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ΔΙΕΥ6ΥΝΤΗΣ:

Δ |. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ετήσια, δραχμαΐ 12.
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 δραχμή

φράζει ζαχαροζυμωμένος άντί «κουτός».Ή γλώσσα τοΰ
Σαίξπηρ εΐνε δυσκσλωτάτη, διάφορος τής έν χρήσει
Αγγλικής. Διά τοΰτο υπάρχει Σαάξπήρειον Λεξικόν.
Ό κ. Δαμιράλης έχει μεταφράσει 8 έργα τοΰ Σαίςπηρ, καίτοι δέ στερούμενος τής όράσεως, έχει έτοιμα
πρός έκδοσιν 10 έργα, έν οίς τήν τριλογίαν τών Έρρίκων, τήν «Δωδεκάτην ώραν»—ήτις είναι ή ωραιό
τερα κωμωδία τοΰ Σαίξπηρ—τήν «Χρυσηϊδα·. Βασι
λέα Αήρ, Μάκβεί) κλπ.

ΓΡΑΦΕΙΑ : 'Οδός Χαριλάου Τριχούπη 22α

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ
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ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ

ΠΕΡΙ Ε_* OMENS
Άρμονίαι, πεζά ποιήματα ύπό ‘^Ιμαράυέου.
Ρόξα, διήγημα ύπό 2)άρνης ΖΙώρα.
Οί Γάλλοι δραματικοί τοϋ ΙΖ . αίώνος (Τέλος), ύπό
3ΐα(£α0άκη.
Σκέψεις, ύπό 6. SYlaazdiy.
Παύλος Προσαλέντης (Συνέχεια), ύπό £α-.
Ήέ-3Ίιά]η.

Ποικίλη σελίς.
Η Λατινική ψυχή (Όράτιος, Όβίδιος,
Μοντεράτο;) κατά μετάφρασιν έΥ. 31ιβαάά.
Η Εκθεσις τής Κηφησίας.
Σημειώσεις ένός μηνάς, ύπό 2)dpvidoS.
Θεατρική Επιθεώρησις.
Γράμματα καί Τέχναι.
ε ι κ ο

ν

ΜΟΥΣΙΚΟΣ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ί·πό τήν προστασίαν τής Λ. Β, V.
τοΰ πρόγκηπος Γεωργίου.

Στή ταβέρνα.
Ο Ναός τοΰ Δαφνιού.
’Άννα Καίσαρη.
Αχίλλειες Παπαδημητρίον.
Άχιλλεύς Μαδρά.
Ευφροσύνη Κατσικοπούλου

ΑΣΤΡΟ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ
’Αφιερ ώνονται σ’ έκείνην,
«I όποια
τά
ένέπνενοΒ.

ΙΙΟτό ανοικτό παράθυρο, φθά
νουν λουλουδένιες αναπνοές.
Είς τό βάθος τοΰ κήπου
υψώνεται ενα κυπαρίσσι. Πυ
κνό. ολόισιο, σάν νά ξεφεύγη
άπό τό χώμα και νά ξητή νά
ένώση τή Ιη μέ τόν Ουρανό.
Εις τό βάθος τον υρίζονιος
λάμπει έν άστρον. Ολόφωτο,
παιχνιδιάρικο, ωσάν νά ξητή
νά ένωση ιόν Ουρανό μέ τή Τ'ή.
W

ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

πωλοΰνται έν
Αθηναις εις τά βιβλιοπωλεία «Εστίας», Έλευθερουδάκη, Βασιλείου, Κουκλάρα καί εις
τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν Όμονοίας. Προ
γενεστέρων τόμων τεύχη πωλοΰνται μόνον 'είς
τα γραφεία μας.
,

ΤΗΛΕΦΏΝΟΝ
, Γ·, Σ'~Ι,εΙ’ζ'Ρ“νής ζωγράφος υπήρξεν ό

Συμπλήρωσαν είκοσιπενταετίαν δλτ,ν δράσεως
παρέχει ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΠΣ ΕΛΛΗΝΟΠΡΕ
ΠΟΥΣ, άναγνωρισθείσης ανέκαθεν ύπό τού κρατίστου μέρους.τής παρ’ ήμϊν κοινωνίας. Διδα
σκαλία ξένων γλωσσών. Δέχεται μαθήτριας έσωτερικάς, εξωτερικά,· καί ήμιτροφίμους.
Αί έγγραφαί άρχονται τί In Σεπτεμβρίου.
Μαθήματα τή 15η τού ίδιου μηνάς.

ΚΑΙ

εε

ΑΡΜΟΝΙΑΙ

Ύπό τήν 't-ψηλήν προστασίαν
τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης “Ολγας.
ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 26.—Άρώ. Τηλ.747.

έκ Μή

λου Αντώνιος Βασιλάκης, δστις άπεθανε τώ 1629
εν Βενετίφ. Περί τοΰ Βασιλάκη ώμίλησεν άλλοτε είς
τον «Παρνασσόν’ ό κ. I. Καραβίας.
Συνδρομητή.—Τά χειρόγραφα τού Ειρηναίου Ά
θήκη^υ εΧ°υν άγ°°ασθ3 ύπό τ’Ι« Έ®νικής βιβλιο, .
Α1 μεταφράσεις τών Σαιξπηρείων έργων
υπο του κ. Δαμιράλη εΐνε αί μάλλον ευσυνείδητοι,
ανωτεραι των γενομένων ύπό τών Πολυλά, Βικέλα
και Βλάχου. Ό Βικελας λ. χ. είς τόν «Άμλετ. μετα

Ή Διεύθυνσις τοϋ ’ξίδείου γνωστοποιεί δτι
αί έγγραφαί τοΰ σχολικού έτους 1916—1917
άρχονται τήν 11* Σεπτεμβρίου καί λήγουσι τήν
14’>ν ίδιου. Οί προσερχόμενοι μετά τήν λήξιν
τής ώς άνω οριζόμενης προθεσμίας υποβάλλον
ται είς πρόσθετον πληρωμήν δικαιώματος εγ
γραφής έτέρων 5 δραχμών, γίνονται δέ δεκτοί
έφ’ δσον δέν εμποδίζεται ή πρόοδος τών άλλων
μαθητών.
Οί μή ουνάμενοι νά παρουσιασθώσιν αυτο
προσώπως πρός άνανέωσιν τής εγγραφής των
δύνανται νά ύποοάλωσι τήν αΐτησίν των δι’ επι
στολής ή δι’ αντιπροσώπου.
Ουδε’ις εκ -.ών παλαιών μαθητών δύναται ν’
άνα/εώστι τήν εγγραφήν του, έάν δέν προσαγάγη τό εισιτήριο·? τοΰ παρελθόντος έτους καί
δέν καταβάλη τό κεκανονισμίνον δικαίωμα εγ
γραφής καί διδάκτρων.
Διά πάσαν πληροφορίαν άπευθυντέον άπό 1ί»
Σεπτεμβρίου έ. έ. είς τό Γραφεϊον τοϋ ’φδείου
καθ’ εκάστην 9 —12 π. μ. καί 4 — 7 μ. μ.
Ό Διευθυντής τοΰ ’ξλδείου
Γ. Ν. Νάξος

’Π κεφαλή τοΰ κυπαρισσιού έγγίζει τό άστρο.
Καί είς τό κυανούν βάθος τοΰ στερεώματος,
στή σιγαλιά τοϋ λυκόφωτος, ενώνονται ή σκιά
τοΰ κυπαρισσιού μέ τήν άκιΐνα τοΰ άστρου.
Φαίνονται τά δύο σάν μίά ένωτική γραμμή
ουρανού καί γής. Ουρανού, ποΰ λάμπει άπό τό
φως τής μακαριότητας, γής ποΰ στενάξει είς τήν
σκιάν τοΰ πόνου.

Καί άνταλλάσσ.,υν: Ακίνητα, 'ένα μυστικό'
—είς τήν πνοήν τής αύρας, έν φίλημα.
Φρίσσουν rd φύλλα τοΰ κυπαρισσιού εις τό
τρεμόσβυσμα τοΰ άστρου. Κάτι λένε. Κάποιος
πόθος τους ενώνει.
V
Τό άσιρο λάμπει τώρα πειό πολύ. Σ&ν rd
ϋέλη νά φώτιση άκόμη περισσότερο καί γυί
πάντα τό λυπημένο κυπαρίσσι. Μά 'κείνο
ξεύρει πώς ή λάμψις τοΰ άστρου εΐνε πρό
σκαιρη καί γίνεται άκόμη πειό πένθιμο.
*
Τό άστρο σκορπίζει παντού τής ακτίνες του'
Τό βλέπουν δλοι, δλοιτό καμαρώνουν, τό ζηλεύ
ουν, τό ποθούν.

Τά κυπαρίσσι μένει μόνο του, στην έρημια
του. Κανείς δέν ιό προσέχει, δέν τ' αγαπά.
’Ακίνητο, στή σκιά του' βουβό, στο πονο του.

Έξαφνα, περνά ένα σύννεφο,
Τό άστρο χάνεται. Τό κυπαρίσσι βυθίζεται
στό πένθος του.
Καί νοσταλγεί τή λάμψι τοΰ άστρου καί σιω
πηλό βυθίζεται ύλονέν, άκόμη πειό πολύ, σιό
μυστήριο τοΰ (θανάτου.

7’ό άσιρο είσαι σύ. Τό κυπαρίσσι, έγώ.
DOLOROSA

Σ' ένα πολύχρωμο ντιβάνι, ακουμπισμένη
στό παράθυρο, μέ τό κεφάλι υψωμένο, οτηλώνει τά μάτια σέ κάποιο άόριστο σημείο.
Άπό τό μέτωπο έως στή μέση μία φειδωτή
γραμμή, ποΰ περιμένει ένός Φειδία σμίλη.
'Ο λαιμός, κύκνειος, ένώνει πρόσωπο καί στή
θος—πνεύμα καί ύλη αρμονικά.
Τό πρόσωπο ακίνητο, σάν yd τό προσήλω
σή Ικέΐ ή μυστική δύναμις τοΰ Πεπρωμένου.
Τά βλέφαρα μισοανοιγμένα, μόλις άφήνουν μιά
σχισμάδα did rd δείχνουν τών ματιών τή με
λαγχολική σκέψι. Τά χείλη, ποΰ σκορπούσαν
χαμόγελα χαράς, οφίκτοκλείομένα
μένουν
τώρα, σάν νά τάχη σφράγιση το πέρασμα κ'ίποιας κρυφής λύπης. Ό νοΰς της πλανιέται είς
τό αιώνιο αίνιγμα τής Ζωής.

Γύρφ σιγή. Τά ανοιξιάτικα μΰρα μεθούν τάς
αισθήσεις.
Τά μάτια τώρα προσηλώνονται πειό πολύ,
σάν rd τά τραβά κάποιος μαγνήτης.
Πλησιάζω σιγά — ου/ά, μ’ εύλάβεια, μήπως
ταράξω τή παρθενική γαλήνη.
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Γίρτω ίλαφρά έπάνω ατά γόνατα της.

Εκείνη άκίνητη.
, Η μελαγχολία—στή φύσι ΐζω, στη κάμαρα
μέσα—άπλώνιται τώρα πιιό βαθε]ά. πεώ γαλήvca κτιό πένθιμη. Πειό γλυκειά, πειό ώοαία.
Eli f κοιμισμένη ; Είνε πεθαμένη;
Μια πεταλούδα μπαίνει άπό τό παράθυρο.
Κάνει ΐνα γάρο βιαστική, την βλέπει καί φεύ
γει. Που πηγαίνει ; ’Εκεί, πού φτερουγίζοον κ’
ίκείνης τά όνειρα.

Καί μένομε άκίνητοι καί οί δυό, μέ κλειστά
τα μάτια. Εκείνη, μέ τά μάτια κλεισμένα στά
όνειρα της ψυχής. Κλειστά’καί τά δικ.ίμ..νμά.
τια —-μα δακρυσμένα.
“
ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ

Βλέπε με. Είνε τά μάτια σου τό άντιφέγγίσμα
τη^ ψυχής Είνε δύο σπίθες ηλεκτρικές, πού
μου φωτίζουν τον νον.

Λ

Γέρνω τό κεφάλι έμπρός an'] λευκή σιωπηλή
Ικεινη σιλουέττα της, εισπνέω τήν αναπνοή της
„ μεθώ. Βλέπω νά υψώνεται τό σώιιά της
οαν ένας βωμός ’Αγάπης. Κ’ έγέο προσκυνηιης,έγω καί τό θύμα. Ιέρεια τού πόνου αύτή,
πιστός έγω τής 'Αγάπης.
Κλείνει τώρα τά μάτια, ναρκωμένη άπό
την ίσπερινη μυρωμένη πνοή. Χαϊδεύει τά
κουρασμένα βλέφαρά της ΐνα δνειοο γλυκό.
Η ήσυχη πνοή της φθάνει σχεδόν λιπόθυ
μη ΐως τα χείλη μου.
Πάντα άκίνητη.
™ ταράξω μέ ΐνα
βέβηλο φίλημα τή θεία εκστασι καί πλησιάζω
2®"?° μ.° ατ^ά^ τής ψυχική; μέθης γλυστοά
αθελα το πρόσωπό μου έπάνω στόν ώμο της.

Βλέπε με Μέσα στά βάθη τοιν ματιών σου
αντικρυζω ποτέ τή γαλήνη, πότε τή τρικυμία,
άστοα
^^ρηγορεϊ· πότε μιά
αστραπή, που μέ τρομάζει.

Βλέπε με. Κουρασμένος άπό τή πάλη τής
εχω τα μάτια σου γι_ά λιμάνι. Μέσα
ιων καθρεφτίζονται τά άστέρια-ψυχές πού
αγαπησαν πολύ καί παρηγορούν τώοα τούς
απελπισμένους,
W
Βλέπε με. Βλέπω μέσα στά μάτια σου τή
™9διάμ°ν· ■ ΒλέΤΙ(° T{,V κ0°μ0ν δλθν· Μό*°
ι™-*υοτυχια μου !-δέν βλέπω. Τύν ^ωτα
ΑΜΑΡ

THj^ZQHN

ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΘΣ

-

Ρ ο

z α

ΙΣ την μεγάλην τραπεζαρίαν

τής έπαύλεως, τό γεΰμα είχε
τελειώσει. Ό στρατηγός ήναψε τό σιγάρον του καί ό λο
χαγός Ταλίδης ήτοίμαζεν έπί
τής τραπέζης τά χαρτιά διά
το fczigue τό όποιον έπαιζε
κάθε εσπέραν μετά τοΰ στρα
τηγού.
Ήτο μία ωραία βραδυά
του Αυγούστου' τό λαμπρόν φεγγάρι διέσχιζε τά
«κοτη της πυκνοφυτευμένης Κηφισιάς, ήργύρωνε τούς
ορομίσκους τού πάρκου καί έσχημάτιζε φανταστικές’
σκιές μέ τά γιγαντόσωμα κυπαρίσσια, τούς βελονωτούς
κλάδους τών πεύκων καί τά άλλα φυλλώματα τών
X ■ „Χ„
, ,
ψ^-ωματα των
δένδρων, τα οποία τοσον ποικίλα έπλασεν ή φύσις.
Η σύζυγος τοϋ στρατηγού, μία λευκόθριξ μικροκαμωμένη κυρία, ερριψε μίαν δαντέλλαν είς τά πλού
σιοι μαλλια και εκαλεσε τόν ανεψιόν της, τόν κομψόν
ανθυπολοχαγόν τοϋ πυροβολικού, νά τήν συντροφεύση
δι’ ένα γάρον είς τόν κήπον. Ούτος ήγέρθη μέ προ.
. ' .
>
’ Ίΐ^νυ»| Jit προάυμιαν ηυχαριστεϊτο νά συνομιλή μετά τής θείας

ητις ητο ευφυής καί μορφωμένη γυναίκα, τόν ήγάπα
ΐου
'θ""'’0·' Χ“1 εΤΖεν έπΐβλέψεΐ τ**ν -οροφήν
του.
Ο πατήρ του και αδελφός της έμενε διαρκώς
είς την επαρχίαν, καί ό υιός του είς τάς εξόδους του
° την Σχολήν τών Εύελπίδων είς τής θείας του τό

έγ-"',ρ-ζεν' “ΰ'η Ιάξ
τάς
διασκεδάσεις του νέου, τόν ένεθάρρυνεν είς τάς προ-

σπαύειας του και τόν έχάϊδευεν άντί τής μητρός του
την οποίαν ουτος είχε χάσει ακριβώς όταν εΐσήλθεν
εις την Σχολήν. Καί κατόπιν, καί τώρα άκόμη ώς
νεαρός αξιωματικός, είς τήν Οείαν του κατέφευγεν είς
Ολος τας περιστάσεις τού βίου. Ή πείρα της διά
τον κοσμον ητο δι* αύτόν τό καλλίτερου σχολεϊον τής
ζωής. Τας Κυριακας διήρχετο τακτικά άπό πρωίας

είς την Κηφησιαν, οπού ό στρατηγός παρεΟέριζεν.
Εκαμαν ολίγα βήματα είς τήν μεγάλην δενδροσ-°1?ί“ν ,."’V πι?ε(?ιών όμιλοΰντες διά τά μικρονέσ

της εβδομαδος- επειτα μοιραίως κατέληξαν είς τό κοι
νωνικόν δράμα τό όποιον είχε συνταράξει πρό τινων
ήμερων τάς ’Αθήνας. "Ενας διευθυντής ζαχαροπλα
στείου, άνθρωπος μέ κάποιαν μόρφωσιν. είχε πυρο
βολήσει καί πληγώσει βαρέως τήν σύζυγόν του. ήτις
τον ηπατα. Καί μετά τήν έξάντλησιν τών διαφόρων
φάσεων τοΰ δράματος έφθασαν εις τό ψυχολογικόν
μέρος, και ο Νικίας εύρέθη άποτόμως πρό τής έρωτησεως : έπεδοκίμαζε τόν σύζυγον, κατεδίκαζε τελείως
την αμαρτήσασαν ;
Ο Νικίας ήτο καλός Αξιωματικός, έκ τών πρώτων
μαθητών της Σχολής, Ατρόμητος καί δεξιώτατος Ιπ

πέα,, εύμορφος, ύψηλός καί ξανθός, είκοσιπενταετής
νέος, δειλός κάπως είς τάς κρίσεις του δυσκόλως έκφερων γνώμας καί Ιδίως καθιστάμενος Ατολμότατος

πρό τοΰ φωσφορίζοντας βλέμματος τή; θείας του
ήτις άκόμη είχε τούς παμμέλανας οφθαλμούς ωραιό
τατους καί έκφραστικούς ύπό τάς λεπτογραμμένας
όφρεϊς. Άλλοίμονον ! τό μόνον λείψανου καλλονής
είς τό μαραμένου εκείνο πρόσωπον. Υπήρξε ποτέ
εύμορφη. Καίτί δέν καταστρέφει καί παραμορφώνει
ό χρόνος ό αμείλικτος ; Χονδραίνει καί τά λεπτότερ ι
χαρακτηριστικά καί μετασχηματίζει τάς γραμμάς του
σώματός καί τοϋ προσώπου. Ή σύζυγος τού στρατητηγοΰ ητο έξηκοντοϋτις καί τούτο μάς αρκεί. ’Εκεί
νο τό όποιον έσυρεν καί έγοήτευεν άκόμη έν αυτή ήτο
τό πνεύμα της, σπινθηροβόλον άμα καί βαθύ, λεπτεπίλεπτον καί σοβαρόν, ευτράπελου καί μορφωμένου
ύπό τής πείρας καί τής μελέτη; συγχρόνως.
«Είς τήν περίστασιν αύτήν νομίζω, θεία μου, δτι
δέν υπάρχει δευτέρ ι γνώμη» εΧπεν εκείνος. «Ή τιμή
τού άνδρός Απαιτεί ίκανοποίησιν καί ό άπατηθείς σύ

ζυγος είναι πληρέστατα δικαιολογημένος όταν» ...
—"Εχεις εντελώς άδικον, διέκοψεν άποτόμως ή Κα
Ροδόπη. Καί ένώ εκείνος τήν εβλεπεν Απορών κάπως
άλλά καί μή τολμών νά άντιλέξη·
— ΙΙάμε νά καθήσωμεν είς τήν ταράτσαν· εΐπεν
«εκεί θά τά πούμε καλλίτερα».
Έλαβε Οέσιν έπί Αναπαυτικής πολυθρόνας καί
έμεινε έπί στιγμάς σιωπηλή βυθίζουσα τούς μεγά
λους καί σκεπτικούς οφθαλμούς πρός τό βάθος τού
άλσυλλίου, όπερ έμενεν είς τό σκοτος. Ό Νικίας έσέ-

βετο τήν σιωπήν της.
— Έν πρώτοις·, τού εΐπεν εκείνη, «Απορώ μέ τήν
ακατανόητου αύτήν άντίληψιν περί τιμής έν πλήρει
είκοστφ αίυινι' πώς ή άτιμία τού ενόςδύναται νά Αφαί
ρεση τήν τιμήν τού άλλου καί ποια λογική δύναται νά
καταλογίση άτιμον ένα πρόσωπον — ένα ανδρα — διότι
ή σύζυγος ή ή αδελφή του έκαμε πράξιν θεωρουμένην
αξιόμεμπτου. Πότε λοιπόν θά παύση ή σαθρά αυτή
Ιδέα τής άλληλεγγύι,ς ; Πότε έπί τέλους έκαστος θά
είναι υπεύθυνος διά τάς ιδίας αυτού πράξεις μόνον,
πότε θά έννοηθή έπί τέλους δτι έκαστος έχει τήν τι
μήν του ξεχωριστήν, πότε ή γυναίκα θά δύναται νά
κανονίζη τάς πράξεις της κατά τήν ιδίαν αυτής άντίληψιν, πότε Οά είναι κυρία ίαντής ; Πότε θά σταματήση ή βαρβαρότης, ή δίδουσα τό δπλον είς τόν σύ
ζυγον ή Αδελφόν διά νά διεκδικήση τιμήν, ήτις δέν τφ
ανήκει καί νά άφαιρέση ζωήν ήτις έδόθη άνωθεν έξ
ίσου είς δλυυς καί τήν όποιαν έκαστος Οά δύναται
νά διαθέση δπως αύιός εννοεί;
Άλλ’ ας άφήσωμεν τάς γενικότητας καί άς περιορισθώμεν είς τό θέμα τό όποιον Απόψε έ’τυχε νά εύρεθή έμπρός μας.’Αγαπητέ μου φίλε καί Ανεψιέ, όστις
μέ τόσην ευκολίαν δικαιολογείς καί έάν ήσο δικαστής
Οά Αθώωνε; πανηγυρικώς τόν φονέα, είπέ μου ποιος
σού δίδει τό δικαίωμα — φυοικώς — νά αφαίρεσης
μίαν ζωήν ; Έψυχολόγησες ποτέ τό δυστυχισμένου
αΰώ — πράγμα κατά τήν θεωρίαν σας — διότι έτσι τό
μεταχειρίζεσθε — τό όποιον είναι ή γυναίκα ; Κατά
τήν γνώμην σας είναι Ασθενές πλάσμα κατώτερον
καί διανοητικώ; καί σωματικώς καί κατά συνέπειαν
καί ψυχικώς τού άνδρός, δέν είναι έτσι ;
Ό Νικίας κατένευσε (.ιέ δλην τήν πεποίθησιν ήν τφ
έδιδε μία παιθομολογουμένη θεωρία, ώς ή άνωτέρω—«Πώς τώρα συμβιβάζεις τήν αδυναμίαν αυτήν μέ
τάς Απαιτήσεις τάς όποιας έχετε άπό αύτήν ; Έχετε
τήν άπαίτησιν νά κράτηση τό όνομά σας υψηλά, έχε

τε τήν άπαίτησιν νά σταθή πιστή εί; τόν συζυγικόν
όρκον, ένφ σείς τόν πόδοπατεΐτε. Έχετε τήν άπαίτησιν άπό τό άσθενές αυτό πλάσμα νά άιθέζη εί; δλας
τάς πλεκτάνας τά; όποιας τοϋ στήνουν, νά άνθέξη είς
όλους τούς πειρασμούς, νά πνίξη τήν ίδια του καρδιά,
νά μείνη άναίσθητο; ώσάν νάμή είναι καί αυτή ζων
τανόν δν, νά μή έχη πάθη καί άδυναμίες καί τούτο
ένώ συγχρόνως ό σύζυγός της τήν πληγώνει καθημερι
νώς με Απιστίες καί μόνον χάριν εφη ιέρων καπρίτ
σιών, αυτός ό Ισχυρός, ό άνήρ, ό μή δυνάμενος ή μή
έννοών χάριν τη; νά θυσιάση ούτε καί τήν έλαχίστην
Ιδιοτροπίαν του. Είναι δικαιοσύνη αυτή, κύριοι κυ
ρίαρχοι καί νομοθέται ; Καί αν τό δν αύτό, τό έχον
ύπό τής φύσεως τά αύτά μέ σάς δικαιώματα, άν ή
γυναίκα σας πιραστριτήση ένώ σείς ό ίδιος τήν
έσπρωξατε εί; αύτό, έ '. τότε έχομεν τό πιστόλι πρό
χειρον κχι τήν βεβαό-ητα δ ι τό δικαστήριον πινηγυρικώς θά άθωώση τόν εντιμότατου σύζυγον ! Ποια
φρίκη καί άηδία συγχρόνως I
Ή Κα Ρόδινη έβιώπησεν. Ό Νικίας έμεινε σύννο >ς καί σιωπηλό; καί αύτό;. Μετ’ ολίγα; στιγμά;
ήγέρθη, έκαμεν ένα γύρου, ήναψεν εν σιγάρον — προ
φανώς διά νά λάβη θάρρος — καί σταθείς ενώπιον

τή; θείας του είπε :
«Θείτσα μου, μέ συγχοιρεΐς, άλλά πώς νά σού τό
πώ.. . μού φαίνεναι ότι μέ τάς ιδέας σου καί μέ τήν
διαγωγήν τού Κου Ροδίνη όστις καί τιόρα άκόμη
επαγγέλλεται τόν Δόν Ζουάν ... νομίζω ότι θά τόν
έπλήρωσες τοϊς μετρητοϊς-.
Καί τήν έκύτταξε μετά πονηριάς.
Ή Κα 'Ροδίνη έμειδίασεν έλαφρά καί

- ’Ακούσε·

τοΰ είπε :
— Θά ήκουσες πολλάκις πώς ΰπανδρεύΰην, ώστε νά
μή σού έπαναλάβω πράγματα γνωστά. Έγνώρισα τόν
κύριον Ροδίνην είς τό Ναύπλιον τήν ιδιαιτέραν πα·
τρίδα μας, νεαρόν τότε άνθυπολοχαγόν τού πυροβολι
κού, ζωηρόν, εΰθυμον, ξανθόν καί μού έφάνη χαρυτωμένος. Ήρεσα καί έγώ είς αύτόν έξ ίσου φαίνε
ται καί πριν ή τελείωση τήν έν Ναυπλίφ υπηρεσίαν
του εϊμεθα νυμφευμένοι.
Τά πρώτα έτη τού γάμου μου ήσαν όλα γεμάτα
χαρτλν καί ευτυχίαν ένας νέος εύθυμος βίος ήρχισε
δι’ έμέ. Εϊμεθα δύσ τρελλοί καί Αγαπημένοι σύν
τροφοι, έκώμναμεν μακρυνούς περιπάτους έφιπποι, τόν
συνώδευα παντού καί τό σπίτι μας μάς έδέχετο εί;
τήν έπιστροφήν πάντοτε ζωηρούς καί εύχαριστημένους. Ώ I ό ωραίος στρατιωτικός βίος ! πόσον τόν
ή/άπησα καί πόσον ή μην υπερήφανος διότι ήμην ή
σύζυγος ενός γενναίου Αξιωματικού, άλλά καί καλού

κ ιί ωραίου -συγχρόνως !
Αύτά ήσαν τά ωραία έτη τής ζωή; μου. Τό πρώτον
νέφος υπήρξε μία ροδοκόκκινη . . . Άνδριώτισσα κα
μαριέρα. Βλέπεις ότι ό κ. Ρόδινης ήρχισεν άπό χα
μηλά καί πολύ πεζά τήν έρωτικήν του σταδιοδρο
μίαν καί έξηκολούθησεν αύτήν μέ όσην ήδυνηθη
ποικιλίαν είς τήν εκλογήν τών ώραίων του.
Θά σέ Απαλλάξω άπό τήν διήγησιν όλων τών συ
ζυγικών σκηνών, τάς όποιας δύνασαι καί νά φαντασθής εύκόλω;, διά νά φθάσω είς τό ψυχολογικόν
σημεϊον τού βίου μου, έπί τού όποιου τόσον σαφώς

μοϋ έθεσε; μίαν έρώτησιν.
(Έπεται συνέχεια)

ΔΑΦΝΗ ΛΩΡΑ
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Στή ταβέρνα.

DI ΓΑΛΛΟΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΙ TOY IZ. ΑΙΑΚΟΣ*
εξηρχόμεθα πολύ πέραν τών όοίων τής
μ··χρα, ήμών ταύτης με-Λέτης>
·νε·Λύο ‘ν του Κορνηλιον. Δέν δύναται τις νά είπη δτι τά
εκτβνως τον βίον καί τά έργα τών Γάλλων κλα έργα ταυτα απετυχον, δέν θά μείνουν δμως μνημ.ια αιωνων εν τοις γράμμασ-.ν, δπως ή Λίτσικών. Εχουν γραφή έπί τοϋ θέματος τούτου
«ί την οποίαν άπεκαλύφθη δλον τό
εκατονταοες τόμων, πλεϊστοι δέ κριτικοί εντεύθεν
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στήση αντιληπτόν είς τά πνεύματα τού αίώνος
του. Ή υπερήφανος ’Ανδρομάχη παρ’ αυτω παοουσιάζει τήν ταπεινότητα μιάς Χριστιανής, ο
αγέρωχος ΓΙύρρος πίπτει είς τά γόνατα τής δου
λης του καί τή εκδηλοϊ ευλαβούς τόν έρωτα
ό τραχύς Όρέστης πσραδίδεται είς μσκρκς
θηματολοριας.
λαττωμάτων, τα οποία i-JV
’Ιδού τινά τών ελαττωμάτων,
I
σκει έν τή τραγωδία ταύτη
αύτη τοΰ Ρακίνα ο αμερό
ληπτος Gei>l'fi i>!i : μερικοί ακούσιοι σαχιαι τισμοί, ποιά τις προσποίησες καί έκζήτησις είς
τούς ρόλους τοϋ ΓΙύρρου καί τού Όρέστου, μερικαί οικειότητες πολύ αφελείς, μία έλαφρά χροιά
φιλαρεσκ-ίας είς τόν χαρακτήρα τής Ερμιόνης
καί πρό πάντων έν παράδοξον κράμα βαναυσοτητος καί ίπποτίσμοϋ είς τό πρόσωπον τού Πυρρου».’
Ιίάντα ταύτα βεβαίως, τά οποία προδίοουν
τάς συνήθειας τής έποχής, δέν υπάρχουν ει;
τήν μεγαλειώδη τραγωδίαν τού Εύρυπίδου. Ο
Πύρρος δέν έχει τό λεκτικόν τού τυχόντος ευγενούς τού ΙΖου αίώνος, ή δέ ’Ανδρομάχη μακράν
απέχει τών ύευδαευαισθήτων κυριών τής αυλής
τού Λουδοβίκου ΙΔου. Ό ύπέροχος Ευρυπίοης
οϋδεμίαν σχέσιν έχει μέ «τό έκτεθυλημένον
πνεύμα τό κυριαρχούν είς τήν Γαλλίαν» τό
όποιον καταδικάζει αυτός ούτος ό Βολταίρος εν
τή πρός τόν διάδοχον ής Πρωσσίας επιστολή
του (1732). Καί μετά πάντα ταύτα, πώς νά
συγκρίνη τις τόν Ρακίναν πρός όν Εύρυπίδην ;
Τόν μαθητήν πρός τόν διδάσκαλον ; Τό σχ_ε·τικόν
πρός τό τέλειον ; Καί δμως εύρέθησαν ουχί άνάςιοι προσοχής συγγραφείς οιτινες, ως ηδη εί’πομεν, παρασυρθέντες ίσως ύπό τού πα
τριωτισμού των έςετράπησαν είς κρίσεις
περί αυτής λίαν σφαλεράς καί άστοχους,
«Ή ’Ανδρομάχη τού Ρακίνα—γράιφει έ.
π. ο Σατωβριάνδος—είνε μάλλον
----- 1 τρυφερά,
ού Εύρυπίδου!»
μάλλον ενδιαφέρουσα ή ή το—
Πά'-τα ταύτα αφήνουν αδιάφορους ήμά»
τους "Ελληνας, οί οποίοι πλειότερον παν
τός άλλου είμεθα είς θέσιν νά κατανοήσωμεν τους θείους συγγραφείς μας, εις τό
ύψος τών όποιων ουδέποτε νεώτεραι διά
νοια·. θά ήδύναντο νά άναρριχηθώσιν. ”Ας
μελετώμεν λοιπόν, ας έξονυχίζωμεν άκαταπαύστως αυτούς. Πάντοτε είς τούς υπ
έροχους αυτών στίχους θά ευρίσκωμεν νέα
Οιοάγματα καί πάντοτε, μετά τήν άνάγνωσιν αυτών, αίσθανόμεθα. μεθ’ υπερηφάνειας
τδ μεγαλείου τού Ελληνικού πνεύματος
καί τής Ελληνικής φυλής.
Γό Γαλλικόν πνεύμα έν τή σφαΐρφ τής
κλασικής δραματικής λογοτεχνίας, έάν
ε'/ή ποιάν τινα ιστορικήν οντότητα εν τφ
κοσμώ, οφείλει τούτο είς τήν ακένωτου
Ελληνικήν μεγαλοφυίαν, ό 'Ήλιος τής
οποίας έπί απειρίαν έτι αιώνων θά έζακολουθή νά φωτίζγ, τόν κόσμον.

Ο ανδρισμός αυτής, ή ρωμαλεότης αυτής,
τό έν αυτή διανοητικόν κράτος καί ή αλκή καί
ή ευπρέπεια είνε δυνάμεις, άς μόνον ημείς —οί
"Ελληνες ημείς—ουνάμεθπ νά έκτιμήσωμεν εις
δλον αυτών τό μεγαλεϊον καί τάς όποιας ή έκ
τών εταιρών (όσον καί άν ήσαν κομψαί καί πνευματόιδεις)—τής Αυλής του Λουδοβίκου ΙΔου —
εμπνευσμένη Γαλλία είναι φύσει αδύνατον νά
προσπελάση, έστω καί άν περιβάλλη ταύτας μέ
τάς τρυφερότητας χριστιανικών αισθημάτων ή
τάς γοητείας θε'κτικών τρόπων καί χαρίτων.
’Ανδρείκελα πάντοτε τού ’Αρχαίου Ελληνι
κού κόσμου θά είναι οί ήρωες καί αί ήρωΐδες
τού Γαλλικού Παρνασσού, ένώ έσαεί τέλεια πρό
.... ζώντα,
τυπα, πέραν παντός τόπου ζαί χρόνου
θά είνε όσα πλάσματα—ιίις τις οημ'.ουργός
Θεός
έδημιούρρησε τό αρχαίου Ελληνικόν
πνεύμα, πρότυπα άφθαστα ποιητικού κάλλους,
ζωής, κιυήσεως, ορμής, πάθους, διά μέσου
όλων τών έποχιον καί το>ν αιώνων.
ITALA

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΠΑΔΑΛΗ

ΣΚΕΨΕΙΣ
Ό άνθρωπος τόιε είναι ευτυχής, όταν ήμπορέσει
ν<χ πή "Θυμούμαι. — Μέ μίαν εύτυχισμένην άνάμνησιν ήμπορεϊ μία
γυναίκα, δίαν ξεύρη, νά κάμρ έν μεγαλυύργημα.
— Τύ παρελθόν είναι μία όεύιερη καρδιά, ποϋ πάλ
λει μέσα μας.
— Καιά βάθος δέν υπάρχει ή έν μόνον δράμα. Τύ
δράμα τοϋ χρόνου.
— Υπάρχουν στιγμές σιή ζωή μας πού νομίζει κα
νείς δτι συγκεντρώνουν επίτηδες ολους μαζή τούς καϋμούς, γιά νά κλάψουμε μιά μόνο φορά, χάριν οικονο
μίας.
Ε· ΜΠΑΤΑΊΤ

Ό ναός τοϋ Δαφνιού.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ
Τφ 181 ί εοτ,|Λθ3'.άύ(Ιr, ~.ό Ίόν.ον Σύνταγμα
χαϊ καθ' άπάσας τζς Νήσους τού Ίονίου έγένοντο
πάνοτ(|*Μ εορτα·.. Ήτο έργον τού σίρ Θωμά
Μαϊτλανο, ά/ορός έξοχου, άλλα άφήσαντο· δυ
σάρεστους αναμνήσεις, ένεκα τού δεσποτισιεού του
καί μισελληνισμού. Έγένετο τότε σκέψις ν'χ έκοήλωθή ή ευγνωμοσύνη οιά τήν Αγγλική» Προ
στασίαν δ·.' άνεγέρσεως καταλλήλων μνημείων,
τών οποίων τήν επεξεργασίαν, φυσικά, ά/έλαβενό
Προσαλέντης. Ή έξ ορειχάλκου προτομή τού
Μαιτλανδ, ή τεθεΐσα έν τή αιθούση τής Γερου
σίας και αί προτού.αί επίσης έξ ορειχάλκου αϊτινες κεινται έν ταΐς πλατείαις Ζακύνθου καί 'Ιθά
κης, τό άγαλμά του επίσης έξ ορειχάλκου δπερ’
ύύούται εν Κεφαλληνία, είναι έργα τού ΙΙροσαλέντη.
Σημειωτέου δτι έν Κέρκυρα δέν ύύώθη είς
τήν Σπιανάδα άγαλμα τού Μαιτλανδ, άλλ'
υπάρχει πρός τιμήν του δεξαμενή, κοινώς κιστέρνι, ειοος κυκλοτερούς άύίδος μετά σχετικής έπιΆλλ' αν ό Μαιτλανδ άφήκε πίκρας αναμνή
σεις, ό διάδοχος αύτού σίρ Φρειδερίκος "Αδαμ
μάς άφήκε γλυκυτάτας, καί δικαίως τό έξ ορει
χάλκου άγαλμα αυτού, έργον επίσης τοϋ Ιίροσαλεντη, ύύούται εν τφ μέσω τού κηπαρίου ποό
τών ’Ανακτόρων, ευγνωμοσύνης έ'νεχεν.
Τόν Άδαμ οιεδέχθη ό λόρδες Νούγετ, φιλε
λεύθερος κα· ριλελλην. Έύειξε ιδία τόν μένζν
φιλελληνισμόν αυτού δτε ύπεοέχθη τή 6 Ιανου
άριου τού 1833 τόν βασιλέα Όθωνα, δτε οέ
ένεδύετο τήν ελληνικήν φούστα »έλλαν είς τάς
χοροεσπερίδας ώς διαταγήν είχε δώτη νά ςΑρωσι ταύ-.ην καθημερινώς οί θεράποντες του. Ό
Προσαλέντης διά νά δείξη τήν ευγνωμοσύνην
πρός τόν «ριστον τούτο τής προστασίας αντιπρό
σωπον, τού αφιέρωσε τήν Ήυώ καί Λέανδρον.
Περί τού έργου τούτου ή Ίόνιο; ’Αντιλογία
(Ίανουαρίου 1835) ή έκδιδομένη έν Κέρκυρα,
έ'γραύετζ έξής: «... Παρασταίνει τήν 'ΙΙρώ,
στιγμήν, όπου αναμένει τόν Λέανδρον, μέ
ενα λύχνον εις τά χέρι, ενφ αυτός οιαπεσά τόν
Ελλήσποντον. Ό τεχνίτης τήν κατέταξε κοσμίως ήμίγυμνην, περιμαζωμένην επάνω είς τήν
κορυφήν ένός σκοπέλου τής θαλάσσης. Ό άνε
μο; φαίνεται δτι κινεί καί έμπερδεύει τό λεπτόν
της κάλυμμα καί τζ μαλλιά της. Μέ τό δεξιόν
λΛγ· ^'■■'ί'ωμένον, βαστά τόν λύχνον, ό
όποιο;, διά τό σκότος τή; νυκτός πρέπει νά φω") Συνέχει ι.
Ί’Ιδούή επιγραφή: «Εί; μνείαν αισίου ημέρας
.γπανοδον έκ Μεγάλης Βρεττανί ι; θωμά Μ ιιτλανδου
ω>; ευΟυντηρο; π ιλιτικού καταστήματος Νήσων Ίο·
41<κ»τΧ’·
.«ται Κβρκυραΐοι άνέστησαν έτει Σωτ.
.jULa (1816).-
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πίζα; καί νά οείχντ, είς τόν Λέανδρον τόν δρό
μοι, και μέ το αριστερόν της προρυλάττει τό
θάμπωμα τού παραπολού φωτός, δια νά διακρίνη
καλλιώτερα τό άρρασμα τού ποοσμενομένου, τόν
οποίον ανυπόμονη προσπαθεί νζ ξανοίξα, μέ τά
μάτια μεταξύ τών κυμάτων.
Είς τήν διασχημάτισίν τών μελών καί είς τήν
έκτύπωσιν τού προσώπου τής κόρη.·, τήν όποιαν
ό Μουσαίος εξύμνησε, τόσον διά τήν ωραιότητα
και τά θέλγητρά της, καθώς καί διά τόν ατυχον
έρωτά της, ό τεχνίτης εξήγησε μέ θαυμαστήν
έπιδεξιότητα τζ διάφορα καί αντίθετα πάθη, έκ
τών οποίων αυτή ταράττεται.
Ή έπιθυμία, ή τρυφερή αγάπη, ί, άναμεμιγμένη ελπίδα μέ τήν εσωτερικήν ανησυχίαν, προ
μαντεύουν σχεδόν τήν δυστυχίαν της.
Ό ίπ. Προσαλέντης είναι ανυπόμονος νά ένχαράξη τό άγαλμα είς μάρμαρον, ε’πειδή τούτο
θά ήμπορή νά δείχνη τά μέλη πολλά καλλιώ
τερα καί θά τά κάμνη νά ενεργούν είς τούς θεατζς με εκείνην τήν χάριν, τήν όποιαν είς τά
πρωτότυπα (=πρό.τλασμα) δέν ήμπορεϊ τίνάς,
παρά μετά βία; νά σημαδεύση
Περιμε »ομεν λοιπον και τούτο τό χειροτέ
χνημα άπό τό πνεύμα ένός τεχνίτου, ό όποιος μέ
τά ίδιά του χειροτεχνήματα έτίμησε τόσον τόν
τόπον μας».
'
»
Ή έπιθυμία έξεπληρώθη καί ή 7/ρώ καί Λέ
ανδρος εξετελέσθησαν έκ μαρμάρου. Άλλα έργα
μαρμάρινα τού ΓΙροσαλέντη είσί:
II Αγροιις Αρτεμις. Γό ώραΐον τοΰτο
άγαλμα περιγράφει ουτω πώς ό 'Ιταλός 'Ιωσήφ
ΙΙεριτσιόλης Βορτσέζης έν τή aGillda hloricci
dellcisole loniCi δημοσ’.ευθείση τφ 1835 έν
Κέρκυρα. « . . Η θεά αΰτη, ήτις, ώς γνωστόν,
προίστατο τών κυνηγεσΐων, παρουσιάζεται άπό
τόν αρεστόν καλλιτέχνην μέ τύπον σχεδόν ολον
νέον. Είναι ημίγυμνος. Λεπτός χιτών καλύπτει
μέρη τοΰ σώματος. Ή στάσις της δεικνύει ούχί
τήν συνήθη θηρεύτριαν "Αρτεμιν, άλλά τήν θεάν
μόλις έξελθούσαν έκ τών κυμάτων ποταμού,
οπού ελούετο· παρακινείται ύπό τής άκαταμαχήτου υφέσεως τοΰ τοξεύειν άγρια θηρία.
Έκτοξεύσασα βέλος, στερεά κρατεί τό τόξον
μέ τήν άριστεράν χείρα, ένφ φέρει μέ ταχύτητα
την δεξιάν χείρα είςτήν φαρέτραν, διά νά έπαναλάοη τό τόξευμα, διερευνά διά τού οξέος βλέμ
ματος με επιθυμίαν διά νά ιοη τό αποτέλεσμα
του πρώτου αυτής βέλους. Τό σώμα άρμονικώς
κλίνει προς τό μέρος, που είναι προσηλωμένη,
ενφ διά τού ενός γόνατο: προσπαθεί νά έμποδίση
τον χιτώνα, ο οποίος, ένεκα τών ζωηρών κινή
σεών της, πρόκειται νά τής φύγη καί νά άφίσή
ουτω γυμνόν τό υπόλοιπον τοΰ ωριαίου σώματός

τη:· Παρατηρητέον οτι ή έκφρασις ταύτης τής
θεότητος, είναι ανάλογος μέ τάς λεπτομέρειας
τού σώματός της. Είναι, εννοείται, μίγμα τών
δύώ φύλων. Υπενθυμίζει ώς πρός τό ιδεώδες, τόν
Απόλλωνα καί τήν Άϊροδίτην, συμφωνεί ομέ τόν χαρακτήρα εκείνον τοϋ Virago, τοΰ ούτω
καλουυ.ένου ύπό τοΰ Παύλου».
Τά καλλιτεχνήματα ταύτα δεόντως έξετιμήθησαν, καί τφ 1840 ήγοράσθησαν ύπό Άγγλων

καί κοσμούσι τήν αίθουσαν τού μεγάρου τοϋ Lan
sdowne παρ’ άλλοις άριστουργήμασι.
Γφ 1817 ο Προσαλέντης άνεκάλυψεν έν Κερκύρα κατεργάσιμων μάρμαρον, οι’ ου έπεξειργασθη τήν προτομήν τού Πλάτωνος τφ 1818,
έκ τής όποιας ό ίδιος καλλιτέχνης κατεσκεύασεν έκ γύύου άντί’.υπα, τά όποια έπωλήθησαν.
ιδίως είς Άγγλους.
("Επεται τό τέλος)
ΣΠ. ΔΕ- ΒΙΑΖΗΣ

ΠΟΙΚΙΛΗ
Ή μουοικη καί ό χαρακτήρ.
Οί Άγγλοι θεωρούνται ώ; ό όλιγώτερον μουσικώς
διαμορφωμένος λαός τής γής. Έν τούτοις εϊς Άγ
γλος έκαμε περιέργους παρατηρήσεις έπί τών σχέσεων
αϊτινες ΰπάρχουσι μεταξύ τού χαρσκτήρος μιας γυναικός καί τού είδους τής μουσικής, τήν όποιαν προ
τιμά αΰτη, ετι δέ καί έκ τού τρόπου μέ τόν όποιον
έκτελεΐ τάς μουσικός συνθέσεις.
Κατά τόν Άγγλον ψυχολόγον, ή φανατικέ) ίίαυμάοτρια τού Μπετόβεν ι-ίνε γυνή ισχυρού χαρακτήρα:,
τιμία καί ενσυνείδητος. Ό νυμφευόμενος ταΰτην διίναται νά εΐνε βέβαιος ότι κάμνει άρίστην εκλογήν,
Άφωσιωμένη, άλλά καί ολίγον επιρρεπής είς τήν
μελαγχολίαν εΐνε εκείνη, ήτις προτιμά τόν Μένδελσον. Πρακτικής άντιλήψεως, μεθοδική, έκτακτο; οίκοκυρά θά καταστή ή κόρη εκείνη, ήτις δίδει τήν
προτίμησίν της είς τάς συνθέσεις τού Μπάχ. 'Όσον
άηορά τάς ένθουσιαζομίνας μέ τήν μουσικήν τού
Σοπέν, εΐνε δλαι αισθηματικοί, άποκλίνονσαι είς τόν
νοσηρόν ρομαντισμόν. ΙΙολλα'ι έξ αύτών γράφουσι
στίχους, τουλάχιστον tic τό. άδυτα τού Ιδιαιτέρου
των δωματίου.
Αί γυναίκες τών απηρχαιωμένων άντιλήψεων άρέσκονται είς τά παλαιό δημοφιλή φσματα, είς τάς
εύκολους μελιοδίας, τάς ήρεμου: καί χωρίς πρωτότυ
πον χρώμα. Άλλά φυλαχθήτε άπό τήν γυναίκα, ήτι;
προτιμφ Τ·'ΐν χυδαίαν μουσικήν, τά εφήμερα άσματα
τών θεατρικών επιθεωρήσεων, τά τραγούδια τού δρομου.Διότι έννενήκοντα έννέα έπί τοϊ; εκατόν πρόκει
ται περί πλαγγόνος χωρίς νοΰν καί καρδίαν. Χειροτέρα έν τούτοις όλων εΐνε, κατά τόν Άγγλον παρα
τηρητήν, ή γτνή εκείνη, ήτις αδουσα κάμνει παρα
φωνίας καί καταστρέφει τόν μουσικόν ρυθμόν' διότι
όπως λείπει έξ αύτής τό αίσθημα τής άρμονίας, οΰτω θά τής λείιμη καί ή ρυθμική διάταξις τών πραγ
μάτων τής ζωής. .Μία κόρη δολοφονούσα τάς μουσι
κός συνθέσεις, εΐνε άδύνατον νά θέση ε’ις τάξιν τόν
συζυγικόν της οίκον καί νά καταστήση ευτυχή τόν
σύντροφον τοΰ βίου της.

Τί είναι ό έ'ρως;
■■^Τίλος φιλόσοφος κατήρτισε τούς ακολούθους
περί έρωτος ορισμούς. Διά τήν γυναίκα ό ’Έρως, είς
ήλικίαν 15 έτών εΐνε βιβλίον πρό; άνάγνωσιν. Είς

την ήλικίαν τών 18 έτών εΐνε βιβλίον πρός αγοράν.
Είς τά είκοσι, βιβλίον πρός ξεφύλλισμσ' εις τά είκοοιπέντε, βιβλίον άναγνωσθέν ήδη' είς τά τριάντα βιβλίον εις δευτέραν έκδοσιν' εις τά τριανταπέντε βιβλίον μέ σημειώσεις είς τό περιθώριον' εις τά τριαν-
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ταιννέα βιβλίον τό όποιον ούδ;μία όμολογιϊ ότι άν."
γνωσι- μέχρι τέλους. Είς τά σαράντα, βιβλίον άναγινωσκόμινον διά δευτέραν φοράν, είς τά σαρανταπέντε βιβλίον τό όποιον έγιν. φύλλα φύλλα, ιΐς τά
πενήντα, βιβλίον τό όποιον πρέπει νά σταλή :ί;
τόν βιβλιοδέτην, ιΐς τά πενηνταπέντε βιβλίον ίναπο
τιθεμένον είς τήν βιβλιοθήκην. Εί; τά εξήντα ό 'Ε
ρως εΐνε βιβλίον λησμονηθέν' ι ί; τα εβδομήντα, βιβλίον μ ii ευρισκόμενον πλέον καί ιέλο; εί: τό όγδσήντιι. βιβλίον τό όποιον δανείζεται ι ΐς νεαρόν ανεψιόν
εισερχόμενοι· εις τήν χρυσήν ηλικίαν τών δεκαοκτώ
ετών.
Διά τόν άνδρα, εί; ήλικίαν δεκαπέντε έτών ύ "Ερως
Γίνε ή φίλη τής αδελφής. Εί; τά δεκαοκτώ, ή θαλα
μηπόλος τής οικίας. Είς τά είκοσι, μία κυρία τεσσαρακοντούτι:. Είς τά είκοπιπέντε. κάθε είδος ποδογϋρου. ΕΙςτά τριάντα, γυνή τήν όποιαν έκλ.'γ; ι αύτός.
Εί; τά τριανταπέντε. ή γινίι ήτις Οά τόνέκλέξη. Εί;
τά σαράντα, γινίι ιίκοσαέτις. Είς τά σαρανταπέντε
γυνί^ ήτις τόν υπομένει, εις τά πενήντα γυνή ήτι;
τόν ανέχεται. Είς τίι. πενηνταπέντε. γυνή ήτι; τόν
άπατά, εί; τά εξήντα, γυνή η οποία τόν μαδά ώς κοτόπουλον. Είς τά εβδομήντα φωτογραφία ξεθωρια
σμένη, είς τά όγδοήντα ημερολόγιον εχονκαθ’ έ,κάστην καί άπό μίαν αγίαν.

Αί γεννήσεις είς τόν κόσμον.
Τριάκοντα καί έ; εκατομμύρια νήπια γεννώινται εις
τόν κόσμον έκαστον έτος, γράφει έπισιημονικόν τι
περιοδικόν τού Λονδίνου, ήτοι έρχονται είς τόν κό
σμον έβδυμήκοντα νέαι άνθρώπιναι υπάρξεις άνά πάν
πρώτον λεπτόν, ή όλίγον περισσότερον τού ένός άνά
πάν δευτερόλεπτο)·. Έάν Οέσητε έκαστον τών νηπίων
αύτών εις λϊκνον καί τοποθετήσετε τά λίκνα τό έ.ι
μετά τό ι'ίλλο, ούτως όίστε ν’ άποτελέσουν μακράν καί
άδιάκοπον γραμμήν, τά λίκνα θά σχηματίσουν κύ
κλον περιβάλλοντα τήν γήϊνην σφαίραν. Έάν αΐ μη
τέρες αύτών ώφειλον, κρατούσαι τά νήπιά των είς
τά; άγκιιλας των, νά διέλθουν μία-μία έμπρ>οσΐ)εν
ένός έπιδεωρητού, είς μακράν καί άδιάκοπον πομ
πήν, καί είς τρόπον, ώστε ό ιατρός νά δύναται νά
έπιϋεωρή 12 νήπια έκαστον πρώτον λεπτόν, μόνον τό
1 ,(· τή; μακράς γραμμής τόίν μητέρων θά έχη διέλθη
πρύ τών όμμάτων τοΰ έπιθεωρητοϋ, ε'ις τό τέλος τού
έτους. Τά κατόπιν αύτών νήπια, Οά δύνανται τώρα
νά περιπατώσιν, όταν δέ λι'|ξη ή επιθεώρησις, τήν
οπισθοφυλακήν τής μακρά; πομπής θά αποτελούν
όχι πλέον βρέφη, άλλ' εξαετή παιδία καί κοράσια.
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Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΨΥΧΗ
"Αννα Σ. Καίααρη
Δραματική υψίφωνος, λαβοΰσα τό Χρυσοΰν μετάλλιον

©PATIOS
Exegi monumentutn acre purennius
’Ωδών III. XXX.
'Εγώ ’ς τήν ποίησί μου δέν είμαι καταρράχτης
πού φιίσι καί συνήθειαν έχει νά κατεβαίνη,
όπου τήν κάθε όρμή του μπορεί νά σταματαίνΐ)

γιι'ι τί συ τήν άλήίά'ΐα δέν 'σεβάσΟηκες
καί τήν ευγένεια μου νά τοϋ ιστόρησης ;
Ε! πως; για την παληά σιωπή μου. αμίλητη
συ τήν τιμή νά μή μού αναγνώρισης ;

εδω η ακτίνες των ματιών σου δέν με φΟάνουνε_
γι’ αυτό είν’ πικρή ή σκοτεινή εξορία μου. Άς

Μ’ εμέ δέν σιγοτρέχει νερό πού πόδια πλένει.
Δέν ζώ γιά νά ποτίζω κανένα ξεροτόπι.
Αλλοίμονο ς’ εκείνους οπού δέν είναι ’ΛνΐΙρώποι
καί ς’ οποίον μπρό; ς* εμένα λερές ποδιές φιλφ.

[πεΟάνω!

’Απ’ τήν γην όλη δέν μ’ έξώρισε ό πατέρας σου
έλλ άπό τή στενάζω η 'Ρώμη του καί μόνον!
Εγω μ όσα γιά σένα έδώ μακρυά σου έγραψα
εξορίζω έμέ ς τά πλάτη τών αίώνων.

Κι' άν μιά στιγμή έγιοπάψω τύν ούρανύ νά έγγίζω
σάν κεραυνός Οά πέσω, σέ δρύν. Είς τά ψηλά '

MONTEPATCS
0 ΟΒΙΔΙΟΣ ΣΤΗΝ 10ΤΛΙΑ ΤΟΤ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Είς
οχι
τόν
πού

τό παλάτι σου, ώ ’Ιουλία μου. ερχόμουνα
γιά τή δική σου ακολασία·
άν&ρωπο έξεχνοΰσα εμπρός ’ς τή Ούρα σου,
άνοιγε ’ς τήν ψυχή μου μιά εκκλησία.

Ερχόμουν κι’ έκαϋήμουν είς τό πλάγι σου’
νά σοϋ διαβάζω στίχους αγαπούσα'
σάν ήμεΟα μονάχοι σ’ έσεβόμουνα,
γιά τήν αγνή μ,ου αγάπην «σιωπούσα.
Κι όταν αδίκως ό πατέρας σου γιά άναγνον
τόν Ποιητή ανήξερος έφοβήύη
κι’εσβησε τή σιγή μου είς ένα κράξιμο

ποΰ είς τής Σκυύίας μ’ έξώρισβ τά βάθη,
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Μ’έξώρισε ό πατέρας σου απ’ τή 'Ρώμη σου
καί ήλιος δέν ανατέλλει γιά μέ έδώ πάνω

καί νά τον κουρελιάζη κι’ ό πιύ μικρός σας φράχτης.

Όχι σάν καταρράχτης, ποΰ όλο καί κατεβαίνει,
αλλά ’ς των οριζόντων τά πλάτη αντιφεγγίζω·

'Αχιλλεΰς Παπαδημητρίου
Διπλωματούχος τοϋ Βιολοντσέλλου (Χρυσούν μετάλλιον)

Στά μάτια μου φαινόσουν σύ ώμορφότι’ρη
άπ’ τήν πατρίδα σου τήν Ιταλία
κι εγω, νέος Αννίβας, ’μπρος σου έξέχασα
τής Καρχηδόνος μου τά μεγαλεία.

ΊΙ χιονισμένες Άλπεις, όπου έπέροσα,
είς τήν κορφή τους μόνο, είχαν χιόνι,
αλλα ς εσένα έως 'ς τήν καρδιά σου πιά έκατέβηκε
κι’ ούτε μέσ’ ςτή φωτιά της εκεί λυώνει.

Νά ! τήν αθανασία έγώ τής 'Ρώμης σου
δέν ήμπορώ ό πανίσχυρος νά έγγίζω !
Είς τής κορφές μου Οά χιονίση ό πόνος μου.
μά είς τή ζεστή Αφρική μου δέν γυρίζω.
(Μετάφρασις έκ τοΰ Λατινικού)

ν. ΛΙΒΑΔΑΣ

ΚΑΝΗΝ είχεν επιτυχίαν ή έν Κηφησία ύπό όμάδος καλλιτεχνών οιοργανωθεΐσα καλ/.ιτεχ /ική έκθεσις,
ιδίως ύπό τήν έπούιν τής ύποστηρί
ξεως τών φιλοτέχνων. Έκθέται ήσαν
οί γλύπται Άλεςανορόπουλος, Δημητρίου, Δούκας, Ζευγώλης, Θ.Θωμόπουλος, Ίωάννου, Μαορουδής,
"Ί»,
Στεργίου, Συνέφας. Ζωγράφοι, οί κ
κ. ’Αριστεύς, ’ Ασπρογέρακας, Βυζάντιος, Βικάτος, Γουναρόπουλος,
άοελφοΐ Γεραλή, Γιανναράς, Διαμαντόπουλος,
Ζαβιτσιάνος, Ζωγράφος, Θεοδωρόπουλος,
...j,·, Ίωσννίδης, Ίακωβίδης, Καντζίκης, Λαζαρής
’ pis, Λουκίδης, αδελφοί Λύτρα, Μποαέσσας, Μαγιάσης,
Παπαπαναγιώτου, Περβολαράκης, Ρωμανίδης,
Στεφανόπουλος, Τριανταφυλλίδης,
rjs, Φερεκύδης,
καί. Χρηστοφής. Καί αί κυρία·. Άσπρογέοακα,
Ίγγλέση, Λασκαρίδου, Στεφάνου καί Χόρς.
Έκ τών έκτεθέντων έογων είνε άξια Ιδίας
μνείας. Έκ τής γλυπτικής, ό «Τραυματίας» τοΰ
Χ· Άλεξανδροπούλου, ό «Χαλκωματάς» τοΰ κ.
Τριαντάφυλλου, εν ανάγλυφο·/ Άτθϊδος τοΰ κ.
Ζευγώλη, ό «Μέγας Παν» έγχρωμος καί μαρμάρινος τοΰ κ. Θ. Θωμοπούλου, συμβολίζω·/
τόν θάνατον τοΰ Πανθεϊσμού, τά σκίτσα τής
οεσποινίδος Στεφάνου Χαράκωμα, Καρτέρι καί
Κηφησιώτισσαι, ό «Εφημεριδοπώλης» τοΰ κ.

Στεο··'ίου
καί τά άνάνλυφα
Γεωο•ι
, ■ < _ τών ·'όασίλέων
,
·
■•'ίου καί Κωνσταντίνου του κ. Συ/ζέφα.
Ζωγραφική. Μετά πολυετή έ'κλειύιν άνεφάνη
εκθέτων ιδιόρρυθμα σκίτσα, τό «Μοναστήρι»
καί τήν «Δύσιν τής Σελήνης» ό κ. ’Αριστεύς
όστις είς τά δύο αυτά έργα άναδεικνύεται άριστος συ/Οίτης καί ποιητικότατος. Ό κ. Βυζάν
τιος εκθέτει διά πρώτην φοράν έργα, έμποιοΰντα
καλλίστην έ/τύπιοσιν.Έσπούοασεν επί διετίαν εις
ΙΙαοισίους, έλθόιν έδώ ένεκα τοΰ πολέμου. Έχει
ΐδικόν του style, άλλ’ έχει έπηρεασθή άπό τό
Παρισινόν περιβάλλον, έμπνεόμενος κυρίως έκ
τών Παρισινών κοσμικών κέντρων. Ίξό «Κόκ
κινο Καμπαρέ», ή «Πρώτη συνάντησις» μία ζω
ηρά ρεαλιστική άναπαράστασις, τό «Μπάρ», ό
«Ρεμβασμός ·, ή Σπουδή τοΰ δρόμου» ή όποια
παριστά μίαν δραματικήν εικόνα δυστυχών υπάρ
ξεων. προδίδουν ένα δυνατόν καλλιτέχνην. Ό
κ. Βικατος εξέθεσε τό «Πρώτον ολίσθημα» διά
τήν άποκτησιν τού όποιου παρετηρήθη κάποια
συγκίνησίς είς τούς άγοραστάς, κατακυρωθέν
άντί 2,500 είς τόν εφοπλιστήν κ. Κυριακίδην,
όστις υπήρξε κα- ό Μαικήνας τής έκθέσεως, άγορασας έργα, δέκα έκθετων, αξίας 12,000 δρ.
Ό κ. Ίακωβίδης εξέθεσε Γαρύφαλα καί
Κογχύλια, ό κ. Δημητρίου τον Πρόδρομον Ίωάνην, ή δ. Ίγγλέση έν τοπεϊον τής Ρώμης, ό κ.
Ίωα/νίδης τό Θέατρον τοΰ Βάκχου, προσωπογρα77

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

'fiai καί [Λ'.αν Θεάν απο τού Ζαππείου, ή ο.
Αασχαριδου τό «Πρό τοϋ θερισμού », ό κ. Λουκίδης τό «Διάβα τού Χρόνου, ό κ. Άσπρογέρακας τό Μαγγανοπήγαδο καί τόν «Φαληρικόν
μπάτην», ο κ Μηλιάδης τούς «’Ανεμομύλους».
Νέος καλλιτέχνης πολλά υποσχόμενος ένεοανίσΟη ό κ. Θεό-ρραστος Τριανταρυλλίδης. Βαθύς,
απο-ρεύγων τάς ύευδεπιδείξεις, μέ αρκετήν πρω
τοτυπίαν. Ιό «Εσωτερικόν» του, αν καί άπλοϋν
εχει κάποιαν υποβλητικότητα. Έπίσης έκ[ τών

νέων, γρήγορα Οά διακριΟή ό κ. ΌΟων Περιέολαράκης επηρεασμένος καί αύτός όμως, όπως καί
ο κ. Βυζάντιος, άπό τούς Παρισινούς δρόμους.
Ευδοκιμεί επιτυχέστερον εις τήν λιθογραφίαν
καί ιδίως είς τήν Jf/lCe (Δια-ρήμησιν).
Τά πΛειστα τών έργων έπωλήΟησα ν, ή ύπο’τηριξις ο αύτη ενθαρρύνει τούς νεαρούς καλ'ιτέ
/.''*»> οιτινες και κυρίως οιά τών έργων τω·' άπετεν.εσαν τήν έκθεσιν, όπως καί κατά τό'ρΟινόπωρον διοργάνωσουν όμοίαν έν Άθήναις.

C Hl^GlCnCGTC θΗοά Μ Μ NO C
ΟυΟετερότης καί πόλεμος—Ό θεός
γ.)

Τοπεΐα άγνωστα—Ή

Λρεινής
Η

ζωής—Σοφία Τρικούπη.

ιέρεια

τής

ί«-

της Έλλάδος-Ή

‘Αγόρι«νη.-·Η

Μία

Τύ πένθος

τριλογία

ύπέροχος

τής

O,ltt

τής

ζωή. ’

‘Αττικής.—Ή

πράσινη'. Βασίλισσα.

ΕΛΛΑΣ εϊνε ούδετέρα καί
όμως έπί τού εδάφους γης
διεξάγεται όγό,ν εξοντωτικός.
Έγινε, χωρίς νά Οέλη, με

τώπου καί αΰτή τοϋ Ευρω
παϊκού πολέμου. Οίαδήποτε
καί αν μ ή έκβασις τοΰ έν τή
Βαλκανική άγώνος, Οά ΰποσιή τύν κλονισμόν, οστις δο
νεί δλα τά Κράτη, δσα άνεμίχθησαν ή παρεσύρθησαν εις
την αιματηρόν δίνην. Καί Οά εϊνε κέρδος δι’ αυτήν
εαν «κεραία καί Αλώβητος έξέλθη τής φονικής συρραςεως, διότι δυστυχώς είς έκατέραν τών εμπολέμων
ομάδων ελλοχεύουν οί εχθροί της, οί έτοιμοι νά άρ.
πασουν κάτι άπό τήν πατρικήν κληρονομιάν. Καί ένώ
επρεπεν είς παλμούς νά κινή τήν καρδίαν καί μία σκέψιν να οδηγή τύν νοϋν τοϋ Έθνους, δυστυχώς ό κομ
ματισμός ανταγωνισμός τυφλώνει τούς πολιτικούς,
ώστε νά προκαλοϋν όξύν προσωπικόν ανταγωνισμόν
Ζ·ι<?ιν τής έξυπηρετήσεως ξένων συμφερόντων. Ό
θεός τής Ελλάδος, ύ τόσφ φιλλέλλην, ας δώση φώ-

τισιν, όπως παραμερισϋή κάθε προσωπική άντίληψις, όπως κατασιγασΟή κάθε κομματικόν συμφέρον
και συσπειρούμενον τό Έθνος περί τόν ένδοξον αύτοΰ
Βασιλέα πολιτευΟή άνταξίως καί τψν εθνικών αυτού
παραδόσεων καί τών βλέψεων διά τό μέλλον, πρός
πραγματωσιν τής ιστορικής αυτού αποστολής.

*
II Ελληνική γή, ή «θεία», ή ύμνηθεΐσα διά τό
Tr -ρ·ιης’ 8lVe άόικ’Ι’ιέν,1 “πό τού5 κατοίκους της.
11 Ε'·λ»>νική φύσις ή ανεξάντλητος είς ποικιλωτατας εκδηλώσεις χάριτος, είνε σχεδόν απρόσιτος.
Εχομεν τοπεΐα άφθάστου μεγαλείου, βουνά γραφικό
τατα, νερά κρυστάλλινα, δάση πολύκορμα, πεδιάδας
κατάφυτους, φώς άφθονον, ατμόσφαιραν διαυγή,
«Λλα Λείπει τό επιχειρηματικόν πνεύμα. Άκόμη δέν
έγινε μια εταιρεία νά καταστήσμ γνώριμα καί νά
εκμεταλλευϋή τά ώραΓα μέρη μ«ς. Ή όπισΟοδρομι-
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κότης των χωρικών, ή προϊστορικών χρόνων συγκοι
νωνία, ή έλλειψις οικημάτων καί τροφίμων, ιδού τί
καθιστούν άγνωστον τήν Ελλάδα, ήτις ήδύνατο νά
είνε δευτέρα Ελβετία. Μία εταιρεία μέ τόν τίτλον
«Ή Ελλάς υπέρ τής ‘Ελλάδος,, Οά ήτο άξια εθνι
κής ευγνωμοσύνης.
, Ε-ξ r<?’ . σκ®ψεις αύτός μέ ώθησε εκδρομή μου
είς εν άπό τά γραφικότερα τοπεΐα τής Ελλάδος.
Όλίγιστοι θά γνωρίζουν τήν ΰπαρξιν τής Άγόριανης.
Ενα μικρό χωριό τής Παρνασσίδος, υπέρ τά χίλια
μέτρα άνωθεν τής θαλάσσης, έν μέσω βουνών τών
όποιων τάς πλευράς στολίζουν άναρριχώμενα έλατα,
μέ πηγάς παγωμένου ϋδατος, μέ χαράδραν μβγαλοπρεστατην, ένφ πέραν έκτείνεται μία πεδιάς ώ; πολύχρω
μος τάπης. Η ποικιλία ή πανοραματική είνε δυσπεριγραπτος. Δέν χορταίνει τό μάτι νά έντρυφφ είς τό
θέαμα τής μεγαλοπρεπούς φύσεως. Βουνό, ’δένδρο,

άπόλαυσιν. Μίαν οδόν έγνώριζε, άπό τού οίκου εί; τό
νεκροταφείου, τήν άπό τού νεκροταφείου είς τόν οί
κον. Τό οστεώδες καί κυρτωμένον σώμα τη; έλάμβανε πνοήν άπό τό χώμα τοϋ τάφου, τό όποιον ή
ί) Ανεξάντλητος μέριμνά της είχε πάντοτε «νθοστόλιστον.Ένα διαρκές άνασκάλισμι χειρογράφων καί αντι
κειμένων συνδεόμενων μέ τήν ζωήν τού αδελφού τη;,
ήτο ή μόνη ένασχόλησι;. Περισυνέλεγε πάν ο,τι έγράφετο μετά λεπτολόγοι· εΰλαβείας. "Οπως έζη διά τόν
μέγαν καί άνυπέρβλητον αδελφόν της, δι’ αΰτόν έζη
καί μετά τόν θάνατόν του. Κάβε τριακοστήν Μαρ
τίου έπί εικοσαετίαν, έν αέσφ δύο λαμπάδων, ϊστατο
εκιά πένθους, παρά τόν οικογενειακόν τάφον, καί οί
πιστοί θαυμαστοί τού μεγάλου νεκρού έκυπτον εύλαβώς φιλοϋντες τήν τιμίαν έκείνην χεϊρα, ήιις διηυΟέτει άνθη μ όνον επιτάφια.
"Οσοι τήν έγνώρισαν—καί ύπήρξεν ό οίκος της άλ
λοτε εντευκτηρίου τού ^εκλεκτότερου κόσμου—μόνον
θαυμασμόν ήσΟάνοντο διά τήν μοναδικήν άφσσίωσίν
της πρός τόν Αδελφόν, διά τήν άπό πόσης κοσμικής
κινήσεως αποχήν, διά τό άναξάντλητον πνεύμα της,
τήν έγκυκλοπαιδικήνμόρφωσιν,διάτήνάσπιλον αρετήν
της. Καί ή καρδία της ή όποια έπαλλε μόνον δι’
Εκείνον, ήτόνησε, έσβυσεν ήρέμα. Είς τάς τελευταίας
στιγμάς της ή Σοφία Τρικούπη ασφαλώς Οά ήσθάνθη μίαν εύχαρίστησιν—δτι Οά έσυντρόφευε διά
παντός τούς Αγαπητούς γονείς της καί τόν λατρευτόν
αδελφόν. Ή γαλήνη τού θανάτου ήτο καιρός νά τούς

ένωση αδιάσπαστα.

ΊΙ ’Αττική πενθεί τόν θάνατον

σικής ζωής καί μιας ψυχικής Αναγεννήσεως.

Ύπέροχος. Μόνον αύτή ή λέξις αρμόζει είς τήν
Σοτρίαν Τρικούπη. Ύπέροχος ώς γυνή, ύπέροχος ώς
Έλληνίς, ύπέροχος ώς αδελφή. Ό βίος της όλόκληρ·,ς, στοργή καί άνάμνησις. Διά τόν κόσμον δέν έξη.
Τόν μοναχικόν βίον μετέφερεν έν τφ ίδίφ οΐκω. Δέν
τήν έθιξε καμμία ματαιοδοξία. Δέν έζήτησε καμμίαν

δασών ;
"Οχι μόνον εγκυκλίους καί χαρτοσκορπίσματα
Μόνον ή σιδηρά πυγμή τής εξουσίας πρέπει νά πίπτη ταχυτάτη καί αμείλικτο; κατά τών ιισυνειδήτων
εμπρηστών, πρέπει νά κινηΟή ή Νέμεβις, νά εκδι
κείται τούς δολοφόνους τού δένδρου, καθ’ ον τρόπον
τιμωρεί τούς φονεϊς τού ανθρώπου. Eire ή μόνη σω
τηρία τοϋ Ελληνικού δάσους.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Υπάρχει καί τύχη είς τά έργα. Έν μέσφ τών
επιθεωρήσεων προέβαλε κατ’ άρχάς δειλά, τό ^Κονρέλι κομεντί τοϋ Δαρείου Νικοντέμι, τό όποιον είς
τήντρίτην παράστασιν έκόλλησε θριαμβευτικοί; είς τό
πρόγραμμα, παρασταίΐέν έπί 30 συνεχείς εσπέρας μέ
κοσμοπλημμύραν πάντοτε. Καί άν δέν άνέμενε τήν
σειράν του τό Πανόραμα , Οά έσημείωνε καί δευτέραν τριακοστήν έμφάνισιν’ άλλά καί πάλιν ένεφα
νίσθη εκτόπισαν τό «Πανόραμα». ΤΙ έξαιρετική
αύτή έπιτυχία πρέπει νά άποδοΟή είς τήν ώραιότητα
τού έργου ή είς άντίδρασιν τού κοινού κατά τών έπιΟεωρήσεων ; Ίσως είς άμφοτέρους τούς λόγους.
Ό Νικοντέμι είνε Νοτιοαμερικανός ζήσας άπύ
νεωτάτη; ηλικίας είς τό Παρίσι. Έγραψε Γαλλιστί
δλα τά έργα του, έξ ών ή «Λίγκρέτα· έθριάβευσε.
Καί είς τήν ’Ιταλίαν παιχθέντα, ειχον μεγάλην επι
τυχίαν, ιδίως τό «Κουρέλι’ μέ πρωταγωνίστριαν τήν

ριαζόμεθα είς τά ζαχαροπλαστεία, ένώ έχομεν χωριά
θαυμασία, απόψεις ζωγραφικωτάτας, πηγάς μιά: φυ

Άλλ’ ή τρομακτική πυρκαϊά τοϋ ώραιοτέρου δά
σους τής Ελλάδος Οά γίνι) τουλάχιστον άρορμή νά
ληφΟούν δρακόντεια μέτρα κατά τοϋ εμπρησμού τών

τ >ϋ ώραιοτέρου

τόν οτι αληθινά αναπνέει, τά αισθήματα γίνονται
εντονωτερα, αί σκέψεις εύρύτεραι. ’Απομακρυσμένος
της γηινης πεζότητας, έκεϊ γίνεται τις υπεράνθρωπος
Λύτην τήν έντύπωσιν έσχον, όταν έπί βραχώδους

καί κλεινόμεθα είς τάς μανδρας τών θέατρων καί άλληλοστιβάζόμεθα είς τά ασφυκτικά τράμ καί δηλητη-

Ανάκτηση τό πυκνόν φύλλωμά του.

ΔΑΦΝΙΣ

Θέατρον Κυβέλης.

επρεπε νά είνε περιζήτητος. Άλλά ποιός τήν γνω
ρίζει ; Πόσα «λλα μέρη δέν Οά είνε ωσάν καί αυτήν !
Και δμως καβουρδιζόμεθα,σκονιζόμεθα καί ίδρώνομεν

νέαν αϊγλην. νέα δείγματα άγάπης καί άφοσιώσεως
τών υπηκόων του. Καί ήδη ή Σεπτή του σύντροφος
ή φιλόδενδρος Βασίλισσα Οά δώση καί πάλιν είς
τό Τατόϊ τήν ζωήν ποϋ έχασε καί νέα άλση 0<ά άνακύψωσι καί τό βασιλικόν ενδιαίτημα γρήγορα θά

W

νερό : Ιδού ή τριλογία τής αγνής χωριάτικης ζωής,
Εκεϊ^ώς άπό σκοπιάς, ό επισκέπτης αισθάνεται εαυ

αποφυσεως κατά τήν δύσιν τού ήλιου, μόνος, έΟαύμαζα γύρω έκτυλισσομένον τό πανόραμα τό όποιον
η μεγαλουργός Φύσις «φιλοτέχνησε μέ άνυπέρβλητον
γενναιοδωρίαν. Ζωή μιας ημέρας έκεϊ, άναπληροΐ
ενός έτους φυτοζωίαν έν τή πόλει. ‘Η Άγόριανη

δάσους της. Τό Τατύϊ, χάρμα οφθαλμών, πνεύμων
ζωής, μία βλάστησις σφριγώδης, έφαλακρώθη. Λί
τεράστιαι φλόγες τοϋ ολέθρου τό άπεψίλωσαν. Καί
ήτο οδυνηρόν νά βλέπη τις τά φλέγόμενα σύννεφα
τοϋ καπνού δστι; άνέθρωσκεν άπό τά θαλερά εκείνα
εδάφη, τά όποια ή Βασιλική μέριμνα είχε κατα
στήσω Αληθή Παράδεισον. Έτών προσπάθειαν έμηδενίσθησαν είς ένα αίφνήδιον καί μυστηριώδη στρο
βιλισμόν φλογών. Αί φλόγες έκεϊναι ήσαν φλόγες
"Λδού. Καί έφωτίσθη πρός στιγμήν ή μορφή τού
ΐίρωος άλλά καί Μάρτυρο; Βασιλέως, διά νά λάβη

Γκάλλι καί ό «Τιτάν».
ΊΙ ύπόθεσις τού «-Κουρελιού» εινε άπλουστάτη.
Κουρέλι είνε μία δεκαπενταέτις αφελής άλήτις, ένα
κορίτσι τοϋ δρόμου. Δέν έθιξε τό ανθρώπινό αύτό
κουρέλι ό κοινωνικός βούρκος. Ζοΰσεκοντά σ’ αΰτόν,
άλλ’ ή ψυχή του έμεινεν άσπιλος.
Τό κορίτσι αύτό, πολύ έξυπνο, άνοίγει τώρα τά

μάτια εύρεθέν έξαφνα είς τόν καλόν κόσμον. "Ενας
μηχανικός τού όποιου ή ζωή είνε κουρασμένη, ό
όποιος δέν έχει χρήματα, άλλ’ έχει ερωμένην τήν
όποιαν έβαρύνθη, συναντφ τό κουρέλι, ξυπόλυτο καί
άτίθασσο. ‘Αλλά τό Κουρέλι άγαπά τόν μηχανι
κόν. Προσλαμβάνεται στό σπίτι του. Ό μηχανικός
πρός απελπισίαν τής έρωμένης του, έλκύεται άπό το
κουρέλι, τό αύτό δέ παθαίνει καί ένας φίλο; του,
όστις προσφέρει είς τά γυμνά πόδια τού Κουρελιού
δ,τι καί άν έχει. Τό Κουρέλι άρχίζϊι καί παίζει
κοινωνικόν ρόλον. ΕΙνετό ζιζάνιον, ένεκα τοϋόποιου
φιλίαι καί γνωριμίαι κλονίζονται. Ό μηχανικός δια
τάσσεται ν’ άναχωρήση είς Λιβύην, «παλάσσεται τής
παλαιάς έρωμένης του καί δέν θέλει νά έγκαταλείψη
τύ Κουρέλι, τό όποιον ήρχισε ήδη νά μαθαίν|] κρυφά
γράμματα, ’διά νά διαβάζη τάς «πιστολάς τού μη
χανικού, δστις φεύγων ύπόσχεται συγκεκινημένος νά
συζευχθή άμα έπιστρέψη τό περιφρονημένο άλλά καί
διαβολεμένο Κουρέλι. Καίτό Κουρέλι μένει στό σπίτι
τού μηχανικού, ονειροπολούν τήν έπάνοδόν του.
Ύπόθεσις άνευ δράσεως, άνευ επεισοδίων. Άλλά
διάλογος θαυμάσιος, χαριτωμένος, έξυπνος. 'Όλον τό
έργον εϊνε διάλογος, είς δνέξαιρετικώς οί ’Ιταλοί
δραματικοί διακρίνονται. Υπενθυμίζει τήν ■ Κοκκι
νοτρίχα··, τό «Τρελλοκόριτσο», άλλ’ έχει ίδικήν του
ατμόσφαιραν, ή όποια ελκύει. Τά λόγια ποϋ λέγει
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τό Κουρέλι είνε τόσον όπλα άλλά καί τόσον εύμορφα,
τόσον αληθινά! Ό συγγραφεύς δλην του τήν τέχνην
συνεκέντρωσεν είς τήν ψυχολογίαν τοϋ μικρού ελευ
θερόστομου κοριτσιού, τό όποιον καθιστά ευτυχή μίαν
κουρασμένην ζωήν ένό; άνδρός. αφού έκδη-ώση τά
εύγενέστερα καί αγνότερα τών αισθημάτων, αν καί
έζησε είς τήν πλέον μολυσμένην ατμόσφαιραν. Ή
άντίθεσις αυτή άπεδόθη ύπό τοϋ συγγραφέα»; μέ μεγάλην τέχνην.
Είς τήν επιτυχίαν τοϋ έργου, συνε τέλεσεν άναμφισβητήτως ή ύπόκρισις τής κ. Κυβέλης, ή όποια προσέδηκεν ένα άκόμη ρόλον είς τάς εμφανίσεις τη;
άξιοζήλευτον. Όλη ή ψυχολογία τοΰ δασκάλου είς
άπόδοσιν χαρακτήρα; έσπινθηροβόλησεν είς εκφρασιν
προσώπου, ομιλίαν καί συνολικώ; είς τάς κινήσεις
τή; αληθινά καλλιτέχνιδος, ή όποια μέ άβίαστον
χάριν έσαγήνευσε τούς άκροατάς, όσον τό Κουρέλι τόν
μηχανικόν. Ο κ. Παπαγεωργίου ώ; μηχανικός πολύ
κα/.ός. όπως καί ύ κ. Ι'αβριηλίδη;. Ή κ. Ζαφειροπούλου ιός φιλάρεσκος σύζυγος, έκφραστική καί
πλιιρης χάριτος. Ο κ. Σάββα; ένεφάνισε ένα καλό.,
τύπον διδασκάλου.
II μετάφρασις άρίστη. οφείλεται είς τόν κ. Κάι
ρο μύλαν, όστις καί άλλο έργον τοϋ Νικοντέμι, δρα
ματικόν αύτό, τήν <Σκιάν παρέδωκεν εί; τόν θίασον.
Είς

τήν έπιθεωρησομανίαν έφέτος παρετηρήθη

ΰφεσις. Τό κοινόν δέν έφάνη πρόθυμον εις τήν μο
νοπωλιακήν αύτήνπαραγωγήν, ήτις τό θέατρον μετέ
βαλε είς κέντρον εφημέριον θεαμάτων, χωρίς ή σκέψις νά δύναται νά σκορπίζη τό άκτινοθόλημά της. Τό
έφετεινόν· Πανόραμα υπήρξεν ατυχέστεροι· του περισυνού' ή ευφυΐα τοΰ συγγραιρέω; σαν νά έκουράσθη. Τά καλλίτερα νούμερα είν.τ ή έπίταξις τοϋ
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’Ωδείου, οί συγγραφείς τών επιθεωρήσεων, ή Βεν
τάγιες, τά παιγνιόχαρτα, ό κουτσαβάκη;, τόν όποιον
θαυμασίως υποδύεται ό Νέζερ, όστις είνε καί ό ήρως
τοΰ έφετεινοϋ «Πανοράματος». Τό φαντασμαγορικόν
ταξεϊδι τοϋ 'Ενωτικού πολύ επιτυχημένοι·. Ή κ.
Λελενάρδου, ή κ. Ζαφειροπούλου πρωταγωνιστούν είς
χορούς καί τραγούδια. Ή κινηματογραφική ταινία
τήςπυρκαίάς τού Τατοΐου ενδιαφέρουσα, ώς καί ή
άναδάσωσις ύπό τής Βασιλίσσης.
Άπορον όμως διατί έζητήθη ή ένίσχυσις Γάλλων
κωμικών. Ό Βιλλάρ έδώ, ό Σταβίλ εί; τά -ΙΙαναΟηναια», ό Τόμ είς τόν «Παπαγάλον» μετέφεριν εν
τός τής πόλεως τήν Άλυσσίδαν.

Θέατρον Κοτοπούλη.
Τό «Ξιφίρ—Φ ιλέρ. έξηνάγκασε τήν δ. Κοτοπούλη
νά παρουσίαση περισσότερον θεαματικά τά έφετεινά Πανα&ήναια>. Είνε ολιγωτερον έξυπνα, μάλ
λον έν είδος Β τριετέ, παρά σατυρική έπιθεώρησις,
όπως ήτο εί; τά παλαιά έτη. Πολυτέλεια αμφιέσεων,
καλλιτεχνικοί σκηνογραφίαι, χοροί, Ευρωπαϊσμός.
Χάνουν όλονέν τόν τοπικόν χαρακτήρα. Οί συγγρα
φείς έτέθησαν κατά μέρος πρό τοΰ 'ζωγράφου καί
της μοδίστρας. Ιδού ό χαρακτηρισμός τή; δεκάτης
επετείου τών «ΙΙαναθηναίων».
Εφέτος ή Ματίνα άπηλλάγη τών υπηρεσιών της,
καιρός δέ είνε καί ό Τζανέτος νά ύπάγη είς τήν πα
τρίδα του. Μερικά νούμερα είχαν ιδιαιτέραν επιτυ
χίαν. όπιο; ή Ημισέληνος μέ τήν δ. Κοτοπούλη καί
τήν σερενάταν, ή μυστική αστυνομία, αί προπαγάνδαι,
τό τραγούδι τού μύλου τής Κονδύλως, ό όνειροπόλος
υπουργός. Άπήρχον όμως νούμερα ανεπιτυχή, όπως
ό Ιλισσός. ό Δουρειος ίππος, οί έφοπλισταί, τά μοδέλα τής μόδας, ή Κούλα, τά όποια δέν λέ

γουν τίποτε. Η μουσική τών τραγουδιών
δέν είνε πεταχτή. Οί χοροί όμως,'χάρις είς
τόν κ. Μπαρκουίλέρον, ήρεσαν πολύ.
Ή δεσπ. Κοτοπούλη διέκοψε τά «Παναθηναια—τά όποια εΐχον ανάγκην επι
σκευής—διά νά δώση σειράν παραστάσεων
έκ τών καλλίτερων έργων τοϋ δραματολο
γίου της. Άλλ έκτο; αύτών έδωκε καί έ’ν
νέον, τήν Έξόριστον τού Κιστμαίκερς.
Είς τήν αυλήν φανταστικού
Κράτους
ιί; νέο; συγγραφεύ;, ό Βιραί εμπνέει έρω
τα είς τήν ξένην πριγκηπίσσαν Τζίναν καί
συγχρόνως είς τήν φίλην της συμπολίτιδα
του Γαλλίδα κόμήσσαν Ζακελίν, ήν καί
προτιμμ. Εν μέσιρ πολιτικών συνωμοσιών
καί στασιαστικών ενεργειών έξελ,σσεται ό
διπλούς έρως, άλλ’ ή πριγκήπισσα—τύπος
εύγενοΰς γυναικός—ύφίσταται προσωρινήν
τύφλωση·. Ό Βιραί καί ή Ζακελίν είναι

πάντοτε βαθειά ερωτευμένοι. Νομίζουν
τήν Τζίναν τυφλήν, ένφ αυτή έπανευρίσκου
σσ τό φώς της βλέπει τό πραγματικόν
αίσθημα των καί τούς συγχωρή καί τούς
ενώνει.
Π « Εξόριστος» έπαίχθη τό πρώτον τόν
Απρίλιον τού 1913 είς τό Παρίσι. Είνε πλή

Αχιλλεύς Μαδρας
Δραματικό; ήθοποιός
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ρης επεισοδίων άλλ’ άμοιρος φιλολογικής
άξί ας. II σ '. πραξις ιίνε σχιδόν ανιαρά

ή δεύτερα έχει μίαν ώραίαν
αισθηματολογίαν τού έραστού, ή γ'. τήν υπέροχοι· σκη
νήν τής τυφλής πριγιςηπίσσης. Έργον μάλλον ποιητι
κόν, μέ συμπαθητικά τά κύ*
ρια πρόσωπα, μέ καλήν σκη
νικήν πλοκήν, αλλά καί μέ
μίαν ποικιλόμορφων δράσιν.
αδικούσαν
τήν θέσιν τού
έργου.
Ή δεσποινίς Κοτοπούλη
έπαιξε μέ μεγάλην ψυχολο
γίαν' ό ρόλο; της δέν είνε
απλούς,
κατόρθωσε δέ νά
δώση τήν απαιτούμενην τρα
γικότητα είς τήν τελευταίαν
ιδίως σκηνήν τής γ'. πράξεως
απαράμιλλα. Ό κ. Μυράτ
έδωσε ένα ζωντανόν τόπον
διανοητικ.οϋ Γάλλου. Ή δ.
Κόκκου ώς Ζακελίν χαρίεσσα,
αισθηματική. Πολύ φυσικό;
ό κ. Φιλιππίδης. Ό κ. Κόκ
κος τύπος αύλικοϋ.

Κεντρικόν Θέατρον.
Μέ πολλήν εϋμένειαν έκρί
θη ό έφετεινός
Παπαγά
λος·. ώς εξακολουθεί νά ονο
μάζεται άν καί ό Παπαγά
λος έπέταξεν άπό τήν σκη
νήν. Έχει έξυπνες σκηνές,
ό δέ θίασος παίζει μέ πολ
λήν δρεξιν. ’Εφέτος έγράφη
συνεργασίρ τού κ. Στ. Ξενοπούλου. "Εχουν πολύ χιού
μορ ή σκηνή τής Έπιθεωρήσεως μέ τό έπιτελεΐόν της,
τοϋ πωλητού τής πατάτας, τών διεθνών
μάχων, τού γκρινιάζοντο; συζυγικού ζεύγους,

Εύφροαύνη Κατσικοπούλον
Ερασιτέχνες τού δράματος

τού

'Εβραίου. Ή κ. Νίκα άνεδείχθη καί δεινή χορεύ
τρια, ή δ. Κολυβά ζωηρότατη, ή κ. ΙΙαντοπούλου συμπαθεστάτη μέ τό τεχνικόν τραγούδι της, ή
κ. Φιέρα χαριτωμένη. Τά φινάλε καί τών τριών πρά
ξεων καλλιτεχνικά. Ή άποθέωσις τού Έρωτος αρ
κετά ποιητική, ή χώρα τών Μακάριον καλλιτεχνική,
υπέρ πάντα δέ συναρπαστική εί; ενθουσιασμόν ή
διά κατόπτρων εναλλαγή τών δύο Κωνσταντίνων, τού
Παλαιολόγου καί τού νύν Βασιλέως. ’Αργότερα προσετέθη καί κινηματογραφική ταινία, καθ’ ήν ό Λεπενιώτης παρωδεί τόν Μασιόταν. Ή μουσική άρκετά
εύχάριστη.

Θέατρον «’Ολύμπια·.
Μέ μεγάλην επιτυχίαν έδόθη ή «ΛΤανόν» τού Μανσενέ. Καί ό κ. Λαυράγκας καί οί ήθοποιοί κατόρ
θωσαν νά τήν εμφανίσουν όσον τό δυνατόν τελειότερα.
Η κ. Κυπαρίσση καί ό κ. Χατζηλουκάς έψ,χλαν τάς
μονωδίας καί δυωδίας των μέ πολύ αίσθημα. Κάλλιστοι οί κ. κ. Οίκονομίδης καί Λουλούδας. Ή ορχή
στρα έξετέλεσεν άριστα τό μενουέττο είς τήν άρχήν
Τής δ', πράξεως.

Μετά σύντομον διακοπήν, αί "παραστάσεις τού με
λοδράματος έπανελήφθησαν μέ τόν Ρούύ Μπλάς·.
Οί ’Αθηναίοι άπό εικοσαετίας δέν είχαν ακούσει τήν
παλαιόν άλλά νεωτερίζουσαν όπερέτταν τού Μαρκέτη. ήτις παρεστάθη ήδη διά πρώτην φοράν Ελ
ληνιστί. Έπαίχθη λίαν έπιτυχώς. Τό περίφημων
ντουέττο της β'. πράξεως καί τό κουαρτέτο τή; τρί
της έξετελέσθησαν κατά τρόπον Ικανοποιητικότατων.
Μέ τό 'Ελληνικόν μελόδραμα συμπράττουν ήδη
τέσσαρες νέοι καλλιτέχναι τοΰ άσματος έξ ’Ιταλίας
κληθέντες. Ή δραματική'όξύφωνο; δεσπ. Τζακομέλι,
ό δραματικός οξύφωνος τού Σάν Κάρλο τή; Νεαπόλεως Μπράλια, ό λυρικός οξύφωνος Βιττόριο Ι’έ
καί ό βαθύφωνος τής Σκάλας τού Μιλάνου Σαμπέλικο.

Θέατρον Παπαϊωάννου.
< Ή Μοντέρνα καμαριέρα·, ύπερέττα Ν. Χατζηαποστόλου. Τό λιμπρέττο είνε διασκευή τής γνωστή;
φάρσας τοΰ Φεϊντώ «Τό ξενοδοχείου τών δύο περι
στερών·, κατ’έπανάληψιν παιχθείσης. Ή μουσική
είνε γραμμένη εις τό-style τών Βιεννέζικων όπερετών.
’Ελαφρά, ζωηρά, άλλ' όχι καί πρωτότυπος. Τό βαλς
νΣτόμα μέ στόμα» δευτέρα έκδοσις τοϋ «Σφίξε με».
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II ζ. Αφεντάκη ιός καμαριέρα χαριτωμένη, ή κ.
Κα'ούρη ώ; Παρθενία κωμικωτάτη. ό κ. Παπαϊωάννου ό Ιδιος πάντοτε μέ τήν Αφελή ύπόκρισιν καί
τούς κωμικούς μορφασμούς. Τό μπαλλέτο, άρκετά
θεαματικόν.

Θέατρον «Πανελλήνιον >
Οικογενειακή παράστασι; δύναται νά κληθή ή αύθεσπερεί έμιράνισις τριών μονόπρακτων έργων δύο
αδελφών, πατρός γνωστού ώς δραματικού συγγραΐ(έως. του κ. I. Καλοστύπη. Πρωτόλεια καί τά τρία.
Ιά δυο ήσαν τής δεσποινίδος Ξανθίππης Καλοστύπη.

Τό παιδί μου !». τό όποιον Οά ήτο καλλίτερου ώς
διήγημα καί ή
Σουφραζέτες ·■ κωμωδία σατυρίζουσα τάς Άγγλίδας, μέ έν γενναίου ξυλοκόπημα
τού Άγγλου Πρωθυπουργού. Καλλίτερου ήτο τό έρ
γον τής άλλης Αδελφής, τής κ. Δέτσικα, ό Βιολί
ατήςι. έχον αρκετόν δραματικόν ενδιαφέρον.
Η Βασιλοπούλα μας ’Αλεξάνδρα^, πατριωτικόν
έμμετρον έργον τού κ. Γαλανού, τό όποιον άλλοτε είχε
προαγγελθώ μέ τόν τίτλον -Χαρίλαος Τρικούπης..
Μνε γραμμένου μέ πολύν λυρισμόν, εμφανίζονται δ"
έπί σκηνής—αί δύ > πράξεις διεξάγονται είς τύν Πα
ράδεισον—διάφορα πρόσωπα τού Άγώνος, πολιτικοί,
αύλικοί καί ή Βαχ οίκ ιγένειι. Ίο πρόσωπον τής
άλησμονήτου βασιλοπούλας υπεδύβη ή νεαρά καί
ώραία ήβοποιό; κ. Λητώ ’Αλκινόου. Έκαστη πα-

τά

«■Επινίκεια. τού κ. Κυριάκού, δυνεργασθέντο; ήδη
τού κ. Κοπακάκη. Δέν εΐνε καλλίτερα τής τελευ
ταίας πρόπερσυ έμ,ρανίσεώς των, πενιχρά δέ τά
ανύμνησε

παλαιούς

θριάμ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Είς τό ένδοςον πεδίον τών Γιαννιτσών, όπου
έγένετο ή μεγάλη μάχη τού 'Ελληνοτουρκικού πολέ
μου. άπεφασίσθη ή ϊδρυσις μνημείου πρός τιμήν τής
μνήμης τών εύγενών θυμάτων τής Ελληνικής άνδρείας.
Πρό; τούτο επετράπη ή σύστασις επιτροπής άπό
τάς έντοπίους άρχάς καί άλλους πολίτας διά τήν
συλλογήν εράνων.
Είς τόν γλύπτην κ. Γ. Συννέφαν άνετέθη κατα
σκευή μνημείου μετά προτομής είς τόν πεσόντα υπέρ
πατρίδος συνταγματάρχην Α. Καμάραν.
— Ό έν Γαλλίρ συμπλήρωσα; τάς σπουδάς του
και έκ ΙΙηλίου καταγόμενο; κ. Πηλείδης έφιλοτέχνησε τήν προσωπογραφίαν τής Α. Μ. τού Βασιλέως
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Θέατρον Πλέασα.

Είς τά συνοικιακά θέατρα έπαίχθησαν επιθεωρή
σεις λαϊκαί. Νέαι έδόθησαν, ή Διεθνής σάτυρα» τού
κ. Δραγάτση είς τύ Θησείου καί τύ Χακί» τού κ.
Βουδούρη είς τό θέατρον τού Λαού, μέ μουσικήν τού
κ. Καμπανάκι).
— Ό κ. Άχιλλεύς Μαδρά, ό γνωστός δραματικός
ήθοποιός, μέλος άλλοτε τού θεάτρου τής Σάρρας
Μπερνάρ, έδωσεν λίαν επιτυχείς εσπερίδας είς τάς
λουτροπόλεις. θαυμασθείς διά τήν ιίπαγγελίαν Γαλ
λικών μονολόγων έξ έργων κλασικών. Τόν προσεχή
μήνα θάέμφανισθή είς δύο παραστάσεις, ΰποδί’όμενος
τύν «Οίδιπόδα Τύραννον» τύν όποιον ενσαρκώνει μέ
μέ τήν δυνατήν τέχνην του καί τόν « Όθέλλον».
Μετά τά; παραστάσεις αύτάς ό κ. Μαδρά θά έπιστρέψη εί; ΙΙαρισίους.

' Αλλου τό όνειρό καί α/.λοΰ τό&αΰμα·. Κωμειδύλλιον τούκ. Κυριάκού, γραφέ ν πρό πολλών έτών καί
παιχθέν μέ τύ όνομα Τύ συνοικέσιον τή; ’Αγλαΐας·,
λπεθυμίζει τά παλαιά κωμειδύλλια, μέ τάς Αφελείς
κωμικός σκηνάς καί τήνγλυκεΐαν μουσικήν του.

σκηνικά. Ή κ. Ρεζάν

Δημητρακοπούλου καί ή νέηλυς δ. Πατρίδαν—μία
φωνή μεσοφώνου άξια μεγάλης προσοχής—έτραγούδησαν εύμορφα. Καί ή κ. Βισιλάκη δέν ΰπελείφθη
εϊς τά νούμερα τ ης, ιός καί ή κ. Ρούσσου. Ό κ. Καντιώτης ως επαρχιώτης ήρεσε πολύ.

ΘεατρικαΙ ειδήσεις.

Θέατρον Ρεζάν.

τής κ. Ρεζάν άνέζησαν

των πρωταγωνιστριών έδειξε τάλαντον, είς ό έως
τώρα μόνον ή κ. Μερόπη Ροζάν διεκρίθη. Ή δ.

Νέαν έπιθειόρησιν έδωκε τήν Λοΰνα ΙΙιΐρκ γραφεΐσαν ΰπύ τών κ. κ. Μαρσέλλου καί Παπαμιχαήλ.
Δεν διέφερε άπύ τάς συνήθεις επιθεωρήσεις, μέ επα
ναλήψεις γνωστών σκηνών καί δΓ αύτο δέν ήρίθμησε
πολλάς παραστάσεις. Ό θίασο; δίδει ήδη διάφορα
έργα, έν οί; καί τύν Κουρσάρον» τοϋ κ. Δημητρακοπουλου, είς δν πρωταγωνιστεί ή δεσποινίς Ιίλέσσα.

ραστασις τού έργου προκαλεΐ ενθουσιαστικός έκδηλιόσεις τού κοινού.

Είς τύ αυτό θέατρον

βους τη; ως Ελαφρά κυρία, ών γκαρσόνι, ώς βόμβα,
ω; Διαβολάκι. ΙΙάντοτε πεταχτή, χαρίεσσσ, εύχάρι
στος. Ο κ. Λύτρας, ένας άπύ τούς πλέον χαρακτη
ριστικούς καί δημιουργούς κωμικούς, έμφανίζων τύ
πους εκφραστικούς, ώς Τήνιφς, ώς κληρωτός, άλλ’
ιδίως ως χασισοπότης είς τήν σκηνήν τή; φυσαρμό
νικας είχε εξαιρετικήν επιτυχίαν, Άλλά καί ιός μίμος

και

ΤΕΧΝΑΙ Τ

(κραγιόν σανκίν). Εΐνε εκτάκτως εκφραστική, παρά
τήν ώχρότητά της, όμοιάζει δέ πολύ. Τό καλλιτέ
χνημα τού κ. ΙΙηλείδου έκόσμησε τύ ιδιαίτερον γρα
φεϊον τού Βασιλέως.
— Κατά τάς έξετάσεις τής Καλλ.σχολής τού Πολυ
τεχνείου παρετηρήθη έξαιρετική έπίδοσις τών μα
θητριών. Οί πίνακες τών προβιβασμών αναφέ
ρουν έν πλειοψηφίφ γυναικεία ονόματα. Είς τήν Λ’,
ταξιν τό α’. βραβείου έλαβον ό Άναστ. Λουκίδης
(εκτός συναγωνισμού), ή δεσποινίς Μαρία Άναγνωστοπούλου καί τό β'. ύ Γ. Μαρκοπουλιώτης. Είς τό
τμήμα της γλυπτικής όλίγιστοι έφοίτησαν μαθηταί.
— Επι τή συμπληρώσει είκοσιπένταετίας άπό τής
έν τφ Πανεπιστήμια, διδασκαλίας τού καθηγητοΰ κ.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Άναστ. Δαμβέργη, ύπό τών διατελεσάντων μαθητών
του ώς καί τών συνεργατών του, άπεφασίσθη νά
προσενεχθή αύτώ μαρμάρινη προτομή του, διά κοι
νού εράνου κατασκευαζομένη.
— Άπεφασίσθη ή ανέγερσις Αναθηματικής στή
λη; πλησίον τής Β. Έπαύλεω; τοϋ Τατοΐου υπέρ τών
κατά τήν πυρκαϊάν πεσόντων θυμάτων Αξιωματικών

καί οπλιτών.
_ Διά Βασιλικού διατάγματος διορίζονται μέλη
τής επιμελητείας τής Διαρκούς Καλλιτεχνικής Έκθέσεως διά τύ έτος 1913 οί κ. κ. Σ. Βικάτο; καί Θ.
θωμόπουλο;, καθηγηταί τοΰ Σχολείου τών Καλών
Τεχνών, Ν. Όθωναΐος καί Λ. Λουκίδης ζωγράφοι
καί ό γλύπτης κ. Βούλγαρη;. Ή Διαρκής έκθεσις,
θά γίνη έξαιρετικώς έφέτο; εί; τό Ζάππειον. καθότι
ένεκα τών πολιτικών άνωμαλιών δέν κατέστη δυνα
τόν νά έπιτευχθή ή τού έν τφ περιβόλφ τή; Βουλής
προωρισμένου διά τήν έκθεσιν οικοδομήματος μεταρρύθμισι;.
Άπέθανεν έν Άθήναις ό Γιώργιος Μολφέτας
σατυρικός ποιητής, εί; τήν ορμήν τής δράσιιός του
καί έν ηλικία 45 έτών. ’Εν Άργοστολίφ έξέδιδεν
άπό τό 1892 τύ
Ζιζάνιο ν έμμετρον σατυρικήν
έβδομαδιαίαν εφημερίδα, ής τήν έδραν πρύ πέντε
μηνών μετέφερεν είς ’Αθήνας, ένθα καί έγκατεστάθη οικογενειακό,;. Άλλά δέν έπέπρωτο ό άτυχή;
ποιητής νά χαρή τήν πραγματοποίηση’ τού ονείρου
του. Ήτο ευφυέστατος, ιδιόρρυθμος, ψυχή καλλιτε
χνική, έχων όλην τήν δραστηριότητα τού Κεφαλλήνος. Οί στίχοι του άβίαστοι, άκακοι, άλλά καί πατριωτικιότατοι. Ήτο ό Σουρής τής Κεφαλληνίας.
— Κατηρτίσθη ύπό τού υπουργείου τής Παιδείας
έπιτροπή ΰπύ τήν προεδρείαν τοΰ κ. Σ. Λάμπρου έκ
τών κ. κ. ’Αδαμάντιου, Βολίδου, Ίακωβίδου, Καμπούρογλου, Χατζοπούλου καί Σωτηρίου ΐναάποφανθή
περί τής άξια; τών βιβλίων, τών κωδίκων καί τών
Αγιογραφιών τού Αειμνήστου Αλεξίου Κολυβά.
— Ό έν Ν. Ύόρκη διαμένων μουσικοδιδάσκα
λος κ. Λ. Καμηλιέρης 'ίδρυσε μεγάλην χορωδίαν έκ
διακοσίων νεανίδων ιών καλλίτερων τάξεων τής Ν.
Ύόρκης, ’Αμερικανίδων καί Έλληνίδων. Ή πριότη
συναυλία ήτις θά δυΰή θά περιλάβη καί δύο Ελλη
νικός συνθέσεις, ώς καί δημοτικόν Έλλ. τραγούδι.
— Γίνεται σκέψις όπως συσταθή μεγά/..; Δημοτική
ορχήστρα έκ πεντήκοντα καί πλέον οργάνων, δια νά
παίζη είς τάς πλατείας τών ’Αθηνών καί νι'ι δίδι|
λαϊκά; συναυλίας. ΊΙ όργάνωσις άνετέθη εί; τόν κ.

Σπ. Καίσαρην.
— Ή «Ένωσις τών 'Ελλήνων μουσουργό»’» διοργανώνει διά τόν Όκτιόβριον εκλεκτήν συναυλίαν μέ
πρωτοτύπους Ελληνικά; συνθέσεις.
— Τό Ύπουργεϊον τής Παιδείας, έξ αφορμής τής
ΐδρύσεωςτών «Γενικών ’Αρχείων τοϋ Κράτους- καί
τοϋ «Βυζαντινού καί Χριστιανικού Μουσείου», έπικαλεϊται δι’ εγκυκλίου του τήν μέριμναν τόιν λειτουρ
γών τής Δημοσία: Έκπαιδεύσεως, όπως συντελέσουν
είς τύν σκοπόν τόιν νέων ιδρυμάτων. Πρό; τούτο
συνιστζι είς αύτού; νά καταγγέλλουν άπ’ εύθείας είς
τό ύπουργεϊον τούς καπηλευόμενους θρησκευτικά κει
μήλια, νά παροτρύνουν δέ τούς κατέχοντας ιστορικά
έγγραφα, ή έργα τής Βυζαντινής καί καθόλου Χρι
στιανικής τέχνης, όπως έκχωρήσουν αύτά είς τύ Κρά

τος, είτε δωρεάν, είτε έπί άποιζημιιόσει, πρός έξασφάλισιν άπό ένδεχομένης φθοράς ή Απώλειας. ΙΙασαν σχετικήν πρό; τ’ ανωτέρω ενέργειαν των, τό
ύπουργεϊον κρίνει συναφή πρό; τήν καθόλου άποστολήν των «ιός θεματοτρυλάκων τόιν ίερόιν παραδόσεων
καί δφδούχων τής έθνικής ζωής» καί θά θεωρήση
ιό; τίτλον τιμής έν τή υπηρεσία αύτόιν .
Χάριν τόιν παρ ιθεριζόντων έδόθησαν έν Κηφησσιφ κ Γι Φιλήριρ ύπό έκλεκτόιν καλλιτεχνόιν συναυ
λία» ΊΙ διά πρώτην φοράν είσαγομένη παρ’ ήμϊν
καινοτομία τό>ν θερινό»· συναυλιόιν ύπήρξεν ένθαρρυνιική.
Έν Κηφησσία έδωσαν συναυλίας ό κ. Μπότασης,
συμπράξει τοϋ κ. Μαργαρίτου, καί ή δεσπ. Δαλεζίου
στμπράξει τής δεσπ. Ζαφειροπούλου καί τού κ. Μητροπούλου.
Έν Ν. Φαλήρφ έδόθη συναυλία υπό τού κ. Λυ·
κούδη, τή συμπράξει τής κ. Άννας Καίσαρη καί τοϋ
κ.Μητροπούλου, ύπό τοϋ Ρουμάνου βαρυτόνου κ.θεωδωρέσκο, συμμετοχή τή; ορχήστρας τοϋ Φαληρικοϋ
θεάτρου, καί ίιπύ τού ζεύγους Άνεμογιάννη, ήτις
καί συνεκέντρωσεν εκλεκτόν άκροατήριον. Το πρό
γραμμα ήρχισε μέ τήν Somite en fa majeur τού
Grieg, ή όποια έπαίχθη άπύ τούς κ κ. Άνεμογιάννην καί Λυκούδην πολύ καλά’ έκείνο όμως τό
όποιον έπαίχθη άληθόις αριστοτεχνικά καί μέ μίαν
λεπτότητα όλοι; εξαιρετικήν, ήτο ή Sonate en se
majeur τού Loeillet, λυρικι'ι σύνθεσις τού ΙΖ'.
αίώνος. Είς αύτήν οί καλλιτέχναι κ. κ. Άνεμογιάννης, Λυκούδη; καί Μαργαρίτης μάς έδειξεν όλην των
τήν τέχνην.
Ή φωνή τής κ. Άνεμογιάννη όπως πάντα εκφρα
στική καί άβίαστη. "Ο,τι τήν χαρακτηρίζει ιδιαιτέ
ρως είναι ή άρίστη diction.
— Διωρίσθη καθηγητής τοϋ τετραχόρδου είς τό
Ώδεΐον ’Αθηνών ό κ. Γ. Εύσ,ταθίου Λυκούδης.
— Άνεχώρησεν είς Παρισίους δι’ εύρυτέρας καλ
λιτεχνικά; σπουδάς ή διακριθεϊσα είς ερασιτεχνικός
παραστάσεις διά τήν δραματικήν ύπόκρισιν δεσπ.
Κατσικοπούλου, όπως φοίτηση είς τό ΙΙαρισινόν
Conservatoire. Επίσης αναχωρεί λίαν προσεχώς
είς Παρισίους καί ή πρό τίνος τυχοΰσα διπλώματος
τής δραματικής σχολής τού Ωδείου δεσποινίς Κούλα
Ζερβού, μεταβαίνουσα ιός υπότροφος, καί ήτις έπανερχομένη θά χρησιμοποιηθώ ώς καθηγήτρια τής
δραματικής σχολής τού ’Ωδείου.
—Κτηματίας τόιν "Αθηνών φιλόμουσος, προτροπή
τού δημοσιογράφου κ. Δ. Χατζοπούλου. έδήλιυσεν
οτι δωρεϊ ένα λόφον κατάφυιον 30 χιλιάδων πήχεων,
όπως ίδρυθώσιν έπ’ αύτού Αναπαυτήρια διά τούς
δημοσιογράφους, τούς λογοτέχνας, τούς δραματικοί';
συγγραφείς καί ηθοποιούς. Ό δωρητής οστις επι
θυμεί νά παραμείνη άγνωστος, προσφέρει καί τά
πρώτα υλικά διά τήν άνέγερσιν τών Αναπαυτηρίων.
—Άφίκετο έκ Γενεύης ύ διαπρεπής Έλλην σολίστας
κλειδοκυμβαλιστής κ. Γεώργιος Φ. Ξανθοπουλίδης
τού Κονσερβατουάρ τής Γενεύης, διαπρέψας κατά τάς
έκεϊ πολυετείς σπουδάς του καί τυχόιν τόιν συγχαρη
τηρίων τού διαπρεπούς καθηγητοΰ του Βιάννα ντά
Μόττα έκ τών ολίγων μαθητών τού Λίστ. Ό κ.
Ξανθοπουλίδης ύπήρξεν έπί διετίαν εΐ; τών άριστων
καί Αγαπητών μαθητών τού άποθανόντος έξοχου δι
δασκάλου Σταβενχάγεν. Διά τόν άριστον καλλιτέχνην
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ήσχολήθη έπανειλη μμένως ό τύπος τής 'Ελβετίας
ποιων εύφημον αύτοΰ μνείαν διά τό καλλιτεχνικόν
του τάλαντόν, δπερ έξετιμήθη κατά τάς διαφόρους
έν Ελβετία: συναυλίας του.
— Ηΰτοκτόνησεν έν Άθήναις ό Νίκος ΡαυτόπουΙ.ος εϊ; τών πρώτων μυστών τής «Νέας Σκηνής»
καί έρασι τέχνης ζωγράφος. "Επαιζε είς τήν Άγριοπάπια καί τόν ’Εχθρόν τοΰ Λαού» τού Ίψεν καί εις
τό «Κράτος τού Τάφου» τοΰ Τολστόη. Μετέβη εις τό
Παρίσι διό νά παρακολούθηση μαθήματα εις τό
Conservatoire. "Ενεκα λόγων οικονομικών ήναγκάσθη νά έπιστρέψη εϊς Σμύρνην, ένθα καί ήσχολήθη
είς τήν ζωγραφικήν. Στηθική νόσος τόν έρριψεν είς
άπογοήτευσιν καί ήνοιξε τά; φλέβα; του είς ένα άπόκεντρον οίκίσκον δπου δι’ εράνων έζη.
— Άπέθανεν εϊς Κάϊρον δπου άπό έτών είχε άποσυρθή, ό παλαιός ηθοποιός Νικόλαος Καρδοβίλλη;,
δράσας λίαν έπιτυχώς έπί σκηνής ώ; δραματικός. Ό
αείμνηστος Κορόμηλά; τοΰ ένεπιστεύετο τά κύρια
πρόσωπα των έργων του. Τό πρώτον ένεφανίσθη ώς
ηθοποιός εις Σμύρνην τιί» 1870, μέ τό πραγματικόν
του όνομα Κοκοβινόπουλος, μετονομασθείς Καρδο
βίλλης ύπό του Άλεξιάδού. "Επαιζε μέχρι τοΰ 1900.

V
Μετά πενταετή έκ τής "Ελλάδος απουσίαν παρα
μένει ήδη είς Κέρκυρα ν υπηρετών ώς Γάλλος υπή
κοος εϊς τόν Γαλλικόν στρατόν ό Παρισινός άλλά
καί Αττικός πάντοτε τήν χάριν γελοιογράφος κ.
Λημ. Γαλάνης. ό κατέχων μίαν άπό τάς πρώτα; θέ
σεις εις τήν καλλιτεχνικήν γελοιογραφίαν καί διακοσμητικήν εϊς τε τήν Γαλλίαν καί Γερμανίαν.
— Έπίσης παρεπιδημεί εις Κέρκυραν ή εκλεκτή
βιολίστρια δεσποινίς Μαριέττα Νικάκη, ήτις καί
μετέσχε λίαν έπιτυχώς τής συναυλίας τής δοθείση;
έν Κερκύρρ υπέρ τοΰ Σέρβικου "Ερυθρού Σταυρού.
"Επαιξε ενα 'Ισπανικόν χορόν καί Άτσιγγάνικες με
λωδίες τού Σαραζάτε, τή συνοδείρ τής Βασιλικής
Σέρβική; ορχήστρας, ήτις καί έΟαυμήσΟη πρός τούτοις διά τήν έκτέλεσιν δύσκολων συνθέσεων τοΰ
1 θήΥκ> τού Σαίν Σάν, τοΰ Τσαϊκόφσκη κλπ.
— Εσχάτως ευρύς λόγος έγένετο εϊς τάς Αμερικανι
κός εφημερίδας διά νεαρώτατον "Ελληνα γλύπτην,
έχοντα περίεργον ιστορίαν. ΙΙρό τριών καί ήμίσεος
έτών ό έν Βοστώνη Μακεδών μετανάστης στιλβωτής
υποδημάτων Γεώργιο; Λημητρίου, ήθέλησε νά άνταλλάξη τήν βούρτσαν μέ τόν χρωστήρα. Ή έπίδοσίς
του είς τήν γλυπτικήν υπήρξε καταπληκτικοί; ταχεία.
Ήδη, κατόπιν τριημέρου διαγωνισμού είς τήν Ακα
δημίαν τών Καλών τεχνών τής Πενσυλβανίας ήρίστευσε, λαβών καί τό χρηματικόν βρσβεΐον Στούαρτσον. Ό Δημητρίου είνε ήδη μόλις 19 έτών, μαθητεύει δέ παρά τφ καθηγητή Γκράφλυ.
- Μεταξύ τών βραβευθέντων κατά τάς τελευταίας
εξετάσεις τής Δραματικής Σχολής τού Παρισινού
Κονσερβατουάρ, είς τούς οποίους πλειονοψηφούν οί
μή Γάλλοι, άνακαλύπτομεν καί δύο ονόματα Ελλη
νικά,τής δνίδος Παρίση καί τοΰ κ. Ιερωνύμου.Άμφότεροι έπήραν δεύτερον βραβεΐον είς τήν κωμφδίαν. Ή
πρώτη έπαιξε τήν ■ Πριγκήπισσαν Ζώρζ· τοϋ Δουμά,
ό δέ δεύτερος κάποιον ρόλον άπό τήν κωμφδίαν τοΰ
Ρακίνα οί «Φιλόδικοι», ήτις άποιελεΐ, ώς γνωστόν,
παρφδίαν τών ’Αριστοφάνειων Σφηκών». Καί οί
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δύο άπέσπασαν θερμούς τούς επαίνους τών Παρισι
νών κριτικών.
— Έφονεύθη μαχόμενο; είς Βερδέν ένθα υπηρετεί
ώς ίπολοχαγός ό Γάλλος δημοσιογράφος ’Ιούλιος Χεδεμάν, συντάκτης τής
Matin» έπί τών εξωτερικών
ζητημάτων.
— Ό διάσημος Ρώσσος βαθύφωνο; Σαλιάπιν θά
παίξη εί; τό Εθνικόν θέατρον τής Πετρονπόλεως
τόν μελοποιηθέντα «Οίδίποδα Τύραννον».
Έν Λονδίνφ διωργανώθη έκθεσις πολεμικών
γελοιογραφιών τής ’Ιταλικής καλλιτεχνίας έπί σκοπώ
νά έλκύση τό ένδιαφέρον τοΰ ‘Αγγλικού κοινού δι<ι
τήν ’Ιταλικήν συμμετοχήν είς τόν συμμαχικόν αγώνα.
’Ιδιαιτέρως ήρεσαν αί γελοιογραφία: τού Όππο, τοΰ
Γκαλαντάρα καί τοΰ Σακέττι. Διά τούς τρεις αυτούς
καλλιτέχνας έγραψαν ένθουσιωδώ; οί "Αγγλοι κριτι
κοί. 'Επίσης έξετέθησανσχεδιάσματα καί τινες ελαιο
γραφία! μέ άπεικόνίσεις σκηνών τοΰ πολέμου, ών
τι νές άναπαριστώσι τάς εδαφικός δυσκολίας ιί; συννήντησαν οί Ίτα/οί εϊς τάς "Αλπεις.
— Είς τόν πνιγέντα "Αγγλον στρατάρχην λόρδον
Κίτσενερ θά άνεγερθή μνημιϊον έν Λονδίνφ. Αί είσ.
φοραί άνήλθον είς μίαν εβδομάδα είς τέσσαρα εκα
τομμύρια φράγκων.
— Έξ επιδρομής Λύσ τριακών άεροπλάνων κατεστράφη μια άκόμη ιστορική έκκλησία τής Ιταλίαςή Σάντα Μαρία Φορμόζα τής Βενετίας. Λέγεται οτι
ή εκκλησία αύτή έκτίσθη ύπό τοΰ επισκόπου ΣάνΜάνιο. έπεσκευήσθη τφ 864, ματεστράφη ΰπό πυρ
καϊάς τώ 110ό καί άνοικοδομήθη έπί σχεδίων τοΰ
Ντομένικο Μόρο Λομπάρδο καί άργότερα τοΰ περιφήμρυ Σανσοβΐτο.
Μεταξύ διαφόρων αριστουργημάτων τοΰ Σασσαφερέτο, τού ’Ιακώβου Πάλμα, τού Πιέρρο ντί Μεσσίνα καί άλλων ζωγράφων τής έποχής, διεκρίνετο
ιδιαιτέρως τό μνημείου τής οικογένειας Έλλεμανς
καί τά θαυμάσια παρεκκλήσια τών οικογενειών Κουΐρίνι καί Γκριμάνι. Ή ιστορία τής εκκλησίας αυτής
συνδέεται πρός ποιητικωτάτην παράδοσιν. Κατ’ έτος
ό Δόγης μετέβαινεν είς τήν εκκλησίαν έν μεγάλη
πομπή καί έλάμβανε δώρον δύο καπέλλα άπό χρυσήν
ψάθαν, δύο φιάλας κρασιού Μαλβουαζίας καί δύο πορτοκάλλια. Ή έπίσκεψις άπετέλει έκδήλωσιν ευγνω
μοσύνης πρός τήν Παναγίαν, ήτις είχε σώσει δώ
δεκα παρθένους άπό τά χέρια πειρατών τής Ίστρίας,
οϊτινες καταδιωχθέντες έφονεύθησαν πριν προφθάσουν καν νά θίξουν τάς νεάνιδας.
— Είς Λονδΐνον διωργανώθη έκθεσις φωτογραφιών
τού πολέμου. Διοργανωτής είνε ,ό Γάλλος τραυματίας
ΰπολοχαγός Μαρσέλ, φωτογράφος, οστις κατήρτισε
συλλογήν διαφόρων μαχών τού Δυτικού πολέμου,
περιλαμβάνουσαν δισχιλίας απεικονίσεις. Ή έκθεσις
θά μεταφερθή είς δλας τάς μεγαλουπόλεις τής Αγ
γλίας, συμπληρουμένη ύλονέν διά νεωτέρων φωτο
γραφιών.
— Είς τό Βερολΐνον άπεβίωσεν ή διάσημος Γερμανίς συγγραφεύς Λέλυ Μπράουν, έγγονή τοΰ Ιερωνύ

μου Βοναπάρτου, αδελφού τού Μεγάλου Ναπολέον·
τος. "Ο,τι κυρίως χαρακτηρίζει τά έργα τής Μπράουν
εϊνε τύ μίσος εναντίον τής Γαλλίας, καί λατρεία πρός
δ,τι άναφέρεται πρός τόν Μέγαν Ναπολέοντα.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Ή Κυβέρνησις άπηύθυνε πρός τά εμπόλεμα Κράτη
έκκλησιν δπως προστατεύσωσι τά έν Έλλάδι ιστορικά
κοί καλλιτεχνικά μνημεία, αρχαία καί νεώτερα, τα
όποια απειλεί ό πόλεμος, έάν αί έχθροπραξίαι προχωρήσωσι έπί Έλλ. εδάφους.
— Έν Ερέτρια έξακολουθούσιν αί αυτόθι άνασκαφαί
μέ πολλάς ελπίδας έπιτυχίας. Ένεργούνται ήδη είς
τήν Άκρόπολιν της παλαιός Ερέτριας, έφερον δέ μέ
χρι τοϋδε είς φώς ερείπια άρχαιοτάτων συνοικισμών·
—Μετέβη είς Άλιβέριον ό καθηγητής τοΰ Πανεπι
στημίου κ. θ. Σκούφος, δπως έξετάση επιτόπιοι;
τούς έκεϊ συσσωρευμένους παλαιοντολογικού; σκελε
τούς, οϊτινες άνεκαλύφΟησανϋπότοϋΰποθηκοφύλακος
Άλιβερίου. θεωρείται βέβαιον δτι πρόκειται περί

σπουδαίων παλαιοντολογικών ευρημάτων.
— Έκ Κρήτης μετεφέρθησαν είς τό Υπουργείου
τής Παιδείας νέα εύρήματα, ών προέχει μία εξαίσια

κεφαλή ταύρου, ανάγλυφος, άριστα διατηρούμενη, φυ
σικού μεγέθους καί έγχρωμος. Ιίεριεργότατον εύρημα
εϊνε σταυρός μήκους 25 εκατοστών, εύρεθείς έντός
άρχαίου ναού τής Μινωϊκή;

περιόδου,

αφιέρωμα

προφανώς.
— Άπεφασίσθη ή συστηματική έξερεύνησις τοϋ έν
Κρήτη Ίδαίου άντρου, ατελής τοϋ όποιου μόνον άνα

σκαφή έγένετο πρύ έτών.
—Έν προχείρφ προπαρασκευαστική διά μέλλουσαν
άνασκαφήν έργασία ύπό τού διευθυντοΰ τής ενταύθα
Αυστριακής ’Αρχαιολογικής Σχολής εΰρέθη είς Βλοβοκά, τού πρφην δήμου Αίγείρας, καί είς θέσιν Παλαιόκαστρον άξιόλογωτάτη μαρμάρινη κεφαλή, τρι
πλάσια φυσικού μεγέθους, ίσως τοϋ Διάς Εΰκλείδου,
καί άκέφαλον μαρμάρινον άγαλμα θωρακοφόρου Ρω
μαϊκών χρόνων.
—Ύπό τού υπουργείου τής Παιδείας άπεφασίσθη ή
έκτέλεσις άνασκαφών έν Μαλανδρίνφ καί Βελουχόβφ
τής Δωρίδος συνεπείφ έκθέσεως τοϋ περιοδεύσαντος
τάς επαρχίας Δωρίδος καί ΙΙαρνασσίδος. έφορου αρ
χαιοτήτων, δστις άνέφερε, δτι καί έν Μαλανδρίνω,
ένθα ήτο ή άρχαία Φύσκος, καί έν Βελουχόβφ τφ
αρχαίοι Καλλίω, σώζονται καλώς τά περιβάλλοντα
τάς πόλεις τείχη |.ίετά τών πύργων αύτών καί τών
πυλών καί αί άκροπόλεις. Κα: έν μέν Μαλανδρίνφ
θά άναζητηθή πρό πάντων ό ναός τής Ίλιάδος Αθή
νας, δστις ’ίσως εϋρίσκεται πλησίον άρχαίας άψίδος,
σφζομένης. έτι έν έρειπίοις παρά τήν βορειοδυτικήν
πύλην τής πόλεως, έν δέ τώ Βελουχόβφ ό ναός τής
Άρτέμιδος, τού όποιου τήν θέσιν δεικνύει σωζόμενον
σπουδαίου βόθρον αγάλματος μετ' επιγραφής.

Είς μίαν τών αιθουσών τοϋ Παρισινού Λούβρου,
έξετέθη μικρά κεφαλή έφήβου Φειδιακής τέχνης,
προερχόμενη έκ τής ζωοφόρου τοϋ Παρθενώνος. Τό
γλυπτικόν τούτο άριστούργημα, άποσπασθέν έκ τού
ναού τής ’Αθήνας περί τάς άρχάς τής 19ης έκατονταετηρίδος, είχε δωρηθή είς τόν βασιλέα τή; Γαλ
λίας Λουδ. Φίλιππον, δστις τό έδώρησενείς τόν έκ τών
πρώτων διευθυντών τής έν Άθήναις Γαλλική; Σχο
λής Δαβελύ. Παρά τούτου έκληρονόμηοε τήν κεφα
λήν ό γαμβρός αυτού κ. Άλφρέδος δέ Κουλούς, ή δέ
θυγάτηρ αυτού τήν έδώρησεν είς τό Μουσεϊον τού

Λούβρου εσχάτως.
—Τό Μουσεϊον τού Βερολίνου έπλουτίσθη μέ πολύ

τιμον άγαλμα Ελληνικής θεάς, τό όποιον κατεϊχεν
εΐ; Αυστριακό; έξ άγοράς. Εϊνε τοϋ 600 π. X. φέρει
έσθήτα πολύπτυχον, κόμμωσιν καταλήγουσαν είς τρεις
πλοκάμους, κάθηται δέ έπί έδρας.
— 'Ο καθηγητή; Σκήνερ τού Άμερικανοϊνδικού
Μουσείου, δστις μέ άλλους συναδέλφους του έκτελεϊ
αρχαιολογικά; έρευνας κατά μήκος τής κοιλάδος
Σουσκουεχάμα, παρά τό Μπίχαμπτον τής Νέας Υόρκης, ΐνεκάλυψε νεκροταφείου ιθαγενών ’Ινδών έντός
τού όποιου άνευρέθησαν έξήκογτα πέντε ανθρώπινοι
σκελετοί. Τό Βψος τών Ιθαγενών αύτών, οϊτινες φαί
νεται δτι ένεταφιάσθησαν έκεϊ πρό επτακοσίων πε
ρίπου έτών, ποικίλλει άπό επτά μέχρι οκτώ ποδών.
Πλησίον τών σκελετών εΰρέθησαν τεράστιοι πελέκεις
έκ λίθου. Ό καθηγητής Σκήνερ άπεφάνθη δτι ή
άνακσλνψις αΰτη εϊνε μία άπό τάς σπουδαιοτέρας έξ
όσων έχουν γίνη είς τήν ’Αμερικήν.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Εξακολουθούν μετ’ έπιτυχίας, ώς προ; τήν έκλογήν τών έργων καί τήν έν γένει επιμέλειαν, αϊ εκδό
σεις τή; «Άχκύρας». Είς τήν Λογοτεχνικήν αυτής
βιβλιοθήκην προσετέθησαν δύο μυθιστορήματα :
Ή -Αντάρτις», τής έκλεκτή; Γαλλίδος λογογράφου
Μαρσέλ Τιναίρ τό νεώτερον μυθιστόρημα, άπό τά
τρυφερώτερα καί πλέον ένδιαφέροντα, άπό άπόψεω;
τής γυναικείας ψυχολογίας. Τό «“Εγκλημα τον καλ
λιτέχνου, έργον τοϋ Δουμά υϊοΰ—δραματική ιστορία
ένός γλύπτου, τραγικού θύματος, τού όποιου τήν με
γάλην ψυχήν καί τό εύρύ μέλλον συνέτριψεν άτυχης
έρως. Εϊνε άπό τά μυθιστορήματα πού συναρπάζουν
τόν αναγνώστην καί τόν άφίνουν κατόπιν σκεπτικόν

μέ τάς βαθείας σκέψεις, ας προκαλοΰν.
Είς τήν Ιστορικήν βιβλιοθήκην τής αυτής εται
ρείας, έξεδόθησαν νέοι τόμοι. Εϊς έξ αύτών, εϊνε άφιερωμένοςείς τούς ι'Αρματωλοΰς καί Κλέφτες*. τούς
πρρδρόμου; αύτούς τή; Ελληνικής παλιγεννεσίας.
Συγγραφεϊις ό κ. Καμπούρογλους, ό όποιος άπό αγνώ
στων τέως 'ιστορικών πηγών, μάς παρουσιάζει μέ
νέον φώς τάς φυσιογνωμίας τών πρωτοστατησάντων
είς τήν έθνικήν αυτήν δράσιν. Εικόνες κοσμούν τό
κείμενον.
Άλλο έργον, έξεδόθη ή
'ξθχως ενδιαφέ
ρουσα μονογραφία, ή όποια διαφωτίζει, μέχρι τής
τελευταίας λεπτομερεία;, τήν ζωήν καί τήν δράσιν
τής Φρύνης, τή; παγκάλου γυναικός πού έθελξε τό
σους μεγάλους Μεί; τήν Ελληνικήν αρχαιότητα καί
ένέπνευσε τά μεγαλείτερα καλλιτεχνικά άριστουργήιιατα. Συγγραφεύς ό κ. Δημ. Βαρδουνιώτης, γνωστός
φιλίστωρ, ό όποιος, άκούραστος έρευνητής τών αρ
χαίων κειμένων, κατέστησε τό βιβλίον του τερπνό
τατου. Τήν έκδοσιν κοσμούν 11 ώραϊαι εικόνες, άντίτυπα άπό τά μεγαλείτερα Εύρωπαϊκά Μουσεία τών
άγαλμάτων τής Κνιδίας καί τής Άναδυομένης Α
φροδίτης, διά τά όποια ή Φρύνη έχρησίμευσεν ώς

πρότυπον.
Ίσχυράς πρωτοτυπίας καί πολλή; πειστικότητο;
συγγραφή περιελείφθη έπίσης είς τάς έκδόσεις τής
«Άγκύρας», ή τού βουλευτού Κερκύρας κ. Κ. Σο-

κόλη ύπό τόν τίτλον Άΰτοκρατορίαο.

Λ
Ύπό τοΰ έν Παρισίοις Καθολικού κομιτάτου τής
Γαλλικής προπαγάνδας (έκδόται Bloud et Gay) έξε-

6ό0η νέα σειρά βιβλίων σχετικών πρός τόν πόλεμον.
Ύπό τόν τίτλον La Glerge et la Guerre de
1814. ox. L. Lacroix, αρχαίος επίσκοπος καί κα
θηγητής είς τήν Σερβόνην. έξέδωκε σειράν τευχιδίων
έν οί; εκθέτει πώς κατά τό 1914 ό Γαλλικός κλήρος
έξεπλήρωσε τό διπλοϋν αύτοϋ καθήκον, τής τε ιερο
σύνη; καί τοϋ πολίτου. Ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος
εινε τά άναφερόμενα είς τήν Μητρόπολιν τών 1’ημών. Περί τής «ύτή; Μητροπόλεως έξέδωκε καί ό
κ. Ε. Male μελέτην.
'Ο κ. Baudrillard, πρύτανις τοΰ Καθολικού 'Ιν
στιτούτου τών Παρισίων έδημοσίευσε επίσης ύπό τόν
τίτλον L’Arne Francaise A Heims λόγον έκφωνηθέντα έν εκκλησία.
"Αλλαι εκδόσεις : Ή τοΰ άββά Ε· Foulon, νπό
τόντίτλον Arras sous les Obus. είς μέγα σχήμα
μετά πολλών εικόνων, λίαν φιλόκαλος. Δίδεται πλή
ρης εΐκόιν τών καταστροφών, άς έπήνεγκον ο! εχθροί
εις τήν πόλιν Άρρας καί Ιδίως είς τά κυριοιτερα
κτίρια καί τάς εκκλησίας αυτής. Ό κ. R De Cholleux πράττει τό αύτό διά τήν Notre-Dame de
Brebieres. τήν Λούρδην του Βορρά.

W
Μέ τό ψευδώνυμον Α. Σοφιστής, ό κ. Ε. ’Αλε
ξίου έξέδωκε Σονέτα, τεσσαράκοντα έν ολφ. γραμ

μένα μέ όρκετήν ιδιορρυθμίαν καί έμπνεύσεως και
διατυπώσεως. μολονότι έχει παρασυρθή άπό τούς μαλ
λιαρούς τόσον, ώστε νά θυσιάζη καί τήν στοιχειώδι

καλαισθησίαν έκφράσεως.
Λ
Ύπό τοΰ έκτακτου καθηγητοΰ τής όδοντοϊατρική
έν τφ Πανεπιστημίφ κ. Λ-υκ. Κοκκοοι; έξεδόθη είς
τεύχος 60 σελίδων ^Υγιεινή τών όδόντων και τον
στόματος» μετ' εικόνων. Ό έγκριτος επιστήμων
εξετάζει μέ μεγάλην επιστημονικήν σαφήνειαν, χά
ριν τών πολλών, τά σχετικά πρός τήν υγιεινήν τώ»
όδόντων κοί τοϋ στόματος ζητήματα, παρέχων πο

λυτίμους σύμβουλός.

Είς τόν «Mercure de France
ό κ. Λεμπέγκ μ
τό ψευδώνυμον Άστεριώτης συνεχίζει τήν περί τιϊή
νεοελληνικών εκδόσεων τρίμηνον κριτικήν του. 11οι-

είται. μνείαν έν αυτή διά τήν έκδοσιν τών έργων τού
Βηλαρά, διά τήν Γραμματικήν τής Δημοτικής τού κ.
Βλαστού, διά τούς ;Βωμούς = τοΰ κ. ΙΙαλαμά καί τόν
- Πρόλογον στή ζωή» τού κ. Σικελιανού-

Τέσσαρα. τόεν κατόπιν τοΰ άλλου, έξεδόθησσν σα
τυρικά φύλλα. Ό .Παπαγάλλος . ό -Πειρασμός».ή
«Φλόγα», τό «Ζλάπ» καί αναγγέλλονται αί

Χφήκες».

ΛΑΧΕ10Ν ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΪΗΪ ΕΛΛΑΑΟΣ
1916—ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΞ ΔΡ. 1,200,000 ΚΕΡΔΗ
Καθ’ έκάστην ) Έκδίδονται 100,000 γραμμάτια άξίας δραχμών
400,000
κλήρωσιν ) Παρέχονται κέρδη είς 2,000 γραμμάτια αξίας δραχμών
200,000
"Εκαστον ακέραιον γραμμάτων τιμάται δραχ. 4, δυνάμενον νά διαιρεθή εις τέσσαρα τέταρτα
γραμματίου τιμώμενα μιας δραχμής.
Κ€ΡΔΗ €KASTHS Τ9Ν ΚΛΗΡΟΣ€9Ν

Έν δλω
Δραχμαΐ
1
έξ
80,000
80.000
έξ
20,000
1
20,000
2
άπό
5,000
2,500
6
6,000
άπό
1,000
15
άπό
6,000
400
25
άπό
5,000
200
1950
78,000
άπό
40
2000
200,000
Ή πρώτη κλήρωσις γενήσεται τή τελευταία Κυριακή 28 Φεβρουάριου (12 Μαρτίου) 1916
ή δεύτερα τή 24 ’Απριλίου (7 Μαΐου) 1916, ή τρίτη τή 26 ’Ιουνίου (9 Ιουλίου) 1916, ή τετάρϊη τής 25 Σεπτεμβρίου (8 ’Οκτωβρίου) 1916, ή πέμπτη τή 27 Νοεμβρίου (10 Δεκεμβρίου)
1916 καί ή έκτη τή 31 Δεκεμβρίου 1916 (13 Ίανουαρίου 1917).
Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια ακέραια γραμμάτια, πωλοΰμενα άντ'ι τεσσάρων
δραχμών, ίσχΰοντα δι’ ολόκληρον τό κέρδος, καί δυνάμενα νά διαιρεθώσιν εί; τέταρτα γραμματίου,
τιμώμενα άντί μιας δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοΰ κέρδους.
Άμοιβαί, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή έντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται
υπέρ τοϋ Ταμείου τοΰ ’Εθνικού Στόλου.
Είς τούς αγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιά; έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν
ειδικής μετά τοΰ ‘Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου
άξίας δέκα χιλιάδων δραχμών, παρέχεται έκπτωσιςέπί τοΰ τιμήματος αυτών 15 ο)ο, είς δέ τούς αγο
ράζοντας διά μιας έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων
δραχμών τουλάχιστον παρέχεται έ’κπτωσις 10 ο)ο, καί είς τούς δημοσίους υπαλλήλους, τού; επιτε
τραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται εκπτωσις 5 ο)ο.
Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γραφείον Λαχείου τοϋ
’Β&νιχοΰ Στόλου καί τών "Αρχαιοτήτων, ‘Υπουργείου Οικονομικών.
Ό Διευθυντής Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ
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