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Αναγγέλλεται

[Είς τό όικαοτήριον. Τό γρατρείον τον Μονοελ,
τον άνακριτοϋ τον πλέον μορφωμένου καί τον πλέον
κοσμικού. Πνεύματος λεπτού ό Μονοέλ, έχων ώραίαν
ούζυγον καί αρκετήν περιουοίαν, δέχεται είς τό σπήτί
του όλας τάς καλλιτεχνικός προσωπικότητας καί άσχολεϊται έραοιτεχνικώς μέ όλας τάς καλάς τέχνας.
Άπο δύο ήδη ημερών αί εφημερίδες ασχολούνται
σχεδόν άποκλειοτικώς μέ αυτόν, καθόσον άνέλαβε νά
διαλ>ευκάνή μίαν ΰπόθεοιν, ή όποια έχει κίνηση τό εν
διαφέρον όλου τοΰ κόσμου: τόν μυστηριώδη θάνατον
τής Λεοντίνης Άρνώ, ενός έκ τών αστέρων τής Γαλ
λικής Κωμωδίας. ’Ο γραμματεύς, όστις άνυπομονεί
ολίγον μή βλέπων νά έρχεται ό Μονοελ, άπαντά είς
όλους τούς έπιοκέπτας τοΰ δικαστηρίου, οΐτινες ζη
τούν νεωτέρας ειδήσεις περί τοΰ δράματος, ότι ό κ.
ανακριτής δέν ήλθεν άκόμη καί ότι δέν γνωρίζει τί
ποτε άλλο εκτός άπό τήν ονλληψιν μιας γυναικός όνομαζομένης Σαλιέρι.

Ό Μονοελ εντός τής άμάξης, ήτις τόν οδηγεί είς
τό όικαοτήριον, όμιλεϊ μετά τοΰ επιστήθιου φίλον του,
τοΰ δικηγόρου Μπαριέ, ουγκρατών όσον τοΰ είναι δυ
νατόν μίαν νευρικήν υπερδιέγεροιν, ήτις κάμνει τάς
χεΐράς του σχεδόν νά τρέμουν.]
Μπαριέ. — Σέ έθαύμασα σήμερον τό πρωί εις τήν
κηδείαν τής καϋμένης τής Λεοντίνης... Ήσο θαυμασίως κύριος τοΰ εαυτού σου.
Μονοέλ. — Ναί, άλλά δέν ήμην κύριος τοΰ χρώμα
τός μου, καί ήσθανόμην δτι είχα μίαν ωχρότητα. . . .
προδοτικήν ! Μοΰ έφαίνετο δτι ό βαθύς μου πόνος,· όστις
άπδ στι-γμής είς στιγμήν έκινδύνευε νά έκσπάση είς λυγ
μούς, άνεγιγνώσκετο άπό όλους αύτούς τούς Παριζιάνους, οι όποιοι καραδοκούν δπως άνακαλύψουν μίαν χα
ράν ή μίαν λύπην. Δέν δύνασαι νά φαντασθής πόσον είναι
φρικώδες. νά άκολουθής, χωρίς νά δύνασαι νά κλαύσης.
τό φέρετρον τό όποιον άπάγει δ.τι ήγάπησες περισσότερον
είς αυτόν τον κόσμον.

Μπαριέ. — Ή αλήθεια είναι δτι τήν άγαποΰσες μέ
ένα έρωτα....
Μονοέλ. — Ανώτερον πάσης περιγραφής καί πάσης
παραβολής ! Ή Λεοντίνη δέν ήτο μόνον ή μεγάλη καλΓ
λιτέχνις. ήτις κατεχειροκροτειτο καί άπεθεούτο- ήτο καί
ή χαριτωμένη γυναίκα, ή έξαιρετικώς καλή, μέ τό άνώτερον πνεύμα καί μέ καρδίαν έφάμιλλον τού πνεύματός
της. ’Ά ! δύναμαι, νά το όμ.ολογήσω: μέ είχε κυριεύσει
ψυχή τε καί σώματι.
Μπαριέ. — Αύτό άκριβώς ήτο ή αιτία τής τρομερός
ζήλειας τής γυναικός σου, αν καί έλάμβανες δλας τάς
προφυλάξεις διά νά κρύψης αύτήν τήν σχέσιν σου. ’Αλή
θεια, τί είπεν ή Άδριανή δι” αύτό τό δράμα;
Μονοέλ. — Ήτο πολύ διαφορετική άφ’ δ,τι έπερίμενα νά τήν ϊδω. ’Επειδή δέν ήδυνάμην νά κρύψω τήν
θλίψιν μου, μέ έιιαρηγρρει, μοΰ έδείκνυε μεγάλην άφοσίωσιν. χωρίς νά φανερώνη τήν παραμικρόν εύχαρίστησιν
διότι έξέλιπε μία έχθρά της. Τουναντίον έφαίνετο δτι
καί αύτή ύπέφερε.
Μπαριέ. — Πιστεύεις είς τήν ειλικρίνειαν τής στά
σεως της;

Μονοέλ. — Πάντως τής χρεωστώ εύγνωμοσύνην διό
τι μοΰ έφέρθη τοιουτοτρόπως.
Μπαριέ. — Πώς έμαθε τήν είδησιν;
Μονοέλ. —- Άπό έμέ. Καί μάλιστα δέν παρετήρησα
κανένα κλονισμόν λύπης, κανένα κίνημα άπορίας ή θρι
άμβου. δπως έπερίμενα. Αύτό είναι τό πλέον περίερ
γον !. . . Ά ! ποιος ποτέ θά γνωρίση τήν καρδίαν τής
γυναικός !. . .

Μπαριέ. —■ Ναί. (Μετά μικράν σιωπήν). Καί είς
ποιον σημεϊον εύρίσκεσαι όσον άφορά τήν άνάκρισιν;
Μονοέλ. — Κρατώ τήν ένοχον... νομίζω τούλάχιστον δτι τήν κρατώ. Άλλά δέν ευρίσκω τό αίτιον τό ό
ποιον τήν ώθησεν είς τό έγκλημα. Διέταξα νά συλλάβουν
σήμερον αύτήν τήν Σαλιέρι, ή όποια ήτο τήν Τρίτην τό
βράδυ μέσα είς το καμαρίνι τοΰ θεάτρου το άνήκον είς
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τήν Λεοντίνην -/.αί ή όπαία τής έπήγε τά ψεμμύβεχ τά ό’Αμαλία. — Όχι.
~οϊχ τήν έδηλητηρίασαν.
Μονσέλ. — "Ωστε σάς τά έδωσαν; (Σιγή). Ποιος
Μπαριέ. —■ Τι είδους είναι αύτή ή γυναίκα;
σάς τά έδωσεν;
. Μονσέλ. — Ιταλικής καταγωγής καί ράπτρια εις
'Αμαλία (άνθισταμένη). — Δέν μπορώ νά τό είπω.
τήν οδόν Μιρομενίλ.
Μονοέλ. —- Πρέπει νά τό είπήτε.
Μπαριέ. — Μπά ! σχεδόν στη γειτονιά σου ! Αλλά
Αμαλία. — Δεν μού έπιτρέπεται.
ποια σχέσις μεταξύ τού επαγγέλματος της και αύτού το
Μονοέλ. (χωρίς νά έπιμείνη πρός τό παρόν). — Έοποίον έκαμε έκεϊνο το βράδυ εις τό θέατρον; 'Επίσης
γνωρίζατε ότι περιείχον έν δηλητήριον άπό τά πλέον
ποια σχέσις μεταξύ αύτής τής μικράς ραπτρίας καί μιας
δραστήρια;
μεγάλης καλλίτέχνιδος όπως ή Λεοντίνη Άρνώ :
’Αμαλία (με ένεργητικότητα). — Ά ! αύτό όχι.. .
Μονσέλ. — Αύτό άκριβώς θά προσπαθήσω νά διαοεν τό έγνώριζον !. . . Ορκίζομαι ότι δέν τό έγνώριζον.
λευκανω διά τής άνακρίσεως. Ύπάρχετ κάποιο άνεξήΜονσέλ. ι έκπληκτος διά τήν ειλικρίνειαν τοϋ τόνου
γητον μυστήριον !. . . Διατί έφόνευσαν; ’Όχι διά νά κλέ
τής φωνής της). — "Ισως νά λέγετε τήν αλήθειαν, διό
ψουν. άφοΰ έξ όλων τών κοσμημάτων τής Λεοντίνης. τά
τι όταν τό δυστυχές θϋμά σας έπεσε σχεδόν κεραυνόπληοποία ήτο τόσον εϋκολον νά άφαιρέσουν. δέν έλειψεν ούτε
κτον. άμεσως μόλις έδοκίμασε τά ψιμμόθια, έκάματε ένα
έν. Γο αίτιον λοιπον εις τήν περίπτωσιν αυτήν είναι ή
κίνημα καταπλήξεως.
άντιζηλεία, ή ή έκδίκησις. Θά τό ευρώ. . . Θέλω τήν άΑμαλία. — "Ω ! φρίκης, κύριε. ’Έμεινα έμβρόντηλήθειαν. . . τήν θέλω μέ πάθος !
■Cf·’· A6'·' έπεχειρησα να φύγω. Τούναντίον ήμουν ή πρω
Μπαριέ (κυττάζων αυτόν). — Καί θά φθάσης μέχρι
ί η πού εκάλεσα εις βοήθειαν. . . Μπορούσαν εύθύς ά
τέλους, όποιαδήποτε καί άν είναι τά πρόσωπα τά οποία μεσως νά με συλλάβουν.
δύναται νά θίξη;
Μονοέλ. — Είναι αληθές. Αλλά τότε, άν πράγματι
Μονοέλ (έκπληκτος). — Βεβαίως ! Γιατί μού τό
δέν έγνωρίζατε ότι τά ψιμμόθια περιείχον έν τοιοϋτον δη
λέγεις αύτό;
λητήριον. άποβαίνει μεγάλου ένδιαφέροντος διά τήν προΜπαριέ.— Μία ιδέα τήν οποίαν έχω. . . καί τήν ο σω-πικήν σας υπερασπισ»? νά μού είπήτε ποιος σάς τά εποίαν θά σού είπω άργότερον, άν ή άνάκρισίς σου δέν πη- δωσε.
γαίνη καλά. Ή γυναίκα σου γνωρίζει ότι διέταξες νά
’Αμαλία (ίπχ'/χλχ^χν^χ τάς αύτάς λέξεις, όπως
συλλάέουν αύτήν τήν ’Ιταλίδα:
και προ ολίγου). — Α ! αυτό δέν δύναμαι !. . . Δέν μού
Μονοέλ. Όχι. θά τής τό είπω μετ’ ολίγον. .. θά
έπιτρέπεται !
έλθη νά μέ πάρη άπό τό δικαστήριον.
Μονοέλ. — Φοδεϊσθε ίσως νά καταγγείλετε πρόσωΜπαριέ.
Εφθάσαμεν. .. σε άφήνω. . . (’Αφού κα
.νθν δια το όποιον έχετε ιδιαίτερον αίσθημα·;
τήλθε τής άμάξης. σφιγγών τήν χείρα τού Μονσέλ).
Αμαλία.
Ώ ! οχι, όχι, κύριε, σάς βεβαιώ. . . δέν
Κράτησε τό θάρρος σου μέχρι τέλους !
αγαπώ κανένα. . . Δεν έχω ερωμένον.
Μονοέλ. — Έν τούτοις, άφιοϋ άρνείσθε νά ομιλήσετε,
Μόλις ειοήλθεν εις τό γραφεϊόν του ό Μονοέλ.
σημαίνει ότι σάς άπηγόρευσαν νά τό κάμετε.
διαταοοει νά τον φέρουν τήν ’Αμαλίαν Σαλιέρι. Ό
Αμαλία.— Ακριβώς αύτό είναι... Είναι διαταγή.
δικαστής την κυττάζει επί μακράν, προοπαθών νά έΜονοέλ. — Ποιος σάς τήν έδωσε;
ξαγάγη μίαν πρώτην έντύπωσιν έκ τής γυναίκας αύ'Αμαλία. — Δέν γνωρίζω !. . . Έκαμα δ,τι έκαμα,
τής τής αρκετά περιέργου. ’Όχι εύμορφη, πολύ αδύ
διότι ώφειλον νά τό κάμω !
νατη, μέ πρόσωπον καταβεβλημένου, εκπλήσσει μέ τά
Μονοέλ. — Ώφείλατε;
περίεργα μάτια της. Πολύ μεγάλα, περιβαλλόμενα
'Αμαλία. — Μάλιστα. . . έπρεπε. . . άν καί δέν ή
άπό ένα μαϋρον άοθενικον κύκλον, ομοιάζουν μέ δύο
θελα. . . Άλλ’ ήτο μία φωνή μέσα μου, ήτις διέτασ- ·
φωτεινός εστίας, εντός τών όποιων ραίνεται ότι κά
σεν. . . ή μάλλον μία δύναμις ήτις συνέτριβε τήν θέλησίν
θε εικών πρέπει νά άφήνη και έν αποτύπωμα, όπως
μου. Δέν ήδυνήθην νά μή πάω έκεί. . . Έπρεπε !. . .
έίς μίαν φωτογραφικήν πλάκα.]
Μονοέλ (άνακαλυπτων άποτόμως τήν αλήθειαν ενώ
Μονοέλ (μετά τάς προκαταρκτικός έρωτήσεις). — πιον τών λόγων καί τής χαρακτηριστικής στάσεως τής'
Δέν άρνείσθε ότι έπήγατε τήν παρελθοϋσαν Τρίτην εις
-,αλιέρι).
Επρεπε, είπατε, και ύπηκούατε εις μίαν
τήν Γαλλικήν Κωμωδίαν κατά τήν διάρκειαν τής παραδιαταγήν; Είπέτε μου, μήπως έχετε μεταξύ τού κύκλου
στάσεως καί, ότι έδώσατε εις τήν Δίδα Λεοντίνην Άρνώ
τών γνωστών σας πρόσωπα τά οποία νά ασχολούνται μέ
τά νεα ■'ψιμμόθια. τών όποιων ιδιαιτέρως έξεθειάσατε τά
τον υπνωτισμόν, μέ τήν ύποβολήν; (Σιωπή). 'Ομιλήσατε
προτερήματα. . . . Σάς ήκουσεν ή καμαριέρα της !
χωρίς φόβον!... Αρχίζω νά πιστεύω ότι δέν είσθε ή
Αμαλία (πολύ άπλά). — Δέν τό άρνοϋμαι. Πράγμα
κυρία δράστις ή τούλάχιστον ή έν συνειδήσει δράστις τού
τι, είμαι έγώ πού έπήγα τά ψιμμόθια. καί είναι ακριβές
κακουργήματος.
. . Είναι λοιπον άπαραίτητον νά μέ βο
ότι τά συνέστησα ιδιαιτέρως.
ηθήσετε νά άνακαλύψω τήν αλήθειαν.
Μονσέλ. — Εσείς παρεσκευάσατε αυτά τά προϊόντα:
( Επαναρχιζων πολύ ήρεμα). Σάς έρωτώ εάν κανείς

μεταξύ τών προσώπων πού έβλέπατε συχνά, οεν έπεχει|| .

ρήσε νά σάς ύπνωτίση.
’Αμαλία (καταβάλλουσα μεγάλην προσπάθειαν

,Λ«·ι

νά άπαντήση)? -— Μάλιστα.
Μονσέλ.__ ’Ά ! Έπανερχόμεθα λοιπόν εις τήν ύπό-

διά

Ε ΠΙΘΕΡΗΣΙΣ
φοράν: «θέλετε νά δοκιμάσω νά
πιτυγχάνει ενίοτε πολύ καλά».
σω σημασίαν, χωρίς νά υποθέσω
νεται κανείς κατόπιν υποχείριος

θεσιν ένός άνδρος. τον οποίον έδεχεσθ'υ ί·1»
κίαν σας;
'Αμαλία (άποτόμως). -— Δεν ήτο άνδρας !
Μονοέλ. —■ Μία φίλη λοιπον:
Ά μαλία. — Όχι. . . δέν ήτο φίλη μου! (Σπασμωδικώς)ό Αλλά δέν θά είπω τίποτε άλλο !. . . Δέν μου
επιτρέπεται !
[Τό πρόσωπον τής Σαλιέρι γίνεται πλέον ωχρόν,
τά χαρακτηριστικά τής ουοπατνται. "Οταν ή ουγκίνησις έγινε πλέον ισχυρά, οί οφθαλμοί της σχεδόν άναστρέφονται. Ό Μονοέλ επί μάλλον καί μάλλον βέ
βαιος ότι εΰρίοκεται προ μιας νευραοϋενοϋς, τήν ό
ποιαν μετεχειρίο&ησαν ώς όργανον, συλλαμβάνει τήν
ιδέαν, διά νά μά»)/ τήν αλήθειαν, νά τής έπιβάλη ό-
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σάς ύπνωτισω; Αύτό έΕδεχθην χωρίς νά δώ
μέχρι ποιου σημείου γί
τοϋ προσώπου το οποίον

δεσπόζει τής θελήσεώς του.
Μονοέλ. — "Ωστε τά πειράματα έπέτυχον καί έπανελήφθησαν πολλάκις;
’Αμαλία. — Κάθε φοράν πού ήθελεν.Είς τό τέλος
τής ήρκ,ει νά μέ κυτταξη επι τινα δευτερόλεπτα. . . Αιφνηδίως μέ κατελάμβανε μία χαύνωσις... τά μάτια
μου έκλειναν. . . τετέλεσται. ”Ω ! αύτό τό βλέμμα της,
παντού καί πάντοτε τό αισθάνομαι νά πλανάται επά

μοίως τήν θέλησίν του.]
Μονοέλ (κυττάζων άσκαρδαμυκτί τήν νέαν γυναίκα,
ήτις άμέσως ταράσσεται έκ τής επιβλητικότητος αύτού
τού βλέμματος). — Θέλω νά ομιλήσετε !. . . Τό θέλω. . . Τό άπαιτώ !. . .
’Αμαλία (κυριευθείσα άπό τήν Οέλησιν, ήτις τώρα
. τής επιβάλλεται - και ήτις είναι ίσχυροτέρα τής παλαιάς). — Ναί... Θά όμιλτρω... Υποφέρω πολύ.
I
(Μετά νέαν προσπάθειαν). Μίαν ημέραν, μια πελατις
μου έφερε μαζύ της εις τήν δοκιμήν μίαν φίλην της. . .
μίαν ώραίαν κυρίαν, ύψηλην. κομψοτατην.
Μονοέλ. — Πώς ώνομάζετο;
’Αμαλία (άποφασιστικώς). — ’Ά ! αύτό δέν θά τό

I

είπω ποτέ !
Μονοέλ (χωρίς νά έπιμείνη). — Και τό όνομα τής

πελάτιδός σας;
ί
χ
'Αμαλία. — Κυρία Βιαλεν.
Μονσέλ (έκπληκτος, διότι ό κύριος καί ή κυρία Βιαλέν ήστι άπό τάς κοσμικάς σχέσεις του). — Εςακολου-

θήσάτε.
.
'Αμαλία. — Κατά τήν διάρκειαν τής θοκιμ.ής άρχίσαμεν νά συνομιλοϋμεν. . . Η κυρία Βιαλεν ητο ,.ΧΊ.σ.πολύ καλή μαζύ μου. Έξαφνα λέγει εις τήν φίλην της,
ήτιςμέ έκύτταζε πολύ. «Δεν ευρίσκεις οτι η Αμαλία έ
χει πολύ περίεργα μάτια;» «Πολύ ωραία καί πολύ περί
εργα πράγματι, είπεν αύτη η κυρία. Είμαι βέβαια οτι ή
δεσποινίς θά ήτο έν πρώτης τάξεως medium !». Αυτό
λέγει καί ό ιατρός μου, άπήντησα γελωσα. Η κυρία Οεν
είπε τίποτε άλλο, μού παρήγγειλεν όμως δύο φορέματα.
Μονοέλ. — Πράγμα τό οποίον τής έδιδε τήν εύκαιρίαν νά σάς βλέπη συχνά.
’Αμαλία. — Πολύ συχνά. .. Πολλάκις ήρχετο κάθε
μέρα’ . . Μοϋ έκαμνε μυρίας φιλοφρονήσεις. . : Μού έδιδεν άκόμη καί δώρα. Μίαν ημέραν κατά'τήν όποιαν ύπέφερα άπό σφοδράς νευραλγίας, μοϋ λέγει διά πρώτην

νω μου,
Μονοέλ. — Φαίνεται οτι άντιπαθούσατε αύτήν τήν
γυναίκα- διατί έξακολουθοόσατε νά τήν δεχεσθε;
’Αμαλία. — Τί νά κάνω, κύριε, είμαι πτωχή, έχω άνάγκην εργασίας. Αύτη η κυρία ητο μια εξαιρετική πελάτις- μοϋ έδιδε πολλήν έργασίαν.
Λ/ονοεέ.. — Πώς έγνωρίσατε τήν Λεοντίνην Άρνώ;
'Αμαλία. — Δι’ αύτής άκριβώς. Μοϋ έλεγε πάντοτε
οτι έπρεπε νά γνωρίσω καλλιτεχνιδας, οτι αυτό θα ητο·
ένα θαυμάσιον μέσον διά νά προοδεύσω. . . νά γίνω ίσως
μεγάλη ράπτρια.
Μονοέλ. — Αύτή σάς παρουσίασεν εις τήν δεσποινί

δα Άρνώ;
’Αμαλία. — Όχι, άλλ' ένας διάσημος συγγραφεύς,
τόν όποιον παρεκάλεσε νά τό κάμη. . . Ό κύριος Ιάκω
βος Ωμπρίβ.
Μονοέλ. (κατάπ'ληκτος), καθόσον ό Ιάκωβος Ωμ
πρίβ όπως καί ή κυρία, Βιαλεν ήσαν φίλοι του). — Κα-

τάπιν;
Άιιαλία. — Κατόπιν έπέρασαν μερικαι εβδομάδες,
κατά τάς όποιας είχα πολύ συχνά την εύκαιριαν νά βλέ
πω τήν Δίδα Άρνώ. καθόσον τής ήρεσεν ή έργασία μου.
Συνέβαινε πολλάκις νά πηγαίνω το βράδυ εις το θεατρον
διά νά λαμβάνω διαταγάς της.
Μονοέλ. — Είχατε κερδίση την εμπιστοσύνην της,
’Αμαλία. — Και ολίγον, νομίζω, τήν συμπάθειαν της.
Μονοέλ. -— Τό. . . πρόσωπον πού σάς ύπνώτιζεν ένδιεφέρετο δι’ αύτάς τας σχεσεις σας;
'Αμαλία. — Ώ ! πάρα πολύ. . . Έπρεπε νά τήν κρα
τώ ένήμερον όλων τών λεπτομερειών, και μαλιστα είχα
παρατήρηση τήν περίεργον έκφρασιν τοϋ βλέμματός της
όταν ώμιλοϋμεν διά τήν ηθοποιόν. . . Οί οφθαλμοί της έ-

φαίνοντο ωσάν νά έβγαζαν φωτιές !
Μονοέλ. — Εννοώ. .. Άς έλθωμεν τώρα εις αύτό
τούτο τό έγκλημα. Είχατε ίδή αύτήν τήν κυρίαν κατά
τήν διάρκειαν τής ή μέρας τής Τρίτης,
Αμαλία. — Μάλιστα. Ήλθε κατά τάς έξ, κομίζουσα δύο μικρά πακέτα, τά όποια εθεσεν επι τής τραπέζης.
Μονοέλ. — Τά ψιμμόθια;
’Αμαλία. — Άκριβώς. Μοϋ είπεν ότι τά έλαβεν άπό
μίαν φίλην της Άγγλίδα, ότι τά μεταχειρίζονται δλαι αί
ηθοποιοί τοϋ Λονδίνου καί ότι είναι τέλεια. Μοϋ προσέ-
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ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Φεοχν οτι θά έπρεπε νά τά ϊώσω νά τά ϊοχ,βμάση ή δε
τον όποιον ή έκφρασις τής φυσιογνωμίας είναι τρο
σποινίς Αρνώ, καί ότι ήτο βέβαια πώς θά τής έκαμαν μερά.]
μεγαλην εΰχαριστησιν. Ειϊεν δτι τό πράγμα έφαίνετο νά
Μονοέλ (πρός τήν Αμαλίαν, δεικνύων τήν Άδριαμε έκπλήττη; Δέν έπέμεινεν. .. άλλ’ ολίγα λεπτά κα νήν). — Αύτή ή γυναίκα είναι βεβαίως έκείνη τήν ό
τόπιν τα μάτια της προσηλοιθησαν επάνω μου, κυριαρχι ποιαν γνωρίζετε ύπό τδ όνομα: Άδριανή Μονσέλ ;
κά. διατασσοτα τον ύπνον. Οπως συνήθως, είνα νιΑμαλία (συνελθοΰσα, μέ τρέμοντα χείλη). — Μά
κηθή.
λιστα !. . .
Μονσέλ (μέ άκράτητον ενδιαφέρον). — Έπειτα;
Μονσέλ (προς τήν Αδριανήν, δεικνύων τήν Ιταλί
Αμαλία. — Έξυπνησα κατά τάς οκτώ. "Ημην μό δα). -- Αναγνωρίζετε καί σείς, βέβαια, τήν Αμαλίαν
νη... Κυτταζω. . . Τά δυο μικρά πακέτα έκειντο έπί
Σαλιέρι;
τής τραπέζης και με ειλκυαν. μέ έδέσμευσν. . . Καί τόΆδριανή (προσπαθούσα άσθενώς νά άμυνθή). __
(οι οφθαλμοί της αλλοιθωριςουν), τότε μοΰ εγεννήΟχι. . . δέν είδα ποτέ αύτήν τήν γυναίκα.
θη μια έμμονος ιδέα, σαν μία φωνή μέσα μου. ήτις μοΰ έ
Μονοέλ (κατηγορηματικούς). — Ναι... τήν ε(8αλεγε : «Πρέπει νά πας είς τό θέατρον — Αλλά δέν έ
■ Τ’ην εκαματε οργανον σας, υποχρεοΰσα αυτήν νά έκχω λόγον.
Πρέπει !. . . Θά πας τά πακέτα είς τήν
"^ΊΡή Ζ2'· "ας πλέον παραδόξους θελήσεις σας. παραΛεοντίνην. . . θά τά άνοιξης. . . θά τήν κάνης νά τά δο- σκευάζουσά έπί έίδομάδας μέ τερατώδη υπομονήν τδ έγ
κιμάση. — Μά τί νά πω; — Θά τής πής δ,τι σου είπα,
κλημα το οποίον δέν ετολμάτε νά διαπράξετε μόνη σας.
άλλά δέν θά άναφέρης τδ δνομά μου. . . ποτέ !. .. Ό,τι
τήν δολοφονίαν ητις θά σας άπήλασσε μιας γυναικός.
και αν συμβή ! — Δέν θέλω ! — Πρέπει !. ..» (άσθμαί- τήν οποίαν έμισείτε. ’Εγώ σάς κατηγορώ !... ’Ιδού τί
νουσα). Τότε έπήρα τά πακέτα. . . έφυγα !. . . Γνωρί έκάματε !
ζετε τά υπόλοιπα !
Αδριανή. — Διότι σε ήγάπων 1. . .
Μονοέλ (ριγών, θέλων νά μάθη). — "Ωστε δέν είΜονοέλ. — Έπί τέλους !. . . Η ομολογία όλων !
σθε σείς ή ένοχος. Μία άλλη θέλησις διηυθυνε τήν (δι
Άδριανή (σχεδόν ύπερηφάνως). — "Ολων, δσον α
κήν σας. . . μια άλλη γυναίκα ένήργησεν. . . Ονομάσα
φορά τήν αγάπην μου !. . .
τε την !
Μονσέλ. — "Ολων, δσον αφορά τδ ζηλότυπον αίσός
Αμαλία (άνθισταμένη). — Δέν δύναμαι. . . Δεν. .
σας! (Τυχρώς). Αρκεί! (’Υπογράφει μίαν διαταγήν,
Μονσέλ (όρμα, τής συλλαμβάνει τάς χείρας, κατα
την όποιαν δίδει είς τον γραμματέα, και απευθυνόμενος
βάλλει τήν άντίστασίν της μέ μίαν δύναμιν θελήσεως).
<.ρος την Σαλιέρι). Ε-ίσθε ελεύθερα, υπο τον όρον νά ειΕγω. το θέλω !. . . Το όνομα !
σθε εις τήν διάθεσιν τής δικαιοσύνης. (’Ενώ έξέρχεται
Αμαλία (κλονιζομένη, πολύ σιγά). — Άδριανή.
η Σαλιέρι ταπεινή καί φοβισμένη, ό δικαστής ετοιμάζει
Μονοέλ (πνιγόμενος). — Άδριανή :. . . Εμπρός !
εν ένταλμα συλλήψεως).
... Τδ θέλω !. ..
Ό γραμματεύς (αφού τδ άνέγνωσε, κυττάζει τήν ΆΑμαλία. — Αδριανή Μονσέλ !. . .
δριανήν έντρομος). — Πρέπει νά έκτελεσθή:.
Μονοέλ (ήμιλιπόθυμος, μέ πνιγμένην φωνήν 1.
Η
Μονσέλ. — Αυθωρεί !
γυναίκά μου !. ..
Εισέρχονται δύο χωροφύλακες, οίτινες μή υπο
[Σπεύδουν είς βοηθειών τον. Άλλ' ό Μονοέλ διά
πτευόμενοι τίποτε, συλλαμβάνουν βιαίαις τήν Άδοιμιας βιαίας άντενεργείας γίνεται πάλιν άποτόμως
ανήν, ώς εάν έπρόκειτο περί τής τυχούσης τυχοδιώκύριος τοϋ εαυτού τον καί πηγαίνει εις τό γραφεϊόν
κτιδος. Ή Άδριανή επιχειρεί κατ' άρχάς νά άντιτον. Κατ’ εκείνην την στιγμήν εϊς κλητήρ τοϋ αναγ
σταδή, καί κατόπιν ρίπτει άπεγνωσμένην κραυγήν
γέλλει οτι ήλθεν ή κυρία Μονοέλ μέ τό αμάξι, καί
προς
τον σύζυγόν της, δστις μέ μίαν επιτακτικήν κίτόν περιμένει.]
νηοιν τής χειρός — τελενταίαν άναλαμπήν τοϋ ϋάρΜονοέλ. — Παρακαλέσατέ την νά άνέβη αμέσως έρονς τον
επιβεβαιοί τήν διαταγήν τής ονλλήφεως.
πάνω.
Μόνος κατόπιν τελειώνει τήν τελενταίαν πράξιν:
'Αμαλία (έντρομος). — Πώς; ήτο ή. . . . καί θέλε
Γράφει όλίγας λέξεις έπί επισήμου χάρτου, θέτει έπί
τε έδώ;....
τον φακέλου τήν διεύθυνση· τοΰ σφραγιδοφνλακος,
Μονοέλ (έπιτακτικώς). — Θά κάμετε δ,τι σάς είπω.
καί δίδων τήν επιστολήν είς τόν γραμματέα, ένα πα
[Μετ' ολίγα λεπτά εισέρχεται ή Άδριανή καί
λαιόν του φ ίλον, τοϋ όποιον σφίγγει συγκεκινημένος
σπεύδει μειδιώσα νά καλημερίοη τόν σύζυγόν της,
τήν χεΐρα.]
δτε, αίφ^/ς, τσταται ώς άπολιθοτμένη. Αέν είναι έ
Μονοέλ. — Ή τταραίτησίς μου !
σνξνγός της δστις τήν υποδέχεται, άλλ’ ό δικαστής,
Σ. Κ.
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(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου).

Μετά τόν «Ρήγαν», άνεβιβάσθη έπί σκηνής ό «’Αρι
στόδημος» τού’Ιταλού Μάντη, (1) τραγωδία ήτις εκτοτε
τακτικότατα άνεγράφετο είς πάντα ανεξαιρέτως τά
δραματολόγια καί τοϋ παραμικροτέρου ελληνικού θιά
σου, καίτοι ή μετάφρασις αύτής δέν δύναται νά θεωρηθή ώς υπόδειγμα γλαφυρότητος γλώσσης, καθόσον
άνά πάσαν στιγμήν συναντά τις έν αύτή φράσεις ως
τάς εξής: «Ό πυρπολισμός τών πατρικών οίκων», «Ή
θανατηρά του μελαγχολία», «Όμιλώ πρός πολεμιστήν
δστις ΰπομειδιρ θεμένην έχων τήν χεΐρα έπί τής σπά
θης». «Τρέχει αίμα άπό τήν σαθράν μύτην»....

Εν τούτοις, οϋτω πως μετημφιεσμένος ό δυστυχής
♦’Αοιστόδηαος», έπαίχθη πολλακις κατακτήσας ευθυ,
ίξ άρχής τούς Αθηναίους, οίτινες συνέπασχον μετά
τοϋ άτυχούς βασιλέως τών Μεσσηνιων, μεθ δ την 10
Σεπτεμβρίου 1836 έδόθη ό «Μάρκος Μπότσαρης»
κατά μετάφρασιν έκ τού ιταλικού. Τις ο συγγραφείς
και ό μεταφραστής τού έργου, είναι άγνωστον. Περί
τής παραστάσεως δμως αυτού σύγχρονος κριτικός έ
γραφε τά έξης : «Τό διδαχθησόμενον δράμα είναι ο
θάνατος τού Μάρκου Μπότσαρη. Μουσική παίζει έως
ού ύψωθή τό παραπέτασμα τής σκηνής, χονδρόπανον
ρερυπωμένον καί τρυπημενον. Τό ποίημα είναι Ιτα
λού, μεθερμηνευμένον ίταλιστι. Οι υποκριταί εθελονταί. Κοσμήματα σκηνικά μή προσμένωμεν, ώς άλλότρια τοΰ παρόντος καιρού. Αλλ.α τι ποίημα μονοτονον.
άνενέργητον ! Ζωγραφίκωτατον το ελληνικόν ένδυμα
έπί τής σκηνής, άλ/.ά καί πόσαι ελλείιμεις είς τους νποκριτάς ! Δεν είναι παράξενου καί μέ εύνοιαν φίλων
Ομιλούμεν, Διατί νά μη προμανθανωσιν έκαστο., ασφαλέστερον τό μέρος του ; —ηροι και άψυχοι είς
τήν απαγγελίαν, είναι καί αδραματουργητοι και ακί
νητοι εις τό πρόσωπον, εις τό σώμα, εις τας χειρονο
μίας. Τό παιθίον ύπεκρίθη δεξιώτερον τόν υιόν τού
ήροχ>ς· τούτου δέ ή σύζυγος παρεσταθη σκοτεινή και
άχβιρις ώς άράχνη· καί ό ηρως αυτός άγνωστος σχε
δόν παρέδραμε τήν σκηνήν. Πληγωμένος καί ψυχορραγών, έφάνη μέ πρόσωπον εύρωστου. Αυτός και οι
1. ’Αριστόδημος, τραγιρδία τον περίφημου Μόντη έκ τοΰ
. ’Ιταλικού, έκ τής τυπογραφίας Κ. Δημάδον καί Γ. Α. Μεγακλέονς, έν Έρμουπόλει 1835. — Τής αύτής μεταφράσεως έγένοντο καί δυο άλλαι εκδόσεις, η μεν εν Αθηναι,
' τφ 1862 έκ τοΰ τυπογραφείου «’Απόλλων», ή δέ έν Σμύρνη
τφ 1879. — Τόν ’Αριστόδημον μετέφρασε κατά τό 1840
καί ό ’Αριστίας Κυριάκός.

.
*
Α
συστρατιώται δρ1μείας μάχης έξερχόμενοι, άναίμακτα
έφερον τά ίμάτια καί τά δπλα, άνδρες αίχμηταί, κατά
τόν ποιητήν αΐματι καί λύθρω πεπαλαγμ έ ν ο ι. Άλλά πάντα ταύτα δικαίως άποδοτέον εϊς
τό πρωτόπειρον καί τό βραχυάσχολον τών υποκρινομένων. ούχί δέ είς τήν ελληνικήν άφυΐαν ή απειροκα
λίαν. Π αρετηρήσαμεν δέ καί άμαρτήματά τινα είς τό

λεκτικόν τού δράματος ώς μύρια άντι μύρια,
νά μέ δειλίας αντί νά μέ φοβής η τρο
μάζεις καί άλλα.τά όποια δέν άμφιβάλλομεν δτι
άκριβεστέρα έπιμέλεια θέλει έξαλείψει άπό τήν γλώσσάν μας τοΰ λοιπού».
Οί ταλαίπωροι ήθοποιοί. είς τό πρωτοπειρον καί
βραχυάσχολον τών όποιων άπέδωσεν ό κριτικός τήν άποτιιχίαν τών παραστάσεών των. μελετήσαντες έπισταμένως τήν άνωτέρω κριτικήν δι’ ής συνιστατο αεταξύ άλλων καί άκριβεστέρα’ φεύ! έπιμέλεια είς τήν γλώσσάν μας, παρητήθησαν τής έπαναλήψεως τού ά ν ε ν ε ρ γ ή τ ο υ, κατά τόν κριτικόν, έρ
γου καί έσπευσαν ν’ άναγγείλουν διά τήν προσεχή των
παράστασιν δραστηριως
ενήργημενον
έ’ργον καί ώς τοιούτον εξέλεξαν τήν «Πολυξένην» του
’Ιακώβου Ρίζου Νερουλού. Διά νά μή φανώσι δέ εις
τόν αυτόν κριτικόν καί ά δ ρ. α μ α t ο ύ ρ γ η τ ο· ι,
έπροπονήθΐ]σαν έπ’ άρκετόν καί περί τά τέλη Οκτω
βρίου άνήγγειλαν διά τίνος έφημερίδος τήν νέαν των
παράστασιν. ή άγγελία τής οποία έτελείωνεν ώς εξής:
«Αύτη ή τραγωδία έλπιζομεν οτι θέλει τιμηθή με την
παρουσίαν σας, διά τήν έπιτυχίαν τής τραγωδίας καί
διά τήν γλαφυρότητα τών στίχων τού ποιητοϋ».
Άλλά καί τήν φοράν αυτήν, κάθε άλλο παρά εύμενής έδείχθη πρός τούς δυστυχισμένους ηθοποιούς ή
κριτική. ’Αποτρυγούσα έπιμελώς νά κάμη λόγον περί
τής άθλιότητος τού έργου. (1) τού όποιου ό ποιητής
ήτο τότε Σύμβουλος τής ’Επικράτειας καί πανίσχυρος,
έπέπεσε λάβρος κατά τών άνισχύρων ήθοποιών. Καί
περί μέν τών ύποκριθέντων, ώς συνήθως έγίνετο τότε,
τούς γυναικείους ρόλους τάδε εφθεγξατο: «Τα τών
γυναικών, μύστακας άνδρείους έπιδεικνυουσών, έωλα
καί άδέξια», περί δέ τών λοιπών τά έξης: « Ο Εκτωρ
υποφερτός, καίτοι άπαγγέλλων άκόμψως. Ο Πάρις
μονότονος, χειρονομών μέ άπεικυϊαν σφοδρότητα. Ό
δημογέρων Θυμοίτης όπωσούν πιθανός. Ό Άχιλλευς
1. Περί τής «Πολυξένης» έγένετο λόγος άνωτέρω. Τό
πρώτον έπαίχθη άπό σκηνής, άποτυχοΰσα και έκεϊ, τόν ’Ια
νουάριον τοΰ 1810 έν Βουκουρεστίφ.
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καί ό Εύρύπολος κοινοί. Οί πάντες, προσδιαλεγόμενοι
κ«ί βλέποντες καί άκούοντες άλλήλους ανευ δραματι
κής συγκινήσεως καί αναστροφής καί μονορρύθμως
διαμετροΰντες τά ημιστίχια καί φορτικωτέραν έκφαίνοντες τήν ομοιοκαταληξίαν, ενίοτε δέ καί κολοβόνοντες ή παρεκτείνοντες τούς στίχους δι’ αμνημοσύνην».

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
λόγου;, ανυπάρκτους πλέον τήν σήμερδν, νά καταφέ-

ρωνται κατα τοΰ θέατρου, παρηκολούθησαν τήν παράστασιν της «Πολυξένης» μέ τήν πεποίθησιν δτι τό
θέατρον δέν άπάδει ποσώς πρός τό ιερόν σχήμα, ούδ’
αντιβαίνει είς τά δόγματα τής χριστιανικής θρη
σκείας. (1) ’Εάν έτιμωρήθησαν ή δχι κατόπιν υπό τών
Καί ταύτα μέν πάντα έφάνησαν είς τόν αυστηρόν
εκκλησιαστικών αρχών οί ιερείς έκεϊνοι είναι άγνω
καί άμείλικτον κριτικόν ώς συνήθη επεισόδια, «θεατριστον. οπωσδήποτε ή έν τφ θεάτρω έμφάνισίς των δύκώτατον» δέ τό δτι τήν παράστασιν τής «Πολυξένης»
ναται νά θεωρηθή ώς συνέχεια τών εκδουλεύσεων άς
παρηκολούθησαν άπό τίνος τών θεωρείων καί τρεις ή προσέφερεν είς τό ελληνικόν θέατρον κατά τό 1818 ό
τέσσαρες ιερείς τής ορθοδόξου ήμών εκκλησίας. (1)
επίσκοπος Βονζέου Κωνστάντης, περί συ αλλαχού έΚαί δμως τό γεγονός αύτό, δπερ χαρακτηρίζει ό κ.
γένετο λόγος.
κριτικός ώς τό θεατρικώτατον τών επεισοδίων, μονα
II «Πολυξένη» ήτο τό τελευταίον έργον τό όποιον
δικόν εις τα χρονικά τοΰ ελληνικού θεάτρου καί καταεδοθη κατά τήν πρώτην αύτήν θεατρικήν περίοδον,
πλήσσον διά την εποχήν καθ’ ήν συνετελέσθη, είναι ά- καθόσον έπελθών ό χειμών, διέκοψε τάς παραστάσεις
ξιον πολλής μελέτης. Παρεσύρθησαν άρά γε οί ιερείς
του πρώτου έν Άθήναις συσταθέντος ελληνικού θιά
εκείνοι είς το θέατρον, άγνοοΰντες καί τήν σημασίαν σου, η σχετική επιτυχία τοΰ όποιου έκίνησε τήν προσο
αύτήν τής λέξεως, (?) ή έν γνώσει τοΰ πράγματο; χήν έπιχειρηματίου τίνος, Γαϊτάνη Μέλη όνόματι, δκαι απο πεποιθήσεως μετέβησαν είς τοΰ Σκοντζοπού- στις έσπευσε ν’ άνεγείρη νέον θέατρον προωρισμένον
λου τό παράπηγμα νά παρακολουθήσουν τάς διαβολι- ως έλεγε διά τήν αριστοκρατίαν. Τοιουτοτρόπως αί
κας πομπάς, τά σατανικά ακούσματα καί τά άσματα
Αθήναι περί τά τέλη Δεκεμβρίου 1836 είχον δύο
πορνείας γέμοντα», (3) ώς άποκαλεϊ τά έν θεάτροις
θέατρα.
τελούμενα ό μέγας τής έκκλησία; διδάσκαλος καί τοΰ
Τό θέατρον τοΰ Μέλη.(?)
ξύλινον καί άθτό δπως
θέατρου αμείλικτος διώκτης Ιωάννης ό Χρυσόστομος;
το, του Σκοντζοπούλου, άνηγέρθη μεταξύ τής πλα
Και αν μεν άσυνειδήτως, ούτως εΐπεϊν, παρηκολού- τεία; του ’Ιερού Λόχου καί τής όδοΰ Αιόλου, ήτο δέ
θησαν τας «βλαβεράς τών μιμολόγων ρήσεις», τό
κατά τι να σύγχρονον περιγραφήν (3) εντελέστερου άπό
τό τοΰ Σκοντζοπούλου. «Τίποτε δέν λείπει είς αύτό,
πραγμα είναι εντελώς άσήμαντον, άν δέ έν έπιγνώσει
«τοίς μίμοις συνδιέτριψαν» είναι λυπηρόν δτι δέν έ- έγραφεν ό συντάκτη; τής ρηθείση; έφημερίδος. άφ’
σώθησαν τά ονόματα τών ριζοσπαστών αύτών κληρι οσα καθιστώσι τά μεγαλείτερα.τών Παρισίων καί τής
κών, οϊτινες πρώτοι αύτοί, περιφρονοΰντες τά θεσπιΙταλίας θέατρα (!), σκηναί διάφοροι, ορχήστρα, έπισθέντα (<) υπό τών αγίων πατέρων, οί όποιοι είχον δάφιος αίθουσα (parterret), στοαί, δωμάτια, αμφι
θέατρου, τά πάντα ώ; τά λοιπά τής Εύρώπης μέρη.
1. «Κατά τήν παράστασιν ταύτην έξανοίξαμεν είς εν
Πράγμα τό όποιον έπέσυρεν υπέρ τοΰ αρχηγού τής
των δωρητηρίων καί Ιερείς τών ήμετέρων, τρεις ή τέσσαθεατρικής συνοδείας τούς επαίνου; τού κοινού καί έρας, καί τοντο μάλιστα μάς έφάνη τό θεατρικώτατον τών
φειλκυσε τήν συρροήν αύτού είς τάς παραστάσεις του».
επεισοδίων». Ο ΘΕΑΤΗΣ, 26 Όκτω6ρ. 1836, σελ. 26.
Είς τα τόσα, τά όποια «καθιστώσι τά μεγαλείτερα
2. Γνωστόν δτι έπί τών Βυζαντινών ή λέξις β έ α τ ρ ο ν
τών Παρισίων καί τής ’Ιταλίας θέατρα», ό κ. χρονο
εσημαινε καί τήν χριστιανικήν έκκλησίαν. «Λαμπρόν ήμίν
γράφο; έλησμόνησε νά σημειώση καί δύο άλλα προτε
τημερον το θέατρον γέγονε καί φαιδρός ό σύλλογος».
Αγ. Ιωαν. ο Χρυσόστομος, VI, σελ. 120, έκδ. Βενεδικτί
ρήματα τού θεάτρου τοΰ κ. Μέλη: πρώτον δτι είχε στέ
νων. (Κ ν ΣαΟα, 'Ιστορικόν δοκίμων περί τοϋ άεάτοου
γην, πράγμα τό όποιον, ώς θά ίδωμεν, έπέφερε τήν
και της Μουσικής τών Βυζαντινών, σελ. κ').
καταστροφήν του καί δεύτερον δτι είχε καί υποβο
3. Ομιλία 3 περί Δαυίδ. (Χρυσοστόμου άπαντα, έκδολείο ν. ή πρώτη έμφάνισίς τού οποίου έν Άθήναις
σι? Montfaueon, τόμ. IV).
4. 'Η έν Λαοδικείφ σύνοδος τοΰ 364 άπηγόρευσεν είς
τους ιερείς νά παρευρίσκωνται είς τά θέατρα. Τ’ αυτό έδσπισε τφ 691 ή έν Τρούλλφ σύνοδος. — Ό "Αγιος Έφραΐιι
ο Σύρος δια κανονικής διατάξεως άπηγόρευσεν είς τους μο
νάχους την πρός τούς μίμους έπιμιξίαν: «Μή συνδιάτοιδε
μιμολογοις ίνα μή παραφΟαρή σοι τά νοήματα- αί γάρ ρή
σεις αυτών βλαβεραί σφόδρα, τούς γάρ Μρεσβύτας νεωτεριζειν παρασκενάζουσι, τούς δέ νέους έλκουσι πρός τήν *
νεργειαν τής άνομίας». (Sancti Ephraemi Opera, τόμ.
I, σελ. 37». — Η ΡΚΓ νεαρά τοϋ ’Ιουστινιανού περιέχει
υο διατάξεις, διά τής μιας απαγορεύεται τό θέατρον ίτιηις επισκόπους καί τούς μοναχούς, διά τή; έτέρας αύστηρως διατασσονται οι σκηνικοί νά παύσωσι διακωμωδοΰντετο μοναχικόν ένδυμα.

1. Οι ιερείς έν Γαλλίφ έσύχναζον άναφανδόν εις τά θέα
τρα. Ο καρδινάλιος Ρωελιέ έν τφ ΐδιαιτέρφ αύτού θεάτρω
προσεκαλει και άρχιερείς, δι’ ους είχε προσδιορίσει r.'.v
μαΟ,ον περίβλεπτον θέσιν καλουμένην : k bane des eveques. (Les comediens hors la loi par G Mau-ras
Paris 1887, σελ. 85). - Καί έν ’Up ό κλή^’έ^

ρει το θέατρον ως νομιμοτάτην διασκέδασιν, τούτου ένεκα
ανευ τυψεως συνεώήσεως έσύχναζεν είς αύτό. (Προαναφερυεν του Maugras σύγγραμμα, σελ. 183).
2. Τό θέατρον αύτό ήτο φυσικφ τφ λόγφ τό δεύτεοον
κατα σειράν αρχαιότητο; έν Άθήναις άνεγερθέν καί ούχί'τό
πρώτον, ως έσφαλμενως γράφει έν τώ «Άστει» τή- ->->
Χοεμβρίου 1898 ό κ. Γ. Τ.
3.
’Εν τφ «Έλληνικφ Ταχυδρομώ» τής 5 ’Ιουνίου 1837.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
^γελοιοποίησε μερικούς Αθηναίους, οί όποιοι έγκατέλειψαν τό θέατρον Σκοντζοπούλου, διότι δεν ήδυναντο
νά άνεχθώσι, θεατρογνώσται αύτοί, τάς τόσας καί τό

σα; έν αύτφ άτελείας 1
Κατά τήν πρώτην παράστασιν τοΰ μελοδράματος,
ήτις εδόθη έν τώ θεάτρφ τού κ. Μέλη, εις τών θεατών
τής πλατεία; στρεφόμενος πρός τόν γείτονά του τφ
λέγει :
___ Μά σρύ είναι κι αυτοί οι Ιταλοί

_
κάτι ξεχα

σμένοι !
— Γιατί ;
— Μά δέν βλέπεις, τφ λέγει δεικνύων τό υποβο
λέων, πού έξέχασαν εκείνο τό κουβοι’ικλιον μές στη μέ

ση τής σκηνής !
_Καλέ, δέν είναι κουβούκλιον, τώ άπαντφ ό παρακαθήμενος, γνώστης αύτός τέλειος τών τού θεάτρου,
είνάι τό κελί έκεινού πού τούς κρατάει τό ίσο !
__ Ά !! ;! ;
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’Ιταλίας. Τά θεατρικά ένδύματα, καί αύτά έξ ’Ιταλίας
έλκοντα τήν καταγαη'ήν, έφιγονράριζαν άρκετά διά γυμνού οφθαλμού θεώμενα, έχαναν δμως πο
λύ άν ύποτεθή δτι τά έβλεπέ τις διά λορνιόν, καθόσον
ό χρόνος είχε πολύ έπιδράσει έπί τε τού χρωματισμού
αύτών καί τής στιλπνότητα; τών χρυσών έπ αυτών κο
σμημάτων. Ή αύλαία. καίτοι δέν ήτο «ρερυπωμένη»

ήτο δμως καί αύτή τρυπημένη !
, ,
Ό διάκοσμος τής αιθούσης μετριώτατο; καί ουχι
έξ έκείνων «οϊτινες καθιστώσι τά πρώτα τής Ιταλία^
καί τών Παρισίων θέατρα». Περιωρίζετο δηλονότι ό
διάκοσμος είς τήν διά κυανού καί έρυθροΰ πανιού επένδυσιν τού τε έσωτερικοΰ καί εξωτερικού τών θεω
ρείων πλήν τού βασιλικού δπερ είχεν έπενδυθή δι’ ε
ρυθρού ταφετά. Τό ζήτημα τού φωτισμού παραμένει
καί διά τό θέατρον τούτο σκοτεινόν. Τό μόνον γνωσ coy
είναι δτι οσάκις έπρόκειτο νά μεταβή ό βασιλεύς είς το
θέατρον, τό θεωρεϊόν του έφωτίζετο δι εικοσαδος μι
κρών φανών, έν οίς έκαίοντο κηρία. Παρόμοια φώτα

εύρίσκοντο καί έν τή ορχήστρα.
’Εν τούτοις, καί ό ρηθείς χρονογράφο; καί δλοι οι
Τοιούτο τό δεύτερον θέατρον τών Αθηνών, του ο
άλλοι συνάδελφοί του, οϊτινες ένησχολήθησαν δια το ποίου ό βίος εν έτος διήρκεσε, καθόσον μετά τήν ύπό
θέατρον τού Μέλη, παρέλειψαν νά σημειώσουν άν καί τού άνέμου απαγωγήν τής στέγης του, μερικοί Αθη
τό δεύτερον αύτό θέατρον τών Αθηνών έ σ α λ ε ύ ε- ναίοι δανδήδες έκριναν καλόν ν’ άπαγάγωσι καί αύτοι
το άπό τόν άέρα, πράγμα τό όποιον δέν τιμφ μερικάς κυρίας τού θιάσου, είς τρόπον ώστε συμπλιμ
καθόλου τήν παρατηρητικότητά των, καθόσον εν έτος
ρωθείσης τής καταστροφής διά τών διάφορων αυτών
μετά τήν άποπεράτωσιν τού θεάτρου, εξυπνήσαντες
άπαγωγών, ό δυστυχής Μέλης ήναγκάσθη^νά διάλυση
πρωίαν τινα οί ’Αθηναίοι εύρον έκπληκτοι τήν στέγην καί τό υπόλοιπον τού θιάσου καί τό υπόλοιπον τού
τοΰ θεάτρου των πεντακόσια μέτρα μακράν τής θέθεάτρου !
σεως, είς ήν ώφειλε νά εύρίσκεται. καί τούτο διότι
(’Ακολουθεί)
j(. 1. ΛΑΧΚΑίΗΧ
σφοδρός άνεμος πνεύσας τήν νύκτα, τήν .είχεν απ α γ ά γ ε ι άκουσίως της, άφήσας ουτω καί το δεύ
τερον τών Αθηνών θέατρον άστεγον ! 'Οπωσδήποτε
τό πράγμα δέν έπρεπε νά έκπληξη και τόσον ιούς α
γαθούς ’Αθηναίους, διότι άπό τής πρώτης παραστασεως είχον έκφράσει φόβους καταρρεύσεοκ τού θεά
Είς τά; αίθουσας τής Αρχαιολογικής Εταιρίας iτρου των, καίτοι δέν «έσαλεύετο άπό τόν άέρα». Ιοΰτο γένοντο αί συνεδριάσεις τού Γυναικείου Συνεδρίου
τό μανθάνομεν άπό τήν περιγραφήν τής πρώτης δοτού συνελθόντος είς τήν πόλιν μας. Τό Συνέδρων συθείσης έν αύτφ μελοδραματικής παραστάσεως. «Το
νεζήτησε τά εξής θέματα :
,
,
,
πλήθος, γράφει ό χρονσ^ράφος, ήρχισε νά συρρεη απο
Περί τής θέσεως τής γυναικός είς τήν οικογένειαν,
τής έβδομης ώρας καί τό παραπέτασμα τής σκηνή;
περί τής θέσεως τής γυναικός ώς υπαλλήλου και περί
τού θεάτρου δέν ύψώθη είμή περί τήν εννατην καθ
τών οικονομικών σχέσεων τών Χωρων τής Μικρά;
δλον τό διάστημα τούτο έκαστος δύναται νά φαντασθή
όποια κίνησις, όποια ταραχή έγίνετο μεταξύ του πλή Άντάντ.
Έξ δλων τών ομιλιών τών μελών τού Συνεδρίου σοθους. ποτέ μέν λογομαχία διά τάς θέσεις, ποτέ δέ φο'αράν έντύπωσιν έκαμεν ό λόγος τής Πριγκηπίσσης
6ος μήπως τό θέατρον κρημνισθη, ποτέ δέ καί ξυλά αΚατακουζηνού, άντιπροσώπου τής Ρουμανίας. Προ;
ποσπώμενα έκ τών στηλών καί πίπτοντα έπί τών κεφα τιμήν τή; εύγενούς ξένης, τόν άναδιμοσιεύομεν όλόλών τών είς τήν έπιδάφιον αίθουσαν ευρισκομένων
θεατών, έπέφερον φωνάς καί σαρκασμούς». Παρά του κληρον :
Κύριοι Υπουργοί,
αύτού χρονογράφου μανθάνομεν δτι ή ορχήστρα του
Κυρίαι
καί Κύριοι.
θεάτρου συνέκειτο «έξ έννέα ή δέκα οργάνων ιιεταςύ
«Μέ δλω; ιδιαίτερον αίσθημα έρχόμεθα έδώ νά σάς
τών οποίων δύο μόνον βιολία εύρίσκοντο».
όμιλήσωμεν γιά τό έργον μας, γιά τάς έλπίδας μας,
Ό σκηνικός διάκοσμος ήτο κυριολεκτικά»; πρώτο- γιά τήν πίστι μας είς τήν νέαν κοινωνικήν ζωήν. Το
φ α ν ή ς διά τάς ’Αθήνας, καθόσον πάσαι αί σκηνοαίσθημα αύτό είναι άνάμικτον άπό συστολήν, ανησυγραφίαι καί τινα τών έπίπλων είχον μετακομισθή εξ

ΤΟ ΣΪΝΕΡΙΟΝ ΤΗΣ «Ι.ΑΝΤΑΝΤ
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χίαν, θαυμασμόν καί εύλάβειαν.
Είναι τό παιδί, ποΰ έρχεται νά χαιρετίση τούς γο
νείς του, είναι τό νεώτερο πνεύμα ποΰ σκύβει εύλαβώς
προ τής αρχαιότητος, είναι ή νέα εποχή, ή όποια μέ
εύλάβειαν έρχεται ν’ άντληση άπό τήν σοφίαν, τήν αρ
μονίαν, τήν ισορροπίαν, άπ' αυτήν τήν πηγήν τής
ζωής, τής ώμορφιάς, τής γονιμότητος, τοΰ ιδανικού.
Εδώ άντιλαμβανομεθα καλλιτερον ή οπουδήποτε
άλλοΰ πόσον ή ζωή, ή επιστήμη, ή τέχνη δέν είναι
παρά μία αιώνια έπανάληψις καί ότι δέν υπάρχει
πράγματι ειμή είς και μονον τόπος διά τήν δημιουρ
γίαν τοΰ καλού καί διά τήν άσκησιν τού αγαθού. 'Όλα

συγκεντροΰνται είς τήν τέχνην τών αναλογιών, είς τό
μέτρον, είς τήν σαφήνειαν, είς τήν λογικότητα καί θετικότητα, τών όποιων τό ύπέροχον πνεύμα τών λαών
τής Μεσογείου κατέχει τό μυστικόν καί ποΰ σήμερα
δπως καί χθες και αΰριον θά κυρίαρχη τοΰ κόσμου,
καθ’ όσον ενσαρκώνει μέ τό φιλοσοφικόν αίσθημα καί
τήν υψηλήν αντίληψιν τής κοινωνικής ζωής.
Ερχόμενοι εδώ, γονατίζομεν δχι μόνον προ αυτού
του λίκνου τής ανθρώπινη; σκέψεως, άλλ’ επίσης καί
προ τού λίκνου τής άστικής συνειδήσεως τοΰ κόσμουί
επειδή ό ελληνικό; λαός ύπήρξεν ό πρώτος πού άπέ-

κτησε κοινωνικήν συνείδησιν, αυτός πρώτος συνέλαβε
τήν έννοιαν τοΰ άτόμου ώς ελευθέρου δντος καί συνει
δητού, μέ δικαιώματα καί καθήκοντα.
Τό Κράτος, τό όποιον συνεταύτιζεν ή άρχαία 'Ελ
λάς μέ τήν πόλιν, ήτο κοινότης αυτόνομος, ένας συνε
ταιρισμός πολιτών υπό τήν κυριαρχίαν τοΰ "Εθνους.
Τό Εθνος ήτο άνεγνωρισμένον ώς Απόλυτος κύριος
τών πράξεών του καί ανέθετε τήν εξουσίαν είς τους
Αντιπροσώπους. του, είς τήν Βουλήν καί τούς "Αρχον
τας, δηλαδή τήν Γερουσίαν—τούς δικαστάς—καί ή άνωτάτη αυτή άρχή ένεσαρκοΰτο είς τήν συνέλευσιν τοΰ
λαοΰ, τήν ’Εκκλησίαν.
Η Ελλάς, λοιπόν, άπό τών αρχαιότερων χρόνων
υπήρξε χώρα έλευθέρα μέ πολίτας ελευθέρους. Ό ελ
ληνικός πολιτισμός είναι αυθόρμητος, διότι έγεννήθη
καί Ανεπτύχθη χωρίς εμπόδια. Αρμονικά, μέσα είς
πλαίσια πολιτικά καί κοινωνικά, αυτόνομα καί δημο
κρατικά.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
φείς σου καί τά; θεότητάς σου, τήν θείαν Άφροδίτην,
την άθάνατον Ηραν, την σοφήν Αθήναν, τήν κυνηγέτιδα Αρτεμιν, έάν ό 'Ομηρος δέν είχεν υμνήσει τήν
ηρωικήν ομορφιά τοΰ θανάτου καί τής Αφοσιώσεως,
εαν αυτα όλα ποΰ μα; γεννούν τήν άγάπη καί τά όνει
ρα, ποΰ μά; μαθαίνουν νά μεθώμεν μέ τήν ποίησιν καί
τήν τέχνην δέν ύπήρχον, θά έπρεπε νά τά εϊχομεν δη
μιουργήσει ημείς, διότι, ώ θεία 'Ελλάς, είσαι εσύ ή
ελπίς τή; νεότητάς μας καί ή παρηγοριά τοΰ γήρατος
μας. Εαν ένας απροοπτος κατακλυσμό; σέ έξηφάνιζεν,
ό ουρανός θά έσκοτείνιαζε, ή νύχτα θά ήταν Αδιάκοπη
καί ή γη θά έξέλιπεν. Αί ήπειροι θά έσείοντο άπό τάς
οϊμωγάς τών πληθυσμών, ποΰ θά θρηνούσαν τήν έξαφάνισιν τοΰ ναού τής τέχνης, τοΰ ώραίου καί τοΰ ευ
γενικού.
Εισθε ευτυχισμένοι θνητοί, οι φύλακες άνεκτιμήτων
θησαυρών. Τί είναι ό πλούτος τών πλουσιωτέρων λαών,
τί είναι ή δύναμις τών Τιτάνων, εμπρός είς τούς ασύγ
κριτους θησαυρούς τή; ψυχής καί τοΰ πνεύματος, τής
θελήσεως Αφιερωμένης είς τό ώραΐον καί τό καλόν ;
Ισως εχθρικοί λαοί ζητήσουν νά σάς καταστοέψουν, όμως ό Αλέξανδρος θά παραμείνη αιώνιος, ό
Αριστοτέλη; θά κυβερνά πάντοτε τήν παγκόσμιον συνείδησιν. ό Πλάτων θά μείνη ό βασιλεύς τών φιλοσό
φων, ό Σόλων θά δοξάζη την δικαιοσύνην, ό Φειδία;
θά είναι πάντοτε ό~ μεγαλείτερος γλύπτης τοΰ κόσμου
καί οί πυγμαίοι ποΰ θά δοκιμάσουν νά σάς θίξουν, θά
παραμείνουν συγχυσμένοι στήν Ανικανότητά των. Διά
τούτο., εμείς, γυναίκες καί μητέρες, αίσθανόμεθα έδώ
δυνατότερα νά κτυπά ή καρδιά μας διότι ό υλισμός
έξαφνίζεται πρό τοΰ μεγαλείου τή; Άκροπόλεως καί
όλη η κενότη; τών μικρών άνθρώπων καί τών ελα
φρών. εδώ φαίνεται περισσότερον παρά οπουδήποτε
άλλοΰ.
Αθηναίοι, μεταξύ μας υπάρχει μία κοινή'θρησκεία,
η θρησκεία τής θυσίας, της δικαιοσύνης, τή; αλήθειας.
Επί τών βάσεων αύτών, αί όποϊαι υπήρξαν καί αί
βάσεις τη; άρχαία; 'Ελλάδος θέλομεν νά ένθρονίσιομεν τήν νέαν κοινωνικήν καί πολιτικήν ζωήν.

Σείς, οί όποιοι έχετε ώς προστάτιδα θεάν τήν ’Άθη
νά, δέν δύνασθε νά διαμφισβητήσετε στήν γυναίκα, τό
Εσείς, κυρίαι καί κύριοι, αποτελείτε μίαν ώραίαν
ιερόν δικαίωμα τής φρουρού τής εστίας. Άλλά ή ε
αντιθεσιν με τήν γείτονα ’Ανατολήν, όπου ή Απολυταρστία περιορίζεται μόνον μέσα είς τά στενά όρια τοΰ
χία διοίκησε πάντοτε αδρανείς μάζας. Ή κοινωνικό)
σπιτιού ; 'Εστία δέν είναι εκείνη πού ζοΰν ό σύζυγο;
καί ή πολιτική αντίληψίς σας έγειναν άφορμή νά κακαι τά παιδιά. Ή εστία έχει ώς προορισμόν μόνον
ταταχθητε μεταξύ τών μεγάλων προδρόμων τή; κοι
τάς μικρά; καθημερινά; άσχολία; τοΰ νοικοκυριού, ή
νωνιολογικής κινήσεως, ή όποια τιμά τήν εποχήν μας.
έχει μάλλον ώ; σκοπόν τήν κατεύθυνσιν τής ηθικής
Αύτή ητο η αιτία ποΰ έγινεν ή 'Ελλάς εστία τοΰ πνεύ
και κοινωνικής ζωής ; Λοιπόν, πώ; ήμποροΰμεν ν’ άματος καί τής τέχνης καί τό μοναδικόν παγκόσμιον
πομακρύνωμεν Απ’ αυτήν τήν μητέρα, ποΰ έχει τό υ
κέντρον τοϋ πολιτισμού χάρις είς τήν μεγαλοφυΐαν τών
πέρτατου καθήκον της συνεχούς έπαγρυπνήσεως έπι
μεσογείων. Χαιρετώμεν τό ελληνικόν πνεύμα ώς τό
τή; ηθικη; καί φυσική; ζωή; τών πλασμάτων αύτών
κόσμημα τής άνθρωπίνης σκέψεως.
ποΰ είναι ή σαρκα τη; καί ή ψυχή τη; ;
Ω Ελλάς ! άν δέν είχες πραγματικά ύπάρξει μέ
Εάν όνοματι τίνος νόμου, έάν όχι άπό τήν δύναμιν
τούς ποιητάς σου, τούς φιλοσόφους σου, τούς συγγρα
τοΰ ίσχυροτέρου, δυνάμεθα ν’ άπομακρύνωμεν τήν δη-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
μιουργόν άπό τήν ζωήν, άπό τάς άστικάς ευθύνας, αυ
τήν, ποΰ είναι, άδιάφορον, άν τό θέλουν ή όχι, τό κέν
τρον κάθε κοινωνικής πράξεως ; I ιατί νά μή συμμετέχη τιμίως είς τήν εργασίαν, Αφού αύτή είναι σχεδόν
πάντοτε ή σύμβουλο; τοΰ συζυγου και τών παιδιών ,
Γιατί νά μήν Απορρέη άπό τήν οικογένειαν, άπό τήν
’ μητέρα, τό σύνολον τή; κοινωνικής καί πολιτικής όργανώσεώς. Αφού ή οικογένεια είναι τό στήριγμα κάθε
Κρατικής δργανώσεως ; Γιατί νά μή συμμετέχη ή είρηνοποιός τή; εστίας είς τήν εργασίαν, ώστε νά γινη
καί ή είρηνοποιός τών εσωτερικών καί έξωτερικών διε
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δεδ-μέναι γνωριζόμεθα.' δημιουργοΰμεν δεσμούς συμ
πάθειας, συνδεόμεθα ψυχικώς καί άπό κοινού έργαζο-

μεθα διά τήν κοινωνίαν καί τήν ειρήνην.
'Εσείς καί εμείς εύρισκόμεθα είς τό κέντρον του η
φαιστείου, δπου από είκοσι καί πλέον αιώνων δέν έπαυ
σαν αί αιματηροί διαμάχαι καί άν άναλύσωμεν ιστορικώς τά; αιτίας των καί τά άποτελέσματά τιον, θά :δοϋμεν δτι ή έξέλιξί; μα; περισσότερον έζημιώθη
παρά έκέρδισεό, άπό τούς συνεχείς αυτού; Αγώνας.

νέξεων ;
Νομίζετε Αλήθεια, κύριοι, ότι έάν εϊχαμεν σήμερον
τά μέσα είς όλα τά Κράτη νά έκφράσωμεν τήν γνώ
μην μας διά δημοψηφίσματος, δέν θά εΐμεθα δλαι σύμ
φωνοι, είτε εϊμεθα Κράτη φιλικά η έχθρικά, νά ζητήσωμεν δπως ή Κοινωνία τών Εθνάιν και τό Διεθνές
Δικαστήριον γίνουν οι διαιτηται ενώπιον τών οποιω.
δλα τά Κράτη μικρά καί μεγαλα, εις ϊσην αναλογίαν
καί μέ ίσα δικαιώματα,, έλθουν νά εξομαλύνουν τά;

* * * ,

»

Μετά τήν παγκόσμιον έπαναστασιν, την οποίαν πα.ηκολουθήσαμεν καί τήν όποιαν θέλομεν ν' άποκαλουιιεν πόλεμον, ένα; νέο; κόσμος έγεννήθη, «τό ξύπνημα
τών Φυλών». Ή ’Ασία, ή Αφρική, αί ήπειροι ξυπνούν
ύστερα άπό τόν χιλιετή ύπνον των, ζητούν τό δικαίωμα
νά ζήσουν καί νά εφαρμόσουν απέναντι μα; τά; ιδικα;
μα; μεθόδους. Ή Ευρώπη έάν θέλη νά ζήση, έάν θέ/.η
νά σώση τόν πολιτισμόν της. οφείλει νά βαδίση ενω
μένη πρός μίαν ειρηνικήν συνεννόησιν. έσοπερικήν και
έξωτερικήν, πού θά τή; έπιτρέψη νά καθοδηγήση την
συνείδησιν τών άλλων ήπείρων εις μίαν Αδελφικήν και

διαφωνίας των ;
Νομίζετε δτι έάν συμμετείχομεν είς τήν δημοσίαν
ευθύνην, θά ήνεχόμεθα τήν χρηματιστηριακήν αυτήν
πολιτικήν, ή όποια κατέστρεψε τούς μέν καί έθησαύρισε τού; άλλους, προετοιμάζουσαν Ασφαλώς νέας καταστροφάς Από τόν Αριθμόν τών άνεργων εις μερικά
Κράτη καί από τήν ακρίβειαν τής ζωής εις τα άλλα ,
Νομίζετε δτι δέν θά έπιχειρούσαμεν νά όργανώσω• μεν μίαν φιλειρηνικήν Αγωγήν, ή όποια νά διδάσκη
κάθε παιδί νά σέβεται τό άτομον, έστω καί Αντίπαλον,
νά τοΰ ποτίζη τήν καρδια και τό πνεύμα, μέ την ιδέαν
δτι δέν υπάρχουν έχθροί. άλλά άνδρες και γυναίκες, οί
οποίοι είναι πλασμένοι όπως ολοι μας μέ αδυναμία,,
μέ πάθη καί δτι πρέπει νά προσπαθήσωμεν νά εξετάζωμεν δλα τά προβλήματα μέ ψυχραιμίαν. Νά μη φαντασθή κανείς δτι θελοΐιεν να καμωμεν τα παιδια αυτα
«ντεφαιτιστάς»· δέν είναι αλήθεια. Διότι τότε θα έπρε
πε νά άρνηθώμεν κάθε ηθικην και αυτήν Ακόμη την
θρησκείαν ποΰ μά; διδάσκει νά αγαπώμεν καί >’ά

συγχωρώμεν.
’Όχι, κύριοι, δέν θά κάμωμεν άνανδρα τά παιδιά
μα; άν τά Αναθρέψωμεν μέ ένα υψηλόν Ιδεώδες, άλλά
θά καταστήσωμεν ηρωικά; ψυχάς. αι οπόίαι θα ζοΰν
καί θά σκέπτωνται ευγενικά καί έν Ανάγκη, όταν ή
μοίρα τό έπιβάλη, θά δεχθούν καί αυτόν τόν πόλεμον,
ώς μίαν ύπερτέραν θυσίαν δια τήν αγάπην τής πα

τρίδας.
’Ιδού, Κυρίαι καί Κύριοι, ποιο είναι τό ιδανικόν διά
τό όποιον άγωνιζόμεθα. Ή Μικρά Άντάντ τών γυναι
κών έθεώρησεν δτι διά νά πραγματοποίηση τον σκο
πόν τη; έπρεπε πρώτα νά ένώση τά; γυναίκα; τή;
κεντρική; καί νοτίου Ευρώπης, τών χωρών τών οποίων
αί κοινωνικοί. έθνικαί. οικονομικοί καί πολιτικοί συνθήκαι έχουν κάποιαν ομοιοτητα μεταξύ των. Ετσι σι

Ανθρωπιστικήν Αγωγήν.
Τήν μεγαλειτέραν ευθύνην Απέναντι τή; ιστορίας,
τήν φέρομεν πρό παντός ημείς αί γυναίκες τής κεν
τρική; καί νοτίου Ευρώπη;, διά τήν εξασφάλίσιν τι,,
ειρήνη;, μιά; ειρήνης βασιζομένης επί τοΰ σεβασμού
τοΰ άτόμου, τή; φυλής, τής γλώσσης, τής θρησκείας,
μιά; κοινωνική; καί χριστιανική; ειρήνης.
Λοιπόν, ό σκοπός μας, τό πρόγραμμά μας καί δλη ή
διετής δράσίς μα; είναι δπιος ένώσωμεν τάς βλέψεις
μας. τά συμφέροντά μα;, τά αίσθήματά μας καί την
εργασίαν μας. Δέν θά ύπάρξη Κυβέρνησις, ή οποία
νά μή χαιρετήση τόν σύνδεσμόν μα; ώς μίαν ευτυχή Α
παρχήν μιά; νέας εποχή; καί νά μή μά; υποστήριξή.
’Επίσης έλπίζομεν νά ϊδοΰμεν ολίγον κατ’ ολίγον να
εξελίσσεται ή δράσίς μας καί νά συντελή είς την σύσφιγξιν τών σχέσεων τών χωρών μας, Αδελφών είς τάς
φιλειρηνικά; ιδέας τοΰ μέλλοντος. Πουθενά δέν θά
ήμπορούσαμεν νά εϋρωμεν έναν τόπον πλέον κατάλ-

ληλον διά νά έκ.φρασωμεν τα αισθήματα μας.
Ζήτω ή εύγενής Ελλάς ! Ζητώ η μεγάλη Ελλάς .
Ζήτω τό 'Ελληνικόν "Εθνος, τό εύγενέστατον καί α
θάνατον !»
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ

—
ΣΤΗΛΗ

ΛΑΔΙΣΛΑΟΣ_ΡΕΥΜΟΝΤ
Τήν πρωίαν τή; 5ης Δεκεμβρίου απέθανεν ει;
Βαρσοβίαν ό Πολωνός μυθιστοριογράφος Λαδίσλαο;
Ρέϋμοντ, πρό; τόν όποιον άπενεμήθη κατά το παρελ
θόν έτος τό βραβεΐον Νόμπελ τή; φιλολογία; δια το

Αριστούργημά του «Οί χωρικοί».
,
Ό Ρέϋμοντ, γεννηθεί; τήν 6ην Μαΐου 1860, απεθανεν είς ηλικίαν 57 ετών. Έν τώ προσώπω του ή α-
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ναγεννηθείσα Π ολωνία άπό πολλοΰ ήδη χρόνου διείδε
τόν μάλλον πρωτότυπον καί τόν μάλλον δυνατόν συγ
γραφέα της. Εις την εθνικήν καρδίαν καί ύπηρεφάνειαν τών Πολωνών ό Ρέϋμοντ είχε καταλάβει τήν θέσιν τοΰ Ερρίκου Σιεγκεβιτς, άν καί άγνωστος εις ιόν
κόσμον τών γραμμάτων τής Ευρώπης, όπου ήρχισε νά
γίνεται γνωστός μετά τήν άπονομήν τοΰ βραβείου
Νόμπελ κατά τό 1924. Ή νεότης τοΰ Ρέϋμοντ υπήρξε
τρικυμιώδης καί τυχοδιωκτική. Υιός άγρότου. έγκατέλειψεν ενωρίς τόν πατρικόν άγρόν καί τό σχολεΐον τής
κοινοτητος του και εδοκιμασεν όλα τά επαγγέλματα.
II ραγματικος τυχοδιώκτης, εγινε κατ άοχάς τηλε
γραφητής, κατόπιν κτίστης, σιδηροδρομικός υπάλλη
λο, και ηθοποιός. Αφησε τήν καταθλιπτικήν καί μη
χανικήν ζωήν των μεγάλων βιομηχανικών πόλεων, τήν
μελαγχολίαν καί τήν ερημιάν τών σιδηροδρ. σταθ
μών χάριν τοΰ θορύβου καί τής δόξης της σκηνής.
Κουρασθεις από τάς τυχοδιωκτικός περιπλανήσεις καί
τά βάσανα τά όποια ύπέστη έγινε καλόγηρος, κατατα
χθείς «ς τό περίφημον μοναστήριον τής Κζεντόσοβα.
Αλλα, τό οργών καί πλούσιον εις Ιδέας πνεϋμά του
δέν εύρεν ούτε έκεί τήν ήσυχίαν καί τήν άνάπα-σιν
τήν όποιαν έζήτει καί μετά τινας μήνας έγκατέλειψε
τό ράσον.
'Ωθούμενος άπό άκαταμάχητον εσωτερικήν δύναμιν
ήρπασε τήν πένναν, ή οποία μόνη ήδύνατο νά έκφραση
τα όνειρα τής γονίμου φαντασίας του καί νά έκδηλώση
τάς ιδέας του. ’Ήρχισε λοιπόν νά γράφη εις τάς εφη
μερίδας διηγήματα καί μυθιστορήματα. Ευθύς άμέσοις
άνεδείχθη, διότι όσα έγραφε δέν ήσαν παρά άντανάκλασις τής πραγματικότητας, τήν όποιαν έγνώρισεν
άπο τάς τόσον ποικίλας καί παραδόξους μορφάς της
κατά τόν περιπετειώδη καί τυχοδιωκτικόν βίον του. Ό
πολωνικός όρίζων έφαίνετο στενός διά τήν ψυχήν του
καί άνεχώρησεν άπό τήν πατρίδα του καί μετηνάστευσεν εις Παρισίους καί Όξφόρδην διά νά έλθη είς
στενωτέραν επαφήν μέ τήν σκέψιν καί τήν τέχνην τής
Δύσεως. Εκεί συνεπλήρωσε τήν μόρφωσίν του καί έσφυρηλάτησε τήν συγγραφικήν του ικανότητα.
Ισως όμως νά μή υπήρξαν ευεργετικοί έπί τής τέ
χνης τοΰ Ρέϋμοντ αί έπιδράσεις τής τέχνης τής Αύσεως. Άπερρόφησαν τήν προσοχήν του καί τόν άπεπλάνησαν άπό τόν εύθύν δρόμον’του. Ευκόλως δέ εϊς
τά έργα τής κεντρικής περιόδου τοΰ βίου του (1896__
19041 δύναταί τις νά διακρίνη τάς έπιδράσεις τών έπικρατουσών έν τή ευρωπαϊκή φιλολογία σχολών. Εις
τέσσαρα μάλιστα έργα του, γραφέντα κατά τήν πε
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ρίοδον ταύτην, διακρίνει τις τέσσαρας άποπείρας πρός
διαφόρους κατευθύνσεις καί τέσσαρας σταθμούς. II
ιπόθεσις τής «Γης τής Επαγγελίας» εξελίσσεται ώς
Λότζ, πόλιν βομβοΰσαν έκ τών συριγμάτων καί τού
θορύβου των μηχανών τών έργοστασίων. Ή «Κωμωδος»—η όποια έσημείωσεν έν Πολωνία καταπληκτικήν
επιτυχίαν καί εύρε πολλούς μιμητός—είναι κάτοπτρου
1 Ά πυρετωδους άλλ έλαφράς ζωής τοΰ θεάτρου. Ό
«Βρυκόλακας» είναι μία άπόπειρα «σατανιστικής» φι
λολογίας καί τό «’Έτος 1794», μίμησις τών έργων τοΰ
Σιεγκεβιτς, δίδει μίαν εικόνα τών γεγονότων τοΰ τοσγικοΰ έτους, καθ δ ύπεδουλώθη ή Πολωνία καί ήνδραγάθησεν ό Κοζιοΰσκο.
Γά τόσον διαφόρου θέματος έργα του συνεδέοντο
διά τοΰ ΰφους του, ύφους δλως πρωτοτύπου καί προ
σωπικού. Η έμφυτος καί όξυτάτη παρατηρητικότης
τιυ, ή διεισδυτΓ/.ότης τής άναλύσεως, ή πλούσια φαν
τασία του, ή άναπαραστατική καί περιγραφική δύναμ?ς του, λεπτυνθεϊσα διά τόσων περιπετειών τής ό
φθονιύσης εις επεισόδια καί έντατικότητα ζωής του,
■ξεδηλώθησαν έν τή τέχνη του, τής όποιας τό κύριον
χαρακτηριστικόν είναι ό ισχυρός καί κάποτε βίαιος
χρωματισμός.
Έν πλήρει πλέον έπιγνώσει τοΰ ταλάντου του, ό Ρέϋ
μοντ συνέγραψε τό άριστούργημά του, έν τώ όποίφ έξεχείλισεν όλος ό χυμός τής πείρας καί τής τέχνης του.
Επέστρεψεν εις τήν ζωήν τής πρώτης του νεότητος
καί έξέφρασε τήν βαθεϊαν καί έντονον έμπνευσιν, τήν
οποίαν υποβάλλει ή γή. Γύρω άπό μίαν τραγικήν πε
ριπέτειαν, η οποία φέρει τήν σφραγίδα τοΰ πάθους
καί τοΰ θανάτου, τής άπλότητος καί τοΰ μοιραίου, ό
μέγας Πολωνός συγγραφείς έπλεξε τήν ύπόθεσιν τοΰ
αριστουργήματος του. Εις τέσσαρας τόμους, φέροντας
τά ονόματα τών τεσσάρων έποχών τοΰ έτους, εις τέσσα
ρας τόμους, οι οποίοι ομοιάζουν πρός τέσσαρα άσματα
μιας μεγάλης κυκλικής ωδής, ό Ρέϋμοντ περιγράφει,
ζωγραφίζει καί ψάλλει τήν ζωήν τών άγροτών τοΰ χω
ρίου εις το οποίον έγεννήθη, άλλά ταΰτοχρόνως καί
την ζωήν όλων εκείνων, οι οποίοι ζοΰν άπό τήν γην.
Οί πατριώταί του τόν ώνόμασαν «'Όμηρον τοΰ Πολω
νού άγρότου». Τό έργον τοΰ Λαδισλάου Ρέϋμοντ, έπί
τοΰ όποιου ή Τέχνη έχει χαράξει ανεξίτηλα τά ίχνη

της, υπερβαίνει τά όρια τής μεταξύ τοΰ Βιστούλα καί
τοΰ Δνεΐστερ μελαγχολικής πεδιάδος καί δέν άνηκει

πλέον εις τους Πολωνούς, άλλ’ εις τήν παγκόσμιον'φι

λολογίαν.
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Δημ. Κακλαμάνον.
Άπό τά ποιήματα τοΰ Ροΰιιπεοτ Μπρούγκ, κατά μετάφραοιν τού κ.
Νά κι' ό Ρομαντισμός·
II Νιύτη σάν άπέθανε
Τά δάκρυα βαθούλωσαν τά μάγουλά του·
στον τάφο της ολόγυρα έτρέξαν
κ’ ή Φαντασία πάντα εκστατική.
ιιαυροντυμένοι όλούθε άπό τή χώρα
Νά καί τής 'Αφέλειας ή κόρη ή "Α γ ν ο ι α,
οί φίλ οί σκορπισμένοι,
κακοντυμένη, κουρελού, νά κ' ή Μ ε γ αλο δ ω ρ ί α,
οί σύντροφοι, οί γελαστοί τών χρόνων τών καλών,
τό Πάθος παχουλό, μεσόκοπο.
πού έζήσαν. έγλέντησαν, ξεφάντωσαν μαζή της
νά κ’ ή Φιλία πάντα νέα αυτή !
όλημερίς; όλονυχτίς,
νά κ’ Β ι α σ ύ ν η, τό ρολόι πάντα στό χέρι,
όταν ή Ν ι ύ τ η άρχοντικό κρατούσε άνοιχτό.
θεόκουφη ή Π ί σ τ ι νά, τρέχει γιά νά πιαστή
κ’ έγεύθηκαν τό κάθε τί
άπ’ τή μοιρολογίστρα Φ ρ ο ν η σ ι
άπ' τά ψηλά γυρίσματα, τις άκριβές της χάρες,
κ’ ή Ομορφιά ήταν εκεί.
μηδέ άφήκαν μυστικό πού να μην τό ρωτήσουν.
Κατάχλωμη στά μαύρα,
"Ολοι αυτοί κ όλες αυτές, βαρειά θλιμμένοι
αδάκρυτη. Μονάχη άκολουθοΰσε.
τής φιλενάδας της παληάς τριγύριζαν τήν κάσα.
Ή Φαντασία άλλόφρονη. άλλόκοτ’ ή Π α ρ αΝα '. πρώτ' ή Τ ρ έ λ λ α '.
[ ξένιά.
άφίνει τά κουδούνια, κατεβασμένα τά φτερά της,
Ό
Πόθος,
λίγος
ήλιος
στά
ψαρά
μαλλιά
του.
Ξεσκούφωτοι κατόπι ακολουθούσαν
Ή
Ε
ύ
τ
υ
χ
ί
α,
παιδί,
πού
γνώρισε
τή
Ν
ιότη
τ’ άχνύ τό Γ έ λ ι ο κ’ ή καπετάνισσα ή Π ε ρ η[ φάνεια καί δέν τήν έματάειδε, πειά.
Κ' ή "Α ν ο ι ξ η άκολουθοΰσε
μ’ ηλιοκαμένο πρόσωπο, κ’ ή φουσκωτή X α ρ α,
χορεύοντας γύρω στούς τάφους
πού λίγο κ’ έχανε τό τραίνο,
καί σκορπίζοντας λουλούδια.
τό Γλ έ ντ ι τό φτωχό, κακόσυρτο παιδί.
αυτοί πρωτοβάδιζαν, ύι ό Πόνος πίσω του,
Μ’ αυτή — δέν έμεινε παραπολύ.
βαρύθυμος κλαψιάρης
Κ’ ή Χάρη κ’ ή Αλήθεια κι’ όλη ή συντροφιά.
πού όλοι λέγαν :
Οί "Ανεμοι, τά γελαστά Ποτάμια, οί Ώρες
«Μά δέν παντρεύεται τή μεγαλείτερη άδελφή
[ οί λυγερές
τή Λύπη καί νά παρηγορηθή ;»
κ ή γλαρομάτα Έ λ π ί δ α, τό θλιβερό Γ ρ α γ ο ΰ δ ι.
Καί πίσω άπ' αυτή όλο νά τόν παρηγορούνε,
Μ' ώϊμέ πολλά καί θρήνο γενικό
τά ορφανά παιδιά;· Τό Χρώμα, ό Τόνος, ο
τής πεθαμένης Ν ι ό τ η ς τήν κηδεία
[Ρυθμός
όλοι καί μιά φορ’ άν τήν είχαν δή.
(τό λεβεντόπαιδο ύ Ρυθμός) όλοι ξελαγιασμενοι.
άπό παντού είχαν μαζευτή,
"Ολοι αυτοί κι’ όλες αυτές γύρω στον τάφο στέκαν.
όλοι — ξόν άπ’ τήν Ά γ ά π η — 'Αλλοίμονο !
Ή γριά Φ ρ ό ν η σ ι τις ψαλμωδιές τών νεκρών
πολύ προτού ή Α γ ά π η είχε πεθανει.
λυπητερά, μουρμουριστα τις λεει.
(Άπό τήν «Μεγάλην Ελλάδα» τοΰ κ. Γ. Δροσίνη).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
κ. κ Ντέ Φλέρ καί Κροασσέ. Τό έργον είναι μιά έλαφρά
και .επτη κωμφδία Ικανή νά σέ ικανοποίηση καί νά σού διόrll την ευκαιρίαν νά περάσης μιά βραδυά ευχάριστη.

θθ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΧΤΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΘΘ

Ή πρωταγωνίστρια δεσποινίς Ντωσμόντ ήτο δ,τι έχρειάςετο. Κομψή, συμπαθητική, ευχάριστη, δ,τι έχρειάζετο διά
το είδος της. Άλλά καί τά άλλα μέλη τοϋ θιάσου, ένα σύ
νοΛον
τών 'αυτών δυνάμεων καί τής αυτής τέχνης.
με την 8ην Συμφωνικήν, τής όποιας τό καΟαοώς συμφωνι
Μετά την J Αμπελον τού Κυρίου» έδωκεν άκόμη τρία έρ
κόν πρόγραμμα ιίπετέλουν τρία αριστουργήματα τοϋ Μπεγα : Τήν «’Έξαλλον Χορεύτριαν», «"Οταν ό έρως κυβερ
τοβεν, χωρίς να παραλε.φβή ό Μόζαρτ. Δυστυχώς ή έκτένφ» καί «Δέν άπατώ τόν άνδρα μου». Καί τά τρία αύτά έρ
Λεσ,ς των έργων τού Μπετόβεν δέν ύπήρξεν άνταξία τών
γα έδιδάχδησαν τελείως καλά. Ή δεσποινίς Ντωσμόντ ίπροσδοκιών του μουσικού μας κόσμου. ’Επίσης καί ό Μόιω; ύπήρξεν απαράμιλλος καί κατέκτησε μέ τήν άφέλειαν.
ςαρτ δεν θα ητο ευχαριστημένος. Άλλά ή αποτυχία τή- έ·
την απλότητα καί λεπτότητά της τήν συμπάθειαν τού Άβηκτελεσεως του κοντσέρτου είς μί μπεμόλ τού Μόζαρτ προήλ.«ϊκοϋ Κοινού.
μόνιν“Ζ Τ’10 μ1κν° <"ύχΐ1μα Τ0ΰ κ· “°®λτσε’ 0 όποί°5
***
ί"’™ νά","ί“'ξ"""
Ο θίασος τοϋ «θεάτρου Τέχνης» εις τό θέατρον «’Απόλ
λωνος» έδωκε τήν κομεντί τού Ροστάν «Ρομανέσκ». Τό έργον εδιδαχύη μέ τήν προσοχήν μέ τήν όποιαν μάς έχει έως
* ❖ $
τώρα
συνειβίσει ό έκλεκτός θίασος. Ή δεσποινίς Μεταξά ?τνίοντ,’πτ«Γ" ’’ ’ ”
^«λε^ραν
.παίξε .πολύ ωραία.
ιχαι. Πταιει η ορχήστρα, πταίει ή έκλογή τών έργων
«Φ*
1 είναι η εκτελεσις ανώτερα τών μουσικών καί καλλιτεχνι
Ο
θίασος
τών
'Ελλήνων
Καλλιτεχνών μέ έπί κεφαλής
κών δυνάμεων τών καλλιτεχνών μας ; δέν γνωρίζομεν ή
τους καλλιτεχνας κ. κ. Βεάκην καί Γαβριηλίδην έδίδαξεν
μάλλον αποφευγομεν νά έρευνήσωμεν τά αίτια τής άπο’τυεις το θέατρον «Άλάμπρα» τόν «’Οβέ/.λον». Ό κ. Γαβριηχίας των δυο τεΛευταίων Συναυλιών. Καί τής αποτυχίας αύλιδη υπεδύθη μέ πολλήν επιτυχίαν τόν Μαϋρον τής ’Ενε
καί νΓφΜ„σμ· V-·)™
™ V-11 άρα.ότερον
τός τοϋ Σαιξπηρείου έργου. ’Επίσης ό κ. Βεάκης μάς πα
, ,. !Ι ° *- υλλοΎ°- εις το σημείον νά σκεφθή έάν
ρουσίασε ένα Ίάγον άφαντάστσυ τελειότητος.
πρεπη να εξακο/.ουθήση τάς Συναυλία; του, άφοϋ κάδε μία
«Ψήνει άρκετόν έλλειμμα είς τό ταμπόν
τού
ΛυΛΛογου.
Και τον μήνα αυτόν αρκετά; συναυλίας έδωκεν είς τό
«Κεντρικόν, θέατρον ό Σύλλογο; τών Συναυλιών. "Ηρχ,σε

Ευτυχώς ή 11η Συναυλία μέ τόν κ. Λεβΰ ήτο μία έπιτυτ’Γ’Ωδ”
Χ· Λε6ύ’ κ“^νητής τού πιάνου είς
° c 1
Γ'' Π“ρΐσΐων’ εΙναι διακεκριμένος καλλιτέzyis. Γην «Φαντασίαν» τοϋ Μόζαρτ, ή όποια δέν συγχωρεΐ
ουτε ελλείψεις ούτε ύπερβολάς, δ κ. Λεβΰ τήν έπαϊξε μέ
ακρίβειαν και διαφάνειαν - δν επιτρέπεται ή λέξ.ς - καί
^ςΟποδοσιν. Είς τά έργα τού Σοπέν δ.ερμΧ',ς
$ $ $

τά- Ά«
δ«^υσις τή; κυρίας Βέρβας Κιουρίνας άπό
τας Αβηνας και ή έμφάνισίς της ε’ις τάς Συναυλίας Ζ
-λλογου αφηκεν άρίστας έντυπώσε.ς. Ή κ. Κιουρίνα "χει
ΜεταχεΧα?0’ ‘™T<°V
™
εταχειριζεται αριστοτεχνικά καί μέ τέχνην ώραίαν τήν δ.αυϊη φωνήν της. Είς τήν αναπνοήν της είναι τελεία. Τό προ
τέρημα δε αυτό τής δίδει τήν εύκα.ρίαν νά ψάλλη μέ Σ
σικοηπα και τέχνην κάδε τραγούδι ποΰ περνά άπό τά χεί-

Τό κοινόν καί είς τάς δύο εμφανίσεις της τήν έχειροκρότηΟε με μεγα/,ον ενθουσιασμόν.

***
ΧάΧνΤηνπΐτνχί“ν έ00θ" τ0 βαυμάσΐ<Λ·
τοΰ
Χαιδε, η «Δημιουργία», τή συμπράξει τής Χορφδίας Ά.
- ν δ 'ft' T”’’ °ρΧήστρας Τθδ Αλόγου. Ή έκτέλεσις ύπό
r.)V διευβυνσ,ν τοΰ κ. Οίκονομίδου ύπήρξεν άψογο- σχεδόν
•αι ανταπεκριβη είς τάς άξιώσεις τού κοινού. Είς τήν έπι
τυχιαν συνετελεσεν ό κ. Τριανταφύλλου καί ή Ζ Βέρύα
Κιουρίνα.
1
Εις τά «Διονύσια» μετά τόν «ίασον τής κυρίας Λυτζέρ,
έστεγάσβη δ,’ ολίγα; εσπέρας ό ϋίασος τής· δεσποινίδας
Μπεττυ Ντωσμόντ. Τήν έμφάνισίν του ό θίασος έκαμε μέ
την « Αμπελον τοΰ Κυρίου», τήν τρίπρακτον κωμφδίαν τών

Ιον μήνα αυτόν είχομεν δυο Καλλιτεχνικός ’Εκθέσεις.
Γην μίαν εϊς τόν «Παρνασσόν», τοϋ κ. Όβωναίου, καί τήν
άλλην είς τό Ζάππειον τού κ. Γιολδάση.
Καί οί δύο συμπαθείς καλλιτέχναι έδωκαν τήν ευκαιρίαν
εις τό φιλόμουσον κοινόν νά ΰαυμάση τήν παραγωγικότητα
τών 'Ελλήνων καλλιτεχνών μας. "Εργα πολλά, ποικίλα, γε
μάτα άπό ζωήν, τέχνην καί πρωτοτυπίαν. Καί ί] φύσις καί
ή ζωή καί ή πραγματικότης καί ή φαντασία, δλα παρουσιάσάησαν μέ τέχνην καί ακρίβειαν είς τούς καλλιτεχνικούς πί
νακας των. Δέν ύ’ άναφέρωμεν οΰτε εικόνας, ούτε τίτλους
έργων. Τά ονόματα μόνον τών δύο εξαιρετικών καλλιτε
χνών μας άρκοϋν διά νά μάς παρουσιάσουν κάβε έργον των
μέ τήν καλλιτεχνικήν σφραγίδα τής τέχνης.
Καί ό κ. Μποκατσιάμπης, ό εκλεκτός Κερκυραϊος ζωγρά
φος, έξεβηκε πεντήκοντα έργα του εις τό ατελιέ του. Ή Ικ»εσις τοϋ κ. Μποκατσιάμπη «αρέμεινεν άνοικτή καθ’ δλσν
τόν Δεκέμβριον.
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Το παιδικόν τμήμα τής Χριστιανικής ’Αδελφότητος τών
Νέων άναγγέλλει σειράν παιδαγωγικών διαλέξεων ύπό τού
κ. Αλβέρτου Τσέσλεϋ. At διαλέξεις ®ά γίνουν είς τιήν αί
θουσαν τής Χριστιανικής Αδελφότητος τών Νέων—οδός
Μητροπολεως αριϋ. 44—καί ®ά διαρκέσουν κατά τούς μή
νας ’Ιανουάριον, Φεβρουάριον καί Μάρτιον. Τά ζητήματα
τά όποια ί)ά άναπτύξη ό κ. Τσέσλεϋ είναι τά εξής :
« II μεγίστη αναγκη τοΰ παιδιού», «Τό παιδί τοϋ γυμνα
σίου», «Τό τετράπλευρου πρόγραμμα τής X. Α. Ν.», «Τά
εργαζόμενα παιδία», «Απροστάτευτα παιδία καί άλητόπαιδες», «Τά προσφυγόπαιδα», «Παγκόσμιος συναδέλφωσις»,

«Τό παιδί καί ή οικογένεια», «Ή κατασκήνωσες», «Ήθικο-

θρησκευτική μόρφωσις τοϋ παιδιού».
Ή «'Ελληνική Έπιθεόιρησις» συνιστμ Ιδιαιτέρως τάς ένδιαφερούσα; αύτάς διαλέξεις, αί όπ ϊαι έγκρύπτουν τόσον
εΰγενή καί εύεργετικόν σκοπόν.
1

ΥΠΕΡΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τά μέλη τοϋ Πατριωτικού Συνδέσμου τή συνεργασίφ

διαφόρων κυριών τής πόλεώς μας διωργάνωσαν έπιτροπάς

διά τόν έρανον υπέρ τοΰ παιδιού.
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προσέφερεν είς τόν Νομάρχην 50 χιλιάδες φράγκων
μέ τήν παράκλησιν νά διευκολυνθή ή έγκατάσασις πτω
χών άρραβωνιασμένων ποΰ είναι άξιοι προστασίας.
Σημειωτέον δτι είς τήν Γαλλίαν είναι τόσον τραχύ τό
πρόβλημα τής στέγης, ώστε οί άρραβωνιασμένοι άναβάλλοιτν πολύ συχνά τούς γάμους των, διότι δέν έχουν
ποΰ τήν κεφαλήν κλϊναι. Ούδεμία άμφιβολία δτι θά
υπάρξουν πλεΐστοι μνηστήρες διά τό δώρον τοΰ ζεύ
γους Δρεϋφούς καί συνεπώς μεγάλη ή άμηχανία τοΰ
Νομάρχου διά νά έξακριβώση ποιοι είναι περισσότε
ρον άξιοι τής προστασίας τοΰ δωρητοΰ.
OGO

ΑΣΧΟΔΙΑΙ ΠΡΩΗΝ ΕΣΤΕΜΜΕΝΟΥ

ΜΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
Άνεγνώσθη κατ’ αύτάς εις τό Τουρϊνον ή διαθήκη
τοΰ Πιέτρο Σομμαρούγκα, κατόχου αρκετής περιου
σίας, και τοΰ όποιου έπι έτη άνεμένετο ό θάνατος ύπό
προσφιλών οικείων καί φίλων.
Ή διαθήκη έχει ώς εξής :

«Κληροδοτώ δλην μου τήν χρηματικήν καί ακίνητον
περιουσίαν μου εϊς τά εξής φιλανθρωπικά ιδρύματα:
(επεται ή κατανομή τών ιδρυμάτων, μετά τών σχετι
κών λεπτομερειών).

»Είς τόν μονογενή μου υιόν κληροδοτώ τήν εύχαρίστησιν τοΰ κερδίζειν τά πρός τό ζην, τήν οποίαν έπί 25
έτη έθεάιρει άποκλειστικώς ίδικήν μου. Ήπατάτο,
όμως.
»Εις τόν πιστόν υπηρέτην μου άφίνω δλον τόν ρου
χισμόν μου, τόν όποιον μεθοδικώς ήλάφρωνεν έπί τόσα
έτη. Άφίνω προσέτι τό φοδραρισμένον μέ γουναρικόν
έπανωφόρι μου ,τό όποιον ένόμιζεν δτι έχρησιμοποίει
χωρίς νά τό γνωρίζω, οσάκις απούσιαζα.
»Είς τόν σωφέρ μου κληροδοτώ τό αύτοκίνητόν μου.
τό όποιον κατέστρεψεν έξ ολοκλήρου σχεδόν, έπιθυμών
νά μή τόν στερήσω τής εύχαριστήσεως νά συμπλήρωσή
τό άρξάμενον έργον του.
»Είς τούς φίλους μου άφίνω τήν συμβουλήν νά εΰ·
ρουν αντικαταστάτην μου είς τάς συντροφιάς των.
»Είς τούς λοιπούς συγγενείς καί φυσικούς κληρονό
μους άφίνω τήν πνευματικήν ηρεμίαν τοΰ δτι δέν θά
διαπληκτισθοΰν πέριξ τής περιουσίας μου- δι’ αυτό α
κριβώς τήν άφήκα ολόκληρον εϊς άγαθοεργά ιδρύ

ματα».
ΟΟΟ

.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΑΩΡΟΝ
Ό Νομάρχης τοΰ Σηκουάνα θά εύρεθή άσφαλώς
είς πολύ δύσκολον θέσιν προκειμένου νά διανείμη χρη
ματικόν ποσόν, ποΰ έθεσαν είς τήν διάθεσίν του ό κ.
καί ή κ. Καρόλου—Λουδοβίκου Δρεϋφούς. Τό ζεύγος
Δρεϋφούς, έπ’ ευκαιρία τών γάμων τής κόρης των,

Ό πρώην Σουλτάνος Άβδούλ Μετζήτ, ό όποιος έξεθρονίσθη καί έξεδιώχθη άπό τήν Κωνσταντινούπολιν μετά τήν έπικράτησιν τοΰ Κεμαλικοΰ κινήματος,
διαμένει πρός τό παρόν είς τήν Νίκαιαν, άναμένων,
ματαίως δμως, τήν άνατολήν καλλιτέρων ημερών. Τάς
ώρας τής έξορίας του τάς διέρχεται άσχολούμενος είς ,
τάς προσωπογραφίας καί τήν μουσικήν.
Κάποιος Γάλλος δημοσιογράφος παρεβίασε τό άσυλον τής μοναξιάς τοΰ πρώην Χαλίφου καί τόν εύρε
νά ζωγραφίζη τό πρόσωπον νεαράς καί ώραιοτάτης
κόρης, τής θυγατρός του. ’Επίσης άσχρλεϊται είς τήν
μελέτην φιλολογικών έργων, μεταξύ τών όποιων διακεκριμένην θέσιν κατέχει μία σειρά κομηών καί συγκι
νητικών έπι στολών τοΰ Τουρκοφίλου συγγραφέως
Πιέρ Λοτί.
ΟΟΟ

ΦΟΝΟΣ ΤΕζΣΑΡΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΥΠΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ
Έν Λος ’Άγγελος τής Καλιφορνίας έφονεύθησαν
τέσσαρα άτομα, δτε τό νεότευκτον έπιβατικόν μονοπλά
νων «Καλιφόρνια» κατέπεσε · βιαίως έπί τοΰ έδάφους
εϊς τινα έμπορικόν λιμένα πρό τίνος χρόνου, διαρκούσης άεροναυτικής τίνος έπιδείξεως ένώπιον εκατοντά
δων θεατών.
Οί φονευθέντες είναι ό ’Όσμοντ Μπέντσερ, σχεδια
στής καί κατασκευαστής τοΰ μονοπλάνου, ή σύζυγός
του, ό οκταετής υιός των καί ό πιλότος Μπόργκες
Γκρήθ. 'Άπαντες οΰτοι έπέβαινον τοΰ άεροπλάνου.
Ή κ. Μπέλτσερ ολίγα λεπτά πρό τοΰ επεισοδίου εί
χε γείνει άνάδοχος τοΰ άεροπλάνου, δπερ -Ιχε κατασκευασθή έκ νέων υλικών, ένεκα τών όποιων ή δοκιμή
του είχε κινήσει τό γενικόν ένδιαφέρον, δι’ δ καί πλή
θος πολύ είχε συγκεντρωθή είς τό άεροδρόμιον.
Τό άεροπλάνον άνυψώθη θαυμασίως είς τόν άέρα
έκ τοΰ έδάφους, άφοΰ δέ έκαμεν ένα γΰρον είς τό άε
ροδρόμιον εϊς ύψος περίπου 500 ποδών, κατόπιν άνέπτυξε ταχύτητα 120 μιλλίων τήν ώραν. Τότε δμιυς
αίφνηδίως άνετράπη καί κατήλθε μεθ’ όρμής είς τήν
γήν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Οί αύτόπται μάρτυρες τοΰ τρομερού τούτου αερο
δρομικού δράματος εξέφραζαν τήν γνώμην των δτι τδ
δυστύχημα θά ώφείλετο εις ελάττωμά τι τοΰ κινητή
ριου μηχανισμού τών πτερύγων τοΰ αεροπλάνου.
900

ΑΡΡΕΝΕΣ ΚΑΙ 3ΗΛΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ
Κατά τάς τελευταίας έκλογάς διά την τοπικήν Βου
λήν τής Βάδης, α'ι γερμανικοί Άρχαί έ.πέβαλον είς
τους εκλογείς νά ψηφίσουν ά'νδρες και γυναίκες χωρι
στά είς τήν περιφέρειαν τής Κωνσταντίας. Οΰτω ε
πέτυχαν συγκριτικά αποτελέσματα, τά όποια είναι ε
ξαιρετικά»; ενδιαφέροντα άπό ψυχολογικής άπόψεως.
Εις τάς κάλπας προσήλθον 5,340 άνδρες και 5,850 γυ
ναίκες. Έκ τών εγγεγραμμένων . ε’ις τούς εκλογικούς
καταλόγους προσήλθον άνδρες μέν 60 ο) ο, γυναίκες
δε 50 ο)ο. Έψήφισαν τούς υποψηφίους τοΰ καθολικού
κέντρου 1570 άνδρες καί 3,041 γυναίκες, τούς δημο

κρατικούς 728 άνδρες καί 645 γυναίκες, τούς υποψη
φίους τοΰ συνασπισμού τής δεξιάς 293 άνδρες καί
284 γυναίκες, τούς λαϊκούς 411 άνδρες καί 414 γυναί
κες, τους κομμουνιστάς 656 άνδρες καί μόνον 298 γυ
ναίκες. Επί τών 5,340 ανδρικών ψήφων 91 ήσαν ά
κυροι, ένώ επί τών 5,860 γυναικείων μόνον 64. Ή άανωτερω στατιστική άποδεικνύει δτι αι γυναίκες είναι
συντηρητικώτεραι άπό τούς άνδρας.
ΟΟΟ
ΜΕΤΑΒΙ3ΑΧΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Η Αμερικανική Εταιρεία τηλεφώνων καί τηλεγρά
φων ένεκαιινίασε καί νέον τμήμα είς τάς κανονικά; έμπορικάς έργασίας της. Δέχεται τήν μεταβίβασιν φωτο
γραφιών δια τών συρμάτων τών τηλεφώνων, άπό πόλεως
εις πολιν, εκεί οπού έχουν έγκατασταθή τά ειδικά μηχα
νήματα. Οί σταθμοί ούτοι εύρίσκονται έν Νέα Ύμρκη
(είς το Μπροντουαίη), είς τό Σικάγον καί είς τόν "Α
γιον Φραγκίσκον. Κατα τους τελευταίους μήνας έγένετο σειρά πειραμάτων, τά οποία έστέφθησαν ύπό πλήρους
επιτυχίας, κατόπιν δε τουτου ή εταιρεία άπεφάσισε νά
άναλαβη ως επιχείρησιν τήν μεταβίβασιν φωτογραφιών.
Μόλις δε έντος ολίγου έπιτευχθοϋν καί περισσότερα! ευ
κολία! είς τήν άνωτέραν λειτουργίαν τής υπηρεσίας, θά
έπεκταθή ή τηλεγραφική διαβίβασι; τών φωτογραφιών,
έως δτου άναπτυχθή αυτή είς τοιούτον σημείον, ώστε νά
επικράτηση καθ' άπασαν τήν ’Αμερικήν.
ΠΟΖΟΙ ΕΙΜΕΘΑ

ΟΟΟ

Είς τήν υδρόγειον σφαίραν ζοΰν σήμερον έν δισεκατομ
μύριά οκτακόσια εκατομμύρια κατοίκων. Έκ τούτων
πεντακόσια πεντήκοντα εκατομμύρια είναι λευκοί άνήκοντε'ς 'είς τήν καυκασίαν φυλήν, καταλαμβάνουν δέ τά
τέσσαρα δέκατα τής γηίνης επιφάνειας. Ή πολιτική
των έπιρροή έπεκτείνεται έπί τών εννέα δεκάτων τής
γής. Κατα την τελευταιαν εκατονταετίαν δ πληθυσμός
τής γής ηύξησε κατά πολύ. 50 χιλιάδες άτομα γεννών-,
ται κατα τους ακριβέστερους υπολογισμούς, καθ’ ημέ
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σταται περισσότερον ενδιαφέρον καί αποβαίνει ανάγνωσμα
γενικωτέρας σημασίας. Τό δέ εύχάριστον είναι τούτο, δτι
είναι γραμμένον είς γλώσσαν καθαρεύουσαν, γνησίως Έλ. ληνικήν, άβίαστον καί άπηλλαγμένην τών τύπων τής αυθαι
ρέτου γλωσσικής ακαταστασίας, ήτις μαστίζει τήν σύγχρο
νον γενεάν.

ραν εις ολον τόν κοσμον. Η λευκή φυλή διπλασιάζεται
είς διάστημα όγδοήκοντα έτών κατά μέσον όρον, ένώ αΐ
άλλαι φυλαί άνά εξήκοντα έτη. "Αν ή αναλογία αΰτη
διατηρηθή,.υπολογίζεται ότι κατά τό έτος 2,000, δηλα
δή μετά 74 έτη, ό πληθυσμός τής άνθρωπότητος θά άνελθη εις 14 δισεκατομμύρια. Οί οικονομολόγοι σκέπτον
ται άπό τοϋδε πώς είναι δυνατόν νά τραφούν τόσοι άν
θρωποι.

Ύπό του «Συλλόγου πρός διάδοσιν τών ωφελίμων βι
βλίων» έξεδόθησαν ΰπό τόν τίτλον « Από τό Ήμερολόγιον
τής ζωής μου» διάφοροι διηγήσεις, αναμνήσεις, περιγραφαί
ζωνταναί, σπαρταριστοί, πλήρεις άπ’> παρατηρητικότητα, α
λήθειαν, άλλά καί πλήρεις άπό τήν ανεξάντλητου ευγένειαν,
αισθηματικότητα καί πολυμάθειαν τοΰ συγγραφέως, τοΰ άειμνήστου Έμμ. Λυκούδη.

οοο
ΕΝΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ
Μια εύγενής Αγγλίς άπεφάσισεν εσχάτως νά τα
κτοποίηση διάφορα παλαιά οικογενειακά χαρτιά, συσσωρευμένα εις πολλά κιβώτια. Μεταξύ τών άλλων, είς
τήν αλληλογραφίαν ενός γέροντας θείου της, εύρε. πρός
μεγάλην έκπληξίν της, πολλούς φακέλλουν περιέχοντας
γραμματόσημα εντελώς καινουργή. Ερευνήσασα, έμαθε
τήν έξήγησιν τού παραδόξου. Ό θείος, τώ 1863, νεαρός
αξιωματικός τότε, είχε καταληφθή άπό τήν γενικήν μα
νίαν τής φιλοτέλειας, ή όποια τότε άνεφαίνετο. Άλλ' ε
πειδή οεν είχε-ψυχήν αληθούς συλλέκτου, δέν είχε καί
την έπιμονήν τών έπιπό|νων αναζητήσεων καί τών άνταλλαγών. Εν τούτοι-.;, ήθελησε νά έχη άπό έν άντίτυπον όλων τών γραμματοσήμων, τά οποία έχρησιμοποιούντο τότε είς τάς αγγλικά; κτήσεις, καί έγραψεν είς τούς
οιευθυντας ταχυδρομείων όλων τών αγγλικών αποικιών,
άποστειλας δυο η τρεις λίρας στερλίνας είς έκαστον διά
να τώ άποστειλουν γραμματόσημα αντί τού ποσού τούτου.
Ελαβε λοιττον ολους τους τότε εν χρησει τύπους γραμ
ματοσήμων τής Αυστραλίας, τής Κεϋλάνης, τού Βανκούβερ, τού Κουήνσλανδ κλπ. κλπ. Έπειτα ό συλλέκτης
μας έπαυσεν έντελώς να σκέπτεται τά γραμματόσημα,
εςηκολουθησε το σταδιον του και απεθανεν είς κάποιαν
μακρυνήν εκστρατείαν.

Β-

Ε

Ύπό τοΰ ’Εκδοτικού Οίκου Γεωργίου Βασιλείου έςεδόθη
ό «Μάρκος ό Μηδενιστής» τοΰ Γοντζάρωφ» κατά μετάφρα
ση- τοΰ Ιατρού κ. Γ. Χεκίμογλου. Ύπο τοΰ έκδοτου κ. Ιω.
Δ. Κολλάρου έξεδόθη ό «Λαοκόων τοΰ Λέσσιγγ κατά μετά
φραση- τοΰ ποιητοΰ κ. Λ. Προβελεγγιου. Υπο τοΰ Οίκου
Ζηκάκη οϊ «Τρεις Λόγοι» τοΰ κ. A. Κ. Γραυλαντώνη. Υπό
τοΰ έκδοτου κ. Ν. Σιδέρη τό θαυμάσιον «Ήμερολόγιον τής
Μεγάλης ’Ελλάδος» τοΰ κ. Γ. Δροσίνη έκ σελίδων ΰπερπεντακοσίων. Καί ΰπό τοΰ ’Εκδοτικού Οικου «Το Αστυ» το
έργον «"Οσα φέρνει ή ώρα», τούτέστιν συλλογή από τα θελ
κτικότερα καί έλκυστικώτερα χρονογραφήματα τοΰ κ. Παύ
λου Νιρβάνα.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

S-

'Υπό τοΰ ’Εκδοτικού Οίκου Μ. Σ. Σαριβαξεβάνη έξεδόθη
ο Α τομος τής «Γενικής ’Ιστορίας» <IIροϊστορικοί χρόνοι,
’Ανατολή, Ρώμη, Μεσαίων) τής.Δρος τής Φιλολογίας Δος
’Άννας Σταματελάτου, καθηγητρίας έν τή Α' Δημοσίρ ’Εμ
πορική Σχολή άρρένων ’Αθηνών. Τό έργον είναι μία συνο
πτική ανασκοπησις τών διάφορων προϊστορικών και ίστοοικών έποχών, γραμμένον μέ επιμέλειαν καί εξαιρετικήν ευσυ
νειδησίαν. Διαπλουτιζόμενον ύπό πολυπληθών εικόνων, καθί

Ύπό τοΰ κ. Νικολ. I. Λάσκαρη, τού γνωστού συγγρα
φέως τής «'Ιστορίας τοΰ Θεάτρου», τόσων άλλων θεατρι
κών έςγων καί συνεργάτου έκ τών πλέον έπιλέκτων τή;
«'Ελληνική; Έπιθεωρήσεως» έξεδόθη ήδη ό Α' τόμος, έρ
γον φέρον τόν τίτλον «Μαθήματα 'Ιστορίας τοΰ ’Αρχαίου
'Ελληνικού Θεάτρου».
Μέσα ε’ις ΰπερτριακοσίας σελίδα; τοΰ έργου του εκτί
θενται μέ τό οίκεϊον έπαγωγόν ύφος τοΰ συγγραφέως αΐ
πλέον ένδιαφέρουσαι ίστορικαί λεπτομέρεια! τής Ιστορία;
τής έξελίξεως τοΰ θεάτρου άπό αρχαιότατων έποχών.

Η κυρία εδειξεν εις ειδήμονας τά γραμματόσημα αυ
τά τά καινουργή, τά μοναδικά, καί έμαθε μέ κατάπληξιν
και χαραν οτι ητο κάτοχος περιουσίας μεγαλειτέρας τού
εκατομμυρίου, δεδομένου ότι τά γραμματόσημα διετηρούντο εις άριστην κατάστασιν, πράγμα τό οποίον έχει
μεγάλην σημασίαν δια την τιμήν τών γραμματοσήμων.
Ο θησαυρός αυτός είχε στοιχίσει εις τόν γέροντα θείον
μόνον 10 λίρας !

Υπο τον Εκδοτικού Οικου X. Γάνιαρη έξεδόθησαν κοι
τά μετάφρασιν Δ. Βεζύρογλου «Ό Γύρος» (Δέκα Διάλογοι)
τοΰ ’Άρτουρ Σνίτσλερ, κατά μετάφρασιν Π. «Ή ’Εξομολό
γηση τοΰ Σταυρόγκιν» τοΰ Φ. Ντοστογέφσκη, καί κατά μετάφρασιν Α. Λιακάκη, τό «Μέσ’ στους καπνούς τοΰ οπίου»
τοΰ Claude Farrere-

Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τό νέον βιβλίον τοΰ πρό τίνος έκλιπόντος έπιλέκτου συγγραφέως ε’ις δλους εκείνους δσοι άρ?οκονται νά παρακολουθούν τήν έμπνευσιν, τήν χάριν, τήν
παραστατικότητα, τήν ιστορικήν άλήθειαν καί τήν γνησίως
’Ελληνικήν σκέψιν άναπηδώσαν άπό κάθε γραμμήν καί κάθε
σελίδα ένός έργου φέροντας τό τιμημένον όνομα τοΰ Λυκούδη.

Ι

Ύπό τού κ. Λημ· Λ. Ζωγράφου, έρευνητοώ τής γεωργό
οικονομικής καί δημοσιονομικής ζωής τής χώρας, γνωστού
δέ ήδη έκ τοΰ τριτόμου έργου του ή «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ
ΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ», έξεδόθη προσφάτως νέον έρ
γον, εξαιρετικού ένδιαφέροντος, ή «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ IΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ» (1833—1843)
Τόμος Α’.
Διά τοΰ έργου τούτου Αποκαλύπτεται μια άγνωστος πτυχή
τοΰ έθνικοΰ, οικονομικού, κοινωνικού και τραπεζιτικού ημών
βίου καί παρέχεται είς τόν άναγνώστην εις πυκνας σελίδας
σειρά περιπετειωδών ή μάλλον μυθιστορηματικών λεπτομε
ρειών διάρκειας ολοκλήρου οκταετίας, μέχρι; ου τεθώσι ιά
θεμέλια, έφ’ ών άνηγέρθη ό πρώτος 'Ελληνικό; Γραπεζητικός όργανισμός, ό έξελιχθείς έντόϊ 83 έτών ε’ις τόν σημε
ρινόν κολοσσόν.
Τό έργον άναγινώσκεται άπλήστως άπό τόν τραπεζιτικκον
κόσμον τής χώρας καί τυγχάνει τής ιδιαιτέρα; προσοχή;
τοΰ προσωπικού τής ’Εθνική;, είς τόν Σύλλογον τού οποίου
τό άφιέρωσεν ό Συγγραφεύς.

Ό ήδη έκδοθείς Α' τόμος πωλείται καί είς τά Γραφεία
ημών άντί Δραχ. 50.

ΕΛΠΙΣ.—'Εβδομαδιαία έφημερίς. ’Εκδίδεται είς Κέρ
κυραν.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. — Διευθύντρια Σύμβου
λος ή κ. 'Ελένη Κορύλλου.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ. — Δεκαπενθήμερον φιλολογικόν περιο
δικόν, έκδιδόμενον είς Βόλον

φιλολογούντων

ΰπό ομίλου

νέων.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. — Μηνιαϊον περιοδικόν.
’Εκδίδεται είς Θεσσαλονίκην.

L’ Europa Orientate—RomaLibre-—Direeteur Ms Roussel,

Monpelier, He-

rault, France.
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ. — Έβδομαδιαίον

δργανον

τής Λέσχης τών δημοσίων υπαλλήλων.
ΛΙ ΜΟΥΣΑΙ. — Διευθυντής Λ. Ζώης.

’Εκδίδεται

ε’ις

Ζάκυνθον.
ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. — Μηνιαϊον περι
οδικόν, έκδιδόμενον είς Ζάκυνθον.
ΠΩΣ.—’Εκδίδεται είς Ζάκυνθον.

Περιοδικόν

μηνιαϊον.

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ.—'Εβδομαδιαία πολιτική, οικονομολογική

καί επιστημονική Έπιθεόιρησις. ’Εκδίδεται εις ’Αθήνας.
ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.—Μηνιαϊον

περιοδι

κόν. Όργανον τών ΰπαλλήλων τής εταιρείας EasternLES ΒAYONS.—Περιοδικόν φιλολογικόν είκονογραφη-

μένον. ’Εκδίδεται είς Μπορντώ.
LE PRINTEMPS.—Δράμα

μονόπρακτον Ευγενίας Ζω

γράφου. Μεταφρασθέν ΰπό τοΰ κ. Παρθενη.
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ.—’Επίσημον δργανον τής ’Αρχιεπισκοπής
’Αθηνών.

Ο ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ.—’Όργανον τών 'Ιερών Συνδέ
σμων τής 'Ελλάδος. ’Εν Άθήναις.
ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ.—Έκδιδόμενον έν Βόλφ ΰπό

τοΰ Ταμείου Προνοίας Παραγωγής Πηλίου.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΥΓΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.—’Εκδίδεται έν Καλάμαις ΰπό τοΰ Νομογεωπόνου κ. Γ. Γ. Γαρδίκη.

Η ΓΕΝΙΚΗ
ΑΓΟΡΑΙ. [ΠΩΛΗΣΕ1Σ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΙΩΝ, ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙ ΥΠΟΘΗΚΗ
Δρχτ/ατσανίου 3. Πλατεία ’Αγίων Θεοϊώρων.

Τνηοίζ « ΣΦΕΝΔΟΝΰΣ
*
f Μέτ^νοζ 3

mum ιβ

Hirai ΤΡΑΠΕΖΑ
Γ. ΒΑΛΗΝΔΑΣ ΚΑΙ ΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΘΗΝΑΙ ΣΤΑΔΙΟΥ 36

Φέρεται είς γνώοιν τών κατόχων στεμμάτων τοΰ

Τηλέφωνον 5-68
Τηίεγρ. Διεύΰυνσις : *
1 ΔΙ jTΡΑΠΕΖΑ»

ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

’Αναγκαστικού Δανείου ,δτι ή τελευταία δοθείοα παράτασις τής προθεσμίας τής ανταλλαγής τούτων λή
γει τήν 31ην τοϋ μηνάς Δεκεμβρίου καί δέον συνε

Τ5Ν ΕΝ ΕΛΑΑΔΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ:,’
ΔΡ. 5.000.000

Τραπεζιτικοί έργασίαι πόσης φύσεως. ΆγοραπωΛησία χρεωγράφων και συναλλάγματος. Προεξοφλή
σεις. Πιστώσεις έναντι φορτωτικών. Καταθέσεις έν δψει καί προθεσμία εις δραχμάς καί εϊς συνάλλαγμα
ύπό εύνοϊκωτάτους ορούς. Συναλλαγματικοί Έργασίαι.
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

Μέχρι 25,000 Δραχμ. πρ'ις 5 ο) ο
άπηλλαγμένον φόρου.

ΕΜΠΟΡΙΕΗ

ΤΡΟ ΤΚ ΕΑΑϋΟΖ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Κεφάλαια
Λρ.

ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ
Εν δψει
πρός 3 ο)ο
Με 15ημερον προειδοποίησιν πρός
3 1)2 ο)ο
Ταμιεντήριον μέχρι δρ.
20000
πρός 4 ο)ο
Επί προθεσμία 6 μη
νών
πρός 4 1)2 ο)ο

ΕΙΣ ΣΥΝ
Επι

Λονδίνου έν οιρει
πρός 4 1)2 ο)ο
Επι προ'&εσ^ΐ^ 6 μη
νών
πρός 5 ο) ο
Παρισίων έν οηιει πρός
4 ο)ο
'Επί προϋ'εσμί^ 6 μη
νών
πρός 4 1)2 ο)ο
'Em προ&εσμία 1 έ
τους
ποός 4 3)4 ο) ο

ΛΛΑΓΜΑ
'Επι προ&εσμία 2
έτών
πρός 5 ο)ο
Νέα^ e Υόρχης έν οψει
πρός 3 3)4 ο)ο
Ίταλ ίας έν οψει
πρός 3 ο)ο
Βελγίου έν οψζι
πρός 3 ο)ο
'Ελβετίας έν ό'ψο
*
πρός 1 1)2 ο)ο

καί άποΟεματ:κά

,οοο

Έκ τούτων Δρ. 25,000,000 εΰρίσκονται έπενδβδυμένα εις χρεόγραφα και συνάλλαγμα αξίας περίπου Δρ.
255,000.000.— Άρα διαφορά περ ίπου.........................

ΓΕΪΙΗIIΜΜβι

Δρ. 230,000,000

Κεφάλκεον Λρχ. 10,000,000
’νΙποΟεμ.κτεχ'ίιν »

Σημερινή συνολική άξια εϊς δραχμάς τών κεφαλαίων
*ής Τραπέζης περίπου ....................................................

26—ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ—26
Τηλ. Άριϋ'μ. 1-31

Δρ. 319,451.000
Έκιελεϊ πάσαν τραπεζικήν έργασιαν
Καταθέσεις έν δψει και ύπό προθεσμίαν εις δραχμάς
και συνάλλαγμα, άποδοτέαι εις δ νόμισμα έγενοντο, ύπο
δρους συμφέροντα;.

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
μέχρι δρ. 25,000 πρός 4 ο) ο άπηλλαγμένον φόρου.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Εν Πειραιεϊ, "Αργεί, Πύργω, Πάτραις, Κέρκυρα,
Κεφαλληνία, Ναυπλίφ, Αίγίω, Καλάμαις, Σύρω, Χίω,
Ηρακλείω, Βόλφ, Θεσσαλονίκη, Λαρίσση, Τρικκάλοις,
Μυτιλήνη, Χανίοις, Ζακύνθω, Πλωμαρίω, Τριπόλει και
Ρεθύμνω.

Άνταποκριταί :
Εις τας κιριωτερας πόλεις Ελλάδος και εξωτερικού.

Έν Λονδίνφ:
Συμμετέχει τής έκεί ΐδρυθείσης ’Αγγλικής Τραπέζης
The Commercial Bank Of Near East Ltd.
4 London Wall Buildings
μεθ 1 ποκαταστηματων έν Κωνσταντινουπόλει

και Άλεξανδρείη.

πώς όπως ο.πεύοωοι ν’ άνταλλάξωοι ταϋτα δι’ οριστι
κών τίτλων παρά τή ’Εθνική Τραπέζι) τής Ελλάδος
(Κεντρικόν Κατάστημα), καθόσον ούδεμία έτέρα παράτασις θέλει χορηγηθή, τά δέ μή άνταλλαγησόμενα
μέχρι τής άνωτέρω προθεσμίας θέλουοι καταστή ά
κυρα καί άνευ άξίας.
Έν Άθήναις, 1 Δεκεμβρίου 1925.
(Έκ τοΰ ’Υπουργείου τών Οικονομικών)

Επι προ&εσμί<ρ 1 έ
τους
πρός 4 1)2 ο)ο
'Em πρϊ&εσμία 2 έτών
πρός 5 ο)ο
Λπ πρ^&εσίΛία 5 έτώ/
πρός 5 1)2 ο)ο

Άγσρχ καί πώληση Χέυναλλάγμαχος, ’Εκτέλεσή εντολών είς τά
*
Χ·ί·
’*
]μχ ,ΐ6στήρ&α Άβν^νών καί
’Εςωτερςκοϋ. ·1»θ1οτώσεος, εκ
φορτώσεις, έκτελωνοσμοί, Άποθηκεύσεες.
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ:
ΕΙς Δραχμάς είς πρώτην ζήτησιν . . . 5 ο)ο
Mb προειδοποίηαΐν 15 ήμερον . ... 6 ο)ο
Είς Ξένα Συναλλάγματα . . . 4-41)2-5 ο)ο
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ TPAHEZIKAI ΕΡΓΑΣΙΑΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΧΗΜ1ΚΑ-ΜΙΚΡ0ΒΙ0Λ0ΓΙΚΑ- ΖΤΜΗΤΕΧΝΙΚΑ
ΤΑΣ. Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΗΜΙΚΟΥ ΖΥΜΟΤΕΧΝΟΥ
4-ΟΔΟΧ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΘΥ 4

ΑΘΗΝΑΙ

EiAHHlKH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Εξόφλησες όμ-ολογεών δανείου
άναδασώσεως
Π ροσκαλοΰνται οί κάτοχοι ομολογιών τοϋ διά νόμου
καταργηθέντος δανείου Αναδασώσεως 6 ο)ο 1919, ό
πως τό ταχύτερον προσκομίσωσι ταυτας πρός εξοφλησιν εις τόν Κεντρικόν Ταμίαν τοΰ Κράτους, παρ ου
θέλουσι λάβει, είς μετρητά, ποσόν ίσον πρός τήν ονο
μαστικήν αυτών αξίαν. Αί άνω όμολογίαι δέον νά φέρωσι προσηρτημένον τό τοκομερίδιον λήξεως 31 Μαρ
τίου 1926.
Ό Ταηιιατάοχης
Ό ’Υφυπουργός
Δ. ΤΑΝΤΑΑΙΔΗΣ
Έν Άθήναις, ’Ιανουάριος.
Δημοσιευθήτω έφ’ άπαξ διά τής « Ελληνικής Επιθεωρήσεως».

Ε/Σ ΤΗΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
(ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
Έκτέλεσις πόσης τραπεζιτικής eεργασίας ύπό τού;
συμφερωτέρους δρους.

ϋαταβέσεες είς δραχμάς χαε είς οεονδήποτε ξένον νόμεσμα.
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ : ΛΙέχρε δρ. δθ,ΟΟΟ

έ«ε τόχω <» ο)ο
χάοιν τής άποταμιεύσεως

ΑΠΗΔΔΑΓΜΞίζΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ

X APT ΑΠΟΘΗΚΗΝ

ΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

« * * Π. Γ. ΜΑΚΡΗΣ &Σ±
,.

.· '

3 -ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ -

ΖΖ=ΖΖΖΖ=ΖΞΖΖΖΖ^ΖΖΖ

'

-

ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ:

όλα τα εεδη τοΰ χάρτου
είς όλας τάς δεαστάσεες,
είς όλα τά «άχη,

είς ολα τά^ χρώματα,
είς όλας τάς «θεότητας j*
at
ε^ς τάς χαλλετέρας τεμάς.

ΧΑΡΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ, ΓΡΑΦΗΣ, ΠΑΡΣΕΜΙΝΕ, ΙΑΛΟΥΣΤΡΑΣΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ, ΜΠΡΙΣΤΟΛ,
ΒΕΛΟΥΤΕ, ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΑΜΕΣΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΔΕΙΓΜ ΑΤΟ ΛΟΓΙΟ Ν

ΛΑΧΕΙΟΝ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ

Καθ’ έκάστην τών ΐξ έτησίων κληρώσεων έκδίδονται τρεις σειραί ακεραίων Γραμματίων περιλαμβάνσυσαι 100,000 Γραμμάτια έκαστη.
'Εκάστης σειράς κερδίζουσι 2,000 Αιθμοί έκ τών όποιων κερδίζουν :

Ό
Ό
Ό
Οί
Οί
Οί
Οί

1ος .................................
2ος ......................................................
3οςκαι ο 4ος.....................................
6επόμενοι άνά .............................
15
»
»
25
»
»
1950
>
J>

Δραχ.80,000
» 20,000
» 2,500
» 1,000
»400
»200
·»40

(Έκ τοθ Γραφείου).

ΤΙΜΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑΙΤΙΜΑΙ ΑΟΓίΚΑΙ
Κις τήν ΆποΘήχην τοϋ παραγγελιοδόχου

κ.Α. ΣΑΡΡΗ

Όδος Αιόλου 117.
ΠΩΔΟΥΝΤΑΙ Κασμίρια ‘Αγγλικά δι’ ένδυμασίας καί έπανωφόρια άνδρικά, υφάσματα γυ
ναικεία όλων των είδών είς τιμάς Εργοστα
σίου, τούτέστιν είς τιμάς έξαιρεηκώς προσιτός.
Τό παραγγελ οδοχικόν Γραφεϊόν τοϋ κ. Σαρρή
είναι ή προσωποποίησις τής εύσυνειδησίας.

εμμμ died:

Μ'·;.:
AU PRINTEMPS
a. 4φ. ,ΜΟΥΤΣοροΥΛΩμ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ
Τό

τελειότερον κατάστημα Γυναικείωωρι^νν
Άσπρόρρουχα διά προίκας

