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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1914

Α ΘΗ Ν A I
ΓΡΑΦΕΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΡ 12

Όόύς Χαρίλαον Τζιχούηη 22α

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΔΡ

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ”
“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,

ΜΟΥΣΙΚΟΣ

ΜΗΝΙΛΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α Δ· I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ίτησία Αραχμαΐ 12.
ΓΡΑΦΕΙΑ : "OJij Χαριλάου Τρικοϋπη 22α.
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Π εΡI Ε*ο ΜΕ Ν *
Ό πόλεμος και -ή τέχνη, ΰτ.δ θ. θωμοπυνλου.
Ίό πολεμικόν ψεύδος, ύπό Παύλου Νιρβάνα.
Μιά δύσις, ύπό Μοιραίας,
Τά βιβλία. (Τέλος).'
Ή τέχνη έν Λιέγη, ύπό /. Plonidcur.
Ποικίλη σελίς. (Ή θεά Γαλή.— Συλλογή αύτογράφων. — Κινηματογραφικός διαγωνι
σμός.— Αί τελευταία·, στιγμαί τοΰ Μπιόρνσον. — ‘Η στάσις τοΰ σώματος).
Σημειώσεις ένός μηνός, ύπό Ιάφνιδος.
Σταλαγματιές, ύπό Άμαράντον.
Τό μάρμαρο, ύπό ’/α». ΙΙολέμη.
Θέατρα ‘Αθηνών, ύπό Κ.
Γράμματα καί τέχναι.
ΕΙΚΟΝΕΣ

Η πτωσις τοϋ ’Ικάρου, ύπό zl. Rodin.
Ό Βαλλωνικός ‘Αλέκτωρ.
Λιέγη. Τό Μέγαρον τών Δικαστηρίων.
»
Τό ΔημαρχεΓον.
»
Ό ποταμός Μεΰσις.
»
‘Η γέφυρα τών Τόξων.
Γεώργιος ‘Αγαπητός.
Βήδ, ήγεμών τής ’Αλβανίας.
ΑΙ χανούμισοαι τοΰ Α. Ο. Δ. Ο.
Γελοιογραφία. (Έν τώ έξωφύλλω).
Π

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ΤΟΥ ΕΟΚΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟίΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Δ ηλο ϊ
οτι αι έγγραφοί καί αί ανανεώσεις έγγραφης
τών φοιτητών τοΰ τε ’Εθνικού καί τοΰ Καποδιστριακοΰ Πανεπιστημίου διά τό χειμερινόν έζάμηνοντοΰ Πανεπιστημιακού έτους 1914 — 1915,
συμφώνως πρός τό άρθρου 12 § 1 τών ΓΩΚΓ
καί 1 ΩΚΕ νόμων, ίίρχονται τήν Ιην Σεπτεμ
βρίου έ. έτους καί λήγουσι τη 30 ή ίδιου μηνάς.
Έν ΆΟήναις τή 11| Σεπτεμβρίου 1914.

Ό Άντιηρύτανίζ
'-·

I. Ε ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ

Ό επί τΛε ήγραψώε γραμμαοίι;
Σ. I. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

'TJtcb την ωροσιαβίαν της 31. έ73. 73.
τον UTpiynnaog tTewpyiov
ΩΔΕΙΟΝ

Παρακαλοΰνται οί καδυστεροΰντες τήν συνδρομήν των, όπως άποστείλωσιν
αύτήν απ’ ευθείας προς τήν έν Άίϊήναις Διεύ&υνσιν τής «Πινακοθήκης», άφαιροΰντες τά έξοδα τής αποστολής.
Εις τούς καίΤυστεροΰντας διακόπτεται ή αποστολή τοϋ φύλλου.

ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνσις τού Ωδείου γνωστοποιεί οτι αί
έγγραφαί τοΰ σχολικού έτους 1914 — 1915 άρχονται την Ιην Σεπτεμβρίου καί λήγουσι την
15ην ίδιου μηνός. Οί προσερχόμενοι μετά τήν
λήλιν τής άνω οριζόμενης προθεσμίας υποβάλ
λονται εί? πρόσθετόν πληρωμήν δικαιώματος εγ
γραφής ετέρων 5 δραχ. γίνονται δε δεκτοί έφοσον ΰπάρχουσι θέσεις κεναί καί δέν παρεμποδί
ζεται ή πρόοδος τών άλλων μαθητών.
Οι μή δυνάμενοι νά παρουσίασθώσιν αυτοπρο
σώπως πρός ανανέωσιυ τής εγγραφής των δύνανται να υποβάλωαι τήν αϊτησίν των δι ’ επιστο
λής ή δι' αντιπροσώπου.
Οΰδεΐς έκ τών παλαιών μαθητών δύναται ν'
ανανέωση τήν εγγραφήν του βαι» δέν προσαγάγη
το είσιτήριον τοΰ παρελθόντος έτους καί δεν κα
ταβολή τό κεκανουισμένου δικαίωμα εγγραφής
καί διδάκτρων.
Διά πάσαν πληροφορίαν άπευθυντέου άπό τής
1ης Σεπτεμβίου έ. έ βΐφ τό γραφείου τού Ωδείου
καθ' έκάστην 10 —12 π. μ. καί 5 — 7 μ. μ.
Ο διευθυντής τού Ωδείου
Η

I'. Λ. Λάζος
~ ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ?^
αΕΣΠΟΙΝΙΑΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΟΥ

a. I. Κ^ΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ‘ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

Πωλοΰνται εις τά γραφεία μας
Διά τους συνδρομητής τής ^Πινακοθήκης* εις το
intuit' της τιμής.

ΕΡΓΑΠηΡιοηΛ

V ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ρ

Kfil ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
Ν· Γίζη Φω
τοτυπία τις μέγα σχήμα Δρ. 1. Έπί χονδροΰ χάρτου
δραχ. 3.
t
,
“ΔΎΟ ΠΟΝΟΙ,, δράμα Φ° Κοππέ, κατα μεταψραοιν "Αγιδος θέρου. ‘Επί ΌλλανΑικοΟ χάρτου δρ. 1
ΤΟ "ΜΑΥΣΩΛΕΙΩΝ,. Αράμα Ν. Λάοκαρη και /I.
Αημητοακοπούλου Αρ. 1.
ΤΟ "ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ., πΐ.αί Φρίξου Άρι·
οτέως. Φωτοτυπία ek μβ« σχήμα ύρ. 1.
Η "ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ,. π»'ε«ξ I- Perrault. Φωτοτυπία εί; μέγα οχήμα Αρ. 1.
Η "ΑΙΩΡΑ,, αίναξ Vigor. Φωτοτυπία eli μέγα σχήμα

ΤΟ "ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,,

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ· -«λ. 208. Δρ. 3.
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Διηγήματα εικονο
γραφημένα Σελ. 61. —Δρ. 2.
χρΤΣΑΝΘΕΜΑ. ΙΙεζά ποιήματα μετά χρωματιστών
ιίχόνων. Σελ. 1“4.—Δρ. 3.
2ATVPAI Διηγήματα. Σελ. 61.—Δρ.
ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ. Πεζά ποιήματα μετ εικόνων
Σελ. 61.-Δρ. 1·
ΣΕΛΙΔΕΣ· Διηγήματα- Σελ. 128.—Δρ. -·
ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ· Εντυπώσεις και σκέ
ψεις. Σελ. 84.—Δρ. 1.
ΑΝΑΓΛΥΦΑ. Διηγήματα. Σελ. 64,— Δρ. 1.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΝ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

/

APilfllOV/

ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ

θ 'ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ

ΝΎΜΦΗΣ,,

Ilochegrosse. Φωτοτυπία Αρ. 1.
Ο "ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ., Τρίχρωμος

φωτοτι πία ιίς μίγα σχήμα. Πώαξ Bennet Αρ. 1.
ΤΟ “ΟΝΕΙΡΟΝ , G Bargehni Φωτοτυπία Αρ. 1.
Ο "ΖΕΥΞΙΣ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ, πθαζ
Vincent. Φωτοτυπία Αρ. 1.
Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ Δ ΟΡΓΑΖ·> αίναξ Δ. θεοτοκοποϋλου. Φωτοτυπία Αρ. 1.
"ΔΟΜΗΜΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ,, Καλλιτε

χνική καί ιστορική μελέτη ύπό I. Καραβία, Αρ. 1.
“ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ,, Πίναξ J Knopp. Ae. 1.

Διά τους συνδρομητάς τής "Πινακο&ήκης,, εις τό
ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΤΗΣ Α.Μ. ΤΗΣ ΒΑΣΙΑΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.

’Οδός ΙΙ<ινίτ:ι<Ιτιιπίον ϊβ καί 2βα.
Εις τό αύτό πάντοτε εΰρΰχωρον καί ύπό πάσαν
εποψιν υγιεινόν οικοδόμημα.

Περιλαμβάνει Νηπιαγωγείου, έζ τάζεις τοΰ
Προτύπου, είς τα? οποίας διδασκουσιν άπό
ετών πεπειραμευαι και ιιφωσιωμεναι είς τό έργου
διδασκάλισσαι, Σχολαρχείου, Γυμνασιακής τά
ζεις άπό εικοσαετίας άνεγνωρισμέυας ύπό τής
Κυβερνήσεως.
άς ή διδασκαλία παρέχεται
απο του μάλλον διακεκριμένους καθηγητάς τών
ευ Άθήυαις Γυμυασίωυ.
Δεκτα'ι μαθήτριαι εσωτερικοί. ήμιτρόφιμοι,
ναι έζωτερικαί.
Έ,έναι γλώσσαι, Γαλλική, Αγγλική, Γερμα
νική καί Ιταλική.
Εζάσκηοις εις τήν Οίκοκυρικήυ.
Γυμναστική Σουηδική, Ζωγραφική, Πυρογρα
φία. Μουσική, Χορός.
Εγγραφοί ήρχισαν τή 1ρ Σεπτεμβρίου, Τά
μαθήματα τών κατωτέρων τάζεων ήρχισαν τών
ανώτερων, είς τάς 15 τοΰ αυτού μηνός.
(Έκ το(» Γραψείοι)

Άπο τοϋ Α’ βέχβΐ· τ°ν ΙΔ ετονς
ει ρίσκονται εις τύ γραφεϊον μας τιμώμενοι οί
χρυσόδετοι έκαστος δρ. 15, οί άπλόδετοιδρ. 12.

Διά τούς άγοράζοντας ηλήρη σειράν γίνε
ται έ'κπτωσις 25 τοΐς ο)ο.

Καλύμματα χρυσόδετα

ιϊίς αέ/ΐινακοδήκης_,
ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ.
ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

δλοιν τών έτών πωλοΰνται είς το γρα

φεϊον μας άντι δρ. δυο έκαστον.

Η ΜΕ ΡΟΛΟ Γ10 Ν

Ποδς τούς κ. κ. Ύδοολήπτας τίύ

πόλεως ’Αθηνών.
Προοκαλοΰνται οί κ. κ. ΐ'δοολήπτα. Βπω; ποοοίλδτα

ΖΚομψδς τόμος έκ 256 σελίδων

εί; ιό ταμεΐον τον Δήμον καί καιαβάιωσι τό ανιαω

Μελεται φιλολογικοί, καλλιτεχνικοί, ιστορι
κοί, επιστημονικοί, διηγήματα, ποιήσεις, εικό
νες έργων ζωγραφικής.

.τιιόοει ή υδραυλική νπηρεοία τον Δήμον 1>ά είρεδ//φ

τον νδατν; τρέ/οντο; ειονς, καΟόοον ίν εναντίρ πω

Τιμάται δι.ι τούς συνδρομητής μας δρ. 1.
Λιι τούς μή τοιοΰτους δρ. 3■ Εις τούς νέους
εγγραφομίνους
συνδρομητ ίς άιεοατέχμεζαι
δωρεάν.

τήν ανάγκην νά ενεργήοη τήν αποκοπήν τον ΰδ,ιτος.
ί’Εκ τον υδραυλικού τμήματος

X 7ΚΡΤΟΠΧ1ΛΗΙΟΝ

ΓΊΑΛΛΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια.
Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών εις
τραπεζικά γραμαάτια νέων εντόκων καταθέσεων έν
?
... a
------ S'ist
η επί προθεσμία, »_·»
δηλοποιεΐται,
δτι ·άπό 15 Ά.
—
.
πριλίου 1909 ή ‘Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος δέχετα: παρά τε τώ Κε υ- :ρικώ Καταβτήματι καί τοΐς Τ
ποκαταστήμασ:· αϋτ ής καταθέσεις εις τραπεζογραμάτια αποδοτέας εν ”δψ
ψε: η έν ώρισμενη προθεσμία
έπί τόκω'
1) 1)2 τοΐς olo κατ’ έτος οιά τάς έν δψε: άποδο
τέας καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 19.000 πέραν τοΰ πο
σού τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς I τοΐς ο)ο κατ'
έτος. Λ: καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί είς
ανοικτόν λογαριασμόν, παραδιδομένου τω καταθέτη βι
βλιαρίου λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών.
2 τοΐς οήο κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά έξ μήνα; τούλάχιστον.
2) 1)2 τοΐ; κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά εξ μήνας τούλάχιστον.
3 τοΐς ο)ο κατ' έτος διά τάς καταθέσ-ις τάς άποδο
τέας μετά δ ίο έτη τούλάχιστον.
3 1)2 τοΐς ο)ο κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς απαδοτέας μετά τέσσαρα έτη τούλάχιστον.
4 τοΐς ο]ο διά τάς καταθέσεις :άς άποδοτέας μετά
πέντε έτη τουλάχιστον, ώς καί διά τάς πέρα τών
πέντε έτών, η τάς διαρκείς.

Καταδέσεις είς χρυσόν
Δέχεται έτι εντόκους
>υς καταθέσεις
χατανεσεις εις χρυσόν,
χρυσόν, ήτοι
είς φράγκα καί λίρας ”
' - ■ έν
· ώρισμένη
·
Αγγλίας, άποδοτέας
προθεσμία ή οιαρκεΐ, έπί τόκω
1 1)2 τοΐς ο)ο κατ έτος διά καταθέσ. 6 μηνών τούλάχ.
>
• 0
D »
2
»
1 έτους
» »
» »
21)2 »
»
2 *τών
»
». »
η η
3
»
4 ετών
»
» »
» »
4
»
5 ΐτών
Αί όμο λόγια: τών εντόκων καταθέσεων εκδίδοντα:
κατ’ εκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαί ή ανώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τώ Κεντρικώ Καταστήματ: καί τή αίτή·
τει τοΰ καταθέτου' παρά τοΐς Τποκαταστήμασι τής
Τραπεζης είς τό αύτό νόμισμα, είς 3 έγένετο ή κατάϊεσις.

τον Δήμον ΆΙΕμαίωνΙ,

ΚΑΙ

Σ,ΑΣ

Α ΘΗΝΑ I— 'Οδός Έρμου

Ιίλοΰιος γραφικής ύλης.
Ι,· —Έντυπα καί ε’.τμ
σκεπτήρια καλλιτεχνικά. —Έργοστάσιον <( ακέϊ

λων τέλειον.—Χάρτης τυπογραφικός λευκόςκ®1
z<ti I
έξ.υφΰλλων παντός είδους καί πάοης ποιότητοΛ
Χάριης εφημερίδων.-—Επιστολικά δελτάρια, j

Εύδηνια, άκρίβεια, ταχύτης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ

Α· RODIN

Ί* πτώιΐις τοϋ Ίκΰρον.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΕΠ- zANsonoyAoy

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ

ΑΘΗΝΑΙ — ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΙΟ
Τό

καλλιτεχνικώτερον φωτογραφεΐον

’Αθηνών.

τώτ

Μηχανήματα τέλεια. —Ί'αχι τη;.

Τιμαί ασυναγώνιστοι.

Μεγε&ύνσεις καλλιτεχνικοί.

ΒIΒΛIΟΔΕΤΕIΟΝ
ΤΗΣ Β. ΑΥΑΗΣ

MIX. ΛΡΝΙΩΤΟΎ*
'Οδός Πραξιτέ.Ιους άριδ. 42
ΗΝ

ΑΘΗΝΑ1Σ

36ανρμτεχνικη έρχασία
Τιμαι συγκαταβατικοί
• ··

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ
Γ λύπτ η ς

Διπλωματούχο; τή; Καλλιιεχν. οχολή; 'Αθηνών.

Έργαϊτήριον έν τη όδφ Άναπαύ ret»;
Τμήμα μνημείων

Αναλαμβάνει τήν κατασκευήν καλλιτεχνι
μνημείων, ανδριάντων, προτομών, διακόσμησε

>; 7.?5κίμασαν
κονίσουν
;/.εμου
Αρχα’.ό·;7.".'ί ..
Λ’·
συρ-.ων παριστάνουν μάχα;
ζα; πολέμου;. II Αιγυπτια
κή τέχνη μα; έχ,: δώσει μέ
ριζα αριστουργήματα διά τών
όποιων γνωρίζομεν τά μέσα
τή; έπ-.θέσεω; παΐ τή; άμύνη; ζατά τού; χρόνου; τών
ΐκόμη ζαΐ ναυμαχία; έχουν
απεικονίσει Οαυμασίω. : οί Αιγύπτιοι. '.Αρματα, ίπποι.
—ζαταπέλται, έλέζάμηλοι. πολιορκητικά·.■ μη/ανα:
όλα· ~
τα μέσα τή; καταστροφή;
φαντέ;, λίοντε;, ζαΐ ο/
πού μετεχειρίσθησαν οι άνθρωποι εΰρήκαν άπήχησ’.ν
εί; τήν τέχνην ζαΐ δ ,ά τούτο εσώθησαν μέχ?:; ημών
τά μέσα ζαΐ οί τρόπ- μέ τά όποια κατά διαφόρου;
έποχά; ’πολέμησαν.
Περίφημο; είνε ή μεγάλη μάχη τού Μεγάλου Α
λεξάνδρου ζατά τού Δαριίου οπω; σώζεται ε:; τό
μωσάίζόν τή; Νεαπολιω;' εχει τόσην φυσικότητα ζα:
κίνησιν ζαΐ ζωήν ζαΐ προοπτικήν ζαΐ ορμήν, ώστε
νομίζει κάνε:;, οτι είνε μα/.λον σημερινόν έργον ζω
γραφική; παρά ψηφιδωτόν έργασθ'εν πρό δύο χιλιάδων
έτών.
Οι Τρωιύ ο: πόλεμο: έδωσαν απειρίαν θεμάτων εί;
τήν Έλ/.ηνιζήν Τέχνην καί την Ελληνικήν φαντα
σίαν ζαΐ άν τ' αριστουργήματα τή; Ελληνική; ζω-

γραο'.ζή; δέν σώζονται, ομω; άπό τά θαυμάσια σχέ
δια τών άγρείων ζαΐ άπό μερικά άριστουργηματιζά
γλυπτά θαυμάζομεν την έκτακτον ιδιοφυί αν τών Ελ
λήνων ζαΐ τήν ρώμην τών άλκίμων σωμάτων.
()· Ρωμαϊκοί πόλεμοι μα; έδωσαν μερικά ζατα
πληκτικά πολεμικά έργα τ«·ιν βαρβάρων επιδρομών
τών Ρωμαίων. Τ ανάγλυφα τή; άψιδο; τού Τραϊανού
ζαθώ; καί τή; ζο/,ώνα; τοΰ Άντωνίνου μαρτυρούν
τού; θριαμόου; τού πολεμικού μένου; τών Ρωμαίων.
"Απειρα εινε καί τά πολεμικά έργα ζατά τόν Με
σαίωνα, τήν εποχήν τή; άναγεννήσεω; -ών Τεχνών.
11 μάχη τού Μεγάλου Κωνσταντίνου ζατά τοΰ
Μαξεντίου εί; τά; αίθουσα; τού Βατικανού είνε έσω;
ό μεγαλείτερο; πολεμικό; πίνα; πού υπάρχει' είνε
σύνθεσι; του Ραφαήλου.έζτελεσθ’ΐσα άπό τόν μαθητήν
του Ιούλιον Ρωμαϊον. ΊΙ ζαταπληκτ ζή αύτή σύνθε
σι; εί; την όποιαν ό μεγαλοφυή; καλλιτέχνη; ήθελε
νά δειςη τόν θρίαμόον τού Σταυρού ζατά τών είδωλολατρ,ον έχε: περίπου τριάκοντα μέτρα μήκο; μέ δ-;κ<
υψο;... ΊΙ μάχη διεξάγεται παρά την γέφυραν Μίλόιο πλησίον τή; Ρώμη;- όλα ε’νε εί; το εργον αυτό
εί: ζίνησ'.ν ορμητικήν, άλογα, πολεμιστα·., άσπιδε;,
δόοατα, έπιτιθέμενο:, άνθιστάμ-νο:, πν’.γμένοι στον
ποταμόν ζαΐ εί; τό μέσον ό Κωνσταντίνο; νικητή;
καί θριαμβευτή; καθοδηγείται υπό άγ,έλων ν’ άναστηλώση τόν σταυρόν έπ: τή. Ρώμη;.
'<) Χάν;-.Χολμπάϊν ό μεγάλο; Γερμανό; ζωγράφο;
άπειζόνισεν έπίση; τού; Μεσαιωνικού; πολέμου; με
την Τευτονιζήν άντίληψιν τή; εποχή; του.
Εκείνοι ομω; πού πιό πολύ άπό κάθε άλλον λαόν
ήσθάνθησαν βαΟυά τόν πόνο τών νικημένων ζαΐ είχαν
άζόμη δυνάμει; σωματικά; παραλλήλω; με τήν πν-υ-
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ματ'.ζήν των δύναμιν ήσαν οί Γάζ,λσι. Οί ήττημέν:·.
τ:ύ 1870 έδειξαν μέ τήν τέχνη των σ' ζ/.ζ-ι τον πο
λιτισμένου κόσμον, ότι άν ήττήΟη άπό τήν ζακσζεφαλ'.άν τών στενοζ-φίλων ιμπεριαλιστών ή αύτοζρατορ'.ζή Γαλλία ή Γαλλική ψυχή εμενεν αθάνατη νική
τρια ίλών τώ,ν βαρβάρων λαών πού την περιέσφιγγα
διά νά τήν πνίξουν.
ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

TD ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΨΕΥΛΟΣ
ΤΟ ψεύδος, όπως ζαί ή -οι'ησις, είνε τεζνον τή;
Φαντασίας ζαί τοΰ Αισθήματος. Ενα λατινικόν ρητόν,
τ; όποιον ενθυμούμαι άπό τήν Χρηστομάθειαν, λέγει,
;τ: «οί ποιηταί μύθου; διηγούνται». 1\α·. τί πολεμι
κόν ψεύδος είνε πράγματι μία δημιουργία, όπως
κάθε μύθος. Ανθρωπος, χωρίς φαντασίαν ζα: χωρί;
αίσθημα, είναι αδύνατον νά ψευοθή ή τουλάχιστον νά
ψευσδή, ζατά τρόπον ώραιον ζαί πειστικόν. Ο· έζ
συστήματος ψεύσται, οί δημιουργοί τών φανταστ'.ζών
γεγονότων, τά ζτ.ζ'ία σκορπίζουν γύρω των άπό στιγ
μή; εϊ; στιγμήν, χωρίς κανένα σκοπόν ή ιδιοτέλειαν,
εινε άπλούστατα πο’.ητα! παραστρατισμένοι. Λ: υστε
ρικά! γυναίκες ψεύδονται διαρκώς, ακριβώς ένεζα τή;
συνεχούς διεγέρσεως. εί; τήν όποιαν εύρίσκεται ή φαν τασία ζαί ή αισθητικότης των. Τά παιδιά ψεύδονται
διά τόν ίδιον λόγον. Ο: πρωτογενείς λαοί, οί δημι
ουργοί τών μύθων ζαί τών παραδόσεων, καλλιεργούν
τό ωρατον ψεύδος, χτ.ζ χτχ/,ζ·;ζί αφορμήν ζαί ύπό τό
κράτος τή; έςάψεως, τήν όποιαν προκαλε: εί; την
φαντασίαν ζαί τό αίσθημά των, ή άντ:μ .τώπισις τών
μεγάλων φυσικών φαινομένων ζα': τών μυστηρίων τή;
ζωής,
Τό ψεύδος λοιπόν γενικώς, ζαί ιδίως τό άΟώσν ζα!
ανιδιοτελές ψεύδος, τού όποιου την παρακμήν εί; τά;
ήμερα; μα;. έΟρήνησεν ζ 'Οσζάρ Οϋάιλδ, είνε κα
θαρόν προϊόν ώρισμένων διεγέρσεων τών ψυχικών κέν
τρων -,οϋ ανθρώπου, διεγέρσεων όφειλομένων ε:’;ε εις
μίαν συγγενή έρεθισιμότητα τών κέντρων αύτών, είτε
ε:ς μιαν επίζ.τητσν, συμπτωματιζήν τσιαύτην, όπως
συμίαίνη δηλαδή εί; ώρισμένας παθήσεις, ύπό τό κρά
τος ισχυρών συγκινήσεων ή ύπό τήν έπίϊρασ-.ν ώρι
σμένων ψυχικών δηλητηρίων.

Τ; πολεμικόν ψεύδος πρέπει νά ύπαχΟή εί; την
τελευταίαν αΰτήν κατηγορίαν. ΊΙ ψυχολογία τών
ατσμοιν, ε:; εποχας μεγάλων κοινωνικών σάλων ζα:
εκτάκτων γεγονότων, δέν μένε: ανεπηρέαστη άπό τό
περιβάλλον. II φαντασία ζαί τό αίσθημα εύρίσζσντα:
υπ; διαρκή άτμσν. <1; άνθρωποι όν-ιρεύον-α·., ένώ
περιπατούν ε:; τόν δρόμον. Βλέπουν ναυμαχία;, μάχα;, καταστροφής, ολέθρου;, θεομηνία;. Καί όχι μό
νον τά βλέπουν, άλλά ζα! τά διηγούνται εί; τού; άλ
γους, οί οποίο: εύρίσζ.οντα: ύπό τά; αύτά; ευνοϊκά:
συνθήζας, διά νά τ' ακούσουν, νά τά π:στεύσουν ζαί
να τά επαναλάόουν. Γ; πολεμικόν λοιπόν ψ-εΰδος
ε:να· ζα: αυτό μία πραγματιζότης ζαί μία μεγάλη
πραγματιζότης μάλιστα, όπως ή πολεμική αλήθεια.
Καμμία δψναμ’.ς οέν είνε ίζανη νά τό έςαφανίση ή
νά τό περιορίση.
ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ
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ιΐ' άπό τό βουνό, μέσα σε σύννε

φα πυκνά. ποΰ μοιάζουν μέ βρά
χους ηφαιστείου, ό ήλιος κρύ
βεται.,..
Νομίζει κανείς oil τόν ρουφά
ή αόρατος άβυσσος.
"Οταν έχάθη εντελώς, φλόγες
-πελώριες βγαίνουν με ορμή άπό
το βρόχινο το στόμα, ποΰ τά
χείλη του τιάρα, σάν ματωμένα φαίνονται.
Τψηλά στον ουρανό, ένα γιγάντιο πουλί
λευκό, γοργά σάν αστραπή, σχίζει μέ τά φτερά
του τόν αέρα.
Μι εκεί ποΰ διάβαινε αστόχαστα, έπάν' άπό
τό ηφαίστειο, μιά έκρηζις αιφνίδια εκσφενδονί
ζει λάβα καί φλόγες.
Μαυρίζουν τά λευκά φτερά: τό στήθος σχί
ζεται ; απ' τής πληγές τών σπαραγμένων σπλάγ
χνων του, σταλάζει τό πηκτό του αίμα...
Κόπτει απότομα τήν φτερωτή του τήν όρμή.
τό βλέμμα του σάν νά θολών η, καί ταλαν
τεύεται ...
Θά πόση ;...
"Ενα κοπάδι άπό μικρά, πολύ μικρότερα
πουλιά ιιπο κεί κάτω έρχονται με ορμή ίλιγγιώδη, σάν είδανε τον κολοσσο τή δύναμι να
χά νη, νά σταματά...
Μεγάλη άπληστία δείχνουν τά μάτια των τά
πύρινα : Τα ράμφη των ei; τόιζ άέρα χαίνουν,
καί τρέχυυνε τό αίμα τής πληγής του νά ρουφήξουν,..
Νά ! έφθασαν !... έγγΐζουν τώρα τήν πληγή. .
Κλείω τα μάτια μου, >/ άναπνοή μου κόβε
ται. βάζω τό χέρι στι/ν καρδιά κι' άφι/ρημένη
φιθυρίζω.
—Πάει τό ιόμορφο πουλί! Ή, ζωντανό θά το
σπαράζουν τώρα ποΰ βλέπουν πώς φτερά δέν
ε'μπορεί νά, κάνη...
Συνέρχομαι : —ανοίγω τά μάτια μου.
’Έν αεράκι ζωηρό ποΰ φύσησε άποτομα τά
είχε όλα σβυσει, σαν ράκος ποΰ σφιχτά περνά
επαν από κρητιδογραφία...
Κι ένώ κυττάζω τήν πεθαμένη ζωγραφιά,
σκέπτομαι ποσο συχνιι μέσα στην κοινωνία με
αναρίθμητες ιίλλες μορφές δέν επαναλαμβάνεται
αυτό τό δράμα, ποΰ ε’δα στον ουρανό ν:ι παί
ζεται !!....

Κιίτω εκεί ατά πόδια τοΰ σκοτεινού μενεζεδόφαιου βουνού, εϋδιάκριτ' απομένουν μόνον τ'
ακαμπτα κυπαρίσσια, πιο σοβαρά, πιο πένθιμα,
σαν ν' αγρυπνούν γύρω σέ πτώματα...
Καί μιά γαλήνη θλιβερή, τήν αρμονία τή
φ:ΐιι σιγά σιγά λες νανουρίζει, κι' ολα σιω
πούν...
.Ιώ’ΟΓΟΓο,· /.9/7
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ΊΙ ΟιΟλιοΰεΟίιι

ΙΙερίεργα βιβλία

Τό βιβλία αΠ.α ζεμίζοντα’. έζ ΙΙαρισίων ζα: έζ
Λί·.ύ:α;· 5πω; χρησιμεύσουν ό>; οώρα ζατά τα; ημε;α; τών εορτών, ΰπό επο'ί'.ν β·.βλ:οοετ:ζτ,; ε:·<ε
αληθή καλλιτεχνήματα. ΙΙραγματ:. ό βλεπων πού εφΐασεν ή τέχνη αΰτη έννοεϊ τήν αγάπην.ήν εχουσιν οι
έοασταί τών σπανίων ζαί ωραίων βιδλιοοετήσεων.
Είνε άλλως τε ζαί ή ωραία βιβλιοοέτησι; μια απο τα;
χαλά; τέχνα;, οπω; ή ζωγραφική, ή γλυπτική καί α:
άλλα: εικαστικά·, λεγόμεναι τέχνα:. Άξιζε: τόν κόπον
άληΟώ; νά ϊΐη τι; οεοεμένα βιβλία μέ τά λαμπρά βυσινό/ροα καί πρασινόχροα βενετικά οέρματα, με την
εύρυθμον έπιχρύσωσίν αύτών, τήν τόσον αρμονικήν
πρό; τά χρώματα τού δέρματος, διότι είνε μια απολαυσ:; τόν αισθήσεων καί ή απλή θέα αύτών. Και εινε
τόσον εύΟυνή σήμερον ή έκπλήρωσι; τή; αποζανσεω;
ταντη;. Μέ δύο μάρκα έν Λειψία ζα: μέ τρία φράγκα
έν ΙΙαρισίο:;, δύναται τι; νά δέση κατά τοιούτον καλ
λιτεχνικόν τρόπον τά βιβλία του, αποκτούν ουτω καλ
λιτεχνήματα καί περ’.δένοιν τάριστουργήματα τού αν
θρωπίνου πνεύματος διά αληθών αριστουργημάτων τή;
ήν ήμ-Ί ουδέποτε άπεζτησαμεν ενταύθα.

Το π-ϋντον βιβλίον τό οποίον έτύπωσεν ό Γούτεμβεργ, ή Άγια Γραφή, στοιχίζει σήμερον εί; έ,αδισεκατομμυριούχόν Αμερικανόν 250,000 φρ. δηλ 'έν άντίτυπον αύτοΰ. τδ ήγέρασεν έσχάτωύ ό Έρρ· Χούντιγκτων. Σημειωτέον ότι τά αντίτυπα τή; Άγια; Γρα
φή; τού Γούτεμβεργ είνε όλίγιστα.

II βιβλιοδεσία έχε: τήν ιστορίαν της, εινε οε τά
έργα αύτή; περιζήτητα, οπω; είνε τά έργα τή; γραφι
κή;. Λιεξάγοντα: αληθείς αγώνες παρά τών φιλοτέχνων
πρό; άπόζτησιν πα'αιών δεμένων βιβλίων. ΊΙ τέχνη
αΰτη άρχεται άπό τού έννάτου αίώνος. έκτο; δε του
περίφημου Ψαλτηρίου, τού ευρισκομένου εί; τήν συλ
λογήν τού Στόου έν Αγγλία καί τοΰ Ημερολογίου
τοΰ Ούγου Καπέτου,τοϋ γεγραμμένου επί περγαμηνή;
μέ ψηφία χρυσά καί αργυρά ζαί δεμένου διά δερματο;
ίφεω;, ατινα άνήζουσιν εί; λίαν απομεμακρυσμενην
έποχήν, ΰπάρχουσι καί τά βιβλιοδετημένα χειρόγραφα
τών μονών, άτινα αποτελοΰσιν ιδίαν όζω; τέχνην.
Άλλ' ή τέχνη αυτή ιδί<»; άνυψώύη ίν Γαλ'ια. ότε ό
θησαυροφύλα; τού Φραγκίσκου Α' ό μέγα; βιβλιόφιλο; οε
Γηρολιέ, παρεσκεύαζε τήν βιβλιοθήκην του, δαπανών
άφειοόύ; διά τήν βιβλιοδέτησιν τών βιβλίων αύτή;. Τό
όνομα τού βιβλιοδέτου το ύτου έμεινεν άγνωστον, αλλ’
οσα διασώζονται βιβλία αυτού πωλοϋνται ε:; τά; αγο
ρά; άντί μυθωδών ποσών. Ί’.ν τοιούτον βιβλίον συγγραφέω; τή; έποχή; καί δεδεμένον παρά τού αγνώστου
καλλιτέχνου έπωλήθη πρό τινων έτώιν άντί 110.000
χρ. Άλλά καί τά δεμένα βιβλία τού 111 αιώνο; τίύν
βιβλιοδετών Ι'ασζών, Λεζάμπλ, Παοελού, Δαρόμ καί
Μποζεριάν είνε έξ ϊσου περιζήτητα και δυσεύρετα
Οί πλούσιοι φιλότεχνοι δ'ταν παρουσιασθή κανέν έξ
αύτών, τό άρπάζίυν πληρώνοντε; οΐανδήποτε τιμήν.
Τά εκτιθέμενα εί; τά βιβλιοπωλεία μα;, τά δεμένα με
μαροκινόν, τό όποιον κακούσιν βενετικόν, εινε θαυμά
σια έπίση;, εχουσιν όλην τήν κομψότητα τών άρχαίων
βιβλιοδετών καλλιτεχνών καί στοιχίζουσιν όλίγα μόνον
μάσκα. 'Έν τών περιζήτητων βιβλίων ήτο καί τό
"Σύνταγμα τή; Γαλλική; Δημοκρατία;», τό δεθένε·.;
Διζών κατά τδ 1793, τδ όποιον ήτο οεμένον μέ άνΟρώπινον δέρμα. 'Αλλά τό βιβλίον τούτο άνήκει είς
τήν έποχήν έκεϊνην ότε κατεσκευάζοντο περισκελιδε;,
ύποδήματα καί εύμαρίδε; από ανθρώπινον δέρμα, η οε
εποχή αΰτη δέν απέχει αφ’ ήμών ειμή εκατόν μοκι;
έτη, καί ή χώρα, εί; ήν κατεσκευάζοντο, ήτο μία από
τά; μάλλον πεπολιτισμένα; τή; Εύρώπη;.

ΜΟΙΡΑΙΑ

*)

Τέ).ο;.

* Έν τή μεγάλη βιβλιοθήκη τή; πόλεω; τών 11αεισίων εύεισκετα: βι'βλ ■ον, τό όποίον δέν έχε: γραφή διά
χειρό; οντε όμω; είνε τυπωμένου. Τά γράμματα τά
οποία άποτελούσιν αύτό έχουσ: κοπή επι τών φύ/.Λ<·.ν
διά ύαλλίδο;>πω; ή άνάγνωσι; καταστή δυνατή, επί
τού οπισθίου μέρου; έκάστη; σελίδο; τίθεται φύλλον κυ
ανού χάρτου, οϋτω δέ φαίνονται ο: χαραζτήρε;.
* Λίαν ένδιαφίρουσα τού; βιβλιόφιλου; καί τερπνοτάτη διά τό κοινόν,χάριςεί; τό κομψόν σχήμα καί τά;
310 εικόνας τάς όποιας περιέχει, είνε ή έκδοσις τήν
οποίαν έδημοσίευσεν ό οίκο; Ί'ρέβε; επί τή ευκαιρία
τή; βιβλική; έκθέσεω; ή όποια διωργανώθη εί; Λει
ψίαν. Ιίαρομοια έκδοσι; έδημοσιενθη κατά τήν Γενικήν
Ιταλικήν Έζθεσιν γ-νομένην εί; Μιλάνον κατά τό
Γ.ΙΟΙ'ι. ΊΙ έκδοσι; αύτη άπετελειτο έζ 21G σελίδων, άνέγραφε 233 ί τόμους ζα: περιείχε 175 εικόνας. Δευ
τέρα έκδοσι; έδημοσιεύθη κατά το 1911 χάριν τής πεντηκ.ονταετηείδο; τού Οίκου Τρέβες,ό όποιος ιδρύθη τήν
Γην Ιανουάριου ΙΙΜ,Ι ΰπο τού Αιμίλιου Ίρεβες. **
τό'ΛΟ; ουτος πε::είχεν 150 σελίδας, ανέφερε 2a0o τό
μου; καί περ-.ελάμβανε 251 εικόνα;. < >ύτω εί; διάστη
μα 8 έτών παρατηρείτα: αύξησι; 517 τόμων, διαφόρων
συ-ζγοαοέων. Ο κατάλογο; ούτο; περιλαμβάνει κατ'
ά/υαβητ'.κήν τάξιν τά; έκδόσει; τού οίκου Τρέβες. Ό
χρόνο; τή; πρώτη; έκδόσεω; παρατίθεται εις έκαστον
έργον. Διά τού; μή ζώντα; σήμερον συγγραφεί; αναγεάσεται ό χρόνο; τής γεννήσεω; καί τού Οανατου.

* Τό περισσότερον άνά τον κόσμον διαδεδομένου βι
βλίου εινε Σινικόν τ: ήμ-ρολόγ'.ον, έκτυπούμενον ανά
πάν έτο; εί; ΙΙεκίνον εί; τα Λύτοκρατορικα τυπογρα
φεία. Κυκλοφορεί εί; 8 εκατομμύρια άντίτυπα. Έν Ευ
ρώπη καίΆμερική τό μάλλον άναγινωσκόμενον βιβλίον
είνε ή Ιερά Βίβλος, εϊτα δέ έρχο.τα: ό "Δον Κιχώτη;>> ζαί ή «Καλύβη τού <->ε·.ου Τώμ».
ΙΙώς καθαρίζονται αί βιβλιοΟΓικαι

Μεταξύ τώζ φροντίδων, α; άπαιτεί ή διατήρησι;
τών μεγάλων βιβλιοθηκών, ή σπουδαιότερα εινε ο κα
θαρισμό; τών βιβλίων,άφορών τήν υγείαν ζαί τών βιβλί
ων καί τών άναγνωστών 'Ένα σ/γγραμμα δεν είνε μόνον
έπιζίνδυνον δια τά; κακά; ιδέα;, άλλα καί διά τά παντοία μικρόβια Υπό τήν έποψιν καθαρισμού ή Βασι
λική βιβλιοθήκη τού Βερολίνου μπορεί νά χ_ρησ·.μεύση
ώ; υπόδειγμα. '< >λον τό κτίριο/ διασχίζεται άπό σωλή
να;. τό ολικόν μήκος τών οποίων υπερβαίνει τά δύο χιλιό'Χίτ-α. Ί'.πί τών άκινήτων αύτών σωλήνων βιδώνον
ται έτερο: 12 κινητοί, εις διάφορα μέρη, ούτως ώστε
οθάνουν ζαί είς τά; μάλλον άπομεμακρυσμένα; γωνία;
τή; βιβλιοθήκη;. ··ί κινητοί σωλήνες είνε εφωοιασμένοι
μέ ειδικού; απομυζητήρα;, τού; όποιου; περιφέρουν επί
τών βιβλίων διά ν' απορροφήσουν τήν σκόνην. Οί απομυζητήρε; δέν άφινουν οϋτε μόριον σκόνη; καί αντικα
θιστούν τέλεια τα ξεσκονιστήρια. ΊΙ σκόνη απορροφάτα: από ηλεκτρικά; άντλία; κοί οδηγείται ει; τά ΰπό•/=ια, όπου πνίγεται μέσα ει; δεξαμενά; γεμάτε; νερό.
Ί) τρόπο; αύτό; τού καθαρισμού έχε: τό προσόν νά
καθιστά πεειττάν τήν μετακινησιν τών τόμων
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Κατα τήν Εΰροτπαίκήν οΰρραϊιν ό ήρωϊομό;
τών Βέλγων, προαοπιζόντων τήν Γαλλίαν, έπέ·
ονρι τόν παγκόσμιον ΙΙαυμασμόν. Τό Βελγικόν εί>νης, οινεχΤζον ίν/άίξον; όπερηγάνω·; παραΛόοει;,
άπέόειξε ζωτικότητα μοναΛικήν. Λίν ποοιταγωνιστεΐ μόνον πντνματικώ; μέ τόν ποιητήν Βεραοέν
τον γλύπτην ΛΙενιέ, τόν πελογράφον Λεμονιά, το!·;
δραματικοί·; Μαίτεολιγκ και Κιοτεμάκερ;, τόν
μουσουργόν Γκρετρίηολου; μεγαλόπνευστοι·;, άλλα
καί οτρατιιοτικώ; υπερέχει.
'Ολίγα; ημέρα; πρό τοΰ μοιραίου πολέμου έλά·
βομεν τό κατωτέρω σημείωμα περί τή; Βαλλωνι
κή; τέχνη; παρά τοΰ έν Λιέγη συνεργάτου μα; κ.
Plomileur, ενδιαφέρον καί χαρακτηριστικόν.
ΕΤΑ μίαν έπίσκιψιν εις
τό μέγαρόν μας τών Κα
λών τεχνών ένθα είναι
έκτεΐΐτ ιμε'να πλεΐστα έργα
καλλιτεχνών τής Λιέγης,
εκπλήσσεται τις
πώς
μόνη ή επαρχία τής Λιέ
γη; δύναται νά παρυυσιάζη τόσους πίνακα;
ζωγραφικ ή;. χαλκογρα Τ1κήξ>
γλυπτική;,
οί
πλεΐστοι τών οποίων είναι πρώτης τάξτως.
"Αν άναλογισΙΙή τις τό παρελθόν καί ιδίως άπό
τοΰ έτους 19ύι», δυσκολως Οέι πιστεύση ότι μετά
τήν τότε έκίΐεσίν μας ή Λιέγη ή Βαλλωνική ι ) έκαμε τό.σας προόδους έν τή τέχνη καί έν τή <| ιλολό
για καί ήννόησε τέλος τήν αξίαν τής φυλής της.
Αν ή ήμετέρα έκίίετις τής «Αρχαίας Τέχνης· τού
190ό έπέτρεψε νά γνωρίσωμεν τού; καλλιτέχνα;
μας. σχεδόν έως τότε άγνωστους. ή ι κίΐισι.- ή διοργανωίίεισα έν Σαρλεροιι
τό 1911 απέδειξε ότι
ΰπάρχουσι αρκετοί σύγχρονοι Βαλλωνικοί καλλιτέχναι. Κατά τήν έκίΐεσιν ταύτην τήν όποιαν έπηκολιιύίίησβ σειρά διελέξεων περί τής Βαλλωνική; Τέ
χνη; συνεστήϊΐη ή «"Ενωσις τών Βέλγων καλλιτε
χνών καί ή < Εταιρία τών Φίλων τής Βελγικής Τέ
χνη;·. Τά δύο ταΰτα όργανα, αντίζηλα κάπως, «δη
μιούργησαν μίαν άμιλλαν πρό; μεγάλην ωφέλειαν
τών καλλιτεχνών καί έν γένει τήςΒαλλωνικήςτέχνης.
ΊΙ Βαλλωνική τέχνη ής ή ΰπαρξιςήτο μέχρι τοϋδε
άρνητική.δέν άπέβη ήδη πλήρη; σφρίγους μόνον έν
Βαλλωνία, έιλλά θαυμάζεται ακόμη καί είς τάς Βρυ ·
ξέλλας. έ«|' ίίτου - - άπέι τινων μηνών - οί καλλιτέχναι μας ήνοιξαν "ΕκίΙεσιν Βαλλωνικήν έκτάκτω;
επιτυχή.
.. , ?7·1
ί1 κ"?·λιτι·χνία όσημέραι προοδεύει,
έιλλά καί αύτή ή Βαλλωνία θέλει πλέον νά ζήση
ζωήν έλευϊΙέραν.
"Οτε τό 1905 συνεκροτήήη τό πρώτον Βαλλωνι
κόν Συνέδρων έν Λιέγη, είναι αμφίβολον άν ώμίλουν περί τής Βαλλωνική; καί αυτοί ακόμη οί Βάλλωνες( ”). Έκτοτε έχουσι ώς σύμβολοντόν «’Λφ οβον

ιΒάί'.ιωο·;/ είνε ίό'Ινο; Γαλατικόν. ο'
πρόγονοι τιον Βέλγοιν, λαο; άνόζειότατο;. II τέχνη τιόν
Βαλ'.ώΐ'ων είνε ιίνομιωτι,.
I" —ΐιο'.ερι,ά κατά τον διείαγόμενον πόλεμον υπήο^ε
τό μήλον τή; ί'ριδο; μυτιού Γάλλων καί Γερμανίάν, ίίεντιίκι; κατελήη ΙΙη νπο τών Γερμανίαν καί πεντιίκι; άνεκατεληρΙΙη υπο τιον ί ά'.λων. Τύλο; κατεστράη η βιαι/Ιαρδισ/Ιέν ό.τιί τών ί'εοιιανιόν.
,1 ' ' Ι)ι έν Βε’.γιιο Βάλλ/ντε; ανέρχονται εί; Λι·ο έκατομμόρια, κατοικοΰαι Λέ το νότιον μέρα; τοΰ Βελγίου ΓΛνίονια, .\αμοι·ρ, Λιέγη, Λουξεμβοί'ργον/.

Λλέκτορα
καί μίαν σημαίαν παριστόνουσαν τόν
τολμηρόν 'Λλέκτορα έρυΟροϋν είς κιτρινον βάθος.
Τό έμβλημα τούτο έξέγειρε τήν φιλοτιμίαν τών Βαλ-

Ό Βιιλλωνικός Αλέκτωρ
λωνων, τοΐς υπέδειξε τήν δύναμιν καί τήν αξίαν τής
Ί υλή; των, ικανήν ν' άντιστήείς τάς ΰπερβολά; τών
Φλαμανδών, οϊτινες έζήτουν νέι ωφελούνται καί νέι
καυχώνται διά τούς καλλιτέχνα; καί τούς διακεκρι
μένους άνδρας τής Βαλλωνική;. Όπως ή ένδοξος
Ελληνική σημαία δίδει ίΙάρρος εί; τού; Ελληνικούς
πληθυσμούς καί τού; ενισχύει είς τούς αγώνα; των
εναντίον γειτόνων.οΐτινες έπιζητοϋσι νά τού; έξοντο.σωσι ή νά τούς υποδουλώσω σι, οΰ'τω καί ή Βαλ-

* Οί 'l‘'.i^iav/>oi καί ο! Βάλ'.ιονε;. αί Λί·ι> ηι·ί.αί ιοί·
Βελγίου· κιι·.·.ιτεχπκΰ>; .τα·.αιοιι· έ; ιίτπληλία;.

· Qea oTajn».
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ί.ωνικι'ι σημαία ύψοΰται ϊνα διεκδικήση τι'ι δίκαιά
τη; καί νά έπιβάλη τόν σεβασμόν ακριβώς όπως
πράττουν οί Ήπειρώται απέναντι τής Εύριόπης καί
τής ’Αλβανίας, οί Ρόδιοι απέναντι τών 'Βαλών, οί
Κύπριοι απέναντι τών "Αγγλων. Τό αύτό δέ πράτ
τει τιάρα καί ή Ελλάς διέι τάς διεκδικήσεις της πλη
σίον τής Κωνσταντινουπόλεως. Είναι έν ώραϊον
παράδειγμα, τό όποιον πϊς λαός εχων συναίσίΐη ιν
τής αξίας του οφείλει νέι άκολουίΙήσ |.
Μετά τήν έπιτυχίαν τής καλλιτεχνική; έκί)έ τέως
είς τήν όποιαν ένδιίξως άνυψιόίΐη ή παλαιέι σημαία
της, ή Λιέγη ήννόησε εκείνο ίι.περ τής έπέβαλεν ό
ρόλος της ώς πρωτιυούτης τής Βαλλωνία;. Άνέλαβε τότε καί είργάσίΐη διά νά έπαναφέρη τό καλ
λιτεχνικόν στέμμα, δπερ τοσουτον έλαμψε κατι'ι τον
XV καί XVI αιώνα. Τά καλλιτεχνικά εργαστήρια
έπληΟύνΟησαν ούχί μόνον εί; τήν Λιέγην. έιλλά καί
είς τά μικρότερα ακόμη χωρία. < )ί πλείστοι τών
καλλιτεχνών έμπνέονται άπό τά τοπεΐα η και άπό
τούς ιδιορρύθμους εντελώς τύπου; τών εργατών καί
έργατίδων τών χωριών μας.
Τοιουτοτρόπως ή φυλή μας έιναγενν ιται καί ύπερηφανεύεται δοξάζουσα τά τέκνα της. Παρ’ ίίλην
τήν δυστροπίαν τών ίσχυόντων, ή Λιέγη διωργανώνει άπό τού 190S έτησίως άξιολόγους έκΟέσ. ις,
έκτος εκείνων τάς οποίας διοργανοϋσιν άπό τόν
'Οκτώβριον ί'ως τόν Μάίον οί Καλλιτέχναι, ό «Σύλ
λογος τών Καλών Τεχνών» καί ή «Έφημερίς τής
Λιέγης». Τούτο άποδεικνύει ότι ύπάρχει μεγάλη
καλλιτεχνική κίνησις είς τήν πύλιν, τήν όποιαν οί
Φλαμανδοί I ) έχαρακτήρισαν ιός άτεχνον.Τύ παρά
δειγμα τής Λιέγης καί Βαλλωνίας μι; δίδει ελπίδας
ίίτι μετά τά ένδοξα γεγονότα τοϋ 19Γ.’ καί 1913 η
Ελλάς ί)ά άκολουϋήση τάς ένδοξους παραδόσεις τής
τέχνη; καί τής επιστήμης αίι ινε; έχαρακτ ήρέζον την
άρχαίαν Ελληνικήν φυλήν. ΕϊίΙε ταχέως νά άνεγερίΐή τό Μέγαρον τών Καλιάν Τεχνών — ή ΙΙινακοίΙήκη τών ΆΟηνυιν έκεΐ όπου αρμόζει, ώστε ν' άποβή
αντάξιον πλαίσιον τών ίΐησαυρών. ούς ίΐέι περικλείη
Εϊς τινα σύντομον μελέτην περί τοϋ έργου τοϋ
Τισιανοϋ άναγρόφ εται :
’Ενώ ή Φλωρεντινή Σχο
λή διεκρίνετο διι'ι τήν έξαισίαν έικρίβειαν τής μορ
φής, ή Ρωμαϊκή σχολή διι'ι τήν αύστηράν υιραιότη
τα τοΰ σχεδίου, ή Ένετική σχολή διέλαμψε διά, τήν
λαμπρότητα τοϋ χριόματος. "Ίσως ή ΆίΙηνάίκή σχο
λή. ής οί πρόγονοι ύπήρξαν οί διδάσκαλοι τή; τελειό-

ΛΙΕΓΗ—Τό Μέγαρον τών Δικαστηρίων

'() ε Ήπύζ.υ-ς; Βουσσάκ σνίφ:;:? εί; τήν Γτζλ.
ΆκαοηιιΙπζ τών Έπιστηιιών πο/λά σχετικά πρός τήν
ι.στρίίπν τής «θεά; Γσλή;· ί, Ι1σιιπΖ|ίϊ Ή λπτρ;ίπ
τή; 3;i; τπύτη; ή όπιίπ /^κιισζεν έν Αϊ(ύπτυι είσή/όη
είς τήν μεσημβρινήν Ίτσ/ίαν κατά τόν τρίτον π. X
αιώνα μετά τών άλ/.νιν ιτεών περί τών σεστήτον τής
'ΛζεΕανόρεΙας. Έ,Ιοτ; 5έ εϊς ποζ,ζά μέρη ή θεότης
α'ύτή συνεχέετο μετά τή- νεά; "ίσιοος.
Ί'./ Νεαπόλει άπάρχει άγγεϊον παριστάνον τήν iz
Ζ-άγιμ θεότητα ώ; γαλήν, έν τούτοι; ϊμακε κατά τήν
αυτήν εποχήν ύπάρ/ουσι ποζλά τεκμήρια οιαπιστοΰντα ότι έν Ρώμη, Όστία καί Χέμι έλατρεύετο
ύπό μορφήν (υναικός, Οί σημερινοί σοφοί συμφαινοΰσιν ότι ή ιιάζ,ζ.ον έχομένη πρό; τήν παράοοσιν, ή
όποια μετηνέ/ση έΕ Αί/ύπτου εί. Ευρώπην, είναι ή

ΛΙΕΓΗ -Τό Δημαρχεϊον
τητος τή; μορφή; καί τής ώραιότητος τοΰ σχεδίου,
ιΐα δυνηίΐή νέι συνδι·ά·ιΐ| είς τάς καλλιτεχνικός αύτάς
έιρετάς άς έκληρονόμησεν έκ τής άρχαιότητος τήν
λαμπρότητα τού χρώματος.(-)ιι προσίΐέση τοιουτοτρό
πως εί; τήν πλαστικήν τών μεγάλων καλλιτεχνών
τής Έλλ, έιρχαιότητος, τό ζωγραφικόν ίΙέλγητρον
τής περιλάμπρου σχολή; τοϋ Τισιανοϋ.
Μί τέι ένί): ρμότερα Έλληνόφ ιλα αισθήματα

J. PLOMDEUR

συμόοζ.ική μορφή τή; (αζ.ή;. πρό; τήζ όποιαν ά.λζ»;
τε συιιφνίνεϊ καί τό όνομα τής λατρευομϊνης δεότητος. Πόντε; όμνι; άμφιόάζζ,ονν περί τών ίοιοτήτων
τά; όποια; εΐ/εν ή δεά αΓαζή· καί τάς έκπροσωπουμένα; ύπ’ αύτής ίοέσς.

*

·

'Ο Λουοοβϊκο. Μπάρτ,δστι. φέρει οικαίνι; τόν τί
τλον τοϋ βασιλέω; τών αύτογρσφυν, δόν άφήκε επί
σημον ή Βασιλέα, πού νά μή τόν κατεδίοεε μέ αιτή
σει; τοζ. Εί. όηιιοσιογράφου; τή; Βουδαπέστη; 'κά
με τάς έπομενα. δηλώσει; περί τή. περιφήμου συλ
λογή; του.
«Τό βισλίον μου περιλαμοάνει ιαοό αύτόγραφα
διαφδονιζ διάσημων άνδρών. "Οζ.οι οί μονάρ/αι, οί
πολιτικοί, οί συγγραφείς, ο! καλλιτέχναι τής Εύρώ-
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πη«, τήε'Αυερική- κσϊ τής Άσίσς έχουν χορόεη
ιιέρικό; γρσμιιά; μέοα d; τό βιΐλίον μου. Τά
αϋτό^ρσφσ είνε γραμμένα είε 44 διαφόρους γζώσσας. Έκ τών όπισήιιων ποΰ μ' Εχουν τιμήσει μέ
αύτόγραφα των 3<>4 έχουν άποθάντ]. 'Οταν ό
Κάϊ.ερ έγραψε τό όνομά του, έψώναέε μέ γέζ.ια.
• Πολύ ευτυχισμένη ή ιδέα oac. Τό μόνο της
κακό είνε, οτι ή συλλογή αύτή δέν μ' άνήκει·.'Ο
Φραγκίσκο; Ιωσήφ έγραψε δίπλα do το όνομά
του, τό έμβλημα τοΰ στέμματός του, τό λατινι
κόν «Βίριμι-ους οΰυίτιε». Ό φονευυείς διάδοχο;
τοΰ Αΰστριακοΰ θρόνου, άρχιδούί ΦραγκίσκοΦερδινάνδοε, δέν ήθέλησε νά'μέ δεχυή ’Ο Ούγ
γρο; πρωθυπουργός Τίσ£α έθαλε ιήν υπογρα
φήν του, τώρα τελευταίως. Τόν παρεκάλεσα νά
τήν συνοδεύση καί μέ καμμίαν σκέψιν.
Αύτήν τήν στιγμήν, άπεκρίθη ό Ούγγρος
πρωθυπουργό;, δέν έχω άπολΰτω; καμμίαν σκέ
ψιν. Πρό όζ.ίγου έέεφώνηοα λόγον είς τάς αν
τιπροσωπεία; καί ό αντίπαλός μου, κόμη; 'Ιού
λιος Άνδράσσυ. έχει στραγ γίση ολα; μου τά;
σκέψεις.
*
*

800.000,000 γν/Λν,
An xai .Tteuvyn καί αηαγαϊα
ίον&οΛ. — 'H βααβαοΛιηζ η},- ,Ιι'οζνο;. — Αί
καν fu-iolt/iiM. -— Φι/.οίο·'ία καί πό^αο;.
!/Μ/ ror
J' *.4>’>*ογ»*τοιο. — Βα>·ί>α·.ιομοί καιίι riji rz/ινγυ.— 7'ώ
μνημεία τον Αονβαίν. — Zf^^rhr βομβαο^ΐ^ον ιό Αοΰ·
βοον. —ΙΙοΚοητια.

^Κινηματογραφικός διαγωνισμός.
'ί-’ε εΓχομεν γράψη, ή 'Ιταλική Κινηματογρα
φική Εταιρία «Τσίνες» είχε προκηρύέη διαγωνι
σμόν κινηματογραφικών δραμάτων. Κατ’ αύτά.
έγένετο εί; τήν Ρώμην ή κοίσις καί ή απονομή
τών βραδειών. Ύπεδλήθησαν έν δλω ιοο.ί έργα
έκ τών όποιων μόνον <||2
ιμν ίνίνοντο
έγένοντο δεκτά, ώ;
έκπληροϋντα τού; όρου; τοΰ ciayozisu
διαγωνισμού Τό
πρώτον βραβεϊΐον 26,000 φρ. άπ:ζε;ιήθε| έξ Γοου
είς τόν Ιταλόν μυθιοτοριογρόφο-ζ Μσσκσρέττι
διά τό έργον του «Ό θησβυρδ; τοΰ Ροοιγε.ΐτ»
καί εί; τόν ΙΊαρισι
,-.-ιζόν νεοκλοσοικίν ποιητήν
Μαυρίκιον Μάγί '■ οιά τήν raiziaz «ό ΙΙεροίλ.·.
Γο δεύτερον βραδεΐονν έόέθη
έδόθη de
εί τή. Taivlav
• Αεονάρδο; ντά Βίντσι.
... έργΟζ
ϊ,0(0ζ τών
Τώ’ζ μυθι
[Ι'ζθιΤΤΟρίΟ(ράφων Γιάζδολλο καί Διοταέζ.λι Γί τρίτον opaβείον έπήρεν ό Αουδοόϊκο; Φέστ άπό τό ΙΙοοίοι οιά
τόν ·Μαϋρον Χριστόν· του, δστις άποτελεϊϊ ειίοε
συνεχεία; τής γ-.ωστή; πολύκροτου ταινίας τό «θαΰμα», το οποίον ήγειρε τόσην τρικυμίαν εί;
ό Βστικανό/. Γοϋ τετάρτου βραάείον έκρίθη άξιος
Ιοiz ιοε
Κόσό Φλορέ άπό τό Μονπελλιε, μ; τό εργον τον
• Εμπορο; τή; αλήθεια;·, τοϋ δέ πέμπτου ό Ίταλόε
μυνιστοριογράφος Μοντέκι, διά τήν ταινίαν • TO 'Αηδόνι·. Επίσης μικρότερα βραδεία έλαόον ρεΐε Γόζ.ζοι καί τρεϊς Ίταζ.οί.

*
*
c7/ ζεμευζαΊαι σζιγμαι ζον^Ίαιόρυσον.

Είς τήν Χριστιανίαν εδημοσιεύθη 'έ ν βιδλίον μέ άνεκδότους αναμνήσεις περί τοϋ έπιφανοΰς συ,γραφέω;
Μπιορνσον, συλλεγείσα; άπό τήν κ, Φίνσεν, άφωσιωιιένην φίλην τή; οικογένεια; τοΰ ποιητοΰ. Ή κ Φίνσεν
παριστατο είς τήν ασθένειαν καί τήν επιθανάτιου ώραν
τήν τόσον γαλήνιον καί ήσυχον τοΰ ΛΙπιόρνσον καί
έσημείωσεν ενζαόώ; τά τελευταία λόγια ποϋ τοϋ ένέπνευσαν ή αγάπη καί ή ώμορφιά, ή φιζ.ανθοωπία του
καί ό άπέραντο; πόθο; νά κά.ΐνη καλόζ
Εζϋύ τόζ παρεμόζευεν ό θάνατο;, ό ποιητή; τών
«Νεόνυμφων» διηρωτάτο, πώ. πρέπει κανένα; νά πο
λιτεύεται εί; τήν ζωήν, διά νά προκαλή όσον τό δυ
νατόν όλιγώτερον κακόν.
< Αλλοτε, ελεγεν, έθεωροϋσα καθήκόν ιιου νά λέγω
παντού καί πάντοτε, καθαρά καί ξάστερα τήν αλήθειαν,
όταν έπρόκειτο ττερί τή; ά'νθρωπίνη; ήωή;, όταν έπρόκειτο οιά σπουοαίσ; πλάνα; καί διά μεγάζ.α έ(Κζ.ήματα.
Σήμερον, άφου έςησα καί είδα τόσα, άμφιόάλλω καί
οιερωτώμαι μέ άγωζίαζ. Καλλίτεοα άοά γ; είναι νά
σωπαίνη κανείς ή νά ιιιλή

Γεώργιος 'Αγαπητός

ϊιπλωματοΰχος τού 'φδείου Αθηνών

Κβτόπΐζ πάλιν ε’πεν.
«Όχι,
;ΰτε τό σπαθί. ούτε τό
«ά κάμουν τήν ανθρωπότητα νά
μπορεί νά κατορθωτή μόνον ή αγάπη·.
Ε<α ανοιξιάτικο βράδυ, βζ.επων'τόν
ήλιον ποϋ Εδυε. Τά τελευταία λόγια ποϋ άνθισαν στά
^υχρά πλέον χείλη του ήσαν·Ώιιορφιά. καζωσΰνη».

♦

*

ΪΤΓ στάσις ζον σώματος.
Η κ. I κώτ;. έδωκεζ όλίγαε ήιιέρα; πρό τοΰ πολέ
μου εί; τό «Μικρόν θέατρον· τοϋ Αο·οίνου διάλεΕιν
περί^τή; · ΆζαγεννΛσι-ως τοΰ 'Ελληνικού Ιδεώδους·.
Ή οιάλεέι; αΰτη έγενετο αφορμή νά ,ίνη πολύ; λό
γος οιά τό ώραϊον αύτή; βιόζ.Ιον. έν ώ άποκαζ ύπτεται το μυστικόν τής σωιιατικής πλαστικότητα; τών
αρχαίων ’Ελλήνων. Ή θεωρία τή; κ. Γκώιε, λίαν
πρωτότυπο;, προΰκάζ.εσεν έντύπωσιν είς τούς καλλι
τεχνικού; κνκκαυ; τή; Αγγλική; μητροπόζεωε. Συμ
πέρασμα δέ τών μακροετών μελ.ετώ? τή; λάτριδο;
ταυτη; τή; σωματική; αρμονία; τών προγόνων ήμών
ε’νε ότι αΰτη ώφείλετο εί; τήν τελείαν Ισορροπίαν
τής στάσεω; τοϋ σώματος ούτως, ώστε τό κέντρον
τοϋ βάρους νά εύρίσκηται έντός τοΰ διαστήματος
τών πελμάτων τών δύο πετώ.,
ποοών. Ή κ. Γκώτς δίδει
μεγάλην σημασίαν εί; τήν όσφύν,
όσφύν. πράγματι δέ'έφαρμόσασα έπ' αύτή; τής Ιδία; τά;' θί
Ίεωρία; ταύτα;
κατώρυωσε νά πείση τού; κατά τήν διάλ Ειν παρισταμένους. Αί πλαστικώταται στάσεις τώ.ζ άρχαίων άθλη τών αναπαρήχθησαν έπί σκηνής, συμφώνω;
συμοωνω; προ.
ποό;
τάς διααωάείσα; περιγραφάς, ύπό τή; κ. Γκώτς, ώ,
ό οισκοοόλοε, ή Αρτεμι; τοΕεύουσα, ή στάσις το
αγάλματος τής ΓΙαζλάδος Άθηνϊ;, ή άρματοδρο
μούσα τοϋ Καπιτωλίου κλπ

ΕΚΟΡ μοναδικόν έν τγ'γ πιεγκοπμίιιι ίπτορία ιι.πέζτηπι·· τό
1 !> 14 . Τό ρεκόρ τών κηριίίεοιν τών πολέμιον. Και κατ’
ιιριίΙμόν καί κατά ταχύτητα.
Ίδιιί· ό πολεμικό; πίναΞ.
lh ’Ιουλίου. — Ή Αϋττρία
κηρύττει τόν πόλεμον κατά
τή; ΧεργΚας.
19 'Ιουλίου. — ΊΙ Γερμανία
κηρύττει τόν πόλειιον κατά
τής Ι’ιοσσία;
21 ’Ιουλίου.— II Γερμανία
κηρύττει κλπ. ζατά τής Γαλλίας
22 "Ιουλίου — Η 'Αγγλία κατά τής Γερμανία;.
24 'Ιουλίου.— Ή Αυστρία ζατά τή; Ρωστία;
Αυθημερόν ή Σερβία κατά τή; Γεριιανίαε.
25 'Ιουλίου. Τό Μαυροβούνιου κατά τής Αυ
στρίας.
2(1 'Ιουλίου.—Τό Μαυροβούνιου κατά τής Γερ
μανίας.
30 Ιουλίου.—Ή Γαλλία κατά τής Αυστρίας.
31 'Ιουλίου.—ΊΙ ’Αγγλία κατά τής Αυστρίας.
I Αϋγούττου.—Τό Βέλγιον κατά τής Γερμανίας.
1 /Αύγουστον.—Ή Αυστρία κατά τοϋ Βελγίου.
2 Αΰγούστου.— ΊΙ Αίγυπτος κατά τής Γερμανίας.
10 Αϋγούττου. — ΉΊαποινία κατά τήςΓερμανίας.
11 Αύγούστου.— ΊΙ Αυστρία κατά τής Ίαποινίας.
Αΰτη ή αίγιοβόρος καντρίλλια ή ύπενϋυμίζουσα
διά τάς κοιμικάς ταγορμάς τήν Cloloche τοΰ Mou
lin Roige ήρχισε μέ ταχύτητα, τήν οποίαν Οά
έ'ϋήλευε καί ό σφριγιλότερος μποστονιστής.
Χοροδιδάσκαλος δεόιιότατος. ό Κάϊζερ. ΙΙροελάσεις καί ΰποχιοριμτεις, καταλήψεις πόλεων καί
εκκενώσεις, άλώσεις φρουρίων καί αποκλεισμοί πα
ραλίων. έφοδοι καί επελάσεις, λόγχαι καί οβίδες, υπο
βρύχια καί αεροπλάνα, τουφεκισμοί καί πυρπολή
σεις, ένα ήφαίστειον τόν θάνατον διαρκώς έξερευγόμενον καβ’ άλας τάς διευθύνσεις.
Έάν ϋπολογίση κανείς καί τά έν επιστρατεύσει
έθνη, Ί Ιλλανδίαν, Ελβετίαν. Σουηδίαν, Τουρκίαν
έχει μίαν Ευρώπην πάνοπλου άλλά καί αύτοκτονοϋσαν. 809 εκατομμύρια άνίΐριόπων κατοικούν τά εμ
πόλεμα Κράτη. Φρενοκομειον ήγηραιά Ευρώπη άςιοι'Ιρήνητον, Γερμανισμός, Σλαυϊσμός, Λατινισμός.
Τά <| ϋλα πολεμούν μέχρι; έ.ςοντο’ιτεως.
★
θρησκεία, επιστήμη, τέχνη, φιλολογία— ίίλαι αί
έκλεκταί άνίΐήσεις τοϋ πνεύματος, αί ώραϊαι δημιουργίαι,αϊ έιι.πνευσμέναι σκέψεις, ολη ή εΰγενής έκδήλωσις τοϋ ΰπερόχου πολιτισμού τής Δύτεως έπυδο-

πατήΟη, υπό την άρβύλαν.κατεσ.πιλώίΐη άπό τάς άνΟρωποΟυσίας καί τάς ωμότητας τοϋ πολέμου.Τό αίμα
ρέει ώς χείμαρρος· οί άνυπεράσπιστοι σφάζονται ’< I
πόλεμος μέ τήν ειδεχθή του όψιν έτρομοκράτησε τήν
Εύρωπαϊκήν ήπειρον. Χωρίς λόγον, άνεζόπη ή πρό
οδος μί: τά Οαύματιί της. διά νά έπικρατήση ό
άγριος δεσποτισμός, ό τυφλός έγωϊτμός, το κτηνώ
δες συμφέρον. ΊΙ Χάγη θρηνεί εν ώραϊον ίίνειρον.
Ό σίδηρος σχίζει σάρζας. Ί’.να αιματοκύλισμα άπαίσιον διενεργεϊται μείίοδικώς. Ή Εΐρήνη ήμποροΰσε
νά σκιάζη μέ τάς λεύκάς πτέρυγάς της τό ί’ραϊον
καί τό ΆγαίΙόν. Ένΰ> τιάρα άπό τήν ρομφαίαν τοϋ
ΙΙολέμου στάζει αίμα σφριγηλόν, αίμα άγνον. αίμα
θυμάτων.
Καί φθέγγονται μερικοί ότι ό πόλεμος είνε αναγ
καίοι· κακόν ότι Οά βιλατιήσουν νέαι '/ενεαί. νέον
Οά ρεύση αίμα, νέαι Οά έκπηδήσουν ίδέαι, ί·α δημιουργηΟή κάτι άνώτερον. άκριβώς όπως τά φυτά
άμα κλαδευΟοϋν δίδουν νέους κλάδους μέ νέους χυ
μούς. ΙΙαρηγοριές στόν άρρωστο.. .

*
Ό πόλεμο; άπέδειζε καί κάτι άλλο Την βαρβα
ρότητα τοϋ.. πολιτισμού τήςΔύτεως Την άΟέτησιν
παντός νόμου ήθικής, ιίνΟρωπισμοϋ. Αί ύ.μότητες,
αί κακουργίαι εναντίον άοπλων, εναντίον ιερέων,
γυναικών, παιδιών. ',·ερόντων, είνε στίγματα, τά
όποια καμιιία νίκη δέν Οά είνε δυνατόν νι’ι εξαλείψη.
Οί καυχώμενοι διά τόν πολιτισμόν καί τήν πρόοδον
καί τήν ελευθερίαν των. έ.τυρπόλησαν οικίας, έσφα
ζαν αιχμαλώτους, έτουφέκισαν όμηρους, έβίαταν
παρθένους, έλόγχιταν τραυματίας, έλήστευσαν, διέπραζαν πϊσαν άτιμίαν. Καί διεπράχΟησαν όλα αύτα
τά όργια από τούς ισχυρούς, από τούς νικητάς, τού;
πολιτισμένο··;, ούχί εί; τήν ορμήν τής μάχης, άλλά
λελογισμένοι;, ένώ διήρχοντο από συνοικισμούς, εν
τός τών σιδηροδρόμων, είς τάς οδούς καί τάς πλα
τεία; τών πόλεων Εί; τήν στρατοκρατικήν δυωδίαν
τή; τέω; τριπλής Συμμαχία; αποδίδεται υπο τοϋ Ευ
ρωπαϊκού τύπου τό μεγαλείτερον μέρο; τών άγριοτήτων. ’ Α; άλαλάϊουν οΐ Βούλγαροι, διότι δέν έμει
ναν μοναδικά παραδείγματα έν τή ίστορί ι !

*

Ή Γαλλία πρωτοστατεί εί; τήν λογογραφικήν
έκδήλωσιν τοϋ ενθουσιασμού, Οεματοφύλαξ τών Να
πολεόντειων παραδόσεων. Τού Γάλλου πρωθυπουρ
γού κ. Βιβιανί αί προκηρύξεις καί αί προσφωνήσεις
πρός την Ι’αλλ. νεολαίαν καί τήν Βουλήν είνε άληΟινά θούρια. Τοϋ Κλεμανσω τά άρθρα, ύμνοι.
Τό πρώτον λογοτέχνημα τό όποιον ήνΟισε άμα τή
εκπυρσοκροτήσει τού τηλεβόλου είνε μία μεγαλοπρε
πής · Ώδή είς τήν Λατινικήν άναγέννησιν» τοϋ Δ’
Άννούντσιοέξ ένδεκα στροφών, ών έζάστη περιλαμ
βάνει 21 στίχους, φιλοτεχνημένη έπί ιίιραίου 11ετραρχείου ρυθμού.
Οί Γάλλοι συγγραφείς πρός τούτοι; έσπευσαν νά
καταχθοϋν ύπό τάς σημαίας. Καί αύτάς ό Μπερνστάϊν, οστις είχε λιποτακτήση κατά τήν νεότητά
του. έσπευσε νάκαταταχθή έκ τών πρώτων. Ό ’Ακα
δημαϊκός Μπαρρές άνταλλάσσει τήν γραφίδα πρό; τό
ξίφο;, οί θεατρικοί συγγραφείς Μπερνάρ καί Δέ Φλέρς
γίνονται οί έκδικηταί τής ’Αλσατίας καί Αωρραίνης.
Ό Μαίτερλιγκ — ό Βέλγο; Σαίξπηρ — καίτοι
ΰπερπεντηκοντούτης προσήλθε νά πολεμήση είς τήν
πρώτην γραμμήν ύπέρ τής Βελγικής πατρίδος του,
ώς εθελοντής.
Τό Παρίσι ήρημώθη ιϊπό τούς άνθρώπους τών
γραμμάτων καί τεχνών.'Επί 21 συντακτών τών θεα
τρικού περιοδικού ' Κωμωδία· οί 22 προσήλθον υπο
τά όπλα, καί έμειναν δύο γηραιοί σοντάκται, διό
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καί ή μεγάλη θεατρική έπιθειόρησι;, ώχρα. μόλι;
ενθυμίζει τό πρό μηνάς σφριγών φύλλου.
Αλλά καί η Αυστρία δέν ύστερητε είς τόν πα
τριωτισμόν τών συγγραφέων καί καλλιτεχνών τη;.
Ό Χόφμανσταλ, ό ποιητή; τή; < Ήλεκτρα;·, έπολέμησε ως έφεδρος αξιωματικό; καί ό περίφημο; βι
ολιστής Κιούμπελικ ώς άπλυΰ; στρατιώτη; ΊΙ Γάλ
λος βιολιστή; Μάρτιό, καθηγητής τοϋ Ωδείου τοΰ
Βερολίνου, άφήκε νάσι»λλ(|ηθή αιχμάλωτος ΰπό τών
Γερμανών δια νά μή πολεμήτη κατ'αύτών. Ό Γερ
μανός τέλος γηραιό; σοφό; "Ελληνιστής Βιλαμ >βιτ;
ήρθη είς νεανικόν ύψος έμπνεύτεως προσφωνών
τούς φοιτητής καί λυποΰμενος διότι δέν ήμποριί νά
χειρισίΐή τό ίίπλον.
Ό Σιέγκεβιτς τοϋ «Quo VailtS· ή πέριιόνυμο;
συγγραφιύς δι'έκκλήσιώ; του κτ,λεϊ τού; έν Αύττρί ι
Πολωνούς νά πολεμήσουν είς τά; τάξει; τοϋ Ι’ωτσικοϋ στρατού.
’Αλλά κιιί είς τούς έν ΙΙαρισίοις Έλληνας μετεδόίΐη ή ποίησις τοΰ ενθουσιασμού Σχηματίταντες
λεγεώνα εθελοντών. άπηύθυναν τού; εξής ωριαίου;
λόγου; όταν έλάμβανο.ν τήν κυανόλευκοι· :
"Τήν Έλλ. σημαίαν, λευκήν καί γαλανήν. θά δυνηθώμιν νά μετασχηματίσωμεν είς Γαλλικήν προσθέτοντες εί; αυτήν τό αίμα μα;. Ε'ίμεθα 3DU, όσοι
οί στρατιώται τοΰ Λεωνίδα, έτοιμοι νά νικήτωμεν
ή νά άποθάνωμεν··.
*
'Από τού; μεγαλειτέρους τραυματίας τοΰ πολέμου
είνε καί ή τέχνη. 'Γό πολεμικόν άρμα άνατκάπτει,
ξεΙΙε μ ελαύνει καί αύτά τά γαλήνια τής τέχνη; ώραΐσματα. Τό Λουβαίν. ή μικρά άλλ' ιστορική μεσαιω
νική Βελγική πόλις, ένεπρήσθη ύπό τών Γερμανών
καί ήρέιπώΟη. Είχε: διατηρήση τόν πλήρη μυστη
ρίου πνευματικόν χαρακτήρα της ή κατ' εξοχήν ιε
ρατική καί πανεπιστημιακή πόλις μέ τάς παλαιό;
εκκλησία; της, τά σκυθρωπά μοναστήρια, τά σχο
λεία της, τάς οικοδομάς,αί όποϊαι ήρίθμουν εξ αίυινας. Έκ τών 45,000 κατοίκων τη; 8,ΟΟίΙ περίπου
ήσαν σπουδασταί. Τό ΙΙανεπιστήμιόν της άπό τι'ι
αρχαιότατα τής Ευρώπης, εϊ; ό έφοίτησεν ό Λάντης
καί ό Έρασμος, ύπήρξεν ή ΛΙιηα Maier τοΰ Βελ
γιου. 'Ο καθεδρικός ναό; τοϋ Αγ Πέτρου μέ τά;
θαυμασία; εικόνα; τοΰ Βι-νίου, Γ.έ'ίδι ι, Κράΰεο,

Ζάγγ.ρ. Βοίας, οί ναοί τή; Αγ Γερτρισύδη; τού
Αρχαγγέλου, τοΰ Μ.τεγγιτάζ—άσυλου γυναικών αί
όποϊαι έγκατέλειψαν τον κόσμον — τό Αημαρχεϊον,
γιγάντιον οικοδόμημα μέ του; ευθυτενείς πυργί
σκους καί την περίπλοκοι· γλυπτήν άνΟησίν του, τα
απειράριθμα αγάλματα. τόν περίεργον διάκοσμον
τοΰ Γοτθικού ρυΟμοΰ, ή βιβλιοθήκη, ή πλουσιωτέρα τοΰ κόσμου είς βιβλία τών πρώτων χρόνων τής
τυπογραφία; μέ πληίΐύν χειρογράφων, όλοι αύτοί
οί ανεκτίμητοι θησαυροί τής τέχνης έξέλιπον. <>
όλεθρος τής ταπεινή; έκδικήσεω; δένάφήκε τίποτε.
Ό 'Αττίλας άνέζησεν είς τόν εικοστόν αιώνα ..
Καί είς τήν Λιέγην οί Γερμανοί άπεφάσισαν νά
θέσουν χείρα έπί τών κειμηλίων, άμυθήτου άξια;,
ιών Μουσείων τη;, οπω; άσφαλίσω,σι τήν ζητηθεϊσαν πολεμικήν εισφοράν. Τά αριστουργήματα τή;
Φλαμανδικής σχολής καί τι'ι θαύματα τής ποικιλτι
κής—όλη ή Λιέγη είνε έν μουσεΐον—Οά τά άφήσουν
οί Βέλγοι ; Λέν έχουν εκατομμύρια νά δυόσουν,
άλλ' έχουν ψυχήν καλλιτεχνικήν, (-hi τά διεκδικήσουν διά παντός τρόπου.
Καί ένότ.ο έξακολοίάΐεΐ ό άγριο; πόλεμο;, έπι
τοσοϋτυν αυξάνουν οί κίνδυνοι τή; τέχνη;. < >ί Πα
ρισινοί προσεπάθη σαν ιά διαηυλάξουν τι'ι μουσεία
των άπό ενδεχόμενη; εχθρικής εισβολή;, διότι οί
Γερμανοί άπό τώρα ήρχισαν τας επιθέσεις των ρίψαντες έναερίω; βόμβα; κατά τής ειρηνική; στέγη;
τοΰ Λούβρου ! . .
*

Έάν υπάρχει σημείον παρήγορον, είνε ότι έκ ιοΰ
άλληλοσπαραγμι ΰ θά έ'ξαση αλισθή ή πολιτική άνεξαρτησία τή; δυστυχούς Πολωνίας. 20,000,000 θά
ήμποροΰν νά 'ξήσουν ελεύθερα ΊΙ ψυχή τοΰ Chopin
άς σκιρτήση. Τό μόνον ίσως αγαθόν. τό όποίον θά
προέλθηέκ πληθώρα; κακού. Μία δίκαια επαναφορά,
καθαρώς εθνολογική, τών ΰπό ξένην κυριαρχίαν με
ρών έκεϊ όπου ανήκουν,ή έν αυτονομία,θά άπήλλατε
διά παντός τήν Ευρώπην ένός αιματοκυλίσματος και
οικονομική; άμα έξαντλήσεω;· άλλ' είνε πεπρωμένου
οί λαοί νά πληρώνουν τά; αμαρτία; καί μωρία; τών
'Ατόμων, τι'ι όποια διοικούν τι’ι "Εθνη.

ΔΑΦΝΙΣ

Γ_

-------- —- -——-

ΛΙΕΓΗ·—'·· »>εγάλιι γέφνριτ τών Ίόίων.

Η οόρσιά οϋιη ; »-/1 ρα καττατράη η άπό τά πώ.ωρκη r/κά τι/ί.εβο'ϊα τώι· Γερμανών

rTRARTMRTISS
Όλοι εί ήγεμόνε; καί ίδί'ω; εί δύε Καίεσρε;
έκήρυϊαν τήν άλληλεεραγήν επικαλευμενει τήν
·όεήΘ;ιαν τεύ Βεεύ--, έπω; τε>; ενίε/^οη νά
αίιιατεκυλίσουν καλλίτερα τού; λαζ^ζ. Ο θεο;
άψού δεν ηυδεκηαε νά φατίοη τον ;γκ;·ραζ.ον
τών 'Ισχυρών τή; Γή;, Οά εΐπή ότι δέν πολνοκοτίύεται ποια Οά είνε τά έρια τη; Αύετρία;,
ποΰ Θά άνήκη έφεϊή; τε Αλτκιρχ, ή ά/ εδλάεη τά «Γκαΐμπεν» ή άν εί Κε-,άκει κατέλα
βαν επικαίρους Θέαει; παρά τόν ποεαμόν 1 κευαλαλίπαν.
*
Όλει έρ^τεύν μέ άνυπεμενηείαν.
Τί τέϊεται ή πολεμική σύρραίι;;
Αύτό Θά τό ί'ούμε μετά... εννέα μήνά;.

Βεύλγαρει : Οί Πρώεσει τή; ’Ανατολής.
Ιΐρύεεει : Οί Βεάλγαροι τή; Δάοεω;.
*
Μαγική είκών.

★

Έέαίρεται ή μανία, μεθ’ ή; πελεμοϋν καί
καταοτρέψενν εί Γερμανοί. Σωοτή I «ρ - μανία.
*
Οί Ρώεαει προχωρούν εί; -ο εδαφο; τη;
Πρωαεία;. Έάν έϊακελευΟήση ή πρεέλααι;, ή
Ι1ε*ιε;ία Θ’ άποκεφα/.ιεΟή. Οά μείνη Ρωααια.
*
Καλαμπούρι Έλλη ν ο γ αλλικόν.
— Ό Γάλλε; στρατηγό; ΙΙώ κατετράπωεε
άο.οοο Γερμανού;.
— Καλέ τί λέ;... Πώ .. . πώ. . .
*
ΛΙΕΓΗ

Ό ποταμός Μενιίι;

οστις διχοτομεί τήν Λιέγιμ·. Πρό τοΰ ποταμού αύτοΰ οί ήρωϊκοί ΙΙέλγοι ήμΐΊ'ίίηααι·
ί’ιαί'τ/όι· τών επιδρομέα»·. οί'ιινες καί κατέλαβον τήν πιίί.ιι·.

Ποΰ είνε έ Βήδ ;
Όετι.ς τόν εύρη Οά λάέη ώ; άμειεήν μίαν
φωτογραφίαν τεύ Έεεάτ.
♦
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Δι’ Αϋτσκρστσρικσϋ εΰκαζίευ η Πετρσυπολις
δέν Οά όνσιιάώεται πλέον Σα'ιν Ιίετεοδβΰργ. άλλα
Πετσογκοάδ, ιιετσοαλλοιιένης ολτω τής κατα/.ήξεωε άπό I εοιιανικής είς Ρωοοικήν. ΓΙροτείνομεν όπως καί ή Προΰοσα, ή όποια μετά την ποόολη-φΐν ύπό τής Τουρκίας τών Γερμανών αξιω
ματικών ύά γίνη ή νέα πρωτεύουσα τής Τουρ
κίας, όνομασΟή ΠρουσσΙα.
*
Συχνότατα άκούομεν :
«Κρατάς τέν Πάπα άπό τά γένεια» Καί όμως
δύο Πάπαι ούς έγνώρισα,ό Λέων ΙΓ καί ό ΙΐΤος
Γ, δέν είχον γένεια, ούτε κάν μουοτάκχα.
*
11ανακαλούνται οί κ.κ. συνάδελφοι όπως δη
μοσιεύσουν τό κάτωθι μελοδραματικδνμανιφέατον.
« Ιδρύω θεατρικήν σχολήν. Οί καί αί οουλόμεναι ύά όρχωνται σπήτι μου. Ό παράς μπρο
στά. Θά διδάξω τήν «’Πλάλ», τήν «Νευρικήν»,
τήν «I ατίτσαν», τόν «Κόσμον καί Ήμίκοσμον».
'Επιτυχία ήγγυημένη.»
’Ιωσήφ ευσχήμων ό άπό Άρι — άμαόείας,
«ηθοποιός έε ιδιοσυγκρασίας».
*
’Αθηναϊκή σιλουέττα.
Άναγινώσκομεν κάδε άπσγευιια άπό ένας
σχεδόν έτους καί άπό μίαν συνταγήν καλλονής
«ούτωσί οίονεί» συντεταγμένη·/.
•Σιτόχρους υπέρ τάς σιτόχρους, λιγεΐα ύπέρ
τας /κίγείας, οίονεί μετέωρον μέ ακτίνας ώσεί

περιχρυσο.ς, μέ χροιάν εξωτισμού. Βλέμμα βαυυκαστάνον ώσεί λόγχης Γευτονικής. Κάποια
αοριστία τήν περιόάζ,λει καί κάποια συγκεκερασμένη ρέμοη άργοκινεϊ τά χείλη τά ευλύγιστα.
’Εχει σάδισμα ύποτεταγμένον είς τά κελεύσματα
ρουμπινοφανοΰς ομοιοκαταληξίας τού Μωοεάς,
βαδιώουσα δ' οντω χαράσσει ανθέμια χάριτος.
Ώτα, ώσεί νυμφαίοι. Μειδίαμα όπάλλινον. Τό
πρόσωπό·/ της παρεμφερές μέ τάς γραμμάς Ένετικής γόνδολας. ΙΙάλλευκος μί=χσς παρυδρίου
φυτού, μέ περιέολήν άμέμπτως αναλλοίωτο·/.
Κεκτηται αδελφήν άορώς ολοστρόγγυλο/, με
πίλον διασφάξ Ναπολεόντειο·/.»
Διά τήν πιστήν Αντιγραφήν Τιλ«οπότης
♦

Διά τέσσαρα πράγματα όλοι οί άνδρες ισχυ
ρίζονται ότι πάντα πηγαίνουν καλά καί ότι τά
ίδικάτων είνε τά καλλίτερα: Διά τό σκυλί, τό
ωρολόγι, τό πιστόλι καί τήν γυναίκα.
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

Το Μαρμλρο
Το μάρμαρο μιΧΐί ; —Μαρμαροκόττΐ,
μη τον φ·ηφας τόν -πόνο που γροικώ'
ττίλίκα μέ τη σμίΧη. Η Μοίρα τωττι
•πώς θά μπω οέ παΧάτι αρχοντικό.
■£·

®

-S

Χτυπά ο μαρμαροκοπος και σωπαίΐ’(Γ
ζίρα πως κυπαρίσσι καρτ(ρΐΐ
■aepa at μια γωνιά λησμονημένη
τον ίσκιο νιϊ το'ι ρίξη τό βαρύ.
ΙΩ

ΠΟΛΕΜΗΣ

ΘΕΑΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ
θ/έατρον Κοτοπούλη
,,Δύο £ργα τοΰ κ. ΓΙετροκοκκίνου (Paul Armoiit)
Είωσεν ό θίασος τής δ. Κοτοπούλη. Τά Εν, ή «Τοντίνα» δίπρακτος κωμωδία, γραφείσα Εν συνεργασία
μετά τοϋ Ζερμπιντόν, Αποστόλη έν χειρογράφω ύπό
τοΰ ίδιου είς τήν δ. Κοτοπούλη, είνε δέ κωμωδία
πολύ πρωτότυπος. Τό Αλλο, είνε Εν φρικιαστΐκόν
οραμάτιον, είς τρεις εικόνας, υπό τόν τίτλον «Άμπτον
Κλαμπ», γραφέν έν συνεργασία μετά τού Μονεζύ
Χό /.
Ή · Γοντίνα» τεχνικώτερον καί λεπτότερο/ 'ιραιιμένη. υπερέχει άλλων έργων τοΰ κ. Πετροκοκκίνου.
Ή ύπόθεσίς του χαριτωμένη, στηρίζεται έπί μιας
/αυτικής συνήθειας, καθ’ ήν όμάς ναυτικών καταθέτει
ώρισμένον χρηματικόν ποσόν, ύπό τόν όρον όπως κε
φάλαια καί τόκοι περιέλθουν είς τόν τελευταίου έπίςήσοντα. Ή συμφωνία αΰτη λέγεται Γαλλιστί «Ton
tine». Άπό τούς ιυ καταθέτας. Επέζησαν μόνον δύο
καί αυτούς προσπαθούν σΙ οίκογένειαι έκαστου νά
συγκρατήσουν είς τήν ζωήν μέ Απείρους περιποιήσεις,
διά νά κληρονομήσουν τό Απόθεμα. Ό είς τών δύο
γερόλυκων κινδυνεύει νά καταπατηθή ύπό αύτοκινήτου, ούτινσς Επιβαίνει ή εκατομμυριούχος ΆμερικανΙς
μίσσες Ατκινς, ήτις όμως Επεμβαίνει ιιεταόύ τών
οιαμαχομένων οικογενειών, Αγοράζει τά δικαιώματα
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έπί τής · Γοντίνας» καί παραλαμδάνει είς τόϊδικό/
της γιώτ τούς δύο γέροντα, ναυτικούς
Η δ. Κοτοπούλη ώς Εκκεντρική ΆμερικανΙς διέ
πλασε ενα ώραϊον τύπον οί κ.κ Μυράτ καί Γονίδηε
συνηγωνίσθησαν είς τήν έπιτυχ'αν.
'Αλλά τό άλλο εργον, τό«"Λι»πτον Κλαμπ»,είνε
τερατώδες. Είς μίαν Λέσχην αύτοκτόνων» εισέρχε
ται ώς μέλο. έκ περιέργειας είς δημοσιογράφος. Τά
μέζ.η παίζουν χαρτιά. "Οποιος τοαόήξη τό τυχερό
χαρτί, οφείλει νά αύτοκτονήση Τό προεδρείου Εξα
ναγκάζει τόν δημοσιογράφον, ’στις είχε τήν ατυχίαν
,ά τραόήξη τόν άσσον, είς αυτοκτονίαν. Διαμαρτύρε
ται, Ικετεύει, άζ.ζ.ά τόν κλείνουν είς έν δωμάτιο/ καί ό
ατυχής έν μέσφ φρικτής Αγωνίας έν τή αλλοφροσύνη
του αύτοκτονεϊ διά περιστρόφου.
Έργα τοιαύτης ύποθίσεως, έκνευριστικά. δέν Εξυ
πηρετούν κανένα σκοπόν. Ήμπορεϊ ένας συγγραφεύς
νά είνε ικανός νά χαρακτηρίση τήν τραγικότητα μιας
Αγωνίας—όπως είς τό άζ.λο έκείνο £ργον«Είς τό τη
λέφωνο/ —Αζ.λά δέν πρέπει νά τσλαιπωρήται Εν
ολόκληρον κοινόν.Τό μόνον τό όποιον έχει νά έίαρη
τις είνε ή ϋπόκρισις τοΰ κ. Ροζάν ώς δημοσιογράφου,
Αληθινά δυνατή.
'Ο «Έρως και Σκι είνε φάρσα τού Forest —
Αγνώστου παρ’ήμίν συγγραφέως — μή διαφέρουσα Από

τάε τών άλζων Γάλλων συναδέλφων του. '(πόθεσιί
ήκιστα Ενδιαφέρουσα. Ό Έρως—ένας μεσίτης Εχων
ώε Επώνυμου τό όνομα τού Αρχαίου θεού — διευθυν
τής τής Εταιρείας συνοικεσίων «Έρως καί Σια» Εποομήύευσεν "είς τόν Γάστωνα πολύφερνο/ νύμφην
διά νά πληρωθή έκ τής προικόε τάς 200.000 δρ. άς
έδάνεισεν είς αυτόν Άλλ- ή έρωμένη τού I άστωνος
Α/Οίσταται είε τόν γάμον καί συ/αινεί τέλο. μέ τήν
ΰπόσχεσινδτι θά τήν έπεσκίπτετο οί. τής εβδομάδας.Ό
Τάστων τηρεί τή/ ύ ’όσχεσί/ του, Αζ.λά Ανακαλύπτε
ται υπό τήε πενυεράς του. Ό Έρω- τά συμόιόάξει.
Ή καλλιτέρα σκηνή, Αρκετά κωμική, είνε ή τών
ζουτήρων. Αλλά καί αύτή ύπολείπεται. έά/ τήν συγκρίνομεν πρός Αζ.λας όμοιας Απροόπτους σκηνάς άλ
λων Εργων", ώ. λ. χ τού Φεΰντώ, τού άμιμήτου είς
τεχνάσματα.
Ό κ Μυράτ πρωταγωνιστεί έπιτυχώε, μέ τήν συ
νήθη του ζωηρότητα- τόν Έρωτα-τραπεςΙτην ύπεδύθη ό κ Γονίδηε δστις κάποτε μάς ύπενθυμιξε τήν
προφορά/ τοϋ Τίανέτου. Ή Απουσία Από τής σκηνής
τής δ. Κοτοπούλη λίαν αισθητή, συντεζέσασα όπως
τό Εργον μή κΑμη τήν Ε/Τύπωσιν, ήτις Ανεμένετο.
Ή κ. Μυράτ τήν άνεπλήρωσε, όσον ήμποροΰσε καλ
λίτερα· Καί μία Απσκάζ.υφις, καίτοι πρόκειται περί ήθοπόιοΰ ( νωστή- Ή δ Ζαφειροπούλου, ή όποια είς τά
νούμερα τών Παναθηναίων έδείκνυε τήν θαυμαστή/
Αζ.ηθώε πζ.αστικότητα κνημών, στηθώ/, ράχεωε καί
βραχιόνων, -παιέε ενα σύντομον Αλλά χαρακτηριστι
κόν μέρος σουμϊτρέττας θαυμάσια Είνε ή πρώτη έμφάνισίς της ώς «ήθοποιοΰ·, είε τήν πραγματικήν Ξνζοιαν τής λέΐεως.
Ή ·Καρμανεόλιι· ώς μετωνομάσθη, κατά κακήν
συνήθειαν, τό δράμα «Ζάν Ντορέ» τό κατά τόν παρελ
θόντα Δεκέμβριον έν Παρισίοις δοθέν διά πρώτην φο
ράν, τό μόνον δράμα πού Εγραψεν ό γνωστός κωμω
διογράφος Τριστάζ ΜπερνΑρ, δέν Εχει φιλολογικήν
άέίαν. Έν είδος «Αγνώστου». Τό Εγραφε διά /ά
δειχθή ή τέχνη τής διασήιιου καί Αειθαλούς Σάρας
Μπερνάρ είς τάς αγωνιώδεις οτιγμάς μητρός, ής ό
υιός καταδικάζεται είς θάνατον.
Τό Εργον είνε διηρημένον είς εί συντόμους πράόει.
ή μάζ.λον εικόνας.
Α' πράόις. Ό νεαρός Ζάκ Εχει έρωμένην, ή όποια
καταναζ ώσασα ιοοο δρ. άς τή έδωκε πρό. φύζ.αΕιν
ό σύζυγός της πρόκειται νάφύγη διά νά έεοικονομήση
το ποσόν αύτό- άλλ ο Ζάκ δέν θέλει νά τήν στερηθήζητεί τό ποσόν αύτό άπό τήν μητέρα του, ήτι. άρνείται νά τό οώση. καί τότε αύτός πζήρης οργής — Αγα
θός νέος κατά φϋσιν, άλλ’ Από κληρονομικής διαθέσεως θυμώδης — πηγαίνει νά ζητήση χρήματα άπό
τόν Ανάδοχόν του.
Β’. πράέις. Η μήτηρ μανθάνει τυχαίωε ότι έδοζ.οφονήθη ό άνάδοχος τού υιού της.
Γ'. πράέις. Συνάντησις μητρός κσί υιού, όστις
άφηγείται πώε έδολοφόνησε τόν άνάδοχόν του. διά
νά πάρη τά χρήματα τά όποια τοϋ έχρειάζοντο. Ή
Αστυνομία ζητεί τόν φο/έα, όν ή ιιήτηρ Αποκρύπτει.
Δ', πράεις. Δικάζεται ό υιός. Τό περίεργον είνε
ότι όλοι οί μάρτυρες τής ύπερασπίσεως είνε κωμικά
πρόσωπα ένας ψευδολύγος. ένα. Απεραντολ.όγος καί
Ενας ρεκλαμαδόροε, — Αντίθεσις είς τήν όλην συγκίνηοιν άκαιροε Ό συγγραφεύς προφα/ώε σατυρΐζει
τά δικαστήρια διά τήν Επιπολαιότητα μεθ’ ής καταδι
κάζουν. Ή μήτηρ ύπεραποζ ογείται τοΰ υ'ού της
δειζ.Α, ίκετευ.ικά. μέ τήν Εμφυτου μητρικήν στορ
γήν. Ό είσαγγελ,εύς άρχίζει τήν άγόρευσίν του, ένώ
κατά σκηνικήν οικονομίαν πρωτύτυπον καί εύφυά, ή
σύλαία πίπτει, όμιζ.οΰντος τοϋ είσαγγελέως.

Ε’. πράέις Συνεχίζεται r, συνεδρίασι. τού Δικα
στηρίου. Έκδίδεται καταδικαστική άπόφασις είς θάνατον^ Τελειώνει ή πράέις μέ μίαν σπαρακτικήν άπεζπιστικήν κραυγήν τής παρισταμένης μητρός.
ΣΤ’, πράέις Είνε ή προτεραία τής καρατομήσεως
νύέ. Ή μήτηρ κατορθώνει νά είσδύση είς τήν φυ
λακήν νά ίδή τό παιδί της διά τελευταία-/ φοράν. Άπό
ένα φεγγίτην προόάζ.λει ό κατάδικος. Πλησιάζει σι
γά/ά έκείνη καί δίδει χωρίς νά φαίνεται τό χέρι είς
τό παιδί της. Εκείνος νομίζει ότι είνε ή έρωμένη του.
χάριν τής όποιας Εγκλημάτησε. Φιλεί τό χέρι τι^ς καί
φωνάζει : «Φανή, μέ Αγαπάς; ΙΙέ. μου το... Σ' ά,απώ... Χαιρε Φανή!» ένώ ή μήτηρ τόν άφίνει έν τή
π/ άνη προσπαθούσα νά μή άποκαλυφθή καί ύιθυρίζουσα «Έτσι τούλΑχιστο/ θά πεθάνη εύχαριστημένος . .. . ·
Ή τελευταία αύτή σκηνή, είνε ή ώραιοτέρα τού
έργου. Ό συγγραφεύ. κυρίως ήθέλησε νά δείϊη πόσον
/, έρωμένη ριζώνει βαθυά είς τήν καρδιά περισσότερο
καί Από αυτήν τήν μητέρα—μολονότι ή έρωμένη π/ήν
μιας στιγμιαίας έμφανίσεως, ούδαμοϋ φαίνεται.
Καίόν'παράδοςον φαινόμενου. Τό κοινόν δέν ήννόη
σε κατά τήν πρώτην παράστασιν ότι έτελείωσετό Εργον
καί δέν ήννόει /’ Απτχωρήση.Τό κοινόν μέ τά Ανήμερα
Ενστικτα, έπόθει νά ίδη ίσως στηνομένην τήν καρμανιόλ.αν καί τήν λεπίδα καταπίπτουσαυ. Καλλιτεχνική
Αντίληψις !...
Δύο πρόσωπα πρωταγωνιστούν. Μήτηρ καί υιός.
“Ο/.α τά Αλ/α πρόσωπα Εχουν μικρόν καί Ασήμαν
το/ μέρος. Ή δ. Κοτοπούλη ώς μητέρα, υπέροχος ■
Εκτός τήε ήθοποιΐας, τής βαθέως συγκινούσης καί ή
έπ" Εσχάτων Εκδηλωυεϊσα σωματική Ισχνότηε συνετέλεσεν ώστε νά Εμφανισθή είς τάς τελευταίας πράξεις
ώε φάσμα οδύνης.
Τήν στιγμήν πού μανθά/ει τήν δολοφονίαν ήν δ.έπραόεν ό υιός της καί όταν καταθέτη ύπέρ αυτού είς
τό δικαστήριο/ καί όταν μα/θάνη τήν καταδίκην του,
ήσαν στιγμαί καθ’ άε ή τέχνη της, ή έπί τοσοϋτον καταπνιγεϊσα είς τά τενάγη τής Έπιθεωρήσεωε, Ανέλαμφεν ισχυρά καί συμπαθής. Μόνον θά παρετήρει
τις ότι έπρεπε είε τήν τελευταία/ σκηνήν νά φορή
γάντι, διά νά μή άναγνωρισθή Από τόν υιόν της, Α
φού ένα χέρι μητέρας καί ε/ χέρι Ερωμένης δια
φέρουν.
Ό κ. ΙΙαλαιολόγος ώε υιός, πρώτην φοράν^ άφ
δτου άνέόη εις τήν σκηνήν Ελαόε εύκαιρίαν νά οείεη
τό όλονέ/ διαμορφούμενον δραματικόν τάλαντο-/ του.
Είς τήν α’ πράέιν όταν ζητεί χρήματα άπό τήν μη
τέρα του καί είε τήν γ’ όταν Αφηγείται είς αυτήν
πώς έσκότωσε — μία άφήγησις δυσκολωτάτη είς τέ
χνην, μεστή ^.υχοζ.ογίαε, — κατόρθωσε νά Αποδώση
Αρκετά καλά τό μέρος του.

θέατρον Κυβέλης
Ή νεωτάτη φάρσα τού Φεΰντώ, τον βασιλέωε τού
γέλωτος, «Ψύλλο» ιίτ’ αύτιά» είνε ή έίωφρενικωτέρα
Εε όσων σν/έζ.αόε διάνοια φαρσοποιοΰ. Μόνο, της
προορισμός, Επιτυγχάνω-/ πληρέστατα, είνε /ά κρατή
έν διάρκεί συσπάσει τούς γελαστικούε μϋς. "Οπως
όλαι αϊ φάρσαι, κατά κανόνα, θέμα έχει τήν συζυγι
κήν απιστίαν. Μέ τήν διαφοράν ότι Εδώ πρόκειται
περί Απλής ύπονοίας, έέ ου καί ό τίτλος. Αί συζυγι
κοί τιράντες, στα/.είσαι είς τήν σύζυγον, γίνονται
Αφορμή /ά ύποπτευθή τόν Ανδρα της· τοϋ στέλλει
Επιστολήν έκ μέρους μιας κυρίας δήυεν, μεταόαίνει
Εκείνος είς έν ύποπτον ξενοδοχείου όπου —καθ’ ολην
τήν Εξωφρενικήν β’. πράξιν — συμβαίνουν Επεισόδια
μέ κινηματογραφικήν ταχύτητα, καθ’ ήν μόλις ήιιπο97
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ρεϊ κανείς .ά παρακολόυθή τήν σχεδόν σύ(χρό
νον ποζ.λών προσώπων κίνησιν. Διότι έπακοζ.ουθεϊ
μία θύελλα- επεισοδίων καί παρεξηγήσεων. Ενεκα
τής καταπληκτικής όμοιότητοε, ήν ό σύζυγος έχει μέ
τόν ύπηρέτψζ τού ξενοδοχείου. Τόν σπουδαιότερο’/
ρόλον παίξει έζ παραόάν ιιέ δύο έκατέρωθεν κρεόάτια, κινούμενου όΓ ήλεκτρ·κοϋ κώδωνος. Πανδαιμό
νιου αληθινόν άπροόπτων συναντήσεων πέρ·ξ αύτοΰ
εκτυλίσσεται· οί ηθοποιοί μεταβάλλονται είε δρομείς.
Ή χονδροκομένηαύτή φάραα κάιινει καί τόν οπζ.η/ΐκώτερον θεατήν νά εύθυμήση. Είνε δέ ή μεγαν.ειτέρα επιτυχία τοϋ θιάσου. Διότι όλοι ανεξαιρέτως
παίζουν μέ εξαιρετικόν μπρίο. Ό κ. Αεπενιώτηε είε
τόν δισυπόστατο/ ρόλον, τοΰ συζύγου καί τοΰ Σωσία
του υπηρέτου αμίμητος. Παίζει μέ ανεξάντλητου
κέφι, φυσικώτατα, χωρίς ύπερόολάε. 'Ο κ Νέζερ, ό
δεύτερος ήρως τή- φάρσας έν τή ήθοποιία, υποκρίνε
ται τόν τραυλόν δστις Ενεκα τοΰ παθήματος τοΰ ούραΊσκου του δέν ήμπορεϊ νά προφέρη τά σύμφωνα.
Επιτυχία μοναδική, καίτοι δέ είνε κουραστική ή μίμηοις, παρουσιάζεται αυτή ώ. αληθώς φυσικόν Ελάτ
τωμα. Ό κ. Καλογερικός — δστις είνε δ μεταφρα
στής τοΰ έργου — τέλειος Ισπανός, μέ τό πιστόλι
διαρκώς προτεταμένου, ένας· Καπετάν Φασαρίας. Ό
κ. Βεάκης, ώς ξενοδόχος, δστις διαρκώς ζ ακτίζει,
χαριέστατος.

Καί τό δεύτερον παρασταθέν—καί δεύτερον άριθ
ιιητικώε βραόευθέν—δράμα τοΰ πολεμικού Ροτσιζοείου διαγωνισμού «Ή ι"νχίι τοΐί«ίτματιώτον· τοΰ
κ. Λιδωρίκη. Εστέφθη ύπό... άποτυχίας.’Θρνώ. άπςφσζθη ή ’Επιτροπή δτι δέν άνταπεκρίνενο καί αύτό
είς^τό vj.oo τοΰ σκοπού. 'Π παράστασις, ήτις είνε ή
λυδία λίθος ένός έργου κατέδειξε πόσον Επιεικής ήτο
ή γνώμη τής ’Επιτροπής. Ύπό τήν έποψιν τής πα
τριωτικής Εξάρσεωε, οί «Έλευθερωταί» ήσαν Επιτυχέ
στερου έργον. διότι άπέβζεπον εί. τό καθολικόν φρό
νημα τοϋ έθνους, ένώ ή « Ευχή τοϋ στρατιώτου· στρέ
φεται περί μίαν μόνον οικογένειαν.
Ό σκοπός τοΰ συγγραφεως— ή διά νά εύχαρι
,
r,3Tnθή ό κ. Μεζ.άε, τοΰ «σκηνουργοΰ»- ’
1 ' '
βεόαίωε
άγαυόε· αμύνεται διά τό ηθικόν καί τήν άγνότητα τών οικογενειών αϊτινες συνδέέονται μέ τά μεγάζα ονόματα τής Έπαναστάσεως, ήόέλησε νά, έξάρη
τήν προς τήν πατρίδα εθελοθυσία - άζ.ζ ή συγγραφή
ύπήρξεν ύπό έποψιν τέχνης άτυχή,ς
ίπουεσις μή
δυναμένη ,ά τροφοδοτήση τρεϊς πράξεις,
πραξει. —μόνον διά
διήγημα ήδύνατο νά χρησιμοποιηθή — χωρίς πλοκήν
καμμίαν, άψυχολόγητοι χαρακτήρες, σκηναί άφύσικοι.
Έν συνάζω ή - Ψυχή τοΰ στρατιώτου·» (ή μάλλον τοϋ
<< Αξιωματικού Νικηφόρου.γδύναται νά χαρακτηρισθή
ώς κοινωνικόν δράμα μέ στρατιωτικός στολάς. "Ολη
ή α' πράΐις περιέχει εν Επεισόδιο·/ μόνον, στρεφόμε
νου περί μίαν οικογενειακήν διαφωνίαν οι’ Ενα γά
μον. Είς τήν β’ μία Μακεδονίε λιπόθυμε! διότι ό
άειωματικός όν κατά τύχην συναντά αγαπά άλλην,
είς τήν γ πράξιν συνεχίζεται ή περί συνοικεσίου συνδιάνεξις, καταλήγουσα είε γάμον. ’Αλλ’ ιδού ή ύπόΘεσιε : Ο λοχαγός Νικηφόρος έχει αδελφήν, ήν ζη
τεί νά ύπανδρευθή είς συνάδελφος του, άλλά ‘ αύτή
καί ή λοιπή οικογένεια της προτιμούν Ενα νέον πλού
σιον, δστις άμα τή κηρύξει τοΰ πολέμου φεύγει ες
Ευρώπην πρός άσφάλ,ειαν.Είς τήν β'πράξιν.Μακεδονίς
κόρη^ αγαπά τόν συνάδελφον τοΰ Νικηφόρου,άλλ’έκεϊνος δέν απομακρύνεται τών παλαιών του αίσθημάτων
διά τήν αδελφήν τοϋ συναδέλφου του, ήτις είε τήν γ'
πράέιν τόν θέλει,άλ ζ οΝικηφάρος θνήσκ-ων έκ τοΰ τραύ
ματος έπιόάλλει είς τόν συνάδελφόν του νά συζευχθή
όχι τήν άδελφήν .του, άλλά τήν Μακεδονίδα κόρην.
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Είς τάς ζ.επτομερείας υπάρχουν τόσαι άδεέιάτητάις
ώστε αποβαίνει περιττή πάσα άνάλυσις. Ό αξιωματι
κός δστις άντί νά ύπηρετή τήν πατρίδα του, διαρκώς
πσντροζ ογιέται, είνε πρόσωπο/ σχεδόν ηλίθιον. '(>
Νικηφόρο:—ό μόνος δστις διατηρεί κάποιον δι' όλου
τοΰ δράματος χαρακτήρα, — συχνά ρητορεύει κοινοτυ
πίας, εινε οό τόσον ζωηρός. ώστε αί τελευταίαι στίγμα!
του Φανερώνουν ύγιέστατον άνθρωπον ίσως νά είνε
τούτο σφάλμα τοϋ ήθοποιοϋ. Έξ δζ.ων τών άλλων
προσώπων Ελκύει τό Ενδιαφέρον μία γραϊα Μακεδο/ίς, τήν όποιαν ύπεδύθη θαυμάσια ή κ. Α. Βώκου.
Άλλά καί αύτή ρητορεύει, κρατούσα έπί τό μελςδραματικώτερον, δαυλόν άνημμένον, οιά νά καύση τούς
Βουλγάρους κομιτατζήδες. Εί: τό έργον υπάρχουν
τρεις πυροβολισμοί— οϋε απαθέστατα άκούει ό ύποφήφιος (σμδρός άειωματικός—καί τρεις θάνατοι, ών
οί δύο έπί σκηνής. Δέν Ελειψεν καί ή έμφάνισις τοΰ
Βαοιλέως καί τοΰ στρατηγείου του.
Τό έργον έγράφη προφανώς διά τόν διαγωνισμόν
καί μόνον δι' αύτόν. Ό συγγραφεύς παρεσύρθη άπό
τό γέρας· όταν έζ.ειπ: αύτό. έ(οαΰ; καλλίτερου έρ
γον, τόν «Κρυφόν πόθον

Ό κ. 0. Συναδινός ήυέλησε νά μάς δώση τήν
προσωπογραφίαν έζόε ΈπιτιιοεΙον,— φυτού εύδοκιμοϋντος εί- τό έδαφος τή. ’Αθηναϊκής κοινωνία.—
Ενός ανθρώπου δηλαδή κατορθώνοντος διά τής κολα
κείας. διά τοΰ ψεύδους, διά τής πονηριάς νά έπιτυγχάνη τούς σκοπού- του καί νά άναοεικνύεται. Εάν
δέν τό έπέτυχεν εντελώς καί μάς Εδωκε μίαν σιλουέτταν μόνον, κατώρΰωσε όμως νά μή παρασυρθή μέχρι
τής φάρσας καί νά γρά.η κωιιωδίαν, ιιέ μίαν αριστο
τεχνικήν σχεδόν άναπαράστάσιν όψιπλούτσυ καί μα
ταιόδοξου οίκοδεσποίνης, ή όποία θέλει νά έπιδειχθή
καί /ά μετάσχη δι’ εσπερίδας τής άνωτέρας κοσμικής
κινήσεως. ’ ίπήρξε ό κ Συ/αδινάς είς τήν εικόνα αύ
τήν φωτογράφος, ένας σατυρίασής δεινός, καίτοι ή
σκηνή υπενθυμίζει τόν«1 ενικόν Γραμματέα».Ή ύπόθεσιε δέν είνε πολύπλοκος, ούτε γοργή ή πλοκή.Απ’
Εναντίας είς τήν β' πράξιν ήτις κατά κανόνα είνε ή
καλζ.ιτέρα ένός Εργου, διότι άποτεζεί τήν δέσιν, μειοΰται τό Ενδιαφέρον διά τήν μακρότητα τών σκηνών
καί τήν μονοτονίαν. Ή α’ πράξιε Εχει τήν πρωτοτυ
πίαν ότι έπί σκηνής είσάγεται σιδηροδρομικόν τραινον
L'j κινήσει, τό όποϊον είς τόν κινηματογράφον διαδρα
ματίζει ρόλον ’Salon fernie·.Καίτοι ό συγγραφεύς
είχε περιωρισμένον έδαφος δράσεως—Ενα βαγόνι—έν
τουτοις κατόρθωσε νά ύπερνικήση τό σκηνικόν τούτο
μειονέκτημα καί μάς έδωσε μίαν εύχάριστον πράξιν.
ΊΙ
(’ είνε ή καλλίτερου γραμμένη, κωμικωτέρα
τών άζ.λων. Στρέφεται τό Εργον περί μίαν κόρην, ή
όποία Εκέρδισε τόν πρώτον αριθμόν ξένου λαχείου
»οο ι>οι> δρ. Ό έπιτήδειος φερμάρει τόν μόσχον
τόν σιτευτόν, άλλά συγχρόνως άσχοζ,είται καί περί
τόν συνταξειδιώτην προσωπάρχην τοΰ «Ενδεκάτου
ύπουργείου παρ’ ον ζητεί νά ζ.άόη τήν θέσιν τρϋ
τμηματάρχου. 'Ο συγγραφεύς διά ?ά ποικίλη τό Ερ|θν, άλλά καί διά νά χαρακτηρίση τόν άχαρακτήριστον χαρακτήρα τοϋ «Επιτηδείου»—παρεισάγει ιιίαν
σαντέ-αν, Εγκαταζ ειφθεϊσαν άλλοτε παρ’ αύτοΰ καί ή
όποία λαμβάνει τραγικόν διαρκώς υφοε, απειλούσα νά
μετατρέψη τήν κωμωδίαν είς δράμα. Τέλος άποκαζ,ύπτεται ότι ή κόρη δέν Εκέρδισς τό λαχείου, διότι έσφαζ μένως άνεγράφη ό αριθμός. Τό τέλος αύτό δέν Εχει
πρωτοτυπίαν, προστίθεται δέ καί μία άπιθανότηε, διότι
άντί τής κόρης κερδίζει ό είς έκ τών υποψηφίων γαμ
βρών. οστις καί τήν μνηστεύεται—γεγονός τό όποιον
ψυχραίνει όπως δήπο-ε τόν θεατήν, Ενώ Εάν Ετελείωνε
τό έργον δι’ έζόε απροόπτου-θά ίκέρδιζε πολύ.

0ά Ελεγε τις ότι άπο τόν ’Επιτήδειο/
ζ,είπειή-. - Επιτηδειότης. "Οχι διότι ό
συγγραφεύς δέν είνε Επιτήδειος, άζ.λά
ό,ότι'ήθέλησε νά άποφύγη τά- ύπερόοΛά-, Ένώ άνέιιενε τις νά Ιδή ένα τύ
πον τετραπερασμένου. ζωηοοΰ, παντού
είσδύοντοε καί σαγηνεύοντοε, άπ' Εναν
τίαν = «Επιτήδειος» είνε ένας πονηρός
συμφεροντολόγος, τού όποιου ή ίκανότης Εγκειται είς τό νά έκτοπίζη έναν
αντίζηλον, νά έκφράζη έοωτικά νεα
νικά αισθήματα, νά ξεσκονίζη τόν γιακά
τού μέλλοντος προϊσταμένου του καί
νά τοΰ προμηθεύη μίαν γυναίκα, νά
ρίπτη είς τήν άγκάζην τοΰ φίλου του
5ύο σαντέζες αί όποιοι έλιπουύμησαν
ένα. ό όποιος δέν διστάζει ώς άπό μη
χανής θεός νά δικαιοζογή τής (*όφςς
τών άλζ ων.
Είε τό Εργου άφί-ονται σχεδόν ανεκμε
τάλλευτοι οί κ κ. Λεπενιώτης καί Νέζερ, οί όποιοι έ/ τούτοις είς τό ολίγον
ιιέρος τής γ’ πράξεωε,ώς αστοί άφεζ.εϊς,
έδωσαν ιζωήν, ή όποία έσωσ. τό έργο/.
Φαντάζεται κανείς πόσον θά ήτο διασκεδαστικώτερον, εάν οί ρόζοι των ήσαν
Εκτενέστεροι.
'Ο «Επιτήδειος· δέν κατώρθωσε ·.ά
μπζ.οφάρη ιής «Μπζόφες» Έχει όμως
τό μέγα προσόν, ότι δέν τό βαρύνει
καιιμία ασχήμια. Έργον διδακτικόν, άν
θέζετε, τό όποιον πρέπει νά ίδοϋν ποζ.ζ.αί είκογένειαι. Προσέτι οέ εί/ο έργον
καθαρώε Ελληνικόν.

θέα. ρον Συντάγματος
Ό κ. Βιιιίιϋ.ειάίιΐις ώ; χώρο'/ ί).«· καί αί κ. κ. ΒιιάιλειάοΟυ καί
'() κ. Μωράϊτίνης δέν οπισθοχωρεί
Δέοντος ώ; χαιοόμιοααι el; τϋ Α Ο· Α. Ο.
εύκολα πρό τών αποτυχιών. Καί,ιηeoi/nilo αύτήν τήν φοράν, έγραψε προχείρωε νέαν Έπιθεώρησιν, τόν «Ιϋύμωπαϊκάν τ.ό
θέατρον Θησείου
?.ruov» όστιε καί τού «Πανοράματος» καί
«ΙΙαναθηναίων» τής έφετεινή. περιόδου είνε α / ωΊΙ «Σκούπα» τοϋ Μεταξουργείου άπέκτησε δίδυμον
τερος, μολονότι έπρεπε νά λείπουν μερικοί Επαναλή
άδεζφόν, τό Α. Ο. Δ. Ο τού Θησείου, τό όποϊον
ψεις σκηνών προηγηθεισών Επιθεωρήσεων. Εί.ε κατ'
Επί -ρ έσπέραε συ/εχώε παίζεται είε τό υερινώτερον
Εξοχήν σατυρική έπιθεώρησις, δι' αύτό δέν Εδόθη προ
τών θεάτρων. Κομπέρ ό κ. Βασιλειάδηε, μετριόφρων
σοχή είς τάς Ενδυμασίας, ούτε είς τά τραγουδάκια,
άλλά καλός ήΰοποιόε, πρωταγωνίστρια δέ ή σύζυγός
ώστε νά είνε Ελκυστικά ΊΙ Εξυπνάδα τοϋ κ. Μωτου. Έκ τών άλλων ήθοποιών ξεχωρίζουν αί δ. Λέον
ραϊτίνηέκσπά συχνά ιδίως είς τήν β' πράξιν. Τά ένοιτας καί Γεωργιάδου. ή κ, ΓκιζόρΖ|, καί οί κ. κ. Μαυκιαστήρια—άν καί σόκιν- ,τό Τουρκοαγγ λικόν Ρι'ον.
ρίδης καί Βάθης. Ά|.ωρτοι ώς ονόματα, άλλά μή
ό πωλητής σκηνών, αί Επιθεωρήσεις καί οί θιασάρχαι
ύπολειπάμ.νοι άλλων οευτςρευόντων ή 'οποιών, μετειιέ τό «Μωρό», ή Ζάχαρη, ό Εύρωπαϊκός ποζ.ιτισμόε,
χόντων είς καλούς θιάσους. Ή Έπιθεώρησις Εγράφη
ή κινητοποίησις τού Ρωσσικοϋ κοζ.οσσοϋ, ή μακαρο/οάπό δύο μή συγγραφείς, τούς κ. κ. Ιΐαύλοόιτς καί
ποίησι. τής Ιταλίας, είνε εύφυόστατα νούμερα, άπλά.
Φαρόαν, ο'ί δέ στίχοι, εύφυεϊς, έγράφησαν άπό τόν κ.
άλλά φαιδρά.
Ν. Καζογερόπουζ.ον. Τό .'Απ' όλα δι' όλους» Εχει
Οί ηθοποιοί δέν έχουν έδαφος άναοείξεως. Τά θήλεα δέν Εχουν δράσιν θεαματ κήν, όπως είς τό
έξυπνες σκηνές, μ: λαϊκόν χιούμορ άνεπ,τήδευτο ν,
καί ιιέ μουσικήν πεταχτήν, αί οέ φωναί καλ.αί. Ιό
• Ελάτε νά δήτε». Έξαιρετικώ. ή οεσπ. Ιίλέσσα ώς
Ιεριιανίς διδασκάλισσα παρουσίασε ένα ώραϊον κω
κουαρτέτο ρετσίνας καί μπίρα, μέ τόν κουτσαόάκην
καί τόν τζέντελμαν, ή δυωδία τών Δημάρχων Μπεμικόν τύπον, ό δέ κ. Πλέσσας μολονότι είχε εξ ρό
νάκη και Μερκούρη, αί 'Επιθεωρήσεις, τό κατάβρεγμα
λους. μόνον ώς σαλπιγκτής ιιέ τήν σύναξιν τώ/ 'υπη
ρετριών, καί ιδίως ώ. 'Αγαθάγγελος, ήτο απολαυ
τών δρόμων, ή Άζ.όανία, αί Γενικαί διοικήσεις τών
νέων χωρών, ό Καοαλιώτης όν δεξιοΰνται οί φορα
στικός. 'Αργότερα προσετέθη καί νέσε ρόλο, του,
τζήδες,’ τά Λουτρά, ή Έ/ωσις τών Έζ.ν.ηνίδων είνε
τής καμαριέρας, όν ύπεδύθη αμίμητα Είς τή/ ’Επιθεώρησιν αύτήν άνεδείχθη Εχων διά ποώτην φοράν
έξυπνα νούμερα. Τόν άληθινώτερον τύπον άπέδωκεν
ή κ Βασιζ.ειάδου ώ- καρραγωγεϋς. Ή Πινακοθήκη»
χαρακτηριστικόν μέρος, ό κ. Λύτρας.
ί2ε καμπούρης
ρα.
Λεζέ είχε μεγάζ.ην Επιτυχίαν.
είς άνταπόοοσιν τοΰ τιμητικού τετραστίχου, δι’ ου ό
Άπό τάς σκηνογραφίας πρωτότυπος ή ύδρόγειος
θιασάρχης έχαιρέτησε τήν έν τώ θεάτρω του παρου
σίαν της, δημοσιεύει τήν εικόνα τής ώραιοτέρας Επι
σφαίρα.
τυχίας του, ώς χωροφύλακοε, μ.μουμένου τούς κορδα"Η Έπιθεώρησις κατ' Εξοχήν Γαλλόφιλος Εχειροιεροτήση έ'/ΰου-ιωοώε.
κισιιούς τών χανουμισσών.
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Θέατρον ·<Πανελλήνιον»
Τδ περιλάλητου έργον τοΰ 'Ερρίκου Κιστεμάκερε ή
«Δϋσις» τδ όποιον έπαίχθη διά πρώτην φοράν τόν
Νοέμβριον είς τδ Παρισινόν θέατρον «Αναγέννησις»
έδόθη άπό τόν έπανελθόντα έκ τής περιοδείας του
θίασον Φύρστ-Νίκα, δστιε τδ Ετιτλοφόρησε μέ τδ όνο
μα τήε ήρωίδοε< Χαιϊούνα .Ό συγγραφεύς,ένεπνεύσθη τδ ναυτικόν αύτό Εργον διαμένων έν Τουλώνι,.
ένόα καί διεξάγεται καί είς τδ όποιον άντιτίθεται ζωη
ρότατα άφ’ένόε δ όρμητικός καί πρωτόγονον άτοιιισμός. τήε Άνατο/.ήε, Εκπροσωπούμενος ύπό τήε Μαροκηνής χορεύτριας Χασούνας,τών άλζ.ων χορευτριών
καί ένός πζ ανοδίου Τυνησίου έμπορου και άφ' ετέρου
ή κοινωνική αλληλεγγύη καί τό πρός τήν πατρίδα κα
θήκον,, γνωρίσματα τήε Δύσεωε, ήν εκπροσωπούν
Γάλλοι αξιωματικοί τοϋ ναυτικού.

Ό υποπλοίαρχον Ζάν Κάντιό Εχει Ερωμένην τήν
Χασούναν.Ό Ζάν αγαπά ώε αδελφόν τόν νεαρόν ση
μαιοφόρον Άρνώ Σαίν Ζύλ, δστιε άπογοητευθείς έκ
τήε ναυτικής ζωής σκέπτεται νά παραιτηθή. Ό Ζάν
καί ή Χασούνα τόν σκώπτουν διά τήν άπόφασίν του.
Ό Άρνώ έζ.κύεται άπό τά θέλγητρα τήε Χασούνας.
δταν είε γέρων πλανόδιο- πωλητής ταπήτων διηγεί
ται είε τήνΧασούναν δτι πρό καιρού Ι’αζζική κανονιο
φόρος, ήε διοικητής ήτο ό Ζάν έβομοάρδισεν έν Μαρόκω έν χωρίον, φονεύσασα μετ' άζ.λων καί τήν οικο
γένειαν τήε Χασούνας. Τδ άγγελμα διεγείρει τό μί
σος τηε κατά τοΰ Ζάν καί ζητεί νά έκδικηθή τό αίμα
τή- οικογένειας τηε, έκζ.έγει δέ ώε συνένοχον τόν
'Αρ,νώ. δν μεθύσκει μέ δπιον είε έν δωμάτιον διά τοΰ
Τυνησίου Εμπόρου. Ό Άρνώ έν τώ μεταξύ έξηφανίσθη έκ τοΰ πζ-οίσυ’ Εγείρονται ϋπόνοιαι κλοπήε είε
βάρος του. άζ.ζ' αυται άποδείκνυνται άβάσιμοι. Νο
μίζουν έν τούτοιε όλοι ότι έφυγε διά τό Εξωτερικόν,άλζ.ά
αύτόν τδν έχη ήδη κρύψη ή Χασούνα. Ό Ζάν προσπα
θεί νά σώση τόν προστατευόμενον του σημαιοφόρον,
προκειμένου νά κηρυχυή λιποτάκτης. άποσπών αύ
τόν άπό τήε Χασούναε, μέ τήν όποιαν ετοιμάζεται
νά φύγη δΓ 'Ιταλικού ιστιοφόρου. 'Ενώ οί δύο αξιω
ματικοί ζογομαχοϋν, διαβιβάζεται ή διαταγή νά σπεύσουν είε τά πλοία των, διότι ό κώδων τού λιμένας
καλεϊ νά οράμωσι είε σωτηρίαν κινδυνεύοντας πλοίουδ Άρνώ περιβάλλεται τήν ναυτικήν του στολήν καί
Επιστρέφει είε τό πλοϊο ν μετά τοΰ Ζάν
Γό έργον έχει έν άρχή μακρούε διαζ.όγουε, ποικιλ
λόμενους οπωσδήποτε άπό ζωηράς χορεύτριας. Ή β'.
όμως πράξις καί ή γ'. Εχουν σκηνάε ζίαν χαρακτηοιστικάε. πλήρεις πάθουε καί αντιθέσεων, αί όποϊαι δί
δουν μεγάλην δραματικήν αξίαν είς το ίργ ον. Ιδίως ή
τριλογία, δταν γονυπετής ο σημαιοφόρος άκουμίά
Επάνω είς τήν στολήν του καί άφ’ ένόε ό ύποπζ οίαρχοε καί άφ’ Ετέρου ή Χασούνα προσπαθούν καθένας
νά τόν παρασύρη μέ τό μέρος του είνε σκηνή ύπενθυμίζουσα κζ.ασικήν τραγωοίαν, προκαλοΰσα έωηρδν
τό Ενδιαφέρον καί Ισχυρόν τήν συγκίνησιν. Κατισχύει
ή Δυσις, ο πατριωτισμός, Ενώ ή ’Ανατολή, ή νωχελήε καί ή ήδυπαθής, ή θεωρούσα τοϋς.,άνθρώπους τού
καθήκοντος ώς σκζ.άοουε μιας άλυσσίδας- -τής άζ.ληζ.εγγύης—ήττάται καί μένει ή Χασούνα μέ τόν ’Αλ
λάχ, τδν όποιον μοιρολατρικές Επικαλείται.
"ίπδ Εποψιν ύποκρίσεως, διηρμηνεύθή τό Εργον
Εκτάκτως Επιτυχώς. “Ολα τά πρόσωπα Επαιξαν πού ύ
καλά, μέ ύυχολθ(ίαν. Ή κ. Νίκα,ή ήρωίς τοΰ Εργου
είνε καί ή ήρωί'ς τής ύποκρίσεως. Έ/εσαρκώθη τόν
παράδοξον καί Εκκεντρικόνρόλον τής Μαροκηνής, είχε
°- στιγμάς Εξόχους καλλιτεχνικής Εξάρσεως. “Επαιξε
μέ δύναμιν. μέ γοργό-.ητα, μέ Ελευθερίαν είε τάς κι
νήσεις καί τήν όμιλίαν, μολονότι είε τινα μέρη ύπεν-
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όύμΐι,ε μέ. τόν τόνον τής φωνής τήν δεσπ. Κοτοποΰζ.η.
Ό κ. Φύρστ. καίτοι δέν ήτο Εντελώς κύριος τοΰ μέ
ρους του, έδειξεζ δτι είνε ό Ενδεδειγμένοε καί αναντι
κατάστατος ηθοποιός δΓ έργα άπαιτοΰτα σοβαρόν καί
Επιβλητικήν ϋπόκρισιν. Είε τήν σκηνήν τήε β’πράξεως
δταν βιάζει τήν Χασούναν ζά τού παραδώση τόν ση
μαιοφόρον. καί είε τήν γ’ δταν προσπαθεί νά πείση
αύτόν, άμφιρρέποζτα. νά έπανέζ.υη είε τό πζ.οίόν του.
έδειξε -ά Εκλεκτά χαρίσματα τής τέχνης του. Έπιτυ·
χία ήν δέν άνέμενέ τι-, ώς
Jj. έμφάνισις καί ώς ΰπόκρισις, ήτο ή τού κ. Παρασκευά ώς Εμπόρου. Τέλειος. ()|
κ.κ. Νικάς καί Δελενάρδοε, συνετέλεσαν είε τήν αρ
μονικήν τού συνόλου άπόδοσιν.
Είνε τό πρώτον έργον έφέτος τό όποίον, κατόπιν
τής φαρσόεπιθεωρησομανίας, ή όποια κατέλαβε τά θέ
ατρα. μάς έκαμε, τώρα μόλις Ηε τάς Εκπνοάε τοϋ ΰέρους. νά αίσυανθώμεν μίαν πνοήν άνωτέραε τέχνης,
Είνε δέ λίαν Επίκαιρον καί διδακτικόν διά τήν σημε
ρινήν έμπόζ.εμον Εποχήν.

Ό κ. Π. Δημητρακόπουλοε δίδων πρός παράστασΐζ τήν «Φωτιάν·, ανέγραψαν μετ’ Επιμονής είς τά
προγράμματα ώ- τίτζ.ον τιμής οτι δέν Εβραδεύθη είς
τόν Ροτσίλδειον. Ή παράστασις τού Εργου άπέδειξεν
δτι οέν Εχει δίκαιον, διότι είς τήν «Φωτιάν πλεονά
ζει τό σατυρικόν μέσος, δ δέ διαγωνισμός ήτο καθαρώε δραματικός. Άλλ' άκριβώς αύτή ή σάτυρα, ή άλ
λως Επιτυχής, άδικεί τό έργον, διότι και είς τά ωραιό
τερα ακόμη μέρη ή παρεμοοζή κωμικής φράσεως κατα
στρέφει τήν Επί τήε συγκινήσεωε έντύπωσιν καί αυ
τήν δέ άκόμη τήν κεντρικήν ιδέαν τού έργου μειώνει.
'Ο κ. Δήμητρακόπουλοε είνε πολύτροπός συγγραφεύε, πάντως δέ πνευματώδης. Άλλά κυριαρχεί έν
αύτώ ή σάτυρα. ή καυστική πολλάκιε, ή διδακτική.
1 ράφων δράμα, περιΕπεσεν λεληθότως είε κωμωδίαν,
βέλων δέ διά τής άντιθέσεωε μεταξύ πολεμιστών καί
κουραμπιέδων νά έξάρη τούς πρώτους, τό κάμνει ούχί
διά Επεισοδίων χαρακτηριστικών καί διά πζ.οκής σο
βαρός, άζζά διά τήε είε άτοπον άπαγωγής. δηλ. διά
τής κωμικότητοε τής πολύ άφελούε καί διά τής
άποφάσεως τής συζύγου νά έγκαταλείυη τόν άνδρα
της διά νά άκολουθήση τόν μαχητήν τραυματίαζ.
έστω καί Εξ Ενθουσιασμού.
Ή Φανή άπό παιδικής ήλικία- άγαπά τόν στρα
τόν. Καί είς τόν 'ύπνον της άκόμη όνειρεύεται μάχας,
όταν δέ κηρύσσεται Επιστράτευσιε Ενδύεται τό χακί
τοϋ Εφέδρου συζύγου της.
Ή ά. πράξις είνε σκηνικώε άδύν.ατη· μία άπλή
εισάγω | ή Σχεδόν άποτεζ είται άπό Ενα μόνον μο
νόλογον μακράν καί κουραστικόν τής Φανής. Ή ό .
πράξις είνε ή καλλίτερα Ό σύζυγος καί ένας φίλος
του, έφεδρο- καί-αύτόε. ιιένουν είε 'Αθήνας τρέμοντες τά- οβίδας, τάς όποιας δέν βλέπουν, ένώ άστρατόε μάχεται’ ή Φανή γίνεται νοσοκόμος· περιποιεί
ται ένα τραυματίαν ύπολοχαγόν. δστιε καί Εμφάνιζεται έπί σκηνής, άφηγεϊται παραστατικώς τήν μάχην έν
λ έτραυματίσθη ό σύζυγος, δστις άφανής παρακολουθεί
τήζ άφήγησιν έμφανίζεται οιά νά συγχαρή τόν γεν
ναίου ύπολοχαγόν, ένώ ή Φανή κλαίει διότι ό σύζυ
γός της είνε Ενας άφιλόπατριε, τόν όποιον ότι μάλ
λον ύποβιβάι.ει ή άντίθεσις ένόε ένδόξου μαχητοΰ.
Ή τελευταία αύτή σκηνή εινε ή καλλιτέρα τοΰ
Εργου. Εί- τήν γ’. πράξιν λο,ομαχεϊ ή Φανή μέ τήν
Θείαν τηε είς τήν οικίαν τής όποιας μένει καί ήτις
τήν έπιπλήττει διότι φέρεται ψυχρά πράε τόν σύζυγόν τηε’ αύτή ομολογεί τόν θαυμασμόν καί τήν συμ-

τό Μπιζά'.Γ όχι διά νά μή χάση, ώε ύπετέθη, τή> (υ,ναίκα του, άλλά διότι μετανοεί. Ή Φανή αναγνωρί
ζει τά ύστερογενή, εύγενή δμως πάντοτε, αισθήματα
ύπέρ πατρίδοε τού συζύγου τηε καί τόν άκολουθεϊ είς
τά σύνορα. ’Επανέρχεται ο'ύτω είε τήν πρώτην αγά
πην τηε πρόε τάνάνδρα τηε.
Καί πηγαίνουν μαζή «είε τόν πάγον καί είε τήν
φωτιάν», τά δύο στοιχεία τά οποία παζ αινούν εί- τό
Μπιζάνι, καί οϋτω ό πάγοε τής συζυγικής ,υχρότητοε Εξαφανίζεται είε τήν φωτιάν τήε φιλοπατρίας.
Ή ύπόΰεσΐ- αύτή ήμποροΰσε ζά συμπτυχθή καί είε
μίαν πράξιν. Ένταθεΐσα, παρεγεμίσυη μέ Επεισόδια
τά όποια έν τούτοις δέν έχρησιμοποιήθησα« διά νά
διαγράψουν χαρακτήρας. Τό έργον στηρίζεται μάλζ.ον
είς τόν διάλογον ό εΰζωνοε —καί γ ζωρίζει κατά βά
θος ο κ. Δημητρακόπουλοε τόν θαυμάσιου αύτόν τύ
πον— δέν μάς ικανοποίησε. ’Ελάττωμα δέ τοϋ έργου
μή ανεκτόν, ή προσπάθεια τής θείας νά έέευτεζ.ίση Ενα
Ενδοξον τραυματίαν άτοκαζ.ούσα αύτόν «παληάνθρωπον καί βαγαπόντην·.
Ή «Φωτιά· ύστεροί τών δύο άλλων δραματικών
Εργων τού Ροτσιζ.δείου. Άζ.λωε τε ό συγγραφεύε
γράφων τό έργον δέν είχε ύπ'όψει τόν διαγωνισμόν,
διότι τό έγραψεν πρό αύτοΰ, έπαίχθη μάζ.ιστα πρό μη
νών έν Καόάλζ -ν καί άζ.λαχοΰ.
Ή κ. Νίκα έπαιξε καλά είς τήν α’ πράξιν ό κ.
Φύρστ, ώε ύπολοχαγόε, ποζ.ύ καλός· ή κ.Φύρστ είς
τόν γεροντικόν άζτιπαΰητικόζ ρόλον της φυσικωτάτη,
σκορπίσασα τόν γέλωτα. Ο κ. Χέλμης ώ- κουραμπιές
άφελέστατος, καί ό κ. Νίκα, ώε εΰζωνοε όσον ήμπο
ροΰσε καλός.
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Ό είδυζ λιακός ποιητής τής Γκόλφως· ένεπνεύσθη έκ τού πολέμου έν οικογενειακόν δράμα, τά ·Διπλβ οτέ^ιινα» τού οποίου τά πρόσωπα όλα, ήθικά
καί φιλοπάτριδα, ε’νε προωρισμένα νά τονώσουν τό
Έλλ. φρόνημα Καμμία παραφωνία, καιιμία ζιποψυχία είε τό έργον αύτό. "Ισως ψυχολογικώε ή σκηνικώς τούτο είνε αδυναμία, άζ.λά δΓ έργον λαϊκού χα
ρακτήρας, ή όμοιοιιορφία είνε έπιόεόλημένη άνάγκη.
Διά τόν λόγον αύτόν καί ή χάριν μειώσεωε τής συγκινήσεως παρεμβολή ένός γέοοντοε. κωμικού τύπον,
έπρεπε νά λειψή.
Ό Άνδρέαε. καίτοι ώε ασθενής, ήδύνατο νά άποφύγη τήν στράτευσιν, σπεύδει νά καταταχθή καί άφίνων μητέρα καί μνηστήν, μετέχει τών μαχών. 'Επανέρ
χεται νικητής Εκ Θεσσαζονίκης εϊς τήν β’. πράξιν

άλλά καί πάζ.ιν φεύγει διά τό Μπιζάνι, όθεν Επιστρέ
φει | γ’ πράξις) τυφζ.όε έξ άναφλέξεωε όόίδο-, Ή γ’.
ποάξις. ή καζ.ζ.ιτέρα τού Εργου, είνε μεστή ισχυρός
συγκινήσεωε. ΊΙ τύφλωσις τοϋ πρωταγωνιστού— έχει
Αίσχύζ.ειον μεγαλοπρέπειαν ώε δραματική είκών. συγ
κινεί δέ τόν θεατήν έτι μάζ.λον, άναζ-ογιί-όμενον
ότι ό σνγγραφεύε είνε ομοιοπαθή.. Ό Άνδρέαε, τυφζόε. θεωρεί έζ.ευθέραν πόση- ύποχρεώσεωε τήν μνη
στήν του, άζλ' Εκείνη,τώρα πού είνε ένδοξος τραυμα
τίας ,τό ν θέζ ει έτι μάζ.λον ώε σύζυ (ον.Καί ο'ύτω τά διπλά
στέφανο, δόξης δι' Εκείνον, τιμή, δι' Εκείνην, στέ
φανο δάφνης χρησιμοποιούνται ώ. στέφανα ύμε.αίου.
Ή α' πράξις στερείται τέχνη, καί δυνάμεως, ή δέ
β’ καί {' άρχίζουν πανομοιοτύπω.. Άλλ' ό ζ.υρισμόε
καί ό πατριωτισμός άυαπζ.ηρώνουν τάς τεχνικός έζζ,είϋειε. '£2ε λαϊκόν Εργον έχει καί μίαν τελετήν άποζομή. μεταζ λίου, ήτις μόνον σκοπόν έχει νά προκαζ.έσΛ χειροκροτήματα, καί τελειώνει μέ τόν Βασιλέα
στεφανούμενον.
’Ιδού καί ή ώραιοτέρα φράσις τοϋ έργου. "Οταζ
ύπερηφάνωε θρηνή τήν στέρησιν τής όράσεω. ό
ήοως λέγει: «Έκζεισαν τά μάτια μου, άζζά άνοιξαν
τόσα άλζ.α μάτια πού είχαν κλείση στά σκότζ| τήε
σκζ.αόιάε».
Οί ηθοποιοί έπαιξαζ κατά τό σύστημα τής «παλαιάε» σχολής. Ενθουσιάσαντεε τό κοινόν, Ιδίως ό κ.
ΙΙαπαστεφάνου, ώε Άνδρέαε.

ΝΕΑ ΕΡΓΑ
Έφ’ όσον προσεγγίζομεν τό όθινόπωρον. Εμφανίζε
ται ή πρωτότυπος παραγωγή Αί πρώται 'Ελληνικών
Ιδίως έργων διαδέχονται άν.λήζ.ας. Είε τήν άνάζη,ιν
τοϋ κοινού Ενδιαφέροντος συνέτεινε καί ή άποτυχία
τών «Παναθηναίων». Ή δνίε Κοτοπούλη χειραφετηθεϊσα άπό τήν έπιθεώρησιν, δίδει έργα τά όποια είνε
άντάξια τοΰ παρελθόντος τή, «Νέας Σκηνής-.
Προαγγ έζ ζ εται σειρά νέων έργων : Γριά μονόπρακτα
βραόευθέντα έν τώ διαγωνισμώ τών Θεατρικών συγ
γραφέων, τέσσαρα μονόπρακτα τού κ. Δεληκατερίνη,
«Πρόε τήν Νίκην καί τή« Δόξαν» τοϋ κ. ΙΙοοσελεγγίου βραόευυέν είς τόν Ροτσίλδειον, τά «Περασμένα
πού ξυπνούν τοΰ κ Μαρκέλλου, αί «Τρεϊ. φυλαί»
τού κ. Γιαννοπούζ.ου. «Ή δασκάλα τοϋ χωριού» τού
κ. Τσοκοπούλου, · Γί σού είνε τά Θηζυκά» φάρσα,
ή «Καμπάνα
έπιθεώρησις, έκ δέ τών ξένων ή
«Αίωνία (υναϊκα» τοΰ Στρίμπεργ, ή «-Φιλανθρω
πική έσπεριε» τού Τραόέ^σι. «Ή είκών τοϋ Δόριαν
Γοέϋ· τού Όσκάρ Ούάϊλδ, «Ή σημαία» στρατιωτι
κόν δράμα κλπ.
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πάθειάντης πράε τόν ύπολοχαγόν, τόν όποίον φεύ- |
γοντα έξ ’Αθηνών σκέπτεται νά άκολουθήση, όταν έμ- |
φανίζεται ό σύζυγος πάνοπζ.οε, Ετοιμος νά φύγη διά |

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Οί *Ελληντ; γτίοιογζάφοι ά^εφάαιοαν να dtooyai'woovv
rn&cotv γρί.οιογοαγιων eli μίαν αΐ9ονοαν roC Ζαα.τνίοι' ί'/
τοΰ · Παρταοοον·. Η γελοιογοαφία ίατιέλιοιι πολλά.προοίοις-, καίτοι ή r).ln>i’i; οατνρικβν </ ί·).).ον ήμαό^ιοτ
τα εκδηίιο&ί/ ί/ λτ.ττή οοον κιιί Λνοκοίοί αΓτζ; ττχνρ'
Α,ιό τοϋ «ΆιμοΜου καί τοϋ "Aorrio;· ore ή μολνβΛΙί τον κ. θίμον ’Avrivov άπη9αι·άτιζιι μορφας καί
γτγοτότα, μέχρι τον *ΠαρΟη·ΰ»·οί* τον ττλβυταίου οατΐ’ρικον ςρΰλλου ίίανόντος έν τμ βρτφικϋ ρλικια τον, ανε·
^τίχίίΐ)οαν ικανοί, νέοι .τρ'· κοντός, γιίοιογράφιιι, οί
οκοΐοι βμως ενωρίς ίτράκροαν ,ατρί ΰΐ./.α; άοχοΐίας, τ·1·
έτίγει νργαοίας. Ό κ. Μιχαήλ Άίίαναοιάδρς τχτι ζί.ποταμιενοί) εί; τήν ιι Εγίραν» κλείοτα; ίίαας εκιτνχία;· Ο

ΚΑΙ

ΤΕΧΝΑΙ y

κ. Φρ. Άριοτεόί—ό Λννατίι; καί κρωτότν.το; ζωγράφο; —
ό ξενιτεμένο; κ. ί. ΓαΙάνι/;, οί κ. κ. Ετεψ. Ξενόκονλο;,
Ραγομανίκης, Μ Ιίαιταγεωργϊον, Η. Κονμετάκη;, .4Βώττης, Ε. ΠαπαΛημητρίον, Η "Αγγελο; καί ίοχάτοκ
ό νεαρίε; μαθητή; τον ΙΙολνιε/νείον κ. Ζάχο; ίχονν καί
σατνρικϊ/ν εμπνενοιν. ιίίίά καί γραμμά; κολν καΐα;.
*

Μετά εννεαετή ά.τοι σίαν εξ ‘Αίίρνών άγίκετο ίκ Και
ρόν ό εκεί μέχρι τοΰίε διαμένων jv.r.tti;,- καί ξωγράγο;
κ. Θεοφάνη; Αρμητρίον, έκ των κΐ.έον εύοννει^ήτων καλ
λιτεχνών, 'Ο κ. Αημητρίον Ιλά έγκατααταΟή καί πάλιν
εϊ; 'A/h'/va;.
11)1

sbi ηοιχΛκριυκ οι ηρι,ιυ tSvu ιηκ ‘ sm3fpL-odxyt sbi SOX
-in 01 SgSu sonm/piunnao 'SoX6.ii: ίογ.ι.;.;οδιο miiSm^
■.«oj/bfj 3W1 nby.iL· nnoiioing.ioiso ιυκ
ηυΰιιιηχιδοιοι .ibi 'Suf.i/j SnBixrjJ[t Spi .uoibiom'/.on
imi sooodii .«ηικυκου.ιη o nogini) ‘.«ιιιώυιοδκ.ι,ι .umosii
-bo 01 sji sbopoXn slji gogg sbi ρϋιιοιδη smojilp ‘Sujui
-fay 3£“ soyiiX ngxi-joiunniion pi ριυκ SiOfjbf) ly.
*

•ηίικι.ι'ι·^ nbi li/gj ‘nbn/ii .ιίικιου/κ
ιυκ 4η».<ονοι»Ζδ» ,<bi Sii so.ai/ooiJm.oi snhw'iXXno smo
-)3χκ nhnBXi.i.i — ·4<ηΛη6Χικ3 .«pi sniribynxyi sbi s.iiimi
-ΊυοΧ Soi/Jyoj mil ιυκ a)i)iii.to\r ajOS^ -I'ipimny, ‘/11
f/U4.1^.wp 303-(3i3ip ■ ,imJ>n0Xixjt ,«ni snpibgnxy, sbi
SlV/lli I'XlVl^S t’tmi -‘.I. '"V’.rl'(3, ■·,!> Sm33lhib(13.WlC3 ig
hffdliXOaili ‘Mil Sl3Oll4A3O3>g >'O|··. /f 33 Spi SI3 SllX.ll
-<}3 .iisoliL’^ > -aiuffficn ‘pBBajf ‘oi.iooij / o sbyoXo sbxiX
-ογοιηΖδη Sbxijynj Smnljffy ni sbi sodiuin SoiuX6yt
•imooDycff .«οι
Spiff Sm Sopioj* sbi ηυιιΰιυ·/ ibi- sin Sbonouijfjoxi) smoj
S0411 sbiafii υκιηι ιοΖδη.ιη.ι ιο4.οι'ρ’υ»'ο.<<ι ιο ιηκ sogio
■[„ Ski Q003J 301 ItOJlltOOlff 161 SI3 Ol.tQOyoXob .«0.103!
λτοι
‘.ιοιΛηδΧικρ tmi/ffiBff.i-jou ,«ηι κι b.m<bi sjjt
• lonpxioiriy^ Sml .oxigi jo smiso lSi3i6i36g,
ouugXiy 43 siinoniiluou·: jo smoj 3.1/3 nffguiia 10111:
-aX>y >() '.igioj* 111 lonup.'./y jfj. ..tiJmn.'.usj 4I11 ,<od
-3b aoffr/οκΧο soil Si noofipj) n.’.iii npi.w liml ιηκ ,iog
-F„ 3OJ Λ\“Ι) J<" Λ'°Ι. ·*('2
ΐ«>ο.ί/,« pip nooffptf ηρκ
-ι.κοΧυοιιι ύι,«οΧ uni .13 40X3 ‘noiy.ivoou ,ιοδιιοδκηΐ iiX
■ 6pisa 301.101 goo.i goi go// -ιυιιοί·/310031 Stoao.iJi tioio
■<O3.(ll O13JO-/313 SUIOISO Sbi 1113 StlSfKVOl SlllOllX ,‘IIOX
-mi sogjs 30ΐαυ pin' ιηκ S.io.uxo So.m gooni Siopf} sm
ninimmffii: nm.inriioboX. '.«ηικ ώοη! gu .in ii'Xouug <0101:0
<!>i 33 ‘noxbo .joi xf ιυκ ‘ηοΧιοι S<oi l.puooi: Siu ιοχιι

l”* ΛίΛορρδυ nbi ριυκ ;».«>w 01
sotnoXi ‘.top.ioou goi κι S01.10 mii3j3ioi:yi -spiff
■'.·’>* toi/ff.iBBpigj spoxni p luniiyxioiic ■.«pimgirbb.h
Sb,<3iimoio3 ‘Shf.m sbxinmXoffdo sb-fpXnl son! Spi.vj ' '
•Sogio/* sbi Suiiomy sbi '.Oj
-.lozrpo.ip S.ioffU ιηκ SjiBii s/3 Snifilooirhunp SpibuB.’.iui
Snipiomgaoiso ιυοαοΧι ‘m-(bio ιυ.ιιδριίΰυιί myyoit Sogioj'
Sbi .101:101 ιΐοΰηι «01 Sana 3Vobfffdnt 3pgoi ιοΧι/ς
S.ioipBX S.io3i0p3U^3-<yt ‘.10» ριυκ S33by(^ ju ιιιχ
Λθΐ)υ·(3βηκ sio -s.ioiff s.ioxnnun.tiy siibi s.ioi ‘nuno
!υχ 31(/.IO3J.·^ 301 “υριο/η .till :/3 o.mlp.iiX υιυιΙΙ,ϋ
-n.m 310.1003^1)30 indmdbus jy -ηιΙΙΙιίρροκιο pi noun im
·?ϋ -’guan Νκί/.δυ IJi 33 3mi33ff30<i3 .'<iffi'( im 301331/,!υ<;
-d7.3x 3m<bnoIiL-3 S3 bffomm.i.ti.w υρι<·/_ .ibi S13 iixbitn
p no ‘.«moopoffoiiso ιυκ ιιοι/ρορυΰη nitil goni ao/oXBa
ibjtooi/ ibi 3o7.3 υι/οιικ oigot n>3]^ -SniduB-j SnjuX
-On Sbi s.ioXin goi S.io-(ixo .iojioi not 3o]obfit Smifpu
snjuV.on sbi S0031/ ipxiyoiumiioi 01 υιοκ Sopio/ sbi
•'I63!
'Oobyxoyo ^3 3pp37.o bff/b.i-pixanp inoi3o^t
-·*!’ *»* »δ»«

♦

•30111 .«011)1,13-/31 3pii mibixopois Smoj 3οινιρι/ιιογοι: οι
•Snii .«iMo.io/f JO» .«oinilbiioox ,«οιο;·(·/υκ imi 33 bi.in
3p tio3-(3ioui> Of.) -Uimii)
-L- .«mii.iip 301 ηιηκ υιυι
-'pinffiic b()op.<3x.o3iiix ιηκ .lOfby sbi i>5iO]n-(U[j onsoof)
bi ,13 bffaBff3 Ιι·,υ/,3κ ][ -.ιΐινυΛικ 3I11 Si3 oibioOhms iby
-pXiri lo.iopipoooi: 'abmionx .ιΐιδοκ ibi S3i3o7.i ‘jmifnff
-bp 10331/!3ff3133 Sbf.l Stilly Χ3 S<OO31lOipi If) ·1)33τ/α3κ
-131)plS3 S0>!3-(31 17..U) οκ 11010I11X001)7. Ul U1307.3 ‘,10134
-3/. ιηκ sox.mopi/ aa.in ‘nSpip xoi-foiimO uSi.wxi^ αοκ
-io.iJi tjoi ηο3ΐΐ3·/υ,(3ΐΙ ,ιο.'.μο ‘biiii.ioobimp niomn ‘b-(vl>
-3κ bx-fnX uiom/.mff ioi30.io[p ιοκιιρ^^ pi S/3 bfiou/oxi
Λα,^,Η>ΙΛΝ ',H7i ■‘"‘ibioiu/dyi ,<gii αοδρΛ/ goi ofj

V1VIMVJJJV VNIJOVOIVXdV

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΚ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

«-(>1

-.looiplff goxi-fiovfl IJOI Jailflj pl
sn Λΐη'/,ιυΛ.ιο ii^m/ioiioBi: hxnmuy/nj/
-κ j] —
upoon.iouj! > ooj Sil
invfani.io boiop Off Ιικηκιρς Siiiouoip b sboivfjt —
•iioyaoisoSa.brfuy/ sit-'i1< u.io.ix b ηιΜηδ.Ιρΰα
.‘mvia.iJ ill ?υ,γ.ιι>.<;ιο siiOi
3uid^p)iXQi 401 llopip Off .woinffi 4pxi-(io»g pi Si-j
*

sbiiii sbiamoi hffmisb sub
Sl.ll'-fltf, 1)031.lip b 3.113 .10 b.lOX ~ 4Hl0U]f llplllODOlp ihl
nini npip ιηκ uyyu ‘3143J ρ ·κ,'.ηι·ι// ρ 'μιιυιιΰη^ o
'oion.ioiy^ ,| p ‘Sipoffi fpiU3yt p -.iiiMg p ‘n> ‘nini!
.aim uoiipnboDip pi i.iii Sninbpnxy^ sbi .loiy.iofhl.i —
not bfiii iioip ιοκ SDimi s«>-(p suoinuifi «»?>' ‘ifi
biiu ,ioiai.oi:oyt upinonoip 4U1 S/3 b t3iiu.<3.'.aooi· /j
•υιίΙίΛΟ,ιοιΟιδυ nil λο.'.οι pi uu n^mbioma .(οδυ,'.ιφ,
ιοί Sii' Si.i3oxj sbimx.oiXdi (i imiXiiiyfox imy/p y
iipi 4o<<3 buipif pi M-ob<o/ loi/px ιούη υΓιρο.Ιοιυι/ υι ιυκ
ηρικυ.ί οι ρ! sbi ο/ιιΜ υιυο.’. /< ,ιοιιι ροή llopyiixi
ιΧι» mihuoXoixooooi: ibj_ ■ iionuiii/uSj .«υι ρικ iptiXii
inifu/f .<mi suylb^uxyt Sgoifftq Sbi Soyiii sioioi hoi/
-o
'tlOJVg ΜΜΟίδη/ι pi S/i Soiibi
ib
sbi sooibil Shi snjJmoXoiiooooL· Su/uooi S(ii ,ιιιριυκ ‘bi
-<iiu.'.uiix sbiopg κ3 b '.io3<nioii)f,\ liKUlic-tf/_ smonoip
soiiDoXto/ liiioii.'. υυ.ιο.μιίοιρ Ι^Ιι ι«οΐ·(.ι«^γ .«jf,

♦

■iiooiffopipma spot: so buoXm/ Soxn/i
Sp-(U1J4 .io)3.'.<i.iova got pita l.lf,‘b-(X Off ooi.ioi ιικριηκ
lio inn.'iy hipiOHiof/oo nil poof/Ji b so>3ffbiioo[j goi
.«ηιυκιι iin/bpuxy bi .1» .ion So/^j ‘boufftb Sgixi.u.l 4.11X
./ iD/JamloXtoi ιυ no ιι./οικμιοι: sbi.ini soiiopuSi Sbi
x3· '‘MHnbioiKiivj/ goi Amnn.iKoOjj i«n imiJmoXoXioi
imi ιυκ svnil<<fixyt sbi Sbogoffiu sbypXnl sbi .«ο,ιυκιι
.«in swiopiuuiux sbi iionipSj boiiioiviy .ιο·(.ιοι:ο/ιυ>ς
■k ijoibyyihLi aoi pml tob/.cibii 'Suiipmjj sbi .ιο,Ιϋ.ιοι:
-.1 ,<oi byon) Sbxbffox.uiij] sbx.i4ff-ft Sbi Sooobi Q

H
■6J> f/OO'pli: !‘.<p bffb-fmK» MI ipj.yipn 4oi
υοιηιοΗ.υι: i.inoniiig goi soyii .«ρκιι nijf -κηκ.ΐυδίι ·\ι7.
jff ii.w ly-fioiiiog goi «njoi^ryp» tp/p -.io.'-oi goi luiSn
ibi NJ biiiio.iioxonviin lol bull '.«ox.'.poji ■■(i7. cqj ii.<p
-s.ioxipii S.ioi ριυκ Sui^n sbynXiii .<0.(03 'oiop-fo— i)3opaye
goi 4Sptloi-[i.:.'.u.i/i,, p '.«οκίρδ ί. 0(H>‘0'.'
bfiopoo.'.b
uiiooifp pi4 o-C(34Oh<yt goi << sptniioofli— Mil.! y^ > p .«o.'.
■ δι 4<oi3iffb-(Oii: ion xg. -.loixiyy.io .iirfXXy^ stjxiJmO.'.m/
moiox/i Sbio-ff.io siob-yon b oib sio/oiou/j .<3 imXBi .«ox
-i.iXinyyux niouBuoiitip .loiiffon goi oor nmi.nyn j[t
•

maioi VH ■·-?

YvTlHHVOJJ

ίγ

• S<o3obinox sbi sbxmoio
■ ooi: mg ιυκ ηιικυδηοιι ιικ.'.υο.Ι) suginyiX /[/ <byp m
llogiobfi: Off uoiiffouxigniux b 'S<ni.i(/ 'Soinoif pl nig
no/opIb/oLU s<p txiuoJi ()ΐ)()·()<_·ι :i.< ηικ t.«o.i7.if .<«>·/
-uy. ion .uiiiJmoj οοιυκο.οι goi κι .imsgn ibi lobibp
-3 43p llplg loillioooi- S<p nX.'.poJ) Of)()‘^ ‘S.IOJOIOV/I SI3
ibi.iu υουοιορυουι: υ.ιρκμ ibi Sloih.iox 3.luXb^3 npffux
‘.loiooi-ii/of/uv pip ηκ.'.υδ,Ι) snynr/iX f.</ S13 ib.iiiiboo.'.bi
-ox ibi lonxjguox loiobionxig pf ·υκ·'.υ6·/ι ()‘,()'pf:l
imiii'oxio ibi sii i/oihioonn Soiling sbi .lojio.imi
ijoi Sio.iiff.i3ig b ιοιιυκ ' s.ioioom]/ Sii .«οκ.'.υΰ,Ι, of)/,
'()<.·jinn iiSoj'fUiJ' Sbi .«niXij^ .«pynpj imi Sioioiifi.ii
-ip sbi Suiign sbi .ιιιυ 'ζ/Ι/Ι dbii.ioj .<oi ‘tSngiiloyt
sbi ιυκ aog-(UMj gui Snoiog* >. o-joniij^ «οι υ.οικιι
suisp sb-fp.'.iii mx loilb.hxiii: ibi loxiiiiiosi <;i sii no
-bymitf "pip iuBn/f nmujf b bffop«n/ Il.j3.13j igt
*

■3Xl3inx
nli ‘soiaoaff sbybih.i sbi υκι.ιι 'Saoxurjoi: s.iono'j mj
noitl.i.«o.io ιυκ uibigxiio.iii nobobii sonlu -1100 'p.iu^i

-ΰη,Ι soy6o-( g 3.113 .«0X03 .«οιιοίιιμυ^ moi Sa»dm6.U.io
110 .«o^jobiooug 'iibx^m^ s:i<Jm6.U..io sgxidiniff 0 01U
■<3J ΡΖΪ» '-Ipl 3g6big dblt$)U-£ g 110 llsiigoun p.< I3ibs
"obu^jvg ιυκ gnn-figoj · .loii’pi Soiniffogxi s.1013 spit
poll aoi pig ιυκ Sg> 'goi.iu .10X63 goi piy ■ ,.ιοι smlo
-ρκ p ιυκ όΛιτίηι— s.i.«bnoX:..io q _ noyiii 401 ου-g .toil
■ul ixiogsSs ip-fun’ii s.iiJ>u6.'.X;io Spxiboioj SoXysg q
*

nimib-ffl pxiiiffJ.i pi pun nomff.iiin 10061: n.y
goi.ini- gooffiiiig^ gci luiuiibo inobffipih.j njio.iotl ηγγυ
pi S/j -snibipiuXou SpxinbyiyυιηοΧιιΰικ υι υιιη/Ι
-o>g ρι 4i>obffd).iivx3 loihin s ιοκκυο 3/p ·4<>Ι3.'μι:λ 404131
οκο ί/ Si3 bffgiioiiinp ngifixo*/ jyi -goxynX pig .«0431/0
-ixDomffti nmiiuiiiog Spi.il Miobfl.idX3 slixnoffon'ug sbi
<Ί',ίΙΚ ί b ιυκ .loyf/w s^i nbijgoo hyt » jj^-.koXoi ,ιηκιιΧ
■lliyjux llll.ju 43 4011 4»»'(»<top Jpflu UOlllI pxiuoinj
■ 3 43jJmt3 4<oioi6ujl 4011 aonj/.ioy goi Sio.i.iff.iitp jjt
*

-.mmoioi
nmiib ibxiiffi 4I11 pig Ij .ibiXij; nbi pig .loiinioiiii.vjoi:
.«ojiilbnil ‘4«>igoildu.m sm-jp Sb.oiioiti κι ilji ‘SmaJijtjni
-nxXf s.ioob-fi: κι 3113 ‘.ιΙ/Λοβιοηιυκ iliii/lno-fii 4U1 sii
υιΐδιι liffii smvg nlifiojj nbi Sit noigiXoorion Ι1·(ρι/οιιιΐ
Pff SijXonox^ _ p ‘sbiiooiii'f Siu smioiffxa sbi iiouf/
IJi ’LJ, -ρκιΰοιο; Ιι υκι.<7.3ΐι·(3υκ sip niogiffOiobixouuX
Off iiotii 43 b info .If nop '4<oiiub4ii ngpfff 4U1 pip
imi SoxoiiL· spilondoiox p •lOj'V»
mx ‘imxumigj ιυκ
.«nxmohionioii ‘inixiioniox ‘.igixum'bg ‘.«n/ooiibg ‘imi3il
-bii! .«oxinXiiiy-jux inx ngixiooioj imi ixi s.ioipoyj goi
mtiuoxa b miljv.on ji ng jjnx ‘.mimdi goi spiloidoffnx
p .i3ii Spit tJai bff3i3ip nbigm 461:06111:3 ibi siyj

Q01 ιυκ QoyiiMiyjii‘Xu^’e aoi
‘αοκι.ΙογοίΌ’/ό^ aoa .wiXfiinuriluii .wn tuy. ΐΙικΙι^οκυΛίμ
not n>y
aoi 'ibniltio
ώι as iOtXo^onj'/oj'e ^κίΛΏηοιδχ >lti iny >U.t7.
"?.L
‘ίυιοοιο^ iltt AmilMty>y. <tmi y.t
AltUGOltUi AJOIlofllljy ' A«)a7..<J AGT(J)Jf .1(01 .lOJ3jjO(ij
<·>ΙϋΑ(Ι,ΙΟί'.Ι 0>Λ Λ9 (ΙΟΙ Olid .iltA.iii.ioy.oo * .tlJJOQ^OtJjy. ly .lltyfX
-u'(om7.<iu .itti ytj Afo.tnioXuua fni .tmi
Atowi
-άι>/ Λ(θΗΜ7.3ΐιγ-,τ/κ Ainy.n'joiDi .imi 5Ο)92ΚΟΚ3 .unoadhira
Uom.wXdo υ,ί
^ηι,-ιψϊι]/ *//i ‘ο..'σ./ux'a
*

•μ or-υ

» ni '

— > *,/oj

> situ · t5vuoidiJJi-n\i~ » >.102 \vimibcA
Oo.'.tniiiyjj i.y>io>fyi\ 01
',IOi
•Aaiff τμ >μ ^iyh.mi:3 02aoi wy wy
·μ iuy .wdi
hifi ιμ ADiXaiiirj .ifttfOir aii i7o ,'(7o ·louihy.oii'q,’ < iiijobd
'anH ^oio.i.iiifi *o-7X »
-o bvoXo.too7. it.yiiyoi ^οί/γ»ι
~ii^ fill (rf iL'.f ΛΟηοιιυιια/οΖ
.1012:021111 sii joia
-oyii .tlti *\O2iii[i .101 iiohict/ai dtp >u 5o 60^1 ao.ii .11X0
μόϊΐν ti.htlifj oiO'/vi: ][t '>i)iJ>oo.f.oii.i(i.u >hy.i.ioiioi j iio.l
-Oo/./.aO >fl2 d(OL'(O0O(i2:11.Ill 4(0012(1)10ay .to 1 >11
>0^.00.10^o >fii.ioidoy.t<iio^^j ffdAii<i .13 Ai.oifiiL:γe
*

•DotjiyvooZ A/>y)ioiibfft>nt 1//.3 tmoi
*?
‘joyaioiy >o>bbir(a ι.ιμ >23^nHu 11)10.01:
jy
• < >oi.toyo^l ^bi iny ·αοοΙΐγΐχ9 aoi >vmiib >aoi >uui:
dao>oioiio ’o>70 til OIL-3 υι:(·>ί>ο()2: dj Όΐ.ιιιδυιΐγ, doidio
- f.iioXua(00L· .iff i ion: .tlt.t.iiioJjjoiu ‘ib’Zoa:» .io lod/.’.ao
di/l^onioiy. dOiyuuLibi λοιλ Sibuo.la oi02.tao.uj:e j θ
♦

•aoiL‘iio’(.if,i »^bj’ fhtioitoiy ao’ftif/iiayo^
-)3\y. aoi >o7.aoioiiio-(L'i^ h >bAA3ifj y.3 Anhadioaii^^ —
•AnfJibff aoi thy 1 Kormoio
,tlti fiohiaoliL’.i i(OLO sbgi.myoy ·γρβ ·κ ibiay^e lays Ai
da
aoi >ίΐι(ι.'.Ιΐ{ΐοκ o A(O7'(3^adfj y.3 onyiAy^ —

HXHOOXVNIU

Πύλης μετά τής κοιλότητας, «>’ /' περιεστρέφετο το γίγγλυμον τής θύρας. Μετά τήν πύλην, .τρόί τά έσω, άρ-.
χεται τό ίοχυρώς πεπιεσμένου έδαφος τής αρχαίας Ήοΰ.
Έπί τοΰ πύργου καί τοϋ κατωφλιού όπάρχαυοι σημεία
μαρτυροΰντα ότι τούτα»· έγεινε χρήσις καί είς πολύ με
ταγενεστέρους χρόνους,
— Ήρχιοιν ή άναστήλωσις τοΰ ιδιαιτέρου θαλάμου τοϋ
περιφήμ'ον έν Όρχομενω θολ.ωτοΰ τάφου τών Μουσών,
επειδή δέ σώζονται ολα σχεδόν τά μέρη της δί rira;V.i'·
πια»· Μι κηναΐκών σχεδιασμάτων πλουοίοις κεκοομημένης
οροφής αυιοϋ, θ' αποκαιασταθή σχεδόν άρτιον το μύρος
τούτο τοϋ μοναδικού μνημείου.
— Λιετάχθη ή εξακολούθησες τών άνασκαφών έν ΙΙαγαοαΐς, περί τόν ναόν τής Αφροδίτης.
— Έν θεοσαίαιίκΐ] έξωθεν τής πόλεως τοϋ ’Αξιού
ποταμού έργάται ανασκάττοντες άνευρου τεμάχια ένεπιγράφιον μαρμάρινων πλακών.
— Έν ΚορΙνθ·» κατεσχέθη είς χεϋρας χωρικού μαριιαρίνη κεφαλή αρχαίου αγάλματος άρίοτης τέχνης, ήτις
καί κατετέθη νίς τό έν Παλαιίι Κορίνθοι μουοεΐον.
— Είς Ίωλκόν τοϋ Βόλου αί άνασκαφαί ήγαγαν νίς
φως μέγαν θολ.ωτόυ τάφον γεωμετρικώς ήτοι 'Ομηρικής
εποχής, περιέχοντα πολεμιστής καέυτας Αμοΰ υπό τής
πόλεοις τιμής ένεκα. Εϋρέθησαν ύν αύτώ ύπερδιακόοια
αγγεία έξ ών δύο αριοται λυκηθοι μέ τετράχρωμους οπανιωτάτας παραστάσεις ιής 'Ιωνικής σχολής. Επίσης ευρέθηοαν δύο χρυσοί δακτύλιοι, πλείστοι χαλκοί, λείψανα
ασπίδων, λογχών, πολεμικών είδών κ.λ.π,.
— Ευνέστη έν Βόλοι ’Φιλάρχαιος Ηεοοαλική 'Εται
ρεία·, ής σκοπός είνε ή επιστημονική έξαρσις τής Ηεσοαλίας διά τών ιίνακαλυπτομένιον αρχαίοτήτα»·. Ηά ένεργήοιι συστηματικός άνασκαφάς είς τά κυριώτερα αρχαιο
λογικά κέντρα, Παγασάς, .Ιημητριάδα, ‘Τοιλκόν κ.λ.π.
δια τοΰ κ. ’ Αρβανιτοποΰλον. Επίσης θά φροντίση διά
τήν εσωτερικήν διακσομηοιν τοϋ Μουσείου ν.αΐ τήν διά
σωση· τών έγχρο'ιμων πλακών καί άναστήλωσιν ιών ύν
τιμοχίοις ύπαρχουοών.
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ΝΕΑΙ ΕΚΠΟΙΕΙΣ
Αλλεπάλληλοι διανέμονται οί τόμοι οί περιέχοντες ιά
περί Χαρίλαον Τρικονπη δημοσιεύματα καί τάς α
γορεύσεις αύτοΰ, οί πρό πολλοί· έκτυπωθέντες καί ήδη
κυκλοφοραΰντες. ΟΙ νέοι τόμοι είτε ο Λ' τής πρώτης
σειράς καί ο 7—7" ό πρωθι-οτέρως έκδοθείς. Ανάγονται
ό μέν πρώτος είς τήν άπό Ιουνίου 18*1) μέχρι 'Ιουλίου
7*9/* εποχήν, ό δέ άπό 'Ιανουάριου 1888 μέχρι 'Ιου
νίου 1884. Τάς σελίδας κοομ..ϋν καί προσωπογραφία·
τοϋ αειμνήστου πολιιει τοϋ κατά διαφόρους έποχάς, τό
ενδιαφέρον δέ ελκύει Ιδιαίτατα ή άνάγνωοις ιών κοινο
βουλευτικών πρακτικό»· ιός έκ τής οξύτητας μεθ' ής ή
κομματική διαπάλη επραγματεύοντο τά ζητήματα, καί
κτθ' ήν ήρετο είς ύψος μεγάλοι· πολιτικού ρήτορας ή
αυστηρά καί άκαμπτος φυσιογνωμία τοϋ έκ Μεσολογγίου
άπαραιάλλου πολιτευτοϋ.
Οί έπιθνμοϋνιες τήν άπόκτηοιν τφν τόμο»·, δέον ι·«
άπευθινθώοι πρός τόν έν Λθήναις εκδότην κ. Λ. Εακελλάριον, έν ύδφ Λυκούργον.
»
} πό τοΰ Ευλλόγου πρός διάδοοιν ιών Ωφελίμων βι
βλίων έξεδόθη μελέτη τοΰ καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου
κ. Ν. Άποστολίδου- περί Κωνώηων καί Μνιών,
το» δύο επικινδύνων εχθρών τοΰ άνθρα'ιποι·, μετά πολ
λών εικόνων.
★

Ο κ. Λ. Γ. ’Λντωνιάδης δημοτικός σύμβουλος έξέδωκεν είς τεύχος δύο ΆγορινιΙιτς αυτού, γενομϋνας έν
τφ Αημ· τικιβ οιμβω-λίιρ 'Αθηναίων.
♦

Κατά μετάφραοιν επιτυχή τοΰ κ. I. Ζερβού έξεδόδη
Ιστορία οτρατωιτική καί πολιτική τοΰ Xΐ’τιαανο-Ιίονλγαρτκον πολέιιον ήτοι 'E'JS)>ω>·, Εέρβων καί Μαυροβουνίων κατά τών Εουλγάοων, γραφεϊοα ί τό τοΰ Γάλ
λου συνταγματάρχου κ. Boucabeille. Άναγράιμει σαφώς
πάσας τάς επιχειρήσεις άπό Κιλκίς μέχρι Τοονμαγτϋ; καί
από Μπρεγκαλνίτκας καί Έγρή-1Ιαλάγκας μέχρι Βράνιας
καί Πιρότ. Έξεδόδη είς τήν πολεμικήν Βιβλιοθήκην
Γ. Φέξη.
*

Ό κ. Γ. ΓΙάγκαλος πτυχιοϋχος τής φιλολογίας επι
τίθεται κατά τής πλειονότητας τών καθηγητών τής <!>»λούοφικδς «ίνοί-δς τοϋ Πανεπιστημίου, Γίιαίτατα Λί
κατά τοΰ κ. Γ. Χατξηδάκι διά τάς κατ' αυτού, ιός ισχυ
ρίζεται, διαπραχθείοας αδικίας.
♦

Ο κ. Geoi-i/es

Turpin, ύπό τόν τίτλον « L· II
Chanson lie la Vie» έξέδωκεν ποιήσεις, άς
έγραψε κατά τό διάστημα τών έτών 11)10—Π)18. Ποιη
τής νειοτεριστής, βαίνει έπί τιϋν ιχνών ίίτινα έχάοαξαν οί
ποιηταί Vei'haeven. Whil,na>i, Delimel, Beaudin,
Χαρακτηρίζει τά ποιήματα αυτά ειλικρίνεια, πόρρω το»·
προσωδιακών κανόνων καί τοϋ κλασικισμού, μέ μίαν τόλ
μην τέχνης καί ένα ενθουσιασμόν ή μάλλον παροξυσμόν
ποιητικόν.
*
Κ. Λ. Καοούτου ΚαττνΟννόις τΛς ΑγροτικΑς
πολιτικίις. Μελέτη άξια πολλής προσοχής συγγραφέοις

είδικωτάτοι· διά τάς γνιόοεις του ώς πρός ^ήν χαρτο
γραφίαν, κτηματικήν νομοθεσίαν καί γεωργικήν πίστιν.

ΈΜΑΕΦΟΝΟΝ
Χννόροιιητή. — Ό αντίκτυπος τοΰ Εύροιπαίκοϋ
πολέμου έγένειο σι'σθητόιατος είς τόν τύπον. "Ολα τά
φύλλα, Εύριοπαϊκάι καί ίδικά μας, έπί τή προβλέη·ει
έλλείψεως τυπογραφικού χάρτου, ήλάττωοαν τάς σελίδας
ιων.Ό έν Άθίμαις επαποθηκευμένος χάρτης—διότι υλη
ή προμήθεια γίνεται έκ τοϋ εξωτερικού—δεν θά έπαρκέση μέ τήν προβλεπομένην παράτασιν τοΰ πολέμου. 'Η
μείς έφ’ όσον δεν πιεοθώμεν έξ απολύτου ανάγκης, θέλομεν έξακολουθήοη τήν ανελλιπή καί πλήρη έκδοοιν.
’Αλλά καί οί οννδρομηταΐ δεν πρέπει προφαοιξόμενοι
τόν πόλεμον νά άποφεύγαιοι τήν πληρωμήν τής συνδρο
μής, διόιι τώρα ακριβώς δέον νά ένιοχΰονται ύλικώς τά
περιοδικά, άτε οί άλλοι πόροι, οί έν ομαλή καταστάσει,
στειρεύουν.

Iloinxft.— Ο νέος 1’οτοίλδειος διαγωνισμός έματαιώθη. Γαΐαν ϋχοι έλαφράν 1
Άγτωγραξηιτω. — Ή λιξις Βελιγράδιον σημαίνει

Λευκή πόλις.
Χνναοέλφφ·

7ο ττΑτοταΓον δημοσιογραφικόν συ

νέδριου συνήλθεν εις Κοπεγχάγην.
Φιλοτέχνω.—Αί σωφραξέιιαι διέπραξαν βανδαλι- I
σμο!·ς κατά τής τέχνης σημαντικούς. Μήπως μέ πέλεκυν
μία οοκγρτιξέττα δέν κατεκρεούργηοε τι.ν θαυμάσιου πί
νακα τοϋ Λουκάς Οίέλλιγκτον είς τήν 'Ακαδημίαν τοϋ
.ίονδίνοι ; Κοτεδικάσθη εντός 24 ώρών είς εξάμηνου
φυλάκιοιν, αλλ' άλλη κατέατρεψε μετ' ολίγον άλλον πί
νακα Τί οχέσιν έχει ή τέχνη μέ τήν ψήφον ; Έρωτή- ]
οατν ιάς οιοφραξέττας■

01 κα&υστεροΰντες είσέτι τήν συν
δρομήν τής «Πινακοθήκης» παρακαλοΰνται δπως άποστείλωσιν αύτήν, ΐ'να μ ή
διακοπή ή αποστο/.ή τοΰ φύλλου.
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