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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τα Ιταλικά ποιήματα τοΰ Σολωμού (Συ 
νέχεια] Μετάφρασις Σ. Δε Βιάζη.

Συντρίμμια — Λυπητερό τραγούδι, πεζά 
ποιήματα, ύπό ’.Ανεμώνης.

Φθινοπωριάτικες θλίψεις, ύπό Λόρνας. 
Σημειώσεις ένδς μηνάς, ύπό Δάφνιδος 
Αντίλαλοι.
Μαργαρΐται — Παράγραφοι.
Τά 'Αθηναϊκά θέατρα.
Νεοελληνική λογοτεχνία.—55 Έλλ. διηγή

ματα, ύπό Κάποιου.
Συναυλίαι, ύπό Κ.
Γράμματα καί Τθ/ναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ
Ή προτομή τοΰ Τρικούπη, ύπό Θ. Θωμο- 

πούλου.
Ό άνδριάς τοϋ Τρικούπη.
Τό πνεύμα τοΰ Τρικούπη.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Εις θέσιν Κούταβος τής Κεφαλληνίας άνεκαλύφθη 
ό ναός τής Δήμητρος καί Κόρης, Δωρικού ρυθμού 
τού Δ αίώνος. Τοϋ ναού σώζεται τό κρηπίδωμα καί 
οί κατώτατοι σφόνδυλοι τών κιόνων. ΕύρέΟησαν 
πλεΐστα μικρά αφιερώματα, αγγεία, δακτύλιοι, πλαγ 
γόνες κλπ.

— Ή ’Αρχαιολογική 'Εταιρεία άπεφάσισε τήν 
ΐδρυσιν τμήματος αυτής έν Κ)πόλει. Θά ίργασθοΰν 
έν αΰιώ έκτος τών εντεύθεν άποστελλομένων καί οί. 
έκεΐ αρχαιολόγοι ομογενείς. Τό μήμα θά φροντίζη 
περί συνιηρήρεως τών έν Κ)πόλει Βυζαντινών αρ
χαιοτήτων καί Οά ενεργή άνασκαφάς.

— Αί έν ’Ανατολική Μακεδονία εΰρεθεΐσαι ύπό 
τών Συμμαχικών στρατευμάτων άρχαιότητες παρεδό 
θησαν είτ τόν έφορον κ. Πελεκίδην. 

— Αί υπό τής Άρχ 'Εταιρείας ένεργηθεϊσαι έν
Θεσσαλονίκη άνασκαφαί, έφεραν είς φώς νεολιθικά

εργαλεία καί κοσμήματα. Ανεσκάφησαν έπίσης τάφοι 
τοϋ Ε' καί ΣΤ' αίώνος π. X.

— Έν τγ δημοσίμ όδ<ϊ> Καλαμπάκας —Μετσόβου 
άνεκαλύφθη τάφος ασύλητος περιέχων άγγεΐ ι πήλινα, 
εν δόρυ, κτενίσματα, νν νόμισμα Εύρέθη καί λίθος 
ενεπίγραφος φέρων τό όνομα Κλειταγόρα.

— Κατεσχέθη ύπό ιής ’Αστυνομίας έν "Αθήναις 
κεφαλή Έρμου τοϋ Δ’π. X. αίώνος. έργον τοϋ 
Σκόπα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗ1 ΕΛΛΑΔΟΣ

Ίδρυθεϊσα τώ 1841

Μετοχικόν κεφάλαιο ν όρ. 20.000.000 
ΆποΟι-ματικόν . . » 13.000.000

Έκδοσις τραπεζιτικών γραμματίο'ν. —Προε
ξοφλήσεις. — Δάνεια έπί ένεχύρφ χρηματογρά. 
φων καί εμπορευμάτων. — Δάνεια ενυπόθηκα
— Δάνεια πρός νομικά πρόσωπα καί γεωργούς
— Αγορά καί πώλησις συναλλάγματος. Πιστω
τικά! έπιστολαί. — Καταθέσεις έν δψει καί εις 
ανοικτόν λ)σμόν.— Καταθέσεις έντοκοι. Ταμι
ευτήριου.—Ταμεΐον τίτλων πρός φύλαξιν.

Έπι τή λήξει τοΰ έτους, παρακαλοΰν- 
ται θερμώς οί αονδρομηταί μας οί καθυστε 
ροΰντες τήν συνδρομήν των, δπως άποστεί- 
λωσιν αύτήν απ’ ευθείας προς ημάς. Αί 
έκδοτικα’ι δαπάναι είναι τόσον μεγάλαι. 
ώστε ή καθυστέρησις τής συνδρομής νά 
παρακωλύη τήν έγκαιρον έκδοσιν.

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ

Συλλέκτη.—Μήπως είνε μόνον αύτά ; ΈδόΟη 
μία συναυλία διά τό Home Internationale καί μία 
έφημερίς έγραψε ότι έδόθη υπέρ τοΰ...«Διεθνούς ’Αν
θρώπου».

II διαταγή τής ’Αστυνομίας παραγγέλλει ότι οί 
κΰνες είς τά τραμ πρέπει νά φέρωνται έντός...κανί
στρων. Είς την Γερμανικήν αί λέξεις κάνιστρον καί 
φίμωτρον ομοιάζουν. Άντεγράφη ό κανονισμός έκ τοΰ 
Γερμανικού καί διεπράχθη ό περίφημος, επίσημος, 
πλέον, μαργαρ.της

Μ. II. Είς τήν ’Ελβετίαν ή Κοινή γνώμη διά 
δημοψηφισμάτων άπεφάνθη κατά τής παροχής ψήφου 
ε’ις τάς γυναίκας.

— "Επικρατεί ή σκέψις νά ίδρυθοϋν Έλλ. Πανεπι
στήμια--όχι πλήρη είς Κ)πολιν, Σμύρνην καί Θεσ
σαλονίκην.

Καλλιτέχνη. — Τά πρωτοτυπώτερα αποκαλυ
πτήρια άνδριάντος έγένοντο εσχάτως έν Καναδή. Ό 
Βασιλεύς τής ’Αγγλίας έκαμε τά αποκαλυπτήρια τοϋ 
έν Μόντρεαλ στηθέντος αγάλματος τοΰ Καναδού 
ήρωος Καρτιέρ έξ άποσιάσεως 5,3·Ι0 χιλιομέτρων. 
Εΰρίσζετο έν Μπάλμοραλ, έπίεσε έν ηλεκτρικόν κομ- 
βίον καί ή καλύπτουσα τό άγαλμα σημαία κατέπεσε

ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΟΥ
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Ό Τιθωνδς κ ή Αύγή.
Καθώς τήν παμπάλαια βελανιδιά περικυκλώ- 

νει δ πράσινος κισσός, έτσι ή χαριτωμένη Αύ - 
γοΰλα Αγκαλιάζει τόν 'Γιθωνό της.

Μοναχά κρύα φιλιά πλημμυρίζουνε τό ώμορ- 
φό της πρόσωπο. Μπορούσε νά τόν ξανανοι όση 
εκείνη πού ξανανοιώνει τήν ημέρα.

68
Τό ’Ελληνικό καράβι

Άπό τά μικρά καράβια, οπού έκάθησεν ή 
Νίκη, έβγαιναν τά παλλ^κάρια μέ τά άρματα 
βροντώντας στή στεριά, δπου λίγο προτήτερα 
εκείνη σκιρτοϋσε. Σιό χαιρετισμό, ποΰ ακόυαν 
ύψώνοντο ή φωνές σάν τρικυμιώδης θάλασσα 
καί ξάφνω ή γή καί δ κορνιαχτός της έγινε 
ένας Όλυμπος χαράς. Καί μέ κλαμματα καί μέ 
φωνές πρός τό θεϊκό κεφάλι τών ηρώων άπλω
ναν τής αγκαλιές, γιά νά άρμονίσουν λόγια ά
ξια τών ποιητών γιατί καθένας αισθανότανε 
τήν ψυχή του γεμάτη άπό ψυχές. Καί τά παι
δάκια καί αί παρθένες καί αί Έλληνίδες αρχόν
τισσες, ποΰ άπέφευγαν τα μάτια καί τόν ήλιο, 
άπό τά παράθυρα προβαίνοντας έρριχναν άνθια, 
μέ τά κρινοδάχτυλα ποΰ έφαίνοντο τής χαραυ
γής. Έτσι ή Νίκη, ώ Ποιητή, κάποτε συνή
θιζε νά στεφανώνη, άλλά τώρα, σύ, μέ τό τρα
γούδι πρόσφερε σέ άλλη νίκη, άλλο στεφάνι.

■> <■
Μεγάλη καί ωραία είναι, ώ τράγουδιστή, ή 

ψυχή τού άνθρώπου. Σιή σκέπη άσυνέφιαστου 

ούρανοϋ ποϋ χαμογελούσε σταμάτησαν γιά νά 
μιλήσουν ενα ’Αγγλικό καράβι καί ένα Ελλη
νικό. Τής θάλασσας ή μεγάλη κυρά, έρωτά: 
Πού πας ; καί τό ξαρμάτωτο καραβάκι άπαν- 
τάει : ’Αρμενίζω άπδ τή μιά θάλασσα στην 
άλλη ^—Σταμάτησε άμέσως καί άκολούθει 
με δπου και άν σέ σύρω «σύ ποϋ Αρμενί
ζεις Απ’ τή μιά στήν άλλη θάλασσα*.  Μία 
στιγμή ήταν εκείνη, μία μονάχη στιγμή. Άλλά 
δέν ήτο έκεΐ πειά ούτε γή, ούτε θάλασσα, ούτε 
ουρανός, ούτε κανένας θεός. 'Η ελευθερία ολό
σωμη ήτο μόνον στά στήθια εκείνα, καί έκεΐ 
μέσα μέ παντοδύναμους πολλούς στοχασμούς έ- 
συλλογίζετο καί έχαίρετο, ώς δ ήλιος άνάμεσα 
στόν ‘Ωκεανό. ’Αναμεταξύ τους γιά ένα μόνο 
κίνημα, σέ μιά στιγμή ήσαν ομόγνωμοι, δλοι' 
σιωπηλοί, μέ σπιθόβολα μάτια στόν ορθό δαυ
λό, άφοσιωμένοί δλοι στήν πλατειά θάλασσα, 
ποΰ θά έδέχετο σέ λίγο τά κατεστραμμένα κορ
μοί τών πιστών τής τιμής. Ή σπίθα είναι κοντά 
στήν μπαρούτη, άλλ’ δ Άγγλος τρέχει φωνάζον- 
τας καί τούς εμποδίζει.

*) Ό Ρβγάλδης περιηγούμενος τόν κόσμον, ό ό
ποιος έθαύμασεν αυτόν ώς ένιεχνότατον καί έμμου- 
σώτατον αΰτοσχεδιάστήν έπί όοθέντων αύτφ θεμά
των, μετέβη καί είς Κέρκυραν. Έν τή αιθούση τοΰ 
"Ιονίου Πανεπιστημίου, τή 30 Αύγούστου 1851 ενώ
πιον πολυπληθούς. ακροατηρίου, έν φ διεκρίνειο τό 
άνθος τών λογίων, επιστημόνων καί αριστοκρατών, 
αύτοσχεδίασε Μεταξύ τών ακροατών ήτο καί ό Σο
λωμός, δστις ώς θέμα έπρότεινε ε’ις τόν 'Ιταλόν ποιη
τήν τό Ελληνικό καράβι, τό όποιον άπήγγειλεν. Ό 
Σολωμός έστήριξε τό θ^μα του έπί μιάς διαδόσεως 
ότε ή ’Αγγλία ένεκα τωνέπεισοδίων τοΰ Παισίφικου 
καί τών νησιδίων Έλαφονήσου καί Σαπιέντσας, ά- 
νηκόντων είς τήν 'Επτάνησον απέκλεισε τά ελληνικά 
παράλια. Ή διάδοσις ήτο ότι "Αγγλικόν ‘πολεμικόν 
ήθελε νά συλλάβη 'Ελληνικόν μικρόν πλοϊον, τό ο
ποίον ήτο άποφασισμένον νά καταστραφή έν τφ μέσφ 
τών φλογών παρά νά παραδοθή. Καί τό κατόπιν 
ποίημα ή Σαπψώ έγράφη ύπό τού Σολωμοΰ ώς θέμα 
διά νά τό δώση εις τόν Ρεγάλδην.

Τώρα, Άν σύ, ώ ποιητή, τραγουδήσης τήν 
ευγένεια τής σταθερά; καρδιάς, τήν ευγένεια 
τοΰ Άγγλου, ποΰ τήν καρδιά του έστρεψε έκεΐ 
ποΰ έπρεπε, καί γιά ιό θεϊκό κίνημα έχάρηκε 
σάν νά ήταν δικό του, θά σηκωθή μιά φωνή 
ποϋ θά λέγει : «Τής άθάνατης χώρας είμαι δο
ξασμένο τέκνο, δπου μεγάλη πάντα είναι ή ποίη- 
σις καί τό έργο, στά ευτυχισμένα χρόνια καί στά 
δυστυχισμένα, δπου βάρβαρος έπήγα καί τώρα 
τέτοιος δέν είμαι».

69
Ή Σαπφώ.

Τέκνο δοξασμένης χώρας, δπου δ ξένος ευρί
σκει τήν πατρίδα καί δ βάρβαρος τούς θεούς. 
Άχ ! σέ αύτή τήν ταραγμένη καί μικρή δχθη 
τοΰ καιρού ποΰ βρισκόμεθα ήμεΐς, ακούσε με 
άπό τή σφαίρα τών άσμάτων, ποΰ σύ βασι
λεύεις.

Αύτή τή νύχτα μοΰ παρουσιάστηκε ή κόρη, 
ποΰ ήτο Μοΰσα τής Λέσβου. Είχε τό νοΰ της 
βυθισμένο στήν άβυσσο τής Μοίρας' ποτέ δέν 
κοιτάζει τή θάλασσα, τά βουνά, τάς έξοχάς γύ
ρω γύρω,σάν νά ήτανε γιά αυτήν ή πλάση ξένη. 
Άλλ' άπό τούς σιμωτινούς ή μακρυνούς ουρα
νούς, τά άστρα δλα μέ δλη τήν δμορφάδα, ξα - 
νάβλεπαν στή γή, τή θεϊκή δυστυχισμένη· καί 
άπό εκείνους τούς κόσμους καί άπό τόν αίθέρα
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

δλο ?ρχειαι ενα χαμόγελο ανέκφραστη; αγάπης 
στ·ι στεφανωμένο λυπημένο κεφάλι και μέ; το 
παρθε,νικό σιήθος, ποΰ τό έρράϊσε ό πόνο; /.αί 
τής είχε ιιείνη μοναχή έλπίόα, μοναχή θεά, δ 
βράχος. Ξάφνου σάν μέ είδε ή κόρη έστρεψε 
σέ μέ τό βλέμμα καί τ> χέρι καί τό λόγο: Ωϊ.ιέ! 
ή γή είναι γεμάτη άπό μυστήρια, <>ΰτε δ τόπο; 
άπο τόν όποιον έρχομαι τά ξεμυσ ηρεόει ! Μιά 
μέρα μές τό άνθος τοϋ τρίτου μου ’Απρίλη στό 
δώμα ποΰ έγεννήθηκα στή δυστυχία, ένώ -θαύ
μαζα στον πολυτάραχο χτύπο τή. καρδιάς μου 
και άπίθωνα τό χέρι, ήλθε μπροστά μου uni γυ
ναικεία σκιά καί μέ β ι·ΐύ ήχο άγνωστο σιέ; φω
νές μα;: Πά >ε καί ζή ιε λ γο και δυστυχισμέ 
νη σιή ξεχασμένη γη. Και αΰτο λέγοντας μοδ 
έβολε το άθανατο κλωιάρ- στην κόμη."Αν τούτο 
ητον όνειρο, όραμα ή άλλο τι δ νυΰ; μου δέ

ΠΕΖΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΣΥ Ν TP I Μ Μ ΑΤΑ

καταστροφής άγέρας.

α ρ ε ι ά με
γάλα σύνεφα 
σκεπάζουνε 

τόν ουρανό. 
Παντού βογ- 
γσει μέ λύσ
σα ύ μανια
σμένος τής

Νοιώθω ενα χέρι δυνατό, ένα χέρι σι
δερένιο νά μέ τραβά καί νά μέ σφιχτοδέ
νει. Είνε τό χέρι τής άγριας Μοίρας ποϋ 
μέ σέρνει στή: απέλπισα; τή στράτα. Μα
κρύς ό δρόμος καί σκονεινός. Φοβούμαι. 
Μές στών δακρύων μου τόν ποταμό έπνί- 
γικε καί ή στερνή ελπίδα, πληγωμένο άπό 
χέρια βέβηλα ψυχομαχάει καί τό στερνό 
Όνειρο. Δέν βλέπω γύρω μου παρά σω
ρού; καί ερείπια. Μπροστά μου Ανοίγεται 
τό βάραθρο, ή σκοτεινιά, τό χάος ! Ένας 
όλόπυκνος μαύρος καπνός μου θαμπώνει 
τά μάτια καί γονατίζω. Καί τότε ό Πόνος 
χώνει τά νύχια του άκόμα πειό βαθειά 
μές στή καρδιά μου καί τήν ματώνει καί 
τήν κάνει κομμάτια. Καί πονώ βαθειά, 
πονώ. Καί ούτε ενα δά<ου δέν βγαίνει 
άπό τά μάτια μου, οΰτε ένας στεναγμός 
άπό τά χείλη μου. οΰτ’ ένα παράπονο ά,τ’ 

λησμονάει αυτή τή μορφή, ποΰ ήτανε τρομερή 
■>αί όμως διατηρούσε στήν όψη θεία ώμορφά- 
δα, ποΰ κατόπιν δ Φειδίας έδωκε στό μάρμαρο. 
Άλλά πότε θά ναι καί ποιος θδναι νά μοΰ ξε· 
μυστηρεύση έπι τέλους τήν άλήθεια, ποΰ ανώ
φελα ιόσες φορές έζήτησα σέ ιόσα πνεύματα, 
σέ τόσες σφαίρες.’»“Ετσ· μοΰ είπε καί μοΰ έπρό- 
σθεσε καί άλλα ποϋ έγώ τά άποσιωπώ.

Ά'./.ά σύ, ώ ποιητή, ποΰ τό νοΰ σου πάντα 
άνοίγεις, σαν χρυσό σύννεφο γεμάτο άπό θεούς, 
σύ, πέ. τό νόημά σου, καί θά-αι τό μεγάλο δώ
ρο, θά αι περηγορίά στήν άθάνατη θλιμμένη 
ποΰ μεγαλόψυχη στρέφει τό νοΰ πρός τήν άλή - 
θεία και ά *< · τών νεκρών τά λημέοια ζητεί νά 
μαθή τά μυστήρια άπό τόν άλλο κόσμο και άπό 
τούτον.

Μετάφρασις ΣΓ1. ΔΕ-ΒΙΑΖΗ

τή ψυχή μου. Μονάχα τής αγωνίας ό 
κρύος ίδρώς μοΰ αύ/ακώνει τό μέτωπο.

Καί σηκώνω ιό σταυρό τοϋ μαρτυρίου 
μου καί περιμένω τήν εύλογημένη ώρα, 
πού ό θάνατος θά σπλαγχνισθή τό άμοιρο 
κορμί κσί θάρθη στοργικά νά τό τυλίξη 
μέσα στό άσπρο του σάβανο.

ΛΥΠΗΤΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΛΑΨΤΕ καρδιές ποΰ ο
νειρευτήκατε αιώνια χα
ρά, αιώνια ώμορφιά, αίώ- 
via άγάπη !

Τά πιο σπάνια λουλού
δια ποϋ σάν τά βλέπης ξα- 
νανοίγεται μπροστά σου 
τής ώμορφιάς ό κόσμος 
σάν τά χαϊδέψη μιά τοϋ

ήλιου αχτίδα καί τά προφτάσρ τοΰ δει- | 
λινοϋ ή θαμπάδα, χλομιάζουνε καί ξε
ψυχάνε.

Τό πιό μεθυστικό άρωμα ποΰ σέ ναρ· 1 
κώνει καί σέ βυθίζει σ’ ήδονικές έκστά- ' 
σεις, σάν τό φυσήξη μιά πνοή τ’ άγέρα, 
σκορ ηέται καί πεθαίνει.

Ή πιό τρελλή χαρά ποΰ σ’ άφίνει νά 
πλέξης χίλιες πλάνες ελπίδες,σάν ζήση μιά 
μονάχα ώρά καί τ^ν σκιάση τό πιό μι
κρό σύννεφο, θολώνεται καί σβύνει.

'Η πιό μεγάλη άγάπη ποΰ σ’ έκανε νά 
όρκισθης, νά λαχταρίσης καί νά κλάψης, 
σάν τήν σαϊτέψη τής αμφιβολίας ή μαύρη 
ιδέα καί τήν φαρμακώση ένός έχθροΰ 
ή κακία, γίνεται μίσος καί σκοτώνει!

"Ολα γεννιούνται, ζοϋν, γελάνε, κλαίνε 
καί πεθαίνουν. Καί μόνο ή θλϊψι, ή βου
βή, ή μεγάλη θλϊψι, μάς τριγυρνάει ά 
διάκοπα, μάς βασανίζει, μάς νεκρώνει, κι’ 
αύτή μένει ασάλευτη, θεώρατη καί κυ-

ΦΘίΝοποριτκτικεχ

. . ~Ω πβν φινγιτι Θλιμμένα

ΡΑΒΗΞΕάκό 
μη πιό πολύ τή 
βαρεία αίμάτινη 
κουρτίνα, άνοιξε 
δλότελα τό πα
ράθυρο κ' έλα ! 
Δώσέ μου τά 
χέρια σου καί 
τά μάτια σου. 
Τά μάτια σου 
π’ αλλάζουν χί- 
λιαχρώματαθά- 

θελα νά χαθώ μέσα στ’ ανεξήγητα σκοτινιά- 
σματά τους.

Φέρε άκόμη πιό κοντά τ’ άνθογυάλι έκεΐνο. 
Δέν σοΰ φαίνεται πώς τά τριαντάφυλλα θά 
ξεψυχήσουν κάτω άπ’ τό βάρος τοΰ φθινοπω
ριάτικου πόνου; "Αφησέ με νά ρίξω τά πέταλα 
τοΰ πιό μεγάλου κα’. πιό ροδόχρωμου ανάμεσα 
ατά μαλλιά σου. Θά φαντάζη τόσο ώμορφα 
σάν σμίξει τό θαμπό χρυσάφι σου μέ τό πεθα
μένο αύτό ρόζ.

Ένα βούρκωμα κι' ένας λυγμός σκεπα,ει 
καί πνίγει τόν ουρανό. Πνοές πού μέσα τους 
άνασαλεύουν θλίψεις κρυφές, άνατριχιάσματα 
παγωμένα, καί δάκρυα χλωμά περνούν πάνω 
άπ’ δλα.

Βρέχει ! βρέχει σιγανά, άδιάκοπα, μέ μιά με 
λαγχολία πού ξεσχίζει τές ψυχές. Ώς ποσο 
πειά θά στάζουν αυτά τά δάκρυα ;

Πές μου κανένα παραμύθι. Νά, δ,τιθίς!
Πές μου τό παραμύθι τής Τσιγγάνας πού 

γήτεψε τοΰ Ρήγα τόν γυιό- Καθισμένη έδώ, 
κοντά σου θά σέ κυτάζω στά μάτια κι’ ένψ τά 
δάχτυλά μου απαλά θά χάνωνται άνάμεσα στις 
μπούκλες σου, θά άκούω μ’ δλην μου τήν 
ψυχή γιά τής Τσιγγάνας τά μάγια κα’ τοΰ 
Ρηγόπουλου τήν τρελλή άγάπη.

— Μά τί θέζ νά σοΰ πώ 'Ακριβή μου; Τδ· 
χεις τόσες φορές ακούσει τό μικρό μου παρα 
μύθι.

«Ή πειό τρελλή κόρη τής φυλής τών Α- 
τσιγγάνων θέλησε μέ μάγια νά γητέψη τοΰ 

βερνήτρα τής ζωής αιώνια!
Κλάψτε μάτια ποϋ γεννηθήκατε για 

νά θάψετε ’ κάθε χαρά, κάθε ώμορφιά, 

κάθε άγάπη !
ΑΝΕΜΩΝΗ

Ρήγα τόν γυιό. Δέν είχε καρδιά καί είδε μπρός 
στά πόδια της νά πεθαίνουν οί πιό ώμορφοι 
κα’. πιό δυνατοί νέοι τής φυλής τών άνυπότα- 
χτων ανθρώπων, καί τώρα, λαχταρούσε με 
πείσμα τό λευκό παιδί. , .

Χρόνια προσπαθούσε, κ δταν πια αυτός 
τρελλός άπό άγάπη ήλθε νά πέση μπρός στα 
πόδια της, άρπαξε μέ άγρια χαρα τη καρδιά 

Χ° Πέρασε έτσι, κάμποσος καιρός, ώσπου ή 
σκύλα βαρέθηκε ν’ άκούη τό τραγούδι τής 
μικρής φτωχής καρδιάς καί τήν πεταξε Ι““ 
βραουά μακρυά. Κι’ άπό τόν πόνο πέθανε του 
ΡήγαΑγυιός. Μά ή Μάγισσα που ποτέ της 
δέν άγάπησε κ’ είδε τούς πιό ωραίους νέου, 
τής φυλής τών Άτσιγγάνων νά πεθαίνουν μπρός 
στά πόδια της, σάν έχασε τό λευκό παιδί ένοι 
ωσε γιατί οί άλλοι δάκρυζαν δταν αυτή γε- 
λούσε, καί πήρε τό μυστικό πού έκανε τους 
άλλους νά πεθαίνουν μουρμουρίζοντας τδνομά

— Κι' έκείνη έζησε;
_  Όχι, ’Αγαπημένη μου. Μια βραδυά που 

τό φεγγάρι χλωμό σκορπούσε τά έρωτικά του 
άναστενάγματα, καί τά λουλούδια πλημμύρι
ζαν τόν άέρα μέ τό άρωμα τών άτέλειωτων 
νυχτεοινών φιλημάτων των, γιομίζοντας τές 
ψυχές τών άνθρώπων άνείπωτη θλίψι για κάτι 
μακρυνό κ’ άνιστόρητο, πήγε καί ή Τσιγγάνα 
νά βρή έκεΐνον ποΰ πήρε καί τή δίκη της τή 
καρδιά. . .

Μά γιατί δακρύζεις; Γιόμισε ή ψυχή σου 
θλίψη άπ' τήν ιστορία μου ; Έλα άφησέ τους, 
δέν άκούς πώς είνε παραμύθι;

Κύταξε, 'Ακριβή μου, πώς δ ήλιος χρυσώνει 
δειλά τις κορφές τών πεύκων- Η μικρούλα 
σου τριανταφυλλιά κάτω στδν κήπο έσκυψε 
άπό τό βάρος τών δακρύων πού τρεμολάμπουν 
στό κάθε φύλλο της. Έλα νά πάμε έξω. Θα 
χαθούμε μέσα στό δάσος πού τώρα θάναι κα
θαρό κι’ δλοπράσινο.

Κι’ ύστερα, θά κόψφ δσα ρόδα μπορέσω γιά 
νά στεφανώσω μ’ αύτά τά μαλλιά σου ! ..

Κ'ύπρχ ’ Λ0ΡΝΑ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ Ο ΑΝΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ. Έργον Θ. Θωμοπούλου.

Τό λιλί τοΰ 'Αριστείου.—Λόγιοι 'Αρσακειάδες.— 
Ό ποιητής τών Σκαραβαίων —’Ατελιέ καφε
νείο*. - Σμίλη και μπρίκι — Τό νυχτικό ένός 
άνδριάντος— Πρέπει νά ομοιάζουν οΐ άνδριάν- 
χϊί ; —Πτωχοί καί γηραιοί λόγιοι.—Ή ψήνος 
τών Ελληνίόων.—Τά κλάσματα τών εκλεκτών.

ΑΘΕ πρωτοχρονιά φέρει καί 
μίαν άνησυχίαν είς τούς πνευ- 
μαιικοΰς μας κύκλους. «Ποιος 
θάτό πάρη;» έρωτοΰν ένδίαηε 
ρόμενοι καί μή. Ή ουγκίνησις 
αυτή τών λογιών μοΰ ενθυμί
ζει τό Ράλλειον βραόεϊον τών 
’Αρσακειάδων Ή αυτή παι
δική ουγκίνησις. “Οσοι έχδί- 

δουν βιβλία—μ’ δλην αύτήν τήν άκρβειον — 
φέρονται καί ώς υποψήφιοι. Εφέτος ήσαν κυ
ρίως οί χ. κ Ξενόπουλος, II. Δημητοακόπου- 
λος, Γρυπάρης, Κ. Χατζόπουλος, Θεοτόκης. 
Καί οί μέν παλαιότεροι στηρίζονται μάλλον 
είς τήν προγενέστερον έργασίαν των. Αλλ’ οί 
νέοι ήρχισαν νά προβάλλουν αξιώσεις. ’Αρκεί, 
λίγ<·υν, εν καλόν βιβλίον : τό Άριρτεϊον πρεπει 
νά δίδεται ώς έιθάρρυνσις. Πολύ βιάζονται οί 
νεαροί νά καθήοουν πλάι είς τόν κ. Βλάχον. 
Ό κ. Ξειόπουλος δστις καί έφετος εδικαιούτο 
κατά τήν κοινήν άντίληψιν νά τό λάβη καίτοι 
ήτο πάνοπλος, φέρων άντι ένός, δύο τρεις ύπό 
μάλης τόμους, έμεινε μέ μόνην τήν ψήφον τ··ΰ 
κ. Βλάχου,τοΰ αύστηροτέρου κριτικού,κραυγάζων 
δτι τό λιλί δέν θά το πάρη ποτέ, Δροσίνη 
υπάρχοντας και διοικοϋντος. Και τό άριστεϊον 
άπ·>εμήθη είς ένα παλαιόν, πρό ποίλοδ σιγή 
σαντα ποιητήν, τόν κ. Γρυπιίρην, έκ Σίφνου 
καταγόμενον άλλ’ έν Κ)πόλει διανύσανια τά 
πρώτα έτη, έτών 48, έπιθεωρητήν τής Μ σης 
έκπαιδεύσεως τό έπάγγελμα. Τφ 1895 είχε δη- 
μοσιεύση είς τό περιοδικόν «Εστία», ιερί τα ψυ- 
χορραγήματά της, σειράν ποιημάιων υπό τόν 
τίτλον Σκαραβαίοι και Τερρα·ότες, τίτλος 
δστις ώςυνε την αίχμήν τής σατύρας. Καί τί 
δέν ήκουοε τότε δ ά τήν γλωσσικήν μορφήν 
τών ποιημάτων του ! Δ ά τά ποιήματα ιου έν 
δλφ 64, έκδοθεντα πρό μηνός εις βιβλίον,έλαβε 
τό Αριστεϊον.

Τί σημαίνει, λέγουν μερικοί έκλεκτικοί. Καί 
ό Έρεδιά δστις έγραψε 40 μόνον σονεττα, έγι- 
νεν ’Ακαδημαϊκός. Άλλ’ ήτο άπαντώμεν, Έρε- 
διά. Καί ό Καλλιγάς ήτο προλύτης, άλλ’ ήτο 
Καλλιγάς. Καί πρέπει νά δμολογήσωμεν ότι 
πρό τοΰ κ. Γρυπάρη είνε οί κ.κ. Ξενόπου'ος καί 
Δημητρακόπουλος, οϊτινες προβ ιλλουν δγκον 
έργασίας σοβαρός καί αληθινής άξιας.

★

Όσοι Ισχυρίζονται δτι προωδεύσαμεν πολύ, 
άς σερβιρισθοΰν τήν εξής άπίστευτον εϊδησιν : 
Γλύπτης μετέτρεψε τό ατελιέ του, ελλείψει έργα
σίας, είς καφενεϊον. Ό κ. I. Λαμπαδίτης δστις

είς παλαιοτέρας εκθέσεις είχεν έκθέση μερικά 
καλά έργα, έν οίς μικρόν μαρμάρινον ανδριάν
τα τοΰ Τρικούπη, εύρε συμφερώτερον νά άν- 
ταλλαξη την σμίλην μέ τό μπρίκι τοΰ καφέ. Ή 
πένθιμος όδός τής Άναπαύσεως άπέκτησε τό 
καλλιτεχνικώτερον καφενεϊον τής πόλειος καί ή 
γλυπτική έχασεν ένα μετριόφρονα εργάτην, 
όστις δέν ήμιόρεσε ούτε τόν άρτον του νά 
έξοικονομή διά τής τέχνης. Καί άφοΰ τό έργα- 
στήρίον του δέν είχεν έπισκέπτας καί αυτός 
έργασίαν. τ···ρα χάρις είς τόν καηέν καί θαυ
μαστοί θ ι εύρεθοΰν - οί θαμώνες τών έργων 
άτινα κοσμούσι τό καφενεϊον του, καί αυτός 
έργασίαν εΰρε.

*
Μετά πολύμηνον έντος μπουρνουζίου, ώς νά 

εξήλθεν έ< λ,.υτροΰ, φασκίωμα, άπεκαλυφθη 
τέλος ό άνδ αάς τού Χαριλάου Τρικούπη. 01 
Αθηναίοι ήσαν ύποχρεωμινοί είς τό κεντρικά)· 

τερον μέρος νά βλέπουν ένα σεντόνι άνεμιζόμε 
™ν>. βρέχόμενοι- έπάνω είς τό μάρμαρον τό 
οποίον ματην προσελιπάρει μίαν ίκτΐνα φωτός. 
Εις τους πολυβασανισμένους Ελληνικούς άν· 
δριαντας τοΰ Βύρωνος, τοΰ Γλάδστωνος ό 
οποίος έάι δέν ήιο μαρμάρινο, θα είχεν άπο· 
συντεθή εις τά ύιόγεια τοΰ II ιλυτεχνείου, προ- 
σετεθη καί ό τοΰ X Τρικούπη. Ευτυχώς έδ ησι 
να απελευθερωθή άπό τον πέπλον τοΰ χασέ 
οστις προεκάλει τό ερώτημα, διατί νά στήθη 
αφοΰ δέν θα έγένοντο συντόμως τά άποκαλυ- 
πτηρια. Και τώρα ή υπέροχος μορφή τοΰ με- 
γαλειτερου τών 'Ελλήνων Κυβερνητών αύ 
στηρά, άκαμπτος ατενίζει τά πλήθη τών θεατών, 
εκ ιών όποιων ο'σοι πλησίασαν τόν θαυμαστόν 
ανδρα εχ >υν ένδοια-ιμούς περί τής επιτυχούς 
ά ιοδοσεως τής φυσιογνωμίας. Άλλ’ ό καλλι
τέχνη. δεν ήθελησε, λέγει, νά γίνη απλούς φω
τογράφο.. Απεικόνισε πρό πανιός τήν ψυχήν 
τον χαρακτήρα τοΰ μεγαλοϊδεάτου πολιτευτοΰ.

★
Άνηγγε'λθη δτι ή Κυβέρνησ.ς θά άναλάβη ύπό 

την προστασίαν της τούς αναξι .παθοΰντας λό
γιους καί καλλιτέχνας. Άνηγγελθη άπλώς, δι- 
τι πολλά άναγγέιλονται, άλλ’όλίγα έκτελοΰνται. 
Ιδρυσις άσύλ υ διά τούς άτυχοΰντας, νοσούν- 

τας ή γηρά.ιαντας ανθρώπους τοΰ πνεύματος 
είναι απαραίτητος· είς ένα προϋπολογισμόν δι
σεκατομμυρίου καί πλέον, Εν κονδύλιοι διά τήν 
συνιήρησιν δλίγων άνθρώ ιων είνε μηδαμινόν 
δς έλ,ιίσωμεν δτι ή ωραία ιδέα δέν θα ναυα- 
γήση, αρκεί νά μή ύπαχθή είς τήν δικαιοδοσίαν 
τοΰ υπνωτηρίου τό όποιον καλείται «Τμήμα 
Καλών Τεχνών» Άλλ’ ή Κυβέρνησις έμερί- 
μνησε καί κατ άλλον τρόπον διά τούς διανο
ουμένους· υπέβαλε νομοσχέδιου άπονομής συν
τάξεως 400 δρ. είς τήν χήραν καί κόρην τού 
Σουρή, λέγεται δέ δτι καί είς τήν κ. Λαυράγκαν 
θά άπονεμηθή σύνταξις ή μάλλον μην1αϊον βο
ήθημα. Είς τόν κ. Άννινον έδόθη χρηματικόν
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Ιπίσης βοήθημα έπί τή 
5θτηρίδι του πρός έ'κδο- 
οιν τών έργων του, τά ό
ποια έν τούτοις καί εκδό
της ήδύνατο νά έκδώση- 
Άλλά διατί τοιαύτη μο
νομερής χειρονομία υπέρ 
ώρισμένων άτόμων ; Λη
σμονεί ή Κυβέρνησις ότι 
,τένονται έν Σκοπέλφ αί 
γηραιαί άδελφαί τοΰ Πα- 
παδιαμάντη, δτι φτωχοζή 
6 Μωραϊτίδης δτι ή μη
τέρα του Ροδοκανάκη, ήν 
έκεϊνος συνετήρει έπαιτεϊ; 
Έφρόντησε νά μάθη πώς 
ζή ό Κονδυλάκης; Μήπως 
διά τόν Χαλεπόν δέν εί
χαν γίνη Ιδιωτικοί έρα
νοι ;

Επίσης ή Κυβέρνησις 
άπεφάσισε νά δώση άνά 
30,000 έτησίως είς τόν 
θίασον τοΰ κ. Λιδωρίκη 
καί είς τόν θίασον τού 
Ωδείου, έκ τών ποσοστών
τοΰ φόρου τών θεαμάτων πρός διοργάνωσιν 
λαϊκών καί σχολικών παραστάσεων μέ ήλαττω- 
μένας τιμάς.Άλλά διατί καμμία σοβαρά μέριμνα 
διά τόν καταρτισμόν ένός Εθνικού θεάτρου ;

*
*Η ψήφος τών Έλληνίδων. Ζήτημα έδη -

ΊΙ προτομέτ τού Ίι>ικοί·πη'(Πριότη σπουδή).

Ό θτηβείς άν'η,.ιάς τοΰ Τρικούπη. 

μιουργήθη άπό μίαν πρότασιν ήν είσηγήθη είς 
ιήν Βουλήν δ βουλευτής καί ολίγον ποιητής κ. 
Μπασιάς. Τό ζήτημα είνε παλαιόν, έγράφησαν 

πάμπολλα, πρώτην δμως 
φοράν έλαβε επίσημον 
μορφήν. “Ο,τι δέν έτόλ- 
μησαν νά ζητήσουν άπό 
τήν Κυβέρνησιν αί γυ
ναίκες, τό ζητεί ένας άν
δρας ! Είνε πρωτοφανής 
ή άντιστροφή αυτή τών 
όρων. Είς τήν ’Αγγλίαν, 
αί σωφραζέται εσυρανάνά 
τάς ρύμας καί άγυιάς,προ 
καλοΰσαι βιαίας σκηνάς, 
τά δικαιώματα των καί 
τούς ποδογύρους των διά 
νά ψηφίζουν καί έδώ καμ
μία, πλήν τής κ. Παρρέν, 
δέν συγκινεϊται, δέν έκ- 
φράζη γνώμην Ή Αιθίς 
ήκουσε τήν πρότασιν μέ 
πλήρη άδιαφορίαν. Ή 
λεπτή καί κομψή καί φι 
λάρεσκος Άτθις δέν σκο
τίζεται νά γίνη συνάδελ· 
φος τοΰ κ. Μπασιό ή τοΰ 
κ. Νάκου.Θέλει νά άρέσει 
είς τόν άνδρα καί αυτό 

τής είνε άρκετόν Θέλει νά μείνη τό άβρόν καί 
πονηροί θήλυ.’Εννοεί π ·λύ καλά οτι θα χάση τό 
κράτος τής γοητείας καί έλξεως άγορεύουσα περί 
πολιτικής, σκεπτομένη περί συνδυασμών, περιο
δειών καί εκλιπαρούσα ψήφους. Ή πρότασις 
τοΰ κ. Μπασιά,καίτοι κριθεϊσα άπό τούς βουλη-

Γδ πνεύμα τού Τρικούπη. (Έπί τοϋ βάθρου), 
φόρους άνδρα;,άμα τή υποβολή της,ώς πρόωρος, 
παρεπέμφθη ούχ ήττον είς επιτροπήν ήτοι είς 
τάς Έλλ. Καλενδας, μή προωρισμένη, άν καί
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τόσον ενδιαφέρουσα ή πολιτική κατάσιασις, νά 
...γέννηση ζητήματα.

'Η κ. Παρρέν ως σπουδαιότερον επιχείρημα 
έπρόβαλεν τόν ισχυρισμόν δτι άφοΰ ·τό 1)3 
μόλις τών άνδρών είναι οί έκλεκτοί καί μορφω
μένοι, τό δέ 1)7 αγροίκοι διατί ή γυνή νά μήν 
έχη γνώμην άφοϋ έχουν οί Αμόρφωτοι δνδρες; 
Λησμονεί όμως δτι κατά τήν αυτήν αναλογίαν

ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Η ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ

'Η χσρακτηριστικωτέρα ιστορία τοΰ Μεγάλου 
Πολέμου έξεδόθη είς ογκώδη τόμον ύπό τοΰ γνω
στού ’Αγγλικού σατυρικού περιοδικού «Punch» 
Είνε Ιστορία μέ εικόνας. Αί ώραιότεραι γελοιο- 
γραφίαι δσαι έδημοσιεύθησαν έν αύτφ κατά 
τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου μέ τό κείμενον γεμά- 
τον ’Αγγλικόν χιούμορ.

*
Η ΘΕΡΜΟΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Διαπρεπής ’Ιταλός αστρονόμος έρωτηθείς πό
σον θά διαρκέση ή ζωή έπί τής γής άπήντησεν 
δτι ό ήλιος άγει ήλικίαν 7 εκατομμυρίων ετών 
καί δύναται νά θερμαίνη τήν γην έπί εν έκα- 
τομμύριον έτη άκόμη. Ή έλάττωσις τής θερμό- 
τητός του βαίνει ούτως ώστε μετά παρέλευσιν 
δέκα χιλιάδων ετών οί απόγονοί μας θά έχουν 
κανονικήν θερμοκρασίαν τδ 0 εις τόν ’Ισημερι
νόν. Τότε ή φυτική και ή ζωική ζωή θά παύση 
Ανυπερθέτως.

¥
Ο ΓΗΡΑΙΟΤΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Είνε κατά τόν «"Ηλιον» τής Ν. Ύόρκης ό 
κ. Τζών Σέλ. Άγει ήλικίαν 131 έτών. Ή κόρη 
του είνε 97 έτών. 'Ο Σέλ διατηρεί άθικτους τάς 
πνευματικός καί σωματικός δυνάμεις του. Πά
σχει μόνον έξ έλαφράς κωφώσεως.

¥
ΡΕΚΟΡ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ

Ό Γάλλος άεροπόρος Σαδί Λακονάντ άνέ - 
πτυξε ταχύτητα έπισήμως έξακριβωθεϊσαν 364 
χιλιομέτρων τήν ώραν.

¥
ΝΕΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

Εις τό Βερολϊνον ήρχισε τάς εργασίας μέ τήν 
«Όρέστειαν» τούΑίσχύλου νέον θέατρον τοΰ διά
σημου σκηνικού μεταρρυθμιστού Μάξ Ραϊνχαρτ. 
Τό κτίριον οίκοδομήθη έπί σχεδίων πρωτοτύπων. 
Τάκαθίσματα είνε τοποθετημένα είς Αμφιθεατρι
κόν ημικύκλιον· ό έν τώ μέσφ αύτοΰ στίβος έ- 
χρησιμοποιήθη ώς σκηνή. Φωτίζεται τό θέατρον 
κατά τά διαλείμματα έκ τής θολωτής μόνον ο
ροφής, άπό τήν οποίαν κρέμονται Αναρίθμητοι 
τεχνητοί σταλακτΐται.Κατά τήν ώραν τής παρα 
στάσεως ή δροφή φωτίζεται ώστε νά φαίνεται 
κυανούς θόλος ουρανού μέ άστρα.

★
ΜΑΚΑΒΡΙΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Τώρα μόλις έδημοσιεύθη ή έπίσημος στατι
στική τών Απωλειών τοϋ πολέμου. 

τό 1)3 τών γυναικών είναι έκλεκταί, τό δέ 1J7 
άμόρφωτοι. Διατί λοιπόν νά προστεθούν είς 
τούς αγροίκους άλλοι τόσοι έκ τοΰ άλλου φύλου; 
Λεν φθάνουν οί άνδρες ; "Ας παρασκευασθοϋν 
αυτοί πολιτικώς καί έπειτα θά έλθη μοιραίως ή 
σειρά τών γυναικών. Έκτος αν ψηφίζουν μόνον 
αί έαγράμματοι καί αί άνω τών 30 ετών...

ΔΛΦΝίε

II Γαλλία έσχε 1,383,1)00 νεκρούς (Αποθα- 
νόντας καί έξαφανισθέντα;) καί 2,800,000 τραυ 
ματίας. Κατά θάλασσαν αί Απώλειαι Ανέρχονται 
είς 10,515 άνδρας

Τά άλλα κράτη έχουν νεκρούς καί έξαφανι- 
σθέντας :

Βέλγιον 44,000, Ήν. Πολιτεΐαι 114,000, 
’Αγγλία 869,000, ’Ιταλία 494,000, Ρωσσία 
1,290,000 (μέχρι ’Οκτωβρίου 1917). Σερβία 
297,000, Ελλάς 12.000, Ρουμανία 400,000 (έν 
οίς καί οί αιχμάλωτοι).

Ή Γερμανία 2,049,000, Αυστρία 1,542,817, 
Βουλγαρία 101,224 καί Τουρκία 325,000.

Αύτά είνε τά Αγαθά τοΰ πολέμου, ή μάλλον 
τής διπλωματίας.

¥
ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΑ ΣΚΙΤΣΑ

Άπό τάς εντυπώσεις τοΰ άρτι αφιχθέντος Γάλ
λου δημοσιογράφου Ερρίκου Χάμπερτ :

Είς τήν Ελλάδα οί κληρικοί είνε ύπέρ τής 
προόδου, οί φιλελεύθεροι κάμνουν σοσιαλι
σμόν καί οί σοσιαλισταί σκέπτονται περί τέχνης.

Διατί τόσαι Τουρκικοί λέξεις εϊς τήν ώραίαν 
αυτήν Ελληνικήν γλώσσαν ;

’Απορώ διατί υπάρχουν τόσον ολίγοι καλλι 
τέχναι ε’ις τήν 'Ελλάδα, τής όποιας τό παρελ
θόν θά έδικαιολόγει τό Αντίθετον.

’Ολίγοι Ανδριάντες είς τάς πλατείας. Οϋδέν 
κακόν αμιγές καλού.

ΜΑΡΓΑΡΐΤΑΙ- ΓΕΛΩΤΕΣ
Άπό τό «Εμπρός».
«Ό Άννινος ύπήρξε χρονικογράφος ούμορι - 

στής διαχύνων τήν ευθυμίαν μέ τάς δύο τον 
χΠρας.„

Φανταζόμεθα άν είχε τέσσαρας πόσας έπαι 
τείονς θά έώρταζε.

Άπό μίαν ωδειακήν είδοποίησιν :
Ό νέος καθηγητής ύπεδείχθη ύπό τοΰ Συλ

λόγου τών παλαιών ΠρΙξ κλειδοκυμβάλου τοΰ 
’Ωδείου τών Παρισίων».

Πρΐξ τί νομίζετε έννοεΐ ; Τά βραβεία (I’rix.) 
Άπό τά Κοσμικά τοΰ «’Εθνους».
»Ή οίκοδεσποινίς, σάν μαγιάτικο τριαντά

φυλλο ...»
Από κριτικήν «Ειρήνης τής Αθηναίας» διά 

τήν κ. Καλό.
«...Θά έπρεπε νά έχουν ίδέαν τοΰ πολυεδρι

κού ταλάντου της...»

«Χαρακιηριστικά κανονικά, μύτη ΐξυπνη, 
μάτια στακτογάλανα».

Περαστικός (’Ελεύθερος Τύπος)
¥

«Ό Τρικούπης από τήν Αίγιναν έπήγαινεν 
κολυμβώνείς τό Αγγίστρι καί έπέστρεφε ηεζί).„ 

(Άκρόπολις)
Αίγινα καί Άγκίστριον είνε νησιά, διδάσκει 

ή Γεωγραφία.

«Μιά μάλιστα άκροατίς ήκούσθη λέγουσα.»
(Αθηναϊκή)

Άπό καλλιτεχνικόν άρθρον τοΰ κ. Μαλεα.
«Οί χαριτωμένοι λόφοι ποΰ θυμίζουν τής 

Λδρέζ καμπύλες τών κοπέλλων καί τές ζυγι
σμένες καί πλαστικές έπιφάνειες τών έργων...» 

Άπό ποίημα τοΰ κ. Μιλίου Κούντουρα.
«Έτσι σειστή καί λιγυστή στο λιοπυροΰ ντή

(ίψη 
διαβαίνει ή Πλωμαρίτισσα σάν τήν παχειά φο- 

[ράδα (!!)
Και είναι ύμνος αύτός είς τάς γυναίκας τοΰ 

Πλωμαρίου - ..
Άπό τηλεγράφημα εφημερίδας.
Άπδ πενταημέρου ■ . .

' Λλΐινς
•

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ
Ό κ. Άννινος δ άπδ πεντηκονταετίας πα- 

ραπονούμενος διά τήν υγείαν του, έώρτασεν, ώς 
συνήθως, τήν πεντηκονταετηρίδα του. Παρε- 
τέθη γεύμα, είς τδ όποιον παρεκάθησαν Αρκε
τοί τραπεζίται,—δικαίως άφοϋ έπρόκειτο διά 
τραπέζι—καί μερικοί λόγιοι, οί όποιοι έφαγαν 
χωρίς αυτήν τήν φοράν νά φαγωθούν αναμε
ταξύ των.

Τδ menu ήτο πλουσιώτατον καί δ διαπρε
πής λόγιος έφαγε τόσον πολύ, ώστε έπωνομα- 
σθη.. δψολόγιος.

Ό έορτάζων λόγιος κατά τδ γεύμα διέπραξε 
καί τδ χιλιοστόν έννατον καλαμπούρι του. Εί-

ΤΑ ΑΘΗΝΑΙ
ΘΙΑΣΟΣ ΩΔΕΙΟΓ

Αί τρεις κωμωδίαι τοΰ Κουρτελίν ή «Ησυ
χία στό σπίτι», έ «κ. ’Αστυνόμο,» μονόπρα
κτοι καί δ εΜπονρμπουρδς» δίπρακτος είνε πε
ρισσότερον χαρακτηριστικαί παρά έξυπνοι. Έ
χουν τδν παλαιόν τύπον τών κωμωδιών, σάτυ 
ραι τύπων, διδακτικαί, άλλ' έστερημέναι τοΰ 
σπινθηροβόλου διαλόγου καί τής γαργαλιστι - 
κής χάριτος τών νεωτίρων κωμωδιών. Είς τήν 
«Ησυχίαν στό σπίτι» δ σύζυγος άρκετά πονη 
ρδς είς τάς άπειλάς τής συζύγου δτι θά φύγη 
άπδ τδ σπίτι άντιτάσσει ψύχραιμον Αδιαφορίαν 
ή δποία τήν άναγκάζει νά μεταβάλη γνώμην.

Ό «Μπουρμπουρδς» είνε ένας τύπος ευπί- 

πεν πώς ή φωνή του δέν είνε σάν τού τενόρου 
Δάππα, άλλ’ δμοιάζει μέ σιγοβράζοντα λα - 
παν. Ό διαπράξας τδ ευφυές καλαμπούρι έχει, 
μόνον, τδ ’Εθνικόν Άριστείον. Λοιπόν, καί.... 
Ακαδημαϊκός !

Ό κ. Φ. Πολίτης άπεκάλεσε τδν έοοτασμδν 
τής δΟτηρίδος τού κ. Άννίνου κοροϊδίαν. Ή 
έπιτροπή τού πανηγυρισμού τδν κατήγγειλεν 
«έπί δυσμενεία τού φιλολογικού καθεστώτος».

¥
Πληροφορούμεθα Ασφαλώς δτι κατά τδ 1921 

θά έορτασθή ή πεντηκοστή πρώτη έπέτειος 
τού φιλολογικού σταδίου τού κ. Άννίνου, κατά 
δέ τδ 1922 ή πεντηκοστή δεύτερα. Ή έπιτροπή 
Αρχισεν άπδ τούδε νά συλλέγη έράνους καί νά 
καταρτίζη τδ menu.

¥
Διά νά έορτάζεται ’ Ιωβιλαϊον τοΰ κ. Άννί

νου χρειάζεται Ίωβιλαία υπομονή.
Τδ καλαμπούρι δέν είνε τοΰ κ. Άννίνου.

W
Πολύς λόγος γίνεται διά τδν βιολιστήν κ. 

Πιάστρο Μπορισσώφ. Κάποια έφημερίς τδν 
άπεκάλεσε καλλιτεχνικό άστρο. Πιάστρο λοι - 
πόν... «

Ή κ. Παρρέν άπεπειράθη δΓ δμιλιών νά 
συγκινήση τδ άκροατήριον τοΰ Λυκείου τών 
Έλληνίδων, συνηγορούσα υπέρ τής ψήφου.

'Ωμίλησε περί άνδρών είς τήν δδδν Περιάν
δρου, δπου τδ Λύκειον.

Πολύ φυσικόν.
*

Διάλογος.
— Άχ ! αυτή ή καρδιά σου, τί είνε έπϊ τέ

λους ;
— Κρέας... κατεψυγμένον.

Διαρκώς νέαι έκδόσεις βιβλίων καί έφημερί- 
δων. Καί έν τούτοις τρεις Πρωθυπουργοί γρά
φουν έπί μήνας διακοινώσεις καί δέν ή μπορούν 
νά έπιτύχουν τήν έκδοσιν.... τοΰ Κάϊζερ.

Μ. Μ.

ΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
στου καί άγαθοΰ Ανθρώπου, ό όποιος βασανί
ζεται άιδ τήν γυναίκα. Έκ τών δύο Αλλων κω
μωδιών είνε ή καλλιτέρα.

Είς τδν «Κύριον Αστυνόμον» σατυρίζεται ή 
Αστυνομία. Ό Αστυνόμος δέν σκοτίζεται διά 
τίποτε καί τδν τρομοκρατεί ένας τρελλός. Προ- 
καλούν συχνά τδν γέλωτα αί κωμικαί περιπέ- 
τειαι τοΰ Αστυνόμου τοΰ γλυκοΰ νερού. Είνε 
μάλλον φάρσα. Όκ. Ιίαπαχρήστος είς τήν πρώ
την κωμωδίαν καί δ κ.Κοντογιάννης ώς Μπουρ
μπουρδς έπαιξαν άρκετά καλά. Ό κ. Δεστου- 
νης δστις υπεκρίθη τδν τρελλδν υπερβολικός, 
σχεδόν άγριος.

¥
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Άρίστη ή ιδέα τής σκηνοθεσίας τριών δια 
λόγων τοϋ Λουκιανού καί αξίζει κάθε έπαινον 
ή έπιτυχής παράστασίς των. Τίμων ό Μισάν 
ΰρωηος, άφοϋ έσπατάλησε τήν περιουσίαν 
του, έγινε πτωχός καί διαταγή τοΰ Διάς ό Πλού
το; τόν κάμνει πάλιν πλούσιον διά νά έκδικηθή 
έκείνους οί όποιοι τόν περιεφρόνουν πτωχόν 
καί τώρα τόν κολακεύουν πλουτήσαντα. «Ό 
Πετεινός», σάτυρα τών φιλοσόφων καί ό «Κα 
τάπλονς» (% 6 Τύραννο;) μέ τήν διαπόρθμευ- 
σιν διά τού άκατίου τού Χάρωνος τεθνεώτων— 
διδακτικόν διά τήν ισότητα τών άνθρώπων —ά 
νεπαρεστάθησαν ζωηρότατα. Πρέπει ιδιαιτέρως 
νά έξαρθή ή έπιτυχής άπομίμησις τού Πετει 
νοΰ, αί καλαί σκηνογραφίαι καί ή άρχαϊκή 
μουσική. " '

Τά έργα αύτά έγράφησαν ώς διάλογοι, δέν 
είνε συνεπώς δυνατόν νά έχουν πλοκήν καί 
δράσιν, έχουν έν τούτοις θεατρικά στοιχεία. 
Είνε φιλοσοφικά! συνομιλίαι, αί όποϊαι διά'τής 
σατύρας διδάσκουν τήν άλήθειαν. Διά τούτο έ- 
φάνησαν κάπως μονότονα καί αί συχναί έπανα 
λήψεις τά κατέστησαν έτι πλέον, άλλά παρα 
τηρεί κανείς τόσον συγχρονισμένας άντιλήψεις, 
ώστε νά ευχαριστείται είς τό άκουσμά των. Ή 
διεύθυνσις τοΰ θιάσου έσυντόμευσε τούς δια 
λόγους καί άφήοεσε μερικά μέρη δχι πολύ κα
τάλληλα διά δεσποινίδας. 'Η είς τήν όμιλουμέ- 
νην μεταφορά πολύ καλή.

Έκ τών τριών διαλόγων ήρεσε πρωτίστως ό 
Πετεινός καί κατά δεύτερον λόγον ό Τίμων.

¥
Διά πρώτην φοράν ό θίασος τού 'Ωδείου έ 

παίξε πρωτότυπα Έλλην. έργα καί είνε αξιέ
παινος ή διεύθυνσις, άποβλέψασα καί είς τήν 
ίδικήν μας θεατρικήν παραγωγήν. Άς έλπίσω- 
μεν δτι ανώτερα Έλλην. έργα θά δοθή εύκαι 
ρία νά παιχθούν.

Ό κ.Α.Κύρου φαίνεται έλκυόμενος πολύ από 
τό θέατρον.Δίδει τό τρίτον έργον είς μικρόν διά 
στημα. Η «Ριαχιά» είνε κοινωνικόν δραμά 
τιον. Ύπόθεσις δχι πρωτότυπος,άλλά καλά σκη
νικώς διευθετημένη. Ή Γιαγιά έχει μίαν έγ- 
γονήν μαζή της άφ’ δτου πολύ μικρά ώρφάνεψε. 
ΙΙγάπησε ένα δραματικόν συγγραφέα καί πρό

κειται τό βράδυ νά γίνουν οί γάμοι των. Έρ ■ 
χεται,ό γαμβρός καί συναντάται είς τό σπίτι 
τής γιαγιάς μέ μίαν φίλην τής νύμφης άλλά 
μεθ’ ής έπί τριετίαν συνεδέετο ατενώς καί τώρα 
τήν άφήκε διότι είνε πτωχή καί ή νύμφη ήτο 
πλούσια. Ή έγκαταλειφθείσα περιλούει δΓ ΰ 
δρεων τόν γαμβρόν κατεπτοημένον διά τήν ά- 
προσδόκητον αίφνηδιαστικήν, κατά τήνέπίση- 
μον έκείνην στιγμήν έπίθεσιν, ής ύφίσταται 
σχεδόν σιωπών τόν έξευτελισμόν. Ή γιαγιά 
είσερχομένη άντιλαμβάνεται τόν καυγάν, ή έγ- 
καταλειφθοίσα τήν καθιστά ένήμερον, ό γαμ
βρός τήν παρακαλεί καί έκείνη δέχεται νά άπο- 
σιωπήση τό γεγονός άπό τήν νύμφην, ήτις χά
ριν περισσοτέρας δραματικότητος καί πρός 
πληρεστέραν δικαιολογίαν παρίσταται ώ; ύπο- 
φηφία φθισική-εύτυχώς δέν βήχει-Καί ένώ
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τό ζεύγος απέρχεται νά στεφθή, ή γιαγιά άνή- 
συχος διά τό μέλλον των ψιθυρίζει: «’Αρχίζει 
τό δράμα». Καί θά ήτο, άλήθεια, προτιμώτε- 
ρον έάν τό έργον έτιτλοφορεϊτο «Ύπόθεσις δρά
ματος», άφοΰ ό γαμβρός είνε περίφημος δρα
ματικός συγγραφεύς, δστις γράφει άλλά καί 
διαπράττει κοινωνικά δράματα.

Η κ. Ζερβού ώ; νύμφη, έπαιξε μέ πολλήν 
φυσικότητα και παρθενικήν αφέλειαν καί ψυ
χολογίαν.

Ο κ. Δεστούνης ακαταλληλότατος διά τόν 
ρόλον τού έραστού καί μελλονύμφου. Ή δ’ς 
Μπενή-Ψάλτη, μικροτέρα άδελφή τής κ Τσι- 
τσιλιάνου, πρώτην φοράν έπαιξεν είς ρόλον έ - 
κτενή καί άρκετά καλά, ώς γιαγιά.

Ι ά δύο άλλα μονόπρακτα είνε Βυζαντινής 
υποθέσεως, έμμετρα, λυρικά άμφότερα, συναν- 
τωμενα είς μίαν τύφλωσιν.
„ Γελίμερ, δ ύπό τοΰ στρατηγού Νικηφόρου 

ίσΧυΡό« **1 πλούσιος βασιλεύς τών 
Βανδάλων έν τή έξορία συναντάται μέ τόν νι- 
κήσαντα αύτόν Βελισσάριον τυφλόν καί πλά- 
νητα, χωρίς νά τόν γνωρίση. Κατά τήν παρά- 
οοσιν ό Ιουστινιανός πιστεύσας είς συκοφαν
τίας κατιδίκασε τόν ένδοξότερον τών στρατη
γών του Βελισσάριον είς δήμευσιν τής περιου
σίας του καί τύφλωσιν, κατά δέ τήν Ιστορικήν 
αλήθειαν είς στέρησιν τοΰ βαθμού του καί άπο- 
μάκρυνσιν έκ τών άνακτόρων. Ό κ. Πολέμης 
οιά νά κάμη δράμα, ήζολούθησε τήν παράδο- 
σι7· ά*“ϊνώρισις τών δύο ισχυρών
καί ήδη δυστυχών άρκετά τεχνική, προκαλεί 
συγκίνησιν, ήν έπαυξάνει ή έπιδεικνυομένη εύ· 
γνωμοσύνη έκ μέρους τού Γελίμερ (διότι κατά 
παρακλησιν τοΟ Βελισσαρίου ό’Ιουστινιανός τού 
είχε παραχωρήση έν κτήμα είς Γαλικίαν) έν 
άντιθέσει πρός τόν άγνώμονα Αύτοκράτορα.

Γό ίργον είνε πολύ άνώτερον τών δύο άλλων. 
Η πλοκή άπλή, πολύ καλή, οί στίχοι ρέοντες, 

εχει δέ οραματικότητα άβίαστον.
θ κ· Βαπαχρήστος ώς Βελισσάριος άριστος· 

ή φωνή του, αί κινήσεις του είχον πολλήν έκ 
φρασιν. Πολύ καλός ό κ. Δεστούνης ώς Γελί- 
μερ, ιδίως κατά τήν ρυθμικήν άπσγγελίαν τοΰ 
τραγουδιού, άν καί ήναγκάσθη νά παίζη κι
θάραν ή μάλλον παντομίμαν, διότι παραδόξως 
έλειπεν ή μουσική ύπόκρουσις. Ή διά πρώτην 
φοράν έμφανισθείσα δεσπ. Γαλανού ώ; κόρη 
τοΰ Βελισσαρίου διεκρίθη διά τήν σεμνήν ύπό- 
κρισιν, τόν ψυχολογημένον τόνον είς τήν όμι 
λίαν. Αρμονική πρός τήν δ. Γαλανού ήτο ή 
υπόκρισι; τού κ. Βιράλη (Ζήνωνος).

Η Βυζαντινή τραγωδία» είνε μάλλον 
δραματικόν είδύλλιον. Ή ύπόθεσις έλήφθη άπό 
έν χρονικόν Ίωάννου τού Μόσχου.

Ο λεωτερος, τρόφιμος τού 'Ιπποδρομίου, 
άναρριχάται είς τήν θύραν ένός κελλίου δπου 
έπεζήτησε τήν γαλήνην ή Μονάστρια. Κατέρ
χεται μέ άγρίας διαθέσεις βουλιμιών τά κάλ 
Χή τής νεαράς μοναχής. Έκείνη άπωθεϊ τόν 
πειρασμόν, δάτι; αιχμάλωτος τών ώραίων μα
τιών της μεταβάλλεται είς λυρεκόν, διά νά έξα-

γριωθή μετ’ ολίγον, ζητών νά τήν παρασύρη 
είς τήν κοσμικήν τύρβην.'II μονάχη διά νά ά 
παλλαγή άπό τό παράφοραν καί έπικίνδυνον έρα 
στήν αύτοτυφλοΰται είς τά παρασκήνια ευτυ
χώς—άφοΰ τά μάτια της προσκάλεσαν τόν 
έρωτα. 'ΟΝ εώτερος πρό τής τραγική; θυσίας 
τής Μοναστρίας άποφασίζει νά γίνη καί αύτός 
μοναχός δχι ύποθέτομεν, εί; τό ίδιον μονά 
στήρι. Ή τύφλωσις έπέρχεται τόσον άποτόμω; 
ώστε νά προκαλή δχι τόν οίκτον άλλ’ άπορίαν 
διά τήν άψυχολόγητον άπιθανότητα.

Ή σκηνική άναπαράστασις τοΰ Μεσαιωνι
κού Μεναστηρίου άρκετά καλή.

¥
Οί “Οίκτροι ”Ερωτες„ τού Ζακόζα, κατά 

μετάφρασιν τού Άγγ. Βλάχου, βασίζονται έπί 
τοΰ περιμαχήτου ζητήματος τί πρέπει νά κά- 
μνη δ σύζυγος δταν άπιστή ή γυναίκα καί 
έχει παιδιά. Πρέπει νά άποφεύγη τό διαζύγιον 
καί νά συγκαλύπτεται ή άπιστία διά νά μή 
βαρύνη τά τέκνα ή άτιμία. Είναι μία λύσις 
κατ’ άνάγκην έπιβαλλομένη άλλ’ καί γενικώς 
παραδεδεγμένη. 'Ο Ζακόζα ύπέοααχος τή; οι
κογενειακής συμβιώσεως μέ τήν διακρίνουσαν 
αυτόν σκηνικήν δεξιότητα προσπαθεί νά δι- 
καιολογήση δσον τό δυνατόν τεχνικώτερα, διά 
τής μετανοίας τής συζύγου καί τή; φυγής τού 
έραστού, τήν λύσιν τού δράματος. Κατωρθώ- 
νεινά καθιστά συμπαθή τήν άπιστην καί νά 
συγκινή βαθύτατα δταν τό μητρικόν φίλτρον 
έπικρατεϊ του παρανόμου έρωτος. ‘Η κ. Ζερβού 
καί ό κ. Δεστούνης διηρμήνευσαν τά μέρη των, 
ώ; σύζυγοι, μέ πολλήν τέχνην καί ψυχολογίαν. 
Ό κ.Συριόπουλος έδειίεν δτι είνε μαθητής άκό
μη τής Δραματικής Σχολής.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Ή “Λεονάρντα» δέν είνε άρό τά καλλίτερα 

δράματα τού Βγιόρνσον, ούτε ή ύπόθεσις πρω
τότυπος, συμπίπτουσα πρό; τήν «Γυναικομα- 
χίαν» τού Σκρίβ ής δμως είνε άνωτέρα. Στρέ 
φεται περί τόν έρωτα δύο γυναικών—θείας καί 
άνεψιάς —αί όποϊαι αγαπούν τό αύτό πρόσω 
πον. Ή θεία υποχωρεί θυσιάζουσα τόν έρωτά 
της χάριν τής ανεψιά; της ήν άνέθρεψε καί 
άγαπά ώ; κόρην τη;, ύπανδρευομένη ένα 
παρήλικα στρατηγόν. Τό έργον έκτυλίσσεται 
ήρέμα, χωρίς δράσιν, σάν ένα μελαγχολικόν 
ποίημα. Τό έργον κερδίζει μάλλον άναγινωσκό 
μενον παρά παίζόμενου. Τήν ιδίαν έντύπωσιν 
έργου πληκτικού ένεποίησε καί δτε τό πρώτον 
είχε παιχθή πρό έτών άπό τόν θίασον Βερώνη 
είς τό θέατρον Τσόχα, κατά μετάφρασιν τοΰ κ. 
Δ. Χατζοπούλου.

Ή έκτέλεσις δέν είχε τίποτε τό έξαιρετικόν, 
διότι οί ήθοποιοί, μή ευκόλως δυνάμενοι άλλως 
τε νά προσαρμοσθώσι πρός τό ξένον, μέ άλλας 
κοινωνικάς συνθήκας, περιβάλλον δέν Ισχον 
εύκαιρίαν νά δείξουν τήν τέχνην των. 'Ο κ. Άρ 
γυρόπουλος—δ καί μεταφραστής—ώς έπίσκο - 
πος, άντιπαθητικός, εκτός τών συνήθων ρόλων 
του.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ο θίασος ά; έλπίσωμεν δτι θά μάς δώση-'τό 
άριστον τών έργων τοΰ Βγιόρνσον «'Γπεράνω 
τών ’Ανθρωπίνων δυνάμεων» πραγματευόμενον 
τά· μεγαλείτερα σύγχρονα θρησκευτικά καί 
κοινωνικά προβλήματα.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ
'Η Ρωσσί; καλλιτέχνι; Άνδριανόβα, κορυ

φαία χορεύτρια τού Αύτοκρατορικοΰ θεάτρου 
τής ΙΙετρουπόλεω; έδωσε έν Ballet-Concert 
θεαματικώτατον. 'Η κ. Άνδριανόβα έχει άπο- 
συρθή τού θεάτρου, άπό μηνών δέ έφησυχάζει 
έν Φαλήρω. Έχόρευσε μέ έξαιρετικήν τέχνην 
έλαφρότητα καί χάριν τό Βάλς τών Συλφίδων, 
τόν «Έρωτα» καί τόν Ρωσσικόν χορόν καί μετά 
τού κ Νιοΰλανδ ένα άρχαίον Έλλην. χορόν μέ 
μουσικήν τού Άρένσκη. Ό χορό; της πολύ 
ρυθμικός, μέ έκφραστικάς κινήσει;. Τή; παρα- 
στάσεως μετέσχον ή δεσποινίς Βρασιβανοπού- 
λου,ή όποία άν καί άρκετά συγκεκινημένη έτρα- 
γούδησε μέ πολλήν έκφρασιν καί ό κ.Μητρόπου- 
λο; έκτελέσας τρεϊς συνθέσεις του «De ΓAmour» 
«Σκέρτσο εί; φά» καί «Διά τήν Κρήτην». Ή κ. 
Άνδριανόβα έχει πρός τούτοις όνομασθή ή βα
σίλισσα τών άδαμάντων φορεϊ τά ώραιότερα 
μπριλάντια.

— 'Ο έμφανισθείς διά πρώτην φοράν Ρώσ
σος βαρύτονος Όρντα ώς Μεφιστοφελής είς 
τόν «Φάουστ» έδικαίωσε τήν φήμην του έρχό- 
μενος ευθύς κατόπιν τοΰ συμπατριώτου του Σα- 
λιάπιν. Είνε πρώην σύζυγος τής Σαμπανιέβα 
μεθ’ ής φιλικώτατα έπαιξε. Ή φωνή τοΰ κ. 
’Όρντα είνε πλούσια, διαυγής, άβίαστος, είνε 
δέ καί δποκριτής κάλλιστος. Τ-ό μέρος τού Με- 
φιστοφελοΰς είνε βαθυφώνου, έχει δμως γραφή 
καί διά βαρύτονον. 'Ο κ. Όρντα είνε νεώτα- 
τος καί πολύ καλό; ζωγράφος.

— «Τό Κοριτσάκι» ή παλαιά κωμωδία ’Αθη
ναϊκής ύποθεσεως τοΰ κ. Ξενοπούλου έγινε δπε- 
ρέττα, μέ μουσικήν τού κ. Άστεριάδου. Έπαί
χθη είς τό Πανελλήνιον, μέ πρωταγωνιστήν 
τό» κ. ΙΙλέσσαν ύποδυθέντα τό κοριτσάκι.

— Έδωσεν όλίγας παραστάσεις είς τό Δη - 
μοτικόν ή Αγγλική όπερέττα Βάτμαν τήν 
όποιαν έφερεν ό κ. Κονταράτος. Έδωσε άγνω
στα έργα, έν οίς τάς όπερέττας «Χάϊ Τζίνης», 
πολύ νόστιμην καί εύχάριστον καί μέ πολύ 
Αγγλικό χιούμορ, «Τό κορίτσι τών βουνών» 
« Εκείνη τήν νύκτα»—ή καλλιτέρα δλων—Ναί, 
«θειε μου», τά Κατωρθώματα τού Μπέλλ καί 
τήν φαντασμαγορικήν έπιθεώρησιν «Δύο χωρι
κοί εί; τό Λονδϊνον».

Ό θίασος βέβαια είνε άπό τοΰ; τριτεύοντας 
ίσως, άλλά παρετηρήθη δτι όλοι οί ήθοποιοί 
ανεξαιρέτως είνε κάλλιστα σκηνικώς κατηρτι- 
σμένοι, εύπρόυωποι, τραγουδούν καί χορεύουν 
καλά, άποτελούντες έν άρμονικόν σύνολον. Τόν 
υποβολέα τόν έχουν καταργήση.

— "Ενεκα τών Άπόκρεω έπί τρεις έβδομά 
δας έδίδοντο είς δλα τά θέατρα Άποκρηάτικαι 
έπιθεωρήσεις, μέ τραγούδια, χορούς καί χαρτο
πόλεμον.Είς τό Απόλλωνα έδόθη τό·«Φρενο-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

κομείον» τών Φόξ Τρότ (Κοκκίνου καί Βχλσα- 
μάκη) μέ μουσικήν τού κ Μαρτίνο, είς τής Κυ
βέλης τό «Καμπαρέ τοΰ 1920* τοΰ κ. Δημη- 
τρακοπούλου, είς τής Κοτοπούλη «Τράβα κορ 
δέλλα» τοΰ κ. Καρχκάση, είς τό «Έτουάλ» τδ 
«Ρωμέϊκο» τοΰ Γελωτοποιού (Δημητρακοπού- 
λου) άκατάλληλον διά κυρίας, είς τό «Πανί- 
ραμα» τό Ά'ποκρ η άτικο Πανόραμα, είς τό Πα
νελλήνιον τό «Γαϊτανάκι».

— Ό θίασος Κυπαρίσση Σχμπανιέβα δίδει 
παραστάσεις είς Σμύρνην. Ό θίασος τής κ. 
Κυβέλης άνεχώρησε διά Κων)πολιν. Ό θίασος 
τής κ. “Ενκελ παίζει είς Θεσσαλονίκην. Ό θία 
σος Νίκα είς Αίγυπτον. Ό τοΰ Ελλ. θεάτρου 
ύπό τόν κ.Λοιδωρίκην έλλιμενίσθη είς Κ)πολιν 
παίζων καί πατριωτικά άκόμη δράματα· όλι- 
γωτέρας έργασία; κάμνει έκεϊ δ θίασο; τής κ. 
Άφεντάκη. Τό Έλλην. μελόδραμα έπέστρε- 
ψεν έκ Ζακύνθου.

—Μία καλή ήθοποιός τών παλαιοτέρων χρό-, 
νων ή τραγωδός κ.Άρτεμις Ζάμπου έπί τή συμ
πληρώσει είκοοιπενταετίας άπό τής θεατρικής

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
55 Ελληνικά Διηγήματα

θ διήγημα, «V καί 
άπό τά δύσκολα είδη 
τής λογοτεχνίας, έ 
καλλιεργήθηέπιτυχώς 
είς τήν Ελλάδα καί 
άπό τοϋςπαλαιοτέρους 
καί άπό τούς νεωτέ 
ρους λογίους. "Αν οί 
οί στίχοι έπλημμύρη-

καί είς τό θέατρον ήκού- 
διήγημα έσχεν ικανούς 

αντιπροσώπους.
Ή ίκδοσις Διηγηματογραφικής’Ανθολογίας 

ήτο άπαραίτητος. ΙΙρό 25 έτών 6 μακαρίτης 
βιβλιοπώλης Κασδόνης είχε έκδώση ένα τόμον 
διηγημάτων, άρκετά καλόν διά τήν έποχήν του 
— άλλ’ δχι καί αυτόν πλήρη, ένωρίς δέ καί 
τελείως έξαντληθέντα. Ήδη δ έκ τοΰ αυτού 
βιβλιοπωλείου προερχόμενος κ. Μ. Ζηκάκης 
έγκαινίασε τάς «Λογοτεχνικά; έκδόσεις» του 
μέ ένα όγκώδη τόμον ύπό τόν τίτλον «55 Έλλ. 
Διηγήματα» έλαυνόμενος άπό τήν φιλοδοξίαν 
δπως περιλάβη τά έκλεκτότερα διηγήματα 
δλων τών καλών διηγηματογράφων. Άτυχώς 
τό βιβλίον δέν έπέτυχε τοΰ τοιούτου σκοπού, 
διότι είνε άπλώς μία περισυλλογή διηγημάτων 
χωρίς βαθυτέραν έννοιαν, άφοΰ δέν δίδει γενι
κήν εικόνα καί πλήρη τήν άξίαν τοΰ 'Ελλη 
νικοΰ έν γένει διηγήματος. Καί δ κ. Ζηκάκης 
άφοΰ έδαπάνησε άρκετά ήδύνατο νά προσφέρη 
υπηρεσίαν είς τά γράμματα, έκδίδων άντί 
ένός. δύο τόμους καί άναθέτων είς ένα πεπει- 
ραμένον ενσυνείδητον λόγων τήν έκλογήν. 
Άτυχώς ένεπιστεύθη τήν δύσκολου αύτήν καί 

σαν τό Πανελλήνιον, 
σθησαν φλυαρίας τό

της έμφανίσεω; έπαιξε τήν «Μερόπην» τού 
Βερναρδάκη.

— ’Απέθανεν έν τφ «Εύαγγελιμμφ» έκ γρίπ- 
•πης ή ηθοποιός Ζηνοβία Παρασκευοπούλου, 

γνωστοιά.-η έκ τών έπιτυχών έμφανίσεών της 
είς τόν θίασον Κυβέλης, ή; έθεωρείτο μικρό - 
γραφία είς τήν εύγένειαν τοΰ παιξίματος. Ήτο 
μια συμπαθής καί άγαθή φυσιογνωμία, κάλ- 
λιστα μορφωμένη. ΙΙρό άρκετοΰ χρόνου είχεν 
άποσυρθή τοΰ θεάτρου. Έπαιξε μόνον έξαιρε 
τικώς τήν «Τρισεύγενην» τοΰ Παλαμά και 
τήν «Τόσκαν» πρό έτους. Είχε κάμη έσχάτως 
διαλέξεις άνά τήν Πελοπόννησον. Ήτο ’Ιταλι
κής καταγωγής.

— Ήλθεν έκ Λονδίνου 6 μουσουργός κ. Ναπ. 
Λαμπελέτ διά νά παρασκευάση τήν παράστασιν 
τβΰ μελοδράματός του «Ό Βαλεντίνος». Άνε
χώρησε καί πάλιν, θά φέρη δέ κατά τήν έπι- 
στροφήν του τό βεστιάριον τοΰ έργου του, ώς 
καί Αγγλικόν μπαλλέτο. Τό ίργον θά παιχθή 
τόν 'Απρίλιον.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
λεπτήν έργασίαν είς ένα κ. Καρζήν (όχι τόν 
νεαρόν ποιητήν, άλλ' ένα., φαρμακοποιόν) δ 
όποιος τά έθαλάσσωσε, είχε δέ τό θάρρος νά 
δημοσιεύση καί κριτικόν πρόλογον. Καί είνε ή 
άγνοια του κατάφωρος - διότι προσωπικοί λόγοι 
δέν δύναται νά τοΰ αποδοθούν — δπως είνε ή 
καλαισθησία του άτυχή;, καί ή κρίσις πλήρης 
άντιφάσεων.

Λέγει είς τόν κακογραμμένου λόγω ύφους 
καί γλωσσικής έκφράσεως πρόλογόν του δτι 
έξέλεξε σύντομα μόνον διηγήματα. Άρα δχι 
τά καλλίτερα, διότι μέ τό μέτρου δέν έκτιμάται 
τό ποιόν. Έπρεπε ταύλάχιστον νά δημοσίευση 
έν τοιαύτη περιπτώσει άπό έν διήγημα δλων 
τών καλών διηγηματογράφων διά νά φανή πώς 
έγραφαν οί παλαιότεροι καί πώς οί νεώτεροι, 
ή έξέλιξις δηλ. τού διηγήματος. Παραλείπει 

γράψαντας πρό τεσσαρακονταετίας δώτι 
αυτοί έπέρασαν είς τήν ιστορίαν (sic) συνεπώς 
πρέπει νά τούς καλύψη ή άφάνεια. ΙΙαραλείπει 
καί λίγους παλαιοτέρους τών σημερινών διότι 
δ καιρός θά γράψη «κολακευτικώτερα λόγια» 
διά τά έργα πού &ά γράψουν.Ό κύριος Καιρός 
— έν είδος Καρζή καί αυτός—υπάρχει έλπίς 
νά. .. κολακεύση τούς παλαιοτέρους, οί δποίοι 
θά γράψουν* είς τά γεράματά των. Καί αύτό 
λέγεται λογική καί κριτική !

Άλλ’ έξακολουθεί τό πανηγύρι. Είνε άλή- 
θεια, γράφει δ » φαρμακοτρίβης, δτι λίγοι λο 
γοτέχναι έγραψαν άπό ένα καί μόνο διήγημα 
πολύ καλό άλλ’έπειδή ήσχολήθησαν είς άλλα 
είδη τής λογοτεχνίας δέν άξίζει τόν κόπον τό 
πολύ _*αλό αύτό διήγημα νά ληφθή ύπ’ δψει. 
Δηλαδή, άφοΰ άπεκλείσθη ή έκτασις, άποκλείε 
ται καί τό ποιόν τοΰ διηγήματος.

Άλλ' άντιφάσκων, δημοσιεύει έν τούτοι; διη

γήματα γραφέντα ώς έν παρόδω ύπό λογίων,οί 
δποΐοι κυρίως δέν έγραψαν διηγήματα, ώ; λ.χ. 
τού κριτικού ΙΙολυλά, τοΰ ποιητοΰ Κρυστάλλη, 
τοΰ κ. Στρατήγη, τοΰ νομομαθούς κ. Λυκούδη, 
τού φιλοσόφου καί μεταφραστού κ. Ζερβού, τοΰ 
κ. Σιγούρου, τού μακαρίτου Ροδοκανάκη, τών 
κ.κ. Κουρτίδου, Μελά, Παπαντω ίου καί δέν 
δημοσιεύει, ούτε έν διήγημα τού Ραγκαβή γρά 
ψαντος τόμους δλοκλήρους διηγημάτων, τού 
κ. Βλάχου τά «Χρήματα», τοΰ κ. Καλόγερό 
πούλου δημοσιεύσαντος πέντε τόμους διηγημά
των, ών πολλά μετεφράσθησαν είς τήν Γαλ
λικήν (Revue Bleu) καί τήν ’Ιταλικήν (Nuova 
Anthologia) ή τού κ. Βώκου ή τού κ. Σκόκου 
ευθυμογραφικόν διήγημα, ή τού κ. Λάμπρου 
Άστέρη,ι εύλόγως διαμαρτυρηθέντος.

Άλλά μήπως τουλάχιστον τά δημοσιευόμενα 
είνε τά καλλίτερα; Ούτε τού Παλαμά δ Θά 
νατος παλληκαριοΰ, ούτε τού ΐενοπούλου δ 
Κακό; δρόμος, ούτε τού Μητσάκη ή Θλίψις τού 
μαρμάρου, ούτε τού Βικέλα δ Παπά Νάρκισσος, 
ούτε τού Χρηστοβασίλη τό καλλίτερου είνε, 
ούτε τής Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, ούτε τοΰ 
ΙΙαπαδίαμάντη, ούτε τού Άξιώτου, ούτε τοΰ 
Στρατήγη.

52 κατά τόν κ. Καρζήν είνε οί διηγηματο 
γράφοι—τριών, τού Καμπούρογλου, τού Πα 
λαμά καί Μητσάκη, δημοσιεύονται άνά δύο, ά
γνωστον διατί,διηγήματα —Είνε τόσοιπράγματι 
άναγνωρισμένοτ; ’Οχι. Έκ τών 52 μόνον 31. 
Καί είνε αύτοί. Βικέλας, Ροίδης, Βιζυηνός, 
Έφταλιώτης, Παπαδιαμάντης. Μωραϊτίδης, Ά-

S Ύ? 1ST αύ· yv I λ. I
ΠΡΩΤΗ συναυλία τής 
έφετεινής περιόδου τής 
'Ορχήστρας του παλαιού 
Ωδείου ένεφανίσθη πλή
ρης, έξ ύπερογδοήκοντα 
οργάνων καίμέ πρόγραμ
μα έκλεκτόν. Ή πέμπτη 
συμφωνία τοΰ Μένδελ- 
σον, ή έπιλεγομένη «Με 
ταρρύθμισι;» άν δέν έχη 
τόν αδστηοώς κλασσικόν 

τύπον τής συμφωνίας,διακρίνεται διά τό συγκρα 
τημένον πάθος καί διά τήν μελωδικήν χάριν. 
μέ κυριαρχούσαν γραμμήν τό θρησκευτικόν 
αίσθημα- τό δεύτερον μέρος (allegro vivace) 
πρωτότυπον κατά τήν μορφήν είνε τό ώραιότε- 
ρον.Άκόμη περισσότερον ήρεσαν αί«Έλεγειακαί 
μελωδίαι» τού Ι’ρήγκ- άπεδόθησχν πολύ έκ- 
φραστικά είς τάς λυρικά; καί λεπτά; άποχρώ 
σεις. 'Η δρχήστρα έξετέλεσεν επίσης, διά πρώ
την φοράν, τήν λαϊκήν σουίταν «Catalonia» τοΰ 
Άλμπενιτζ, όνομαστοΰ καί δημοφιλούς συν- 
θέτου τής 'Ισπανίας. Καίτοι δύσκολον είς ά 
πόδοσιν τό ώραίον συμφωνικόν ποίημα έξετε· 
λέσθη μέ έξαιρετικήν δεξιότητα καί άκρίβειαν. 
Άπό τήν δλην σύνθεσιν, συντεθειμένην έπί

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ξιώτης, Άννινος, Καμπούρογλος, Ψυχάρης, 
Βοσπορίτης, Κονδυλάκης, Χρηστοβασίλη;,Δαμ- 
βέργης, Ράδος, Άγ. Κωνσταντινίδης, Καρκα- 
βίτσας, Νιρβάνας, Τραυλαντώνης, ξενόπουλος, 
Άλ. Παπαδοπούλου, Βλαχογιάννης, Μητσά 
κης, Κ- Χατζόπουλος, Δ. Χατζόπουλος Ευ 
στρατιάδης. θεοτόκης, Έπισκοπόπουλος, Γκί- 
κατ. Παρορίτης, Βουτυράς.

Καί άφοΰ ώ; «ρον έθεσε δτι περιέλαβε έργα 
τών άνεγνωρισμένων διηγηματογράφων, ών τό 
έργον έχει όηως&ήηοτε πάρφ τήν τελικήν του 
μορφήν, διατί δχι δλίγοι άνεγνωρισμένοι δέν 
περιελήφθησαν; Τελινήν μορφήν έλαβον τάχα 
τά διηγήματα τών μή κυρίως διηγηματογρά
φων ; Κάθε άλλο. Καί έν τοιαύτη περιπτώσει 
διατί νά μή περιληφθούν καί μερικοί νέοι, οί 
δποίοι πιθανόν νά έχουν γ, άψη καλλίτερα άπό 
ένα παλαιόν ; Ή άρχαιότη; παίζει κανένα ρό
λον είς τήν φιλολογίαν ;

Εύτυχώ; δ κ. Κ. Σκόκο; θά έκδώση είς δύο 
τόμους διηγήματα. Θά είνε αύτό.; εύτυχέστερος 
άφοΰ έπί τριακονταετίαν ή σχολή θη ένεκα τοΰ 
Ημερολογίου του είς τήν περισυλλογήν καλών 
έργων. Διότι ή περισυλλογή τοΰ κ. Καρζή δέν 
θά χρησιμεύση, ώς αύταρέσκως φρονεί, είς τήν 
γραμματολογίαν. Ό δέ κ. Ζηκάκης ά; συλλέξη 
καί έκδώση είς τόμους τά έργα τού Άλ. Μω· 
ραϊτίδου καί τής Άλες. Παπαδοπούλου. Καί 
τοιουτοτρόπως θά ίκανοποιήση τήν διηγημα- 
τογραφίαν πρός ήν άστόργω», άλλά καί άκου- 
σίως, έφέρθη.

ΚΑΠΟΙΟΣ

Καταλονικών θεμάτων, πλουσίαν είς έμπνευσιν 
καί ζωηράν. διακρίνεται ή χαρίεσσα παρεμ
βολή φανφάρας πλανοδίων μουσικών.

ίΧήν συναυλίαν κατέστησε περισσότερον έν 
διαφέρουσαν ή διά πρώτην φοράν άπό τή» έκ 
Παρισίων έπανόδου έμφάνισις τοΰ μεταλλιούχου 
βιολονσελίστα κ. Άχιλ. Παπαδημητριού, δστις 
έπαιξε,συνοδεία τής ορχήστρας τό Κονσέρτο τοΰ 
Λαλό μέ πολλήν λεπτότητα.Παρετηρήθη δτι ή 
έν Παρισίοις τελειοποίησις τών σπουδών του τόν 
κατέστησε τεχνικώτερον, άλλά συγκρατημένον 
είς έκφρασιν- τοΰ έλειψεν ή έλευθερία του παι
ξίματος, ή δποία τοΰ έδιδε μίαν δύναμιν.

Ή δευτέρα συναυλία συνεκέντρωσε πολύν 
κόσμον ένεκα τής έμφανίσεως δύο ξένων κα.λ 
λιτεχνών, τού Μπορισώφ καί τής δ. Κρέμερ. Η 
δρχήστρα έξετέλεσε τήν 2αν συμφωνίαν τοΰ 
Σαίν Σάνς και τήν τρίτην (ήοωϊκήν) τοΰ Μπε
τόβεν, τά; δποία; καί άλλοτε ήκούσαμεν- τώρα 
έπαίχθησαν άκόμη καλλίτερα.

Συνοδεία τής δρχήστρα; δ άρτι άφιχθείς βιρ
τουόζος καθηγητή; είς τά ’Ωδεία Ροστόβ και 
Αίκατερινοδάρ κ. Πιάστρο Μποοισώφ έπαιξε 
τήν ■ Indroduction» καί τό . Rondo capriccioso» 
τοΰ Σάν Σάν; μέ τέχνην ήτι; ένεθουσίασε τό 
άκροατήριον. Τό παίξιμον του τεχνικόν, εύστα
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^s, δεικνύει μίαν μεγάλην άσκησιν, δύναμιν 
καί δεξιοτεχνίαν, ήτις κατέπληξε σχεδόν είς 
τήν έκτδς προγράμματος παιχθεΐσαν δυσκολω 
τάτην «Prelude» άπδ τήν έκτην σονάταν μόνον 
διά βιολί τοΰ Μπάχ. Ό κ. Μπορισώφ είνε άξιος 
μαθητής τού διάσημου Σαραζάτε.

Η δ. Κρέμερ ε’νε γνώριμο; τών Αθηνών, 
μεταβάσα πρδ πενταετία; εϊ; Βρυξέλλα; πρδς 
τελειοποίησιν. Έτραγούδησε άπδ τήν «Βαίδα» 
τοΰ Μασενέ Ιν μέρος, καί πολύ καλλίτερα τδ 
«Νανούρισμα» τού Μόζαρτ. Τδ άπέδωκε μέ 
ικανήν ψυχολογικήν λεπτότητα κα’. ίριστον 
χρωματισμόν.

Τδ πρόγραμμα τής τρίτης συναυλίας άπετέ- 
λεσαν δύο έκτενεΐς συνθέσεις, ή δευτέρα συμ
φωνία τοΰ Μπράμς καί ή συμφωνία έπί όρεινοΰ 
Γαλλικοΰ θέματος τοΰ Vincen d’ Indy, ώ; κα- 
τακλε’.ς δέ έπανελήφθη τδ άλλοτε παιχθέν 
συμφωνικόν ποίημα τοΰ Φράγκ «Ό κατη'οα- 
μένος κυνηγός».

*Η διά πρώτην φοράν έκτελουμένη έν Άθή
ναις συμφωνία είς ρε μεΐζον τοΰ Μπράμς παρέ 
σχεν ικανοποιητικήν έντύπωσιν ε’νε έν καλλι
τέχνημα ώς έμπνευσις καί ώς τέχνη. Ζωηρόν 
ένδιαφέρον προεκάλεσε και ή ’Ορεινή συμφω
νία τοΰ Nr’ Έντύ, παιχθεΐσα κα’. άλλοτε, άλλά 
τήν φοράν αυτήν έκτελοΰντος είς τδ πιάνο 
τοΰ κ. Μητροπούλου τδ άρκετά έκτενές μέρος, 
τδ όποιον άπέδωκεν δ νεαρός πιανίστας μέ πολ
λήν τέχνην καί ζωηρότητα.

Τής τετάρτης συναυλίας ήτο ποικίλον τδ 
πρόγραμμα. Έπανελήφθη ή έκτη (Παστοοάλ' 
συμφωνία τοΰ Μπετόβεν, ένεφανίσθη δέ ό άρτι 
άφιχθείς καθηγητής τοΰ πιάνου κ Naudin είς 
τδ Concerto (άρ. 1) τοΰ Αίστ. Τδν κ. Naudin 
έπιφυλασσόμεθα νά κρίνωμεν εϊς τδ recital, τδ 
όποιον θά δώση διά νά μή τδν άδικήσωμεν.

’Επαίχθη άψόγως τδ ώραίον συμφωνικόν 
ποίημα τού Ραμπώ ή «Νυκτερινή Λιτανεία», 
έπανελήφθη τδ ΙΊροοίμιον τής γ' πράξεως τών 
«Άρχιτραγουδιστών τής Νυρεμβέργης» τού 
Βάγνερ καί έπαίχθησαν δύο ΈλληνικαΙ συν
θέσεις; Η Ραψωδία τοΰ Λιάλιου υστερούσα είς 
τήν άνάπτυξιν καί σύνθεσιν τών λαϊκών μοτί 
6ων της καί δύο μέτρια αποσπάσματα τής 
«Νιόβης» τοΰ κ. Σκλάβου.

— “Ηρχισε τάς συναυλίας της ή Πρότυπος 
Στρατιωτική δρχήστρα ύπδ τδκ κ Μ. Καλό 
μοίρην μέ 80 όργανα. Εϊς τήν πρώτην, τδ πρό
γραμμα ήτο άρκετά βαρύ διά νεοσύστατον καί 
δή στρατιωτικήν όρχήστραν, παρ' βλην τήν δ- 
φειλομένην πειθαρχίαν εις τήν μπαγκέταν τοΰ 
διευθυντοΰ της. Άπετελεΐτο άπδ έργα άπαι- 
τοΰντα δυνατού; έκτελεστάς, δυναμένους νά άρι 
μονισθοΰν κατά τρόπον όσον τό δυνατόν τελειό- 
τερον. Ή προσπάθεια τοΰ κ. Καλομοίρη, ή εύ 
γενική καί έπίμονος, ύπερενίκησε πολ'λάς δυσ 
χερείας. Ή Εισαγωγή καί χορευτικά! σκηνα’. 
άπδ τδν «Προμηθέα» τοΰ Μπετόβεν, έξετελέ 
σθησαν διά πρώτην φοράν έν Άθήναις. πλή
ρεις δροσερότητος καί χάριτος, άποτελοΰσαι κυ
ρίως μουσικήν μπαλλέτου, ένώ είς τδ τέλος έμ-

φανίζιται τδ περ’φημον θέμα τοΰ τελευταίου 
μέρους τής Ηρωικής συμφωνίας, τδ όποιον 6 
μέγας μουσουργός έχρησιμοποίησεν είς τρεις 
συνθέσεις του. Έπαίχθη ή έβδομη συμφωνία 
καί ώ; διάμεσον τών Μπετοβείων συνθέσεων έκ 
τή: δραματική; συμφωνίας «Ρωμαίου καί Ίου 
λιέττας» τοΰ Μπέρλιοζ ή «Ερωτική σκηνή», 
μία άπδ τάς θαυμασιωτέρας σελίδας τής παγ
κοσμίου μουσικής φιλολογίας. Ή χορωδία έκ 
τοΰ άφανοΰς καί δλιγάριθμος, έψαλεν έν άρχή 
καί ή δρχήστρα έξηκολούθησε μόνη μέ ίκά 
νήν ρυθμικήν άπόδοσιν, καί μέ μεγαλειτέραν 
έν συγχρίσει πρδς τά άλλα, έπιτυχίαν.

Ή δευτέρα συναυλία περιέλαβε Γάλλους ά 
ποκλειστικώς συνθέτας, τού; Ντεμπυσσύ, Πα- 
λαδίλ, Ραβέλ, Μασενέ καί Σαρπαντιέ. Μολονότι 
οί νεώτεροι Γάλλοι είνε τολμηροί είς τεχνο
τροπίαν, διατηρούν έν τούτοι; τήν Γαλλικήν 
παράδοσιν τής εύγενοΰς, αισθηματικής καί κα
θαρά; εί; έκφρασιν μουσικής. Ιδιαιτέρως ε!λ- 
κυσαν τήν προσοχήν αί «’Εντυπώσεις έξ Ιτα
λία;» τοΰ Σαρπανιιέ εϊς πέντε μέρη, μία άνα- 
παράστασις τή; ήρέμου αγροτικής ζωής τής 
Ιταλία;, —έξοχος ίδια ή Σερενάτα—καί τής 
θορυβώδους τής Χεαπόλεω;. Ή δ. Φωκά καί 
ή δ Γεωογά έτραγούδησαν Γαλλικά άσματα.

ΊΙ συναυλία έδόθη πρδς τιμήν τοΰ Αρχι
στρατήγου Δ Έσπραί, δστις καί παρίστατο.

Ή τρίτη συναυλία ήτο ή καλλιτέρα δλων ύπδ 
έποψιν έκτελέσεως. Τρεις συνθέσεις τοΰ Μπετό
βεν καί μία τοΰ Φράγκ. Ή πρώτη συμφωνία 
τοΰ Μπετόβεν και ή εισαγωγή τοΰ Κοριολάνου 
έπαίχθησαν πολύ καλά ύπδ τής δρχήστρα;,ήτις 
συνώδευσεν έπίσης έπιτυχώς τήν δ. "Ηβην ΙΙα- 
νά, ήτις άπέδωσε μέ μεγάλην λεπτότητα τάς 
«Συμφωνικά; παραλλαγάς» τοΰ Φράγκ καί τδν 
κ. Μπορισώφ είς τδ Κονσέρτο διά βιολί τού 
Μπετόβεν.

- Τδ Ελληνικόν Ώδεΐον ήρχισε τά; συναυ
λίας τής δρχήστρα; του. Ή πρώτη έμφάνισίς 
της έκαμεν έντύπωσιν διότι είς βραχύ χρονικόν 
οιάστημα χάρις εί; τήν δραστηριότητα τοΰ 
διευθυντοΰ κ Καλομοίρη συνεστήθη όλόκλη- 
ρο; δρχήστρα καί έξεγυμνάσθη έπιτυχώς. Τδ 
πρόγραμμα ή:ο άρκετά δύσκολον διά άρτισύ- 
στατον δρχήστραν έν τούτοι; ύπερέβη τά; δυ
σκολία; Έξετέλεσε μέ ακρίβειαν τήν εισάγω 
γήν τού Μπετόβεν εί; τόν «Έγμοντ» τοΰ Γκαί- 
τε. Μέ πολλήν ζωηρότητα χαρακτηρίζεται ή 
ζωή τοΰ ήρωο; κα; τδ ένδοξον τέλος του. Είς 
τδ Κονσέρτο (Λ’ εί; μί) τοΰ Αίστ έπαιξε μέ 
πολλήν τέχνην καί μπρίο ή δνί; "Ηβη ΙΙανά συ 
νοδευο>ση; τής δρχήστρα; καί μέ μεγάλην προ
σοχήν. ΊΙ κ. Φωκά έτραγούδησε τήν Phidylle 
τοΰΝτυπάρκ καί τό ώραίον γνωστόν Πνεύμα τής 
λίμνη; τοΰ κ. Ριάδη μέ πολλήν έκφρασιν, συ
νοδεία δέ τής δρχήστρας τήν «Αουίζαν» τοΰ 
Σαρπαντιέ.

Ή δρχήστρα άπέδωκε κάλλιστα τήν συμφω
νίαν είς σι τοΰ Σοΰμπερτ, έφάνη δμως μή έ- 
παρκώς γυμνασμένη είς τδ Έμβατήριον τοΰ 
'Γαγχόϋζερ, είς τδ όποιον έτραγούδησε πολυ

μελής μικτή μαθητική χορωδία, καταρτισθείσα 
καί αύτή εί; δλιγόμηνον θ.άστημα. Εί; τδν 
πλήρη καταρτισμόν της ας άσχοληθή τδ Ω- 
διίον διότι είνε ή μοναδική χορωδία έν’Αθήναις.

'Η δεύτερα συναυλία ύπήρξεν άρτιωτέρα τής 
πρώτης. Έξετέλεσεν ή δρχήστρα τήν μεγαλο
πρεπή Εισαγωγήν άπδ τού; «Άρχιτραγουδι- 
στάς» τοΰ Βάγνερ μέ τδ τελικόν θριαμ 
βευτικδν σάλπισμα των τραγουδιστών άποδοθέν 
μέ δύναμιν. ΊΙ κ. Σκέπερς συνοδείφ τή; δρ 
χήστρας έτραγούδησε δσον ήμπορούσε καλλί 
τέρα δύο Βαγνερικα άποσπάσματα, τδ «Όνειρο 
τή; Έλσας» άπό τδν «Αόεγκριν» καί τήν 
Μπαλλάνταν τή; Σέντα; άπδ τδ «Στοιχειωμένο 
Καράβι». Ό κ. Μπορισώφ συνοδεία δρχήστρα; 
έξετέλεσε τδ Κονσέρτο διά βιολί τού Μένδελ 
σων Ενεθουσίασε τόσον πολύ τδ παίξιμό του. 
ώστε έπαιξεκαί τρία τεμάχια έκτδ; πρόγραμμα 
τος. II δρχήστρα άπέδωκε καλό τό «Ξημέρωμα 
τών Χριστουγέννων» άπδ τό «Δακτυλίδι τή; μά 
να;» τοΰ κ. Καλομοίρη καί τήν σευϊταν «Goin 
des Enfants» τού Δεμπυσσύ τδ όποιον ήκούσθη 
με έξα.ρειικδν ένδιαφέρον.

— *0 κ. Κλέων Τριαντάφυλλου, τδ χαοιέ- 
στερον μέλος τής καλλιτεχνική; οικογένειας, 
δ Αττίκ, μετά τετραετή έξ Αθηνών άπουσίαν 
ήλθε νά σκορπίση νέαν εύθυμίαν είς τδ κε 
κορεσμένον Αθηναϊκόν κοινόν άπδ τάς σοβά 
ράς, κλασική; δργανικής καί δραματική; φω 
νητικής. μουσικά; έμφανίσεις. Χαριτωμένος, 
συμπαθής,λεπιός, έλκυστικδς είς τάς σανσονέ 
τις του αί δποίαι είνε αά/.λον ΙΙαρισιναί άλλά 
καί Άττικαί. Ό φημισμένος Έλλην ντιζέρ 
έτραγούδησε νέα τραγούδια, κάπως έλεύθερα 
είς έκφράσεις, έν οίς ή Έλήτσα, Γιατί με 
θώ, οί Χηρινοί έρωτες καί τδ ώραιότερον 
δλων έν ώραίον τραγούδι είς χρόνον βαλλι
σμού, τά «Νειάτα», τδ δποίον διεξεδίκησε τήν 
θέσιν τοΰ άλησμονήτου «Είδα μάτια». Έσφύ 
ρίξε μέ τδ διπλοΰν σφύριγμα τήν νέαν λυ· 
ρικοπατριωτικήν σύνθεσιν του «Ό γέρος καί ή 
φλογέρα», απομιμούμενος τήν φλογέραν.’Απαγ
γελία, σφύριγμα, ποίησις, μουσική, ύπόκρουσις 
άπδ τδν ίδιον. Τής συναυλίας μετέσχε διά πρώ
την φοράν έμφανιζομένη ή αδελφή του υψίφω
νος δ. Κόριννα Τριαντάφυλλου. Έτραγούδησε 
πολύ καλά τήν σύνθεσιν τού αδελφού της «τήν 
ώρα ποΰ περνούσε τό όργανάκι».

Έδωσε καί δευτέραν συναυλίαν δ κ. Κλέων 
Τριαντάφυλλου ( Αττίκ). Έπανέλαβε τά καλ
λίτερα τραγούδια του καί έσφύριξε. Μετέσχε 
τής έσπερίδος, διά πρώτην φοράν έμφανιζομένη 
ή κ. Πούπα Κασιέρη, μαθήτρια τοΰ κ. Οικο
νόμου, έχουσα μάλλον φυσικά ή επίκτητα προ
σόντα ήθοποιού. Έπαιξε μετά τοΰ κ. Λούη τήν 
σκηνήν τοΰ έξώστου άπδ τδν «Ρωμαιον καί 
Ίουλιέτταν» καί απήγγειλε τδν «Γερω καί τήν 
Φλογέρα» μέ ύπόκρουσιν πιάνου. Ό κ. Χρυ- 
σομάλλης άπήγγειλε τδ «Χρήμα» καί τήν 
«Έλήτσαν».

— Κατά τήν έφετεινήν συναυλίαν του 6 κα
θηγητής κ. Κιμ. Τριανταφύλλου παρουσίασε 

νέα εντελώς διά τάς Αθήνας τεμάχια, τοΰ 
Μπρυνώ, τοΰ Ραμπώ, τοΰ Ζόρζ Χοέ. Ιδιαίτερον 
ένδιαφέρον είχε τδ κλασικώτατον Άτύς τοΰ 
Πιτσίνι (1780) ώς καί τά παλαιά Γαλλικά τρα
γούδια τού 17ου καί 18ου αίώνος.

— Ό νέος καθηγητής τοϋ βιολοντσέλλου κ. 
Άχ. Παπαδημητοίου έδωσε τήν πρώτην συναυ
λίαν του, τή συμπράξει τοΰ καθηγητοΰ κ. Φα- 
ραντάτου. Τδ πρόγραμμα άποτελείτο άπδ συν
θέσεις άλλα; άποκλειστικώ; διά βιολοντσέλλο, 
καί άλλα; διά βιολοντσέλλο καί πιάνο. ’Απέ
δωσε μέ πολλήν «μουσικότητα», μέ χρωματι
σμόν καί δεξιότητα τήν Σονάταν τού Gaillard 
(arrang6c ύπδ τού Σαλμόν), τήν νεωτεριστικήν 
Σονάταν τού Μπαίλμαν (ιδίως τδ θαυμάσιον 
andante; τάς δυσκολωτάτας Variations τοΰ ίδιου 
καί τδ Σκέρτσο τού Ντοτερσφόρδ Κλάϊσλερ. 
Ή συνεργασία τοΰ κ. Φαραντάτου συνετέλεσε 
είς τήν πλήρη έπιτυχίαν.

— Αληθινή άπόλαυσι; υπήρξαν αί συναυλίαι 
τοΰ έξόχου βορτουόζου Πολωνού Ρώσσου βιο- 
λιστού κ. Ιΐιάστρο Μπορισσώφ. Έξοχος είς δ,τι 
καί άν έπαιξε, ανώτερος κάθε τεχνική; δυσχε- 
ρείας, μά, μετέδωκε συγχρόνως δλην τήν ψυ
χήν τών συνθέσεων τού ΙΙαγανίνι, Σίντινγ, 
Βενιάφσκη Ντοβάρ, Σαραζάτε. Σοΰμπερτ,Τσαϊ- 
κόφσκη, Σοπέν. Είς τδ Carnaral Russe καί εί; 
τδ Rondo Μοζαρτ Κράϊσλερ κατεγοήτευσε. 
Έπίσης τδ Κονσέρτο Τσαϊκόφσκη, ή Φανταζί 
άπδ τήν Κάρμεν, ή Καμπανέλλα τού ΙΙαγανίνι 
άπεδόθησαν έξοχα. Είς μίαν έκ τών συναυλιών 
του έπαιξε τρείς ίδικάς του συνθέσεις δυσκο
λωτάτας καί έξ βαριασιδν έπί τού ’Εθνικού μας 
"Γμνου, S; είδικώς συνέθεσε.

Ό κ. Μπορισσώφ, δστις παίζει τάς δυσκολω- 
τέρας συνθέσεις, άνεδείχθη δεξιοτέχνης έξαιρε- 
τικής ίκανότητος Κάτοχος έντελώς τού δργά- 
νου του, έχει αίσθημα καί άκρίβειαν, ήχον δυ
νατόν καί μεγάλην εύκινησίαν τής αριστερά; 
ιδίως χειρός Τδ τελευταϊον πλεονέκτημα έφα- 
νερώθη κατά θαυμαστόν τρόπον είς τδ Spinnlied 
τού διδασκάλου του Άουερ.

— Είς συναυλίαν δοθεϊσαν είς τδ Ώδεΐον 
Αθηνών ή δ. Λούλη Κρέμερ, ή κατόπιν έξαε- 
τούς διαμονής έν Βρυξέλλαις έπανελθούσα, δι
πλωματούχος σολίστ,διεκρίθη διά τήν άβρότητα 
τή; φωνής. Έκτδ; άλλων έψαλε τδ Fidelio τοΰ 
Μπετόβεν, τήν Procession τοΰ Φράγκ, ήρεσαν 
δέ πολύ τά, συνοδεία βιολοντσέλλου ύπδ τής κ. 
Άργ. Δελλαπόρτα, άσματα «Νείλο;» τοΰ Λερού 
καί «Λίκνα» τού Φωρέ. Ό κ. Μητρόπουλος 
έπαιξε τρεις συνθέσεις του, έν μέρος Σονάτας, 
έν Σκέρτσο καί μίαν σύνθεσιν διά τήν Κρήτην.

— Μετά πεντετή άπουσίαν ένεθυμήθη τάς 
Αθήνας ήΈλληνίς καλλιτέχνις τοΰ άσματος κ. 
Σπεράντσα Καλό (Καλογεροπούλου). Είς σειράν 
συναυλιών έδειξε τά χαρίσματα τοΰ καλλιτεχνι
κού της αισθήματος. Τραγουδεΐ μάλλον μέ τήν 
ψυχήν της. Αισθάνεται πρώτον καί έπειτα τρα- 
γουδεΐ. Τδ άσμα της άν δέν έχει μεγάλην τέ
χνην, άν δέν έχει έντασιν, έχει δμως πολλήν 
έκφρασιν, άκριβεΐ; τόνους, ψυχολογικήν δύνα-
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μιν. ‘Η παθ-ητική μελωδίκ τών Ιταλικών ασμά
των τοΰ 1ST', ΙΖ', ΙΗ' αίώνος άπεδόθ-ησαν μέ 
πολλήν εύαισθ·ησίαν καί μελαγχολίαν σσγχι- 
νοΰσαν. ’Επίσης διεκρίβ-η είς τδ «Ταξε’.δι τοΰ 
Χειμώνος» τοΰ Σοΰμπερτ, τά «Χριστούγεννα 
τών άστέγων παιδιών» τοΰ Ντεμπυσσύ, τούς 
«Έρωτας τοΰ ποιητοϋ»τοΰ Σοΰμαν έμπνευσθ-έν- 
τας άπδ τδ ποίημα τοΰ Άϊνε, καί εί: τδ Έπι- 
κήδειον άσμα τής Πολωνίας τοΰ Σοπέν.

— Έ συναυλία τής κ. 'Ελένης Μπουστιντούϊ 
ύπήρξεν έπιτυχής.Άρεσαν πολύ ή έδδβμη Σο
νάτα τοΰ Μπετδβεν ήν έπαιξε συνοδεύοντος τοΰ 
κ. Σκδκου, ή 'Ισπανική συμφωνία τοΰ Λαλδ 
καί ή Σου'ιτ τοΰ Κιαφιτέλλε. Ή δ. Γεράκη 
έπαιξε συνδέσεις τοΰ Dowell καί τοΰ Sinding.

— Δύο συναυλία1, μουσική; δωματίου έδόθ-η- 
σαν Πάλμα Μπουστιντούϊ είς τδ Ωδεΐον Αθη
νών συμπράξει τοΰ κ. Παπαδημητρίου καί Πα· 
νδ-Σαίφερ είς τδ Έλλ.Ώδεΐον. 'Η πρώτη περιε- 
λάμβανεν έογα άποκλειστικώς τδ Μπετόδεν. Ή 
δευτίρα, έργα Μόζαρτ, Σοΰμπερτ, Σοΰμαν καί 
Γρήγκ.

— Πρωτοβουλία τοΰ κ. Λάππα δ κ. Μ. ’Εμ
πειρικός παρέσχε είς τδν βαρύτονον κ. Άγγε- 
λόπουλον τά μέσα δπως μεταβή είς 'Ιταλίαν 
πρδς τελειοποίησιν. Πρδ τής άναχωρήσεως του 
έδωσε συναυλίαν άποχαιρετιστήριον τή συμπρά· 
ξει τοΰ κ. Λάππα καί τής/. Κυπαρίσση. Έτρα- 
γούδησε έν μέρος τοϋ Ήλία τού Μένδελσον 
καί 'Ελληνικά; συνδέσεις τών κ.κ. Λαμπελέτ, 
Χατζηαποστδλου, Ί’αρούδα καί Σαμάρα.

— Ή τελ.υταΐα έμφάνισις του κ. Λάππα 
έγένετο έν συναυλία άποχαιρετηρίω, δοθ-είση

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
FIKAXTIKAi ΤΕΧΝΑΙ

Τό Δημοτικόν συμβούλιον άπεφάσιοε νά προσφέρη 
εις τόν Γάλλον άρχιστράτηγον κ. Ντ’ Έπρέ άγαλμά- 
τιον Νίκης. Έξελέγη ή Νίκη τοΰ ΙΙαιωνίου καί άνε
τέθη ε’ις τόν κ. Τόμπρον νά έτοιμάσρ άναπαράστασιν 
τοΰ άγαλματίου. Ώς γνωστόν δέ τοιαΰται υπάρχουν, 
τών Γερμανών Griittner καί Piilnn· Άλλ' άμφό- 
τεραι αί αναπαραστάσεις δέν Ικανοποίησαν οΰτε τους 
αρχαιολόγους, οΰτε τούς καλλιτέχνας. Ή άναπαρά- 
στάσις, ήν συνεπλήρωσεν ήδη» ό κ Τόμπρος προεκά- 
λεσε τάς ενθουσιώδεις γνώμας τών ειδικών. “Εχει 
ολην τήν εύγένειαν καί κίνησιν ήν Ασφαλώς Οά είχε 
τό άρχαϊον αριστούργημα. Ό κ. Τόμπρος πρό τίνος 
άνεκάλυψε κάποιαν λεπτομέρειαν έπί τής προτομής, 
ήτις τοϋ έπέτρεψε νά δώση τήν συμπλήρωσιν.

— Ό κ. Θ. θωμόπουλος έφιλοτέχνησε τόν «Μπολ
σεβίκον» έμπνευσθέν έκ τών έργων τοϋ Τολστόη, 
προτομάτ τών κ. κ. Βικάτου, Άργυροπούλου καί έγ
χρωμον τοΰ κ. Λογοθέτου. ‘Επίσης τήν πρβτομήν 
τοΰ Χαρ. Τρικούπη, προοριζομένην διά τό ΛΙεσολόγ- 
γιον, δπου θά στηθή προσεχώς.

— Ό κ. Ν. Ι’εωργαντής έπεράτωσεν κατά παραγ
γελίαν μνημεϊον βπερ Οά στηθή έν Βελιγραδίφ, μέ 
τά σύμβολα τής Σερβίας. Επίσης τό μνημεϊον τοΰ 
δημοσιογράφου Κύρου πολύ πρωτότυπον καί προτομήν 
τής προώρως θανούσης κόρης Θεοδωροπούλου διά νά 
στηθή είς τό Μερόπειον.

— Ό κ. Γ. Μπονίνος έπεράτωσε δύο Αραϊα μνη- 
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είς τδ Δημστικδν έν ασφυκτική συρροή κόσμου. 
Έτραγούδήσεν μονωδίας άπδ τήν «Φαντούλ- 
λαν ντέλλ’ Ούέστ» τοΰ Πουτσίνι,άπδ τήν «Τζο- 
κάδαν», τδν «Άνδρέαν Σενιέ» τοΰ Τζιορντάνο, 
κατά γενικήν άναζήτησιν τδ «Ridi Pagliicco» 
καί δύο 'Ελληνικά, τδν «Γίρω Δήμο» τοΰ Καρ 
ρέρ καί τήν «Έξομολόγησιν» τοΰ Σαμάρα. Είς 
δλα τά τραγούδια έξεδηλώθ-η καθ’ δλην της 
τήν έκτασιν καί έντασιν ή φωνή του. Ό βιο
λοντσελίστας κ. Παπαδημητρίου, συνοδευούσης 
τής δ. Γεράκη έπαιξε τέσσαρας συνθέσεις, έκ 
τών όποιων ήρεσε πολύ τδ Σκέρτσο τοΰ Goens 
Ό κ. Άγγελόπουλος έτραγούδησε«“Αμλετ» καί 
τδ 'Ελληνικόν «Τώρα ποΰ θά πάω στά ξένα».

— Κατά τήν έφετεινήν συναυλίαν της ή κ. 
Έβελ Μίχα, καθηγήτρια τού Έλλ. ’Ωδείου, 
έπαιξε μίαν σονάταν τοΰ Σοΰμαν είς τρία μέρη 
κα! έπανέλαβε τά καί πέρυσιν έκτελεσθέντα 
παρ’ αυτής «Σκίτσα διά πιάνο» τοΰ διδασκάλου 
της Τσίλχερ. Τής συναυλίας μετέσχε έμφα 
νισθεϊσα διά πρώτην φοράν ή νεαρά βιολίστρια 
άδελφή της δ Τζένη Μαρκέτου μαθήτρια τοΰ 
κ. Σοΰλτσε. “Επαιξε τήν «Τζιακόνα» τοΰ Βι 
τάλι καί τήν «Λεζάντ» τοΰ Ζίντιγκ. Ή κ. Μίχα 
έπαιξε μέ λεπτότητα καί τεχνικήν ευχέρειαν.

Κατά τήν πρώτην έφετεινήν συναυλίαν 
τής Αθηναϊκής Μανδολινάτας ή ορχήστρα έξε 
τέλεσε έκτδς άλλων τήν συμφωνίαν τής Σε- 
μιράμιδος τοΰ Ροσσίνη, τόν Εξωτικόν χορόν 
τοΰ Μασκάντ καί Έλλ. συνθέσεις τών κ.κ. Λαυ- 
ράγκα καί Λάβδα. Μετέσγον τής συναυλίας 
καί αί δεσπ. Κ. Τριανταφύλλου (άσμα), Έλ. 
Κροντηροπούλου καί Μάρ. Μπομπότη.

ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ?
μεϊα Τό εν εινε τρίπλευρος αναμ νηστική στήλη τών 
πολεμιστών τοϋ Μεσολογγίου παραγγελθεϊσα ύπό τοΰ 
Αή ιου. Φέρει έπί τής μιας πλευράς συμβολικήν ει
κόνα τής Νίκης καί άνωθεν φλόγα. Τό άλλο είνε 
μνημεϊον είς τόν έν Σκύρφ ταφέντα Άγγλον ποιητήν 
Ροΰμπερτ Μπρούκ, παραγγελθέν ύπό τ·ΰ Άγγλου 
πρεσβευτοϋ. Είνε στήλη ενεπίγραφος μετά κοσμη
μάτων έξαιρετικής τέχνης. Τό νεώτατον έργον τοϋ 
κ. Μπονάνου είνε ή Πύλη τών Κρητών, συμβολικόν 
τής λεοντοθύμου ψυχής των καί τών ηρωικών αγώνων 
των. Άνηγέρθη δαπάναις τής Μεραρχίας Κρητών έν 
Μακεδονίρ.

Ό Σ. Μητροπολίτης ήγόρασε τήν «‘Λποκαθήλω- 
σιν» τοϋ κ. Βικάτου άντί 5,000 δρ.

Διωρίσθη καθηγητής τής ‘Ιστορίας τής τέχνης 
έν τή σχολή τών Καλών Τεχνών ό κ Α. Κερομόπουλος.

Τό ΎπουργεΙον τών Ναυτικών ήγόρασε πίνακα 
‘Ολλανδού ζωγράφου παριστώντα τόν «Άβέρωφ» έν 
πλφ. Έλησμονήθησαν οί πίνακες τοϋ Χατζή ;

— Άνεχώρησαν είς Εύρώπην πρός τελειοποίησιν 
τών σπουδών των ώς υπότροφοι οί ζωγράφοι κ. κ. 
Μπισκίνης, Γουναρόπουλος, Γεραλής, ή δ. Διαμαντο- 
πούλου καί οί γλύπται κ. κ. Σώχος καί Δούκας.

— ’Επίσης μετέβη είς Παρισίους ό γέλοιογράφος 
κ. Μιχ, ΓΙαπαγεωργίου.

— *Η Εταιρεία τών θεατρικών συγγραφέων έψή- 
φισε όπφς στήση είς τά γραφεία της τήν προτομήν 
τοΰ προέδρου ιης κ. Άννίνου. ‘Η κατασκευή άνετέθη 
είς τόν κ. Τόμπρον.

— Ό μέγας πίναξ τοΰ κ. Ροίλοΰ τής άνελκύσεως 
τοΰ Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ ήγοράσθη άντί 40,000 
ύπό τής Κοινής τιον Αλυτρώτων Έ ιιτρο.πείας ΐνα 
έν καιρφ εύθέτφ τόν Ανάρτηση ΰπεράνω τής πύλης 
τοΰ μαρτυρίου εις τό Οίκ. ΙΙατριαρχεϊον. Ήδη θά 
τοποθετηθή παρά τό μνημεϊον τοΰ ΙΙατριάρχου έν 
τφ ενταύθα Μητροπολιτικφ ναφ.

— Συνέστη επιτροπή έκ τών κ. κ Επισκόπου Δη 
μητριάδος, Ι.-Βρατσάνου υποναυάρχου καί 1. Μόρου 
ιατρού πρός συλλογήν εράνων διά τήν άνέγερσιν 
πολυανδρίου τών Ψαρρών, είς δ Οά άποτεθοΰν τά 
όστά τών ψαρριανών, τά όποια εύρίσκονται συσω 
ρευμένα είς το Παλαιόκαστρον δπου ίξελίχθη τήν 
22 Γουνίου 1824 ή θυσία τής όλοκαυτώσεως. Ό 
‘Επίσκοπος Λημητριάδος προσέφερεν πρώτος 5,000 
δ0“Ζ·

— Προεκηρύχθη διαγωνισμός ύπό τοΰ Ύπ. τών 
Οικονομικών μεταξύ καλλιτεχνών διά διαφημιστι
κούς πίνακας τοΰ νέου Εσωτερικού δανείου Θά 
έγκριθούν Ιό σχέδια, δι’ έκαστον δέ 0ά δοθή αμοι
βή ΙΟΙΙθ δρ. είς τόν καλλιτέχνην.

— Άπεβίωσε τή 5 Σεπτεμβρίου ό ζωγράφος 
Λοΐζος Λάντσας. Υίός τοϋ ζωγράφου Βικεντίου Λάν- 
σα, περί οΰ έγραψεν άλλοτε ή ΙΙινακοθήκη καί Αδελ
φός τοΰ έπίσης ζωγράφου κ. _τεφ. Λάντσα, ύ.τήρ 
ξεν καθηγητής είς τό Κυριάκόν σχολεϊον τού Πολυ
τεχνείου. Έκ τών έργων του διακρίνυνται αί απεικο
νίσεις τών ’ ιρχείων μνημεϊον τών Αθηνών, διά 
τήν άκρίβειαν ιδίως τού σχεδίου.

— Νέος τήν ηλικίαν, είς τό σφρίγος τής καλλι
τεχνικής του ζωής άπέθανεν έν Αθήνας τή 22 
‘Οκτωβρίου μετά μαρτυρικήν ασθένειαν ό γλύπτης 
Νικόλαος Στεργίου. Μαθητής τού Σώχου δέν ήδιαφό- 
ρησε πρός τήν έξέλιξιν τής νεωτέρας τέχνης. Τφ 
1810 άπεφοίτησε τοΰ Πολυτεχνείου καί τώ 1914 
έπέτυχεν κατόπιν διαγωνισμού, βρ ιβευθέντος τοΰ 
«‘Αγγέλου τής Νίκης» ώς υπότροφος τής Καλλ. 
σχολής. Μόλις έν έτος έμεινεν είς Παρισίους δτε ό 
Πόλεμος τόν ήνάγκασεν νά έπιστρέψρ διά νά ύπηρε- 
τήση εις τόν στρατόν. Καταλείπει άρκετά έργα, 
έν οίς τά έν τή «Πινακοθήκη» δημοσιευΟέντα 
«Έκστασις» καί «Έρως θρηνώ»·, ό Πόνος, ή Μή
δεια, ό Άράπης, ό Διανοούμενος, ή Κεφαλή τοΰ 
Ίωάννου, ή Κολομπίνα, ό Εργάτης, ή Θ .ίψις, ό Μπε- 
τόβεν.

— Άπέθανεν έν ήλικίφ 80 έτών τή 28 Νοεμ
βρίου ό άριστος γλύπτης Δημήτριος Φίλιππό της. 
Έγέννήθη έν τφ ΙΙανόρμφ τής Τήνου Έλθών 
είς νεαράν ήλικ.αν έν Άθήναις μετά τοϋ πατρός 
του άρχιτέκτονος, έμαθήτενσε μετά τά εγκύκλια μα
θήματα είς τό Πολυτεχνείου ύπό τόν Φστάλην. Ατο- 
φοιτήσας μετέβη κατά πρόσκλησιν τοΰ Π ιτριάρχου 
Αλεξάνδρειά; είς Αίγυπτον δπου έξετέλεσε τήν 
προτομήν αύτοΰ. Κατόπιν έτελειο.τοίησε τάς σπουδάς 
του, ώς ΰποτρόφος έπί διετίαν του Βασιλέως Γεωρ
γίου, είς Ρώμην. Διέμεινεν έκεϊ έ.ττά έτη μαθητεύσας 
παράτφ Βολφίφ βραβευθείς ΰτό τής καλλιτεχνικής 
’Ακαδημίας διά χιλιοδράχμου βραβείου. ’ πανελθών 
είς ’Αθήνας διωρίσθη καθηγητή; τής γλυπτικής είς 
τό Πολυτεχνείου ‘Εκ τών πολλών έργων του είνε 
όνομαστάό Σάτυρος,ό Ψαράς άγορασθεις ύπό τού Βα- 
σιλέ.ως, ό Ξυλοθραύστη; δστις κοσμεί τήνδτισθεν του 
Ρωσσικοϋναοΰ πλατείαν, ή προτομή τής βασιλόπαιδος 
’Αλεξάνδρας δωρηθεϊσα είς τόν Δικηγορικόν Σύλλο
γον ύπό τοΰ υΐοϋ του, ό Θεριστής άγορασθεις ύπό 
τοΰ Συγγροΰ καί βραβευθείς έν διαγωνισμφ. Είς τά 
έργα του κυριαρχεί ή έμπνευσις καί ή ευσυνειδησία 
Προτομάς έκαμε τοΰ Λ. Μαυροκορδάτον, Α. Κουμονν- 

δούρου, τού Βασιλέως Γεωργίου. Άπό έτών έζη άθο 
ρύβως και αθέατος.

Ή κηδεία του έγένετο άπέρριτος. Δύο μόνον καλ- 
λιτέχναι οί κ κ Ίακωβίδης και Βικάτος τήν παρακο
λούθησαν, έλαμψαν δέ διά τής απουσίας των οί έπί- 
σημοι, ούτε δημοσία δαπάνη έκηδεύθη, ώς ήρμοζβν 
είς ίνα Άριστειοΰχον ύπό τοΰ Κράτους άνεγνωρισμέ- 
νον.Άν ή κηδεία χάρις είς τήνάκηδείαν τ·ΰ Κράτους 
περιήλθεν απαρατήρητος, ή μνημη του θά έπιζήσή 
ασφαλώς περίλαμπρος.

--Τή 25 Ιανουάριου ίγένοντο μετά πολλή; επιση
μότητας τά αποκαλυπτήρια τοΰ άνδριάντος τού Χα
ριλάου Τρικούπη, στηθεντος είς τόν περίβολον τής 
Βουλής. Τήν δαπάνην εχορήγησεν ό έν Αίγύπτφ ομο
γενής κ Πολύχρονης Κόισικας, όστις ανέθεσε τήν 
κατασκευήν τοΰ άνδριάντος είς τόν κ. Θωμόπουλον. 
Είς τό βαθρον άγγελος μονιέλλο ή το ό υίός τοΰ γλύ
πτου κρατεί σιέφανον ΰπεράνω τών λέξεων: «Ή 
‘Ελλάς θέκει νά ζήση καί νά ζήση·. Ό Γρικούπης 
ϊσταται όρθιος, άκαμπτος καί επιβλητικός, μέ τάς 
χιϊρας όπισθεν ώς συνειθιζεν να ’ϊσταται έπι τοΰ 
βήματος τή; Βουλής. Πρό τών αποκαλυπτηρίων ό 
Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Έμμ. Ρεπουλης 
ώμιςησεν έν τή αιθούση τής Βουλής ενώπιον τών 
έιισήμων καί κεκ/.ημενων έπι μιαν καί ήμίσειαν 
ώραν, χαρακτήρισα, μέ πολλήν δύναμιν λογου τόν 
Μέγαν πολιτικόν. Τής Έλλ. σημαίας ήτις έκά/.υπτε 
τόν άνδριαντα τά σχοινιά έσυραν ό Βασιλεύς και ό 
Πρωθυπουργός ύπό τά χειροκροτήματα τοΰ έξωθεν 
τή, Βου/.ής συνωστιζομένου πλήθους καί τούς ήχους 
τοϋ 'Εθνικού ΰμνου.

— Κατά τδν διαγωνισμόν τόν προκηρυχθέντα 
πρό μηνών έκ τής Λιοικήοεως τής Μεραρχίας Σερ
ρών προς κατασκευήν Ηρώου τής Μεραρχίας, προε- 
κρίθη έκ τών σιαλέντων προπλασμάτων τό τοϋ γλύ
πτου κ. Ι'εωργ. . νημητριάδου. είς ον καί άνετέθη ή 
κατασκευή άντί 160,UUO δρ.
ΔΙΑΛΕ3ΕΙΧ

Κατά τήν χειμερινήν περίοδον έπυκνώθησαν αί κατ’ 
ατομον σειραί τών διαλέξεων ή μάλλον μαθημάτων. 
Ό κ. Καραχάλιος έκαμε τρεις διαλέξεις είς το θέα
τρον Κοτοπούλη περί τοΰ Ιίροελληνικοϋ ή Κρητομι- 
νωϊκοΰ πολιτισμού, ό κ. Τσοκόπουλος πέντε περί τών 
μεγαλειτέρων γυναικείων φυσιογνωμιών τού Μεσαι
ωνικού Ελληνισμού καί ό κ. Φιλαδελφεύς περί τών 
Ιστορικών περιόδων τής τέχνης, άμφότεροι είς τον 
«Παρνασσόν». Οί διαλεξιαι ένεθαρρύνθησαν έκ τής 
επιτυχίας τή; σειράς τών περί ποιητών διαλέξεων τοϋ 
Παρνασσού καί τών περυσινών περί πνευματισμού τοΰ 
κ. Δημητρακοπούλου, άλλά δέν ίκανοποιήθησαν διότι 
τό άκροαιήριον δέν ήτο, ώς άναμένετο, πολυπληθές.

Ένδιαφέρουσαι ήταν αί διαλέξεις τού δημοσιο
γράφου κ. Καραχάλιου, όστις κατόπιν έπισκέψεως 
τής Κνωσσοΰ καί έπισταμένης μελέτης τών γραψάν- 
των περί αύτής, παρουσίασε τά περιεργότατα πορί
σματα τών έν ‘Ανατολική Κρήτη άνασκαφών. Ανέ
λυσε τόν βίον, τήν θρησκείαν καί τήν τέχνην τών 
πρώτων εκείνων κατοίκων τών Έλλ χωρών, οί ό
ποιοι είκοσιπέντε αιώνας πρό Χριστού είχον πολιτι
σμόν ίσον πρός όλους τούς άλλους. Κατά τήν πρώ
την διάλεξίν του έπραγματεύθη περί τής γυναικο- 
κρατία, έν Μ. Άσίφ καί Λιβύη καί τής γυναικείας 
μόδας. Κατά τήν δευτέραν διάλεξίν ήσχολήθη περί 
τών πρώτων κατοίκων τφν Έλλ. χωρών καί τής 
γραφής τών Μινωικών χρόνων μετ' έξηγή- 
σ-.ως τής σηιιασίας έκαστου γράμματος τοΰ αλφαβή
του καί ιδίως τών ελληνικών, τά όποια ήσαν περί 
τά δέκα. Κατά τήν τρίτην περιέγραψε τό προιστορι -
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χόν θέατρον τής Κνωσσού ώς διεσώθη είς τοιχογρα 
φίαν, καί εξήγησε τί ήτο ό Λαβύρινθος χαί ό Μινώ
ταυρος.

Ό χ. Τσοκύπουλος ώμίλησε εις τήν πρώτην διά- 
λεξίν του περί τής Άντωνίνας τή; όρχηστρίδο; τοϋ 
Ιπποδρομίου τής Κ πόλεως ή όποια έγινε σύζυγος 
τοϋ Βελισσαρίου καί κυρία τής τιμή; τή; αΰτοκρα- 
τείρας Θεοδώρας. Κατά τήν δευτέραν. περί τή; Λίαρ- 
γαριτώ; ηθοποιού τής Αντιόχειας ή οποία έγινε κα
τόπιν άγια ύπό τό όνομα όσια ΙΙελαγία μέ παρέκφα- 
σιν περί τοΰ Ίωάννου Χρυσοστόμου κεραυνοβολήσαν- 
τος τήν φιλάρεσκον ωραιότητα τής έποχή; του. 
Κατά τήν τρίτην διάλεξιν ώμίλησε δ.ά τήν Θεοδώ
ραν Δούκα. τήν ' Ελληνίδα πριγκήτισσαν, σύζυγον 
τοϋ δόγη τής Βενετίας Δομίνικο Σέλβο, ήτις 
συχοφανιηθεϊσα ύπό τών καλογήρων εύρε τρομερόν 
θάνατον. Κατά τήν τετάρ την ώμίλησε διά τήν γυναίκα 
τοΰ ποιητοΰ Ιΐτωχοπροδρόμου καί διά τήν οικιακήν 
ζωήν τών λαϊκών τάξεων κατά τόν ΙΑ' αιώνα. Κατά 
τήν πέμπτην περί τή; Δανιηλίδος, τή; ιδιοκτήτου τών 
μεγαλειτέρων υφαντουργείων τοΰ Μεσαίωνος.’έμφανί- 
σας τάς Μεσαιωνικός Πάτρας, τό έμπόρίον τοϋ Βυζαν
τίου καί τούς Κουρσάρους.

Ό κ. Α. Φιλαδελφεύς κατά τάς διαλέξεις του, α; 
συνώδευον προβολαί φωτεινών εικόνων, ώμίλησε περί 
τής ιστορίας τής τέχνη; άπό τών αρχαιότατων χ<?ή. 
νων καί τής άξιος τών μνημείων τής αρχαία:, Μεσαι
ωνικής καί νεωτέρας τέχνης. Κατά τήν πρώτην, τό 
θέμα του άπετέλουν ό προκατακλυσμιαίος καλλιτέ- 
χνης. ό χαλκούς αιών, δ Κρητικό; πολιτισμός καί ή 
Μυκηναϊκή τέχνη. Κατά τήν δεύτερον ώμίλησε διά 
τάς Κόρας τής Άκροπόλεως, τούς ναούς τοϋ Πεισι- 
στράτου καί τά ευρήματα τών άνασκαφών τής Σπάρ
της καί Δελφών. Κατά τήν τρίτην περί τοΰ αίώνος 
τοϋ Περικλέους καί τών μεγάλων καλλιτεχνών τής 
εποχής έκείνης Ικτίνου, Φειδίου καί Πολυγνώτου. 
Κατά ιήν τετάρτην περί τής τέχνης τοϋ Δ' αίώνος 
(Δτλφοί, "Επίδαυρος, Δήλος) κατά τήν πέμπτην περί 
τών καλλιτεχνικών σχολών Ρόδου καί Περγάμου καί 
περί τοϋ περιφήμου συμπλέγματος τοΰ μουσείου τής 
Λυκοσούρας, κατά τήν έκτην περί τών έν ’Ελλάδι Ρω
μαϊκών μνημείων, περί τοΰ Forum Ramanorutn καί 
περί τής άναγεννήσεως τής Έλλ. τέχνης έν Ρώμη 
Κατά τήν έβδόμην περί τής τέχνη; τών πρώτων χρι
στιανικών χρόνων (Άγ. λοφία, μνημεία Θεσσαλονίκη; 
Ραβέννας καί Ρώμη;).

ΧΥΜΜΙΚΤΑ

Ο κ. Μπάμπης Άννινος έώρτασε τήν πεντηκον- 
ταετηρίδα τοΰ φιλολογικού του σταδίου. "Επιτροπή 
ύπό τήν προεδρείαν τοΰ σεβ. Μητροπολίτου διοργά- 
νωσε φιλολογικήν προεσπερίδα, γεύμα καί θεατρι
κήν παράστασιν τών έργων του

Κατά τήν εσπερίδα δοθεϊσαν είς τόν «Παρνασσόν» 
υπό τής Εταιρείας τών θεατρικών συγγραφέων ή; ό 
κ. Αννινος τυγχάνει πρόεδρος, μετά πρσβφώνησιν 
τοΰ Μητροπολίτου ώμίλησεν ό κ. Βελλιανίιης περί 
τού φιλολογικού έργου τοΰ κ Άννίνου, ό κ Πολέμη; 
απήγγειλε πανηγυρικόν ποίημα, ό κ. Νιρβάνας είπεν 
δτι τήν έορτήν έπρεπε νά δώση ή 'Εταιρεία τή; 
Υγιεινή; καθόσον ό συγγραφεύς βασιλεύς τοΰ γέλω
τος, συνετέλεσε είς τήν υγείαν διότι τό γέλοιο είνε συ 
στατικόν υγιούς ανθρώπου, ό κ. II Δημητρακότου- 
λος προσεφώνησε τόν έορτάζοντα είς Κεφ ιλληνιακήν 
διάλεκτον δ κ. Άννινος εΐνε Κεφαλλήν—ό κ. Τσο- 
κάτουλος άφηγήθη τόν τρόπον τής συνεργασίας των 
είς τά «ΙΙαναθήναια» ών ή πατρότης οφείλεται είς 
τόν κ Άννινον, δ κ. Δαμβέργη; κατηγόρησε τόν κ. 
Άννινον ότι είσήγαγε τό καλαμπούρι είς τήν "Ελ

λάδα—εί; τό όποιον δέν υστέρησε καί ό κατήγορος 
—καί οΰτω τήν διέφθειρε πνευματικώς,δ ήθοποιός κ 
Αργυρόπουλος, άνέγνωσε τό πρό τεσσαρακονταετίας 

γραφέν χιουμοριστικόν διήγημα τού κ. Άννίνου, «το 
σφαιρίδιον τοϋ Διαβόλου» καί τέλος ό κ. Άννινος 
ηύχαρίσιησε, άπελογήθη διά τό κατηγορητήριον κιί 
κατέληξε μέ έν εΰθυμον ανέκδοτον.

Τό 'ίδιον εσπέρας παρετάθη είς τό ξενοδοχεΐον 
’Αθηνών τό τιμητικόν γεύμα τό όποιον ό έι-ρτάζων 
άπεκάλεσε. . . νηστικόν δείτνον. Παρεκάθηααν 40 ά
τομα, έν οΤ; καθηγηταί τοϋ Πανεπιστημίου, πολι- 
τευταί, καλλιτέχναι, ποιηταί, καί δύο κυρίαν. Κατά τό 
γεύμα δ κ. Γονίδης απήγγειλε ποίημα.

Είς τό Δημοτικόν θέατρον έδόθη έσπερίς μουσι- 
κοΟεατρική. πρό; ένίσχυσιν υλικήν, ή; μετέσχον οί 
κορυφαίοι τού Έλλ. θεάτρου, Κοτοπούλη, Φύρστ, 
Μυράτ, Κόκκου, Λεπενιώτης. Γονιδης Μετά σύντο
μον έκ τοϋ προχείου εισαγωγήν τοΰ κ. Συναδινοϋ 
άναπληρώσαντος τόν άσθενήσαντα κ. Λάσκαρην, ό 
κ. Λάππας έτραγούδησε μίαν άριαν ά.τό τήν Τόσκαν 
συνοδέ ιιόμενος ύπό ιού κ. Μητροπούλου είς ένα άθλιον 
πιάνο, καί ή κ Παξινοϋ έν Γ,ιλλικόν (διατί Γαλλι
κόν;) τραγούδι. Έπαίχθη τό «Ζητείται υπηρέτη;» μέ 
τόν νεαρόν κ ΙΙαντόπουλον ώ; Κουρούνην, άκατάλ
ληλον διά τήν νεανικήν φωνήν, ή Δ" πράξις τή; 
• Νίκης τού Λεωνίδα», ήτι; έφάνη πληκτική, καί 
τρεις σκηναί τών «Παναθηναίων». Οί ήθοποιοί αμε
λέτητοι.

— "Εκ Παρισίων αγγέλλονται έπιτνχίαι τρέών 
Έλληνίδων αιτινες μειέόησαν έκεϊ πρός τελειοποιη- 
σιν Ή δεσπ. Μαρία Παπαϊωάννου μετά τριετή φοί- 
τησιν έν τφ Ώδείφ Γενεύης κατέλαβε μίαν τών ττσ- 
σάρων θέσεων αί δ.τοϊαι διατίθενται είς τό Conserva 
toire τών Παρισίων διά τάς ξένη; υπηκοότητας μα
θήτριας κλειδοκύμβαλού. Είς τήν τάξιν τοΰ άσματος 
τοϋ ίδιου Conservatoire έκ τών δύο διαγωνισθεισών 
Έλληνίδων, τών δεστ. ιάμου καί Φιλιππίδου, έγέ- 
νετο δεκτή ή δευτέρα Π μεσόφωνος δεσπ. Λ Δαζε- 
ζίου είς συναυλίαν δοθεΐσαν ύπό τοϋ καθηγητοϋ Τώχ 
διεκρίθη-

— Είς δύο φύλλα τής «Νέας ’Ελλάδος» δ έν Μα
δρίτη δημοσιογράφος κ Κώστας Οΰράνης έδημοσίευσε 
μελέτην περί τού έργου τού Θεοτοκοπούλου.

— Συνήλθεν είς τήν οικίαν τοϋ Προέδρου κ. 
Αγγέλου Βλάχου ή έπί τή; απονομής τοΰ Αριστείο > 

τής Λογοτεχνίας έπιτροπή έκ τών κ κ. Α. Βλάχου, 
Γ. Δροσίνη, X. ’Αννίνου καί I Πολέμη. "Ό κ. Κ. 
ΙΙαλαμά; απούσιαζε. Μετά τήν έπί τών διαφόρων 
ΰποβληθέντων κατά τό 1919 έργων συζήτησιν τής έ
πιτροπή;, άπεφασίσθη ή απονομή τοϋ Αριστείου είς 
τόν κ. Ί Γρυπάρην. διά τό βιβλίον του -Σκαραβαίοι 
καί Τερρακότε;» διά ψήφων 3 κατά Ι.'Ο μειονοψη- 
φήσας κ. Άγγελος Βλάχος, έψήφισε υπέρ τών διη
γημάτων -Πετριές στόν Ήλιο» τοϋ κ. Ξτνοπούλου 
καί τών · Φοιτητών · τοΰ ίδιου.

Η "Επιτροπή τού "Αριστείου τής Ζωγραφικής συ- 
νεδρίασεν έν τφ ύπουργείφ τής Παιδεία; ύπό τήν 
προεδρείαν τοΰ κ. Ούές,Διευθυντοΰ τής Άγγλικής’Αρ- 
χαιολογική; Σχολή;, τή; σύνεδριάσεως ταύτης με- 
τασχόντων τών μελών αυτή; κ Χίλλ, Διευθυντοΰ τής 
Αμερικανική; Άργαιολογική; Σχολή; κ. ΙΙικάρ διευ 
θυντσύ τής Γαλλική; ’Αρχαιολογικής Σχολή; καί 
τών κ κ. Ίακωβίδου καί Παπαντωνίου είσηγητοϋ. 
Παμψηφεί άπένειμε τό Άριστείον είς τόν ζωγράφον 
κ. Κ. Παρθένην διά τό έργον αύτοΰ ό «Εύαγγελι-^ 
σμό$» λαβοϋσα συνάμα ύ.τ' ΰψιν καί τήν προηγουμέ- 
νην έργασίαν του.

’Η απονομή τών Αριστείων θά γίνη έν τή αιθούση 
τής 'Ακαδημίας τό Πάσχα.

Νεα! Εκδοιειε
Έλάβομεν τέσσαρα; τόμους έκ Παρισίων τοΰ έκεϊ 

διαμένοντος ποιητοΰ κ Σωτ. Σχίηη. Οί δυο 
«άίχωι φτερά» καί « Μιχροί περίπατοι ’ περιεχοι V 
-χρονογραη.ήσ ιτα (19 9—ΙϋΙ») δημοσιευθέντα είς 
Άθηναϊκα, εφημερίδας έν οί; και ιινα φιλολογικά 
καί καλλιτεχνικά, και μιαν διάλεξιν περί ποιήσεως 
μέ μιαν επεξεργασίαν, ώς πρός την γλώσσαν, ήν κα 
τεστησε δημοτικήν άνευ ανάγκης. Γο τρίτον βιβλίον 
είναι το <’’Απολλώνιο* άσμα» σειρά ποιημάτων εί; 
έξ μέρη, εί, τα όποια συνήθως πνίγεται ή αρμονία 
τού ρυθμού είς ιό πιζόν ί>φο; τή; έκφράσεω;. Ο 
τέταρτο; τομος «Ανθολογία είνε μεταφρασις εί; 
την Γαλλικήν συντόμων ποιημάτων το", διάφορων 
έποχων, γενομένη ά ιο τού, κ κ. Λεμ ιέγκ καί Καστα- 
νιού, μέ προλογον τοϋ κ. Κρουαζέ τοϋ γνωστού φι- 
λέλ/.ηνος και μέλους τού Ινστιτούτου τών Παρισίων, 
οστις γράφει οτι εί; τού; στίχου; τού κ. Σκίπη συν
δυάζεται το άρωμα τού αρχαίου κάλλους, μέ τήν νε- 
ωτέραν σκεψιν. ι·.ίς τά ποιήματα τοΰ κ. Σκι.τη, εμ
πνευσμένα άπό τήν τήν κλασικήν παράδοσιν, άλλά 
και επηρεασμένα άπό τόν ρωμαντισμόν, υπάρχει 
πάντοτε ή νοσταλγία τού 'Αττικού φωτός. Άλλά 
παραιηρεϊται και μια τάσι; πολυλογίας. Εί; τήν 
«"4εθολογίαν» παρατίθενται καί αποσπάσματα α ιο 
τήν ανέκδοτον συλλογήν του «Αιολική άρπα·. ΊΙ έκ- 
δοσι; τού όγκώδου; τόμου είνε τιμητική διά τόν 
Έλληνα ποιητήν, οστις οΰτω γίνεται εύφήμως γνω
στός καί πέραν τής πατρίΰος του.

*
ΊΙ καλλιτέχνις τοΰ κλειδοκυμβάλου δνίς Μέλπω 

Λογοθέτη έξέδωκε μελέτην βιογραφικήν καί κριτικήν 
περί Μιτιτόβζν Ό άναγνώστη; λαμβάνει πλήρη γε
νικήν ιδέαν περί τού μεγάλου μουσουργού τή; αρ
μονίας, τής άγάπης, τοϋ πόνου. " ιναλύονται τά κυ- 
ρκότερα έργα του, ών λεπτομερή;' κατάλογος επισυ
νάπτεται έν τέλει. ΊΙ μελέτη, προϊόν επιμελούς 
σπονδής, είνε αξιανάγνωστο;, καίτοι γραμμθνη εί; 
μαλλιαρήν γλώσσαν, άκατάλληλον διά τήν ερμηνείαν 
μουσικών εννοιών.

Ό γνωστός γελοιογράφος κ Γ. Μανριλαχος (Noir) 
έξέδωκεν είς μέγα σχήμα Album, περιέχον πληθύν 
γελοιογραφιών γνωστότατων Αθηναίων καί κοινω
νικών τύπων. ΊΙ γραμμή του είνε λεπτή, υπερβολική 
ενίοτε,άλλά πάντοτε έχφραστική καί μή άπομακρυνο- 
μένη τή; όμοιότητος. Η συγκέντρω ;ι; εί; έν πολυ
τελές λεύκωμα τού πλείστου καί επιτυχέστερου μέ
ρους τή; γελοιογραφική; του εργασίας τόν άποδει- 
κνυει όχι μόνον σατυριστήν λεπτόν ά/.λά καί καλλι
τέχνην. Ή τιμή έν τούτοι;—75 φρ.—παρεμποδίζει 
τήν εύρείαν διάδοσιν.

*
«ΛΓ«τά τήν νίχην !· υπό Γ Φιλαρέτου. "Υπερα

μύνεται τών Ελληνικών διεκδικήσεων έπί τή βάσει 
ιστορικών καί εθνολογικών δεδομένων. Έρευνα ολα 
τά συναφή πρό; τό Ανατολικόν ζητήματα, ΰτοδει- 
κνύων τήν δικαιοτέραν λύσιν διά τής παραχωρύσεως 
είς τήν Ελλάδα όσα αύτά ζητεί περιλαμβανόμενη; 
καί τής Κύπρου ’Π; πρό; τήν Κ)πολιν κυρισσεται 
όπέρ τής συγκυριαρχίας μετά τών Μ. Δυνάμεων.

*
Ό βιβλιοπιόλη; καί εκδότη; >ών καλλιτέρων έρ

γων τή; βορείου φιλολογίας κ Γ. Βασιλτίου, συνε- 
χίζων τάς εκδόσεις του προσέθηκε νέας μειαφράσει; 
έπιμεμελημένας. Εΐνε δέ αύται ή «Κόρη τοΰ βου
νού' διήγημα τοΰ Μπγιέρνσον κατά μετάφρασιν τού 
κ. Δ. Χατζοπούλου, τρία διηγήματα τοϋ ' Ανδρέϊεφ 

.. Τό Σκοτάδι.» «Στήν ομίχλη^ - ό Τοίχος» είς fvu 
τόμον καιά μετάφρασιν άτ" εύθείας έκ τού 1'ωσσι- 
κοϋ, ύπό τή; δεσπ. Άθηνάς Σαραντίδου, καί ή 

"Εδδα ί'χάμπλερ·' τό θαυμάσιου δράμα τού ”Ιι|>εν 
τό όποιον έπαιξε κα- εφέτος ή κ. Κυβέλη—κατά 
μετάφρασιν του κ Κουκούλα.

U uo ό; έξέδωκεν και τό Κακό μάτι· (Jetta 
tura) μυθιστόρημα τοϋ Γκωτιέ, κ ιτά μειάφρασιν 
Ιίετρου Στωϊκοΰ.

*
Ημερολόγιου τού ·Οικογενειακού Άστέρος». Ε

τήσιον παραριημα του ομωνύμου περιοδικού. Έκδο- 
σι; U ικαιμιώτοΓ. Περιεχι ι ποικίλην ύλην, κατάλλη
λον κυρίως δι οικογένειας.

*
‘Ημερολόγιου Θτσσαλοιίχης», ύπό Χερόπης 

Τοιώμου. Έτος Β' 1920 Σελ. 221. Πυκνοτυπω- 
μενον, με συνεργασίαν λογιών έξ Αθηνών και έκ 
Μακεδονίας. Άναγινώσχεται μετά πολζ.οϋ ένδιαφε- 
ροντος.

*
Ο έγκριτος άρχισυντάκτη; τής «Άτλαντίδος» κ. 

Άδ. Ηολυζωΐδης έξέδωκεν έν Ν. Υορκη μετάφρα- 
σιν λίαν επιτυχή τή; Κολάαειοξ συγχρόνου πολεμικού 
μυθιστορήματος τοϋ Γερμανού Στιλγκεμπάοιερ, ΙΙ.ι- 
ρισιών υ συγγραφεύς τήν φρικαλεότητα τού πολέμου 
κηρύσσεται ύπιρμαχο; τής ειρήνης. ΊΙ Γερμανική 
Κυβέρνησις κατεσχε το βιβλίον καί ό συγγραφεύς 
έξωρισθη. Άλλ' έξεδόθη κατόπιν Όλλανδιστί, 'Αγ
γλιστί καί Γαλλιστί. ΊΙ εκλογή τοϋ μεταφραστοΰ 
ύπήρξεν όντως άρίστη ΊΙ έ'κδσσις τοϋ άξιαναγνώστου 
βιβλίου, άποτελουμένου έκ 300 σελίδων καί χρυσό
δετου, είνε λίαν καλαίσθητος, έπί πολυτελούς χάρτου. 
Πωλείται είς τά έδώ βιβλιοπωλεία.

*
Καί πέμπτον τομίδιον διηγημάτων ελευθέρων έξέ

δωκεν ό κ Τάχης Χ,αιρόηουλο;, ένθαρρυνθείς έκ 
τής εύρεία; κυκλοφορίας τών προηγουμένων. Αί ·Ά· 
&ώαι πέριοτεραΐ“ — iii κοσμεί έξώφυλλον φιλοτε- 
χνηθέν υπό τή; δο; Μαρίας Σκούφου—εΐνε έπτά διη
γήματα, επεισόδια τή; συγχρόνου γυναικεία; ζωής, 
γραμμένα μέ ψυχολογικήν παρατήρησίν.

¥
Ό κ. Μ. Ζηχάχης προέβη εί; άνατό.τωσιν τών 

έξηντλημέιων έργων του κ. Παλαμά. Έξέδωκε τόν 
«Θάνατον του Παλληχαριοϋο καί τούς «Ιάμβους 
χαί Άυαηαίστους· εί; κομψά; έκδόσεις.

0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διακηρύττει δτι
Τήν ίν,ν έλ.ΐυσοαενου αν,νός Ίζνουκ«ου 1920 

ήαίικν Σκίβκτον κκί ω;κν I I — 12 π.α. ένεο- 
γχΟήσΐτζ'. έν τώ Δχακςχείω [λειοόοτικ/·, ιίν,αο- 
ζτκσίζ ί·.ζ τήν πδοαν,Οειζν Ι>0.000 όζζδων 
ζζζσοζόλων χρησίμων ιίιζ τήν ‘λειτουιγίζν τών 
έν Κχφ.σσίζ ζντ'λζ,τιζών έγζζτζστζσεων τού 
Δζ,αου. Τών /.εττοαερειών τή; ίτ,αοττοζσίζς 
τζύτ·χ; ώ: /.■/.·. τή; συγγρζφή; ύποχοεωσεων 
ίόνζντζι νζ λζξωσι γνώσιν οί βουλόαενο·. έν 
τώ ')’'5;ζυλ·.ζώ τατ,αζτ·. τοϋ Δχαου ζζΟ’ εζζ- 
στν,ν 11—1 2 π. [λ.

Έν ΆΟχνζ·.; τή 30 Δεζε[λβ;ίου 1919 
Ύ) Δήμαρχος Σ. ΙΙΑΤΣΗΣ
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ΛΑ'ΓΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
αθηναις ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ■ εν γίειραιει

Η \ATKH ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΡΥΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΊΤΑΙΙΕΖΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΠΟΛΛΗΝ ΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΟΝ
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·|ή |<εφ«λ<χιον Μετοχιχόυ
.ή Ιάαταίίεβλν, μ-ένον . . .

•.Ατ.ιΛεμ.υτ-.κύ·......................
-ί, ΕΡΓΑ21Λ1 8
Α —'Η Λαϊκή Τράπεζα πωλι ϊ ουναλ/.άγμ«τα επί 

αγοράζει έπιταγάς (cheques) έπί τοϋ εξωτερικού.
-ι, —Εισπράττει γραμμάτια τρίτων και τοκομερίδια. Λ
X —11ω?νει καί αγοράζει παντός είδους χρεόγραφα καί λαχειοφόρους α 

α ομολογίας. Α
X —Χορηγεί δάνεια επί ένεχύρφ κοσμημάτων.
1 —Δέχεται καταθέσεις είς πρώτην ζήτησιν, έπί προθεσμία καί καταθέσεις $ 
μ ταμιευτηρίου. Λ
1 —Έν γένει δ' έκτελεΐ πάσαν εργασίαν, τραπεζιτικής εργασίας. Λ
ά Γενικός Διευθυντής : Δ. ΛΟΗΕΡΔΟΣ β

Af.
>»
υ

τοϋ εξωτερικού καί

ΛΑΧΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ1919
Κ Λ Η ΡΩΣΕΙΣ ΕΞ- ΔΡΑΧ. 1.200.000 ΚΕΡΔΗ

Καθ’ έκάστην κλήρωσιν έκδίδονται 100,000 γραμμάτια, άξίας δραχ. 400 000. Παρέχονται κέρδη εϊς 
2000 γραμμάτια, άξίας 200·000.

Έκαστον άκέραιον γραμμάτιο-.· τιμΛαι δρ. 4, δυνάμενον νά διαιρεΟή είς τέσσαρα τέταρτα γραμματίου 
τιμώμενα άντί μιάς δραχμής.

Ιάέτ,Πη έχάστης τών χλη ρώσβιον ς
Κέρδη Έν όλω

1 έξ 80.000 80.000
1 20 000 20.000
2 άπό 2.500 5.000
ι; • 1.000 6.000

15 400 6.000
25 200 5,000

1.950 » 40 78.000
2.000 2' Ο.οΟΟ

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων, άπευ0»ντέον είς το Γραφεϊον Λαχείου τοϋ 'Εθνικού 
Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, ’Υπουργείου Οικονομικών ε’ις Αθήνας.

Ό Διευθυντή: Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
ΤΟΚΟΣ

*
5ο)ο ΔΙΑ ΤΑ ΤΡΙΜΗΝΑ
5 D2 ο)ο » » ΕΞΑΜΗΝΑ
β ο)ο » » ΕΤΗΣΙΑ

ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΥΠΟΙΣ «ΚΡΑΤΟΥΣ» 0. Τζαβέλλα.—Όδός Άρισιείδου 1.


