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ΠεΡΙΕ^ΟΜζΜ*
Άνά τά καλλιτεχνικά έργαστήρια. (Β. Χα
τζής. — Ε. Ίωαννίδης.— Ν. Γεωργαντής),

’ύπό J. 1. Κ.

Τό Κράτος καί ή Τέχνη, ύπό Α. Κ.
Ποικίλη σελίς. (Ή ώραιοτέρα φυλή.—Υπέρο
χος πατριωτισμός. — Οί πόλεμοι μιας τεσ
σαρακονταετίας.—Τέχνη κα1. πόλεμος).
Μηροστά στην Παναγιά, ύπό Μαρίας Σάμπα.
Ή δυό μαμάδες, ύπό Ρέας.
Σταλαγματιές, ύπό Άμαοάντου.
Τό χρυαοϋν μετάλλιον, ύπό J. Λ.
Σημειώσεις ένός μηνάς, ύπό ίάφνιδσς.

Θέατρα Ά&ηνών, ύιΛ Κ.
Γράμματα καί Τέχναι.
ΕΙΚΟΝΕΣ

rH A. Β. Υ. ή ηριγκίπισσα 'Ελένη.
Βασίλειος Χατζής.
Βέλγοι Ιππείς αναπαυόμενοι.
Ουλάνοι συναντώντες συρματοπλέγματα.
Αυσ. Λύτρας.
“Αννα Σασλόγλου.

Ή έλλειψις χάρτου δν χρησιμοποιεί ή
-Πινακοϋήκηκαί ή παραλαβή ανιόν έξ
Ευρώπηςνπερμεσοΰνιος Νοεμβρίου, αναγ
κάζει ήμάς id έκδώσωμεν ηνωμένα rd
φύλλα τών μηνών Νοέμβριον και Δεκεμ
βρίου, ΐνα μη έπέλΰη κα&υστέρηΟις είς την
τακτικήν εκόοσιν. Τό πρόσεχες φύλλον i>d
έκδοσή ακριβώς μετά ένα μήνα.

προτυπον παρθεναγογεΤον”
4ξΣΓΤΟΙΝΐαΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΟΥ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ

ΤΗΣ A.IH. ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΑΓΑΣ
Όδός Uuvtntd^niilov ΐβ xai 2(ΐα.

ΑΤΕΛΙΕ

ΚΑΑΑΙΤΕΧΝΙΚΟνΈοΥΑΩιΓ’

βια οεσποενιοας σπουδαζσίσα; ζωγραοικήν. — Σχέ
διο», ελαιογραφία χλπ. — ‘Ατελιέ κ. Εναγγίλον
ΊωαννιδοΓ. εν τώ Ζαππείω 9—12 καθ' ίκάσιην.

ΊΙΟοποεώ.— Τήν «Γαναϊκα καί ιό Ντυρόσπαστο·
έχ“ πρό τριετίας μελοποίηση <5 'halo; Zaniloiiai. Τό
μελόδραμα φέρει εό όνομα Κονισίια,παίζτιαι συχνά έν Ί·
ταλίι/ καί εχει μουσικήν μάλλον (ίαρεϊαν, μεταξύ Βέμπερ
καί Βάγνερ. Καί ή «Φραγκίσκο έξ ‘Αριμήνου* ΐχει fuλοποιηθή ύπό ιοΰ Ιδιου, ΰστις rive μόλις τριακοντοϋτης.

” ΑναγνεΔείτη.—Είς ιήν Γαλλικήν «Illustration
έδιιμοσιείΌησαν μέρη ιινίι ιής Μητροπύλεω; ι όν Ρήμων
κατεστραμμένα έκ εοϋ βομβαρδισμού. Είς τήν ‘Ιταλι
κήν · Illlliftrazione* έδημοσιεϋίλη είς μέγα σχήμα ή Μητρόπολις ποά τής κατασιροφής. Είς ιήν ττρώτην έδημοοιεύίλη κα! Λ πρώτος πολεμικός πίναξ ιοΰ Γαλλογερ
μανικού πολέμου υπό τού ννωοιοΰ καί παρ' ήμΐν ζωγρά
φον κ. Γ. Σκώι «Α la Baionuelle* έπιγραφόμενος.
Έπηκολσϋ&ηοαν δε ιοΰ Ιδίου καλ'Κιιέχνου οί ωραίοι πίνακες ·Νυκτερινή συμπλοκή» καί ■ Έπέλασις».

ΈρΠωμΠεΓων~

' Ύ ν ομος

ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΠΙΙΟΡΦΑΒΟΪΝ ΤΑ ΛΕΙΓΟΥΡΓΟΥΝΤΑ IQIATEIA

Τό ϋπτυργεϊσν τής 'Εθνικής Οΐκσνσμίας άνακσιν;ϊ, ότι άπό τής εικοστής πέμπτης (25) Σεπτεμβρίου
1914 άρχίμένης τής ισχύος τοϋ Νόμου 281 «περί
Σωματείων», καλούνται οί διοικοΰντες τά παντός εί
δους Σωματεία επαγγελματικά, άλληλοβσηθητικά,
πατριωτικά, θρησκευτικά, κοινωνικά, εΰποιητικά, πο
λιτικά, επιστημονικά, καλλιτεχνικά, φιλολογικά, το
πικά, κοινοτικά κλπ. ί'να συμμορφοΟώσι προς τάς δι
ατάξεις αύτοϋ.
Μετά τήν 25ην Σεπτεμβρίου δέν έχει πλέον ίσχύν
πάσα προηγούμενη τυχόν έγκρισις καταστατικών, εϊεε
δια Β. Διατάγματος, είτε κατ' ά/Δον τρόπον γενομένη. "Οσα έκ τών λειτουργούντιον ήδη σωματείων
θέλουν να είνε νομίμως άνεγνωρισμένα, πρέπει να
φροντίσουν όπως μέχρι τό πολύ τής 25ης Δεκεμβρίου
έ. ε. μεταρρυθμίσουν τό καταστατικόν των καί το
προσαρμόσουν προς τά; διατάξεις τοΰ Νόμου, κατα
θέσουν δέ τό καταστατικόν εί; τό 1 Ιρωτοδικεϊον είς
δ.πλοϋν, ϊνα επιτόχωσι τήν άναγνώρισίν των.
Κατά τόν 281 νόμον τα ούτως άναγνωριζσμενα
σωματεία θέλουσιν απολαύει διαφόρων πλεονεκτημά
των καί προνομίων. Ί'οιαΰτα είνε ή άπαλλαγή άπό τε
λών καί φόρων (χαρτοσήμου, θεαμάτων είς τάς υπέρ
τοϋ ταμείου των παραστάσεις, ταχυδρομικών διά τήν
προς τάς άρχας αλληλογραφίαν των κλπ.)
Γην σπουδαιοτε’ραν δέ άναμφίβόλως κοινωνικήν ση
μασίαν έχει ή ειδική διάταξις τοϋ νόμου, καθ' ήν τά
άνεγνωσίσμένα επαγγελματικά σωματεία, ΐδρύοντα
επαγγελματικά; σχολάς διά τήν μόρφωσιν τών μελών
των, θέλουν λαμβάνει όχι μόνον ηθικήν ένίσχυσιν παρά
του Υπουργείου, άλλά καί άνάλογον χρηματικόν βο
ήθημα.
< >: έπιθυμοϋντες νά λάβουν άντίπυπα τοΰ Νόμου ή
περαιτέρω διασαφήσεις καί πληροφορίας δΰνανται ν' άπευθύνωντα: δι' άπλής επιστολής των ή πρός τούς οι
κείους Νομάρχας ή καί πρόςτόν ύπουργόν τής 'Εθνι
κής Οικονομίας άπ' εύθείας.
Δημοσιευθήτω μόνον διά τών έχουσών εντολήν εφη
μερίδων.
( Εκ τοΰ Υπουργείου τής 'Εθνικής Οικονομίας)

“ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ”
Παρακαλοΰνται οί καθυστεροϋντες τήν συνδρομήν των, όπως άποστείλωσιν
αύτήν απ’ ευθείας προς τήν έν ΑΟήναις \ιεύί)υνσιν τής «Πινακοθήκης», άφαιροΰντες τά έξοδα τής άποστολής.
Είς τους καίΤυστεροϋντας διακόπτεται ή ώποστολή τοϋ φύλλου.
ΕΚΑΟΪΕΙΣ

fl. I. Κ^ΟΤεΡΟΠΟΥΛΟΥ

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ‘‘ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ- Σελ. 208.-Δρ. 3.
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Διηγήματα εικονο-

γραοημένα Σελ. 64. — Δρ. 2.
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ. Πεζά ποιήματα μετά χρωματιστών
εικόνων. Σελ. 174.—-Δρ. 3.
ΣΑΤΥΡΑΙ· Διηγήματα. Σελ. 64.-Δρ. 2.
_
ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ. Πεζά ποιήματα μετ εικόνων
Σελ. 64.-Δρ. 1.
ΣΕΛΙΔΕΣ. Διηγήματα. Σελ. 128.-Δρ. 2.
ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ‘Εντυπώσεις και σκέ
ψεις. Σελ. 84.—Δρ. 1.
ΑΝΑΓΛΥΦΑ. Διηγήματα Σελ. 64.—Δρ. 1.
ΠωΚοΰνται εις τα ηραφελά μας , (

Αια τούς συνόρομητάς τής «Πινακοθήκης* εις το
iiuidv της τιμής.

όραχ. 3.
“ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, όραμα Φρ

Κοππέ, κατα μττάφραΈπί Όλλανόικοΰ χάρτου όρ. 1.
ΤΟ “ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ.. ·Μ/«* Ν· Λάοκαρη καί Π.
Αιιμητρακοποϋλου όρ. 1.
ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, alvaS Φρίξου ‘Αριστέως. Φωτοτυπία νίς μέγα σχήμα Λρ. 1.
Η “ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ,, αίναξ L. Perrault. Φωτο
τυπία νίς μέγα σχήμα Αρ._1.
Η “ΑΙΩΡΑ,, ^ίναξ Vigor. Φωτοτυπία η'ς μέγα σχήμα

σιν "Αγιδος θέρον.

θ ' ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ-,

Ρόαξ

riochegrosse. Φωτοτυπία 6ρ. 1.
Ο “ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ., Τρίχρωμος

φωτοτυπία τις μύγα σχήμα. Πίναξ Bennet Λρ. 1.

'^ΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ εργαπηρϊοΛ

ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΙΑΣ
I Kfil -ΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΟ "ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, »<'·■«?
Γύζη Φω
τοτυπία els μέγα σχήμα /Ιο. 1. Έ.τί χονόροϋ χάρτου

/

ΤΟ ΌΝΕΙΡΟΝ , G. Bargelini Φωτοτυπία Λρ. 1.
Ο “ΖΕΥΞΙΣ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ, πίναξ

Vincent. Φωτοτυπία do. 1.
ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ Δ ΟΡΓΑΖ„ πίναξ Α. θτοτοκοπούλου. Φωτοτυπία Λρ. 1.
“ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ,, Καλλιτε

Ο

χνική καί Ιστορική μτλϊτη υπό I. Καραβία, Λρ. 1.
“ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,, Πίναξ J. Knopp. Λρ. 1.

Διά τους συνδρομητάς τής “Πινακοθήκης,, εις τό
ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΤΟΜΟΙ “ΠίΝΑΚΟθΗΚΗΣ,.
Άπο τοϋ Α' μέχρι τον ΙΔ' έτους
εΰρίσχονται εις το γραφεΐον μας τιμώμενοι οί
χρυσόδετοι έκαστος δρ. 15, οί άπλόδετοι δρ. 12.

Διά τούς άγοράζοντας πλήρη σειράν γίνε
ται έ'κπτωσις 25 τοΐς ο)ο.

Καλύμματα χρυσόδετα
της “έ/ίινακοδήηης,,
ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ ΕΡίΑΠΗΡΙΟΝ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗι

IpE ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ίίί ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ .

oyocys &yo syo

δ/.ιον τών ετών πωλοΰνται είς τδ γρα-

φρϊον μας άντι δρ. δύο έκαστον.

Η ΜΕ ΡΟΛΟ ΓΙΟ

Ν

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ”
^Κομψός τόμος εκ 256 σελίδων

ΙΙοός τονς κ. κ. Ύδοολήπτας της

ηόλεως Αθηνών.
Προσκαλούνται οί κ. κ. νδρολή.-ιται όπως προοέλΟιοοιν
oli τύ ταμνΐον τοΰ Λήμην καϊ καταβά/.ωοι to αντίτιμο,·

τον ίϊύατος τοέ/ωτος ΐτονς, καθόσον εν εναντία περι-

Μελεται φιλολογικά!, καλλιτεχνικά!, ιστορι
κά!, επιστημονικά!, διηγήματα, ποιήσεις, εικό
νες έργων ζωγραφικής.
Τιμάται διά τους συνδρομητής μας δρ. 1.
Διά τους μή τοιοΰτους δρ. 3. Εις τούς νέους
εγγραφομένους συνδρομητής άωοβζε^εταΐ
δωρεάν.

τττώσει ή υδραυλική υπηρεσία τον Λήμου θά εύρεθή τί;

τήν ανάγκην νά Ινεργήορ τήν αποκοπήν τον ίίδατος.
(‘Εκ τοΰ νδραν/.ικαν τμήματα;

τοΰ Λήμον ’Αθηναίων).

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

ΠΑΛΛΗ

ΚΑΙ

Σ,ΑΣ

Α Θ ΗΝ A I — 'Οδός 'Ερμου

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια.
ΤροποποιηΘείσης τής χλίμακος τών τόκων τών είς
τραπεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων εν
δύει ή έπί προθεσμία, δηλοποιείται, δτι άπό 15 Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος δέχε
ται παρά τε τώ Κεντρικψ Καταστήματι καί τοίς Τποκαταστήμασιν αυτής καταθέσεις είς τραπεζογραμάτια άποδοτέας έν δύει ή έν (ορισμένη προθεσμία
έπί τόκω’
1) 1)2 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν δύει άποδο
τέας καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 111.000 πέραν τοϋ πο
σού τούτου τοϋ τόκου όριζομένου είς 1 τοίς ο)ο κατ’
έτος. Αί καταθέσεις αΰται γίνονται οεκταί καί είς
ανοικτόν λογαριασμόν, παραδιδομένου τώ καταθέτη βι
βλιαρίου λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών.
2 τοίς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά ες μήνας τουλάχιστον.
2) 1)2 τοίς κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά ές μήνας τουλάχιστον.
3 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά δύο έτη τουλάχιστον.
3 1)2 τοίς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά τέσσαρα έτη τουλάχιστον.
1 τοίς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πέντε έτη τουλάχιστον, ώς καί διά τάς πέρα τών
πέντε ετών, ή τάς διαρκείς.

Κατα&έσεις είς χρυσόν
Δέχεται ετι εντόκους καταθέσεις εις χρυσόν, ήτοι
εις φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη
προθεσμία ή διαρκεί, έπί τόκω
1 1)2 τοϊς σ)ο κατ’ έτος διά καταθέσ. («μηνών τούλάχ.
«
1 έτους
»
2 έτών
»
Ί ετών
»
5 ετών
Αί όμολογιαι τών εντόκων καταθέσεων έκδίδονται
κατ’ έκλογήν τού καταθέτου όνομαστικαί ή ανώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οί τόκο·, τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τφ Κεντρικώ Καταστήματι καί τή αιτή
σει τού καταθέτου παρά τοϊς ’ ϊ’ποκαταστήμασι τής
Τραπέζης είς τό αύτό νόμισμα, είς δ έγένετο ή κατάίεσις.

Πλούτος γραφικής ΰλης.—Έντυπα καί επι

σκεπτήρια καλλιτεχνικά. — Εργοστάσιου φακέλλων τέλειον.—Χάρτης τυπογραφικός λευκός καί

έξιοφύλλοιν παντός εί'δους καί πόσης ποιότητας.

Χάρτης εφημερίδων. —’Επιστολικά δελτάρια.

Εύϋ·ηνία, άκρίβεια, ταχύτης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

επ· ΞΑΝθΟΠΟΥΛΟΥ
Α Θ Η Ν A I — ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΙΟ

Τό

καλλιτεχνικώτερον φωτογραφείου

τών

’Αθηνών. — Μηχανήματα τέλεια.—Ταχυτης.
Τι | ιοί ασυναγώνιστοι.

Μεγεθύνσεις καλλιτεχνικοί.

ΒΙΒΛΙΟΔ ΕΤΕΙΟΝ
ΤΗΣ Β. ΑΥΑΗΣ

MIX. ΑΡΝΙΏΤΤΟΊΡ
'Οδός Πραξιτέλους άριθ. 42
ΗΝ

ΑΘΜΝΑΙΣ

SCajjwexviKh εργασία
’ΐιμαι συγκαταβατικοί

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ

j4 5k. JB Ύ, «Πριγκηπιςςα ^λενη

Γλύπτης

φέρουσα Μακεδονικόν ένδυμα.

Διπλωματούχος τής Καλλιτεχν. σχολή; ‘Αθηνών.
’Εργαστήριον έν τή όβφ Άναπαυσεως

Τμήμα μνημείων

Αναλαμβάνει τήν κατασκευήν καλλιτεχνικών

μνημείων, ανδριάντων, -προτομών, διακοσμήσεων.

hlNAKOOHKH

Tiq ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΆ ζ?ΓΑ5Τ^?ΐΑ

Βασίλειος Χατζής.

ΕΤΑ τον θάνατον τοΰ
Βολονάζη, τοΰ μεγά
λου έρμηνευτοϋ τοΰ
μυστηρίου τή; 'Ελλ.
θαλάσση;,διάδοχο; αύλ· ,.
"3 *p:vrr» ό κ. Β.
‘ ‘V
ν.μ. I Ι-οσαλέντη άντιποοσωπευουν εν Ελλάδι .
χνην τη; θαλασσογραφία;.
„..
£",;’'-£""^vo; το εργαστηρών τοϋ ζ. Β. ΧχΜ. νομ-.ςει στ: 5 ζωγράφο; τών Έλλ. θαλασσών εινε
νησιώτης. hat ομω; εγεννήθη είς τήν Καστοριάν, τήν
άρτι απελευθερωθείσυν Μακεδονικήν πόλιν. Τήν ά'7."7 £ν ':ύ"ι; -?'■· “ήνθάλα.σανπχιδιοθενήσθάνθη.
_ ισςεφοπ/.ιστοϋ εν ΙΙάτραις, έκαμνε συχνά ταξείδια μέ
τα «τρίχα πζ.οία καί έζησε τήν ναυτιζήν ζωήν.
■ . ζ' ,τ*θί ε,?5.εζ *“,ν παλαιοτέρων, λόγω ήλιζ·α;, ,ω-.ρχφων. άλζ.ά ζαί νεωτέρων λόγω άνα’δϊιξεως
η_0Χ0ία ηρ·/·« μέ τήν έπίδρασιν τοΰ Βολονάζη. καί
είς πρωτοτύπου; συνθέ
Ιι/.ε:στα εινε τα δείγματα τής εύσυνειδήτου, ο«ν ζα: μετριοφρονος έργασία; του. ικανόν δέ μέρος
-?^ ετα; εις την ευτυχή έμ-νευσιν ήν .?Ζι νά παραζολ-υθΓ,σί; την δρασιντοϋ νουτιζοΰ ζατά τον Έλληνο· :ν’
ϊ«^·'ν'-ν πολεμικών
σ«?ών Κα: εφγασθη μετά προσοχή;. μετ' άφοσιώ

-- 'ί'Δ ’·
■J · ϊν.'''’:υ’ «^Χί»;· Καίτοι δέν παε:; αυτας απαγορευθείση; πάση; έπιβάσεω; έπί
•ων πλοίων ει; πο/.ίτα;, έν τούτο·.; χάρ·; τοπιν δοθε·σα; προθύμω; πληροφορία; ζαί
~·-ν σπουοην, ζατωρθωσεν άμφοτέρα; τά; ναυμαχία;
" ? -Λα, τα; τεχνικός δυσκολίας ώ; έζ τών άποστά■/7υ-ν-':ί"Τυ~ωσί·μΞ·::5'αν 3?VaTi” *'P:6««· «λλά
Χ” μ= -υναμιν ζα: τέχνην λίαν ικανοποιητικήν. Ε:;

120

ν; πα/.χιο
χρόνου; καθ’
Τ' “ί/·ίμ!>-ή τέχνη
ήτο άπλουστέρα, ήτο δυνατή ή τελεία άναπαράστασ:;
μ:α; ναυμαχία;, ή οποία ώ;
‘-η; συμπλησιασεω;
πολλακι; μετατρεπομένη εί; πεζομαχίαν, απέβαινε
θεαματική. ’Αλλά σήμερον μέ τά νεώτερα ^έπιστημο ·
ν:ζα μέσα, υπάρχει τοιαύτη ά: ::ϊ*ζϊ:·’ ί*£·Λ»'ζ τών άντιμαχομένων στόλων, ώστε * ζαλλ:τέχνη; εύρίσκεται
σχεοον προ τοϋ άουνάτου, στ :«·>; ε:; ένα πίνακα δώση
πλήρη τήν εικόνα τή; ναυμαχία;.
° ζ. Χατζή; εί; ένα μεγάλων διαστάσεων σχεδί
ασμα τ; οποίον τώρα μόλι; ήρχ-σε νά έζτελζ —απ«·ΖΜ:«
ναυμαχίαν - τή; ' Έλλη;'ζληθε ■σαν. Εν μεσω ανήσυχου ανοικτής θαλάσση; — ή ναυ
μαχ:α ήρχισε την ογδόην ζα: έτελείωσε τήν δεκάττν
ίχ··«λητ:ζό;, μάχεται, ζανονίο5.
·ΡΡω -ου υψοΰνται πίδαζε; έζ τών έ/θριζων '-διδων, ε:; οε το βάθος σκιαγραφοΰνται τά £ενά
τ-Γ/ Δαροανεκιων χα·. τά μη τολμ ,.ντα να άπομακρυνΟουν εζ των κρυσφηγετων φρουρίων Τουρκικά πλοία.
Ο..:σ0;ν τη; Ε/.ζ.. ναυαρχίδο; άκολουθοΰν έν παρα
γωγή τ» α,.λα θωρηκτά. Ελπίζω οτι ό καλλιτέχνη;
)α ζ.α.ωρθωση να αποφυγή την ω; έζ τοΰ θέματος μο
νοτονίαν του χρώματος.'! ό pendant τού -ίναζο; τούτσυ, ίσου μεγέθους εινε ή δεύτερα ναυμαχία—τή;
Λημνου. Ει; μιαν θαζ.ασσαν έπίσης άνήσυχον ύπεράνω

τη,-ποιας αιωρουντα: νέφη, μάχεται ό στόλο- 'Ο
« Αίέρωφ» εί; τό βάθος ζαί εγγύτερον του θεατ’ού τά
« 4·αρα» εν στροφη,ενώ έν άπόπτωάκολουθοΰν τα άλλα
™ Ι1:“Ζ£\Ζ £ί'ώ ανυψοΰντα: έζ τών βλημάτων.
Ε**''···· μσλ:; ο-.ακρίνετα: ό Τουρκικό; στόλο;.
Μετά του; δύο κυριαρχούντο; πίναζα; τών δύο ναυ
μαχιών, ουο τελειωμένα έργα: Έν άντ:τορπ:λλικόν
^εργουν ,ν τφ πελάγει νηοψίαν. Τα κύματα, όγζούμενα ει, αφρους, έχουν άποδοθή θαυμάσια' νου,'ζ»' ζα8.Π
?£
«£ δύναμιν έίωγραφήΟη ό
-υρανο;; ΟαΛΛος "!ν3[ί· μ'-κρέτερος, είνε ή«\έα Γε
νεά» [; αντιτορπίΛλιζόν μόλις φαίνεται έν τή τρ:ζυμ.α. Ενεργε· περιπολίαν ζαι ζάμνει σήματα πρό; τόν
αΛ/,ον στόλον, οστι; δέν φαίνεται εί; τόν πίναζα. Καί
ε-ω τα ?υματα_μεγαλοπρεπή, γραφικότατα, φυσιζά.
...να αυ.ο, εχε: την λεγομενην «φρεσκάδα τοΰ νερσυ». 1ου; π./.εμ:ζου; πίναζα; συμπληρώνουν τά έΓλ °·Ζν12,σμ»« · Ί S ε’νδοςον ύπ’ άρ:Ο. 11 τορπιλοδοΛ/,ον ηρ,μον. αζινητεϊ, αναπαύεται μετά τήν τορπ·λ^Ττ/ν.τΧ·,ίμΙ''ί θΜ”λ5ν!'ζ’;; Τουρζΐζοΰ πολεm
« Λδερωφο ανθραζεύων έν ώρα δύσεω; εί;
ΜοΟδρον,—ενα; ογζος μελαψό;,—ή <■ ΙΙλύσι;-οΰ ζαταστρωματο;» ζαί άντιΟέτω; μέ ζωηρά χρώματα ;!
“^μ^» ««< «·3 Χβταστοώματος».
Ακ,. ο κ. Χατζή; δέν ήρκέσΟη εί; τό κύριον μέσί’μαϊα
’’’

7ϊ. - ·Ζ«?«σηρ·.στ:ζής τή; έμπολέ. .υ ε.,.χης ,^ωγραφησε. > περέχει ή θαλαμηγό; «'Αμφι.ριτη» χοκι,ουτα έζ θεσσαλονίζη; τήν σεπτήν σοnV Γ!υ_««?ϊ*ήΟεντο; Βασιλέω; ζαί διευΟυνομένη εί;
ΠΖ ?’!Λ
Εκατέρωθεν ;ένων Οωρη
•/.των, ο: ων αντιπρο,ωπεύετο έζάστη τών ε; Μεγάλων

Δυνάμεων.Αευκή ή «Αμφιτρίτη»πλαισιουμένη άπό τά
καταμαυρα πολεμικά, μέ τούς μελανού; καπνούς έζτυλισσομένους ωσάν μία πλατεία ταινία πένθους νά
περιίαλλζ, ιήν κομψήν θαλαμηγόν, ήτι; ήρεμα πλέουσα
έν μέσω τή; ές,πλής Ίσχύο;, έ/ει ςλην τήν ήρεμον
μεγαλοπρέπειαν, ιόσάν νά συναισθάνεται ότ·. κρατεί είς
τα στήθη τη; άπνουν τον με·.λ·χιώτ·ρ;ν τών Άνάζτων.
Ό πίνας αύτό; άς έλπίσωμεν ότι 6ά εύρη τήν Οε'σιν του
εί; τήν μεγάλην αίθουσαν τών ’Ανακτόρων.
Τήν συμπάθειαν έπίσης ελκύει άλλο; πίνα;, τή;
«Άλίανία;» — τοϋ πλωτού νοσοκομείου —ή όποια με
ταφέρει έζ Βεσσαλονίζη; εί; Πειραια τρα-.ματίας -.ού
Έλληνοίουλ αριζοϋ πολέμου.μία πένθιμο; έν τώ συνόλω σκιά. ’·) πίνας αύτό; είνε έν σχεδίω άκόμη.
Μέσα εί; τήν τρικυμίαν τών πολεμικών επιχειρήσεων,
και ει; τήν πένΟιμον τών δύο ανωτέρω πινάκων παρέλασ·.ν, ελκύει ιδιαίτατα τήν προσοχήν μέ τό φυσίζώτατον ζαί άφΟονον λευκόν φώ;. ό πίνα; τοΰ
Μούδρου — τοΰ ορμητηρίου τού στόλου — χιονισμέ
νου, μέ τού; ψωνιστα; τοϋ στο/.ου.’Ο πίνα; αύτός είνε
άναμφιρήστω; άπό τού; άρίστου; τοΰ συμπαθούς καλ
λιτέχνου. Ή παγερά γα/.ήνη τή; χ·.όνο;, ή όποια φαί
νεται ωσάν ένα; πέπλο: έςιδανικεύων. καθιστά τόν πί
νακα ποιητιζώτατςν.Ίη; ποιήσεω: δέν υπολείπεται ή
ακρίβεια τοϋ σχεδίου — έν άπό τά πλεονεκτήματα τοϋ
κ. Χατζή. Εί; τήν προόλ.ήτα ατμάκατοι ζαί λέμβοι έ
χουν προσορμισθή δια τήν αγοραν ψωνίων οπω; τα με
ταφέρουν είς τά πλοία. '() καλλιτέχνη; είς τήν άζινησίαν τής χιονισμένη; πολίχνη; έπέτυχε να δώση μίαν
άντίθεσιν, τής ζωηρά; κινήσεως έν τώ λιμένι.
Δύο άλλο: πίνακες,ο: όποιοι δέν είνε τής είδιζότητος τοϋ ζ.Χατζή ω; θαλασσογράφου, τόν άναοεικνύουν
ίκανώτατον καί εις τά άλλα είδη τής ζωγραφικής.Οι
«Φούρνο·, εί; τό Ί'σάγεζι» είνε φωτοτυπική άναπαράστασι; μιας ώραία; πολεμική; σκηνογραφίας. Σκίτσο
άκόμη, άλλά γεμάτο ζωήν.Διακρίνεται διά τήν έλευθερίαν τοΰ χρωστήρος, άλλα καί διά τόν άρμονικόν χρω
ματισμόν και πρέπει να μείνη σκίτσο' έκτελούμενον
είς μεγαλειτερον μέγεθος ζαί λεπτομερέστερον, πολύ
πιθανόν νά χάση άπό την τωρινήν απλότητα καί δύναμιν. Τό άλλο, κρητιδογραφία ατελείωτη άκόμη, παριστα ύπόστεγον άτμοπλοίου,τό όποιον μετοφέρει πρόσφυγ·ας. Συνωθοϋντοι ο! άτυχεϊ;, φεύγοντες τήν έχθρικήν καταδίωςιν, έπ: τοϋ δαπέδου, σχεδόν περίτρομοι
κα: άπέ/.πιδε;. ίδραιοτάτη ζα: πρωτότυπος ή έντό; ύποστέγου απεικόνισες, ένώ ύπεράνω τό κατάστρωμα
'·>? ίρ=?ή. άπό δέ τήν πλευράν τοϋ άτμοπλοίου διαφαίνεται ή θάλασσα, θά γ:νη πολύ καλό; ό
πίνα; αύτός, μία άνάμνησις χαρακτηριστική τών απο
τελεσμάτων τοϋπολέμου..Μικρότεροι πίνακες άπειζον·ζουν τόν «Κανάρην» είς τήν Καόαλλαν, τρεις άπόψ.:;
τοΰ Τσάγεζι, Άνθράζευσιν εί; Μοΰδρον.
ΙΙρ.ν ή έγζαταλείψω τήν τόσω ένδιαοέρουσαν Έζθεσιν — διότι μάλλον Έζθεσ·.; είνε ή έργαστήριον —
τοΰ ζ. Χατζή, τήν όποιαν έπεσκέφθησαν ό κ. ΙΙρωθυπουργο; καί πολλοί τών έπισήμων, ζαί ή όποια μόλις
αιθριάση ό πολεμικός όρίζων, Οα είνε τροσιτή ε·; κοι
νήν θέαν, θά κάμω ιδιαιτέραν μνείαν δύο ώραιοτάτων
μεγάλων πινάκων. ο·. όπο'ο: μέ τήν περίεργον τύνθεσιν καί ζωη,ότητα τής παραστάσεω: έλκύουν ιδιαιτέ
ρως τό ένδιαφέρον τοϋ έπισζέπτου. Εινε παλαιότερα
έργα τοϋ κ. Χατζή, άλλ’ σύδέποτε έζτεθέντα. Άπεπειράθη—ζα: χάρις εί; τήν συμβολήν ειδικών Βυζαν-

τινολόγων, οίοι οί κ.ζ. Ζησίου ζαί Γούδας, τ'ο ζατώρθωσε — μετά σπουδήν δύο έτών να άπειζονιση Βυζαντι
νήν ναυμαχίαν ζατα τά; παραμονός τή; Άλώσεως τή;
Κωνσταντινουπόλεως. II σύγκρουσις τών δύο στόλων
ακάθεκτο;, 'Ομηρική Ί)λη ή άγριότζς τή; έζ τοϋ συστάδην μάχη; μέ τά θρύμματα τή; καταστροφή; άπεδόθη κα: με άζριόειαν, άλλα καί μέ έμπνευσιν. 'Ο ζω
γράφο; ζατιόρθωσεν εί; μίαν σκοτεινήν έποχήν νά ρίψη
εκθαμβωτικόν φώ;. ΙΙρώτην φαραν γίνεται παρ' Έλ—
ληνό; καλλιτέχνου ή άποπειρα αύτή. ήτι; δέν έχε:
μόνον καλλιτεχνικόν σκοπόν, ά< λα κυρίως ιστορικόν,
να άναπαραστήση μέ ζωηρά καί σταθερα χρώματα τήν
εικόνα, ήν άμυόρώ; δίδουν μέ περιγραφά; οί Μεσαιω
νοδΐφαι. Οΐ δύο Βυζαντινοί αύτοί πίνακες, μεγαλο
πρεπείς, ποικιλόχρωμοι, έχουν περίπου τήν αυτήν
σύνθεσιν, άλλ' έν διαφέρω σχήματι. Σκίτσα μικρά τών
εικόνων αύτών έχει κάμει ό καλλιτέχνης, τά οποία
έσπευσαν νά αγοράσουν φιλότεχνοι.
Εί; τ'ο έργαστήριον τοϋ κ. Χατζή υπάρχουν και
π/.εϊστοι μικρό: πίνακες, σπουδαί. προσωπογραφία·.,
μικρογραφία: μεγάλων παλαιών πινάκων, έν πολυάριθ
μον σύνολον, δειζ.νϋον τήν στορ-γήν τοΰ καλλιτέχνου
προς τήν ώραίαν τέχνην.

Ε. ΊωαννίΛης
Τόν συμπαθή ζωγράφον κ. Εύαγγ. Ίωαννίδην, τόν
Σμυρναΐον άλλ' 'ΑΟηναίζώιατον, εύρομεν ύπό διαμεταζόμισιν. Εί; αίφνηδιασμό; τ·,ϋ ύπουργείου τών
Στρατιωτικών ‘ζήτησε έπί πίναζι όχι τήν κεφαλήν,
άλλα τοϋ; πίνακα; τών ζωγρχφων, όσοι είχον εύρη
ζαταφύγιον είς τάς... ίροσεροτάτα; αίθούσα; τοϋ Ζαππείου. Η έπιτελιζή ύπηρεσία έκρινε σκόπιμον να έγζαταστήση έζεί έν σύνταγμα. Καί ο· ατυχείς ζαλλιτέχνα·. διετάχθησαν να φύγουν. Ευτυχώ; ό Βασιλεύ; ώ;
άπό μηχανή; Ηε-.ςέματαίωσε τ'ο «μεγαλοφυές» σχέδιον.
Ό ζ. Ίωαννίοης μέ τήν ιερατικήν μορφήν του καί
τήν αθόρυβον έργασίαν του φαίνεται μέσα εί; τό κομ
ψόν έργαστήριον του, ώσάν ένα; μύστη; εί; ένα σιω
πηλόν ναΐσκον τής τέχνης.
"Ο,τι κυρίως χαρακτηρίζει τήν τέχν.,ν του είνε ή
εύγένεια τής γραμμής. Κανέν έργον του δέν είνε
σκληρόν. 'Αλλ' έχει ζαί έν ά/.λο προσόν : 'Οτι δέν
έπηρεάσθη ούτε άπό τού; ξένους, διότι δέν μετέβη εί;
Εύρώπην. ούτε άπό τ'ο περιβάλλον, διότι εύθύ; μετά
τά; σπουδά; του έν τώ I Ιολυτεχνει'ω άπήλθ-ν εί; ΙΙάτμον ζαί είργάσθη διά τον εαυτόν του- έμελέτησε με
τά ίδια του μάτια.
’Ά; ρίψωμεν εν βλέμμα εί; τά νεώτερα έργα του :
Ό πόλεμο; δέν ένέπνευσεν τόν ειρηνικόν καλλιτέ
χνην, οστις έν τούτοι; άπετύπωσε τού; δύο πρωτεργά
τα; αύτοΰ. Τον Βασιλέα καί τον Ιίρωθυπουργόν.
ΊΙ προσωπογραφία τοϋ Βασιλέω;, φιλοτεχνουμένη
ολοέν κατά παραγγελίαν τοϋ ύπουργείου τών Στρατιω
τικών είνε πίναξ ευμεγέθης.
<) "Αναξ φέρε·, τήν μεγάλην στολήν, εϊκονίζεται
μέχρι σχεδόν τών γονάτων, στηρίζων τήν στραταρχι
κήν ράβδον διά τή; δεξιά; έπί βάθρου άρχαϊχή; στή
λης. "Εχει τ'ο ύφος στραταρχικόν" είς τ'ο βλέμμα του
ένυπάρχει κάποια έντασι; προ; τά βάθη τοΰ μέλλοντος
—ώσάν νά σκέπτεται τήν συμπλήρωσιν τή; εθνική;
άποκαταστάσεως, χωρί; νά μειοΰται ή χαρακτηρίζουσα
αύτόν γαλήνη. Ό καλλιτέχνη; δέν είχε τ'ο <ύ τύχη μα
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
PfZP τοΰδε νά ίδη τόν Άνακτα ποζάροντα καί ή είδίων. Ολα δεικνύουν ένα τεχνίτην λίαν προσεκτικόν,
χών χάνει όπωςδήποτε γενομένη έ; άναπολήσεω; καί
έ'χοντα βαθεϊαν τήν αϊσθησιν τοΰ ωραίου ζαι προσδιφωτογραφιών.
δοντα εί; τά είζονίζοντα αντικείμενα μίαν άίραν ποί(> ζ. Βεν’-ζέλο;, εί; τό αυτό περίπου μέγεθος, όρησιν με τά; άπλουστέρα; πολλάκις γραμμάς. Ιδιαιτέ
0;:;, εχε: τήν συνήθη ήρεμον και γλυζεϊαν φυσιογνω
ραν έντϋπωσιν μοΰ έκαμε μια ζεφαλή μελαγχολική
μίαν. ΙΙροορίζεται ή είζών διά τό Δημαρχεϊφν Πει
ωραίου έφήβου Κρητό; στεφανωμένη.
ραιώς. Εν σκίτσο τοΰ ίδιου ζ. Βενιζέλου άναγινώσζοντο;
Ό συμπαθή; καλλιτέχνη; έχει ίδρυση καί σχολήν
εινε καλλίτερου. Αλλη προσωπογραφία, μή τελειωμένη
οεσποινιδων, καθιστών ουτω έπωφελεστέραν τήν έν
άκόμη, ή τοΰ στρατιωτικωτάτου Διοιζητοΰ τή; Στο.
τΙ7.*ΰ δράσιν του.
’7.5/·ή; τών Εϋελπίδων ζ. Χατζανέστη.
Ν. Γεωργαντής.
Δυο πίνακες, οΰ; προ καιρού είργάσθη ό καλλιτέ
χνης, άλλ' οι οποίο: δέν έχουν έκτεθή είνε δύο φίλα:
II οδό; Αναπαύσει»; πλαισιοΰται άπό μαρμαρο
ρεμβάζουσαι, πίναξ ποιητικός δ:ακρ·νόμενος δ:ά τήν
γλυφεία. Εκ τών νεκρών σιτίζονται και παρατάσσονται
αρμονίαν τοΰ χρωματισμού, ήτι; ενυπάρχει έν τή άντιέν άκαλαισθήτω ακαταστασία, δια νά προζαλέσουν τήν
θέσε: τών κυριών ή μία ευθυτενής, αϋστηρά; μάλλον προσοχήν τών «τεθλιμμένων» οικείων.
φυσιογνωμίας, μέ βλέμμα μελά . χολικόν, ένώ, ή
Ζ’Δ έςαίρεσι; : Το πρώτον, μετά τήν γέ
άλλη,
πεπλοφόρος, φέρε-. τά ρόδα τή; ήβώφυραν τοΰ Ιλισσοΰ, έργοστάσιον είνε καλιά ένό; καλ
®ήί οροσεροτητο; εις τά; παρειά;. ΊΙ πρώτη κρατεί
λιτέχνου, δώσαντο; ικανά δείγματα πρωτοτύπου έμτήν δεξιάν χεϊρα τή; δευτέρας, ήτι; πάλιν μέ τήν
πνεύσεω;, τοΰ ζ. X. Γεωργαντή.
αριστερόν κρατεί βιβλίων. Είνε ή στιγμή καθ' ήν έτεΕινε γνωστή εί; τοϋ; καλλιτεχνικού; κύκλου; ή
λείωσε ή άνάγνωσι; καί μένουν μέ τήν έντϋπωσιν.
εργασία του, ευσυνείδητος, σταθερά καί εμπνευσμένη.
Άλλο; πίνα;, κόρη; καθημένης έπί αρχαίου εδράνου
Μολι; -ισό/.Οη τι; εί; τήν πρώτην αίθουσαν, θ’ άτεαρχαίου θεάτρου μέ τοϋ; βραχίονα; στηριγμένου; έπί
νίση τά δημιουργικά του έργα, τόν «’Άστεγον» καί
τών ερεισμάτων καί ζρατοΰση; ϊα τό κατ’έςοχήν αττι
τοϋ; «Αποκλήρου;», οίονεί παραστάτα; πρό τοΰ ιδι
κόν άνθος Κυριαρχεί το χρώμα τή; παρθενία;—τό
αίτερου τοΰ σπουοαστηρίου. ΙΙαρέκει τό « Αγρυπνούν
λευκόν—μία δέ αρχαϊκή αύστηρότη; χαρακτηρίζει τήν
πνεύμα» καί ή «Εϋα», ει; δέ τό ζέντρον ή προ
φιλάρχαιο».
τομή του ά.ιμνήστου βασιλέω; Γεωργίου, συνδυάζουΛμφοτερα τά έργα είνε αβάπτιστα.
ϊΧ τϊ μεγαλεϊον καί τήν μειλίχιότητα, άτινα τόν έΊ ο θέατρον τοϋ «Διονύσου» σχεδόν ομιχλώδες, τα
χ’ραζτηριζον καί ήτι; έπρεπεν ήδη νά έχη στηΟή.
*Προπύλαια»,»Ποιμένες αναπαυόμενοι» — σκίτσο ά'Οκαλλιτέχνη;, ώ;ήτο επόμενον,ένεπνεύσΟη έκ τών
ζουαρέλα; μέ ενα αχνόν χρωματισμόν — τά «’Αφιε
πολέμων. Εί;προπλάσματα γύψινα έφιλοτέχνησεν τέσσαρώματα» μία λιτανεία τριών παρθένων ποιητιζωτάτη,
ρα; αναμνηστικά; στήλα;. Ή μία τούτων έξελέγη
βαινουσα προ; τόν ναόν, εινε πολύ ζαλά, άριστα
κατα προτίμησιν άζ.λων ώ; καταλληλότερα ϋπό έπιϊέ έργα ϋπό πάσαν έπούιν, ό Άγ. Κοσμά; μέ
τροπή; διά να στηθή έν Ελευσϊνΐ, δαπάνα·.; τή; κοιένα κυανοΰν χρωματισμόν, έργον νει.ϋτατον, τό Μνηνοτητο;, αντί 10,000 δρ. εί; τήν αρχήν τοΰ δρόμου
μειον τοΰ Αυσικράτου; χιονισμένου, διαζρινόμενον διά
τοΰ άγοντο; πρό; τά; αρχαιότητα;. ’Επί τετραγώνου
τήν τεχνοτροπίαν του ζα'ι μια άποψ-ς ίζ τοΰ κήπου
μεγάλου υποβάθρου εχοντο; εί; τά; γωνία; τέσσαρα;
τοϋ Ζαππειου.
σ υλισκου;, συνδεόμενου; δι’ άλύσεω; ϋψοΰται στήλη
Ό κ. Ίωαννίοη; είνε δυνατό; ζα'ι εί; τήν προσωπο
έμπροσθεν τή; όποια; κάθηται ή Αθανασία κρατούσα
γραφίαν, ζαι είς τό τοπεϊον. Ή προσωπογραφία τή;
ήνεωγμένην τήν Δέλτον τή; ιστορία;, έφ’ ή; έχει άναχαριτωμένη; έρασιτέχνιοο; δεσπ. Κούλα; Ζερβού εινε
τά ονόματα τών έξ Έλευσϊνο; πεσόντων ύπέρ
χαριτωμένη. Υδατογραφία, αλλά προσσμοιάζουσα πολύ
ΙΙατριδο;. Ή δεξιά της, ήτι; κρατεί τήν γραφίδα,
προ; ελαιογραφίαν· δίδει όλην τήν έντϋπωσιν τοΰ λαεπακουμία επ: τοΰ γόνατό;, ώσεϊ νά άναμένη νά γράψη
2:οϋ, αλλά έχε: τήν λεπτότητα τή; άζουαρέλλα;. Εί;
εν τ<:> μέλλοντι καί άλλα; Ουσία; διά τήν πλήρη άπετην προσωπογραφίαν τή; ποιητική; ζόρη; κάμνει έντύλευθερωσιν τοΰ Γένου;. Άνωθεν τή; ’Αθανασία; ύψοΰπωσ-.ν ή 2®;ιότη; τοΰ καλλιτέχνου, δστι; ζατώρΟωσε
ται, οϊονεί ώ; κορυφή, αρχαίο; τρίπου; έξ" οϋ άναθρών’ απεικόνιση τό άφ-λέ; καί έλζυστιζόν χαμόγελό τη;.
σκει ο λιβανωτό; τή; εϋγνωμοσύνη; τών αρχαιοτήτων
Ή κεφαλή τής δημοσιογράφου δεσπ. Λ-μυλία; Καραόία,
^ωί’· ϊ: ®S5‘3t -’·ά τοΰ θανάτου των έξηφαίνεται ώ; αντίγραφων αρχαίας προτομή;, τόσην πλα
σφάλισαν τήν γαλήνην τοΰ ιερού έζείνου τόπου.
στικότητα έχει. Ιίολϋ χαριτωμένη ή άπεικόνισι; τή;
Αλλο πολεμικόν μνημεϊον τό οποίον εινε πολύ
οεσπ. ΙΙαναγοπούλου ήτι; καίτοι ζ.αΟημένη έχει ΙΙαριάνώτερον τή; προηγούμενη; στήλη;,αναμένει τόν φιλό
σινον chic με το κομψόν καί υψηλόν ανάστημά τη;, τό
τεχνον. οστι; θά τό παραγγείλη. Στηριζόμενο; έπί κί®”,s·5* 3:αγράφετα·. εί; μίαν ώραίαν καμπύλην.Δυνατή
ονο; μεγάλου εί; λέων, σϋμ.5ολον ίσχύο;, έν στάσει
ή Αγγλι,ουσα μορφή τοΰ ιδιορρύθμου ήθοποιού κ.
αναμονή;, εινε έτοιμο; νά όρμήση κατά τών εχθρών.
Κοντογιαννη. Εί; πίνα; Σζεπτομένη; μέ ωχρόν βάΙ ό στόμα του δεικνύει τοϋ; έτοιμου; νά ξεσχίσουν όΟο; ζαι ή τη; κ. Ε. Κ. μέ έρυθρόν, δεικνύουν πόσον
οοντα; του. ένώ τόν δεξιόν έμπρόσθιον πόδα ζρατεϊ
: καλλιτέχνη; γνωρίζει δεξιώ; νά μεταχειρίζεται τό
ϋψηλά παρά τήν κεφαλήν, ϊνα διά τών ονύχων του ζαΖ?ωμα.
εκφραστικώτερον πορτραϊτο εινε μια; παιτα7:,?^ί· τόν τύραννον. Άνωθεν, δύο Ελλήνιζα': ση
οισκη;—μερικέ; πινελιές, ριγμένε; εί; τό πανί,μια ένμαία:, χιαστι τοποθετημένα:, ένώ εί; τό άνοιγμα,
τυπωπζή παράστασι;, ή όποια δέν έπιδέχιται λεπτο
75.ϊ.~,ο·:'', ®Z5ixaT-!»5'JV ^"'·
'■ή'/·η; υπάρχει έν με
μερή επεξεργασίαν, γεμάτη ζωήν καί φώ;.'
τάλλιο» ανάγλυφο; ή μορφή τοΰ άε-.μνήστου Βασιλέω;
° •''•• ’Ιωαννίοη; πριν φύγω, μοΰ έπιδειζνύει ανα
I εωργιου. Εί; τήν κορυφήν, ή Νίκη γονυπετή;, άποσύρω» ε; ένο; ογκώδους χαρτοφύλακες, απειρίαν σχε
θέτουσα ένα στέφανον δάφνη;,έτοιμη νά πετάξη διά νέας
122

ΑΓηΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪ ΚΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

Βέλγο» ιππείς, άνιιπαυόμβνοι μετ' έ.τέλασιν κατά τών Γερμανών.

νίκα;, ένώ δ.ά τή; αριστερά; δεικνύει πού πρέπει ήοη
νά διευΟυνθώμεν : πρό; την πόλιν τοΰ Παλα-.ολόγου.
Τό μεγαλοπρεπέ; αύτό μνημεϊον θά είνε Γ2 μέτρων
ϋψου;, ϋπολογίζεται δέ ότι θά στοιχίση 80,<·0(> «ρίπου δρ. ΊΙ στάσι; τού πολεμοχαοοΰ; λέοντο; είνε
λίαν χαρακτηριστική,ώ; καί ή κίνησι; τή; Νίκη;, τή;
όποια; τά πτερά δίδουν τήν ιδέαν τή; πτήσεω;.
Άλλη αναμνηστική στήλη, άπλουστέρα, καταλλη
λότατη δ'·ά μιζράν κοινότητα ορεινού μερου;, παριστά
ένοπλον εϋζωνον -στάμενον ει; το κοίλωμα μεγάλη;
στήλη; έν στάσει προσοχή;. "Ανωθεν του ει; στέφανο;
δάφνη;. Την στήλην κοσμεί ϋψηλά έν ϋπερμέγεθε;
στέμμα.Κάτωθεν τήφβάσεω; ϋπάρχει γ ρλάντα σχηματίζουσα θυρεού;, έντό; τών όποιων θά άναγραφώσι τά
ονόματα τών πεσόντων,καθ όπλον
ο άνήζον, έφ εκάστη; πλευρά;.
Τετάρτη αναμνηστική στήλη: Εί; πελώριο; δικέφα
λο; Αετό; έναγζαλ·.;όμενο; μέ τά; μεγάλα; άνεωγμένα; πτέρυγά; του μίαν στήλην, έφ’ ή; αναγράφονται τα
ονόματα τών πεσόντων πολεμιστών, ένώ ϋπεράνω είνε
χαραγμένη άνά','λυφο; ή κεφαλή τοΰ Βασιλέω;.
Αϋτή είνε ή εργασία τοΰ κ. Γεωργαντή ώ; πρό; τά;
αναμνηστικά; στήλα;Όλαι έγ.ουν μίαν ώραίαν και πα
ραστατικήν έμπνευσιν. Δέν είνε κρίμα νά μένη ή ευ
συνείδητο; αϋτή έργασία έν προπλάσμασιν άκόμη έντό;
τοΰ έργασεηρίσυ του : Ζητούν τό φώ; του ύπαιθρο·»,
ζητούν προσκυνητά;.

Ιδού καί ει; πασίγνωστο; 'Αθηναϊκό; τύπο;. Ό
Μ-ρακλή;, ό γηραιό; έρωτόληπτο; ευζωνο; τοΰ Ζαππείου. 1 Ιανομοιότυπο;. Είναι εν χαριτωμένον άγαλματάκι. Ό καλλιτέχνη; τό θεωρεί — καί εινε — τό
σον καλό, ι’όστε θά το στειλη άμα τή άποκαταστασει
τή; ειρήνη; εί; τό ΙΙαρισ-.νόν Salon.
Μία καλλιτεχνική προτομή τή; σεσποινιοο; Αε,κοΰ,
ήτι; μετέσχε τών Έλλ. χορών τού Λυκείου τών Έλληνίδων, έχει πολλήν αισθητικότητα,μέ τέχνην δέ εινε
εΐργασμένα δύο μετάλλια ανάγλυφα επ', πλακο;, το^ εν
τού αοιδίμου Χαριλάου Τρικοϋπη.το δέ άλλο του αει
μνήστου κλειδοϋχου τή; Α. Μ.τή; Βασιλίσση; Διονυσιου
Μεσσαλά.Όκαλλιτέχνη;,έκ τού πόθου νά λίί',τ,
λιτεχνία μίαν νέαν ζωήν καί έξέλιξιν, άνελαβε νά γεινη
ό είο'ηγητή; τή; Βυζαντινή; τέχνη; έν τφ νεκροταφείο».
Τού άνετέθη ϋπό τή; φιλοτέχνου κ. Κ. Γρικοϋπη ή
κατασκευή μνημείου έπί τού τάφου τοϋ άρτι άποθανόντο; πατρό; τη; αρχιάτρου Α.’Λντωνιάδου. Ο καλλι
τέχνη; έφιλοτέχνησεν έν σχεδίω καί προσέχω; θά εκ
τέλεση ένα Βυζαντινόν τάφον. Εν κιγκλίδωμα μαρμά
ρινων είκονϊζον λέπη καί στλεγγϊδα;, μέ ένα σταυρόν
έπί βάσεω;, όλα δ’ αϋτά μέ Βυζαντινά κοσμήματα, συ
νεργασία ώ; π,ό; τό σχέδιον τή; ειδική; εί; τήν Βυ
ζαντινήν τέχνην και διακοσμητικήν συζύγου του κ. Ε
λένη; Γεωργαντή. Ηά άποτελεσθή ολόκληρον έν κέν
τημα, μία δαντέλλα. ουτω; είπεϊν, μαρμάρινη, αϋστηρώ; δέ Βυζαντινή, θά εινε τό πρώτον έν τώ Νεκροτα123
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ίίίω μνημείο» Βυζαντινού συθμοΰ, σστις <?». ζϊ: ο
™
2:· £„ -£...λ
Ο ζ. I εωργαντή; ’-τ/ίζι.,-1\7= τ.^ζκτ,^ ir. ·. ν£„
ένδημιζήν δυστυχώ; έν Ελ,
pt
’ ;·'·
-2 την σφριγωσχν η/.!χ·αν
Τί'· .Ύ8
·■ «’Τ’»’!™’" μετά τήν έζ Παρισίων
;"'
;9U’ πλίζων την στασιμότητα,εί; ην ζατα-:αϊ,;ι ενα εμπνευσμενον καλλιτέχνην ή αδιαφορία ζαΐ
οήςζοινωνιαίζαι τή; Πολιτεία;. Εύτυχώς, i πόλεμο;

•Σ το συμπόσιον τοΰ Άζταίου,τό
προ μηνών δσθεν προς τιμήν τοΰ
ζ. Πρωθυπουργού, ούτο; ειπεν 6«
«ζέστη ί καιρός νά προστατευθοΰν
νπο τοΰ Κράτους τά Γράμματα
ζαι αι Γέχναι. Ή επαγγελία ήρςατο πραγματοποιούμενη. Ό κ.
I σιριμώκος άνέλαβε τόν ρόλον
τοΰ Λουθήρου έν τη τέχνη χαί εΐ,
®γί'.'ήθ’ΐ οκτώ νομοσχεδίων άβορωντων την τε αρχαίαν ζαι Βυζαντινήν τέχνην, τήν
μουσι/,ην, την ιστορίαν. τας εικαστικά; τέχνας.Διά τών
νομοσχέδιων τούτων—ών τά περισσότερα περιέδαλεν ήδη
του ζυρους της η Βουλή—σζοπειται ή προστασία
τής τεχνης-αφ'ένό; μέν ή ένίσχυσις τής ζώσης τέχνης
77 σ
α? ετέρου δε η περισυλλογή
τή; χεχοιμημένης. ’
*
Μετά τήν έζζαθάρισιν τοΰ άρχείου τού Τπουγί-.τυ τής 11 α.όεία;-ζα': τήν άνεύρεσιν χιλιάδων ΐστορ-.ζων Γ^ραφων, ό χ. Υπουργός προέβη" εί;
τερον μετρον διασώ;εως τών γραπτών μνημείων τών
πρωτων χρόνων τοΰ Ελλ. Βασιλείου. Διά νομοσχεϊ'.βυ, ψηφισθέντος ύπό τής Βουλής, συνισταται «Ι’ενιζον άρχει;» τοϋ Κράτους.,. Θά ίδρυθή προσωοινώ.«ντο, τής Λζαοημιας, οπού Οά κατατεθούν τά άναοερομενα εις τήν ιστορίαν τοΰ Γένους ε’νγρ,οα ζαΐ
Ζβ'·?5ϊΡ*?*> θ’ τ’ά'-νϊμηΟοΰν, Οά μελετηθούν άπό τούΛο-'ίους ζαι ιστορικούς, ζαι Οά χρησιμεύσουν οΰτω ώς

‘f

?··:^^

Move» το 1856 ή Βουλή έπρονόησε κάπως πρός
-ημοσιευσιν ιστορικών έγγραφων,ών έξεδόθησαν δύο τό
μοι. Εχτοτε πλήρης «γχατάλειψ:;. Μέγα μέρος έ-νράίων του αγώνος επωλήΟη είςτό χαρτοπωλειον Φαλήρου
^ΑήΟεν εις πολτόν/ιλιάίες δε δημοσίων έγγραφον
•ή, Επτάνησου επω/.ήΟησαν ως άχρηστα,ένώ άλλαέσά”σβν“’ <■'?’ J”V£!a ''ί *?«γώθησαν ύπό τών πον—
ζ<·.ν. Θα εισαχΟώ,ινείς τό άρχεϊον δημόσια ή ιδιωτικά
•ΛλΤ'ΊίΡ!ν-° λν5μ!ΖΪ?
τής
Αλωσεωςτής Κ ,ποΛεωςζαι έφεξήςχρόνων ώ.-ζαι μετα
γενέστερα, επίσης δέ Οά συναχΟώσιν είς αυτό ζα- πάντα
τ» δημόσια αρχεία τά περιλαμδάνοντα ΰπησεσιαζά
--ΧΓ5 ”*Tr-*5,,T’eT!’“« ·ΖΡ5«λ5γούμενα. ήτοι ύ.-υργείων, δήμων, συμβολαιογραφείων, μονών ζ.λ.π
Θα επιτρέπεται ή ίδρυσι; ζαι κατά τόπους μονίμων άρ121

την πιστ-ν εις το μέλλον τού έθνους, άπε·
^νζ;ε τας αραχνας τής άργίας,
-χ „■
■ ,, αποχαροιωσεως.Κα: ήρχισε μία εργασία ένθαρρυντ.ζη ζα: εν τη τέχνη, ή; i-z „ύ. -λ;;ν 5.-A.^5j.
εινε αναμφιβόλως ό καλλιτέχνη.- τοΰ «Ά
στεγου».

Δ. |. κ.

TEJiNK

TO ΚΡ^ΤΟΖ

Έλ7Ζ

είχε ζαΐ αύό τό ζαλόν. Ηύρυνε τού; ψυχικούς όριζ:».

Βο'οόίΐ 5 Τ^Λθ* ,^’·τήση προϋπολογισμόν
■ΦΙ.ΟΟΟ ρ. ετησιως. Γα « Αρχεία» Οά εκδίδουν ζαι
ετήσιον δημοσίευμα. Διευθυντή; Οά διορισΟη ό χ.Βλαχογιαννη; μανιώδη; συλλέκτη; χειρογράφων.

Κ Τ° “ίΪΛ£·’ν
Ιί’λών T‘‘Z^* διοργβνοΰται.
Ϊ“ - Π ’ 3ί”τεΛ£«
£7.£·. ««-.-ζην άναζαιν-σ.ω,. Προστίθενται τεσσαρες νέα: εδραι : ή τής «βι
ογραφίας - απαραίτητος διά νά λείύουν αϊ τερατώδεις
μοοοαι άγιων - ρυθμολογίας - δι’ ην προορίζεται ό
γηραιό; αρχιτεζτων ζ. Τσίλλερ - ύπαιΟρίων σπουδών
—ζαι αυτή απαραίτητος έδρα, ην οιεχδιζεί ό χ.ΌΟωνα.ος, δημόσιός ήδη υπάλληλος έν ταϊς νέαις χώραΐς
-*’!.μΐ’/> ολίγον απ' ολα, δηλαδή έζθέσεως
ι-=ων, ιστορίας χαι μυθολογίας,απαραίτητος ζαι αότή
γνωστού σντος οτι ύπό ε’ποψιν πνευματιζής άναπτύςεως
^■fp-υν οι μαΟηται, οφοΰ ώς τοιοϋτοι εισέρχονται
ί'.χποοοιτο: Ελλ. σχολείου. Το μάθημα τή; ιστορία;
τ-η; τέχνη; ζαι τή; αισθητιζής —τά σπουδαιότατα τών
οωρητιζο,ν μαθημάτων—διδάσζοντα: ήδη άτελώς.θά
οιοασζωνται άρα γε τελειότερον έσε^ή; ;
Ο: μισθοί τών ζαθηγητών αύςάνονται, άλλά έχχαΐαρισις των ήδη ζαΟη-γητών δέν γίνεται· ιδού ?ν
£Α«·ωμα τοϋ νομοσχεδίου. Έ?ε=ή; οί ζαθη-.-ηταΐ Οά
-.-t-.,ων-αι δια διαγωνισμού. Αλλα τις Οά xp-vr —ΰοιαγωνιζομένσυς; Οί νΰν ζαθηγηταί : Η ξένοι χαλ-’
••■®Ζ**!»οτ8 η ζρισις είναι άσοαλεστέρα: Περί τούτου
σιγά τ; νομοσχέδιον. Καί μία εύρύτη; άντιλήψεω;
■· Γρ»μμβτεύ; τή;
;/.-λή, δυναται να διορισΟη χαί «δκαχεχοιμένος έν τλ
λογοτεχνία λογιος.» Δόξα σοι ό Θεό; ποΰδέν έ=ου.οιουται η 0·σι; μέ τας ύπηρεσιαζάς τοΰ υπουργείου, χαΐ
οινα-.-νωρι,εται οτι ένας λόγιος δύναται νά προσοέρπ
υπηρεσίας ίξαιρετιχάς.
r
*
Η ΈΟνιζή ΙΙιναχοΟήζη, ή πολυθρύλλητος—διότι

-.ν .ην ς:;;·Λ£ν αζόμη—δι ήν έδαπανήΟησαν μεγάλα
ποσά απο οεζαπενταετίας διά μισθολόγια χαί οχ·’ δι’
-'-’ύτερον έπιμελητήν, δηλαδή, δι-ρθω.ην με 3(1 I Ϊ5. Ζατα μήνα. ΙΙρώτος είναι ώς
γνι.,στον? ζ. λατζόπουλος. Δεύτερος θά δ:ίρισθή ό
X. «ωχα,. Και επι τη ευζαιρία αυτή δέον νά γίνζ
μνεία -υο σφο-ροτατων ζατηγορητηρίων ζατά τής ΈΟν.ζης Πιναζοθηζης οημοσιευθέντων ύπό Φιλοτέχνου
ϊΐ; τας « Αθήνας». Περιέχουν όχι όλίγας α7ηθείας.

*

Άλλο νομοσχέδιον : Συνιστατα: συλλογή Βυζαντι
νής — ή όπως συνέστησεν ό βουλευτή,; ζ. Σοζόλης
«Αύτοζρατοριζής»—ζα- Χριστιανιζή; τέχνης, ίναπεριλάίη τα έργα τοϋ δημοσίου ζαι ίδιωτιχοΰ βίου τοΰ
Βυζαντίου άπό τή; αρχής αύτοΰ μέχρι τή; Αλώσεω; τή;
Κωνσταντινουπό/^ω; ζαΐ τά άπό τών πρώτων χρόνων
τοϋ Χριστιανισμού μέχρι τών νΰν, έζτός τών έν Μα
κεδονία, δι' ά ϊδρυθήσετα: προσεχώς ιδιαιτέρα Συλ
λογή. Διευθυντή; έσται ό καθηγητής τή; Βυζαντι
νής τέχνης έν τω Πανεπιστήμιο», Οά έφορ-ύη δέ επι
τροπή έζ τοΰ πρίγζηπος Νιζολάου, του διευΟυντού τής
Συλλογή;, τριών καθηγητών τή; φιλοσοφική; σχολής,
του έφορου τών Χριστιανικών αρχαιοτήτων καί του
ΔιευΟυντού τή; ΈΟν. Πινακοθήκη; Λύτη Οά μιρ:μ·να
περί συγκεντρώσει»; αντικειμένων καί πλουτισμού τού
Μουσείου καί τής λειτουργία; αυτού έν γένει. Εφεξής
απαγορεύεται ή έςαγω'^ή τών έν Έλλαδι έργων τή;
Βυζαντινή; καί Χριστιανική; τέχνη; άνευ άδεια; τοΰ
’ Ι'πουργείου τή; Παιδείας. Δαπάνη έτησία 'ΓΪ,ΟΟΟ δρ.
Δ:’ άλλου νομοσχεδίου ιδρύεται Ώοεϊον έν Θεσσα
λονίκη δι’ έτησία; έπ·χορηγήσέω; τοΰ Κράτους έζ
Γ,Ο,ΟΟΟ δρ. θά διοιζήται ύπό έννεα;υ.ελού; εφορίας,
συγκείμενη; έζ τού Δημάρχου Θεσσαλονίκη;, τοΰ προέ
δρου τοΰΔημοτ. Συμίουλίου, τού Διοιζητου τού ύποζαταστήματο; τής ΈΟν. Τραπέζης ζα: ές έγκριτων
πολιτών διοριζόμενων έπί μίαν τριετίαν δια Β. Δια
τάγματος. Διευθυντή; μέ μισθόν 600 δρ διορίζεται
διακεκριμένο; μουσικό; πτυχιοΰχος δημοσίου 'Ωδείου
τή; Ευρώπης, διατελέσας έπί δεκαετίαν καΟηγητης
Ωδείου 'Αθηνών ή Εύρωπαικοϋ. Άλλ» διατί όμιλεϊ
τό νομοσχέδιον περί άρρενος μόνον διευΟυντού; ΊΙ
δέν αρκεί τό παράδειγμα τή; ζ. Λόττνερ, ή-·.; ίδρυσε
και διευθύνει δοζιμώτατα τό δεύτερον ώδείον τών
’Αθηνών; Διευθυντής θά διορισθή ό ζ. Καζαντζή;.
★
Συνιστατ»! επίσης 'Εθνική Μουσική συλλογή προ;
διάσωσιν ζα’ι περισυ/ά.ο-ρ-,ν τών ασμάτων, χορών ζα:
μουσιζών οργάνων τού Ελλ. λαού. Δηλαδή έζείνο το
όποιον έπεζήτησαν, άλλά δέν ζατώρθωσαν ελλείψει
Κυδερνητιζής ή άύ.λη;υλικής ένισχύσεως, ό α'Εθνικός
Μουσικός σύλλογος» κα: ό Σύλλ.γος «Τέχνη». Κατενοήθη ευτυχώς ότι χρειάζεται Κυβερνητική προστα
σία διά νά χατορθωθή ό,τι άςιεπαινως ή ιδιωτική πρω
τοβουλία μέχρι τούδε έσζέφθη. Τα άσματα Οά άποτυπούντα: έπί φωνογραφικών κυλίνδρων,ο: χοροί Οά απει
κονίζονται δια φωτογραφιών καί κινηματογραφικών ται
νιών, τά μουσικά όργανα, έν οίς πολλά περιεργότατα
όσα εινε έν χρήσε: παρά τώ λαώ ή έςέλιπον, θα περι
συλλέγουν. Σκοπό; ή διά τής συγκεντρώσει»; μελέτη
καί διάσωσις τών ασμάτων ώς έπαζριβώς αδςνται
γλωσσιζώς ζαΐ μουσικώς, τών χορών ώ; χορεύονται
κατά τόπου; ζαΐ τών οργάνων δι' ών θ' άποτελεσΟή
ιδιόρρυθμος Ελλ. ορχήστρα.
Επιτροπεία ορίζεται ό Ιϊρόεδρος τής Λαογραφ'-ζή; 'Εταιρείας, ό διευθυντή; τού 'Ωδείου ’Αθηνών,
εί; τών πανεπιστημιακών ζαθη^-ητών τή; Φυσική; ζαΐ
δύο μουσικοί- Έτησίω; άνα-ρράφεται ζονδύλιον δ:' ολα
αύτά μόνον 5.000 δρ. Άνεπαρζέστατον. Άν σζεφθή
κανείς οτι θά χρειασθοϋν φωνογράφοι, όχι βέβαια ένα;
μονον, χαί χειριστα'ι αύτών, κινηματογράφοι, φωτογρά
φοι, ά-,-ορά οργάνων, περιοδεία: άνά τά απώτατα χωρία,

γραφή ζαι έκδοσις πρέπει νά ύπολογίση τι; τουλάχι
στον ‘ίΟΟ.ΟΟΟ δρ.Κα'ι ολόκληρο; μέν ή δαπάνη δεν Οα
γίνηβεβαίως έντο; ένό; έτους, άλλάμέ τά; 5.000 έτη
σίω; μόνον οϊ δισέγγονοι μα; Οά ατενίσουν συλλο·ρήν
αξίαν λόγου ! . .
★
Εί; ταύτα δέον να προσθέσωμεν ζαι τό ‘ψηφισθέν
πρό τίνος νομοσχεδίου περί Διαρκούς Καλλιτεχνική;
Έζθέσεως.
II ιδέα δέν είνε νέα. δίκαιον δέ είνε
νά άναμνησθώμεν ότι χρονολογείται αϋτη άπό
δεκαπενταετίας, ότε ή «Εταιρεία τών Φιλοτέχνων»
σχεδόν τό είχε κατορθώσει διά τών συνεχών καλλιτε
χνικών έζθέσεών της. Ή έζ μέρους τή; ΙΙολιτείας
προστασία τών καλλιτεχνών, οι’τινε; ζούν σχεδόν άπομεμονωμένοι, μή πωλούντε; έργα, μή γινόμενο: γν<»στοί, ήτο πρό πολλού έπιόεόλημένη. άν λάόη τι; ύπ'
δψιν ότι ακριβώς εί; τον τόπον αυτόν έγεννήθη τό
Καλόν, έςέλαμ.ψε τό'Ωραΐον. έθαυματούρ-γησεν ή Έμπνευσις, έμεγαλούργησε τό ΙΙνεύμα. "Ολα: σχεδόν
μέχρι τούδε αί βιοτεχνία', ζαΐ ο: έργάτα: αύτών έπροστατεϋθησαν έν’Ελλάδ: νομοθ-τιζώς. Μόνον αί Καλαί
τέχνα: ήσαν απόκληρο: πάση; ένθαρρύνσεως. απαραι
τήτου πρό; ζινησιν ζα: παραγω-,-ήν.
Διά τοϋ νομ.οσχεδίου περί Διαρκούς καλλιτεχνική;
έζθέσεως ζωγραφικής καί γλυπτική; (διατί ή’Λρχιτεζτονιζή ζαΐ ή Δ.αζοσμ.ητιζή τέχνη άπεζλείσθησαν :
συν'.σταται αυτοτελές ίδρυμα,ύπαγόμενον εί; τήν άρμοδιότητα τού Τπουργείου τή; ΈΟν. Οικονομίας. Σκο
πό; ή διευζόλυνσι; τή; έπιδείςεω; ζα: πι.,λήσεω; τών
ζαλλ. έργων ζα: ή άνάπτυξις τού καλλιτεχνικού ένδιαφέροντο; τ<»ν πολιτών—ιός λέγει τό σχέδιον. πράγ
ματι όμω; τού λαού — δ:' εύκολου επικοινωνία; προ;
τά ζαλλ. έργα ζαΐ ή αμιλλα μεταξύ ζαλλιτεχνών.
Εφορεύει πενταμελή; επιτροπή, έζ δύο ζαΟη-,-ητών
τή; Καλλ. σχολή; καί τριών ές έπα-,-,'έλματο; καλ
λιτεχνών. έζλεγομενων κατ' έτος ύπό τών καθηγητών
τή; σχολή;. Ό άπαξ εκλεγεί;, έπί τριετίαν κατόπιν
δέν δύναται να όζλεγή. ΊΙ διάταξις αϋτη ή; έπιτηδείω; καί έν ζρυπτω έζητήθη ή δια-,-ραφή είνε σωτηρία,
άμβλύνουσα τα; τυχόν αντιζηλία; μεταξύ τών ομοτέ
χνων. ΊΙ ’Επιτροπή έκλέγει ένα Πρόεδρον έκ τών
μελών της, έτι δέ ένα Κοσμήτορα καί ένα Γραμμα
τέα, άμισθους,έκ τών έξ έπα-,-,-έλμσιτο; καλλιτεχνών ή
έρασιτεχνών.Δια τά; δύο θέσει; αύτά; έδε: νά ύπάρχη
μείζων έλευθερία εκλογής, διότι ύπάρχουν πολλοί
συ-,-,-ραφε:; ή δημοσιογράφο: οί'τινε; τελεσοορώτερον
Οά ήδύναντο να έργασθώσ: καί να έντείνωσ: την κίνησιν, ένώ ό περιορ'.σμ.ό; μεταξύ μόνον καλλιτεχνών ή
έρασιτεχνών (πρακτικών ή θεωρητικών;) δέν Οά έξυπηρ-τήση ίσως έπαρζώς τόν σκοπόν τή; έκθέσεως. Επί
τιμο; I Ιρόεδρο; τή; έζθέσεως είνε ό έζάστοτε
Ιϊρόεδρος τή; Βουλή;—ύποθέτομεν άνευ ψήφου.
Αλλη όρθοτάτη διάταξις έτέθη, οτι δέν δύναται
εί; καλλιτέχνη; να έζθέσζ, πλείονα έργα τών πέντε,
μετά καιρόν όμω; δύναται νά έπαναφέρη εί; τήν έζθεσιν προεκτεθέν -Ζαΐ μή πωληθέν έργον. Αί ά'/.λαι λε
πτομέρεια·. περί τή; εσωτερική; λειτουργία; τού ιδρύ
ματος. εισδοχή; ζα: άναρτήσεω; τών έργων, ποσοστών
τή; πωλήσεω; καί τιμήματος εισόδου Οά ζανονισθοΰν
προσεχώς δι’ ειδικού Κανονισμού. Αλλά προ; Θεού !
ά; μή όρισθή τιμή εισόδου μεγάλη’ ά; ύπάρχη
μία ήμέρα de gala διά τού; πλουτοκράτα; μέ δίδραχ-
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μ.ον. μία μέ ίν δεζάλεζτον διά τον λαόν καί α: λοι
πά: :·/■. περισσότερον τοΰ ζεντηζονταλεζτου. δ:ότ: μή
λησμονώμεν st: σκοπό: σπουδαιότατο: τοΰ νόμου, συν
τοϊς ϊ/.'ι.ζι:, είνε ή -·>ζ-ζ'./.ν.<.>-·.: ίλών τών αστικών
τάξεων τ.ζ'ζ: τά καλ.εργα ζ·.χ νά δ:δαχθσΰν, να τά αγαπή
σουν καί τά εκτιμήσουν. Ό νόμο: όφέίλετα: είς τήν
συνεργασίαν τού κ. Ροίλοΰ, εύρόντο: πρόθυμον άντιλή-τορα τον πρόεδρον τής Βουλήε,τ'ον όντως φιλόζαλον.
*

Είς τήν Βουλήν επίσης πρωτοβουλία τοΰ κ. Μπα
σιά υπεβλήθη νομ.οσχέδιον περί προστασίας τών μουσ:κ.ών έργων. Λνάγετα: ε:ς τήν περίοημον προστασίαν
τής πνευματική: 'ιδιοκτησία:, δ1.' ήν τόσα έγράοησαν
ζα: τόσα: έγένοντο ενέργεια: καί έπιτροπα': ζα: Συνέδριον προτάσε: τοΰ ζ.’Λμπελϊ έζλήΟη τφ 18!)ίί ύπό
τοΰ Συλλόγου τών Φιλοτέχνων, ύο' ού καί νομοσχέδ:ον υπεβλήθη έπί Κυβερνήσεως τοΰ κ. <->=οτόζη γενόμ.ενον δεκτόν είς βάνάγνωσιν. Κα: όμως μόλις τώρα
τμηυ.ατ'.ζώ: ζα: βαθμηδόν έπιτυγχάνετα: ή προστασία
τών πνευματικών έργων. Μετά τά θεατρικά, άτ-.να
έπροστατεύΟησαν όσον αφορά τάς καθυστέρησε:: τών
ποσοστών έκ μέρους τών Οεασαρχών πρός τούς Ελλη
νας συγγραφείς—οχ: ευτυχώ: καί πρός τού: ξένους—
ήλΟεν καί ή σε:ρά τής προστασία: τών μουσ:κ6ιν συν

θέσεων. 1 Ιερίπου α: αΰτα:. ώς καί δ'.ά τά πρώτα, άναγράφοντα: δ:ατάςε:ς περιφρουρήσεως τών υλικών συμ
φερόντων τών μουσουργών.
*

• >λη αυτή ή εργασία, δ:' ήν όμως τα πρόσωπα τά
οποία Οά την διευθύνουν πρέπει νά δ ύ ν α ν τ α : καί νά
Όλ ήσουν νά εργασθοΰν—πρόβλημά σπουδαιότατον
—έπρεπε προ πολλοΰ νά έχη γίνη.Δ'.ετυπώΟησαν πολλάκ:ς συστάσεις, άλλ’είς ώτα μή άκουόντων.’· > γράφων
τά: γραμμάς αύτάς δ-.έΟεσε μέγα μέρος τής δημοσ:ογραρ:ζής του έργασίαςύψών άπό ετών τήν περίρημον «φω
νήν» ύπέρ όλων περίπου τών ανωτέρω θεμάτων. ΈΟεωρήΟη «ϊδεολόγος». Επί τέλους κάλλιο αργά. παρά
ποτέ ! Λ: έχουν όμως ύπ’ σώε: των οί άρμόδιο: ότ:
δεν έτελείωσε το εργον. Υπολείπονται καί άλλα: μεταρρυθμ·.στ:κα· πρωτοβουλία:, αί’τινες πρέπει να ίδουν
τό φώς, διότι ή κυορορία των ύπερέόη παν όριον όχι
φυσιολογικής ένεργείας. χι'.ια χριστιανικής υπομονής.
Όλα: αύτα: α: ιδρύσεις σχολών καί συλλογών, αποτε
λούν ένα όλον οργανισμόν. έν σύστημα. Έγένετο ή
αρχή’ άς εύχηΟώμεν συνέχ:σ:ν τοΰ άρςαμένου έργου,
μέ περισσοτέραν όμως προσοχήν.
<Κ·

Φ ζΤΐοικί^η £ε^ις Φ'ΣΤ ώραιοζέρα φυχή.
Ποια ή ώραιοτέρα φυλή τοϋ κόσμου ; Ήρώτησευ
Αγγλικόν περιοδικόν.
Άπήντησαν πολλοί. ’Ιδού τό συμπέρασμα : Οί Ι
ταλοί ώς άνδρες αί Άγγλίδες ώ: γυναίκες. Και είδικώτερον. Ό έέερευυητής Χέντεν θεωρεί ώραιστέρους τούς Σουηδού: καί Νορβηγούς,ό Στόνε τούς'Ιταλούς. ό ζωγράφο: Γασκόμπε Τζών τούς οίκοϋντας
τήν Μεσημβρινήν ’Ιταλίαν. ΌΓκιόσι θεωρεί τόν ’Ι
ταλόν ώς κληρονόμον τή: κλασσικής καλλονής, έκ
τών γυναικών προκρίνει τάς Ίρλανδιδας καί ώραιοτέρας νεάνισα: τά: έν Σάμω.

(ραζριωζισμος
Έπί τοϋ πτώματος Ρώσσου άέιωμστικοϋ πεσόντο:
έπί τοϋ Πρωσσικοΰ μετώπου εύρέθη τό έϊή: γράμμα
μιάε Ρωσσίδος, πράγματι όμως Σπαρτιάτικο: μητρός.

ΙΙαΛί μου,
«Σέ πληροφορώ μέ όλην μου τήν γαλήνην, ότι ό
πατέρας σου έφονεύθη εί: τήν Λεμπέργκ, ένώ
ώοήγει τό σύνταγμά του είς τήν έφοδον. Δεν σκέ
πτομαι νά σέ παρηγορήσω, ούτε ζητώ τήν (δικήν σου
παρηγοριάν. Ζητώ νά έκδικήση: τόν πατέρα σου, δστι:
ύπήρςεν ήρως καί νά άφιερώσης τήν ζωήν σου είς τήν
Ρωσσίαν.
« Οταν θελήσης νά κόμης μίαν ηρωικήν πράίιν μή
ένθυμηθή: τά δάκρυα μου. Σκέψου τήν ευλογίαν μου
ποϋ σοΰ στέλλω τρυφερά άπό τώρα.
«Ό Θεός άς σέ φυλάττη πολυαγαπημένο μόνο
μου παιδί.»

(ΰόχεμοι μιας ζεσααρακονζαεζίας
Από τοϋ 18ρ8 άριθμοΰμεν ι8 πολέμους. ΟΙ σπου
δαιότεροι είς χρονολογικήν σειράν είνε οΙ έίής:
Ό Ρωσσοτουρκικό: πόλεμος (1878). Ό Γαλλικός
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άποικιακό: εί: τήν Τΰνιδα (1881). Ή Γαλλική έκ”
στρατεία εί: τό Τογκίνον (ι885). Ό Ίαπωνοκινεζι
κό: πόλεμος (1894). Ή Γαλλική εκστρατεία εί: τήν
Μαδαγασκάρη (ι8μό). Ό 'Ελληνοτουρκικό: πόλεμος
(1897) Ό 'Ιταλικός έναντίον τή: Άββησυνίας (ι8<μ>).
Ό Ίσπανοαμερικανικός (1898). Ό κατά τών Βόερς
(ι899)-Ό πόλεμο: τών Ευρωπαϊκών Δυνάμεων εναν
τίον τών Μπόίερς εί: Κίναν (1900)· Ό Ρωσσοϊαπωνικός (ιαοό). Ή έκστρατεία τής Γαλλίας είς τό
ΛΙαρόκον (1908). Ό Ίταλοτουρκικός (ιη·1) θ'
Βαλκανικοί πόλεμοι (ιμιν-ιμιυ).
Κατά δυνάμεις αναλογούν. Εί: τή ν Γαλλίαν πέντε
πόλεμοι. Εί: τήν Τουρκίαν, Ιταλίαν. 'Αγγλίαν καί
'Ελλάδα άνά τρεις. Εί: τήν ’Ιαπωνίαν, Ισπανίαν
καί Γερμανίαν άνά δύο.

Τέχνη και ωό^εμος·
Ή καταστροφή τή: Λουδαίν καί τών Ρήμων έπεισόδιον τής ζωής τού 'Ιωσήφ τοΰ Γαριβάνοη, συμβάν
κατά τήν πολιορκίαν τής Ρώμης, τό 1849. Όταν έπολιορκεϊτο ή πόλις, π^ό: έζεύρεσιν μετάλλου διά
κατασκευήν τηλεβόλων, οιετάχθη όπως χυΰώσιν οί έ£
ορειχάλκου κώδωνες τών έκκλησιών τής αιώνια: πόλεω:. Μοναχό: τις τοϋ μοναστηριού τοϋ Άγιου Όνουφρίου έσταμάτησε παρά τόν 'Ιανίκολον λόφον τόν
ίππον έφ' ού έπέδαινεν ό Γσριδάλοης καί είπε πρό:
τόν μέγαν έκείνον άνδρα· «Σά: παρακαλώ, μή έπιτρέώητε νά καταστραφώσιν οί κώδωνες τοϋ μοναστη
ριού τοϋ 'Αγίου Όνουφρίου. ένθα άπέθανεν ό Τορκουάτο: Τάσσο:·. Ή ποιητική φύσις του Γαριβάλδη,
ή άνάμνησις τοϋ ποιητοϋ τής . ΆπελευθερωΘεϊσης Ι
ερουσαλήμ», δστι: τόσην επιρροήν έσχεν έπί τοϋ πνεύ
ματος τοϋ σκαπανέω: τής έλευθερίας ήνάγκασαν τόν
στρατηγόν ν’ άνακράίη· «Ούδεί: νά έγγίση τούς κώ
δωνα: οί όποιοι έσήμανον τόν θάνατον τοϋ Τορκουάτου Γάσσου ! ·

OW.0VO. συναντώντες Γαλλοεά συ^ατο.^γματα καί σταματώντες.

,ςΙονεττ ο

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
.ν,τροο.ά Οί»;>’ Πω·α3·.>ά ηρ· Λεπ’ο-μόρα
ποϋ f/ot'K μέ βάγια και μ" άνΛανς οιοίιο/)

καί ιάματα ιήϊ φίρνονυκ καί άιοοα,
μεο’ ιό μικρό, ιοΰ κάκου, ίρ>ιμοκκι.ί)οι
γοιατιοτό; γυοΒϋιι ιόοιμ ώρα
μΐά .χροοη-ρι »·ά nij, καί ι·α ξορκιορ
σάν αγωνία οκί.ηρι'ι, θανατηφόρα,
μια! Οΰμηοηί παώινιρα; ιό μιΟΐοι.

div ήμ.ιορΡ οιή;
> ' άνοβ>·ί'Γ!1
ΠαρΜνας τήν ηερίχρι οην εικόνα,
άίχω, νά μπβ οιή βίβηί-ή τον οκέμι
μιά 1>Μ/ Ζ'·ωμ>1 .τανϊμορφη Λ1α> τώ α

με ιά μεγάλα μάιια αοΰ νποταζονν
καί ο’ εκοταοιν άγά.κμ τίν κυττάζονι.
ΜΑΡΙΑ ΖΑΜΠΑ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
*

ΆΠΟ

ΤΗΝ ^ΩΗΝ

♦

... Η: Λνο ,ΜαΜΑΔΕΣ.,
— ’ έϊα ΙονΙοοδι .τοϋ μα
ράθηκε πρόωρα κ' Ιγνρε οχό
παγερό φύσημα χοΰ Βορρηά.

Π ζητάς νά συλλάδης τή παράξενη λάμψ: ποΰ -φώ
τισε τά θολά γαζ.ανά ματάκια της στό άντίκρυσμα τών
Δυο λατρευτών σου; Έφυγαν κι’ Αύτές και σ’ άφισαν
μονάχο! Ναι ! μά «τράβηξαν σιγά - σιγά μαζί τους
καί τή μικρή ξανθή!...
Π3 χέρι μαγικό κι’ αό
Αύτο τό έλαφρό φτερούγισμα ποΰ αίσθάνθηκες σιμά
ρατο σκορπισθηκε μέ άσου—έδώ καί λίγες στιγμές—ήταν ή λευκή ψυ
ϊρέ; καί πλούσιες πινε
χούλα τής μικρής σου ποΰ πήγαινε ν' άνταμώση καί
λιές τό ρόδινο χρώμα
τής Άλλες.... τή Γυναίκα σου, τή Μητέρα σου!
τή: Αύγής σβύνοντας
Βλέπεις τ’ ωμμορφο αγγελούδι τής αγαπούσε πειό
στο ξάπλωμά του κάθε
καλά άπό Σένα κι' ετρεξε γοργά στήν αγκαλιά τους....
σκοτεινό σημάδι τής Νύ
’Ανασηκώνεσαι γιά ν’ άκούσης καλλίτερα τή φωνή
χτας... Στή μισοφωτιτής μικρούλας πού σώπασε γιά πάντα ; Μά δέν άκ.οϋς
σμένη κατάλευκη καμα
λοιπόν; Ακούσε :
ρούλα τη στολισμένη μονάχα μέ δυο μεγάλα γυναικεία
—■«Μπαμπα μου !... Κύττα ! Δυό Μαμάδες !..»
πορτραίτα κοιμάται τον παντοτεινό ύπνο—τόν ύπνο
Αύτό ήταν όλο ! Ξχνάπεσε πάλι στό λήθαργο σου
δίχως ξύπνημα —ένα ξανθό κοριτσάκι. Τό. λεπτό, τό
άτυχε Πατέρα' Τί περιμένεις; Αύτό ήταν όλο !’Η λε
απαλό, το γεμάτο ζωή κορμάκι του — έδώ καί λίγες
πτή άδύνατη φωνοΰλα σκορπίσθηκε στά γύρω δένδρα...
στιγμές — μαρμάρωσε στο ξαφνικό πέρασμά του, μέ
τά πουλάκια τήν μάζεψαν καί τήν συγχίζουν τώρα
τή παγερή του πνοή, ό Θάνατος. Τά ξανθά μεταξένια
μαζί με τής δικές τους — λεπτές κ·.' άδύνατες φωμαλλάκια* τςυ κολλημένα καθώς είναι στο μέτωπό
νοΰλες κ:' αύτές, άλλά πόσο άλλοιώτικες άπ' τής μι
του, τ’ αύλακωμένο άπό χονδρές σταγόνες ίδρώτος,
κρή: ξανθής!..
μαρτυρούν γιά τήν αγωνία τής ψυχής ποΰ ζητούσε τήν
Χαμηλώσετε λίγο τά χαρούμενα τραγούδια σας,
απ-λευθερωσ: της και τούς μάταιους σπασμούς τοΰ
ξέννοιαστα πουλάκια... τί πάθατε σήμερα καί δυναμώ
κορμιού στήν ανώφελη πάλη γιά τό φώ; —τή Ζωή
νετε τόσο τής φωνιτσες σας ; Θέλετε νά τραγουδήσετε
ή τό σκοτάδι — τό Άγνωστο.... Τά χειλάκια του
τό θερμό άναλυμένο χρυσάφι τού "Ηλιου πού άπλώμένουν σφαλισμένα σφιχτά όπως κα: πριν όταν ήθελε
νεται
καί χύνεται παντού φέρνοντας στά σκοτάδια τών
να κράτηση με τά μικρά μαργαριταρένια δοντάκια του
θλιμμένων ψυχών τήν 'Αγάπη καί τή Χαρά τής Ζωής;
τήν προδότρα Ζωή — πού τό άφινι τώρα—αδιάφορη
Σάς καταλαβαίνω! Ναί!μά φθάνει, φθάνει... Ό
στην αγωνία-ου, σΓό βογγητό του. στό ψυχομάχημά
Ηλιος θ άκούση κι αύριο τούς ύμνους σας, μά ό
του. ..σκληρή, προδότρα Ζωή γιατί, άφοΰ θά τοΰ ήρΠατέρας σφίγγει γιά τελευταία φορά τό παγωμένο
νείσο^ τόσο γρήγορα τό χαμόγελό σου. τοΰ τό εδώκορμάκι τής μικρής ξανθής...
κες άφθονο στον ερχομό του στό κόσμο καί δέν τοΰ τό
Ώ! Σωπαστε ! Σωπαστε ! Σωπαστε πειά ! Μιά
έπαιρνες πριν άκόμα θερμάνη τήν αγκαλιά τών γο
τρελλή αχτίδα χώθηκε άπό τό μισανοιγμένο παράθυρο
νιών του τό λεπτό κ’ άπαλό καί γεμάτο άπό τή θεία
καί θρονιάσθηκε στά βαθουλά ματάκια τής μικρής...
σξυ.
~iJi Φτωχό μικροΰλι, πόσο άδικα
Τί περιμένεις παιγνιδιάρικη αχτίδα νά σηκώση τό χε
σ επρόδωσαν!
ράκι της καί νά σέ διώξη, γυρίζοντας άπό τήν άλλη
Καθισμένος σέ μιά πολυθρόνα κοντά του, πολύ
μέρια τό κεφαλάκι της; Αλλοίμονο ! Μπορείς νά
«’'•ά του,
’ψάσωπο χωμένο στό δαντελένιο μαπεριμένης αιώνια. Δέ Οά σέ διώξη κανείς άχτίδα πού
,ιλαράκι τής κούνιας, με δψ·. κιτρινισμένη άπό της
αγρυπνίες — δέκα οχτώ μέρες τώρα—καί μέ μάτια ξέφυγες άπό τό χρυσάφι τού'Ήλιου....
Μονάχος όσο ποτέ άλλοτε, κουφός στά χαρούμενα
στεγνά άπό δάκρυα — άλλοίμονο ! «χύθηκαν όλα
τραγούδια τών πουλιών, βουβός άπό τό πνίξιμο τών
ολα στό νεοτκαμένο τάφο τής γυναίκας ’του π' αγα
λυγμών, τυφλός στή πλημμύρα τού Φωτός, αναίσθητος
πούσε τόσο - έδάγκωνε μέ λύσσαν τά λευκά σεντονάστη
γύρω ζωή, συγκεντρωμένος στον ‘Εαυτό του δέν
κια τοΰ παιδιού του κάθε φορά ποΰ οΐ λυγμοί — οί
βλέπει μέσα στήν άπέραντη μαυρίλα τής ψυχής του
φρικτοι δίχως δάκρυα λυγμοί! — «τίναζαν τό άποκαπαρά τρείς Μορφές γλυκές, ποΰ τόν περιμένουν καρ
μωμένο κορμί. ”Ω ! μά είναι κάτι περισσότερο άπό
τερικές καί τού χαμογελούν άδ:άκοπα.... Άλλά είναι
απελπισία αυτό ποΰ έχύθηκε στή χλωμιασμένη σου
τόσο μακρυά, τόσο μακρυά, ή άφθαστες γλυκές
βψι δυστυχισμένε Πατέρα! Μονάχα ή Άπόγνωσι
Μορφές !...
μπορούσε να τραίήςη τέτοιες σ/οτεινές πινελιές γύρω
Καί μεσ τήν απαίσια ^τρομαχτική σιγή πού βασι
απο τα μάτια σου —τά μάτια μέ τής φρικιαστικές
λεύει μέσα του, άκούει σάν ένα μακρυνό φτερούγισμα
αναλαμπές — κα: στήν άκρη τών χειλιών σου — τών
καί σαν μιά λεπτή φωνοΰλα—τής μικρής'ξανθή; στό
χείλιών ποΰ είναι σφαλισμένα π-.ό σοιχτά κ·.’ άπό τοΰ
άντίκρυσμα τών Δυό ’Αγαπημένων του : —
πεθαμμένου σου παιδιού ! —

Μα πού γυρίζεις τής ματωμένες ματιές σου, Πα
τέρα; Ζήτας να ρουφήξης τό τελευταίο βλέμμα τής
ςανθής μικρής ποΰ έχάιδεψε στό σδύσιμό του της Δυό
αγαπημένες σου Εικόνες ;
128

— Μπαμπα μου!.... Κύττα !....
μάδες!...........

Ή δυό Μα

Σ Τ A Α Α Γ" Μ A ΤIΕ2Ι
Κατά του υεου νόμον -Kepi έκλογών, είς τό
βιβλιάοιον θά έπικολλάται η φωτογραφία τοΰ
έκλογέως. θά έκλείψουν οϋτω αί έυστάσεις, μο
λονότι ακριβώς τώρα θά έχομευ εικονικας
έκλογάς.

Εσχολιάσθη διατί έξηφαυίσθη τόσου ταχέως.
Αΰθεντικαϊ πληροφορίαι βεβαιοΰυ ότι ετραπη
είς φυγήν μόλις είδε προβάλλοντα εϊς τάς Αθη
ναϊκός οδούς τόν κο-μύτην νυκτοβίουΆθηναιου
€υφυολό^/ου.

*

★

Τί παράξενα πράγματα ! Εις τον πόλεμου
αΰτόυ έφουεύθησαν καί πολλά παιδία, μολουότι
δέυ ήσαν είς τά... πεδία τώυ μαχών, άλλ' είς
τάς πόλεις.

Ό ευ Αμερική νεοδιορισθεϊς πρέσβυς έπαύθη.
διότι έξ αίτιας του έζημιώθη τό Δημόσιον ΰπερ
τό εκατομμύριου κατά τήν προμήθειαν των
γαιανθράκων. Ήμπορεϊ ό κ. Σχλήμαυ τώρα που
δέν είνε ούτε πρέσβυς, ούτε βουλευτής να ανα
φωνήσω : Γαιάνθρακες ό θησαυρός !

*

Αί έφημερίδες συχνά γράφουν δια το θ ι α
τρόν τοΰ πολέμου. Πολύ δικαίως αφού υπάρ
χουν καί έκεϊ σκηναί.
★

Νέα άσθένεια άνεκαλύφθη : Ταμιϊτις. Οταν
τά ταμεία τοΰ Κράτους είυε κενά,* ό κ. ταμίας
οφείλει νά άσθευή. Άναμέυομεν την εξής είδοποίησιν :
Ζ
«Ό ταμίας κ. Τάδε, επωφελούμενος της
ασθένειας του, έξέδραμεν είς Πόρου».
<Ό ασθενών ταμίας κ. Άυαπαραδιάδης έδωσε
ώραίαν χοροεσπερίδα·.
*
Κάποιος εστάλη είς Ευρώπην ώς υπότροφος
τοΰ Κράτους διά νά σπουδάση τα αιθέρια έλαια.
Καϊ ήκούσθη λέγων : ·Πλούσια τα ελέη σου,
ώ α'θερία Άνόρθωσις !·
♦

Οί βιβλιοπώλαι έζήτησαν άπό την Βουλήν
νά έλαττωθή ό δασμός τώυ άλλογλώσσωυ βι
βλίων. Άν λάβωμευ ΰπ' όφ-ει την καταπλη
κτικήν... φυτοζωίαν τώυ Ελληνικών βιβλίων,
υομίζομευ ότι πρέπει υά έλαττωθή οχι ό δα
σμός, άλλά ό... ζήλος τών βιβλιοπωλών υπέρ
τών ξένων βιβλίων.
*
Τό Κράτος κατά τήν έυαρξιν τοΰ Εύρωπαϊκοΰ πολέμου επέταξε 5,000,000 όκάδας, αρα
βοσίτου, αξίας ένός εκατομμυρίου δραχμας. Ο
έπιταχθεϊς αραβόσιτος άφέθη άχρησιμοποίητος
και έσάπισε. Τοιουτοτρόπως ή Πολιτεία επέταξε
μέν τόν αραβόσιτον, επέταξε δέ καϊ τό εκα
τομμύριου, μέ τόν αραβόσιτον μαζή,εϊς τήν θά
λασ :αν...
*

Άνεφάνη καϊ πάλιν ό γνωστός κομήτης Ντε
Λαβάν' άλλά τό σχήμα του ώμοίαζε αυτήν την
φοράν τόσον πολύ μέ εγχειρίδιου, ώστε αυτός
δέν ήτο κομήτης πλέον, αλλά... κομιτατζής.
*

κΟί Γάλλοι μετεκόμισαυ αποικιακόν στρατόν
μαύρων καϊ άπό τήν Σενεγάλην. Λογικωτατον.
Άπό τήν Σεν ε γάλη μόνου Γάλλοι ήμπορουσαν νά μεταφέρουν στρατιώτας.
Εκ τώυ κΆθηνώυ·.
*Τό άτμόπλοιου ^Σεράζ· κατεπουτισθη αυταυδρον εις του Εύξεινου πόυτου. Άυήκευ εϊς του
ομογενή εφοπλιστήν κ. Ατυγιδην*.
Η τελευταία λεπτομέρεια ήτο όλως περητη.
*
Διϊ τάς σκανδαλώδεις καταχρήσεις τής Εται
ρείας τού ΆεριόφωτοςΆθηυώυ έγένετο ευρυτατη
συζήτησις έν τή Βουλή, έξ ής ζωηρότατου φως
έπεχύθη, τόσου φώς, όσου δει· μάς δίδει καθ ολου
τό έτος ή κατηγορουμένη Εταιρεία.
ir

Άυαγιυώσκω εις τό ■‘“Εθυος· ΰπό τόν τίτλου
«ό Σύλλογος τώυ Έρασιτε^ώυ· ·.
*Τό δραματικόν τμήμα θιϊ άναλάβη οκ.Μιλτ.
Λιδωρίκης ό όποιος πρωτηγωυίστησευ εις το
«θάρρος τής Άγνοιας·.
Τί πονηρά έφημερις! Τα γράφει ωσάν να
πρόκειται ό τέως συνεργάτης της. διδάσκων ηδη,
υά πρωταγωυιστήση καϊ πάλαν είς τό θάρρος τής
....άγνοιας.
*
θορυβώδης ή συζήτησις έν τή Βουλή περί άπολύσεωςτού κ. Εΰταξιαάπό τής θέσεως του Διοικητοΰ τής Έθν. Τραπέζης. Παρεστησευ ο κ.
Πρωθυπουργός οτι ό κ. Εΰταξιας δεν ητο εν
τάξει απέναντι του. Δηλαδή οτι δεν ητο Ευτα
ξίας, άλλ’ αταξίας....
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
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TO ΟΡΥΞΟΥΝ μετ^λλιον
ΥΟΙ, εύάν ! Όκ ύπουργύςτής Παι
δείας ύπέβαλενείςτήν Βουλήν νομο
σχέδιου. διά τοΰ όποιου έπί τή είκοσιπενταετίφ τών γόμων τής Λ. Μ.
τοΰ Βασιλέω; καθιεροΰται χρυσοΰν
μετάλλιο·? άπονεμόμενον έκάστην
15ην 'Οκτωβρίου καί ονομαζόμενοι·
• Βασιλικόν μετάλλων τών γραμμά
των και τεχνών», θά άπονέμεται
μόνον εις 'Έλληνας συγγραφείς εμ
μέτρων ή πιζών έργων, <«ς καί είς
συνθέτας, ζωγράφους καί γλύπτας. Μετά τά μετάλ
λια τοΰ πολέμου, τά μετάλλια τής ειρήνη; καί τού
πολιτισμού.

Ή απονομή Οά γίνεται κατ’έτος έκ περιτροπής,
ούτως ώστε τό μέν πρώτον έτος περιλαμβάνονται τά
λογοτεχνικά έργα τά είς βιβλία έκδοθέντα κατά τήν
διαρρεύσασαν τετραετίαν μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου
1914, τό δεύτερον τά δημοσίφ έκτελεσθέντα και
δημοσιευΟέντα τής μουιικής, κατατεθέντα δέ εν τή
’Εθνική Βιβλιοθήκη κατά τήν τετραετίαν τήν λή
γουσαν τήν 31 Δεκεμβρίου 1915, τό τρίτον τά τής
ζωγραφικής κατά τήν τετραετίαν τήν λήγουσαν τήν
31 Δεκεμβρίου 1916 καί τό τέταρτον τής γλυπτικής
κατά τήν τετραετίαν τήν λήγουσαν τήν 31 Δεκεμ
βρίου 1917, δημοσία δ’ έκτεθέντα έν Άθήναις. Τό
μετάλλων άπονέμεται εις τόν συγγραφέα, τόν μου
σικόν, τύν ζωγράφον ή τόν γλύπτην του έργου
εκείνου, τό όποιον προέχει. Λαμβάνεται δέ ύπ* όψει
κατά τήν κρίσιν κυρίως μέν τό κρινόμενον έργον,
άλλα καί ή προγενέστερα εργασία τοΰ συγγραφέως
ή τοΰ καλλιτέχνου. Μετά τοΰ μεταλλίου άπονέμεται
και χορηγία δραχμών δισχιλίων, καταβαλλόμενη
υπό τοΰ Καποδιστριακοΰ Πανεπιστημίου, μετά τήν
ϊδρυσιν δέ τής Ακαδημίας ύπ' εκείνης. Πρός τόν
σκοπόν δέ τούτον παρέχονται έκ τών πόρων τοΰ
Βουριδείου κληροδοτήματος έφ ’ άπαξ μέν δραχμαί
τρεις χιλιάδες διάτήν χάραξιν τού μεταλλίου, έτησίως δέ τετρακισχίλιαι εϊς τό Καποδιστριακόν Πανεπιστημων, ιδρυόμενης δέ τής Ακαδημίας είς έκείνην,ΐνα έκ τούτων καταβάλλεται τό ανωτέρω ποιόν,
δίδεται χιλιόδραχμος άποζημίωσις είς τούς κριτάς.
έκτυποΰται τό μετάλλων καί καλύπτονται αί λοιπαί
δαπάναι.Ό τύπος τοΰ μεταλλίου, τά τής κρίσεως καί
τής απονομής αύτοΰ καί πισαι αί λεπτομέρειαι κανονισθήσονται διά Β. Διαταγμάτων.
Ή πρότασις ένδεικνύουσα τάς αγαθός βεβαίως
προθέσεις τής Κυβερνήσεως, παρουσιάζει άστοχίαν
παρά τήν διατύπωιιν τών ορών τής απονομής. II
ΐδρυσις μεταλλίου αξίας—διότι περί τοωύτου πρό
κειται—καί ούχί ένθαρρύνσεως ή απλής ηθικής άμοιβής—ότε θά άπενέμετο ούχί κατά τετραετίαν
είςέκάστου πνευματικού κλάδου έρ.γάτην— αποτελεί
πάντως ένα σκόπελον, ώς έξ αΰτοϋ τοΰ χαοακτηρισμου οστις τοΰ έδόθη—τής κριτικής. Κάθε διαδοχικοις τέσσαρα έτη ό λογοτέχνης, ό συνθέτης, ό
ζωγράφος, ό γλύπτης θά λαμβάνουν τό μετάλλων,
επί τή βάσει κυρίως έργου, έπιτελεσθησομένου
κατα τό μεσολαβούν τετραετές διάστημα άπό τής
μιας απονομής μέχρι τής άλλης.
Αλλά είς δοκιμώτατος πνευματικός εργάτης
πιθανόν είς τά τέσσαρα αυτά έτη νά ιιή συγγράψη
εργον υπέροχον ή καί καθόλου,νά μή ζωγραφήση, νά
μη γλυφή, νά μή συνθέσ,)—είξεύρομεν δέ ήμεϊς οί
μη Υπουργοί οτι ή έμπνευσις δέν είνε γραμμάτων
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πληρωτέαν επί τή ΰψει, άλλά απόρροια ενδιαθέτου
σκέψεως καί ψυχικής διαθέσεως ή καί εϋμενείας περι
βάλλοντος. Η νομίζη ό εισηγητής του νομοσχεδίου,
ότι είδικώς χάριν τοΰ μεταλλίου θά έργασθή εϊς
επιφανής λόγιος ή καλλιτέχνης; ’Αλλ’ ή μορφή ήν
τού έδωσεν ό εισηγητής τό έξομοιοϊ πρός δια
γώνισμα. Διότι, όταν διά τοΰ μεταλλίου πρόκει
ται νά τιμηΟή ό καλλίτεροι· γράψας, έν τή έννοίρ ταύτη περιλαμβάνεται όρος σ υ γ κ ρ ί σ ε ω ς
■τρός τούς άλλους καί προκύπτει τό ακανθώ
δες ζητημα: Τις θά κρίνη. Ό συγγραφεί·; τόν συγ
γραφέα^ ό μουσικός τόν μουσικόν ; ’Αλλ’ είνε γνω
στόν, οτι κεραμεύς κεραμεϊ κοτέει. Άλλ’ αί ύπάοχουσαι έν Ελλάδι προσωπικά! συμπάθειαι καί
κυρίως άντιπάθειαι, ώς έκ τής στενότητος τοΰ όρίζοντος, παίζουν σπουδαίου ρόλον. Ανεπηρέαστους
καί ευ τυνειδήτους κριτικούς δέν έχομεν έν 'Ελλάδι.
II Οιι κρίνουν μή ειδικοί, ϋτε ή έσχάτη πλάνη
χείρων τής πρώτης. Καί θά ίσχύσουν ασφαλώς τότε
τά μέσα, αί φιλίαι καί θά παραστώμεν είς τό θλιβε
ρόν θέαμα τής απονομής τοΰ μεταλλίου είς αναξίους,
των άξιων παοαγκωνιζομένων.
1 ά αποτελέσματα τών ποιητικών διαγωνισμών,
άπό τοΰ Βουτσιναίου μέχρι τοΰ Ροτσιλδείου, καί
όλων έν γένει τών διαγωνισμών, μάς έχουν δώσ>(
πικρό μαθήματα. Μετάλλων άρα άπονεμόμενον μέ
την βάσιν τής κριτικής περί τοϋ προέχοντος
έργου.είνε άπορριπτέον. Είνε έν έναυσμα άλληλοφαγωμοΰ. Σκοπιμώτερον, άκινδυνώτερον, λογικώτερον θά
ητο έάν κατ’ έτος—καί όχι κατά τετραετίαν—
άπενέμετο έν μετάλλων είς έκαστον αντιπρόσωπον
των τεσσάρων κυριωτέρων έκδηλώσεων τής πνευ
ματικής ζωής, μολονότι καί διά τάς έπιστήμας
έδει νά ίδρυθή μετάλλων, ιδίως τάς φυσικοχημι
κά;, τήν ιατρικήν καί τήν φιλολογίαν διά τάς πρω
τοτύπους έργασίας. Κατ’ έτος λοιπόν καί ούχί επί
τή βάσει ενός έργου μόνον μιις τετραετίας, άλλα
της όλης πνευματικής δράσεως τοΰ τιμηΟησομένβυ.
Διότι έάν ψηφισθή ώς έχει τό νομοσχέδιου, δέκα
έκ των συγχρόνων λόγιοι λ. χ. καί ήμποροΰμεν βέ
βαια άφόβως καί άπαθώς νά ξεχωρίσωμεν δέκα
ως άξιους έξαιρετικής τιμής, διά νά τό λάβουν έκ
περιτροπής, θά χρειασθή νά περάσουν 40 έτη ( ! .’ )
ΰτε οί περισσότεροι ίΐά έχουν κριθή όχι βέβαια άπό
τούς συναδέλφους των, άλλ’άπό τόν Ύπέρτατον Κρι
τήν, είς τάς Αιωνίους μονά; ! "Ωστε μένει αβρά
βευτος ή ϊκανότης διά τοΰ νομοσχεδίου. Αλλά
θά αντείπω σι τινές; Δέν θεσπίζεται τό μετάλλων
διά τούς παλαιούς (μολονότι τό πνεύμα τοΰ κακώς
διατοπωθέντος νομοσχεδίου αυτό είνε, άφοϋ όμιλε!
καί περί τοΰ συνόλου τής έργασίας, άλλ* ιός
επικουρικού μέσου, ένφ έπρεπε καί είνε τούτο
ι> ε μ ε λ ι ω δ η ς όρος) άλλά διά τούς νέους.Άλλ’ έχει
τόσην αισιοδοξίαν ό κ.'Υπουργός, ώστε νά νομίζη ΰτι
θά έχωμεν οψίγονον υπερπαραγωγήν έπιλέκτων,άφοΰ
πλεΐστοι οσοι μέν οί γράφοντες, ελάχιστοι όμως οί
έπιπλέοντες καί οί έμμένοντες ώστε νά έχουν έπάγγελμα κύριον τό γράφειν; Καί θά ίδωμεν ένα νεαρόν
ζωγράφον φέροντα εις μίαν τελετήν τό διακριτικόν
χρυσοΰν μετάλλων καί τόν κ. Ίακωβίδην «άδιάκριιον», διότι ώς γνωστόν δ,τι ό τελευταίος καλόν έζωγραφησε, τό έκαμε άπό εικοσαετίας, έκτοτε δέ ήσχοληθη κυρίως είς παραγγελίας. Καί ό κ. Σαμάρας,
οστις κατά τήν τελευταίαν τετραετίαν έχει νά δείξη
μόνον μίαν όπερέτταν, θά Ιδμ μεταλλιοφοροΰντα

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
τόν κ. Κύκκινον ή τόν ζ. Σακελλαρίδην ίσως. "Ωστε
τό μετάλλων θά λαμβάνουν όχι οί «έπαίοντες·
αλλά άλλοι υποδεέστεροι αυτών κατά τήν δλην
παραγωγήν καί οί όποιοι δέν θά έχουν εϊς;τ<> παρελ
θόν των τάς επιτυχίας ενός Ίακωβίδου ή ενός Σαμάρα. Καί αύτό θά συμβή, διότι οΰτω ό νόμος θά
κελεύη
Πρός αποφυγήν τών άτοπων αυτών, νομίζομεν οτι
καλόν θά ήιο νά ίδρυθή Μετάλλων δύο άξιών.
Χρυσοΰν καί άργυροϋν. Τό πρώτον ν' άπονέμεται έπί
τή βάσει τής όλης έργασίας ενός λογίου ή καλλι
τέχνου, τό δέ είς τούς νεωτέρους, οϊτινες έφ όσον
θά άναδεικνύωνται, θά προάγωνται είς τό χρυσοΰν.
'Π άπονομή νά γίνεται όχι διά κριτικής, άλλά και
έτος καί είς τούς τέσσαρα; κλάδους ταυτοχρύνως, λαμβανομένης ύπ’ όψει τής -άνεγνωρισμίνης
άξίας», ήτις έπί τέλους έχει κάποιαν βάσιν. Οΰτω θά
έπιτευχθιή ό κύριος σκοπός τού νομοσχεδίου, ή ή θ ι κ η
έπιβράβευσις τής καλής έργασίας καί ούχί ή χρο
νολογική διαβάθμισες τής παραγωγής.
Διά νά μή έπιβαρυνθή δέ ό προϋπολογισμός, άς
λείψη ή δισχιλιόδραχμος αμοιβή. Φθάνει η ηθική,
άφοϋ άλλως τε είνε γνωστόν οτι οί λογοτέχναι καί
καλλιτέχναι μας ούδέποτε ύπέρ χρημάτων είργάσθησαν, μέ δλην τήν άστοργίαν Κοινωνίας καί Πολιτείας.
Μή ΰπαρχούσης συνεπώς χρηματικής χορηγίας, ήείς
εύρυτέραν ακτίνα άπονομή καθίσταται εύχερεστέρα.
Γό νομοσχέδων δμιλεΐ περί ’Ακαδημίας, μετι'ι
τίνος πεποιθήσεως οτι συντόμως θά ύπαρξη τοιαυτη.
"Αν ό κ. Τσιριμώκος έν τφ καλπασμό» πρός άναγέννησιν τών Γραμμάτων καί Τεχνών σκέπτεται νά
άνοίξφ καί τάς γλαυκοκοσμήτους πύλας τής 'Ακαδη
μίας. θά τοΰ ΰπενθυμίσωμεν μίαν Γαλλικήν ρήσιν
Pas trop de zi!e. Ή επειδή είνε Στερεοελλαδίτης
τήν Έλληνικι'ιν. «Όποιος βιάζεται σκοντάβει».
“Ας μή καθιεριόσωμεν λοιπόν 'Ολυμπιάδας, ουδέ
νά άφήσωμεν τοί·ς λογίους καί καλλιτέχνας νά ανα;ιένουν νά άντικρύσουν τό μετάλλων τών «ένιαυτών
περιτελ/ωμένων·. Ιδρύσατε παράοημον Γραμμάτων
καί Τεχνών άπονεμόμενον άνευ ώρισμένου «προέχοντος έργου» άφοϋ έως τώρα τό παράσημον τού Σω·
τήρος τό όποιον ραγδαίως κατ’ έτος επιπίπτει^ εις
στήθη κάθε άσημότητος, έφιλαργυρεύθησαν οί εκάστοτε υπουργοί τών 'Εξωτερικών νά το τιμή
σουν διά τής άπονομή; του εί; άνθρώπου; τού
πνεύματος. Διότι οσοι τυχόν έκ τών λογιών τό έχουν,
τό έχουν διά λόγους όλως άβχέτους πρός τάς πνευ
ματικός των έργασίας. Μία απόπειρα παρασημοφο
ρίας έπί τής υπουργεία; τού κ. Άλεξανδρή έγένετο,
διά νά ναυαγήση οίζτρώς καί άδικαιολογητως. Διότι
όσα έλέχθησαν ώ; δικαιολογίαι τού ναυαγίου ήταν
άνάξιαι λόγου προφάσεις. "Εν ήτο τό αληθές οτι
ύπεδείχθησαν τότε, υπό ενδιαφερομένων, 20 λόγιοι
μόνον, ένφ ήσαν διπλάσιοι οί άξιοι νά τό λάβουν.
Καί αντί νά δώσουν 40 έστω παράσημα, δέν έδιοσαν
είς κανέ νσ ! Αύτό λέγεται άντίληψις υπουργού τή;
Παιδείας, ‘'.αί μάλιστα υπουργού οστις μόνην ίσως
καλήν άνάμνησιν τής υπουργεία; τον θά άφινεν άκριβώ; τήν παρασημοφορίαν τών λογιών .... Εφ'Ο
σον λοιπόν ή Πολιτεία δέν απονέμει είς λογίους καί
καλλιτέχνας τό παράσημον τού Σωτήρος. καί έφ’ό
σον ιό έχει έξευτελίση, δέον τό μετάλλων νά μή
έχη περιωρισμένον χαρακτήρα—διότι τάχιστα να
[ΐειωθή ή άξια του διά τών έκάστοτε κατά τοΰ τι
μωμένου έργου αντιρρήσεων— άλλά γενικωτερον,
παρασήμου άξίας, ειδικού διά λογίους καί ζαλλιτεχνας. Τής άπονομή; δε νά προηγείται διζαωλογητική έκθεσι; τοΰ υπουργού. Ιδού μία έξασφαλισις
τή; πρεπούσης απονομής. Όσον άφορά τά; δισχιλίας δοαχμά; — δώρου άναξωπρεποΰς — δι' αυτών

άς έπιτευχθή άλλη άναμνηστική τών γόμων τού Bttσιλέως πράξις,νά χρησιμεύσουν δηλαδή όπως δι’αϋτών έκδίδεται κατ' έτος τό συνολικόν έργον των κα
λών καί άνεγνιορισμένων συγγραφέων εκείνων, toy τό
έργον μένει σκορπισμένου διότι δέν δύνανται νά τό
έκδώσουν. Είς τήν κατηγορίαν τούτην υπάγονται οί
θανόντες.οί στερηθέντες τοΰ λογικού καί οί έν πενίτι
διαβωΰντες. ΙΙαραλλήλως μέ τήν περισυλλογήν τών
Βυζαντινών άρχαωτήτων, χορών, ασμάτων κλπ. δι' α
άξιεπαίνιοςέμερίμνητενόΎπουργόςτής Παιδείας πρέ
πει νά γίνη καί περισυλλογή πνευματικών γραπτών
έργων, ίίτινα απειλούνται δι' έξαφανισμού ί) λήθης.
Δέν πρόκειται νάκόμη τό Κράτος, ο.τι προσπαθεί νά
κόμη ένας απλούς βιβλιοπώλης, ό κ. Φέςης Αλλ ή
έκδοσις—μετά κριτικής μελέτης καί πλήρους βιο
γραφία; — τών έργων τής ’Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, τοΰ Μιχαήλ Μητσάκη, τοΰ Μωραϊτίδου—διά νά
μή αναφέρω περισσοτέρους—θά ήτο άναγχαωτέρα
κάθε άλλης άπονομής χρηματικής υπό τύπον τιμής,
ή άποζημιώσεως διά τούς κριτάς, ήτις έν πάση πε·
ριπτώσει δέον νά έξοβελισθή· άφοΰ είνε αρκετή διά
τούς κριτάς ή τιμή ήν λαμβάνουν παρά τής Πο
λιτείας νά κρίνουν ώς αντιπρόσωποι αυτή; Φαντασθήτε ότι διά νά ϊδουν 5-10 πίνακας οί κριταί θά
λαμβάνουν 1,000 δρ Δέν τάς δίδετε καί αύτά; είς
τόν καλλιτέχνην ; Δύο χιλιάδες δρ. διδόμενοι πρός
υλικήν ένίσχυσιν ένός μεγάλου, ω; υποτίθεται τούλάχιστον, οτι. Οά είνε, συγγραφέως ή καλλιτέχνου,
είνε παρωδία, άστειότης. Κάμετε τα; 10,000 τότε
μάλιστα Έφ’ όσον όμως φρονεί ή Κυβέρνησις ότι
ό προϋπολογισμός τοΰ Κράτους (450 εκατομμυρίων,
παρακαλοΰμεν) δέν έπαρκεί διά 10 ψωροχιλιάδες,
αΰτάς τάς δύο χιλιάδας άς τάς διαθέσμ κατά τρό
πον οστις θά είνε άξωπρεπέστερος διά τούς λογί
ους μας, πρακτικώτερος δέ διά τήν κοινωνίαν, ήτις
0ά λάβη τήν ευκαιρίαν νά γνωρίση έν τμ συνολική
μορφή λησμονησμένας, άλλ' εκλεκτός σελίδας.
θά τελειώσω μέ μίαν σύ.στασιν πρός τήν Κυβέρνησιν. Σάς χαρίζουν οί λόγιοι τάς 2,000. Ας
άγοράση ή μάλλον άς κτίση εν οίκημα ή Κυβέρνησις, &ς τό έπιπλώση καί άς τό χαρίση είς του; αν
θρώπους τοΰ πνεύματος, νά χρησιμεύση ως Λέσχη,
ής υπάρχει άπόλυτος ανάγκη' έκεί οί σήμερον διεσκορπισμένοι καί άγνωστοι σχεδόν μεταξύ των θά
συνγκεντρωθύΰν, Οά γνωρισθούν. θά αγαπηθούν,
0ά ανταλλάξουν ιδέας. Οά σκεφθοΰν διά τό μέλλον,
Οά είνε μία αφορμή έπικοινωνίας καί προαγωγής.
Πάντοτε καλόν θά προέλ0η. Ή Λέσχη διηρημένη
είς τμήματα — συγγραφέων, μουσικών, εικαστικών
τεχνών καί δημοσιογράφων— μέ έντευκτήριον, άναγνωστήριον, μουσεΐον χειρογράφων και εικόνων,μέ
αίθουσαν διαλέξεων καί συναυλιών, Οά γίνη «μ« α
φορμή ίδρύσεως ταμείου άλληλοβοηθεία; δι έξευρεθησομένων εύκολα πλέον τότε πόρων, θέλει η
Κυβέρνησις νά τό κόμη αύτό ; θά προσφέρη ύψίστην
καί αληθινήν ύπηρεσίαν, ήν μόνον είς Μαικήνας
0ά ήδύνατο νά προσφέρη, άλλ’ άφοϋ Μαικήνας διά
τά γράμματα και τάς τέχνας δέν υπάρχει, άς ενισ
χυτή τούς έργάτας τοΰ πνεύματος ή Κυβέρνησις δια
τής ίδρύσεως Λέσχης Γραμμάτων καί Τε
χνών, μέ τήν προϋπόθεσιν πάντοτε ότι δέν Οά
λάβη τάς περιπετεία; τής Λέσχης τών Φοιτητών, ή
όποια έπί δέκα τώρα έτη ιδρύεται, ένφ τό οίκόπεδον χαίνει, μύτην άναμένον λίθους καί άσβεστον.
Μία Λέσχη μέ πρόγραμμα έργασίας οίον άνέφερα,
καί ίσως εΰρύτερον, Οά άναπληρώση ζ«ί διαγωνισ
μούς αποτυγχάνοντας καί συλλόγου; φυτοζωοΰντα;
καί μετάλλια έκμεταλλεύσιμα .. .
Δ. Κ.

131

καί τρόμον είς τούς ενοίκους. Καί οί δυστυχείς
κάτοικοι τών τέως έπταπύλων θηβών, άστεγοι
καί γυμνητευόντες, όπεχρεώΟησαν νά αναμένουν
νά παρέλΟη ή πικρά καί ανέλπιστος νευραλγία τής
Υή5> ή όποια είχε κατά τό πρώτον εικοσιτετράωρον
L~l!, rivaYllo,5s..- Καί μία πρόνοια θαυμαστή τοΰ
Κράτους: Διά 30,000 σεισμόπληκτον πληθυσμόν
εστειλεν 128 σκηνάς. Καί σκηναι ελλ. δραματικών
έργων έάν ήσαν,πάλιν περισσότεροι 0ά έστέλλοντο...

*

II Βόρειος ΙΙκειρος.— Τΰ Βυζανιάρικο τής Αίοτρογερμανιας. Mtta Sorry—J4;a καί *Αρπή.— Έδάγρ
οειόμενα. — Σκηναι χωρίς ήΰοτιοιονς. — Ή 'Α'ΙΙι/νικί/
μόία.
Ο νιονλαμΰς καί ή κάκ, ή γιούρντα καί τό ταί''*9· —
Λ-δυμα δίν κάμνει ιό>· μοναχόν, άίλά κάμνει
την γυναίκα.—'II φοροίογία ιΛν Μοιοείων.— Παρθέ
νων καί Σκοΰκα.— ΚαΙλιτεχναι καί ύπαιθρον.—ΠαΙεττα
Χα· Χ9'1ΐω — 'II ατέγη τοΰ Ζαπκείου.— Μερικά Ιρωιηματικά.—Ό άθάμας τής Μεσογείου. — Κράτος δνευ κρά
τους.— 600,000,000 δραχμών.

ιαπιχτοτται άπαξ έτι ή θεία Δι
καιοσύνη, διότι άπό τήν άνθρωπίνην εϊμεθα άπηλπισμένοι. Ή
άτυχης Βόρειος’Ππειρος, τό έκ
θετον τής Έλλ. Κυβερνήσεως
δπερ ευτυχώς περιέϋαλψεν ή
μεγαλοψυχία τοΰ Ζωγράφου, τοΰ
Σπυρομήλιου καί τοΰ επισκόπου
Βελάς άναπνέει, ένώ τό νόθον
τέκνον τής Ευρωπαϊκής διπλω
ματίας, τό όποιον έγαλούχησεν ή Αύττρογερμανία
το Βασίλειον τής ’Αλβανίας, έκπνέει.Ό'Ερμαφροδι
τισμός έκλείπη καί οΰτω έπανέρχεται ή Β "Ηπειρος
είς τάς μητρικός άγκάλας, από τάς οποίας καμμία
δύναμις, μικρά ή Μεγάλη, δέν Οά είναι δυνατόν νά
τήν απόσπαση πλέον.

*
. .15 'θγωβρίου 1889.Ό ωραίος πρωτόβλαστος τοΰ
Ελλ. θρόνου και ή σεπτή αδελφή κραταιοΰ Λΰτοκρατορος ήνοΰντο καί ή Ελληνική ψυχή ήτΟάνετο
τήν Ευτυχίαν νά πτερυγίζη γύρω των.
15 ’Οκτωβρίου 1914. Βασιλεύς ό Κωνσταντίνος,
τροπαιοΰχος, ανάσσων διπλάσιου Κράτους.Βασίλισσα
ορθοδοξος η Σοφία, υπέροχος Δέσποινα του Οίκου,
απαράμιλλος Μήτηρ, τοΰ Καλού καί τοΰ ’Ηραίου
εν9ους ιέρεια.
, Το Κάλλος καϊ ή Σεμνότης ήνώθησαν πρό 25
ετών.
Η Δόξα καί ή ’Αρετή πανηγυρίζουν σήμερον.
Τό Ελληνικόν στέμμα απαρτίζεται από τούς στιλ
πνότερους άδάμαντας. Τήν Νίκην τών "Οπλων καί τήν
Τιμήν τοΰ Οίκου.
’Εάν οί Άργυροι γόμοι τών Βασιλέων μας παρηλδον σιωπηρώς ένεκα τοΰ πολέμου, έωρτάσΟησαν
πανηγυρικωτατα είς τάς ψυχάς τών απανταχού Ελ
λήνων. Οί Χρυσοί-δεόμεΟα τού φιλέλληνας θεού—
να εορτασΟοΰν είς τήν πόλιν, όπου έπεσεν δ δμώνυμος τοΰ Βασιλέως,τοΰ οποίου τόν θάνατον έκδικεϊκαι ηδη διά τής άναβιώσεως τής Βυζαντινής Αΰτοτρατοριας Κωνσταντίνος ό IB'.

*
Η γη τής Βοιωτίας, έάν δέν έξασκεϊται είς τήν
εκμαΟησιν τοΰ Ταγκό, ώρισμένως (Ιά πάτχη άπ. τά
νεύρα της, τών όποιων ή έντασις έφθασε μέχρι τών
Αθηναίων, οί όποιοι μόλις έγερθέντες τοΰ' ύπνου
εχορευσαν ενα τρελλόν χορόν. Λί δονήσεις, ίσχυραί
και αλλεπάλληλοι, έφεραν ρήγματα είς τούς τοίχους
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Ο Ευρωπαϊκός πόλεμος δστις έως τώρα μόνον
καταστροφάς έχει έπισωρεύση, έκαμε καί εν καλόν
είς τήν 'Ελλάδα. ’Επειδή ή μόδα ή έκ ΙΙαρισίων
εξαπολυόμενη δίς τοΰ έτους,ύπέστη ολικήν έκλειψιν,
ή έπειδή ίιπως είπε Γάλλος τραυματίας,τό χρώμα τής
μόδας έφέτος 0ά είνε τό Πένθος, αί Έλληνίδες τού
Λυκείου εΰρον ευκαιρίαν νά σκεφθούν κάτι πατριω
τικόν. Νά δημιουργήσουν μόδαν 'Ελληνικήν.
'Αντί πιΟηκοειδώς νά φορούν δ,τι τά Παρισινά βου
λεβάρτα έσοφίζοντο, καθιερώνουν Έλλ. φορέματα
αρχαία καί εγχώρια, υπό μορφήν πάντοτε συμβιβαζομένην μέ τάς νεωτέρας αντιλήψεις καί συνΟήκας
τού σημερινού βίου. Τό πείραμα, όφειλόμενον είς
τήν ένίσχυσιν τής Α Μ. τής Βασιλίσιης, φαίνεται
ότι Οά έπιτύχη. Καί ήτο καιρός νά χειραφετηΟώμεν
από τούς άκαλαισΟήτους, ώς έπί τό πολύ, εξωφρενι
σμούς τών κοκοτών, οΰς προθύμως ένεστερνίζοντο
αί κομψαί άλλως τε καί χαρίεσσαι ΆτΟΐδες.Τά κου
στούμια, άτινα κατά τούς εσχάτως έπιδειχΟέντας
έλλ. χορούς έΟαυμάσαμεν, μετεβλήΟησαν είς φιγου
ρίνια μόδας. Αί καλλιτέχνιδες δεσποινίδες Καλλάρη,
Κοκοράβα, Κολυβϊ, Ναυπλιώτου, Δρακονταειδή, μέ
ήγέτιδα τήν κ Γεωργαντή, κατόρθωσαν νά προσαρ
μόσουν τά Έλλ. σχέδια είς τάς αξιώσεις του συρ
μού δι' ελαφρών παραλλαγών, τηρούμενου δμως τοΰ
αρχικού ρυθμού. Τό Κρητικόν ένδυμα έγινε πανιέ,
ό Μακεδονικός ντουλαμάς επανωφόρι, ή
Μα
κεδονική περικεφαλαία καπέλλο τής εποχής, ή γιούρντα τής Αττικής έγινε ταγιέρ, τό ίμάτιον Τανα
γραίου ειδωλίου άπετέλεσε νυμφικόν φόρεμα. ’Αλλά
μήπως είνε δλιγώτερον ώραϊατό Μακεδονικό κοντογουνάκι. τό φόρεμα τής Τραπεζούντος, ή Καστελ·
λοριζιώτικη γούνα, τό φόρεμα τής Μάνης μέ μπο
λερό καί σεμιζέτ, τής Καστοριάς μονοκόμματο, τοΰ
Τρίκκερι ώς τουαλέττα χοροΰ; Όλα θαυμάσια υπό
καλλιτεχνικήν έποψιν! Τώρα μάλιστα. ’Λναγνωρίζομεν
ένα πρακτικόν σκοπόν τοΰ Λυκείου τών'Ελληνίδων.
II έργασίαήτις έγένετο είνε άξια μεγάλης έκτιμήσεως.
Καί 0ά ίδωμεν τάς Έλληνίδας δχι Παρισινός ή
Νεοϋορκέζας, άλλ’ Έλληνίδας, κατακτώσας ούχί διά
τής μιμήσεως, άλλα διά τής φυσικής χάριτος καί
τής ’Εθνικής ύποστάσεως των. ’Αλλά μήπως ή Παρι
σινή μόδαδέν ένεπνεύσΟη άπό τό άρχαΐονΈλλ. ένδυμα
καί τήν κόμμωσιν άκόμη ; Εννοείται ότι ή αρχαϊκή
άμφίεσις προϋποθέτει εύγραμμον καί πλαστικόν σώμα
—τό όποιον κάμνει ώστε τό ένδυμα νά φαίνεται,
ένφ σήμερον άντιθέτως τό ένδυμα άναδεικνύει τό
σώμα. — 'Αλλά τίς μις βέβαιοί ότι δίαν ένσκήψουν
μετά τήν ειρήνην νέα φιγουρίνια, 0ά έμμείνουν αί
Ελληνίδες είς τόν έλλ. ρυθμόν ;

★

Ύπεβληθη* νομοσχέδιου είς την Βουλήν όπως
πληροινεται είσοδος είς τά Μουσεία τοΰ Κράτους,
εξαίρεσε ι δύο ημερών, πρός ένίσχυσιν τών πόρων
τής άρχ. υπηρεσίας. Έν άρχαΐον μνημείου τέχνης
είναι κοινόν αισθητικόν κτήμα, πνευματικός ναός
πρός παγκόσμιον προσκύνημα.Άρα πάσα φορολογία
Μουσείου, ώς νά ήτο ζάχαρις ή καφφές, άπορριπτέα κατ' αρχήν, αλλά καί αναξιοπρεπής διά τό Κρά
τος. Ιό νάπληρώνη τις διά νάμορφωΟή καλλιτεχνι
κά,; ή διά νά μελετήση έν έργον τέχνης είναι παρα-

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
γνώρισις τής ελευθερίας τού πνεύματος. Τότε διατί
δέν φορολογούνται καί οί ναοί ; Καί τό οικονομικόν
σχέδιον έπεξετάθη μέχρι τής Άκροπόλεως, ένθα διά
νά άναβή τις όταν τό σεληνόφως τήν λούει μέ τάς
μαρμαρυγάς του πρέπει νά πληρώ τη δύο οραχμός, όσα καί διά νά άκούση τά ΠαναΟήναια ή τήν
Σκούπαν. Καί άλλοτε είχε φορολογηθή ή είσοδος
τών Μουσείων καί κατηργήΟη υπό τού Τρικουπη.
’Ακριβώς δι’ οικονομικόν λόγον διότι οί ξένοι κυ
ρίως διά τάς αρχαιότητας έρχονται. Καί παρετηρήΟη έλάττωσις ξένων επισκεπτών. ΈμιμηΟημεν τήν
Αίγυπτον καί τήν Ιταλίαν, άλλ’ ΰν ή Ιταλία εκ
μεταλλεύεται συστηματικός τά πάντα εκεί,είνε διότι
περισσότερον βλέπουν οίπεριηγηταί άλλα άξιοΟεατα
καί έλάχιστον Μουσεία. Άλλ' έχομεν πρός μίμησιν
τήν Γαλλίαν, Γ.ρμ ινίαν, Αγγλίαν, Αύττρίαν, Ρωσσίαν καί ’Ισπανίαν οπού δέν πληρώνει τις είς τά δη
μόσια Μουσεία.
’Αντί τών νεωτερισμών αυτών, οί όποιοι δέν προ
άγουν τόν πολιτισμόν, καλόν 0ά ήτο νά ένησχολοΰντο οί αρμόδιοι είς τήν περιφρούρησήν τών μνη
μείων, ϊνα μή μεταβάλλωνται άπληρωτεί είς τόπους
πόσης άσχημοσύνης καί βρωμερότητος καί ίδϊρ νά
μή γίνωνταϊ κλοπαί. ’Εκτός αν τίθεται φορολογία,
διά νά πληρωθούν έξ αυτής ειδικοί όδοκαΟαρισταί. .

★
Καλλιτεχνικόν ζήτημα άνεφάνη, προκατακλυ
σμιαίου μέν, πάντοτε όμως επίκαιρον, έφ' οσον δέν
διορΟοΰται : Ή άφάνεια τών καλλιτεχνών μας. Οί
"Ελληνες ζωγράφοι δέν εργάζονται είς τό ύπαιθρον,
άλλ' έμπνέονται έκ τών τοίχων τοΰ ατελιέ των — ή
μία άποψις τοΰ ζητήματος.

Τό κοινόν δέν υποστηρίζει τούς καλλιτέχνας. ΊΙ
δεύτερα.
'Υποκινητής, άγαπητός χρονογράφος παρεξηγήσας
τά παράπονα νεαροΰ ζωγράφου, τοΰ κ. Βανδιόρου,
δστις ισχυρίζεται ότι άλλα εϊπεν αύτός καί άλλα
έγραψε ό κ. Νιρβάνας. Άδιάφορον. Καί έπί τοΰ
πρώτου λοιπόν. Οί καλλιτέχναι μας δέν κάΟηνται (ώς
οί καταστανάδες) είς τάς γωνίας τών πεζοδρομίων
διά νά ζωγραφίζουν κτίρια καί διαβάτας. Είνε ή
έπίκρισις. Ή άπάντησις, εύκολος.
ΊΙ έκ τού φυσικού σπουδή γίνεται, άλλά μακράν
τών πόλεων, είς δέ τά εργαστήρια επακολουθεί α
πλώς έπεξεργασία καί εφαρμογή εκείνου, τό όποιον
έκ τού υπαίθρου άπεκόμισεν ό καλλιτέχνης. Καί έ
χομεν παράδειγμα τά τελευταία έργα τοΰ Χατζή, δστις τήν θάλασσαν τώρα ποΰ εργάζεται τούς πίνα
κας τών ναυμαχιών βλέπει μόνον δίαν βρέχει, ότε
άδυνατεΐ ή στέγη τοΰ Ζαππείου νά συγκρατήση τά;
σταγόνας τής βροχής. Καί δμως ή θάλασσα εκείνη ή
Έλληνικωτάτη τών πινάκων του είνε έξ ίσου επι
τυχής, δσον καί έάν έπί πλοίου είργάζετο δ καλλι
τέχνης. Διατί; Διότι δλη ή σπουδή, ής άπέβη μύστης,
προηγήθη ακριβώς έπί τής θαλάσσης.
Όσον άφορφ διά τήν ανυπαρξίαν τού μαντέλλου,
είνε εν ζήτημα οικονομικόν συνδεόμενον πρός τό
δεύτερον θέμα, είς τό όποιον καί έρχόμεθα. Ότι
τό ’Αθηναϊκόν κοινόν—διότι περί τοΰ έν τή λοιπή
Έλλάδι, ούτε λόγος έπιτρέπεται νά γίνεται—είνε
τελείως άδιάφορον πρός τά Έλλ. γράμματα καί τήν
Ελληνικήν τέχνην, είνε άλήθεια αναμφισβήτητος.
’Ολίγοι είναι οί φιλότεχνοι, καίέλάχιστοι οί δώσαντες χρήμα είς τούς καλλιτέχνας. Καί έρωτάται :
Ό καλλιτέχνης πρώτος θά μορφώση τό κοινόν διά
νά είναι είς Οέσιν νά τόν έκτιμφ, ή τό κοινόν πρέ
πει νά ένισχύσΐ] πρώτον τόν καλλιτέχνην διά νά

βαδίση ού’τος τήν όδόν τής προόδου ; Νά ζ§ κα
νείς ή νά μή ζή ; ’Αλλά πώς Οά μόρφωση δ καλλιτέ 
χνης τό κοινόν, όταν δέν τό συναντφ πουθενά
οσον καλός καί ΰν είναι ; Αί έκθέσεις κλείουν έλλείψει θεατών καί αγοραστών.
Η πρέπει τά έργα
νά έκτίθενται είς τάς προθήκας τής όδοϋ Σταδίου
άνάμεσα είς σκαρπίνια καί είς κολλάρα ; Π μήπως
οί παλαιοί μεγάλοι καλλιτέχναι 0ά έγίνοντο με
γάλοι. έάν ώς περιβάλλον είχον τήν σημερινήν’Αθη
ναϊκήν κοινωνίαν ;
*

ΊΙ Αγγλία προσαρτώσα όριστικώς τήν Κύπρον,
καταργή τήν έπικυριαρχίαν τής Τουρκίας. Ή Ελ
λάς άσφαλώς 0ά δεχΟή άπό τήν μεγαλόφρονα μεσεγ
γυούχον Άλβιώνα τό άγαπητόν της τέκνον. Αί έπτά
νύμφαι τού Ίονίου έγγυώνται καί περί τής Κύπρου
Όπως έκεϊναι έσώθησαν υπό τήν 'Αγγλικήν κατο
χήν άπό τής τυραννίας, οΰτω καί ή Κύπρος «δ άδάμας τής Μεσογείου· κοπτομένη; καί τής τελευταίας
κλωστής πρός τήν Τουρκίαν, γίνεται ’Αγγλική κτήσις, καί οδτω διευκολύνεται ή παλινόστησις είς τάς
μητρικός άγκαλας Τό ύνειρον τών Κυπρίων, ή
"Ενωσ ις, είναι εγγύς.

*
Κράτος χωρίς πόλεις. Βασιλεύς χωρίς υπηκόους,
Κυβέρνησις χωρίς υπαλλήλους Καί αυτό τό άνέλπιστον μις παρουσίασεν ό πόλεμος.Βέλγιον σήμερον
ώς κράτος ελεύθερον δέν υπάρχει. Ό ηρωικός Βασι
λεύς ’Αλβέρτος φιλοξενείται έν Γαλλίφ. Οί κάτοικοι
έσκορπίσθησαν, αί
πόλεις
Γερμανοκρατοΰνται.
Ποιον τραγικόν μεγαλεϊον ένέχει ή υπερήφανος αυ
τοθυσία τού μικρού βασιλείου, ήν έπιστεγάζει ό υπέ
ροχος βα σιλεύςτου,δστις όταν ολίγον πρό τοΰ πολέμου
όΚάίζερ τοΰ παρήγγειλεν ότι έάν ένανταοθή είς τήν
διέλευσιν τών στρατευμάτων του 0ά τόν έθεώρει
προσωπικόν έχθρόν, άπήντησεν έκεϊνος τηλεγραφικώς. «Λυπούμαι διότι δέν έπιτρέπεται είς τούς Βα
σιλείς νά φέρουν δπλα. Ό πρώτος πυροβολισμός

μου 0ά ήτο δι’ εσέ ..»

*
ΜετεκλήΟη έξ Αγγλίας διοργανωτής διά τήν...
πόλιν τών 'Αθηνών, δ κ. Μώσσον Πρακτικός άν
θρωπος. Έπήρε τό σχέδιον τών Αθηνών, έχάραξε
γραμμάς, έκρήμνισε — φανταστικώς ευτυχώς—δλόκληρα τετράγωνα οικοδομών, κατεσκεύασε λεωφό
ρους, πλατείας, ήγειρε ούρανοξύστας, μετεκόμισε
σιδηροδρομικούς σταθμούς, ήγειρε νέαν Βουλήν,
νέα ’Υπουργεία, Δικαστήρια, Δημαρχείου, Ξενοδο
χεία, σχολεία — μετέβαλε τό δαιμόνιου πτολίεθρον είς ιδεώδη μεγαλούπολιν. ΔΓ ?ν μόνον δέν
έμερίμνησεν δ κ. Μώσσον. Νά μάς φερη καί τόν
Πακτωλόν τού δημοσίου θησαυρού τής πατρίδος του.
διά νά γίνουν όλα αυτά τά μεγαλοπρεπή σχέδια."Αν
ληφθή ΰπ' ΰψει ότι ό Δήμος δέν δύναται νά πρόσ
θεση εν κάρρον άκόμη καθαριότητας είς τόν προϋ
πολογισμόν του. νομίζω ότι πρέπει νά κλαίη κανείς
τάς χιλιάδας πού μάς έστοίχισαν οί 'Ισπανικοί πύρ
γοι τοΰ Άγγλου μηχανικού, δστις υπολογίζει ότι 0ά
χρειασθοΰν εξακόσια μόνον εκατομμύρια διά τόν
έξωραϊσμόν, ον προτείνει. Δέν παραλείπει δέ νά
όποσχεθή δτι καί δ Ίλισσός 0ά έπανέλΟη είς τήν
άρχαίαν του δόξαν καί μεγαλοπρέπειαν. Μέγας εί
καί θαυμαστά τά... σχέδιά σου, κύριε διοργανωτά !

ΔΑΦΝΙΣ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Θέατρα ΤΧθηνων
θέατρον Κοτοηούλη
Ή Φμμιτζί,ίκα ντώ Piutvi, τό μεγαλείτερον
λυρικόν καί τραγικόν Επεισόοιον τού ΙΓ’ αίώνος, ό
ίρωο τών δύο περιπαθών Εραστών τού Ρίμινι, ό
οποίος άπο.τελεΐ τόν άδάιιαντα τού πέμπτου άσματος
τής «Κολάσεως· τού Δάντε, έδραματοποιήθη ύπό
δραματικών συγγραφέων διαφόρων χωρών. Είκοσι
οκτώ δράματα υπάρχουν μέ τήν ύπόθεσιν αυτήν, ίί
ών ποιητικώτερον τό τού Δ' Άννούντζιο.

Ή Σάρα Βερνάρ έ££λε£εν Ε£ δλων αύτών τό τού
Αγγλου δραματικού Κρώφφορδ, ώε περισσότερον
άνταποκρινόμενον είε τήν δραματικήν τέχνην καί άνεοείχθη τόσον,ώστε Επαίχθη Επί τέσσαραε μήνας συνε
χώς καί από δωδεκαετίας τακτικά τό παίζει. Τό ίδιον
έργον, καίτοι ή Φραντζεσκα τού Σέλβιο Τσέλλικο οίνε
άνωτέρα,έδωσε καί ό θίασος τής δ. Κοτοπούλη κατό
πιν Επαρκούς μελέτης. Τό Επιχείρημα ήτο βαρύ, άλλ’
οπωσδήποτε έζάδομεν Ιδέαν τού ωραίου καί δυνατού
έργου.
Ή δ. Κοτοπούλη ώς Φραντζεσκα είχεν Επιτύχε!'
στιγμάς, μολονότι εις άλλα έργα ή τέχνη της φαίνε
ται πολύ άνωτέρα. Ό κ Μυράτ ώς Πάολο ό Ωραίος
Είοήθησε τήν δ. Κοτοπούλη άρκετά. Ή ο. Παπαχσήστου ώς κόρη τής Φραντζέσκας παρθένος άδρά, είχε
ένα ρόλον άφελώε παιδικόν, ό όποιος πολύ τής ήρυοςεν. ’Εκείνος δμως ό όποίος !παι£ε μέ αληθινήν δύναμιν ήτο ό κ. Περίδης, ώς σύζυγος τής Φραντζέ
σκας—Τζοβάνης ό Σημειωμένος Έψυχολόγησεν άρκετά
τό μέρος του, ή δέ μεταλλική φωνή του, διά πρώτην
ίσως φοράν, δέν ήτο μονότονος. Τήν στιγμήν καθ’ ήν
'έγει εις τόν Πάολο νά πάρη τό πτώμα τής γυναικός του, Επίσης όταν έρπει διά νά φθάση μέχρι τής γυναικός του καί τού άδελφοϋ του—έραστοΰ της
διά
νά τούςκτυπήση uE τό Εγχειρίδιο·/ Ενώ περιπτύσσονται εϊε Ερωτικόν φίλημα, ύπήρίεν άψογος.
Πρέπει νά έ£αρθή ή φροντίς τού θιάσου διά τόν
νέον καί άκριδή, διά τόν άναπαρισταιιένην Εποχήν
Ιματισμόν.
’
Λ' '

Καί άλλη άπήχησις τής πολεμικής δραματογραφίαε
ό «Γυρισμός· έπαίχθη, μίαν έσπέραν μόνον, Εμπνευσθείε έκ τού Έλληνο - βουλγαρικού πολέμου. 0 υιός
κ. Κορομηλάς έγραψε τόν «Γυρισμόν·, δραμάτιον μο
νόπρακτου, εις τό ύφος τού πατρικού «Άγαπητικοΰ
τής βσσκοπούζ.αε». "Ενας Αγνοούμενος έφεδρος εύζωνος θεωρείται ύπό τών γονέων του καί τής μνηστής
του ώς λιποτάκτης καί άνανδρος. Όλοι εις τό χωρίου
μανθάνουν τήν φήμην έν αγανακτήσει. ΈΕαφνα έρ
χεται ό ευςωνος όστις άπεδείχθη τουναντίον ήρωε, ώς
βέβαιοί αξιωματικός δστις έρχεται νά τόν παρασημοφορήση. Τό έργον άπλούστατον άλλ'Εχει ωραιότατου
ατί^ον αρμονικόν, ή δέ άφήγησις τής μάχης υπό τού
νεήΛυδος ευζωνου /.(αν παραστατική καί ενθουσιώδης.
Τό έργον προεκάλεσε ζωηράς Επιδοκιμασίας.
Ό θίασος τής δεσ. Κοτοπούλη δίδει άπό μηνός
ήδη παραστάσεις' εις Βόλον καί άλλος Θεσσαλικάς
πόλεις. Ια Παναθήναια Εθίζουν τούς καλούς έπαρχιωτας εις τήν καλαισθητικήν άντίληψιν, Αρτυμένη·/
καί μέ σχετικά τετράστιχα, άναφερόμενα εις'τάς προ
σωπικότητας τού τόπου. Ό θίασος προσεχώς μετα
βαίνει εις Σύρον.
r
z.
r
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Άπό τά κομψότερα καί ευφυέστερα έργα τού ’Ιτα
λικού δραματολογίου καί χαρακτηοιστικώτερα^τής συγ
Μετά μακράν άνάπαυσιν ή κ. Κυβέλη έκάλεσετούς
χρόνου έποχήε, ύπό κοινωνικήν δ έποψιν ενδιαφέρον,
θαυμαστός τής είε σειράν ολίγων παραστάσεων. Καί
‘ί/ε τό < Γέλος το# ίυωτος» τού Μ,πράκκο. Παραένεφανίσθη ύπέρ ποτέ ώραία, ανθηρά, έλκυστική.
σταθέν πρό τετραετίας έν Ρώμη είχε μεγάλην επιτυ
χίαν, όμοια τής όποιας έπηκολοιθησε έν Λονδίνω.
Τό Ι'α^ιιιλιον έιεβατήοιον εινε τό ωραιότερου
ίσωε έργο« τού ΜπάτάΤγ, καίτοι γραφέν πρό δεκα Δύναται νά θεωρηθή τό έργον αυτό ώς τό κύκνειον
πενταετίας. Ψυχολογικόν, άίρώς συγκινητικόν μία
τοϋ Ίτα·.ού δραματογράσου, διότι ό εύζ.ογημενος
ποίησις, μή έχόυσα σχέσιν μέ τόν ρωμαντισμόν,
παοασυρθείς άπό τάς Μελλοντισπκάς μεγαλομανίας
ό,.,.ά γεμάτη πραγματικότητα, σχεοόν εέι.ανικευ- τού Μαρινέττη, έγινε φουτουριστή. διά νά γράφη
ιιένη. Ή ήρ-ωΐς εινε ή προσωποποίησις τής γυΑκατανόητα δραματουργήματα.
ζαικόε, ή όποια αγαπά χωρίς βιαιότητα, άλλά μέ
Τό «Τέλος τού έρωτος, έχει μίαν -επτότητα χαρι
πλήρη συνείδησιν μιάε άγαπηε ένδομύχου. άλλά τό
τωμένη·?, μίαν ψυχολογικήν παρατήρησιν, εΐ«ε μία
σον ίσχυράε, ώστε νά θυσιασθή διά νά μή τήν προστηθοσκόπησιε τοϋ σημερινού έρωτος, ο οποίος από
Θεός μεγά/.ων αισθημάτων, έγινε άναιμ κοε γυναικο
δώση.Ή Χάρις, κόρη καλή, οικογένειας, άγαπά τόν
πτωχόν διδάσκαλόν της του πιάνου Μπ^ιγιώ, ένα άν θήρας. περιοριζόυενοε είε τό κόρτε καί τό φλέρ,.
ΙΙέρι£ μιάε εύφυεστάτης γυναιιιός, ή όποια έεύρει
θρωπον ήκιστα κοινωνικόν, δειλόν, άδέ£ιον, άχρούν
ήμπορεί νά είπή κανείς. Άγαπώνται ήρεμα καί φευκαλά τούε άνδρας καί τούε παίζει καί γελά μα.ή των,
στρέφεται μία πεντάε έρωτολήπτων, οί οποίοι έπιζηγουν'μαζή, παρά τήν συναίνεσιν τής οικογένειας της,
δτε άρχίζουν νά σκέπτωυται πώς θά ζήσουν ; Κατα τοΰν τήν φιλία z της καί περισαίνουν αύτήν ώε κυναφεύγει ή Χάρις εις μίαν παλαιόν της φίλην, τήν κυ
οια καί ζητούν νά παίζουν ρόλον έραστοΰ ένώ εινε
κωμικοί.Αντιπροσωπεύουν διαφόρους κοινωνικός ά«τιρίαν Λεσατλιέ, τής όποιας ό σύζυγος, βιοιιήχανος σηλήψεις, Ενας εΤνε ιατρός, ένας πνευματιστής έν έκμαίνων, δέχεται νά προσλάόη είε γραφείου του ως
στάσει, ένας άταέικός έπαγγελλόμενοε τόν φί
ύπάλληλον τόν πιανίσταν,άλλά καί συγχρόνως ερωτεύε
ται τήν Χάριν αυτή προσπαθεί νά άποφΰνη τάε έρωλον τών γυναικών, έναε σαχλός κιομωοιογραφοε καί
τικάς εκδηλώσεις τού Λεσατλιέ, καταβάλλει ψυχικόν
ένας έκφυλος δανδής. "Ολοι τύποι προκαλούντες τήν
αγώνα, έκείνοε άίιοπρεπής καί συνεσταλμένος, φαίνε
εύθυμίαν, κούκλες άψυχες, άεργοι, άρκούμενοι είε
ται ύποχωρών, άλλά τό αίσθημά του δέν σόύνει· άπ
φλυαοίαν. Γό άστρου περί ό στρέφονται ως οορυφοέναντίας γίνεται ζωηρότερον. Τό ζεύγος Λεσατλιέ
ροι είνε μία μαρκησία ώραία.ύπανδρευιιένη ά/.ζα ψ«/σα
άπό διετίας μακράν τού συζύγου της. διά^τόν λόγον
άπέρχεται εις τήν έέοχήν, δπου φιλοέενοϋν τήν
ότι είχε έρωιιένας. Κωμικώταται σκηναί διαδέχονται
Χάριτα ϊ-α άνσρρώση κατόπιν άσθενείας. Ό Λε
σατλιέ (ϊνετσι έπιθετικώτερος καί είε μίαν εορτήν
άλλήλαε. 'Οί μνηστήρες στριφογυρίζουν περί τήν
νεωτεραν Πηνελόπην καί μόνον ό ’Ιατρός-φυσιοοιένώ εύρίσκονται μόνοι τήν φιζ.εϊ. Εκείνη άμεσως
φεύγει κρυφά καί έπανέρχεται εις τό Παρίσι όπου
φης, άντιτάσσεται κάπως είε τήν φιζ.αρεσκειαν τής
μέ.ει ο Μπριγιώ. Άλλά καί ό Λεσατλίε τήν παμαρκησίαε Καί ένσκήπτουν όλοι εκ συμφώνου είε τό
σαλόνι της, καί συμπεριφέρονται γ- εάν ήσαν είε τό
ρακο/.ουθεϊ Ό έρωε του, ό κρυφός σχεδόν, άποκαλυπτετσι.. Ή Χάρις όταν βλέπει δτι εύρίσκεται μετα.ύ
ίδικόν των σπήτι. Έέαφνυ έπανέρχεται εϊε τήν κατ
έκείνου τόν οποίον συμπαθεί καί χάριν τού όποιου εύφηιιισμόν συζυγικήν στέγην ό σύί,υγοε, ό? ή ιιαράφήκε τήν οικογένειαν της καί ένός έραστοΰ δστις
κησίά διά νά παί£ή μέ τους μνηστήρας τών θέλγη
Αληθινά τήν άγαπά καί έκ τοϋ όποιου έίσρτάται ή θέ- τρων της παοουσιάζει ώς φίλον δήθεν τού άπουσιαζοντος συζύγου της. ’Εκείνος δέχεται τό παιγνίοι
σιε τού Μπριγιώ,όταν άκούη τήν Λεσατλιέ νάύποψιάζεται τόν άνδρατης καί τόνΜπριγιώ ?άτήν παρακαλή
αύτό. ΙΊροκαλείται μία ζηλοτυπία, καί οί πέντε παρου
σιάζονται νά άποχαιρετήσουν τήν μαρκησίαν. νομίνά μή τόν έγκαταλείψη, έννοεϊ δτι τό μαρτύριον τής
ψυχής της είνε άνώτερον τών δυνάμεων τής, θέλει
ζοντες ότι είχεν α’ύτη έραστήν τόν νεοαφιχ-έντα
νά μείνη άγνή, ζητεί διέίοδον καί ένώ ό Μπριγιώ
μαρκήσιον, ένώ έ£ έναντίας ή μαρκησία ύποχρεώνει
παίζει κατά παράκλησήν της ϊνα βάλς τοϋ Mo*co- τόν σύζυγόν της νά κο μηθή έπάνω εις τρία καθί
σματα, καίτοι τόν θέλει. Άλλ' αύτός προτιμά νά κοιwski, αυτή αύτοκτονεί είε τό διπλανόν δωμάτιον.
■Η ύπόθεσις άπλή· καμμία σύγκρουσι. παθών ή
ιιηθή έκεί ένώ εκείνη μάτην τόν αναμένει είε τό οωίιάτιό ν της. Ένώ είνε Ετοιμοι νά φύγουν οϊ έρωτόληδύναμις σκη-ική. Καί δμως τό έργον θέλγει, συγκινεϊ, προκαλεϊ σκέψεις μέ τήν άβίαστον πάλην τών
πτοι, άποκαλύπτει εις αυτούς ότι ό^ κύρ'ος ον τοίς
είχε συστήση ήτο ό σύζυγός της. Εκείνοι άντί νά
έσωτερικών αισθημάτων. Ή σκηνή καθ ήν ή μητέρα
φύγουν, σπεύδουν καί τόν περικυκλώνουν περιχαρείς,
τής Χάριτος μετά τάς δύο άλλας θυγατέρας της
ένώ έκείνοε μειδιά είρω ικώς. Είε τήν τελευταίου σρά·
σπεύδουν νά τήν συναντήσουν, είνε άληυινά τραγική,
καθώς καί όταν ή Χάρις άποφασισμένη νά αύτοκτο- £ιν ή μαρκησία δέχεται τήν κρυφήν έπίσκεψιν του
νήση χαϊδεύει και φιλεί διά τελευταίου φοράν τόν
δανδή, δστις καί τρέπεται περιδεής είε φυγήν, μόζ.ις
έϊαφνικά έπιστρέφεί ό σύζυγος, δστις προσεπσιήθη
άγαπημένον προστατευόμενον της Μπριγιώ.
ότι άνεχώρησε. Καί τελειώνει τό έργον με τήν πλήρη
Ή κ. Κυβέλη άπαράμιλλος. Έπαι£εν εις ένα
κλαυθμηρόν καί ποιητικόν τόνον, δστις έγοήτευε.ΕΙχε
άπογοητεύσεως άλλά ικανοποιητικήν διά τήν γυναι
κείου ματαιοδοζίαν φράσιν : «Καί λέγουν έπειτα δτι
δέ στάσεις άγαλματώδεις, Ιδίως όταν 'ύψωνε τήν κε
φαλήν καί έκλειε τούς οφθαλμούς. Τελεία πλαστική
είνε δύσκολου εις τάε γυναίκα- ?ά οίνε τίμιαι 1».
είκών Προσίθηκε μέ τόν ρόλον αύτόν μίαν ίτι θριαμ
Χαρακτηρισμόν τής γυναικείας Επιβολής έχουν
βευτικήν έμφάνισιν εις τό πλούσιον άλλως τε δραμαδώση μετ’Επιτυχίας καί άλλοι. Η «κοκΕτα· τού Γρα
τολόγιόν της. Πολύ καλός ύ κ. Ροζά> ώς Λεσατλιέ.
βέροι, ή «Γυναίκα καί τό Νευρόσπαστο· τοϋ Λοι/ίς,
αύτήν περίπου σκοπούν νά δώσουν τήν εικόνα. Και
καλλίστη ή κ. Δράκου ώς κ. Λεσατλιέ, καί άρκετά
κάθε Εργον τό Επέτυχε. Μέ τήν οιαφοράν οτι τό 1εζωηοά ή μικρά δεσποινίς Κόκου είε έν μικρόν μέρος
Ό κ. Παπαγεωργΐου είχε άχαριν ρόλον, άλλά
λοε τοϋ έρωτοε—τού έρωτος b οποίος ύπό τάς σημε
ρινός συνθήκας ψυχορραγεί — είνε έ£υπνότερον και
λον, ένόε άνθρώπου καταδικασμένου νά παρακολουνή
σχεδόν άφωνος τής συντρόφου του τάς προσπάθειας
τείνει νά διακωμωδήση τούς άνδρας, ένψ είε ία αλν.α
ή γυναίκα άναπτύσσει, επί τό δραματικώτερον, βαθυϊνα άντεπείέλθουν εις τήν κρίσιμου βιοπάλην.
Ό τίτλος έλήφθη έκ τού «Γαμήλιου εμβατηρίου·
τέραν τήν Επίδοασιν έπί τού άνδρός.
•Η κ. Κυβέλη έπα.£ε θαυμάσια. ’Ητο είε τό στοι
τού Μένδελσον, τό οποίον ό Μπριγιώ έδίοασκεν είε
χείου της, μέ τήν άφέλειάν της τήν έλκύουσαν άκατατήν Χάριτα κατά τάε πρώτος έρωτικάς έκδηλώσειε.
μαχήτως. ΟΙ πέντε έρασταί Εφάμιλλοι αλΛήλων είε
★

Βασιλικόν θέατρον. θίασος Κυβέλη;.

Δημοτικόν Θέατρον
Πολύ ευπρόσωπος — καί πρέπει νά τονισθή ποοκειμένου περί Ελλάδος — σχεδόν άρτια ή νέα όπερέττα Ένκελ - Παπαϊωάννου. ’Ηθοποιοί, σκηνο«ράφια., ιματισμός, όρχήστρα, ολα μέ μίαν έπιμέλειαν, ή όποια θέτει τόν νέον θίασον εις τήν τά£ιν
τών καλλίστω/ Ευρωπαϊκών.
Ηρχισε μέ τόν< ΆρχιατιΗγγανον· τού Κάλμαν,
ή όποια έπαίχθη 3αο Εσπέρας κατά συνέχειαν έν
Βιέννη, όπερέττα κατ’Εξοχήν' καλλιτεχνική, μέ έλα£ί3"Ί7
ΰζ &λαι σχτΛό; αϊ Βιεννέζικοι όπερέτται—
ύπόθεσιν, άλλά μέ ένα ώραίον τύπον γηραιού άλλά
νεάςοντοε τά αισθήματα βιολιστοΰ άρχιατσιγγάνου,
καί μέ τό διήκον διά τού έργου ωραιότατου βάλς.
Ο κ. Βλαχόπουλος μέ τήν βαθειά Αλλά γλυκειά
φωνή του, μέ τήν φυσικωτάτην ύπόκρισιν ύπήρ£εν ό
άζ.ηθής ήρως τού έργου. Πρώτην φοράν ό άριστος
βαρύτονος εμφανίζεται είε όπερέτταν, έδείχθη δ'έχων
έκτόε τής φωνής καί χαρίσματα σκηνικής τέχνης. Ό
ρόλοε^ του άλλωστε δέν ήτο εΰκολον να διερμηνευθή,
οιότι ήτο ποζώ λεπτός μέ χιουμοριστικόν χαρακτήρα
καί λυρικόν αμα. 'Ιδίως ό υρηνώδης άποχαιρετισιιός
του πρός τό ριολί /'το τό clou τής επιτυχίας του.
"Ο κ. Κοφινιώτης προώδευσεν άλματικώς.’Επανήλ
θε εις τήν σκηνήν μετά μακράν Απουσίαν. Άπέδαλε
τήν Ακαμψίαν τού πρωτόπειρου, έγεινε ζωηρότατος,
εύστροφος, χαριτωμένος. Σχεδόν Βιεννέζος. Καί ή
φωνή του έγεινε πολύ καλή.
II οίς Ενκελ, ή δημοφιλής διά τήν χορευτικήν
της χάριν, τά τσαχπίνικα σκέρτσα της, τήν δροσερή
φωνή της, μιά φωτιά ένας πειρασμός—έσκόρπισε
όπως πάντοτε τήν ευθυμίαν καί τήν ζωήν. Καί τά
Ελληνικά της ακόμη, τά'όποια γίνονται όλοέν καλλί
τερα, με τήν όενίζουσαν άλλά καί τόσον προσεκτικήν
προφοράν των προσθέτουν χάριν. Εις τό βάλς μέ τόν
Άφεντάκην αμίμητος.
Ό κ. Δαμάσκος ώς έμφάνισις Γερμανού σοφού
μέ τήν στωΐκήν του ψυχραιμίαν θαυμάσιος· ή κ. Δα
μασκού ώς γηραιά κυρία έπαι£ε μέ πολλήν επιτυχίαν
Ό κ. Καμόύσης μέτριος- ή κ. Καρύδη δέν έδικαίωσε καθόλου τήν προηγηθεΐσαν διαφήμησίν της·
ϋπήρϊε κατώτερα καί τοΰ μέτριου, δι' δ καί άντεκατεστάθη ύπό τής κ. Κυπαρίσση Τό κόρο—ό αιώνιος
σκόπελος καί συχνά ό Εφιάλτης τής ϋπερέττας—εύάρεστον ώς έμφάνισις, Ανεκτόν ώς φωνή. ' Τό κείμενον
άπεοόυη εις τήν ελληνικήν όσον ήτο δυνατόν καλλί
τερου ύπό τού κ. Βεκιαρέλλη.
Τάς παραστάσεις τής όπερέττας διανθίζει καί ώραίζει Αγγλικόν έ£αμελές μπαλλετάκι, ευειδές —πλεονέ
κτημα σπάνιον-καί Ικανής χορευτικής δεζιότητοε καί
άντοχής.

Μεγάλη επιτυχία ήτο καί ή παράστασις τοϋ «Ριγολέτου· μέ τήν κ. Κυπαρίσση καί τούς τρεις στυλόοάτας κ. κ. Χατζηλουκάν, Βλαχόπουλου καί Άγγελόπουζ.ον, τοϋ όποιου ή φωνή έντονος καί τεχνι
κή Εθαυμάσθη.’Επίσης ή «Μποέμ» καί ή «Τραβιάτα.
Εέετελεσυησαν άριστα. Εις τόν «Κουρέα τής ΣεόίλΛης —τόν παππούν τών όπερεττών — συνέπραίε καί
ό βαθύφωνος κ. Φλωριανός.
_ Δυστυχώς ό κόσμος άραιός. Ο! πλουτοκράτα1
αγρόν ήγόρασαν. Μάλλον αί άστικαί τάζεις φοιτούν
οϋχί άπο έπίοειίιν, άλλ’ άπό αισθητικήν άνάγκην,δπωε
γίνεται εις δλα τά θέατρα τού κόσμου.
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τελείαν άπόδοσιν τοΰ τύπου, δν ΰπεδύο'.το—Αεπενιώτηα, Χρυσόμαλλης, Νέζερ, Παρασκευές καί φραγκοϋλάκης. Καθένας των ήξευρε πολύ καλά πώς
έπρεπε νά παίξη, παρουσίασαν δέ έν σύνολον αρμο
νικόν. Δεν υπελήφθη είε χσριν ο κ. Ροζάν, τόν
όποιον μόνον εις σοβαρούς ρόλους Εχομεν Εως τώρα
έκτιμήοη Τό Εργον έχει καί τήν πρωτοτυπίαν δτι
υπάρχει μόνον έν γυναικείου πρόσώπον, τό οποίον
οέν λείπει καθόλου άπό τήν σκηνήν.

Άλλ’ ή μήτηρ ή όποια έπιμελώς άποκρύπτει έπί
τόσα έτη τό μυστικόν ιιιάς θλιβερός πεοιπετείας κα|
άφοΰ καίτοι τόσον εύαίσθητοε είς τό ζήτημα τής τιμής
δέν ένόμισεν ότι έπρεπε νά αύτοκτονήση — πράγμα
το όποιον κάμνει ή κόρη, ή δλιγώτερον αμαρτωλή—
διατί θέλει νά συντρίψή τήν ευτυχίαν τής κόρης της
οιά τής άρ/ήσεωε νά τήν δώσ/ι είε γάμον καί έτι
Πλέον νά μή άρκεσθήείε αύτό, άλλά νά πρόβή είε άποκάλυψιν ; Αί παρατηρήσεις αύταί Εννοείται άφορώσι
τήν ψυχολογικήν θέσιν τοΰ έργου καί θά ήδύνατό τις
★
νά άπαντήση δτ. έάν ή άποκάλυψιε δέν έγίνετο. δέν
Σπανίως οι' Εργο» θεατρικόν Ερασιτέχνου έτρονα ήμπορούσε νά γείνη τό δράμα. Καί μία άόλεψία;
θυμοποιήθησαν οί παρ' ήμΐν χρονογράφοι - κριτικοί
Οταν ή κόρη άποσύρεται νά αύτοκτονήση καί ό έπίνά γράψουν τόσον πολλά, οσον διά τήν·Ά0ώαν Άδοίοε μνηστήρ υποπτεύεται κάτι κακόν, άντϊ νά
1·<ιμτν>λίιν> δίπρακτου δράμα τοΰ κ. Μάρκου Μασπευση νά προλάόη τό δυστύχημα, παρακινεί τόν οι
ρή, ύπό τό όνομα τού όποιου κρύπτεται ό κατ'
κογενειακόν φίλον νά μεταβή είς τό άλλο δωμάτιον
“?'Χ*Ιν. 5’,'‘®TtXve'= Κ’1 φιλόκαλος πρίγκηψ Νικόλαος.
καί νά ειδοποίηση τήν μητέρα, καί οΰτω μεσολαβεί διά
Η ΰπόθεσιε έχει κυρίως εν έπεισόδιον δραματικόν__
στημα Ικανόν διά νά πραγματοποιηθούν τούλάχιστον
τό έν άθωότητι έπισυμδάν αμάρτημα—όπ'ερ' συνδεθέν
τρεις αύ-οκτονίαι. Τό σκηνικόν αύτό, ίσως άποδίδει
διά μιάε άρνήσεως είε γάμον άπετέλεσε 'τό έργου,
ο συγγραφεύε είς τήν δειλίαν τοΰ ήθους, ήτις χαρακτη
Kai, έχρειάσθη όχι βέβαια πρωτοπείρου προσπάθεια
ρίζει άμφοτέρους τούς οικογενειακούς φίλους.
άλλ. ένοΐλεχής του θεάτρου γνώσιε διά υά ΰπερνιΤό Εργον Εχει βάσιν ποτριω-ικήν Εξάπτει τό πρός
κησή ή δυσκολία, ώς έκ τής λεπτότητοε τοΰ θέιιατού. Βουλγάρους μίσος καί όφείλει τις νά έξάρη τά φιτοε, συνισταμέ/ου είς εν μυστικόν, τοϋ οποίου ή άπόκάλοπάτριδα αισθήματα τοΰ συγγραφέωε, δστις'καίτοι άλυψιε άποτελεί τήν λύσιν τού δράματος. Τό έργου
νήκων είς ήγεμονικήν οικογένειαν Εκφράζεται τόσον
^Χε·
Tt** σΉ·-Ι'·μ τούτω ομοιότητα πρός τόν
άπεριφράστως, άλλ’όχι κατά τρόπσν Εκμεταλλευτικόν
• Ισραήλ».
κ’τ’ τ"' έΖθ?"_Λ
τάρ συμίου/άς τής είσηγητιΉ κ. Φλωρίδου έχει μίαυ κόρηυ, τήν Νέλλη/.
κής^εκθεσεως τοϋ Ροτσίλδεϊου διαγωνισμού, άν καί είς
Ό νεαρό, έφεδρος Παρίδης έπιστρέψας έκ τού πολέ τό οράμα αύτό, ή κατά τής Έλληνίδας γενουένη ύπό
μου τήν ζητεί είε γάμον. Καί ή μητέρα άρνεϊται, λέτου Βουλγάρου οεινή προσβολή έκφεύγει τών ορίων
γουσα μετ’ Επιμονής άπέλπιδοε ότι «αυτός ό γάμος
τής φυλής, αποτελούσα προσβολήν κατά τού άνθρωδέν είνε δυνατόν νά γίνη».Απορούν διά τήν άρνησιν
πισμού «Οταν είδαν τό Δοδάτσν εις συντρίμματα,
είε οικογενειακός φίλος καί ό άγαπών τήν κόρην της.
ώς ειπεν ό ίδιος συγγραφεύε, καί τάς παρθένους θύΊ ό μυστικόν, κατόπι» αληθινής αγωνίας άν πρέπει νά
KT07;u,s’''c β'^ε, έρράγισεν ή καρδιά μου καί
τό είπή, εκμυστηρεύεται είς τόν οικογενειακόν φίλον
εσκέφθην ποια θά ήτο ή ψυχολογία μιας κόρης ήτις
έχον οΰτω. Όταν ή κ Φλωρίδου ήτο άρραβωνιαθά^έολεπε τό τέκνον τής ακούσιας άιιαρτίας της μεσμένη είς τήν Φιλιπποΰπολιν, έν ώρρ στάσεως ανθελ
γαλυνόμενον».
ληνικής είσήλθον βία είε τήν οίκίαν τηε οί Βούλγαροι
.
τ^7 θποθεσιν,ίσως μία πρά£·ς θά ήτο άρκετή
καί τόν μέν μνηστήρα της Εσφαξαν, αύτήν δέ έοίασεν,
οιότι ολόκληρος ή πρώτη σκοπόν έχει νά έκδηλώθή ή
άνθισταμένην, είε έκ τών έπιδρομέων.Καρπός τού α
2γίπη τού νέου πρός τήν κόρην,ένώ ή δευτέρα άπατε) εϊ
θώου αμαρτήματος είνε ή κόρη τηε Νέλλη. Ή κ.
την οέσιν καί λύσιν. Εάν ό πρόλογος—ή α'πρά£·ς__
Φ/.ωρίδου ήναγκάσθη τότε νά καταφυγή είε τάς ’Α
άπετέλει το πρώτον έπεισόδιον μιας μόνον πράέεωε
θήνας. ώς χήρα δήθεν—διότι ουδέποτε ένυμφεύθη—
τό οράμα ώς πλέον σφιχτοδεμένον, θά ήτο άπηλλαγϊνα Οικαιολογηθή ή θπαρξις τής κόρης. Τήν άφήγημένον κάποιας κουραστικότητοε.
σιν ακουουσα ή Νέλλη κρυφίως όπισθεν παραπετά
Διά τής · Αυώας άμαρτωλής. παρ’δλας τάς έπιφυσματος, αύτοκτονεϊ.
λαέειε, τάς αύστηρώε άλλά καί εύλαβώε διατυπω«Ή Αθώα άμσρτωλή. Εχει ένα ώραϊον τίτλον έν
υείσαε, ό συγγραφεύε άποδεικνύεται έχων φωτεινοπρωτοις, μολονότι δέν είναι εύκολου νά άποφανθή τις
τάτην άντίληψιν τής θεατρική, τέχνης, άνωτέραν
άν άθώαν άμαρτωλήν πρέπει νά θεωοήση τήν μητέρα
ποΛλού. άλλους "έ£ έπαγγέλματος. συγγράφει.
ή τήν κόρην, έκτόε άν κρίνη τις δτι καί αί δύο είνε άΉ έκτέλεσις ΰπήρίεν έκτάκτως έπιμελημένη. Όλοι
υώαι. αμαρτωλοί. Μάλλον δμως ή ιιητέοα.
οί ήθοποιοί κατέβαλαν μεγίστην προσοχήν' Ή κ. Κυ, Ιό δράμα έχει δύο μέρη άληθώε δραματικά. Καί
οέλη έμφανισθείσα ώς κυρία ώριμου ήλώαε-διά πρώείναι αυτά, α’. ή διήγησις τής μητρός καί β·. ή άτην 5>οράν —είχε χάση άπό τήν ώμορφιάν της, άλλ’
πόκρυψιε ύπό τής κόρης άπό τόν άγαπώντσ αύτήν
έκεροισεν είς τέχνην, διότι άπέδειέεν δτ. δέν εύδοκινεον τής άποφάσεώε της νά αύτοκτονήση. Είναι
μεϊ μόνον είς νεανικούς ρόλους. Το κλάμμα της, ή
γραμμένου μέ προσοχήν καί εύγένειαν έκφράσεως.
σιωπηλή έγκαρτέρησις καί ή άκοίμητος λύπη —Ιδίως
Αυτά είνε τα προτερήματα. Αλλά όπως είε τά πε
όταν αφηγείται καί σφίγγει τά χείλη καί σύρει τήν φω
ρισσότερα έργα, τά προτερήματα Επακολουθούν συ
νήν της-έύωγραφίήετο είς τήν στάσιν της,είς τά λό
νήθως καί έλαττώμαια. Οί μονόλογοι τού έργου είνε
για της. Συμπαθητική, εύγενής, ήτο ή μόνη ικανή νά
σχοινοτενείς, ιδίως ή πατριωτική όμιλία ταϋ οικογε
αποοωση τόν ρόλον αύτόν. Άποκάλυψιε τό τάλαν
νειακού φίλου περιπίπτει είε κοινοτυπίας καί έδει νά
του τής μικράε Νίτσας Κόκκου. Μολονότι τό μέρος
συντομευθή, ώς καί ή τοΰ Παρίδου όταν ζητεί παρά
της τό έλεγεν βιαστικά, διότι τό είχε καλά άποστητής μητρός τήν χείρα τής Νέλλης Ή μακρά άφήγησ,ς
υιση, είε τόν τόνον τής φωνήε είχε καί άφέλε αν καί
είνα., κατ άρχήν όσον καί άν έχη Ενδιαφέροντα
φυσικότητα καί αισθηματικότητα Είνε τό πρώτον ικα
μέρη, σκηνικόν Ελάττωμα. Άλλ’ ό θεατής έρωτά
νοποιητικό/ βήμά της πρός τήν δύσκολου τέχνην.
Ή μήτηρ άντιπαθεί έπί 18 έτη τήν κόρην της, διότι
ΙΙρομηνύεται μία νέα Κυβέλη, ή όποια είνε σήμερον
είνε γέννημα Βου/.γάρου. Αλλά μέ ποιον δικαίωμα
δ,δασκάλισσά της.Άλλ’άς άφήση τάς έπιθεωρήσέ.ς.
εχα έέανασ ή κατά Ενός άθώου πλάσματος, τού ό
_ Ο κ Ροζάν ήτο κάπως προσπεποιημένος, είχε βυωε
ποιου ή οημιουργία ανήκει κατά τό ήμ.'συ είς αύτήν ■
αρκετήν γλυκύτητα.
Δεν έπρεπε μάλλον νά άντιπαθή έαυτήν, γενουέΘά τελειώσω μέ τήν συντομωτάτην κριτικήν χανην το δργανον τής κτηνωδίας, μολονότι άφοΰ άπο·
ριεστάτης
δεσποινίδας, ήν έίερχομένη τού θεάτοου
κλείεται ή προθεσιε άπό τήν μητέρα-άπό τήν κόρην
ε.εφερε περί τοϋ έργου :
κατά μειζονα λόγον—ούτε δι’ αύτήν είνε άμάρτημα;
— Μέ έστενοχώρησε, δέν μέ συνεκίνησε.
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μωδία ή μάλλον παίγνιοντοϋ Καπύε ό «Ράφτης μου »
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Τά μονόπρακτα ήρ/ιααν νά κατακτούν έδαφος, μολονότι'δέν είνε, ώε τινές νομίζουν, εύκο/.ώτερον τών
πολυπράκτων νό γραφούν.
Ή -Φίλη» τής κ. Σακελλαρίου, είνε μία χήοα τεσσαρακςντοΰτιε, ή όποια άγαπά τόν νεαρόν φίλον τού
υιού τηε καί έχει τήν άίίω-ιν νά άνταγαπάται ύπ’ αύτοΰ. Άλλ’ αύτός άγνοών τήν έοωτοληψίαν .ής μη
τρός τοΰ φίλου του, φέρεται αύθαοώε πρός τήν, κυ
ρίαν είε τό ίήτημα τής ήλικίαε. Ό νέος νυμφεύεται
μίαν νεάνιδα, ό γάμος δ’ αύτος μελαγχο/εΐ τήν μεσήλικα κυρίαν, ιιέχρι τοΰ σημείου νά προδοΰή τό αί
σθημά τη.. Τήν δψιμον έρωτικήν έίωμολόγησ.ν ακούει
ή νεόνυμφος.κρυμμένη κάπου—παντού οί ώτακουυτσί
—ζηλεύει, ά/ λ’άντί νά θυμώση παρηγορεΐ τον άνδρά
τηε διότι ή φίλη του φεύγει μακράν μέ τόν υιόν της διά
νά θεραπεύση τήν ψυχικήν της άσθένειαν, ένώ αύτή
άναλαμοάνει ταύτοχρόνως νά θεραπεύση τόν άνορά
τηε. κάμνουσα αυτόν νά λησμονήση τήν χήραν.
Καί είε τό Εργο/ αύτό — οίπρακτον — ή κ. Κυβέλη
ύπεδύθη πρόσώπον μεσήλικοε άρκετά έπιτυχώς, άποδώσασα άριστα το σιωπηλόν μαρτύριο/ γυναικόε ματαίωε άγαπώσηε. Ή δεσπ. Κόκκου χαριτωμένη έν τή
παιδική άφελεία Ιδίως όταν ζηλότυπη. Ο κ. Ροζάν
συμπαθητικός, ώε μορφή.
-τ ΙΖ
Τό δεύτερον έργον ήτο τό Κλειδί» τοΰ κ. 1 . Κο
ρόμηλα, μονόπρακτου. Ή κ. Σταυρίδου εχει έκ πρώ
του γάμου κόρην ό πρώτος σύζυγός τηε τήν έγκατέλειψε έκείνη έπήοε δεύτερον — ένα κα/.ρκάγαθον Ια
τρόν παρήλικα. Έχουν άποκρύψη άπό τήν κόρην δτι
έχει άλλον πατέρα ώε τοιοΰτον Εκλαμβάνει αύτή τόν
δεύτερον σύζυγον. Έέαφνα ένα πρωί φθάνει μετά 18
έτη καί κατόπιν μακρυνών ταίειδίων ό πρώτος σύζυ
γος, δστις καί άνοίγει τό σπήτι μέ τό κλειοί τό όποιον
άπό’ τής φυγής του είχε κρατήση. Βλέπων τήν κόρην
του δέν τήν άναγνωρίζει καί μόνον δταν φθανη ή σύ
ζυγος, ή όποία μένει κατάπληκτος διά τήν έίαφνικήν έπίσκεψιν έκείνου, ον ένόμιζε νεκρόν, μαν
θάνει δτι ή νέα μεθ’ ήε είχε συ-διαίεχθή είνε ή
κόρη του. Θέλει νά τρέέη πρός αύτήν. άλ/;ά ή πρώην
σύζυγός του τόν παρακαλεΐ νά,μή άποκαλυφθή. Είς
τόν Εμφανιζόμενο·/ δεύτερον σύζυγον τον συνιστά ώε
φίλ.ον δήθεν τοΰ πρώτου συ.ύγου· Εκείνος τότε, μή
ΘΕλων νά ταράίη τήν οικογενειακήν Εκείνην γαλήνην,
παραδίδει. ύπό τό κράτος βαθεΐαε συγκινήσεωε, τό
κλειδί είε τόν διάδοχόν του καί φεύγει χωρίε^ούτε αυ
τός, ούτε ή κόρη νά μάθουν ποιος πράγματι ήτο ό πα
ράξενος Επισκέπτης.
Τό δράμα είνε γραμμένου μέ σκηνικήν τέχνην έχει
δραματικότητα αρκετήν είε τό τέλος καί μόνον ό διά
λογος είνε κάπως άιιελώε γραμμένος.
Όλοι, άλλ’ ό κ. Παπαγεωργίου Ιδιαιτέρως ώ. πα
τήρ. έπαιξαν μέ Ικανήν ψυχολογίαν.
Τό τρίτον 'έργον ήτο μονόπρακτος φάρσα τοΰ κ.
Β. Κολοκωτρώνη ό «Μακαρίτης». Παρά τό πένθιμο·/
θέμα, έκτυλίσσονται σκηναι κωμικώταται. 1 (νεται ή
άπογραφή Ενός άκλήρου γλεντζέ. Παρουσιάζεται κά
ποιος βουτηγμένος είε τό πένθος,ώε συγγενής καί συ
νεπώς έ£ άδιάθέτου κληρονόμος, άλλ' δστις φωράται
άγνοών τόν τεθνεώτα.
Ό συμβολαιογράφοςδστις προσέρχεται οιά νά καταγράψη τήν περιουσίαν άνακαλύπτει δτι β μακαρίτη,
είχε σχέσεις μέ τήν γυναίκα του. Καταφθάνει μέ τήν
έλπίδα’δτι θά κληοονομήση κάτι και μία σαντέζα, ΰπέρ
τό δέον δμωε πρόστυχη, καί Ενώ δλοι προσδοκούν, /ά
κληρονομήσουν ά/ακαλύπτεται διαθήκη, δΓ ή: άφίνει
δλην τήν περιουσίαν του ό θανών είε τόν, Εθνικόν
στόλον. Μουντζώνουν δλοι Εκ περιτροπής τήν κλίνην
δπου έξεψύχησεν ό μακαρίτης, ένώ ο κόσμος ξεκαρδί
ζεται είς τά γέλοια.

Ή φάρσα είνε έξυπνα γραμμένη, άλλά παραφορ
τωμένη καί πολυαλατισμένη. ΙΙΘε/.ε ψαλίοισμα είς
μερικά μέρη. Π/.ηροφορούμαι δτι ό συγγραφεύε δέν
είνε εύχαριστημένοε άπό τό έργον του, μολονότι^ τό
άκρσατήριον εύμενέστατα τό έκρινε. Είνε αύτό άποοειξιε δτι θά γράψη άκόμη καλλίτερα.
♦

Αί παραστάσεις τού θιάσου—μή ΰποστηριχθέντοε
δυστυχώς δσον έδει — Εληξαν διά νά έπαναληόθοΰν
διά ιιίαν έτι Εβδομάδα, μετά τήν έκ Πατρών Επάνο
δον ; Η τελευταία παράστασιε ήτο ή συγκινητικωτέρα.
Τό «Κιιρναβάλι τών «ατδιών» παρά τον εΰσυμο/
τίτλον είνε μία σπαρακτική τραγωδία. Ό συγγραφεύε
δχι πολύ γνωστός, ό Σαίν Ζόρζ ντέ Μπουεζ,ιΕ. Ένώ
ό κόσιιοε οιασκεδάζει Εξω, είε Ενα σπήτι τριγυρίζει
αδιάκοπα ό θάνατοί, είε τρόπον ώστε τό δράμα να
μεταβάλλεται είε Εφιάλτην. Ώρισμένως έπρεπε νά
γραφή είε τά προγράμματα «’Απαγορεύεται ή είσο
δός είε τους νευρασθενείε· Δράμα, τό όποιον εινε αουνατον νά τό Ιδη καί πάλιν κανείς.
Πρωτότυπον^ άλλ’ άπαισίως συγκινητικόν Εργον,
συγκινητικώτερον καί άπό τόν·Φτωχόκοσμον»του^Δοστονιέφσκη "Ενα κλάμμα, μία άδιάκοποε καί άδυσωπητοε είκών πτωχής καί δυστυχισμένης οίκογενείαε
ην περισφίγγη ή άγωνία πέριξ Ενόε Επιθανάτιου πα
ραληρήματος καί ρόγχου.'Εχει καί ό ρεαλισμόε^τά ό
ριά του·' ή στυγνή πραγματικότης φέρει τήν ουσφορίαν. Όταν δέ τά θεάματα θανάτου δέν λείπουν είε
τήν ζωήν, διατί νά ύφιστάμεθα τήν άγωνίαν του καί
είε τάς ώρας τής άναψυχήε; Ψυχορραγεί καί απο
θνήσκει μία γυναίκα, ήτις Εχει δύο κόρας· ή μεν μία
δεκαέξ Ετών, ή δέ πολύ μικροτέρα. Πατέρας οέν υ
πάρχει; Κατοικούν μέ ένα θειον καί Ενσκήπτουν ένεκα
τής άσθενείαε τής μητρός δύο νείαι, γεροντοκόραι,
γκοινιάζουσαι μέχρι σκ/.ηρότητοε ήν θά έζήλευε κάνε
μητρυιά, αί όποία. μέ τήν συμπεριφοράν των έπιτει /ουν
Ψήν δλην δυστυχίαν. Ή μητέρα θνήσκει, τά κοράσια
μανθάνουν δτι δέν είνε νόμιμα τέκνα,δ θείος μεθά,αί
γεροντοκοραι άπάγουν, δήθεν διά νά προστατεύσουν
άλλά διά νά τυραννοΰν μάλλον,τήν μικρότερα/ κόρην
ένώ ή μεγαλειτέρα πρό τοΰ φάσματος τό όποιο/
βλέπει τής δυστυχίας, άκολουθεί Ενα νέον δστις τήν
άγαπά.Όλα αύτά, ένώ είνε άταφος ή νεκρά.
Ή έκτέλεσις ΰπερέβη πάσαν προσδοκίαν. Αρι
στοτεχνική. Ή κ. Κυβέλη ώε δεκαεξαέτιε κόρη
βχι πεταχτή, ώς τήν γνωρίζομεν, άλλά Πλήρης λύπης
διέπλασε ένα νεανικόν ρόλον άντιθετου μορφής, άφελοΰε έν τή δυστυχία. Μάς συνεκίνησε,βαθειά μέ τά
μοιρολόγια τηε,δταν δέ φεύγει ΰπήρξεν υπέροχος. Ηκ Θεώνη Δοακοπούλου, ήτις απαΕ μόνον τοΰ έτους
συγκατανεύει νά μάε δείξη τό πλούσιον δραματικόν
τάν.αντόν τηε, είε τόν δύσκολου ρόλον τής άσθενουε
καί έκπνεούσης μητρός έφάνη Εφάμιλλος τής πρωτα
γωνίστριας τοΰ θιάσου. Άν καί ητο υποχρεωμένη, να
παίΐη δ/ι άπό σκη/fjc, άλλ* άπό κλίνην, καίτοι οεσιιευιιένη ώς έκ τούτου είς ιάε κινήσεις, έπαιξε μέ δύναμιν. Ιδίως δταν Εξομολογείται δτι έκυνήγησε τούς
Εοωταε, καί τό καυχάται, υπήρξε θαυμασία. Είε ση
μεία τινά μόνον Εθυσίασε τήν φυσικότητα είε τήν λυ
ρικήν άπαγγελίαν. Επίσης καί δταν θνήσκει, άπέοωκε
τήν έκπνοήν άριστα Α «τή κυρίως συνεκράτησε τό έρ
γον, τό όποιον έκινδύνευσε νά προκαλέση χασμω
δίαν είε τινα μέρη.
Ό κ.Ροζάν ώε γέρων θείος άπέοειξεν ότι είε τουε
γερο/τικουε ρόλους, καίτοι τό πρώτον άνέ,λαβε τοιούτον, είνε άκόμη καλλίτερος ή ώς Εραστής θτζιν
— έρείπιον τής ζωής-μεθά καί κρατεί τό παιδί τής
πεθαμένης συνεδύασε δύο υποκρίσεις, μέθης καί πό
νου,'πολύ καλά. Ό κ Παπαγεωργίου έπίσηε κατενόςσε καλά τό μέρος του. Έν μικρό κοριτσάκι, ανώ
νυμον, τό όποιον Επαιξε διά πρώτην βέβαια φοράν
έχ'ΐ χαρίσματα ήθοποιϊαε άξια πολλής προσοχής.
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Ά).>)/)<νΐ.ν κόαμι/μα toD φύϋοΐ’ μαί ή elxtur, ην Λημοοιτνομιτ, tiji A. H. Υ· irjs πριγκιπίοοι/ς Ελένης, ϋνγαιρός τής Α. Μ. ιοΰ Βιιοιλέως μέ to πλονοιον καί γρα
φικόν έγ/ώοιον ννόνμα της Μακνόονίας, τό τοο<·» άαυμβο9έν κατά τονς γορονς τον Λνκτίον των Ελληνίόων εις
τό Στάόιον. Ίί καταοκενί/ τοϋ ένόΐ’μαιος έγένετο tfj έπιβλέψει τής καλλιτέγνιδος κ. Ελένης Γεωργαντή, ή όέ
φωτογραφία νηό τον κ. Μηονκα.
*

*·**’·

ft

Άπό τά παρασκήνια.
Etc τήν 'Αμερικήν υπάρχουν, ώε γνωστόζ, διάφορα
τράστ. Σαρδεζζών, οιδηροορόμνιν, κανσοέύλων. Είε
τήν Ελλάδα άποκτώιιεν έντδε όλίγου τό πρώτον
τράστ: Έπιθετρήσεων. Οί τρεϊε συγγραφείς τών άποτυχόντων Παναζηναΐωζ ·, ό ου (γραφεύς τοϋ άποτυχόντοΰ «Πανοράματοε» καί δ άντιλήπτωρ είε πάσαν
θεατρικήν τών άλλ μν ατυχίαν κ. εΥάοκαρηε κατιοόντεε
τήν κατάπτωσιν τής έπιθεωρήσεννς συνμμολίγησαν
καί συναπεφάσισαν έν γνώσει καί έκ προδέσεωε νά
τέρψουν — η μάλλον νά τρέψουν είε φυγήν
τό 'Α
θηναϊκόν κοινόν, συγγράφοντεε έν κοινότητι πνεύμα
τος ούο κατ’ έτος ίπιθ:ωρήσειε, δύο όπ-ρέτταε. τρεις

ψάροαε καί Ισαρίθμους κωμωδίας, κατά παρα,γεζίαν
καί οι' δλουε τού- θιάσους, μέ ορούς συγκαταβατι
κούς Έν τη καταναλώσει τό κέρδος. Ή διιοσπονδία
τοϋ 'Αττικού άλατος (καλαμπουρίων, τετραοτίχων
κλπ ) υπόσχεται νά άποκζείση άπό τό θέατρον κάθε
άλλον μή άνήκοντα είε τήν πεντάδα. Καί αύτό λέγε
ται «Φιλολογική ευσυνειδησία·, νέον σύμπτωιια τής
άσθενείαε τήε ποσοστίτιδοε. Άνζά δέν έννοοΰν, οί
εύλογηυένοι. ότι χάνεται οΰτω ή προσωπική έκαστου
όντότης, συγχεομένης τής πνευματικής τω ν δράσεως
ιιέσα είε τόν Καιάδαν τήε συνεργασίας; Άλλ' όχι.
Έ/ησμονήσαμεν ότι τοιουτοτρόπως ό καθένας έϊ αύ
τών Θά φορτώνη τάε ανοησίας του εις τήν καμποϋραν
τοϋ άλλου. Άλζά διατί έν τοιαύτη περιπτώσει νά μή
ποοσλάόουν καί τόν άζηθώε εΐυπνον καμπούρην κ.
Λείέ, δστις θά ήτο καταλληλότατος μέ τδ άνάστημά
του ώς σημαιοφόρος τής πενταπλής συμμαχίαε ;

' 1
«®^!

u-z„raua ήμπορεϊ νά έχη έπιτυχίας.

i

1

δέντωζ είε τήν σκηνήν, μέ μίαν αυτενέργειαν καί εύρεΐαν άντίληψιν περί τήε τέχνηε

Ή ‘Αγγλική Κυβέρνηοις ι'ιαφάλιαεν ιίνιί 150,000 λι
ρών τήν Μητρόπολη- τοΰ Ούεντεμίνοτερ έναντίον τών έζ
ένόεγομένον βομβαρόιαμον τών Γερμανικών Ζέ.τπελιν
κινόΰνιον.
— Ή αΐτηοις τοΰ Άνατόλ Φράνς όπως καταταγΟή
ώς οτρατιώτης έγένετο Λεκτή. ‘Ο νεοαττικός πεζογράφος
τής ΓαλΜας γράφει' · Είμαι ί-περι/φανος διότι Οά γίνω ά·
πλους οτρατιώτης Αν εις τάς περιοτάοει; αύτας δέν
μου έπιτρέπντο >ά όπηρετήοω τόν τόπον μου ύπό τήν
οιολήν τοΰ οτρατι ότον, πιστεύω ότι ί>ά άπέΟνηοκα άπό
τήν λύπην μου.»
*

Κατόπιν προοκλήοεως αννεκεντρώΟηοαν εις τό γραφεϊον τοΰ Πολυτεχνείου οί ΚαΟηγηταί τής σχολής τών
Καλών Τεχνών καί τινες τών έν ‘ΑΟιμαις καλλιτεχνών.
Ό πρίγκηη' Νικόλαος, αποτεινόμενος πρ--ς αυτους,τοι-ς
προέτρεψε νά έργαοι'λοΰν αυντόνως, νά δώσουν τήν έντύπωοιν δτι κατά τήν νέαν περίοδον τοΰ βίοι- τής Ελλάδος,
μετά δύο ένδόςοι-ς πολέμους, πρέπει καί ή τέχνη νά
i'ivth'jo;i καί εις προσεχή έκΟεοιν νά δείςωμεν δτι ή Ελ
ληνική καλλιτεχνία αίοιοδοξεϊ καί εργάζεται καί παράγει.
Ό πρΐγκηφ προοέΛεοεν, δτι ήδη διά τής ίΊρύοεως τής
μονίμου ΠινακοΙΒ'ικης άποδεικννει καί ή Πολιτεία τό
ενδιαφέρον της. 9ά κχταβάλη δε καί αυτός πάσαν προσπά
θειαν διά νά ένιοχύορ τό ενδιαφέρον αυτό
Τούς λόγους του φιλοτέχνου πρίγκηπος, έμπνεομένους
άπό ζωηρόν ενδιαφέρον διά τήν πρόοδον ιών τεχνών έν
Έλλάδι, ήκουσαν μετά ζωηρός ουγκινήοεως οί καλλιτέχναι. εοπευοαν δέ νά τόν διαβεβααίιοοι.-ν or: καί αυτοί Οά
έργασθοϋν, άνιαποκρινήιτνοι εις ιό ένδιαη έρον αί-τοΰ καί
τής Πολιτείας.
Μετά ιοΰτο ό πρίγκηφ έζήτηοε τάς διευθύναεις τών
εργαστηρίων τών καλλιτεχνών διά >·ά τά έπιοκεφθ//, ήρχιαε δέ αμέσως τάς έπιοκέψεις του. Συνοδευόμενος υπό
ιοΰ ζιργράφου κ. Χαιζοπούλου μειέβη εις ιά εργαστήρια
ιών γλυπτών κ. κ. Τόμπρου καί Ζευγώλη, δποι- παρέμεινεν έπί πολύ ίςειάζων ιέ/ν έργαοίαν των.

ΚΑΙ

ΤΕΧΝΑΙ

Ο πρίγκηφ έξεφράοθη μέ πολλήν αισιοδοξίαν διά τήν
πρόοδον, ιήν όποιαν έπετέλεοεν εσχάτως ή 'Ελληνική
τέχνη, δέν έφείοθη δέ λόγων ένθαρρι-ντικών πρός τοϊ-ς
καλλιτέχνας. 'Ατυχώς δμως δέν είχαν κληθή όλοι.
π
Μετά δεκαετή άποι-οίαν εις τό Παρίσι, ΐ)λ&εν ό
ζιργράφος κ. Στέλιος Μηλιάδης,δστις κατά ι'ί διάστημα τής
έκεΐ διαμονής του, είδεν έπανειλ.ημμέναες τά έργα τον
γινόμενα δεκτά εις τό Σ α λ όν, καί ήκουοε τάς εΰμενεοιέρας κρίσεις. "Εν τελευταΐόν του έργον παριοτών Βελ
γικόν τοπεΐον μετά βροχήν, ήγοράοθη παρά τής πριγκηπίοοης Μαρίας τής Ελλάδος.
Ό κ. Μηλιάδης, μετά μ-κράν διαμονήν ένταΰθα,
όπου ήλθε νάποκομίοη μερικός οπουδάς άπό ιήν 'Ελλη
νικήν φύοιν, έπιοιρέφει ει’ς ιό Παρίοι, όπου έχει έγκαιεοτημένον κά-, τό έργαοιήριόν του
— Διωρίοθηοαν εις τό Ώδείον 'Αθηνών,καθηγήτρια τοΰ
κλειδοκι-μβάλον ή δεσποινίς Λήδα Ενλαμπίου, διπλωμα
τούχος τής Μάϊοτερ-Σιοΰλε» τοΰ ‘Ωδείου -.ής Βιέννης
καί τέως βοηθός ιοΰ διαοήμου καθηγητοΰ Γκονιόφοκη.
Διδαοκάλιοσα τής μον,οδίας ή δίς 'Ηλεκτρα Παπαγεωργακοποϋλοι-, βοηθητικοί διδάοκιλοι τοΰ κλειδοκύμβαλού
ύ κ —π. Φαρανιάτος, Γ.'Αγαπητός καί ή δίς Νέλλη Ήπίτη. βοηθητική διδαοκάλιοσα τοΰ βιολιού ή δεσποινίς
, Αντιγόνη Κοφίδα.
Εις τήν καθηγήιριαν τοΰ Ωδείου κ. Νίναν Φωκάάπενεμήθη ό τίτλος έφόρου τής μονιρδίας.
—'11 μικτή χοριρδία τοΰ 'Ωδείου Αόττνερ ετοιμάζει
τό ύρατόριοι- * Ρέκβιεμ-ι τοΰ Κεροι-μπίνι. Η δεσποινίς
1‘ύττερ τής Ρυθμικής γυμναστικής καιήριισε ιέοοαρας
τάξεις, εις ιήν άνωτέραν ιών όποιων θά άοκώνιαι καί
μεγαΛείτερα τής ηλικίας τών 15 ετών κοραοια.
— Ο πρίγκηφ Νικόλαος έφιλοιέχνηοεν ΰ ίδιος ιήν
παράοταο ν τής σφραγίδας τής «Φιλοδασικής Ένώοεοις*.
Είνε ί'ν ώραίον 'Ελληνικόν τοπεΐον, ιού όποιου δεσπόζει
μία υψηλόκορμος δρυς καί ένα βουνό. ‘Επάνω άπό ιήν
σφραγίδα φέρεται έν ήμικυκλίιρ ή επωνυμία «Φιλοδασική
"Ενωοις-, άπό κάτω δέ δύο κλάδοι, δάφνης καί .ιλατό
νοι-, είνε συνδεδεμένοι άριοτοιεχνικά δι * ενός στέφανοι·.
— Εις τό Δημοτικόν θέατρον θά δοθή μία μονόπρα
κτος όπερα τοΰ διευθυνιοΰ τής ορχήστρας τοΰ ‘Ωδείου κ.
Μιιροίκ ·'Η Κορσικανή έκδίκηοις* . Τό έργον έπαίχθη
είς τάς Βρυξέλλας καί εις ιό « Άντριάνο'ΐ τής Ρώμης
καί έοχε μεγάλην έπιτυχίαν.
Τό λιμπρέιτο μεταφράζεται ήδη άπό ιήν ί'αλλικήν.
Τήν ορχήστραν θά διευθύνμ ό ίδιος συνθέτης.
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Sli 2B0.w.tlq ·η.<ρ(/ό,χτ κ noi Snjiuii.mSi s.,oy(nj‘ s.joi
i'.‘dL' '''fVfJ. ·'■'■[ I3.ut.up QO()03·/' Slip u ■smX.ui'i f Ι,0ο3·(
-313}f ·!.,1X37X3 n.hino.'.pSu pj_ atjjumi.inoi i.r(7Oj 23
1(01 <>ii-n opjoruoi 2tix,.to-(O-(,d, „>x iljxw.ioii aoo>.ipX<7«„y
Soiioipa.,- spuiniof SpxΙ.·((g . 07(i,j ocguiif
—
■.101 SDjXoroioodJ, sbi nittipx,',/mx ahi ,„p'.o.xiooioj
,31,3,h lOJOUp pi 't.Of.tpy [ρ «Soff/pi, st.l >p,joXD0£ pi
6xpJa.<D,'n_y x I, iiomiff soppl(g shoitgUiaixiiap sbi ΰ,Ι
-h,ou Md3i<jnowi.,oc 01 spi up ^«om/60 pa y.x.ip·, ·,«>Χργ
3oaaopiil<.iii,uf ■ · · i.u p>p 10.31ll121x3xX.10 .10,7 oi.wiojouu
amihwu ,ιιοιδκ pun ami S3iiji ·αυΐ3κ,ρυι.:ό.ιυκυκ tio.iocio
if .ιοδοΧΛ.ι.ιο Sob., οι 3X13 uonojnip hxpSi.mjog κ μ
Suxjfx -bioo,!.'. stji o.iuiii.ic ipxuxnuoup .,3 or/
-niphip '· °‘L· nobp ·,αωρΛοδΧ.Ι.ιο .«,>.,t,y(g ι«,ϊυΰ7..·..,υ>
ami wau sgx,.,3.< 1X0 ,υκ · S3pp,bud.U.,u ^.ιϋιΙυιμυ,Ι „ s.ioi
pip ηft trip 01311.'./ pc lip ·ύ,30Ι<·(ρ Ui .,f 31,3 p, p,p Ils.,6
-hxodu pi 3U3du3 ‘SuSfyuipoxuwx soi.joioi llopiaio pi
bcXfpf aojoup 01 '.,o>3xay pi up ααηοΐ.,ίο^ •s.iobpd.loi
■U,ih.'.tl,p S.,OX,O3li 1DX ,,BI7BXOBpip IjXlOCOU '^S/3 UoUW lVO
-OU pa pip spihwu s.joi tri aohybmSf '"'od!!· "bio,,' wx
avn/ Sjaa mijjo n,g •«niBrih.iXuoioidp, .oj.i«6xku> »i
ojoup I, 'sujoih/nip sbi Suojdx Suojagldlioou spi υι.,ηοδ
-|U.<« 'Binilljiou inoimioini υδοώρ,ρ auoioxt, no/axiy

3"* ·■'V.'6,JJ··.A? ,'OIO.Y SO,J3(.,1 nnimuonooun gouoxo
ou,, •amiXuo.lm/ .,ο,ιριο,,Ι,κυρ BiBiioap υμη φΐ/ ‘ιοδοη
■7B>iil.w lo'/jj, lonobpip ΜοδηδαοΧ,Λ ‘03^0136011 uo.uiu,,
υ., ιρ .«oi,„iu.,p .,g,i .wiOr(
!/s moo^oXoBun ahi
„>SB ',pp f(7f' If α.,υΧδρχη a/p miiidoioiQnii jox η,/ηδρ
j,-hp ‘ι,ιη,ί,,'ηδΧ ρκ,.,1,(7303., pi anonaumoodiiuiu 'slu
.,h,iq,.U it/.,nod, ahi piox ‘/oi.jo αο.,ρ,ί ηο,ρ 'snobodioi
„,it,.tt.,p ,οκ spihmu .'.,υδο,μο,ί Snodfimi., s.joi uo.ioS,.,
nd,if — ‘oijoxoopip sljxnitcaB od 'ljixodoX 3X13 siSavu
-ip I, ny.p - .JO1.JO Ιιμ,Ι pi llS„p,f
..,-ηρ/αΐΐ-μ-, 'Mn\
I.pix.iy, p,a .if iiotc/fc '· t<XB(i.,opog umn/uj χμ
•.Ipxiujiundg pi 3X13 u>i-/3X.tuuf αο,δ.,κ sm Spa,6
-a.'.i/y
•im.ibcy, ami aiolu/x ahxio.wii ahi s/3 ahXour
•10611 o,o·,or s/3 so.bfoump 'shioil./fdo^ SbaXfiioudi soio
-mn 's<>.iw3.tqy smn.<„Sf7y' "<'a.uj « .u.mc?“V.—
■SpXd.wo.io,! SBdpnog -g '‘tobuoXm■st.lfcoon Jf ‘so.<i)Oi,i/„7' fV ‘sb.,pi,Bj y — snai,,;!
-lioo.'.jonHiiy t.aho/g x h ‘>uJ,ndXoXo7 So/.wuySiBV -y
■sm-, ,Jx,og j· •ί6σ.10ϋ.„,/ι· (.· ·5ί«ριοιθ y ·χ·χ /o ,04
-l.< ««6OO1.1JO . pt.lig, JQ ,01,30.,.,3 llohs .„> — S,303gX3
tiiq.mibo.p PC'SU,(.,,,1,0 wx s,3Sf(D,p iipjp'pc ‘lO.Xoroh
-3,,I. tlpjpXf po iShaXfi stjx,.,!,/·^' slu IjcbdoC /flo ,3i
-υ,,κ,if .jou ‘uncf'/p alfio Buapaf Ίοηδρη.,» υ.<» s’oidiooi
-1.10 Sbi ap Spuoxo‘waX3i,riUx wx ,υ,Χογ ίο,^,δρο/ 31,3
"ΪΧΙΐ ■·!','··ΙΥ. -'(."ί ρ,<60011.,-» ,ιο·(ιμ If/iJ,,, ip, ο^,,
•,ηιδιυια Ι,κ,ιΧ3ΐ,·/·(θκ tuofiio αυδ.ικΰ/γ ahi s/g__
oiji/oXo', .ιο,ρόΧ gooxini pup y s/3 ‘.,ο/.δα Mxnua/X
ii.lfli S3-(3inih tio,J,p p.i 6^opxXo.i6 noinoi uxany sodp
-aba Sm .,o,if(ou 301 ,3Xfi3,i ‘sooxhuq spainidij mri, S,o
-μ,ΰ,,μ if shiup/X ‘h-jj .nnoti.oiup aoi spji q,—
ipiioDil.iBy tjawxn/a loijpxiod'u Siu
-a<3d no‘ swmjljcoxouy' υ,Κ .,ο,.,Χιι,γ/υκ ''.,mypX3,i ,m.<
■ 03 ιΙιιΙ,υδ.'.ιι.ηρ ahi s/a uXj .iioopiui .mofimipf _ Mnxdnii
OOf, shfhorip >11» aiiBxj got .m/buoioumoodu tlrinx
p.< tiofyoap 1X(3 stji ,10)30.10/1· ';’Zw.«YV If goi Shl.<.lC.l3,p
o no,i3(ou noi pdu ip αο.Ιμο 'dixd/du/y ' qoiIUUm
-ux aoi υιδιΙμ)Β,ί Βοοομιιοιρ‘smX.uiuf 'αυμ slii a^iaori
-»'P 23X3 atu piox byop,td/3 .w/.jouoiaug -uoip μ -.urf
-aouoiaog g ·χ ηοαΧ/ι,μυκ ao-f/d, 301' lib/app ‘.io/aou
onog 1,/)/οφ s/aioL oip suXiir/jux h‘αουμοχ goi υκι.,ι
<3C7lj‘muf α,ουιοριυκ/.ι ,Ι,Χρ.,ομ ,<f tjiiumu pn/p
■aoagodig goi .,οηΙ/,ιοιχιαομ οι S/a
s<03ot.i,ob pip ,,,χ stjx,.mxjug sfji aroiuog ami smib/xo
-“-'t .'V !,IX W.innif socpf) piox ah ‘.,mo-( a<pxuOx7ug
ami .,u,.'.o(o7>b atu s/a sjichjoXop imif ap.I.io ,113 Smx
.ip/ι ShSmXog x <> .wwaoup tjn.ijou puri 3fffbacug^
♦

•Soa.iaX Sds.4 stji Soimi
-I..,obi, noxnmidiuL .101 apxumioi 'aoi ao/.dj mouj/jux
pl oij< ,o(up pi s,3 swbjxopdu. μ' amif ,/ρ,δί pou
.mohcoi.mdiaif aoi uiajoimou px,.to/o-(>/> pg Ι.όρΧ.ι^ /
κ noi So/., η,κ ap.ug 301 Soao.Ui ‘gox,/o^o0.,u goi So.t
-oX.r/oun •sl.BnXa,}, SoiosaSg' ., soinioXo,! hcnMobg' — ‘
•SDOwbO Ol B
,.ιοΜ/,δ p^oir luo/u.j ‘03.1,0 .loiadof/ noi imipymm
01 lo.bioion'uu pi 'ini<ojo.( loiouun'mdX pi ιυκ αοοίι/ι
.I73.,p oioiiopXiio oiip^.rzvi/ pi •UcoiXoaip SbojUf tUfio
μ_ auobf/wiaaao υμυο ...piboj! noi sbXfio 'stji jo'xop
luoxni Sg'
.,υ,ο/κυδαη ιρκιιι,Ρδιμ anno tuf aa.b
-,δδι so 'ampjjof/ ami xf αω,υ,ϋυμ ami sbjXmidu
' Sbi
•',.‘t :/3
S3.,,1,B 'wjtibs ,B 3.1(3 W.IUXJ
'
■amx.Cnob imppi/iX unox
■oouooii ,i.„, bcl.jmuf 'aoo.wg got pu.j gj/./ soil pi
piox i/nia/g if i/cmu.uxf ‘i.toif/ooxojy, pi ‘sbi.ioi
sb.’.oy/.io sbi αομφιΙ .ι-, •amxiud.b ηο^ο.ιοϊ/oiDxa So.u
iijp xoduiifii uibiipx .,02 s>3 oo.ioxluo am,g/i//amjoX
-dp tiio-y/ao spigu tiux l./jlr/aiuf aoaip.ioy sig _
■<bajp.,oy if Ugaixf smipXo
-s 10X13 ,υκ ,οοκμ s/3 ιηιιοΧδ/ιιι o.tda pg 0S110 Somd
■hSifot soou .10,i gorioo,/.,oc 301 i>Si3p.,i' s,3 — .α.Ι,ΐ,ύ.'.ι
oiyoi ο,ιιρόμ „·.,οι im.h'ii ιΜο-μιιο Soi(/3 ipximiiadg
01 s/3 iioa.bfooou 13110J shiu.v/X S0770J smihooip q
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• .101.(00.10// jot pun So.iaripna.wni
.bail 'soam/fpuy mi Spot aa,ia nribriof/oxio 01 110 miaffii
.oi:g -Span Saoipbxo/ΐφ pbuu namf/puy, wot s/s orihff
.pap Sis sii.rsi/oosXmsp sbiobdiua ,iari Inlfio lu/bmiimri

Shi.m aoiobfu tax sf/riopoxio shaibmibori SbaZj smroZ
-ai aooliqfdip ·ν>ΜΙΙ i!.lt puloy irfpxorimx Ui ag.

'AmihioinX<>O tityx
-ixonobig, alfdof/no atnpioiin.v(ou amatigy, aqn aoiao
-non· ?* -‘?»wsyt»io»i-p gym φ^ ηρργζ.?, ·«*« bffdiaxoai-a
3iy llapxoog af SudmxouM. mx Sminoi Sodu aob.'.bha
-g, -aorioox nomZbp noi amibanaoa MOjnibnbix ami n^ni
-aii apian .rojots . sy»i<5siD/f nanong, apxigoidms 404
-aripqigxa <30190 ,ο-.ι 01 3/a moiaff.iaiooribp amiaiihari amx
-lahy/aobu mx amxixonobig, · aqixoiamy.ifjDg ‘amxoiii
-nooy,ami il-i noi mif/ari iy ■Snftni/, slji amtpfomZbn
ambaiodioo ami s/a ‘lap/i/p riainoy oas.vnbig, osjaoi/p
.wiuimioaoyu noi shia.iffntip ο ί)ΐιιθ<ηφ aa aa.mffiuy,
*

■aompaiiaj 3n Soianff
-11- 301a0xlf.ur 'Sioy/iiriaff Sjoi af noxiab-gta noffff xa SoX

-lai mx 3m ‘aqpbari amxiaoixaifZbp mx aacbfffXna» ‘ami
-ooZnzs mZpriai aoobffaona aoabpaa/y φι yp ag, nobffnba
SoiuiimbZ baXj monobyb mx mafripsmo nonllf pi pinx
Say/umoobu mxiXvbi maibpribori <»/spf/( (jn aari ·Ί ·,το
-bffio.iaap ‘sbuoxinq 3{ιι pox aoanQ, •aoabpaa/y .301 mx
3aof(X>eajj qoi noiapotQoi mdmxooap jo moluipxaiy—
■jD,boxooap anoyb.loaaa off 3^Xaood[] 'aDiobixxa
alfanao^ng a.hnynxaap 3oam.ia> not aoiaXpun pi a/g Hao
■<offdoi</ixf soo.iosp 301 apagfL-a mx ·χ ii oamjo aof)f
aoi idan aooiaffndffi ftuinmmg 3bi abaoii abi aooib^a
3booipoug 3pi Ufoiaa SoXpg x amixanXUp () —
■ amimhuo'/x ami niaii auobffiMfyaano mmafx
10 3mXning aoiiiho oap wmt iiss mx haariotdmOXm^f So’J»
s&yo.isrf on/ 401 ‘3oamjo f[i mx yg micbooMg aiaax
oxap mx ροιοιόγ noi amb.iaa/. abi apiomox aodinyXoaii
ai amiomaXp pun aoobuui(xgt mum bffbiaffouoi anoX
-a nouo ‘aoiaobp 01 3/a baailoia/. ‘bitofx ■••If ‘bxnboa
-obu nfox 'miaXbfi amibiomXSp aipan.m3ng ami Sb/.vpno
idau ,u>;gaXoorloa goi aioutbAiua abi spot-· 3mdmx>xgt —
■aonpg 3maipu somXSp .ohaffhax ao/obfx 3(n xa amippn
ami ot-a ooiaffdnoooou om^oJiaxioau bxfoX oiibo Uffab
-0440 'S/ioaouijy 3U1 tpaouog nuV. 0'WmX φι ag
'OHl I61 3bop^ainoiua ' alrplinoj alii abyp 3ia---mo
-go/, oxag liioibo ργιχ pi 3nabu 3b-(pXaii a loan ηΰ3ώ
-owp ‘noXyn noi luf barihMXaX ‘hioUXiua 01^ -miJi
-nbXoXioi pi mfg 3m-/ox mianoDInoig ‘3οοιιοόο.'.οχις
>ljaon· 3bi φοι φι aa ‘aoiaygXy, 3ogioba 3bi ;xg,
■‘ri'bo'iXma mx mnoX
-a pan amwup ami ‘amjonx a<px>ab-(vgi amjoXSp 3a
onoiibpii mx 30)ΛοοΧμΧιοι 3uiubm aii ‘amoa a<panao*ag
oxa^mp tiaoJi/af aonaaii aoiaygXy, 3opioba Sfii ixa mx
Iiaaig ommX 01 3/a ‘aouoadjj .ιρόκι/j- abarig atn pb
-ox amnapoibau amuoabjj SoXobijua Sgxnbxioip Qt
*

■noxniiobag noi noiadtoiobxaf^ not mx noapuy,
noi 3ooig 3mab(/y, aa 3bi 3ubnfpxoup b miagatbg 3odfii
aiail max aomo 3ia mx iofininfQ, 3bi 3pdmxooap 3pi
S]a aaobioioaug, -noiaonoi^ noxiaoiimffQ^ noxiXofomXbyi
nfputamg aa noi 3iomm.'.bo b bgaioap aXia φι 3oji
-aooox/a pb// ’nofbjf 3fii 3mabo.irip max b mx ambiu
■ pivx "eg, max b mbaipmpnouo aoi ‘snj/toioip SirxiX
■ ofoioXbo 3paox) 3oonamoiibp mx mnlbioiuaaojj φι aa
3bibXUi>n 3m an/XofomXbp amia aprnio ixa Sojpp
-ip sji4<oyo/ji soxpibng o noblol aa aaaoffauy^ —
■ 3oiaox
.pnaofjdy, x p nojaooofg noxi.lofomXbyi 501 3b.io-f(no
^bxmiunXty 3lu 3obo<ba 3m Soa^gy, 3ia bffaiaiaj^—

•/uihfmuf
Siaoi uxig mx amilnomZbp lobodpj Impxp oaf muiqji
-oobu no , ip 'aoiqaZoorioa alqaog ahi S/a. Uffliyfjaug #
♦

•3<O4O

-affob// Sja ID* soboipbxoian// .301 saaox/a m smbdmya
aoobtfpg)/ mx uiui/omZiua d»4 mx di tilop ws^oZuyyoir
.moauamx ‘oiurilbb .101 d/dZoo di soyypi/ «/ anohffZ
-joalup -.«oriono mi xa hf/pfflf aoiaihny joi Son» Spxtni
■av\ig p toy .«ososp wniyvp ambodmip xf mx sm '.toy
-off qoxibiaax got uiorilnii slioiua anoaufinX SnoL-mx—
s[n noxptoaf) Shi nona qoxuiiansag noribdnbau noj
•ati/)m/) .mohioaxn an/riapno Sumiabg, mx
niw.w/[' ni imliMi/ 'iaabipmXop φίΛΐι aa m
mx sixidpang sojso.io/p 01 avohioaun sn/ribj !ajoriQl
mbnfjoo
ma/a m/Jp-gj m ‘aqn an smaoaff s(it xa , p aooauaiux 'uaari
-biaffouoi pyUitin imxnaXo auolf oiqui Uqiaizg, amfjlipj
aqn amdrnt aqramalixa/y ami Spubuxonan sidi « smipZoa
amiaaffadaa ami xa niaiUp uiinnyou uioia/x i(. aootiffo
-.mops 'Sfubobo 5(11 umripiaox 111 .uioauaiux mx no/ao
-ao/f 3°» ioXmi 10 oiorl/.hb aoobioaxn smfjlif/ ag,
•aiorioiao woiiDia ysi
amiuxaaa amihion>7.bp ami mirili' m aaia mdngoo ao/y
■gooou noaario'ibp amboiX amxi.bnomXbn aiornjoior
-γοκο 3la goi aiolljno 3;a bfftuouoiimbdX Off ‘.ipxnaurlbo
maxbo aaia oa mioanp baug'aopooa ami.101 xa p/ -mib·/
-mu off mx sp Sobati ‘(oiaajif apnoi ibXaii mx ai smyyo
oaup) arrnib 3miaonoj^ 3mi aa oiao/.bpu.i bil ‘ambmX
4»>-(7ρ οιοΧΰη 3pbu miaoopvvoiap tff 4(01.301 aaii Sobail
‘.mmapbu abaatioav^iiof ana mi no ahi pia/g ■.ιριο.ι.ιρ
aaia amgiboffdi n.i mx oflaa ‘agovaiano am/aonof^ ami
amxhffoup ami aiomibixbbaun 3/a ,p aoaoil 'imijo alixiami
■ bioiui o.ui aomgnouo anoXi ,pno 'Son p/sooo/y pt 3]a ...
aiomffaixf pa ano^fjp aap oano ‘ammXbo amasrinxoiox
3vil amiaonof^ .upi 3mxbffoup Sfoi af ami 3maobmu
-oihohbX max oioaobu wiaaof/tiov no ,ιρ '.coipsZooii
-04 bfflg^aun «Diipio// 5{μ go/.onoun ·χ Λ01 pug,
*
■ojohfxxa tianao^ng b/pXari heboxoaap .unoo-log ami nofff
llf(O ag, ·3ΐηηοι 3h.boxooap 3bi oioribbAa obaimibnx
pi aaia amioniaaox onp 3maopioobox noixn-/Xoan ,iail
aobiuoipx anox/oX amominoff aa lox oioiitnioox uonbX .
oXjfp ‘am.ipoX afounoiatiffg, oiaXXp oaif'fij imino
Soils 01401 imps liaaii oi aoaoil ap stnnoi ‘aoiaaaXoxin
aou! 3]» aaxbapaoaoiXpbiai aoiooxa .amXfoi pip naailpifoff
-ibau oamAnbiai pbxni Sis aoafiihbUip 01 If aoiaboiooxaa ,
pi ‘aqiahffy, 4<pi gixiailobay (?'i aa mx 3m ‘is*» mx
no ‘hffXfagauo nopaJmiobxaa 40100X0// amjoXbo ami 3hv
-nic 3bxr(oiO’onoa 3J1 ρόκ qoi atfdmxooau ahipiog—
■oioXbp oiapffabna pi noiiaiai noxipia nun miamffox
-Xno mx aoiaonoj^ taxa pi rniamnaxoiua 3maobXoinujI
'<biibafi aa ofOoXoa liaraiatba {( niiaff
3m nXf am.m.hia·/ aminoi ammXboaou ami amiapu obu
aoanaba atij, -(uoioixioano aoniXboaou n.m biar oiopnoxo
n-ffox ‘3oamr(puy, noi nooa noi aobainffo^ ooafrhax
3nod>pgf iuf 'taxa (iffoomnobnu aoXia 5οι» adffpabox
"i piog 3oamytpuy, noiilbag not qobai goi nobmX not
.loiohfu mihoxooap ‘sogmify 3ln i-ribaff aaaooilbff,—
■noiao.uni noxiaoiiabg .yn oMayuiino aorilibfbau
01 3obu 3Di5oo; mx SbaXfi 3lnopbo ‘aobaif foiaonaaob
goioniafou :o>aopioubox ηοΛαγ,Ιοιο ,iati aobiuoipx 490X
-fol aonbp mx οηρι/γο/.ρ o.«t paifbu adnaap dr/pg ■‘f
Snotnbxmny noi nobai noi1 spboxooap 301 piox soyiox
amilnomZbp aqn 3obod/j Q,
-onau^by, x sojyuoosff
,,

V1VIHV3JJV HIJOVOIHdi

'18HT
aoKpbx 01 3oiaaff7.mLZlllipsiil.l ,/ > bauihg <301 3oimipb<fo-(aii noxibnf noi
ahXmdooia Ιικιόχο-,οΛιιΙ ιοχ dmg alnpinxnid abi mx aaff 'oav
-aixa aiorin !»x 3apg-aiog noi oiitnox acxiam bilno'. 3l‘r
-pdilio, 3hi nKpbfy, 01 ‘apxioomg 3nx.Offi>x ajuvpun
oaa ail 3oioiinaax nnxuoixiaffa liblf(L ‘aaiaoboi jp noi aoiam b
-lino aobfinap abi nbtabj no.Cbnoonotl noXaag nobana-niXail
noi anOiSOjJta aanajllg noi aUZmimja ah.uilmnbm/
‘XO’/OSW.lO .(ΟΗΪ 3101001 3pS13 1^10X3 obiohXbp J.J,
■Ziipbig^ 301 4pooZ aoxi<M.i(j
aoi >oioihlpb,tobu 3oixa llj/οκ pa aoonxdpab aoi iniiihi
■naua ly -noi 3»ia'iaioijap 3tji oimiofbn't pi tjii.lmp aiiaqa
obaip hilp 3ig iaun.'.oy *031.ldng· pi mx amioaniinog
■jni '<93UVUl0gaatfi—3nosff.<no 3nipim-(oxonp onp 'aovofl
-linxopiayx οι 3ii ipbp(/oxiioy x noi sp iiispoi.ui ‘fiaopnx
■mail 3oxniffnb jni ail savg-amg noi Joiio.v.xoiog ■>
.ιοκΐοιοδο noi aoni/oobu pi 3ubiob'dbp 3bi niaii aoa-.aiaja
obaipixnnaflthnbff mx obaiofivioy, -jmaoimbiia SUitnbL·
3tu xa Sos amlia/χ,Ιηυ auioxpx ail libfil n/bi oup Miami
-iaxd.no 'noi odba obaipXo^a pi oxo 'aoufapag^ noi aootmva
ill 3ia 013331(03 pi JobiohXbo jhi hiipoano ifmcj,
■3onnimo noi aioba
-ix bXaano 3ia 3onip aoonoffioja inlugxibnaa amoxpx mx
'•"‘bhyiiap ahxiiioii· nix amaf/χιχρ ail ‘pxnonffaii
-Jofuobioipi 3ρχΜηογιηχορη/ι>ΐ ianaxiagixa aay
■nihioxiiha^oua au.ti ‘Jnoopoup JaoiKaftuaiL'af aoayx 3ni
31a niltipifap abi ·ηΙι.ι7.ιι ahyodaii ahi nix nmnpano uinm
5<«i// ·3ΐιρριϊ.η.<ρ sopsZo Jmifaixa .Jmaonioxa Jibdaii 31.x
-nhffii]] ·3ΐι,ιι jnoihffoiona aoffx 3pi Jia ainpbox ahi lad
-•.iff nix aliXooodx ahi SmitiXmioinx» lanxyg, -jliuni 3U1
•jliflilati Jbi goiioibn·/ noi .mia/.wi atn ispipom nix Smau
~("0 -P1 miaXap ‘aoiabffiau 'pi.m mx ‘Smao'fXhup 3biui
-oixay 3lji inXail aliXboiu aii laXaoobu 01 ‘laaaKoiff oj ·ηοι
ifoifl pi miafibiaXoiaiioxiix ssp ‘ao/jnboff aoi 3/a miaxo
aap ·lafpi-biafm aay -xnauiinog aodMgQ aotlllopif aoi
3pou Ijffx xano pa Zoaaiiuanp* amianuo aqn xa 3ofonoibifJ ma
■ 1a .ainiaa.Lia aoiibxtwp aofii aoi aoibjmi· 01 Jia nix laXa
•3<i>xiumoobi· 3oigj '■ mx 3mu()^ ·ηιΙηηχη\Χ mx nihipiuay
l"V miaajiixmp U^iao^og x noi toojop pg aommyi·
301 aaonaiiiobbXa obiohXbp sp Zi ‘noi luXai Ii aaonxyia
aooarbuipaa pi aobbfxp^Q, -am/a^fj aoixmumong ami xi
aoqboXpbiai 01 pip aobaipiaiai 01 amyya^nbg aqn aoiaq
~7I.
3lfihXbffnx oiaagta 3oiniuna 31100 nonort, noi
.loiifilmin aomyni· ‘b^iaomg "Ί'.'Χ nio.ai-,oifl ,101 loaliy
'‘3. noaaiiaaibaa^ 3oaa 'aiauiaJmi.m ·Sioioijsp uni a^bhu
-a aqiahf/y, noiaq(),noi lnyaua.iu lunaiaha inoibu f{,—

ti Sia'amimhxipoyiri xf Irbail ntbi airiuaap anoMouhyuuiux

nix ahadai abfpXni aii aolipnoXnbia alfinu anivanano ahi
plug -loifaog -x noihXhffux aoi nsubi-ii.io 111 ‘ηοη-ιοχι^
SlmoiL-ixXmu sbi g g y sbi anftmoobu alii ou.i ‘a<Si
aoxr.mug aoi aolinj 01 3/3 amX.i<bo<x',u a<pi baua
au/ynnaao llomp pa auy/oogoimbu ao-iiiiuaiju ahi aXia
lixuani'iing u/daiag-x SiaX/lifynx hafriibxaxuip //, — *
■uiayoXo pi s/a liri/iauip ahi uai 'aiou.unau amx
-linoXoffiy amrimbZXf supuiyi/ s>» liixn-aixa ahi uff‘Su/ap
'"'ll S('J aoiaXbaoug, pj -aqiionlrfou Mil aiijpp a'll
a-c/boio/, ahi Sfa uono.iaboXuxa hxig tf ixiaioibm' 'liairi
-•h'O ‘?!1/’>:χλ '.· 'iffoiup ‘so'bij 01 'aoiriaX ail uibaff
•‘,J13.
s^u-;-.g, slfi pijay -Itiouxa snioiwi.ips.» saorii
-mXif S111 aii 'SniXi.uua Suxialr^g, Spi ‘nioubox mx uiboXn
'oaxai pi ouu mingXioioibau haaiihffux lioaixiff iua
‘aoiou'Xnu tux np.iriuyX ail ‘apimiiy, ii.ufflr,i> ‘aoauan'ag
SoffUfl aa 3/a Spyyg, //', ainy/, ahxmffg,' ahi uia'qno
-Ibuu iixnaiu aoi bpbXmSf Sliaixon/p ·χ So hnbXms q.
♦

■avfyaua.ui pip aoyhy^pi
-imp y-.p *4οιιριό»ρ pip .ιο-,οχ 01& .<0101-0 01 -aoi lyoif) 01
pup suooix.g X p bff’ixiyb squulxxi/j aqiaXaioi^p oxa
:bf/ormixa aaX/a iioiy mx swaihpup sbxiaXai pui
soiaoapnx.1 Shi auiabaXoay ahi ahian ,iy nix ‘ubiaupuu (1
so-.oxoay n/.iq qoi •amhaiipay,. abi nix . aniponxag·
■poi ‘atpfix-,η- qoi .uazi»tlt.i3utl3f)ig· 01 uihipiuay
■ox uiibffom ari abmua aoi iyoi() pi ari Snoonbg -x (/,
""'"'"λ
J"J ■'·"■>.I !”x "■"'/(■ ifiioXubi ■.gg, pi soi
-uilripbXixii· soix.. mx noy.wuoffaug x pin auipmyari sba
amhaiipay, alii ·,ιοοι/κ/(· x .101 aniqmf)iiay autri
.■aauon/c aoi abiaaoob// aunt ‘aouobi aou/bav aoiyj aoi
ail aohyaoXuoig, -sin ahamib atn pip soyhyypiux oilf aap
amiXuiiai aqn smiio ΙιΧη-,χι If ‘b/muiino mx ahyux .701■ao.ioi bulla shxmny aham b ' iaZg„ -/(.isirti.io-.omxip .'orm
‘Ml or.wp hff'fbhiabuu .104.101 xa Sap ‘.joamx obu bffO/aob
-aaa .mbod aliim'n- pip ρχι.ΐφ ·χ shl uibihffini ‘ooy.ip-.o
■''λ ”·*-Έ„ SjaioKoaff //, ‘n^pXig x slu aofpxoupiy qoi
abaoii ahi Sonip aimnofpioiiooobu •ainyaX.tuL’p ahyux n7.-./_
■ixmluiy aoi ao/lriuibfq aoi mx hxuamou/y pf x aoi .miy
Atixiaariioj/ aa ·aorioagaag .qoi ,ιοόρ/οόι- ‘uiflubug
■y -X JOI oynorplhg oaiiioi^oy pi ayiadd'iup amnai '/y

a ογλονρ D-f ■ D AA V\

■3qix0uu.i Uffaaiioioobi’iiau haXai "ifg, vbaimaa
If nix uai anoohaiiiir.ii pa iiuabu miouo 10 ‘3luiamfyag
nix bbpifjmxoi, x -x w n.i ‘abaXai aiii ail uaailpfnaXo
h·.ail nix mnoXam! ahuobnuf alii 3ig ': aoXpy mjp dXos
p4B.V(.< mx 3axuaiu 10x1 Imodo] aauXbuia aap 3mu^il
! 3haXai amXba ambfimaa p/p nix 1X0 iiing ».(/■·, -moj'ii
-omXbu amiaXmixa jp aoapr'. Uffaaumoobunaii ua ‘3i.haxo
If iaio7,xiua Soofti aoxiaXaii-.-,nx 01 3obu Sm .Sprig, h
mx n/oniaii pp '.oxopx/.ixiffr.'y, aoi amaffxz atn 3ig —

'Λ,,'ΐ'/·ι·Ιι SaXaoobu pl Sia ssi/ioosop op ,101 amXba aqn amio
-mhixubny aioli
mxi-.h aa ‘Spaipoang sh1m1X1.au//
Shilimu Soiiiip.xiionbiiii· o tmatiffy, af aaangauy,·—
■hxuba,] 'Uoap sbi Shuaoaaqoaau ‘xubpfji/^
aoi ai.xiioiboiiaQ 01 inx aaflpiai/i· qoi <.33UtH('lOg ·
alii : 41307.10.1.10 am-,γη 33 pioma.'. pi nix srn aa ‘siaoaffaau
Snbnoofi aoayaia^a ·3η/Χ.ιιιι·ι ssoy.o Zi soaooiiti ,ffaii ‘aoi
•'(9°Z x 0. 'aoi/.uiiai piau aoanaoi-.oxoap 01 si'a Solorio
’·°· Sjmbfy slfffhyn liffXiaqaap .spixopooii- a'nouL·· aynil
-abaua bxpauuriug x //, nffaaaUiibaip pa pip ~ahpaouo
apbxuri laimup aoioup 01 iqaoXubi aoiuimxuooi'uL· uaa
•a.oapi N»/oo.ip.i.ui soioi.oyixiou Sma ‘'/.tai^xuau uni Sma
-pbXXno mx urilipp-.n ag
i/io.ig joi .suoi/Vi.aia .>
1» Smfpflidniuau aiolf SofXanua Shi sobari a^bai/r.uXari
01 pygy, ayou aosbh mx //pop/sisjs aubocb abioib'u nip
aoioup 01 aoap/i-ahuuXy, alii ‘‘lofnoKoffauT' x aoi
unou aqn.m aobairtfiix is nix wri a'oaaag .Hu .iaa
01 sn-.yauox sljg aoiuipitimax 01 ‘nSpriug x ρω uiuil
-op oaV aohqnoXubi/ Sboiug, px.aXaioiorim auobffOQiim
■slyuocb ahXoiap mx amaXamp mx auihobiini tux uiano’i
-mup ‘nyp n-.oxo.ip shy.!^ sbi Smabnog joi liin/
•n.lVQ h mx irixny sbi amxoiampmx ami ux/maori h
• amauiibno// aqn asinuo/od // tin sljamb shl aor.ui
■fri apixizxa mx aoio.ioyu oi t^rap pa ujbmxfa bffppa'Shi

Μ Μ ΗΘ Ο X VN I U

— Παρά τήν άρχαίαν Πολνκρήυην τής Κρήτη; υυρέθη
ι'πό χωρικών άγαλμα παρθένον ίίρίστη; διατηρήοηκ μέ
κτκομμένην τήν κεφαλήν, ήτκ και εΰρίθη καρά τον κορ-

μόν έχουοα κόμμωση" Ταναγραία; κόρης. Τά άγαλμα πωληθίν εις άρχαιοκατήλονς μεττφέρθη εί; τό έξωτερικόν.
—' Εν ΚορΜλφ άνεκαλύφθησαι- τρία αγάλματα φνοικοϋ μεγέθους, τό fv κατά τό ήμιον μόνον σώον,αΰτοκρατόρων Ρωμαίων, τοϋ Αύγουστου καί τών υιών ή συγγενών
αύτον. Ενρέθηοαν προς ιά αριστερά τής Πυρήνης κρή
νης. ‘Εκ των ανδριάντων ό παριστών πιθανώς xiv νίόν
τοΰ Αύγούστου clvr γυμνός ποί;, κρατών επί τοΰ άριοτιροΰ βραχίονας κεριτυλιγμένα ίμάτια, έργον τέχνη; καλή;
καί διατηρήσει»; άρίοτης.
— ‘Εν Όλυμπίφ εί; τήν θίοιν · Τρανή Αάκκα· άνευρέθη τύχαίω; μαρμάρινου άγαλμα·
— Έν θέρμω εύρέθη χαλκοΰν αγαλμάτων νεανίου
άποοκσπεύοντο;.
Μ

Μ

Μ

ΝΕΑΙ ΕΚΠΟΙΕΙΣ
'() πολυμαθή; καί πολιγραφώτατος διευθυντή; τών εν
Ά/.ε£ανδρεΙα ϊκδιδομένων περιοδικών 'Εκκλησιαστικού
Φάοου κιά ΤΤανταίνον · τις γλαιμυράς σέλίδας καί μλ
καλλάξενον ένθουοιασμω· έ.χάραξε τόν < Ελλάδος 0<·ίauliove, τήν άνάνηη'ΐν τοϋ Ραγρά, δΓ ή; συνεχίζεται η>
ίΐννϊρον τής 'Εθνικής ιικοκαιαατάοτώς. Είνε ένα; εύγλωτ
τος καί ενθνφρων απολογισμός τ<δ>· δΰ<> πολέμων μα;'
«.-ιό ηθικής καί πνευματική; ά.τόηπως. Έξαιτληθεν άνατνποϋται ήδη εί; β' εκδοωι·.

ΙΙίΐις νά προλαμβάνιομεν τά; ασθένειας ίδοί· η προσπάθεια τής διακεκριμένης ιατρόν κ. "Αννας Καιοίγρα, ,
ή 'ίπηία είς δώδεκα διαλέξει; σιγκεντριοθείοας είς τόμον έξ
όπερεκατόν σελίδοιν επέτυχε νά δώσμ μέ μεγάλ.ην ΛπΜ
τητα·καί σαρ-,ήνειαν εις τάς χεΐράς μας ολα τά προχειρά·
τέρα ό'πλα διά νά άντεπεξέλθιομεν κατά ιών εχθρών τήφ
υγείας μας, ιή όποιοι καί πολλοί εινε καί επικίνδυνοι. ‘Απευθόνεται κυρίως πρός τάς γυναίκας, αί όποΐαι όις οϊκο-·_
δέσποιναι καί μητέρες είνε τά καταλληλότερα όργανα νά.
κιιταπολεμηθοΰν αί προλήψεις καί διαδοθοΰν τά Λληθη-ά
φώτα τής επιστήμης, Ή α Ύγιιινΐι καί Ό<ίηλεία» ■
sZi'i <ί πρόχειρος ιατρός, ό ύποδεικνύων τόν ασφαλέστερου
τρόπον πραφυλάξεω; από ιούς κίνδυνους, οί όποιοι περιί ■
στοιχίζουν τον αιθρωπον αδιάκοπα. Αί συμβουλαι συντο- ·
μώταται. πρακτικοί, χωρίς φόρτον ΐπιοτημονικής σοη ίας,
ιίχρήστου είς ένα ίδιοιτην, εινε ϊίξιαι νά έφελκόσουν τήν
προσοχήν παντός, οστις θέλει άγια οργανισμόν. Τό βιβλίον ;
τής κ. Κατσίγρτι εινε τό καλλίτερου βον^θημα Διά re roi'f
διδάσκοντας καί τούς διδασκόμενους- έν τοΤ; οχολείως τήν
ίγιεινήν.

★

Ό κ. Λέων. Ζώης. ό γνωστός έν Ζακι·νθφ ίστοριοδίφης, έδημοοίενοε εις τεύχος πλήρη'Αναγραφήν τΛι· ί-π’
αντσΰ δημασιευθειοών Ιστορικών μελετών, λαογοαφικιον,
βιογραφικών καί έκδόοεων έν γένει άπό ιού 1881 μέχρι
τοΰ 1914. Ή αναγραφή αΰτη παρουσιάζει μίαν αληθώς
φιλόπονου εργασίαν, χρησιμωτάτην άπό ιστορικής άπόη·εως
ό>ς διαφωτίζουσαν πλεϊστα οημεϊα τής έν Έπτανήσρι ιδίως
ποικίλης δριίσεως, «λαΑ χρησιμεύει άμα καί ώς άξιομίμητον υπόδειγμα διά τούς συγγραφείς έκεϊνονς, οϊτινες
έχουν οκορπιομένην έδώι κ' έκεϊ τήν εργασίαν των. 1>ά
τοιαύτη; Αναγραφή; διευκολύνονται άμα οί μελετηταί, εί—
ρίσκοιπε; ιίδηγε»· καί λαμβάνω ιες οδτω άκόπως γνιϊιοη ’
αυτής.

*

Ό έν Ιίερολίνφ μέχρι; εσχάτων διομένωι· προς εύιη'τέρα; σπούδά; κ. Γ. Παπανδρέου
εις εν κομιμΛταιον τευχίδιον ίκδοθέν έι· Άλνςανόρέίρ ί>πό τοΰ περιοδικ··ΰ τά Γράμματα τό Μέλλον Τής Έλλ. φυλή; .'όσον
ιΐφορρ τά; Κοινωνικά; καί Πολίτικα; πιθανότητα; τοΰ
μέλλοντος.Άποφαήτται ότι τό Μέλλον, 8περ θά είνε καλ·
λίτερον τοΰ Παρόντος, θά νποαιή ιήν r.xidoamv δύο μεγά
λων ■ ρευμάτων. Τοΰ Σοσιαλισμοί) καί τής Γυναικός. ΠιΤΐϋει οτι οδηγούμενα πολιτίκώς εί; τήν δημοκρατία!·,
καινωνιεώς τις ιήν μείωση· τριν οίκονσμικίίίν αποστάσεων,
οικογενειακό/; νίς τήν χειραφέτηοιν τής γεια·.κό; καί έξίπωπιν τών δύο φύλων.
*
Ί) έν Χανίοις δικηγόρο; κυί τέως Γενικός είοαγγελεν'
Κρήτης κ, Νιχ- ΙΊαπαδάκης έτιμελιο; ασχοληθείς εΡ
τήν συλλογήν όθνκίων λέξεων, αίιινες .ιαρεισέφρνσαν έ1’
Κρήτη έξέδωκε. τάς Γλωάιίικάς ττιιοατηρίιόεις τουΈν τώ. βιβλάρ του παραθέτει ΑΚί λέξειςΊταλικάς, αυντελιον οί'ΐω εις τόν καθαρμόν τής'Ελλ. γλώασης. Καίτοι νομικός
<5 συγγραφείς, έπέδειξεν ικανήν εμπειρίαν. Διότι εκτός τής
επιτυχούς περισυλλογή; επιφέρει παρατηρήσεις ενστόχονς,
καταλήγει δε τήν μελέτην του διά σημειώματος περί τη;
'Ιταλικής γλώοοής καί φιλολογίας. Τήν εργασίαν τοΰ κ.
Παπαδάκη έπήυεσαν πλνίστοι φιλόλογοι, έν rd; ο! κ. κ.
Χατζιδάκι; καί Μιστικώτης, θεωρε,ΰντες αύτήν ώς έθνικήν
υπηρεσίαν, άμα δέ ιός ωφέλιμον εί; τήν γλωσσικήν Ιστο
ρίαν τής Κρήτης.

★
'() παλαίμαχος πριοταγωνιοτής τοΰ Έλλ, θεάτρου καί έκ
των θεμελιωτών αυτόν, αειθαλή; δέ. είς σώμα καί πνεύμα
κια καρδίαν κ. Διον. Ταβοολάρης δέν ήτο δυνατόν ή
νά έμιτνευσΟή έκ τιΐιν νικηφόρων πολέμων. Καί τάς καλ
λίτερα; τών έμπνεϋσεωι—ών υπερέχουν ή ιιΕ’ίκη· καί ή
‘Απελ^υθέροκιις τιΰν ΊοκιννΙνων —σννεκέντοιοοεν είς
ιιπέριττον =κ 02 σελίδων φυλλάδιον. Εί; τά · ΙΙολειιικά
του τό αίσθημα καθιστΰι σχεδόν απαρατήρητοι·
τήν ίλλειψιν τέχνης. Τιιά έξ αΰιιΰν εΐχον υποβληθή εις
τον διαγαη-ισμόν τΰίν Στρατιωτικΰιν άσμιιτων. διαφιγόντα.
ραίνεται, τήν προσοχήν τών κοιτών.

★

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
Αύθευτικαί πολεμικοί «ικόυες. Δράματα μί '
πρωταγωνίστριας την γόησσαν Σούζαν Γκρανόε,
την Μπίττυ Νάνουι’—τήν Σάραν Μπερνάρ τής
Δανίας—τήν “Αστα NteXoev, τόν Ψι,λάντερ. Η ;
<Ίουδί0» καί ή *Μασσαλιωτις* ήσαν ταινίαι εκ
τάκτου ενδιαφέροντος, ως καί >’) καταστροφή τι}ς
Αουβαίν. To « Gaumont Journal·· Si£ei ολα τα
σπουδαιότερα επίκαιρα γεγονότα, οσα καθ ’ έβόομάόα συμβαίνουν απανταχού. 'Ορχήστρα απο
λαυστική.

PMTMfe
Ταινίαι με ποικίλας στρατιωτικής απεικονί
σεις των πεόίων τών μαχών κ.λ.π. ΟΜάκβεθ καί
ή σειρά τοΰ Ροκαμβόλ όνεποίησαν μεγάλην έντυπωσιν. Ο όιάσημος ηθοποιός Συλβεοτρ, ή
Νιελσεν, ή Ρομπίν, ή Δελβέ, ' οί κωμικοί Μάζ
Λίντερ καί Ριγκαντεν σκορπίζουν γέλαιτας. Αctualiliis. Μέ τό Pathe. journal παρακολουθεί
τις τήν κίνηαιν εν Ευρώπη. Κατά Παρασκευήν
sotrile de gala. Ορχήστρα πλήρης.

κυέελμς
Αίαν ένδιαφίρουσαι ταινίαι τοΰ Ευρωπαϊκού
πολέμου. Τό Βέλγιον παρήλασεν έν Άλη του τί} ·
καταστροφή. Ένεφανίσθη ή έξοχος ηθοποιός '
Φραντζεσκα Μαρτίνι, ή έν τώ Ίταλικώ κίνημα-'
τογραφικώ ξιαγωνισμώ νικήσασα τήν Λϋόαν Μπο- .
ρέλλι. Η σειρά τής Ναπολεόντειου εποποιίας
μέ δύο μεγάλα έργα προεκάλεσεν ένθουσιασμον- 1
ό δέ Κόμης Μοντεχρήστος συγκινήσεις. Η Σμυρ,
ναϊκή έστουντιαντίνα συνοδεύει τάς ταινίας.
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