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ΑΘΗΝΑΙ
ΓΡΑΦΕΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΡ. 12

Όδδς Χαριλάου Τρικούπη 22α

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΔΡ.

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,
Μ Η ΝIA10 Ν ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

ΤΗΑΕΦΩΝΟΝ
ΙΙερίέογω.
II ίμπνενοις τής Διείλιοΰς ‘ΕκΟέοεως I
ιοί' βιβλίου Α· Λειψία Οφείλεται είς τδν Λουδοβίκον I
Vo/A-»»ann.

ΓΡΑΦΕΙΑ : 'Οδός Χαριλάου Τριχούπη 22α.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
‘Ανά τά καλλιτεχνικά έργαστήρια. Η. Ηωμσπουλος, ύπό I. I. Κ.
Η Μητρόπολις τών Ρήμων.
Σύννεφα, ύπό Παύλον Νιρβάνα.
Ποικίλη σελίς. (Τό πρώτον μυθιστόρημα. —
Τό ΙΙιστεύω τοϋ Ααβεοάν. — Ή κόμη τοϋ
> ζαέ. — Ό πύργσς τών κρανίων).
Σημειώσεις ένός μηνάς, ύπό Ιάη πύο,-.
Σταλαγματιές, ύπό ' Αμαράντου.
θέατρα Άβηνών.
Γράμματα καί τέχναι.
ΕΙΚΟΝΕΣ

Βιλγικόν Ιππικόν.
Ρωσσικόν πυροβολικόν.
Ύζαέ.
Ά&ηναϊκοΙ τύποι. 'Ο Χατζής.
"Αγγλοι πεζοναϋται.
X Νέζερ.
Ν. Πλέσσα; ώς Γάλλο; σαλπιγκτής, ’Αγαθάγ
γελος, Καμαριέρα

Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
ΤΟΥ Ε6ΝΙΚ0Υ ΚΑΙ ΚΛΠΟΑΙΗΡΙΑΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΔΗΛΟΙ οτι

Παρακαλοΰνται οί καί)υστερούντες τί]ν συνδρομήν των, όπως άποστείλωσιν
αι’,Τήν απ’ ευθείας προς τήν έν Άθήναις Λιευθυνσιν τής «Πινακοθήκης», άφαιροΰν-

4ΙΕΥΒΥΜΙΗΣ s Δ· I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΐτηοία δραχμαί 12.

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ”

Κληρωτό).— Ό Γερμανικός στρατός «τοιχίζει ήδη
ήμερηοαος 10 εκατομμύρια. Τό αύιά περίπου ποοόν
πρέπει νά ύπολογίσω,ιιεν Αιιι τήν Γαλλίαν καί ‘Αγγλίαν I
ίίερισσότερα ή 1‘ωοοία καί όλιγώτερα ή Αυστρία.

tf!; τά έξοδα τής αποστολής.
Είς τούς καθυστεροΰντα; διακόπτεται ή αποστολή τοΰ φύλλου.

Φίλφ.— Τό rrgeltir είνε λιμπρέττο αγνώστου μελό-1
,Ιρήμηεος roS Μπτζέ, ό Σήδ». Είχε ληομονηΟή, μετά- I
εμερΟέν κανά ιήν πυρκαϊάν τής ■ Γαλλικής κωμωδίας·
τίς εν υπόγειον.

a. I. Κ^ΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

- · ·— Εοφαλμένως έγράφη οτι <! ,l/«f Λίντερ, δ I
βασιλεύς τον λ ινημαιογροφικοΰ γέλωτος, έψονενίλη μα- ]
χομενος. Έεραιματίοΐίη ευτυχώς άκιιδίνως.
Μ —Λ/ίχοι τέλους Σεπτεμβρίου Ιδού <ί απολογισμός
των έπώεωρηοεων - 117 ιρορίις παρεοιί.Οη συνεχώς ή
«Σκούπα·— ρεκόρ αξιοζήλτνιον,— 72 ιά ’Επινίκιοι,
03 το ΑΟ.Λ.Ο.. G2 τά Ιίαραπήγματα, Γ>0 «ό ο Τοό· '
κάρο·. ίίαναΟήναια καϊ ΙΙανόραμα ΰπελείφίληοαν. Τά
περιουνά ΙΙαναΟήναια μέ τάς ίφειεινίις παραβιάσεις
ιίνήλίλον είς 211 φοράς.

ΤΟ ΣΟΥΤΣΕΙΟΝ ΔΙΑΓΟΝΙΣΙΤΙΑ
Η

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Δ ·· λ ο ϊ :

δτι, μηδενός έςγου ΰπσβληθίντσς εις τό Σούτσεισν οιλοσ'Λίκβν διχγώ·.ιομα τμά; σινγς,φήι έργου, ού τ»
Οιμα «Λί 11/ατωνικαί μελέτα·. κατά τόν ενδέκατον αι
ώνα καί ήτ/ίτ.; αύτών π;ό; τά άλλα’Ελληνικά φιλο
σοφήματα· εΐχεν ορίσει ή Ί··./οσοοική Σχολή, πχ:ατείνίτα: ή προθεσμία πρός υποβολήν τών έργων ρΧ, ;ί1
τής 31 Δεκεμβρίου 1915 καί ΰπο τους αυτούς όρουτ,ντοι: 1
I) Τά ΰποβχλζ όμενα χειρόγραφα καθαρώς καί εύαναγ,ώστως γεγραμμένα όέν έπιστρέφονται, άποστέλ- ·.
λοντα: os εις τήν Πρυτανείαν άνωνύμως μετά συνημ- I
μινου δελτίου εσφραγισμένου, φίροντες ένδοθεν μέν τό j
όνομα τοΰ συγγραφέως, εξωθεί δέ τήν ρήσιν, ήν θά
'Ζ'< ® αυγγραφεύς γεγραμμίνην καί έπι τής πραγμα- J
τειας αύτοΰ.
.’I Τ.ΐ.ς μέν τόν συγγραφέα τοΰ βραβευθησομένου έρ- 1
γου θ’ άπονεμη'.η χιλιόδραχμον γέρα.-, τό δέ έργο» 1
αύτοΰ θά τυπωθή ΰπό τοΰ Ιΐανεπιστημίο» δαπάναις <
αύτοΰ.
3) |·.·.ς τον διαγωνισμόν γίνονται δεκτοί μόνον *Κλ- 4
ληνες.
’Εν ’Αθήνα·.; τή ΙΒη Σεπτεμβρίου 191 ί.
Ό Άντιπ:ύταν·.ς
I. Ε. MEXOAUl’AX
Ό Ύπογραματεύς
Ν· II. Σ^ι/ΐλάκης

Ο 'Λντιπρύτανις

1. Ε. ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ
Ο Ύπογραμματευς
Ν. II. Σονβλάκης

πινλκοθηκΜς,,

ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ '-ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

Λ’. Γΰζη Φωτοτν.τία είς μέγα όχημα Λρ. 1. Έ.τϊ χονδροίι χάρτου
δραχ. 3.
“ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, δράμα Φρ Κοππέ, καια μειαφοαοιν "Αγιλνς θέρου ’Επί ‘Ολλανδικού χάρτου δρ. 1
ΤΟ “ΜΑΥΣΩΛΕΙΩΝ,, 'ώάμα Έ. Λάοκαρη καί II.
Λη/ιητρακοπονΐ.ον δρ. 1.
ΤΟ “ΠΑΣΧΑ FN ΕΛΛΑΔΙ,, αΙ>αξ Φρίξου Άριοτέως. Φωτοτυπία είς μέγα οχή/ια δρ. 1.
Η - ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ,, ίΐίναξ /.. Eerraull. Φωτο
τυπία εις μέγα οχήμα δρ. I.
Η “ΑΙΩΡΑ., πίναΐ VifJOr. Φωτοτυπία είς μέγα οχήμα
Λο. 1.

ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, ■-’<·'<«?

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ· Σ«λ- 208,—Δρ. 3.
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Διηγήματα είκονο-

γραφημενα Σελ. 64. — Δρ. 2.
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ. ΙΙεζά ποιήματα μετά χρωματιστών

εικόνων. Σελ. 174.—Δρ. 3.
ΣΑΤΥΡΑΙ Διηγήματα. Σελ. 64.—Δρ. 2.
ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ. ΙΙεζά ποιήματα μετ

εικόνων
Σελ. 64.—Δρ. 1.
ΣΕΛΙΔΕΣ- Διηγήματα. Σελ. 128.—Δρ. 2.
ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ’Εντυπώσεις και σκέ
ψεις. Σελ. 84.—Δρ. 1.
ΑΝΑΓΛΥΦΑ. Διηγήματα. Σελ. 64.—Δρ. 1.
Πωλοΰυται el? τά γραφεία μας
Διά τούς συνδρομητιϊς τής *Πιυακοθηκης» εις το

iiuidu τής τιιιΛς.

Ο

ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΑΤΕΛΙΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ίΠΟΪίΟΝ

77ό·αξ

Ο “ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ·. Τρίχρωμος

φωτοτι πια είς μέγα οχήμα. Πίναξ Rennet δρ. 1.
δρ. 1.
αίναξ
VintCHl. Φωτοτυπία δρ. Ι

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ Δ ΟΡΓΑΖ·· πίναξ Δ. θεοτοκοπούλου. Φωτοτυπία δρ. 1.
“ΔΟΜΗΗΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ,, Καλλιτε
χνική καί ιστορική μελέτη ΰπό I. Καραβία, δρ. 1.
“ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ,, Πίναξ J Knopp, δρ. 1.
Διά τους συνδρομητάς τής“Πινακο·&·ήκης„ε’ις τδ
ΗΜΙΧΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.
Άπο τοΰ Α' μέχρι τοΰ ΙΔ' έτους
είοίσκονται εϊς το γραφεΐον μας τιμώμενοι

οί

χρυσόδετοι έκαστος δρ. 15, οί ά.τλόδετοι δρ. 12.

Διά τούς άγοράζοντας πλήρη σειράν γίνε
ται Εκπτωσις 25 τοϊς ο)ο.

Κ αλίψματα χρυσόδετα

ιης “έΐΐινακοδήκης,,

«-

Διά δεσποινίδα; σπουδαζο σας ζωγιαφικήν.— Σχέδιον, ελαιογραφία κλπ.- ’Ατελιέ 'κ.' Ε<·αγγίλον
Ίωαννέδον, ίν τώ Ζαππείω 9—12 χαθ’ έκάστην.

ΝΎΜΦΗΣ,,

Rochegrosse. Φωτοτυπία δρ. 1.
ΤΟ ΌΝΕΙΡΟΝ-. G Bargelllli Φωτοτυπία
Ο “ΖΕΥΞΙΣ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ,

μηδευος υποβληθευτος εις τό προκηρυχθέυ δια
γώνισμα τοΰ φιλογευοΰς Ευσταθίου Εΰγενίδου
έργου, -πρός συγγραφήν ιστορίας καί λαογραφίας
τής Ραιόεστοΰ, προκηρύσσει έκ νέου το διαγώ
νισμα τοΰτο ΰπό τούς αυτούς ορούς, ήτοι :
Ιον) Τα υποβαλλόμενα χειρόγραφα καθαρώς
καί εύαναγυώστως γεγραμμένα δέν έπιστρέφουται, αποστελλουται δε είς τό γραφείου τής Πρυ
τανείας άυωυύμως μετά συνημμένου δελτίου εν
σφραγίστου, φέροντος ένδοθεν μέν τό όνομα τοΰ
συγγραφεως, έξωθεν δέ ρητόν γεγραμμένου τό
COURS ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
αυτό και €ττι του χαρογράφου.
2ον) Τό βραβείου είνε χιλιόδραχμου.
αεΕΓτοΐΝΐβ©Ε μαρι ε εκου
υ
3ου) Τά χειρόγραφα γίυουται δεκτά μέχρι τής
-Ζ”’·0', pa>tel, s/αιογραφϊαι, ύπαιθρον. Δέχεται
31 Δεκεμβρίου 1915.
μαθήτριας άπό I «ήίρίου. 'Οδό; Κωνσταντίνου 11αλαιολόγου 8.
ί
Έν Άθήυαις τή 15 Σεπτεμβρίου 1914.

^

ΕΚΑΟΣΕΙΕ

δλων τών έτών πωλοΰνται εις τί) γρα
φεΐον μας άντί δρ. δύο έκαστον.
Sjo ays

Q^·

H m Ε ΡΟΛΟ Γ10

Ν

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ”
άΚομψός ζόμος εκ 256 aejidaiv

ΙΙοός τούς κ. κ. Ύδοολείητας τήξ

πόλεως ΆΟεινών.
ΓΙοοακαίοϋ.ται οί κ. κ. νδροΐήπτα. ο.-ιω; .τροοΡΰω,
ei; ιΰ ταμιϊον ιοΰ Δήμον καί καταβάλοΜΐ τό ώ-εΖει»

ιοί· ΰδατος τρέχοντος ΐτονς, καθόσον fv εναντία nr,

Μελέται φιλολογικα.1, καλλιτεχνικά!, ιστορι
κά!, επιστημονικά!, διηγήματα, -ποιήσεις, εικό
νες έργων ζωγραφικής.
Τιμάται δι-ί τούς συνδρομητής μας dp. 1.
Αιι τούς μή τοιοΰτους dp. 3. Εις τούς νέους
έγγραφομένους συνδρομητής άαοσζέ^εζαΐ
άωρεάν.

αιώοΒΐ ή υδραυλική ίστηρεοία τοϋ Δήμον Οά εύρεθή ,
ιήν ανάγκην νά ένεργήση τήν αποκοπήν ιοΰ ΰδατος.
ί’Εκ τον ύδραυλικοΰ τμήματος

τού Δήμον Άίίηιαία»

ΧΑΡΤΟΠΠΛΕΙΟΝ
ΠΑΛΛΗ

KAI

X ι ας

Α ΘΗΝ ΑΙ — Όδός Ερμου

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βελγικόν ιππικόν έτοιμον προς έπίΟεσιν

ΙΙλοΰιος γραφικής ί'λης. — Έντυπα καί έπι
ΕΝΤΟΚΟΙ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια.
ΤφοποποιηΟείσης τής χλίμαχος των τόκων των εις
τραπεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταΟέσιων έν
ίψιι ή έπί προθεσμία, δηλοποιεΐται, ότι άπδ 15 Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος δέχε
ται παρά τε τώ Κεντριχω Καταστήματι καί τοϊς Ύποκαταστήμασι. αυτής καταθέσεις εις τραπεζογρα
μμάτια αποοοτεας εν δύει ή εν ώρισμενη προθεσμία
έπί τόχω’

1) 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν δύει άποδοτέας καταθέσεις μέχρι ποσοϋ δρ. I 0.000 πέραν τοϋ πο
σού τούτου τού τόκου δριζομένου εις I τοΐς ο)ο χατ’
έτος. At καταθέσεις αόται γίνονται δεχταί καί εις
ανοιχτόν λογαριασμόν, παραδιδομένου τω καταθέτη βι
βλιαρίου λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.

σκεπτήρια καλλιτεχνικά. — Έργοστάσιον φακέλλων τέλειον.—Χάρτης τυπογραφικός λευκός xu

έξωφύλλων παντός είδους καί πάσης ποιότητος
Χάριη; εφημερίδων. — Επιστολικά δελτάρια. |

Εύθηνια, άκρίβεια, ταχύτης.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ

ΦΟΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΕΠ· HANeonoyAoy
Α Ο Η Ν A I — ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΙΟ

Ιό

ζαλλιτΰχνικώτερον φωτογραφείον

2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά ες μήνα; τουλάχιστον.

’Αθηνών. — Μηχανήματα τέλεια. —Ταχΰι

2) 1)2 τοΐς κατ' ε:ος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά ες μήνας τουλάχιστον.

Τιμαί άσύναγιόνιστοι.

_ 3 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς χαταθέσ-:ς τάς άποδο<εας μετά δ ίο έτη τουλάχιστον.
3 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά τέσσαρα έτη τούλάχιστον.

4 τοΐς ο)ο διά

τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πέντε έτη τουλάχιστον, ως καί διά τάς πέρα των
πέντε έτών, ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν
Δεχεται ετι εντόκους καταθέσεις είς χευσόν, ήτοι
είς φράγκα καί λίρας 'Αγγλίας, άποδοτέας“έν ώρισμένη
προθεσμία ή διαρκεΐ, έπί τόκω

1 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά

ιταΟέσ. 6 μηνών τούλάχ.
»

1 έτους

»

2 έτών

"

4 ετών

»
5 ετών
Λί όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων έκδίδονται
κατ’ έκλογήν τού. καταθέτου όνομαστικαί ή ανώνυμοι.
1 ό κεφάλ.αιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τω Κεντριχω Καταστήματι χαί τή αίτή·
νει τού καταθέτου παρά τοΐς Ί'ποκαταστήμασι τής
Τραπέζης εις τό αϋτό νόμισμα, εις 8 έγίνετο ή κατά9εσις.

Μεγεθύνσεις καλλιτεχνικοί.

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ
ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ

MIX. ΆΡΝΙΩΤΟΥ1
Όδός ΠραξιτέΙους άριθ. 4
ΕΝ

ΑΘΗΝΑΙΕ

ΣΚα^ιζεχνικίι εργασία
Τιμά! συγκαζαδατικαι
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ?
Γλύπτης

Ι'.τλωματοϋγος τής Α'αλλιτεγν. σχολής ‘Αθηνών. j

ΑΝΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
(Σημειώσεις ενός έ-πισκέπτου.)
I άνησυχίαι ενδεχόμενης νέας
πολεμικής περιπλοκής, ήμπό·
δισαντήν έκδήλωσιν τής καλ
λιτεχνικής κινήσεως, ήτις κα
τόπιν τών νικηφόρων πολέ
μων, Οιεέίιύρμα μέ νέαν ζωήν
καί νέας ελπίδας, Ί'.ν τούτοις
έγένετο καλλιτεχνική εργασία
αθόρυβος καί άφού συνολική
έκΟεσις δέν πρόκειται νά μ ις
δείξή τας νεωτέρας προόδους,
επιβάλλεται μία έπίσκ.εψις είς τά καλλιτεχνικά ερ
γαστήρια, οπού ή τέχνη ορρωδούσα πρό τών ανη
συχητικών φημών, αναμένει τήν εύκαιρον στιγμήν
διά νά τανΰηι τας πτέρυγάς της έξω τού καταφυ
γίου της.
Τό Ζάππειον είνε σήμερον τό "Ασυλον τής 'Αθη
ναϊκής Τέχνης, 'Αφού δέν κατωρΟώΟη ή χρήτις αυ
τού διά γενικωτέρας εκθέσεις, <ΐς χρησιμοποιήται
τουλάχιστον προς υποστήριξη· τής φερέοικου Τέ
χνης. Είς τάς εύρείας, οιον καί ψυχρός αίίΐοΰσας του μετέφερον τάς καλλιτεχνικά; άποσκευάς των
ικανοί ζωγράφοι καί γλΰπται. 'Εκεί ό Χατζής, ό ΜαΘιόπουλος. ό Ίωαννίδης. ό Κοντόπουλος. ό Ρούμπος
έκ τών ζωγράφων καί ό Θωμόπουλος, ό Συννέφας,
ό Αημητρίου έκ τών γλυπτών.
Τό μεγαλείτερον διαμέρισμα κατέχουν οί κ.κ. Χα
τζής, Θωμόπουλος. καί Συννέιρας, διαιρέσαντες αυ
τό είς καλιάς. Μεταξύ δέ αιιτών έσφηνωμένον έν ...
ζοιμητι’ιριον καλλιτεχνικόν: Τό έργαστήριον τού πρό
μηνών άποΟανόντος γλύπτου Παρλιάρου. Ας άρχίσωμεν από τούς ζώντας, τούς πλήρεις σφρίγους
χωρούντας είς τήν λεωφόρον τής ’Αναγεννήσεως.

Θωμάς Θωμόπουλος

Έργαστήριον έν τή όδ<ϊ> Άναπαύ >εως

Τμήμα μνημείων

Αναλαμβάνει τήν κατασκευήν καλλιτεχνικά»
μνημείων, ανδριάντων, -προτομών, διακοσμήσεων.

Το σπουδαστήριον τεΰ γλύπτευ ζ. Ηωμεπούλου, εί
ναι τ': «ΰρύτερεν όλων τών άλλων εργαστηρίων και τ:
μάλλον κατάφερτον ές έργων. 'Ο κ. Θωμόπουλος εί
ναι έργατιζώτατος. ΙΙσρά τάς δυσμενείς διά τήν άνυ-

Έλλ. τέχνην συνΟήζας, είνε άφωσιωμέτ:ϊ:ν φ·.λ:δ:ςε
ίγα έργ:ν, τ': :π:?:ν
φ·.λ:::ςε 5. ν αφήση.
έζλεζτ-η μερφωσίς
τ:υ,
Τ: άνϋσηχόν πνεύμα τ:υ. ή εζλεζτή
μ::
ή ::μή τ:υ πρ':ς ζάτ·- άνώτερ:ν. ή έμφυτες ζαλα·.:9ησία τ:ν δδηγτύν είς έν άνώτερεν έπίπεδεν
ζα· τ:ν έπέδαλ:ν ήδη ώς ηγέτην -ήμερεν, μετά τεΰ
Κωνσταντ. Δημητρ·.άδ:υ, τών ζώντων ’Ελλήνων
γλυπτών. Είς τ’: έργατπήρ’.τν τ:υ ζ.υρίως μάς έλζύ:υν ζα: μας ένδ·.αφ«ρ:υν τα νεα έργα τευ. Είς τε
πρώτ:ν διαμέρισμα τ:ΰ έργαττηρι: υ του δεσπεζει :
«!1:λ·μ:ς».
μνημειόιδ:ευς έργευ/ΟρΊιες
ένας άνήρ. τ': σώμα τ:ΰ :π:ί:υ <·>ρ·γωσ-ν ό ζάυατες,
μέ στυγνήν :ύ·.ν ζρατεϊ στεφάνια, με τ ά όποια στεφανώνε·. τά ζατωΟεν αύτσϋ θύματα της π ελεμιζής ζαταστ:::ής, τα :π::α συμ:ύρ:νται ώς ένα ς πολ . .
■υναιζόπαιία ζαι ϊππ:ι
χών— π:λεμιστα! ζα'ι ■,-υναιζσπαιδα
■ας—ολα
είς τηλε::λα χαί σάλπιγ-ρας
:λα =ίς
εις τήν ακινησίαν
τ:ύ θανάτου συμδ:λίζ:ντα εύτω ένα μακελειό,:·.ες είνε
σήμερ:ν ; π:λεμ:ς μέ _ άς νεωτέρας εφευρέσεις τής
έςσντώσεως—άγριες, έ: ντωτιζες. () Πόλεμος φέρει
τ' α’νω.
πτέρυγας μσλ'.ς φυεμένα... ζα·. ίξορμούσας
π:ίαν σχέσιν έχουν με
τελεμεν
Ι-Ια άπερήση
εευγες ζα: διατ’ι ζαινετουων ό καλλιτέχνης τας
αί
μετέφερ.εν έζ τών ανθηρών ώμεπλατών τής Νίζης εις
ΰ στιόαροΰ
πολεμάρχου. Ό
τάς τεΰ
στιδαρεϋ ζαι ζαταστρ-πτιζεϋ
ζατασ
ζαλλιτέχνης συμδ:λιζ·ι τ:άς Νέας ιδέας αί όποια·. ήρ·
χισαν νά πτερεφυεύν ζαι αι:; όπ::αι 6ά ζαταλήςευν μίαν
ήμ·ή5*ν ά τ:ΰ σοσιαλισμού είς τήν γενικήν είρήνευσιν.
Είνε τεύτε σως εις εύσεόής πόθος, μία ένειρεπέλησ-.ς
μτλλεντιζή ώς ε·ν· καί το συνέδριον τής Χάγης. 'Αλλά
δέν άπεζλειετα' νας καλλιτέχνης νά βλτπη μακρύτέρα τών
ιών συγχρόνων τ:υ. Το έργον αύτ'ε έπλασεν ευ
θύς μετά τ:ύς ίδικοός μας πολέμους. ΙΙεύ νά έφαντατάζετο ποιαν ζεραυνοόόλ:ν άπάντησιν ϊπεφύλασσεν εις
τάς οπτασίας τευ ή Ευρωπαϊκή διπλωματία! Εις τήν
βάσιν, έφ' ή: ύπετίΟεται ετι ρέει τε αίμα τών ^μάτων
εις τάς τ’έσσαρας γωνίας προόάλλει άνά μία Σοίγς αι
νιγματώδης. "Οταν τε έργον έζτελεσίίή έπί ερυθρού
γρανίτου μέ όρειχαλζίνους τάς παραστάσεις, θά εχη
μ·αν έπιόλητιζήν όύιν, άνταςιαν τού μεγάλου θέματος.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Δεύτερον, έτι μεγα/.επήβ;λ:ν μνημεϊίν, βγζωϊίστεpsv ζαί π:λυσυνθετώτερ:ν τ:ϋ πρώτ:υ, ζυρ·.αρχ:ΰν τοΰ
δευτέρου διαμερίσματος, με ένα πρασινωπόν χρωμα
τισμόν, εινε τό «Ι Ιο/.εμιζέν μνημεϊον».'() Βασιλεύ;
μα; έπ: θυμοειδούς ίππου, έχοντος άνωρΟωμένους τού;
εμπρόσθιους πόσα;, ζα-.απατούντο; δ'όπισθ’ν λάφυρα,
όβηγεϊ τον κάτωθι ειζον.ζβμενον στρατόν του εϊς την
δόξαν. ένώ ή Νίζ.η ασφαλής διά το άποιέλισμα. κρα
τεί δι’άμφοτέρων τών χειρών προτεταμένων στεφά
νους τιμής διά τούς θριαμβευτές. Ό γενικός χαραζ.τήρ
τοΰ έργου ε’νε ή ορμή, βιαφαινομένη είς τήν ζίνησιν
τοΰ στρατοΰ, ον ηλεκτρίζει τον Βασιλικόν σύνθημα :
«’Εμπρός, πάντοτε έμπρός!» Κάτωθεν τού έφιππου
άνόριάντος ζαί άνω .τής βάσεως παρατάσσονται εν αϋ«τηρά γ?»μΖή αρχαϊκά ανάγλυφα, εικονίζοντα τήν παλαιαν ϊόςαν,ζάτωΟεν τά νικηφόρα στρατεύματα τών δύο
τελευταίων πολέμων, ένώ είς την βάσιν Οά χαραχΟοΰν
Βυζαντινά! παραστάσεις με τον οίζέοαλον αετόν ι’να
ούτω δε'.χθή ή ιστορική ένότης τοΰ Έζ.λ. έθνους
ζαί τά συνεχή ζατα την ιστορικήν αύτοΰ σταδιοδρο
μίαν μεγαλουργήματα. 11 έζτέλεσις τού έργου αυ
τού. Οά απαίτηση βεβαίως μέγα χρηματικόν ποσόν,
περ: τά δύο ίσως εκατομμύρια. Άλλά Οά είνε ό μεγαλαπρ,πέστερος αιώνιος συμβολισμός μιας μεγάλης
οόςης. Το ποσόν άς μή φανή ύπερίοζ.ικόν. < )ταν ή
'Ιταλία διά τό μνημεϊον τού Βιζτωρο; 'Εμμανουήλ
έϊαπάνησεν J (Μ) όλα εκατομμύρια.κα: ο: Γερμανό': διά
νά_ τιμήσουν την μάχην τής Λειψίας έόαπανησαν
7,.>0(1,000 φράγκων, ή Ελλάς μέ ολα; τάς ανα
λογίας πρέπει νά διαιώνιση, τά μεγάλα σύγχρονα κα
τορθώματα. ό;' ιόν άπηλευθερώύησαν μυριάδες αδελφών.
'Γό μνημεϊον αυτό, τό όποϊον έςωτεριζώ: Οά ε’νε επι
βλητικόν, ύψους 20 μέτρων. Οά έχη είς τά; βάσεις
πύλας,ο: 'ών Οά εισέρχεται τις είς έν μουσεΐον τού 11ολέμου, περιέχον λάφυρα κα! τοιχογραφίας τών μαχών.
Θα κατασκευαστή άπό γρανίτην ζαί μάρμαρον ζαί ο
ρείχαλκον ζαί θά έχζ, ζαί ζωγραφικά; συγχρόνως απει
κονίσεις. Τό δνειρον τού καλλιτέχνου Οά πραγματο
ποιηθώ : Ή πίστι; είς τό μέλλον τοϋ "Εθνους δίδε:
καταφατικήν άπάντησιν.
*

Κόρη Ϊζπνέουσα, γυρμένη εις τό προσκέφαλου, αι
σθανόμενη έγγίζοντα τόν θάνατον, τόν όποϊον όραματίζ-ται μέ ανοικτούς οφθαλμούς. Είνΐ έμπνευσμένον
άπό τό ώρα·.ον ποίημα τοϋ Μαρζορά, τό .< ΙΙαράπονΟ
τή; πεθαμένης».
Άλλ' ·>ού ζα: ή εκφραστική μορφή τής πρώτης
αισθαντιζή; Ελληνίδος συγγραφ-ως, τής κ. 1'αλατείας Καζαντζάκη (Ιίετρούλας Ί'ηλορείτου) μαρμαρωμενη. ΙΙροτομή ε·.νΐ ζα: όμως φαίνεται σάν να άπεσπάσΟη άπό καμμίαν συμβολικήν ποιητικήν σύνΟεσιν.
"Εχει όλην τήν μυστιζοπάΟ-ιαν ήτις διακρίνει τά έργα
τη;. Δ. αϋτό τό κεφάλι είχε δίκαιον ό καλλιτέχνη;
να μάς είπή: «Είνε άπό τά καλλιτερά μου. Αύτό μιά
μέρα Οά μπή εί; Μουσεϊον». Δέν εινε περιαυτολογία.
Ί ο έπλασε μέ μίαν διαίσθησιν, μέ μιαν άγάπην κα!
ζατώρθωσ- νά μή ζύμη μίαν άψυχον κεφαλήν, άλλά
μιαν πα'ζ.λομένην ψυχήν. "Οταν δέ χρωματιστή, Ι,ά
σπάθεια τού καλ
λιτέχνου. Εις έκφρασιν άλλα καί λεπτότητα άμιλλατα: καί ή προτομή τής κ. Φωκά, καθ' ήν στιγμήν
ψάλλε:. II τέχνη τής δίδε: σχεδόν μίαν νεότητα.
ι> κ. Θωμοπουλο;-φιλοτέχνησε καί δύο αναμνη
στικά; πλακα; τών πεσόντων ύπέρ ΙΙατρίδος. Μίαν
έντοκη τού 1 πουργειου τών Στρατιωτικών διά να
έντειχισ'ίή ·ίς τάς εκκλησία;—διατί οχι καί εις του;
στρατώνας ; — καί άλλην εντολή τού Υπουργείου τής
ΙΙαιδείας ι'να κόσμηση τας προσόψεις τών Δημοτικών
σχολείων. Ή πρώτη φέρε: ώ; προμετωπίδα τα έ.υβλή
ματα τού ' Ελληνικού κράτους : Στέμμα βασιλικόν,
σημαίας, τηλεβόλα, δάφνας ζα: τόν Δικέφαλον άετόν
έν άρμον.ζώ συμπλέγματι. Εκατέρωθεν φέρε: δύο
Βυζαντινά κοσμήματα, ώς στερεώματα τής πλακός
επ: τοΰ τοίχου, μέ δικέφαλους ά-τούς. Κάτωθεν Οα
'.’?Ιτ-ΰν τα Ονόματα τών πεσόντων κατά τούς δύο
πολέμους χοιριανών.
11 π’/.άς Οά είνε μαρμάρινη,
ο δε χαλκός ές ού Οά χυθούν τα έμόλήματα Οά ληφΟή
εκ π.λεμικ.ών λαφύρων τού 'Ελλ. στρατού· 11 δεύ
τερα πλά: ή και καλλίτερα—εινε ανάγλυφος καί
εικονίζει τήν Δοςαν τανυσίπτερον καί κρατούσαν ού;
στεφάνους, οιά τους δύο πολέμο.ο. κάτωθεν δέ πρό
βαλλε: άπό μίαν δάφνην μέ τόν δικέφαλον αετόν, ό
στρατηλάτης Βασιλεύς. Κάτωθεν ίσως χαραχΟή όρθιος
εύζ«>νος και παραπλεύρως Οα άναγραφούν τα ονόματα
τών πεσόντων. ΊΙ πλά: ()χ είνε μετάλλινη.

Αλλα έργα. τελειωμένα αύτά. Προτομή τού Χα
ριλάου Τριζούπη έπ: μαρμάρου ζατά παραγγελίαν ομο
γενούς θαυμαστού του, επ:θυμ.ούντο; νά μείνη άγνω
στος. Άπό τής κατατομής Οεωμένη ή προτομή έχε:
·) κ. Θωμόπουλος, οστις διακρίνεται όχι μόνον
μεγάλην ομοιότητα, έν γίνει δέ διασώζει τό μεγαλείου
διά την πλαστικότητα καί τήν γραμμήν, άλλά καί
ζα: τήν άδράν φυσιογνωμίαν τοΰ επιφανούς πολιτευτοΰ.
οια την ιδιορρυθμίαν, πρώτος είσήγαγε παρ' ήμϊν τήν
Είς τήν βάσιν έχε: χαραχΟή ή υπογραφή του.’() καλ
έζ^ηρωμον
γλυπτικήν, ήτις συνδυάζει τήν ζωντανότητα
λιτέχνης έχε: πλάση ζα: έν σχέδιον μνημείου τού
■ή;
ζ<·>γρ»φ:κής
μέ τήν πλαστικότητα τοϋ μαρμάοου.
Τρ'.χοΰπη, άνδριάντος έπ: μεγαλοπρεπούς βάσεως.
ΙΙρό δεκαπενταετίας άπεπε:ραθη ζαί παρουσίασε τα
Μαρμάρινη προτομή τού'Λμεριζανού ζωγράφου, τού
«Μάτια της ψυχής». "Ηδη έφιλοτέχνησε τό «ΙΙάτερ
τόσον γνωρίμου παρ' ήμϊν ζ. II. Σουάν μάς τόν πα
ημών». Ένα παιδί προσεύχεται. Φαίνεται μόνον ή
ρουσίαζε· όζ.οζώντανον, ζαίτο: οέν έχε: εντελώς τελεί
κεφαλή του’ καίτοι ή φυσιογνωμία δέν έχε: «>ραιόωση.Άλλη προτομή μαρμάρινη, ή τού Σμυρναίου ποίτητα μορφής, εν τούτοις ή έκφρασις προδίδει παιδικήν
ητοΰ ζ. Μιχ. Άργυροπούλου και έν άνάγλυφον τού
αγνότητα, θρησκευτικήν προσήλωσιν, έχε: δέ τ: τό
άποΟανόντος λογίου ζα: δημοσιογράφου Μάκρη.
διακοσμητικόν.
Ό πληγωμένος πολεμιστής τοϋ 1(113. Ενας στρα' > ζ. Θωμόπουλος καί α/.λα έργα του Οά χρωματ·.'·>της τραυματίας Ονήσζων πίπτει, ένώ όπισθεν του,
*'-σ(·· 'Λ5 -va άπλούν, μόλις δ·αφαινόυ.ενον χρώμα,
άλλος συνοπλίτης εινε ήδη νεκρός. Κάτωθεν, έπ': τής
ώστε νά μη κυρίαρχη τού μαρμάρου, -,οϋ όποιου ή
βάσεως Ν':κα: άλληλοζρατοϋντα: διά στεφάνων, ούς
έπιβλητιζη λευζότης ένέχε: μεγαλεϊον, οπερ δέν έχε:
με προτεταμένα; τάς χεϊρας. Ό ·, αλλιτέχνης
ή ζωγραφική.
εις τήν ώραίαν αυτήν παράστασιν ένεπνεύσΟη έζ τών
στίχων τοΰ Σολωμοϋ.
*
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
'() καλλιτέχνης παρηκολούΟησε την δράσιν τού ναυ
τικού κατά τόν πόλεμόν. Κα'ι άπεζόμισεν έζ τών έντυπώσεών του μίαν «ιραίαν έμπνευσιν, τήν «Νίκην τοΰ
Ναυτικού», ζαί ζαλλιτεχνιζώτατα μετάλλια τών πρω
τεργατών τής ναυτι ή; δόςης.
II Νίκη είζονίζετα:
ώ; νά έςορμα, ν-ωτέρα άδ-λφή τής Ν ίκης τής Σαμο
θράκης. ένώ κάτωθεν είνε χαραγμένον έν Οωρηζτόν.
Τό πρόπλασμα έφ:λ;τέχνησεν έπιβαίνων τοϋ «Κα
νά,οη», μετά τήν ναυμαχίαν.Είς μετάλλια είκόνισε τον
ναύαρχον κ. Κουντουριώτην, τόν κυβερνήτην τού
«Άβέρωφ» ζ.Δούσμανην εν τώ γγοαφείω του, τόν πλοί
αρχον κ. Γούβαν, τον κυβερνήτην τοϋ «Κανάρη» ζ.
Δόσιον ζαί τόν τετ.μημένον τορπιλλητήν κ. Βότσην,
■μέ τήν άπεικόνισιν κάτωθεν τού ηρωικού τ:ρπ:λ/.οβόλου του. "Ολα αύτά έσχεδίασε ζατά τήν έν Μούδρω
ϊιαμονήν του.
Άλλ' ό γλύπτης Θωμόπουλος είνε καί ζωγράφος.
Έχει δώση πολλά δείγματα μιας πρωτοτύπου και :τ/υρας τέχνης. Είς τήν νέαν παραγωγήν ανήκε: καί
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ΡΗΝΕΙ ό πνευματικός κόσμο;
μίαν συμφοράν. ΊΙ πυρποληΟε'σα
Λουβαίν οέν εμεινεν μόνη εν τή
καταστροφή. Οί ιστορικοί Ι’ί.μο:
έπλήρωσαν βαρύτατου τον φόρον
είς τήν ρομφαίαν τοΰ "Αριως.
Μετά τήν διαρπαγήν τού Σαντ:γύ, κατεστράφη ύπό τ<ΰν Γερ
μανών ή Μητρόποκι; τών Ρήμων,
έν άπό τά άρχαιότατα κειμήλια
τής Μεσαιωνικής 'Εκκλησιαστικής τέχνης, ό Παρθέ
νων τού Γοτθικού ρυθμού, ή κκοοια τής καθολικής
και μοναρχικής Γαλλίας.
Ό καθεδρικός ούτος ναό;, τιμώμενος επ'ονόματ: τής
Παναγίας, ήτο ό αοιστος ίσως τών ναόίν Γοτθικού ρυθ
μού. Κομψός, πλούσιος, μεγαλοπρεπή:. "ΙΙρςατο κτι
ζόμενος τω 1212 ύπό τοϋ άρχιτέκτονος Ροβέρτου Καν
ού. Διεκόπη ή οικοδομή μετά τόν θάνατόν του καί
έπανελήφύη τώ 1250, έτελείωσε δέ ή κορυφή του τω
1130. Άντεκατέστησε άλλην μικροτεραν, έν ή κατα
παράδοσιν έδέχύη τό βάπτισμα ό ιδρυτής τού Ι'αλΛίκού έθνους Κ/όβις. Τό έςοχον αύτό μνημεϊον τής άρχιτεκτονικής είχε μήκος 140 μέτρων._καίτοι δε ογκωδέστατον. έν τούτοις ένόμιζε τις ότι ήτο ιζαφιότατον.
ΊΙ δυτική πύλη άποτελουμένη έκ τριών μεγάλων ωο
ειδών άύίδων έκοσαιίτο ύπό 530 αγαζματων διαφό
ρων μεγεθών.Οί δύο πύργοι του σχηματιζοντες καί οΰτοι τόςα επιμήκη κατέληγον είς άετώματα, διακοσμού
μενα ύπό τεσσαράκοντα ανδριάντων επισκόπων τών
Ρήμων. Ό ύΐλωτός ρόδα; τής κεντρικής εισόδου όπι
σθεν τού τεραστίου αγάλματος τής Παρθένου ητο τό
σον μέγας καί θαυμαστός είς χρώμα καί παραστάσεις
ώστε ήτο μοναδικός εις όλην τήν Γαλλίαν ΙΙλεΐστα:
άλληγοεικαί παραστάσεις Ιίαλαιάς καί Νέα; Διαθήκης
έστόλιζον τό έςωτερικόν τού ναού, εντός αψίδων. Εις
άλλας άψίδας εύρίσκοντο άγάλματα τών τεσσάρων επο
χών. τών δώδεκα μηνών, και τών Βασιλέων τής Γαλκίας. Έσωτερικώς μέ τούς Γοτθικούς στύλους του, τά
χαρίεντα κιονόκρανα, τάς 'ιδιορρύθμους αψίδας, τάς
ύπερκειμένας στοάς, τούς έλαφρούς στυλίσκου; και πυρ-

εις ζωγραφικός πίνας, ό «"ΟρΟρος τών ψυχών». Εινε
έμπνευσμένο: έκ τού ομωνύμου γνωστοτάτου ποιήμα
τος τού κ. Γρυπάρη. Ό ποιητή; δέν ήτο δυνατόν νά
όνειροπολήση ίζανώτερον καλλιτέχνην, διάνα άποδώαη
τών στίχων του τήν παραστατικήν δύναμιν. Είνε με
γάλων διαστάσεων πίνας. Είς τάς βραδυνάς ανταύγειας
ό σαλπιγκτής σαλπίζει' γ-ύρω του, τής μάχης -ά λεί
ψανα. Ί'ηλά κοράκια φτερουγίζουν είνε αι ψυχαι τών
πεσόντων. Ό
Θωμόπουλος εινε ο μόνος—έςαιρέσει
τού κ.Ίαζωβίδου, έμπνευσΟέντος έζ τοΰ Σολωμοϋ—
οστις έκ τής Νεοελληνικής ποιήσεω; ήντλησε θέματα
διά νά τά άπαΟανατίσκ. είτε μέ τον χρωστήρα είτε μέ
τήν σμίλην. IIόσον Οά ήτο πρωτιμώτερον αν οι ζαλλιτέχνα*. μας άντί νά ζαταναλισζωνται είς πεζας απει
κονίσεις ή είς στενοχωρημένα πολλάκις θέματα, ζατέφευγον είς τον πνευματικόν θησαυρόν, τόν όποϊον περ:ζλείε: ή νεωτέρα φιλολογία μας.
Δ. I. Κ.

|5ur kdi ι
γίσκους—μια ποικιλία χωρί: νά φίρη τήν παραμικρόν
σΰγχυσιν —καί τά ύελώματα, άριστουργήματα γραφικής
μ'ε σκηνάς τής Άγ. Γραφής, φωτίζοντα έννέα παρεκ
κλήσια, άπετέλουν έν άριστούργημα τέχνης ύπέρλαμπρον. Παλαιοί τάπητες καί εικόνες συνεπλήρουν τόν
πολύτιμον διάκοσμον. Τό άρμόνιον άπετέλει όζόκληρον θησαυρόν.Υπήρχε ε» δισκοπότηρον μεγίστης άριας
ές άπεφθου χρυσού.*ί’πό τό έδαφος τέλος τού ναού εκοιμϊτο τόν ήσυχον ύπνον στρατιά ολόκληρος επισκόπων,
καρδιναλίων, βασιλέων καί στρατηγών. τής Γαλ
λίας, τών όποιων αι καροίαι διιτηρούντο έντός χρυσής
ληκύθου. «IIαράδεισος τέχνης» εΐχεν άποκληθή.
Άλλ’έκτός τής άρ/ιτεκτΛικ ής άςίας, είχε καί ιστο
ρικήν τοιαυτην. Έν τώ ναώ αυτώ εβαπτίσθη τώ 496
όΛουδοβίκος Α’, έχείοντο δέ οϊ Βασιλείς τής 1 αλλιας
έν μεγίστη, πομπή, από τού Λουδοβίκου τού Ευσεβούς
μέχει τού Λουδοβίκου τού ΙΣ’Γ έν οι; καί ό Κάρολος
ό Ζ χρισθείς ΰπό τής Ιωάννας δ' Λρκ τω 1429, τής
όποιας καί άγαλμα ύπήρχε,έργον τού γλύπτου Dubois.
Τό κειμήλιου αϋτό τ ής τέχνης οί Γερμανοί επί τή
προφάσει ίτΐ ύπήρχεν εις τους πύργους του παρατηρητήςιον έβομβάρδισαν καί κατέο-ρεψαν διά τηλεβόλων με
έκρηκτικάς ύλας καί πολιορκητικούς όλμους.'Π κατα
στροφή κατέθλιψε όχι μόνον τήν Γαλλίαν, αζ/.α σύμπαντα τόν καλλιτεχνικόν κόσμον. Τά αληθώς πεποζιτισμένα έθνη έςεδήλωσαν άγανάκτησιν. Συγγραφείς
καί καλλιτεχνικά σωματεία διιμαρτυρήθησαν, χαρακτηρίζοντα ώ'ς άνοσιούργημα άςιον'Αλλαρίχου τήν κα
ταστροφήν, ήτις δύναται νά παραβζηθή με τήν κατα
στροφήν τού Παρθενώνος.’Ένας σκελετός κενός, με μαυςισμένους τοίχους μένει έκ τού θαυμάσιου οικοδομή
ματος- μέ τήν μεγάλην πύλην ετοιμόρροπου.Τεράστια:
μάζα: λίθων κατάκεινται, καί ξύλα άπη-Ορακωμένα.
καί κεφαλαί άγαλμάτων άναμίξ. Άγγλος δημοσιογρά
φος αΰτόπτης τ ής καταστροφή; γράφε: :
• Καθ' ολην τήν ημέραν θά έπεσαν 500 βλήματα μέ
τόν ναόν.’Ολόκλ-ηρος ή περί; συνοικία έγενετο
παρανάλωμα τοϋ πυρός Όγκοι ξύλων άναφλεγόμενοι
μετέδωσαν τό πΰρ είς τάς δρυϊνους δοκούς τοΰ κτιρίου’
μετ'όλίγων αί στέγα: τών προ· άων ήσαν πύραυνα φζεγόμενα· Γλώσσα: πυρός έλειχον γύρω τήν μητρόπολιν.»
105

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
επάνω εί: τήν λεπτοτέραν ανθησ:ν τού πνεύματος ,
Αυτός έπί τέλους ό Ευρωπαϊκός πολιτισμός πού εκρύβη; Και πω; οι λαοί, ανεξαρτήτως έ'ίν.κότητο;, δεν
έρρηξαν φωνήν επιβολής προς τούς ηγεμόνας των,
ν’ αρκεσϋοΰν εις τας τραγικές ανθρωποθυσίας καί νά
άφήσουν τουλάχιστον ήσυχα τά άσυλα τής τέχνης τά
οποία οέν ξαναγίνονται πλέον ; Υπήρξε καί συνέδριου
Χάγης. Άλλοίμονον ! Ομοιάζει και αυτό τάς συνΟηκας τών Κρατών, αϊ οποία: συνάπτοντα: διά να ξεσχί
ζονται.
«- » 5S
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6ΤΕ τά στέλνει ό Πόλεμος,
είτε τά στέλνει ό πρώιμος θυ
μός ταυ Χειμώνας, καλώς ωρισαν τά πρώτα φθινοπωρινά σύν
νεφα. Ήλθαν νά διακόφ-ουν τήν
μακράν μονοτονίαν τοΰ τ.αλοκαιρινοΰ ούρανοΰ καί νά ζωγρα
φίσουν επάνω είς τον απέραντοι1 -,'αλανόν πίνακα
αεγάλα φανταστικά άνθη, προκατακλυσμιαία
θηρία, συμπλέγματα φοβερών Τιτάνων άναρριχωμένων, φανταστικούς Ολύμπους. λευκά κο
πάδια, ροβολοΰντα από πρανή βουνών, μάσκες
Βιβλικών Πατριάρχων μέ μεγάλα κάτασπρα γένεια, γυμνά κοιμωμένων παρθένων, μέ ιίνακλαδισμους εύτόρνων χεριών επάνω είς πουπουλένια
μαξιλάρια . . .
Ολαι αί σχολαι τής Ζωγραφικής καί τής
Γλυπτικής αντεπροσωπεύθησαν ένα απόγευμα
εις την μεγάλην ουρανίαν έκθεσιν καί όλα τά είδη.
Οι πριμιτιφ, οι Κρητικοί ζωγράφοι τής
Μινωϊκής εποχής, οί μεγάλοι διδάσκαλοι τής
Αναγεννήσεως, οί Προρραφαηλίται, οί Ιμπρεσσιονισται, οι Κοβισταί ακόμη καί οί Πουαντιλλιοται καί οι Ντιβιζιονισταί, προσωπογράφοι,
τοπειογράφοι. σκηνογράφοι, διακοομιτικοί είχαν
έκθέση, έργα πρωτότυπα, ποωτοφανή καί άγνωστα ακόμη ειφ τήν Ιστορίαν τής Τέχνης καί
την σοφίαν τών συλλεκτών.
— Κΰτταξε ένα Μπέρν - Τζένς εκεί κάτω . . .
— Νά καί ένας Ροσσέτι!
— Τί σου λέει κ ’ εκείνος ό θεοτοκόπουλος ;
Ποιος νά είνε τάχα αυτός ό ινφάντης, μέ τά
ύπερόχως στραβά μούτρα :
— “Αφησέ με Είμαι προσηλωμένος αυτήν
την στιγμήν στον τεράστιον εκείνον πίνακα μέ
τα απλά, φωτεινά και κλασικά χρώματα. Άφευκτως πρόκειται περί τοΰ μεγάλου δημιουργού
τοΰ «Χειμώνας».
, — Νά καί ένας Μιχαήλ "Αγγελος μέ κάποιον
νέου Προφήτην. Τον βλέπεις ;
— Πού ;

— 'Ακριβώς επάνω από τήν Πεντέλην. Τά
πόδια, τοΰ προφήτου άκουμποΰν εις τήν κορυ
φήν της.
— ζΙΑ-Λγι τί είνε αυτό τό συνωφρυωμένον μέτωπον εκεί προς τήν Δύσιν ; Φτάνεται Λέμπαχ
χωρίς άλλο.
— Ακριβώς ; Δεν αναγνωρίζεις τον Βίσμαρκ του.
— θά έλεγα ! ,4λλά τήν φοράν αυτήν ή συνοφρυωσις τοΰ Σίδηρου Αρχικαγκελλαρίου εινε
τρομερά καί θά. έπίστευε κανείς πώς ό μέγας ζω
γράφος ήθέλησε νά παραστήση μάλλον τον νεφε
ληγερέτην Δία. νεύοντα «κυανέησιν επ' οφρΰσιν/> καί κάμνοντιι νάτρέμη ό "Ολυμπος, θά
πρόκειται, φυσικά, περί έπαναλήήτεως τοΰ θέ
ματος. Νομίζει κανείς, ότι ό 'Αρχικαγκελλαριος
εποζάρισεν, άλλην μίαν φοράν, μόλις προ ολί
γων ωρών, ενώπιον τοΰ ζωγράφου του, ίσως είς
κάποιο—ποιος ξέρει—ουράνιον έργαστήριον.
Εμειναμεν καρφωμένοι εμπρός είς τό νέου
αριστούργημα τοΰ Λέμπαχ. Εν τώ μεταξύ έπέ·
ρασαν απ' εμπρός μας ατελείωτοι πίνακες Μελλοντιστών. μέ καπνοδόχους κολλημένους επάνω
είς μέτωπα γυναικών, μέ κορυφάς δένδρων αναδυομένας από φουγάρα σιδηροδρόμων, με αυ
τοκίνητα ίππεύοντα μπαλκόνια.
,Ίλλά δέυ ήμπορούσαμεν πλέον νά προσέξωμεν είς τίποτε. Ολόκληρος ό Ουρανός έγέμιζεν
από τον τεράστιον πίνακα τού Λέμπαχ καί από
την τρομερόν συνοφρύωσιν τοΰ Σιδηρού Άρχικαγκελλαρίου.
"Α ! τα πρώτα φθινοπωρινά σύννεφα ! Οποιος
δέν παρευρέθη είς τά φαιδρυντήρια τής μεγάλης
έκθέσεως, πού διωργάνωσαν ε'ς τον Ουρανόν,
δεν γνωρίζει τίποτε.

δ ια β α ϊνο ν γέφ υραν πα ρά τά Α υστριακά σύνορα

Σύννεφα

Ρωσσικόν πυροβολικόν

Άλλ’ έπι τέλους τί πταίουν αί ’Εκκλησία: κα·. τά
Μουσεία Ζ:ά νά στρέφουν εναντίον των ό’λας τάς βαρ
βαρότητας των οί άντιμαχόμενο: ; Δ:ατί άνατινάσσουν
πύργους ποιητικούς. μεΟ’ών συνδέονται ΐστορικαί πχ·
εκδόσεις, δ:ατί πυρπολούν οίκους τού <->εού, τους
όποιους ώραϊζε: ή τέχνη τής ’Αναγεννήσεως. δ’.ατί βεβηλώνουν τάφους, όιατί βομβαρδίζουν τα ειρηνικά
Μουσεία, τά οποία αντιπροσωπεύουν ϊνα ολόκληρον
πολιτισμόν; ΊΙ τέχνη είνε κοινόν τής άνίιρωπότητος
κτήμα. Ιίατρίς της είνε μόνον τό Ώραίον. Δ:ατί ή
άπαισία άρβυλα φέρε: τά χυδαία αποτυπώματα της

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
κ. Βονασέρα.Σχεδιάζεται καί τρίτο καί τέταρτο μα
γαζί. Ό κ. Ιωσήφ· εύγενής καί ίπποτικός άνθρωπος,
άποτυχιόν θεατρικός συγγραφεύς, έφιλοδόξητε νά
ανύψωση τό Οέατρον. Καί στηριζόμενος είς μόνην
τήν ιδιοσυγκρασίαν του έδαπάνησεν άρκετά είς...
ρεκλάμας. Ό κ. Βονασέρας μή εργαζόμενος εις θί
ασον, εΰρεν άνετώτεοον νά διδάσκη έρασιτέχνας.
’Ακούσατε λοιπόν, άγαθοί συμπολΐται. Σήμερον
έχομεν τάς εξής δραματικός σχολ.άς. Εντός παρενίΙέσειος σημειώ καί τούς έκ τών σχολών διελθόντας
καί διδάξαντας.

Τό ατρώτον μυόιστόρημα
Τά πρώτο έργου τή; favTisiac, τά όποιο ίγρσφη,
φαίνεται ότι εινε «Ή διήγησι; τών δύο αδελφών»
(ραφέν πρό 3aoo έτών ύπδ τού Αιγυπτίου Ένάνσ.
βιβλιοφύλακο; τού βασιλέω; Μερενπτάχ. Γδ ιιυθιστίρηιια τούτο ίγραφή άποκζ.ειστικώ; οιά τό/ πρ((κηπα διάδοχο/ τού Opizou, ά όποιο; ιιετίπειτα ίβααίλευαεν υπό τό ίνοιια Σέτις ό υο;. τού οποίον τό
αύτογραφον όνομα φαίνεται έπί τώυ ίξωφύλλ ju τοϋ
χειρογράφου, αποτελούν οΰτω τό μόνον αύτογραφον
μνημείου τό οποίον διεοώθη μέχρι σήμερον τών βααιζ.ίων τής Αίγυπτου. Τό χειρόγραφον τούτο άποτεζ.εΐται έκ δέκα έννέα σελίδων έκ παπύρου. έπί τού
όποιου έχουσι χαραχθή εύκρινώ; τό γράμματα.

«

*

Τό '3ΐιστεύω· τοΰ $1α6εδάν
, ,9 γ>'·"5τίτ»το; Γπζλο; «υγγραφεύ; Ερρίκος Λαβεδάν δημοσιεύει είς τήν Παρισινήν· Εικονογραφημέ
νων» τό ύπ’ αύτού κβταρτισθέν πατριωτικόν σύμόοΛΟν
τής πίστεως. τό όποιον, ώς λέγει, πρέπει νά χρησιμεύση ώ; αδιάτρητο; θώραί οι’ έκείνσυε οι όποιοι
εύρίσκόνται εΐ; τά πεδία τών μαχών ώ; πολεμισταί.
’Ιδού τό Πιστεύω τού Ααόεδάν : «Πιστεύω ;ϊ; την
γενναιότητα τών στρατιωτών μα;, εί; τήν ικανότητα
καί τόν πατριωτισμόν τών στρατηγών μα;. Πιστεύω
είε τήν δύναμιν τού δικαίου, είε τήν τιμωρίαν τών
Ύζαέ, ό περίφημος βιολιστής
βαρβάρων, είε τήν αίωνίαν πατρίδα, τήν αθάνατον
καί ά’/αγκαίαν. Πιστεύω είε τήν αμοιβήν τής Θλίψεω;
ρωνεία ! Ό τετραχορδιστής δστιε έχει τράχηλον
καί βίε τήν δικαίωσιν τήε έλπίδοε Πιστεύω είε τήν
ταύρου έίεόαιώΰη κατά τήν δοκιμήν δτι'τό προσφερτιμιότητα, είε τήν περισυλλογήν, είε τήν καλήν κα
υέν κοζ.άρο οέν περιέβαλζ.εν ούτε τό ήμισυ τού λαι
θημερινήν έργασίαν, είε τήν τάέιν καί τήν αγαθοερ
μού του. Είε μά-.ην άνεςήτησαν είε δζ.ο τό σπίτι,
γία /. Πιστεύω είε τό αίμα τών πληγών καί είε τό άουδόν κολάρο κατώρθωνε νά περίκλειση τόν ρωμα(ίασμα, είε τό πϋρ τού πυροβολικού καί είε τάς
λέον τράχηλον τού συ. νέτου. Μία φαεινή έμπνευσις
ί-'^ϊ0,*· T'iv •‘ή?1
’·*»’' κατά τήν ώραν τού εσπερινού.
ήλθε τότε είε τόν καρηκομόοντα τετραχορδιστήν.
Πιστεύω είε τάς ιερά; εύχάε τών γερόντων καί είς
Έκοψε είς τά δύο ένα κοζ.άρο, τό έρραψε δπώς κΓ ό
τήν παντοδύναμον άγνοιαν τών νηπίων. Πιστεύω είε
πως
καί έκρυψε μέ τά μαλλιά του τήν εσπευσμένη/
τήν προσευχήν τών γυναικών, είς τήν ήρωϊκήν αγρυ
αύτήν έπιδιάρθωσιν.
πνίαν τήε μνηστής, είς τήν Ιερόν γαλήνην τών μητέΤό βράδυ ό ’ϊύαέ έπαιίε βιολί μέ τό σύνηυές του
ρων.^είε τήν αγνότητα τής ήμετέραε ιδίας, είε τήν
τάλαντου καί όλο; ό κόσμος ήτο πεπεισμένος δτι
άσπίΛον δόξαν τών σημαιών μαε. Πιστεύω είε τό
έφόρει κολάρο τής ώρας I
μέγα παρελθόν μαε, είε τό μέγα παρόν μας, είε τό
άκόιιη μεγαλείτερον μέλλον μαε. Πιστεύω είς τούς
*
*
,ώ/τσε τής Πατρίδο; καί πιστεύω είς τούς νεκρούς
της. Πιστεύω είε τάε μέ σίδηρον έξωπλισμένα; χεΤΌ 3ΐύρρος τών κρανίων
ρας καί πιστεύω είε τάε χείραε τών συμμάχων. Πι
Ή Νύσσα, ή σημερινή πρωτεύουσα τήε Σερβία;,
στεύω είς τούς έαυτούς μαε. Πιστεύω είε τόν Θεόν.
κατέχει 'έν μνημείου τό όποιο / κατ' ευτυχίαν δέν'όμοιΠιστεύω, πιστεύω».
σθει μέ κανέν άλλο καί τό όποιον είναι περίφημου είε
τά Βαλκάνια ύπό τό όνομα ό Πύργος τών Κρανίων.
*
*
Ιορύθη τώ i8og άπό ένα Τούρκο/πασσάν διά νά
άπαθανατίση μίαν Σέρβική/ ήτταν, κοσμηθέν μέ
'3Τ κόμη τον 'TJJae
κρανία πεσόντων είς τήν μάχην. Κατ' άρχά; ταύτα
0 διάσημο; τετραχορδιστή; Ύίαέ κατέχει πλουάνήρχο/το είς Ιζοο, άλζ.ά μικρόν κατά μικρόν ό άσίαν'κόμην. τήν όποιαν θά έύήζευε καί μαλλιαρός
ριθμος των ήλαττώθη, διότι οί έπισκέπται τού πύργου
ποιητή;. Η κόμη αυτή ήτις στολίςει τό κρανίου τού
δ·ά νά έχουν μίαν άνάμνησιν ήρέσκοντο νά συναένδόέου μουσικού ύπήρξε δι' αυτόν μεγάλης χρησι
ποκομίύωσιν άπό tv κρανίον. "Οταν ή Σερβία άνέμότητες υπό τάς άκολούθουε περιστάσεις.
κτησε τήν έλευθερίαν της, διαταγή τής Κυβερνήσεω;
'< > Ύςαέ έπράκειτο νά δώση είς τήν Ντερβέρ ιιεέτάφησα» τά άπομείναντα κρανία. Ό πύργος όμως
γάλην συναυλίαν πλήν είχε φίάσει είς τό ίενοοοέμεινε/ άθικτος μέ τόν άπαίσιον τίτλον του. Ό άτυχείον άργά καί κατά τήν στιγμήν καθ' ήν ίφόρει τό
χής Βασιλεύς ’Αλέξανδρο; άνήγειρεν έκεΐ αναμνη
φράκο του άνεκάλυψε δτι δέν ίχει πλέον καθαοό
στικόν παρεκκζ.ήσιον.
κολάρο. ’Επειδή ήτο άργά καί τά καταστήματα κλει

στά, i, τετραχορδιστή; άπηυθύνθη είς τόν διευθυντήν
τοϋ Ξενοδοχείου. Ό πελευταϊος ούτο; έθεσε είς τήν '
οιασεσιν τού ίςαέ τά (δικά του κολάρα. Πικρά εί-
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Ρι.ταϊ καί ίπανοφώοια. — Ό Ι/Οοό; τον Oriitgov.—
Ή τίχνί) τή; ταινία; — Ώιομπί·; και ό ίλίγα; tij;
όίοϋ ΣτοΛίον — δραματικών ο/ο/ών ιό άνάγνιοομα. —
ΟΙ ίσοι !ν ιοί; ϊοοι; — Φώτιο; Χαιϊή;, ό άπό h'aioaorla; — διαΟί/κΐ) μή γραφ/ΐοα και οιϊγανοι καταιηΐίν,r;—Μτιανκοταζ οι γγρα·, ικόν.— "Εξωοι; καΙΑιιτ/νι/μάτων.— Τό πιριΛίραιον τού Γτρμανον ^οιιμαν.— Σοι/οί
ϋϊο.πλοι.— Ό ίβόομηκοντοί'τιι; ίίΐι'.οντή;.— Έγκίγα·
Ιο; καί όμ.αϊχονον.

| πριΰται ριγηλαι ριπαί έπνευσαν, καί μαζύ μέ τό ξεσζύνισμα
τών επανωφοριων ζαι
τόν άχνάν τών καστα
νών καί τό απαραίτη
τον χρονογράφ ημα ήνοιξαν καί αί Οόραι
τών κινηματογράφων.
Ό έπικίνδυνος εχθρός
ζ τον θεάτρου καταλαμβάνειτόν χειμερι
νόν θρόνον του έν ΆΟήναις Οί μεγάλοι τραγωδοί
καί κωμωδοί, ποΰ θριαμβεύουν είε τήν Ευρώπην
καί ’Αμερικήν, έρχονται καί εις τήν πόλιν μας τυ
λιγμένοι κυλινδρικός είς ταινίας καί αρχίζει ή πο
λυδαίδαλος δρισις των επάνω είς τό λευκό πανί μέ
ένα τρίξιμο μονότονο και μέ ένα αδιάκοπον ileliriuin Iremeins. Οί Αθηναίοι φεύγον ικανοποιημένοι
διότι είδαν καί αυτοί τούς άστέρας τών θεάτρων,
επακολουθεί δέ ενίοτε καί κριτική, κεραυνωδης ή
έπιφυλακτική ή διθυραμβική— κατά τά γούστα καί
τήν άντίλιμί'ΐν τού νοήμονος κοινού.
*

ΊΙ νέα συγκοινωνία τής οδού Σταδίου μέ τά
«’ίΐτομπύς» πρέπει νά χαιρετισίίή εΰφροσυνως. Τά
μακαρίτικα λεωφορεία, τά όποια άπεκάλεσεν ό λαός
ευφυέστατα «άντεροβγάλτες», άντεκατέστησε τό αντοκίνητον. ίίπως τά ψωραλέα άλογα τών τραμ διεδέχθη ό ηλεκτρισμός. ΊΙ ιδέα τής ταχύτητας, ήτις
άποτελεϊ τό σφυγμόμετρον τής προόδου, ηύνόησε
τέλος τήν δδόν Σταδίου, τήν όποιαν Οά ήμπορούσε
νά άποκαλέση τις τό άπαστρΰπτον διάδημα τής
πόλεως. Δεύτε, άνδρες Αθηναίοι, πανηγυρίσωμεν
τό γεγονός, δοίάσωμεν τήν βενζίναν. 'Εάν δέν «ο
μοίαζαν τά νεότευκτα αυτοκίνητα μέ κλωβούς ή φο
ρεία υποδίκων μέ τούς έστιβαγμένους έπιβάτας, 0<k
σάς έκάλουν νά έπευφημήσωμεν καί τόν έςυπνον
επιχειρηματίαν, δστις όπωςδήποτε μ-ϊς άπήλλαξε
τών άφορήτων στάσεων τών τράιι, τού έχοντος όλα
τά προσόντα τοΰ έλέφαντος.
«
Είνε παρατηρημένον, ’Οταν άνοιξη ένα μαγαζί είς
μίαν επίκαιρον Οέσιν,Οά ανοίξουν ταύιοχρόνως 3 - 4
ακόμη, διά νά κλείσουν όλα. Ύπήρχον δύο δραματικαί σχολαί : τοΰ Ωδείου καί τής «Τέχνης». Νέα
ίδρΰΟη άπό τοΰ κ. Ίωσι’ιφ, νέα άνηγγέλΟη υπό του

1ι Δραματική σχολή ’Ωδείου ’Αθηνών.Καθηγητής
μόνος ό κ Ζάνος. (Δ. Ταβουλάρης Σπ Ταβουλάρης
Γ. Σωτηοιάδης Βλάχος, Κουρτίδης, Οικονόμου,
Φύρστ.)
2) Σχολή .Τέχνης Δ. Ταβουλάρης, Γ Άναστασιάδης (Ν. Σπανδωνής. θ.Οικονόμου, ΙΙολ Δημητρακόπουλος, Α. Φιλαδελφεύς,’Αχιλλεύς Μαδρϊ, Δ.
Καλογερόπουλος.)
3) Σχολή <ιΣυλλόγου ’Ερασιτεχνών». Κενή ή Οέσις τοϋ εφόρου. (Τσοκόπουλος)
11 Σχολή Μ. ’Ιωσήφ Μόνος ιδρυτής, διδάσκα
λος. κ.λ.π.
51 Σχολι’ι Ε. Βονασέρα (Μουσική ’Ακαδημία) μέ
συνεργασίαν Κουοτίδου καί Λάσκαρη (;)
ι>) Μυστηριώδης σχολή — incognito—δύο θεατρι
κών συγγραφέων καί ένός χρηματοδότου.

Τι Οά βγή άπό αύτήν τήν δραματοσχολομανίαν.
εΰκολον νά έννοήση κανείς. Ένό.σ<<> ή Κυβέρνησις ή
τό Βασιλικόν Οέατρον δΓ επιχορηγήσεις δέν ιδρύ
σουν σχολήν μέ κατάλληλον προσωπικόν, μή περι
μένετε νά τριιφοδοτηΟή ή Ελλ σκηνή μέ καλλιτέχνας μορφωμένους, θά έξακολουΟή νά έχη τούς αύτοδιδάκτους. οί όποιοι Οά είνε ίσοι έτ τοΐς ϊσοις.
*

'< > Χατζής,ό παμπάλαιος άλλά καί συμπαθέστερος
τύπος τών νυκτόβιων 'Αθηνών, ό γηραιότερος των
έφημεριδοπωλϋίν, ό άκακος καί τίμιος, ό διασκέδα
σα; τούς ξενύχτηδες τεσσάρων γενεών, το στοιχειό
τών Χαυτείων, ό φιλοσοφικώιατα σύρων τάς άπηρχαιωμένας ιίρβύλας του, ό Διογένης τοΰ τύπου, ό
ύποτονθορίζων τροπάρια καί πωλών εφημερίδας διά
νά συντηρήση τά παιδιά του καί τά έγγόνια του τά
όποια έμεναν εις τήν Καισάρειαν,— ."Αϊ Βασίλη
τόπο» — έπεσε έπί τοΰ πεδίου ή μάλλον πεζοδρομίου
τής δράσεώς του, — τής καρκινοειδούς — πιστός μα
χητής τού πεζού έπαγγέλματός του. ΈσωριάσΟη ό
ταν έπλησίαζε νά ξημερώσι.ι έξωθεν τού Παγκειου
μέ τάς εφημερίδας υπό μάλης Ίσως τήν στιγμήν ε
κείνην νά έψέλλιζε τό τροπάριον τοΰ μεγαλομάρτυ
ρας Αημητρίου. Ό Χατζής, άπό τόν όποιον έζητούσαν τήν ο Παλιγγενεσίαν», τόν «Αιώνα» καί τόν ·ΈΟνοφύλακα», ή μισό «Σκρίπο καί όστις τότε φιλοσοφικώτατα άπεμακρύνετο μαστών καί στραγγαλίζων είς τό στόμα του λέξεις άκαταλήπιους. τό χάρμα
τών δημοσιογράφων μετά τήν νυκτερινήνάγγαρείαν
-„,ν— ό ΙΙαπαντωνίου τόν άπηθανάτισε δι’ ωραίου
χαρακτηρισμού —ό Χατζής δέν ύπάρχει πλέον. Γρά·
φων έδώ τήν νεκρολογίαν του. ήμπορώ τιμίως καί
εύσυνειδήτως νά γράψω διά πρώτην φοράν, εκείνο
τό όποιον συνεχώς καί φορτικώς γράφεται διά κάθε
νεκρόν:«Χρηστός πολίτης έξέλιπε Τίμιος είς τάς συνιιλλαγάς του, ήτο τύπος αρετής, άγαθότητος, εΰπροσηγορίας. Ύπηρέτητεν άθορύβως άλλά μετ’ άφοσιιόσεως οποί· τόν έταξεν ή άνάγκη τής ζωής,
είργιισθη υπέρ διαδόσεως τών ηθικών άρχών,
ούδένα ποτέ ήδίκησεν. Αιώνια του ή μνήμη!»
Αυτά, ποΰ δέν θά τά έγραιρα οΰτε διά τόν εκατομ
μυριούχου οστις Ονήσκων δέν άφήκε μίαν πεντάραν

10ί)

» ΑθηναΊκοι %υποι *

χοΰ έβεβήλΐ'ΐσαν τόν οικογενειακόν τάφον τοΰ ΙΙοί'ανκαρέ, Προέδρου τής Γαλλ. δημοκρατίας.
Όρισμένως ή Γερμανική φιλολογία καί τέχνη Οά
έξέλθουν έκ τοΰ πολέμου συντετριμέιαι ηθικώς, οίαδήποτε καί άν είνε ή έκβασις αύτοΰ.
Οί ' Αγγλοι ανταποδίδοντας τά ίσα είς τούς Γερ
μανούς έκήρυξαν μποϋκοτάζ κατά τών Γερμανικών
έργων. Έφθασαν μάλιστα μέχρι τοΰ σημείου νά σφυ
ρίξουν και τόν Βάγνερ. Τιι Ιταλικά έργα κυριαρχούν,
ώς έκ τοΰ άποκλεισμοϋ τών άλλων.

*
Οί Γάλλοι συγγραφείς καί καλλιτέχναι καί δημο
σιογράφοι προασπίζουν μέ τό σώμα των τήν άγω·
νιζομένην πατρίδα τυιν.Οί περισσότεροι, έθελονταί.
Πέντε ’Ακαδημαϊκοί, ποιηταί, μυΟιστοριογράφοι,
ζωγράφοι, γλύπται, μουσικοί, όλοι είς τόν αγώνα.
’Ανέφερα είς τό προηγούμενου σημείωμα μερικούς.
Ιδού καί άλλοι :
Ό μυθιστοριογραφίας Μαρσέλ
ΙΙρεβω είνε έφεδρος λοχαγός τοΰ πυροβολικού. Ό
Ακαδημαϊκός Μπαρρές, ό αρχηγός τών έθνικοφρόνων, άν καί πεντηκονταετής έζήτησε νά άγωνισθή
διά τήν πατρίδα τον Λωρραίνην. ’(> Ζάν Ρισπέν.
ο μυίίιστοριογράφος 'Ακαδημαϊκός Ρενέ Μπαζέν,
οί κωμωδιογράφοι Ευγένιος Μπριέ (Ακαδημαϊκός)
καί Τάστων δέ Καγιαβέ, ό Κουλύς. ό Πετέρ, τού
όποιου ή ·Τρελλή χαρά» θριαμβεύει είς τά'Ιταλικά
θέατρα, ό ποιητής Μαυρίκιος 1’οστάν— υιός τοΰ
Έδμόνδου. — οί Λιχτεμπερζύ καί’Λρσέ — 'Αλβατοί.—
οι μυθιστορογράφοι αδελφοί Παύλος και Βίκτωρ
Μαργκερίτ, υ»ν ό δεύτερος πρώην άνθυπολοχαγό;
τών ι σπαηδων· τοΰ Αλγεριού.Ό εβδομηκοντούτης
Ακαδημαϊκός Άνατύλ Φράνς τέλος είχε τήν ευτυχή
έ'μπνευτιν νά στείλη πρός τόν Γάλλον υπουργόν τών
Στρατιωτικών τήν εξής επιστολήν :
Φώτιος Χατζής
διά κοινωφελή σκοπόν, οΰτε διά τόν υποστράτηγον
τόν άνδραγαθήσαντα έπί -πεντηκονταετίαν είς τά κα
φενεία, ούτε διά τόν προγάστορα ποιμενάρχην τόν
έγκαταλείποντα τά κουφέτα τής 'ιεραρχίας του άθι
κτα Ό Χατζής δέν έπρόφθατε νά σύνταξη διαθή
κην. Έατερεϊτο άλλως τε καί πέννας. ’Εάν όμως
έγραφε, κάποιο κλινο σκέπασμα νοσοκομείου, κάποιο
κανδϋλι εκκλησίας, κάπιο κουπί Οωρηκτού θά είχε
λόγους ευγνωμοσύνης. Καί όμως τί είνε αύτοί οί άν
θρωποι ! Στεφανώνουν διά 100 στεφάνων ενα έφοπλιττήνμεριμνήια»τα διά τούς οικείους του καί α
φήνουν ένα Χατζήν έκθετον είς μίαν σανίδα τοΰ νεκρο σκοπέ ίου . . ,
♦

Οί Γερμανοί είνε αμείλικτοι είς τήν καταστρο
φήν. Αρκεί τό πρωτάκουστον ότι προέβησαν είς „έξωσιν» τών Γαλλικών καλλιτεχνημάτων, όσα ύπήρχον είς τά έν Βερολίνο» Μουσεία· ’Εξ άλλου ό Γερ
μανός μυθ ιστοριογράφος Στρόμπλ προτείνει τήν ΐδρυσιν Εθνικού συνδέσμου, τά μέλη τού όποιου Οά
υποχρεοϋνται δΓ ορκου νά μή μεταφράζουν είς τό
μέλλον έργα Γάλλων, “Αγγλων καί Ι'ώασων συγγρα
φέων, ούτε νά τά κρίνουν.
“Αλλος Γερμανός, ό ποιητής Ροδόλφ ος Λέοναρδ
έγραψε ποίημα τρυφερότατου. Γέρων εθνοφρουράς
Γερμανός φρουρεί μίαν γέφυραν· τά τραίνα κατάμε
στα από Γερμανικήν νεότητα διέρχονται. Αυσιςι ό
γέρων διότι δέν ήμπορεϊ νά πολεμήτη. Καί είς τό
σκοτάδι τής νυκτός παρακαλεϊ :
— θεέ μου. στείλε έως εδώ μερικούς κατασκόπους.
Φέρε μου κανένα Ρωτσικό λαρύγγι νά τοΰ κάμω περι
δέραιο μέ τά δάκτυλά μου !
1 ερμανοί στρατιώται έξ άλλου κατέστρεψαν τό
Γαλλικόν άναμνηστικόν μνημείον τοΰ Ζεμάπ, άλλα-
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•ΊΙολλοί αξιότιμοι άνθρωποι φρονούν Οτι τόστύλ
μου δέν έχει καμμίαν χρησιμότητα έν καιρφ πολέμου.
'Επειδή αναγνωρίζω ότι οί άνθρωποι αύτοί έχουν
δίκαιον, παύω νά γράφω καί παραμένω άνευ έργασίας Δέν είμαι πλέον νέος, άλλ’ή υγεία μου είνε κα
λή Κάμετε με στρατιώτην».
"Οσοι δέν ήμποροΰν νά φέρουν όπλα υπηρετούν
άλλως. Ό 'Ακαδημαϊκός Μπουρζέ καί ή ήθοποιός
Ρομπιν κατεταχθησαν νοσοκόμοι.
Είς τό ναυτικόν έξ άλλου, ό γνωστότατος Ιΐιέρ
Λοτί έζήτησε ένεργόν υπηρεσίαν καί δή είς τήν τα
ξιαρχίαν τών πεζοναυτών τής φρουρϊς τών ΙΙαρισίων. <ΐ»ς καί ό υποπλοίαρχος συγγραφεϋς Βαρδάκ.
’Αλλά καί οί Βέλγαι — κατά τήν όρθοτέραν γραφήν
τής λέξεως—δεν υστέρησαν. Ό Μαίτερλιγκ μή γι
νόμενος δεκτός διά τήν ηλικίαν του είς τόν στρα
τόν. βοηίΙεί τά γυναικόπαιδα είς τόν θερισμόν, Ό
Κιστεμέκερς καί ό Κροασσέ—δραματικοί καί αύτοί
υπηρετούν ώς έφεδροι. Ή Ρωτσική φιλολογία προσέφερε τόν εκλεκτότερου πνευματικός αλλά καί τόν
άσθενικώτερον σωματικός αντιπρόσωπόν της. τόν
Μάξιμον Ι'κόρκυ μαχόμενον έν Γαλικίφ.
Καί ήδη προβάλλεται τό ζήτημα. Είνε Ορθόν νά
εκτίθεται είς μίαν τυφλήν σφαίραν ένας μέγας εγκέ
φαλος,νά έκλείψουν φωτεινοί πνευματικοί φιισιογνωμίαιείς τόν έκμηδενιστικόν στρόβιλον τής μάχης; Οί
άνθρωποι αύτοί έχουν νά προσφέρουν κάτι άνώτερον
καί έκλεκτόν καί αναντικατάστατοι- εις τόν κόσμον.
Μέ 100 έπί πλέον στρατιώτας, καμμία δέν επέρχεται
μεταβολή είς τό Αποτέλεσμα μιας μάχης. “Αλλως τε
δύνανται νά αναπληρωθούν. Επομένως ή αυτοθυσία
τών ανθρώπων τοΰ πνεύματος δεικνύει έν εΰγενές
ιδεώδες, πράγματι όμως αποτελεί πλήγμα κατά τής
ιδίας των πατρίδας, ήτις σεμνύνεται διά τήν ΰπαρξίν
των καί ευρύτεροι- καθ' όλης τής άνθρωπύτητος.

ΔΑΦΝΙΣ

"Αγγλοι πεζοναΰται έκ τών άποβιβασθέντων εις Γαλλίαν καί μαχομένων ήδη
κατά τής Γερμανίας.

Ή στενοκέφαλος πολιτική τής Τουρκίας
θριαμάεύει. Έκλεισαν τά στενά τών Δαρδανελλίων. Τώρα εΓνε πσΰ δά τά εύρουν . .. στενά
οί τέως γείτονες ιιας.

Συχνά όιιιλοΰν σι κληρικοί περί Κολάσεως.
'Αλλά πώς είνε δυνατόν νά ύπάρχη Κέλασις,
άφσΰ φυτικά δά ύπάρχσυν έκεϊ καί γυναίκες,
καί διά νά υπάρχουν γυναίκες ή Κόλαοις άσφαλώς δά έχη ήδη μεταέληδή είς Παράδεισον.
♦
Ό Άγγλο; πρωθυπουργός Άοκουίυ, ομί
λων έν Δουόλίνω έπετέδη δρυμύτατα κατά τών
Γερμανών, ώς ασκών γεμάτων άέρα. Σωστός
Ά ο κ ου ϊ δ.
♦
Οί Αύστσιακσί ισχυρίζονται οτ: ό στρατός
των μάχεται μετά /.ύσσης. Άπ’έναντίας, μάχε
ται άνευ Λίσσης, τήν όποιαν κατέλαοον οί
Άγγλο-Γάλλοι.
♦
Τί εΓνε αύταί αί συμπτώσεις, αί σατανικοί !
Καδ’ ήν ημέραν άνηγγέλλετσ νέος βομβαρδι
σμός ύπό τών Άγγλογαλλικ-ών δωρηκτών κατά
τοΰ Αυστριακού Καπάρου, τηλεγράφημα άνήγγελε ότι ό Αύτοκοάτωρ τής Αυστρίας έπαθε
έκ κατάρρου, κρυολογήοας....
♦
Ό κ. Ρυχάρης έχάρισε τήν βιόλιοδήκην του
καί — φεΰ ! τά συγνράμματά του—εις τήν Βιοάλιοδήκην τής Βουλής. Τά συγχαρητήρια μας
είς τήν ...Εθνικήν Βιβλιοθήκην.
♦
Καί γενναται τό έρώτημα : Ό γενναιόδωρος
συγγραφεϋς τοΰ «Όνειρου τοΰ Γιαννίρη» πού

σκέπτεται άρα γε νά χαρϊση μετά θάνατον το
κοανίον του ; "ίποδέτομεν οτι ό κ. Γιαννίρης
διευθυντής τοΰ Δρομοκαϊτείου, έκ συμπάθειας
ποός τόν ομώνυμόν του ηρώα τοΰ συγγραφέως
Οά μεριμ/ήση διά τήν άπόκτησιν τοΰ πο/.υτίμου
ιιαλλιαοοΰ εγκεφάλου.
*
’Ανάλογος ιι; τήν καταναλωθείσαν πυρίτιδα
διά τήν καταστροφήν τής Reims εΓνε και ή
χυΟείσα μελάνη ύπό τών «φιλολόγων» μας
τών έ: έπαγγέλματος καί τών έρασιτεχνών, περί
τής όρθοτέρας μεταφράσεως τής είρημένης
ιστορικής πόλεως, ήν αναφέρει καί ό Στοάοων.
’Ακούσατε πώς έγράφη εως τώρα ύπό τών συμ
πολιτών ιιας : Ρέίμς, Ράϊμς, Ρένς, Ρεϊμοί, Ρειμοί, Ρέμε, Ρέμοι, αί Ρήμοι. οί Ρήμαι. Είς τάς
ο ύ ιι ας άκούει κανείς πρός τούτοις διαφόρους
παραφθοράς όλων αύτών τών ονομασιών.Τί έπέποωτο ή άτυχής πόλις νά πάθη μετά τάς Γ ερμανικάς όοΓδας άπό τούς λογίους μας!
♦
Είς τόν γλωσσικόν άγώνα κατήλΟον πολλοί
ώπλισμένοι μέ γραμματικός, λεξικά, στερεότυ
πους έκδόσεις τής Λειψίας. ’Ημείς νομίζομεν
ότι ή πόλις αύτή έφεέής πρέπει νά λέγεται όχι
Ρήμαι, άλλά ... ρημάδι, όπως κατήντησε.
*
’Ακροτελεύτια.
’.Ινακο/HotW»’ (πρεσβείας έμπολέμου κράτους)
Μή άκοΰτε αυτό τό παληόσκυλο.Δέν σοϋ απαν
τώ, γιατί έγώ είμαι άδρόφρων, βρε γαϊδούρι.
Παράριη/ια. Ό ασύρματος τηλέγραφος τής
πεντάρας.
Πόλεμος. Ή παραφροσύνη τών Κρατών.
Φρενοκομεία : τά ύπουργεΐα τών Εξωτερικών.
Φοριηζής. Ή άναιδεστέρα άλογόμυιγα τού
'Ελληνικού βασιλείου.
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
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Θέατρά /ΧθΗνων
Θέατρον Κυβέλης
Ή κ. Χριστίνα Καλογερικού διά μιάε, χάρι: εί: τήν
αποχήν τής κ. Κυβέλης. άνεδείχθη είς πρωταγωνί
στριαν. Είς τδ πλευρόν τήε Κοτοπόλη, τήε Κυβέλης,
τήε Νίκα, τάσσεται ήδη ή κ.Καλογερικού. "Επρεπε νά
λειψή προσκαίρως Ενας άστήρ διά νά άκτινοβολήση δ
άλλοε. Μολονότι ή έμφάνισίς τηε έσχε τήν βαρεΐαν
άποστοζ.ήν νά άναπληρώση τήν άναντικατάστατον
Κυόέλην, άνέλαόε τδ επιχείρημα μέ τόσην επιμέλειαν,
προσοχήν, ώστε τδ θέατρον τήε Κυβέλης νά συνέχιση
τδν φωτεινόν δρόμον τήε τέχνης άπροσκόπτως. Καθ'
δλην τήν θεατρικήν περίοδον, ή κ. Καλογερικού ύπήρίετόσο, εύσυνειδητο: δσον καί πολύτροπος, ή εύγενεστέρα,ή συμπαθεστέρα, ή μετριοφρονεστέρά ηθο
ποιός. Είε τδ δράμα καί τήν κωμωδίαν καί τήν φάρ
σαν πάντοτε ήρέάε. συνεκράτησε τδν ρόλον τηε, διότι
πάντοτε εννοεί τδν χαρακτήρα όν διερμηνεύει. Μέ
τά φυσικά χαρίσματα ^υχράς ίσως άλλά συμπαθούς
εύμορφιάε, ωραίου σώματος καί άναστήματος, βοηθουμένη καί άπό τήν μόρφωσίν τηε, ίδειεε σκηνικά πλε
ονεκτήματα άπζ.ότητοε καί φυσικότητα: τόσης, ώστε
νά άδική ενίοτε έαυτήν είε τήν Εκρηέιν τοϋ πάθους.
Άλλά τό Εκαμνε διά νά μή περιπέση είε τό συνηθέστερον Ελάττωμα τών ηθοποιών μαε, τήν υπερβολήν.
Είε τήν τιμητικήν τηε έπεφ'ιλασσε ζά μάε χαρίση
τδν ώραιότερον ρόλον τηε, διότι ίέ όσων Επαιζεμεχρι
τοΰδε είε τό «ΚυόΕζ.ειον», έκεϊνο. ποϋ περισσότεοον
τήε έταίριασε, καί διά τοϋ οποίου ήδυνήθη νά άναπτύέη τά σκηνικά πλεονεκτήματά τηε εινε ό τήε 1σπανίδοε είε τήν κομεντί τον Πέτρου Z.oti?/s καί Πέ
τρου Froiidai «Ή Γνναϊκα καί τό Νενρόόκα<ίτο ·. Είναι έν Εργον παράδοέον, ιιέ ένα Εκκεντρικόν
τύπον γυναικόε, ή όποια αισθάνεται πολύ, άλλα έχει
καί μεγάλην ψυχραιμίαν—άντίθεσιε Εσωτερικής φλογδε καί Εξωτερικής υπερηφάνειας, δίδουσα έδαφοε άναδείΕεωε είε μίαν καλήν ήσοποιόν.
ΟΙ συγγράφετε διά τοϋ έργου των ήθέλησαν νά
δώσουν τόν χαρακτηρισμόν μιά. Ίοπανίοοε ιιέ τάε
μεγάλα: όρμάε καί τάε μεγάλα: Ιδιοτροπίας. Όλον
το έργον ου (κεντροϋται είε τόν χαρακτηρισμόν αϋτ^7· Έλαχίστη ή πλοκή’ καί Ελάχιστα τά δραματικά
μέρη, είε τιναε δε σκηνάε Επαναζ αμβάζονται τά
ίδια σχεδόν πράγματα. Ή Κονχίτα, ή ωραία 'Ανδα
λουσία, σαγηνεύει είε μίαν Άποκρηάτικην εορτήν τόν
εύγενή Δδν Ματέο καί τόν αποσπά άπδ τήν έρωιιένην του Μπιάνκα. Μάτην ή έγκαταλειφθείσα ζητεί
άπό τήν Κονχίταν νά τήε άποδώση τδν εραστήν.
Εκείνη, άδιάφορος, τήε τδν παραχωρζγ, άλζ.ά τά μά
τια τήε Κονχίταε αιχμαλωτίζουν τόν εύγενή, δστιε
καθυποτάσσεται είε τόν έρωτά τηε. Καί αρχίζει ένα
παιγνίδι τήε Κονχίταε μέ τόν άτυχή Ερωμένον, δστιε
νομίζει δτι ήιιπορεί νά τήν κατακτήση εύκολώτεοα
διά τοϋ χρήματος· άζ.ζ.' Εκείνη δχι μόνον απορρίπτει
τήν προσφοράν, άλλά λαμβάνει άφορμήν ζά τόν
βασανίση άκόμη περισσότερον. Τόν αγαπά, άλλά θέ
λει να πεισθή δτι καί εκείνο: τήν άγαπά πραγματικώ: καί δχι πρός άπλήν άπόλαυσιζ. Είε τέσσαραε
πράξεις, έέ ών ή τελευταία διηρημέζη είε δύο είκόναε—τάε δυνατοτέραε τοϋ Εργου—ή Γυναίκα, ή Επι
βλητική δχι διά τήε βίαε άλλά διά τοϋ θελγήτρου
καί τήε άΟιαφορίας καί τήε άποτόμου μεταβολής 'κυ
ριαρχεί καί δ Άνδρας είνε τδ νευρόσπαστον, ποϋ σύ
ρεται στά ίχνη τηε, ποϋ τήε φιζ.εϊ τά πόδια, ποΰ πεθαίνεται καί ζ.υσσ$ Εκ τήε Επιθυμίας. ’Εκείνη, ένα.
,5laT?°75c Ζα?3ΚΤήΡ· τ4ν Οποίον έν Έλλάδι δυζάυεθα νά παραγνωρίσωμεν, χαρακτηρίζοντες ώε άπίυανον ή ώε παράφρονα. Καί διιωε ή ψυχολογία τήε
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Ίσπανίδο: κρύπτει πολλά άπρόοπτα, διότι έχει Εν
έαυτή τήν μεγαλοφυίαν τοϋ Ερωτος. Ή Κονχίτα άρνεϊται τόν έρωτα τοϋ Δδν Ματέο διότι δέν τόν πιοτεύη καί δμως Εξαφνα πίπτει είε τάε άγκάλαε του,
τδν φιλεϊ διά νά τδν ωθήσ/γ καί μετ' ολίγον διά
νά τόν διώέη. Τό. Εξευτελίζει οιά νά δβκιμάζη τήν
εύχαρίστησιν εκείνην, τήν όποιαν αισθάνεται ή γάτα
ποϋ παίζει μέ τδ κουρέλι. 'Αδιαφορεί, κάί δμωε δένει
τήν συντροφιάν του. Τήν παρακαν.εϊ Εκεϊνοε διά νά
τήν νυμφευθή καί αύτή γελά είρωνικώε. Τήε προσφέ
ρει τόν έρωτά του καί αύτή φεύγει άπό τήν Σεβίλλη,,
οιά νά μή τόν βζ.έπη· καί δταν τήν συναντά είε ένα
καφωδείου τοϋ Κάδιί οπού κατέφυγε, Εκείνη άοχί’ει
τάε Εκκεντρικότητάε τηε. Δεν τοϋ Επιτρέπει νά τήν
Εγγίση καί δμωε Εξωμος συναναστρέφεται οίκείω: μέ
τού: μεθυσμένους ναύτα: τοϋ καφφέ σαντά.·. Όλα
αύτά Εξεγείρουν τά νεύρα τοϋ Δον Ματέο; τοϋ όποιου ή
παραφορά κορυφοΰται, δταν ή Κονχίτα, όπισθεν άπό
τό κιγκλίδωμα τοϋ σπιτιού τηε προσποιείται δτι άγαπά
καί φιζ.εϊ Ενα 'Ισπανόν νεανίαν, Ενώ αύτός άπεγνωσμέ,ω. προσπαθεί νά άνοίίη τήν κλειστήν θύραν καί
πίπτει ΕίηντλημΕνο. Ή Κονχίτα θριαμβεύει' Άλζ'
έπί τέλους ήττάται. Είς τήν τελευταία, σκηνήν ό
Δδν Ματέο Ευ τή άπεζπισία του, Εξαλλο: τήε Επιτί
θεται. τήν ραπίζει, τήν κυλά είε τδ πάτωμα καί τήν
δέρει μανιωδώε Ή Κονχίτα κλαίει, άλλά καί ζητεί,
αύτή ή κτυπηθεϊσα, συγγνώμην καί τώρα είνε ευχαρι
στημένη, δέχεται νά γίνη γυ,αίκα του, καί τοϋ ζη
τεί
X3?1' ’zi τ'ϊ' δί?νΕί· Τδ γενναίου ξυλοκόπημα
τήε άπέοειξε δτι πραγματικώε τήν αγαπούσε δ Δδν
Ματέο. Έπείσθη καί τοϋ παρεδόυη.
Νά πιστεύη είε τόν έρωτα ΰπό τήν βροχήν τών
γρόνθων, είνε μία άπόδειξι-, τήν όποιαν μόνον μία
ΊσπανΙε ήτο δυνατόν νά άποδεχθή εύγνωμόνωε.
Αναμφιοόλωε είνε ή πρωτοτυπωτέρα ζ,ύσιε θεατρικού
Εργου τό ευλοκόπημα. Είε τό εργον αύτό Ε, τούτοις
υπάρχουν σημεία, άτινα δύνανται νά θεωρηθούν ώς
άζτιφάσεις, καί δμωε δεν είνε. Ή Κονχίτα διακη
ρύσσει δτι θά άγαπήση δταν αύτή θελήση καί δμωε
άγαπά δταν έκενος τή. τδ Επιβάλλει διά τοϋ ξυλοκο
πήματος. Τούτο δέν εινε κτηνώδης βία, ε’νε άπλή έκδήζ.ωσις βαθύτατης άγάπηε.
Ή κ. Καλογερικού είε τόν δύσκολου αύτόν ρόλον
άνέπτυεε χάριν ζηλευτήν, άφέλειαν άπέραντον, Εψυχολόγησε τόν ρόλον της πολύ καζ.ά καί τδν άπέδωκε
χαρακτηοιύτικώτατα. Άν καί έχει καθ’ δζον τδ έργον
πολύ μέροε, όχι μόνον δέν έδειέε τήν παραμικρόν κόΠωσιν, άλλά διςτήρησε τά Ενότητα τοϋ χαρακτήρος
παρά τδ πολύμορφον τήε ΰποκρίσεωε, τήν έλίιν τοϋ έρωτοε — γνώρισιια τήε Ισπανίδας γυναικόε — καί είε
αύτόν δε τόν Ισπανικόν χορόν, οστις ΰπενθύιιισε τήν
Κάρμεζ, δέζ ύπελήφθη. ‘Απ’ Εναντίας, δέν άνέμενε
κανείς τόσω αρμονικήν ευστροφίαν.
"Ο κ·.
Μ’ρκεζλος, διηγηματογράφοε καί σο
σιαλιστής, έδωκε δραματικόν έργον του, κοινωνικής ύn.3®-.3c^c>
“ Ιίεοαιίιιίνα ποβ ξυπνοΟν. έχον δλαε
τάς άτελείας, αϊτινες κατ’ άνάγκην πορακολουδοϋν τάε
άποπείραε τών πρωτόπειρων. Γό θέμα άνάγεται είς
τό αίώνιον^θέμα τής συζυγικής δυσαρμονίας. Μία
κόρη υπανδρεύθη Ενα πλούσιον, Ενώ αγαπούσε Ενα
ποιητήν, πρώτον της Εεάδεζ.φον. Ή άδελφή της ά
γαπά τδ ίδιον προσώπου, γίνεται δέ ύπ’ αύτής τυχαίως ή άποκάλυψις δτι ήτο Εραστής τής ύπανδρευυείσηε άδεζ.φήε τηε. Άλλ’ δ έρως του είναι αγνός·
περιορίζεται είς άπαγγελίαν πεζών ποιημάτων—ήτις
οεν έστεκε καί πολύ είς τήν ήλικίαν τοϋ ήθοποιοϋ κ.
Παπαγεωργίου. δστιε έπαιζε τδν ρόλον αύτόν. Ή ά-

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
οελφή κάμνει υπαινιγ μόν οιά τάε σχέσεις τής άοελ' ζ σύζυγον, καθ' ού καί άναιτϊωε έπιπαραφυλάττων πεϊθεται περί τών
δύο ΕέαδΕλφωζ, οί όποιοι παρά τό
τόπιν αισθηματικής άπε·
ράυυροζ φιλιούνται κατ'
ντοζ.ογίαε τοϋ ίόεοζ.όγου Εραστοϋ. Μαίνεται δ
σύζυγοε καί περι/ούει όι' ϋόρεολθ|ίου τήν σύζυγον
άλλ' δ έρωε της ήτο «ψυχική γοητεία ·· δέζ Επρόδωσε
τήν συζυγικήν πϊστιν, όχι διότι δέν αγαπούσε τδν έεάδελφόν της, άζ.ϋά διότι ήτο μητέρα Ό σύζυγος μετά
πολλάς άμφιίολίαε πείθεται, ζητεί ταπεινώε συγγ νώοην άπό τήν ΰβρισΰεϊσαν σύζυγον, ένω ο εραστής οsti: κληθείς Εβεόαίωσεν δτι δέν θά τήν εαναιδή πλέον,
φεύγει μελόδραματικώε διά νά πέση εί- μίαν σιδηρο
δρομικήν γραμμήν. "Εν είδος θανάτου πρώτην |οράν
σημειοΰμενον είς τό θέατρον Τδ άγγελμα τοϋ θανά
του του δέχονται θοηνολογ οϋσαι αί δύο άδεζ.φαί. Αύτά
είνε τά Περασμένα ποϋ ζυπνοϋν είε τά στήθη τοϋ Εέαδέλφου, διά νά άναστατώσουν δύο άδελφάε καί Ενα
σύζυγον—τί άφελής ή άπάθε>α Ενός οικογενειακού φί
νου καί τού πατρός!— καί διά νά σκοτώσουν τον οράστην τοϋ άνελπίστου οίκο ,ενειακοϋ άνειιοστροβίν.ου...
'Αψυχολόγητος Εντελώς ό ρόζος τού συζύγου,-όν
όποιον άϊυνατεΐ κανείς /ά χαρακτηρήση. Πότε άνεκτικδς καί πότε 'υβριστή:, πότε υποχωρητικός καί πότε
Εέαλλος. δύσπιστο: καί εύπιστος, χυδαίος καί μεγαλόφρων, ήτο Επόμενον νά μή έλκύση τήν έκτίμησιν ούτε
τής γυναικόε του, ούτε τοϋ Εεαοέλ.φου του, ούτε τής
γυναικαδέλφης του καί ούτε — ποζΰ φυσικά — τού
ακροατηρίου τ: υ.

Τά μονόπρακτα της Εταιρείας
Ή περυσινή άποτυχία τοϋ διαγωνισμού τήε <■ Ε
ταιρείας τών θεατρικών συγγραφέων» δεν άπευάρρυνεν αύτήν, άλζ.ά προέβη καί είς νέον διαγωνισμόν, τάς
δάφνας τοϋ όποιου Επεχείρησς νά δρέψη διά. . κωμι
κοτραγικής παραστάσεωε. Αφοϋ ύπερετίμησε τά. θέ
σεις, προκαλέσασα οϋτω συρροήν Εκν.ΐκτοϋ κόσμου,
έκ λ.όγου δέ ταμιευτικού άπέκλεισε προπετώς καί αύτούς τούς δημοσιογράφους, παρουσίασε έργα, τά ό
ποια—Εέαιρέσει τής Κόρης τού Βορηά·—προεκάλεσαν μέ τάς δραματικός σκηνάε ότε μέν τήν ανίαν,
ότε δέ τούς γέν.ώτας. Ή « Εταιρεία τών Θεατρικών
συγγραφέων» ήσέβησε πρόε τό κοινόν,ταλαιπωρήσασα
αύτό,' συγχρόνως δέ χειριστήν προσέφερε πρός τδ
θέατρον υπηρεσίαν, έζίσχύουσα θεατρικήν παραγωγήν
άναέίαν προσοχής. Διαγωνισμός κατά τήν σοφήν
γνώιιην τών θεατρικών συγγραφέων θά είπή ούχί ή
Εκλογή καί βράβευσιε τοϋ άρίστου—έάν ύπάρχη —
άλζ.' ή Εκ τοϋ συρφετού τών ΰποόνηθέντωζ άνάσυρσις
ένός οπωσδήποτε — έστω καί έάν όλα είνε τιποτένια —
καλλιτέρου καί ή Ενίσχυσιε τών
ζΕωνι,, Εστω καί
άν οί νεαροί Εχουν δεκαπενταετή Ενεργόν υπηρεσίαν
τής πένα.', Είνε λυπηρόν διότι 'Εταιρεία ήτι. ϊδρύνΖ|
οιά νά έέασφαζ.ίζη τά ποσοστά τών παραστάσεων.
Επεζ.ήφθη κατά τρόπον ήκιστα ευπρεπή καί τών δια
γωνισμών, διά νά καταφέρη τό τεζευταίον, Ελπίζομεν, άλλά καί καίριον κτύπημα κατά τού οίκτρώε άποτυχόντο; Εν Έζ.λάδι έζ.ευθΕρου αύτοΰ πνευματικού
θεσμού.
Κατά τήν Εκθεσιν τής κριτικής (!) 'Επιτροπής, ής
τάς αμαρτία: άνέλαοεν εύαγγελικώτατα ν' άρη δ αγα
πητός συνάδελφος κ Συναδινόε. ύπεβζ,ήθησαν αι
έργα (έκ τών όποιων 2 κωμωδία·) είς ά πζ.εονάςει ό
λυρισμό:—έπίδρασι: Δ’ Άνούντζιο καί Όσκάρ Ούάϊλδ. Έοραβεύθησαν διά 200 δρ. δύο : Ό «άνδρας»
τοΰ κ. Βουτυερίδου—πρώτον—καί ό*Χορόςτοϋ Βορρηά» τής δεσποινίδας 'Εζένης Νεγρεπόντη, κόρης
τού βουλευτοΰ, δεύτερον. Ή Επιτροπή Εκρινε παρα-

στάσιιιον μέν. άόράίευτον δέ τήν Κασσάνδραν» τού
Ιδιου κ. Βουτερίδου.
Διά τούς τύπους—αύτοΐ οϊ τύποι!—ήνοίχθησαν καί
οί φάκεζ.λοι οί περιέχοντες τά ονόματα τών βραίευθέντωζ, οί όποιοι ήσαν . πρό ήιιερών γν-στο1. Ή
δ Νεγρεπόντη μάλιστα παρηκολουθησε καί τάς δό
κιμά:. είε τήν φιλοκαλίαν της δ’ οφείλεται ό ώραιότατος διάκοσμο: τή: αιθούσης, ό τόσω άριιονικός
προσαρμοσθεί: εί: τήν ύπόθεσιν τοϋ έργου της.
Ώς πρώτον Εδεσμα έσερόιρίσθη εί: τό άτυχός—πεντάδραχμον γάρ τό είσιτήριον — κοινόν ή «Κοιίιίάν5οα». Μεσαιωνικόν κουόεντολόγημα δύο συζύγων.
Καί παρέστημεν εί: τό φαινόμενου γυναικόε νά άγα
πά τόν' άνδρά τη: καί νά τόν δηλητηριάζη. άνδρός
νά ζ.ατρεύη τήν γυναίκα του καί ζά τήν άπατά. Είε
τό τέλος άποθνήσκουν καί οί δύο, καί οϋτω τελειώ
νει ή Επιθανάτιος αισθηματολογία. Ευτυχώ: τό ζεύγο: τώζ δύο άκολούθων διέφυγε καί τά δύο κακά, καί
τδν θάνατον δηζ. καί τόν γάμον, άφοϋ οί άρχοντΕ:
των Εδωσαν τόσω δυσάρεστον ορισμόν τής ουμβιώσεωε. Τό Εργου αύτό, τό όποϊον Εν τούτοις ήκούσθη
μέ προσοχήν, κατά τήν γνώμην τής Επιτροπής οέν
έκρίθη βραδεύσιμον. άζ.ζ/ Ετέθη άπζ.ώς πρός συμπλήρωσιν τοϋ κεζοϋ τοϋ προγράμματος... Γό άλλο δρά
μα. τό κριθέν ώ: τό άριστον, ήτο τό οίκτρότερον.
Η Κασσάνδρα έλαόε .. .άνδοα μσρφήν — ό συ, γραφεύ: είνε μαλλιαρό: — καί παρουσιάσθη είς μίαν τριζ ογίαν, ήτοι δύο'συζύγων—καί είς τά τρία Εργα κυ
ριαρχεί ή συζυγ ική άπιστία — καί Ενός Εραστοϋ,_ ό ό
ποιο: όιιω: είνε ποζ ύ παράίενο: άνθρωπος. Εισέρ
χεται είς μίαν συζυγικήν στέγην καί άφοϋ συνομιλεί
τρυφερής ιιέ τήν σύίυγον—παλαιάν του γνωριμίαν —
άπαιτεϊ άπό τόν σύζυγον ορθά κοφτά, νά χωρίση τήν
γυναίκα του λέγων ; «Τήν άγαπώ εγώ· αύτή οεν σε
άγαπά». Ό σύζυγος άνθίσταται εϊ: τήν προστα
γήν. Φεύγει ό Εραστής πολλά μερμηρίζων κατά
φοενά καί θυμόν, όταν άρχίζει τό ντουέττο τών σ-υςΰγων. Ώ:—(>·«ι7 ιΓ union — όν πιστόλι. Ό σύζυ
γο: σκέπτεται ν’αύτοκτονήση, άλλά μετανοεί κρίνω,
συμφερώτερον νά αύτοκτονήση. . . τή, γυναίκα του.
Μαλλιοτράόηγιια πειόε ,ά αύτοκτονήση καί ή δυστυ
χισμένη γυναίκα, διά ,ά λάόη Ενα τέλος τό δράμα,
αυτοκτονεΐ. Συνάντησι: Επειτα τών δύο · γεν ,αιοφρόνων» άνδρών καί Επανάληψι: τού τελευταίου σκηνικού
τής «Μέγγενης».
Τήν 'Εταιρείαν άνέλαόε νά έειλεώση μία Λεπτή,
νεαρωτάτη δεσποινίς. ΊΙ δ. Νεγρεπόντη εί,χε μίαν
Εμφάνισιν ώε συγγραφεύε, τήν οποίαν θά εζήλευαζ
καί παλαίιιαχοι άκόιιη. Άλλά μία σχετ'κή Επιτυχία
ά,οιέιζ δέ, φέρει διά τήν.... Εταιρείαν.
Ό «Χορός τοί1 Βορριιίί» εινε εζ ονειροοραμα
ιιέ Εμπνευσιν έκ τής Βορείου φλοζ.ογίας. γραμμένου
δμως μέ προσοχήν, ιιέ ψυχολογίαν, με ζ.υρισμον^οσος
χρειάζεται. Ή ύπόΰεσί. του Εν συ,τόιι,,: ΊΙ Εζ.λζγ
άγαποϋσε κάποιον Στέφανον. Άλλ αύτός άπέθα,ε
καί συζεζευχυη άλζ ον 'Αποκτά υίοζ, ό όποιο,
καθ' ύποοζ.ητικήζ φυσιολογικήν οικονομίαν, Εχει ολας
τάς ψυχικά: ιδιότητα: τού άποθανοντος εραστοϋ της.
'Οραματίζεται καί τό παιδί καί ή μητέρα τόν νεκρόν.
Κάί είς ενα θεότρελλον χορόν ή μητέρα, παρόντων
τοϋ τέκνου καί τοϋ συζύγου, πίπτει άλζ.οφρονοϋσα ώΕκ τή. χορευτική: ΰπερεντάσεω: -εκρά. "Εργου πα
ράδοξον, Εχον δμω: επιστημονικήν βάσιν ήτι. είνε ή
Επίδρασι: ένόε παλαιού αισθήματος καί ή ΰπό τό
κοάτος αυτού Ενέργεια τών πνευματικών δυνάμεων,
■όιιοία, ύπόθεσιν περίπου έχει καί έν διήγημα,Εκ τών
γνώστοτΕρων, τού κ. Καλογεροπούζ.ου «Είς τήν παοαλίαν» Επιγραφόμενον καί οημοσιευυεν προ ι^Ετών,
ώ; καί ϊν διήγημα μεταγενέστερο, του κ. Βουτυερί
δου. Καίτοι πρωτόπειρο: εί-τήν σκηνικήν οικονομίαν,
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νά δημιουργηθή μία ό/άκληρο, παράστασι; διά νά τό
άκούσωμεν, έπίση; αναμφισβήτητου. "Οταν υπάρχει
ένα. κρίνος. περιττά τά γαϊδουράγκαθα.
Πρός τιμήν τού κ. Λεπενιώτου, δέον νά αναγραφή
ότι ό θίασός του εΓνε αγνό, τού πραξικοπήματος.
Διότι ή παράστασι;,διά ταμιευτικό'/; πάντοτε λόγου;,
ήγοράσ,η αντί ώρισμένου τιμήματος, ύπό τη. Εται
ρείας τών θεατρικών συγγραφέων — ή μάλλον 'Εται
ρεία. Κερδοσκοπικών Επιχειρήσεων διά τή; μεθόδου τών
μονοπράκτων, 'Απαραίτητο/ τέ/ο; νά λεχθή ότι τής
Εταιρεία; δέν μετέχουσι πόντε; ο! συγγραφείς. 'Απ'
Εναντία;, οί καζλίτεροι άπέχσυν.
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Θέατρον Κοτοηούλη

Ό κ. Χρ. Χ'ίζερ
έπί σκηνής

ή ί. Νεγρεπόντη άπέδειξ; μίαν προσπάθειαν τόσω
είλικρινή καί εύγενή, ώστε νά δίδη τήν ρεοαιότητα
ότι θά
εύδοκιμήση. ά/αδ; ικννοιιένη άευνα ( χ,νιστεε αε
.................................
ταξύ τοΰ ωραίου φύζ.ου, τέ όποιον αποκτά τήν πρώτην δυνατήν θεατρικήν συγγραφέα. Έδωσε ζωήν
είςτό Εργον, άντίκρυσ; μέ ,άρρος τάς δυσκολία;
ένδς θέματα. μυστικοπαθείαο. ά/ωτέρου τών δυνά
μεων της καί παρεσκεύασε Ενα τέλος θαυμάσιο·/. χο
ρού θανάσιμου. 'Αδιάφορο/ άν τόν χορόν αυτόν τοΰ
Βορρά, ιιέ τήν άπήχησιν τοΰ φυσήιιατος. Εχόρευσεν
πέρυσι ή Φοΰλλερ εί; τό Δημοτικόν θέατρο/. Δέν
είνε πρωτότυπος, ά/.λ' είνε τοποθετημένο; καλά.
'Αρχίζει τό Εργον μέ ένα έπίμονο φύσημα οργισμέ
νου Βορρά, τό όποιο/ ένηρμόνησε μέ μεγάλη·/ επι
τυχίαν ό κ. Τ. ςςανθόπουλος. Μέ τήν ύπόκρισιν τή;
μουσική; αύτήε χορεύει ή Έλλη, ήν ύπεδύθη ή κ.
Καλογερικού μέ τόσην τέχ/ην, ώστε νά καλύψη με
ρικά; άτεχνία; συγγραφικός.Παρουσίασε μίαν ποιητι
κήν. εύγε/ή 'ύπαρξιν, έχόρευσε δέ διά πρώτην φοράν
έπί σκηνής τόσον καλά, ώστε εί; τά τόσα χαρίσματα
Ρή ί'1'όλιγώτερον ή ορχηστική μίμησιε.
Η διδάέασα κ. Έγκελ θά έζήλευσ; τήν φωτοτυπικήν
νοημοσύνην τής μαθήτριας.Ή κ. Καλογερικού μέ τόν
χορόν της δικαίως έμοιράσθη μέ τήν δεσ. Νεγρεπόντη
τά ζωηρά χειροκροτήματα.
Αί δημοσιευθεΤσαι κριιικαί ήσαν άλλαι έπιφυ/ακτικαΙ καί άλλαι Επιθετικά! Δύο μόνον άνέλαόον Ερ(ον θερμού συνηγόρου, δύο άσπονδοι εχθροί, οί ό
ποιοι οιά πρώτην φοράν συνεφώνησαν διά νά... δια
φωνήσουν πρό; όλους τού; άλλους,Ωνόμασα τούς κ κ.
ΔημΖ|Τρακόπουλον καί Ξενόπουζ.ον,οΙ όποιοι εύραν ώς
σανίδα σωτηρίας τόν «Χορόν τού Βορρηά »
Ό πρώτος ένθουσιασθείς άπό τήν επίνοιαν τοΰ
Εργου, προαγγέλλει τον «Ψυχισμόν·, ώς
J). τό ιιέλλον
θέατρον. Ό δεύτερος μά; βεοαιοΤ δτι τού διέφυνον
πολλαΙ· φράσεις, άλλ' άπό 6,τι ήκουσε συμπεραίνει
δτι ήτο μέ άόρότητα γραμμένου τό Εργον. Μή δυνάμενοι είς συμπτωματικάς καί μαντικά; κριτικά; νά δώ·
σωμεν πίστιν, ά; περιορισί ώμε/ είς τά «σύγχρονα»
καί είς τά «άκουσθέντα», έκφράζο,τες τήν γνώμην
μας, ήτι; συμφωνεί καί μέ τήν... «βαρύτιμον» φεΰ !
γνώμην τοΰ κοινού. "Οτι .έστάθη. τό Εργον τή; δ.
Νεγρεπόντη, Αναμφισβήτητου. Ότι δέν ήτο Ανάγκη

Μία κόρη Μακεδονικού χωρίου, τό οποίον διοικούν
—άγνωστον πώς—Βούλγαροι, Επανέρχεται ιιετά δε
καετείς Εν Άθήνσις σπουδά; είς τό πατρικόν της
σπήτι ευρίσκει δλου; ύπό τό κρότο; τοΰ φόόου, ον
Ε/έσπειρα/ οί κομιτατζήδες. Αύτή Ελευθερόφρων Εκ
πλήσσεται καί είς διάστημα δύο Ετών τό όποιον με
σολαβεί μεταξύ τών δύο πράξεων κατορθώνει ν’ άνα(εννήση τό Εθνικόν φρόνημα. 'Εξάπτει ή προσπάθεια
a'/Tzj τό μίσος μιά; Βουλγσρα; διδασκαλίσση;, ήτι;
καί οολοφονεϊ τήν Έλ/ηνίδα καθ' ήν στιγμήν εισέρ
χεται εί. τό χωρίον ό'Εζ.λ. στρατός.Αύτό το άπλούστατον θέμα ένό; χρονογραφήματος διασκεύασε·/ εις
δίπρακτο·/ δράμα ό γό/ιμο; χρονογράφος κ. Τσοκόπο/λο; Γό ύπέόαλεν εί; τόν Αείμνηστον Ροτσίλδειον
ύπό τόν τίτλο, Οί Αντίπαλοι- -ή μάλλον αί άντίπαζ.οι —καί ήτο τό Εσχατο/ βραόευθέν. Ήδη τό πα
ρουσίασε καί άπό σκηνή: μεταοαπτίσα; αύτό μέ τό
λαϊκόν ονομα Ή <><■<(κύλα τοίί χωμτοΰ·, μολο
νότι ήμποροΰσε νά ιό όνομάση ·Οί δικοί μας καί οί
δικοί σας», διότι άπειρακις ή φράσις αύτη Επαναλαμ
βάνεται. Είς τά; Εξετάσεις πρό τού κοινού, 5ς υπέστησαν οί διαγωνισθέντε;—ή Ακριβέστερο·/ ύπέστη τό
κοινόν—ήλθε είς ήν τάξιν τό Εταξαν οί κριτικοί. Γε
ν ευταίον.Αναιμικόν—καί ή Αδυναμία χαρακτηρίζεται
άπό τούς Επιεικείς ώ; ζ,επτότης— χωρίς χαρακτήρας,
μέ κουραστικά; Επαναλήψεις τών αύτών σχεδόν φρά
σεων. άφίνει τόν θεατήν Εντελώς Ασυγκίνητο*/. Ύπάρχει δέ καί μία μίμησις. Τό τέλος τής α' ποάίεως
μέ τή/. προσευχήν υπενθυμίζει τήν τελευταία·/ σκηνήν
τού «Ισραήλ». Καί—τό μόνον Επεισόδιο·/—.ή μετα
στροφή Ενός έκόουλγαρισθέντος "Ελληνος, τού Στό
φα/, ύπέρ τή; παλαιό; του φίλη. Ίώ.ληνίδο. διδασκαλίσσης μυστηριώδη; καί αψυχολόγητο;. “Ενα
φωτεινόν οπωσδήποτε σημείου είνε τό τε/.ευταΐον
coup ile scene: Όταν θνήσκει ή Έλληνίς διδασκάζισσα ζητεί νά τή; άποσπάσουν μίαν Έ/λ. σημαία/
ή' :,/.ζ
5Τή3η τηε- >,a τή/ άναπετάση
κατά τή/ είσοδον τοϋ Έλλ. στρατού. Και ά/τί νά
τήν υψώσουν,τήν καταθέτουν Επάνω στήν νεκρή καρ
διά τη;. ’Αλλά διά νά φθάσωμεν εί; αύτό τό εύμορ
φο/ σκηνικόν—τοπείον—διήλθομεν διά πο/.ζ ών κενών
καί διά Πληκτικών ατραπών —διαλόγων. Ή δ. Κοτο
πούλη είχε καταδικασθή ύπό τού συγγραφέω; εί; Ε/α
ρόλον έντελώ; αχρωμάτιστο/.
Έπηκολοΰθησ;·/ ώ; άναψυκτικόν καί ό «Βασιλεύ;
τή; ρέγκας» δστι; είχε οοθή πρόπερσυ εί; τό Βασι
λικό, ώ. κωμωδία καί ήδη ύπεβιόάσθη μετριοφρόνω;
>πό τού συγγραφέω; είς κωμικόν ··παιγνίδι». "Αλλοτε
είχε παιχθή καλλίτερα ύπό τών Ερασιτεχνών. Ό κ.
Λάσκαρη; φυσικώτερος τού κ. Γονίδου', ή δ Ι'αζή
κωμικωτέρα τής κ. ’Αλκαίον, ή δ. Χρυσούλη τεχνικωτέρα τή; κ. Μυρότ.
ΙΙρδ ένό; περίπου Ετου; δτε εί; τό Παρισινόν
• Βωδεόιζ :· έπαίχθη τό /έον έργο/ τού Μπατάϊγ (La
l‘lialene) οί κριτικοί έπέδραμον κατά τού έργου, τού

σμον τόσω μεγαλοπρεπή,ώστε ,ά περιπίπτη εί; θλιόεράν
πρωτοτύπως νοσηρού. Καί Εμω; τό Εργον Εκαμε τότε
πενιχρότητα πάσα Εκ τώζ ένόντων προσπάθεια προς
σειράν παραστάσεων κοσμοβριθών. Ό Μπατάϊ( δέν
τίθεται εί; τήν πρώτην γραμμήν τών δραιιατικώ/ συγ εύπρόσωπον κάν παράστασι,. 'Αλλά καί ή μετάφρασις
—μέχρι καί αύτήε άκόμη Εφθασεν ό ζήλος τοΰ καζ.οΰ
γραφέων. Δέν Εχει τήν δύναμιν τού Μπερνστάίν —
ήθοποίοΰ—ή Εχουσα άτυχώ; τό μειονέκτημα νά είνε
διά νά άναφέρωμεν τόν συναγωνιστήν του — άζ.ζ. εινε
μαλλιαρή, ύπεζ ήφθητών θαυμάσιων στίχων τοϋ ποιάπλούστεροε.Τόν παρελθόντα Φεόρουάριο, ότε διήζήτού οί όποιοι στίλόου, άπό φραστικόν θέζ,γητρον.Άθεν Εξ 'Αθηνών ή Ντυριέί Επαιξε τό Εργον αύτό,
τυχώ; ήγνόει ό κ Μυράτ ότι ύπήρχε φιλολογική μεάλλά άνευ έπιτυχίαε. Ηδη, ό θίασο; τή; δ.Κοτοπού
τάφρασι; τού κ. Ι.ύγ Ζαλοκώστα, και άζ.λ/| άκόμη,παλη τό άνείίόασεν έπί σκηνής,άσπζ.άχνω; φαλιδισυέν.
λαιότέρα Ώ; πρό; τήν ύπόκρισιν,ό κ..Μυράτ ώς ΡουϊΉ «ΙΙεταλουδέτιίιι» εί/ε κομψά γραμμένη,Εχει συγ
ιιπζά;» δέν άπεμακρύνθη τοΰ «Συρανό» ώς πρό; τήν
κινητικά; σκηνά; άλλ’ ύστερέ! εί; πζ.οκήν καί εί;
άπαγγελίαν τσύλάχιστον. Έά/ ύπελήφθη δέ κατά τή/
δύναμιν. Έζ ταί; γενικαϊ; γραμμαί. ύπε/θυμίίει τή,
άπόδοσιν τοϋ οόζ.οΰ του είς τήν γ'πράξιν, είς τήν τε
«Κυρίαν μέ τάε Κα.ιελία;·. Μία κόρη, πάσχουσα έκ
λευταία·/ Επαιέε τχεδό/ τέλεια.
φυματιώσεω. καί βλέπουσα νά έγγίζη τό τέζο;.
άποφασίξει νά ριφθή εί. τήν ήδονήν, ,ά άποζ.αύση
τήν ζωήν, ή όποια όλονέν φεύγει. Αγαπά τόν Φ Θέατρον ® Πανελλήνιον»
λιππον, ά/ζ ά δέν θέλει Ενεκα τή; άσθενεία; τη; νά
τόν νυμφευθή. Εκείνο; νομίζει ότι άρνεϊται διότι
'Εφέτος,συμφώνω; πρό; τήν κρατούσαν ατμόσφαι
Εχει Εραστήν καί βίαιαι σκηναί μεταεύ τωζ διαδραμα
ρα-, έκυριάρχησαν τά ποζεμικά δράματα. Μέχρι τοΰίε
τίζονται Έπί τέλους τού άποκαλύπτει τόν ζ.όγον τή;
παρεστάθησαν. έκτό; τών Επιθεωρήσεων, αϊτινες όλαι
άρνήσεώ; της, τήν άσθένειάν της, ά/.λά καί τή. άπόήσα/ πολειιικαί και τά έξη; στρατιωτικά Εργα, νέα καί
φασιν νά δοκιμάση τάε ήδονάε τή; ζωής. Ό Φίζ ίπ
παλαιό: Στρατιωτική θητεία—Στά καινούργια σύνορα
πος, δστι; τήν αγαπά καί αύτό; πολύ, προτείνει νά
—Χασού/α — Οί Έλευθερωταί — ή Ψυχή τού Στρα
τόν Εχη τουλάχιστο/ Ερωμένον. Καί ζούν μαζή. δταν
τιώτου — <| Φωτιά —τά Διπζ.ά στέφανο — Ή ΈπανάΕκείνο; τήν Εγκαταλείπει. Καί ή καταδικασμένη έκεί/η
νάστασιε τον ι8αι.— ό Άετιδεύ; — Κωνσταντίνος
■υπαρξιε, δέχεται καί τό τελευταίο·/ πλήγμα τή; Μοί
ΙΊαλαιολόγο;—ή Δασκάλα τοΰ Χωριού ή Snuaiu.
ρα;. Τόν καλεί είς οείπνον. Περιστοιχίζομενη άπό
Τό τε/.ευταΐον δέν είνε νέο/ εργον, Επαίχθη δμω;
τούς φίλους της περιμένει τόν Φίλιππον διά τε
διά πρώτη/ φοράν εί; 'Αθήνας. Είναι ενα; 'ύμνος τοΰ
λευταία/ φοράν.Άζ.λ' αύτόε άντί νά έλθη, τή; στέζζει
Γαζλικού πατριωτισμού. Έγοάφη άπό τό, Μορώ.
ενα γράμμα άρνητικόν—Εκείνη ιιέ μίαν Ενεσιν δηλη
Έχει τέσσαρα; πράξεις είς Εξ εικόνας, ύπόκειται δέ
τηρίου άποθ/ήσκει, άφίνουσα Επιστολήν, Εξηγούσαν
ή σκηνή είς τή/ Έ'.όετίαν κατά τό Ι^ιμγ—ιδοο καί
τόν θάνατόν της, ήτι; ά ,αγ·, ώσκεται ύπό ένό; έκ τών
άποτελεί Επεισοδίου τοϋ ποζέμου τή; Γαλλία; κατά
φίλων τηε προκαλούσα δάκρυα συ(κι,ήσεωε -όχι βέτή; Αύστρίας.
οαια τά πρώτα, διότι καί ή σκηνή μεταξύ αύτήε καί
Τή, ώραία, βιόαντιέραν Διονυσία, άγαποΰν δύο
τής μητρός της είς τό τέζο; τή; γ’, πράξεω. εί.ε
ζοχίαι, ό Άσπαροΰ καί ό Πέτρο;. Ένα; άξιωματιάζηθινά συ [Κινητική
κό; ευρίσκει τόν τρόπον ώστε οί άντίζηλοι νά μή άνΉ δ. Κοτοπούλη Επαιξε πολύ καλά, με πάθο; καί
τιιιετωπιοθοΰν, προκηρύσσω·/ ότι θά τήν ένυμφεύετο
μέ αίσθημα, ώε καί ό κ. Ροζάν, ώ; Φίζ ίππος, μοζοδστι; Εκ τών δύο θά προήγετο ταχύτερο·/ εί; άξιωνότι Ενιαχού ήτο στομφώδη;
ματικόν. Τή; τιμή; αύτήε τυγχάνει, πολέμησα; γεν
ναίων, ό Άσπαροΰ, γίνεται δέ καί ό σημαιοφόρο; τοϋ
Σιδηρού συντάγματος. Άλλ' ή Διονυσία μνηστεύεται
Ό κ Μυράτ άξιο; μύστης τή.«Νέα; σκηνή; μέ τά;
τόν Πέτρον. Επακολουθεί βιαιοτάτη σκηνή ιιεταέύ
φίλοδόξους τάσει; του ύπέρ άνυψώσεω; καί Εαυτού
τών δύο άντεραστών, ραπίζει ό Άσπαροΰ τόν Πέτρον
καί τοϋ θεάτρου εί; Ε/ άνώτερον Επίπεδον, μετά τόν
καί μονομαχούν. Ό Πέτρο; πζ ηγώνεται 'Ο στρα
• Συρανό»,είε τόν όποιον μά; Εδειξε ότι γνωρίςη μέ τήν
τηγό; μανθάνω·/ δτι ό'Ασπαροϋ έρράπισε τόν Πέτρον,
άκαταπόνητον φιλεργίαν του νά άφο,σιούται εί; τόν
ρόλον του,νά τόν μελετά, νά τόν έμψνχώνη, συνεχί τόν στερεί τής τιμή; /ά είνε σημαιοφόρος καί ή ση
μαία δίδεται εί; τόν Πέτρον, ώ; άρχαιότερο/ ύπαξιζει τά; εύγενεϊ; προσπάθειας του, έκλεια; διά τήν
ωματικόν. Γούτο συντείνει νά ένταθή Ετ· μάλλον τό
τιμητικήν του τον » Ι’ονΐ - Μπλάς», τοΰ Ούγκώ. Ή
μίσος μεταξύ τών δύο άντεραστών. Ό Άσπαρόϋ άεκλογή έν τούτοι; δέν ύπήρξεν εύτυχή; ήδύνατο νά
ποχωρΐζεται μέ σπαραγμόν άπό τήν σημαίαν. 'Επακο
Εκλέξη άλλο δράκα ζεώτερον,έκτόσων άγνωστωνπαρ
λουθεί μάχη καθ' ήν νικούν ο' Αύστριακοί’ ό Πέτρος
ήμϊν δυνατών άζ.λω; τε Εργων Ό ■ Ρουι Μπλά;» μέ
τραυματίζεται, ά/.λά κατορθώνει νά κρύψη τήν ση
τήν Επιτυχή μεζ οποίησιν τοΰ Μαρκόττη διήνυσε τόν
μαίαν. Ό Άσπαροΰ, πολίτης πλέον, παρακολουθεί
δρόμον του καί άπό ετών δέν παίζεται πλέον.Ιίολύπε
τό στράτευμα ώς κατάσκοπο;. Ό Αύστριακό; στρα
ρισσότερον,ώ; πρόζα."Αλζω. τε μία παλαιά'Ισπανική
τηγός ζητεί άπό τόν Πέτρον τήν σημαίαν έπί άπειλή
αύλή μέ τούς μεγιστάνα; της απαιτεί σκηνικόν διάκο
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Π I Ν Α Κ ο ΘΗΚΗ
-ουφεκισμοΰ καί αύτοϋ καί τής μνηστής του. Άανσΰναι, έτοιμοι καί οί gjc
άπο'θάνουν ύπέρ Πατρίδας
1 ήν στιγμήν έκείνην, προτού δυνηθούν νά πάρουν οί
έχνρΐΐ τήν σημαίαν, οί δύο άσπονδοι άντίπαζ.οι' ,ίνοζται φίζ.οι· πρό τής σημαίας λησμονούνται τά πάθη. Ή
Διονυσία, σενεται έπί δένδρου. Πυροόοζ.αϋν οί στρατιυζται, αζ.ζ.ά ταχέως παρεμόάλζ εται πρό αυτής ό'Ασπαρού πίπτων άντ' έκείνης νεκρός. Έπί τού στήΤ°τ,:'·'?ίσκ:τ’1 κ?υΡ11έ'"1 ή σημαία — διάτοητσς,
,03Κ°ί· “'’ϊήΡΡ'έουν οί Αυστριακοί τήν άπό'κτησίν
της, ότε α 1 αλζ.ικΟς στρατός είσορμά αίφνης, άνακαταζ.ομοαζει τήν σημαίαν καί άπελευθερσϋνται οί αί/μαλωτοι—ό Πέτρο; καί ή Διονυσία. Ή όνδοίος Γαλζ.κη σημαία ΰψοϋται έπί τής ζόγχης. ένώ ή ,,ουσ,κή
παιανίζει τήν Μασσαλιώτιδα.
1
. Τό έργον μόνον σκοπόν έχει νά τονώση παοά τώ

Λ. τοχ.μαλλιαρούς
Η δ. Κοτοπούλη εινε κορυφή
καίο,καιως καυε ομότεχνος τήν θεωρεί άίίαν τής
ϋερμοτερας ^υμπίθείχζ.
★
. 'θ κ· Πλέσσας έκ τού θεατριδίου τών Πευκακίων
ορμηθείς. άνήζ.θε, είς τάς άνωτέρα; Βαθμίδας τού
θέατρου, με ταχύ καί σταθερόν βήμα. Είνε ό κατ'
ρ^ίχην οημιουργός ρόλων. Δέν αντιγράφει άλζ ους
ηυοποιους, αζ.ζ.α φυσιογνωμίας κωμικά:. Είε τό·ζ Εύρωπαικον ποίεμον. παρουσίασε τρεις νέους κωμικούς
τύπου;. 1>; I άλζ.ας σαλπιγκτής, ώ. Άγαθάγγοζος,
ω·. καμσρ.ερα Μαρίκα ύπήρόε τρισυπόστατος.Ή ύπό
^3,νΤ?υ
Πάντοτε, ηθογραφική, άωηοά
-- -?'-τθί·. -- Κρητικός, ώς Εδραίος, ώς Ζα.ύν-ιός ρριαιιοευει, ύς Κ7| εκ γςροτ'κούί: cc/.ou,,
*
z.atp το πατριωτικόν φρόνημα, δίδασκαν ότι ύπέ'ρ τής
Ό κ. Νέίερ έπεδλήθη ταχύτατα ώς κωμ.κός.
τιμή; τής σημαίας πρέπει νά θυσιαζωυεν εύναρίστω;
τήν ζωήν.
‘
Λ Γ
Ούτε μσρφασιιου: κάμνει έπί σκηνής, ούτε κατα
Ή κ. Νίκα, είς τό ολίγον μόρο, της,οί κ κ. Φύρστ
φεύγει :(ς ύπερσοζ ικά. χειρονομία, καί χυδαία νοοοκαι Δε/ενοροο; επαιίαν πολύ καλά. Τό όογον θα έπηοηματα, ούτε δ.αστρέφε. τήν- φωνήν του. Φυσικός
κσμ.ε μεγαλειτέραν έντύπωσιζ, έάν είχε σκην.κά
εχει το πζεονέκτημα νά κινή τόν (έλωτα ιιέ ιιίαά
πλουσιωτερα καί πολυπληθέστερου προσωπικόν.
στάσιν, με τό μάτι—Ιδίως τό μάτι του είνε πέοιεσγότατον—μέ μίαν έκφρασιν ζωντανήν. Είς τοϋς'.Ψύνζ.ους στ’ αύτιά. θριαμβεύει. Και Ενα προσόν του;
(Ίέατρον Συντάγματος
; ΐετριοφρων ^πέρ τό δέον ίσως. Ή ποώ-η έπιοολή
του. καί Ενα: άπό τούς καλλιτέρου; ρόζ ου: του είς
. ° κ.· ^-/ίπουλο; άπέοη ό ειδικός τών εύερνετιτο « ΑεροπΛάνον.,
■W7
Τεϋ Στάγματος δραματο (ράφος.
★
’iVT*"
έγράφη διά τήζ ξΑθαν. Πλέσσα. Εινε μονόπρακτον δραιιάτιον. ύπέο
Ο κ. Λεπενιώτης, ό παλαιό; ένωμοτάρχη: τών «Πα•° «=> ίκτεταμενον καί μέ ύπόθεσιν κατάλληλον δι''
ναύηναίων.,έφέτο: είχε εύκαιρίαν νά δε'ίέη ότι μάζ.λον
εφήδους και νεάνισα: Μία άθώα νεά.νι. είνε u-uzzτα χαρίσματα τοϋ λεπτού κωμικού, τά όποια έπνίγοντο
στευμενη έζανέον, όστις τής όρκίΰετα. οτι αύ;ή είνε
:ι: τηζ έπ.θεώρησιν. '<>; Οιασάρχη: κατώοθωσε νά
ή πρώτη του αγάπη. Τήν παραμονήν όμως τού ,άιιου
συγκράτηση καί τά έπιοάλη τόν θίασόν του εί: τή,
η νέα μανθάνει ότι ό μζηστήρ τη; έχει έρωμένην, τή;
κοινήν έκτίμησιν, ζρ; ζωηρά έίεδηλώθη κατά τήν εύm/J κ.ε?’Λθ'^'’•'^α. οτι ομοιάζει τήν κεφαλήν
£ττ’ι£ε"=ί
ίί1' '. -^3υ-ήί> ήτις καί τρομάζει τήν αγνήν νεάνισα
Λ,απυ: - () κ. ΛΙπρινιοζ. καί ή κόρη του. μέ ποζKajonrz τής άποκαλύψεω: ή νεάνις θέζε.'νά .ιαταιζήν καί άζεπιτήδευτοζ χόριν.
ωυη ο γάμος, άλλ έπειτα συγκατανεύει
'♦

Θέατρον « Άλά/επρα
Αί Επιθεωρήσεις μαραίνονται καί νέαι £εφυτρώζουν. _Ει: τήν . Αλάμπραν» ιιετά τήν αποτυχίαν
των «χεφαντωμάτωνο άνεόιόάσθη νέα άποτυχίί, ή
«haynava. γραφείσα ύπό τοΰ ηθοποιού κ. Ποινέα
μ. μουσικήν οιασκευήζ τού κ. Σ. Λεπενιώτου, άδελφου του ηυοποιού. Είς τήν έπιθεώρησιν αύτήζ έπλεόναίεν η πενιχροτη:, όχι μόνον πνευματική, άλλά καί
θεαματικζ,
Η κ Χατζηχοήστου. ώς nouLp.a Δ.αμαντινα καί ως Πετα/.ουοα, ή κ. Γεωσγιάδου ώς
ίπουρ,ειον συγκοινωνία; καί ώ; Δημαοχία, ή κ
Μητσσυρα ως πίσσα καί ό κ. Θησεύς ώς Νάτ Πίκερτον καί ώς Αυστριακός ζ.,ποτάκτης είχαν έπ.τυχείς οπωσδήποτε Εμφάνισε.;. Η Καμπάνα. ήχη3τρς,ις εσπέρας ιιόνο/.
' 1

ΑΙ τιμητικοί
. Ή δ. Μαρίκα Κοτοπούζ.η, ήτις πέρυσι έίέζείεν
ως τιμητικήν της την · Ιφ,γένε,αν έν Ταύοο,ς., έφ'Ι’ί
"'WT' 790 |3.?υτ-ύ τή; Ν.
-κηζη. .νεφανίσ,η ως Λίνα είς τά .Τρία φιλιά., τήν
-πομενην ετεζ.εσεν έπιμνηιιόσυνον δέησιν έ, τώ
ΠοΧεΙ’ϊθ’·'· Κ’-Τβ Τ')’α τ'ί,ζ1τ'κ'ί' τθ- πολλά τής
προσεφερθησαν 3ωρα. Άζ.ζ? ύπέο τά ώρολό-zta κάί
αγαζ.μα.ια και υφσσμστα καί καναρίνια κάί άρώυατα
πεοΓοδονΤ?ΤΕΡ''· δΤν·
Τά
*a9’
τήν’
^pkxpz ,0 κοινόν, τό οποίον κατά προτίμησή τήν
ζπ.στηρ,ίε καί είς αύτά: έτ. τάς ιδιοτροπίας 'της, όσον
ίφ==« τήν προσήλωσίν της είς -άς έπ.θεωο^,ς καί
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Ή κ. Ν,·Κα, ή πολύμορφος ήθοπσ ός, ή ύπερτέρα πό
σης αζ.ζ.ης εί; τήν μιμικήν, ή δποία ιιέ τήν αύτήν εύχερειαν καί έπιτυχία, παίίει τραγωδίαν καί έπιθεώοησιν,οικογενειακόν δράμα καί λεπτήν κωμωδίαν, κωΐΓΐοωζ,.ον καί φάρσαζ, είς τήζ τ.μητικήν έπαιίε ‘τήν
Μασκωτ. Καιτοι τό μέρος είνε πολύ έλαφρόν
-ζ τ.ύτοι: έοειίε μίαν όύιζ τοϋ πολυμερούς ταλάν
του της.
♦
Ό κ. Φύρστ—ό άζ.λο. στύζ.ο: τού θιάσου - είνε

αποκΛε.στ,κως όραματικός ήθοποιός, Εν μεταιχμίου
ης παζ.αιοτερα; καί νεωτέρας σχολής, ϊκανοποιών
του: υιασωτας τής ΐΗά: καί τή: άλλης. Ώς Οίδίπους,
ω. Αμαέάς Ενσελ, ως Λουδοβίκος ΙΑ’ ύπήρΐεν άΛησινα καζζιτεχνης. Η τελευταία παράστασι: τού θιασου ητο ή .τιμητική του, έδέλεέε δέ νά έμφαν,σθή εί.
-.α ρόζ.ον αρκετά ουσκολον, ένό. δυστυχούς έοαστού
και πατρος. άζ.κοολικοΰ, είς τόν «φτωχόκοσιιον» έν
απο τα αριστουργήματα τής Ρωσσική. φιλολογίας,
ερ^ον του Δοστογέφκη δραματοποιηθέν ύπό τοϋ Ίταζ.ου^Λιμπεράτι. Μέ πολλή ζ δύζαμιν ίωγοαφίζ.ται ή
αμανεια ή φτώχ.α, καί ή μέθη τοϋ Ρ-ώσσου άμαθοϋ;
χωοικού, εις τό βαρύ καί κουραστικόν αύτόδοάιια.Ώ
κ.'Ρυρστ ενεψυχωσεν, άνύύωσ: τόζ ρόζ ον τού· είςτήν
α πρα.ιν όταν κλαίει διότι τόν έγκαταλείπει ή έρωlli7V07’-£fc.T1!i7 I3’ δτ’7 ^’τί=ζετ511
τόν υιόν 'του
οτι οεν υα πίζη πλέον καί είς τήν γ' όταν μεθυσμέ
νος όμιζ.εϊπρό: τό πτώμα τού υιού του'ύπήρίαν
στίΥμ^ι,^καυ ας έδειχθη οζ.η ή μεγαλοπρεπής καί
πλήρης ουναμεως ήθοποιία, ή όποια βαθύτατα κλονί
ζει τήν ύυχήν.
♦

Ή κ. Β. Δημοπούζ.ου ύπήρίε Γερμανόφιλος κατά
τήν εύεργετικήν της. Είέλεέεν 'έν μονόπρακτον δράμα
τοϋ Σούδερμαν ό Φρίτς. καί μίαν τετράπρακτου κω
μωδία τοϋ Χάουπτμαν ή ·Γούνα>, ατινα έπαίχνησαν
πολύ καζ.ά.

★
Έζ φιλολογική έσπερίδι έπαίχθησαν σκηναί τινζς
τού «Μάμφρεο» τού Λόρδου Βύρωνος, έργου πεσσιμιστικού,άποτυποϋντο. αυτόντόζ χαρακτήρα τού ποιητοϋ. τό όποιον δμωε δέν ήτο προωρισμένον διά παράστασιν, ή τραγικωτάτη σκηνή τή; δ' πράίεως τού
Σαι'πηρείου ·· Βασιλέω: Ίωάννου», ή , πράέι. τού Άμλέτου μέ τόζ κ Οικονόμου καί ή <·Νύ£ τοϋ Μαΐου.
τοϋ Μυσσέ. Οί κ.κ. Βέλμοε, Μηλισδη: καί Ζήνων επαιέαν μέ πολλήν προσοχήν. II έσπερί: έπερατώθη
μέ τήν απαγγελίαν ένό: ποιητικού μονολόγου έ£ άνεκδότου δράματα: τού παρ' ήμϊν ζαυάρχου κ. Κάρο
• Ό Νέλσων» άπαγγελθέντο; άρμονικώτατα ύπό τού
κ. Βέλμου καί ό όποιο, ήτο 'έν θρηνητικόν έγκώμιον
τοϋ μεγάλου ναυμάχου.

τού κ. Σαμάρα έπί λιμπρέττου τών κ. κ Λάσκαρη
καί Δημητρακοπούλου, τήν .Μπλόφαν, τοϋ κ. Συναδινού μέ μουσικήν τού κ. Τριαντάφυλλου καί τήν
• "Ασπρην τρίχαν. Άνζίνου-Λάσκαρη μέ μουσικήν
τοϋ κ. Ααυράγκα.
‘Ο θίασο; Νίκα — Φύρστ άνεχώρησεν εί: Μιτυλήνην. Έκεΐθεν θά μεταόή είε Σέρρα: καί Καόάζ λαν. Εί. τό «Πανελλήνιονιι έγκατεσταθη ή έλζ . όπερέττα διά δύο μήνας.

— Ή κ. Κυόέλη Άδριανοΰ άρχεται άπό τή: ιγ
'(ίκτωόρίου σειρά: ΰυ παραστάσεων εί: τό Βασιλικόν.
Ιοΰ θιάσου τη: μετέχουν οί κ.κ. Οικονόμου, Λεπενι·ώτη_, Χρυσοιιάλζ.η;, Παπαγεωργίου, Ρ;θάν, Νέίερ,
καί αί κ.κ Φιλιππίδου, Γριά ζταφύλλου, Δράκου, 'Αλ
καίου καί Δ/,μσπούλου. θά δώση έργα τοΰ Ίψεν.
Δ' Άζνούζζιο, Μπράκκο, Μπατάϊγ, Μπερνστάϊν,
τήν «Λίναζ τού κ. Μεζ.ά, τόν «Ίδεολόγον» τού κ.
Καμπούρογλου, τόν .Έκφυλου» τής κ. Σακελλαρίου
καί νέα έργα τών κ.κ. Λιδωρίκη, Πολέμη, Κορόμηλά

<-)ίααοι.

-—Ή δεσπ. Κοτοπούλη θά άναχωρήση τήν αο
'Οκτωόρίου είς Βόλον δι' αο παραστάσεις. Κατόπιν
θά μεταόή εί; Σύρον, Πάτρα: καί Κέρκυραν.

Νέα όπερέττα συνεστήθη ύπο τήζ διεύυυνσιν τή:
κ. Έγκεζ. καί τού κ. Παπαϊωάυνσυ. θά συμπράίη ή
έκ .λονδίνου άφιχθείσα διπλωματούχο: τοϋ Ωδείου
τών Παρίσι ων κ Μάρω Καρύδη καί ό βαθύφω ό. κ.
Βζ αχόπουλο:. Μπαλζ.έτο έ: οκτώ ".λγγζ.ίδωζ μετεκλήαή. Ό θίασο: θά παίεη καθ' δζ.ον τόν χει
μώνα εί. τό Δημοτικόν, άπό τής ι ι Όκτωόρίου θά
δώση καί τήν -1Ίριγκήπισσαν Ντόλζ» τό νέον όογον

— Ό θίασο: Πλέσσα θά ιιεταοή είς θεσσαζ.ονίκην
καί κατόπιν Πάτρα:, Ζάκυνυον καί Κέρκυραν ό τής
δ. Κολυδά, συμπράττοντος τού κ
Ίακωδίοου είς
Κέρκυραν. Τό ζεύγος Μουστάκα μετά τού κ Δελενάρδου εί: Άργοστόζ.ιον, ή κ. Καλογερικού, καταρτίίουσα Ιδικόν τη: θίασον, εί: Καόάλζ.αν. 'Ο θίασο:
Ρεθάυ—Γαόριηλίδου παίζει εί: 'Ιωάννινα, ή κ. Ε.
Παράσκευοπούλου εί: Κρήτην.

Έ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ή Α Β. Κ. ό πηίγχηψ Χιχόί.ιω; ΐγραΐ’ε χο/.ειιικόν
τρίπρακτοι’ τργοε, τό όποιον ί/ά nai/Ojj εί; τό ΒαοιΙικόν Οέατρον, .πρωταγιονιοτοίορ; τη; κ. Κυβέλη;.
— Η J. /> 1”. τ> Λιάόοχο; ποζάρει πρό εοΰ ζωγρά·
Ί ον κ. Ίωαννίόοι' δια τήν προοιοπογραγίαν τον, έν οτρατιωτική στολή.
— Ο Πρόεδρο; τή; Βουλή; υπέβαλε το/ιοοχέδιον περί
ίδρΰοεω; διαρκοΰ; καλλιτεχι ική; έκΟέοειο; έν ‘A/hjvai;
οκοποϋση; τήν άνάπτυίιν ι'ιιιίλλη; μεταξύ τών Ελλήνων
καλλιτεχνών.^>α ιδρι ίλή fr τψ περίβολοι τή; Βουλή;, ενίλα
σήμερον τό Πυροσβεστικόν γυλακεΐον.
— ΊΙ έν Παριοίοι; προ; οπουδά; διαμέιοιοα από έ
τους δεσποινίς Τασία Αεοϋαη, μαίλήτρια τή; κ.Φεράλδη,
έτραγοϋδηοε εί; ουναυλίαν δοίλεϊοαν υπέρ τών Ιλιμάτοιν
τοΰ διεθνούς πολέμου, έπιοπάοααα θερμού; έπαινον; δια
Τ’Ιν /Αΰ“ι ιο® αοματό; της καί τήν διαύγειαν καί ενταοιν
τή; φωνή; της. Η «Comedian καί άλλα φύλλα τήν νπερεπήνεσαν, λαβοΰσαν μέρος εί; συναυλία; Συλλόγων.
— Παρετάίλη μέχρι τή; ί-·0ή; Νοεμβρίου 1914 ό δεύ
τερο; Άβερώφειο; Μουσικό; διαγωνισμό; τοϋ Ωδείου
πρό; ούνθεοιν μικτή; χοριρδία; με θέμα αναφ ερόμενον εί;
τό τελευταία μεγάλα εθνικά γεγονότα.
— Ό 'Υ~πονργό; τή; Παιδεία; διέταξε τήν τακτοποίηοιν τοΰ Ιστορικού αρχείου τοΰ υπουργείου, ίξ’ή; προ
έρχονται εί; φώ; περίεργα καί ενδιαφέροντα έγγραφα, ίδίω; τών Καποδιοτριακών χρόνων καί τή; βασιλεία; τοΰ
"Οθωνο;. 20,000 άνενρέθηοαν μέχρι τοΰδε.
— Συγκεντρωθέντο; ποσού 163,000 δρ. έξ έράνων
διά τήν άνέγεροιν ιη·όρ<ά>·τοί ιοΰ βασιλέω; Ι'εωργίου .Γ
εν Θεσσαλονίκη εί; τόν τόπον τή; δολοφονία;, θά προκηρυχθή προσεχώ; διαγωνισμό; μεταξύ τών Ελλήνων καλ

και

ΤΕΧΝΑΙ

λιτεχνίαν. Μεταξύ ιών προσφορών μεγαλειτέρα είνε ή έξ
100,000 τοΰ δήμου Θεσσαλονίκη;. 13,000 προσφέρει ή
εκεί Ίσραηλητικη κοινόιη;.
— Αιωρίσθηοαν τακτικοί ουνιάκιαι τοΰ Ιστορικού λε
ξικού τή; Έλλ. γλ,ώοοη; ο! κ.κ. Σο'λοιν Κυριακίδη;
Βασ. Βάθη; καί Ία>. Βογιατζή;.
— Έν τή αιθούση τών συνεδριάσεων τ ύ Άοείου Πά
γον άνηρτήθηοαν έπιοήμως αί προσοτπογραφίαι τών αει
μνήστων αντιπροέδρων αύτοΰ Β. Οίκονομίδου καί .1
ΙΙολυξω'ίδου ’Αμφοτέρα; έφιλοτέχνηοεν ό κ. Ίσκωβίδης αντί 3000 δραχ.
— Έί; πλαιοιοπωλεϊον τής οδού Σταδίου έξετέθη ωραία
θαλασσογραφία τον κ. Αίμ. ΙΙροοαλ.έντη είκονίξονοα τήν
ναυμαχίαν τή; 'Έλλης. Φαίνονται ή 'Ύδρα , αί οΣπέτσάι* καί τά ο Ψαρά” μαχόμενα έν μέοφ πιδάκων εχθρι
κών οβίδων, εί; τό βάθος δέ διακρίνεται ο « Άβέρωφ*
διώκοιν τόν έχθρικόν στόλον μέχρι τή; εισόδου τών δαρδηνελλίων. Τό έργον καλόν θά ήτο νά άγορασθή διά τήν
Σχολήν τών δοκίμων, ή διά τόν τ'Αβέριοφ ·.
♦

Ί1 Άβυοσινία απέκτησε τήν πριόιην εφημερίδα. Ή
πρωτοβουλία όφείλειαι εί; "Ελληνα, τόν κ, Α. Καββαδίαν Είνε καθημερινή τετρασέλιδο; καί όνομάξεται ι'ζίίμίρο· (ζΐαό;). Έκ'ιίδειαι έ· Άδίς-Άμπάμπα. Γράφε
ται εί; τήν Άβυοίνιακήν γλώσσαν.
— Πρό; προφϋλαξιν έξ ενδεχομένου κινδύνου, ή · Τζοκόντα· ουνειθιομένη εις ταξείδια μετεφέρθη εί; Τουλοΰξαν, ή ‘Αφροδίτη τή; Μήλου μετεκομίοθη μακράν τών
ΙΙαρισίων. ‘Οκτακόσιοι εικόνες μετεφέρθηοαν δΓ ειδικού
τραίνου εί; μίαν μόνον νύκτα. Ό πίναξ ‘ό έν Κανά γά
μο; τοΰ Βερονέξε ιό; έκ τών διαστάσεων μή δυνάιιενο;
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μειαφερθή, ενεδύθη μέ συρμάιινον θώρακα, ώ; μεσαι
ωνικός Ιππότης ΊΙ ενθραοιος Νίκη τής Σαμοθράκης
Ιμιινί είς ιήν Οέοιν της τεθεΐοα υπό κώδωνα ίκ μπετόν.
Ολα ιά παραθυρα ιού Μουσείου έιοιχίοθηοαν.
— Α αιά τήι· διαμονήν ιων έν Κομπιένν/) η! Γιο
μάτοι έλεηλάτηοαν ιό ‘Ανάκτορου καϊ απήγανον τρία βα
γόνια πλήρη πολυτίμων καλλιτεχνικών άνιικειμέιο,ν
— Επροιαθη όπως είς Παρισιού; ίδρυθή ειδική νεκοόπολις διά τούς θνήοκοντας ΰπερ πατρίδας είς εκτετα
μένου πεδίου, έξωθι τής πόλεως.
— Ό · Νέος ‘Ελεύθερο; Τύπος* ίώριάο-ν ίν Βιέννη
ιήν πενιηκονταετηρίδα του. Έξέ'ίοιοε πανηγυρικόν φελ
λόν έξ 1 ςίί σελίδο>ν.
— Τανιοχρόιως σχεδόν μέ ιήν έναρξιν τον Εύρο,παϊκοΐ· πολέμου οί ·Τάϊμς· ήρχιοαν τήν εκδοσιν συγγραφής
τής κολοσσιαίας ιστορίας τον, είς ογκώδη εβδομαδιαία
τεύχη Διαπρεπείς στρατιωτικοί καϊ πολιτικοί αιώρες τήν
συγγράφουν επί ιή βάσει αίθενιικών κειμένων καϊ πηγών.
Τό έργον είναι κατάμεστου άπό εικόνας καί χάρτας.
— ΌΆρμάνδος Μάκενξι. ιυφλός καί καιφός, διωρίοθη καθηγητής ιών Καλών Τεχνών είς τό Πανεπιστήμιο··
ιής Κανιειβριγίας. Ο μοναδικός οίιος είς τόι* κόσμον
καθηγητής ίν ιώ έναρκιηρίω αϊτοί· λόγω ανέλυσε πάντα
ια έργα τής ιεχιης τα όποια έπβτέλεοε μέχοι τοΰδε.
— Τά εικονογραφημένα περιοδικά δημοσιεύουν ένα
άλληγορικόν πίνακα ιοΰ πολέμου, όφειλόμενον είς τόν
χρωστήρα ιοΰ Κάϊζερ. Ή είκών παριστάνει τάς διαφόρονς γειτονικός φυλάς—έκπροοωποτμίνας άπό γυναίκας
πονόπλονς αί οποϊαι οδηγούνται τίς ιόν αγώνα ό.τό’.-Ιοχα-γέλου κρατοΰνιος πυρίτην ρομφαίαν Ό 'Αρχάγγελος
Αιά τής τιτρας χειρος δεικνύει τό βάθος ιοΰ Ορίζοντας,
όπου μέσα τίς φλόγας καί καπνόν παλαιών άνθρωποι,
ίνιρ ύφηλά διακρίνεται ό σταυρός έκπίμπων δέομας φω
τός. Τά δηαοοιεύονια τό αίτοκρατορικόν σχεδίασμα Ευ
ρωπαϊκά περιοδικά δεν μάς πληροφορούν άν πρόκειτα
πτρι νέου τργον ιοΰ Κάϊζερ ή είνε άπό τά παλαιά εκείνα
περί ιών οποιιον ήοχοληθη άλλοτε ή δημοσιογραφία, όταν
έφάνηοαν εί; κάποιαν έκθεοιν ιοΰ Μονάχοι·.
•

Ο διαπρεπής Γάλλος δημοσιογράφος καϊ πολειτολόγος αρχηγός τών ίμπεριαλιοτόιν Γκΰ δέ Κασοανιάκ έφονεύθη μαχόμενο; ήρωϊκώς παρά τό Σαϊν Μιχιέλ

Μτταξί· ιών χειρογράφων ιήν μεγαλειιέραν τιμήν απέ
κτησε ίν χειρόγραφον τοΰ 'Αλβέρτου Σαμαϊν. δημοοιευΟέν τώ 1391, όπερ ίπωλήθη 7,620 φράγκων. Τό αύ·
τογοαφον τ&> ν Άπομι η/ιονευμάιων ένός τοελλοΰ·, τοΰ
Φλωμπέρ. ίπωλήθη άντί 2,500 φριϊγκων. Έν ό/jo ή
ονλλσγίι τοΰ Νιόξ άπίδωκε πλέον τών 200,000 φράγκων.
— 11 Τέρματός πολεμικός ξωγράφος Θεόδωρος Ρόκκολ
άνεχώρηοε κατά διαταγήν τοΰ αντοκράτορος διά τό δι tiκόν θέατρον τοΰ πολέμ ν όπως άναπαραοτήοη όσον ίνεοιι
τελετόττρον τάς μεγαλειιίρας έκ τών μαχιών. Ό Ρόκκολ
παρηκολοϋθηοε καί τόν μεταξύ Κίνας καίΊαπωιιας πόλε
μον ό·ς καί ιον πρόιτον Βαλκανικόν πόλεμον.
~ Π συνθέτης 'Αλβέρτος Μανιάο, ό γνοίοιός συγγοαφενς ιής < Ιίερειίκης» καί ι ίίις τοΰ πρώην άρμουντάκτοι·
τοΰ ·Φιγιρώ· καιοικών εις μίαν έπαυλιν πλησίον τοΰ
Σιολΰ καί προβλέπων τήν ϋφιξιν τών Γερμανών άπέοιειλεν είς Παριοίοις τήν οικογένειαν ιον. '() ίδιος έμεινε ίν
τή ί'ίιοκτηοίιι του. "Οτε ό εχθρός κατέλαβε τό Νοντέϊγ ό
Μανιάο ήτοιμάοθη είς άνιίοτ ιοιν κ ιί ίπυροβι λη >εν ένα τίον δί·ο Ουλάνων οίτινες ήθελαν νά εΐοέλθουν είς τήν
έπαυλά του. ήτις περιέκλειε θησαυρούς τέχνης αξίας ένίις
εκατομμυρίου. Οί δύο Ουλάνοι εφονεόθηοαν, άλλ.' άλλ·κ
οτρατιώται οι νέλαβον τόν γειναΐον μουσικόν, τόν όποϊον
ετυφεκιοτν, την δέ έπαυλιν καιέοτρεηαιν τελείως.
Ό Μανιάο ίθεωρεΐιο ιός είς ίκ τών καλλιτέρων Γάλ
λων μουσικό»·. 'Πιο μαθητής τοΰ Φράγκ καί τοΰ Βενσάν ντ' Ίντυ. Σοφίες καί άσφαλής είς τήν αρχιτεκτο
νικήν ιών έργων του, έη·αλε είς μακρΐις μελωδίας τήν
χαράν ιής φύοεως. Τό ΑιΙαι/Ιο ιής οονάιας ιου διά ιειριί'/ορ^ον καί κλειδοκύμβαλου, είνε θιιΰμα εμπνεύοειος
καί ειλικρίνειας. Ψυχή μεγάλη καί αγνή, μέ θέληοιν καί
ύ.τερηφάνειαν, είχε βαθύ ιό αίσθημα τοΰ ρι θμοΰ.
— Απέθανεν είς Βόρεια ό Γάλλος 'Ακαδημαϊκός
κόμης Αν-Μέν, είς τών έπι·/ ανεοιέρων ριμόρων τής Γαλ
λίας και βαθύς ίοιοριογράφος. ’ΙΙτο άξιωματικ·ες παραι
τηθείς ίξελέγειο επί ·1Ί έτη βουλπυιής. Τώ 1397 έγιιεν Ακαδημαϊκός. Αιειέλεοε αρχηγός τοϋ Καθολικ ΰ κέντρου κα! άρθογράφος τής τι'Ηχους τών Πά
ρτοι ων··. Μόλις ίξερράγη ό πόλεμος ίδημοοίευσε σφοδρό
τατα άρθρα κατά τών Γερμανό»·.
— Γό βραβείου Νόμπελ. διά τό 1911 είς οΰδένα άπενεμήθη ένεκα τοϋ πολέμου.

•

*

Άπέθανεν τίς Παρισιού; ό Ι’ώοοος πρίγκηψ Σλίκτιν
έγκαταλιπών διά τής διαθήκης αύτοΰ 63 εκατομμύρια είς
αγαθοεργίας. καί τήν θαυμασίαν αύτοΰ καλλιτεχνικήν ουλ
λογήν είς τό Μουσείου ιοΰ Λούβρου. Η περιουσία του
ανήρχετο είς 150 όλα ίκαιομμόρια φράγκων. Έξ αυτής
ΙΟΊ εκατομμύρια άντιπροσωπείοντο υπό έργων τέχνης,
μετάξι· ιών όποιων καϊ έργα τοΰ Ροΰμπενς, θεωρούμενα
έκ ιών αρίστων ιοΰ μεγάλοι· δίδαοκάλοι·, ώς ή < Άφύπνισις- κα! ή « Άνοιξις·. ‘Επίσης δέ έργα ιών
Μπουτοέ, Βατιώ. Νατοιέ. καϊ συλλογή οιγαροθηκών,
δια ιήν όποιαν <5 Σλίκιιν άπέρριφτ ιήν ίκ 12 εκατομμυ
ρίων προσφοράν τοΰ Ροκη έλερ, τπιθι μήοανιος άλλοιτ
όπαις άγοράοη τήν συλλογήν ταύτην. Μία ουγαοοθήκη
διαμηθιϊοα υπό τοΰ Φραγκονάρ έχει αξίαν 500,000 δραχ.
— Φιλήσυχοι συγγραφείς εΰρτθίνιες ίξαίφνης τίς'τήν
δίνην ιοΰ πολέμου ήχμαλωτίοθηοαν, μι ιόν τΐρηνικώτερον
όμως ιρόπον. '() Μάξ Νορδάον τΐχε αίχμαλωιιοθή είς τό
Βορ'ιίο,ιαξειδεύων είς Ισπανίαν όπου ίπρόκειιο νά κάμη
διαλέξεις, Ό Σιτγκεβιις είιρεθεϊς τίς ιήν Πολωνι
κήν πάλιν ΑΊέλς. ότε «Βιη καιελήφθη υπό τών Αυστρι
ακών. ΰπέστη Όδϋοσε.αν μέχρις οΰ φθάση είς Βιέννην,
ένθα συγγράφει ήδη πολεμικόν μνθιοιόρημα.
—Μία δημοπρασία ντωιέρων βιβλίων έλαβε χώραν τίς
Παριοίοι ς ολίγον πρό ιοΰ πολέμου καί απέδωσε πεοισοσιερα ή όσον μία δημοπρασία αρχαίων βιβλίων. "Επρόκειτο περί τής συλλογής τοΰ Πέτρου Νιόζ, άποτείουμένης άποκλπιοιικώς ιί.τύ χτιρόγραφα καί εκδόσεις σπάνιάς

— Π Εταιρεία τών θεατρικών συγγραφέων άπεφάσισε
πρ·ς προστασίαν τών συμφερόντων της νά κατάρτιση ίραοιτεχνικόν θίασον, οστις νά παίζι) τά έργα τών μελών
της. ψίθυρίξονται ιά ονόματα ιών δεσποινίδων Χουσούλη,
Λουρυότοι· καί τοΰ κ. Άγγ. Βουτοινά.
— Οί άριοιοι ιών παρ' ήμϊν Βιξανιιολόγο»· θιϊ διόοοιν προοοεχόις σειράν διαλέξεων περί τής Βυξαντινής
ιέχνης, ΐνα καιαοιήσωοι γνωσ·ήν αΰιήν, νΰν ότε καιέλαβε περιφανή θέοιν έν τή Ιστορία τής καθόλου Τέχνης.
Τά μνημεία τής Κωνσιανιινουπόλεοες, Θεσσαλονίκης, Α
γίου "Ορους, Μιοτρά, Μοννμβαοίας, ".Ιρτης, 'Γραπεξοΰν
τος, 'Αθηνών ήριυνήθηοαν ήδη ίπιστημονικώς υπό ειδι
κό»·, υίοι ό Sh'i.'zr/owski, ό Millet, ό Dielil, ό Α'υιιilakul, ό Η «///, ό Seliltiinbei'i/er, ό Laurenl. ό
Gregoire, ό struck καϊ ικανοί άλλοι. 'Επιτακτική άρα
ή άνάγκη ι ά δοθή ιδέα τής γενομένης μεγάλης εργασίας.
— Άπέθαιεν ό πρώιος ιδρυτής ίν'Αθήναις μονοικοΰ
καταστήματος Ζαχαρίας Βελούδιος. ' Υπήρξεν άμα ό πρώ
τος εκδότης μουσικών συνθέσεων έν Έλλάδι, ώ.- ιοΰ 11αρϊςίνη, Ξύνδα, Καρρέρ. Λαμπίρη, Καιακοιξηνοΰ. Σάϊλερ. Ροδίου, ιϊδελφών Καϊοαρη καί ιοΰ ιΊίου Ζ. Βέλουδίου. ‘Επίσης έξέδωκε ιά πρώια έλλ. δημοτικά τραγού
δια. έλλ. χορούς καί ιά άσματα τών έλλ. κωμειδυλλίων.
— Πρ ιαγγέλλονιαι ίιιλέξεις τ ιΰκ. Γ. Σωτηριάδου έπί
τής Άκροπόλεως καί τοΰ κ Σ. Αάμπρου εί; τόν
■ Παρνασσόν"
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ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Άνηγγέλθη ίκ Χάγης ό θάνατος τοΰ επιφανούς ‘Ολ
λανδόν φιλάρχαιοι· καί έκατομμυριονχου Γκέκοπ, όστις
έπεσε θύμα δυστυχήματος, πνιγείς. Ό Γκέκοπ υπήρξε
εκ ιών ένθερμοτίρων φίλο»· τής αρχαίας 'Ελληνικής τέ
χνης- Μεγάλαι άρχαιολο}·ικαί άναοκαφαί διενηργήθηοαν
κατά τά τελευταία έιη έν Έλλάδι, καί δή έν Κεφαλλη
νία, ίδίαις αϊτόν δαπιϊναις. 'Ητο λάτρης ιής Όδυοοείας
ιοΰ 'Ομήρου καί ίπίμενεν ότι ούτε ή ’ θάκη, ούτε ή
.Ίενκίις ήσαν ή παιρΐς ΐ',ΰ 'ΟΊισοέως, άλλ' ή Κεφαλλη
νία- Αί ιελευιαΐαι άναοκαφαί έν Κεφαλληνία ίοιράφηοαν
τίς τήν ίξεύρεοιν ιοΰ άνακτόρον τοϋ ομηρικού Όδυσ■σίνις· Ανοιυχώς δέν επρόλαβε νά φέρη είς πέρας τό
ώοαϊόν του ονείρου. Ή Έλλ. Κυβέρνηοις κατέθεσε στέ
φανον ίπϊ ιοΰ νεκρού καί ουνελυπήθη τήν οικογένειαν
αύιιεν. Ο Γκέκοπ κατά ισν'Ελλ.πόλεμον προαήνεγκε ύπέρ
ιόιν οικογενειών τών πεσόντων 50,000 δραχ. εδώοηοε δε
είς ιήν 'Ελλάδα ιίνιίγραφον έκ λευκοΰ μαρμάρου ιοΰ
θρόνου ιοΰ λεγομένου ιοΰ Μίνωος, τό όποϊον ή Ελλάς
χοοοίφερε δι ϊ ιό ίν Χάγη Μέγαρον ιής ειρήνης.
*

Έργάιαι άναοκάπτονιες ευρον έν Πειραιεΐ, έν ιή όδιή
Πραξιτέλους. άγαλμα παριοτόν τήν Κνβέλην καθημένην
έπϊ θρόνον, ιϊνήκον είς ιήν εποχήν ιοΰ Φειδίαν, μεγά
λης άρχαιολογικής αξίας Έν Άθήναις δ'ε έν ιή όδιρ Ε.
Αώ ινρίθησαν υπό ιργατών άρχαϊοι τάφοι περιέχοντες
άοιιϊ.
— Έν Σικνόννι τής Κορινθίας κατεοχέθη εϊς χεϊρας
χωρικού μαρμάρινη κεφαλή ιιρχαίον άγάλματος, άρίσιης
τέχνης.
— Έξελέγη αντιπρόεδρος ιοΰ 'Αρχαιολογικού Συμβοι·
λίον ό κ. Β. Σιιϊης, όοιις μετά δύο έτη θά άναλάβη τί/ν
προεδρεία»·, !)·' ίχη ήδη ό κ Τοούιιας.
— Έν θήβα'ς πλησίον τών νεωοιί άνακαλνφθειοών
Ήλεκιρό»· Πυλών άνευρέθηοον διάφοροι τάφοι τών
έσχάιιιιν χρόνιον τής Μυκηναϊκής περιόδου, έν οίς
υπήρχε πλήθος τεθραιομένων γραπτών αγγείων. Ή ·χενομέιη άνασκαφή έχει μεγάλην σπουδαιόιητα ώς πρός τήν
-σκοτεινήν άκόμη τοπογραφίαν τών ’Αρχαίων Ηηβών
Πιθανιόιαιον συμπέρασμα είνε, ότι καιίι τάς Ήλέκτρας
Πάλας οννηνοΰτο τό τείχος τής Άκροπόλεαις ιών Ηηβών,
τής Καδμείας, πρός τό ιείχος, όπερ περιέβαλε καί τήν
κάτω πύλιν τών θηβών, ήσαν δηίκιδή αί Ήλέκτραι Πί
λοι τρόπον ιινά κοιτή πύλη ιής πίθεως τών θηβών καί
ιής Άκροπόλεως αύιόιν.
Πρός ιούιοις έγεινεν ΰη έιος έν Ηήβαις σπουδαία έργα ■
ο ία πρός καιαριισμόν »οΰ ΛΙοιοείου καί ιοποθέιηοιν ιής
πλουοιωιάτης ουλϊωγής άγγείων, γλυπτών καϊ επιγραφό»·.
— ΈνΈρετρόι παρά τό Ιερόν ιήςΊοιδος άίπεκαλΰφθη
μακρα καϊ πλατεία ο rod, ήτις πιθανώταια ιϊπειέλει πα
ράρτημα τοΰ ιεροί· καϊ έχρηοίμευε πρί·ς παραμονήν τών
προστρχομένωι· πρό; λατρείαν είς τό ιερόν. 'Εντός τοΰ
ιερού εΰρέθη μεγάλη μαρμάρινη στήλη, έπί τής όποιας
εινε έπιγεγραμένες κατάλογος τών έ^γραφένιων βίί ιοί·;
-έφήβονς Έρετριϊων καθ' ώρισμένον έτος.
Ποιες τούτοις τό φηφιδοιιόν τής ανλής ιοΰ ιερού
καθαρωθεν ιιπεδείχθη, ότι έχει παράοτασιν με-γάλου
κροκοδείλου καϊ ιαιϊι {παγωνιού) περιβαλλομένην ΰπό
πλαισίου ίκ μαιάνδρου καϊ άλλων κοσμημάτων. Αιά φη-φίδο»· ομοίως είνε επί τοΰ ΛαΛτΊοι· ιής αυλής γεγραμμένη έπτγρβφή γνωρίξουσα ήμϊν, ότι « Άλέξιππος ό
υιός τοΰ Άγνωνος καί ή οϋξυγος αύτοΰ Κλεαρέτη, ή
θι-γάιηρ τοΰ Άμφινίκου, εδαπάνηοαι· είς τήν κατασκευήν
τον φιφηδωιον δαπέδου καί τών κονιαμάτων τών τοίχοιν
τοΰ Ιερού». Παρά τό Ιερόν εΰρέθηοαν τά θεμέλια καί
■έτέρου μεγάλου παραρτήματος τούτου, έχοντος θρανία
πλησίον ιΰδν τοίχων.

— Τό ΰπό τή; κ Σοφ.Σ/ά)μαν προκηρυχθέν βραβιΐον
διά τήν ουγγραιιήν έργου οκοποΰντο; είς τήν έξιοτόρισιν
τών έν Έλλάδι καί Κρήτρ γενομένων μέχρι τοΰδε εργα
σιών περί ιοΰ Μυκηναϊκού πολιιισμοΰ έν σχίσει πρός τόν
βίου καϊ τό έργον τοΰ Ιλήμαν, άπενεμήθη είς τό μόνον
ΰποβληθέν σύγγραμμα ιοΰ κ Κ. Κουρουνιώτη.
— Είς ιόν διαγωνισμόν δύο εφόρων άοχαιοιήιων επέ
τυχαν οί κ.κ. Λ. Φιλαδελφεύ; καϊ Α. Εναγγελίδι/ς.
— Παρά ιό Άργοοτό'.ιον, έν ιτρ έκτετιμιένιρ νεκροιαφεϊ··> τής Μυκηναϊκής εποχής, άνεκαλύ·ι θη νέο; πλουοιώιαιος τά·/·ος, λελαξευμένο; έν τώ βράχια έν οχήμαιι
θαλάμου. Έ,νιός αύτοΰ εΰρέθηοαν πλεϊοτα πήλινα εξωγραη ιομέτα αγγεία, δύο χαλκά ξίφη λαμπρά; διατηρήοευις, άλλα μικρά χαλκά εγχειρίδια, μία μεγάλη χαλκή
περόνη, πολλοί χρυοαΐ καί νάλιιοι χόνδροι καϊ πλεϊοτα
μικρά κωνοειδή κομβία ίκ οιεαιίιοι·.
'ψ’

Ύρ'’·

ΝΕΑΙ ΕΚΠΟΙΕΙΣ
Αα'ιδεκα όκιάσιιχα ποιηματάκια χωρίς τίτλους, όλα έμπνευομένα άπό ιήν ‘Αγάπη, μιά ‘Αγάπη ήρεμη κα! με
λαγχολική, άνετύπωοεν έκ ιών ι· Γραμιιάιο»·· ό κ.ΙΙέτρος
Μάγνης μέ ιόν ιίιλον τά «Τραγονδκι τής Xcutu,·.
"Εχει ή ποίηοίς του κάτι τοΰΆϊιε καϊ κάιι ιοΰ Σιεκίιη.
Καϊ ιά δώδεκα είνε ιονισμένα εις ιήν αΰιήν χορδήν. '()
ποιητής φαίνεται αρκετά νέος άκόμη είς τά χρόνια καί είς
ιήν ποίηοιν, μολονότι δέ οί στίχοι του δεν έχουν πρωτοτυ
πίαν δεικνύουν αβρόν αίσθημα καί επιμέλειαν περί τήν
διατύποιοιν, Τά δύο τελευταία ποιήματα είνε καί τά κα
λύτερα. Γλοτσοτκώς, μόνον εις όλιγίστας λέξεις /ώς λ. χ.
ΙΙαίΙώνε τρικυμία, πέρασμα «ΐγεριιΰν» καϊ μετ’ ολίγον
Τών πάντοιν ή δφηΙ, ΐδειξεν απροσεξίαν άκαλαίσθητσν■
*

Τό πρόιτον έργον ϋνός αίοθανιικοΰ ποιητοΰ έκυκλοφόρήσε -22 σελίδες—με ποιήματα γραφένια ιίς ένα άπομακουσμένο «Λ*ά ποιη τικό νησί, ιό Α αοτελλορι.ον, ιό ό
ποιον διέρχεται πικρός ημέρας χωρισμού άπό ιήν Ελ
λάδα. Ό κ. Μιχαήλ ΙΙετρίδη; τό έγραη·ε καί μετρωφρόνως ιίι ιόνό/ιαοε «Λογάκια·. Τόν ποιητήν εμπνέει
κάποια μυοιικοπάθεια, ή όποια δεν δέχεται εύκολα τόν
χαλινόν τοΰ ρυθμού. ΑΙ ίδέαι ξεχειλίζουν καί πνίγουν τήν
άρμονίατ. Τά ποιήματα ·Ή Ερημιά τού Πόνου· — ϊό
όποϊον θά ήιο καλύτερον άν ήιο συντομιόιερον—Έλα,
— Στους Τυράννους,— Τό Ρημάδι,—ό Ερχομός σου,—
έχουν πολλήν παραστατικότητα, ίι· γίνει δέ ό ποιητής
είνε μάλλον άρρενωπός είς τά» έμπνεύοεις τον καί άιίθαοσος είς τά; διατυπο'ισεις ιον. Πήρε—καιά τήν φράοιν ιοι— · ιής νόκιας ιή θοιρηίι καί τοϋ κεραυνού τό
βόγγο·, Λιά >·ά σιολίορ njr Win»· του.’/Λιότρτβ.,ιτρο» άς
άντιιίθνιαι ό ήρεμος τίτλος τής συλλογής, τής όποιας ίν
ιούιοις ή άνάγνωοις όχι μόνον ενδιαφέρουσα εινε. ιίΐΐά
**»' Z9'?or''- ελπίδας δίδει ότι ό αναβάτης τοϋ Πηγάσω·
έχει ιό σθένος νά οταθή έπάνοι τον, όιαν με τον καιρόν
αΐοθανθή βαθύτεροι καϊ ουνειθίοη εί; ύη'ΐβ.οτερσς πτή
σεις.
♦

Ό καιά τούς τελευταίους έλλ. πολέμους άνταποκριιής ιού Παρισινού · Χρόιοι·· κ. Belie PyttU,C δίδει
όιραίας καί έμπνενομενας περιγραφής τή; βορείου Ήπει
ρον, ή όποια άιησύχοες ατενίζει είς ιό άμφίρροπον μέλ
λον, καί ιήν όποιαν προοφυώ; άποκρλεΐ Αι-ιίτ ν^τιίιιίνην Ήητίρον. Οί Άγιοι Σαοάντα, ή Χειμάρρσ, τό
Αέλβινον, τό Άργνρόκαοιρον, ή Κορυτοά κ.λ.π. εικονίζονται άμερολήπτω; ύπό τοΰ περιηγηθέντικ αύιά φιλα
λήθους δημοοιι-γράφοι· Έκδοσι; Γ. Φέξη.

Λόγος, έκρωι-η/λυί; ύπό ιού έγκριτου λυκειάρχου κ.
Ίακ. Δραγάτοη κατά τή>· ενιαύσιον εορτήν τοΰ λήξατroi σχολικοί' ζιηυς. Πλήρη; σαφών όποΟηκ&ν διά ιήν
ο.τοί’όάςοί'σαΐ' νεότητα καί πατριωτική; έξαρσεω;.
*
ΈξεΛόδη καί ό δεύτερο; τόμο; τών Απάντων Διο
νυσίου Λάτα, έπιμελεΐα τοΰ κ. I. Λ'. Λάτα, διδάκτορο;

τή; θεολογία; Έν τώ έκδοίλίντι τόμοι ιδημοοιει'ιονιαι λό
γοι τον ενφραδοΰ; Ιεράρχου, έν οί; περί τοΰ επαγγέλματος
τοΰ Άρχιερέως, περί Ευαγγελική; Δικαιοσύνη;, περί ’Α
γάπη; των εχθρών, περί καταδίκη; τοΰ ‘Ιησοΰ. υπερέ
χει δε πάντων ό περί τοΰ Αποστόλου Παύλου καί τής
έπί τοΰ Άρτιου Πάγου απολογία; του.
*
«Ία MvdTiiuia τοΰ ΙΙνενιιατιιΙιιοΓ»

Ίοιορική
άφήγηοι; τών πνευματιστικών φαινομένων τών παρόν·
οιαοδέντων έν Έλλάδι, γραφεΐοα υκο τοΰ μακαρίτου δη
μοσιογράφον Κεοπτή Οικονόμου καί έκδιδομένη επιμελεία τοΰ άδελφοΰ του. Ή μελέτη αΰτη ίδημοσιεύύλη τμη
ματικές είς εφημερίδα; καί περιοδικά πρό ετών.
*

Τό ποινικόν τμήμα τοΰ υπουργείου τής Δικαιοσύνη;
νξέδωκεν τις ττΰ/ος Στατιστικήν τών όυλϋκών.
Περιέχει πάσαν πληροφορίαν δια τα είδη τών ποινών,
τά κτίρια τών φυλακών, τό προσωπικόν, τούς καταδί
κους, τά δικαστήρια, τάς ποινής, τά αδικήματα, τήν κα
ταγωγήν τών καταδίκων, τάς τέχνας. Έκ ιής στατιστι
κή; ταντης, σπουδαιότατη; καί μετ επιστημονική; α
κρίβεια; συντεταγμένη;, δίνονται νά έξαχδώσι πλεϊοτιιι
καί σπουδαίοι ίγκληματολογικαι πληροφορία!. Επίσης
περιεγει καί τους νέους περί φυλακών νόμους.
*
Ό κ. Άγγελος Σαλοΰτσης είνε Ζακύτίίιος καί —

έσω; περιττόν νά τό προοίλέοωμνν-— ποιητής. ΈνεφιινΙοΐλη κάπως αργά είς τήν πνευμα'ϊκήν παλαΐοτραν, άλλα ό
ενθουσιασμό; του είνε νεανικός. Είς τά · "Εθνικά τμαγοί'όιπ» του, όλα αφιερωμένα είς τήν ένδοξον Ελλάδα
καί τους αυντελεοτάς τών πολεμικών θριάμβων της, ,ίιρήκε νά ηχήση απροσποίητο; γ φωνή τής καρδιάς, είς
μίαν ρεουσαν ομοιοκαταληξίαν. 7ά περισσότερα έξ αυτών
απηγγέλθ.ηοαν ύπό τοΰ ποιητοΰ είς πατριωτικός τελείάς.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Οί κ κ. -V. Μράι·τ«ί καί Ε. Μαγκάκι/;, άνήκοντες είς
τήν φιλολογικήν τιϊίιν τών ννέωνε, αλλά χωρίς προλή
ψεις κατά τών παλαιών, είς μηνιαίου δημοσίευμα, τόν
«Κορνόαλόνο άνέλαβον νά παρουοιάξουν νέους οί ό
ποιοι καίιοι κλείνουν μέσα των φωτία δημιουργίας μέ
νουν άγνωστοι καί παραπεταμένοι. Τό πρώτον φύλλου δί
δει χρηστότατα; έλπίδας φιλότιμου εργασίας. Άπό τόν
• Κοουδαλόν» μανθάιομευ καί ιήν τραγικήν εΐδησιν δτι
ιδρύεται καί έν Ελλάδι Μελλοντιστική εταιρεία, πρωτο
βουλία τοΰ κ. Παπαντωνίον, άδελφοΰ τοϋ φιλησυχωτάτου λογοτέχνου Ζαχαρία.

Η ΠΡΥΤιΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΕΝΙΚΟΥ lUKEIlliTHMIOY

ΔΗΛΟΙ ίτι
Ματαιωθΐντος τοΰ βιολογικού διαγωνίσματος
I. Κουδούλη, -προσκαλούνται οί κατά το έτος
1913 1914 αριστούχοι τής &ΐολο~/ικής Σχο
λής, όσοι έττιθυμοΰσι να μετάσχώσι τοϋ διάγωνισμοΰ τούτου, νά ύ-ττοβάλωσι τάς αιτήσεις αυ
τών είς το γραφείου τής Πρυτανείας μέχρι τής
10ης Οκτωβρίου 1914, ό δέ διαγωνισμός θέλει
ϋνεργηθή τή 15>) τοΰ αΰτοΰ μηνάς.
Ο Άντιττρύ-ανις
I. Ε. ΜΕΪΟΛΩΙ’ΑΪ
Ο Τπογραμματεύς
Λ.

II.

ΣουΙίλάκης

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
PAlaBTSS
Πρώτον ήυοιξε τάς -πυλας του, μέ τον Ψιλαντέρ. Ταινιαι καλλιτεχνικάί. Δράματα συγκινη
τικά καί κωμωδίαι εξωφρενικοί. Η Παρισινή κω
μωδίες Γκρανδέ, ή "Αστα Νιέλσευ, ή Ρίτα Σακέττο. Τά -προγράμματα τοΰ κινηματογράφου
Pallas έχουν εξαιρετικόν ενδιαφέρον διότι -προσ
τίθενται καί αί 'Ελληνικά! actualMs. Ο γάμος
τοΰ Λευκού Σταυρού και ή -παραλαβή τοΰ
«Κιλκίς» ήσαν δύο ταινιαι -πρώτης τήξεως.
Ορχήστρα Βολονίνη, απόγευμα καί βράδυ.
+

*

ΡΤ*ΤΜ£
τήν κομφήν αίθουσαν τοΰ «’Αττικού»
εκτυλίσσονται μεγαλοπρεπείς ταινιαι. Π εοραία
Ρομπίν, ό Αλεξάνδρ, ό Σινιωρέ, ή διάσημος
Ναπιερκόφσκα, ό νεκραναστάς βασιλεύς τοΰ γέ
λωτος Μάξ Λίντερ έθριάμβευσαν. Αί νειότεραι
ταινιαι τον εργοστάσιου, ευεκα τοΰ πολέμου,
προωρίσθησαν δια τάς Αθήνας πρώτον και
έπειτα θά σταλούν εις άλλας μεγαλουπόλεις.
‘Ορχήστρα Δελ- Μπουόνο έλκυστικωτάτη.
Εις

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ
ςεΣηοι^ιαηΝ

TPiflNTA^yAAJooy

ΤΠΟ ΤΗΝ ΤΨ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ

ΤΗΣ Α.Β. ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ
'Οδός IIαν«Λιιίτηιιίον Ϊ(Ι κιιΐ 2(ία.

Είς τό αύτό πάντοτε εόρόχωοον καί όπό πίταν
ίποψιν υγιεινόν οικοδόμημα.

Περιλαμβάνει Νηπιαγωγείου, έξ τάξεις τον
Προτύπου, είς τάς όποιας ■ διδάσκουσιν άπο
ετών πεπειραμένοι καί άφωσιωμέναι εις τό εργον
διδασκάλισσαι, Σχολαρχείου, Γυμνάσιάκάς τά
ξεις άπό εικοσαετίας άυεγνωρισμίνας ύπό τής
Κυβερνήσεως, εις ιίς ή διδασκαλία παρέχεται
άπό τούς μάλλον διακεκριμένους καθηγητάς τών
έυ Άθήυαις Γυμνασίων.
Δεκταί μαθήτριαι έσωτερικαί, ήμιτροφιμοι,
και εξωτερικοί.
‘Βέΐ’αι γλιόσσαι : Γαλλική, Αγγλική, Γερμα
νική καί Ιταλική.
Εξάσκηοις είς τήν Ο'ικοκυρικήυ.
Γυμναστική Σουηδική, Ζωγραφική, Πυρογρα
φία, Μουσική, Χορός.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ
ΤΟ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ.,
aHMHTPJoy WZHEMMANoyMA
ΌΓιός Αχαμνών 17 Λ
ΙΙερζομβάτει νηπιχνωγιλον, τετ:ατά·:ον οημοτιζόν
o/o/i'.l·!, Ελλ. σχολίΐον, τ^εΐς γυμνασιαχάς τά:ε:; καί
έμποειχήν σ/ολήν. Κατά τά διαρρεϋβαν σχολικόν έτος
έβοΐτησαν 334 μαΟηταί, ες ών 53 εσωτερικοί.
Καιο-.ισμός άζοστέλλεται παντί αιτονντι.
ΊΙ μακρά τ.εΐια τοϋ κ. Χατζηιμμανουν,λ διατελέσαντο» έπί είζοσιπε'.-αιτία·) κχΟηγτ,τοϋ καί ή διοικη
τική αύτοϋ ίχανότς εισίν αί άιιστα: τών συστάσεων.

■!· —ΤΥΠΟΙΣ "ΑΤΓΗΣ ΑΘΗΝΩΝ,. ΑΠ0ΣΤ0Λ3Π0ΤΛ0Τ 2567 -

