
ΜΗΝΙΑΪΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δ. 1. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΤΟΣ ΚΙ".

ΤΕΥΧΟΣ 271—273

ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ—ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

—ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1923.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΔΡ. 20

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΑΧ. 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ό ϋμνος είς τήν Ελευθερίαν. ύπό Σπ. Δέ 
Βιάζη.

Ή ξένη πνευματική κίνησις.
‘Ο τάφος τοΰ Κινίνου. (Συνέχεια) υπό Ν.Ε. 

Γιαννοπούλου.
‘Αντίλαλοι.
Σημειώσεις, ύπό Δάφνιδες.
Τά δύο δένδρα. ύπό Δ. I. Καλογεροπούλου.
01 Πεζοί ρυθμοί, ύπό Αμάραντου.
Νέαι καλλιτέχνιδες. Θάλεια Διπλαράκου.—Φι

λοθέη Καίσαρη.
Καλλιτεχνικοί ‘Εκθέσεις, ύπό Κ.
Τά 'Αθηναϊκά θέατρα.
Γράμματα καί Τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Θάλεια Διπλαράκου
Φιλοθέη Καίσαρη.

AQHNAI
'Φδός Χαριλάου Τρικούπη 22α

»



MJ Mi MUJ Mtff Wi Ιίί ίίί 14J UM Ιίί Μϋ Ιδί Mi ϋίί IfiJ ίίί x W MUI iij ttJ tti 4δί UM ttSi M IliilliilliillW&W c^o cSls c5l« cio ?5o C<o c<o cij c<A5 <r<c· c<4_« O$O o-<< «ο C<o e<o C<CJ c<o r<o c^o c<*j c<o o!o C<o (So c--r< c2o c<o οϊο

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Ό διευθυντής τής έν Άθήναις Γαλλ. άρχαιολο' 
γικής σχολής κ. Πικάρ “ζέθηκε νά αποτελέσματα τών 
άνασκαφών τών γενομένων ύπό τής σχολής κατά τό 
πρώτον έξάμηνον τοΰ 1923 εις Δελφούς. Δήλον, Θάσον 
καί Φιλιππιάδα. Ήδη ή σχολή ενεργεί άνασκαφάς 
είς Βοιωτίαν. Σαμοθράκην καί Κρήτην.

-- Ό κ. Ρωμαίος ετοιμάζει μελέτην περί τών έν 
Μυκόνφ εύρεθέντων χιλίων περίπου αγγείων μεγάλης 
αξίας χρονολογούμενων άπό τού 425 π. X.

— Ε!ς Μάλια τής Κρήτης άνασκαφαί τής Γαλλ· 
σχολής έφεραν είς φώς’Ανάκτορα, σωζόμενα είς άρί- 
στην κατάστασιν, τοϋ 2009 π. χ. Εϋρέθησαν άθικτα ό 
Ρομός, τό θρησκευτικόν λουτρόν. ή κάθαρσις καί τό 
άγαλα τής λατρείας

— Έν Νάζω κατά τάς άνασκαφάς τής Γερμανικής 
σχολής εύρέθη ναός τοϋ 540 π. X.

— Έπανελ,ήφθησακ ύπό τοΰ Κάρτερ έν Λοΰξορ 
αί άνασκαφαί. Ήνοίχθη έν διαμέρισμα τοϋ τάφου 
τοΰ Φαραώ Τούτ-ανΧάμον έντός τοϋ οποίου εύρέθησαν 
αντικείμενα μεγάλης καλλιτεχνικής άζίας.

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ

Τ.— Ό Μουσο/ίνι έχει γ-ράψη κατά τήν νεότητά 
του έν 'ιστορικόν μυθιστόρημα τό όποιον τή άδεια του 
κινη μονογραφείται.

*Ο Αϊνστάιν, ό Μπέρζον, ό Μπερ.νστάϊν, ό ΛΤπραν 
τές, ό ψυχίατρος Φρέϋντ, ό Μάξ Νορδάου, ό Αύστρι. 
ακός δραματουργός Σνίτσλερ. ό Άγγλος μυϋ ιστοριο
γράφος Ζάγβελλ είναι Εβραίοι.

Σνναόέλφφ.— Τήν μεγαλειτέραν κυκλοφορίαν είς 
όλον τόν κόσμον έχει ό «Μικρός Παρισινός» μέ ήμε- 
ρησίαν κυκλοφορίαν άνω τών 2 έκατομμυρίων φύλ
λων, Διευθυντής της ό κ. Δυπουϋ. Έκ τών ‘Αμερι
κανικών εφημερίδων τήν πρώτην κυκλοφορίαν έχει 
τό «Νταΐλυ Νιούς».

Τό κυμαινόμενου χρέος τής Γερμανίας έφθασεν— 
πάρετε αναπνοήν—τά 156, 580, 165. 421. 902. 355 
307, 928 μάρκα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διακυρήττει δτι, 

επαναλαμβάνεται ή δημοπρασία διά τήν συντή- 
ρησίν τών εγκαταστάσεων φωτισμού πόλεως 

τήν προσεχή ΙΙέμπτην 29ην Νοεμβρίου έ. ε. 
καί ώραν 111)2—12 π. μ. έν τώ Δημοτικφ 
Καταστήματι (Ι’ραφεΐον κ. Δημάρχου) συμφώ
νως προς τούς όρους τής ύπ’άριθ. 2-4920 δια- 
κηρύξεοις.

Έν Άθήναις τή 23η Νοεμβρίου 1923
Ό Δήμαρχος

Σ. Π.-ΧΤΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διακυρήττει δτι,

Εκτίθεται είς μειοδοτικήν δημοπρασίαν 
κατά τήν (>ην Δεκεμβρίου 1923, ημέραν Πέ
μπτην καί ώραν 11—12, ή διά χυτής Ασφάλ
του έπίστρωσις μέρους τοΰ οδοστρώματος τών 
Ν.. Σφαγείων.

Δεκτοί είς τήν δημοπρασίαν είσι μόνον 
ειδικοί οίκοι καί εργολάβοι, έκτελέσαντες 
τοιούτου είδους έργασίας.

"Απαντα τά σχετικά είσί κατατεθειμένα πρός 
γνώσιν παντός βουλομένου έν τώ Αρχιτεκτο
νική τοΰ Δήμου Τμήματι.

'Ο Δήμαρχος
Σ. ΙΙΛΤΣΗΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Παρακαλούνται αί οίκογένειαι τών οπλιτών 
τών κατά τήν διάρκειαν τών πολέμων 1916— 
1922 φονευθέντων ή θανόντων, συνεπείφ 
τραυμάτον, είς τάς οποίας δέν άπενεμήθη 
ε’σέτι ηθική τις άμοιβή (δηλονότι Πολεμικός 
Σταυρός ή Άριστεϊον ’Ανδρείας) νά χορηγή- 
σωσιν, έντός δεκαημέρου προθεσμίας εϊς τήν 
Διευθυνσιν Διοικήσεως τοΰ Δήμου πληροφο
ρίας περί τών οικείων αυτών οπλιτών ήτοι τοϋ 
ονοματεπωνύμου αυτών, τοΰ βαθμού καί τής 
μάχης είς ήν ουτοι επεσον. Αί πληροφορία’, 
αόται μετά τής διευθύνσεως τών ώς άνω οικο
γενειών θά ύποβληθώσιν είς τό υπουργείου τών 
Στρατιωτικών.

Έν ’Αθήναις τή 10 Οκτωβρίου 1923

Ό Δήμαρχος 
Σ. ΠΑΤΣΙΙΣ.

0 ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ
Πρό εκατόν άκριβώς έτών δ Διονύσιος Σο

λωμός,ό επιφανέστερος τών Ζακυνθίων ποιητών 
έγραψε τόν "Υμνον είς τήν ’Ελευθερίανό όποιος 
γενόμενοςζατόπιν εθνικός ύμνος άπηθανατίσθη 
παρά τήνπρόρρησιν τοΰ’Αλ. Σούτσου εϊπόντος 
ότι αί πλούσιοι ίδέαι τοΰ Σολωμοϋ καί Κάλβου 
πτωχά ένδεδυμέναι δέν είνε δι’ αιώνιον ζωήν 
προωρίσμέναι.Ό"Υμνος μόλις είδε τό φώς τής 
δημοσιότητος χάρις είς τόν Σπυρίδωνα Τρι- 
κούπην έγένετο προσφιλέσιατοςπαρά τοΐς άγω- 
νισταΐς. Αμέσως δέ άπό στόματος είς στόμα 
διέδραμε τόν Ελληνισμόν.Συγχρόνως έξετιμήθη 
καί ύπό των ξένων όταν έγένετο τώ 182ϋ γνω
στός διά τής Γαλλικής μεταφράσεως τοϋ γνω
στού καί ώς Σινολόγου Στανισλάου Julien τής 
έκδοθείσης έν Παρισίοις καί τώ Ιδίω έ'τει διά 
τής ιταλικής έν Μεσολογγίω γενομένης μετα
φράσεως ύπό Γαετάνου Γρασέτη καθηγητοΰ 
τότε έν Ζσκύνθω τής τε Λατινικής καί ’Ιταλι
κής, όστις έπειτα έλαβεν έπαξίως καί έδραν εν 
τώ Ίονίω Πανεπιστήμιο).

Μετά τής ’Ιταλικής μεταφράσεως έδημοσι- 
εύθη καί τό Ελληνικόν κείμενον. Ήτο αύτή ή 
τρίτη έκδοσις. Ή πρώτη έκδοσις έγένετο τή 
ένεργεία τοΰ Σπυρίδωνος Τρικούπη. Ό Τρι- 
κούπης μάλιστα κατεχώρισεν έπειτα έν τώ πέμ- 
πτω αριθμώ (21 ’Οκτωβρίου τοΰ 1·82ύ) τής έν 
Ναυπλίω ύπό Θ. Φαρμακίδου έκδιδομένης 
Γενικής Έφημερίδος τής 'Ελλάδος έπιτυχή 
κρίσιν περί τοΰ "Υμνου, τοΰ δποίου είς τό διά
στημα δύο έτών έγένοντο τρεις εκδόσεις.

Ώς γνωστόν πλεϊσται είναι αί περί τοΰ ύμνου 
ευμενείς κρίσεις, άλλ’ ή καλλίτερα είναι νομί- 
ζομεν, ή τοΰ αειμνήστου σοφού φίλου μας ’Αγ
γέλου Δε Ι’ουβερνατης, όστις δίδει είς τόν 
"Υμνον τήν πρέπουσαν, δέσιν έν τή ιστορία 
τής παγκοσμίου λυρικής ποιήσεως. Ιδού τίνι 
τρότω έκφράζ'ται ') πολύς Ιτ’αλό:;

«Σηιιειωιέον ότι ομιλώ ενταύθα περί αισθή

ματος καί ούχι περί αϊσθήσεως. Τό αίσθημα 
είναι, άν έπιτρέπεται ή έκφρασις, ή ψυχή τής 
αϊσθήσεως, καί επομένως δέν πρέπει νά γίνεται 
σύγχυσίς μέ τό όρμέμφυτον. Τό δρμέμφυτον 
τοΰ πίνε.ν είναι πράγμα πολύ διάφορον άπό τό 
ποιητικόν αίσθημα, τό όποιον παρακινεί τόν 
’Αλέξανδρον ΙΙετόφη νά έξαίρη τήν αρετήν τοΰ 
εθνικού οίνου ώς νέαν ϊσχύν προστεθεϊσαν εϊς 
τόν μαγυαρον ήρωα, δστις οφείλει νά έλευθε- 
ρώση τήν πατρίδα άπό τόν ξένον ζυγόν. Τό 
ακόλαστον δρμέμφυτον διαφέρει κατά πολύ άπό 
τό αίσθημα τής καλλονής ποΰ φλογίζει τάς 
στροφάς τοΰ Hala, τάς ωδάς τής Σαπφοΰς, τά 
έλεγεϊα τοΰ Τιβούλου, τάς ποιήσεις τοΰ Μυσσέ.

Τό φυσικόν δρμέμφυτον τής ευσπλαχνίας διά 
τά παιδιά πριν ή μεταβληθή είς ποίησιν άπό 
τήν Browning, τι» πχτρςωττκον αιβΰημ.χ 
πριν η μ.ετχμ.ορφωθί) εϊς 'Ί’μ.νον ύπό 
τοΰ 3<ολωμ.οΰ, τό θρησκευτικόν αίσθημα 
πριν ή έμπνευση τάς αρμονίας καί θεωρητικός 
σκέψεις είς τόν Ααμαρτΐνον,τό δρμέμφυτον τοΰ 
προτιμάν λαμπρόν τι τοπεΐον μεσημβρινόν άπό 
τόν ωχρόν βόρειον λειμώνα πριν ή έμψυχώση 
τά ειδύλλια τοΰ Θεόκριτου ή τά ρωμαϊκά έλεγεϊα 
τοΰ Γκαίτε, 0ά άνετράφησαν, θά έτελειοποιή- 
θησαν, θά άνυψώθησαν.Τοιοΰτον δρμέμφυτον, 
τοιαύτη γενική προοδευτική τάσις εις τήν ποί- 
ησιν δυνατόν νάθεωρηθή κοινόν αίσθημα,άλλά 
ποιητής άληϋ·ώς είναι μόνον εκείνος δστις 
μέ τόν εύγενέστερον τρόπον τό έκφράζει δη
μιουργών νέον ιϊΐεώΠες ύιμηλότερον, ζωη
ρότεροι. Είς τό κεφάλαιον περί τής Ελληνι
κής λυρικής ποιήσεως άποφαίνεται ό Ιταλός ού
τος κριτικός ότι άπό Πινδάρου μέχρι Σολω
μοϋ ή έλληνική λυρική ύπέστη πολλάς περι
πέτειας ένεκα των ξενικών εισβολών καί 
δτι ό Σολωμός ζ’.ίίλ ό μ,όνος ποιητής, 
οατρς δύνχτχτ νά πληαιχζγι τον ΙΙίν- 
δχρον (')

ΣΠ.-Δί ΒΙΑΣΗΣ
(‘Επεται τό τέλος)

ι) A. De Gabernatis. Sluria universale della 
letteratura, τόμος Γ’. σελ. 7 καί 212.



ΠΙΝΑΚΟΒΗΚΗ

Η ΞΕΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Έν Δρέσδη συνήλθε συνέδρων πρός έν- 

θάρρυνσιν τής διδασκαλίας τής αρχαίας Έλλ. 
γλώσσης. Μετέσχε ή έκ Κύπρου δεσποινίς ΙΙερ- 
σεφόνη Παπαδοπούλου, διδάκτωρ τοΰ Πανε
πιστημίου τών ΙΙαρισίων.

— Έωρτάσ&η έν Ρώμη η έκατονταένηρίς 
άπό τοΰ θανάτου του Κανόβα.

— Μετά εξηκονταετή συνεχή εργασίαν άπε- 
χώρησεν έν ηλικία «5 έτών ό αρχισυντάκτης 
τοϋ Λονδινείου Ημερησίου χρονογράφου» 
σερ Τζών Λεζάζ.

— Άπέθανεν έν Λισαβώνι ό ποιητής Γκέρρα 
Χουγκέϊρυ.

— Έν Παρισίοις άπενεμήθη διά πρώτην 
φοράν τό βραβεϊον Φλωμπέρ εις τάςκ.κ. 
Mille, Yoillis καί Robichon. Έλέχθη δτι ό 
αγωνοθέτης ήτο καί ό βραβευτείς καί τοΰτο 
έθεωρήθη σκανδαλώδες άλλά δέν άπεδείχθη.

— 'II Γαλλ. ’Ακαδημία άπένειμε τό βρα
βεϊον τοΰ μυθιστορήματος έκ 5000 φρ. είς 
τήν Άλφ. Σατωβριάν διά τό μυθιστόρημά του 
La Priere Τό μέγα εις 10,000 φρ. βραβεϊον 
τής Λογοτεχνίας άπενεμήθη εις τόν Φρ. Πορσέ 
διά τό σύνολον τών έργων του,τά όποια διακρί- 
νονται διά τόν λυρισμόν. Ή πρώτη του συλ
λογή «Καθημερινά » έξεδόθη τώ 1904. Πολλά 
ποιήματα του έδημοσιεύθησαν εις τό Mercure 
de Ρ'rance... Ό Πορσέ άσχολεΐταί καί μέ τό 
θέατρον, ετοιμάζει δέ καί συλλογήν ποιημάτων 
μέ τόν τίτλον «Σονάτες»

— Άπέθανεν ό "Αγγλος ποιητής καί μυθι- 
στοριογράφος Μωρις Χιοΰλετ έν ηλικία (52 
έτών. Κατείχε έξέχουσαν θέσιν εις τήν Αγγλι
κήν φιλολογίαν. Τά ψυχολογικά μυθιστορή
ματα του άνεγινώσκοντο άπλήστως. Τό καλί- 
τερον έξ αυτών θεωρείται ή Νέα Ίλιάς, 
έκδοθέν πρό πενταετίας.

— Εις τό Μιλάνον έπαίχθη έν όρατόριον 
«Ή παιδική ηλικία τοϋ Αγίου Ίωάννου τοΰ 
Βαπτίστοϋ συντεθέν ύπό τοΰ ένδεκαετοϋς 
Νίκο Ρινάλντι καί τό όποιον προκάλεσε τόν 
θαυμασμόν τών μουσικών. "Εν έτος έφοίτησεν 
εις τό Ώδείον. Άπεκλήθη ό νέος Μόζαρτ. Ώς 
γνωστόν εις τήν αύτήν ηλικίαν έγραψε ό 
Μόζαρτ έν όρατόριον.

— 'II Σοβιετική κυβέρνησις κατέστησε μονο- 
«ώλιον τοΰ Κράτους τό δικαίωμα τής πνευμα

τικής Ιδιοκτησίας έπί τών έργων τοΰ Γκόγκολ 
Τόλστόη. Ποΰσκιν καί άλλων.

— - Έν Σικάγω άνηγέρθη άνδριάς είς τόν 
πρό 27 έτών άποθανόντα ’Αμερικανόν ποιη
τήν Ευγένιον Φίλδ, δστις έκλή&η ό ποιητής 
τής συμπάθειας και τοϋ οίκτου διά τήν άγα- 
θότητα καί τήν ευαισθησίαν του.

— Ό γνωστός Αμερικανός συλλέκτης άρ
χαίων βιβλίων δόκτωρ Ρόζεμπαχ κατά τό τα- 
ξείδιόν του εις Ευρώπην ήγόρασε παλαιό βι
βλία αξίας 300,000 δολλαρίων.

— Άπέθανεν έν Παρισίοις ό Γάλλος ζω
γράφος F. Flameng, έν ήλικίφ 64 έτών 
υιός τοϋ γλύπτου Αεοπόλδου Flameng. 
’Εξέθεσε είς τό Salon τοϋ 1875, πριν εί,σέλθη 
εις τήν σχολήν τών Καλών τεχνών.

Έκ τών κυριωτέρων πινάκων του είναι οί 
ΝικηταΙ τής Βαστίλλης, ό Δεμουλέν, ή Μαρία 
Άντουανέττα βαίνουσα είς τό μαρτύρων, Λου- 
τρόντοΟ ΙΗ’ αϊώνος, ό Γαλλ. στρατός βαδίζων 
πρός τήν Άμστερδάμην.

— Είς τήν Ρώμην συνήλθε τό εικοστόν φαι- 
μινικόν συνέδριον. 'II γυναικεία ψήφος υπήρ
ξε τό κυριώτερον θέμα. 38 έθνη αντιπροσω
πεύονται ένώ εις τό προηγούμενον έν Γενεύη 
24 μόνον. Ή'Ελλάς έσχε 5 αντιπροσώπους, τάς 
κυρίας Θεοδωροπούλου, Παπαδοπούλου, ΓΙο- 
λιτάκη, Παπαδημητρίου καί ΙΙετρίδου.

— Νέον έργον τοΰ υΐοΰ Ροστάν ό < Φοϊ- 
νιξ» έπαίχθη είς τό Θέατρον Σαίν - Μαρ- 
τέν. Στηρίζεται έπί τών νέων επαναστατικών 
θεωριών. Έκρίθη ώς λίαν έπιτυχές ύπό έπο- 
ψιν έμπνεύσεως καί λυρισμού.

57 αίθουσαι τοΰ «Grand Palais·' τών 
Παρισίων διετέθησαν διά τήν 34ην έκθεσιν 
τών ζωγράφων τής σχολής τών «Ανεξαρτή
των-. Είνε. οί άξιούντε; νά δημιουργήσουν μίαν 
τέχνην, χωρίς νά δεσμεύονται άπό τούς κανό- 
νος τής τέχνης. Κυριαρχούν οί «κυβισταί» τούς 
όποιους κανείς δέν εννοεί, διότι ή άποτύπωσις 
μιας ιδέας έπιζητεϊται διά τών παρατάξεων 
κύβων, τριγώνων, τετραγώνων καί πολυγώνων 
διαφόρων χρωμάτων. ’Έχουν έκτεθή 5127 πί
νακες ή κατά τήν φράσιν ένός κριτικού «φρι
καλεότητες». Ό έπισκέπτης τών 57 αιθουσών 
ύφίσταται αληθές μαρτύρων. 'Η ηρωική συμ
φωνία τοΰ Μπετόβεν, ό Μητρότης καί ό Ρω* 

μαϊος άθλητής οί οποίοι διακρίνονται διά τόν 
άχαλίνωτον ρεαλισμόν, έκρίθησαν ώς ανώ
τεροι.

Είς τήν< Εταιρίαν τών Γάλλων καλλιτεχνών» 
έγένοντο δεκτά έργα τών έξής'Ελλήνων καλλιτε
χνών. ΤοΟ κ. Άναπολιτάκη μαθητου τοΰ κ. 
Ροϊλοΰΐμία σπουδή γέροντας, τού κ. Μηλιάδου 
μία «Έντΰπωσις χιόνος έν Όλλανδίρ» και 
2 σχέδια τής δος Άσπριώτου προσωπογραφία 
τής μητρός της καί μία κεφαλή Κρεωλής, τοϋ 
κ. Μπισκίνη δύο ύδατογραφίαι «Σατύρου 
Νύμφης» «Πρός τόν Βωμόν,» τής δος Βορ- 
νοζη μία μικρογραφία κορασίδος, τοΰ κ. Λου- 
κίδου δύο σχέδια, τοϋ κ. Μαυρομάτη μία κρη
τιδογραφία.

Είς τό Qrand Palais έξετέθησαν γλυπτι
κά έργα Ελλήνων καλλιτεχνών.'!)κ. Κ. Δημη- 
τριάδης εξέθεσε προτομιήν τοϋ κ. Μπενάκη καί 
κεφαλήν νεαρός κόρης,ύ κ.Τόμπρος τό γύψινον 
πρόπλασμα τοϋ ανδριάντας τοϋ Κανάρη, δστις 
θά στηθή έν Χίω, καί μίαν προτομήν γυναι- 
κείαν. Ό κ. Ε.· Καβάκος, Κυθήριος τήν κατα
γωγήν, έξέθεσε μίαν προτομήν γυψίνην τοΰ κ. 
Rayon Mauuel καί δύο έργα ό κ. Λ. Δούκα; 
Mon proprietaire καί Si z’apprenais a jouer.

Είς τήν έκθεσιν τών Imagiers Moderns - 
διωργανωθεϊσαν ύπό τών καλλιτεχνών τής 
ξυλοχαρακτικής, δ κ. Δ. Γαλανής, μόνος 
"Ελλην έκθετης, άναδείκνύεται νεωτεριστής 
διά πρώτην φοράν, διακριθείς διά τήν πρωτο
τυπίαν εί; τό είδος τής ξυλογλυπτικής, είς 
ήν ιδιαίτατα έχει άναδειχθή ό κ. Κεφαλληνός, 
δστις δμως ούδέν έξέθεσεν. 'Ο κ. Γαλανής 
είνε ό ειδικός χαράκτες τής Nou velle Revue 
de France».

— Έωρτάσ&η ή 30ί)τηρίς τού Πασκάλ. 'Ο 
Πρόεδρος τή; Γαλλ. Δημοκρατίας έγκσψίασε 
τόν έπιστήμονα,τύν λόγων, ό όποιος «είς πάν
τα τά θέματα έφθασε, οίονεί παίζων, είς τάς 
κορυφάς.»

— Άπέθανεν έν Χάγη ό όνομαστός μυθι- 
στοριογράφος Κούπερν; έν ηλικία 60 έτών.

— ΤΙ κ. Hilda Oakeley έκαμε ένδιαφέρου- 
σαν διάλεξιν έν Λονδίνω περί τοΰ «'Ελληνι
κού ηθικού ιδεώδους».

— Τό βραβεϊον Νόμπελ άπενεμήθη έφέτος 
είς τόν ’Ιρλανδόν συγγραφέα Γιέτς. Πρόκειται 
περί άγνώστου συγγραφέως.Τό βραβεϊον άποτε- 
λεϊται είς 300,000 φρ· Καί πέρυσι, οτε άπε

νεμήθη είς τόν 'Ισπανόν θεατρικόν συγγραφέα 
'Υάκινθον Μπεναβέντε, έξε.τλάγησαν πολλοί 
διά τήν εκλογήν τών Σουηδών ’Ακαδημαϊκών. 
ΤΙ Ελλάς δέν έλήφθη ύπ’ δ’ψει μέχρι τοϋδε 
’Άλλοτε είχε ύποδειχθή ό Σουρής.’Ήδη γίνεται 
λόγος περί Παλαμα. Ό Γιέτς έχει γράψη 40 
έργα, ποιήματα, δράματα, κωμωδίας, μυθιστο
ρήματα. Κατοικεί έν Λονδίνω είνε δέ καί ζω
γράφος.

— Τό Πανεπιστήμων Λειψίας ώνόμασε 
τμήμα τοΰ γλωσσολογικοΰ του φροντιστηρίου 
μέ τό όνομα τοϋ κ. Γ. Χατζηδάκι.

— Είς τό Μιλάνον έδόθη έν λησμονημένον 
νεανικόν έργον τοΰ Βάγνερ ή «Άπηγορευμένη 
άγάπη» Μίαν καί μόνην φοράν έπαίχθη είς 
Μαγδεμβούργον, τφ 1841.

— Έν Λιέγη έγειναν τά άποκαλυπτήρια 
άνδριάντος τοΰ περιφήμου χαράκτου Demar- 
teau.

— Τδρύθη έν Παρισίοις Συνομοσπονδία 
τών πνευματικών εργατών πρός ύπεράσπισιν 
τών συμφερόντων των. Πολλά είνε τά 
θύματα τήςδιανοουμένης μεταπολεμική; κατα- 
στάσεως, ΰ.τοστάντα τά; οικονομικά; συνέπειας 
αύτή,-, άντιθέτως πρός τούς έργάτας τής ύλης, 
οί οποίοι αμείβονται επαρκέστατα.

- Έωρτάσ&η έν Βελγίφ ή 250τηρις από 
τοΰ θανάτου τοΰ περιφήμου χαράκτου Varin.

— Λί Παρισιναί έ (ημερίδες ασχολούνται μέ 
τόν "Ελληνα κ. Χαλεπλήν έκ Κ)πόλεως βρα- 
βευθέντα ύπό τού Γαλλ. Ωδείου. Ό βραβευ
τείς είνε πρό; τούτοι; αριστούχος μηχανικός 
καί άεροπόρος.

— Νέον έργον «Άπό τήν ζωήν τών έντό- 
μων,> παρεστάθη εν Βερολΐνον. Οί ηθοποιοί 
είνε όλοι έντομα. Πεταλούδες, μύρμηκες, 
ακρίδες. Κομπέρ εινε ένας μεθυσμένος αλήτης.

— Είςτό Παρίσι έδόθη ό Μόζαρτ» δράμα 
τοΰ Φουσουα,δστι; έχει δραματοποιήση καί τόν 
Μ ιετόβεν. Είνε θεατρική άναπαράστασνς μερι
κών έπισοδίων τού μουσουργού,μέ ύπόκρουσιν 
έκ τών ωραιότερων έργων του. Τόν ρόλον τού 
Μόζαρτ ύπεδύθη ό συγγραφεύς.

— Φοιτηταί τού Πανεπιστημ ίου τής’Οξφόρ- 
δης θά παίξουν τήν άρχαίαν τραγωδίαν 
«Ρήσον» ήτις έχει νά παιχθή άπό 2,000 έτών, 
συγγραφέως άγνώστου. ’Ίσως είνε τού Εύρι- 
πίδου.
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Τέλος ή Ίωλκός, ήτις έπικώς φέρεται ενταύ

θα Ίαωλκός κατ’έπέκτασ'.ν, καλείται ύπό τού 
ποιητοΰ κίειτή έκ τοΰ έξ αυτής θρυλικού από
πλου τών ’Αργοναυτών. ΊΙ θέσις τού φρουρίου 
Βόλου, έφ’ού ομώνυμος συνοικία, ήτο δυνατόν 
νά άνήκη τή προϊστορική Ίωλκφ. (1) Έξ άνα
σκαφών δμως δέν δύναται νά βεβαιωθή τό πράγ
μα, διότι συνεχώςάπό άρχαιοτάτων χρόνων 
μέχρι τών ημερών ημών κατοικεϊται ό τόπος, 
τούτου δ’ένεκεν αί έπιχώσεΐςείς ικανόν βάθος έ- 
χουσιμεταβληθή καί ούδέν θετικόν συμπέρασμα 
δύναται νά έξαχθή περί τού μυκηναϊκού πολι
τισμού τής πόλεως. Παρθένα στρώματα θά 
εύρεθώσι τού χαλκού αίώνος- οί πέριξ δμως 
μυκηναϊκοί θολωτοί τάφοι βεβαίως άνήκουσιν 
είς πλούσια γένη τών Ίωλκίων. Ό Άρβανιτό
πουλος δμως παραδεχόμενος τήν θέσιν τής 
Ίωλκοΰ έπί τοΰ φρουρίου Βόλου βέβαιοί δτι 
άνεΰρε τάφους ΒΔ τού φρουρίου Βόλου 
(Κάστρου) έν θέσει Πασπαλιά τ,αϊΞηροκάμπω 
αρχαϊκών καί ιστορικών χρόνων. (2 Παραδό- 
ξως δμως έν Πρακτικοϊς Άρχ. Εταιρείας 
(1915.) σ. 115 σημ. 1 πολεμεΐ τήν γνώμην 
τοΰ κ. Τσούντα, δστις ού μόνον δέν άπέδει- 
ξεν αύτήν, άλλ’ούδέν χωρίον άρχαίον σνγ- 
γραφέως προσεκόμισε, πλήν τον ύπό τον 
Leake κομισθέντος Στράβωνος' τό δέ μέγι- 
στον, κατέστησεν αύτήν λίι.ν άνίσχυρον ό 
ίδιος, γράψας (Λήμην, καί Σέσκλ. σ. 400, 
σημ. 2) « πιθανόν δμως είναι έξ άλλον,
’’δτι δταν ή πόλις παρήκμασε καί άπώλεσε 
<τήν δύναμίν της, οί κάτοικοι έγκατέλειιμαν 
<τόν πανάρχαιον συνοικισμόν καί έκτισαν 
νέον ύιμηλότερα πρός τούς πρόποδας τον 

«Πηλίου>. Άλλ’αί είκασίαι ανται ού 
μόνον πιθαναί δέν είναι, άλλ ' άπεδείχθη- 
σαν ύπ’ έμον καϊ έσφαλμέναι (βλ. Πρα
κτικά 1909, σ. 155—158).a Έν τούτοις 
δμως έκ τών έν τοϊς Πρακτικοϊς 1909 έκθέ- 
σεων τοΰ Άρ'οανιτοπούλου δέν έξάγεται ούδέν

(1) Τήν θέσιν τής Ίωλκοΰ δ Leake καί δ Mezieres 
άνεγνώρισαν έπϊ τοϋ λόφου τής Επισκοπής έν Άνω 
Βόλφ (Mezieres, Memoires sur le Pelion et e' 
Ossa. Paris 1854). Ό καθηγητής κ. Kern έν τή 
άπό 19 ’Απριλίου 1913 έξ Halle έπιστολή αύτοΰ 
αναγνωρίζει τήν ορθότητα τής έν Ath.’ Mittals 
XXXVIII, 1913, σελ. 23 καϊ έξης διατριβής μου.

(2) Άρβανιτόπουλος, ΙΙρακτ. 'Αρχ. Έταιρ. 1909, 
σ. ι59 και e. — 1916, σελ. 303 — 305. — 1915 σελ. 
143, 151, 157 (τάφος θολωτός) — 159, 195.

(Συνεχεία καϊ τέλος) 

σαφές, άν συνεχώς κατωκεϊτο τό Κάστρο τού 
Βόλου ώς Ίωλκός καί πότε έγκατελείφθη. Έν 
τούτοις δμως έν Πρακτικοϊς 1915 (σ. 158) 
καί 195) έξακολουθεϊ νά παραδέχηται τήν 
γνώμην τοΰ κ. Τσούντα, τό δ’ εύρεθέν ύπ’ αύτοΰ 
ψήφισμα, έν ώ άναφέρεται : έ'δοξε τώ δήμω 
τώ Ίωλκίων» έν Άγίω Όνουφρίφ τοΰ Άνω 
Βόλου μαρτυρεί τήν υπαρξιν τής Ίωλκοΰ 
κατά τούς Μακεδονικούς χρόνους, διότι ψηφί
ζονται τιμαί πρός τόν βασιλέα Αντίγονον. 
Βεβαίως έκ τού Κάστρου Βόλου, δπου κατώ- 
κουν’Οθωμανοί, δέν μέτηνέχθη είς Άγ.Όνού- 
φριον ή έπιγραφή. Πιθανότατα θά μετηνέχθη 
άλλοθεν.Ήμεϊς £vAthenische Mitteilungen(l1 2 3 1 
τοΰΓερμανικοΰΆρχ.’Ινστιτούτου Αθηνών έπει- 
ράθημεν ν’ άποδείξωμεν δτι ή Ιστορική Ίωλ
κός θά συνωκίσθη έπί τού λόφου Γορίτσης, 
άν μή άλλαχού, ή δε άρχαιοτέρα πόλις θά 
ήρημώθη, ούτως ώστε ό Στράβων νά όνομάζη 
αύτήν τόπον διότι άλλως δέν αίρονται αί 
Αντιφάσεις τοϋ Στράβωνος.

(1) X. j: Giannopulos, Iolkos, έν Atlien, Mit- 
teilungen XXXVIII. 1913, σ. 23 καϊ έ.

(2) Antonins Polak, Οροίοίε Iolku, απόσπασμα 
εν. τοϋ έν βοημική γλώσση δημοσιευόμενου περιοδι
κού Zvl&gtni otiskg Duacfite vyrocni gpravy 
c. k. ceselio qymnasia Kna rM Vinohradech ga 
skolni rok 1914

(3) Α. Σ. Άρβανιτόπουλος, ΙΙρακτικά 'Αρχ. 
Έταιρ. 1908, σ. 163 — 201. *

(1) Ό φύλαξ τοϋ μουσείου Βόλου 'Αντ. Καλαν- 
τζής, έργασΟεϊς εϊς πάσας τάς άνασκαφάς τοϋ κ. 
’Αρβανιτοπούλου μοί έπέστησε τήν προσοχήν έπί 
τίνος δεξαμενής φρεατώδους (συντριβανίου) έν τή 
συνοικίςι Καπακλί τοϋ Βόλου, ένθα παρατήρησα ύπό 
τό ΰδωρ περιφέρειαν μεγάλην κτιστού θολωτού 
τάφου. ’Απορώ διατί ό κ. Άρβανιτόπουλος δέν 
έξηρεύνησε τούτον, καταστραφέντα ΰπό τών όρυξάν- 
των τήν δεξαμενήν. Πιθανώς καί άλλοι θολωτοί 
τάφοι θά κρύπτονται έν τοϊς πεδίοις τοϋ Καπακλί 
καί μέχρι τοϋ φρουρίου Βόλου, άνήκοντες είς πλού
σια γένη τής Ίωλκοΰ.

Ν.Ι. Γ.

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ
Μεταξύ δυο ώριμων δεσποινίδων, αί όποΐαι 

ασχολούνται εις τήν φιλολογίαν.
— Καί πώς τελειώνει αύτό τό μυθιστό

ρημα ;
— Θαυμάσια καΰμένη ! Οί ήρωες... παν- 

δρεύογται !

δου Έστωνιέ διά τήν έδραν τοΰ Καπύς καί 
ό νομομαθής Ερρίκος Ρομπέρ διά τήν έδραν 
τοΰπρώην πρωθυπουργού Ριμπώ.Οί 30’Ακαδη- 
μαϊκοί ο'ίτινες έψήφισαν δέν συνεφώνησαν διά 
τόν διάδοχον τοΰ Αικάρ. Αύτό συμβαίνει 
τετάρτην ήδη φοράν, ένεκα τής έχθρότητος 
’Ακαδημαϊκών τινων κατά τής ύποψηφιότητος 
τοϋ Άμπέλ Έρμάν. 'Ο Έστωνιέ δέν εΐνε 
γνωστός εις τό πολύ κοινόν. Τά μυθιστορήματα 
του διακρίνονται διά τήν μεγάλην βαθύτητα. 
Ήτο υπάλληλος τοΰ υπουργείου τών Τ.Τ.Τ.άπό 
35 έτών. Τά έργα του συνέγραψεν κατά τάς 
ώρας άς τοΰ άφινεν έλεύθερας ή υπηρεσία του. 
'Ο Ρομπέρ εινε <5 εξοχότερος τών Γάλλων 
δικηγόρων. Έδημοσίευσε ένδιαφέρον βιβλίον 
παρά τών μεγάλων ιστορικών δικών. Αντί
παλον διά τήν έδραν είχε τόν πρώην πρεσβευ-

Ό δέ Αύστριακός καθηγητής τοΰ έν Kral 
Vinohrady Γυμνασίου A. Polak, τίθησι τήν 
Ίωλκόν έπί τής άκροπόλεως τής Δημητριάδος 
ύπερθεν τών πηγών Μπουρμπλήθραις, ένώ τάς 
Παγασάς τίθησι έπί τοΰ λόφου Σοροΰ (2) ένθα 
συνήθως άπό τού Leake καί έντεΰθεν άπαντες 
οί άρχαιολόγοι παραδέχονται τάς Άμφανάς.

Προϊστορικά! ιδίως πόλεις πέριξ τής Ίωλ
κοΰ καί δή μυκηναϊκά! ήσαν καί ή Πύρασος 
καί αί Θή'βαι αί Φθιώτιδες, εί καί ή τελευταία 
αύτη δέν άναφέρεται ύπό τοΰ Όμηρου. Τά 
πολυγωνικά καί κυκλώπεια τείχη τών Φθιω- 
τίδων θηβών, τά εύρήματα έπί τοΰ λόφου τής 
άκροπόλεως αύτών κατά τάς άνασκαφάς τοΰ 
κ. Άρβανιτοπούλου (3) καί ό χωματώδης λόφος 
τής άκροπόλεως τής ΙΙυράσου έν τώ μυχφ τής 
ΒΔ άκτής τοΰ Παγασιτικοΰ λόφου, ώς έπίσης 
καί ή προϊστορική έπιγραφή, ήν άνεύρομεν 
έπί βράχου μεταξύ Νέας Άγχιάλου καί Καδή- 

ραγα, (1) ούδεμίαν αμφιβολίαν καταλείπουσι 
περί τής προϊστορικής καταγωγής τών πόλεων 
τούτων, καί μάλιστα τής Πυράσου κατονομαζο- 
μένης έν τώ καταλόγω τών νεών παρ’Όμήρφ. 
Έπειδή δμως άμφότεραι δέν κατονομάζονται 
μεταξύ τών λαβουσών μέρος έν τή κηδεία τοΰ 
Κύκνου πόλεων ύπό τοΰ 'Ησιόδου, δέν δυνά
μεθα νά έκτείνωμεν έπί πλέον περί αύτών τόν 
λόγον.

■s *
Έν κεφαλαίο) είπεΐν, αί ύπό τοΰ 'Ησιόδου 

άναφερόμεναι προϊστορικαί πόλεις ώς λαβοΰσαι 
μέρος κατά τήν κηδείαν τοΰ Κύκνου ήσαν περί 
τήν’Ιωλκόν’καί είς άπόστασιν ούχί μείζονα τών 
τριών ώρών άπ’αύτής. Πλήν τής Ίωλκοΰ, 
γνωστής ήδη έν τώ φρουρίφ τοΰ Βόλου, αί 
τέσσαρες άλλαι είναι εντελώς άγνωστοι. Έάν 
δέ ή πόλις τών Μυρμιδόνων, ή Φθία. 
ζητηθή έν Φαρσάλω, κατά τόν Stachlin, αί 
τρεις λοιπά’, δύνανται νομίζομεν νά ζητηθώσιν 
έν τοϊς προϊστορικούς συνοικισμούς Καδήραγα, 
Παλαιοκάστρ./υ μεταξύ Σέσκλου καί Πιλάφ — 
Τεπέ. Περσουφλί καί Νεβεστίκι. Ένεκεν δέ 
έλλείψεως έγγραφων μνημείων κατά τούς 
μυκηναϊκούς χρόνους καί τής μή άναγνώσεως 
τών προϊστορικών γραμμάτων, τό όνομα αύτών 
έπί πολύν χρόνον θά ήναι κεκαλυμμένον έν 
τώ σκότει τών αίώνων, έκτός άν έσώζοντο καί

(1) Ν. I. Γιαννόπουλος, Θεοα. Προελλ. Έπιγρ. 
Άθήν. 1998, σ., 23 - 25. πίν. I” καϊ Δ'.

Α ΊΧΓ Τ I yv A. ./V ο I Os*

ΝΕΟΙ ΑΚΑΔΗΜΑ Ϊ ΚΟΙ

ΊΙ Γαλλική Ακαδημία άνανεοΰται συνεχώς. 
Άλλεπάληλοι άπό τινων μηνών έγένοντο έκλο- 
γαί νέων αθανάτων, πρός πλήρωσιν κενών 
εδρών, είς άς προσετέθησαν δύο, διά τοΰ 
θανάτου τοϋ πρώην πρωθυπουργού Φραισινε 
καιτοϋ Ιστοριογράφου Ααβίς.Έξελέγησαν έσχά
τως : 'Ο Ζονάρ άλλοτε αρμοστής έν Άλγερίφ 
και πρεσβευτής έν Βατικανό, γνωστός έν 
Ελλάδι διά τήν κατά τό 1919 δράσιν του, 
διαδεχθείς τόν Δεσανέλ.Ό Αύγουστος Γκωβαίν 
πολιτικός διευθυντής τής ΙΙαρισινηςΐ’Εφημερί- 
δος τών Συζητήσεων» καί γνωστός παρ’ ήμϊν 
διά τά φιλελληνικά του αισθήματα. Συνέ
γραψε εικοσάδα ιστορικών έργων, έν αίς καί ή 
δωδεκάτομος Ιστορία τοΰ Εύρωπαϊκοΰ πολέμου. 
’Ήδη έξελέγησανό μυθιστοριογράφος Έδουάρ- 

κατά τούς ιστορικούς χρόνους πάντως ώς 
κώμαι, άλλά καί τότε ζήτημα είναι άν ποτέ 
εύρεθώσιν έν αύταϊς έγγραφα μνημεία.

Ό τύμβος δέ τοΰ Κύκνου ασφαλώς ύπήρχεν 
έγγύς τή Ίωλκώ περιδρεχόμενος έν πλημμύ- 
ραις ύπό τοΰ Άναύρου καί δή έν τή πεδιάδι 
άπό Μπουρμπλήθραις μέχρι Καπακλί. Έάν 
δέ ό τάφος τοΰ Καπακλί δέν είναι ό τοΰ 
Κύκνου, πάντως έκεϊ που δέον νά ζητηθή, έάν 
μή κατεστράφη έκ τοΰ χρόνου. (1)

Ν. I. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τήν κ. ΙΙαλαιολόγον. Ό κ. Δουμίκ έξελέγη 
ισόβιος γραμματεύ; τής ’Ακαδημίας.

Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Είς ποιαν ηλικίαν οί συγγραφείς παράγουν 
τά αριστουργήματα των;

Ό Σατωβριάν όταν έγραψε τήν Άταλίαν 
καί τό «Πνεύμα τοΰ Χριστιανισμού> δέν ήτο 
ακόμη 30 έτών. Ό Ουγκιό έγραψε τάς «Ώδάς», 
τά « Ανατολικά», τά «Φθινοπωρινά φύλλα», 
καί τήν «Παναγίαν τών ΙΙαρισίων» 35 έ
τών. Ό Λαμαρτϊνος τάς «Ποιητικός μελε
τάς» 30 έτών.Ό Βαλζάκ τήν Ευγενίαν Γκραν- 
τε, τό «Σπίτιτοΰ κουλουριασμένου γάτου», τόν 
«’'Ενδοξον Γκοντισσάρ» 35 έτών. Ό Μπωντε- 
λαίρ τά«Άνθη τοϋ κακού» 36 έτών.Ό Φλωμ
πέρ τήν «Κυρίαν Μποβαρί» 36,Ό Δίκεν; τήν 
«Pickrick Papers» 25, δ Ξαβιέ ντέ Μαίστρ 
τήν «ΙΙεριήγησιν έντός τοΰ δωματίου μου» 
31. Ό Δάντης τήν «Νέαν ζωήν» 27. Ό Άφρέ 
ντέ Μυσσέ είχε δημοσίευση τά καλύτερα ποιή
ματα του είς ήλικίαν 35 έτών. Ό Γκαίτε έ
γραψε τόν «Βέρθερον» δταν ήτο 25 έτών. Είς 
τήν ’Αγγλίαν έπεβλήθησαν δ περίφημος “Αγ
γλος συγγραφεύς Χάρδυ 33. Ό Κόναν Ντόϋλ 
28. Ό Ούέλς 29. Ό Calswothy 31. Ό Μπαρ- 
ρές έγραφε τά έργα «Ύπό τό δμμα τών βαρβά
ρων», τον «’Ελεύθερον άνθρωπον» καί τόν 
«Κήπον τής Βερονίκης» πρό τοΰ 29 έτους. 
Ό Κουρτελίν τάς «’Αστειότητας τοΰ Έσκαν- 
τρόν» 25 έτών, δ Ρενάρ τό «Τρίχα τοΰ κα- 
ρόττου» 30. Έκ τής στατιστικής αυτής Υπο
δεικνύεται δτι τά καλύτερα έργα έγράφησαν 
μεταξύ τοΰ 20 καί 35 έτους.

Υπάρχουν δμως καί συγγραφείς ών τά αρι
στουργήματα έγράφησαν είς τήν ώριμον ήλι
κίαν. Ό Ραβελαί έγραψε τόν Γαργαντούαν 49 
ετών καί δ Θερβαντές τόν Δον Κιχώτην 57. 
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΡΓΩΝ

Είς ποίαν ήλικίαν πεθαίνουν οί μουσικοουν- 
θέται; ’Ιδού είς διαφωτιστικός πίναξ δν δη
μοσιεύει ’Αγγλική έφημερίς.

Ό Σοΰμπερτ άπέθανεν είς ήλικίαν 31 έτών. 
Ό Μόζαρτ 35. Μπελλίνι 35. Μπιζέ 37. 
Μένδελσον 38. Σοπέν 39. Βέμπερ 40. Σοΰ- 
μαν 46.

Υπάρχουν έν τούτοις καί μακρόβιοι, ώς δ 
Βέρδης άποθανών τό 90ον έτος, Σαίν Σάν S3, 
Βάγνερ καί άλλοι.
ΠΕΡΙΞ ΕΝΟΣ ΦΕΡΕΤΡΟΥ

Έν Βαλεντίρ άπέθανε ό δνομαστός ’Ισπα

νός ζωγράφος ’Ιωακείμ Σορόλα. Κατά τήν 
κηδεία» του, γενομένην δαπάναις τοΰ Κρά
τους, οί καλλιτέχναι άπέδωκαν εξαιρετικός τι
μάς είς τόν νεκρόν. Άλλ’ δταν έζήτησαν νά 
φέρουν τό φέρετρον είς τούς ώμους των, ή 
οικογένεια ήρνήθη. Οί καλλιτέχναι έπέμενον, 
ιός έκ τούτου δέ προεκλήθη συμπλοκή καθ’ 
ήν έτραυμανίσθησαν εκατέρωθεν. ΙΙαρενέβη 
δ γλύπτης Μχεουλονίρε δστις έπρότεινε είς τό 
ήμισυ τοΰ δρόμου νά κρατούν τό φέρετρον οί 
καλλιτέχναι καί είς τό άλλο ήμισυ οί νεκροφό- 
ροι. "Οπερ κ χί έγένετο!

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ

Από λόγον έκφωνηθέντα είς τό ΙΙροσφυγι- 
κόν συνέδριον. «Τό μέλλον δέν τό δημιουργεί 
μόνον ή άνέμελος τύχη.» Τί είδους είνε πάλιν 
αυτή ή άνέμελος τύχη. Μήπως ανέφελος;

Από άρθρον : ΤΙ άμετοχή δέν θά έπέλθη 
μείαφυσικιστιν.ώ,.» Δηλαδή μετά φυστι- 
κίου..;

Από άλλο άρθρον ; «Επιτείνεται μέ τάς 
κραυγαλέας προσπάθειας». Ό άρθρογράφος 
προφανώς παρεσύρθη άπό τάς λυσσαλέας τά
σεις τής δημιουργίας τέων λέξεων.

’Από μεσημβρινήν έφημερίδα. «ΤΙ αλήθεια 
έξηγγέλθη άπό τόν έργομανέστερον τών Υ
πουργών».

Άπό περιοδικόν επαρχιακόν. «Μιά γιγάντια 
στοργή πρός ένα νεογέννητο βοεφοΰδι ξεχύ
νεται».

Έλληνογαλλισμοί: 
Άπό χρονογράφημα.
«Ό φακιρισμός είχε λάβη τό κτύπημα τής 

γάριτος είς τάς ’Αθήνας».
Καί παρακάτω. «Είχε χάση τά Λατινικά 

τής μαγείας του.»
Άπό θεατρικήν κριτικήν.
«Άς άραδιάσουν δλοι οί σοφοί τά κλισέ 

τους.
Άπό χρονογράφημα γνωστότατου λογοτέχνου. 

Όταν είνε σύζυγοι, άδελφαί ή μητέραι».
Καί δμως ή ονομαστική πληθυντική μητέρες 

είνε ή αύτή είς τήν καθαρεύουσαν καί είς τήν 
δημοτικήν.

Άπό άνταποκρίσεις περιοδεύοντος άνά τά 
Βόρεια κράτη δημοσιογράφου.

«Ό βασιλεύς Κάνδωλος»
Πρόκειται διά τόν Κανδαύλην, τοΰ όποιου 

γνωστή είναι ή ιστορία, ώς καί τής συζύγου 

του Κλυτίας, περί ής έγραψεν ομώνυμον δρά
μα ό Δ. Κορομηλάς. Άγνοίον τό όνομα ό 
Γαλλομαθής δημοσιογράφος, μετέφρασε τό 
Γαλλικόν Candaule είς Κάνδωλον '.

Ό αυτός γράφει :
«ΤΙ οικογένειαΟϋμπολτ έδωσε κατά τόν 19ον 

αιώνα τήν δυάδα τών ποιητώιν, τόν Γουλιέλ- 
μον καί τον ’Αλέξανδρον Οϋμπολτ. >

Είναι πασίγνωστον δτι ό Γουλιέλμος Οΰμ- 
πολτ ήτο μέγας φυσιοδίφης, ποιητής δέ μόνον 
ό Αλέξανδρος.

Άπό νεώτατον άρθρον τοΰ κ. Ψυχάρη.
«Ποιος έγραψε μέ πιό φυσικάδα, φρεσκάδα 

πιό άβγερινή ; Τό Ταξίδι» μου τό θορυβίσανε 
οί φη μερίδες. »

«ΙΙολύναμε χρονίά τή χρονιά».
Διά τούς άμυήτους είς τά μυστήρια τής Ψυ- 

χαρικήςΒαβυλωνίαςσημειοϋμενδτι τό «πολύνα- _ 
με» σημαίνει «έπληνθύθημεν».Έκεϊνο «τό θο
ρυβήσανε τό Ταξίδι» τί σάς λέγει ;

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Μετά 886 έτη.— Δακρύβρεχτοι ά.ιιΟμοί.-------Καρ

κίνος. — 32 δημοκράται. 'Ηθοποιοί μαΟηταί. — 
Διεθνείς φακίραι.— Τά ανέκδοτα ένός λογίου.— Τί
τλων τό ανάγνωσμα.—Οί τρελλοί. — Στατιστικαί.— 
Χορογραφία.

Έν έτει 1537 έπί Ενετοκρατίας δτε κατε- 
λήφθη ή Κέρκυρα ύπό τοΰ Χαϊδερίν, οί έν αυ
τή μισθοφόροι 'Ιταλοί στρατιώται έγκατέλει- 
ψαν τούς κατοίκους έκλείσθησαν πρώτοι καί 
καλύτεροι έν τώ φρουρίω καί έχρηματίζοντο 
δεχόμενοι έντός αύτοϋ τούς πλουοιωτέρκυς 
Κερκυραίους.

Έν έ’τει 1923 οί Ιταλοί βομβαρδίζουν έν 
ειρήνη τήν Κέρκυραν, πρόσφυγα; καί γυναι
κόπαιδα, διά νά άναστηλωθη(!) τό γόητρόν των 
έν τή Βαλκανική. Αυτά λέγει ή 'Ιστορία. Αυτά 
έπαναλαμβάνομεν καί ημείς.

•
♦ ·

Καί άλλος θάνατος δημοσιογράφου άπό τήν 
αύτήν άσθένειαν. Παρετηρήθη δτι άρκετο1 
δημοσιογράφοι καί συγγραφείς έν Έλλάδι> 
καί δή οί προοδευτι*ο>τεροι, άπεθανον άπό... 
καρκίνον. Ό Γαβρίηλίδης, ό Κανελλίδης, ό Κα- 
λαποθάκης, δ Πολύβιο; Δημητρακόπουλος, δ 
Κ. Θεοτόκης, δ Τσοκόπουλος.

• *

Άπό πεζόν ποίημα :
«Τό κουτελάκι σαυ είνε τόσο δά μικρό καί 

καμπουρό. Ποτέ μου δέν τό είδα ίδρωμένο.» 
Οΰιε δταν κάνη ζέστη ;

Άπό άρθρον πολιτευτοΰ δημοκράτου.
«Ώς ηχηρά κόλαφος πίπτει.»
Εις Μαρκόπουλον υπάρχει ή εξής έζιγραφή 

καταστήματος «ΙΙοικιλοπωλεΐον»
*• *

Διάλογος
— Δεσποινίς, καταθέτω πρό τών ποδών σας 

τούς τίτλους μου.
— Είσθε μήπως εύγενής ;
— Όχι! Δραματικός συγγραφεύς.

Μεταξύ συζύγων.
Ή σύζυγος.— Πώς σοΰ φαίνεται τό φόρε- 

μου ; Είνε ή τελευταία μόδα.
Ό σύζυγος.— Μακάρι νά ήτο ή τελευ

ταία μόδα.

32 καλλιτέχναι καί λόγιοι τής αυτής πολιτι
κής νοοτροπίας, έκηρύχθησαν. παρασρυ- 
θέντες έκ τοΰ κρατούντο; έκνευρισμοΰ, υπέρ 
τή; Δημοκρατίας. Οί μή ύπογράψαντε; ανέρ
χονται εί; εκατοντάδα. Καί έρωτάται : Δέν 
έχουν οί 32 αύτοί άνθρωποι τοΰ π 'εύματος νά 
κάμουν τίποτε καλλίτερον ; Τά γράμματα καί 
αί τέχναι προοδεύουν ύπό οίονδήποτε πολίτευ
μα. Λοιπόν ;

♦ *
Έδημοσιεύθη Ν. Δ. δι’ ού Ιδρύεται θεατρι

κή Επαγγελματική σχολή πρός έκπαίδευσιν 
τών ηθοποιών, έλπίζεται δέ ή μέχρι τοΰ νέου 
έτους έ'ναρξι; τή; λειιτυοργίας της. Θά προσέλ- 
θουν οί νεαροί ηθοποιοί διά νά τελειοποιη
θούν; Ποιοι θά τούς διδάξουν; Αύτά δέν τά 
λέγει τό Ν. Δ. Θά τά είπή δ χρόνος.

** *
Τάς ’Αθήνας κατέκλυσεν ό φακιρισμός. 

Παραστάσεις έπί παραστάσεων νοομαντείας, 
υπνωτισμού, τηλεπάθειας, ληθαργίας.

Ό Αρμένιο; Ταχρά μπέης, ένα; Έλληνο- 
ρουμάνος Ιδετής Ταρχάν. είς Σουηδός 
καθηγητής δ Αάνκσνερ, είς Έλλην δδοντοϊα- 
τρός ό κ. Μαίχός, δλοι αύτοί, άλληλομαχό-
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μενοι, απέδειξαν τήν ικανότητα των, νά εκμε
ταλλευτούν τήν εύπιστίαν τοϋ ’Αθηναϊκού κοι
νού, άνθρώπους συρρέοντας διά νά θαυμάσουν 
πειράματατά όποια ούδέν είχον τό εκπληκτικόν- 
a)j.' ήσον έπιστημονικώς αποδεδειγμένα !..

•* t?:
"Ετος παρήλθε άφ’ δτου άπέθανεν ό Καρ- 

καβίτσας, δστις ολίγον πρό τοϋ θανά του άνε- 
τΰπωσε παλαιά του διηγήματα «Γιά τά παλ- 
ληκάρια». Άπέθανε φυματίων εις τό ήσυχον 
Μαρούσι, άπρλαμβάνων τήν άφοσίωσιν μιάς 
γυναικός, ήν καί έγκατέστησε γενικόν κληρο
νόμον. Άφήκε ανέκδοτα έργα είς επτά ογκώ
δεις φακέλλους, παραδοθέντας είς τόν κ. Βλα- 
χογιάννην πρός τακτοποίησιν και έκδοσιν. Ο 
φάκελλοι έχουν τάς έξής έπιγραφάς: Άρματωί 
λοί, Τούρκοι, Μεσολόγγι, Αάλα, Άμπλιανη- 
Μάνη, Σολωμός, Ακρίτας, ’Ηπειρωτικοί πό" 
λεμοι.Άθως,Παραμύθια, Τραγούδια, Όνειρα’ 
Συνήθειαι, Προλήψεις, Χρησμοί, 'Οδοιπορικά.·

Πρόκειται περί ύλης ιστορικής καί λαογρα 
φικής επιμελώς συλλεγείσης. Θά ϊδουν τό 
φώς καί πότε ; Ό κ. Βλαχογιάνης έχει τόν λό5 
γον.

* · .
Ό σάλος τού στασιαστικού κινήματος εξέσπα- 

σεν άγριος είς τόν τύπον. Έπαύθησαν δλαι 
αί άντιπολιτευόμεναιέφημερίδες. Καί επετράπη 
ή έκδοσις νέων, άλλ’ό'χι μέ τους παλαιούς διευ- 
θυντάς. Καί συνέπεια ύπήρξεν ή εμφάνισις 
μέ νέους τίτλους παλαιών εφημερίδων. Τήν 
«Πολιτείαν» διεδέχθη ή Χώρα», τήν «Άστρα 
πήν» ή «Δράσις».Οΰτω αργότερα ή «Καθημε
ρινή» θά γίνη 'Ημερήσια», ή «Πρωτεύουσα» 
«Πόλις» ή «Άστυ», ή «’Αθηναϊκή> «’Αττική» 
ή «Ν. Ήμέρα» «Μεσημβρία» καί ή «Εσπερι
νή «Βραδυνή».

Ό Τύπος έγεινεν Ήμερολόγιον.
*• *

Σημεία τών καιρών.
Τό Δρομοκαΐτειον ύπερεπληρώθη άπό τροφί

μους. Τής Κέρκυρας τό γνωστόν ίδρυμα έπί
σης. Τό είς τής Τζιτζιφιές ωσαύτως. ΓΙαρετη- 
ρήθη δτι ή αύξησις τών τρελλών προήλθεν έκ 
τών συμφορών τού πολέμου. Ότι ή τρέλλα 
αυξάνει, δέν χρειάζεται ή βεβαίωσις διά τής 
ύπερπληρώσεως τών φρενοκομείων. 'Υπάρχουν 
τόσα άλλα γεγονότα !

** *
Ή στατιστική είνε ό μεγαλύτερος διδάσκα

λος, όστις μέ μίαν σειράν άριθμών Υποδεικνύει 
δ,τι προσπαθούν άλλοι μέ μελέτας καί άρθρα 
νά υποστηρίξουν.

Ιέσσαρες στατιστικά! μοϋ έκαμαν έντύπωσιν.
1) Έν "Ελλάδι κατά τό 1922 έγιναν γόμοι 

33,«52, Γεννήσεις 118,2723 Θάνατοι 75,407. 
Συνεπώς έχομεν αύξησιν πληθυσμού 41,865 
κατοίκων.

2) 'Ιστοριοδίφης ύπελόγισεν τά έτη πολέμου 
καί ειρήνης άπότοΰ 1496 Π.X.μέχρι τού 1861. 
Καί εΰρεν δτι κατά τά3357 αύτά έτη, τά 3130 
διέρρευσαν έν πολέμιο καί μόνον 227 ήσαν ει
ρηνικά.

3) Ό Τσεχοσλοβάκος καθηγητής Σορσκίν 
έπί τή βάσει επισήμων στατιστικών τών Σο
βιετικών αρχών υπολογίζει τούς έν Ρωσσία 
τουφεκισθέντας, ώς εχθρούς τοϋ Μπολσεβικι- 
σμοϋ, άπό τής έμφανίσειύς του τώ 1918 μέχρι 
σήμερον είς 2,600,000, τούς δέ έκ κακουχιών 
καί στερήσεων άποθανόντας είς 16-18 εκατομ
μύρια. ΙΙοτέ καθεστώς πολιτικόν δέν ύψώθη 
επάνω είς τόσα πτώματα. Ό Τσαρισμός 
είνε αθώα περιστερά απέναντι τοΰ αιμοστα
γούς Μπολσεβικισμοΰ.
4) Κατά τό ΠαμπροσφυγικόνΣυνέδριον ήκού- 

σθησαν μερικοί αριθμοί συγκλονιστικοί.
Έν Μ. Άσία τώ 1914 έζων 1,998,752 Ελ

ληνες. Κατά τό μέχρι τοΰ 1923 διάστημα 
100,000 έξηφανίσθησαν, 300,ΟοΟ έφυγαν είς 
Ρώσσίαν, 750,000 έφονεύθησαν, οί δέ λοιποί 
ιιετεφέρθησαν είς Ελλάδα. 'Υπάρχουν καί 
10.000 ούς αποκρύπτουν οί Τούρκοι. Ή υλική 
ζημία υπελογίσθη είς 106,456, 408, 280 δραχ
μάς.

♦ *

Αί Άθήναι χορεύουν Γκρουπ νεαρού κό 
σμου συγκροτούνται καί οί νέοι χοροί — ο 
πλέον ηλίθιοι άφ’ δτου άρχισε νά χορεύη ό 
κόσμος— μεταβάλλουν τά χορευτικά ζεύγη είς 
ζώα ή είς ανισόρροπους, μέ τούς βηματισμούς 
των ή μάλλον τιναγμούς των. Οί χοροί τών ά
γριων, ούς έξαπέστειλεν είς Ευρώπην ή Α
μερική, χοροί Ερυθροδέρμων,λύκων, πιθήκων, 
άρκτων κατεργβζονται βαθμηδόν νευρικός ά- 
σθενείας, αί όποϊαι Υργότερον θά εκδηλωθούν 
έπί τών νεύρων, τών ποδών, τών εγκεφάλων. 
Ό χορός άλλοτε ήτο διασκέδασις. Τώρα έγινε 
ασθένεια ψυχική καί σωματική καί ηθική.

ΔΑΦΝΙ2

ΛΡΜΟΝΙΑΙ @7

ΤΑ ΔΥΟ ΔΕΝΔΡΑ ί?Υ

I
ΣΤΟ ήσυχο λιμάνι, τήν ώρα τοΰ Εσπερινού 

ενα κατάλευκο έκκλησάκι δέχεται τά τελευ
ταία χριόματα, που άργοσβύνουν γύρω στή 
Κοιμωμένη — τη κύρη που πετριόθηκε κα! 
ξαπλωμένη τοΰ Ουρανού Ονειρεύεται τήν 
αγκαλιά.

Άπό τά θεμέλια τής έκκλησίας, πίσω άπο 
τύ Ιερό, ξεφύτρωσε μιά 'μέρα ένα κυπαρίσσι, 

Ύγώθηκε σάν ένας ακοίμητος φρουρός, 
δλοϊσια,— μιά ένωτική γραμμή προς τό στε
ρέωμα —σάν νά νοσταλγούσε μιά άλλη, αιθέρια, 
ζωή.

Έπειτα άπό πολύν καιρόν, άπό τά ίδια 
γώματα ξεφύτρωσε ένα πεύκο. Μέ τά άλικα 
πράσινα φύλλα, ήταν ένα χαμόγελο δίπλα στή 
σκιά τοϋ κυπαρισσιού.

Τό κουρασμένο κυπαρίσσι αναπνέει βαθειά 
τή μεθυστική μυρωδιά τοΰ πεύκον και ύφιόνε- 
ται πειό πολύ. Τό πεύκο τοϋ χαρίζει ένα και
νούργιο πόθο και τό άναγεννά.

* ι· *
Σάν μεγάλωσε τό πεύκο, άνοιξε πειό πολύ 

τά κλαδιά του, τά γεμάτα χυμό, καί καθώς 
άνεμίζοντο στήν αύρα, περιέζωναν σιγά-σιγά 
μέ στοργή τό κυπαρίσσι. Κ’ ίκεϊνο εννοιωθε 
μιά παρηγοριά νά τοΰ άνακουφϊζη τή θλιμένη 
του ζωή.

"Οσο μεγάλωνε τό πεύκο, τόσον δ κορμός 
του έγερνε πρός τό μελαγχολικό κυπαρίσσι καί 
τό αγκάλιαζε. Καί τώρα σφικταγκαλιασμένα, 
δίπλα στόΊερό τής μικρής εκκλησίας,φιλιούνται.

Φιλιούνται στού ήλιου τις αχτίδες και 
στις νύχτας φιλιούνται τις σκιές. Φιλιούνται 
στής γαλήνης τή σιωπή, καί στού ανέμου τό 
βογγητό φιλιούνται.

II
Φεύγουμε.
Άπό τό καράβι βλέπουμε τό ίκκλησάκι μέ 

τά δυό αγκαλιασμένα δένδρα.
Τό φλοίσβημα τών νερών, που καμαρωτά ή 

πρώρα τά σχίζει, φθάνουν έως έμάς σάν ένα 
τραγούδι

Έγώ, κουρασμένος άπό τις τρικυμίες τής 
ζωής, μέ τή πίκρα τής άμφιβολίας, μέ τό στέ
ναγμα ιιιάς πονεμένης καρδιάς.

Έκείνη, πρωτόβγαλτη στή ζωή μέ τό 
μυστικό άρωμα μιάς όλόδροσης παρθετικής 
ώμορφι&ς.

Η·* 4*
Κυττάζουμε τό εκκλησάκι. Μά πειό πολύ 

κυττάζουμε τά δυό δένδρα πού τό στολίζουν.
1 ό εκκλησάκι: που κλείνει μέσα του τής 

πίστεως τό βωμό. Άπό τά βάθη του σκορπίζε
ται τοϋ κανδηλιοΰ τό παρήγορο, τό ίλπιδοφόρο 
φώς. Ε’ινε τό πολικόν άστρον, ποΰ άρπαξεν άπό 
τόν Ουρανόν καί τό έρριξε στή γή ή ΙΙίστις. 
Είπε τό άντιφέγγισμα τού θείου φωτός, ποΰ 
έχει παντού σκορπισμένα δ Ιημιουργός.

Νά καί τά δυό δένδρα δίπλα.
Τό κυπαρίσσι — τό πένθος τής ψυχής μου.
Τό πεύκο—ή χαρά τής ζωής της.
II ψυχή ζητεί τής ζωής τούς παλμούς.

Ή ζωή ποθεί τής ψυχής τσύς ρεμβασμούς..
fit* +

Φεύγουμε.
Σέ μιά ήρεμη στροφή τοΰ καραβιού τό 

'Εκκλησάκι μέ τά Αγκαλιασμένα δένδρα χάνε
ται.

Πάμε μακρυά, σέ άλλα λιμάνια, πολυθό
ρυβα, χωρίς 'Εκκλησάκι μέ κανδήλι, χωρίς 
δένδρα αγκαλιασμένα.

Τί μάς περιμένει ; Γαλήνη; Τρικυμία;
Τό καράβι σχίζει τά νερά καί άφίνει πίσω 

ολίγους άφρούς πού κι'αυτοί σιγά — σιγά 
χάνουνται— σάν τής έλπίδες πού σβύνουν στό 
πέλαγος τής ζωής.

III
"Ενας ξαφνικός αέρας κάνει τή θάλασσα νά 

φουσκώνη.
Τό καράβι παραδέρνει σέ λίγο στά κύματα.
.Ιίπλα μου έκείνη. Νοιώθει τήν άνάγκη 

ν' άκουμπήση τό κεφάλι στό στήθος μου.
Κλείνουμε τά βλέφαρα.
Ό νους φέρνει έμπρός στά μάτια μας τό 

εκκλησάκι. Προσηλώνεται σ'αύτό μέ περισσό
τερη εύλάβεια τώρα,πού ό αέρας καί ή θάλασσα 
δέρνουν αλύπητα τό καράβι μας. Μόνο τά δυό 
δένδρα — τό κυπαρίσσι καί τό πεύκο — δέν 
βλέπουμε. Αυτά τά τοιιόθουμε μέσα μας.
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ΜΥΣ7 ΑΓΩΓΙΑ
Χαϋδεΰανε τά φιλντισένια πλήκτρα 
τρβμάμενα απαλά τά δάχτυλά μου 
καί ού τό ύπβσκόσμιο τραγούδι 
συνόδευες Κι’ ηχούσε στήν καρδιά μου. 
"Ω θεία τής‘Αγάπης λειτουργία 
πούχε τήν καμαρούλα μας ναό της 
κι’ ήταν σέ μάς —Ιερείς—ή θεία χάρι 
νά ψάλλωμε τόν ΰμνο τής θεότης...
Καί γύρω μας ψηλά τής Ευτυχίας 
ό "Αγγελος άναλαφρα πετούσε 
καί στή Θεά, πού είχε στή ψυχή μας 
τό θρόνο της, γλυκά χαμογελούσε.

Θεσ)νίκη ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ ΤΟΜΗ

EYOJMOI,,

σβημα. Έπειδή έγράφησαν είς διαφόρους έ- 
ποχάς καί είς διάφορα μέρη θά άνέμενέ τις 
κάποιαν ποικιλίαν αντιλήψεων, περιγραφών, 
εκφράσεων. Έν τούτοις ή αύτή φαίνεται 
ώς νά τά προκαλεΐ έμπνευσις, είς τό αύτό ζοϋν 
περιβάλλον."Ολα διαπνέονται άπό μίαν μελαγ
χολικήν εσωτερικότητα άπό ένα πόνον ελεγεια
κόν.Ό πόνος δστις κυριαρχεί είνε υποκειμενι
κός, συγκρατούμενος άλλ’ άδιάσπατος. 'Ο ποι 
ητής αισθάνεται χωρίς νά αίσθηματολογή. 
"Ενας πόνος ποΰ οδηγεί εϊς τήν σκέψιν. Τό 
βιβλίον τοΰ κ. Π. μπορούσε νά όνομασθή «Ίο 
Βιβλίον τοϋ Πόνου».

Τό ύφος τών «Π.Ρ.» εΐνε περίτεχνον. "Ο,τι 
κυρίως κάμνει έντύπωσιν είναι αί συχναί πα
ρομοιώσεις, προσωποποιήσεις, προσωνυμίαι, οί 
παραλληλισμοί, αί παραλλαγαί αί μεταφοραί 
τολμηροί ενίοτε όχι όμως καί πάντοτε έπιτυ 
χεϊς. Ιδού λ. χ. μερικοί φράσεις άτίθασσοι, 
ύπερλυρικαί, μεταφυσικοί. «Τό πνεΰμα τρύγη
σε τά άστρα άπό τούς ουράνιους κήπους. 
— Στόν ουρανόν βόσκει τών άστρων τό 
κοπάδι. — Τό πράσινο τοΰ πλάτανου ήταν 
σάν καμπάνα τής χαράς. — Τά στρογγυλά σύ- 
νεφα τοΰ φθινοπώρου.— Τό γαλανό σκοτάδι 
τής βιολέτας στό χέρι τοϋ ξανθού Γεννάρη. 
Τά πάθη παρομοιάζει μέ «ωραία θηρία τής 
θερμής ’Αφρικής» καί άποκσλεί τάς τελευταίας 
άντανακλάσειςτοΰ ήλιου ορατόρια ποΰσβύνουν 
έπάνω στήν άρπα τών ορθών κυπαρισσιών».

'Η γλώσσα τών < Πεζών Ρυθμών άπηλλαγ- 
μένη ακροτήτων, ισορροπημένη, μικτή, πιστο
ποιεί μίαν άντίληψιν τοϋ καλού. Ελάχιστα είνε 
τά ψεγάδια άτινα παρασυρθείς ό συγγραφεύς 
διέπραξεν. Ώς λ. χ. τά δάσα, ή τούφες, τό 
φακιόλι, ή κελαϊδοΰσα ρεματιά, οί άπότοκοι

Εΐνε fi ψυχές μας.
* • *

Φεύγουμε.
Νοιώθω μιά μυστική δύναμι νά μάς ένώνη 

πειό πολύ, ενα γήϊιον (ιατρόν—ή αναλαμπή 
τοΰ κανδηλιοϋ— νά μάς φωτΐζη.

Εινε τό φώς που λάμπει τώρα στίς καρδιές 
μας καί ατό νοΰ μας — τό φώς τής Αγάπης.

Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΟΙ “ΠΕΖΟΙ

Τό πεζόν ποίημα εινε άπό τά λεπτότερα και 
εκλεκτότερα εϊδη τής λογοτεχνίας. "Εχει ολον 
τόν λυρισμόν τοΰ στίχου χωρίς νά έχη τούς 
περιορισμούς αύτοΰ, οί όποιοι συχνά τόν άσχη-' 
μίζουν. Παρ’ ήμϊν τό πεζόν ποίημα δέν έκαλ- 
λιεργήθη συστηματικός. Ό γραφών τό παρόν 
σημείωμα έκ τών πρώτων ήσχολήθη είς αύτό, 
έμφανίσας τώ 1902 το πρώτον βιβλίον πεζών 
ποιημάτων. "Εκτοτε κατεβλήθησαν προσπά- 
θειαι άπό άλλους— μερικοί μαλλιαροί «ονόμα
σαν τά πεζά ποιήματα μέ τό άποκρουστικόν 
όνομα «Πεζοτράγουδά» — καί είς τά εβδομα
διαία περιοδικά έδημοσιεύθησαν άμετρα—λαμ- 
βανομένης ύπ’ οψει τής έκτάσεώς των - καί ά
τεχνα φαντασιοκοπήματα τά όποια έχουν όλην 
τήν φλυαρίαν τοΰ πεζογραφήματος, χωρίς νά 
έχουν τήν ευαισθησίαν τοΰ στίχου.

Ό κ. Παπαντωνίου έχει γράψη καί διηγή
ματα καί ποιήματα. Συνεδύασε τήν έμπνευσιν 
μέ τήν καλλιτεχνικήν διατύπωσιν καί έδωσ3 
είς τά περισσότερα έξ αύτών μίαν καθαρώς 
ποιητικήν μορφήν, ένφ άλλα παρέμειναν ώς 
χρονογραφήματα (Κοινή προφητεία— Θάνατος 
άρχαίου Θεοΰ— Καλογεράκι Εργάτες— ’Α
δελφές).

Οί «Πεζοί Ρυθμοί> είνε ανώτεροι άπό 
πολλάς εμμέτρους συλλογάς. Έκεϊ υπάρχει ή 
παράταξις μέτρων. Έδώ ή ποιητική διάθεσις 
άναβλύζει άφθονωτέρα. Εντυπώσεις καί σκέ
ψεις μέ νεωτεριστικόν ένδυμα, πλούσιον είς 
τρίχαπτα. Είνε βιβλίον ελκυστικόν. "Οταν 
τό διαβάζη κανείς, επιθυμεί νά τελειώση δσον 
τό δυνατόν αργότερα, μολονότι υπάρχει έν αύ- 
τώ κάποια μονοτονία, ή δποία έν τούτοις δέν 
κουράζει. Είνε αί σελίδες του 2να κελάρυσμα 
εύχάριστον, αν καί μέ τό Ιδιον πάντοτε φλοι- 

κ.αϋμοί, τό γέρμα τοΰ ήλιου —εΐνε ακαλαίσθητοι 
λέξεις. Έπίσης μεταχειρίζεται τήν λέξιν ' πλέου 
μενο> (ένφ άλλαχοΰ γράφει πλοίο) τοϋ οποίου 
είνε γενικωτάτη ή έννοια, διότι πλεούμενο 
δέν εΐνε τό άτμόπλοιον μόνον, άλλά καί τό 
καΐκι καϊ ή βάρκα. Διατί δέ νά γράφη <μυρι
στικά» ,λέξις ήτις ενθυμίζει τά άναμυρηκαστικά 
ένώ έχομεντάς πολύώραιοτέρας «λουλούδι» καί 
«άνθος. >

'Υπό εποψιν μορφής, ό τίτλος δέν άνταπο- 
κρίνεται πρός τό περιεχόμενον. Δέν υπολαν
θάνει ή αρμονία τοΰ ρυθμού.

Οί Π. Ρ. αίσθητικώς δέν συγκλονίζουν τήν 
καοδίαν, οΰτε τόν νοΰν. Θωπεύουν χωρίς νά 
συγκινοϋν. Μία ξενική έπίδρασις εινε φανερά 
εις μερικά έξ αύτών, ώς πρός τόν τρόπον καί 
τοΰ σκέπτεσθαι καί τοϋ έκφράζεσθαι. Έδιά- 
βασε ό κ. Π. Βερλαίν, Μπωντελαίρ καί τά έ
γραψε. "Αλλα άντιθέτως έμπνέει ή ΓΙατρίς (τό 
Ξεκίνημα, ή Εκδίκησις, ό αρχαίος θεός).

Δύο εΐνε τά κύρια χαρακτηριστικά τών «Πε
ζών Ρυθμών» ΤΙ μυστικοπάθεια, ύπενθυμί- 
ζουσα τόν Ι’αμπιτρανάθ Ταγκόρ καί ή φυσιο- 
λατρεία. ΤΙ θρησκεία, μία νοσταλγία Βυζαν
τινής λατρείας, τόν κάμνει νά γράψη τ ήν Προ
σευχήν διά τόν αδελφόν του— διά τόν όποιον

ΝΕΑ/ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ1ΔΕΣ
βΑΛΕίΑ ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΥ

Καλλιτέχνις συμπαθεστάτη, ή δεσποινίς 

αφιερώνει τούς στοργικωτέρους λογισμούς, τό 
Ευχάριστά) τόν Δημιουργόν, τήν Κυρίαν τών 
’Αγγέλων, τούς Ψαλμούς—τό καλλίτερον 'ίσως 
δλων.

Ό έρως καί ή γυναίκα μόλις εμφανίζονται 
(Σεμνοτυφία, ό Μοιραίος, Δέησι). Ό φάρος, οί 
τάφοι,ή Ειμαρμένη,τ«'> Κυπαρίσσι,ό Πλάτανος, 
ό Βραδινός περίπατος ή Βρύσι τών λυγμών, ή 
Δύσι είναι άληθινά ποιήματα, τά όποια δέν θά 
ησαν καλλύτερα Άν είχαν ομοιοκαταληξίαν.

Κάποιος κριτικός Νουμαϊκός έκρινε τούς Π. 
Ρ. ώς...σοσιαλιστής καί έπετέθη κατ’ αύτών· 
Άποκαλεί τόν κ. Π.«τσαρλατάνον τοϋ ύφους» 
δυσφορεί διότι δέν μαλλιαρίζει δσον αύτός καί 
γνωμοδοτεί δτι ή ποίησίς του εινε νοσηρά καί 
άντικοινωνική, ό πόνος του φιλολογικός(ί) και 
όχι σοσιαλιστικός. Τοιαϋται Αντιλήψεις πεζαι 
είνε Ανίσχυροι νά θίξουν έργον τό όποιον δέν 
έγράφη διά προπαγάνδαν καμμίαν, άλλ’ εινε 
ένας ψίθυρος ποιητικής πνοής, έκχείλισμα 
μιάς έσωτερικότητος, μέχρι τής οποίας δέν ήμ- 
ποροΰν νά φθάσουν αί στεναί αντιλήψεις σχο
λαστικών ή φανατικών υπερασπιστών μιάς 
θεωρίας παρακεκινδυνευμένης.

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

Θάλεια Διπλαράκου, περί ής έπανειλημένως 
ήσχολήθη ό ξένος τύπος διήλθεν έξ 'Αθηνών. 
Πεπροικισμένη μέ δι.ιλοϋν τάλαντον, ζωγρα
φικόν καί μουσικόν, διεκρίθη είς άμφοτέρας 
τάς τέχνας. Έσπούδασεν έπί δώδεκα έτη είς 
Παρισίους καί Λοδίνον έγκατασταθεΐσα κατόπιν 
είς Ν. Ύόρκην. Έκ τών ζωγραφικών έργων 
τηςέξετιμήθη πολύ ή προσωπογραφία τής πρι- 
γκηπίσσης ’Αναστασίας, γενομένη ολίγον πρό 
τοΰ θανάτου της,καί τινων'Αμερικανικών προ
σωπικοτήτων. Προσεχώς θά διωργανώση έκθε- 
σιν έργων της έν Ν. Ύόρκη.

Έν Άθήναις έδωσε συναυλίαν, καθ’ ήν 
έξετέλεσε μέ πολλήν τέχνην, εύχέρειαν καί 
έκφρασιν δυσκολωτάτας συνθέσεις Γερμανών 
κλασικών ώς καί νεωτέρας ’Αμερικανών συν
θετών, ένα χορόν τοΰ Dowell τήν Γονδο- 
λιέραν τοΰ Kowski, καί τής Πεταλούδες τοΰ 
Olsen, αί όποΐαι έκαμαν πολλήν έντύπωσιν 
ΤΊ δ. Διπλαράκου έπανήλθεν ήδη, άφοΰ έπε-
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σκέφθη τήν Αίγυπτον, τήν Ν. Ύόρκην, μέ 
τήν ελπίδα οτι τύ επόμενον έτος ί)ά πραγμα
τοποίησή τό δνειρόν της νά μένη μονίμως έν 
Άθήναις.

ΦΙΛΟΘΕΗ ΚΑΙΣ, ΑΡΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Είς τήν αίθουσαν τοΰ Κεντρικού ξενοδοχείου 
έξετέθησαν διά πρώτην φοράν έν Άθήναις έρ
γα Τσεχοσλοβακικής τέχνης. Ό Ακαδημαϊκός 
ζωγράφος I. Μλύνεκ εξέθεσε 44 πίνακας μέ 
γραφικωτάτους τύπος άνδρών, γυναικών, 
παιδιών καί γερόντων,μέ τό τοπικόν ένδυμα καί 
είς τάς βιωτικάς των ασχολίας. 'Ο χωρικός δ 
άροτριών, ό βάσκων, ό πεζοπορών, ό σκυρο- 
θραύστης, ό μουσικός, δ ζητιάνος, δ νυκτοφΰ- 
λαξ, δλοι ιδιόρρυθμοι, παραστατικοί.Ή χωρια
τόπουλά καί ή μάμμη,ή άρραβωνιασμένη,ή υδρο
φόρος, συμπληρώνουν τήν παρέλασιν ήτις έχει 
πολύ ένδιαφέρον καί άπό εθνογραφικής καί ά
πο καλλιτεχνικής άπόψεως. Τό χρώμα ζωηρόν 
άφθονον, μέ κυριαρχίαν τοΰ έρυθροΰ' δ διά
κοσμος τής άμφιέσεως περίτεχνος. Τεχνοτρο
πία ιμπρεσιονιστική διά νά συνδυασθή δ αδρός 
Σλαυΐκος χαρακτήρ μέ τήν ψυχικήν διάθεσιν. 
Υστερεί έν τούτοις δ ζωγράφος εις τινας σχε
τικός λεπτομέρειας, ιδίως χειρών καί ποδών. 
“θλη του ή προσοχή έδόθη είς τήν άπεικόνισιν 
τών άμφιέσεων. Τά καλλίτερα έργα του είνε 
δ Τσεχοσλοβάκος μέ τό επίσημον ένδυμα, ή 
Μάμμη μέ τόν "Εγγονον, ό Λειμών μέ τής 
παπαρούνες, τό πότισμα τοϋ άλογου, δ χηνο
βοσκός, ή Κοπή τοΰ χόρτου. Άπό μερικούς 
πίνακας λείπει ή λεπτότης, ή διάθεσις. ’Έ
χουν κάτι τό κτυπητόν είς τό χρώμα, τό 
σκληρόν είς τό σχέδιον.
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Νέα άριστοΰχος καλλιτέχνις ή δεσποινίς 
Φιλοθέη Καίσαρη, ή πρώτη ήτις έλαβε δίπλωμα 
άρπας έν τφ’ΙΙδείφ ’Αθηνών, κατόπιν εξετάσεων 
καθ’ άς διεκρί-θη έκτελέσασα δυσχερεστάτας 
συνθέσεις. ’Έπαιξε Φάουστ διά πρώτην φοράν 
έν Άθήναις, δυσκολώτατον τεμάχιον ένεκα τών 
συχνότατων πεδαλισμών, ιδίως εις τήν άλλα- 
γήν τοΰ τόνου είς τό μεγάλο βαλς, δπου στιγ- 
μιαίως άλλάσσονται δλα τά pedals. "Επαιξε 
τό Concert τοΰ Μόζαρτ μέ τάς δυο δυσκολο- 
τάτας cadencss, τήν ώραιοτάτην Φαντασίαν 
τοΰ Σουμπερτ, γραμένην έπί άσματος, καί 
πέντε άλλας συνθέσεις, έν οίς καί μίαν Ncczu- 
rne του Ha.3selinans.

Ή δ. Φ. Καίσαρη έδικαίωσε μέ τήν μουσι
κήν ιδιοφυίαν της τήν φήμην τής μουσικής 
οικογένειας είς ήν ανήκει.

Είς τήν αίθουσαν τοϋ «ΙΙαρνασοΰ» ό ζωγρά- 
φοςκ. Δ. Κάλλιας δ έπί τό άρχαϊκώτερον έπω" 
νομασθείςέν’Λ μερική Κράτης εξέθεσε τό πρώτον 
έν’Λθήναις 120 έργα.Έσπούδασεν είς τό’Ινστι- 
τοϋτον τών Καλών Τεχνών τής Ν. Ύόρκης,τι- 
μηθείςδιά μεταλλίου,έξέθεσεν δέεις Αμερικανι
κός έκθέσεις. Έν Σικάγω έξετέλεσε μεγάλος 
συνθέσειςτοιχογραφικάς έίς τήν έκειΈλληνικήν 
λέσχην.

Τά έργα τοΰ κ. Κάλλια ειλημμένα έκ τοϋ 
φυσικού είνε δλα ελληνικού χαρακτήρος πλήν 
ένός,τοΰ < Μεξικανού » τυχόντος τιμητικής μνείας 
έν Σικάγο). "Ο κ. Κάλλιας διαμείνας έπί μακρόν 
έν τή ξένη αισθάνεται ζωηρόν τόν πόθον νά 
άναπαραστήση τήν πατρίδα του. Ίά τοπεΐα 
της, αί παραδόσεις της τόν ελκύουν. Είς μερικά 
έξ αύτών, συνθετικόν έχοντα χαρακτήρα, εκτιμά 
τιςτήν προσπάθειαν δπωςάποδώση τούς παλμούς 
μιάς ελληνικής καθ’αύτό ψυχής. Τό Τάμμα διά 
τόν άγαπημένον, ή Προσευχομένη καλογραία, 
οί τρεις Μάγοι φανερώνουν τήν εύλάβειαν δπως 
ή Σαπφώ,τό Εϊδύλλιον, δ Κεραμεικός τήν άρ- 
χαίαν αισθητικήν άνθησιν. Μέ τόΧαλάνδρι,τήν 
Κωπαϊδα, τό Εκκλησάκι τοΰ Κολωνοΰ μάς 
δίδει ωραία τοπεΐα, ένφ ή Καστέλλα,δ Σαρωνι- 
κός ύπό τό σεληνόφωςκαί τά κοριτσάκια είς τήν 
ακρογιαλιά πού τά κτυπα ό άνεμος έχουν άρ- 
κετήν θαλασινήν ποίησιν.Τό Άρμεγμα είς τήν 
Ελευσίνα,ή Γρηά ποΰ σιτίζει τάς όρνιθάς της 
μάς μεταφέρουν είς τήν ήρεμην άγροτικήν ζωήν

Τό έργον τοΰ κ. Κόλλια-Κράτη είνε ποικί
λοι’ καί διά τούτο δέν είνε δλον έξ ίσου τε
χνικόν.Υπάρχουν είς τήν τέχνην, οί ψυχροί, οί 
άκροβολόγοι εκτελεστοί, δπως υπάρχουν οί 
αίσθηματίαι πνεύματα "ζ ανήσυχα, παροσυρό- 
μενα άπό τήν ιδίαν τάσιν, ώστε ν' άμελοΰν τήν 
τεχνικήν άπόδοσιν. Ό κ. Κάλλιας Κράτης ανή
κει είς τούς δευτέρους. Δέν ήμπορεί τις έν πό
ση περιπτιόσει νά τοϋ άμφισβητήση τήν αγ
νότητα καί ευγένειαν τής έμπνεύσεως.

*
* ♦

Ό κ. I’. Βώκος συνάδελφος άλλοτε έν τή 
δημοσιογραφία καί λογοτεχνία ένεφανίσθη πρό 
13 έτών έξαφνα....ζωγράφος, Χωρίς νά φοιτή- 
ση εις καμμίαν σχολήν, μέ ίδικήν του μελέτην 
τών χρωμάτων καί τής φύσεως άνεδείχθη τα
χύτατα ζωγράφος μέ μίαν άντίληψιν αισθητι
κήν, ΰπερνικήσας τάς δυσκολία; ας έχει τό 
σχέδιον καί ή προοπτική.. Καί παρήγαγε έργα 
ειλικρινή, χωρίς νά έκβιάζη τήν έντύπωσιν μέ 
ίμπεσιονισμούς,’’ άναγομένους μάλλον είς τα
χυδακτυλουργίαν. Οί πίνακες του, μικρών δια
στάσεων δλοι, εμφανίζουν μίαν τέχνην προσω
πικήν.

Είκονίζει δ,τι αύτό, αισθάνεται καί δπως 
αύτός τό βλέπει. Είνε ζωγράφος δστιςήρχι- 
οενώς ερασιτέχνης καί έξελίχθη είς έξ επαγγέλ
ματος καλλιτέχνην. Παρά > τινας απαραιτήτους 
ϊσωςάτελείας εις τινας πίνακας παρουσιάζει έρ
γα άξιαι πολλήςπροσοχής.Ό,κ.Βώκος έχει ίδια- 
τέραν κλίσινείςζτό τοπεϊον άπό τό όποιον δένι 
πρέπει καθόλου ν’ άπομακρυνθή. Φίλος τών 
ταξειδίων μάς δίδει διαφόρους φύσεις. 'Η 
’Αττική, τό Πήλιον, τό Παρίσι άπετυπώθησαν 
μέ τήν φύσιν των καί τόν ίδιάζοντα χαρακτήρα 
των. Καί ένώ ή άτμόσφαιρα ποικίλλει κατά

ΤΑ ΑΘΗΝΑΊ

ΘΙΑΣΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

Παρουσίασε Γερμανικές φάρσες άρκετά 
χαρακτηριστικός, μέ σκηνάς κωμικός, άλλά 
στερουμένας τής τσακπίνικηςκαί σπίνθηροβόλου 
εξυπνάδας, ήτις διακρίνει τάς Γαλλικός. Καλλι- 
τέρα ήτο ή τοΰ Αμερικανικού κωμωδιογράφου 
Montgomery «Μπόμπυ πές τήν αλήθεια» έξη- 
γμένη έκ τοΰ σατυρικού διηγήματος τοϋΓάλλου 

\

τόπους, αύτός δέν άκολουθει καμμίαν τεχνο
τροπίαν, δέν επηρεάζεται άπό τήν ξένην ζωήν. 
Είνε ό ίδιος, ό 'Έλλην.Μέσα είς τήν ψυχήν του 
γίνεται μία μετουσίωσις εικόνων καί χρωμάτων 
μία άφομοίωσις τής ψυχής. ΔΓ αύτό ή τέχνη 
του είνε ιδιόρρυθμος, άφελής, παρθενική ήμ- 
πορεΐ νά εϊπη τις, ώς πρός τούς τρόπους τής 
άποδόσεως καί ώς πρός τήν επεξεργασίαν.

* »
•

Μετά τριετίαν συνεχίζει δ διακεκριμένος κα
θηγητής τής ζωγραφικής κ. Μποκατσιάμπης 
τήν Ιτησίαν (Ιβην) έκθεσιν είς τό άτελιέ του. 
Περιλαμβάνει ή έφετεινή 100 έργα έκ τών 
οποίων 60 νέα. Μία έργασία γόνιμος, ποιητική 
φυσιολατρική, ήν ακούραστος έξακολουθεΐ ό 
συμπαθής Κερκυραΐος καλλιτέχνης. Εκ τών 
νέων έργων του τά όποια ελκύουν ιδιαιτέρως 
τήν προσοχήν μας,ξεχωρίζομεν τό'Ηλιοβασίλεμα 
τήν Κέρκυραν άφ’ υψηλού μέ μίαν νέαν τεχνο
τροπίαν. Είνε έργα έχοντα μεγάλην άξίαν ώς 
έπίσης τά Χαράματα μέ τήν νυκτερινήν σκιάν 
πλανωμένην ακόμη, ένας παραπλεύρως άλλος 
πίνας, «Πρωινά σύνεφα» άποτελών έν ολόκληρον 
ποίημα. Ό κήπος τού Μουσείου, τό Κόκκινο 
καΐκι καί τό Αλάνι είνε έπίσης έργα άξια 
πολλής έκτιμήσεως. Πλούσιον τό τμήμα τών 
υδατογραφιών, περιλαμβάνει 37 πίνακας, έκ 
όποιων αί Λεύκες,τό Καλαφάτισμα καί ή Κερ- 
κυραϊκή γωνιά είνε τά άριστα.

Τά έργα τοΰ κ. Μποκατσιάμπη, είνε πολύ 
συμπαθητικά,άποδίδουν τήν φύσιν μέ δλην τήν 
πολυποίκιλο)’ ώραιότητά της. Είνε ό δεξιός 
πάντοτε τεχνίτης, δστις συνενώνει τήν ευγένειαν 
μέ τήν παρατήρησιν. Τά έργα του έχουν ψυχήν 
καί είνεχαρακτηριστικά είςέκφρασιν. Είνε έργα 
δεξιοτέχνου τοΰ χρωστήρος,γνωρίζοντος πώς νά 
βλέπη καί πώς νά άποδίδη δ,τι βλέπει.

Δ. Κ.

■ΚΑ ΘΕΑΤΡΑ Κ-

Bailleil. «Ήάλήθεια έπίμίαν καί μόνην ή μέραν.» 
Μία διασκεδαστική Ιστορία ένός άνθρώπσυ, ό 
οποίος στοιχηματίζει νά λέγη τήν άλήθειαν έπί 
24 ώρας καί ύφίσταται διαφόρου; περιπετείας 
καί παρεξηγήσεις.

Είς τό αύτό θέατρον παρεστάθησαν τά εξής 
έργα: 'Π έπιστροφή τών Θεών, (Μωραϊτίνη) διά 
τό όποιον έπέδειξεν ό θίασος άστοργίαν,ή' ΓΙα- 
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τρις» τοΰ Γερμανού Σίχνερ σχετικόν μέ τδν 
διωγμόν τών Χριστιανών έν Μ. Άσία, < Αφρο
δίτη» τδ νεώτερον έργον τοΰ Νικ >ντέμι— ένας 
σύζυγος ό όποιος,οπαδό; τής ελευθερίας χωρίζει 
τήν γυναίκα του διότι δέν τδν άπατά— ή 
«Κόρη τοΰ Τιμοθέου «Μές ά.τδ τδ βούρκο» 
τδ ' Μέντιουμ·· εί; τδ όποιον ή πρώτη πράξις 
αρχίζει άπδ τδ τέλος τοΰ έργου, «Θά καταφέρη 
τή Λόλα» τοΰ Μπουμελταλ, τδ · 346 και μία 
τοΰ Kadelburg-,τδ "Ετερον ήμισυ» τοΰ Μπάχ. 
άκατάλληλα καί τά τρία.— <Άν βγώ νικητή; 
αστυνομικόν δράμα κατά διασκευήν τοΰ κ. 
Λιδωρίκη,άτυχή,Αμερικανικού διηγήματος στη- 
ριζομένου είς τήν Απώλειαν ένδς δακτυλιδοΰ, 
ή «Φρίντα Μπρέμ» καί ό · Πεζός ποιητής» 
τοΰ Γ κότζ,

Σχετικώς καλλίτερα ήσαν τά δύο "Ιταλικά 
δράματα <Τά πυροτεχνήματα» τοΰ Κιαρέλλι ή 
'Κόκκινη λάμπα τοΰ Βερόνα. Έπαίχθησαν 
έπίση; δ Τσαρλατάνος» τοϋ γνωστού φιλάν
θρωπου καί έκατομαυριούχου Ρότσχιλδ —ένα; 
καταπέλτης κατά τών Ασυνειδήτων ιατρών καί 
τδ «Μοιραϊον» τοΰ Μερέ, Ρωσσικής ύποθέ- 
σεω; στερούμενον ψυχολογίας. Μία τρίπρακτο; 
κομεντί τοΰ κ. Συνοδινοΰ < ’Εσύ φταις » ήτο 
άρκετάχαρακτηριστική. Μία ζηλότυπος σύζυγος 
βασανίζει μέ τά; ΰποψία; της τδν άνδρα της, 
ον έξωθή χωρίς νά θέλη εις απιστίαν.

'Ο ’Εβραίος—Παρισινός Μπερνστάϊν ένεω- 
τέρισε είς τήν «Ίουδηθ» τό έργον, τό όποιον 
έςέλεξεν διά τήν τιμητικήν τη; ή κ.Κοτοπούλη. 
Ή βιβλική δραματική ιστορία τοΰ αποκεφαλι
σμού τοΰ Όλοφέρνους έξελίσσεται πολύ συγχρο
νισμένη,μέχρι λυρισμού. Ή έκτέλεσις εξαιρετικοί; 
ικανοποιητική. Ή κ. Κοτοπούλη μέ τδ ύπέ- 
ροχον τάλαντό της, ό κ. Άποστολίδης αντάξιος 
της πρωταγωνιστή; μέ τήν δραματ.κήν φωνήν 
καί τά; καλλιτεχνικά; κινήσεις, ή κ. Αούη μέ 
τό πλαστικόν σώμα, υπήρξαν ή τριάς, ή όποία 
έστήριξε τό έργον. Ή μετάφρασις, μιξοβάρ- 
βαρος. Τδ κοινόν παρηκολούθησε μέ πολύ 
ένδιαφέρον τήν παράστασιν. ώστε ν’ Ακουσθή 
Αδιόρθωτος καλαμπουριστής νά λέγη έρωτη- 
θείς άν έχη κόσμον ή «Ίουδήθ» : δλο φέρνει.

ΘΙΑΣΟΣ ΚΥΒΕΛΗΣ

Τύ πρωτοτυπώτερον είς τών παρασταθέντων 
εΐ; τό Κυβέλειον έργων ήτοή’Ηδονή τήςτιμιότη- 
το; τοϋ Πιραντέλλο. Έργον πολύ δυνατόν, 
ψυχολογημένου, τού οποίου όλη ή δράσις 

συγκεντρ·') εταιεις μέ μίαν ήθικοφιλοσοφικήν 
διδασκαλίαν ένδς ίδιοτρόπου κοινωνιολόγου,δσ- 
τις άλλοτε έλοξοδρόμησε ά.τδ τήν ηθικήν, άλλά 
τώρα είνε τίμιος καί σώζει τήν τιμήν μιάς 
κόρης, απαλάσσων αυτήν άπό τιήν κατα
στροφήν είς ήν τιήν ένέπλεξεν εΐ; ασυνείδητο; 
Αριστοκράτης. Δέχεται πρός συγκάλυψιν τοΰ 
σκανδάλου-ή κόρη πρόκειται νά τεκνοποίηση— 
νά γίνη σύζυγο; κατ' όνομα μόνον, άλλ’ έν τέλει 
κατακτά διά τή; λογικής καί τή; ηθικολογίας 
τιήν άτυχήσασαν γυναίκα καί τήν εξαγνίζει ώς 
πραγματικός σύζυγο;, άντικαθίστών εϊς τήν 
καρδιάν τη; τδν διαφθυρέαδστις είνε υπανδρος.

'Γιατί μεθώ». Είνε ό τίτλος ένός ωραίου 
τραγουδιού τδ όποιον απαγγέλει καί τραγουδεΐ 
συγχρόνως ύ κ. Κλέων Τριαντοφύλου ό Attic. 
Αύτό δραματοποίησε. Ή ύπόθεσις καλή, αλλά 
άτεχνα γραμμένη. Είςμίαν ταβέρναν μιά Άπο- 
κρηάτίκη νύχτα ένα; δημοσιογράφος ό όποιος 
έγινε αλκοολικό; άπό τιήν άτυχή άγάπη του 
πεθαίνει ένώ ή φίλη του γλεντά μέ μίαν 
παρέαν. 'Υπενθυμίζει τδ Ζουμπιρί».

Ή <Θεατρίνα» έργον διδακτικόν διά τούς 
καλλιτέχνας οί όποιοι παρά τήν ήλικίαν των 
εξακολουθούν νά παίζουν έπί σκηνής, καί ό 
«Χορευτής τήςκυρίας»—σάτυρα τήςχορομανίας 
άμφότερα τών κ. Πετροκοκίνου καί Μπασκέ, 
< Καί έσονται οί δύο» — άρκετά έξυπνου άλλά 
Ακατάλληλον. ΤΙ < Σιμόν)]» τοΰ κ.Μαυρουδή 
— ένας τύπος Παρισινής τοΰ ελαφρού κόσμου. 
«Χήρα μάνα». Μονόπρακτου δράμα τοΰ κ. 
Βλαχογιάννη,τδ πρώτον έμφανιζόμι'νου ώςδρα- 
ματικοΰ συγγραφέως. Πρόκειται περί ένδς 
τύπου μητρός, ής ή σκληρότης υπερβαίνει τά 
όρια καί τοΰ πιθ ;νοΰ. Μία κωμωδία παιχθεΐσα 
ταυτοχρόνως ό < Γεωπόνος»κατά διασκευήν τοΰ 
διηγήματος τοΰ Μάρκ Τουαίν ήρεσε πολύ. 
Δύο κωμωδίαι το «κοτέτσι καί τό τομάρι» 
άνηθικώταται. Ό κ. Οικονόμου έπαιξεν έκτάκ- 
κτως εϊς Γερμανικόν μονύπρακτονΌ ' Εμπρη
στής: 'Υποδύεται δύο πρόσωπα δύο αδελ
φών. ΊΙ ύπόκρισίς ήτο αριστοτεχνική,άλλά τό 
έργον,—μιά παρέλασις μαρτύρων ένώπιον ένδς 
δνακριτοΰ — μακράν καί κουραστικόν.

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ! ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εϊς τόπρώην Βασιλικόν έπαίχθη ή < Φαρμα
κωμένη »τετράπρακτον δράμα εμπνευσμένου κ 
τοΰδμωνύμου ποιήματος τοΰ Σολωμοϋ, δστιέ 
εμφανίζεται έπί σκηνής. Ό δράστης τοϋ έργου 

πάρέμεινεν άγνωστος.
Τό περιοδικόν «Χαμόγελο» διωργάνωσε δύο 

απογευματινά; μέ. πρωτότυπα μονόπρακτα 
νεαρών ερασιτεχνών, ών τινέ; καί μετέσχον 
τής παραστάοεως. Οι Γαμοι τοΰ θανάτου καί 
τύ «Νεκρικό εμβατήριο» ήσαν άτεχνοι ατυχείς 
Απόπειρα·.. Τό <Αιμα> καί αί «Θυσίες» δέν 
είχαν πρωτοτυπίαν καμμίαν, άνεκτά οπωσδή
ποτε. Έπαίχθη καί έν κωμικόν παίγνιον τών 
κ. κ. Αάσκαρη — ’Αγέλαστου, εις τδ όποιον 
παίζουν ρόλον τά γιαλιά πού τά έχανε ένα; 
μύωψ καί τά φορεΐ ένας οξυδερκής.

ΕΡΓΑ ΓΚΙΝΙΟΛ

Ό θίασος Φύρστ-ΓΙαλαιολόγου μάς παρου
σίασε εϊς σειράν παραστάσεων μονόπρακτα 
φρικιαστικά δράματα τού Γκράν Γκινιδλ καί 
φάρσες τής Μονμάρτης. Όμολογοϋμεν ότι δέν 
μάς έκαμαν τήν έντύπωσιν τρόμου καί φρίκης 
ήν έπεδίωκον. Παρεστάσθησαν ή Κακιά ώρα, 
τά 50,000 δολλάρια, ό Γυναίκας, τδ Χέρι τής 
μαϊμούς, Μιά νύχτα στό καταγώγιο,τό Φρικτό 
λάθος.Έκ τών τίτλων εννοεί τις τάς υποθέσει; 
’Ανώτερα ήσαν τά καί άλλοτε παρασταθέντα 
«Τρεις μάσκες »καί «Πέτρος Καροΰζο».Άπότάς 
κωμωδίας τδ Στραβιδάριον, ή Ροζαλία, "Ενας 
παράξενο; ζωγράφος, "Ενα φλυτζάνι τσάϊ. τής 
νύχτας τοϋ καμώματα, Μιά νύχτα στό Ξενοδο
χείου είς ά; ευχαρίστως τδ κοινόν παρηκολού- 
θησε τδν σπανίως έμφανιζομένον κωμικόν κ. Ε. 
Χέλμην.

ΟΠΕΡΕΤΤΑ

Έπαίχθησαν ξένα έργα ή «Φρασκουίτα», τδ 
«Μαύρο ρόδο» τοϋ Γκέτσε, ό Χορός τή; τύχης 
καί ή «Θερινή νύχτα» τοΰ Στόλτς, ή «Μασκω- 
τίτσα» τού Μπρουμέ, ή«Γιαπωνέζα»τοΰ”Ασσερ· 
Τέσσσαρες δέ έλληνικαί αποτυχοΰσαί δλαι.

Ό κ. Σακελλαρίδης απεκήρυξε δλην τήν προ- 
ηγουμένην έργασίαν του, ώς προϊόν έπιχειρή-

ΓΡΑΜΜΑΤΑ κα! ΤΕΧΝΑΙ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ! ΤΕΧΝΑΙ
Είς τήν ’Έκθεσιν τής Βελγικής τέχνης είς Tuil- 

leries τών Παρισίων έξετέθη είς πίναξ τοΰ"Ελληνος 
ζωγράφου Περικλεούς ΙΙανταζή θανόνιος τφ J884 
έν Βρυξέλλαις. Ό Πανταζής είχε ζωγραφίσει άρκετά 

σεως προκάλεσα τήν αυστηρόν κριτικήν διά το 
νέον έργον του «Ή κόρη τή; καταιγϊδος». Καί 
οί κριτικοί όμοφώνωςέκήρυξαν αύτήν άνταξίαν 
τής άλληςάειμνήστου'Κόρη; τών κυμάτων» τοΰ 
κ. Λιδωρίκη. ΤΙ 'Άγάπη τής Ρένας» τοΰ 
ίδιου, κατώτερα τής Κόρης τής καταιγίδας. Αί 
δύο λαϊκαί όπερέτται τής ΆλάμπραςΤά δίκτυα 
τής αγάπης καί ό Άδάμ καί Εϋα ασήμαντα.

Εϊς τόν«’Απόλλωνα >Ιπαίχθη ή διακοσίαςπα- 
ραστάσει; αριθμήσατα εϊς τό Παρίσι όπερέττα 
τοΰ Κριστινέ Dede». ’Έχει πεταχτά τραγου
δάκια άλλ’ή έκτέλεσιςκατέστησε σχεδόν άγνώρι 
στον τδ έργον έξελληνισθέν. Λίαν έπιτυχής έμ- 
φάνισις ήτο ή τοΰ Πλούτη, δστις έπαιξε μέ πολύ 
μπρίο.

•0 ΝΕΡΩΝ’

Εί; τδ Έθν. θέατρον έπαίχθη ώς τιμητική 
τοΰ κ. Ροζάν διά πρώτην φοράν ό'Νέρων», 
ρωμαϊκή τρίπρακτος τραγωδία τού κ. Ν. 
Λιβαδά, διά πρώτην φοράν έμφανιζομένου ώς 
δραματικού συγγραφέως. ΤΙ άναπαράστασις 
τοΰρωμαίου Αύτοκράτοροςδν έχαρακτήριζε αν
τίθεοι; χαρακτήρων, ητο δυσχερές έργον άπό 
τεχνικής άπόψεως. Ό συγγραφεύςπεριωρίοθηεϊς 
μίαν παρέλασιν τών έγκλημάτων το», χωρίς νά 
άπασχοληθή μέ κεντρικήν τινα ιδέαν, ήτις uu 
παρείχε αύτώ στάδιον πρδςανέλιξιν πλοκής. Τό 
έργον είνε έν τούτοις πολύ χαρακτηριστικόν, 
γραμμένον μέ δύναμιν καί βαθεϊαν γνώσιν τής 
άναπαριστωμένης ιστορικής έποχής. Ή σκηνή 
τοΰ Νέρωνο; καί Αποστόλου Παύλου — δύο 
αντιθέτων κόσμων—ένεποίησενέντύπωσιν εξαι
ρετικήν, έν γένει δέ ή τραγωδία εύμοιρεΐ 
ενδιαφέροντος. Ή ύπόκρισι; τοΰ κ. Ροζάν 
δυνατή, ψυχολογημένη, έξικνουμένη εις τινα 
σημεία εϊς επίζηλον ύψος δραματικότητος. Ή 
δ. Έφη ’Άγρα, ήν μετά συμπάθειας έπανεΐδε 
έπί σκηνής αφιλότεχνος κόσμο;‘̂ διεκρίθη όκ. 
Κόκκο; έπίσης πολύ καλός. Τά άλλα πρόσωπα, 
άκατάλληλα, ήδίκησαν τδ έργον.

έργα, τοπεΐα, θαλασσογραφίας, εσωτερικά καί νεκράν 
φύσιν. Ήτο μαθητής τοΰ Cliintreilil καί τοΰ Corbet 
έν Παρισίοις, προτού μεταβή είς Βρυξέλλας. Είς τό 
Μουσεΐον Βρυξελλών υπάρχει ό πίναξ του I.'enfant 
au coq.

ol



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

— Άπέθανεν έν Λωζάνι.ι ύ Κερκυραΐος ζωγράφος 
Μάρκος Ζαβιτσιάνος, έν ήλικία Ιϋζέτών. Άφήκε ύλί.-α 
έργα τά όποια κοσμούν αίθούσας καλλιτεχνικός έν 
’Ελλάδι καί έν Ευρώπη. Είχε λεπτήν αντίληψιν τοϋ 
ωραίου καί ήτο πολύ ευσυνείδητος. Διεκρίθη ιδίως 
διά τά eaux-forts.

— Δυο πολεμικά έργα τοΰ κ. Προκοπίου ήγόρασεν 
ή σχολή τών ΕύελπίδωνΆντί 65.00) δρ.

— .Μετά τετραετείς σπουδάς έν Παρισίοις έπανήλ 
Οεν ό ζωγράφος κ· Μπιοκίνης.

— Ύπό έπιτροπής τής πόλεως Λάρνακας άπεφα- 
σίσθη είς τι οημεϊον τής ακτής ή άνέγερσις προ
τομής τοϋ Κίμωνος τοΰ μεγάλου "Αθηναίου στρα
τηγού τοϋ έν Κύπρω τελευτήσαντος. Τήν προτο
μήν έξετέλεσεν είς υπερφυσικόν μέγεθος ό γλύπτης 
κ. I', Άλεξανδρόπουλος. Στηρίζεται αύτη έπί πτερύ. 
γων κολοσιαίου αετού, έχει δ’έκτελεσθή έπί "τή βάσει 
αρχαίου νομίσματος.

— Ό κ. Δ. ΙΙελεκάσης άνέλαβε τάς καλλιτεχνικός 
εργασίας τοΰ έν Λωζάνη άνεγερθέντος ορθοδόξου 
ναού.

- Έν τφ νέφ μεγάρφ τής Πολυκλινικής ’Αθηνών 
θ’άνεγερθή προτομή τού Πισ.-έρ, ήν φιλοτεχνείό κ. 
Μπονανος.

—ΌΣύνδεσμος των Ελλήνων κιλλιτεχνών έζήτησεν 
άπό τόν υπουργόν τήςΠαιδείας νά ύοθετήση τό πέρισυ 
ΰποβληθέν υπό τών μελών αύτοΰ υπόμνημα περί τής 
διά νομοθετικού μέτρου λύσεως τού καλλιτεχνικού 
ζητήμα.ος, ήτοι τήν ΐίρυσιν διαρκούς καλλιτεχνικής 
έκθέσεως έν τφ περιβόλια τής Βουλής, τήν άνέγερσιν 
■10 έργαστηρίων έπί τής Πνυκός, τήν ϊδρυσιν 5 καλ
λιτεχνικών σταθμών είς νήσου- ·/«.'; άρκετά; περιφέ
ρειας διά νά μελετούν τήν έλλ. φύσιν καί ζωήν 2·. 
καλλιτέχναι,τήν σύστασιν καλλ. συμβολίου.τήν άποοτο- 
λήν υποτρόφων εις Ευρώπην καί τήν άνάθεσιν τών 
αγιογραφιών έν τοϊς ναοΐς ε’ις διπλωματούχους μόνον 
καλλιτέχνας καί δχι ’είς πρακτικούς άγιογράφους. 
Φαίνεται δτι ή Κυβέρνησις δέν θά πραγματοποίηση 
τούς πόθους τώνκαλλιτεχνών.

— Παρεπιδημεί ένταύθα ό έν Μονάχοι Έλλην ζω
γράφος κ. Ζαϊρης δστις προσεχώς Οά διοργανιόση 
έκθεσιν τών έργων του. Ό κ. Ζάίρης άπό εικοσαε
τίας διαμένων έν Μονάχοι έχει έκθέσει κατ’ έπανά- 
λειψιν έκεϊ έργα του, τιμηθείς διά μεταλλίων κεί 
κριθείς εύμενέστατα ύπό τών ξένων τεχνοκριτών.

— Διά τήν κατάληψιν τής ώς έκ τοΰ θανάτου τοϋ 
Λ. Καλούδη κενωθείσης Οέσεως καθηγητού έν τή 
Καλλ. σχολή έγένετο διαγωνισμός ού μετέσχον οί κ. 
κ. Κ. Παρθένης Ν. Λύτρας καί Σ. Παπαναγιώτου. 
Ή κριτική έπιτροπή άπετελεϊτο έκ τών κ. κ. Ίακω- 
βίδου, Μποκατσιάμπη, Ε. Θωμοπούλου Βικάτου καί 
Μαθιοπούλου. Ύπέρ τοϋ κ. Λύτρα έψήφισαν οί κ, κ. 
Ίακωβίδης,Μποκατσιάμπης καί Βικάτος. Ώς συγκεν. 
τροόσας δ κ. Λύτρας τήν πλειοψηφίαν θά διορισθή- 
Ό κ. κ. Ρέϊλος κίί Γερανιώτης άγνωστον δι<τι άπε- 
κλείσθησαν τής έπιτροπής.

ΣΥΜΜΙΚΤΑ
Ό κ. Τιμ. Άμπελός έξελέγη έπίτιμον μέλος τής 

α’Εταίρείας τών θεατρικών συγγραφέων».
— Άπέθανεν έν Άθήναις ό Κωνστ. Παπαμιχαλό- 

πουλος Πρόεδρος τής Γεωγραφικής Εταιρείας, τού 
Πανελλ |ν υ Γυμναστικού συλλόγου καί πρώην υπουρ
γός τή Παιδείας. Ήτο εύρείας μορφώσεως άνήρ καί 
λίαν φιλόπατρις. Είχε γράψει έντυπώσεις οδοιπορικός 
μελέτην ιστορικήν περί Κων)πόλεως καί άλλα έργα.

— Άπέθανεν ό λόγιος καί δημοσιογράφος Γεώρ
γιος Τσοκόπουλος, αρχισυντάκτης τής «Εστίας» γρά- 
ψας θεατρικ ■ έργα, Βυζαντινός μελετάς καί χρονο
γραφία . .

— Τό Γαλλικόν φιλολογικόν περιοδικόν· Fructidor· 
είς τό τελευταϊον τεύχος του δημοσιεύει τρία πεζά 
ποιήματα τού κ. Δ. Καλογεροπούλου ί·π<> τόν τίτλον 
«Τριλογία» κατά μετάφρασιν έπιτυχήτού κ. Ary 
Rene d‘ VVermont.

— Τό Λύκειον τών Έλληνίδων διοργάνωσε διά τόν 
•χειμώνα σειράν διαλέξεων κατά Τετάρτην μέ θέματα 
ιστορικά, φιλολογικά καί φιλοσοφικά. Όμιληταί οί 
κ. κ, Τανάγρας. Γ. Σωτηρίου, Ξενόπουλος, Κουρτίδης 
καί αί κυρίαι Τριανταφυλλίδου, Δάφνη, Δάνου καί 
Παρρέν-

—Παλαίμαχος αγωνιστής τής δημοσιογραφίας καί 
ένθερμος πατριώτης ό Σταύρος Βουτυράς άπέθανεν 
σχεδόν λησμονημένος είς μίαν γωνίαν τοϋ Φαλήρου.

Γεννηθείς έν Βουτύρφ τοϋ Καρπενησιού τφ 1841. 
με.έβη εις 1<ων)πολιν σπουδάσας είς τήν Μεγ’ 
Σχολήν τοϋ Γένους, έδίδαξε έπί τινα καιρόν εις έν 
προάστειον καί τφ 1861 προσελήφθη ώς συντάκτης 
τής «Όμονοίας» ένφ ταυτοχρόνως μετά τού Βασιάδου 
ίδρυσε τόν Έλ. Φιλολογικόν Σύλλογον. Τόν 'Ιούλιον 
τού 1867 έξέδωκε τόν «Νεολόγον» άλλ’ ένεκα τής 
θαρραλέας πολιτικής του συχνότατα διεκόπτετο ΰπό 
τής Τουρκικής λογοκρισίας. Τώ 1897 άπηλάθη έκ 
Κων)πόλεως καί κατέφυγεν είς ’Αθήνας έουνέχεισε 
τήν έκδοοιν τοϋ «Νεολόγου» έπ' άρκετόν άλλ’άπε- 
χώρησεν τής δημοσιογραφίας καί έπεδόθη είς φιλο
λογικός καί ιστορικός μελετάς. Μετέφρασε τόν Τορ- 
κουεμάδαν τούΟύγγιό, τήν «Φαίδραν» τοϋ Ρακίνα τόν 
Σλουμπερζέ καί συνέγραψε μέγα ιστορικόν καί Γεω
γραφικόν Λεξικόν έξ 9 τόμων. Διέμενεν έν Άθήναις 
άπό ένός καί ήμίσεως έτους δτε διά τετάρτην φοράν 
άπηλάθη έκ Κων)πόλεως. Έσχάτως είχε χάση τήν 
δρασιν. Ή κηδεία του έγένετο δημοσίρ δαπάνη.

— ΔΓ ’Επαναστατικού διατάγματος άπενεμήθη τό 
Έθν- Άριστείον τών Γραμμάτων καί Τεχνών άνευ 
χρηματικής αμοιβής άλλά μετά 5,000 δρ. είς έκαστον 
διά τήν κατασκευήν τού μεταλλίου, είς τούς εξής 
λογοτέχνας: I. Ψυχάρην. Α. Πάλην. I. Βλαχογιάννην 
Δημ. Βουτυράν, Δ. Γρ. Καιιπούρογλου, Μ. Μαλακάσην 
Σ. Μελάν, ΓΙ. Νιρβάναν Γ. Ξενόπουλον (έπί τέλους) 
Ζ. Παπαν’.ο·. ίο.·. .. Πορφύραν Ε. Λυκούδην, Σ. Σκί- 
πην, \ Τα^κοπουλον, κοί II. Χόρν. Έπίσης είς τόν 
ζωγράφον κ. Κ. Μαλέαν ε’ις τούς μουσουργούς κ. κ’ 
Μ. Βάρβογλην καί Αίμ. Ριάδην καί ε’ις τάς ήθο- 
ποιούς κ. κ. Κυβέλην Θεοδωρίδου καί Μαρίκαν Κο
τοπούλη. Ή απονομή θά γίνη όμαδικώς προσεχώς. 
Κατά τήν φράσιν τοϋ Διατάγματος ή άπονομή γίνεται 
« πρός μερικήν τουλάχιστον έπί τού παρόντος θε
ραπείαν τού πράγματος δηλ. όπως τιμηθώσι έγ- 
καίρως όπωσδήροτε πάντες οί άπό μακροτέρου ήδη 
χρόνου καθιερωθέντες διά τή; κοινής άναγνωρίσεως 
άριστεϊ; τών Γραμμάτων καί τής Τέχνης έν πάση 
αύτής έκδηλιόσει».

Έκ τών νέων άριστειούχωνό κ. Λυκούδης έδήλωσε 
ότι τήν έκ 5000 χορηγίαν προσφέρει ύπέρ τών ανα
πήρων πολέμου.Εύχής έργον θά ήτο άντόν έμιμοΰντο 
καί οί λοιποί έν άριστείφ συνάδελφοί του. Γενικώς 
έπεκρίθη ή άπονομή. διότι περιέλαβε μόνον σχεδόν 
μαλλιαρούς καί άνευ μεγάλης άξίας λονίους, ένφ 
παρηγκωνίσθησαν άφ’ ετέρου συγγράφεις πολύ άνώτε- 
ροι άπό τούς περισσοτέρους τών τιμηθέντων ή μάλ
λον προτιμηθέντων. Λέγεται δτι κυοφορείται καί νέος 
πίναξ συμπληρωματικός.

ΝΕΑ! ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Συνεχίζων ό κ. Κολλάρος τήν σειράν τών Απάν

των τού η Ι'ρ. Ξενοπούλου έξέδωκε τά «Στάχυα καί 
Παπαρούνες» καί «τόν Κόσμον καί τόν Κοσμάν». Τό 
πρώτον περιλαμβάνει φιλολογικά καί κοινωνικά χρο
νογραφήματα, μικράς κριτικός μελέτας. αισθητικός, 
γλωσσικά;, χρονογραφικά διηγήματα, γραφέντα άπό 
τοΰ 1900—1919. Τό δεύτερον είναι μυθιστόρημα, δη- 
μοσιευθέν διά πρώτην φοράν είς τό «Έθνος».

*
« *

Ύπό τού εκδοτικού οίκου Μ. Ζηκάκη. Έξεδόθησαν 
ή ·Εύ'λυμη ζωή», τά εκλεκτότερα χρονογραφήματα 
τοϋ κ. Π. Νιρβάνα, όσα έκφεύγουν τής καθημερινής 
■έπικαιρότητος καί έχουν φιλολογικήν αξίαν, καί ό 
« Μάριος» μυθιστόρημα τού κ, II. Βουτυερίδου. Ε’ιςδέ 
τήν σειράν τών μεταφράσεων ’Οβιδίου «"Ερωτικές 
επιστολές», Τουργκένιεφ «Οι δύο φίλοι- καί AJ 
Ζολά «Πίστη καρδιά- μυθιστόρημα.

* 
* *

Είς τά δύο τελευταία έργα του. έν έμμετρον "Τά 
δειλινά· καί έν πεζόν ·Ή μικρούλα- ύ κ- Δ. ΙΙαπα- 
δόπουλος'ό Τυμφρηστός έμφανίζεται καλλιεργών μετά 
τού αύτοΰ ζήλου άμφότερα τά λογοτεχνικά είδη. Ή
ρεμα. απλά. αισθηματικά, αφελή.

# Μ ♦
Αγγελική. Διηγήματα Σταυρούλας Μαρκέτου. Τά 

διακρίνει μία ανεπιτήδευτος, αυθόρμητος άφήγησις 
καταλληλότατα πρός ψυχικήν- διαμόρφωσιν τής νεα
ρός ηλικίας. Καίτοι οκοπός μάλλον παιδαγω
γικός.· διακρίνεται ή συγγραφεύς. διά τό ύφος της τό 
όποιον υπόσχεται έπιτυχίαν καί είς θέματα άνωτέρας 
κοινωνικής άιτιλήψεως,

* **

Ύπό τού κ. Άλεξ. Φυλαδελφέος έξεδόθη μελέτη 
περί τών νεωστί άνακαλυφθέντων αναγλύφων είς τόν 
Θεμιστόκλειον περίβολον τής πόλεως Αθηνών.

» * 
*

Ποριώτικις ιστορίες ύπό Ιουλίας Δραγούμη. Είς 
δύο τόμους εικονογραφημένους,έκδοθέντας ύπό τοΰκ 
Ι.Σιδέρη ή κ.Δ.περιέλαβεόκτό; διηγήματα,δλα εμπνευ^ 
σμένα άπό τό ώραίον νησί τού Σαρωνικοϋ. Μέ άπλό. 
τητα γραμμένα, διακρίνονται διά τήν ήθογ'ραφικήν 
άξίαν των καί τόν γνήσιον Ελληνικόν = χαρακτήρα- 
Άναγινώσκσνται μέ πολύ ένδιαφέρον.

Τού Μ ίρκου Φωσκόλου (1669) ή ανέκδοτος κωμω
δία "Φορτουνάτος· έξεδόθη ύπό τοϋ έκδοτικοϋ οίκου 
Έλευθερουδάκη. Τό κείμενον δημοσιεύεται διά πριό- 
τνη φορ ίν έκ τοϋ αντιγράφου τού ποιητοΰ. έπιμελείρ 

τού κ. Σ. Ξανθουδίδου. οστι; καί έ.τιτλοφόρησε τό 
έργον μέ τό όνομα τοΰ κυρίου προσώπου, καθότι ό 
συγγραφεύς άφήκε τήν κωμωδίαν του άνεπίγραφον 
Προτάσσεται διαφωτιστική εισαγωγή τού κ- Ξαν
θουδίδου.

* 
« *

Δύο διηγήματα τοϋ άποθανόντος προοιρως διηγη- 
ματογράφου Κώστα Χατζοπούλον. τήν «Άννιιό» καί 
τόν «Αντάρτην», έξέδωκεν ό κ- Έλευθερουδάκης, μέ 
κριτικόν πρόλογον τού κ. Κ. Παλαμά περί τού όλου 
έργου τ ΰ συγγραφέως. ποιητικού καί διηγ'ηματικού

*
* *

Ύπό τοϋ έν Αλεξάνδρειά έκδοτου κ. Άγγ. Κασι- 
γύνη έξεδόθησαν ’· "’Ισαβέλλα- τοΰκ. Γρ. Ξενοπού
λου μυθιστόρημα ή μάλλον τραγ-ωδία έκτυλισμένησο 
εντός εικοσιτετραώρου. ‘Ένας εξαγνισμός τού άν 
θρώπου κατά τής αμείλικτου Μοίρας. Τά πρώτα βή
ματα τοΰ Καίσαρος Βοργία. τοΰ Ζάν 1’ισπέν κατά 
μετάφρασιν τοΰ κ. Γ. Άρρανιτάκη διήγιμια.

* »
•

’Αφρικανικός ίλιγγος. Νεώτατον ρεαλιστικόν μυ
θιστόρημα τού Έδμάνδου Ilaraugourt, κατά μετά- 
φρασιν Μπελ. Λογοτεχνική βιβλιοθήκη «Μελίσσης». 
Είνε τό ήμερολόγιον ένός άξιωματικοϋ.

* * 
β

Τό Πράσινο ημερολόγιο. Έτος Λ'. 1924. Μικρά 
διηγημρτάκια ευχάριστα, έντυπώσεις ένδιαφέρουσαι. 
σκέψεις χαριτωμένες, μία κυψέλη μέ βομβοϋν πνεύμα 
δικό μας καί. περισσότερο, ξένο. Ή έκδοσις φιλό
καλος.

Λόρδου Βύρωνος ‘C Κουρσάρος. Μετάφρασις 
Λεωνίδα Ραζέλου. Έπικαίρως πρός τήν συμπληρου- 
μένην εκατονταετίαν άπό τής καθόδου τού Βύρωνος 
είς τό Μεσολόγγι δημοσιεύεται πλήρης έμμετρος 
μετάφρασίί τοΰ ποιήματος του, τοϋ όποιου θέμα 
είνε ή σκλαβωμένη Ελλάς. Ό μεταφραστής έτήρησε- 
τόν αύτόν αριθμόν τών στίχι»ν τοΰ πρωτοτύπου, 
καί αύτάς άκόμη τάς άνομοιότητας τού στίχου, 
έχρησίμευσε δέ τά δεκαεξασύλλαβα, ώς προσαρμο- 
ζομένα καλλίτερα είς τό είδος καί τό θέμα τού 
έργου. Προσεπάθησε νά εινε ή μετάφρασις τόσον 
έλευθέρα ϊνα επιτρέπεται διά νά μή άπομακρυνθή 
τοϋ πρωτοτύπου καί τόσον άκριβής καί πιστή, όσον 
χρειάζεται διά νά μή είναι ιγυχρά καί δουλική. Καί 
τό κατόρθωσεν ό μεταφραστής, δστις άπέδωκε τό 
ύιραϊον καί παθητικόν ποίημα μεθ’ δλως έξαιρε- 
τικής έπιτυχίας.
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Ύπο τοϋ έκδοτικσϋ οίκου ·Γ. Βασιλείου έξεδόϋη- 
σαν εί; β'. έκδοσίν τά ■‘Διηγήματα τής Στάνης* 
ένδεκα έν δλφ, τοϋ κ. X. Χο ηστοβασίλη. Ό γνωστό; 
διά τήν ήθογραφικήν του δύναιιιν διηγηματογράφος 
μας μεταφέρει εις τήν αγροτικήν ζωήν ήν τόσον 
βαϋειά γνιορίζει καί τόσον πολύ αισθάνεται. Τά 
διηγήματα του είνε δλα ειλημμένα από τήν πατρίδα 
του τήν "Ηπειρον.

* 
ί s

Βαχιές καί καινούργιες ιδέες μελέτη τοϋ 
έν ΙΙόρτ . Scltr διδάκτορας κ. Α. Σκουφο- 
πούλου. «Έκδοσις» Γραμμάτων» τοϋ Στ. Πάργα. 
Άξιανάγνωστον βιβλίον άν καί τό γλωσσικόν του 
ιδίωμα δέν είνε τό προσήκον πρός τάς αναπτυσσό
μενα; θεωρίας. Ή μελέτη περιλαμβάνει 13 θέματα 
φιλοσοφικά καί κοινωνιολογικά τιι όποια εϊνε 
μεθοδικό»; καταταγμέ/α καί μέ πολήν σαφήνειαν 
έντίΟειται.

Δυό φωτιές. Οίκ ιγενειακόν τρίπρακτοι· δράμα τοϋ 
κ. Α. Χατζηαποστόλου. διβυθυντοϋ τοϋ «"Κώνος· 
βραβευϋέν εΐ; τόν Καλοκαιρίνειον διαγωνισμόν.

Ό * Φυσιολόγος» καί σχέσεις αύτοϋ πρό; τάς από
κρυφους έπιστήμας. μελέτη ιστορική τοΰ κ. Μ Στε- 
φανίδον. ΰφηγητοϋ τής ιστορίας νής χνμείας. ΙΙραγ" 
ματεύεται περί τοΰ χριστιανικού συμβολισμού έφηρ- 
μοσμένου είς τήν φυσιογραφίαν.

’Αμαρτωλά. Σύντομοι εντυπώσεις τής ζωής. «Πε
ριπέτεια όπως άναγραφεται έν τφ προλόγφ, μιίς 
άκορέστου καρδίας, καιομένης έπάνω είς τό θυσια
στήριον τών «νδρωπίνων παθών».

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΛΑΛΟΣ
'Ιδρυ&εϊύα τφ 1841

Μετοχικόν κεφάλαιον δρ. 20,000.000 
Άποθεματικόν . . » .75.000.000 
Καταθέσεις . . . > 2,400,000,000

’ Εκδοσις τραπεζιτικών γραμματίων.—Προε
ξοφλήσει;.—Δάνεια έπί ένεχύρφ χρηματογρά
φων καί εμπορευμάτων. — Δάνεια ενυπόθηκα 
—Δάνεια πρός νομικά πρόσωπα καί γεωργούς 
—’Αγορά καί πώλησις συναλλάγματος. Πιστω- 
τικαί έπιστολαί.— Καταθέσεις έν δψει καί είς 
ανοικτόν λ)σαόν.— Καταθέσεις έντοκοι. Ταμι- 
ευτήριον.—Ταμεΐον τίτλων προς φυλαξιν.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
“ΗΛΕΚΤΡΑ,,

Οέζτρον Κεντρικόν

Σειρά έργων μεγάλου ενδιαφέροντος.—
Πρωταγωνισταί διάσημοι. -

Ταινίαι νεώταται.

ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
Μέχρι Λραχμ.ών '.‘Β.ΟΟΟ 

•5 1 )*Λο)οέπί τόκω ·5 1 ο)«>

άπηλλαγμένον παντός φορου 

κ λ. τ.% <■» ■·: χ ι·: ι x
έν γένει έπί τήκω 4 ο)<>. <ϊ<>)«»

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
SALON IDEAL

2000 θέσεις—8Ω θεωρεία—Φωτισμός εκθαμ
βωτικός. — Πλήρης άνεσίς. — 9 έξοδοι.— 

Καρολιφέρ.— ’Αερισμός. — ’Ορχήστρα έξ 
22 Βιενέζων αριστοτεχνών ύπό τόν κ.

Μαγερχόφερ.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΝΙΚΟΝ,,

Όδδς Πανεπιστημίου

Καλλιτεχνική διευθυνσις Άλ. Τριανναφυλλου. 
“Εργα δραματικά, περιπετειώδη, μέ τούς ά- 

στέρας τοΰ ’Αμερικανικού θεάτρου.
Αί. περιεργότεραι ταινίαι. — Κωμωδίαι τοΰ 

Σαρλώ.— ’Ορχήστρα πλήρης μέ σολίστ τόν 
βιολονίστην κ. Κουλαν.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΤΤΙΚΟΝ - ΣΠΛΕΝΤΙΤ

Τελεία έγζατάστασις φωτισμού, θερ- 

μάνσεως, αερισμού.

’Αντιπροσωπείαν κινηματογραφικών 
όικων.

ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
’Εκλεκτή όρχήστρα.- Κατά Δευτέραν 

αλλαγή προγράμματος.


