσαν του; ζατοιζους να
στόέοωνται μόνον μέ τήν ιδέαν μελλούσης ελευθερίας.
11 ιδέα, έπειτα άπό άπιστεύτους ιερούς
έλαδε σάρζα ζαί τήν σήμερον ή Κρήτη αποτελεί επι
τέλους μέσος του Έλληνίζοΰ βασιλείου, ούτινος τά
τέζ.να Οαυματουργήσαντα επι του πεοιου της μάχη,,
συνεπλήρωσαν αθάνατον εποποιίαν άναμένουσαν νέον
”<)μηρόν.
’() Ηεοτοζόπουλος. ώς γνήσιον τέζνον της ’Ελλά
δος. ζαί δή τής Κρήτης. άζολουΟών τήν ζαλαισΟησίαν τών τότε συμπολιτών του, ήσπάσατο ζαι ήζολούθησε τήν Ίταλιζήν άναγέννησιν. χωρίς σμ<·>; να
λησμονήσζ. τάς παραδόσεις τής Βυζαντιαζή; τέχνης.
Είδομεν οτι ό ΙΙορτογάλλος επιστήμων την Βυζβντιαζήν έπίδρασιν διαζρίνει εις τά έργα του ζα·. πολλοί
Γάλλο: έπαναλαμόανουν τήν «influence orientate
dans l’ceuvre du Greco». Αν ό Θεοτοζόπουλος
μεοέόαινε. μετά τάς έν Βενετία σπουδά; του εις τήν
Κρήτην, ή ήρχετ: είς τήν Επτάνησον, ζαί δή είς
τήν πρωτεύουσαν Κέρζυραν, Οά ήτο ελεύθερος ο χρωστήο. έλευΟέρα ή φαντασία. Δεν Οά ευρισζετο εις σενον
πεοιόαλλον. μ.εταξύ τών ίεροξεταστών, άλλά μεταςυ
’Ελλήνων ζαί Οα άνεδειζνύετο πατήρ τής νεωτέρας
έλληνιζής σχολής, έπί τή ^άσει τής ιταλιζής. Α/./.
αί περιστάσεις τόν έρριύαν είς τό Τολέδον ένθα ζαι
ίδρυσε σχολήν. Τότε, έζατόν έτη πρό τών Δοςαράδών. ή ορθόδοξος άγιογραφία Οα ήρχιζε νά άποζτά
ζαλλιτεχνιζά έργα. Θά ίδρυε ζαλλιτεχνιζην σχοΧηυ
ζωγραφικής τ.χ·. οί μαΟηταί του Οα διέδιδον τήν ζω
γραφικήν άνά τόν Ελληνισμόν.
f'Entta ζό ζ»Αο«2

(-) καί ή Duchesse d’ Al>rantes
τά ΰπομνήματά των ιιναφέροντες τούς BllOlia[111 te - Kalo-.Meri τής Κορσικής άποδεικν>·ο>·σι τ'ην έκ τών ϋυζαντινών καταγωγήν των,
προσέτι δε πλεΐσται άλλοι έλληνο/ίυζαννναι οικογενειαι, καί Λή αί έπισημότεραι, μετηνάστευσαν
ιις τήν Κορσικήν έιποφεύγουται τήν εισβολήν
των Ιονρκων- οισαύτως αντιπρόσωποι τής πε

clion

ρίφημοι· οικογένειας τοΰ Κωνσταντίνοι· Λραγάτση ΙΙαλ.αιολόγοιι, νίοΰ τής Λύτοκρατεέρας Κέ
ρινης ίραγάτση, μετιρ-άστευσαν καί οΰτοι έκ τοΰ
Κιςαντίοι’ εις τ'ην Πελοπόννησον καί έκ τής 11ελοποννήσω· είς τήν Κορσικήν. Τό όνομα ,ίραγάτση υπάρχει ακόμη κοινόν ί'ν τε τή 'Κλλάδι
καί έν τή Σμύρνη καί οί Αραγι’πσαι εινε ακό
μη συγγενείς με τους απογόνους τάιν Κομνηνών
καί με ίίλλας οέκογενειας καταγομένας έκ Κων-

Αρχαία κεφαλιό, προύοιιοζάήοι da τόν
91 έγ. Λ'α πολέον τα.

ΟΜΟΙΟΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ

σταντινουπόλεως άπό τοΰ δεκάτου τρίτου αϊώνος.
Εκ των άντοΐά έν όλίγοις ίστορηΙΙέντων καταφαίνεται, ότι ό Μέγας Ναπολέων (εις άδελφός
'‘ντως είπείν Φραγκοβυζαντινός τοΰ Μεγάλου
Αλεςανδρου) έμο βεβαίως καταγωγής ελληνικής,
ώοτι κατήγετο άπό τόν Καλόμερον Κομντρ-όν,
ΚαΛόμερος δε Ίταλιοτί λέγεται Μπουόνα-πάρτες. ίίπερ συνεχσινεύίίη εές τό Ηοναπάρτης. Καταλήγων άναγρώγω ότι ό Μέγας Ναπτ,λέων είνε
άποδεδειγμένον ίστορικόις, ότι ίλκεε τό γένος έκ
τοΰ Αίτοκράτορος Ιαυϊδ Κομνηνοΰ τής Γραπεςοΰντος, ούτινος ό έγγονος, ό Καλόμοιρος (καλός
Μπουονα, μοέρος
Πάρτ), είχε μετοικήσει
κατα το / < /;!/ είς Κορσικιρ·.

Έν Δελφοί,· zf) !)|| Νοεμβρίου 1913.

ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

ΑΛΕΞ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ

Ν

τώ Μουσείω τών Ιίλη ων ί·πάρχει <<η άιριΐ). /γ/μ; ^ροτο
/ιή ') ελληνιστικής έποχής, ήτις
παρουσιάζει μιαν έκπλήττουσαν
ομοιότητα μέ. τόν Μέγαν Ναπολιοντα. Τήν ομοιότητα ταύτην, ήν
άνεκάλΐ'ψα, άνωμολόγησαν πάν·
τες οί εν . Ιελη οΐς ίλθόντες / ’άλλοι έπισκεπται. Άλλ’ ήόμοιότης δικαιολογείται
έκ τοΐ·γεγονότος ον ό Μ. Νανολέτσνκατήγετο ές
ελληνικής οικογένειας. ΊΙ οικογένεια JhlOtluparte κατάγεται άπό τήν οικογένειαν ΚαλομέρηΚομνηνοΤ- και τοΰτο διότι μετά τ'ην έίλσισιν τής
Ειονσταντινονπόλεοις όπό τΰ>ν Τοάρκοιν πλεϊστα
μέλη τής οίκογενείας Κομνηνοΰ έγκαταλεέη-αντα
την Κωνσταντινούπολη· κατέφυγον κατ' άοχάς είς
τήν Μάνην, οποιι πουσέλαφον ιός επιέ,νι-μον τό
ονομα Καλομέοη- κατά τόν Π!ον αιώνα δετά μέλη

της οικογένειας τοι· Κομνηνοΰ μετηνάστευσαν εις
την Κορσικ'ην, οπού τό έπιόνυμον Καλομέοη ιιε·

τεβλήι'Ιη καί μετεη ράσιίη ει’ς τό 11·1<>η;ΐ-|>.Ί Ι’Ι.Ο
όπερ μετεσχηματίσ!)η'εις Κοναπάρτην. Ί) Βιι1J Κεΐται

Ε. Dedaille.

Τδ

ηή ίκ,ρ αί.1)..,·,,,/,

ΓΙνραέως.

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ
Οι ανδρε; σισήΟως εΰρϊοκοι τ τήν γυναίκα τής καρ
διάς των, ι'Μά Λεν εΰρίακω ν τήν καρδιά τής γ,ναικάς
Γω>·.
♦

Τρωίν ε,'Λών ώ η,κα.τοι γεννΰενιαι καί δεν γίνονται. ΟΙ
ποιι/ιαί, οί εααοραι καί οί ψΑεΙεΰΐίερυι.
•
7ο να κνβερνϊ} τις ι.'.ν ίαντ.'ιν τον είνε ό μεγάλεItεοος
οΰν θριάμβων.

*

άί γνώμαι Λμοιάζω ν ιήν ποίάγρω··
με ιήν ηλικίαν.

γίνονται χρόνιοι

*
Οζα>· <>/ χ,μπχοι <ι>γ«/"'ΐ·οΰΐ',<;
είς άρμιαίαν μϊ· ιόν εαυτόν του.

εΰρίακεται

★

Ό φίλος είνε αάν τό μάτι- με. ιό έλάχιοτι,ν είμαορεϊς νά
τ·\ν χάοι/εζ.
(2) Ruction genfalogique.
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r 2^ = Δ Ζ Σ
ο ΚΗΠΟΣ TOY ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ1'
Σ Κ Ε Η-1 Ε I Σ
ΟΛΖιΟί vcpfCsuv δτι έφθάααμεν εΐτήν παραμονήν τού tcz.ci’ov ποζ.ιτισιιοϋ καί i-ι μεθ" ήαά; ό κόσμο; θσ
τέζειώση. Είναι χιλιετηρισταί, ώ; cl
άγιοι τών πρώτων χριστιανικών χρό,ων άζ.ζ.’ εΐνα: χιλιετηριστσί λογικοί,
ουιιφώνj>z ιιέ τά σημερινά έθιμα. Είναι
(σώε είδος παραιυθία; νά Λέ,η τι;
δτι ο κόσμος δέν θά £ήση πλέον ιιεθ'
ζιμά;. Όσον άφορά έμέ, ούοέν σημεϊον καταπτώσεις
ευρίσκω έν τή άνθρωπότητι. Ότι καί άν είπουν, εγώ
δέν τό πιστεύω. Ούτε πιστεύω άλλως τε δτι έφθάσαμεν είς τό ΰψιστον σημεϊον πολιτισμού. Νοιιίλω δτι ή
έέέλιίιε τή; ανθρωπότητά; είναι βραδύτατη καί δτι
αί μεταδολαί αϊτινες επέρχονται άπό αίώνος εί;
αιώνα είναι, έάν τάς μέτρηση; τι; καζ ώ-, ποζ.ύ μι
κρότεραι η δ,τι φανταήόμευα αύτά;. Άλλ' ελκύουν
τήν προσοχήν μα;. Καί τάς αναρίθμητους ομοιότητας
δο εχομεν μετά τών πατέρων μας, δέν τά; παρατη
ρούμε·/ Ή έέέζιέι; τού κόσμου είναι βραδεία. Ό
άνθρωπος έχει τό πνεύμα τής άπομιμήσεως. Δένέφευρίσκει ποσώς. 'Υπάρχει έν τή ύυχολογία, καθώς έν
τή φυσική, ό νόμος τής βαρύτητος όστις μάς ελκύει
καί μάς κρατεί έπί τής παλαιός ςωής. Ό Tlieophile
Gamier. όστις ήτο φιλόσοφος είς τό είδος του, μέ κάτι
τι τό Τουρκικόν είς τήν σοφίαν του, παρετήρει, ούχ(
άνευ μελαγχολίας, ότι οί άνθρωποι δέν κατώρθωσαν
ούτε /άάνακαλύψουν ένό,δοον κύριον αμάρτημα. Σή
μερον τό πρωί', ένώ περιεπάτουν, είδαν κτιστά; τινάς
οίτινες έκτιζαν μεγάλους λίθους, ώ; οί δούλοι τών
Θηάών ή τής Νινευί. Είδον νεόνυμφους έίερχομένους
τής εκκλησίας διά νά μεταοώσι είς τό καπηλεϊον
μέ δλην τήν συνοδείαν των καί οίτινες έέετέΛουν
άνευ μελαγχολίας τήν έπί τόσους αιώνα; έπαναλαμόανομένην συνήθειαν. Συνήντησα λυρικόν ποιη
τήν, όστις μοΰ άπήγγειλε τούς στίχου, του, τούς
όποιους θεωρεί αθανάτους· καί συγχρόνως διήρχοντο
Ιππείς τινε; φοροΰντεε κράνος, τό κράνος τών στρα
τιωτών τών λεγεώνων καί τών οπλιτών, τό χαλκοΰν
κράνος τών ομηρικών ήρώων, έε οΰ έκρέματο είσέτι,
ίνα τρομάέη ό έχθρός, τό σειόμβνονλοφίον. τό όποιον
έκαμεν τόν Άστυάνακτα νά τρομάέη είς τού; βραχίο
να; τή; εύζώνου τροφού του. Οί ιππείς αύτοί ησαν
σωματοφύλακες τή; Δημοκρατίας. 'Επί τή θέα αύτή
καί σκεπτόμενο; ότι οί άρτοποιοί τών Παριοίων ψή
νουν τόν άρτον άκριόώε δπωε τόν έψηνον οί άνθρω
ποι τών χρόνων τού Άόραάμ,έφιυύρισα τότή; βίόλου :
«Ούδέν τό καινόν έπί τής ύφηλίου» Καί δέν έκπλήσοομαι πλέον σκεπτόμενος ότι υπόκειμαι εί; τούς νό
μους. οίτινες ήσαν ήδη παλαιοί όταν ό 'Ιουστινιανό;
διέταΐε τήν συλ/.ογήν καί καταγραφήν αύτών.

’) Ό συγγρβφιίις ’Λνατόλ Φράνς άπεφάσιαε νά μιτοιXj'ar, ε'χ Παριοίων «ί; Βερσαλλία; Γνα έν απομονώσει διέλΟη τόν έπίλοιπον βιον. Ώ; ίχ τής άποφάσεώ; του ταΰτν,ς πολύ; λόγος έγενιτο περί τοϋ σνγγραφέω; έσχάτως.

i.i ... -

Α*-ΗΜΑΤΑ -;i,

ΕΝΑΣ ΠΟΙΠΤίΙΣ

Η ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ ΕΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΎ 2
1Ο συνοδεύσει τήν ημέραν έκείνην είς τό νεκοοταφείον ένα γέροντα συνάδεν φον δστις
κατα τήν σκέφιν τού Goethe είχ; συναινεσει νά άπούάνη. Ό μέγα; Goethe.οϋτινο. ή δύναμιε τής ζωή;
ήτο έέαιρετική, ένόμιΰε πράγματι δτι δέν αποθνήσκει
τι; παρά όταν θέλη, ήτοι όταν όλαι αί δυνάμει; αιτινε; άνθίστανται εί; τήν τελικήν άποσύνθεσιν καί «ν
τό σίνον.ον αποτελεί αυτήν τήν ζωήν, έχουσι κατα
στροφή έντεζώε. Έν άζ.λοι; λόγοι;, έπίστευεν ότι οεν
αποθνήσκει τις εί μή όταν δέν ήμπορή νά ζήση.
Ό καλός μου συνάδελφο; λοιπόν είχε συναινέσει
νά άποθάνη χάριν δύο ή τριών προσβολών άποπληέίαε, ών ή τελευταία ϋπήρίεν όριστική. Τόν είχα γνω
ρίσει ολίγον έφ’ όσον έίη, μόλις όμως άπευανε φαί
νεται ότι έγινα ό καλύτερός του φίλος, αφού οί συνά
δελφοί μας μοΰ ανέθεσαν νά ομιλήσω έπί τοϋ τά

-τόν oil ον [ίου I. Λ.

Ε

/Κα,ά ,:,i Jt.inittii ί/μίρκ ,ά; ό.·„,ίη,· Λ,,.,/ώ,· l>„ X,C,
.,ραγηα,.κή,·
.co,,.?,, . ,, ,',.ΐηί.', ν.,ά.,,Μ
η.>·
,,,';,,· ιό.-τον, ό.-,,,,
οζ.« μάς ,..ί.ι,,,·,·, Λί>· ώώ,.ωοα ΰοκ,,.κ.,· >·<'<
ζ ίω ,»«>·
Λ„(;
.ωο/,ζ,·,,,· πζω,ω.
«,„■ ,· όηοία ,;„,7„„ίΓ
.« Ζ·ω/ο(/<Λ,·0//
. ο,ύ/. f ·(,
or,/Ο,,■>·,<„,. .ιοιιμιχώ, ,,
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π/ί κΐίι/ηκής sioti'ioruis./

Τ

.
(.

χω.

Μί βλέπεις σήμερα; είμαι ό η ιλολογικιότερο; τών
συμμαίίητών μου καί ό.. παραγωγικότερος. ΚάίΙι
ημέρα ή έ τπερινή έη ημερίς έδημυσίευε μέν τρα
γουδάκια δικά μου, καί έν τούιοις όλο κιιί νέα
έκαμνα.
— Πως αΰτο; Μήπως ί.ταίΐες καί σύ άπό φιλολο
γική ύπερπαραγωγι’ι;
Σχεδόν. Έπηγαινα στή Βιβλιοίΐήκη και άνοι
γα οτοιις παλαιούς τόμους περιοδικών καί ποιημά
των ευρισκα εμπρός μου
Μετά ένα τέταρτο είχα
άποφασίση. "Οσα μοΰ ήρεσαν περισσότερο τά άντεγριιφα, τά ύπέγραφα φυτικά μέ τ’ όνομά μου καί τι'ι
εττελνα αμέσως στά γραφεία τής έη ημερίδας. Τι
καλλίτερο καί άπλούττερο ήίίελες; Τήν έπομϊνην
έδημοσιεύοντο καί το ίδιο βράδυ έμάίίαινα ότι έκα
μαν καί εξαιρετικήν έντύπωσιν. Νά πώς έγινα ιό
ποιητής πού βλέπεις σήμερα.
- Καί δέν μοΰ λές, σέ παρακαλώ, τί ηρονείς
π.ρί τής νεοελληνικής ποιήτεως; Ήθελα νά ήκουσ
τήν γνώμην σου.
— Νά σοΰ πώ Μοΰ φαίνεται πώς τότε μόνον ίΐιϊ
προοδεότη.όταν όλοι κάμουν ό,τι έγιό. "Άλλως τε .
Δέν έπρόφΟασε νά τελειιόση. Τόν έκτυποΰσε φι
λικά στον ώμο ό συντάκτης τής έφημερίδος διά νά
τοΰ ζητήσι) τήν ήμερησίαν ποιητικι’ιν παραγωγήν
του.
Μέ άφησε καί έφυγε

VNIINTlIillilEX βΐς τόν
δοόμον πυο/.ΐΐκε. Τον έπταμάτηπε καίχιοοίς .τε(,ιιφράηις τον ήοώτιρα
-τώ; ήρχη.: τό ποιητικόν
τοι> στάδιον.
— ’Απλού ιτατα, μοΰ
απηντιρβ. Πρό δύο έτών, όταν ήμουν ακόμη μαίΐηΣΠΤΡΟΣ Κ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
της τής Βας τάξειος τοΰ Γυμναιίου τήν ι’ιίρα ποΰ ό
ζαίΐηγητης τών Ίκρών μ ■; ι κανέ μάιίημα κΓ έμενα
μέ ιϊχι πιάι.ι φρικαλέα νύττα. έγραψα ένα τετρά
στιχο γιά τήν κόρη τής σιδηριότρας ποΰ έκάίίητο
Μ Ε I α I %
fl Τ ft
ι'ι.τι ναντι στο σχολείο μας. Τής τό προτέφερα σέ
λίγο γραμμένο σ' ενα ψύλλον τετραδίου, έλλεΐηιει
— Μή Τ’ωεάξι/ί ίσασε Λι-εα,ά. Δ’,-ε Λσιάξοι ι· /iron «ί
άλλου προχείρου χαρτιού. Το τετράττιχοέκεϊνοέκανε
τρίϊς Meyaiju ΙΐΊ·άμκΙς.
τον γύρο άπό τούς συμμαίίητάς μου έως τό σπήτι
' — .1,/iuV/ ;
της σιδηριότρας καί μέ κατέστη τε σάν νά πούμε
— H γνν<ΰκά μον, ή .irilnjti μον καί ή fiayei'niaoa !
.... λαοφιλή.
Το ίδιο απόγευμα ή άλλη κόρη τής σιδηριότρας,
η έξαδέλφη της καί δυό τρεις συμμαίίηταί μου, μοΰ
Νζω,εριομω'.
έγι'ιρ: ψαν ποιήματα ’Εννοείται πώς δέν άργησα νιι
— 1! γιναϊκά μο>· ΐγραι/ν οήμκαα ιΐοοαρα ιΐιι-αίιι,
τα γράψω. Μετά δυό ημέρας όλοι είχαν έπό ένα μέ
καθώς >.ίγκ, ποιήματα, ό -/ι ιό,- μια· oi >ei/roe>· tra βάΐς,
τη σχετική μάλιστα άη ιέρωιι Κι’ επειδή έπρεπε νά
ή κ·ίαμ μο>· ίΖαιγράψιοι μίαν Λάαιι· καί έ;·ώ ..νμαγιίρη οα.
γίνω και είς οεΰρύτερον κύκλον γνωστός . τά έ
στειλα σέ . .
Mui εσπερινή εφημερίδα, ή όποια τάέδημοσίευ— .ίοι.τόν r.ierr/ev, ίμαΟα, ή /ίίιοινή χράκη rw
νέαν am· ίργον.
σε· μέ τόν τίτλον «Τραγουδάκια». Έτσι δέν είναι;
-Ακριβώς. "Υστερα κάποιος άλλος φίλος μου
— "Unitv/g, >.iei; θραμβος, φΐ)^ μον, θρίαμβος.
μοΰ είπε τήν ειλικρινή γνιόμην τον πώς είμαι <κε·Φαντααον οι< σήμερα κρωΐ πρωί, ή19αν οιά oitlti μον
κρυμμένη άξια· καί ότι δέν έπρεπε νά περιορισίΐώ
12 οννιάκται καί 2ά Λανκοταί μον . .
έως εδώ Τίι εΰριήκα πολύ σωστόν καί έπροσπάίίησα
♦
νά μή στερήσω πλέον τόν κόσμον τών διανοητικών
1>ι· ίίναιαί είς r > ίΐϊανρον ίμιΙοΒν iteoi Λνο ΰΐ.ΐων, οί
μου προϊόντων Καθημερινώς έστελλα είς τήν εφη
οκοΐοι ε/ονν τνρασιίαν μννην.
μερίδα αυτήν στίχους, οί όποιοι καί έδημοσιεύοντο
//ώ; μοιά^ονι, ϋγει ό ενα;. Σάν νά five άΜγοί
τακτικά. Κατόπιν όμως ήρχισα να εξαντλούμαι καί
νά μή , . . παράγω κάθε ήμερα άπό ένα τραγουδάκι.
— Αλήθεια. "Ιαιο; εινε aiVZi/ σι ,5 μ ο μ ί· ι ιο ι !
Γι ν<ΐ γίνη; Έξ άλλου είχα καί τά μαΙΙήματό μου
*
κι’ έκινδΰνευα ν’ άπορριφΟώ. Νιι διακόψω εις τήν
— ‘Ακοΰ; έχει. Τ,. κεοιοάικόν If. ποΰ έστειλα τά
μέσην τό φιλολογικό μου στάδιον ποΰ είχα άρχίση
ποιήματα μον μοΰ τά ίπίοτρεψε άπίοω
τόσον ενδόξως; "Ασχημο. Νά μείνω πάλι στην ίδια
— Καί Μν /ιιίοεοαι, πον ενρέΙΗι ιίλο; πόντιον κά
ταξί; ’Ασχημότερο ακόμη. Τί νά κάμω;
ποιο; νά τά όιαβάοΐ) ΐ
Κατέφυγα σέ κάποιον φίλο μου, ό όποιος ήτο κι’
*
αυτός ποιητης σάν κι’ έμενα καί τόν παρεκάλεσα νά
μέ συμβουλεΰ m είς τήν δύτκολον αυτήν περίσταση·.
— Μπαμπά, τί είντ μονόλογο; ;
Α! φίλε μου! δίν φαντάζεσαι πώς ευχαριστήθηκα
— Μονόλογο;, παιόί μον, εινε ή ονζήτηοτ; πον κάμνει
μέ όσα μοΰ είπε!

φου του.
’Αφού άνέγνωσα αρκετά κακά ένα μικρόν Λόγον
τόν όποιον είχα γράφει όσον ήμπορούσα καλύτερον,
τό όποιον δέν σημαίνει καί πολύ, έπήγα νά περιπα
τήσω εί; τό δάσος τής Ville ιΓ
d’Ανίαν
Avtav καί ήκολουθησα
ήκολ.ούθησα
5εν σκεπασμένου
__ _ — —..1. ... .ιιονοπάτιον
>. .,. Α--τ1
ζ-Γί όποιου ττό
Α <>'
71.·*
έπί —
τού
φως
έπιπτεν έν είδει χρυσών δίσκων.
Έκάθησα εί; τήν άκραζ τού ορ μίσκου κάτωθι νεαρών δρυωζ. Καί έκεϊ ώρκίσθη·ρν νά μή άποθάνω, ή
τούλάχιστον νά μή συναινέσω νά άποθάνω πριν ή
καθήσω κάτωθι μιά; δρυό; όπου, έν τή ειρήνη τή;
έέοχής, θά σκέπτωμαι περί τής φι,ύσεως και τού τέλους
ό κιτρινωτοϋ Ανθρώπου. Μία μέλισσα, τής όποιας τό
κιτρινω
ίλιον,
πόν σώμα έζ αμπ: ν ώς χρυσή πανοπλία είς τό ν ήλ'αίω; ή( πρώτη
έκάθησεν έπί ένός άνθους. Δέν ήτο βεβαίως
,
φορά καθ’ ήν έβλεπον παρόμοιο ζ θέαμα, άλλ
'■· ήτο ή
πρώτη
' Ί "I πού- τό
- - παρετήρουν
—Γ - ||- - - |μέ τόσον ,ένδιαφ:
, ,έρον.Άνε_
γνώρισα δτι ύπ/.ρχε μεταίύ τού έντομου και του άν
θους μία συμπάθεια, ήν ούδέποτε έως τότε είχα ύποθέσει.
Τό έντομου, κεκορεσμένου έκ τού νέκταρος, έπέταέε καί έγώ έσηκώθην οιά νά φύγω.
— Χαίρετε, είπα είς τό άνθος καί εί; τήν μέλισ
σαν. Νά ήμπορούσα νά ζήσω ακόμη μέχρι; ττου νά
μαντεύσω τό μουσικόν τών άρμονιών σας. Είμαι πολύ
κουρασμένος. Άλλ’ ό άνθρωπο, έχει γίνη, ώστε νά
μή Αναπαύεται άπό εν έργον παρά δΓ ένό; άλλου.
Θά είναι τά έντομα καί τά άνθη τά όποια θά μέ £;κουράσουν έάν ό Θεό; τό θέλη, άπό τήν φιλολογίαν
καί τήν διπλωματίαν. Πόσον ό παλαιός μύθος τού
Ανταίου είναι πλήρης νοήματος. "Ηγγισα τήν γήν
καί είμαι νέος άνθρωπος, καί ιδού εις ήλικίαν έόοομήκοντα έτών νέαι περιέργεισι γεννώνται έν τή ψυχή
μου, όπω; βλέπη τις νέου; βλαστού; άναφυομένου;
έκ τού κοίλου κορμού παλαιά; δρυός.

<>
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

<31! γυναίκες έαή σκηνής.
Μέχρι τών μέσων τοϋ ι8ου αίώνος δέν έπετρέπετο
καθόζ.ου είε τήν Γαλλίαν ή παρουσία γυναικών έπί τήε
σκηνής.
*" Χαρακτηριστικώτατον εΐν; τό έΐήο, ϊπερ διηγείται
ό Άρχενχολτς διά τήν «Ζαϊρά. · τοΰ Βσζ τσίρου.
•ΙΙαρευρέθην εί. τήν παράστασιν τήε ·Ζαϊράε· τοΰ
Βαλταίρου Ένας χασάπης ό όποίοε μόνον κατά τάε
Άπόκρεω άνήρχετο έπί τήε σκηνής, Επαιζε τό μέρος
τής Ζαϊράε καί Εδιδεν είε τόν Δρόσμαζ τήζ χονδρήν
όζώδη χεϊρά του.
"Ετερος συ( (ραφεθεδιά τήν ίδιαν ΰπέθεσιν (ράφει:
• Εί. μίαν παράστασιν τής «Ζαίράε· τοϋ Βαζ.ταίρου
πριν άκόμη άρθή ή αυλαία έφάνη έπί τής σκηνής
ένα. ήθοποιός τοΰ θιάσου καί έζήτησε συγγ νώμην διά
τήν αργοπορίαν. διότι, δπωε είπεν, ό ύποκρινόμενοε
τό πρόσωπόν τής Ζαϊράε ήθοποιός Εϊωρίζετσ·.
Άλλά υπάρχει καί άζλο ανέκδοτον προκειμένης
τήε παραστάσεωςτήε «Ίφίγενείας τοϋ Ρακίνα έτοιχοκολλήθη γνωστοποίησή, ότι ή παράστασις άναδάλζ.εται Ενεκα άσθενείαε τής συζύγου τού ϋποκρινομέζου τήν Ιφιγένειαν...

•

♦

31! εφημερίδες ζής ’Αμερικής.

•art ..«ί

Mev - n τ°*> τί.- k*”***·

gCoinijn £ejic, 3*
To ρεκόρ ζής άεροα^όΐας

■ιΓ. άπό τά σπουδαιότερα άεροποζίκα κατορσωιιατα παριστά ή παρατημένη είκών θ ™λ!']Ρ’ £
ρος τών Αεροπόρων Πρ.ντεζόν οε ΜουΜ/ε
'ζό. πτηνάνύρωπος-δ-α καταπχηκτ.κή. •JZ-Θ·'κατέρριψε τό ρεκόρ τήε άεροπορ.ας ο.ανυσα π η ζ
"κΠαρισίων. είε Βερολίνο. Βαρσοο.αν. Πέτρο.υποζη,
Κοτώ„., »„· rt
^S."^

ρισίους άνευ προσΫειωσ-ωζ. Χ'-Τ/-- ■>,<
μέτρα άνωθεν τήε Ευρώπης.
•

λ

*

£υνέδριον Αδικημένων
Περίεργο καί μοναδικόν συνέδριου θέλει σνγκροτηθή έυΈουκουρεστίω. Άπαντκ οι έφευρ.τα-, ,σο.

δέν κατώοθωσαν είσέτι ζά έφαρμοσωσι τάε
λ.'^ζι συζέζ.θε. είς μίαν τών αίυουσωζ.-υ
..1 Αθηναίου
ϊζα μελετήσωσι τον τροπον, ο. _θζ θα
προσελκύσωσι τήν προσοχήν τών αρχών καί των κ_φ'αλαιούχων έπί τών Εφευρέσεων των.
_
•Ο νηιιικόε Ίλίοδιτε, έπί παραδείγιιατ., θελ.ει αναπτύεει νέον τρόπο ζ κατασκευής άοαμαντων, ει- υποοηκατοποώς θά έκθέσζ, τρόπον νέων
δ,'θά δυνάιιεθα να παραμενωμεν εί. τήν .πι^α
ζειαν τών ύδάτων, είε χρωματ.στλς θα
ζέον χρώμα, καθισιών αφανή τα άεροπλανα, απο υ
|ζουε 6 μέτρων καί άνω.
*

♦

Κατά τήζ στατιστικήν τήν γενομέζην ύπό τή. 'Αμε
ρικανικής εταιρείας ιών ζενογζ.ώσσωζ Εφημερίδων
υπάρχουν Εν ταϊε Ήνωμέναι. ποζ,ιτείαις καί έν Κα
ναδά έν όζ ω .538 Εφημερίδες έκδιδόιιεναι είε αη
γλωσσάς. Έκ τούτων είνε no Ίταλικαί, 5<> Σουη
δικοί, .’>j Πολωνικοί, _ρ Χοροηγιακαί ηα Βοημικαί,
3-γ Εβραϊκοί, 22 Γαζ.ζ.ικαί, ιγ ΟυγγρικΛ, ιΐ> Φιλλανδικαί, ι., 'Ολλανδικοί, ι3 Σ'.αυϊκαί, ιο Κροατι
κοί, ιο Λουθηρανικοί, ιο Σλοϊενικαί, ιο Συριακαί,
9 Έζληνικαί, <) Ρουθηνικαί, 8 Ρωσσικαί, X Σεροικαί,
6 Ρουμανικοί, (> ΙΙορτογαζ λικαί, ύ Κινεζικοί, γ Αρ
μένικοι, .γ 'Ισπανικοί, 3 Αύστρο Γερμανικοί, α 'Ια
πωνικοί, 2 Βουλγαρικοί, ι Έλοετογερμαζική καί ι
Λεττισική.
Αί έφημερίοεε αΰται διαιρούνται
είε ;>8 ήμερησίαε, ijj έόδομαδιαίας, 33 δισεοδομαδιαίαε. η τρισεόδομαδιαίας, 3υ μηνιαίας, 8 έκδιδοιιέναε δίε καί ι
τρίε τοΰ μηνάς.
Δαπανώνται οι σύτάε 8ay, οοο, >οι> δολζ.άρια
καί 8οφο πρόσωπο ασχολούνται.
Αί Εενόγζ.ωσσοι Εφημερίδες
αύται κέκτηνται
-|6ο τυπογραφικά πιεστήρια καί iin_| ζ.ινοτυπικάς
μηχανάς. Αί έκ τών συνδρομών είσπράεεις κατά τό
ίμια ήσαν
ιο,.άοο,οοο δολζ.άρια, ή δέ άίία τών
ειδοποιήσεων τάς όποιας έδημοσίευσαν φ,38ο,οοο
δον λσρια.
*
*

Οί σκύλοι ζών μούσικοδιδασκά,/ων.
Ο μουσικοδιδάσκαλοι αγαπούν πολύ τούς σκύλους.
Ο Αίσ: ΐδών εί. τό σπίτι τού έκδοτον του Ίωάνζου Ρογκόρδιτόν σκύλου του Βελισσάριον Ελαόε τόσον
οι αυτόν έ ζοιαφέρον, ώστε είχε διατάζει τόν υπηρέ
την του όπως καθημερινώς ιιέ τάε διαφόρους προμή
θειας τάς όποιας Εκαμνε πρός συντήρησίν των άγοράς,η καί γλυκύσματα διά τόν σκύλον καί διέρχεται
άπό τό σπίτι τού Ρικόρδι διά νά τά άφίνη.
Ό Μασκάνη είχε καταστή αχώριστος άπό τήζ
«Γουμίνα·, ήσθάνετο δέ τοιαύτην συμπάθειαν πρό.
τό σκυλί αυτό, ώστε κατά τον θάνατόν του έμεινε
δέκα ήιιέρας άσιτοε
Ο ΣαΙν Σαέζ Επίσης ήγάπα πολύ τού. σκϋζ.ους.
Εί. τά μέγαράν του έτρέφετο είκοσάς τοιούτων ζώων
ούχί δέ σπανίωε οί φίλοι του όλεγον εί. τόν μούσι-

ΚΟ0ΙΟ3Γ3Κ7/.Ο / ΟΤΙ «ΤΟ 111 12007 Τ07 ΐϊ /€ TO JI0707
ί/,ριοτροίιΐϊον.-ί-τό όποιονοί / πληρώνεται είσοδος».
♦

♦

Τό μικρόζερον βιβ^ίον.
Είνε άναμφισόήτητον ότι τό μικρότερου μεταέ'ν
τώνβιάζίων τής ϋφηλίου είνε τό 'Αγγλικόν ήμερολόγιοζ Μπίζον τού ι838· τό οποίον Εχει μήκος
όζ ι (ώτερον τών δύο Εκατοστών τοΰ μέτρου καί ήμίσυ
έκατοστόν πζ άτους. Γό μικροσκοπικόν ημερολόγιο ζ
τούτο είνε εικονογραφημένοζ καί περιλαμόάνει τά.
εικόνας του Γουζιέλμου τού Δ', τήε Βασιζ ίσση. Βι
κτωρίας, τού Ούάλτερ Σκώτ καί Μόζαρτ. Το ήμερολόγίον τούτο είνε αδύνατον νά άναγνωσθή διά γυ
μνού όφθαζμού καί μόνον δι’ ισχυρότατου φακού
είνε δυνατή ή άνάγνωσις του. Έν άντίτυπον τοϋ
άθυρματικοϋ ήιιεροζ.ο(ίου έπωζ.ήθη έσχάτω. έζ Αον·
οίνω άντί Ian φράγκων.

*

*

<7ίό^ις ζών όεάζριυνΈν Νέα ίόρκη ϋπάρχουσι περισσότερα θέατρα
παρά όσα ύπάρχουσιν είς ήμίσειαζ δωδεκάδα άζλων
μεγ αλουπόζ.εω ζ όμοΰ ζ.αιιόα νομέ ζω ζ. Έκ τών τελευ
ταίων στατιστικών έέάγεται ότι Επί μόνης τής νήσου
Μανχατάν ϋπάρχουσιν ι ι<) κανονικά θέατρα. Πάντα
ταυτα είνε άνοικτά διαοκούσης τής θερινής περιόδου.
'Εκτός τών τακτικών τούτων θεάτρων, ή Μανχατάν
έχει 2ΐ>·> κινηματο [ραφικά θέατρα, έέ ών τά 38 ζειτουρ,οϋσιν έν ύπαιθροί. Ούτως ό ολικός άριθμόε
τώζ -θεάτρων τής Μανχατάν ανέρχεται είς 38φ.

Φ

·ί>

ΤεΤΡ$ίΤ1£Α
/

ll<na μάιιιι Οα nk ahv^ovve καί .uno ι/ίιμμ/νη ατημα
Π] λαιοενι») ^ωαΰλα οον f)a μαϋ μοιοο/.ηγήημ ..
ΙΙον π··ίν ρο^ίομ όλόχαοη κι ’ όί.ανιΗομίνη ακόμα
*Έγνοε μεοα στοπ κακοι^ ntailvnu να o/juafj;
— Ί2 ξεθαμμένη “Αγά^η μον - μονάχος Of νά κλαίίη
Σιά τάψο .Ίον ανοίξαμε .ιηογΟες ιά μαύρο άεΐ/.ι,
Καί νοοιαλγάς ηενιάογιινος ίονς πόΟονς μον Οά καίω
Σαν άρρωοτο κανάηλι.
2

Σιοί'ς κάμ.ιονς τονς αΛ0μ·ρηι·ς καί

τονς

θλιμμένους
/πάμε

Φαντάσματα ςιερίλυ.ια μα^ί νά ΟυμμΟοΰμε
Τά πεθαμμένα Ειδύλλια .’τοΰ τόσο τά θυμάμαι,
Καί στοΰ Καημόν τά πε.λαγα τά μανοα νά ςτι ιγοϋ/ιε

"Είοι ατά γιός τοΰ γεγγαοιον τοΰ ΰμοιου με νεκροθήκη
ί-)άιιαοτε σάμ.Ίως οε σωρούς, or μνήματα σκυμμένοι,
Στων ερημιών τά ούθαμ.ια, χλωμή μου Βεατρίκη^
Τών Περασμένων ρα·μωδοί βουβοί καί παγωμένοι.
3
— "Ω τους κανμονς που πλ.έκονται καί κλαΐνε οτή »/»ι/ζ»; ο0’’

Καί ιά Λιχά ι«>ι· οοιίίικά <ά π«ί>α/<μέιπ τρώιν,
.1/»'λα;'χολιζε, >/ .Ιύπζ; μου, οκοιιΐήκια, μαοϊσμοί οον
Καί ιά ίίλιμμίυα μάτια μας άνάκρονομοί σου, Πόνυ.

Έ).α βουβοί νά γύρουμ·’ οι·ι relevtaio κίάμμα
Σζά ηαγωμένα οκίίυιίρα, νά καρτιροϋμτ άνιάμα

Κοντά στους ίρμου; ιμίίΐυρον» τ’ Ά/Joovto;. οιμά του
Πεντάρφανοι, τήν ττοβητήν αΰγοϋλα τοΰ θανάτου.
Χβν-Λ
ΘΡ· Ν· ΣΤΑΤΡΑΚΗΣ
15!)

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Α! νεώτεραι Ήρωΐδες.— "Ηπειρος, ή κοιιίς των.—
φαινομηρίδες καί τηλεγραφικοί στύλοι. — Ταγκά και
Κάϊζεο — Τά γιασμάκι τώι- Ευρωπαίων.— ' Υπάρχουν
ώραίαι;— Τί λίγη ό Πρεβώ καί τί ό Αένβερ.— Βομβοποιοί, γλουγλου ποιοι, ακουστικόν τΰμπαι-ω-, Μπούσολο.
δίκτυα θορύβου, ή ταράτσα τον Καζίνου κλπ
Αί ήρωΐδες τής Έλλ έπαναστόσεως άνέζησαν. II
Τζαβέλλα καί ή Μπότσαρη ένεψυχώθησαν ιίς τάς
γυναίκας τής Ηπείρου. Εις τήν Κορυτσιν ιιπετέλεσαν γυναικεϊον ιερόν λόχον μέ σύνθημα «"Ενωσις η
θάνατος-! Είς τήν περιοδείαν τής προκομένης Διε
θνούς επιτροπής αί γυναίκες έσειον τάς σημαίας
ύπό τούς ρώθωνας τοΰ Αυστριακού καί τοΰ Ιταλού
αντιπροσώπου. Ιδού σωφ ραζετισμός, ό όποιος προκαλεϊ ρίγη συγκινήσεως. Αί Ήπειρώτισσαι τοϋ 1913
τάσσονται δικαίως παρά τάς Χουλιωτιδας τού 1821.

♦

Άντιθέτως πρός τά Αρήϊα καί ανδροπρεπή αυτά
φρονήματα τών άγνών’Ελληνίδων,έχυμεν τάς φαινο
μηοίδας. αϊ όποίαι δειλά-δειλά αρχίζουν νά προ
βάλλουν, καί τό Ταγκό·, τό όποιον ξεμυτίζει καί
αύτό, χωρίς ακόμη ό Βασιλεύςνά μιμηθή τόν Κάίζερ, τον άπαγορεύσαντα είς τούς αξιωματικούς την
έκτεθυλημένην αυτήν όρχησιν. Λί φαινομηρίδες εΐνε
ζήτημα καλαισθητικόν.
Εΐνε έπίδειξις εύτόρνου
καί κανονικής κνήμης. Έάν τίι μέρος αύτό τού σώ
ματος εΐνε τηλεγραφικός στόλος ή κοπανέλι, καλόν
εΐνε νά περιτυλΐσσεται έπιμελώς άπό τό φόρεμα.
Έχει κανείς νά άντικρύζη είς τούς δρόμους τόσας
άσχημίας, ώστε νιι μή εΐνεανάγκη προσθήκης νέων.
’Αλλά τί περίεργα πού εΐνε αύτά τά πλευρικά ήμίση
μας! Ένιΐι αποκαλύπτουν τά κάτω μέρη, αρχίζουν
νά καλύπτουν τύ πρόσωπον. το έκφραστικωτερυν
δηλαδή μέρος τού σώματος. Καί έάν μέν τό πρύσωπον εκπροσωπεί τά «πίπτοντα φύλλα», έχει κα
λώς- άλλ' άν Ανθούν ρόδα άνοίξεως : Αύτός ό συρ
μός, λογικήν καί εντροπήν δέν έχει. Αί Όθωμανίδες Αρχίζουν νά κατεβάζουν τήν αυλαίαν τού προ
σώπου, τό γιασμάκι, καί αί Εΰρωπαΐαι αρχίζουν να
τύ φορούν, ως βέλο.
*
« Υπάρχουν πλέον ώραίαι ;· 'Ιδού ζήτημα τό ό
ποιον απασχολεί όχι τούς ύιραιογράφους τών αι
θουσών, ιίλλά τούς επιστήμονας. Θιί ένθυμείσθε: είς
τήν 'Αμερικήν, όταν εύρέθη ή νέα 'Αφροδίτη, τί
συνταγαί κάλλους έγράφησαν έπανηγυρίσθη τύ γε
γονός τής άνακαλύψεως ώς φαινόμενου ! Διότι δέν
πρόκειται περί τής ώραιότητος τήν όποιαν προμη
θεύουν τι'ι εμπορικά καταστήματα, άλλά τής φυσι
κής, τής πλαστικής ώραιότητος.
Ο Γάλλος μυθιστοριογράψος Μάρκελλος ΙΙρεβώ βροντόφωνε! ότι
ώραίαι γυναίκες δέν υπάρχουν πλέον.Ή άναδυομένη
’Αφ ροδίτη κατέδυ είς τά κύματα.χωρίς ελπίδα νιι μιμηθή τήν Εύρυδίκην,τήν έκ τού "Αδου έπανελθοΰσαν εις τό φώς τής ζωής 'Ο ΙΙρεβω έπειραματίσθη.
ΈπεσκέφΟη μεγαλουπόλεις, είσέδυσεν είς Απόκρυ

φα μέρη, έμελέτησεν νέας καί ώριμους γυναίκας,
πλούσιας καί πτωχός, διέδραμε τά βουλεβάρτα άλ
λά συγχρόνως κατέφυγεν είς τά γυναικεία λουτρά
λωποδυτικώς κατατκοπεύων καί ιιπεγοητεύθη τε
λείως. ΙΙού ή ελληνική Αντιγόνη, άναφωνεϊ, πού
αί Οεαί τού ΙΙραξιτέλους καί τού Φειδίου, ποΰ αί
Άθηναϊ,αι τοΰ Περικλεούς ! Το ζέον ρεύμα τών πα
θών και τής βιοπάλης καί τοϋ συρμού, έξεφύληε τήν
χάριν, τήν γλυκύτητα καί τήν εύγραμμίαν τών γυ
ναικών. Μόνον είς τά αρχαία μάρμαρα, είς μίαν
Άφροδίτην τής Μήλου ευρίσκει τις τό γυναικεϊον
κάλλος άμεμπτον.—Καίτάγράφει αύτά μυθιστορία
γράφος, προσφιλέστατος ι ίς τάς γυναίκας.
Λέν έχει άδικον. Σήμερον κοράσια εικοσαετή έ
χουν ρυτίδας. Χώματα κακοφτιασμένα. Πολλά νεύ
ρα. καμμία καλλιτεχνική γραμμή. Ή μόδα, δηλαδή
τό ψεύδος, κυριαρχεί. Ή μοδίστρα προσπαθεί να
ΰπεισέλθη είς τό έργον τού Δημιουργού. Καίτάάποτελέσματα ; Έξαφάνισις τοϋ φ υσικού κάλλους.

*
Άλλά διά νά η ανή τό κάλλος, χρειάζεται γυμνότης. Καί δΓ αύτό έφρόντισε ό Άγγλος δόκτωρ Δένβερ, καθ’ ον τρόπον φροντίζει είς τι’ι ΙΙαναθηναιιι ·
ή μαμά διά τό Βερμούτ. Άς άλαλάξουν οί περίκομψοι τών Φαίβ-ο-κλόκ δανδήδες. Ό νευαερος πο
λιτισμός λέγει ό Δένβερ—τό φώς τής επιστήμης
κηρύσσονται υπέρ τής έμφανίσεως τών γυναικών
γυμνών. Μόλις μία γάζα νά καλύπτη τά μέλη των
επιτρέπει ό κ Λένβερ Τά διαφανή ενδύματα επι
τρέπουν τήν έλευθέραν κυκλοφορίαν τού άερος, αφινουν τό σώιια νιι διαπλάσσεται είς τάς φιισικας
γραμμάς του. Μένει τό ζήτημα τής ήθικής Ο. φι
λάνθρωπος καί φίλερως δόκτωρ άρκεϊται νά ιιπομνήση ίίτι ή Εϋα γυμνή παρουσιάζετο προ των ά
γιων τοΰ Παραδείσου. Άς πεθάνη ή ήθικη. φωνά
ζει, άφού έπί τοΰ πτώματός της θά άνυψωθή ή
καλλιτεχνία Τί νά λέγουν άρά γε οί όσιοι πατέρες;

»
Αύτός ό φίλος μου Μαρινέττη, ό θορυβοποιός
τής ποιήσεως. αγωνίζεται νιι καταργήση ύριστικώς
μίαν τών πολυτιμωτέρων αισθήσεων τού Ανθρώπου,
τήν Ακοήν. Είς τό Μιλάνον έδόθη ή πρώτη μελλοντιστική συναυλία. Νέα όργανα εφευρέθησαν,
συνταρακτικά τών νεύρων καί τοϋ Ακουστικού τυμ
πάνου' Ιδού τι'ι όργανα: Τρεις βομβοποιοί, δύο
έκρηξοποιοί. είς βροντιστής. δύο σφυριγματοποιοί,
δύο θορυβηταί, δύο γλουγλουποιοί, είς κροτοποιός,
εις όξυχοποιός. ένας βαρυηχοποιός καί εις μηκυθμός
αϋτοκινητικής σάλπιγγας. Τί μπορεί νιί παραγάγουν
ολα αύτά τά θορυβοποιό στοιχεία, ποιαν μανίαν ε
ξακοντίζουν, μόνον ό ύργανοκατασκευαστής μελλοντιστής κ. Μπούσολο ήμπορεί νιι γνωρίζη. Διότι οί
άκροαταί μετά τό πρώτον τεμάχιον ασφαλώς θιί έκωφάθησαν, χάσαντες τόν... μπούσουλαν χάρις είς
τόν κ. Μπούσολο. 'Π «Οορυβόκροτος» ορχήστρα
τών διαφόρων κροτοποιών οργάνων Οά αΰςηση
προφανώς τά σανατόρια τών νευρικών καί φρενι
κών νοσημάτων. Ιδού καί αί συνθέσεις τής πρώτης
θορυβιστικής συναυλίας.
Λέν υπάρχει <Γ μέρος καί β' μέρος. Άλλά α', β'.
γ·, δ'
δίκτυο ν» θορύβου Οί τίτλοι εΐνε οί έ
ξης: «Άφύπνισις πρωτευούσης. — Συνέντευξής αυ
τοκινήτων καί Αεροπλάνων. — Δεϊπνον είς τήν τα
ράτσαν τού Καζίνου.
Αψιμαχία έν όάσει.»
Κύριε Μαρινέτη, μέγας είσαι άνθρωπος., άφού
εύρες Ανθρώπουςνά παίξουν, παίζοντες έν οΰ

π α ι κ τοϊς.
ΔΑΦΝΙΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ζ ο 1 Ρ .4 Φ 1 R H

<) κ. Ροιλϊις ΐ/σ/οΖι/ι'/ρ είς τήν οχεδιαγράφησιν μεγάλον πολεμικού πίνακος, παριοιώνιο; ένα τών θριάμβων
την Βαοιλέως Κωνσταντίνου, την έκ τών αιτνών τής
Κρέονας νικηφόρου έξοδον ι,,ΰ Έλλ. στρατού πρός ιήν
Τζουμαγ’άν. Ό Βασιλεύς έφιππος ηγείται τοΒ έπιτελείου
τον καί προχωρεί έν μίαφ η'·:<ονικών καί πνζικών ιαγ μάιων, άλλοφρόνιον ίΛ ηοίνμικον μίναν;. ArSiil τον κίν.ικο; φαίνονται άκαγύμίνοι οί Βούλγαροι αιχμάλωτοι καί
άκά τά υψώματα κατνρχονται νικηφόροι οιραιιαί, ονώ el;
τα πρώτα ΐπίπτάα τον πίνακα; άνιοιραμίνα κατάκτινται
τά εχθρικά πυροβόλα. Ει; τά βάθη πΐ'ρίκανοτοι καί κα·
πνΕονοαι χάνονται αί κορνφαί ιοιν όροονιρών ii); οτννωπον. Ή ούνθεαι; άκόμη elve άπλοϋν οκίτοο, el; τά
όποιον προοεχώ; ό καλλιινχνη; θά Λιάοη ιήν οφραγΐόα
τή; τέχνη; τον. Ή είκών ήρνον πολύ τί; τάν Βαοιλέα,
οοτι; έπνοκέφθη μτ,'Γ όλοκλίμρον τή; H„n. οίκογηνία; τά
νργαοτηριον τον κ. ί’οίλον, παραιινίνα; έπί τρία ιέταρίΛ τί]ς ώραζ.
♦
Ό κ. Φτρεκί-Λη; θά έκθέοη προον/ώ;

70 πίνακας,
ον; άπνικόνιοι κατά ιήν el; τήν νέαν Έλλάόα κτριοΛιίαν
τον. ΙΙολλαί ΜακιΛονικαί πόλνι; καί χωρία καί τοπεΐα
ιίναπαρισκονιαι φναικιάτατα. Όλ.Ιγαι elve αί προοωπογραφίαι. ΙΛία ΛΙακεΛονΙΑο»· χωρικών με ιά; γραφικά;
αμφιέσεις ιων, ίί; μετά μεγάλη; Λνσκολία; κατώρθιοοεν
ο καλλιτέχνης νά Λπεικονίιη], άιόιι ήρνονντο νά πο^άοονν
έπνιΑΐ/ κατά τάς κρατώ'οα; ΛειοιΛαιμονία; 'ά.ιοω; φωτο
γραφίζεται, πεθαίνει·.
*

Ώ; γνωστόν ό Γάλλος ζωγράφος κ ί'εώργ. Σκώτ, ό
παρακολονθήοα; τά Στρατηγεΐον μας καθ' Γ,λον τίο· όενιερον πόλεμον καί οχεδιάσας πλείοια; σκηνάς ιής ένΛόίον εκστρατείας έκ ιοΒ φναικοΰ, πολλάκι; Λέ νπά τά πνρ
ιοΰ εχθρού, εργάζεται ήθη είς τήν άποπεράτωοιν μεγά
λου πίνακας του Βαοιλέως, ο όποιος θά παοαμείνη εις τά
Ελληνικά ‘Ανάκτορα ιός καλλιτεχνικόν τρύπαων τοΒ
ΈλληνοβουλγαρικοΒ πολέμου.
'Ο πίναξ, φυαικοΒ μεγέθους, παρωιή ιώ· Στρατηλά
την Βασιλέα έφιππον έπί ιοΰ εννοούμενου ίππον Του,
'Αγγλικής καταγωγής, όδηγοΰνια ιόν αιραιόν Τον εί; ιά
στενά τι/>- Λ ρέονας.
Ο Βασιλεύ, στρέφει ιήν κεφαλήν
προς ι άριοινρά. οί'ίως ιόοιε νά φαίνεται ή επιβλητική
φυσιογνωμία τον κατά πρόοωπον οχεζόν, καί έχει ιό
σώιια ελαφρώς κεκλιμένοι· πρός ιά έμπρό; — κίνήοι; ή
οποία αποδίδει άριοιοτεχνικώ; τήν ένιϋπωοιν τής όρ/ιής^ καί τής θελέιοεως. — ΙεξιΛ όρθοΰνιαι απότομοι οί
βράχοι ιών οιενΰιν, είς τό βάθος δε φαίνονται ευζωνοι
προχωροϋντες. οί όποιοι, σιρεφόμενοι πρός ιόν Σιρατη/.αιην, ιόν επευφημούν.
Ο Βασιλεύς, καιά τήν έπίακεη'ίν του είς ιό έν ΙΙαοιοίοις ατελιέ τοϋ κ. Σκώτ, εύηρεοτήθη νά ποζάρη επ'
ιίρκετον διά ιόν πίνακα τοΒτον.
Ο κ. Σκωι εχει ουλλέςει υλικόν δι' εκατόν καί πλέον
πίνακας, οί όποιοι θ' απασχοληθούν αυτόν έπί μίαν ο
λόκληρον διετίαν.
'Εκ τών ήδη ειοίμων, ή 1, Μεγαλιιόιης
r/Μ’Γς
κατά τήν έν Παριοίοι; διαμ··νήν Τον. Εΐνε νδατογραφίαι :
Η πρώτη παριστή δεκάδα Βουλγάρων αίχμαλώιων, <ΐληθων ινπων ζιρανθρώπων, καθημένων ή κονλουριαομένων κατά (ύ/κος ένός δρόμου καί έρειδομενων είς τόν
λευκόν Βχθον ιής όδοϋ πρό; τ' άριοτεοή.
Ο κ. Σκώτ, σχεδιάσα; έκ ιοΰ φνσικοΰ τοϊ·ς Βουλ
γάρους τούτους, κατώρθωοε νά άπιιδώισιι ένεελώις ιήν

και
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κτηνώδη εκφρασιν τόιν Μογγολικών των προοιόπων καί
τά; χαρακτηριοιικάς λεπτομέρεια; ιής ταπεινή; αύτών
και έωώδον; οιάσεω; καί ιής περιβολής των. το,ν ;τωοτώι- ιδίως Βουλγαρικών τωιρουχαον των, προσδεδε/ιένων δι ιμιίντων έπί κνημών χονδροειδεστάιων, τυλιγμέ
νων εί; λευκά μάλλινα ακάθαρτα περιβλήματα. Ένιόπιον
των αιχμαλώτων φρουρεί εΰοτα/ής "Ελλην οιρατιώτης,
φέρων τήν λόγχην έπί τοΰ Μάνλ.ιχερ. Jf ιίντίθεο,ς είν'ε
ενγλωιτοιέρα κίθε χαρακιηριομοΰ.
Η δεντέρα άκουαρέλλα παριστή "Ελληνα οιρατιωτικω· ιατρόν, έκτνλοϋνια έγχείρηοιν έπί τρανμαιΐου στραιιωτου. '<) Ιατρό; έξόγει σφαίραν έκ ιοΰ λαιμού τον
ιρανμαιίοΐ’ και ιό έργον είναι καταπληκτικώ; νατουράλιοιικόν, θαυμάζεται δε 1/ ζωντανΐ/ ά.πόδοοι; ιώιν λέπιαρειων Εί; τ<> δνΰιερσν προοπτικόν έπίπεδον ιοΰ πίνα
κα; διακρίνονται διάφοροι τραυματία κατακεκλιμένοι καί
άναμένοντε; τόν ιατρόν. Τό βάθος του πίνακος εΐνε το
ποθεσία ιοΰ ζ,ιμετλή, έξω τών στενώ»· τή; Κρέονας, ίίπου
έδόθη ή γνωστή μεγάλη μάχη.
() ιριιο; πίνα; παριστή μεταφοράν τραυματιών' άλ
λοι μεταφέρω ται έπί φορείων, άλλοι βαδίζουν μόνοι μί
προχείρου; έπιδέσμου;, άλλοι οιηριζόμενω έπί τών ώ,μων
ου,αδέλφων των Τό ούνολον παρέχει καιά τίσ- ναιοιριι>.·στικιότερον τρόπον τήν έντύπωσιν τή; εΰγενοΰς έγκαρτερήοεως,εί; τόν φυσικόν πόνον, ton· γενναίων μαχη
τών τής Έλλάδε,ς.
'<) ϋι· Παριοίοι; Πρεσβευτής κ. Ρωμανός, όστις σι-ιοιδει σε τήν Α. Μεγαλειότητα είς τό άιελιε τοΰ κ. Σκο'ιι.
ήγόραοεν έπϊοης μικρόν υδατογραφίαν πιιρωιώοαν ιόν
Βασιλέα άκοΰω τα τήν ιινάγνωαιν τής ημερήσιας αναφο
ράς τοΰ επιτελάρχου του κ. Ιω'σμιινη. Εΐνε καί αυτά;
πίναξ χαρακτηριστικός διά τήν αυστηρότητα, ή όποια τώ·
ΛίΠεΙΡΕΕΙ.
Π Παρισινή ' 11 hint ration ·>, τής όποιας εΐνε οινεργάτη; ύ κ. Σκόιτ καί ή όποια έδημοοίευοεν ήδη πλεϊοτα σκίτσα πολεμικά τοΰ συμπαθού; καλλιτέχνου, ποοανήγειλε τήν προσεχή έκδοοιν τοιν άκω αρελλώιν του είς
φύλλα, τα όποια θΐι διανεμηθούν el; τού; συνδρομητής
της.
*

Εί; ιήν Εκκλησίαν ιού Άγιοι· Μάμανιος έν Λαγκο'ε;
τή; ί αλλίας οιόξονται δύο μεγάλοι πίνακες εί; τού; όποι
οι·; έχουν ζωγραφηθή σκηναί τοΰ λ'αππαδόκου ιοΰ Αοιτου άγιου. Πρό τή; γαλλική; 'Επαναστάοεω; έοώζοντο
Β έν άλω πίνακες περιγράφονιε; τόν κύκλον τοΰ βίου
ιοΰ άγιου Μάμανιος δωρηθέντες τώι 7.Ϊ/.7 υπό τοΰ έπισκοπού τον Ειβρϋ Κατά τήν άθεϊστικήν όμως πειιίοδον
ιή; γαλλικής ‘Επαναστάοεω; ό ναί; τοΰ Λαγκρε; έοιλήθη καί μό'.ι; μετά παρέλευων όλοκλήρου δεκαετίας
ανευρέθηοαν οί υπάρχοντες κα! ι-ϋι- δύο πίνακες έκ τών
οκτώ, οίτινες καί άπετέθηοαν είς ίί μέρος έοτόλιζω· καί
πρότερον τήν ‘Εκκλησίαν.
Μέχρι ιοΰδε οί πίνακες ούτοι άπεδίδονιο είς τόν Ρα
φαήλ. ή εις τινα τών μαθητών του. Πολλοί όμως έδυοπίστουν, όχι διότι ή τέχνη ιών εΙκόνων ήτο κατώτερα
τής αςιας τοΰ Ιταλού ζωγριΐφου, ιιλλά διότι δεν ήοαν
τής Ιταλική; Σχολή;.
Πρό τινων όμως ήμερον εύοέθη τό ουμβόλαιον έπί
τή βάσει τοΰ όποιοι- π ιοήγγειλε ιού; δκτώ πίνακας·',
επίσκοπο; ιοΰ Ζιβρΰ. 'Π παραγγελία έδόθη τώ 1~ι Ι.Ί
είς τόν διάσηιιον Παρισινόν ζωγράφον Ίωάννην Κουζέν, οοτι; άνέλαβε νά έκτελέση τού; πίνακα; άνι! 200
χρυσών σκούδων καί ίϊοιι; έντό- διετία; είχε παοαδιόοει
το έργον. "Ιίοτε ή προέλεναι; τών εικόνων εύοέθη.
*
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Είς τήν Μασοαλίαν πρόκτιται νά ίΛιρι-ΐλή μνημτΐον
προωρισμίνον ν* άπα/ίανατίομ τόν ήριοϊσμόν τών ΜαοοαλιωτίΛιον τοϋ ίόα-ί. Κατά τό rio; ίκτΐνο αί γυναΐκτ; τής
Μασσαλία; παρά τό πλη-ρόν τοτν άνάοών ύπτρησαίοίληοαν τήν πάλιν μττ’ άπ.ριγράπτον ΐλάρρονς. 'Από ι.ώ
ΰη.ον; τών πρσχωμάτο,ν τίαπτσττλλον βροχήν βλημμάτα»·
κατά το»- πολιορκητών. Κατιόρίλωοαν v‘άπωίίήοωοι τού
τοι-; μϋναι αυτοί,μϊχρι οημτίον τι.-ός τή; ΙΙαλάοοης,
όπου ήόη κτΐται ό λιμήν τής Ζολιττ. Τό γτγονιίς, άλλως
τ. τοΰτο, ί’πτνίλνμίΖτι * καί ή'ονομασία μιας κτ.νιρικής
ληοη-όροι- τής Μασσαλίας, τής λ.ωη όρον τών Κυριών.
Τό μνημτϊον τοΰτο τγτΐρτται πρωτοβουλία τής τπιτροπτίας τής αρχαία; Μασσαλίας. Μτταζν Λί τά»- πρώ
των Λωρτών, άς αϋτη τλ.χ/λη elve καί σημαία τής πόλτως, λτι-κή μττά κυαυοΰ οιιιυροΰ. Τήν σημαίαν ταύτην
προσέφτραν αί ίχίλυοπωλι'^ς τής Μασσαλίας, :τρ.^ τιμήν
τών ηρωιόων προγ.,νο,ν των.

Μ,.,>Γ,«;Λ '·Ιχία.· τού Βερολίνου ανεκαίπ-φθη νέος
μέχρι
-’‘-«ί '°Β
Μ'

σωπογοαφία ξανθού νεανίαν καί θεωρεία, ?κ των άρι
στων Λ,;ο,. τον μεγάλου Ζωγράφου. ‘Ηγορασθη ανη με
γάλου ποσού ί-.-ιό ΒερολινέΖω- συλλογεως.
»
Όχ /’ 2'roftr//*/0», Mtn eonov&aot Ζωγραφικήν tr

Γεοαανϊα καί όστις παρηκολούθησε τάς έκστρατείας, Οα
κάμι, ΰκΟεοιν τών έργων τον. Ίδίω; άσχολεϊτα, είς την
στρατιωτικήν Ζω-οαφικήν, έχει δέ εκ/ho,, έργα τον η,
Εΰοιοπαϊκάς έκθέσης.

Η ’Αγγλία χάνει εν έκ ιών άνεκημήιων άριοτοι-ργημάτων τή; Τέχνης. ΙΙράκε.ται περί τή; περαρήμου .Varτού Ραφαήλ. τή; δ.ακρινομένη; με τα ονόματα το.
Ν,κολΙν. καί τοΰ Κσΰπερ. ό όποιος, όταν ητο πρέσβη ■
τής η·,- τήν Φλωρεντίαν, τήν ήγόρασεν, ^ττελειΛν \
,/κά,ν α.~·τη τό ώοαιότερον οτολιομα τής Πινακοθήκη,
ταΰ Κοΰπεο εί; τί. Λονδίνου. ' Ηδη τό περίφημου αρι
στούργημα έπωλήθη άντί μεγίστου ποσού εί; Αμερ-κα.ω
βαθύπλοι-τον.

(-) Ε .1 Τ Ρί λ Ν
ΙΙιριοόεΙιιι Οιάόων

Γ.1 ΥΤΙΤΙ Κ 11

Ό ένθο.-σιώΛη; ποιητή; Σ. Ματσούκα; ώ; συνέχειαν
,οΰ .Λευκού σταυρού· ενεργεί έρανοι-; υπέρ ιδρυοεω.
,Μρ,ώιο.· εί; τ.ο- αείμνηστον Βασιλέα I εωργιον Α . "α
π.ωηγηθή Λ.αγωνιομ.; μεταξ!· Ελλήνων μονού καε.ώ,λ,ών.καί τήν 5 Μαρτίου, τήν αυτήν ακριβωί ωρω-, και
,έξέπνευσεν Λ μάρτι-ς Βασιλεύ;, όλοι οί Αθηναίοι μαρμαοοκόπσι, συγκεντρωμένοι είς τήν Πενιε,.ην κα. ης τ»
,,έηο; τό όποιον άποδίδει τά ώραιότερα μάρμαρα, .7 -<»
χίσουν να κόβουν τόν όγκον, ό όπο.ος Οα χρε,ασθ,] Λ...
τόν άνδοιάντα, ό-φ ίερ,ϊ-; Οά άγιαζη τ» μαρμαρον.
·() κ. ΚοτΖαμάνης Οά προσφέρρ το μαρμαρον.
Τήν Wav ή/ιέοαν θά γείνη καί ό γάμο; τών κοραο,ων
τά όποια προικίΖει ό ·Λευκός Σταυρό;··
★

·γ·τό τοΰ Έθν. Πανεπιοτηιιίω- Οά ίδρνθή στήλη α
ναθηματική τών έν τοΐς δύο πολέμια; πεσόντων φοιτητών,
θά οτηθή λν τώ προα,-λίω τοΰ Πανεπ.οτημίον, ένθα
καί άλλη άναμνηοιικέ/ στήλη ίπάρχ,ι, εν ,, αν,.γραρον
tai τά όνόμαια «5ι· x-ιιά ήν πόλεμόν ιοΰ 1 ·>7 πέσω
των φωιηιων.

'() κ H. Ηοιιιόπονλος έργάΖεται νέας σι-νθεσεις, πο
λεμικά; ίδίω;.'Ο · Βασιλεύς έφιππος·, είνε έμπνειομένου
πούπλαομα Μριάνιος 'Ο Στρατηλάτη; επι του ίππου
τον έχει όλην τήν έκφραστικότητα τοΰ καιακτηιου
>
« Πόλεμο;·, προοωποποιονμτνος είς ρωμαλέο.- ανδρα, όστις
πνονΛ έπάνω άπό τούς σωρούς τών πτωμάτων, α.-θρωπων
κα! ίππων. Ό ’θάνατος roC παλληκαρ/οΰ» παριοτά τον
πολεμιστήν, όστις πρόκειται νά οωριαο/λή κατα χιμ- και
ονοπώντα. τά μίλη τον τις μίαν τραγικήν α.,ο.ν της
άν,.Λράοτως ιοΰ οώμαιος .7O.k rix ί.·ττρ/ομ.νον Φοατον.
Ή ’Νίκη., ί.ν τίόος Ναυτική; νίκη; ”οΰ τηνιι τα;
πτόρνγας όπιο τώ- Έλλ. στόλον, ό ναύαρχο; Κο.ν,ον.αώτης. ό τορπ.λλητή; Ηότοης. οί άξιωματικο. τοΰ rarτικοΰ Λούομανης, Αόοιο; καί Γοι'ώας, ό Αονρματιοτ,μ
ΐογα τά όποια ίννπντνοίλη ό γλύπτη; παρακολουί)ήοα; τά; ναυμαχία; τοΰ Στόλου.
MJUa ο κ. θο.μόποι-λο; Λη· λησμοντΐ και την ζωγραν<κ'ήν. Εί; πρωτότυπο; πίνα; τον τίναι ίμπντνομύνος
άπό τον; ττλτυταϊου; στίχον; τοΰ παραοτατικοΰ παλμι
κόν ποιήματος τοΰ κ. Γρνπάρη Ό δρ»ρο; τών ηα-χων’ .
*

Οί Λιά ιόν άνΛριάντα τοΰ Ηασιλέω; Κωνσταντίνον
,ρανοι ά.ήλ/h.v ιίς Λρ. 72,2-ΙΑ.
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■Υπό τοΰ ίν,αΰήα γλύπτου κ. Γ.ωργ Λη/ιητριαΛω'
ίπ,οατώίλη ή ίκ μαρμάρου προτομή i"'~των l oarνίνΖν Μόίιί; πτσόντο; Χρ.οτοΛονλου Σόλου. Λημαρχον
Ι.αηοοον καί /1ονλη·ιοΰ Κύπρον, γ,νομ.,η κατα παραγ..,ίίαν ιών Κ. ποιων. Εικόνα τής προτομή; παρα.Π.ομ,νί.· τή ο.λίό. ταύτη- Είς ιόν αί-τό.· γλυπτήν παρηγγίλίλη μιγάλη στήλη άναμντ/οτικη ιών πνσω ιων Κι
πρ ων, ήτι; 9'· «·ΊΙ,ΪΪ
Τϊΐ ν,1°·!'·
♦

Ό ΙΙοωΟνπονογίις ύΛωο. Λιαταγά; Λιά ·α πραγματοποιη/ίή ή ύοαία πρ.ίιαο.ς, ιήν όποιαν .ΙοηγηΟη m την
Βουλήν ό βουλιντή; κ. Β. Κι-ρίλΐως., Π.ρ. avn-τρο,ως
στηλών τί; τήν πρωιτύωνοαν κα.Η ίπαρχία;.
■·
όποια; Οά γραι, οΰν τά όνόματα τών τκ τή; τπαρ/la; nrοόνιων τί; τούς Λι ο πολτμους.
,
Τήν Λαπώην &ά ώαλά/io.·.· "ί Αήμοι και α. Μωα,.
καί τί; ιό κη ιοικ.ίιιη,ω- μίρο; τή; πρ ..ι,ιω σης κα».
ίπαο,ία; 1>ά οιηίλή τό άπλοΰν αί-τό καί .πφληιικο,
μνη',ιτΐον. ιό όποιο.- »ά άπομίν/ι ίλ:ι; απομίμηση»; η.
τας e.iro/Qfina^ γη-ras.
♦

Ό ίλίαοος Νίκα-Φΐ-ροι άρον .Λωοτ ο.ιρ.ι.' παραστά
σεων είς^Καβάλλαν, μ.τ.βη τις Κων/πολιν, ουμπληρωt'h’K ύι άριστων ηθοποιών, τών κνρι.ΰν Μουστάκα καί
Ι'αβριηλίάοι καϊ τών κ κ. Λ.π.νιο,του καί Ι'ολάν.
Ά.'ίχιόρηοιν ιίς Ι'ωσοίαν θίασος υπό τήν κ. Βαοιλιίαν Στ.ηάνου.
— Είς τό, Βασιλικόν θέατρον ό πνριοΛτύα,ν θίασος
τή; Λ. Χουανίττα >·τ, Φρίτςια τοΰ ·Βωότβίλ · δόωον vS
παραστάοτις, τό " Ι'ιπίΛιον · τών >·τ, Φλτρ καί Καγιαβτ,
ιήν - Τσίχλανι. τοΰ Μπτρστάϊν, τώ- « “Ανθρω.ιον ποΰ οκότωοε’ τών Φαρερ καί Φρσνταί, τήν '■ Κυράιν Προέδρου» τών
Ένεκέν καί Βέμπερ, ιήν ’Κυρίαν μ. τάς κ.ιμ.λίας καί
τήν <· Κυρίαν Λεν μ. μέλι». Τά τέσσαρα τελνταΐα ήοαιγνωστά, παρααιαθέντα πολλάκι; ίν Άθήναις. Πρωταγω
νιστής ι.,ΰ θιάσου τής Φρέτζα είνε ό κ. Ι'αϋμόν ,λι-όν.
Ο θίασο; εν τώ οννόλιμ ιιβτοιος.
— Ί) θίασος τής κ. Κυβέλης ήρχισε παρασιάοε;
είς τάς Πάτρας. Κατόπιν Οά άναχωρήοη είς Κων)
πολιν.
— θά ΰλΟη περί τάς 10 'Ιανουάριον Λιά 2 ίί παρα
στάσεις ή μεγάλη χορεύτρια Αόϊ-ε Φοΰλερ με ολόκληρον
ιό>· χορόν της ές 1,0 κοραοίο»- 1.Ί-15 ίτών μι όλον τό.
σκηνικόν Λιάκοομόν της, τά ήλεκιροφωτιοιικά μηχαι-ήμαιά της καί μέ τήν έκ 50 οργάνων ορχήστρα.· της.
— Τήν 2 Δεκεμβρίου θά Λιόση σειράν παραστάσεων
τό Δημοτικόν Οέατρον θίασος Βιεννέζικη; όπερέιιας.
θά nalin, έκτος άλλων, ιό τιλευτα'ον ϋργω- τοΰ Λεχάρ
« Ο ιδεώδης οί-ς.γο;·, ώ; καί Λιά πριότην ηοράυ είς
ιός‘Αθήνας τόν Μισογύνη.·· τοΰ’Έϋσλεροι-,ιήν ’Κόρην
τον μονοικοΰ·· τοΰ Γιάρνο κλπ. Μετέχει τοΰ θιάσου κ-ιί
ή όνομαοτή Βιενναέα οουμπρέττα Λοϊμπνέρ.
— Τόν 'Ιανουάριον Οά ΛοΟοΰν παραοτάο.··; εί; τό Ιημοιικόν α) ιής μεγάλης δραματικής Ρελάν, βί τοΰ itΚαίριο θιάσου τής Γαλλικής Κωμωδίας, γ) τής Ύβετ
Γκιλμπέρ, ή όποία καί άλλοτε έπεοκέφΟη τά; 'Αθήνας.
— Εί; τό Βασιλικόν Οέατρον Οά δώοη παραστάσεις
περί τά μέσα Δεκεμβρίου νπό τόν κ. Αννι. Πόε ό θία
σο; τοΰ Παριοινοΰ θεάτρου · !.' Oliei'.'e·.
— 'Αγγέλλεται ή Λιέλευσις έξ ‘Αθηνών τών θιάσων
τή; κ Βαλλί· καί Ντιμπόσκ, άργότερ ι τή; Μ τονά Ντελςά
ή όποια θριαμβεύει είς τοΐ-ς ρόλον; τή; Μωρά; παοΟένοι-· καί τής ’ΠριμρΛΖ·.
— Τό Έλ). μελόδραμα .ίπήλ.Οεν εί; Ρουμανίαν
— Ό θίασο; ΙΙαπαϊωάννοι- μετά τή; Έυκελ. δίδει
παραστάσεις είς Σμύρνην. 'Επίσης ή όπερέττα .λαγκαδά.
— Ό θίασο; τής δ. Κοτοπούλη, όστις έπρόκειτο νά
διό .η 15 παραστ ίοει; έν Βραΐλα, έδωσε μόνον I. διότι ένεγανϊοθη άνευ ηθοποιών άξια;, έδωσε Λέ τήν« ΖωΖέτταν»
καί τ'ην · Κυρίαν τοΰ Μαξίμ· έργα, άτινα προεκάλεοαν τήν
αποχήν ιοΰ κώνον εκ ιών παραστάσεων, καίιοι οί όμογε-

νεΐ; ειχον προπληριόοη γενναία.· συνδρομήν δι' όλην ιήν
σειράν ιο>ν παραστάσεων.
— Είς τό νέου, ΙΙαριοιν'»- Οέατρον ’ VieilX Colom htev» Οά παραοιαθοΰν έφέτος ό · Αγαμέμνων· τον Λ<οχύλω-, α! " Τρωάδες· τοΰ Εύριπίδαι-, καί τον Νmires
ιό νέον έργον · Τραγι.,δία ΊΓ'.έκιρας καί Όρίοτου· ■
Ξένα θέατρα. — Νέα ΐργα.

Ό είς Παρισιού; ιιεταναστεύσας 'Ιταλός δραματικός
Δάριο Νικονιίμι εθριάμβει-οε μ. τοί-ς » Καρχαρίας».Διά
ιοΟ iyyor τον τούτου έκφράΖει ιάς ενδομύχους οκέιμεις,
ά; τά άτομα εί; δεδομένα; στίγμα; δέν διερμηνεύουν διά
λέξεων, όπως
έλΟο,οιν εί; άντίθεσιν πρός τάς κοινω
νικά; σχέσης, καί αί όποϊαι έν τούτοι; εινε εκδηλώσει;
ιοΰ χαρακτήρα; των Πρωταγωνιστή; ό ηθοποιός Γκετρύ
— Ό "Αγγλο; δραματικόν Μπάρρο άνεβίβαοεν έν
Λονδίνο, μονόπρακτον νέον έργον, έπιγραγόμενον σ'Εν
ήμιοεία ι’όρει». Τόοην δ' όίραν διαρκεί ή παράοταοις.
Εί-ρέθη ιό; άνώτερον πολλών πενταπράκιο»· τραγωδιών.
Εί; πλο.Όΐο; καί μανιτόδης δι * αντικείμενα τέχνης
ένν/ιφεύθη έξ άνιίγκη; ί'να διά τής συΖύγου περιέλθουν
fk αύτόν ουλλογαί τέχνης.'Αλλά συχνά έρίΖοι-ν οί ονΖνγοι.
Δραπετεύει άπό ιόι οπήτι ή σύζυγος καθ'ήν στιγμήν ΰπρόκειτο νά δεχθούν κεκλημένον; Λιά νά ουνανιήοι/ ένα έραοτήν,
Φεύγουοα άφίνει έπιοτολήν πρός ιόν ουζνγάν της καί τόν
άρραβώνα ιης Ό εραστής σπεύδει να καλέομ μίαν άμαξαν
διά νά φύγουν, αλλά φονεύεται ί·πό αύτοκινήτου■ ΔιστάΖη
ή φι-γοΰοα νά έπανέλθη εί; τόν ουΖυγικόν οίκον, άλλά πεί
θεται ί·π 'ι ιοΰ ιατρού, δοιις κατόπιν είνε κατά ούμπιωοιν έκ ιο.ν κεκλημένων. Ένεβ ό orCryai Ζητεί εξηγή
σει; άπό τήν ούξυγον, ό ιατρός ιόν παρασύρει είς Αμιλίαν
καί ή ούΖυγος προφΌάνει καί αποσύρει ίγ'καίρως ιήν ε
πιστολήν καί τόν αρραβώνα, Ουιω ή σύζυγο; δέν κιιιό.ρΟωοε νά γνωρίοη τόν έρωτα.
— Μετ' έξαιρειικού ένδιαφέροντος έδόθη έν Βιέννη ή
πρώτη παριίσταοι; τοΰ νέου δράματος τοΰ 'Ιρλανδού Βερ
νάρδου Σώ υπό τον τίτλον · Πι γμαλίων*.
Ό Πυγμαλίων κατά τήν παράδοοιν ήτο ό διάσημος
γλύπτης, ίϊοτι; είχε μεταβάλει τό έκ μαρμάρου άγαλμα είς
έμηιυχον .Ό νεώτερος Χίγγιν; "Αγγλο; καθηγητή;—τό κυριωτερον προσώπου τοΰ δράματος — κατα τούτο εινε Πυγ
μαλίων, ότι κατορθοΐ ώστε μία απλή τους τρόπους, άξε
στος καί μέ χυδαίου γλωσσικό.· ιδίωμα κόρη τοΰ λαού
έντό; /ιόνον έξ μηνών να σι-μ περιφέρεται αφόγοκ κιιι >7ΐ
δύναται νίι συνδιαλέγηται εΰχερώ; μετά δουκίοοης.
Είς τόν Πι-γμαλίωνα αρωγός έρχεται η Αφροδίτη, είς
τόν Χίγγιν; ή έπιστέιμη του ώς γλωσσολόγοι-.
— Ό Σώ Κτίση; έγραφε ιετρίπρακτον κο.μιρδίαν
περί τής Μεγάλης Αικατερίνης τής Ρωσσϊας Παρεστάθη
με /ιεγάλην επιτυχίαν εί; ιό ΊΙωδεβίλ" τοΰ .ίω-Λίνοι·.
Ή Ρωοσικ'η αί·)»] τής Αικατερίνη; άναπαρίοταιαι μέ
όλα τά χρώματα τής ηθικής παραλυσία; με έπί κεφα
λής ιόν Ποτέμκιν, προμηθενι'ην ιών ερώτων τή; άκολάοτοι- Αυιοκρατείρας. Εί; τό έργου αυτό οατιρίζει επί
σης ό Σώ τόν 'Αγγλικόν τύπον.
— Εί; ιό Οέατρον ’Φέιιινα· τίον Παριοϊων έδόθη
εΰΟι-μοτάτη κωμωδία τού Βέμπερ ’ Παράφ· ό Α’· ή έπί
ιό άπλούστερον · Μω-ογράφος . Ό ήρω; είνε περίφη
μος γραφειοκράτης, διευθυντής τροχιοδρόμων, μονογράφωι- διαρκώς. Παύεται έπί άοικαυότητι. "Εχει όμως τ'ην
πεποίθηοιν ότι Οά ίκανοποιηθή μίαν ήμέραν. Καί όντως
καλείται πάλιν εί; τήν Οέσιν του. Καί νικά, ή γραφειο
κρατία, Λιά νά άποδειχθή ότι καλύτερο; διευθυντή;
μιάς υπηρεσίας είνε πάντοιε εκείνο; ό όποιο; δέν διευ
θύνει ποτέ,
— Άπό τής σκηνή; τοΰ έν Παριοίοι; θεάτρου ".b'w
Ποαρίε > έδόθη και' αί'ΐας νέα ευφυέστατη κοιμιρδία
τού Δοι-κιανοΰ Ι'κλέζ ·Ό χρυσού; μόσχο;··. Ίδοί· ή
ΰπόΟεσίς του. Ό Πιλάρ Δυράν, Ιδρυτή;μεγάλου καιαοιή/ιατος καί κάτοχος εκατομμυρίων,περιστοιχίζεται ι-ποοπεί163
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Ένιυχώονι; αχο τα Λοοοχι,

'"^Γ^ία ,ών όια^ο,ν τί; ιό Παρίο.^

ήο,χτ μαχοοοχνίΐ; τό χρόγραμμα των
αΐίίειοε. ‘ΙΛοϋ μβρικοΐ χονη τρανοα χαι τα 1 _
± -ό...·.-.· Οά όμ-Ρ-ήοουν. -Ομαρχήοια; νι, Στγχυρ, J

χαΛημαϊχό; : « Ή μονομαχία χαι ό iWi’aro; τοΰ Ποΰοχιν·, Ό κόμη; ’Οοονβί)., ‘Ακαδημαϊκό;' Οίμα ; H Γαλ
λική Φιλολογία έν ‘Αμερική·. Ptv'r Αονμίκ, ‘Ακαδημαϊ
κό; ; Σειρά οκτώ διαλέξεων nroi Λουδοβίκον Λεκάτον
ιπάρτοι·. "Ιούλιο; Λτμαίτρ, 'Ακαδημαϊκό; : ι ΐ^εαιρικαί
αναμνήσεις·· Φρεδερίκ δίααοόν, ‘Ακαδημαϊκό; : "Οί
Γχονκοίρ"' καί κατά σειράν οί ακαδημαϊκοί Ζάν Ρι·
ο.αέν, Prvr Μ.-ταξέν, ‘Ανρϋ Ρονζόν, Μορί; Ντονί,
"Εδμόνδο; 1‘οοιάν, Πωλ δίχουρζέ.
— ' H έν Βερολίνιο Γερμανική Εταιρία ιών ‘Επιστη
μόνων ήρχισε τα; διαλέξει; τη; μ· τον χερίφημον φιλό
λογον Βιλάμοβιτ;, μέ ιΐέμα τήν 'Ιστορίαν τή; Ελληνική;
γλοίοοη;. II διά>αξι; διωογαντόΟη ύπό τοΰ Συνδέομαι·
τών Φοιτητικών Σωματείων, τα όποια καί .ταρέοτηοαν
μετά τών σημαιών τοιν. "Απέδειξε τήν ξοιτικόκητα καί
τό ένιαΐον επί 2,700 ετη τή; Ελληνική; γλώσοη;, τή;
όποια; παρετηοήίλη πάντοτε μία άποκρνοταΐΑ.ιοοι;
άντιί!έιο>; πρό; τήν .ίατινικήν, ήιι; άπεουνετέίΐη. "Εξέ·
τρραοε τόν θαυμασμόν τον διά ιόν Έλλ. λαόν, οστι; μί
μίαν βαθεϊαν αίοΟητικίμ· άντίληη’ΐν γίνεται γλωσοοπλάοτης, δημιουργών όρου; επιστημονικού;, ένοι τά ξένα κράτη
δανείζονται όλονέν λέξεις «χό τήν Ελληνικήν, ή; θαυμα
στή είνε ή κομψόιη; καί ή εναιροφία τοιν εννοιών καί
καταπληκτική ή τέχνη εί; τήν έιγαρμογήν ιοί) γλοισοικυΰ
υλικού. Λ'αί ειπεν ό έξοχο; φιλόλογο; : “ ΊΙ Ελληνική
γλώσσα είνε ιδιόρρυθμο; οργανισμέ;. "Οοιι; ζητεί αλη
θινήν μόρφοισιν, πρέπει άπαοαιτήτω; νά τήν μελττήοη»
— "Ο κ Ε. δίπορντο'ι, Γάλλο; ου^·ραη·εί·; έκ τών εγκριτωτέροιν, έν διαλέξει του εί; τό Λημοτικσν (θέατρον
ιόμίληοε μετά γλαφυρόιητο; περί τή; σχέσεω; τή; οικο
γένεια; πρό; τήν κοινωνίαν. ‘Απέδειξεν, ότι έκ τή; οίκογενεία; έξαριάιαι >'/ εθνική πρόοδος, επλπξε ιό έγκώμιον τή; οικογενειακή; εστία; καί άνατρέξα^ εί; παλαιό
καί οι·γχρ<.να γεγονότα καί Ιδίως τοΰ τε'.ευιαίουΈλλ-ηοί.έμου απέδειξεν, όιι ή άφοοίοτσι; πρό; τήν πατρίδα είνε
αποτέλεσμα ΰγιοΰ; συοιάσεω; τή; οικογένεια;. Άνέφερε
Γάλλου; ποιητά;, οί όποιοι ύμνησαν τήν οικογένειαν, άναμνηοθεί; καί τή; "Ελληνική; δημοτική; ποιήσεω;.
I 1.1 ΓΩ ΝΙ Σ ΜΟ /

Τό ' Υπουργείου ιών Στρατιωιικών προκηρύσσει δια
γωνισμόν πολεμικών μσμάτων, ήτοι tin'i εν θούριον χαί
ίν έπινίκειον διά τους οτραιιιότα; καί ιού; ναΰια; καί εν
ίισμα αναψυχής διά τά; ώρας τή; άναπαύσεω; αυτό»', εί;
γλώσσαν όσον >ό Λιταη»· απλήν καί άιευ τοπικόϊν ιδιω
τισμό»', έκ 3—4 τετραστίχων στροφών.
Τά άσματα ανυπόγραφα εντός φακέλλου μέ χωριστά
έσφραγιομή'ον τό όνομα τοΰ ποιητοΰ θά οτέλλωνται μέ
χρι τή; 31 Ίανουαρίοι· εί; rd ιδιαίτερον γραφεΐον ταΰ κ
υπουργού τών Στρατιωτικών, θά κρ'.θοΰν δέ ύπό έπι τροπή; ί·πό τήν προεδρίαν τοϋ πρίγκηπο; Νικολάου, έκ
τών κ. κ. Άννίνου, Νιρβάνα, Ααμβέργη, Αροοίνη, Κουριίδου καί Τσοκοπούλου, μέ βραβεΐον τήν τιμήν, οτι "οί
ποιηταί θά είνε οί επίσημοι διερμηνείς τών ϋηιηλοιέρων
διαχύσεων τής ψυχής τοΰ στρατιώτου» καί γέρα; 500
δρ. δι* έκαστον ποίημα.
*

Τό έφειεινόν βραβείου Νομπέλ είς τήν φιλολογίαν
άπενεμήθη εί; ιόν 'Ινδόν ποιητήν Ραμπριδανάθ Ταγκόρ.
Ή απονομή τοϋ βραβείου εί; Ινδόν, ένεποίηοε κατάπλη‘,r’ ’~l97.'om‘ άέ νά γίνωνιαι μεταφράσεις ιών έργων τον
είς όλα; σχεδόν τά; γλώσσας. Είς τό προσεχές ψύλλον
τής « Πινακοθήκη; Οέλομεν δημοσιεύσει βιογραφίαν μετ'
εϊκόνος τοΰ βραβενθένιο; ποιητοΰ, ώ; καί μεταφράσει;
ποιημάτοιν του.
Τό βραβεΐον δια τήν 'Ιατρικήν άπενεμήθη εί; τόν
Γάλλον φυσιολόγον Ριοέ, τή; Φυσικής είς τόν 'Ολλανδόν
Κάμμερλιγ OllUCS, τής Χημείας είς τόν "Ελβετόν

Άλ· ΙΙέονερ.
197,000 φρ

"Εκαστο; το»· βραβευθέντων θά λάβη
*

H κριτική επιτροπή τιύ Ιραματικοΰ διαγωνισμού τοΰ
Ώδει'ου έκ τών έργα»·, τά όποια παρεστάθησαν κατά
την τελευιαΐαν διετίαν, έκρινε καλλίτερου τήν τραγιρδίαν
τοΰ κ. Άρ. ΙΙροβελεγγίου "Νικηφόρο; Φωκάς., εί; τήν
όποιαν άχένειμε καί ολόκληρον τό χρηματικόν βραβείου
έκ δρ 2.500
Ό "Νικηφόρος Φωκάς· είνε έργον μέ ικανήν δρα
ματικήν πνοήν καί μέ ώραίαν παραστατικήν γλώσσαν.
Έκτελεοθεί; ιόν Νοέμβριον 1911 είς ιό Β θέατρον
δέν έσημείωσεν επιτυχίαν, διότι έπαίχθη υπό ιοί·; χειρι·ιζοονς ορονς.

Μ Ο Υ Σ' I Κ Η
Ή άχό έτιΰν κιιθηγήτρια τής μονωδία; έν ιφ "Ωδείω
'Αθηνών κ. Ί·εράλδη παρηιήθη τής θέσεώς τη;, διοριοθεϊσα κιιθηγήτρια είς ιΐ> Παρισινόν "Ωδείου, διάδοχός
της έξελέγη ή κ. Σαμπριέρη. Ό διορισμό; τη; ΰχρίθη
δυόμενο·;.
h

Πολλοί θά ένθιμοΰνται τόν Αιλιπούιειον τής "Αθη
ναϊκής Μανδολινάιας, ιίλλά δεινόν μανδολινιοτήν, τόν δω
δεκαετή τότε ,ΐοΰνηυ. Εί; διάστημα ολίγου χρόνου μειε
μορφώθη είς βιρτουόζον, τοΰ όποιου ι'/ δεξιόιης ελκύει
ζωηρόν ιό ενδιαφέρον. Εί; Λονδίνου κιί Παρισιού; καί'Α
μερικήν έδωσε· συναυλία; λίαν επιτυχείς. Εί; Αυστρίαν
έμαθήτευοε παρά ιιβ Σέβσικ, επιχείρησε δέ περιοδείαν
εί; Ρωοοίαν μετά τή; διαοήμου σοπράνο Μενιοκάγια, ότε
Ρώοοο; καθηγηιη; τόν άπεκάλεσε ΙΙαγανίνην. Πριν η επαναλ.άβμ τά; περιοδεία; τον ή θέλησε να μάς δω>ρ δείγματα
’ίχνη; ώ; έκτε/ποτοΰ καί ώ; συνθέτου. Ή συναυλία μέ
ιό εκλεκτόν πρόγραμμα καί μέ τό ίδια; έπινοήοεω; όργανόν too *Λύρα-Φοϊνιξ·, ευαρίθμου; ουνεκέντρωοε μουσο·
φίλοι·;.'II "Ελληνική άριοτοκοασί έλαμι/’ε διά τής απου
σία; ιης. Pdvero Doani! ‘Εάν ήοο ξένος, τί πάταγος
θά έγινε το !
Είς τοϋ Bvucli τό μακρόιατον Concert είς sol Illineur καί το γλυκύταιον τοϋ Samsati! ZiyeuneriueiSCU · έδειξε δύναμιν, άλλά καί αίσθημα. Τό μανδολΐνον
του ri> πολύφωνου άντικαθίστα όλόκληρον ορχήστραν, ι]
δ' ευχέρεια έξεδηλώθη Ιδίως εί; τοϋ ΒαΖΖίηί ιόν « Χο
ρόν τών Στοιχειών». "Αλλα τό μείζον ένδιαφέρον προεκάλεοαν διά τήν πρώτοιι αίαν των αί συνθέσεις του,
στρεφόμενοι περί τήν "Ιλιάδα. .-V θρηνωδίαι τοΰ θανά
του τοΰ Έκιωρος πλήρεις πόνου καί πάθους, καί οί
'Ομηρικοί χοροί τής Ιφιγένεια; καί τή; Βρησηΐδος, ον;
διηρμήνενσεν άλλοτε ή υπέροχο; χορεύτρια Λώγκαν.έχουν
ικανήν άρχαιοπρέπειαν και κλασικήν ενρυθμϊαν.
Ό κ. Ιούνη;, άφελής, μειριάε/ρων, είνε κύριο; τε
λείως τού όογάνοι· του, πόση; ηχητική; αύτοΰ ίδιότηιος. Οί τόνοι διαυγείς, μέ χρωματισμοί·; εκφραστικοί·;.
*

ΊΙ κ. Φωκά, >/ πρώτε) τεχνική φωνί) τών "Αθηνών,
ή διδασκάλισοα πολυαρίθμων μαθητριών, έκάλεσε τον;
θαυμαστά; τη; έν ιεΰ Δημ. θεάτρορ εί; μουσικόν ακρόα
μα κατά ιό όποιον έξετιμήθΐ) ή διαύγεια τή; φωνής
τη;, ή; οί τόνοι δέν ΰπέσιηοαν^καμμι'αν ϋφεοιν. εΐέκα
επτά άσματα έψαλε χωρίς νά φανή κούραοις καί^είς τά
όποια απέδωσε τόν χαρακτήρα τιΰν συνθεμάτων /ιειά
πολλή; ειλικρίνεια; καί έθαυμάοθη τό μέγα πλεονέκτημα
τό όποιον έχει, τό τή; αναπνοή;
Τύ πρόγραμμά της
περιελάμβανε ουνθέιας'άντιπροοώπους καί κλασική; μου
σικής καί συγχρόνους, δραματικού; καί νεοέλληνας. Μο
λονότι δέν ή to τό πρόγραμμα τη; όμοιογενέ;, άνταπεκρίθη
έπιτυχώ; εί; τά; άντιθέοει; τ<5ι· έμπνεύσειον.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
El; il> lAriette de la Vera Costanza» ιοΰ
Haijdn έδειξε τά τεχνικά χαρίσματα, τήν γλι-κίιητα
τή; ηι,ινή; εί; τήν " Άφΰπνισιν τοΰ Σεραγίον ιοΰ M.iζαρτ, ιό εΐ'οτροφον τί; τέ/ν ■· βαρκαρόλαν τοΰ Σοΰ/ιπεοτ. Κατόπιν μα; παρουσίασε. Λύο άντιπιίλον; ο.νθέτα; άλλ' όμοιοι ; εί; τήν έμπνευοιν,τόν DeliUSS'/ καί τόν
Μαοενέ, τό · Enfand prodique·· τοΰ πρώτον καί
ιήν ώραίαν Ariane τον δευτέρου, ητι; έν τούτοι;
έφαίιετο οίονεί συνέχεια τοΰ πρώτοι-, άσματα τα οποία
μά; ανύμνησαν τό εκφραστικόν ι'-φο; τή; Καίογεροποΰλον. Εί; ιήν Γαλλογερμανικήν συμφωνίαν τών μοιοονργ 3»· τήν μόνην έφικ’ήν—ί/ Έλλι/vi; καλλιτεχνις παρε
νέβαλε καί τόν ίδικόν μας κ. Σα/ιάραν, τοΰ όποιον ύφαλε
εν άσμα Λραματικώτατο» έκ τή; «Φλώρα Μιράμπιλις,»
καίιοι ήτο βαρύ δια συναυλίαν, ιό; έκ τί/; τραγικότα
το; Λέ μή τελείως προοαρμοζόμενον τί; ιήν Ί ιονήν τή;
κ Φωκά. Τό τέταρτον μέρος τοΰ προγράμματος άφιερώ
θη όλόκλι/ρον εί; ιήν Ελληνικήν μουσικήν. 'If κ Φωκά
Λιά νά εύχαριοτί/ο// τούς επιτυχέστερο» άσχολοι-μένοι-ς
εί; ιήν δημιουργία» Έλλ- άσματος έτραγοί-δησε καί Σαμάρτι καί Καλομοίρη καί Ααμπελέι ελληνικά τραγονΛια
Αύτών προηγήθη έν λυρικόν ασμάτων τοΰ έν Σμνρνι/ κ.
Μιλανάκη, ιίδελφον τή; κ. Φωκά, οποι-δάσανιο; μουσι
κήν έν Παριοίοι;. Καί τοΰ μέν κ. Σαμιίρα · Τή; κοπέ
λα; τό νερό» μέ δραματικοί·; τόνοι·;, Ίταλίζει. Τοΰ Λέ
κ. Καλ.αμοίρη ή " Κατάρα Λεν εινε εντελώς γνησία'Ελλ.
έ/ιπι ει οι; διότι καί έδώ μεταπίπτει ένιαχοΰ όπως καί εί;
άλλα; συνθέσει; τον εϊ; ΙΙαγνερικού; ιόνοι·ς.Τόγνηοιώτερον
Έλλην. τραγούδι, έπί μοτίβου ε.λλην. Λημώδοι·; μουσικής,
χωρίς αναμίξεις ξενικόν έπιρροών, η το η « Μπαλάτα· τοΰ
κ.
Ααμπελέι. Τά Ελληνικά τραγούδια προεκάλεσαν
τόσην θύελλαν χειροκροτήματα»·, ώστε ή συμπαθή; καλ
λιτέχνη; ήναγκάοθη καί άλλο, έκτος προγράμματος νά
τραγουδι/οη Ελλ. τραγούδι, τό ·Νανούρισμα·· τοΰ κ.Σα
μόρα. Ίί συναυλία τή; κ. Φωκά είχε μίαν ώραίαν κα
τακλείδα.Τήν μεγάλη» aria τή; α' πράξεω; τή; « Τραβιάτα;·. Τό ακροατήριο,· ήλεκιρίοθη αμέσως έκ τή; Ι
ταλική; μουσικής,ής τήν ελκυστικήν παθητικήν έπίδραοιν
αισθάνεται άμεοώτατα. Ή φωνή τή; κ Φωκά τεχνική
εί; μεταπτώσεις καί λαρυγγισμούς, τί; μέταλλο» καί
Λύναμιν, απέδωσε» τό δύσκολο» αύτο μέρος ιιέ πολύ αί
σθημα καί μέ ζηλευτήν ακρίβειαν.
Εί; τήν συναυλίαν μετέσχε καί εξαμελή; ορχήστρα έκ
καθηγητών τοΰ Ωδείου 'Αθηνών, ή όποια Λιηρμήνευοε
ωραιότατα τό γνώριμον έκ τή; προπερουνής οννανλία; τοΰ
Ωδείου Αθηνών, τό πλήρες μιοιικοπαθεία; καί γλυκυιητος, αρμονία; καί πάθους' Mell lietto έκ τής σκη
νής τών ΊΙλυοίων τοΰ Όρφέως, τον Ι'λοϋκ. Ό πλα
γίαυλο; τοΰ κ. Παπαγεωργίον προσέθεσε τόνους ΐδιαιτέ·
ρω; επιτυχείς.
α
Ή κ. Ευτυχία Καμπανάκι/, κατόπιν πολυετών σπου
δών εί; το Ήδείον ’Αθηνών, άπεοτάλη υπότροφο; τή;
Κυβνρνήοεακ εί; Μιλάνον, όπου έπί διετία» παρακολουθήοαοα μαθήματα εί; τό ΉΛεϊον έγένετο διπλωματούχος
αύτοΰ. ΊΙ οννανλία της απέδειξε» ότι εχει φωνήν δροσε
ρά», έντονον και πλούτον μεταπτώσεων. Τά περισσότερα
ρομ,ιτα ειχον λαρυγγισμούς, τον; {όποιου; άπέδωκε μέ
διαύγειαν και ευστροφίαν, ή όποια ένεποίηοε μεγάλην έντνπωοιν, εχει δέ κα! τό προσόν τή; καλή; dict ion Κυ
ρίως ή κ. Καμπανάκι/ εΐνε κατάλληλος Λιά τό θέατρο»,
είς ιό όποιον θά ήδύναιο νά Λρέψ// επιτυχίας, ώ; Λραμαιική ΰφίφωνο;. Έφαλε τήν < Dinorall ιοΰ Μαγνερμπερ καί τήν·Ταραντέλλα> » ιοΰ Μπιξέ.μέ πολλήν τέ
χνην, Λέν παρέλειι/’ε Λέ καί jr/» νεολληνικόν άομα ΈτοαγούΛηοεν έκτάκιω; καλά τό · ΕίΛίλλιον ·ι ιοΰ κ Σαιιάρα
καί τό λαϊκόν »Τσοπανόπουλο» τοΰ κ. Κοκκίνου.
Τή; συναυλία; μττέοχον οί Λιακτκριμένοι καθηγηταί
τοΰ ΏΛείου κ. κ Σοΰλτσε καί ΛογγοβάρΛι. Ό πρώτο;
ίΛίαι; εί; ιί/ν Έλεγείαν τοΰ, Μπεριό, τό Μενονίτο τοΰ
Μόξαρι καί τό Οΰμοριοτικτιν τοΰ Αβόρακ καί ό Λεύτερος
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εί; ιήν Elude Λ'< Γ καί τό Σκέρτσο ιι/ι. ίΙΙΙ τοΰ Σοπέν ίιπερήρεοαν.
Ί! συναυλία έτιμήθη Λιά τής παρουσία; τοΰ ΙΙαοιλέως.
*

ΊΙλθε καί ΐ'/έιο; ή άγαπημένη ιών ’Αθηνών , ή
’Ελπίς Καλογεροποΐ-λον, ή περίφημος Soliste τών (.011cei'ls La in OU re U.C εί; τό Παρίσι 1<ά ιό πλούσιον ιά
λαντον τή; φωνή; τη;, Λιά τήν μεγάλι/ν εκφραστικότητα,
Λώ τήν ιέχνηι ιη; ίγράφαμεν έπανειλη/ιένιο; είς τήν
■ Πινακοθήκην ·. Έφέιο; έπέΛειξεν ένιονωιέραν ιήν φω
νήν ιη;. άληθινά ΰπέροχον. Τό πρόγραμμά της ήτο ιιοιοική ΛιΛαοκαλία. ΑιέΛραιιεν όλα; τά; ϊπογά;, όλους τους
τόνους, όλα τά αισθήματα, πανιαχοΰ Λιαφορετική ώ;
έκι/ρασι; καί πανιαχοΰ ή ίΛία ιό; τέχνη.
Τί βαρείς τόνοι εί; ιήν Λνιατήν (trill τοΰ MllVcello,
ή όποια όιιοιάξει ιιέ βαθι-οτένακτον άιιανι, ποια θλΐι/'ΐ;
εϊ; τήν άλλην μικρόν aria τοΰ De I.licit, ποιο; λνριo,H"k- εί; τι! l amenlo τοΰ Munteverde καί τί ξωηρότης
εί; τήν Cantsonctla τοΰ Scarlati .Καί άφοΰμά; έμϋηοεν
είς τοΰ ΙΣΤ' αίίόνος τά άσιιατα, ήλθεν ό Μπετόβεν, το
μεταίχμιον τοΰ ΙΖ' κα! III' ιώόνιίς νά θέση ιήι· κ,.ρωνίΛα. ΊΙ κ. Κάλογεροπούλου εί; ιό ϊξοχω- ίισμα τοΰ
Μπετόβεν τό όποιον άφιέρωσεν είς τήν 1 άγαπη/ιένην τον
ποΰ λείπει , έθριάμβει-σεν. "Ολα; τά; Λυοκολίιι; ύπερεπι/Λησεν' ή περιπάθειη τή; αγάπη; οννεΑυτί^ετο ιιε την
παριιη οοάν τοΰ πόνον' αί μεταπτωσει; τή; ·/ ωνη; τη;
θαυμαστοί. Εί; τά Λραματικά ιΛίω; μέρη άπαραμιλλο;.
Καί ιιά; παρουσίασε κατόπιν, /ιετά τού; κλασσικοί-;
προΛρΰμον; τής παλαιά; Ιταλική; σχολή;, τον; ν.-ωτέρους ρωμαντικού;. Έτραγσν^ησε τοΰ Σοΰμαν ενα
άομάτιον εί; ιήν άρραβωνισιικήν ταυ. τοΰ Σοΰμπερτ την
Μαργαρίταν, τήν όποιαν κι! άλλοτε εφα/π και ει; το
όποιον φανερ/ϋνει ολα ιά χαρίσματα τή; ι/θοποιια; της,
τοΰ Μόξαρι τήν χαριτωμένην CailZonetla. το με
γαλοπρεπές καί γοργόν στρατιωτικόν άσμα Προ ιής μά
χης» τοΰ Σοπέν, γραμένον έπί λαϊκοΰ μοτίβον, και τον;
Τρεϊ; Τσιγγάνου;» τοΰ Αίστ μέ τά; ιόρτία; μειαιτωσεις, Λρα,ιιατικόιητο; καί μυστικιοιιον Μετά τού; Γερ
μανούς, οΐ Ι'ιΰσοοι Μουοόροκν καί Γερετοανίνωη μέ ιήν
τεχνοτροπίαν τοΰ πρώτου —όστις, σημειωτέοι-, Λέν ϋμαθί
ποτέ μουσικήν,— καί τήν θρηοκοληφίω τοΰ Λευτέρου,
μαθητοΰ τοΰ πρώτον ’AIJ.' ή 'Ελληνι; Λέν έληομόνηοε
ιήν πατρίΛα της. Τέοσαρα ελληνικά τραγονΛια έτραγοι Ληοε ιιέ βαθύ αίσθημα, μέ ζωηρά» έκφραστικότητα, προκαλέοασα ρίγη συγκινήσεως καί άκρατη τον ένθουοιαομύν.
Τό ·Αάγ1’άρνί , τό · Ποιό; λεβέντης», τό «Γιαροΰμπι» - τά Λύο τελευταία κατά Λιαοκενήν τοΰ Γάλ
λον ΗανβΙ— καί τοΰ κ. Κα^μοίρη τό Παραμύθι ( II
Γρηά Ζωή·). Μα; έκαμε νά τά νοιώθουμε όλα βαθειά,
μά; μετέφεριν εί; τήν λαϊκήν ζωήν, τά έζωνιάνενοε
Ιιόιι ιό κνριαιτερον προσόν τής κ. Καλογεροπουλου εινε
ή ϊκφραοι;, ή ηθοποιία τοΰ τραγονΛΐ'.ΰ, ό χρωματισμό;.
Έμφνοά πνοήν, εισέρχεται εί; τήν ψυχήν τοΰ οι-νθέτοι·' ΙΛίω; είς τήν έκΛήλιοσιν ιοΰ ψυχικού πόνον εινε
άφθαοτ \·. Σπανίω; τό ίιομα εύρε τόσον ζωνταιήν, εμπνευσμένην νρμηνεύτριαν. Τήν συναυλίαν έκίεισε μια μελιρόΐα, όωάν παλαιικό τραγοΰΛι. τοΰ άτυχούς I άλλον
συνθέτου Ντυπάρ, σοιι; εΐνε ήΛη παράφρων, το I.U
eai/lie el la cloche·. Τήν συναυλίαν έτίμηοεν ολό
κληρο; ή βασιλική οικογένεια. Ό βασιλεύ; εχειροκρότει
συχνότατα. Είπε Λέ εί; τήν καλλιτέχνιΛα : · Καί κάθε
βράΛ·’ άν τραγοί’Λήιε. θά έρχομαι νά σάς ακούω·. Προσν.λήοει τή; βασιλίο οη; εη’α’πν εί; τά ‘Ανάκτορα, εΛωοε
Λέ καί Λει-τέραν συναυλίαν, ήτις ί.πήρξεν άληθινί/ άπόλαι-οι;
Η κ. Καλογεροπούλον. άφοΰ Λιόο// μίαν ουνανλΊαν
είς Πάτρα;, θά μεταβή είς Σμύρνην, Κωνοταντινοί-πολιν,
Θεσσαλονίκην, κατόπιν είς βουκουρέοτιον, ένθα έκλήθη
ύπίι τή; βαοιλίοοης τή; Ρουμανίας, καί θά καταλήξ// είς
MtlAvny.
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