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ΕπαιήλΟεν έκ Θεσσαλονίκη; ό διευθυντή; τοΰ
.
Μουσείου κ. Άδχμαντίου,μεταβή; έκεϊ πρός άσφά/-ισιν των Βυζ. μνημείων καί κειμηλίων. Έκτος τή;
γειομένη; έξασφαλίσεω;, μετεκομίσΟη ένταΰΟα μέγχ; αριΰμι; έργων Βυζ. τεχνοτροπία;, Ιδίω; δέ ει
κόνων εκ διάφορο»· εκκλησιών. Επίσης περισυνελ/.εγησαν εκ τών περιβόλων τών μεγάλων εκκλησιών

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΕΚ4ΙΛ0ΜΕΝ0Ν ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΕΝ ΑβΗΝΑΙΣ
ΔΙΕΓΘΓΝΤΗΣ: Δ. I ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΕ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ :

έτησία δραχμαί 12.
δραχμή μία,

παντα τα Βυζ. γλυπτά. Έκ τών ουιελλεγένων έκ τών
μικρών εκκλησιών κειμηλίων κυριαρχεί ει; θαυμάσιος
Επιτάφιος τοΰ ΙΓ -1Λ' αίώνος χρυσοκέντητος. Αί
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Π ε Ρ I ξ Λ' ο Μ Ε Ν $
ΑΙ έργασίζι τού Ιστορικού Λεξικού ύπό
Sftoyiazjido ν.
’Ανήσυχες ψυχές, τ^ ,',πό &ίο,ραίας
Ο «Πρωτομάστορας. ύπό
Αί συνθέσεις τής κ. Τσίλλερ, ύπό
έΚοαιένσκη.
Σημειώσεις ένός μηνάς, υπό Ώάρνίό'ος
Η Ανοιξη, ποίημα #*. ^ΛσΓ^σσ/;/ζ/
Γράμματα καί Τέχναι.

7.

χειρογράφων κ. θ. Βολίδης, κομίζων διά τήν Έθνι- |
κην Βιβλιοθήκην δεκακισχιλίου; περίπου τόμους βι- '
βλιων και χειρογράφων, of-; κατά Κυβερνητικήν
βντοχην περισυνέλεζεν έκ διαφόρων μοναστηριακών |
και σχολικών βιβλιοθηκών τής Μακεδονίας.

εικόνες

"Επικεφαλίς. ύπό
^6epz.
"Επιστροφή έκ ιού Κεραμεικοϋ.

μεταφερΟεισαι εικόνες ανέρχονται είς θθθ περίπου.
®* των οποίων πλεϊσται είτε μεγάλοι καί παλαιαί.
- Διαταγή τοϋ 'Υπουργείου τής Παιδείας έγένετο
έπιθεώρησις τώνέι τοί: καταστήμασι τών έν ΆΟήναι; αρχαιοπωλών πρός εμπορίαν σκευών, αμφίων
και εικόνων Βυζαντινών, εύρέδησαν δέ πρός πώλησιν π/.ειστα αντικείμενα, αληθινά καλλιτεχνήματα
;υ?.ογ/.υπτικής, άποσπασΟέντα, άγνωστον πώς, άπό
αρχαίους ν»ού; τής Μακεδονίας, τής Έπτανήσου
και του Αιγαίου. ώς λ.χ. άγιογραφίαι,άμφια, σταυ
ροί. Λειψανοθήκου ευχολόγια κλπ. Πάντα καταοχεΰεντα έπλήρωσαν δύο αίθουσα; τοΰ Υπουργείου ί
της Παιδείας.
- ΈπανήλΟενέκ. Θεσσαλονίκης ό έπιμελητής τών j

Πίναξ Μο-

nennbruch

.. ΑΠΟΛΛΩΝ"

Ορέστης.
Αίγυπτία, Πίναξ
Πύργος παρά τήν Χαλκίδα.
Αρμάνδος Μαρσίκ

/
ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΙ

Διεύθυνσιςκ. εμπεογλου

ΤΗΛΕΦίΙΝΟΝ
«Δ1? χρ6νογ<?“ΦΊμ“ τοϋ έν άναγκαστνκθ άποιν«ί„
σιηαδβλφου, το οποίον είδατε εί; τήν ποιύηιν
τοΰ νεοφανούς έν ΆΟήναι; πίρ1ι1ύιζου ·?β.

Χίλια άναπαυτικά Αμερικανικά καθίσματα

σ«υθ|| προ ετών εί; τήν «Π.ναχοΟήκην ...

γραφον

' '

’

TO-Toi^o; κριπκό; «πεφάνβη έσ/άτωτι η Τουρκική μ,υσική άποιελεϊπη
'
'·
’
,ς: ^βΐΧ1|; *αί ά0/·αί“« ’•Ελληνική;. "βστε χαι
έλαβομεν μελωδία; έκ τή; Τουρκική; και ή
Τονρκ.κη εκ τή; Ελληνικής.
’’
*'

Εϊκ^“^·~'Α”1β“μ“τ“ °ά

'°Οτά°™

Ιαινιαι

άποκλεισηκώς διά

τόν

κινηματί”

Απόλλωνα >

“NORDISK,, “EKLAIR,, “ITALA,,
’Ορχήστρα

Ερασσά

Jtd τάς οικογένειας 25 % έκπτωσις.

«Φ«ο;

Ρ“ κ“1 Οί“1ρίδι“· «ντρικά καί ά^ςΤάΧ°,ν0ν δράματα’ ^ωόίε;
και επιθεωρήσει; ίύκνήμιδας I

Λ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
. Κατά τάς ένεργουμένας ύπό τών Άγγ, ρνάλ λων
ανασκαφώ εν Μακεδονίφ. άνενρ.Οηααν^^ X

χωρίων Καραγκιολ καί Γκιορεδενί
μεγάλης οπουύαιότητος.

άνω,ιατ,^ ‘

''

r“ ^·αια·

— Εϊςτό χωρίον Πυργελα. παρά τό Ν,,,',,ι
«*>
«,·,>., i,,.,1WTC
<Ρ_ον παρασταβιν γυναικό; καΟημένης, ένώ £/
αυτή, κορασιον ιοταται κρατούν κίστην κοσμημάτων.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

“ ΠΑΝ ΘΕΟΝ,,
Ταινίαι ΠΑΤΕ
Κομψή, πολυτελής, εύρυτάτη ακόυσα.—Δρά
ματα και κωμωδίας μέ πρωταγωνιστοϋντα πρό
σωπα την Ρομπίν, τήν Μπερτίνι, τήν Μπορέλλ”,
τον Μπρινιονε, τον Μπονάρ, τόν Σινιορέ, τόν
1 ιγκαντεν κλπ.
ν
Κεντρον Αριστοκρατικόν.

ΔΙΎΘΕΝ
'Ιστορικόν Λεξικόν τής
Ι'.λΛ. γλώσσης τό 1909 απλώς διά
|{· Διατάγματος, ήρχ-.σε μέ ετήσιον
επίδομα μόνον δέκα χιλιάδων δοαχμών. Εις τήν αρχήν δέν είχε παρά
τήν συνεργασίαν ένός ή δύο συντά
κτων, οι οποίοι σιγά σιγά ηϋξήθησσν εως ες. Κατά τό διεθνές όμως
συνεοριον τών Ά νατολιστών τού
Ο·)!-?, μετά, τήν περί τού 'Ιστορι
κού Λεξικού άνακσίνωσιν τοϋ Χατ,ιοάκι, προτασ-.ς όπως παρακληθή ή ελληνική
Κυβέρνησιςν’ αύξηση τούς πόρους του έργου, παμύηζει έγκριθε-.σα κατά τήν γεν-κήν συνέλευσςν
όλων τών τμημάτων τού συνέδριο·.·, δέν ήργησε
νά ριζοβοληση· μετά τούς δύο νικηφόρους πολέ
μους ή ελληνική Βουλή περιβάλλοντα μέ τή ν
πρεπουσαν στοργήν τό μεγα εθνικόν έσνον, =ύή■ρισε τον περί λεξικού νόμον τού 1914, έξασφαλισασα τήν συνεργασίαν ούτω δέκα τακτικών συν
τακτών. 1 ο-.ουτοτρόπως έπληρώθη ή ευχή ούχί
μόνον των ςενων επιστημόνων, οί όποιοι έθεώρησαν απαραίτητον οιά τήν μελέτην τή; μετανενεστέρας καί μεσαιωνική; ελληνική; περιόδου’ τήν
συνταςιν λεξικού πρώτον τή; νέας ελληνική;, έ.γον τό όποϊονμόνον "Ελληνες ήτο δυνατόν νάάναΛαόωσι καί φέρωσιν εί; πέρας, άλλά καί όλου τού
έθνους, στερούμενου έως τώρα λ.εξικού τής νέα;
αυτου νλώσσης. Δυσκολία-, τινές [Ιεία-ω; ήσαν
συμφυείς μέ τήν έπιχείρησιν, άλλά ή σταθερά
απόφασ-.ς νά σχΟή είς πέρας θέλει ύπερπηοήσει
όλα τά εμπόδια. ’Ολίγον ΰστερώτερα 'συνέπεσε
χαι η έγκατάστασι; τών γραφείων τού λεξικού
«ι; τάς αίθουσα; τής δυ-ικής πλευράς τής Σιναία;
Λκαοημίας, ό'.στε ν’ άφαιρεΟώσιν όλα τά εμπόδια
Εις τήν άναγκαιοΰσαν άν-εσ-.ν τής έργασίας. Τοιου
τοτρόπως ή εργασία άπό τών μέσων τοϋ 1914
επροχώρησε μέ [όήμα σταθερόν καί ταχύ, ώς ήτο
φυσικόν, καθώς εν συντομία διαλαμβάνω κατωτέοω.

Κ*~ά τό ύπαρχον σχέδιον, τής έκπονήσεως
δηλαδή πρώτον λεξικού τής νέας ελληνικής γλώσσης, κατηρτίσθη τά πρώτα έτη άρχεϊον τή; νέας
ελληνικής πεοιέχον υπέρ τό ήμισυ εκατομμύριου
λεςικογραφικών δελτίων Συγχρόνως όμως έπροχωρεικαί νέα συμπληρωματική άποδελτίωσιςπρός
καταρτισμόν οευτέρου συμπληρωματικού άρχείου
έκ συγγραμμάτων μέ ύλικόν τής νέας ελληνική;
γΛωσσης, οσα δέν είχο* χρησιμοποιηθώ εϊς
το πρώτον αρχείου καί νέων χειρογράφων συλ
λογών, κυρίως προερχόμενων έκ τών διαγωνι
σμών τής εν Αθήναις Γλωσσική; εταιρείας πρός
μελετην και συλλογήν ύλης τής νέα; ελληνικής.
Σήμερον το συμπληρωτικόν άρχεϊον περιλαμβάνει
κατ κ τον υπολογισμόν μου πλέον τών διακοσίων
πενήντα χιλιάοων λεξικογραφικών δελτίων. ’Εν
νοείται δέ ότι επειδή ούτε ή έ’κδοσις βιβλίων μέ
νεοελληνικήν γλωσσικήν ύλην θά παύση, ούτε ή
I λωσσική εταιρεία θά σταματήση νά παρέχτ νέα;
σύλλογός, η αποδελτκ.ισι; τών νέων ρΐ-.βλίίον καί
τών νέων συλλογών θά έξακολουθή μέχρι; αύτή;
τή; εκτυπ<ί»σεως τού έργου.
Ο νόμο; του 191 ί επρονόησε περί συλλογή;
υλικού τής όμιλουμένης γλώσσης έκ τού στόμα
τος τού ελληνικού λαού, οι' άποστολών έξ αυτών
τών συντακτών. Οί συντάκται κατά, ταύτας θέλουσιν εξακριβώνει ό,τι πλημμε/ώ; ή έλλιπώς είσήχθη εί; τό άρχεϊον δι’ έπιτοτίου έξετάσεως,
συμπληρωτικώς δέ θέλουσι συνάγει καί ανεκμε
τάλλευτου ύλικόν.
1 Ιρό; τούτο εχρειάσθη ή δ-εύθυνσι; νά σύνταξη
εν σχέοιον συναγωγή; ύλικού, τό όποιον καί έτύπωσεν εις πολλά αντίτυπα μέ διαφόρους προχεί
ρους οδηγίας, ώστε νά είναι εύκολου νά χρησιμοποιήται άπό κάθε εγγράμματον, όστις Οά ήθελε
νά φανζ προς το έργον ωφέλιμος, συνάζων αυτός
γλωσσικήν ύλην. Διότι είναι πράγματι αληθές
οτι δέν συνέτρεξαν μέχρι τούδε διά τοιούτων συλ
λογών μόνου φιλόλογοι ή διδάσκαλοι, άλλά καί
17
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λόγιοι του έθνους παντός ε^ους, καί δλως διό
Α μεγαλύτερου όλων τών στοιχείων τού άλφαλου άπλοι ιοιώται. Τό εναντίον θά ήτον άνεξήβητου,
περιεχομένου είς κυτία'τριάντα, έπεγητον, όταν εχωμεν ύπ’ δψ£1 τόν ενθουσιασμόν
ρατωθησαν
τά τρία τέταρτα, άναλόγως οέ έπροτον οποίον ανεπτυξεν είς τούς ξένους λογίους τό
χωρησεν
η
σύνταξις
τών τουρκικών λέξεων άπό
εογον ημών καί τήν συνδρομήν τήν όποιαν παρέτου
στοιχείου
Λ
έ
’
ω
ς
Δ καί ή τών τού φυσικού
σχον εως τώρα είς αύτό άνδρες ώς ό Pernot,
'
Hes.selmg. Uoohms, Kretschmer, Heisenberg κοσμου.
Ίοιαιτέρας
μνείας
είναι
άξιαι
ώς
πρός
τήνέσωx.λ. Ο τελευταίος °7°ί Χ«θηγητής τής μεσαιωΑχης ελληνικής φιλολογίας χαι ίστοοίας έν "^‘Χη> επιστημονικήν μορφήν τοΰ έργου αί έΜονάχω, μετά τήν ψήφισιν τοΰ περί Λεξικού νό π=λ)ουσαι βελτιώσεις, προϊόν κοινών συζητήσεων
μου, οχι μόνον έκαμε τά κατά τό Λεξικόν αντι των συντακτών τού Λεξικού, αίτινες καί είς ίδικείμενου ιδιαιτέρας άναπτύξεως έν τφ πανεπιστη- «■τεραν πραγματείαν συ-εκεντρώθησαν μέ τήν
επιγραφήν «Κανονισμός συντάξεως τού νεολληνιμιακω σεμιναρίφ, χατά τήν όποιαν ανέλυσε τό
σχέοιον και τά έως τότε έπιτελεσΟέντα μέρη τοϋ κου Αεςικου»· αύται είμπορούν νά συνοψισθούν
εογου και χατεοειςε την επιστημονικήν καθόλου εις τα εςης κυριωτατα; 1) οριστικός καθορισμός
του ορθογραφικού συστήματος τοϋ λεξικού· 2)
σπουοαιοτητα αυτού, άλλά καί έπροθυμοποιήθ,
γραφική άπόοοσις τών ποικίλων διαλεκτικών
ουνεννε νοούμενος μετά τών διευθυντών τών δύο
νυν εν ενεργεία λεξικογραφιών αρχείων τοϋ Μο φθόγγων 3) οριστική τεχνική διαμόρφωσις τών
νάχου, του Λατινικού θησαυρού καί τού άρχείου τυπολογικού, σημασιολογικού καί ετυμολογικού
του Βαυαρικού Λεξικού νά κανονί,η τήν πόοπαί- μέρους του συντακτικού άρθρου. Διά τούτο ό
οευσιν εις την ελληνικήν λεξικογραφίαν τών είς κανονισμός ούτος είμπορεΐ νά θεωρηθή καί ώς
το Πανεπιστήμιο·, τού Μονάχου φοιτώ-,των Έλ- αςιολογος λεςικογραφική πραγματεία. Έκτότου κανονισμού τούτου οί συντάκται προέβησαν
ληνών φιλολόγων.
Έφαρμόζον δέ τό γραφεϊον τού Λεξικού άπό εις τηνεκοοσιν ετησίου περιοδικού συγγράυματος
• ου λήγοντας έτους τήν περί άποστολής διάτσξιν οπου νά δημοσιεύωνται λεξικογραφεί μελέτα’
του νόμου απέστειλε τόν τακτικόν συντάκτην εκ παραλλήλου πρός τήν προχωρούσαν ερευνάν.
h-πειθη οηλαοή εις τά συντακτικά άρθρα είναι
ριαν.αφυλλιδην, οστις διέτριψεν άπό τού Λύαόυ,ατον
νά έκθέτωνται έν έκτάσει καί ν’ άνανουστου μέχρι των μέσων Σεπτεμβρίου, μέχρι
δηλαδη της κηρύξεως της νέας έπΓστοατ^σείς, πτυσσωνται ζητήματα σχετικά, ώς Ετυμολογικά,
την Αιτωλίαν καί πεδινή, Θεσσαλίαν ,υνκο- σημασιολογικά κ.τ.τ. ,τάπαραίτητα ταύτα διά τήν
Οιαφωτισιν της ιστορίας έκάστης λέξεως θά είυμισας εις ποσον καί ποιόν πλουσίαν ύλην
σ-ολΓ^^ °"Τζ ° ν°ίΑΟί 8ΐά τ01βύτ«ί άπο- πορουν νά ευρίσκουν τήν πρέπουσα·, άνάπτυξιν
σ ολάς οιαθέτει μικραν πί,τωσιν έχομεν δμως «ί το λεςικογρ«ηφιχόν αρχείου τής μέσης καί
ελπιδας οτι θελουσιν εύρεθή αί φιλότιμοι κοί-.ο- ν=ας ελληνικής, όπως ωνομάσΟ.Ί τό περιοδικόν
‘^«ι «ρχαί, οι δήμοι, οί ίδιώται, ο·τινες χάριν τούτο, τό οποίον θάποβή τοιουτοτρόπως άπασαίτη; διασωσεως τη-ς ιστορίας τής ιδίας Λτών τητον συμπλήρωμα τού Λεξικού. Οί πόσοι δμως
πα.ρίοος,^ μιμούμενοι τό παράδειγμα τού συλλό οια τοιαυτην έπιχείρη,ιν έλειπαν. Άλλά χάρις
γου των εν Αθήναις Κυνουρέων, δ,τις διέθεσε ει_ς την ευμενειαν τής έν Άθήναις Έπιστημονιπίστωσιν προς μελέτην τής Τσακωνικής διαλ- χης Εταιρείας οιετέθη μέρος τού Ετησίου τής
εταιρείας οημοσιεύματος ή «Άθηνά», έπί τού
κτου, θέλουσι συντρέξει ύλικώς τό έργον.
Δεν θά ητο ακαιρον ,ά λεχθή έδώ δτι είς τήν παρόντος 12_—15 τυπογραφικά φύλλα, διά τήν
σύνταξιν του Ρουμανικού λεξικού συνετέλεσαν τνπωσιν του Λεξικογραφικοϋ αρχείου. Έδημοχατά μεγ« μέρος οιά τών χρημάτων των έκοου- σιευθησαν ο’ έως τώρα δύο τόμοι, έκ τών οποίων
μανι,θεντες έλληνες, άφίνω δτϊ καί συνεισνάάη- παραθέτομε·, τάς επιγραφάς μερικών κεφαλαίων:
περί της χρήσεως τής προσθέσεως έν ‘τή νεωσαν εις αυτό έλληνες Επιστήμονες.
* '
'
7
V
·£Ρ!· τού '«ο^λληνικού ονόματος
Πλη-, τούτου άλλο σχέδιον ώργανώθη συνα
η
I
οαβιά,
οημώοεις
φυτολογικοί όροι, ίστοσία
γωγής, το λεγόμενόν μαιευτικόν, χρησιμοποιούΟα?^5·
^’-Χο^σ,ικάς τω> καφυρων, λεξικογραφικαί Επίστάσεις, ή^υεργασ.α, (υπερτριάκοντα οέ σήμερον λβιτουονούν χιανά, τοπωνυμία! τής νήσου Χίου κλπ.
11 διεύθυνσις τοΰ γραφείου προέβη «αί είς
άρχεΐα εν Ευρώπη)· κατά £το
την
προμελέτην του σχεδίου τής έκτυπώσεως τού
λο πο/, το γραφεϊον τού λεξικού διά τών καταλ
Αεξικου., Εμελετήθη δηλ. άπό τεχνικής άπόλήλων ερωτηματικών δελτίων (Fragebogen) δύ- Λεξικού
ύεως ή
>»ται να συγκομί,η όθενδήποτε έλλείπο-Ζ υλικόν, γ^ως η εκτυπωσις άντιστοίχων έργων εϋρωπαϊκών εν
έν ’Αγγλία, Γερμανία,’ Γαλλία κλπ., έλήχών
άποδελτίώσΐν.
ύ ’ οψει οί ιδιαίτεροι όροι ύπό τούς
φθησαν υπ
οποίους
εϋρίσκεται
τό ελληνικόν έργον καί διεθ^-^-η’ύνταξζ7Ρ^χ°η άΡΧ£τά’ ’ψ«ληρωγρα®η
τοιουτοτρόπως
τό σχέδιον τής έκτυπώ
,
.ου στοιχείου Θ καί I, παρά τήν μερικήν
συ-κταςιν τών στοιχείων Δ καί Λ,\ V Ζΰ σεως του ελληνικού λεξικού.
Ουχι μικρά λεξικογραφική συμβολή δύνατα
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νά θεωρηθή καί ή εξής μελέτη. Δέν είχαυεν δηλ.
έως τώρα κατάλογον τών είς τό α' άρχείον άποδελτιωθέντων συγγραμμάτων καί χειρογράφων
συλλογών μετά τών άναγκαίων παρατησήσεων
περί τών συγγραφέων τούτων ώς πρός τό έσν-,ν
των καί τήν έν τή επιστήμη σήμερον θέσιν τού
έργου των (παράβαλε λ.χ. τά προλεγόμενα τού
Pernot είς τό GirolanioGerniano gram, el
VOcabul.) Πηγαί πρός καταρτισμόν τοιούτου κα
ταλόγου θά ήσαν πολλαί καί ποικίλα·., πεσί τών
όποιων δέν είναι τού παρόντος. Έσχεδιάσθη
λοιπόν ή μελέτη αΰτη καί δέν θά βραδύνη νά
δημοσιευθή ή λεςικογραφική ιστορία τής νέας
ελληνικής.

ΑΝΗΣΥΧΕΣ

I. Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΧ

ΨΥΧΕΣ

Ί ά φρύδιά της ϋύώθησαν ένώθησαν σχεδόν,
και μέσα στά μάτια της έλαμύε έ,α ί>ραίο’φώς,
πού δίδουν τά δάκρυα, πριν τά πλημμυρίσουν
καί τά θολώσουν.
Εκείνη τή στιγμή έκτύπησε τόρολόγι. Άσυναισθήτως έφόρεσα τή γούνα μου πού είχα άφίσει νά γλυστρήσει άπό τούς ώμους μου, καί τό
χέρι μου έπιασε μηχανικά ένα ρουλώ μέ μου
σική ποΰ είχα φέρει μαζί μου.
— Φεύγεις ; μου είπε.
— Δυστυχώς πρέπει, γιατί μέ περιμένουν.
Έρχεσαι ; δέν θά βρεθής ξένη εκεί μέσα......
— Μαντεύω λοιπόν θά πας είς τής κυρίας
II. τής κυρίας μέ τό antali. Δέν μού λές, είναι
πάντσ μελαγχολική ;
—Μού φαίνεται τώρα είναι περισσότερο. Ξέ
ρεις τό aniClli δέν τό £/=’· πλέον μέσα στή συνη
θισμένη θήκη' έκανε άλλη άπό κρύσταλλο, καί
την εχει πάντα επάνω στό πιάνο της γιά νά τό
ολεπη σε κάθε στιγμή. Έπήγαμε μαζί γιά ,ά
τήν παραγγείλη, καί δταν τήν έρώτησαν τί
'·'* ε'/Ρ “θ βελούδο τού βάθους, μού λέ-.-ει.
β'άλωμε ; μήπως είξεύρω τί χρώμα
θά τού ηρεσε ; Οι άνορες συνήθως δέν σκοτίζον
ται και τόσο πολύ γιά τά χρώματα- νά έ·'ώ ποΰ
ηςευρα ολα τα γούστα τοϋ παιδιού μου, αυτό
οέν τό ήξεύρω.
— Τότε άφοΰ θέλετε τό δικό μου, βάλετε αενεξεδέντο.
_—Ωραία ιδέα !—μού λέγει —δέν είναι παράςενο να τού άρεσε αυτό τό χρώμα, αφού άπ’
Ολα τά άνθη άγαπούσε τούς μενεξέδες. Τήν η
μέρα πού ξεψύχησε τού είχαν φέρει ένα ώραϊο
μάτσο. Τό κρατούσε στά χέρια του, καί τά τε
λευταία του λόγια ήσαν : «Μητέρα... τό βιολί
μου νά προσέχης...—σέ λίγο —δέν θά μυρίσω
Τέλος.

Ως προς τήν αποοελτίοισιν τέλος τών μεσαιω
νικών δημωοών κειμένων, γνώμαι μόνον έπί τοΰ
παρόντος αντηλλάγησαν, άν δέ ή εργασία γείνη
υπο τους ορούς υπό τους οποίους διέγραόε τό
Yf’ssiov του Λεςικοΰ, θά έχωμεν πρώτον μεν
ιστορικούς επικουρικήν πηγήν διά τό νύν συντασ^•U„Svoy λεξικό, τής νέας ελληνικής, άργότερα
δέ δταν τό έργον συνεχισθή καί κατά τά άλλα
τμήματα τής ελληνικής γλοασσης, άπηρτισμένον
τμήμα τού μεσαιωνικού άρχείου ελληνικής λεξι
κογραφίας.

πιά μενεξέδες : μητέρα, μητέρα....:—Καί δέν
είναι τίποτε άλλο....
Λυτούς τούς μενεξέδες τούς έφύλαςε μέσα στό
κρυστάλλινο κουτί μαζί μέ τό βιολί. Τήν πρώ
τη φορά πού τό έβγαλε γιά νά παίξω, άνατρίχιασα όλη. Μού έφάνη κι’ εμένα τότε, ότι ή
ψυχή τού νεκρού έφώλικζε έκεϊ μέσα, δτι τό
ξύλο έμύριζε μενεξέδες, ότι τό χέρι ήτο υγρό....
Ίσως, — έσκέφθηκα -νά είναι άπό τά πολλά
φιλιά τής μάνας.—Έσυνήθιζε νά τό φίλη κάθε
βράδυ πριν κοιμηθή Τέλος ένίκησα τή φριχίασι,
καί άνοιξα τής νότες.
Είχα πάρει μαζί μου μιά I'b'gie τού BciUzini
■ί, όποια άν καί έχη μερικές κοινοτυπίες, κλείε·,
μέσα της πολύ λυρισμό καί πάθος, τό πρώτο
concerto τοϋ Max Bruch ιδίως γιά τό πρώτο
καί δεύτερο μέρος, καί τήν Chaconne τού Bach
Οταν τά είδε μού είπε. «Μέ συγκινεί ή εκλο
γή σου > καί έσφιξε τό χέρι μου θερμά μέσα στά
οικά της.
— Πές μου πώς έπαιξες ; πώς έτίλειωσε εκεί
νη ή βραδυά ;
— Πολύ θλιβερά. Άρχισα μέ τήν elegic.
Βαθμηδόν ενώ έπαιζα, μού έφάνη δτι ή τοίχοι
τού σαλονιού έγιναν άφαντοι, καί δ,τι άλλο ύπήρχεν έκεϊ μέσα, δτι εόρισκόμουν σέ μιά σκο
τεινή άχανΖ έκτασι γεμάτη άπό ψυχές πονεμένες, διαφανείς, φωτεινές ψυχές, πού έτρεξαν ν’
άκούσουν τής μελωδίες πού κάνουν νά χύνωνται
δάκρυα, γιά νά άνακουφίσθούν...... Έκρατοϋσα
άκόμη καί τήν άναπνοή μου στά σιγανά μέρη,
καί έβαζα αλλού δλη τή δύναμι στά χέρια, δλη
τή στρογγυλότητα στής νότες καί δλο τό πλά
τος στή δοξαριά: καί δταν έπαιξα καί τήν Cha
conne ποΰ τελειώνει δπως καί άρχίζει μέ τής
βαρείες βαρειές μεγαλοπρεπείς καί σπαρακτικές
συγχορδίες, ακόυσα γύρω μου βαθειές άναπνοές
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καί τίποτε άλλο. "Ολοι έκυττσζόμεΟα άφωνοι,
και όλοι συνεννοούμεΟα σάν νά εΐμεΟα μόνον
πνεύμα.
’ Επήρα τό κρεμονέζιζο παληό βιολί, πού
ξζ7.ε βγάλει—μού εφάνη, rt/W$ δυνατούς σάν
'l<nianierllls, χωρίς ζζ χάση τίποτε άπό τήν
γλυκύτητά του, καί τό έβαλα μέ προσοχή μέσα
στήν κρυστάλλινη θήκη. ΊΙ κυρία Η. πού μέ
είχε συζοοευσει στα ουο πσώτα έκλεισε σι··ά σι
γά τό πιάνο, έπεσε εξαντλημένη ε’πάνω σ’ ένα
κχναπέ, καί εξακολουθήσαμε τή βωβή μας συν
εννόησή
"Υστερα έπεράσαμε στό πλαγινό σαλονάκι
για νά πάρωμε τό τσάϊ. Τί πένθιμη βραδυά !
μιλούσαμε ολοι σιγά σιγά : Ή κ. Η μάλιστα,
όέν έμίλησε καθόλου. Μόνον μετά τό τσάϊ μού
ένευσε νά καΟήσω κοντά της, καί μού έζράτησε
πολύ (ορατό χέρι. Σέ λίγο φύγαμε σάν άπό κη
δεία.
—Έλα τώρα, πάμε : Σήμερα ε'πήρα όλο δια
φορετική μουσική/-)' άρχίσω μέ τή Somite τού
/■ ranck, καί μάλιστα άπό τό τέταστο αέσοτ.
ΛΗσα σ αυτές της σελιΟες υπάρχει μια ψυχή
πού διαρκώς σκιρτά καί -χορεύει σάν νά αισθά
νεται μεγάλη χαρά πού ζεΐ. Ξέρεις πότε τό άνεκάλυψα αυτό ; όταν τήν έπαιξα ολομόναχη ένα
καλοκαιρινό μεσημέρι μέσα σ’ ένα δάσος άπό
πεύκα, στήν ’Ιταλία.
—Καί δέν φοβήθηκες όλόμο/η μέσα στό δά
σος ; σύ ή μάννα φρόνησις ;

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

—'Ά μπά '. δέν υπήρχε φόβος. Γιά νά πάω
εκεί οιέσχιζα μόνον τό πλάτος τού δρόμου πού
τ<’> έχώριζε άπό τήν
Villa delle ί')Ζι·.> πού
κατοικούσα. Δέν ήτο τό κυρίως δάσος, άλλά ένα
ολοστρόγγυλο άλσος τρυγ-υρισμένο άπό όμαλώτατο ορόμο, ό όποιος έχρησίμευε νά γυμνάζωνται
τά παιδιά είς τό ποδήλατου.
"Α, τί ωραία πού ήτο ! ποτέ δέν αίσΟάνΟηκα τόν εαυτόν μου τόσο ευτυχή, όσο μέσα σ’
εκείνη τήν ολόχρυση ατμόσφαιρα προφυλαγμένη
άπό τά πυκνά πράσινα πεύκα. Δέν έχόρταινα νά
αναπνέω τό μυρωμένο αεράκι ποϋ αδιάκοπα βούι
ζε ελαφρά ελαφρά σείοντας τά λεπτεπίλεπτα
-φύλλα των. Ένόμιζαοτι έπετούσα, ότι τό βιο
λί δέν είχε βάρος, καί έσκιρτούσα άπό χαρά. Σέ
κάθε κομμάτι άνεκάλυπτα κάτι πού δέν είχα
αΐσΟανΟή πρίν. Τί απόλαυσες .'
— Καί άκροατήριον δέν είχες ; παράξενο Οά
μού έ φαί νέτο.
Βέβαια μέ ακόυσαν όσοι έκατοικούσαν άπό
εκείνη τήν πλευρά, καί τό βράδυ ήξευραν όλοι
ότι τό μυστηριώδες βιολί πού ακούστηκε τό με
σημέρι μέσ' τό δάσος τό έπαιξα εγώ. Μέ παρεκάλεσαν μάλιστα νά παίξω στό σαλόνι. Τό έκα
να μιά μόνη φορά, γιατί έπέμεναν πολύ,' είπα
όμως ότι είμαι ολίγον ιδιότροπη, καί τό βιολί
μου επίσης, καί ότι δέν ευρισκόμενα σέ αρμονίαν
παρά όταν είμεΟσ μόνοι.
Έγέλασαν. — Λοιπόν, δέν θέλετε μέ άλλους
λόγους άκροατήριον. — Προτιμώ νά μην έχω.

ΞΕΝΗ ΤΕΧΝΗ

Επιστροφή έκ τοϋ Κεραμεικοϋ
ΙΙί ι'α; MuJieiinbrucli
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Ορέστης

Π. Τσιριγότου

Αιγύπτια
(Πίναξ διαφημιστικός)

Αύτό όμως δέν εμπόδισε μερικούς καί μερι
κές, νά κάνουν μέσ’ τό μεσημέρι τό γύρο τού ιε
ρού άλσους,—όπως άστειευόμενοι τό έλεγαν : —
κανείς όμως δέν εισέδυσε.
Ά, 'λησμόνησα : μιά φορά έκαμε αυτή
τήν ιεροσυλία ή -ίλη μου 'Ίννές. Έπεριπατούσα παίζοντας : εκείνη ήλθε αφελέστατα καί
πλάγιασε κάτ’ άπό ένα πεύκο : γιά νά μή λερώση
δέ τό φόρεμα της, είχε τυλίχΟή μέσα σ’ ενα
κίτρινο ίαπωνέζικο /iff/H'itT μέ κανελλοπράσινες στάμπες. "Οταν τήν είδα έςαφνα, μού εφά
νη σάν πελώρια σαύρα. Τής τό είπα καί έξεκαρδίσΟη στα γελοία.
< ΓΙου νά εύρω νά τορέσω καί έγ<ο,—μού /έγει,—ένα ωραίο άσπρο άρ/αίο ελληνικό χιτώ
να, σάν τόν '.δικό σου, καί νά. τρέχω μές τό οάσος νιά νά σού -ίανώ σάζ νύμιςη !!» Καί έκανε
μιά παντοιχίμα γιά νά δείξη ότι δέν ήτο άρκετά
λεπτή γιά μιά τέτοια εμφάνισε. Λοιπόν δέν γε
λάς ·, Τί έχε'-ς σήμερα ; Αύταί αί αναμνήσεις
μοϋ είχαν φέρει ευθυμία καί προσπαθούσα νά
τήν μεταοώσω. Μαυτό όμως ποΰ Οά σού ειπώ
τώρα, Οά γ-ελάσης χωρίς άλλο. Μιαν άλλην ή
μερα, έκεϊ πού πάλι περιπατούσα παίζοντας α
κούω ένα κλάδο νά σείεται δυνατά. Χωρίς νά
διακοψου κυττάζω, καί τί βλέπω : "Ενα σωρό
χαμίνια κρεμασμένα στούς κλάδους σάν πιΟηκόπουλα, νά μέ κυττάζουν μέ τά έξυπνα ματιά
των, γεματα έζπληξι κ»ί περιέργεια. "Οταν έ
παυσα νά παίζω, 'σταμάτησα άλλά δέν τούς έμίλησα.
Έπήραν ολίγον κατ' ολίγον θάρρος καί άρ
χισαν νά λέγουν τάς εντυπώσεις των.
«Ξένη Οά είναι : δέν ξέρει νά μιλήση. Ένα
μικρούτσικο μέ φοβισμένα μάτια : Θά είναιτρελ! —Σώπα βλάκα ! τρελλή, καί τί κάνει ;
Δέν είδες τόσες κυρίες στό καζίνο πού παίζουνε τό βιολί ; ’Άλλο : — Καλά λές, καμμιά άπό

αυτές Οά είναι.— Αλλο :—Μπά, αυτή είναι άλλοιώτικη.—Πώς άλλοιώτικη ;—Ξέρω κι’ εγώ ;
Άλλο: —Φορεί περίεργο φουστάνι, μέ ασημέ
νιες φιοΰμπες στον ώμο.—’Άλλο.—Θά είναι
καμμιά ’Αμερικανίδα άπό εκείνες πού κάθονται
στα μεγάλα ξενοδοχεία ζαί έχουν καί βαπορά
κια δικά τους ζαί κάνουν τόσα πράμματα άλλόκοτα, όπως έλεγε ό Νικολός ό θυρωρός στον
πατέοα αου. — Μήζ είναι ή ά--ία Καικιλία : —
λέγει ένα ά/./.ο.—Τί λές καλέ '— είπαν σχε
δόν δλα μαζί—Αυτό πού σάς λέω ! Νά, χθες
ποΰ πήγα στό χαρτοπωλείο ν’ αγοράσω ένα μο
λύβι, είδα μιά ζωγραφιά ποϋ τής έμοιαζε. Φο
ρούσε ένα τέτοιο σ/ίον» φόρεμα, έκρατούσε ένα
βιολί, μά τό δοξάρι του όμως οέν ήταν ίσιο
σάν ετούτο, άλλά λνισμένο σάν κι' αυτά πού
έχομε για νά βαρούμε .πουλιά καί άπό πάνω της
ό ουρανός ήτανε γεμάτος άπό αγγέλους».
Έγέλασα τότε μέ όλη μου τήν καρδιά,
καί τούς λέω ιταλικά : Σείς εισαστε οι άγγε
λοι πού στέκεσΟε άπό πάνω μου.
ΞαυνίσΟηκαν : γιατί ένόμ'.ζαζ ότι δέν είχα
τίποτα εννοήσει άπό ο,τι έλεγα/, καί τό μικρό
μέ έρώτησε φοβισμένο ακόμα περισσότερο.—
ΙΙοία είσαι λοιπόν τοΰ λόγου σου ;— Ά μικρούλι μου, όχι βέβαια ή άγια Καικιλία, αλ
λά κάποια νεράιδα ..
Δέν είχα προφΟάσει νά. τελειώσω τά φράσι
ιιου, καί όλα γλιστρώντας στό κορμό τοΰ δέν
δρου, έγιναν άφαντα σάν σπουργίτες, και τά α
κόυσα νά επικαλούνται Θεό, Χριστό, Παναγία,
καί όλους τούς άγιους ...
Ούτε τώρα δέν γελφς ;»
Έμειδίασε μόνον πικρά.
—"Ελα λοιπόν : ετοιμάσου : περνά ή ώρα
Οά νομίζουν ότι δέ Οά πάω.
—* Αν είχες τήν Chaconne μαζίσου....
—"Ωστε επιμένεις νά μείνης πιστή είς τήν
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σν,μβρινή σου μεΛαγγοΰ.ία.... Λυτ.οϋ;χα·. πολύ
ποΰ σ’ ά&ίνω ΐλό/τ,.
— Ναί, το πιστεύω : σ’ έυγαρ'.στώ: : ά/./.ά
πήγαινε: ή θλιμμένη μητέρα 9ζ έ/r, περισσό
τερα ίσως ανάγκη τής παρουσίας σου.
"Ευυγα : ή μελαγχολική όμως κατάστασις
τής φίλης μου, καί ό φόβος μήπως ή κυρία
II. δεν θα εύρίσκετο σέ καλλίτερα, μ’ έκαναν νά
■χάσω όλην τήν εύΟυμία ποΰ αί αναμνήσεις από
τήν Ιταλία, ποΰ πλημμυροΰσαν τήν ύυχή μου
μέ φως, χρώμα και ζωή, μοΰ είχαν προςενήσει.
Τώρα αισθανόμουν οτι δέν Οά εΐμποροΰσα νά
έκτελέσω τήν μουσικήν ποΰ είχα μαζί μου. ,
"ΕφΟασα εϊς τό σπήτι τής κ. Η. Δέν είχε
δεχθή κανένα, γιατί ήτο πολύ αδιάθετη.
Τήν εύρηκα ξαπλωμένη κοντά στο πιάνο, μέ
τά μάτια προσηλωμένα στήν κρυστάλλινη θήκη.

ΤΙτΟ ω/ρά καί έφαίνετοπολύ κουρασμένη.
Τΐαεινα ύ/.ίνα υόνον λεπτά. 'Όταν πεινούσα
■ - απο
. , το. σπητι
1 * της
- -ιοιλης
rt
■ μέ, 
παλιν
μου, -„ακόυσα
σα στόν ήσυχο δρόμο, πιάνο ποΰ συ/«όδευε μιά
μελαγ-χολική μελωδία.
Έτραγουδοϋσε! Θά ήτο μόνη, γιατί τό σαλονάκιτης δέν εΤ·χε φως.
Έκανα ν’ ανέβω, άλλά μετενόησα.
Τραγούδα λοιπόν,· τραγούδα !—είπα — κα
νείς δέν Οά σε δίακόύη.
Τοαγούδα ! κανείς οέν Οά σοΰ πή πώς τό
τραγούδι σου δέν εννοεί.
Τραγούδα ύυχή μόνη" τό φως φεύγει.... έ
φυγε ... πάει....
Τραγούδα!.... ‘Ό,τι έδώ δέ βρίσκομε, άλλοΰ
τάχα νά ύπάρχζ, ; 'Ό,τι έδώ πεθαίνει, αρα γε
ΊΆανοϋοα !......
ΜΟΙΡΑΙΑ
ΙΙαρισίοι

ΚΡΙΤΙΚΗ
Ο “ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ,,
ΙΛ τύν «Πρωτομάστο
ραν έγράφησαν
τό
σον πολλά άπύ τήν περί
τύν συνθέτην κλίκαν,
έπήλθε κατόπιν τόση
άντίδρασι; άπύ τούς
• ειδικούς», ώστε προεκλήΰη θόρυβος περισ
σότερος καί άπύ τήν
ορχήστραν, ήτις συνο
δεύει τύ πολύκροζον
έργον. Ώς έκ τούτου ήγέρθησιιν πολλαί άμφιβολίαι περί τή: αξίας αυτού
Άπύ τύ έν στρατόπεδο»· έπρόβ ιλαν οί θαυμαστοί :
δύο κυρίαι, έξ ών ή μία είχε μαθητήν τον κ. Καλόμοίρην, καί ένας συνάδελφος ό όποιος κατοικούσε
στά παιδικά του χρόνια απέναντι «στύ σπίτι τοϋ
Μανιόλη». Καί έκραξαν : «Τύ πρώτον Ι&νικόν μ >υ*
σικόδραμτ, έργον μεγαλοφυές, γοητευτικά μοτίβα, ύ
κ. Καλομοίρης εινε ύ Γκρήγκ τής Ελλάδος. '() Ρι
χάρδος Στράους. Ό Βάγνερ. Ό πρώτος πού άνοιξε
(μέ άντικλβϊδι :) τόν δρόμον τής Ελληνικής μουσι
κής. Μουσική εξωτική. > Καί παρατάσσονται τεχ
νικοί καί φιλοσοφικοί δροι : Εσωτερική υφή. άντιστικτική επεξεργασία, φωτόσφαιρα, εσωτερικός τρικυμισμός. τύ υποσυνείδητον, ή έλάσσων συγχορδία,

καντάνς παρφαίτ.· Καί εξακολουθεί τύ crescendo
τής συμφωνική; υμνωδίας. Καί. λάβροι προβάλλουν
οί άλλοι, ηγουμένων τών κ. κ. Άξιιότη’καί Λαμπελέτ:
Καί γράφουν διά τύ έργον : Μεγαλοπρεπής μπλόφα,
εν τερατούργημα, μελοποίησις μαλλιαρημάτων—κατά
τύ σαλιαρισμάτων χονδροειδείς συρραφαί φύρδην ιιίγδην δημοτικών ασμάτων, αί όποϊαι ομοιάζουν μέ
συριγμούς εξπρές. Ή πρώτη πράξις ανεκτή.ή δευτέρα

πληκτική, ή τρίτη σωστό ξεχσρβάλωμα. ’Εργασία
απολύτως παιδαριώδης. Μάζα χρωμάτων τή; ορχή
στρας έκκωηιοντική, άξια νά κεντήση άλογα ιππο
δρομίου. Ξελαρύγγισμα άοιδών, ελλειψι; γνώσεως
θεματικής άνιιστίξεως. Καί οί αντίθετοι, οί «κροταλοϋντες κορύβαντε: φθέγγονται- Ράθυμοι ρυθμοί.
Διονυσιακοί κ.αϋμοί, πνοή εθνικιστική. Γκλίνκα εΐνε
ό Καλομοίρη;. Σμετάνα. Ντβύρακ. Καί απαντούν οί
άλλοι: · Ό κ. Καλ. εΐνε Βάγνερ» μέ φουστανέλλες.
Χρειάζεται άντιμανωλικό; όρρό; διά τούς μέλλοντας
μιμητός. Κοινοτυπία» καταλήξασαι είς ουτοπίαν.
Μουσικόν παραλήρημα ατελεύτητου. Οϋδεμία ατο
μική διάθεσις. ’Αφόρητοι επαναλήψεις. Κωμικοποί- ;
ησις Βαγνερείου μουσικής, ή όποια ανήκει ήδη είς
τύ παρελθόν. Έλλείψι; καλλιτεχνικής αλήθεια;·.
Είχα τήν υπομονήν ν' αντιγράψω αυτολεξεί τά; |
χαρακτηριστικωτέρας φράσεις τών εμπολέμων στρα- |

τοπέδων. ακριβώς ϊνα έκ τών άλληλογρονθοκοπουμέ
νων αντιλήψεων καταδείξω ποια άτοπος υπερβολή έ- !
πεκράτησε. 'Υπόσχομαι νά μή κάμω καί έγι'ο χρήσιν
όρων, οϋ; ϋπεχρεώθη τύ αναγνωστικόν κοινόν έπί τό
σα; ημέρας νά διαβάζη καί οί όποιοι αποτελούν τήν !
πλέον δυσχώνευτον τροφήν. Θά εί’πω μέ όλίγας λέξεις |
έν ψυχραμία, χωρί; φόβον καί πάθος, τήν έντΰπωσιν 1
μ ιυ, άφοϋ τήν κριτικήν τήν κακομετεχειρίσθη τόσον |

έκ τοΰ κειμένου τού κ.Καζαντζάκη, ίίστι; άλλωςτε ομο
λογεί ότι χρήζει κάποιας επεξεργασία; όχι βέβαιαέπί
τά χείρω—καί επ' αύτών έστήριξε τήε μουσικήν του ό
κ. Καλομοίρης. 'Υλικόν πενιχρότατοι·, μονότονοι· διά
τό όποιον, άντιθέτω;, έγράφη μακροτάτη καί βαρυτάτη μουσική. Καί διά τόν λόγον αδτύν εϋλόγως το
έργον έκρίθη γενικώς ώ; κουραστικόν. Χρειάζεται
πετσόκομμα, κατά τήν φράσιν ενύ; άμειλίκτου συνα
δέλφου τού μουσουργού. Εί; τήν κούρασιν συνετέλεσεν ούχ’ ήττον καί τό οτι τά ίδια άπ’ αρχής μέχρι
τέλους πρόσωπα παρίστανται, ή ίδια σκηνογραφία·—
τύ πελώριον γεφύρι—ό ίδιος θόρυβο; τής ορχήστρας.
Ώς πρός τήν ΰπόθεσιν, δέν πρέπει νά παρέλθουν
απαρατήρητοι δύο άνακρίβειαι. Έγράφη κάπου οτι ό
θρύλος τού Γεφυριοϋ τής "Αρτας εΐνε μάλλον Σλαυϊκός, επειδή άναφέρεται έν αΰτώ ό Δούναβις καί ύ
Αύλιόν. Εΐνε παραδεδεγμένοι· οτι. ό θρύλο; εΐνε γνή
σιος Ελληνικός, έκ τών Ελλήνων δέ τύν παρέλαβον
οί Σλαυϊκοί λαοί, ή δέ μνεία τού Βαλκανικού ποτα
μού καί τής ’Αλβανικής πόλεως ούδέν άλλο υποδει
κνύουν ή τήν δύναμιν τής Έλλ. φυλής, ήτις έπεξετείνετο πανταχοϋ. ’Καί είς τά άναφερομένα συνεπώς
μέρη ϋπήρχον "Ελληνες.
"Αλλως τε μή λησμονώμεν ίίτι ή τοιαύτη θυσία δι'
ής δηλοϋται ίίτι θέλει αίμα ή πίστις διά νι'ι στερεωθ ή
εΐνε παναρχαία τήν καταγωγήν. Έχομεν τήν θυσίαν
τοΰ 'Αβραάμ καί τήν τή; 'Ιφιγένειας.
Ή άλλη ανακρίβεια εΐνε οτι έντειχίζεται -διά νι'ι
στερεωθή τύ γεφύρι—όχι ή γυναίκα τού πρωτομάστο
ρα. ώς λέγει τύ τραγούδι, άλλ’ ή κόρη τοϋ άρχοντα.

Απορώ διατί ό κ. Καζαντζάκη; έκρινε τούτο δραματικωτέρον* ίσως χάριν ποικιλίας σκηνικής, άλλ’ είς
τύ μουσικόν τουλάχιστον έργον δέν επιτυγχάνεται διά
τού τρόπου τούτου περισσότερα τραγική δράσις διά
τήι ερωμένης τοΰ Πρωτομάστορα ή ι’ίση ασφαλώς
θά έπήρχετο έάν έπρόκειτο περί τή; γυναικός του.

V
Καί τώρα, ή μουσική. «Απόπειρα Ελληνικού
έργου», δύναται νά χαρακτηρισθή. Ήμπορεϊ τις νά
είπηοτιοί παρεισαγόμενοι αυτούσιοι έλλ. χοροί εΐνε τά
ωραιότερα μέρη τού έργου, καί τά οποία έπειτα καταποντίζονται είς τάς ομοβροντίας τών χάλκινων
οργάνων καί τών τυμπάνων, τά όποια επίσης πνί
γουν καί κάθε λέξιν τοϋ κειμένου. Τά Ελληνικά μοτίβα ό κ. Καλομοίμης έπεξειργάσθη κατά τήν Ευ
ρωπαϊκήν τέχνην. Τί έκαμε δηλαδή ; ‘Λνέμιξε τά
δλω; άντίθετα Βαγνερικά μοτίβα, είς τρόπον ώστε
νά μή ύπάρχη ομοιομορφία είς τό έργον. Άντί νά
προσεγγίζη πρός τά Ελληνικά, κάμνων άβαρίαν τών
θαγνερικών, άπομακρύνεται άδιακόπως. Ό κ. Κα
λομοίρης ισχυρίζεται ότι δέν ήθέλησε νά άποδιόση

τοσον τό Ελληνικόν χρώμα, όσον τήν έλλ. ψυχήν.
Μολονότι νομίζω ίίτι άμφότερα αύτά εΐνε άλληλέν

πολύ τό σμήνος τών είδικογράφων.

Ό «Πρωτομάστορας» ώς λιμπρέττο εΐνε μία άπο"
τυχία. 'Εννοώ όχι τήν εί; πεζόν τραγωδίαν τού κ.
Καζαντζάκη. ίίστι; εινε άθώ >ς τού συναρμολογήματο;
τού λιμπρέττου, διά τήν συντόμευσιν καί έν μέρει στι"
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χούργησιν τού όποιου συνειργάσθησανδ κ. Ποριώτης,ή
κ. Δρακοπούλου (Μυρτιώτισσα)ό κ. Στεφόπουλος. καί I

δέν ήξεύρω ποιος άλλος άκόμη. Άπεσπάσθ ησαν τεμ ίχια I

δετά, κατ’ άρχήν ή προσπάθεια τού κ. Κ. νά δημιθνργήα·η νέα θέματα, ίδικά του, νά μεταφέρη ίδικάς
του μελωδίας, επηρεασμένα; έκ τής Εύρωπαϊκής μουσι*ής, είς χαρακτήρα Ελληνικόν ήτο επιχείρημα
φύσει έπικίνδυνον. Έξ όλων τών Ελλήνων άκροα-

των του κανείς σχεδόν—πλήν τών προσκειμένων αΰτψ—δέν είπε έν συνειδήσει «εΐνε γνήσιον Ελλάνι
κόν έργον», δέν ήσθάνθΐ] ικανοποιούμενα τά εθνικά
του ιδεώδη. Μέ πονοκέφαλον ίσως έφυγε, όχι όμως
με υπερηφάνειαν διά τήν γνησιότητα τοϋ έλλ. αισθή

ματος, υέ ένθουσιασμόν. Ό Ισχυρισμός άλλως τε ότι
παραμελεί τό έλλ. χρώμα, τό έντυπωτικόν, διά νά
δείξΐ] τήν ψυχήν, τήν ηευγαλέαν. μού δίδει μίαν^ άλ
λην έντΰπωσιν: Εκείνην ήν θά έδιδε έάν έχορεύοντό
Καλαματιανός ή Πεντοζάλης μέ φορέματα τιής Άνα
γεννήσεως.Έπειτα, ή αΰτοπεποίθησιςή οποία ένθαρρύνει εϊς τήν δημιουργίαν ίδιων έλλην. ασμάτων ώς
δημοτικών εΐνε πολύ τολμηρά, άνάγουσα τά έλλ. δη
μώδη άσματα είς δρόμους μακρυνοΰς, έως τά; Εύρώπας. διά νά καταστούν αγνώριστα. Ή Ελληνική
μουσικιή οπω; καί ή Τέχνη είς δλας τάς εκδηλώσεις
τη;, έχει ώς γνώρισμα τήν απλότητα, τήν φυσιολατρείαν, τύν λυρισμόν, τήν αρμονίαν. ’Όλα αύτά δέν
υπάρχουν σχεδόν είς τόν «Πρωτομάστοραν»,
τού
όποιου ή μουσική εΐνε σκέψις, ιδεολογία,{δραματικόν
πάθος, άλλ’ όχι καί ερμηνεία τής έλλ. ψυχής.
Δέν άρνούμαι είς τόν κ. Καλομοίρη»· τά προσόντα
ενός άρίστου συνθέτου, αμφισβητώ μόνον τήν 'Ελλη
νικότητα τού <Πρωτομάστορα·.Ό κ. Κ. έχει τάλαντον, αντίληψιν, φιλοπονίαν, ιδιοφυίαν έστω μουσικήν,
τέχνην ένορχηστρώσεως, πρέπει δμω; νά δώση Έλληνικωτέραν κατεύθυνσιν είς τάς εμπνεύσεις του.
Άς λησμονή
τό Γερμανικόν περιβάλλον όταν
συνθέτη. Εκτός ίίν φιλόδοξή ν’ άνήκη ιίπλώ; είς τό
παγκόσμιον ρεπερτόριο»· καί τότε παρέλκει πάσα
μεμψιμοιρία περί τού τρόπου τής έργασίας του.
Ώ; πρύ; τήν σκηνογραφίαν, άπορο» πώς διέφυγε τύν
ρεζισσέρ ή κακή τοποθέτησις τοϋ γεφυριοϋ. είς τοιούτον τρόπον ώστε νά παρασύρη τό ρεύμα του μαστόρους καί μαστορόπουλα καί θεριοτάδες. Διότι ήιο
τοποθετημένο»' τύ γεφύρι κατά μήκος τής σκηνής καί
όχι πλαγίως. διά νά άποφύγουν τύν κίνδυνον τοΰ
φαινομενικού καταποντισμού οί ήθοποιοί. Έν τοιαύτη δέ περιπτώσει καί αισθητικό»; δέν Οά ήτο τό γε
φύρι βάρο; τών θεατών. Αί ένδυμασίαι ποικιλιόταται εί; τόπους καί έποχάς. Περσικοί, Βενετσάνικαι, Τσιγγάνικαι, ’Αλβανικοί. Βλάχικοι. Ό,τι δηλαδή είχε τύ βεστιάριο»'. Καί τά τε'χνικά μέσα τή;
σκηνή; επίσης ανεπαρκή.

ΊΙ ορχήστρα, δι' έκτάκτου προσωπικού τονωθεισα,
καλάγυμνασθεϊσα. άπέδωκεν άριστα τήν πολύμορφον
καί πλούσια»· έμπνευσιν τοϋ συνθέτου.

Τά σχετικό»; καλλίτερα μέρη εΐνε εί; μέν τήν α’.
πράξιν τύ έμβατήριον έπί τή άιρίξει τοϋ "Αρχοντα,
μολονότι ήδύνατο τις νά παρατηρήση ίίτι εΐνε πολί·
μεγαλοπρεπές, αντάξιον ένός Κά'ίζερ όχι άμω; καί
ένύς μικρού άρχοντας· καταντά ασυμβίβαστον. Είς
τήν β . πράξιν τύ τραγούδι τιής Μανας—Μοίρας. Είς
τή»· γ'. ί) δυωδία Πρωτομάστορα—Σμαράγδας. Γενικώτερον δέ ήρεσαν τά τραγούδια τού τραγουδιστή
καί κατά δεύτερον λόγον τοϋ Άρχοντα. Έκ τών
πράξεων, ή α. έκρίθη τεχνικώς έπιστημονικωτέρα. ί] β’. μελωδικωτέρα καί εύνοητοτέρα. Εκ
φραστική επίσης εΐνε ί) (ίουσική στα»· κτίζουν οί
μαστόροι, καί τύ τραγούδι τή; Σμαράγδας στύ»· ήλιον.
Ώς πρύς τούς ήθοποιοΰς, μεγαλομάρτυρες άναλαβόντες ένα τόσον βαρύ, δυσκινητόν, σύνθετον έρ
γον, απαιτούν μεγάλην αντοχήν.
Πρώτη ιίνεδείχθη ή κ. Κυπαρίσσι), εις τύν ρόλον
τοϋ Τραγουδιστή. Διά πρώτην ίσως φοράν έφάνη
τόσον ανθηρά, λυρική εί; φωνήν καί συμπαθής είς
κινήσεις. Άκτινοβολούσεν άπύ χάριν. Ό κ. ’Αγγε
λύπουλος ώς "Αρχοντα; είχεν στενοχωρημένα; κά-
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πως τα; κινήσεις. άλλ’ ή φωνή του ήτο επιβλη
τική καί έντονος. II Ρεβέκκα «τραγούδησε εί_- ύφος
πενΟ.μον πολύ καλά’ μόνον εις κινήσεις έπρεπε
να είνε πλέον φειδωλή· ό ρόλος της άπήτει άκαμψιαν. Ο κ. Μωραΐτης εις τα άνοίγματα τής φωνής
καλλιστος. Ή κ. Βλαχοπούλου ώς φωνή, γλυκεία,
σταθερά, δραματική, άλλ’ ώς έμφάνισις έδωκε άφορμην να διατυπωθούν δισταγμοί ιός πρός τήν άντοχήν
τή; γέφυρας ευθύς άπό τής
πράξεων, ή όπι',ία
μυστηριωδω; πίπτει αργότερα. Ό κ. Βλαχόπουλο;
καλλισ.ος, υποβλητικός. Ό χορός ευάρεστος τήνδψιν
Μετεσχοι ει.γενεί; μαθήτρια, τού ’^δείου, άλλ’ έτραγουδουσαν άτονα, χωρίς ψυχήν. Ήδικήθη δέ ό χορός
διότι εταχϋη απαθή; θεατής ολοκλήρου τής τοαγωδίας.

ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ

ΑΙ ΣΓΝΑΕΖΕΙΣ ΤΗΣ κ. ΤΣΙΛΑΕΡ
Ο εκ Βιέννης κριτικός μουσικός και μουσικογραφος^κ Μ. Κοπένσκης παραμείνας έν ΆΟήναις επ «λίγου καί παρευρε&είςεις τήν συναυ■‘«ν της κ. Ισιλλερ, εγραψε πριν ή αναχώρηση
,r’*,v
κριτικήν περί τών συνθέσεων της β- ή
εξετελεσε, ευχαρίστως δέ δημοσιεύουν «ύτην ως την μονήν, υπό εϊδήμονος γραφεΐσαν
γνώμην, αξίανάλη&ωςτών μουσικών συνθέσεων.
1) Marche Grecque S. Μ. le Roi Constantin.

Ή ovv&tois αντη e!,a. ΐν .ίκκιΐον Ιμβητ,λ·,
κλασσικόν γεγραμμίνον & ,-φο. \Vaglw;
δογί'τ.
accords /ύιοεα. ωί «>./.,/ ,l; ώμ.Μ, ,οΓ. jjszt
"Ί' >,ελι:Μ·'πώ.ο,/ε,ζπρωνω· Motiyo Λωχ,χρ μονο.κή δεμ,ί.,.ί,Λ,,,·„, .ι
Αατοπ,,. ποΠων/«η·ωκώ>· ώανυπώσεω,·.

βατηοιον,τοΟ οποίον ,/ μ^ρΜα e(.
β
■;
νψΟνς. Τίμ· μ^;ΐΛ„„.
;"
Passage, τοΰ όποιον τό βαο1. <
(basso) κυριαρχεί οννδυαζόμΐνο,· μ,,'
>1 αριστερά Ζε«, προκαΜΐ ίί· ό,ραΰ,,· legato καί ταοί/,,
'‘· μονο.κον C-1M ,^οκτο,ο. . ■ΛκολοΜο,ς f\ouel. ,.,ϊ ίαρατηρ,/οωμη· .το,.λα μουσικά ποικίλματα (Variations)
accords cadences λαμβάνουν ζώο«,· ο.,„^ Χ^’·
όε,-ωη/τος. ωτι.τε εώε’ρχειαι ,) ο,
τω· inotivo ίου Εμβατηρίου, μττατρτπαμέ,ον eii
iov^WOVi
,- ,Wof(ufi ουι>ζ.?Γθ(

Ή Fantaisie Impromptu «<’,·« ώτ μία (ή„„,„ F,-.t tof,
αελΐΙ,'ύ''
’"“Έ'^ί· ^·ήοη: οφοί[,
^α/.ατ.κίϊ;. '/ '/ ον,αν.ία ,,/ς elya, e‘iu.
οΖ^'Γ'κω’^''' '·,α,\
Ί·-χ
οπα,ίω,·
οι νι/κιεω,· κι.. ),.αν μογαίονργων.
3) Divertissement Hongrois.

I,re' 'ie^Si<'·

a"l° ,

όΧΖ ·'

καίΖ, ’οΖ" ^■‘τα,.Ι,ί'\ "·το·ομος λαΐλαρ, ί,τ,.-,Ι.-,Η,νοα
κα Λ α,,νονοα «-τα,'Κτ.μ,/κν,,) O,W,.
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1) Suite Orientale.
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■'') Scenes de Ballet (Echo de Vienne).
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Έλληνες
Κύριε

Μαρινετίζοντες.

Ελέησαν!

σβιικύς χαλκός, Παραοκευοπούλου
άτακτα παιδιά.

Ινός

καί

Σίτος,

Ή

Διαλέξεις άνβκδοτολογικαί,

χε

άεριόφως·

Έλλ. λεξι*όν.

Τά

άντιδιαλ·ξ«ς

κριτικά ί.

ΔΗ. ώστε έτελείωσαν αί
διαλέξεις τοΰ «Παρνασσού-,
ήμπορεΐ τις νά συναγάγη

συμπεράσματα τινα.
Αί διαλέξεις έλαβον μάλ
λον κοσμικόν ή φιλολογι
κόν χαρακτήρα. Τόσον κο
σμικόν, ώστε νάάκούωνται
παράπονα διά τό ανεπαρ
κές τής αιθούσης διά νά
π.ριλάβη τόν κόσμον, τόν
διψωντα νά γνωρίση —τώρα
μόλις! —τούς άληδινούς ποιητής τον. Εΐχον δέ όλιγιό-

τερον τόν φιλολογικόν χαρακτήρα, διότι οί ό,ιιληταί
δεν έκριναν, δέν έψυχολόγησαντούς ποιητάς. Δέν ήτο
ή ομιλία των απόρροια βαίΙείας μελέτη;’ τούς έπαρουσιασαν άπλως εις τό άκροατήριον. Έγραψαν
οι περισσότεροι προχείρους εντυπώσεις, άνέφεραν
ανέκδοτα τής ιδιωτικής ζωής καί παρουσίασαν
άποσπάσματα, άλλά καί αύτά όχι κατόπιν προσεκτι
κής εκλογή:.

Άλλ’ ούτε ήσαν πλήρεις καί αί διαλέξεις. Πα
ραλείψεις έσημειώίίησαν άδικοι καί αδικαιολόγη
τοι. Μήπως τάχα ό Μαρτζιόκης δέν ήξιζε όσον οί πε
ρισσότεροι τών ΰμνηδέντων,μήπως ό Συνοδινόςέδρασε
ολιγωτερον άλλων σατυρικών ή κοινωνιολόγων ή πα

Πύργος παρά την Χαλκίδα

οτι οί άκροαταί πρέπει νά διακριϋοϋν εις δύο τάξεις:
Είς εκείνους οί οποίοι ήάέλησαν νά λάβουν άκόπως
ιδέαν γενικήν περί τών ποιητών ου; ήγνόουν ή άτελώς έγνώριζαν—καί ήσαν οί περισσότεροι αύτοί
ιδίως άντιπρόσωποι τού ώραίου φύλου—καί είς εκεί
νους οί όποιοι «γνώριζαν τούς «κλιπόντας ποιητάς
καί τά έργα των άρκετά καλά, άλλ’ εΐχον τήν περιέρ
γειαν να ΐδουν πώς Οά έκρίνοντο. Συμπέρασμα συμ

)γά Hi

)C

Δι·

ποιήσεως. -

τα; τού κ. Παλαμά. πρό ετών μάλιστα γενομένας;
Είνε κατώτεροι του εις τήν άντίληψιν; ’Αλλά διατί
δέν τό διακηρύττουν ;
Θά ήξιζε τέλος νά Οϊξη τις τό έρώτημα : Πού πρέ
πει νά άποδοβή ή παρατηρηθείσα εφέτος συρροή τού
καλού Ιδίως κόσμου εις τάς διαλέξεις τού «Παρνασ
σού^ ; Είς απλήν έπίδειξιν; άλλ’ υπάρχουν τόσα
αλλα κέντρα, τέία,
κινηματογράφοι . . . Νομίζω

I’ianistiques εισώΛω/κί..,.,..,
'·
’Ψ· I',,· Polonaise rof-

^-‘aisie Impromptu βλίπομΖ

κάρρον.

χφάν,α««

τής Έλλ.

νισσν τόν κ. ΙΙαλαμ&ν, άποκαΐ.ούντες αυτόν Διδά
σκαλον καί σοφόν. Τό βέβαιον ειιτ οτι κ. Παλαμας
εγραψε κριτικός περί τών πλείστων ποιητών, άλλα
οί όμιλούντες διατί δέν είπαν ίδικήν των γνώμην,
αλλ έβασίσΰησαν ή μά/Λον άφέδησαν εις τάς μελέ

-) Fantaisie Impomptu.

(ΟηοϊίΧ/'Γ'ϊ’,ί··’'Ί '
χαω-VA j

τον

Τά

φερετζές

τριωτικών ποιητών τής εποχής του, ή ό Τυπάλδος
ήτο ολιγωτερον λυρικός ή μήπως ό Καρασοϋτσας είνε
ευκαταφρόνητος ;
Καί κάτι άλλο. Οί περισσότεροι τών ομιλητών,
μηδ* αυτού τού κ. Ξενοπούλου εξαιρούμενου, έλιβά-

™

ζεπωτάτη , μνλα,δά το,·. ο,,ν.οΖί,η V
Ρ^·™ κατ’ άρΧή;·
ό.-δοναμ./νμ^

Χτιχοι

διαλέξεις

ποιητον.-Ό

λώνα καί ή «οντρα.

Μεο,ή οίν.^ο,ς {■„.·, ίπο./Ί,· κίαα,κ,σμοΒ,κλ,ιρρς νάο,τος
Μ αβ«„ν[Μ ,ο π,^μα ε,\- νά άνώ,εοά ο’τοώ am μΖ’
ε·ί'« ίΤη· "<’■
'/ο άρχ.κό,· τον μίΐ'ος
'
‘
7°, «Ζ^ιωτοι· Ενα. άπίον,·. l'iyl δμως
ποπ ,·.·,„ , -,,,,μ,,. „ο,η„βως· Γ,|/1(μος. ιο{Ι{ιι Λ1(<,5ί
;·,,
Si /■mrol,X"‘' '’/‘n-oCo,· μι όομα,α Άδ,γγά,ό,,· ύ.αω /"‘'"ν'·
W'm'xvv καί όο/υνμί,.ω,·

(cantabili ), ,Μοί η,

Ύ„Ζ;,·,, |jr.|VUra
σιναγτρμων, περαιοΡται η οώ·,■-

Λιαλίξτις, διαλίξεις,

δάσκαλον

· τ'«;ν'ώΛ„- isclmr

’ ·0' ''"7·Οί

έ

^ριαμβνι',ί,. όποΤα< μετοπαύσε,ί «ο,
γ»όγ,·Μν νοω,,Wa‘Xll‘' KaV^V καϊ5β.·

περάσματος : ή ιδέα τών διαλέξεων πολύ καλή, ό
σκοπός άπό τής πρώιης άπόψεως—τής κοσμικής —
έπέτυχε καί πρέπει νά έπαναληφϋοϋν κατά τόν προ

σεχή χειμώνα, άλλά νά δοϋή ταυτοχρόνως προσοχή
ϊνα άποβώσιν έπιτυχέστεραι. θά έπεκταθούν βεβαίως
καί είς συγγραφείς άλλων ειδών τού λόγου, οΐτινες
είνε καί οί όλιγώτεροι γνωστοί καί άπό όμιλητάς, όχι
έλπίζομεν τούς ίδιους. Τούς ήκούσαμεν άρκετά ailτούς. Άς ίδωμεν πώς σκέπτονται καί άλλοι.
Λ!

'Όλα τάχει ή Ζαφειρούλα, μόνον ό φερετζές τής
λείπει. Είς δύο νεογνά περιοδικά ένεφανίσδησαν δύο
φουτουριστικοί ποιήματα. ’Αφού οί ποιηταί μας έθαυματούργησαν είς όλα τά είδη τή; ποιήτεω:, έπρεπε
νά έσκήψη καί ό Μαρινέτι μέ ελληνικόν ένδυμα. Διά
νά λάβουν οί άναγνώσται μας ιδίαν τού νέου φρούτου,
<ι; σερβιριστούν έν δείγμα τό όποιον εΐχομεν τήν
υπομονήν νά άντιγράψωμεν επί λέξει .
"ΓΙετροπύργωτη όρ/ή στό δρόμο σου τού βαρβάρου
ή φύτρα. 'Ορμάς, ρεποϋέμελα . . . Ούρανοδρόμος οί
ωνός τό άλικο σταήώρι τής στεριάς, Σύ. φτεροκο
πάς, φωτάς, γητεύεις τήν κυματοκλήχτα Άφρσγένεια νά σού φορέση σιή κόμη, ώ λουλούδι ατίμητο .
Ημείς οί ανίδεοι τών φουτουριστικών καμωμάτων
ας άνακράξωμεν τρις έν χορφ : «Κύριε ’Ελέησαν !>
Είς ένα άλλο ποίημα, τό τράμβαϋ καλείται μεταί-

ωρον. “Ισως διότι όταν παραγεμίζη στέκουν μετέωροι
οι επιβάται. . . Αλλ’ εκτός τών φουτουριστών, άνεφάνη καί ένας μιυσικόληπτος ποιητής, όστις έγρα
ψε προκειμένου περί μιας κυρίας, πού . .. ξεσπά
θωσε, ένα ρόντο, μέ στίχους ώς τούς επομένους
γεμάτους χάριν καί έμπνευσιν :
Τού Ζωΐλισμοϋ ή χελώνα
κρύβει στό καυκί τήν κρύα
ζΐ|λιαρόκουτρα μέ βία . . .
Άλοΐ στή κούτρα πού κατεβάζει . . . τέτοιους στίZ.0UT . · .

Λ
Είς τάς άνιαράς, ώ; εκ τών θεμάτων, συζητήσεις
τής Βουλής περί διανομής σίτου, περί έπιτάξεως
κτηνών, περί αεριόφωτος, περί Οειίκού χαλκού προ
βάρουν ενίοτε καί ζητήματα πνευματικής φύσεως.
Ιδού ή άλησμόνητος πρωτεργάτις τής Έλλ. σκηνής
Ευαγγελία Παρασκευοπούλου επικαλούμενη είς τήν
μελαγχολικήν δύσιν τού βίου της, ήν παρακολουθεί
αμείλικτος ή φτώχεια, τήν υλικήν συνδρομήν τής Κυβερνησεως δακρύουσα άπό τού θεωρείου όταν συνά
δελφοι έν τή δημοσιογραφία βουλευταί υπενθυμίζουν
τάς υπηρεσίας ά; προσέφερεν υπέρ τού Έλλ. θεά
τρου. ’Ιδού βουλευτής φειδωλός τού δημοσίου . . .
πλούτου παραπονείται διότι δαπανώνται 100,000 διά
το Λεξικόν τή; Έλλ. γλώσσης, ένφ συγχρόνως ρίπτει
καί ΓΙάρθιον βέλος ότι ή Επιτροπή αύτοϋ συλλέγει
λέξεις συντελούσα; είς τήν παραφθοράν τής Έλλ.
γλωσσης, ύπερϋεματίζοντος άλλου βουλευτού έν τή δι
αμαρτυρία θ11 δέν πρέπει νά περισυλλέγεται τό βρωμολόγιον των τριόδων καί τών εποχών τής δουλείας.

ΠΙΝΟΚΟΘΗΚ

ΙΊΙΝΟΚΟΘΗ/Η

Ευτυχώ; παρετήρησεν άλλος ίίιι πρύκειιαι ιιίιχί περί
ακαδημαϊκού. άλλά ιστορικού λεξικού, είς ίι κατ’ ανάγ
κην πρέπει νά περιληφ ί·ούν όλαι αί λέξεις, δά χοησιμΒΐχηι δ’ αύτό εις τούς Ακαδημαϊκού; τοϋ μέλλοντος
οΐτινες Οά όρίσωσι τάς έξοβελιστέα;. Καί διά μέν
την έπίκλησιν τής Παρασκευοπούλου φαίνεται ότι Οά
έχη Γ|ρ· τύχην όλων τιΰν άλλων σωρηδόν αποβαλλό
μενων αιτήσεων καί ή δυστυχισμένη Τέχνη ριγούσα
δέν Οά άτενίση τήν θυρίδα τοϋ Κεντρικού τα
μείου. Ώς πρός τύ Λεξικόν, έπικαίρως δημοσιεύεται έν
τή
Πινακοθήκη» ειδική μελέτη παρ’ επίλεκτου
συντάκτου αύτοϋ.-

«5
Αΰτοί οί νέοι, τύ άτακτα παιδιά τής φιλολογίας
έζωήρευοαν πολύ. Άφοΰ έϋορύβηοαν έως τιάρα είς τήν
ποίησίν μέ τάς ασυναρτησίας των, τιάρα ήρχισαν νά
θορυβούν καί εις τάς φιλολογικός συγκεντρώσεις, διά
τρόπου τόσον άπρεπούς, ώστε’νά τεθούν ΰπό έπιτήρησιν. Γελούν είς τάςδιαλέξεις, σχολιάζουν, ειρωνεύον
ται. Είνε αυτοί οί μέλλοντες λόγιοι, οί άπαρνηταί
τού παρελθόντος. Ή αξία των αρνητική. "Εγκει
ται δηλαδή αΰτη είς τό μή νά αναγνωρίζουν κανένα
άλλον, πλήν τού... εαυτού των. Αντιγράφεις αδέξιοι
ξένων ποιητών, πασαλειμένοι μέ εκκεντρικήν τεχνο
τροπίαν, ανερμάτιστοι, νεωτερίζοντες τήν μορφήν
-τήν τε φιλολογικήν καί τήν τοΰ προσώπου, έπιμε
λώς ξυριζόμενοι μή δυνάμένοι νά επιβληθούν δΓ έρ
γων— τών πολλάκις ανυπάρκτων—ζητούν νά ρεκλα-

μαριοίΐούν έπικρινονιτ; διαρκώς τοι·ς ά/,ζ.ου;. ’Εν
θυμούμαι ήμεϊ; αί, είς ιί> μεταίχμιον τών δύο εποχών
ίσιάμενυι ηδη. με ποιον σεβασμόν ωμιλοΰμ'εν περί
των προγενεστέρων λογιών, πώς έμελετώμεν τά έργα
των! Τα ονόματα των, ονόματα Ραγκαβή, Βλάχου,
ί'οίδου. Βερναρδάκη. Παράσχου, ΙΙαπαρρηγοπούλου
ήσαν σύμβολα πίστεως καί αγάπης. Καί δικαίως είς
τών ομιλητών τού
Παρνασσού» παρεπονέίΐη μετά
πικρίας διά τήν καταφρόνηοιν—παραγνώριση· Οά
έλέγομεν ημείς τών νέων πρός τούς παλαιοτέρους,
τούς Οέσαντας τάς βιάσει; τής νεοελληνικής φιλολο
γίας, τούς δημιούργησαν τα; πνευματικόν περιβάλλον.
Άλλά τότε δέν είχαν άναφανή οί λυμεώνες τήςγλώσση;, δέν είχαν ένσκήψη ώ; ακρίδες οί διαφθορείς τή;
Ελλ. ψυχής. οί οποίοι σατανικώς είργάσΟηάαν όχι
μόνον ν«'ι «ξευτελίσουν τά Έλλ.-γράμματα, όί.λά νιί
δηλητηριάσουν καί τήν ατομικήν έτι ύπόστασιν όχι
ολίγων νέων, ένασμενιζομένων νά αύταποκαλώνται
σιτ/γραη μάδε; . Δέν ήξεύρω έάν οί όμιληταί όλοι
τού '-Παρνασσού· είνε διά φάπες·, όπως άβρότατα
καί καλλιεπέστατα ό,πεηάνθη ό κ. Μελά;. Γνωρίζω
μόνον ότι οί νέοι, καί μερικοί άτυχώς πρεσβΰτεροι
των, πριν ή ποζάρουν ιός πνευματικοί διδάσκαλοι ,
πρέπει νιί. λάβουν τό ταχύτεροι· μερικά μαθήματα
καλής ανατροφής. Άς μή λησμονούν εν παλαιόν άλλ’
αληθές πάντοτε ρητόν περί τών συγγραιρέων : l.e
style c’est ΓΙιοιιιιια·.

ΔΑΦΝΙΣ

ΑΠΟ ΤΕΣ “ίίΡΕΣ..

Η A Ν
Νάτηνί προβάλλει ή Άνοιξη χιλιοχαριτωμένη
Μέ χίλια μύρια χρώματα, μέ χίλιες «ομορφάδες,
Καί κατακ.άΰαρο ουρανό καί χρυσαφένιε; νύχτες.
ΚΓ έχει τον Μάρτη Ούρα της, τόν Μάη προσκεφάλι.
Καί τύν ’Απρίλη τόν γλυκόν νυφιάτικο κρεβάτι.
Γο'ι χάρη της στολίζεται ή Γή, σάν ώρια νύφη,
Ο Ηλιος καίει χαϊίευτά, ξαστράιρτει τό «ρεγγάρι,
Λιώνουν τά χιόνια στά βουνά, οί κάμποι λουλουδίζουν,
Φουντόνουνε τά σύδεντρα, μακρολογούν τά λόγγα,
ΚΓ ανθίζουνε χαρούμενα μύριων λογιών λουλούδια.
Άλλα στά κλώνια τών δεντριών κΓ άλλα στές χλόες

... .
ίμέσα.
Και χυνουνε μοσκοβολιές, πού ευφραίνουνε τόν Κόσμο.
Και μέ.; άπό τέ; ευωδιές καί μέ; άπ’ τιί λουλούδια
Σηκόνεται ένα αθάνατο τραγούδι στόν αιθέρα
-άν νά είταν σύννεφο χρυσό, ευχαριστήριος ύμνος.

Λ
Να την ! προβάλλει ή Άνοιξη, σάν νύφη στολισμένη...
Τά χελιδόνια τά φαίδρα, τά κλαψερά τρυγόνια.
ΚΓ οί πελαργοί οί περίτρανοι μέ τά κροκιά ποδάρια
Από τήν μαύρην Άραπιάν «φτάσανε τρεχάτα
Γιάνα τής πούνε μ’ άπειρη χαρά τό : - Καλώς ήρύες I.
Μυριάδες τραγουύιάρικα πουλλιά γλυκολαλούνε
Αλλα κρυμμένα ντροπαλά στό φύλλωμα τών δέντρων,
Αλλα πατίοντας άμορφα στά χόρτα τ’ ανθισμένα.

26

Κι αλλα πετιΰντας μέ χαρά στόν άχανον αιθέρα'
ΚΓ ο βασιλείας τού τραγουδιού, τ’ αθάνατο τ’ αηδόνι,
Κι’ ό μακροφόρος κόσσυβας, κΓ ό παιγνιδιάρης σπίνος,
Κι ό κούκος όάνΟρωπόφωνος καί ή ώμορφηγαλιάντρα
Ένα γλυκό ταιριάζουνε κΓ ασύγκριτο τραγούδι,
Ποΰ υψόνεται περήφανο στόν ξάστερο»· αίϊίέρα,
Εάν νά είταν σύνεφο χρυσό, ευχαριστήριο; ίίμνος,

Λ

Νά την ! προβάλλει ή Άνοιξη μ’άνΒούς στεφανωμένη,
ϊάν ξωτικιά πανέμορφ η καί σάν νεράιδα ωραία.
Χύνει στόν άνεμο δροσιά, στήν γήν μαργαριτάρια.
Καί στήν ψυχή μα; βάλσαμο κι' αγάπη στήν καρ[διά μας.
Κοπάζουνε οί άγέρηδες, ξαπλόνεται ή γαλήνη,
Ια σύννεφα αφανίζονται καί τ’ αγριεμένο κύμα
Χτήν αγκαλιά τού άκρογιαλοϋ κοιμάται, σαν αρνάκι,
Αί ναύτες πρόσχαρα πηδούν κι’ ολόισια αρμενίζουν
Αι ζευγολάτες δρασκελσύν μες στά πλατηά χωράφια
Μέ τό ζευγάρι τους μπροστά καί τές σπορειές στό

[πλάγι.
ΚΓοί πιστικοί πασίχαροι άφίνουν τά χειμάδια
ΚΓ άνηφοροΰν πρός τιί βουνά μέ τ’ άσπρα τους κοΙπάδια,
Κοπάδια γιδοπρόβατα καλοξεχειμασμένα.
Μεθάει ή Νειότη άπό χαρά, τρελλαίνεται απ' αγάπη

Κι' άπό τέ; όχτες τών γιαλών, τές χωραιριές τών κάμ|πων,
Καί τά λειβάδια τ’ άνδηρά καί τών δασών τήν πύκνα
Τραγούδι, παναρμόνιο ξεχάει στόν αιθέρα,
Σάν νά είταν σύννεφο χρυσό, εύχαριστήριος ύμνο; !

Ό κάθε πόθος της καρδιάς δρομάιι καί φτερόνει
ΚΓ άνθρωποι, ζώα καί η υτάπροσπέηπούνε μπροστάτης
Καί σάν θεά τήν προσκυνούν καί τήν υμνολογούνε
Κι' ένα τραγούδι θεϊκό πετάει στόν αίίίέρι,
Σάν νά είταν όνειρο χρυσό, ευχαριστήριος ύμνο; ·

Λ
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Νά την! προβάλλει ή “Ανοιξη ροδοστεφανωμένη
Κι’ ή Πασχαλιά μας ή Ζαμπή μέ τό Χριοτός-άνέστη
Καί μέ τα κόκκινα τ' αυγά καί τήν χαρά τήν άγια.
Μόνον τήν Άνοιξη έρχεται καί Οάρχεται γιά πάντα.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Μέ τήν αυτήν πάντοτε κοσμοπλημμύραν έξηκολούΐίησαν αί διαλέξεις τοϋ «Παρνασσού ·.
Ό κ. Ξενόπουλο; εί; τήν μετά ταχύτητας γενομένην διάλεξιν του, διά να μή ϋπερβή τήν κλεψύδραν,
περί τών αδελφών Παράσχων. μετεχειρίσίίη γλαφυ
ρόν γλώσσαν καί έκράτησε ζωηρόν τό ενδιαφέρον.
Άιροΰ έν άρχή ήσχολήί)η ίστορικώς μέ ιόν ρωμαντισμόν. ισχυριστείς ότι οότο; δέν είνε ιδέα άλλά μορ
φή. ώμίλησε συντόμω; διά τον Γεώργιον Παράσχον,
όστις δέν έγραψε πολλά ποιήματα, ήτο όμως περισσό
τερον ,-ραμματικώ; μορφωμένο; τοϋ Άχιλλέωί. Ώς
καλλίτερα ποιήματα τού Γεωργίου άνέφερε τό Πα
νελλήνιον , τύ · Άρκάδι . τον "Υμνον τού Γεωργίου ,
τύ Εωθινόν» καί τον Σκοπόν . Διά μακρών κατό
πιν ώμίλησε περί Άχιλλέω; Ιίαράσχου. Άνέφερεν
επεισόδια τού βίου του, τάς ποιητικά; προτιμήσεις του,
ιόν Λανάτον του καί τήν άποίΙεωτικήν κηδείαν του.
Ώ; πρός τά. έργα του. γνωστότερα έξ όλων σχεδόν
τών έργων τών άλλων ποιιμών, εϊπεν ϋτι έχουν παραγνωρισΟή ή αγνοούνται υπό τιΰν νεωτέρων. Νομίζομεν ότι ή άντιληψίς του δέν είνε άκριβής. Ο Άχιλλενς Παράσχος όστις έπί τριακονταετίαν έκνριιίρχησε ποιητικώς έν Έλλάδι, άναγινιόοκεται καί σήμε
ρον ύπό τής νέας γενεάς μετά πολλού ενδιαφέροντος
καί εϊνε ίσως τούτο ενδεικτικόν τιής έπιδράσεως ήν ό
ρωμ-αντισμύ; «Ισκεϊ καί σήμερον άκιήιη παρ’ ήμϊν.
Τόν αγνοούν μόνον οί Νέοι τών ’Λντιδιαλέξεων, οί
καί απρεπέστατα ρεκλαμοειδώς ιΊορυβήσαντες κατα
τήν διάλεξιν τού συμπαίΙούς όμιλητοΰ. ΊΙξίωσεν ιδι
αιτέρας μνείας τύν «Γέροι Καπετιίνον· τό Εί; ι ήν
ημέράν τιϊιν γενεθλίων του», τύ έλεγεΐον εί; τόν Όθωνα, τύ «Είς κόρην·, καί τό «ίπαγγελΟέν ύπό τού
ποιητού ποίηιια είς τό Χάνι τή; Γραβιά; κατά τά
αποκαλυπτήρια τού μνημείου τού Άνδρούτσου.
Ό κ. Άννινο; σύγχρονος τού Παπαορηγοπούλου
καί Βασιλειάδου έκρίΟη ιός αρμοδιωτερος νά όμιλήσιι περί αυτών. Άλλ’ άτυχώς δέν άιεδείχΟη καί ό
ιϊξιος «κείνων υμνητής. ΠεριωρίσίΙη μέ τό εύϋυμολογικόν του ϋφος εί; γνωστά ανέκδοτα, πλεϊστα
άσχετα μέ τούς ποιητάς, είς περιγραφήν τής εποχής
έκείνης. ής είοωνεύδη τάς όπερβολάς καίτοι. καί οΰτος έδρασε τότε, άνέφερε τήν δριιοιι· τοΰ Παρνασ
σού-. έπέκρινε μερικά έλαττιόματα τό>ν ποιητών,
συ,αρυίι άλλω; προ; τήν σχολήν τοϋ ιίπαισιοδόξου ρο

Η

Γειά σου, χαρά σου. ώ "Ανοιξη χιλιοχαριτωμένη,
Βασίλισσα τών εποχών και καύχημα τού Πλάστη,
Άς είταν τέσσερες φορές νάρχόσουνε τόν χρόνο !

Χ· ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ

και

ΤΕΧΝΑΙ Τ

μαντισμού, άλλό τήν ώραίαν ψυχήν των, τάς φιλοσοφ ι
κά; ιδέα; των. τά μεγιίλα όνειρά των,τό βαθύ πνεύμα
των. δέν τά ήρεϋνησε. σχεδόν δέν τά έθιξε καίτοι ή
ομιλία του υπήρξε μακροτάτη. .ΔΓ έκαστον τών
δύο μεγιίλων αΰτ«ϊ>ν ποιητών — αστέρων είς τύν
ποιητικόν ορίζοντα τών νεοελληνικών γραμμάτων—
έδει χίοοιστή νά γίνη διιίλεξις καί νά άναλυΟή τό
έργον των άπό όμιλητάς εμβριθείς, διότι καίτοι σύν
τομος ύπήρξεν ή ζωή των έζησαν μέ τούς στίχους
των γενεαί. ΊΙ ομιλία τοΰ κ. Άννίνου ήτο μάλλον
αναμνήσεις τή; νεότητό; του. κατάλληλοι νά εμφανι
στούν ως χρονογράφημα. Έκ τών ποιημάτων τού
Παπαορηγοπούλου ιός τά κιίί.λιστα άνέφερε τούς
• ΙΙοιητά; ·, τόν «Φανόν τού κοιμητηρίου» ώς καί την
’Αγοράν·, έκ δέ τών τού Βασιλειάδου τήν -Ματαιό
τητα καί έκ τών δραμάτων του τήν Γαλάτειαν’.Ό
κ. Μυράτ ιίπήγγειλε μέ στοργίμ· τά ανωτέρω ποιήμα
τα. Δίπλα είς τό βήμα ήτο ή προτομή τού Βασιλειάδου, «στεφανωμένη, καί ιιέ τιμητικήν ιρρουράν προ
σκόπων—μαδητιΰν τή; σχολή; τών Λπι'ιρων παίδων,
ής ιδρυτής ύπήρξεν ό αλησμόνητος ποιητής.
Οίονεί «ίςάπιίντησιν τού κ.Άννίνου προσπαϋήσαντο;
νά ΰποτιμήση τήν αξίαν τής πρό τεσσαρακονταετίας
πνευματικής κι νήσεως ήλΟεν εύίίύς αμέσως ή διάλεξις
τοϋ κ. Αμπελό, ανήκοντας είς τήν αυτήν γενεάν, άλλ’
όπεραμυνίΐέντος τής εποχής έκείνης καί τής χαΰαρευούσης γλιόσσης. Ή διάλεξις τοΰ κ. Άμπελό, ή μα
κροχέρα πασών, έπιΟετικωτάτη κατά τών γέων και
τών μαλλιαρών τών μή σεβόμενων τό πμρελΟόν, ήκοι’ισΰη μέ πολύ ενδιαφέρον. Άνεσκόπησε τήγ πα
λαιόν έποχήν- παρουσίασε τάς έπιιρανεστέρας.μρρφάς
τάς διακοιΰείσας έν παντί κλάδιρ έπισ.τήμης καί
φιλολογίας, έξήρε του; ιίγώνα; των, άιμίληο.ε δέ
εϊτα περί . νός τών διαπρεπέστερων ποιητών, τοϋ Θεοδΐ'ίρου Όρφανίδου. ’Ανέλυσε διεξοδικιΰ; όλα σχε
δόν τά ποιητικά του έργα, τά σατυρικά καί επικο
λυρικά άρχίσας άπό τού; στίχους τού
Μενίππου·
καί τού Τοξότου καί διεξελδών τήν Χίον Δούλην ·,
τον Πύργον τή; Πέτρας . τόν <Άγιον Μηνάν . τόν
Άπατριν·. τήν Πόλιν τής ΆΟηνάς . τόν -’Ιώ
ταν , τόν Καρασεβδιϊν καί τό -Τίρι Λίρι ■ δπερ

καί έκρινεν ώς τό άρισιοι· τών. έργων του. Ό αγορη
τής δέν παρέλειψε νά άναιρέρΐ) καί τήν υπέρ τής ιίνα-

γεννήσευι; τού Ελλ. θεάτρου στοργήν τοΰ ποιητού.
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τινα χαρακτηριστικά έπεισόδια τής ζω-.; του
Ετερματισθη ή Γτςχότ,] σειρά τών διαλ#&(ον δι(1
του κ. ΠαλαμΛ, δστις άπετέλεσε τό βαρύ πυροβολιχόν, μβ ένα γενικώτερον καί βαθύτερων χαρακτηρι-

σμον του έργου τοΰ Βυζιηνού καί τού Κρυστάλλη
Καιτοτ οι δυο ποιηταί υπάγονται είς τήν «πατριδολατρειαν., ώ; .’ονόμασε τήν νοσταλγίαν τής ξένητειας, εν τούτοι; ή ποίησις των εΐνε τόσον άνομοία
βχρειάζετο δεξιότη; διά νά ύπαχθούν εί; μίαν
“λΕ.^ν· Κ“1 δι ,1ύ'ού’ έχρε,άζετο χωριστό; όμιληΠ<'λα|ια; W» μέ *όν συμβολισμόν τή;
^λ.ψυχη; εις τρεις ιδιότητα;,τήν αρετήν ήν έκπροσω
πει εν τ„ ποιήσει ο Κάλβο;. τήν έλευθερίαν-Σολωμό;
την Πατρίδα, το δημοτικό τραγούδι. Έβιογράφησε
ετς ταχεία; γραμμάς τόν βίων άμφοτέρων, τήν βιο
πάλην ην ένωρί; διέκοψαν εις μέν τόν πρώτον διασαλευσ.ς φρένων, εις τόν δεύτερον στηθική νόσο;.
Η πττρι; εμπνέει άμφοτέρους. Ή «ράκη τον
Βυζιηνον, ο Πίνδο; τόν Κρυστάλλην. “Εκρινε τήν

τέχνην του πρώτου ώς υποτακτικήν, τοΰ δευτέρου ώ·
άνταρτ,κην. Ό Βυζιηνός. εΐπεν, εί; τού; στίχου; του
του, γλωσσικω; επαμφοτερίζοντα; δέν εΐνε ρωμαντιχο; καίτοι έχει ευαισθησίαν πολλή, · λείπει «πό αύτών
η μουσική συγκινησις. Ένώ ή ποίησι; τού ΚουστάΛ
βουκολική, έχει ζωγραφικότητα, μεγαλοπρέπειαν
Χ-.1 εκφραστικήν έντασ, ν. Εΐνε τεχνικώτερος τοΰ Βυ-

ςιηνου. Εκ των ποιημάτων τού Βυζιηνοΰ άνέφερε ω; αξία ιδιαιτέρας προσοχής τήν -Λησμονημένην·, το . Ονειρο», τήν =Μητέρα·, τοΰ «Σοφιανόν»
τον «Πύργον τής Κόρη;, καί τήν «Μητέρα τώ/

Επτά». Εκ των ποιημάτων τοΰ Κρυστάλλη έκρινε ώς
ανωτερον το «Κέντημα τού μαντηλιού, καί τόν «ΓέVOV., ωμολόγησεν ότι καί οί δύο εΐνε καλλίτεροι ώ;
«ζωγράφοι, καί κατέληξε μέ τό εγωιστικόν προμάν-

τευμαοτι μετά εκατόν χρόνια όταν Οά ομιλήσουν διά
τους ποιητα; τοΰ εικοστού αίώνος, οί τοΰ δεκάτου
αίωνος ποιηταί Οά ομοιάζουν σκοτεινά; κρύπτα .
σβυσμενα μετεωρα, διότι οί πο.ηταί τοΰ μέλλοντος
0« έχουν αγκαλιαση τήν -παγκόσμια, ποίησιν . .
το ευχάριστων φαινόμενον ότι ή γλώσσα
τη, διαίεςεως του ήτο όπηλλαγμένη ψυχαρισμό, ν,

χρ.ιμτ καΟαρευουσης

καί δημοτική;,

τό όποΐ,ν

ενισχύει την τασιν τή; ϋποχωρήσεως του έν τώ πεζώ
λογφ εις καλαισθητικήν έκφραση·, είς τήν χρήση·

της ομι λουμένης.
— Ό εν τφ Πανεπιστημίφ καθηγητή; τή; θεο',ογία;
*·. ?· <Α;δρο®'σο5„ώ>^ περί τής νέας φιλοσο

vfir δ
ην ''"'0,1ίσε *Ριλοσοφ£αν τής ροή;,
τη? δνηνεχους δηλ κινήσει.,; καί τής ένοράσεως δηλ.
της ύιανοησεως. Έπεκρινεν αυτήν καθ’ όλα τά σηεΙνε“άηε,,,ν·0 ·\^ <Ρΐλ°3°,ρία
δ— 'ά
ζώιένί ε?’·'/ λ“ τ“Ζευ,;. ί>ά πα°έλί>11 ώ?Ηήστηριςομένη επι αλάνθαστων αρχών.
7. °
^Ουρτίδ,ί’' <> έγκριτος παιδαγωγός καί
£όυτο-ΤπΥ0; ‘ίς δ,άλ8ξΐν ήνέ*ά“εν ’«‘ΟαχληΟείς
ύπο του_ Συλλόγου τών Διδασκαλισσών ήρεύνησε τό
3τησε“πν δΐ“φ4’εΐ η’,’Ζ,Ζώ;ΐ| '·ν>ή τοΰάνδρό;. '<»1 ησ®
«Κ γυναικός μέ πολύ χιοδμορ έπικαλού
μένος συχνά γνώμα; επιφανών λογοτεχνών καί έπιστηνΤΧαΐ, ΤΤ ·τά;
τή;
^l^oκιμwίaςϊ<5τa^■Oό, ε^λο'α«>->δμ^λε^^ί',σε

ί«έρέλ«ττώσεω; τής

?8

Τ’ή;

εποχήν τή; σωματικής άνα.ττήξεως τη; ώ; και όταν
εξήρε τό εργον της ώ; νοσοκόμου έν πολέμφ. Ό κ.
Κουρτιδης κατέληξεν είπών ότι ύφίστανται μέν διά
φοροι τινε; μεταξύ άνδρό; καί γυναικός ώ; έκ τού ορ
γανισμού, άλλ’ ή γυνή εί; πλείστα δέν ύστερε! τοΰ άν
δρό:, αί προσπάθειαι δέ τοΰ φεμινισμού δΰνανται νά
ΟεωρηΟώσιν ώ;ένέχουσαι κάποιου; φόβους, μήπως ή
γυνή χάση τήν Οέλγουσαν χάριν της.
— Ο κ. Ψάχος έν διαλέξει ίου είς τόν ΊΙαρνασ
σόν> άνέλιξεν ένδοξους σελίδας τής Βυζαντινής μου
σικής. Άνέδραμεν εί; τήν ιστορίαν τών ιεροψαλτών
απο τών πρώτων χριστιανικών χρόνο»· .ίποδείξας ότι
υπήρχε ουχί τετραφωνία άλλιΐ μονοφωνία, «πεκλείοντοδ: οί γυναίκες. Έκηρύχθη υπέρ τή; γνήσια;
Buu. μουσική:, ήτι; καλώ; έκιελουμένη αποβαίνει
θαυμασια. ή μόνη δέ άνταξία τή; όρβοδόξου εκκλη
σία;. Η διάλεξι; τοΰ κ. Ί'άχου ήτο πλήρη; γνώσεων
και ενθουσιασμού διά τά πάτρια, όν καί μετέδωκε

ei, το πολυάριθμον ακροατήριων το >.
- Γ_'Ιε’^οπθεπώς έωρτάσθη έν τή μεγάλη αιθούση
των Τελετών τού Πανεπιστημίου ή ’Εθνική έορτή.
ηνελαμπρυνεν ή παρουσία τή; Α. Μ. τοΰ Βασιλέως.
Μετά σύντομον <ίλλ' εύγλωττων εισαγωγήν τού πρυ
τανείο; κ. I. Μεσολωρά, έξεφώνησε τόν πανηγυρικόν
ο καθηγητής κ. Σ. Μενάρδος. Ό λόγος του ήτο’καλ·
λιτεχνημ-ι ύπό έποψιν ιδεών καί ΰφους. "Εδωκε ει

κόνα ποιητικωτάτην τών χρόνων τή; δουλεία;, καθ’
ου; το εθνικόν αίσθημα όπέδαυλίζετο έν τή εκκλησία
^ΪΟ/:σχ0λ81'Η;·κ“ί °"ς«'όν,,υ; «ονόμασε προσφυώ-Γ
«βδομάδα τών Παθών διά νά έορτασΟή κατόπιν τό
Εθνικόν Πασχα. Ύμνησε τή; νεωτέρας γενεά; τούς
ένδοξους απελευθερωτικού; αγώνα; ύπό τήν ηγεσίαν
του Ιίαρακ/,ητου τού έλπίζοντος Έθνους, Κωνσταντί
νου του IB . ·Ο τόνος τής ομιλίας του ποιητικό:, αί

ε ιστορικοί αλήθειαι περιεθάλλοντο σεμνόν γλωσσι
κόν ένδυμα, οΐον εΐνε ή όπηλλαγμένη πόση; ύπερβολήγλαφυρα καθαρεύουσα, ή άρμόζουσα εΐ; τήν επιβολήν
της Ακαδημαϊκής τελετής άλλά καί λίαν εύαρμόστω;
απηχούσα τά αισθήματα τοΰ Έθνους.
-Οί νέοι έξακολουθούν τά; διαλέξει; των. Ό κ
,Τ^κη; «ομίλησε περί τή; «κμή; καί παρακμής
η, Ε/.λ. σατυρας. Π με/.ετη του ήτο άτόρροια προΈθν'κ'ΐς- 'ΐεΛ,,'.,|;·’Λ"όΡ·'.'« ΧαΟ’ 5λ«; νά; έποχάς τοΰ
ΕιΠικουβιου.ενδι-ιτριψας περ.σσότερον κατά τήν πα

ρακμήν «υτού. έσημείωσε δι’ αδρών γραμμών ιάς
κυριωτερ ι; εκδηλοισει; τού σατυρικού πνεύματος, έν
. αντιδιαστολή πρό; τήν άπλήν εύθυμολογίαν, καταλή-

Μ«Ζρι των αρχών τοΰ ΙΘ'. αίώνο;.
Ό κ. Μηλιάδηςανέγνωσε αισθητικήν καί κριτικήν
μελετιμ· του περί τού έργου τού ποι ητοΰ Γρυπάρη.
Ο κ. Ραίση; ανέλυσε τό Γερμανικόν “Επος Ν’ιμπελουγχεν. Ο κ. Καρυωτάκη; ώμίλησε περί ’Ερεδϊά.
W

TO^YM·11Τ·ν
««Οηγητή;
του Ωδείου Λοττνερ, απέδωσε μέ ύπέροχον δεξιότητα
το πνευμτ τού «Μπετόβεν ε’ι; τήν σονάταν εϊς σό/
με,;ον.. κατεθελξε δέ εί; τοΰ Μόζαρτ τήν συναυλίαν εί;
« μείζον. Sxavw; άκουομεν εί; συναυλία; τόν
«αυ,ατσιον Μοζβρτ, ό „ποίο. τόθ|)ν
την ψυχήν καί εΐνε εύτύχημι διότι ό κ. Σαΐφερ περιελαβε εν απο τ.ί ώραιότερα έργα του· εί; τό άτάτζιο

εις τό rondo ύπήρξε λεπτός, ακριβής,
χωι ολα τα μυστήρια τού τετραχ.,ρδου. Έπίση; έθαν-
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ΐιάσθη ή ευχέρεια καί ή δεξιότη; του εί; τό
I’erpeitnini mobile τού Ρίς. ΊΙ συνοδεία εί; τό κλειδο
κύμβαλων ύπό τής δεσπ. Βέρα; Ναοίηι ιίρμονικι-ιτάτη. Η δεσποι νίς Ειρήνη Πάλλη έτραγούδησε τεχνικώτατα τρία άσματα τού Μπράμ:. έξ' ών ώραιότατον ή μυστικοπαθής Σαπφική ώδή. καί τρία τραγού
δια πρωτότυπα καί αίσθιηιατικώταια τού κ. Λιάλιου—δύο Γερμανικής έμπνεόσεω;
Xur wcr <Η<·
Sehusiicth kenut> καί Φοβούμαι» καί εν ελληνικόν
τήν Φ ιρμακωμένη βρύσι- έπί δημοτι κού μοτίβου.
ΊΙ δεσπ. ΙΙάλλη ήρεσε πολί· διά τήν ζωηοάν έκφρτσιν. ήτις διακρίνει, τό άσμα της.

Ο κ. Άγγβλόπουλος είς τήν συναυλίαν τουέτραγουδησε μέ έξαιρετικήν επιτυχίαν μονωδίαν έκ τού
ορατοοίου · Ήλίας> τής Μένδελσον. τού; δύο Γρενανδιέρου; τού Σούμιιν. τί. ‘Ι'ιλί τής μάννα; τού κ. ψαρ«·ύδ ι καί δύο έλληνικά τραγούδια, Ααυράγκα καί
Καλομοίρη.
—Ή δευτέρα έφετειι-η συναυλία τή; κυρία; Φ.οκιΐ
δύναται νά ϋνομασθή μάλλον συναυλία τή; δεσποι
νίδα; Φωκά. ΊΙ μήτηρ, ή κορυφαία καθηγήτρια τού
άσματος, παρουσίασε τήν κόρην της, τήν κληρονομήσασαντόν λιγικρθογγον λάρυγγα τής μητρος.ήτις όλην
τήν στοργήν της άφιέρωσεν είς τήν καλλιτεχνικήν
μόρφωσιν τή; μαθήτρια; κόρη; της, ήτι; θά τήν δια
δέχθη μετ’ού πολύ. ΊΙ έμ.ράνισι; τής δεσπ. Φωκά
χωρίςκαμμίαν δελίαν, είς δύσκολα δέ τραγούδια, έ
τυχε Οερμοτάτη; ένθαρρύνσεως. Τό πρόγραμμα τύ
άλλως μακρότατον—διήρκεσε 2 Π2 ολοκλήρου; ώ
ρας -έξετελέσθ η μετά τή; ιίναμενομένης επιτυχίας.
Έξαιρετικώς εύμορφα έτραγουδήθη ύπό τής μητρός
ή «Συγγνώμη Πλερμέλ τού Μαγύερμπερ καί ύπό τής
κόρης ό Μαγευμένο; αυλός τού .Μόζαρτ. Καί τά δύο
διανθιζομένα άπό πλουσίου; λαρυγγισμούς θαυμασία
δέ η δυωδίατής«Λακμέ.καθ’ήν άμφότεραι έτραγούδησαν pianissima μέ μεγάλην λεπτότητα καί θελκτικήν
αρμονίαν. ΊΙ φωνή τής κόρης Φωκά,ήτι; βέβαια θά ιελειοποιηθή εί; Ευρώπην δέν εΐνε άκόμη δυνατή, εΐνε
ό,ιυ.ς γλυκυτάτη, θερμή, πρύ παντός δέ έκιρραστική.
ΤόνΦιλί τής μάννα; > τού κ. Ψαρούδα, τύ όποιον πρό
ήμερων ήκούσαμεν άπό τήν έντονον φωνήν τού Άγγελοπούλου, τώρα ήτο διαφορετικόν, γεμάτο πάθος,
αίσθημα, λυρισμόν. Ό κ. Μητρόπουλος έξετέλεσε
μί ιν μακράν τριμερή σονάταν ' ΊΙ ψυχή μου·, ήτις
έδειξε τάς λαμπρά; σπουδά; του εί; τήν σύνθεσιν.
— Ό κ. Μπουστεντουϊ, καθηγητής τού ’Ωδείου
Αθηνών, ό ιδρυτής τοΰ κουαρτέττου, συνεκέντρωσε
πολύν καί έκλεκτόν κόσμον εί; τήν έτησίαν συναυλίαν
του. Είς τήν σανάταν Ό τάφος, τού Λεκλαίρ έφάνη
ό τεχνίτης, ο όποιον πιστά ήρμήνευσε τήν μουσικήν
σκέψιν. Είς τοϋ Μπάχ τό μέρος έκ τή; β’ συνάτα;
Sarabrnde Ronrree, σύνθεσιν δυσκολωιάτην. απέ
δωσε πληρέστατα τόν κλασικόν χαρακτήρα της, όπως
έδειξε μεγάληνλεπτότητα είς τόν έξοχων, πλήρη χάρι
τος Άρχαΐον χορόν.γοργού ρυθμού. τοΰΟίοηάίητ κατά
διασκευήν τού Μάρτιό. Ή “Αρια τοϋ Μπάχ έχρωμιτίσθη ακριβέστατα, μέ αίσθημα βαθύ, ή δέ Ι'καβότ
τού Γκόάσεν μέ χάριν έξετέλεσθη έπαναληφθεϊσα εί;
τά έπίμονα χειροκροτήματα τού ακροατηρίου. Το
ύπέροχον andante cantabile τοΰ Σγαμπιίτι έξετέλε
σθη μέ μίαν μυστικοπάθειαν.ή δέ Ναπολιτ.ίνιζησερε
νάτα τού αύτοΰ «ιουσουργοΰ. ήρεσε πολύ, έπαναλη
φθεϊσα, ώ; καί ή Romance τού Sinding. Η,ιυμίσι..;

Αρμάνδος Μαραίκ
άνεδείχθη εί; τύ δυσκολώτατον Scherzo τού Βενιάφσκη. εί; ο έδειξε περισσήν τήν τέχνην. Άλλ' όλην
τήν δεξιοτεχνίαν έπεφύλαξεν εί; τούς δί«> Ισπανι
κού; χορού; τοΰ Σαραζιίτε, ιδίως εί; τύν δεύτερον.
Τύ ιιριστοτεχνικύν παίξιμο του, τρομερά δύσκολων
καί καταρρακτώδες, άπέσπασε τύν θαυμασμόν τού
ακροατηρίου. ΊΙ θερμή ψυχή τοΰ Ισπανού καλλιτέ
χνου έδείχθη ανταξία τοϋ τόπου, όπου έγεννήθη. ΊΙσθάνθη ιό; Ισπανό; καίτό άπέδωκε μέ έμπνευσιν ήμπορεΐ νά εΐπητις, χωρίς θεατρικά κόλπα άλλά μέ τήν
διαίσθησιν τή; βαθειά αισθανόμενη; ψυχή; του. Ό
συνοδό; του κ. Μητρόπουλος λεπτότατο;, άρμονικιότστος έδειξε ιδιαιτέραν τέχνην διά νι'ι συνοδεύση
•ίμέμπτως ένα τόσψ εϋστροιρον βιολιστήν. Κατά τήν
συναυλίαν εϊχομεν καί μίάν πρώτην έμφάνισιν τής
μεσοφώνου έρασιτέχνιδο; δεσποινίδος Τζαίμισον.
Ανήκει εί; τόν Σύλλογον τών Ερασιτεχνών’ ή φωνή
τη; γλυκεκά καί πλούσια, άλλ’ όχι σταθερά άκόμη,
ούτε διαυγής, οίίτε έντονος. Έκ τ<7>ν τριών ασμάτων,
εψαλλε καλλίτερα τά «Τραγουδιστά λόγια» τοΰ κ.
Μαρσίκ, όστις καί τήν συνώδευσε είς τό κλειδο
κύμβαλων.
— Κατά τήν δευτέραν συναυλίαν τοΰ Κουαρτέττου
Μπουστεντουϊ. έπαίχθη τό κουαρτέττο είς μί έλασσον
τοϋ Μόζαρτ, έπανελήφθησαν δύο αισθηματικοί συν
θέσεις τοΰ Τσαϊ.κόφσκη καί τοΰ Σιοϋμνν, ό κ. Μπότασι; έτραγούδησε τραγουδιστού Σιουμαν καί τοΰ
Σαιν Σάνς. Άλλά ύπέρ πάντα ήρεσεν τύ θαυμάοκ»·
κουιντέττον τοΰ Χβόρακ, έκτελεσθέν αριστοτεχνικοί;,
τή συμπράξει καί τής δ. “Ηβη; ΙΙανά.
— Ό κ. Μαρσίκ. ί» διευθυντή; καί δημιουργός τής
όοχήστρ ι; τοΰ Ωδείου, εΐνε γνωστός καί διά τά;
τεχνικωτάτας συνθέσεις του. Καί ώ; δείγμα τού δυ
νατού ταλάντου του έδωσε συι-αυλίαν. άπσκλειστικώ;
άφιερωμένην εί; τά έργα του. Ή ορχήστρα έπαιξε

μίαν ’Αναμνηστικήν σύνθεσιν άφιερωμένην είς τήν
μνήμην τοΰ πατρό; του βιολιστοΰ. διακριθέντο; έν
Λιέγη. Την σύνθεσιν διαπνέει συγκι νητι κή άη ' ένός
θλΐψις. ή άνάμνησις τοΰ παρελθόντος, είς ήν διολι
σθαίνει ή σκιιί τοΰ πένθους· άλλ’ αίφνης τύ πνεύμα,
29
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αποκαλύπτεται είς μίαν έκλαμψιν πρός τήν θριαμ
βευτικήν δόξαν. Άλλη αναμνηστική έπίσης ούνθεσι;
γραφεϊσα διά βιολοντσέλλον, έπαίχθη ύπό τοϋ ζ.
Παπαδημητρίου. Είνε αφιερωμένη εις τόν αείμνη
στον Βασιλέα Γεώργιον, πλήρης αισθήματος και
θαυμασμού. Εκ τή:
Κυβέλης· αρχαϊκής οπτασίας
η κ. ΓΙαπαηλιοπούλου. συνοδεύουση; τή; ορχήστρας,
έψιλε τύ άσμα τής Μαγίσσης, κατόπιν δέ οί κ. κ.
Καρατζα;. Βλαχόπουλο; και ή κ. Σαμπιέρη. πενθερά
τοϋ συνθέτου, μετά χορωδίας μικτής, εψ ιλαν απο
σπάσματα έκ τών τριών πράξεων τοϋ μελοδράμα
τος «Λάρα γραφέντος έπί λιμπρέττου τού Κλέστερ
κατά τό ποίημα τοΰ λόρδου Βύρωνος. Μολονότι χά
νει πολύ τό έργον του. τεμαχιζόμενοι καί μ' μόνον
πιάνο συνοδευόμενον. παρετηρήθηέν τούτοις ή τέχνη
καί συνθετική ίκανότη; τού μαέστρου.Ώ;έκ τοϋ τρόπου
καθ’ όν ένεφανίσθη, ή έντύπωσις δέν ήτο, οία
θα ήτο, έάν έβλεπε τις έν τή» συνόλφ του το έργον
καί μ·.' ορχήστραν. Καί είς τούτο ήδίκησε τό έργον
του ο συνθέτη:. Ο-ϊδιο; κ. Μαρσίκ κατόπιν, διά πρ ότην φοράν έν Άθήναις, έπαιξε βιολί, έκτελέσ.ις τή
συνοδεία; τοϋ κ. Μητροπούλου μίαν, σονάταν του. Τύ
παίξιμο του ήρεαον, παθητικόν, τεχνικόν εύηρέστησε
πολύ. Έν τέλει ή ορχήστρα έξετέλεσε δύο Έλληνικωτάτη: κύριε Καλομοίρη ! — έμπνεύσεως μέρη έκ
τή; Ελληνική; Suite . τό 1 Ιένθιμον έμβαι ήριον και
τό Αττικόν Πάσχα, προκαλέσαντα ζωηρότατοι· εν
θουσιασμόν.
Έν γένει ό κ. Μαρσίκ είς τά; συνθέσεις του δύνα
ται νά χαρακτηρϊσθή ιός ποιητής, άπύ πάση; άπόψεως. '

— Είς εν εκλεκτόν πρόγραμμα είς τό όποιον άντεπροσώπευετο καί ίι κλασική μουσική και ή νεωτέρα,
ή εκκλησιαστική καί ή όπερα κωιιίκ. τό ξένο τρα
γούδι καί τό ελληνικόν, ό κ, Μπόταοις, ό συμπαθέ
στατος βαρύτονος, μάς εχάρισε νέαν αισθητικήν άπόλαυσιν. Με την γλυκεία, τήν ήρεμυν φωνήν του είς τό
Δοξαστικόν Χένδελ καί εις τύ Oil! del mio dole.·
ardor τοϋ 1 λούκ μετέδωσε δλον τό ψυχικόν αίσθημα
τό όποιον χαρακτηρίζει τά; παθητικά; αύτάς συνθέ
σεις. Είς τό -’Ονειρον τού φυλακισμένου - τού Ι’ουμπενστάίν έδειξε τήν έντασιν τής φωνής του καί είς
τήν Σερενάταν τοϋ Μόζαρτ καί τήν Cavatina ,οϋ Κουρέως τής Σεβίλλης τήν χάριν του. Έψαλε τέλος
Ελληνικά τραγούδια, είς τμ όποια καί άλλοτε τον
έθαυμάσαμεν.
II δ. Χάρριγκτον έθελξε είς ένα
Βαλς τού Beniberg, αληθινήν όμως έκπληξιν προ.
εκάλεσε εις δύο τραγούδια τοΰ Σαμάριι. τό Εΐδύλλιον
καί τόν Όρκον, τά όποια έτραγούδησεν Ελληνιστί
μέ τοσον αίσθημα, άλλ’ ιδίως μέ τόσην καθαρότητα
μέ diction τέλείως Ελληνικήν, ώστε νά τήν συγζρίνη τι; μέ όσας τά έτραγούδησαν μέ μίαν ποοσθή
κην απαλότητας. ήν έχει όλως εξαιρετικήν ή δ)νίς
Χάριγκτον. Η δ)ιίς Ήπίτου είς τήν γνωστήν ballade
τοΰ Σοπέν, είς δύο λυρικά τεμάχια τοΰ Γρηγκ καί
μίαν etude τοΰ Λίστ έδειξε άκόμ η περισσότερον προοδευμένον τό τάλαντόν της.
— Ή κατά τόν λήξαντα μήνα συναυλία τοΰ Λυκείου
τών Έλληνίδων ήτο ή άνωτέρα όλων. Ήκούσθη τό
αριστεχνικό παίξιμο τής δ)δος Σπανδωνίδου, ή οποία
μας άπεκάλυψε καί άλλο τάλαντόν, τής απαγγελίας.
Εϊνε δέ αΰτη τεχνικωτάτη. ’Απήγγειλε μέ πολλήν έκφρασιν εν μακριάν Γερμανικόν ποίημα, προσδώσασα
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μεγάλην απαλότητα εις την δύσκαμπτοι’ Γερμανικήν
γλώσσαν, ί ν αισθηματικόν Γαλλικόν, έν Ελληνικόν
δημοτικόν.—τήν «Λέσπω» καί έν’Λνακρεόντειον έν τώ
πρωτοτύπφ. Τοιουτοτρόπως κανείς δέν έμεινε παρα
πονεμένος. Ώς πρός τά Ελληνικά, δυστυχώς ή δ)νι;
Σπανδωνίδου δέν ήδυνήθη ώς έκ τής μακρύς είς τύ
εξωτερικόν διαμονής της ν’ άποβάλη τήν ξενίζουσαν
προφοράν της. αισθητήν κατά την απαγγελίαν της.
Άτεπειράθη ή μάλλον έρριψοκινδύνευσε νά κάμ η—
είς έν περιβάλλον κεκορεσμένοι·— κριτικήν διά τόν
Πρωτομάστορα·’ έκρινεν ότι εϊνε ή μουσική του
μία ειλικρινής ά.τόπειρα μιας σχεδόν ιδιοφυίας, αξία
ένθαρρύνσεως. Έξετέλεσε δέ καί τήν εισαγωγήν
τών Ιάμβων καί Αναπαίστων» διά νά απόδειξη τό
ιίναμηισβήτητυν άλλως τάλαντόν τού κ. Κολομοίρη.
Η κ. Κοψίδα μέ τύ βιολί της έπαιξε δύο ωραίος
συνθέσεις τοϋ θαυμάσιου Σγαμπάτι, τό μυστικοπαθές
άντάντε καί τήν παιγνιώδη Σερενάταν. ΊΙ κ. Μομφερράτου είς τρία τραγούδια τοΰ Σιοΰμαν πολύ εκ
φραστική, άνεπλήρωσε δέ μίαν έλλειψιν του προ
γράμματος, τραγουδήσασα κατά γενικήν ζήτησιν καί
δύο Ελληνικά τραγούδια. Τύ μεγαλείτερον ενδιαφέ
ρον είχε ή έμφάνισις, είς τύ τέλος, τής μοναδικής
: λληνίδο; αρπιστρίας δεσποινίδας Λουκίας Ίωάννου.
’Εμφανίζεται τόσον σπανίως, ώστε τό παίξιμο της
καταντά νοσταλγική άπόλαυσις.Έπαιξε δύο ποιητικωτιίτυς, άλλά καί τεχνικωτάτας συνθέσεις. ΊΙ μία ήτο
«Έπί τών πτερύγων τοΰ ονείρου· τού Μένδελσον κατά
διασκευήν τού διασήμου άρπιστοΰ καί διδασκάλου
της Τσαμάρα ζαί ή άλλη ·Ό αποχαιρετισμός» τοϋ
Selniecker. Καί τά δύο άπεδόθησαν μέ λεπτότητα,
μέ άκρίβειαν.Τό άκροατήριον τήν ήνήγκασε νά παίξη
δύο άκόμη ωραιότατα τεμάχια, έζτελεσθένία μέ πολλήν χάριν καί αίσθημα.
— Π δεσποινίς Σπανδωνίδου έκ Μελενίκου καταγό
μενη. άλλ’ έν Βουκουρέστι.·» άναπτυχθεϊσα, κατόπιν
έπιιιελών σπουδών έν Ευρώπη έδωσε άμα τή έδώ άφίξει της συναυλίαν υπέρ των έπιστράτων. συμπράξει
τού βιολινίστα κ. Ευσταθίου. ΊΙ δ. Σπανδωνίδου εϊνε
αριστούχος τοϋ Ωδείου τής Βιέννης καί μαθήτρια έπί
διετίαν του διασήμου ζαθηγητοϋ Λεζετίζκυ οστις έδίδαξεν όλους τούς μεγάλους πιανίστας τής τελευταίας
εικοσαετίας καί τοΰ όποιου άκριβώς τάς παραμονάς
τής συναυλίας ήγγέλθη ό θάνατος. ΊΙ Έλληνίς μα
θήτρια του έξετέλεσε μέ πολλήν τέχνηνάλλά καί χάριν
τεμάχια Μόζαρτ, Μπράμς καί Σούιιαν ως καί συνθέ
σεις Γάλλων συνθετών αγνώστων είς τάς ’Αθήνας.
Λιά τό παίξιμο της έξεφράοθησαν ευμενέστατα καί
οί δυσκολιότεροι τών παρ' ήμϊν μουσικών. Συνδυάζει

την τέχνην μέ τήν σκέψιν. Τεμπεραμέντο ζωηροτατον,
"Ολος τά; συνθέσεις έξετέλεσεν άπό κειμένου, πλήν
τής ουνθέσεως τού Χτεμπυσσύ, ή όποια καί ήρεσε
περισσότερον.
II διπλωματούχος τής σχολής τών ’Αριστοτεχνών
τής Βιέννης δεσποινίς Λήδα Ευλαμπίου μαθήτρια τοΰ
Γκοντόιρσκη καί ήδη καθηγήτρια τοϋ Άδειου ένεφανίσθη τό πρώτον είς ιδίαν συναυλίαν, άποτελεσθεϊσαν άπό τεμάχια προδίδοντα εκλογήν άρίστην, άλλά
καί δυσκολίας τεχνικός δχι δλίγας. Έπαιξε τήν
Chaconne τοΰ Μπάχ. τήν Σονάταν (έργον 2 άρ. 8)
τοΰ Μπετόβεν. εί; ήν έδειξε τήν μεστήν Γερμανικού
πνεύματος ψυχήν της. ιδιαιτέρως έκτιμηθεϊσα. τό
Impromptu τού Σοπαίν. χρωματίσασα τοϋ; τόνους μέ
ακρίβειαν, Λιά τό τέλος έπεφύλαξε τέσσαρα; μικρο-

τέρας άλλά παραστατικά;. συνθέσεις
Εν ποιμενικον
ιού Κορέλλι. το Ί'αμπουιρέν τοϋ Ι’αμώ, άμηόιερα
κατ’ έπεξεργαοίαν τού Γκοντυη-σκη, την λεπτότατη.·
• Πηγήν - τοϋ Στράους καί τήν ΰπέροχον <Λεζάντ
τοΰ Λίστ. Οί αυστηρότεροι κριτικοί έν τούτοις παρετήρησαν έλλειψιν χάριτος.
— Ή κλειδκυμβαλίστρια κ. Έβελ Μίχα έδωσεν
άδρά δείγματα αισθητική; έκτελέσεως δυνατών συν
θέσεων τού Μπάχ, τού Σοϋμπερτ (Σονάτα είς σέ
μπεμόλ μεϊζον) Σοπέν (σπουδή καί νυκτωδία) καί είς
τρία χαρακτηριστικώτατα κομμάτια, τήν Γκαβότ τοΰ
Γκλαζούνωφ, τήν Ιίεταλούδαν τοϋ Γρήγκ καί ιδίως
τύ ιΧειμωνάτικο βράδυ (φανταστική διήγησι;) τοΰ
ΙΙυνιό. ΊΙ κ. Μίχα διπλωματούχος τή; ’Ακαδημίας
τού Μονάχου, υπήρξε εκλεκτή μαθήτρια τού νεοτεχνίτου Τσίλχερ, τοΰ όποιου τήν λεπτήν καί ψυχική»·
έκτέλεσιν ώς αντάξια μαθήτρια απέδωσε, χωρίς ΰποδούλωσιν είς τούς ψυχρούς κανόνας τής σχολαστική;
έκτελέσεως.
— Είς τήν συναυλίαν του ό καθηγητής κ. Λογκομπάρδι έξετέλεσε μέ ϊν παίξιμον αρμονικόν καί αβρόν
ώραιοτάτας συνθέσεις, έκ τών όποιων ήρεσαν ή Βαρ
καρόλα τοΰ Σοπέν, αί Πεταλούδες τοΰ Όλσιν καί τύ
Τουρκικόν έμβατήριον τού Μπετόβεν—1’ουμπενστάϊν,
όπερ ήναγκάσθη νά έπαναλάβι). ’Επιτυχή; πολύ καί
ή ίδική του σΰνθεσις, ·¥ν παθητικόν καί γλυκύ RaeContino. Τή; Συναυλίας μετεσχε καί ύ δεινός βιο
λιστής κ. Σοΰλτσε.
—Ήκούσθη μετά πολλοΰ ενδιαφέροντος τό συμπαθές
άσμα τή; καθηγητρίας τού Ωδείου κ. Ειρήνης Σκέπερς κατά τήν δοθεϊσαν είς τό foyer τοΰ Βασιλικού
Θεάτρου συναυλίαν της. Ή φωνή της, ί δίως εί; τού;
υψηλούς τόνου;, τεχνική και άβίαστος άπέδωσε μέ
αίσθημα τά δύσκολα άσματα, έξ ών άπετελεϊτο τύ
εκλεκτόν πρόγραμμά της. ΊΙρεσε ιδιαιτέρως είς τύ
γνωστόν τραγούδι τού Solvejg τού Γκρήγκ. είς το
Ereyschiitz τού Βέμπερ. Μέ εξαιρετικήν δέ στοργήν
έψαλλεν ένα τραγούδι τοϋ κ. Μαρσίκ τήν Κορσικανικήν έκδίκησιν- καί τήν Λήθην» τού κ. Καλομοίρη
συνοδείιι τού Έλλ. Κουϊντέττου. ΊΙ κ. Μπουστεντούϊ έπαιξε δύο ΰιραίας συνθέσεις.

*0 ιατρός καί καθηγητής κ. Τσάκωνα; ώμίλησεν
είς τό Λύκειον τών Έλληνίδων περί γυναικών, ανα
γνώρισα; δικαιώματα κοινωνικής ΐσότητος τού ω
ραίου φύλου, εϊς τινα δέ ζητή;ιατα καί ύπεροχήν
άπό τού ανδρικού. Ή γνιόμη αυτί], ή αθώα καί άνευ
υστεροβουλίας, έκέντρισε τάς όλίγας παρ’ ήμϊν φε
μινίστριας καί ή ήγέτις αυτών κ. Παρρέν δι’ ομιλίας
περί φεμινισμού, φεμινιστών καί φεμινιστριών έπεχείρησε νά έπικαλεσθή τά γυναικεία νεύρα υπέρ λήψεως μέτρων σκοπούντων τήν άποτίναξιν τής ανδρικής
κυριαρχίας '. Είς τήν ομιλίαν τηςάπήντησε διά θαυμά
σιου άρθρου ή κ. Σπανούδη καταδείξασα ϋτι ή γυ
ναίκα πρέπει νά μείνη γυναίκα, δηλαδή νά μείτο] στό
σπιτάκι της! . . .
— Ό κ. Γρ. Ξενόπουλος είς τό Λύκειον τών Έλ
ληνίδων ώμίλησε περί Σολωμοϋ καί γυναικών. Χρησιμοποιών νέας πηγάς καί γνώστης τών Ζακυνθίων
προσώπων καί πραγμάτων προεκάλεσε τό ενδιαφέρον.
Ώμίλησε διά τήν μητέρα τής ποιητού Αγγελικήν
^ϊίκλα, διά τήν δίκην μέ τόν νόθον άδελφόν του. εξι

στόρησε ιά τή; ζωή; τή; Μαρίας Παπαγεωργυπούλου δι’ ήν ύ ποιητής έγραψε τήν ίλαστήριον. τής |ΐνήΙ*’|ς ’Έ ,Φαρμακωμένην· καί διά τήν Φρέδερ ήν λέ
γεται ότι είχεν έρωτευθή. Ό Σολωμός ολίγα ερωτικά
έγραψε, πολύ ολίγον έσχετίσθη μέ γυναίκας, άλλά τά;
έξύμνησε ποιητικώς καί ΐδανικώς τάς έλάτρευσεν.
— ΊΙ κ. Φίλτσου έν τή Γερμανική άρχαιολ· σχολή
ώμίλησε περί τής έπιδράσεως τοϋ Ελληνικού πνεύ
ματος έπί τής Γερμανικής ποιήσεως, ιδίως έπί τοΰ
Σίλλερ, τοΰ Γκαίτε, μείζονος δέ έτι είς τήν ποίησίν
τού Φέλντερλιν καί τοΰ Μύλλερ. ’Επίσης δΓ άναλύσεως άντεπαρέβαλε τήν ’Ιφιγένειαν του Γκαίτε πρύς
τήν τοΰ Εύρυπίδου.
— Ό κ. Χρ. ΊΙλιόπουλος, ό λυρικώτατος τών εθνι
κών ρητόρων, έν τιίι «ΙΙαρνασσφ τήν Με·,·. Πέμπτην
ιόμίλησε περί τού Εσταυρωμένου Θεού. Καίτοι εϊνε ή
τετάρτη φορά καθ' ήν ύμιλεί περί τού ιδίου θέματος,
τό έπραγματεύθη άπό νέα; άπόψεως. Άνήκων είς τήν
εθνικήν σχολήν, τήν κλασική··, γνωρίζει νά μεταδίδη
είς τύ άκροατήριον τήν βαθειαν αισθητικήν ήτις δια
κρίνει τούς πλήρεις οίστρηλάτων ιδεών πανηγυρικούς
του, οί όποιοι καίτοι ΰπερέβησαν τούς διακοσίους,
διατηρούν πάντοτε ποιητικώτατον ύφος, δύναμιν έμπνεύσεως καί παραστατικότητα εικόνων.
Ιίρωτοβουλίφ τής δεσπ. Τζούλιας 'Αμπελό έδόθη
υπέρ τών απόρων οικογενειών τών έπιστράτων έρασιτεχνική έσπερίς, ήτις είχεν εξαιρετικήν επιτυ
χίαν. Έπαίχθη ό «Φίλος- μονόπρακκον δράμα τοΰ
Ιταλού Πράγα, πολύ δυνατόν καί ψυχολογικόν. Στρέ
φεται περί τήν ψυχικήν πάλην μιας γυναικός, δπως μ ή
αποσφράγιση ό σύζυγο; τη; τάς εί; τό ερμάρι τοΰ άποϋανόντος φίλου του ερωτικά; της έπιστολάς.'Αλλάεκεί
νος αποκαλύπτει τό μυστικόν καί ή σύζυγο; εκδιώκε
ται. Θά ήτο ή έντύπωσις καλλίτερα, άν τό έρχον έτελείωνε είς τήν άνεύρεσιν τού κλειστού φακέλλου καί
έμενεν απόρρητον τό μυστικόν τοΰ νεκρού. Χά βυθισθοΰν οί σύζυγοι είς σκέψεις, καί νά κλείση ή σκηνή
έν πένθιμη» σιγή άντί νά διώξη τήν γυναίκα, νίι τής
ιίρπάση τύ παιδί ζαί νά έντείνη ύ συγγραφεύς διά
μιας σκληρότητος άλλά καί κοινοτοπίας, τήν συγκίνησιν τοΰ άκροατοΰ.Τό έργον κυρίως έχει πολύ τό εν
διαφέρον έν τή άμφιβολία ποία θά δοθή λύσις. Ό κ.
Κοντογιάννης ώς σύζυγος, ακατάλληλος. Ή φωνή
του ΰπεμέτρως βαρεία· χειρονομίαι ρητορικοί' πα
λαιό έν γένει άντίληψις απαγγελίας καί κινήσεων. Ό
κ. Νοστράκης, φοιτητής, φυσικός ιδίως είς τό κλάμμα· ή φωνή του δέ είς μερικά σημεία όμοιοτάτη μέ
τήν τοΰ ζ. Οικονόμου. Ή πρωταγωνίστρια δεσπ.
Τζούλια Άμπελό ένεσαρκώθη τόν ρόλον τΰς συζύ
γου, τόν δυσκολώτατον καί μακρόν, άλλά καί άχάριστον διότι λείπουν αί μεταπτώσεις, αί δυνάμεναι νά
άναδείξουν μίαν πρωταγωνίστριαν. Έψυχολόγησε βαθέως τό μέρος της καί υπήρξαν στιγμαί, καθ’ ας
έπαιξεν ώς τελεία ηθοποιός. Χωρίς καμιιίαν υπερ
βολήν. υπήρξε είς τό παίξιμόν της νεωτεριστική.
Τό Κουταρτέττο Μπουστεντούϊ καί ό κ. Ευστα
θίου άπετέλεσαν τό μουσικόν μέρος ΰπερ δυσαναλόγως
πρός τό δλον πρόγραμμα υπήρξε μακρόν. Ιδιαιτέρας
μνείας αξίζει ή ύπό τών κ. κ. Μπουοτέντουϊ καί Ευ
σταθίου άρμονικωτάτη καί άνταξία άλλήλων έκτέλεσι; τής Σονάτας τοΰ I.oeillet..
Είς τήν γνωστήν «Κεφαλήν τής Μεδούσης, ήν χα-
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ραχτηριζει έλλειψι; πλοκή; και πολυλογία,ή δ. Ζερβού
Επαιξε μέ πολλήν αφέλειαν χαλά; ό χ. θεοχάρ»] καί
κωμικωτατ»|, ίσως περισσότερον τοϋ δέοντος, ή δ. Λάσκαρη.'Εν γένει, έζ τή; ηθοποιίας έλειπεν ή αρμονία
τή; άντιλήψεως τών ρόλων.
—Είς τό θέατρον Πειραιώς έωρτάσθη ή είσι.τενταε-

τηρις τού ποιητοΰ κ. ΙΙερεσιάδου. Ό λυκειάρχης
κ. Ρέντζο; έκαμεν εισήγηση-, ό λαϊκός ποιητή; κ.
Μ.ταϊρακτάρης έξεφώνησε ποίημα, ό έορτάζων κ.
ΙΙεριεσιάδης ά.τήγγε.ιλε δύο ϊδικά του ποιήματα καί
επαίχθη ή «Γκόλφω».
— Η «Κρητικοπούλα» ώ; λιμπρέττο είνε πενιχρόν
καί ενιαχού χονδροειδές, καί είς τά πλεϊστα μέρη
κατάλληλον διά μουσικήν όχι κωμικού μελοδρά
ματος, άλλ'όπερέττας. ’Απορεί κανείς πώς δύο γνώσται τή; σκηνής καί έξυπνοι συγγραφείς δέν ήμπόρεσαν νά γράψουν έν λιμπρέττο μέ αξιώσεις.
’Αρχίζει μέ τήν μεσονύκτιον εορτήν τή; Άναστάοεως- ωραία ιδέα υπό έ.τοψιν γραφικότητας έφ* όσον
δέ ή Ιερά Σύνοδο; δέν διατυπώνει άντίρρησιν.περιττεύει πάσα συζήτησι; περί σκηνοποιήσεω; εκκλησια

στικών τελετών. Ευτυχώ; μίαν ώραν πρό τή; παραστάσεω; άφηρέθη ένα; παπάς,χωρίς τό έργον νά πάθη
τι,ποιε\ Ας άφαιρεθοΰν καί μερικοί υπαινιγμοί αμφί
βολου ηθικής. Ό μύθο; στρέφεται περί τήν αίτησηΖ.ορηγήσεω; προνομίων είς τήν Κρήτην έπί «Ενετο
κρατίας, ήν διοικεί δουκικόν ζεύγος κρονολήρων, τούς
όποιου; ελκύει ή Κρητική ώμορφιά καί λεβεντιά : Ή
μεταμφίεσις μιά; κόρης είς παλληκάρι, δίδει Αφορμήν
εις κωμικά επεισόδια. Τελειώνει δέ. ώ; συνήθως.' μέ
διπλού; γόμους.
■II μουσική ανήκει είς τήν παλαιόν Ιταλικήν σχο
λήν. Ελαφρά, μεταξύ όπερας κωμίκ καί—περισσότε
ρον—όπερέττας, γλυκειά μέ τινα κρητικά μοτίβα. μέ
τέχνην γραμμένη άλλ’ δχι τελείως Ελληνική, ώς

το θέμα άπήτει. Υπάρχουν χοροί Κρητικοί, άλλά καί
Βιεννέζικα βαλς είς τήν β'. πράξιν. Ό κ. Σαμάρας.
όστις είχεν επιτυχίας είς τό μελόδραμα, άγνωστον
διατι έζήλωσε δάφνας αί όποΐαι ανήκουν εις τόν κ.
Σακελλαρίδην, όστις άνεδείχθη πάντοτε δεξιώτατος
εις τήν συναρμολόγησιν εύθυμων μελωδιών.
Έκ τής α’. πράξεως εύμορφον είνε τό τραγούδι τοΰ
γελωτοποιού, είς τήν β’. ή δυωδία ’Αρετής καί Γε
λωτοποιού (Ένκελ Δράμαλη) καί είς τήν γ'. ή Βενετσάνικη σερενάτα.
Οί ηθοποιοί έπαιξαν πολύ καλά. Ή ’Ένκελ καί ό
Δράμαλης κατά πρώτιστον λόγον,ή Δαμάσκου καί ό Μηλιάδης κατά δεύτερον. Θά έκέρδιζε τό έργοτ έάν δέν
ηκρωτηριάζοντο ή βράκες καί αν ώμιλούσαν οί Κρήτες Κρητικήν διάλεκτον θά έφαίνετο ηθογραφικώς
τελειότερον.
Αί σκηνογραφία καί τών τριών πράξεων, γενόμεναι
έν Μιλάνφ, θαυμάσιοι.

- ’Απέθανεν ή παλαίμαχος ηθοποιός Σοφία Ταβουλαρη, σύζυγος καί πιστή συνεργάτις τοΰ Διον. Ταβουλάρη. Μέ τό ώραϊον παράστημα, τήν σοβαρόν
φωνήν, τήν μεγαλοπρέπειαν τοΰ ήθους ή Σοφία Ταβουλάρη ήτο έπί πεντηκονταετίαν ή κυριωτέρα πρω
ταγωνίστρια τού θιάσου τοΰ συζύγου της. Διέπλασε
τριακοσιους περίπου ρόλους,είς δέ τούς μητρικού; κατά
τα τελευταία έτη καί ιδίως είς τόν Άγαπητικόν τή;
Βοσκσπούλας. καί τόν Σεβέρο Τορέλην» προεκάλει
αληθινός συγκινήσεις. Ή Σοφία Ταβουλάρη έτίμησε
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Κατά τήν ημέραν τοΰ μνημοσύνου τού άειμνήστου

Χαριλάου Τρικούπη διενεμήθη ό δωδέκατος τόμος
ιό έλλην. θέατρον, άλλά καί έτιμήθη ύπό τού κοινού
καθ' όλον τόν ’Ελληνισμόν.
— Πρώτον ήνοιξε τάς μ ή ουμπηχθείσας πύλα; του
τήν ημέραν τού Πάσχα τό θέατρον τής Δος Κοτοπούλη
παρουσιασθέν ύπό νέαν δλως μορφήν. Ήρχισε τά;
παραστάσεις του μέ τά περυσινά «Παναθήναια» μέ
την προσθήκην δύο νέων σκηνών καί μέ τήν πρόσληιμιν τού βαρυτόνου κ. Φιλιππίδου καί τών αδελφών
Κόκκου.
- Ιο παλαιόν θέατρον τή; Κυβέλης ήρχισε καί
αυτό τά; παραστάσεις του μέ τήν <Ένέδραν». Τό δεύ
τερον θέατρον Κυβέλης (πρώην Συντάγματος) δπερ
ανεκαινίσθη, θά προορισθή δι’ επιθεωρήσεις.
— Έπερατώθη σχεδόν ή οικοδομή τών θεάτρων
Άναστασιάδου—Φύρστ, ΙΙαπαίωάννου καί τών «’Ολυμ
πίων», τό όποιον έγινεν ευρωπαϊκό» τατον.
— ’αγένειο συνεταιρισμός υπό τών κ. κ. Λάσκαρη,
ΙΙώπ, Λιδωρίκη καί Άραβαντινοΰ, καθ’ ον οί δύο

πρώτοι θά γράψουν και οί άλλοι θά σκηνοθετήσουν
έπιθεώρησιν, ήν θάπαίξη ό θίασο; τού κ. Κονταράτου
κατά τήν θερινήν περίοδον.
<5
Ο ζωγράφος κ. Ίωαννίδη; εργάζεται είς προσω
πογραφίαν τοΰ κ. Δ. Γρ. Καμπούρογλου. Ό κ.
Ίωαννίδη; ετοιμάζει έκθεση- τών έργων του.
— Κατά τήν έκθεση- του Άγ. Φραγκίσκου έβραβεύθησαν διά χρυσού μεταλλίου τά ύπό τοΰ κ. Λ.
Ζάκκα έξ 'Αθηνών σταλένια έργα γλυπτικής^
- Ο κ. Βικάτος έπεράτωσε τήν προσωπογραφίαν
μητρό; τού κ. Λοβέρδου καί εργάζεται ήδη τό
πορτραΐτο τή; δεσπ. Χαλδουβάκη.
— Πολύς λόγος γίνεται διά τάς γελοιογραφίας, ών
τινες έδημοσιεύθησαν, τοΰ βουλευτοϋ ΙΙρεβέζη; ’Αλ
βανού τήν καταγωγήν Ντίνου μπέη. Σχεδιάσματά του
«δημοσίευσεν άλλοτε τό «Rire- τών ΙΙαρισίων, έκαμε
δέ καί έκθεσιν γελοιογραφιών του έν Γενεύη. Αί γελοιογραφίαι του ούδεμίαν έχουν ξενικήν έπίδραστν*
έχει ιδίαν σχολήν, είνε δέ πρωτότυπος είς τά; ιδέα;.

— Έν τφ θεραπευτηρίφ < Εϋαγγελισμφ" άνηρτήθησαν αί πρτ,σωπογραφίαι τών ευεργετών αύτοϋ Κοργιαλενίου καί Ήλιάδου, φιλοτεχνηθεϊσαι ύπό τής
ζωγράφου δεσποινίδας Φαραντάτου.
Ό κ. Σταθάκης ήγόρασε τήν «Παιδικήν Ψυ
χρολουσίαν» τόν γνωστόν πίνακα τού κ. Ίακωβίδου
άντί 5000 καί τέσσαρα τοπεϊα τοΰ κ. Ε. Θωμοπούλου
άντί 2,500 δρ.
— Επειδή ή άγγελθείσα έκθεσις έν τφ Ζαππείη» έρ
γων'Ελληνικού υπαίθρου τοΰ κ. Ε. Θωμοπούλσυ
συνέπεσε μετά τή; τοϋ κ. Καλογεροπούλου, άνεβλήθη
διά τήν 24 ’Απριλίου. Δύνανται έν ίδιαιτέρη» διαμ-ρισματι νά εκθέσουν οί βουλόμενοι έκ τών καλλιτεχνών
έως τρία έργα των, άνευ προσκλήοεως.
— Διωρίσθη μέλος τής πρός επίβλεψη- τή; ·£θν.
Πινακοθήκης επιτροπή;, άντί τοΰ άποβιώσαντος 0έ.μου Άννίνου, ό πρίγκηψ Νικόλαος, μέχρι τούδε επί
τιμος πρόεδρος τής Πινακοθήκης.
— Προεκηρύχθη καί τέταρτος Άβερώφειος δραμα
τικός διαγωνισμός διά τά θεατρικά πρωτότυπα έργα,
όσα διά πριύτην φοράν θά άναβιβασθοΰν άπό τή; 1
Μαϊου 1916 μέχρι τέλους Οκτωβρίου 1917. Ό δια
γωνισμός έχει εφέτος τό εξαιρετικόν ότι ορίζει, εκτός
τού βραβείου έκ 2000 δι’ εν πολύπρακτον καί εν έκ
δρ. 800 διά μονόπρακτου. Άντίτυπον τή; εκδοθείσης
προκηρύξει·»; άποστέλλομεν είς τόν αίτοϋντα.

Έλάβομεν τήν έξής επιστολήν.
Κύριε Διευθυντά
II απροσεξία παίζει τόν ρόλον τη; εί; τού; έρευνητάς τή; νεοελληνικής φιλολογίας. Τρεις άλλεπαλ
λήλου; άνακριβεία; παρακαλώ όπω; έπανορθώσετε.
Ό κ. Λάμπρο; άνέγνωσεν έν τ<·> «ΙΙαρνασσφ · τό <Κιπαρίσσι · ώ; τό ωραιότεροι' ποίημα τού Βηλαρα, ένφ
είνε τού... Έλισαβετίου Μ ιρτινέγκου. Ό Σ. Δάφνης
άπεβίωσε τον κ. II. Φέρμπον. καθηγητήν γυμνασίου,
άποκαλών αυτόν ιίείμνηστον. Ό κ. Παλαμάς εΐπεν
ότι ό Βυζιηνός δέν κατόρθωσε νά διορισθή ούτε κα
θηγητή: Γυμνασίου. 'Απ' έναντίας είχε διορισθή
τοιούτο; καί έδίδαξεν είς τό Β’ Γυμνάσιου 'Αθηνών
Τόν είχα καθηγητήνείς τήν Ψυχολογίαν καί Λογικήν.
'Επίσης είς τήν «Άκρόπολιν· (τή; 5*Απριλίου) άναγινώσκω ένα ορισμόν περιεργότατον. « Η σνναίσθησις τών αισθημάτων ονομάζεται θρησκεία (! '.)> Θά
είνε ό ίδιος, ύ όποιο; έγραψε εί; τήν αυτήν έφημε*
ρίδα πρό ολίγων ημερών : »Ό δολοφονηθείς ιατρός
είσήλθεν είς τό στάδιον τής άναρρώσεως»

ΚΑΠΟΙΟΣ

Μέ αγάπην

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ζώσακαί παραστατική, διά χαρακτηριστικών ανεκ
δότων ποικιλλόμενη έξεδόθη έπιμελεία τού κ. II.
ΙΙαπαπαύλου βιογραφία πλήρη; τού λατρευτού Β.τσι).ίο>: Κωνσταντίνον IB , Δέν πρόκειται περί ξηρά;
βιογραφία:' ό βίος τοΰ βασιλέω; ώ; διαδόχου, ό>:
στρατηλάτου, ως Βασιλέω:, ώς οικογενειάρχου εμφα
νίζει τόν Ηγεμόνα έν όλω τώστρατιωτικώ,πολιτική»
καί ψυχικφ μεγαλείφ του. Τόν τόμον συμβολικώς δεδεμένονμ; χρώμι χακί, κοτμιύν πιλλαί εικόνες.
W
Τών Θρησκευτικών Μελετών τοΰ σεβασμιωτάτου
’Επισκόπου Σύρου κ. Ά0 ινασίου Λεβεντοπούλου έξε
δόθη καί ό Δεύτερο; τόμος περιέχων ομιλίας καί μ·λετας τού διαπρεπούς ιεράρχου.έντριβεστάτου γνιόστου
τής έκκλ. φιλολογίας. Ο νέος αυτός τόμος δύναται νά άποκληθή θρησκευτικός καί κοινωνικό; κώδιξ,
έν τή» όποίω ό κληρικός θά εύρη έπιπτημονικάς αλή
θειας μετά χριστιανικών διδαγμάτων, ή δέ οικογέ
νεια εύγλωττους συμβουλάς προ; διαμόρφωση- τού ε
νάρετου βίου. Είς τάς σελίδας του άμιλλάται ή φι
λοπατρία πρό; τήν εύσέβειαν.

W
Υπό τόν τίτλον 'Δκαδημειακά αναγνώσματα ,
ο σοφός καθηγητής τή; γλωσσολογίας κ. Γ. Χατζηδάκις έξέδωκε τό α’ μίρος τοΰ τρίτου τόμου, περιέχον τήν Γενικήν γλωσικήν. Τά Αναγνώσματα ταϋτα
είνε πολύτιμα διά τε τού; φοιτητάς, άλλά καί διά
τούς ασχολούμενους έν γένει περί τήν γλωσσολο
γίαν, καθότι έν πάση σαφηνείφ συντεταγμένα συντε-

λοΰσιν εί; τήν άπλουστέραν διδασκαλίαν τής πολυ
μόρφου ημών γλώσσης, άμ ι δέ είς τήν διαμόρφωσιν
•ύγιεστέρων περί αυτή; γνωμών. Ή έργασία τού κ.
Χατζήδάκι, έπιστημονιχωτάτη καί μεθοδική, συντε
λεί τά μέγιστα εί; τήν καλλιέργειαν τή; Έλλ. γλιόσσης, ήν εύλόγως άποκαλεϊ ώ; τήν «ιίρίστηντήςήμετέρα; φυλής χληρονομίαν».

τών περί αύτοϋ Δημοσιευμάτων, Αφιερωμένος είς τά;
νεκρολογία; καί περιγραφήν τή; κηδείας του. Έκ
τών σελίδων αύτοϋ, ύπερχιλίων, άναθρώσκει τό ειλι
κρινές πένθος διά τήν πρόωρον άπιόλειαν, μία οσμή
λιβανωτού λατρείας πρός τήν ύπέροχον φυσιογνωμίαν
του. Ό ιστορικός τοϋ μέλλοντος καί έκ τοΰ τόμου τού
του έχει νά άντληση πολύτιμα εφόδια διά τήν έπίδρασιν. ήν είχεν ό Τρικούπη; καί μετά θάνατον.

Ό ακάματος, καίτοι γεγηρακώ;, καθηγητής τών
έλλ. γραμμάτων κ. Γ. Μιστριιότη; νέαν συμβολήν είς
τήν ερμηνείαν τών τών αρχαίων τραγικών εισφέρει
έκδιόσας τήν
'Ιφιγένειαν έν Αΰλίδΐ’, τό αρι
στούργημα τοΰ Εϋριπίδου. ΕΙιε ή δικάτη τρίτη τρα
γωδία ήν εκδίδει. Τοΰ κειμένου προηγείται πρόλογος
αναλυτικό; τού έργον, έν ύποσημειώσεσι δέ. πληθύς
σχολίων έπεξηγημιτικών. γραμματικών καί κριτικών.
ΊΙ έκδοσι; περιλαμβάνει πολλά: νέας γ νώμας.

’Υπό τοΰ εκδοτικού Οίκου >‘Αγκυρα;
εξακολου
θούν τακιικιίιτατα αί θερμοτάτη: ίιποδοχής τοχοϋσαι
έκδόσεις του. Τέσσαρα τομίδια έκδίδονται κατά μήνα.
Έξεδοθησαν ήδη, μέ τήν αυτήν πάντοτε έπιμελή
έκτύπωσιν καί κομψήν βιβλιοδεσίαν, ή ι'Είληνίς·.
τή; κ. Ίουλιέττας ’Αδάμ έργον ζωηρού ενδιαφέρον*
το; ώς καθαρώς έλλ. ϋποθέσεως κατά μετάφρασιν τοϋ
κ. Οίκονουοπούλου, ή "Έξαδέλφη Λαύρα» μαθιστόρημτ τού Μαρσέλ ΙΙρεβο», άπό τά λεπτότερα, ωραιό
τερα έργα τοΰ αγαπημένου τών γυναικών Γάλλον 'Α
καδημαϊκού. πλεκόμενον γύρω είς έπεισόδια τής θεα
τρική; ζωής κατά λίαν επιτυχή φιλολογικήν μετάφρα
ση- τοΰ συναδέλφου κ. Ριχ. ΙΙαρίση, ι'Εκείνη δεν
άπρι-τι;σε>
αίσΰιηιατικόν μυθιστόρημα τή; Ίταλίδο; Ματθίλδη; Σεράο, κατά μετάφρασιν τού κ.
Βεκιαρέλη.
"Υπό τής αυτή; < Άγκύρα;» έγινεν έναρξι; καί νέας
σειρά; βιβλίων, παιδαγωγικών. Έκυκλοφόρησεν ό
• Πεσταλότσι> κατά μετάφρασιν τοΰ κ. Μελά, θά επα
κολουθήσουν δέ ό Σπένσερ, ό Ρουσσιί», ό Έρβαρτ, ό
Κουδαρσέ. ό I Ιεκώ, ό Μονταίν, ό Φενελιόν, μέ τά
συστήματα των.

Η -Κλεοπάτρα» τό ιστορικόν δράμα τοΰ διαπρε
πούς λογίου κ- Τιμ, ’Αμπελά. βραβευθέν έν δραμα
τική» διαγωνισμφ έξεδόθη ύπό τή; ο’Αγκύρας». Προ
τάσσεται μικρά καί ενδιαφέρουσα εισαγωγή περί
τού πολιτικού βίου τής Αιγύπτιας βασιλίσσης, έν ή
ό συγγρσφεύς συνεκέντρωσε δεξιώ; όλος τάς ιστορικά;
μαρτυρίας μετά γλαφυρότητος έκθετων αύτάς, καί
άντικρούων πεπλανημένας άλλων γνώμας. Τό έργον
κοσμείται άπό καλλιτεχνικός εικόνας ζωγράφων έμ
πνευσθέντων έκ τής περιπετειιόδους δράσεως τή;
Κλεοπάτρα; καί τών έρώτων τη; μέ τόν ’Αν-'ώνιον.
Τό βιβλίον έτυχε θερμή; υποδοχής, έξαντληθείσης
τάχιστα τής πρώτης έκδόσεως.
Λ
Ό κ. Κ. Χατζόπουλος, ό Γερμανομτθής λόγιος
καί μεταφραστής, προσφέρει ίπηρεσίαν είς τούς παρ’
ήμϊν φιλομαθεϊ; αξίαν εξαιρετική; μνείας, διά τή;
φιλολογικής πολιτογραφήσεως ξένων δραματικών
αριστουργημάτων. Μετά τήν «Ιφιγένειαν» τού Γκαϊτε. έξέδωκε εί; κομψότατοι- τομίδιον μετάφραση- τής

• Ήλέκτρας τοϋ "Οφμανσιαλ. τήν όποιαν έι·εψύχω·

εϊς πάσας τάς λεπτομέρεια; μετά μεγάλης προσοχής.

ο»ν άπό τή; ’Ελληνική; σκηνή; ή 6νί; Κοτοπούλη.
Τ ύ έργον αύτό έγριίφη ώ; λιμΛβέττο τοϋ όιιωνύμου
μελοδράματος τοϋ Στράον; καί ώς τοιοϋτον παίζεται
έν Ευρώπη, μόνον δέ εί; τήν Ελλάδα παίζεται ώ;
τραγφδία, ήτι; καί έχει τό χαρσκιηοιστικόν σιι νεω
τερίζει εντελώς, διατηρούσα όμως τό μεγαλεΐον τοΰ
κλασικού προτύπου. 11 μετάφρασις παρ' ολα; τάς
επιφυλάξει; μα; ώς πρός τήν γλωσσικήν διατύπωση·,
δεικνύει δεξιότητα, γνώσιν τή: σκηνής, ό,.τοδοϋείτα

Α
Έξβδόβησαν « Τά κατά τήν Πρυτανείαν > τοΰ κ.
Γ.Δέρβου (1912—15)13) πεπραγμένα εί; ογκώδη τό
μον. Έν αύτιρ συνοψίζεται ή ιστορία τοϋ Πανεπιστη
μίου άφ’ ής ίδρύΟη, μέ λεπτομέρειας λίαν ένδιαφερούσας. περιλαμβάνονται δέ καί δύο φωτοτυπίαι τής ανα
θηματική; στήλης τή; έγερθείση; είς μνήμην τών
πεσόντων κατά τού; δύο τελευταίοι·; πολέμους φοι
τητών.

ΑΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ

ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ

ΟΜΑΔΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΟΝ

Έ5ρ« έν 'ΐΟήνκίί,— Γποκατάστημχ έν Πτιραιτΐ.

Κτφάλαιον Καταβλη&ίν : 1.500.000- — Κεφάλαιο* 'Απο&εματικόν 888.839
Διευθυντή;

Δ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Έργααίαι τής Λαϊκής Ίραηέζης:- Ταμιευτήριου.—Καταθέσεις έν οψει καί έπί προθεσμία.—Δάνεια
έπί ένεχύρφ 'Ομολογιών. Χρεωγράφων τ;»ϋ Κράτους, χρυσού καί κοσμημάτων.—Άνοιγμα τρεχόντων λ)ομ<όν.
—Άγοριϊ καί πώλήσις Συναλλάγματος καί ξένιόν νομισμάτων.—Εξαργύρωσε; επιταγών καί πιστωτικών επι
στολών. —Έκδοσι·; επιταγών. -Τηλεγραφικά εμβάσματα. — Ιίροεξόφλησις εμπορικών γραμματίων.—11ροκαταβολαί έναντι φορτωτικών. — Εισπράξεις γραμματίων, φορτωτικών κλπ.—Έκτέλεσις χρηματιστικων εντο
λών.— Αγορά καί πώλησις 'Ομολογιών καί χρεωγράφων τού Κράτους.—Αγορά καί εϊσπραξις τοκομεριδίων.
—Τμήμα πληροφοριών.—Υπηρεσία ταξειδιωτών καί ξένων. — 'Ενοικίασι; διαμερισμάτων θησαυροφυλακίων.
Καί έν -γένει πάσα συντηρητική τραπεζική εργασία.

ΛΑΧΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΑΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΖ ΕΛΛΑΑΟΣ
1916—ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΞ ΑΡ. 1,200,000 ΚΕΡΔΗ
Καθ’ έκάσιην ) ’Εκδίδονται 100,000 γραμμάτια αξία; δραχμών
400,000
κλήρωσιν ) Παρέχονται κέρδη είς 2,000 γραμμάτια Αξίας δραχμών
200,000
"Εκαστον άκέραιον γραμμάτιον τιμάται δραχ- 4, δυνάμενον νά διαιρεθή εις τέσσαρα τέταρτα
γραμματίου τηκόμενα μιας δραχμής.
Κ€Ρ0Η

CKASTHS TQN

ΚΛΗΡΡΣ€9Ν

Έ ν ό’λω
Δραχμαϊ
•
80,000
80,6(10
1
έξ
έξ
20,000
20,000
1
3;000
2
άπό
2,500
6,000
άπό
6
1,000
6,000
15
άπό
400
5,000
25
άπό
200
78,000
άπύ
1950
40
2000
200,000
Ή πρώτη κλήρωσις γενήσεται τή τελευταίοι Κυριακή 28 Φεβρουάριου (12 Μαρτίου) 1916
ή δεύτερα τή 24 Απριλίου (7 Μαΐου) 1916, ή τρίτη ή 26 'Ιουνίου (9 Ιουλίου) 1916, ή τέ
ταρτη τής 25 Σεπτεμβρίου (-S’Οκτωβρίου) 1916, ή πέμπτη τή 27 Νοεμβρίου (10 Δεκεμβρίου)
1916 καί ή έκτη τή 31 Δεκεμβρίου 1916 (13 Ίανουαρίου 1917).
Δι’ εκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ’ίδια άκέραια γραμμάτια, πωλούμενα άντί τεσσάρων
δραχμών, ισχΰοντα δι’ ολόκληρον τό κέρδος, καί δυνάμενα νά διαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου,
τιμώμενα άντί μιας δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν εϊς τό τ’-αρτον τοϋ κέρδους.
Άμοιβαί, ών δέν έζητήΟη ή πληρωμή έντός τριών μηνών άπό τή; κληρώσεως, παραγράφονται
υπέρ τοΰ Ταμείου τοΰ ’Εθνικού Στόλου·
Εϊς τούς αγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιάς επί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν
ειδικής μετά τοΰ 'Υπουργείου τών ΟΙκονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου
αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοΰ τιμήματος αύτών 15 ο)ο, εϊς δέ τούς αγο
ράζοντας διά μιας έπί προκαταβολή τοΰ τιαήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου αξίας χιλίων
δραχμών τουλάχιστον, παρέχεται έκπτωσις Ιό ο)ο, καί εϊς τούς δημοσίους υπαλλήλους, τούς επιτε
τραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημάτιον γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 ο)ο.
Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον εϊς τό Γραφεϊον Λαχείου τοϋ
‘Β&νιχοϋ Στόλου χαϊ τών 'Αρχαιοτήτων, 'Υπουργείου Οικονομικών.
Ό Διευθυντής Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

Κέρδη

Τύιτοις ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΔΑΖΟΥΔΑΚΗ — Εύριπϋου 3, ‘Α&ήναι

