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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΙ Έβραιοελληνικαι έλεγεΐαι Κέρκυρας 
ίηό Ν. I. Γιαννοπούλού.

Αυσεύρεζος οελις περί Κουζούζη, ύπό Σπ. 
Δι- Βκίζη.

Πολύς ·&όρυβος, κωμικός μονόλογος ύπό 
Λ. I. Καλογεροπούλου

Ό πόνος τής μάνας, ποίημα Άθηνα; 
Ίόιρσούλη.

'Επιγράμματα' ύπό Ίκαρου.
Σημειώσεις, ύπό Δόφνιδος

Αντίλαλοι.
Ερρίκος Καροΰζο

Ί'ά Ά’&ηναϊκά Φέατρα, ύπό Κ.
Σαπφικό ύπό ’Αθήνα; Ι’ουσ'ίκη —Γερμανού.
Γράμματα καί τέχναι. (Ξένη κίνησις.—Σύμ- 

μικτα).
Ό τάφος τοϋ Βηλαρα, ύπό X. 

ΕΙΚΟΝΕΣ
Ό Βασιλεύς παραοημοφυρών τύς σημαίας 

τών Συνταγμάτων.
"Ο Βασιλεύς άπονέμων άριστείον ανδρείας 

εις τόν Πρίγκηπα Άνδρε'αν.
'Αλίκη ΘεοδωρΙδου.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ

Κ Sk ΚΛ II SI X

ΔΙΑ ΤΟΥΣ *·*■ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Ή βραδύτης τής έζ.ίόσεω; τοΰ πζρόν-ο; 
τεύχους πρϋΐλίΚΰσζ εζ ζνιυτερων τής θελήσεως 
τή; ΔιευΟΰνσεω; λόγων, επιβάλλει νά ^ηλώοω- 
αεν δτι ή ζ.αβυστεοησι; Οά ζνζπληρωΟή. ΙΙζρ’ 
όλζς τζ; έζ.δοτ'.ζ.άς ίυσχερεία; ώς έζ. τή; ζύ'ή- 
σεω; τών Οζπζνών, Οά σόΰεχίσή τήν μζζ.εάν άλ
λως στζίιοάοααίζν τη; ή «ΙΙινζζ.οθήκη», έρει- 
ί',μίνη είς την είλιζ.φινή και σταθερήν έζ.τίμησιν 
τών ολίγων, άλλ’ εκλεκτών ύποστηριζ.τών της.

Μετά τοΰ «αρ»’»ντος τεύχους όιζ- 
νευ.ετζι κζ’ι ό ΙΙίναζ των Περιεχομένων τοΰ ει
κοστού τόμου τοΰ λήςζντος έτους.

Οί ζαΟυστε». τ»ΰν-ε; τήν συνδρομήν των, 
πζρακζλο.ΰνται ν’ άποστείλουν αύτήν άπ’ εύ- 
Οείζς προς την ΔιεύΟυνσιν τής «Ιΐινακοθήκης».

Ό ήμέτϊρσς Σύνλεσμσς, τ-.υ όποιου κύριος σκσπός 
είναι ή αποστολή β.βλίων καί έφηαεριδων είς τό 
Στράτευμα, μεριυ.νήσας μιχ?· τού δε διά τή. χποστο- 
στολήν χιλιάδων αντιτύπων είς Μϊκράν ’Ασίαν, Θεϊ
κήν, Μακεδονίαν, “Ηπειρον καί είς πάντα τά Στρα
τιωτικά Νοσοκομεία, ήδη θέτει στρέψη τά; έν=ργ·;ας 
αυτού ΐί? τήν ιίαν οροϋετικήΐ' γιαμμήν Αί πςώται 
άποσιυ.· αί μας συνέπεσαν πρός τήν εξύραησιν τοΰ έν 
Μιζ.-ν. ’Ασία Στρατοί, οτε κατά τάς Ουείλ.ΐεις εκ;;· 
να; προελάσεις καί διελεύσεις μακρών αποστάσεων 
καί συχνός μετακινήσεις τών στρατιωτικών σωμάτων, 
δέν ‘το εΰκολον 'ά φύάσουν τά βιβλία μέχρι τών πο
λεμιστών. Ηδη εΐναι επιβεβλημένων καθήκον, όπω,- 
παράσχωμεν ένα πνευματικόν σύντροφον εις του: εν 
κα ταναγζαστική άκινηοία έν ιώ στα&ερω ήδη 
ΙΠβτύπφ τής Μιζρας "Ασίας παραμ,ένοντας πολεμι- 
στάς, φρουρούς άγςύπνους τοΰ διά πολυτίμου αίματος 
κυριευΟέντος εδάφους. Επικαλούμενα πρός τούτο πάν
των τήν αρωγήν.

Στείλ<ι:ε (Ιιόλίιι σκι τιΐί-ς πυλειιιοτιις τίίς 
Μικρός ’ΛιΗας- Ι'.ύπροσόεκτος πάσα πρόσφορα· ά; 
ρυύμίτη έκαστος αύτήν, άναλογιζίμενος εί; ποια; χ;~- 
ρας Οά πεοιέ/Οζ, τό βιβλίον του.

"Οστις έχει πολλά, άς στείζη πολλά, έκίςγωι τά 
καταλληλότερα και τά μάλλον ενδιαφέροντα. Άν έ’/η 
έ’ν, άς στείλη εν. ’Αν τυχόν δέν έχη κατάλλη ον 
κανέν, ά; άγοράση, Ουσιάζων ολιγας δραχμές διά τούς 
ηρωικούς πολεμ.ιστάς μας- 'Έχουν ανάγκην κυρίως βι
βλίων, τά όποια να τέρπουν, να συγκινοΰν, να π*.:η- 
γοροδν. Είς τά μεμακρυσμένα χαί άξενα Μικρασια
τικά εδάφη τών προζεχωρηαέ.ων γρχμχών δριμύ Οά 
είνε τό ψύχος" ήμεϊς ά; Οερμανωμεν τουλάχιστον τα; 
ψυχάς τών ήρώων μας. Ας φανώμεν αντάξιο·, τής 
μεγάλης βυσίας των.

Βιβλία γίνονται δεκτά εϊς τά Γραφεία του Συν
δέσμου Φουαγιέ Δημοτικού Θεάτοου, 10—1'2 π. μ. 
καί ί - -6 μ. μ) ύπό Έπιτροπή; Κυριών. Χρηματιζαί 
ιίχροραΐ πρός αγοράν βιβλίων γίνονται δεκτεΐ. Γίς 
την Εϋνικήν Τράπεζαν (δνρΐς 20).

Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματεΰς
X. ΜΑΛΑΝΔ1ΊΧΘΣ Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΙΙΟ J ΛΟΣ

Σημ. Οί έν ταίς έπαρχϊαις δ,ναντα; ν’ αποστέλ
λουν βιβλία πρός τόν Σύνδεσμον άπηλλαγμένα παν
τός τέλους.

ΤΗΛΕΦΏΝΟΝ

Φιλοιέχνφ· — ΊΙ αρχαία Πινακοθήκη έκειτο έπί 
τής Άκροπόλεως βορείως τών Προπυλαίων. Είχε 
διιικοσμηΟή ύπό τοϋ Πολυγνώτου διά περίφημων ζω
γραφιών.

ΙΙεριέργιρ.— Περί τοϋ άριστεί'.υ ούδείς λόγος. 
Ό Μωραϊτίδης έπισήμως δέν τό έλαβε, διότι ή τε
λετή δέν έγινε. Τό άριστείον τής ζωγραφικής ; Ποιος 
άλλος άπό τόν . , . Άριστέα ;

Ό γνωσιός φιλότεχνος κ. Έπ. Εμπειρικός πλήρες 
ξο όσιος, παρακαλείται νά άποοτείλη εις τά γραφεία 
μας τάς καϋυστερουμένας δυο έτών καί έπατειλημμένως 
ζητηΟείοας ύπό τοϋ είσπράκτορος συνδρομάς του.
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Έν τώ εξωφύ).λω :

Αρχαιολογικά αγγέλματα. —Νέαι Εκδόσεις. —Τηλέ- 
φωνον.

Ό Σ. Κ. Παπαγεώργιος καθηγητής, έ- 
δημοσίευσεν έν τή ' Εηειτηρ δι τοΰ Φιλολο
γικού Συλλόγου «Παρνασοΰ» (τόμω Ε', 1901, 
σελ. 157 —175) Εβραίο-Έλλην  ικάς έλεγεία;, 
ήτο: θρήνους έμμέτρους έν έλληνική δημοτι
κή γλώσση γεγραμμένους οι’ εβραϊκών γραμ
μάτων- Τό χειρόγραφον έν μεμβράνη γεγραμ- 
μένον εΰρεν έν τινι οικία έν Κέρκυρα ό έλλό- 
γιμος Σ. Κ. Παπαγεώργιος, ώ; αναφέρει, 
έξέδωκε δ’ αύτδ έν τή ΈηετηοΙδι έν διπλώ 
κειμένφ, ήτοι διά γραμμάτων έβραϊκών, ιό; έν 
τώ προτοτύπω καί Απέναντι αύτοϋ έν μεταγρα
φή έλληνική δι’ έλληνικών γραμμάτων.

Ό έκδοτης τών ύπδ γλωσσικήν έποψιν 
σπουδαιοτάτων τούτων μνημείων ανάγει τδ 
χειρόγραφον είς τδν IB' αιώνα καί είδικώ- 
τερον τάσσει αύτδ εϊς τά τέλη τοΰ 1Β' ή τάς 
άρχάς τοΰ ΙΓ' αίώνος. Στηριζόμενος δ’ έπί 
τής μαρτυρίας τοΰ ραββίνου Βενιαμίν 'Γουδέλα, 
άναφέροντος έν τώ κατά τδν 1Β' αιώνα γρα 
φέντι Όδοιηορικφ τής περιηγήσεως αυτού έν 
τή ’Ανατολή, καθ’ ήν είς μόνον Ιουδαίος υ
πήρχε τότε έν Κέρκυρα, υποθέτει δτι μετά 
ταΰτα κατά τά τέλη τοΰ IB' ή τάς άρχάς τοΰ 
ΙΓ αίώνος ή έν Κέρκυρα Ιουδαϊκή παροι
κία έσχηματίσθη έκ μεταναστών κατ’ άρχάς 
’Ιουδαίων έκ Θηβών, έλθόντων εις Κέρκυ
ραν, οϊτινες συνέπηξαν τήν πρώτην αυτών πα 
ροικίαν καί ίδρυσαν τήν πρώτην Συναγωγήν, 
τήν μέχρι σήμερον Ελληνικήν λεγομένην. Εϊς 
τήν παροικίαν ταύτην αποδίδει δ έκδοτης τδ 
σπουδαΐον αύτδ χειρόγραφον, καθ·’ δσον οί "Ι
ουδαίοι οΰτοι δέν έγίνωσκον άλλην, πλήν τής 
λαλουμένης τότε 'Ελληνικής, γλώσσαν, εις ήν 
έγραψεν δ άδηλος ποιητής δι’ έβραϊκών χαρα
κτήρων τάς έλεγείας ταύτας.

Τελευτών ό Σ. Κ. Παπαγεώργιος παραδέ
χεται δτι αί έλεγείαι αύται είνε άρχαιότεραι 
τού Ι2Τ’ αίώνος, δτε «περί τά μέσα τής ΙΣ Γ έ- 
κατονταετηρίδος έχομεν έτέραν μετανάστευσιν 
πολυάριθμον Ισραηλιτών έξ Άπουλίας τής 
’Ιταλίας καί περί τάς άρχάς τής αυτής έκα- 
τονταετηρίδος έξ Ισπανίας, κατά τούς διωγ
μούς Φερδινάνδου τοΰ Καθολικού καί Ίσα 

βέλλας τής συζύγου αυτού.» 
Άντιπαραβάλλοντες τδ λεκτικόν τών Ε

δραίο ελληνικών έλεγειών πρδς τά σφζόμενα 
παλαιά Ηπειρωτικά δημοτικά άσματα καί 
τούς Αίσωπείους μύβους τοΰ Ίω. Βηλαρά, άκ 
μάσαντος κατά τά τέλη τή; ΙΙΓ έκατονταετη- 
ρίοος κα’. τάς άρχάς τής ΙΘ'. (γεννηθέντος έν 
Ιωαννίνοις), ίλέπομεν παραδόξως καταπλη

κτικήν δμοιότητα κατά τάς λέξεις καί έν γένει 
τήν έκφρασιν τού κειμένου τών έλεγειών πρδς 
τά Ηπειρωτικά άσματα καί τούς μύ&ους τοΰ 
Βηλαρά, Ουτω λ. χ. δ έχΑρός προφέρεται έν 
τε ταΐς έλεγείαιζ καί τοΐς Ηπειρωτικοί; ασμασι 
καί έν τή δημοτική ’Ηπειρωτική γλώσση 
οχτρός (Θρήνος Α’, στίχ. ό, σελ. 160’. Ι’δ 
οώμα λέγεται κορμ!, (τά) κορμιά , ώς έν II 
πείρω· αί νέαι γυναίκες και αί νεώταται, λέ
γονται έν ταίς έλεγείαις νιέζ καί νιούτσικε;, 
ώ; έν τώ στίχω (θρήνος Β', σ. 1(34) :

«τρέχουνε νιές καί νιούτσικες, τρέχουν τά 
παλληκάρια»

Άπαρραλάκτως καί έν Ήπείρω οΰ
τω λέγεται: νιός, νςά, νιούτσικος, νιούτσικη, 
νιούτσικες. Τδ ρήμα δίδω, εις τδν αόριστον 
εδωκα (ούχί έδωσα ώ; αλλαχού) οΰτω προ 
φέρεται έν ΙΙπεϊρω έ'δωκα. έδώκαμε(ν), έ'δω- 
καν, νά δώκω, νά δώκης, νά δώκη, νά δώκω 

(ΰποτακτ.) κλπ,, οΰτω καί έν ταίς έλε 
γείαις φέρεται ώς έν τώ στίχφ (Θρήνος Β', 
σ 1 (34) :

«Ό Θεδς νά μάς δώκη άπομονή, δ Θεδς νά 
μά; δώκη βάστα ; (')

Άλλά τδ σπουδαιότερων γλωσσικόν γνώ 
ρισμα τή; ταΰτότητος τής γλώσσης τών έλε
γειών καί τών Ηπειρωτικών ασμάτων είνε ή 
πρόΐΗσις άπδ μετατρεπομένη έν’ ΙΙπείρω εϊς 
ώχ. Οΰτω: έν τοίς στίχοις τών έλεγειών φέρε
ται (Θρήνος Β', σ. 164) :

«Χά μά; βγάλη ώχ τδ Γαλούτ τδ φοβερό 
καί μέγα», καί (Θρήνος Γ’, σ- 16(3):

«ιαΐ ώχ τδ βασίλειό μας μάς έβγαλε καί 
άπ’ δλα τά καλά μας» καί κατωτέρω :

(1) Βάστα - δύναμιν νά βασιοΐμε τα κοκο.



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

«καί χάσαμε καλοί Λευϊήμ ώχ τδ τραγού
δισμά τους» καί αλλαχού :

«κα1. ζουμιά δέν έλάβανε ώχ τά φειδία μα
γεμένα» καί (σελ. 168) :

I ΚΑΧώΣ έσχάτως έγένετο λόγος περί τοΰ 
τρόπου, δι' ο’> ό Κουτούζης είργάζετο. Διό νο
μίζομεν καλόν νά φέρωμεν εις τήν ήμετέραν 
γλώσσαν δυσεύρετον σελίδα περί τοΰ βίου καί 
έργων τοΰ Κουτούζη, γραφεΐσαν παρά συγχρό
νου Γάλλου καλλιτέχνου, δστις έλθών είς τήν 
Ζάκυνθον έγνώρισε τόν Κουτούζην. Ύ) Γάλλος 
ούτος είναι δ Ά. Καστελλάν, δστις τώ 1808 
έδημοσίευσεν ίν Παρισίοις δύο ωραίας έπιστο- 
λάς περί Ιίελοποννήσου, καί τών νήσων Κυθή
ρων, Ύδρας και Ζακύνθου, τάς όποιας έπλού 
τισε δΓ είκοσι κα! δύο εικόνων καί τριών πινά
κων. Τδ έργον τούτο μετά έ'ν έτος μετεφρά- 
σθη γερμανιστί. (’)

I) Ευχής H '-.το κ» πζούίΐίς τις Ιδι& τά
μέσα πρός μετάφρασιν εις ιν,ν Ί'/νν,ν.κήν τίτ.··-.- ώ- 
;αί<«ν ε:-γων ξένιον πε:-.ηγητων’ ούτοι έπεσκέφβησαν 
τήν Ελλίοα χαιπ τάς πονηρός ημέρας τη; ϊ,υ)ε:α; 
«I Γένους. 'Γοιαυτη εργασία ιοίως Οά ήτο πολύτι· 
μ-ς ε-ς τους χα ιαγινομ ίνους .·.; τάς ιστορικά. μ:);ΐ

«δέν είχαν φόβο ώχ τούς οχτρούς γίά νά 
τούς πολεμήσουν».

«καί χάθηκαν καλοί νοικοκυραΐοι ώχ τδ 
νοικοκυριό τους». Καί έν τώ πεζώ θρηνώδει 
Δ' άναγνώσματι (σελ. 170) ή πρόθεσις άπο 
φέρεται ώχ έν συνεχεία λόγου, ώς : «ώ α
δερφέ μου, ώ σύνδροφέ μου, ώχ τδν πόλεμο 
τοϋ Ίερουσαλάϊμ έγώ έρχομαι», κτλ.

ΙΙρδς ταΰτα παραβληθήτωσαν οί έξής στί
χοι τών παλαιοτέρων Ηπειρωτικών ασμάτων : 

«Νοΰτοος ώχ τδ Καπέσοβο 
ΓΙασχάλης ώχ τήμ Πόλι 
έφεραν τδν 'Αλή πασά 
μέσα ε’ς τδ Ζαγόρι».

( Ιω. Λαμπρίδου, Άλή Π at ας, 
Άθήναι, 1887, σελ. 26).

Πρβλ. έκ των τοΰ τοΰ Τ’ηλαρά μύθων τούς 
στίχους :
«σ'αύτδ τδ λογικώτατο νά δώκω νουθεσίαις» (') 
«καλό1, αχαμνοί ποΰ διάβαιναν όχ τδ λαέ κον

τά της». (J)
«κι’ Αποφασίζει μ;άν αυγήν 

τοιους τόπους». (').
«εδώ γιά στέκω όχ τδ ταχύ, 

κείνη». (?)
«όχ τδ πουρνό λοιπόν αύτή

βγαίνει». (') 
Έπίσης λέξεις κάκον, τνγώ, τδ λάΦο,

(1) Έ0νι::υ ' lr Μ II Βρεττ-υ, έν
Πα.-ισίοι; Ι'ΐιΰ. "τος Ε, 7’’. 1 -7 στ.'/. 4.

(?) ΑόιΊΟι. σελ 139, στ:/. 5 1 (3) Αύ.α,Ο·. στ:χ. 
11. (·ί) Αυτόθι σΓχ. Γ'ί ΑΰότΟι, στ;/. 1.3,

ν’ άφηκη τέ-

τοΰ άπεκρίθη έ

σέ σταυροδρόμι

ΔΥΣΕΥΡΕΤΟΣ ΪΕΛ1Σ ΠΕΡΙ ΚΟΥΤΟΥΖΗ

καΦενοΰ, δοντοϋρα (— δόντι μεγάλο, τραπε 
ζίτης) οέ χέρια, ώμΰρφη, άλλοΐά (— άλοίμο 
νον, αγκωνή {—χω'Λα), σκολειό, λέξεις τών 
έλεγειών είναι ΙΙπειρωτικαί, καί αύτή έν γέ- 
νει ή πλοκή τοΰ στίχου καί ή υφή τοΰ πεζού 
διηγήματος είναι αύτόχρημα Ηπειρωτική έκ- 
φρασις.

Έκ τών άνωτέρω δθεν συνάγεται δτι, έν 
ταις Εβραίο -Έλληνικαΐς έ?εγείαις επικρατεί 
τδ Ηπειρωτικόν γλωσσικόν ιδίωμα. Συνεπώς 
οί πρώτοι Ισραηλϊται άποίκοι έν Κερκύρα 
φθίνοντας τοϋ 1Β' ή άρχομένου τοΰ 11' αίώνος 
δέν προέρχονται έκ Ηηβών, ώς ύπέθεσεν δ 
Σ'. Κ. ΙΙαπαγεώργιος, άλλά μάλλον έξ Ηπεί
ρου και Ιδία έξ Ίωαννίνων, ένθα παλαιότατα 
ύπήρχεν έγκατεστημένη Ίσραηλιτική παροι 
κία, ήτις, ώς αί έν Χαλκίδι, Πάτραις και δπου 
αλλαχού τής Ελλάδας σώζονται ιθαγενείς, 
δέν γνωρίζει οΰδ’ όμιλεΐ άλλην γλώσσαν, 
πλήν τής Έλληνικής, καί μόνον τήν έβραϊκήν 
γραφήν έδιδάσκετο έν τοΐς σχολείοις αύτής. 
Έπί τοσοΰτον δέ ήσαν προσοικειωμένοι μετά 
τών Χριστιανών οί έν Ιωαννίνοις Ισραηλϊται, 
ώστε τος μεταξδ αύτών δίκας πρσετίμων νά 
έκδικάζη ή Μητρόπολις τών Ίωαννίνων, παρά 
τά Τουρκικά δικαστήρια. Ήσαν πλησιέστατα 
πρδς τήν Κέρκυραν άλλως οί έν Ίωαννί οις 
Ίοραη/.ΐται, ή οί έν Ηήβαις, κοί ηδύναντο 
κάλλιστα έν τή έμπορική αύτών όξυδερκεία νά 
μεταναστεύσωσιν έκεΐ καί συμπήξωσιν Ίσραη- 
τιτικήν κοινότητα, ίδρύσωσιν 'Ελληνικήν Συ
ναγωγήν καί γράψωσι τάς θρηνώδεις θρ ,σκευ- 
τικάς ταύτας έλεγείας έν τή όμιλουμένη ύπ’ 
αύτών γλώσση, άς άνεγίνωσκον έν τή Συνα
γωγή κατά τήν μεγάλην έορτήν τοΰ εξιλα
σμό A

X. I. ΓΙΛΝΧΟΠΟΥΛΟΣ

'Ο Καστελλάν προσθέτει κάτι σπο δ-ϊνν 
διά τόν Κουτούζην. Μας λέγει δτι ήτο καί μου
σικός κι’ότι δχι μόνον έ ζωγράφιζε διά έλαιο μι- 
γών χρωμάτων, άλλά συγχρόνως εϊργάζετο 
κατά τήν συνήθν τεχνοτροπίαν διά τοΰ κορκοΰ 
τοΰ αύγοΰ, ήν καλεΐ detempre· Ώστε πολλαί 
εικόνες σωζόμεναι εις τάς έκχλήσίάς κα! οι
κίας μέ βυζαντιακήν τεχνοτροπίαν, με σχέ
διον καί καλήν έργασίαν, μή φέρουσαι τδ δ
νομα τοΰ καλλιτέχνου θά είναι τοΰ Κουτούζη. 
Ό Γάλλο; ούτος καλλιτέχνης ήτο θιασώτης 
τής παλαιά; ταύτης τεχνοτροπίας, ήν πρ-σε- 
πάθει νά είσαγάγη είς τήν Γαλλίαν Ιδού 
ή σχετική μετάφρασις :

«Ό ίερεύς ούτος (5 Κουτούζης) είναι πολύ 
ιδιότροπος, είναι ζωγράφος, μουσικός καί ποιη 
τής. Διακρίνεται είς τά σατυρικά. Ημείς δέν 
τας.Ί’ΐ μέν δ.ότι είνα-, ί’ργα σπά.χ ή δυσεύςετα, τΰ ?s 
διότι ή γλι.ισστμάΟεια, δυστυχι.’;. ϊτ-, είναι κοινή καί 
παρά τι τι ίστυρ'.κΆς. 

ίυνάμεθα νά έκτιμήσωμεν αύτά, διότι άγνοοΰ- 
μεν τήν Ελληνικήν γλώσσαν. Εργάζεται μέ 
μεγάλην ευχέρειαν καί οί πίνακες αύτοΰ θά 
είχαν αξίαν, έάν έγκαίρως έμελέτα τήν φύσιν 
καί άν έδάμαζεν όλίγον περισσότερον τήν με
γαλοφυών του. Ό ’Ελλην ούτος γεννηθείς μέ 
ζωηράν φαντασίαν θά διέπρεπεν εις ταύτην 
τήν τέχνην άν δέν τήν ένηγκαλίζετο διά μιάς.

Τώ αποδίδεται νόστιμος έκϊίκησις. Είχε 
σατυρίση πολίτην τινά, δστις τδν είχε ψέξη 
ϊτ: δέν τοΰ ώμοίαζεν ή προσωπογραφία του. 
Ό πολίτης ούτος, γινόμενος έν τή σατύρα γνω
στός, τώ έσύστησε μετριοπάθειαν εϊς τρόπον ώ
στε νά τοΰ ύποδείξη τδν κίνδυνον τδν όποιον 
διέτρεχε μέ τδ ποιητικόν τάλαντον. Ό “Ελλην 
καλλιτέχνης έξειργάζετο τότε, διά τινα ναόν, 
πίνακα παριστάνοντα τδ μαρτύριαν ένδς Άγί.υ 
καί εϊκόνισε τδ πρόσωπον τοΰ πολίτου, ποΰ 
τοΰ είχε δώση τήν συμβουλήν, ώς ένα τών δη
μίων.

Ή ποικιλία τοΰ ταλάντου τοΰ καλλιτέχνου 
τούτου καί ή ευκολία νά συνομιλώ ϊταλισ.ί μοΰ 
καθίστα εύχάριστον τήν συνανασαροφήν του. 
Είχε μελετήσει εις τήν Βενετίαν άλλ’ ήτο κά 
τοχος κα: τής τεχνοτροπίας τής έν χρήσει έν 
τή πατρίδι αύτοΰ.Ένόμισα δτι εύρον τήν πολύ 
τιμον εύκαιρίαν διά νά άποκτήσω νέας γνώ 
σεις. Συνεπέρανον δτι εϊς τήν ’Ανατολήν με- 
τεχειρίζοντο διά τάς μετρίας εικόνας αύτά έ- 
κεΐνα τά χρώματα τά όποια μετεχειρίζοντο οί 
Απελλεΐς καί Παρράσιοι, διά νά ύποτυπώσουν 

τήν μεγαλοφυίαν αύτών εϊς τά μνημεία τής 
δόξης των. Τούλάχιστον δύναταί τις νά παρα
ζάλη τήν ζωηρότητα τών χρωμάτων τών ει
κόνων τής ’Ανατολής, ποΰ είναι έκτεθειμέναι 
άπδ πολλοΰ χρόνου εϊς τάς προσβολάς τής ά- 
τμοσφαίρας, πρδς έκείνας ποΰ διασώζονται τής 
άρχαιότητος, μέ τάς όποιας έχουν οχέσιν 
Είνε ή έπιβεβαίωσις τής ιδέας ταύτης καί ή 
άνακάλυψις τής πρακτικής ποΰ έπεθύμουν νά 
άποκτήσω. ΙΙρδς κατανόησιν ταύτης ή ά
γνοια τής Έλληνικής γλώσσης μέχρι τοΰ- 
δε μέ ήμπόδιζε καί έτι πλέον, ή έπιφύλαξις 
ην οί "Ελληνες καλλιτέχναι τηρούν πρδς τούς 
ξένους. Ώς πρδς τούτο, μιμούνται τυύς 
Φλαμανδούς ζωγράφους, οϊτινες έργάζονται 
τά χρώματα καί τά βερνίκιά των, δέν μεταδί
δουν δέ τάς συνταγάς παρά μόνον εις τούς μα 
θητάς των, οί όποιοι συχνάκις μετ’ αύτών τάς 
φέρουν είς τόν τάφον. Είχον άπελπισθή, άλλά 
μέ τήν συνάντησιν τοΰ Ζακυνθίο j ζωγράφου 
άνεπτερώθησαν αί έλπίδες μου χωρίς δμως νά 
στεφθοΰν μέ πλήρη έπιτυχίαν. Είδον είς τδ 
σπουδαστήριον τοΰ Ζακυνθίου καλλιτέχνου ti 
>·όνας έξειργασμένας δΓ έλαίου, άλλά παρετή- 
Ρήοα καί άλλας, ποΰ μοΰ έφάνησαν ύδρο 
βαφείς (detrempre), βερνικωμένες μέ ζωηρό 
Χ»τα χρώματα καί στρωμένα αύτά καλλίτερα 
δπερ συνήθως εις τδ είδος τούτο τής ζωγρο- 

φίας δέν παρατηρείται. Έκαμα πρός τδν καλ
λιτέχνην τήν παρατήρησιν ιαύτην καί μοί ά- 
πήντησε μέ μοχθηρόν μειδίαμα :

— Είναι παλαιός τρόπος, καλός διά ή μας 
καί όχι διά σάς τούς διδασκάλους.

Τόν παρεκάλεσα νά έκφρασθή περισσό
τερον, άλλ’ αί παρακινήσεις μου έλαβον μόνον 
τήν άπάντησιν : 'Αρκεί, άρκεΐ. Τοιουτοτρόπ-ι>ς 
έμαθον άπ’ αύτόν δ,τι ήδυνήθην νά ύποκλέ- 
ψω καί κατώρθωσα διά πανουργίας νά εϊσδύσω 
εϊς τδ μυστικόν του. Τότε μοί ώμολόγησεν δτι 
ό τρόπος ούτος είναι πράγματι άρχαίος καί 
προτιμότερος άπό τήν έλαιογραφίαν καί δτι τόν 
μετεχειρίζετο διά μικράς εικόνας και ιδία διά 
τάς προσωπογραφίας κα: ϊτ: μέ ευκολίαν τάς 
έξεργάζετα: καί, τδ πλεονέκτημα είναι, ή 
έντελής διατήρησις αύτών. Είχον έν τούτο:; 
ανάγκην πρδ τοΰ νά λάβω λεπτομέρειας τού 
τρόπου τής έκτελέσεως, νά ϊδω άνέτως νά 
γίνουν δοκιμαί διότ: διά τής πρακτικής θά ήδυ- 
νάμην νά βεβαιωθώ διά τά πλεονεκτήματα 
τοΰ τρόπου τούτου τού ζωγραφίζειν, περί τοΰ 
όποιου δέν αμφιβάλλω πλέον ότι πράγματι εί
ναι άρχαίος καί εύκολος κα! ϊτ: οί νεώτεροι 
Έλληνες διετήρησαν τήν κληρονομιάν τών 
προγόνων των. Άλλως τε διατί νά καταφρό
νηση τις τήν τεχνοτροπίαν αύτών, ήτις, διά νά 
είναι άτελή; δέν θά μά; δδηγήση ασφαλώς 
εϊς τάς έρευνα; τών άρχαίων τεχνών, αφού ή 
άνάγνωσις τών συγγραφέων τής άρχαιότητος, 
οί'τινες είχον προσέτι σχολιάσει, είνε Ακατάλη 
πτος καί δέν θά τού; έννοήση τις τελείως ή διά 
τοΰ μέσου τούτου».

Ό Καστελλάν έπειτα έν σημειώσει οιηγή- 
τα: 3τι έκαμε πολλάς δόκιμός καί πειράματα, 
άλλά δέν ήδυνήθη νά έπιτύχη τόν τρόπον, μέ 
τόν όποιον ιί άρχαΐοΐ είργάζοντο έν σχέσει πρός 
τόν σημερινόν. Λέγει δτι κατ' άρχάς μετεχειρί- 
ζετο τον κηρόν διά νά στερεοποιήση τά ύδατό 
μι-,.τα χρώματα, άλλά ματαίως. Φαίνεται δτι 
ήθελε νά μιμηθή τήν παλαιόν τεχνοτροπίαν 
ήτις έξετελείτο δΓ έγκαυστικής — «τώ κηρω 
έντακέντι καί διαχυθέντι». — Μετά τά άπο· 
τυχόντα πειράματα, έφήρμβσε τδν τρόπον, ϊν 
ό Κουτούζης τώ είχεν υποδείξει καί έ.τέτυχε 
τόσον λαμπρά, ώστε έξειργά-σθη πίνακα, τόν 
όποιον έδειξεν εί; διαπρεπείς καλλιτέχνας καί 
είς τόν τότε υπουργόν τών Εσωτερικών Chapl.il 
οί ινες ήπατήθησαν, διότι ένόμιζον δτι ήτο 
εϊ--γασμένος διά έλαιομίκτων χρωμάτων. 
Σημειωτέον δτι δ Cliaptal δέν ήτο μόνον πο 
λιτικός, άλλά καί έξοχος χημικός.

Ό Καστελλάν συνεπέρανεν είπών : «'Ομο
λογώ δτι ό χειρισμός ούτος τής ζωγραφίας 
ήτο σχεδόν τόσον εύκολος, ίσον έκεϊνος τής έ 
λαιογραφία; καί έπαρουσίαζεν ΐδιάζοντα πλεο
νεκτήματα κατά πολύ ένδιαφέρον».

ΣΠ. ΛΕ ΒΪΧΖΠΣ

Chapl.il


ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Π Ο Λ Τ 2 Θ Ο Ίι? S ο s
ΚΩΜΙΚΟΣ ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

— Για:!; Νζί. . . σάς ερωτώ, γιατί ; Ειπέ- 
τέ μου λοιπόν, γιατί; Περίεργον! . . Μά, για 
τί;. ..

Όλα είς αύτόν έδώ τδν κόσμον έχουν έπί 
τέλους κάποιον προορισμόν: τά κουδούνια. οί 
ποντικοί, τά πεπόνια, τά άεροπλάνά, ή κολοκυ- 
θοκορφάδες, τά πούρα, ο: όδοστρωτήρεί, ταν- 
τέλες, τά χαρούπια, ή έφημερίδες. ’Αλλ’ ήμεϊς 
οί άνθρωποι, παρακαλώ, ποιον σκοπόν έχομεν, 
Διατί νά πλασθώμεν ; ΤΙ προσΒέτομεν είς τδν 
κόσμον ; Δέν είμεθα - καλέ, όμολογήσατέ το 
— μία μεγάλη, μά πολύ μεγάλη άνορΒογρα 
φία, τήν οποίαν έν βρασμώ ψυχικής δομή; δ.έ 
πραξεν ό μέγας λογογράφος καί ποιητή; τών 
Ούρανών ;

Σάς παρακαλώ . . . ξεύρετε . . . όμιλώ σοβά 
ρώς. Είναι κατάστασις πραγμάτων αύτή : Μό 
νον ποΰ δέν παρεφρόνησα .... Ά Είναι φοβε
ρόν ! (Μετά ιινα σκέψιν). Σάς έννοώ.

— Τί ; ΙΤοιό ; θά μοΰ εΐπήτε.
— Εύχάρίστως· θά σάς έξομολογηθώ τ’, μαρ

τύρια έτράβηξα, μόνον και μόνον διότι είμαι. . . 
άνθρωπος —έκτός αν έχετε καμμίαν αμφιβολίαν.

(Άκκιζάμενο;). Εύμορφος δέν είμαι. Μέ έ
χει πείση περί τούτου δ καθρέπτης μου καί 
τδ . . . . μειδίαμά σας. Δάφνας κατακτητοΰ δέν 
έπεδίωξα ποτέ μου .. . Καί δμως . . (Μ-στάζων) 
δέν ήξεύρω πώς προσεβλήθην και έγώ άπδ τδν 
κακοήθη καί τεταρταίοι έκείνον πυρετόν, τόν 
δποϊον ή άνθρωπότης σύμπασα άπδ τοΰ Άδάμ 
μέχρι τοΰ Βδελοπούλου, ουνέπτυξεν είς τέσσαρα 
γράμματα Ε-Ρ-Ω-Σ-. Μάλιστα, κύριοι, ήγά 
πησα. Ναί, κυρία:, έτρελάθηκα διά μίαν κό 
ρην . . . Καλλονή τελεία, άξία ένός . . . 
II α ύ λ ο υ 1ν καί δέν έλέγετο . . . Βιργινία.Έ 
να πρωί ίχασεν δ ήλιος μίαν ξετρελαμένην α
κτίνα του κα: έγιναν τά . . . μάτια της· τά ρόδα 
έπανεστάτησαν μίαν αυγήν άπδ ένα κήπον, ζη-

Άπηγγίλβη ύπδ του ήιίοπο:'.ϋ χ. Χρ Ν'έζερ κατά 
τήν τιμητικήν τ-ροετπεριία τής «IΙ-.ννκοΰήκη;· καί 
κιτα τήν πανηγυρικήν παράστασιν τής *Λ?ά;.· π:»ς· 
πρός ψυχαγωγίαν τών τραυματιών. 
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τήσαντα, τις είδε, καί αύτά συνταγματικός έ- 
λευθερίας καί μιαν 3ην Σεπτεμβρίου άπετέλε 
σαν τά . . . χείλη της. Π χιών έκύλησεν ένα 
Δεκέμβριον άπδ τδ ύψηλότερον βουνό τής Ελ
λάδος καί έπλάσθησαν τά ... στήθη της . . . 
Έ, λεπτομέρειας άλλας μή μοΰ ζητήσετε ΙΙρώ 
τον . . . διότι δέν είναι καί πολύ σεμνόν αύτό . .. 
Έπειτα, είξεύρετε, «χρημάτισα μίαν φοράν 
ποιητής καί άλλοίμονον είς σάς άν άποπειραθώ 
νά σάς τήν απεικονίσω άλληγοριχώς· είμαι ικα
νός, τώρα αμέσως έδώ ι’νώπιόν σας, νά άναστά- 
τώσω δλα τά βασίλεια, ζωικόν, βοτανικόν, δρυ- 
κτολογικόν, διά νά σάς παρουσιάσω μέ ποιητι 
κάς παρομοιώσεις τδν άγγελόν μου ή μάλλον 
τήν . . Ά γ γ ε λ ι κ ή ν μου.

Μετά δίμηνον . .. ( ιναστειάζων) καταναγ- 
καστικήν κυκλοφορίαν τϊν . . . ποδών μου ύπδ 
τά παράθυρά της, λαμβάνω αίφνης τήν έξής έ 
πισ .ολήν έπί χάρτου πολυτελείας :

■ Τ/χη μου !
Αή-ιον Ί ίίτην 9 π μ. τ: περιμένω νά συ·.ομύή- 

7<·νεν είς τής κυρίάς Τουφεχιδιυ.
’Χγγεί.ιν.ΐι»

Μόνον ποΰ δέν παρεφρόνησα άπδ τήν χα
ράν μου. ‘Εκείνο τδ βράδυ έκάπνισα δύο πακέ
τα σιγαρέτα — διά νά τδ πιστεύσετε σάς 
βεβαιώ δτι είναι άκόμη περασμένα εϊς τά βιβ
λία τοΰ καπνοπώλου μου. Έρούφηξα πέντε πο
τήρια μπίρα είς έν ζυθοπωλεΐον, άπδ τδ όποιον 
δέν περνώ έκτοτε, διάλογους εύνοήτους καί έ
καμα ένα περίπατον μέχρι Θησείου έτοιμος διά 
πάσαν θυσίαν αρκεί νά μή άπέβλεπε τδ βα
λάντιό·? μου.Εξημέρωσε ή Τρίτη καί τήν βλέ
πω αίφνης νά έρχεται είς τδ πλά" μου καί νά 
τραγουδή περιπαθέστατα τήν δυψδίαντών Γρε
ναδιέρων. Μεθυσμένος άπδ έρωτα τήν έναγκα- 
λίζομαι μέ δύναμιν Έκατόγχειρος μέχρι ού ..- 
έξύπνησα καθ’ ήν στιγμήν συνετρίβετο κύριο- 
λεκτικώςάπδ τά κτυπήματα ή πόρτα τοΰ δωμα
τίου μου .

— Ποιος ; Φωνάζω . . . έξω φρένων καί 
έσω . . .τής θύρας.

— Τηλεγράφημα κατεπείγον.

Μέ τά νυκτικάμου, δπως ήμουν, χωρίς κάλ
τσες, ζεστός καί ίδρωμένος άκόμη άπδ τήν 
συγκίνησιν τοΰ δνείρου, ανοίγω τήν πόρτα καί 
. . . . τδ τηλεγράφημα. Άκούσατέτο — τό έν- 
θυμοϋμαι δλο άπ’ έξω.

ΚαΖαμπήχα.
Θειος απείχνε. Σέ άφίνει κληρονόμον 100. χ-.λ- 

όραχυ.ών. Σέ συγχαίρω κα: σέ συ/λυπούμαι — Έλ, 
Οέ τ-'χιστα μέ πρώτον ατμόπλοιου.

Άσημίδης.
Έξαλλος άπδ χαράν,—αί 100 χιλ. βλέπετε 

δέν μέ άφήκαν νά θρηνήσω τδν σεβαστόν θειον 
— άρχίζω νά ένδύωμαι κατά σχήμα πρωθύ- 
στερον. ΙΙρώτα έφόρεσα τδ καπέλλο μου καί 
έπειτα τά παπούτσια μου, πρώτα τδν λαιμοδέ
τη μου καί έπειτα τδ παντελόνι μου.

« Τδ έκτατον παράρτημα καί ή παραίτησις 
τής Κυβερνήσεως.»

— Παραίτησις Κυβερνήσεως ! Μέ 195 βου 
λευτάς . . . Καί νά πρόκειται νά διωρι- 
σθώ !.

Τδ πράγμα δέν ήτο άτήμαντον. Είχα μία 
δεκάρα. Άς τήν θυσιάσω, έσκέφθην έγώ έχω 
πλέον 100 χιλ.δραχμάς. Σκύβω άπδ τδ παράθυ 
ρο καί τήν στιγμήν ποΰ έ πέρνα τό παράρτημα 
αρχίζει καί βρέχει άπδ πάνω μου, μά ραγ 
δαιότατα. Άλλά ό ούρανδς ήτο καταφώτιστός. 
Κι’ 5μω» !Τδ νέφος ήτο ή υπηρέτρια τού έπανω 
πατώματος, τδ δέ νερό ποϋ έχυσε, βεβαίως είς 
τήν κολυμβήθραν τοΰ Σιλωάμ δέν θά είχε θέ 
σιν. Ένεθυμήθην οτι δ ιατρός μοΰ είχε συ στή 
ση νά κάμνω κάθε πρωί ψυχρολουσία. ΙΙοιός 
ήξεύρει, ήμπορεΐ καί νά είχε συνεννοηθή ιδι
αιτέρως μέ τήν Υπηρέτριαν χάριν τής υγείας 
μου. Τδ παράρτημα, εννοείτε, μέ τδν άπροσδό 
κητον έκείνον υγρόν κεραυνόν τό έχασα. Καί 
ήτο τδ μόνον πράγμα τδ όποιον δέν έπήρα μέ 
πίστωσιν. . .

Έπί τέλους βγαίνω δπως δπως από τδ σπί
τι μου, άφοΰ έπήρα τήν ράβδον μου άπό μίαν 
γωνίαν τού δωματίου —μή λησμονήτε δτι δι’ 
έμέ είχε βρέξε: — καί άρχίζω νά διασχίζω τήν 
όδόν Άκομινάτου, δταν αίφνης μέ σταματά 
κάποιος.

— Νά περάσετε άπδ τδ γραφειον, μοΰ λέγει, 
νά υπογράψετε ένα έπιδοτήριον. Πρόκειται πε
ρί άγωγής 300 δραχμών ένός .... άναγώγου 
δανειστοΰ σας.

— Έσκέφθην τάς ΙΟιι χιλ, δραχμάς καί 
έπροχώρησα ήσυχος. Μετά τρία βήματα : 
«Καλημέρα, Ί’άκη» μοΰ λέει άλλος. « Άλλά 
σύ δέν φαίνεσαι καθόλου λυπημένος».

— Γιατί;. . .
— Τί δέν ξεύρεις; Ζωή σέ λόγου σου .. .
— Μωρέ μίλα. . . .
— Ό Τάσος......................
- Αί, τί; . . .
— ΙΙεθανε. Ό δέ Παναργείος Σύλλογος σοΰ 

άνέθηκε τόν έπιτάφιον. Ό Τάσος, ό παιδικός μου 
σύντροφος, δ μόνος δ όποιος μέ ροηθοΰσε . . 
■τοίς μετρητοί; ! Ώ φρίκη ! Συντετριμμένος έκ 
■ής θλίψεως προχωρώ. . . ΤΙ νά κάμω ! Είς 

τήν θλϊψιν αυτήν μόνον τδ rendez — vohs τής 
Αγγελικής θά ήδύνατο νά μέ προφυλάξη άπδ 
βεβαίαν συμφόρησιν. Τρία βήματα απείχα άπδ 
τδ σπίτι τής κυρίας Τουφεκίδου, δταν έμπρός 
μου ξεπροβάλλει δ μέλλων πενθερός μου.

— “Ωστε, μου λέγει μειδιών, τδ απόγευμα 
είμεθα γιά νά είμεθα .... Καί δέν μοϋ εί
πες τίποτε, πονηρέ !

— Δέν έχω ειοησιν. Διά τί πράγμα μοΰ ό
μιλε’τε ;

— Καλέ, είς τά πέντε ποΰ θά όμιλήσης είς 
τούς στύλους τοΰ ’Ολυμπίου Διός περί Ηπεί
ρου.

— Εγώ περί ’Ηπείρου ; Μά ή πε ’ ρ α μέ 
έδίδαξε, ίφ' δτου π ή ρ ' τδ δίπλωμά μου, νά 
μή κάμνον τέτοιες άνοησίαις.

—- "Ελα δά, άφησε τήν 'Λετριοφροσύνην 
αιωνίως δ ίδιος είσαι' τώρα μάλιστα ποΰ τδ έ
γραψαν καί ή έφημερίδες πήγαινε καί κλείσου 
στή καμαρά σου καί γράψε κάτι τι. Πρέπει, πρέ
πει νά όμιλήσης.

Καλά. . . κα'ί δ έπιτάφιος λόγος; Καί ή Αγ
γελική ; Καί τδ ταξεϊδι; Δι’ όνομα τοΰ Θεού, 
τδ ταξεϊδι ποΰ άξίζει 100 χιλ. δραχμάς. . . Τί 
νά κάμω; Τοΰ τδ υπόσχομαι κα! φεύγω,φεύγω..

’Ιδού έπί τέλους ή πόρτα τής κυρίας Του
φεκίδου. Άλλά πώς νά είσέλθω; Δέν έγνώριζα 
κανένα. Κτυπώ μετά φόβου , πίστεως καί. . . 
μπαστουνιού καί έμφανίζεται μία ύπηοέτρια.

— Ή Κυρία. . .
— Τουφεκίδου ; έδώ κάθεται, βρίστε έπά- 

νω.
’Ανεβαίνω, άφοΰ άπδ τήν συγκίνησιν έσκόν- 

ταψα οίς εις τήν σκάλαν.
Εύρίσκομαι πρδ μιάς κυρίας αγνώστου. Κά

μνω βαθεϊαν ύπόκλισιν, ήτις δμως έξηγγέλθη 
διά φοβερού πατάγου. "Εν μέρος του σώματός 
μου, τδ όποιον δέν βλέπετε, κατέρριψεν εν πολύ
τιμον Κινέζικον βάζο.

— Μέ συγχωρεϊτε, έτραύλισα.
Ή κύρια κατακόκκινη άπό τδν θυμόν της 

διά τήν απροσεξίαν μου :
— Μά σείς, βλέπω, δέν προσέχετε καθόλου, 

μπά. . . . μπά. ... Αί καί τί τήν θέλεις τήν κό
ρην μου ;... Ό πληθυντικός βλέπετε έγινε? 
ένικός.

— Μοϋ παρήγγειλε νά έλθω.
— Ά, είσαι δ κουρδιστής του πιάνο >;
Έγώ κουρδιστής τοΰ πιάνου;
— Κόπιασε μέσα, άλλά νά προσεχής άλλη 

φορά. Τό βάζο ποΰ έσπασες έχει χιλίας δραχ
μάς. ...

Περιμένω επιτέλους νά έμφανισθή ή ’Αγ
γελική.Ισως μέ είπε κουρδιστήν, διά νά δίκαιο· 
λογήση τήν έπίσκεψίν μου.

Δέν είχε τελειώση ή ψυχρολουσία τής ό- 
ξυθύμου κυρίας δταν εμφανίζεται ή πολυθρύ
λητος ’Αγγελική. Θεέ μου ! Άντί τής καλλο
νής μου, τί ξεπροβάλλει, νομίζετε ; Μιά δραπέ- 
τις θηριοτροφείου, μέ μύτην άτελευτήτων δια
στάσεων,μέ δύο σανίδας μίαν έμπρός άντί στή-

*



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

θου; καί μίαν όπισθεν Αντ: ράχεω; καί μέ δύο 
ξεθωριασμένα μάτια ποΰ έπρεπε νά είναι κα 
νείς θεόστραβος διά νά τά άνεχΰή. Μοΰ μειδ.ά 
αύτή ή αντιπρόσωπος τοΰ φθινοπώρου και Ανα
καλύπτω άμέσως ένα καί ήμισυν δοόντα είς άμ 
φοτέράς τάς σιαγόνας. Τά δόντια της είχαν 
γυμνάσια αραιά; φάλαγγος-

— Σάς έστειλεν δ κ. Καζάζη: ; περάσετε 
μέσα, μοΰ λέγει μέ έν άπαίσιον μει 
δϊαμα.

— Συγγνώμην.μήτε τδν γνωρίζω κάν αύτδν 
τόν κύριον.

— “Α ! δέν είσαι σύ * κουρδιστής τοΰ πιά 
νου — ξεπετιέτα: ή μητέρα —- ποΰ ζητούσε ή 
κόρη μου ή ’Αγγελική ;. .

— Λάθος θά είναι, κυρία μου.
— Λάθος, ποΰ μοΰ έκόστ.σε ένα Σινικό βά

ζο I Θά είναι άναίδεά σας, κύριε, έάν δέν μέ Α
ποζημιώσετε.

— Ευχαρίστως. "Εχω 100 χιλ. δραχμών 
περιουσίαν. Μόλις ακόυσαν 100 χιλ. δραχμάς 
Αρχίζουν τά μειδιάματα τής δεσποινίδος, ή δ 
ποια μόνον ένα δδοντοϊατρδν έπρεπε νά νυμ 
φευθή, καί δ πληθυντικός τής μητέρας. Φεύγω 
διά νά προφθάσω τουλάχιστον τό Ατμόπλοιον. 
’Αλλά πρό τούτου, έπρεπε νά διέλθω άπό τδ 
καφενεϊον διά νά δανεισθώ τά ναΰλα άπό τόν 
διευθυντήν τοϋ καφενείου.

Τό γκαρσόνι, άπουσιάζοντος τοΰ διευθυν- 
τοΰ, μοΰ έγχειρίζει μίαν έπιστολήν.

— Ώ, θά δικαιολογείται ή άθλία διά τήν 
Απουσίαν της, διελογίσθην καί πλήρης θυμού 
Αποσφραγίζω τό γράμμα. — Ακούσατε, άκου 
σασε. Τδ φυλάττω ώς κειμήλιο*.

Ο ΠΟΝΟΣ ΤΗΣ ΜΑΝΝΑΣ

ΊΙ Μάννα ποΰ τή; ρήμαξε ύ Χάρος τήν καρδιά της 
Καί τύ μονάκρφο παιδί ήρθ' ό σάληρός νά πάρρ
Αχ! τό παιδί ποΰ Οέρμαιτε γλυκά στήν αγκαλιά τη; 

Μέ όνειρα καί μέ φιλιά, τό μόνο της καμάρι

Βγαίνει στό δρόμο σάν τρελλή, ίσως καί τ’άπαντήση. 
Ία μάτια τη; ζητοΰν παντού αλ/ο παιδί νά μοιάζι; 
Μέ τό δικό της τό παιδί, θέλει νά τό γιωρίση
Γιά μιά στιγμιή σ'άλλου μορφή καί βαριαναστενάζει

Μέλει κι' αύτή νά γελαστή, νά πή πώ; είναι ψέμα 
Ψάχνει γιά τό χαμόγελό, ψάχνει γιά τή ματιά του 
Μέλει ν’ άκοϋσΐ) τή φωνή, νά δή ένα του νέμα 
Μαζύ μέ τάλλα τά παιδιά. έσ:ω καί τή σκιά του

Μ' Απελπισμένη, έρημη στό σπήτι τη; γυρίζει 
Τή συφορά τη; πιό τρανή παντού τραβά μαζή τη; 
Καί νοιώθει πιά πραγματικά, πώς ο,τι κι’άν πασχιζη 
"Ολου τοϋ κόσμου τά πα.διά, δένκάνουν τό Παι- 

[όί της.

ΛΘ1ΙΝΛ Ν. ΤΑΡΣΟΥ All

«’Ελεεινέ
Μοΰ «γραφεί οτι εκέρδισα τί> λαχεΐον καί στηρι· 

ζίμενο; εις τό λόγον σου ύπέβχλα τήν πχο αίτησιν 
μ,ου ά~ΰ τής Οέσεως τοΰ έΛληνυδιδκσκάλύυ' Ανακαλύ
πτω τήν απάτην, σπεύδω νά ανακαλέσω τήν παραί- 
τη-ΐί, άλλ’ ό υπουργός νομίσας ότι ήΐέλησα νά τόν 
έν.πχί'··>. διέταξ- άμέσως ν’ Απολυθώ έπί άνικανί- 
τητι, δ:ορ·.σΟίνιο; αντ’ εμοϋ τοϋ ασπονδότερου ε
χθρού μου Είσχι άχρειέστατο;- αύ'ριον δέχεσαι τοΰ; 
μάρτυρα; μου

Γσαιιιιιϊτικιις».

Έάν είχα μυαλά, βεβαίως θά τά έχανα. 
'Εγώ δέν τοΰ είχα γράψει λέξιν τί έπιστολή 
ήτο αυτή Καί ήτο δ μόνος φίλος, δ όποιος 
ήδύνατο νά μέ βοηθήση είς τήν σύνταξιν τοΰ 
έπιταφίου. "Α, δέν Αντέχω πλέον... Ή μονομα
χία θά μοΰ ματαίωση τδ ταξεΐδι : Νά φύγω 
κρυφά; θά μέ άποκαλοΰν άτιμον. Τά γόνατά 
μου Αρχισαν νά τρέμουν, τά χείλη μου νά 
σουφρώνουν, ή μύτη μου νά Αγωνία, ή πλάταις 
μου νά πηγαινοέρχονται, νά μοΰ φαίιωνται 
δλα μαΰρα, Απαίσια.

Τρέχω εις τδ δωμάτιόν μου, ξαναμμένος, 
διψασμένος, πεινασμένος, έλεεινός. ’Ανοίγω τδ 
σημειωματάριόν μου καί πλησιάζω είς τδν ή- 
μεροδείκτην, νά ϊδώ ήμέρα ήτο έπί τέλους 
αύτή ή φοβερά, ή Αποφράς, ή δποία μοΰ 
έκοψε δέκα τούλάχιστον χρόνια τής ζωής μου.

Ώ φρίκη I "β Λογογράφε κα! ΙΙοιητά τών 
Ουρανών I Ώ έκατδ χιλιάδες τοΰ σεβαστού 
θείου !

Τδ πιστεύετε ; Τί έδιάβασα, νομίζετε ;
u Πρώτη Απριλίου,,

Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

('Ανέκδοτος ιίειρά)

Ό φϋ'όνος
Ό φθόνος, δσο νάν’ κακός, 
έχει καί τό καλό του, 
κάμνει κι’ αυτόν τόν μοχθηρόν 
νά σκάη άπ’ τό κακό του.

Ύφος Ιστορικού
Τάς παρελθούσας γενεάς 
ζητών νά έξυπνήση, 
κατώρθωσε τήν σύγχρονον 
νά τήν... άποκοιμίση

Καρτιρόφνχος
Μέ τί καρδιά τής συμφορές 
τών άλλων υποφέρει ! 
μόνον τής ξένες τής χαρές 
νά ύποστή δέν ξέρει I...

ΙΚΑΡΟΣ

Ό λευκό.· «ολ/τευτής. — Νεκρό·. διανοούμενοι.
/! -ψυχρότητες τον Ψυχόρη. ‘Ανώτερα γυ 
ναικεία σχολή — "Ελληνες μπολσεβίκοι. - Θρι
αμβευτική άψί· .
ΕΞΕΧΟΥΣΑ πολιτική μορφή, ό Λημήτριο; 

Ι’άλλης, ό δημοφιλής πολιτευτής τής Αττικής, 
άιεπαύθη έκ τών διηνεκών αγώνων εις εύ; <<- 
πεδυετο μετά νεανικής πάντοτε ζωηρότ .το;.Μέ
λος τοΰ κοινοβουλίου έπί δεκάδα; ετών, υπήρξε 
τόσον ειλικρινής εις τάς γνώμας του, τόσον ορ
μητικός, τόσον άτίθασσος ιοστε κ ατώρθωσε — 
ιάον κατόρθωμα I — νά μή άηοκτήση ποτέ 
κόμμα κοινοβουλευτικόν, καίτοι ύπερεΤχεν εϊς 
πολτικήν μόρφωσιν καί εις τιμιότητα χαρακτή- 
ρος. Αύτό βέβα α πρέπει νά γραφή εις τό ε
νεργητικόν του.

•
Τρεις διανοούμενοι, δημοσιογράφοι, έοχον 

δραματικόν θάνατον. Είργάσθησαν καί οί τρεις 
εϊς τάς επάλξεις τοΰ τόπου καί έπεσαν καί οί 
τρεις θύματα συμπαθέστατα.

Μέ μίαν σφαίραν εχθρικήν εΰρεν ένδοξον 
θάνατον δημοσιογράφος γνωστός, υπηρετών ώς 
ύπολοχαγός εϊς τό μέτωπον τής Μικράς Ά 
αίας. Ό ’Ιωάννης Δαμηλατης.

Εϊς μίαν χαράδραν τής ’Αττικής εύρέθη 
κάταφαγωμένοςατό όρνεα εί; δημοσιογράφος, 
άπό νεαρός ηλικίας άφοσιωθείς εϊς τό άχαρι 
αύτό επάγγελμα καί έν τή εργασίφ αύιή απο 
λέσας τό φώς τής διανοίας. Ό Ριχάρδος 11α 
ρίσης.

Βασανισθεϊς έπ'ι τής κλίνης τοΰ μαρτυρίου, 
παράλυτος, άπέθανεν δ πρό εϊκοσιπενταετίας 
δημοσιογράφος καί γνωστότατος ποιητής, δια- 
κριθείς διά τήν αφελή έμπνευσιν και τόν πατρι
ωτισμόν του. Ό Νίκος Κοτσελόπουλος.

Διά τούς τρεις αυτού; έργάτας τοΰ πνεύμα
τος ή Δημοσιογραφία πενθεί ειλικρινώς.

¥
Ό Έλληνογάλλος γλωσσικός Αίρεσιιίρχης 

Η’υχάρης δίδει άπό καιροΰ είς καιρόν σημεία 
τής ιύθύμόυ ύπάρξεώς του. Τώρα τά έχει μέ 
τόν «Νονμάν», τόν όποιον άπεκήρυξε. Διεξήχθη 
ή απαραίτητος πολεμική δι' επιστολών καί δι
ατριβών, διεμαρτυρήθησαν μερικοί μαλλιαροί 
καί ή έρις έληξε χωρίς νά ουγκινηθή τό ΙΙανελ- 
έήνιον. "Επειτα ι> Διδάσκαλος τά έβαλε μέ τόν 
διευθυντήν τής «Πρωτευούσης» δι’ ανακρί
βειας δημοσιευδείσα; εϊς βάρος του, καί πρός 
όν έστειλε τούς .. «ψυχρού.» χαιρετισμούς του. 
Έθεωρήθη ή φράσις έξυπνη (;) ένώ ήτο πολύ 
Ίυσικόν νά στείλη ψυχρούς χαιρετισμούς ό α
είποτε Ψυγράρης. Έν τέλει τά έβαλε μέ τούς 
σοοιαλιστάς, ους έχαρακτήρισεν ώς Γερμανοφί
λους. Και ... έπεται συνέχεια.

¥
Ίδρύθη ανώτερα Γυναικεία σχολή, διά νά α

ποκτήσουν μίαν εγκυκλοπαιδικήν κα’ι α’ισθητικω- 

τέραν μόρφωσιν αί κυρίαι τή; καλής τάξεως, αί 
όποΐαι άπό τά σχολεία μόνον ήμιμάθειαν απο 
κομίζουν. ΊΙ ιδέα πολύ καλή, άν καί ή ά/.τ'ις 
τής δράσεως τών άναλαβόντων τήν δ.οργάνω 
σιν τής σχολής θά εΐνε περίωρισμένη. Διότι οί 
ηοιτώσαι εις τήν σχολήν δέν ύποθετομεν, μέ τά 
όριοθέντα μάλιστα δίδακτρα, ιά είτε πολλαί. 
Διατί όμως δέν λαμβάνεται πρόνοια καί διά τάς 
λαϊκός γυναικεία; τάξεις, όπου ή μόρφωσις 
είνε εϊς νηπιώδη κατάιπασιν ; Άντί ’Ανώτερα; 
γυναικείας σχο ή., μια λαϊκή διά τάς έογάτιδας 
καί διά τάς γυναίκας τοϋ Λαοΰ θά ήιο κάτι 
όχι απλώς χρήσιμον, άλλ’ απαραίτητον.

*

Ό 'Άγγλος μυθιστυριογράφος Θϊ'.λς εϊς τό 
νέον β.βλίον του «ΊΙ Ρωσσία όποιαν τήν είδα», 
καίτοι σοσιαλιστής, ομολογεί ότι ή τέχνη, ή 
φιλολογία, ή επιστήμη, ύ καινωνικός έν γένει 
πολιτισμό; άμα τή επικρατήσει τοΰ Μπολσεβι- 
κισμοΰ ιύοίθη έν κινδύνω. ΙΙλήν τοϋ θεάτρου, 
δλαι αί πνευματικά! εκδηλώσεις ήτόνησαν. Δια
νοούμενοι ύπέσιησαν βίαιον θάνατον ή άτέθα- 
νον έκ πείνης. Μόνον ό βαρύτ ,νυ; Σολιάπιν 
ήμείβετο καλά διά vet τραγουδή. «Διά τήν τέ
χνην, τήν φιλολογίαν, τήν επιστήμην ή κατα 
στροφή τοΰ 1917—1918 ύπήρξεν πλήρης» γρά
φει όΟύ.λς. Έν άλλαι; λέξεσι ό Μπολσιβικι- 
σμός κατέστη ό συμβολισμός τοΰ Μηδενισμού 
έν τή διανοήσει. Καί δμως οί νΰν Μπολσεβίκοι 
έφώναζαν έπί Τσαρισμού ότι ύ λαός έμενεν έν 
αποκτηνώσει δα! νά εΐνε δούλος τοΰ Μοναρχι
κού πολιτεύματος. Τώρα ποΰ αύτό κατελύΰη, 
ό λαός εΐνε εϊς χειροτέραν κατάστασιν ύπό έπο- 
ψιν άναπτύξεως. ‘Υπό εποψιν δέ πολιτισμού, 
ώχριοΰν περί τής οϊκτράς καταατάσεως καϊ αί 
πλέον Απολίτιστοι λαοί. Είνε λυπηρόν νά ευ- 
ρίσκωντοί καϊ εϊς τήν ήμερον 'Ελλάδα πιθηχί- 
ζοντες οπαδοί τ ιΰ Μπολσεβικισμον. Αύτοί ώρι- 
σμένως δέν είνε "Ελληνες, άλλ' ό. ιλώς ηλίθιοι.

Τώρα διε έληξαν αί πολεμικά! επιχειρήσεις 
μέ τήν κατίσχυσιν τών Έλλ. όπλων, τιι όποια 
νικηφόρα προήλασαν πέραν τοΰ Σαγγαρίου πο· 
ταμοΰ,κα! οί ήοωες νεκροί ύπερέβησαν τούς εξα- 
κιβχιλίους, παρίοταται ανάγκη άνεγέρσεως 
Θριαμβευτικής Άψϊδος τών πολέμων τής τελευ
ταίας δεκαετίας (1912 — 1922), συμβολιζούσης 
τόν ηρωισμόν, τήν αυτοθυσίαν, τάς θριαμβευ
τικός νικάς τοΰ Έλλην. στρατού, δστις έτετρα- 
πλασίασε τήν 'Ελλάδα, δαιτελών συνεχώς έν 
έπιστρατεύσει. Τό Κράτος πρέπει νά μεριμνήοη 
περί τής άνεγέρσεως τής Άψϊδος εις τούς γνω
στούς κα! αγνώστους στρατιώτας. Θά εΐνε συγ
χρόνως ή Άψις αυτή τύ ΊΙρώον τοΰ Έλλην. 
Λαοΰ, έξ οϊ· προήλθαν οί αδάμαστοι ήρωες τών 
πολέμων. ΔΑΦΝΙΣ



ΠΙΝΑΚΟ3ΗΚ
Η ΠΙΣΤΙΣ ΤΟΥ ΚΛΕΜΑΝΣίΙ

'() Κλεμανσώ είνε άθεος. Καί έν τούτοι; 
ενασκεί πρωτοφανή γοητείαν έτί τών άιλοϊκών 
καί ευλαβών ψυχών. Μία κυρία Παρισινή, τάς 
πρωινός ιί'ίρα; λαμβάνει τό τράμ, δπως μ-,ταβή 
είς τήν εκκλησίαν τής Παναγίας τή; Νίκης, δ
πως αχού ιη τήν πρώτην λειτουργίαν καί Ανάψη 
ένα κερί διά τόν Τίγριν. Καί τούτο άπό διε
τίας. Είς μίαν η ίλην της, ήτις τήν ήρώτησε διά 
τήν περίεργον ταύτην συιήθειαν απήντησε: 
«Δέν ε!·ε αληθές, οτι ό Κ.λεμανσώ δέν πιστεύει 
είς τόν Θεόν. “Αλλως ό Θεός δέν θά τόν έξ-λε 
γεν, δπως σώση τήν Γαλλίαν. Καί θεωρεί εαυ
τόν λίαν ίχανοποιημένον νά τοϋ ανάβω κερί, 
διότι τοϋ έγραψα καί μέ ηύχαρίστησε.» Καί Απέ
δειξε θριαμβεύουσα μίαν επιστολήν δάχτυλο- 
γραφημένην έπί χάρτου τοΰ Πρωθυπουργού μέ 
τάς κάτωθι λέξεις: «Ό Κλεμανσώ συγκεκινη- 
μένος διά τάς καλάς προθέσεις σας, σά; Απο
στέλλει τήν ευλογίαν του».

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΒΙΣΤΩΝ

Ό κ Πικασσώ, ό Αρχηγός τοϋ κυβισμού, εξέ
θεσε τά έργα του είς τό Παρίσι. Άπό τι τε
λευταία του προϊόντα, πι ύ απεικονίζουν ρόμ 
βους, τετράγωνα καί κύκλους, ριγμένους είκή 
καί ώ; ετυχεν επάνω είς τό πανί, ή παράδοξα 
γυναικεία γυμνά μέ μηρού; καί γλουτού; πε - 

λωρίους και κεφάλια μικροσκοπικά, θά ένόμιζε 
κανείς, ότι είνε έχ πεποιθήσεω; θιασώτης τής 
κυβιστικής τέχνη;. Πλάνη ! Εί; τήν αύτήν έχ- 
θεοιν βλέπει κανείς καί τάς εικόνα; πού συνέ- 
θεσεν ούτος από 15 έτών, καί five παράδειγμα- 
τικώς κανονιχχί. Δύο πορταΐτρα γυναικών ιδίως 
έχουν σιύλ ακαδημαϊκόν. Άλλ’ ό κ. Πικασσώ, 
βλίπων, δτι εις τό είδος αύτό δέν θ’ ά.τέκτα 
όνομα ποτέ, εφεύρε τ ν κυβισμόν. Καί έγινε 
διάσημος. Πρέπει νά όμολογηθή, οτι έχει γού
στο είς τά Αραβουργήματα τών αινιγματωδών 
γραμμών του καί είς τήν Αρμονίαν τών σαλα- 
τοποιημένων χρωματισμών του.

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΕΝΟΜΕΝΟΣ

Ή πενία έστάθη ό πιστότερος σύντροφος τών 
μεγάλων ζωγράφων. 'Ο διάσημο; Γάλλος ζω
γράφος Ρενουόρ (1841—1919) ήρχισε τό στά- 
διόν του ύπό δυσμενείς οιωνούς. Τέκιον πτω
χού έργάτου εϊοήλθεν ώς μαθητευόμενος είς έρ- 
γοστάσιον αγγειοπλαστικής, κατόπιν δέ μετήλθε 
τον ζωγράφον ριπώίων, μέχρι; δτου δυνηθή ν’ 
αφοσιωθή εις τήν τέχνην. Οί πίνακες του όμως, 
θεωρούμενοι ώ; μελλοντιστικοί, δέν έξετιμώντο 
έπαξίω; καί ό Ρενουάρ έμόχθει διά νά κερδίση 
ολίγα φράγκα καί ν’ αντεπεξέλθΐ) εί; τά καθη
μερινά του έξοδα. Κάποτε ΰπεσχέθη είς φίλον 
του νά κάμη τήν προσωπογραφίαν τή; μνηστής 
του αντί 50 φράγκων. 'Η ύπόσχεσις δέν έξετε

IS Μ. <» ii7.ej.7.£JJ€ παρασημι η ορών έν Εσκή Σεχΐ ο τάς σημαίας τών Συντα 
γμάιαν, χ.ί όποια ή ίστευσαν εϊ; χός μϊ;χαςτή:’ Μ. Ασίας.

yv isr τ τ yν Ar;yv ο ι
Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΣ. ΜΗΛΟΥ

Ό Αρχαιολόγος Μορρό ανεκοίνώ-εν !Ϊ.- τΐρ 
έν Παρισίοις ’Ακαδημίαν ιών Επιστημών καί 
τών Καλών Τεχνών αντιλήψεις του περί αποδο
χής ίδιος νοητής συμπληράτσεω; τοϋ περιωνύ· 
μ< υ αγάλματος τής έν τώ Αυύβρω ‘Αφροδίτη; 
τής Μήλου ώ; εξής :

«’ΊΙ δτι αιεγείρει πρός τήν κόμην δια τά 
την διορθιόοη, τήν έζλείποϋσαν αριστερ,ϊν χεΐ 
ρ«, δ-.ά δέ τής δεξιά; δτι κρατεί καθρέ.ιτην έτώ- 
πιόν τος, καί ακριβώς Απένιΐ'Τ·. τοΰ στή- 
1TOVC.

"Η δτι διά τής άριπττ(ά; χειρός ε.τακι.υμβΰ 
επιχαριιως ιι; στύλον δα) ι·.ϋ αγκώνας, κρα 
τοΰσα τό περ ώτνμυν μ ήλον τής ασύγκριτου 
ωραιότητο:, τό όποια, τή: έδωζεν ύ πολύ κα
λαίσθητος ωραίος ιίϋ; τοϋ Πριάμου, ό ΙΙάρι;

"H όχι τήν δεξιάν στηρίζει εΐ; τά; άνω πιυ 
χάς τής πολυχαριτωμένηο έσθήτος, τήν δέ αρι
στερόν φέρει μετά τοϋ ίεροΰ τη; εμβλήματος, 
τοΰ ρόδου, είς τήν άρμονικοτάτην ρίνα.

Ή δτι δ.ά τής Αριστερός μέν κρατεί καθρέ 
πτην, τύνΐδποϊον στηρίζει εϊς τήνίλαφράν ατά- 

ζλισιν τοΰ χυτού Αριστερού μηρού, διά δέ ιής 
αριστερά; έν τών φυτικών εμβλημάτων τη;: 
μύρτον ή ρόδαν, μήκυνα ή μ ήλον.

’Λναντιρρήτως είνε ευφυείς αί. πρστειτόμεναι 
νοητιιϊ συμ.-.ληρώσεις τής Πεντάμορφης τοΰ 
Όλυμπου’ ’Αλλά τεχνικοί λόγοι, π. χ. πρώτον 
ότι δέν (μαίνεται τημεΐον εί: τους μηρούς, εί; 
τά οποί >ν νά έστηρίζετο τό κάτοπτρου, δεύτε- 
τερον δέ δτιοί. χεΐρες δέν ήτύνανχο νά έ/ωσι 
τά; προτεινοιιένας καιευθινσε ις, ένεκα τής βε
βιασμένης έν τοιαι'τη περιπτώοει διαθέσεω; 
καί κινήπεως τοϋ ιϊλλ-ιυ (κύματος, δέν έπιβοη - 
ίΐοΐν τό; αντιλήψεις τοΰ ερμηνευτοΰ.

Αυιάμεθα ΐ..ω; νά παραδεχΐΐώμεν, ότι τό θε- 
π.τεοιι,ν άγαλμα ε’νε απόκομμα έκ συμπλέγμα
τος τής Αφροδίτης μετά τοϋ αφωπλισμένου 
Άρεω;, καί ότι ή Χαριτωμένη κατοπτρίζεται 
είς τήν ασπίδα του. "Ας μή λησμονήται δτι ή 
Ωριαία, ή Γι ληνείσ, ή Αφρογέιεια, ή Ύλο- 
.’ΓΊίησ.ς τή: γλυκύτερος θείας ιδέας, ή Άρχηγέ- 
τι; τών .Χαρίτων, τοϋ ΙΙσθου καί τοϋ Ιμέρου, 
θά ηύχαριστεϊιο, άν τό σωζόμενον μεγαλειώδες 
έρείπιόν της τή ύπεθύμιζε τήν ριγηλήν ένωσίν 
της μέ τόν Άρην.

II >1. <» ΙΙγ.στλεύς'απονέμων άριστεΐον Ανδρείας εί; τόν πρίγκηπα Άνδρέαν, 
διοικητήν Μεραρχίας.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

λέοθη, άλλ’ δταν μετά τινας δεκαετηρίδας ό 
Ρενουάρ είχε γί-ει διάσημος, ό φίλος του υπεν
θύμισε την ΰπόσχεσίν του. Ό Ρενουάρ δέν ήρ· 
νήθη νά έκτελέση τήν ύποσχιθεΐσαν προσωπο
γραφίαν, τήν οποίαν δ φίλος έπώλησεν άντί 
5000 φράγκων, παραπονούμενος μάλιστα, δτι ό 
έμπορος τόν ε'κλεψεν εϊς τήν τιμήν. Τό περίφη- 
μον έργον του«ΊΙ γυναίκα ποΰ δαγκάνει τό δα- 
χιυλάκι τη;» έπωλήθη άντί 250 φράγκων ε’ς 
ένα . . ■ ειδήμονα, τοΰ δποίου ή σύζυγο; τον έ- 
κρέμασεν εις ένα διάδρομον.

Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΟΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Κατά μίαν παράδοσιν έπί μακράν πιστευτήν 
εϊς τόν κόσμον τών φωτογράφων, οί έργάται οί 
κατασκευάζοντες φωτογραφικός πλάκ-ω ύφίσταν- 
ται μέχρι τοσούιου σημείου τήν έπίδρασιν τών 
χρωμάτων, ώσιε εϊς τά εργαστήρια μέ τά ερυθρά 
ΰελωτά απητεϊτο ιδιαιτέρως αυστηρά έπαγρύ- 
πνησις δπως συγκρατούν τά πάθη,τά όποια έκρή- 
γνυνται ύπό τό αιματηρόν εκείνο φώς. Άντι- 
θέτως εϊς τό έργαστήριόν μέ τά ύελωτά τοΰ 
κυανού χρώματος, ή γαλήνη καί ή ηρεμία είνε 
διαρκής. Τό «Φιγαριΐ)» γράφει, δτι γενομένου 
αυστηρού ελέγχου έξηκριβώθη δτι παρατηρούν
ται παρόμοια φαινόμενα. Έν τούτοις άνάγκη 
νά προφυλάσσεταί τις άπό τού νά πιστευθή, δτι 
αί διάφοροι ακτίνες τοΰ φασματοσκοπίου δέν 
ενασκούν καί μίαν δ άφορον έπίδρασιν έπί τοΰ 
οργανισμού έπηρεάζοντΟς τήν υγείαν, τό θυ· 
μαϊον καί τόν χαρακτήρα τοΰ προσώπου. 'Αρ
κεί άλλως τε νά σκεφθή τις τά αποτελέσματα, 
τά όποια παρέχουν αί θεραπεΐαι τοΰ φωτός. Τό 
βέβαιον είνε, δτι οί πρόγονοί μας άνεγνώριζον 
τάς άρετάς τοΰ κυανού φωτός. Ό φωτισμός διά 
τών κυανών ΰελωτών έκυριάρχει πράγματι εις 
τούς ρωμαϊκούς ναού, καί τάς γο θικάς εκκλη
σίας. Μέχρι τίνος έπιστεύετο, δτι τό κυανούν 
χρώμα κατέχει τήν διπλήν αρετήν τοΰ νά δρο- 
σίζη τό περιβάλλον καί νά προδιαθέιη πρός 
έκστασιν, ΊΙ παράδοσις διετηρήθη ύπό τών μα- 
γνητιστών καί ύπό τών -ξ επαγγέλματος υπνω
τιστών, οϊτινες δταν ήθελον νά προκαλ^σουν τόν 
τεχνητόν ύπνον, ένήργοιν κατά προτίμησιν είς 
θάλαμον φωιιζόμενον μέ κυανούν φώς, περι- 
βάλλοντες συγχρόνως τήν κεφαλήν τοΰ ύπνωτι 
ζομένου μέ κυανοΰν ύφασμα.

Ή ψυχοθεραπεία έπίσης συμβουλεύει νά 
παρέχεται ερυθρόν φώς είς εκείνους, οϊτινες 
έχουν πάθει κατάπτωσιν τοΰ ηθικού καί κυα
νοΰν εις τ· ύς διατελούντας έν έρεθισμώ. Οΰτω 
τό ερυθρόν χρώμα αρμόζει είς τά δωμάτια τής 
έργασίας καί τό κυανοΰν εϊς τούς κοιτώνας.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ

Εϊς τήν Άσκαλέν, τήν πόλιν τής Παλαιός 
Διαθήκης, ή όποια κεΐται εϊς τούς ’Ιερούς Τό
πους, μεταξύ Γάζης καί Άζοτ, ή "Αγγλική Ε
ταιρία έπί τών άνασκαφών τή; Παλαιστίνης 
αναζητεί μεταξύ τών ερειπίων τής πόλεως ταύτης 
στοιχεία τής δλίγον’γνωστής ιστορίας τών Φι- 

λισταίων.ΊΙ ’Ασκαλέν ήτο σπουδαιότατων εμπο
ρικόν κέντρον είς τήν αρχαιότητα, ευρισκόμενη 
εϊς στενήν επαφήν μέ τον Αιγυπτιακόν καί 
Φοινικικόν πολιτισμόν. Είς τήν ΙΙαλαιάν Δια
θήκην άναφέρεται ώς μία έκ τών πέντε κυριω- 
τέρων πόλεων τών Φιλισταίων. Έκ τών άνα
σκαφών ήλθεν εϊς φώς ένα κολοσσιαΐον Βυζαν
τινόν μνημεϊον, έν άγαλμα της Ειρήνης, άθικ 
τον σχεδόν, καί μία «Κρήνη τής Ειρήνης» ένδι 
αφερούοης αρχιτεκτονικής, ρυθμού Βυζαντινού.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΧΟΡΟΙ

Κατά τάς συζητήσεις τοϋ Διεθνούς Συνεδρίου 
Χορού εϊς τό Παρίσι, ό Διευθυντής τοΰ μπα
λέτου τής ’Οπερά κ· Στάαις έκηρύχθη ύπέρ τών 
νεωτέρων χωρών, δηλώσας δτι ούτοι αποτελούν 
άναγέννησιν τών άρχαίων κλασικών χορών.

Τό ούάν στέπ, έδήλωσεν ό κ. Σιάατς, είνε 
ένας άπό τούς αρχαιότερους χορούς. ’Αρχαία 
ανάγλυφα καί αγγεία μαρτυρούν δτι τό ούάν 
•στέπ τό έχόρευαν οί σάτυροι, ήτο δέ γνωστό - 
τατον εις τήν Αίγυπτον κατά τήν εποχήν τοΰ 
Φαραώ.

ΟΥΑ-ΙΛΔ ΜΩΡΕΑΣ

Ό Όσκαρ Ούάϊλδ καί ό Ζάν Μωρεάς 
συνεδέοντο διά φιλίας. Κάποτε που είχαν νά ί 
δοθούν έν έτος, συνηντήθησαν εϊς έν Παρισινόν 
βουλεβάρτον καί συνωμίλησαν διά τάς φιλολο
γικά; των ασχολίας.

— Έγώ στό διάστημα αύτό, είπεν ό Άγ
γλος συγγραφεύς, έγραψα ένα μυθιστόρημα, ένα 
δράμα, μίαν αισθητικήν μελέτην καί άλλα. Σύ 
τί έγραψες ;

— "Ενα στίχον, άπήιτησεν ό ” Ελλην ποιη
τής, ένα καί μόνον, άλλ’ είνε ό καλλίτερος Γαλ
λικός στίχος.

ΕΤΟΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΣ t ΝΘΕΤΟΥ

Ό συνθέτης τοΰ «Φρά Διάβολο» Ώμπέρ 
ήγάπα μανιωδώς τά άλογα, εϋρισκε δέ τάς καλ- 
λιτέρας εμπνεύσεις κατά τάς μακρυνάς καί πα
ράφορους ιππηλασίας του. Μίαν ημέραν, χωρίς 
νά λάβη ύπ’ δψιν τάς απαγορευτικάς άστυνομι 
κάς διατάξεις, έθεάθη διερχόμενος έν καλπασμώ 
τήν πλατείαν τής αγορά:, ήτις ήτο γεμάτη άπό 
τόσμον. Φαντάζεσθε τώρα τί έπηκολούθησεν. 
Ίχθυοπώλαι, μανάβηδες, χωροφύλακες, δλοι φω 
νάζουν εναντίον του μανιωδώς. Άλλ’ ό Ώμπέρ 
δέν δίνει πεντάραν. Τούναντίον είνε κατενθου- 
σιασμένο:, καθόσον εϊς τήν χάβραν έκείνη .· ιύρε 
τό μοτίβο τοΰ κόρου τής άγορά; τής «Μόντα ντί 
Πορτίτσ.». Ό Ώμπέρ ήτο διάσημο; διά τήν ε
τοιμολογίαν του. Μίαν εσπέραν κάποιος τενόρος 
τραγουδΰσε ενώπιον του μέ φωνήν όχι διαυγή 
τήν ρωμάντσαν τοΰ « ’Ιωσήφ >. Καθ’ ήν στι
γμήν ό τενόρος έφθασεν εϊς τό « Μέ ρίξαν μεσ" 
σέ ύγρό καί κρύον λάκκον» ό Ώμπέρ’ κύπτων 
εϊς τόν διπλανόν του, τού είπε· « "Αλήθεια, έμει
νε πολύν καιρό μεσ’ στό λάκκο ό παύμένο;· φαί
νεται άπό τή φωνή του ».

ΓΕΛΩΤΕΣ

Άπό φουτουριστικήν κριτικήν διά τό «Φυν- 
τανάκι». «ΊΙ τελευταία του ϊδιότης έξήρθη είς 
τήν πυκτοτέραν της σύστασιν προικισμένης και 
μέ στοιχεία νωπή; φρέσκης ηθογραφικής δια
γραφής τύπων λαϊκών, μέ ανιλίνην ποτισμένην 
άπό τό τάμα γραφικωιήτων λαχταριστής ε
νέργειας. "Αρπαζεν ό αμφιβληστροειδής τής ά 
γρύπνου οφθαλμικής δξύιητος τής ωσάν ένορα 
ματικής κλπ».

¥
Άπό πεζόν ποίημα «Κυπαρίσσια» «Μέ τό 

ύψωμά σας καί μέ τήν ένατένισί σας χαράζετε 
απάνω στό μέταλλον τού αϊθέρος τό πεντά 
γραμμα τής ακούραστης προσπάθειας...

αΙΑΛΟΓΟΙ

Διηγείται είς ψεύστης.
— Τό έπίστεψα, γιατί τό είδα μέ τά μάτια μου. 
■— Αύιό δέν σημαίνει τίποτε. Καί έγϊυ σέ |1/επύι 

μέ τά μάτια μου καί δέν πιστεύω.
¥

’Ιδιότητες .
— Λυτός ό παπουτσής έχει μίαν θαυμασίαν φωνήν 

τενόρου.
— Θά τραγουδή σόλα πρό πάντων.

*
Είς τήν άνάκρισιν.
— Καί πώς τό έκατάλαβες οτι ύ άνθρωπος ήτο 

νεκρός ;
-- Άπό τόν τρόπον ποϋ άνέπνεεε, κύριε άνακριτά 

¥
Ό ζωγράφος είνε υπερήφανος διά ιόν τελε.ταΐον 

πίνακα τβυ.
—Τόν τιτλοφορώ) « Ώραϊον "Όνειρον» καί θά τόν 

πωλήσω τριάντα χιλ. φράγκα I
— Ώραϊον ίίνειρον.

¥
Μία αισθηματική κυρία λέγει βλέπβυσα τήν κα

τασκευήν ιιβγάλης οικοδομής.
— Άχ ! πώς ζηλεύω αύτά τά έργα.
— Γιατί ;
— Γ ίνονται ολα έ ρ γ ο λ α β ι κ ώ ς.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Ή Γερμανική έπιθεώρησις «Κούνστ ούιτ 
Κοΰνστλερ» ήρχισε δημοσιεύσασα ανέκδοτα τής 
μποεμικής ζωής διαφόρων καλλιτεχνών, πρόκα 
λέσαντα μέγιστον ενδιαφέρον έν Γερμανία. Ά 
ναφέρεται οΰτω μεταξύ άλλων δτι ό διάσημος 
ζωγράφος Μ ... είχε πάντοτε περισπασμούς μέ 
τόν σποιτονοικοκύρην του, κατά τάς ημέρας τής 
πληρωμής τοΰ ενοικίου

ΠΙΝΑ Κ Ο Θ Η Κ

Μίαν ημέραν ένώ ό ζωγράφος εΐργάζετο εί; 
τό σπουδαστήριόν του, ό σποιτονοικοκύρης του 
είσήλθε έν έξάψει καί είπε.:

— Κύριε Μ... άκόμη δέν πληρώσατε τό νοϊ 
κι σας.

— Τό ξεύοΊ'...
—Έχετε σκοπόν νά τό πληρώσετε ,
—Άλλά, φυσικά!
-Καί πότε παρακαλώ;

— Αγαπητέ κύριε, άπήντησεν ό Μ... έγώ εί 
μαι καλλιτέχνης, δέν κά-ο» τον προφήτη.

*
Ό διάσημος γλύπτης Μαρέ, κατά τάς άρχάς 

τοΰ σταδίου του, κατφκει είς τήν Ρώμην, είς 
μίαν οικίαν είς τό κάτω μέρος τήςπόλεως, παρά 
τόν ποταμόν, ένώ τό σπουδαστήριόν του εύρί- 
σκετο εις τήν άνω πόλιν παρά τό ΙΙίντσιο. Έ
κάστην πρωί ιν μεταβαίνων εϊς τό σπουδαστή
ριόν του, συνήντα πάντοτε καθ’ όδόν τόν έκπε- 
πτωκότα πλέον γλύπτην Κ... ό όποιος κατ’ άν- 
τίθεσιν πρός τόν Μαρέ, καιιόκει εις τό άνω τμή
μα τής πόλεως καί είχε τό σπουδαστήριόν του 
παρά τόν ποταμόν.

Μίαν ημέραν, οί δύο καλλιτέχναι συνηντή
θησαν εϊς μίαν συναναστροφήν, δπου κοινός φί
λος τούς παρουσίασε πρός άλλήλους. Ό Κ... εί
πε μετά διαχύσεως :

— Μά έγώ σάς γνωρίζω. Δέν συναντώμεθα 
κάθε πρωΐ, δταν πηγαίνουμε εϊς τό σπουδαστή
ριόν μας;

— Ναί, άπήντησεν ό Μαρέ μέ κακεντρέχειαν, 
σείς κατεβαίνετε καί έγώ άιεβαίνω...

¥
Είς γλύπτης άρχαίων θεμάτων είχε πέντε 

άγαλμάτια. Διά τά διευκολύνη τήν πώλησίν των 
ταχύιερον έοοφί)θη νά θέση έπ αύτών ένα φαν
ταστικόν τίτλον: «Αί πέντε αισθήσεις». '() πρώ 
τος δμο ς έμφανιοθείς αγοραστής ήγόρασεν έν 
μόνον έκ τών πέντε αγαλμάτων. 'Ο καλλιτέχνης 
ήλλαξε τότε τόν τίτλον: «Αί τέσσαρε: έποχαί τοΰ 
έτους». Μετά τινας ημέρας, ή μία Εποχή, πω
λείται καί αί λοιπαί τρείς γίνονται τότε: Αί 
Τρεΐ; Χυ'ριτες». Έμειναν όμως μετ’ ολίγον δύο 
καί αί Χάριτες πωληθείσης πάλιν τής μιάς. Με- 
τεμορφώθησαν αμέσως εϊς« Νύκτα καί 'Ημέρα». 
Τέλος άπέμεινε μία, ή όποία κατά φυσικήν συ
νέπειαν κατέστη «Μόνωσις».

★

'Ο ζωγράφος Όστ ζών έν Φιλαδελφεία 
τής ’Αμερικής δπου έπλούτιε άπό τά έργα του 
έβεβαίωσεν δτι ήρχισέν τό στάδιίν του εϊς τό 
Νεκροταφεΐον τής Μπέργκεν δπου ήτο νεκρο- 
θάπτης μέχρι; ηλικίας 22 έτών.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΕΡΡΙΚΟΣ
ΑΦΟΥ επανειλημμένο; ή-,γέλλενο ό θάνατος τοΰ 

’Ερρίκου Κόροΰζο, τ< ΰ ίισοημότέρου ΰ>|'ΐφιί>νου του 
κόσμου, τοΰ έ.ιικληΰέντος ■ Κολοσσιαίον οηδόιι», έ- 
πήλΟε τέλος τό μοιραΐον τ;λος. Ύ.τϊϊρίεό Καροΰζο ό 
συμβολισμός τής τελειότερα; φωνής εις τό ιισμ.ι. ’Έ
χουν γραφώ άπειρα περί ουιοΰ — μόνον ε!; τήν 'Α
μερικήν αί βιογραφίαν του καί τά ανέκδοτά του άπο- 
τιλοίν ολόκληρον βιβλιοθήκην.

Ή καταγωγή του ήτο ταπεινή, έκ λαϊκής οίκο 
γετεϊας τής Νεαπόλεω.-, Ό πατέρας του ήτο θυρωρός. 
Εϊς τά 1ί>8-ΰ ό ’Ερρίκος ήτο υπηρέτης φούρνου, σ.ζ.λ* 
εύθυμος παντότε τραγουδούσε διαρκώς. Ένας παλαιός 
όργανοπαίκτης εκκλησίας τοΰ έπρότεινε νά τοϋ 
διόοη μαθήματα καί τόν έούστησε έπειτα είς τό κόρο 
τής εκκλησίας Madona <1e Carmine. Ή φωνή του 
έζιριαρχει ολοκλήρου τοΰ χορού Λιά πρώτην φοράν 
ένεφανίσθη έπί σκηνής είς τό «Νέον θέατρον» τής 
Ν'εαπόλεως εις τήν λησμονημένην πλέον όπεραν τοΰ 
Μορέλλι «Ό φίλος Φρανιζέσκος». Μετέσχε έπειτα 
μέτριων θιάσων τής Ί αλίας’ ή πρώιη του μεγάλη 
έπιτυχία έσημειώ8ή τφ 1898 εις τήν Μ.-ιοέμ.» καί 
κατόπιν είς τήν «Φυιδώραν». Είς τό «Λυρικόν θέα
τρου* τοΰ Μιλάνου,διεΰέχϋη τόν Στανιό, οστις είχε ά- 
πόΟάνει ένα μήνα πρό τής παραοτάσεως τής «Φαιδώ- 
ρας·>καί δι'ΰν είχε- γραφή ό Τζορντάνο τόν ρόλον τοΰ 
Λόρις. ΛΙετέβη έπειτα εί. τήν ΙΙετρού.τολιν, Μόσχαν, 
Βερολϊνον, Λονδίνου, Ν’«ν Ύόρκην ΙΙαντοΰ ζατή- 
γαγε θριάμβους 11 τελευταία του έμφάνινις ήτο είς 
τούς Παληάτσόνς είς Ν. Ύόρκην. ΊΙ πρώτη μεγάλη 
πληρυ.μή τοΰ έδύιΐη εις τύ «Βασιλικόν Οέα'ρον» τοΰ 
Βερολίνου 10 < Ου φρ ιή βραδιά. "Οταν πρωαενε- 
φανίοΟη είς τήν Νεά.τολιν, έλάσβανε 10 φρ. τό 
βράδυ.

Ύπολ,ογίίεται όα έπληρώνετο 8 φρ. τήν J.tSiv. 
"Εφίΐαοε νά πληρώνεται 12,00'.' φρ διά μίαν παρά

ΤΑ ΑΘΗ Ν AT
ΑΠΟ τήν τελευταίαν θεατρικήν κίνησιν θά 

κάμωμεν σύντομον λόγον διά τάς έμφανίσεις 
ηθοποιών καί έργων, δΓά; αξίζει νά γίνη μνεία.

‘II δεσποινίς Λιλή Λουριώτου μετά πενταε
τείς σπουδάς εν Παρισίοις ένεφανίσθη είς τήν 
«Θύελλαν» τοΰ -Μπερνστο'ϊν, εί; ρόλον έμπνευ- 
σμένον, ώ; λέγεται, ύπδ τοΰ συγγραφέως έπίτη 
δες δΓ αύτήν. ΊΙ δ).ΐς Λουριώτου παίζει μέ 
λεπτότητα, χωρίς έπιτηδευσιν, άναδεικνυομένη 
έρμηνεύτρια τοΰ νεωτέρου δράματος άρκετά 
καλή, μολονότι δέν έξέλεξεν έργον, τό δπεϊον 
νά προσαρμόζεται είς τδ συγκρατημένον παί 
ξιμόν τη;, είς τήν φωνήν της, είς ιήν απειρίαν 
τή; νεαρά; ζωής της. Ί’στέρησεν κ'πω; εί; 
τήν δραματικήν σκηνήν μετά τοΰ μέλλοντος 
ν’ αύτοκτονήση έραστοΰ της.

Ή δ)νί; Λουριώτου έχει ώραίαν έμφάνιοιν, 
κομψήν, συμπαθή, εΐνε πολύ φυσική καϊ έχει 
πλεονεκτήματα τά δποία δύνκνται είς άλλα 
έργα νά τήν άναδείξωσιν ίκανοτάτην έρμηνεύ ■ 
τριαν ψυχολογικών ρόλων, μέ τήν ήρεμον 
συγκίνησιν, ήτις χαρακτηρίζει τδ παίξιμόν της.

*

Κ Α Ρ Ο Υ Ζ Ο
σιασιν είς τήν Ν. Ύόρκην. Ένα βράδυ διά δύο ρο- 
μάντσες ποΰ έιραγούδηοεν είς ιό σπίτι τοϋ πολνεκα 
τσμμυριούχου ΣμϊΟ έλοβεν ώς δώρον 3000 δολλάρια. 
Αί φωνογραφικά! έταιρεΐαι ήμιλλώνιο, πληρώνουσυι 
οσα — όσα διά νά επιτύχουν τραγούδια του. Λυτός ό
μως κατά προιίμηαιν έψαλε μόνον είς ένα οίκον, ό 
όποιος διά τέσσαρα τραγούδια είς τέσσαρας φωνο
γράφους τοΰ έδωσε 10 1 00 φρ. μή συμπεριλαμβανο
μένων των ποσοστών τιι όποια 0ά έλάμβανε έκ τή; 
πωλήσεως τών δίσκων. Λέγουν δτι ό Καροΰζο ήτο 
φιλοχρήματος.

Όταν έτραγουδοΰσε, οί θεατοί έπλήρωναν μεγά
λα ποσά, διότι έγίνετο κερδοσκο.τεία έπί τών τιμών 
τών εισιτηρίων. Είς τήν Βιέννην ή τιμή τών θεω
ρείων έφΟσσε τάς (>ίιθ κορώνας. Έν γένει έ.τληρώ- 
νετο εις τούς μεσίτας πενταπλάσια τιμή διά τά πρώ
τα καθίσματα.

ΊΙ βιογραφία του δύναται νά συνοψισΟή ώς ε
ξής : -18 έτών, 2G έιών δόξα, 40 εκατομμύρια

Ό Καροΰζο ή to μοναδικός γελοιογράφος. Έκα- 
μνε καρικατούρες μέ μίαν μονοκ-ννδυλιάν.

Ό θάνατός του προήλίΐεν έκ πυώδους περιτονί
τιδας έξ ή; προσεβ'.ήΟη έν Ν. Ύόρκη. ’Ασθενών 
μειέβη μετά τής συζύγου του καί τής μικρά; κόρη; 
του εις ιό Σορρέντο τής Νεαπόλεω; πρό: ά.άρρωσιν. 
Άλλά δέν είχε Οεραπευθή εντελώς· ή έγχείρησις ήν 
ύπέστη έν Ν "Ιόρκΐ) είχε γίνη κακώς καί είχε σχη- 
ματισΰή απόστημα. 'Επέστη ανάγκη νέας έγχειρή- 
οεως καί πρός τούτο μετεφέρΟη ό άοΟενή; είς Νιά- 
πολιν άλλά δέν έπρό ρίΐασαν οί ί ιτροί νά έ.τέμβουν 
χειρουργικοί;. διότι ο Καροΰζο άτέΟανε τήν 9 πρωι
νήν ώραν τής 3 Αύγουστου (ν η.)

Ή κηδεία του έγένετο πάνδημος έν Νεαπόλει 
Έτάτ| η είς τό κοιμητηρίου τοΰ Σάν Ί'ραντζέσκο ντί 
1Ιάολα.

ΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
ΊΙ έμφάνισις τών δύο μικρών θυγατέρων 

τή; κ. Κυβέλης Μιράντα; Μυράτ καί Άλικη; 
Θεοδωρίδου είς τρία μονόπρακτα έργα ήτο 
πολύ ευχάριστος.

"Επαιξαν καί αί δύο άδελφαί μέ πολλήν 
αφέλειαν και χάριν. ΊΙ Μιράντα έχει στίγμα; 
δ/τως καλλιτεχνικά;, ώραίον παράστημα' αί 
αρμόνικα1, κινήσεις τη;, 6 τόνος τής φωνή; 
πολύ έκφρασπκός, φανερώνουν τάλαντον άξιον 
πολλής προσοχής. ΊΙ Άλικη μόλις δεκαπεν- 
ταετής εΐ.ε πιστόν πανομοιότυπου τής μητρός 
της, πλήρης ζωής, εύθυμος, φυσικωτάτη.

ΊΙ δ)νίς Αλίκη Θεοδωρίδου είχε μίαν ώ
ραίαν έμφάνισιν καί εις τήν“Έζα<5ε7φην μου,., 
τό επίτηδες δΓ αύτήν διασκευασθέν ύπό τοΰ 
κ. Ξενοπούλου έργον, έπί τή βάσει τοΰ γνω 
στοτάτου μυθιστορήματος τής Ζάν ντε - λά - 
Μπρέτ, «Mun oncle et mon cure* £'·» τόν ω- 
ραΐον αφελή ρόλον τοΰ κοριτσιού.

ΊΙ δ.Θεοδωρίδου άνεχώρησεν ήδη πρός τελεί- 
οποίησιν είς Παρισίους, δπου δέν υπάρχει Αμ
φιβολία δτι θά εδρη γρήγορα τδν δρόμον τής

'Αλίκη Θεοϊωρίδον 

αληθινή; τέχνης, μαζύ μέ τήν άϊελφήν τη; 
Μιράνταν Μυράτ.

¥
Ώ; σατυρική ηθογραφία λαϊκών τύπων οί 

«Άπάχηδες τών Αθηνών» έθριάμβευσ.τν. 'Θ 
κ Ηριιέα; μετεποίησεν είς λιμπρέττο τήν 
γνωσιήν κωμωδίαν δ «Πρίγκηψ Γκάγκαρης», 
τήν όποιαν έμελοποίησεν δ κ.Χατζηαποστόλου.

ΊΙ επιτυχή; ιδίως άπόδοσις τών δύο αλά
νηδων ύπό τών κ. κ. X. Χέζερ και Κυριάκού 
ύπήρξεν άμίμη-ος.

¥
Άπό τά πρωτότυπα δράματα ήρεσε πολύ, 

διά τού; λαϊκούς τύπους, τό “Φυντανάκι,, τοΰ 
κ. Π. Χόρν. Άναπαρίσταται έπ! σκηνή; ένα 
φτωχικό σπίτι μέ χαρακτηριστικά πρόσωπα 
χαρτοπαικτών, σωματέμπορων, μέσω τών δ
ποίων κινείται ένα κορίτσι τοΰ παίρνει χωρίς νά 
θέλη τόν κακόν δρόμον. Επαίχθη ει; σειράν 
παραστάσεων πολύ καλά άπό δλους τούς ηθο
ποιούς.

¥
Οί νεόπλουτοι διεκωμωδήθησαν άπό τής 

εποχής τοϋ πολέμου, δτε ώργίασεν ή αισχρο
κέρδεια, κατά τρόπον άμείλικτον. Είς τό δμώ- 
νυμον έργον των οί Μπαντ1, και ντέ Σές, παι- 
χτέ< τό πρώτον τώ 1917, χειρίζονται τό -θέ
μα μάλλον συμπαθώ; πρός τούς νεοπλούτους. 
’Έν άδρόγυνον — πρώην σωφέρ αύτδς, πρώην 
γυρολόγος έκείνη έγιναν έκατομμυριοΰχοι κα! 
θέλουν νά προσαρμοσθοΰν πρός τάς απαιτήσει; 
τής νέας των κοινωνική; καταστάσεως, άλλά 
δέν άρέσκονται είς αύτήν. Τοϊς εΐνε πολύ ενο
χλητική, κα! νοσταλγούν τήν ήρεμην ζωήν 
των, πρός ήν έπανέρχονται άποσυρόμενοι τής 
κοσμική; κινήσεως.

*
Ό θίαοος Κυβέλης τεμαχισθείς είς τά τρία 

θέατρα τοΰ κ. Θεοδωρίδου μετεφέρετο μέ δρα
ματολογίαν άποτελ.ούμενον άπό φάρσες σόκιν, 
Σχολεϊον κοκοτών, άπεργία κοκκοτών κ. λ. π.

Είς τό θέατρον Κοτοπούλη έπαίχθησαν, εκ
τός άλλων, ή ίιΚόρη τής κοταιγϊδος,, κωμω
δία, εί; ήν διακωμωδείται ή ά.-.ολυταρχία τής 
πενθεράς, ή ‘‘Γηνοΐπα ^ιι ΰ οχότωοε,,. περιπε 
τειώοες έργον, τό πεντάπρακτου δράμα τού 
Σούπερμαν "ζΊ/ιω ή ζωή,,, έργον σοβαρόν, 
μέ πολλά; κοινωνικά; άληθεία;,—-μιά γυναίκα 
θυσιάζεται διά νά σώση τόν άνδρα της—άλλα 
καί μέ έκνευριστικήν απεραντολογίαν. Κα! 
άλλο έργον τού Σούδερμαν νεώτερον έδωσεν ή 
δ)νί; Κοτοπούλη, τού; -'Ράοσοφ:,,, δράμα φι
λολογική; αξία; και τεχνικώτατον, μέ χαρα 
κτήμα; γερμανικούς.

★

Ό κ. Μωραϊτίνη; ήθέλησε νά μά; δώση 
τύπου; χαριτωμένους έπί σκηνής, στηριχ-θείς 
είς έν φίλημα καθ όοόν καί έν τσίμπημα, τό 
δποΐον ύπέστη έν παληοκόριτσο καί διά τό ό
ποιον γίνεται δίκη Τό έργον άν ήτο συντομώ- 
τερον, θά έκέροιζε πολύ Εχαρακτηρίσθη εύ- 
φυώς ώς μονόπρακτου εί; τρεις πράξεις. Αί δύο 
πρώται πράξεις χρησιμεύουν μάλλον ώ; είσα- 
γωγαί Κυρία πράξις εΐνε ή γ’. πλήρη; δρά- 
σεω; καί έξυπνάδας, ήτις διεξάγεται εί; τό 
πταισματοδιχείον.

*

«Οί άρουραϊοι τών ξενοδοχείων», δπως ό- 
νομάζονται οί κλέπται τών ξενοδοχείων εί; τό 
Παρίσι, εΐνε έργον γραφέν έν συνεργασία ύπό 
τοΰ Ζερμπιντόν κα! τοΰ Αρμόν —τού "Ελληνο; 
κ. Πετροκοζκίνου—μετέχον κομεντί καί φάρσα; 
αστυνομικής. Τό θέμα δέν εΐνε πρωτότυπον, αί 
δέ τέσσαρες πράξεις κουράζουν. Ώραίαν έμ- 
φάνισιν είχεν ή δ)ν!ς Κοτοπούλη ώ; ποντι- 
ζάκι, εΐσδύσαν εί; έν δωμάτιον νέου, δπου άντί 
νά παραδοθή εί; τήν αστυνομίαν, πνρεδόθη εϊς 
τόν νέον αύτόν ώ: έρωμένη του.

¥

Αί δπερέτται τοΰ κ. Σακελλαρίδου καί τοΰ 
κ.Ζάττα (‘Αρλεκίνο; - Φαιδρά ’Εφερδείας,) δέν 
εϊχον τήν άναμενομένην έπιτυχίαν, ούτε τό 
«’Ερωτικό καράβι».

Ό θίασο; Αοιδωρίκη είχε ζημία; καί εί; τό 
ταμειόν του καί είς τήν αισθητικήν. 'Έν έργον 
τοΰ Αυστραλού συγγραφέως Ζακ Στύξ «Όπιο- 
μάν», είχε σκηνάς ρεαλιστικά; καί συγχρόνως 
φαντασμαγορικά', μέ πλοκήν μυθιστορηματι - 
κήν.Ό κ. Ίακωβίδης πολύ καλό; ώ; έκφυλο; 
τυχοδιώκτης.

*

Πιθανολογείται δτι θά έλθουν τόν χ-ιμώνα 
’Ιταλικός μελοδραματικό; θίασος καί Γαλλικός 
κωμωδίας.’Ίσως άνασυσταδή,κατ’ έπικρατήσαν 
έθιμον, κα! τό Έλλ. μελόδραμα...
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ι
Στερνή βραδιά 
Στερνή χαρά 
Άιάφτε ολα τά κεριά 
Κιΰ^α τά καντηλέρια' 
Φώς μέσα· κ’ έξω ξαστεριά 
θέλω ν' άοτράηουν τά φιτρά 
Τ Αγγέλου μου φατταχιερά 
Μέο’ τά <5ιχά μου χέρια...

II

Σιερνη βροδυάι 
Στερι η χαρά 
Στρώστε χαλά ’Λιατολχά 
ΌλύρΟη ι·ά περάση 
Ή κυι ηγήιρα ποΰ πλαν.( 
Κσρδιέ,· κίά> άμεσα περί μ 
Χωρίς στη πίκρα ποϋ σκορπά 
“II στδ δάκρυ >ά δειλιάση.

Ill

Στερνά. βρηδνί 
Στερνή χαρά 
Πορφύρα ντύθηκα βορειά 
Μ' Ατίμητα πετράδια 
Γιά. »■’ άνοσιήσα» μιά η 'ωγη 
Καί Αγ αληνεντη η'υχ}] 
ΙΓ Αγιωρη μένει σφαλιστή 
Δ'τ<ί ονειρεμένα χάδ.σ...

XΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΗΕΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Τήν προσοχήν τών γτώστοτέ^ων ΙΙιιρισιντΰν τε
χνοκριτών προεκάλεσε τό πάλαντον τής νεαρά; Έλ- 
ληνίδος ζωγράφου Καλιψοΰς Ανδρονίκου, ήτι: άφοΰ 
έκθεση έργα της εί; Παρισίοις, Οά έπισκεφθί) καί 
τάς Αθήνας.

— Ό Αμερικανός κ. Τώκ έδώρησεν ιίς τήν 
πόλιν τών Παρισίων μίτιν μεγαλοπρεπεστάτην ονλ- 
7ογήν είκό’.ων, ταπήτων, αρχαίων επίπλων καί αγ
γείων έκ πορσελάνης καί σμάλτου, τά όποια έπί πη
λόν χρόνον ήσαν τό κόσμημα τοϋ μεγάρου του εϊς τά 
ΊΙλύσια Πεδία. Ή συλλογή τών εικόνων περ.έχει 
Γάλλους καί ’Ολλανδούς διδασκάλους παγκοσμίου 
φήμης, μεταξύ τιΰν όποιων πλεονάζουν οί Βατω καί 
ci Βουσέρ Μεταξύ τών ταπήτων οί πλεΐστοι έξήλ- 
Οον άπό τά ταπητουργεία τή; 'ίίμπισόν καί Μπαβαί.

— Εί; τήν Βιέννην άπεδοκιμάσθη υπό Βουλγάρων 
φοιτητών τό έργον «Ίίρωες» τοϋ Βερνάρδου Σώ. 
Άνιηλλάγηταν καί γρονθοκοπήματα μεταξύ αύτών 
καί Βιενναίων θεατών.

— ΊΙ κρίσις τών θεάτρων ήτο γ·ενική εφέτος 
είς όλ,ον σχεδόν τόν κόσμον. Χιλιάδες "Αγγλων ήΟο- 
ποιών έστερήβησαν καί τοΰ άρτου άκόμη. Τά θερινά 
Ιταλικά θέατρα διήλθον δεινήν κρίσίν. Μερικά έ

κλεισαν μέ παθητικόν χιλιάδων λιρεττών.

34

/V
Στερνή βροδυά 
Στερνά χαρά 
Φέρτε μου μνρα διαλεχτά 
Σέ τάσια κρύσταλλέ· ια 
Α’ά οάιω μέ Απλοχεριά 
Γιά τώ»' ματιών· της τή φωτιά 
Καί ιών χειλιών την εύωδιά 
Τη σάρκα ιή κρινένια ..

V
Στερνή βραδυά 
Στερνή χαρά 
Φέρτε μου λούλοιδιι λευκά 
Σέ Αργυρά πατέρ α 
ΊΙ καρδιοπλάνα νά νιυύβ 
ΊΙ μάγ.σοα ιά στυλισ’ή 
Κ’ εγώ άς άφΐσια τη πνυν, 
Μέο' τάηαλά της χέρι...

VI
Στερνή βραδυά 
Σ'τεριί) χαρά 
Λύρα μου τόνισε γλυκά 
Τραγούδια λυπημένα 
Καί σείς χεράκια έςιαιο.ά 
ΠρΙν ηύγει’ άπύ μέ κοιτά 
Σγοαγίσετε πονειικά 
Τά μά’ΐα μου... ‘Ωΐμίνα...

Ιούλιος 1921 
ΛΘΙΙΝΛ ΓΟΥΣΣΛΚΙΙ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ?
— Προκειμένου νά έορτασθή ή έκατονταετηρί ? 

τής γεννήσεως τοϋ Φλ<> μπέρ, ή Γαλλική Άκαδημί'* 
ήρνήθη νά μετάσχη έπισήμως τής εορτής, διότι ό 
σιγγραφεϋς τής «Κυρίας Μποβαςύ» καί τή; Σιιλαμ- 
πώ» ήτο, ώς έγραψεν ύ ισόβιος γραμματεΰς τής ’Ακα
δημίας. ένας έλετινός καί διότι δέν αγαπούσε τήν οι
κογένειαν του. Λησμονεί ό κ. ισόβιος δτι καί_άλλοι 
υπήρξαν κακοί πατέρες^ ή σύζυγοι καί όμως έξτίρετοι 
σιγγραφεϊς, όπως ύ Μολιέρος, ό Λαφονταίν καί άλλοι.

— Έπιτροπή έκ καθηγητών »τοϋ Πανεπιστημίου 
Μομπελιέ— τό όποιον έώρτασε τόν Μάϊον τήν έβδό- 
μην έκατονταε ι ηρίδα του — άν έλαβε - τήν ΐδρυσιν 
μνη| είου είς τόν Γαμπελαί, οστις άντιπροσωειει τό 
εϋθνμον Γαλλικόν πνεΰμα καί είναι ό πάτρων τής 
Γαλλικής'φοιτητικής νεόιητος. Τό μνημεϊον κατε- 
σκευάσθη υπό τοΰ διάσημου γλύπτου Ιακώβου 
Βυλνάβ.

—’Απέθανεν είς Αονδΐνον είς ήλικίαν 82 έτών ό 
διάσημοςΫ Ελβετός’ Λουδοβίκος' Ρουζεμόν, ό επικα
λούμενος «πρωταθλητής τής απάτης».

Ό Ρουζεμόν, γνωστός έν Άγλ-λίφ ώς Ρέδμαν καί 
καί τοΰ όποιου τύ πραγματικόν όνομα ήτο Γκρίν, 
είχε ζήσει είς Αυστραλίαν. Πρό πίνων έτών, μετοβάς 
είς Αονδΐνον. προέβη είς ανακοινώσεις έπί τών πε
ριπετειών τριακονταετοΰι διαμονής του μεταξύ ίθα-

γένους δασόβιου φυλής τοΰ εσωτερικού τής Αυστρα
λίας, αί ανακοινώσεις του δ’ αδται έκαμαν τόσην έν- 
πύπωσιν, ώττε εφημερίδες καί περιοδικά τοϋ έζήτη- 
σαν τήν συνεργασίαν του. Έγραφε τφόντι ύ Ρουζε
μόν καί άφηγήθη περιεργόταια πράγματα περί έορ
τών καννιβάλλων, τεραστίων χελωνιών, βροχή; ή ο
ποία έγεμισε τήν χώραν ά.-ό ψάρια, έροΐτων μιάς ίθα- 
γεντ,ΰς ’Αφροδίτη; κλπ "Ολτ ι αΰταί αί ίστορίαι έ- 
διαβασθησαν άπλήστως άπό πό’Αγγλιζόν κοινόν, ότε 
μίαν ήμέραν άπεκαλΰφθη οτι ό Γοιζεμόν ούδέποτε 
καί τ.ΰιε διά. μίαν ήμέραν εζησεν εκτός τών πόλεων.

Τό κοινόν δίν έπαυσε ποτέ νά Οουμάζη τόν Ρου
ζεμόν· διά τήν χάριν μέ τήν όποιαν άφηγεΐτο δλα αύ
τά τά ψεύδη-

— Ό \ανός κριτικός Μπραντέ, έδημοοίευσε έν- 
δνιφέρουσαν καί λεπτομερή βιογραφίαν περί τοϋ Μι
χαήλ Αγγέλου.

— Έξεδόθησαν οί τελεί, ναϊοι στίχοι τού πέρυσι 
άποθανόντός Γάλλου ποιητοΰ Τοιλέ, δστις ήτο μέ
γας μ.ποέμ καί ξενύχτη; περισσότερον καί άτό τόν 
Φιΰντώ καί άπό τόν Μορεάς

— Εί; τήν Βερώναν έτελίσθησαν τά αποκαλυπτήρια 
μνημείου ίθρυΟέντος είς τόν Καίσσρα Λομπρόζο. ΊΙ 
Βερώνα είνε ή πατρίς τού διοσήμσυ άνΟρωπολύγου.

—Άπεβίωαεν είς τό Παρίσι ό αδελφός τοϋ’Αλφόν- 
σου Ντο.ν,έ είς ηλικίαν 84 έτών. ’ο Έρνέστος Ντω- 
νέ ήρχισε τό στάδιόν του ώ; μυθιστοριογράφος,έπει
τα όμως άφιερώθη τελείως είς τήν δημοσιογραφίαν, 
ουνεργαζόμεν-ς είς τόν «Φιγαρώ». Ητο έργαιικώτα- 
τος, άφίνων κολοΓίαίαν είς όγκον ’ργ··. αίαν. Κατά τά 
δύο τελευταία έτη ήτο Ιϊρόεδρ.’ς τοΰ Συνδέσμου τών 
Γάλλων δημοσιογράφ. ν.

— Είς τήν Ά,-γλίαν ·<> Υπουργείου Στρατιωτικών 
ίδρυσε στρατιωτικά; δανειστικός βιβλιοθήκας άπό 
τι'.ς όποιας κάθε οτρατιιϋτης ήμπσρεϊ νά δανείζετ.ι, 
δωρεάν φυσικά, τίι νδήποτε βιβλίι ν έ.πιθυμιϊ νά με- 
λετήση.

—Άπέθανεν έν Σόφια ό Βούλγαρος έθιικός ποιη · 
τής Ίβάν Βόζ<· φ. Παρ' ήμϊν γίνεται γνωστο£ διά τον 
θανάτου του. ΊΙ στρό; του έξειέϋη εϊς λαϊκόν προ
σκύνημα, έτάηη δέ είς ιόν κήπον τής άρχαιοτέρα : 
τών έκκλησιοιν ιή; Σόφιας. Ήτο ήλικίας 71 έτών. 
Έκ τών κυριωτέρων έργων του ιίνε ό Βοιλ.γσρικός 
εθνικός ύμνος, ιό; κ·,ί ιό ποίημά του ‘‘Υπό τόνΤοτο 
κι όν ζυγόν», τό όποιον μειεφράσθη είς τήν "Αγγλι
κήν

— Τό Αγγλικόν σατιρικόν φόλλοννίϊώντ. » εώρτσσε 
τό ογδοηκοστόν ετο; τή; ήλικίας τον, ανθηρότατου 
πάντοτε είς πιεΰμα.

—Εκατονταετία ουνεπληρώθη άπό ιή: γεννήσεως 
τοΰ ρωμαντισμοΰ καί ή κοιτίς αύιοί Γαλλία εορτά
ζει τό φιλολογικόν αύίό Ιωβιλαΐον. Οί κύριοι τοΰ 
ρωμαντισμοΰ άντιπρόσωποι, δ Βίκτωρ Ουγκιό, ό 
Λαμαρτι-vcu-, δ Λαμεαιί, ό Στένταλ, ό ΙΙρόσπερ Με- 
ριμέ, ό Σαίντ Μπέβ, ό Αλέξανδρος Δουμάς, δ 
Μπαλζάκ, ό Μυσσέ, ή Γεωργία Σάνδη, ό Άλφρέδος 
δέ Βινύ, ό συνθέτης Μπερλιοζ έλ.ατρεύθησαν τών ε
κατομμυρίων καί έγραψαν άθανάτοι^ σελίδας Αί οί 
κίι.ι τοΰ Βίκτορος ( ύγεώ καί τοΰ Μπαλζάκ έγέ
νοντο προσκυνήματα,

— Λιεκόπη ή παράσταοις τή; —Ό.ταρέττας—Έ- 
πιΟεωρήσεο'ς Τσοϋ Τσίν-Τσάου» ήτις έπαίζετο είς 
Λονδίνον έπί πέντε συνεχή έτη. Εις τό έργον αΰιό 
έπαιζαν καί καμήλες. 'Αξίαν δέν είχεν ώ; ΰπόθεσι;, 
ιΰ.λ" ήτο Οαυμασίως θεαματική.

— Ό γνωστός Ελληνιστής Ρωμανόλι έξέδωκε 
ιό «Βιβλίον τής Έλλ. ποιήσεως». Τό βιβλίον αύτδ ά 
ποτελεΐ ιόν πρόλογον μιάς έργασίαί, ήτι: Οά περι- 
λάβη τό άνθος τής Έλλ. ποιήσεως. Κάθε ποιητή; 

παρουσιάζεται μέ εν κριτικόν σημείωμα, δικαιολο
γούν τήν έκλεκτικότητα τοϋ έκδοτου ΊΙ μετάφρα- 
σι; είς τήν Ιταλικήν τής αρχαίας Ελλ. ποιήσεως 
είνε κάτι ϋχι ακατόρθωτοι-, ά?.λά δυσκολω-ατον 'Ο 
Ρωμανόλι άπέ ,υγε τόν σκόπελον τή; σ(θλαστικής με
ταφράσεως.

— Εϊς τό Στρασβούργον πρόκειται νά ίδρυθή 
άνδριάς πρό; τιμήν τοΰ εφευρέτου τοΰ... παιέ φοά·

— Ό Τουρκόφιλος ’Ακαδημαϊκός Πιέρ Λοτί έ
δημοσίευσε είς τήν «Έπιθεωρησιν τών Λύο κόιμων» 
Άνατιλικός εντυπώσεις του ύπό τόν τίτλον <· Υπέρ
τατα δράματα», ιό; ύστατον χαιρετισμόν πρός τήν 
ψυχορραγούσαν Τουρκίαν.

— Μετ’ έπισημότητος έγειναν είς τό ΙΙαρίσι τ' 
Αποκαλυπτήρια μνημείου αφιερωμένου ιίς τό Λατινι
κόν Λαιμύιιον, προσφερθέντος ύπό τή: Γαλϊ ί ις εις 
τά Κράτη τά θεωρούμενα ιός κληροιόμοι τή; άρ 
χαίας Ι'ώμης. Ή επιτροπή διά τήν άνιγερσιν ion 
μνημείου είχε συστα0ή διαρκούνιος τού πολέμου ύ,τό 
τήν προεόρτιαν τοϋ περιφήμου μυϋισ.ορι<·γρ.·φου 
Ιίωλ Άδ-'μ, ϊδρυτοΰ τοΰ Συνδέσμου τής Λατινική; 
πεευματικής αδελφότητος, ά-τοθανόντος πριν ί'-η 
πραγματοποιούμενο·.· τί» ϋν'ϊρόν του. Είς τήν τελετήν 
πορισταντο ό Ιίρτεδρος κ Μιλ/εράν ιός καί οί πρεσ · 
βευταί όλων τιΰν Λατινικών Κρατών.

Ό’Ιταλός πρεσβευτής Μπονίν Αογγάςε ώ; πρύ ■ 
τανι: τοΰ διπλωματικού σώματος, έξεφώνησε λόγον, 
τόνισα; τήν ίσχύν του Λατινικού πνεύματος, τό ό
ποιον άπό τών οχθών τοϋ Τιβερεως διεδόΟη μέχρι 
τής Νοτίου Αμερική);. Έξ ονόματος ταύτη; ώ,ιί'ητεν 
ό πρεσβευτής τή: Κωσταρίκ.α·, ακολούθως δέ έλαβε 
τόν λογον ό Υπουργός τών Στρατιωτικών κ. Μ.ττρ· 
τοΰ, ΰστις εξύρηοε τούς κληρονόμους τής Ρώμη;, τί 
όποιοι έπολέμι,σαν υπερασπιζόμενοι τό Λίκαιον.

Τό μντ,μεΐον. κατασκενασμένον έκ μαρμάρου, π ι- 
ρισιιγ τόν ΑΒειαν, ώ; αρχηγόν τής Λατινικής φυ’ής, 
γυμνόν καί κρατούντα είς τήν δεξιάν τήν πτερωτήν 
Νίκην, έστήθη δέ είς τόν κήπον τοΰ ΙΙαλά; 1’ουα- 
•ιάλ, τοΰ όποιου έν τούτοι: καταστρέφει τήν αρμο
νίαν τών γραμμών μέ τάς διαστάσεις του.

— Εωρτάσθη έν Γο,λλίιι ή έκατοντοετηρίς τοΰ 
Όκταβίου Φεγιέ, συγγραφέως τοΰ «Μυθιστορήματος 
ένός πτωχού νέοι· τό όποιον άκόμη άναφέρεται εί; 
τά πριιγράματα τιΰν θεάτρων. 'Ο λαϊκός ούτος συγ
γραφεύς, τοϋ όπ ίου τά παθητικά καί ρωμαντιαά μυ· 
θ στο ρήματα άνεγινώσκοντο άπλήστως εϊςτήνέποχήν 
του χαίρει παγκοσμίου φ·ήμη:. Οί μιμηταί τοΰ Φε
γιέ υπήρξαν ά'αρίθμητοι, ίσως δέ ή διαφΟαρεϊσα 
υπό τούτων τέχνη ή περιπεσοΰσα είς ιμευδορωμαντι- 
σμόν, έπρτ.κάλεσε τήν φνσιοκρατικήν άντίδραοιν τοΰ 
ΙΗί.ΰ "Εχει μείνει διάσημο; ή απότομος ά.τοστροφή 
τοΰ Φίωμπέρ, όταν έδιάβαζε τήν «Ζωήν μιά; γιιναι- 
κό,·. ΙΙροτιμιΰ τήν «Ταβέρνα» τοΰ Ζολά, είτε. "Υσ
τερα άπό τέτοιο πατσουλί,αισθάνεται κανείς τήν ανά
γκην νά πλύνει τό πρόσωπο μέ κοπριά·* Άλλ’ό δύσ- 
οτυχο: Φεγιέ, δέν ήτο άξιος περιφρονήσεως. Σήμερον 
δέ, κατόπιν τών πορνογραφ ημάτων τών τελευταίων 
χρόνων, αισθάνεται κανιί: τήν ανάγκην νά πλυθή μέ 
to πατσουλί του . . .

ΣΥΜΜΙΚ’Α
Άπέθανεν έν Ζακύνθω ό Γεώργιό; Σφήκας είς 

τών καλ.υτέε-ων λογιών τή; Επτάνησου, δι-ικριθεί; 
κυρίως ιό; μεταφραστή: θεατρικών έργων, τά όποια 
έπαίζοντο πρό έτών ΰ.τύ τοιν θιάσων Ταβουλ,άρη καί 
Άλεξιάδου. Έπίσης μετέφρασε τος «Τελευταίας 
Έπιστολ.άς τοΰ Ίακοιβου Όρτι:» τοΰ Φωσκόλου, 
συνειργάσθη δέ εις πλεϊστα ημερολόγια καί περιοδικά 
τής Ζακύνθου.
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♦ Χρονικών· καί Φολτάϊτς τοΰ «Έμπρός» έτραυμα- 
τίσΟησαν κατά τάς μάχας τής Μ. ’Ασία; έν τή έκτε- 
λέσει τοΰ δημοσιογραφικού τον καθήκοντος.

— Διωρίσθησαν μέλη τή 'Εφορευτικής 'Επιτρο
πής τής Βιβλιοθήκης τοΰ Υπουργείου τής Παιδεία; 
οί κ, κ Σ. Σακελλαρόπουλος γεν. γραμματεύς, X 
Λέφας καί II Ζερβός τμηματάρχαι καί Λ. Χατζής 
έφορος.

— Ό «Σύνδεσμος Ψυχαγωγία; τών Πολεμιστών 
άπό τή; ίδριτεώς του είργάσθη μετά μεγάλου ζήλου 
πρός πραγματοποίησιν τοΰ σκοπού του, διά τή; άτο 
στολής βιβλίων εί; τόν στρατόν καί διά τή; διορ- 
γανοισεως συναυλιών τί; τά Στρατιωτικά νοσι-κομεΐα 
διά τοΰ; τραυματίας. Ά’τέστειλ.ε περί τάς 18,000 
βιβλία καί χιλιάδας φύλλων εφημερίδων καί περιο
δικών είς τόν στρατόν, ώ: καί τά Στρατιωτικι νο
σοκομεία Αθηνών,Πι ιραιώς,Χαλκίδας,Θεσ ιαλονίκη-, 
Σμύρνης, Ίωαννίνων, ώ; καί εί; τά πλωτά νοσοκο
μεία. Συναυλία; έδωσε μέχρι τω-δε 35 έ : περιτρι- 
πής τις όλα τά νοσ -κομεΐα 'Αθηνών καί Πειραιώς. 
Κυρίως άπηριίζ-τντο α’ται άτό άσματα σχεδόν ίτο- 
κλειστικ.ώ; Ελληνικά, άπό απαγγελία: πατριωτικών 
καί λυρικών ποιημάτων, σόλα βιολιού κτι σκηνάς 
επιθεωρήσεων. Μετέσχον πβντήκσντ : καί πλέον 
καλλιτέχνιδε; καί καλλιτέχναι, έν αί; αί κ ι ι Φραγ- 
κουδάκη, Γερμανού, Βιλτετσιώτον, αί διστ. Ι’εν- 
νάδη, Φιλιππίδου, Λαλαοΰνη, Γρηγ>ράκη, 1’ουμπέν, 
1 Ιαναγοπυύλσν, Τιίντη. Πετροποιλσυ, Π'.υιά. ΙΙαπ ι- 
παναγιώτον, Νικολαΐδου, Ηεοφιλά, ’Αγέλαστου, III- 
τούσ«’ καί οί ζ. κ. ΙΙττρό.πουλο:» Β ιλάνης Ξηρέλ- 
λης, Κουταβά;, Άγγελίνα;.

Έκ χιών ηθοποιών ελαβον μι-ρο; οί ζ. κ Γαβ ιη 
λίδης, Ίακωβίδης, ΙΙαλ.μύρας, Φιλιππίδη . Μαρϊκος. 
Οικονόμου καί αί κ κ. Μουστάκα καί Κούρμη.

Είς τί.ν Απαγγελίαν ή κ Ί’ερέντσιο (τό γένος 
Άμπελό) αί δεσπ. Μαυρτ-γένου-, Κωνσταντίνου. Μπε
κιάρη, Μαμουιά, Οικονόμοι·, καί οί κ.κ. Σιγάλα; καί 
Χιλιαδάκης.

Είς τό βιολί οί κ. Λομ.τιάνκο, Ινούλατ. Άλμπέρ- 
ιης, Κωνσταντινίδης <ιί δεσπ. Μαρκέτον.Λαμκρα.ΕΪ; 
τό βιολοντσέλλο' ή δ)νί: Πίσσα. Ώς συνοδοί πιάνου 
<-ί δεσπ Α. 'Λγγελινιδου,Ί'ζ. Νικολαΐδου’ Στρατού 
καί οί κ.κ. Βσλτετσιιότης Μαρτίνο καί Ξινθόπουλο;

Εϊς τινας συναυλίας μετέσχον ή « Αθηναϊκή Μαν
τολινάτα», ή χορωδία τοΰ <· 11τιρα'ικυΰ Συνδέσμου» 
καί ή λαϊκή ορχήστρα τοΰ κ. Παύλοβιτς.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ Β ΝΠΙΝΛΚϋΘΗΚΗΝ··
Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΒΠΛΑΙ'Λ

"Οσα λέγει ό κ. Κ Γάδος γιά τόν τάφον τοΰ 
Βηλσρα δέν άνταποκρίνονται εντελώς πρός τήν αλή
θειαν. Είναι αλήθεια δτι ό Ποιητής στό 'Γσιεπέ'.οβο 
τοΰ Ζαγορίοΰ άπέθανε καί έτάφη, άλλ' δ τάφος ταυ 
δέν έσημάνθηκε καί ξεχάσιηκε. Σήμερα ci-τε τάφος 
τοϋ Βηλαρά φαίνεται, οΰτε καμμιά αναθηματική 
πλάκα. Τ' άδόμενα τά παίρνω ώς ΰτερφιλαυτίαν 
τών Τσιεπελοβιτών διδασκάλων τών τελευταίων χοό · 
νων, ποϋ άτέβλεπαν νι'ι τιμήιουν τό χτ ίριό τους μέ 
τόν τάφον ένός μεγάλ,ου ποιητοϋ.

Δέν πιστεύω σ’ έκείνην τήν έτοχή οί Τσίεπελο- 
βίτες νά ήσαν είς Οέσιν νά έκχιμήσουν τήν μεγάλην 
αξίαν τοϋ ΊΙ.τειρώτη Ποιητοϋ, κι'ϋχι μόνον μεγάλου 
άλλά, χρονολογικώς, καί πρώτου Έλληνος Ποιητοϋ 
ΕΙταν, ακριβώς σύγχρονος μέ τόν 'Αθανάσιον Χρη- 
στόπουλον καί αρχαιότερος τοΰ Σολωμοϋ.

Μέ τόν Χρηστότου'.ον είχαν κ ιί τό κοινόν νάν.ιι 

έπαναστάται τή; νεοελληνική; γλώσση; καί γραμμα 
τικογράφοι της, άλλ' <> δικός μας Γηλτιράς εφθασε 
έως τόσηυεων νά κατσργήση καί τήν ορθογραφίαν!
Λ; σημνιωθή λοιπόν, δτι οί πρώτοι ύποφήται τού 

κράτους^ τή; δημοτικής μας γλώσση; είναι αυτοί οί 
δύο πρώτοι χρονολογικώς μεγάλοι ποιηταί τοΰ νέου 
έλληνικοΰ "Εθνους : ό ΊΙ.τειρώτη; Βηλαρά; κι’ ό 
Μακεδόιν Χρηστόπουλο; !

Είναι κι' άλλος λόγος, ποΰ δέν φαίνεται ό τάφο: 
τοΰ Βηλαρά :

■<> Βηλαρά; ήτο ά.τεχθής στόν Ηπειρωτικόν 
καί στόν άλλον Ελληνισμόν διότι «χρημάτισε Ια
τρό; τή; Αύλή; τοΰ φοβερού τυράννου, τοΰ Άλή — 
πασια, καί ειδικότερα τοΰ όχι κατώτερου τυράννου 
γνιου του Βελή — πασια, σατράπη τή; Λαρίσση; 
και τής Τριτόλεως.

Κι' ί'νας άλλο: ακόμα λόγος νά μή είναι λαοφι
λή; ω; ποιητή; ό Βηλαρά:. είναι ή άπιχή του άπό 
κάθε ποίηιια μέ έθνικήν ό.τόθεσιν ποϋ διψούσε ό 
κόσμο; τότε Ίσως νά μ ή είχε εθνική χορδή ή λύ
ρα του. νομίζω όμως ότι ό Ποιητή; δέν έγραφε έ- 
Βνιζ.τΐ ποιήματα διότι βρίσκονταν στήν αύλή τέτοιου 
τυράννου, στό στόμα δηλαδή τοΰ Χάρου. Δέν είναι 
δυνατόν νά μή αισθανότανε ό Βηλαρά; τόν εθνικόν 
πόνον, ώς ποιητής.

.λέγουν μάλιστα ότι, όταν ήρχετο άπό τήν ’Ιταλία, 
οτου στούθ.ιζε τήν ιατρική, τώ.τιασαν χειρόγραφα 
ποιήματά του μέ έχθρ κ';ν ΰ.τόθεσι. καί σώθηκε μέ 
τό. μέσα κάποιου ισχυρού Έλληνα, τοΰ Ζαγορίσιου 
'Αλτ :η Νούτσου άλλ' αύτό νομίζω ότι άφορά τόν 
Κι ·λ··>η, ποΰ κΓ αύτός «σπούδασε τήν ιατρική στήν 
Ιταλία κι’ αύτό; έγραφε στίχους μέ έθνικήν υπόθε

ση, κ.' αΰ’ουνοΰ πιάστηκαν ποιήματα, κι' αυτό; σώ
θηκε μέ τήν μεσιτεία κάποιου Ισχυρού "Ε-ληντι, 
άλλ 'ι τό πλειό.ερο σώθηκε διότι εΤταν γιατρός, κι' 
ό Άλή-πασια; είχε άνάγκη άπό επιστήμονες καλοΰ; 
κιί τοΰ; συμπαθούσε καί δέν τοΰ; σκότωνε.

'Ο Ποιητής πραγματικώς άπέθανε στό Τσιεπέ- 
λοβο, λίγα χρόνια ίί,ττερα, 1821 ή 1825, ζΓ Ασφα
λώς κ ιτέφ γε έκεϊ, γιά ν'αποφυγή τήν καταδίωξι 
τών δκιηόρων Πασι-ίδων τοΰ Σουλτάνου,πού έδρευαν 
στιλ Γιάννινα, ή διάβαιναν άπ' έκεϊ γιά τήν έπανα- 
στατημέ.νην 'Ελλάδα, καί μάλιστα στό Μεσολόγγι, 
γιατί οί πασιάδες αυτοί άφορμή ήθελαν νά καταδιώ
κουν κάθί άνθρωπον, ποϋ τοΰ; κατεγγέλλετο ώς 
αύ’.ιζός τοΰ Άλή-πασ,ά. καί μάλιστα Χριστιανός. 
Ίσοι; -,-αί γι' αύτόν τόν λόγο κι' οί Τσιεπελοβϊτε; 
δέν «τίμησαν τό τάφο του μέ καμμιά άναθηματική 
π/.άκ ι.

Λέν είναι τέλεια έξηκριβωμένον, άν ό Ποιητής 
είναι γνήσιος Γιαννιώτης, ή κατάγεται άτό κανένα 
χωριό’ ή έδώ Γιαννιώτικη οικογένεια, ποΰ φέρει σή
μερα τ' όνομά του, δέν έχει καμμιά σχέσιν συγγε
νικήν μέ τόν Βηλαρά, όηειλεται δέ ιό όνομά τη; 
είς ιό δτι ό πατέρας τοϋ γιατρού Βηλαρά ύπήρξε 
φορμακοτρίβη; τοϋ ποιητοϋ Βηλαρά ! Αύτό ιό γνω
ρίζω τίπό αύτόν τόν ίδιον γιατρόν Κωνστ. Βηλαράν, 
καί τόν αδελφόν του, φαρμακοποιόν εμπειρικόν, Αν
θρώπους χρηστού; καί καλούς.

Φαίνεται ότι ύ Ποιητής βρίσκονταν σέ άμεση 
πνευματική επικοινωνία, μυστική πάντα, μέ τό μόνο 
Ελληνικό Ποιητικό Κέντρο εκείνης τής εποχής, ποϋ 
είταν στή Κέρκυρα, θάστελνε έκεϊ τ<» ποιήματά του, 
διότι έζινδύνευαν κι' αύτός ζΓ αύτά στήν 'Ήπειρο, 
κι’οτ ιν φνώστηκε ό θάνατός του, τό Κέντρον έκεϊνο 
έδημοσίευσε τά έργα του, καί έπιστεύθη ότι ό Ποιη
τής άπέθανε στήν Κέρκυρα.

X.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤή

Κατά τάς ύπό τοϋ εφόρου αρχαιοτήτων κ. Λ Κε- 
ραμοπούλου συνεχισθείοας έφέτος παρά τό Κάδμειον 
τών Θηβών άνασκαφάς, άπεκαλύφθη μέγα; άμφορεύς 
φέρων έπί τή; κοιλίας μονόστιχου Μυκηναϊκήν έπι- 
γρατρήν, ήτις σχετίζεται μέ τήν έν Έλλάδι παράδοσιν 
τών Καδμείων γραμμάτων. Διά τής επιγραφή; τούτη; 
άποδεικνύεται οτι γράμματα ήσαν γνωστά έν Έλλάδι 
πρό τοϋ Του αίώνος:

— Έν Νικοπόλεκ» κ. Φιλαδελφεΰ; άνεκάλυψεν έ
τερον χριστιανικόν ναόν μεγτιλοπρεπίι. ού σώζεται μό
νον τό ψηφιδωτόν δάπεδον θαυμαστή; τέχνη; ώ; τό 
τής περίφημου Βασιλική; Δουμιτίου. Ευρέθησαν συγ
χρόνως πλεϊστα αρχιτεκτονικά μέλη καί γλυπτά, πάν
τα τών πρώτων χριαστιανικών χρόνων: Ό ιιύ'ός έφο
ρος άνώρυξεν εσχάτως πλ είστους τάφου; αρχαίου; έν 
τώ χωρίιο Σπάτα τής ’Αττικής, δαπτίν τι; τοϋ κ. Άλεϊ. 
Γέροντα. Έκ. τών τάφων τούτων καί άλλαχοΰ έ- 
ξήχθησαν ώραϊα ά’,γεϊα γεοιμετρικά, κοσμήματα, 
,,ίον ψέλ/.ια, ·χρι·οά ζαί χαλκά, τεμάχιον υφάσματος 
κεκαιμένου καί έ-.ιιύμβιοι ετιγραηαι

— Έν Κλαζομειαϊ; ΰτό τοϋ Έηόρυυ'Λρχαιοτήιων 
κ. Οικονόμου άπεκαλύφθη τό ιιοχαΐον Χεκροταφεϊον 
τής πόλει·>ς. Έπίοη; άνεσκάφη ολόκληρος ή περιοχή 
τών Κλαζομενών όπου εΰρέθη μακρύ» πλακόστρωτος ο
δός καί πολλαί άρχαϊαι οίκίαι έχουσαι ποΟ.ά αξία 
λόγου ψηφιδωτά. Άπεκαλύφθη έπίσης έκεϊ καί ολό
κληρο; πόλις τοϋ 5ου π- X. αίώνος έν μικρά έκτάτει. 
Έπί τή; κορυφή; τών βράχων τών Κλαζομενών εΰρέ- 
θησαν λείψανα κειμηλίων με-μίλη; αρχαιολογικής ά
ξιος.

PJeai Εκδολειι

Ο εκδοτικός οίκος Έλευθερουδάκη εξακολουθεί 
τάς εκλεκτός όντως εκδόσεις του. Δέν περιέλαβεν εύ
τυχώς είς αύτάς μυθιστορήματα είς τήν καταναλωσιν 
άποβλέπων άπλώς, άλλά έργα μόνον φιλολογικής 
αξίας, τά περισσότερα πρωτότυπα, τά δέ ξένα εϊς με
ταφράσεις εύσυνειδήτους. Τά τελευταία κυκλοφορή- 
σαντα είτε «Ή τιμή καί τό χρήμα», διήγημα τοϋ 
κ. Θεοτόκη, νΛάονρα ή τό κορίτσι ποΰ σκοτώνει» 
μυθιστόρημα τοΰ κ. Ξενοπούλου, τά «ΖΖερασμ«>α χρό
νια (έπειοόδια, διηγήματα, εντυπώσεις, εικόνες) τοϋ 
κ. Καμπούρογλου, >ά «Ταξεέδια» θατμάσιαι έν 
τυπώσεις τοΰ Ι’αβριηλίδου καί τοΰ - βουνού και τοΰ 
Λόχχον τού μακαρίτου Ι'ρανίτσα. Έπίσης έξέδωσεν 
τάς Στροφάς· τοϋ Μωρεάς κατ’ έμμετρο.- μετά- 
φρασιν τοΰ κ. Τέλου Άγ’ρα (Ε. Ίωάννου), τήν »Μο- 
ιάκριβην τοϋ Zcnz.or. κατά μετάφρασιν έκ του 
ρωσσιζοϋ τοΰ ζ. Ν Βεργωτή, τήν «Λϋκτα ατό Νε- 
κροταγεΐυ τοϋ Τσέχωφ, κατά μετάφρασιν τοΰ Άγ. 
Κωνσταντινίδου.

*

Ένδιαφέρουσαν ιυμβολήν είς τήν ιστορίαν τής 
άπό τής Έπαναστάσεως διαρρευσάσης ‘Εκατονταε
τίας εισφέρει ό εϋταίδευτος αρχιμανδρίτης καί ζα- 
Οηγηττ'ι; τοΰ Όμηρείου Λυκείου κ. Εύγένιος Κωστα- 
ρίδης διά τής έκδόσευις τοϋ διεξοδικού έργου του 

11 αύγχρονοζ Ελληνική ‘Εκκλησία·. 'Αναφέρει τά; 
ύπηρεσιας ά; προσέφερε πρό; τό Έθνος ή Εκκλησία 
κατά τό 1821 — 1921. μετά 150 εΐκόνιον καί σ νερ- 
γασία τών κ. κ. Καρολίδου, Παπάίωάννου, Γεδευιν, 
Τριαντάφυλλου, Θέμελη, καί Φραντζεσκάκη. Τό έργον 

είνε άπό πάσης άτότ,ιεω: χρησιμώτατον, άποτελοΰν 
πλ.ήρη φυσιογνωμίαν τής Εκκλησίας, έξιστοροϋν τήν 
ύτάσιν τών λειτουργών αύιής καί άποδεικνΰοντήν η
θικήν καί πνευματικήν δύναυ,ιν αύτής. Τό σύγγραμ
μα τοΰ κ Κωσταρίδου πωλείται άντί 15 δρ. εί; ό
λα τά βιβλοπωλεϊ ». Τό συνιστώμεν ένθέρμως.

*

Ό Παρισινό; έκδοτιζός οίκο; ]ξ- I'iilguiire έ- 
ξέδωκε νέον τόμον I.es fleurons Gotliiques σει
ράν ποιημάτων τοϋ Ch. l’alriz, είς τά ύποϊα 
περνά ή ιστορία τή; Γαλλίας μέ στίχου; ενθυμίζοντας 
τήν Έρεδιά.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

• Νίκη > ΙΙιτ-ιτ:δικι,ν έκδιδι’ηιενον κυρίως διά τούς 
πολεμιστα:. μέ εικόνα: στρατιωτικός, Παρελαύνει είς 
τά: σελίδα; του ή ζωή τ·»ΰ στρατοπέδου.

Ό 'Σύντροφε·;··. — Ά’πό τής «Χριστιανικής 
'Αδελφότητος τόν Νέων·», έκδίδεται περιοδικόν χρη- 
σιμώτατον διά τού; νέους. Εί; τάς τόσας ύπηρεσίας, 
ιί; προοέφερεν ή X, Α. X». προσθέτει μίαν νέαν, 
εκπολιτιστικήν καί αύτήν.

Μετά τετραετή άναγκαστιζήν διακοπήν, έπανέλαί: 
τήν διακο.πεϊσαν έκδοσιν του ό · 'Ιερός Σύιόεομος·’, 
ύπό τήν διεύθι,νσιν τοΰ καθηγητυΰ κ Π Μπρατσιώ- 
του.

• —ΈβίΌμαδιαΐον περιοδικόν. Έζδί- 
δεται υπό τού κ. Φ. Ποταμιάνου.

«Β ί ζ a n t ί ο» — Εικονογραφημένη μηνιαία 
Έπιθεώρησις, γραμμένη είς τήν γλώσσαν Εσπεράντο. 
Έν Κωνσταντινουπόλει. Διευθυντής Α. Σταματιάδης.

Δύο φιλοπρόοδοι νέοι οί κ. κ. Κ. Ήλιάδης καί 
Κ. Δημητριάδης, ήθέλησαν νά δώσουν έν περιοδικόν 
άληθώς άξιανάγνωστον, ούτε πολύ σοβαρόν, άλλ' 
ούτε καί σκανδαλώδες, εύχάριστον, προσιτόν δι' οικο
γένειας, μέ ύλην πρωτότυπον καί ένδιαφέρουσαν. 
Καί έξέδωκαν τά ·Εανελλήνια·, τά όποια μέ τούς 
νεωτερισμούς των καί τήν έκλεκτικόημα τών δημο
σιευμάτων έπλήρωσαν ί ν κενόν είς την πλημμύραν 
τών εβδομαδιαίων έκδύσεων·

' Ί’πό τοϋ γνωστού δημοσιογράφου Σ. Μουσούρη 
(Φ. Γιοφύλλι;), ήρξατο έκδιδόμενον εβδομαδιαίου 
ποικίλης όλης περιοδικόν ύπό τόν τίτλον · Πολιτι
σμός·. Τά ηουτο-ριστικά δημοσιεύματά του, διασκε- 
δαστικτύτατα.

Τό ·Ρεκόρ ευφυές εβδομαδιαίου φυλλον, άλλά 
καί έλευθεριάζον εί; έκφρασιν. Έκδίδεται ύπό όμά- 
δος δημοσιογράφων.

Ωόεΐον '^ύε,νών.— Έξεδόθησαν αί επετηρίδες 
τών σχολικών έτών 1919 — 1920 καί 1921 περιέχου- 
σαι τήν καλλιτεχνικήν κίνησιν τοϋ ίδρνμαιο: καί λε
πτομερή έκθεσιν τών μουσικοί.- έορτιών Σαιν Σάνς.

Έξεδόθησαν τοΰ Νέου Έλληνομνήιιονος· δύο 
μεταθανάτια τεύχη, έπιμελεία τοΰ κ. Δυοβουνιώτου. 
Περιλαμβάνουσι ανέκδοτα έργα τοϋ ίδρυτοϋ του Σπ. 
Λάμπρου. Είνε ευτύχημα, ότι ό θάνατος δέν διέκοψε 
καί τήν· πνευματικί|ν ζωήν τοϋ ακαμάτου ιστοριο
γράφου, τοΰ όποιου τιήν έργασίαν στοργικαί χεϊρες 
έταξινόμησαν καί φέρουν όλονέν είς <ρώς.

Διά τού; Γ ν ιφ ΐζώτερικφ συ>δ;ομητά; 
ή συνδρομή πάντοτε εί; φράγκα
χρυσά καί ούχί εί; δραχμάς καί εάν ήθελε 
πληοωθή οΰτη εί; 'Αθήνα;.



KIN Η MATO Γ ΡΑΦΟΣ
«ί ΙΑΝθΕΟΝ »

Άνεχαινίσδη ύπό την νέαν δπύόυνσιν 
τής Ί··.λληνοααερ’.·<αν.ζτ,ς ‘Εταιρίας Ται
νιών Τριανταφύλλου - Πίκρα. Εργα έ
κτακτο» ενδιαφέροντα-,—Όρχήττρα ύ.τό 
τόν ζ. Μαρτίνο. Σόλο Έολιοϋ ύπό τοϋ ζ. 
Κουλά.____________________________________

ΚΙΝ ΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
«ΔΙΟΝΓΣΙΑ»

Χί<;>τ"ται ταινία:. —Δράματα οικογε
νειακά. ζοινωνιζά.ίσ-ο ιζά.— ’Ορχήστρα με 
καΐη .-Ζ] :άς τοϋ '<* ίεΐου ‘-).:,ου.ανσ·.; πλήρης.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΪΠΕΖΑ’ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

' ΙδρνΟ-εϊοα τύ> 1841.

Μετοχικόν κεφάλαιον δρ. 20.00(1.000 
Άπυίίεματικύν . . > 13ΜΟΟ.ΟΟΟ

’Εκδισις τραπεζιτικών γρ<μματίων. - ίίροε- 
ξο<(>λΓ|ο.··ις. - Χάνεια έπί ι-νν/ύρο) χρηματι.γριί. 
φων καϊ εμπορευμάτων. — Δάνεια ίνυπόθηκα 
—Δάνεια πρός νομικά πρόσωπα καί γεωργούς 
—’Αγορά καί πιόλησι; συναλλάγματος. Πιστω
τικά! έ.τιστολαί. — Καταθέσεις έν oij.igi. καί. ει; 
ανοικτόν λρσμόν.— Καταθέσεις έντοκοι. Ταμι- 
ευτήριον.—-Ταιιεϊον τίτλων ποός φΰλα'Ξιν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ AWllNAiQN
Γ-.ωστοποαΐ ότι τζ,ν !'·/;* Σε.τττμβΈυ !!)21, 

ζαέςζ.ν ΠΈττην 1 I 12 - μ ;ί; τό Δζ-

μυτ·.ζ.όν ζ.ζτζίσ-ημζ Γτζφςΐςν Δζμζιχ',υ) ένς;- 
γζ/ΐήτ-τζ·. πλτ'.ΟίΚτ-.ζ.ζ. Έ·,ν.'.τ:;ζτίζ π;ό; ένοι- 
7.·.ζσ·.ν έ·/>; τή; όυτιζ.ή; ζ.υιίζ; Ού;ζ;
Νέζ; Άγ'φζ:. τή; σχετική; ό'.ζζ.ν,ιύςτω; ζ.ζτκ· 
τΐΈ'.ν.ΐνζ,; είς τό Τμν.’ΛΖ Ά’ΐϊτων Φο;ων.

Έν Άθήνζ·.; τή 3ζ Στπτεμί μου 1921.
'Ο Δζ,μζ:/'·:

S . X . Ή'σ ·. γ ·| ί

Δ11ΜΟΣ αθηναιων
Ε.Ίοπ’κϋντζ·. ;ί έ'γ-.ν--.; ύπ;::Ξλ.χμ· νζ; ζί- 

τήσ?'.: ύόρν/.τ,ύ'.ζς. όπω; -;σσ Α0ωσ·.ν εί; τό 
Ί'όιζυλ'.ζ.όν Γ'Λ'λρ.ζ ττ:ό: z.zv'jv.·· μόν τών ζ.ίτν,- 
σεων των.

’Εν ΆΟήνζ·.; I 1 ΑύγΈστ;·, I'k’l 
Ί) Δήμζιχο;.
ϊ'. .·<. 'ΓΊΐ'ιχγ: 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΈπ','Λΰντζ'. ζττζντες Ά /.χχζγζντΐ: τί- 

τζ.ου; ίύ'.ϋζ.τζί'.ζ; τζτων έν τφ τν.ημκτ·. τ'ζί 
Α Νεζ.ρντζσείνυ μετζςυ τχφου Τ-.'.ζυυττν, ζ.ζί 
Ι1ζϋ.ζ·.οΰ Νχοϋ, 0τ·. πίοζ.ΐ’.μέν^υ νζ έρζ;υ.οτ*)ή 
-ό συντεϋ.εσύεν νεεν σ/ϊύιζγςζμζ. όϊ'-ν νζ 
π;;σζ.ϋα·.τ<·,σ'. τυυ; τίτ'λ'. >; των εί: τόν έρεε-.ν 
τών Χεζ.;;-ζσε'.ΐιν, έντό; 1 ΰ ήμειων ζπό σ·<- 
αε?ι.ν, έπίσζ; όέ ο· εχγτς; έντζφιζσμένυυ- 
τυυ; τιρ'.συ'.λίΐ; των νεζ.ιυύ;. ίτω; πΈ'ώσ'.ν ί:; 
τν,ν κνζζ.ον.'.'λλν τών ιστών ζϋτών. io’ όσον πζ 
εζ'ζ.Ίε τριετίζ

Έν ΆΟήνζ·.: τή .’ι ΣεζτεμίΈυ 192ι.
'Ο Δζ,αζεχνς ’ΑΊζ,νζίων.

Λ. Τσόχας.
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τοϋ εξωτερικού καί

©

δε,εφαλααον Μετοχικόν 
1<ατα6ε6λημ.ένον . . . 
ΆποΘεμ-ατίκοΥ ....

ELTASIAI s
—Ή Λαϊκή Τράπεζα πωλεϊ συναλλάγματα έπί 

αγοράζει επιταγές (cheques) έπί τοϋ εξωτερικού.
—Εισπράττει γραμμάτια τρίτων καί τοκομερίδια.
— Πιυλεϊ καί αγοράζει παντός είδους χρεόγραφα καί λαχειοφ όρους 

δμολογίας.
—Χορηγεί δάνεια έπί ένεχύρω κοσμημάτων.
—Δέχεται καταθέσεις εις πρώτην ζήτησιν,έπί προθεσμία καί καταθέσεις 

ταμιευτηρίου.
—Έν γένει δ’ έκτελεϊ πάσαν έργασίαν, τραπεζιτικής εργασίας.

Γενικό; Διευθυντή; : Δ. ΑΟΙΈΡΔΟΣ
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