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ΤΗΛΕΦ9ΝΟΝ

Έν Κυπαρισσία παρά τήν θέσιν Παναγία εύρέί) η
τείχος. όπερ υποτίθεται οτι ανήκει εί; τύν ναόν τοί·
Απόλλωνος.
— Τό «Ματίνο» τή; Νεαπόλεω; άγγέλλει τήν έξαφάνισιν ένός αριστουργήματος τή; αρχαίας Ελληνι
κής τέχνης, ήτοι τοΰ περίφημου αγάλματος τή; •'Α
φροδίτης* τού Φειδίου.
Τό άγαλμα ανευρέθ η πλησίον τή; Νεαπόλεω; κατά
τήν διάρκειαν άνασκαφών γενομένων τφ 1913 και ήγο
ράσθη υπό τοϋ 'γνωστού άρχαιοφίλου μαρκησίου Σπινέλλη. κατατεθέν εΐ; τό Μουσεΐον τής πόλεως
'Ολίγον χρόνον βραδύτεροι· τό άγαλμα έξηφανίσθη
έκ Νεαπόλεως.ΊΙ έφορεϋουσα τ' αρχαία μνημεία κρα
τική υπηρεσία τή; Ιταλίας, έξαναγκασθεΐσα ύπό τών
έφ η μερίδων νά δώση έξηγήσεις. ανεκοίνωσεν ότι τό
Φειδιακόν άγαλμα έφ υγαδεύίΐη έκ Νεαπόλεω; δΓίδιαιτέρου βαγονιού, όλίγας ήμέρας μετά τήν έπίσκεψιν
τοΰ 1’ότσίλδ είς Νεάπολιν. Προστίθεται ότι έπειδή
ύπήρχον δύο «Άφροδίται· εΐ; τό Μουσεΐον τής Νεα
πόλεως. έπωλήθη εις τόν διοεκατομμυριοϋχον έκείνη
περί τή; όποιας υπάρχει βεβαιότη; ότι δέν εΐνε ή
γνήσια.
— Κατηρτίσθη έπιτροπή έν Άθήναις έκ τών κ.κ.·
Φωκ. Νέγρη ώς προέδρου. Καρ. ΙΙικάρ γενικού γραμ
ματέας. Δ. Αίγινήτου, II. Καββαδία. X». Τσούντα,
Δ. Γεωργακάκη. Κ. Ρωμαίου. Κ. Κουρουνιιότη. Α,
Κεραμοπούλου. Α. Όρλάνδου. Γ. Οικονόμου καί V
Καλογεροπούλου ώ; μελών, προορισμόν έ'χουσα να
φροντίση διά τήν σχεδιαγράφησιν καί φωτογράφησιν
τών μωσαϊκών καί τήν σύνταξιν τοϋ ερμηνευτικοί·
κειμένου καί αποστολήν αύτών είς rip· έν Παρισίοις
’Επιτροπήν διά τά περαιτέρω, προκειμένου νάέκδοΟή
ύπό τή; Ελληνικής Κυβερνήσει»;, ώς μέλους τή; έν
Βρυξέλλαις Διεθνούς Ένιόσεω; τών Άκαδημιών. Συλ
λογή τών έν Ελλάδι αρχαίων ψηφιδωτών (μωσαϊκών)
έν συνεργασία μετά τής Γαλλικής "Ακαδημίας τών
Επιγραφών καί τών Γραμμάτων.
— Τό Άρχ. Συμβούλιου έκήρυξεν άπαντα; τού;
πρό τοΰ 1830 άνεγερΟέντα; ναούς τής Αττική; μνη
μεία Βυζαντινής τέχνης καί άπηγόοευσε παστν άνευ
άδειας του επισκευήν. Οι ναοί ούτοι ανέρχονται είς
250. Άλλά διά τοϋ; έν ταΐς έπαρχίαις δέν ί)ά ληφθή
όμοια πρόνοια;

Συνέροεητή- — Εικόνα τού Ρενάν (ηωτι·ττ·πικίμ!
ί)α εϋρετε εί; τον Λ’ τόμον τής «Πινακο.Ίήκη;·-Τού
Τέλη Πετσάλη είς τόν Ε’ τόμον (1905).
Φϋω. Τά καλλίτερα ύπό έποψιι- πολυτελείας
καί διακοσμήσει»; Δημαρχεία έχουν οί Παρίσιοι. ή
Βιέννη καί ή Κοπεγχάγη
Ν. Σ. — Tip· 28 Λύγούστου 191!· εύρε ό Σατωβριάν τα χειρόγραφα τού Σενιέ καί τά έδημοσίευσε.
Μεμψίμοιροι. — Λησμονείτε on κατά την κηδείαν
τοΰ Μόζαρτ παρευρέΟηβσν μόνον οί νεκροθάπται του:
Θιατροφίλω. —Τήν μεγαλειτέραν θεατρικήν βι
βλιοθήκην έχει ή Γαλλ. Ακαδημία. Tip· έκληροδοτησεν είς αύτήν ό έν Μασσαλία Αύγουστος Ρουδέλ
πρό τινων έτών.
Παρ’ ήμϊν δύο έχουν πλήρη σχεδόν συλλογήν θεα
τρικών έκδεδιηιένων έρ·,·ων πρωτοτύπων καί κατά με
τάφραση- 100 περίπου. 'Ο πρόξενος κ. Άνδρ. Χαρα
λάμπη; καί ό χαρτοπιόλης κ. Άνδρ. Πάσχα;. 'Αντί
γραφον τών καταλόγων έχει ό κ. Τ. Άμπελός.
Λαϊκώ.— Έξ έπιστολών και αποσπασμάτων έκκλ.
συγγραφέων. καθά βέβαιοί 'Ιταλικόν περιοδικόν, τεκμέραιται οτι ό Χριστό; απίθανε τή 25 Μαρτίου. Συ
νεπώς δύναται νά όρισθή ώ; τακτή ημέρα εορτασμού
τού ΙΙάσχα ή 27 .Μαρτίου.

— Έδωρήθη ΰπό τοΰ έν Λονδίνω κ. Μ. 'Εμπειρι
κού είς τό Άρχ. Μουσεΐον Αθηνών άγαλμα τής Α
φροδίτη;, περικαλλέστατον, προερχόμενου έκ τής διαλνθείσης συλλογής τού λόρδου Χόπ.

Ό καλλιτέχνης κ. Ν. Ζωγράφος εγ

•— Ό μέχρι τούδε έφορο; τών αρχαιοτήτων κ. Γ.
Οικονόμου διωρίσθη εί; τήν άπό τοΰ θανάτου τού
αειμνήστου Σβορώνου κενήν θέσιν τοΰ Λιευθυντοΰ
τού Έθν. Νομισματικού Μουσείου.

— Παρητήΰη. ύποβιβασθείς. ό έφορος αρχαιοτή
των Άργολιδοκορινθία; καί Αρκαδία; κ. Άλ. Φιλαδελφευς. Τό γενόμενον πρό; αυτόν αδίκημα ϋτνχε
γενικής κατακρίσεως.

ΟΙ ΚΑΘ ΥΣΤΕΡΟ ΥΝΤΕΣτήν συν
δρομήν των παρακαλοΰνται δπως

ποστείλωσιν αύτήν πρός τήν
■θυναιν τής

ά-

Διεύ-

Πινακοθήκης , ϊνα μή

διακοπή ή άποστολή τον φύλλου.
ΧΙΙΊΓΙύΙΊΆΙ ό α.' τόμος τής
κοΟήκης . Τιμή ικανοποιητική.

ΗΙινα-

ΝΙΚ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΩΝ
OlJi»s Έρμ-οΰ 14»

κατασταθείς ένταΐώα έκ Σμύρνης κα-

τήρτισε τέλειον έργαστήριον φωτογραφικόν. Εισηγητής έν Ελλάδι τής χρυσοτυπίας. Φωτογραφίαι crayon, τέλειαι εί;

απόδοσιν, έπίσηςέγχρωμοι, είςποικίλα με
γέθη. φώτα μέ επιστημονικήν ακρίβειαν,

μηχανήματα τελειότατα.’Επε'Ξεργασία λε
πτότατη.

<) κ, Φαίδων Εύτνχίδης κάθεται νοιχελώς
έ,ξηπλωμένος είς τήι· μεγάλην ποζυΟρόι αι· τοΰ
γραφ είου του. Ιί.-τζα ήλεκτοική λυχνία μέ ίουθρόν αμπαζούρ ρίπτει φώς γλυκύτατοι·. ΙΙαραπλεύρως τηλέφωνοι·. ’Απέναντι τοι· ιόρολύγιον
μετρά ρυθμικώς τά δευτερόλεπτα, ΙΙληαίον μία
φωτογραφία ωραίας καί νεωτάτης κυρίας.' Ενα
μισικτβυσμέ.νο ποΰρο στή τεφροόιίχη. Μόλις «·■/·ζτωσε.
7-.';·;·ίΧτ τήν χειροζαρ'ήν τοΰ τφζερ’ιόνο»· »<ί
Δισταγμόν, ’.ΊποφασίΟι >·ά κτυ.τήσιρ
—Κέντρου ; Δώστε μοι· παρακαλώ τό J3.
—Λάβετε.
Κτυπίϊ, άλλά κάνεις δέν ιΐκυύει.
ί ΊΙ τηλεφεονήτρία)— Ιίν σάς άπήντησαν ;
—Όχι άκόμη. Εμπρός' Εμπρός !...
ΙΙοιδς εΐνε αύτοΰ;
— Μή με διακόπτετε...
Κτυπά νευρικιότερα.
— Εμπρός! Εμπρός.'. . . Έπι τέλους! — <·
ιΐσαι Φιφή ;
...Χαί, έ;·ώ έδώ, ι< Φαίδων..,.
...Καλά. Συ πόες είσαι ;
...Μπα; Αδιάθετη; Jev θάνε βέβαια τίποτε
σοβαρό; Νά φωνάξης εν τούτοις τον γιατρό.
Άλλά όχι, οε παρακαλώ, έκείνο τόν σαχλόν. ■ ■
δέν τύν θελιό αυτόν... Μά δέν άκοΰς ; Νά πάρα
ό διάβολοςτόν Μπέλ....
...ΙΙυιός εΐνε αυτός ό Μπέλ; '<) ίι/ευρετιΐς
τοΰ τιβ.εε/ιόνυυ. Όχι Μπέλ, αΖΖιΐ μπελι'ις δίν
λες καλλίτερα ;
...ΙΙέΟανε. Ναί, τιάρα τελευταία...
Αίωνία του ή μνήμιι ; Καθόλου. ’Εχω αντιρρι]οεις. "Εγινα ες αιτίας του νευρικός...
— Μή διακόπτετε, δεσποινίς.
— Χαί, επιμένω. Αυτός ό γιατρός δέν ιΐέλ.ο)
νά ξαί'αμπή σπίτι σου.
...Όχι διότι είνε νέος, όπως λές, όχι διότι
μοΰ εινε άντιπαθεμικός, άλλά δέν Ιχω καμμιά
πεποίθησι στάς ιατρικός του γνώσεις. Αύτός εινε
ιιαλλον άνθρωπος τοΰ σαλονιού...καταλαβαίνεις;
..."Ώστε ίπιμένεις ; Καλά.'Υποχωρώ...άι;οΰ

ξέρει τήν ιδιοσυγκρασία σου...
... Φυσικά. Νά φέρη κανείς άντιρρι'/σεις είς
μίαν χαριτοιμένιμ· κυρίαν ε’ινε επικίνδυνον . . .
Μά τί αισθάνεσαι επί τέλους;
... /Ιονοκέη αλο; εινε άπό τό πολύ διάβασμα...
Μιί σί· τό παρακάνεις. ’Εννοείς νά διαβάσας
ενα άτελεότι/το μυθιστόριιμα μονομιάς...
...Σοΰ πονούν καί τά πόδια; ’Επρεπε νά τό
καταλάβμς. Είνε άπδ τή χθεσινή πεζοπορία.
IIίππε ιορες δριιμο καί τί δρόμος. ’Επρεπε νά
τό καταλάβρς οτι αύτό θ<\ είχε συνέπειες δυσά
ρεστες. Έχεις δίκαιο. ”.4ς τά ά'/ ήσουμε αύτά.
Άρμοδιοιτερος εΐνε ό γιατριίς . . .Ιίότι θιι τοΰ
παραγγείλρς νά εζάη ;
...Τό ποιοι' αύριο; θά έλίάο και Ιγάε.Τί οερα;
...Ιίώς είπες ; είμαι περιττός...
— Μά μή διακόπτετε δεσποινίς... "Οχι δέν
τελειο'εσαμε·. Το'ερα μόλις αρχίσαμε...
— Ιέ>· εΐνε ανάγκη ι·ά έλθω ; ’.1 όχι, όχι θά
ε'λθιο. Μοΰ κάνει βέβαια κακό νά τόν βλέπω,
μοΰ κάθεται στό στομάχι, άλλιί θελιό νά είμαι
παρίυν κ’ έγοε...
...Πώς είπες ; ξηλεόιο ; Αύτόν τον κωμικόν
τύπον ; 'Αστειεύεσαι .'... Μά τί νά ξηλεη·ω άπδ
αύτόν ; Τό μπόϊ του ; Ιΐ'ό πιθαμές. Τήν ευ
γλωττία του πού δέν μπορεί νά πή τό ρ; Δη
λαδή προσποιείται πώς δεν μπορεί, Διά νά άποδείξιι ότι εΐνε γαλαξοαίματος. 'Γή μύτη του ποΰ
θι'ι τήν Ιξήλευέ μόνον ένας ίλέΐ/ ας ;...
...Γιατί στενοχοιρεΐσαι Διά τήν φωτογραφίαν
ποΰ σοΰ στέλλα) τηλ.εη ωνικώς τοΰ φίλου σου ;
Γιατί νά μή Ιξακολουθήσιυ ;
...Δέν δυσαρεστείοαι ; Τότε γιατί Αλλάζεις
ομιλία ;
...Λοιπόν ή αύτός θά ΐλθη αύρων ή Ιγάι.
\ιάλεξε...
... Ιέν γκρινιάζουμε γιατί έχεις αριθμόν τηλε
φώνου ι3. Έγώ δέν είμαι προληπτικός. Μη ξεφεύγεις. Καί τά δύο δέν μπορούν νά γίνουν......
ν..Δίλημμα είπες ; ωραία. Τό ίδιο έχεις λοι
πόν καί τους δυό μας ; Χάθηκαν ίπΐ τέλους οι
γιατροί ;
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... θά σοΰ πιάση τό σφυγμό μόνο ; θά Ιξετάση βέβαια κα) θά πιάση κα) τά πόδια σου,
άφοΰ σοΰ πονούν... "Εως αύριο μπορεί να σοΰ
πονέση κα) ή μέση.
— “Ε όχι, όχι Φιφή, μ>ι μέ συγχύζεις. Ύπεχώρησα προτήτερα. Ναι, άλλά τώρα με
τανοώ... ’Ά όχι, όχι, τό θέτο> ζήτημα...
...Τί είπες ; Νά μή σ’ Ινοχλώ ; Καλά λοιπόν,
πολύ καλά, κυρία μου. Άφοΰ είνε έτσι πηγαίνω
κ’ έγώ...
...Ν’ αύτοκτονήσω ; ’Όχι δά. Έξ αίτιας μάλιστα ένός γελοίου ! θά πάω άπλονστατα στή
Νίτσα, τήν όποιαν είχα τήν ανοησίαν νά έγκαταλείφω πρός χάριν σου...
(Βλέπων τήν φωτογραφίαν τής Φιφής έπ) τοΰ
γραφείου του κα) αποτεινόμενος πρός αύτήν: θά
σοΰ δείξω έγώ..)
..,Δέν είμαι Ιδιότροπος. Άλλ’ άφοΰ προτιμής
άπό έμενα ενα ψευτογιατρό...
... Τί κτνπ&ς;.. τί θέλεις... (Ακούει μέ πολ
λήν προσοχήν). Αύτά ποΰ λες είνε δικαιολογίες
διά πολύ μικρά παιδία.Τίποτε...τίποτε... αντίο.
...Κλαίς; Δυστυχώς τό τηλέφωνον δεν είνεκαθρέπτης διά νά άποδώση μαζή μέ τή φωνή κα^
τά μάτια σου, αύτά τά μάτια ποΰ θα γελούν μαζή
μου αύτή τή στιγμή. Αντίο, αντίο γιά πάντα...
Τοποθετεί είς τό άγκιστρον το ακουστικόν κα)
στρέφει νευρικά κα) διακεκομμένα τρ)ς τ'ην χει
ρολαβήν.
Σέ λίγο τό κουδούνι τοΰ τηλεφώνου μαίνεται.
Ξαναπαίρνει τό ακουστικόν.
— ΙΤοώς είνε;.. Μέ ξεκουφάνατε...
... Σύ είσαι πάλι ; Τί θέλεις κα) μέ ένοχλεις;

Ντι έλθω νά έξηγηθοΰμε ; Δέν σέ έννοό).
■■■
δχι, δχι. Έξηγήθην, νομίζω πολύ κα
θαρά.
... ΙΙώς είπες ; Δέν θά καλέσης τόν γιατρό ;
Μοΰ δίνεις τό λόγο σου ; Είσαι τώρα καλλίτερα;
Νά συναντηθούμε; Τί τάρα; Εές τάςέξ ; Καλά...
να) ακριβώς είς τάς έξ είς τήν είσοδον τοΰ κινη
ματογράφου. Ί ί παίζουν ;
...Τήν τΎραγωδίαν τοΰ έρωτος ;
...θά πάρουμε, είπες, μαθήματα ; Νομίζεις
ότι έχουμε άνάγκη διδασκαλίας ; Καλά, καλά,
θά έλθω...
...Γιά πές μου...Σοΰ πέρασε, Αλήθεια, ύ πο
νοκέφαλος ; Κα) τά πόδια σου ; Κι’ αύτά Φιφ ή
σοΰ πέρασαν ; "Ωστε περιττός πλέον ό γιατρός ;
...Μάθε το λοιπόν. Ο καλλίτερος γιατρός
είνε... ή ζηλοτυπία...Γελάς πονηρή ;...ΊΙ συνέ
χεια τής παρ’ ολίγον τραγφδίας τού έρωτός μας
εις τήν οθόνην κα) ταυτοχρόνως ειςτήν πλατείαν
τοΰ κινηματογράφων. Γελάς πάλι ; αέριον λοι
πόν... ”Ω ρεβουάρ.
Άφ ίνει το ακουστικόν, χαμογελά κα) φέρει
τ'ην φωτογραφίαν ιίς τά χείλη τον.
Ακούεται τό κουδούνι τού τηλεφώνου.
—Έτελειιόσατε, κύριε ;
— Λαί, να) δεσποινίς. Έτελεαόσαμε... κατ'
ευχήν.
I ορίζει τρείς τέσσαρες φορές ήσυχα - ήσυχα
τήν χειρολαβήν τού τηλεφώνου. ’Ανάβει τόσβυομένο πούρο του, σβύνει τήν ηλεκτρικήν λυχνίαν
κα) κλείνει τα βλέφαρα, τά όποια αρχίζει ι·ά θω
πεύει ύπνος έλαφρός...

ολόκληρον κεφάλαιον, τόμον δέ ογκώδη τά τοΰ
δλου βίου του.
Λόγω τής υπηρεσιακής ίδιότητός μου έπισκεφθείς μελετήσας καί διερευνήσας όση μοι
δύναμις τήν μέχρι Μαραθώνος άπό έντεύθεν
περιοχήν, κατόρθωσα ν αποπερατώσω τήν
συγγραφήν τής ιστορίας της άπό τοΰ δου π.χ.
αίώνος. περισυνέλεξα δ’οΰτω καί παν δ,τι ώς
πληροφορία, είδησις, παράδοσις διεσώθη περί
τοΰ Ήρώδου, ου ή γενναιοφροσύνη, παροιμιώδης καταστάσα, ώφείλετο κυρίως είς μέγαν θη
σαυρόν δν άνεκάλυψεν ό πατήρ του κα’. ούχί
αύτός, ώς έγράφη που κα’. δν κληρονομήσας ό
υίός, κατεδαπάνησε διά τά θαυμάσια έξωραϊστικάέργα, δι'ών αί Άθήναι έλαμπρύνθησαν.
Ήρώτησε μάλιστα τόν αύτοκράτορα μαθη
τήν του περί τής τύχης τοΰ θησαυρού.
Καί έκεϊνος τώ άπήντησε «χρώ». Γούτου
δέ άπαντήσαντος, δτι ό θησαυρός είναι Ανεξάν
τλητος, ό αύτοκράτωρ τώ διεμήνυσεν *ΰπερχρώ». Άλλά καί πάλιν ό Ηρώδης έπιθυμών
πλήρη τήν υψηλήν συμβουλήν διά τήν άμύθητον ποσότητα τοΰ χρυσίου, έπανέλαβε δι’ ύστάτην φοράν τήν έρώτησίν κα'. ό Μάρκος
Αύρήλιος τώ έχορήγησεν Απόλυτον Ελευθερίαν
χρησιμοποιήσεως, έντόνως άπαντήσας καταχρώ-.
Τά τού οικογενειακού του βίου, έν άγάπη
ζηλευτή διαρρεύσαντος, Αξιοζήλευτα όντως, ώς
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Ήρωτήθην καί Απαντώ είς τινα ζητήματα.
‘Ηρώδης ό ’Αττικό;, ό ούχί Ανταξίως τοΰ με.
γαλείου του γνωστός, είς μέν τόν Μαραθώνα,
ίν9α καί έγεννήθη, είχεν Ανάκτορον κα’. έπαυλιν — ίσως έκεϊ, ένθα τήν σήμερον πέραν τοΰ
ΆφορισμοΟ παρά τδ’Αγρηλϊκι είνε τό μανδρ’. τής
Γράνας—συνδεομένην μετά τής Κηφισίας, ήτις
τόσα ώφειλεν είς αύτόν, διά μικράς οδού καίαληγούσης είς τούς απέραντους κήπους του
ένταύθα ένθα ιερά, έν οίς καί τό Νυμφαϊον,
καί Αγάλματα καί βωμοί καί έζέδραι καί μνη
μειώδη φιλοτεχνήματα τόν θαυμασμόν προκαλοΰντα τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας, ήτις, τή ή22

γεσία τών έπιφανεστέρων τής έποχής φιλοσό
φων κατέκλυζε τήν δροσόλουστον καί μυροβόλον τού Κέκρωπος κτίσιν μίαν τής ’Αθηναϊκής
δωδεκαπόλεως, τόν κατόπιν έκλεκτόν άρχαϊον
δήμον τής’Αττικής είς τήν φυλήν τού ΈρεχΟέως άνήκοντα.
Φιλόσοφος καί ύπατος Αρχών. μέγας εύπατρίδης καί συγγραφεύς καί ρήτωρ, συμπατριώ
της τού Μενάνδρου συγκατέλεγεν είς τούς Αρι
στεύοντας μαθητάς του καί τόν μετέπειτα αύτοκράτορα Μάρκον Αύρήλων. Τά μεταξύ δέ
τών ’Αθηναίων, τού αύτοκράτορος καί τού φι
λοσόφου γενόμενα, δύνανται ν’άποτελέσωσιν

Είς τήν Γαλλικήν ’Ακαδημίαν συ/.ταί είνε
απο τίνος αί κενοΰμεναι έδοαι. Μέτύν θάνατον
τοϋ Πιέο Λοτί, νέαι δ.-τοψηφιότητες προαναγγέλλονται.
Αί ’Ακαδημίσιμοι γυναίκες ήτοι ή Ίουλιέττα
Άδάμ, ή Κολέττα V|$to, ή Δίοδέ, ή \ελαοιΜατθρύ, ή Ζεράρ δΌϋβίλ, ή Δούκισσα τούΝοάϊγ, ή Μαρσέλ Τι ναι ο. ή Ώοέλ
άξκόσονν
καί πάλιν έδραν;
Νέο;’Ακαδημαϊκό; έξελέγη ό Γκωβαίν. \ια
τήν έδραν τοΰ Δεσανέλ έξελέγη ό Ζοννάρ, τοΰ
Ντοσένό ιΐββας Μ.τρεμμό.
Είς τήν θέσιν τοΰ Λίκάρ έξελέγΐ| ό Εομάν.
άποσυρΟέντος τοΰ ΙΙόρτο 1’ίς, δστιςέν τούτοις
κατανικηθέντος του έκ παραδόσεως κρατούν
το; αντισημιτισμού, έξελέγη Ακαδημαϊκό; δι
άλλην έδραν, τήν κενωθεΐσαν διά τοΰ θανάτου
τοΰ Καπιίς.

καί τά τής οιαστάσεως πρός τούς Αθηναίους
έκ λόγων φιλοτιμίας, εί; ήν κα’. οφείλεται ή
άποχώρησίς του έκείθεν. ό μακράν των θάνα
τος κα'. ή ταφή του (ό τάφος του σώζεται
τήν σήμερον έν τή κεντρική πλατεία τής Κη
φισίας— άν καί Αμφιβολία·, τινες ύπάρχουσι)
ολόκληρον δύνανται ν’Αποτελέσωσιν ανάγνωσμα.
Ώς πρός δέ τήν Έκάλην, αΰτη ήτο δήμος
τής Αττικής τής Λεοντίδος φυλής Αφιερωμέ
νος είς τόν Δία, πρός τιμήν τοΰ όποιου πανηγυ
ρικά’ έτελοΰντο έορταί- ή σημερινή δμως ο
νομασία τοΰ παρά τόν Διόνυσον ίδρυομένου συ
νοικισμού. όφειλομένη μόνον είς τό ευηχον
τής λέξεως, έπρεπε νά μή περιορισθή μόνον είς
τό ζήτημα τής έκλογής τοΰ ονόματος, άλλά
καί νά προκαλέση μελέτην, περί τοΰ άν είνε
συμφέρον καί έπιτετραμμένον ύπό τού ιστορι
κού νόμου, δλως άνεξελέγκτως νά μετατεθή ή
τοιαύτη τοπωνυμία καί μάλιστα είς τό έτερον
άκρον, λαμβανομένου ύπ’δψει. δτιέκεϊ ήσαν
τάσύνορα τής άρχαίας’Ικαρίας ούχί δέ καί τής
άρχαίας Έκάλης, ήν τόσον άφελώς ένεθρόνισαν
οί νέοι οίκισταί της. καί ήτις έκειτο άλλαχοϋ,
δπως έν ίδίω κεφαλαίο.) καί περί ταύτης πραγματευόμεθα, Ανεξαρτήτως τής περιλήψεώς τοΰ
έργου ήτις πέρυσιν έδημοσιεύθη έν τή «’Α
στραπή .

‘Λμαρούαιον.

X. Α. 1ΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
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Είκοσιεννέα ακαδημαϊκοί έλαβον μέρο;. 'Ο
Γεώργιος ντέ ΙΙορτορίς έξελέγη διά ψήφων 1<>
εναντίον 13, δοθεισών είς τον Λουΐ Μπερτράν.
Ό ΙΙορτορίς έγεννήθη είς Βορδώ τήν 2Οήν
Μαι'ου 184*.·. Εί; τά γράμματα ένεφανίσθη ώ;
ποιητής δημοσιεύσας τά πρωτόλειά του τω 1872
υπό τόν τίτλον Πρίμα βέρμπα». Μετά διε
τίαν έξέδωσε Τά μήλα τής Ευας». Τω 1877
ένεφανίσθη καί ώς θεατρικό; συγγραφεύς μέ
το τετράπρακτου ΐργον του "Εν δράμα έπί
τή; Βασιλείας Φιλίππου Β'». ’Ακολούθως «ΊΙ
Ερωτευμένη», <Ί'ό παρελθόν» καί ιϊ/.λα έργα
του, δεχθέντα πλούσια; τάς τιμά; τής σκηνής
έστερέωσαν τΐμ φήμην του. Ή εκλογή τυυ Επι
δοκιμάζεται υπό τής πλειονότητος των 1 άλ
λων λογίων.
ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΖΩΝ

'Ο ζωγράφος Αύγουστος Τζών είνε σήμερον
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ό καλλίτερον πληρωνόμενος ζωγράφος, οχι μό
νον έν ’Αγγλία, άλλά και είς τόν κόσμον δλόκληρον.
Λ. χ. δι’ ένα πορτραΐτο φυσικού μεγέθους
τής μεγάλης βιολοντσελλίστριας κ. Σούτζια κά
ποιος ’Αμερικανός τοϋ προσέφερεν 20 χιλιάδας
λιρών(8 έκατομμ. την εποχήν εκείνην δραχμών.
'Η άλήθεια εινε, δτι πρόκειται περί προσωπο
γραφίας έξόχως ζωντανής. Ή τεχνοτροπία της
δέ είνε περίπου εκείνη, τήν όποιαν εφαρμόζει
έκ τών Ελλήνων ζωγράφων ό Λύτρας. "Ενα
άλλο έργον του η θαυμασία «’Ισπανική Συμ
φωνία >, περιλαμβανομένη έπίσης μεταξύ τών
τελευταίως έκτεθέντων έργων, εύρενΑγοραστήν
άντί 10 χιλ. λιρών.
ΕΥΘΗΝΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ

Είς τό Παρίσι έπωλήθη κατ’ αύτάς ένα πα
λαιότατον δίτομον άντίτυπον τής Βίβλου άντί
τοΰ ποσού τών 3.500.000 φράγκων Γαλλικών!
Τό βιβλίον αύτό, είκονογραφημένον άπό τούς
καλλίτερους ζωγράφους τής Άναγγενήσεως,
άνήκε κατ’ άρχάς είς τόν οίκον ντ’ "Εστε, άργότερον δέ είς τόν αύτοκρατορικόν οίκον τής
Αυστρίας. Ό Αύτοκράτωρ Κάρολος τό έπώλησεν είς δυσχερείς στιγμάς είς ένα 1 Ιαρισινΰν
παλαιοπώλην. ’Εκείνος δέ ήτοιμάζετο νά τύ με
ταπώληση είς κάποιον ’Αμερικανόν άντί 4 ε
κατομμυρίων φράγκων, δταν κατέφθασεν είς
Παρισίους δ Μιλανέζος βαθύπλουτος κ. Τρεκκάνι μέ τήν άπόφασίν νά άγοράση τήν Βίβλον
Κατόρθωσε δέ νά τήν άγοράση άντί 3.500.000
φράγκων καί πρόκειται ήδη νά τήν χαρίση είς
τήν ’Ιταλίαν.
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Αί κατακτήσεις τής επιστήμης έπέρχονται
ραγδαίοι. Μετά τόν άσύρματον τηλέγραφον,
τό άσύρματον τηλέφωνον. Τώρα έφευρέθη ή
τηλεπίστολογραφία. Δηλαδή θ’ άποστέλλωμεν
τάς έπιστολάς μας τηλεγραφικώς. *Ο αποδέκτης
θά λαμβάνη έντός δευτερολέπτου πανομοιότυπον τής χειρογράφου επιστολής μας. Ή έφεύρεσίί στηρίζεται έπί μιας προγενεστέρας έφευρέσεως, τής διαβιβάσεως φωτογραφιών καί ει
κόνων τηλεγραφικώς. Ή αποστολή γίνεται μέχρις άποστάσεως 150 χιλιομέτρων.
Απανθίσματα

’Από χρονογράφημα καθημεριής έφημε
ρίδος :
«"Οσον ισχυρές καί άν είνε οί σιδερωσιές τής
συμπάθειας».
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Ό ίδιος παρακάτω : «Ό δινηθμώδης σει
σμός».
Άπό άλλην
«Είς τούς παρενθολογισμούς τού κ. Β.»
Άπό άοτυνομικήν διάταξιν περί κοινής
ησυχίας.
«’Απαγορεύομεν τά άσματα καί τήν μέλψιν
τών παντβίων μουσικών οργάνων άνά τάς
οδούς».
Άπό πατριωτικήν έφημερίδα.
«Προσέδωσε μίαν άνωτέραν τάσιν ρητορικής
ευγλωττίας»
Άπό θεατρικήν κριτικήν’
«Αί δημιουργίαι της έχουν τώρα κάτι άπείρως πλέον ζωϊσμένον παρά χθες>.
Άπό νεκρολογίαν’
«Άπό τούς λευκούς της ουρανούς άς στείλη
ή άγγελος τήν δύναμιν τής παρηγοριάς».
Άπό άνταπόκρισιν’
♦Έπέρασεν άπόδλας τάςΆκαδημίας τήςθλίψεως καί είνε τώρα διδάκτωρ όλων τών έπιστημών τής πικρίας».
Άπό χρονογράφημα’
«Τί θά γεν&ή έπί τέλους ό οφθαλμός;»
Άπλούστατον. Άντζέμ πιλάφι ή μυαλά
βραστά.
Άπό πρωτότυπον μυθιστόρημα είς έφημε
ρίδα·
«Θ’άγάπηζε όμως ώρισμένως τόν άνδρατης».
Άπό κύριον άρθρον έφημερίδος’
- Ό ποιητής τραγούδησε γιά τήν Ελλάδα ένα
δνειροπάλατο>. ΙΙοιητικωτάτη λέξις!
Άπόχρονογράφημα καθημερινής έφημερίδος,
'Ο γράφων καπνίζει ποΰρον. Καί γράφει :
«...καί δταν έστείλαμε τό πρώτο γκρίζο καί
ευώδες δακτυλιδάκι(γράφε συνεφάκι)είς τό κυανούν άπειρον τής άβρής Μεσογείου...». Κατά
τό ή μωρή τής μωρής, έτσι ή αβρά τής άβρής.
Διόλου άβρός δέν είνε πρός τήν καλαισθησίαν
μολονότι καπνίζει ποΰρον δ κ. χρονογράφος.
Έξ είδήσεως:
« Οί οίνοπώλαι βεβαιοϋν δτι θά έχωμεν λειψοινείαν έντός ολίγου...».
Κατά τό λειψυδρία, λειψανδρία κλπ.
Άπό μιάν πρωινήν έφημερίδα μεγαλόσχημον.
«Θά έορτασθή ή έκατονταετηρίς τής σοκο
λάτας. 'Η σοκολάτα εϊσήχθη είς Ευρώπην τφ

1523».
Άπό θεατρικήν κριτικήν :
«Συμπληρωμένος (δ ηθοποιός) καί ύλοκληρομένος άπύ ίδιοσυγκρασιακύν σχηματισμόν».
Άπο γλωσσολογικήν μελέτην.

Στά ατοματήσια όργανα.— άναλογικύ άπλοχώρεμα—μιας λέξεις δμοιονόημης—φωνητικύ
Αντάμωμα.»
Άπό «πορτραΐτο».
«Δύο μάτια πού θυμίζουν Ανδαλουσίαν. Καί
κάνουν τήν Κόλασιν καί τόν Παράδεισον
μαζή».
Άπό νεοφανή έφημερίδα:
« ΙΙερί τοΰ όδοντοϊατρικοΰ αυτού ογκώδους
έξ.... 100 σελίδων βιβλίου θά γράψη προσεχώς
δ ειδικός έπί τών θεατρικών συγγραμμάτων
συνεργάτης μας».
Άπό χρονογράφημα’
«Θά χρησιμοποιούν σύγουρα άφθονικώς οί
παρδαλοί μπράβοι».
Άπό περιγραφήν καλλιτεχνικής έκθέσεως:
«Τό άνοιξιάτικο Σάλον άποτελεϊται άπό
συναπισμόν δύο καλλιτεχνικών εταιρειών».
Καί παρακάτω :
«Μία προτομή σκαλισμένη σέ γύψο».
’Αγνοεί δ τεχνοκρίτης δτι έν γλυπτικόν έργον
πλάττεται είς πηλόν, χύνεται είς γύψον καί
σκαλίζεται είς μάρμαρον.
Καί έξακολουθεϊ’
«Ό κ. Μ. ζωγραφίζει μέ έντιμο ύψος, δικό
του». Τί είνε πάλιν αύτύ τύ έντιμον ύφος εις
τά έργα τής τέχνης ;
Σταχυολογώ άπό τήν αυτήν κριτικήν καί
τό άμίμητον αύτό :
«Σχεδιάσματα ασήμαντα σέ σημείο ναυτιάσεως».
Έν έργον άσήμαντον προκαλεϊ ίσως τό
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αίσθημα τής Αδιαφορίας, πιθανώς τΰν οίκτον,
άλλάναυτίασιν; Είνε κάτι πρωτάκουστον.. Μό
νον ή σημαντική κριτική δΓ άσήμαντα έργα
τά θαλασσοποιεϊ, δτε καί μόνον δικαιολογείται
ή ναυτία.
Νεκρολογία διά τήν Σάραν Μπερνάρ.
«...έως τήν τελευταίαν ώραν κρατούσε ψηλά
άναμένο τό δαδί τής τέχνης »
Έξ άρθρου καθημερινής έφημερίδος’
«'Υπολείμματα άοσμου νεκρού».
Έπρόκειτο περί «κόσμου» νεκρού, δστις κά
θε άλλο ή άοσμος είνε προκειμένου περί πολι
τικού κόσμου.
Άπό Γαλλίζουσαν έφημερίδα:
«Τό εξπρές τοϋ τραίνου» (!)
«Βίβρ, άίμέρκαί μουρίρ'».
Άπό ομιλίαν έν πολιτικιό συλλόγφ.
Είς τάς μεγάλας μεθειρηνικάς μας προσπά
θειας >.
Άπό άνταπόκρισιν εξωτερικήν’
« ... αντιπροσώπων, ΰπαντιπροσώπων, εμ
πειρογνωμόνων κλπ. »
Άπό έφημερίδα τής Αμερικής’
«...Εν στρογγυλόν, άπόλυτον «Εύγε!»
"Εως τώρα ήξεύραμεν δτι στρογγυλά είνε τά
μηδενικά ώς βαθμολογία όχι καί τά Εύγε!
. Άπό θεατρικόν χρονογράφημα’
«Φέρων μανδύαν, έμβάδας, υποδήματα καί
περισκελίδα... έπορεύθην».
Θαυμάσιος άνθρωπος άφοϋ περίπατε! μέ έμ
βάδας καί υποδήματα ταυτοχρόνως.
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Λ: έφημερίδες δταν ΰπάρχει ξηρασία γεγο
νότων τοϋ βαρέως πυροβολικού,θέτουν είς ένέργειαν τό ιππικόν δΓ Ανιχνεύσεις, ύπό τύπον
συνεντεύξεων. Ο! λόγιοι είνε οί προχειρότεροι
διά νά γεμίζουν αί στήλαι. Τό γλωσσικόν ζή
τημα, οί παλαιοί καί νέοι ποιηταί, άπησχόλησαν τούς άναγνώστας τών έφημερίδων πρό έτών.
Οί χρόνοι Αντέγραφαν άλλήλους καϊσί συγγρα
φείς έπίσης.
Τρεις έφημερίδες — ή μίμησις είνε νόσημα»
κολλητικόν — έφιλοτιμήθησαν νά λάβουν τάς
γνώμας τών λογίων. Κάποια μάλιστα έξ αυτών
ένεθυμήθη καί μερικούς λογίους τοΰ Πειραιώς
άπό 25ετίας έξαφανισθέντας έκ τής φιλολογι
κής ζωής.

λογιών

Είνε αληθινός μπαξές δ.τι έλέχθη άπό τούς
λογίους μας.
Κάποιος άποφαίνεται δτι οί παλαιοί πά
σχουν άπό νεοφοβίαν καί οί νέοι άπό παλαιοφοβίαν, ονομάζει δέ τούς πρώτους Έρώδειςκαί
τούς δευτέρους νήπια. Διά τό δεύτερον δέν έχει
άδικον. Μάς βέβαιοί δτι έξησφάλισε τήν άθανασίαν, ύμνεί τόν γυιό του, γράφοντα καί αυ
τόν, καί μάς πληροφορεί δτι πάσχει άπό πνευμα
τικό έμφύσημα κα’. δέν διαβάζει πλέον. Έδώ
τίθενται καί μερικά Αποσιωπητικά, δπως είς
τά παλαιά μυθιστορήματα είς ένδειξιν θλίψεως
καί οδύνης.
"Ενας άλλος μέ τήν Ρουμελιώτικην έλευθεροστομίαν του έστόλισε Πανεπιστήμιον, Βου
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λήν κα1, Κυβέρνησιν μέ τά κοσμητικότερα έπίθετα καί έλεεινολόγησε τόν Φραγκισμόν, έξεΟύμανε κατά τών έκδοτόν άποκαλέσας αύτοϋ;
ληστοπειρατάς κα’. . . . άπέθεσε τήν κάμαν είς
τό ζουνάρι του. τό οποίον αρκετά απέλυσε διά
καυγάν. Αύτόν ήκολούθησεν ό κ. Χατζάρας,
τόν οποίον θά έξελάμβανέ τις ώς ψευδώνυμον
τοΰ . . . προλαλήσαντος.
'Ένας άλλος, Ρουμελιώτης καί αύτός, άλλά
ποιητής, συνεπέρανε ότι Φιλολογία θά εϊπή
μίμησις καί ό τρόπος είνε το πά.ν, καθ’ όν θά
γίνη ή λω.τοδυσία τών ιδεών. Έγνωμάτευσεν
ότι δέν έχομεν θέατρον, διότι δέν έχομεν αστι
κήν ζωήν·.!}. Εινε ό ίδιος ποΰ άλλοτε είπε
ότι δέν έχομεν ποιητάς, διότι ό λαός εξέλεξε
τήν I Νοεμβρίου άντιβενιζελικούς βουλευτάς.
Ό γηραιός τμηματάρχης τών Γραμμάτων
και Τεχνών άρνεΐται αυθυπαρξίαν είςτά Νεοελ
ληνικά γράμματα.'Όλα τά είδη τοΰ λόγου έχουν
έπηρεασθή άπό ξένους συγγραφείς πλήν τών.,.
Σκαραβαίων.
"Ενας άλλος, διακρινόμενος διά τήν μοναδι
κήν στοργήν πρός τάς πνευματικά; θυγατέρας
του Φωτεινήν, Στέλλαν κλπ. είς διπρόσωπον
—en face κα’. profit — συνέντευξιν άφού έπετέθη διά χιλιοστήν φοράν κατά τών κριτικών
του, αμφιβάλλει περί τής διαρκείας τής έν . . ,
Αωζάννη συναφθείσης ειρήνης κα1. έξ έναντίας
πιστεύει ότι θά γίνη κάποια κα&αρά νεοελ*
ληνική τέχνη είς τό μέλλον, ή οποία δεν θά
έχη καμμίαν σχέσιν ούτε μέ τήν άρχαίαν. ούτε
μέ τήν Βυζαντινήν, ούτε μέ τήν σύγχρονον τής
Δυτικής Εύρώπης. Κα’. όμως θαχη κάτι άπό
όλες αύτές μαζή >. Τώρα πώς θά γίνη αύτό τό
κατόρθωμα τής σαλατοποιήσεως διά νά έχωμεν
...καθαράν τέχνην είνε μυστικόν τής Βαλέραινας.
Ένας Κ'πολίτης ποιητής— ένθυμείσθε τόν
Άθηναίον Μελαχροινόν τόν κατασκευαστήν
λέξεων ; -ένώ κρίνει τήν γλώσσαν τοΰ ΙΙαπαδιαμάντη «άντικαλλιτεχνικήν . τά έργα του
άποκαλεί «ζωντανά. ! ’Επαινεί τούς συνομίληκάς του διά τήν φόρμαν, έπιτίθεται άφ’ ετέρου
κατά τοΰ ΙΙαλαμά τοΰ οποίου τά ποιήματα άπο
καλεί «τσαλαβουτήματα .
Ένα; έκπαιδευτικός σύμβουλος ευτραφέστα
τος λέγει δτι γράφεκ διηγήματα μέ έρωτας Πλα
τωνικούς» κρίνει ότι ή σημερινή μορφή τής φι
λολογίας είνε τεχνικωτέρα τής παλαιοτέρας,
παραπονείται δτι τά έργα του δέν έκρίθησαν άπό
κανένα, κρίνει δμως αύτός περί τοΰ θεάτρου,
είς τό όποιον δέν πηγαίνει, άλλ’ αύτό δέν ση
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μαίνει διότι βλέπει στο... δρόμο τά προγράμ
ματα !
"Ενας ποιητής γνωματεύει δτι τό Έλλ.
πνεύμα θά κυριαρχούσε στόν κόσμο άν δέν συνέβαινε το δράμα... τού Γολγοθά, ότι ή φιλολο
γία μας ακολουθεί τή μόδα. Αναγνωρίζει ώ;
άξιου; ιδιαιτέρας μνείας τόν Άλιθέρσην, τόν
Μαιναλιώτην, τόν Βαλδασερίδην; Τούς ξεύρετε;
Ούτε έμείς ! Ώς πρό; τήν κριτικήν τήν θεωρεί
ανυπόφορου,ώνόμασε δέ κακοήθη τήνγενομένην
άπό κάποιον δασκαλάκον>ποΰώμίλησετόν χει
μώνα διά τούς ποιητές . ’Από τά νεοελληνικά
ποιήματα ξεχωρίζει τό < Τραγούδι τής τάβλας .
’Ασφαλώς ό συμπαθής ποιητής ήθέλησε νά
συμβολίση διά τής τάβλας τούς μαλιαρούς ποιητάς κα1. νά πιστοποίηση τήν άξίαν της δταν
έρχεται είς έπαφήν μέ τάς κεφαλάςτων.
Ό συγγραφεύς τού Κόκκινου πουκάμισου
θεωρεί Αναπόφευκτου τήν ξένην έπίδρασιν. Οί
συγγραφείς δέν είνε ραπανάκια, άρα δέν πρέπει
νά είμεθα πολύ απαιτητικοί. 'Όλοι παρ’ ήμΐν
κρίνουν, άλλά κανένα κριτικόν δέν έχομεν. Κη
ρύσσεται κατά τών αύτοχθονικών λαοηθογραφικών έργων, προτιμών τήν παγκόσμιον κοι
νωνικήν ιδεολογίαν.
Κάποιος Πορτογαλλομαθή; διέγραψε έκ τής
βίβλου τών ζώντων τόν Σολωμόν. Δέν τοΰ αρέ
σουν ούτε οί παλαιοί, ούτε οί νέοι, ούτε ό...
εαυτός του. Παραπονείται διά τήν στειρότητα τής Έλλην. ζωής. "Ολα τού φαίνονται
άψυχα.
Είς νέος, παρά τό θλιοερόν ονομά του, προκαλεί θυμηδίαν. Κηρύσσει τό δόγμα τού Οίκουμενισμοΰ. Τ! θά είπή. κραυγάζει, Έλλ.φι
λολογία, Έλλ. αίσθημα, Έλλ. σκέψις. Αύτά
δέν λέγουν τίποτε. Πρέπει νά έργάζεται κα
νείς διεθνώς. Δηλαδή νά σκέπτεται Γαλλιστί,
νά αισθάνεται Σουηδιστί, νά σπουδάζη Ίταλιστί, νά άναγινιόσκη ’Αγγλιστί καί νά γράφη
'Ελληνιστί.
Μιά κυρία ή μόνη συνετευξιαθεΐσα—διότι μία
άλλη άρέσκεται νά έμφανίζεται ώς άνδρας —
άνεπέτασε τήνέρυθράν σημαίαν τούκουμμουνισμού τών άκρων, παρατίθεται δέ κα1. μιά είκών
....Μέγαιρας, ένώ είνε συμπαθής κυρία. Φρονεί
οτι όλοι οί διανοούμενοι πρέπει νά γίνουν
μπολσεβίκοι. Ήρνήθη τήν ύπαρξιν Έλλ. θεά
τρου, έν δέ έργον θεατρικόν αξίζει: έν δράμα
τοΰ συζύγου της. Είπεν δτι ό Σικελιανός ξε
χωρίζει παρ’ δλην τήν ασυναρτησίαν του, οί
νέοι δέν έχουν καμμίαν κατεύθυνσιν κα1. ότι δλα
είς τήν Ελλάδα είνε... σάπια.

Τό έπιδόρπιον τών συνεντεύξεων έπεφυ- οί παλαιοί λόγιοι δέν βλέπουν, πάσχοντες
λάσσετο άπό ένα δραματικόν συγγραφέα δστις άπό μυωπίαν,ποίαι αί μελλοντικά’, κατευθύνσεις
«όρισε εί; τόν συνεντευξίαν τόπον συναντήσεως τή; φιλολογίας. Αύτό τό χάρισμα τό έχουν οί
διά τά ύψηλά ζητήματα τής τέχνης καί τών νέοι, οί όποιοι έφλυάρησαν Αρκετά καί οί
μελλοντικών τάσεων
μίαν ταβέρναν. Καί όποιοι βιάζονται πολύ. Αύτοί κανένα έκ τών
τρώγων σκορδαλιά καί πίνων ρετσίνα άπεφάνθη παλαιών δέν αναγνωρίζουν, ούτε τόν Παλαμαν.
δτι γράφουν οί Έλληνες πολύ καλά, άλλά δέν Είνε έπηρεασμένοι άπό τούς ξένους. Ό αγών
ξέρουν νά διορθώνουν δ,τι γράφουν. Άλλ’ άφού δν έκήρυξαν μερικοί έξ αύτών κατά τών πα
τά έργα των θέλουν διόρθωμα, πώς είνε < πολύ λαιών, άγων άδικος καί μεροληπτικός, δέν έχει
καλά»; Μυστήριον ! Ή ποίησις άπό τά χρόνια κανένα λόγον. 'Υπάρχει χώρος δΓ δλους. ’Εξε
λίσσεται ή φιλολογία μας μέ μίαν προοδευτι
τού Σολωμοΰ, λέγει, δέν έκαμε ούτε ένα βήμα.
Καί συμπεραίνει : Γιά νά φκιάσης σκορδαλιά κήν τάσιν, ώστε νά μή παρίσταται άνάγκη
πρέπει νά είσαι ποιητής». Ασφαλώς τό κρασί ούτε νά βεοηλοΰνται τάφοι, ούτε νά προκαλούνται έκτρώσεις. Πριν συντρίψουν τά είδωλα
τού ταβερνείου ήτο πολύ καλό.
Ό κομψός χρονογράφος τής <· Εστίας» κη άς Ανεγείρουν νέου; βωμούς. Χωρίς νά παραλο
ρύσσεται καί υπέρ καί κατά τής Εθνικιστικής γίζονται καί νά έπαναστατοΰν είς τόν κόσμον
φιλολογίας, τής έμπνεομένης δηλαδή άπό τάς τής διανοήσεως, άς μελετήσουν τόν κόσμον ποΰ
πηγά; τής ’Εθνικής ζωής. Χαριτολογεί λέγων κινείται γύρω τους, άς νοιώσουν τήν ζωήν καί
δτι τά ποιήματα τού κ. Γιοφύλλη είνε καλλί άς έμπνευσθοΰν καί άς προσανατολισθοΰν είς τό
τερα άπό τήν... γραβάταν του, άλλ’ αύτό δέν φώς ποΰ σκορπίζουν αί μεγάλαι διάνοιαι. Διότι
τόν ήμπόδισε νά ειπη καί μίαν σοδαράν Αλή τό φώς τής αλήθειας, τής τέχνης, τής γνώσεως
θειαν, δτι οί λογοτέχναι είνε οί πλέον αναρ είνε αιώνιον. Αί διάφοροι τεχνοτροπίαι έχουν
άξίαν μόνον δταν συνοδεύονται άπό τήν ενσυ
μόδιοι νά ομιλήσουν διά τόν εαυτόν των.
Αί συνεντεύξεις, ών έδώσαμεν συνοπτικήν άλλ’ νείδητον άντίληψιν τοΰ Καλού, τοΰ'Γψηλοΰκαί
ακριβή περίληψιν, άποδεικνύουν δτι οί λογο Ώραίου. Ή μόδα παρέρχεται· δ θόρυβος σβύνει.
Είς τό πέλαγος τής λογοτεχνικής παραγω
τέχναι μας είνε καλοί δταν γράφουν, άλλ’ δχι
καί δταν ομιλούν, διότι προχειρολογούν, γής θά σωθή μόνον ο,τι είνε πρωτότυπον, ισορ
άναμασσοΰν γνωστά; θεωρίας, έκτρέπονται είς ροπημέναν αίσθητικώς καί διατυπωμένον μέ
κρίσεις άστοχους. Χάνει κανείς τήν ιδέαν ήν μίαν ειλικρινή έκφρασιν. Έργα άνωτέρας διανοήσεως καί έσωτερικότητος. Όλα τά άλλα
έχει περί τής διανοητικότητός των.
Άλλά οί νέοι ; Αύτοί διατείνονται οτι είνε πομφόλυγες καί πυροτεχνήματα.
S Μ TVE Ε I Ω S Ε I S

Βλασηημιών τό ανάγνωσμα.— Οί Ζηλωταί.— Γυμνικοί χοροί.— 1050 αυτοκίνητα.

Ή ιερά Μητρόπολις ’Αθηνών έξαπέλυσε—
κατά τήν εκκλησιαστικήν φράσιν—εγκύκλιον
κατά τή; βλασφημίας. Επαινετή ή πρωτοβου
λία της, άλλ’ άνευ πρακτική; σημασίας. Ό Ρωμηός βλασφημεϊ θεία καί ανθρώπινα όχι άπο
έ'λλειψιν θεοσεβείας καί πίστεως, άλλ’άπό συνή
θειαν, άπό νευροπάθειαν Ό Θεός, δ Χριστός,
ή Παναγία, τό "Αγιον πνεύμα, οι'Άγιοι ΙΙάντε; εις τύ στόμα τοΰ λαού κυρίως, συνδυάζονται
μέ τάς αισχρότερα; λέξεις. Τό κακόν — άπαισίον διά μίαν πρωτεύουσαν—έχει βαθεία; ρίζας
ώστε μία εγκύκλιος ν’ άποβαίνη ανίσχυρο; πρός
καταπολέμησιν τοϋ κακοϋ. Εινε γνωστόν τό
ανέκδοτον—μοΰ τό διηγήθη εί; αρχιμανδρίτη;,
—ένός ΐερέως δστις μεταλαμβάνων βρέφος δυ-

στροποΰν, άπο τή; ωραία; Πύλη; ήκουσθη ένω
έκρατοΰσε τό κοχλιάριον μέ τήν Αγίαν Μετάδοσιν νά φωνάζη ι
—Χάσκα, μωρέ, νά ’μπη ό Διάολο; μέσα σου !
Εί; τήν 'Ιταλίαν οπού ή βλασφημία κυριαρ
χεί, εκσφενδονισμένη διά ψύλλου πήδημα,
συνήλθε πέρυσι ειδικόν συνέδριου κατά τής
βλασφημία;. Άπεφασίσθη διά νομοθετικών μέ
τρων νά διωχθή ή άθλια συνήθεια. Καί πάλιν
δέν θά γείνη τίποτε— μέ εϋχάς καί μέ εγκυ
κλίους καί μέ ποινά; άνεφαρμόστους. Τό σπίτι
είνε ή μόνη ελπίς σωτηρίας. Άπό μικρό τό παιδί
νά τό συνηθίζουν οί γονείς καί κατόπιν οί δι
δάσκαλοι εΐ; τό σχβλεϊον νά σέβεται τά θεία
πράγματι καί νά θεωρή έγκλημα νά τά άναφέρη
άσκόπως. Μέσα εις τήν ψυχήν τοΰ παιδιού
πρέπει νά γείνη εργασία συστηματική.
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Ένας μπακάλη; τοΰ Πειραιώς έπαιξε ρόλον
Γάλλου Γερουσιαστοΰ Μπερανζέ έν Άθήναις. '2; πρόεδρος ένό; λαθρόβιου Συλλόγου
τών ζηλωτών τοϋ Χρίστου ■ έσοφίσθη νά κή
ρυξή διωγμόν τών κυριών, ΰσαι κυκλοφορούν
εις τοϋ; δρόμους μέ ντεκολτέ καί γυμνού; βρα
χίονας. Έσημεκόθησαν δέ κρούσματα τοιαύτη; έπιθέσεως διά πίοσης καί νιτρικού όξέως !
Σταυροκοπούμεθα διότι είμεθα ζηλωταί τοΰ
Χριστού, άλλά καί τής λογικής. Τό γυμνόν
είναι ’Αλήθεια, όπως καί ή’Ηθική.'Υπάρχουν
όρια διά τήν έμφάνισιν τοΰ γυμνού, δπως καί
όρια διά τήν δικαιοδοσίαν τής ηθικής. 'Υπάρχει
γυμνόν —τέχνη καί γυμνόν—άνηθικότης. Ε’ις
τήν Ευρώπην ήγέρθη σταυροφορία κατά τού
γυμνού έπί σκηνής.
ΊΙ ΊΙθική, ή παρήλιξ αυτή κυρία, διαμαρτύ
ρεται εϊς τό Παρίσι—τήν νέαν Βαβυλώνα. Τό
γυμνόν—τό εντελώς γυμνόν—ένεφανίσθη είς
μερικά καμπαρέ ύπό τύπον καλλιτεχνικών χορών.ΤοΎπουργεϊον τών Καλών Τεχνών ουνεκινήθη καί Απηγόρευσε τά άσεμνα θεάματα, ό δέ
τύπος έπεκαλέσθη τήν γνώμην λογίων καί καλ
λιτεχνιών έπί τοΰ ερωτήματος: Τό γυμνόν πρέ
πει ν’ άπαγορευθή ; >
ΊΙ κρατούσα γνώμη είνε ότι τό γυμνόν έφ’
όσον είνε έπίδειξις τέχνης καί δέν υπερβαίνει
τά όρια τού αηδούς καί δέν πρόκαλεϊ τό σκάνδαλον, είνε μία αισθητική άπόλαυσις καί επι
τρέπεται. Διαφορετικά, είνε μία επικίνδυνος
χυδαιότης.
Μετά εϊκοσιν έτη—όπως θά ελεγεν ό Δουμάς
—θά ίδωμεν γυμνότητας δι’ άς σήμερον θά
έρυθριώμεν. Ό Πολιτισμός τής Δύσεως. ύ έν
άμαρτίαις γηράσας, θά παρουσίαση τό γυναικεϊον σώμα μέ διαφανείς πέπλους ή καί μέ μό
νον τό ψύλλον τής συκής. Διαμαρτύρονται οί
ηθικολόγοι διά τάς γυμνότητας έπί σκηνής
καί μυωπάζουν πρό τών γυμνοτήτων τών αρι
στοκρατικών αιθουσών. Αϊ κυρίαι παρακολου
θούν Λπαθεϊς τους γυμνικούς χορούς. Είς τούς
δρόμους τό γυναικεϊον ένδυμα τείνει τό καλό
καΐρι μάλιστα είς αποκαλύψεις τολμηρά;Τά μανίκια κατηργήθησαν. Τά ντεκολτέ κατα
κτούν έδαφος, παρ’ όλας τάς παρουσιαζομένας
ανωμαλίας των, έμπροσθεν καί όπισθεν. Αί
κνήμαι άπετίναςαν πρό πολλοΰ τόν ζυγόν τού
ποδογύρου, ποθήσασαι ελεύθερον ορίζοντα. Είς
τό Λονδίνον τό ■ ξεμπράτσωμα > ήρχισε νά έπεκτείνεται καί είς τούς άνδρας. Διατί λοιπόν τό
γυμνόν μιας χορεύτριας, έκδηλούμενον μάλιστα
ώς καλλιτεχνική δεξιότης, ώς θειον δώρον νά
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μή είνε Ανεκτόν, άφοΰ τά μάτια μας διαρκώς
άντικρύζουν γυμνότητας;
Έν Άθήναις ήκούσθησαν διαμαρτυρίαι
κατά τοΰ ημίγυμνου είς τούς δρόμους. Έφ’
όσον είνε ώραΐον καί δέν είνε αναιδές, προκλη
τικόν δέν ήμπορεϊ νά έχη έπιβλαβή έπίδρασιν
έπί μιας πολιτισμένης κοινωνίας, άλλά μόνον
είς τούς Ανισόρροπους εγκεφάλους. Άλλά δι' αυ
τούς υπάρχουν αί νευρολογικαί κλινικοί.
"Εν άπαστράπτον καινουργές αΰτοκίνητον
έστάθη καί κατήλθεν είς χρηματιστής. Έφερε
τόν αριθμόν 4050. Πρό εικοσαετίας δέν ΰπήρχεν έν Αθήναις κανέν αΰτοκίνητον. Πέρυσι
2000. ΙΙδη έδιπλασιάσθη ό αριθμός. Μολονότι
έφορολογήθησαν αγρίως, έρχονται αδιάκοπα
νέα. τά δέ καταστήματα αΰτοκινητικών ειδών
καί τά (tarages πολλαπλασιάζονται. Έκδίδεται
καί ειδικόν περιοδικόν <Τό αΰτοκίνητον . "Ολ’
αύτά σημαίνουν ότι υπάρχει άφθονον χρήμα.
Αν ληφθή δέ ΰπ’ ό’ψει ή στατιστική τών αΰτοκινητικών δυστυχημάτων, ή αύξησίς των ένώ
Οά έσήμαινε πρόοδον, Ακριβώς ένεκα τής φονικής ταχύτητάς των, δεικνύει όπισθοδρόμησιν.
Εσχάτως έδιάβασα μίαν στατιστικήν. Κατά
τό 1922 ΰπολογίσθησαν είς 14,728,045 τά έν
τω κόσμοι κυκλοφορούντο αυτοκίνητα. Έξ αυ
τών είς τάς Ήν. Πολιτείας ανήκουν τά 90<»)ο.
Εν κατασκευή πλέον τών 2 έκατομμυρίων, έκ
τός τών φορτηγών.
Κατ’έθνη, μετά τήν Αμερικήν έρχονται ή
Αγγλία, ό Καναδάς, ή Γαλλία, ή Γερμανία, ή
Αυστρία, ή Αργεντινή, ή Ιταλία.
Συμπέρασμα .· Τά άλογα ας χαίρωνται, τά
αμάξια συντόμως θά καταργηθοΰν.
ΔήΦΝΙΣ

ΧΡΟΝΙΚΑ

Τήν 15 'Ιουνίου 11)11 δολοφονείται ό διάδο
χος τής Αυστρίας ι?ς Δ’εράχεβον. Τό preludio
τοΰ πα;·κοσ«ίοι» πολέμου.
Την 24 ’Ιουλίου 11/23 υπογράφεται ίν . Ιωζά>γ; ή εΙρήνη Τούρκων-Συμμάχων. Ή Επί
λογος τοΰ παγκοσμίου πολέμου.
‘Επί II έτη η Εύραϊπη αίματοκυλίιται. Ό
πολιτισμός λ.ιποθυ/ιεί.
Ή Έλλης είς τό διάστημα αύτό (ταλαιπωρήθη, (μεγάλωσε, (μίκρυνε. Έθριάμβευσε χα^
ήττήθη. Στέφανοι δόξης, στέφανοι μαρτυρίου.
ΊΙ ιστορία !/ (τών τερματίζεται. Είς τό διά
στημα αύτό πόσα έκατομμύρια υεχρώ»·, τραυμα
τιών, Αναπήρων.
Πόσα δισεκατομμύρια δαπανών.
Πόσοι καταστροφαί πόλτων.
Καί τό Αποτέλεσμα ; 'Π χρεωκοπϊα, ηθική
καί υλική, της Ευρώπης.
Καί έπεται συνέχεια : Ή κατάληψις τού
Ρούρ. Καί εν στίγμα. Ή (γκατάλειψις τών Αρ
μένιο»·.
♦
«*

Ιύο περισωθέντα αριστουργήματα τής Αρ
χαίας τέχνης, ό Έρμης τής ’Ολυμπίας καί δ
’Ηνίοχος τών Ιελφών δεν (στέκοντο καλά είς
τούς πιίδας τιον. Καί κατήλθον τιον βάθρων
το»·, ζητούντο ασφάλειαν τής ζωής των. Ζωή
δε ένός αγάλματος σάν κΓ αυτά, είνε πολυτι
μότερα τής ζωής -χιλιάδων άνθριόπων. "Ενας
σεισμός, ένας κατακλυσμός μπορεί νά θανατώση
τους κατοίκους ένός μέρους. Άλλά έν άγαλμα
άν θρυμματισθή ; Ευτυχώς συνεκινήθησαν ο
Αρμόδιοι κα) (ξησφάλισαν τά δύο κειμήλια.
Τί ευτύχημα θά ήτο άν συχνότερα συνι κι
νούντο οί κύριοι Αρχαιολόγοι!
Λ
4< *
/'•’’ς τή>· Ριόμην συνήλθε τό εικοστόν διιθνΐς
συνέδρων τής γυναικείας ψήφου. Φαντασθήτε
πρόοδον ! Είκοσι φοράς, εϊκοσιν έτη μέ άλλους
λόγους, συνήλθε καί (ξακολουθεϊ νά συζητή !
'Αποτέλεσμα μηδέν. Τό συνέδρων είνε όνόματι
η εμινωτικόν, πράγματι δέ συνέδρων φλυαρίας.
.1/ά δΓ άνομα τοϋ θεού ! Τί τήν θέλουν τήν
ψήη ον αί γυναίκες. "Εχουν νά σκεη θοϋν διά τό
σα άλλα πράγματα,έχουν νά συζητήσουν διά τόσα
άλλα ζητήματα. ΊΙ Βουλή δέν εινε κρεβατοκά
μαρα διά νά νταντεύουν τά παιδιά των, οΰτε
κουζίνα. "Αμα άνοιξη ή πόρτα τής Βου/.ής, θεί
κλείσουν πολλά σπίτια.

gg
*
♦ <■

Πενήντα έτη παοήλίίον άφ’ ότου άπέθανεν Λ
Ιημήτριος Παπαρρηγόπουλος, ό κορυφαίος τών
ρωμαντικών ποιητών μας.
.1? (ξαιρετικα) περιστάσεις τοΰ "Εθνους δέν
(πέτρεψαν νά γίν/ι'ό πανηγυρισμός τοϋ γεγονό
τος. Ί ό φθινοπώρου, τό δποϊον τοσάκις (νέπνευσε τ'ην Μούσαν του, θύι είνε ή καταλληλοτέρα έ.ποχή νά ϋμνηθή τών Στάνών δ υπέροχος
η'άλτης. Ό Παρνασσός άς Λναλάβη τήν πρω
τοβουλίαν.
♦ 4>
"Ενας έφηβος—μία παντρεμένη.
"Ενα Ελληνόπουλο—μία Βέλγα.
Μία καλλιτεχνική ψυχή — μία υστερική γυ
ναίκα έπλεξαν είδΰλλιον. Κα) τό είδνλλιον έγινε
δράμα. Κα) τό δράμα (κάλυψε πέπλος μυστη
ρίου : τυχαΐον ήτο δυστύχημα ; άναίρεσις ; Ό
πατήρ τοϋ θύματος άς τελέση τό ώραιότερον
κα) διαρκέστερου μνημόσυνου τον άδικοσκοτωμένου παιδιού του — συνθέτων !
*
♦ *
Ιιά τοΰ νέου Ροιγιαί’ΐχοΰ Συντάγματος καταργείται ή ποινή τού θανάτου, έκτος τής έν ώρρ
πολέμου (αχάτης προδοσίας.
Ή Ελλάς είς ολας τάς μεταρρυθμίσεις και
προόδους μένει οϋραγύς. Τόΐ'ρηγ. Ημερολό
γιον παρεδέχθη τελευταία. Τής δίδεται τό παρά
δειγμα νά κατάργηση καί αυτή τήν ποινήν τοΰ
θανάτου. ’Αρκετά Λ άπα/σιος γέρων, ό θάνατος
θερίζει. ”.1ς μή προσθέτει θύματα ό άψυχος
Νόμος.
♦
φ ♦

Πάλιν περί Εθνικού θεάτρου γίνεται λόγος.
’Από μικρό παιδί Ακούω τό ίδιο τροπάρι. Σχέ
δια ΙπΙ σχεδίων. "Αρθρα έπί άρθρων. Καί έτσι
τό ζήτημα διαιωνίζεται. Αί άπόπειραι ήρχισαν
άπό τό 1850 πρωτοστατοΰντος τοΰ 1'ρ. Καμποΰρογλου. "Επειτα ήλθε ή σειρά τοϋ Άντωνιάδου,
τοΰ Μιστρκίιτου, τοΰ Χρηστομάνου, του Οίκονόμου. 'Επ’ ευκαιρία τής άπαλλοτριώσεως τοΰ
Βασιλικού θεάτρου, ή μετονομασία του ιίς
Εθνικόν είνε εύκολη. Άλλά χρειάζεται γενναία
Κρατική ίπιχορήγησις διά τά σνντηρηθή κα)
αυτό καί τό απαραίτητον συμπλήρωμά του, μία
ίραματική σχολή, ήτις βαθμηδόν νά τό τροη οδοτήση. ’<) καρχαρίας όμως τοΰ προϋπολογι
σμού δέν άφίνει ι·ά τοΰ ξεφνγη ούτε εν έκατομ·><

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

μυοιον διά ίλέατρον Έίένικόν, μολονότι δεν
άρχει αυτό μόνον, χρειάζεται καί ό ιινίλρτοπος
ο κατάλληλος νά trOij έπί κεηαλ.ής τής έπιχει~
ρήσεως. Ιιότι παρ’ ολον τόν πομπιόδη τίτλον
τον Έθ·νικοΰ ώιίτοοι·, δεν παύει νά εινε θέα
τρου, άρα έπιχείρησις απαιτούσα τόν ανθοοιπόν

της τόν πεπειραμένοι·, άλλά και κάποιας άνωτέρας διανυήσεως. Άλλά ό κ. Υπουργός τών
Οικονομικών δεν δίδει τίποτε, άπ' έναντι ας πέρνι ι καί αυτά ποϋ άνήκονν δικαιωματικάς είς
τάς Καλάς Ί'έχνας δυνάμει νόμοι·. θαυμάσια !

Ο ΤΑΦΟΣ Ί ©Υ

ΔΙΙί.

ΚΥΚΝΟΥ

•
II
τοΰ κ. Τσούντα ότι είναι τοΰ νεολιθικού καϊ
Λί περιοικίδες πόλεις, ών οί κάτοικοι έλα χαλκού αίώνος 1 Μή εύρεθέντος δέ ούδενός
βον μέρος είς τήν κηδείαν τού Κύκνου ήσαν. ίχνους μυκηναϊκού συνοικισμού έ > αύτοίς απο
ζατα τόν Ησίοδον, ή “Αν&η, ίπ’.Α&ς κα1. κλείεται πάσα ιδέα περί πόλεως, οιαν ζητοΰΑν&εια,Αατά τό Πηνελόπη χολ Πηνελόπεια. μεν κατά τούς μυκηναϊκούς χρόνους. Έν Δεχω
ή πόλις τών Μυρμιδόνων, ή κλειτή Ίωλ- νίοις αύθις έπ1. τοΰ λόφου Χεοεστίκιυ ύπαρχε·,
κός, ή "Αρνη κα’. ή Έλίκη.
άκρόπολις έκ πολυγωνικών τειχών, ήν άλλοι
Καί πρότερον ή "Ανθη ή Άνθεια όνομαζο- μεν άπέδιδον τή Νηλεία, έσχάτως δ’ ό κ. Άρ
μένη, κατά τά είς Ησίοδον σχόλια τοΰ Γερμα βανιτόπουλος άποδίδει τώ Όρμινίω (*ί.
νού Κ. Σίτλ, κα’. ποιήεσσα άπό τής έτυμολο- Καθ’ ημάς τό Ορμένιον ~ζί Στράβωνος δέν
γιας, ήτο ομώνυμος τή έν Μεσσηνία Άνϋ·εϊρ, συνταυτίζεται πρός τό Όρμένιον τοΰ Όμηρου
όνομα^ομένηέπίσης βαϋ·υλείμω παρ' Όμήρω άναφερόμενον μετάτοΰ Τιτανίου καϊ ’Αστε
Ιλιάδ. I, 1;>·, 293'. Ιίοΰ δ’ έκειτο αύτη :
ριού. -). Τά Πολυγωνικά δέ τείχη μηνύουσιν
ούδ' έξ εικασίας τις είπεν, ώς λέγει ό Σίτλ. άκρόπολιν καϊ πόλιν προϊστορικήν άν δέ καΑλλά πέριξ τοΰ Βόλου καί κατά τήν άκτήν τωκεϊτο καϊ κατά τούς ιστορικούς χρόνους, τού
τοΰ Παγασιτικοΰ κόλπου έχομεν προϊστορικούς το έξεταστέον δι’ άνασκαφής. Συνεπώς τά έ
συνοικισμούς έν Χιμηνίω, Σεσκλω, Λεχωνιό:; ρείπια ταΰτα δύνανται ν' άνήκωσιν είς μυκη
λόφος Χεόεστίκι , άκροπόλει τών Παγασών- ναϊκήν τινα πολίχνην, έκ τών περιοικίδων
Δημητριάδος, Άμφαναίς . Σορώ) καί έντεΰθεν τής Ίωλκοΰ, άδιάφορον δέ άν έκαλεϊτο Χήτοΰ όρμου Καδήραγα παρά τήν άκτήν έπϊ κω λεια, ή Όρμίνιον ή τις τών παρ’Ήσιόδω άνανοειδούς βραχώδους λόφου βαθέω; είσχωροΰν- φερομένων.
τος εις τήν θάλασσαν, έφ' ού λείψανα τειχών
Έν δέ τή άκροπόλει τών Παγασών καί έν
έκ μικρών αργών λίθων καϊ περιβόλου τής τή περιοχή αύτών αύτός ό Άρβανιτόπουλος
πόλεως παρά τήν αμαξιτόν έκ Βόλου είς 'Αλ έοεβαίωσε καί άνεΰρεν ίχνη προϊστορικών συ
μυρόν κείνται.
νοικισμών.
Τά δέ έπϊ τοΰ λόφου τοΰ Σοροϋ
Έπίσης παρά τό Περσουφλί έπϊ λόφου έπϊ
ερείπια άκροπόλεως καϊ πόλεως, κωνοειδούς
τών προπόδων τοΰ όποιου άναβρύει σπουδαία έπιστεφομένου κατά τήν κορυφήν ύπό μονήρους
πηγή ύδατος καϊ έπϊ λόφου μεταξύ Σέσκλου βράχου, άπαντες οί νεώτεροι άπό τοΰ Leake
καϊ Πιλάφ-Τεπέ έπιστεφομένου ύπό μεγάλης
άκρο.τόλεως έκ μικρών λί&ων καί μικρας
(') X Τσούντας, Λί προίστορ. άκροπ. Διμηνίου
κάτω πόλεως, ήτοι δευτέρου περιβόλου, άκαί Σέσκλου, lyoS, σ. 2<) -μ>.
ναλόγου τώ τών Άμφανών, μόλις ήδη <5ια(’) Ό Στράβων. Θ’ 438, ι8. συγχέει τύ Όρμένιον
κρινομένων· '.Άρβανιτόπουλος, Πρακτικά μετά τού Όρμινίου ΰπό τό IIήλιον, διότι κατά τήν
Άρχαιολ. Έταιρ. .1915, σ. 156-157). '
περιγραφήν τοΰ ‘Ομήρου τό Όρμένιον ήτο ύπ’ ΕύΤά σημεία λοιπόν ταΰτα, ώς καϊ τά παρά ρυπύλφ μετά τοϋ Αστεριού καί Τιτανίου’ είχε δέ
τό χωρίον Σερατζί ΒΔ τοΰ Περσουφλί είς ά- καί Ύπέρειαν κρήνην διάφορον τής τών Φβρών. ’Αλ
λαχού Οά έκ.Οέσωμεν τό πράγμα έκτενέστερον. Έπόστασιν ώρας καί τι πλείον, είς τά όποια γράψαμενδέ περί τούτου καί βντή έφημ. Θεσσαλία
ήδύναντο νά ύπάρχωσι προϊστορικά1. πόλεις Βόλου < Φεβρ. Ι<)12 άρ. φύλ. 3732·— ΙΙρβλ. Λρβαπλησίον τής Ίωλκοΰ, είναι τά άνω μνημονευ- νιτυπούλου Πρακτικά Αρχ. Έταιρ. Ι9·5, Ο- >34-135
θεντα. Ποίαι δέ πόλεις έν αύτοίς δύνανται νά ένθα συγχέει τάς δύο ομωνύμους ταύτας πόλεις (2)
ζητηθώσι : Καϊ οί μέν συνοικισμοί Διμηνίου Πρακτικά Άρ. Έτ. 1915 σ. 1.54.
(’) Άρβανιτόπουλος Πρακ. Άρχ. Έτ- τό 1900
χαϊ Σέσκλου· άπεδείχθησαν έκ τών άνασκαφών σ. 212-21.5.
30

μέχρι τών ήμερων ημών άποδίδουσι συνήθως
ταΐς Άμφαναίς, πόλε·, ήν πρώτην ό Σκύλαξ
κατονομάζει ώς άνήκουσαν τή Πελασγιώτιδι
τής Θεσσαλίας. Επομένως δύναται ή πόλις
αύτη νά θεωρηθή προϊστορική. Ό δέ έντεΰθεν
τοΰ Καδήραγα δρμου μεταξύ τούτου καϊ
τών Άμφανών Σοροΰ όμοιος λόφος, έφ’ ού
προϊστορικά έρείπια, ανήκει ομοίως εις προϊ
στορικήν πολίχνην μίαν τών παρ' Ήσιόδφ άναφερομένων, τήν Άν&ειαν ίσως ή τήν Έλίκην&Ο Άρβανιτόπουλος άνέσκαψεν αύτόθι
οοκιμαστικώς. ΆγνοοΟμεν δμως τά ευρήματα
αύτοΰ.
Υπολείπεται ήδη νά εϊπωμεν περί τής πό
λεως Μυρμιδόνων. Καϊ ό "Ομηρος άνωνύμως
αναφέρει αύτήν έν ’Οδύσσεια ιδ, 9'ι *Μυρμιδόνων ποτέ άστυ· άλλαχοΰ δέ ό "Ομη
ρος καλεϊ αύτήν Φ&ίαν. Κατά δέ τά σχόλια
τοΰ Σίτλ: άπας γάρ ό δήμος μίαν καί μό
νην άγοράν, όπου πάντα τά πολιτικά διαπράσσονται, είχεν-. Έλέγετο δέκα1, τότε
ώς καϊ νΰν λέγομεν : είς τήν πρωτεύουσαν
καϊ έννοοΰμεν τάς ’Αθήνας, ή έάν ειπη ξένος:
είς τήν πρωτεύουσαν τών Ελλήνων, έννο
οΰμεν τήν πόλιν ’Αθηνών κ.λ.,τ. Τότε πρω
τεύουσα, κατά τά έπη. ήν ή Φ&ία τών Μυρμιδόνων, ποΰ δ’ αύτη έκειτο: Ούδε’.ς μέχρι
τοΰοε είπε θετικόν τι, άλλά πάντες έξ εικασίας.
Ούτω ό Leake, νομίζομεν, πρώτος έθεώρησε
τήν «Ι'άρσαλον ώς τήν ομηρικήν Φθίαν. Ό δέ
Stai'chlin έν ειδική μονογραφία περί τών Τποπλακίων θηβών έθεώρησε τήν Φάρσαλον ώς
τήν ομηρικήν Φ9ίαν, έξ ής όρμώμενος ό Άχιλλεύς έπολιόρκησε καϊ κατέστρεψε τήν πόλιν
τοΰ Ήετίωνος Θήβην ύποπλακίην. ' Ό δέ

κ. Άρβανιτόπουλος μή παραδεχόμενος τήν θε
ωρίαν ταύτην τοΰ Stachlin νομίζει ότι ή 'Ο
μηρική Ελλάς έκειτο έν ή θέσει ύστερον ή
Φάρσαλος. μετονομασθεϊσα ούτω 'λ
‘Ότι μέν ή μεταβολή ονομάτων πόλεων συχνάκις κατά τήν αρχαιότητα συμβαίνει, ούδε’.ς
αντιλέγει· δτι δέ ή Ελλάς τοΰ 'Ομήρου δέν
δύναται νά βεβαιωθή έν Φαρσάλφ μαρτυρεί
ο Στράβων λέγων οτι οι Φαρσάλιοι έπ’. των
ήμερων αύτοΰ έδείκνυον τά έρείπια τής Ελλά
δος είς άπόστασιν 60 σταδίων άπό τής εαυτών
πόλεως, ένώ οί Μελιτειείς τούναντίον αντι
ποιούμενοι τήν θέσιν τής Ελλάδος έν τή εαυ
τών χώρα έδείκνυον τά έρείπια τής Ελλάδος
είςάπόστασιν όκτιο σταδίων άπό τής εαυτών
πόλεως. Καϊ έπειδή άπό τής άρχαιότητος ήδη
πολλαϊ πόλεις έφιλοδόξουν νά έπιδεικνύωσιν
έν τή χώρα αύτών τά έρείπια τής πάλαι μητροπόλεως καϊ έπωνύμου τής χώρας, δέν είναι
εύκολον σήμερον δι’ εικασιών κα1. άμφι^ολιών
νά όρίσωμεν πόλιν προϊστορικήν άνευ ιδίως
έγγραφων μνημείων. Τό πιθανόν δέν είναι όέ
βαιον. Άλλά ή Κρεμαστή Λάρισσα ήδύνατο
ν’άντιποιήται τήν θέσιν τής πρωτευούσης τού
Άχιλλέως, διότι ό πατήρ αύτοΰ Πηλεύς είς
τόν Σπερχειόν ποταμόν ώς έπιχ.ώρ'-ον Θεόν
εύχεται εκατόμβην, έάν ό Άχιλλεύς ήθελεν
έπιστρέψη σώος, διό κα1. έν τοϊς γνωστοί;
χαλκοίς νομίσμασιν αύτής άπετύπωσεν έπί
τής πρόσθιας δψεως τήν κεφαλήν τοΰ Άχιλλέως, έπ’ δέ τής οπίσθιας τήν μητέρα αύτοΰ
Χηρηϊδα Ηέτιν καθημένην έπϊ ίπποκάμπης καϊ
κομίζουσαν τά δπλα είς τόν Αχιλλεα · <.
("Επεται τό τέλος)

Ν. 1. ΓΙΛΝΝΟΠΟΥΑΟΧ

TVETTEFTsT Α. Τ’
Έκ τών άπειραρίίίμων έπεισοδίων έ’;ΐ|κονταντοΰς
θεατρικού βίου τής Σάρας Μπερνάρ δύναται τις νά
•έξάρή τό έν Άθήναις απρόοπτον κατά τό 1905 έπιουμβάν έξ αφορμής τής άπό τοΰ Δημοτ. Θεάτρου δι·
δασκαλίας τής «Φαίδρα;· καί έκ τού όποιου επεισο
δίου άνεπήδησαν δύο μεγάλαι άλήΟειαι περί τών αι
σθημάτων τής αλησμόνητου έκείνη; τραγφδοΰ: τού
πρό; τήν Ελλάδα θαυμασμού καί τής ευλαβούς άναμνήσεω; τού “Ελληνος δευτέρου συζύγου της Άρ.
Ααμαλα.
Ί) τελείως κστηρτισμένος ίΙίασος τή; τραγφδοΰ
πρό; άναπαράστασιν άρχαίων έργων έδιδε την δευ(') Friedrich Sliichliii, Das Hypoplakische
Tliebcn, Eine Sagenversehiebung bei Homer,
Miinchen 1907.

τέραν εσπέραν μετά τήν -Κυρίαν με τάς Καμελία;·
τού \ουμά, τό καθαρούς αρχαϊκόν Ελληνικόν ί’ργον
f ήν·Φαίδραν·κατά τήν τελείαν διασκευήν τον Ι’ακ.ινα. ΤόΆΟηναϊκόν κοινόν παραδόξω'.διοσου; αγνοούν
τήν νοοτροπίαν του, δέν εσπευσε νά παραστή σύσσωμον. άλλα δι’ ευαρίθμων αντιπροσώπων τών Γραμ
μάτων καί τή; τέχνης.Τό θέαμα τών χαινόντων θεω
ρείων ιδίως, ένέπλησσεν άγανακτήσεως τήν ψυχήν
τή; Μεγάλη; Σάρας καί δή προκειμένου περί τής

(1) Λ. Σ. Άρβανιτόπουλος, έν Πρακτικοί! Αρχ
Έταιρ.
σ. 196— 197.
(2) Τόν τύπον τών -χαλκών νομισμάτων τή; Κρεμα
στής Λαρίση; άπετύπωσεν ή Ελληνική Κυβέρνησις
έπί τών διδράχμων καί δραχμών τοΰ Βασιλέως Γεωρ
γίου τού Α’.
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·Φαίδρας·καί έξεστόμισε κατά τό πρώτον διάλειμμα
τήν φράσιν «C’est un public abominable». Κατά
τήν στιγμήν εκείνην παρευρίσκετο ή μικρά Ουγάτηρ
τοϋ αειμνήστου Ι'αβριηλίδου (νΰν κυρία Συνοδινοΰ),
ήτις μετε'φερεν είς τάς στήλας τής «Άκροπόλεως»,τό
δεινόν κατά τής ’Αθηναϊκής καλαισθησίας πλήγμα.
Ό τύπος ολόκληρος έ’ξεστρίτευσε παρ’ όλον τόν άχρι
τής χθές θαυμασμόν του κατά τής μεγάλης τραγφ·
δοϋ, έδε'ησε δ’ οπφς καταπραϋνθή ή έγερΟεϊσ ι λαΐ'
λαψ νά φανή ώς άπό μηχανή® <-'εός ό διευθυντής τήγαλλοφώνου ό·Ταχυδρόμος τής’Λνατολής·κ.Δ. Ζωγραφίδης, δστις έσπευσε καί έλαβε συνέντευξιν μετά τής
άγνοούσης σχεδόν τήν έκτασιν τοΰ έγερθέντος σκανδάλαυ τραγφδοΰ. ήτις δι’αΰτογράφου έπιστολής ίς
τή ύποίρ εξέφραξε τόν μύχιον θαυμασμόν της πρότήν νεωτέραν 'Ελλάδα κατιόρθωσε νά κοπάση τήν έκν
μανεϊσαν άγανάκτησιν τοϋ κοινού. Τό ρηΟέν αΰτόγραφον. ούτινος δημοσιεύομε)· τό πρωτότυπον έχει οϋτως

Αί Α&ήναι είναι <5 ωραιότερο? τόπος τον κό
σμον. Ό τόπος των ήρώων. τών καλλιτεχνών καί
τής ποιήσεως.
ΣΑΡΑ

ΜΠΕΡΝΑΡ

Ή γραφή της ταχεία καί τεταραγμένη έπρόδιδεν
τήν στερράν εκείνην βούλησιν ριζικής ούτως εϊπεΐν
διαψεύσεω®, χωρίς καν νά θελήση νά διαμαρτυρηθή
διά τήν ύπό τοϋ ’Αθηναϊκού Κοινού έπιδειχθεϊσαν
αδιαφορίαν δι’ έργον καθαρώς αρχαϊκόν ’Ελληνικόν.
ΙΙλήν τούτου ή έσπευσμένη γραφή προεκλήθη καί
ίκ τοϋ γεγονότος δτι τήν στιγμήν εκείνην καθ’ ήν
ό ’Αθηναίος δημοσιογράφος προσεπάθει τήν ίξεύρεσιν τής συνδιαλλαγής, ή μεγάλη τραγφδόςπαρεσκεύαζε δι ϊ τών πλαστικών έκείνων δακτύλων της ώραίς
ους στεφάνους άπό βιολέτας τοΰ’Υμηττοϋ διά νά τούκαταθέσρ είς τόν τάφον τοϋ κοιμωμένου ύπό τό αθη
ναϊκόν χώμα άλησμονήτου συζύγου της, τοϋ Άρμάιδου—Άριστείδου της...
*
* *
"Οταν ένυμφεύΟη τόν Δαμαλάν, κατά τήν ώραν
τής Ιεροτελεστίας, έπρεπε ν’ άνταλλαγοϋν τά δακτυ
λίδια. ’Αλλ οί μελλόνυμφοι δέν εϊχαν ·κεφθή τήν
λεπτομέρειαν αύτήν. Διά νά μή άναβληθή ή Ιεροτε
λεστία, κάποια κυρία έκ τών κεκλημμένων προσέφερε τήν βέραν της καί ό γάμος έγινε μέ ένα δα
κτυλίδι.
* *
•
Μίαν ήμέραν ή ένδοξος τραγωδό; έλαβε μίαν έπιστολήν ή όποια τήν έκάλει νά μεταβή είς ένα γνω
στόν συμβολαιογράφον διά μίαν κληρονομιάν. "Υστερα
άπό πολλούς δισταγμούς ή Σάρα άπεφάσισβ καί μετέβη είς τό Λονδϊνον καί παρουσιάσθη είς τόν συμ
βολαιογράφον. ό οποίος τή; παρέδωσεν ένα φάκελλον
έσφραγισμένον μέ βουλοκέρι.
ΊΙ Σάρα τόν ήνοιξεν αμέσως καί άνέγνωσε :
• Κυρία, λαμβάνω τήν τιμήν νά σάς ανακοινώσω
ότι {κληρονομήσατε τήν (ΐεγαλοφυίαν τής Ραχήλ».

* *

*
ΙΙρό έτων, κάποιος Παρισινός, βαρυνθείς ν'άκ.ούηι
καί νά δίαβάζη καθημερινώς τό όνομα τής «Μεγάλης

Σάρας» δένέπήρε δστρακον νά τήν έξοστρακίση, δπως
ό παλαιός ’Αθηναίος, πού είχε βαρυνθή έπίσης ν:
άκούι] δίκαιον τόν ’Αριστείδη)·. Έπήρεν άπλώς τά μά
τια του καί άπεφάσισε νά μεταβή είς τά ακατοίκητα
μέρη τής Αφρικής, όπου ήλπιζε πλέον νά μή άκούση
τό ενοχλητικόν όνομα.
Καθ’ ήν ώραν όμως τό καραβάνι, τοϋ οποίου μετεΐχεν, έφθασε πρό τής άμμιόδους έκτάσεως τής Ε
ρήμου, ό όδηγός τής συνοδείας άνέκραξεν έξαφνα :
— Ιδού, κύριοι, ή Μεγάλη Σα (hd) ρα !
— Κα’ έδώ ακόμη ή Μεγάλη Σάρα ; έστέναξεν ΰ
δυστυχής Παρισινός.
Καί κατέπεσεν άπνους.
*
* ν
Ή Σάρα Μπερνάρ είχε γράψει κάποτε ένα παρα
μύθι, τό όποιον ήτο τό παραμύθι της.
Είς τό παραμύθι αύτό ένα κοριτσάκι έρχεται είς
τόν κόσμον καί, δπως συμβαίνει συνήθως είς τά
παραμύθια, ή Μοίρες φέρνουν είς τό νεογέννητου τά
πλούσια δώρα των.
—Θά γίνης βασίλισσα. ’Ιδού τό σκήπτρον σου !
—Ιδού τό Στέμμα σου !
- Ιδού τά διαμαντικά σου !
Τελευταία παρουσιάσθη, έξαλλος άπό θυμόν, ή
Μοίρα, τήν όποιαν εϊχον λησμονήσει νά προσκαλέσουν. Καί. επειδή δέν ήμποροϋσε πλέον νά αφαίρεση
όσα είχαν χαρίσει αί άλλαι άδελφαί της, έπρόσθεσεν '
—Τό σκήπτρον σου θά είνε άπό χρυσωμένου ξύλο·
Τό στέμμα σου άπό καρτόνι. Τά διαμαντικά σου άπό
γυαλί. Θά γίνης ηθοποιός.
Καί έγινεν! ’Αλλά πόσαι βασίλισσαι δέν έζηλευσαν τήν δόξαν της ;
*
* *
Μετά τόν θάνατόν της έξετέθησαν πρός κώλησιν
είς τό Παρίσι τά έπιπλα καί καλλιτεχνήματα, τά
όποια τή άνήκον. Μεταξύ αυτών ύπήρχον πλεΐστα
γλυπτικά καί ζωγραφικά έργα, παριστώντα τήν με
γάλην τραγωδόν, άφθονα κοσμήματα θεατρικά, βιβλία
μέ αφιερώσεις Ιδιοχείρους τών συγγραφέων, πολυτελή
έπιπλα καί Ιδίως περσικοί τάπητες παί μερικά έργα
γλυπτικά τής Ιδίας καλλιτέχνιδος.
4·
* *
Ή Μπερνάρ έγραψεν έν δράμα μονόπρακτου ·Τό
παιδί τοϋ άλλου». ΊΙτο δέ καί τεχνοκρίτρια. Τήν
πρώτην κριτικήν της έδημοσίευσε τφ 1879 διά τόν
ζωγράφον Λεπόζ, ό όποιος είχεν έκθέσει έν έργον του
είς τό Χαλάν τοΰ έτους εκείνου. ’Ιδού έν χαρακτηρι
στικόν απόσπασμα τοΰ άρθρου : «Ό νεαρός ούτος ζω
γράφος, έξίθεσε μεταξύ τών άλλων καί τήν πρόσω
πογραφίαν μιας γνωστής ήθοποιοϋ, ήτις πραγματι
κό); είνε λίαν ενδιαφέρον έργον. ΊΙ τραγωδός παριστάνεται είς προφίλ, καθισμένη, άτενίζουσα ένα άγαλματάκι τοΰ Όρφέως. ΊΙ προσιοπογραφία είνε θαυμασία. Θά μπορούσε κανείς νά εϊπη μιά μονοική
συμφωνία εις λευκόν. 'Ο κ. Λεπόζ ώρισμένως θά
καταλάβη μίαν άπό τάς πριότας θέσει; είς τήν ιστο
ρίαν τής συγχρόνου ζωγραφικής». "Ισως δέν θά έ
πρεπε νά παραλειφθή, δτι ή προσωπογραφία παρί
στανε τήν ιδίαν τεχνοκρίτριαν—τήν Σάραν Μπερνάρ-

λ:

ΑΙ ΔΥΟ ΚΑΔΔΙΤΕΧΝΙΔΕΣ
Εί; τό Παρίσι έκηδεύβη ή μεγαλειτέρα Γαλλΐ; ήθοποιός, ή Σάρα Μπερνάρ.
Εί; τά; ’Αθήνας έπαιξεν ή μεγαλειτέρα Έλ·
ληνίς τραγωδός, ή Ευαγγελία Παρασκευοπού
λου.
Τηρουμένων τών άποστάσεων,καλλιτεχνικών
καί έθνολογικών, τά δύο αύτά ονόματα συμπί
πτουν διά πολλοστήν φοράν·
Εί; τό Παρίσι έν δημοπρασία πωλούνται τά
πράγματα τή; Μπερνάρ διά νά πληρωθούν τά
ΖΡέη της.
Έν Άθήναις έμφανίζεται έπ5. σκηνής ή Πα
ρασκευοπούλου,ή άποκληθείσα «ΈλληνΙ; Σάρα
Μπερνάρ», διάνά έκδώση τήν βιογραφίαν τη;
κα5. προσπορισθή τά πρός τό ζήν.
Κα5. αί δύο είδον ημέρα; δόξης, άλλ’ δταν
άπεσύρθησαν τή; σκηνής, ήσαν πτωχαί.
Είνε γνωστόν τό χαρακτηριστικόν άνέκδοτον
άναφερόμενον είς τήν έποχήν, καθ’ ήν ή Σάρα
Μπερνάρ είχεν έπισκεφθή τάς Άθήνας.Κάποιο;
θεατρικό; φίλο; τή; κ. Παρασκευοπούλου — ή
όποια έπαιζε τότε εί; τά; Πάτρας—τή; έγραψε,
συνιστών δπω; έλθη εί; ’Αθήνα; κα5. ίδη τήν
Σάραν παριστάνουσαν.
Καί ή Παρασκευοπούλου άπήντησεν:
«Άς έλθ// αύτή έδώ.»

Άλλ’ υπάρχει καί άλλο άνέκδοτον, πρώτην
φοράν ήδη οημοσιευόμενον.
Εί; τό άναγνωστήριον τής Βιβλιοθήκη; τή;
Βουλής φυλλομετρούσα κάποιο 'ριβλίον δταν με
πλησιάζει κα5. μέ σκουντά μία ηλικιωμένη κυ
ρία. Ήτο ξεσκούφωτη, φορούσε πρεσβυωπικά
γυαλιά καί είχεν έμπρός τη; ένα παλαιόν τόμον
τής « Άκροπόλεως». Ήτο ή Ευαγγελία Παρα
σκευοπούλου.
— Πώς έδώ; τήν ήρώτησα.
— Ξεφυλλίζω φύλλα παλαιών εφημερίδων,
θέλω νά ϊδω τί έγραφαν τώ καιρφ έκεϊνο» γιά
μένα, γιατί θά έκδώσω τήν βιογραφία μου.
—’Ακριβώς πριν έλθω έδώ, είδα τήν Illus
tration μέ εικόνα; τής άποθεωτικής κηδεία;
τής Σάρα; Μπερνάρ καί σέ θυμήθηκα.
— Βέβαια έκεϊ έκτιμούν μία καλλιτίχνιδα,
ένώ έδώ οΰτε ξέρουν άν ζώ άκομα.
Καί μού διηγήθη μέ τήν χαρακτηριστικήν
αφέλειαν πού τήν διακρίνει,τό έξή; έπεισόδιον.
—'Όταν ήλθεν ή Σάρα Μπερνάρ στά; ’Α
θήνα;, έγινε πολύς λόγος γιά τή κόκκινη ρόμπα
ποΰ φορούσε στό ξενοδοχείο τή; Μ. Βρεττανίας,
γιά τό σκυλάκι της πού είχε μαζή τη; δταν
έπήγε νά έπισκεφθή τόν τάφο τού Δαμαλά’ γιά
κάθε τ! έγραψαν οί ρέπορτερ. Διωργάνωσαν μά
λιστα μίαν έκορομήν οί θαυμασταί της, εί; ’Ε
λευσίνα, διά νά ίδη τόν τόπον τών ιερών μυ
στηρίων. Μετά τό γεύμα τό παρατεθέν πρός τι
μήν της κα5. κατά τό όποιον έρρευσε ρητινίτη;
άφθονος, ή συντροφιά μετέβη εί; τά; αρχαιό
τητα;, δτε ό γνωστό; λόγιο; κ. Δ. ^ηματίζων
όπισθεν, τήν είδε νά σκύβη καί νά γονατίζη
ένώπιον ένό; άγάλματο;. Συγκεκινημίνο; άπο
τήν έκδήλωσιν αύτήν τού θαυμασμού τής ένδο
ξου καλλιτέχνιδος, έπλησίασεν. Ή Σάρα είχε
γονατίση διά νά . .. δέση τήν καλτσοδέτα της.
Εκείνη ακριβώς τήν ώρα έγώ, ή Σάρα Μπερ
νάρ τή; Ελλάδος δπως μέ έλεγαν, κλεισμένη
σέ μιά καμαρούλα τού ξενοδοχείου έπλενα σέ
μιά λεκάνη τής κάλτσες μου. διότι δέν μού έπερίσσευαν χρήματα διά νά τά δώσω στήν πλύ
στρα. .. Διά τάς ξένα;, θαυμασμός’ διά τήν Έλληνίδα ήθοποιόν έπρεπε νά εύρεθή ενα; ξένος
αρχαιολόγος, ό Αόνλιγκ, δστις ολίγον πρ’.νπεθάνη κρατούσε ένα άγαλμάτιον λέγων «Νά ή
Εύαγγελία σας...».
Έσιώπησεν ή ΈλληνΙ; καλλιτέχνίς μέ όγρά
τά έκφραστικά μάτια. Έσιώπησα κ’ έγώ.
Σέ λίγο έοιαβάζαμε, έγώ τό Βιβλίο μου καί
αύτή μία κριτική διά τό παίξιμό τη; τού 1892.
A. Κ.
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Φάρσα καί όπερέττα.'Ιδού τά κυριαρχήσαντα
κατά τήν έφετεινήν περίοδον θεατρικά εϊδη.
Το δράμα πάσχει άπό αναιμίαν, ή έπιθεώρησις άπο έξάντλησιν. Τό κοινόν όχι. και πολύ
πρόθυμόν διά νά πληροί τό θέατρον πλήρωναν
Ι’όδρ.διά μιαν θέσιν καί 35διά μίαν καρέκλαν.
Είς τό θέατρον Κυβέλης έδόθησαν δύο πρω
τότυπα έργα μέ ξενικά ονόματα. ΊΙ «Μαριτάνα» καί ή »Ντονάτα>' τό πρώτον δράμα έλαφρόν, τό δεύτερον κοινωνικόν μέ θέσιν .
Ό κ. Ξενόπουλος γράφων θεατρικά έργα έχει
πάντοτε ύπ’ όψεΐ του τούς ηθοποιούς ποΰ θά
τά παίξουν καί ιδίως τήν κ. Κυβέλην. Είνε ό
ασφαλέστερος τρόπος νά έπιτυχη τό έργον του.
Λεν πραγματεύεται θέμα τό όποιον απαιτεί
μελέτην καί αναμένει τις άπό τόν συγγραφέα
νά υποστήριξή τάς ιδέας του καί νά δώση μίαν
λύσιν ικανοποιητικήν ή έστω συζητήσιμον. Έπροτίμησε νά δώση ευκαιρίαν εϊς τήν κυ
ρίαν Κυβέλην νά έμφανισθή εις ένα ρόλον χαρι
τωμένου, παιγνιώδη, αφελή καί έγραψε μίαν
κομεντί εϊς τήν όποιαν οΰτε τά δραματικά στοι
χεία, οΰτε τά κωμικά είνε επαρκή. Μία κόρη
προ δωδεκαετίας συνεδέθη μέ ένα Λόν Ζουάν,
όστις την εγκατείειπεν άφοΰ τήν κατέοτρεψε.
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Συνήθης ιστορία. Είνε τιόρα αυτός ύπανδρευμένο» μέ μίαν υπερβολικά κουτήν γυναίκα, ή
όποία ζητεί διά τής έφημερίδος μίαν dame de
compagnie. Τυχαίως έρχεται νά ζητήση τήν
θέσιν αύτήν ή παλαιά ερωμένη τοΰ άνδρός της,
όστις έποφθαμιά καί πάλιν το έγκαταλειφθέν
θήραμα, άλλ’αύτή τόν βασανίζει μέ τόν διαβολικώτερον τρόπον καί όταν τόν βλέπει νά τιήν
ποθεί πολύ, αυτή διά νά τόν έκδικηθή άφοΰ τόν
κάμνει νά ζηλότυπη, νυμφεύεται ένα φίλον του.
Ό κ. Ξενόπουλος καί είς τό έργον αυτό δει
κνύει τά γνωστά ήδη ιός εμπείρου θεατρικογράφου προτερήματα εϊς τε τήν αρχιτεκτονικήν,
ούτως εϊ.πεϊν, τοΰ έργου καί είς τόν διάλογον.
Ενίοτε μόνον παρατηρούνται έξεζητημέναι αί
εμφανίσεις καί άδικαιολόγητοι αί εξαφανίσεις
τών προσκόπων, έπίσης δέ αφύσικος ή μή άναγνώρισις τής Μαριτάνας (
Μαρίας) υπό τοΰ
\ήμη (τράκη), ώς καί τό μάθημα τής γεωμε
τρίας" ήμποροΰσε κάτι χρησιμώτερον νά μάθη
η πολύ περισσότερα άλλως τε γνωρίζουσα άπό
τήν οικοδιδάσκαλον κ.υρία.Ό ρόλος τοΰ οικογε
νειακού φίλοι· άχρους καί άχαρις.
ΤΙμψισβητήθη άν τό έργον είνε πρωτότυπον
ή μετάφρασις. 'Ο κ. Ξενόπουλος μή ώ·; ποτέ

ευχαριστημένος άπο τούς κριτικούς του παίζει
καί έκτός σκηνής φάρσες, παρουσιάσας άλλοτε
εν ξένον έργον ώς ίδικόν του. Άλλ’ αυτού του
είδους τά κόλπα δέν στέκουν εϊς σοβαρούς συγ
γραφείς καί μάλιστα επαναλαμβανόμενα. Δι'
αύτό πιστεύω οτι ή Μαριτιίνα / είνε πρωτότυ
πον έργον. Άλλά καί άν ήτο μίμησις, υ συγγρα
φείς έχει διόσει τόσον πολύ τό προσωπικόν του
ύφος, ώστε νά μή θεωρηθή μετάφρασις. Άλλ’
είς κριτικός του έπεφυλάχθη νά τό κρίνη άπαιτήσας νά βεβαίωση ύ συγγραφεύς έπί λόγοι τι
μής άν είνε ή δέν είνε ίδικόν του. Αλλου εί
δους άξίωσις αύτή πάλιν, μετέχουσα καί κάποιας
κριτικής ανανδρίας. Διά νά κρίνη τις έν έργον
πρέπει νά γνωρίζη άν είνε πρωτότυπον ή μετά
φρασες, δηλαδή διά νά κουρελιάση τόν συγγρα
φέα έν τή πρώτη περιπτώσεί, διά νά είρωνευθή
τόν μεταφραστήν έν τή δεύτερα. "Ωστε τό έρ
γον δέν παίζει κανένα ρόλον, άλλά τό όνομα
τοΰ συγγραφέως. Κύριε έλέησον !
ΊΙ κ. Κυβέλη χαριτωμένη, μέ κάποιαν τάσιν
νά καταστήση τόν ρόλον της εύθυμότερον ίσως
τού δέοντος. Ή δ. Γαϊτανάκι) ιός σύζυγος πολύ
καλή, μέ καταφανή τήν προσπάθειαν νά μιμήται τήν κ. Κυβέλην.

γόν τη; μέ τήν άποκάλυψιν τού ναυαγίου καί
άποσοβεϊται το διαζύγιον.
Είναι τό έργον έν δυνατόν κτύπημα κατα
τής μεγαλομανίας τών νεόπλουτων, οϊτινες διά
παντός αθέμιτου μέσου άνερχόμενοι παρ' αξίαν
είς άνώτερον επίπεδον χάνουν τήν άντίληψιν
τής τιμιότητας. Δύο χαρακτήρας έχει τό έργον
αύτό. Τόν σύζυγον καί τήν σύζυγον' όλα τά
άλλα πρόσωπα παρεισάγονται διά νά διακό
πτουν τόν συζυγικόν διάλογον τόν άρκετά διε
ξοδικόν, άλλ’ άπό πάσης άπόψεως άξιον πολλής
προσοχής. Τά πρόσωπα αύτά κινούνται πάν
τοτε κινηματογραφικός περί τόν άξονα
τών δυο συζύγων, καί ή υπόδεσις εξελίσσεται
όμαλώς χωρίς σκηνικώς ν<χ περιπλέκεται. Αδυ
ναμία τού συγγραφέως, ένεκα τής οποίας επα
ναλαμβάνονται τά ίδια πράγματα καί είς τάς
τρεις πράξεις.

Ο! χαρακτήρες τών δύο κυρίων προσώπων
ρευστοί' αυτό όμως δέν είνε λάθος τοΰ συγγρα
φέως, άλλ' απόρροια αύτής ταύτης τής κοινω
νικής ζωής. Μία άβεβαιότης άντιλήψεων, μία
σύγχυσις αισθημάτων. Έλλειψις άρχών είς
μίαν νεοσχημάτιστονκοινωνίαν, ή όποία κυμαί
νεται μεταξύ τής παλαιός, τής απλής καί τής
σημερινής τάσεως πρός ξενομανίαν. Κατά βά
Ό κ. Ροδοκανάκης τής γνωστής έν Μασσα
θος τό έργον είνε ηθικόν χωρίς νά είνε σχολα
λία εγκρίτου οικογένειας, πρώην έφεδρος υπί
στική καθηκοντολογία. Επιδεικνύονται αί κοι
λαρχος, είχε δώση πρό διετίας είς τό αυτό θέα
νωνικοί πληγαί όπισθεν μιάς διαφανούς γάζας.
τρου τήν «Άμπάρα .ΊΙ ■ Ντονάτα» είνετό δεύ
'Ο συγγραφεύς συνδυάζει τόν ρεαλισμόν εις τό
τερον, άνώτεοον εύτυχώς τοΰ πρώτου. ΤΙ Ντο
πρόσωπον τοΰ συζύγου, άξεστου παρ όλην τήν
νάτα είνε μία αφελής νησιωτοποΰλα, σύζυγος
άνάδειξίν του, καί τήν λεπτότητα είς τΰ πρό
ένός πρώην μαουνιέρη καί έφοπλιστοΰ, όστις
σωπον τής συζύγου, νοσταλγούσης τήν νησιώέπλούτισε χάρις εις τό ναυάγιον τοϋ άτμοπλοίου
τικην ζωήν, ήν αντιπροσωπεύει ή μαυροφόρα
του, τό οποίον συνενοήθη νά καταποντίσουν
μέ τό φακιόλι μάνα.
διά νά λάβη υπέρογκον αποζημίωση·. Διά νά
Καί ή ψυχολογική αυτή αντίθεοι,· είνε άρ
είσέλθη εις τούς αριστοκρατικούς κύκλους, επω
κετά ζωηρά, ώς είνε καλά ζωγραφισμένη ή εξέ
φελείται τής εύμορφιας τής γυναικός του καί ζή
λιξες δόο άνθρώπων οί όποιοι έξεκίνησαν άπό
μίαν ψεύτικη καί ανήθικη ζωή. ΊΙ Ντονάτα
τά τίμια σπίτια των μέ τάς παλαιός παραδόσεις
κατά βάθος είνε ηθική, άλλ’ άπό διετίας παρεδιά νά ναυαγήσουν είς τά χρυσοστόλιστα σαλοσύρθη άπό τόν άνδρα της. όστιςπάλιν έτυφλώθη
νια τοΰ 'Αθηναϊκού μεγάρου των υπό τούς
άπό τήν φιλοδοξίαν τής άναδείξεως. ’Αποκτά
ήχους τοΰ φόξ-τρότ καί τής σαμπάνιας.
ερωμένον, τό ίδιον κάμνει καί ό σύζυγος μέ
Τό έργον τελειώνει όχι άγρια, μέ φόνον ή
μίαν χήραν. Άλλ' έν τώ βάθει τής ψυχής του
αύτοκτονίαν,
οΰτε μέ διαζύγιον, άλλά σύμφω
παραμένει ή παλαιά άντίληψις τής οικογενεια
να
μέ
τάς
άντιλήψεις,
αί όποϊαι κρατούν παρά
κής τιμής καί έξανίσταται όταν βλέπει οτι αΰτη
τή
άνωτέρα
κοινωνία.
Συνεχίζουν οί σύζυγοι
προσβάλλεται. Διώχνει τήν Ντονάταν, άλλ εμ
φανίζεται ώς άπό μηχανής θεός ό νομι-όμενος τήν ζωήν τής παραλυσίας. ΊΙ καλή έκτέλεσις
ώς πνιγείς υποπλοίαρχος, ή Ντονάτα εκμεταλ συνετέλεσεν ώστε τό έργον νάρεση ακόμη πε
λεύεται τό άπρόπτοον αύτό, άπειλεϊ τόν σύζυ ρισσότερον.
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Γραμματα Και Τέχναι
ΊΙ δεσποινίς Μ. Ίγγλέση έν τή αιθούση τής
Ακαδημίας έξέθεβε τά έργα της. Πρό έτών είχενέλ.κύσΐ) τήν προσοχήν τών φιλοτέχνων έν τώ «ΙΙαρνασώ·
Ή Δίς Ίγγλέση ήδη ένεκολπώθη τόν ίμπρεσσιονισμόν.
Χρώματα πυκνά καί κτυπητά.
Τά όλιγώτερον ίμπρεσσιονιστικιί καί σοβαροτέρας
τεχνοτροπίας εΐνε τό θέρισμα (ΰπενθυμίξον ό*ς
δέμα τόν περίφημον πίνακα τοϋ Μιλλέ). ό Λώτ μετά
τών θυγατέρων του — αντιγραφή παλαιού έργου πολύ
έπιτυχημένη—ή Μελέτη εκφραστική καίτοι χαμηλο
βλεπούσα, ό Μεσαιωνικός πύργος. Έκ τών ΐιιπρεσσιονιστικών καλά εΐνε τά «Χρυσάνθεμα· καί ή «Μυκωνιάτικες βάρκες». Εκθέτει καί παλαιότερα έργα
φιλοτεχνηθέντα κατά τήν έν Ιταλία διαμονήν της,
τήν Via Appia, τήν Fondana Villa d'Esta, τό Τίβολι, τήν Πομπηίαν, τά ύποϊα εΐνε καί τιι καλλίτερα
τής έκθέσεως, Ιδίως τά δύο πρώτα.
‘Αξιοσημείωτα εΐνε, τεχνικώτατα είργαομένα τό ψη
φιδωτόν τής Λήλου καί δύο τέμπλα τών έν τή πατρίδι της Μυκόνφι ναών τοϋ Άγ. Ηαντελεήμονος
καί Άγ. Νικολάου.
— Είς τό χωρίον Μουσουνίτσα τού δήμου Καλ.
λιέων όπουέγεννήθη ό 'Αθανάσιος λιακός άνηγέρθη
έπιμελεία έπιτροπής δι' έράνων προτομή τοΰ ήρωος
τής ‘Αλαμάνας, φιλοτεχνηθεϊσα ΰπό τοϋκ. Γ. Δημη*
τριόδου. Τά αποκαλυπτήρια έγένοντο τή 8 Αύγουστου
-λόγοι πολλοί έξεφωνήθησαν.
— Άνεγνώσθη έν τφ «Παρνασσφ» ή κρίσις τού
Καλοκαιρινείου δραματικού διαγωνισμού, τοϋ οποίου
τό έπαθλον μή τελεσθέντος πέρυσι άνήλθεν έφέτος
είς 4000 δρ. Ύπεβλήθησαν 10 έργαέξ ών 4 'ιστορικά
καί 0 κοινωνικά, άτινα υπερείχαν όπωςδήποτε τών
πρώτων. Έβραβεύθησαν δύο τρίπρακτα, οί «Καμπά
νες» τοΰ κ. Σ. Σκίπη καί ή «Αγωνία» τοΰ έν ΙΙαρισίοις κ. Λ. Βαλσαμίδη (Βάλσα).Τό πρώτον άδείρ τής
Έπιτροπής έξεδόθη είς βιβλίον πέρυσι, ΰπό τόν τί
τλον «Χριστός Άνέστη». ΊΙ ‘Επιτροπή άπετελεϊτο
έκ τών κ. κ. Γ. Πώπ. Ν. Λάσκαρη καί Σ. Μενάρδου
— Δυνάμει τοΰ νόμου περί ορίου ηλικίας άπεχώρησαν τή; υπηρεσίας, ώς άγοντες τό εβδομηκοστόν
έτος 12 καθηγηταί τού Πανεπιστημίου. Τούς περισ
σοτέρους καθηγητάς χάνει ή Φιλοσοφική σχολή, τούς
καί έπιφανεοτέρους. Τόν γλωσσολόγον κ. Χατξιδάκιν,
τόν Ιστορικόν κ. Καρολίδην, τόν Ελληνιστήν κ. Βερναρδάκην, τόν αρχαιολόγον κ. Κσββαδίαν καί τόν φι
λόσοφον κ. Εύαγγελίδην.
— Ήλθεν είς Άθήναςό διευθυντής τών «Τάϊμς»
τής Ν. Ύόρκης κ. Φίνλεν. Δεινός πεζοπόρος διέτρεξε
τόν άπό Μαραθώνος είς ‘Αθήνας δρόμον.
—Άπέθανεν ένΚερκύρρ ό Κωνσταντίνος Θεοτόκης,
πάσχων έκ καρκίνου, έν ήλικίρ 42 έτών. Ήτοό συγ
γραφεύς τεσσάρων εκτενών διηγημάτων, τής «Τιμής
καί τοϋ χρήματος», τοΰ «Καταδίκου», τής «Ζωής καί
τοΰ θανάτου τοϋ Καραβέλα» καί τών «Σκλάβων στά
δεσμό τους», είς ίί διεκρίθη διά τήν βαθεϊαν παρατήρησιν τής ζωής. Έγεννήθη έν Κερκύρρ, έσπουδασε
μαθηματικά έν Εύρώπη. Αργότερα άφοσιώθη είς
τήν φιλολογίαν καί τήν σπουδήν ξένων γλωσσών,
έκμαθόιν τάς περισσοτέρας έξ αύτών Ευρωπαϊκά;
καί ‘Ασιατικός. Μετέφρασεν έκ τής Ινδικής μέρος
τοϋ κύκλου τής «Μαχαραβάτας», άπό τήν Λατινικήν
τόν Λουκρητίαν καί τά Γεωργικά τοΰ Βιργιλίου, καί
τάς περισσοτέρας τραγωδίας τού Σαίξπηρ. ‘Ολη ή
ογκώδης αύτή μεταφραστική του έργασία παρέμεινε
κατά τό πλεϊστον ανέκδοτος. Είχε συγγράψη καϊ σύ
στημα Μετρικής.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η “ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ,,
Κύριε Διευ&υντά
ΊΙ ένωσις τών λογιών είς έπαγγελματικόν σωμα
τείου ήτο απαραίτητος διά πολλούς λόγους.Καί πρός
άμυναν κατά τών εκμεταλλευτών τής έργασίας των
καί πρός σύσφιγξιν τών δεσμών τής αλληλεγγύης διά
τής επικοινωνίας. Άλλοτε έγιναν διάφοροι άπόπει
ραι. Μία έγινε τώ 1902 έξ αφορμής τής πεντηκονταετηρίδος τοΰ Βλάχου. Είς τήν πρόσκλησιν εσπευσαν επτά. Οί κ. κ. Δ. Γρ. Καμπούρογλους, ΙΙολ
Δημητρακόπουλος- Στεφ. Μαρτζώκης, Ν. Λάσκαρη;
Κ. Σκόκος, Α. Καλογερόπουλος. "Οταν θεωρηθέντος μικρού τοΰ αριθμού έκλήθησαν καί πάλιν οί /.<>
γιοι, προσήλθον καί πάλιν επτά. οί ίδιοι. Μίαν άλ
λην φοράν ουνήλϋον άρκετοί λόγιοι είς τήν Έθν.
βιβλιοθήκην. Υπεγράφη πρακτικόν, συνεκροτήθη
προεδρείον, συνετάχθη καταστατικόν, αγνοώ δέ διατί
δέν έπραγματοποιήθη ό σύνδεσμος.
Τώρα άλλη άπόπειρα πάλιν έπ’ ευκαιρία τών συ
νεντεύξεων τών λογίων. Τήν αφορμήν έδωσεν ό κ.
Βλαχογιάννης, μολονότι ολίγον πρότερον είς τά· Πα
νελλήνια» συζητουμένου τού ζητήματος τής Ακαδη
μίας, ό διευθυντής τής «Πινακοθήκης» προέτεινε τήν
ϊδρυσιν «Λέσχης τών λογίων.» Ή νέα αύτή απόπειρα
δέν φαίνεται νά ίδρύθη έπί στερεών βάσεων. Έκλή
θησαν έλάχιστοι λόγιοι—οι γνωστότεροι δέν έλήφθησαν ύπ’ όψει— ώς τόπος ώρίσθη όχι ό Παρνασσός
ή ή Βιβλιοθήκη ή ή ’Αρχαιολογική Εταιρία
καταλληλότατα προκειμένου περί λογίων, άλλ’ ή ΔημοκρατικήΈνωσις. Έπρωτοστάτησαν δέ είς τήνσυνέλευσιν. έκλέξαντες έαυτούς ώς επιτροπήν, κύριοι άξι·
όλογοι άλλά πολύ χρωματισμένοι είς τήν πολιτικήν
καί φανατικοί Φιλελεύθεροι. Τέλος είς έξ αύτών, ώ;
δημόσιος υπάλληλος γνωστότερος παρά λόγιος, είσηγήθη τοϋ σκοπού είς μαλλιαρόν ίδίωμα.Αϋτά αποτε
λούν μονόπλευρον καί στενήν αντίληψιν, ήτις φυσικά
θά προκαλέση τήν άντίδρασιν. Συμβουλεύω τούς
συναδέλφους μου μέ τό θάρρος πού μοΰ δίδει ή πεί
ρα τά έξής.
1) Νά κληθούν όλοι οί λόγιοι διά συνολικής, ομα
δικής προσκλήσεως, (διά τόν φόβον τής παραλείψεως
έάν έγίνετο άτομικώς). όσοι έχουν έκδώση τρία του
λάχιστον έργα.
2) Μακράν άπό τά κόμματα, είτε τά πολιτικά είτε
τά γλωσσικά, οί δέ πρωταγωνισταί είς τούς αγώνας
αύτούς νά τεθούν είς τό περιθώριον.
3) Πρόεδρος νά έκλβγή ό πρεσβύτεοος καί γραμματεύς ό νεώτερος. Λί γενόμβναι έν στενή» κύκλφ
άρχαιρεσίαι νά γίνουν συμμετοχή όλων τών λογίων
καλούμενων προσήκοντος.
4) Μέ τήν Ένωσιν λογοτεχνών νά συνεργασθούν.
αποτελοϋντες ίδιον τμήμα, οί θεατρικοί συγγρα
φείς, οί δημοσιογράφοι καί χρονογράφοι.
ό) Νά ληφθή φρονείς ίδρύσεως Λέσχης, διότι ε
κείνο ποΰ λείπει άπό τούς ανθρώπους τών γραμμά
των—καϊ τής τέχνης—δέν είναι μόνον ή προστασία
τών υλικών συμφερόντων, δσον τό πνεύμα τής συναδελφότητος, ή προσέγγισις καί γνωριμία μεταξύ των.
ή ανταλλαγή σκέψεων, ή συγκέντρωσις ύπό κοινήν στέ
γην. Ή έλλειψις αύτή κατεδείχθη ιδίως όταν επιφα
νείς ξένοι συγγραφείς, όπως ό Άνατόλ. Φράνς καί ό
Μπραντές, μάτην άνεζήτησαν τήν Λέσχην τών λογίων.

Μετά τιμής
ΛΟΓΙΟΣ

Υ. Γ. Δημοοιεύομεν τήν ανωτέρω έπιστολήν μολο
νότι ήτο περιττόν, διότι τό σωματείου δέν είνε βιώσιμον οί σοβαρότεροι έκ τών ιδρυτών άπεσύρθ ησαν άμέσως, οι περισσότεροι δέ τών άλλων λογίων
δέν εΐνε διατεθειμένοι νά μετάσχουν, άφοΰ ή άπόπειρα άπέτυχε ένεκα τής κακής συγν.ροτήσεως τοΰ
σωματείου.

Ή συμπλήρωσις εκατονταετίας απο τοΰ 1821 εΰρε
τόν αντάξιον ιστορικόν της έν τή* προσωπη* τοΰ δια*
πρεποϋς καθηγητού τής ιστορία; κ. II Καρολίδου
Χιά τών δύο έκδοθέντων μέχρι τοΰδε τόμων ό έμβριθής συγγραφεύς παρέχει παραστατικήν εικόνα τή;
πολιτειακή; τοΰ ‘Έθνους ζωής, ώς καί τών λοιπών
λαών τής ’Ανατολής, άρχομένης άπό τή; ένάρξεω;
τοΰ υπέρ ανεξαρτησία; άγώνος. < · α. τόμος τερμα
τίζεται είς τήν άφιξιν τού Βασιλέως ΌΟωνος, ό β.
έξικνεϊται μέχρι τοϋ Συντάγματος τοϋ 1814. Λί
δύο πρώται αύται περίοδοι τής Οεμελιώσεως και α
ναδημιουργίας τοΰ όλονέν άναπτυσουμένου είς προ
οδευτικήν έξέλιξιν έθνους έρευνώνται μετά μεγάλη;
έπιμελεία; καί έκ τής έρεύνης ταυτης διαφωτίζεται
ικανό»; ή διά τού; πολλούς τών σημερινών 'Ελλή
νων άγνωστος ιστορία τών χρόνων εκείνων. Π
Σΰχχροκος ιστορία τού κ. Καρολίδου. είνε όχι μόνον
επιστημονικοί; πολύτιμο; συμβολή εί; τήν παρ’ ήμϊν
ιστορικήν επιστήμην, άλλά καί ώς ανάγνωσμα, λίαν
ένδιαφέρον. διά τό αλάθητου καί την σαφήνειαν τή;
ά<( ηγήσεως τών γεγονότων.
«'Γα«άδικε»; ίιίιοοίι»;** Εί; ένα τόπον βρέχό
μενου τόσον πολύ άπό τήν θάλασσαν όπως ή Ελλά;,
έν βιβλίον τό όποιον νά άσχολήται μέ τό ψάρεμα ήτο
απαραίτητον. "Ενα; έρασιτέχνης τοΰ ψαρεύματο;
όπως είνε καί τοϋ κηνηγίου, ό κ. Έμμ. Ανκούδης
μάς τό προσφέρει με τό ελκυστικόν αφηγηματικό*
ύφος του, μαζί] μέ τάς προσωπικά; του αναμνήσεις,
παρακολουθεί ιστορικά»; τήν έξέλιξιν τή; αλιεία;
καί αναφέρει τά διάφορα είδη αυτής και τού; τρό
πους, τά έργαλεΐα κ.λ.π. ’Έκδοσις «Άγκυρα;·.
Γεωογίοι' Γιιοδίκιι. Οί χρίνοντες χαί οί κρινόμενοι έν τφ Πανεπιστήμιο,*. Έπίκρισι; τής κρίσεω;
τοϋ καθηγητού κ. Σ. Μενάρδου περί τού κ. Γαρδίκα
ώς υποψηφίου καθηγητού τής έδρας τής αρχαία;
Έλλ.. Φιλολογίας.
Λόγο»; τοϋ Υπάτου Μ. Ταξιάρχου Παναγιώταν
Καλογεροπούλου περί Πάϊκ καί τών διδασκαλιών
αύτοΰ.
Έκ τού έκδοτικοϋ οίκου Έλ.ευθερονδάκη έξεδό
θησαν τά Στοιχεία Χίσ&ι/τιχης. τοϋ χ. Ο· Μούστοξύδου. Είναι τό πρώτον έργον αισθητικής τό έκδιδόμενον ύπό "Ελληνος έπί τή βάσει τών νεωτέρων
ερευνών καί μελ.ετών. Παρ’ ήμϊν όπου κοινόν καί
συγγραφείς διακρίνονται διά τήν έλλειηαν καί στοιχειιόδους πολλάκις αισθητικής, τα Στοιχεία τά όποια
έκτίθενται περιληπτικώς καί μέ σαφήνειαν είς τι*
βιβλίον τοΰ κ. Μουστσξύδου πληροϋν μίαν αισθητήν
έλλειψιν καί αποβαίνουν απαραίτητα διά τήν πλειο
νότητα τών ερχομένων είς κάποιαν συνάφειαν μέ
τά γράμματα καί τήν τέχνιμ·. Ό συγγραφεύς έχει
έκδώση έν Παρισίοις πέντε έργα αισθητικά, μίαν
ιστορίαν καί γενικήν βιβλιογραφίαν τή; Γαλλική;
αισθητικής.

αύτό διά του; Ελληνα;. **ί οποίοι παραλι-ίΛΟυ* πάν
τοτε τού; κανόνα; τή; διατροη ή;. Τ<» έκδοθέν βι
βλίου μεθοδικό*; συντεταγμένου αποτελεί και πολύ
τιμον οδηγόν τή; διαιτητική;, ήν διδάσκει κατα
τρόπον πρακτικόν.
Ό ι'Οδοιπορικός Σύνδεσμος· έξέδωκε με πολλήν φιλοκαλίαν άναμνηστικόν τεύχος τή; πρώτη;
καί τής εκατοστή; εκδρομή; του μέ εικόνα; και
προσφωνι’]σει; έπιδορπίου;.
'Υπό τοϋ έκδοτικοϋ οίκου 1. Σιδέοη έξεδόθη ποι
ητικέ] συλ.λογή τού κ. Κ Ά&ανασιάδου. αξιωματικού
τοϋ ναυτικού ύπό τόν τίτλον «Τραγούδια τοϋ σύθαιιπου» δαικρινόμενα διά τήν ποικιλίαν τών ρυθμών
καί τήν άρμονίαν τοϋ στίχου.
Έπίσης έξέδωκε τό περιώνυμον μυθιστόρημα τοί
Βερναρδίνου δέ Σαίν ΙΙιέρ. «Ιΐαϋ/.ον καί Βιργινίαν·
κατ’ έπιτυχιή ιιετάφρασιν τής κ. \άφνη; I. Σιδέρη.
άποδίδουσαν εϊς γλώσσαν ομαλήν καί πιστώς τήν
έννοιαν τοϋ κειμένου.

Μετά τό πνεύμα τό σώμα- Ό αυτός έκδοτικός
οίκος έξέδωκε συγχρόνως καί Στοιχεία διαιτητικής
εργον τοϋ ιατρού κ. Παγχάλου. Χρησιμότατου και

«FrUGtidor» Μηνιαία παγκόσμιος έπιθεώρησις.
Έτος Λ', Άρ. 5. Εί; τό τεύχος τοϋ Μαίου ό κ. Ary
Retie d'Yvcrmont δημοσιεύει κριτικήν διά τιι Νεο-

Ύπό τοΰ έκδοτου κ. Ίω. Κολλάρου έξεδόθησαν .
διηγήματα του κ. Παύλου Νιρβάιιζ ΰπό τον τίτλον
«Τό πέρασμα τοϋ <->εοΰ·. Είνε δέκα τό ολον. έκ τών
όλιγώτερον γνωστών τοϋ συμπαθούς συγγριαιμέως. οστι; χάρις είς τό λεπτόν ϋφο; καί τήν ομαλήν γλώσ
σαν άναγινιόσκεται λίαν ευχαρίστως.

Έπίσης έξέδωκεν ό κ. Κολλάρος είς τρίτην ίκδοσιν την · Στέλλαν Βιολάντη· τοΰ κ. Γρ. Ξενοπούλου.
ΊΙ νέα αυτή έκδοσις είνε πλήρης, διότι περιλαμβάνει
το διήγιμια καί τό δράμα τό έκ τοΰ διηγήματος διασκευασθέν, τό ποίημα τοΰ κ. ΙΙαλαιιά, δίδεται δ'
οϋτω ή ευκαιρία εί; τόν άναγνοίστην νά παρακολουθήθ[] εις όλα; τάς λεπτομέρειας τη; τήν ώραίαν Ζακυθινήν δραματικήν ιστορίανΎπό τοϋ έκδοτου κ. Μ. Ζηκάκη έξεδόθη Χάρτης
τής Αττικής, κατά σχβδιαγράφησιν τοϋ κ. Σαρρή.
συμπλήρωμα τοϋ προεκδοθέντος «'Οδηγού τής Αττι
κής». Ό χάρτης μετά πολλής ακρίβειας συντεταγμέ
νος αποβαίνει απαραίτητος δια τούς έκδρομεϊς. τού;
σπουδαστάς καί δια κάθε ’Λθηναϊον. ΰέλοντα νά
γνωρίζη τά πέριξ των Αθηνών.
Έπίσης έξεδόθη ύπότοϋαυτού έκδοτου τή; Γκρεβίλ.
το αισθηματικόν μυθιστόρημα Ό δρόμος της Δα
μασκού iv. τής 23ης Γαλλική; έκδόσεω;. άπό τά
ωραιότερα έργα τής συγγραφέως.
Νιχολ. Καραχρήστου Περί τή; κοινωνικής καί
πρακτικής μορφώσεως. έν παραβολή] πρός ά/.λήλας
καί πρός τά λοιπά τής μορφώσεως είδη. Μελέτη.
Οίγουσα ζωτικώτατα ζητήιιατα, σχετικά πρός τήνέκπαίδευσιν καί τήν κοινωνιολογίαν. όσον αφορά την
μόρφωσιν τών νέων. Εκδότη; ό κ Ζηκάκης.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ελληνικά γράμματα. Κάμνει ιδιαίτερον λόγον διά τήν
■ ΙΙι ναζό θήκην»», δι’ ή ν γράφει τά έξης :
«J.es revues litteraircs qui vegetent chez nous
a grand’ peine survecurent aux heures les plus
tragi'j ues de 'a Grece.
Je citerai entire outres «Pinakothiki» que di-igenotre destingue confrere M. Kalogeropoulos,
Revue d’avant-garde purement litteraire et artistique qui detient tin beau record de 23 annees
d’exictence.
Pinakothiki. je le dis avce plaisir, est
rintcrprete de tons les talents, ses pages sont
ouvertes atoutes les mauiiestations, litteraircs en
meme temps qu’elle nous eharnte par ses cliches,
merveilles de l'art'le plus pur de ses peiutres el
<ie ses sculpteiirs.
Penseur et conteur de reeie valeur, M. Kalo
geropoulos sera je Fespere avanlageusement
gotite par les lecteurs du *Fructidor> pour la
noblesse de son art el le symbolisme de ces
contes allegoriques .
Αΰο φιλολογικά περιοδικά σχεδόν· ταυτοχρόνως
άπέζτησεν ό Βόλος, τόν ·Φάρον* μηνιαϊον καί τόν
• Λογοτέχνην* δεκαπενθήμερον, ιιμφότερα ύπό συν
τακτικής επιτροπή: διενδυνόμενα. Περιέχουν <|·ιλολογιζήν παραγωγήν πρωτόβγαλτων νέων, κατά τό
πλεΐστον, έν Βόλη> και άλλαχοΰ. ΕύχόιιεΟα είς άιΐ’
φότερα μακροζωίαν καί ομόνοιαν.
«Europa Oriental e·. Τείχος 30 ’Ιουνίου
Δημοσιεύει ιι μελέτη βιβλιογραφική τοϋ έν Χεαπόλε
έλληνιστοΰ κ. Σιμόνε Μπροΰ|1ερ περί τής νεωτέρας
Ελλάδας καί τών νεοελληνικών σπουδών έν Ίταλίρΐ
Επίσης σημείωμα περί τών εργασιών Τθΰ κ. Pavolind
τών σχετίύομένων πρός τά νεοελληνικά γράμματα.
Mercure de France. Τεύχος 15 ’Απρί
λιον. Ό κ. Άστερίώτης δημοσιεύει έν τή νεοελλη
νική έπιΟεωρήσει του κρίσεις περί τής «Έρσης· τοϋ
κ. Αροσίνη. τών διαλέξεων περί Έλλην.τραγουδιοϋ τοϋ
κ. Συναδινοΰ καί τής Κρητικής'ζωμφδίας «Φουρτουνάτου·
Έκ τών περιοδικών άναφέρονται ή Νέα
Ζωη καί τά Γράμματα τής Αίγυπτου καί ή -ΙΙινακοϋήζη» έζ τών περιεχομένων τής οποίας άξιοΰται
ιινείας ή περί Πολ. λημητραζοπουλου μελέτη τοϋ ζ.
Καλογεροπούλου.
• ’Αργώ*. Νέον λογοτεχνικόν περιοδικόν 'Αλεξαν
δρινόν. Έκδίδεται είς σχήμα βιβλίου κατά μήνα, ΰργανον τής «Έλλ. νεανικής Ένωσεως».
Νέος Έλληνομνήμων*. Εξεδόθη έπιμελεία τοΰ
κ. Κ. Αυοβουνιώτου, περιλαμ|>άνον κατάλοιπα έργα
τού αοιδίμου Σ. Λάμπρου τύ Λ' τεύχος τού ΙΖ' τόμου
(Μάρτιος 1923). 'Ενδιαφέρουσα είνε ή μελέτη περί
αγαλμάτων, στηλών καί Οεαιιάτων τής Κ)πόλεως.
• Δικαιοσύνη*. ΧεκαπενΟήμερος νομική έπιάεώρησις έκδιδομένη συνεργασία ομάδας νομομαθών. Περι
λαμβάνει άρθρα καί μελέτας ημεδαπών καί ξένων,
γνωμοδοτήσεις, πλήρη νομολογίαν, βιβλιοκρισίας κλ.
• Θρίαμβος". .Περιοδικόν έκδιδόμενον ύπό τοϋ
ομωνύμου η ιλολογιζοϋ συλλόγου άρτι ίδρυίΐέντος ύπό
νέων είς Χαλκίδα, καί διευΟυνόμενον ύπό τοϋ κ.
Ε. Τσιρικάκη.
• ΙΙαναιτωλική"■ Εβδομαδιαία πολιτική έπιΟεώρηοις. οργανον τών Λίτωλοακαρνανιζών συμφερόντων.
ΛιευΟυντής Η. Κιιραπιπέρης.

Φ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΦΗΝΑΙΩΝ
Γνωστοποιεί ότι άρχομένης άπύ σήμερον 22
~of'/. μηνάς, ήμέρας Τετάρτης, τής έπίδιορθώσεως τών τοιχωμάτων τών έπ’. τής δδοΰ Στα
δίου Δημοσίων κτιρίων, δέον οί έπί τούτων
έπικολλώντες διαφημίσεις ν’ άπόσχωσι πάσης
χοκολλήσεως. πρός αποφυγήν τών συνεπειών
καί τών εντεύθεν παραπόνων.
Εν Άθήναις τή 11» Αύγουστου 1923.
Ό Δήμαρχος
_______________
X. ΠΑΤΣΗΣ

Φ ΔΗΜΑΡΧΦΣ ΑΦΗΝΑΙΩΝ
γνωστοποςεδ οττ
τήν 6ην Σεπτεμβρίου 1923, ημέραν Πέμπτην
καί ώραν 1L—12 π.μ. έπαναλαμβανεται έν τώ
Δημοτικώ Καταστήματ: . Γραφεΐον Δήμαρχου
η πλειοοοτ'.κή δημοπρασία διά τήν έζποίησιν
αχρήστων άντλητικώνμηχανηματωνΚοκκιναρά
πλήν τοϋ ύπ’ άριθ. 2 άτμολέβητος καί έζ τοΰ
υπ άριθ. 9 τοΰ ένός ιππαρίου, μειωμένων τήν
τιμήν κατά 50 ο ο. έπ’. τή βασει τής ύπ’άριΊ.
3902 πράξεως τοϋ δημοτικού Συμβουλίου.
Έν Άθήναις τή 1 η Σεπτ/ορίου 1923
Ό Δήμαρχος
X- ΙΙάτσης

_ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΦΝ
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’Επιτρέπεται ή ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ κατάίίε-
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Ταμιευτήρια

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ - ΒΑΡΙΕΤΕ
ΛΟΥΞ
ΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
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'Γαχνόσιο καλλιτεχνικοί μέ όνομαστάς πρωτα
γωνίστριας.

<·»ί-ζ σ«»ς ποικιλιών. Tournee King Georges.
■<>ρζ.ήστρα εκλεκτή. Αλλαγή προγράμμα
τος Δευτέραν καί ΙΤέμπτην.
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