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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ή Τέχνη είς τά σχολεία ύπό 2). έΚ.Τά Ιταλικά ποιήματα τοϋ Σολωμοΰ. μετά

φρασή 2)έ-3^ιά]η. (Συνέχεια). ‘Αντίλαλοι.Σημειώσεις ένός μηνός, ύπό 2)ά$νιάος. Τό γράμμα, ύπό ’31μαράνζου·Τά ’Αθηναϊκά θέατρα, ΰπό <7ζ. Γράμματα καί Τέχναι.
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Ό μονόλογος, πίνας A. Dellant Ο παραποιητής, γελοιογραφία.Πίνα Κόκκου-Ό "Αγιος Δημήτριος, άνάγλυφον &f. <Jea>p- yavtn-
ΤΜΛΕΦΏΝΟΝ

Μ. Δ.— Είς ιό Πβιραϊκόν ΏδβΙον φοιτώσι 300 
περίπου μαΟηταϊ καί μαΰήτριαι.

Στιχουργφ.—ΌΆγγλος ποιητή;Ρούπερτ Μπρούκ 
έτάφη εί; Σκύρον τύν ’Απρίλιον 1915. Άπέθανεν 
έπί τοΰ άτμοπλοίου ένφ διήρχετο έκεϊίΐεν μεταβαί- 
νων el; τήν έκστρατείαν τών Ααρδανελλίων. Έπί τοΰ 
τάφου του έ/αράχβη 'Ελληνική επιγραφή. Διά τύν 
θάνατόν του έγραψε ποίημα ό Ββράρεν τό όποιον με- 
τέφρασεν ό κ. Δροσίνη;.

θαατροφίλφ.— Όταν ή Μώδ Άλλαν παρέστησε 
τήν Σαλώμην, δι' ήν καί έγένετο ή περιλάλητο; δίκη 
έκαστη Οέσι; διετιμήΟη 130 φρ.

Ρ.— Τό γονιμώτβρον φαινόμενον πολυτεκνίας πά
ρε ςηρήΟη εΐ; τά; Αθήνας. Εύδόκία Μπεκρή— 
ώραϊον όνομα καί άσχημον έπίθ3τον—λέγεται ή μή
τηρ 24 τέκνων, έκ τών όποίων τά 19 ζοΰν. Έξ.αύτών 
8 εΐνε Οήλεσ, τά δέ λοιπά άρρενα, έξ ών πάλιν τά 7 
μάχονται είς τό μέτωπον.

Συναδίλφω.— Μήπως άρΟρογράφο; σοβαρά; έφη- 
μερίδος δέν έγραψε τήν έξη; φράσίν : «Τό καλώδιον 
άποδϊδον τήν μονήρη καί Ιερατικήν σκέψιν του Οϊιιλ- 
σωνος δέν ώμίλησε».

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ίδουθεΐσα τω 1841
Μετοχικόν κεφάλαιον δρ. 20,000,000 
’ Αποθεματικόν δρ. 13,000,000

Έκδοσις τραπεζικών γραμματίων.— Προε
ξοφλήσεις. -Δάνεια έπί ένεχύρω χρηματογρά
φων καί έμπορευμάτων.—Δάνεια ένυπόθηκα.—· 
Δάνεια πρό; νομικά πρόσωπα καί γεωργούς.— 
'Αγορά καί πώλησις συναλλάγματος. —ΙΙιστω- 
τικαί έπιστολαί. — Καταθέσεις έν όψει καί είς 
ανοικτόν λ)σμόν.— Καταθέσεις έντοκοι.—Τα
μιευτήριου.— Ταμεΐον τίτλων πρός φύλαξιν.

CINE- ORIENT,,
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διευθυντής: Κ. ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ
“ΑΤΤΙΚΟΝ,, — “ΣΠΛΕΝΤΙΤ,, 
‘ΆΠΟΛΛΑΝ.. — “ΠΑΛΛΑΣ,,

Η πρώτη ίρδνθεΐσα Ιν 'Ελλάδι Κινηματο
γραφική Εταιρεία. Κάτοχος τών καλλίτερων 
ταινιών τή; Ευρώπης. ΓΙαρέλασις άπό τήν δδό- 
νην τών τεσσάρων μεγάλων κινηματοθεάτρων 
τών ‘Αθηνών δλων τών τελευταίων μεγάλων 
έπιτυχιών, με τάς διασημοτέρας πρωταγωνί
στριας καί τους όνομαστσιέρους καλλιτέχνας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΧ1Ν

Παρακαλοΰνται οί κ. κ. ίδιώται εις τάς οικίας 
τών όποίων έχουν τοποθετηθή ύπό τοΰ Δήμου 
ήλεκτρικαί λυχνίαι πρό; φωτισμόν τών όδών 
τής πόλεως, δπως προσέρχονται καθ’ έκάστην 
10 — 12π. μ.είς τό τμήμα φωτισμού τού Δήμου, 
πρός πληρωμήν τής καταναλώσεως ηλεκτρικού 
ρεύματος τών μηνών ’Ιουλίου, Αύγούστου κα1. 
Σεπτεμβρίου έ. έ.

Έν Άθήναις τή 1 ’Οκτωβρίου 1918.
'Ο Δήμαρχος Σ. ΠΑΤΣΗΣ

ΤΟΜΟΙ ^ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ”
δλων τών έτών πωλοΰνται είς τό γραφεϊον μας 
άντί δρ. 12 έκαστος. Διά τούς αγοράζοντας 
πλήρη σειράν γίνεται έκπτωσις 30 τοΐς ο)ο.

Έπίσης πωλούντκι χρυσόδετα καλύμματα 
τών τόμων, πρός δρ. 2. Φύλλα παλαιά, έκαστον 
δρ. 2.

Η ΤΕΧΝΗ ΕΙΣ
ΤΕΧΝΗ έως τώρα είς 
τά σχολεία ήτο άγνω
στος. Έκτός χαρτών τι- 
νων, ζωολογικών πινά
κων καί μερικών λιθο
γραφιών άνδρών τής Έ
παναστάσεως τίποτε άλ
λο δέν έδείκνυε τήνϋπαρ- 
ξιν εικονογραφίας. 'Η 
άπόφασι; τοΰ ‘Υπουρ

γείου τής Παιδεία; νά άγορασθούν έργα Ελλή
νων καλλιτεχνών, νά φωτοτυπηθοΰν τά ζωγρα
φικά, νά άναπαραχθούν τά γλυπτικά καί νά δια
νεμηθούν είς τά σχολεία είνε τό πρώτον βήμα 
πραγματικής άνακαινίσεως.Διότι ή τέχνη, τό εύ- 
γενέστερον δείγμα πολιτισμού, πρέπει νά έντυ- 
ποΰται άπό τών πρώτων έτών είς τήν ψυχήν 
τοΰ παιδίου. Αί αίθουσαι τών παραδόσεων κο- 
σμούμεναι άπό τάς εικόνας καί τάέκμαγεϊα καλ
λιτεχνικών 'Ελληνικών έμπνεύσεων, όχι μόνον 
θά παρουσιάζουν ευπρόσωπον δψιν, άλλά καί θά 
καταστούν βαθμηδόν μικραί πινακοθήκαι, δι’ ών 
θά οιαμορφούται τό αίσθημα τού καλού εϊ; τε 
τούς μαθητάς κα1. τούς κατοίκου; άκόμη τών ε
παρχιακών πόλεων. ΙΙρός τούτοις. διά τής άγο- 
ράς τών έργων έπέρχεται καί ύλική ένίσχυσις 
τών καλλιτεχνών κα1. ηθική άμα διά τής διαδό- 
σεως καί διαρκούς έκθέσεως τών έργων των άνά 
τά πέρατα τής Έλλ. πατρίδας. Εννοείται δτι 
πρέπει νά δοθή προσοχή Γνα τά άγοραζόμενα έρ
γα εΐνε κατάλληλα διά τόν μορφωτικόν σκοπόν, 
δι’ δν προορίζονται.

Πρέπει κυρίως νά είναι έθνικής ΰποθέσεως, 
νά είναι άναπαραστάσεις πολεμικών θριάμβων, 
άπεικονίσεις τής άγροτικής ή θαλασσινής Έλλ. 
ζωής, μνημείων άρχαίων καί μορφών ένδοξων 
άγωνιστών, συνθέσεις προκαλούσαι τόν ένθουσι- 
ασμόν. Καί πρωτίστως δέον νά διανεμηθούν φω
τοτυπία'. έργων τού Γύζη—Κρυφό σχολείο. 
Αρραβώνες τών παίδων, τό Παραμύθι τής Για

γιάς, ή Ψυχομάνα,τό Τάμμα,ό μικρός Σοφός, ή 
δόξα τών Ψαρρών, ό’Ολυμπιονίκης. Έπίσης πί
νακες τού Λύτρα, ώς ό ’Απαγχονισμός τού Πα-

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
τριάρχου,τοΰ Βολωνάκη,ή έν Σαλαμίνι ναυμαχία 
τού Χατζή ή ναυμαχία τή; Λήμνου. Διότι, ά; τό 
εΐπωμεν καθαρά, οί νεώτεροι δέν μάς έδωσαν ά
κόμη μεγάλα; συνθέσεις, καί προπαντόςΈλληνι- 
κάς.Τοπεϊα καί παραλίαι,άπόψει; προχείρως άν- 
τιγραφόμεναι, μία βρύσις λ-χ.πού ήγοράσθη, δέν 
ήμπορούν νά έχουν τήν μορφωτικήν δύναμιν ένός 
• Κρυφού σχολείου» ή τής Δόξης τών Ψαρών». 
Πρέπει πρό παντός οιά τών εικόνων νά φρονημα- 
τήσωμε; τούς μαθητάς,τά έργα νά είναιτοιαύτα, 
ώστε είς τόν διδάσκαλον νά δίδεται άφορ- 
μή νά καλλιεργήση τό πατριωτικόν αίσθημα, 
θέματα 'Ελληνικά υπάρχουν άνεκμετάλλευτα 
πολλά.

Τό ‘Υπουργείο? τής Παιδείας διά προκηρύ- 
ξεώς του καλεϊ τούς "Ελληνα; καλλιτέχνας νά υ
ποβάλλουν έργα των,άναφερόμενα είς τήν Έλλ. 
φύσιν, τήν Έλλ. ζωήν, τήν Έλλ. Ιστορίαν καί 
τή-ήΈλλ. λαογραφίαν, διά νά χρωμολιθογραφη- 
θούν δσα έγκριθούν καί άναρτηθοΰν είς τάς αΐ- 
θούσας τών παραδόσεων. Οί ζωγράφοι καί οί γλύ- 
πται μας άς τανύσουν τά; πτέρυγας τής έμπνεύ- 
σεως,καί λησμονοΰντες ξενικά; έντυπώσεις, συμ
βολισμούς, ιμπρεσιονισμούς, άς ζωγραφίσουν 
έπεισόδια ιστορικά διαφόρων έποχών, σκηνάς άπ? 
τόν βίον τού ύπαίθρου, τού κάμπου καί τής άκρο- 
γίαλιάς μέ τήν χάριν καί τήν αγνότητα τού Έλλ. 
φωτός, άς δώσουν παλμόν είς τήν καθεύδουσαν 
παράδοσιν, πίνακας πού νά όμιλοΰν άπ’ εύθείας 
είς τήν καρδίαν καί τόν νοΰν τών Έλληνοπαί- 
οων. Άς λείψουν οί Καλλικάντζαροι, οί δποϊοι 
έξάπτουν τήν παιδικήν φαντασίαν κατά νοσηρόν 
τρόπον καί έκφοδιστικόν.' Υπάρχουν τόσα άλλα 
θέματα έξευγενίζοντα τήν ψυχήν καί λεπτύνοντα 
τήν άντίληψιν. Έκ τών θρύλων άς γείνη προ
σεκτική έκλογή πρό; έπίτευξιν σκοπών καθαρώς 
παιδαγωγικών.

Άλλά δέν αρκεί τό περιβάλλον μόνον νά είνε 
καλλιτεχνικόν. Πρέπει νά ληφθή φροντί; καί 
διά τάς εικόνας τών διδακτικών βιβλίων. Όλαι 
σχεδόν έως τώρα είνε άπαίσιαι, χονδροειδείς, 
άτεχνοι ξυλογραφίαι καί μουντζουρογραφίαι 
διαστρεβλώνουσαι τήν άντίληψιν τοΰ Καλού.
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Ειδική έπιτροπή καλλιτεχνών ά; άναλάβη 
τήν είκονογράφησιν τών διδακτικών καί ιδία 
τών Αναγνωστικών βιβλίων. Ή διά τοΰ βιβλίου 
έπίδρασίς τής καλαισθησίας εΐνε άμεσωτέρα, 
διότι ό μαθητής έπί τοϋ βιβλίου συνεχώς κύπτει- 
αύτό είνε ό σύντροφος του. Έκεϊθεν Οά δέχεται 
τάς εντυπώσεις καί μία καλώς συντεθειμένη κα’.

ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ
4

Έγώ τψ άδελφφ μου καί ό άδελφι- 
ύοϋς μου έμοί, ό ποιμαίνων έν τοϊς 
κρίνοις κ. λ. π.

Άσμα Ασμάτων 6, 2

Σ’ αυτά τά μονοπάτια τρομεράγιά τή δυστυ
χία, τά σκοτεινά, ποΰ κανείς δέν βλέπει, μόνον 
ό άγαπητικός μου στήν καρδιά μου είναι, αύ· 
τον άγναντεύω μοναχή καί ακούω.

Κράτησε, γιά σέ, ώ κόσμε, κράτησε τές ηδο
νές, αύτός είναι, ποϋ δίνει στήν καρδιά τέτοια 
μοναδική χαρά μιλώντας μ’ εμένα καί έγώ μέ 
κείνον.

Α

Αύτός τρέφεται μοναχά μέ τήν παρθενική 
αθωότητα άπο τά κάτασπρα κρίνα, ποΰ δέν τ’ 
άγγιξε θνητή πνοή.

*
Τό ξέρω ποΰ είμαι ή άγαπητηκιά του. Σάν 

έλθηό θάνατος νά παγώση αύτά τά ουό μου 
μάτια, τότε μονάχα έγώ θά τόν άφ'σω.

5
Ανόσια, έλΟέ, πλησίον μου περιστερά 
μου, δη Ιδού ό χειμών παρήλΰε και ό 
ύετδς άπήλΟε κ. λ. π.

Άσμα Ασμάτων 2, 10, 11,

Ξυπνά τώρα, κυρά μου, άκριβό μου περιστε
ράκι, ξύπνα ώμορφη φιλενάδα μου καί έλα γλή
γορα. Έπαυσε τώρα τής τρικυμίας τό άγριο μα- 
νητό καί μοναχά τό καθαρό άεράκι γλυκοσυ- 
ρίζει.

Α

Ό χειμωνιάτικος άγέρας δέν φυσομανάει, 
δ ούρανός λάμπει μέ τό γαλάζιο φόρεμα. Ξύπνα, 
ώραία μου φίλη, καί έλα γλήγορα, ξύπνα τώ
ρα, κυρά μου, άκριβό περιστεράκι.

*

Ή γή μας, γιά ίδές, γίνεται χαρούμενη άπ ’τό 
γλυκοβούϊσμα, ποΰ κάνουν χίλια άνθη, χίλια 
νερά, χίλια φυλλαράκια.

*) Συνέχεια

καλώς είργχσμένη καί καλώς άποτυπωμένη εί
κών δχι μόνον τόν «ύαρεστεί, άλλ’ άναπτύσσει 
εύχερέστερον καί άποτελεσματικώτερον τήν 
πρός τό καλόν αγάπην καί ύποβοηθεί τήν άντί- 
ληψ'.ν τής μαθήσεως.

Δ. Κ.

Ξύπνα, ώμορφο περιστεράκι, άκου στόν άγέ- 
ρα γιομάτο μυρωδιές φτερουγιζοντας τό έρημι- 
κό τρυγονάκι νά τραγουδά,.

6
Τό αύτό θέμα

Γλήγορα περιστεράκι μου, γλήγορα προχώ
ρησε. Κύττα πώς Απλώνοντας τά φτερούγια στόν 
αγέρα, ποΰ άσηνήθιστες χύνει εύωδιές,τραγουδεί 
τό έρημικό τρυγονάκι.

*
Κύττα πόσον τό μάτι ευχαριστείται άπό τά 

νερά, πόση πρασινάδα μέ περίσσια χρώματα.
I ληγορα,περιστέρι μου,προχώρησε δέν άγροι- 

κιέται πειά τό εχθρικό χειμωνιάτικο φυσομάνι- 
σμα.

Α

Γιά δές πώς όλος ό Ούρανός γελάει μέ τό γα
λάζιο χρώμα. "Ακούε άπό γόνιμο άεράκι γλυκο- 
φύσημα,άπό φύλλα φλίφλισμκκαί άπό νερά μουρ- 
μούρισμα.

Α
Λύπνα γλυκειά μου φίλη, δέν άγριοφυσάει 

πειά ή τρικυμία, πέρασεν όχειμώνας. Ξύπνα τώ
ρα, κυρά μου, άγαπητό περιστεράκι.

7
"Ανοιξον μοι... ότι ή κεφαλή μ·υ έπλή- 
σβη δροσού...

Άσμα Άααάιων. 5, 2.

"Ανοιξε άγαπητή άδελφή. Έρημος έχασα τό 
δρόμο. Γλυκειά μου ψυχή,άνοιξε τή Ούρα. "Ανοι
ξε. Μακρυά είναι άχόμη η &ρα τής χαραυγής.

Είνε σκοτεινή νύχτα καί κανένα άστρο δέν πα- 
ρηγορεί.

Α
Τό ταπεινό πόδι πλανεμένο τριγυρίζει άνά- 

μεσα στά δάση, χωρίς νάχη όδηγό.
"Ακου τό άγέρι ποΰ βουίζει. "Ακου τό σκυλί 

πού μακρυά γαυγίζει. Κάθε άλλη φωνή είναι 
πεθαμένη.

Α

Τά μαλλιά μου είνε μουσκεμένα άπό τή δρο- 
σοΰλα,ποΰ ρίχνει ή σκοτεινή νύχτα. Μοΰ τρέμει 
ή καρδιά καί άπό τήν τρομάρα ξεκολλά.

"Ακου, δυναμώνει δλο περισσότερο τό άγέρι 
άπό τόπο σέ τόπο καί τί θά γινώ, δυστυχία μου, 
άν τό άγριεμένο λεοντάρι μουγκρίση!

β

Tic αύιη ή έκκύπτουσα ώσει ϋρθος,καλίι 
ώς Σελήνη, έκλβκτή ώς ήλιου θαμβός...

Άσμα Ασμάτων 6. 9.

Ποιά είναι αύτή ποΰ προβαίνει σάν τήν αύ- 
γοΰλα, ποΰ βγαίνει στόν κόσμο μέ τριανταφυλ
λένια φορέματα καί δροσίζει τόσο μέ τήν άγνή 
δροσοΰλα τοΰ; κάμπους, ποΰ άνασταίνει τά νε
κρά χορτάρια.

W

Ώμορφη σάν τό Φεγγάρι, ποϋ δίνει ζωή στή 
χλωμάδά τής νύχτας μέέκείνο τό όλόασπρο φώς 
ποΰ μαγεύει τής νύχτας τά κάλλη.

Α

’Εκλεκτή σάν τόν"Ηλιο, ποΰ ένώ λαμπυρίζει 
στόν ούρανό, στή γή δίνει ζέστη, ζωή,χαρά, δύ- 
ναμι, νέα πλάσματα.

Α

Τρομερή σάν τό στρατό, πούνε έτοιμος γιά 
πόλεμο σέ άπέραντο κάμπο, φοβερίζοντας χαλα
σμό.— Ποία είναι αύτή;

9
Τό αύτό θέμα

Ποία είναι αύτή ποΰ χαρούμενη προβαίνει 
λάμποντας σάν τό πρωινό άστέρι καί δλο χύνει 
ούράνιες σταλαγματιές γιά νά χαρίση νέα ζωή 
είς τά λουλούδια καί είς τά μαραμένα χορτάρια:

Α

Ώμορφη σάν τό φεγγάρι, ποΰ παρηγορεϊ τή 
μαύρη σκοτεινή νύκτα καί τή λαμπρύνει μέ τό

A Ν Τ I Λ Α Λ C I It
ΑΓΑΠΗ—ΠΟΝΟΣ

Ή πολύ μεγάλη φλόγα μοιάζει σάν σπίθα 
μπρός στό ήφαίστειο τής άγάπης μας.

Ό πειό τρανός πόνος μοιάζει σάν ψίχουλο 
μπροστά στό μεγαλείο τοΰ πόνου μας.

Ή φλόγα, άντί νά μάς κάψη, μάς δίνει τήν 
λαχτάρα καί τόν πόθο γιά τή ζωή.

Ό πόνος,ποΰ χτυπώντας άδιάκοπα μέ τό σφυρί 
του έχει λαξεύση στήν ψυχή μας τήν εικόνα 
του, μάς κάνει πειό δυνατούς, άκόμα πειό, με
γάλους.

Μιά τέτοια φωτιά μπορούσε κι’ αύτόν άκόμη 
τόνάνίκητο πόνο νά τόν κάμηστάκτη. Μά δμως 
δέν τό κάνει. Ξέρει πώς ό μεγάλοςΈρωτας δέν 
ζή παρά άπό τό άνάσασμα τό δικό του.

ANEMQNH 

ωραίο ήσυχο φώς, ποΰ σκορπά χαρά σ' δλο τό 
σιωπηλό κόσμο.

Α

Εκλεκτή σάν τόν "Ηλιο, ποΰ μόνος περπα- 
τεί μέ λεβεντιά στους έρημους κάμπους τοΰ ού- 
ρανοΰ καί δίνει ζωή στό σκότος τής νυκτός.

Α

Τρομερά σάν στρατός στόν κάμπον, έτοιμος 
γιά πόλεμο, καί καθένας τρομάζει καί νομίζει 
πώς τοΰ θανάτου βλέπει τό θερισμό.

10
ΈλΟέ άδελφιδέ μου, έξέλΦωμεν είς ά- 
γρόν, αϋλισΟώμεν έν κώμαις. . .

Άσμα Ασμάτων 7, 11
"Ελα,άγάπη μου, πάμε στόν κάμπο,πάμε άμέ

σως νά κατοικήσουμε στά χωριά. Τόσο μεγάλος 
είναι δ έρωτας ποΰ μοΰ φλογίζει τήν καρδιά, 
ποΰ καί ή δψι μου λαμποκοπά.

Α

Μέ τή ροδοκόκκινη λάμψιτής νέας χαραυγής, 
άνάμεσα στές σταγόνες τής δροσούλας θά πάμε 
στά άνθισμένα άμπέλια, μές τή ζέστη τοΰ μεση
μεριού θάχουμε ήσυχη σκιάδα.

Α

θά τρυγιρίζης μέσ’ τ' άμπέλια, θά κυττας άν 
ωρίμασαν τά σταφύλια γιά νά τά κόψης μέ τά 
ίδιά σου χεράκια.

W

Σέ κείνο τό λόφο θάχουμε γιά κρεββάτι τά δρο
σερά λουλούδια καί τά χορταράκια.

Ξέρεις πώς ό Έρωτας είναι δυνατός,δμοια μέ 
τόν θάνατον.

Μετάφρασις ΣΠ. ΔΕ- ΒΙΑΖΒ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΛΙΑΣ Α€Ξ09Σ

Ή λέξις » μέτωπον», τής όποιας τόση γίνεται 
χρήσις είς τάς πολεμικάς ειδήσεις, δέν είνε 
άπό τούς δρους, τούς όποιους κατεσκεύασεν 
ή πολεμική φιλολογία. Είς τήν ιδίαν ση
μασίαν έγίνετο χρήσίς της άπό τών Περσικών 
πολέμων.Ό Αισχύλος είς τούς α ΙΙέρσας», είς τήν 
σκηνήν τής έμφανίσεως τοΰ φαντάσματος τοΰ 
πρφην Βασιλέως, παρουσιάζει τόν Δαρείον έ- 
ρωτώντα τήνΆτοσσαν ποΰ τήνέπαθε δ Περσικός 
στρατός, κατά ξηράν ή κατά θάλασσαν; Καί ή 
Άτοσσα μέ ένα στίχον τοΰ δίδει τό άνακοινωθέν 
τής διπλής ήττης :

«Διπλοΰν μέτωπον ήν δυσίν στρατευμάτοιν.» 
Ώστε ούτε τό μέτωπον δέν είνε άπό τά νέα 

πράγματα ύπό τόν ήλιον.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ο μονόλογος.—Πίναξ a. Β. Dillant

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ

"Ενα χαριτωμένον βιβλίον πρόκειται νά έκ- 
δοθή εις τήν Αγγλίαν. Ηά περιέχη άποκλειοτι- 
κώς σκέψεις παιδιών ήλικίας δέκα πέντε έτών 
περί τοΰ πολέμου. Εκείνοι ποΰ τό συνέταξαν,έγύ- 
ρισαν τάς επαρχίας τής Μ. Βρεττανίας κ’ έπήραν 
τά λόγια τών παιδιών άπό τό στόμα των, χωρίς 
νά μεσολάβησή έπέμβασις τών γονέων ή τών με
γάλων. Τά παιδιά ήρωτήθησχν εντελώς αιφνιδι
αστικές, άνευ προειδοποιήσεως, καί αί απαντή
σεις των έγράφησαν, διασώζουσαι δλην τήν δρο- 
σερότητα καί τήν νοστιμάδα των, άλλά κα’. τόν 
πατριωτισμόν τής’Αγγλικής ψυχής.

ΤΑ €ΥΡΟΠΑΊ Κ Α Π ΑΝΕΠΙΣΤΗ/ΛΙΑ

Κατά στατιστικήν εσχάτως δημοσιευθεϊσαν, 
τά Πανεπιστήμια τής Εύρώπης άνέρχονται είς 
125,είς τά όποία φοιτώσι κατά μέσον δρον 300 
χιλιάδες σπουδαστών έτησίως. Ό μεγαλείτερος 
άριθμός φοιτητών ύπάρχε· είς τό Πανεπιστήμι- 
ον Βερολίνου, ήτοι περί τάς 15 χιλιάδας. Είς 
τό τών ΙΙαρισίων 13 χιλιάδες, είς τό τής Βου
δαπέστης 7 χιλιάδες, Βιέννης 5 χιλ.

ΊΙ Γαλλία έχει 16 Πανεπιστήμια, ή Αγγλία 
15, ή Αύστρία 11, ή ’Ιταλία 21, ή Ρωσσία 9, 
Ισπανία 9, ή Ελβετία 7, τό Βέλγιον 4, ή Σου
ηδία 3, ή Ρουμανία 2, ή 'Ολλανδία 5.

Ή Ελλάς, ή Νορβηγία, ή Δανία, ή Βουλγα
ρία, ή Πορτογαλλία κα’. ή Σερβία έν μόνον Πα
νεπιστήμιο·/.

52

ΠΕΡΙ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ

Έξ αιτίας μιάς άκριτομύθου «κουβέντας» τοΰ 
κ.Μαλακάση δτι είδοποιήθη ύπό τοΰ τμηματάρ- 
χου τών Καλών Τεχνών κ. Δροσίνη νά έκδώση 
βιβλίον—θά τοΰ έχορηγεΐτο μάλιστα καί ό χάρ
της— έπιστεύθη δτι προαπεφασίσθη νά τιμηθή 
διά τοΰ Αριστείου κατά τό λήγον έτος ό κομ
ψός ποιητής τών «Πεπρωμένων*. Άλλά δέν 
ήτο πεπρωμένο·/ νά πραγματοποιηθώ ή καλό
βουλος διάδοσις διότι έξηγέρθησαν, καί δικαίως, 
δλοι οί άνθρωποι τών γραμμάτων κα’. ιδίως οί 
δικαιούμενοι νά εϊνε οί έκλεκ’οί. Έκ συνεντεύ
ξεων μετά τινων έξ αύτών, διεπιστώθησαν τά 
έξής συμπεράσματα.

1 ον) "Οτι είνε ήδη ή σειοά τών λογογράφών, 
τηρούμενης μιάς ιεραρχίας λόγω πρεσβειών. 
Ως τσιοΰτοι δέ άνεφέρθησαν ό κ. Καρκαβίτσας 

κατά πρώτον λόγον καί κατόπιν οί κ. κ. Κον- 
δυλάκης, Παγανέλης, Α. Μωραϊτίδης, Νιρβάνας 
Δημητρακόπουλος, Ξενόπουλος. Βλαχογιάννης. 
Εάν πρόκειται περί ποιητών, ό κ. Στρατήγης 

κα’. ό κ. Γρυπάρης είνε οί αναγνωριζόμενοι 
υπέρ πάντα άλλον.Οί περισσότεροι έννοεϊται τών 
συνεντευξιασθέντων ώμίλησαν pro domo sua.

2ον) "Οτι είνε περιττός ο δρος τής έκδόσεως 
βιβλίου μέ έργασίαν νέαν, άνέκδοτον ή τουλάχι
στον πρώτην φοράν έκδιδομένην είς βιβλίον,άφοΰ 
πρόκειται δχι περί έτησίας βραβεύσεως συγ
γράμματος,άλλά περί ήθικής τιμής άπονεμομένης 
είς ολόκληρον τό έργον ένός συγγραφέως, καί 
έν τοιαύτη περιπτώσει δέν είνε άπόλυτος άνάγ- 
κη νά έχη συγκεντρωθώ ή έργασία αύτη είς βι
βλία.

3ον) Ότι οί άριστειούχοι δύνανται νά χρη
σιμεύσουν ώςπυρήν τής μελλούσης Ακαδημίας. 
Άλλ’ έν τοιαύτη περιπτώσει πρέπει τώρα είς 
τήν άρχήν νά χειροτονηθούν ταυτοχρόνως περί 
τούς δέκα έκ τών παλαιοτέρων καί κατόπιν νά 
εκλέγονται είς κατ' έτος έκ τών νεωτέρων.

Όλαι αύταί αί παρατηρήσεις είνε όρθό- 
ταται.

Η ΑΝΛΡΟΓΥΝΑΙΚΑ

Είς τό Λονδίνο·/ ή δημοφιλής ήθοποιός Λουΐ- 
ζα Τράσυ έχει τήν ιδιοτροπίαν νά φέρη πάντοτε 
άνδρικά φορέματα, είς τήν σκηνήν καί είς τόν δρό
μοι. Πολλά έπεισόδια ώς έκ τούτου συνόδευουν 
τήν έμφάνισίν της. Τήν έκλαμβάνουν ώς «κου
ραμπιέ·/» καί άκούει τόν εξάψαλμον. Άλλ’ή 
νοστιμοτέρα περιπετειά της είνε μιά έπιστολή 
τήν όποίαν έλαβε καί ή όποία λέγει τά έξής:

'Αγαπητέ κύριε 4) κυρία.
'· Είμαι μητέρα δύο παιδιών, ένός άγοριοΰ καί 

ένός κοριτσιού. Καί τά δύο είνε έρωτευμένα μα
ζί σας.Γιάτδνομα τοΰ θεοΰ, είπέτε μου πειό εί- 

νε τό πραγματικόν φϋλον σας, οιά νά μπορέσω 
νά άποθαρρύνω τουλάχιστον τόν ένα άπό τούς 
μανιώδεις λάτρας σας . . .»

W
/ν\€ΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

Είςδιάφορα Εύρωπαϊκά περιοδικά έρευνώνται 
ενδιαφέροντα ζητήματα άφορώντα τάς μεταπολε- 
κάς οράσεις. ΙΙοίαθά είνε μετά τόν πόλεμον ή φι
λολογία, ποία ή οικονομική κατάστασις, ποια 
ή συγκοινωνία. Είς τό τελευταίον αύτό θέμα, εΐ- 
νε λίαν προοδευτικαί αί προβλέψεις. ΊΙ ένχέ- 
ριος συγκοινωνία θά πυκνωθώ- Πτήσεις έπιόατι- 
καΐ καί μεταωορικαί θά διενεργοΰνται μεταξύ τών 
πόλεων' άπό τοΰδε έν Αμερική συνεστήθησαν 
έταιρεΐαι διάτήν δι’ αεροπλάνων διαδρομήν με
ταξύ Ατλαντικού καί Ειρηνικού Ωκεανού.

Μεταξύ Άγ. Φραγκίσκου καί ΙΙαρισίων τό διά
στημα Οά διανύεται εντός 48 ωρών. Πρός τού- 
τοις μετά τόν πόλεμον ή ταχυδρομική συγκοινω
νία θά γίνε cat διά τηλεβόλων. Τά βλήματα έξα- 
κοντιζόμενα είς ώρισμένην οιεύθυνσιν θά περιέ
χουν... ταχυδρομικού; σάκκους.

ΥΠ€Ρ.

'Η πρόθεσις τής μόδας... Προϊόν τοΰ Γερμα
νικού μιλιταρισμού, 'Γπερντρέτνωτ, ΰπερτηλε- 
βόλον, ύπερέθνος. Κα’. οί δικοί μας δημοσιο
γράφοι ήρχισαν νάτήν μεταχειρίζωνταϊ είχαμε 
τήν λέξιν υπεράνθρωπος, τώρα τόν ύπερκριτικόν, 
είχαμε τόν υπερσιβηρικόν σιδηρόδρομον, τώρα 
θά έχωμεν τόν ύπεραφρικανικόν, ένοΰντα τό 
Κάιρο·/ μέ τό ’Ακρωτήριο·/ τής Καλής Έλπίδος, 
καίλήγοντα είς τήνχώραν τών Μεγάλων Λιμνών- 
Υπερευχαριστημένοι πρέπει νά εϊμεθα διά τήν 
υπερδημιουργίαν λέξεων ύπεράγαν υπερβολικών 
ύπερεκφράσεων, άρκεΐ νά μή όπερπλεονάση ή 
υπερπαραγωγή τών έκ... προθέσεως υπερθετικού 
βαθμού ύπεραγνώστων λέξεων.

W

Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ Ν. ΥΟΡΚΗΣ

Οί «Τάϊμς» τής Νέας 'Γόρκης πωλ οΰν 318 
274 φύλλα τήν ήμέρχν,ό «Κόσμος» 891,158, 
τό «Βήμα» 82,674, ό «Κήρυξ» 98,651,0 «"Η
λιος* 66,000 0 «Πρωινός Τηλέγραφος» 38, 
554 καί ό «Αμερικανός τή; Νέας 'Γόρκης* 
293,784. Πάσαι σχεδόν αί έφημερίδες αύται 
έκδίδουν καί άπογευματινάς έκδόσεις.Ή« 'Εσπε
ρινή Έφημερίς» πωλεί 782,249 φύλλα έκάστην 
εσπέραν, ό«'Εσπερινός Κόσμος» 403,787, ό 
«'Εσπερινός "Ηλιος» 140,203 ό «Εσπερινός 
Ταχυδρόμος* 148,365, ή «Σφαίρα» 183,194 
καί ό «'ΕσπερινόςΤηλέγραφος*223,848φύλλα.

’Εκτός τών έφημερίδων έκδίδονται καί πολλά 
περιοδικά δίς, τρις ή καί τετράκις τής έβδομά- 
δος. Ό άριθμός των ανέρχεται είς 22,613.

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
Είς τήν έν Παρισίοις ’Ακαδημίαν τών Επι

γραφών κα’. Καλών Τεχνών υπέβαλε·/ ό κ Έδου- 
άρδος Ναβ’λ, μελέτην έπί τινων άρχαίων γεω
γραφικών ονομάτων. Μεταξύ τούτων υπάρχει 
νέα πολύ ενδιαφέρουσα έξήγησις περζτής κατα
γωγής τοΰ δνόματος Αίγυπτος» δπερ οί ξένοι 
έδωκαν εις τήν χώραν τοΰ Νείλου. Φαίνεται δτι 
τό δνομα τούτο προέρχεται άπό τήν αιγυπτια
κήν λέξιν «Άγκάβτ», ήτις σημαίνει^πλημμύρα. 
Επομένως έκ τών πλημμυρών τού Νείλου έλα
βε τό δνομά της ή χώρα.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΦΟΡΑ ΟΣΤΡΑΚΑ

Μαργαρίται στιλπνοί άπό Αθηναϊκά; έφημε- 
ρίδας:

«Ή έκτώνπρωτίστων καλλιτεχνίδων παρου
σίασε·/ έμφάνισίν λεπτοειργασμένης ρυΡαοποι- 
ήπεως καί έν ταυτφ τού δυνατωτέρου ρεαλι
σμού. »

Έμπρός
-Έμπήκεν μία γραία μέ δλον τόν ναύο'αίλμον 

τών θελκτικών ύποσχεσεώντης.»
Φορτούνιο

• ..τοΰ λαοΰ, δστις ισταται διά νά άνχπεύση 
τήν μεγάλην αϋραν τήζ αυριανής ιστορίας.»

Ρ. (·ΛΛμ·«) 
*

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ

Ή φιλοσοφία τών παιδιών.
— Μπαμπά, άφοΰ καί 'μείς τρώμε δλφ γόρ- 

τα, γιατί λένε χορτάτους έκείνους ποΰ δέν 
πεινούν ;

Γίνεται λόγος περί ένός ποιητοΰ.
—Αύτός δλφ ξένας ιδέας πέρνει. Δέν είνε 

ποιητής. . .
— Είνε παρα ποιη τής λοιπόν. . .

te.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

δείου. 'Ο πρώτος μέ

Νέοι θίασοι.- Όπόλεμας, νόμισια.- Αιματηρά εκα
τόμβη.-'Π Κοινωνία τών Εθνών.-Διεθνές δικα- 
στήριον.- Ό Δ- Άννούντζιο βομβαοδίξων μέ στί
χους.-Οί διανοούμενοι.- Τά διαζύγιον καί ό πολι
τισμός.- Τά βιβλία ποΰ πεθαίνουν.

PIN άκόμη κλείσουν 
τά Θερινά Θέατρα ήρχι- 
σε, κατά τήν καθιερωμέ- 
νην άκαλαίσθητον φρά- 
σιν, ή νέα ζύμωσι;. Δύο 
νέοι θίασοι - νεωτεριστι
κοί— προαναγγέλλονται. 
Ό τών θεατρικών συγ
γραφέων καί ό τοϋ ’12- 

περιωρισμένην αποστολήν 
πρός έξυπηρέτησιν τών 'Ελλήνων συγγραφέων, 
ό άλλος πρός ένίσχυσιν τών διπλωματούχων του 
καί τών ερασιτεχνών. Δύο θίασοι έξω τής ρου
τίνας, τών συνθηκών ύφ’άς οί θίασοι τών επιχει
ρηματιών εργάζονται, θίασοι σοβαρά; εργασί
ας, μέ καλλιτεχνικά; άξιώσεις, θίασοι έξυγιάν- 
σεως τού κοινού. 'Ως τοιοΰτοι θ’άξίζουν ένθου- 
σιώδου; χαιρετισμού, άρκεΐ ή οιεύθυνσίς των 
ν’ άνατεθή είς χεΐρας εμπείρους καί δραστήρι
ας. Πρέπει νά έπιοιωχθή καί έδώ όργάνωσις. 
Οι γνωστοί θίασοι δσον καλά καί άν έργάζων- 
ται, έχουν έξαντλήση μέ τά αύτά πάντοτε πρό
σωπα τό ένδιαφέρον. Νέον αίμα, νέοι χυμοί, 
νέαι άντιλήψεις, νέα τάλαντα, σφρίγος νέας ζω
ής πρέπει νά δόνηση τήν Έλλ. σκηνήν. Αυτό 
υπόσχονται οί νεότευκτοι θιάσοι. Άλλά χρειά
ζεται ένθουσιασμός έκ μέρους έκείνων οί όποιοι 
θά άποτελέσουν τού; νέους θιάσους, άβαρία φι
λοδοξιών, μελέτη κα’. σύμπνοια. "Ο,τι δηλαδή 
λείπει άπό τούς παλαιοτέρους θιάσους.

'Ο πόλεμος μέτάς άνθρωποθυσία; καί τάς οί- 
κονόμ.κάς καταστροφά; δέν ήμπορεϊ παρά νά έχη 
καί τήν άντίστροφον, δπως τό νόμισμα, δψιν. Κα’. 
πριν τελειώση, οί έμπόλεμοι άρχίζουν νά στριφο
γυρίζουν τό νόμισμα είς τάς μουδιασμένα; χεΐρας 
των. Ή άνθρωπότης μετά τού; ποταμού; τού αί
ματος, νοσταλγεί τόνθαλόντής έλαίας. Οί λαοί 
δνειροπολοϋν τό γλυκοχάραγμα τή; ειρήνη;. 
Άλλά ειρήνης έντιμου καί διαρκούς. Αύτό τό 
κατόρθωμα θά προέλθη άκριβώς έκ τού πολέμου 
καί θά εΐνε τό μόνον Ισως πραγματικόν άγαθόν, 
τό όποιον θά έξαγνίση ένα πόλεμον,δστις θά προ · 
σωποποιηθή έν τή ιστορία μέ τό δρέπανο·/ ένός 
σκελετού—τοΰ θανάτου. Υπολογίζονται οί φο- 
νευθέντες άπ’ άρχής τοΰ πολέμου έξ δλων τών 
έμπολέμων είς δέκα έκατομμύρια, έκ τών όποιων 
900,000 Άγγλοι, καί δύο έκατομμύρια Γερμα
νοί. Τοιαύτην εκατόμβην κανείς πόλεμο; δέν 
έχει νά έπιδείξη.

'Η «Κοινωνία τών Εθνών» θά διαδεχθή τόν 
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Πόλεμον τών Φυλών. Άρχίζουν νά θέτουν άπό 
τιόρα τά θεμέλια οί ίθύντορεςτών Πολιτειακών δρ- 
γανισμών.Ή Κοινωνία τών’Εθνών ή όποία περ
νά σήμερον άπό τά κουρασμένα μάτια τής άνθρω- 
πότητος ώς έν δνειρον, γλήγορα θά γίνη πραγ- 
ματικότης- Εί; τό μέλλον έν διεθνές Διαιτητικόν 
Δικαστήριο·/ Οά έπιλύη τάς μεταξύ Εθνών διαφο
ρά;, άνευ προσφυγής είς τά όπλα. Ή Λογική, 
ή Δικαιοσύνη,θά έπιβάλουν τό κύρος των καί δχι 
ή αιχμή άμφιστόμου ξίφους,διά νά ίσχύση τό δί
καιον τοΰ ισχυρότερου, ή αναρχία. Ή ειρήνη δέν 
θά είνε δπως ήτο έως τώρα ένοπλος,μιά διαρκή; 
άπειλή, έγκυμονοΰσα καταιγίδας’τά έθνη θ’ άνή- 
κουν είς έαυτά, καί οί λαοί ήσυχοι Οά έργάζων- 
ται διά τήν πρόοδόν των καί τόν πολιτισμόν. 
Ή ίδέα τής Κοινωνίας τών ’Εθνών οέν είνε βε
βαίως νέα. Άπό τής ΙΣΊ”. έκατονταετηρίδο; ά- 
πησχόλησε φιλοσόφους, δημοσιολόγους, άλλ’ έ
μεινε·/ ένεκα τής δολοπλόκου διπλωματίας pium 
desiderium.

Ένας συνασπισμός τών Κρατών θά φέρητήν 
ίσορροπίαν,αί δαπάναι τών εξοπλισμών θά διατί
θενται διά τήν κοινωνικήν ευημερίαν καί τό αν
θρώπινον πνεύμα άντί νά πτήσση πρό τών φρικα
λεοτήτων τής άλληλοσφα-'ής, θά άπλώνη λε >κάς 
πτέρυγας πρός τά ιδεώδη καί τήν σκέψιν. πρός 
τήν άδελφότητα καί τήν ευτυχίαν.

Γένοιτο ! δπω; έλεγαν κα’. οί παλαιοί.

Ό οίστρήλατο; ποιητή: τή; «Νηός», ό ρω- 
μαντικό; Βάρδο; τής Ιταλίας, ό Δ-Άννούντζιο, 
άπ’ άρχής τοϋ πολέμου τολμηρώς άγωνισθε’.ςείς 
τό πεδίον τής μάχης καί τραυματισθείς κατ’ έπα- 
νάληψιν, έγένετο ήρως πολεμικό; καί πάλιν.

Άλλ’ αυτήν τήν φοράν υπήρξε πρωτότυπος.'Η
γούμενο; έναερίου στολίσκου, έβομβάρδισε τήν 
Βιέννην μέ. . . προκηρύξεις.Ό ποιητής είνε πάν
τοτε ποιητή; καί έρριψοκινούνευσε τήν ζωήν του 
διά νά δώση έν ώραΐον μάθημα πολιτισμού μέσα 
είς τήν άγριότητα τοΰ έχθροΰ.Άντί νά βομβαρδί- 
ση κανέν ιστορικόν μνημεΐον ή νά θανατώση γυ
ναικόπαιδα,χαρίζει είς τούς έκπληκτους κατοί
κους τής Αυστριακή; πρωτευούσης λέξεις ώραί- 
ας, Δανουντσιακάς φράσεις γραμμένα; μέτό γάν
τι.'Ο ποιητής έγραψεν είς τά Οψη τήν ώραιοτέ- 
τέραν σελίδα, ήν δέν ήμπορεϊ, ούτε έφαντάσθη 
καν κανείς άλλος «διανοούμενος» νά γράψη.

Πολύ; λόγο; έγινε διά τήν δρασιν ή μάλλον 
τήν άδράνειαν τών παρ’ ήμίν «διανοουμένων».

'Η λέξις είνε νεοφανής πρός εύρυτέραν άντι- 
κατάστασιν τής λέξεω;«λόγιος». Είνε τής αύτής 
ήλικία; μέ τήν ξενικήν έκφρασιν «χειρονομία·, 
«ιδεαλισμός» κ.λ.π. Μία έφημερίς κατηγόρησε 
τού; παρ’ ήμίν συγγραφείς, καλλιτέχνας, ίστορι- 

κούς, ποιητά;, καθηγητάς, δτι δέν είργάσθησαν 
διά νά φωτίσουν, νά έμπνεύσουν, νά οδηγήσουν, 
νά έξάρουν τάς πατριωτικά; όρμά;. Άντεπεξήλ- 
θεν ό δραματουργός τού Άγ. Δημητρίου άρα- 
διάσας «διαλεξίας» πατριωτικούς. Βεβαίως δ,τι 
έκαμαν οί «διανοούμενοι» είς τήν Γαλλίαν δέν 
είνε εύκολο·/ νά γίνη άλλου. Έκεϊ οί άνθρωποι 
τοΰ πνεύματος ήγωνίσθησαν μέ τήν γραφίδα, 
δσον οί «πουαλύ» μέ τό δπλον. Άλλ’ έδώ οί 
λόγιοι σχεδόν δέν διεκρίθησαν έπί ένθουσιασμώ. 
Είνε βραδυκίνητοι είς τάς έκοηλώσει; τή; σκέ- 
ψεω; (έξαιροΰνται οί χρονογράφοι) δπω; καί είς 
τό βάδισμά των. Έχουν κάτι άπό τήν άνατολι- 
κήν νωχέλειαν. "Ενας λ.χ.Δ’ Άννούντζιο δέν μπο
ρεί νά γίνη δ κ. ΙΙαλαμάς, δ κ. Δροσίνη;, δ κ. 
Πολέμης,ό κ. Σουρής, οί «μή μου άπτου». Καί 
έν τούτοις έγραψαν δλοι αύτοί πατριωτικά ποιή
ματα.Δέν είνε δμως μεγαλόπνευστα,καί εί; στιγ- 
μάς ποΰ βροντούν ύπερτηλεοόλα, οί στίχοι δέν 
πρέπει άπλώ; νά καλαρύζουν."Ωστε, οιά νά είμε- 
θα δίκαιοι, οί «διανοούμενοι» μας είργάσθησαν 
πατριωτικώς, άλλά καί χλιαρώς.

Τό μεταρρυθμιστικόν πνεύμα τό όποιον πνέει 
είς τό Μητροπολιτικόν μέγαρον μετά τήν έπελ- 
θοΰσαν μεταβολήν, τείνει νά παρασύρη καί ένα 
μπαμπούλαν, ένα παμπάλαιον θεσμόν: τό οια- 
ζύγιον. Έως τώρα οί λόγοι διαζυγίου ήσαν τό
σον δλίγοι καί τόσον σοβαροί, ώστε δλα τά δια
ζύγια έπετυγχάνοντο παρά τόν νόμον, νομίμως 
δμως πάντοτε. Τό δξύμωρον αύτό σχήμα θά 
καταλυθή. Έάν έτηροΰντο αί διατάξεις τοΰ δια
ζυγίου, θά ήσαν σπανιώτερα κομήτου. Οί λόγοι 
τοΰ διαζυγίου δέν πρέπει νά είνε αύστηρώ; πε
ριοριστικοί, άλλά σύμφωνοι μέ τά; άπαιτήσεις 
τοΰ νεωτέρου βίου, δ όποιο; ήλλαξε πολύ,μέ τάς’ 
συγχρόνου; κοινωνικά; αντιλήψεις. ’Ισχύουν σή
μερον, δπω; διά πολλά άλλα, αί διατάξει; τοΰ 
Ρωμαϊκού Δικαίου! Πρέπει νά έννοηθή άπό τού; 
δλίγου; ύποστηρικτά; τοΰ Μεσαιωνικού κάθε ■

ΑΡΜΟΝ1ΑΙ
Τ© ΓΡΑΜΜΑ

Είνε ή ώρα ποΰ οί άνθρωποι κοιμοΰνται, μά 
ξάγρυπνου·/τ’ άστέρια’ ποΰ άκινητοΰν τά φύλλα 
μά σέρνουνται τά έντομα.

Στή σιγαλιά, ποΰ είνε όμοια μέ τήν ήρεμία 
τών τάφων, άκούεται ένα τρίξιμο.

Μιά λευκή Οπτασία διαγράφεται γιά μία στιγ
μή στό παράθυρο ποΰ σιγοάνοιξε.

*

Κοιμούνται οί άνθρωποι. Μόνον δύο ξαγρυ- 
πνοΰνε. Απλώνει ή λευκή κόρη τό χέρι- ένα 
θρόισμα άκούεται σάν γοργοπέταγμα πεταλού
δάς- Κάτι έπεσε άπό τό γυμνό, τό άλαβάστρινο 
Χέρι. Μία μαύρη σκιά ξεγλυστρά κάτω άπό τό 

στώτο; δτι προτιμότερου είναι νά χωρίζη κανείς 
παρά νά ανέχεται έν τφ κρυπτφ άθέτησιν τής 
συζυγικής πίστεως ή νά ύφίσταται τό μαρτύ
ριο·/ ισοβίων δεσμών μιά; αεικινήτου γλώσσης, 
άνοικονομήτων άξιώσεων ή ύστερικών ιδιοτροπι
ών. θά είναι άξιοπρεπέστερον, ειλικρινέστερο·/ 
καί υγιεινότερο·/ νά ζή κανείς μόνος, παρά νά 
στέργη συγκλήρωσιν τοΰ βίου παντός, δπως 
έλεγε·/ ό άείμνηστο; καθοριστή; τοΰ γάμου Μο- 
δεστϊνος, δταν ή συγκλήρωσι; αύτά; υπάρχει 
μόνον είς τό άλληλοΰβρεολόγιον τών συζύγων.

* * 
♦

'Ηέλλειψι; χάρτου έκινητοποίησε τούς κατό
χους παλαιών βιβλίων,τά όποια πωλούμενα κατ’ 
όκάν άναπληρώνουν τά; έφημεοίδας, αί όποϊαι 
οέν περισσεύουν οιάνά χρισιμεύουν ώ; περιτύ
λιγμα. Άλλ’ οί βιβλιόφιλοι αισθάνονται αλη
θινήν θλίψιν μέ το κατά σωρούς ξεπούλημα αύτύ 
τών παλαιών βιβλίων, θά χαθούν οιά παντός 
δυσεύρετα βιβλία τά όποια άπό χειρός είς χεΐ- 
ρα, άπό πάππου πρό; πατέρα καί υίον έκυ- 
κλοφόρησαν μέ τό ιδιαίτερον έκείνο θέλγητρο·/ 
ποΰ έχουν δλα τά παλαιά πράγματα, τά γεμάτα 
άπό μελαγχολικά; άναμνήσεις. Αξιολύπητος 
ή τύχη τών βιβλίων αύτών, τά όποια άφοΰ έφυ-' 
λάσσοντο έπιμελώ; εί; τά; θήκας έπί δεκαετη
ρίδας, τώρα σχίζονται ανηλεώς άπό τά; απο
ζούσα; χεΐρας τών μπακάληδων καί μανάβηδων 
διά νά δεχθούν τά πεζότερα άντικείμενα άγρι
ων κοιλιακών διαθέσεων,έπειτα άπό τήν σεμνήν 
γαλήνην τοΰ σπουδαστηρίου. Ποιητικά’, συλλο- 
γαί ποΰ έκαμαν νά σκιρτήση ή καρδία καί έπι- 
στημονικά συγγράμματα επί τών όποιων ή νεό- 
τη; έθυσίασε τά ώραιότερα έτη, μυθιστορήματα 
ποΰ έπροκάλεσαν δάκρυα, βιβλία τοΰ σχολείου, 
περιοδικά ποΰ μά; έτερψαν καί έδίδαξαν, λαμ
βάνουν τήν πρός τόν τενεκέν τών σκουπιδιών 
άγουσαν, Sie transit...

ΔΑΦΝΙΣ

άνθισμένο αίγόκλημα.Σκύβει καί παίρνει ένα τρι
ανταφυλλένιο χαρτάκι.

Άπό τό παράθυρο άνοίγουν δύο γλυκά χείλη 
σ’ ένα χαμόγελο άγάπης. Άπό κάτω φωσφορί
ζουν δύο μάτια γεμάτα φλόγα.

*

Οί άνθρωποι κοιμούνται, τά άστέρια δμως ξα- 
γρυπνοΰν, σάν τής καρδιές τών έρωτευμένων.

Τό παράθυρο κλείνει σιγανά, ή σκιά κάτω 
άπομακρύνεται.

Ή καρδιά τή; κόρη; διπλωμένη στό τριαν
ταφυλλένιο χαρτάκι, είχε κάνει φτερά.

ΑΜΑΡΑΝΤΟΙ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΤΑ ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
Θέατρον Κνβέλης

Τό Παιδί μονόπρακτον δράμα τοΰ κ. Λαέρτη 
Ααρμή (Κ. Άθανασίαδου) είνε τό δεύτερον μετά 
τήν «Τραγωδίαν τής ζήλειας» έργον τοΰ νεο
φανούς δραματικοΰ συγγραφέως. Μετά τήν ρω- 
μαντικήν τραγωδίαν ή σύχρονος ρεαλιστική τρα
γωδία μιάς ένοχου, ό ψυχικός σπαραγμό; ένός 
ερωτικού αισθήματος, τό όποίον βαρύνει ή σκιά 
ένός νεκροΰ, ή θλίψις ένός παιδιού, ή τύψις 
μιά; συζύγου. Ή Φανή άφ’δτου έχασε τόν άνδρα 
της δστις άπέθανεν έξαφνα πλησίον τοϋ παιδιού 
του, ένφ αύτή ήτο πλησίον τοϋ έραστού της, 
βλέπει διαρκώς στόν ύπνο της τό φάντασμά του 
νά τήν τριγυρίζη. Ποτέ δέν τής είχεν έκφράση 
υποψίαν άν καί είχε ένοήσει δτι αγαπούσε άλλον 
καΐαίθάνεται τώρα τύψεις συνειδήσεως άς προσ
παθεί ό εραστής νά διασκεδάση. Καί πίπτουσα 
έπειτα όπό ένα παροξυσμόν φρενεπάτης είς τήν 
άγκαλιά τοΰ υίοΰ της, δστις εξομολογείται 
δτι ό πατέρας του άποθνήσκων εΐπεν δτι συγ- 
χωρεί τήν μητέρα του, άναγκάζει τόν έραστήν 
νά φύγη διά παντός. Τό έργον είνε βαρύ, πέν
θιμο·/. Παρά κάποιαν άδεξιότητα είς τήν είσο
δον καί έξοδον τών προσώπων καί ατονίαν είς 
τήν πλοκήν, έχει πολύ επιτυχή διάλογον, μέ 
ιδέας μάλλον ποιητικά; κα’. άποφθεγματικάς, ή 
σκηνή δέ περί τό τέλος μεταξύ μητρός καί υίοΰ 
προκαλεί βαθείαν συγκίνησιν. Διαπνέεται τό έρ
γον άπό μίαν εύγένειαν έκφράσεως καί κάποιαν 
δαθυτέραν άντίληψιν τής ψυχικής πάλης τών 
ζώντων έναντι ένός άπατηθέντο; νεκροΰ. Μολο
νότι είνε θέμα διηγήματος μάλλον—ό κ. Παξι- 
νός ένθυμεϊται έν όμοιας υποθέσεως διήγημα τού 
Marcel Prevost—ό συγγραφεύς κατόρθωσε νά 
τό στηρίξη έπί σκηνής.

Η κ. Κυβέλη μάς έδωσεν ένα συγκινητικόν 
τύπονπενθούσης καί βαρυθύμου γυναικός. Είς τόν 
ρόλον τού υίοΰ παρουσιάσθη νέος ήθοποιός, ό κ. 
Δεσυλλας άποδώσας πολύ φυσικά τόν λεπτόν χα
ρακτήρα τού νεανίου δστις είς τά πρώτα βήματα 
συναντά μίαν διπλήν θλίψιν, τόν θάνατον τού 
πατρόςκαί τήν άπιστίαντής μητρός, ήν ματαιώ
νει μέ τήν εύγενικήν του παρέμβασιν.

Ό «’Επιτήδειος» ή γνωστή κωμωδία τοΰ κ. 
Συναοινού ή πρό τετραετίας παιχθείσα,έπανελή- 
φθη υπό τόν τίτλον 'Π ». Κά" Εφοπλιοτοϋ ? y σχε
δόν αύτούσιος, μέ τήν μετατροπήν μόνον τού λα
χείου είς βαπόρι.'Ο συγγραφεύς ήδίκησεν έαυ-
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τόν, διότι ήμποροΰσε νά γράψη νέαν κωμωδίαν, 
έπί τοΰ αύτοϋ σχεδίου έχωνέν θέμα τόσωέπίκαι- 
ρον καί άξιον σατύρας,νά έπαίζετο δέκαί ό*’Επι
τήδειος» δστις είνε ήθογραφική, μέ τήν τελευ- 
ταίαν ιδίως πράξιν, κωμωδία καυτηριάζουσα έξυ
πνα τούς προικοθήρας καί τήν κενοδοξίαν τών 
δψιπλούτων κυριών. Κατά τήν έκτέλεσιν ή κ. 
Κυβέλη είς τόν... δραματικόν ρόλον τής άπατη- 
θείσης καί έπειτα έγκαταλειφθεέσης, συνεκίνησεν 
είς τήν β' πράξιν. Ό κ. Λεπενιώτης άνεκμετάλ- 
λευτος, διά τό έλάχιστον,καί αύτό σιωπηλόν, μέ
ρος. 'Η κ. Βωκου ύποδεχομένη τούς άγνωστους 
κεκλημένους φυσικοτάτη, σκορπίσασα ζωηράν 
εύθυμίαν.

Τοΰ Ροβέρτου Μπράκκο, τοΰ γνωστού ’Ιτα
λού κωμωδιογράφου, παρεστάθησαν τρεις κωμω
δίαι. Δέν έχουν καμμίαν σχέσιν μέτάς πανομοι- 
οτύπους καί ύπερβολικά; Γαλλικά; φάρσα;· είνε 
πραγματικαί κωμωδίαι, χωρί; έκζητημένας άπι- 
θανότητα;, χωρί; άνηθίκου; ύπαινιγμούς, χω
ρίς χονδροειδή άστεϊα.Ένα; διάλογο; σπινθηρο- 
βόλος, χαριτωμένο;,παιγνιώδης, έπεισόδια άβιά- 
στως καί γοργώ; έκτυλισσόμενα, μέ μίαν ύπό- 
θεσιν άπλουστάτην.

«Ό σύ μισείς» είνε μία σάτυρα αστυνομική. 
Συλλαμβάνεται είς καθώς πρέπει κύριος ώς λω
ποδύτης, τό όμολογεί άφελέστατα πρό τού άστυ- 
νόμου, άποκαλύπτεται δμω; ώς εραστής τής γυ- 
ναικός του άπό μίαν φωτογραφίαν τηςήτι; εύρί
σκεται δταν τόν ψάχνουν. Μία άλλη φωτογρα
φία τήν όποίαν κατά λάθο; ό άστυνόμος παρου
σιάζει εί; τήν γυναίκα του πρός άπόδείξιν τής 
ένοχή; της είνε ή φωτογραφία τής ύπηρετρία; 
μέ άφιέρωσιν πρό; τόν κύριόν της, τόν αστυνό
μον. Καί έτσι έρχονται quilte οί δύο σύζυγοι.

Ή κ. Αλκινόου έπαιξε πολύ καλά.
Τό δεύτερον είνε πολύ καλλίτερον τοΰ πρώτου. 

Εκεϊνος-έκεΙνη-ίκεϊνος »—δύο σύζυγοικαίένας 
άκούσιος έραστής, φιλοξενούμενο; είς τήν οικίαν 
ενός στενού φίλου του,είς δν έξομολογείται άνευ 
δισταγμού δτι άγαπά τήν γυναίκά του καί θέλει 
νά φύγη ί'να μή γίνη άφορμή διαζυγίου. Είς χα
ριτωμένα; σκηνάς ή σύζυγος ή όποία οέν είχε 
ΰποπτευθήτήν αίσθηματικότγ]τα τού φιλοξενου- 
μένου, τόν κάμνει νά άλλάξη ιδέαν καί νά μείνη 
μαζή των, ώ; φίλος βπω; πρίν.

Τό τρίτον,άκόμη άνώτερον, είνε ή « Ταζειδιω- 
τικη περιπέτεια.»

ΌΚάρολος ζών χωριστά άπό τήν γυναίκά του 
διά λόγου; άσυμφωνία;, δέχεται τήν έπίσχεψιν 
ένό; φίλου του ό όποιο; πρόκειται νά δεχθή καί 
αύτός πάλιν τήν έπίσκεψιν μιά; κυρίας άγνώστου 
μέ τήν όποίαν συνεταξείδευσε. Ή κυρία είνε ή 
σύζυγος τοϋ Καρόλου, μέ τήν όποίαν είς τό τέλος 
συμφιλιώνεται διά τής μεθόδου τής ζηλοτυπίας. 
'Η κ. Μηλιάδου έπαιξε μέ πολλήν φυσικότητα, 
ό δέ κ. Λεπενιώτης, δπω; πάντοτε, χαριέστατος.

Τήν «Άγνωστον» διεδέχθη άλλο μυθιστορη
ματικόν δράμα, περιπετειώδες καί λαϊκόν, τής 
παλαιάς σχολής,κατώτερον τή; «’Αγνώστου», ό 
«Άτιμος» έξηγμένον ύπό τού Γκριζιέ έκ τοΰ 
μυθιστορήματος τοΰ ’Ιουλίου Μαρΰ «Ρογήρος ό 
άδικηθείς» είς 7 εικόνας, 5 πράξεις καί 5 θα/α
τούς. Δολοφονίαι,καταδιώξεις, δίκαι, λυγμοί, συ- 
νωμοσίαι, άνθρωποι μέ κομένα δάκτυλα. Ήπα- 
ράστασις είχε έν τούτους έν εξαιρετικόν ένδια
φέρον, τό όποιον θά τήν καταστήση μίαν ημέραν 
άξιομνημόνευτον.Ένεφανίσθη διά πρώτην φοράν 
ή ένδεκαέτι; κόρη τή; Κυβέλης, ή ’Αλίκη θε- 
οδωρίδου, εί; ένα παιδικόν άλλά πολύ δύσκολον 
ρόλον Ήτο ή έμφάνισις της μία άποκάλυψι; ένός 
έκκολαπτομένου ταλάντου, μιάς Κυβέλης έν μι
κρογραφία. "Αν ψυχολογικώς ήτο διά μικράν 
κόρην ό ρόλο; έκνευριστικό; διότι παρίσταται 
είς φόνον τού όποιου εκλαμβάνει ώ; δράστην 
τόν πατέρα της, ύφίσταται υποβολήν τού ψεύ
δους έκ μέρους τή; μητρός, παρίσταται εί; τό 
δικαστήριο·/ καί ύφίσταται άλλο μαρτύριο·/ ψυ
χική; βία; έν μέρους τού πατρός, έν τούτους 
ώς δοκιμαστικό; τοΰ ταλάντου της ήτο κατάλ
ληλος, διότι ήμπόρεσε νά δείξη μέ καταφανή βε
βαίως τήν διδασκαλίαν τή; καλλιτέχνιδο; μη
τρός τη; χαρίσματα, δι’ών θά τήν διαδεχθή ίκα- 
νοποιητικώτα-ια, άφοΰ μάλιστα πρόκειται νά 
σταλή δΓ εύρυτέρα; σπουδάς είς τό Παρι
σινόν κονσερβατόριον. ’Εκτός τής φυσικωτάτη; 
άλλά καί πολύ ψυχολογημένης ύποκρίσεως,ίχει 
μέίαλλον φωνή; ή όποία μ’ δλην τη; τήν παι
δικότητα κρύβει θησαυρούς δραματικότητο; είς 
τά; έκδηλώσει; τή; λύπης καί τού φόβου. Συνε- 
κίνησε ή φωνή της δσον δέν συνεκίνησε όλό- 
κληραν τό άλλο έργον μέ τάς δραματικά; περι
πέτειας του.

Τό λαϊκόν δράμα-ή καλλίτερα τραγωδία—ή 
* Ρηνούλα» τού ήθοποιοΰ κ. Βεάκη εϊνε έργον 
ήθογραφικόν, τό όποίον αίσθανόμεθα. Καί τό 
'Ελλην. θέατρον μόλι; δύο ή τρία έργα έχει 
4γνώ; λαϊκά.Ό κ. Βεάκη; κατώρθωσε νά έμφα- 
νίση λαϊκά; μορφάς μέ πολλήν άλήθειαν. Μία 
πραγματική σφυγμομέτρησι; τή; λαϊκή; ψυχής, 
δφειλομένη είς πολλήν παρατηρητικότητα. ’Ε
ξελίσσεται τό δράμα έν άρχή φυσιολογικώτατα, 
μέ τύπους καλά χαρακτηρισμένους, έπακολου- 

θοΰν είτα σκηναί προκαλοΰσαι τό ένδιαφέρον, 
τό δέ τέλος, τό όποιον κανείς δέν υποπτεύεται, 
άρκετά ψυχολογημένο·/. Ό ήρως είνε ένας άερ
γος, ένας «παληάνθρωπο;» δστις έχει κατακτή- 
ση μίαν τιμίαν γυναίκα εύγενεστάτων αισθημά
των. Μία πλήρη; άντίθεσις χαρακτήρων. Έ
κείνη θυσιάζεται οι’ αύτόν, τόν άγαπά, ένώ ε
κείνο; τής τρώγει τά χρήματα, φέρεται ψυχρό
τατα πρό; αύτήν, διαρκώ; ψεύδεται καί τέλο; 
άποπλανά έν άθώον κοριτσάκι-τήν Φρόσω—πού 
έχει ή Ρηνούλα εί; τό ραπτικόν τη; κατάστηκα, 
διά ναρκωτικού, άλλ’ ή δόσι; είνε μεγάλη καί 
φαρμακώνεται ή άποπλανηθείσα. 'Ο δράστη; 
καταδιωκόμενο; ζητεί άπό τήν Ρηνούλαν κατα
φύγιο·/, αύτή άμφιταλαντεύεται, τόν κρύβει, άλλ’ 
ή έμφάνισις τής μοιρολογούσης γιαγιάς τής Φρό
σως τήν κάμνει τρελ,λήν καί μ’ ένα ξυράφι, έκ- 
δικήτρια τή; κοινωνίας, ή Ρηνούλα ξαπλώνει 
νεκρό·/ τόν άθλιον έκμεταλλευτήν τή; γυναικός, 
τόν άνάξιον έρωμένον της.

‘Ως έλαττώματα δέον νά καταλογισθώσιν ή 
κατάχρησις δακρύων καί λυγμών, τό τραι
νάρισμα τοΰ τέλους έκαστη; πράξεως, ή συμ- 
πύκνωσις εϊς τήν τελευταία·/ πράξιν τραγι
κών γεγονότων καί ή ύπερβολική διανοητικότη; 
τής Ρηνούλα;—μιάς άσπρορρουχοΰς οπωσδή
ποτε.

Ό κ. Βεάκη; έοείχθη εί; τό έργον του, 
εί; δ καί πρωτηγωνίστησε, καλός καί ώς 
συγγραφεύ; δσον καί ώ; ήθοποιό;. 'Όλοι 
οί άλλοι ηθοποιοί έπαιξαν μέ συναδελφι- 
κήν στοργήν. Ή κ. Κυβέλη υπέροχο; εί; τήν 
τελευταία·/ πράξιν- έκράτησεν ένα ρόλον ό 
όποιο; άπήτει πολλήν ψυχολογικήν δύναμιν. 
Ή κ. Μηλιάδου ώς Φρόσω άρίστη,ιδίως εί; τή 
άφήγησιν τή; έπιθέσεως τού ήρωος κουτσαβάκη. 
'Ο κ.Πρινέα; εί; μίαν συντομωτάτην παρέλασιν 
άλανιοΰ, τέλειος ώ; τύπος. Ή κ. ’Αλκινόου νέ
αν ήρίθμησεν έπιτυχίαν, ώ; γιαγιά.

Κανείς έκ τών συγγραφέων μας δέν ήμπορεϊ 
νά είπή: «Ούκ έ£ με καθεύδειν τό τοΰ Μιλτιά- 
δου τρόπαιον» Καί ό Μιλτιάδη; τήν φοράν αύ
τήν είνε ό κ. Μιλτ. Λιδωρίκης καί τό τρόπαιον 
είνε δ κινηματογράφο;. '// Κόρη τών κυμάτων 
άφοΰ μά; έβασάνισε πολυειδώςκαί ποικιλοτρό- 
πω;, ώ; πανί καί ώς τραγούδι, έπέπρωτο νά 
μά; καταδιώξη καί είς το θέατρο·/. Τό έπιχείρη- 
μα—μάλλον, ή έπιχείρησις—ήτο τόλμημα, ώς 
άπεδείχθη κατά τήν πρώτην παράστασιν. Ή 
θεατρική διασκευή δέν ήτο άλλο ή δλίγη ποίη- 
σις, δλίγη παντομίμα, δλίγη ύπόκρουσις, δλί
γη κραυγή καί ή περίφημο; σερενάτα, δλα ό- 
μοΰ . .. άποτυχία.
’ 'Ο κ. Λιδωρίκης άπέδειξεν έως τώρα δτι 
εϊνε ίκανός νά γράψη πρωτότυπα έργα· συγχρό
νως διά τοΰ νέου θιάσου, δστις θά εϊνε δημιούρ
γημα του,ύπόσχεται άνύψωσιν τής'Ελλ. σκηνή;’
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διατί νά καταφύγη είς μίαν ταινίαν, ή όποία 
τίποτε τό καλλιτεχνικόν δέν ήμποροΰσε νά μά, 
προσφέρη;

Ή κ. Κυβέλη άπέδειξε διά τής ωραίας ύπο- 
κρίσεως της δτι θά ήτο έπίσης άξιοθαύμαστος 
παίζουσα κα5. είς τόν κινηματογράφον· τό άνά- 
στημα της, ή ώμορφιά της, τό εκφραστικόν της 
πρόσωπον είνε προσόντα επίζηλα.

Θέατρον Κοτοπούλη

Μετά τήν «Λυσιστράτην» τοΰ ΝτοναΙ καί 
τήν «Εανθώ» τοΰ Ρισπέν, τρίτη εταίρα αρ
χαία, ή «Μέλισσα», έζήτησε φιλοξενίαν είς τό 
'Ελληνικόν θέατρον, χειραγωγηθεϊσα άπό τόν 
κ. Πολ. Δημητρακόπουλον. Ή «Μέλισσα» είνε 
άρ χαϊκής έμπνεύσεω; άλλά συγχρόνου παρα
τηρητικότητας έμμετρος ιλαροτραγωδία, άκα- 
τάλληλος διά κυρίας, μέ έλευθεροστομίαν κατ' 
άπομίμησιν τοΰ ’Αριστοφάνους. Αί άπόπειραι 
αύται τής άναπαραστάσεως τής οργιαστικής 
ζωής τών έταιρών, δταν δέν έχουν σκοπόν νά 
ζωντανεύσουν μίαν έποχήν θαυμάσίαν καί είς 
τόν έμπορικόν έρωτα, καταντούν άπλώς νά διε
γείρουν ζωώδη ένστικτα. Ή Μέλισσα ούτετό έν 
έπεδίωξε, ούτε τό άλλο. 'Η ευφυΐα τοΰ συγγρα
φέως άπλώς διά τοΰ στόματος τοΰ Διογένους 
σατυρίζει άμειλίκτως καί έξαγγέλλει κοινωνικά; 
καί φιλοσοφικά; παρατηρήσεις, αί όποίαι είνε 
γεμάται άλήθειαν. Φράσεις τινές έν τούτοις τοΰ 
Διογένους καί τοΰ μαστρωποΰ Λύκου έπρεπε νά 
παραληφθοΰν, διότι έγγίζουν τήν χυδαιότητα. 
Δέν κατενοήθη άκόμη δτι τό σύγχρονον θέατρον 
έχει τήν αισθητικήν του, ήτις άπαιτεϊ λεπτότητα 
έκφράσεω;· ήμπορεϊ νά λεχθούν τά πλέον σόκιν, 
χωρίς νά διασύρεται ή αιδώ. Εύτυχώς αί βωμο- 
λοχίαι είςτήν«Μέλισσαν»εϊνε έλάχισται.Ό συγ
γραφεύς είς τήν κεντρικήν του ιδέαν μάλιστα 
φαίνεται άρκετά αισθηματικός. Ή Μέλισσα εϊνε 
έταίρα άνωτέρας διανοητικότητος, ή όποία άγα
πά ένα τραγφδοποιόν καί είς τό τέλος αύτοκτο- 
νεϊ.Ό ρωμαντισμός αύτός δίδει μίαν ωραιότητα 
είς τό έργον, τό όποιον έν τούτοις φαίνεται δτι 
έγράφη, κατά τήν συνήθειαν τοΰ συγγραφέως, 
προχείρως. Μιά προσεκτική άναθεώρησις θά τό 
καθίστα άξιον καλλιτέρα; τύχης. Οί στίχοι κα
λοί, μέ άβίαστονόμοιοκαταληξίαν.'Η σκηνογρα
φία τής α'. πράξεως ή άναπαριστώσα τόν Κερα- 
μεικόν πολύ έπιτυχής.

Ή δ. Κοτοπούλη ώς Μέλισσα μάς έδωσεν ένα 
τύπον εταίρας άρκετά έκφραστικά. Ό κ. Μυ
ράτ ως Διογένης κάλλιστος.Ό κ. Χρυσομάλλης 
ώς Λύκος κα τενόησεν έπαρκώς τό μέρος του.

Ό μϋ&οί δηλοϊ (La morale de la tabula) 
κομεντί τού Μάρκο Πράγα κατά μετάφρασιν τοΰ 
κ. Βονασέρα. ‘Όπως τά περισσότερα ’Ιταλικά 
έργα, είνε μία αισθηματική ψυχολογία τής γυ- 
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ναικός.Καμμία σύγκρουσις παθών όμαλή έκτυ- 
λίσσεται καί φυσιολογική ή ιστορία μιάς γυναι- 
κός, τήν όποίαν έν σφάλμα ρίπτει μετέωρον με
ταξύ έραστοϋ καί συζύγου. ΙΙαραπλανηθεϊσα 
μοιραίως άπό τήν έπιμονήν ένός έραστοϋ ό ό
ποιος τήν άγαπά έπιπολαίως κα’. τόν όποιον αυ
τή δέν άγαπά, παρεδόθη είς αϋτόνάλλ’δταν πρό
κειται νά έπιστρέψη είς τό σπίτι της δέν έχει 
τό θάρρος νά άντικρύση τόν άνδρα της καί τά 
παιδιά της· προτιμά νά ξαναγυρίση καί νά μεί
νη μέ τόν έραστήν της- άλλ’ αυτός δέν τό θέλει 
αυτό' δέν έννοοΰσε νά ζή πάντα μαζή της- με
τανοεί έκείνη διά τό σφάλμα της καί έν τή ά- 
πελπισία της ευρίσκει παρηγοριάν είς τήν φι
λόστοργου μητέρα της, ήτις τήν συγχωρεϊ καί 
τήν συμβουλεύη νά έπιστρέψη στό σπίτι. Τό 
μητρικόν φίλτρον άναγεννάται καί γυρίζει. Τά 
παιδιά έπανευρίσκουν τήν άγαπημένην των μη
τέρα, ό θείος της—ίερεύς—συγχωρεϊ καί αυτός 
τό σφάλμα της καί ό σύζυγος δστις ούδέν έ- 
γνώριζεν διότι είς τό διάστημα αύτό είχεν ά- 
πουσιάση, έπανερχόμενος εύρίσκει άνοικτήν 
τήν άγκάλην τής γυναικός του. 'ο συγγραφεύς 
είς τό έργον αύτό, άντιθέτως πρός τήν Τψένει- 
ον θεωρίαν, τονίζει τήν άνάγκην τοΰ ψεύδους 
χάριν τής οικογενειακής γαλήνης* δτι πρέπει 
νά συγκαλύπτεται ή άπιστία τής γυναικός διά 
νά σωθή ή τιμή τοΰ συζύγου καί τών τέκνων 
καί μή έπέλ.θη ή καταστροφή. Ό ίερεύς συνο
ψίζει τάς ιδέας τοΰ συγγραφέως, άναπτύσσων 
τήν θέσιν τοΰ έργου.

'Η έκτέλεσις άψογος. Έ δ. Κοτοπούλη έψυ- 
χολόγησε τέλεια τό μέρος της, τό όποιον άπέ- 
δωσε μέ πολλήν τέχνην. Ό κ. Μυράτ είς τόν 
ρόλον τοΰ έραστοϋ φυσικότατος,ό κ. Χρυσομάλ
λης έσκόρπισεν ένα χαριτωμένον τόνον εύθυ- 
μίας καί ό κ.Βονασέρας παρουσίασε5/ ένα ώραϊ
ον τύπον σεβασμίου καί συμπαθούς ίερέως. Καί 
μία μικρούλα, ή Μαρία Σκιαδά, πρώτην φοράν 
έμφανισθεϊσα, κατέπληξε μέ τήν άφελή ύπό- 
κρισιν. ‘Ως πρός τόν τίτλον κανείς μΰθος δέν 
ύπάρχει είς τό «πραγματικόν» καί άληθινόν 
αύτό έργον. θά ήτο καλλίτερος ό τίτλος: «'Η 
ψυχή λαλεϊ».

ΙΙρό δεκατεσσάρων έτών παρεστάθη είς τήν 
«Ν. Σκηνήν» μέ πρωταγωνίστριαν τήν Εύαγ- 
γελίαν Παρασκευοπούλου τό «Λ/υσπκό τής Κον- 
τέοσας Βαλέραινας» τοΰ κ. Γρ. Ξενοπούλου, 
τοΰ όποίου ή ύπόθεσις είνε γνωστή έκ τοΰ ό- 
μωνύμου ήθογραφικοΰ Ζακυνθινοΰ διηγήματος 
του. 'Η κριτική τότε τό έπήνεσε, ήδη δέ μέ 
τινας περί τό τέλος έλαφράς έπισκευάς, έδόθη 
είς τό αύτό θέατρον, μέ τήν δ. Κοτοπούλη είς 

’τόν ρόλον τής γραίας κοντέσσας.
Τήν φοράν δμως αύτήν ή κριτική ύπήρξε 

δυσμενής. Έν τούτοις τό Μυστικό άν δέν εϊνε 
τό καλίτερον θεατρικόν έργον τοΰ κ. Ξενοπού- 

λου, δέν είνε βέβαια ούτε τδ χειρότερον. Είνε 
μιά ψυχογραφία, ή όποία εκτυλίσσεται ήρεμα 
είς δώδεκα ώρας. Πρωϊ-μεσημέρι-βράδυ. Ό 
συγγραφεύς, ό όποιος διαδοχικώς ένεφάνισε 
τρία Ζακυνθινά διηγήματά του έπί σκηνή;, έχε: 
τό χάρισμά τοΰ ωραίου κα5. φυσικού διαλόγου, 
τής τεχνικής πλοκής, μιάς ήρέμου καί έπαρκέ- 
στατα δικαιολογημένης δράσεως κα5. έπακρι- 
βοΰς καί προσεκτικής διαγραφής τών προσώπων. 
Άν λείπη ή μεγάλη πνοή τής έμπνεύσεω;, τό 
φιλοσοφικού βαθύ δίδαγμα, ή ύποκείμενικότης, 
ή τέχνη τού νά λέγη ό συγραφεύς δλιγώτερα 
καί νά αισθάνεται ό θεατής περισσότερα, οέν 
θά είπή δτι τό έργον του δέν μπορεί νά έχη 
άλλα πλεονεκτήματα, τά όποία νά τοΰ δίδουν 
μίαν ξεχωριστήν μορφήν είς τήν πληθώραν άλ
λων 'Ελλ. έργων αναξίων λόγου, διά τά όποια 
έν τούτοις ευμενείς έγράφησαν κρίσεις.

Διά τήν έκτέλεσιν πρέπει νά είνε τελείως 
ικανοποιημένος ό δυσκόλως άλλως τε ευχαρι
στούμενος κ. Ξενόπουλο;.'Η δ. Κοτοπούλη, τήν 
όποίαν σπανιότατα βλέπομε5/ είς γεροντικούς 
ρόλους, άγνόριστη. Μάς έδωκεν ένα ώραϊον 
τύπον ξεπεσμένης άρχόντισσας, ή όποία έγκαρ- 
τερεΐ είς τάς στερήσεις, χαρίζει ένα ιατρικόν 
τών ματιών-μία κληρονομική περγαμηνή, άνω- 
τέρα καί τής εύγενείας τού γένους-καί δταν 
οί οίκεϊοί της έπιμένουν νά πώληση τό μυστι
κό τής συνταγής διά νά άποφύγουν τήν πείναν, 
αύτή ευρίσκει διέξοδον καί τόν δρκον τοΰ μυστι
κού νά τηρήση καί τήν οικογένειαν νά σώση 
καί αύτοκτονεϊ διά νά περιέλθη, ώς είχεν όρι- 
σθή, είς τήν νύφην τό μυστικόν. Είχε στιγμάς 
τεχνικωτάτης ύποκρίσεως. Ή κ. Πλεμενίδου έ
παιξε φυσικότατα ώς Παυλάκης. 'Ο κ. Βονα- 
σέρας τόν όποιον έχομε·/ συνηθίση είς δυνατούς 
καί πένθιμους ρόλους, άν δέν έδωσε-ούτε ήτο 
εύκολον-τόν τύπον τού ΖακυθινοΟ «κόντε» ,έ
παιξε5/ δμως μέ εύγένειαν καί ζωηρότητα. Πο
λύ καλή ώς γραία υπηρέτρια ή κ. Ταβουλάρη. 
Ό καλλίτερος ρόλος της άπό τής παλινοστήσεώς 
της είς τήν σκηνήν..

Δέν ύπάρχει περισσότερον έπικίνδυνον πράγ
μα είς τήν φιλολογίαν παρά νά θέτη τις χεϊρα 
έπί θεμάτων τά όποια έχειρίσθησαν καί έξήν- 
τλησαν μεγαλοφυΐαι. Ό κ. Ροδοκανάκης θεω- 
ρήσας άνεπαρκή ένα Αισχύλον, ήθέλησε νά μάς 
δώση μίαν νέαν Κλυταιμήοτραν σύγχρονον, Κλυ- 
ται-πλύστραν. Τής άφήερσε τό ν, τής προσέθε
σε» ιάμβους, έπολλαπλασίασε τό υβρεολόγιο5/ 
καί διήρεσε τάς γνώμας. Μετά τόν "Αγ. Δημή- 
τριον μάς έδωσε έργον πολύ κατώτερον,τό όποι
ον έχει δύο μεγάλα έλαττώματα: Τόν γλωσσι
κόν τραγέλαφον καί τάς ύστερικάς κραυγάς. 
Καμμία εύγένεια $ρν τό διαπνέει, άν καί δ κ. 
Ρ-φιλοδοξεϊνάφανή δραματικός «ποιητής». 'Η 

ήρωΐς βασίλισσα είνε μία ακαταλόγιστος, μία 
άψυχολόγητη χυδαιολόγος, ή όποία μετέφερε 
έπί σκηνής γυναικοκαυγάδε; τή; συνοικίας. 'Ο 
Αίγισθος είνε έν άνθρωπάριον στερούμενο·/ καί 
τής στοιχειώδους άνδρικής φιλοτιμίας· αί δύο 
άδελφαί ΊΙλέκτρα καί Χρυσόθεμι; είνε αί Δύο 
Όρφαναί τής «μοντέρνας» τραγωδίας. Διαρκώς 
άπολοφύρονται καί κυλίονται έπί τ5"/ σανίδων 
τής σκηνής. 'Ο Όρέστης είχε τήν μεγαλοπρέ
πειαν ΆσιανοΟ δεσπότου. Οί «γέροντες» έν εί
δος γερουσιαστών τοΰ Ζαχαράτου, μέ τό προτέ
ρημα εύτυχώς δτι δέν ήσαν φλύαροι. Διά τής 
«Κλυταιμνήστρας» ό κ. Ρ. παρασυρθείς άπό 
τόν Χόφμανσταλ ήθέλησε νά νεωτερίση, νά λαϊ- 
κεύση μίαν τραγικήν περιπέτειαν τή; άρχαιό
τητο;. Καί χάρις είς τήν άκαλαίσθητον χυδαιό
τητα τής γλώσσης παρουσίασε5/ ένα νεόπλασμα, 
προκαλέσας τήν δυσφορίαν. Άρχαϊαι υποθέσεις 
θέλουν καί προσήκον περιβάλλον. Γλώσσα κα
λαίσθητος, όμαλή, δσον τό δυνατόν γνησιωτέρα, 
χαρακτήρες διατηροΰντες τό μεγαλείο5/ τής κλα
σικής μορφής, σκηνογραφίαι πολυτελείς, ένδυ- 
μασίαι ιστορικής άκριδείας. Καί πρό παντός 
χρειάζεται μία ειλικρινή; έμπνευσις- μία οί- 
στρήλατο; πνοή ή όποία νά συγκλονίζη καί νά 
συγκινή μέχρι μυχίων.Πώ; νά είνε ανεκτό; ό κ.Ρ. 
δταν μεταχειρίζεται λέξεις Ανυπάρκτους εί; τήν 
αρχαιότητα είς ήν οί ήρωες ζοΰν, χυδαίας καί 
ξενικά; καί έρμηνεύει αισθήματα άρμονιζόμενα 
πρόςάντιλήψείς άγνώστους τότειΠώς νά μή μειδι- 
άσωμεν δταν άκούομεν τά; λέξεις σπιούνος—ρε
ζιλίκι — κρεατοσάνιδο—ρεκάζει—σκυλομοΰρες 
κουρσέματα— τσουλούφια — πατημασιές—τού
μπανα ή παροιμοιώσεις φουτουριστικά; ώσάν 
τάς έξής: θά σχίσω τή καρδιά σου σάν σϋκ·.— 
Είνε τό χέρι σου σάν. .. κουνέλι. — Φιλιά σάν... 
ρόγες σταφυλιών! Ή δταν ή βασίλισοα Κλυται
μνήστρα λέγει είς τόν έραστήν της: «Φτούσου» 
καί φτύνει σάν λούστρο;. Ό κ. Ρ. άσχολεϊται 
είς τήν Βυζαντινήν άρχαιολογίαν ά; έκλέξη έ- 
κεϊθεν τά θέματά του. θά είνε καταλληλότερος 
διά νά μά; παρουσιάση κάτι πρωτοτυπότερον 
καί νά δικαιωθή έπί τέλους ό κ. Ξενόπουλος ό 
όποϊος διαρκώς βασανίζεται νά άνακαλύψη φλέ
βας άριστουργηματικότητο; είς τά έργα τοΰ. κ.Ρ.

'Η δ. Κοτοπούλη ώς Κλυταιμνήστρα έπαιξε 
σύμφωνα πάντοτε μέ τόν ταπεινόν χαρακτήρα 
ποΰ τής έδωσε ό συγγραφεύς πολύ καλά, καίτοι 
ή λεπτή σωματική διάπλασις τής έδιδε μάλ
λον θελκτικήν δψιν παρά τήν σκληρότητα καί 
άγριότητα τών λόγων της. Ή δ. Λούη έςαιρετι- 
κώς καλή ώς Ήλέκτρα. Τήν εϊχομεν συνειθίση 
είς έπιθεωρήσεις καί ήτο σχεδόν άποκάλυψις ή 
ύπόκρισίς της, ήν ύπεβοήθει δ δραματικός τόνος 
τής φωνής της.

3αν9ίς........... μελαγχροιν'τς είνε διάφορες 
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

γυναίκες, αί φωτογραφίαν τών όποιων στολί
ζουν τό δωμάτιογ τοΟ ιδιορρύθμου, κοσμογυρν- 
σμένου, πλουσίου καί μεσοκόπου κ. Λιγυρού, ό 
όποιο; άφοΰ οιεσκέοασε μαζή των έγεινε ένας ά- 
φόρητος μπλαζέ. Μία νεαρά δακτυλογράφος, ή 
όποία προσλαμβάνεται δχι δι’ έργασίαν,άλλά διά 
νά γίνη ή κομεντί τού κ. Τσοκοπούλου, τόν ά- 
γαπά — τόν κ. Λιγυρόν—άλλ’ αυτός προσπαθεί 
νά τήν ίατρεύση άπό τό «νόσημα» τοΰ έρωτος 
μέ τούς άπογοητευτικούς άφορισμούς του περί 
τής καρδιάς ή όποία είνε μία δεξαμενή αίμα
τος, περί τών δακρύων τά όποία είνε υπεραι
μία τού έγκεφάλου κ. λ. π. Αύτά γίνονται 
είς τήν β'. πράξιν, άλλ’ είς τήν γ'. ή όποία συμ
βαίνει μετά ένα μήνα, άντιστρέφονται οί δροι. 
Ό είς ούδέν αίσθημα πιστεύων καί δι’ δλα ά- 
διαφορών άγαπά τήν δακτυλογράφον του, ή ό
ποία δμως επηρεασμένη άπό τήν διδασκαλίαν 
τοϋ τέως πεσσιμιστού προϊσταμένου της άπο- 
κρούει εύγενέστατα τόν αιφνιδιαστικόν καί πα- 
ράκαιρον έρωτα του μέ ειρωνείαν, τήν όποιαν 
αύτός τής έδίδαξεν. ’Αλλ ό κ. Λιγυρός δέν χω
ρατεύει. "Οταν ή ζωή δεν τού δίδει δτι τής ζη- 
τήση καί έως τώρα δλα τοΰ τά έδωσε—έχει 
πρόχειρον τό έλιξίριον τού στιλέτου. Καί μέ 
αυτό αότοκτονεϊ στωϊκώτατα. ένώ ή άτυχής 
δακτυλογράφος, μή έννοήσασα τόσην ώραν τήν 
προοαγγελομένην μετ’ επιμονής ύπό τού κ. Λι- 
γυρού αυτοκτονίαν σπεύδει, άργά πλέον,παρά τό 
πτώμα του.

'Γπόθεσιν δέν έχει τό έλαφρόν αυτό έργον 
οΰτε πλοκήν.Είνε μίμησις τών χαριτωμένων καί 
έςυπνογραμμένων ’Ιταλικών έργων τού Μπράκ- 
κο, τού Τραόέρσι, τού Νικοντέμι. Όλη του 
ή άξία έγκειται είς τόν κομψόν καί χιουμου- 
ριστικόν διάλογον. Είς τινα εντούτοις σημεία 
έχρειάζετο συντόμευσις, κατάχρησις δέ γίνεται 
τινών λίαν μεμακρυσμένων χωρών, Βραζιλίας, 
Πολυνησίας κ. λ π. Ήέπιστολήδιά τά πράσι
να άλογα καί ή σχοινοτενής ιστορία τού στιλέ
του πολύ εξεζητημένα. ’Εν συνολφ είνε έν έρ
γον χωρίς άξιώσεις βέβαια, άλλ’ άρκετά ευχά-, 
ριστον. Οί ήθοπόιο'. δέν είχον κανένα έξαιρετι- 
κον ρόλον έν τούτοις προσηρμόσθησαν έπιτυ
χώς, ιδίως ό κ. Μυράτ, είς τήν λεπτότητα τοΟ 
διαλόγου.

Κεντρικόν

Η '■■Λουκιοσα της Πλακενιίας » ειδυλλια
κή όπερέτα Άσπρέα—Άστεριάδου, Τό λιμπρέτ- 
το τού κ. Άσπρέα είνε γραμμένον μετ’ έπιμε- 
λείας,είνε δέ κατόρθωμα δεξιότητας δτι ήδυνή- 
θη νά γράψη τρείς πράξεις χωρίς σχεδόν ύπό- 
θεσιν καί πλοκήν.Ό λεβέντηςΜάνθος σώζει τήν 
ζωήν τής άνεψιάς τής Δουκίσσης, μιάς ώραίας 
Άμαζονος·αύτή τόν συμπαθεί, άλλά τόν Μάνθον 
άγαπ^ μία συγχωριανή του, καί τό άγαπημένο 

60

ζευγάρι δέν τό χωρίζει άλλά στεφανώνει ή εύγε- 
νήςάλλά καί ιδιόρρυθμος κόρη.*Η Δούκισσα δέν 
παίζει κανένα ρόλον, καί τό έργον θά έπρεπε 
νά τιτλοφορήται έπί τό άκριβέστερον «'Η άνε- 
ψιά τής Δουκίσσης». Ή μόνη ηθογραφική ά
ξία τού έργου έγκειται, έκτός τής άκριβοΰς ά- 
ναπαραστάσεως τών ένδυμασιών, είς τόν τύπον 
τού άποσπασματάρχου άξιωματικού τής έπί Ό- 
θωνος όροφυλακής, δν υπεδύθη μετά πολλής κω- 
μικότητος δ. κ. Τριχάς. Τά άλλα πρόσωπα δέν 
έχουν χαρακτηρισθή ώςάπήτει έργον έμφανιζό- 
μενον ώς άπεικόνισις ιστορικής έποχής.Ή μου
σική έχει τό άπαραίτητον γνώρισμα πάσης 
Έλλ. όπερέττας: Στερείται πρωτοτυπίας. Είνε 
δμως άρκετά αισθηματική, καθιστώσα τήν όπε
ρέτταν μάλλον Όπερα—Κωμίκ καί δύο—τρία 
μοτίβα δημοτικά χρησιμοποιούνται έπιτυχώς. 
Ή κ. Μόζερ ώς Δούκισσα είχε μίαν, όντως άρι- 
στοκρατικήν έμφάνισιν. Ή κ. Άφεντάκη ώς ά- 
νεψιά ήτο άληθινή ’Αμαζών. Ή κ. Βασιλάκη 
έστήριξε μουσικώς πολύ καλά τό μέρος της. Ό 
κ. Βενιζέλος εμφανιζόμενος μετ’ άπουσίαν έτών 
ύστέρησεν εί; έκφρασιν. Ό βαρύτονος κ. Β. Ά- 
φεντάκης έτραγούδησεν έκτάκτως καλά.

* διονύσια»

Ή άπογραφή πέρυσι ένέπνευσε τρεις τών καλ- 
λιτέρων συγγραφέων, οί όποιοι έγραψαν τρείς 
χαριτωμένας κωμωδίας.'Η«Άποχραφή»ή όποία 
παρεστάθη είς τά «Διονύσια» ήτο μία οίκτρά 
άποτυχία. '2ς συγγραφεύς φέρεται ό κ. Βώτης, 
δστις έπηρεασμένος άπό τόν «Παπαγάλον» πα- 
ρεγέμισε τό άνούσιον κείμενον μέ τραγούδια καί 
χορούς, άλλ’ οΰτε τό καρύκευμα αύτό έσωσε 
άπό τό ναυάγιον τήν χονδροκομένην αύτήν φάρ
σαν, μέ τάς έξεζητημένας σκηνάς πού δέν έχουν 
καμμίαν έξυπνάδαν.

θεατρικοί είδήσεις

—Πρόοδος ! Είς τό θεατρίδιον τού Μεταξουρ
γείου δπου έθριάμβευεν άλλοτε ή «Σκούπα», έ- 
παίχθησαν τά «Τρία φιλιά» τού Χρηστομάνου.

—Τό Ελληνικόν μελόδραμα, άνασυστα- 
θέν καί μετονομασθέν—άγνωστον διατί—Εθνι
κόν, ήρχισε παράστασεις είς τό «Κεντρικόν», 
τοΰ θιάσου τής κ. Άφεντάκη μεταβάντος καί 
πάλιν είς Θεσσαλονίκην.

— Κατά τήν τιμητικήν τής δ. Νίνας Κόκκου 
έπαίχθη είς τό Δημοτικόν τό «Κουρελάκι», τε- 
τράπρακτον δράμα κατά διασκευήν τού κ. Δαρα- 
λέξη έκ τού γνωστού μυθιστορήματος τής Ζύπ 
«Δβ Mariage de chiffon».

Ό διάλογος τοΰ έργου είνε σπινθηροβόλος· 
ή ήρωΐς, τό Κουρελάκι, είνε ένα ιδιότροπο καί 
τολμηρό τρελλοκόριτσο, ·λλά τίμιο καί μέ ψυ
χήν παιδικήν. Ή δ. Νίνα Κόκκου έπαιξε μέ 

χάριν, μέ τέχνην έπαρουσίασε ένα 
άπονήρευτο, άλλά καί φιλάρεσκο 
κοριτσάκι. Ή έμφάνισίς της χαρι
τωμένη, ή φωνή της καλά χρωμα
τισμένη.

— Ή κ. Καλογερικού διά τήν 
τιμητικήν της έξέλεξε τό ρεαλιστι- 
ικόν έργον τών Γκουνκούρ καί Ά- 
ζαλμπέρ ·Ή......... κόρη Έλίζα»
ενα ρόλον κοτνής γυναικός, τήν ό
ποιαν άπέοωσε μέ πολλήν ειλικρί
νειαν καί φυσικότητα. Ή φυσιο
γνωμία της δταν άκούει ώς κατη
γορουμένη τόν συνήγορον ήτο πολύ 
εκφραστική.

— Είς τό Δημοτικόν θέατρον · 
ήρχισε τάς παραστάσεις του ό θία
σος τής κ. ’Ε»κελ.

— Ίδρύθη «Εταιρεία τού Ελ
ληνικού θεάτρου»μέ κεφώλαιονΙΟΟ, 
000 δραχ. Πρόεδρος τής Εταιρείας 
ίξελέγη ό κ. Σ. Βαφειαδάκης, γραμ- 
ματίύς ό κ. Α. Χωρέμης, διευθυν
τής δέ τών εργασιών δ κ. Μ. Λιδω- 
ρίκης. Ήδη θά έργασθή μέ πα
λαιούς ηθοποιούς, ήρξατο δμως λει
τουργούσα Δραματική σχολή, ήτις 
βαθμηδόν θά τροφοδοτή τόν θίασόν 
της. Έν τή σχολή θά διδάςωσιν οί 
κ.κ. Βεάκης, Λάσκαρης, Μελάς, 
Λιοωρίκης, Ξενόπουλος, Όθωναΐος 
καί Βελλιανίτης. θά μετακληθούν 
άργοτερα καί δύο ξένοι καθηγηταί.

V ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ ?
ΚΑΛΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

Αί περίφημοι μεγαλοπρεπείς τοιχογραφ ίαι τής με
γάλης αιθούσης τής ’Ακαδημίας, αί παριστώσαι σκη
νάς άπό τήν μυθολογίαν τοϋ Προμηθέα»;, έργον τού 
Krippenkerl έπί σχεδίων τοϋ Ράλ. είχον άρχίση νά 
σήπωνται έκ τής υγρασίας. Ό κ. Σβορώνβς καί πρό 
διετίας ό ζωγράφος κ. Χατζόπουλος δι’ εκθέσεων 
υπέδειξαν τόν κίνδυνον τής άποσυνθέσεως,άλλ’ οϋδε- 
μία έδόθη προσοχή. Ήδη χάρις είς προσωπικήν άν- 
τίληψιν τοΰ κ. Πρωθυπουργού προελήφθη ή κατα
στροφή, άνατεθείσης πάραυτα τής έπισκευής είς τόν 
κ. Χατϊόπουλον, οστις καί ήρχισεν ήδη τό «ραντουα- 
ράλισμα» τών πινάκων.

— Έπανελθών έκ τοϋ Μετώπου όπΟυ έμεινεν έπί 
ένα μήνα μέ καλλιτεχνικήν αποστολήν ό ζωγράφος 
καί έφεδρος άξιωματικός κ. Κογεβίνας, συναπεκόμισε 
άρκετήν έργασίαν. Είς τήν προθήκην Ελευθέρου- 
δάκη έξέθεσεν έλαιογραφίαν παριστώσαν τήν μάχην 
τοΰ Σκρά, ήτις δίδει πλήρη Ιδέαν τής μάχης κατά

Νίνα Κόκκου

τήν νεωτέραν τακτικήν. Έντός χαρακιόματος μάχον
ται οί στρατιώται,παραπλεύρως εν φορεΐον τοϋ ’Ερυ
θρού σταυρού,έπί τής κορυφής τού λόφου έκσπφ χά· 
λαζα οβίδων. Τού κ. Κογεβίνα Οά έκδοθοϋν ; προσε
χώς είς κάρτ-ποστάλ διάφορα σκίτσα σκηνών τοϋ 
μετώπου—αμπρί, καμουφλάζ, πυροβόλα, Βούλγαροι 
αιχμάλωτοι, κατασκευή δρόμου, παρασημοφορία ση
μαία:, συσσίτιον κλπ. Έπίσης ετοιμάζει σκίτσα πολε
μικά διά ξένα περιοδικά.

Γενομένων αρχαιρεσιών τού .Συνδέσμου τών 
Ελλήνων καλλιτεχνών· έξελέγησαν Πρόεδρος ό κ. Α. 
Νικολούδη;, αντιπρόεδρος ό κ. Μαγιάσης, γεν.γραμ- 
ματεΰς δ κ. Δήμας καί ειδικός ό κ. Φώσκολος.

— Ό Δήμος Ίωαννίνων έψήφισε 4.000 δρ. διά νά 
ύψωθή είς τήν πλατείαν τής πόλεως μαρμάρινη στή
λη πρός τιμήν τοΰ ποιητοΰ Μαβίλλη, τού πεσόντος 
εις τόν Δρισκον.

— ·Ο ζωγράφος κ. Ε. Ίωαννίδης προσκληθείς είς 
Χίον ΰπό τού Γεν. Διοικητού άνέλαβε τήν πρόσωπό- 
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γραφίαν τοϋ κ. Πρωθυπουρ/οϋ καί καί όλων τών 
ήρώων Χίων τών πεσόντων έπί τοΰ πεδίου τής Τιμής.

— Εϊ>·ε έτοιμος εντελώς ό άνδριάς τού Χαριλάου 
Τρικούπη. Έπρόκειτο νά γίνη χάλκινος, άλλά κατε- 
σκευάσθη μαρμάρινος διότι ή κατεργασία τοϋ χαλ
κού κατέστη αδύνατος ένεκα τοΰ πολέμου. Ή ημέρα 
τών αποκαλυπτηρίων Οά όρισθή ύπό τής Κυβερνή- 
σεως.

— Τό ϋπουργεϊον τής Παιδείας ήγόρασεν έκ τών 
έκτεθέντων είς τήν Έλληνογαλλλικήν καλλιτεχνικήν 
έκθεσιν έργων τό «Όργωμα» τού κ. Όθωναίου, τή 
«Βρύση στή Θεσσαλονίκη, τού κ. Μαλέα, τοπιΐα τής 
’Ακαρνανίας τοϋ κ. Μαγιάση, τό «Διά μέσου τοϋ 
δάσους» τοϋ κ. Παπαναγιιότου καί ένα άνάγλυφον 
τοΰ κ. Φωσκόλου παριστών τήν νψωσιν τής σημαίας 
έν Άγίρ Λαύρα- Τοΰ τελευταίου τούτου έργου Οά γεί- 
ιουν μερίμνη τοΰ υπουργείου γύψινα έκμαγεϊα, τά 
όποια Οά διανεμηθούν είς τά σχολεία. Έπίσης δέ καί 
έκ τών άλλων άγορασθέντων έργων Οά γείνουν φω- 
τοτυπίαι πρός τόν αύτόν σκοπόν.

— Ό καθηγητής τής ρυθμολογίας έν τή Σχολή 
τών Καλών Τεχνών κ. Δ. Τσιπούρας ώμίλησεν έν τή 
’Αρχαιολογική Έταιρίρ περί'Αρχιτεκτονικών βάσεων 
πρός δημιουργίαν νέου Ελληνικού ρυθμού·.

— Ή είς Λονδϊνον μεταβάσα ύπό τήν ηγεσίαν τοϋ 
υπουργού κ. Μιχαλακοποΰλου Βιομηχανική έπιτροπή 
μετέβη εις Νιούστελ Άμων. τήν κοιτίδα τοϋ Βύρω
νος καί κατέθεσε στέφανον έπί τής οικίας έν ή ού" 
τος έγεννήθη. Συγχρόνως έξέφρασε τήν επιθυμίαν 
όπως αί έν Άγγλίρ. ‘Ελληνικά! κοινότητες άναλάβουν 
συντόμως δι’ εισφορών τήν άνέγερσιν έν Νότιγκαμ 
άνδριάντος είς τήν μνήμην τού φιλέλληνοςΒάρδου τή; 
Έλλ. Έπαναστάσεω;.

— Οί συμπολεμισνιί τοϋ ήρωϊκώς φονευθέντο; 
ταγματάρχου Γαπαγιάννη άπεφάσισαν νά κατασκευά
σουν μαρμαρίνην προτομήν ϊνα τοποΰετηΟή εις τόν 
λόφον τής Μποεμίτσας. Τήν έκτέλεσιν Οά άναλάβη 
ό γλύπτης κ. Τόμπρος.

— Ό μέραρχος κ. Νίδερ ένήργησεν έρανον μεταξύ 
τών αξιωματικών του διά τήν κατασκευήν Ηρώου εις 
τούς πεσόντας Βουλχαρομάχους κατά τό 1913 κατά 
τήν μάχην τοϋ Λαχανά.

— Έξελέγη παμψηφεί ώς τακτικός καθηγητής τής 
κλασικής καί μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής έν τώ 
Πολυτεχνείφ ό άρχιτέκτων κ. Α. Όρλάνδος.

— Διωρίσθη γριμματεΰς τής Έθν. Πινακοθήκη; ό 
γνωστός Βυζαντ ιολόγο; καί ζωγράφος κ.Ν. Δ. Καλο- 
γερόπουλος. Ή εκλογή ύπήρξε λίαν έπιτυχής διότι 
ό κ. Καλογερόπουλ.ος έκτό; τή; επιστημονικής άξίας 
είνε καί ώ; καλλιτέχνης δόκιμο;, διακρίνει δ’ αύτόν 
δραστηριότης καί φιλοπονία, αΐτινες έγγυώνται περί 
τή; πλήρους εύδοκιμήσεω; έν τή νέρ θέσει είς ήν 
διωρίσθη.

— Βεβαιοϋται δτι είς τών πρώτων όρων τής ειρή
νης τόν όποιον θά επιβάλουν οί Σύμμαχοι είς τήν 
Τουρκίαν θά είνε ή άπόδοσις τής Άγ. Σοφίας καί 
τών άλλων Βυζαντινών ‘Εκκλησιών, αΐτινες μετεβλή. 
θησαν είς τζαμιά,είς τό Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον.

— Είς τήν προθήκην τού βιβλιοπωλείου Έλευθε- 
ρουδάκη έξετέθη έπιτυχής προσωπογραφία τοϋ στρα
τάρχου Φός, έργον τού έν Βόλφ ζωγράφου κ. Ζημέρη.

— ‘Ο γλύπτης κ. Ν. Γεωργαντή; έφιλοτέχνησεν 
άνάγλυφον παριστών τόν Άγιον Δημήτριον μαρμά-

Ό Αγιος Δημήτριος
Άνάγλυφον Ν. Γεωργαντή

ρινον. δαπάναις τοΰ κ. Δ. Σβόλου, όπως έντειχισθή 
εί; τήν είσοδον τού ομωνύμου ναού τής Τριπόλεως.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πέντε συναυλίαι έντό; τοϋ μηνός Αύγουστου έδό- 
θησαν εί; Κηφησσίαν συγκεντρώσασαι τόν παραθερί- 
ζοντα εΰπορον κόσμον. Ή πρώτη έδόθη υπέρ τή; 
«’Αδελφής τοϋ Στρατιώτου·. Ή δ. Γεράκη έπαιξε μέ 
πολλήν λεπτότητα Σούμανγ καί Μτεμπυσσύ, ό κ. Λυ- 
κούδης τήν ώραιοτάτην σουίταν τοϋ Κιαφιτέλλε, ή 
δ. Μ. Φωκά έτραγούδησε μέ πολύ αίσθημα Μονσινή, 
Νταβίδ, εν τραγούδι τοΰ κ. Καλομοίρη καί έν τοϋ 
κ. Λαμπελέτ. Τήν μεγαλειτέραν έπιτυχίαν έσημείωσε 
τό άριστα άποδοθέν trio τοΰ Μπετόβεν μέ τό θαυ
μάσιου adagio ώς καί τό trio τοϋ Βιντόρ, έκτελε- 
σθέντα ύπό τή; δ. Γεράκη καί τών κ. κ. Λυκούδη 
καί Άντωνοπούλου. Αί εισπράξεις τής συναυλίας άν- 
ήλθον είς δραχ- 5,155.

Ή δευτέρα συναυλία έδόθη ύπό τής δεσπ. Σμ. 
Γεννάδη, ήτις έκτος τής τεχνικής φωνής της έπέδειξε 
καί τέσσαρα; μαθήτριας της, τάς δεσποινίδας Λέλαν 
Άγελάστου (διπλωματούχου), Έρριέτταν Ρουμπέν, 
Μαρίαν Λαλαούνη καί Άδριανήν Κωνσταντινίδου. 
Είνε γνωστή ή δ. Γεννάδη διά τήν άβράν άπόδοσιν 
καί αισθητικότητα, άλλά καί οι καρποί τή; διδασκα
λίας τη; έξεδηλώθησαν ικανοποιητικοί. Ή δ. Ρουμ
πέν έτρα γούδησε μέ πολύ αίσθημα καί diction εξαι
ρετικήν τήν ’Απελπισίαν τής «Σαπφοϋς» τοΰ Μασσενέ 
καί τήν άριαν τής α πράξεως τής «Τόσκας». Ή δ. 
Λαλαούνη διεκρίθη διά τόν πλούτον καί τήν γλυκύ- 
τητα τής φωνής εις τήν μονφδίαν τή; «Αίδάς» καί 
είς τήν δυωδίαν τής -Εβραίας», ήν έτραγούδησεν 
αρμονικότατα μετά τής καθηγητρίας της.

Ή τρίτη συναυλία έδόθη ύπό τοό κ. Λυκούδη, δ- 
στις έξετέλεσε μέ τήν χαρακτηρίζουσαν αύτόν ζωη
ρότητα άλλά καί γλυκύτητα δύσκολους συνθέσεις, 
έκ τών όποιων ιδιαιτέράς ήρεσε ένα Presto τοΰ Σαίν- 
Σαένς καί άκόμη περισσότερον τό Κονσέρτο τοϋ 
Ναρντίνοϊ. Ό συμπράττων κ. Φαραντάτος έπαιξε 
καί ένεθουσίασε μέ τό Capricio τού Σκαρλάττι καί 
ένα βάλς τοΰ Μοσκόβσκη.

Ή τέταρτη συναυλία έδόθη ύπό του κ. Τριαντα- 
φύλλου τή συμπράξει τή; κ. Τριανταφύλλου (Καρσ- 
τζά) τών δεσπ. Ε. Δαμασκηνού, Άλεξ. Κοτζιά καί 

του κ. Δ. Μητροπούλου ώ; συνοδού. Τό πρόγραμμα 
περιελάμβανε έκλεκτά; συνθέσεις ξένων μουσουργών 
καί τών ήμετέρων κ. κ. Καλομοίρη, Ξανθοπούλου 
καί Ψαρούδα.

Ή πέμπτη συναυλία έδόθη ύπό τοϋ νεαρού βιολι- 
στοϋ κ. Φ. Βολωνίνη.

Τό δοξάρι τού κ. Βολωνίνη ένδυναμοΰναι ό?.ονέν 
είς σταθερότητα και έκτασιν ήχου. Εί; τό θαυμάσιου 
Κονσέρτο τοΰ ΙΙαγανίνι καί είς τά Ζαπατεάντο τού 
Σαραζάτε "διεκρίθη διά τήν μετ' εξαιρετικής άκρι- 
βείας καί χρωματισμού άπόδοσιν. Έπίσης άριστα 
έπαιξε τήν Romance τοϋ Δ’ Άμπρύζιο καί τίιν Ber
ceuse τού κ. Λαυράγκα. Ή ύ. Λ. ΙΙερπινιά έτρα
γούδησε, σννοδεύοντος τού κ. Σκόκου, «Μανόν» καί 
«Μινιόν».

— Διά Β. Δ. συνισταται έν ΆΟήναις πρότυπος 
Στρατιωτική ορχήστρα. Διευθυντή; θα είνε ό έπιθεω 
ρητή; τής στρατ. μουσικής κ. Καλομοίρης.

— Πρωτοβουλίρ τοΰ Νομάρχου Λαρίσσης άπεφασί- 
σθή ή ίδρυσις Ωδείου εϊ; Λάρισσαν.

—Άνεχώρησε διά Παρισίους πρός τελειοποίηση· 
έπί τριετίαν ή διπλωματούχος τού άσματος δ. Λίζα 
Δ αλεζίου.

ΣΥΜΜΙΚΤΑ

Είς τήν Μύκωνον γενέτειραν νήσον, έν η διέμενε 
κατά τά τελευταία έτη, άπεβίωσε κατόπιν βραχείας 
άσθενείας ό Παναγιώτης Άξιώτης, γνωστό? είς τόν 
φιλολογικόν κόσμον διά τά ώραΐα ηθογραφικά του 
διηγήματα. Άπό νεαρά; ηλικία; μετέβη όπω; έμ- 
πορευθή είς Ρωσσίαν, ένθα διέμεινε σχεδόν έπί 
τεσσαρακονταετίαν, θεραπεύων πάντοτε καί τόν Λό 
γιον Έρμήν. Ήσχολήθη είς τήν μελέτην τής Ρωσ- 
σικής φιλολογίας, έγνώρισε δέ, πρώτος αύτός, είς 
τού; Έλληνας άναγνώστα; τοϋ; μεγαλύτερους Ρώσ 
σους συγγραφείς καί ποιητάς, παλαιοτέρους καί ουγ 
χρόνους, δι’ άρ ιστό τεχνικών μεταφράσεων. Ιδίως ή 
τοϋ «Δαίμονας» τού Λερμοντώφ είνε άνταξία τού 
πρωτοτύπου. Ό Άξιώτης ώς διηγηματογράφος κα
τέλαβε διακεκριμένην θέσιν εί; τήν νεοελληνικήν 
φιλολογίαν διά τών νησιωτικών διηγημάτων του.Φύ- 
σει ήρεμος καί μειλίχιος, τοιούτος ύπήρξε καί ώς 
λογογράφος. Είργάζετο'άθορύβως, ή δέ πρωτότυπος 
εργασία του συνεκεντρώθη εις δύο τόμους. Ό πρώτος 
έκδοθεϊς μέ τόν άπλοΰν τίτλον «Διηγήματα» τφ 
1807 περιλαμβάνει δώδεκα, έκ τών όποιων ό Ίερεύς 
τής πολίχνης είνε παραστατικώτατον καί πλήρες 
συγκινούσης ποιήσεως. Ό άλλος τόμος ύπο τόν τί
τλον τοΰ πρώτου έν αύτφ διηγήματος<Λενιώ»έξεδόθη 
εσχάτως έν τή βιβλιοθήκη Φέξη, μετά εικοσαετίαν 
άπό τής έκδόσεως τού πρώτου τόμου. Είς όλα του τά 
διηγήματα ό συμπαθής συγγραφεύς μάς δίδει άφη- 
γήσεις χαρακτηριστικής άφελείας καί χάριτος, αί ό- 
ποΐαι έχουν πολλήν ψυχολογίαν καί θελκτικήν απλό
τητα. Καίτοι έζησεν έν Ρωσσίρ, τά διηγήματά του 
είνε Ελληνικότατα. ΑΙ περιγραφαί, οι τύποι, οι 
διάλογοι έχουν έν επιχώριον χρώμα. Άσμενί- 
ζεται είς λαϊκός σκηνάς, ας άποδίδει φωτοτυπικός. 
Αλλ’ή υπερβολικό πιστότης είνε έμπόδιον είς 
την έκδήλωσιν πρωτοτυπίας καί Ισχυρός δημιουργι- 
χή; έργασίας- δι’ αύτό παρατηρείται κάποια μάκρη- 
Υ°θία ένιαχού, μία επιμονή είς λεπτομέρειας, αί ό

ποιοι δέν άπαντώνται εις έργα μεγάλης επιβολής. Ό 
συγγραφείς γράφει ωσάν νά όμιλή, ώσάν νά άφηγή- 
τοι ό ίδιος.ΕΓε ό φυσικότερος τών διηγηματογράφων 
μας. Εί; τόν δεύτερον αύτόν τόμον περιλαμβάνσντα 
νησιωτικά διηγήματα, έν οΐς ανελίσσονται έπεισόδια 
τής καθημερινής ζωή;, τά ύποία άν δεν διακρίνονται 
διά τήν πλοκήν—τινά μάλιστα δέν έχουν καν ύπόθε- 
σιν- άλλ’ είνε ηθογραφικώς άρτια, έχοντα ξεχωρ-ι 
στόν ένδιαφέρον δΓ ημάς τού; έν μεγαλουπόλει ζών- 
τας.

Ό Άξιώτης άπέθανεν είς προβεβηκυίαν ηλικίαν, 
άλλά διετήρει άκμαίας τάς σωματικά; καί πνευματι
κός δυνάμεις. Γλυκύς, άγαθώτατος, κατέκτα πάντοτε 
τάς συμπάθειας, ούδέποτε κακολογών, πρός όλους 
συγκαταβατικός, μετριόφρων πολύ, ύπενθυμίζων έν- 
τούτφ ένα άλλον ομότεχνόν του, τόν μεγάλον άλλά 
καί ταπεινόν Παπαδιαμάντην.

— Άνεκοινώθη έν γενικαι; γραμμαΐς τό προσχέ- 
διον του εορτασμού τή; έκατονταετηρίδος τή; Έλλ. 
έπαΛαστάσέας, τό όποιον είδικαί έπιτροπαί θά μελε- 
τήσωσιν όπω; ύποβάλωσι τάς γνωμοδοτήσεις των 
πρός καταρτισμόν τού δριστικοϋ προγράμματος. Είνε 
τό έξής : "Ιδρυσις μεγάλου αναμνηστικού μνημείου,, 
πιθανώς τοϋ ύπό τώνέθν.συνελεύσεων ψηφισθέντο; Ιε
ρού ναού τού Σωτήρος ή «τής Ύπερμάχου στρατηγού», 
ηρώου ή πολυανδρίου έπί τού λόφου'Αρδηττού, τοπι
κών μνημείων είς ιστορικούς τόπους, κοινωφελών 
ιδρυμάτων, ήτοι Μουσείων,'Ωδείου, ’Εθνικού θεάτρου, 
Συνεδρίων, πνευματικών άγωνισμάτων, καλλιτεχνι
κών έργων, αναπαραστάσεων τών διαφόρων έποχών 
τοϋ έθνικού βίου, λαϊκών πανηγύρεων καί εορτών, 
έξωραίσμοϋ ’Αθηνών, έκδόσεων, Πανελληνίων καί 
τοπικών έκθεσεων καί άγώνων, καθώς καί δεξιώσεω; 
καί ξενία; τών κατά τό έορτάσιμον έτος 1921 μελ
λόντων νά συρρεύσωσιν εί; 'Αθήνας ξένων καί ομο
γενών.

Έπροτάθη πρός τούτου; ή τοποθέτησι; προτομών 
τών ήρώων τού 1821 είς τόν Β. κήπον τιθέμενου είς 
χρήσιν τού κοινού. ΊΙ έπιτροπή ήμπορεϊ νά λάβη ύπ’ 
όψει τη; ότι εί; τήν έπαυλιν Θών ύπάρχει πλήρης 
σειρά μικρών μαρμάρινων προτομών τών αγωνιστών, 
ή όποία ευκολότατα ήμπορεϊ νά άγορασθή.

’Επειδή θά καταστή αδύνατον έπισκέπται νά πα- 
ρευρεθούν ε’ις Αθήνας έξ όλων τών μερών, κσ- 
θωρίσθη ειδική έπιτροπή πρός κινηματογράφη
σή τών διαφόρων άξιοσημειώτων γεγονότων. Ή 
ζωγραφική, τά γράμματα κ.λ.π. θ’άντιπροσωπέυ- 
θούν, διάφοροι έπιτροπαί διά τών καλλιτεχνημάτων 
τά όποια έκαστη Οά προσφέρη θέλουν άναπαραστήση 
τελείως τόν αγώνα, τήν ζωήν κλπ. τών ενδόξων προ
γόνων μας. Αί είδικαί έπιτροπαί κατηρτίοθησαν ώς 
εξής:

«Έπιτροπή μεγάλου μνημείου».Έλ.'Βενιζέλος Πρό
εδρος, Δημ. Διαμαντίδης, .ιλέξ.Σκοιζες ,Γ. Άβέρωφ, 
Παν. Άραβαντινός, Άνδρ. Παναγιωτόπουλος, Περ. 
Μαζαράκης, Σπυρ. Πάτσης, Άλέξ. Νικολούδης.

• ’Επιτροπή μνημείων έπί Ιστορικών τόπων. Άθ. 
Εύταξία; Πρόεδρος, Κ. Λιδωρίκης, Θ. Κουτούπης, 
Δ. Τερζάκης, Ν. Σχινάς, Δ. Κανελλόπουλος, Σωκρ. 
Κουγέας, Γ. Ροίλός, Κ. Κουρεμένος.

«Έπιτροπή άναπαραστάσεων έποχών εθνικού βίου» 
Χρ. Τσούντας Πρόεδρος, Θ. Θωμόπουλος. Παντ. Κο- 
ντογιάννης, Γ. Ίακωβίδης. Π. Βακάς, ΙΙέτρ. Άπο-
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στολίδης (Νιρβάνας), Άδ. Άδαμαντίου, Μαργ. Εύαγ. 
γελίδης. Λ. Κάμπο ύρογλους.

< Επιτροπή πνεεμιτιχών αγωνισμάτων». Έμμ.- 
Ρέπονλη; Πρόεδρος, X. "Αννινος, Γ. Πώπ, Μ. Βο- 
λωνάκης, Άρ Κουρτίδης, Έμμ. Λυχούδης, I. Φραγ
κιάς, Άλ. Μωραϊτίδης, Άντ. Τραυλαντώνης.

«'Επιτροπή ζωγραφ. καί γλυπτικών έργων». Π. 
Καλλιγάς Πρόεδρος, Θ. Βελλιανίτης, Κωνστ. Χατζό- 
ωουλος, Αναστ. Χέλμης, Ι.Πολέμης. Κ. Κουρουνιώ- 
της Λ.Β. Μελά;, Κ. Σταμπολόπουλος,Ήλ. Άγγελό
πουλος.

«’Επιτροπή μουσικών έργων καί έκτελέσεων·. Άν. 
Άνδρεάδης, Πρόεδρος, Ίω. Ψαρούδσς, Γ. Νάζος, 
Δ. Λαυράγκας, Ζαχ. Παπαντωνίου, Νίνα Φωκά, Μ. 
Καλομοίρης, ΙΙ.Α. Μαυρομιχάλης, Βασ. Μάτσα;.

«Επιτροπή εκδόσεων». Γ. Χατζιδάκης, Πρόεδρος. 
Γ. Δροσίνης, Τ. Ήλιόπουλος, Ίω’ Σοφιανόπουλος, 
Κ. Τριανταφυλλόπουλος, Ιωάννα Στεφανόπολι, Παν. 
Καλογερόπουλο;, Δημ. Σακελλάριος.Νικ. Οδω»αΐος.

«’Επιτροπή καδιερώσεως ιστορικών τόπων καί έκ 
δρομών». Γ. Σωτηριάδη;, Πρόεδρος, Ίω- Μανέττας 
Πολ. Πολυχρονίδης, Ίω. Τρικούπη;, Ίω. Άργυρό- 
πουλος, Σπ. Κορώνης, Γ. Σωτηρίου, Ν. Καπετανάκη;
I. Μπουρνιάς,

«Έπιτροπή εικονογραφία; καί κινηματογραφίας·' 
ΓΙ· Κονδύλη;, Πρόεδρος. Σπ. Κοκκόλης, Γ. Στρατή- 
γης, Ίω. Δοανίδης, θ. Βαρούνης. Κ. Κόνσολος, Γ- 
Μαλτέζος. Ε. Ίωαννίδης. Έμμ. Εμμανουήλ.

«Έπιτοπή λαϊκών τανηγύρεων καί εορτών·. Όδ, 
Σταθάτος, Πρόεδρος, Άλ. Κασαβέτης, Ν. Ξηρός. 
Ίω.Μάνο;, Ίω. Μι νέτας, Π. Στεφανόπουλος, Σκ. 
Ζερβός. Δημ. Πετροκόκκινος, Άδ. Βρυζάκης.

«Έπιτρομή αναμνηστικών σημάτων·. Ίω. Σβορώ
νος, Πρόεδρος. Θ. ΓΙενδερουδάκης, Σπ. Μπονάνος, 
Όδ. Φωκάς. II. Σίρογλυς, Γ. Ήσαΐας, Γ. Τυπάλδος. 
Παν. Κελαϊδής.

— Ό κ. Πρωθυπουργό; καλέσα; τούς γλωσσονό- 
μους άναμορφωτάς τοΰΥπουργείου τή; Παιδεία; συ
νέστησε νά άποφύγουν τάς ύπερβολάς είς τά διδακτι
κά βιβλία τής κατώτερος έκπαιδεύσεω; καί νά άκο 
λουδήσουν τήν μέσην γλωσσικήν οδόν τήν έξ ίσου 
άπέχουσαν τής ύπερκαδερευούσης καί τής ακράτου 
δημοτική;, υπέδειξε δέ είς τοιαύτην γλώσσαν τήν έν 
Άθήναις λαλουμένην.ΟΙ Λούδηροι τή; νεοελληνικής 
άπεδείχδησαν τά; αντιλήψεις του κ. Προθυπουργού 
άσυζητητεί, εί; τήν έπιτροπήν, άλλοι; τε, τών διδα
κτικών βιβ .ίων περιλαμβάνονται καί οί κ.κ. Ζ. Πα
παντωνίου καί II. Νιρβάνας οϊτινες έχουν αρκετήν 
καλαισθησίαν, διά νά χαλιναγωγήσουν τά; μαλλιαρά; 
τάσεις τών αναμορφωτών.

Ο Σύλλογο; τών Δωδεκανησίων προεκήρυξε 
Διαγωνισμόν πρό; συγγραφήν Ιστορίας τών Δώδεκα, 
νήσων άπύ τών ’Ομηρικών χρόνων μέχρι σήμερον. 
Τά χειρόγραφα δέον νά άποσταλούν μέχρι τή; 14 
Ιουνίου 1919 είς τό Προεδρεϊον τοΰ Συλλόγου. Εί- 
δική έπιτροπή διεθνούς κύρους δά κρίνη τά έργα. 
Έπαλδον 5000 μετά ροδιακής δάφνης, έτεραι δέ 6000 
δά δοθούν τφ συγγράφει ώ; άντίτιμον 200 τευχών 
τοΰ έργου.Περί τού γλωσσικού έκάστη; τών δωδεκα- 
νήσων ιδιώματος, λαογραφίας, ηθών, έθίμων, δά λη- 
φθή ιδιαιτέρα μέριμνα ΐνα ή έπίσκεψις εΐνε δυνατή.

—Άπέδανεν έν'Αργοστολίφ ό Στυλιανός Χρυσομάλ- 
λης, λόγιο; καί ποιητή; έν ήλικίρ 80 έτών. Ήτο ό 
τελευταίος επιζών τής όμάδος τώνΠολυλά, Μαρκορά,
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Καλοσγούρου καί Κογεβίνα. Περί τά τέλη τοΰ βίου 
του ήτο καθηγητή; τή; Γαλλικής. Διεκρίθη διά τάς 
ωραίας μεταφράσεις τής "ίΣόης εί; τόν ΓρόφσκΟν 
τού Όρατίου, τού ποιήματος «Στόν ήλιο· τοϋ’Οοσια- 
νού. Έν πρωτότυπον ποίημά του τό «"Ονειρο» δη- 
μοσιευθέν τφ 1898 είς τήν «Τέχνην» έκαμεν έντύπω 
σιν διά τήν πρωτοτυπίαν, άρμονίαν καί γλωσσικήν 
καλαισθησίαν. Ό υίό; του καλλιτέχνης ήθοποιός κ. 
"Αγγ. Χρυσομάλλης, θά φροντίση, έλπίζομεν, νά συγ
κέντρωση εΐ; τόμον τήν ώς έπί τό πλείστον άνέκδο 
τον ποιητικήν έργασίαν τού πατρός του.

— Άπενεμήθη ό χρυσούς Σταυρό; είς τόν γνω
στόν παρ’ήμϊν Γάλλον μυθιστοριογράφον Ερρίκον 
Μπορντώ, διακρινόμενον διά τήν λεπτήν ανατομίαν 
τή; πολυσυνθέτου συγχρόνου ζωής. Τό έργον του «Τά 
μάτια πού ανοίγουν» έσημείωσαν εξαιρετικήν έπιτυ
χίαν. Τελευταίως ό κ. Μπορντώ έξέδωκε τήν «Η
ρωικήν ζωήν τού Γκυνμέρ», ύμνον είς τόν μέγαν άε- 
ροπόρον.

— Ύπό κύκλου λογιών συνιστάται ολιγομελή; σύν
δεσμο; μέ αποκλειστικόν σκοπόν τήν έρευναν τή; ζωή; 
καί τού έργου τού Σολωμού καί τήν εΰρυτέραν μελέ
την αύτού. Ή περισυλλογή άγνώστων πληροφοριών 
περί τή; ζωής του, ή έξακρίβωσις χρονολο/ιών τών 
ποιημάτων του θά εΐνε τό κυριώτερον έργον τού 
«Σολωμικού συνδέσμου». Ό.τι δηλ. έγινε δια τόν 
Δάντην είς τήν Ιταλίαν καί διά τόν Σαίξπηρ είς 
τήν "Αγγλίαν καί είς τήν Γαλλίαν διά τόν Βαλζάκ.

—Διά Β. Δ. έχορηγήδη εί; τήν Κεντρ. Έπιτροπήν 
τή; Έκατονταετηρίδο; ώ; πρώτη δόσις δαπανών τό 
ποσόν ένός εκατομμυρίου. Είς τήν αυτήν έπιτροπήν 
ό εφοπλιστή; κ. Γκίκα; Κουλούρη; προσέφερε 25,000 
δπω; μετ'είσφορών άλλων διατεθούν πρό; άνέγερσιν 
μεγαλοπρεπούς μαρμάρινου μνημείου είς μνήμην τών 
έξ "Ύδρας καταγόμενων θαλασσομάχων ηρώων τής 
Έπανασ τάσεως.

— Διά τήν νεοούστατον έδραν τή. μεσαιωνικής καί 
νεωτέρας Έλλ. γλώσσης καί φιλολογίας έν τφ 11α- 
νεπιστημίφ ΰπεβλήθησα» δύο υποψηφιότητες, τού κ. 
Ά. Μπούτουρα καί τού κ. Φ. Κουκουλέ. ΟΙ όρισθέν- 
τες κριταί κ. κ. Χατζηδάκις, Σκιά; καί Μενάρδος 
άπεφάνθησαν υπέρ τών έργων τού κ. Κουκουλέ. 
Ή Φιλοσοφική, σχολή συνελθοΰσα έν τή πρώτη 
•υνεδρίρ συνεζήτησε περί τών ’υποψηφίων. Είς τήν 
δευτέραν γενομένη; ψηφοφορίας έλαβον ό κ. Μπού
τουρα; 7 ψήφους, ό κ. Κουκουλέ; μιαν καί ό μή υ
ποβολών υποψηφιότητα κ. Σ. Ιανθουδίδη; έφορος 
τών έν Κρήτη άρχαιοτήτων 5. Μή λαβόντος ούδενός 
τήν άπαιτουμένην πλειοψηφίαν τών 8 ψήφων, έπαν- 
ελήφδη έν τρίτη συνεδρία ή ψηφοφορία, καθ’ ήν ό 
κ. Μπούτουρα; έλαβε πάλιν 7 ψήφους, ό κ. ΞανΟου- 
δίδης 4, ό κ. Κουκουλέ; 1 καί 2 εΰρέθησαν λευκαί. 
Μή συγκεντρώσαντο, οΰδενό; άπόλυτον πλειοψηφίαν, 
συμφώνω; πρό; τόν νόμον, ή έδρα θά μείνη κενή έπί 
τριετίαν. Τό λυπηρόν εϊνε ότι ουδείς έκτακτο; κα
θηγητής συναφούς μαδήματος υπάρχει, ΐνα έν τφ με
ταξύ τφ άνατεδή ή διδασκαλία τού μαδήματος.

— Άπέθανεν έν Άθήναις ή Όλλανδίς δημοσιο
γράφος Κορνηλία Λουκίδου, σύζυγος τού διακε- 
κριμμένου παρί ήμϊν ζωγράφου κ. Λουκίδου. Ήτο 
άνταποκρίτρια τού «Τηλεγράφου τού Άμστερνταμ», 
εϊχε δέ χρησιμεύσει μέ τήν ποιητικήν μορφήν της 
καί τό ώραϊον παράστημα ώ; πρότυπον είς τάς κυρι- 
ωτέρας συνθέσει; τοΰ συζύγου της.

ΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Είς τό χωρίον Κοννάβους τήςΚρήτης άνευρέθησαν
ίηκίνα Δωρικού ναού τού όποίου οί τοίχοι φαινον- 
ν ότι ήσαν ενεπίγραφοι. Εΰρέθησαν τρεις μεγάλοι 
)οι έπί τών τοίχων τούτων μέ έπιγραφά: γεγραμ- 
νας βυστροφηδόν.
_ Τό Μουσεϊον τή; Θεσσαλονίκης άπεφασίσθη νά 
κατασταδά προσωρινά»; είς τόν έκεϊ Βυζαντινόν
όν τού Άγ. Γεωργίου. Επιτροπή εκ τών κ- κ. 
μπράρ, Ζάχου, Πελεκίδη καί Ροδοκανάκη έπ ιστο
ί διά την έγκατάστασιν
— Ό άρχιτέκτων κ. Όρλάνδος προέβη εί; άνα· 
ιίνισιν τής στέγη; τού έν Μυστρά ναοΰ τής ΙΙερι- 
,έπτου. Τά όμβρια ϋδατα είσήρχοντο έντός τού 
ιον καί ή περίφημος Θεία Λειτουργία, ή θαυμασία 
,ιχογραφία τοΰ ΙΕ’ αίώνος εϊχε καλυφθή δΓ έξαν- 
ήματος, τό όποιον δΓ αποστολής ειδικού ζωγράφου 
ρέπει νά έξαλειφθή.
Ήσχολήθη ,έπίοης ό κ. Όρλάνδος μέ τήν μελέ- 

, ' τών Παλατίων τών Δεσποτών τού Μωρέως, τών 
Κιοιων κατηρτισε λεπτομερή διαγράμματα καί άνα- 
■αραστάσεις πασών τών όψεων μετά τών λεπτομε- 
Ειών τής κόγχης τού θρόνου, τοΰ ευκτήριου, τού 
■ποχωρητηρίου , τών εξωτερικών διακοσμήσεων τών 
Καραθύρων. καπνοδόχων κλπ. Ή λεπτομερέστατη 
Κτη μελβτη θά διαφώτιση πλεϊστα σημεία τή; πολι
τικής αρχιτεκτονικής τού 1-1 καί 1·· αίώνος καί θά 
Κρη πολλά; μέχρι τοϋδε κρατούσα;πλάνα; δσονάφορφ 
■ήν χρονολογίαν τής κατασκευής τών διαφόρων κτι- 
■ίων τοΰ Ανακτορικού συγκροτήματος.
I — Αί έν Έπιδαύρφ άνασκαφαί αί ένεργούμεναι ύπό 
■ήν έπίβλεψιν τοϋ κ. Καββαδίου έφεραν είς φώς νέα 
■ΰρήματα. Παρά τά προπύλαια τή; άρχαίσς πόλεως 
Κνεκαλύφθη μέγα οικοδόμημα μέ δάπεδον άποτελού- 
■ιειο, άπό αρχαιότατα Μωσαϊκά. Εΰρέθη πρό; τούτοι; 
Βύσις αγάλματος, είς τήν μίαν πλευράν τής όποιας 
Κπάρχει επιγραφή μεγάλης Ιστορικής σημασίας, άνα- 
Κομένη είς τούς πρό ιής άλώσεως τής Κορίνθου ΰπό 
■τού Μουμμίου χρόνους, άναφέρεται δ' έν αύτή ή συμ- 
■ιαχία μεταξύ Επίδαυρου καί Ρώμης, δυνάμει τής 
■όποιας ή Επίδαυρο; άπέφνγε τήν καταστροφήν, καθ' 
■δν χρόνου ή Κόρινθο; κατεστρέφετυ.
I — Είς την θέσιν Άγιοι Θεόδωροι, περί τάς δύο 

■ώρας άνατολιχώς του "Ηρακλείου τής Κρήτης έξη- 
■τριβώθη δι’ άνασκαφή; γενομένης ΰπό του κ. Ξαν- 
■Οουδίδου ότι ύπήρχε περί τό 2000π. X. συνοικισμός 
■αγροτικό; καί αλιευτικός. Λείψανα τών οικιών τού 
■συνοικισμού τούτον σώζονται πολλά' έφέτος άνεσχά- 
■φησαν μόνον ολίγα δωμάτιά, μεταξύ τών όποίων τό 
Ιμαγειρεΐον μιά; οικίας μετά τής εστίας. Έπίσης είς 
■τήν θέσιν τού -Νίρου Χάνι» πλησίον .ού Πρακλείου, 
Βεύρέθη έτερο; Μινωϊκό; συνοικισμός, τού όποίου καί 
■άνεσκάφη μέρος τής ηγεμονικής οικία;' Άπεκαλύ- 
■φθησαν δύο πολυτελή δωμάτια σωζομενα μέχρις
■ ύψους 1.50 μ. άπό τού έδάφοι;· έχοντά κατά μήκος
■ τιϊιν τοίχων κάλλιστα είργασμένα έδοιλια έκ πλακών 
■γύψου καί έπί τών τοίχων άσβεστόχρισμα μέ κοσμη- 
■ματικούς χρωματισμού;.

L — Έπερατώθη ή έπιοκευή τού Καθολικού τή; παρά
■ τήν Λεβάδειαν Μονή; τοΰ οσίου Λουκά. Τά Μωσαϊκά
■ έξησφαλίσθησαν καί ή στέγη άνυψιόθη. Ό κ. Σωτη- 
■ρίου κατήρτισεν είς τό ’Υπερώον τού ναού τής Ιΐανα-
■ ϊίας μικρόν Βυζαντινόν Μουσεϊον έξ ύπερεκατόν άρχι-
■ τεκτονικώ · καί διακοσμητικών μελών, διεσπαρμένων 

είς διάφορα τή; Μονής μέρη, καί έξ άνεκδύτων άξιο- 
λογωτάτων Βαζαντινών επιγραφών. Ή πρό τού ναού 
σκαφική έρτυια έφερεν είς φώς τάς βάσεις τή; Φιά
λη; καί είς τό βάθος κομψστάτην κρήνην Βυζαντι
νών χρόνων.

— Ό επιμελητής τών έν Θεσσαλίφ αρχαιοτήτων 
κ. Ν. I. Γιαννόπουλος μεταβάς είς Τρίκκαλα έξηρεύ- 
νησεν όλα τά έκεϊ χριστιανικά μνημεία καί άπεκό- 
μισε πλούσια,· ύλην είς χριστιανικά; έπιγραφάς. Ού
τως έν τφ ναφ τής Άγ. Μαρίνης τού 1750 έβεβαίωσε 
τήν ύπό τοΰ κ. Αστεριού άναγνωρισδεϊσαν τοιχογρα
φίαν τού ‘Αρχαγγέλου Μιχαήλ φονεύοντος Βούλγα
ρον, ώς έμφαίνειαι έξ επιγραφής. Εύρε δέ πλήν άλ
λων καί εικόνα, έν τοιχογραφίαις τών άρχιεπισκό- 
πων Λαρίσσης ’Αχίλλειου. Βησσαρίωνος, Νεοφύτου 
(ανεψιού τού Βησσαρίωνος) καί Οίκουμενίου, έπισ-ζο- 
που Τρίκκης. Τού; αυτούς εύρε καί έν τφ ναφ τού 
άγ.'Δημητρίου τού 1627. Έπτά δέ νέους άγιους άρχιε- 
πισκόπους Λαρίσσης, αγνοούμενους τέως, εύρεν έν 
τω ναφ τών Άγ. ’Αναργύρων. Έν τφ ίερφ Βήματι 
τού Άγ. Δημητρίου πρός τοΐς άλλοι; εύρε καί τοιχο
γραφία; δυο άγιων νέων μαρτύρων, τοΰ Άγ. Νικο
λάου τοΰ έκ Μετσόβου μαρτυρήσαντος έν Τρικκάλοις 
καί τοΰ Νικολάου τοϋ έκ Καρπενησιού μαρτυρήσαν
τος έν Κων)πόλει.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Έξεδόθη τούΙΓ' έτους ή Έ πε τη ρ ί ς τού Συλ

λόγου »Παρνασσού·, περιλαμβάνουσα μελέτα; επι
στημονικά; καί ιστορικός τών κ.κ. Γ. Χατζιδάκι, 
Α. Σκιά, Κ. Ράδου. Χρ. Παπαδοπούλου, Σ. Μενάρ- 
δου. Σ. Θεοτόκη, Ν. Γιαννοπούλου, Π. Ζερλέντη, 
Σπ. ΙΙαπαγεωργίου, I. Σιαματούλη, Α. Άνδρεάδου 
τά πρακτικά τοΰ νομικού τμήματος καί λογοδοσίαν 
τών κατά τό έτος 1916—1917 πεπραγμένων.

W
Είςτό τελευταϊον τεϋχο; τοΰ «Mercure de France» 

ό κ. Δ. Άστεριώτης (Λεμπέγκ)ίπαρακολουθεϊ, ώς συ
νήθως, τήν πνευματικήν κίνησιν τής Ελλάδος, τήν 
όποίαν παρουσιάζουν,ώς γράφει,πλήρη δύο περιοδικά 
τά .Γράμματα· τής "Αλεξάνδρειάς καί ή «Πινακο
θήκη- τών Αθηνών. Είς τήν έπισκόπησίν του γρά
φει διά τήν μελέτην τοΰ κ. Παλαμά περί Τυπάλδου, 
διά τά«Έργα» τοΰ Μαβίλη, τά «Σπασμένα μάρμαρα» 
τοϋ κ. ΙΙολέμη καί τά «Κλειστά βλέφαρα» τού κ. 
Δροσίνη.

Λ
• L’lnviolable Serment» Λόγοι έκφωνηθέντες ΰπό 

έπιφανών Γάλλων διά τήν ΆΙσατίαν καί Λωρραίνην. 
Μία εύγλωττος μαρτυρία τών ύπέρ τών Γαλλικών 
επαρχιών ένεργειών άπό τοΰ 1871 μέχρι σήμερον.

Λ

L’Effort Auiericain (1917—1918). ‘Επίσημος έκ- 
Οεσις τού πρώτου πολεμικού έτους τών Αμερικανών 
καί τής δράσεως των έν Γαλλίφ.

Λ
Ύπό τής Κοινής τών Αλυτρώτων Ελλήνων Επι

τροπείας έξεδόθη εί; τεύχος ή διάλεξις τού διευθυν- 
τού τής Γαλλική; άρχαιολογικής σχολής κ- Γ. Φουζέρ 
περί τήςΆ.-ιοστολής τον Ελληνισμού καί τού καθή
κοντος τού "Ελληνος στρατιώτου, κατά μετάφρασιν 
τού κ. Άλ. Φωτιάδου.



I

ΑΑΓΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ

Δρ. 6.000.000 » 1,500.000 » 1.820.000
τοΰ εξωτερικού καί άγοράί

ΥΠΟΚΑΤΑ1ΤΗΜΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

Η ΛΑ Ϊ ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΡΥΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΙ1ΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔ0! 
ΚΑΙ ΥΠΟ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΩΝ

Κεφάλαιον Μετοχικόν ....Καταβεβλημένον .........'ΑΛοθεματικόν............
ΕΡΓΑΣΙΑΙ:

—'ΙΊ Λαϊκή Τράπεζα πωλεΐ συνάλλαγμα έπί
έπιταγάς (cheques) έπί τοϋ εξωτερικού.

—Εισπράττει γραμμάτια τρίτων καί τοκομερίδια.
—Πω?ιεϊ καί αγοράζει παντός εϊδόυς χρεώγραφα καί λαχειοφόρους ομολογίας 
—Χορηγεί δάνεια έπί ένεχΰρφ κοσμημάτων.
—Δέχεται καταθέσεις είς πρώτην ζήτησιν, έπί προθεσμία καί καταθέσεις τα

μιευτηρίου.
—Έν γένει δ’ έκτελεϊ πάσαν έργασίαν τραπεζιτικής φύσεως.

Γενικός Διευθυντής Δ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

1918—ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΞ - ΔΡ. 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

Καθ' εκάστην ) Έκδίδονται 100,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 
κλήρωσιν ) Παρέχονται κέρδη εΐς 2,000 γραμμάτια άξίας δραχμών

“Εκαστον άκέραιον γραμμάτων τιμάται δραχ. 4, δυνάμενον νά διαιρεθή είς τέσσαρα τέ 
γραμματίου τιμώμενα μιας δραχμής.

400,
200,

Κέρδι

200,'

κεΡΛΗ εκΟΣΤΗΣ TQN ΚΛΗΡ92εοΝ

Ί Δραχμαί Έν
1 έξ 80,000 80,0
1 έξ < 20,000 20,0
2 άπό 2,500 5,0
6 άπό 1,000 6,0

15 * » απο 400 6,01
25 άπό 200 5,0

1950 άπό 40 78,0
2000

Ή πρώτη κλήρωσις γενήσεται τή 25 Φεβρουάριου 1918, ή δευτέρα τή 29 ’Απριλίου 191 
τρίτη κλήρωσις τή 24 ’Ιουνίου 1918, ή τετάρτη τή 30 Σεπτεμβρίου 1918, ή πέμπτη τή 25 
εμβρίου 1918 καί ή έκτη τή 31 Δεκεμβρίου 1918.

Δι’ εκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια ακέραια γραμμάτια, πωλούμενα άντί τεσσο 
δραχμών ίσχΰοντα δι’ όλόκληρον τό κέρδος, καί δυνάμενα νά διαιρεθώσινεϊς τέταρτα γραμμαι 
τιμώμενα άντί μιάς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοϋ κέρδους.

Άμοιβαί, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή έντόςτριών μηνών άπό τής κληρώσεως παραγράφο 
δπερ τοΰ Ταμείου τοΰ Εθνικού Στόλου.

Είς τούς άγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιάς έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κάτι 
ειδικής μετά τοΰ 'Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμμα 
άξίας δέκα χιλιάδων δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοΰ τιμήματος αύτών 15 ο)ο, είς δέ τούςι 
ράζοντας διά μιάς έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χά 
δραχμών τουλάχιστον, παρέχεται έκπτωσις 10 ο)ο, καί είς τούς δημοσίους υπαλλήλους, τούς έί 
τραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 ο)ο. !

Διάπάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γραφεϊον Λαχείου Έθνικοΰ Στόλου καί των ’Αρχαιοτήτων, 'Υπουργεϊον Οικονομικών.
Ό Διευθυντής Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

Τύηοιι ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΛΑΖΟΥύΑΚΙΙ — EvgmiSov 3 'A&fjvai—Άριβ. Τηλ. 11-99.


