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ΑΝΗΣΥΧΕΣ ΨΥΧΕΣ
ΝΟ1ΞΑ σιγά σιγά
—ς να
τήν πόοτα ’-■·
χωρίς
χτυπήσω, και μπήκα
είς τό σαλΟνάχι της.
Δέν έκινήΟη καθόλου ·>
καί όμως ουτ’ εκοιμάτο, ούτε ήτο ναο5 *
χωμένη απο . ήν άνοιξιάτιχη καταΟλι,ιπτική
Παρισινή ζέστη
Τά νέα »ύ’λλα τών δένδρων που ήργίσαν
δειλ-ά-οειλά ν' ανοίγουν είς τό θάλπος ής ατμο
σφαίρας, μαγεύονταιί φοβισμένα είς τά απατηλά
γάϊδια ποϋ δέχονται άπό τό χιόνι.
Ναι, χιονίζει πάλι.
Καθισμένη είς αναπαυτικό κάθισμα , μέ τόν
κορμό ριγμένο πρός τά οπίσω, και τό κεφάλι
σκυμμένο ελαφρά καί πλαγιασμένο είς ■ήν παλάμη τοϋ χεριού της, κυττάζει μέ τό βλέμμα
ρεμβό άλλά μέ εντασι, τό ώ·/ρό φωτεινό ρυάκι
ποϋ χύνεται μεσ’ άπό τά λεπτά μπερντεδάκια
τοϋ παραθύρου, κόπτει σχεδόν απότομα το σκοτος τοϋ δωματίου, γαίδεύει ενα βάζο πού συναντα είς τό δρόμο του , βάζο άπό ίόχρουν κρύσταλλο μέ άγκάθια μέσα, ποΰ τής είχα κάποτε
δώσει, άγκάθια κομμένα καλοκαιρινό μεσημέρι
σέ άττικό άγρο, τά χρυσώνει , ρίχνει μιά δια
·· ->■ ·
· 5. .
φανή μενεξεδόχρυση σκιά επάνω είς τήν Λευκή
-----------κ.-.τ^ γ).οστρφ, απλώνε
λάκα τοϋ μικρού
τραπεζιού,
ται ήρεμα καί σβύνει πρόςι τό βάθος, επάνω είς
τό άπαλόχρωμο χαλί. Τό
Τ, κυττάζει μέ εντασι
τό φωτεινό ρυάκι σάν νά ζητά μέ ή δύναμι τοΰ

βλέμματός της νά τό σταματήση άκίνητο εκεί,
νά τό έχη πάντα συντροφιά της...
Έστάθηκα οπίσω της κ’ άκούμπησα τό χέρι
μου στον ώμο της.
— Σ’ ευχαριστώ ποΰ ήλθες — μοϋ είπε. .
Μέσα είς τόν καθρέπτη ποϋ εύρίσκετο εις τον
απέναντι τοίχο, είδα νά φωτίζεται τό πρόσωπο
της άπό μειδίαμα σχεδόν ευγνωμοσύνης.
— "Ωστε δέν σ' έ νοχλώ ;
— Όχι κάθε άλλο—μοϋ λέγει— δέν εύρηκες
τήν πόρτ’ άνοικτή ;
"Οταν δέν ήθελε νά δεχθή κανένα τήν έκλείδωνε. Μιά ήμέρα μοϋ είπε : «Όταν έρχεσαι μή
κτυπάς τήν πόρτα καί περιμένεις νά σοϋ ειπώ
εμπρός: άνοιγε ελεύθερα. Δέν είσαι ξένη. Νά,
βλέπεις τώρα; συνέβη ένα δυστύχημα. Καμμιά
φορά είμαι τόσο νευρική ποϋ ό παραμικρός κρό
τος μέ ταράσσει: έσηκώθηκα άπότομα κι’ ολα τά
βιβλία έπεσαν κάτω.» Καί τό είπε μέ τόσο πόνο,
καί τά έκύτταξε μέ τόση συμπάθεια, σάν νά εί
χαν πονέσει, κι' έσκυψε καί τά έμάζεψε κ’ έτακτοποιοϋσε μέσα στό σχισμένο εξώφυλλο, μέ κι
νήματα στοργικά, τά φύλλα ενός βιβλίου ποϋ ή
σπασμένες κλωστές άφισαν νά σκορπισθοΰν έπάνω
στό χαλί.
Έλάτρευε τά βιβλία.
"Υστερα έβυθίσθηκε είς τό ελαστικό κάθισμα,
τό γεμάτο μαξιλαράκια, έπλησίασε εις τά πόδια
της τό εύεογετικδ εκείνο σκαμνάκι μέ τή φωτιά
μέσα, έρριξε είς τχ γόνατά της ένα μετάξινο σκέ
πασμα—αληθινό καλλιτέχνημα—έτριψε τά χέ
ρια της, χέρια ο'.χρά μέ νύχια σάν πέταλα ροοων
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καί γραμμές εκτάκτως λεπτές, χέρια ευαίσθητα, Ρέντγκεν, μ’ αΰτή τήν εξαιρετική ευαισθησία
νευρικά, ελαστικά, μέ ιδιαιτέρα φυσιογνωμία, εκ ποΰ είναι σάν έκτη καί έβδομη αίσθησις, δέν έφραστικά δσω καί τό πρόσωπό της, χέρια ποΰ τυχε ποτέ νά τούς ίδής;
μιλούσαν όταν αΰτή έσιωποΰσε κ’ αποτελείωναν
Κι’ εκείνη μ’ άφηρημένο ϋιςος:
μιά φράσι όταν τά χείλη της έβαρύνοντο νά τήν
— Ναί, ναί, έχεις δίκηο,.. μά ποιός δίδει
προφέρουν καί μέ παιδικό γέλοιο μοΰ είπε :
προσοζή...... σ’αύτά τά ταπεινά: δέν εϊν’ έτσι;
— ςςερεις ; δταν δέν έχω εργασία, γίνομαι ..
Πάντα υπερβολική, αδιόρθωτη θά μείνης: δέν
τρομερά τεμπέλα.
είναι όλοι ταπεινοί: είναι κι’ αΰτοί τόσο ποικί
Έγέλασα.
λοι! υπάρχουν μάλισ α καί ευγενικοί... Γιατί γε
— , Σοΰ μαίνεται
παράξενο γιά
μιά
'.όσο έο■
■
·
·
λάς μέ τόση ειρωνεία ;
γατικη I
Σέ οικτείρω, καλή μου φίλη: Σύ πού άπό
~ '°Χζ καθόλου- συμβαί/ει καί σέ μένα το κάθε συνδυασμό ζητείς μιά αρμονία, σύ, σύ μοΰ
ίδιο- όσο εργάζομαι, τόσο δέν αισθάνομαι κού λές αυτά;
ρβα'.- μά αλλοίμονο άν γιά κάποιο λόγο διαχόψω
— Ακριβώς: καί είς αΰτή τή μουσική, τή
τήν έργασία ! Βαρΰνομαι ποΰ ζώ...
νεωτέρα μάλιστα, παραφωνίες τρομερές γιά κάθε
Αύτό τήν ευχαρίστησε- συνήθως συμπαθούμε
αυτί... χυδαίο, λήγουν είς αρμονία. Είς τήν
είς ελαττώματα ή αδυναμίες, τής όποιες κ’ εμείς
ψυχή σου δέν γεννήθηκε ποτέ φιλοδοξία ; Αύτό
έχουμε.
θά σ’ έκανε νά ευχαριστείσαι μεσ’ ςόν κόσμο.
— "Ώστε λοιπόν, αφοϋ μέ εννοείς, νά μπαί— Ανάγεται είς τού.- υπολογισμούς τούς εΰζης χωρ'-ϊ
κτυπάς- ήμουν τόσο καλά έδώ-.— γενικού;—σβύσε νά λάμψης;
καί τό βλέμμα της έχάϊδεψε τό ωραίο ζεστό σκέ
— "Αν λίγ^ς, ας λάμψω όπως λάμπουν καί
πασμα καί τά αγαπητά της βιβλία.
άλλοι, στον ουρανό υπάρχουν τόσα πολλά α
Άπό τότε έμπαινα χωρίς νά κτυπώ.
στέρια......
Σήμερα όμως μού έφάνη εξαιρετικά μελαγ
—
γή Ομως δέν είδες μέ πόση λύπη ή
χολική.
δυσαρέσκεια γιά νά μή είπω μέ πόση ζήλεια καί
— Μήπως «λησμόνησες νά κλείσης τήν πόρτα; φθόνο, εκείνοι ποΰ λάμπουν άνέχονται νά λάμ
Τής είπα.
πουν και άλλοι, κι αυτό πολύ συχνά, συχνό
— Ω τι ιοεα! Αυτό δέν τό λησμονώ ποτέ.
τατα^ "Ακόμα καί όταν ό κύκλος τής ένεργείας
— Γιατί είσαι τόσο λυπημένη ;
των δέν έχει σχέσιν μέ τόν ίδικόν των, καί όταν
— Πονώ- καμμιά φορά αΰτή ή μοναξιά πιέ δέν υπάρχει κίνδυνος νά χάσουν τίποτε άπό τήν
ζει τήν ψυχή μου σάν πλάκα άπό μάρμαρο βα- άξίαν των, ούτε νά παραβλαφθούν τά συμφέ
ρειά, κ’ εμποδίζει έξω νά χυθούν ή λύπη, η ροντα τω/. Άφίνω πλέον τίύς ταπεινούς καί
χα?*> i ^έες, τά συναισθήματα, αί εντυπώσεις, άμαθείς ποΰ τούς περιτριγυρίζουν καί σάν κακαί φυσικά καί ό λόγος άκόμα.
θρέπται κλέπτουν τό ξένον φώς. Λυπούνται όμως
— .X* Ζ* Ζ“.μοναξιά παραπονεϊ- ότι τώ/ άλλων δέν σβύνει... Τότε άρχίζει μία
σαι, πού έχεις μητέρα τόσο κοσμική !
καταχθόνια έργασία : τό μαύρισμα καί όί μωοοί
Μ
— Ναί, έχεις δίκηο- άλλ’ ίσια - ίσια όταν
μοχθηροί δέν εννοούν ότι μαυρίζουν καί αΰτοί.
είμαι μές’ στόν ικόσμο,
’
°βρίσκομαι
’
τόσο μακσυά Μά πόσες όμως φορές κατορθώνουν ν’ άπατή•ι. τόν
-ι. βλέπω
οίς_........
ι_ι αερο
· ' άπό αυτόν, σάν νά
μεσ_»’ άπό
σουν !
πλάνο:—άς εϊ-αι· δέν άνέβηκα ποτέ:—άπό τήν
—Δέν φαντάζεσαι πόσον λυπούμαι γι’ αΰτά τά
κορυφή τοϋ πύργου Άϊφελ έπί τέλους.
πράγματα! Είνε τρομερό νά είναι κανείς ψυχολό— Όχι, Χ«λά είπες, άπό άεροπλάνο- συ
γος- νά μαντεύη άπό μιά χειρονομία, μιά σύσπασι
πάντα μεσ’ τά σύννεφα πλανάσαι: ποτέ κανένα
του προσώπου ή μία κίνησι τοΰ σώματος, ένα ελα
υπολογισμό δέν κάνεις- όλο κι’ απομακρύνεσαι
φρό χρωματισμό ή άλλαγή τόνου φωνής, δτι εκείνα
από τόν κόσμο. ...
πού λένε τά χείλη των,είναι έ/τελώς αντίθετα άπό
— Πώς τήν είπες αυτή τή λέξι; 'Υπολογι
έκεϊνα πού σκέπτονται. Αΰτή ή ζήλεια, ή
σμό; θά είναι φαίνεται νέα- στό λεξικό μου δέν
κακία, ή ελλειψις λεπτότητος, όσον ή προσποίηυπάρχει......
°i?’. κνε·'Λ·κΡ-''εζα5 ή ύπόκρισις, μέ κουράζει,
— Ά μπά! πολύ, πολύ - πολύ παληά, άλλ' μέ εκνευρίζει, μέ κάνει νά πονώ, τρομερά νά
είναι πάντοτε τής μόδας. Δέν είναι δά ή μόνη πονώ, ενώ εκείνοι πού έσυνήθισαν είς αύτές τής
ποΰ δέν εΐξεύρείς, καί δέν παραξενεύομαι καθό κφμωδίες δέν αισθάνονται τήν παραμικρά·/ ένόλου, εισ’άμαθής: γι’ αύτό στόν κόσμο δέ/ θά χλησιν, διότι είμποροΰν νά άνταποδώσουν τά
επιτυχής...... Έδώ θριαμβεύουν οί σοφοί...... Σύ ίσια, όταν έλθη περίστασις. Κάθε βράδυ, πρί/
από εκεί υψηλά ποΰ πλανάσαι, θά είμποοοΰσες κοιμηθώ, μόνη, ήσυχη στήν κάμαρά μου, σκέ
Ολα καλλίτερα /ά διακρίνης- δέν είδες ότι οί υπο πτομαι,— συνήθεια —πώς έπέρασα τήν ήμέρα.
λογισμοί κινούν κάθε ά/θρωπί/η σκέψι; Μέ αυτά
Τ^υστΡο^νΪΡίϊοΡα,
σέ κινηματογράφο :
τά μάτια τής ψυχής σου πού είναι σαν άκτϊνες α/λά σχεδόν πάντοτε πού, είτε γιά εργασία ή
2

ΰποθέσεις ή καί... διεσκέδασι, έλθω είς προσ
τριβή μέ τόν κόσμο, μού φαίνεται σάν νά περνώ
οσάκτη καί άγκάθια.
Προσήλωσε τό βλέμμα της είς τά άγκάθια
τού βάζου ποΰ έφαίνοντο τώρα σάν εναέρια
χρυσά άκτινωτά αστέρια, καί έξηκολούθησε :

— Είναι δυνατόν νά πέραση κανείς χωρίς να
στραπατσαρισθή, νά πληγωθή ; Καί τότε, πλα
ντάζω μέ ένα αίσθημα πόνου και εως οτου με
πάρη ό ύπνος, βασανίζομαι.
(“Επεται τύ τέλος)
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ΚΑΡΜΕΝ ΣΥΛΒΑ
καλλίτερον όλων—καί «Διά τού Νόμου.» Έ" ί καί
γράψε καί δράματα, τόν «Μάστρο-Μανόλε»
τήν «Οΰρλάντα». Τό συγγραφικόν έργον της
διαπνέεται άπό λατρείαν πρός τήν ,/ήΰσιν και
έχουσαν έλξιν γοηάπό μίαν θλίψιν βαθεϊαν,
[
τείας. "Ηρεμος έν τή ζωή, ήρεμα εσκεπτετο.
Καμμία βιαιότης σκέψεως ή καινή θεωρία η
σχολή δέν τήν έτάραξε. Ή φαντασία της είχε
τούς ίδικούς της ορίζοντας, Οί θρύλοι καί αί
παραδόσεις έσχον ίέν αΰτή έμπ/ευσμένην έρμηνεύτοιαν.
Ώς νυνή ήτο ωραία, εΰφυής, μεγαλοπρεπής,
μέ κατάλευκον κόμην, μέ πλατύ μετωπον. Με
ψυχήν ύπέροχον, άφοσ'.ώθη είς τήν εύποιιαν.
Περιέθαλψε'κατά τόν' Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον
τραυματίας, ένεπνεύσθη τήν ΐδρυσιν παροικίας
τών τυφλών, ήν αινόμασε «Φωτεινήν πόλιν»,
παρητήθη δέ τής έτησίας έπιχορηγήσεώς της ινα
ίδρυθή στρατιωτικόν σανατόριου. Προς τούτοις
είργάσθη διά τήυ πυευματικήυ άναπτυξιυ του
Ρουμανικού λαού καί ένίσχυσε έκ τού ιδιαιτέρου
της ταμείου τάς ειλικρινείς καλλιτεχνικάς προ
σπάθειας, ιδρύσασα σχολάς ζωγραφικής, μουσι
κής, χειροτεχνημάτων, κάμνουσα ή ιδία διαλέ
ξεις. "Ιδρυσε/ έπίσης τή/ Ρουμανικήν Ακαδη
μίαν, ώς καί γυναικείου μετάλλιο·/. Δι’ όλα αυτά
έλατρεύετο ύπό τού λαού.
Πρό τριών μηνών είχεν ύποστή εγχειρησιν
είς τόν δεξιόν οφθαλμόν πάσχοντα έκ καταρρά
κτου, άπέθανε δέ έκ πνευμονικής συμφορήσεως.
Έτάφη είς τήν ιστορικήν μονήν Άργκές, ένθα
άναπαύεται καί ό σύζυγός της.
Εις τάς «Σκέψεις»της γράφει : «Δέν ύπαρχε·,
η μία εΰτυχία : 'τό Καθήκον. Μία παρηγοριά :
ή ’Εργασία. Μία άπόλαυσις : τό Καλόν» Η
σκέψις αΰτή συνοψίζει όλου της τόν βίου. Βίου
πλήρη άπό φ·ωτεινάς άκτϊνας πνεύματος και κα1) Εικόνα τής Κάρμεν Σύλβα, έν παραμύθι της, λοσύνης, όνειροπολήσεως καί άγάπης, έργασίας
σκέψεις της καί χαρακτηρισμόν περί αυτής τον ΙΙιέρ καί παρηγοριάς. Συμβολίζει ακόμη καί τό οιλοΛοτί έδημοσϊευσίν ή «Πινακοθήκη* είς τό τεύχος λογικόν έργον της, τό όποιον θά μεινιρ προσφ Ι
Νοεμβρίου 1911.
λές είς τήν διεθνή γραμματολογίαν, διά τήν
2) Έδημοσίευσε πλείοτσς έξ αυτών ή «Πινακοθή
αβρότητα καί εΰαισθησίαν.
κη». Τόμος ΣΤ' σβλ. 54.

ΙΣ τά ’Ανάκτορα ιής Σινάίις
έξέπνευσεν ήοέμα ή εστεμμένη
ποιήτρια, ή Κάρμεν Σύλβα '), ή
χήρα Βασίλισσα τής Ρουμανίας
Έλισσάβετ, ή γνωστότατη είς
τόν φιλολογικόν κόσμον διά τά
ποιητικά διηγήματά της καί ι
δίως διά τάς Σκέψεις της.
Έγεννήθη τόν Δεκέμβριον τοΰ
1843 εγγύς τού Νώϋβηδ είς
τήν έπαυλιν «Ή ανάπαυσές μου», κατήγετο οέ
έκ τού Γερμανικού οίκου τού Βήδ. Ό πατήρ της
έδημοσίευσε φιλοσοφικός μελετάς. Από παιδ'κής ηλικίας’ έδειξε χαρίσματα πνευματικά- ή
ψυχή της ήτο εΰεπίφορος είς τήν μελαγχολίαν,
είχε δέ έρωτα πρός τήν ελευθερίαν καί τήν φύσιν. Τώ 1869 ένυμφεύθη τόν πρίγκηπα Κάρο
λον τών Χοεντζόλλερν, όστις έγένετο κατόπιν
Βασιλεύς τής Ρουμανίας. Ή 'Ελισσάβετ πριν
νείνη Βασίλισσα, μέ τό ψευδώνυμον Κάρμεν
Σύλβα, δπερ διετήρησε πάντοτε, έδημοσίευσε
Γερμανικός μεταφράσεις Ρουμανικών ποιημάτων,
κατόπιν έξέδωκε τά «Ρουμανικάάσματα», συλλονήν ποωτοτύπων και μεταφρασμένων στίχων.Τώ
1881 έξέδωκε έν εϊδει ημερολογίου πρωτότυπον
έργον «Ή ησυχία μου» έν ώ έκαστος μην αντιπρο
σωπεύεται άπό μίαν μπαλλάντα καί κάθε ήμέρα
άπό έν σονέττο ή εν γνωμικόν. Μετά ουο ετη
έγραψε Γαλλιστί τάς «Σκέψεις Βασιλίσσης» ’),
είς άς έσκόρπισεν όλην τήν λεπτότητα τοΰ πνεύ
ματός της καί τήν μελαγχολίαν τής καρδίας
της. Θεωρούνται τό καλλίτερου έργον της.Ήκολούθησαν τά «Διηγήματα» Γερμανιστί, καί τέσσαοα μυθιστορήματα : Ή «"Αστρα», ή «Σκλα
βιά τού Πελέκ», ή «Ματωμένη φηγός» — τό
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΓΡΑΦ6ΥΣΑΙ

Είς τάς αραιός τάξεις τών γραφουσών

Έλληνίδων καταλέγεται

καί ή μετριό-

φρων, άλλ’ επιζήλου μορφώσεως

"Ιταλα-Μαρία Παπαδάκη.

κυρία

σύζυγος τού

έν Ρόδφ Γενικού προξένου τής 'Ελλάδος
κ. Π. ΙΙαπαδάκη. Κόρη τού έν ’Αμερική

ήδη πολυμιθούς καθηγητοΰ κ. Φραβα-

σίλη, έζησεν είς περιβάλλον καλλιτεχνι
κόν, άσχοληθεϊσα δέ εις μελετάς, ηύδοκίμησεν εις τήν λογογραφίαν-

Καί

άλλοτε έδημοσιεΰσαμεν πεζά ποιήματά
της, είς τά όποια υπάρχει

νοσταλγία τού παρελθόντος,

παραθέτομεν καί νεωτέραν

πάντοτε ή
ήδη

δέ

αυτής έμ-

πνευοιν, άρμονιζομένην πρός τήν συμ
παθή καί περικαλλή φυσιογνωμίαν της.

Ιταλα ΙΙαπαδάκη

ΡΕΜΒΑΣΜΟΣ
Ο παν ήρεμεϊ!...
Μέ την ψυχήν έλευθέραν καί τό βλέμμα
όνειροπόλον τάς κυμάνσεις,παρακολουθώ,
τοΰ Ζέφυρου, οοτιςτόν
μάγον τής Φύοεως κό
σμον έρωτικώς μέσα είς
κύματα εύωδεοτάτιον άποπνοιών θωπεύει.

Τό πάν ήρεμεϊ!...
Ή χαρά, ή Ικ τής άναγεννηθείσης έλπίδος
προκληθεΐσα, έκ τών εγκάτων τοΰ στήθους μου
εξέρχεται, ϊνα έκ τής νάρκης με έπάναφέρη, οτι
δέν πρέπει νά άφίσω νά φιλορροήοωσιν οί κρί
νοι τών φανταστικών ανθοδεσμών, νά μοΰ υπό
δειξη δτι ή Ιλπίς—ό μόνος Αληθής έπίλογος πι
κρόν, πλήν νοστο,λγοϋ μαρτυρίου—, δτι ή θω
πεία τής προσδοκίας, τό άσμα τής άνοίξεως,
είνε^αντός ό ρεμβασμός τής ψυχής, είς τόν βυ
θόν τής όποιας αναπολήσεις οταθεραί καί άσβε
στοι ριζοΰνται.

•

Τό πάν ήρεμεϊ. . .
Μέσα είς τά πολυδαίδαλα βασίλεια τοϋ ιδιαι
τέρου κόσμου τοΰ συντελουμένου έν τφ έσωτερικώ μου άνθρώπφ, τόν νέον προσπαθώ νά
τονίσω ρυθμόν, εόθυμίαν σκορπίζοντα, όπως
τους γόους καί τάς οίμωγάς τοϋ θρυμματιοθέν4

τος παρελθόντος καλύψω. Παλαιοί απεγνωσμέ
νων όπως προελαύνοντας πρό έμοϋ τους φαντα
σμαγορικούς κόσμους τών άποοβεοθέντων ονεί
ρων ϊδω καϊ τό βόθρον άναστηλόνω τοΰ υπερκάλλου ιδανικού, δπερ ονδεμία άνθροιπίνη φαν
τασία διέγραφε τοσουττο ζωηρόν, πλήρες φλο
γερού πάθους, ένθερμου γοητείας και ζηλευτής
τρυφερόιητος.

Λύραι καί “Επη καί Ίαμβοι !... .
Έν τφ λυγμοί μου καί έκ τοΰ δακρύου μου
τους ώραιοτέρους ήχους σας τονίσαιε καί δ,τι
δνναται νά άποδώση ηρεμίαν πνεύματος καί θω
πείαν αίσθήοεο>ν καί γλικασμόν φαντασμαγορι
κής είκόνος, σείς ώ Μοϋσαι, μέλφατε................
Έν ΆΟήναις 1915.
ΙΤΑΛΑ - ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

——

Ο Ρ I ΖΣ Μ Ο I
Μουσικοδιδάσκαλος : "Ενας κύριος, ό όποιος ί·πό τό
πρόσχημα νά διδόξη τις νεάνιδα τό κλειδί τής μουσικής
κλίμακας, τήν μανθάνει συνήθως νά παίρνη τό κλειδί τής
εξωτερικής κλίμακος.
Συγγνώμη : Συγχώρηοις ένός σφάλματος, ή 'οποία
μας επιτρέπει νά διαπράξωμεν νέον σφάλμα.
Συλλέκτρια εράνων : Έπαΐτις πλουσία, ή οποία κάμνει αγαθοεργίας μέ τό χρήμα τών άλλων.
Φιλάργυρος: Βλάξ, δ όποιος πεθαίνει τής πείνας διά
να φυλάττ/ι τά πρός τό ξήν.

piNT’t ΛΛΗΝϊβΗΗΒΙαΙ
Πρωταγωνίστρια τής <Φωτιας>
Κινηματογράφος *

Απόλλων»

ΣΕΛΙ

ΠΟΙΚΙΛΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΔΕΚΑΣΗΣ
ΡΟ τής ανατολής τής δωδέκατης Φε

βρουάριου άπέθανεν ό καλλιτέχνη;
Σπυρίδων Πελεκάσης έν Ζακύνθφ
/εννηθεί; κατά τάς άρχά; τοϋ Ία
νουαρίου τοϋ 1843 έκ πατρός Δημη
τρίου Πελεκάση ιατροφιλοσόφου καί
μητράς Πηγής Καλλινίκου, έξαδέλφοϋ τοϋ γνωστού έν τή επτανησιακή
ιστορία; ριζοσπάστου Δημητρίου Καλ
λινίκου.
II οικογένεια Πελεκάση δέν άνεγράφη μέν είς τήν
Χρυσήν Βίβλον τής Ζακύνθου, άλλ’ είναι αρχαιότατη
από τού δέκατου έκτου αίώνος άναφερομένη εις τά
Ζακυνθιακά Χρονικά. Μέλος τής οικογένειας ταύτης
εγκατεστάθη έν Σιτσόβη, έδρα τής Άλαγωνίας, επαρ
χίας τών Καλαμών. ΊΙ Πελοποννησιακή αΰτη οικο
γένεια έφερε καί τό έπώνυμον Πελεκάσης ή Ριψομάντη. διότι κατά τινα παράδοσιν, Πελεκάση; τις είχεν
άοπασθή τόν μοναχικόν βίον, άλλ’ Ακολούθως μετα
νόησα;, έρριψε τά ράσα διά νά λάβη σύζυγον, έξ ής
• έκνα άπέκτησεν, λαβόντα επίσης τό όνομα Ριψομάντης. Έν μέλος τής οικογένειας ταύτης, ό Προκόπιος
έγένετο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως διοικήσα;
άπό 2!) ’Ιουνίου 1785 μέρχι 30 ’Απριλίου 1789. Γόνος
τή; οικογένειας τού Οικουμενικού τούτου ΙΙατριάρχου,
έκ τή; αδελφής του, φέρει τό έπώνυμον Πατριαρχεας.
Μέχρι τοϋδε δέν εϊδομεν έπίσημα έγγραφα μαρτυροΰντα τόν χρόνον, καθ’ δν ή οικογένεια Πελεκάση
ιγκατεστάθη έν ΙΙελοπονήσφ. Μόνον έν τώ βιβλίο»
τών θανών τού ναού τοϋ Αγίου Άνδρέου τοϋ Άβούρη, σωζομένφ έν τφ Άρχειοφυλακείφ υπάρχει ή
έξης πληροφορία: <1739, Ιανουαρίου 16. Ήλ&ε

■ λόγος άπό τόν Μωρία, πώς άπέθανεν ό Μιχάλης,
·<5 αδελφός τοϋ Σαράντη τοϋ Πελεχάοη*. Νά είναι
άρα ό Μιχάλης, ό πρώτος γενάρχης τών έν Σιτσόβη
Πελεκάση;

Λ
Ό Σπυρίδων Πελεκάση; έξεπαιδεύθη είς τό λύκειον Ζακύνθου. Ή φύσι; τόν είχε προίκιση μέ κλί·
σιν εί; τήν καλλιτεχνίαν καί εί; τά γράμματα. Τό

μνημονικόν του ούδέποτε έπλανάτο καί τούτο συνέτεινε είς τήν άπόκτησιν Αρκετών γνώσεων τής ιστο
ρίας, ίδίφ τής καλλιτεχνίας καί φιλολογίας καί είς
τήνέκμάθησιν τή; ‘Ιταλικής, Γαλλικής, Αγγλικής
καί Ισπανική; γλώσσης,

Ί φ. 1855 ηρχισε νά σπουδάζη ιχνογραφίαν έχων
καθηγητήν τόν Ζακύνθιον καλλιτέχνην Κωνσταντίνον
Γιατρόν. Τφ 1865 άνεχώρησεν είς ’Ιταλίαν έπί
μήνάς τινα; διέμεινεν είς Φλωρεντίαν σπουδάζων τάς
ΙΙινακοθήκας. Κατόπιν μετέβη εί; Ρώμην, δπου
ενεγράφη εί; τήν ’Ακαδημίαν τού Αγίου Λουκά καί
είς τό σπουδαστήριον τού περίφημου καθηγητοΰ
Ναθ. Κάρτα.
Τφ 1869 έπέστρεψεν είς Ζάκυνθον καί μετά τινα;
μήνας μετέβη είς ’Αθήνας καί έκεΐθεν είς Κωνσταν
τινούπολή, ένθα είργάσθη έπί αρκετού; μήνα;.
Άπό τού Βυζαντίου διευθύνθη εί; Μάλταν καί
επειτα είς Σικελίαν. Πρός τελειοποίησιν τή; προσφι-

λοϋς αύτφ τέχνης έπέστρεψεν είς Φλωρεντίαν έπανακάμψα; είς τήν γενέτειραν πατρίδα τελειοποιημένο;
ήσκησε τήν τέχνην μετ’ άκρα; φιλοπονία; κρατών τόν
χρωστήρα καί τήν παλέιταν σχεδόν άπό πρωίας μέχρι
δύσεως ήλιου. "Ενεκα τή; μεγάλη; φιλοπονίας εϊχον
υποστή παράλυσιν οί δάκτυλοι, οί κρατούντες τό
πινέλον, ούχ’ ήττον έξηκολούθει εργαζόμενο; έως
οτου ή άρτηριοσκλήρωσις τόν κατεδίκασεν έσχάτως
έπί πεντήκοντα ημέρας νά μείνη κληνήρης.
"Εργα αυτού σώζονται είς τάς περισσοτέρας ’Εκ
κλησίας Ζακύνθου. Είργάσθη είς εκκλησίας τή; Πηλοποννήσου, Στερεά; 'Ελλάδος, Ηπείρου καί Καβάλλας.’Επίσης άνελαβεν ικανός έργασίας ιδιωτικά;.
Κατέγινεν ιδίως εί; προσωπογραφίας καί τοπεϊαυπάρχουν πρός τούτοι; καί τινε; ΰδατογραφίαι του.
Είργάζετο δέ μέ μεγάλην ταχύτητα.
Ό Πελεκάση; έλαβε τελείαν καλλιτεχνικήν μόρφωσιν, άλλά τόν ήδίκησαν σπουδαίω; τό περιβάλλον
καί αί οικογενειακοί άνάγκαι. Δυστυχώ; έν Έλλάδι
ό καλλιτέχνης ύποχρεοΰται νά έργασθή κατά τάς
ιδιοτροπίας τοΰ αμαθούς πελάτου, διότι δέν υπάρχει
παρ’ ήμϊν ή άπαιτουμένη καλλιτεχνική μόρφωσις.
Τοιουτοτρόπως ό καλλιτέχνη; δέν δύναται, ώς έπί τό
πλεϊστον, νά έργασθή διά τήν Τέχνην, άλλ' ώς βιο
παλαιστής ΰποχρεούται νά Ουσιάση τό ιδεώδες καί
νά μεταχειρίζεται τήν καλλιτεχνίαν ώς βιοποριστικόν
έπάγγελμα πρός συντήρησιν τή; οικογένειας.
Άπό τή; ’Ιταλίας είχε φέρει είς τήν Ζάκυνθον
ώραΐα Αντίγραφα μεγάλων ζωγράφων, ών τινά έπώλησεν.
"Οταν άφινε τό πινέλο καί τήν παλέτταν, έπιανε το
βιβλίον. Είχε καλήν βιβλιοθήκην, μέ άρκετά καλλι
τεχνικά έργα.
Φίλος τής ήσυχίας, έζη περιορισμένο»; μέ ολίγους
πιστούς φίλους, μακράν άπό λέσχας, συλλόγους καί
καφενεία. Εύγενής τούς τρόπους, ούδένα ούδέποτε
έλύπησεν. 'Ομιλητικός, άρτύων τάς ομιλίας του μέ
ώραΐα άνέκδοτα ιστορικά ίδίρ καλλιτεχνών καί μέ
ποικίλα επεισόδια-τών ταξειδίων του.
Μία τών Αρετών του ήτο ό άνυπόκριτος χαρακτήρ.
"Ο,τι είχεν είς τήν καρδίαν καί είς τόν νοΰν, είλικρινώ; έφέρετο εις τά χείλη. Άπέφευγε τάς πολιτι
κά; καί δογματικά; συζητήσεις- ένεθουσιάζετο μόνον
διά τήν τέχνην- διά τά λοιπά έδείκνυε μεγάλην Αδια
φορίαν. Ήτο άληθής φιλόσοφος.
’Ενίοτε μετέφραζε κάτι διά τά Ζακυνθιανά περιο
δικά. Μεταξύ τών μεταφράσεων του εΐνε καί ή τής
Ιστορίας τής Ζωγραφικής έκ τού Γαλλικού.
Είχε δημοσιεύσει καί δύο τρία καλλιτεχνικά ση
μειώματα πρωτότυπα.
Απέκτησεν ένα καί μόνον υιόν, τόν γνωστόν είς

τούς άναγνώστας τής ^Πινακοθήκης· καλλιτέχνην
Δημήτριον, δστις ήκολούθησε τό πατρικόν στάδιον,
διακριθείς κατα τά; καλλιτεχνικά; σπουδάς του, έπιτυχως Ασχολούμενος είς μελέτα; περί Βυζ. αγιογρα
φίας, ειδικό; δέ μιμητής παλαιών εικόνων.

ΣΠ, ΔΕ - ΒΙΑΖΗΣ
ϋ

Ό Γάλλος καθηγητής Πουίζέ έν μελέτη άποδεικνύει δτι ό "Ήλιος γηράσκει, δηλαδή ή δύναμι; τή;
ακτινοβολίας του έλαττοϋται όλονέν. Δέν έχει τήν
δύναμιν ήν είχε πρό 3.000.000 έτών, δτε πρωτοενεφανίσθη. Σήμερον ή ακτινοβολία του δέν δύναται νά
-δημιουργήσχρ. Καί ώ; άπόδειξιν φέρει δτι εί; τά;
πολικά; χώρας υπάρχουν ίχνη φυτών τών τροπικών.

εί; 150. Οί έπιζώντε; μαθηταί ίδρυσαν σωματεϊον
πρύ; οικονομικήν άρωγήν τών πεσόντων, ώς καί τών
καταστάντιον Ανικάνων.
—Διά τό υπέρ τών τραυματιών καί Ασθενών τοΰ πο
λέμου Ταμεΐον, ένεργούνται έρανοι άπό τών στη
λών τών «Τάίμς». Τό είσπραχθέν ποσόν ύπερέβη
τά 75 εκατομμύρια φράγκων, έζήτησαν δέ οί ·Τάίμς·
άπό τό Αναγνωστικόν των κοινόνύπέρ τού αύτοΰ σκο
πού καί άλλα 125 έκατομμύρι 1.

Αί Ακτίνες X καί ή Αρχαιολογία

Τεραστία βιβλιοθήκη

Πρωτότυπον εφαρμογήν τών άκτίνων τοΰ Ραϊντγκεν
προτείνει Ιταλό; ηλεκτρολόγος. Συνιστά τήν χρησιμοποίησίν των είς τάς αρχαιολογικός εξερευνήσεις.
Δι’ αύτών, λέγει, κατορθοϋται ή έξακρίβωσι; τοϋ πε
ριεχομένου είς τά άρχαία δοχεία, (κυτία, κάλπας,
αμφορείς, κτλ.) τά ευρισκόμενα κατά τά; άνασκαφάς
χωρί; νά ληφθή ανάγκη ν’ άνοιχθοΰν καί συνεπώς νά
ΰποστούν βλάβας, δπερ συχνά συμβαίνει. Αί άκτϊνε;
X. έπί πλέον, δύνανται νά χρησιμοποιηθούν «Αρχαιο
λογικό»;» πρός βεβαίωσιν τή; μερικής ή ολικής αύθεντικότητος αρχαίων τινών ή ψ^υδοαρχαίων άντικειμένων. Διά τού τρόπου τούτου, έρχονται είς φώ;
όλα τά πανούργα έπιτυχή τεχνάσματα, είς α κατα
φεύγουν οί κατασκευασταί τών... νεωτέρων Αρχαιο
τήτων. ’Επειδή δέ τά ραδιογραφικά μηχανήματα κα
τέστησαν ήδη εύμετακίνητα καί εύμεταχείριστα, πολ
λοί ειδικοί συνιστοϋν τήν εφαρμογήν τώνάκτίνων τού
Ραϊντγκεν εί; τά; αρχαιολογικά; έργασίας, ώς προωρισμένην νά έπιφέρη έξοχα αποτελέσματα.

Ή βιβλιοθήκη τή; Νέας Ύόρκη;, κολοσσιαία οι
κοδομή, θαύμα μεγαλοπρεπείας, έστοίχισε 35,000,000
φράγκα καί έχει χώρον διά 3,500,000 βιβλία. Ή
κεντρική αίθουσα τού αναγνωστηρίου έχει καθίσματα
δι’ 800 άναγνώστας, πέριξ δε αύτή; ύπάρχουσι έτεραι
δώδεκα μικρότεραι αϊθουσατ Αναγνωστηρίων. Μία αί
θουσα εΐνε ή τών τυφλών, είς ήν ύπάρχουσι τά χάριν
αύτών ειδικό»; τυπωμένα βιβλία.

ΟΙ Αγγλοι συλλέκται

Τά Ελληνικά νομίσματα

Ό "Ηλιος έγήρασε

Εί; τήν ’Αγγλίαν ύπάρχουσι 10.500 συλλέκται δια
φόρων Αντικειμένων, κατατασσόμενοι ώ; έξής κατά
κλάσει; :
Συλλέκται χειρογράφων καί αύτογράφων 303, χαρ
τοφυλακίων 143, κάτοχοι βιβλιοθηκών -1,034, Αρχαίων
βιβλίων 486, κεραμευτικών χειροτεχνημάτων 889.
εικόνων καί χαλκογραφιών 1745, παλαιών χειρογρά
φων βιβλίων 374, στρατιωτικών βιβλίων καί στολών
422, Αντικειμένων τής φυσική; ιστορία; 1452, μικρών
κομψοτεχνημάτων 352, μουσικών οργάνων 123, νομι
σμάτων 291, καλλιτεχνικών Αντικειμένων 2001, Αντι
κειμένων Ιστορική; καί Αρχαιολογικής άξια; 1168,
πινάκων καί έργων γλυπτική; 1336, περιώνυμοι συλ
λέκται χαρτοσήμων καί γραμματοσήμων 190, Αθλητι
κών Αντικειμένων 244 κλπ.

Χρυσός ποϋ δέν ύπάρχει

Στατιστική λέξεων
Εί; γλωσσολόγο; έμέτρησε τά; λέξεις, τά; όποια;
έχει έκάστη τών κυριωτέρων γλωσσών τή; Εύρώπης.
Οΰτω, ή Ιταλική γλώσσα έχει 75,000 λέξεων, ή Γαλ
λική 30.000, ή 'Αγγλική 23,000, ή Τουρκική 22,000
καί ή Ισπανική 20.000. Ό αύτύ; γλωσσσολόγο; παρετήρησεν, δτι παρά τόν πλούτον αύτόν τών λέξεων
οί καλλίτεροι συγγράφει; δέν μεταχειρίζονται πλέον
τών 7000 λέξεων.

ΊΙ συλλογή τού Ελληνικού Νομισματικού Μουσείου
εΐνε έκ τών πλουσιωτέρων τή; Εύρώπης. Τώ 1914
ύπήρχον έν αύτή 193,948 νομίσματα, έξ ών 1900
χρυσά, 40,62 4 Αργυρά, 12.967 έκ κράματος, 126,000
χαλκά. 8.501 μολύβδινα καί 2,895 έξ Αλλων μετάλλων.

ΣΚΕΨΕΙΣ
Είς ηλικίαν 15 ετών α! γυναίκες ηιιθυρίζουν τόν τρωτά
των.
20 ετών, τόν στενάζουν.
30 ετών, τόν άποπνέουν.
35 ετών, τόν φωνάζουν.
40 ετών, τόν βελάζουν.

Λ

Είς τόνο; θαλασσίου ϋδατο; περιέχει 6 χιλιοστό
γραμμα χρυσού, έπειδή δέ ό όγκο; τών ύδάτων όλων
τών θαλασσών Ανέρχεται, ώ; άπεδείχθη, είς κυβικά
χιλιόγραμμα 1,300,000,000 έπεται δτι τό σύνολον τών
ύδάτων τής θαλάσσης περιέχει εί; στρογγύλον αριθμόν

τόννους χρυσού 8,000,000,000. Έάν τό ποσόν τούτο
διεμοιράζετο είς τού; κατοίκου; τή; γή;, έκαστο; θά
«λάμβανε 5,000 χιλιόγραμμα χρυσού, ήτοι περί τά
17.000,000 φράγκων.

Διά τούς πεσόντας
Μεταξύ τών θυμάτων τού πολέμου συγκαταλέγονται
καί πολλοί μαθηταί τής σχολή; τών Ωραίων Τεχνών
έκ Παρισίων. Ό Αριθμός τών φονευθέντων Ανέρχεται

Τό παρελθόν. Μιά δεύτερη καρδιά ποΰ κτυπή μέσα

μας.

i
Δεν υπάρχει ποιητής χωρίς ευγλωττίαν.
Δέν υπάρχει ρήτωρ χωρίς ποίησιν.

Λ
“Ο,τι διδασκόμιθα εινε βραχύ' ο,τι αίαθανόμεθα εΐνε
αιώνιον. Δ<’ αύτό ό ποιητής υπερέχει τοϋ πολυμαθούς.

W
Είς τά γράμματα καί εις τάς τέχνας πολλάκις όλιγωτέρα παραγοτγή συνεπάγεται περιοσοτέραν έργασίαν.
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Ατ’ι’·η.<Ρύ«ς.-Δ1.τλοΰν έαρ.—Τό μυστικόν τή-

Ψ«ζης.- Αγνωστοι τώφοι.-Τά κόκκαλα

τών

Εκδοτικοί οίκοι. -ΑΙ 4μ„φα1 Ιών αυγγ

ποιητών.

έων. _ Κού.

Λουμα υπο στίγην.-Πώς πρέπει νά χορουωνται

Ο1

ληνικοί χοροί.

Ή μυω

Παρατηρήσεις διά τό μέλλον.

πία καί ό Καλαματιανός. -Τά σύμβολα

Ελ

τώς Σαρακοστής.

PIN ή ό όλιγώτερον εφέ
τος ύποσκάζων—δίσεκτογ
γΰρ τό έτος — Φεβρουά
ριος μας άποχαιρετίση.
μας έχαιρέτισεν ή Άνόιξις. Άν πανταχοΰ τό "Εαρ
είνε γλυκύ καί φωτεινόν,
είς τάς ’Αθήνας είνε διπλασίως έαρ. Ή χάρις
τοΰ ’Αττικού τοπείου. ή
διαύγεια τής ’Αττικής ατ
μόσφαιρας, ή εύγραμμία τών όρέων, ή νωχέλεια τή;
θαλάσσης τοΰ Σαρωνικοΰ, ή ακτινοβολία τού 'Αττι
κού ήλιου είνε κάτι χωριστόν, είνε τι άπείρως ηδο

νικόν, αβρόν, γελόεν. Ή, Αττική είνε ατμοσφαιρικό,;
εν λυρικόν ποίημα, αντίθετος πρός τήν τραγωδίαν, ήν
αντιπροσωπεύουν αί χώραι τοΰ Βορρά. Έκεϊ μάχον
ται οι ήρωες τού πολέμου ύπό σφοδρόν χιονοθύελ
λαν, έδώ οί Ρωμηοί φαρδεΐς πλατείς ξαπλωνόμεθα
εις τήν λιακάδαν τοϋ Ζαππείου. Ή Άνοιξις ήλθε
να μάς τονώση τό πνεύμα, άλλά καί νά έκθηλύνη
το σώμα. Κάτι ζητεί ή ψυχή· κάποιο μυστικό τήν
καμνει ανήσυχαν. Ή 'Ανοιξις εγκυμονεί μέσα είς
τους καλυκας τήν γΰριν τών Πόθων. "Ολοι αυτήν
τήν έποχήν άναγεννόμεθα. Είνε ή ώρα τού "Ερωτος,
της Ονειροπολήσει»;, τής Έκστάσεως.ΐ'Η "Ανοιξις
είνε μία τεραστία ένεσις Ζφής.

"Ζητούνται οί τάφοι μερικών ποιητών·.

Ή πεζή

αυτή είδοποίησις ήμποροΰσε νά καταχωρηθή είς τά
ημερήσια φύλλα, άπαράλλακτα όπως ’ζητούνται τρο
φοί και διδασκάλισσαι. Δύο χρονογράφοι, ό Νιρβάνας
και ο Παλαμάς, έξεδήλωσαν μελαγχολικάς σκέψεις μέ
καποιαν δόσιν οίκτιρμοΰ καί παραπόνου διά τήν αδι
αφορίαν τών ζόντων πρός τούς τάφους τών πνευμα

τικών του Έθνους κυρυφών. Καί μάτην έρωτοϋν
που ευρισκονται τά κόκκαλα τοΰ ’Αλεξάνδρου Σούτσου. τα έν πομπή μάλιστα μετακομισθέντα. Κάποιος
φοιτητής κατόρθωσε νά άνευρη μίαν πλάκα μέ δυ
σδιάκριτα γράμματα, τά όποια έδείκνυον οτι ό -'Ο
δοιπόρος» ό Παναγιώτης Σοΰτσος, έκεϊ έστααάτησε
Κάποιος δε Δημοτικό; Σύμβουλος άνέλαβε νά ξεσκονισΠ τά άρχεΐα τοϋ Δήμου διά νά άνεύρη ποΰ ένεταφιασθησαν καί τί σπέγιναν τά οστά τού Αλεξάνδρου
-ουτσου. "Εως έκεϊ έφθάσαμεν ! Είς τό Νεκροτα
φείου Αθηνών υψοΰνται βαρείς καί πολυμάρμαροι
τάφοι οψιπλούτων καί μένουν άγνωστοι καί παρημελημενοι οί τάφοι τών μεγάλων ποιητών, ή δέν
υπάρχουν καθόλου. Άλλά μήπως τών παλαιοτέρων

μονον ποιητών εγκατελείφθησαν οί τάφοι; Μοΰ ήτο
γνωστόν πού έτάφη ύ Άχιλλεύς Παράσχος. Διερχόμε-
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ροκοόιησι ιού; ωραίους χορούς καί ένετρύφησεν είς
τάς γραφικός ενδυμασίας καί κατεβρόχθισε τούς
μεζέδες. Άλλά θά ήδύνστό τις νά παρατηρήση
μερικός ελλείψεις καί τάς έκθέτομεν, ΐνα πληρωθούν
κατά τό προσεχές έτος. Έπρεπε νά γείνη ή εορτή όχι
έντός τού κτιρίου, τοΰ ανεπαρκούς άλλως τε, άλλ’ είς

νός πρό καιρού έκεϊθεν δέν εΰρον τόν τάφον του.
Δέν μετηνέχθησαν βέβαια τά όστά του, άλλ’ ούτε
σταυρός, ούτε μάρμαρον υπήρχε μέ χαραγμένον τό
ονομα του... Ο τάφος τού Βιζυηνοϋ δέν θά υπήρχε
έάν δέν εύρίσκετο - φιλάνθρωπος παρ’ όλίγον νά εϊπω—φιλόνεκρο; κυρία νά στήση ένα μαρμάρινου
σταυρόν. Ή Ελληνική κοινωνία, ή άστόργως πρός
τούς πνευματικούς έργάτας δεικνυόμενη έν τή ζωή
των. δέν στέργει ούτε μετά θάνατον τουλάχιστον νά
άποδώση τήν όφειλομένην τιμήν. Ό ΙΙαπαδιαμάντης,
ο αποθανών μόλις πρό πενταετίας, δέν έχει τάφον.
Αί πενόμεναι άδελφαί του μί, δυνάμεναι νά πληρώ
σουν τήν όλίγην γήν, ήν κατέλαβε ό πτωχός διηγηματογράφος, έμάζεψαν τά κόκκαλά του καί τά έρριψαν
εις εν σακκουλάκι. Καί όμως ό Πρόεδρος τής κοινότητο; Σκιάθου, ό μή μεριμνήσας νά δοθή δωρεάν ύ
τόπος τής ταφής, δέν έπαύθη άκόμη !
Ό ■- Παρνασσός >'ό όποιος'φιλοτεχνεί διά τών δια
λέξεων τάς .'πνευματικός προτομάς τών ποιητών, άς
ψηφίση έν κονδύλων διά νά άσφαλίση τ ύ τελευταΐον άσυλον τών άτυχων λογίων καί νά τό ώραΐση.
, Αλλά μήπως μόνον τών εργατών τού πνεύματος
αι ΐσταται κατοικίαι είνε όντως αξιοδάκρυτοι ;
Καί των εθνικών άνδρών οί τάφοι μένουν έν κρυ

πτή,, πτωχικοί, άγνωστοι. "Οταν πρό 7 έτών οί άπότελούντες τήν -'Εταιρείαν τού Περιοδικού τύπου» ήθελησαμεν την ΚΕ' Μαρτίου νά στέψωμεν διά δάφνης
τους έν τώ νεκροταφείο, τάφους τών πρωτεργατών
της Έπαναστάσεως. έκοπιάσαμεν νά τούς άνακαλύψωμεν. Αληθής ’Οδύσσεια ή άνεύρεσις αυτών. Καί
ιστέψαμεν τόν τάφον τοΰ Κωνσταντίνου Κανάρη, τοΰ
Θεοδυ',ρου Κολοκοτρώνη, τοΰ Όδυσσέως Άνδρού-

τσου. Όποιον έρωτήσετε ποΰ κείνται. θά ύψωση
άμφοτέρους τούς ώμους, ένφ δικαιότερου θά ήτο νά

υψωθούν διά τήν εγκατάλειψη· αυτήν πρό; τούς
ζώντας καί οί δέκα δάκτυλοι.
S'

Ό,τι έγινε μέ τά θέατρα, τά όποια π.,λλ-ι.τίασι ίζονται έπικινδύνω;, μέ τούς κινηματογράφους άπό
τους οποίου; έγέμισαν αί Άθήναι, ήρχισε νά συιιβαινη μέ τούς εκδοτικούς οίκους. Άλλοτε ή έκδοσις ένό; φιλολογικού βιβλίου-είς βάρος πάντοτε τού

άτυχους συγγραφέως—έθεωρεΐτο κατόρθωμα, ηρωι
σμός. ΊΙ κυκλοφορία του περιωρίζετο-διά τής με
θόδου των αγγελιών—εϊς τόν κύκλον τών συγγενών
καί φίλων. Τώρα οί τόμοι έκδίδονται σωρηδόν, ενώ
συγχρόνως άλλοι τυπούνται, άλλοι στοιχειοθετοΰνται
άλλοι γράφονται. Τρείς-τέσσαρες έταιρείαι πυρετωδως εργάζονται. Το γεγονός είνε πολύ εύχάριστον.
Ο Ε/.λ. κόσμος ήρχισεν έπί τέλους νά ένδιαφέρεται
δια το Ελληνικόν βιβλίου. Οί "Ελληνες ήρχισαν νά
διαβάζουν όχι φυλλάδες, άλλά βιβλία τά όποια θά
τούς ανοίξουν εύρεϊς πνευματικούς ορίζοντας. Οί
εκδοτικοί αύτοί οίκοι, έχοντες τά μέσα ’ τής διαδό-

σεως, ευρίσκουν ήδη καί αυξησιν τού πληθυσμού
του Κράτους καί δι’ αύτό είνε εύχαριστημένοι έκ
της καταναλώσει» ς τών βιβλίων. Άτυχός 'έκ τής

Σπουδή
επιχειρήσει»; αίίτή;, ήν ευνοεί τό κέρδος, δέν ικανο
ποιούνται οί συγγραφείς, διότι είνε γλίσχρος ή αμοιβή
των, ήτις έπρεπε νιι ήτο ή μεγαλητέρα δαπάνη
ένός εκδοτικού οίκου, όπως γίνεται είς ολα τά πο
λιτισμένα μέρη τοϋ κόσμου. Ό έκδοτης έδώ θεωρεί
τόν συγγραφέα ώς ψσμάρι, τό όποιον πρέπει νά. έκμεταλλευθή. Καί δι’ αυτό όχι ολίγοι συγγραφείς, έκ
τών γνωστότερων, προτιμούν νά εκδίδουν μόιοι των
τά έργα των. Καί δικαιολογούνται μέν οί ΰκδόται οτι
ίλών τών συγγραφέων δέν κυκλοφορούν ικανοποιητι
κός τά έργα- άλλ’ έν τοιαύτη περιπτόσει ή κατά ποσοστόν έπί τών πωλουμένων βιβλίων άμοιβή τούς
απαλλάσσει πάση; ζημίας, ήτις ενδέχεται νά ποοέκυπτεν έάν άντί ώρισμένου ποτού προηγόραζσν τό
έργον. Μολονότι υπάρχει καί έν τή περιπτιί,σει αυτή
ή άδυναμία τοϋ ελέγχου τοΰ αριθμού τών αντιτύπων
διότι ό έκδοτης δύναται νά έκτυπιόνη ιδιαιτέρως ένα
άριθμύν αντιτύπων, δι’ ών νά αντικαθιστά τά πωλούμενα, είς τρόπον ώστε ό συγγραφεύς νά λαμβάνη
ελάχιστα. Άλλ’ έκτό; τούτου ό "Ελλην έκδοτη; κάμνει κάτι χειρότεροι· είς βάρος τοΰ συγγράφει»;.
Επωφελούμενος τών βιοτικών αναγκών του. τού δί
δει έν ποσόν έφ’ άπαξ καί αποκτά οΰιως'ίσο^ίω.- τό
δικαίωμα τής έκδόσεως. Καί έάν τό βιβλίον ή ό συγ
γραφεύς εΰνοηθ ή κατόπιν άπό τήν φήμην, ό μέν έκ
δοτης θά. πλουτίση, ό δέ. συγγράφει ς θά πεινά. Άναζή τό πινάκιον τής φακής. >Ί μερίς αναφαίνεται τού
Λέοντας. Μονον μία "Ενωσις τών συγγραφέων θά
ήδύνατο νιί κανονίση τά ζητήματα αυτά κατα τρόπον
λογικόν και δίκαιον δι’ άμφότερα τά μέρη.

τόν έξω αύτοΰ χώρον περιφρασσόμενον, μέ πεντηκοντάλεπτον είσοδόν, μέ πρόχειρα περίπτερα μικρο
γραφίας ρυθμού τών οικιών διαφόρων τόπων, Μακε
δονία:. Κρήτης, Έπτανήσου. Ρούμελη; κλπ. Τά
κυρτότερα γνωρίσματα τού εθνικού βίου είνε τρία:
Ο χίΜ.,ός. τό τραγούδι τά μουσικά έγχώρια όργανα.
Διατί η εορτή περιωρίσθη είς τόν χορόν μόνον ;
Διατί νά μή τραγουδούν αί χορεύτρια», διατί νά μή
άκουσθή ή φλογέρα, ό ζουρνάς, ή γκάϊδα, τό ντα
βούλι : Βουβά δέν χορεύουν στά χωριά.
Ως πρός τά; ενδυμασίας : Αφού ΰπήρχον άρχαϊκαί
καί νεώτεραι, διατί έλειπεν ή Βυζαντινή άμφίεσι;,
ή οποία είνε καί ή μεγαλοπρεπεστέρα ; Έπρεπεν ή
εθνική ένότη; νά ϋπάρχη καί είς τό ένδυμα. Έκτός
τούτου έπρεπε νά γείνη εκλογή σωμάτων δι’ έκαστον
ένδυμα. Τό Μακεδονικόν λ. χ. θέλει υψηλόν άνάστημα. Νιί αποκλεισθούν δέ αί διοπτροφορούσαΓ είνε
μία ανορθογραφία είς'Ελληνικόν χορόν τά γυαλιά. Έ
πρεπε πρός τούτοις οί κατά τόπους χοροί νάχορεύωνται άπό γυναίκας τού τύπου εκείνου. Λ. χ. διά τούς
Κρητικούς χορούς νιί εΰρίσκοντο Κρήσσαι, διά τούς
Μακεδονικούς Μακεδονίδε; καί οΰτω καθεξής, φέ·
ρουσαι τό τοπικόν ένδυμα. Αύταί καί τούς χορούς
αισθάνονται βαθύτεροι·, διότι τούς έχόρευσαν καί τό
ένδυμα ήξει'ιρουν νά τό φέρουν. Εις τόν πέριξ τού
ίκριιόματος κύκλον έχόρευον Μακεδονίδε; τήν Τρά
ταν. Κουλουριιί,τισσαι τόν Πεντοζάλην καί Καλαμα
τιανοί τόν Μπάλλον άναμίξ. Αύτό ήτο οχι μόνον ανα
κρίβεια.άλλιί κ.ιί άκαλαισθησία. Οί περισσότεροι πρός
τουτοις τών θεατών ήγνόουν τίνος μέρους ήτο έκάσιη
ενδυμασία. Θιί ηύχαριστούντο όλοι, έαν έβλεπονάνηρτημένα μ,δέλα. έγχρωμους λιθογραφικούς πίνακας
έκάστης ενδυμασίας μέ τύ όνομα τού μέρους όπου φέ
ρεται .
Οί χοροί πρέπει νιι χορεύονται υπό άνδρών καί
γυναικών. Τότε είνε γραφικότεροι καί αληθινότεροι.
Ιδίως ό μπάλλος αδύνατον νιι χορευθή υπό μόνων
γυναικών. Χάνει τήν έννοιαν του. Έν γένει έκ τής
έορτης έλειπεν ή όργάνωσις καί ή αρμονία, μετετράπη
δέ αΰτη εί; ένοχλητικήν Αγοράν μέ τήν περιφοράν
άνθέων καί γλυκισμάτων, άτινα έδέχετό τις έκών
άκων.
Πολύ πρωτότυπος ό διάκοσμο; μιά; αιθούση;,
όφειλόμενο: εί; τήν κ. Ι’εωργαντή. Ώς θυρεοί έχρησίμευσαν γεμενιά μέ ραπανάκια καί πορτοκάλια,
άνωθεν δ’ αυτών τά τρι',παια τής Σαρακοστής, δηλ.
άνά εν ταγάρι μέ τσότρα, λαγάνα καί κρεμμυδάκια.
Κλάδοι φοινίκων έχιόριζον τά πρωτότυπα αύτά συμ
πλέγματα τών συμβόλων τής νηστεία:.

ΔΑΦΝΙΣ

Λ

Τό Λύκειον τών Έλληνίδων τό όποιον άνέλαβε νά
δώση ζωήν είς τά άτονήσανία Έλλ. έθιμα, χοροί·;
καί πανηγύρεις, έσκέφθη νά στιγάατ] τήν κατ’ έξο-

χηι υπαίθριον εορτήν τών Κουλούμων. Καί συνεκεντρώθη έντός τοΰ Ζαππείου κόσμος πολύς καί έχει-
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Εδόθη διά προίτην φοράν ύπό τοϋ θιάσου τής κ.
Κυβέλης ή ·’/φ,γίντια ίν Ανλίδι
τοϋ Εΰριπίδου.
κατ’ «λευθέραν διασκευήν τοϋ Σμυρναίου ποιητού

κ. Φωτιάδου. ’Εκ τής αρχαίας τραγωδίας παρέλαβεν
ο,τι ενόμισεν οτι έγίνετο περισσότερον Αντιληπτόν
από τήν σύγχρονον αισθητικήν, σύμφωνα μέ τήν άπαίτησιν τοϋ νεωτέρου θεάτρου, εί; στίχους όπερδημοτικούς. Μ’ όλα; τάς προσπάθειας του. τό επιχείρημα
ενέχον αύτό καθ’ εαυτό πολλάς δυσχερείας. δέν επέ
τυχε. Η υψηλή πνοή τής αρχαίας τραγωδία; έφυγαδεΰθη. ούδ’ ήτο δυνατόν νά άναπληρωθή άπό τήν
φαινομενικήν αρμονίαν τού όμοιοκατσλήκτου στίχου,
καλού καί αύτοϋ μόνον είς τά χορικά, ή τύ καλλιτε
χνικόν Ιψυμμίθιον τοϋ ίίφου.. ΊΙ σκην·κή μόνον
σϋνΟεσις ήτο επιτυχή;, άναπτυχθείσης τή; μιά; ποάξεως είς τρεις.
Τύ έργον δέν έχει ψυχήν. ΙΙλήν ενός καυγά καί τοϋ

άρματος συρόμενου άπό 'ίππου;-διά προ',την δέ φο
ράν αι οπλαί τών αλόγων έπλατάγησαν έπί τοϋ σα
νιδώματος τής έλλ. σκηνής -τό λοιπόν έργον είνε
ενα κουραστικόν μοιρολόγι. Ή .’Ιφιγένεια τοϋ Μορεας από καλλιτεχνικής άπόψεως κρινομένη, εινε
ανωτέρα. Ώς ποίησις δηλ. καί ώςλεκτικόν.
Ή έκτέλεσι- σχετικώ; καλή. ΊΙ κ. Κυβέλη ήδικήθη· διότι είς τό ολίγον μέρος της, ό ποιητής δέν
την εβοήθησε νά εξωτερίκευση τά υπέροχα αισθή
ματα, άτινα τήν κλυδωνίζουν. Μία Ιφιγένεια. κ.ύπτουσα είς τύ πεπρωμένου και θυσιαζοαένη, ήδύνατο
να εμπνεύση λυρικά; εξάρσεις. Και μόνον η άγαλματωδης κορμοστασιά της. η παρΟενικότης τη;, ή άλγοΰσα έκφρασίς της, άνεπλήρωσαν την «Λλειψιν.
-ανθόκομος καί λευκοχίτων, ήτο όλη ρυθμός. Άλλ’
ή ψυχή τ·1ί είχε καταδικασθή είς σιγήν. Έκ των άν-

ύρων, άριστος ο κ. ΙΙαπαγεωργίου. ώς ’Αγαμέμνων,
είς κινήσεις και στάσεις, καίτοι μειοιτκτών’είς παράστημα. ΕΙς τήν κ. Μηλιάδου δέν έστεκε ό ρολο;
της Κλυταιμνήστρας. Αί κορύφαΓαι toil χορού Χίνα
Κοκκου καί Ιίαρασκευοπούλου—ιδίως ή προ. τη—Απήγ
γειλαν μέ ρυθμόν καί λυρισμόν, όστις απεδοθη μέ τον

αρμόςοντα τόνον τής έγκαρτεροϋσης θλίψεως
, Πριν ήάναχωρήση ο θίασο; είς Σύρον, έσωσε νέον

έργον τής Α. Υψ. τού πρίγκηπο; Νικολάου, τήν μο
νόπρακτοι· κωμωδίαν τό «Διπλό δόλωιια . Είνε έογον χαριτωμένου, λεπτότατοι·, τό όποιον άποδεικνύε.
οτι ό Υψηλός συγγραφεύ; έχει τάλαντόν θεατοικοϋ
ουγγραφεως όλονέν ενισχυοιιενον. ΊΙ ύπόθεσις είνε
απ/,η. Μία χήρα καί ένα; χήρο; αγαπιόνται. Έχουν
τέκνα τα οποία Αποφασίζουν νά ενιόσουν. άλλ’ εκείνα
εννοούν Τήν μυστικήν κλίσιν τών γονέων καί Αντί να
νυμφευτούν αύτά. νυμφεύουν τού; γονείς διά δολώ
ματος, λέγοντες χωριστά είς αΰτους ότι δήθεν καθέ
νας των επιδιώκει τόν γάμον τού τέκνου του διά να
εινε ελεύθερος κατόπιν νά νυμφευθβ Αλλο πρόσωπο,·
Αι ψευδείς αύταί καταγγελίαι κατ’ άρχας πε.σαατώ-

νουν τους γονείς, οί όποιοι τέλος, μετ’ άμο.βαία;
«ξηγ-ΐσεις. πίπτουν είς τάς Αγκάλα; άλλήλων. II κ.
Κυβέλη ώς κόρη, ζωηρότατη, παιδικωτάτη.
S'

•11 τιμητική τή; κ. Έλσας Ένκελ. είχε εφέτος το
εξαιρετικόν οτι εζωντάνευσε τρία μονόπρακτα μου

σικά Έλληνικιί έργα, άγνωστα έως τιάρα. Τήν Φλερέτ τοϋ ντιζέρ κ. Τριαντάφυλλου, τήν. Μάγισσαν
τού κ. Ααυράγκα καί τό πρώτον Ελληνικόν’ μιμό

δραμα. τό «Όνειρο,· τοϋ Πιερρότου . Λαμπελέτ τοΰ
πρεσβυτερου.
Η ·. Φλερίτ είνε μονόπρακτος όπερέ,τα. άπλουστάτη τήν ΰπόθεσιν. μέ μουσικήν έλαφράν καί ευ
χάριστου, άλλά κάπως μονότονο,·. Μουσικώς ανωτέρα
Μ™ ή Μάγισσα , μελοδραμάτων μέ κείμενον γραφέν
<λπό τόν ίδιον συνθέτην. Ό κ. Λαυράγκας ύπήρξεν
ευτυχής καί εί; το νέον του αύτό έργον- νέον ω;
έμφάνισις, διότι έχει γραφή πρό πολλοϋ. άλλά μέ
νέαν επεξεργασίαν παρονσιι/σθη ήδη. Άποφεύγων τόν
ρεαλισμόν ό κ. Λαυράγκα;. άρέσκεται εί: τόν ιδεα
λισμόν. Καί έμελοποίησε ένα παραμύθι. Ή Μά

γισσα αγαπά ένα λεβέντη τοϋ χωριού, αλλ’ αυτός άρραβωνιάζεται μιά ωμορφη χωριατοποϋλα. τήν Χρυσή.
II μάγισσα, γεμάτη εκδίκησι. προσφέρει είς τήν Αρ
ραβωνιαστικιά του ενα στεφάνι μέ λουλούδια, τά
όποια ήσαν μαγει-μένα καί ή Χρυσή δηλητηριάζεται.
ενώ ό .τρραβι.ινιασπκός θρηνεί τόν θάνατόν τη;. Ή
μουσική είνε ποιητικωτάτη καί δυνατή ταυτοχρόνω;·
ώραιότατον τό ντουίττο Μωραίτου—Κυπαρίσσι). ΊΙ
κ. Κυπαρίσση ώς Χρυσή προσεπάθησε νά άνταποκριθή είς τήν έμπνευσιν τού μουσουργού. ΊΙ ένορχήστρωσις τεχνικωτάτη.
Ακόμη περισσότερον ήρεσε τό μιμόδραμα. Τό
■Όνειρον τοϋ Π,,ρρότου. είνε πρωτότυπος παντο
μίμα εκ τών άριστων τοϋ είδους αύτοϋ. Μί« γρ«ϊα
διευθύ,-ουσα πανδοχείου, ένώ κοιμάται, ακούει κτυ
πήματα. Ανοίγει καί μπαίνει ένας πεινασμένος καί
ριγών πιερρότος. Τοϋ έτοι,,άζει φαγητόν, ένώ αύτό;
κυτταςει δύο μεγάλα; ρεκλάμας. II μία παριστά
τρεις σωματοφύλακας πίνοντας ουίσκι καί ή άλλη
μίαν ώραίαν γυναίκα κρατούσαν φιαλίδιον Αρώματος.
Αφού έφαγεν ό πιερρότος κοιμάται. Τά ιιεσάνυκτα

··· τρεις σωματοφύλακες ώς καί ή ώραία |ΐυροπώλις
κινούνται σιγά-σιγά, κατέρχονται έκ τών ρεκλαμών
και χορεύουν μενουέττο. Ό πιερρότος. ώς έν όνείρφ
σηκώνεται καί ερωτοτροπεί μέ τήν μυροπώλιδα. ήτις
του ξεφεύγει. Τήν κυνηγά, άλλ’ εμποδίζεται άπό τούς

τρεις σωματοη ύλακας, μετά τών όποιων μονομαχεί’
πληγώνει «././. ηλοδιαδόχως του; δύο. άλλά πληγώνετ«, από τόν τρίτον καί πίπτει είς τάς άγκάλα; τής
ωραίας μυροπώλιδος. ή όποια τόν τοποθετεί είς τύν
σοφαν διά νά συνέχιση τό ό,ειρόν του. Τά ξημερώ
ματα επανέρχονται, ,,ί σωματοφύλακες καί ή μύρο•πιΰλις είς τα πλαίσιά των, ξυπνά ό πτωχό; πιερρό-

το; και φεύγει μέ τήν Ανατολήν τοϋ
πλανηθή καί πάλιν είς τούς δρόμους.

ήλιου διά’νά

Η μουσική είνε λεπτεπίλεπτος, χαριτωμένη, σχε
δόν ονειρώδης. έκηρασπκωτάτη· άναπληροϊ τήνέλλειψ,ν το,ν λέξεων καί τοϋ άσματος πλέον ή επαοκως. Κάθε νότα καί υπολογισμός· δι’ αύτό Απαιτεί
μεγάλην προσοχήν τό μουσικόν αύτό είδος, τό οποίον
είνε άπο τα δυσκολότερα. Μουσική-ήθοποιΐα. ΊΙ

σκηνοθεσία καλλιτεχνικωτάτη. τά tableaux—vivants
ωραιότατα, όλοι δέ οί ηθοπο,.ο. έπαιξαν άριστα. Οί
κ. κ. Φιλιππίδης. Δαμασκός καί Χράμαλης ώς σωμα
τοφύλακες αρμονικότατοι. ΊΙ κ. Ζαφειροπούλου
ως πωλητρια αρώματος, μικρογραφία τή; Ένκελ

αληθινή άποκάλυψις μιμοδραματικού τάλαντου. Αδύ
νατον νά έφαντάζετο κανείς ότι Έλληνες ηθοποιοί
διά πρώτην φοράν παίζοντες παντομίμαν καί μάλι
στα μουσικήν—θά άνεδεικνύοντο καλλιτέχναι τόσον
μεγάλης άντιλήψεως. II κ. Κυβέλη πρώτη και μόνη
έπαιξε άλλοτε μιμύδραμι. Τό Χέρι·. Καί έδειξε
μεγάλην τέχνην, ήν άί.λως καί άνέμενέ τι; άπό μίαν
Κυβέλην. Άλλά τώρα πρόκειται περί ηθοποιών από
τούς οποίους δέν προσεδόκα τι; τόσην τέχνην.
ΊΙ κ. Ένκελ ή πολύμορφος αΰτή καλλιτεχνική
ψυχή υπήρξε πηγή πολλών συγχρόνως αισθητικών
απολαύσεων. Κατά τήν εύεργετικήν της έδειξε τάς
κυριωτέρας μυρφάς μιας θεατρική;
ϋποστάσεως.
Έπαιξε είς πρόζαν Έλλ. έργου—είς τό -Γαϊδούρι» —
έτραγούδησε καί έχόρευσε είς τήν Φλερέτ >, έμιμήθη είς τό Όνειρον τού ΙΙιερρότου·. Καί είς τά
τρία έργα έθριάμβευοε.
Λ

Ό κ. Βονασέρας διωργάνωσε προεσπερίδα. σκο
πούσαν να εμφάνιση τάς προόδους τή; δραματική;
του σχολής μέ τήν · Άλκηστιν
συνεδύαοε δέ. πρύς
τήν έπίδειξιν αύτήν καί τήν παράστασιν ίνός πρι·»τοτύπου έργου—τού Άλλου·. Ή
"Αλκηστις» τοΰ
1’ομανιολι. τραγική παλινωδία μονόπρακτος
κατά
μετάφρασιν τού κ. Λννίνου άτυχή καί δίγλωσσον
καθαρευ·ϋσης λέξεις άκαλαισθήτυ,ς συμφυρόμεναι μέ δημοτικήν, κυριαρχούσαν — παρεστάθη
διά πρώτην φοράν έν Έλλάδι. ΊΙ έμπνευσις τού
’Ιταλού διασκευαστοϋ άρχαιοπρεπής, έντονος, υπό
δειγμα νεωτεριστικής επεξεργασία; κλασσικών έρ
γων. Ή πρωταγωνίστρια δεσπ. Κατσικοπούλου εί;
τύν πλήρη μεταπτιόσεων ρόλο,· τής Άλκήστιδος
ιδιιξι χαρίσιι ιτα ηθοποιία: άξια μεγάλη; προσοχή:.
Μελετημένη, σιγκρατουμένη είς χειρονομία;- μέ τόνον
ιρωνής ψυχολογικώ; άρμονισμένον. χωρίς έπιτήδευσιν. διηρμήνευσε έπιτυχώς το μέρος της. εί; δέ τάς
τραγικά; εξάρσεις συνεκίνησεν ιίβιάστως. Ά/.λά καί
ως έμφάνισις ΰπήρξε πολύ καλή, συνέτεινε δέ πολύ
το ώραίον κύμα τών μαύρων μαλλιών τη:. Ό κ.
Δεσιούνης έπίση; πολύ καλός ώς Άδμητος. Έχει
εκιρρασιν, μή ύποκειμένην είς ύπερβολάς, καί καλήν
φωνήν, Απαγγέλλει όμως σχεδόν πανομοιοτύπως μέ
τόν διδάσκαλόν του κ. Βονασέραν, κάμνιυν κατάχρησιν Απαγγελίας. '(J κ. Μηλιάδης, ό συμπαθής δημο
σιογράφος, ώς Ηρακλής έδωσε πλήρη ιδέαν μέ τάς
Βρακλείους διαστάσεις τοΰ σώματος του. Αλλά ζαί
ιός ήθοποιός δέν ΰπελήφθη, ΰποκριθείς μέ μεγάλην φυ
σικότητα. ΊΙ ύπό τό ψευδώνυμ α· ΣύλβιαΦιοράντη (κυ
ρία Καπετανάκη) χάνει είς τήν σκηνήν. Ώς Θάνα

τος ό κ. Βονασέρας, τελεία προσωποποίησις. Άνεδείχθη καί πάλιν ιίπαράμιλλος εί; τήν μιμικήν, είς
τήν διά τή: φυσιογνωμία; έκδηλουμένην δραματικύ-

τητα τών παθών
χαρακτ ηρισιιού.

καί τού μορψολογικοϋ έν γένει

Ο "Αλλος·, μονόπρακιον δραματιον τού κ. Ε.
Βα/.σαμάκη, τού Αρχηγού της Έλλ. λεγεώνο; έν 1’αλ-

Λ,,.*ι εχει ΰπόθεσιν ένδιαφέρουσαν, πρωτότυπον, δυ
νατήν, μέ έν τέλος τολμηρότατοι·. Ό διάλογο; γορ7'ts, ή δράσι; ζωηρά, τό ούνολον τεχνικιί γραμμένο,·.

Μία γυναίκα άτυχήοασα είς τόν πρώτον γάμ ιν της
ύπανδρεύεται έκ νέου, άνευρίσκουσα εις τήν λήθην
ιού παρελθόντος στιγμά; ευτυχίας. Ό πρώτος σύζυ
γος ό -Άλλο;·—είνε ένας άθλιος, έκτίων εί; τάς
φύλακας τήν ποινήν του, ώς κλέπτης καί φονεύ;.
Χωρίς νά διαζευχθή, ή γυναΐκά του ένυμφεύθη άλ
λον, ό όποιος είνε ό άντίπους τού πρώτου, πλήρης
Αγάπη; καί καίοσύνης. Πρόκειται νά δώσουν μίαν
εορτήν είς τήν έπαυλίν των, οτε έξαφνα υπεισέρχεται
δραπετεύσας έκ τής φυλακής, ό πρώτος σύζυγος. Τόν
άντικρύζει εκείνη κατάπληκτος. Είνε μόνη, θέλε νιί
Απαλλαγή τή; παρουσίας του άλλ’ αύτός καταδιωκόμενος ζητεί άπό αύτήν νά τόν κρύψη. Εκείνη Αγωνία,
Δαιζύγιον δέν έχει λάβει. Μία διέξοδος υπάρχει’ νά τόν
σκοτώση’ καί τόν πνίγει. ΊΙ ανάγκη, τής διπλασιάζει
τάς γυναικείας δυνάμεις της. Μία πάλη άγρια ουνάπτεται καί Αφού τόν σκοτώνει στέκει βουβή—σκηνή
ένθυμίζουσα τήν Τόσκαν. Καί διά νά απαλλαγή καί
αύτοϋ τού πτώματος τό ρίπτει άπό τό παράθυρον
εί; τήν θάλασσαν. Οί προσκεκλημένοι έρχονται καί
ή σύζυγο; ώς νά μή συνέβη τίποτε, πηγαίνει νά τούς
ϋποδεχθή. Τύ ρίψιμον άπό τού παράθυρου ανατρέ
πει μερικού; κανόνας αισθητική; πρέπει δέ νά
ομολογήσωμεν ότι έχρειάζετο όχι τό στοματάκι τής
κ. 1’οζάν, αλλ’ό Ηρακλής τιής Άλκήστιδος -διά νά
σηκωση τό πτώμα καί νι'ι τ,ύ πέραση άπό τό παρά
θυρον.
Π κ. 1’οζάν έπαιξε θαυμάσια. Καί φυσιογνωμικώς
καί ιρραστικώς. Νπανίω; μάς έδόθη ευκαιρία είς
δράμα νά τήν έκτιμήσωμεν τόσον άνεπιφυλάκτως.
Ιδίως όταν εμφανίζεται είς τύ τέλος ό δεύτερος σύ
ζυγος Ανύποπτος καί προσποιείται τήν χαρίεσοαν.
υπήρξε η υοικωτάτη.'Ο κ. Βονασέρας ώςΆλλος έπαιξε
τόν δυνατόν ρόλον μέ πολύν ρεαλισμόν. Κατά τόν έκ
πνιγμού θάνατον ύπήρξεν έξοχος. Οί επιθανάτιοι
ρόγχοι φυσικώτατοι.
ϋ»

\ύο έιιφανίσεις έραοιτεχνίδων έχαιρετίσθησαν συμ
παθώ:. Έν εσπερίδι υπέρ τού Πατριωτικού Συνδέ
σμου τών Έλληνίδων» ένεηιανίσθη διά πρώτην φο
ράν έν Άθήναις—διότι έλαβε μέρος είς τό Παρίσι
είς ερασιτεχνικά; παραστάσεις—ή κυρία Κάκια Κουτούβαλη, παίξασα είς τό μονόπρακτον δράμα τού
ΙΙροβένς ΙΙύρ ύπό τήν τέφραν . μετά τού κ. Ροζάν.
Λϋτοδίδακτος, έδειξεν 'ικανά χαρίσματα ύποκρίσεως
τά όποια μέ τήν Απαραίτητον άσκησιν θά έχάριζαν
είς τήν Ελλην. σκηνήν μίαν πρωταγωνίστριαν. Διότι
καί εύμορφιάν έχει καί χάριν.
11 άλλη έμφάνισις ήτο, διά μίαν μόνην βραδυάν,
τής δεσποινίδος Δωροθέας Βάλβη είς τό
Μυστικό·
τού Μπερνστάίν μέ τύν θίασον τής κ. Κυβέλης. Έ
δειξε θάρρος, μεταπτώσεις τεχνικά; καί έν γένει
άντίληψιν, πολλά ύποσχομένην. Ό χρωματισμός μόνον
τής φωνής ήτο ανεπαρκής.
Ό κ. Μ. Ίακωβίδης είς τήν τιμητικήν του
καθ’ ήν έδόθη διά πρώτην άπό Έλλ- σκηνής φοράν
τό τετράπρακτον ρεαλιστικόν όραμα τού Γερμανού
Χάρλτεβεν « Ένας λόγος τιμής·, ένεφανίσθη είς τύν
δυσκολώτον καί ψυχολογικώτατον ρόλον δημοσιογρά
φου μετά, χαρακτηριστική; επιτυχίας.
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Απεβανεν εν Παρισίυι; ό περιώνυμος Γάλλο; τρα
γωδό; Μουνέ Σουλλύ, εΐ; τών μεγαλειτέρων καλλι

τεχνών τοΰ παγκοσμίου θεάτρου, έν ήλικίρ 75 έτών.
Ο πρυτανις τής-Γαλλική; Κωμφδίας . μέ τήν /αλκίνην φωνήν», ήτο άπό τούς άληθεί; έκείνους δη
μιουργούς, διά τούς όποιους ή Τέχνη εΐνε κάτι πε
ρισσότερόν απο εν άπλούν μιμητικόν τάλαντον. εινε
εμπνευσι;. Οι Αθηναίοι ηύτύχησαν δί; νά ϊδουν τόν
υπεροχον καλλιτέχνην, καί πρέπει νά λογίζονται ώ;
προνομιούχοι εκείνοι, πού τόν έθαόμτσαν έρμηνεύ
οντα τον «Οιδιποδα Τύραννον». Ούδείς άλλος ήθο-

ποιο; εις την Ευρώπην κατόρθωσε νά φθάση τήν
τελειότητα, μέ τήν όποιαν άπέδιδεν ό Μουνέ Σου’λυ
«IV αγωνίαν καί τήν δυστυχίαν τού βασιλέως τών
«^,*«1 δια τούτο ή υπέροχο; αΰτη δημιουργία
του 1 άλλου καλλιτέχνου είχε χαιρετισθή ώ; γεγο.
νο; εξαιρετικόν έν τή ίστορίρ τού διεθνούς θεάτρου.
Η καλλιτεχνική έργασία του εΐνε έν γένει μεγάλη
και πολύμορφος, καί όλο; του ό βίο; εΐνε ρυθμισμέ
νος συμφωνως προς τά προστάγματα τής καλλιτεχνι
κής ηθικής. Εκτός τού Οΐδίποδος ήρμήνευε μετά
μοναδική; επιτυχίας τόν «Όρέστην», τόν Άμλέτον», τον Βασιλέα Λήρ» καί τύν Ι’οδερΐγον».
— Λπεθανεν ό άρθρογράφο; τών Τελευταίων ει
δήσεων» τη; Λειψίας Παύλο; Λίμαν, εί; ήλικίαν
ου ετών.
- Άπέθανεν έν Ζυρίχη έν ήλικία 56 έτών ό καθηϊητης του Αστικού δικαίου έν τή> Ιΐανεπιστημίφ
της Ζυρίχης καί εί; τών διασημοτέρων νομοδιδά
σκαλων της Ελβετίας Ερμανν Βαίχτερ.
Απεθανενύσέρ Ούίλλιαμ Τούρνερ. Πούτανις
του Πανεπιστημίου Εδιμβούργου.
- Άπέθανεν έν Μονάχο, είς ήλικίαν 80 έτών ό

γνωστός

ζωγράφος

πολεμικών

εικόνων

Λούτς

— Απεθανεν έν Λουγκάνο ό άρχιτέκτων Γουλιελμος Καλδερίνι, ύ οίκοδομήσας τύ Δικαστικόν μέγαρον τής Ρώμης.
-’Απεβίωσεν έν Ν. ·Υόρκ(Ι ό διαπρεπή.- ιατρό;
και ««έρμος φιλέλλην Άχ. Ρόζε γνωστότατο; εί;
τους Ελληνικούς κύκλου; τή; Νέα; Ύόρκης. 'Ο
ιατρό; I οζε ηγαπα και έπροστάτευε τούς "Ελληνα;,
πολλακις δε -τροσέφερε νύωρεάν τάς υπηρεσία; του
είς τους άπορους. Εΐνε συγγραφεύς πλείστων φιλελε7ΐκ?ν“.7ϊραμ^τ“ν, τών όποιων τά κυριώτερα
' Ν Λ, ’ XUl ° Χθιστιανισμύς καί ό Μεταγενέ
στερος Ελλην». Ήτο έκ τών ένθερμοτέρων ύποστη-

και

ΤΕΧΝΑΙ F

«εροπ/.ανων β/.αβην τής μητροπόλεω; τή; Ραβέννας,
. το ημισυ σχεδόν τού θόλου κατέρρευσεν, ή δέ
«ριβιέρα πλευρά κατεστράφη. Εί; τά; ’Ιταλικά; δέ
εφημερίδα; τ.δημυσιεύθη δριμυτάτη διαμαρτυρία έκ
μέρους του δοκτωρο; Ρίτσι, διευθυντού τών Καλών
Τεχνών, δια την καταστροφήν τή; εκκλησίας τού Ά
γιου Απολλιναρίου.
Είς τύ θέατρον τή; Σκάλας τού Μιλάνου έωρτάσθη ποο ήμερων η εκατονταετηρί; τού ,Κουρέως τή;
βίλλης -, ο οποίος δια πρώτην φοράν είχεν παιχθ ή εί;

ΖυΤβΤ

ργ6νΓίνα ' Ιή; Ρώμης

Φε^«-

ι> ~ θΚ,“ζεΙί «νέθηκεν είς τύν γνωστόν συνθέτην
1 ισαρ Χτραου; τήν σΰνθετιν νέου εθνικού ύμνου θέλ«ιν να «ντικαιαστήση τύν ύπάρχοντα, τοΰ οποίου ή
μουσική εινε αγγλική σχεδόν.
- Τή προτάσει τού γερμανικού Γενικού Επιτελείου
Ί Ακαδημία των Τεχνών τού Βερολίνου ήνοιξε εκθεοιν πολεμικών πινάκων, είς τήν όποιαν συαμετέσχον

απαντες οι πολεμ.κοί ζωγράφοι οί ύπό τού Επιτε
λείου λαβονιες την εντολήν νά ζωγραφίσουν πολεμι
κούς πίνακας και πολυάριθμοι καλλιτέχναι εΰσ.οκόμενοι ηδη υπο τας σημαίας.

Α
Kara την διεθνή έκθεσιν του Άγ. Φραγκίσκου άπενεμηθησαν εις Ελληνικά είδη, Is μεγάλα βραβεία.

>- μεταλια τιμής, 1ST μετάλια χρυσά. 76 άργυρό καί
Η χα/.κρ.
- Διωρίσθη συντάκτη; τού 'Ιστορικού Λεξικού τή;

Ελληνική; γ/.ωσσης ο καθηγητής κ. Στυλ. Δεινάκι;.
Μα Β. Λ. διωρίσθησαν μέλη τής έπί τής απο
νομή; του Β. Μεταλλίου έπιτροπής διά τά λογοτεχνικά
ιργα τής διετία; 1916- 1917 οί κεκτημένοι τύ μ«ά/Λίον, παροντε; έν Άθήναι; καί μή δηλώσαντε; ότι
αύυνατούσι να μετασχωσι τής κρίσεως κ. κ. Λ. Βλά
χος. Α. ΙΙροβελέγγιο;, X. Άννινος, Γ. Σουρής καί Γ.
Δροσίνη;. συμπληρωματικά»; δέ καί οί ύπ'αύτών έκλε-

γεντες κ. κ. Γ. Χατξηδάκις καί Σ. Σακελλαρύπουλος,
ί’σαύιω; διωρίσθησαν μέλη τή; επιτροπής διά τά
μουσικά έργα τή; αύτή; διετίας ή Λ. Β. Υ. ό πρίγκηψ Χριστόφορος, οί κεκτημένοι τύ μετάλλιον κ. κ.
Δ. Λαυραγκας καί Σ. Σαμάρα; καί οί κ. κ. Γ. Νάξοκαι Ε. Ρωμανός.
- Έδημοσιεύθη ή πρυκήρυξις τού τρίτου Άβερω-

ρικτωντης προτάσεως περί άντικαταστάσετος τών
γενικών ονομασιών τών ασθενειών δι’ Ελληνικών
Λεξεων. Βιβλιογραφίαν τού Ροζέ, μετά τή; είκόνος
"-^θμοσάυσεν θ 'Πινακοθήκη, έν τόμοι JP

φειου μουσικού διαγωνισμού διά τό 1916, πρύ; σύν
θεοιν ρσμάτων τή συνοδεία κλειδοκύμβαλού. Ή
μουο.κή τών ασμάτων ανέκδοτος, θά είναι μονόφωνος
και δΓ οίανδήποτε φωνήν, γυναικείαν ή άνδρικήν
Αφιεται ελευθερία είς τού; σύνθετα? ώς πρύ; τήν

— Ο Γαβριήλ δ’ Άννούντσιο έτραυαατίσθη είς

μσρφην των -ισμάτων. Ή ποίησ·; πρέπει νά είναι αύτοτε/.ης, απαραιτήτω; δέ νά εχη ελληνικήν ύπόθεσιν
«0/.«ι«ν η νέαν. Διά δέκα βραβευθησόμενα ςίσματα
διατίθεται ποσύν 300 δρ., ώστε κάθε μουσικόν βρα
βείου περιλαμβάνει 250 δρ. ένφ 50 δρ. διατίθενται
οια τύ ποίημα.
Γι'ι χειρόγραφα θά παραδίδωνιαι εί; τό Ώδεϊον
μέχρι τή; 31η; Δεκεμβρίου 1916, έπιτροπή δέ κριτική
ητι; θα υρισθήΟ' άποφανθή τύν Απρίλιον τοϋ 1917*

πτωσιν αεροπλάνου ένεκα βλάβη; τού μοτέρ ένφάνήοχετο είς Γρεντίνον ϊνα σκορπίσ.) ποιητικός προκη
ρύξεις. Μετεφέρθη εί; τύ στρατιωτικόν νοσοκομεϊον
της Βενετίας, οί δέ ιατροί έλπί,ουν νά σώσουν τύν
δεξιόν του οφθαλμόν.
Ο ΙΙαπας απηύθυνε διαμαρτυρίαν πρύςτήν Λύστριακην Κυβέρνηση-, διά τήν ύπό τών Λύστριακών
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δτε καί θά έκτελεσθοϋν τά βραβευθέντα εί; τήν αί
θουσαν τοΰ 'φδείου.
— Ό άκαταπόνητο; καθηγητή; τή; άπαγγελία;
κ. Μάρκο; Σιγάλας δέν παρέλειψε καί έφέτο; νά
δώση την έτησίαν εσπερίδα ή μάλλον έπίδειξιντών μα
θητριών του, μέ πρόγραμμα ευτυχώς όχι. ώς πέ
ρυσι,
παραφορτωμένον.
Ο ίδιος άπήγγειλε καί
πάλιν τό δραματικόν ήθογράφημα (όχι βέβαια αρι
στούργημα ώς τό πρόγραμμα άνέγριφε) τού Σαμαρτζίδου: τήν - Μπέσαν', τόν πα/.αιύν κωμικόν άλλά
μακράν μονολόγον του τύν -Γάμον , ον απαγγέλλει
έξόχως, τό «-Λάφυρον τού κ. Πολέμη καί έν σονέτον τού κ. ΙΙαπαντωνίου. Άλλά διατί νά μή μάςγνωρίσή μέ. τήν εκφραστικήν άπαγγελίαν του καί άλλα—
καλλίτερα άκόμη—άλλων ποιητών έργα ; Ο κ. ΙΙαπαδημητρίου έϊετέλεσεν έπί μανδολίνου μίαν ίδικήν
του πολύφωνον σύνθεσιν Καρδιά καλλιτέχνου· μέ
μεγάλην τέχνην, ύ κ. Άγγελόπουλος προεκάλεσε επί
μονα χειροκροτήματα είς τήν μονωδίαν τού Τροβατόρε, τήν «Μάνα καί Γυιό τού κ. Σαμάρα καί τό
Έλληνικωτατον 'Εσένα ποΰ άγαπησα - τού κ. ΞανΟοπούλου. Ή μικρά δεσποινίς Ζαμάνου άπήγγειλε
μέ μπρίο τό ώραΐον ποίημα -Στόν 1 Ιαλαιολόγον» τού
κ. Σκιαδαρέση, χαριτωμένα δέ τόν κωμικόν μονό
λογον τό - Τσάι; κατ’ επιτυχή ιιετάφ-οασιν έκ τού
Γαλλικού. Ιό περισσότερόν ενδιαφέρον τή; έσπερίδο; είλκυσεν η διά πρώτην φοράν έμφάνισις νέα;
έρασιτέχνιδος, άνακαλυφθείσης ύπό τού μοναδικού
εις έκκόλαψιν ταλάντων κ. Σιγάλα. τής νεαρά; δε-

σποινίδο; Ανδρομάχη; Μαυρογένου;. Καίτοι ή Νε
κροψία» μέ τάς σχιζόμενα; σάρκα; εΐνε ακατάλλη
λο; διά τρυφερά; υπάρξει;, άπηγγέλθη έν τούτοι; μέ
δύναμιν καί μέ διαύγειαν, έφαμίλλω; πρύ; τύν
διδάσκαλόν τη;· έπίση; ό μονόλογο; τού ’Ονείρου
τή; Ιφιγένεια; τού Ειύοιπίδου, κατά μετάφραση- εί;
τήν δημοτικήν τού κ. Κυπασίσση. Η φ,ωνή τή; δ.
Μαυρογένου; εΐνε πολύ καλή, μεταλλική και κα
τάλληλος διά δράμα.
Είς τύν γλύπτην κ. Ι’εώργ. Συννέφ,αν άνετέϋη ή
φιλοτέχνησι; μνημείου μεια τής προτομή; τού κατά
την μάχην τού Κιλκίς ήρωίκώ; πεσόντο; συνταγμα
τάρχου Αντωνίου Καμπάνη. διοικητού τού 16ου ΙΙεζικού Συντάγματος, Τό μνημεϊον θά στηθή έν τϋ>
υπό τού Δήμου Αθηναίων δωρηθέντι χώρψ έν ιή> Λ .
νεκροταφείι·».
— Ανηγγίλθη έκ Βιέννης ό θάνατο; τού διακε
κριμένου κλειδοκυμβαλιοτού Γεωργίου Μοντεσάντου.
Υπό τού κ. Σοϋλτσε έδόθ η εί; τό Βασιλικόν
ενα ρεσιτάί. έκ τών άληοιιονήτων. Ό εκλεκτό; βιο
λιστής έδειξε διά μίαν άκόμη φοράν τήν βιολινιοτικήν του ικανότητα. Λάτρης τού κλασικισμού, πιστό;
εκτελεστής τών άριστουργημάτων τών μεγάλων δι
δασκάλων, δέν παρέλειψε καί έργα κορυφαίων συγ
χρόνων, εις τά όποια έδωσε ζωήν καί χρώμα έντελώ;

νεωτεριστικόν καί ισχυρόν. Τό παίξιμον τού κ. Σούλτσε ήτο στυλέ, άπλούν καί συγκινητικόν, μέ ολην
τήν σεμνότητα τήν όποιαν απαιτεί ή αληθινή τέχνη.
II συνοδεία είς τό κλειδοκύμβαλου υπό τής δεσποινιδος Ελλης Γεράκη ανάλογος πρός τόν έκλεκτόν
καλλιτέχνην.
- Ό κ. Σπ. Λάμπρο; ώμίλήβεν έν τφ ΙΙαρνασσφ» έπί τή έπετείφ τής άπελευθερώσεως τών
Ιωαννίνων περί τής Παιδείας έν Ήπειροι κατά τούς

Ή αγαπημένη τών ΆτίΗδων

Φραντξέακα Μπερτίνη
χρόνον; τή; δουλείας καί τών σχολών τή; θρυλικής
πι'ιλεω;. ώ; κεντρική: έστί ι; τής ιλλ. α ιρφώσεω:.

Έπί τή 291ΐ| έπετείι;» ιή; γεννήσεω; τού Μολιέρου.
εί; Την ■ Γαλλικήν Κι.,μωδίαν έδόθησαν δύο τιμητι
κοί παραστάσεις καί συγχρόνως έγένετο είς τύ Φουα
γιέ τού θεάτρου έκθεσις ιστορικών κειμηλίων, χειρο
γράφων καί κειμένων σχετιζομένων πρό; ιόν μύγαν
κωμιοδιογράφυν.
0 Σούδερμαν ι ξεδωκεν είς ένα τόμον τρία νέα
θεατρικά έργα του. ’Ονομάζονται · · II Φίλη . < ΊΙ
καλοκομμένη γωνία» (πρόκειται περί ένύς οικοπέ
δου) ή Υπέρτερα ζωή . Γενικό; τίτλο; τού βιβλίου
Ό κοομο; χωρίς Οεον · Καί εί; τά έργα αύτά ύ
συγγραφεύς. ώ; συνήθως, έρευνα το διεφθαρμένου
περιβάλλον τή: Γερμανικής κοινωνία;’ την μαστιγώ
νει, άλλ’ αφού οδηγεί είς αυτήν τύν αναγνώστην.
Άπύ τήν αυτήν ιδέαν νά έκθειάσιι εί; βάρος
τού παρελθόντα; τύ πριιπαραοκευαζόμένον μέλλον
έμπνέεται νέον μυθιστόρημ ι τού Κούρτ Μούντσερ
Χθεσινοί άνθρωποι·. Περιγράφει έν αϋτφ τό Βέρολϊνον ως νέαν Βαβυλώνα έρευι-μ τό πρόβλημα τή;
ατέκνου γυναικύ;— είκονίζει τύν σημερινόν πόλε
μόν παραστατικωτατα. Τό τρίτον αυτό θέμα τοΰ μυ
θιστορήματος εΐνε τύ άνώτερον όλων. () βομβαρδι
σμό; ενύ; κοιμητηρίου μέ τύ όργωμα των τάφων ύπό
τών όβίδ,υν. ένώ μετά τή; βροντή; των τηλεβόλων
ακούονται φθόγγοι αγγελικού άσματος περιγράφεται ζωγραιρικιότατα. Τό βιβλίον καταλήγει μέ
μίαν άποθέωσιν τοΰ μέλλοντος μετά τύν πόλεμον.
— Ό διευθυντής τή; Έθν. Ι'.ινακοθήκης τού
Λονδίνου Χόλμς έκαμε, εί; τύ Βρεττανικόν Ίνστιτούτον δύο διαλέξεις περί Ι’αιραήλου καί Μιχαήλ
Αγγέλου, οϋ; καί παρηλλήλισε.
Οί θαυμαστοί τοΰ μεγάλου ποιητοΰ Βερλαίν, τού
πλουτίσαντο; τήν Γαλλικήν ποίησιν μέ τού; μεί.οιδικωτέρους θρησκευτικούς καί ερωτικούς στίχους, έτέλεσαν μνημόσυνον επί τή είκοσαετηρίδι άπό τού θα
νάτου του.
— Εξαιρετικήν επιτυχίαν είχε τό πρώτον εις Μιλάνον παιχθεΐσα καί έπειτα είς όλα τά Ιταλικά θέα
τρα, μία αισθηματική κωμωδία τοΰ Τζίνο Μπίνι -Ή
γυναίκα μου άρραβωνιάζεται . ‘Έχει κεντρικήν βάσιν
τήν ιδίαν μέ τήν τού «Κουρέως τής Σεβίλλης . Ή
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κριτική έφάνη δυσμενής, άλλ' ή κωμφδία έγινεν διμ
μοφιλής εις το κοινόν.
— Εις τήν ’Ελβετίαν άπέθανεν ο Βούλγαρος ποιηι ής θεοδυιριόη.
Ό Μπγιόρνσον, ό περικλεή; Νορβηγό; συγγρά
φει':, ύπέστη έν Σουηδία. δολοφονικήν έπίθεσιν ύπό
άγνωστου, τραυματισθείς σοβαρώς εις τήν κεφ«λήν.
— ’Ολόκληρον τύ περιεχόμενο»' τοϋ Μουσείου τής
Γαλλικής πόλεως Νάνου μετεφέρθη είς Τρανά, διά
τόν φόβον τοϋ βομβαρδισμού.
— Έκ τών καρφιών τών καρ |>υ>0εντων έπί τού
ξυλίνου άνδριάντος τού Χίνδεμπουργ έν Βερολίνφ.
είσεπράχθησαν μέχρι τοϋδε 435.(ΗΚ) μάρκα. Τύ ποσόν
αύτό διατίθεται υπέρ τών οικογενειών τών έπιστρά
των.
Εϊς το πρόγραμμα μεγάλης συναυλία; κλασικής
μουσικής, ήτις έδόθη είς τήν αίθουσαν «Γεφορμισιύντ τής Γενεύης, ό κ. Φράγκ Σουαξύ, άλλοτε κα
θηγητής τού ’‘ίδείου ’Αθηνών, είχε τήν ώραίαν έμπνευσιν νά πρόσθεση δύο Ελληνικός μελφδία; τής
'Ορθοδόξου ’Εκκλησίας τοΰ 12ου καί Ι5ου αίώνος :
τά εκκλησιαστικά μέλη τής λί. Παρασκευή; και το
Κύριε Ελέησαν, έκτελεσθέντα ύπό ορχήστρας διευΟυνομένης ΰπό τού κ. Σουαζύ.
— Είς Ν. Ύόρκην έγένοντο τά αποκαλυπτήρια τού
άνεγερθέντος αγάλματος τή; Αΰοηλιανή; παρθένοι·.
ΙΌ άγαλμα έφιλοτέχνησεν ή γλύπτρια κ. "Αννα Ι.’όγι
είς τήν όποιαν άπενεμήίίησαν ένσημα τοϋ αξιωματι
κού τή; Δημοσία; εκπαιδεύσει·»;.
— "Εν Μιλάνο» έπαίχθη μετ’ έπιτυχίας to τρίπρα
κτοι· έργον τού Ισπανού Υακίνθου Μπεναβέντε Λίοερως · (Μαλκουερίδα). Περιγράφει ένα λανίίάνοντα
ολέθριου έρωτα, πλήρη όρμή;.
— Πολύ; λόγος γίνεται εί; τύ Παρίσι διά τύν Ολ
λανδόν ζωγράφοι- Ριιιιϊκερς. ό οποίο; άπύ τη; ένάρξεως τού πολέμου γελοιογράφε! του; Γερμανού;. Αί
εφημερίδες δημοσιεύουν μακροσκελείς συνεντεύξεις μέ
τόν Ολλανδόν γελοιογράφοι, έν δέ τύ> Λονδίνψ έγινεν έκθεσις τών γελοιογρχφιών τον.
— Καθά έγνώσθη, εκ τοΰ μουσείου τού Βελιγρα
διού έκ?Μπη πολύτιμο; είκών τού διάσημοι· Σέρβον
ζωγράφου Γιοβάνοβιτς. Η είκων αΰτη αξίας 30 χιλ.
φρ. εθεωρεϊτο ώς μία άπύ τάς καλλίτερα; τού Μου
σείου καί η άριστουργηματικωτέρα τοϋ Σέρβου καλ
λιτέχνου.
’Απέθανεν έν Λονδίνφ είς βαθύ γήρας ύ Άγγλοαμερικανύ; μυθ ιστοριογράφος Ζ ίμς. άδελη ύ; τού
μεγάλου φιλοσόφου τής πραγματικής σχολή; .
Κατά τάς πρώτος επιθέσεις τής μάχης τού Βερδέν ϊξηφανίσθη ό συνταγματάρχη; Νιοιάν. βουλευ
τής, διάσημος συγγραφεύς έξοχων στρατιωτικών μυ
θιστορημάτων καί γαμβρός τού περίφημου στοατηγού -Μπουλαν’ςέ. Πληγωθείς ήχο ιλωτίσθη, άλλά κα
τόρθωσε κατόπιν νά δραπετεύσΐ).

<Κ
Κατά την τβτάρτην διάλεξιν τοΰ Παρνασσού ύ
κ. Τσοκόπουλος ώμίλησε περί Σούτσων και τή; Όθωνείου εποχής ώς ιδιαιτέρως είς ταύτην ασχοληθείς.
Άπέφυγε νά κρίνη τήν ποιητικήν αξίαν των Σούτσων· περιωρίσίΐη όπως φαιδρύνη μάλλον τό άκροατηριον δι’ άναγνώσεως ιιποσπασμάιων έκ ιών Σατί
ρων» τού Άλ. Σούτσου,—περί οΰ άλλως τε ώμίλησε
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πρό 34 έτώνό Άγγελος Βλάχος έξαντλήσας ιό θέμα—
άρτύωναϋτά δι' ανεκδότων τήςάφελούς έκείνης επο7.ήτ· Ηρχισε άπύ τήν έν τή όδι;» Ερμου καταδίωξιν
τού Άλ. Σούτσου ί·πυ έξηγριωμήου πλήθους ένεκα
τών επιθέσεων αυτού κατά τού Συντάγματος, τόν
ώνόμασε τόν μεγαλείτερον σατυρικόν τής έποχή; του.
όμοιος τού όποιου αδύνατον ίσως νά έμφανισβή. Αί
σάτυραί του δέν θέλγουν, καυτηριάζουν. Είνε αμεί
λικτος 8Γ όλα τά παράχορδα. ιδίως δέ προς τούς πο
λιτευόμενους τής εποχής. Έγραψε πικρούς στίχους
διά τόν Καπόδίστρίαν καί μετά τήν δολοφονίαν του
άκόμη. καί διά τόν Οθωνα, τούς βουλευτής τού Ναυ
πλίου, τόν κλήροι·' αί έν Ναυπλίη» έκδοθεϊσαι τέσσαρες πρώτα» σάτυραί του, καί ιδίως ή πρώτη, εϊνε αί
άνώτεραι όλων. Τό έργον τού ποιητού συνδέεται στενωτατα μέ τήν έποχήν του’ δέν εϊνε υποκειμενικόν,
;-:χ61 κάτι το δημοσιογραφικοί·, τού προσεπορισε δε
ούκ ολίγα; καταδιώξεις καί ηωλακίσεις. Αλλά καί
ώ; λυρικός καί ώς ψάλτης τής πατρίδας δέν ύπελήφθη. Ό -.Ψωμοζήτης στρατιώτης- καί ό Αποχαιρε
τισμός τοϋ παλαιού χιτώνος του εϊνε τά καλύτερα
του. Ανέφερε καί το; Γαλλιστί γραψείσας νεανικός
ώδά: του καί την ιστορίαν ι ή; Έλλην. Έπαναστάσεως έκδ αΙείσαν Γαλλιστί καί δΓ ήν έδέχθη τά συγ
χαρητήρια τού Σατωβριάνδσυ. Και άπέθανε πίνης
έν Σμύρνη, ΐνα μετά 33 : τη πανηγυρικά»; υποδεχθούν
τα οστά των οί Αθηναίοι. Διά τύν αδελφόν του Πα
ναγιώτη»· ώμίλησε συντομότερου. Ητο κυρίως λυρι
κός καί είς τήν ποίηοίν του και είς τά δράματα καί
εί; τ ην πεζογραη ίαν. Διέκρινε τό έργον του είς τύ
εμπνευσμένο»· άπύ ξένος σχολάς, και ιδίως τόν Βύ
ρωνα. καί είς το αυθόρμητον.
Ανήκε εί; την σχολήν Τιϊιν ολοφυρμένων ή όποια
κατείχε»· έξ ολοκλήρου τήν Ελλάδα. Ί) 'Οδοιπόρος
το λορικώτερον έργον του είχε μοναδικήν δημοτικό,ητα. Είναι τύ γνωστότεροι· βιβλίον τή; νεοελληνικής
φιλολο'/ία;. άριθμοΰν δεκάδα; εκδόσεων. '<) Χαιρετι
σμό; πρύς τά; ελληνικός άκτάς καί τύν Άθωνα
εϊνεέκ τών αρίστων στίχων του. Ανέγνωσε πασί
γνωστα αποσπάσματα ποιήσεων του καί κατέλήξε
σύστησα:εί; τους νέους λογίους νά μη είνε αύστηροι προ; τού; Σούτσους, οί οποίοι άν δέν ήσαν μεγά
λοι- ως ύ Σολωμύς καί ο Κάλβος. ήσαν όμως μεγα
λομάρτυρες.

Ο κ. II. Δημητρακόπουλος έθεώρησεν ευτύχημα
διότι τοΰ έλαχεν ό κλήρος—μολονότι περί κλήρου δέν
έπρόκειτο— νά όμιλήση περί Ζαλακώστα. ’Ημείς νο
μίζομε»·. οτι καταληλλότερον ήτο νά όμιλήση. αύτός
ό κατ’ εξοχήν ευφυή: σατ ιερογράφος, περί Λασκαρατον. Έν τοιίτοις καίτοι έπρόκειτο περί λυρικού
ποιητού, ον έκάλυψε ζώντα τύ πένθος, ώμίλησε μέ,
αρκετόν αίσθημα περί αυτού.’ Εδωσε, τον χαρακτηρισμόν
περισσότερον τού ανθρώπου ή τοΰ ποιητού, όστις
ήξιζε έσωτερικωτέρα; έρεύνης. <1 ποιητής άνέφερε
τάς Σκιάς τού Φαλήρου γραφείσας ένεκα μιά; άνοήτου προτάσεω; βουλειιτοϋ περί ιύτοχθόνων. παρέλειψε δέ παραδοξω; να όναφέρη τό κάλλιστον ίσως
ποίημα τού Ζαλακώστα ύπό έποψιν έμπνεύσεω; καί
μορφής, τύ Συναπάντημα». 'Ο κ. Δημητρακόπουλος
θεωρεί ως τύ ανώτερο»· τών ποιημάτων τού Ζαλοκωστα, τύ Σπαθί καί τη Κορώνα . Κατέκρινεν ώ;
άδικον τήν κατά τού ποιητού κριτικήν έπίθεσιν τού
Ι’οίδοί'. άναμν»|σθείς τής έριδος μεταξύ αύτοΰ και

ιού κ. Βλάχοι· περί ποιητικού περιβάλλοντος και
αυνταχθείς μέ τήν γνιόμην τον δευτέρου, ότι ο ποιη
τή; γεννάται. αφού οίονδήποτε περιβάλλον.— ή φύτις
καί ό άνθρωπος, εγκλείει τήν ποίησίν του. !>; πρός
τήν γλώστϊαν τού ποιητού, έξήρε τήν αγνήν δημοτι
κήν τών στίχων αύτοΰ και τό ευκολονόητοι·, κατεκρινε
τάς ΰπερβολάς τού λομωτατισμαν τών κιθαρενοντων καί τοΰ μαλλιαρισμού ιών δημοτικιστών, ως καί
τόν μυστικισμύν και τύ στρυφνόν έν τή ποιήσει
ίσχυρισθείς ότι ό ποιητή; πρέπει προ παντός, Καί
έάν φιλοσοφή ακόμη, νιί εϊνε νοητός. Διότι, ως είπε,
ή ποίησις εϊνε διά τούς πολλοί·;. (I κόσμο; κάμνει
τούς σοφούς καί όχι οί σοφοί τόν κοσμον.
Ό κ. Αιηιητρακόπουλο; εκτός τών αποσπασμάτων,
άτινα άνέγνωσε μέ πολύ ζαλίμ· άπαγγεί.ίαν. ο μόνο;
έως τώρα πού άπήγ·γειλε καλά είχε την έ’μπνευσιν
νά άναθέση είς τήν δ-δα Κούλαν Ζερβού τήν απαγ
γελίαν λυρικών ποιημάτων. ΚΓ απήγγειλε μ? αίσθημα
τό «Φεγγάρι , τήν «Πέρδικα . τήν
Ιώσκοπούλα-.
τύν «Ποιητήν».

Ό κ. Ζερβό; άνέγνωσε μελέτην του. είς γλώσσαν
ανάμικτοι·, περί τοΰ Αασκαράτοιι ιό; ανθρώπου καί
ώς ποιητού. Ό ιδιότροπος Κεφαλλήν σατυρικός δέν
εχει πολύ μελετηθή καί δΓ αύτό άνεμένετο ή διάλεξις αΰτή ώς αποκαλυπτική, Ό κ. Ζερβός, βαθύτερος
ερευνητής τών προαγωρευσάντων. έκαμε καί άπόπειραν κριτική;. 'Υπέδειξε δηλαδή ότι ποιητικώ; ο Δα
σκαρατος δέν δύναται νίι ταχθή ιί; την γραμμήν τών
μεγάλων ποιητών. Καί δί ν έχει άδικον. Η ποίησί;
του εϊνε συγχρονιστική, στρέφεται περί ωρισμένον
κύκλον προσώπων. Έχει χαρακτήρα τοπικόν καί δι
αύτό δέν προώρισται νά ζήση, ή γλωσσά του εϊν."
άτομιστική σχεδόν, καί διά τούτο σήμερον άήθιι;, η
δέ σάτυρα δριμεία ιιέχρι βωμολοχίφς. Καί ήτο δύ
σκολος ή Οέσις τοΰ ομιλητοΰ. ίίστις δέν ήδυνήθη έν
τοότοις νά παρακάμψη μερικά σημεία, μή άνταποκρινόμενα πρός τάς αξιώσεις ένό: καλαίσθητου ακρο
ατηρίου· Έπρεπε δηλ. νά παρμλείψθ τάς περί Εκ
κλησίας. Λομβαρδού καί Σούτσων άδικους ''βρει; τοϋ
ποιητού. Ό κ. Ζερβός έβασίσίΐη. ώςεϊ.τεν, εί- τήν αί·τοβιογραφίαν τοΰ ποιητού καί είς τά; μελέτα; τιϊιν
κ. κ. Παλαμά καί Ξενοπούλου. Παραδόξως όμως
παοέλειψε νάιΐναφέρη τήν τοΰ κ. Σιγ'ούρου. ήτι; εϊνε
μία πιστή ψυχογραφία καί κριτική συγχριίνω: καί : ής πλεϊστα ήντλησεν ο κ. Ζερβός. Κυρίως τον ομι
λητήν άπησχόλησεν ό «Λύχνος . ή έφημερί; τοϋ Αασκαράτου. Έκ τών ποιημάτων rou ιίιέηιρε ιο -Λη
ξούρι · όπερ εϊνε μίμησις τοϋ ’Ιταλοί' ποιητού Ί’ασ·
σόνι. άλλά διακρίνεται διά τον τεχνικόν στίχον καί
τόν ρεαλιστικόν χαρακτήρα, τήν Βάρκα Κανονιέρα»
έν η σατυρίζνται ό ιίγόιντών φιλελεύθερων, τό ώραίαν
σονέττο του είς τύν
Ερωτα καί τον ό.ιτότνρον : τι
•Πνιχτήν . σιίτυραν τεχνικωτέρα»· τώ»· ιϊλλων. Δέν
παρέλειηιε τέλος νά μνησθή ιώι· Χαρακτήρων .
126 έν όλη», οϊτινες είνε ίσοι; τύ καλλίτεροι· εργον
τοΰ Λασκαράτου. Τούς παρομοίασε, μάλλον προ; τύν
'Οράτιον (ή θεοιρραστον καί Λαβρυγιέρ) καί άνέγνωσε
τόν -Λαοπλάνον· ιός τόν καλλίτερο»·. Είπε τέλος
οτι ό Λασκαράτο; κυρίως δέν εϊνε σατυρικός ποιη
τής σνμφ.ιόνως ππύς τήν σημερινήν άντίληψιν τής
τέχνης άλλ'εύθυμογρό.φος, κορυφαίος δέ είς τό είδος
τής παρωδίας.

‘() κ. Νιρβάνα; σμιλών εν άοη υκτικη συρροή διά
τόν όρμητικώτερον ιόιν Ελλήνων ποιητιίιν. αετεχειρίσθη ΰφος πένθιμοι·, επιμνημόσυνοι·.
Ηρχισε.
καινοτομώ»·, με ό.ρματολικτυς στίχου; τοΰ ποιητού
καί έτελείωσε όπως καί ο προλαλήσας. μέ τόν λίθον
πού περιέηνρε»· ό σχολαστικός. Περί Βαλιιωρίτου
έγ'σιίη ησαν τόσα., ύπάρχει όλιίκληρος τόμος περί τής
γενεαλογία; καί τοΰ βίου του—ώστε νά μή είνε δύ
σκολο»· είς τόν όμιλούντα νιί χαρακτηρίση τόν
ποιητή»' τή; μεγάλη: άναπνοής . Ένδιίτρ»ι|»ε, κατιι
ιό πλείστον, ει; τύ»· πολύτροποι· βίοι· του. ·»»· έσκία.
σει· ό θάνατος, καί όττι; συνδέεται πρός την ποίησίν
τον. Ανέφερε ώς κυριώτερα τώυ έπικώ»· ποιημάτων
του τήν Κυρίι Φροιόνην-, τύν
Άθ. Διάκον , τόν
•Ι’ωτεινόν , μολονότι ό πολύ; π ι.τριωτισμό; περι
πίπτει εί; ρητιΐρικόν στόμφον. Τελειότερου έξ όλων
ι-ϊνε, καίτοι ατελείωτος, ό «Φωτεινός». Είς αιϊτό ό
Βάλαωρίτη; φαίνεται κύριος τή; τέχνη;. Τελευταίοι·
άνέφερεν ό ό'ίλητής τύν «Άστραπογινανοι·>, ιός τό
άνώτερον πσίημ ι του.προωρι σμένον νά ζήσ»| διά κάθε
τόπον καί χρόνον. Η διάλεξι; τού κ. Νιρβάνα ύπήρίεν ή ποι»]τικωτέρα και καλαισθητικιοτέρα όλων.
Ήτο ό Νιρβάνας τοϋ κομψού χρονογραφήματος, τή;
ποιητική: φράσεως. ο οποίο; ήξνι'·ρει ι·ά έλκύη μέ
τή»’ σαφήνειαν καί νίι. γ'οητετηι μέ τήι· χάριν.

Α
Ο παρεπιδημώ»■ όι: πιυίσφυ’ξ Σέρβος καλλιτέχνης
κ. Λούμπα Στονάγιεβιτς, ό θεωρούμενος ως ό μεγα-

λίίτερος δραματικός τής Σερβίας, έκαμε δύο θαυμασία: Εμφανίσεις συνεργασία Έλλήνωι· ηθοποιών. Είς
τύι· Πολιτικόν θάνατον» καί εί: τόι· -’ΟΟέλλον·.
Εί; τού: δύσκολοι·; αϊτούς ρόλους τοϋ Κονράδου και
τού Όθέλλου ύπήρξεν αριστοτέχνης. Ό κ. Στονάγιε
βιτς είνε πρό; τούτοις σκηνοθέτης τοϋΒασ. θεάτρου
τού Βε/.ι·,'ραδίου, θεωρείται δέ ιός ά καλλίτερος έρμηνευτή; τοϋ Σαίξπηρ καθ’ όλα: τάς νοτιοσλαυίκά;
■χιόρας.
Δ'πό τοϋ λόχου τού στρατωνισμένοι· είς τό ’Ωδείου
έδόθη καί τρίτη στρατιωτική συναυλία. Μετέσχον μό
νον ,·ή εδοοι, ό διευθυντής τού Ωδείου Θεσσαλονίκης κ.
Καζαντζής, οί διπλωματούχοι κ.κ. ΓΙαπαγεωργίοι·. Κ.
Παπαδημητρίου. "Ι’αοαντατος καί ό τελειόφοιτος κ.
Λ. Παπαδημητρίου. ΙΙαρευρέθησαν ό Διάδοχος, ύ
πρίγκηψ Νικόλαο: καί πλείστοι άνιότεροι άξιωματικοί. Έπαίχθησα»· έκλεκταί συνθέσεις Μένδελσσν,
Σοΰμ,αν. Γκλούκ, Σούμπεοτ. Μπράμ:. ’<> κ. Κ. Παπαδημητρίου : τραγούδησε μετ’ εξαιρετικής έπιτυχίας
ένα ιιίσθημαιιζΰ»· τραγούδι τού ΙΙούάζ. δύο ρομάνς τού Μπιζέ καί τού 'Γόμάς, το Νανούρισμα
τού Γκρετσανίνωψ 1'υισσιστί. το όποιοι· ήρεσε πολύ
καί δυο στρατιωτικά άσματα τον κ. Καλομοίρη έκ
τών βραβευθέντ»·»»· έι· τι·» διαγωνισαώ. Η έκτέλεσις
αιτώ»· διάπρώτη»' ηορι'ιν γενομένη προεκάλεσε»' έιθονσιάσμόν, διό καί έπανελήφθησαν. Ό κ. Παλμόρας
απήγγειλε δύο μονολόγους, τόν «Δεσπότην» τού κ.
Σκόκου και τό»'
Λπαλλαγέντα τοίι κ. Λημητρακοποί'λου.
Ή καθηγήτρια τού κλειδοκύμβαλού δεσποινίς
Μέλπω Λογοθέτου έδωσε συναυλίαν είς τό φουαγιέ
τοΰ Β ισ. θεάτρου. Μαθήτρια τού Σταβενχάγγεν, διό.
πριότην φ ιράν παροι·σιιίσιΊη είς τό Λθηναϊκίι»· κοι
νόν, άλλί ή φήμη της είχε προτρέξη. οτε ήτο ιίκόμη
εϊς τήν Δρέσδην. Έπαιξε Μένδελσον. τήν θαυμασία»·
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Αππασιονάιαν roi· Μπετοβεν. tyi". ιεμάχμι vo3ljV>
fv πρελούντιο toil Ραχμ,ιη·ίve.,.4 καί rip· δωδεκάτην
ραψωδίαν τοΰ Αίστ. ήτις έπαίχθη αριστοτεχνικά. To
παίξιμό.· τις έχει πολλήν χάριν. έχει Γ·ηο; καί βαθϋτηια. Είς ταυτα δέον νά προστεθή μία μ ικρά άσκησις. Έλειψε τύ αΐσθημι, διά νά κυριαρχήση >1 τέ
χνη, ήτιςέφάνη. μολονότι τύ πιάνο ήτο σκληρόν καί
άλως ακατάλληλον.
Οί έν Άθήναι; μουσουργοί ίδρυσαν σύλλογον,
τήν Ένωσιν Ελλήνων μουσουργών ·. Πρόεδρος έξε
λέγη ό κ. Σαμάρας, αντιπρόεδρος ό κ. Λαυράγκα;.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ
Σιμά σου

ιού κ. Ξανθοπυύλου.

Αληθινή όμως

αποκαλυψις φωνής ύπηρξε τύ τραγούδι τής κ. Γιϊινάρου. Είχεν έμφανισθή καί άλλοτε, άλλ’ ήδη τελειοποιηθείσα, έδειξε καταπληκτικήν πρόοδον. Φωνή
Λυρικής ύψιψώνου, άβίαστη, ισόρροπος, θελκτική,
καθαρα. Το τραγούδι τής Τόσκας. έχρωματίσθη
πο/.υ κ.αλα, είς δέ τήν μονφδίαν
τών
Δραγόνων
του Βιλλάρ·. τήν πλήρη χάριτος καί απαλότητας
υπερεβαλε τάς δυσκολίας μέ. τό θελκτικόν καί δοοσερον τέμπρον τής φωνή; της. ΊΙ άρμονία τής Τέ
χνης αμφοτέρων τών εκτελεστών έδείχθη είς τάς δύο
τεχνικωτάτας δυωδίας τά; όποιας έψαλλαν, είς τήν
τοϋ ■ Αόν Πασκουάλε» καί ιδίως είς τήν τής . Άϊδάς..
- Ο ψυχονευρολόγος ιατρός κ. Σ. Βλαβιανός άνέπτυξεν εν τώ Δικηγορικφ Συλλόγφ νέαν ψυχοφυσιοΛο-,-ικην θεωρίαν περί τού εγκλήματος. Τάς τέσσαρας
εωρία, αιπνρς ιιεχρι τοϋδε έπεκράτησαν, τήν
του Λομπρόξο περί προγονισμού, τήν τού Νορδαου περί παρασιτισμού, τήν τού παιδισμού καί τήν
παθολογικήν, άνήρεσεν ό ομιλητής δι’ επιστημονι

γεν. γραμματείς ό κ. Καλομοίρης, ταμίας ύ κ. Λαμπελέτ. σύμβουλος ό κ. Σακελλαρίδης. "Αλλος μου
σουργός δέ ν υπήρχε πρύς συμπλήρωση· τοΰ προεδρείου,
δπερ σχεδόν άποτελεϊ καί τόν Σύλλογον. ΊΙ διεξαγωγή
των καλ? ιτεχνικών εργασιών τής Ένώσεως άνετέΟ,,
είς τόνκ. Κονταράτον.
Ό θυμόσοφος καί Λουκιανίζων χρονογράφος
τοΰ Εμπρός · κ. ϊ. Κονδυλάκης (Διαβάτης) έπί τή
συμπληρώσει είκοσιπενταετίας (μόνον ;) τής δημοσιογραφικής του δράσεως έδέχθη τά συγχαρητήρια
κών επιχειρηματίαν, άναπτύξας ιδίαν θεωρίαν καθ’
των συναδέλφων του. Τύ εΰχάριστον γεγονος Οά έορην το εγκ/.ημ ι. είνε πραξι; καθαρώς ανθρώπινη, φυ
τάση ο -Σύνδεσμος τών Συντακτών» διά γεύματος
σική, απορρεουσα έκ τών αντικοινωνικών ένστικτων
καίτοι ό μετριόφρων δημοσιογράφος άπέφυγε πάν
συνέπεια των εξωτερικών ερεθισμών έκ τοΰ κοινωνι
τότε τόν θόρυβον.
κού περιβάλλοντος. Συνεπώς δέν αναιρείται ή ελεύ
—Ό’'·· "Αγγελος Βαρβαγιάννης διά συνοπτικής άλλ'
θερα βουλησις διά τής θεωρίας ταύτης.
επιμελούς έρεύνης- ήδυνήθη νά συγκεντροιση τά πο
- Τήν 25 Μαρτίου θά άνοιξη έκθεσις έργων τοΰ
ρίσματα μελέτης του περί τοϋ νεωτέρου Γερμανικού
κ. Επ. Θωμοπούλου, 80 περίπου, έντφΖαππείω. Τήν
δράματος καί νά δώση έν διαλέξει συνολικήν ιδέαν.
,εν.Οεσιν διωργάνωσε τιμητικώς ό «Σύνδεσμος τών
Κατέδειξε τήν έπίδοασιν τοΰ ’Ιψεν καί τοΰ Τολστόη,
Ελλί |νων καλλ ιτεχνών».
τάς διαφόρους σχολάς ιός καί τάς μελλοντικός τάσεις
αϊτινες έγκεινται είς τόν συνδυασμόν τραγφδία; καί
- Άνηγγέλθη οτι τό Στρ ατοδικεΐον έν Παρισίοις
κωμωδίας, έχαρακτήρισε δέ διά γενικών γραμμών τά
κατεδικασε εις θάνατον τόν Έλληνα Κωνσταντίνον
Κοντογιαννην, κατηγορηθέντα έπί κατασκοπεία. Ό
ιδέας τόύ Χάουπτμαν καί τοϋ Σούδερμαν.
°,κ· Φ· 'ΙιΖ«λόπουλος ώμίλησε περί τού Σολωμοϋ
Κοντογιάτνης ήτο ήθοποιός, σπούδασα; έν Αγγλία
και ανέλυσε έκ τών ποιημάτων του τόν «Λάμπρον
επαιςεν εί; ξένα θέατρα,ιδίως Σαίκσπήρεια έργα, πρό
καί τούς
Ελευθέρους Πολιορκημένους».
πεντε δ’ετών έλθιί.ν είς*Αθήνας παρέστησε μετά τού κ.
— Είς τό Λύκειον τών Έλληνίδων ή δ. Έλιιίνα
Οικονομου, είχε δέ δώση καί εσπερίδα, καθ’ήναπήγ
Ζάνου. διδάκτωρ τής Σορβόννης, ώμίλησε πεοί' τή;
γειλε ’Αγγλικά καί Γερμανικά ποιήματα. Είχε ιδιόρ
δράσεως τών Πατριάρχων καί τών Φαναριωτών κατά
ρυθμον χαρακτήρα καί μεγάλην μόρφωση·, διό καί τό
τους χρόνους τής δουλείας. Καίτοι ώ; έκ τής έκτάτραγικόν και ανέλπιστου τέλος του «προξένησε ζωηράν
σεωςτοΰ θέματος ήναγκάσθη νά παοαλείψη πολλά
λύπην εις τούς καλλιτεχνικοί^ παρ’ ήμίν κύκλους.
ανέφερενεντούτοις λεπτομέρειας τ.νάς. αγνώστους
- Ο κ. Φαραντάτος, ΰστις ένεκα τον πολέμου δέν
είς τό ακροατήριό.· της.
εφυγεν εις Εύρώπην, όπως τελειοποιηθή, άπέδειξεν
— Ό κ. Ν. Έξαρχόπουλος ώμίλησεν έν τή ’Αρ
εις την νέαν συναυλίαν τουότι όλονέν διά τής μελέτη:
χαιολογική Έτα.ρεία περί τή-σωματικής καί ψυχιαναδεικνύεται.Τόπρόγραμμα έξ ολοκλήρου άφιερωμέκής έξελίξεως τοΰ παιδός.
νον εις τόν Σιοΰμαιν.τόν γλυκόν καί λεπτόν καί λυρι
-Μετά μακράν άτυχώς έκ τής σκηνής αποχήν ό
κόν διδάσκαλον. Μετά τού κ Εΰσιαθίου-Λυκούδη τού
κ. Γ. Χατζηλουκάς. ό γλυκύς · λυρικός υψίφωνος
κατα-ζτησαντος μέ τό βιολί του τήν ’Αθηναϊκήν κοι
ενεφανίσΟη είς ιδίαν συναυλίαν, ήν ώράϊσεν ή συμνωνίαν, εξετέλεσε τήν Σονάτκν εις λά έλασσον υετά
Ι“,τοχη της κ. Γιαννάρου. Τύ πρόγραμμα άποκλειποΛΛ!); τέχνης· τό β' καί ιδίως τό γ’ μέρος άπεδόθηστικως εί; τό άσμα άφιερωμένον. εκλεκτόν είς συν
σαν εξαιρετικώς καλά. Ό κ. Φαραντάτος κατόπιν
άεσεις, έξετελέσθη μέ μεγάλην επιτυχίαν. Ό κ. Χαεπαιςε το θαυμάσιου -Καρναβάλ- έξ είκοσι μου
τζηλουκάς λάτρης τοϋ ’Ιταλικού μέλους, είνε ύποσικών εικόνων αποτελούμενον. Έπί ήμίσειαν Λρατ ό
κειμενικός είς τό τραγούδι του. ΊΙ φωνή του καί είακούραστος καί δεξιώτατος κλειδοκυμβαλιστής έκράτους υψηλότερου; φθόγγου; καί είς τούς χαμηλότερου;
τησε το ακροατήριου αιχμάλωτου τών ποικιλωτάτων
δεν υστερεί εις αβρότητα, διαύγειαν και σταθερότητα.
και
εκφραστικών μελωδιών, αί όποΐαι άπεδ.'ιθησαν αέ
Είς τήν τέχνην τής φωνής, μέ τάς λεπτά; διακυι.άναίσθημα καί ακρίβειαν. Είς τέσσαρας μ.κροτέρα; αυ
σει:, συνδυάζεται καί τό θερμόν αίσθημα, ή ψυχή τ..ϋ
τοτελείς συνθέσεις, γεμάτος θελκτικήν χάριν. εδωάσματος. Έτραγούδησε «Λουΐζαν Λΐίλλερ». ,’ΕλΛίςεν ο καλλιτέχνης τήν λυπτήναντίληψη·, ιδίως είς τύ
ριον τού έρωτος...
Τζοκόνταν-. .Ίσχύν πεπρωμέ
\ ogel als Prophet καί είς τόν .Τζίτζικαν., Έπίση;
νου-, - Εβραίαν, και τέσοαρα Ελληνικά τραγούδια,
εχετελεσε τεχνικώτατα τάς «Συμφωνικά; σπουδάς..
δυο τοϋ ερασιτέχνου κ. Παπαγεωργί.,υ. τύ .Χωρίζε.
<) κ. Ευσταθίου εί: τέσσαρας λυρικωτάτας συνθέσει:,
η Μοίρα τού; ανθρώπους· τοϋ κ. Λαμπελέτ κα’ί το
ύ.τήρξεν αίοί)ημαπκώτατος.
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τον

Λίετ.τ τψ; ελπίδο; τοϋ

ΕΘΝΙΚΟΥ

κίρΰου;, e^unqpeieire αιτ^χρόνως

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΞΞΣΤΟΑΟΥ
τό

ίθΐ'ϊκόν συμφέρον.

Ό πλήρης πολιτικού

Οιίρρου; δημοσιογράφος κ.

Πύρρος Γιαννόπουλος Ήπειριότης. άντάξιο; υιός τού

ΙΙαρά τά Καλάβρυτα, είς τό χωρίου Κάτω Γκουάλησμονήτου ’Αγησιλάου Γιαννοπούλου. εί; νέον έρ
μέντζα ευρέθησαν μεγάλοι πήλινοι πίθοι περιέχοντες
γον του ύπό τόν τίτλον -. Ό Μτλας ά«τός· έκθέτει
πήλινα άγγεϊα.
τούς λόγους, δΓ οΰ; ή Ελλά; πρέπει νά έμμείνη έν
— Έν Χίω κατεδικάσθη ύπό τοΰ Πρωτοδικείου
τή ούδετεριίτητι. συνοψίζει δέ τά; γνώμα; του είς
είς τρίμηνον φυλάκισιν ό ίερεύς τού χωρίου ''Αγιος
τήν έξής ρήσιν ; Ό 'Ελληνισμό; έχει ανάγκην ισχυ
Γιΰ.ας. διότι έπέχρισε καί κατέστρεψεν οίίτω τάς
ρών φίλων. Καί Ισχυροί είνε οί νικηταί. Καί νικηταί
τοιχογραφίας τής έκεΐ σπουδαίας Βυζαντινή; έκκλησήμερον είνε οί Γερμανοί». Ό αύτό; συνάδελφος έδησίας. Άναπνέ.ομεν I
μοσίευσυ καί Πολιτικόν λόγον, ον έξεφώνησεν ιος
Παρά τό 14ον χιλιόμετρο/ ιίπό τής Θεσσαλονί
υποψήφιος πρός του; έκλογεϊ; ΙΙρεβέζη;.
κης, Αγγλογάλλοι στρατιώται άνεκιίλυηκιν μεγάλα;
*
λυκήθου; Βψους τριών μέτρων, έντύς τών όποιων είΤοΰ κ. ΆχΜίως Καραβία έξεδόθΐ|σαι· δύο νέα
ρέθησαν όστα πτηνών.
ποιητικά έργα. ό*Τω/!ΐτ· δράμα θρησκευτική: ίιπο— Έργάται άνασκάπτοντες έν τή όδώ Πατησίων
θέσεως, τετράπρακτοι· καί έμμετρον, καί .Ποιήματα',
εόρον Βυζαντινά νομίσματα, άξίας '>00,000 δρ.
άτινα
περιέχουσι ποικίλου θέματος εμπνεύσεις. Τά
ΊΙρξαντο άνασκαφαί έν τώ παρά τό Λιόπεσι
ποιήματα ταΰτα, 0ρΐ|σκεντικά. πατριωτικά, έρωτικά.
κτηματι Καρελλα. είς δ άνεκαλύφθη τυχαίως πρό τί
Βακχικά, διακρίνει άπλότης ί'λης. άβίαοτος όμοίοκανος νεκροταφείου αρχαίου ιινήκον είς τύν δήμον Παιταληξία καί αίσθημα ειλικρινές. Ό κ. Καραβία;.ποιη
ανίας. Ευρέθησαν υπό εργατιών διάφοροι τάφοι, πλη
τής καί άλλων ποιητικών έργων, εργάζεται άθορυβως
σίον τών όποιων άνεκαλύφθη μαρμάρινη ίδρία μέ
άφοσιωθείς
μετά πολλή; αγάπη; είς τήν λατρείαν τών
παράστασιν γυναικύ; καθημένης καί δεξιουμένη; άν-,
Μουσών. 'Ιδιαιτέρως ελκύουν τήν προσοχήν τά πα
δρα. παρά δέ τήν γυναίκα υπάρχει ή έπιγραφή «Άρτριωτικά του ποιήματα.
χεστράτη». Ίί.τίσης εύρέθη καί μικρόν αέτωμα έκ κο
Λ
ρυφή- επιταφίου σηκού μετ’ επιγραφών τής οικογέ
Χάρι;είς τήν πρωτοβουλίαν τών Γραμμάτων, τής
νεια; Άρχεκώμου τού Παιανιέως · είς ήν ανήκε καί
Άλ.εξανδρείας ό κόσμο; τών φιλομούσων οφείλει τήν
ή Αρχεστράτη. Πλησίιον τών τάφων αύτών εΰρέθή
καί ά/.λο επιτύμβιου άνάγλυφον μέ παράστασιν τριών
κομψήν έκδοσιν τών Μουσιχών ύαιλιών. περί Μπάχ.
Μπετόβεν καί Βάγνερ, ά; έκαμε τφ 1912 ή διακε
γυναικείων μορφών.
κριμένη είς τήν μουσικήν καί τά γρά|ΐματα κυρία
—ΊΙρξαντοάνασκαφαίέντφ Όδείω τούΠερικλέους
ύπό τή; Αρχαιολογικής Εταιρεία; καί έν Κεραμεικφ
Αύρα θεοδωροπούλου. Εις γλώσσαν απλήν καί μετ’
ίιπό τή; Γερμανικής σχολή;. ’Αρχονται δέ προσεχώς
ευσυνείδητου γνώσεως δίδει είς τόν αναγνώστην
άνασκαφαί ύπό τής Γαλλική; σχολής είς Θάσον’
πλήρη ιδέαν τής ζωής καί τών έργων τών τριών με
Δελφούς, Δήλο», Αρκαδικόν ’Ορχομενόν, Φιλίππου;
γίστων μουσικών φυσιογνωμιών όχι μόνον τής Γερ
μανίας, άλλά τών αιώνων. Προσεχώς ύπό τής ιδία;
καί Χίον, ύπό τού 'Υπουργείου δέ τής Παιδείας εί;
Τριφυλλίαν καί ’Αρκαδίαν.
ουγγραφέω; έκδίδεται ’Ιστορία τής Μουσικής.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Είς τήν σειράν τή; Βιβλιοθήκη; τή; «Μχκύρατ.
έδημοσιειίθησαν τά έξή; νέα έρ-fa :
Ίό ωραιότατοι· μυθιστόρημα τόύ Πιέρ Αουϊ; «Ή
χνναΓκα καί ti νιυράσπαστο' τό Ισπανική; ύποΟέσεω; έργον. τό όποιον έπαιξε πέρυσι ή Κυβέλη,
οι -Τίβσαρκ ΛίάβοΙοη. μυθιστόρημα τοΰ Νορβηγού
συγγραφέω; Έρμαν Μπάνγ, ένα διαμανεάκι αλη
θινό τής υπερβορείου φιλολογίας, κατά μεταφρασιν
τού κ. Δημ. Χατζοπούλου άποδώσαντο; ίίλην τήν

χάριν τοϋ πρωτοτύπου, ή παγκοσμίου φήμης ΛΤανόν
Λεσκώ.· (κατά μετάφραση· γλαφυρόν τού κ. Στρα-

τηγοπούλου), ή όποια άφήκεν έποχήν εί; τήν Γαλλι
κήν λογοτεχνίαν, ή
άούχισσα
ΖΖΙακ«ννΛ,Γ.
μυθιστόρημα έκ τών εκλεκτότερων τού κ. Πολ. Δηθητρακοπούλου, είκονίζον τά; ’Αθήνας τοΰ 1835, ή

τών Μελισσών τού Μαίτερλιγκ, μία λεπτή
Και τερπνή φιλοσοφία τής κοινωνίας τών ανθρώ
πων. έχουσα ώς υπόδειγμα τήν κοινωνίαν τών μελισ»<'·>', την οποίαν ό συγγραφεύ; παρηκολούθησε μέ
τ·|ν προσοχήν καί τήν παρατηρητικότητα τού φιλο<Όφου, καί έν ή «φθονεί τό δίδαγμα τό ύποβαλλόμννοτ ανέτω; καί άκόπως.

ΊΙ εκδοτική εταιρεία - Τά "Εργα· συνεχίζουσα
ιός καλαισθι'ιτους εμφανίσεις τών άριστων δραμάτων,
έξέδωκε τήν « Τριαινγενη* τού κ. ΙΤαλαμά. έξαντληθείσης τή; πρώτης έκδόπεως. Προτάσσεται σύντομο;
πρόλογος τοϋ ποιητού κοί επιτάσσεται επιστολή τού
Κερκυραίου φαλοσόφου Κονεμένου πρύς τόν ποιητήν
έν εϊδει κριτικής τού έργου.
*

Τό πρόβλημα τών Κόσμα>ν, κατά τύν Glagolcit,
κατά μετάφραση- Γρ. Παπααιχαήλ, διευΟνντοϋ τοΰ
•’Εκκλησιαστικού Φάροι· ·. Ή μελέτη αίϊτη θίγει έν
έκ τών σπουδαιοτάτων ζητημάτων, τών ενδιαφερόν
των τούς θεολόγους, άν κατοικοΰνται δηλ. τά ουράνια
σώματα. Καί ΰν μέν'κατοικοΰνται, είς τίτ« σχέσιν
είρίσκεται πρός τού; έκεϊ κατοίκους ή ένανθρώπησις
τού Σωτήρος· έάν είνε ακατοίκητα, τίς ό σκοπός τής
δημιουργίας των ΊΙ μελέτη δεικνύει εΐρέϊαν πολύ'Ίιάθειαν τού συγγραφέω;· ή μντάφρασι; επιστημονική
καί γλαφυρά.

*
Ό υπό τό ψευδιϋνυμον Τυμφρηστός γνωστό·; λόγιας
κ. Α. Παπαδοπούλα; έξέδωκε νέας εμπνεύσεις του εΐ;
δι>ο καλλιτεχνικά τομίδια : "Εν εί; πεζόν, τήν
Ά-

ΔΙΑ ΤΟΥΣ κ.κ. ΣΥΝΔΡ6ΜΗΤΑΣ

γίηην καί Πύλτμον καί έν έμμετρον. τά «Τραχοΰίια τον Βασιληιι·. Τό πρώτον έργον εΐνε άνώτ^ρον
τεχνικά»; καί βαθύτερο»· αισθητικά; τού δευτέρουέν αύτφ ύπό τύπον σκέψεων, επιστολών καί έντυ.
π«'»σε»»ν ό συγγραφεύς συνδυάζει τόν ρομαντισμόν
πρός τήν πραγματικότητα, τήν οχετιζομίνην ίδίρπρός
τόν πόλεμον·. Αί σελίδες τής •Αγάπης καί Πολέμου
ΰναγ»»·<·ίβκονται μέπολΰ ενδιαφέρον. Τά .Τραγούδια
έμπνευσθέντα άπο τόν ένδοξον Στρατηλάτην - Βασιλέα
διαπνέει ενθουσιασμό; καί πίστι; εί; τά ιδανικά τού
Έθνους.

Οί καΰυοτιροϋντες ίιι τήν συνδρομήν τα»·
παρακαλοϋνται Άπω; άποατείλωσιν αυτήν, διότι
άλλως ί>ά διακοπή ή αποστολή τον φύλλου.
Έλπίζομεν οτι οί κ.κ. σννδοομηταί, λαμβάνοντε; ύπ* δψει τήν e.vtxa τών περιστάσεων κρίσιν,
ήν διέρχεται ό περιοδικό; τύπο;. ΐ)ά ένισχύσουν
ήμά; διά τή; προίλΰμου άποτίαιω; τή; συν
δρομή; των τοϋ ήδη άρχομέιου πον;. οί δέ καΟυστερυννίε; διά καταβολή; καί τον λήζαντος.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ό Σουρής τής Κεφαλληνία; κ. Γ. Μολφίτα;
μετέφερε τό < Ζι(άνιον· του έξ ’Αργοστολιού εις
'Αθήνας. Άπό εικοσαετία; καί πλέον έκδιδόμενον.
ίιπήρξε τύ κατ’ εξοχήν προσφιλές φύλλο»· τών άπανταχοϋ Κεφαλλήνιο»·. Ήδη μέ εύρύτερον ορίζοντα
εμπνεύσεα»;. τό Ζιζάνιο»· θά σκορπίζη καί είς 'Α
θήνας τύ σατυρικόν πνεϋμά του δι’ ολα τά πολιτικά
καί κοινωνικά γεγονότα.
- Αύξάνεαθε καί πλήθύνεσθε ! Νεα περιοδικά
έξεδόθηοαν ή Σφίγγα; . ή . Αρμονία’, ό «Κεραυ
νός . Αγγέλλονται
δέ τά
Έλλ. Χρονικά?, τά
• Φύλλα», σ Παράδεισος καί. . . έπεται συνέχεια.
Έν ΙΙαραρτήματι τή; Έρεύνης· έξεδόθη με
λέτη τοϋ κ. Χρακοόλη ύπό τόν τίτλον Πήγα» πολέ
μιον καί ελπίδες ειρήνης.

ΔΗΜΟΣ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Φέροντε; εις γνώσιν τών σν/δημοτών ημών
οτ·. εξακολουθεί καθ’ εκάστην, 10 π. μ.— 12' ,
μ. μ. έν τώ οημαρ/’.ακώ καταστήματ’., ο οωρεάν ίαμαλ'.τμός καί άναδαμαλ·.σμός τών άπορων
κατοίκων τή; πόλεως, ΰπομ'.μνήσζομεν αυτοί;,
δτ·. ή παράληψ·.; τής έκτελεσεω; τής ώς άνω
υγειονομική; ύπογρεωσεω; συνεπάγεται τιμω
ρίαν, συμαώνως τώ άρθρο, 568 τοΰ Ποινικού
Νόμου καί τοί,- άρΟροις 3 καί 4 τον άπό · Άπσιλίου 1835 Β. Δ·.ατά·.·ααταο;,
' Εκ τ»ν i ημαρχιίον

ΛΑΧΕΙΟΝ Ε0Ν1ΚΟΥ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ
1916—ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΞ ΔΡ. 1.200.000 ΚΕΡΔΗ
Καθ' εκάστην ) Έκδίδονται 100,000 γραμμάτια άξια; δραχμών
400,000
κλήριοσι»· ) Παρέχονται κέρδη εις 2,000 γραμμάτια αξίας δραχμών
200,000
Εκαστον ακέραιον γραμμάτιο»· τιμάται δοαχ. 4, δυνάμενον νά διαιρεϋή εις τέσσαρα τέταρτα
γραμματίου τιμώμενα μιά; δραχμής.
Κ€ΡόΗ €ΚΑΣΤΗΣ

TQN

Κέρδη

Έν 6λφ
Δραχμαί
80,000
έξ
80,000
1
έξ
20,000
1
20,000
2
5,000
άπό
2,500
6
άπό
6,000
1.000
άπό
6,000
15
400
5,000
25
άπό
200
. 78,000
1950
άπό
40
200,000
2000
ΊΙ πρώτη κλήρωσις γενήσεται τή τελευταία Κυριακή 28 Φεβρουάριου (12 Μαρτίου) 1916
ή δεύτερα τή 24 ’Απριλίου (7 Μαίον) 1916, ή τρίτη ιή 26 Ιουνίου (9 Ιουλίου) 1916, ή τέ
ταρτη τής 25 Σεπτεμβρίου (8’Οκτωβρίου) 1916, ή πέμπτη τή 27 Νοεμβρίου (10 Δεκεμβρίου)
1916 καί ή έκτη τή 31 Δεκεμβρίου 1916 (13 Ίανουαρίου 1917).
Δι’ εκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια ακέραια γραμμάτια, πωλοιίμενα άντί τεσσάρων
δραχμών, ίσχυυντα δι’ ολόκληρον τό κέρδος, καί δυνάμενα νά διαιρεθώσιν εϊς τέταρτα γραμματίου,
τιμώμενα άντί μιας δραχμής έκαστον καί παρέχυντα συμμετοχήν εις τό τέταρτον τοϋ κέρδους.
Άμοιβαί, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή έντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται
υπέρ τοϋ Ταμείου τοΰ Έϋνικοΰ Στόλου.
ΕΙς τού; αγοράζοντας προς ιιεταπώλησιν διά μιά; έπί προκαταβολή τοϋ τιμήματος, κατόπιν
ειδικής μετά τοΰ 'Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου
αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοΰ τιμήματος αύτών 15 ο)ο, είς δέ τοϋ; αγο
ράζοντας διά μιάς έπί προκαταβολή τοϋ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου αξίας χιλίων
δραχμών τουλάχιστον. παρέχεται έκπτωσις 10 ο)ο, καί είς τού; δημοσίου; υπαλλήλους, τούς επιτε
τραμμένου; τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 ο)ο.
Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γραφεϊον Λαχείου τοΰ
Έ&νικοΰ Στόλου καί τών Αρχαιοτήτων, Ύπουργεϊον Οικονομικών.
Ό Διευθυντής Γ. Ν; ΚΟΦΙΝΑΣ
ΤύΛο.ί ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗ — ΕυριπΜου 3, ΆΦήναι

