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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Δ- I

ΣΠΗΛΙΟΥ I. ΧΑΡΑΜΗ
ΟΔΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ετήσια, δραχμαΐ 12.
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 δραχμή

ΓΡΑΦΕΙΑ : 'Οδός Χαριλάου Τρικούπη 22α

ΤΕΥΧΟΣ 190 — ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1916.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η φλογισμένη πόρτα, ύπύ έΡέας SYlafjJ0VH.
Αγραφα τραγούδια, υπό £ζεκκέζη, Μετάφρασις λί7. βκιαδαρέση.
ΤΙ σκέπτομαι, νχό ’έΤΙμαράνζου·
Τό νέον πνεύμα έν τή επιστήμη καί tij τέχνη,
ύπό β.^Κο^οκοζβά.
Ιατροί λογοτέχναι, ύπό 3Υ. 7)ρακου^ί0ου.
Μαργαρΐται. ύπό ’^μέα>ς.
Ποικίλη σελίς.
Σημειώσεις ένός μηνάς, ύπό 5)ί/,3νιό'ος·
Τρεις Εκθέσεις, ι'πό <52*.
Θεατρική 'Επιθεώρησες.
Γράμματα καί Τέχναε.
Αρχαιολογικά Αγγέλματα.
€ I Κ Ο Ν e S

-Ημιαμίά, ύπό ’β^ένης JEzapazocDotjov·

Μπερτίνη και Ντέ Ρϊζο.
18 Νοεμβρίου. Έλληνες Αμυνόμενοι.

Παρακαλοΰνται οί κ. κ. συνδρομηταί,
οί. είσέτι καϋ υστερούντες τήν συνδρομήν

των, όπως άποστείλωσιν αύτήν, διότι άλ
λως θά διακοπή ή αποστολή τον φύλλου.

ΊΓΜΑΕΦΧ1ΝΟΝ
Ό Στ^κκέτι άπέ&ατεν εις τήν Βολωνιαν. Ποιήματα του εχο υν μεταφράση ό Μάτεσις, ό
Μαρτζώκης, ό Καιροφύλας, ό Σκιαδαρέσης, καί άλλοι
ποιηταϊ. Ήτο άπό τούς μεγάλε ι ιερούς ποιητάς τής
Ιταλίας, καίτοι ή κριτική δέν τοϋ έφάνη βννους.

V
Περιέργω.— Ή ξυλογλυπτική είνε μία άπό τάς
αρχαιότερος καλλιτεχνικός βιομηχανίας τής ‘Ανατο
λής. Μερικά έργα χρονολογούνται άπό 2<ΧΧ) έτών. Οί
Βουδιοταΐ έξήοκουν τήν τέχνην ταύτην εξακόσια έτη
πρό Χριστού καί τά μοναστήρια ώς καί τά θρησκευ
τικά μνημεία τοϋ δόγματος τούτου άποδεικνΰονσιν
ότι τά πρώτα έξ αυτών ήσαν έκ ξύλου.
Χν
Μ. ΛΓ.—Τό ίδιον εΐπεν ό Λαβρυγιέρ. "Οτι είς τόν
έρωτα σνγχωρεϊ τις ευκολότερα τά σφάλματα παρά
είς τήν φιλίαν.

Λ\€ΝβΓϊόΡΟΥ
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I μήμα εσωτερικών άςρώστων διά θεσα- 1
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ΠΑΡΟΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Υπό τήν Ίψηλήν προστασίαν
τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης “Ολγας
ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ26
Αρι&. Τηλ.147.

Συμπλήρωσαν εΐκοσίπε/ταετίαγ όλην δοάσεως
παρέχει ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΪ’ΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΗΗΝΟΓ1ΡΕΓΙΟΥΣ, άναγνωρισθείσης ανέκαθεν ύπό τοΰ νζιτιστσυ μέσους τής παρ’ ημ,ϊν κοινωνίας. Διδα
σκαλία ςένωζ γλωσσών. Δέχεται μαθήτριας εσω
τερικός, έξωτερικας καί ήμττσόχους.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

“Α Π ΟΛ_Α Q Ν„
Καλλιτεχνική ΔιεύίΙυνσι: Κ. Έμπέογλου
’Αριστοκρατική συγκέντρωσες. — Θέρμανσις καλβριιρέρ. — ’Αναπαυτικά καθίσματα.—Τρεις εύρεϊαι
εςοδοι.—Ταινία·, εκλεγόμενα·, παρ’ειδικού αντι
προσώπου. —’Ορχήστρα Κρασσά.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

“ΠΑΝΘΕΟ Ν„
Διευθυντής Α. Περάτης

Σειρά ταινιών μεγάλου ενδιαφέροντος. Τά ε
κλεκτότερα δραματικά αριστουργήματα μέ πρωταγων.στάς τους ο-νομασιοτέρους ηθοποιούς.
"Οδός Πανεπιστημίου

Κ1ΝΗΜ ΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ

“ΟΛΥΜΠΙΑ
Οδός ‘Ακαδημίας
Αίθουσα θαυμασία, μέ τελείαν θέρμανσιν.—
Κέντρου αριστοκρατικόν. -—Ταινιαι ζατάν ι ι'ι.ν.
οι’ οικογένειας.—Άοιδοί 11 αρισιναϊ, χορεύτρεαι,
ο κωμικός Βιλάρ, διασκεδάζουν τους θεάτάς.—
Αίθουσα τείου μετ' ορχήστρας.

ΑΠΟΚΡΥΦΟΙ ΚΟΣΜΟΙ

Η ΦΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ
Γ ΕΒΓΙΙΚΑ στόν μεγάλου
ήλ'.οκζ.μένο δρόμο. Στο πρώτο
•αονοπάτι απόμερα απάντησα
μια χλωμέ, γυναίκα π απο
σταμέ >η πολύ φαίνονταν. Κα
θισμένη στή ρίζα έ^ός Ξεραμέ
νου δέντρου έμενε ακίνητη.
Έπήγα κοντά της Είχε τά
χέρια σφιχτά πλεγμένα στά γόνατα και το. κεςάλι γερμένο στό στήθος, ποΰ στολισμένο ήταν
μέ χονδρά πολύτιμα ρουμπίνια. Μ' όλο το τριξιαο ~.ώ> κι-ρινισμένων ξερών φύλλων π’ εστεναζαν στό διαδα μου, ούτε πού κινήθηκε καθό
λου. Φθάνοντας σιμά της έσκυψα πειό πολύ
απάνω της καί τής επιασα τα χέρια.
’Αργά, αργά, σαν Ά ξυπνούσε άπό βαθύν ύπνο,
έσήκωσε το κεφάλι καί μ’ έκύτταξε ψυχρά κι’
άδιάσοοα.— Δέν σέ γνωρίζω» είπε—και ςαναπεσε στό λήθαργο της. Σ αυτή τη μικρή κινησι
μέ τρόμο είδα πώς τά στολιοια της ησαν στα
λαματιές αίμα, πού κυλούσε άπό μιά μικρή α νοι
κτή πληγή «Τί έχεις—είπα —θέλησε κανείς νά
σέ -κοτόιση ;ν Μ.ά φωνή βραχνή άπηντησε :
— «Δέν ξέρεις έσύ τό γραφτό μου! ’Εγώ όμως
τόξέοω,.,Τό είδα χαραγμένο μέ μαύρα γράμ
ματα απάνω στήν φλογισμένη Πόρτα τής -ωης
μου. Τό διάβασα πολλές φορές, μά δέν τό πί
στεψα.. ."Ετσι έύ.εγε: «Θ’ άγαπήσζ,ς εκείνους ποΰ
Οά σέ μισήσουν θά μισήστ,ς εκείνους ποΰ Οά
σ’ αγαπήσουν '.»
Τά παράξενα λόγια της ριγμένα γι’ απάντησε
στήν εντελώς διαφορετική έρώτησί μου, μ’ επάγωσαν ολόκληρη κι' η σκεψι μου ακράτητη σκορπίσΟηκε : «Είναι τρελλή...» έφώναξα. Έσήκωσε
τά μάτια της καί μ’ έχύτταξε_ βαθύτερα αύτή
τή φορά κι’ ένα πικρό χαμόγελο έφώτισε γιά
μιά στιγμή τή μορφή της.

— Τρελλή !.. Τρελλή !..Τό ΐδιο είπαν δνοι
όσοι έπέοασζν από ’δώ... 1 Ιοιος τους είπε να
σταματήσουν ; "Ας τραβήξουν τό δρόμο τους κ·.’
άς μή ρωτούν ποιος θέλησε νά μέ σκοτώση...
Δέν Οά τό μάθουν. Δέν Οά τό μάθουν...»
Θέλησα νά μιλήσω...νά όειςω πώς συμπο
νούσα στή θλίψι της. Λύτη όμως εγ“?γ,
πολύ τό κεφάλι, τόσο ποΰ τό μέτωπο άγγιζε
τώρα τζ χέρια ποΰ πλεγμένα πάντα σφιχτά είχε
στά γόνατα κι’ άρχισε μέ κομμένη φωνή νά
σζορπίζη γύρω της λόγια αλλόκοτα. Άκούμπισα
σ' ένα ζύ αοί του ολόγυμνου ζπο πρασιναδα δέν
δρου μέ τήν επιθυμία νά βρώ τή βαΟύτερην έν
νοια τών οσιον έλεγε ..— άν είχαν κι έννοια
ίαΟύτερη τά όσα άπο τό στόμα μιας τρελλης
έπεφταν'.—Κι' ήταν στ’ αλήθεια -αοάξενα τά
λόγια αύτά πού ή χλωμή γυναίκα στόν εαυτό
της έλε-ε, γιατί άλλον κανένα νά σιμώντ, δέν
έβλεπα...Μά ούτε καν άλλη σκιά πονετικού δια
βάτη τήίν αγριάδα τοϋ ξερότοπου οέν έρ /οταν νά
ήμεςέύη...”Ε-σι πρωτομίλησε :
’'Αφοϋ έβλεπες δτι καί ή πειό ασήμαντες
σελίδες τοϋ ζωντανού βιβλίου σου καί ή —αραμικρότερες εικόνες του έφερναν όλες την σφραγίδα
τοϋ Γοα’ίτοϋ σου, πώς έτολμησες να φαντασΟής
ότι αυτή ή πειό μεγάλη καί (’>ραία μπορούσε νά
γλυτώση ;
,,.Μέ καινούργια πάλι σκληρόλογα άρχισα
Ψυχ ή μου, ακούραστη τής ερημιάς μου συντρόοισσα,,.Μά στάσου,μή ξεφεύγεις...Μή πάλι φτ»ρουγίσης σάν πουλί τρομαγμένο άπό τά δάχτυλα
μου'. Συμαζέψου μέσα στές κρύες παλάμες μου
και συντρόφεψέ με στό νοερό γύρισμα σ’ εκείνον
τόν ώοαίο καί θλιβερό καιρό—Θέλεις νά γυρί
σουμε' πίσω; ’Όλα, όλα θά μάς προσμένουν στήν
ίδια θέσι.,.Έλα τρέξε νά χαιρετίσουμε τό ηλιό
λουστο μεσημέρι, τή ν <·ίρα πού ή Αγάπη μάς
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

πρωτοφανέρωτε τήν πλάσι σέ μιαν ασύγκριτη
ομορφιά κΓ έχυσε στής 'φλέβες τής Νειότης
μας πόθους άσβυστους, κ'.’ ελπίδες κ’.' όνειρα...
Άφισε τή Νειότη τώρα κόσμους ολόλαμπρους
για μάς νά πλάθε, μέ τόν πλούτο τόν ατίμητο
πού ή τεχνίτρα Άγάπη τής χάρισε κι' έλα νά
πάμε τ' όλοπόρφυρο δείλιώ νά βρούμε νά μάς
τυλίξη καί πάλι στής διάφανες γάζες του...Πρό
λαβε γιατί τά τελευταία ολόχρυσα σημάδια τού
ήλιου σβύνουν...Ίσκιοι γιγάντιοι απλώνονται
καί τό σκοτάδι επίμονα ρίχνει τές ρίζες του,
έδώ άοαιές εκεί πυκνότερες, άλλού βαθύτερες κι’
αλλού τρομαχτικά πλεγμένες μέ τή φρίκη, τής
βλέπω νά χώνονται στή παγωνιά κάτω άπό τή
ζωοδότρα φύσι...ΤΙ σέ μέλλει δμως εσένα Ψυ
χούλα ; Θαμπωμένη καθώς είσαι άπό τό ισχυρό
φώς τής ημέρας, θ’ άφίστ,ς νά κυλήσουν ώς τά
τρίσβαθα τού Είναι σου, κρυμμένα σέ υπερκό
σμιες ανατριχίλες, τά χάδια τής άγνωστης ήδυπάθβιας. Καί στό χλωμό άστέρινο φέγγος, τή σιω
πηλή ώρα, μέ μισοκλεισμένα βλέφαρα καί ή ουό
τά χέρια 0’ άπλώσουμε τήν ’Αυλή σκιά τοΰ
Διαλεχτού νάσφίξουμε...Κι'δταν ή Σιωπή σ’ άπέραντους βουβούς κύκλους θά μάς πνίξη, τότε
τρεμουλιαστά θά μισανοίξουν τά χείλια τό αιθέ
ριο κ’ ασύλληπτο τής δικής του Ψυχής φίλημα
νά’ρουφήσουν...
...Τής νύχτας τό περπάτημα δέν άκουγεται
πια, Ψυχούλα. Ξύπνα καί τ' ολόδροσο πρωί ξε
τυλίγεται ξανά μπροστά μας. "Ας ΰφάνουμε καί
πάλι κεντίδια άπαλόχρωμα καί άς στολίσουμε
μ’ αυτά τήν άγάπη μας...Θυμάσαι, τότε τί
αφθονία άπό χαμόγελα κρύβαμε κάτω άπό τό
πολύπτυχο εξωτικό φόρεμα τοΰ ώμορφοπλασμένου ονείρου μας ;
— Μά πές μου εσύ, αμαθή τού κόσμου ταςειδεύτρα, μικρή συντρόφισσα, τέτοιο ταξείδι μακρυνό γιά τόν κόσμο τό μαγεμμένο ποΰ ή Νειότη
γιά μάς έχτιζε, θά τολμούσαμε ποτέ ν’ άρχινήσουμε, άν οέν μάς έδειχνε τόν ολάνθιστο κι’ εΰωδιαομένο δρόμο τό χέρι τό δικό του κ'.' άν δέν
τόν έφώτιζαν ή δικές του ματιές ή πλάνες; Όχι
ποτέ, ποτέ δέν θά τόν βλέπαμε τόν άγνωστο καί
σκοτεινό δρόμο, άν δέν τόν έφώτιζαν ή ματιές ή
δικές του. Θυμάσαι μέ τί όρμή ακράτητη έτρέξαμε τό μυστικά φωτολουσμένο μονοπάτι; *Ω !
ήταν τόσο δυνατή καί ωραία ή πρώτη εκείνη
ορμή τού Έρωτα ποϋ στή Ζωή μάς έσπρωχνε!
Τόσο άσύγκριτα δυνατά, μά καί τόσο αληθινά
ωραία!...
..Καί νά, έφθασε ή στιγμή πού τίποτα πειά
δέν θά μάς χωρίζει άπ’ αυτόν.... Καί ή άγκαλιά του θαρρείς, ορθάνοιχτη προσμένει νά σφίξη,
να θερμάνη, νά ζωντανέψη τ’ όνειρο !... Καί
όμως δέν σφίγγει, οέν θερμαίνει, οέν ζων
τανεύει τ’ όνειρο !.... Στά χέρια του πέρνει τό πολύπτυχο φόρεμα τραβώντας το άπότομα. Στό τράβηγμα, ή πτυχές ξεφεύγουν καί
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ξαφνιασμένα τά κρυμμένα χαμόγελα προβάλλουν,
Ένα ένα στά δάχτυλά του τά θλίβει κι’ άλλη
μονομιάς μορφή τούς δίνει. Κι’ άπό κάθε χαμό
γελο κι’ ένα δάκρυ σταλάζει. Ώ ! συμφορά !
"Οσα χαμόγελα τόσα καί δάκρυα τρομαγμένα
κυλάνε στής αύλακωμένες χαλασμένες πτυχές !,.
Γιατί σπαράζεις,Ψυχούλα, στήςπαγωμένες’παλάμες μου καί βογγητό βαρύ άφίνείς να ξεχύνεται
άπό τής χαραμμάδες τών δάχτυλων μου; Ό
'Αφέντηςό Πόνος σέ δέρνε; καί πάλι; Τού κάκου
Λοιπόν μέ τόση Λαχτάρα σκάβω τά ματωμένα
στήθια μου γιά νά σέ κρύψω βαθύτερα ; Ώς
έκεϊ κάτω σ’άγγίζει τό ατσαλένιο μαστίγιο 'Εκεί
νου, πού μπροστά του μέ τρόμο κι' άπόννωσι
όλοι γονατίζουμε ; Συντριμμένη έπεσες καί τότε
φτωχό τού Έρωτα λάτρισσα μόλις ένοιωσες
τό βαρύ τής μοίρας σου χτύπημα. .. Κι*
δμως ήρθε μέρα—θυμάσαι; αφού στέγνωσε καί τό
τελευταίο δάκρυ !—πού μ' έβοήθησες νά ση
κώσω άργά τό κεφάλι, νά τεντώσω τά χέρια, νά
τινάξω τό κορμί μου ψηλά καί νά στηλωθώ μέ
δύναμι στά πόδια μου. Κάτι άγνωστο ξυπνούσε
μέσα μου καί κατάπληκτη σ' έρωτούσα έπίμονα
νά μού έξηγήσης αύτό τό άξαφνο ορμητικό ξύ
πνημα : «Είνα τά νειάτα, σούλεγα, που έπαναστάτησαν γι’ αύτή τήν άδικία τής Μοίρας;
Είναι ή ελπίδα πού θαμμένη κάτω άπό τά συν
τρίμμια τών Πόθων μου έθάρρεψε πώς είδε κά
ποιο μακρυνό φώς κι' άνασηκώθηκε νά πάή νά
λουσθή σ' αύτό ; Ή μήπως ό Έρωτας μου ό
μεγάλος μόλις έννοιωσε τό σκληρό κι' άδικο χτύ
πημα έθέριεψε κι’ «τράνεψε τόσο, πού τή Μοίρα
φοβερίζει τώρα και τήν θέλει σκλάβα στά γό
νατά του νά πέση ;» Τί ήταν, ποτέ δέν έμαθα.
Μά μέσα μου αντηχούσε ολοένα μιά άγνωστη
«οργισμένη φωνή, π' άκούγοντάς την έτρεμες κι'
εσύ Ψυχούλα σάν καί εμένα. «Μ’ ανάγκασαν νά
σκύψω τό κεφάλι ; Λοιπόν έγελάσθηκαν ! Τό
σηκόνω τώρα τόσο ψηλά, πού μονάχα τό δρε
πάνι τού Θανάτου μπορεί νά μοΰ το θερίση, όχι
δμως άνθρωπος κανείς νά μού τό χαμηλώση γιά
δεύτερη φορά'. Θά τρέξω άκράτητη στόν άνοιχτό
δρόμο π’ απλώνεται μπροστά μου...Καί ή θά τά
παρασύρω δλα μαζύ μου ή θά πέσω συντριμμένη
τελειωτικά απέξω άπ’ τή σφαλιστή πόρτα τής
Ζωής μου !» Δέν πρόφθασε ή Σκέψι τ' Όνειρο
ν’ άγγίξη, π’ ανάμεσα έπρόβαλλε τό μαυροφορεμένο σκέλεθρο τής Μοίρας μου. Δέν τρόμαξα.
Μέ λύσσα έρρίχθηκα στήν πάλη τήν άνιση.,·
Μά έκείνο έσήκωσε μ’ άπάθεια τό χέρι, έξεσκέπασε τό στήθος του καί τό κοκκαλιάρικό του
δάχτυλο έδειξε τό μέρος τής καρδιάς του...Κα
νείς ποτέ δέν θά είδε έκείνο πού «τόλμησαν τά
μάτια μου ν’ άντικρύσουν ! Ζούσε μιά καρδιά
κάτω άπό τόν άσαρκο θώρακα, μιά καρδιά κόκ
κινη, φλογισμένη σάν κάρβουνο αναμμένο καί
—ώ! φρίκη!—χαραγμένα γράμματα μαύρα
άπάνω της, γράμματα πού δταν τά διάβαζα μέ

σειρά έβγαζα το νόημα τού καταραμένου μου Γραίτού!"Αςξε~ετιθύντανγλωσσίτσ=ς άπο φλόγες κο■ίτερέ<· γύρωστήν αναμμένη καρδιά, άς χοροπη
δούσαν τά μαύρα ψηρια μπρος στά θαμπωμένα
μου μάτια, πάλι στή θέσι τους έμπαιναν καί
-.■ραμμένα πάλι καθαρά τά έβλεπα 1 ά μαύρα
-ράμματα νά σβύσω προσπάθησα παλεύοντας
άπεγνωσμένα...Μάταια. ..Μάταια...Τά δάχτυλά
μου έκαψα, έξεσχίσθηκα, ματώθηκα καί τέλος
δίχως πνοή έπεσα στό σωρό τών ερείπιων π α
πλώθηκαν τριγύρω...
...Κι’ αύτή τή φορά τό ξύπνημά μου δεν άρ
γησε νάρθη, μά πόσο άλλοιώτικο ήτανε τώρα!...
Άποκαμωμένη—θυμάσαι καλή μου Ψυχούλα;
μέ σφαλιστά τά χείλια έβλεπα νά θάβονται
σιγά—σιγά τά συντρίμμια κάτω άπό τούς πανους τού πεθαμμένου κόσμου πού ή Νειοτη για
μάς έχτιζε...' Μιαν ύστατη αδιάφορη ματιά
έρριξσ γύρω μου κι’ έξεκΐνησα νά φύγω... Να
φύγω γιά πολύ μακρυά.. .Τό πρώτο βήμα οέν
απόσωσα καί μιά θερμή φωνή τδνομα μου νχ
οωνάζη ακόυσα παρακαλώντας με νά σταμα
τήσω. Έγύρισα τό κεφάλι κι’ «σταμάτησα· βρέ
θηκα μέ τόν Μεγάλο ’Αγαπημένο μου. Ναιήταν Αυτός, μά δέν τόν αναγνώρισα. Ί απεινομένος στά γόνατά μου, τή·* άγκάλιά του ανοις«
νά μέ δεχθή, συγχώρεσι ζητώντας γιά τον τόσο
Πόνο ’π’ άθελα του στήν καρδιά μου νά γιναντώση
άφισε. 'Έκπληκτη .ά μάτιά μου στά δικά του
βύθισα καί τό κορμί μου ανυπεράσπιστο στης
άνατριχίλες τον έρωτα παράδωσα... Ιού κακού.
Τίποτα δέν έσάλεψε μέσα μου. Καμμιά φεγγο
βολή δέν σκόρπιζαν πειά τά μάτιά του. Και τρο
μαγμένη έβλεπζ ολοένα πειό τ.τ;/~λ
> σκοτάοι
νά μαζεύεται, γύρω στό λείψανο τής άδικοσκοτωμένης 'Αγάπης μου... Ώργισμένη τόν ξανακίτταξσ.,.Καί διαλογίσθηκα πώς γυναίκας σπλά
χνα στή γή δέν μπορούσαν τέτοιο τέρας να

θίξουν καί πώς βέβαια γέννημα και θρέμμα τής
αισητής 'Ασχήμιας ήταν. 'Αηδιασμένη, μου
ήλθε νά φτύσω’ άπάνω του. Άλλά προσπερασα
μόλις κρατώντας τό θυμό μου γιά τήν τόση
τόλμη του Μά τότε δύο χέρια ι'-'ν'/*γι μέ άρ
παξα υ καί παράφορα μ' έσφιξαν και δύο χείλια
διψασμένα στά δικά μου έκόλλησα-Λ Μά το
σοίξιμο απότομα χαλάρωσε...Καί άςαφνα με
ορίκη τζ χείλια χωρίσθηκαν.. Σφίγγοντας,
σφίγγοντας μέ πόθο τήν απαλή μου σάρκα, την
κρυφή μου πληγή σκάλιζαν τά χεριά του ^ν.
αίμα χλιαρό, αίμα αγνό τής παρθένας καροιας
αου έβαψε τά δάχτυλα του ..
Καί τό στόμα του π’ αχόρταστα ζητούσε
τή γλύκα τής 'Αγάπης νά ρουφήση, την πι
κράδα μόνο τού Μίσους ποτίσθηκε !...»Με τα
τελευταία αύτά λόγια σφραγίστηκε τό παραλήοημα τής χλωμής γυναίκας...Καί την ιοια στι
γμή έννοιωσα καποιό βα' ύ τρίξιμο τοϋ ολόγυμνου
ΐπό πρασινάδα δένδρου καί τό κλαρί απ οπού
άκουμπίσμένη ήμουν λες και τό βάρος τόση,
θλίψης δέν μπορούσε νά βαστάςη, θρυμμα
τισμένο έπεσε στά πόδια μου...
Μέ σοιναένη τή ψυχή έσυρα τά βήματα μου
■αακρυά άπό τήν άτυχη’τής Αγάπης λάτρισσα
καί ξαναμπήκα καί πάλι στόν μεγάλο ορομο. Θα
είχε περάσει ώρα πολλή, γιατί ό ήλιος είχε βα
σιλέψει, άφίνοντας τή θέσι του στη νύχτα.
Ή φαντασία μου ταραγμένη καί άπό τήν παρά
ξενη ιστορία τής'τρελλής, έδινε σχήματα ύπερ
φυσικά καί στήν πειό απλή ιδέα...
Καί σέ μιά στιγμή όραματίσθηκα γράμματα
μαύρα χαραγμένα άπάνω σέ φλόγες και με
τρόμο άνήκουστο εοιάβασα :

ΑΓΡΑΦΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
"Οταν τά φύλλα πέφτουνε
Ξηρά στό θάνατο μου
Κ’ ερθ(|ς σιθ κοιμητήριο
Ζητώντας τό σταυρό μου,
Σέ μιά γωνιά Οά τόν εΰρής
Παράμερη έκεϊ κάτου
Καί μύριοι άνΟοί Οέ νάχουνε
Φυτρώσει ολόγυρά του.
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ΑΓΑΠΗΣ1ΙΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ

ΠΟΥ

ΘΑ ΣΕ

ΜΙΣΗΣΟΥΝ. ΘΑ ΜΙΣΗΣΗΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ

Σ' ΑΓΑΠΗΣΟΥΝ !»

ΡΕΑ ΜΠΕΛΛΟΝΑ

ΤΙ ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ
Ή κριτική five άξια τής υποστολής της όταν εΐνε
άνηπερέαστος. Ή προκατάληψις οδηγεί είς τό Ηανίΐεον ή είς τό ΙΙουργατόριον. Μέσος όρος δέν («άρχει.

Ή γυναίκα είς τήν παιδικήν ήλικίαν εΐνε κρίνος.
Είς τήν νεανικήν, πανσές. Παντρεμένη, τριαντά
φυλλο. Γρηά. χαμομήλι.

Μάζεψε τότε τής φτωχής
Καρδιάς μου τά λουλούδια
Γιά τά ξανθά μα?.λάκιά σου.
Είν' άγραφα τραγούδια
’Εκείνα ποϋ έσβυστήκανε
Σ’ τοϋ τάφου τή σιωπή,

Οί δημοσιογράφοι οί όποιοι διαρκώς «υψώνουν
τήν φωνήν» καί «κρούουν τών κώδωνα τοΰ κινδύνου»
εινε καταλληλότατοι νά χρησιμεύσουν είς τήν εκκλη

Είναι λογάκια ερωτικά
Ποϋ δέν σοϋ τάχω είπή.
STECHETTI
(Μετάφρασις Α. Σχιαύαζέση).

λαδή ήσαν φωνήεντα, πολύ αμφιβάλλω άν Οά ήσαν...

σίαν. ώς ψάλται ή ώς κωδωνοκροϋσται.

*
’Εάν τά ζώα είχαν άνδρωπίνην φωνήν,

έάν δη

σύμφωνα μέ τάς αντιλήψεις τοΰ άνδρώπου.
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΤΟ NEON ΠΝΕΥΜΑ
ΕΝ ΤΗι ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΚΑΙ
ΕΟΝ πνεύμα. Δύο
/.έξεις δμού έν έαυταϊς συγκεντροΰσαι
κόσμοι' δλον εννοιών
καί δυνάμεων υγιών
καί αληθών πρός
αΰτοτελή καί πρω
τότυπον
δημιουρ
γίαν, πρός νέαν πα
ραγωγήν είς πάσαν
έκδήλωσιν τής κα
θαρός διανοήσεως έν τή 'Επιστήμη καί έν τή Τέχνη.
Έν τοιούτφ πνεύματι φιλολογικόν καθ'όλου ή καλ
λιτεχνικόν ζήτημα τιθέμενον καί πρό τινοςέτι χρόνου
άλλά καί νΰν σχεδόν έτι έν σχέσει μάλιστα πρός τήν
καθ' όλου παρ’ ήμϊν κατάσταση·, δέν Οά έγίνετο ευχα
ρίστως δεκτόν άκριβώς είς τόν κύκλον τών καλούμε
νων έπαϊόντων, διότι, ανεξαρτήτως τοϋ επικροτούντο;
έτι καί νΰν έν Έλλάδι μ ισονεϊσμοΰ, τό τοιοϋτο ζήτημα
Οά έγίνετο ή αφετηρία καί Οα συνετέλια πρός έξαφανισμόν ποικίλων καί πολλών προλήψεων κρατουσών
παρά πολλοΐς καί αύτών τών μάλλον έλευΟέρως δια
νοουμένων, δν έξαφανισμόν, άντιθέτω; προ; τήν έν
πολλοί; άλλοις κύκλοις τής άνθρωπίνης άναπτύξεως παρατηρηθεϊσαν παρ' ήμϊν όνάπτυξιν καί κίνησιν, δεν Οά έδέχοντο οί πολ
λοί έκ τών καλούμενων ένθερμων θιασω
τών. 'Αληθώς πρέπει πας τι; νιι όμολογήση,
δτι ήρξατο έπί τέλους αναπτυσσόμενη ποια
τις τάσιςπρός τήν ορθολογιστικήν ανεξαρ
τησίαν κατά τής έν τή ’Επιστήμη μάλιστα
απόμακρου έπικρατούσης ολιγαρχίας. Ούδένα δ'δμως πιστεύομεν διέλαΟεν, δτι δέν
υπήρξαν πρώτοι παρ’ ήμϊν οί τής Επιστή
μης καλούμενοι θεράποντες οί κσινοτομήσαντες πρό πάντων κατά τοϋ παλαιού πνεύ
ματος, τής ιεραρχίας, τής θεοκρατίας, άς
εϊπωμεν, τών ολίγων.

ΤΗ

ΤΕΧΝΗ,

έν τώ νέφ πνεύματι, θεωρούμενης τής επιστη
μονικής έρεύι ης καί μελέτης ώς τίνος δικαιώματος
απολύτου έκπηγάζοντος έξ αυτής τής ψυχής τών
άληθώς επιστημόνων καί καλλιτεχνών, οί έν τή άκολασίι; καί τφ σπολυταρχισμφ αυτών τά πάντα λυμαινόμενοι καί τό Παλαιόν Πνεύμα έν έαυτοϊς τρέφοντες
καί αύτό μόνον έκπροσωποϋντες, είναι άνάγκη νά
έκλίπωσιν δλως έκ τού μέσου, έάν καί έφ' όσον Οά
διατηρώσιν αύτό έν έαυτοϊς έπί μεγίστη ζημία πάντων.
Έκ τή; έλευθέρας έρεύνης καί έργασία; έκπηγάζει
δικαίωμα μέν ιερόν καί απόλυτον, άσχετον πρός πά
σαν βιοτικήν ανάγκην καί μέριμναν, ώς άπορρέον έξ
αύτή; τής φύσεως τών επιθυμούντο.'·, άλλά καί δυναμένων νά άσκώσι τά τής’Επιστήμης καί Τέχνης έν Έλ
λάδι. ή περί ταύταςάσχολία,άλλά καθήκον άπαράβατον
είνε τών Ισχυρών ού μόνον τό μή παρακωλύειν οπωσ
δήποτε αμέσως ή, δπερ χείριστον, εμμέσως πάσαν
νέαν κίνησιν, ώς δυστυχώς συμβαίνει παρ’ ήμϊν έν
πολλοΐς. άλλά καί τό ενισχύει ν τούς άγωνιζομένους
υπέρ τής έπικρατήσεως τών υγιών αρχών καί τών γε
νικών Ιδεών τού νέου πνεύματος έν παντί κύκλφ τής
άνθρωπίνη; υψηλή; διανοήσεως.
Ώς δ' ή περί, τάς έπιστήιιας ασχολία ομοίως έκ

Ή Μηερτίνη

κωμικό:

ή άνάγκη τής έλευΟέρας έν χώρι·. και χρόνφ κινη-

σεως πρός τίιν έν άναλυτική καί συγκριτική εργασία
πρόοδον, μ ή περιοριζομένη; τής κινησεως ταύτης
μόνον εί; τούς στενού; έλληνικ.ύς ορίζοντα; αλλα
χωρούοη; καί πέραν, μακράν δπου δήποτε εί; την της
αλήθειας άποκατάστασιν εργάζονται οί την Επιστή
μην καλλωργουντες καί είς τήν τού καλού δντωοιν

Άλλ’ οί άγωνίσθέντες καί άγωνιζόμενοι
υπέρ τής έπικρατήσεως τής ανεξαρτησία,
έν τή σκέψει καθ’ όλου. υπέρ τή; αντιδρά
σεων κατά τοϋ δογματισμού είς πάσαν δια
νοητικήν κίνησιν. κατά μιρίων καί δνσυπερβλήτων προσκρούουσι προσκομμάτων
κωλυόμενοι αμέσως ή εμμέσως είς έλευθέραι·
κίνησιν έν τοΐς Γράμμασι. έν τή Καλλιτεχνίρ. Μόλις καί δισκόλως κατωρθώθη νά
δημιουργηδή καί παρ' ήμϊν όπως δήποτε
παραλλήλως πρό; τήν όμοειδή εν Ευρώπη
κίνησιν έν τή διανοήσει νεοπνευματιομό;
τις, σχεδόν δ’ δμως’μιινον έν τφ κύκλοι
τών έφηρμοσμένων δυτικών επιστημών
καί τής βιοτεχνικής καί βιομηχανικής
έκμεταλλεύσεως τούτων, ούχί δε καί παρα
τοΐς καθβρώς φιλολογοΰσι καί τοΐς έξ αγνού
έρωτος καί βαθείας μελέτης τήν Τέχνην
άσκουσιν, ών τινές μονον ένόησαν, ότι- ΙΙίναξ της εν Θεσσαλονίκη ζωγράφου δεσπ. Ελένης Σταματοπούλου, βραβευΟεΐςέν έκΟέσει γυναικείων έργων.

Ή γιαγιά
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παραλλήλου καί ή περί τήν ως
άληθώς ούσαν καί καλονμένην
καλλιτεχνίαν ένασχόλησις μόλις
που θεωρείται παρ’ ήμϊν δικαί
ωμα έξ αύτοΰ τού προορισμού
τοΰ ύγιοΰς ψυχικού οργανισμού
άπορρέον, έν φ δικαιωματι, τοϋ
καλλιτέχνου αντιγράφοντας ε
λευθέριος καί μιμουμένου τήν
φύσιν έν όλη αυτής τή καλλονή
καί άρμονίιι, δημ ιοιργεΐται έν
λελογισμέ > η ελευθερία καί περιεσκεμμένη τόλμη καί εί; τίιν
τέ, νην ή σύλληψις καί τών μάλ
λον παραδοξοφανών συνδυασμών
τύπ ον καί χαρακτήρων, μορφών
καί χρωμάτων, ρυθμών καί σχη
μάτων, τόνων μελωδικών καί
αρμονιών. Άλλ' ό νεοπνευματισμός πρέπει καί άνήκει μό
νον εις τού; άληθώς φιλολογοΰντας καί τούς ένθεους τής
Καλλιτεχνίας άγνοια θιασώτης,
ούχί δ' είς πάντα αύτοκαλούμε
νον φ ιλόλογον ή καλλιτέχνην,
ών ούκεστιν αριθμός, οϊτινες ι·ν
τή άκολάστφ πολιτειακή καί κοινωνικήέλευθερία αύτών τείνουσι
ό
να έχψαυλΐοίϋοι καί ταπειν<·>σωσι τό ονομα τής'Επιστήμης
τής Τέχνη:, αίτινες πρός τούς ταιούτους ουδεν εχουοι
τό κοινόν.—Πρός έπικράτησιν δ’ δμω; τοΰ νεοπνευματισαού δπου καί δπω; δει, πρέπει είς άμφοτέρους
τούς κύκλους Επιστήμης καί Τέχνης ν’ άναγνωρισθη

συντελόΰσιν οί τής Τέχνης θιασωται.
Διά τιήν ΰλλειφιιν τού νεοπνευματισμού εν Ελλάδι
έχει τις. έάν έν έαυτώ έγκλείη τό θειον καί ιερόν
πύρ, νί διεξαγάγη διπλοΰν αγώνα, θετικόν και αρνη
τικόν. Καί ό μέν θετικό;, εύγενής και επωφελής ύποκειμενικώ; καί άντικειμενικώς υπάρχει και ύπηρςεν
αείποτε καί .τάση; ηθικής προόδου έν τώ κόσμφ α φε
τηρία· άλλ’ ό αρνητικός αγών. ό τής έπικρατήσεως
δήλιι δή καί τής εξουδετερώσει'·; τών κακών αντι
δράσεων τών ολίγων, οϊτινες αΰτοί έκπροσωποϋντες
τό παλαιόν πνεύμα, μηδέν δυνάμενοι νά δημίουργησωσιν άρκούνται μόνον καί έντρυφώσιν είς τό κωλύειν πάσαν θετικήν παραγωγικήν κίνησιν, ό άγων
λέγομεν ούτος είναι ύ έξαντλών έπί βλάβη πάντων τήν
άείρρουν καί διαυγή πηγήν τών ευγενων και υγιών
ψυχικών δυνάμεων εκείνων, οϊτινες τήν πραγμάτωση
πόση; υψηλής ιδέας έθεντο τοΰ έαυτών βίου τέλος.
Άλλ’ δσον επιβεβλημένη είναι υποκειμενικά; ή θε
τική έργασία, τόσον μάλλον ύποχρέωσις καθίσταται
αναπόφευκτος ή καταβολή τών μηδέν εχοντων μηδέ

δυναμένων άλλο τι νά έπιδείξωσι παρά τήν αρνητικήν
αύτών έργασίαν είς πάν εργον, πρός πάν πνεύμα

Ντε Ρίξοεί; τό νέον έργον

Mon beb0>.

νέον. καί ταύτα χάριν αύτής τής έν ευγενει αμι/./.η
θετικής έλευθέρας έργασίας.
.
. . ,
Ήεμφραξιςτής όδού ΰπό τε τών ανωτέρω και ι·π

άλλων δυσυπερβλήτων κωλυμάτων βιοτικών, υπηρε
σιακών κλπ. είναι αύτή ή αίτια τού ολέθρου και της
καταστροφής, είναι ή ενδειξις τής ύπάνξεως μικροβιοβριθοΰς ατμόσφαιρας, έν ή κατ’ ανάγκην ανσπνεοντε; δέν Οάκαταστή μέν δυνατόν νά καταβληθωμεν.
άλλ’ όπωσδήποτε 0·ι ύφιστάμεθα τήννοσογονον ταυτηςέπίδρασιν έκόντες «κοντές, ώς μ ή δυνάμενοι να
έργασθώμεν άλλαχοϋ. Είναι αυτιι η νοσο; του πσ/.αι-

'.|1( σαφ εϊ;. έννοοϋμεν ότι εν τφ νέφ
πνεύματι πρεπει νιι όμολογηθή παρά παντοιν οτι η
καλλιεργία τών Γραμμάτων καθ ’ <>Μ»υ και wi■ Itχνών άνήκει καί πρέπει ν ανηκη :/.εΐ'θνρω„ αιι-ι
ιιύδενύ; κωλύιιατο; τόπου, χρόνου και λοιπών συνθη
κών. εί; εκείνου;. ΟΪτηεςένέ ιυτοϊ; τρι·<| .υσιν ευθα/.η
καί άκμαϊαν. άμεσον καί αύθόρμι.τον και εκ φ,υσεω,
έαυτών άναγκαϊον τύν έρωτα προς την επιστημονική'
συλλογήν καί τ ήν καλλιτεχνικήν συλληψιν και εκτεΓεσιν, παοαιτουμέτων όλω; τών έ να ντ. ο,, ράνουν των
πάστι; περαιτέρω άποπείρα; πρ>ς οπισθοδρόμηση,
άω’ ού αΰτοί άπατώντε; ή αύταπατωμενοι δεν i-.noοϋσινούδε.ί ούδέν ν' άναγνωρίσωσιν ηθικόν και ψυ
χικόν πλεονέκτημι. ουδέ >'ά παρακολουΟήσωσι, του
λάχιστον, έν νέιμ πνεύματι τη νεα των πραγμάτων
καταστήσει.
.................... ,
.
νι.,,·..
Έν τώ ένθερμη. ζηλ·!> και τη *7'Ευϋε°1 ·ηη
σεω- οί εμφορούμενοι νέου πνεύματος 0« δι-.σωσι
δείγ’ιατα άπτά καί μαρτύρια τού δημιρνργειν
έν έ’ντε-χνίαδυικρίνειν άφ' εαυτών τουςπο/.?ωυ= εκεινου;. άφ’ ών έλλείπει ή ίδιαζονσα αισθητική και η
τήςφαντασίας έρεθιστικότης, ή λογική συγκεντρωσ.
καί ή διανοητική λεπτότης. Ιδιότητες βν «ις -συν τ,
,ιακοά ψυχική υπομονή και επίμονη
ζώσαέκφρασι; τή; άτομικήςάξιας. το Νεον Πνεύμα.

ΕΥΑΓ. 1^· ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ S. φ.
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ΠΟΙΚΙΛΗ

ΙΑΤΡΟΙ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΑΙ
ΑΤΡΟΣ καί Λογοτέχνης φαίνονται δύο
όπως ό μέγας φυσιολόγος Clau.le Bernard, ό όποιος
πράγματα έκ διαμέτρου αντίθετα διά τόν
πρό τής έπιδόσεως του είς τήν ’Ιατρικήν ήιχολεϊτο
επιπολαιον παρατηρητήν άλλ’ είναι γνω
μέ τήν συγγραφήν θεατρικών έργων, ό μέγαςχειρουρ
στόν ότι, δταν δύο αντικείμεναεΰρίσκονγός Billroth, καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τής Βιέν
ται εις τά άκρα μιας ευθείας γραμμής,
νης ό όποιος κατ' άρχάς είχε σπουδάσει Μουσικήν
καί, όταν ή γραμμή αΰτη καμπυλωθή ή
καί ήσχολεΐτο εις τήν ιδεολογικήν λογοτεχνίαν, καί
μεταβληθή εις τέλειον κύκνον, τά δύο
τόσοι άλλοι.
αύτά αντικείμενα θά πλησιάσουν, Οά ταΰΑλλά καί άλλως αν έξετάσωμεν τύ ζήτημα, παρα
τισθούν. Έτσι καί ό παρατηρητής ποϋ
τηρούμε!· ότι αί δύο αΰται τεχναι—διότι ’Ιατρική καί
κατόπιν βαθείας σκέψεως Οά άναγκάση
Λογοτεχνία είναι έξ ίσου τέχναι—αν δέν ταύτίζονται
τήν επιπολαιον ευθείαν νά καμφθή, Οά
εκ πρώτης οψεως, ταυτίζονται όμως εις τήν κοινήν
εί'ρεθή πρό τοΰ Ιδιου αποτελέσματος.
των βάσιν, ή όποια είναι ή Φιλοσοφία. Καθ' ότι είναι
Έάν εΐχαμεν «Σχολήν Λογοτεχνίας·, μία έκ τών
γνωστόν εις πάντας, ίίτι μέχρι τοΰ III' αίώνος αί
κυριωτέρων βοηθητικών επιστημών θ' άνεγνωρίΙατρικαί διαγνώσεις άπέρρεον άμέσως έκ τήςΦιλοσοξετΟ ώρισμένως ή ’Ιατρική, καί μία έκ τών κυ(ης τήν συμμετοχήν είς τήν ’Ιατρικήν κατέρριριωτέρων ιδρών τής σχόλης ταύτης Οά ήτο ή Φυσιο.
ψεν ή έπινόησις τού μικροσκοπίου), όπως καί ή παλογική ψυχολογία ή έ.τί τό φιλοσοφικώτερον καί αύτή
λαιοτέρα (καί αγνότερα) Λογοτεχνία έστηρίζετο έπί
αυτί] ή Ανατομική.
τής Φιλοσοφίας, ου μην, άλλά καί σκοπός της ήτο ή
Τινές ίσως καχυπόπτως μειδιάσωσι’ ή ανατομική
τεχνική ευκρίνισις τών φιλοσοφικών λεπτομερειών.
είναι ή χημική αναγωγή τής Λογοτεχνίας, όπως
Ωστε ή ιδέα οτι ή βρωμερά ’Ιατρική, πόρρω άπέή γενική ’Ιατρική είναι ή άψιμμυθίωτος βάσις αύτής.
χιι τής λεπτής .\ογπΐ/·νί.ας. είναι πολυσφαλερά, καί
Είμαι βέβαιος ότι όλίγοι Οά πιστεύσουν ε’ις τήν έξή·
εϊς τα τόσον πολυσχιδή συγγράμματα τής Λογοτεχνι
γησιν τής σχέσεως ταύτης- διότι καί έγώ ό ίδιος ήσθάνκής. Οά έπρεπβν άναμφιβόλως νά μελετηθή τύ έργον
Οην τούς αύτούς δισταγμούς, όταν ήκουσα κάτι παρό
τών Ίατρών-Λογοτεχνών, καί νά συστηματοποιηθούν
μοιον άλλά. όταν έπήγα ιΐς τό έργαστήριον τοΰ θα
καταλλήλως τά κεφαλαιώδη εκείνα Ιατρικά στοιχεία
νάτου, εϊς τά υπόγεια τοΰ φρικιαστικοΰ εκείνου μεγάρου
τά όποια εφοδιάζουν τύν λογοτέχνην μέ τά κυριώδη
ποΰ ονομάζεται Άνατομείον- καί. όταν έπί πολλούς
θεωρητικά στοιχεία τής επιστήμης του.
μήνας έσκυψα άπάνω είς τά πτώματα καί είργάσθην
Λεν διστάζω συνεπώς νά τολμήσω νά έκφράσω τήν
τήν μακάβριοι’ τέχνην κάτω άπό τά ηλεκτρικά λαμ
εύχην, όπως ό μέλλων καθηγητής τού Καποδιστριαπιόνια, διησθάνΟην πώς έμάνθανα κάτι τό πολύ
κοιι Πανεπιστημίου μας εις τήν έδραν τών Νεωτέρων
μεγάλον, όχι μόνον τήν ’Ιατρικήν ενδιαφέρον, άλλά
φιλολογιών, φροντίση κατά τύ δυνατόν διά τήν θεω
καί κάθε καλήν τέχνην, μίαν διάχυτον ούτως είπεϊν
ρητικήν ταύτην άποψιν τής μορφώσεωςτών ακροατών
καλλιτεχνίαν, ποΰ είσέδυε εϊς τύν εαυτόν μου καί
του, άνκαϊ μία τοιαύτη αρχή Οά ήναι ολίγον δύσκολοςείμποροΰσε εφεξής νά μορφωϋή καταλλήλως, άναλόγως τού σχήματος το όποιον θά τοΰ έπεβάλλετο.
Ν —Ν· ΔΡΑΚΟΥΑΙΔΗΣ
Άλλά δέν παρετηρήσατε ότι ό λογοτέχνης επι
τυγχάνει όταν είναι όσον τύ δυνατόν εγγύς πρύς τήν
έκφρασιν τής φύσεως; Δέν παρετηρήσατε ότι ή
’Ιατρική οϋδέν άλλο είναι είμή επιστημονική έκμάθησις, τουτέσιιν αναλυτική έκζήτησις >ών δυσδήλων
εκφράσεων τής φύσεως ; Δέν παρετηρήσατε τέλος ότι
(Έξ ’Αθηναϊκών εφημερίδων)
οί Λογοτέχναι εκείνοι ποΰ έσπούδασαν τήν 'Ιατρικήν
εΐνε τά διαπρεπέστερα λογοτεχνικά ονόματα ;
Είς τό λεϊον μέτωπον ηύλακούτο μία γραμμή
Δέν αμφιβάλλω, ότι αύτά τουλάχιστον, κανείς δέν
τής σκέψεως της. ήτις συνέστελλε τά χείλη καί διή.
θ’άρνηθή, καί διά νά δώσω καί μερικά παραδείγματα
νοιγε τούς ρώθωνας» ( ... τού μετώπου ; )
άρκεΐ νά αναφέρω ότι ό επίσημος αύλικός ποιητής
* «Ό δυνάμενοςνά βοηθήση τήν πτωχήν οικογέ
τής Αγγλίας είναι ιατρός, καθώς καί ό πολύς Κόναννειαν ας το πράξη καί θά τήν σιόσηάπό τόν έξ άσιτίας
Ντόΐλ, ύ συγγραφεύς τοΰ «Σέρλοκ Χόλμς», ό ’Ακα
θάνατον, Ιδία. κατά τάς άγιας αυτός ημέρας·.
δημαϊκός I’au! Bourget καί όχι ολίγοι Γάλλοι ακα
'Μέ τήν καρδίαν ασφαλώς πάλλουσαν άπό σπα
δημαϊκοί καί άλλοι επιφανείς λογοτέχναι τής Γαλλίας,
ραγμόν, κατήλθεν είς τόν τάφον».
I ερμανίας, ’Ιταλίας, 'Ρωσσίας καί όλων ανεξαιρέτως
* «Τα μαλλιά της ήσαν μαΰρα, σάν τα σκοτάδια
των εθνών χωρίς νά παραλείπεται φυσικά καί ή Ελ
τ ι μελαγχολικά (Άρα ποιον έχουν χρώμα τά σκοτά
λάς. ή όποια έχει νά επίδειξη τύν Νιρβάναν, τύνΚαρδια τά μή μελαγχολικά ;)
καβίτσαν, τόν Τανάγραν, τόν Ποριώτην, τύν Ταγκό*
Π κινησις τής πόλεως ήτο ... έξησκημένη».
πουλον καί αρκετούς άλλους ιατρούς καί διακεκριμέ
Αι γοητεϊαι τών Οελγήτρον της*.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ

νους συνάμα λογοτέχνας.
Καί οχι μονον ιατροί έγιναν μεγάλοι λογοτέχναι
(ο μέγας Giithe, ό Ί’ώσσος ήθογράφος Koralenco
κ. α. π.), άλλά καί λογοτέχναι έγιναν μεγάλοι ιατροί,

* Άπό μυθιστόρημα: Ή δεσποινίς ήρώτησε τότε
τον αρχιεπίσκοπον :
Είσθε νυμφευμένος, πανιερώτατε;»
ΑΛΙΕΥΣ
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Διανοητικότης καί μακροβιότης.
Μακροβιότης καί διανοητική εργασία ανέκαθεν
έθεωροΰντο ώς άντίθετα. ΊΙ πειραματική ψυχολογία
άποδεικνύει ήδη τύ αντίθετον. Έκτύς της νεωτάιης
άρχής τών Γάλλων νευρολόγων ότι ΰπερκόπωσις έκ
τής ύπερβολικής διανοητικής έργασίας δέν ύφίσταται,
πειράματα έν Ν. Ύόρκι) έπεβεβαίωσαν ότι εΐνε δυ
νατύν ό άνθρώπινο: εγκέφαλος νά άσχολήται άκαταπαύστως, άρκεΐ μόνον νιϊ μεταβάλη άπύ καιρού είς
καιρόν τό είδος τής άπασχολήσεως. Άπ’ εναντίας,
είς τούς αγραμμάτους χωρικούς εΐνε πολύ συχνότερα
ή μερική παραλυσία τού εγκεφάλου, έκδηλουμένη δΓ

έλαττώσεως τής μυϊκής ευκινησίας.

W

Γυναίκες Ιεροκήρυκες.
Είς τήν Αγγλίαν αί πρόοδοι επέρχονται ραγδαίως.
(-)’ απόκτηση ή Άλβιών καί γυναίκας ιεροκήρυκας.
Οί ίεράρχαι άντέτειναν είς τήν γυναικείαν άξίωσιν
νά κηρύττουν τόν λόγον τοϋ Θεού καί ύπεχώρησαν
μόνον ύπό δύο όρους : Νά μή ομιλούν άπό τοΰ αμβωνος και νά όμιλοΰν μόνον ένώπιον γυναικείου
άκροατηρίου. Άλλ’ αί γυναίκες ιεροκήρυκες επιμέ
νουν διά τήν πλήρη έλευθερίαν τού λόγον. Μία μάλι
στα έρριψοκινδύνευσε νά όμιλήση έν τφ ναφ περί
αφοπλισμού τής Αγγλίας. "Εθνος, είπε, τό όποιον
χύνει τό ίδιον αύτού καί ξένον αίμα, εΐνε άνάξιον νά
καλήται Χριστιανικόν».

Φ

Ό χάριης.
Ούδέποτε άλλοτε ή βιομηχανία τού χάρτου εύρέθ η πρύ
τόσων δυσχερειών, όσον σήμερον. ΊΙ κατανάλωσις ηϋξησενώς έκ τοΰ πολέμου. Χιλιάδες έκδίδονται φυλλά
δια, κατάλογοι, προκηρύξεις,βιβλία προπαγανδιστικά.
Υπολογίζεται ή σημερινή κατανάλωσις είς τρία πε
ρίπου δισεκατομμύρια χιλιόγραμμα χάρτου. Έκ τού

των τύ έν καί ήμισυ καταναλίσκει ή δημοσιογραφία.
Άλλά διά τό ποσόν τών τριών δισεκατομμυρίων τού
χάρτου πρέπει νά κόπτονται κατ’ έτος έκ τών δα
σών πλέον τών 40 δισεκατομμυρίων κυβικά μέτρα
ξυλείας. ’Αλλ’ όλα τά δάση τής γής δέν δύνανται νά
παραγάγουν πλέον τών 40 αύτών δισεκατομμυρίων
κατ’ έτος. "Ωστε ή βιομηχανία τοΰ χάρτου μένει
ύφειλέτις ξυλείας. Διο καί μελετάται ή άντικατάστασις τοΰ ξύλου είς τήν βιομηχανίαν τοΰ χάρτου δι
άλλης ϋλης, λέγεται δέ ότι άνεκαλύφθησαν είς Κεϋ

λάνην φυτά, έξ ών κατασκευάζεται άριστοςχάρτης.
Φ

Αί Ρωμαϊκαί όδοί.
Ό κ. Κυμόν έμελέτησε δύο σταδιόμετρα έλθόντα
ολίγον πρό τού πολέμου εις φώς, κατα τάς άνατολικώς τού Χαλεπίου τής Συρίας ένεργηθείσας τότε

άνασκαφάς. Τά μνημεία εκείνα άποδεικνύουν, κατα
τόν κ. Κυμόν, ότι τώ 197 μ. X. καθ
ην έποχήν ο
Αύτοκράτωρ Σέπτψος Σευήρος ήτοιμάζετο ν' άνα-

λάβη τήν κατά τών Πάρθων εκστρατείαν, κατεσκεύασε μίαν νέαν όδόν άπό τού Εύφρίτου είς Ίεράπολιν

ΣΕΛΙΣ

μέχρι τού νΰν Χαλεπίου, και τούτο διά νά έξασφα.
λίση τάς συγκοινωνίας του μετά τής Αντιόχειας καί
τής θαλάσσης. ΊΙ οδός αύτή παρέμεινε μία άπύ τάς
σπουδαιοτέρας τοϋ βορείου τμήματος τής Συρίας, μέ
χρι τής εποχής τών Καλιηών τής Βαγδάτης. Εν μά
λιστα τών έν λόγιο σταδιόμετρων φέρει καί επιγρα
φήν αραβικήν, ή όποια φαίνεται έχαράχθη έκεϊ κατά
διαταγήν Μουσουλμάνου τίνος μονάρχου.

Φ

ΑΙ άρχαϊαι παραστάσεις.
Ό κόμης Νιουριέ ένέκυψεν ιδιαιτέρως είς τήν με
λέτην τού τρόποι·, κατά τόν όποιον οί Γάλλοι ιιικρογράφοι τού τέλους τού Μεσαιώνος καί τής άρχής τού
δεκάτου έκτου αίώνος παρίστανον τούς θεούς καί τάς
θεάς τού Όλυμπου καί άλλους θρύλους τής άρχαιότητος. Ό κ. Ντουριέ παρετήρησεν, ότι πλείσται πα
ραστάσεις τής αρχαίας Ελληνικής εποχής είσέδυσαν
είς τάς εικόνας τών γαλλικών ιερών βιβλίων, διότι
άλλως τε οί Γάλλοι μικρογράφοι δέν έφαντάζοντο

ποτέ, οτι οί αρχαίοι θ.-οί καί ήρωες ήτο δυνατόν να
διαφέρουν, κατά τι'ιν περίβολόν καί τά ήθη, τών συγ
χρόνων των.
Οί Γάλλοι καλλιτέχναι προέβαινον συχνά είς αυ
θαιρέτους μεταβολάς είς τάς αρχαίας παραστάσεις.
Ούτω π. χ. Γάλλος ποιητής διηγούμενος τούς έρωρας τής Ήροΰς καί τοΰ Λέανδρου, ποριοτά τύν δεύ
τερον διερχόμενον κολυμβητεί όχι τόν Ελλήσποντον
άλλά τόν Σηκουάναν, τήν δέ Ήριο κατοικούσαν είς
τύ Όνφλέρ τής Γαλλίας...

Λ

Ό ίηπος τοϋ 'Αλεξάνδρου.
Έν συνεδριάσει τής Γαλλικής Ακαδημίας ό κ.
Σολομών Ι’εϊνάχ άνέγνωσε πραγματεία!' περί τού ίπ
που τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου.
Μνημονεύει έν αύτή τό ανέκδοτον τού Λίλιανού τό
άναιρερόμενον είς τήν έφιππρν εικόνα τού Αλεξάν
δρου, τήν όποιαν έζωγράφησεν ό Άπελλής. Ό βασι
λεύς έθαύμαζεν απαθής τήν εικόνα’ άλλ’ ό ύππός του
οδηγηθείς πρό αύτής ήρχισε νά χρεμετίζη. Τότε ό
Άπελλής, είπε’ Μεγαλειότατε, ό ίππος σας άπεικονίσθη καλλίτερα άπό υμάς». Τοιαύτη ήτο ή έξήγησις
ήν έδωσεν ό Έρασμος. Άλλ’ οί νεώτεροι κακώς έννοήσαντες τύ κείμενον, έθεσαν είς τύ στόμα τού ζωγρά
φου τήν έξής άτοπον φράσιν.
«Μεγαλειότατε, ό ίππος σας εΐνε περισσότερον είδήμων άπύ υμάς είς τήν ζωγραφικήν ·. Παρε]ΐπιπτύντως
ό κ. Ραϊνάχ άποδεικνύει, ότι ό Μπέϋλ είς τήν λέξιν
«Άπελλής» τού λεξικού του, καίτοι σφάλλει ώς πρός

τύ άνω έδάφιον. παρατηρεί, προπορευόμενος κατά
τούτο τών συγχρόνων σοφών, ότι αί δύο Άρτέμιδες
αί άποδιδόμεναι είς τύν Άπελλήν περιορίζονται
απλώς είς μίαν καί μόνην εικόνα. Οί κ. κ. Άλφρέδος
Κρουαζέ καί Θεόδωρος Ρεϊνάχ ώμίλησαν καί αύτοί
έπί τού αύτού ζητήματος, παρουσιάσαντει σχετικός

τινάς παρατηρΐ]σεις.
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των μέ συμβολικά ρητά, ένθυμίζοντα <ϊλλους χρόνον; :

IS Νοεμβρίου.
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Ελλάς
προωριστοι νιι ζήση καί θά ζήση .

19 Νοεμβρίου c Χοίρε, Καϊσαρ ! ·
*

Guards et passa.

II Γερμανία, ή οποία κατέχει πλεΐστα ξένα εδάφη
και υπέταξε βασίλεια. Γιψωσε τόν κλάδο»· τής
ελαίας υπέρ τά αποτρόπαια τρόπαια, τά όποια ό
«όλεθρος τού πολέμου ήγειρεν επάνω εις εκατόμβας
πτωμάτων. Ο Νικητής δίδει τό σύνθημα τή; έκ νέου
αδελφότητος τών Λαών. Όλοι πρός στιγμήν ένομίσαμεν ότι έπέστη τέλος ή ώρα τής γαλήνης, ην τόσον
έποϋησαν εμπόλεμοι καί ουδέτεροι.
Αλλ ύ τύπος της έτέρας όμάδος, πλήρη; σωβινι
σμού, αντί ειρηνικό»;, είρωνικώς ΰπεδέχθη καί έσχολίασε τήν Γερμανική» πρότασιν. Οί'πολιτικοί οί
οποίοι «κήρυξαν τόν πόλεμον, δέν ήίΙέλησαν νά έπανορΰυισουν, έστω καί αργά, τά σφάλματά των. 'Η
μεγ.ί/.η Λαϊκή κραυγή, ή κυρίαρχος, ούτε αυτή
ήκούσΟη καί ή πρότασις τής Ειρήνη; άντί νά φέρι,

ανακωχήν ίσως γίνη νέα άφετηρία πρός άγριωτίραν
παΛην, ής τ’ αποτελέσματα θ’άποβώσι πάντως είς βά
ρος τοϋ Πολιτισμού. Η λευκή Περιστερά ϋάγίνη
παλιν Κόρας μαύρος, όση ραίνομενος πτώματα .. .
V

Μολονότι εΐσήλΟομεν είς τόν χειμερινόν μήνα, ή

πνευματική κίνησις άτονεΐ. Πολλοί προαγγελία. καί
εΛαχισται πραγματοποιήσεις. Αί διαλέξεις άνεστάλησαν. συναυλίαι άνεβλήΟησαν. τά σωματεία έναρκωδησαν, τα θέατρα διψούν ά.τύ κόσμον. 'Απρο
θυμία παρατηρεί ναι καί λογίων καί καλλιτε
χνών και κοινού. ΊΙ ψυχολογική κατάστασι; ή έκ
των γεγονότων είνε τοιαύτη. ώστε ή διανοητική κίνησις να προσομοιάξη μέ τήν νεκρικήν όψιν τής πόλεως, μετά τήν δεκάτην εσπερινήν ώραν... Λείπει
καί άπό τά δύο τό φώς.
·

Ιίαρατηρεϊται άπό τίνος έν εξαιρετικόν ένδιαιρέοον
δια καταρτισμόν Ελληνικής χορωδία;. ’Εκτός ίου
Πδειου Αθηνών, τό όποιον εφέτος κατόρθωσε νά
συγκέντρωση μέγα μέρος ιών μαθητριών καί μαθητων εις καταρτισμόν μικτής χορωδίας, καί τού 'Ω
δείου Λοττνερ τό οποίον άπό έτών έχει έπίσης μικτήν
χορωδίαν, γυμνασμένην μετά πολλής έπιμελείας,
ιδρυθη και σύλλογος άποκλειστ.κώς Έλλ. χορω
δίας, οστις περιέλαβε τά εκλεκτότερα Αθηναϊκά' φω-
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νητικιΐ τάλαντα, διπλωματούχους καί έρασιτέχνιδας.
II τελευταία αΰιη προσπάθεια, φαίνεται, ότι έπέιυχε

και προσεχώς Οά άντιληφθώμεν έν ειδική συναυ
λία τα αποτελέσματα τής εργασίας των. Είνε ευχάρι
στου ότι όλαι αύται αί διδασκαλίαι συστηματοποιούν
ται κ ιί θά συντελέσουν οίίτω άσιραλώς είς θετικωτέραν μουσικήν άνάπτυξιν διά τής έκτελέσεως όχι μόνον
ειδικών συνθέσεων, άλλά καί διά ι ής συμπράξεώς των
κχτά τάς παράστασεις έργων μεγάλων μουσουργών,
απαιτούνεων πολυμελή χορόν.
Κ

Εις τά; στήλα; αύτά; σνεκινήθη τό ενδιαφέρον ζήτημα, αν ήμπορεϊ νά ΰπάρξη φιλία απλώς μεταξύ άν
δρός καί γυναικός ή ή φιλία μοιραίως Οά καταλήξη
είς έρωτα. ΊΙ μονομαχία διεξήχθη μεταξύ άνδρός
τοϋ πολύπειρου κ. Άμπελό καί γυναικός—μιας εύγενεοτάτης κομΐ|σσης. Δέν θέλω νά ύπεισέλθω είς τά εμ
πόλεμα μέρη, διότι εκατέρωθεν τά όπλα είνε αξιό
μαχα. Άλλά νομίζω ότι μία διαιτησία δέν θά ήτο
άσκοπος. Κρατεί ή γνώμη ότι φιλία απλώς χωρίς νά
την θίξουν τά βέλη τοϋ έρωτος—ήμπορεϊ νά ΰπάρξη.
Φιλία αγνή και άδολος. Καί υποστηρίζεται ή γνώμη
αυτή κυρίως ιιπό τό ώραϊον φύλο»·. Άλλ’ οί άνδρες.
έχουν τήν γνώμην οτι ή φιλία γλήγορα είς τόν άνδρα
θα καταλήξη είς έρωτα έστω καί μυστικόν, ένώ εί;

την γυναίκα ήμπορεϊ το φιλικόν αίσθημα νά αείνη
εντός τών ορίων του. Καί αύτό, διότι φιλία μεταξύ

γυναικοιν είνε δυσκολώτατον νά ΰπάρξη ακραιφνή;.
II ζήλεια, ό φθόνος, τά παράσιτα αύτά τή; φ ιλίας,
εΰρίσκουν γόνιμον έδαφος εί; τήγ γυναικεία»· φιλαρέσκειαν.
Ιο βέβαιον είν.· ότι κάθε κανών έχει τάς εξαιρέσει;
τοΐ'. Κανών είνε ότι ή φιλία έχει καί δόσιν έρωτος
ιιεταςύ αντιθέτων «μύλων. Ιίοσαι φιλίαι άγναί κ.ιτέΖ.ηξαν μοιραίως είς έρωτας σκανδαλώδεις! Άλλ' εινε
τολμηρόν νά ίσχυρισθή τις ότι είνε Αδύνατον νιί
υπάρςη άπλή φ ιλία· είνε τούτο έξαίρεσις, άλλά δυνα
τόν νάσυμβη. Κάποιος συγγραφεύς εΐπεν ότι ό έοω;
καί ή φ.,λία άγαπώνται ώς δύο αδελφοί, οί όποιοι
έχουν να μοιράσουν μίαν κληρονομιάν. Υποθέτω ότι
η κατωτέρω γνώμη μου δύναται νά θεωρηθή ώς τό
συμπέρασμα τής συζητήσεως. Άν δηλαδή ύποστηριΖ.θη «τι φιλία ήμπορεϊ νά ΰπάρξη, καί ότι έρως, θε
μελιωθείς έπί φιλίας, ήτι; προυπήρξε, είνε ό ωραιό
τερος, αγνότερης καί διαρκέστερος έρως.
Α

Μία Βιεννέζα ηθοποιός έπενόησε περίεργον μέσον
πρός έξοικονόμησιν τροφίμων. Καθ’έκάστην—γράφει
ένας άνταποκριτής τού «Εωθινού Ταχυδρόμου»—ή
δημοφιλής καλλιτέχνις Χάνου Νιέζε έλάμβανεν άνθοδέσμας από τούς θαυμαστός της. Μίαν εσπέραν είπε’
*θ“ έκάμνατε καλλίτερα άν μού έφέρνατε ρύζι καί
άλεύρι--. Τήν επομένην τής προσεφέρθησαν ένας μι
κρός σάκκος όλεύρου, μία όκά ρύζι καί ένα καλαθάκι
αυγά. Έτσι ή Νάνου Νιέζε είνε βέβαια ότι δέν θά
πεινάση».

18 Νοέμβριον. Χτρατιώται

ΤΡΕΙΣ

"Ελληνες ί-ti τοΰ λόφου Άρδητίοΰ αμυνόμενοι.

ΕΚ©ΕΣΕIΣ

ΡΕ1Σ έκθέσεις, τριών Άλλά καίει; άλλα, έδώ είργασμένα, δέν άπεματοπειογράφων, ήρίθμη- κούνΟη άτυχώς τής έντυπώσεως εκείνης, όπως
σε ταυτο-χρόνως ο τε είς το « Πανηγύρι ».
Έκ τών εκτεθειμένων έργων — δεν Οά αναφέρω
λευταίος μην τοΰ έτους.
τά
παλαιότερα ή «Αύλήβ μέ μίαν χωρικήν
Μίαν συνολικήν τοΰ κ.
καθισμένη·?
δίπλα στήν όρνιθά της, είνε κάλλίΌΟωναίου, καί δύο
στα
είργασμένη
καί Έλληνικωτατη. Η «Καέργαστηριακάς τών κ.κ.
λογηοική
ζωή»
μέ καλογήρους, τών οποίων
Μποκατσιάμπη καί Ε.
ή
μονότονος
καί
νωχελής ζωή εικονίζεται
Θωμοπούλου
χαρακτηριστικώτατα,
έπίσης είνε έργον άςιον
Εις τήν ειδικήν αί
πολλής
προσοχής.
I
ά
Σπίτια τού Πόρου και
θουσαν τοΰ «Παρνασσού» ο ζωγράφος κ. Ν. Ο
τό
Ναυπηγείου,
μέ
τό
ζωηρόν χρώμα των
Οωναΐος είς μίαν έκθεσιν γενικήν των έργων του,
είνε
γεμάτα
ζωήν.
Άλλά
καί
αντιΟετως, εις τήν
ής τάς εισπράξεις διέΟεσεν υπέρ τής
~ώ'
απαλότητα
τού
χρίσματος
δέν
ύπεΰ.είφΟη ο καλ
Άπόσων ΙΙαίδων, συνεκίντρωσε 83 έργα, παλιτέχνης
καί
μάς
δίδει
τούς
ποιητικούς
πίνακας
λαιά καί νεώτατα. Όλα σχεδόν είναι ελαιογρα
φία·., εΐκονίζουν δέ τήν χωρικήν ζωήν. Απόψεις «Γιά τή οτάνη» καί τήν «Επιστροφήν». Τό
νήσων, μοναστήρια, αύλαί, κόττες, πρόβατα, νεωτεοιστικόν «Κοπάδι', ή τεφρόχρους «Συννε
πεύκα, αμμουδιαί, κύματα, είνε ό κύκλος^περ·. φιά», «Στόν κήπο»—μιάχειράμαξα είς έν όλοπράόν στρίβεται ό καλλιτέχνης. Ί 1 υπαίθριος_,ωη, σινον κήπον είνε έπίσης άπό τά καλά έργα του.
τό δένδρο / καί ή θάλασσα, τόν ελκύουν έναμίλλως. Τοία άλλα, κάμνουν εξαιρετικήν έντύπωσιν διά
’Εκείνο τό όποιον παρουσιάζει εκ πρώτης οψεως ή τόν έαποεσσίονισμόν. Μία σπατάλη φωτός και
έκΟεσις τού κ. ΌΟωναίου εινε ένα χρώμα μάλλον μία ελευθερία πρωτότυπος εί; τόν χρωστήρα.
σκιεοον, μβλαγ·/ολικόν. 'Ολίγα σχετικώς εινε Είνε αύτά η Κόττες, Στή εξώπορτα καί τό Τάϊτά έργα τά όποια είνε πλημμυρισμένα άπό το σαα. Καί οί δύο μικρότεροι πίνακες', οί ύπό τής
δυνατόν, τό έκλαμπρου "Ελληνικόν φώς. Και Α. Μ. τού Βασιλέως άγοοασΟεντες, ό Κάβος τοΟ
έρνα μέν τινα, τά όποια είργάσθη ό καλλιτέ Πόρου καί τό Χωριατόσπιτο έχουν^'Ελληνικόν
χνης είς τήν Γερμανίαν εύλόγως άποτυπώνουν ■χαρακτήρα, ιδίως τό πρώτον, ενα οένδρον κετοΰ περιβάλλοντος εκείνου τήν σκιερότητα. κΰ.ιυιένον έπί τών ερυθρωπών 3ράχων ενώ κάτω
141

ΔΑΦΝΙ!

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

είνε ά-ρρ'.σμένη χαϊ υψηλά σοοίζε·.
Ιου γενει, και είς τά έφετεινά έργα τού κ.
α'.κοόν σύννεφο?·
Μποκατσιάμπη κυριαρχεί ή αρμονία τών χρω
Έκ τών θαλασσογραφιών, ή Τρικυμία—ένα μάτων καί ή λεπτότης τής άποοόσεως τής φύσεως
γραφικότατων σπάσιμον κυμάτων—καί η 'Αμ εις τάς ποικίλας αύτής αποχρώσεις.
μουδιά (άρ. 23) εΐνε τά καλλίτερα
Έργα ήγόρσσαν ό '·ποναύαρχος κ. ΔούσμαΟ ζαλλιτε-χνης ίσως διά νά παρουσίαση ποιή δεσποινίς Βούρου τρία, καί άλλο·..
κΐλωτέραν τήν έκθεσιν, συγχατένευσε νά έκθεση
και πίνακας άδικοΰντας τό τάλαντόν του. Ό
Ευζωνος, τό Φθινόπωρου, ή Άυάπαυσις—μία
Ο καθηγητής τοΰ υπαίθρου είς τήν σχολήν
γυναίκα άκαλαισθήτως έξηπλωμένη —, τό Τρε
χαντήρι, καί αύτή ή Παραλία τοΰ Άγ. Κοσμά των Καλών τεχνών κ. Έπαμ. Θωμόπουλος,
οστις πρό μηνών διωργάνωσε ιδίαν έκθεσιν, είς
ήμποροϋσαν νά λείψουν.
Εις τήν αίθουσαν έτέθησαν διακοσμητικώς τό εργαστήριό·? του τό όποιον τό πρώτον ήδη
και οκτώ έργα τοΰ γλύπτου κ. Τόμπρου. Τό ιορύει έν Αθήναις, εις έν οιαμέρισμα -.ώ «Διο
καλλίτερου εΐνε μία σπουδή γυναικείου σώμα νυσίων», εκθέτει 45 έργα νέα καί τινας παλαιός
τος εις τήν ίσχνότητα τών μελών καί τήν έκ- μικράς σπουδάς. Τό εργαστήριο» τοΰ κ. Θωμοφρασιν τοΰ προσώπου διαφαίνονται ό ψυχικός πούλου, όλως καινουργές, μέ διάκοσμον χαθαπόνος. 'Λρίστη σπουδή εΠε καί ένας πλαστί- ρώς χωριάτικου καί έςοχως καλαίσθητου, κατέ
κώτατος ανδρικός κορμός. Τό ανάγλυφου τής στη τό εντευκτηρίου λογίων καί καλλιτεχνών
Α. Μ. τού Βασιλέως δέν ικανοποιεί πολύ τόν έτιμήθΊ δέ καί δι’ έπισκέψεως τοΰ πρίγκηπος
θεατήν, οστις δέν βλέπει έν αυτω τον 'Αρχιστρά Νικολάου.
Κυριαρχεί έκ τών νέων έργων ή «Ηλιόχαρη»
τηγον.
θαυμάσιος
πίνας μιας κόρης, ήτις κρατεί ‘προΤήν έκθεσιν έπεσκέφθησαν οί Βασιλείς, ό
Διάδοχος, οι πρίγκηπες άγοράσαντες καί έργα. πορευομενας δύο αίγας, ένφ είς τό βάθος διαφαί
Εν όλφ επωλήθησαν 28 πίνακες. Αγοραστοί ή νονται οικι-κοι. Εινε μία προσεκτικωτάτη σπουδή
κόμησσα Ριανκούρ, οί κ. κ. Μπενάκης, Νίκολαί- τών εναλλαγών άς δίδει τό κυανοΰν χρώμα καί
δης, Λάμψας, Εμπειρικός, Μακκάς καί ό εφο το πορτοκαλί, ένας συνδυασμός σύμφωνος πρός
τό υπαίθριον φώς τής ημέρας. Ή έντύ-ωσίς ήν
πλιστής κ.Σαλιάρης, άγοράσας 7 πίνακας.
δίδει ό πίνας αύτός μέ τό αγνότατου ζωηρόν
φώς είνε μεγάλη. 'Εξαιρετικής επιτυχίας είνε
καί η «Τράτες» - μία άπεικόνισις εσπερινού είς
Ό κ. Μποκατσιάμπης εϊς τό εργαστήριό» κόλπον τών Πχτρών, μέ τά δίκτυα απλωμένα
του, αύτήν ακριβώς τήν έποχήν πάντοτε, έκθε έπάνω είς τάς αλιευτικός λέμβους. Ή τεχνο
τε·. άθορύβως τά έργα τής νέας έκαστοτε παρα- τροπία, εις τάς ποικίλας και ποιητικός άποχρώγωγ·7,ς. Η προσφιλής του Κέρκυρα τον έμπνέει σεις, δεικνύει τήν ικανότητα τοΰ ζωνοάφου, τόν
καί πάλιν, άλλά καί Ελβετικοί απόψεις δέν όποιον δέν διαφεύγουν τής έλλ. φύσεως τά μυ
λείπουν. Τά νέα έργα του, περί τά
τεσσαρά στήρια. Ιό «Σούρουπο»—ένα κοπάδι άποσταμέτα τεσσαοακοντα, τά πλείστα υδατογραφίαι, δεικνύουν
οεικνυουν δια
όια- νον γυρίζει εις τήν στάνην ύπό τό σεληνόφως —
φορετικόν έφέτος τόν καλλιτέχνην,
ην, ώς πρός τήν η_ έϊωη τοΰ χωριού—γυναίκες μιά νήθ'ουσα,
τεχνοτροπίαν, νεωτεριστικό τερον,, ιδίως εϊς
εις τήν άλλη βαστάζουσα τό νεογνού, παιδιά καί κότες,
«Παραλίαν τοΰ Μαντουκίου», εις τόν «Βροχε
«Βροχε- μια άποψις εν συνόλω χαρακτηριστική τής ορει
ρόν καιρόν , —μία δυνατή ελαιογραφία έν ή συν- νής ,ωής—ή · ΙΙαληοβοΰνα ;■—μία θάλασσα άφριχεόμενον τό κυανοΰν χρώμα θαλάσσης καί ου σμένη, απλουμένη μεταςύ βραχωδών αποφύσεων
ρανού πλαισιώνει πλοία—καί εις τό Καλα.-ά- και ουο εν άπόπτω βουνών, τά Πλατάνια τά
τισμα τής βάρκας. Ο λίμην Κέρκυρας, ή ποιη Μεντζενιώτικα---- μία δύσιςμέ χωρικός αί όποϊαι
τική άποψις τών Αγίων Δέκα, τό Mon Repos πλένουν, εν νεωτεριστική τεχ νοτροπία—τά «Μέν” I
, * -,
*
τής Κέρκυρας μέ τό δυνατόν COntrasto τών τζενα» άποψις
τοΰ χωρίου οιακρίνομένη διά
χρωμάτων, τό Δάσος, ή Δύσις—έ·. κίτρινου βά την αριστην προοπτικήν, τέσσαρες σπουδαί κοκ
θος μέσα είς μίαν αφθονον βλάστησιυ—είνε άπό φόρων, επιτυχείς ως πρός τήν κίνησιν καί τήν
τά ωραιότερα έργα τοΰ συμπαθούς καλλιτέχνου. ακρίβειαν τοΰ χρωματισμού, ή Χωριατοποΰλα Έλαχίστας προσωπογραφίας εκθέτει. Μία ποιητικωτάτη, — ναι ή Συντροφιά στό δρόμο—μία
ωραία κεφαλή νέας γυναικός έχει Οέλγουσαν χωριατοποΰλα γυμνόπους συνοδεύουσα τό ναϊαπλότητα, άλλ' έξαιρετικώς έπιτυχής είνε ή δουράκι της καί τήν κατσίκα της, εΐνε έργα«Κόρη τών ’Αθηνών», ποιητικωτάτη, μέ τά χα σιαι, αι όποια·, φέρουν τήν σφραγίδα τής είλικοιμηλωμένα μάτια, μέ τήν Έλληνικωτάτην κα νοΰς άντίλήψεως καί τής τεχνικής άποοόσεως.
τατομήν, τό παλαιικόν ένδυμα καί τήν παρθενικήν έκφρασιν.
Κ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
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Βασιλικόν θέατρον.
Ή γνωστή μεσαιωνική παράδοσις, καθ’ ήν όταν
έγεννήθη μία Βασιλοπούλα αί Μοϊραι τή προσέφερον χαρίσματα, άλλά καί μία χακί) Μοίρα τήν προσέταξε νά μή φιληθή ποτέ, άλλως νά, μαρμαρωθή
μαζή μ’ έκεϊνον πού Οά τήν φιλήση. έχρησίμευσεν
εις τύν κ. Τσοκόπουλον ως υπόδεσις θεατρικού έρ

γου. τού Κάοτυον τής Ώρηας. Τύ πρόγραμμα τό χα
ρακτηρίζει ώς <θεαματικόν παραμύθι είς 3 πράξεις
καί 5 εικόνας , ένφ είνε ήκιστα θεαματικόν σκηνογράφημα, είς ■> πράξεις μονοτόνους καί μίαν εικόνα,

τήν τελευταίαν τοϋ μαρμαρώματος.
Τύ «Κάστρο τής Ώρηάς· έσημείωσε μίαν συγγρα
φικήν αποτυχίαν· ΊΙ δραματοποίησες ένός Ορύλλου
είνε πολί’ δύσκολος καί ή άπόπειρα έναυάγησε" άλλά
καί έν ταΐς λεπτομερείαις διαφαίνεται όχι μόνον σκη
νική άπειρία, όχι στιχουργία κοινοτυπική, άλλά καί
αρκετή άκαλαισΟησία. Μία κούνια είς τήν άρχήν, περί ήν στρέφεται ολόκληρος ή α . πραςις —
ή εντελώς περιττή. Ή β'. είνε μία έξομολόγησις της
Βασιλοπούλας ότι είνε μελαγχολική διότι δέν τήν
φιλούν. ΊΙ γ" μάς παρουσιάζει μερικούς άτυχεις
ηθοποιούς μπουσουλώντας καί κωμικώς κυλιομένους
είς σύννεφα σκόνης, καί τρεις Νεράιδες χοροπηδώσας είκή καί άς έτυχε. Είς τήν δ . σκοτώνεται είς
τά παρασκήνια ένας δράκος άπό ένα τραγουδιστήν
(λυράρην) τέως δέ Ι’ηγόπουλον, είς τήν ε’. φιλιούνται
επιτέλους τό Ι’ηγόπουλο καί ί) Ρηγοπούλα διά νά μεί
νουν ένα σύμπλεγμα άψυχον."ΊΙ γενική έντνπωσις είνε
ότι τό έργον είνε κυρίως διά πολί’ μεγάλα παιδία—
τά όποια δέν φοβούνται εύκολα.
ΊΙ μουσική τού κ. θ. Σακελλαρίδου—άρκετά κα
τάλληλος, υπενθυμίζει κάποιας ηχητικός άντιληψεις
παλαίκας καί ενίοτε Βαγνερίζει. ΊΙκούσθη πολύ ευ
χαρίστως, ιδίως τό νανούρισμα καί τό ιντερμέτζο.

Άρκετά έπιτυχής ή ένορχήστρωσις.
Έκ τών ηθοποιών, ή κ. Ένκελ έχει ρόλον άντίϋετον, όχι μόνον ώς πρός τύ φϋλον της, άλλά και πρός
τήν ιδιοφυίαν της. Πολλά λόγια, ποιητικά μάλιστα,
—καί τά κατάφερε έν τούτοις καλά—καί καθόλου χο
ρόν. Απλώς τής έδόθη ευκαιρία νά επίδειξή τό πλα
στικόν σώμα της. Ή Δαμάσκου μήτηρ, χαρακτηρι
στική ώς Λάμια, Δαμάσκου δέ. ή κόρη άρίστη ως
Μοίρα κακή. 'Επιβλητικός ώς Άράπης ό βαθύφωνος
κ. Λουλούδας. ΊΙ δεσπ. Βάλβη είχεν ολίγον μέρος,
άλλά τό έξετέλεσε μέ πολλήν χάριν καί ευγένειαν.
Καψός καί ό... Τεντζεράκης, ήτοι ό κ. Μαρουλάκης.

/

Κεντρικόν θέατρον.
Νέαν όπερέτταν έπαιξε ό θίασος Λεπενιώτου, τήν

^Πριγχήπισσαν τής Βαγδάτης ■ ήτις παρουσιάσΟη ύις
ξένον έργον, ένφ καί τό λιμπρέττο καί ή μουσική είνε
πρωτότυπα. Τύ πρώτον έγραψεν ό ηθοποιός τοϋ αύ
τού θιάσου κ. I. ΙΙρινέας, τήν δέ μουσικήν ό κ. Σπύρος Λεπενιώτης. Ή όπερέττα είνε έπιτυχής σάτυρα
τού θνησιγενούς βασιλείου τής Αλβανίας, ητις άναφέρειαι ώς Νιρβανία, υπενθυμίζει δέ ή υπόδεσις με
ρικά μέρη τής «ΙΙριγκηπίσσης Σάσσων». Ή πρώτη
πράξις είνε μακροτάτη καί δια τούτο κάπως κουρα

στική. Η δ. Κολυβα έπαιξε μέ εξαιρετικήν όρεξιν.
ΊΙ φωνή της υπέρποτε έντονος, οί χοροί της εύστροφώτατοι καί ή ύπόκρισις έν γένει χαριτωμένη. ΊΙ κ.
Λύλα Κύρου είχε άρκετόν μέρος, είς τό όποιον έδειξε
χαρίσματα ικανοποιητικά. Ό κ. Λεπενιώτης ως Μεγαλειότατος έχαρακτήρισε ένα τύπον όντως κωμικώτατον. "Η κ. Φύρστ ώς τέως πατρόνα καί ήδη κό
μησσα έσκόρπισε πολλούς γέλωτας. Ό κ. Χατζηχρήστος έτραγουδησεν εύμορφα, ό κ. ΙΙρινέας, ο και
συγγραφεύς, ώς Ντετεκτίβ, ό κ. Νάκος ως Υ
πουργός τών ’Εξωτερικών καί ό κ. Φιλιππίδης ως
Αύλάρχης πολύ καλοί. Ή μουσική πεταχτή, ευχά

ριστος, ήρεσε πολύ.

Ξένα θέατρα.
Ό Παύλος Μπουρζέ έδωσεν είς τό θέατρον έν
μονόπρακτον δραματικόν έργον, τιτλοφορούμενου
• ΊΙ άλήδεια άπολυτρώνει ■·. Είνε εμπνευσμένου έκ

τού πολέμου, στρεφόμενου είς τήν περίπτωσιν μιάς
αισθ ηματικής μεταμορφωσεως.
— Τό νέον έργον τοϋ Σασά Γκιτρύ, υιού τού 1 άλ
λου ήΟοποιού «Άς κάνουμε ένα όνειρο» ήρεσε πολύ.
Είνε λεπτή καί αισθηματική κομεντί. Διπλή άπιστία συζύγων" ή σύζυγος μοιραίος παραμένει είς τόν
εραστήν διά μίαν εσπέραν" δίδεται εύκαιρία νά μένη
πλησίον του, άλλά θέλει νά κρατήση άνέπαφον τήν
άνάμνησιν τών μεθυστικών ώρών καί άρνεΐται" άλλ
ή άπόφασίς της αύτή κάμπτεται καί πίπτει καί
πάλιν είς τήν αγκάλην τού έραστοΰ, ένφ ό σύζυγος
άπιστίσας καί αύτός, ταξειδεύει.
— Έπίσης επιτυχίαν είχε μία τρίπρακτος κωμω
δία νέου ουγγραφέως, τού Ζαμπαλντι » Ο μύ/ως
τοΰ καφέ». "Όπως ό μύλος τού καφέ, ουτω καί ή
μία ώραΐα κόρη γίνεται τύπο; καλής οικοκυράς. Εύ-

ρίσκεται έν μέσφ δύο έραστών, ών ό είς δειλός και
ό άλλος τολμηρός. Ή κόρη συμπαθεί τόν τολμηρόν,
άλλ' αύτός δέν μένει μαζί της πολύν καιρόν" ό δειλό;
τότε ελκύει τήν συμπάθειαν τή; κόρη; είς μίαν σκηνήν
ήτις δίδει δραματικόν τέλος είς τήν κωμωδίαν.
II
κόρη τόν βέβαιοί ότι ή καρδία της έμεινεν άγνή καί
οί δύο φίλοι ζούν εύτυχείς

μακράν

τοϋ άλλου, του

τολμηρού, άλλά καί ραδιούργου φίλου.
— Ό αύτός συγγραφεύς Ζαμπαλντι έν συνεργα
σία μετά τού Λοπέζ έγραψε τρίπρακτου κωμωδίαν

«Διά τήν ησυχίαν της·, ήτις όμως άπέτυχε παρασταΟεΐσα.
— Είς τά «’Ολύμπια» τού Μιλάνου άνεβιβάσθη
τρίπρακτον δράμα τού Έρνέστου Μυρόλλο ύπό τόν
τίτλον «Λέγουν οτι..." Ή ύπόίΐεσίς του έχει ώς ίξής:
‘Ο Λουδοβίκος εΐνε έρωτευμένος μέ τήν Μαρίαν, κό
ρην άνευρεθεΐσαν έκθετον παρ' ίερέως. παρ’ φ καί
άνετράφη. Ό Λουδοβίκος άποπλανήσας τήν κόρην
πρόκειται νά τήν νυμφευΰή, άλλ' άναγκάζεται νά

άπουσιάση διά τινα καιρόν
Κατά τήν απουσίαν του, ή Μαρία τόν κατέστησε
πατέρα καί συνάμα έκληρονόμησε γενναίου ποσόυ
άπό τόν άποϋαυόντα Ιερέα. Τό βρέφος καί ή κληρο
νομιά δίδουν τροφήν είς τάς άτελευτήτους^ κακολογίας τοϋ κόσμου. Ή συκοφαντία καθιστά άφόρητον
τήν ζωήν τής Μαρίας. Έν τφ μετάξι’ ό Λουδοβίκος
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
επανέρχεται νά τήν νυμφευθή, άλλ· αί κακολογίαι τοϋ
κόσμου έπιδρώσιν εϊς τήν ψυχήν του. Τρομεροί αμ
φιβολίας γεννώντας, ζαί ό Λουδοβίκο; γίνεται αληθής
βασανιστής τής αθώας μνηστής του. Ό έρως άποθνησκει εις τίιν καρδίαντου καί άσπάρει, ένώ ή μάρτυς Μαρία παραλαμβάνουσα τήν μικρόν της φεύγει
μακράν, αναζητούσα είς ξένηνγήν παρηγοριάν.
Είς τό Παρίσι παίζεται μέ μεγάλην έπιτυχίαν
η κομεντί τοϋ ’Ιταλού συγγραφέως Λούτσιο ντ’ Άμπρα «τά Σύνορα». Ό Λούτσιο ντ’ Άμπρα φαίνεται
ότι Οά γίνη τής μόδας είς τήν Γαλλίαν' όπως καί ό
Νικοντέμι. τοϋ όποιου εξακολουθούν οί θρίαμβοι.
— Είς τό θέατρον τής Ρώμης «’Αργεντινό· ση
μειώνει μεγάλην έπιτυχίαν ό «Αετός·, δράμα τού
Ούγου Φαλένα.
— Τά «Σατυρικά Δράματα· τού "Εκτορος Ρομανιόλι. γραφέντα κατ’έλευθέραν διασκευήν καί μίμη-

σιν των αρχαίων 'Ελληνικών δραμάτων, Οά παιχθοϋν
είς τό ίδιον θέατρον.
’Αναμένεται μ' ενδιαφέρον μία νέα κωμωδία
•Αί εύθυμοι γυναίκες τοϋ Οΰίνδσωρ-.
— Ό Λούτσιο ντ’ ’Αμπρα άνέλαβε νά εκτελέση
χρέη είσηγητού προκειμένου νά βραβευθή καί παρα
σταθή τό καλλίτερον θεατρικόν έργον έκ τών ΰποβληθέντων είς τόν ετήσιον διαγωνισμόν τής 'Εταιρείας
τών ’Ιταλών Δραματικών Συγγραφέων.
— Παίζεται πολύ τελευταίως είς τά Γαλλικά καί
τά Ιταλικά θέατρα ή «Έχθρά» τοϋ Δαρείου Νικοντέμι.
Ο «Ρωμαντισμός·, τό πολύκροτου δράμα τοΰ
Ροβέττα, άνέζησεν ημέρας παλαιός δόξης είς τό Ρω
μαϊκόν θέατρον Κουϊρϊνο.
Από τάς όπερέττα; τήν μεγαλειτέραν έπιτυχίαν

σημειώνει είς τήν Ρώμην Το κορίτσι τής Ταβέρνας»
μέ μουσικήν τού 'Ερρίκον Φλωριάν.
— Οί θίασοι τής Γαλλικής Όπερας καί τής Ό
περά Κωμίκ θά μεταβούν είς τό Μιλάνον δι’ολίγος
παραστάσεις.

Θεατρικοί ειδήσεις
Τό Βασιλικόν Θέατρον παρεχωρήθη είς τήν δεσ.
Κοτοπούλη, ήτις καί ήρξατο παριστάνουσα τά καλλί,
τέρα έργα τ >ύ δραματολογίου της. Αί παραστάσεις
θα εξακολουθήσουν μέχρι τής 10 Ιανουάριου.ζΚατόπιν
θά δώση παραστάσεις είς τό θέατρόν της, τό ήδη επι
σκευαζόμενου είς χειμερινόν.
— Είς τό Δημοτικόν δίδει παραστάσεις ό θίασος
Κονταράτου. Τύ «Ξιφιίρ Φαλέρ» κατέχει σταθερώς τό
πρόγραμμα.
— Ό θίασος Νίκα Φυρστ παίζει είς Τρίκκαλα, ή
κ. Ρούσου είς Καλάμας, οί κ. κ. Ροζάν καί Βεάκης
είς Χαλκίδα, ό κ Ιίλέσσας είς Κόρινθον.
— Είς τό θέατρον »Διονό»ια· ήρχισε παραστάσεις
ή όπερέττα Λεπενιώτου.
Είς τό Κεντρικόν θέατρον ΰπο προχείρου θιάσου
παρεστάθη νέα έπιθεώρησις τού κ. Βώτνη «‘Έξω
Φρενών·. Είνε ή έμποδισθεΐσα νάπαιχθή είςτά «Διο
νύσια», η έρουσα τότε τύν τίτλον Καρνέ . Έπαναλαμ
βάνονται γνωσταί σκηναί· αί καλλίτεραι είνε ή τών
πεζοναυτών μας, τά Άναθιματιστήρια, ή σάτυρα
τού αποκλεισμού, ή σκηνή τών Εύζώνων κοί ή τού
θριάμβου τού Βασιλέως. Στίχοι τινές έν τούτοις πολύ
ελευθέριοι έπρεπε νά άποκοπούν.
Οί ηθοποιοί έστήριξαν πολύ τύ έργον. ’Ιδιαίτατα
δέ ό κ. X. Νέζερ καί ή κ. Β. ΙΙαντοπούλου.

Διευθυντής φυλακών.— Λοιπόν τιάρα ιίπολύεσαι.
’Ελπίζω, ότι δέν θά ξαναέρθης πλέον.
Έγώ βέβαια δέν θ’άρθώ—άλλά θά μέ φέρουν !
*
Ο χρόνος είνε χρήμα’ αύτό τό
πάρωμε αμάξι μέ τήν ώραν.

παρατηροΰμεν αν

Αν μιά γυναίκα σού γυρίση τής πλάτες, δίχως άλλο
θά έχη ώμορφον τράχηλον.

W
Δεσποινίς, σας είδα πολλές φορές έως τιάρα.
— Καί πού μέ είδατε ;
— Είς τό όνειρό μου.
— Τότε θά ϊδατε καί τή μαμά μου, διότι ποτέ δέν
βγαίνω χωρίς αυτήν.

Ο χωροφύλαξ (πηγαίνων περίπατον μέ τήν σύζυ.
γόν του, εκτάκτως μουρμούραν). - Γέλασε λοιπόν κομ
μάτι έπί τέλους, γυναίκα! Δυό φορές τώρα εϊς τόν
δρόμον μ’ έρώτησαν άν σέ συνέλαβα.

144

εράνων.
— Άπέθανεν είς Αθήνας ύ Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, έπί μακρόν διαμείνας έν Λονδίνφ ώς καθηγητής τών Έλλ. γραμμίτων, διατελέσας καί διδάσκαλος
τής 'Ελληνικής τής Λ. Μ. τής Βασιλίσσης Σοφίας.

Δίλημμα.
Προτήτερα ό δάσκαλός μου τού πιάνου μού έλεγεν ότι θά έκανα καλλίτερα νά μαγειρεύω ! Τιάρα πού
παντρεύτηκα, όταν θέλω νά μαγειρέψω, μού λέγει
ό άνδρας μου, πρέπει καλλίτερα νά παίζω πιάνο.

Λ
Φίλος (πρός νεαρόν ιατρόν).—Άλλιί δέν καταλα
βαίνω γιατί δέν παίρνεις αύτήν τήν νεαρόν κυρίαν,
άφοΰ τήν άγαπφς τόσον;
Νεαρός ιατρός.— Άχ, Θεέ μου ! εϊνε ή μόνη μου
πελάτις.
Ό γαμπρός.—’Αγαπητή μου πεθερά, γιά δώρο τών
γενεθλίων σας σάς έκαμα συνδρομήτριαν είς τύ τηλέφωνον’ επομένως δέν έχετε νά κάνετε τόν κόπον νά
έρχεσθε νά μιλήτε μέ τίιν κόρην σας.

Λ
Ή διδασκάλισσα αναπτύσσει είς τό δημοτικόν σχολεϊον τά τοϋ ενδύματος τοΰ άνθριυπου. ’Αριθμεί τά
ενδύματα διά τόν λαιμόν, τό σώμα, τό κεφάλι.
— Τιάρανά μοϋ πή κάποιος ένα ένδυμα διά τά χέρια
Ό μικρός Τοτός εϊς τό βάθος τών θρανίων υψώνει
τό χέρι καί φωνάζει χαρούμενος διά τάς γνώσεις του :
— ΊΙ τσέπες τοϋ πανταλονιού !

ΤΕΧΝΑΙ

ή τέχνη του έφάνη είς τύ Spinnticil τού Λιτόλφ,
ιί; τόν όποιον έθαυμάσθη ή λεπτύτη:, ή διαύγεια
καί ή αίσθητικότης τού παιξίματος. Π συναυ/.ια
έληξε μέ μίαν νέαν σύνθεσίν τοϋ κ. Ξανθοπούλου «Ιο
Περιστέρι τής Ειρήνη,» άφιερωθεϊσαν εις την Λ. Μ.
ιόν Βασιλέα. Έψάλη μέ πολλήν έκφρασιν απύ την δ.
Δημητρακοπούλου. ήτι, καί έπανέλαβε τό άσμα,
κατόπιν τών παρατεταμένων καί ένθονσιωδων χειρο

Ό άποθανών είχε δημοσίευση μελέτας φιλολογικας,
έν αίς καί τό ΰπό τόν τίτλον «Θεοί καί άνδρες»

σύγγραμμα— Είς τίιν προθήκην τού καταστήματος Καρατζα
έξετέθησαν έργα τού ζωγράφου κ. Κ. Ρωμανίδου. θα
λασσογραφία! καί τοπεΐα, μέ πολλήν λεπτότητα είρ
γασμένα. 'Ομοίως έξετέθησαν καί έργα τού κ. Φ.

Άριστέως.
,
. . .
— Νέον θούριον «Τ’ άρματά μας» έπαίχθη ΰπό της
μουσικής τής φρουράς. Ή σύνθεσις εϊνε τής κ. Αν
νας Καίσαρη, έπί στίχων τού κ. Βεκιαρέλη.
— Διωρίσθη καλλιγράφος σχεδιαστής είς τό Πολύ-

τεχνεΐυν ό κ. Μ. Ζευγώλης καί διδάσκαλος τής γραιιμογραφίας καί έλευθερογραφία? ό ζωγράφος κ. ΝΆσπρογέρακας.
,
r
..
— Είς τό βιβλιοπωλείου Έλευθερουδάκη η Αγγ/.ις
ζωγράφος κ. Τούλ έξέθηκε πίνακας θαλασσογραφικούς,
έν οίς μία ακρογιαλιά τής Κεφαλληνίας, είς τήν όποιαν

δμως δέν κατιόρθωσε νά δώση 'Ελληνικόν χρώμα.
— Τύ Συμβούλων τού έν Άθήναις Πανελληνίου

Συνδέσμου τών Εφέδρων έψήφισεν δπως εν τή αι
θούση τών συνεδριάσεων αύτού άναρτηθώσιν αί εί
κάνες τών πεσόντων αξιωματικών καί οπλιτών κατα
τήν 18 καί 19 Νοεμβρίου.
- Τά προεδρεία τών έν Άθήναις σωματείων και
συντεχνιών άπεφάσισαν νά Ιδρύσουν τάς προτομάς των
έν Άθήναις εισαγγελέων, αντεισαγγελέων καί ανακρι
τών, διά τήν εύστοχον δράσιν αύτών πρός καταστολήν

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ
Είς τύν παράδεισον τοϋ γάμου ευδοκιμούν περισσό
τερόν τά μήλα τής έριδος.

μνημεϊυν τών κατά
τήν 18 Νοεμβρίου πβσόντων αξιωματικών καί όπλιτών παρά τό μνημεϊον Φιλοπάππου, διά κοινών
Σκέψις γίνεται όπως ίδρυθή

και

τής άντιδυναστικής στάσεως.
— Ιίροτάσει τού διοικητού τοϋ έν Άθ ήναις πρώ
του πεζικού συντάγματος θά άναρτηθή εις τήν αί
θουσαν τού Διοικητηρίου ή είκών τού άντισυνταγματάρχου Κίτσου Νταλιάνι), τοΰ πεσόντος κατά τήν

σύρραξιν τής 18 Νοεμβρίου.
— Έν τώ «Παρνασσό»- έδόθη ΰπό τής κοντρόλτας
καλλιτέχνιδος δεσποινίδος Αλεξάνδρας Δημητρακο
πούλου συναυλία συμμετοχή τού άρίστου κλειδοκυμβαλιστού κ. Γ. Αγαπητού. Μέ τήν βαθείαν, τήν τεχνι
κήν καί επιβλητικήν φωνήν — μοναδικήν γυναικειαν
έν Έλλάδι—ή δ. Δημητρακοπούλου έτραγούδησε
Σούμπερτ, μονωδίας έκ τής « Ιφιγένεια; έν Αύλίδι»
τοϋ Γλύκ, τής «Τζοκόνδας- καί τό περίφημον τρα
γούδι τής Κάρμεν. Άλλ’εξαιρετικήν δλως έντύπω-

σιν ένεποίησαν τό «In quests tomba oscura· τοϋ
Μπετόβεν, τό θαυμάσιοι· αύτό άσμα, τό όποιον ήκούσαμεν τό πρώτον άπό τήν Καλογεροπούλου καί κατό
πιν άπό τήν Φωκά, καί τό «Λυκόφως» τής Όλμές·
Καί εις τά δύο έδειξε αίσθημα καί τέχνην εκλεκτήν.
Ό κ. Αγαπητός έξετέλεσεν έπί τοΰ κλειδοκύμβαλού,
ακαταλλήλου καί ώς τοιούτου άδικήσαντος τόν καλ
λιτέχνην, τίιν Μπαλάνταν εις λά μπεμόλ τοΰ Σοπέν,
τό γνωστόν βάλς Liebes τοΰ Μοσκόφσκη. άλλ’ ιδίως

κροτημάτων τ ιύ άκροατηρίου.
- Ό γλύπτης κ. Μ. Τόμπρο; «φιλοτέχνησε προτο
μήν τής βασιλόπαιδος Ελένη:, ήτις μ«τέβη πρός
τούτο είς τύ έργαστήριον τοϋ καλλιτέχνου έπανειληιιμένωί. Δι' έπισκέψεως έτίμησε τόν καλλιτέχνην
καί ή Α. Μ. ύ Βασιλεύς, έκφράσας τήν εύαρεσκειαν

Του διά τήν έπιτυχίαν τής προτομή:.
— Είσηγήσει τοΰ έν ΙΙάτραις καθηγητού κ. Ν. Λιβαδά. ίδρύθη έκεϊ, κατά τό έν Ευρώπη σύστημα.
«Άκαδημεία τών Γραμμάτων καί Τεχνών» ΙΙελο.τοννησιακή'. Πρόεδρο: έξελέγη ό κ. Ν. Λιβαδάς, αντι
πρόεδρο; ή λογογράφος κ. Ρενέ Άγγελοπού/.ου, τα
μίας ή μουσικός δεσπ. Αντιγόνη Παπαμικροπου/.ου,
Γεν. γραιιματεϋς ό δημοσιογράφος κ. Μ. Αθανασίου,
καί σύμβουλοι οί κ. κ. Ν. Κυπαρίσσης άρχαιοΛογος,
Α. Σώχος Μοροζίνης γλύπτης. Τ. Τουρνάς δημόσιό
γράηο:", τελετάρχης ύ κ. Μ. Σοκόπολός καί είδ.γραμ
ματείς ή φιλόλογος δεσπ. Νέλη Άρλιώτη και ο δη
μοσιογράφο: κ. Θειι. Σωτηρίου.

Άπέθανεν έν Παρισίοις ύ ζωγράφο: Ραφαήλ
Κολλέν, έν ήλικίρ 66 έτών. Μαθητής τού ΚαμπανεΌ
ένεφανίσθη τό πρώτον δημοσίι,ι είς τό Salon του18ο’>
μέτό έργον τον 'Ύπνος», τύ όποιον έλαβε β'. ιιεταλλιον καί ήγοράσθη κατόπιν ΰπό τού Μουσείου της
Ρουέν. Τά κυριώτερα έργα του είνε τά εξής : «Ειδύλλιον» (Μουσεϊον τής’Λλενοόν), ή .Μουσική» καί τό

• Θέρος· μεγάλοι πίνακες διακοσμητικοί. · Άνθεστηριών - (μουσεϊον τού Λουξεμβούργου).· Νεότης» (οροφή
τοϋ Θεάτρου Οάέοη) Είς τήν όχθην τή; θαλασσής
(διακοσμητικοί πίνακες είς τό Δημαρχεϊον), «Γωνία
τού κήπου- καί άλλα, ώς καί τινες προσωπογραφίαι.
Κατά τήν παγκόσμιον έκθεσιν τών Παρισιων του
1899, ώς καί είς τήν έκθεσιν τής Άμβέρση; του
1891 έλαβε μέγα βραβεϊον. Ήτο τετιιιημένος διά τού
παρασήμου τής Λεγεώνος της Γιμής.
— Ό περίφημο; Γερμινός ηθοποιός Αλέξανδρος
Μωϋσή:, όόποιος πρό ένός έτους συνεληφθη είς την
Γαλλίαν αιχμάλωτος, σήμερον δέ είνε έγκλειστος ει:
τήν Ελβετίαν, δέν έλησμόνησε κιί έν τή αιχμαλω
σία τό έργον του. Είς μίαν τελευταίαν παράστασιν,
διόργανωθεϊσαν ΰπύ τού Δημαρχείου τή: Ζυρίχης·
έλαβε μέρος καί ο αιχμάλωτος τραγικό,. Γήν προη
γουμένηννύκτα εί/.ε παίξει είς τήν Βέρνην ιόν ’<>δυσοέα-.Τον χειμώνα θά παίζΐ) διαρκώς είς διάφορά
θέατρα τής Γερμανικής 'Ελβετίας.
__Οί 'Αμερικανοί κ. κ. Μπέκ δικαστικό; /.eiτουργύς καί Όβεν
Ζόλμσον
μιθ ιστοριογράφος,
έπρότειναν τήν ϊδρυσιν μνημεί·»ι· έν Αμερική εις
άνάμνησιν τής δόξης τού Βερδέν. Οί Αμερικανοί
έδέχθησαν τήν πρότασιν ταύτην μετ’ ενθουσιασμοί·.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Π ΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Εις τον κατάλογον τών Γάλλων συγγραφέων τών
πεσόντων έν τφ πολέμφ προσετέθησαν καί άλλοι.
Εφονεύθησαν οί νεαροί ποιηταί ’Ιωσήφ Γκραβιέ,
Κάρολος Γκρεζύ καί ο ιστορικός συγγραφεύς τοϋ
έργου «La Crise de l’Histoire Revolutionnaire» Αύ

γουστος Κοσέν. Οί μέχρι τοΰδε φονευθέι τε; Γάλλοι
λογογράφοι καί ποιηταί ανέρχονται είς 257.
— Άπέθανεν είς ΙΙαρισίους ύ Γάλλο; ’Ακαδημαϊ
κός μαρκήσιος Βογκέ. εξάδι λφος του πρό τριετία; Οανοντος έπίσης ’Ακαδημαϊκοί μυθιστοριογράιρου καί
δημοσιολόγου ύποκόμητο; Μελχιόρ δέ Βογκέ. Ό ίΐανιον ήτο ηλικίας 87 έτών. διετέλεσε δέ τώ 1871 πρέσβυς έν Κωνσταντινουπόλει. 'Ως
τοι ούτος έκαμε
ειδικήν εργασίαν διά τήν Άφροδίτην τής Μήλου
ερεύνησα; τα αρχεία τού προξενείου Σμύρνης. "Εργα
έγραψβν ολίγα, λίαν όμως ενδιαφέροντα, έν οί; τά

περί εκκλησιών τής Παλαιστίνης και Συρίας συγγράμ
ματα του, άτινα διεφώτισαν ικανά προβλήματα τής
Βυζαντινής αρχιτεκτονικής.
— Προσεχώς συμπληροΰνται πεντήκυντα έτη άπό
του θανάτου τοϋ Γάλλου ποι η τού Βεδελαίρ. ’Επί τή
ευκαιρίρ αύτή τό ’Εθνικόν τυπογραφείου τών ΙΙαρισίων ετοιμάζει μεγαλοπρεπή έκδοσιν τών έογων του.
"

ν
Ή πρώτη συναυλία τού Ωδείου ’Αθηνών άπειελέσίΐη ιίπό έκλεκιότατον πρόγραμμ ι, Μπετόβεν. Λίστ,
Σαιν Σάν. Εν άρχή έπαίχθη ή τέταρτη συμφωνία τού
-Μπετόβεν άνήκου α είς τήν μεταβατικήν έποχήν τοϋ
ύφους τού μεγάλου μουσουργού, τήν έποχήν δηλονότι
καί)· ήν ούτος άναχωρών έκ τή; τρίτης συμφωνία;,
φΟσ,νει είς τήν περίφημα· 5ην, την έπικληθείσαν καί
συμφωνίαν τού πεπρωμένου, μεταχωριζ.ήα νο;
συν
δετικήν γέηυραν τήν 4ην. ΊΙ συμφωνία αίκη ά’νήκει

είς τήν εύτυχή έποχήν τού Μπετόβεν, καθ’ ήν ό συν
θέτης δέν είχε προσβληθή ή», τή; κωφότητος. ή
ύποία εδηλητηρίασ; κατόπιν τίιν όπαρξίν του. ’Απο
πνέει δέ χαράν κιί γαλήνην, ή όποια αποδίδεται εί;
αισθηματικούς λόγους τοΰ συνθέτου καί είς τάς ελ
πίδας του περί άποκτήσεω; τής οικογενειακή; γαλή
νης, ην πάντοτε έζητησε, καί πρός στιγμήν ένόμισεν
οτι ευρεν ταύτην. πλήνίίμως τήν άπώλεσε διά παντός.
Η παιχθεϊσα συμφωνία αρχίζει μέ ώραίαν εισα
γωγήν, έν ή άντηχεϊ ό θρήνος τού βαρυαύλου διά νά
άκουσθοΰν είτα ρε.ιβώδεις απηχήσεις, διά δέ τού ores,
cendo επανέρχεται ή ορχήστρα είς τό κύριον θέμα, τού
όποιουαί άναπτύξει; καταδεικνύουν τό τεμάχιον τούτο
άριστουργηματικόν. Τό δεύτερον μέρος τής Συμφωνίας,
τό adagio, πλήρες ρυθμού καί μελωδίας μεγάλης σα
φήνειας, είνε .ϊπό τάς ωραιότερα; καί λεπτότερα; εμ
πνεύσεις τού Μπετόβεν, δστις έγραψε τό Adagio τούτο
εις τόν τόνον τής variation· τά χρώματα τής ένορχηστρωσεως άφθονοΰν είς τό τεμάχιον αύτό. 'Ιδίως αί
φράσεις τού εύθυαύλου είνε έξοχοι διά τήν παθητικότητα καί εκφρασιν. Τό τρίτον μέρος Allegro vivace
περιλαμβάνει δύο θέματα αντίθετα ώς πρός τήν έκφρασιν. Τό Finale είνε έλαφρόν, εύθυμον, σπινθηροβόλον.
Ίό Concerto δι7 βιολίον τούΜπετόβεν έρχεται κατά
χρονολογικήν σειράν ευθύς μετά τήν Τετάρτην συμ
φωνίαν, είνε δέ τό μόνον concerto τό όποιον ό μέγας
μουσουργός συνέθεσε διά βιολίον. Είνε τό έργον
τούτο χαρακτηριστικόν τής μεγαλοφυούς έμπνεύσεώ;
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του. Τό έξετέλεσε ό άριστος τών βιολιστών κ. Σοΰλτοε. συνοδείρ τής ορχήστρας. Υπήρξεν ό συμπαθής
καί μετριόφρων καλλιτέχνης έξοχος έν τή δυσκολό
τατη έκτελέσει. Καί είς τά τρία μέρη al'egro-larglietto-rondu μετά τής αυτής πάντοτε σταθερός τέχνης
κατώρθωσε νά φανή αντάξιος ερμηνευτής.
Τά «Preludes·, τό ώραϊον συμφωνικόν ποίημα
τού δαιμόνιου Λίστ, έχουν έμπνευσθή ιίπό τάς < Ποιη
τικά; σκέψεις· τοΰ Λαμαρτίνου έκ τών στίχων καθ'ους
«ή ζωή μας δέν είνε ή σειρά προοιμίων είς τό άγνω
στον τραγούδι, τού όποιου ό θάνατος άνακρούει τόν
πρώτον επίσημον φθόγγον· ,Έξετελέσθη μετά τής αύτής, ως καί τά δύο προηγούμενα τεμάχια, έντλείας
ύπό τήν δεξιωτάτην μπαγκέτταν τού κ. Μαρσίκ.
Ή συναυλία έτελείωσε μέ τήν «Άλγεριανήν Σουί
ταν- τοΰ Σαίν—Σάν. διακρινομένην διά τήν λεπτό
τητα τής ένορχηστρώσεως καί τό ίδιάζον ’Ανατολι
κόν χρώμα τό όποιον κατώρθωσεν ή ορχήστρα νά
αποδώση παρ’ολην τήν δυσκολίαν. Τό ώραιότερον
μέρος αυτής είνε τό τρίτον, μία λυρικωτάτη reverie,
solo βιόλας έκτελεσθέν ύπό τού κ. Οίκονομίδου,
αποπνέουσα ολην τήν ποίησιν εσπερινής ονειρο
πολήσει»;.
Ο κ. Ν. Ι’εωργαντής εργάζεται άπό πολλοΰ διά
τό Μνημεϊον τών ’Εφέδρων αξιωματικών» τών πε
σόντων κατά τους δύο πολέμους 1912 καί 1913.Έκτε/.οΰνται επι μαρμάρου τά δύο κύρια μέρη τού μνημνίου. ό Λέων ύ συμβολίζων τήν ορμήν τού άμυνομένου Γένους κατά τών εχθρών του καί ή Νίκη
ήτις στεφανώνει διά τής δεξιά, τά .ονόματα τών πε
σόντων καί δεικνύει διά τής αριστερά; τό μέλλον τού
'Έθνους πρός πλήρωσιν τών ιδανικών του. Τό μνη
μεϊον ύψους επτά μέτρων, Οά είνε έτοιμον μετά τρεις
μήνας καί Οά σιηθή δεξιή τής εισόδου τού Ζαππείου.
Ό αύτό; καλλιτέχνης είργάσθη μίαν ώραιοτάτην
ίπιτύμβιον πλάκα διά τό μνημεϊον Μαντζεβελάκη έν
τφ Α'. Νεκροταφείφ πσριστώσαν τήν Άνάμνησιν,
έν άναγλύφφ όλόσωμον, σκορπίζουσαν άνθη, ώς καί
τιιν προτομήν τοΰ’Αγγέλου ΙΙυρρή ήτις καίέστήθη.
’Ιδιαιτέρας μ νείας αξίζει ή ανάγλυφος κεφαλή τής
Λ. Μ. τού Βχσιλέω; διασώζουσα ολην τήν αρρενω
πήν φυσιογνωμίαν, άλλά καί άποδίδουσα πιστώς τά
χαρακτηριστικά. Είνε ή ώραιοτέρα γλυπτική άναπαράστασις τοϋ Ανακτος, έξ όσων μέχρι τοΰδε έγένοντο.
— Ύπό τού έν ΙΙάτραις άρίστου γλύπτου κ. Α.
Σώχου Μοροζίνη, άνεψιοϋ τού αειμνήστου γλύπτου
Σωχου. έπερατώθη ή προτομή τοϋ στρατηγού Μανουσογιαννάκη, ί] δαπάνη τών αξιωματικών κατασκευαοθεϊσα. Ό καλλιτέχνης άπέδωκεν εκφραστικότατα τά χαρακτηριστικά. Οά στηθή δέ είς τό έν Πάτραις πεδίον τών ασκήσεων.

Έν Λονδίνφ ήνοιξεν ή έκθεσις τών "Αγγλων ζω
γράφων. Τό τοπεΐον
κυριαρχεί. Διεκρίθησαν τά
εργατών καλλιτεχνών Gould, δυνατού είς τό σχέδιον
καί τό χρώμα, τού Brulil διά τήν ζωηρόν φωτοσκίασιν, τού Brown, τοΰ Richmond θαυμάσια «Θυελ
λώδη σύννεφα», τού Smith τά Κύματα πού υψώνον
ται σάν βουνά», τοΰ Machlean οί πλήρεις μυστικισμού πίνακες, τού Fletcher, τού Amochevits καί
ιδιαίτατα τού Martin αί προάωπογραφίαι.
Απέθανεν είς ΙΙαρισίους ή όνομαστό; γλύπτης

Αντώνιο; Μεροιέ. Εγεννήθη έν Τολόν τώ 1815
Διετέλεσε μαθητής τού Φαλγκιέρ καί τού Ζουφρουά
είς τήν Σχολήν τών Καλών Τεχνών, όθεν άποφοιτήσας
έτυχε τώ 1808 τού μεγάλου βραβείου τής Ρώμης. Διά
πρώτην φοράν εξέθεσε, κατά τό αύτό έτος, τήν Νεα
ρόν κόρην λαβών μετάλλιον. Τφ 1872 έπεμψεν έκ
Ρώμης τόν Δαυίδ άγαλμα καί την «Δαλιδάν» προ
τομήν, ήτις καί έλαβε πρώτον μετάλλιον. 'Όλα τά
κατόπιν έργα του τόν άνέδειξαν ένα τών μεγαλειτέρων γλυπτών. Είνε δέ αύτά τάέξή; : «Gloria victis!»
(187 1, άξιωθέν μεταλλίου τιμής, στηθέν έν ΙΙαρισίοις), Ό Λύκο;, ή μητέρα καί τό τέκνον (1875), ό
Δαυίδ πρό τής μάχη;, (187(5), τό Πνεύμα τών Τεχνών
(1877), Άραγώ (άγαλμα μετ’αναγλύφων 1879). Μνη
μεϊον τοϋ Μισελέ (1879), ’Ιουδίθ (1880), Άνάμνησις
(επιτάφιον 1885). ή Τέχνη άγαλμα, ή Δικαιοσύνη σύμ
πλεγμα στηθέν είς τό Δημαρχείων τών ΙΙαρισίων
1885), ό Λουδοβίκος Φίλιππος καί ή βασίλισσα ‘Α
μαλία (επιτάφιον, σύμπλεγμα 1880), ή Μεγαλοφυΐα
κλαίουσα (άγαλμα), ή Ζωγραφική (άγαλμάτιον 1890),
Βίκτωρ Ούγκιίι (προτομή στηθεϊσα έν τή Γερουσίρ
1890), Έν μετάνοια (σύμπλεγμα 1891), ό Καλλωπι
σμό; τής Άρτέμιδος (άγαλμάτιον 1891) ή Θλϊψις (έπί
τού τάφου τού Καμπανέλ 1892), Γουλλιέλμος Τέλλος(ιΐγαλμα έν Λωζάννη 1892), Θιέρσος άγαλμα, Μνη
μεϊον τοϋ ζωγράφου Μεϊσονιέ Λοΰβρον 1895), μνη
μεϊον τοϋ Faidlierbe (έν Λίλλη, 189b).
Ό Μερσιέ εξέθεσε καί τά εξής ζωγραφικά έργα .
Ή ’Αφροδίτη (1883, δεύτερον μετάλλιον), ή Λήδα
(1884), ό Μιχαήλ "Αγγελος σπουδάζων ανατομίαν
(1885).
Ήτο μέλος τής Ακαδημία; τών Καλών Τεχνών,
διαδεχθείς τόν Chapu, τφ 1891. Ήτο καθηγητής τοϋ
σχεδίου καί τής γλυπτικής είς τήν Σχολήν τών Κα
λών Τεχνών. Είχε λάβη μετάλλιον τιμής είς τήν Παγ
κόσμιον έκθεσιν τών ΙΙαρισίων τού 1878 καί Μέγα βρα
βεΐον είς τήν έπίσης Παγκόσμιον τού 1889.’Επίσηςείχε
λάβη καί τό έκ δρ. 20,000 μέγα διετές βραβεΐον τοΰ
’Ινστιτούτου έν έιει 1887.
— Έιρονεύθη υπηρετών ώς έφεδρος ϋπολοχαγό; τού
πυροβολικού ό Ί Ιαλός δραματικός συγγραφεύς Φά
ουστο Μαρτίνι, γνωστός άπό τό «Χρυσοϋν Κρίνον»
καί άλλα ποιητικά του έργα. Ήτο νεώτατος, μόλις
25 έτών. Ήτο συντάκτης τοΰ ■ Βήματος» τής Ριόμης,
έπισκεφθείς ώς τοιοΰτος καί τάς ’Αθήνας όπως πα

μαίν Ρολάν. άπεφάσισε νά διάθεση ιό άπονεμηθέν
αϋτφ ποσόν δι’ ευεργετικού; σκοπούς.
— Ό όνομαστός Βέλγος ποιητής Αίμύλιο; Βεράρεν
άναχωρών άπό τό Ι’ουέν. ένθα είχε μεταβή πρό δύο
ημερών χάριν μια; διαλέξεως τήν όποιαν έκαμε, διά
νά έπιστρέψι] εί; Παρισιού;, καθ’ ήν στιγμήν απεπειράθη νά άνέλθη έπί τής άμαξοστοιχίας ήτις εύρίσκετο έν κινήσει, άνετράπη καί εύρεθείς ύπό τού;
τροχούςσυνετριβή φρικωδώ; καί άνεσύρθη θνήσκων.Ό
Βεράρεν ήτο καλλιτέχνης τοϋ στίχου μεγάλη: έμπνεύσεως-ή δέ «Ελένη τής Σπάρτη;, τό τελευιαϊον του
έργον, είνε άπό ιό υψηλότερα προϊόντα τή; σημερι
νή; ποιήσεως. Έθεωρεϊτο ώς ό μεγαλείτερος σύγ
χρονος ποιητής. Ό Βεράρεν έγεννήθη τώ 1855 παρά,
τήν ’Αμβέρσαν. Έσπούδασε νομικά εί; τά; Βρυξέλλας,
εί; τήν Γάνδην καί είς τίιν Λουβαίν. Τήν πριότην
συλλογήν του Αί Φλαμανδαί», έδημοσίευσετώ 1880.
μίαν σειράν ποιημάτων,μεστών ιί.τό ζωήν, όπου ψάλ
λει τήν πατρίδα του.ΉκολούΟησαν» Ή Ιστορίες τοΰ
Μεσονυκτίου» καί Οί Καλόγηροι-,ζωηραΐ περιγραφαί
τή; ζωή; τού μοναστηριού, κράμα ρωμ ιλέου ρεαλισμού
καί βαθύτατου μυστικισμ,οΰ. ’Από τοΰ 1887 μέχρι τοΰ
1891 ή υγεία τού ποιητού ΰπέστη κρίσιν, ήτις τοϋ
ένέπνεισε τά άσθενικά ποιήματα «Έσπέραι», «Κα.
ταστροφαί»,
Μαύρες λαμπάδες·-. Είς τά επόμενα
έργα του, ή άπελπισία κάμνει τόπον είς τήν υπερέντασιν τοΰ έρωτος πρός τήν ζωήν, έν τούτοις ή έμπνευσις τού Βεράρεν παραμένει πάντοτε ανήσυχος.
Άπό τήν έποχήν εκείνην ό ποιητής ήρχισε νά γράφη
είς ελευθέρους στίχους τάς ακολούθους σύλλογός
του: «Αί διαυγείς ώραι», «Ι’λυκοχαράγματα» καί αλλας, φερούσας τίτλους δυσκόλως άποδιδομένους είς
τήν Ελληνικήν, ιό; λ. χ- «Αί έξοχαί, ποΰ ΰφί-

στανται παρακρούσεις», «Αί απορροφητικοί πόλεις»,
κλπ. Άπό τοΰ 1892 τά κοινωνικά ζητήματα εφελκύ
ουν τήν προσοχήν τοΰ ποιητού, ό όποιο; έγραψε δυο
δράματα, τό «Μοναστήρι» καί
Φίλιππον τόν Β .»
Μέ τούς «Μικρούς θρύλους» του, ό Βεράρεν επι
στρέφει είς τήν αγνήν ποίησιν. Είς τάς «Ταραχώδεις
δυνάμεις», πού εξεδόθησαν τφ 1902. ό Βεράρεν ψάλ
λει τήν επιστήμην καί τήν δημιουργόν φύσιν. Ό
Αιμίλιος Βεράρεν άνήκει είς τήν σχολήν τών συμβο
λιστών, είνε δέ ό κατ’ εξοχήν ποιητής τής έποχής
μας, πού ευρίσκει βΰμορφιά καί αρμονίαν μέσα είς
τήν κίνησιν τών μηχανών καί τίιν ζωήν τών εργο
στασίων. Ή τραγική ειρωνεία τής Ειμαρμένης έκαμε
τόν Βεράρεν νά πέση θύμα έκείνων ακριβώς τών δυ
νάμεων, είς τών όποιων τάς εκδηλώσεις είχεν εϋριι
τόν ρυθμόν τής συγχρόνου έποχής.
— ΙΙαρεφρόνησεν αίφνηδίως είς τό ’Εθνικόν θεατρον τής Βουδαπέστης, ένώ παριστανε τό παλαιόν
δράμα Μπάγκ Μπάν·, δ ηθοποιός Ιωσήφ Καουέρτη,
είς έκ rytv διασημοτέρων Ούγγρων ηθοποιών.

ρακολούθηση τά Βαλκανικά ζητήματα.
Εξαιρετικήν επιτυχίαν έσημείωσε τό έν Γαλλία
έκδοθέν δίτομον βιβλίον τού ζωγράφου Μπαλάνς, έπιγραφύμενον Τετράδια καλλιτέχνου». Περιγράφονται
έν αύτφ εντυπώσεις καί έπεισόδια πολεμικά.
— Είς τό Αύγουσταϊον τής Ρώμης έδόθη συμφω
νική συναυλία, μέ διευθυντήν τής ορχήστρας τόν
πολύν Τοσκανίνι, περιλαμβάνουσα μεταξύ άλλοιν καί
τήν ένάτην συμφωνίαν τοϋ Μπετόβεν. ’Αλλά μόλις,
✓
**
/''Δ’πό τής βιολιστρίαςδεσποινίδας 'Ασπασίας Ζαήρχισεν ή έκτέλεσις, ήκούσθησαν συρίγματα καί φωι
ναί : «Κάτω ή Γερμανία, δέν θέλομεν Γερμανικήν!| /ίιιροπούλου έδόθη έν τφ Ωδείφ ’Αθηνών συναυλία,
μουσικήν !» Ή συναυλία διεκόπη καί ό Τοσκανίνι)? ' τή συμπράξει τής’δεσποινίδας "Αννας Καίσαρη. Ή
δ. Ζαρειφοπούλου έπαιξε τήν Μικρόν Σουίταν τοϋ
ύργισθείς άνεχώρησεν έκ Ρώμης διά Μιλάνον. "Ολοι
Σιαφιτέλη, έν Κονσέρτο τού Μόζαρτ, μίαν I.egente
σχεδόν οί κριτικοί έπικρίνουν σφοδρώς τούς ταραξίας,
τοϋ Σίντιγκ, τήν 24ην Caprice τού ΙΙαγανίνι, τόν Κύκ
άφοϋ έπρόκειτο περί έργου κλασικοί' καί παγκο
νον τοϋ Σαίν Σι'ινς καί τήν Πολονέζαν είς re τού
σμίου φήμης. Είς τό Μιλάνον, άντιθέτως παίζετα
Βενιάφσκη, μετ’ ακρίβειας καί λεπτότητος. Η δεσπ.
συχνά ό Βάγνερ.
Καίσαρη
έτραγούδησε τόν » "Αγγελον» τοϋ Φράγκ καί
— Ό τυχών εφέτος τού Νομπελείου βραβείου Ρο-
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μονωδίας άπό τίιν ««ί’αιδώραν» τοΰ Ζιορντανο καί
άπό τήν ·-Ήρωδιάδα. τοϋ Μασσενέ.
Είς τό κλειδοκύμβαλον συνώδευοαν τό μέν βιολί

ό κ. Σκόκος, εϊς δέ τό άσμα ό κ. Μητρόπουλος.
—Άπέθανεν έν Άθήναις ό πρώην Γυμνασιάρχη;
Γεώργιος Παπαβασιλείου, Σύμβουλος τής Άρχαιοκογικής 'Εταιρείας καί τής ’Επιστημονικής. Είχε
δημοσίευση ίκανάς φιλολογικός καί άρχαιολογικάς
διατριβής.
— Οί Σύνδεσμοι καί τιι Σωματεία τών Καλαμιάν
έν κοινή ουσκέψει άπεφάσισαν τήν κοινφ έράνφι άνέγερσιν προτομής τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέω; «εϊς έκφρασιν ευγνωμοσύνης διότι έσωσε τήν Πατρίδα διά
τής πολιτικής Του δεξιότητος».
—Ό άρτι άφιχθεί; μετά δωδεκαετή απουσίαν οξύ
φωνος τή; «'Όπερα Κωμίκ» τών Παρισίωνκ. Κίμων
Τριανταφύλλου ένεφανίσθη διι'ι πρώτην φοράν έν
Άθήναις εί; συναυλίαν δοθεΐσαν εί; τύ Δημοτικόν
Θέατρον καί τιμηθεϊσαν ΰπό τής Α. Μ. τοΰ Βασί
λειος. Ό κ. Τριανταφύλλου είνε ό μόνος μέχρι τοϋδε
"Ελλην τυχι'ον τοΰ πριότου βραβείου είς τό άσμα είς
είς τό Εθνικόν Conservatoire τών ΙΙαρισίων. ‘Έχει
παίξει είς διάφορα έργα τής «"Οπερα Κωμίκ . διετέλεσε δέ έπί πενταετίαν υψίφωνο; τοϋ πριότου εκ
κλησιαστικού χορού τών Παρισίων, ήτοι τού ναού
τής Άγιας Μαγδαληνής, περιστοιχιζόμενο; άπό εξή
κοντα Γάλλους—όργανα καί φωνής—αύτός δέ μόνος
ψάλλων τά σόλα. Μέ τοιαΰτα εφόδια έλΟιόν, δέν ήτο
δυνατόν ή νά τύχη θερμής υποδοχής ΰπό τοϋ πολυ
πληθούς καί εκλεκτού ακροατηρίου.
Έτραγούδησε δύο τραγούιια τόύ ΙΖ". αίώνος τοΰ
Γκετρύ, τό Ρεσιτατΐβο καί τήν άρια τοϋ Γκράαλ
άπό τόν «Λόεγκριν . τήν καβατίνα τού «Δόν Ζουάν»
τού Μόζαρτ, τήν μεγάλην άριαν τής «Ήρωδιάδος»
τοΰ Μασσενέ. δυό μικρά τραγούδια τοΰ Δεμπυσσύ
καί τού Κορσάκωφ, μίαν άριαν τοϋ «’Ιωσήφ έν Αι
γύπτιο» τού Mehyl καί δύο έλληνικά, τό δημώδες
«Ένας αητός διαβαίνει’ καί τόν - Γέρω - Δήμον» τοΰ
Καρρέρ.
Ή φωνή τού κ. Τριανταφύλλου είνε συμπαθής
καί γλυκεία, δέν έχει έξάροεις, είνε δμως φυσική
κανονική, μέ καλούς χρωματισμούς. Τά 'Ελληνικά
τραγούδια έψαλεν ό παλινοστήσας καλλιτέχνης μέ
εύλογον ενθουσιασμόν.
Τής συναυλίας μετέοχε ό δεινός κλειδοκυμβαλισιής
κ. Σ. Φαραντάτος. Έπαιξε μίαν Νυκτωδίαν τού Σο
πέν, μίαν Ραψωδίαν τού Μπράμς, ήτις έξαιρετικώς
ήρεσε, μίαν μελωδίαν τού Ραχμανίνωφ καί έν Β./λς
τού Μοσκόφσκη. Τό παίξιμον του ήτο τεχνικόν καί αί.
σθηματικόν συγχρόνως.
— Έν τή - Έταιρείρ. τών Φίλων τού Λαού» έδόθη
φιλολογική έσπερίς ύπό τού κ. Παπαχρήστου-Λαδωνίτου. Άπήγγειλεν έπιτυχώς τά ποιήματα: τό «Πανη
γύρι τή; Κακάβας» τού κ. Ιίαλαμά, τόν Πρωτομάστοραν
τοϋ κ. Μάτεση, Στήν Ελλάδα τοϋ Μαβίλλη, τό Τάμα
τού Ρισπέν, τό «Φίλημα» τοϋ Κρυστάλλη, τόν«Ματρόζον» τοΰ κ. Στρατήγη καί τά «Μάτια» τοΰ Δροσίνη.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Όπισθεν τού παρά τόν Ίλισσόν γυμναστηρίου
τού < Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου· έκ τής σχηματιζομένης ΰπό τού Ίλισσοΰ χερσονησίδο; (έξοΰ καί
Βατραχονήσι) διεκρίνοντο πρό έτών έρείπια Βυζαν
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τινού ναοΰ. ον περιέγραψε τιϊι 1906 ό κ. Κωνσταντόπιυλος. Ήδη διενεργούνται ΰπό τοϋ κ. Σωτηρίου
άνασκαφαί, καθ’ α; άνευρέθησαν τά θεμέλια Βασιλι
κής ή Δρομικού Ναοΰ μεγάλων διαστάσεων μέ πέντε
κλιτή' έπί τού εδάφους τής προθέσεως τοΰ ναοΰ άπεκαλύφθη θαυμάσιου διά τάν πολυχρωμίαν του καί τά
διακοσμητικά θέματα ψηφ ιδωτόν δάπεδον, έπί τοΰ
οποίου ΰπάρχουν σταυροί, στρόβιλοι, λυροειδή πλέγ
ματα μέ φύλλα κισσού, πτηνά κλπ. Κατά δέ τό Αρι
στερόν κλίτος τοΰ Ναοΰ άνεκαλύφθη ευρύς ΰπόγειος
νεκρικός θάλαμος ή μαυσωλείου, τρία περίπου μέτρα
ΰπό τό έδαφος, είς τόν όποιον όδηγεϊ κλίμαξ καί χα
μηλή θυρίς. Τό Μαυσωλείου στεγάζεται μέ θόλον—
κατεστραμμένου σήμερον—καί έχει εί; τάς τρεις πλευ
ράς τάφους μέ άρκοσόλια' σιόζει ίχνη όρθομαρμαρώσεως καί τοιχογραφιών καί έντός αύτοΰ είχον ταφή
χριστιανοί μάρτυρες, ό ’Επίσκοπος ’Αθηνών Λεωνί
δας μετά τών συν αύτφ (έν οίς καί γυναίκες) μαρτυρησάντων έν Κορίνθφ έπί Δεκίου καί έν Άθήναις ταφέντων, ώς άρχαϊαι πηγαί αναφέρουν, καί ιδίως ό
Άκομινατος.
Έκ τής τοιχοδομίας καί τής τεχνοτροπίας τού ψη
φιδωτού ή μεγάλη αΰτή Βασιλική τών Αθηνών εινε
κτίσμα ιού τέλους τοΰ Ε' ή τών άρχών τοΰ ΣΤ' αίώ
νος μ. X. καί έρχεται τά έπιχύση φώς είς τήν άγνω
στον μέχρι τοϋδε διά τάς Αθήνας κατάστασιν τών
χρόνων έκείνων.

Ό πρφην γραμματεύς τής έν Άλμυρφ Φιλάρχαιου
Εταιρείας « Όθρυο;» κ. Ν. I. Γιαννόπουλος άνέφερεν είς τό Υπουργείου τών Εκκλησιαστικών δτι άπό
τοΰ 1896 έπί εικοσαετίαν διατελέσας γραμματεύς καί
ιδρυτής τής Εταιρείας ταύτης, πλήν τών άλλων αρ
χαιοτήτων, συνέλεξε ίδίοις κόποι; καί δαπάναις περί
τά -10 χειρόγραφα παλαιά βιβλία έπί μεμβράνης ή
‘/.άρτου (άπό τοϋ IB’ —1Η' αίώνος συμπεριλαμβανο
μένου) καί έντυπα παλαιών εκδόσεων άπο τοΰ 1500—
1830, έπίσης δέ κατήρτισε καί επιστημονικήν βιβλι
οθήκην ώς παράρτημα τοΰ Μουσείου. Ταύτα πάντα
μή παραλαβόντος τού ΰπό τοϋ Ί’πουργείου διορι
σμένου εμμίσθου έπιμελητού διδασκάλου, κατέ,.ει
αύτός καί έζήτησε νάπαραδόιση ταύτα είς τόν επιμε
λητήν. Τό ΰπουργεϊον είσέιι δέν άπεφάνθη.
Ό αύτός είχεν αγοράσει ικανά μολυβδόβουλλα έκ
Θεσσαλίας. Έζήτησεν άπό τήν άρχαιολ. υπηρεσίαν νά
προσφέρή ταύτα είς τό Βυζαντινόν μουσεϊον. Άλλ’
ή ΰπηρεσία έσιώπησε καί οΰτο; έπώλησε ταύτα είς
γυρολόγους. Μετά ταύτα μεταμεληθείς μετέβη είς
Λάρισσαν καί ήγόρασε πάντα, πλήν ένός.
Λ
Τύ Μουσεϊον τοΰ Λούβρου έπλουτίσθη έσχάτως μέ
εν νέον εύμέγέθες άγαλμάτιον, εΰρεθέν είς τήν Σάχα
τής Αίγύπτου. Τό άγαλμάτιον τούτο, καίτοι μέτριας
τέχνης, είνε έν τούτοις μεγίστου ένδιαφέροντο:.
'Υπάγεται, ώς γράφει ό κ. Μισόν, είς τήν κατηγο
ρίαν τών ήμ γύμνων έκείνων Άφροδιτών. είς τάς
οποίας συγκαταλέγεται καί τό περίφημον άγαλμα τοΰ
Μπελβεντέρε. Άλλ’ έκεϊνο δπερ χαρακτηρίζει τό έν
λόγιο άγαλμα είνε δτι οι πέπλοι, οί όποιοι καλύπτουν
τά νώτα τής Θεάς, είνε άνασηκωμένοι μέχρι τού ύψους
τής κεφαλής. Ή κεφαλή, δυστυχώς, δέν διεσώθη καί
έπειδή αΰτη φαίνεται δτι έφέρετο πρός τά εμπρός,
προβάλλεται ούτως έν μικρόν αρχαιολογικόν πρό
βλημα, δπερ πρός τό παρόν παραμένει άλυτον.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
'Υπό τού φιλολογικού Συλλόγου
Παρνασσού·
έξεδόθησαν εις αυτοτελή τεύχη πεντηκοντάλεπτα αί

Διαλέξεις περί τών Ελλήνων
ποιητών τον ΙΘ αίώνος. Μέχρι. τοϋδε έξεδόθησαν
11 τεύχη. Ιδιαίτερον ένδιαφέρον έχουν ή περί Ορφανίδον καί τής έποχή; του ή καί έκτενιφτέρα όλων —
διάλεξις τοϋ κ. Τ. Άμπελό, ώ; καί ή περί Τερτσέτη
τοΰ αειμνήστου .1. Στεφάνου, ιδία διά τό έν τέλει
έν αύτφ γενόμεν,ιι

καταχωρόύμενον άνέκδοτον εκτενές ποίημα τοΰ ποιητοΰ Το ονειρον τού Βισιλέως» (18·»3). Δ«ά τής
σειραξ ταύτης τών διαλέξεων άποτελεϊται πλήρη, εί

ριστάσεις, μέ κτίποιον περιορισμόν είς έκτασιν, άλλά
μέ τήν αυτήν ποικιλίαν. Είς τάς σελίδας του δ φι
λαναγνώστης ευρίσκει πάντοτε ένδιαφέρουσαν ύλην,
χρήσιμον, πρακτικώς ωφέλιμον, συνοδευομένην καί

ΰπό εικόνων.

Λ
ΑύΞάνεσθε καί πληθύνεσθε! Έξεδόθησαν νέαι καθη
μερινοί έφημερίδεςείς Αθήνας: Τά «Νυκτερινά νέα»
ΰπό έπιτροπή; συντακτών, τά ·'Ημερήσια νέα» υπό
τοΰ κ. Β.’ Θεοδωρίδου, ή .’"Ωρα· καί άν-ιγγέλλονται
«Νέος Αίων» ΰ·πό τού κ. Γ. ΙΙαπαντωνάκη ή «Πρόο
δος». ή «Δράσις». Έξεδόθη καί μία Γαλλική, «Ι.α

τον Παλαιών Πατρών Γερμανού (1771—1826). ήτις

Verite·.
«
Ό διπλωματούχος τής νομικής κ. Μ»χ. X- Αίλιανός, έξεδωκε εκτενή πραγματείαν περί ’Αποπλανηαεως. Ό νεαρό; επιστήμων, κατόπιν μακρά: μελέτη,,
περί ής μαρτυρεζή παρατιθεμένη πλουσιωτάτη βιβλιο
γραφία, διερειο·άτό ζήτημα άπό πάσης θπόψεως,
έχων ίητ’ όψει καί πλείστας ξένος νομοθεσίας. Του

τό πρώτον έδημοσιεύθη εί; τό έπιστημονικόν περιο
δικόν Άθηνα καί ήδη είς ιδιαίτερον τεύχος έξ 110
σελίδων. Εϊνε πληρεστάτη καί εμβριθή; έρευνα πά-

έργου προτάσσεται εισαγωγή περί γυναικός εν γενει
κοί τού χαρακτήρος αύτής. Ή μελέτη αΰτη, και ως
κοινωνιολογική καί ώς νομική έργασία. εϊνε λίαν εν

οης λεπτομέρειας. άφορώσης τήν ζωήν τού επιφανούς
ιεράρχου, συνοδευομένη ΰπό πλήθους σημειώσεων.

διαφέρουσα.

κών τή: παλαιοτέρας νεοελληνική; ποιήσεως.
Νν
Ό κ Δ.Γρ. Καμποϋρογλους. δ άκάματο;Ιστοριο
δίφης, νέαν πολύτιμον Ιστορικήν συμβολήν εισφέρε ι
διά τής μελέτη; του περί τού βίου καί τή; δράσεως

W
Υπό τού αρχαιολόγου κ. Ά,όρέου Ευγγοποϋλου
έξεδόθη έν ίδίιρ τεύχει ή έν τή
Αρχαιολογική Ι'.φημερίδι δημοσιευθεϊσα περιγραφή Νέων 'Αλεξανδρι
νών Λστεΐνων αναγλύφων, τριών τόν άριθμόν, ευρι
σκομένων έν τή συλλογή τοΰ κ. X. ’Πλιιπου/.ου.
/
*
/ΓΟδηγός της Ελλάδος,. ΰπό Ν. Ίγγλέση. Έτος

/Κ τόμο; Ε. 1916.

Σελ. 1030. Παρ’ ολας τά; δυ
σχέρειας καί απογοητεύσει; συνεχίζει μετά πο/ά.ής

έπιμελείας ά κ. Ίγγλέση; τάς έκδόσεις τοϋ 'Οδηγού
του. Ό έκδοθείς νέος τόμος, τοΰ 1916, παρέχει νέους
καταλόγους διευθύνσεων κατ’ επαγγέλματα, ώ; καί
τάς γενομένας μέχρι; εσχάτων μεταβολής, πρός τού
τοι; δέ προσθήκας πολλής συμπληρούσα; τόν προεκδοθέντα τόμον. Έκτός τοΰ 'Οδηγού Αθηνών αναγρά
φονται πυκναί αί διευθύνσεις καταστημάτων και κα
τοίκων καί τών κυριωτέρων πόλεων τή; λοιπής Ελ
λάδος. Έν τέλει παρατίθενται καί αλφαβητικό; πίναξ
τών περιεχομένων, καθιστώ.· εύχρηστότερον τόν

'Οδηγόν.

Λ

Μικρότερου κατ’ όγκον ίνεκσ τής ΰπερτιμήσεως
τοΰ χάρτου, άλλ' όχι κατώτερον εί; έκλεκτικιίτητα
δημοσιευμάτων έξεδόθη καί εφέτος τό * Ημερολύγιον τού 1917 τοΰ κ. Κ. Σκόκου, μέ τήν αυτήν φι
λοκαλίαν καί επιμέλειαν, ήτι; διέκρινε πάντοτε τόν
έκδήτην του. Γνωστά ονόματα λογιών καί ευέλπιδα
λόγογραφικά τάλαντα παρε/.αύνουν πυκνά εί; τά; κομφ·άς σελίδας, δέκα δέ νέα διηγήματα, τών κ.κ. Χρηστοβασίλη, Ρόδου, Τραυλαντώνη. Κωνσταντινίδόυ.

Νιρβάνα. Βλαχογιάννη, Βουτυρά, ΕΐΌτρατοίδου, —ενοποί’λου καί Παναγοποιίλου προκαλοϋν πολύ το έν
διαφέρον. Θεατρικά μονόπρακτα έργα, ήθογραφίαι,
σάτυραί, εικόνες καλλιτεχνικοί καθιστούν καί τόν

έφετεινόν τόμον περιζήτητοι·.

Α

Τό « ‘Εγκυκλοπαιδικοί· Ήμερολόγιον, τοΰ κ. I.
Βρετοΰ ένεφανίσθη καί αΰτύ παρά τάς άντιξόους πε

Άπό τινο;, χάρις εί; τά; εφημερίδας, ήρξατο μια
ευοίωνος παραγωγή Ελληνικού κοινωνικού μυθιστο
ρήματος, μή έχοντος τόν τύπον τής λαϊκής έκμεταλλεύσεως. ώς μέχρι τοϋδε, άλλα καί κάποιος αςιωσει,
φιλολογικά;. Κυρίως είς τήν μυθιστορογραφιαν ηρχισαν Επιδιδόμενοι οί χρονογράφοι. Εϊς εκ

παρασχών ίκαιά δείγματα εύδοκιμήσεω; ό κ. ΰ.

αεκιαρέλλης. τή; «Ν. Ημέρας», είς κομψοί'
·
δωκε σύγχρονον μυθιστόρημα, τά ιΝέα κορίτσια ,
μέ ί-πόθεσιν είλημμένην άπό τήν Αθηναϊκήν κοσμι
κήν ζωήν, ή όποια εϊνε «κόμη άνεκμετάλλευτο; απ<·
τούς συγγραφείς μας. Διαγρά | ονται. έν αύτφ τύποι
γνωστοί τή; άνωτέρας τάξεως πολύ επιτύχω; ο κ.
Βέκ ήξευρει νά εΐκονίζη τά γεγονότα μέ τέχνην, χω
ρίς νά διαφεύγουν τήν παραέήρησίν του αί λεπτομε^
ρειαι, ά; ώ; δημοσιογράφος εϊνε είς θέσιν νά παρακο
λουθήση. Ύφος άπλοϋν, μια άλήθεια. μία αναπαραστασιςτής ζωής τών δρόμων καί τών σαλσνιων με
δυνατός κάποτε καί χαριτωμένα: άλλοτε περιγραφας
μέ μίαν επίκαιρότητα εί; το τέλος ως έκ τού συγχρο
νισμού μέ τάς πολεμικός έι-τυπώσεις, συντελούν
(7>στε τά - Νέα Κορίτσια- νά άναγινιόσκονται με αλη

θινήν εΰχαρίστησιν.

Είκοσι έτη μετά τόν

W
θάνατον τοΰ Κερκυραίου λό

γιου Νικ. Κογεβίνα, έπετεύχθη ή έκδυσις τών έργων
του. όφειλομένη εί; τή.· υίϊκήν στοργήν. Ό Κογεβινα; ήτο γνωστό; εί; τούς φιλολογοϋντας υπό τό ψευ
δώνυμον Γλαύκος Πόντιος. Ή έργασία του εϊνε με
ταφραστική καί μόνον μίαν πρωτότυπον μελέτην, και
αυτήν άτελείωτον άφήκ», περί τού ποιητού Βηλαρά.
Ό Κογεβίνα;, φίλος άφοσιωμένος τού Πολυλά συνεμερίζειο τάς φιλολογικός του δοξασία:. Είς τά έκδοΟέντα έργα του, ών προτάσσεται σύντομον βιογραφικόν σημείωμα τής κ. .Ε. Δενδρινοΰ, περιβλήφθησα1'

δλαι αί μεταφράσεις του. αί δποϊαι κρίνονται ω; ε
πιτυχείς, ολαι σχεδόν έμμετροι, εϊνε δ’ αί έξης. Τρία
έλεγεϊα τοΰ Τιβού/λου, εν έλεγεϊιν καί ή «Ιφιγένεια έν
Ταύροι;» τοϋ Γκαίτε, δύο ποιήματα καί δύο πεζά τοϋ
Σίλλερ, «ν άπόσπαομα τοΰ Προμηθέως λυομίνου»

τοϋ Αισχύλου, κ.ϋ Μαντζόνι
χουό; έκ τή; Τρα7<οδί<ι. «Ό ’Λδίλχης», δύο ποιήματα τοϋ Χ»ΰ, ό
πβοί κολακείας χαραχτήρ τοϋ θεοφράστου καί τοϋ
Φιρενζονόλα μία ομιλία ζώου. Έι· τελεί δηαοοιεύετι-.ι
ή περί Βηλαρά αίσϋήτιχή μελέτη.

Ύπό τής «Revair littcraire et Artistique- βξεδόθη
ποίημα τού κ. Chement Chanteleube,.<peeov τόν τί
τλον <Ι.β Μείόσ». Τό ποίημα εΐνε ήρ.οίκόν, τό ινεπνεϋσΟη δέ ό ποιητή; υπηρετών είς τόν ιιαχόμενον
στρατόν.

*
Τά -Γράμματα τής 'Αλεξάνδρειάς προσέθεσαν »t:
τήν νεοελληνικήν λογοτεχνίαν νέον έργον. τά ·Εο>τττα· τή; Κερκι·ραί,ις λόγιας X. Κρήνης Ζΐενάρινοΰ.
τύ γένο; Ζαβιισιάνου. Είς τό δυσκολώτιτον αύτό τε
χνικόν είδος τή; ποιήσεως. τύ σονέττον, ή κ. Δενδριιοϋ άπεδείχ&η δβξιωτάτη. Οί στίχοι της έχουν πολλήν μελαγχολίαν, έμπνευσή έντες είς στιγμάς θλιβερός
έγκαρτερήσεως. Ιδίως τύ εί; τόν θάνατον τοϋ παι
διού της εΐνε έκ τών καλλίτερων τής συλλογή*. Etc
τά σονέ,τα τής κ. Δενδρινοϋ φαίνεται κάποια έπίίίρασις τοϋ ΙΙετριίρχου, τοΰ κατ’ εξοχήν σονεττογράφου
καί τοϋ οποίου τρία σονέιτα παραθέτει έν μεταφρά
σει. \ια<|·αίνεται ύμΐ'ΐς πάντοτε μία εύγενής άντίληψις
εχουσα κάτι ίδικόν της, τό όποιον έ'ζιδανιχεΰει εκλε
κτή αισθηματική διάΟεσις, ηνωμένη μέ μίαν βαΟυτέραν σκέψιν, είς μίαν αρμονίαν Ιδέας καί μορφή;.

ΔΗΜΟΣ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Πρός τούς κ: κ. ύδρολήητας τής πόλεως
Ά&ηνών
Προσκαλούνται οί κ. κ. ΰδρολήπται δπως προσέλΟωσιν είς τό ταμεΐον τοϋ Δήμου καί καταβάλωσι το
άντίτιμον τοϋ ϋδατος τρέχοντος έτους, καθόσον έν
έναντίρ περιπτιόσει ή υδραυλική υπηρεσία τού Δή
μου Οά εύρεΟή είς τήν ανάγκην νά ένεργήση τήν απο
κοπήν τοϋ ϋδατος.

(Έκ τον ύΔραυΛικοΰ τμήματος τοΰ Δήμου
Ά&τ,ναίων).

ΑΑΧΕ10Ν ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΑΑΟΣ
1916—ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΞ ΔΡ. 1,200,000 ΚΕΡΔΗ
Καθ’ εκάστην ) Έκδίδονται 100,000 γραμμάτια Αξίας δραχμών
400,000
κλήρωσιν ) Παρέχονται κέρδη είς 2.000 γραμμάτια αξίας δραχμών
200,000
"Εκαστον Ακέραιον γραμμάτιου τιμάται 8ραχ. 4, δυνάμενον νά διαιρετή είς τέσσαρα τέταρτα
.γραμματίου τιμώμενα μιας δραχμής.
Κ€ΡΔΗ GKASTHC TQN ΚΔΗΡΟΣ€9Ν

Δραχμαί
Έν δλφ
80,000
80,000
έξ
1
20,000
1
έξ
20,000
2
άπό
5,000
2,500
άπό
6,000
6
1,000
άπό
15
6,000
400
25
5,000
άπό
200
άπό
78,000
1950
40
2000
200,000
Ή πρώτη κλήρωσις γενήσεται τη τελευταία Κυριακή 28 Φεβρουάριου (12 Μαρτίου) 1916
ή δευτέρα τή 24 ’Απριλίου (7 Μαΐου) 1916, ή τρίτη ιή 26 Ιουνίου (9 Ιουλίου) 1916, ή τέ
ταρτη 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’ εκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια ακέραια γραμμάτια, πωλούμενα αντί τεσσάρων
δραχμών, ίσχυοντα δι’ δλόκληρον τό κέρδος, καί δυνάμενα νά διαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου,
τιμώμενα αντί μιας δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοΰ κέρδους.
Άμοιβαί, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή έντός τριών μηνών από τής κληρώσεως, παραγράφονται
υπέρ τοΰ Ταμείου τοΰ ’Εθνικού Στόλου.
Είς τούς αγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιας έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν
ειδικής μετά τοΰ 'Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου
αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών, παρέχεται έκπτωσιςέπί τοΰ τιμήματος αύτών 15 ο)ο, είς δέ τούς αγο
ράζοντας διά μιάς έπι προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου Αξίας χιλίων
δραχμών τουλάχιστον ^παρέχεται έκπτωσις 10 <>)<>, και είς τούς δημοσίους υπαλλήλους, τούς έπίτετραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 ο)ο.
Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γραφεϊον Λαχείου τοϋ
‘Β0·νικο0 Στόλου καί τών 'Αρχαιοτήτων, 'Υπουργεϊον Οικονομικών.
Ό Διευθυντής Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ
ί
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