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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τδ λουτρδν τής Αφροδίτης, υπό Τιμ. Άμπελο.
\ύο Ιωβιλαϊα, ύπό Σπ. Δε-Βιάζη.
Ύστερα άπδ είκοσι πέντε χρόνια, διήγημα
ύπό X. Χρηοτοβασίλη.
Δραματική σγολή τοϋ Κράτους, ύπό Κ.
Σημειώσεις, ύπό Δάφνιδος.
Ή πληγωμένη έλάτη, ύπό Δ. Καρρα.
Σέ λίγες γραμμές, ύπό Δικ.
Ό Ποιητής, ναό ’Αθήνα; Γερμανού.
Αντίλαλοι, νπδ Άλιέως.
Παρισινά Χρονικά, ύπό Ary Rene d'Yvernionl.
Ol Έλληνες καλλιτέχναι έν ’Αμερική, υπό
Β. Κανέλλου.
Τά δύο 'Ημερολόγια, υπό Δ. Κ.
Γράμματα καί Τέχναι.
ΕΙΚΟΝΕΣ
Κεφαλή ΙΙασιχράιας ’Αφροδίτη;.

Μ,έ τ ό π «ι ρ ό ν φ ΰ λ λ ο ν συμπληροΰται τύ είκοστόνόεύτερον
έτος άπό τής έώόσεως τής «Πινακοθή
κης». Παρ’ ολας τάς μεγάλα; δαπάνα;,
κατορθώσαμεν νά συνεχίσωμεν τήν έκδοσιν. Άλλ’ ΐνα αυτή άποβή τακτικωτέρα, πρέπει οί κ. κ. συνδρομηται νά
είνε πρόθυμοι είς τήν καταβολήν τής
συνδρομής, ή τις π α ρ α μ έ νε ι ή αύτή
μολονότι ύπερτιμώνται συνεχώς όλα τά
εκδοτικά είδη. Ό λόγος ουτος μάς ήνάγκασε νά άραιώσωμεν μάλλον, προσωρινώς, τήν έκδοσιν, παρά ν’ αύξήσωμεν τήν
συνδρομήν.
Άπό τοΰ προσε χοΰςτε ό
χου ς (Μαρτίου 1 923) ή «Πινακοθήκη >
ί)·ά πυκνώση τά τεύχη της, θά μεταρρύ
θμιση τήν διάταξιν τής ύλης και θά
παρακολουθήση μέ πολλήν έπιμέλειαν
δλην τήν φιλολογικήν καί καλλιτεχνικήν
κίνησιν, θά ΐσταται πάντοτε είς τό άνώτερον πνευματικόν επίπεδον,είς τό όποιον
έσταδιοδρόμησε έπί 22 έτη, έπί υλική της
ζημία.
Τακτικοί συνεργάται έν Εύρώπη καί

Αμερική θά έπιστέλλουν άνταποκρίσεις άφορώσας τά Γράμματα καί τάς
Καλάς τέχνας.
Ή συνδρομή τοΰ εσωτερικού δρ. 20.
Ή τοϋ εξωτερικού, καί εάν πλ,ηρώνεται
έν Άθήναις, 20 φ ρ. χρυσά.
Ή τιμήέκάστου τεύχους ορίζεται είς
3 δραχμάς.ΙΙαλαιά τεύχη δρ.4.Είς ού δέ
ν α εφεξής θά στέλλεται δωρεάν τό φύλλον,
είς δέ τούς καδυστεροΰντας θά διακό
πτεται ή άποστολή, καθιερωθείσης διά
πάντας άνεξαιρέτως τής προπληρωμής.

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
Θτατρικώ.— Τοϋ Μολιέρου έωρτάσθη ή Τριακοσαειηρι; τή; γεννήσεως. Παρεστάθησαν 12 κωμφδίαι του εί. τήν «Γαλλικήν Κωμωδίαν».
Καλλιτέχνη—Ό Zorn είνε εις τών μεγαλειτέρων
ζωγράφων τής Σουηδίας. ΙΙερί αύτοϋ έγραψε εσχά
τως ό S. Pierron.
ΙΙαλαιμάχιρ. — Οΰτε ό πρώτος, οΰτε ό τελευταίος'
Ό Μετσνικώφ. "Επειτα ό Βορονώφ. Τώρα ό Ελ
βετός μικροβιολόγος Σπίλιγκερ. "Εφεύρε ορρόν,
οστις θεραπεύει τελείως τήν φυματίωσιν και εξασφα
λίζει τήν ζωήν μέχρι τοϋ 150 έτους !...
Φορολοχουμίιφ — Γό δημόσιον χρέος τής Ελλά
δος μέχρι τέλους ιού Η) 12 άνήρχετο είς χρυσόν μέν
είς φρ. 1,615,000,000 καί εις δραχμής είς 7,921,
500,000. Ύπολογιζομένης τής λίρας πρός 100, έν
ολ<ι> οφείλονται ΰπό τοϋ Κράτους 34,081 500,000
ΊΙτοι περίπου αναλογεί 1,500-5,000 δρ. κατ’ ατομον.
Ν. Π. Σεχήρ θά είπή Τουρκιστί πόλις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διακηρύττει οτι,

Εκτίθεται είς μειοδοτικήν δημοπρασίαν όΓ
ενσφραγίστων προσφορών r, προμήθεια :
1) 75 ςυλίνων ιστών έμπεποτισμενων ύψους
8 μέτρων.
2) 75 ξύλινων ιστών έμπεποτισμενων ύψους
10 μέτρων.
3) 50 ξύλινων ιστών έμπεποτισμένων ύψους
12 μέτρων.
Συμφώνως πρός τού; ορού; τής συγγραφής
υποχρεώσεων τής κατατεθειμένη; εις τό τμήμα
Φωτισμού τοϋ Δήμου ΆΘ/νκίων.
ΊΙ δημοπρασία ένεργηθήσεται τήν 15 Μαρ
τίου, ημέραν Πέμπτην καί ώραν 11 —12 π. μ.
είς τό Δημαρχιακόν Κατάστημα (Γραφεΐον κ.
Δημάρχου) καί ενώπιον της δημαρχιακής επι
τροπής.
Ή δημοπρασία έσεται τελειωτική. Παραδοσι; άμεσος,έγγύησις 10 ο)ο έπί τοΰ προσφερομένου ποσοϋ. Ή έγκρισις έπαφίεται εις τό Δη
μοτικόν Συμβούλιον.
’Αθήνα
*.
τή 5 Μαρτίου 1923.
Ό Δήμαρχος ’Αθηναίων
Χπ. Ιΐάτσ^ς.

ΤΟ ΛΟΥΤΡΟΝ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
Η άνακάλυψις τή; ΓΙασικράτας — Ή Αφρο
δίτη τών [Ιηγοσών—Τό βάατιομσ της —
Τά Αφιερώματα — Αί ΙέρειΆ της — Τό
οκταήμερον λοντρόν της.

ΚΑΤΑ τήν τελευταία» διετή έν Θεσσαλία
διαμονήν μου, ώς εφέτου. συνέπεσε νά διέλθω
τοϋ Βόλου, καθ’ άς ήμέρας έν τή εγγύτατα αύ
τοϋ θέσει τών αρχαίων Ιίαγασών είχον εΰρεθή
αί πολυάριθμοι έγχρωμοι στίλαι, πύργοι,
έοείπια ναών καί τό ιερόν τής Πασικρατας, ή;
περιεσώθη ολόκληρος ή κεφαλή εφάμιλλος τή;
έν τώ Λούβρω Μηλιάς καί πάντων τών αγαλ
μάτων τής ’Αφροδίτης. Πρώτος μοί είχεν αναγ
γείλει τήν άνακάλυψιν τοϋ πολυτίμου ευρήμα
τος, τή; θαυμασία; εκείνη; θεάς πρωτην φοράν
γενομένη; γνωστής ύπό τό όνομα τής Πασικράτας ό σοφός αρχαιοδίφης φίλο; μου κ. Άρβανιτόπουλος, έ'φορο; τών έν’θεσσαλια αρχαιο
τήτων. “Ηδη ήτο άπό πολλου γνωστός είς
πάντας τούς φιλάρχαιους διά τάς πολυτίμους
αύτοϋ αρχαιολογικά; ανακαλύψεις καί αλλα
χού μέν, μάλιστα δέ έν Θεσσαλία, ής είχεν
ανακαλύψει μεταξύ άλλων καί τήν παρά τά
Τέμπη Άκρόπολιν τών Γόννων. Τοΰ πολύπει
ρου δέ τούτου αρχαιοδίφου τάς οδηγίας ακολου
θών, είχον γνωρίσει δΓ αλλεπαλλήλων εκδρο
μών τού; σπουδαιοτέρους έν Θεσσαλία αρχαιο
λογικού; τόπους, μάλιστα δέ τούς περί τά
Τέμπη καί τόν Όλυμπον, τού; περί τά Μετέω
ρα καί τά; ύπωρεία; τοϋ Πίνδου, τάς Φθιωτικάς Θήβας, αΐτινες ήσαν κατά τόν κ. Άρβανιτόπουλον αί ύποπλάκιαι Θήβαι τοϋ Όμηρου,
τά; περί τά Φάρσαλα ιστορικά; διά τού; πολέ
μου; τών Ρωμαίων πεδιάδας, τά ερείπια τών
έν Φεροαΐ; καί Φαρσάλοις άρχαίων ιερών καί
αύτό έτι τό παρά τήν Φθίαν άγνωστον είς τού;
πολλούς χωρίον, οπερ κατέλαβε τόν χώρον τή;
πόλεως, ένθα κατά παράδοσιν είχε γεννηθή
καί ό Γενάρχης τής φυλής μας “Ελλη ν. Συχνότεραι ήσαν αί είς Βόλον έκδρομαι διαοκουσών
*) Έκ τών Ανεκδότων «Θεσσαλικών ’Αναμνήσεων.»

Ή κεφαλή τής Πασικράτας πρδ τοΰ λου
τρού τη; έν τω Άθανασακείφ Μουσείφ.

τών ανασκαφών τών{Ι1αγασών καί τής Δημητριάδος, μάλιστα δέ μετά, τήν άνακάλυψιν τής
θαυμαστή; διά. τό κάλλος της Ιΐασικοάτας. Συ
νετέ λ-.ι δέ είς τήν παράτασιν τής έν Βόλω δια
μονή; μου καί αύτή ή δικαστική μου ίδιότης,
ώ; Προέδρου έφετών ένεργοϋντο; τά; πολύκρο
του; τότε ανακρίσεις κατ’ αθεϊστών, αναρχικών
καί προσβολέων τής τιμή;, τής ηθική; καί τής
έκκλησία;
* ♦
♦
Ή άπό Βόλου εί; τήν απέναντι παραλίαν
ένθα τά Καλύβια άπόστασι; απέχει πεζή πεοί
τά τρία τέταρτα- λίαν δέ εύχαοίστως μετεβαινον έκεϊ πεζή, σπανίω; δέ έφ αμάξης. Αί Παγασαί, μεγάλη καί πολυάνθρωπο; καί κατειδωλος πόλις, ώ; ένδεικνύουν τά πολυάριθμα αύτής ευρήματα καί κτίρια, συνεχίζοντο, άν μή
συνεταυτίζοντο, μετά τή; Δημητριάδος,ήν έκτι σεν Δημήτριος ό Πολιορκητής. Πάντως ή μέν
Δκμητριά; ήτο ή στρατιωτική ούτως εΐπεϊν
πρωτεύουσα του, τό Πότσδαμ, ώ; μοί έλεγεν
ό κ Άοβανιτόπουλος, ενώ αί Ιίαγασαί ήσαν
τό Β-ρολϊνόν του. Ή Δημητοιάς, ή καταλα53
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λαβοΰσα τόν άπό τή; Ίωλκοΰ χώρον καί φθάσχσχ μέχρι τή; πζρζλίας, δέν ητο τοσοΰτον
πολυάνθρωπο; όσον χ·. πζρχκείμεναι ΙΙζγασζί.
Άδηλον δέ άν ήνόει άμφο τέρας τάς πόλεις ό
Λίβιος, ό ονομάσας τήν Δημητριάδα V>llda fit
ad omnia opportuna. Πάντως ή Δημητοιά;
χποτελεσθεΐσα έκ τών αρχαίων συνοικισμών
τοϋ Όρμινίου, της Νηλείζ;, τή; Όλιζόνος
έθεώρει συνέχειαν τη; κα'ι έπίνειον τά; πολυανθρωποτάτας Πχγζσάς, έκ τών νεκροταφείων
τών οποίων προκύπτει ότι κατοικούντο ού μόνον
ύπό Θετταλών, άλλά κχί Σύρων καί ’Ιουδαίων
και Γετών. Τά άποκζλυφθέντα δέ κολοσσιαία
τείχη τών πύργων καί αί αναρίθμητοι άναθημα.τικζί στήλα'. και τζ ερείπια τοΰ ναοΰ τής
ΙΙζσικράτας μαρτυροϋσιν ότι ή πόλις έκείνη
ήτο μεγαλύτερα και πλουσιωτέρζ τής πόλεως
τής παλαιά; Ίωλκοΰ, ώ; ένδείκνύται καί έκ
τών έν Γκορίτση ερειπίων.
* ·
Είχον φθάσει εΐ; τά; άνζσκζπτομένα; 1 Ιχ
γασάς ακριβώς τήν ημέραν καθ’ ήν ή σκζπάνη Άμφισσέως έργάτου, τοΰ _______
I. Σταυροπούλου,
......
είχε προσκρούσει έπί ό'γκου πετρωθεντο; χώμχτος καλύπτοντος τήν έςαισίαν κεφαλήν άο )
χαίας προδήλως θεάς. Μετ’ άπόξεσιν τών πρώ,των χωμάτων έμείναμεν κατάπληκτοι οί θεαται ποό τοΰ πολυτίμου καλλιτεχνικού εύρηματος Ή πρώτη μου έντυπωσις έκ τής θεάς του
μοί έ'φερεν άναμνήσει; τών έντυπώσεων, άς μο'ι
είχε προζενησει ή θεα τής έν Λούβρω Μηλιάς
’Αφροδίτης. Δέν έτόλμησα νά τήν ονομάσω Άφροδίτην ένώπιον είδικωτάτου εις τοιαύτας
αντιλήψεις ομοιοτήτων αρχαιοδίφου, δτε ό κ.
Άοβανιτόπουλος μο'ι είπεν οτι ή άποκαλυφθεϊσα θεία άληθώς κεφαλή ανήκει εϊς θεάν, ήτις
έλατρεύετο έν Πηγασαΐς ώς II α σ ι κ ρ ά τ α.
'Ομολογώ οτι πρώτην φοράν ήκουον τό όνομα
τοΰτο, ού'τε τό άνεΰρον είς τά έν κοινή χρησει
λεξικά μεταξύ τών έπ-.θέτων άρχαίας θεάς.
Ή έτυμολογίζ τή; λέξεως ύπεβοήθει τήν άνεύρεσιν τοΰ κυρίου όνόματο; τής θεάς. Έπρόκειτο προδήλως περί λατρευομένη; θεάς ήτις :
«κρατεί πάντων και πασών». Άλλ’ούτε ήγερθη
καν ζήτημα περί τοΰ έπιθέτου ώς άνήκοντος
εις λατρευομένην θεάν, ή; έξηπακούετο τό όνο
μα. Πέριξ του μέρους οπού εύρέθη ή προτο
μή τής ΙΙζσικράτας άνευρέθησαν πολυάριθμα
πήλινα αναθήματα είκονίζοντα γυναίκα, ίσως
αύτήν τήν Πασικράταν, εϊς ήν άνήκεν ό ήρειπιωμένος ναό;, έ'χων ιδίας ίεοεία; καί ιερείς
ώς δείκευται έκ τών άνευρεθεισών πέριξ τή;
προτομής αναθηματικών στηλών: (Θεανώ ίερατεύσασα ΓΙασικράτα — Φιλωτέρα εύξαμένη 11ασικράτα — ΙΙρώτας ΙΙασικράτα ευχήν—’Ιππό
λυτος ΙΙασικράτα κλπ).
* *
*

Ή έκ τή; θέσεως έν ή εύρέδη ή προτομή τής
ΙΙασικράτα; μεταφορά της είς τό έν Βάλω Άθανασάκειον Μουσεΐον έγενετο μετά μεγίστη;
προσοχής, ϊνα μή πζθη τι έκ τής μετακινήσεως, Καίτοι, έπί τοΰ προσώπου, τής κομμώσεως καί όλου έν γένει τοΰ εύρεθέντο; κορμοΰ
τό επικαθεΐσαν χώμα είχε πετρωθεί κατά τήν
διάρκειαν τοΰ δυσχιλιετοΰς σχεδόν έντζφιασμοΰ
τη;, τό κάλλος τοΰ προσώπου, αί γραμμαί καί
καμπύλαι τοΰ κυκνείου τράχηλου της ήσαν κα
τάδηλοι. Έν τούτοις ό ένθουσιασθείς έκ τοΰ
εύρηματος έφορο; κ Άρβανιτόπουλος έσπευσε
νά είδοποιήση τηλεγραφικό»; τό ύπουργεΐον
περί τή; άναζαλύψεώς του, νά παρακάλεση
δέ οπω; μεριμνήση περί αποστολής ειδικού
χημικού πρό; άπόπλυσιν κζί καθαρισμόν τοΰ
μαρμάρινου καλλιτεχνήματος.
Πράγματι δέ
μετά τινα; ήμερα; άφίκετο έζ Αθηνών ό καθη
γητή; τή; χημείας Ό Ρουσσόπουλος καί αμέ
σως έπελήφθη τή; δια χημικών σκευασιών άποπλύσεως. Μικρόν δέ πρό τοΰ καθαρισμού τοΰ
αριστοτεχνήματος κληθεί; φωτογράφο; άπετυπωσεν εί; πλζκα έπιτυχή τήν μορφήν τής ΙΙασικράτζ; ώ; είχεν άνασυρθή έκ τοΰ τάφου, είς
ον είχεν έπί τόσου; αιώνα; έγκλεισθή. ΊΙ παρα
τιθέμενη είκών παριστζ τήν κεφαλήν πρό τοΰ
λουτρού τη;.
Τά χημικά λουτρά τή; ΙΙασικράτα; ’Α
φροδίτη; διήρκεσαν ύπέρ τήν εβδομάδα. Εί;
τόν γράφοντα τά; γραμμάς ταύτας είχεν έπιτραπή είτε ώς άκίνδυνον διά τήν ηλικίαν, ή
διά τήν ιδιότητα τοΰ ισοβίου εταίρου τής ’Αρ
χαιολογικής εταιρεία;, είτε διά τήν φιλίαν πρός
τόν Έφορον τών αρχαιοτήτων, νά παρίσταται
είς τά λουτρά της, νά θαυμάζη τήν έλληνικωτάτην ρίνα, τούς οφθαλμούς, τά χείλη, τά; πα
ρειάς καί νζ θωπεύη έτι τήν άνακζθαριζομένην
θαυμασίαν κεφαλήν.
Όταν τό πολύτιμον καλλιτέχνημα έκαθαρίσθη έντελώς, άνεφάνη έν δλω τώ θείω κάλλει της είκονιζομένη θεά, εφάμιλλος κατά πάν
τα τής Μηλίας Αφροδίτη; καί κατετέθη είς
έν τών δωματίων τοΰ Άθανασακείου Μουσείου
τοΰ Βόλου, έκ τοΰ οποίου δέν πρέπει νά άποσπζθή δπως κόσμηση τό αθηναϊκόν Μουσεΐον.
Ή ΙΙασικράτα ανήκει είς τά; Πχγασάς κα'.
τήν Δημητριάδα, δπω; ό Ερμής τοΰ Πραζιτέλους είς τήν ’Ολυμπίαν, δπου εύρέθη. Τοιοΰτο
δμως καλλιτέχνημα δεν πρέπει νά γίνεται
γνωστόν μόνον είς τούς ολίγους έπισκεπτας τοΰ
Άθανασακείου Μουσείου, άλλά νά ληφθώσι
προπλάσματα αύτοΰ κζί εικόνες έν δελταρίοις
ΐν’ απανταχού γίνη γνωστή ή εφάμιλλος τής
Μηλίας ’Αφροδίτης.
’Ιανουάριος 1923
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ΙΩΊΒΙΖνΑΙΑ
τής εκπαιδεύσεων κζί μορφώσεως. Τό Σαλέρνον, ή Βόνωνία, ή Φλωρεντία, ή ΙΙαβία, ή Γενουη, ή Πίζα, ή Άμάλφις, καί άλλαι χώραι
έφώτιζον τόν κόσμον Ή Ιταλία, ιδίως διά
τής ελληνικής σοφίας, άνεδείχθη ή ΙΙατρίς τής
Άιαγεννήαεω;, ή οποία νέαν ζωήν έδοικεν είς
τήν τέχνην, είς τήν έπιστήμην, είς τά γράμ
ματα.
Ό Έπτανήσιος τότε ύπήκοο; τής Ένετικής Πολιτείας, έθεωοει τό Πανεπιστήμιον τής
Παταβίου ώς άνήκον είς αυτόν. Τοΰ Έπτανησίου, είς πάσαν νίκην τής νικηφόρου Βενετίας,
άναγαλλίαζεν ή ψυχή του, διότι πάσα Τουρκι
κή ήττα ήτο μία νέα ελπίς καί εν έτι βήμα,
πρός τήν ημέραν τής Άναστάσεως τοϋ Γένους.
Τό : Viva S. MarCO ήτο συνώνυμον : Ζήτω
ιό Γένος διότι φανερά ήτο ή διά τών ένετικών
οπλών ταπείνωσις τής έπικαταοάτου Τουρκίας.
Διά τοΰ:θ βλέπομεν έν Βενετία τόν Ήλίαν Μηνιάτην νά παρακαλεϊ τήν Άειπαρθένον Μαρίαν
διά ιην ’ιπολύιρωαιν τον Ελληνικόν Γένους,
άπό τόν τουρκικόν ζυγόν καί νά τήν παρακαλεϊ
νά δώοη δύναμιν είς τόν Δόγην, πρός καταστρο
φήν τών 'ιι&ρωηοκτόνων καί αίμοχαρών βαρ
βάρων, διά νά σβιοέλη τό φώς τοϋ φεγγαρ(ουν>.

‘Η αδελφή ’Ιταλία, έπί κεφαλής τοΰ "Ανακτος αύτής, τή 15 Μ·<ίου τοΰ 1922 είς τό
περίφημον ΙΙζτάβιον εορτήν ένδοξον έώρτασεν.
Διά έβδόμην φοράν τήν εκατονταετηρίδα έώρτασε τής ίδούσεως τοΰ περιλαλήτου Πανεπιστη
μίου, πρό; τό όποιον καί οί Έλληνες πρέπει
νά διαφυλάττωμεν μνήμην εύγνώμονα, διότι
μεταξύ τών απείρων αύτοΰ φοιτητών συγκαταριθμοΰνται καί πλεΐστοι “Ελληνες καί άπό τών
εδρών αύτοΰ έδίδαξαν ώ; καθηγηταί Έλληνες,
Λ
ο'ίτινες τιμώσι διά τών ννώσεωντων, διά τών
πονημάτων των τήν 'Ελλάδα καθ’ ον χρόνον
έστέναζεν ύπό τόν ζυγόν τών βαρβάρων 'Οθω
μανών.
ΤΗτο εορτή σπανία είς τά παγκόσμια χρο
νικά. Πρόκειται περί
Πανεπιστημίου, τό
όποιον, αληθές φυτώριον, παρήγαγε πολυτίμους
καρπούς κατά τό διάστημα επτά αιώνων εί;
όλην τήν άνθοωπότητα. Πανεπιστήμιον άνήκον
είς τήν θαλασσοκράτειραν Πολιτείαν, ήτις κατά
τήν σταδιοδρομίαν δεκατεσσάρων αιώνων ενδό
ξου δράσεως πρός τοϊς άλλοις, τρομεοά έταπείνωσε τήν αιμοχαρή Τουρκίαν.'ΐπήρζεν άπόστο
λος πολιτισμού, έδωκε ζωήν είς τά; τέχνας,
έπιστήμας καί γράμματα καί άπό τά πιεστή
II
ρια αύτοΰ έξήλθον θαυμάσια·, έκδόσεις Ελλή
νων κλασικών ιδία, έπί Άλδου Μανουτίου, ώς
Τή ένδεκάτγ, τοΰ Ιουλίου I 922 τό ποοάκαί σπουδαία·, έκδόσεις ελληνικών συγγραμμά στειον Ποσάνιο τής έπαρχίας Τοεβίζου έοοτήν
των, έν οί; καί πλήθος εκκλησιαστικών έργων,
μεγάλην έώρτασε έπί τή συμπληρώσει έκατόν
δι’ ών ή ορθοδοξία έπλούτι^ε τού; ναού; καί
έτών, άφότου μεγα τέκνον της έγκατέλειψε τόν
τάς οικία; καί εΰρισκεν άνακούφισιν εί; τά δεινά κόσμον τούτον, καταλιπόν ζμα ίχνη αθάνατα
τής διαίάσεώς του.
τής τουρκοκρατούμενης Πατρίδος τη;.
Καυχαται τό Πανεπιστήμιον τοΰτο δτι με
Τό ένδοζον τοΰτο τέκνον είναι ό Ά ν τ ώ
ταξύ τών φοιτητών του συγκαταλέγεται καί ό νιας Κ α ν ό β α ς, ό γεννηθείς έν τώ είρημένω
ιδρυτής τή;
νέας άστρονομίας Κοπέονκος προαστείω τή πρώτη νοεμβρίου τοΰ έτους I 757,
καί μεταξύ τών καθηγητών ό Γαλιλαίος, διό έσ- από πτωχού; καί άσημους γονείς.
πευδον διά νά άκούσωσι τήν σοφήν διδασκαλίαν
Τό ό’νομα αύτοΰ συνόεεται οπωσδήποτε καί
του νέοι πανταχόθεν τή; Ευρώπης καί ό Βεσζ- μετά τής ιστορίας ημών Τό μέν ότι μεταξύ
λιος ό δώσας νέαν τροπήν είς τήν σπουδήν τή; τών μαθητών αύτοΰ συγκαταλέγονται καί δύο
άνατομία; τοΰ οποίου καυχαται ή Ζάκυνθος δτι άριστοι έλληνες καλλιτέχναι, ό ΙΙροσαλέντης
διαφυλάττει τά λείψανα ν. . . άγνωστω μέρει, καί ό ΙΙιερρης, Κερκυραϊοι άμφότεροι. Τό δέ, οτι
δυστυχώς.
άφορμήν ιδία έδωκεν είς τόν ήμέτερον ΦώσκοΈν τώ ΙΙανεπιστημίω τούτω ή ιατρική καί λον νά ποίηση τάς αΧάοιτα;» καί είς τήν ’Ι
δή ή άνατομία έσχον μεγάλην πρόοδον διά τής σαβέλλαν Θεοτόκη Άλβρίτση νά περιγράψη
διδασκαλίας τοΰ Φαβρικίου, τοϋ Άκουαπεντέ- λαμπρά τινά έκ τών έργων τοϋ μεγ'άλου γλύ
ντε, τοΰ Μορκάνη Άπό τών έδρών αύτοΰ έδι- πτου.
Λ
δάσκετο ή αρχαία σοφία ηνωμένη μετά τής
* *
συγχρόνου. Ή άρχαίζσκέψις έδιδε νέας δυνά
μεις πρός άνάπτυξιν τής νεωτέρας διανοήσεως.
Ά πό παιδικής ηλικίας ό Κανόβας έδειξε
ΊΙ έπιστήμη τή; φύσεω; ήνουτο μετ' έκείνη; μέγα τάλαντον διά τήν γλυπτικήν έν Βενετία,
τού πνεύματος.
όπου είργάζετο ό πατήρ του. Τά προοίμια ταΰτα
Δέν είχε μόνον ή Ιταλία τό κέντρον τοΰτο ίδών φιλότιμο; ένετό; Πατρίκιος, ίδίαις δαπά-
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ναι; τον έξεπαίδευσε. Τόσον μεγάλη ύπήρζεν
Λ πρόοδός του, ώστε άπό στόματος είς στόμα
τάχιστα τό όνομά του έξήλθεν τής Βενετίας
και ή
του διέδράμε τήν Γαλλίαν, τήν
Γερμανίαν, τήν ’Αγγλίαν καί άλλα πολιτι
σμένα έθνη. Οί Πάπαι καί οί ηγεμόνες τή;
εποχής του τόν έζετίμησαν μεγάλως, μή εξαι
ρούμενου τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος.
Ύπήοξεν ό φιλοπονωτατος καί ό γονιμω·
τατος τών γλυπτών. Άπό τών χειρών του
έξήλθον 176 έργα. Διά νά είναι δλως αφιερω
μένος εϊς τήν άγαπητήν αύτω τέχνην, δέν
ήθέλησε νά νυμφευθή.
Ό θρίαμβός του ήτο μέγας, ή πρδς αύτόν
στοργή απερίγραπτος, όχι μόνον παρά τοΐς
Ίταλοΐς, άλλά παρά πασι τοϊ; άνθρωποι;,
οϊτινες λατρευουσι τήν τέχνην καί τό ώραΐον.
’Άλλως τε ή έπιστημη, ή τέχνη, τά γράμματα,
οσάκις παρουσιάζουσιν άληθές μεγαλεϊον, οσά
κις άποκτώσι τήν αθανασίαν, ναι μέν είναι
δόξα τοΰ Έθνους, έν ω έγεννήθησαν, άλλ’
έχουσι πατρίδα τόν κόσμον ολόκληρον.
Παρατηρητέον οτι ό Κζνόβα; άν κκΐ περιεβλήθη μέ τόσην δόξαν καί κλέος καί πλούτη
άπέκτησεν, υπήρξε πάντοτε ταπεινός.

Φυσικά και ό Κανόβας ήγάπησε την Ελ
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ληνικήν τέχνην, διότι είναι τελεία,συνεπώς άθάνκτος. Άλλ' ή τέχνη, χρείας τυχούσης, έλάμ
βκνεν είς τήν χεϊρα αύτοϋ αρμονίαν καί χάριν
νεωτέραν. Τούτου ένεκα έπί τίνος κεφαλής διακρίνονται γραμμαΐ τών συγχρόνων του και
ζωή νέα. "Εχων ώς παράδειγμα τήν άρχαίαν
τέχνην, έχάραξε νέαν όδόν, ζμα δέ ήλευθέρωσε τήν τέχνην έκ τοΰ έπιτετηδευμένου
καί τοϋ ηδυπαθούς τών μέχρι; αύτοϋ γλυπτών.
Τινές τεχνοκρΐται παρατήρησαν δτι είς τά
έργα του διακρίνεται ή κλασική ψυχρότης, άλλ’
ή σημερινή κριτική δέν τό παραδέχεται.
Ό Κανόβας προσέτι κανεγίνετο είς τήν
ζωγραφικήν καί είς τά γράμματα.
Ή ’Ιταλία δέν περιωοίσθη μόνον είς τόν
έοοτασμόν, άλλά συγχρόνως «όρισε διαγώνισμα
πρό; συγγραφήν νεα; μελετά; περί τοϋ βίου
καί τών έργων τοϋ μεγάλου καλλιτέχνου. ' Γπεβλήθησαν τρεϊ; συγγραφαί. Έκρίθη καλλιτέοα μία, ήτις, άφοϋ έπελθουν αί παρατηρή
σεις τής έπιτροπή; θά δημοσιευθή. “Αμα δέ
περιέλθγ εις χεΐράς μας, θά γράψωμεν όλίγας
γραμμκς είς τήν άγαπητήν Πι>ακοι')ήχη>·.
Σημειωτέον οτι ό Κανόβας είς τήν γενέ
τειραν αύτοϋ πατρίδα «ο/.οδόμησε καί ναόν τξ>
1819 Προσέτι κατά, την ημέραν τοΰ εορτασμού
τής έκατονταετηρίδος έγενετο καί έκθεσις γλυ
πτοθήκης τών κυριωτέρων έργων του.
ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

ΠΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ
’Απδ τά “Διηγήματα τής Ξενιτειάς,,
ΔΕΝ είχε φέξει καλά — καλά άκόμα ή
Λαμπρή, κΓ ή Τασιούλαινα, ή ξακουσμένη νοι
κοκυρά τοΰ χωριού, μέ τόν μονζκοιβό της τόν
Γιωογάκην, άντρα εϊ'κοσι πέντε χρονών, μέ
μαύρο μουστάκι στριμμένο, ζμα είρθαν άπό τήν
εκκλησία, ζάθησαν στό τραπέζι, πού είταν φορ
τωμένο μέ κόκκινα αύγά καί κάθε λογής πασκαλινά ψωμιά καί φαγητά. Δέν άρχιζαν όμως
νά τρων, γιατί περίμεναν τόν ΙΙαπα Νικόλα νά
τούς εύλογήσν) το τραπέζι καί νά τούς εύχηθή
μιά χαμένη ευχή : — «Νά καλοδεχτοϋν !»
Ή Τασιούλαινα σαράντα πέντε χρονών γυ
ναίκα, μέ πρόσωπο στρογγυλό σάν φεγγάρι, μέ
χρώμα σάν μήλο κόκκινο, μέ μάτια μαύρα
σάν ελιές, κάτι φρύδια μακρυά καί καμαρωτά,
σάν δοξάρια, «ομοίαζε σάν νά μήν είχε φτάσει
άκόμα τά τριάντα χρόνια κΓ άν δεν είχε μιά
άδιάκοπη μελαγχολία στό πρόσωπό της, θά
φαίνονταν άκόμα πλειό νειότερη, άπ’δ,τι έδει
χνε, κι' ό Γιωργάκη; μέ τό δασύ του καί κα56

τάμαυρο μουστάκι, μέ τά χοντρά του τά χαρα
κτηριστικά, έδειχνε σάν νά είχε φτάσει τά
τριάντα πέντε χρόνια, καί χαριτωμένη μάννα
κ’ «οίΛορφοκαμωμένο παιδί, έσμιξαν στήν ηλι
κία, σάν πώς σμίγουν δυό αγαπημένα στόματα,
καί φαίνονταν σάν αδέρφια, ή σάν αντρόγυνο
ώμορφοταιριασμένο γιά όσους δέν τού; ήξεραν.
Μάννα καί γυιό;, δυό όντα στον κόσμο,
ποϋ ζοΰσε τό ένα γιά τ’ άλλο, κάθονταν στό
τραπέζι μελαγχολικοΐ καί περίμεναν τόν Παπά
Νικόλα νά εύλογήσγ, γιζ ν’ άρχίσουν νά φαν,
άλλ’ ό ΙΙαπα Νικόλας άργοϋσε, γιατί εύλογοϋσε
μέ τήν σειρά τά τραπέζια τών σπιτιών τοϋ
χωριού καί δεν είχε φτάσει ακόμα στό σπίτι
τή; Τασιούλαινα; καί τοϋ Γιωργάκη 'Γστερα
άπό κάμποση ώρα, άκούστηκαν τά σκυλιά τής
γειτονειας. Είταν ό ΙΙαπα Νικόλας, ποΰ έβγαινε
άπό τό ένα σπίτι κΓ έμπαινε στό άλλο, καί
δέν πέρασε πολύ κι’ ακούστηκε ν’ άνεβαίνγ
χαρούμενο; τή; σκάλες.καί μάννα καί γυιος ση
κώθηκαν νά τον υποδεχτούν.
Άντί καλημέρα, ό ΙΙαπα; είπε αΧριοτός

άνίαιη καί χρόνια πολλά ν κΓ άρχισε νά εύλογχγ τό τραπέζι, καί νά ψάλλγ,:
αΧριατό; άνέατη Ικ νεκρών, θκνάτω θάνα
τον πατησας, καί τοΐς έν τοΐς μνήμασι ζωήν
χαρισάμενο; »
Τσούγκρισε ένα κόκκινο αύγό μέ τόν Γιωρ
γάκη, πήρε στό χέρι τό παγούρι μέ τό ρακί
καί πριν τό βάλη στό στόμα του είπε :
— Χριστό; άνέσ-.η, καί χρόνια πολλά, νά
ζήσετε καί νά καλοδεχτήτε τόν Τασιούλα.
Τράβηξε μιά ρουφηξιά ρακί καί κίνησε νά
φύγη, ξαναλέγοντας:
— Καί τοΰ χρόνου τήν Λαμπρή μέ τόν άν
τρα σου εσύ, καί μέ τόν πατέρα σου καί μέ μιά
καλή νύφη εσύ .... έκείνη ντέ μέ τά κκτσαρά
μαλλιά...........
Καί λέγοντας αύτά ό Παπάς κατέβηκε βια
στικός γιά νά πάη νά εύλογήση κι’ άλλα σπί
τια, καί νά πή κΓ άλλα ο Χριστός άνέστη e
κΓ άλλες εύχές.
Φεύγοντας ό Παπάς, μάννα καί γυιό; κάθη
σαν στό κατάφορτο τραπέζι άπό φαγητά γιά νά
φαν, άλλ’οΰτε ή μάννα οΰτε τό παιδί άποφάσιζαν νά κάνουν σταυρό ν’ άρχίσουν. σάν νά περί
μεναν έκεΐνςν ποΰ είταν ή θέση του άδειανή στό
κεφαλοτράπεζο, είκοσι πέντε ακέρια χρόνια,
είκοσι πεντε άκέριες Λαμπρέ;, κΓ άλλα τόσα
Χριστούγεννα, κΓ άλλους τόσους Άϊ -— Βασίλειδες, κι’ άλλα τόσα Φώτα............
Είκοσι πέντε χρόνια ξενιτειά, εϊ'κοσι πέντε
χρόνια μάοα καί θλίψη, καί δάκρυα καί κακολογιές δέν είταν μικρό γιά τήν καημένη τήν
Τασιούλαινα. Δεκοχτώ χρονών είταν, δταν
παντρεύτηκε τόν Τασιούλα, παλληκάρι εϊ'κοσι
χρονών αύτό, Μάην καιρό, καί δυό — τρεις μή
νες υστέρα άπό τόν γάμο τους, ξεκίνησε ό Τασιούλας γιά τήν Βλαχία μέ τόν Γ’όβα τόν καρβανάρη, κΓ άπό τότε, οΰτε γράμμα, οΰτε άντιλογιά.
“Οταν γέννησε τόν Γιωργάκη της, ό κακόκο
σμος λογάριαζε στά δάχτυλα τού; μήνα;, άπό
τήν ήμέρα, πώφυγε ό Τασιούλα; ώ; τήν ημέρα
ποΰ γενηθηκε τό παιδί, καί δέν έ’βγαζαν
έκεΐνο ποϋ ήθελαν νά βρουν, άλλά εννιά μήνε;
παρά δέκα μέρες, κΓ ούτε μπορούσαν νά περά
σουν το παιδί γιά εφταμηνίτικο, γιατί φαίνονταν
καί παραφαίνονταν στόν καιρό του κι’ είχε τά
μαλλιά του μιά παλάμη μακρυά στό κεφάλι
του.Ί πήοχαν όμως καί κάμποσες στριγλογριές,
ποΰ έ'λεγαν οτι ό Τασιούλα; είχε φύγει τάχα
την ήμέρα τοΰ Άΐ — Γιαννιοΰ κΓ δχι τ’ "Αϊ
Ήλιώς, κι’ έτσι αύτέ; έβγαζαν δτι τό παιδί
δέν είναι τοΰ ξενιτεμένου Τασιούλα !
Ή μάννα, μέ τήν καρδιά βαλαντωμέη άπό
τόν πόνο, άρχισε νά λέγη στό παιδί τη; :
— Παιδί μου... Είκοσι πέντε χρόνια σω
στά λείπει ό πατέρα; σου στήν ξενιτειά. Χρι
στούγεννα, Άϊ Βασίλη, Φώτα καί Λαμπρή δέν

έχω κάνει ποτέ μαζή του. Τί έχω ακούσει
παιδί μου άπό τόν παλιόκοσμο, τί έχω άκούσει ! Φθονούσε τά νειάτά μου, φθονούσε τήν
«ομορφιά μου, πάει κκλά ! άλλά νά φθονή καί
τήν δυστυχία μου ..
—Πόσες φορές, μοΰ τά είπες αύτά,μανούλα
μου I Δέν τά βαρέθηκες ; Τά ξέρω... "Ελα, ν’
άρχίσωμε νά φζμε Νά εύχγηθοΰμε καί τούτην
τήν ΙΙασκαλιά «>·'ί ιόν καλοδεχτονμε»
δ,τι
είπε ο Θεός ας γένη,
Τής άπολογήθηκε ό Γιωργακης.
— Αν είναι, παιδί μου, πεθαμένος, σχωρεμένος νζναι κΓ άγιο τό χώμα πώπεσε, άλλ’
δν ζή καί λησμόνησε τήν γυναίκα του, — γιατί
γιά σένα δέν ξέρει άν ήρθες στόν κόσμο—τό
σπίτι του, τά υπάρχοντά του, τό χωριό του καί
τήν πατρίδα του, άπό τόν Θεό νά τό βρή γιά
τήν αδικία, ποΰ μάς έχει κάνει καί τών δυονών μας!
ΚΓ άρχισε νά κλαίγ.
Ό Γιωργάκη; τήν άγκάλιασε καί τήν φι
λούσε γιά νά τήν πκρηγοοήση καί νά τής κάνη
τήν καρδιά, κι’ έτσι άγκαλιασμένοι έγειραν στό
προσκέφαλο τής παραστιάς. Ή φωτιά έκαιγε
γλυκά—γλυκά, τό τραπέζι στέκονταν μαρα
μένο μέ τά πασχαλινά του φαγητά, κΓ ή θύρα,
κΓ ή έξώθυρα είταν άνοιχτές, καί γιά τήν χρο
νιάρα μέρα καί γιά τόν ξενιτεμένο τοΰ σπιτιού.
Ή μάννα καί τό παιδί κοιμηθήκαν άγκαλιασμένοι, σάν δταν ό Γιωργάκη; είταν μικρό
παιδάκι...
Τί νά είχε γείνει ό καημένος ό Τασιούλα;!
’Άλλοι έλεγαν δτι τόν καιρό ποΰ πήγαινε στήν
Βλαχιά, είχε πέσει στόν Δούναβι καί πνίγηκε,
άλλοι πάλε δτι τόν αγάπησε μιά βλαχοπούλα
στό Γιάσι, ποΰ καταστάθηκε, γιά τήν ώμορφιά
του, κΓ άλλοι ότι είχε πεθάνει άπ’ άορώστεια,
κΓ άλλοι άλλα. Τελευταία δμως είχε είπή
στά Γιάννενα έ’νζς Ζαγοοήσιος, καί τά λόγια
του έφτασαν ώς τό χωριό, δτι ό Τασιούλα; είχε
κατηγορηθή άδικα λίγον καιρό ύστερα άφόντας
πήγε στό Γιάσι, οτι είχε σπάσει μιά κάσσα καί
πήρε πολλά φλωριά καί καταδικάστηκε σέ εί
κοσι πέντε χρόνια φυλακή, κΓ ότι έκρυβε τήν
εντροπή του μές στήν φυλακή μήν θέλοντας
νά είπή οΰτε τονομά του, οΰτε άπό ποια πατρί
δα είταν, οΰτε νά γοάψγι στό σπίτι του, κι’ δτι
έφκιανε μές στήν φυλακή, ποΰ βρίσκονταν διά
φορα εργόχειρα, κι δτι μέ τήν οικονομία είχε
κάνει άοκετή περιουσία καί περίμενε νά τελειώση ή ποινή του καί νάρθή στην πατοίδα.
Άλλ’ ή Τασιούλαινα τάκουε ολα αύτά τά ποάγματα καί τίποτε δέν πίστευε καί μόνη τη; πα
ρηγοριά είχε τό παιδί της, ποϋ μεγάλωνε μέρα
μέ τήν μέρα, καί μόνον τά Χριστούγεννα τ’
“Αί—Βασιλείου, τά Φώτα, καί τήν μεγάλη
ΙΙασκαλιά, τήν Λαμπρή, θυμώνταν δτι είταν
παντρεμένη κι είχε άντρα στήν Ξενιτειά.
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’Ενώ ή μάννα καί τό παιδί κοιμώνταν στυϋ
Πόνου τό προσκεφάλι, μπήκε στήν αύλη ένας
άγνωστος γουνοφορεμένος καβαλλάρη;. Κατέ
βηκε, ξεφόρτωσε, έδεσε τ’ άλογό του στόν τα
βλά άνέβηκε τήν σζ.άλζ καί μπήκε στό δωμά
τιο, όπου ηυρε τήν φωτιά νζ καιγν) γλυζ.ά-γλυζ.α,
τό τραπέζι φορτωμένο άπο φχγητα, κχί τήν
μάννα κχί τό παιδί νζ κοιμούνται πλάγιπλάγι.
Ό ξένος έγεινε άλλοιωτικο; κζί στήν
στιγμή μιά μεγάλη δίστομη μαχαίρα άστραψε
στό δεξί του χέρι. Μιά στιγμή τόν χώριζε άπό έγκλημκ καί μιά άδικη βρισιά βούιζε στό στόμχ
του :
— "Ατιμη !
Μάννζ κχί παιδί πετάχτηκχν άπό τόν βα
θύν ύπνο. Ό Γιωργάκη;. βλέποντας τόν κίντυνον άπάνω στό κεφάλι του, πεταζε άπό τό
ζωνάρι του άλλ·/) μαχαίρα, κι’ δυό άντρες βρέ
θηκαν Αντιμέτωποι, κι’ έτοιμοι νζ σκοτώσγι ό
ένας τόν άλλον, ενώ τ, Τασιουλχινα έμπηξε τής
φωνες, τραβώντας τά μαλλιά της.
— ΙΙοιός εισ’ εσύ έδώ μέσα ;
Φώναξε άγρια-άγριχ ό ξένος τοϋ Γιωργάκη.
— Είμαι ό νοικοκύρης τοϋ σπιτιού ! ( Άπολογήθηκε ό Γιωργακης.) Έσύ ποιος είσαι, ποϋ
μπήκες έδώ μέσα !
— Κάνένχς άλλο; άπό μένα δέν μπορεί
ναναι νοικοκύρης έδώ μέσα !
Είπε ουρλιαχτά ό ξένος.
'Ακούοντας αυτά τά λόγια ή Τασούλαινχ,
μπήκε στήν μέση τών δυό άντρων κζί φώναξε
μ' όλα της τά δυνατά :
— Μή Τασιούλα μου, είναι τό παιδί μας !
Μή 1 Γιωργάκη μου, είναι ό πατέρας σου !
Στήν στιγμή, οί όυό μαχαϊρες έπεσαν κα
ταγής. “Αντρας καί γυναίκα, πατέρας κζί παιδί
βρέθηκαν άγκαλιασμένοι καί σέ λίγο καθήσαν
κι’ οί τοεΐ; στό τραπέζι καί γιώρτζζαν μζζγ
τήν πρώτη Λαμπρή, ύστερα άπό είκοσι πέντε
χρόνια !
X. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΤ ΚΡΑΤΟΥΣ
Άνεσυστάθη τό αχό διετίας ουγχωνευθέν,
ούσιαστικώς καταργηθέν, τμήμα τών Γραμμά
των καί Καλών Τεχνών τοϋ ‘Υπουργείου τής
Παιδείας, ώ; έκ τής ιεκροφανείας του δέ ύστέ
ρησεν καί ή Απονομή τοϋ ’Αριστείου, ούδέν δέ
έγένετο δσον αφορά τάς Καλάς Τέχνας. Καί
τοΰτο, διότι ή διεύθυνσις τοΰ υπουργείου περί
τάς μεταθέσεις άποκλειστικώς Ασχολούμενη,
ήδιαφόρησε τελείως παρά τάς επανειλημμένα;
υποδείξεις δπως Αναστηθή εις ένέργειαν τμήμα,
τό όποιον πολλά είχε νά έπιτελέτη.
Ήδη έπανήλθεν εις τήν ζωήν. Ό τέως
τμηματάρχης κ. Δροσίνης έπροτίμησε τήν θέσιν
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τοϋ Διευθυντοϋ τοΰ Μουσείου τών Χειροτεχνη
μάτων, τήν κενήν δ' οΰτω θέσιν κατέλαβεν άλ
λος ποιητής Άριστειοϋχος δ τέως εκπαιδευτικός
σύμβουλος κ. Γρυπάρης. ’Εκ τών πρώτων μελημάτων του ήτο νά προτείνη τή Κυβερνήσει
τήν ϊδρυσιν Κρατικής Δραματικής σχολής.
Ή ιστορία τών Δραματικών σχολών μέχρι
τυΰδε εινε μία συνεχής αποτυχία. ‘Ο μακαρίτης
ποιητής Άντωνιάδης ε’χε σχολήν άρχαίων καί
πατριωτικών δραμάτων ήν άπετέλουν φοιτηταί.
Ή πρώτη συστηματική σχολή ύπήρξεν ή
τοΰ ’Ωδείου Αθηνών. Καί ποιοι δέν έπέρασαν
άπ' έκεϊ. Βυζηνός, Ταβουλάρης, Κουρτίδης,
Βλάχος, Φύρστ, Ζάνος, Οικονόμου. Τί έγινε ;
Μετά τόσων έτών ΰπαρξιν, μόλις έσχάτως κατηρτίσθη είς θίασος, ερασιτεχνικός καί αυτός,
άγωνιζόμενος τίν περί ύπάρξεως αγώνα.
Ό Χρηστομάνος ίδρυσε καί αυτός σχολήν,
άλλ’ έν τή πράξει άπέτυχεν.
Ή «Τέχνη» είχε καί αυτή δραματικήν σχο
λήν μέ τόν Ταβουλάρην, τόν Δημητρακόπουλον, τόν Σπανδωνήν, τόν Φιλαδελφέα. "Εδωσε
δυο παραστάσεις καί έφυλλορόησε. Τό Έλλ.
Ώδεΐυν έχει δραματικήν σχολήν άπό τριετίας
μέ τόν Βονασέραν, τόν Βεάκην, τόν ΙΙαπαγεωργίου. Δίδει επιδείξεις μαθητικός. Δραματική
σχολή μέ πλήρη μαθήματα καί μέ τελικόν σκο
πόν νά πλουτίση το θέατρον μέ νέα τάλαντα,
μέ νέα πρόσωπα μορφωμένα καί έπιδεκτικά άναδείξεως — δ,τι δηλαδή έκαμεν άλλοτε ό Χρη
στομάνος — δέν έχομεν. Διότι αί σχολαί τών
Ωδείων κυρίως παράγουν έρασιτέχνας. Τό θέα
τρον ελάχιστους έδέχθη έξ αυτών τροφίμους.
Άλλά μία σχολή θεατρική έπαγγελματική,
χρειάζεται δαπάνας. Οί φοιτώντες δέν πρέπει
νά πληρώνουν δίδακτρα, νά είνε δέ βέβαιοι δτι
έξερχόμενοι τή; σχολής θά προτιμώνται ύποχρεωτικώς τών αμόρφωτων, οί όποιοι αρχίζουν
ώς κομπάρσοι, διά νά λάβουν πόζαν πρωταγωνιστοϋ μόλις περάσουν ολίγοι μήνες. Είς τήν
κρατικήν σχολήν λέγεται δτι θά έξασκηθοϋν έπι
τριετίαν κυρίως οί έχοντες δλιγώτερον τών
πέντε έτών έργασθή είς τό θέατρον. "Οχι, ΰποθέτομεν, δλοι δσοι έχουν χρόνον υπηρεσίας άλλ’
οί έπιδείξαντες καί κάποια χαρίσματα. Άλλ’
ανώτερα μαθήματα θά διδάσκουνν, έλέχθη καί
αύτό, ξένοι καθηγηταί, μετακαλούμενοι έξ Ευ
ρώπης. Αύτό έμπνέει πολλούς φόβους δτι θ’Αποβή άκαρπον. Πώς ξένοι θά διδάσκουν είς
μαθητά; άγνοοΰντας τήν ξένην γλώσσαν ; Ή
μήπως θά είναι εΰκολον νά μάθουν οί ξένοι
τήν ελληνικήν; ’Ας ένθυμηθώμεν τόν Τρυφιέ μετακληθέντα ύπό τοΰ 'Ωδείου καί άπελθόντα ά
ναυλα έξ ’Αθηνών. Άλλ' έξ ετέρου μήπως υ
πάρχουν 'Έλληνες ικανοί νά διδάξουν τά θεω ·
ρητικά μαθήματα, ιδίως αισθητικήν ή ιστορίαν
τή; θεατρικής τέχνης; Μάλλον θά έπετυγχάιετο
ή πραγματική άνωτέρα μόρφωσις δι’ υποτρο
φίας είς Εύρώπην εϊ; τούς αριστούχους Απο
φοίτου; τής σχολής.
Έν πάση περιπτώσει οί φίλοι τοΰ θεάτρου,
εύχονται νά πρσ.γματοποιηθή τό θαΰμα αύτό
τής Κρατικής Δραματικής σχολής.
Κ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Άπόζ.ρεω έν εϊδει Σαρακοστής.—Ό Μάσκαρόκοσιιος καί τό "Ακόυα φόρτε. — Ό.τερέτται
Βαλκανικοί.-Ίστορικαί οΐκϊαι καί άνοικονόμητοι οίκονομίαι. — Καπνός ήν καί δέν διελύθη
— Φόρος αφορολόγητος —Διαλέξεις μπολσε
βίκικοι περί ' Ελλην. ποιήσεως. — Είς θρύλος
θηλυκός — Κεμάλ, Λοτί, Δ’ Άννούτζιο. — Νε
κραναστάσεις.

ΩΣ πιστό; χρονογράφος πρέπει νά ύποβάλω
τον άπολογισμόν τών έφετεινών Άπόκρεω.
Πρός μεγαλοπρεπέστερου εορτασμόν άπηγορεύθησαν αί μετεμφιέσεις, αί προσωπίδες καίήλαττωθη ό φωτισμός ! Τοιουτοτρόπως ή Καθαρά
Δευτέρα συνέπεσε μέ τό Τοιώοιον. Δέν κζτεδεχθησαν νά έμφανισθοΰν ούτε τά Ρόπαλα, ούτε
ή Γκαμήλα. Έν τούτοις αί χοροεσπερίδες είς
τά καμπαρέ, εις τά «’Ολύμπια» κχί τά Ντάσιγκ καί αί ’Επιθεωρήσεις είς τά θέατρα δέν
έλειψζν. Είς τό Κζποίς τά Φόξ - τρότ καί τά
Ταγκό συνκέντρωσαν πολύν καί εκλεκτόν κόσμον
ήμίκοσμον δέ τά άλλα κέντρα. Έδόθησζν bal
de Tetes, danse Japonais, bal blanc
et Noir, Danse Orientate, danse des
Roses καί ... ελληνικός χορός, πρός ειρωνείαν
καί ώς ουρά τόσων άλλων χορών ποικίλων
προελεύσεων.
Επιθεωρήσεις έπαίχθησαν ή μάλλον... έόιδάχθησαν : Είς τό «Κεντρικόν» ή «Ζούρλια»
τοϋ “Ακουα-φόρτε ποΰ καλλίτερα ήτο νά μή τήν
...άκουα, ούτε νά τήν έβλεπα, Ό «Μασκαρόκοσμος» είς τήν «Άλάμπραν», ό «Χαρτοπό
λεμος» είς τό «Κυβέλειον», ή «Μασκαράτα»
εις τό «Κοτοπούλειον», ό «Καρνάβαλος» είς τά
«Διονύσια». Σενερράφησαν διά νά παιχθοϋν
άποκλειστικώς κζτά τάς Άπόκρεω· φαντάζεται
κανείς τί αξίαν είχον. Ταύτας ζπεπειράθησαν
νά συμπληρώσουν αί Soirees noil'es, άλλ’
έπενέβη ό κ. Κοκκαλζς, ήγουν ή άστυνομία.
"Ετσι οί νέοι κζί τά γεροντοπαλλήκχρζ έχασαν
μίαν ... αισθητικήν άπόλαυσιν.

Μόνον ήμεϊς οί "Ελληνες άδιαφόρως ύπεδέχθημεν τήν όπερέτταν τοϋ Λέχαρ Ό «Βασι
λεύ; τών Βουνών» οπού άναζή ή 'Ελλάς τοϋ
Έδμόνδου Άμποϋ, έργον άλλως τε ατυχές καί
άπό μουσικής άπόψεως. Έπαίχθη αρκετές φο
ρές, παρακολουθοϋντος τοϋ Άθηνα'ίκοϋ κοινοϋ
τάς παραστάσεις μέ εύαγγελικήν ζνεξικακίαν ...

*
Λόγος έγένετο περί τής αδιαφορίας ήν έπέδειξε τό Κράτος μή διασώσαν τήν οικίαν έν ή
έμεινεν έν Μεσολογγίω ό Βύρων καί έκ τής
αφορμή; αυτής κζτακρίνεται ή ώστοργία πρός
τούς τόπους, ούς άπηθζνζτισζν ήρωϊκά γεγονότα
τής έπαναστάσεως τοΰ 21. Ή ’Επιτροπή τής
Έκατονταετηρίδος, δι' ειδική; επιτροπή; τών
Μνηχείων ήν είχε κατάρτιση ύπό τήν προεδρείαν τοϋ κ. Μετζξζ, καί ή; μετεΐχον οί είδικώτεοοι διά τήν διάσωσιν τών ιστορικών μνη
μείων, είχε κατάρτιση πρόγραμμα έογασίχς δΓ
ού έλαμβάνετο πρόνοια καί διά τήν οικίαν τοϋ
Βύρωνος έν Μεσολογγίω καί έν Άργοστολίω,
διά τήν οικίαν τοϋ Επισκόπου Ρογών, διά τήν
καταπεσοΰσαν οικίαν τοϋ Κανάρη, διά τήν
ΐδουσιν αναμνηστικών στηλών καί ένεπιγοάφων
πλακών καθ’ ολην τήν Ελλάδα όπου ένεδεικνύετο ή μνεία ιστορικού γεγονότος, σχέτιζαμένου πρός τόν Ιερόν αγώνα. “Ό,τι δέν έκαμε
είς διάστημα εκατόν έτών τό Κράτος, θά τό
έκαμνεν ή Επιτροπή κατά τό διάστημα τών
επτά έτών, μέχρι τοϋ εορτασμού τής άνακηρύξεως τής Ελλάδος εις Κράτος ανεξάρτητον.
Άλλ’ ή 'Επιτροπή κατηργήθη διά λόγους ...
οικονομίας καί τοιουτοτρόπως έπί πολύν καιρόν
θά είμεθα ύποχρεωμένοι νά άκούωμεν παρά
πονα καί διαμαρτυρίας καί ύψώσεις φωνών δΓ
ασύγγνωστου έγκκτάλειψιν τόπων, οί όποιοι
έπρεπε νά είχαν πρό πολλοϋ κηρυχθή ώς έθνικά χτίσματα καί ιερά προσκυνήματα.

¥
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'II γνωστή όπερέττχ ό «Σοκολατένιο; στρα
τιώτη;» δι’ή; σχτυρίζοντχι οί Βούλγαροι, έσφυρίχθη αγρίως είς τό θέατρον «Σάδοβχ» της
Πράγας, ύπό όμάδος Βουλγάρων φοιτητών.
"Ομοιον έπεισόδιον έσημειώθη έν Κων)πόλει
δταν διά πρώτην φοράν έπαιχθη έκεϊ ή «Εύθυ
μη χήρα». Οϊ έκεϊ Μζυροβούνιοι θυρωροί με
γάρων κατελαβον τό ύπερώον καί με τά πι
στόλια είς χεϊρας ήμπόδισαν τήν πζράστασιν
διότι έσατυοίζετο εί; το πρόσωπων τοϋ ποίγκηπος Δανήλου ό τότε διάδοχος τοϋ Μαυροβούνιου.

Τήν άλαχτικήν αϋξησιν, κατά γεωμετρι
κόν πρόοδον, τών τροφίμων ακολουθεί καί όλων
τών άλλων ειδών. Εις τήν είς ύψη άναρρίχησιν
τών τιμών πρωταγωνιστεί ό καπνός, άφοϋ ο
πωσδήποτε ανέρχεται, έζερχόμενος έκ τοϋ στό
ματος, εις τά ύψη. Αυτό; ό όποιος κζίετκι,
άπορροφάται, καί έξζεροϋται, τό έλζφρότερον
πάντων τών ορατών πραγμάτων, ύπερτιμάται
άσπλάχνως. Σχεδόν κατά δεκαπενθήμερον έκδίδεται, ώς νά ήτο περιοδικόν,Νομοθετικόν όιάτζγμζ περί αύξήσεως τή; φορολογία; του. Έ59
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δίί> δέν έχει εφαρμογήν τό τή; εκκλησίας «Κα
πνός ήν /.χ\ διελύθη». Καπνός είναι κζί ...
καπνίζεται, όσον κζί Sv ΰπερτιμηθή. Πολλοί
έν τή απέλπισα των λαμβάνουν τήν ηρωικήν
άπίφασιν νζ κόψουν τό τσιγάρο, αλλά συγχρόνως
τό λαμβάνουν εύθύ; αετζ τήν ζπόφζσιν ήν έλαβον
πρό ήμίσειζς ώρας καί τό καπνίζουν. Όμοιάζουν οί «άκαπνοι» αύτοί μέ τόν περίφημον έ
κεΐνον ιατρόν, δστις έγραψε ολόκληρον σύγ
γραμμα κζτζ τοϋ καπνού καϊ των επιβλαβών
συνεπειών τής ελεεινής συνήθειας τοΰ καπνί
σματος, ώς ανθυγιεινής, καί έν υποσημειώσει
έγραφε : «Τήν στιγμήν καθ’ ήν γράφω τζ ανω
τέρω, καπνίζω.»
Μετά τόν καπνόν, ήλθεν ή σειρά τής φο
ρολογίας τοϋ... άέρος, όχι εκείνου τόν όποιον
κοπανίζουν οί άρθρογράφοι, ούτε ποϋ καβουρδί
ζουν οί άερολόγιοι, άλλά τοϋ αέρα, τοΰ άνευ
χημικής ένεργείας μετασχηματιζόμενου εις Πα
ιτωλόν διά τής μεθόδου τής έπιχειρήσεως.
ΙΙρό; συμπλήρωσιν τοϋ φορολογικού συστή
ματος, έν υπολείπεται : Νά φορολογηθώ ό.. . .
φόρος ευγνωμοσύνης όν άποτίουν οί ζώντες
πρό; τούς έκλιπόντας συνανθρώπους των.

*
Όμάς κυριών και όμιλος κυρίων συνώμωσαν
νά διδάξουν έαυτάς και άλλήλους — έν στενώ
πάντοτε κύκλω — νέας θεωρίας περί τών
νεοελλήνων ποιητών. Ό κ. Μηλιάδης μέ αύστηρόν τόνον έπέκοινεν έως τώρα όσους έτόλμησαν νά γράψουν στίχους πρό τής γεννήσεως
του. ΙΙαραλλήλως πρός τόν αγορητήν, άλλά
και μέ άντίθεσιν καταφανή εις τόν τρόπον τοϋ
σκεπτεσθαι, κατεχειρίσθη τόν Σολωμόν ή
γνωστή ύπό τό άρρεν όνομα "Αλκής Θρύλος
κυρία Κυρύλλου. ’Έκρινε και έπέκρινε είς δύο
μακρας διαλέξεις τόν Σολωμόν είς μίαν γλώσ
σαν αγνοούσαν γραμματικήν κζί συντακτικόν.
Τοϋ ήρνήθη, άν Χαί έγραψε τόν °Ί?μνον τής
έλευθερίας ζαΐ τό επίγραμμα τών Ί’αρρών τόν
πατριωτισμόν, άποκαλεσασα αύτόν όχιέλληνζ,
άλλά . .. φιλέλληνα. Τοϋ ήρνήθη καί ποιη
τικήν αξίαν. Έκ τής ομιλίας της ήλιεύσζμεν
τάς έξής γλαφυρά; εκφράσεις : ΤΙ Σολομωνική
ποίησις (εννοούσε τήν ποίησιν τοΰ... Σολωμοΰ)
ό περίγυρος (δηλ. τό περιβάλλον), ή εύθυμητική
ποίηση τοΰ Χριστόπουλου (γράφε : εύθυμος), τό
σύμπαντο [ήτοι τό σύμπαν), «οί ποιητές τής
πρό τής ’Επανάστασης έποχής καί τής Έφτάνησος» καί άλλας έπίσης κομψά; φράσεις, ών
καί έστι αριθμός. Ή όμιλήτοια 1/ζρακτήρισεν
ώς κατάρζν τήν καθαρεύουσαν. Άφοΰ δέν κα
τόρθωσε νά τήν μάθη δπως πρέπει, επόμενον
είνε νά τήν καταρόέται.
¥
Οί Τούρκοι, οί όποιοι δέν άπέκαμον νά σφά
ζουν τούς χριστιανούς, έκδηλώνουσι κάποτε καί
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φιλολογικά; τάσεις παραδόξους. Δέν ήρκέσθησζν
είς την πασαδοποίησιν τοΰ Πιέρ Λοτί, τοΰ
χαρεμομζνοϋς πλοιάρχου, ήθελησαν τώρα νά
κωμικοποιησουν καί τόν στρατάρχην τοΰ Ί'ιοΰμε,
παλαιόν έραστήν τής Δοϋζε, τόν Γκαμπριέλλε
δ' Άννούτζιο. Καί μολονότι ό ’Ιταλός ποιητής
έχει αρκετήν δόξαν φιλολογικήν, τοΰ φΟρτώνη
ό Κεμάλ κζί τόν τίτλον τοΰ πασά, τόν όποιον
ευγνωμονώ; έδέχθη ό Γκαμπριέλλε. Τοιουτο
τρόπως οί Κεμαλικοί ζναμίγνυντζι καί είς τά
γράμματα — ένώ έως τώρα διεκρίνοντο είς τά
χαντζάρια—καί άφοΰ δέν έχουν συγγραφείς
ίδικούς των, πολιτογραφούν τού; ξένους διά τής
μεθόδου όχι τοΰ παπά, άλλά τοϋ ... πασσά.
Ό ποιητής τοΰ «Νηός» θζ λησμονήση άραγε
πριν φορεσγ τό καλπάκι τοΰ Μουσουλμάνου
στρατηγού, τούς ποιητικούς κεραυνού; ους έξαπέστειλε κατά τών Τούρκων, όταν ή ’Ιταλία
τού; έπολεμοΰσεν είς τήν Βεγγάζην καί τήν
Τριπολίτιδα ;
¥

Δυο άνθρωποι, καί οί δύο δικτάτορες, ένας
Τούρκο; καί ένας Ρώσσος, πεθαίνουν κάθε μήνα
καί άνίσταντζι μετά δύο ημέρας. Ό Έμβέρ
καί ό Λενίν άνταποκριταί βεβαιοϋν ότι παρέ
στησαν είς τά; κηδείας των, κζί νεώτεοα τηλε
γραφήματα άναγγέλλουν οτι έχουν άριστα είς
τήν υγείαν των. Κατήντησζν μέ τούς διαψευόομενους θανάτους των μυθολογικοί φοίνικες, ή
μάλλον βρυκόλακες ζίμοστάζοντες.
ΔΑΦΝΙΣ

Η

ΠΛΗΓΩΜΕΝΗ

ΕΛΑΤΗ

Κιτρινιασμένα γέρνοντας ή ’Ελάτι] τά κλωνιά,
Δίπλα στό δρόμο στέκεται μέ τήν κορφή κομμένη
Καί λέει μ’ένα παράπονο π'άπό βκθειά της βγαίνει -.
— “Κατάρ» στό φονιά,,.
* *
*
Ναί, τήν κορφή της έκοψε τ’ άνθρώπου ή απονιά
Καί τήν πληγή της ό στερνός χυμός της πλημμυράει
Καί τ’ άγεράκι ποΰ παίζε μ'αΰτήν, τώρα σφυράει ;
— ‘‘Κατάρ» στό φονιά,,.
* ¥
*
Τρίζει τό δένδρο αδύναμο μέσ’ τό βαρύ χιονιά
Καί λέει.“Μαχ ·ϊρι ά; γίνουνταν,γιά σέ, κάθε μου φύλλο
“Καί το στεγνό κρεββάτι μου, μέ τό δικό μου ζΰλο,,
“Κατάρατε φονιά,,.

* «

*
“Κατάρτι θάμαι, νά κρατώ τής βάρκας τά πανιά
‘‘Ποϋ θά περνρς τήν άδεντρη Άχερουσία λίμνη
“Κι' έγώ θέ νά τήν κυβερνώ, τιμόνι της στήν πρύμνη,
“Κατάρατε φονιά,,.
* #
*
Μακρυά ό διαβάτης θέλοντας νά βρή τή λησμονιά
Στόν ίσκιο δένδρου ερημικού νά γύρη, ν’ άνασάνη,
Λέει, σάν βλέπει τό "Ελατο ποϋ μέλλει νά πεθάνη,
“Κατάρα στό φονιά,,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ

ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ

Ή πεταλούδα λέγεται ψυχή, διότι τίποτε
δεν υπάρχει ποΰ «ά πέτα πειό πολύ καί πειό
έεαφρά γύρω σ·ά λουλούδια.
Άν δεν ελεγείο Ψυχή, θά έλέγετο Εδιυγία.

Μέ ιήν Άγάπη στήν καρδιά
γ,ά τ' άφθαστα Ιδανικά
δ Ποιητής γεννιέται.
Και διαφανο τό αίμά του
στής φλέβες μέσα βιαστικά
γλυοτρα. Καί ξεπετιέται
Σάν άπό βρύσες γάργαρες
κΓ άθόλωιες ή Σκέψι τον
καί στάπειρο πλανιέται . . .
Γιαύτό, τ’ άνάβλεμμά του
μπροστά σέ κάθε ’Εμορφιά
τρεμοσαλεύει — σβυίται . . .
Λατρεύει τ“ άστρα, τά πουλιά
τό φώς καί τά λουλούδια
καί τά γλυκά τραγούδια.
Ποθεί τό άκρατο κρασί
καί τή παρθένα αγκάλη
Καί σάν αύιόναν, άλλη
ψυχή δέν εύοπλ'ίγχνίστη τόν φιωχό
καί χέρι εύλογημένο
δέν σιάθη άλλο σάν κιαΰιό.

♦

Δέν πίπτουν μόνον τα φύλλα, οί κεραυνοί,
αί βροχαί,
άνθρωποι. Πίπτουν τά λαχεία, αί
Κυβερνήσει;, αί μειοχαι, ιό θερμόμετρου, ή
μύτη, ή αύλχία, ή ϋπόληψις, ό πυρετός, τό
στομάχι, ό κλήρος.
Τό όνομα Γή ώρισμένως δέν είναι όνομαοιικής, άΑΙά γενικής πτώσεως.
¥

Κατά τούς χρόνους αόιοής τών άθετουμένων συνθηκών, τών παλιμβούλων Άνακτοβου
λίων, τών άνταλλασσομένων οβίδων, μόνον ένας
‘Οβίδιος θά ήμποροΰσε νά περιγράψη τάς με
ταμορφώσεις, ας έπήνεγκεν εις τόν Ευρωπαϊκόν
χάρτην ό τελευταίος πόλεμος.
*

Λογικόν είναι νά μή συντάσσωνται διαθήκαι.
Οί άνθρωποι διά νά αποθνήσκουν, θά είπή δτι
είναι δπωοδήποτε αδιάθετοι. .
*

Ή γυναίκα μοιάζει με μυθιστόρημα, τό
δποΐον άρέσκονται νά διαβάζουν οί ά<δρες. “Αλ
λοι ξεφυλλίζουν τές πρώτες σελίδες του, αί δποίαι συνήθως είνε γεμάτες άπό ώραίας περίγραφάς' άρκοΰνται είς τήν εισαγωγήν καί έπει
τα Αφήνουν τό βιβλίον. “Αλλοι τό Ανοίγουν είς
τό μέσον, διασκεδάζουν με τάς περιπέτειας
καί κατόπιν τό πετοϋν. ’Ολίγοι είναι εκείνοι
ποΰ έχουν τήν περιέργειαν ή τήν υπομονήν νά
τό διαβάσουν μέχρι τέλους διά νά φιλοσοφήσουν
μέ τήν θλιβερόν τύχην τών δρώντων προσώ
πων τοϋ έργου.
¥

Οί ποιηταί κυττάζουν συνήθως πρός τόν
ούρανόν, διά νά έμπνευοθοΰν. Υποθέτω μάλ
λον, πτωχοί καθώς είνε καί άεργοι οί περισσό
τεροι, δτι κοιτάζουν ψηλά, διότι δέν έχουν . . .
ψι λά.

II
Αιχμάλωτος τοϋ “Αγνωστου
— γιά τό φτέρούγιομά του —
τόνε τραβάει πάνια εμπρός,
Αιχμάλωτος τοΰ 'Αληθινού
ποϋ βλέπει δλόγυρά του
γιά τό περίσσιο του τό Φώς
Στά σύννεφα αρμενίζει
κιολον τόν κόσμον άγαπα
τό κάθε τί ποΰ αγγίζει
γλυκά βαθειά τόν συγκινεί.
Μά ό κόσμος τόν παρανοεί
κι αύτός πονεΐ, πονεΐ, πονεί —
Κ’ έτσι πονώντας άμετρα
δ τροβαδούρος τοΰ Μοιραίου
γλυκόπικρες πέρνα στιγμές,
άπ’ άνεκπλήρωνες χαρές
κ' έπιθυμιές τοΰ Ωραίου

¥

III

Ό άποκαλών ένα Ασυνείδητον tπαλιάν
θρωπον», δεν υβρίζει' εκδίδει απλώς πιστοποιητικόν ταύτότητος.
*

’Η άνάγκη είνε είς τήν ζωήν τοΰ άνθρώ
που δ,τι ό δδοστρωτήρ. “Ολα τά μικροελαττώματα — λιθαράκια — τά θραύει, τά συνθλίβει
καί συγχρόνως τά διευθετεί, διά νά Ισοπεδω
θούν οί δρόμοι τής 'Αλήθειας καί τής ‘Αρετής.
ΔΙΚ

Μέ τήν άγάπη στήν καρδιά
Γιά τ' άφθαστα Ιδανικά
<5 Ποιητής διαβαίνει
Στήν πλούσιό του μοναξιά
μ' ίλπίδες ζή σιωπηλά
χίλιες φορές δίιει τή ζο>ή
καί χίλιες δέν πεθαίνει ...
ΑΘΗΝΑ

ΡΟΥΣΣΑΚΗ

ΓΕΡΜΑΝΟΥ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΤΟΥ ΔΑ ΒΙΝΤΣΙ

ΊΙ Άμερικανίς κ. Χκν έχουεζ ένα ζω
γραφικόν τ.'.'/ν./.ν. ώ; ισχυρίζεται τοϋ Δχ Βίντσι,
τόν διεπρζγματεόετο πρό; πώλησιν. ότε ό ζρ
χαιολόγο; Ντίβεν ύπεσ ήριξεν δτι δέν είνε ό
πίναξ έργον τοϋ Δζ Βίντσι καί ή άγορά έμζταιώθη. Ή κ Χζν ζητεί ήδη άποζημίωσιν
450,000 δολλαρίων Ί Ι έξακρίβωσις τής ταυτότητος πρόκειται νά πιστοποιηθή κκτά πρω
τότυπον τρόπον. Οί παλαιοί ζωγράφοι έχρησιμοποίουν τά δάκτυλον διά νά απλώνουν τύ
χρώμα έπί της οθόνης. Θά συγκριθή λοιπόν τά
δακτυλικόν αποτύπωμα της είκόνος πρός τά α
ποτυπώματα άλλων ζωγραφικών έργων τοϋ Δα
Βίντσι.
Ο ΧΡΥΣΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΥΨΗ

Είς Αμερικανός, λησμονών οτι ό χοόνος
είνε χρήμα, ήσχολήθη νά καταστρώση έπί τή
βάσει στατιστικών υπολογισμούς καί νά μας
πληροφόρηση οτι από τής άνακαλυψεως της
’Αμερικής μέχρι σήμερον ό εξαχθείς έκ τών
χρυσωρυχείων της ύφηλίου χρυσός άνερχεται
εις 19, 483, 421 οκάδας άντιποοσωπευούσας
αξίαν 18 δισεκατομμυρίων δολλαρίων. Έκ τού
των 8 δισεκατομμύρια κυκλοφορούν ή υπάρ
χουν εις τά θησαυοοφυλάκεια καί ταμεία τρα
πεζών, τά δέ άλλα 1 0 έχρησιμοποιηθησαν εις
βιομηχανικά; τέχνας ώ έξηφανίσθησαν εϊς διά
στημα τών 430 έτών.
Η ΔΥΝΑΜίΣ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

"Οταν ό Σπίττελερ έγρζφεν Οτι οί θεοί
τής Ελλάδος καί ή Έλληνική φιλολογία εινε
αιώνιοι κζί θά ζήσωσι καί πέραν της αιωνιό
τητας, έλεγε μεγάλην αλήθειαν. Καί σήμερον
ή διαμαρτυρία, η κατακραυγή σχεδόν, ή έπζ
κολουθήσασζ τήν κατάργησιν τής αρχαίας'Ελ
ληνική; γλώσση; άπό τών Πανεπιστημίων τή;
’Αγγλίας καί ’Αμερική; φανεροί πόσον τό λάθο; τοΰτο ήτο μέγα καί προαγγέλλει οτι καί
εΐ; τά εκπαιδευτικά κζθιδούματα θά άποκζταστζθή κζί πάλιν μεγαλοπρεπώς ή αθάνατος
φωνή τών θεών καί τών ήιιιθέων.
Έν θζυμασίζ διαλέξει του εις τόν Σύνδε
σμον τών Κλασικών σπουδών τοϋ Λονδίνου ό
Λόρδο; Μίλνερ έπλεξε λαμπρόν τό έγκώμιον
τής άρχαίας Ελληνικής φιλολογίας κζί έτόνισε τό μέγεθος τή; έπιδράσεως, ήν αΰτη έσχεν
έπί τή; είς τό σημερινόν σημεΐον διαπλάσεω;
τής αισθητικής καί τής δοξασία; τών ανθρώ
πων. Διότι τήν τέχνην τοΰ ζήν πραγματεύ

62

εται από πασών τών άπόψεών της ή Έλληνι
κή φιλολογία. Τά προβλήματα τοϋ βίου έκτί
θενται καί καταβάλλεται προσπάθεια πρός λυσιν των κατά πάντα δυνατόν τρόπον. Ούδέν
έν τή ανθρώπινη φύσει ύπάρχει, δπερ δέν έγνώριζον οί αρχαίοι Έλληνες. ΊΙ Έλληνική
παιδεία άφήκεν ανεξίτηλα τά ίχνη της έπι τοϋ
πολιτισμού, ού τού; καρπού; δρέπει σήμερον ή
Εύρώπη.
Ή ζωή τής Ελλάδα; έν δλη τή βαθύτητι
καί πάσας τάς λεπτομερεία; τη; εϊσέδυσεν εις
τήν Ελληνικήν φιλολογίαν τόσον πληρώ;, ώ ·
στο ουδόλως δύναται νά συγκριθή μέ τήν περίπτωσιν τής Γαλλικής, Γερμανική; ή ’Αγγλι
κή; φιλολογίας. Καί διά τούτο ή σπουδή τών
άνθρωπίνων θεσμών διά τής ιστορίας, τής φιλο
λογίας κζί τής τέχνης έχει μεγαλείτερα απο
τελέσματα διά τόν σπουδαστήν τής Ελληνικής
Ιστορίας, παρά διά τόν σπουδαστήν τή; ίστοοια; τών νεωτερων χρόνων.
ΟΙ

ΝΕΟΤΕΡΟΙ

ΡΩΣΣΟΙ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

"Οτι τό ανθρώπινον πνεύμα δύναται νά θριαμβεύση έφ’ όλων τών ηνωμένων δυνάμεων τής
κτηνώδους βίας άποδεικνύεται έκ τή; φιλολογία;
τής Ρωσσίας τή; σήμερον. Παρά τήν καταστρε
πτικήν έπί τής σκέψεως καί τοΰ πνεύματος τοϋ
Ρωσσικοΰ λαού έπίδρασιν τών μπολσεβίκικων
μεθόδων τής διοικήσεως, ούτος εξακολουθεί νά
άναδεικνύη μεγάλου; συγγραφείς, λογογράφου;
καί ποιητάς. Ό Ρεμιζώφ, όστις έδημοσίευσεν
έσχάτως τόμον διηγημάτων γραφεντων άπό τοϋ
1917 μέχρι τού 1921, τούς «Θορύβου; τής 11όλεως», δέν ύπολείπεται τοΰ Γκόρκυ καί τού
Άνδρέίεφ. Καί άλλος δέ νεαρός συγγραφεύς, ό
Ραμαντίν, κέκτηται άζιόλογον ρεαλιστικόν ταλαντον.
Ποιητάς έπίση; ένέπνευσεν ή μεταπολε
μική Ρωσσία. Ό μέγιστος τούτων, ό ’Αλέ
ξανδρος Μπλόκ, ον τινες θεωρούν τόν μεγαλειτερον ποιητήν τοϋ αίώνός μας, άπέθανε περυσιν
έν I Ιετρουπόλει, άφήκεν όμως κληρονομιάν πο
λύτιμον φιλολογικόν θησαυρόν. Είς τούς στίχους
του αναγνωρίζει τι; ένσαρκούμενον τό πνεύμα
τοϋ Σίλλερ καί τοϋ Βύρωνος μέ τραγικώτερον
όμως πεσσιμισμόν καί μεγαλειτεοαν προσηλωσιν είς τήν πραγματικήν φιλοσοφίαν. Άλλο;
ποιητής, ό Μπέλυ, έφυγεν εσχάτως έκ Ρωσσία;
χωρίς όμως νά θέλη νά χαρακτηρισθή ώς μεταναστεύων έκεΐθεν διά πολιτικού; λόγους. Ούτος
θρηνεί τήν κατάστασιν τής Πατρίδας του ώ;
άλλος Ιερεμίας, δέν θέλει ομω; νά ρίψη τόν
«λίθον κατ’ αύτή;».

Οί δύο ούτοι ποιηταί είναι οί μεγαλείτεροι
τής παλαιοτέρας γενεάς. Μεταξύ τών νεωτερων
ύπάοχουσι πολλοί, οϊτινες συνεταυτίσθησαν
μετά Κομμουνιστών καί γράφουσι σατύρας κζί
ύμνους έπί πληρωμή, δημοσιευόμενα; είς τήν
έπίσημον έφημερίδα τής Μόσχας «Γκοσιζδάτ».
Ή σχολή τή; Πετοουπόλεω; όμως είνε αγνό
τερα. Ό άρχηγός τη; 1'κουμιλεβ έτυφεκίσθη
ύπό τών Μπολσεβίκων καθ’ ήν στιγμήν έπρόκειτο νά άναδειχθή έκ τών δαφνοστεφών ποιη
τών τή; χώρας του. Τόν διεδέχθη ή ποιήτρια
"Αννα Άχμαντόβα, συγκεντροϋσζ ό,τι καλόν
έχει νά επίδειξη ή Σχολή αΰτη.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΤΟΥ 18ου ΑΙΩΝΟΣ

’Ελάχιστα·, άριθμοΰνται σήμερον έν Εύρώ
πη καί ’Αμερική αί γυναίκες αί διαπρέπουσαι
έν τή ζωγραφική. Τούτο όμως δέν συνέβζινε
πάντοτε. Κατά τόν 1 8ον αιώνα καί τάς άρχάς
τοϋ 19ου, τόσον έν Γαλλία δσον καί έν ’Ιτα
λία καί Γερμανία, έζησαν καί κατέστησαν διά
σημοι πλεϊσται γυναίκες κάτοχοι τής τέχνης
τοϋ Άπελλοΰ.
Περί τά μέσα του 18ου αίώνος, ήτο διά
σημο; ίν ’Ιταλία ή ζωγράφο; Ροζάλμπα Καροιέρα, ή κατ’ έξοχήν άπεικονίσασα τάς γοη
τευτικά; καλλονά; τής Βενετίας, έν ή έζησε
πάντοτε, έμπνεομένη άπό τά χρώματα τών δι
ωρύγων κα: τών άρχαίων ανακτόρων, άτινα τήν
περιεκύκλουν.
Ή Ροζκλμπα ύπήρξεν ή δημιουργός τοϋ
παστέλ Αύτήν έμιμήθησαν οί περιφημότεροι
τών εί; τό είδο; τούτο τής ζωγραφικής διακριθέντων, μεταξύ τών οποίων καί ό διάσημος
Γάλλος Λά Τούρ.
Όταν μετεβη είς Παρισίους ή Ροζάλμπα
Καρριέρα, έγένετο δεκτή ύπό τής «’Ακαδημίας
τής Ζωγραφική;», ής άνεκηρύχθη έπίτιμον μέ
λος— σπανία τιμή διά γυναίκα. Τό έργον της
«Γυνή καί Πίθηκος» είνε άπό τά θαυμασιώτερα παστέλ τής Πινακοθήκης τής Δρέσδη;.
Κατά τήν ιδίαν εποχήν διέπρεπενέν Γαλ
λία, ίδίω; έν τή απεικονίσει γυναικείων μορ
φών, ή Βιζέ Λεμπρέν, ή φίλη καί ή ευνοούμε
νη ζωγράφο; τής Αύτοκρατείρα; Μαρία; Άντουανέττα;. Ή Λεμπρέν ύπήρξεν έν τών λαμ
πρότερων κοσμημάτων τή; αύλή; τής άτυχους
ταύτης αύτοκρατείρα;, ήν άπηθανάτισεν είς
ποίκιλα; στάσεις, καί έν τή μέθη καί τώ με
γαλείο» τής ισχύος της καί έν ταϊς θλιβεοαΐς
ήμεραι; αϊτινες προηγήθησαν τοΰ τραγικού τέ
λους της.
Έκ τών άξιολογωτέρων προσωπογραφιών
τής Λεμπρέν είνε καί ή τής Γκρασσίνι, τής
περιφημότερα; Ίταλίδος άοιοοΰ τών αρχών τοΰ
παρελθόντος αίώνος. Ή προσωπογραφία αΰτη
διασώζεται έν τω Μουσείο» τοΰ Ρουέν.

'Άλλη περίφημο; ζωγράφος τοΰ 18ου αίώ
νος ύπήρξεν ή 'Αγγελική Κάουφμανν, Γερμανίς, άποθανοϋσα έν Ρώμη κατά τό 1807. Έν
Γερμανία, έν ’Ιταλία, έν ’Αγγλία, παντού
έθαυμάσθη διά τήν τέχνην της καί τήν καλ
λονήν της. ΊΙ αυτοπροσωπογραφία, ευρισκόμε
νη έν τώ Μουσείω τής Φλωρεντίας, παρουσιά
ζει πράγματι αύτήν ώραιοτάτην καί εύμελεστάτην. Ήτο άμίμητος ίδίω; είς τά; μικρά;
προσωπογραφίας διά μετάλλια.
Οΰτω, κκτά σόν 18ον αιώνα διεκρίθησαν
τά. μάλιστα έν τή ζωγραφική τρεις γυναίκες,
άοθεΐσαι είς τό αύτό είς ο και οί άνύρε; συνά
δελφοί των ύψος, καί τοΰτο καθ’ ήν έποχήν ή
γυνή έθεωρεΐτο ύπό πάντων ώς κατώτερα τοΰ
άνδρός κατά τήν πνευματικήν άνάπτυξιν. Ή
ιδέα αΰτη κατέπεσεν ήδη καί αν δέν άναφαίνονται σήμερον πολλαί μεγάλαι γυναίκες, τούτο
οφείλεται μόνον είς τό γεγονός, ότι διά τήν γυ
ναίκα ή οδός ή άγουσα πρός τήν δόξαν είνε
δυσχερεστέρα
ΗΧΟΙ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ

Εί; τό Ώδεΐον τοϋ Σικάγου έγένετο έν πε
ρίεργον πείραμα. Ήοωτήθησαν οί μαθηται
ποιον χρώμα τοΐς ήοχετο εϊς τόν νουν όταν
ήκουον ώρισμένον μουσικόν ήχον.
Ιδού αί απαντήσεις.
Χάλκινα ό'ργανα όταν ήκουον, έδοκίμαζαν
τήν έντασιν τοΰ βαθέος ερυθρού χρώματος. Ξύ
λινα, άνοικτοΰ φαιοϋ.
Είδικώτερον : Βιολί, μπλέ. Βιολαντσέλλο,
βιολέ. Αυλός, λευκόν. Πλαγίαυλος, πράσινον.
Οί ’Αμερικανοί πρό; τούτοις εύρον νέον
τρόπον διασκεδάσει·»;. Τήν μουσικήν τών χρω
μάτων καί τών αρωμάτων.
• Είς τάς αρμονίας τών ήχων, αντιτάσσουν
τήν αρμονίαν τών αρωμάτων συνοδεύοντες
αύτήν μέ συνθέσεις χρωμάτων. Ή μουσική
πράγματι δέν είνε παρά μία σύνθεσις μεμονω
μένων φθόγγων, οϊτινες έκφερόμενοι μόνοι των
δεν θά έκαμνον καμμίαν έντύπωσιν. Καί τά
άρώματα δέν έχουν κανέν άξιοσημείωτον απο
τέλεσμα είς τό αισθητήριον τής οσμής μόνα
των. Ώς έκ τουτου οί ’Αμερικανοί έσκεφθησαν
νά τά συνθέσουν είς τρόπον ώστε νά γίνεται
ένα είδος κι νηματογοάφου τών άρωμάτων.
Έν άρωμα, είνε μία σύνθεσις άπλών οσμών.
Αί όσμαί αύται συνδυαζόμεναι καταλλήλως
άποτελοΰν ένα. εξαιρετικόν άρωμα
"Οπως έπιτευχθή ή έν λόγω μουσική,χρησι
μοποιείται ένα είδο; πιάνου, είς τό όποιον κάθε
πλήκτρον κινεί μίαν βαλβίδα, ήτις άνοίγει μίαν
μικοοσκοπικήν άποθήκην άρώματος, καί τό διο
χετεύει εις σωλήνα τινά, όστις τό εκσφενδονίζει
είς τόν άέοα. Διάφορα πλήκτρα πλήσσονται
συγχρόνως, ούτως, ώστε δημιουργούνται ίσχυ63
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ραί εντυπώσεις είς τό αισθητήριον τής όσμής.
Τώρα ή σύνθεσις καί χ·. δημιουργούμενχι έξ
αύτής μεταπτώσεις τών εντυπώσεων, έξζρτώνται άπό τήν έπιδεξιότητα τοϋ πιανίστα.
Μία παρομοία παράστασις, εννοείται, στοι
χίζει πολλά λόγω τοϋ ποσοϋ τών δχπανωμένων άρωμάτων.
Συγχρόνως τήν παράστασιν συνοδεύει προβολεύς, όστις ρίπτει είς ώρισμένην άκτΐνα εναλ
λασσόμενα άστοαπιαίω; όλα τά χοώαατα τής
’Ίριό'ος.

άλογο ποΰ πετά μάλιστα μέ... καλπασμόν.
Έξ άνταποκρίσεως.
«Ό θυελλώνυμος γερουσιαστής κ. Μπόρα »
Ό Φοοτούνιο άποκαλεΐ τόν Ρενάν «τοαπε
ζοθέ την θαυματοποιόν».
Άπό άναγγελίαν :
Τοϋ Όσκάρ Ούάΐλδ τό ωραιότατο? έργον
«Τό τελευταΐον βάλς» δίδεται αύ'οιον είς τόν
« Απόλλωνα».
Ό Στράους θά έγραψε τότε τήν «Μπαλάν
ταν τοΰ Ρίντιγγ».
Ή υπηρεσία τών τηλεγραφημάτων είς όσα
ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ
δέν έχουν θεωρηθή ύπό τής λογοκρισίας σημειώ
νει τήν λέξιν (ΐάλογόκριτα». Τοιουτοτρόπως ή
Άπό πρωινήν έφημερίδα :
α Ποιος δύνατκι νά άμφισβη-ήση οτι ό λογοκρισία μπορεί νά είνε άλογοκρισία.
Άπό τήν «’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως»;
Σοπέν δέν υπήρξε μέγας ποιητής;»
Διά
Β. Δ. τίθεται έν ίσχύΐ ό νόμος «περί
Τό μόνον ποΰ ήμπορεΐ νά άμφισβητήσγ,
άπαγορεύσεως κατεδαφίσεων ούΜπεδων κλπ.»
κανείς είνε ή πολυμάθεια τοΰ έρωτώτος.
Κατά ποιον τρόπον θά γίνϊ) ή κατεδάφισις
Κζί ένας προσφυής ορισμός από εφημερίδα.
άνυπάρκτου
οικοδομής ; Μυστήριον.
«Οί εξώγαμοι». Δηλαδή οί μή έκ νομίμου
Άπό άρθρον καθημερινής έφημερίδος.
γάμου προερχόμενοι.
«...ενίοτε μεταφυσικιστικώς άκατανόητος».
Άπό περιοδικόν.
Ακατανόητος είνε μάλλον ή έφήμεοίς, ή
« Άπετεφρωσε τό παρθεναγωγεΐον τών
όποια νομίζει τις οτι έχει στενήν σχ έσιν μέ
παπ,τικών καλογραιών».
τά... φυστίκία.
Μιά έφημερί; μεταφράζουσα έκ Γαλλικής
Εκ περιγραφής κοσμικής κινησεως ύπό τοΰ
έφημερίδος γράφει ; «Τό συμβούλιον τής Λεγε
Φιλύρα. «ΙΙαρίσταντο ή Μ. Α. πεταχτό κουώνας τής τιμής άπεφάσισε ν’ άνακχλέση τήν
κραβάταν τοΰ ταγματάρχου, τήν άπονεμηθεΐσαν φέτο '! !) ή δ. X. μέ παράστημα κομίοσης...»
Δέν μάς πληροφορεί ό ώραιομανής κοινωνικοείς τόν μυθιστορογράφον Μαργκερίτ.» Οί ταγγράφος ποιον τό παράστημα βαρώνης, ποιον
μχτάρχαι οΰτε έν Γαλλία οΰτε άλλαχοΰ φέρουν
τής δουκίσσης καί ποιον τής μπουρζουαζί.
γραβάταν, οΰτε ό συγγρζφεύς Μαργκερίτ είνε
Άπό περιγραφήν τοΰ ίδιου δι’ άπογευματαγματάρχης. Είνε CoiniUalldeur, δηλαδή
τινήν
τοϋ Καπρίς : «Ξεχωρίζουν ή λεπτοσωΤαξιάρχης τή; Λεγεώνος τής Τιμής ...
μία
τής
δ. Ταμπούρλου, ή μελανοχρωμία τής
Κζί άλλος μεταφραστικός μαργαρίτης.
δ.Κασσάνδρας, ή μπιμπελοειδής λεπτοφυία τής
«... συνεκεντρωνεν τούς σνόμπ τής αριστο
κ. Καρύδη».
κρατίας, τήν πελατείαν τών παρτίδων κλπ ».
Καί άλλαχοΰ : Ή κ. Χαρ. μέ τά κατραΠρόκειται περί τών πολιτικών κομμάτων,
μένια μάτια, ή Μ. II. κούκλα μέ άστάχινα
τά όποια γαλλιστί λέγονται Partis.
ΔΓ είδοποιήσεως της ή «‘Εταιρία τροχιοδρό μαλλιά, ή Μ. Κ. λαχταριστής λαμπρότητας,
Μ
καί . . . έπεται συνέχεια.
μων» ζητεί «έργατας διά τάς ομάδας τών επι
Άπό άρθρον νέου άνδρός.
γείων γραμμών της».
«Αυτοί,
όσοι τούς επιταφίους θρήνους των
"Εως τώρα έγνωρίζαμεν έπίγεια άγαθά
νομισματοποιοϋν είς δαναίδειον πίθον τοΰ οποίου
Ό τροχιόδρομος μάς διδάσκει ότι υπάρχουν καί
επίγεια κακά, αί επίγειοι γοαμμαί της έπί τών είς μάτην μεταξούφαντον κάλυμμα ζητεί ν'
άποκρύψνι τόν καταστρεπτικόν διά τό "Εθνος
οποίων ευρίσκουν τόν θάνατον τόσα θύματα.
βυθόν».
Έκ τοϋ δελτίου θνησιμότητας : «Καλλιόπη
Έκφρασις νεωτεριστική, ποΰ νά μή βαΤζιτζοπούλου έτών 25 ανοσία». Άφοϋ είχεν
σκαθί)
'.
ανοσίαν, δέν ήτο δυνατόν ν’άποθάνγ,, τόσον νέα
Άπό ποίημα είς νεον άνδρα:
μάλιστα, άν δέν προσεβάλλετο άπό ελονοσίαν.
Έκ μουσικής κριτική; : Τόν Σκοιαμπίν,
«"Εχω τήν ύποχρεωσιν
έγνωρίσαμεν μόνον διά τινων τών πολλών
δυό στίχους νά ποιήσω
παιηνιστών έργων του (Δηλ έργων διά πιάνο).
τής εορτής σου ένεκεν
Άπό νεοφανές Ήμερολόγιον :
καί νά σέ έζυμνησω. .»
« Ο 'ίππος, πειό δειλός άκόμα, επέταζε μέ
Δέν μάς λέγει μόνον ποιαν ύποχρέωσιν έ
γρήγορον καλπασμόν.»
χουν οί άναγνώσται τής έφημερίδος νά διαβά
Έως τώρα έπετοϋσεν ό γάιδαρος εί; τό ζουν όχι τούς δύο, άλλά τούς 102 στίχους τής
γνωστόν παγίδι. Τώρα τόν μιμείται καί τό
εύχολογίου φλυαρία; του.
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Άπό εσπερινήν εφημερίδα :
«Είς τήν Γαλλίαν έχει δημιουργηθή ολό
κληρος ορολογία έν σχίσει πρός τόν κινηματο
γράφον».
Δέν πρόκειται, ώς θά υπέθετε τις οΰτε περί
ωρολογίου, οΰτε περί ούρολογία;, ώ; θά έλεγε
Ρουμελιώτης, οΰτε περί όρεων, οΰτε περί ορρού
άλλά περί όρων.
Περιγραφή ύπό ένός ρεπόρτερ είς Καθημε
ρινήν εφημερίδα:
«... άπό τόν φόβον τή; εύδυνοτρόμου νυ
κτερινή; πορείας. .»
Τίτλο; άρθρου Έσπερι»υ;ς έφημερίδος:
«Ή κατοικιακη κρίσις »
Άπό τήν αύτήν έφηαεοιοα :
«Ή άστυνομική αρχή έλαβε μέτρα ΐνα
ΰκιι ύυνοποιήον/ τό μικρόβιον τοΰ έξανθηματικοΰ».
Άπό Καθημερινήν έφημερίδα :
«Άπεβίωσενό άοχαϊο; οικογενειάρχη; I.
Μ.»
Έκ βιβλιοκρισία; τοϋ κ. Νιρβάνα :
«Τό άστιχον ποίημα».
Έν τούτοι; δέν είνε άστοχο; ό ορισμό:.
Τίτλος χρονογραφήματος τοϋ ίδιου ;
« Πετρισμός» . Κατά τό Μποβαρισμός. 'Εν
νοεί τήν πράξιν τοΰ Αποστόλου Πέτρου άπαρνηθέντος τόν Διδάσκαλόν του
Άπό χρονογράφημα τοϋ ίδιου :
«Τάς είσπρακτόρους τοΰ Τράμ».
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Άπό έφημερίδα εθνολογικήν.
«Πολλοί χιονοχαρεΐ; συμπολΐται. Αί Άθήναι πρέπει νά παύσουν νά είνε
έπαιτούπολις».
Καί ήμεΐ; νομίζομεν ότι πρέπει νά παύσουν
μερικοί νά πλουτίζουν τό Λεξικόν υ.έ .. έπαιτουπόλεις.
Άπό άρθρον Πατριωτικόν
«'Ιδού τώρα ό Ίίλληνυκεντρισμό.:: ·η Πελο
πόννησος».
Άπό άνταπόκρισιν τής αύτή; έφημερίδος.
«Εποπτεύομαι κάποιον ίάνσε νισμόν».
Άπό άλλην άνταπόκρισιν τής ιδία; έφημερίόο; :

«‘Ο θεατρικός ίδευγραφισμός».
'Π δημιουργία νέων λέξεων έπήο:ν τέτοιον
κατήφορον, ώστε εί; μίαν καί τήν αύτήν στήλην
κάποια; έφημερίδος ειδομεν τάς λέξει;:
« Έμβριθοφζνειζ, λεξιμάθειζ, πραξικοπηματοποιώ».
Τά πραξικοπήματα έξακολουθοϋν είς τήν
λεξιτεχνίαν, ήν οί λεξιθήρζι θηρεύουν, διά νά
... άλιεύομεν ήμεΐ;.
'Αλιεύς
ΛΥΣΙΣ
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Φίλος λόγιος έπιστέλλει ήμΐν τά εξής:
«Τό κορκάρι, είνε φυτόν παραγόμενον έκ
σπόρου κρομμυδιών. Δέν ενθυμούμαι δμως την
καταγωγήν τής λέςεως».
X X.

ΧΡΟΝΙΚΑ.

Μέ αίσθημα βαθείας χαρά; άναλαμβάνω άρχαίων προγόνων, αντηχούσαν άκόμη εί; τό
τήν άνταπόκρισιν τή; «Πινακοθήκη;», ήτι; άσμα τή; τρωθείση;, άλλά καί ΰπερηφάνΟυ
διευθύνεται μέ τόσην λεπτότητα καί σωφροσύ καρδια; του. Πόσον οί τόνοι τής φωνής αύτή;
νην άπό συνάδελφον εκλεκτόν. Είμαι ευτυχής οί συγκεχυμένοι κατευνάζουν τά; αγριότητας
διότι ανανεώνω πζλαιά; σχέσεις άς διέκοψεν ή τοϋ μίσους' πόσον οί λαοί καταπεπονημενοι
στυγνή τραγωδία, ής ή Ευρώπη ύπήρξε έπί έπιζητοϋν την άδελφότητα! ’Ιδού τό έργον τών
τεσσαρα έτη τό αιματηρόν θέατρον. Μετά προ σκεπτομένων, τών μετριοπαθών, πάντων εκεί
θυμία; καί ζήλου θά μεταδώσω πάσαν νεω- νων όσοι δέν τυφλώνονται άπό τάς ένοχου; φι
τεοαν σκέψιν, διά νά άναζωπυρήσω τόν πυρσόν λοδοξία; καί τά; έφημέρου; δόξα;
Απαραίτητος συνέπεια είναι Οτι άπό τόν
τής πνευματικής συμπάθειας μεταξύ δύο λαών
πόλεμον
μία φιλολογική άναγεννησις έκκολάσυνδεδεμένων μέ τά εύγενέστερα πεπρωμένα.
πτεται.
Κουρασμένη
άπό τάς υλιστικά; διδα
Λαός, ό "Ελληνικός, τόσον μέγας, είς τόσον
σκαλίας,
τά
μαρτύρια
καί τά πένθη, προσανα
στενά όρια. Όμοιος πρός δρϋν γιγαντιαίαν καί
τολίζεται
ή
σκέψις
πρός
ένα πόλον αντίθετον.
άκατανίκητον άπό τήν οποίαν αιώνες διήλθον
♦ ·
ήτι; περικλείει τόν κόσμον ολον μέ τά; διακλα
*
Είς τών συγγραφέων τών έξεχόντων κατά
δώσεις τή; ρίζης της, καί τή; οποία; οί κλάδοι
οί άνθηοοί παντού έξαπλώνουν τήν μεγαλοφϋίαν τήν στιγμήν ταύτην είνε άναμφιβόλως ό άββάς
καί τόν πολιτισμόν Τέκνον τής ενδόξου Ελ Alta, διδάκ-ωρ τή; Σοοβώνης, τοϋ οποίου τά
λάδος τής οποία; ή ζωτικότη; ενισχύει τόν θαυ έργα δεικνύουν πολυμάθειαν Παρά τά 82 έτη
μασμόν εκείνων οί όποιοι γνωρίζουν νά σκέ τή; ηλικίας του, πολυάριθμον καί εκλεκτόν
πτονται καί άγαποϋν ν ’ άκούουν τήν φωνήν τών άκροατήριον προσελκύει κατά τά; διαλέξεις
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ταυ. Περιφρονών τού; μύδρους τοΰ Ρωμαϊκού
Ιερατείου έγένετο ό ενθερμο; απόστολο; τή;
Χριστιανική; Εκκλησία;, εκείνη; ·?,ν ό Χριστό;
καί οί ριαθηταί του εννοούν. Ελληνιστή; δια
κεκριμένος ό ζββζ; Alta, μετέφρασε τόν "Αγιον
Παύλον έκ τοϋ Ελληνικού κειμένου, διαφέροντος εκείνου, δπερ έξεδόθη έκ τών πιεστηρίων τοΰ
Βατικανού. Τό τελευταίαν έργον του «'0 Χρι
στιανισμό; τοϋ Χριστού καί ό τών τοποτηρητών
του» φανερώνει μίαν βκθεϊαν φιλοσοφίαν καϊ
μίαν αύστηρίν κριτικήν τή; στάσεω; τών Πα
πών απέναντι τή; Χριστιανωσόνης. Ό συγγρα
φέα; συμπεραίνει οτι αληθή; πάπα; εΐνε εκεί
νος, οστι; κατευθύνει τόν Χριστιανισμόν πρό; τήν
αρχικήν αύτοΰ βάσιν.
"Αλλο; συγγοζφεύ; θεωρητική; αξία;, εΐνε
ό δόκτωρ Λουκιανό; Graux. Τά τρία έργα του
«Reincarne», «Haute», «Inritie» βασί
ζονται έπι ασφαλών άποδείξεων τοΰ συνόλου
πνευματιστικών φαινομένων σοφώς συνδεδεμενων και έμφανιζομένων ύπό τύπον ύποτάσσοντα
κάθε πνεύμα, τό όποιον άγαπά τήν άλήθειαν
κα'ι τήν πίστιν ΊΙ άνάγνωσι; τών έργων αύ
τών διανοίγει ορίζοντα; άπεράντου; εις μελέ
την πάντοτε επωφελή, οδηγούσαν τήν καρδίαν

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

κα'ι τό πνεύμα πρό; τόν αλτρουϊσμόν καϊ τήν
αδελφότητα.
Νέα έργα έξεδόθησαν άρτι:
Ή «Μυστική επιστήμη» τοΰ Henri (Γ
Urvillo, περί ή; θά γράψωμεν εί; τά προσεχή
χρονικά.
«Ζώντε; καϊ νεκροί» τοΰ Henri Regnault.
«Ή γκαρσόν» τοΰ Βίκτωοο; Μαργκεοίτ, ή
όποια διήγειοε μεγάλην πολεμικήν.
«Pitaluques καϊ «Pierre de Lune»
τοΰ Μαοκελλου Μιλλε, έργον πρωτότυπον μετριόφρονο; ποιητοΰ.
<) Paul Brulat έπικυροϊ τήν αξίαν του
είς τό ψυχολογικόν μυθιστόρημα του α Ο άστήρ
τοΰ Ιωσήφ».
Πολυάριθμοι εΐνε οί ποιηταί, οί όποιοι αξί
ζουν εύρυτέραν θέσιν είς τά γράμματα. Έξερχόμενοι έκ τοΰ σκιόφωτος ένθα μετριοφρόνως
κρύπτονται, θά δυνηθοΰν νά έκχύσουν πνευμα
τικούς θησαυρούς, τού; μόνους αληθινούς παρά
γοντας πάση; προόδου καϊ πάση; έςελίςεως.

ARY RENE-D’ YVERMONT
Directeur <!' «Isis».

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
Ή 'Ελληνική τέχνη τιμαται έν ’Αμερική,
διά τών έκάστοτε ερχομένων Ελλήνων άντιπροσώπων αύτής, άπό τε ηθικής καϊ ύλικής
άπόψεως.
Ό κ.Όδυσσεύς Ααππας έκαμε τήν πρώτην
έμφάνισίν του έν 'Αμερική είς Σιζάγον μετά
τής πρώτης σοπράνο Νόζα Ρέϊσα καϊ τοϋ συμ
παθούς βαρυτόνου μας κ. Νικολάου εις τό έρ
γον τοϋ Puccini «The gii 1 of the Golden
west» Ώς άοιδός και ηθοποιός ό κ. Λάππας
έσχεν ένα ύπέροχον θρίαμβον.
Περί τοϋ κ. Λάππα καϊ τή; καλλιτεχνικής
άξια; αύτοΰ έχουσι γραφή πολλά άπό ολον σχε
δόν τόν παγκόσμιον τύπον καϊ άπό ειδικούς με
γάλης αξία; καί κύρους, καϊ ίδίω; άπό "Αγγλου;
καϊ Γάλλους. Οί «Times» τοΰ Λονδίνου έγρα
ψαν όταν ό Λάππα; κατά τό 1919 έπαιξεν είς
τούς «Pagliacci» ότι απέδωσε τόν τελειότερον
τύπον, μηδέ αύτοΰ τοϋ Καροΰζο έξαιοουμένου.
Ή άμεοικανική έφημερΐς «Tile Chicago
Daily News» εγοαψεν ήδη: Οί πνεύμονες τοϋ
νεαροϋ έλληνο; υψιφώνου Λάππα φαίνεται πώς
είναι κατασκευασμένοι άπό χάλυβδα καί δέν
φοβούνται καθόλου Οί Σικαγιανοϊ δέν μπορού
σαν νά εύρουν καταλληλότεοον διά τόν ρόλον
τοΰ Dick Johnson»

Ό δεύτερος θρίαμβος τοϋ διαπρεπούς καλ
λιτέχνου μας έγινε είς Νέαν *1 όρκην είς τού;
« Παληάτσους», «Λουίζαν» καϊ είς τήν «Κόρην
τής χρυσής Δύσεω;» τοΰ IJUC0ini. Οί τεχνοκρΐται τή; Νέα; Ί όρκης τόν άποκαλοΰν διάδο
χον τοϋ Καροΰζο Ή έφημερΐς «The Globe»
κρίνει ώ; εξής : « Ώς Cailio ό Όδυσσεύς Λάπ
πας μά; έδειξε ότι έχει μεγάλην δραματικήν
τέχνην. Τήν μουσικήν τήν άπέδωκε θαυμασίως
καϊ έπευφημήθη ύπερβολικώς» . Τό «Morning
Telegram» κρίνει : «Ή νεότη; τοϋ κ. Όδ.
Λάππα ποοσέδωκε είς τό έργον «Louise» .ώς
.Julien τήν απαραίτητον ζωτικότητα ποϋ
έχρειάζετο, διά νά δείξη άφ' ένός τήν Τέχνην
του καί καταστήση τό έργον πραγματικόν Ή
φωνή του ήτο τοιαύτη ώστε νά μή επισκιάζεται
από τήν ορχήστραν, αί δέ έρωτικαϊ σκηναϊ δέν
αφήκαν κανένα ποϋ νά μή ευχαριστήσουν.»
*
Εις τό Town hall έδόθη ή δευτέρα επί
σημο; συναυλία τή; Λαϊκής χορωδίας Νέα;
'Γόρκης ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ καθηγητού τής
μουσικής κ. Καμηλιέρη. Ό συμπαθής καλλι
τέχνη; έπέδειξε εξαιρετικήν τέχνην ώς διευ
θυντής καϊ ώ; συνθέτης.
Ή ύψίφωνος κ.
Λουέλλζ Μέλουϊς έτραγούδησε κατά τήν μου-

βικήν ταύτην έ<ρτήν εκλεκτά; μονοδίας μέ
γλυκύτητα καϊ χάριν. Ή «Λαϊκή Χορωδία
Νέας Τόρκης» εισέρχεται είς τό έκτον έτος τή;
ύπάρξεως τη; καί υποστηρίζεται μεγάλω; άπό
τού; φιλομούσου; ’Αμερικανούς καϊ Έλληνας.
Ό κ. Καμηλιέρης μετά τής μεγάλης χορω
δίας του έσημείωσε μιά άληθινήν δύναμιν είς
τά χρονικά τής καλλιτεχνικής κινήσεως τών
'Ελλήνων τής ’Αμερικής.
*

Τό Ελληνικό Μπαλλέτο ύπό τήν καλλιτε
χνικήν διεύθυνσιν τοΰ ζεύγους Κανέλλου έδωσε
νέας παραστάσεις. Τό πρόγραμμά του έπλουτίσθη μέ νέας μουσικά; συνθέσεις, μέ πρωτό
τυπους φωτισμούς, νεωτεριστικά; σκηνοθεσίας
καϊ νεωτέρας χορογραφίας μέ χορού; διευθετη
μένου; καϊ κζλοδουλευμένου; με τήν σύγχρονον
χοροδραματικήν τέχνην έπάνω εί; έλληνικάς ιστορικά; σκηνάς μέ Δημοτικά άσαατα
καϊ Νεοελληνικά, συνθέσεις Σαμάρα, Καλο
λομοίρη, Λαυράγκα, Λαμπελέτ, ώς καϊ διζφόοων περιφήμων Ευρωπαίων μουσικοσυνθετών.
Τά κυριώτερα χορευτικά έργα τοΰ Έλλ.
Μπαλλετου είναι τζ έζής : Ό χορός τοϋύ Σα ·
τύρου τής ‘Αρκαδία; μέ μουσικήν Μπετόβεν,
μία πρωτότυπο; Βυζαντινή χοροπαντομίμα «11
νύμφη τοϋ Αύτοκράτορο;» μέ θρακικά δημο
τικά τραγούδια καί Βυζαντινά; μελωδίας, «Τό
πελώριον Φρυγικόν Μήλον» χορό; Βυζαντινός
και αύτό; μέ ποικιλίαν σκηνικών καί κωμικών
χορευτικών κινήσεων έμπνευσμενος άπό ένα
Βυζαντινό παραμύθι Μεταξύ άλλων κλασικών

ΤΑ.

ΔΥΟ

χορών έδόθησαν καϊ Νεοελληνικζϊ σκηναϊ καϊ
χοροί ποΰ εκφράζουν ολην τήν λεβεντιάν καϊ
χαράν τοϋ ελληνικού Λαού
*
Ό νεοαφιχθεϊς έκ Λονδίνου καϊ Παοισίων
Έλλην καλλιτέχνης κ. Ε. Ίωαννίδης οργά
νωσε έκθεσιν τών έργων του είς τό σπουδαστή
ριό» του έν Νεα ϊόρκη. Πολλοί ομογενείς καί
φιλέλληνες ’Αμερικανοί έπεσκέφθησαν τό άτελιέ τοϋ κ Ίωαννίδου όπως θαυμάσωσι τήν
τέχνην του. ΤΗτο πράγματι ένας πλούτο; πι
νάκων· σχέδια, τοπεΐα. σπουδαί, πρωσοπογραφίαι έκτελεσμένα ολα μέ ειλικρίνειαν,εύχέρειζν.
απλότητα καϊ χλιδήν χρωμάτων "Αν έπρεπε
‘κανείς νά κρίνη γενικώς περί τών διαφόρων έρ- '
γων του είναι ότι ό κ. Ίωαννίδης προτιμά άκόμη
νά μένγ, δεσμευμένος στό θαυμασμό του ποό;
τόν 'Ακαδημαϊσμόν. Χωρίς υπερβολήν, ό κ.
Ίωαννίδης είναι ένας δυνατός προσωπογράφο;.
*
V) νεαρό; Έλλην καλλιτέχνη; κ. Δ. Τριφύλλης έζέθεσε τά έργα του εΐ; τήν Swiets
Gallery έν Νέα Μόραν). Μία προσωπογραφία
«Ή μαρκησία Άμπερντήν» έργον τοϋ κ.
Τριφύλλη κοσμεί τήν Πινακοθήκην τού Κα
ναδά.
Μέ ολον τό επαναστατικόν ρεΰμα τής Καλ
λιτεχνίας έν ’Αμερική καϊ τήν έπίδρασιν όλων
σχεδόν τών καλλιτεχνικών κέντρων άπό τού;
modernists καϊ impressionists ό κ. Τρι
φύλλη; άκολουθεΐ ακόμα πιστώ; τό Acaden
style.
Β. ΚΑΝΕΛΛ°Σ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

Έ.τ'ι τέλους έλύθη καί εν άλυτον έως τώρα ζήτημα.
Τό Ημερολογιακόν. Προ τριών δεκαετηρίδων διά
μακρας μελέτης
)
*
καϊ τφ 1915 εϊς τάς «Αθήνας» κατέδειξα τήν έπείγουσαν ανάγκην τοϋ προσανατολι
σμού πρός τήν επιστημονικήν αλήθειαν, άλλ’ ή α
διαφορία τοϋ Κράτους ήπο πάντοτε κλασική. ΙΙολλοϊ νομίζουν ότι οί άκολουθοϋντες τό Γρηγοριανόν
ήμερολόγιον προηγούνται ημών τών ορθοδόξων κατά
13 ήμέρας. Τούναντίον, ημείς προστρέχομεν τών Κα
θολικών έχοντες περίσσευμα 13 ημερών, τό όποιον
βαθμηδόν ηύξανε.

Πρώτος ό "Ελλην αστρονόμος Νικηφόρος Γρήγορός
τφ 1325 υπέδειξε τήν μεταβολήν τοΰ 'Ημερολογίου,
άλλά δέν έγένετο αυτή, ίνα μ ή παρεξηγηθή ΰπό τών
αμαθών
Τώ 1582 ό Πάπας Γρήγόριος διέταξε
τήν διόρθωοιν τοϋ Ίουλιανοΰ, ‘Π διαφορά άνήρχετο τότε είς 10 ήμέρας. Τό Γρηγοριανόν έφήρμοσαν
άμέσως ή Ιταλία, ή Γαλλία, ή ’Ισπανία καί ή Πορ-

*) Περιοδικόν «Φύσις», ΰπό τόν τίτλον «Χρόνιον
περίσσευμα· 1891.

τογαλλία. Τήν I ’Ιανουάριου 1583 τό παρεδέχθησαν
ή Πρωσσία, ή ’Ελβετία. Τφ 1586 ή Πολωνία, τφ
1587 ή Ουγγαρία. Ή διόρθωσι; ΰπό τών άλλων
Κρατών ήργοπόρησε Τά προτεσταντικά κράτη τής
Γερμανίας μόλις τφ 1700 τό άποδέχθησαν, καθώς
καϊ ή Δανία. Ή Σουηδία τό έφήρμοσε βαθμιαίοι;
μεταξύ τοΰ 1700 καϊ 1740 παραλιίψασα τήν έμβόλίμον ημέραν ένδεκα δίσεκτων έτών. 'Π Αγγλία καϊ
ή Βόρειος ’Αμερική τό παρεδέχθησαν τφ 1752. ή
’Ιαπωνία τφ 1872, ή Κίνα τφ 1912, ή Βουλγαρία τφ
1915, ή Ρωσσία τφ 1917, ή Σερβία καί ή Ρουμανία
τφ 1919. Τφ 1917 ή Τουρκική Βουλή άπεδέχθη τό
Γρηγοριανόν' ώ; γνωστόν, οί Μωαμεθανοί έχουν σε
ληνιακού; μήνας,μέ διαφοράν ένός έτους άνά 36 έτη!
ΊΙ ήμετέρα ’Εκκλησία έτήρησε έν τφ ζητήματι
τοΰτο συντηρητικήν στάσιν. Ήδιαφόρησε πρός τήν α
στρονομίαν καί έξηκολούθησε ΰπολογίζουσα σφαλερώς. Τό δύσκολον ήτο ό κανονισμός τών εορτών, διό
καϊ ή έγχείρησις τών 13 ημερών άνεβάλλετο
’Εννοείται ΰτι ούτε τό Γρηγοριανόν δέν είναι εν
τελώς ακριβές.Έν ’Αμερική δέ προτείνεται νέα διόρ-
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Il INA Κ Ο Θ Η Κ H
φώνου μετά τών άλλων ύρθοδόξωγ εκκλησιών, νά κανονισθή ή μεταβολή τών έορτών. Τά άλλα 'Ορθόδοξα
Κράτη καί αύτά πολιτικώς μόνον έδέχθησαν τό Ι’ρηγοριανόν' έκκλησιαστικώ; ισχύει τό Ίουλιανόν.
Ήγγέλθη ήδη οτι ό Οικουμενικός Πατριάρχης
«στις άλλως τε διακρίνεται ώς καινοτόμος, κείρας τήν
κόμην άλλοτε καί περιβληθεί; πολιτικήν ένδυμασίαν,
προσεχώρησεν είς τό Γρηγοριανόν πολιτικώς καί αύ
τός, καί δτι σκέπτεται νά καλέση δλας τάς ορθοδό
ξους έκκλησίας μετά τό Πάσχα νά ρυθμίσουν τό έορτολόγιον. Πρέπει διά νά τηρηθούν κ ιί αί λαϊκιά πρός
ώρισμένα; χρονολογίας αντιλήψεις, νά αντιστοιχούν
αί έορταί πρός τάς ήμερομηνίας. 'Π 25 Μαρτίου
λ.χ. πρός τόν Ευαγγελισμόν ή Πρωτοχρονιά πρός τήν
εορτήν τοΰ Άγ. Βασιλείου, ή εορτή τοΰ Άγ. Γεωργίου
μέ τήν 23 'Απριλίου. Θά παραξενευθή ό λαός έορτάζων πρώτον τήν Πρωτοχρονιάν καί κατόπιν τά Χρι
στούγεννα, ή μή έορτάζων τήν έπέτειον τής Έταναοτάσεως κατά τήν 85 Μαρτίου.
Λ. Κ.

θωσις αυτού διά τής διαιρέσεω; τοΰ έτους ε’ις 13 μή
νας έχοντας άνά 28 ημέρας.
Πρός διόρθωσιν τών έλλείψεων καί ανωμαλιών
τοΰ Γρηγοριανοΰ, ή Ένωσι; τών Άκαδημιών ώρισε
διεθνή επιτροπήν, ήτις συνήλθε κατά τόν παρελθόντα
Μάϊον έν Ρώμρ καί συνέταξε νέον ήμερολόγιον δι'
δλον τόν κόσμον.
Καί πολιτικώς μέν τό'Ημερολόγιον είσήχθη ευτυ
χώς ήδη παρ' ήμίν. Λέν απομένουν ή οι 'Αλβανοί,
όπισθοδρομικοί. 'Αλλά νομίζομεν ότι έπείγει καί ή
ύπό τής 'Εκκλησίας ήμών εισδοχή τοΰ Ημερολογίου
πρός αποφυγήν συγχύσεως. ΑΙ κινητοί έορταί πρέπει
νά προσαρμοσθοϋν πρός τήν νέαν χρονολογίαν. Σύγκλησις πρός τοΰτο τής Οίκουμεν.Συνόδου,ώς ύπεστηρί-,
χθη άλλοτε, δέν άπαιτεΐται διότι δέν πρόκειται περί
δογματικού ζητήματος ή έκκλησιαστικοΰ κανόνος.Μο
λονότι δέ ή Έλλ.Έκκλησία είνε αυτοκέφαλος,μή έξαρτωμένη διοικητικοί; παρά τοΰ Ο'κουμεν Πατριαρχείου
άλλά μόνον πνευματικώς. δύναται μόνη νά ρυθμίση
τά τή; διορθτόσεως, έν τούτοις ορθόν είνε άτό συμ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

Διωρίσθησαν μέλη τής Διαρκούς Καλλιτεχνικής
Έκθέσεως οί κ. κ. Μποκατσιάμπης, Βικάτος, Παρ
θένης, Όθωναϊος καί Ζευγώλης.
—Είς τόν < Παρνασσόν" διωργάνωσεν έκθεσιν 68
έργων του ό ζωγράφος κ. Άγήνωρ Άστεριάδης. Οί
πίνακές του άποτυπώνουν τήν 'Ελλ. φύσιν καί ίδίφ τό
Αττικόν τοπεΐον, μέ ζωηρόν φώς καί έκφρασιν.
Νεαρός τήν ήλικίαν, έχει εύρύ μέλλον.
— Ό έν Ι’ωσσίρ έπί πολλά έτη διαμείνας ζωγρά
φος κ. Χειμώνας έξέθεσε, διά δευτέραν φοράν, έργα
του πολλής καλλιτεχνικής άξίας. Τά πλεϊστα είνε
απόψεις τής ορεινής Άγορίανης, τής Αττικής, τού
Πόρου. Τό «πρωί είς τόν λιμέναν, ή Κοιμωμένη καί
τό Μοναστήρι τού Πόρου ήσαν άπό τά καλλίτερα.
— Ό διευθυντής τής «Στερεά; 'Ελλάδος· κ. Εύαγγελάτος συνέλεξε δι’ έράνων 8,000 δρ. δπως άπαλλοτριωθή καί περιφραχθή έν Μεσολογγίφ ό χώρος
ένθα έκειτο ό οίκίσκος του κατά τήν Έξοδον μαρτυρήσαντος ’Επισκόπου Ρογών Ιωσήφ καί άνεγερθή έπί
στήλης ή προτομή του, ήν καί κατεσκεύασε ό γλύ
πτης κ. Σώχος.

— Νεαρός Κρής ζωγράφος, ό κ.
έκθεσιν τών έργων του έν Παρισίοις.
νακας του ήγόρασαν έρασιτέχναι καί
δέ τήν τιμήν ν’ άγορασθή έν έκ τών
τού Μουσείου τοΰ Λουξεμβούργου.

Φειδίας έκαμεν
Πλείστους πί
συλλέκται, είχε
έργων του υπό

Θέατρον
Ή θεατρική παραγωγή πενιχροτάτη. Μετά τήν
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■ Άπάχισσαν τών Αθηνών», τό «Φιντανάκι», τό
• Κορίτσι τής γειτονιάς», ένεφανίσθη τό «Αλάνι»
άγνωστου έως τώρα συγγραφέω:, τού κ. Μαρκίδου
μέ άγνωστον συνθέτην τόν κ. Κουδούνην. Αναμένεται
ή «Άλάνισσα» !

κόλαον διά Ν.Δ. άπαλλοτριούται άναγκαστικώ; 7 να
■χρησιμοποιηθή ώς ’Εθνικόν θέατρον.
ΕΥΜΜΙΚΤΑ

βεϊον δμοιον τοΰ Νόμπελ καί 1,000,000 δι’ ύποτροφίας σπουδαστών τής χημείας.
_ Ή κ. Σπεράντσα Καλογεροπούλου έδωσε συ
ναυλίαν έν Παρισίοις ύπέρ τών προσφύγων τής Μ-

Άπό πολλών έτών ή Αίγυπτος μέ τούς πολυτά
λαντους ομογενείς "Ελληνας έθεωρείτο και εξακο
λουθεί νά είναι διά τούς περιοδεύοντας καλλιτέχνας
μας ή γή τή; Επαγγελίας. Έφέτος μετέβησαν έκεΐ
ή κ. Θ. Δρακοπούλου καθηγήτρια τής απαγγελίας, ο
κ. Σκίπης, ό κ. Χίλσμπεργ, ή δ. Φιλιππίδου, ό κ. Κ.

Νικολάου.
— Είς συναυλίαν (Festival! έργων τοΰ Σοΰμαν
δοθεϊσαν είς Παρισίους έλαβε μέρος μετά πολλής
έπιτυχίας ή κυρία Βέρα Γιαννακοπούλου, ή όποία
έτραγούδησε τούς «Έρωτας τοΰ ποιητοϋ».
—Είς τήν «Εταιρίαν τών Βυζαντινών Σπουδών»
ό ζωγράφος κ. Παντ. Ζωγράφος έκαμεν άνακοίνωσιν
περί υλικών, έργαλείων καί τρόπων ζωγραφικής παρά
τοΐς Βυζαντινοί; άγιογράφοις. Έν άλλη συνεδριάσει
ό κ. Κουκούλες ώμίλησε περί τοΰ Μητροπολίτου
Θεσσαλονίκης Εύσταθίου ώς λογογράφου, δστις. είνε
γνωστός διά τήν περιγραφήν τή; πολιορκίας τής πό

λεως ύπό τών Νορμαννών καί διά το δεινόν κατηγο
ρητήριου τών μοναχών τής έποχής έκείνη;. Έν άλλη
συνεδρίρ δ κ. Γ. Σωτηρίου ώμίλησε περί έπιγραφών
καί χαραγμάτων τής μονής όσιου Λουκά και ό κ·
Ξυγκόπουλος περί τών οικιών τοΰ Μιστρά
— Ό κ. Ρουσσέλ καθηγητή; τής Γαλλικής σχο
λής ώμίλησε περί τοΰ ποιητοϋ κ. Δροσίνη, τής έπιδράσεώς του καί περί τών δύο τελευταίων συλλο

— Είς τό Βασιλικόν Θέατρον έδόθη διά πρώτην
φοράν άπό Έλλ. σκηνής ή κωμωδία τού Μολιερου
«Πανουργίες τού Σκαπέν· κατά μετάφρασιν τοΰ Δ.
Βικέλα. Έπαίχθη πολύ καλά μέ πρωταγωνιστήν τόν
κ. Κοντογιάννην. Ύπό τού αύτού θιάσου έπαίχθη διά
πρώτην έπίσης φοράν ή «Ρουσάλκα» ή τό Φίλημα
τού θανάτου, τού Σουρέ μέ ύπόκρουσιν βιολιού. Ή
ήρωί; υπενθυμίζει τήν ζωήν τής διασήμου Γερμανίδος άοιδοϋ Ντέβριετ.

γών του.
— Άπέθανεν έν Άθήναις ό Άθαν. Μπούτουρας,
πρώην διευθυντής τή; Έθν. βιβλιοθήκης, δημοσιεύσας

— Νέον έργον τού Γερμανού Λάουφς,τοΰ όποιου τά
έργα παίζονται είς τά μεγαλείτερα θέατρα τοΰ Βερο
λίνου,ή Κόρη τού Τιμοθέου, φάρσα, έπαίχθη άπό τόν
θίασον Κοτοπούλη

Κρήτ0.
— Άπέθανεν έν Άθήναις ό ξένος δημοσιογράφος
Τζάκ Χάρρις, άνταποκριτής Αγγλικών και άλλων
Ευρωπαϊκών έφημερίδων, υποστήριξα; μετά φανατι

— Ύπό τών μαθητών τής Δραματικής σχολής
τοΰ Έλλ. Ωδείου έγένοντο έβδομαδιαϊαι έπιδείξεις
11 μέχρι τοΰδε. Πρωταγωνιστεί ή δ. Μεταξύ. Πολύ
καλά έπαίχθη ή «Κόρη τοΰ Ίεφθάε» καί ή «Κουκου
βάγια· τοΰ Δημητρακοπούλου, έκ δέ τών κωμωδιών ή
κωμωδία τοΰ Μπράκο «Ό κύριος, ή κυρία καί ό Κύ
ριος» καί τά «Ζωύφια τής νυκτός» τοΰ Ν. X. Δέον έν
τούτοις νά παρατηρηθη δτι τά έργα αύτά είναι κα
τάλληλα διά θέατρον, άλλ' δχι διά μαθητάς σχολής καί
άκροατήριον olov ένός ’Ωδείου. "Η τούλάχιστον νά
περικόπτονται μερικαί έλευθεριάζουσαι φράσεις.

σμού τά έλλ. δίκαια.
__ Άπέθανεν έν Ζακύνθφό ποιητής Άνδρέας Μαρτζώκης. Είχε γράψει τόν όνομαστόν καταστάντα· Γούμενον τής Άναφωνήτρας», έφάμιλλον τοΰ «Όρκου·
τού Μαρκορά. Συνειργάοθη ε’ις δλα σχεδόν τά πε
ριοδικά τής Ζακύνθου. Διεκρίνετο διά τιήν άγαθότητα τής ψυχής καί τήν μετριοφροσύνην του, ήτο δε
πρεσβύτερος άδελφός τοΰ άλησμυνήτου ποιητοϋ Στε

— Τό Βασιλικόν θέατρον τό ύπό τοΰ Βασιλέως
Γεωργίου Α’. κληροδοτηθέν είς τόν β.ισιλόπαιδα Νι-

Ασίας.
— Ό έν Αμερική έπί 37 έτη παίζων είς Αμερι
κανικά θέατρα έλλην ηθοποιός κ. Χαρίλαος Σιμω
νίδης, έκ Βερροίας καταγόμενος, έπεδόθη ήδη είς
τόν κινηματογράφον ώς πρωταγωνιστής. Είνε γνω
στός ύπό τό όνομα Harry Symon, ομοιάζει δέ. κα
ταπληκτικά μέ τόν Πρόεδρον Λίνκολν.
-Ή κ. Σαμπανιέβα άρχίζει προσεχώς παραστά
σεις είς τήν Metropolitan Opera τής Ν. Δόρκης.
Θά έμφανισθή είς 9 έργα. Κατόπιν θά μεταβή είς

γλωσσολογικάς κυρίως μελέτας.
— Άπέθανεν έν Άθήναις δ Ήλίας Καπετανάκης, κωμωδιογράφος τοΰ όποιου αί θεατρικαί ήθογραφίαι καί Ιδίως ό «Γενικός γραμματεύς. έπαίχθη
σαν άλλοτε έπιτυχώς. Έκτοτε είχεν άποουρθή τοΰ
θεάτρου, διορισθείς κατόπιν ύπάλληλος νομαρχίας έν

φάνου Μαρτζώκη.
— Ό έν Άθήναις άποθανών χημικός Λεόντιος
Οίκονομίδης άφήκεν 1,000,000 δρ. εις τό Πανεπιστημιον, "να έκ τών εισοδημάτων αύτοϋ άπονεμεται βρα-

Φιλαδέλφειαν.
«ΕΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Ό Λέων Bonnat, ού τόν θάνατον άνηγγείλαμεν,
ύπήρξεν ό μεγαλείτερος προσωπογράφος τής Γαλ
λίας. Έγεννήθη έν Bayonne τή 20 Ιουνίου 1S33.
Διετέλεσε μαθητής τοΰ F. de Madrago καί τοΰ LCogniet. Τώ 1857 έλαβε τό 2ον βραβεΐον Ρώμης,
τή 1867 είς τήν παγκόσμιον έκθεσιν Ελαβε δεύτερον
μετάλλων, μετάλλιον τιμής τφ 1868. Τω 1881 έςελέγη μέλος τής Ακαδημίας τών Καλών Τεχνών. Τφ
1888 διωρίσθη καθηγητής τής Καλλ. σχολής. Διετελεσε Πρόεδρος τών Γάλλων Καλλιτεχνών. Κυριώτερα
έργα του είναι δ Καλός Σαμαρείτης, ό θάνατος τοΰ
Άβελ, τό μαρτύριον τοΰ Άγ. Άνδρέου, ή Αντιγόνη
οδηγούσα τόν Οίδίποδα, ή Φελλάχα μέ τό παιδί της,
ή Νεότης τοΰ Σαμψώνος, Τούρκος κουρεύς, Πρόσωπογραφίαι τοΰ Θιέρσου, τοΰ Γρεβύ, τοΰ Παστέρ,
τοΰ Καρνώ, τοΰ Δουμά καί άλλων.
— Ό πολύς άρχηγός τής σχολής τής σχετικότητος
Αϊνστάιν θριαμβεύει έν Ίαπωνίφ όπου μετέβη. Άλλ
ό όρος «σχετικότης· είς τήν Ιαπωνικήν γλώσσαν
σημαίνει σκανδαλώδη μεταξύ τών δύο φύλων σχέσιν
καί οί Ιάπωνες ασχολούνται νά εϋρουν άλλην λέξιν.
— Είς τό Πανυπιστήμιον τού Μονάχου ή Κινη
ματογραφική Ένωοις δίδει μαθήματα περί τής κινη

ματογραφικής τέχνης—«Ό Παύλος καί Βιργινία» τό πασίγνωστου μυ
θιστόρημα τοΰ Σαίν Πιέρ έδραματοποιήθη ύπό τών
Γάλλων Νεπολύ καί Γκορώ παιχθέν δέ είς τό θεατρον τής Σάρρας Βερνάρ έσχε μεγάλην έπιτυχίαν.
— Ή Γαλλική Ακαδημία έδόχθη τόν νέον Ακα
δημαϊκόν Ντέ Νολάκ, διαδεχθέντα τόν Μπουτροΰ.
Ό κ. Ντοναϊ άπήντησεν είς τόν λόγον του.
ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ

Ή δεύτερα συναυλία τοΰ ’Ωδείου Αθηνών, ήτις
έτιμήθη διά τής πρώτης κοσμικής έμφανίσεω; τοϋ
Βασιλικού ζεύγους, ήτο πλέον ένδιαφέρουσα καί άνωτέρα τής πρώτης ύπό έποψιν προγράμματος και έκτελέσεως. Είς τοΰτο συνετέλεσεν ή έμφάνισις ώς διευθυντοΰ τής ορχήστρας τοΰ έκ Κ)πόλεως άφιχθεντος
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
1’ώσσου κ. Μπούτνικωφ διειθυντοΰ τοϋ έχει Ωδείου,
ή έκτέλεσις διά πρώτην φοράν έν Άθήναις τοϋ με
γαλειώδους «Ποιήματος τής Εκστάσεως» τοϋ Σκριάμπιν ζαι ή αριστοτεχνική σύμπραξις τοϋ κ. Φρήμαν. Τό
πρόγραμμα άπβτέλουν τρία έκλεζτά καί άνταξια άλλήλων έργα: Ή θαυμασία «Παθητική συμφωνία τοΰ
Τσαΐτόφσκη, τό Κονσέρτο είς μι ίίφεσις τοϋ Λίστ
καί τό Ποίημα τήν 'Εκστάσεως τοΰ Σκριάμπιν, δστις
άπέθανεν έν τή ήλικία τής μεγαλειτέρας δράσεως τφ
1915, έγραψε δέ 109 έργα δημιουργικά, δι’ ών έθεμελίωσε νέαν σχολήν. Τά έργα του ϋιακρίνονται διά
τήν ποικιλίαν τών συνδυασμών καί τόν χρωματισμόν,
τήν νεωτερίζουσαν πολυφωνίαν. Τό «Ποίημα τής
Εκστάσεως» θεωρείται ώς τό αριστούργημά του.
Ό ίδιος είς το τέλος τοΰ έργου αύτοϋ έγραψεν
ότι δέν υπάρχει τίποτε υψηλότερου άπ* δ,τι αυτός
έγραψε. Βέβαια είνε υπερβολική ή αύτοπεποίθησίς
του. Είνε αναμφισβήτητου όμως οτι είνε μεστόν ζωη
ρός φαντασίας, δυνάμεως, πρωτοτυπίας, έκπλησσούσης ένορχηστρώσεως, παρά τόν τίτλον του Βαγνερίζον εις θόρυβον, άπό τόν όποιον όμως δέν λείπει
ή αρμονία. Ή διεύθυνσις τοΰ κ. Μπούτνικωφ, ιδίως
είς τήν σύνθεσιν αύτήν, ήν ώς Ρώσσος διησθάνετο
βαθέως, ύπήρξεν άμεμπτος.
— Αί Λαϊκαί συναυλίαι εξακολουθούν συγκεντροΰσαι καθ' εβδομάδα πλήθος κόσμου Τών προγράμματων ή μουσική προσιτή είς κάθε φιλόμουσον,
ευχάριστος, ποικιλλόμενη άπό Ελληνικός συνθέσεις
ή άσματα, καί μέ εκλεκτά sola. Ιδιαιτέρας μνείας
είτε άξιον τό πρόγραμμα τής Της συναυλίας, μέ τάς
«Γραφικός σκηνάς» τοϋ Μασσενέ,τήν «Πατρίδα» τοΰ
Μπιζέ καί τό «Τρο/ίκόν Έμβατήριον» τοΰ Μπέρλιοζ.
Ή συμμετοχή τής Ανδρικής χωρωδίας καί τής Γυ
ναικείας, ιδίως τής πρώτης, έχαιρετίσθη ένθουσιωδώς.
Έκτων ’Ελληνικών συνθέσεων ήρεσαν πολύ τά «Χρι
στούγεννα· τοΰ κ. Καλομοίρη, τό I’reludio τής Άγ
Βαρβάρας τοΰ κ. Βάρβογλη καί έκ τών ασμάτων, τό
τής κ. Φωκά καί τής κ. Τριάντη. Θαυμάσια έξετελέσθησαν καί τρεις σύντομοι συνθέσεις, μία reverie τοΰ
Σοϋμαν, έν Minouetto τοϋ Boccerini καί εν σκέρτσο
τοϋ Μένδελσον, μέ δ,.ην τήν άπαιτουμένην λεπτότητα
καί χάριν.
— Συνθέτης άξιος πολλής προσοχής άπεδείχθη
ό κ. Άλ Άλβέρτης κατά τήν δοθεϊσαν συναυλίαν τών
έργων του, πρώτην φοράν παίζόμενων δημοσία. Είνε
δέ αυτά δύο σονάτες, μία διά βιολοντσέλλο καί πιάνο
καί άλλη διά βιολί καί πιάνο καί μία σειρά επτά
άσμάτων υπό τόν τίτλον «Πνοές» έπί στίχων τοΰ
κ. Βαρ?-έντη. Τό δεύτερον μέρος ήρεσε περισσότερον·
τό πρώτον ήδικήθη άπό τήν έκτέλεσιν. Ό ίδιος
έπαιξε τήν Σονάταν μέ τολλήν λεπτότητα καί ί) δ.
Καργιοϋ έτραγούδησε μέ αίσθημα.
— Ή έκ Ρώμης έπανελθοϋσα δεσποινίς ’Ισμήνη
Κορωναίου έδωσε συναυλίαν καθ’ ήν έπέδειξε φωνήν
καλώς γυμνασμένην καί τέχνην αρκετήν. Καίτοι έσπούδασεν έν Ιταλία, ακολουθεί τήν Γαλλικήν σχολήν τοΰ
άσματος. ·
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Άπέθανεν έν ήλικίρ 65 έτών ό διευθυντής τοΰ
Κεντρικού ’Αρχαιολογικού Μουσείου Βαλέριος Στάης.
Σουδάσας έν Γερμανίρ, διωρίσθη έπανελθών έφορος
αρχαιοτήτων, ένεργήσας έπιτυχώς άνασκαφάς είς διά
φορα μέρη τής "Αττικής, εις Θορικόν, Ραμνοϋντα,
Μαραθώνα, Σούνιον. Έξέδωκε Γαλλιστί τόν Κατά
λογον τών γλυπτών καί Μηκυναϊκών συλλογών. Ήτο
σύμβουλος τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας.
— Διωρίσθη τμηματάρχης τοΰ ‘Αρχαιολογικού
τμήματος του υπουργείου τής Παιδείας ό έφορος αρ
χαιοτήτων Μεσολογγίου κ. Κ. Ρωμαίος.
— ’Ανυπολογίστου αξίας καί μοναδική; λαμπρότητος θησαυροί άνεκαλύφθησαν κατά τάς άνασκαφάς
ά; διενήργησαν εις τήν Άκρόπολιν τών άρχαίων Θηβών τής Αίγύπτου πλησίον τοϋ Λούξορ οί “Αγγλοι
αρχαιολόγοι Καρναβάν καί Κάρτερ. Άνεκάλυψαν τό
Μαυσωλεϊον τοϋ Φαραώ Τουτανχάμεν. Είς τήν είσο
δον τοΰ τάφου εΰρέθησαν δύο βασιλικά άγάλματα έκ
ξύλου σκληρού έγχρωμα, μετακομισθέντα έκεϊ κατά
τήν κηδείαν. Ό τάφος ήιο ασύλητος. 'Ο θρόνος δστις
εύρέθη έκρίθη ώς έν άπό τό θαύματα τοΰ κόσμου,
διά τήν ωραιότητα τοΰ σχεδίου καί λεπτότητα τής έργασίας,καίτοι κατασκευασθείς πρό 3,500 έτών. Θαυμάσιον έπίσης έν κάνιστρον. εντός τοΰ όποιου εύρέθη
ή έσθής τής Βασιλίσσης άπό δίκτυ μέ μαργαριτάρια
διαφανή. Εύρέθη έπίσης ή μούμια πριγκηπίσσης άποθανούσης πρό 4,000 έτών. Έπί τοΰ στήθους της εινε
όραταί συμβολικοί παραστάσεις. Τά μαλλιά της καί
οί όδόντες είνε άθικτα. Ό τάφος τοϋ Φαραώ περιείχε
πολύτιμα άντικείμενα. Έπίσης εΰρέθησαν κλϊναι,
άρματα, χρηματοκιβώτια, ενδύματα, ανθοδοχεία μετ'
άνθέων. Εύρέθη καί ή διαθήκη τοΰ Τουτανχάμεν.
Ένεκα τοΰ θερμού καιρού διεκόπησαν αί άνασκαφαί.
ΐνα έπαναληφθοΰν τό φθινόπωρου.
— Ό έφορος τοΰ έν Βιέννη Μουσείου τής 'Ιστο
ρίας τής Τέχνης Α'ίχλερ άνεκάλυψεν είς τήν έκεϊ συλ
λογήν τών δουκών τοϋ Έστε εν τμήμα τής μετόπης
τοϋ Παρθενώνος. Τά ύτό τοΰ Μοροζίνη μεταφερθέντα
έκ τοΰ Παρθενώνος τώ 1687 είς Βενετίαν τεμάχια τής
μετόπης, άτινα ή όβίς του είχε καταρρίψη, περιήλθον
είς τήν οικογένειαν τών Όμπίτσι καί ακολούθως είς
τήν έν Βενετία έπίσης οικογένειαν Έστε, ήτις βραδύτερον έγκατεστάθη είς Βιέννην. Τύ έν λόγφ τμήμα
έχει πλάτος καί μήκος ήμίσεως μέτρου καί σώζεται
θαυμάσια. ΙΙαριστΰ έφηβον έκ τή; πομπή; τών ΙΙαναθηναίων, προσπαθοΰντα νά κράτηση τόν ίππον του.
Τό τεμάχιον ήτο γνωστόν, άλλ’ έθεωρεΐτο ώς μέρος
έπιτνμβίας πλακάς.
— Ό Σουηδός διάδοχος δστις είνε δεινός άρχαιολόγος ενεργών άνασκαφάς παρά τά έρείπια τής έκ
σεισμών καταστραφείσης πρό τρισχιλίων έτών παρά
τό “Αργος πόλεως Άσίνης, άνευρε λίθινον - τάφον
περιέχοντα 5 σκελετούς καί περί τά 100 δοχεία κεκοσμημένα διά χρυσού καί αργύρου Μηκυναϊκής επο
χής (1,400 π. X ).
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Κουμπούρα!
’Εν τω εξτοφύλλω. Νέαι εκδόσεις. Τηλέφωνον.

Ε I Κ 0 Ν£Σ
ΊΙ Βασίλισσα τή; Ρουμανίας Μαρία
Καίτη Πρωτοπαπά
Κεφαλή Αφροδίτης Πασικράτας
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'Υπό τοΰ κ. Φαίδωνος Κουκουλέ έξεδόθησαν είς
τεύχη τρεις μελέται άξιαι πολλής προσοχής. «Ό έν
Μεγάλφ Ρεύματι ναό; τών Ταξιαρχών» έν Κων)πόλει,
• Ό θρίαμβος κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους,» κατ’
άνατύπωσιν έκ τοΰ Ημερολογίου τή; Μεγάλης Ελ
λάδος καί «Διά τής Έλλ. Ιστορίας καί τοΰ Έλλ.
βίου·. Ή τελευταία μελέτη έχει ιδιαιτέραν σημα
σίαν άπό λαογραφικής καί γλωσσικής άπόψεως. Δια
σαφηνίζονται ίκαναί εκφράσεις δημώδεις, ών άγνω
στος είναι ή προέλευσις διά τούς πλείστου; όσοι τάς
μεταχειρίζονται. Ό βίος καί ή ψυχολογία τοΰ Έλλ.
λαοΰ έχουν τόσον εκφραστικά; εκδηλώσεις τής σκέψεως, ώστε ή έρευνα αύτών ν’ αποβαίνει λίαν ενδια
φέρουσα.
—Δύο έργα λογοτεχνικής άξια; έξέδωκεν ό έκλεκτικός εις τάς εκδόσεις του εκδοτικός οίκος Κ. Έλευθερουδάκη. Τούς «Σκλάβους σιά δεσμό τους»
μυθιστόρημα τοΰ κ. Κωνοτ. Θεοτόκη καί τούς «ΖΤεζοΰς Ρυθμού;» τοΰ Λ. Ζαχ. Παπαντωνίου. ’Ογκώ
δες τό πρώτον, ολιγοσέλιδοι· τό δεύτερον, διά τό
όποιον καί θά γράήιωμεν είδικώτερον.·
—Ή απαγγελία. Έκ τή; διαλέξεως τοϋ κ.Γ.Άργυροπούλου τής γενομένης έν τώ Λυκεί<;> τών Έλληνίδων, περιελήφθη ή άνάλυσι; τής απαγγελίας, παραλειφθείσης τής ιστορίας της. Τό τεΰχος είνε χρή
σιμον δΓ όλους τούς έρασιτέχνας τής απαγγελίας,
οϊτινες τοσοΰτον έπ’εσχάτων έπληθύνθησαν.
— Ή Γόησαα τής ‘Ενετϊας. Μεσαιωνικόν μυθι
στόρημα τοΰ κ. Τ. Χαιροποϋλου, δστις συστηματικώς άσχολεϊται είς τήν συγγραφήν καί έκδοσιν μυθιστηρημάτων. Τά τελευταία, ανώτερα τών προηγηθέντων, έσχον εϋρεϊαν κυκλοφορίαν.
—Πλούσιον είς ύλην καί εικόνας έξεδόθη νέον ε
τήσιον ήμερολόγιον · Ή Πανδώρα· ύπό τοΰ εκδοτι
κού οίκου Λ. Ράλλη. Τά περιεχόμενά του χάρις είς
τήν συνεργασίαν εκλεκτών συνεργατών καί ποικίλα
είνε καί ενδιαφέροντα. Οί νέοι λάμπουν ευτυχώς διά
τής άπουσίας των.
Ύπό τοΰ αύτοϋ έκδοτικοΰ οίκου έξεδόθησαν καί
δύο ποιητικοί συλλογαί. Τοΰ κ. Γβρ. Σπαταλα «'Ι
τιές καί Δάφνες· καί τού κ. Στ. ΒΙόρφη «Σοννέτα·
όστις καί άλλην σειράν είχεν έκδώση πρό έτών.
— Τό περιοδικόν «Παντογνώστης» έξέδωκεν ύπό
τόν τίτλον «Ή καρδιά μέ τά φίδια· ποιητικήν συλλο
γήν τού κ. Άθ. Κυριαζή, γνωστού καί έκ τών προ
ηγουμένων έργων του «‘Εκατόμβη» περί ής πολλά
έγράφησαν καί «Στιγμές ποϋ ζώ·. Τοΰ αΰτοΰ, έκδί
δονται προσεχώς «Τά Επιτάφια Ρόδα». Κάθε χρόνο
καί μία συλλογή. Γονιμότης άξιοσημείωτος.
— Νέα εκδοτική Εταιρία ό «Τύπος» συνεστήθη
καί έξέδωκεν έως τώρα τούς εξής τόμους : 01 «"Εμ
ποροι τών 'Εθνών» μυθιστόρημα τοΰ Ά λεξ. Πα
παδιό μ άν τ η, δημοσιευθέν τφ 1882 είς τό
• Μή Χάνεσαι·, έλληνικιύτατον τήν ΰπόθεσιν, είκονογραφηθέν υπό τοΰ κ. Ρούμπου. ’Αναδημοσιεύεται

διά πρώτην φοράν μετά τεσσαρακονταετίαν. Σ π ά ρτ η
Μ ι σ τ ρ ά ς, περιγραφή τής Σπάρτης, τοΰ Ταΰγε
του, τοΰ Μιστρα, τοΰ Εύρώτα μέ είκοσι εικονογρα
φίας. Ή «Μητέρα» κοινωνικόν δράμα τού κ. Δ.
Ταγκοπούλου, παρασταθέν τό παρελθόν θέρος.
Τά τραγούδια τοϋ «Ραμπαγα», τού άλησμονήτου
Κλεάνθη Τριανταφύλλου. ΊΙτο καιρός νά περισυλλεχθούν τά ωραία, τά χαρακτηριστικά τραγούδια
τού άτυχούς ποιητοϋ, δστις έν τή άκμο. τής πνευμα
τικής του δράσεως τραγικά έτερμάιισε τόν βίον. Ή
εύθυμος, ή παιγνιώδης, ή εκφραστική Μούσα του
άναζή μέ δλα τά δικαιώματα, τά όποια παρ’ δλην
τήν πάροδον τών έτών έχει καί έπί τών συγχρόνων,
διότι εΤνε ποίησις πλήρης ζωής, εύφυϊας, αυθόρ
μητος καί ελευθέρια παντός περιορισμού, τόσον είς
τήν κοινωνικήν, δσον καί είς τήν πολιτικήν καί σα
τυρικήν μορφήν της.
—’Ενδιαφέρουσα αί μεταφραστικοί εκδόσεις τής
Λογοτεχνικής βιβλιοθήκη; « Ή Μέλισσα·. Έξεδό
θησαν είς ένα τόμον δύο διηγήματα τού Κοππέ,
«Έρριέττα» καί «Αντίζηλοι» καί είς άλλον τό
«Μυστικόν τής Πηνελόπη;» μυθιστόρημα τού Nico
las Segur, τού έκ.ταρισινισθέντος έλληνος λογίου κ.
Ν. Έπισκοποπούλου- Είνε τό νεώτερον έργον του,
μολονότι δέ άνάγεται είς τήν 'Ομηρικήν έποχήν,
χειρίζεται τό θέμα κατά τήν σύγχρονον άντίληψιν.
Άμφότεραι αί μεταφράσεις, πολύ έπιτυχεΐς.
— Έξεδόθη τό ετήσιον Ημερολόγιον τού · Οικο
γενειακού Άσιέρος έκ σελίδων [69 με ποικίλην
ύλην φιλολογικήν. Περιέχει συνεργασίαν τών κ. κ.
Καλογεροπούλου, Μελά, Ξενοπούλου, Φαλτάϊτς, Μηλιδώνη, μιάν δραματικήν σκηνήν τού κ. Ήλιάδου,
καί αρκετούς στίχους νέων ποιητών.
— Συνεχίζονται αί εις κομψά τεύχη εκδόσεις τής
Νεοελληνικής Ανθολογίας Σκόκου, αί έκδιδόμεναι
ύπό τού κ. Ζηκάκη. Παρελαύνουν οί εκλεκτότεροι
ποιηταί, παλαιοί καί νεώτεροι. Θά έκδοθούν έν δλω
12 τομίδια.
— Έρανισθέντα έκ διαφόρων λαογραφικών έρ
γων έξεδόθησαν επιμελείς τοϋ κ. Δ. Καλλιγεροπούλου τά Κάλανδα όλη; τής Ελλάδος, ήτοι τά δη
μώδη έορταστικά άσματα, τά ψαλλόμενα κατά τάς έπισήμους έορτάς. Είναι έργον επαγωγόν καί χρή
σιμον. ’Εκδότη; ό κ. Δίκαιος.
— Ύπό τοΰ έκδοτικοΰ οίκου I. Σιδέρη έξεδόθη είς
εικονογραφημένου τόμον τό ώραΐον μυθιστόρημα τοΰ
’Λλεβύ «Ό Άββά^ Κωνσταντίνος», τό πρό έτών
δημοσιευθέν είς τήν εβδομαδιαίου «'Εστίαν· καί
άπλήστως τότε άναγνωσθέν.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Καί τρίτον εικονογραφημένου μηνιαϊον περιοδι
κόν ήρχισεν έκδίδων έν Ν. Ύόρκη ό«’Εθνικός Κήρυξ
έπί πολυτελούς χάρτου καί μέ πολλάς εικόνας ύπό τόν
τίτλον «Παναθήναια». Είς τό α'. τεύχος δημοσιεύ
ονται διηγήματα τών κ. κ. Χρηστοβασίλη, Ούράνη,
Σκόκου, ΙΙαναγοπούλου, σκέψεις τοΰ κ. Καλογερο
πούλου, ίστορικαί μελέται κλπ.

Ύπό τόν τίτλον «Echo d' Orient’ έξεδόθη νέα

καθημερινή έφημερΐς έν Άθήναις.
Άχηλληΐς. Περιοδικόν έκδιδόμενον άτάιτως είς
αυτοτελή τεύχη έν ’Αλμυρή· ί·’ό τοϋ κ. Ε Παπακων
σταντίνου Καλτσέτα.
«Γάτος·- 'Εβδομαδιαία γελοιογραφική έφημερΐς
μέ χρωματιστός εικόνας. Συνεχίζει έν Άθήναις τήν
έν Κι»ν)πόλει διακοπεϊσαν έζδοσιν.
ϋό-ιαιος». Σατυρική εβδομαδιαία εικονογραφη
μένη έφημερΐς. Διευθυντής 1’. Άναστασι'ιδης. Έξεδίδετο έπί δεκαπενταετίαν έν Σμύρνη.
«Ραδάμανθυς·· ’Εγκυκλοπαιδική έπιθεώρησις
έκδιδομένη έν Άθήναις ύ ιό τοϋ κ Ε. Ποπαγιαννάκη
Ό «{Ιρομαθέας· περιοδικόν τών νέων, μηνιαϊον.
Ληξούρι. Διεύθυνσις Λ Ζικυθινός. Ιίερίοδος β .
«Ανθών». Δεκαπενθήμερον περιοδικόν έκδιδόμενον έν Κερκύρςι ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Λευθεριώτου.
«Παντογνώστης». Τεύχος τής 31 8)βρίου. Πε
ριέχει συνεργασίαν τών κ. κ. Παλαμά, Ξενοπούλου,
Καμπούρογλου, κλπ.
«ΈΖίία». 'Εβδομαδιαίοι· περιοδικόν μέ πρόγραμμα
τήν κοινωνικήν άπελευθέρωσιν τής γυναικός καί τήν
ισοτιμίαν της πρός τόν άνδρα. Ύλη ενδιαφέρουσα
ΰλας τάς κοινωνικός τάξεις. 'Ιδιοκτήτης Ν Ίγγλέσης,
διευθυντής τής «Εφημερίδας τοΰ Χρηαατιστηρίου».
• ΈΛΖάς-Αμερική·. Διευθυντής Γ. Μπακόπουλος. Σκοπεί ή έκδοσις νά καταστήσή στενότερους
τούς δεσμούς τής Ελλάδος πρός τήν Αμερικήν κιί
τούς έν αύτή βιοΰντας "Ελληνας καί τιι συμφέροντα
αύτών, άπό οικονομολογικής καί πνευματικής άπό
ψεως.
«Libre*. 'Ο γνωστός διά τάς νεοελληνικός με
λετάς του καθηγητής κ Louis Roussel εκδίδει
όκτασέλιδον μηνιαϊον περιοδικόν, έν εΐδει βιβλιογρα
φικού δελτίου, έν τφ ότοίη» κρίνει τά νέα 'Ελληνικά
βιβλία, καθισιών οΰτω αύϋά γνωστά καί είς τούς
ξένους. Ή υπηρεσία, ήν οΰτω προσφέρει είς τήν νεο
ελληνικήν φιλολογίαν, εΐνε μεγάλη
• Αναγέννησις·. Εβδομαδιαίοι· ίίργανον ομωνύ
μου ομίλου έν Πειραιεΐ, κοινωνιολογικόν καί ήθικοθρησκευτικόν.
«Νέος Αιών». Έπανήρχίσε τήν έκδοσίν του, ύπό
τήν αύτήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Γ. ΓΤαηαντωνάκιι. Προ
σεχώς έκδίδεται ημερήσιος.
Ό κ. Κ. Τουρνάκης ίδρυσε δεκαπενθήμερον
περιοδικόν, τήν «Νέαν ΙΙολιτίΜην·, πραγματευομένην
πολιτειακά ζητήματα, επιστημονικά καί καλλιτεχνικά,
δι’ ειδικών συνεργατών.
«Επιστημονική ΈγΧυ'Λίοπαιδεία». Δεκαπενθή.
μερον περιοδικόν. Έκδίδεται ύπό επιτροπής, διευθύνοντος τοϋ κ. Α. Μονοκροισου Είς ΰφος εΰληπτον
έρευνώνται επιστημονικά ζητήματα φυσικής, χη
μείας, αστρονομίας, υγιεινής, φιλοσοφίας κλπ.

Τόμοι παλαιοί τής «Πινακο
θήκης» πωλοΰνται είς τό βιβλιοπωλείου
Ζηχάκη, οδός Πεσμαζόγλου.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ίδρυ&εΐσα τώ 1841
Μετοχικόν κεφάλαιον δρ. 20.000.000
Άποθεματικόν . .
»
50.000.000
Έκδοσις τραπεζιτικών γραμματίων.— ΙΙροεξοφλήσεις. — Δάνεια έπι ένεχύρω χρηματογρά.
φων κα'ι Εμπορευμάτων. — Δάνεια ενυπόθηκα
—Δάνεια πρός νομικά πρόσωπα κα'ι γεωργούς
—’Αγορά καί πώλησις συναλλάγματος. Πιστω
τικοί έπιστολαί. — Καταθέσεις έν ό'ψει καί είς
ανοικτόν λ)σμόν.— Καταθέσεις έντοκοι. Ταμι
ευτήριου.—Ταμεϊον τίτλων πρός φυλαξιν.

Η -ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ» ΕΝ

παρισίοις

Τήν αντιπροσωπείαν τή; «Πινακοθήκη;»
έν Παρισίοις άνέλαδεν ό κ. Λ. Παρθένη;. Φυλλα πωλοΰνται και συνόρομηταί εγγράφονται
παο’αύτώ, rue Servandoni 5, Paris VI.
Φύλλα τοΰ Γαλλικού περιοδικού «LsiS»
πωλοΰνται εί; τά γραφεία μας άντί δρ. 5 έκα
στον.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

’IDEAL·*
Λεωφόρο; Πανεπιστημίου
Κζλλιτε/νικ.αϊ ταινίαι— ’Εκλεκτή όο/ήστοα.
Ιίιβ/.ιοπωΛεΐον I. Λί. Χιδέρ»,

’Άρτι έκδοθέν
Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΓΛΟΓ

Τ'! ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ
Άπό

τάν Ουρανόν καί τήν 1’ήν

Σελ. 80 — Δρ. 3,50.

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΑΙΊΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
Μέχρι ΐί,ΟΟΟ Τόκος /£ ο)ο
(αφορολόγητον)

,ΤΑΜΙΕΤΤΗΡΙΟΝ
Μέχρτ 10,000 Τόκος --S ο)ο
’Επιτρέπεται ή ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ κατάθεσις

(ήτοι Δραχ. 13,000) είς τά δύο
Ταμιευτήρια

ΦΩΤ0ΓΡΑΦΕΙ0Ν
Α-

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
‘Οδός Λίέκης ΙΟ
Τελειότης εργασίας—Μεγεθύνσεις
Τνχοις έφημ. «ΚΡΑΤΟΥΣ»

όδός Άριστβίδον-

ι

