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Μέ τό παρόν τεύχος, συμπληροΰται τό 
23ον έτος τής «Πινακοθήκης». Λι δυσχέ- 
ρειαι περί τήν έκδοσιν, ένεκα τυπογραφικών 
Ανωμαλιών καί Απροθυμίας συνδρομητών 
τινών, έπέφερον καθυσιέρησιν τή; έκδόσ.ως 
τοϋ φύλλου. Άπό τοϋ προσεχούς τεύχους 
ή « I Ιινοκοθήκη» προσαρμοζομένη πρός τά; 
προκυψάσας νέα. έκδο τικάς συνθήκας, θά 
άνακαινισθή, μεταρρυθμιζόμενη ώς πρός 
τήν διάταξιν τής ύλης καί πυκνοϋσα αύτήν.

ΠαοακαλοΰνταιοΙκ.κ. συνδρομηταί δπω; 
έξοφλήσωσι τάς καθυστερευμένας σύνδρο
μά;, άμα τή λήψει τοΰ παρόντος τεύχους, 
άποστέλλοντες αύτάς πρός τήν έν 'Αθήναις 
διεύθυνσιν. Ή καθυστέρησις άφ’ ένός δυ 
σχεραίνει τήν ανελλιπή έκδοσιν, άφ' ετέρου 
δέ θά άναγκάση ήμάς νά μή άποστείλωμεν 
είς αυτούς έφεζής τό φύλλον.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
laUX

Γωνία οδού Ίπποκράτους καί 'Ακαδημίας
Καλλιτεχνικά! ταινίαι — Θίασος Ποικι

λιών μέ διαφόρους Ατραξιόν. - Ορχήστρα έκ 
καθηγητών τοϋ Ωδείου.—Κυριακήν καί 
Πέμπτην Απογευματινά! μέ ήλαττωμένας 
τιμάς.
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ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ουοκήριζκ προχείρου οιιναγωπομ^ΰ
Ό Δήμαρχος ’Αθηνών δικκηούττει ότι. τήν 

20 Μαρτίου έ έ'., ημέραν Πέμπτην, ένεογηθή- 
σεται πρόχειρος συναγωνισμός, διά ανοικτών 
προσφορών, διά τήν προμήθειαν 600 τόννων 
χυτοσιδηρών σωλήνων διά τό δίκτυον ύδρεύ- 
σεως.

ΓΙληοοφορίαι παρέχονται καθ’ έκάστην 
10— 12 π. μ. παρά τώ Ί’δραυλικώ Ταήματι 
τϋΰ Δήμου. Έγγΰησις δρ. 125.000.

Ό Δήμαρχος
X. ΙΙάτσης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Γνωστοποιεί ότι, τήν 13 Μαρτίου έ. ε. εκ
τίθεται είς φκνεράν μειοδοτικήν δημοπρασίαν ή 
ποου-ήθεια των βιβλίων Διπλοτύπων είσπρά- 
ξεως δημοτικού φόρου καί λοιπών έντυπων τοΰ 
τμήματος τών Έμμεσων Φόρων.

Έν Άθήναις τή 3 Μαρτίου 1924.
Ό Δήμαρχος 

Σ. 11ΛΤΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

διακηρύττει ότι εκτίθεται εις μειοδοτικήν δημο
πρασίαν κατά τήν 13ην Μαρτίου 1924, ήμέ- 
ραν Πέμπτην καί ώραν 11 — 12 π μ. ενώπιον 
τής Δημαρχιακής Επιτροπής ή κατασκευή βά
θρου έκ φαιοΰ μαρμάρου πρός άναστηλωσιν τ·.ΰ 
αγάλματος τοϋ Θησέως

Σχετικά! πληροφορία·. Τμήμα 'Αρχιτεκτο
νικόν.

Ό Δήμαρχος

(ύπογρ.) X. ΙΙάτσης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘ1ΙΝ ΙΩΝ

<»'.α*ηρύτιεε  οτι

·) Τέλος. '
1) Περί Μαντζάρου δρα Σπ. δέ Βιάζη: Νικόλαος 

Χαλικιόπουλος Μάντζαρος έν «’Απολλώνιο Πειραιώς 
τοΰ 1890 φυλλάδιον 61 - 62 καί ό Μάντζαρος είς 
«Παναθήναια» έτος Ε'. σελ. 126-136.

Έκτίθεται είς μειοδοτικήν «δημοπρασίαν, 
ένεργηθησομενην έν τφ Δημαρχείω ’Αθηνών 
την 13ην Μαρτίου ημέραν Πέμπτην καί ώραν 
II —12 π. μ. ενώπιον της Δημαρχιακής Επι
τροπής, ή καθαριότης καί τό κατάβρεγμα τοϋ 
χωρίου ’Αμαρουσίου'διά τό έτος 1924 — 1925 
συμφώνως μέ τόν προϋπολογισμόν καί τήν συγ
γραφήν υποχρεώσεων, έκτεθειμενων έν τω Δη
μαρχείο (Τμήμα ’Οδοποιίας).

Ό Δήμαρχος
X. ΙΒάτσης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

διακηρύττει δττ

Εκτίθεται εις μειοδοτικήν δημοπρασίαν, 
ένεργηθησομενην έν τω Δημαρχείω ’Αθηνών 
τήν 13 Μαρτίου ήμέοαν Πέμπτην καί ώραν 
II — 12 π. μ. ενώπιον τής Δημαρχιακής Ε
πιτροπής ή καθαριότης καί τό κατάβρεγμα τοΰ 
Παλ. Φαλήρου διά τό έτος 1924 — 1925, συμ
φώνως μέ τόν προϋπολογισμόν δαπάνης καί 
τήν συγγραφήν υποχρεώσεων, έν τώ Δημαρχείω 
(Τμήμα 'Οδοποιίας).

Ό Δήμαρχος
X. ΙΙάτσης

0 ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ’
Τώ 1828 ό ΣΛωμός μετέβη είς Κέρκυραν 

δπου συνεδέθη μέ ιερόν φιλίαν μετά τοΰ έπιφα 
νοΰς Μανιζάρου ’) τοΰ διοίου δ γράμον-ύ 
πήρξε τελευταίος μαθητής.

Ό Σολωμδς καί Μάντζαρος ήσαν άχώρ<στοι. 
“Οταν έδίδασκεν δ Μάνιζ ιρος τά μυστήρια τή; 
θείας αύτοϋ τέχνης, δ Σίολωμός παρευρίσκετο 
πάντοτε μεταξύ τών μαθητών. Έπανελάιβαιε 
συχνάκις ε’ις τδν φίλον του: «Όσον περισσότε- 
«ρον έμβαθύνω εις τήν τέχνην σου, τόσον περισ- 
«σότερον έμπνέομαι είς τήν ίδικήν μου».

Ό Μάντζαρος έμελοποίησε τρις τόν “Υμνον. 
Άλλά νομίζομεν καλόν νά παραθέσωμεν έν μετα
φράσει τάς κρίσεις τοΰ Γερμανού δόκτορος Αί 
μιλίου Bohn δστις έν τή περισπουδάσιφ αύτοϋ 
μελέτη: Die Nationalhyinnende;· europai'chen 
Volker, γράφει διά τόν ήμέτερον "Υμνον : «Ή 
Ελλάς έχει τόν μακρότερον (liingste) εθνικόν 
"Υμνον τοΰ κόσμου.Σύγκειται οάτε περισσότερον 
ούτε δλιγώτερον,άπό 1ο8 τετραστίχους στροφάς. 
Ό ποιητής Σολωμός υμνεί τούς πρώτους ηρω
ισμούς τών έ/,ληνικών φιλελευθέρων στρατοπέ
δων, τήν άλωσιν τής Τριπολιιζάς, τήν παρά τή'· 
Κόρινθον μάχην, τήν έξοδον τοΰ Μεσολογγίου, 
τά πρώτα βήματα τοΰ κατά θάλασσαν άγώνος 
και τδ τραγικόν τέλος τοΰ Πατριάρχου Κωνσταν 
τινουπόλεως Γρηγορίου. .............Έμελοποιήθη
τώ 1844. Ό μελοποιός Νικόλαος Μάντζαρος 
έσπούδασεν είς τήν ’Ιταλίαν καί έκεϊ είργάσθη 
εύδοκίμως έπί μακρόν. Έκ τούτου έξηγεΐται ή 
ιδιορρυθμία τής μουσικής του. Ό ύμνος πρός 

τήν Ελευθερίαν έχει καθαράν ιταλικήν μουσι
κήν. Μετά δυσκολίας θά άνεύρισκέ τις είς αύτόν 
ελληνικούς τινας χαρακτήρας. Φαίνεται δτι εί 
τήν Ελλάδα κατ’ άρχάς προσέβλεπον μετά τινο 
δυσπιστίας είς τήν μουσικήν τοΰ "Υμνου. Χάριν 
προνοίας άπεστάλη τή προτροπή τοΰ Βασιλέως 
Όθωνος είς Βαυαρίαν καί προεκλήθη γνωμο- 
δ-άηιις περί τής μουσικής αύτοϋ αξίας.

«’Επειδή αυτή ούδόλωςήτο δυσμενής, άνε- 
γνωρίσθη δ 'Υμνος ώς επίσημος....»

Παρατηροΰμεν : Βεβαίως ώ; Ύμνος είναι 
μακρύς, άλλ’ δ ποιητής δέν τόν έγραψε διά νά 
χρησιμεύαη ώς εθνικός Ύμνος.

Ώς ύμνωδός τής ελευθερίας, ήτις έξελθοΰσα 
άπό τά οστά τών αρχαίων έθαυματούργει, έπρεπε 
νά έχη τήν φαντασίαν αύτοϋ έλευθέραν καί νά 
μή τήν περιορίση. Άν κατά τήν άνάγνωσιν 
είνε μονότονος ή στιχουργία, ή μουσική δ
μως δέν είνε, διότι είνε ποικίλη ή μελωδία. 
Άλλως τε ούδέν έργον τέλειον ώς λέγει δ Όρά- 
τιος: Quandoque bonus dorinitat Hoinerus.

Ό Ύμνος δέν έμελοποιήθη τφ 1844. Κατά 
τό έτος τοΰτο άφιέρωσεν δ Μάντζαρος είς τδν 
Όθονα τήν δευτέραν αύτοϋ μελοποίησιν, τήν 
οποίαν είχεν άρχίση δταν δ Σολωμός είχε μετα
βή είς Κέρκυραν καί δ Μάντζαρος είχε τήν ιδέαν 
δτι δ Ύμνος έπρεπε νά έχη καί οπουδαιοτέραν 
μουσικήν. Ήκούσαμεν τόν Μάντζαρον λέγοντα 
δτι πολλάκις συνειργάζοντο αύτός καί δ Σολω
μός είς τήν μελοποίησιν καί πρό τοΰ πιάνου 
κατά τήν δοκιαήν έν άκρφ ενθουσιασμό) δακρύ- 
οντες έψαλλον άμφότεροι.

Ό έν χρήσει ’Εθνικός"Υμνος είναι τό πρώτον 
μοτίβο τής πρώτης μελοποιήσεων, δλως λαϊκής 
ήιν είχεν άρχίση δ Μάντζαρος πριν ή μεταβή δ 
Σολωμός είς τήν Κέρκυραν. Ή μελοποίησις αύ·
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τη διαιρείται εις 24 μέρη, ών τό τελευταίον είνε 
φούγκα ρεάλε. Τό έτόνισε δια χορούς, δια δύο 
υψιφώνους και δύο βαθύφωνους τη συνοδεία 
πιάνου. Ή μελοποίησις αυτή έδημοσιεύβη έν 
Λονδίνο) τφ 1873 τύποις Clayton and Co.

“Ore τώ 1861 δ υπουργός τών Στρατιωτι
κών παρεκάλεσε τόν Μάνιζαρον νά γράψη έμ- 
βατήριον διά τόν στρατόν, Εσκέφθη νά μελο
ποίηση τόν ύμνον, τό τρίτον, εις τόσα Εμβατή
ρια marcies passi doppi. Τάς στροφάς Στήν 
σκιά χεροπιασμένες (στ. 83—86) έμελοποίησε 
καϊ άλλας δύο φοράς, τήν μίαν μέ συνοδείαν πιά
νου καί τήν άλλην δι' άρπαν.

“Ας μάθη λοιπόν δ Bohn δτι εί; τόν Βασι
λέα Όθωνα δέν άφιερώθη ή μελοποίησς ής τό 
πρώτον μοτίβο είναι δ εθνικός "Ύμνος, άλλά ή 
δευτέρα μελοποίησις ήν οί ειδικοί παραβάλλουν 
πρός τά έξοχα μεγαλουργήματα τού Ροσίνη, τοΰ 
Ayden, τοΰ Zingarelli- Λέγει δ Bohn δτι κατ’ 
άρχάς ύπήρξεν δυσπιστία ώ; πρός τήν άξίαν τής 
μελοποιήσεως.

Ή δυσπιστία αυτή δέν ύπήρχεν ούτε έν 
Επτάνησο», ούτε έν τοΐς διανοουμένοις “Ελλησι 
άλλ' είς τούς Βαυαρούς, οϊτινες είχον αμφιβο
λίαν διότι δέν ήλπιζον δτι ή Ελλάς θά είχε μέ- 
γαν μουσικοδιδάσκαλον. Διό δ Όθων έλυσε τό 
ζήτημα διά τή; εύνοϊκωτάτης Γερμανικής γνω· 
μοδοτήσεως.

Τότε έδέχθη τήν άφιέρωσιν και άπένειμε τώ 
μουσουργό) τό παράσημον τοΰ Σωτήρος, τό 
οποίον συνιόδευσε δΓ επιστολής άξιοσημειώτου 
τή 7 ’Ιουνίου τοΰ 1845. Ό μουσουργός άπήν- 
τησε μετά έπτά περίπου μήνας, διότι ή άφιέρω 
σις φέρει ημερομηνίαν 6 Δεκεμβρίου 1844.

Τό μουσούργημα τοΰτο είναι άκόμη ανέκ
δοτον. Πρό ετών ή Έλληνική Βουλή είχε ψη
φίση δέκα χιλιάδας δραχμάς πρός έκδοσιν τής 
μεγάλης έργασίας τσΰ Μαντζάρη», ή οικογένεια 
ήρχισε τήν τύπωσ·.ν είς τά ιταλικά καταστήματα 
τοΰ C. Venturini έν Φλωρεντία καί Ρώμη, έτυ 
πώθη δέ καί τό πρώτον μέρος τοΰ περί ού δ 
λόγος Ύμνου, ώς καί άλλα μουσυυργήματα. Ή 
τύπωσις διεκόπη, διότι ή οικογένεια έλαβε μό 
νον 1200 δρ. Ευχής έργον είναι ή Κυβέρνησις 
νά δώση τό υπόλοιπον διά νά Εξακολούθηση 
ή δημοσιεύεις τών μουσουργημάτων, καί άλλων 
έργων περί τής μουσικής τέχνης, τοΰ πρώτου 
Έλληνος μουσικοδιδασκάλου τά δποία άποδει- 
κνύουσιν δτι ή Ελλάς έν τή άναγεννήσει αύτής 
Εσχεν δχι μόνον έξοχους συγγραφείς, άλλά καί 
τών ωραίων τεχνών άληθεΐς διδασκάλους.

Έλθωμεν ήδη είς άλλο ζήτημα. Ό Bolin 
γράφων περί τοΰ Πορτογαλλικοΰ Ύμνου λέγει: 
«....“Οσον αφορά τήν μουσικήν του δέν έχομεν 
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νά εϊπωμεν πολλά’ φέρει έμφανώς τόν χαρα
κτήρα ιταλικών μελοδραματικών ασμάτων τής 
Εποχής έκείνης, δυνατόν δέ νά συιετελέσθη διά 
συνεισφοράς τούτων. Τό γεγονός δτι ή Ενδιά
μεσο; φράσις τοΰ υμνου τούτου: Viva, Viva, 
Viva, ο Rei, αντιστοιχεί νόταν πρός νόταν πρός 
έκείνην τοΰ Ελληνικού “Υμνου, γεννά τήν υ
πόνοιαν μήπως δ Πορτογάλλος ήγεμών καί δ 
Έλλην μουσικός ήντλησανέκ τής αύτής πηγής..»

Ή ΙΙορτογαλλία είναι τό μόνον κράτος, τοΰ 
δποίου αύτός δ Βασιλεύς συνέθεσε καί έμελο
ποίησε τόν ύμνον διά τόν έαυτόν του καί διά τόν 
λαόν του. Ώ; γνωστόν ό Βασιλεύς ούτος είναι 
δ Δόν Πέτρος αύτοκράτωρ τής Βρασιλίας δστις 
έλθών είς Πορτογαλλίαν έκηρύχθη άντιβασιλεύς 
τή; Πορτογαλλίας καί τώ 1§21 Αύτοκράτωρ.

Ό Ύμνος ούτος έδημοσιεύθη τώ 1822 ύπό 
τόν τίτλον Hymus imperial constitucional com- 
posicao do Sepor D. Pedro

Ό Bohn έδωκεν άφορμήν είς τόν Ε. de Μο- 
rires έν τή Revue (Ancienne Revue des Revues) 
νά μάς εϊπη δτι ό Μάντζαρος Ελαβε τήν Εμπνευ- 
σιν ίσως άπό τόν Φλωρεντιανόν μουσουργόν 
Λούλλη. Είς τοιαύτα; σοβαρά; αποφάνσεις δέν 
χωρεΐ τό ίσως· χρειάζεται ναι ή δχι, νομίζομεν.

Είς τόν Πορτογαλλικόν ύμνον μόνον μία 
φράσις ομοιάζει ποκύ. Θά ήτο πολύ Επιπόλαιος 
δ νομίζων δτι δ Μάντζαρος έν τή άρχή τοΰ ύ
μνου θά παρέθετε μοτίβο άπό ξένον ύμνον, 
δστις θά έπαιανίζετο πανταχοΰ ώς επίσημος, ού
δέ πιστεύομεν δτι έν γνώσει δ Δόν Πέτρος έχων 
τήν ιδέαν δτι ήτο μουσουργός θά παρέθετε 
έν γνώσει ξένον μοτίβο προκειμένου περί ύμνου 
δστις θά έγίνετο πάνδημοί.

'Ημείς άγνοοΰντες τήν μουσικήν πολυμά- 
θειαν τοΰ αύτοκράτορος τής Πορτογαλλίας, εϊ- 
μεθα βέβαιοι διι ό Μάντζαρος ήτο κάτοχος καί 
τή; παλαιός μουσικής. Καθήμενος είς τό πιάνο 
άνέκρουε τά βράδυα έκ μνήμης ολόκληρα κλα
σικά μελοδράματα.Ούδέ νομίζομεν είς τήν περί- 
στάσιν ταύτην δτι δύναται νά έη;αρμοσθή ti'cLes 
beaux esprits se rencontrent·’Αλλως τε αί το- 
αΰται άπλώς συμπτώσεις δέν σημαίνουν ίδεο- 
κλοπίαν- Ή μεγαλοφυΐα δέν κλέπτει, άλλ’ άπο- 
κτ§ καί άπερισκέπτως εν τή έξάψει καί έξάρσει 
τής φαντασίας ή έν τή ρύμη τοΰ λόγου διαλά- 
μπουσιν αί αναμνήσεις τής πανδαημοούνης αύ
τής. Τοΰιο παρατι,ρεϊται εί; μεγάλους συγγρα
φείς καί καλλιτέχνου.

Εύχής έργον θά ήτο άν άπεδεικνύετο είς 
ποιον μουσουργόν ά,ήκουν αί μπατοΰτε; εκείνοι 
ή άν ύπήρξεν άπλή σύμπτωστς τυχαία διά νά 
έμπνευσθοΰν άμφότεροι τό αύτό μοτίβο.

ΣΙΙ ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ
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Γιά τήν μνήμη τοΰ μεγάλου Φιλέλληνος.

Κάθεται μπροστά στό γραφείο του ό δοξα- 
μένο; ποιητής Βύρων. Συχνά σηκώνει τό κε
φάλι άπό τό βιβλίο ποϋ διαβάζει, και βυθίζον
ται τά χέρια στά πλούσια σγουρόμαλλά του, 
σάν νάθελε μέ τό κίνημα εκείνο νά συγκέν
τρωση καλύτερα τήν προσοχή του σέ κάποιο 
άντικείμενο, κοιτάζει άπληστα, διαπεραστικά, 
τόσο, πού νομίζεις πώς τό βλέμμα του Οά ςε- 
περαση τό στρώμα τοΰ τοίχου. Κάθε βράδυ ένώ 
αύτός μελετά, στόν άντικρυνό άπό αύτόν τοίχο 
τοΰ δωματίου βλέπει άμυδρά ενα όραμα, μιά 
γυναίκα πού ή ζηλευτή όμορφ κ της καί τάσπρο- 
γάλανο φόρεμα μέ τά φαρίικ σάν φτεροϋγες μα
νίκια την μοιάζουν μέ νεραίδα παραμυθένια. 
Μά νεοάίδα δέν ήταν. Ήταν ή Ελλάς που ή 
λαμπρή όπτασία της μέ τό άχνά, τό σβυσμενο 
σχεδόν χαμόγελο τριγυρίζει παντού, εμπνέει 
συμπάθεια καί μαζεύει άπειρου; θαυμαστά;.

Ή οπτασία μένει έκεΐ πέρα γιά ώρα πολλή 
καί ό ξακουσμένος ποιητής νομίζει πώς εχει 
κολλήσει τήν καρδιά της στή δική- του, πώ; 
του μεταδίδει χίλιες κουβέντες πού κυλούν σ’ 
6λη του τήν ύπαρξη καί τόν κάνουν νά συγκι- 
νεΐται ολόκορμα. Κάθε βράδυ τοΰ παρουσιάζει 
κι’ άπό μιά σελίδα της ζωή; της. Τοΰ ζωγραφί
ζει τις παλιέ; της δόξες, τοϋ λέει πού όλοι τήν 
θαύμαζαν καί τήν σέβονται σ’ άλλες εποχές μά 
κατόπιν, πού δέν μένει τίποτα στόν κόσμο στα
θερό, άλλαξεν ή θέση της. Και τώρα πιό ζων
τανά τοΰ παρουσιάζει τά βάσανά της. Τοΰ λέει 
άκόμα πώς θά ξαναβασιλέψη πάλι, πώς είναι 
γριά πολύ στά χρόνια,'μά θά μείνγ, αγέραστη 
παντοτεινά. Σάν ενα φυτό σπάνιο, μοναδικό, 
πού μαραίνονται τά λουλούδια του, μά ή ρίζα 
πάντα μένει,καί βγάζει νέαν άνθησιν ωραιότερη. 
Έτσι κι’αύτή,γερνοΰν τά παιδιά της, πεθαίνουν, 
άλλ’ έ'.είνη θά ζή αιώνια, γ·ά νά γέννηση κΓ 
άλλα παιδιά δυνατώτερα, πού θά τήν κάμουν 
ν' άνακτήση τήν παλιά της δύναμη, σάν τά 
καλά παιδιά, πού δουλεύουν, κοπιάζουν στις 
ιδιωτικές οικογένειες γιά νά ξαναποκτήση τό 
σπίτι τους τά πλοότη του.

Όλο καί πιό ζωντανή ποθεί νά ίδή τήν ει
κόνα έκείνη, άλλ’ άδικα. Είναι λες τυλιγμένη 
μ' ένα άσπρο σύννεφο. Νά το I ΙΙώς μουντώνει 
σέ κείνο τό σημείο ό τοίχος μέ τό κόκκινο φλο
γερό χρώμα— «Όλες οί άλλες μου σκέψεις.

r , t / > γ »εξαφανίστηκα» στην παρουσία σου—φωναςεν ο 
ποιητής συχνά στό όραμα εκείνο.

Ό BauJolaire είπε πώ; «ή ζωή είν’ ένα 
νοσοκομείο πού κάθε άρρωστος επιθυμεί ν’ άλ- 
λάξη κρεββάτι».

"Αλλοι πραγματικά καί άλλοι φανταστικά 
ζοϋν στιβαγμένοι στά μαϋρα νερά της Λύπης. 
Λίγοι άπό τούς άνθρώπους προσπαθούν άδιά- 
κοπα νά ξεπεοάσουν τά νερά, γιά νά βοοΰν τή 
ζωή πού ποθοΰν,#καί οί περισσότεροι, βαριεστη- 
μένυι γέρνουν γλήγορα τό κεφάλι ύποταχτικά. 
Ο Βύρων είχεν ένστικτον επαναστατικό, δέν 

βαστοΰσε, νεκρωμένος σάν τού; πολλούς,νά γύρη 
-ό περήφανο κεφάλι του, καί σάν άλλος Ba ti
ll I lire ποΰλεγε: μεθάτε ρέ κρασί ποίησι, 5,τι 
θϊλττε τέλος πάντων, φτάνει νά σκοτώνετε τό 
φριχτό βάρος τοΰ χρόνου», ζήτησε τη λησμονιά 
τοϋ καιρού σέ κάθε είδους διασκέδαση. Ή 
‘Αγγλία τόν κούραζε καί τρέχει, περνά θάλασ
σες, χώρες, γυρεύοντας ανακούφιση. ΙΙοό; στι
γμή τή βρήκε στού; στίχους. Ό Child Ha
rold,τό The lament of Tasso, ό Manfred 
είναι κομμάτια ζωής πού τάζησεν. Μά κΓ αύτό 
στό τέλος τό βαρυέται καί άντίθετ’ άπό τόν 
ΙΙετράρχη πού λέει πώς : τίποτα δέν είναι 
πού νά μή τό μπορούν οί στίχοι», ό Βύρων φτά
νοντας στήν 'Ελλάδα σκέπτεται πώς : ό ποιη
τής είν' ένα; φλύαρος.

Μά νά I Όσο πλησιάζει στήν Έλληνική γή 
αισθάνεται νέα ζωή. στή ζωή του. Τό κεφάλι 
του πλησιάζει νά.ξεσηκωθή όλότελα άπό τά 
νερά τή; άπογοη τεύσεως. Γιατί ποθεί άκόμα 
κάτι : ΙΙοθεϊ νά ΐδή τή μεγάλη 'Ιδανική του 
Φυλή, ποΰ τώρα βρίσκεται κοντά >ης πειά, ξα- 
ναγεννημένη καί γιά τήν ’Αναγέννησιν αύτή 
νά προσφέρη θυσία τήν ίδια του ζωή. Ναί ! 
Δέν είναι άρκετά πού είναι μαζί της. θελει νά 
τής δείξη τήν άγάπη του μέ θυσία τρανή. Άλλ’ 
ό πόθος του αύτό; δέν ζωντάνεψε. "Αλλος θά
νατος, τόν έβγαλεν άπό τήν επιθυμία του. Μά 
κΓ έτσι πάλι ήταν πολύ...........

ΙΙέθανε στό χώμα της, άναπνέοντας τή μυ
ρωμένη της άτμόσφαιρα πού τόν περιτύλιγε 
σφιχτά κοιτάζοντας τάν γαλανόν ούρανόν τη; 
πού έλεγε; πώ; ήταν μια απέραντη γαλανή 
σημαία τη; πού είχε ξαπλωθεί στό Συμπαν 
και κυριαρχούσε. ....

MARIETTA ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
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ANTI ΛΑΛΟΙ*
Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑΝ

Εξαιρετικήν έντύπωσιν ένεποίησεν έν Ν. 
'Υόρκη μία έκθεσις διοργανωθεΐσα ΰπό τοϋ 
Βιενναίνου ζωγράφου Αεό Κάτζ.Έθαυμάσθη διά 
την δημιουργικότητα καί τήν πρωτοτυπίαν. 
Εΐνε κυρίως προσωπογράφος· τά-’πορτραϊα του 
συνδυάζουν τό διακοσμητικόν στοιχεϊον καί τήν 
ρεαλιστικήν άπόδοσιν, εις τό βάθος δ' αυτών ει- 
κονίζονται μικραί άλληγορίκαί παραστάσεις, αί 
όποΐαι βοηθούν είς τήν κατανόησιν τών ψυχι
κών συναισθημάιων. Εις εν πορτραΐτο τής κ. 
Μαίησυ εις τό δποΐον παρίστατσι ή άγαθότης, 
ζωγραφίζει είς τό στήθος μίαν τίγριν, τής δ 
ποιας τό βλέμμα εΐνε άπαράλλακτον μέ βλέμμα 
τήςείκονιζομένης κυρίας.Παριστφ ούτω τήν πρω
τόγονον ζωικήν φΰσιν. Είς τά πορτραϊτα δύο 
αδελφών δ καλλιτέχνης απέδωσε τήν διαφοράν 
τών χαρακτήρων των. Ή μία ονειροπολεί- είς 
τό φόντο αναγράφονται είς ήδονικούς τόνους 
Ιαπωνικά μοτίβα- ή δευτέρα είκονίζεται μέ ένα 
σκυλάκι εϊς χεΐρας της, στό φόντο παρελαύνουν 
Ιππόται μεσαιωνικοί. ’Ανάλογοι εΐνε καί οΐ λοι 
ποί πίνακες τοϋ Κάτζ- όλους διαπνέει μία 
βαθεΐα διαίσθησις. Έίργάσθη έπιμόνως, έμε- 
λέτησε^τάς τέχνας Ευρωπαϊκήν καί ’Ανατολικήν, 
εΐνε θαυμαστής δέ τοϋ Ντύρερ καί τοΰ Δα- 
Βίντσι.

*

ΛΕΞΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ

Όπως υπάρχουν φορέματα τής μόδας, υπάρ
χουν καί λέξεις τής μόδας.Δηλαδή δχι νέαι λέξεις 
άλλά άνασύρονται εϊς τήν επιφάνειαν διά νά 
περιπέσουν αργότερα εϊς άφάνειαν.Λέγουν τώρα 
Φαντάζομαι-άντί υποθέτω, νομίζω. «Αύτό δέν 
παίζει ρόλον» άντί δέν σημαίνει, δέν έχει νά 
κάνη. ’Ασφαλώς— άντί βεβαίως, ώρισμένως. 
Έπίσης εϊς συχνήν χρήσιν είνε ή λέξις «τρομε
ρά» διά πράγματα πού δέν εΐνε καθόλου φο
βερά. Λ. χ. Μ’ άρέσει αύτό τό γλυκό τρομερά.

*

Φαραωνΐτις. Ή άρρώστεια τής έποχής. Του- 
αλέττες φαραώ, κορδέλλες φαραώ, παπούτσια 
φαραώ, φόξ τρότ φαραώ, σαλόνι φαραώ, λαι
μοδέτες φαραώ, φοκόλ φαραώ.

Καί δλα αύτά χάρις εϊς τόν μακαρίτην Του 
ταγχάμων δστις, δταν πρό τεσσάρων χιλιάδων 
έτών ψυχομαχοΰσε, δέν θά έφαντάζετο δτι ή μού 
μια του θά έπαιζε τέτοιον ρόλον παγκόσμιον. 

Τόν ήδίκησεν όμως τό δυσπρόφερτον όνομα του. 
Καί δλα λέγονται τώρα άντί Τουταγχάμων, 
Φαραώ.

¥
ΓΥΝΑΙΚΟΠΛΗΜΜΥΡΑ

Αί γυναίκες πλεονάζουν. Είς τήν ’Αγγλίαν 
κατά πρώτιστον λόγον. ‘Υπάρχει περίσσευμα 
2 εκατομμυρίων γυναικών. Κατόπιν έρχεται ή 
Ρωσσία, ή Γαλλία, ή Αυστρία, τό Βέλγιον. Τά 
10 κράτη πού μετέσχον τοϋ πολέμου παρου
σιάζουν δλικόν πλεόνασμα 15 εκατομμυρίων 
γυναικών, απέναντι 4 εκατομμυρίων πρό τοϋ 
πολέμου. Καί τό περίεργον εΐνε δτι αί γεννή
σεις άρρένων υπερβαίνουν τάς τοϋ θήλεος κατά 
β-7 τοΐς 100. Καί έρωτάται: Τί θά γίνουν τά 
γυναικεία περισσεύματα; Αί γεροντοκόραι θά 
εΐνε τόσον πολλαί, ώστε θ’ άπειληθή ή κοινω
νική ισορροπία. ’Εκτός αν ή πολυγαμία είσαχθή 
καί είς τά χριστιανικά κράτη.

Η QPAIOTEPA ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣ ,

’Εν διαγωνισμφ ούτινος μετέσχον 88 ’Αμε
ρικανίδες νεάνιδες, έκλεγεΐσαι είς προκριμα
τικούς αγώνας είς 88 πόλεις τής Αμερικής, 
έβραβεύθη ή 17ετις μις Νόρα Νέμπλοκ. Ήδη 
έν αμερικανικόν περιοδικόν προεκήρυξε διαγω
νισμόν καθ'δν θά βραβευθή ή άσχημοτέρα γυνή.

★
Ο0ΟΜΑΝΙΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Έν Κων)πόλει διά πρώτην φοράν έπαιξέ 
έπί τής σκηνυς Μουσουλμανίς. Τό γεγονός έσχο 
λιάσθη ευρύτατα, διότι έως τώρα μόνον ξέναι 
ηθοποιοί έπαιζαν. Τό παίχθέν έργον ήτο ό 
«Όθέλλος».

¥
ΡΕΚΟΡ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ

Οί «Τάϊμς» τής Νέας Ύόρκης έξέδωκαν 
πρό τινον πανηγυρικόν φύλλον, τό όποιον εΐνε 
τό μεγαλείτερον έξ δσων ένεφανίσθησαν ποτέ 
είς τήν δημοσιογραφικήν ιστορίαν τοϋ κόσμου. 
Ό ήριθμός αύτός, πραγματική εγκυκλοπαίδεια, 
έκ 200 περίπου σελίδων μεγάλου σχήματος διαι 
ρεΐται εϊς 12 τμήματα. Έτυπώθησαν 600 χιλιά
δες τοΰ φύλλου τούτου, ζυγίζουσαι 950 τόννους 
χάρτου. Περιέχει 575 σιήλας μέ άρθρα καί 
ειδήσεις καί 875 σιήλας μέ διαφημίσεις καί 
άγγελίας.

*

ΜΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ

Εϊς μίαν μικράν πόλιν τής περιοχής Ν. Ύόρ- 
κης Ίλιον καλουμένην έωρτάσθη ή πεντηκοντα- 
ετηρίς άπό τής έφευρε'σεως τής γραφομηχανής. 
Έγένοντο τά αποκαλυπτήρια τοϋ άνδριάντος τοΰ 
έφευρέτου τής δακτυλογραφικής μηχανής Χρι
στόφορου Σόουλς. Ή έφεύρεσις ήτις εξυπηρετεί 
τόσον πολυτίμως τά γραφεία, έδημιούργησεν έν 
επάγγελμα χωρίς νά καταστρέψη άλλα, δπως συμ 
βαίνει συνήθως μέ τάς εφευρέσεις. Έθεσεν 
ϊσως εϊς άπομαχίαν τού. άντιγραφεΐς καί τούς 
πολυγράφους, άλλά μή λησμονώμεν δτι είς τήν 
γραφομηχανήν χρεωστοϋμεν τόν ώραΐον κόσμον 
τών δακτυλογράφων,τών όποιων τά δάκτυλα θαυ 
ματουργοϋν παραλλήλως πρός τά μάτια των τά 
παιγνιδιάρικα. Τό τίκ-τάκ τής γραφομηχανής 
άρμονίζεται μέ τό τίκ-τάκ τής καρδιάς των. Ό 
μέσος συνήθως δρος γραφής είνε 45 λέξεις είς 
τό λεπτόν.

¥

ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ή πλουσιωτέρα ιδιωτική βιβλιοθήκη είνε 
ή τοΰ ’Αμερικανού Μόργκαν, ήν ό υιός του 
έχάρισεν εις τήν πόλιν τής Νέας Ύόρκης. Ή 
άξια της έξετιμήθη εϊς 150 εκατομμύρια δολ- 
λάρια. Συμφώνως πρός τήν θέλησιν τοϋ δωρη- 
τοΰ θά εΐνε εϊς τήν διάθεοιν τών σπουδαστών 
δλου τοΰ κόσμου. Ό διαθέτης έδώρησεν εϊς τήν 
Ν. Ύόρκην καί 30 εκατομμύρια δολλάρια διά 
τήν συντήρησίν της.

*
ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ

Εϊς τό πταισματοδικείου.
Δικαστής. Κατηγορεϊσαι δτι έφίλησες τήν 

κυρίαν.
Κατηγορούμενος. Μάλιστα, άλλά κατά λά

θος. Τήν έξέλαβα ώς άνεψιάν τής γυναικός μου 
ή δποία έχει ωραία ξονθά μαλλιά, λευκότατον 
δέρμα, ζωηρά μάτια, εΐνε ντυμένη πολύ κομψά.

Η ένάγονσα. ίύριε δικαστά, παραιτούμαι 
τής κατηγορίας. Κάθε άνθρωπος θά μπο
ρούσε νά κάμη ένα τέτοιο λάθος.

¥
ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ

’Από ’Αθηναϊκός εφημερίδας.
«Μετά μακρυετεΐς δισταγμούς».
«Φεερικόν τό θέαμα τής Κηφισσιάς». 
<Ή νύμφη μετά τό μυστήριον τοΰ γάμου 

άναστη μομετρεΐται».

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

«Διατί ταράσσονται αί διασαλευόμενοι δημο
κρατικά! φρέναι;»

«Έωσφοριασθέν έ'ταξεν εαυτό ύπεράνω τοΰ 
παντός».

«Τό άτμόπλοιον«’Ανδρέας» παρίσταται ιϊνάγ· 
κη νά δεξαμενιοϋ-ή».

«’ΕσφρΙγωσαν τήν καρδίαν».
«Καί ρίπτων λήθην παχεΐαν-,
«Θά άποδειχθή ύστέρως έκφρασις εμπιστοσύ

νης μετά πολυημέρους δδύνας έκμαιευομένη. 
Νά παραισ&ησιάξεται τάχα κ. λ. π.».

* -'·
Πρόσκλησις

«Καλούνται εϊς συνεδρίασιν τά μέλη τής Ε
ταιρείας τών Εξοχικών Ερευνών».

Δέν πρόκειται περί έξευρενήσεων εϊς τάς έξο
χός, άλλά περί τών Ψυχικών ερευνών.

Άπό χρονογραφήματα

Πρόκειται δι’ ένα γάτον.
«Έτίναξεν έπάνω τό άπαλοκάμπυλον τόξον 

τής ράχης του».
Άς πάη καί τό παληάμπελον έπειτα άπό τό 

άπαλοκάμπυλον αύτό λεκτικόν πραξικόπημα.
«Τά κομμάτια ψητού άρνιοΰ έγιναν μοιρά- 

δες έφθοϋ συός». Ό χρονογράφος σατυρίζων 
τάς γλωσσικός ύϊτερβολάς έπαθε γκάφαν, μετα
βολών τόν ακακον άμνόν εϊς άκάθαρτον χοί
ρον, δστις άλλως τε γράφεται οΰς καί δχι σύς.

*

Άπό ειδοποιήσεις.

«Δίδακτρα λίαν συμφεροντικά».
Δάσκαλε ποϋ δίδασκες καί μέ δίδακτρα μά

λιστα...
«’Ειτιτευχ&είαης τιμής άσυμφόρου, ή δημο

πρασία έπαναλαμβάνεται».
*

Άπό άνταπόκρισιν.

Πρόκειται περί δεσποινίδος ή δποία άπήγ- 
γειλε:

«Ή φωνή της διαυγής, άνήρχετο ώς θυμίαμα 
ένώπ ον τοΰ βωμοΰ τοΰ Διός».

Ούτω μανθάνομεν δτι τό θυμίαμα εΐνε διαυ
γές καί δτι δ Ζεύς είχε τδ εύιύχημα ν’ άκούση 
τήν δεσποινίδα άπαγγέλλουσαν.

*

Άπό ρεκλάμαν.

«Θά παρουσίαση τήν πρυτανικήν ζαχαροπλα
στικήν τέχνην του».
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Σπεύδομεν νά σημειώσωιιεν δτι δέν πρόκειται 
περί τοϋ χ. Παπούλια.
Άπό περιγραφήν τής κεφαλής τοϋ χ. Βενιζέλου.

«Τό ή'λεχτροχ τής μορφής του φαίνεται ωχρόν, 
ή γενειάς του σεητώς πολιά».

*

Άπό προχήρυξιν Ύπουργείου.

«Οί έπιθυμοΰντες νά προσφέρουν άμαξαν 
λαντοδίϊππον χειμερινήν ..»

“Οταν λέγομεν λαντό, έννοοϋμεν δίϊππον,διότι 
ουδέποτε είνε μόνιππον τό λαντό, είνε δέ άμαξα 
χειμερινή πάντοτε. Τί σας λέγει δμως καί έκείνη 
ή φράσις : Νά προσφέρουν. Δωρεάν φυσικά !

*

Άπό πρακτικά τής Έθνοσυνελεύσεως. 
*0 έγκα&ετισμδς και ή άσχημία».

Έκ πανηγυρικοΰ άρθρου
«Τό άρωμα τής πανευγενοΰς ψυχής τοΰ εύ- 

γενεστάτου, τό ήδονικόν πένθος τοΰ υπέροχου 
θανάτου».

Ή πανευγενής ψυχή τοΰ ευγενεστάτου, ή δο- 
κιμάσασα ήδονικόν πένθος έπί τω θανάτω του 
άς έλεήση τόν άρθρογράφον.

*
Άπό βιογραφίαν τοΰ Λενίν δημοσιευθεϊσαν εις 
εφημερίδα τής Θεσσαλονίκης : ,

«Πολλοί άπό τούς μαθητάς του Ικείνους έφο- 
νεύθησαν έπι τοϋ Τσαρισμού καί κατέχουν σή
μερον είς τήν Ρωσσίαν ανώτατα άξιώματα».

’Ιδού και μερικά λογοτεχνικά άπανθίσματα.
Άπό τά διηγήματα τοΰ άρχιμαλλιαροΰ κ. Φι·

Λ Η Σ Μ Ο Ν I Α

“Ισκιοι τοΰ πεύκου στήν κοφτή βουνοπλαγιά πού ή άρμύρμα 
σάς βρέχει τών κυμάτων,

σάν προσκυνήτρα έρχομαι πρόί τή γαλήνια μοίρα, 
τών άψυχων πλασμάτων.

I
Τη λησμονιά γυρεύοντας τής έγνοιας πού ώς σκουλήκι 
τρώει τή ζωή τοϋ ανθρώπου,

ποθώ νά γένω ένα μικρό τής αμμουδιάς χαλίκι, 
άγνοιαστο χρόνου ή τόπου.

ΙΙεϋκα, ποτίστε με βαρύ τής ξεχασιάς αφιόνι 
στά Ισκιώματά σας κάτου,

κι άς είταν έτσι νά γευτώ τώρα πού ή μέρα σιόνει, 
τά δώρα ένοϋ θανάτου.

ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΜΑΛΑΜΟΥ

τεζάχι πέ- 
κοιμώνταν

τά δποΐα

λήντα, τοϋ έπιλεγομένου Δασκάλου.
«Αισθανότανε κάτι ανατριχίλες οάν νά τούρ· 

χότανε νά κάνη τό ψιλό του».
Κατόπιν τής αριστοτεχνικής αύτής φράσεως 

δίκαιον είνε δ κ. Φιλήντας νά πάρη δχι τά βρε. 
μένα του, άλλά τό Άριοτεΐον.

*

Άπό κριτικήν επιφυλλίδα.

«Ή τιποτελογία των έπληξε τήν ακοήν 
μας.

Άπό διήγημα.

«Παρεμέρισε τό απλωμένο στό 
πλο γιά νά δείξη τόν Ίησοΰν πού 
άνάμεσα στά πλανιδούρια».

Παρελείφθησαν τά γαϊδούρια 
ύπήρχον καί αύτά είς τήν φάτνην.

Άπό έμμετρον μετάφρασιν.

«'Η χάρη σου στό κρίμα έλεημονήτρα*

Άπό μετάφρασιν ποιήματος τοϋ Χάϊνε

«Γιατί τόσο θλιμμένα στόν αγέρα ό σκορ· 
δαλός νά σιγοτραγουδά-;.»

Μήπως δ άτυχής κορυδαλις έμαλλιαρο- 
ποιήθη είς σκορδαλιάν;

Άπό άλλο ποίημα.

«Ήτανε νύχτα δλόμαγη, Μαγιάτικη βραδιά». 
Νύχτα δλόμαγη καί Μαγιάτικη βραδιά υπεν
θυμίζει τόν Μάρκον Σιγάλαν καλαμπουρίζοντα.

ΑΛΙΕΥΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ^ ΑΕΞΙΚΟΚ
Φήμη διέτρεχεν άπό έτών οτι ό συνυφαν- 

θεΐς ψυχικώς μέ τό νεοελληνικόν θέατρον καί 
δσον ούδείς άλλος παρακολουθείσας καί άγα- 
πήσας αύτό κ Ν. Λάσκαρης είργάζετο είς τήν 
συγγραφή» όχι μόνον θεατρικών έργων—έχει 
άλλως τε γράψγι δεκάδας και δέν θά έθεώρεΐτο 
ή συγγραφή θεατρικόν γεγονός — άλλ’ΐστορίας τού 
Ελληνικού θεάτοου τοΰ ΙΘ'. αίώνος. Και ένώ 
άνεμενετο άιυπομόνως ή έκδοσις της, ένεφάνισε 
έςαφνα «Θεατρικόν Λεξικόν», έργον τό όποιον 
άν δέν έχει τήν μεγάλην ιστορικήν σημασίαν 
τοΰ πρώτου, είναι Ομως χρήσιμότατον δι' δλους 
τοΰ; καλλιτέχνας, έρασιτέχνας, φιλοτέχνους καί 
διά νά εύχαριστήσομεν τόν προλόγισαν τα κ. Νιρ
βάναν ολους τοΰ; φιλαναγνώστας. Διότι τό Λε
ξικόν τοΰ κ. Λάσκαρη δέν περιλαμβάνει ξηράν 
άνιαράν παρκταξιν λέξεων και τεχνικών ορών, 
άλλ' είνε συντεταγμένου ύπό τύπον άφηγημα- 
τικόν και εύχάριστον.

Τό Θεατρικόν Λεξικόν τό όποιον μόλις εσχά
τως ηύκαίρησα νά φυλλομετρήσω, καίτοι τιτλο- 
φορήται Γαλλο-Έλληνικόν,καί αί ερμηνευόμενα', 
λέξεις είνε Γαλλικαί, κατά τό πλεϊστον δμως 
τό περιεχόμενόν του είναι Ελληνικόν διότι έπ' 
εύκαιρίφ τής λέξεως ό κ. Λ. παραθέτει πλεί- 
στας πληροφορίας άφορωσας τό έλλ. θέατρον. 
Είμαι βέβαιος δτι θά έπακολουθήσνι — δι’αύτόν 
δέν είνε δύσκολον κατέχον-α ήδη τόν μίτον 
τοΰ θεατρικού Λαβυρίνθου — Ελληνικόν καθα- 
ρώς θεατρικόν Λεξικόν (μέ τάς αντιστοίχους 
ξένας λέξεις) τό όποιον θά συμπλήρωσή καί θά 
καταστηση εύχ.ηστότεοον τό προεκδοθέν.

Τό Ελληνικόν θεατρικόν Λεξικόν θά δυνηθή 
νά περιλάβη καί τάς βιογραφίας τών έλλήνων 
ηθοποιών, μουσουργών μελοδράματος και κωμει- 
δυλλίου καί θεατρικών συγγραφέων, οί όποιοι 
φυσικά, είς Γάλλο έλληνικόν Λεξικόν δέν είχον 
την θεσιν των, καί τοΰς τίτλους τών κυριωτερων 
έλλ. θεατρικών έργων. ’Εκείνο ποΰ κάμνει εύ- 
θΰς αμέσως έντύπωσιν είνε ό όγκος τοΰ Λεξικοΰ. 
338 τό αποτελούν δίστηλοι σελίδες. Έχει τό
σον πλοΰτον λεξιλογικόν τό θέατρον; Δέν ήμπο- 
οοΰσε νά τό φαντασθή τις.Λείπει άπό τό βιβλίον 
είς στατιστικός πίναξ διά νά μά^ωμεν πόσας 
λέξεις περιέχει έν ολω. "Αν κατά μέσον δρον 
ύπολογίσωμεν 1-5 κατά σελίδα θά φθάσωμεν 
τόν σεβαστόν άριθμόν τών 1 5U0 λέξεων. Έπί
σης θά ήτο ενδιαφέρουσα μία στατιστική τοΰ 
άοιθμοΰ τών Γαλλικών λέξεων αί όποϊαι έχουν 
'Ελληνικήν πφοέλευσιν. Έχει τόσον πολλάς 
λέξεις καί ορούς, έπιστημονικοΰς καί τεχνικούς, 
δανεισθή παρ'ημών ή Γαλλία, έν συγκρίσει πρός 
τά; ϊδικάς της άς ημείς μεταχειριζόμεθα μάλ
λον έξ έπιδϊίξεως Γαλλομαθείας παρά έξ ανάγ

κης, ώστε οί Γάλλοι νά μάς είναι χρεοφειλέται 
καί κακοί μάλιστα άν ένθυμηθή τις τήν δυσφη- 
μηστικήν λέξιν Gl'iiC ή'ν εξακολουθούν νά μετα- 
χειρίζωνται καί ν’ αναγράφουν είς τό Λεξικόν 
των, παρά τάς διαμαρτυρίας επιφανών Γάλλων 
συγγραφέων, πρωταγωνιστησαντος τοΰ Κλαρετή.

Έκ προχείρου φυλλομετοήσεως σημειώνω 
παρατηρήσεις τινάς, δπως τάς έχει ύπ’ όψει του 
ό συγγραφεύς δταν ποοβή—καί Οπως μοϋ έγραψε 
θά προβή ασφαλώς—εις β' έκδοσιν πληοεστέραν.

'II λέξις attic he .δέν υπάρχει, δπως δέν 
υπάρχει όρος άποδίδων ακριβώς τήν λέξιν. Ή 
«Πινακοθήκη» (τόμος Α’ τεΰχος 1”) είχε προ- 
καλέσγ τήν γνώμην τών λογίων μας. Affiche 
είνε γενικός καλλιτεχνικό; δρος, σημαίνων δια- 
φήμησιν πρός τοιχοκόλλησιν, άλλά καί τό θεα
τρικόν πρόγραμμα. Πρό τίνος μάλιστα άνέγνωσα 
είς Αθηναϊκήν εφημερίδα τήν διαφήμησιν : «Πω
λείται χάρτης αφής». Είς πολλούς θά διήγειρε 
τήν περιέργειαν τί σημαίνει «χάρτης ποΰ πιά
νεται» ώς θά υπέθεσαν. Ή έλλειψις ελληνικής 
λέζεως ήνάγκασε τόν καταστηματάρχην νά δια- 
πράξγ) σφάλμα κωμικώτατον, γράψας δι’ ελλη
νικής λέξεως,άλλο σημαινούσης,Γαλλικήν λέξιν, 
ήτις ήμποοοΰσε έπί τέλους νά γραφή «άφφίς». 
Οί λόγιοι μας, ών έζητήθη ή γνώμη έδωσαν τάς 
έξής αντιστοίχους λέξεις : Τοιχοκόλλημα (Βλά
χος), γνωστοποίησις (Άσώπιος), διάγραμμα καί 
πρόγραμμα (Φλογαίτης), τοιχοκόλλησές καί δια- 
φήμησις (Φιλαδελφεύ;). Οί άρχαϊοι είχον τήν 
λέξιν «έκθεμα».

Εϊς τήν λέξιν fond (βάθος σκηνής ή είκόνος) 
δέν αναγράφεται αντίστοιχος Έλληνική λέξις. 
Καί δΓ αύτήν τήν λέξιν έζητήθη τότε ή γνώμη 
τών λογίοιν, οϊτινες τήν μετέφρασαν «άποπτον» 
«δάπεδον», «ένδον», ό δέ Άσώπιος και ό Βλά
χος «έδαφος». Διά τήν λέξιν cinema ελάχιστα 
άναγράφονται, ένώ ό κινηματογράφος ή κινημα- 
τοθέατοον έκαμε τεράστιας προόδυυς καί συνα
γωνίζεται έπικινδύνως τήν σκηνήν. Είς τήν λέ
ξιν COUSSin ήθέλαμεν διά λόγους ιστορικούς νά 
άνεφέροντο τά μαξιλαρωθέντα (τά πρώτα ταύ- 
λάχιστον) Έλλ. έργα, Κοντορεβιθούλης, Τό πρώ
τον πυρ, Πράσινο φουστάνι, Χίμαιρα καί άλλα, 
τά όποια γνωρίζει πολύ καλά ό συγγραφεύς. 
Δέν άναφέρεται ή λέξις Disetll' άν καί τό θεα
τρικόν Λεξικόν περιέχει καί μουσικά; λέξεις.

'Η λέξις relaehe μοΰ ενθυμίζει έν χαριτω- 
μενον ανέκδοτον. Είχε τοιχοκολληθή πρόγραμμα 
ξένου θιάσου είς τάς Άθηναϊκάς οδούς, άλλ’ είς 
τά προγράμματα είχεν έπικολληθ·/) άκριβώ; έπί 
τοΰ τίτλου τοΰ έργου ταινία μέ τά γράμματα 
Relaehe. Ό ταμίας τοΰ θεάτρου ήκουσε τότε 
εμβρόντητος κάποιον vi ζητ-fl είσιτήοιον διά τήν 

58 59



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

παράστασιν τοί νέου έργου «Relaclie». 
Λέγεται—δέν ήμπορώ νά τδ βεβαιώσω—οτι 
ό ταμίας είπεν είς τόν φιλόμουσον θεατήν δτι 
τό έργον αφτό τό βλέπουν ψ,όνον οί τζαμπα
τζήδες. Άλλά χαί τήν λέξιν ήν ποοανέφερα 
«τζαμπατζής? τής οποίας τόσο> συχνή χρήσις 
παρ’ ήμϊν γίνεται, διά νά τήν άνακαλύψωμεν 
πρέπει νά ποοστρέξωμεν είς τήν λέξιν Επ'Γόύ.

Διά τήν λέζιν maillot ό ίδιος συγγραφεύς 
μετά τήν έκδοσιν έπλήροφορήθη ότι ό Αθηναίος 
τό ονομάζει κΈχέσαρκον». Άλλ" είνε λέζις κα
κόηχος καί δέν θά εινε εΰκολον νά καθιερωθή 
εις τό θέατρον, μολονότι αποδίδει πιστώς τό 
μαγιό.

Μία άλλη παοάλειψις όμως, είδικώ; διά τόν 
κ. Λάσκαρην, είνε ασυγχώρητος. Ή λέξις κα
λαμπούρι, τής όιιοίας γίνεται συχνότατα μέν 
χρήσις ύπ’ αύτοΰ, άλλά καί είς τάς κωμωδίας 
και εις τά παρασκήνια.

Παρατηροΰμεν ότι ένώ ύπάρχουν είς^ήν Γαλ
λικήν λέξεις τάς οποίας κατ’ ανάγκην μεταχει- 
ριζόμεθα, ώς πλακέρ, ρόλος, μπίζ, μπιζάρω, 
κασέ (αμοιβή είς ώρισμενας περιστάσεις) καί 
άλλαι, ύπάρχουν εις τήν Γαλλικήν πλεϊσται 
5σαι ‘Ελληνικής καταγωγής, ώς αί λέξεις dia- 
loque, drame.niinie, rapsodie, cothor- 
ne,cithare, mystere, inusique, critique, 
thyniele, theatre,chorege (χορηγός),ago-

X Ο 1ST I Κ Α.

Αί Τουοκικαί άρχαί υπέδειξαν είς τά 11α- 
τριαρχεϊα ν ’ άποτοιχισθή ό έπί τής προσόψεως 
τοΰ Πατριαρχικού ναοΰ τοϋ Άγ. Γεωργίου δι
κέφαλος άετός, ό άπ’ αίώνων έντειχισμένος. Τό 
γεγονός θεωρείται ώς ένδειξις τών φιλειρηνικών 
σχέσεων μεταξύ τών δύο άπ’ αίώνων εχθρών 
Πολύ μά; συγκινεΐ ή φιλοφρόνησις ήν έδειξαν 
αί Τουρκικού άρχαί. 12; συνέχεια δύναται νά 
θεωρηθή ή παϋσις Έλλ. έφημερίδων έν Κ)πόλει.

Διά τό τελευταϊον όμως άς μή παραπονού- 
μεθα. Ή ίδική μας Έθνοσυνέλευσις άπεφάνθη 
ύπέρ έπανεκδόσεως τών δΓ επαναστατικού δια
τάγματος παυθεισών άντιπολιτευομένων έφημε- 
ρίδων.Κατά τήν ψηφοφορίαν 208 έψήφισαν ύπέρ 
τής έλευθεροτυπίας, 56 έναντίον. Είς τήν έθνο- 
συνέλευσιν ύπήρχον καί 5 δημοσιογράφοι, έξ 
ών 2 έν ένεργείρ: καί 3 έν διαθέσιμότητι. Έκ 
τούτων 1 μόνον, ό κ. Βελλιανίτης, έψήφισεν 
ύπέρ τής έπανεκδόσεως Οί τέσσαρες άλλοι 
κατεψήφισαν : Είναι οί κ. κ. Βραχινός, Κουτού
πης, Φραγκούδης καί Δουζίνας. Παραδίδομεν 
τά ονόματα τών κυρίων αύτών εί; τήν αθανα
σίαν.

¥ 

notliete, episode, psoudonyme,protage· 
niste, dithyrambe, acroama,scene, cor
dace (κόρδκξ), tnonoloquo x. λ. π.

Υπάρχουν τέλος Γαλλικαί λέξεις τάς οποίας 
οΰδείς λόγος ύπάρχει νά μεταχειοιζόμεθκ διότι 
έχομεν Έλλην·.κά; κ-ντηλληλοτάτας, ώς λ. χ. 
δημιουργία (creation I φαντασμαγορία (f ee
rie), προφορά (diction), ιματιοθήκη (VeStiai- 
Γ ■), ύπερωον καί εξώστης (galoric κ. λ. π.

Διά τούς ηθοποιούς μας τού; μή γνωρίζοντας 
τήν Γαλλικήν— .τόσοι άρά γε τήν γνωρίζουν · 
— αποβαίνει ίσως τό Λεξικόν δυσχοηστον. Έν 
β’ έκδοσει καί έφ'οσον δέν έκδίδεται ‘Ελληνικόν 
θεατρικόν λεξικόν, αποβαίνει απαραίτητον εν 
λεξιλόγιον έν τέλει ελληνικόν μέ τάς άντιστοί- 
χους Γαλλικής λέξεις, είς άς δύναται τις νά ποο- 
στρέζγ διά τήν ερμηνείαν.

Έν πάση περιπτώσει, ή έργασία τοΰ κ. Λά
σκαρη είνε εύσυιείδητος, μελετηρά', δημιουρ
γική δσον άφοοα τήν Ελληνικήν διατύπωσιν. 
Εϊ'θε νά εί'χομεν Ομοια Λεξικά καί διά τάς άλ- 
λας εκδηλώσεις τής πνευματικής ζωής, ιδίως εί; 
τήν λογοτεχνίαν. Είνε τό Λεξικόν του συμβολή 
άξια πολλοΰ λόγου είς τήν θεατρικήν κίνησιν 
καί οδηγός πολύτιμος διά τούς ασχολούμενου; 
ή δπωςδηποτε ένδιαφερομένους καί διά τό ξένον 
καί διά τό Ελληνικόν θέατρον.

Δ. Κ.

ΙΙαοατηρεΐται μία τάσι; ένίων λογοτεχνών 
δπω; μετατρέπουν οί μέν τά μυθιστορήματα των 
εί; δράματα, οί δέ τά δράματα των είς μυθι
στορήματα Μά χάθηκαν αί ύποθέσεις ; τόση 
στείρωσι; έμπνεύσεως, διά νά καταφεύγουν είς 
τήν κλίνην τοϋ ΓΙροκρούστου; Πότε νά τοαβοΰν 
τά δράματα, διά νά προσθέτουν περιγραφής γύρω 
άπό τούς διαλόγους, πότε νά τά συμπιέζουν διά 
νά άντικαταστήσουν τά; πεοιγραφάς μέ διαλό
γους. Ένω μέ μίαν νέαν ύπόθεσιν θά ήμποροΰσαν 
νά μα; είποΰν τόσα ωραία πράγματα. Άλλά 
θά ήμποροΰσαν ; ’Ιδού ή άποοία, όπως έλεγε 
καί ό Άμλέτος.

Άπέθανεν έκ τρόμου εντός τοΰ αύτοκινήτου 
του συγκρουσθέντος μέ έν δίτροχον ό διευθυντής 
τής γειτονικής μου Ίονίου σχολής. Μοΰ έκαμεν 
έντύπωσιν ό έξαφνικδς θάνατος του πλήρους 
ύγείας λυκειάρχου, άλλ’ όχι όλιγωτέραν τό 
νεκοωσιμον του. Ύπεγοάφοντο τά τέκνα του 
φέροντα τά ονόματα ; ’Ήβη, “Ήρα, Θέμις, Θέ- 
τις, Απόλλων, Έλλη. "Όλα άρχαΐα, σύντομα, 
άκολουθοΟντα κατά σειράν ηλικίας μίαν ρυθμι
κήν έ'κφρασιν. Καί δμως 1 Νά έχωμεν ονόματα

ΕΡΓΑ Δ. ΚΡΑΤΗ

Τό τάμμα

αρχαία τόσον ωραία καί νά τά έχωμεν έν αχρη
στία. Καί κάτι χειρότερον. Νά ποοτιμώμεν 
Φρ'άγκικα ονόματα, νά δημιουργώμεν δέ υπο
κοριστικά τών αρχαίων, δΓ ών τά δυστυχισ
μένα καταντούν αγνώριστα.

¥

Κάποιος νεότευκτος άοιστειοΰχος έγραψεν δτι 
τρεις είνε οί «μαίτο» τοϋ νεοελληνικού διηγή
ματος — Ξενόπουλος, Βουτυρά;, Ιίαρορίτης — 
καί οτι οί νέοι ή τού; μιμούνται ή τούς άντι- 
γοάφουν. Οί νέοι έξεμάνησαν, άποκηούξαντες 
τόν τολμητίαν καί τόν έκ τών ποοστατευομένων 
του κομμουνιστήν Παρορίτην. Νομίζομεν δι
καίως. Διότι οί τρεις αύτοί κύριοι δν είχαν 
τούλάχιστον γοάψη εμμετ^α καί μαίτο μποοοΰ 
σαν νά ήσαν, ένφ τώρα είνε μόνον μέιριοι, 
άμετροι δέ τόν αριθμόν.

¥

’Αγρίως δύο θεατρικοί συγγραφείς Συνα- 
δινός καί Λιδωρίκης — έπετέθησαν κατά τών 
μελών τής έπιτροπής τοΰ Άβερωφείου δραματι
κού διαγωνισμού, οί όποιοι έχουν τό χάρισμα νά 

■ κρίνουν άπό τό σπίτι των τά έπί σκηνής παίζό
μενα έργα. Καί έπειδή τό ασύρματον τηλεφω- 
νον δέν λειτουργεί παρ’ ήμϊν,' φαίνεται οτι τά 
έργα τά βλέπουν στό όνειρο των καί τά κρίνουν. 
Ό δεύτερος τών διαμαρτυρηθέντων συγγραφέων 
γράφει έν αγανακτήσει : «Καιρό; νά λείψιυν τά 
οουσφέτια καί ή κλίκες καί αί κατά καιρού; πο
λίτικα! έπιοροαί διευθύνουσαι τό τμήμα τών 
Γραμμάτων καί Τεχνών στό ύπυυργεΐο τής 
Παιδείας».

¥

Αί εκδόσεις νέων βιβλίων πολλαπλασιάζον- 
ται έπιφόβως Γνωστός εκδοτικός οίκος έξέδωκε 
τά ποιήματα τοΰ. . . . Κλεάνθη— τοΰ φέροντος 

τό ποιητικόν έπώνυμον Άγαλματίδης, μετά 
τής είκόνο; του καί βιογραφίας. Καί εί; άνώ- 
τερα. Δέν έγνώσθη μόνον έάν ό ποιητής τοΰ 
«Θιδήρου» έχει βλέψεις έπί τοΰ ’Αριστείου.

*
Όμάς νεαρών λογίων έξέδωκε περιοδικόν 

μέ τόν μετριόφρονα τίτλον «’Εμείς», είς τό 
όποιον γράφουν αποκλειστικά εκείνοι. Κατό
πιν αύτοΰ, αναμένεται ή έκδοσις περιοδικού 
άπό άντιφρονοΰσαν όμάδα μέ τόν τίτλον «Σείς». 
Έπειδή δμως όλοι αυτοί είνε μαλλιαροί, δη
λαδή ανορθόγραφοι, χρειάζεται προσοχή μήπως 
τό «Σεΐ;» γραφή μέ υ.

¥
Λενίν ό αιμοσταγής’ Αττίλας τοΰ κομμουνι

σμού, τόν όποιον κατ’έτος πέθαιναν τά τηλεγρα
φικά σύομασα καί ό ασύρματος, έπι τέλους 
άφήκε τήν τελευταίαν πνοήν, άφοΰ έβασανίσθη 
μενών καρφωμένος είς μίαν πολυθρόναν έπί μα
κράν. Καί όταν τό παράλυτον σώμα του ένεκρω- 
θη,ήθέλησαν νά τό ταριχεύσουν διά νά έκτεθή εϊς 
τά κοινόν, άφοΰ υπήρξε άθέατον ύπ’ αύτοΰ καθ’ 
δλην τήν τρομοκρατικήν περίοδον τής δικτατο
ρία; του Άλλά ή Νέμεσι; εκδικείται. Καί αύτή 
ή έπιστήαη ήρνήθη νά διατηρήσγι τό σώμα τοΰ 
αιμοσταγούς τυράννου- καί ή ταοιχευσις άπε- 
',υχεν, ή δυσοσμία τής σήψεως διεχύθη καϊ 
έσπευσαν οί σύντροφοι του νά τό ενταφιάσουν. 
Οΰτε τπριχευμένος δέν ήμπόρεσεν ό Λενίν νά 
ύπάρζη, μόλις τόν άφήκεν ή πνοή.

* 
/

454. Δέν είνε αΰξων άοιθμός οΰτε εκλογικού 
βιβλιαοίου, οΰτε αύτοκινήτου- είνε άριθμός ό 
όποιος γλήγορα θά φθάσγ} τήν ήμίσειαν χιλιάδα, 
άριθμός γεμάτο; ποίησιν. Είνε ό άριθμός τών 
μέχρι τοΰδε γάμων τού Λευκοΰ Σταυροΰ, γάμος 
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δέ Λευκοί Σταυρού σημαίνει άποκατάστασιν 
κόρης ορφανή; πολέμου ή προσφυγοπούλα; 
απροστάτευτου, σημαίνει θεμελίωσιν μίδς νέας, 
τιμημένης οικογένειας. Ιδρυτής τοΰ Λ. Σταύ
ρου ενα; ποιητής, πατριώτης καί φιλάνθρωπος, 
ό Σπύρος Ματσούκας, δστις άν δέν έχει γράψη 
454 στίχους, ευρίσκει όμως τους Μαικήνας 
ανακαλύπτει τάς νύμφας και τού; γαμβρούς, 
επιστρατεύει τούς ιερείς και ύπό τάς ευλογίας 
τής εκκλησίας μετουσιωνει τούς πατριωτικούς 
στίχους του είς γαμήλια στεφανα Ό Ματσού
κας είνε ό περισσότερον εμπνευσμένος ποιητής 
τής 'Ελλάδος. Κάθε του τετράστιχον και μία 
απελευθερωτική τών σκλάβων βολή έν πολεμώ.

ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΐΟΝ ΓΡΑΝΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Ή «Πινακοθήκη» έξέφερεν άμα τή ιδρύσει 

του ’Αριστείου τήν γνώμην τη; περί τοΰ θεσμού, 
ήτις καί άπεδείχθη έκ τών υστέρων πόσον ήτο 
ορθή. Ή απονομή ένός 'Αριστείου δέν αποτε 
λεί έλεγχον Ελλανοδίκου επιτροπής περί, τής 
άξίας ένός λογίου,ώ; έν τοϊς διαγωνισμοί;, άλλά 
βραβευσιν έργασίας εύσυνειδήτου, μακρά;, άνε- 
γνωρισμενης. 'Λτομικαί προτιμήσεις ή γλωσσι- 
καί πεποιθήσεις δέν έπρεπε νά λαμβάνωνται 
ύπ' όψει. Έπρεπε δέ τό Άριστεΐον νά άπενέ 
μετο ούχί είς ένα κατ’ έτος λογοτέχνην, ώ; άρ- 
χικώς ώρίσθη, διότι ό θάνατο; έν τφ μεταξύ θά 
έστερει όχι ολίγους τή; όφειλομένης τιμής,άλλά 
είς 20—30, τούς κορυφαίους καί τούς μάλλον 
διακριθέντας. Έπρεπε πρός τούτοι; νά καθιε- 
οοΰτο καί άριστεΐον β' τάζεως ή, καλύτερα βρα· 
βεΐον ένθαρούνσεω; οπερ θ' άπενέμετο ύπό τών 
άριστειούχων εί; τούς νεωτέρους, τούς περισσό
τερον διακριθέντας είς τά γράμματα καί τάς 
τέχνας.

Πρός τούτοι;, ό θεσμός έπρεπε νά πεοιελάμ- 
βανε καί υλικήν ένίσχυσιν τών λογοτεχνών καί 
καλλιτεχνών καί προ παντός άπονομήν,ώς έπρό- 
τεινεν άλλοτε ό κ Δαμβέργης, συντάξεως εΐ; 
τού; έχοντας τεσσαρακονταετή πνευματικήν έο- 
γασίαν, μή έχοντας δέ περιουσίαν διά νά ήμ- 
πορεσουν νά ζήσουν άξιοπρεπώ; είς τά γηρα
τειά των ή δταν άσθενήσουν. Είνε γνωστόν πώς 
έζησαν καί πώς άπέθαναν ένας 1 Ιαπαδιαμάντη;, 
ένας Μαρτζώκη;, ένας Μητσάκης, ένας Κονδυ- 
λάκης, πώς άσκητεύει ό ζ. Μωραϊτίδης.

Άλλά καί περί άλλων ακόμη αναγκών έδει 
νά μεριμνήσ/ι τό Κράτος, ίδρΰον τό Άριστεΐον. 
Περί ίδρύσεως ’Εντευκτηρίου μετά Βιβλιοθήκης, 
δημοσίγ δαπάνη, θά έπληροϋτο δ’ ού’τω έν κε
νόν, διά τό όποιον ή ιδιωτική πρωτοβουλία άπε
δείχθη ανίσχυρος "Εν ίντευκτήριον θά έχρησί- 

καί ένας ευλογημένος γάμος έν ειρήνη, σκορπί- 
ζων χαράν καί παρηγοριάν είς θλιμμένα;, άλλά 
τίμιας ψυχάς. Οίστρηλατήται καί ένώνει χεΐρας, 
εμπνεεται και άντί νά καταστοώνη στίχους, 
στεφανώνει μέ τ’ άνθη τής πορτοκαλιάς άγνά 
μέτωπα παρθένων, άς έπληξεν άγρια ή Μοίρα 
άλλά καί ή όποια ευρε ενα έπίφοβον αντίπαλον 
καί εκδικητήν : Τόν Ματσούκαν.

Αί ποιητικά; του συλλογα’ι λέγονται «Νέα 
Γενεά» είς δύο τόμους Άντιτορπιλλικόν καί 
Πυροβολαρχία, καί «Λευκό; σταυρός». Ποιος 
ποιητής έχει γράψγ, ωραιότερα ποιήματα ;

Δ.Ι.Κ.

μευεν ώ; άλεξικέοαυνον τών προστριβών καί καυ
γάδων τών λογίων.

Όφείλομεν νά όμολογήσωμεν δτι ή άθρόα έπ’ 
εσχάτων απονομή τοϋ ’Αριστείου προεκάλεσε 
δικαίαν δυσφορίαν είς τού; παρ’ ήμΐν φιλολογι
κούς καί καλλιτεχνικούς κύκλου; καί σφοδρά; 
επικρίσεις διότι παοελείφθησαν ονόματα άπο- 
λαύοντα μεγάλης έκτιμήσεως καί είς τόν κόσμον 
τόν φιλολογικόν καί είς τόν κοινωνικόν. Άπή- 
χησιν τή; δυσφορία; αύτή; άποτελεΐ ή κατω
τέρω δημοσιευόμενη διαμαρτυρία. ΙΙαρ'δλην τήν 
δριμύτητα αυτής, ή «Πινακοθήκην κεκηρυγμένη 
υπέρ τή; ελευθερίας τής γνώμη; δταν μάλιστα 
αΰτη προέρχεται έκ χρήστου συνειδότο;, τήν δη
μοσιεύει, ύπάρχουν άλλως τε έν αύτή αντιλή
ψεις, αί όποΐαι παρά τήν ζωηοάν ”σω; διατύ- 
πωσιν, εκπροσωπούν τήν γενικήν έντύπωσιν, τήν 
αρκετά έμφαντικώ; άλλως τε έκδηλωθεΐσαν.

Ή Λιεύ&υνσις

Ή ομαδική απονομή τοΰ ’Αριστείου τών 
Γραμμάτων καί Τεχνών δι' «Επαναστατικού 
Διατάγματος», κατά παράβασιν τοΰ Νόμου, ορί
ζοντας δτι πρέπει ν’ άποφαίνωνται οί παλαιοί 
Άριστειοΰχοι, ένεποίησε κατάπληξιν είς τόν 
πνευματικόν κόσμον.

Μίαν ώραίαν πρωίαν, άντιστάσεω; μή ούσης, 
εκολυβοποιήθη τδ Άριστεΐον διανεμηθέν ύπό 
ύπό δύο τμηματαρχών εί; τούς «ήμετερου;», δη
λαδή είς μαλλιαρού; άμα δέ καί Βενιζελικού;. 
Μόνον τά δύο αύτά προσόντα έλήφθησαν ύπ’ 
ό’ψει. 'ϊφ' βλου τοΰ τύπου, ήμερησίου καί πε
ριοδικού, κζτεκοίθη ή τοιαύτη άπονομή τοϋ Α
ριστείου, οί δέ λόγιοι Καί καλλιτέχναι δριμύ- 
τατα άπεοοχίμασαν διά συνεντεύξεων αύτήν, 
είς τρόπον ώστε νά μειωθή ή αξία μιας τιμητι
κή; διζκρίσεως, ήτις έπί άλλων βάσεων έπρεπε

*ά στηριχθή καί κατ' άλλον τρόπον νά άπονέ- 
μεται. Ή καθ.έοωσις έ»ός ’Ζΰ'Αικοΰ Αρι
στείου προϋποθέτει συναίσθησιν τή, σημασίας 
αύτοϋ παρά τών τεταγμένων είς τήν απονομήν 
αύτοϋ καί άκραν άμεροληψία; καί «ύστηοότητα, 
ώστε ο θεσμός νά παραΐΛείνγ είς τό ύψος τή; πε ■ 

ζ ριωπής του. Παρ’ήμΐν δυστυχώ; όλα, καί τά 
γράμματα άκόμη καί αί τέχναι, αποβαίνουν ζη
τήματα μικροπολιτικής, περιωρισαένη; άντιλή 
ψεως, συμπάθειας ή άντιπαθείας.

Άπονομή Αριστείου σημαίνει έπικύρωσιν τής 
άναγνωρίσεω; μιας άξίας, πανθομολογουμένης, 
άναμφισβητήτου Όταν 5μω; εκπίπτει τής ση
μασίας αυτής διά τής βροχηδόν απονομής έπί ώ 
ρισμένης όμάδος, περιφρονουμένης άλλη; ίσης ή 
άνωτέρας αξίας,τό άριστεΐον δέν δύναται νά έχη 
τήν επιβολήν, απαραίτητον διά τό κϋοος αύτοϋ.

Πώς έγινεν ή άπονομή ; Έν άνωμάλω πολι
τική καταστάσει, ώ; έαν ήτο μέτρον κατεπει- 
γούσης φύσεως Κατηρτίσθη εί; κατάλογος ύπό 
τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Μουσείου τών Χειροτεχνη
μάτων, Ον ό όμόφρων αύτώ τμηματάρχης τών 
Γραμμάτων καί Καλών τεχνών ϋπέβαλεν είς 
Υπουργόν, άγαθόν βιομήχανον δστις ήκούσθη 
κάποτε έρωτών : <’Γό ύπουργεΐον πόσους όρο- 
φους έχει ;» Καί ό κατάλ.ογος περιέλαβε μέν 
μερικούς, περί ών δέν δύναται νά υπάρξη άντίρ- 
οησις, ώς ό Καμπούρογλους, ό Νιρβάνας, ό Βλα- 
χογιάννης, ό Ξενόπουλος, άλλά και άλλους οί 
όποιοι δέν είχαν καμμίαν θέσιν εις τούς άοιστεΐς, 
άλλά μάλλον είς πολιτικήν Λέσχην. Καί είδεν 
ό φιλολογικός κόσμο; χειροτονουμένους άριστειού- 
χου; τόν περιλάλητον Ψυχάρην δστις περιφρο 
νητικώς ζπ έβαλε τήν Έλλ. ιθαγένειαν καυχώ- 
μενος δτι είνε «Φοαντζέζος», τόν κ. ΙΙάλλην διά 
τόν «Ταμπουράν καί Κόπανον» καί δστις ώς έκ 
τής έν Άγγλίγ μακρά; έργασίας του εί; κάποιο 
έργοστάσιον είχε λησμονήσει και τήν γλώσσαν, 
ήν κατεκρεούργει, καί περιελήφθησαν εί; νομο
μαθή; παοέογω; άσχοληθεΐ; εί; τό διήγημα, ό 
διευθυντή; τοΰ «Νουμά» — όχι διά τήν λογοτε
χνικήν του άξίαν άλλά διότι ίιηύθυνε περιοδι
κόν τό όποιον ήγωνίσθη δια τήν ύπονόμευσιν τή; 
γλωσση;, καί ό ποιητή; κ. Σκίπης έσω; διότι 
έγραψε τόν ύμνον τής Δημοκρατίας καί ό κ. 
Χόρν, διότι έγραψε τό «Φιντανάκι !»

Άλλά λόγιοι ωσάν τούς περισσοτέρους ποΰ 
τό έλαβαν, ύπάρχουν πολλοί, οί όποιοι εΰλόγως 
έχουν τήν άξίωσιν νά θεωρούν έαυτού; άδικη ■ 
θέντας. καί ύπάρχουν καί άλλοι πολύ μεγαλει- 
τερας άζιας ποιοτικώς καί ποσοτικώς χαί ανε- 
γνωοισμενοι παρά τοΰ μεγάλου άναγνωστικοΰ 
νοινοΰ. Άποτελεΐ άσυγχώρητον παοάλειψβν, - 
όχι απλήν παραδοομήν, ώς κατόπιν τοϋ θορύ
βου πτωχοπροδρομικώς ήθέλησαν νά δικαιολο
γηθούν οί δύο ποιηταί οί δοάσται τής άπονομή; 
— ή απουσία έκ τοΰ καταλόγου, κατόπιν τή; 
άθρόας μάλιστα απονομής, τοΰ ΓΙαγανέλη, τοΰ 

Άμπελά, τοΰ Χατζοπούλου, τοϋ Λάσκαρη, τοΰ 
Στρατήγη, τοϋ Δαμβέργη, του Φιλαδελφέως, 
τοΰ Τανάγρα, τοϋ Χρηστόβασίλη, του Τραυλαν- 
τώνη, τοΰ Καλογεροπούλου, τοΰ Μωραΐτίνη, 
τοΰ Σκόκου καί άλλων τινων, οι οποίοι ποοσε- 
φεραν υπηρεσίας είς τά νεοελληνικά γράμματα 
έπί μακράν σειράν ’ έτών, περισσοτέρας βέβαια 
άπό τούς ήμίσεις τουλάχιστον ών νέων άρι
στειούχων παοελείφθησαν προφανώς διότι δέν 
κατέστρεψαν την γλώσσαν καί διότι δέν έκολά- 
κευσαν ιόν ποιητήν τών «Κλεισ ών βλεφάρων# 
δστις άπεδείχθη πολύ άνοικτομάτης διά νά 
ήμπορέση νά χωρίση τά πρόβατα άπό τά έρί- 
φια, άπο-.λείων τοΰ Νυμφώνος τά πρώτα.

Τό 'Αριστεΐον δέν είνε διορισμός είς Οεσιν δη
μοσίαν διά νά δίδεται ώ; οουσφέτι. Ή Πολι
τεία άφοϋ ούδέποτε κατεδεχθη έκ τοϋ Προϋπο
λογισμοί τοϋ άνερχομένου είς χιλιάδας εκα
τομμυρίων νά ένισχύσγ, ύλικώς τούς έογάτας τοϋ 
πνεύματος, ήθέλησε ν’ άμείψη ηθικώς αύτούς. 
Άλλά καί είς αύτό άκόμη έφανη άνίκανος.

Άλλά πολύ άπατώνται οί νομίζοετες δτι διά 
τής άπονομή; ένός άριστείου δύνανται νά έπι- 
βάλλουν ένα συγγραφέα εις τήν συνείδησιν τοΰ 
φιλολογικού κόσμου και τοΰ άναγνωστικοΰ κοι
νού, δταν ούτος δέν ήμπορεΐ νά έπιβληθή διά 
τών ιδίων έργων του.

Άλλά καί είς την καλλιτεχνίαν άκόμη με- 
γαλειτέρα ή διαπραχθεΐσα άδικία. Ήγνόησεν 
ό κ. Τμηματάρχη; τών Καλών Τεχνών τόν Ροϊ- 
λόν, τόν Φωκάν, τόν Μπακατσιάμπην, τον Έ- 
παμ. Θωμόπουλεν, τόν Άριστέα, τήν Φλωοά, 
τόν Γιαλλινάν καί γλύπτας ώς ό Μπονάνος, ό 
θ. θωμόπουλος, Οί δύο Δημητριάδαι, ό Σώχος 
διά νά λάβη τό άριστεΐον ό μαλλιαρός τή; πα- 
λέττας κ.Μαλεας, ούδείς δέ γλύπτης, κηουχθεί- 
σης οΰτω τής γλυπτικής είς χςεωκοπίαν

Άλλά καί ή Παρασκευοπούλου, ό Τχβουλά- 
ρης, ό Οικονόμου, ό Φύρστ, ό Βονασέρας, δέν 
έκρίθησαν άξιοι νά τεθούν εις τό πλευρόν τής 
κ. Κυβέλης καί τής κ. Μαρίκας.

Οί «αρμόδιοι» διά νά μειώσουν τήν δυσάρε- 
στον έντύπωσιν ήν γενικώς ένεποιησεν ■!, άστο
χος καί μεροληπτική άπονομή τοϋ άρισ ειου 
κυρίως δέ ή παράλειψις τών ικανών, έσπευ- 
σαν νά δηλώσουν δτι ήτοιμάζετο νέα άπονομή 
διά τούς παραλειφθέντας. ΙΙαρήλθε έξάμηνον καί 
ή επαγγελία δέν έπραγματοποιήθη. Το θεωρού- 
μεν ευτύχημα, διότι άσφαλώς νέα «γκάφα» θά 
έπηκολούθει τό πρώτον ολίσθημα.

Έλέχθη δτι οί νέοι Άριστειοΰχοι θα ποοωρί- 
ζοντο καί ώς Ακαδημαϊκοί. Προφανώς θά έλέ
χθη άπό κάποιον μοχθηρόν καί «άσπονδον φί
λον» τών άριστειούχων, θελήσαντα ν' άστειευθή 
είς βάρος των. Ό 'Απόλλων καί ή Άθηνά είνε 
καί διά πολύν καιρόν θά παραμείνουν οί μόνοι 
καί άξιοι Ακαδημαϊκοί.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΚΑΘΗΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Τά αρχαιότερα φαρμακεία.— Στατιστική Βασ>· 
λέων — Τό γυμνόν έν tfj φιλολογία. — Νεκρός λαμ- 
βάνων χρήματα — Βροχή νομοσχεδίων.— Σωμι- 
τεϊον θνησιγενές. —Ό ' Ερμής ζητιά-ος— Άϊφελ. 
— Μποϋελα 3,500 έτών.'

Δυο fiixv τχ αρχαιότερα φαρμακεία είς τάς 
Άή'ήνχς, τοϋ Βουσάκη — ή «Έλαφος» είς 
την όδόν Άδριανοΰ - καί τοΰ Κοινού ίδουθέν τώ 
18 41. Τό πρώτον ύφίσταται. Τό άλλο έκλεισε 
διά νά άνοιξη είς τήν θεσιν του πρός ειρωνείαν 
εν ... ζκχζροπλαστεΐον Τά κινίνα και ρετσινό
λαδα καί τά πικρά καταπότια διεδέχθησαν 
μπακλαβάδες καί γαλατομπούρεκα, ηδύποτα 
καί σοκολατάκια. "Ας εύχηθώμεν οί θαμώνες 
τοΰ ζαχαροπλαστείου νά μή ένθυμηθοΰν οτι εύ- 
λόγως ύπήρχεν έκεϊ φκρμακεΐον...

Τό κλείσιμον αύτό τοΰ παλαιού φαρμακείου 
μοΰ ύπενθυμίζει έν άλλο φαρμακεϊον τό όποιον 
έπεσκέφθην είς Ραβένναν, ώς τί άξιοπερίεργον, 
μετά τάς θαυμασίας αγιογραφίας τοΰ καθεδοι- 
κοΰ ναού τής πόλεως. Τό φαρμακεΐον αύτό ήοίθ- 
μει ζωήν 400 έτών, είς τήν αύτήν θέσιν, καί- 
τοι ένοικιοστάσιον δέν ύφίσταται. Είνε ισό
γειον αρχαιοπρεπές, όπως ήτο ακριβώς πρό τεσ- 
τάοων αιώνων. Δέν είξεύρω μόνον δν είχαν τήν 
πρόνοιαν οί κατά καιρούς φαρμακοποιοί νά φυ
λάξουν πρός άνάμνησιν καί κανέν φάρμακον άπό 
τήν εποχήν τής ίδρύσεως του. . .

¥
Καί μία στατιστική έπ’ εύκαιοία τής έγκα- 

θιόρύσεως τής Δημοκρατίας
’Εν Έλλάδι εϊς διάστημα 80 έτών (1833 - 

1913) δόο μόνον βασιλείς έκάθησαν έπί τοΰ 
θρόνου. Ό Όθων βασιλεύσας έπί 30 έτη καί ό 
I εωργιος Λ’ (1863 - 19 13) βασιλεύσας έπί 
50 έτη. Κατόπιν είς διάστημα 10 μόλις έτών 
(1913- 1923) τρεις έβασίλευσαν βασιλείς, ό 
είς μάλιστα δίς. Καί αφορμή τής τοιαύτης δια
φοράς, μεταξύ μακοοβιότητος καί μή, τής βασι
λικής διαδοχής ; Ό πόλεμος.

*
Τό κΰμα τής άνηθικότητος ύπό τύπον περιο

δικού καί βιβλίου έπλημμύρισε τάς ’Αθήνας. 
Είς τά περίπτερα παρατάσσονται έπιδεικτικώς 
διάφορα έντυπα καί έξώφυλλα μέ τίτλους γαρ
γαλιστικούς, άσεμνους. Τό γυμνόν οργιάζει, ή 
έκδοσις δέ περιοδικού καί βιβλίου σόκιν κατήν- 
τησεν έπιχείρησις έπικερδής, διότι δυστυχώς τό 
άνήθίκον, ελκύει άγρευον θύματα μεταξύ τής 
νεολαίας άμφοτέρων τών φύλων.

Κατά τοϋ οίκτροΰ αύτοϋ άποκαοδιωτικοΰ φαι
νομένου, κατά τής άσυνειδήτου αύτής τάσεως 

πρός έκλυσιν τών ηθών τής νεολαίας έξηγέοθη 
ομάς έντιμων πολιτών, ήτις αφύπνισε τούς αρ
μοδίους, διά νά σταματήση τό κακόν. Καί ό 
Μητροπολίτης κατήγγειλε τά σόκιν έργα καί ό 
Είσαγγελεύς άπηγόρευσε τ/,ν κυκλοφορίαν των, 
κατασχέθησαν όσα εύρέθησαν έκτεθειμένα καί 
συνέστη έπιτροπή διά ν’ άσκή έλεγχον εφεξής 
έπί τών έκδιδομέκων περιοδικών καί βιβλίων, 
τών έχόντων ώς σκοπόν τήν γυμνότητα.

Ήτο άνάγκη βέβαια νά έκλειψη μία κατά- 
στασις πνευματικής πωρώσεως, ήτις έδηλητη- 
ρίαζε τήν νεότητα. Είνε άνηθικότης τό γυμνόν ; 
Ήρώτησκν διαμαρτυρόμενοι οί έκδόται. Προσ
ποιούνται πώς άγνοοΰν ότι ύπάρχει Γυμνόν — 
τέχνη καί γυμνόν—άνηθικότης.Γυμνόν — θαυμα
σμός καί Γυμνόν—χυδκιότης. Έν τούτοις, όπως 
δλαι αί καλαί ίδέαι, ή κίνησις αύτή τών αρμο
δίων πρός άναχαίτισιν τοϋ κακού, ήτόνησε πολύ 
γλήγορα. Καί έξεδόθησαν πάλιν τά άσεμνα 
βιβλία. Μήπως πρέπει καί ή δίωξις αύτή ν’ 
άφκιρεθή άπό τάς χεϊοας του Μητροπολίτου καί 
νά περιέλθη , είς τό ύπουογεϊον τής Έννόμου 
τάξεως ;

¥
Τό Βικέλειον έπαθλον διά τόν καλλίτερον 

τόμον διηγημάτων έκ τών κατά τήν λήξασαν 
διετίαν είς τόμους έκδοθέντων άπενεμήθη είς 
τόν μακαρίτην Θεοτόκην. Ο σκοπός τής άπο- 
νομής ένός βραβείου φιλολογικού είνε φυσικά ή 
ένίσχυσις τής συγχρόνου παραγωγής καί ή πα- 
ρόομησις ένός συγγραφέως πρός συνέχισιν τής 
έργασίας του, όπως όρθώς παοετήρησαν είς 
«Παλαιός» είς τήν «’Απογευματινήν» καί είς 
μεσόκοπος ποιητής είς τήν «Δημοκρατίαν». Τί 
σκοπόν εξυπηρετεί ή άπονομή είς ενα συγγραφέα 
όστις δέν θά γράψη πλέον καί βστις άφοΰ είνε 
νεκρός δέν έχει φυσικά ανάγκην ένισχύσεωςρΈν 
τοιοΰτον βραβεΐον μεταθανάτιον ήμποροΰσε ίσως 
ν' άπονείμη ό κ. Τανάγρας τών Ψυχικών έρευ- 
νών άλλ’ όχι καί ό κ. Δροσίνης τών «Φωτερών 
σκοταδιών».

Ή ’Επιτροπή πρός τούτοις ώφειλε ν’ άνα- 
φερη ποιους τόμους διηγημάτων έλαβε ύπ’ ό’ψει 
έστω καί χρονογραφικώς, διά πολλούς λόγους. 
Ή άνεξελεγκος αύτή κοίσις εμβάλλει είς ύπο- 
νοίας.

★

Ό κ. Τπουργός τής Παιδείας είνε ιατρός — 
πολλοί δέ ιατροί διεκοίθησαν ώς φιλόμουσοι. 
Λοιπόν θά ύποβάλλη είς τήν Έθνοσυνέλευσιν 
σειράν αναμορφωτικών νομοσχεδίων, περί έκ- 
δόσεως τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού τής γλώσσης 
μέχρι τοϋ γράμματος Λ, περί εθνικού θεάτρου, 
περί επαγγελματικής σχολής ηθοποιών, περί τής 

ιίχολής τών καλών τεχνών, περί ίδρύσεως νέου 
Πανεπιστημίου είς Θεσσαλονίκην κλπ. Όλα 
δηλαδή τά άλυτα ζητήματα τά διαιωνι- 
σθέντα. Καί έν άν λυθή, πρέπει νά είμεθα εν
θουσιασμένοι μέ τόν κ Υπουργόν μολονότι 
περιστοιχίζεται άπό όλους τούς μαλλιαρούς καί 
πιθανόν νά παρασυρθή είς ατοπήματα πρός ίκα- 
νοποίησιν προσωπικών συμφερόντων ή ιδεών 
έξαμβλωματικών.

¥
Πρό εξαμήνου ίδρύθη Λογοτεχνικός σύνδε

σμος. Προείπομεν τό άδοξον τέλος του. Άλλά 
ποτέ δέν έφανταζόμεθα βτι θά έπηρχετο πριν 
άρχίση ή δράσις του. Τό θνησιγενές σωματεϊον 
είς ο άνεμίχθησαν έξ αρχής πρόσωπα άκατάλ
ληλα καί παρωραθησαν άλλα διότι δέν ήσαν 
δημοτοκισταί, άς κοιμηθή στή κούνια του τόν 
αιώνιον. Οί άληθινά όμως ένδιαφερόμενοι διά 
τήν σύσφιγξιν τών δεσμών μιας επαγγελμα
τικής επικοινωνίας λόγιοι καί καλλιτέχναι δέν 
πρέπει νά σκεφθοΰν νά ιδρύσουν έν άλλο σώ- 
ματεϊον έπί υγιών βάσεων ;

¥
Ένας ξένος,.κ.Μοργκεντάου, έσχε μίαν φαει

νήν ιδέαν. Νά περιοδεύσγι είς ’Αμερικήν ό Ί ρ- 
μής τοΰ Πραξιτέλους καί έκ τών εισπράξεων 
τοΰ άξιοπεριέργου θεάματος νά έξησφαλίζετο 
οΰτω άντί δανείου μία εΐσπραξις έκατομμυρίων.

Ό Ερμής ώς γνωστόν δέν στέκει καλά στά 
πόδια του ώς έκ τών σεισμών,είνε δέ καί άνάπη 
οος. Λοιπόν ήτο καταλληλότατος δΓ έπαιτείαν, 
ασφαλής δέ ή Κυβέρνησις περί τής ένισχύσεως 
τών οικονομικών της άφοΰ ό 'Ερμής δέν έχει

Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΟΤ ΒΪΡΩΝΟΣ
Μετ’ εξαιρετικής λαμπρότητας έωρτάσθη έν 

Άθήναις καί έν Μεσολογγίω ή έκατονταετηρίς 
άπό τοΰ θανάτου τοΰ Βύρωνος. Καί ή γενέ
τειρα ’Αγγλία καί ή Γαλλία καί ή ’Ιταλία καί 
τό Βέλγιον άνεμνήσθησαν τοΰ μεγάλου ποιητοϋ, 
άλλ’ ή 'Ελλάς ήτις τόν ένεκολπώθη καί είς ήν 
άφιέρωσε τάς καλλιτέρας του έμπνεύσεις καί 
δΓ ήν έθυσίασε τήν ζωήν του έτίμησε παΓηγυ- 
ρικώτατα τόν ποιητήν τοΰ Τσάϊλδ Χάρολδ, ώς 
έδιον τέκνον. Μολονότι αιών παρήλθεν αφ' δτου 
τό δειλινόν τής 19 Απριλίου 1824 έξέπνεεν 
επάνω είς τήν κλίνην τής έκστρατείας είς έν 
πενιχρόν δωμάτιον, ζή όμως εκτοτε είς την ψυ
χήν τοΰ Έθνους μέ τήν αύτήν αγάπην ήν έξε- 
δήλωναν όταν έζη οί άγωνισταί οί ύπέρ τής Έλ
λην. έλευθερίας θυσιαζόμενοι.

Ό Βύρων είνε ή ποιητικωτέρα φυσιογνωμία 
τοΰ φιλελληνισμού κατά τόν άγώνα. Άγάλ- 

χέρια νά κλέψη τό Δημόσιον. Φαίνεται έν τού- 
τοις βτι ή μεγαλοπρεπής μωρία τοϋ κ.Μοργκεν
τάου έναυάγησεν, όπως ύπήρχε κίνδυνος νά ναυ- 
γήση καί τό πλοΐον ποΰ θά τόν μετεκόμιζε 
άπό... άγανάκτησιν διά τό πραξικόπημα.

Μ
Απέθανεν ό Άίφελ ό άπαθανατισθείςμέ τόν 

ύπερυψηλον πύργον. Έζησε 91 έτη. Δηλαδή 
περισσοτέρα άφ’ δσα θά ζήση ό πύργος του, διά 
τόν όποιον πρό εικοσαετίας άκόμη έλεγαν ότι 
έγυρε καί θά πέση. Ό πύργος παρέσχε ύπη- 
ρεσίας κατά τόν πόλεμον έχρησιμοποιεΐτο είς 
κατοπτεύσεις δΓ ήλικτρικοΰ προβολέως. Ήδη 
είνε άσύοματος καί άστρονομικός σταθμός. Ό 
Άϊφελ έγινε γνωστότερος άπό πολλούς άλλους 
είς αΰς οφείλονται μεγάλαι άνακαλύψεις.

¥

Κατά τάς άνασκαφάς τοΰ Λούξορ, αί όποϊαι 
έσυνεχίσθησαν πρό τίνος, διά νά διακοπώσι καί 
πάλιν, εύρέθη έντός χρυσού κυτίου μέσα είς τόν 
τάφον τοΰ Τούτ - Άγχ - Άμμων μία μποΰκλα, 
ή όποια είχε, λέγουν, κοπή άπό τά μαλλιά 
του όταν ήτο μικρός. Λαμβανομένης ύπ'όψει τής 
ήλικίας τού μετά θάνατον τοσοΰτον διαφημισ- 
θέντος Φαραώ, ή έσχατόγηρος αύτή μποΰκλα 
έχει τό παγκόσμιον ρεκόρ τών τριχών. Καί αί 
κυρίαι αί όποϊαι έσφετερίσθησαν τήν μόδαν έξ 
ένός τάφου μέ τά φορέματα καί ύποδήματα 
Φαραώ, ας άφηνουν ένα βόστρυχον νά κρέμεται 
πρός άνάμνησιν τού Φαραώ κ>1 πρός τιμήν τοΰ 
πολυτίμου, όσον καί ανέλπιστου εύρήματος.

ΔΑΦΝΙ»-

Τ <*- " ** ,

ματά του έστήθησαν είς τό Μεσολόγγι τό 1881 
καί έν Άθήναις, ό Σολωμός καί ό Παράσχος 
τόν ύμνησαν, σύλλογος φιλολογικός ίδρύθη μέ 
τό ό'νομά του, τό όποιον καί ώς βαπτιστικόν 
καθιερώθη.

Συνεχίζουσα ή 'Ελλάς τήν εύγνώμονα άνά- 
μνησίν της έτοποθέτησε πλάκας άναμνηστικάς 
είς τόν τόπον δπου ήγείροντο αί οίκίαι είς άς 
έμενεν, έν Άθήναις καί έν Μεσολογγίω, γραμ- 
μκτόσημον άναμνηστικόν έξεδόθη.

Αί έορταί τής έκατονταετηρίδος προσέλαβον 
πανηγυρικόν χαρακτήρα. Όμιληταί έξήραν τό 
έργον του, ένεφάνισχν τήν ζωήν του, τάς ποιή
σεις του, τόν φιλελληνισμόν του.

Ώμίλησαν οί καθηγηταί κ.κ. Μενάρδος καί 
Άνδρεάδης καί ό "Αγγλος ποιητής Ντραινγκου- 
ώτερ είς τό Πανεπιστήμιον, ό ύπουογός τής Παι
δείας καί ό ποιητής κ.Σκίπης πρό τοΰ άγάλματος 
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ό κ. Άτσλεΰ πρό της ίδουθείσης αναμνηστικής 
στηλη:, ό κ. Δήμαρχος κατά τήν έν τώ Δημαρ
χείο) δεξίωσιν, οί κ. κ. Κουρτίδης, Βολωνάκης, 
1Ιαλαμά; έν τφ Παρνασσφ, ό κ Καλογερόπου
λος έν τή Λέσχη τή; Έθν. Τραπέζη;, ό κ. 
Σάρρος έν τή Επιστημονική Λέσχη,ό κ Ράδος 
έν τω μουσείφ τής ’Εθνολογικής 'Εταιρείας, ό 
κ. Pill b 3 πρό τοΰ χώρου ένθα κατφ-.ησεν ό 
Βύρων, ό κ.Μοργκεντάο» έπί τοϊ; έγκαινίοις τοΰ 
νέου ποοσφυγ.κοΰ συνοικισμού τοΰ λαβόντος τό 
ονομα τοϋ Βύρωνος, ό κ. Πρωθυπουργός, όκ.ΓΙρυ- 
τανι; καί ό "Αγγλος κ. Ρόδ έν Μεσολογγίφ Τάς 
έοοτάς έπέστεψεν έορτή έπί τή; 'Ακροπόλεως 
καθ’ ήν άπηγγέλθησαν στρ-.φαί τοΰ ποιητοΰ 
καί έψάλη τό ποίημα τό πρός την Κόρην τών 
'Αθηνών Ή Ιστορκτ. κχί Εθνολογική Εται
ρεία είχε τήν εύτυχή έμπνευσν νά διοργάνωση 
έκθεσιν ένθυμίων το ι ποιητοΰ, πε-ί την έσχά- 
τως άποκτηθεΐσχν έπιθανάτιον κλίνην του.

Εύκταΐον θά ήτο έπ αφορμή τοΰ Ιωβιλζίου 
νά έγίνετο μία πλήρη; λογοτεχνική μετάφρασις 
τών έργων τοΰ ποιητοΰ, ϊνα γνωριση ο Ε\λην, 
λαός πλη,εστερΟν εκείνον, τον οποίον τοσοΰτον 
έ τίμησε.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Αί πνευματικαί εκδηλώσει; προσλαμβάνουν 

συχνά τόν τύπον επιδημία;.
Πότε επιδημία διαλέζεων, πότε συναυλιών, 

έφέτος έκθεσεω». Εΐνε σύμπτωσ·; ή φχινόμενον 
ψυχολογικόν; Άδιαφορον. Το γεγονός εΐνε όπώσ · 
δήποτε άξιοσημ-.ίωτον, άφοΰ έντό; έξ επτά μη
νών διωργανωθησζν δέκα πέντε κχλλιτεχνικζί 
έκθεσεις έν Άθήναις. Μολονότι ό χώρος, προ- 
κειμένου περί έαθεσεως χιλίων πβντα-.οσίων πε ■ 
ρίπου έν συνολφ πινάκων εΐνε άνεπαοκέσ·ατος, 
θζ προσπαθήσω νά δώσω γενικού; χρωματισμού; 
τή; καλλιτεχνικής άξίχς τών εκθετών, οί όποιοι 
παρά τήν κρατούσαν παρά τή κοινωνία ολιγω
ρίαν πρός ένίσχυσιν^ έργά,ονται μετ’ έγκαρτε- 
οήσεω; καί ήμπορεΐ νζ εί ή κανείς μετ’ εν
θουσιασμού.

Εις τήν αίθουσαν τοΰ Λυκείου τών Έλληνί · 
δων έγενετο σε·ρά έκθεσεων. Ό έσχάτως ανα
φανείς καί ώ; συγγραφεύς κ. Κόντογλου μάς 
έδωσε μίαν σειράν αγιογραφιών έξ Αγίου "Ο
ρους τάς οποίας δέν αντέγραψε άπλώς, άλλά 
διηομήνευσε καί συνεπληρωσε, μία δηλαδή αι
σθητική προσπάθεια τολμηρά, απαιτούσα πρό; 
τοΐ; άλλοι; καί βχθεϊζν γνώσιν τή; ιστορίας 
τής Βυζαντιακής τέχνης, ήν, ώ; ομολογεί ό 
ερασιτέχνη; εΐκονογράφος, δέν κατέχει. Έκτ^ς 
αύτών μά; έδωσε τριάκοντα πίνακας είλημμέ-
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Σ Κ Ε ψ Ε 1 Σ'
Άν ή Νεότης είχε μόνον τήν θερμότητα τής 

κινήσεως, θζ έζ.αιετο καί θά έγίνετο στακτή. 
Μά υπάρχει πάντα τό κρυμμενον δάκρυ, πού 
τήν κρατεί δροσεράν.

*
Ή φωνή τοΰ Κόσμου δέν είνε μόνον «Έχω», 

μά καί «Δίνω». Την πρώτην αυγήν τής Δημι
ουργίας, τό «’Έχω» πατρεύτηκε μέ τό «Δίνω». 
Άν ό δεσμός αυτός τής ένώσεως έθοαύετο ημέ
ραν τινά, δλη ή ΙΙλάσις θά κατεστρεφετο.

*
Τά άστρα στόν ούρανό, σαν μάτ.α μάς κυτ- 

τάζουν Φαίνονται σαν αμέτρητα μζτια πού 
συνηντήσαμεν εϊς τήν περασμένην ζωήν μας. 
Καί άπό τας μυριάδας τών λουλουδιών εϊς τούς 
κάμπους, φαίνεται σάν νά έρχεται τό ψιθύρι- 
σμα έκείνων ποϋ έχουμε λησμονήσγ καί νά μάς 
λέγει : βθυμηθήτε μας λοιπόν 1»

*
Π Ι’ή, ή άγαπημενη Γή, ή ωραία Γή. Ή 

κακή μητέρα μας : Θελει κάθε τι ποϋ έχουμε : 
Τό Χάδι τών χεριών μας, τό τραγούδι τών 
καρδιών μας.

ΡΛΜΠΙΧΤΡΑΝΑΘ ΤΑΓΚΟΡ

νου; άπό .ήν φύσιν καί τήν ζωήν τοΰ Αγίου 
"Ορου;. Καί εί; αυτούς έπεδίωξε μίαν έξωτερί- 
κευσιν Φυχιάής διαθέσεως, άναλόγου πρός τό 
υποβλητικόν θέμα.

Το Άγιον Όρο; εΐλκυσε την προσοχήν τών 
καλλιτεχνών μα;. Ή ιδιορρυθμία τών μονών, 
ή ζρχιτεκτονι <ή, τό εσωτερικόν των είνε τόσον 
χαρακτήρ.στικά, ώστε δικαίως έπεζήτησαν ν’ 
ά.υσθώσι θέματα καλλιτέχναι, οί όποιοι δέν 
νομίζουν δτι οί τεσσζρε; τοίχοι ένό; έργαστη- 
ρίου ήμπορούν νά κ νήσουν τ·.ν χρωστήρα ίκα- 
νοποιητικώς. Τό Άγιον ’Όρος εΐνε ένας καλλι
τεχνικός θησαυρός ανεκμετάλλευτος.

Τό Λύκειον τών Έλληνίδων έπαρουσίασε διά 
τρίτην φοράν τά; προόδους τών κυριών είς τάς 
ωραία; τέχνζ;. ' Η έφετεινή έκθεσι; είνε ανώτερα 
τή; προπερσινής.

Ό αριθμός τών καλλιτεχνίδων είνε πυκνός, 
άντεπροσωπεύθη δ’ έκάστη μ' ολίγα έργα συ- 
ναγωνιζόμενχι φιλοτιμώ; εΐ; εύσυνειδησίαν. Έν 
δλφ ΙΟΙ). ’Οκτώ κυρία·.—Άσπρογέρακα, 1'εωρ- 
γχντή Κοντοπούλου, Οίκονομίδου, Πραντούνα, 
Ταρσούλη, Χατζημιχάλη, Φλώρα— καί διπλά
σιος αριθμός δεσποινίδων παρατάσσουν τάς δυ - 
νέμει; των. Αξίζουν ίδιαιτέρζ; μνείας, τής κ. 
Κοντοπούλου ό Μικρό; ερασιτέχνη,, δηλαδή ό 
πενταετής υίό; τη; ό δεικνύων μιαν καλλιτεχνι

κήν πρόωρον έκδήλωσιν αύτοδιδάκτου έπιδό- 
σεως είς τήν ζωγραφικήν, καί ή χορεύτρια εις 
στάσιν καί κίνησιν ένό; Ανατολικού χορού με 
μίαν έκφρασιν μαογιόλικην είς τά μάτια, τής 
χ. Γεωργαντή τό Β' νοσοκομεϊον, τής κ. Χα
τζημιχάλη τό εσωτερικόν τΟΟ ναοΰ τοΰ Άγ 
Δημητοιου Θεσσαλονίκη;, τό Θεσσχλικό χωριό 
καί ή Μακεδόνισσα, τής κ. Άσπρογέρακα τά 
ποιητικά άνθη, τής κ. Ταρσούλη ή Σωοοκάδα 
και τό βάζο τής Κιουτάχειας, τής δ. Φαραν- 
τάτου τά παιδάκια ποΰ παίζουν καί ή γερον
τική κεφαλή—δύο άντιθέσεις άποδοθεϊσαι μέ 
εξαιρετικήν αντίληψιν τέχνης.

Είς παράπλευρον αίθουσαν δέκα ζωγράφοι, 
Έλληνες καί ξένοι, άρρενες καί θήλεις, δλοι δέ 
οπαδοί τοΰ ιμπρεσιονισμού Οί Έλληνες είνε 
οί κ. κ. Άστεριάδης, Γιολδάσης, Γύπαρης, αί 
κυρίαι Χατζηλαζάρου, Χατζημιχάλη, αί δ. Κω- 
λεττη, Ραφτοπούλου. Άπό τήν έκθεσιν τών 
δέκα, δέκα μόνον έργα θά ήμποροΰσε νά άνε · 
χθή ό θεατής χωρίς νά πάθη διαστροφήν τοΰ 
καλλιτεχνικού του αισθήματος. Διότι τά άλλα 
ήσαν έκ προμελέτης παράδοξα. Οί ξένοι, ώ; 
σύμμαχοι,—κζί τό χειρότερον - ώ; οδηγοί τών 
Ελλήνων του; ώθησαν είς μίαν εκστρατείαν 
κατά τή; σοβαρά; τέχνης. Ό κ. Γιολδάσης μά; 
δίδει τού; περισσοτέρου;, πίνακα; καί τά; πε 
ρισσοτέοα; ελπίδα; άναδείξεως, έάν άνακόψη 
τήν τάσιν τοΰ μοντερνισμού, ήτι; άγει πολλά- 
κις διά τή; ύπερβολή; εί; αρνητικά αποτελέ
σματα.

Τά καλλίτερα σχετικώς έργα τής εκθέσεω; 
ήσαν ή ολόσωμος προσωπογραφία κυρίας, τό 
γεφΰοι τή; Πόρτα Παναγιά; καί δύο πίνακες τών 
Μετεώρων τοΰ κ. Γιολδάση, ή κ. Ν. τοΰ Έλ- 
ληνοοώσσου Γύπαρη, τοΰ Έλίσκεβιτς έν σκίτσο 
χορεύτριας, τοΰ Μαρτζουνάνοβ έν άντίγοαφον 
τής έν Αίγίνη Άγ. Μαρίνης.

Τά έργα τοΰ έν Ν. ‘ϊόρκη Γερμανού Μύλλερ 
έξποεσιονιστικά, δηλαδή εξωφρενικά, ακατα
νόητα, αντιπαθητικά, τερατόμορφα.

Τής κ. Χατζημιχάλη εΐνε τά περισσότερον 
τεχνικά καί καθαρώς Ελληνικά έργα. Ή 1Ιαν· 
τάνασσα, τά εσωτερικά σπιτιού, ό τσοπάνος, 
ή Σκυριώτισσα ξεκουράζουν τό μάτι τοΰ θεα- 
τοΰ.

Ό κ. Σουών περαστικός έξ Αθηνών δει
κνύει μίαν σημαντικήν έξέλιξιν άπό τής πρώτη; 
είς Ελλάδα έπισκέψεώς του. Είνε ζωγράφος, 
γλυπτής, χορευτής. Καλλιτέχνης είς τήν εύρυ- 
τάτην σημασίαν τής λέξεως.

Εξέθεσε έργα πολύ μελετημένα, μέ πολλήν 
αισθητικήν, πρωτότυπα είς έμπνευσιν, μέ έν
νοιαν, συμβολισμόν, μέ απλότητα είς τόν τρόπον 
τής έμφανίσεως. Ήμποροΰσαν νά πάρουν οί 
δέκα τής γειτονική; αιθούσης μαθήματα άπό 
τόν Σουών. Τί διαφορά αισθητικής καί όρίζον- 

το; ψυχικού καί διαύγεια; διανοήσεως καί σε
μνότητα; γραμμών.

*

Είς τόν «Παρνασσόν», ή κ. Άθηνά Ταρσούλη 
διά πρώτην φοράν έξέθεσε συγκεντρωμένον τό 
έργον της. Καί ήτο καιρό;. Είχε δώση δείγ
ματα τής τέχνης της, άλλ' ήδη δυνάμεθα νά 
τήν έκτιμήσωμεν άσφχλέστερα Παρουσιάζει 
μίαν συστηματικήν σπουδήν τοΰ τοπείου, τό 
οποίον εμφανίζεται ήρεμον, αρμονικόν, φυσικόν, 
ποιητικόν, είτε εΐνε τής Κορώνης — τό Ακρο
γιάλι, ό βράχος ό όμοιάζων μέ άρκτον, ή κλη
ματαριά μέ τή χωριατοπούλα, τό καλύβι τής 
γρηάς, τό γέρικο πεύκο, ό Νέδων, τά Καΐκια τ’ 
απόβροχο - είτε εΐνε ’Αθηναϊκή; καί Φαληρι- 
κή; άπόψεω;. Εν ιδιαίτερον σημεΐον τό όποιον 
πρέπει νά έξαρθή είτε ή επιτυχής έπίδοσις είς 
τήν εκκλησιαστικήν εικονογραφίαν. Ό Προφή
τη; ΊΊλίκ;, ό ’Εσπερινός, τό έσωτεοικόν τοΰ 
Άγ. Γεωργίου αποδίδουν μίαν μυστικοπάθειαν 
ή όποια ευρίσκει συγγενές περιβάλλον τήν γυ 
νχικείαν ψυχήν καί ή κ Ταρσούλη είνε ή πρώτη 
Έλληνί; ή όποια άνεζήτησε εί; του; ναού; τήν 
έκδήλωσιν τή; καλλιτεχνική; τη; ψυχή;. Έκ 
τών άλλω> έργων τη;, τό 'Αγοροκόριτσο δια- 
κρίνετα διά τήν έπι.υχή κίνησιν καί έκφρασιν.

Είς τόν «Παρνασσόν» διεδέχθη τήν κ. Ταρ 
σούλη ό κ. Άξελός, οστι; ζ.αίτοι μή έπαγγελ- 
μκτικώ; ζσ/.ών τήν τέχνην, είνε καλλιτέχνης 
άξιο; πολλή; προσοχής.

Ό ζ. Άξελός έμφανίζεται μέ 130 έργα 
αναγόμενα είς διάφορα είδη τή; ζωγραφικής. 
Συνθέσεις, προσωπογραφίαι, τοπεΐα, θαλασσο- 
γραφίαι, επιτραπέζια. Είνε μία παραγωγή γό
νιμος, άλλά καί ευσυνείδητος. Τό ποβόν δέν 
έξουδΐ τερώνει τό ποιόν. Ελαιογραφία·., ύδατο- 
γο«ρίαι, σχέδια Μία ποικιλία θεμάτων, ή 
οποία καθιστά έμφανένεστερον τό ζωγραφικόν 
του τάλαντον, τό όποιον εύτυχώς έμεινεν άνε- 
πηοέαστον άπό κάθε έπικίνδυνον έπίδοασιν, 
ήτις ήδύνατο νά τό διαστρεβλώσγι. Ό κ. Άξε
λός βλέπει μέ τά μάτια τής ψυχή; του, άπο- 
δίδει δ,τι βλέπει χωρίς νά τό παραφορτώνη ή 
νά τό έξιδανικεύν) ή νά τό παοαμορφώνγ, καί ή 
καλλιτεχνική του άντίληψις είνε τόσον λεπτή 
καί ακριβής, ώστε νά δίδγ μίαν έντύπωσιν εύάρ · 
μοστον καί ικανοποιητικήν.

Ελκύει τήν προσοχήν τό Ναυπηγεΐον, άλλά 
καί ή κεφαλή κόρης, ό λουστράκος άλλά καί 
τό τράβηγμα τή; ψαρόβαρκας, ή πλήρης νοσταλ- 
γικοΰ πόνου πρόσφυξις άλλά καί τό άπλωμα τής 
σταφίδας, ό καπνιστής καί ό ερημίτης, ή κόκ
κινη σκούφια καί τό έσωτερικόν τζαμιού. Άνε- 
φερα άντίθετα θέματα διά νά δείξω πόσον ή 
τέχνη τοΰ κ. Άξελοΰ έχει εύρύτητα. Αί προ- 
σωπογραφίαι του έχουν έκφρασιν χωρίς ν' άφί-
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στανται της ομοιότητα; —έχουν ακρίβειαν σχε
δίου, χρωματισμόν τόν άρμόζοντα.

Τά έργα, τόϋ κ. Άξελοΰ έχουν δύο έξκιρε 
τικά πλεονεκτήματα, τά οποία δύσκολα συ
νάντα τις είς άλλους ζωγράφους. Έχουν κίνη 
σιν καί ψυχολογίαν. *0 κ. Άξελός πρός τού- 
τοις φαίνεται εχων δεξιό τη τα εις τάς συνθέσεις 
— τό δυσκολώτεβον είδος τής ζωγραφικής, συγ- 
κεντροΰν συνήθως και τά άλλα είδη. Έπίσης 
ιδιαιτέρως επιτυγχάνει είς τάς υδατογραφίας, 
όπως τό ώραιότατον πορτοαΤτο τής πεθαμένης 
κόοης του, το όποιον όιέσωσε τήν παρθενικήν 
παιδικήν ψυχήν τη;, τό νυχτερινό, τό έσωτερι 
κόν σιδηρουργείου, ή ποιητικωτάτη προσωπο
γραφία μια; κυρίας, και ή ιδιότυπο; φυσιογνω
μία τής δ. Ταρσούλη ώ, Ζιγκολέτ.

Είς τήν αυτήν αίθουσαν ό κ. Έπ. Θωριό- 
πουλος, ό κατ’ εξοχήν ζωγοάρο; τής-Π-ιλοπον- 
νη-.ικκής φύσεως, εξέθεσε μίαν σειράν έργων 
άποελειστικώ; υπαίθρου Καί έν τω συνό’.ω 
καί έν ταΐς λεπτομερείαις είνε δυνατό;, ό Έ\ 
ληνικώτερο; τών τοπςιογράρων μα;. Τά έρνκ 
του γεμάτα κτμόσφα οαν Ελληνικήν. Παρου
σιάζεται,μέ τέχνην Ακαδημαϊκής αύστηρύτητος 
ύπό μορφήν νεωτεριστικήν, ή αγροτική ζωη μέ* 
τάς τόσον ποικίλα; άλλά καί*πύήρεις ζωής από
ψεις της, μέ τά βουνά καί τούς κάμπους της, 
μέ τούς χωρικούς της καί τά κατοικίδια ζωζ, 
μέ τά ήθη τά άτλα,όπως έπίσης τά ακρογιάλι» 
μέ μίαν θάλασσαν ποΰ φωνάζει πώς είνε καί 
αύτή 'Ελληνική. Ό ζωγράφος έ'ζησε τή ζωή 
αύτήν, τήν ήσθάνθη. Άνεοριχήθη είς βουνά.είσήλ- 
θεν εί; χωρίκόσπιστα, συνανεστράφη τού; κατοί
κους. Έζησε τήν ζωήν είς τό ύπαιθρον καί τό 
άπέδωσε όπως είνε, όπως ιό είδε, μέ β).ην του 
τήν μεγαλύπρεπειαν, τήν σφριγηλό-ητα, μέ μίαν 
αγνότητα έκφρασεω; Ή χωοιατοτοΰλα θριαμ
βεύει είς τούς πίνακας του.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ Τ’
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ) ΤΕΧΝΑΙ

Είς τόν κ. Λ. Σώχον άνειέΟη ή κατασχέτη] προτο
μών τών Μεσολογγιτών αγωνιστών Χρήστου Καψάλη 
τοΰ άνατινάξαντοο τήν πυριτιδαποθήκην τοΰ Μεσο
λογγίου, τοϋ οτρατηγοϋ Γεωργίου Κίτσου καί τοΰ 
φρουράρχου Μεσολογγίου κατά τήν έξοδον Μήτρου 
Δεληγειόργη

— Ό Δήμος ’Αθηναίων ήγόρασε μέγα χάλκινον 
μνημείον τοϋ Γερμανού ,’λύπτου Πέρουλ, παριστάνον 
τήν πάλην τοϋ Θησέως μετά ιών Κενταύρων, έκ τών 
χειρών τών όποιων άνηλβυθβρωσε τήν Ιπποδάμειαν, 
σύζυγον τοΰ βασιλέως τών ΛαπίΟων Πυριθίου. Τό 
άγαλμα εΰρίσκετο μέχρι τοΰδε ε’.ς μίαν πλατείαν 
τοϋ Μονάχου, θά στηθή είς τόν έν τή πλατεΐφ τοΰ 
Συντάγματος κήπον τών Μουσών. Τό σύμπλεγμα έχει

Έκ τών πινάκων του κυριαρχούν τό «Γιά 
τό παραγκών.» και ή Θεοίστρες τοϋ σανοΰ. Αυ
τό έπρεπε νά κγορκσθοϋν ώρισμένως άπό τήν Ε
θνικήν Πινακοθήκην. Καί ακολουθούν έπειτα ή 
Διαμάντω μέ τόν μούργο της, ή Χρυσάνθη, ή 
"Ανοιξις, ό Φεβρουάριος, χαρακτηριστικότατα 
είς άπόδοσιν.

*

Είς τήν αίθουσαν τής ’Ακαδημίας μία καλ- 
λιτέχνις διφυής, ζωγράφος καί γλύπτρια ένεφά- 
νισε διά πρώτην φοράν συγκεντρωμένην μίαν 
εργασίαν συμπαθεσ τάτην, ή δεσποινίς ’Αγγε
λική Στεφάνου. Παρουσιάζει μίαν εξελικτικήν 
πρόοδον άξιοσημείωτον. Οί πίνακες της, χωρίς 
κανένα εκβιαστικόν μέσον, είς Ο κατεφεύγουν 
συνήθως ένεκα αδυναμίας μερικοί νεωτερισταί, 
αποδίδουν τήν φύσιν μέ μίαν αβρότητα, μέ μίαν 
ακρίβειαν, με μίαν διάθεσιν, προσιδιάζουσαν 
είς τήν γυναικείαν ψυχήν. Ή αγροτική ζωή 
καί ή θχλασσινή έμφανίζονται μέ μίαν εσωτε
ρικότητα, ήτις αποτελεί καί τήν μεγαλειτέραν 
επιτυχίαν της.

Ή δ. Στεφάνου δέν περιωρίσθη έντός τών 
’Αθηνών. Περιήλθε τήν Μακεδονίαν, τήν καλ
λιτεχνικοί; άνεκμετάλλευτον, καί τά τοπεϊά της 
τά Μακεδονικά είνε τά καλλίτερα. Η λίμνη 
τοϋ Όστρόβου, τό Σόοοβιτς, ό καταρράκτης 
τών Βοόενών. τά Εαΐλάοια έχουν εξαιρετικόν 
ένδιαφέρον. Δέν υστερεί ό ’Αχελώος, ή Κλη 
μα-αρια, τά Τουρκάκια καί τά Γυφτόπουλα, 
τό άερακι βροχής, ή επάνοδος άπό τήν εργασίαν 
τό Κεχριέ τζαμί, ό Κοκ ιναράς, Μετά τήν κα
ταιγίδα•

Έκ τών γλυπτικών έργων ή Περίεργη, ή 
Κλεοπάτρα καί ή Νύμφη δεικνύουν μίαν ικανο
ποιητικήν έπίδοσιν καί είς τήν πλαστικήν.

Κ.

ύψος τεσσάρων μέτρων, τό δέ βόθρον του μαρμάρι
νοι· θά είνε έπίσης τεσσάρων μέτρων.

— Γενομένου διαγωνισμού προς αποστολήν ώ; υπο
τρόφων είς Εύρώπην επέτυχαν οί κ. κ. Γεωργιάδης 
εί; τήν ζωγραφικήν καί ό κ. .Μαυρομαρά; εις τήν 
γλυπτικήν.

— ΣυνεοιήΟη νέα έπιτροπή πρός άνέγερσιν-Η
ρώου έΐς τήν Αγίαν Λαύραν ύπό τήν προεδρείαν τοΰ 
Μακ. Μητροπολίτου.

— Άπενεμήθν τό μειάλλιον στρατιο>τι»ής άξίας 
εις τόν ζωγράφον κ Γ. Προκοπίου.

— Πρωτοβυυλίρ τοΰ κ. Ματσούκα συνελέγησαν άπύ 
δεκαετίας έρανοι διά τήν κατασκευήν αγάλματος τού 
Ρήγα Φερραίου. Είνε ήδη έτοιμον καί θά στηθή εις 
Βελεστϊνον. Τό βόθρον Οά άποτελεοθή άπό λίθους 
συλλεχθησομένους έκ διαφόρων μερών τή; Ελλάδος

ΣΥΝΑΥΛΙΑ!

Είς έννέα άνήλθον αί συναυλίαι τάς όποιας έδω
σε κατά τήν λήξασαν περίοδον τό Ώδεϊον Αθηνών. 
Ό διευθυντή; της κ. Μπουτνίκωφ έδειξε μίαν προτί- 
μησιν πρός τούς Ρώσσους συνΟέτας, πρέπει δέ νά ό- 
μολογηθή οτι μας έγνώρισε μίαν μουσικήν πολύ έν- 
διαφέροισαν μέ μίαν διεύθυνσιν είς τά έργα αυτά 
πολύ θερμήν, αισθητικήν. Ή Νύχτα στό φαλακρό 
βουνό, ό Χρυσός πετεινός, ό Άγγελος τής τρικυμίας, ό 
Μεσαίων ένεποίησαν έξαιρετικήν έντύπωσιν. Διά 
πρώτην φοράν έπίσης έπαίχθησαν έν μέρος τοΰ Βαλ- 
λενστάιν τοϋ Δ’ Indy καί ή Ισπανική ραψωδία τοΰ 
Ραβέλ μέ μίαν νεωτεριστικήν καί πρωτότυπον τε
χνοτροπίαν.

Κατά τάς συναυλίας αύτάς έτεφανίσθησαν τρεις 
πιανίσταν, τό πρώτον πρό τοΰ Αθηναϊκού κοινού. 
ΌΒαρόασκυ, ό παγκοσμίου φήμης Ρώσσος Σαπελνί- 
κωφ, ό Ώμπέρ τοϋ ’Ωδείου τής Γειεύης

01 δύο τελευταίοι έφάμιλλοι είς τέχνην, αξιοθαύ
μαστοι. ’Ενδιαφέρουσα ήτο καί ή έμφάνισι; τού Γερ
μανοί βιολιστού Βεϊσγκέρμπερ.

Διά πρώτην φοράν τό Ώύεϊον Αθηνών άφιέρω- 
σεν ειδικήν συναυλίαν δι’ 'Ελληνικά έργα. Έξ συν- 
θέται παρήλσσαν, γνωσταί δέ αί συνθέσεις, πλήν 
δύο, τών «Θρησκευτικών έντυιώσεων» ή μάλλον εικό
νων τοϋ κ Λαυράγκα καί τής ’Αρκαδικής Σουίτας 
τοΰ κ. Σκλάβου. Μία συναυλία ήτο τιμητική έπί τή 
ΙΟΟτηρίδι τοϋ Βύρωνος, καθ’ ήν έπαίχθη καί ά-τηγ 
γέλθη ό Μαμφρέδ είς μετάφρασιν άπαισίως μαλλια
ρήν, ή δέ τελευταία συναυλία ήτο έπίδειξις τελειό
φοιτων, έκ τών όποιων διεκρίθησαν ό κ Σκαντζου 
ράκης, αί δ. Κουρούκλη, Άσκητοπούλου, Κατσιφοϋ 
καί Παπαδοπούλου.

Ό απολογισμός είναι αρκετά Ικανοποιητικός έν 
γένει καί είς ποσόν έργασίας και είς ποιόν.

—Άπό τάς πολλάς καί ποικίλας συναυλίας δΓ ών 
κατεκλύσθησαν έξ ήχων τά ώτα τών ’Αθηναίων φι- 
λομούσων, αξίζει ιδιαιτέρας μνείας μία τελειόφοιτος 
τού Ωδείου Βόλου,ή δεκαεξαέτις βιολίστρια Σοφία 
Ποιμενίδου. Τό παίξιμόν της άκριβές, εκφραστικόν, 
σταθερόν. Άνεδείχθη εφάμιλλος τής Σπέρι Παίζει μέ 
μεγάλην ευχέρειαν, δεξιότητα καί αυτοπεποίθησιν.

— Είς τήν Χαλκίδα ίδρύθη παράρτημα τοΰ Έλ 
’Ωδείου.

— Ένδιαφέρουσαι ύπήρξαν αί ίστορικαί συναυ 
λίαι τής υψιφώνου δεοποινίδος Κενταύρου — Οϊκονο- 
μίδου, διά πρώτην φοράν διδόμεναι έν Έλλάδι 
Είχαν πολύ ένδιαφέρον διά τού: άσχολουμένους μέ 
τήν έξέλιξιν τής μουσικής τέχνης. Ή δ. Οίιονομι- 
δου είναι άξια παντός επαίνου διά τήν ώραίαν έμ· 
πνευσιν.

— Κατά τήν πρώτην ουναυλίσν ήν έδυ σεν ή πρώτη 
διπλωματούχος τής άρπας δεσποινίς Κοίτη ΙΙρωτο- 
παπά (Χρίσουν άριστεΐον) έδειξε τήν εξαιρετικήν 
τέχνην της, έκτιμηθεϊσαν ιδίως είς τήν ■ Legende 
des Fees» καί τάς -Reveries».

— Ή δ. Σ. Γεννάδη είς τήν έιησίαν συναυλίαν 

της έπέδει’ξε καί τάς καλλιτέρας μαθήτριας της, έκ 
τών όποιων ιδιαιτέρως πρέπει νά έξαρθή ή επιτυχία 
ιών δεσπ. Νταλιάνη. Δούνια καί τού κ. Μαρκοπούλου.

— Ό κ. Κ. Λάβδας έδωσε συναυλίαν ήτις ήρεσε 
πολύ. Έπαιξεν ό Ιδιος μέ μεγάλην τέχνην έπί μαν- 
δολίνου, μειέσχον δέκουαρτέττο καί μικρά ορχήστρα, 
εις δέ τό τραγούδι ή δ. Θεόφιλό καί ύ κ. Καλαμπού- 
σης.

— Έξετιμήθη τό τάλαντον τής πιανίστριας δεσπ. 
Ντάρας Σαμοΐλη είς συναυλίαν, ήν έδωσε τή συμπρά- 
ξει τοΰ κ. Καρατζά ‘Η συμπαθής καλλιτέχνης διηρ- 
μήνευσε μέ δεξιοιεχνίιν δύσκολους συνθέσεις παλαιών 
καί νεωτέρων μουσουργών.

ΣΥΜΜΙΚΤΑ

Ό 'Αμερικανός ζωγράφος κ. Σουάν δστις καί άλ
λοτε έπεσκέφθη τάς ’Αθήνας έδειξε νέαν μορφήν τοΰ 
καλλιτεχνικού του ταλάντου—τήν δρχησιν, είς ήν 
άνεδείχθη μέ τό πλαστικόν εϋγραμμον σώμα του 
ανώτερος καί τών συναδέλφων τοϋ ώραίου φύλου. 
Οί χοροί συνωδεύοντο ύπό άπαγγελίας. Αί στάσεις 
του άγαλματώδεις, αί κινήσεις του ρυθμικαί. Οί 
φωσφωρισμοί τοΰ δάσους, οί νεκροί ήρωες, ό Νάρ
κισσος, ό Αιγυπτιακός μύθος, τό 'Ινδικόν άσμα ή-αν 
χοροί ποιητικοί, γραφικοί, παραστατικότατα άποδο- 
θέντες,

— Κατηρτίσθη ύπό τοϋ υπουργείου τών’Εσωτερικών 
έπιτροτίι το ,ωνυμιών ’Αττικής πρό; έξακρίβωσιν τοΰ 
ιστορικού λόγου τή; ονομασίας τών επαρχιών Ά-.- 
τικής. Μέλη ώρίσθησ,ιν οί κ. κ. Πετμεζά; (Λιύρας) 
νομάρχης, Γ. Σωτηρίου έφορος ΰυζ. άρχαιοτήτων, 
Κ. Σωτηρίου τμηματάρχη; υπουργείου Παιδείας 
Δ. Χατζόπουλος (Πεζοπόρος) δημοσιογράφος, Δ. Γρ. 
Καμπούρογλους.

— Άπέθανεν είς Δελφούς ό ’Αμερικανός καθη
γητής Πανεπιστήμιού καί δραματικός συγγραφεύς 
Κούκ, δστις εσχάτως βζη ποίμενικήν ζωήν έπί τοϋ 
Παρνασσού. Λάτρης τής Έλλ. φύσεως, εΰγενής ίδεο- 
λόγος, ήπθάνετο άδολον αγάπην πρός τόν Έλλ. κό
σμον, άρχαϊον καί σύγχρονον. ’Ηρακλείων διαστά
σεων μέ λευκήν γενειάδα καί μακράν κόμην, έφερε χω
ρικήν ένδυμασίαν, έσκέπτετο δέ νά όρύξη τόν τάφον 
του έτι τής κορυφής τοΰ Παρνασσού.

— 'Απέθανε μετά μακράν βασανιστικήν νόσον ό 
καθηγητής τοΰ κλειδοκυμβάλου Λουδοβίκος Βασενχό- 
βεν, μετακληθείς άλλοτε ύπό τοΰ Ωδείου ’Αθηνών 
έκ Μονάχου. Καίτοι τυφλωθείς, έξηκολούθει διδάσ
κων κατ’ οίκον τούς μαθητής του, ών πολλοί διε
κρίθησαν διά τήν τέχνην των.

·— Άπέθανεν έν Άθήναις ό "Αγγλος ανταπο
κριτής τοΰ «Νταίλυ Μαίλ» Κάρολος Μπάτλερ. Ήλ- 
θεν είς τήν Ελλάδα ώς εθελοντής καυά τόν πόλεμον 
τοΰ '897, έκγυμνάσας ώς πρώην αξιωματικός τμήμα 
τής Λεγεώνος τών Φιλελλήνων. Μετά τόν πόλεμον 
έγκατεστάθη όριστικώς ένταΰθα, γενόμενος ανταπο
κριτής διαφόρων έφημερίδων. Τή ένεργείρ του ίδρύθη
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ό Σύνδεσμο; τοΰ ξένου τύπου. Έφερε τόν σταυρόν 
τοϋ Σωιήρος.

— Διωρίσθησαν ζαθηγηταί έν τφ Έθν. Πανεπι 
στημίφ ό κ. Κ. Λογοθέτης τής Ιστορίας τής φιλοσο
φίας καί Π. Λορενιζάτος τής αρχαίας Ελλην. φιλο
λογίας.

— Έν τφ έναρκτηρίφ του λόγω ό νέος καθηγη - 
τής τής Ιστορίας τής Χημείας κ. Μ Στεφανίδης ώμί
λησε περί τοΰ Άριστοτέλους ώς φυσιοδίφου.

— Μετά τεσσαρακονταετή διαμονήν έν Ιίαρισίοις 
ένθα έδημοσιογράφησεν ό κ. 'Αριστείδης Παρθένης 
{,πό τό ψευδώνυμον Ary Rene d' Υ Vermont, ήλΟεν 
δπως έγκατασταθή έν Άθήναις. Η «Πινακοθήκη» 
ής άπό έτών ύπήρξεν ό κ Παρθένης αγαπητός συνερ
γάτης χαίρει διά τήν παλινόστησιν, καί διά τόν διο
ρισμόν του εις τό γραφεΐον τοϋ τύπου έν τφ Υπουρ
γείς) τών Εξωτερικών, δπου προώρισται πολυτίμους 
νά προσφέρη υπηρεσίας.

— Ό εκδοτικός οίκος Ζηκάκη προεκήρυξε διάγω 
νισμόν πρός συγγραφήν μυθιστορήματος μέ πλήρη 
ελευθερίαν ώς πρός τήν ύπόθεσιν καί τό είδος, έχτά- 
σεως 15 — 20 τυπ. φύλλων. Τό βραβεΐον ώρίσθη είς 
5000 δρ καί προθεσμία αποστολής ή 15 'Οκτωβρίου. 
Ή Κριτική έπιτροπή άποτελέσθη έκ τών κ. κ. Νιρ
βάνα, Βουτυερίδου καί Γκόλφη. Άργότερον Οά προ 
κηρυχθή διαγωνισμός διηγήματος καί κατόπιν ποιη
τικός. "Η πρωτοβουλία τοϋ κ. Ζηκάκη είνε αξιέπαι
νος καί Οά ηύχετο κανείς νά μετάσχουν οί καλλίτεροι 
συγγραφείς ίνα πραγματοποιηθή ό σκοπός τοΰ δια 
γωνισμοΰ.

— Έν Ιίαρισίοις είς τάς Συναυλίας Κολόν έπαί- 
χθηοαν έργα τοϋ κ. Μ. Καλομοίρη. Τύ πρόγραμμα 
περιελόμβανεν έργα ελληνικής έμπνεύσεως τοΰ Γκλα- 
ζούνωφ καί τοϋ Μπουργκώ-Ντυκουντραϊ. Έκ τών συν 
θέσεων τοϋ κ. Καλομοίρη έπαίχθησαν ύπό τής όρχή 
στρας τό «Κοιμητήρι στή βουνοπλαγιά» καί τό «Πα
νηγύρι·- άπό τήν «Συμφωνίαν τής Λεβεντιάς», ή δέ 
κ. Σπεράντσα Καλό έτραγούδησε δύο τραγούδια άπό 
τούς «'Ιάμβους καί ’Αναπαίστους». Τά έργα τοΰ κ 
Καλομοίρη έ'τυχον άρίστης υποδοχής, έμποιήσαντα 
ξωηράν έντύπωσιν.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

τέχνης, Άγγ Τανάγρας περί τοΰ αισθήματος τοϋ κα
λού, Δημ. I. Καλογερόπουλος περί νεοελληνικής τό· 
7.νης, Γ’εωρ. 11ώπ περί τέχνης, έν σχέσει πρός τάς 
Τραπεζικά; έργασίας, Γ. Παρασκευύπουλος περί Ά 
γειορητικής τέχνης καί Ίππ. Καραβίας περί Αίγυ. 
πτιακής.

©ΕΑΤΡΑ

Είς καλλιτεχνικήν εσπερίδα ή κ. Θεώνη Δρακο
πούλου μετά τών μαθητριών της δεσπ. Μπεκιάρη. 
Κατσ.ινου καί Καλογεροπούλου, έπαιξαν λίαν έπιτυ
χώς μέρος τής · Ελένης τής Σπάρτης» τοϋ Βεράρεν 
καί τό «Όνειρον Εαρινής πρωίας» τοΰ ΔΆνούτσιο. 
Αί δεσπ. Κυδωνιάτου, Ξηροταγάρου καί Καλλιανέση 
απήγγειλαν.

— Αί παραστάσεις τοΰ θιάσου τοΰ Ωδείου ’Αθη
νών συνεκέντρωσαν εκλεκτόν κόσμοι, τόν έπιθυμοΰντα 
νά παρακολούθηση έργα φιλολογική; αξίας. Έξ αυ
τιών ξωηράν έντύπωσιν ένεποίησε τό δράμα τών Ντέ 
Λόρντ καί Μπρινέ · Είνε Τρελλός ■ μεγάλου κοινωνι 
κοϋ καί έπιστημονικοϋ άμα ενδιαφέροντος Πρωτη- 
γωνίστησεν ό κ. II. Καλογερικός, ενσαρκωθείς τόν 
δύσκολον ρόλον τοϋ λογικού τρελλού μέ τέχνην πολ
λήν καί ψυχολογικήν δύναμιν. ΊΙ Οέσις τού έργου 
είιε ότι πρέπει νά εισακούεται ή γνώμη τοϋ ιατρού 
καί οχι τοΰ δικαστικού περί φρενοπαθείας.

— Είς τό Λύκειον τοΰ κ. Κωνσταντινίδου έπαίχθη 
έν έμμετρον τρίπρακτον παραμυθόδραμα «Τό μαγε
μένο ροδάνι» στηριζόμενον εί; παράδοσιν περί μιάς 
γαλάζια; πέτρας ποΰ φέρει τήν ομόνοιαν, ήτις άμα 
χαθή χάνεται κι' αύτή, γραφέν ύπό τής τελειόφοιτου 
τή; φιλολογίας δεσπ. ’Ανδρομάχης Σιωσσίου. Ποιη
τικόν, μάλλον αφηγηματικόν, μέ καλήν σκηνικήν οι
κονομίαν, Οά έπρεπε μέ τίνος ελαφρά; τροποποιή
σεις, συντομευομένων διαλόγων τινων, νά παρασταθή 
άπό σκηνής ύπό καλοϋ θιάσου Πρωτότυπος ή έμφά- 
νισις τών ημερών τής έβδομάδο; μετά τών Μοιρών.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΜΗΝΙΑΪΟΝ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ **«*»**«* »*
Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ό κ. Ί. Άργυρόπουλος ώμίλησεν εϊς τόν «Παρ
νασσόν» περί τής Κασσιανής ώς μοναχής καί ποιη- 
τρίας.

— Ή δ. Στ Μαρκέτου είς διάλεξίν γε ομένην έν 
τφΛυκείφτών Έλληνίδων ανέπτυξε μέ πολλήν πα
ρατηρητικότητα ένδιαφέρον παιδαγωγικόν δέμα άφο- 
ρών τήν ψυχήν τοΰ παιδιού. Ή όμιλήτρια έβασίσ&η 
καί έπί ιδίων παρατηρήσεων επιτυχών.

— Έν σειρςι διαλέξεων <<; ώργάνωοεν ό Σύλλογος 
τών υπαλλήλων τής Έθν. Τραπέζι);, σχετικών πρός 
τήν τέχνην έπ' εύκαιρίτι τής διοργανωΟείση; έν ιφ 
έντευκτηρίφ έπιδειξεως έργων καλλιτεχνικών τών με
λών αύτοϋ, ώμίλησαν οί κ κ, Α. Σχορτσανίτης περί

Έτττοτολαϊ πρός τήν ν Πινακοθήκην ·

ΤΑ ΕΛΛΗΝ· ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

Πρός τήν διεύθυνσιν τή; «Πινακοθήκης» έστάλη 
ή έξής επιστολή :

ΦϊΚτατε κ. Διευϋυντά.
Πρό ημερών άνέγνωσα είς έν άπό τά τελευταία 

φύλλα τή; ■ Πινακοθήκης» δτι κάποιος κύριος έχει 
350 Ελληνικά θεατρικά έργα καί ένας άλλος 100. 
Τί 0ά έλέγατε άν σάς έλεγα οτι έχω είς τήν Βιβλιο
θήκην μου 1121 ; Έκτός έκείνων, ποϋ έχω χαρίσρ 
είς τήν "Εταιρίαν τών θεατρικών συγγραφέων.

Μέ πολλήν άγάπην
Ν I ΛΛΣΚνΡΗΣ
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ΣΥΝΤΑΞΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ—ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Δ I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤ«1; Σπ. Δέ Βιάζης.-’Αθηνά 
Γερμανοί).— Ν. I. Γιαννόπουλος. — Μαριέιτα 
Γιαννοπούλου. - Χρ.Ήλιό ου σς. —Δημ. Καρ- 
ράς.—Κλβαρέιη Μαλ"'μ ιυ. — Α.Σταμούλη;.— Ά 
θηνα Ταρσούλη. - Σι. Άγχάθης.— ’Αλιεύς. — 
Αμάραντος—Δάφνης. Δίχ — Λόγιος.

ΚΕΙΜΕΝΟΝ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Σελίς 
if. I. Γιαννοιούλου. Ό τάφος τοΰ Κύκνου 2, 30 40 
Παναγία ή 'Οδηγήτρια 8
Η. Hal 1· Ή προϊστορική 'Ελλάς 11
X Ήιλοπούλου. Ηρώδης ’Αττικός—Έκάλη 22

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σάρρα Μπερνάρ 31

ΘΕΑΤΡΑ

J. I. Fαλογεροποϋλου, Εϊς τό τηλέφωνον 21
Τά Αθηναϊκά θέατρα 34, 49
Κ. — Θεατρικόν Λεξικόν 59

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ

Δ. Κ. Αί δύο καλλιτέχνιδες 33
» Νέαι καλλιτέχνιδες 47
» Καλλιτεχνικοί εκθέσεις 19, 48, 66

ΙΙΕΖΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Δ. Καλογεροπούλου. Τα δύο δένδρα 45
ΒΙαρ. Γιαννοπούλου. Βύρων — ’Ελλάς 55

ΠΟΙΙΙΜΑΤΑ

‘Α&. Γερμανού. Δέν έχει 3
» · Άνάμνησις 34

Δ. Καρρα. Τό χαμένο έλάφι .... 3
Χλ Καλάμου Λησμονιά........................................ 58
'Α&ηνας Ταροοόλη. Τό πληγωμένο βουνό . . 9
Σπερ. Τώνη Μυσταγωγία.....................................46

ΠΟΙΚΙΛΑ

' Αλιεύς.—'Αντίλαλοι ... 4, 23, 41,56
Δάφνις. Σημειώσεις . . . 10, 27, 4’*, 64
Ιίκ Σκέψεις .... 9
. Χρονικά ... 6, 29, 6ι)

Ρ. Ταγκόρ — Σκέψεις . . ... 65
Κ -Συναυλίαι . . ... 13
Γράμματα καί Τέχναι . . 16, 36. 51, 68
Ξένη πνευματική κίνησις ... 38
Μειδιάματα.............. 41
Τά *Ελλ. θεατρικά έργα . . γρ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Στ Άγκά&ηΖ.—Ίό Άρισιεϊον γραμμάτων καί τε-
Χ'ών........... 62

Οί λόγιοι περί λογιών. 25
Σ.-τ ΔεΒιάξη — Ό Ύμνος εις τήν έλευθερίαν 37,53 
*Κ·— Οί ·ΙΙεζοί ρυθμοί· ... 46
Λόγιο!· Ή «‘Ένωσις Λογοτεχνών». . . . 36
ΤΙ 'Εκατονταετηρίς τοΰ Βύρωνος. . . 65

Έν τώ Έξωφύλ'ω : Αρχαιολογικά αγγέλματα 
Νέαι ’Εκδόσεις.— Τηλέφωνον.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Δ. 'όλλια —Κράτη Τό τύμμα ... 61
» Ή Άνάπαυσις ... 61

Α. Σώχου Άνδριάς Π. ΙΙατρών Γερμανού**’ . . 1.
Είκών Νερατζιώτισσας........................................... 8.
Ναός » ...................................................
Τοιχογραφία ναού ............................................ ij

* ·   9.
Πόρτο — Ρίς ....... οβ
Αϋτόγραφον Σάρα: Μπερνάρ ... 33
Θάλεια Διπλαράκου....................................... |7
Φιλοθέη Καίσαρη................................................ 4S

Πανηγυρικόν τεΰχος έπί τή ΊΟετηρίδι τοΰ καθη
γητοΰ τής φυσιολογίας κ Ρήγα Νικολαΐδου. Μελέται 
συναδέλφων τον καί επιστημόνων μαθητών του, ένοΐ» 
τοΰ κ. Λυρίτσα περί τών οφθαλμών έν τή γλυπτική. 
Τιμή δρ 100.

— Ό 'Εκδοτικός οίκος Ζηκάκη έξακολουθεΐς τάς 
φιλολογικός έκδόσει, τον, οί όποϊαι όλονέν πολλά- 
πλασιάζονται Έξεδόθησαν ύπ’ αΰτοΰ οί έξής τόμοι.

• Τραγούδια· τοϋ Αίνε, κατά μετάφρασιν τού κ. 
Άγ/. Δόξα.—«Έ^ωηκά διηγήματα· τοΰ Κατούλου 
Μαντές, δεύτερα σειρά. ■ Ό ΙΙαν· τοϋ Κωνστ. Χάμ
σουν, μετάφρασις II. Νιρβάνα είς δευτέραν έκδοσιν.
— « 01 σύντροφοι · τοΰ Γκόρκυ καί άλλα διηγήματα.
— ·Τό πορτραΐτο τοΰ Δόριαν Γκρέϋ· τοΰΟύάιλδ.— 
«Ό ’Αντώνιος καί ή Κλεοπάτρα· τοΰ Σαίξπηρ, 
κατά διασκευήν τοϋ κ Βέλμου.

Γκόρκυ. Ό Βάνλας μετάφρ. Γ. Σην.ηριώτου— 
Πότ. ΠΙορέλλα καί άλλα φανταστικά διηγήματα διη
γήματα. Μεταφρ Σ Ανεμώνα.

Λόγγου. Δάφνης καί Χλόη μεταφρ. Η. Βου- 
τιεριδου —Π Ταγκοπούλου. Λουλούδια^ Έρωτες, 
Ταξίδια.—Δ. Κοκκίνου Τό θέατρο τής ζωής.

Ό αύτός εκδότης ήρχισε τήν κατά τεύχη έκδοσιν 
'Ιστορίες τής Νεολληντκής Λογοτεχνίας άπό τών μέ
σων τοΰ ΙΕ' αίώνος μέχρι τών νεωτάτων χρόνων, ύπό 
τοϋ κ. Βουτυερίδου γραφείσης.

— Ύπό τοΰ Έκδοτικοΰ οίκου Έλευθερουδάκη 
έξεδόθη τό ε’Ημερολάγιτν τοΰ Σατανά» μυθιστό
ρημα άπό τά δυνατότερα τοΰ Άνδρέγιεφ, κατά με
τάφρασήν τοΰ κ. Κ. Τρικογλίδη. Είνε μία σάτυρα τοΰ 
ψεύδους καί τής υποκρισίας τής άνθρωπίνης ζωής.

— «Ό αντάρτης* τοΰ ’Αλεξανδρινού λογίου κ. Γ. 
Βρισιμιτζάκη. Μία φιλοσοφική έρευνα καί άνάλυσις 
τών κοινωνικών συνηθειών καί θεσμών, ή έξέλιξις 
τής Ατομικότητας, ή δύναμις τοΰ άτόμσυ διά τήν 
έλευθέραν ζωήν.

Εξαγνισμό!, διήγημα τής Κερκυραία; ποιητρίας 
κ. Ειρήνης Δενδρινοΰ. Μέ ψυχολογίαν εκτυλίσσονται 
τά έλαιτώματα τών απλοϊκών ανθρώπων, έγκλημα- 
τούντων ενίοτε, χωρίς νά τό έννοοΰν

Μες τό κλουβί Διήγημα Β. Κιτροπούλον, Μία 
ιστορία αληθινή καί συγκινητική, απλά γραμμένη.

*
Mercure de Vrauce. Ό κ Δ.Άστεριώτης 

δημοσιεύει τήν τριμηνιαίαν νεοελληνικήν έπιθεώρησιν 
του. Γράφει διά τά νέα έργα «Άνηώ» τοϋ Χαζοπούλου, 
τόν «Θρήνον τών β οδιών· τοΰ κ.Βουτυρά, τά «Πρω- 
τοβρόχια» τοΰ κ. Φρέρη, τήν «Ισαβέλλαν· τοϋ'κ. 
Ξενοπούλ.ου. Ποιείται έπίσης μνείαν τού τελευταίου 
τεύχους τής ·1Ιινακοθήκης» καί τοϋ έν αυτή δήμο 
σιευθέντος έργου τοΰ κ. Καλογεροπούλου, διά τοΰ 
χαρακτηρισμού «une brillante fantaisie·.

— Πολύτιμος άπό πάσης άπόψεως, είνε ό Όίηχόϊ

τών άρχαίων, μεσαιωνικών καί νεωτέρων μνημείων 
τών 'Αθηνών, δν συνέταξεν ό κ. Άλ Φιλαδελφεύς. 
’Όχι μόνον εινε απαραίτητος ώς όδηγός είς τούς έ.τι- 
οκέπτας τών μνημείων, άλλά καί ιίφ αναγνωστικόν διά 
τούς θέλοντας νά έχωσι γενικήν ιδέαν περί τών Α
θηνών.

Ή Χριστιανική Αρχαιολογική 'Εταιρεία έπανέ- 
λαβε τήν άπό τοΰ 1911 διακοπεΐσ αν έκδοσιν τοΰ 4ελ- 
τίου της ύπό τήν διευθυνσιν τοΰ Γεν. γραμματέως 
της κ. Άλ. Φιλαδελφέως.

Περιέχει συνεργασίαν τοϋ Σεβ. ’Αρχιεπισκόπου 
‘Αθηνών καί τών κ. κ. Κωνσταντοπούλου, Δυοβουνιώ- 
του, Ξυγγοπούλου καί Φιλαδελφέως

»
Ό εκδοτικός οίκος \. II. Δημητράκου έξέδωκε 

δύο αξιανάγνωστα βιβλία. Τέσσαρα διηγήματα τοΰ 
Τονργκέντιεφ ών προτάσσεται τό · Τραγούδι τής 
αγάπης· κατά μετάφρασιν τοΰ κ. II. Ζαφειροπούλου 
καί διασκευήν τοΰ έργου τοΰ Τουντοϋζ «Ή τελευταία 
Σπαρτιάτις», διορθτοθέντος ύπό τοΰ κ.Τ. Δημητράκου 
καί έπωνομασθέντος · Οί τελευταίοι Βυζαντινοί πρϊγ- 
κηπεςο.

¥
Ό κ. Σ. Σκί.της δύο νέους τόμους έξέδωκε ποιη

μάτων του. · Τούς προσφυγικοΰς v-αημοΰς* εμπνευ
σμένους άπό τήν Μικρασιατικήν τραγωδίαν, καί τό 
ι Προτοΰ ν’ άράξωμε·, συλλογήν περιλαμβάνουσαν 
ποιήματα γραφέντα κατά διαφόρους έποχάς Τόν πρώ
τον τόμον διακρίνει μία ποιητική διάθεσις νοσταλ- 
γική, τόν δεύτερον μία τάσις πρός Απόψεις ρεαλιστι
κάς μάλλον. Εις άμφότερα ενυπάρχει ρυθμική όρ
μοι ία, ή όποία χαρακτηρίζει τήν τόσοι γόνιμον έμ- 
πνευσιν τοΰ- συμπαθούς ποιητοϋ τοΰ · Απολλώνιου 
άσματος».

¥

«Ό κριτής τών Κριτών Άπάνιησις πρ: ς τόν Γ. 
Γαρδίκαν, υπό Σ. Μενάρδου.

Στέφανος. Έκλογαί άρχαίων ποιημάτων κατά 
μετάφρασιν Σ. Μενάρδου Σκοπός τών εμμέτρων με
ταφράσεων είνε νά κάμουν προσιτά είς εύρύν κύκλον 
τά ώρτιότερα σωζόμενα κείμενα άρχαίων ποιητών 
άτινα ό μεταφραστής κατόρθωσε νά αποδωση εις 
δημοτικήν μέ δεξιότητα. Τοΰ βιβλίου προτάσσεται 
πρόλογος ώς πρό, τήν ανάγκην τής μεταφράσεως καί 
διά τήν γλωσσικήν μορφήν αύτής.

Στά ύδατα τής Στυγός. Φανατικός φυσιολάτρης, 
·. ν δεινός πεζοπόρος, Οπαδός του κατά φύσιν ζήν. θαυ- 
S μαστής τών άρχαίων ό φωτοτύπης κ. Β· Παπαγιαν- 

νόπουλος εκθέτει τάς εντυπώσει; του έξ εκδρομής είς 
τόν ιερόν τόπον. Είνε μία απλή άλλά καί πολύ ένδια- 

Ι^φέρονσα περιγραφή" μάς μεταφέρει είς τά άγνωστα 
ίδιά τούς νεωτέρους άρχαϊα μέρη μέ πλήρη γνώσιν τής



’ιστορίας των. Τό εργον κοσμείται καί μέ ώρμιοτάτας 
φωτοτυπίας,

*

Ύπό τοϋ κ. Θ. Παπαμανώλη ίδρύθη Ακαδημαϊκή 
βιβλιοθήκη, ώς πρώτον δ' έργον έξεδόθη σειρά διη
γημάτων τοΰ κ J Πουτυρά ύπό τόν τίτλον ·Φώς 
στό σκοτάδι . Ό ανεξάντλητος διηγηαατογράφος δί
δει νέα δείγματα τής Αφηγηματική; ηθογραφίας, εϊς 
ήν διακρίνεται.

•
Πανελλήνιος Εικονογραφημένη Βιβλιοθήκη Ιω

άννας Άδρια'οποΰλου Στό βωμό της 'Αγάπης. 
Αισθητικό μυθιστόρημα, μέ πρόλογον τοϋ κ Τ. 
Χαιρο.τούλου Είναι πρωτόλειου τό ό,τοϊο.' δίδε1 
πολλάς ελπίδας μελλοντικής άναδείξεως

★

’Από τήν παλαιόν έποχήν τών σατυρικών ημερο
λογίων, διά προίτην φοράν εμφανίζεται αξιον λόγου 
γελοιογραφικόν, ό «ίατανα;» τών κ κ. Θ. Ζγρα καί 
Ν. Καστανάκη. "Υλη, γελοιογραφίαν, όλα χαριτω
μένα, χαρακτηριστικά, εύθυμα, μ εξυπνάδα. Είναι 
μία όαοι; ε’ις τήν μονότονην φιλολογικήν ζωήν.

*
Εις τήν σειράν τών 'Απάντων τοΰ κ Γρ Ξένο- 

πούλου, ήν εκδίδει ό κ. Ίω. Κολλάρος. έξεδόθη «,'Η 
Τρίμορφη γυναίκα» ογκώδες ’Αθηναϊκόν μυθιστό
ρημα, γραφέν τφ 1916 Συμπληρωθεί' Αργότερα έδη 
μοσιεύθη είς τό . Έθνος·.Ή ήρωΐς εΐνε μία Αθηναία 
ή όποια είς τήν πρό 25τίας πρωτεύουσαν θέλει νά 
ζή όπωςέζοϋσε καί είς τήν Ευρώπην Εις τό μυθιστό
ρημα αύτό, τό ό.τοϊον θ' άναβιβασθή Λς κίνημα- 
τόδραμα εις τό Κυβέλειον, ό συγγραφεύς παρουσιάζει 
τά γνωστά χαρίσματα ιοΰ ελκυστικού ύφους, τής πα
ραστατικής παρατηρήσεως καί ένδιαφερούσης άφη- 
γηματικότητος.

*

Εις μελέτην ένδιαφέροισαν όχι μόνον τούς επι
στήμονας όφθαλμολόγους, Αλλά καί τούς ψυχολόγους 
ό διακεκριμένος επιστήμων κ. Σπήλιος Χαραμής 
εκθέτει πρωτοτύπους παρατηρήσει: «Περί τύν έκ 
γενετής τυφλών· Άφορώσιν αύται τυφλούς άνα- 
βλέψαντας μετά χειρουργικήν έπέμβασιν καϊ τά πα- 
ρατηρηθέντα ψυχολογικά καί φυσιολογικά φαινό
μενα. Ό συγγράηεύς δίδει μετά τής διακρινούσης 
αύτόν έξιδιασμένης ίκανότητος τήν επιστημονικήν έ- 
ξήγησιν τών φαινομένωγ τούτων, άναδεικνιόμενος 
άμα καί έκλαίκευτής τής επιστήμης, άξιος διά τούτο 
ιδιαιτέρας έκτιμήσεως.

*

Ό εκδοτικός’οίκος «Άθηιά» έξέδωκε τρία νέα 
βιβλία. Τής κ. Ρόζας Ίμβριώτου μελέτην περί τής 
«Γυναικός είς τό Βυζάντιον· τής ζωής της τής ιδιω
τικής, τής κοινωνικής καί τής πολιτικής, τοϋ ζ. Α. 
Βουτυρά διηγήματα τόν «ΝέονΜωύσήν» καί άλλα καί 
ένα τόμον διηγημάτων τών «Νέων Διηγηματογρά · 
φων» τής τελευταίας δεκαπενταετίας, ών τινές σχε

δόν άγνωστοι. Μερικά έκ τών διηγημάτων αυτών δει
κνύουν ίκανοποιητικά; καί αξιέπαινους προσπάθειας.

Η ΚΛΗΡΟΣ!!
ΤΟΪ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Γίνεται γνωστόν, ότι εντός τοϋ μηνός Μζρ-
τίου 1 9'24 γενήσονται αί εφεξής κληρώσεις τοΰ
'Αναγκαστικοί Δανείου, ήτοι :
Κλήρωσις Ιουν. 1922 τή 5 Μαρτ. 1924

» Σ ;δ-ίου » » 9 » »
» Δ)βοίου » ο 11 » »
» Μκρτ. 19’23 » 15 » »
» Ίουν. » » 17 Β
» Σ)0?ίου » β 20 »
» Δ)βρίου Β » 24 »
Καθ’ έκάστην τών επτά τούτων κληρώ-

"Ητοι έν συνόλω 1936 λαχνοί, έν συνόλω 
δρχ, 14,000,000.

σεων οί λαχνοί ®Ζ°υσιν ώ; έξης :
1 λαχνός X Δρ. 300,000 Δρ· 300,000
ο Β X 9 100.000 J) 200,000
4 ». X Β 50,000 > 200,000

20 Β X » 20,000 40 ι,ΟΟΟ
40 7) X 10,000 J) 400,000
50 Ό X » 5,000 > 250,000
50 Β X 0 3,000 D . 150,000

100 » X 1) 1,000 » 100,000

267 λαχνοί έκάστης κληρ. Δρ. 2,000,000

Δημοσιευθητω διά τών λάίουσών έγγραφον 
εντολήν εφημερίδων.

(Έκ τοϋ Υπουργείου των Οικονομικών)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΑΛΑΟΣ
Ίδρν&εϊαα τφ 1841

Μετοχικόν κεφάλαιον δρ. *20 000.000 
Άποθεματικόν . . » 175 000.000
Καταθέσεις ...» 2,400,000.000

Έκδοσις τραπεζιτικών γραμματίων. —Προε
ξοφλήσεις. — Δάνεια έπί ένεχύρω χρηματογρά
φων και εμπορευμάτων. — Δάνεια ενυπόθηκα 
— Δάνεια πρός νομικά πρόσωπα καί γεωργούς 
—’Αγορά καί πώλησις συναλλάγματος. Πιστω
τικά! έπιστολαί. — Καταθέσεις έν όψει καί etc 
ανοικτόν λ)σμόν.— Καταθέσεις έντοκοι. Ταμι
ευτήριου.—Ταμεϊον τίτλων πρός φΰλαξιν. -


