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τμήμα αρταοτάτ^ς διδασκαλίας πάντων τών 
διά τάς Χτρατιωττχ-χς Χχολάς καί τό 
II άλυτε/νε£τ»ν προπαρασκευαστικών μαθη
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μα τελείας έκμαθήσεων τών Ξένων γλωσσών 
κατά πρακτικόν σύστημα τ ό πρώτον έφαρ- 
μοζόμενον.
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ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ έν ιδιαι- 
τέρω οιχήμ.χτε.

ΠΡΟΣΑΡΖΛ’Λ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ: 69 
Πανεπιστημίου 59 (παρά τό Άροάκειεν).

ΩΡΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ό —11 «. μ., 
καί Λ — μ.. μ.. χαΟ’ έχάστην.

Κανονισμός άποστέλλεται δωρεάν 
παντί τώ αίτοΰντι.

0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Αιαχηρύττει ότι

εκτίθεται είς μειοδοτικήν δημοπρασίαν ή τριετής ερ
γολαβία τής συντηρήσεως τών κήπων τής πόλεως τών 
Αθηνών, τμηματικώς, συμφώνως πρός τήν ύπό τής 
Τεχνικής υπηρεσίας τοΰ Δήμου καταρτισθεΐσαν συγ
γραφήν ΰποχρειόσεων, ής οί βουλόμενοι δένονται νά 
λάβωσι γνώσιν προσερχόμενοι εις τό Δημαρχείο? (Τμή
μα Καλλωπισμού).

"Αρθρον Ιον,1. Ή δημοπρασία ένεργηθήσετάι έν τώ 
Δημαρχείο) Αθηνών κατά τήν 26ην Αύγουστου, ημέ
ραν Τετάρτην καί ιοραν 11-12 π.μ. δι’ έγγραφων καί 
έσφραγισμένων προσφορών ενώπιον τής Δημαρχικής 
’Επιτροπής.

"Αρθρον 2ον). Πας εργολάβος δύναται νά δώση 
προσφοράν δι’ έκαστον τών τριών τμημάτων, είς α 
ολη εργασία ύποδιηρέθη, δέν δύναται όμως ν’ άνα- 
λάβη πλείονα τοϋ ένός.

’Αρθρον 3ον). Πιϊς εργολάβος, προτιθέμενο; νά 
λάβη μέρος είς τήν δημοπρασίαν, οφείλει νά καταθέση 
προηγουμένως είς τό Δημοτικόν ΤαμεΙον 6Γ έκαστον 
τμήμα δραχμάς 1750 δίά τό Ιον Τμήμα, 12.J0 διά τό 
δεύτερον τμήμα καί 1500 διά τό τρίτον τμήμα, είς 
χρήμα ή χρεώγραφα, ώς λεπτομερώς ορίζεται έν άρ- 
θρφ 12 τής οικείας συγγραφής τών υποχρεώσεων.

"Αρθρον Ίον). Ή έγκρισις ή ή άκύρωσις τής δημο
πρασίας εναπόκειται εις τό Δημοτικόν Συμβούλιον, 
χωρίς εντεύθεν νά γεννάται υπέρ τοΰ εργολάβου τού 
έχοντος τήν μικροτέραν προσφοράν δικαίωμά τι κατά 
τοΰ Δήμου δυναμενου τούτου, κατά τό δοκοϋν αύτφ, 
ν’ άπορρίψη ολας τάς προσφοράς ή καί μέρος αυτών, 
ή νά έγκρίνη οίανδήποτε κρινομένην ιός συμφέρουσαν 
είς τόν Δήμον.

’Εάν εντός μηνός άπό τής διεξαγωγής τής δημοπρα
σίας τό Δημοτικόν Συμβούλιον δέν αποφανθή έπί τής 
έγκρίσεως τών πρακτικών, δικαιούνται πάντες οι πα- 
ρουσιασθέντες νά άποχωρήσιοσι τής έκτελέσεως τής 
εργασίας έπί τή αιτήσει των, έπιστρεφομένης αύτοις 
τής παρ’ αύτών κατατεθείσης έγγυήσεως.

Ό Δήμαρχος
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ

ι(ι

ΠΡΟΤΥΠΟΝ
ΠΑΡΟΕΝΑΓΏΓΕΙΟΝ
Δ1ΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΟΥ

Ύπό τήν Ύιμηλήν προστασίαν τής Α. Μ. 
τής Βασιλίοσης Όλγας

’Οδός Πανεπιστημίου 20 καί ϊβκ

Είς τό αυτό πάντοτε εύρύχωρον καί ύπό πάσαν έπο- 
ψιν υγιεινόν οικοδόμημα δέχεται μαθήτριας έσωτερι- 
κάς, ήμιτροφίμους καί εξωτερικά;. Περιλαμβάνει Νη
πιαγωγείο?, έξ τάξεις προτύπου, Σχολαρχεϊον καί Γυ
μνασιακά; τάξεις. Ξέναι Γλώσσαι· Γαλλική. Αγγλι
κή, Γερμανική. Γυμναστική (Σουϊδική) Ζωγραφική, 
Πυρογραφία. Μουσική, Χορός ύπό τών αρίστων έν 
Άθήναις Καθηγητών. Μαθήματα οίκοκυρικής ραπτι
κή, κοπτική κλπ., άπό τών μικρότερων τάξεων. ΑΙ 
έγγραφοί τών εσωτερικών μαθητριών ήρχισαν ήδη. 
Αί τών εξωτερικών αρχονται τή 2 Σεπτεμβρίου. Μα
θήματα τακτικά τή 16ή Σεπτεμβρίου.

Τβραι γραφείου 9 — 12 π. μ.
(Έκ τοΰ γραφείου)

01 μετοικονντες έκ τών έν ΆΟήναις 
συνδρομητών μας παρακαλοΰνται δπως 
είδοποιήσωσι τό γραφεΐόν μας περί τής 
νέας κατοικίας των.

A. Rodin. Σκέψις



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ “ΣΥΝΑΕΣΜΟΥ ffl
Β'. καλλιτεχνική έκθε- 
σις τού Συνδέσμου 
τών 'Ελλήνων Καλλι
τεχνών»- συνδέσμου 
κατ' ευφημισμόν—πα
ρουσιάζει τρία κυ
ρίως χαρακτηριστικά. 
1) Μονομερή σύμπρα- 
ξιν καλλιτεχνών, διότι 
οί μάλλον γνωστοί ή 
άπέσχον ή προχείρως

άντεπροσωπεΰθησαν. 2) 
τάσις τεχνοτροπίας ΰπό

διά γνωστών έργων 
’Εμφανίζεται μία νέα 
τών νεωτέρων καλλιτεχνών, οϊτινες καί πλειο
ψηφούν. 3) ’Επικρατεί ή ξενική μίμησις, καί 
ούχί ή 'Ελληνική ψυχή.

Ό εισερχόμενος δι’ ένός γενικού βλέμματος 
βλ’πει πολύ Μονάχον καί όλίγην φύσιν μέ τό 
γνήσιον φώς τής πατρίδας μας.

'Ως πρό; τήν αποχήν έπιλέκτων καλλιτεχνίαν, 
αυτή άποδοτέα εϊς τά πατροπαράδοτα καλλιτε
χνικά ήθη- ή διαίρεσις καί ή μικροφιλοτιμία 
αποτελούν πλέον παράδοσιν παρ’ ήμίν. Άλλ’ 
έκ τής άντιθέσεως ημείς μάλλον ωφέλειαν προσ- 
δοκώμεν- διότι θά ένισχυθή ή ευγενής άμιλλα. 
Εκείνο τό όποιον μάλλον άνησυχεί τόν θεατήν 

είνε ό ξενισμός. 'Όσοι έπήγαν είς Γερμανίαν, 
ήλθαν μάλλον Γερμανοί, ενώ έχουν έν θαυμά- 
σιον παράδειγμα, τοΰ Γύζη, δστις έμεινεν Έλ- 
λην. ()ί "Ελληνες καλλιτέχναι έχοντες μίαν φύ- 
σιν άπαράμιλλον, αδικούν εαυτούς δταν δέν τήν 
αντιγράφουν ή δέν έμπνέονται έξ αυτής. Άλλά 
μήπως και ή ζωή ή 'Ελληνική, καί ή ιστορία ή 
Ελληνική καί αί φυσιογνωμίαι αί 'Ελληνικοί 
δέν είνε θαυμάσιοι πηγαί καλλιτεχνικής παρα
γωγής ;

Ύπό ποσοτικήν έποψίν είνε. όπωςδήποτε ικα
νοποιητική ή έκθεσις’ 2G5 έργα 43 καλλιτεχνών 
κατωρθώθη νά χωρέσουν εϊς μίαν αίθουσαν. 
Καί τούτο διότι τά πλεϊστα ειιε μικρών διαστά
σεων πίνακες καί προτομαί. ’Έργα μεγάλης επι
βολής, λείπουν.

Έλέχθη δτι ό πρίγκηψ Νικόλαος, ό υψηλός 
προστάτης τής τέχνης έξέφρασε τήν γνώμην δτι 
έπρεπε περισσότερα έργα νά έστέλλοντο.

Καί όμως έργα άνεγνωρισμένων καλλιτεχνών 
παρεγνωρίσθησαν καί έκλείσθησαν εϊς τήν απο
θήκην ελλείψει δήθεν χώρου διά νά φιγουράρουν 
μερικά άλλα, τά όποια ήσαν άπορριπτέα. Καί 
τά δίκαια παράπονα στρέφονται κατά τινων με
λών τή; επιτροπής, ώς μεροληπτούντων.

Κατά τήν περιγραφήν τής έκθέσεως, θά διαι- 
ρέσωμεν εϊς δύο τάξεις τούς καλλιτέχνας. Τού; 

παλαιούς καί τούς νέους. Θά είνε ή σκοπιμο- 
τέρα μέθοδος κριτικής.

Ό Μποκατσιάμπη; καί ό Γιαλλίνάς μετά τάς 
τόσα; επιτυχείς έργασίας των, εκθέτουν μόνον 
διά νά γραη ή τό όνομα των. Ό κ. Γερανιώτης 
παρουσιάζετα ώς προσωπογράφο;- αλλά τίποτε 
εξαιρετικόν δέν τόν διακρίνει- μετά τόσα έτη άφ’ 
δτου ένεφανίσθη, ούδένπροσθέτει εϊς τό ενεργη
τικόν τής δράσεως του, ήτις περιωρίσθη εϊ; τΐ|ν 
ευμάρειαν τής καθηγεσίας. ΊΙ απόπειρα του νά 
παρουσιάση βλάχες, ατυχής. Τά δύο μεγάλα έργα 
του Στή βρύσι > καί ή < Βλάχα μέ τή ρόκα είνε 
κυρίαι άριστοκράτιδες περιβληθείάΟι έν στιγμή 
ευδιαθεσίας τό εθνικόν ένδυμα. Etc τήν φυσιο
γνωμίαν, είς τήν στάσιν ούδέν τό χωρικόν. Λεί
πουν οί τύποι οί όποιοι δίδουν τόν 'Ελληνικόν 
χαρακτήρα. 'Η Μεγαριτοποΰλα ψυχρά, έπιτετη- 
δευμένη. Ποιαν διαφοράν έχει μία γνήσια Με- 
γαρίτισσα τοΰ κ. Λουκίδου! Αί δήθεν χωρικαί 
τού κ. Γερανιώτου είνε χωρίς χάριν καί ψυχήν. 
Φαίνονται σάν νιί ποζάρουν ενώπιον φωτογρα
φικής μηχανής. ΊΙ προσωπογραφία τής κ. Ρ. 
δένέχει καμμίαν λεπτότητα.

Ό κ. Μαθιόπουλο; μετά τήν έκθεσιν τήν 
όποιαν διωργάνωσε έστειλε τέσσαρα δείγματα 
τής παστελικής τέχνης του, έν οίς καί τόν Τρι- 
κούπην,παραθέσας τήναυστηρότητα ήνπροσεπά- 
θησε νά δώση εϊς τά χαρακτηριστικά τοΰ υπέρο
χου πολίτευτοΰ, έν άντιθέσει πρός τάς αιθέριας 
καί έξιδανικευμένας Άθΐδαςτου.

Οί κ. κ. Οικονόμου καί Κοντιάδης εκθέτουν 
άνά δύο σπουδάς τοπείων ’Αττικής άνευ αξιώ
σεων. 'Ο κ. Βικάτο; παρουσιάζεται μέ τάς έκ 
Μονάχου σπουδάς του, αί όποίαι έχουν μεγάλην 
άληθώς αξίαν. Καταφαίνεται ή άκρίβεια τοΰ 
σχεδίου, ή αρμονία τοΰ χρωματισμού, ή θετικό- 
της, ήτις τοΰ δίδουν ξεχωριστήν θέσιν έν τή εκ
θέσει. Τό Τυρολέζικο παιδί είνε τό έκφραστικώ- 
τερον έργον τής έκθέσεως. Γεμάτο ζωή καί χά
ριν καί έξυπνάδα. Τίποτα τό έξεζητημένον ή τό 
άψυχολόγητον. Τά κοκόρια του ζωντανά, έν διά 
σκίτσο παιδικού προγεύματος, λίαν ενδιαφέρον.

Ό κ. ΙΙαπαναγιώτου έκθέτει γνωστά έργα, 
περί ών έγράψαμεν άλλοτε, ώς καί οί κ. κ. Κο- 
γεβίνας καί Στρατηγός- καί οί τρεις έχουν εϊς 
τά έργα τών πολύ τό ξενικόν. 'Η έν Γέρμα νίφ 
σπουδή έπέδρασε πολύ. Άς Ιλπίσωμεν δτι θά 
προσανατολισθοΰν εϊς τήν πάτριον έμπνευσιν.

Ό κ. Έπ. Θωμόπουλος έστειλε προχείρως 
οτι είχε κατά τήν έξ ’Αθηνών διέλευσιν του, 
τέσσαρα; μικρού; πίνακα;- άτ’ έναντίας ό κ. 
Όθωναίος κατήλθε πάνοπλος. 22 έκθέτει τοπειο- 
γραφίας εϊς ας διαφαίνεται προσπάθεια όπως ή 
τέχνη του προσέγγιση τήν φύσιν- άλλ’ υπάρχει 

κάποια αστάθεια άκόμη εϊς τήν άπόδοσιν καί τό 
χρώμα δέν έχει τήν ζωήν, τήν έξωτερικεύουσαν 
τό αίσθημα. Ένφ ό Θωμόπουλος είνε άνήσυχος, 
όρμητικώτερος, αϊσθαντικ.ώτερος, βαθύτερος, μέ 
ατομισμόν, ό Όθωναΐος είνε ήρεμος, λεπτός, χα- 
ρίεις. 'II τέχνη ευνοεί περισσότερον τόν πρώ
τον, δστι; έμελέτησε προσεκτικώτερα τήν αγροτι
κήν ζωήν, καί ένεπνεύσθη άδρότερον. Ή φύσις 
ανεπιτήδευτος καί άψίμμυθίωτος αποδίδεται, 
ένφ παρά τώ δευτέρφ ή τεχνοτροπία προσθέτει 
περιττούς στολισμούς. Έκ τών εκτεθειμένων έρ
γων τοΰ Όθωναίου καλλίτερα είνε ή «’Επι
στροφή», τό «Σκαρίφημα», ό,0\Γ«γγητός» καί ή 
«Μονή τών’Ιωαννίνων».

'Ο κ. Λουκά; Γεραλής αβρός πάντοτε έκθέτει 
μάλλον ανθογραφίας. Τά Κρίνα πολύ έξιδανι- 
κευμένα. Καλλίτερον έκ τών έργων του είνε ό 
Ίλισσός.

Λ

Έρχόμεθα εις τούς νέους. Πυκνή ή φάλαγξ 
των. Δέκα καί πλέον. Ό κ. Ι’ουναρόπουλος 
προοδεύει σημαντικά. ΊΙ Γρηά μέ τήν κάλτσα 
παρά τήν δυσανάλογον άνθηρότητα τοΰ προσώ
που, είνε μία καλή προσωπογραφία. Μία σπουδή 
κόρης γεμάτης παράπονον είνε εκφραστική, ώς 
καί τά«ΙΙρωϊνά όνειρά» του. Όκ. Στιφανόπου- 
λος κάλλιστο; τοπειογράφος. Χειριστής δεξιός τοΰ 
χρώματος, τό όποιον παρουσιάζεται εϊς ποικι
λότατους συνδυασμούς. Ό «'Υμηττός» του καί 
ή «Βοΰλα* είνε τεχνικιότατα.

Ό κ. Μαλέας είνε ριζοσπάστης. Αρχιμηχα
νικός εϊς τήν Θεσσαλονίκην, καί άοχιτέκτων. Αί 
ιδιότητες αΰταί τόν καθιστούν όλιγιότερον ζω
γράφον. Τά ιδιοτροπώτερα εϊ; χρώμα καί εϊς 
σχέδιον έργα τής έκθέσεως. Ξεχωρίζουν άπό μα- 
κρυά* δέν υπάγονται εϊς σχολήν- δέν ήμποροΰν 
νά κριθοΰν μέ τό αυτό μέτρον ή επεξεργασία 
πρωτότυπος, τά θέματά του ξενότροπα, απεικονί
σεις μήίναρμονιζόμεναι πρός τούς συνειθισμένους 
εϊς τό ’Αττικόν φώς δφθαλμούς. Τά καλλίτερα 
έργα του είνε ή «Βραδυνές λαμπράδες », ή ’Αν
ταύγεια στον Νείλον» καί έν τοπεΐον τοΰ Λι
βάνου. Περιεργότατα τό Ηλιόχαρες τοΰ Κάιρου 
καί ή αυλή τοΰ Μοναστηριού τοΰ Άγ. Ίωάννου 
Θεσσαλονίκης. Μολονότι επιζητεί τήν ι|ηιχικήν 
σύνθεσίν, μάς άφίνει ψυχρούς μάλλον θεατάς.

Δύο στρατιωτικών θεμάτων ζωγράφοι — οί 
μόνοι —ό Κανιζίκης καί ό Μπισκίνης. Μετά 
τάς εϊδικάς πο/εμικάς εκθέσεις τάς έως τιόρα 
διοργανωθείσας, οί πίνακες των δέν κάμνουν 
εξαιρετικήν έντύπωσιν. Τοΰ Καντζίκη ή ΙΙροέ- 
λασι.ς εϊς Λιβούνοβον — τό έχον μεγαλειτέρας 
αξιώσεις — έχει ουρανόν ελαττωματικόν, μονότο- 
νον, είς δέ εΰζωνος του ΰπεράγαν μακροπρό
σωπος. Ό Μπισκίνης φαίνεται καλλίτερος. Ό 
μεγάλων διαστάσεων πίναξ του «’Εμπρός, πάντα 
έμπρός!» έχει κίνησιν καί ζωήν ικανήν. ΊΙ 
μετάληψις τοΰ τραυματίου, άληθινόν ποίημα.

Δύο θαλασσογράφοι συναγωνίζονται.'Ο Βασ. 
Μαγιάσης καί ό Στυλ. Μηλιάδης. Τό < Σεληνό
φως» το κ. Μαγιάση μέ τήν νεκρήν ηρεμίαν του, 
είνε άνώτερον τή; «Σορακάδα;» του. Έκ τών 
πινάκων τοΰ κ. Μηλιάδου κάλλιστα εϊνε τά 

«Πεύκα στ’ ακρογιάλι» καί ή «Χειμωνιάτικη 
δύσις ■>. Ό δεύτερος έχει κάμη καλλίτερα; σπουδάς.

Ό κ. Νικ. Λύτρας, υιός τοΰ διδασκάλου τών 
πλείστων εκθετών, μετά πενταετείς εν Μονάχφ 
σπουδάς. εισάγει καινά δαιμόνια εϊς τήν ευγε
νικήν Ελληνικήντέχνην μέ τεχνοτροπίας εξεζη
τημένα; καί εκβιαστικός. Λί προσωπογραφίαι 
του είνε άντιπαθητικαί. “Ενα αγόρι ολόσωμον 
σάς τρέπει εϊς η υγήν μέ τήν φανταχτερήν ασχή
μιαν του.Δέν πρόκειται απλώς περί τεχνοτροπίας. 
Διότι δίπλα έκθέτει μία μαθήτρια του, ή δε
σποινίς Χόρς, ένα κοριτσάκι τών αυτών διαστά
σεων καί τής αυτής νεωτεριστικής άντιλήψεως. 
Καί όμως υπάρχει διαφορά. Αύτό τό προσέχετε 
περισσότερον- ή αισθητική του είνε ΰπερτέρα- ή 
πινελιά μ’ δλην τήν ελευθερίαν της δέν φυγα
δεύει τύ ωραίο ν.

Ό κ. Δήμας είνε ό μόνος οστις μέ τόν Ίησοΰν 
Χριστόν μάς δεικνύει ότι ή Βυζαντινή αγιογρα
φία πρέπει νά έχη τούς συνεχιστάς της. Μία με
λέτη έν τή άπλότητι της καλή, ώς καί μία σπουδή 
κεφαλής.

'Υπέρτερος όλων, αληθινός καλλιτέχνης ανα
δεικνύεται ό κ. Λουκίδης. ’Ήρχισε τάς σπουδάς 
του έν τώ ϊδικώ μας Πολυτεχνείο.» καί ευτυχώς τάς 
άπεπεράτωσεν εϊς τό Παρίσι όπου καί είνε εγκα
τεστημένος. Έκεϊ έξέθεσε πολλάκις, έπαινεθείς. 
'II Μάνα.» του είνε άναμφισβητήτως τό ώραιό- 
τερον καί τεχνικώτερον έργον τής όλης έκθέσεως. 
Ευσυνείδητος χειριστής τοΰ πινέλου, βαθύς 
παρατηρητής, ήρεμος εϊς τό αίσθημα, δεξιός εις 
τόχρώμα, άμεμπτος εϊς τό σχέδιον. ΊΙ τέχνη του 
δεικνύεται ακριβώς εϊς τήν άνιίθεσιν τών δύο 
φυσιογνωμιών, μητρός καί βρέφους. Καί όμως 
καμμία δυσαρμονία. “Εκαστον πρόσωπον έχει 
τήν ϊδιάζουσαν φυσιογνωμίαν. ΊΙ μήτηρ έχει 
τήν έκφρασιν τής στοργής καί τής προσοχής. Τό 
παιδί είνε γεμάτο έντασιν καί περιέργειαν πρός 
τό προτεινόμενον παιγνιδάκι. Μία χαριτωμένη 
σκηνή, ή οποία άν δέν έχει πρωτοτυπίαν διότι 
είνε συνήθης έκδήλωσις μητρικής φιλοστοργία; 
έχει όμως άποδοθή φυσικώτατα, χωρίς ό ζωγρά
φος νά καταοτήση ξηράν τήν σύνθεσίν του. Εϊς 
τήν έκφρασιν τής μητρός ενυπάρχει καί κάποιον 
μυστικόν, θά έλεγε τις, αίσθημα λύπης. Τοΰ 
ιδίου καλλιτέχνου ή Χωριατοποΰλα μέ τό πονηρό 
μειδίαμα καί ή Μεγαρίτισσα δεικνύουν ότι δέν 
έλησμόνησε τήν Ελλάδα εϊς τό περιβάλλον ποΰ 
ζή. Πόσον θά ήθελα νά έλειπε τοΰ ιδίου μία 
ξενική τοΰ Παλαιού Φαλήρου άπόδοσι;.

Λ

Καί έρχονται οί όλιγιότερονγνωστοί. Οίοΰρα- 
γοί. Ό κ. Λ. Γεραλής αδελφός τοΰ γνωστού 
ζωγράφου έκθέτει ένα Βασιβουζούκον. Ό Ε. 
Εύστρατιάδης τό Νυκτέρι, αρκετά καλόν. 'Ο κ. 
Ααζαρής, μαθητή; ακόμη, τό Μεράκι τής γρηάς 
καλλίτερον άσυγκρίτως τής «Ταράτσας» του. Ο 
Κερκυραϊος κ. Μ. Ζαβιτζιάνος τήν Άρετοΰσαν 
—εκείνον τόν κάμπον μέ τά σύννεφα τά όποια 
έχουν μεταποιηθή εϊς στερεά σώματα διατί δέν 
τό άπέκρυψε;—Όκ. Μπραέσσας οστις μάς πα
ρουσιάζει τήν τέχνην του διά τής μικρός άλλά
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καλής αυτοπροσωπογραφίας του. 'Ο ζ. Χρηστο- 
φής καλλίτερος τών ίν τή κατηγορίρ τών όλι- 
γώτερον γνωστών ζωγράφων. ό < Γυναιζοκαυ- 
γάς» του εινε ζωντανή καί χαρακτηριστική 
σκηνή, πλήρης κινήσεως καί έκφράσεως. Έάν 
άσχοληθή είς τά ρεαλιστικά αυτά θέματα θά 
άναδειχθή τάχιστα- μία σπουδή του γυναικός μέ 
ανυψωμένα τά μάτια πολύ καλή.

Καί είς ερασιτέχνης ζωγράφος. Ό κ. Άξελός. 
Τά παστέ/, του είκονίζουν παιδάκια παΐζοντα 
είςτό ακρογιάλι- έχει προτερήματα, ιδίως χρωμα
τισμού, άτινα επίσης έκδηλοΰνται εις διαφόρους 
εγχρώμους έντυπώσεις διά crayon.

Τέλος, ή προσεκτικωτέρα είς χαλκομανοειδεϊς 
λεπτομέρειας είκών είνε ή τοΰ Βαρκάρη, γρα- 
φείσα ύπό τού ΓΙειραιιότου κωιραλάλου ζωγρά
φου κ. Βαορέρη.

Καί ήδη είς τόώραΐον φύλον, τό όποιον δέν 
διαψεύδει ευτυχώς τήν περί φυσικής ώραιότη- 
τος φήμην του καί έν τή τέχνη. Αί γυναίκες 
κατακτούν έδαφος έν τή τέχνη. ’Όχι μόνον άρι- 
θμητικώς, άλλά καί ποιοτικώς. Βεβαίως ό συνα
γωνισμός των πρός τους άνδρας είνε δι’ αύτάς 
μειονεκτικός, αλλ’ οπωσδήποτε άξιος προσοχής. 
Δέν υπάρχει δέ έλπίς νά συμφωνήσω μέμίαν κυ
ρίαν γράφουσαν κριτικά δοκίμια, ήτιςέν λυρική 
καί φιλοσοφική καί μεταφυσική περιγραφή τής 
έκθέσεως έξήντλησε τόν λιβανωτόν της περί 
τής γυναικείας τέχνης, φανταζομένη καί ανα
φωνούσα ότι «ημείς αί γυναίκες όταν αισθαν
θούμε κάτι, τί έκφράζομεν τέλεια. Καί έρωτα 
ασφαλέστατα. «Ποιος ήμπορεΐ νά έχη άντίρρη- 
σιν;» Άλλοίμονον καί ίαταταΐ!

Θά ήθέλαμεν νά άρχίσωμεν τήν μνείαν τών 
έργων τών κυριών, κατά πρεσβεία ηλικίας. ’Αλλά 
τό εγχείρημα είνε επικίνδυνον καί σκληρόν. Λιό 
άναγκαζόμεθα νά καταφύγωμεν είς τήν αλφαβη
τικήν λέξιν.

Ή κ Εύφρ. Άντωνιάδου εκθέτει μίαν εκ
φραστικήν σπουδήν καί μίαν καλήν κεφαλήν 
γέροντος. Άλλά ήθέλησε νά μάς δείξη καί τυπο
γραφικός γνώσεωςκαί μάς απελπίζει μέ τά οίονεί 
βουνά Κυψέλη;. 'Ορκίζομαι ότι καί <’> θυρωρός 
τής έκθέσεως θά ήμποροΰσε νά τό κάμη τό έρ
γον αύτό, άπλόύστατα διότι δέν λέγει τίποτε. 
Ή κ. Ε. Γεωργαντή γνωστή ιός γλύπτρια πρώ
την φοράν έμφανίζεται καί ιός ζωγράφος. Γέσ- 
σαρα μικροσκοπικά τοπεία τής Βουλιαγμένης 
εινε πολύ ενθαρρυντικά, ώς σπουδαί φωτός. 
Ή κ. Δήμα (τό γένος Τσίλλερ) είνε δυνατή είς 
τό χρώμα, ώς δεικνύει τό δρομάκι τής 11 λάζος. 
Ή σκιά είς τόν «αδελφόν της όχι επιτυχής. 
Μία μικρά σπουδή είνε τό καλλίτερον έργον 
της- ή αυτοπροσωπογραφία τη, τήν αδικεί. ΊΙ 
κ. Ζαδέ δέν προσθέτει τίποτε εξαιρετικόν.

Ή δεσποινίς Αασκαρίδου επιφυλάσσει νά μάς 
δείξη τάς μεγάλας αληθώς προόδους της έν ει
δική εκθέσει. Τά δύο έργα ποΰ εκθέτει, μιάς 
Ίσπανίδος άναμενούσης καί τό άλλο δύο Γει- 
τονισσών είνε ξενικοί εντυπώσεις, αλλά φαί νεται 
πάντοτε η τέχνη τής φημισμένης ήδη ζωγράφοι·. 
Ή κ. Πανά (τό γένος Γιαννοπούλου) πολύ φει-
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δωλή. Τά «Κυπαρίσσια» αρκετά μελαγχολικά 
είς τό αμφίβολον φώς τής δύσεως.

Ή έμφάνιοις παρ' ήμΐν διά πρώτην φοράν 
τής δεσποινίδος Φλωρεντινής Σκουλούδη πρόκα - 
λεί ιδιαιτέρως τήν προσοχήν. Ή δεσποινίς Σκου
λούδη— Κρήσσα —διέμεινεν έπί έξ έτη έν Λον
δίνο» όπου καί εξέθεσε προσωπογραφίας. Ακο
λουθεί τήν Αγγλικήν σχολήν, δηλαδή είνε θε
τική είς τήν γραμμήν. ’Εκ τών τεσσάρων έργων 
της—τά όποια παρεπιδημούσα είς Αθήνας έτυχε 
ν<ί έχη— άνιότερον είνε αί - 'Αναμνήσεις’. Μία 
παρήλιξ βυθίζει τό βλέμμα ε'ς τό παρελθόν. 
'Ολόκληρος κόσμος έμφανίζεται αναμνήσεων καί 
ή μελαγχολία τών περασμένων χαρακτηρίζει τήν 
συμπαθή φυσιογνωμίαν της. Εχει τό έργον 
τεχνικός άρετάς καί αίσθημα έν τή έκφράσε» 
ανεπιτήδευτου. "Ενας Κρής τουρκόπαις διακρί- 
νεται διά τόν χρωματισμόν καί διιι τήν ’Ανατολι
κήν έκφρασιν, έπιτυχώς άποδοθεϊσαν. "Ενας 
ναυτόπαις — σπουδή υπαίθρου ήλιοβριθούς — 
καί μία υδατογραφία μιάςστενωπού τών Χανίων 
δίδουν όχι βεβαίως πλήρη, άλλ' ικανοποιητικήν 
ιδέαν τοΰ έκλεκτοΰ ταλάντου της. ΊΙ κ. Ε. 
Σταύραζα εκθέτει ένα καλόν κάμπον μέ παπα 
ροΰνες καί ένα κακόν εσωτερικόν μαγειρείου.

Ή κ. Φλωρά ή σκηπτούχος τών Έλληνίδιον 
ζωγράφων Αντιπροσωπεύεται μέ τά περισσότερα 
έργα έκ τών ομοφύλων συναδέλφων της. Κυρι
αρχεί λόγφ όχι μόνον διαστάσεων άλλά καί θέ
ματος ό Βασιλεύς είς τήν εκκλησίαν τών Ίωαν- 
νίνων, κατά τήν είσοδον του είς τήν θρυλικήν 
πίλιν. Ό πίναξ είνε ημιτελής. Ό Βασιλεύς 
ίσταται όρθιος καί υψηλά, ένώ γύρο.» του οί άπε- 
λευθερυύμενοι τόν ατενίζουν.

Παρατηρεί τις είς τήν έκφρασιν τοΰ πλήθους 
μάλλον τήν περιέργειαν παρά τόν ένθουσιασμόν- 
καί τούτο ίσως δύναται νιι θειορηθή ελαττωμα
τικόν- διότι ό πίναξ είνε μάλλον ιστορικός ή 
καλλιτεχνικός. ’Αποθανατίζει μίαν ιστορικήν 
στιγμήν καί ό ζωγράφος γίνεται είκονογράφος 
περιορισμένων ορίων- ίσως διά τόνλόγον αύτόν. 
τήν τέχνην τήν άναμφισβήτητον τής κ. Φλωρά 
πρέπει νά άναζητήσωμεν εϊς τά άλλα έργα της. 
Ό < Καταυλισμός > μέ τό contrasto φωτιάς καί 
χιόνος, είνε άρίστη έντύπωσις στρατιωτική, ώς 
καί ή σκηνή τών τραυματιών. Μία θαλασσογρα
φία παριστώσα δύσιν έν Κωνσταντινουπόλει, 
βάρκες μέ ανοικτά πανιά είς ένα καταπόρφυρον 
ορίζοντα μάς δίδει δείγματα είς τό είδος αύτό 
τής τέχνης, όπως διά τήν τοπειογραφίαν μάς 
παρέχει τήν σκιάν τών πεύκων. ΊΙ Μακεδονίς 
είνε κρητιδογραφία ή όποία καλώς άναπαριστρ 
τό θαυμάσιου Μακεδονικόν ένδυμα.

ΊΙ δεσποινίς Χαλκιοπούλου δέν δεικνύει 
έπαρκώς τήν εργασίαν της- ή δεσποινίς Χόρς 
εκτός τοΰ προαναφερθέντος έργου είκονίζοντος 
τήν μικράν αδελφήν της μέ τήν Αυτρίζουσαν 
τεχνοτροπίαν εκθέτει τριαντάφυλλα άπό τά όποια 
λείπει τό άρωμα.

Λ

ΊΙ γλυπτική πενιχρότατα αντιπροσωπεύεται 
έν τή εκθέσει. Σχεδόν ποτέ δέν τής έδόθη ή 
προσήκουσα θέσις- έθεωρήθησαν τά γλυπτικά

Ή Μ>νή τής ΑΙγίνης.
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Μονή Ζωοδόχον Πηγής έν Πάρω. Συασίτιον Καλογήρων.

(Φωτογραφία Κ. Παρθένη).
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έργα καί έτοποθετήθησαν ώς διακοσμητικά των 
ζωγραφικών. Αυτό συνέβη και τιόρα. Κυριαρ
χεί ό κ. Τόμπρο;, νέο; αλλά μέ εύγενή ιδανικά 
χωρίς νά παρασύρεται εις τάς νεωτεριστικά; ιδέας. 
Ό «’Αθλητής* εΐνε κλασικό; τύπο; αληθινού 
άθλητοΰ’έχει κάτι από τόν ΙΙραξιτέλειον Έρμήν. 
Το έκφραστικώτερον τών έργων του εΐνε ή προ
τομή τοϋ ποιητοΰ Παλαμά" δΓ αυτής ήθέλησε 
ούχί πανομοιότυπος νά μάς παρουσίαση τόν άν
θρωπον, αλλά νά συμβολίση τό έργον τοϋ ποιη- 
τοΰ· δι’ αυτό τό βαθυστόχαστον αποδίδεται κα
λώς, μέ τήν αυστηρότητα τής γραμμή; καί τήν 
άνατομικήν. Τολμηρόν ίσως θεωρηθή δτι εΐκο- 
νίζεται γυμνό;, οπω; εΐ; τήν αρχαιότητα" θεω- 
ρητικώς, δέν έχει τι τό μεμπτόν. Μήπως ή γραμ
μή τοϋ σώματος δέν εΐνε εύγλωττος όσον ενίοτε 
καί ή τοϋ προσώπου; Ή προτομή τή; δεσποι
νίδας II. Μάνου εύγενή;, πλαστική, χαριτωμένη. 
"Εν ανάγλυφον εις τούς «’Αγνώστους νε
κρού;» καί έν σκίτσο άγαλματίου παριστάνοντος 
διανοούμενον τεχνίτην έλκύουντήν προσοχήν. 
Τά άλλα έργα του καί ιδίως ή «Μόδα» έπρεπε 
νά λείπουν. Ό κ. Ε. Βούλγαρη;, ό έν ΓΙαρι- 
σίοίς διαμένων, εκθέτει γυψίνου; προτομάςένύς 
Γάλλου ποιητοΰ,τής Γαλλίδος ποιητρία; Λενουάρ 
καί έν ανάγλυφον τοΰ ’Ίψεν. Μάλλον καλά.

ΤΙ κ. Ι'εωργαντή εΐ; δύο γύψινα προπλά
σματα δεικνύει τήν λεπτήν καλλιτεχνικήν της 
άντίληψιν ήν γνωρίζει νά παρουσιάζη εΐ; έκ- 
φρασιν βαθύτερα;τινο; έννοιας. Μία άπλουστάιη 
βρύσις λαμβάνει μορφήν αναμνηστικήν τή; Μα
κεδονικής εκστρατείας. ’Εάν υπήρχε έκ μέρους 
τών Δημοσίων αρχών ενδιαφέρον, έπρεπε κάθε 
Μακεδονική πόλις καί κώμη νά στολισθοΰν μέ 
τά; ώραίας αυτά; κρήνας, αί όποϊαι συνδυάζουν 
τήν πρακτικότητα μέ τήν τέχνην καί μέ τήν 
ιστορίαν. Τό άλλο σκίτσο, εΐνε μία έπίκλησι; 
προ; τήν Παναγίαν διά τόν νοσοϋντα Βασιλέα. 
Αί προτομαί αί υπό τών κ. κ. Δούκα, Φωσκό- 
λου καί Λ. Σώχου έκτειθέμεναι έπρεπε νά λεί
πουν. "Εν ανάγλυφον τοΰ Βασιλέω; υπό τοΰ κ. 
Μαρουδή απλώς ομοιάζει.

Τό κέντρον τής αιθούση; κατέχει έν σκίτσο 
ΤΙρώου τών πεσόντων αξιωματικών κατά τούς 
δύο πολέμους, έργον τοΰ κ. Ζευγιόλη. 'Υψηλά 
δύο λέοντες συμβολίζουν τοϋ; δύο πολέμου;, 
κάτωθεν δέ άνάγλυφα αναμνηστικά μαχών καί 
ηρώων. ’Άλλο ήρώον τών έκ τοΰ δήμου Κε- 
ρατέα; πεσόντων μέ μίαν δαφνηφόρον Νίκην 
εΐνε καλλίτερον.. Τεχνικώς ή προτομή τής μη- 
τρός του υπερέχει. ’Αλλ’ ο κ. Ζευγιόλη; μή άρ- 
κούμενο; εις τήν σοβαράν τέχνην, εισάγει πρώ
τος καί νεωτερισμού; κάπως επικινδύνου; διά 
τήν καλαισθησίαν τοϋ κοινοΰ. ’Εκθέτει εις υα
λόφρακτου; θήκας άγαλμάτια έγχρωμα έκ πα- 
στελίνη;, σκίτσα ειλημμένα έκ τής καθημερινή; 
ζωή;. Μολονότι 4-5 έκ τών είκοσι έχουν δεξιό
τητα—ώς λ.χ. οί πιερρότοι, τά σκυλιά, τά κοκό
ρια—γενικώ; δένεΐχον θέσινκαΐ δή περίβλεπτον 
έν σοβαρά εκθέσει. Πρόκειται περί παιγνιιόδου; 
εργασίας, ή όποια βιοτεχνικοί; θά ήδύνατο νά 
προσπορίσηκέρδη καίφήμηνεΐς τόν καλλιτέχνην, 
αλλά πέραν τούτου δέν αξίζει νά άπασχολήση 
τοΰ; φιλοτέχνους.
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’Εκ τής ταχείας αυτής, αλλά καί ειλικρινούς 
διαδρομή; εννοεί τι; ότι ή έκθεσις συνολικοί; ύπε- 
λείφθη τών προσδοκιών τών ενδιαφερομένων 
διά τήν προόδον τής Ελληνικής τέχνης. Βε
βαίως ή Ελληνική τέχνη δέν πρόκειται νά κριθή 
έκ μονομερώς ή έσπευσμένως διοργανομένων 
εκθέσεων. Μή λησμονώμεν όμως ότιαΰται διά τό 
κοινόν αποτελούν κριτήριον πρό; σχηματισμόν 
γνώμης καί οί διοργανωταί πρέπει νά εΐνε αυ
στηρότεροι, οί. δέ έκθέται προσεκτικώτεροι, ΐνα 
μή καταλαμβάνουν πολύτιμον χώρον στέλλοντες 
δ,τι έχουν ή μάλλον δέν έχουν διά νά τό θαυμά
σουν οί «συγγενείς καί φίλοι». ’Έκθεσις μέ 
κριτικήν έπιτροπήν σημαίνει άνθησιν τής τέχνης. 
"Ας μή τήν μετατρέπουν οί όργανωταί τήν έκ- 
θεσιν εις άσυλον αναπήρων ή άτελών ταλάντων.

ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ

ΕΣΤΙΑΔΕΣ

ΤΗΣ ΓΗΣ Τ’ ΑΣΤΕΡΙΑ

Προβάλλεις, ξελογιάοτρα 
ζηλόφθονη Σελήνη, 
καί σέ. φοβούνται τ' άστρα 
καί τό καθένα σβύνει.

"Ομως τής Γης τ' αστέρια 
άφοβα σ’ άντικρΰζουν' 
τή λάμφί των ακέρια 
οτό πείσμα σου σκορπίζουν.

ΜΗ ΒΙΑΖΕΣΑΙ

Μή βιάζεσαι νά φτάσης στην κορυφή 
θαρρώντας πως εκεί θά ξαποστάσης' 
τό μάτι σου μέ πόθο θά στ ραφή 
στό δρόμο ποΰ μέ κόπους θά περάοης. 
Μή βιάζεσαι νά φθάσης στην κορυφή, 
δέν θ&χης ποΰ νά πας όταν θά φτάσης,

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ

Τό δένδρο τής ίλπίδος τ' αγκαλιάζει 
•/λύκειά, παντοτεινή καλοκαιριά' 
έν’ άηδονάκι απόκοσμο φωλιάζει 

στά ώραϊά του κλαριά.

όΓ άν τά κλαριά του πάντα ειν’ ανθισμένα 
κι άν τά φιλή δ αγέρας χαρωπός, 
τί τ' όφελος ; απ' τ' άνθη του μήτ’ ένα 

δέν γίνεται καρπός.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

/ IQANNOY 0ΥΠΡ6 \

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ
*.............. ’Εκείνος ό όποιος αγαπά καί αι

σθάνεται καί ύποτυπώνει τό άληθές μέ τήν καλ
λονήν καί χάριν, μάς φαίνεται ό Κωνσταντί
νος Βαρδέλλας εις τό έξ όπτοΰ άργίλλου σύμ
πλεγμα παριστάνον τό Τραγούδι τής ’Αγάπης. 
Είναι τρία κοράσια, τά όποια περί -’-ΰν καί 
τραγουδούν ένηγκαλισμένα μέ τό πλούσιον φό
ρεμα, τό ιδιότροπο·/, τών κατοίκων τών βουνών 
τοΰ Άβρούτσου. Τό φόρεμα εις αύτά τά νεανικά 
σώματα, τόσον ωραία καί ζωηρά εις τήν κινησιν 
τοΰ περιπατείν, καί ή φαιδρότης, ποΰ πνέει από 
τά πρόσωπα, άπό τήν χάριν καί άρετήν τοΰ 
άσματος, αποτελούν σύνολο·/ έρασμίω; έπίχαρι, 
τό όποιον παρατηρεί τι; πάντοτε μέ νέαν εύ- 
χαρίστησιν. Εκεί έξαφανίζεται ή σμικρότη; τών 
προσώπων, καί τής ύλης, έφ’ ή? έποιήθησαν 
καί φαίνεται δτι ακούει τις τό τραγοΰδι, τήν 
άναπνοήν καί τήν χαράν τών αγαπητών αύτών 
κορασίων.

«Ή κομψήαύτη έργασία μάς φαίνεται έκ τών 
ώραιοτέρων τής άληθοκρατιστικής σχολής τής 
Νεαπόλεως. Τοιουτοτρόπως μοΰ άρέσκει ό άλη- 
θισμός, 'Η μελέτη τοΰ ’Αληθούς ούτως αίσθα- 
νομένου καί συναισθανόμενου πλησιάζει τόν καλ
λιτέχνην εις τήν ιδεώδη σύλληψιν, δηλαδή εις 
τήν άναπαράστασιν τής ώραίας φύσεως καθ’ 
δλαςτάς ποικιλομορφίας αύτής, ανοίγει τόν νοΰν 
εις νοήματα καί σκέψεις σοβαρά; καλλονής καί 
χάριτος, ένεκα τών όποιων έγιναν περίφημοι 
καί θά έπιζήσουν μέχρι συντέλειας τοΰ κόσμου 
δ Φειδίας καί ό Γκιότο, ό Όργάνας καί ό Μι
χαήλ Άγγελος.

«Ή μελέτη τής υλικής μιμήσεως τής φύσεως, 
ιδία άν είναι έλαττωματική ή απρεπής τό νόημα 
ή τήν μορφήν, εκτός δτι καθιστά τά άγάλματα 
άνευ χάριτος, άπομακρύνει τόν καλλιτέχνην έκ 
τής ιδεώδους συλλήψεως....

Τό ώραΐον είναι σκορπισμένο·/ εϊςτό σόμπαν. 
Ό καλλιτέχνης, δστις έγεννήθη νά αισθάνε
ται καί συμμερίζεται τό ώραΐον, δπερ είναι ό 
σκοπός τής τέχνης, έχει πάντοτε τόν νοΰν καί 
τήν καρδίαν προσηλωμένα εις τήν έρευναν καί 
εις τήν έκοήλωσιν αύτοΰ. ’Εκλέγει άπό τήν φύ- 
σιν μίαν ή περισσοτέρας εικόνας, αί όποϊαι 
κατά τρόπον τινά πλησιάζουν εις τόν τύπον, τόν 
όποιον ΐγν. εις τόν νοΰν, καί ή πραγματικότης 
αυτών ένουναμόνουσα τήν ιδέαν, τήν τελειοποιεί. 
'Ο καλλιτέχνης, δστις στερείται τοΰ ιδεώδους 
του καί προσπαθεί νά τό εύρη έκτος τής φύσεως, 
βασανίζω·/ τήν μνήμην μέ έκείνο τό όποιον είδε 
ή έμελέτησεν εις τά έργα τών άλλων, ποιεί έργα 

ψυχρά καί κατά συνθήκην. 'Ο ζωογόνος σπην- 
θήρ. ή θερμότης, ή ζωή δέν κυριαρχούν εις τό 
έργον του, διότι αύτός δέν είναι ό πατήρ, άλλ’ ό 
άνάοοχος τοΰ έργου του. Εις τήν σχολήν ταύ- 
την ανήκουν οί μιμηταί. δηλαδή οί δειλοί φίλοι 
τοϋ 'Αληθούς.

Έϊς άντίθεσιν τούτων, άλλ’ εις μεγαλείτερον 
άριθμόν είναι οί φυσιολάτραι (Naturalisti), σΐτι- 
νες περιφρονοΰν παν ιδεώδες, καί τό περιφρο- 
νοΰν διότι ούδέν έξ αύτοΰ κατέχουν, ούτε ή 
καρδία αύτών θερμαίνεται άπό γενναία·/ καί 
ισχυρά·/ στοργήν, ούτε οί οφθαλμοί των, ούτε 
ό νοϋς των άφαιροΰσι ποτέ άπό τήν πολύμορ
φον φύσιν ένα τύπον, μίαν συγκίνησιν, μίαν έκ- 
φρασιν, ποΰ έπιμόνως έπιδιώκουν, νά τούς 
διεγείρη τήν ιδέαν καί νά τήν γονιμοποιή- 
σουν. Ό πρώτος κακοποιός ή ή πρώτη τών 
τριόδων γυνή τυχαίως λαμβάνονται καί καλοί 
είναι δΓ αύτούς έκεΐνοι, οίτινες εύχαριστοΟν- 
ται νά παρασύρουν εις τό βόρβορον καί εις τήν 
άσχημοσύνηντήν ΕύγενεστάτηνΤέχνην μας.. ..

*........... Οί νεόφυτοι τής νέας ταύτης τέχνης
ήσαν τότε δλίγοι καί διεσπαρμένοι, καί λέγω 
νέας, μόνον δΓ έκείνο τό όποιον έφερε τό υπερ
βολικόν, τό άρνητικόν, τό παράλογον. Διότι ή 
σχολή τών ΆληθισταΊν είναι γραία δσον καί ή 
ιδία Τέχνη καί αί άρχαί της είναι άλάθητοι. 
Μάλιστα αύστηρώς άν κρίνωμεν, αύτη έχει μίαν 
καί μόνην άρχήν, δηλαδή τήν μίμησιν τοΰ’Αλη
θούς. ’Αλλά κατά τόν χρόνον καθ’ δν οί άρ- 
χαίοι έθεώρουν τήν μίμησιν τοΰ Άληθοΰς έν τή 
τελειότητί του, οί νεώτεροι— όμιλώ περί τινων 
—θεωρούν δλον τό άληθές, βλην τήν φύσιν. καί 
τήν ειδεχθή, τήν παραμορφωμένη·/ προτιμούν, 
μή έννοοϋντες δτι μέ τήν δυσμορφίαν ή φύσις 
έςέρχεται τοΰ Άληθοΰς, καθότι μία άτέλε-α 
παραμορφώνει τόν κύριον χαρακτήρα τής φύ
σεως, δστις είναι ή άρμονία τών μερών καί 
ήτις άνταποκρίνεται εις τήν καλλονήν. Έν ένί 
λόγω, τό δύσμορφο·/ τό όποιον είναι τό αύτό 
μέ τό άσχημον, είναι ή παραμορφωμένη άλή- 
θεια καί συνεπώς παύει νά είναι τό άληθές. 
Γινώσκω δτι οί Άληθισταί άρνοΰνται τήν προ- 
τίμησιν τής χυδαίας καί δυσειδούς φύσεως, καί 
άν ή άποστροφή των επισημοποιείτο μέ τά έργα 
των θά εΐμεθα καθ’ δλα σύμφωνοι, καί οί λό
γοι μου περί τοΰ αντικειμένου τούτου θά ήσαν 
άνωφελεΐς. ’Αλλά, έπί τοΰ παρόντος, τά πράγ
ματα δέν τό έπιβεβαιοΰν........... »

•Έπεται συνέχεια ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΔΗ δτε ή καλλιτεχνική 
έκθεσις έτερμάτισε τήν β'. 
περίοδόν της αί κρίσεις ένός 
καλλιτέχνου hay θά επηρεά
σουν ούτε τό υλικόν μέρος 
οίίτε τό τεχνικόν.

Έν πρώτοι; έκφράζομεν 
τήν απορίαν ήμώι πώς διέ- 
φυγον τήν προσοχήν τής 
επιτροπής καί έξετέθησαν 
έργα τινά τέχνης έν τή εκ

θέσει έν ή συναντώμεν καί άναγνωρίζομεν ώς καλλι- 
τέχνας τούς κ. κ. Γερανιώτην, Λουκίδην, Βικάτον. Ι’ε- 
ραλήν. Μαγιάσην. Μαθιόπουλον, θ. Καραβία. Μαλί ,.ν 
δι' οΰς Οά περιορισθιΰ μόνον ν' αναφέρω «απλώς τά 
ονόματα αύτών, καθότι πάντες έχουσιν τόν ατομισμόν 
των καί βαδίζουσι μετ' εΰλαβείας πρός τόν σκοπόν, ο 
όποιο; επιδιώκεται διι'ι τιΰν έργων των: ν’ «ϊποδυ’ισωσιν 
όριστικώς τό ιδανικόν των.

Τό καθαριΰ; δημιουργικόν πνεύμα άπουσκίζει έκ 
τής έκθέσεωςταύτης παντελώς. "Ενεφανίσΰησαν δέ έν 
αΰτή δύο νέοι καλλιτέχναι οί κ. κ. Λύτρας καί Στρα
τηγός. ΙΙιϊς τις όιρείλει βεβαίως νάσέβεται τό σύστημα 
παντός καλλιτέχνου, άλλ’ ΰπό τόν όρον νά μή άπομχ- 
κρύνεται έν καλπασμφ τοΰ σκοπού του. καταπατών 
πάν τεχνικόν αίσθημα. "Οταν δέ ό καλλιτέχνης δέν δύ
ναται ν’ άναβιβάση τό έργον του καί έπικοινωνήση 
μέ τά μυστήρια τής τέχνης, οφείλει νά σταματά, κ. 
Λύτρα, καί ν’άκολουθή τόν δρόμον τού αειμνήστου πα- 
τρός σας. Έιιν δέ τό έργον τού Λύτρα δέν άνυψιόθη 
ως έδει υπό τής κοινωνίας όπως άνυψιόθη τό έργον 
τού Γύζη, δέν πρέπει ν’ άποδιόσοΐμεν τούτο είς έλλει- 
ψιν τεχνικά»· προτερημάτων, άλλά κυρίως είς τό περι
βάλλον, εις ο έκάτερος έδρασεν.

Είς πάσας τάς ϊποχάς τής άναγεννήσεως καί κατα- 
πτώσεως τής τέχνης κύριος ρυθμιστής ήτο τό περι
βάλλον. Ό καλλιτέχνης είναι ό σημαιοφόρος, ύ Βάτων 
διά τού έργου του τήν ιΐληθ ή σφραγίδα τής διαβάσει»; 
καί δράσεως αϋτοΰ έν τε τή Τέχνη καί τή Ίστοράχ 
ταύτης.

'Έργα τινά έκ τών έκτε,Οέντων, υπενθυμίζουν απει
κονίσεις αίτινες πολλάκις χρησιμοποιούνται «ός προ
γράμματα θεατρικών παραστάσεων. Αυτός είναι ό άρ- 
μόζων χαρακτηρισμός περί τοϋ τρόπου καί)’ δν άντί- 
προσωπεύθη ή Ζωγραφική ύπό τών μελιάν καί μή 
τοΰ Συνδέσμου τών Ελλήνων καλλιτεχνών.

*

11 δέ Γλυπτική; ’Αντιπρόσωπεύετο διά κεφαλών 
Τινων, μικρών προτομών καί τινων μικροσκοπικιόν 
σκίτσων,άτινα θά ήτο καταλληλύτατον έάν έξετίθεντο 
είς Σχολικήν έκθεσιν άξια τότε παντός επαίνου. Ιΐριν- 
κειμένου όμως περί συνθέσεως έν τή Γλυπτική Τέχνη, 
έργα τινά ποιοΰντα έξαίρεσιν τών ανωτέρω κανόνων 
επισφραγίζουν τήν σχηματισθεϊσαν καί διά τού Τύπου 
ΰποστηριχθεϊσαν γνώμην μου,δτι ήσύνΟεσιςέν τή Γλυ
πτική Τέχνη ομολογουμένως αγνοείται καθ’ ολοκλη
ρίαν ΰπό τών νέων μυστών της. \έν θά επιχειρήσω ν’ 
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άσχοληθάι έπί τού θέματος τούτου, «ίλλά Οά περιορι- 
σθ«ΰ είς ολιγάριθμους παρατηρήσει; έπί τών έκτεΟέν- 
των έργων.

ΤΙ Νίκη τά»· δύο ένδιίξων πολέμων μας 1912-1913 · 
ως άποκαλεΐ τό έργον του ό κ. Ζευγόιλης, «όχι μόνον 
ουδόλως στηρίζεται, κατιι τήν τεχνικήν έκφρασιν. 
άλλιί απέχει καί αυτών άκόμη τ««ν στοιχειωδών κα
νόνων τής αισθητικής έν τή Τέχνη. Καί εξηγούμαι· 
Έκ τού έργου φαίνεται δτι ή Νίκη κατέρχεται χωρίς 
«ΐλλως τε νά κατορΟωΟή τό τοιούτον ή δέ τοποθέτησις 
τών πτερύγων «ό; έχει οϋδόλως δύναται ν«ί δικαιολο- 
γηθή καθότι αϋτη δέν συμβιβάζεται μέ τήν έν γένει 
στάσιν τού σώματος καί τ.ών χειρών, φαίνεται δέ οτι 
τελείως αγνοεί ο γλύπτης τήν άρμόζουσαν στάσιν τιον 
πτερύγων κατά τήν αισθητικήν έν τή συνθέσει τής 
Τέχνης. ΙΙώς είναι δυνατόν νά δικαιολογήση τό σοβα
ρόν τούτο λάθος του; άλλ’ εκτός τούτου «οφείλε νά έχη 
ϋπ’ όψει ότι ουδέποτε καί είς οϋδεμίαν περίπτωσιν 
πιτρ.πεται νά. παρουσιάζεται έργον Γλυπτικής καί δή 
ν άναγλύφιρ παραστάσει έπιδεικνϋον τόν ένα μόνον 

πόδα. Δέν αμφιβάλλω δτι πολλοί τών έπισκεφθέντων 
:ήν έκθεσιν θ’ άνεζήτησαν τόν έτερον τοϋ σώματος 
• ής Νίκης πόδα .... ΤΙ έκφρασις δέ τής κεφαλής 
καί ή κλίσις αυτής πρός τά άνω καί ολίγον πλαγίως 
δέν συμβιβάζεται καί αΰτή μέ. τί, ολον έργον, καθότι 
ουδόλως έλαβεν ϋπ’ όψει τούς όρους τής προοπτικής 
ου υπαίθρου, είναι δέ καθολοκληρίαν άιίρατος ή έκ- 

«ρρασις ως εχουσα τό κέντρον τή.- παρατηρήσει»; ΰπε- 
ράνω τού φυσικού.

Επίσης έπί ενός άλλου προπλάσματος τού αυτού 
καλλιτέχνου τιτλοφορούμενου Ηρώον τών πεσόντων 
τού 1912 καί 1913 «ραίνεται ότι ό νέος οϋτος έχει κυ- 
ριολεστικώ; κατακυριευΒή υπό τού Ρωμαϊκού ρυθμού 
και ουδό/.ως σταματά ϊνα πάρατηρήση τά πέριξ του 
άτινα είς πάν βήμιί του συναιτφό Ελλην καλλιτέχνης 
τάςωραίας θείας γραμμάς τήςαρχαίας ελληνικής αρχι
τεκτονικής, αί «όποίαι όσον καί άν Οεωρηθώσιν ώ; 
μή άποδίδουσαι τόν προορισμόν των έπαξίως, πάντως 
όμως θά οδηγήσουν τό έργον τού "Ελληναςγλύπτουείς 
τόν αληθή καί πραγματικόν σκοπόν.

Πολλάκις άνατρέχων άτερισκίπτως είς Ρωμαϊκά; 
ΰποχά; άναπαριστφ σκίτσα τά όποια είναι κατάλληλα 
μόνον διά τόν γνωστόν είς πάντα; καί κατά τάς έορ- 
τάς τών Άπόκρέω εμφανιζόμενοι· Καρνάβαλλον. "Ο
σον άφοριΐ διά τ«ι :κ παστελίνης προπλάσματα ομολο
γώ ότι δέν είμαι άρμόδιος διι'ι τήν Κριτικήν των. Έν 
τούτοι; έχω ι·«ί παρατηρήσω είς τήν ’Επιτροπήν δτι 
ταύτα άντί νά ήσαν τοποθετημένα καταλαμβάνοντα 
τόν περισσότερον χώρον τού κέντρου τής έκθέσεως 
δέ ν Β.'ι έχανον οϋδεμίαν «ιξίαν άπό τεχνικής άπόψεως 
εάν άπαντα έτοποίίετούντο είς μίαν γωνίαν καί τοιου
τοτρόπως έλευδερούτο αρκετός χοίρος δν νά κατελάμ- 
βανον αί γύψινοι προτομαί, διότι πρέπει ν«ί γνωρίζη 
οτι ή Γλυπτική έν xui; Έκθέσεσι δέν χρησιμοποιείται 
έν εϊδει jardiniere «ίλλά τοποθετείται ιί; περίβλεπτον 
μέρος διότι έχει ανάγκην «ρωτάς.

*

"ΑλλΟ; γλύπτης ό κ. Τόμπρος, έκθέτει, σύν άλλοι; 
τόν Αθλητήν μας.. Κεφάλι; καλώς μελετημένη, ήτις 

και 

ότι

δίδει διά τό μέλλον τοΰ νέου καλλιτέ
χνου παρήγορον ελπίδα. Δέν δύναμαι ό
μως νιί έκφρασθώ ομοίως διά μίαν άλ
λην προτομήν τού κ. Κ. Παλαμά 
μέ τό αύτό πνεύμα- καίτοι φαίνεται
προσεπάθησε ν’ άποδώση δύναμιν, διέ
πλασε παρά. τού; κανόνας τής Τέχνης κι,.ί 
χωρίς νιί άποδιόση τήν έκφρασιν καί την 
οληντού ποιητού «ρυσιογνωμίαν. ’Επίσης 
τό άνάγλυφον Πρός τούς Αγνώστους νε
κρούς ιόραία σχεδιασμένοι·. Άλλ’ επειδή 
■θέλει νά συμβολίση. ή δέ Γλυπτική είναι 
τέχνη θετικ ή διά τού συμβολισμού καί μό
νον δύναται ν’ιίναβιβασθήτό έργον είς τ» 
επίπεδονί> επιδιώκει ή Γλυπτική. ’Επει
δή διι'ι τοΰ συμβολισμού «ίποδίδετι ι 
ή τιμή νπρύς τούς άγνιόστου; νεκρού; 
τών ένδιό'ξων πολέμων ή παριίστασι. 
πρός τόν συμβολισμόν είναι ίίλως ύ.ν- 
τίΒετος. Μόνον δι’ εκείνους οί όποιοι εί
χον τήν τύχην νιί ταιρώσι. έν κοιμητη- 
ρίοις έπετρέπετο είς τόν γλύπτην νιί χ> - 
ράξ|| έν τ<ϊ> έδάιρει σταυρούς, είτε δια 
γνωστούς είτε δι’ άγνυόστους νεκρούς.

Τόν Συμβολισμόν δέν ήτο δυνατόν νιι 
παρίδωσιν οί ’Αρχαίοι έν τετηΤέχν,ι καί 
τή Φιλολογίιι, διό καί «ίνεβίβασαν παρι.λ- 
λήλως τούτον μέχρι βωμών καί (-)ε«’>τητος 
δν μετέδωκαν καί είς τούς «ΐπογόνσυς 
των. Τοιοι«τοτρόπως άνήγαγον έν τή 
αισθητική Τέχνη δύο Θρησκείας, τήν α
θάνατον Θρησκείαν τής ’Αρχαίας Τέ
χνης καί τήν Θρησκείαν τοΰ έκλιπόντος 
Διός.

Αναφέρων δτι έν τή Ζωγραη ικ.ή ι’ιπου- 
σιάζει τό καΒαρώς δημιουργικόν πνεύ
μα, τούτέστι ν ιό Συμβολισμός, βεβαίως 
δέν ιίπέκλεισα καί τήν δύναμιν, τήν 
«όποιαν έκαστος «ίπέδειξεν είς τά έργα 
του. Βεβαίως δέν είνε εΰκολον ν«ϊ παρίδη τις ένα Λ.-μ- 
παχ,άλλ' ούδείς δύναται ν’ άμιρισβητήση τό δαιμόνιοι· 
πνεύμα έν τή Συμβολική Τέχνη τοϋ Μιχαήλ Άγγ..·,.ω. 
διό καί έπαξίως έκλήΒη Διδάσκαλος τών διδα- 
σκάλω ν.

Πρέπει κατ«'ι μύρος ν’ άιρεΒή ή άξια έκάστου, νιί 
στραιρόισι δέ π'άντε; καί διά τών μέσων τ«'ι όποια έκα
στος διαθέτει ν’ ιχποβλέψωσιι· όλοι είς τό γενικόν 
καλόν τής Τέχνης, καί νιί μ ή ιιντιδριόσι πρός εκείνους 
οί οποίοι οϋδέν έσφαλαν προορισίΐέντες «όπως ταχΒιΰσι 
και αυτοί σκαπανείς καί έργάται τής Συγχρόνου Έλ- 
ληνικής Καλλιτεχνίας μας.

Υπέρ ταύτης έργάζεσΒε έμπράκτιος καί αποτελε
σματικά»; κατά τό παράδειγμα τού ποτέ ΔιευΒυντού 
τής ενταύθα Σχολής ιίειμνήστου Σκαλιστήρη καί τού 
καθηγητοΰ αυτής Δράση.

Σήμερον οί ιθύνοντες οϋδεμίαν «ϊλλην μέριμναν 
έχουσι είμή «όπως έξασιραλίσωσι δκι τούς εϋνοουμένους 
των καλάς θέσεις καί έργασίας, άδιαιροροΰντες πρός 
άλλους έπαξίως αντιπροσωπεύοντας τήν Τέχνην των. 
Δι’ Ιδιαίτερων συστάσεων έπιτυγχάνουσι τόν διορισμόν 
εύνοουμένων έν τή Σχολή τών Καλών Τεχνών, «ό; καί 
τήν άποσιολήν τελειόφοιτων είς Εσπερίαν ώς υπο
τρόφων. Τούτων ένεκεν εΐμεθα σήμερον Βεαταί τής

Ή Γαλλ'ις ή&οποιος Ci’istian Dix.

Καλλι-ε
Ελλήνων

άτροηικής κ ί κινόυ.ευούση.: Ελληνικής 
χ.νί :. Tip.· ύο. π«Γ.ιν τής ινοτητος τ«ΰν
Κ «.Λί-. χνων κ<., .·,μ: «..τνριί κ« ί <’> διχασμός τσύ'ων ιί; 
δύο Σωματεία ιχονκι ως σκοπόν τόν γνωστόν νόμον· 
τ«ΐ>ν Φαρισαίων. Ιίεραίνων. Βά συστήσω ««πως οί διορ-
γανούντες τά; εκθέσεις δέν πρέπει ό«ς μόνον μέλημ χ 
ν<1 έχωσι. τό νιι περιβάλωσι την έκθεσιν δια χροιάς 
στενώς οικογενειακής. Αί έκθόσει; αΓ'ται ιός ή άρτι 
κλεισΟείσα άποτυγχάνουσι καί άπό υλικής καί άπό τε
χνικής απόψε ως. Οί έπισκέπται τής έκθέσεως Άθη- 
ν«ΐ>ν πρέπει καί έχουν τήν ιίξίωσιν νά γ’νωρίσωσι πόν
τος τούς γνωστούς συγχρόνους καλλιτέχνας καί οίίτω 
σχηματίσωσι καί μιχιφιόσωσι ίδί«ι γνιόμην ανάλογοι· 
τών αντιλήψεων ένός έκάστου. Τοιουτοτρόπως ολίγον 
κατ’ ολίγον τΰ Κοι νόν θά μείνη έλει’ιΊερον καί ανε
πηρέαστου πάσης προιρητικής τεχνοτροπίας. Διιιτι είνε 
βέβαιον ότι μετά τό σχολείου αί εκθέσεις μοριρούσι τό 
Κοινόν καί ιόδηγούσι αύτό καθιστιϋσαι έπικοι νωνόν καί 
συνοδοιπόρον τόν θεατήν πρός τήν οδόν, τήν οποίαν 
έδημιούργησαν έν τοΐς σπουδαστηρίοις αυτών οί αλη
θείς τής Τέχνης μύσται.

ΘΕΟΦ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ί< ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΖΩΗ

ΝΕΑ Ε1ΚΩΝ ΟΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ή μεγάλη τέχνη Ιπλουτίσθη μέ έν /.τί πλέον 

Αριστούργημα. Είς την Μαδρίτην Ανεκαλύφθη 
προ τίνος νέα είκόνν τοΐ’ θεοτοκοπούλου, τοΰ με
γάλου "Ελληνος καλλιτέχνου τών χρόνιαν τής 
Ισπανικής εύκλειας. Τό παράδοξον καϊ εκπλη
κτικήν είναι ίίτι ή είκών αυτή, δέν ήτο κρυμμένη 
ούτε εις τά έγκατα τής γης, ούτε είς τά βάθη τής 
Ιρημητηρίον αμαθούς τίνος μονάχου τών Ισπα
νικών βουνών. Εύρίσκειο έντός τοΰ κέντρου 
τής Μαδρίτης και είς τό μοναστήριον τοΰ τάγ
ματος τοΰ Χρίστου τοΰ Σάν Τζίνες, όπου εκα
τοντάδες εισέρχονται κα) εξέρχονται καθ' ήμέ- 
ραν. Κανείς όμως δέν ηξίωσι ενός προσεκτικού 
βλέμματος τό άπό αιώνων εκεί άνηρτημένον αρι
στούργημα. Είς τήν τέχνην, όπως και είς τήν πο
λιτικήν καϊ είς τόσους άλλους κλάδους, όλοι έχουν 
οφθαλμούς άλλ.' ολίγοι είναι έκεϊνοι οί όποιοι 
βλέπουν. ΊΙ ευτυχής άνακάλυψις τοΰ άγνιόστου 
μέχρι τοΰδε έργου τοΰ Θεοτοκοπούλου οφείλεται 
είς τόν φιλότεχνον ευπατρίδην τής Μαδρίτης 
μαρκήσιον Σάντα Άννα ντε Σιλβέζα. ΊΙ είκιυν 
ύψους 107 έκατοστομέτρων κα) πλάτους 111, 
παριστά τόν Χριστόν διιόκοντα Ικ τοΰ ναοΰ τους 
έμπορους καί Αργυραμοιβούς, ήδη δέ είναι έκτε- 
θειμένη είς τό μουσεΐον τοΰ ΙΙράδο. Ώς γνω
στόν, δ Θεοτοκόπουλος μέ τήν παθητικήν του 
καϊ ζωηράν Ιδιοσυγκρασίαν ήρέσκετο πολύ είς 
τό θέμα τοΰτο. Άπό τά πρώτα έτη τής καλλιτε
χνικής του δράσεως {δοκίμασε νά παραστήση 
διά τοΰ χρωσιήρος τήν βιβλικήν αυτήν σκηνήν, 
βραδύτερου δέ ίπανήλθε πολλάκις είς τό ίδιον 
θέμα. 'Υπάρχουν πολλαϊ εικόνες τοΰ I κρέκο 
παριστώσαι τήν< Έκδίωξιν τών έμπορων καϊ Αρ
γυραμοιβών άπό τόν ναόν». Μία Ιξ ανιών εΰρί- 
σκεται εις Ρίτσμονδ τής 'Αγγλίας καϊ άλλαι είς 
τήν ίν Λονδίνο) 'Εθνικήν Πινακοθήκην. Ούδε- 
μία όμως εξ αί’τών έχει τήν άξίαν τής ήδη άνα- 
καλυφθείσης, ή όποία φέρει όλόκληρον τήν 
υπογραφήν τοΰ Διδασκάλου. Εις τά πρώτα Αν
τίτυπα φαίνεται είς ύλην της τήν λαμπρότητα ή

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΖΩΗ
ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ.—Ή δ)νίς Κοτοπούλη 

έπανεΰρε τόν δρόμον τόν φωτεινόν τής τέχνης διά 
δύο ίβδοιιάδας, καθ’ άς έπανέλαβε σειράν εκλεκτών 
έργων ’Αναψυχή δι’ έαυτήν καί διά τό άκροατήριον.

Λ

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΥΒΕΛΗΣ.-Ό κ. I. Παξινός είνε 
νέος motulain γνωστότατος έν Άθήναις,Ιθακήσιος ζή- 
σας είς τήν Ρουμανίαν καί είς τό Παρίσι. όπου παρε- 

βενετσιάιίκη τεχνοτροπία, με τήν ζωηρότητα τών 
χρωμάτων καί τήν Αρχιτεκτονικήν ευρύτητα τής 
παραστάσεως. Είς τό άνιίτνπυν όμως τοΰ Σάν 
Τζίνες ή παράστασις είναι μάλλον συγκεντρωτική 
άπλουσιέρα και υποβλητική. Τό βάθος έξιδανι- 
κεύεται διά τής άποστάσεως καϊ άμυδρότητος 
τών Αρχιτεκτονικών στοιχείων, ή δέ. όλη σκηνή 
προβάλλεται πληοιέστερον πρός τόν θεατήν. 
Ό Αριθμός τών δρώντων προσώπων είναι μι
κρότερος, όλα είναι μετρημένα, τά σώματα εύ- 
σταλή, ή δέ άπαλότης τών λεπτών καμπύλών 
κάμνει λίαν ευάρεστου έντύπωτιν. "Ολα τά Ιπου- 
οϊώδη Αντικείμενα καϊ στολίσματα έχουν παρα- 
λειφθή, άντ’αϋτών δέ πρό τοΰ Χριστού (οργι
σμένου καϊ σείοντος τό μαοτίγιον υπάρχει ένα 
τραπέζι ανεστραμμένου.

Είς τή'ΐ είς Σάν Τζίνες άνακαλυφθεΐσαν εικόνα 
ή άύλοποίησις φθάνει εις τό κατακόρυφον. Ό 
δρίζευν είναι Αόριστος, τό δέ βάθος σχηματίζεται 
άπο τον μυστηριώδη κιονόκτιοτον τοίχον τοΰ 
ναοΰ, έπϊ τοΰ όποιου πίπτει τό φως λευκών καν- 
δηλίων κπϊ πλανώνται οφιοειδείς σκιαΐ. ΊΙ όλη 
σύνθεσις συναρπάζει καϊ γοητεύει. "Ολα τά έπϊ 
τής οθόνης ζωγραφισμένα πρόσωπα Ιμψυχοΰν- 
ται άπό δύναμιν, κίνησιν καϊ ζωήν. ΊΙ αυγκέν- 
τρωσις τοΰ ενδιαφέροντος καί ή ίμπρεοοιονιστική 
παράστασις είναι τελεία. Έν τώ μέσω ή έντονος 
μορφή τοΰ (οργισμένου Θεανθρώπου, περί αυτόν 
δέ ή σύγχυσις και ό συνωστισμός τών περίτρομων 
καϊ διά τής φυγής ζητούντων τήν σωτηρίαν των 
τοκογλύφων. Κάθε γραμμή φανεροόνει Αμέσως 
τι'/ρ δύναμιν τοΰ τεχνίτου. "Οσον αφορά τών 
χρωματισμόν είναι τέλειος. Αί θαυμάσιοι εναρ
μονίσεις τοΰ ιώδους καϊ τοΰ Ανοικτού πρασίνου, 
ή άντίθεσις χρωμασιστών Επιφανειών είς τους 
τοίχους καϊ αερίνων καί χνοοδών τόνων, τά 
όποια περιβάλλουν τά πρόσωπα πρυκαλοΰν τήν 
έκστασιν. Ώρισμένως ή νέα βίκων τοΰ Θεοτο
κοπούλου είναι έν από τά ανώτερα άριστουρ- 
γήματά του.

κολούθησε μιτ’ έπιμελείας τήν θεατρικήν κίνησιν 
Έγραψε Γαλλιστί έργα τινά δραματικά, έκτων όποιων 
τό -Βάραθρον· κατά μετάφραση- τοΰ κ. Χόρν παρε- 
στάθη μετά πολλής σκηνικής έπιμελείας. Στρέφεται 
τό έργον περί τάς κρατούσας στρεβλάς κοινωνικός 
αντιλήψεις ώς πρός τόν γάμον. Ή Όδέττη, νεαρά 
κόρη έργοστασιάρχου, αγαπά ένα νέον δικηγόρον άλλ 
ύ πατήρ αδιάλλακτος πρός τό αίσθημα τής κόρης του 
τήν αναγκάζει νά νυμφευθή ένα πλούσιον έμπορον 

μεσήλικα. Σειρά προέρχεται ατυχημάτων έκ τούτου.
Ή Όδέττη εγκαταλείπει τήν συζυγικήν εστίαν καί 

πηγαίνει πρός συνάντησιν τοΰ έραστού. Οί γονείς της 
διά νά άποφύγουν τό σκάνδαλον τήν πείθουν νά έπα- 
νέλθη προσωρινώς είς τήν πατρικήν τουλάχιστον στέ
γην, ό δέ εραστής μή γνωρίζων τά διατρέξαντα καί 
νομίζων οτι έγκατελείφθη αύτοκτονεΐ. Ή Όδέττη 
μανθάνουσα τήν αυτοκτονίαν βυθίζεται είς σπαρακτι. 
κήν οδύνην. Καίτοι ό συγγραφεΰς έθιζε θέμα σχεδόν 
έξηντλημένον, απέδειξε χαρίσματα δραματικά. Ό διά
λογος είνε κομψός, μία ευγένεια διαπνέει τό έρ
γον. Τεχνικώς υπολείπεται βεβαίως. ΊΙ βίαια σκηνή 
μεταξύ υιού. άγωνιζομένου ΰπέρ τής αδικούμενης άδελ- 
φής, καί μητρός είνε τραχεία καί ή ύπόμνησις τοϋ μη
τρικού παραπτώματος βεβιασμένη. Τό τέλος έρχεται 
απότομον διότι αγνοεί ό θεατής τί θά άπογίνη.

Ό συγγραφέας θέλει νά κατάδειξη τήν δυστυχίαν 
είς ήν σύρει τήν οικογένειαν ή παραγνώρισις τοΰ ερω
τικού δικαιώματος, καί ό έξ εμπορικών υπολογισμών 
γάμος. ’Ανοίγεται τότε τό βάραθρον είς ό ωθεί ό πα
τήρ τήν κόρην καί μετ’ αυτής παρασύρεται ολόκληρος 
ή οικογένεια. Ή κ. Κυβέλη καί ό κ. Ροζάν έπαιξαν 
ιιέ πολλήν τέχνην.

Ό κ. Μωραϊτίνης εύρεθείς πρό δύο πυρών, τού θεα
ματικού ■ 1 Ιαπαγάλου ■ καί τών συγχρονιστικών 11α- 
ναΟηναίων» έκαμε στροφήν πρός τόν πρώτον καί τό 
Πανόραμα του έφέτος δίκαιοί τόν τίτλον του. Διότι 
είνε κυρίως θεαματικόν. Ή σπινΟηροβόλος ευφυΐα 
του έφέτος όπεχώρησε πρό τώνωραίων σκηνογραφ ιών. 
’Αλλά καί ό θίασος δι’άλλα έργα συγκεκροτημένος καί 
αίφνηδίως είς έπιθεωρησιακόν μεταβληθείς δέν έδιδεν 
εις τόν συγγραφέα έδαφος διά νιι έκτυλιχθή πλατύτε
ροι' τό σατυρικόν πνεύμα. ΊΙ λεπτότης έν τούτοις ήτις 
χαρακτηρίζει τόν κ. Μωράίτίνην άπέκλεισεν ευτυχώς 
τό σόκιν, τήν πολλήν κνήμην καί τήν όργιάζουσαν 
πολιτικήν.

Ό κ. Λεπενιώτης. ό χαριτωμένος καί λεπτότατος 
κωμικός, πρωταγωνιστεί. Ώς κουρελής παριστάνων 
τό Διεθνές δίκαιον έξωτερικεύει παραστατικιΰτατα τάς 
περί ούδετερότ ητος κρατούσας ιδέας ενώπιον ένός πα
νεριού μέ κουλούρια τά όποία αφελέστατα εξαφανίζει, 
θαυμασίως έκτελεϊται ή δυωδία τού 'Εβραίου βουλευ- 
τού (Λεπενιώτου) καί τής Βουλής (’Αλκαίου). Αί 
Ώραι μέ τόν ωροδείκτην καί λεπτοδείκτην είναι 
χαρακτηριστικόν καί πρωτότυπον νούμερο. Τό κουαρ- 
τέττο Γούνας—Βράκας, τό τερτσέτο τών σπίρτων, 
οίΕϋζωνοι μανθάνοντες τήν Γαλλικήν χάριν τών Δαρ- 
δανελλίων, οί Μάγειροι, ή νηοψία μέ τά καραβάκια. 
έγιναν δημοφιλέστατα. Τά δύο Κοθοίνια (Χρυσομάλ- 
λης—Νέζερ) προξενούν πλατύν τόν γέλωτα.

ΊΙ τρίτη πράξις είνε έντελώς θεαματική. Είσήχθη 
διά πρώτην φοράν καί ή ταινία τού κινηματογράφου 
έφ’ ής συνεχίζεται ή έπί σκηνής δράσις τού < "ΙΙρωα · 
(Λεπενιώτου) οστις προσπαθεί νά συλλαβή ύποβρυχίως 
Γερμανικόν υποβρύχιον διά νάλάβη τήν αμοιβήν τής 
’Αγγλικής Πρεσβείας. ΊΙ ταινία έχει κωμικωτάτας 
σκηνάς,συνεχίζεται δέ εις τό βάθος τής θαλάσσης—μία 
πρωτοτυπία, ή όποία αποτελεί τό κορύφωμα τής έπι- 
τυχίας.

Ή μουσική πεταχτή καί έπιτυχώς διασκευασθεϊσα 
ύπό τοΰ αδελφού τοΰ κ. Λεπενιώτου. ΊΙ λαϊκή καν
τάδα τής Σμυρνηάς κατέκτησε. Ή «σιλουέτες» τής 
εσπερινής έφημερίδος είναι πρωτοτυπιΰταται καί εύ- 
φυέσταται' παρελαύνουν παραμορφωμένοι αί «ώραϊαι 

τών ωραίων» καί είς τό τέλος ή ιέρεια τοΰ σημερινού 
θεάτρου, μία γλαφυρά -κνήμη».

Σκηνσγραφικώς ό θίασος τής κ. Κυβέλης έθαυ- 
ματούργησε. ΙΙροίτην φοράν έπί "Ελληνικής σκηνής 
ένεφανίσθη τόση καλαισθησία, τόσος πλούτος καί τόση 
τέ/νη. Ώραιοτάτη ή Άλσοπιανή σκηνογραφ ία. ώς καί τό 
τέλος τής β’. πράξεως μέ δένδρα, σελήνην.θάλασσαν καί 
τά φτερά ένός μύλου στριφογυρίζοντας ΰπό τούς ήχους 
γλυκυτάτης μουσικής. Άλ/.’ ό βυθός τής θαί.άσσης μέ 
τήν τελείαν προοπτικήν του -σύνθεσις τού κ. ΙΙ.Άρα- 
βαντινοΰ, έκτελεσθείσαύπό τών κ. κ. Ζολϋ καί Μπουα- 
γιέ.—αληθινή φαντασμαγορία.

Θά ήτο ευτύχημα άν καί είς άλλας επιθεωρήσεις 
είσήγετο ή Feerie. Θά άπεζημίωνε δι’ αλλας πλη
κτικός σκηνά,ς.

Ώς έλαττιόματα δέον νά καταλογισθή ή φορτική 
σκηνή τού ποιητοΰ τοΰ κάρρου καί ή έλλειψις φωνών. 
Καμμία σχεδόν δέν τραγουδεί. ΊΙ μόνη φωνή, ειδική 
διά καντσονέτες, είναι ή τοΰ κ. .Χρυσομάλλη.Ή κ. Δε- 
λενάρδου ώς ήθοποιός καλή, άλλ’ ή φωνή της, προσο- 
μοιάζουσα πρός τήν φωνήν τής κ. Νίκα, μα/.λον αντι
παθητική καί βεβιασμένη Ή κ. Παρασκευοπούλου 
σχεδόν ανεκμετάλλευτος, ώς καί ή κ. ’Αλκαίου.’Εκείνος 
οστις άνεδείχθη άκόμη περισσότερον είναι όκ. Νέζερ. 
Ώς κοθώνι, ώς παραμάγειρος, ώς φρϊγκος, ώς εΰζωνος 
παρουσίασε τύπους σατυρικωτάτους. Ή κ. Πέταλά πα
νομοιότυπου τής Φριαντά. Διατί περιωρίσθη όμως 
μόνον είς αύτήν, άφ’ οδ είς τάς μιμήσεις είναι....αμί
μητος ;

ΘΕΑΤΡΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.- Είς τήν έπιθεω- 
ρησεομανίαν έρρίφθησαν καί μερικαί άναλαμπαί αλη
θινής τέχνης. Ό εκλεκτός καλλιτέχνης κ. Βονασέρας 
ένεφανίσθη είς τήν «Σιμόνην» το γνωστόν έργον τού 
Μπριέ, είς τόν δύσκολον ρόλον τοΰ Σαρζάκ. Συσεκ:1- 
νησε μέ τήν (Ιαθειά ψυχολογημένην ύπόκρισιν τοΰ συ
ζύγου τοΰ φονεύσαντος τήν άτιμον σύζυγόν του καί 
θέλοντας νά άποκρύψη τό έγκλημα άπό τήν κόρην του. 
Άλλά καί ή κ. Ρεζάν είχε στιγμάς ολως έξαιρετικάς. 
’Επαιξε μέ φυσικότητα· καί αυτή ή φωνή της ήτο 
άπηλλαγμένη τής παιδικότητος- άλλά καί ή έκφρασις 
τού προσώπου άπέδιδεν έπαρκώς τά συναισθήματα.

Εί; τήν - Καταιγίδα· τού Μπερνστάν πολύ δυνατά 
έπαιξαν ό κ. Γαβριηλίδης. ΤΙ κ. Ρεζάν καί ό κ. Ία- 
κωβίδης συνετέλεσαν είς τήν επιτυχίαν.

Ό κ. Ν. Μαρσέλλος είς τούς -Μελλοθανάτους· 
αναρριπίζει τά πατριωτικά αισθήματα. Ό Άρης, 
εθελοντής έξ Αμερικής, άνδραγαθεϊ κατά τόν πόλε
μον καί προάγεται είς λοχίαν. Άλλά συγχρόνωρ κα
τακτά. καί τήν καρδιάν τής Φανής Ουγατρός τού συν
ταγματάρχου του, ήτις υπηρετεί ώς νοσοκόμος. ΊΙ 
Φανή φύσει υπεροπτικού χαρακτήρας, ένθυμίζει εις 
τύν Άρηντήν κοινωνικήν άπόστασιν, άλλά κατά βά
θος τόν συμπαθεί. Είς τόν Άρην ανατίθεται έπικίν- 
δυνος αποστολή. ΊΙ Φανή εννοεί ότι τόν αγαπφ καί 
προσπαθεί νύ τόν έμποδίση νά φύγη· εξομολο
γούνται άμοιβαίως τόν έρωτά των, άλλά τό καθήκον 
υπερισχύει παρά τιΐ» γενναίφ» μαχητή. Είνε τό συγκι- 
νητικώτερον μέρος τού έργου ή ψυχική πάλη έρωτος 
καί καθήκοντος πρός τήν ΙΙατρίδα. ’Επιστρέφει ό 
Άρης πληγωμένος βαρέως. Τό πένθος κα/.ύπτει τάς 
ψυχάς τών δύο έραστών, οί όποιοι είνε μελλοθάνατοι.

ΊΙ κυρία Ρεζάν καί ό κ. Γαβριηλίδης—τά κύ
ρια πρόσωπα—έπαιξαν μέ στοργήν πρός τό έργον.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ή νέα έπιθεώρησις τά Ά&ηναϊκά παρασκή
νια· τών καθηγητών κ. Ι'καστή καί Λϋρα άπέτυχεν. 
Δέν παρουσίασε τίποτετό πρωτότυπον. Το μόνον χα
ρακτηριστικόν νούμερο οφείλεται εΐ; τόν κ. Ίακω- 
βίδην, έμφανισθέντα ώς κοθώνι. Ή δνί; Βόρδώνη, 
ιό; Άλεκάκι όπελήφθη πολύ τής δεσποινίδα; Κοτο
πούλη. *11 τών Καρδιναλίων σκηνή άπρεπης. Κάποιαν 
ευφυΐαν είχαν οί αριθμοί τοϋ Λεξιθήρα.

'Εξαιρετικός καλή ή μουσική. Ή διασκευή τοϋ κ. 
Άστεριάδου πολύ επιτυχής. Είμπορεϊ να είπή κανείς 
ότι μετά τόν «ΙΙαπαγάλλον- εΐνε μουσικώς ή επιτυχέ
στερα έπιθεώρησις. Αλλά τήν ήδίκησε τό κείμενον.

Εις τάς Επιθεωρήσεις γίνονται μεταβολαί σκη
νών καί προσθαφαιρέσεις, ϊνα συγκρατηθή τό ενδιαφέ
ρον καί πυκνωθούν οί άκροαταί. Εις τόν -Παπαγάλον» 
έγένοντο ενέσεις διά τής προσλήψεως τής δεσποινίδας 
Νίτσας Ράλλη καί διά τής άπό σκηνής εμφανίσει»; 
τοϋ κ. Βόττη γελειογραφοϋντο; καί ψάλλοντας σαν- 
σονέτες. Λί στιγμιαίοι γελειογραφίαι έπεξετάθησαν 
καί εις άλλα θέατρα. Οί κ. κ. Ζάχος καί ΙΙαπαγεωρ- 
γίου έσκίτσαραν διάφορους προσωπικότητας τών 
θεατών.

Λ
ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΗΠΝΛΊΚΟΝ. Δύο επιθεωρήσεις 

λαϊκοί. Τό Καλέ αντες- τοϋ κ. Ήαπαευθυμίου εΐνε 
άρκετα σατυρικόν. ΊΙ δ)νίς Ντίνα Παντοπούλσυ χει
ροκροτείται ώς είκοσάφραγκον καίό κ. Ιίολιτάκη; ώς 
κομπέρ. Ήρωΐς τής έπιθεωρήσοως ή πεταχτή Γκι- 
ζιόρη, ή όποια μέτήν ευστροφίαν καί τό τραγούδι δημι
ουργεί χαριτωμένους ρόλους. Ή καντάδα πρός τήν 
Βουλήν, τό πόκερ, αί λουόμεναι, ή σκόνη έΐνε ώραΐα 
νούμερα.

ΊΙ άλλη έπιθεώρησις < Φορείς Φανέλλα ; τών 
ηθοποιών κ. κ. Γονίδου καί Μυράτ άπέτυχε. Μνεία 
ήμπορεί νά γίνή μόνον διά δύο νούμερα. Τούς Ζακυν- 
Οίσυς καί τούς Έλληνογγάλους ’Ερασιτέχνας. Ή κ. 
Ι'κιζόρη ώς Λουσμένη καί ιό; Βενζίνα χαριτωμένη.

Λ
ΘΕΑΤΡΟΝ ΦΑΛΗΡΟΥ.- '() «Στρατηγός τών 

Ουσάρων» τού Ζίρερ ήτο μία επιτυχία τοϋ θιάσου. Ή 
Βιεννέζικη μουσική του έλκυστικωτάτη. ΊΙ ελαστικό
τατη πλαγγων, ή οποία λέγεται Έλσα Ένκελ είχε τήν 
ευκαιρίαν νά θαυματουργήση. Λιμπρέττο έξυπνο, χοροί 
γλυκύτατοι, έκτέλεσις θαυμαστή.

Κωμικότατοι ή κ. Δαμάσκου ώς διδασκάλισσα 
καί ό κ. Δράμαλης ώς Έβραΐος.Ή σκηνοθεσία ωραιό
τατη.

Τό Φαληρικόν θέατρον έξέλεξεν ή 'Εταιρεία τών 
θεατρικών συγγραφέων· όπως παιχθούν τά έν τή έφε- 
τεινφ διαγωνισμί» βραβευθέντα μονόπρακτα έργα. ’Εκ 
τών 42 όποβληθέντων, ή επιτροπή έξεχόρησεν 6, έκ 
τούτων δ’ έθεόρησεν ιός τό άριστον καί συνεπώς άσυ- 
σαγιόνιστον τό ·ΊΙατρικό σπίτι· τού κ. Ζωϊοπούλου, 
ώς Ισοδύναμα δέ τό «Gloria victis καί τόν < Διπλόν 
πόνο». Ήβράβευσις έγένετο διά ψηφοδελτίων υπό τοΰ 
κοινού, έτυχε δέ μεγάλης πλειοψηφίας τό Gloria victis- 
Τά τρία άλλα, έπαινεθέντα άλλά μή παρασταθέντα 
είναι τό Ίίορτραΐτο» τοϋ κ. Φιλύρα, ή Γκιούλια Βε
ρέντη» τού κ. Ήλιάδου καί τό «Φετίχ» τού κ. Φώτου 
Γιοφύλλη. Μνείας έτυχε καί ή ■ Παρθενική Δύσις.τού 
κ. ’Αγαπητού.
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Έκ τών τριών τούτων, τό ■ Πατρικό σπίτι ήρε- 
σε διότι, έχει τοπικιστικόν χαρακτήρα. Είκονίζει ένα 
ελληνικό σπίτι. Ή επιτροπή ένεθουσιάσθη άπό «τό 
υγιές τής ύποθέσεως, τό πρωτότυπον τού θέματος καί 
τήν φυσικότητα τού διαλόγου. ’Από ηθογραφικής 
άπόψεω; καί διδακτικής ήξιξε, έν σχέσει πρός τά 
άλλα, τού βραβείου. Υιός ενός χωρικού ύπανδρευ- 
θείς εις τήν πρωτεύουσαν λησμονεί τό πατρικό σπίτι, 
εις ό βασιλεύει ή φτώχεια καί ή ιίπογοήτευοις. Ή 
αδελφή είναι φθισική. Ό υιός διά νά άποφϋγη τήν 
αδελφήν ϊνα τόν άκολουθήση εις τήν πρωτεύουσαν 
δίδει ένα έκατοντάδραχμον, άλλ’ ό πατήρ έξαγριοϋται 
διά τήν αχάριστοι· διαγωγήν τού υιού του καί τόν κα- 
ταράιαι. Τού επιστρέφει καί τάς 101» δραχμής, διά νά 
μή λυπηθούν ή γυναίκα καί ή κόρη του έάν ήναγκά- 
ζοντο νά επιστρέφουν τά χρήματα καί τό σπήτι έπα- 
ναπίπτει εις τήν σκιάν τής λύπης, ένφ ή πατρική καρ- 
δία άνακαλεΐ τήν κατιίραν.

Έκ τών άλλων έργων τό Gloria Viotie τής κ. 
Η. Ζωϊοπ ούλου είναι θεατρικώτερον, άλλά βεβιασμένου 
καί ψυχρόν.

Ό ■ Διπλός πόνος» τοϋ κ. Παπαμιχαήλ είναι άφή- 
γησις κουραστική καί χωρίς πλοκήν.

Ο κ. Νικολάου εις δύο εμφανίσεις του άπέδειξεν 
τήν τελειότητα τής έκτελέσεως μέ τήν θαυμασίαν 
η ωνήν του. · Μαιτρ» τοϋ άσματος, άλλά καί τής δρα
ματικής τέχνης. Ώς Μεφιστοφελής απαράμιλλος. ΙΙρός 
τούτοι; ό κ. Νικολάου έθαυμάσθη διά τήν μονοδικήν 
του diction. Οί στίχοι ήκούοντο διαυγέστατοι έν μέσφ 
τών ποικίλων μουσικών αποχρώσεων.

ΊΙ τιμητική τής κ. ’Ένκελ, ποικιλωτάτη εις τήν 
έκτέλεσιν υπήρξε ζωηρότατη εις εκδηλώσεις συμπά
θειας. Έπαίχθη δέ διά πρότην φοράν ή · ‘Ερωτική 
κατεργαριά· μονόπρακτος όπερέττα τού Λεκόκ, κατ’ 
έμμετρον μετάφρασιν τής κ. Ρεβέκκας.

•Ο θίασος θά δόση παραστάσεις εϊςτό θέατρον Συν
τάγματος. ΙΙερί τά τέλη Δεκεμβρίου θά άρχίση τάς 
παραστάσεις του εις τό Δημοτικόν. Ηά δοθούν τότε 
Ί ' Κρητικοπούλα» τού κ. Σαμάρα, «Ό πρωτομάστο
ρας» τών κ. κ. Καλομοίρη—Καζαντζάκη, τό Όνειρον 
ΙΙιερροτου- τού κ. Λαμπελέτ καί ό «Βοκκάκιος» 
Επίσης θά προετοιμάσω ό θίασος τήν μεγαλειτέραν 

καί πλουσιωτέραν ’Αθηναϊκήν Έπιθεώρησιν, αί σκη- 
ναί τής οποίας θά γραφούν άπό διαφόρους μέ άμοι- 
βήν 25 δρ. Ία σκηνικά καί αί αμφιέσεις θά ένοικια- 
σθούν άπό τό Μετροπόλ - Τεάτρ. Κομπέρ ή κ. "Ενκελ 
καί άγνωστός κωμικός Οΰρμπάνο. Διά τήν μουσικήν 
θά συνεργασθούν όλοι οί καλλίτεροι συνθέται. Εις τόν 
άναδοχον τής Έπιθεωρήσεως θά δοθούν 500 δρ.

W
(ΘΕΑΤΡΟΝ ΙΙΛΕΣΣΑ.—Ό λαϊκός συγγραφεύς κ. 

Κοπακάκης έφέτο; αντί επιθεωρήσεων, γράφει φάρ
σας. Μία παρασταθεϊσα υπό τού θιάσου τήςκ. Ρεζάν 

Πετάει, πετάει» ήτο όπως δήποτε έξυπνη. Ή δεύ
τερα φάρσα, μετ’ ασμάτων αύτή, ό Θηλυκός- στερεί
ται πρωτοτυπίας. Όλη ή κωμικοτης στρέφεται είς 
τήν μεταμφίεση· εις γυναίκα τού κ. Ιίλέσσα. Αλλά 
καί πέρυσι εις έν έργον τού κ. Άντωνοπούλου τό ίδιο 
συνέβη. Ένγένει ό θηλυκός· υπενθυμίζει τήν «θείαν 
τού Καρόλου».

Ή Σάτυρα έγράφη υπό τών κ. κ. Δραγάτοη 
καί Αίλιανοϋ, νέων τήν τε ηλικίαν καί τήν έμφάνισιν 
άπό σκηνής. Έχει δύο-τρία νούμερα έξυπνα, ιός τό 
τού ίππέως Ιατρού, μερικά εΐνε ώραΐα ώς τύποι, ως 
ή Γερμανίς νταντά ήν ΰπεδύθη ό κ. Ιίλέσσα;. II βαρ
καρόλα τών ψαράδων, τό τραγούδι τής Ρουμανίας ήν 
προσπαθούν ή Λντάντ καί ή Διπλή νά προσεταιρι
στούν. οί Κρήνες βουλευταί καί ή δυωδία Γέρου καί 
Γρηάς ήρεσαν. Πολύ καλός ώς πυροσβέστης ο κ.ΙΙλέι- 
σας, δημιουργό; πάντοτε κωμικών τύπων, καί ή δεσπ. 
ΆΟ. Ιίλέσσα ώ; υπάλληλο; κινηματογράη συ.

Φ
ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΙΚ-ΝΙΚ». ΓΟ Κα&ρέπτης τοϋ 

1915·, τώνκ. κ. Δασκαλάκη καί Καμπανάκι). Έκ τών 
είς τά συνοικιακά θέατρα διδόμενων επιθεωρήσεων 
εΐνε ή εύφυεστέρα. μέ πολύ καλήν μουσικήν. ΊΙ κ. 
Βασιλειάδου ιδίως ώς Χιώτισσα άλλά καί ώ; Άρα- 
πίνακαί ιός εκφυλισμός, ή δεσποινίς Μ. Νέζερ ιό; ηρύ- 
νημα λαού, ώς βεντάγια, καί ιδίως ιό; Ιίαριζιάνα, 
έπαιξαν πολύ καλά, υπερέβαλε δέ πάσας ή Λίτσα 
Γραμματικό, ή πτερόπους καί πλήρης ακκισμόν ώς 
Ακαθαρσία, ώς Άραπίνα, ώ; φυσικόν άνθος καί ιδίως 
ώς χαμίνι. Ό κ. Κουρής ώς γαλατάς καί πρό πάντων 
ώς ήλίθιος, κωμικότατος.

’»Ν
ΘΕΛΤΡ1ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ. - ΊΙ Λ. Μ. ό Βασιλεύς 

ένδιαφερόμενος διά το θέατρον εύηρεστήθη νά άνο- 
γνιόση ανέκδοτον ιστορικόν δράμα τού κ. Άσπρέα 
τιτλοφορούμενων -Ό Βασιλεύ; σώζει». Φέρει δρώντα 
ιστορικά πρόσωπα, τά κορυφαία τή; πολιτική; ήτοι 
Κουμουνδούρον. Τρικούπην, Δεληγεόργην ώ; καί τόν 
αείμνηστον Βασιλέα Γιώργίον. Είς τήν γ’. πράξιν υπάρ
χουν δύο συγκινητικοίταται ιστορικοί σκηναί μεταξύ 
Γεωργίου Α' καί τού τότε Διαδόχου Κωνσταντίνου.

— Συμπαθέστατα έχαιρετίσθη ή έπί σκηνής έμφά- 
νισις τής διακεκριμένης ιΛιθητρίας τού Ωδείου δε
σποινίδα; Δαλεζίου. Έτραγούδησεν εΐ; τό Πανόρα
μα». μίαν νέαν σύνθεσιν τού κ. Ξανθοπούλου έν δυω
δία μετά τού κ. Χρυσομάλλη καί έψαλε τό ι’ισμα τή; 
Κάρμεν. Ή φωνή τη; εΐνε γλυκεία καί έντονος, παί
ζει δέ μέ μεγάλην απλότητα.

Λ
ΘΕΑΤΡΟΝ ΛΛΛΜ11ΡΛ. - Ό ήθοποιύ; κ. Βεν- 

τοιίρας παρακολούθησα; τά; κινηματογραφικά; επι
τυχίας τού Σέρλοκ Χύλμς καί άναγνώσας τάάθλα Πίν- 
κερτον έγραψε τό Άλεκάχι· άστυνομικήν φάρσαν, 
σατυρίζουσαν άρχετά τήν αστυνομίαν. Τό λαϊκόν 
άκροατήριον τή; •'Λλάμπρα; παρηκολούθησεν έπί 
12 εσπέρας τό διαβολεμένο Άλεκάκι, έγέλασε δέ 
ιδίως μέ τήν άπό τής πλατεία; έπιδρομήν εΐ; τήν 
σκηνήν τών δήθεν αστυφυλάκων—σκηνή μή όφειλο- 
μένη εΐ; τόν συγγραφέα, άλλ’ είς ένα θεατήν.

Μετά τήν παράστασιν τών βραβευθέντων μονο- 
πράκτων τή; Θεατρική; 'Εταιρείας ήκολούθησεν οίο- 
νεί προκλητικό; υπό τών άδικηθέντων ή παράστασι; 
τών τυχόντων άπλή; μνείας. Ήσαν δέ αύτά. ή 
• Γκιούλια Βερέντη· τού κ. Ήλιάδου, καί τό Φε
τίχ- τού κ. Γιοφύλλη. Ό θίασο; τά άνέβίβασε μετ’ 
έπιμεί.εία; όρίσα; καί χρηματικά βραβεία, άτινα 
άπενεμήθησαν διά δημοψηφίσματος τών θεατών. Τά; 
περισσότερα; ψήφου; έλαβε τό πρώτον, καλύτερον 
όμως κατά τήν γνώμην τών λογιών ήτο τό δεύτερον.

' Η Γκιούλια Βερέντη εΐνε μία δυστυχισμένη κόρη, 
πνιγομένη είς τήν στενότητα τών άντιλήψεων τών οί. 
κείων της. Διψά κάποιαν άγνωστον άνωτέραν ζωήν 
καί αυτήν τής άποκαλύπτει κάποιος καλλιτέχνης πε
ραστικό;.,Ή Γκιούλια επαναστατεί. Καί όταν βλέπει 
τόν καλλιτέχνην νό φεύγηδιά παντός, έαυτήνδέ κατα- 
δικασμένην έκ. τών προλήψεων νά ΰπανδρευθή ένα 

πεζόν επιχειρηματίαν φεύγει διά νά συναντήση τόν 
καλλιτέχνην.

•I ι κ. ΊΙλιάδη; ΰστις είς άλλα έργα του έδείχθη 
ορμητικός, ήδη παρουσιάζεται ήρεμιότερος. Τό έργον 
έχει άρκετήν αισθηματολογίαν ρομαντικήν, δι’ ή; 
διήκει λεπτός σπαραγμός.

Τό «Φετίχ- τού κ. Γιοφύλλη εΐνε έργον μοιρολα
τρικόν, μέ χαρακτήρας έκ τού φυσικού είλημένους 
οί όποιοι μάς δεικνύουν ένα μέρος τή; Έλλ. ψυχής. 
Τδ έργον έχει έιιπνευσθή έκ τίνος παλαιού 
διηγήματος τού κ. Βαρλέντη ή .Κασέλα-, άλλ’ 
οί χαρακτήρες τού δράματος εΐνε διάφοροι τών χα
ρακτήρων τού διηγήματος. Ή γρηά Κονδύλι» ή όποια 
λατρεύει τήν παλαιάν κασέλαν της έχει τήν πρόληψιν 
οτι δέν πρέπει επ’ ούδενί λόγω νά χωρισθή άπ’ αυ
τήν. Ώ; ηθογραφία ήτο επιτυχής, άλλ’ ιός δραματι
κόν ϊργον στερείται ικανών προσόντων.

Μετά τών ανωτέρω έργων έπαίχθη καί ό ·Νό&ος 
δραμάτιον τή; δεσποινίδα; ’Αρσινόη; Ταμπακοπού- 
λου. Ή υπόδεσις πλέκεται περί τόν άτυχή έρωτα 
μιά; νεάνιδο; καί ενός νέου, οί όποιοι αποκαλύπτε
ται οτι έγεννήθησαν άπό τήν Ιδίαν μητέρα. ΊΙ σκηνή 
συμβαίνει είς μίαν εξοχήν είς ήν τυχαίως ή μητέρα 
συναντά τήν κόρην, ήν άφήκε βρέφος όταν έγκατέ- 
λειψε τόν άνδρα τη; διά νά φύγη μέ τόν εραστήν. 
■Η μητέρα ανέχεται τήν κόρην συναναστρεφομένην 
τόν υιόν τη; όν άπέκτησεν έκ τούέραστού. Εΐνε τρα
γική ή σκηνή καθ’ ήν παράφρων σχεδόν ό υιός επιρ
ρίπτει είς τήν μητέρα δλην τήν αιτίαν τής κακής μοί
ρας. Τό έργον συνεκίνηοε, ιό; πρωτόλειου δέ κρινό- 
μενον δέν ήτο κακόν.

Ή κ. Γεωργιάδου ύπεδύθη εΐ; τι’ι τρία έργα τρεις 
διαφόρους ηλικίας. Κοριτσάκι είς τήν «Βερέντη > 
γραία είς τό «Φετίχ,» μητέρα εΐ; τόν «Νόθον». Καλ. 
λίτερα έπαιξεν εις τό τελευταιον έργον. Κάλλιστος 
λαϊκό; τύπος ο κ. ’Αλκαίος.

Όκ. Άσπρέας, ό σκηνοθέτη; τών νεωτέρων εθνι
κών γεγονότων, ήθέλησε νά άναπαραστήση εν άπό τά 
ώραιότερα δσω καί πενθιμότερα γεγονότα τού Έλ- 
ληνοβουλγ.ιρικού πολέμου. Μαύρος Καβαλλάρης άπε- 
καλεϊτο ύπό τού στρατεύματος καί τού εχθρού ό ήρω; 
ταγματάρχης Ίω. Βελισσαρίου. ό διά τού ίδιου αίμα
τος έξαγοράσας τήν έκπόρθησιν τού ύπ’ άρ. 1378 
ύψώματος τής Τζουμαγιάς. Καί παρουσιάζεται σχε
δόν αύτούσιοςό υπερήφανο; καί αρρενωπό, καί αυστη
ρός άλλά καί μεγάθυμος καί γλυκύς εκείνος χαρακτήρ.

Τό έργον εΐνε καθαρό; στρατιωτικόν, έξελισσόμε- 
νον χωρίς πατριωτικά; νοσηρότητας, χωρίς υπερβο
λή; καί χωρίς ψεύδη. Ό κ. ’Ασπρέα; άναδεικνύεται 
πιστό; χρονογράφος, ή φιλία του δέ πρό; τόν ήρωα 
τού έπέτρεψε ώστε νά μή τόν παραχαράξη. Εΐνε έρ
γον υγιές, συγκινούν ιδίως εκείνου; όσοι έζησαν τήν 
αλησμόνητου ζωήν τού στρατοπέδου. Δέν έχει πολύ
πλοκου ΰπόθεσιν" απλώς σκοπεΐται νά χαρακτηρισθή 
ένα; ήρως, ιό; ύ Βελισσάριος, τό διανθίζουν δέ. έκτο; 
τού διδάσκοντος ηρωισμού του, έπεισοδιακώ; εΐ;
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
παρθενιζός τρως μνηστής καί είς μητρικός πόνος.

Σκηνογρτφικώ; δέον νά έξαρθή ή άναπαράστασις 
τής παραμονής τοΰ θανάτου τοΰ ήρωος, καθ’ ήν 
καίεται ή Τζουμαγιά καί ΰπό τάς φλόγα; προήλαυνεν

——

Έ ΓΡΑΜΜΑΤΑ κα! ΤΕΧΝΑΙ r
Διά Β. Διατάγματος διωρίσθησαν τά μέλη τών κρι

τικών επιτροπών διά τήν απονομήν τών Βασιλικών 
μεταλλίων τών Γραμμάτων καί Τεχνών κατά τήν τρέ- 
χουσαν διετίαν.

Καί ή μέν έπιτροπή διά τήν απονομήν τών μεταλ
λίων τής Ζωγραφικής καί Γλυπτικής άπετελέσθη άπό 
τήν A. Β. Υ. τόν πρίγκηπα Νικόλαον καί τούς κ.κ. 
Σ. Σκσυλούδην. Στ. II. Ράλλην. I. Καυτατζόγλου καί 
αυτοδικαίως άπό τόν κεκτημένον ήδη τό μετάλλιον κ. 
Γ. Ίακωβίδην, τού κ. Φιλιππότου δηλιόσαντος δτι λόγιο 
{■γειας αδυνατεί νά μετάσχη τής κρίσεως. Ή τών 
μουσικών συνθέσεων άπετελέσΟη άπό τήν Λ. Β. Υ. 
τόν πρίγκηπα Χριστόφορον καί τούς κ. κ. Γ. Νάζον 
καί Ε. Ι’ωμάνον, αυτοδικαίως δέ άπό τούς κ. κ- Σαμά- 
ραν καί Λαυράγκαν, ιός κεκτημένους ήδη τό μετάλλιον, 
τοϋ κ. Λαμπελέ.τ διαμένοντος μακράν τών ’Αθηνών. 
Ή δέ τών λογοτεχνικών έργων, έκ τών κεκτημένων 
ήδη τό μετάλλιον κ. κ. Λ. Βλάχου. X. Άννίνου, Γ. 
Σουρή καί Λ. Ιίροβελεγγίου. οίτινες άποτελοΰντες 
επαρκή αριθμόν κατά τόν νόμον, συνήλθον καί έξ,λε" 
ξαν ώς συμπληρωτικά μέλη τούς κ. κ. Σ. Σακελλαρό- 
πουλον, Γ. Χατζηδάκην καί Λ. Άνδρεάδην, καθηγη- 
τάς τού Πανεπιστημίου, τού κ. ΙΙαλαμα δηλιόσαντος 
άδυναμίαν συμμετοχής εις τήν κρίσιν λόγφ... υγείας

Καί αί μέν έπιτροπαί τής Μουσικής καί τής λογοτε
χνίας Οά κρίνουν τά έργα τής διετίας 1914 καί ΙΟΙ."» 
καί θ' ιίπονείμουν κατά ’Ιανουάριον τοΰ 1916 τά με
τάλλια είς τό άριστον τών έκδοθέντων κατά τήν διε
τίαν λογοτεχνικών βιβλίων,—τόμον ποιημάτων, δράμα 
ή μυθιστόρημα,— καί τήν ιίρίστην τών έκτελεσθεισών 
δημοσίφ έν Άθήναις καί έκδοθεΐσαν σύνθεσιν. Ή δε 
τής Ζωγραφικής καί Γλυπτικής Οά κρίνη τά έργα 
τοΰ 1915 καί 1916. όσα έξετέθησαν είς δημοσίας έκ- 
Οέσεις έν Άθήναις, καί Οά άπονείμη τσ μετάλλιον είς 
τό άριστον κατά ’Ιανουάριον του 1917.

Πρός σχεδίασιν τού μεταλλίου καί τοΰ σχετικού δι- 
πλιόματος πιθανώς προκηρύχΟη διαγωνισμός ΰπό τού 
ΰπουργείουτής Παιδείας. Προθεσμία πρός υποβολήν 
σχεδίων ορίζεται μέχριτής 1ης 'Οκτωβρίου.

Είς τά σχέδια, τά όποια Οά έγκριθούν πρός έκτέλε- 
σιν, Οά δοθούν άνά 500 δραχμαί, ΰποβάλλονται δέ είς 
τόέν τώ υπουργείο» τής Παιδείας Γραφεϊον τών Γραμ
μάτων καί τών Τεχνών. Διά τό μετάλλιον γίνονται 
δεκτά πρότυπα έκ γύψου, φέροντα έν προσαρτήματι 
ιχνογράφημα, ή ύδατογράφήμα οίουδήποτε μεγίΟους.

Ό άνασυσταθείς έπί νέων βάσεων Μουσικός Σύν
δεσμος, προτιΟειαι νά διοργανιόση διαλέξεις—συναυ- 
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ό Έλλ. σιρατόί, γενομένη έκ σχεδίου τοΰ αϋτόπτου 
καλλιτέχνου κ. Ροϊλοϋ. Ό ύποκριθείς τόν ηραία ηθο
ποιός κ. Κ. Νέζερ κατώρθωσε νά τόν ζωντανεύση. 
Ήτο ομοιότατος.

λίας. Είςέκάστην έξ αυτών Οά γίνεται λόγος δι’ ώρι- 
σμένον συνθέτην, τού όποιου Οά έκτελούνται τά έργα. 
Ή πρώτη διάλεξις—συναυλία θ’άφιερωθή είς τόν 
μέγαν Μπετόβεν, Οά δοθή δέ είς τήν αίθουσαν τού 
Παρνασσσού. Κατά τήν συναυλίαν αυτήν Oil έ.κτελε- 
σθή τό -Έπτάφωνον» τού Μπετόβεν ΰπό ορχήστρας 
έξ επτά οργάνων.

— Καί πάλιν ουδόν πρόπλασμα ένεκρίΟη έκ τών 
ΰποβληΟέντων είς τήν κριτικήν επιτροπήν τού Γερο- 
κωστοπουλείου γλυπτικού διαγωνισμού. Δώδεκα έργα 
είχον στολή, έξ ών -1 έν σχεδία». ΰπό 10 καλλιτεχνών 
έν οίςοί κ. κ. Μπονάνος. Τόμπρος, Γεωργαντής, Δημη
τρίου, Σώχος, Συννέφας. Άλεξάνδροπουλος, Ζευγώλης 
καί Κατζαμάνης Ή έπιτροπή εύρεν οτι ούδέν πληροί 
τούς ορούς τής προκηρύξεως, διό Οά προκηρυχΟή καί 
πάλιν διά τρίτην φοράν ό διαγωνισμός.Ευφήμου μνείας 
ήξίωσε μόνον τό σχέδιον τής δεσπ. Στεφάνου είκονϊζον 
λέοντα Οραύοντα τάς άλύσσεις του.

Οί θεατρικοί συγγραφείς κ. κ. Μελάς, Χόρν, Λά- 
σκαρης καί Μωραϊτίνης άπεχώρησαν τής 'Εταιρείας 
τών θεατρικών συγγραφέων·, ή όποία ήδη άποτελεϊται 
κυρίως έκ τών συγγραφέων τών ■ ΙΙαναθηναίων,.

— Άπεφασίσθη ή μεταφορά τού πολυπαϋούς Ξυλο
θραύστου τού ώραίου έργου τού κ. Φιλιππότου έκ τής 
όπισθεν τού Ρωσσικοΰ ναού πλατείας είς τό Ζάππειον 
έναντι τού Άρδητού, παρά τό κατεδαφισΟέν νεκρο
ταφείου. Καίτοι ΰπήρχον καταλληλότερα μέρη είς τό 
πάρκον τού Ζαππείου διά νά στηθή, έν πόση περι- 
πτιόσει σώζεται τό άγαλμα έκ τών προχείρων λιθο
βολισμών τών άγυιοπαίδων.

— "Ομιλος ηθοποιών καί δημοσιογράφων άπεφάσισε 
τήν σύστασιν Λέσχης. Εύχόμεθα όλοψύχως νά εΰδο- 
κιμήση ή άρίστη ιδέα, ή όποία φεύ! τοσάκις μέχρι 
τυύδε έναυάγησε. Ειδικότερος σκοπός, ή καταπολεμη" 
σις τών επιθεωρήσεων.

— Άποστέλλονται πρός επιστημονικήν καί παιδα
γωγικήν μόρφωσιν έν Ευρώπη έκ τού άθλου ΌΟωνος 
Σταθάτου 5 'Ελληνισταί, 5 δημοδιδάσκαλοι, 2 μαθη
ματικοί, αί δεσποινίδες Μυρσίνη ΚλεάνΟους, Ζωή Χαλ- 
κιοπούλου, "Ελλη Λαμπρίδου καί ό Κρής νεαρός ζω
γράφος Κοκοτσάκης παρουσιάζων κατά τήν επιτροπήν 
έκτακτον ιδιοφυίαν έν τή τέχνη.

— Κατά τάς έξετάσεις τών σπουδαστιΰν τής Σχολής 
τών Καλών Τεχνών άπενεμήθησαν τά εξής έτησια 
βραβεία. '<) κ. Α. Γεραλής τής Της τάξεως έλαβε τό 
πρώτον Χρυσοβέργειον βραβείου έκ 500 δραχ. II δ)υίς 
Μ. Άυαγνωστοπούλου τής 6ης τάξεως τό πρώτον 

Άβερώφειον ήτοι έτησίαν υποτροφίαν δωρεάν εν τή 

Σχολή. Σ. Παπαλουκάς τής 5ης τάξεως τό πρώτον Άβε- 
ρώφειον Κ. Κώτσης τής 1ης τό δεύτερον Άβερ. ήτοι χρη
ματικόν ποσύν. Α. Γεωργιάδης τό πρώτον τής 3ης τά
ξεως καί Ρ. Σταματελάτος τής αυτής τάξεως τό β'.

Τό Θωμάίδιον έν τή 7η τάξει έλαβεν ό κ. Α. Σώχος 
άριστεύσας έν τή πλαστική ήτοι χρηματικόν βραβεϊον.

Τό πρώτον Άβεριόφειον είς τό μάθημα τής κοσμη- 
ματογραφίας άπενεμήθη είς τόν κ. Δ. Γιολεάσην τής 
3ης τάξεως, τό δεύτερον είς τόν Θ. ΙΙαπαγεωργίουτής 
2ας τάξεως, τό πρώτον τής 1ης τάξεως είς τούς Ν. 
Ψαρόν καί Α. Δεσύλλανκαί τό δεύτερον τής αυτής τά
ξεως είς τόν X. Κουσέαν.

Τά χρηματικά βραβεία Οά όρισΟοΰν ΰπό τής έπί 
τούτοι «ορισμένης Άβερωφείου επιτροπής.

Έφοίτησαν κατά τό λήξαν έτος μαθηταί καί μαθή- 
τριαι 217. Έκ τούτων είς μέν τό τμήμα Γραφικής 83 
είς τό τής Πλαστικής 11 καί είς τό τής Κοσμηματο- 
γραφίας 19. Οί λοιποί 101 έφοίτησαν είς τό στοιχειώ
δες Κυριάκόν Σχολεϊον.

Έκ τούτων προήχθησαν έν μέντή Γραφική: Α'. τά- 
ξις έκ τών 29 μόνον 6, Β' τάξις έκ τών 11 οΰδείς. Γ' 
τάξις έκ τών 10 μόνον 6. Δ' τάξις έκ τών 7 μόνον I, 
Ε' τάξις έκ τών 11 μόνον 2. ΣΤ’τάξις έκ Γών 7 μόνον 
1. Ζ' τάξις άπελύθησαν άπαντες οί φοιτήσαντες.

Έν τή Πλαστική: α' τάξις έκ τών 6 μόνον 2. β' τά
ξις προήχΟη ό μόνος φοιτήσας, γ' τάξις έκ τών 1 ού- 
δείς, δ' τάξις ούδείς έφοίτησε, ε" ό μόνος φοιτήσας 
δέν προήχΟη, στ' τάξις ό μόνος φοιτήσας προήχΟη, 
ζ' τάξις ό μόνος φοιτήσας άπελύθη.

Έν τή Κοσμηματογραφία: α’ τάξις έφοίτησαν 11, 
β' τάξις Ί, γ' τάξις 3, δ' τάξις 1. Κατά τόν νέον νό
μον, οί τών τριών τάξεων 0<1 μετεγγραφώσιν άπό τού 
προσεχούς σχολικού έτους είς τήν Γραφικήν ή είς 
τήν Πλαστικήν, άπελύθη δέ μόνον ό έν τή δ' τάξει 
φοιτήσας.

Οί μαθηταί τού Κυριάκού Σχολείου δέν ΰποβάλλον
ται είς προαγωγικούς διαγωνισμούς.

Πρωτότυπος όσον καί συγκινητική έκθεσις ήνοιξεν έν 
ΙΙαρισίοις. Περιλαμβάνει κομψοτεχνήματα καί παι 
γνίδια κατασκευασΟέντα ύπό στρατιωτών εις τά χα
ρακώματα μεταξύ μαχών καί είς τά νοσοκομεία ύπό 
τραυματιών. Είνε τά πλεϊστα αφελή. πρωτόγονα, άλλά 
καί μερικά προέρχονται άπό καλλιτέχνας.

— Ό διάσημος 'Ελληνιστής φόν Βιλλαμόβιτς έξε. 
λέγη Πρύτανις τού έν Βερολίνφ Πανεπιστημίου.

— Είς άπό τούς πλέον διακεκριμένους ’Ιταλούς δη
μοσιογράφους, ύ Αριστείδης Γκολδμπάχερ, χρηματίσας 
αρχισυντάκτης τοϋ < Σέκολο>τού Μιλάνου καί έπί σει
ράν έτών άνταποκρινής αυτού έν Βιέννη, άπεβίωσεν 
έν Βενετίρ. Μουσικός άριστος, δημοσιογράφος τής 
πρώτης γραμμής άπετέλει προσωπικότητα ολως έξαι. 
ρετικήν μεταξύ τών Ευρωπαίων δημοσιογράφων. Φι- 
λέλλην δέ άπό τούς ολίγους, οί όποιοι άπέμειναν είς 
τήν Ιταλίαν.

— Ό πόλεμος έσχεν ώς θύματα καί πολλούς Γερμα
νούς καλλιτέχνας, έν οίς μερικοί ήσαν γνωστοί καί έξω 
τών Γερμανικών ορίων. Εσχάτως έφονεύθη ό έκ τών 
διασημοτέρων «Ιμπρεσσιονιστών» ζωγράφων τού Μο
νάχου Βάϊσκερπερ, ό όποιος έφερεν εις τόν στρατόν 
τόν βαθμόν τού λοχίου.

— Απέθανεν ό σοφός καί πολυγραφώτατος Γάλλος 
συγγραφεΰς ’Ιούλιος Σουρύ. Κατά τό ήμισυ αύτοδίδα-
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κτος κατώρθωσε νά γίνη είς έκ τών σοφωτέρων συγ
χρόνων συγγραφέων. Έχρημάτισε μαθητής τού Ρενάν. 
Τά βιβλία του έπραγματεύοντο τά πλέον διάφορα θέ
ματα. Υπήρξε συνεργάτης πλείστων μεγάλων εφημε
ρίδων. Υιός εργάτου έγεννήθη καί άπέθανε πτωχός.

11 Βασίλισσα τής Ρουμανίας γράφει νέοι· μυθι
στόρημα, τού όποιου ή νπόθεσις είνε ειλημμένη έκ 
των Σταυροφόρων. Τό έτιτλοφόρησε ■ Χιλιτορίκ·.

- Ο γνωστός φιλόσοφος Ούΐλσον καθηγητής τού 
Πανεπιστημίου τής ’Οξφόρδης άπέθανε.

Η Γαλλική Ακαδημία έξέλεξε επίτιμον μέλος 
τόν βασιλέα τής ’Ιταλίας διά τάς περί τήν νομισματο
λογίαν μελέτας του.

— II Ακαδημία τής Στοκχόλμης ανέβαλε καί έφέ
τος τήν απονομήν τών βραβείων Νόμπελ.

- Οί κάτοικοι τού Βερολίνου άπεφάσισαν νά ανε
γείρουν άνδριάντα είς τόν στρατάρχην Χίδεμπουργ. 
κατόπιν των νικών τών ί·π’ αυτόν στρατευμάτων. Δια 
τήν άνέγερσιν κατεβλήθησαν μέχρι τούδε μεγάλα ποσά

Λ

Απέθανε έν Κων)πόλει ό γνωστότατος Βυζαττιο- 
λόγος μουσικός Γ. Παχτϊκος, διευθυντής τού περιοδι
κού «Μουσική,. Αί έργασίαι τον ώς πρός τήν περι
συλλογήν δημοτικών άσμάτων καί χορών είνε περι
σπούδαστοι, ό θάνατός του δέ αποτελεί άπώλειαν διά 
τήν Εθνικήν μουσικήν.

— Απέθανεν έν Κρήτη ό ’Ιωάννης Σπιτάδης, καθη
γητής έν τή σχολή τών Εΰελπίδων καί τή Ριζαρείιμ. 
ΊΙσχολεϊτοείς ιστορικός μελέτας, έκδούς,'Ιστορίαντών 
Α νατολικών λαών, ώς καί είς τήν Λατινικήν φιλολο
γίαν, περί ής έποιήσατο άνακοινώσεις έν τή ’Επιστη
μονική 'Εταιρεία.

—Άπέθανε έν Άθήναις είς προβεβηκυΐαν ήλικίαν 
ό φιλόλογος καί αρχαιολόγος Κωνστ. Κοντόπουλος 
Μία μελέτη του περί τού 'Ομηρικού ζητήματος έξετι- 
μήθη μεγάλως, είς αυτόν δέ οφείλεται ή διάσωσις τών 
Ιστορικών λόφων τών ’Αθηνών.

—Τό ύπουργεϊον τής Παιδείας προτίθεται νά δημο
σίευση είς τό έκδιδόμενον Δελτίον του κατάλογον τών 
ονομάτων τών κατά τούς δύο πολέμους πεσόντων λει
τουργών τής Έκπαιδεόσεως, άνερχομένων είς 54, είς 
μνημόσυνον αυτών. Άλλά διατί νά μή άνεγερθή εν 
μνημεϊον αυτών; Θά ήτο έν δίδαγμα διά τάς έπερχο. 
μένας γενεάς.
—Ό Δήμος Αθηναίων προτάσει τού παρ’ αύτίμ άρχι. 
τέκτονος κ. Ζάχου πρόκειται, έξωραϊζομένσυ τού χώ
ρου τής Δεξαμενής νά στήση ύπό τήν σκιάν τού πάρ
κου τήν προτομήν τού ΙΙαπαδιαμάντη, οστις έν τφ 
έκεϊ καφενείφι διήρχετο τάς περισσότερα; ώρας τής 
ήσύχου ζωής του. Ό γλύπτης κ. Θωμόπσυλος, οστις 
έχει έτοίμην έκ γύψου τήν προτομήν τού Σκιαθίου 
διηγηματογράφου προσεφέρθη νά τήν έκτελέση έπί 
μαρμάρου καί νά τήν προσφέρη δωρεάν είς τόν Δήμον 
Έτι τή εύκριρία ταύτη έγνώσθη ότι έν Σκιάθφ αί 
άδελφαί τοϋ ΙΙαπαδιαμάντη αί όποίαι απροστάτευτοι 
πένονται, έκαμαν ανακομιδήν τών οστών καί δτι τά
φος πλέοντοϋ ΙΙαπαδιαμάντη δέν υπάρχει!... Ή κοι- 
νότης Σκιάθου δέν νομίζει οτι έπρεπε νά’κατασκευάση 
μίαν πλάκα διά τά όστα τού ένδοξου τέκνου της, τά 
όποια μεθαύριον Οά χαθούν είς τό κοινόν χωνευτή, 
ριον; Τό δέ Κράτος δέν νομίζει δτι πρέπει νά είνε εΰ- 
λαβέστερον είς τά λείψανα τουλάχιστον τών τιμώντων
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αύτό πνευματικώς. άφοΰ έν τή ζωή ήγνόει τήν ϋπαρ- 
ξίν των;

Έν Κηφισσία έδόθη υπέρ τών παιδικών εξοχών 
τ ή; Βουλιαγμένης έσπερίς. ’Εκτός τοΰ μουσικού μέ
ρους έκτελεσθέντος ΰπό τή; κ. Στρατού καί τών κ. κ. 
Γ. Ευσταθίου καί Λώρη Μαργαρίτου, έπαίχθη νέον 
μονόπρακτον κοινωνικόν δραμάτιον τής κ. Λ. Σακελ- 
λαρίου Ό συγγράφει»;· είς ό έλαβον μέρος αί δες 
Δαμασκηνού, Προβελεγγίου καί ό κ.Γ. Μελά;- έπίσης 
έπαίχθη καί έν ανέκδοτον έργον 'Αττική νύξ» τοϋ κ. 
X. οστις λέγεται οτι είνε ό κ. Ροδοκανάκης.

—Ό κ. Γ. Ευσταθίου έδωσεν έν Κηφισσία συναυ
λίαν. Έξετελέσθησαν ή 14η σονάτα τού Μόζαρτ, δύο 
συνθέσει» τοϋ κ. Λιάλιου καί μία τοΰ κ. Λώρη Μαργα
ρίτου, τό κονσέρτο τοϋ Μένδελσον, καί ό κ. Μπότασις 
έτραγούδησε.

— Έν τω Ζαππείω ή έπιτροπή τών Κυριών, ή κα- 
ταρτισθεΐσα όπως προσφέρη αναμνηστικόν δώρο»· είς 
τήν Βασίλισσαν διοργάνωσεν εορτήν, καθ’ ήν ό ποιη- 
ητή; κ. Ματσούκας απήγγειλε μέ τόν γνωστόν ενθου
σιασμόν του πατριωτικά ποιήματα του.

Τό ΰπουργεϊοντών ’Εκκλησιαστικώνδι’ εγκυκλίου 
αύτοΰ πρός τούς αρχιερείς και τούς νομάρχα; τοΰ Κρά
τους δίδει οδηγίας περί τοϋ τρόπου καθ’ ον εφεξής 
θά γίνεται πάσα τεχνική έργασία διά την κατασκευήν 
ή επισκευήν τών εκκλησιών τού Κράτους, προηγούμε
νης πάντοτε τής έγκρίσεως τοΰ υπουργείου.

W

ΊΙ Γαλλική κυβέρνησι; διωργάνωσεν ιδιαιτέραν 
κινηματογραφικήν υπηρεσίαν, ή οποία παρακολου
θούσα τό στράτευμα λαμβάνει διαφόρους φωτογρα
φίας, αί όποίαι θά χρησιμεύσουν διι'ι τήν άναπαράστα- 
σιν ηρωικών σκηνών.

— Ή Γαλλίς άοιδός Γκαμπύ Δελύς έπληρώθη 300 
λίρας ’Αγγλίας διά νά τραγουδήση τρία τεμάχια διά 
μίαν φωνογραφικήν εταιρείαν.

— Ή Σάρα Μπενάρ. τελείως άναλαβοϋσα έκ τής 
έγχειρήσεως της έπέστρεψεν εις Παρισίους. Προτίθε- 
ται νιί άφοσιωθή εις τήν διαχείρισιν τοϋ θεάτρου της 
τό όποιον Οά έπαναλάβη προσεχώς τάς παραστάσεις 
του μέ τήν «Φαίδραν».

Ό αύτοκρατορικός διοικητής τής Τεργέστης έξέ- 
δωκε διαταγήν καθ’ ήν «ένεκα αισθητικών λόγων 
μεταφέρεται τό μνημείου τοϋ μεγιίλου ’Ιταλού συν
θέτου Βέρδη. Θάάναπληρωθή ένεκα λόγων υγιεινής» 
άπό πίδακα, ό όποιος θά καθαρίζη τήν πλατείαν, όπου 
τό μνημεΐον εύρίσκετο:

— Δύο καλλιτεχνικοί εκθέσεις ήνοιξαν έσχάτως έν 
Νέφ Ί'όρκη. Έκ τούτων ή μέν μία άφιερώθη είς τήν 
νεωτέραν αμερικανικήν γλυπτικήν, ή δέ έτέρα είς την 
ζωγραφικήν. Καί ή μέν πρώτη ήνοιξε έν τή αρχαία 
αιθούση της έν Στάατεν "Ιονλαδ, ή δέ δευτέρα έν τή 
Βάσιγκτον Ίρβινγκ Χίγκ Σχούλ.

Άμφοτέρων τών εκθέσεων τούτων σκοπός είναι ή 
προσέγγισις τής τέχνης πρός τόν λαόν. Ή πρώτη 
υίοθετηθεΐσα ύπό τής εταιρίας «Τέχναι καί Έπιστή- 
μαΐ’ περιλαμβάνει πλέον τών πεντήκοντα θαυμάσιων 
έργων πλαστικής, ώς τά τών Βάνελ, Φρέντς, Έρ- 
μπερτ, "Ανταμς, Μις Καρό?. Χάρρυ ΙΙάϋνε. καί άλλων.

Έν τή δευτέρα αντιπροσωπεύονται πάσαι αί. σχολά! 
τής ζωγραφικής τέχνης καί μεταξύ αυτών κυριαρχούν 
ή Γαλλική, ή ’Αγγλική, ή Γερμανική, ή’Ολλανδική, ή 
Ίσπανικήκαί ή Βενετική.
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Οί εκτιθέμενοι πίνακες είναι θαυμασίας τέχνης, έν 
όλη» 73 άντιπροσωπεύοντες εξήκοντα πέντε καλλιτέχ- 
νας μεταξύ τών όποιων διακρίνονται τά ονόματα τών 
γνωστών Τέρμποχ, Μώζ, Κνάνς, Διάντ, Λίρκ, χάλσ. 
Σορόλλα. Τροϊόν. Ζαμακοΐς.

— Είς Φράϊμπουργ. ιδιαιτέραν πατρίδα του, άπέθα- 
νεν ό γνυιστότάτος Γερμανός Ελληνιστής καί καθη
γητής είς τό πανεπιστήμιου τού Στρασβούργου 'Αλβέρ
τος Τούμπ (Thumb), έν ηλικία 50 έτών. Ή εργατικό. 
της του ήτο μεγάλη. Είχε μελετήση κατά βάθος τάς 
αρχαίας καί νεωτέρας γλώσσα;. διδάξας είς τά Πάνε 
πιστήμια Μάρμπουργκ. καί Στρασβούργου Ίνδογερμα. 
νικάς γλώσσας. Λατινικά. 'Αρχαία Περσικά, Σλαυϊκά, 
Γοτθικά καί Ελληνικά, άτινα ιΐπετέλουν καί τόν κυ- 
ριώτερον κλάδο»· τής επιστημονικής του έργασίας. Τά 
πλεϊστα τών συγγραμμάτων στρέφονται περί τήν Ελ
ληνικήν γλώσσαν. Πλειστάκις πρός τούτο έταξείδευ- 
σεν είς τήν Ελλάδα, γνωρίσας ιόν λαόν καί μελετή. 
σας τά ήθη. έθιμά του, τήν γλώσσαν τον. ΊΙ πέρυσι 
δημοσιευθεϊσα μελέτη του περί τών Σφακίων τής Κρή
της ως καί ή περί τής διαλέκτου τής Αμοργού είναι 
πολύ ένδιαφέρουσαι. Πρό έτών έξέδωκε καί γραμ
ματικήν τής Ελληνικής δηιιώδους γλιόσσης. 'Ο 
Τούμπ ήτο άγαπητότατος είς τήν Ελλάδα, έχων πλεί- 
στους θαυμαστός ώςό βαθύτερος γνώστης έκ τών ξένων 
τού έλλ. λαού, τής φυχής τού ελληνισμού καί άπό τούς 
σοφωτέρους έρευνητάς τής έλλ. γλιόσσης, φανατικός 
δέ φιλέλλην.

—Κατ'άπόφασιν τοϋπεριφήμου υπουργού τών Στρα
τιωτικών Έμβέρ πασσά πρόκειται νά μεταβώσιν είς 
τό θέατρον τού πολέμου τινές τών νέων ποιητών καί 
λογογράφων τής Τουρκίας. Συγχρόνως θιί άναχωρήσσνν 
καί τινεςζωγράφοι, μουσικοσυνθέται, φωτογράφοι καί 
αντιπρόσωποι κινηματογραφικών οίκων. "Ολοι αυτοί 
φέρουσιν ενδύματα χρώματος χακή,έπί τών βραχιόνων 
δέ έπί λευκού θιί φέρωσιν πράσινη»' σημαίαν.

ΊΙ αποστολή έρχομένη είς επικοινωνίαν μετά τού 
στρατού θά περιγραφή τάς εμπνεύσεις της, τάς παρα
τηρήσεις καί τάς σκέψεις της. Έπίσης γίνεται σκέψις 
όπως συνταχθή καί πολεμικόνέγχειρίδιον έν τφ όποίφ 
οί μέν ποιηταί θά δημοσιεύσουν τά ποιήματά των, οί 
δέ λογογράφοι τάς εντυπώσεις των. Τί είδος έντυπώ- 
σεις θά έχουν, ένας Θεός τό ήξεύρει καί ό προφ ήτης 
αύτοΰ Μωάμεθ ....

ο Bios Toy ι^ΣΟΥ

7'ό πολύκροτω·, τό καί κυριώτερον, Λιχοι· τοΰ μεγάλοι* 
Άοιανολύγου φιλοσόφου Γενάν, ό «Βίος τοϋ Ίηοοΰ. εζε- 
<5<ίι7φ είς τήν Φιλοσοφικήν Βιβλιοθή κιμ· Φέξη, μεταφρα- 
σ/Mi εκ τής ΙΓης οριστικής Γαλλικής έχΛόοεως νπύ τοϋ 
χ. .4. Καμπάνη μετά τής εισαγωγής. τ<φ· σημειώσεων. 
«ών σχοΛίων. παραπομπών καί παραρτήματος.

Πρώτην φοράν δημοσιεύονται παρ' ήμώι· εις πλήρη ΐκ- 
δοσιν τό έργον τον Γενάν, Α’ ου ήΟέλησε ν" άποκατασιήση 
εις ο/.ας τάς λεπτομέρειας τήν ζωήν και τό έργον τοΰ Ίη- 
οον καί νά ουναγιίγη ηθικά καί γενικώιεοον φιλοσοφικά 
συμπεράσματα περί τής ίδρύαεως τον Χριστιανισμοί!, τής 
έξελίςεώς του και ιών αποτελεσμάτων του.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Έν II. Φαλήριρ είς θέσιν Βοϊδολίβαδον εΰρέθη- 
σανεΐ; έκτασιν πέντε μέτρων δέκαεξ ανθρώπινοι σκε
λετοί κατά σειράν πλησίον άλλήλων τεθαμμένοι. Φέ
ρουν πάντες βαρείς σιδηρού; κλοιούς περί τόν λαιμόν· 
τούς καρπούς τών βραχιόνων καί τούς πόδας.

"Οτι πρόκειται περί ταφής, γενομένη; κατά τούς 
αρχαίους ελληνικούς χρόνους, ούδεμία δύναται νά 
ύπαρξη αμφιβολία δεδομένης τής θέσεως. έν ή εΰρί- 
σκονται οί νεκροί, έντός τοΰ έκεϊ κειμένου μεγάλου 
άρχαίου νεκροταφείου, έν τώ όποιοι εΰρίσκονται μέχρι 
τοϋδε μόνον τάφοι άνήκοντες είς τήν όγδοην μέχρι τής 
πέμπτης π. X. νκατονταετηρίδιις. Ζήτημα ήγέρθη είς 
ποιαν έποχήν ανάγονται οί άλυσσόδετοι σκελετοί κοί 
έάν είνε δούλων ή πειρατών. Ελλήνων ή βαρβάρων.

Περί τού χρόνου καί τού τρόπου τής θανατώσεως 
πλεϊσται δσαι ί·πό αρχαιολόγων καί φιλάρχαιων δια- 
τριβαίέγράφησαν, αί όποίαι δέν διεφώτισαν έντούτοις 
τό σκοτεινόν ζήτημα.

Πρόκειται περί προδοτών ταφέιπων ζιόντων πρός 
παραδειγματισμόν: *Αλλ* 6 νόμος άπηγόρευε τήν τα
φήν προδοτών έντός τής ’Αττικής. Πρόκειται περί θυ
μάτων τών τριάκοντα τυράννων; Περί Άργείων μετά 
τήν άλωσιν τής Τροίας προσεγγισάντων είς Φάληρον, 
καίέξ άγνοιας φ ινευθέντιον ; Περί πειρατών τών πρό 
τών Μηδικών χρόνων ; Περί ληστών ή αιχμαλώτων 
τής Σαλαμίνας ; Ό κ. Κεραμόπουλος, <> είδικώτερο; 
τών γραψάντοιν φρονεί δτι πρόκειται περί πειρατών 
τιμιορηθέντων είς τό προθεμιοτόκλειον έπίνειον τών 
Αθηνών καί έκτεθέντιον πρός παραδειγματισμόν είς 
θέαν μετά τόν άποτνμπανισμόν.

Οί περισσότεροί τών άλλων δέχονται δτι οί σκελετοί 
ανήκουν είς δούλους έπαναστατήσαηας. ΊΙ ποινή έξε- 
τελέσθη έπί τόπου ή αλλαχού καί μετειρέρθησαν κα
τόπιν είς τό νεκροταφεϊον; 'Αγνωστον. Άλλιί βεβαίως 
ζώντες δέν έτάφησαν. ώς ή κανονική τοποθέτησις τών 
σκελετών δεικνύει.

Μεταξύ τών σκελετών, είς είνε γυναικός. Είς δέ άλ
λος μικρότερο; κείμενος είς τήνάγκάλην (ΐεγαλειτέρου 
έλέχθη ότι είνε παιδιού, άλλά καί τοΰτο ΰπό ειδικού 
άνθρωπολιιγου ήμφισβητήθη, οστις έπίσης δέν παρα
δέχεται ότι πρόκειται περί Έλλιμων, <i?.?ji περί κα
κούργων αλλοφύλων.

Περί τοΰ χρόνου φαίνεται πιθανώτερον ότι άνήκουν 
οί σκελετοί εί; τόν πέμπτον αιώνα π. X.

Τό θέαμα ιών άλυσσοδέτων σκελετών σπάνιον καί 
γραφικόν καί περιεργότατον δυστυχώς δέν θιί διαιωνι- 
σθή. Ή ιίρχαιολογική υπηρεσία ιλτεφάσισε μετά πολ' 
λής έπιπολαιότητο; νά (ΐεταφέρη είςτό Μουσείου ιούς 
σκελετούς, ίίσου; δυνηθή. τού; δέ άλλους νά ιούς κά
λυψη διά χωμάτων πάλιν,διότι δήθεν κατακλύζεται 
δΓ ύδάτων τό μέρος έκεϊνο.

Ή άπώρασις αϋτη όχι μόνον αντιεπιστημονική Αλλά 
καί έπιζημία είνε. "Επρεπε έπί τόπου νά άνεγερθ ή ύα- 
/.όφρακτον περίπτερον, καί νά μείνουν ώ; έχουν, είς 
κοινήν θέαν εκτεθειμένοι. Διότι διά τής μεταφοράς 
ασφαλώς θά καταστούν άμορφο; σωρός όστέων καί 
σιδήρων, ένφ ακριβώς ή τοποθέτησις είνε ή παρέ- 
χουσα τύ μεγαλείτερον ενδιαφέρον καί αργότεροι· ξένοι 
αρχαιολόγοι θά ήτο δυνατόν νά άπικρανθούν. ‘Εκμα
γεία δέ λαμβανόμενα θά ήδύναντο μετά φωτογραφιών 
νά κατατεθούν είς τό Μουσεϊον. » 

—Έκ τών μέχρι τοϋδε άνασκαφών έν Χίιμ,Μς τάέρεί. 
πια τού ναού τού Φ.ιναίου ’Απόλλωνος άνεκαλύφθ η μέγα 
τμήμα τού κυκλικοΰπεριβόλο υ έντός δέ αύτοΰ εόρέθ ησαν 
διάφορα άρχαία μικροτεχνήματα, ώςκ ισμημάτια, πόρ- 
παι καί ένοιτια, έκ τών οποίων εν χρυσ ιΰν.Πλήν αυτών 
άνευρέθησαν μία όσιείνη σφραγίς |ΐβτ’ έγγλύπτ ιυ μορ
φή? ιίρχαϊκοΰ ζώ ιυ, έτέρα δέ έξ ύελτμάζης κυανή;, 
έχουσα σχήμα κεφαλής κριού έγγλυπτον πάνθηρα, καί 
μία προτομή ϊππ ιυ, ίΐψ >υ;015.11ο?Λά τεμάχια γραπτών 
αγγείων επιτρέπουν νιί δοθή ώς χρονολογία εί; τά ευ
ρήματα ή 7η π. χ. έκατονταετηρίς.

— Έπανελήφθησαν ΰπό τής’Αρχαιολογικής Έται 
ρείας αί κάτωθεν τής Α. γωνίας τή; Άκρο.τόλεως 
άνασκαφαί πρός τελείαν άνακάλυψιΐ· τού χώρου τού 
Ωδείου τοΰ Περικλεούς.

— Κατά τάς ένεργουμένας έν Σουνίω άνασκαφά; καί 
έν τη τεχνητή ένισχύσει τοΰ περιβόλου τοΰ ναού τής 
Αθήνας άνευρέθη έπιτύμβιον άνάγλυφον, είκονίζον 
κατά κρόταιρον έφηβον, προση?.οΰι·τα διά τών δύο δα
κτύλων τή; δεξιάς χειρό; χρυσοΰν (έλλείποντα δυστυ
χώ;) στέφανον έπί τή; κεφαλής, ώς δηλούσιν αί περί 
τό μέτωπον 11 όπαί, έν ταΐς όποίαι; διατηρούνται 
ίχνη τού πολυτίμου μετάέ.λου.

Τά κύρια γνωρίσματα τοΰ άναγλύφου τούτου, κατά 
τήν κρίσιν τών ειδικών, είνε πρωτοφανή, άλλιί καί ή 
έργασία αυτών καί ό ρυθμός, προδίδοντα προφειδια- 
κήν τήνπροέλευσιν τούάναγλύφου. καθιστώσι τό εύ
ρημα πο?.υτιμότατον.

Έσημειιόθησαν έπίσης καί ά/ά.ατινά εΰρήματα, ώς 
τμήματα τοΰ μικρού ναού, τοΰ παρακείμενου εί; τόν 
κύριον ναόν τής ’Αθήνας, άγγεϊα καί μαρμάρινου κυ- 
κλαδικόν είδιόλιον γυναικός.

—Διωρίσθη έφορος τών Χριστιανικών μεσαιωνικών 
καί τών μετά τήν άλωσιν |ΐέχρι τής καθιδρύσεως έν 
Έλλάδι τή; Βασιλεία; μνημείων καί άρχαιοτήτων ό 
προλύτης τής Θεολογίας κ. Γεώργιος Σωτηρίου, επι
τυχών έν διαγυινισμφ.

— Έν Άθήναις, είς τήν οδόν ’Αντιόχειας άνασκα- 
πτομένων θεμελίων εύρέθΐ)σαν τρεις ιάρχαίοι τάφοι 
έντός τών όποιων ΰπήρχον τρία μικρά άγγεϊα κάί τέσ- 
οαρε; ανθρώπινοι κειραλαί.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Έξεδόθη ΰπό τού βιβλιοπωλείοσ τού κ. Δημητρά 

κου ή 'Ιστορία τοΰ Βαλκανοτ'ουρκικοϋ πολίμου 
συγγραφεϊσα υπό τού κ. Γ. Βιόκου. Περιέχει Διπλω
ματικήν Ιστορίαν ένΰπρολέγεται ό σημερινός Ευρω
παϊκός πόλεμο;. Εκθέσεις Μεράρχων καί άνωτέρων 
Σωματαρχών ώ; ΰπεβλήθησαν αίίται είς τό Υπουρ
γείο»·. Φωτογραφίας τών Πρωτοκόλλων τής παραδι’»- 
σεω; τή; Θεσσαλονίκης. Τά επίσημα κείμενα τών Συν
θηκών Λονδίνου καί Αθηνών. Στρατιωτικοί·; χάρτας 
λιθογραφημένους τών μαχών Έλασσώνος, Σαρανταπό- 
ρου, Γιαννιτσών, Καϊλαρίων, Σόροβιτς, Μπιζανίου, 
Μοναστηριού, Κουμανόβου, Σκόδρας, ΆδριανουπόλεΛδ 
Λουλέ Μπουργκάς, Τσατάλτζας, ναυμαχίαν "Ελλης καί 
Λήμνυ καί άλλων μικρότερων μαχών, αψιμαχιών, πο
ρειών κτλ. καί άπειρίαν εικόνων έκ φωτογραφιών. 
Τιμαται 10 δραχμ.

Μετά τετραετή έ’νεκα τών πολέμων διακοπήν έξεδό
θη ί·πότοϋκ.Ν. Ίγγλέση ί> Οβηγόςτής Έλλαάος· 
τού 1915—1916, ύγκωδέστατος μέ πυκνοτάτην ύλην-



’Εκυκλοφόρησεν ήδη ό Λος τόμος, κατιτρτισΟεϊς δι’ 
ενσυνειδήτου κάί έπιμειιελημένης εργασίας, συγκείμε
νος έκ 1200 σελίδων μέ 'Οδηγόν τών’Αθηνών, τό Πο
λίτευμα τής 'Ελλάδος, τό Σύνταγμα, τούς Βουλευτής, 
τά 'Υπουργεία. Δασμολόγιον, έπαγγελματίας κςλ. Ώς 
παράρτημα τοϋ Αου τόμου έξεδόΟη ύ 'Οδηγός τής 
Κρήτης. Τόν ’Οκτώβριον ί)ά έκδσΟή ό Βος τόμος, πε- 
ριλαμβάνων τά λοιπά μέρη τής Ελλάδος.

A
Ό κ.Ταγ κ όπ ου λ ος υίόςέδημοσίευσε τά πρωτόλειά 

του, πεζά ποιήματα—ύπό τόν ξενικόν τίτλον <ΖΤρ<5?εί 
Ό φιλόστοργος υιός αφιερώνει τα ποιητικοφιλοσο- 
φικά ποιήματα τουεΐς τόν πατέρα του. δστις τόνί.χει- 
ραγιόγησεν είς τάς ατραπούς τής μαλλιαρωσΰνης. Έξε- 
δόΟησαν ύπό τού βιβλιοπωλείου τών κ. κ. Βασι
λείου καί Κουκλάρα τό όποιοι· φιλοτιμώ: ήρξατο καί 
φιλολογικών εκδόσεων.

'<ι
Έξεδόϋη είς τήν Λογοτεχνικήν Βιβλιοθήκην Φέξη 

ο /Τατούχατ» τού κ. 1. Κονδυλακη. Τό έργον δεν εΐνε 
νεον. αλλ’ευχαρίστως άναγινωσκεται και ηδη. II υπυ- 
Οεσις τοΰ διηγήιιάτος εξελίσσεται είς εν χωρίον τής 
Κρήτης. II ηθογραφία του σκηνογράφε! την ζωήν καί 
ψυχολογίαν τών αγροτών, τάς αντιλήψεις των. τά πάθη 
των. τάς άρετάς. "Ενα χιούμορ χαρακτηριστικόν τή- 
Κρητικής σκεψεωςκαι φρασεολογίας διαπνεει τηνανε- 
πιτήδευτον αφηγησιν.

ν
Roview» 'Εβδομαδιαίοι' 'Αγγλικόν περιοδικόν. 

’Αναδημοσιεύει εξήκοντα γελοιογραφίας, έκ τών εύ- 
φαεστέρων αϊτινες έδημοσιεύΟησαν ιΐπό τής ένιίρξεως 
τοϋ πολέμου. Τήν τιμητικήν Οέσιι· δίδει είς Γερμανι
κήν γελοιογραφίαν τών - Ιπταμένων φύλλων» σατυρί- 
ξουσιιν τήν έπι/είρησιν τών Δαρδανελλίων.

ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚ6Σ ΣΥΛΛ6Γ6:

Ύπό τι/v προοταοίαν της A. Β. Υ. τοΰ 
Πρίγχηπος Γεωργίου

Ω α Ε I C |Μ RSHNHN
‘Π Διεύθυνσις τοϋ ’Ωδείου γνωστοποιεί 6 

αί έγγραφαΐ τοΰ σχολικού έτους 1915—191 
άρχονται τήν 2αν Σεπτεμβρίου καί λήγουσι τί 
15ην τοΰ ίδιου. Οί προσερχόμενοι μετά τήν λϊ 
ξιν τής άνω οριζόμενης προθεσμίας ύπυβάλλοι 
ται είς πρόσθετον πληρωμήν δικαιώματος έγγρ< 
φής ετέρων 5 δραχμών, γίνονται δέ δεκτοί έφ 
δσον δέν εμποδίζεται ή πρόοδος τών άλλων μα 
θητών,

Οί μή δυνάμενοι νά παρουσιασθώσιν αυτό 
προσώπως πρός άνανέωσιν της έγγραφης τω 
δύνανται νά ύποβάλωσι τήν αϊτησίν των δι 
επιστολής ή δι’ αντιπροσώπου.

Οΰδείς έκ τών παλαιών μαθητών δυναται ν 
άνανεάιση τήν εγγραφήν του έάν δέν προσα 
γάγΐ) τό εισιτήριον τοϋ παρελθόντος έτους καί 
δέν καταβάλη τό κεκανονισμένον δικαίωμα έγ
γραφης καί διδάκτρων.

Διά πάσαν πληροφορίαν άπευθυντέον άπό 
τής 2ας Σεπτεμβρίου έ. έ. είς τό Γραφεΐον τοΰ 
Ωδείου καθ’ εκάστην 9—12 π. μ. καί 4 —7 μ.μ.

Ό .Ιιβυ&νττης τυυ :ΩΆβΐον
Γ· Ν. ΝΑΖΟΣ

1915—ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΞ ΔΡ. 1.2Ο0.000ΚΕΡΔΗ
Καθ’εκάστην ) Έκδίδονται 100,ΟίΚΙ γραμμάτια αξίας δραχμών 400,000

κλήρωσιν ) Παρέχονται κέρδη είς 2,000 γραμμάτια αξίας δραχμών 200,000
"Εκαστον άκβραιυν γραμμάτων τιμάται δραχ. 4, δυνάμενον νά διαιρεθή είς τέσσαρα τέταρτα 

γραμματίου τιμώμενα μιας δραχμής.
Κ€ΡΛΗ CKASTHS TQN KAHPQSGQN

Δραχμαί ’Εν ολ..)
1 έξ 80,(100 80,000

1 έξ 20,000 20,000
Ο άπό 2,50(1 5,000
6 άπό 1,000 6,000

15 άπό 400 6,000
25 άπό 200 5,000

1950 άπύ 40 78,0110
2000 200,000

Ή πρώτη κλήρωσι: γενήσεται τή 22 Φεβρουάριου (7 Μαρτίου) 1915, ή δεύτερα τή 2G Άποι- 
λίου (9 Μαΐου) 1915, ή τρίτη τή 28 ’Ιουνίου (1 ’Ιουλίου) 1915, ή τετάρτη τή 27 Σεπτεμβρίου 
(10’Οκτωβρίου) 1915, ή πέμπτη τή 29 Νοεμβρίου (12 Δεκεμβρίου) 1915 καί ή έκτη τή" 31 
Δεκεμβρίου 1915 (13 Ιανουάριου 1916).

Δι εκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια ακέραια γραμμάτια, πωλούμενα αντί τεσσάρων 
δραχμών, ίσχύοντα δι’ ολόκληρον τό κέρδος, καί δυνάμενα νά διαιρεθώσινείς τέταρτα γραμματίου, 
τιμώμενα άντί μιάς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν εις τό τέταρτον τοϋ κέρδους.

Άμοιβαί, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή εντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται 
•ύπέρ τοΰ Ταμείου τοΰ Εθνικού Στόλου.

Είς τούς άγοράζοντα; πρός μεταπώλησιν διά μιάς έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν 
ειδικής μετά τοΰ 'Υπουργείου των Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου 
άξίας δέκα χιλιάδων δραχμών, παρέχεται έκπτωσιςέπί τοΰ τιμήματος αύτών 15 ο)ο, εις δέ τούς αγο
ράζοντας διά μιάς έπί προκαταβολή τοΰ τιιιήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου αξίας χιλίων 
δραχμών τουλάχιστον παρέχεται έ'κπτωσις 10 ο)ο, καί είς τούς δημοσίους υπαλλήλους, τούς επιτε
τραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έ’κπτωσις 5 ο)ο.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Εις τά δημόσια ταμεία, ταχυδρομικά γραφεία καί λοιπάς 
δημοσίας άρχάς. — Είς τάς Γραπεζας, είς τούς Σταθμάρχης καί Στασιέρχας τών Σιδηροδρόμων.— 
Είς τους διαχειριστάς τών Μονοπωλίων καί τά πρακτορεία καί τούς πωλητάς τών εφημερίδων.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον εις τό Γραφεϊον Λαχείου τοϋ 
Έ&νικοϋ Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, Ύπουργεϊον 'Οικονομικών.

Ό διευθΰνων Τμηματάρχης Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

Ο. Φωκά Μεγαρίτισσες.

y ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΊ IQBIAAION

Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
(1840-1915)

ΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ καί πέντε έτη 
συμπληροΰνται τή 12 Σεπτεμ
βρίου άπό τής συστάσεως τής 
αρχαιότερος πασών τών έν' Ελ- 
λάδι έπιστημσνικών καί καλ
λιτεχνικών εταιρειών καί πάν
των τών συλλόγων, τής πε
ριωνύμου Παλαιός Φ ι -

. λα ρμο νίκης Κέρκύρας, ήτις περιέχει έξό- 
ι χους σελίδας δράσεως καί ύπερηφάνως συγ- 
. κρίνεται μετά τών έπισημοτέρων ’Ιταλικών, 

Γερμανικών καί Γαλλικών Μουσικών ιδρυμάτων. 
Είναι άληθές κον σ ‘ ρβατό ρ ι ον, άπό 

τοΟ δποίου έξήλθον μουσικοδιδάσκαλοι καί μου

σικοί επιφανείς, οΐτινες οχι μόνον έν Έλλά<9 
διεκρίθησαν, άλλά καί έν τή άλλοδαπή. ιδία δέ 
εις τάς ’Αγγλικά: μουσικά:.

"Ιδρυμα θεμελιωθέν έπί στερεών βάσεων, 
περιλαμβάνον τό άνθος τής κοινωνίας, καί πάν
τα: τούς διακρινομένου: είς τά γράμματα, τέχνας 
καί έπιστήμας, αρχιερείς καί ίέρείς καί μεταξύ 
τών προέδρων τοΰ όποιου συναριθμοΰνται 6 πολύς 
Μουστοξύδης, ό φιλόσοφος Βραΐλας, ίδρυμα εχον 
ώς ισόβιον πρόεδρον τόν Μάντζαρον, 
δστις έπί τριακονταετίαν δηλαδή μέχρι τοΰ 
θανάτου αύτοΰ (1872) έδίδασκεν καί διηύθυνε 
τό μουσικόν μέρος, δωρεάν έννοεΐται, ώς νά 
ήτο ή ψυχή του, ίδρυμα τοιοΰτο, έπόμενον



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ήτο νά πρωταγωνιστήσω πρό; διάοοσιν τή: θεία; 
τέχνης καί συγχρόνως νά αναζωογονήσω τό ιερόν 
τής πατρίδο; αίσθημα.

'Η αφορμή τή; ίδρύσεως τή; Φιλαρμονική; 
ήτο ή έξη;: 'Η ’Αγγλική Κυβέρνησις ακολου
θούσα τό έπικρατήσαν έθιμον τών Κυβερνήσεων 
τή; Ένετίας, Γαλλία; και Γ'ωσσία; έστελλε 
καθ’ δλα; τά; θρησκευτικά; και επισήμου; τελε- 
τά; τών τε ορθοδόξων και Δυτικών τιμητικόν 
λόχον μετά μουσική; μέχρι τοϋ 1837. Ιίερίτά 
μέσα τοΰ έτους τούτου είχεν άποθάνη ο βασι
λεύς τή; ’Αγγλία; Ι'ουλλιέλμο; ό Δ' άτεκνο;, 
καταλιπιον τόν θρόνον εί; τήν ανεψιάν του .Βι
κτωρίαν. ήτις κατήργησε τό έθιμον τούτο, έπι 
τώ λόγω δτι δέν ήτο πρέπον στρατό; καί μου
σική νά παρακολουθούν τάς τελετάς ξένων δογ
μάτων. Φυσικά βαρέω; έφερεν ό Κερκυραϊκός 
λαός τήν παράλογον ταύτην βασιλικήν διατα
γήν. Τή ένδεκάτη Αύγουστου, δτε ή λιτανεία 
τού προστάτου τής νήσου 'Αγίου Σπυρίδωνος 
έπροχώρει ύπό τά ανάκτορα, δπου ϊστατο ό 
'Αρμοστής μετά τού επιτελείου του, αρκετοί έκ 
τών παρακολουθούντων έν οις καί τινε; ύπάλ- 
ληλοι, διάνα δείξωσι τήν άγανάκτησίν των, 
άπήλθον έπιδεικτικώτατα ρίψαντε; μεθ’ οργής 
ύψηλά καί κατά πρόσωπον τού αντιπροσώπου 
τής Προστατρία: Άνάσσης τάς λαμπάδας.

Οί υπάλληλοι έπαύθησαν. Ό λαός άγανα- 
κτεΐ. ’Αμέσως φιλότεχνοι καί ρέκται νέοι Κερ- 
κυραΐοι, συνέλαόον τήν σκέψιν τή; συστάσεως 
Φιλαρμονικής Εταιρείας, ήτις γενικώς έπεκρο- 
τήθη. Έν τώ άμα προσέλαρον καί άλλους συνε
ταίρους, κατηρτίσθη τό προσωρινόν ΙΙροεδρεΐσν 
παμψηφεί δ’ έςελέγη ώς ισόβιος ίπίτιμος πρόε
δρος ο Μάντζαρος.

'Ο ’Αντώνιο; Αι^εράλης, έκ τών ιδρυτών 
αναλαμβάνει τώ 1841 τήν διδασκαλίαν τής μου
σικής είς φιλοτέχνους νέους, οίτινες άθρόοι ένε- 
γράφοντο μαθηταί. Τόση δέ ύπήρξεν ή πρόοδος 
ώστε, ώς ιστορεί όϊδιο; Μάντζαρος, μετ’ ολίγους 
μήνας, τή πρώτη Κυριακή τού Νοεμβρίου τού 
1841, ή μουσική καλά κατήρτισμένη έκ τεσσα
ράκοντα και τεσσάρων μουσικών συνώδευσε τήν 
λιτανείαν τού Πολιούχου μας,παιανίζουσα μέ κα- 
τανυκνικόν θρησκευτικόν αίσθημα τά έμβατήρια.

Σκοπός τής Φιλαρμονική; δέν ήτο μόνον νά 
συνοδεύη ή μουσική της τάς λιτανείας. Τό πρώ
τον άρθρον τοΰ καταστατικού αύτής έγραφεν δτι 
ό πρώτιστος σκοπός ήτο ή καλλιέργεια, η διδα
σκαλία καί διάδοοις τής Μουσικής τέχνης καί)' 
όλας τάς Ιφαρμογάς. Οΰτω τήν τετάρτην Σεπτεμ
βρίου τοΰ 1842 διά τού τύπου γνωστοποιεί ή 
έπιτροπή δτι «ό Μάντζαρος θά παραδίδη άπό 
τή; πρώτη; Δεκεμβρίου έν τή αιθούση τοΰ κα
ταστήματος δωρεάν καί δημοσίως μαθήματα αρ
μόν ίας. κοντραπούντου καί συνθέσεωςυ.Ήρχισαν 
καί μαθήματα έγχορδων οργάνων, κλειδοκυμ- 
οά λου, ωδικής. 11 θρησκευτική ψαλμωδία έπί-
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πίσης έδιδάσκετο. Αί παραδόσεις καθ’ έκάστην 
διήρκουν τέσσαρα; ώρας, τρεις τό πρωΐ καί μίαν 
μ. μ. "Ολαι αί παραδόσεις ήσαν πρακτικαί καί 
θεωρητικαί. πάντοτε ύπό τήν διεύθυνσιν’τοΰ Μαν- 
τζάρου καί τήν αύστηράν έπίβλεψιν έξ έφορων.

Τώ 1858 δ πρόεδρο; Βραΐλα; έπρότεινεν 
ΐνα πρό; διέγερσιν τή; άμίλλη; τών μουσικών 
διοργανωθή εξεταστικός διαγωνισμός τών μαθη
τών ν,α). έξουσιοδοτηθή ή έπιτροπή νά διανείμω 
βραβεία μή ύπερδαίνοντο τήν αξίαν είκοσι 
ταλλήρων (φρ. 100). 'Ο πρώτο; διαγωνισμό; 
έγένετο τή 11 Σεπτεμόοίου 1861 έπισήμως 
ενώπιον τοΰ 'Αρμοστοΰ, τή; Γερουσία;, τών λοι
πών αρχών καί τοΰ άνθους τή; κοινωνίας. 'Ο 
Μάντζαρος άνέγνωσε τήν έκθεσιν καί ό 'Αρμο
στής διένειμε τά μετάλλια χρυσά καί αργυρά 
είς τού; άριστεύσαντας. ’Ακολούθως ό Βραΐλας 
άνέγνωσε σπουδαίον λόγον, δημοσιευθέντα είς 
τήν ’Εφημερίδα τής Ιΐυβερνήσεως. Τό δέ έσπέρας 
έδόθη συναυλία έν τώ Καταστήματι.

ΙΙαρατηρητέον δτι οί Κερκυραίοι περισσό
τερον τών λοιπών Ελλήνων έχουσιν ανεπτυγμέ
νο·/ τό καλλιτεχνικόν αίσθημα καί έχουσι πραγ
ματικήν μουσικήν ανατροφήν. Εί; τοΰτο συνέ- 
τεινεν, δτι άμα έν ’Ιταλία έφάνη τό μελόδραμα, 
αμέσως σχεδόν ήρχισαν καί έν Κερκύρα αί 
μελοδραματικά! παραστάσεις.

Τώ 1844 εν τή Φιλαρμονική συνεστήθη 
καί δραματικός θίασος έκ τών συνεταίρων δπως 
έν τώ καταστήματι διδάσκωνται δράματα καί 
έν ανάγκη μελοδράματα.'Η διδασκαλία ήρχισεν 
έπιτυχώ; καϊ εί; τά; παραστάσεις προσεκαλοΰντο 
αί άρχαί καί τά έπίλεκτα μέλη .τής κοινωνίας.

Έν τώ καταστήματι συχνά έτελοΰντο εσπε
ρίδες καί συναυλίαι.

'll Φιλαρμονική συνεδέθη καί μετά τή; εθνι
κής ήμών ιστορίας, καθότι ύπήρξε καί ή πολύ
τιμος εστία, εϊς τήν όποιαν άνεζωπυρήθγ( ό 
ιερό; σπινθήρ τοΰ έθνικοΰ αισθήματος, τοΰ πόθου 
δηλαδή τή; ένώσεως τών νήσων τοΰ Ίονίου 
μετά τοΰ 'Ελληνικού Βασιλείου. ’Από τή; λει
τουργίας τής εταιρεία; (1841), ήρχισε νά εορτά
ζεται ή 25 Μαρτίου έπισήμως καί έθνοπρεπώς 
έν τώ καταστήματι.

Είς πάσαν εθνικήν χαράν, είς πάν εθνι
κόν γεγονός ή Φιλαρμονική είχε τήν πρώ
την δράσιν. 'Η Φιλαρμονική έπαιάνισε τό πρώ
τον τόν εθνικόν ύμνον, τόν οποίον κατέστησε 
δημοφιλή καί άπό στόματος εί- στόμα έκείθεν 
διεδόθη άνά σύμπαντα τόν Ελληνισμόν.

Τοιαύτη έν συντομία ή Φιλαρμονική Κερ
κύρα;, ήτις συμπληροί τό εβδομηκοστόν καί 
πέμπτον έτος τής συστάσεώς της, πρός τήν όποιαν 
κατά καθήκον ή Ελλά; πρέπει νά τηρή μνήμην 
εύγνώμονα, διότι αύτη πρώτη είργάσθη άνενοό- 
τω; πρό; διάδοσιν τή; μουσικής ώς καί διά τήν 
μόρφωσιν ικανών Ελλήνων μουσικοδιδασκάλάιν.

ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

ΜΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΡΟ έτών έν τή Θεολο- 
γική αιθούση τοΰ Πανεπι
στημίου είχε διοργανωθή 
μικρά έκθεσις Βυζαντινών 
αγιογραφιών. τό μέγιστον 
δέ μέρος αυτής άπετέλεσε 
τμήμα τής μεγάλης συλλο
γής αγιογραφιών τοϋ φιλο
τέχνου κ. Α. Κολυβά, τέως 
Β. ’Επιτρόπου παρά τή

Ιερά Συνόδφ, οστις δέν έφείσθη κόπων καί μεγάλων 
χρηματικών θυσιών ΐνα περισυλλέγω πολυτιμότατα; 
εικόνας, αυθεντικής προελεύσεως, καθ’ ήν έποχήν τό 
Κράτος ούδεμίαν έδιδε προσοχήν πρός διάσωσιν τών 
αντικειμένων, τά όποια καί άπό ιστορικής καί Από 
καλλιτεχνικής άπόψεως άπετέλουν Εθνικόν θησαυρόν.

Ή συλλογή τοΰ κ. Κολυβάείνε πολύτιμος.καταλαμ- 
βάνουσα πέντε όλα; αίθουσας. Εικόνες άναπαριστώσαι 
επεισόδια τής 'Αγ. Γραφής, τόν Χριστόν, τήν Θεοτό
κον, τούς Αγίους, μέ διαφόρου; τεχνοτροπίας, άπό τής 
άπλουστέρας καί σχεδόν πρωτογενούς μέχρι τής συν- 
Οετικωτέρα; καί καλλιτεχνικωτέρας, μία ποικιλία 
άναπαραστάσεως καί συγχρόνως άντιλήψεως θρησκευ
τικής καί τεχνικής έκτελέσεως, Αποτελούν εν μικρόν 
Μουσεϊον, είς τό όποιον ό παρατηρητ ής πολλά έχει νά 
μελετήση.

Εις τήν πρώτην αίθουσαν, κατάφορτοι· έξ εικόνων 
νομίζει τις ότι εύρίσκεται έντός εκκλησίας. Δέν λείπει 
ούτε ή χαρακτηριστική τών ναών απόπνοια, ή έκ τών 
παλαιών αντικειμένων καί τής μυσταγωγίας προερχο- 
μένη. Είς τήν αίθουσαν αυτήν είσίν άνηρτημέναι εικό
νες Βυζαντινής κυρίως τέχνης. ’Ιδιαίτατα τήν προσο
χήν μου ελκύει μία αγιογραφία τών Τριών Ιεραρχών 
τοϋ 1583, έξαισίας τέχνης, ί] τοϋ Δωδεκαέρτου ενιαχού 
έφθαρμένη, τού ΙΔ’. αίώνος, ό "Αγιος Κωνσταντίνος 
καίήΆγ. 'Ελένη (1ΰ69) τοϋ έκ Ρεθύμνης ίερέως 
άγιογράφου Έμμ. Τζάνε τοϋ Μπουνιαλή, τού όποιου 
επίσης ή Κυρία ή Λαμποβίτισα είνε έκ τών άριστων 
έργων υπάρχει πλησίον αύτής καί έν άντίγραφον τής 
Άμολύντου, τή; όποιας τό πρωτότυποι· εΰρηται έν τή 
Φανερωμένη τής Ζακύνθου. Μία Γλυκοφιλουσα αξίζει 
νά έμπνευση ποιητήν. Τοΰ Ήλία Μόσχου, έκ τών μάλ
λον, ιδιότροπων Βυζαντινοκρητικών άγιογράφων άκμά- 
σαντος κατά τό 1681, τού όποιου τό άριστον έργον ή 
Κοίμησις τής Θεοτόκου εύρίσκεται είςτήν Ζάκυνθον, 
υπάρχουν εικόνες σημαντικοί, ώς ή τού ’Ιησού εύλο- 
γοϋντος τούς πέντε άρτους μέ μίαν θαυμασίαν επεξερ
γασίαν τών έσθήτων, ό 'Άγιος Γεώργιος, ή Μετανο
ούσα, ό "Αγιος Ευστάθιος. Τοΰ Ίω. Μόσχου έργον 
δεξιότητος ικανή; είνε ό"Αγιος Δονάτος. "Λλλαι άξιο- 
λογώταται άγιογραφίαι είνε ή Άνάστασις τού Σωτή- 
ρος μέ απεικονίσεις τών Άδάμ καί τής Εΰας άφ’ ένός, 
τοϋ ’Αβραάμ καί τής Σάρρας άφ’ ετέρου, μία τοιχο
γραφία τού Δοξαρά παριστώσα τόν προφήτην Ζαχα
ρίαν, ή θεία Λειτουργία έξοχου καί πρωτοτύπου συν- 
ρέσεως προερχόμενη έκ Ζακύνθου, ό ’Επιτάφιος ΰρή- 
Λος τοΰ θ. ΙΙουλάκη, ή Άγια Τριάς μετά τριών άγιων, 

τό Ρόδον τό άμάραντον. έν ή είκονίζετο ή Θεοτόκος 
μετά τού Χριστού, έργον μοναδικής τέχνης καί χρω
ματισμού,άρίστης διατηρήσεως,προερχόμενοι· έξ Άγιου 
"Ορου^. ή Άμπελος ήτοι ό Χριστός μέ τούς Αποστό
λους οίονεί έκφυομένους έκ τοϋ κορμού τού Χριστού. 
Έργα εξαίρετου καί γνήσιας Βυζαντινή; τέχνη; είνε 
μία παλαιό Κοίμησις τής Θεοτόκου, ό "Αγ.’Ελευθέριος 
στολισμένο; ιιέ πολυσταυρία, οί ’Ανάργυροι, ή Μαρία 
μή μού άπτου·> (τή; όποία; μεγάλη ή υπεροχή απέναντι 
ένός άλλου έργον. έν άλλη αιθούση τού αυτού θέματος 
άλλ’ Ιταλική; τέχνης), ό ’Ιησούς έν τφ μέσφ τών μα
θητών του διδάσκων αυτούς καί μία κεφαλή Ίωαννου 
τοϋ ΠροδρομιΛ.

Έν άλλη αιθούση υπάρχουν πεντήκοντα άγιογρα- 
φικά έργα τών δύο μεγάλων τή; Ζακύνθου άγιογρά- 
φων Κουτούζη καί Καντούνη. Ό πρώτος έσπούδα- 
σεν ένΒενετίφ. Διά τοΰτο καί διαφέρουν.τού Καντούνη 
μή έπηρεασθέντο; άπο ξένην σχολήν. Τοϋ Κουτούζη 
τά έργα διακρίνονται διά τόν θαυμάσιου χρωματισμόν, 
ένφ τοΰΚαντούνη έπιπροσθέτω; καί διά τήν σύνθεσιν. 
Έκ τών έργων του Κουτούζη κάλλιστα έργα εινε οί 
Τέσσαρε; Εύα','γελισταί. οί τρεις Ίεράρχαι, ό "Αγ. Πέ
τρος καί δύο σκίτσα: ή άποθέωσις τής Θεοτόκου καί 
ό Ευαγγελισμός. Ένα παιδάκι, φέρον τόν τίτλον · Α
μνός τοΰθεοΰ·’ είνε τεχνικιότατον, έκδέ τών τού Καν
τούνη οί Τέσσαρε; Εΰαγγελισταί είς δύο πίνακας με
γάλους. ό "Αγ. ’Ιωάννης ό Εύαγγελιστής καί ή πλήρης 
πόνου Παναγία τού Πάθους, πάντα ίση; άν μή άνω- 
τέρας άξίας τών τοϋ διδασκάλου του.

* *
Άλλη αίθουσα περιλαμβάνει μόνον Παναγίας, δια

φόρων μερών, όγδοήκοντα τόν άριθμόν. Καίπαρατηοει 
τις τό περίεργον, οτι καμμία δέν ομοιάζει τήν άλληνι 
Τοΰτο άποδεικνύει ότι οί "Ελληνες ζωγράφοι δέν ήσαν 
άντιγραφεϊς άλλων, άλλ’ έδημιούργουν νέα πρότυπα, 
χρησιμοποιοΰντες ώ; μοντέλα, τά; ώραιοτέρας γυναί
κας τή; πατρίδο; των διά τήν άπεικόνισιν τής Πανα
γίας. ’Εντεύθεν αί παραλλαγαί, ένώ αί Μαντόναι τής 
καθολικής τέχνης ομοιάζουν πολύ μεταξύ των. Καί 
παρατηροΰμεν πρός τούτοι; είς τάς Έλλ. αγιογραφίας 
ένίοτε καί άσχήμους Παναγίας, διότι έπόζαραν άσχη
μοι γυναίκες είς τά χωρία. Καί παιδιά άκόμη είκονί- 
ζοντο έκ τού φυσικού, ώς Χριστοί. Οΰτω βλέπομεν 
είς τάς Παναγία; τή; συλλογή; τοϋ κ. Κολυβά Κερ- 
κυραίαν, Σμυρναίαν, Κρήσσανάπεικονιζομένας έν άγιο- 
γραφίαις. "Αλλη τέλος αίθουσα περιλαμβάνει εικόνας 
νεωτέρας διαφόρων άγιων.

Έν γενικαϊ; γραμιιαίς ήθέλησα νά δώσω μίαν ει
κόνα τών.... εικόνων τή; σχεδόν άγνιόστου συλλογής 
ήτις περιλαμβάνει 430 άγιογραιρίας, έκ τών όποιων 
180 Βυζαντινοί. Ή περισυλλογή ήρξατο άπό τού έτους 
1889, έχει δέ τόσον Αναμφισβήτητου άξίαν, ώστε είμαι 
βέβαιος ότι θά έλκύση τήν προσοχήν τή; επιτροπής 
τοϋ Βυζαντινού μουσείου διότι θά εύρη εργασίαν έτοί- 
μην, ήτις θά πλουτίση σημαντικώ; τό ίδρυόμενον 
Μουσεϊον τής Βυζαντινής τέχνης.

Δ- I. Κ.
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ*
α . . . Ό ίδεολογίσμός κατ' εμέ ουδέ·/ άλλο 

είναι ή είδος οπτασίας, τήν οποίαν ό καλλιτέ
χνης οημιουρνεϊ έν τφ νώ του μετά μεγάλης 
άγάπης όταν σκέπτεται «ορισμένο·/ αντικείμενο·/. 
‘Ο ίδεολογισμός άρα είναι ή ίοεα τοϋ αντικειμέ
νου και ούχί ή ιδέα τών μερών ή τής φόρμας. 
'Αληθές είναι ότι αύτη μετά τής ιδέας μειδιά εις 
τήν σκέύιν./Αλλά παράδοξον και ύευδές είναι 
τό πιστεύει·/ ότι δύναταί τις νά τήν είκο/ίση διά 
τής μνήμης καί ανευ τής ζωντανής φύσεως ενώ
πιον αυτού. 'Ο ιοεολόγις, ώς τόν εννοώ,"ζητεί εις 
τήν ούσιν τά μοοέλα τά κατάλληλα οιά τήν ιδέαν 
του νοός, διά τό θέμα του. Δέν ευχαριστείται άπό 
'έν μόνον, διότι ούτε είς ένα ουδέ εις δύο ευρίσκει 
τήν πο/.λαπλότητα τών μεοιόν, έξ <·”>·/ συνίσταται 
ή ιδέα του. Άπό τό έ’ν λαμβάνει τό σύνολο·/ καί 
τήν κίιησιν καί θά προσέχη, όις πρός τούτο, νά 
μή άλ/.άξη μοδέλον. 'Από άλλο λαμβάνει τήν 
κεφαλήν ή τάς χείρας ή άλλο τι μέρος του σώμα- 
τος, ό'περ δυνατόν νά έχη πλημμελές τό μοδέλον 
τό όποιον έ/ = '. οιά τό συνολον. θά προσεχή όμως 
καί ως πρός τήν ηλικίαν καί τόν χαρακτήρα νά 
όμοιάζη μέ τό κύριον μοδέλον ό'περ έχει διά τό 
συνολον. Έδώ η εκεί, μέ τόν άπλούν τούτον τρό
πον καί ό ίδεολόγος εμπίπτει είς τό κατά συνθή
κην Άκαοημαϊκόν ή είς τό κοινό / καί ελαττωμα
τικόν.

Ή διόρθωσις γινόμενη είς τό μοδέλον έκ 
μνήμης, άγει είς τήν κατά συνθήκην εργασία/ καί 
το τακτικόν αντίγραφο·/ τού μοδέλου, οι’ ενός 
μοδέλου μόνου, τόν φέρει είς τόκοινόν ή ελατ
τωματικόν, διότι άνθρωπίνως αδύνατον είναι 'έν 
και μονον μοοέλον νά έχη εν έαυτω, εκτός τού 
συνόλου καί ό'λας τάς τελειότητας τών μερών 
αι οποιαι αποτελούν τό ώραΐον, τό οποίον είναι 
ο σκοπος τής τέχνης. Τοιούτος δέον νά είναι ο 
ιοεολογος. Έγ<» είμαι τοιούτος καί ούτω διδάσκω 
πάντοτε.

Έλθωμεν ηοη είς τόν άληθιστήν. Ό ά/.ηθι- 
στής κατ’ εμέ είναι ολίγον επιρρεπής είς τάς πολ- 
λάς μελέτας, πολλούς κανόνας καί έπηρρεασμένος 
άπό όλα τά Ακαδημαϊκά δόγματα, τά οποία δι
δάσκουν πώς γίνονται τά ά··ά/.αατα πεσίπου ν.έ 
τον αυτόν τρόπον, μέ τά αυτά μέτρα, μέ τόν 
αυτόν χαρακτήρα, τόσον διά μίαν Παναγίαν όσον 
και διά τήν Αφροδίτη·/, τόσον διά μίαν Μέσα· 
λιναν οσον οιά τήν Ότηλίαν καί ούτω καθ’ έξής. 
Ο άληθιστής είναι ερωτευμένος άπό τό άντικεί- 

μενον του καί τό θέλει νά έκφράζη μέ τον ίδιον 
του χαρακτήρα, μέ τήν ιδίαν του έκφρασιν καί 
έστω μετά τών ιοίων λεπτομεριών καί τών ιδί
ων άτελειών, αίτινες οιακρινουντά άλλα....Άλλά

♦Συνέχεια

σήμερον υπάρχει άλλο είδος άληθιστών ή μάλ
λον ουσιοδίΰών ή τυσιοκρατιστών, οί οποίοι άνα- 
πούν τήν αλήθειαν καί τήν φυσιν μέχρι τοιούτου 

ό δυσχερές 
.-.ι ....·

σημείου, ώστε νά παραδέχωνται καί τ< 
είς τήν φόρμα/ καί τό κακόν, τό ανωφελές καί 
άχαρί είς τήν ιδέαν. Δηλώ οτι εγώ οέν είμαι 
αυτούς, ούτε δύναμαι νά συμβουλεύσω ουδένα 
έκτιμα αυτήν τήν σχολήν, 
ευχαρίστως νοσοκομείο·/ ή κοπροοοχειον 
χνης .... Αγαπώ τ< 
πεύει τήν ιδέαν καί
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ΗΕΣΣΑΛΟΝ1ΚΙΙ·— Το μέρος οπού έκή-νξε. ό Άπ^τοΙος Παζλος

9£ 
νσ 

ην οποίαν θά έκάλουν 
ήςτέ- 

07 ρεαλιστήν δστις θω- 
όν ίδεολόγον δστις είναι 

όχι δειλός φίλος τής άληθείας, τον 
δουλικόν άντιγραφέα τού 

ών μιμητών 
καί ωραίων, ουχΐ τόν 
τών εντολών τών πα- 

διδασκάλων. Θέλω τόν καλ- 
τό οαντάζεσθαι, 

, ελεύθερον εις τή ι 
ζοτλί~.\ζ εργασίας, άλλά 

μέ τό άληθές καί 
Ουνάμεθα /ά έχωμεν 

έχνας καί ολιγωτέρας με- 
ό,σον έχομε·/ Ακαδημαϊκήν 

ματαία ή ελπίς. Ή επίσημος 
τήν αυστηρότητα τών έγνοα- 

ροβιβασμών άπό ταςεως ει 
τε πολλούς μαθητάς με 
ιτοι είναι εκείνοι 

τήν τέχνην 
τήν ’Ακαδημαϊκήν σε

πιστός καί 
καλλιτέχνην ουχγ. τόν 
αληθούς, ειδεχθούς αληθούς, ούχί. 
τών άναλμάτων, έστω 
δούλο·/ τού ονόματος καί 
λαιών και νεωτερων 
λ'.τέχ/ην ελεύθερον εις 

είς τό αίσθάνεσθαι 
καί εις τόν 
ισχυρά συνδεοεμενον 

ώραΐον. Τοιουτοτρόπως 
περισσοτέρους καλλί 
τριότητας. ’Αλλ’ ε; 
διδασκαλίαν, είναι 
διδασκαλία μέ όλην 
τών '
έ/Λ 
ων 
άπό τήν · 
πολύ·/και.............
μαθημάτων, καί οι λοιποί οι 
έχασαν καθ’ ολοκληρίαν, διότι 
ιίς τήν επίσημον Ο'.οασκαλίαν 
μαθητήν μή έχοντα άντίληύιν 
λέγω ότι οί νέοι δέν πρέπει νά 
μελετώσιν ολίγον. Τουναντίον. Οί νέοι 
νά Μελετούν πολύ, νά μελετούν πάντοτε, 
νά είναι ελεύθεροι <ος πρός τόν τρόπον του παρα
τηρεί·/, τού αίσθάνεσθαι και του εκφράζει·/ τήν 
πολύμορφον φύσιν. Καί επειδή αυτή ή ελευθερία 
είς τήν επίσημον διδασκαλίαν δέ/ είναι δυνατόν 
νά υπάρχη, οί μαθηταί έπρεπε νά έκλέξωσι τόν 
διδάσκαλον τής ορέςεως των. Βεβαίως οί μή επί
σημοι διδάσκαλοι δέν θά παραδεχθούν πολλούς 
μαθητάς, καί ολίγιστοι θά μείνουν δηλαδή οί 
καλλίτεροι, εκεί/οι οί οποίοι δίδουν δείγματα 
επιτυχίας καί οί άλλοι αποπέμπονται, καί εδώ 
έγκειται ή ωφέλεια ...»

οον
σιν

κα

("Επεται τύ τέλος)

/α

έλεύθε- 
έ'κφρα- 
δυνατκ 

ό

ς είς τάςιν, Οχ 
ταξύ τών όποι

οι προαιρεσμένοι 
καί έχασαν ούτοι 

,ράν τών 
πεοισσότεσοι τό 
είναι ουσκολον 

νά άπομάλλουν 
ή κλίσιν. Δέν 
μελετώσιν ή νά 

οφείλουν 
άλλά

τον

ΣΠ-ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-—1) Αί φυλακαί τοϋ Έπταπυργίου.
2) Είσοδος καί τείχη τής Ακοοπόλεως.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΤΟ ΘΥΖΑΝΤΙΝΟΝ SEATPON

φορουμενου 
Παρομοίαν 
πασααονά;

0 πράγμα φαίνεται 
απίστευτο·/. Καί όαω; 
εις τήν έποχή/ κατά 
τήν οποίαν ιί σχολα
στικοί θεοζ.όγοι τής 
Δύσεως συνεζήτουν 
κατά πόσον ό Λόγος 
τοϋ Θεού, ώς παντο- 
όύνααο;, θά ήτο δυ

νατόν νά σώστ( τόν κόσμον γενόμενος κάνθαρος 
άντί νά γεννν,θή άνθρωπος και ή 'Ανατολική θεο
λογία περ'.ωρίζετο'ε’.ς άποπν'.κτ'.κήν δογματολο- 
γίαν, ύπήρ/ε σκηνή είς τό Βυζάντιον. Ή μάλ
λον ύύοϋντο δύο είδους σκηναί, αφοϋ και τότε τό 
θέατρον έδιχάζετο είς δύο, είς τήν σοβαράν φιλο
λογίαν καί είς τάς επιθεωρήσεις. Εις τήν τάςιν 
τών επιθεωρήσεων Οά ήτο δυνατόν νά κατατάςτ, 
κανείς όλα εκείνα τά παλκοσένικα, τά οποία 
είχον στηΟή είς διάφορα πανδοχεία τών λιμένων 
τής Κωνσταντινουπόλεως, τοϋ Βουκολεοντος, 
τών ’Ελεύθερων ή τής Σκάλας τής Λ’αλκηδόνος. 
Έκεϊ άνήρχοντο διάφορα·. Θεοδώρα·, μέ κοντά 
φουστανάκια, διά νά έπιδείςουν κνήμας, νά τρα
γουδήσουν διάφορα σόκιν τραγουδάκια, ν’ άπομι- 
μηθοϋν διασύρουσαι ύύηλά πρόσωπα τής αριστο
κρατίας καί έπειτα νά κατεβοϋν διά νά τρίξουν 
νά καθίσου^ είς τά νήνατα τοϋ εκλεκτού των. 
Είς μενάλας πανηνυρειε, "άμους βασιλέων, ύπο- 
δο/άς ξένων πρέσβεων, όταν ή πρωτεύουσα 
έπλεεν είς τά λάβαρα καί τής άνΟοστό'ΐστ-ς γυρ- 
λάντες, τά Οεατράκια αυτά έβγαιναν σάν τά σα
λιγκάρια εις περιοδείαν άνά τάς συνοικίας καί εκεί 
οί αστέρες τών υπογείων παραδείσων τής Θεο- 
αυλάκτου, κάποια Άναστασο) ή κάποια Κομινώ, 
Οά έκαμναν τάς θεοσεβείς άσ-άς νά άμπαρώνουν 
τά παράθυρά των, διά νά μή φθάση μέχρις αυ
τών τό βακχικό τραγούδι τής οιαοοήτου * μ α
χ λ ά δ ο ς ».

Ή σοοασά θεατσική υιλολονία τή; Βυζαντι- 
νης εποχής, ανευρίσκεται ίστορ’.κώς, τό πρώτον, 
κατά τόν δέκατον αιώνα δτε όΦράγκος επίσκοπος 
Κρεμώ ;ης Λουτπράνδος έπεσκέυΟή τήν Κωνσταν
τινούπολην ώς πρέσβυς τού βασιλέω; "Οθωνος. 
Ό περίεργος αυτός κσλόγηρος διηγείται μεταξύ 
άλλων είς τά απομνημονεύματά του, οτι παρέστη 
εν Βυζαντίω εις τήν διδασκαλίαν έργου τιτλο-

< Ή άνάληύις τού Προφήτου Ήλία» 
πληροφορίαν έχομεν καί περί τάς 
τής καταλύσεως τής Ελληνικής αυ

τοκρατορίας, ό’τε ό Μπερτρανδόν ντέ λά λίπρο- 
κιέρ παρεστη εις τήν διδασκαλίαν άλλου έργου 
τιτλοφορούμενου «Οί Τρεις παΐδες έν τή κα- 
μίνω».

Ή λέςις θέατρον καί ή /.έξις δράμα, δέν ήτο 
βεβαίως δυνατόν νά προφερΟή άπό τόν βυζαντι
νόν όχλον, ό όποιος συνέχει όλα αυτάμέ τήν ειοω- 
λολατρείαν τών αρχαίων προγόνων. Καίεύρέ- 
θη ή /.έξις «Μυστήριον» διά ?ά χαρακτήρισα, τάς 
θεατρικός αυτά; παραστάσεις, τά; οιεςαγομένας 
είς τού; νάρθηκας ή τόν πρό τής κυρίας εισόδου 
χώρον τών μεγάλων εκκλησιών. ΤΙ ύπόθεσις των 
ήτο φυσικά παρμένη πάντοτε άπό τήν Παλαιόν ή 
τήν Νέαν Διαθήκην καί τά -γυναικεία πρόσωπα, 
όπως πρό ολίγων δεκαετηρίδων καί εοώ ακόμη, 
τά ύπεκρίνοντο άμύστακες νεανία·..

Τί συναγερμός Οά παρετηρεϊτο εί; τάς οδούς 
τής Κωνσταντινουπόλεως επί τή πληροφορία 
ότι Οά έπαίζετο Μυστήριον είς τήν τάδε εκκλη
σίαν! Εισιτήριο·/ δέν έπλήρωνε κανείς. Ό καθείς 
ήτο ελεύθερος νά κλαύσκ, ή νά γιουχαίσγ, αφοϋ 
μαξιλάρια δέν ΰπήρχον τότε. “Επειτα Οά έδίδετο 
ευκαιρία είς τόν όχλον του Βυζαντίου νά ιοή απο 
κοντά, νά έπικρίνη, νά κουρκουσουρέύκ, ίσως καί 
νά προγκάρτ, τήν ιερόν αριστοκρατίαν, η οποία 

,περιέβαλεν, ώς Οώραξ άπό χρυσάφι, τήν αυτοκρα- 
τορικήν οικογένειαν. Τό γλέντι ήτο συνεπώς μο
ναδικόν είς τό είδος του.

Μεταξύ τών ελάχιστων χειρογράφων τά 
όποια μάς διέσωσαν τάς δραματικός εμπνεύσεις 
αγνώστων ποιητών τής παρεξηγημένης έκείνης 
εποχής, «ΊΙ Θυσία τοϋ Αβραάμ» είναι χωρίς 
άλλο άπό τάς περισσότερον δυναμένας νά μάς 
πληροφορήσουν τί ακριβώς ήτο ένα. Μυστήριον. 
Υπάρχει εί; αύτό τό θρησκευτικόν δράμα, είς 
τό πρώτον ήμισυ ιδίως, ζηλευτή κίνησις καί ή 
σύγκρουσις τών αισθημάτων είναι κουρδισμένη 
μέ τόσην μαεστρίαν, ώστε άλγ,θινά συγκινεί. Καί 
θά έπροκα/οΰσε δάκρυα άν θά ήτο δυνατόν νά 
φαντασθώμεν μίαν Μαρίκαν ή μίαν Κυβέλη/ 
ύποουομένας τόν ρόλον τής Σάρρας, όταν εν γνώ- 
σει τής θείας άπαιτήσεως, σκύβει επάνω από τό 
κρεββά-.ι τοϋ παιδιού της, διά νά τό έξυπνήση 
καί το στεί'/.τ, εί; τήν φρικτήν θυσίαν. Τότε ή 
μητέρα λέ-.-ει τά απλά, άλλά καί τόσον θλιβερά 
αυτά λόγια :

Σάρρα

ΓΙοιόν πρόσωπον καί ποιφ καρδιά νά δυνηΰή νά χώση 
τέτοιον μυστήριον φριχτόν, νιι μή τό φανεριόση ; 
ξύπνησε, κανακάρικο καί άκριβαναθρεμμένο, 
νά πφς εϊς τήν ξεφάντωσι, πού σ’ έχουν καλεσμένο.

Ντύσου, νά βάλης σχολινά ρούχα τού μισσεμοϋ σου, 
καί ν’ άκλουθας τού χάρου σου. άμμ’ όχι τού κυρού σου. 
Τνκνον τού Οελημάτου μου. πού, νάχης τήν ευχήν μου, 
ό θάνατός σου φέρνει μου εϊς τέλος τήν ζωήν μου.

ΊΙεΰχή τζ ευχής μου. τέκνον μου,είς τά στρατεύματα σου 
καί νάν’ όμπρός καί όπίσω σου κ’ είςτά ποδόζαλά σου.

Π. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ

Ο παιδικός ήρω'ίσαός. Τά αστέρια αοράτου ουρανού.—Έ.πι- 

•ύεώρησις καί όπερέττα,—Τά νεύρα τής Λαίδης.—Τά αρ

χεία τών μονών. Οί μετυλλιολόγιοι ώς κοιταί.— Λατίνοι 

οικονομολόγοι καί έλαφοά φιλολογία.—Τό κρυφτούλι ένός 

ποιητού. — Πολυτάλαντοι κριτικοί. — Διηγήματα ύαλασ- 

οινά.—Ό δίσκος της επαιτείας.—Ή αισθητική τών ναών. 

—Νέαι ίέρειαι τής σκηνής.—Σχολικαί βιβλιοθήκαι.

ΡΟΚΑΛΕΙ ρίγος συγκινήσεως ή 
πρωτοβουλία ένός Παρισινού παι
δικού περιοδικού, τό όποιο ν προέ- 
τεινεν όπως οί νεαροί άναγνώ- 
σται του έγείρουν δι’εράνων μνη- 
μεϊον εϊς έκείνους, οί όποιοι μή 
αναμένοντβς στρατεύσιμον ηλικίαν 
άφοσιιόθησαν εϊς τήν Πατρίδα 
μετ’ αυτοθυσίας. Οί νεαροί ήρωες 
φοβερόν αύτόν πολεμάν. Ό ’Ακα

δημαϊκός Μπαρρέ; εύρε μίαν ώραίαν φράσιν διά τούς 
πρωίμους αυτούς ήρωας. «Τά παιδιά αυτά είναι τ’ 
αστέρια τοΰ ψυχικού Ουρανού, είναι οί μάγοι ένό; νέου 
'Ιδανικού·. Καί πράγματι, είναι οί κήρηκες τοΰ εθνικού 
ιδεώδους οί μικροσκοπικοί μάρτυρες, οί όποιοι είς 
ηλικίαν καθ’ ήν δέν είχον νά σκεφθοϋν τίποτε αισ
θάνονται τήν σκληροτέραν βιαιότητα, καί προσφέρουν 
τάς ώραιοτέρας υπηρεσίας πρός τήν κινδυνεύουσαν 
ΙΙατρίδα των. -Μνημεΐον αρμόζει είς τόν παιδικόν 
ηρωισμόν, άλλά πώς άρά γε μπορεί ένας καλλιτέχνης 
νά συμβολίσι] τήν μεγάλην, έν άντιθέσει πρός τήν ή- 
/.ικιαν, ψυχήν τού παιδιού, τό όποιον έστροβίλισεν ή 
δίνη τοϋ πολέμου, χωρίς νά ταπεινωθή ή ψυχή του;

* *

•Η έπιθεώρησις είναι όπερέττα; Τό ερώτημα 
αύτό έθεσε τό δικαστήριο? πρός άπόδειξιν εϊς τήν 
ίδιοκτήτριαν τού θεάτρου Κυβέλης κ.Λώ, ήτις διεμαρ- 
τυρήθη διά τήν άναβίβασιν τού ιΠανοράματος·. Υ
πάρχει όρος έντώ συμβολαίφάπαγορευτικός νά άναβιβά- 
ζωνται όπερέτται καί μελοδράματα,ώς. .ταράσσοντα τήν 
ησυχίαν τής παραπλεύρως οίκούσης κυρίας. Πιθανώ- 
τατα είς τήν διαμαρτυρίαν νά συνετέλεσεν ή ήχηρο- 
τάτη φωνή τής κ. Δελενάρδου. ήτις τέρπει καί τάς 
άπώτερον έτι τής κ. Λώ 'Αρσακειάδας...Ώς πρός τήν 
απορίαν όμως τού δικαστηρίου, νομίζομεν ότι δέν 
χρειάζεται σοφία Σολομώνιος. Όπερέττα καί έπιθεώ- 
ρησις είτε πρώται έξαδέλφαι, ώς πρός τόν θόρυβον 
όμως είναι ζωηροτέρα ή έπιθεώρησις. Τεχνικώ; δέ ή 
επιθεώρησις είναι ό εκφυλισμός τής όπερέττας.

* *

Καί άλλοτε άπό τής στήλης αυτής έκρούσαμεν τόν 
κώδωνα τού κινδύνου τής άπωλείας αρχειακών θη
σαυρών. Τά μοναστήρια, έν οίς φυλάσσονται, άλλ" 

άνευθύνως, πολυτιμώτατα χειρόγραφα άφορώντα τόν 
εθνικόν ήμών βίον δέον νσ έφελκύσουν τήν προσοχήν 
τού κ. Υπουργού. Ή ιστορία τών Έλλ. Μοναστη- 
ρίων. ώς ύρθώς έγραψε ό κ. Χρ. Παπαδόπουλο;. είναι 
καί ιστορία τής Ελλάδος. Δέν υπάρχει μοναστήριον 
έν Έλλάδι δπερ νά μή συνεδέθη πρός σημαντικόν τι γε
γονός τής Ελληνικής ιστορίας. Τά άρχεια συνεπώς αυ
τών ιός πηγαί ’ιστορικοί δέον νά περιφρουρηθώσι, νά 
καταγραφώσιν, εί δυνατόν νά συγκεντρωθώσιν. Διότι 
έως τώρα ούκ ολίγα έξηφανίσθησαν, έκάησαν, έκλά- 
πησ.ιν. άλλα δέ κεϊνται ανεξερεύνητα καί άπρόσιτα.

» »
Κ χτηρτίσθησαν αί επίτροποί διά τήν προσεχή 

απονομήν τών μεταλλίων τών Γραμμάτων καί Τεχνών 
Άλλ’ ό καταρτισμός τών ’Επιτροπών δέν είναι ό 
προσήκων. Οί φυσικοί οΰτω; είπεϊν κριταί είναι οί 
πρώτοι μειαλλιούχοι. Δέν πρέπει δέ νά παρέχεται 
αυτοί; τό δικαίωμα νά απέχουν τή; κρίσεως. ώς λ.χ. 
έποαξεν ό κ. Παλαμας. Κηρύσσει εαυτόν ανίκανον νά 
κρίνι]; Δέν θέλει νά δυσαρεστήση κανένα υποψήφιον; 
Δέν παρακολουθεί τήν κίνησιν ώστε νά σχηματίση 
γνώμην περί τού καλυτέρου έργου τής διετίας ; Άλλ' 
όταν οίονδήποτε έξ αυτών συμβαίνει, ό οΰτω άποφεύ- 
γων νά έκφραση γνώμην, φωράται κατώτερος τή; τι
μής, ήν ή Πολιτεία τφ άπένειμε, ήτι; καί άκριβώς 
ένεκα τών πνευματικών προσόντων, προέκρινεν ΐνα 
καί περί τών άλλων εϋσυνειδήτω; καί άφόβως κρίνη. 
Έπρεπε νά ϋπάρχη διάταξις άπαγορευτική παραιτή- 
σεως ενός μεταλλιούχου άπό τήν κριτικήν επιτροπήν 
τή; απονομής τών μεταλλίων, διά δικολαβικής προ- 
φάσεως ύποβαλλομένης.Άλλά καίή μέθοδος τών «συμ
πληρωματικών· μελών, είναι αστεία. Λατίνοι, γλωσ
σολόγοι, οικονομολόγοι διορίζονται νιί κρίνουν έργα 
τής νεωτέρας λογοτεχνίας. Δηλαδή τό ίδιον ώ; έάν 
λόγιοι σύγχρονοι έξελέγοντο διά νά κρίνουν έργα 
άφορώντα τήν κλασσικήν φιλολογίαν ή τήν Πολιτικήν 
οικονομίαν. Ό κ. Άνδρεάδης έν τή εύσυνειδΐ]βία 
αύτού άπεποιήθη τήν τιμήν, ώς περί άλλα ασχολούμε
νος. ’Πτο μία αποδοκιμασία κατά τοΰ είσηγητού τής 
ιδέας τών «συμπληρωματικών» μελών—ώσάν νά μή 
ήρκουν οί μεταλλιοφορούντες! Διά δέ τούς ζωγρά
φους καί γλύπτας, μή έπαρκούντων τών δύο κεκτημένων 
τό μετάλλιον, ώρίσθησαν μέλη συμπολϊται πολυτά
λαντοι. Εξαιρέσει τής A. Υ. τού Πρίγκηπος Νικολάου 
καί τοϋ κ. Σκουλούδη φιλοτέχνου έξαιρετικής μορ- 
φιόσεως, οί άλλοι οϋδεμίαν έδειξαν έστω καί άπο υλι
κής τούλάχιστον άπόψεως μέριμναν διά τήν τέχνην, 
ούδέ ήλθον κάν είς επικοινωνίαν μέ τούς έργάτα; 
αύτής.

»·

Έγνώσθη ότι θά προκηρυχθή προσεχώς διαγωνι
σμός καί Ναυτικών διηγημάτων, μετά τήν άμφίβολον 
επιτυχίαν τών διηγημάτων τής ξηρά;. Οί θαλασσινοί 
λογογράφοι έχουν τόν λόγον, αρκεί νιι μή τά κάμουν 
....θάλασσα. Διότι τό ναυτικόν διήγημα είναι πολύ 
δυσκολώτερον τοϋ διηγήματος τού βουνού ή τοΰ κάμ
που.

»·

Είς τόν Μητροπολιτικόν ναόν κατηργήθη ή κατά 
τάς ιεροτελεστίας περιφορά τού δίσκου, δστις εφεξής 
θά είναι τοποθετημένος είς τήν είσοδον ΐνα άθορύ- 
βως καί αύτοπροαιρέτως δέχεται τόν οβολόν τών πι-
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στών.Άς εύχηθώμεν οπω: δλοι οί ναοί τΓ|; πρωτευού- 
ση; μιμηθούν τήν καθεδρικόν. Νά άφεθή ήσυχη ή 
ψυχή διά τήν προσευχήν καί νά μή μεταβάλλεται ο 
ναός τοΰ Κυρίου είς οίκον εμπορίου. Αί άνάγκ'ΐι τής 
"Εκκλησία; ά; άντικρύζονται δι* ετησίων συνδρομών 
τών ένοριτών.Θά λειψή οΰτω καί τό ιός έκ τοΰ άνεξελεγ- 
κτουτή; διαχειρήσεω; άτοπτν. χάρι; είς τύ οποίον 
έσημειώθησαν ικανά κρούσματα υπεξαιρέσεων.

Καί έπειδή πρόκειται περί εκκλησίας, πρέπει νά 
έξαρθή ή υπουργική εγκύκλιος, δι’ ής απαγορεύεται 
είς τό μέλλον πάσα επισκευή εκκλησίας άνευ εγκρί- 
σειος τοΰ "Υπουργείου, Θά λείψουν οΰτω οί βανδαλι
σμοί καί ο'ι αυτοσχέδιοι μεταρρυθμιοταί ένεκα τών 
όποιων έ.θρηνήσαμεν σημαντικά: καταστροφά; Βυζαν
τινών τοιχογραφιών. Άλλά καί αΐσθητικώς Οά σω- 
Οώμεν άπό τά; αρχιτεκτονικά; άνορθογραφίας. τά; 
άκαλαισ 0 ήτους.

» ♦

Μια νέα πνοή ήρχισε νά ζωογονη τύ θέατρον 
Αί απόφοιτοι τοΰ Ωδείου,άποσκορακίξουσαι τά: προ
λήψεις ήρχισαν νά μεταπηδούν εί; τό θέατρον. Ο κ. 
Κονταράτοςέν τηόξύτητι τής άντιλήψεώ; του διέγνω- 
σε πού πρέπει νά άρχίση νά κατευΟύνεται τό άγκι
στρο»· τής έπιχειρήσεως του. ήτι; δέν αποβλέπει μονον 

εί; κέρδη, άλλάκαίει; τήν άνύψωσιν τοΰθεάτρου. Ό 
πολυσχιδή; θίασός του αποκτά ήδη ιός ρεζισαίρ 
ένα συγγραφέα, καί είς τούς κόλπους του Οάσεμνύνε- 
ται ίίτι έδέχθη τήν πρώτην μεσόφωνον διπλωματού
χου, τήν δεσποινίδα ’Αλεξάνδρα»· Δημητρακοπούλου. 
Θά προσληφθοϋν αί δεσποινίδες Δαλεζίου καί 
Βάλβη άμφότεραι μαϋήτριαι τού "Ωδείου καί ιϊλλαι 
δ’ έρασιτέχνιδες Οά παρακληβούν νά συμμετάσχουν 
τού θιάσου, οστις οΰτω μέ νέα ύγιά στοιχεία Οά 
καταστή αντάξιο; μείζονο; έτι ύποστηρίξεως, μεταγγι
ζόμενων νέων χυμών μέ καλλιτεχνικά καίΙαρώ; συ
στατικά.

• «

Τωρ ι ποΰ άνοίγουν τάς πύλα; των. ή έπί τό αλη
θέστεροι-, τάς Ούρα; των τά σχολεία, προσήκει νά 
πραγματοποιηΟη καί ή μελετηθεΐσα άλλά μή έψαρμο. 
σΟεΐσασκέψι; καταρτισμού σχολικών βιβλιοθηκών. 
Θ'ι είναι τό έκπολιτιστικώτερον βήμα τής εκπαιδευ
τική; άναγεννήσεως. Θά δύνανται οί μαθηταί νά 
προσφεύγουν είς τιι βιβλία εκείνα, τά όποια δέν Οά 
είναι δυνατόν κατ’ άλλον τρόπον νά άναγνιόσουν καί 
ή έκ τών οποίων ωφέλεια Οά είναι σημαντική.

ΔΑΦΝΙΣ

ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ
Έηίδρασις τών ήχων

ΊΙ έπίδρασις τής μουσικής άπησχόλησε πολλάκις 
τοϋ; επιστήμονας καί τά αποτελέσματα τή; ι ρεύνης 
των είνε περιεργότατα. Ό Σάονφερ αναφέρει ιός φάρ
μακα διαφόρων άσΟενειών ώρισμένας μουσικά; συνΟέ- 
σειν. Οΰτω. διά τόν ηθικήν κατάπτωση· κατάλληλον 
άντίδοτον είνε ό ν Βασιλεύ; τών δρακόντων» τού 
Σοΰμπερτ καί ό τΚαρναβαλικός πρόλογος» τού Δβό- 
ρακ. Διά τού; πάσχοντα; από νευρικήν έξάντλησι»· 
συμβουλεύει Τό φώ; τοΰ Ήλιου» τοΰ Γκρήγκ ή 
«■Τήν Μολδαυΐαν* τοΰ Σμετάνα. Τό φάρμακου διά τάς 
μεγάλα; ηθικά; όδύνας είνε ή < Μελέτη είς σόλ μεϊ- 
ζον · τοΰ Σοπέν. ή < Παθητική Σονάτα τού Μπετόβεν 
καί ή ι Συναυλία» τοΰ Δβόρακ.

Ό Γερμανό; ιατρό; Νοΰχετ άποφαίνεται ότι ή κόμη 
τών μουσικών αυξάνει κατά μείζονα λόγο»· τής τών 
κοινών ανθρώπων. Πολλοί καλλιτέχναι έχοντε; κατά 
τήν μικρόν ήλικίαν των ψιλήν τήν κόμην, απέκτησα»· 
πλουσιιότατον τρίχωμα ώ; έκ τής εί; τήν μουσικήν 
άσχολίας των. Τύ φαινόμενου αποδίδει είς τήν ολι
γωρίαν τού εγκεφάλου, οστις ηρεμεί παρά τοΐς μουσι
κοί;, παρ’ οί; δρά ή καρδία, ή μόνη τή; ψυχής έδρα.

Άγγλο; τέλος φυσιοδίφη; ισχυρίζεται ότι ό ήχος 
τοΰ βιολιού ασκεί μεγάλην επιρροήν έπί τών κωνώ- 
πων. οίτινες οργίζονται πολύ καί έπιπίπτουν κατά τοΰ 
παίζοντο; οίονδήποτε έγχορδον όργανο»·.

ΟΙ Κινέζοι συγγραφείς

Φαίνεται οτι εί; τήν Κίναν οί συγγραφείς ήρχισαν 
νά μιμούνται εκκεντρικούς Ευρωπαίου; συναδέλφου; 

των. πράγμα τό όποιον ήνάγκασε τήν Σινικήν κυβέρ- 
νησιν νά λάβη μέτρα όπως προστατεύση τήν καλαι
σθησίαν καί τήν ήθικήν τών ιιναγί'ωστών.

Ό υπουργός τής Δημοσίας Έκπι.ιδεύσεως τής Κί
να: δημοσιεύει είς εν έκ τών τελευταίων φύλλων -ής 
Έφημερίδος τής Κυβερνήσει»; ανοικτήν ιπισςολήν 
πρός τούς συγγραφείς, τούς μυΟισ-οριιογράφους καί 
τού; έκδοτα; τής Σινικής \ημοκρ_τί.-;. δια της οποίας 
έξορκίζει αυτούς νά διατηρώσι πάντοτε εί; τύ έργον 
των τα; ύψηλας άρχάς τής ήθικής καί νά σέβωνται τήν 
ευαισθησίαν τοΰ λαού. Ή φιλολογία ενός έθνους, πα
ρατηρεί ό υπουργός. συνδέεται άναποσπάστως μέ τόν 
βαθμόν τοΰ πολιτισμού καί τής ευημερίας του. Ή άν- 
Οησις τής φιλολογίας έν Ρώμη συνέπεσε μέ τήν όπερ- 
τάτην έκδήλωσιν τοΰ έθνικοΰ γοήτρου τοΰ Ρωμαϊκού 
Κράτους. Π Γερμανία ήρχισε νά αποκτά τήν ύπέρο- 
χον ηθικήν ίσχύν της. εΰθυς ώς ήρχισε νά διαμορφού- 
ται ή εθνική φιλολογία τη;. ΊΙ άναγέννησι; τής ’Ια
πωνίας χρονολογείται έπίση; άπό τοΰ χρόνου τής φι
λολογικής πρόόδου της.

Ό υπουργός, αφού κατόπιν μετά πικρίας , όμιλεϊ 
περί τής έλλείψεως συγχρόνου εθνικής φιλολογία; έν 
Κίνα, συνιστώ εις τού; συγγραφείς νά καταβάλουν 
πάσαν προσπάθειαν ΰπέρ τής δημιουργίας εθνικής φι
λολογίας. άξίας τών αρχαίων παραδόσεων τής Κίνας.

Παράδοξος κηδεία

Οί κάτοικοι τής Ν. Ύόρκης παρέστησαν εσχάτως 
είς μίαν παράδοξοι· τελετήν. Κωφάλαλός τις υπο
διευθυντή; τή; σχολής τών κωφαλάλων άπέθανε καί 
τήν κηδείαν του ήκολούθησε σμήνος ομοιοπαθών

Οί άλυσβόδετοι’σκελετοί το·5 «Ι·αλήρου.
Ή μόνη ληφ&εϊσα φωτογραφία και τό πρώτον ήδη δημοσιευόμενη

Οί ψάλται καί οί ιερείς ήσαν έπίση; κωφάλαλοι καί 
ή νεκρώσιμο; ακολουθία έψάλη είς τήν γλώσσαν τών 
κωφαλάλων, δηλαδή διά σχημάτων. Ό διευθυντή; τής 
σχολής, κωφάλαλος καί αυτός, διά θαυμάσιου λόγου 
δηλαδή διά χειρονομιών, εξύμνησε τά; άρετάς τοΰ με- 
ταστάντος.

Παραγωγή χάρτου
Κατόπιν λεπτομερούς μελέτη; Άγγλος στατιστικός 

απέδειξε»· ότι ή Ευρώπη κατασκευάζει κατ’ έτος του
λάχιστον 34 εκατομμύρια στατήρων χάρτου, έξ ών τά 
22 κατασκευάζονται διά ρακών καί τά υπόλοιπα διά 
ξύλου καί άχυρου. Ή ποσότη; τών ξύλων καί τών 
άχύρων ατινα χρησιμοποιούνται διά τήν κατασκευήν 
τού χάρτου ανέρχεται εί; 230 εκατομμύρια χιλιογράμ- 
μων διά τά άχυρα καί 50 εκατομμύρια χιλιόγραμμων 
διά τό ξύλον.

Άλλ’ ή < Μπερλίνερ Τάγκεμπλατ > αναγγέλλει ότι 
μετά μακρά πειράματα κατορθώθη ή κατασκευή χάρ
του τυπογραφικού άνευ κυτταροϊδρης. Οΰτω ού μόνον 
ή τιμή τού χάρτου θάκατέλθη, άλλά καί ή Γερμανία 
θά δυνηθή νά ίπαρκή μόνη εί; τήν κατασκευήν του, 
χωρίς νά έξαρτάται έκ τών άλλων χωρών διά τήν προ
μήθειαν τή; κυτταροίδίνης. Τά μέχρι τοΰδε γενόμενα 
έν εύρείρ κλίμακι πειράματα απέδωσαν λίαν ίκαιτ- 
ποιητικά άποτελέσματα.

Τηλεγραφήματα . . . εικονικά.

Γαλλικό»· περιοδικόν δημοσιεύει περιγραφή»· τής 
έφευρέσεως Γάλλου μηχανικού ήτις συνίσταται είς τήν 
τηλεγραφικήν άποστολήν εικόνων. Τό ζήτημα τούτο 
άπό 50 έτών άπασχολεϊ τού; επιστήμονας, έφηραύσθη- 

σαν δέ διάφοροι μέθοδοι χωρίς ούδεμία νά?έξέλθη τοΰ 
κύκλου τών επιστημονικών εργαστηρίων, ώς άπαιτού- 
σαι ειδικά μηχανήματα καί πλείστας άλλα; δυσχε- 
ρείας παρουσιάζουσαι είς τήν κοινήν χρήσιν. ΊΙ νεω- 
τάτη έφεύρεσις έχει τούτο τό προσόν, ότι δέν πρέπει 
νά μεταχειρισθή τις ούδέν άλλο είμή τήν έν χρήσει 
τηλεγραφικήν συσκευήν καί δύναται νά διδαχθή ταύ
την καί ό τυχόν τηλεγραφητής άπωτάτουχωρίου άρκεΐ 
'■ά έχη σχετικόν άναγωγέα διά τοΰ όποιου διαβιβάζει 
τήν εικόνα όπως τά κρυπτογραφικά τηλεγραφήματα.

ΟΙ ήϋ·οηοιοΙ τών κινηματογράφων

Ο διάσημος Άγγλο; ήθοποιός κινηματογράφων 
Τζάν Βώννυ οστις άπέθανε πρό τίνος έκέρδιζε 200 
μέχρι 300 λίρας εβδομαδιαίο»; καί έπί πλέον έν ποσο- 
στόν έπί τών εισπράξεων, δπερ τοΰ άναβιβάζει τώ έσοδα 
του εί; 500 περίπου λίρας εβδομαδιαίο»;. Μετά τόν 
Τσαπλιν, έρχεται ή < Βασίλισσα τοΰ Κινηματογράφου* 
ή Μαίρυ ΙΙίκφορτ, ή όποία λαμβάνει περί τά; 400 
λίρας εβδομαδιαίο»;. Άλλοι διάσημοι ήθοποιοί κινη
ματογράφο»»· είναι οί Αμερικανοί Κέρριγκανκαί Βλάγ- 
κουελ, οί όποιοι λαμβάνουν μισθόν μεγαλείτερον άπό 
τόντού πρωθυπουργού τής ’Αγγλίας.
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MARCHE FCNEBRE

ΔΗΜΗΤΡΑ· ΔΑΜΒΕΡΓΗι

PRELUDIO
Ki' αν πιθανές. δέν πέθανε μ ίοίνα κι' ή φΐ'/ή °<>". 
κι' άν ή καρδιά σου ίπαψε πειά νά χτυπάει, μικρή, 
γαλήνια μέοα στ άη.υγο τό μνήμα οον κοιμήσου 
κι'ή Λήθ' ή τερατόμορφη δέ θάρθει νά οέ βοή.

ANDANTE
Στό ταξ«/ώ τ' ατέλειωτου ό'πον μίσεφες. φίλη, 
στό ταξείδι τ'ατέλειωτο τό χωρίς γυρισμό, 
δέ θά ν.λάφουν τά νειάτα οον τά πικρά μην τά -χείλη... 
ή ζωή 'ναι στό θάνατο κι' είν' ό θάνατος 'δω.
Τή χαρά αν δεν γνώρισεν ή μικρούλα καρδιά σου. 
καί ή μοΐρ' αν οον στέρησε τή ζωι') τή; ζωής, 
μά ό κόσμο; είν' πέλαγος άπό λύπες. στοχάσου. 
κ' έχει λνπες αγιάτρευτες, καί παθοί 'μαστέ 'μεϊς. 
όίή τό Χάροντα βρίζετε τις ννιρονλες οάν πέρνει, 
—ώ μητέρα βαρυιόμοιρη, κι' άν τό κάνεις πονάς.— 
τήν αίιίηΤ ανακούφιση, τή γαλήνη τοί ; ι/έονει, 
τή γαλήνη π' όλότελα έχει φύγει άπό μάς.
"Αν τά μάτια μου θάποεπε ποταμός νάγενοΰνε, 
δέ θά κλαΐγαν τά νειάτα σου,—δέν πεθάναν αυτά,— 
αλλά 'μας, που θά ζήοωμε δίχως πειά νά οέ ίδούμε, 
καί πον τάφο; οον γίνηκεν ή φτωχέ'/ μα; καρδιά.

INTERMEZZO
— τά γιορτινά ντύθη ύ γαμπρός καί καρτερά τι/ νύφη 
τι/ λευκοοτολιαμένη, 
κάτω στ' ανήλια βάθη τον, ατό μαγικό παλάτι, 
ό γάμο; ό πρωτάκουστο; κι' ό 'ξωτικό; νά γένι/. 
Καί καλεσμένα είν' οτι/ χαρά τοΰ Χάροντα τά πλήθη, 
τά οτέφανα κρατ' ή Κλωθόι καί τά ποτήρια ή Αήθη.

Χάι ή νυφιάτικη πομπέ'/ ! Στ!/ μέσ' ή νύφε/ οτέτ.ει 
καί τή Γαλήνη έχει δεξιά καί τί Άηδέν παρέκει. 
κυττα στό πρόσωπό της πώς χαρά είν' χυμένε/ θεία 
πώς τή βαοτ' απ' τό χέει τη; ή ίίγι' 'Ανυπαρξία. 
Πρόβαλε, νύφη, γιάνά ίδή ύ Χάρο; τί θίι πάρ// 
και πώς σ επροβοδίοαμεν.—ώ τών νυφών καμάρι !

Μ’ αυτή στά πίσω ανήσυχη γυρίζει τή ματιά τη; 
τά ‘Λ.ή ί/ σκλάβε; ar πιοτ' άκ'.ονθάν τή οι ντρορ ιιί της. 
κι’ όταν ό νειό; πασίχαρο; τίι χέρι τον τή; δίνει 
κυττάζει πώς ή Θύμηση μακονά τη; είχε μείνει.

-Μή Γ’)’’ φωνάζει; δε μπορεί στον Άδη νά πέραση, 
πι’αν ερθη τή γαλήνη σα;. νεκρή, θά τή χαίσο//.

Τότ' η κεοάσιρα ή Ληομονιά για νά τή δυναμώσει 
προβαίνει απ' ι' αθάνατο κρασί τη; νά τή; δώσει, 
κι αυτή ςεχνοντας όλο μας τά όνειοα τά πρώτα, 
δέχτηκε μέ τοϋ Χάροντα νά μεθυοτή τίι χνώτα.... 
Κι αν τέτοιο δέν ποθήσαμε γιά σένανε στεφάνι... 
χαρά ςτόν ποΰ τή ληομονιά μές τήν καρδιά του βάνει.

VIVACE-

Ώ θύμησες ! "Οπου στραφεί στό οπήτι έδω τό μάτι 
ξανοίγει άπό ιό χέρι σου καλοβαλμένο κάτι, 
άπό τά πειό μικρότερα, ώς καί τά πειό μεγάλα.
ν.ι' ώ; καί τό πιάνο τό κλειστό μέ; τήν κλειστή τή σάλα

Νοιώθοιμ' ακόμα τήν πνοή που γύρω σου σκορπούσε; 
καί σ' απαντούμε κάποτε, σάμπως νά μα; μιλούσες, 
και στη μικρή σου κά/ιαρα πον μένει κλειστή τάρα, 
ο γέρο; ο πατέρα; σου περνάει σκυφτός τήν ώρα.

"Ω, δε θά ξεχαοτοΰν ποτέ τίι δάκρυα τά στερνά σου 
πον κύλησαν πικρόθερμα πάνω στα μάγουλά οον. · 
μα κι δλ' αν οέ ζεχάσουνε ό';' αγαπούσε; άλλα, 
θά κλαίη τό πιάνο τό κλειστό τή; νύχτες μές τή σάλα.

FINALE

ΛαιευιίΛιο σι' αγύριστο τό ταξείδι οον. φίλη... 
Ώ κανμί ! τό νεκρόφιλο μοΐχει κάψει τ’ άχεΐλι.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΕΡΗΣ

-----------------------------------------------

ΣΤΡΟΦΕΣ
© Ρ Υ Λ Ο X

Απόψε ή νύχτα ολόμαυρη καί μέσ’ άπ τό κατώγι 
τοϋ πύργου, ένα παράπονο τρεμάμενο ανεβαίνει.· 
Χαμηλοβλέφαρη ή νυχτιά, τό μαύρο μοιρολόγι 
ι·’ άκουρμαστή γυρεύοντας, καλά δέν ανασαίνει.

Μιάς άλυσσίδας σύρσιμη μεσ’ τό βαθύ κατώγι 
βραχνάδων πλέχτης γίνεται καί σφίγγεται ή καρδιά. 
—Βασιλοπούλα έφτάκαλλη μέ μαύρο μοιρολόγι. 
μαρτνρημένον έρωτα θρηνεί στή σκοτεινιά.

Βουβή ή καρδιά μου όλάνοιχτη καί μέσ’άπ’τό κατώγι 
ρουφάει τ’ άναστενάγματα κι’ ύλόβαθα τό χώνει.
Βαρειά κι’ άμίλητη ή καρδιά.....Τό μαύρο μοιρολόγι
συμπονεμένο. σβήνεται σαν τό κερί πού λυώνει.

* *

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

’Αχνή κι’ ετοιμοθάνατη τοΰ χινοπώρου ή ανάσα 
μοιρολογήτρα ξέπλεκη, σαν κάτι ή λεύκα κλαίει, 
τά χλομιασμένα φύλλα της, -χρυσά μαλλιά μαδώντας 
στό δολωμένο τό ιερό πού μεσ’ τό δρόμτ ρέει.

Τά σπίτια γύρω τάκλεισε μιά κρύφια ανατριχίλα. 
Καί μεσ’ άπό παράθυρο σ’ αυλήν όπου κυττάζει, 
κάποια κιθάρα θλιβερή σ’ άγγουρου νιοϋ τά χέρια, 
ίδια καρδιά πονόπνιχτη, βογγάει κι' αναστενάζει

ΚΛΕΛΡΕΤΗ ΔΙΠΛΑ

Ό Τδιαίτε-' Ό κ. Λεπτ-ΙΌ κ. Χρυ- 

ρος ιού κ. νιώτης ώς αομάλλης 

Πv'jOu.tovy Γκρανκασι- εΙςταϊςΚου- 

γοΐ». έ(»ης. κλίτσες.

Ό κ. Λεπε- Ή κ. 

νιώτης ώς καίου 

Έβοσΐος. Βουλή.

Άλ- Ό κ. Νέζεη 

ώς ώς χαμ,ινς.

Ό κ. Μα-/Ο κ. Πρί- Ή κ. Δελε- 'Ο κ. Θη-1'O 

κοής ώς Γερ ν2ας ώς ν-νάρδου ώς σζύς ώς’Άγ- ώς 

μανός. ^αίθριος ούδετυρότης γλος.

ρήτωρ.

κ. Νέζερ 

κοΟώνι.

Καιμικοι τύποι εκ τοΰ · Πανοράματος

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΖΩΗ
Θέατρον Κοτοπούλη. — Κατά τήν διακοπήν 

τών «Παναθηναίων» ή δίςΚοτοπούλη είχε τήν ιοραίαν 
έμπνευσιν νά δώση έκτος τινών έκ τών κυριωτέρων έρ
γων τοϋ εκλεκτού δραματολογίου τη; καί τήν ■ Τύ
χην τής Μαρούλας ι, ή όποια ανύμνησε εΐ; τοϋ; πα- 
λαιοτέρους μίαν ολόκληρον εποχήν, ήτι; άπετέλει καί 
τήν «θωοτέραν δόξαν τοΰ Έλλ. θεάτρου. Ό κ. 
Χαλκιόπουλος προσήγγισε τόν πρώτον δημιουργόν 
τού Μπάρμπα ^ινάρδου Παντόπουλον, ή δί; Κοτο- 
πούλη ώ; Μαρούλά ήτο φυσικωτάτη καί ό κ. Γονίδης 
ώς άμαξα; δέν ΰπελήφθη. Ή παράστασι; έπανα- 
ληφθεϊσα τετράκις άπέδειξεν οτι τά παλαιότερα έργα, 
ώς αφελέστερα, είναι καί μακροβιότερα. Διότι ή «Τύχη 
τής Μαρούλας έχει ηλικίαν 27 ετών.

Τά < ΓΙάναθήναια- έπανελήφθησαν μέ άρκετάς νέας 
σκηνάς καί σκηνογραφίας. Έγειναν καί αύτά θεαμα- 
τικώτερα. Τό ■ δάσος τής Άργκόν > (;) μέ τόν έπιτυχή 
διάκοσμον καί τά; οίονεί νύμφας καί τούς χορούς, ήρεσε 
πολύ. Ή άντίθεσις μενουέττου καί μασίτς αρκετά επι
τυχής. ’Επίσης θεαματική ή σκήτη’) τών λουτρών Φα
λήρου μέ τά λουόμενα ζεύγη καί μέ τήν επιτυχή άνα- 
παράστασιν τής κυμαινόμενης θαλάσσης, κατά σχέ- 
διον τού ερασιτέχνου κ. 1. * Αμπελό. Ή καντάδα τής 
Βουλής έξυπνη. Εκείνοι όμως οί άπαίσιοι άνθρωπο- 
φάγοι τί ήθελον είς τό χαριτωμένου άλλω; περιβάλ
λον τής έπιθεωρήσεως ; Οί αδελφοί Μπαρκουίλέρο 
χορεύουν διαφόρους ξένους χορούς ποικίλλοντες έπί 
τό . Εϋρωπαΐκφτερον τά αληθώς π αγ κόσμια πλέον 
■ ΙΙαναθήναια », μολονότι αί δύο τελευταϊαι λέξεις γρο- 
θοκοποΰνται. Προτιμώτερον είναι νά όνομασθούν...χο- 
ρευτικά <Ιΐαναθήναια·.

Θέατρον Κυβέλης. — Μετά τήν -15ην παρά- 
στασιν τού ' Πανοράματος, είς ο προσετέθησαν καί 
τρεις νέαι σκηναί, ή κ. Κυβέλη ένεφανίσθη καί πάλιν 
είς σειράν γνωστών δραματικών έργων, είς ά διαπρέ- 
πει, διά νά παραχώρηση καί πάλιν μετ’ ολίγον 
τήν θέσιν τηςείς τό άνακαινιζόμενον · Πανόραμα·, το 
όποιου αί μέχρι τούδε εισπράξεις άνήλθον είς -10.1W 
δρ, έκ τών οπίων ύ θεατριόνη; μέν είχε κέρδη καθαρά 
15,ΙΧΧ) δρ. ό δέ συγγραφεύς ποσοστά ·1.0ίΧ) δρ.

Λ
Θέατρον Συντάγματος. — Είς τόν θίασον 

τής κ. Ένκελ επαιξεν εκτάκτως ό παρεπιδιμών Ρου
μάνος βαρύτονος κ. Γρηγόριος Θεοδωρέσκου, σπουδά-

(Γελοιογραφία Θ. Άντωνιάδου)

σας είς Μιλανον καί μεταβαίνων διά νά παίξη τήν βα
σιλικήν όπεραν τοΰ Βουκουρεστίου. "Εχει διαυγή 
φωνήν, αρκετά έντονον άλλά καί γλυκεϊαν, ή δέ απαγ
γελία τ>υ, τή; ’Ιταλικής σχολής, συμπαθής.

"Επαιξεν ‘Έρνάνην», «Καβαλερίανί καί Ίίαληά- 
τσους-ι. Ό Θεοδωρέσκου έψαλε εσχάτως είς τό San 
Carlo τή; Νεαπόλεως.

Είς τόν αύτόν θίασον θά έμφανισθη καί ή Άμερι- 
κανίς ύψίφωνοςκ. Χάρι/κτον. Διά τήν διεύθυνσιν τής 
ορχήστρα; μετεκλήθη έκ Κεφαλληνίας ό διαπρεπής 
συνθέτη; κ. Λαυράγκας.

Θεατρικαλ ειδήσεις. — Δύο νέαι λαϊκαί επι
θεωρήσεις έδόθησαν άοξαμένου τοΰ φθινοπώρου. Ή 
■ Φασαρία τοΰ 1915' τοϋ κ. Ν.Μώρου είς τό θέατρον 
τού Λαού, καί ό Κολοκυθοκορφάς > τού ήθοποιοΰ 
κ. Σαρρηγιάννη είς τό «Πίκ-Χίκ. > τών Έξαρχείων. Ή 
δεύτερα έπιθεώρησις είναι....άντιεπιθεωρησιακή. ύλύ- 
κληρος δέ ή ά. πραξις είναι σάτυρα τών θεατρικών 
συγγραφέων, συμβολιζομένων διά κολοκυνθίων. Πρω
ταγωνιστεί ό ίδιοςόσυγγραφεύς καί τραγουδεϊ εύμορφα 
ή κ. Βασιλειάδου, ιδίως ώς Τουρκία. Ή δ. Ζαφειρο- 
πούλου, εϋπλαστος καί χαριτωμένη, ώς Έπιθεώρησις 
ώς Καλοκαιράκι καί ώς Δραχμή δίδει ζωήν- άντικα- 
ταστήσασα τήν διδα Γραμμάτικα. Ό κ. Κουρής ώς 
Νησιώτης, άφελέστατος. Καί έν προσόν τής έπιθεω
ρήσεως αυτής. Δέν έχει τετράστιχα-

Ή 'Φασαρία· είναι αρκετά ευφυή:. Λί σκηναί 
τών σιδηροδρόμων, τών παρασηιιοφορημένων καί τών 
τριών βουλευτών πολύκαλαί. ΊΙ κ. Βαοιλάκη ώς Κ(πό
λις. ώς αυτοκίνητου, ώ; μοδιστρούλα πολύ καλή, ώς 
καί ή κ. Μπογδάνοβιτς καί ή δνίς Σοφιάδου.

—Έορτάσθη ή πεντηκοστή παράστασι; τού Πίκ- 
Χίκ-. Διεξάγονται συνεννοήσεις μετά τού κ. Λαμπελέτ 
όπως παρασταθή Αγγλιστί έν Λονδίνφ.
—Οί θίασοι ετοιμάζονται διά τάςπεριοδεία; των είς 

τάς έπαρχίας. Ό θίασος "Ενκελ—Κονταράτου θά με- 
ταβή είς Κέρκυραν. Θά τόν παρακολουθήση ί] άρτι 
προσληφθεϊσα κοντράλτα δνίς Άλ. Δημητρακοπούλου 
ήτις θάέμφανισθή έκεϊ τό πρώτον, είς τήν Κάρμεν καί 
αργότερα είς τήν Τζοκόνδαν. ’Αργότερα ό θίασος θά 
μεταβή είς Πάτρας.

Ό θίασος Καλογερικού—Μηλιάδου θά παίξη είς 
Τρίπολιν, Πάτρας καί Καλάμας. Ό τής Χίκα—Φύρστ 
παίζει είςΠύργον, μεθό θά μεταβή είς ’Ιωάννινα καί
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κατόπιν εί; Αίγυπτον. Ό έν Θεσσαλονίκη παίζω»’ -θία
σος τής κ. Μουστάκα θά μεταβή είς Μιτυλήνην, ό 
τοϋ κ. Πλέσσα είς Πάτρας. Βόλον κάί Θεσσαλονίκην 
ό τής κ. Ρεζάν είς Πρέβεζαν καί Ιωάννινα.

— Ή δνίς Βορδώνηκαί τό ζεύγος Χέλμη, fiec<* τού 
συγγραφέα»; κ. Βώτ ;η, κατήρτησαν ίδιον θίαιον.

—•'Υπό τού παλαιμάχου ηθοποιού κ. Δ. Κοτο
πούλη 'ιδρύεται δραματική σχολή διά πρακτικά μαθή
ματα πρός δημιουργίαν ηθοποιών.

—Ό κ. Λεπενιώτης ιδρύει προσεχώς μετοχικήν 
εταιρείαν πρός κατασκευήν κινηματογραφικών ται
νιών μέ Ελληνικά έργα‘καί "Ελληνας ηθοποιού;.

—Ό -Μαύρος Καβαλλάρης» είς τήν «Άλάμπραν» 
έπαίχθη 30 φοράς κατά συνέχειαν.

—Είς τό θέατρον -ΙΙλέσσα έπαίχθη ή «Λύρατοϋ 
Γέρω Νικόλα» τοΰ αειμνήστου Κόκκου καί μία ακα
τάλληλος,καί νά αναγραφή άκόμη. φάρσα τού Ένεκέν

—Είς τό «’Αθηναϊκόν» έπαίχθη τό «Τζιώτικο Ρα
βαΐσι», διά 999 φοράν άπό τής έμφανίσεώς του.

—Άπεφασίσθη ΰπό έπιχειρηματίου ό καταρτισμός 
Έλλ. θιάσου, οστις θά περιοδεύση είς ’Αμερικήν. 
Πρωταγωνίστρια προσελήφθη ή κ. Νίτσα Ράλλη. με
τέχει δέ καί ό κ. Κουρής.

Λ
Α'ινρματτχΜφοί. Οί Αθηναϊκοί κινημ .τογράφοι έφέ

τος καί περισσότεροι θά είναι καί καλλιτέρας, ώς 
λέγουν οί ειδικοί, ταινίας Οά έκτυλίξουν. Πέρυσι, ιός 
καί τού πολέμου υστέρησαν. Άλλ- εφέτος οί μεγά
λοι Ευρωπαϊκοί κινηματογραφικοί οίκοι είργάσθησαν 
μέ δραστηριότητα. Ή Άστα Νίλσεν θά κυρι ιρχήση· 
μέ μεγάλος αποζημιώσεις έστερςεν όπως παίξη 
πρό τού φακού. Ό κομψός Ψιλαντέρ, ή εύστρο
φος Ρίτα Σακέτο, ή γόησσα Έσπέρια. ή εΰπλαστος 
Μπορέλλι, ή Νανσεν, ή Βάϊξλερ, ή ξανθή ΙΙόρτεν. ή 
Μπέκερ θά συγκινΐ]σουν, Οά γοητεύσουν. Κατά τήν έφη- 
τεινήν χειμερινήν περίοδον Οά παιχθούν νέαι ταινίαι. τό 
«Χρήμα» τού Ζολά. τό «Κάτω τά όπλα- επί τή βάσει 
τού μυθιστορήματος τής μεγάλης ειρηνοφ ίλου Μπέρτας 
Σούττνερ, ό «Κύριος Βαρώνος- ερωτική περιπέτεια 
αριστοκρατικού περιβάλλοντος. Ή «Καταστροφή τής 
Καρχηδόνος» ιστορικόν δράμα μεγάλης επιβολής καί 
ό «Τζόκεϋ τού θανάτου». Αστυνομικόν έργον θά παι- 
χθή τό « Μυστικόν τού οίκου Μουαρ καί κωμωδία» 
< Ό Ροβέρτος καί ό Βερτράμος ·, ή - ΙΙανσιύν Λαιιπέλ ■ 
ή -Χονδρή Μπέρτα»,τό ■ ’Ελάφι πού πηδά καί άλλαι-

Λ
Εένα&έατρα.—Είς τήν’Αγγλίαν παίζεται άπό τού 

’Ιουνίου έν έργον τού Φίλιπς ΰπό τόν τίτλον Άρμαγιν- 
τόν». Παρουσιάζει είς τρεις οκηνάς. πρόλογον καί επί
λογον τήν εικόνα τού πολέμου, ιδιαιτέρως δέ τήν 
ωμότητα μεθ’ ής πολεμούν οί Γερμανοί. Τό έργον δέν 
έχει φιλολογικά χαρίσματα, είναι όμως θεαματικόν, 
ιδίως έν τώ προλόγφ οπού έμφανίζεται έπί σκηνής ό 
Σατανάς μέ λεγεώνας δαιμόνων τής Κολάσει·»: καί μέ 
τό πνεύμα τού Αττίλα.

Τεχνικώτερον καί φιλολογικώτερον είναι τό έν 
Ρώμη παίζόμενου ’Ιταλικόν έργον· Ό "Ανω Ίζόντζο 
(τοποθεσία οπού διεξάγεται πολεμικός άγων) τού Ιω
σήφ 'Γσούκα. Στρέφεται περί μίαν Ιταλικήν οικο
γένειαν οίκούσαν έπί Αυστριακού εδάφους είς τήν 
παραμεθόριον γραμμήν καί ποθούσαν νά ένωθή μέ 
τήν έλευθέραν πατρίδα της. Χήρα πεσόντος έν τό> πο- 
λέμφ σπεύδει νά εΰρη τόν δεκαπενταετή υιόν της, οσ- 
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τιςέπί τώ άκούσματι τοϋ πολέμου καίτι ασθενών έφυ
γε πρός άγνωστον διεύθυνση-. Μανθάνει ότι είναι μέ 
τούς ’Ιταλούς, οί όποιοι πλησιάζουν. Έν τώ μεταξύ 
ή κόρη άποκρούει τόν έρωτα Αυστριακού αξιωματικού 
έρχεται δέ εις θεΐός της. οστις είχε καταστή ύποπτος 
είς τάς Λύστριακά; άρχάς. Ό υιός έρχεται έξηντλημέ- 
νο; μέ μίαν αποστολήν. Πρέπει νά άνάψη ένα φώς είς 
τό σπίτι τών διά νά δείξη εις τούς Ιταλούς, οί όποιοι 
φρουρούν έκεϊ πλησίον, τόν δρόμον. Μητέρ ·, θείος, 
αδελφή άμιλλώνται τις νά άνάψη πρώτος τό φώς επά
νω είς τό σπίτι, τό όποιον ήτο εκτεθειμένου είς τάς 
εχθρικός σφαίρας. Ή στιγμή είναι τραγική. Νικφ 
ή μητέρα.Είνε ή μεγαλύτερα καί ή όλιγώτερου χρήσιμος. 
’Αστυνομικός οστις ήρχετο νά συλλάβητό» θεϊονβλέπει 
τόν υιόν καί συλλαμβάνει ολόκληρον τήν οικογένειαν. 
Άλλ’είναι αργά.Τό φώς έδειξε τόν δρόμον καίοί’Ιταλοί 
ήλθον γοργοί. Έλευθερούται ή οικογένεια, άλλά κατά 
τήν συμπλοκήν ό υιός φονεύεται καί πίπτει φωνάζων:
• Ζήτω ή ’Ιταλία!»

Ό αύτύς συγγραφεΰς Τσούκα γράφει ολόκληρον 
πατριωτικήν τριλογίαν. Τύ πρώτον μέρος αποτελεί ό
• Άνω Ίζόντζο .διάτό δεύτερον ή < Ψυχή μας» έργάζε-
ται ήδη. Κοινόν τίτλον θά έχη ή τριλογία < Ή ώρα 
μας». '

— Ό Δάντη; Σινιορίνη έγραψε τό < Καδόρε» τρί
πρακτου δράμα, γενόμενον δεκτόν εύμενώς. Τό έργον 
έκτελίσσεται είς έν χωρίου τής επαρχίας Καδόρε, κατά 
τάς πα-ραμονάς τοΰ πολέμου. Ό συγγραφεΰς θέλει νά 
δείξη πώς έξυπνα τό αίσθημα τού πατριωτισμού είς 
τάς ψυχάς τριών άνθρώπων ΰλως διαφόρων λόγι>> μ >ρ- 
φώσεως καί ιδεών δηλ. ένός ίερέως, ενός σοσιαλιστού 
καί ένός χωρικού.

— ’Επίσης επιτυχίαν είχε καί τύ πατριωτικόν δράμα 
τού Μαστρίλη «.Είς τά σύνορα·. Θέμα του ή ψυχική 
άγωνία ύφ’|ή; καταλαμβάνονται οί πέραν τών συνόρων 
αλύτρωτοι ‘Ιταλοί, έπί τή εΐδήσει ότι προχωρούν 
οί ομοεθνείς στρατιώται διά νά τούς απελευθερώσουν. 
Λείπει ή ένθουσιώσα ρητορική καί συγκρατήτα·. ο λυ
ρισμός. Διότι οί ήρωες τού έργου είναι θερμοί πατρι- 
ώται, άλλ’ απλοϊκοί καί σιωπηλοί. Ό διάλογο; 
πλούσιο; εί; νοήματα.

- Ό κ. Άλεξ. Μαυρουδής, αρχισυντάκτης τή; Ρου
μανική; έφημερίδος «Βιττορούλα» διωρίσθη γενικός 
Διευθυντής τών Ρουμανικών θεάτρων. Ή θέσίς είνε 
άπό τάς καλλιτέρας δημοσίας θέσεις τής Ρουμανίας. 
Οί συνάδελφοι τού κ. Μανρυυδή δημοσιογράφοι έπα- 
νηγύρισαν τον διορισμόν δι’ εορτής.

Ή δνϊς Φι>. Ή δνίς Χ.Όχ. Νέζερ 
Κόκκου ώς Κόκκου ώς^ώςΕΰζωνος. 
γούνα. Άλαατή. I

( Έκ τον 'Πανοράματος*)

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ή έπιτροπή διά τήν απονομήν τού Β. Μεταλλίου 

τής λογοτεχνίας κατά τήν τρέχουσα»· διετίαν ίξέλεξέν 
πρόεδρον τόν κ. Άγγελον Βλάχον, έπρότεινε δέ ώς 
άντικαταστάτην τού παραιτηθέντος μέλους κ. Άνδρε- 
άδη τόν κ. Άριστ. Κουρτίδην. Κατά τόν νόμον ή έπι
τροπή. κρίνουσα τά κατά τήν διετίαν 1911 καί 1915 
έκδοθέντα καί εκδοθησόμενα λογοτεχνικά έργα, ήτοι 
ποιήματα, δράματα καί διηγήματα, θ’ άπονείμη τό 
μετάλλιον καί τό έκ 2 χιλ. δραχμών έπαθλο»· εις τό 
έργον εκείνο τό όποιον—κατά τόν νόμον—« μεταξύ 
των λοιπών τής διετίας δχι μόνον προίχει λόγιο εξω
τερικής μορφής, άλλά καί τείνει νά έξυψιόση τήν άν- 
Ορωπίνην σκέψιν, νά έξευγενίοη τά ανθρώπινα αισθή
ματα καί νά έρμηννυση τά εθνικά ιδεώδη». Ή άπό- 
φασις τής ’Επιτροπής θά έκδοθή κατά ’Ιανουάριον 
τού 1916.

—Ή προτομή τοϋ κ.Βενιζέλου, τήν όποιαν έχει έτοί- 
μην είς Παρισιού; ό κ. Κ. Δημητριάδης. ήγοράσθηΰπό 
πεντε 'Ελλήνων καί θά προσφερθή ώς δώρου είς τόν 
κ. Πρωθυπουργόν Οί πέντε ούτοι "Ελληνες είναι 
οί κ. κ. Άθ. Βαλλιανος, Δ. Θεοφιλάτος, Δρακούλης, 
Ν. Άμπατιέλσς καί Π·. Καραπάνος. Ό καλλιτέχνης 
ετοιμάζει καί μικρά άντίτυπα τής προτομής, τά όποια 
θά σταλούν είς δλα τά 'Ελληνικά κέντρα.

Ό κ. Δημητριάδης είναι ήδη πολύ άπησχολημένος 
μέ Βασιλικά; καί πριγκηπικάς προτομάς, τόν πλεΐ- 
στον δμως καιροί’ τοϋ απορροφά ή μεγάλη γλυπτική 
σύνθεσις τοΰ μνημείου τής έκατονταετηοίδος τής 
Παλιγγενεσίας μας.

— Ό έν Παρισίοις άπό έτών διαμένω»· κ. Κ. Ράδος 
τού οποίου κι’ εδώ αί επιστημονικοί καί ίστορικαί 
έργασίαι είχαν έκτιμηθή τόσον, έτυχεν είς τήν Σορ- 
βιύνην τού βαθμού τού διδάκτορος, μέ τήν τιμητικήν 
προσωνυμίαν «εντιμότατος», ή όποία αποτελεί τόν 
άνώτατον βαθμόν διακρίσεως. Ό κ. Ράδος παρουσιά
σει’ είς τήν έπί τούτη» συνεδρίαση· δύο μελέτας του 
νέας, τήν μίαν περί τοΰ Βυζαντινού Ναυτικού καί τήν 
άλλην περί τής συμμετοχής τών 'Ελλήνων είς τόν 
πόλεμον τής Κριμαίας.

Ή συζήτησις, εις τήν όποιαν έλαβαν μέρος οί κα- 
Οηγηταί Ζιράρ καί Ντίλ, διήρκεσε τρεις ώρας, κατά 
τάς όποιας ό κ. Ρόδος ΰπεστήριξε καί προφορικό»; τά 
θέματά του, μεθ’ δ τφ άπενεμήθη ό βαθμός έν μέση» 
γενικών επιδοκιμασιών τής σχολής.

—’Αναχωρεί ποοσεχώς είς Παρισιού; ό γλύπτης κ. 
Θ. Θωμόπουλος όπως χύση είς χαλκόν τόν ανδριάντα 
τού Χαριλάου Τρικούπη.

— Ή έπί τών Στρατιωτικών διηγημάτων κριτική 
έπιτροπή άποτελουμένη έκ τοϋ Πρίγκηπος Νικολάου, 
προέδρου, I. Δαμβέργη είσηγητοΰ, Λ. Κουρτίδου. Μ. 
Βολονάκη καί τών ταγματαρχών κ. κ, Ρακτιβάν καί 
Έξαδακτύλου έδημοσίευσε τήν κρίση’ της.

Ύπεβλήθησαν ΰπερδιακόσια έργα, έκ τών όποιων 
όκτιο έτυχον βραβείου.’40θ δραχμών, δέκα επαίνου 20U 
δραχμών καί οκτώ ευφήμου μνείας άνευ χρηματικού 
επιδόματος.

Τά βραβευθέντα καί έπαινεθέντα είναι τά εξής.
Βραβεία. 1) Τό Εύαγγέλιον, Θρ. Ζωϊοπούλου, 

2) Ζήτω ή Πατρίδα! Αγγέλου Εϋαγγελίδου (Τανά
γρα), 3) Παρών! Δ. Γρ. Καμπούρογλου, ·!) Στό βωμό 
τής ΙΙατρίδΟς, Νεοκόσμου Γρηγοριάδου, ό) Τύ Ιίολυ- 
βόλον, Ήλ. Βουτιερίδου, 6) Έφοδος Λοχίου, Άγγ- 

και ΤΕΧΝΑΙ Τ
Εϋαγγελίδου (Τανάγρα), 7) Χριστούγεννα στρατιώ
του, θρ. Ζωϊοπούλου, 8) ΊΙμέρωμ Τούρκου, ’Αγγ. 
Εϋαγγελίδου (Τανάγρα).

Επαινοι. 1) ΙΙώς πήραμε τά Βοδενά. Νεοκό
σμου Γρηγοριάδου. 2) Διπλοσκοπός. Λίμ. Βεάκη. 3) 
Προσκύνημα Χριστον/έννων, Άγγ. Εϋαγγελίδου (Τα
νάγρα). 4) Φωνή τής II χτρίδος, θρ. Ζωϊοπούλου. 5) 
Δύο ειδών παλληκαριά, Άγγ. Εύαγγελλίδου (Τάνά- 
γρα). 6) Ζήτω ό Στρατός! Άνδρ. ΙΙρίντεζη, 7) Φω
τογραφία άδελφ ής. Άγγ. Εύιγγελίδου (Τανάγρα) 8) 
Στό μ..ρτύριον. Νεοκόσμου Ι’ρηγοριάδη. 9) Αιχμά
λωτος. Θρ· Ζωϊοπούλου, 10) Έκδίκηοις φαντάρου. 
Ά·",·. Εϋαγγελίδου (Τανάγρα).

Εύφημος μνεία. 1] Τά τρία βασιλόπουλα. 2) 
Οί Νεοσύλλεκτοι. 3) Δάφνες καί λεμονάνθια, -1) Ανα
γνώρισες, .’>) Άπό τό θάνατο στή ζωή. G) Γιά τήν 
Πατρίδα. 7) 'Π καρδία τού Πέτρου, 8) Ό μικρός 
εθελοντής.

Τά βραβευθέντα διηγήματα άνήκοντα πλέον είς 
τήν Ιδιοκτησίαν τού υπουργείου τών Στρατιωτικών θ’ 
άποτελέσουν τόν πρώτον τόμον τή; «Βιβλιοθήκη; τού 
στρατιώτου τής όποιας αθλοθέτης είναι ό κ. πρω
θυπουργός. Τά βιβλία Οιϊ διανέμονται δωρεάν εί; 
τούς στρατιώτας.

Είς τόν διαγωνισμόν είχε ύποβάλη καί ό κ. Νι- 
βάρνας τήν « Έκδίκησιν τοΰ Πέτρου Γιούση» ήτις κατά 
τήν ομολογίαν τού συμπαθούς συγγραφέως. .άπερρίφθη 
’Εννοείται ότι είναι τό μόνον θύμα τής άφελεία;, 
διότι έκ τών δοκίμων διηγηματογράφων μας οΰδείς 
άλλος μετέσχε τοΰ διαγωνισμού. Διατί τάχα δέν άνε- 
τέθη είς αύτοϋ; ή συγγραφή διηγημάτων τά όποια 
πάντω; θά ήσαν άρτιώτερα τών έγκριθέντων. άν όχι 
όλων, τουλάχιστον τών περισσοτέρων ; "Οπως δηλαδή 
έγένετο μέ τούς σύνθετα; στρατιωτικών ασμάτων.

Έκ τών βραβευθέντων ό κ. Ι’ρηγοριάδη; είναι 
λοχαγό;. Ό κ. Καμπούρογλου; είχε ύποβάλη δύο διη
γήματα, άλλά τό έν μόνον ένεκρίθη.

—Ύπό τοΰ υπουργού τών ’Εσωτερικών συνεστήθη 
πολυμελή; έπιτροπή έκ Μακεδόνων δπω; συλίέξη 
Πανελληνίου; εράνου; έπί εν έτο; διά τήν άνέγερσιν 
μεγαλοπρεπούς μνημείου ΰπέρ τών πεσόντων κατά 
τήν μάχην τοΰ Κιλκίς. Είς τό μνημεϊον θά χαρα- 
χθούν τά ονόματα όλων τών πεσόντων.

—·Ο κ. Φιλαδελφεύς προέτεινεν είς τήν πόλιν 
Πρεβέζης όπως έν τιρ χώρφ τής Αρχαίας ΝΊκοπόλεως 
πρό; «άνάμνησιν τή; ένδοξου μάχης τή; 20 ’Οκτω
βρίου 1912 καθ' ήν ήλευθερώθη ή Πρέβεζα, άνεγερ- 
γερθή αναμνηστικόν μνημεϊον.

—Ό κ. Θεοφ. Δημητρίου έφιλοτέχνησε κατά πα
ραγγελίαν τάς προσωπογραφίας τών θανόντων έν πο
λέμα» στρατιωτικών Ιατρών Ιίρασσά καί Άσημάκη. 
αϊτινες θά άναρτηθώσιν εί; τύ Β'. στρατιωτικόν νο
σοκομείο»'.

—Τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ ’Οκτωβρίου θά 
άνοιξη έν τώ Ζαππείφ ή Καλλιτεχνική έκθεσι; τοΰ 
♦ Καλλιτεχνικού Συλλόγου». Θά διαρκέση ένα μήνα 
καί θά περιλάβη περί τά 300 έργα.

ν *

Οί καλλιτεχνικοί θησαυροί τής ΙΙετρουπόλεω; 
μετεφέρθησαν διά τόυ φόβον τή; Γερμανική; προελά- 
σεως έκ Νίου—Νοβγορόδ. ’Επίσης μετεκομίσθησαν 
καί τών έντός τού ανακτόρου τής Ταυρίδο; θησαυ-
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ρών, εν τφ οποίψ εϋρίσκεται τό Μουσείον τής γλυ
πτικής. -Επίσης αί αρχαιότητας τοϋ · ’Ερημητηρίου» 
μετεφέρθησαν. -

—Το Τουρκικόν υπουργείον τή; Παιδείας έδήλω- 
σεν οιι θά άναθέση είς Γερμανού, ΚαΟηγητάς δεκα- 
τέσσαρα; έδρας τοΰ έν Κων)πόλει Πανεπιστημίου. 
Είς τούς ξένους καθηγητάς θά παρασχεθή άνάλογος 
προθεσμία πρός έκμάθησιν τής Τουρκικής γλιόσσης.

— ΊΙ Τουρκία, ή οποία δέν είναι πλούσια φιλολο
γικής. έσχε μεγάλα; απώλειας έντός μικρού χρονικού 
διαστήματος. Τρεις συγγράφει; καί ποιηταί τη; άπέ- 
ι'Ιανον, ό Άχμέτ Μιντχάι, ύ Έκρέμ καί πρό τίνος ό 
Τεβφίκ Φικρέτ. Έκ τών τριών, ό τελευταίος ήτο ό 
νεωτεριστικιότερος, καί τόν ώνόμαζαν όχι αδίκως 
■ σετσεστιονιστήν τής Τουρκικής λυρικής ποιήσεως . 
'Ο Τεβφίκ Φικρέτ ύπηρξεν είς τό έργον του επανα
στάτης. Έζήτει τό υλικόν τής ποιήσεως του κατά 
προτίμηση· είς τάς έκδηλιόσεις τής λαϊκής ψυχής, 
ετραγουδοΰσε τάς λύπας καί τάς χαράς, τάς φροντί
δας καί τούς πόνους τού Τούρκικού λαού. Ήτο καί 
πατριωτικός ποιητή:, τά τραγούδια του δέ ήσαν λαϊκά.

—Τό πνεύμα τού θετικισμού κατά τάς τελευταίας 
δεκαετηρίδας έξετόπισε τάς κλασικάς σπουδάς άπό 
τά εύρωπαϊκά σχολικά προγράμματα. "Ηδη ό Γάλλος 
υπουργός τής παιδείας έκηρϋχΟη ΰπέρ τών κλασσι
κών σπουδών, όρμιόμενος έκ τής άρχής οτι είς τήν 
Γερμ νικήν Culture δέον νά άντιταχθή ή Έλληνο- 
λατική μόρφωσις. ’Επίσης πάντες οί ’Ακαδημαϊκοί 
υπεραμύνονται ήδη τής κλασσική; σπουδή;.

• »

. Έλθών κατόπιν άπελάσεως ΰπό τής Αυστρίας ό 
Σι'ρβος βιολιστής καί καίΙηγητής τού Ωδείου Πράγας 
κ. Στέφανος Στογιάνοβιτς. έδωσε είς τό ΆκταΙον 
συναυλίαν. Τό πρόγραμμα περιελάμβανε τό Κονσέρτο 
τού Μπρούχ. τήν φαντασίαν τού Φάουστ τού Βενιάφ- 
σκη τήν Romance τού Σβέντσεν. τήν Hallale τού 
Yieuxtemps καί Σέρβικά άσματα. Ό νεαρός βιρτουόζος 
τξετέλεσε καί τήν ώραίαν σύνθεσίν τού κ. Ξανθοπού- 
λου Tristes pensees». Ό κ. Στογιάνοβιτς έχει παίξη 
εις τό Παρίσι καί τό Βερολίνου έπιτνχώς.

—Άφίχθη είς ’Αθήνας έξ ’Ελβετίας μετά τοϋ χο
ρευτικού επιτελείου της ή διάσημο: Άμερ· κανίς χορεύ
τρια κ. Ίσαδώρα Δούγκαν. ήτι; έφόρεσε καί πάλιν τό 
άρχαίου Έλλην. ένδυμα.

— 'Ο καθηγητή; τής Βυζ. μουσικής κ. Ψάχος πε- 
ριώδευσε άνά τήν Ι’ορτυνί ν πρός συλλογήν Γορτυνι- 
ακώυ δημωδών ασμάτων, συνοδευόμενο; υπό τού μα- 
μαθητοϋ του κ. Παπά. Συνέλεξεν 110 άσματα ποικίλης 
■ρύσεως, δηλ. ήρωϊκά. κλέφτικα, επιτραπέζια, χορευ
τικά, γαμήλια, παίγνια, κ. λ. π. Είναι δέ πολύτιμα 
διότι άπεδειχθη οτι εν I ορτυνία σώζονται άφθονα 
δλα τά είδη τών δημοτικών ασμάτων, ών ή άξια είνε 
μεγίστη άπό άπόψεως μ ίλους ιδία δύ ρυθμού.τού όποιου 
έπίσης άπαντα τά εϊοη συναντιόνται.

—Είς τήν Γερμανίαν καταβάλλονται προσπάθεια» 
όπως απαλλαγούν τής στρατιωτικής υπηρεσίας οί καλ- 
λιτέχναι τής σκηνής. Έν Βερολίνο» τήν διεύθυνση· 
τού θεάτρου > Λέσιγγ > καί τού θεάτρου τών Καλλι
τεχνών . τών δύο μεγαλητέρων φιλολογικών θεάτρων 
άνελαβεν όόνομαστός σκηνοθέτης Μπαρνόφ·σκη. Τό θέ
ατρον -Λέσιγγ» ήρχισε μέ τόν Πιίρ-Γκόντ ·, τού 
Ίψεν, τού όποιου θά δοθούν καί άλλα έργα, έν οϊςκαί
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ό Αύτοκράτωρ καίό Γαλλιλαίος . Πρώτον νέον έργον 
θ.ϊ π-ιχθή ή Κωμωδία τών λόγων τού Αυστριακού 
Σνίτσλερ. Είς δλα τά έργα αυτά πρωταγωνιστεί ό 
Μπάσσερμαν. Τά θέατρον τών Καλλιτεχνών ήρχισε 
μ: τόν Βασιλέα Σολομώντα τού Χάρδ. Θά παιχθοϋν 
ό Ι'κάιτς Φόν Μπερλίχιγκεν ΰρωϊκή τραγωδία τού 
Γκαίτε. ή Στέλλα» τοΰ ίδιου, τό Πρός τήν Δαμα
σκόν τού Στρίμτεργ, ό Βασιλεύς τού Μπίορνσον, 
καί ■ τό Άγιον π νεύμα τής τολμηρά;Δανίδος συγγρα- 
ψέωςΚάοιν Μιχαέλη. τό όποιον θ.ϊ προκαλέση ζωηρόν 
ενδιαφέρον.

— Ή Γαλλική κωμωδία, ήρχισεν μέ τόν - Πειρα
τήν παλαιών κωμωδίαν τού Ρισπέν. Θιί παιχθοϋν 
Τό παιγνίδι τού έρωτος καί τή; τύχης > τού Μαριβώ, 

ή Δνί; Μπελίλ- τού Δουμά. ή Μονομαχία τού Αα- 
βεδάν καί άλλα έκ τών γνωστών. Πρώτον νέον έργον 
θά δοθή τό Φτερούγισμα > τού Φρανσοά ντέ Κυρέλ.

Είς τά άλλα θέατρα εξακολουθούν αί πολεμικοί 
επιθεωρήσεις.

Εί; τό θέατρον ’Αναγέννησις παίζεται ί] ■ Παρ
θένο; τήςΛοντένη;· νέον έργον θέμα έχον τήν Αγίαν 
1’ενεβιέβην τήν διασιόσασαν άλλοτε άπό τούς βαρβάρους 
την Α ιντέ νην. δηλαδή τό Παλαιό Παρίσι. Τάς πα
θιάσεις παρακολουθεί ώς θεατή; ή άτυχή; ίδιοκτη- 
τρια τού θεάτρου Σάρρα Μπερνάρ.

—Δέν άποκάμνουν οί Γερμανοί άποδίδοντες είς συμ
πατριώτης των κάθε εξαιρετικόν γεγονός. Ηδη, ισ
χυρίζονται δτι ή-Μιοαλιώτι;· είναι έργον τού Γερ
μανού μουσικού Φριντολίν, δστι; τφ 1812 είχε ανακα- 
λύψη είς τά χειρόγραφα τού Χόλτσμαν, αρχιμουσικού 
τής αυλής τού Παλατινάτου τά κείμενα διάφορων λει
τουργιών συντεθεισών τφ 1776 καί μεταξύ τών 
όποιων ήτο ή μελωδία τή; ιΜασαλλιώτιδος», ήτιςως 
γνωστόν έγράφη τώ 1792. Λί λειτουργίαι αύται έςετε- 
λοΰντο εί; την Αλσατίαν καί διο/.ου παράδοξον άν 
τήν ήκουσεν έκεϊό Ρουζέ ντέ Αίλ. Ή Μασιλλιωτις- 
ψαλλομένη άργά έχει τήν επιβολήν εκκλησιαστικού 
ύμνου, αύτή δέ ήτο ή έντύπωσις τού Γκαίτε, οστις 
όταν ήκου.σε τήν ιΜασαλλιώτιδα :ί: τήν Μαγεντιαν 
τφ 1793, τού έφάνη ώ; «τραγική επαναστατική δοξο
λογία ·.

—Καί κάτι πού προξενεί αϊσθησιν εί; τό Παρίσι. 
Θά έμφινισθή καί πάλιν πρό τοΰ κοινού ή γνωστή μας 

άπό τήν τελίυταίαν της περιοδείαν Ύβέττ Ι’κυλμπέρ. 
ή άριστοτέχνι; παλαίμαχο; τή; καντσονέττας.

—Έφονεύθη έκ πτώσεως αεροπλάνου, πυροβολη- 
Οέντο; ύπό Γερμανών, ό Παρισινό; γελοιογράφος 
Ντέ Λέσκ, οστις είχε καταταχθή είς τό αεροπορικήν 
σώμα. Οί Γερμανοί τιμώντες τήν ανδρείαν του. ειδο
ποίησαν τού; Γάλλου.-διά τό μέρο; οπού έπεσε καί 
τήν έπομένην Γαλλικόν άεροπλάνον έσκόρπισε.ν έπίτού 
τάφου τού γελοιογράφου άνθη,

—Άπέθανεν εί; Παρισιού; έν ήλικίρ, 85 έτών ό 
γερουσιαστής Μπερανζέ, γνωστό; διά τά; υπέρ τή; 
δηιιοσίας.ηθική; προσπάθεια; του. Χάριν αυτή; ίδρυσε 
πολυάριθμα σωματεία καί έςίδωκε πολλά συγγράμματα. 
Οί αγώνες του δέν έμειναν άκαρποι.

— Έν Γερμανίρ. έορτάσθη ή εκατοστή επέτειος 
τής γεννήσει»; τοΰ Καρόλου Βίλελμ, τού ποιητο» τού 
περιφήμου έθνικού άσματος < ΊΙ φρουρό τού Ρήνου-, 
τό όποιον έψάλλετο καί κατά τόν I αλλογερμανικ >ν 
πόλεμον.

—Μετά μεγαλοπρεπούς τιμής έγένοντο έν Βερο- 
λίνω τά αποκαλυπτήρια τού ξυλίνου άνδριάντος τού 
νικητού τών Ρώσσων στρατηγού Χίνδερπουργ. Ό 
άνδριάς εις μέγεθος άνώτερον τοϋ φυσικού έχει βάρ- 
ρο; 26 τόννων. έστήθ.; δέ παρά τήν στήλην τής Νίκης 
έφ' ής υπάρχουν αί άνάγλυφαι μορφαί τού Βισμαρκ. 
τού Μόλτκε καί άλλων. Ό άνδριάς είναι έκ ξύλου, 
ΐνα δύναται πας πολίτη; νά έμπήξη έν καρφίον είς εν- 
δειξιν σεβασμού. Μέχρι τοϋδε έκαρφιόθησαν 2.000,000 
καρφία. Τό πρώτον καρφίον. φέρον τό αύτοκρατορι- 
κόν στέμμα, ένέπηξεν ή άδελφή τού Κάίζερ. τό δέ 
δεύτερον ή σύζυγος τού στρατηγού. Δι’ έκαστον καρ
φίον πληρώνει έκαστος έν μάρκον, τύδέ συλλεγόμενον 
ποσόν διατίθεται διά τάς άνάγκας τού πολέμου.

—Ό Ριχάρδο: Στράους, ό περιώνυμος συνθέτης 
τής «Ήλεκτρα;» έτελείωσε τήν-Συμφωνίαν τών Άλ 
πεων». ήτις θά έκτελεσθή προσεχώς είς Βερολίνου.

* *

Έν Μεσολογγίφ άπεφασίσθη δπως άνεγέρθή ανα
θηματική στήλη είς τόν ήρωα τή; ένδοξου πολιορ
κία; Χρήστου Καψάλην, δστις έθηκε πύρ είς τήν πυ- 
ραταποθήκην τή; πόλεω; καί άνετινάχθη μετά τών 
γυναικοπαιδών καί τών εχθρών. Έπίσης έν τώ Ήρώφ 
έστήθη παρά τόν ανδριάντα τοΰ Βύρωνος ί) προτομή 
τού στρατηγού Ραζηκώτσικα φιλοτεχνυθεϊσα, δαπάνη 
τή; οικογένειας τού άγωνιστού, ύπό τής δεσποινίδος 
Α. Στεφάνου.

—Έν τφ Διδασκαλικφ συνεδρίφ τών ’Αθηνών, 
έκτό; άλλων καθηγητών, ώμίλησε καί ό κ. Α. Κουρ- 
τίδης, περί τής διδασκαλίας τών δημοτικών ασμά
των εί; τά σχολεία. ’Ανέπτυξε τήν σχέσιν τής δημο
τικής ποιήσεως πρός τήν άρχαίαν ελληνικήν, έξηρε 
τήν περιγραφικήν ζωντανότητα. απέδειξε πώ; ί] ‘Ελλη
νική ψυχή διά μέσου τών αίιόνων μετεδό#η διά τού 
δημοτικού άσματος, περιέγραψε τήν μέθοδον τή; απαγ
γελίας καίέκάλεσε έντέλει τού; διδασκάλου; νάάνοί- 
ξουν τά Ούρα? τή; εκπαιδεύσει»; διά νά είσέλθη ό 
άγνός καί ρωστικός αήρ τών Έλλ. βουνών, ΐνα καί 
ό νοΰ; τών παιδιών έξυψούται καί άνδρίζεται ί] καρ- 
δία. Ευχής έργον είναι νά πραγματοποιηθώ όσον τάχι
στα ή θαυμασία ιδέα τής σηστηματική; διδαχή; 
τού δημοτικού άσματος έντφσχολείφ. οπού είναι κατ, 
έξοχήν ή θέσις του. ΙΙαρακλήσει τή; «Πινακοθήκης» 

ο κ. Κουρτίδης θά γράψη χάριν αυτή; εκτενή περίλη
ψη· τής ομιλίας του. ήν καί 0ά δημοσιεύσωμεν προσε
χώς.

— Άπέθανεν έν Άθήναις έν ήΐικια ■>.’> έτών ό Μι
χαήλ Σκλάβος, καθηγητή; πλαγιαύλου είς τί» Ώδιϊον 
Λόττνερ. Ό άτυχή; καλλιτέχνη; έσπούδασεν είς ’Αθή
νας. έτελειοποιήθΐ] είς Ιταλίαν καί διηύθυνεν έπι 
δεκαετίαν τά; μεγαλειτέρας όρχήστρα; τού Κάιρου. 
'Από τριετία; είχεν έγκατασταθή εί; 'Αθήνας, δια- 
κρινόμενο; διά την τέχνην του.

—Εί; τό Δημοτικόν Συμβούλιον Αθηναίων υπε
βλήθη τό σχέδιον οργανισμού τή; Διοικήσει»; τού 
Δημοτικού θεάτρου. Ταύτην 0ά άσκή έπιτροπή έκλε- 
γομένη υπό τού Δημ. Συμβουλίου καί υποδιαιρούμενη 
είς καλλιτεχνικήν, είς οικονομικήν καί είς διοικητι
κήν. Ή καλλιτεχνική έφορία θά έγκρίνη τήν παρα
δοχήν τών θιάσων καί τήν έκτέλ:σιν τών παραστά
σεων καί τών σκηνογραφιών. Τό προσωπικόν θ.ϊ άπο- 
τελεϊται έξ ένός γεν. έφορου άμισθου, ένό; μουσικού 
διευθυντοΰ, ένό; διευθυντού τή; σκηνής, γραμματέως. 
έπιμελητού, καί άλλων υπαλλήλων. Ό μουσικό; διευ
θυντής θ.ϊ φροντίση δια τήνσύστασιν δημοτικού μελο
δραματικού θιάσου, δημοτική; ορχήστρας καί δημοτι
κής χορωδίας. "Εν μόνον ΰπολλείπεται. Γενναία έπιχο- 
ρήγησις. θά δοθή;

—Άπέθανεν έν Άθήναις ό έπί μακράν δημοσιο- 
γραφήσας πριν ή πολιτευθή Στέφανος Γρανίτσας 
δόκιμος λογογράφος. Τά τελευταία του δημοσιεύματα 
άφεώρων άγροτικάς περιγραφάς τού ζωικού κόσμου 
άπό λαογραφικήςίδίωςάπόψεως.διεκρίνοντο δέ διά την 
πρωτοτυπίαν καί απλότητα τού υφους. Έπεγράφοιπο 

Τού Βουνού καί τοϋ Λόγγου».
—Ό πρίγκηψ Άνδρέας μετά τή; πριγκηπίσσης 

’Αλίκη: έπεσκέφθησαν έν Κέρκυρα τό έργ.ιστήριον τού 
ζωγράφου κ. ΙΙαρθένη, μονάζοντο; εί: ποιητικόν κρη- 
σφύγετον μακράν τής πόλεως.

—Είς τήν Θεσσαλονίκην θά στηθή άνδριάς μέ 
όλόσωμον Κρήτα χωροφύλακα εί; τιμήν τής Κρητι
κή; χωροφυλακής διά τήν περιφανή δρίϊσιν τη; έν τή 
Μακεδονική μητροπόλει.

« «

Οί σχολικοί έπιθεωρηταί έν Ούγγαρίρ καί έν 
Αυστρία ζητούν άπό τά υπουργεία τής Παιδείας τήν 
αντικατάσταση· τών ’Ιταλικών ορών τής μουσικής 
διά Γερμανικών τοιούτων. Είς τήν Γερμανίαν πρό 
καιρού ήρχισεν ήδη άνάλογος έργασία, όχι μόνον είς 
τήν μουσικήν, άλλά καί είς τήν φιλολογίαν. "Αλλως 
τε. ό Σούμαν είς τά τελευταία έργα του προέβη εί; 
τοιαύτην καινοτομίαν.

—Καί ά/.λοι τρουβαδούροι άπέθανον τελευταίω; 
εί; τό Παρίσι. Μετά τόν Λαρσέλ Αεγκαί. έσβυσεν ό 
Ζερνϋ καί μετά τόν Ζερνί» ό Λεόν ντέ Μπερσύ. Ό 
Λεόν ντέ Μπερσύ είδε τήν φήμην άπό πολύ κοντά. 
Τό τραγούδι του Τώ χρυσά στάχυα είχε χαλάση 
κόσμο πρό δέκα πέντε έτών. Εί; δλην τήν Γαλλίαν 
είς χωρία καίεί; πόλεις <Τά χρυσά στάχυα» ήσαν ή, 
πλέον άγαπημένη ρομάντσα.

Ό Λεόν ντέ Μπερσύ έτραγούδησε έκ περιτροπής 
είς όλα τά καμπαρέ τής Μονμάρτης. ’Ολίγον καιρόν 
πρό τής έκρήξεως τού πολέμου είχε καταστ ιλάξη εί; 
τού; ιΞενύχτηδε;» τού Καρτιέ Λατέν. Έκεϊ είπε τά

105



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τελευταία του τραγούδια. Μέ φωνήν κάπως βραχνια- 
σμένην, άλλά δυνατήν άκόμη ό αίσΟιμιατικός Λεόν 
ντέ Μπερσύ έρράγισεν πολλές καρδιές κοριτσιών τής 
φοιτητικής συνοικίας.

- Έν Λονδίνφ έξεδόθη ή «Μικρά Ίλιάς», μυθι- 
στόριιμα τοΰ Χιούλετ. διά τύ όποιον πολύς έγένετο 
λόγος έσχάτως. Καίτοι ό συγγραφεύς είναι ούμοριστής 
τό νέον έργον του είναι μάλλον ρομαντικόν. Πρωτα
γωνιστούν εις αυτό ό Έκτωρ καϊ ή Ελένη Ό συγ
γραφεύς εξηγεί οτι ή μόνη διαφορά μεταξύ τής 'Μι
κρός Ίλιάδος» καί τής αρχαίας Μεγάλης Ίλιάδος 
έγκειται εις τό οτι ό υπερασπιστής τής νέας Τροίας 
άφίνει τό έργον τοΰ τελικού άγώνος είς τόν πατέρα 
του· Τό έργον είναι σατυρικόν καί οί ήρωες ζοισιν εις 
τήν σημερινήν έποχήν, είς μικρόν φεουδαλικόν κρά
τος ε’ις τά ενδότερα τής Σκωτίας, οπού οί ήρωες διά
γουν τήν ζωήν τών 'Ομηρικών ηρώων.

—Εύφημος μνεία έγένετο ύπό τών ’Αμερικανικών 
εφημερίδων διά τόν έν τή σχολή τών Καλών τεχνών 
τής Κανσάς φοιτώντα νεαρόν "Ελληνα Λεωνίδαν ΆΟα- 
νασούλαν. σπουδάζοντα ζωγραφικήν, γνωστόν ύπό 
τό όνομα Χάρρις. Έσχάτως έκαμε τήν πρωσοπογρα- 
φίαν βαθυπλούτου 'Αμερικανού, άξιος 500 λιρών, οι·- 
τος δέ τοσοΰτόν ηΰχαριστήθη έκ τής καλλιτεχνικής 
ιδιοφυίας τού Έλληνος, ώστβπροσεφέρΟη νά τώ δίδη 
ιιηνιαίον επίδομα 50 λιρών πρός άποπεοάτωσιν τών 
σπουδών του. Τελευταίως εφιλοτέχνησε τήν εικόνα 
τοΰ πρό μηνάς άποθανόντος διευθυντού τής έφημε- 
ρίδος ·Στάρ·.

—Τό μνημείου τοϋ Δάντου εΐ; τό Τρεντϊνον κατε- 
στράφη διά δυναμίτιδο;.

—Ό ποιητής Γαβριήλ δ’ Άννούντζιο επέταξε έπί 
αεροπλάνου ύπεράνω τού Τρεντίνου καί έρριψε διά
φορα ποιητικά μανιφέστιι.

Λ

Είς τήν προθήκην τού βιβλιοπωλείου. Έλευθε- 
ρουδάκη έξετέθησαν έξ έ.λαιινγραφίαι παριστώσαι 
’Αθηναϊκά τοπεΐα έν ώρα νυκιός, έργα τού λογο
γράφου κ. Βώκου. όστις έπεδόθη ήδη εις τήν μο’σι- 
κήν καί ζωγραφικήν. Ιδιότροπος αρμονία χρωμάτων 
καί συνθετική δύναμι; άσυνείθιστη τά χαρακτηρίζει. 
Ό κ. Βώκος είναι αύιοδίδακτος. Ζωγραφίζει σχεδόν 
μοιραίος, ύπείκων εις μίαν εσωτερικήν ανάγκην. Μία 
θλϊψις πλανάται είς τά έργα του. τό όποια άν δέν 
παρουσιάζουν εξαιρετικήν τέχνην, όμιλοϋσιν όμως είς 
τήν φυγήν.

— Ό κ. ΙΙαπαγαρουφάλης εφεύρε σύστημα ολως 
προτότυπον διδασκαλίας τών Έλλ. ασμάτων καί χο
ρών διά τής απλοποιήσει»; τής τε γραφής τής μουσικής 
καί τής διδασκαλίας τού χορού. Επιτροπή έκ τών κ. 
κ. Πολίτου, Καλομοίρη καί Ψάχου μελετήσασα κατ’ 
εντολήν τού υπουργείου τής Παιδείας τό σύστημα τοΰ 
κ. Παπαγαρουφάλη εϋρεν αυτό ώς «λίαν σκόπιμον καί 
πρακτικόν*. "Εγκειται δέ είς τήν άποτύπωσιν έπί 
πινάκων τών ποδικών κινήσεων, διευκολυνόμενων τά 
μέγιστα τών πολυσχιδών τρόπων καθ’ ονς χορεύον
ται οί πολυειδεϊς Έλλ. χοροί. Ώς πρός τά άσματα ύ 
εφευρέτης αντικατέστησε, μιμούμενος τούς αρχαίους 
"Ελληνας, τήν παρασημαντικήν τής Ευρωπαϊκής μου
σικής διά τών γραμμάτων τοΰ αλφαβήτου, συνδυά
ζει δε τήν μουσικήν έκάστου άσματος πρός τάς κινή
σεις τών ποδών διά μουσικών φθόγγων. Προσεχώς 
θά έκδώση ίς εικονογραφημένα τεύχη τό σύστημά του.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Vincenzo Costanzi, Thessalicaeres. 
I, Ftiotied Achei Ftiotj, estratto di 
Rivista di Filologia e di Istruzione classica 
X LI I,—-Torino, (Σελ. 529—559).

Ύπό τοιούτον τίτλον έξέδωκεν έσχάτωςό διακεκρι
μένος ελληνιστής, καθηγητής τόΰ έν ΙΙίση τής ’Ιτα
λίας Πανεπιστημίου καί γνωστός εις τόν κόσμον τών 
λογιών κ. Βικέντιος Costanzi, έμβριθεστάτην μελέ
την περί τών Φ θ ι ω τ ώ ν καί τών ’Αχαιών Φ θ ι ω- 
τ ώ ν, έξετάζων άπό άπόψεω; ιστορικής καί εθνολο
γικής τό ζήτημα-Όκ. Costanzi έν τή εύσυνειδήτφ αυ
τού καί έμβριθεϊ μελέτη παρηκολούθησεν ού μόνον 
τούς αρχαίους συγγραφείς, άλλά καί τού; νεωτέρους, 
ώς έπίση; καί τάς νεωτέρας πηγάς, παρ’ ών πολλά 
ήντλησε πρός άπόδειξιν τοϋ θέματος αύτοΰ.

Σχεδόν περί τοϋ αυτού θέματος έγραψαν άλλοτε ό 
1>ιι Mesnil, De rebus Pharsalicis. (1865) Λατινιστί 
έν έναισίμω έπί διδακτορίρ. διατριβή καί έσχάτως ο 
Kip (Thessalisehe Studien) γερμανιστί. Άλλ’ ή τού 
κ. Costanzi μελέτη είναι ή πληρέστερα πασών. 'Αλλά 
καί ή μελέτη τού κ. Χρυσοστ. ΙΙαπ .·. ιοπούλου «Έλλας 
•καί Έλληνες» καί τού Staclilin, περί Φθιωτ. Θηβών, 
μεγάλως συμβάλλονται ιάς τήν Ιστορίαν τών Αχαιών 
Φθιωτών.

Έν κνφαλαίω Γ’ γράφει περί τού ονόματος τή; 
Ελλάδος, τή; ομηρικής, καί τού έξ αύτη; ονόμα
τος «Έλληνες’ υπέρ βραδύτεροι· έπεζράτησεν έν 
άπάση τή μετά ταύτα κληθείση Έ λ λάδι, ήτι, βρα
δύτεροι· κιέτά τούς ιστορικού; χρόνους ήτο γνωστή ύπό 
το δεδοξασμένον τούτο όνομα.

Δύο πόλεις παρ’ Όμήρφ. άνήκουσαι τή Φθιιότιδι, 
είναι άορίστω; γνωστοί, ήτοι ή Φθίακαί ή Έλ
λ <ίς. Άπό τού Leake μέχρι τών ημερών μας πολλοί 
πολλά έγραψαν περί αύτών. ούδείς όμως ήδυνήθη νά 
καθορίση τάς θέσει; τών δύο τούτων πόλεων. Καί ό 
μέν Leake έταύτισε τήν Φθίαν μετά τή; Φιρσάλου. 
Τήν αυτήν δέ ιδέαν έξήνεγκε καί ό Staclilin έσχάτως 
έν τή άνωτέρω μνημονευθείση διατριβή αύτοΰ. <>ι>χ 
ήττον όμως, άν συνταυτίσωμεν τήν Φθίαν πρός τήν 
•Ι’άρσαλον, παραμένει νίσέτι το ζήτημα τή,- θέσει»; 
τής ομηρική; Ελλάδος άλυτοι·. Οϋτ,ι δέ ώπανερχό- 
μεθα είς τους χρόνους τοΰ Στράβωνος, καθ’ οί>; οί 
Φαρσάλιοι ήριζον πρός τούς Μελιταιείς περί τή; θέ- 
σεω; τής πόλεως ταύτης, διεκδικοϋντες τήν θέσιν αύ- 
τή; έν τή εαυτών χιόρι.ι έκάτεροι έκ φιλοδοξίας.

ΤΙ Φθιώτι:. καί ιδίως ή ορεινή χώρα, μετά τά; 
ερεύνα; ήμώντε καί τοϋ Staclilin δέν είναι πλέον nial 
connue. ώ; άπεκάλεσεν αυτήν άλλοτε ό Monceaux. 
Λεΐται όμως λεπτομερεστέρας έρεύνη; καί άλλως καί 
δΓ άνασκαφών. *11 δέ άνακάλυψι; τή; σπουδαιοτάτης 
ταύτη; πόλεως. ήτι; βραδύτεροι· επέβαλε τό όνομά 
τη; έφ’ όλη; τής χώρας, καί ήτι» έδοξάοθη τοσούτον 
κατά τε τήν αρχαιότητα καί μετά ταύτα, λατρευομένη 
ύπό σύμπαντο; τού πεποζ ιτισμένου κόσμου, πρέπει 
ν’ άνακαλυφθή καί ν’ άνασκαφή συστηματικοί;. Τις 
οίδεν οποίου; άρχαιολογικούς θησαυρούς έγκρύπτει 
έν τοί; σπλάχνοις αυτής, όποιας δ’ έκπλήξεις επιφυ
λάσσει διά τόν αρχαιολογικόν κόσμον, καθιστάμενη 
ή Κνωσσός τή; Μυκηναϊκής Θεσσαλία;'.

‘Αλμυρός, ’Ιούλιος 1915.
Ν. I. ΓΙΛΝΝΌΠΟΥΑΟΣ
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