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τηλεφπνον
Συνδρομητή.—Έξαντληθέντος τοΰ χάρτου δν μετα

χειρίζεται ή «Πινακοθήκη·, ήναγκάσθημεν νά κάμω- 
μβν χρήσιν άλλης ποιότητο; κατυιτέρας. προσωρινών. 
Ένεκα τής πολεμικής καταστάσεων ή μετρφορά είνε 
δυοκολωτάιη, άλλά καί ή παραγωγή ήλαττώθη, ή 
τιμή δ’ έφθασεν είς τό όπερτριπλάσιον. Έάν έπί μα
κρόν εξακολούθηση ό πόλεμος, απειλούμενα καί άπύ 
έλλειψιν. Ευτυχώς έπρονόησεν ή «Πινακοθήκη» νά 
εξασφάλιση ολοκλήρου τοϋ έτους τό άναγκαιοΰν 

ποσόν.
Έρωτώντι.— Ό κονφερανσιέ δύναται νά ονομάζε

ται «ομιλητής·. Ή λέξις «άγορηιής» έχει τήν έννοιαν 
ρητορικής, ή δέ «ρήτωρ· τήν τής ευγλωττίας. Αυτήν 
τήν διάκρισιν πρέπει νά έχετε ΰπ’ δψει έν τή χρήοει 
τών λέξεων. Κατ’ ανάγκην ενίοτε γράφομεν ξενικός 
λέξεις, διότι δέν υπάρχουν αντίστοιχοι Έλληνικαί, 
ιδίως προκειμένου περί τεχνικών ορών.

Δεσποινίδι.—Ή Μενικέλλι είνε ή έκφραοτικω- 
τέρα καί ποιητικωτέρα ήρωϊς λυρικών έργων. Μία 

μυστική μελαγχολία κρύβεται είς τά μεγάλα μάτια 
καί εις τά μικρά χείλη. Υπάρχει Άτθίς. ή όποια τής 
ομοιάζει πολύ είς δλας τάς γραμμάς τοϋ προσώπου. 
Ή δεσποινίς Μαρία 11.

‘Επαρχιώτη. —’Αδίκως παραπσνείσθε διά τήν κα
τάληξην πολλού χώρου υπό τής θεατρικής έπιΐΐεωρή- 
σεως. Τύ θέατρον έν Άθήναις εκπροσωπεί τύ ζωη- 
ρότερον μέρος τής πνευματικής κινήσει»;- τό κοινόν 
άλλως τε αγαπά τήν σκηνήν καί συνεπώς πρέπει νά 
καΟοδηγηται είς τήν άντίληψιν του. ‘Αλλά καί διά 
τοΐς μακράν διαμένοντας μία σύντομος άφήγησις τής 
ϋποθέσεως, καταντά νά είνε καί έν διηγηματάκι.

Φουτουριστή.—θυμώσατε διότι άντεγράψαμεν πι- 
στώς τά φουτουρίσματά σας ; Άλλ’ ήμεϊς πταίομεν ή 
σείς πού τά έγράψατε ; Ούτε τά έσχολιάσαμέν κάν. 
Δέν μάς έκακοφάνη καθόλου διά τήν επιστροφήν τοϋ 
φύλλου. Ημείς θά εΰχηθώμεν τήν επιστροφήν τών 
στίχων σας εϊς τήν εύϋεϊαν όδόν τής ποιήσεως, έξ ής 
διά λόγους συρμού έξετράπητε.

Ε. Δ.— Ή κριτική, έλεγεν ό Λαμπρυγιέρ. είνε μάλ
λον επάγγελμα ή επιστήμη. Διά νά κρίνη τις ενεργόν 
απαιτείται περισσότερα υγεία ή πνεύμα καί περισσό
τερα έργασία ή γνώσις.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Είς Παλαιά Ψαρρά άνεκαλύφθησαν αρχαίοι τάφοι 

σπουδαίας σ ημασίας.
— Είς τό χωρίον Σιδηροϋν τή; Χίου άνεκαλύφθη- 

σαν ερείπια άρχαίου ναού, δστις προσεχώς θά άνα
σκαφή τελείως.

— Έν ’Αμερική προσεφέρθη πρός πώλιμιιν άντί 
ένός εκατομμυρίου φράγκων άγαλμα μαρμάρινου άρ- 
χαΐον, ’Ελληνικής τέχνης. Ισχυρίζονται οί πωλητσί 
δτι εΰρέθη έν Περγάμφ καί παριστάνει Έρμήν.Άλλ’ 
οί έκεϊ Έλληνες βεβαιοϋν ότι άρχαιοκάπηλοι τύ μετε- 
κόμισαν έξ Ελλάδος, πιθανώς έκ Μακεδονίας.

—Ό διευθυντής τή; έν Άθήναις Ιταλική; άρχαωλ. 
σχολής κ. Όνγκαρο ώμίλησεν έν αΰτή μετά προβο
λής πολυαρίθμων φωτεινών εικόνων περί τών μέτρων 
τά όποια έλαβεν ή Ιταλία άπό τή; άρχής τού πολέ
μου πρός προστασίαν τών καλλιτεχνικών της θη
σαυρών.

ΙΙαρακαλοΰνται οί έκ τών κ. κ. συν
δρομητών καθυστερούντε ς είσέτι τήν συν
δρομήν τοΰ λήζαντος ή τρέχοντος έτους 
τής * ΙΙινακοθήκης», δπως ευαρεστηθούν 
και άποστείλουν αυτήν απ' ευθείας προς 
τήν έν Άθήναις Διεύθυνσιν, διότι κατά 
ληφθεΐσαν άμετάκλητον άπόφασιν θά δια
κοπή ή αποστολή τοΰ φύλλου είς πάντα 
καθυστεροϋντα. Έλπίζομεν οτι οί κ. κ. 
συνδρομηταί, λαμβάνοντες ύπ' όψει τάς 
ένεκα τών άνωμάλων περιστάσεων πολ
λαπλός δυσχερείας περί τήν έκδοσιν, θά 
σπεύσουν νά υποβοηθήσουν τδ έργον 
ημών.

*) Διαιρώ τήν Ιστορίαν τής Χυμβίας είς τήν Χυ- 
μεντικήν περίοδον, τήν ’Λλχυμικήν, «ήν Χυμικήν 
(καί τήν προχυμικήν) καί παράγω τήν λέξιν Χυμεία 
έκ τού χύαατος. (Ίδε έμόν έργον: "Συμβολαί είς 
τήν Ιστορίαν τών Φυσικών ’Επιστημών καί ιδίως 
τής Χυμείας», σελ. 22 έξ. καί σελ. 100). Εικόνα τής 
Χυιιευτικής περιόδου ΐδ. είς τύ διήγημά μου Δώρα 
ή Χυμεύτρια («Παναθήναια 1910, 15 Μαίσυσελ. 81).

Ν. Καλογεροπούλου Πυρπόλησις τρικρότον

ΑΘΑΝΑΣΙΑ
(‘Αλχυρική είκών τοϋ Μια αίώνος)

ΓΡΩ χαμηλοί καναπέδες μέ 
τάπητας στολισμένους-μέ πο
λύχρωμα παγώνια άπό χυμευ- 
τά. Μεταξωτά παραπετάσματα 
χρυσοκεντημένα μέ φανταστικά 
ζώα. Εικόνες μεγάλων προ
φητών τής Τέχνης. "Ενας πά
πυρος γεμάτος άλχυμικά. σύμ
βολα, κρεμασμένος πάνω άπό 
πολύτιμο γραφείο έλεφαντό- 
παστο.

Ό ‘Ηράκλειος, ό εύγενής κουροπαλάτης, ά- 
κουμβισμένος στά κάγκελα τοϋ μεγάλου παραθυ
ριού, βλέπει σκεπτικός πέρα κατά τό έμμορφο 
μοναστηράκι, πού προβάλλει λευκό μέσ’ άπό πυ
κνή συστάδα άπό φτελιές καί λεύκες. Ή μι

κρούλα καπνοδόχη ενός κελιού φυσάει ολοένα 
καπ>ό κυανωπό, ποΰ στηλόνεται ολοϊσια στήν 
ήσυχη ατμόσφαιρα, καί έπειτα κυματίζοντας 
ανοίγει ψηλότερα πιό άραιό, καί σβύνει σιγά — 
σιγά μέσα στόν αιθέρα—σάν νάβαφε αυτή τόν 
οϋοάνειο βόλο μέ τό κυανόχρωμά της. ’Εκεί στήν 
στήλη τού καπνού έχει καρφωμένα τά μάτια ό 
Ί Γράκλειος.

— Spira—spera, καλόγηρε !
Μήνες τώρα ό μοναχό; άλχυμίστής δουλεύει 

άκατάπαυστα στό κελί εκείνο, ρυπαρός μες στους 
ατμούς τών σπίρτων καί στήν άσβόλη τής ε
στίας, καί ό 'Ηράκλειος ξοδεύει αύτός αλύπητα 
νιά μολύβια καί οξέα καί κάρβουνα, οι’ άγγεϊα 
καί άμβικες, περιμένοντας να τοΰ φέρν, μιά μέ
ρα ό καλόγηρος τήν φιλοσοφική λίθο, τό aurum 
potabile τής αθανασίας καί τού πλούτου.

— Spira ! φώναξε καί πάλι ό εύγενής πυρ
γοδεσπότης κινώντας τό χέρι κατά τήν στήλη 
τού καπνού, καί σάν νάθελε έπειτα νά οίκαιολο- 
νήση κάποια ιεροσυλία, ποΰ γίνετο έκεϊ κάτω :

— Κανείς κανένα πράγμα δεν κλέπτει άπό 
τόν Δημιουργόν (ψιθύρισε). Κανείς δέν ανοίγει μ’ 
αντικλείδι τήν ωραία κρήνα,ποΰ κρύπτει μέσα τά 
διαμαντικά της ή Φύσις. Καί ποιος μά τόν Τρι
σμέγιστο είναι πιό ευσεβής άπό τόν μοναχό Δο-

33



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΓίιΝακοθηκΗ

μήνικο ; Έκεϊ μέσα στο μοναστήρι, οπού ή α
γιοσύνη εξαγνίζει τό έργο;

Έξαφνα τό πρόσωπό του σκυθρώπασε, καί 
άρχισε νά περιπατή ανήσυχος.

— Κάθε φορά και μία πρόφασι. Κάποιος μί
λησε, καί άλλαξεν ό καιρός στήν κρίσιμη στι
γμή ... Είναι ουτιδανός αγύρτης αυτός ό κα- 
λόγηρος ... ή όλα, χρυσοποιίες καί ελιξίρια καί 
τέχνες καί έργα, όλα είναι ψευτιές καί φαντά
σματα.

Πλησίασε στό γραφείο, άνοιξε μηχανικώς ένα 
βιβλίο, τό ξανάκλεισε αμέσως, μετετόπισε με
ρικά άλλα, καί βλέποντας κατάμματα τήν ει
κόνα τοΰ Τζαφάρ :

— ’Αδύνατο ! Νά δώσης τήν χρυσάδα στά 
μέταλλα, τό τέλειο στά ατελή, τήν νιότη στό 
γήρας, καί τήν ζωή στήν άρρώστεια, αυτό τό 
ωραίο πράγμα δέν μπορεί νά είναι ψέμμα ! Φθά
νει μονάχα νά νιώσης τά παλαιό βιβλία, νζ τά 
μελετήσης μέ πόθο καί μέ πίστι στήν τέχνη.. . 
Δέν έγραψαν γιά τό χρυσόμαλλο δέρας, γιά τήν 
μυστική χρυσοποιία ; Δέν πολέμησαν οί Αιγύ
πτιοι τούς Ρωμαίους υ,έ τόν χρυσό τής Τεοάς 
Τέχνης ; Γιατί λοιπόν έκαψεν ό Διοκλητιανός 
τούς παπύρους τής Χυμευτικής ; Δέν το βεβαιώ
νει ό μέγας Τζαφάρ ; Δέν το πιστεύει ό Άβεο- 
ρόης ; Καί ποιά αξία Οά έχη τότε ή ιστορία 
τοΰ κάθε τι, καί οί παραδόσεις γιά όλα τά πρά
γματα, σάν άρνηΟοΰμε νιά τήν χρυσοποία τήν 
παράοοσί της καί τήν ιστορία της ;

’Ανήσυχος άκούμβησε καί πάλι στά κάγκελα 
τοΰ παραθύρου, καί έρριψε τό βλέμμα άσκοπο 
πάνω στά χωράφια.

Ηταν ωραία ημέρα τοΰ ’Ιουνίου. Ό κήπος 
τοΰ πύργου καταπράσινος μέ τούς μεγάλους πλά
τανους καί τά ψηλά κυπαρίσσια. Γύρω βουνο
σειρές μέ δένδρα ή μέ ρίχια καί βράχους γυμ
νούς, σπαρμένες δώ κι’ έκεϊ άπό σκοπιές, έ
κλειαν μιά πελώρια λεκάνη, όπου κάτω στό βά
θος έτρεχε·/ ενα ποτάμι ανάμεσα σέ λιγαοιές 
καί σέ βά-.ους. Ό ήλιος αστείρευτος εχννε θαμ
βωτικά τήν λάμψι του καί θέρμαινε άκατάπαυ- 
στα δένδρα καί χωράφια καί βουνά, καί μέσα 
άπό τό/ γιγάντιο αύτόν άμβικα, πού είχε μυρι
όστομο χοχλάκισμα τά τραγούδια τών πουλιών 
καί τό ψιθύρισμα τών λεύκων καί τό κελάρυσμα 
τοΰ νερού, ανέβαινε στόν Ουρανό ή ζωή, σάν 
ένα απόσταγμα αιθέριο, μεθυστικό, μυστηριώ
δες !.. .

Νά ζή κανείς γερός καί χαρούμενος, νά 
παίρνη μέσα του δλη τήν γλυκάδα καί τήν δύ- 
ναμι τοΰ Μακροκόσμου γύρω του, καί γύρω πά
λιν αυτός νά σκορπά τήν ζωή αλύπητα ένα 
ηδονικό αντάλλαγμα ... μά νά μένη ατελείω
τος, ανεξάντλητος, νικώντας τήν φθορά μέσα σ’ 
αυτό τό αιώνιο γύρισμα ! καί νικώντας μαζύ 
εναν άλλο κόσμο, ποΰ έπλασε·/ ό άνθρωπος, υι- 
ΧΡ°» Za!/riAo» μά άλλο τόσο δυνατό καί άκατό-
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λυτό—νικώντας τή / σκλαβιά τού ανθρωπίνου 
κόσμου μέ τό χρυσάφι ! ... Δέν αξίζει γι' αύτή 
τήν αθανασία νά σπαταλήση κανείς όλους τούς 
θησαυρούς τής Γής ;

Καί ρίχνοντας πάλιν ανήσυχο βλέμμα στή 
στήλη -οΰ καπνού :

:— Spira, καλόγηρε! Θά μοΰ φέρης τήν 
ζωέ σάν θέλης νά ζήσης . . .

4*

Τά αναμμένα φρύγανα καί κωβάθια σπιθοβο- 
λοΰν στήν εστία. Οί φλόγες κόκκινες γλύφουν 
μικρόν άμβικα άπό βροντήσιο μέταλλο. Σταγό
νες ανάριες ξεφεύγουν άπό τόν σωλήνα καί χτυ
πούν ρυθμικά μ έσα στόν χάλκινο πόνιυ, στον 
υποοοχέα, σάν νά σημειώνουν «τιγμές, ποΰ αέ 
βήματα μεγάλα άργοπερνοΰν μέσα στήν ησυ
χία τοΰ κελιού.

’Απέναντι σέ πολυθρόνα ξύλινη ό Δομήνι- 
κος, άλχυμιστής μοναχός, μέ ράσο καί σκούφια 
καλογερική, παρακολουθεί ακίνητος μέ σταυρω
μένα τά χέρια, τό παιχνίδι τοΰ άμβικισμοϋ. 
Σκέψις βαθιά μέσ' άπό έναν αδημιούργητο 
κόσμο.

“Εξαφνα μερικές αστραπές τών ματιών του 
μαρτυρούν τήν τρικυμία, πού ξέσπασεν απειλη
τική—μιά αγωνία στόν κυνηγητό ιδέας, πού 
τοΰ ήλθε ξαφνικά καί ξαφνικά χάθηκε μέσα στό 
θόλωμά του, πού τώρα όσω γυρεύει, τόσω αύτή 
ξεφεύγει μέ τό τρελλό της φτερούγισμα. Μή/ 
ήταν αυτή τό μυστικό τής Τέχνης, τό μέγα μυ
στήριο τής ζωής ; Γιατί έτσι νά περάση διαβα
τάρικη σάν φθονερή είρωνία τοΰ μεγάλου Δαί- 
μονος, πού κρύπτει άπό τούς ανθρώπους τά μυ
στικά τοΰ κόσμου ; 'Ανήσυχο·, τώρα οί βολβοί 
του στροφογυρίζουν σάν νά γυρεύη μέσα στό κενό 
τοΰ άλχυμείου τήν χαμένη σκέψι . . . Ό φόβος 
πληθύνει τήν αγωνία. Ίδρώς βρέχει τό μέτω
πό του, καί οί αρτηρίες του σφύζουν. ΓΙετιέται 
όρθιος, περιπατεϊ βιαστικά κοντά στήν εστία καί 
καρφώνει ερωτηματικό τό βλέμμα στό παιχνίδι 
τοΰ άμβικισμοϋ. Οι σταγόνες κτυποΰν ολοένα 
στόν χάλκινο υποδοχέα..."Υδατα ... ούσίες ... 
αποσκιώσεις . . . ■ άμφιμέλαιναι φρένες!» Τό 
βρήκε ! Στενάζει βαθιά καί πέφτει στήν πολυ
θρόνα γέρνοντας τό κεφάλι στό στήθος κουρασμέ
νος . .

Καταμεσή στήν
βωμός στημένος σάν φιάλη πάνω στή πυοοστιά. 
Δεκαπέντε φωτεινές σκάλες ανεβάζουν στόν βωμό 
και άλλες δεκαπέντε σκοτοφεγγεϊς κατεβάζουν 
μέσα στόν ίδιο βωμό 
μενο 
των.

πελώρια εστία ένας μεγάλος 

ς σκάλες ανεβάζουν στόν β 
τε σκοτοφεγγεϊς

, όπου λαμποκοπά πυρω- 
τό 7?;Λα· Καί άναβαίνει ό ίερεύς τών άδύ- 
Καί νά, ακούεται μιά φωνή :

Έδώ τήν αύγή ήλθε κάποιος βιαστικά καί μ’ 
ενα μαχαίρι κομμάτιασε αρμονικά τό σώμά αου, 
αποοερμάτωσε τό κεφάλι μου καί συνέπλεξε τά 
κρεατά μου μέ τά κόκκαλα, καί μ’ έκαψεν έδώ 

καί α’ έκαμε πνεύμα Καί έλεγε·/ αυτά καί τά 
μάτια του γέμιζαν αίμα, καί δάγκανε τές σάρ
κες του, καί σωριάσθηκε κατά γής... Πλήθος 
πολύ λαού πεοικύκλωσε τόν φιακοβωμό, οπού 
άρχισε νά κοχλάζη νερό όλόβραστο. κι' ένα χάλ
κινο ανθρωπάκι γύριζε ολόγυρα καί ό βρασμός 
ολοένα δυνάμωνε, καί έκλαιεν ό λαός ολολύζον
τας, καί τό ανθρωπάριο έπεσε μέσα καί κάηκε.. 
Καί άλλο έπειτα μέ δ/ομα Άγαθοδαίμων, καί 
έπειτα άλλο μέ χιτώνα ώς τζ πόδια, καί έκάη- 
καν όλα μέσα στόν φιαλοβωμό, όπου πυρωμένο

ΟΙ ΜΟΣΧΟΙ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΒΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΙ 
κομητών Αογο&ετών.

I αδελφοί Μόσχοι 
Δημήτριος καί Γεώρ
γιος, γεννηθέντες έν 
Νσυπλίω καί άκμά- 
σαντες περί τό 1600 
άνεδείχθησαν οιά τάς 
λαυ,πράς τοιχογραφι- 
κάς απεικονίσεις, άς 
έξετέλεσαν είς καθα
ρότατο·/ ύφος τής Βυ- 

τών

Ναός 'Ay. ' Ιωάννον τών

ζαντιακής
Μόσχων σώζονται έν τώ Ναώ τ 
ωαννου τών κομητών Αο-Όθετών 
Καίτοι οί κατά διαφόρους έποχάς

Τοιχογραφικά 
οΰ 

εν 
καταστρεπτι

κοί σεισμοί κατέστρεψαν πολλάς τών τοιχογρα
φιών τούτων απεικονίσεων, εν τουτοις μέχρι 
σήμερον διασώζονται πλέον τών 150 σχετικώς 
εν καλή καταστάσει- είςταύτας οιακοίνεται τό ξη
ρότατο·/ ύφος καί ό σκληρός χρωματισμός έ/ 
συνουασμω μετά τής ευχερεστάτης γραμμικής 
τέχνης. Ό άγιος Γεώργιος έφιππος, ή άγια 
Ίουστίνη, ό προφήτης ΊΙλίας καί πολλοί άλλοι 
εικονιζόμενοι άγιοι, θεωρούνται τοιχογραφικά 
κειμήλια μιάς εποχής, τζ όποια τόσον εΐνε επί
σης πολύτιμα διά τήν τέχνην. Ό εγκυκλοπαι
δικός καί λίαν μορφωμένος φίλος μου κ. Μαρϊ- 
'/ος Σ'.γοΰρος κατέχει είς ύοατογραφικζ προσχέ
δια άρκετα άντίγραφάμου έκ τών ά-ωτέρω τοι- 
Ζ°·.'Ρατ'γ'ιμάτων, άτινα κατά τό έτος 1908 μετέ
τρεψα εις καθαράς απεικονίσεις έπί τοιχωμάτων 
■ης αυτής τέχ/ης τών γνησίων, πωληθείσας εις 
διάφορα ξένα μουσεία παρά διαφόρων έν Άθήναις 
αρχαιολογικών καταστημάτων περίκλείουσι δέ 
ταυτα όλην τήν μιμητικήν τέχνην μου, έοαρμο-

έργα
Άγίόυ Ί· 
Ζακύ/θω.

λαμποκοπούσε τό χύμα, καί κόχλαζε·/ όλόβρα
στο νερό......

Στό βοβερό αύτό όραμα ό άλχυμιστής τινάχ- 
θηκε, άνοιξε τά μάτια του. Ή φωτιά είχε 
σβύση. Οί σταγόνες είχαν σωπάση. "Ενας ελα
φρός καπνός έβγαινε άπό τήν στάκτη. Σηκώ
θηκε σιγά-σιγά, πήρε άπό τό τραπέζι ένα μα
χαίρι μέ λαβή ασημένια, πού παρίστανε τό ου- 
ροβόρο φεΐδι, τό έχωσε βιαστικά, στόν κόρφο του, 
καί βγήκε άπό μικρή πόρτα αντίκρυ στήν εστία, 
σ' έ/α στενό διάδρομο.

("Επεται ιύ τέλος). ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

ζομένην διά μυστικού τρόπου μέ ολην τήν πα- 
λαιότητα τοΰ χρό/ου, μέ ολον τό μυστήριον τοΰ 
πολυχρονίου χρωματισμού, ποΛΛαί οέ τούτων 
πωληθεϊσαι έθεωρήθησαν γνησιότατα·, παρά γνω
στών μελετη-ών καί ειδημόνων τής τέχνης. 'Ι
δίως ή τού 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ έθεωρήθη εν 
’Αμερική κειμήλιο/ τέχνης κατά τήν κρίσιν τοΰ 
κ. Georg Dama Losd, καθηγητοΰ τών Ελλη
νικών καί Ριυμάίκών αρχαιοτήτων.

Οί αύτάδελφοι Μόσχοι είργάζοντο τάς τοί
χο- ραφικάς των άπεικονίσεις διά γάλακτος· 
δυ/αταί τις νά εϊπη ότι αΰται δέν λογίζονται ώς 
καθαραί τοιχογραφία·. · Α frercho) αϊτινες έξετε- 
λοΰντο οι’ ιδιαιτέρου τρόπου,δηλαδή πάντων τών 
/σωαάτων συνθεμένων άνευ κολλητικής τίνος ου- ' , ! Τ , σιας τοποθετούμενων οε εν συνουασμω μετά των 
χρωματισμών έπί τοΰ νωπού προετοιμαζομένου 
κονιάματος, τοϋ μετέπείτα άποξηρουμένου καί 
συσσωματουμένου μετά τών χρωμάτων είς τε
λείαν στέρεωσ·./ καί μή υποκειμένων είς ουδε- 
μίαν ατμοσφαιρικήν άλλοίωσιν.

'Εκτός τής κολλητικής ουσίας τοΰ γάλακτος, 
μετεχειρίζοντο οί Βυζαντινοί άγιογράφοι καί 
τήν έκ νεύρων κόλλαν, καθώς καί τήν συνδετι
κήν ούσίαν, τοΰ κροκού, ή τοΰ λευκού τοΰ ωοΰ, 
ή τήν γόμαν οραγάντε, καθώς καί τήν ενωσιν τοΰ 
οινοπνεύματος μεμίγμένου μετά τής ρητίνης, ή 
τοΰ μαστιχίου Gomma MasticelSa^o σύστημα 
όμως τοΰτο θεωρείται κάπως /εώτερον εν τή τέ
χνη. "Εχει δέ πολλάς εύκολίας νά έπιδείξη 
ή χημεία σήμερον έν τή τέχ/η, αγνώστους τότε 
είς τούς συνδυασμούς τών χρωμάτων, τους ο
ποίους οί Βυζαντινοί άγιογράφοι μή γνωρίζοντες, 
ύπό μόνον τής πρακτικής βοηθοΰμενοι, ήναγκά- 
ζοντο είς τούς συνδυασμούς τών ελαφρών τόνων 
τών χρωματισμών, νά μεταχειρίζωνται τόν κα-

35



Π I Ν ΟΚΟΘΗΚΗ

θαρόν άσβεστον, τόν γύψον, τούς 
συνδυασμούς τού λευκού έκ τοΰ οξει
δίου τού μόλυβδου (Biacadi Biorulo, 
Biaca di Zinqo) όπως οί χρωμα
τισμοί των άποδίδουσιν μίαν κάποιαν 
εννοουμένην αρμονίαν είς τάς ενώσεις 
των.—Αυτή είναι ή το'.χογραοική 
τεχνητών αύ-.αδέλφων Μόσχων, τήν 
όποιαν περιγράφομεν κατόπιν βαθυ- 
τάτης μελέτης.

έΝ
_ Οι Μόσχοι έτοιχογράφησαν καί 

άλλους ναούς έκτος τής Ζακύνθου. 
Εν Καλαμαςεϊς τόν καταδαιοισθέντα 

ναόν του άγιου 'Αθανασίου μέχρι 
χθες έσώζοντο υπέρ τάς 200 τοίχο 
γραφίαι τών αδελφών Μόσχων, έν 
ετει οέ 1911 μετά τοΰ διευθυντού 
τού Χριστιανικού Μουσείου μακαρί
του Λαμπάκη έν Καλάμχις εόρεθέν- 
τες άρκετά έμελετήσαμεν τάς τοιχο- 
γοαφικάς ταύτας απεικονίσεις τού 
ανωτέρω ναού, άς καί έφωτογράφησεν. 
Ό ακάματος ιστορικός κ. Λεωνίδας 
Ζώης είς ιδιαιτέραν του εκτεταμένη / •k . » * ’μελετην περί τοιχογραφημάτων α
ναφέρει άρκετά, καί ύπό ιστορικήν καί 
υπό καλλιτεχνικήν έποψιν, διά τάς 
λαμπράς τοιχογραφίας τού Βυζαντι
νού ναού τής Σκοπιοτίσσης έκτισμένου 
έπι της κορυφής τού δρουςΣκοποΰ τής Ζακύνθου καί 
άνήκοντος και τούτου εις την Βυζαντινήν οικογέ
νειαν τών κομητών Λογοθετών.Περί Μόσχων άνα-

Ναός Σηοηιοτίσσης

(Κατ' αντιγραφήν έκ τοΰ φυσικοί, τοΰ κ. Δ.ΙΙελεκάοη 
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φέρουσικαίό "Επίσκοπος Ζακύνθου Κατραμής, κα
θ'1·; καί ό ιστοριοδίφης κ. Σπυρίδων Δέ-Βιάζης. 
Δια-φερουσιν όμως αι τοιχογραφία1. αύται τών 
αυταοελφων Μόσχων, άς πίριγράφομεν, κατά 

τών Προβυζαντινών, αί’τίνες περικλείου- 
λήρη ατεχνίαν όσον αφορά εί; τό ωοειδές 
προσώπου μή άναγνωριζόμενον τότε εν τή 

κατεχουσιν μέν τήν άτέ- 
χαρακτηριστικών, ένέχου- 

,οσπαθείας διά

,ι

ποΛ'ύ
σι - 
τοΰ 
αισθητική, ένώ αύται, 
Λείαν τών ουσικών 
σι όμως διαφόρου, 
τ/.ν ποοσ£ν·'·.σ·.7

Οι χρωματισμοί 
μονοτονοι· κυρίαρχε 
έργα τχύτα ή όχρα, ή ομβρα, 
σινον, τό μαύρο, τό μπλε καί τόκινάοαρι. Έν τή 
τέχνη ο τροπος ούτος διά τοϋ όποιου είργάζοντο 
τας τοιχογραφίας των οί Μόσχοι ονομάζονται 
Il lent/ie fa ν» τών a ffectho. Έν "Ι
ταλία ου/αταί τις νά ίδη τάς λαμπράς τοιχο- 
νραφίας (a freschi) τών Ραφαήλ», Μιχαήλ 
Αγγέλου, Μασάτσιο είς τόν ναόν Κάρμινε καί 

πολλών άλλων μεγάλων διδασκάλων τής τέχνης.
Εις τόν περίγραφόμενον ναόν τού αγίου Ίω- 

άννου τών Λογοθετών έσωθεν εύρίσκεται τοιχο
γραφία παριστάνουσα προσευχόμενου ίσως κά
ποιον Λογοθέτην ένώπιον τού Χριστού, φέρει δέ 
η εικων αυτή έπιγραφήν διά Βυζαντινών χαρα
κτήρων ώς έξης ;

τεχνικάς π
τοΰ ποθουμένου.

τών Μόσχων είναι πάντοτε 
ι ως επι τό πλεΐστον είς τά 

ό λευκόν -ό ποά-7 »

Ν. Κα?ιθγεροπ<»ύ?.ου

»
καί Βαπτιστού Ίωάννου διά συνδρομής

«Άνηγέρθη εκ βάθρων καί άνιστορήθη ο θείος 
καί πάνσεπτος ναός ούτος τού τιμίου Προδρόμου 

μόχθου 
τε καί δαπάνης τίνος ; Τό έργον έν γράμμσσι 
ού λέγω. Θεός γάρ οίδεν ό ερευνών καρδίας. 
χειρός ημών τών ελάχιστων ζωγράφων καί 

ίου

Διά 
αύ- 

ταδέλτων Δημητρίου καί Γεωονίου τό έπίκλην 
ρεχούσηςΜόσχων εν πόλεως Ναυπλίου

ΙϋΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ 
Ναός Πεφανερωμένης

Ό ’Ιωάννης Μόσχος ήκμασε περί τό 1 70S 
1725. Εικάζει τις έκ μιας είκόνος εΰρισκομένής 
έν Κεφαλληνία ότι υπήρξεν ούτος υιός τού 
Ήλία Μόσχον καί τούτου άγιογράφου καθώς 
έγράψαμεν άλλοτε'εν τή Πινακοθήκη καί άκμά- 
σαντος περί τό 1651 — 1684, φέρει δέ ή είκών 
αϋτη κάτωθεν έπιγραφήν : Ποίημα Ίωάννου ΊΙ- 
λία Μόσχου.

Ό 'Ιωάννης Μόσχος ειργάσθη πολύ καί είς 
διαφόρους ναούς τής Ευρώπης· ’έν έργον του «ή 
άνία Αικατερίνη» επωλήθη εις ΓΙαρισίους άντί 
αρκετών χιλιάδων φράγκων. Ό 'Ιωάννης Μό- 

• σχος έχει εξαιρετικήν τέχνην είς τάς μικρογρα- 
®ΐκάς του συνθέσεις, άναοεικνύεται δέ μοναδικός 
είς τό είδος τούτο μέ όλον το ύφος τής ξηράς μέν 
αλλά καλώς ε/νοουμένης επεςεργασίας του. Έν 
τή αξιολογώ πινακοθήκη τοϋ αειμνήστου 'Αλε
ξίου Κολοβά έν Άθήναις εύρίσκεται είκόιν παρι- 
στώσα τόν άγιον Δονάτον μετά τών θαυμάτων 
του, έργον Ίωάννου Μόσχου, Τό έργον τούτο 
έχει νά επίδειξη είς τάς μικρογραφικάς συνθέ-

Νύξ θυελλώδης

σεις του τήν αικοοσκοπικήν λεπτολογίαν και τήν 
έντεχνον γλυκύτητα, ιίις’καί τήν αρμονίαν τών 
χρωματισμών μέσα εις τά άπαστράπτοντα εκ 
χρυσού φόντα τους, άτινα ούτος μέ τόσην ειο'.κο- 
τητα έπεξειργάζετο.

Είναι χαρακτηριστική ή τέχνη τού Λγιο- 
γράφου τούτου είς τάς βαθμιαίας αντιθέσεις του 
έπί τών σκιών, αί δέ σκ'.αί του βυθισμένα'. μέσα 
στο μυστήριον τού χρωματισμού του χρονου 
κλίνουν πάντοτε πρός τό υποπράσινον, αι ι,οανι- 
καί μορφαί τών άπεικονιζομένων αγίων πεοί- 
κλειουσιν αισθητικήν ανατομικών προσπαθειών, 
αί δέ πτυχολογίαι του καίτοι ξηραί, μέ αρκετήν 
όμως καλαισθησίαν έπεςειργασμέναι δικαιολογου- 
σι τάς οικείας θέσεις των.

Ό ’Ιωάννης Μόσχος ακόλουθος τής Βυζαν- 
τινοκρητικής τέχνης, ανέπτυξε καί έμόρφωσε 
κατά πολύ τό ιδανικόν ωοειδές τού προσώπου της 
Θεοτόκου, άποδίδων είς αύτό όλον τόν παρθενι- 
κόν χαρακτήρα. 'Ομοίως έργον άςιον λόγου τού 
Ίωάν/ου Μόσχου κατέχει καί ό κ. ’Ιωάννης 
Άσκητόπουλος έν τή πινακοθήκη του εν Άθή- 
ναις, παριστά δέ τόν βίου του Ιησού Χρίστον εν 
αυτώ οιακρΐνεται ή λεπτολογημέ,η καί μικρό- 
συ.οπική εργασία τού ανωτέρω άγιογράφου.

Δυστυχώς αδυνατούμε·/ όπως κατορθώσωμεν, 
διά φωτογραφικών άποτυπωμάτων, και ενισχυ- 
σωμεν τήν μελέ-. ςν μας, δείκνύο/τες έστω και 
είς έλαφρά ίχνη, πρός τούς άξιοτίμους άναγνω- 
στας τής «Πινακοθήκης >, τά μικρογραφ'.κά 
έργα τού Ίωάννου Μόσχου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ
Ζωγράφος καί μιμητής τών παλαιών εικόνων.
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ΤΡΙΑΚΟΣΑΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ
ΈΠΕΙΣ έορ- 
■·ον τελέσει, 
■ν αι Άιιερι- 
φημβρίδες, ή 
καί η Άγ- 
δλος ό φιλο- 
κόσμος τής 
~?Χ πανη- 

:ής συμπλη- 
ρωσεως τριακοσαετηοί- 

ύος άπό τού θανάτου τού Σαίςπηρ άποθανόντος 
ως γνωστόν, τήν 2.3ην ’Απριλίου τοΰ 1616, άν 
οέν έματαίουν ταύτας ή έπελθούσα Ευρωπαϊκή 
σύρραξις. 'Επί τή ευκαιρία ταύτα) δέν θεωρώ 
άσκοπου τήν οημοσίευσιν τής επομένης συντόμου 
διατριβής.

’Από ένός καί επέκεινα αίώνος ό Σαίξπηρ 
συγκινει τήν παγκόσμιον φιλολογίαν πλειότεοον 
ίσως παντός άλλου ποιητού άρχαίου ή υεωτέοου. 
I ά εις τήν Σαιςπηρειον φιλολογίαν αναγόμενα 

συγγράμματα ανέρχονται μέχρι τούδε κατά* τήν 
αρτιως δημοσιευθεϊσαν βιβλιογραφίαν ύπό τοΰ 
Δόκτωρος Ζάγκαρδ είς 60.0011 περίπου τόμους 
ες ών 22.000 έ-γράισησαν έν τή Άννλική. οί X. * . , Η·, * · X , ,· * · 1.οε Λοιποί εις ολας σχεΟον τάς Ευρωπαϊκής γλώσ
σας. Κατά τον αυτόν βιβλιογράφον αί εκδόσεις 
τών έργων τού ποιητούυπολογίζονται είς 16000 
οί δέ περί ταύτα άσχολούμενόι κριτικοί, φιλό
λογοι καί λόγιοι έν γένει τής τε Εύσώπης' καί 
’Αμερικής είς 20.001).

Σαιςπηρειοι σύλλογοι καί εταιρεία·. ίδρυθεϊσαι 
από πολλοϋ έν ’Αγγλία, Γερμανία καί' Άμε- 
ρικκ, ασχολοΟνται διαρκώς περί τήν μελέτην 
και ερμηνείαν τών έργων του.

Ο πρός τόν Σαίςπηρ παγκόσμιος θαυμασμός 
καταφαίνεται επαρκώς έκ τών κρίσεων, άς οί έ- 
πιφανέστατοι κριτικοί καί φιλόλογοι τών δύο 
κόσμων έξήνεγκον περί αυτού. Έκ τών κοί- 
σεων δέ τούτων, άς δημοσιεύει ό Ζάγκαρδ, στα
χυολογώ τάς έπομένας:

Ο Σαίξπηρ δέν ανήκει εις ώρισμένον αιώνα. Εί
ναι ποιητής τών αιώνων-

Δέν έχες ανάγκην μνημείου, ψίλτατον τέκνον τής 
δότης, μεγάλε τής φήμη; κληρονόμε, διότι έν τφ 
Οαυμασμφ ημών καί τή καταπλήϊει ήγειρες μνημεϊον 
αί5ΐον·.

Milton

Ο Σαίξπηρ είναι μία άπό τάς μεγαλοφυεστάτας 
διανοίας άς είδε ποτέ ό κόσμος. Τό λεχΟέν περί τοϋ 
'Ομήρου δύναται νά έπαναληη ίΐή καί περί Σαίξπηρ . 
’Ότι υύδένα είχε νά μιμηΟή, ών αύτός ούτος αμί
μητο;·.

John Demis

Τό πνεύμα τοΰ Σαίξπηρ είναι όρίξων, πέραν τού 
όποιου δέν φθάνει τό βλέμμα».

Emerson
Μόνος <’> Σαίξπηρ μετά τοϋ 'Ομήρου άνήλδον είς 

τήν κορυφήν τού Παρνασσού'.
Φέλτω»

"Ομηρος καί Σαίξπηρ, μεγαλοη υιαι τ ιϋ αύτοΰ 
μεγέθους, άλλά διαφόρου φύσει»;».

Pantin

Ό ί)ελι»ν νά γνωρίση τήν δύναμιν τής ανθρώπι
νης μεγαλοη υίις πρέπει νά άναγνώση τύν Σαίξπηρ 
ό δέ βέλων νά μάΟη τύ ιίσήμαντον τής ανθρώπινης 
μαϋήτεως. άς άναγνιόση τούς σχολιαστώ; αύτοΰ».

William Hageitt

Ο Σαίξπηρ ΐσταται όπεράνω πάντων όσοι απεικό
νισαν τήν άνθρωπίνην φύσιν. Καί είναι μέν αξιο
θαύμαστος κατά πάσας τάς φάσεις τής τέχνης του, 
άλλ’ έ:τι μάλλον έν τούτφ : "Οτι ένφ έδημιούργησε 
χαρακτήρας υπέροχους καί καταπλήσσοντας, πλείονας 
ή πάντα; όμοΰ οί άλλοι ποιηταί. οϋδεμίαν σχεδόν 
γελοιογραφίαν άφήκε».

Μακώλεϋ

Τό θέατρον τού Σαίξπηρ είναι τό κάτοπτρον τής 
φύσεως >.

Λέσιγγ.

«Δέν ενθυμούμαι άν βίβλιόν τι, άνθρωπος ή παρι- 
στατικόν τού βίου μου παρήγαγον ποτέ έν έμοί έντύ- 
πωσιν τοιαύτην, οΐαν τιι δράματα τοΰ Σαίξπηρ.

Φαίνεται έργον διανοίας Οεσπεσίας ήτις προσήγ- 
γι,σε τούς ανθρώπους, ΐνα διά τού τερπνότατου τρό
που διδάξη αυτούς νά γνωρίζωσιν άλλήλους. Δέν υ
πάρχει έπεισόδιον τού ανθρωπίνου βίου, μή παρα- 
τηρηθέν καί άναπτυχθέν παρ’ αυτού.

Ben Jehnson. Γκαίτε

Ό Σαίξπηρ είναι μέν γνήσιος αντιπρόσωπος τή; 
Άγγλοσαξωνικής φυλής, άλλ’ ένταΰτώ καί ό μάλλον 
παγκόσμιος τών ποιητών. Σκηνή τών έργων του είναι 
ή γή ολόκληρος καί ή αίωνιότης τό χρονικόν διά
στημα, έντός τού όποιου άναστρέφονται οίήρωέ; του .

"A ΐνα
«Ό Σαίξπηρ δέν έχει άνιότερον' δύο μόνον ομοίου; 

αύτφ, τόν ’Όμηρον καί τόν Αισχύλον».

Ού/χώ.

< Οΰδαμοΰ έν τή ιστορία τών γραμμάτων άπαντά 
,,ϋτω ποικίλη μεγαλοφυΐα.

Λίεζιερ.

■ Οϋδείς μετά τόν θεόν έδημιούργησε πλείονα τού 
Σαίξπηρ .

Α. Δονμα;

«Είναι πηγή άείρρους σοφίας καί ποιήσεως, έξ ής 
ήντλησαν πόντε; ο! μετ’ αΰτόν ποιηταί».

Βράνδης.

■ Ό Σαίξπηρ είναι τό ΰψηλόταιον όρος τήςγής· 
ό έπ’αότού ίστάμενος αναπνέει τόν υγιεινότατοι- καί 
καθαριότατον αέρα τοϋ ήμετέρου πλανήτου.

Φλωμπίρ.
ΙΙολλάς σελίδας ήθελον πληρώσει άν παρετι- 

θέμην ενταύθα τάς κρίσεις πάσας, άς δημοσιεύει 
ό Ζάγκαρδ.

«Άκμάσας μετά τήν έφεύρεσιν τής τυπογρα
φίας καί πυρίτιδσς, έπιδών τούς μανιώδεις πολι
τικούς καί θρησκευτικούς πολέμους τής ’Αγ
γλίας, γράφει ό ήμέτερος σοφός Λιβαδάς, ών 
δέ βύσει άνήο ποακτικώτατος εικονογραφεί τόν 
κλάδωνα τών ανθρωπίνων παθών κολάζων τήν 
κακίαν, άμείβων τήν αρετήν καί πανταχού με- 
γαλύζωντόντά ανθρώπινα πάντα οιεποντα δά
κτυλον τής Θείας Προνοίας. Αίσθημα βαθύτα
του καί άκράδαντον άπεκάλυύε τώ Σαίςπηρ τ ,ν 
ύπεοτάτην τού βίου ηθικήν, ής άνευ τά πάντα 
ελέγχονται αμφιβολία καί σκότος ζοφερώτατον. 
Μετ’ώοελείας δέ πλείστης θά άναγινώσκηται 
καί μελετάται μέχρι συντέλειας τού αίώνος, καθ’ 
δτι εϊς τοιαύτας εξαίσιας άποκα/ύύεις τοϋ αν
θρωπίνου πνεύματος, άνευρίσκουσιν οι βουλόμε- 
νοι νέας αείποτε αλήθειας καί νέας καλλονές, 
καί σωτηριώδη ακούονται παραγγέλματα».

Έν τή ιστορία τής παγκοσμίου ποιήσεως ό 
Σαίςπηρ άποτελεϊ μοναδικόν ίσιος φαινόμενον. 
Συνενών ύψίστην ποιητικήν έμπνευσιν, φαντα
σίαν, έκτακτον δημιουργικήν δύναμιν καί όξύτα- 
τον παρατηρητικόν μετά πρακτικωτάτου νού καί 
βαθείας πείρας τού κόσμου, έςεικόνισε τήν αν
θρώπινη-/ φύσιν διά ζωηρότατων, δι’ ανεξάλει
πτων χρωμάτων, έν τή αϊωνία, τή άναλλοιώτω 
αύτής μορφή. 'Εντεύθεν ή αϊωνία νεότης, ή 
αθανασία τών έργων του.

Ήτο ’.θύσει σοοός, νοάβει ό Δοαύδεν, οέν εί- 
γεν ανάγκην τών διόπτρων τής παιοείας οιά νά 
άναγνώση τό μέγα βιβλίον τής φύσεως. Οι χα-

ρακτήρες αυτού οίανδήποτε -γλώσσαν λαλήσιυσι, 
αναγνωρίζονται αυθωρεί ιός αθάνατοι αντιπρόσω
ποι τής άνθρωπότητος, ήτις συνδέει και συνενοί 
εις άπαντα τόν κόσμον. Θά θεωρηθή ίσως ανα
χρονισμός ή δημοσίευσις Σαιςπηρείων έργων, σή
μερον δτε τό ύπό διανοητικής κοπώσεως ή μάλ
λον καταπτιοσεως νοσούν κοινόν εντρυφα 
προτίμησιν εις έργα έλαφρά καί επιπόλαια, 
τόν νούν καί τή 
αισθήσεις γαργαλίζοντα 
παρά τό απανταχού 
πνεύμα του υλισμού 
τούτου περί τό κλασικόν δράμα καί 

ορίας, τά γ'γάντεια έργα 
. πάντοτε διδασκόμενα έν 
θεάτροις τής Ευρώπης 
, χειροκροτούνται

τςς 
καί

κατκ 
. , .--,00/·1· 
ήν καρδίαν άνυύώνοντα, αλλά τάς 

καί έκκαίοντα. Άλλά 
Ευρώπης επικρατούν 
τής κατ ακολουθίαν 

τήν ΐίίλού ο- 
το·ϋ Σαίξπηρ 
τοΐς έπιση- 

καί ιδία τής 
......... ... . ------·τ-Χα;_ θαυμάζονται. 
Καί έν αΰτή τή Γαλλία παρίστανται σχεοόν 
κατ’ έτος καί δτε πρό τινοιν έτών έδιοά/Ίη έν 
θεάτρω τής Όράγγης ό «'Ιούλιος Καϊσαρ» υπό 
τού θιάσου τής Γαλλικής κωμωδίας, ό θαυμα
σμό;, ον ή μεγαλοπρεπής τραγωοία οιήγειρε ητο 
τοιούτος, ό’ιστε είς τών έπΐ'ίανεστάτων κριτικών 
τού Ιίαρισινου τύπου έγραψε τά εξής. «’.Αληθή 
έκπληξιν καί θαυμασμόν ένεποίησεν ή χθεσινή 
παράστασις τού Ιουλίου Καίσαρος καί θύελλαν 
χειροκροτημάτων προυκάλεσεν ή απαγγελία τού 
έπί τού νεκρού τού Καίσαρος θαυμάσιου έκείνου 
λόγου τού Αντωνίου, οστις είναι ίσως ή μεγίστη 
φυσιογνωμία τού παγκοσμίου θεάτρου : Αγαπώ 
ύ.έγει ό Γάλλος κριτικός, τούς όιραίους λόφους τής 
πατοίδος μου άλλά θά ημην ανόητος άν διενοου- 
μην νά. παραβάλω τούτους πρός τά Ίμαλάία». 
Οϋδεμία λοιπόν αμφιβολία ότι θά έπέλθή ταχέως 
καί παρ’ ήμϊν ή άντίδρασις καί ή πρός τά κλα
σικά έργα επιστροφή, καί ότι τά αιώνια δημιουρ
γήματα τού Σαίξπηρ καί τά αθάνατα τής Ελ
ληνικής άρχαιότητος έργα θά κυριαρχήσωσι καί 
πάλιν έπί τής σκηνής, έπ’ ώφελεία τοϋ θεάτρου 
καί τών γραμμάτων.

ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΜΙΡΑΛΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ
Χρόνια ιώρα κννργώ ί'να δννιρο 
"Ενα μαγικό χρναδνειρο' τό> ιμί^ιϊνω 
Και μόλις τ' ίγγίξο, κάποιος νρχειαι 
3/ού ι·· χιν.τάει τ<> χέρι.,.ΚαΙ ιό χά>·ω...

Χρόνια τιάρα οί μιά κρναταλλόβρνορ
ΓΙον ρ γ_ρνοοοταλια διαμάιαι φαίνεται 
Μόλις ατό νερό της οκνιμω τό τριγονμενο 
Κάποιος άνεμος φνοάει. Καί ξεραίνεται.

Λ
Μοναχά οάν νέρντυ μέο' οτήν έρημο
ΤΙοϋ ιίγκάίίια όλόρδα άνεβαίνοινε
Κάποια νέχια μπαίνουνε ο* οτό χοιμα τονς 
Ίά άναβχαλεύονν. Καί πληθαίνουνε ...

Τ1Μ0Σ ΜΒΡΑΊ ΤΙΝΗΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ναυαρϊνον έν νυκτί—τό καλύτερον τών νυκτερινών 
του—κάλλιστον όιά τάς έναλλαγάς φωτός καί σκιάς, 
μία αποψις ένός βράχου Κερκυραϊκοϋ όστις ροδίζει 
είς γλυκυτάιας άνταυγείας φωτός, καί μία τολμηρά 
άναπαράστασις, έφ’ όλων τών πιθανοτήτων βασι- 
σϋεϊσα. τοΰ βυθισμού τής τορπιλλισθείση; ΙΙροβηγ. 
κίας.· ό τελευταίος αύτός πίναξ δεικνύει διαίσθησιν 
τοΰ καλλιτέχνου. Ιδίως ό σχηματιζόμενος κατά τήν 
καταβύθισιν κύκλος τών ύδάτων είνε παραστατικώτα- 
τος αληθινά φαίνεται βυθιζόμενου όλονέν τό σκάφος. 
Ψαροπούλες τέλος καί ανεμότρατες αποδίδονται εις 
χρώμα καί κίνησιν τεχνικώτατα.

II έκθεσις τοϋ κ. Καλογεροπούλου ε'ίλκυσε ζωηρόν 
το ενδιαφέρον πολλών φιλοτέχνων, οΐτινες καί ήγόρα 
ρασαν άρκετά έργα.

ΤΟΪ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ" ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
Ο «Σύνδεσμος τών Καλλιτεχνών επ' εύκαιρία 

της διοργανώσεως συνολικής έκθέσεως άποκλειστι- 
κως έργων υπαίθρου τού καθηγητοΰ τής τοπειο- 
γραφιαςκ.Ε. Θωμοπούλου άντεπροσωπεύθη δι'ολίγων 
καλλιτεχνών. Ή εργασία τοϋ κ. θωμοπούλου υπήρξε 
/.ιαν ικανοποιητική. 99 εικόνες παρετάχθησαν αρμο
νικότατα, ποικίλας έμφανίζοντες απόψεις τής αγρο
τικής ζωής. Αί σκηνογραφία! τής φύσεως άπετυπώθη- 
σαν με άκριβεστάτην τού φωτεινού χρώματος έξει- 
κονισιν. Τό Έλλ. τοπεϊον, είδικώτερον δέ τό Αχαϊ
κόν,απεδόίίη καί πιστώς καί καλλιτεχνικά. ς.Άνατολαί 
και δύσεις, αιθρία καί συνεφιά, αύλαί οικιών καί 
κάμποι , παραλίαι καί βουνά, ζφα κατοικίδια καί 
χωρικοί, έσχον ειλικρινή άποτύπωσιν. Ό κ. Θω- 
μοπουλος είνε δεξιός χειριστής τοϋ χρώματος, βαθύς 
ερμηνευτής τής Έλλ. φύσεως, είς ήν άφοσιώΟη. 
Ιίαμμία υπερβολή είς τήν άναπαράστασιν. Ή τε
χνοτροπία του νεωτεριστική, άλλ’ όχι κουραστική. 
II αδιάκοπος σπουδή τής φύσεως—καί όχι ή ύπό 

μνήμης μηχανική έργασία-τοϋ ήνοιξε τόν' δρόμον 
της τέχνης πλαιύν. Ή χάρις τής βλαστήσεως, ή ει
δυλλιακή ποίησις, ή άγνότης τού φωτός είνε τά χα
ρακτηριστικά τής εργασίας του. Δέν εκβιάζει τήν έν- 
τύπωσιν διά τής υπερβολής. ’Αλλά καί ή συνθετική 
δυναμίς του—διότι δεν περιορίζεται είς άπλάς το
πιογραφίας, άλλά τάς συνδυάζει μέ τήν χωρικήν 
ζωήν—οεν υπολείπεται.

Δυο ωραίας περιόδους τοΰ αγροτικού βίου άπεικό- 
νισεν είς δύο, έκ τών άριστων, πίνακας. Τήν έγκα- 
ταλειψιν υπό τών ποιμένων τήν ημέραν τοϋ Αγίου 
Δημητριου τών βουνών διά νά παραχειμάσουν είς 
τα πεδινά μέρη, καί άντιΟέτως τήν επιστροφήν κατά 
την εορτήν τού Αγίου Γεωργίου είς τά βουνά Ό 
πρώτος πίναξ έχει τόν πένΟιμον τόνον φθινοπωρινής 
μονωσεως.-με τάς κλειστός καλύβας καί απειλητι
κόν τον Χελμόν άνωθεν αυτών. Ή «Διαμάντω στό 
ποταμάκι · είνε επίσης άπό τά καλλίτερα έργα τοϋ 
κ. Ιθωμοπουλου, διακρινόμενον διά τήν αφέλειαν 
της χωριατοπούλας καί τής γύρω τοποθεσίας τήν 
αποδοσ,ν. Ή Φθινοπωρ.νή βλάστησις, όλοπράσινη, 
με βουνά πέραν καί χαμόσπιτα, ή Ζαχλωρού χιονι
σμένη, το «Καλοκαιρινό απόγευμα» μέ τό άφθονου 
κίτρινου ηλιακόν φώς, τό Βροχερό απόγευμα μέ τά 
αιωρουμευα νέφη παρουσιάζουν έυ ποικίλη άντιθέσει 
τας ώρας τοϋ έτους, έκάστηυ μέ τήυ φυσιογνωμίαν
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της. Ο Μύλος του χωριού καί τό προσκύνημα τής 
Μεγαλοσπηλιωτισσας ελκύουν τό ενδιαφέρον. Είς τι- 
νας πίνακας μάς δίδει ό καλλιτέχνης καί θαλασσινός 
απόψεις, έκ τών οποίων άνωτέρα είνε ή .Θαλασ
σοταραχή».

W
II συνεχομένη αίθουσα περιέλαβε περί τά 130 έργα 

αλΛων ζωγράφων.
Ό κ Ίακωβίδης ένεπνεύβθη έκ τίνος όκταστίνου 

του κ. Δροσινη διά τόν Έστεμμένον Στρατηλάτην 
μιαν τολμηραν καί περίεργον εικόνα. Ό τόσον αυ
στηρός τηρητης τών τεχνικών κανόνων καί θετικός 
κοΛλιτεχνης έρριψοκινδύνευσεν ύψωθείς είς τά πτερά 
μιας ποιητικής φαντασίας. Τοιούτου είδους συμβο
λικά θέματα αρμόζουν μάλλον είς τήν ορμητικήν αι
σθητικότητα τών νέων, τήν συγχρονιζομένην πρός τήν 
νεωτεραν αντίληψιν, ώς λ. χ. ενός Άριστέως. 'Ο κ. 
Ιακωβίδης ενομισεν οτι δέν έπρεπε νά άπομακρυνθή 

της εμπνευσεως τού ποιητοϋ. Διό καί τόσον πιστώς 
την εςεικονισε, ώστε καί είς τήν προοπτικήν τού 
8, αστέρων στεφάνου νά άτυχήση. Είς ένα βαθυκύα- 
νον μονοτονον βάθος επάνω είς βράχους του παρατη
ρητηρίου τής Κανέττας ΐσταται ό Νικητής έν άκαμψία 
ολως στρατιωτική, οίονεί φρουρός τών Έθν. δικαίων. 
Η εις τήν έναντι γωνίαν προσωπογραφία τού ναυάρ

χου κ. Κουντουριώτου, είνε λεπτολόγος είς τάς λεπτο- 
W λ "Ζ1 έκδ')λ">τική τής γενναίας ψυχής του 

ΑντιΟέτως, τάσεις ελευθέρου χειρισμού τού χρωστή
ρας εν τη προσωπογραφία δίδει ό νέος κ. Λύτρας Ίί 
προσωπογραφία τοΰ γλύπτου κ. Μαυρουδή μέ τήν Διο
νυσιακήν εκφρασιν, τήν πλήρη φωτός καί άφελείας 
είνε πολύ καλή.

Αισθητικός καί τεχνικώτατος ό κ. Λουκίδης. Ό πί- 
ναξ «Ία θύματα τού διωγμού» είνε ό καλλίτερος 
όλων των έργων τών συναδέλφων του. Ώς θέμα έχει 
ενα ωραίου συμβολισμόν. Δύο γυναϊκες-σκιαί πέν- 
θους-καθηνται κάτωθεν τών εικόνων τής μικρός 
εκκλησίας εις ην κατέφυγον. Στά γόνατα ένα κορι
τσάκι, ορθία δέ ημίγυμνος κόρη-ή ψυχή τού 
υποδούλου Ελληνισμού—Υπερήφανος έγκαρτερεί, ένώ 
το τεμπλον το πλ ήρες μυστικοπαθείας, αποτελεί μίαν 
αντιθεσιν χρωματικήν, άλλά ταυτοχρόνως καί ένα 
έναρμονισμόν ψυχικόν. Έκ τών προσωπογραφιών 
του, πολύ επιτυχής ή τής κ. Στρέϊτ, ή τής Βάν-Δύκ 
κ“ι η του κ. Παλαμα, έκ τών λογίων.

Ό κ.ΙΙαπαπαναγιώτου, δυνατός επίσης καλλιτέχνης 
Αν εν τη περυσινή εκθέσει του έφαίνετο ή έπίδρ'ασίς 

εκτ'1= εν Ι’ερμανίρ διαμονής του, τώρα ή άλλαγή τού 
περιβάλλοντος εγινεν αισθητή. Τά < "Ορφανά», άν καί 
σκίτσο, έχουν εκφρασιν. Ή Ολϊψ,ς τής άδελφής πα- 
ρακοΛουθουσης τόν ύπνον τής άρρώστου, ενώνεται 
με μιαν εκδήλωσιν στοργής. Ή «Όνειροπόλησις» 
νεχωριζει επίσης από τά άλλα έργα του, μέ τήν γλυ- 
κυτητα τοϋ προσώπου καί τήν παρθενικύτητα τής 
οκεψεως. I εραλής ό νεότερος υπόσχεται πολλά, εάν 
ειδικως ασχοληθή είς έκκλησιαστικά θέματα. Δύο 
πίνακες του, τό Άναμμα τού κανδηλιού καί αί Κοσμι
κοί αναμνήσεις ενός μοναχού, είνε πολύ καλοί.

II δεσπ. Λασκαρίδου μάς μεταφέρει είς Εύρώπην 
με τους πίνακας της οΰς είργάσθη, κατά τό πλεΐστον 
εκεί. Το «Δεϊπνον τών Βρεττανών» είνε τό άρισιον 
συμπαθητικόν έργον ό Κρής ό έπιδένων τό τραύμά 
του. '

Τοΰ κ. Μαθιοπούλου πολύ εκφραστική ή προσω
πογραφία τού κ. Γούναρη. ’Ολιγωτερον επιτυχής ή 
τή; πριγκηπίσση; Αλίκης.

Τόν κ. Κογεβίναν χαρακτηρίζει ιδιορρυθμία καί 
άτομ·κότης. "Αφθονος κατανάλωσις χρώματος εί; τά 
έργα του, έκτασις μεγάλη, άλλά ψυχρά' δέν τά αί- 
σθανό.ιεθα. διότι άπ ιμακρύνεται άπό τήν Αλήθειαν. 
Τό Ι’αστούρι είνε τό καλλίτερου σχετικός.

Αξίζουν ιδιαιτέρας μνείας : τοϋ κ. ΌΟωναίου ή 
Παραλία τοϋ ΙΙόρσυ·, τό «Στερνό φίλημα» τού κ. 

Μπισκίνη, ή Χήρα πολεμιστοϋ» τής δ. Φ ιραντάτου.
Είς τήν Ελληνικήν παραγωγήν ύπεισήλθε καί έν 

έργον ξένου καλλιτέχνου, τοϋ κ. Λασλό. όστις είς δύο 
μόνον ώρας έφιλοτέχνησε τήν προσωπογραφίαν τού 
κ. Ίακωβίδου. Το σχέδιον, ή έκφρασις, τό χρώμα 
προδίδουν τόν δυνατόν καλλιτέχνην. Είνε ή καλλιτε
χνικότερα προσωπογραφία τής έκθέσεως.

ΊΙ γλυπτική Αντιπροσωπεύεται μέ όλίγιστα έργα. 
Ό κ. Τόμπρος είς τόν «Διανοούμενον»—όστις είνε 
τμήμα προηγουμένου έργου του, ,τέρυσιν έκτεθέντος— 
συμβολίζει μέ μίαν βαθύτητα στοχασμού καί μέ 
μίαν άμφιβ ιλίαν είς τά πτυχούμενα χείλη, τόν δισταγ
μόν τοϋ καλλιτέχνου τοϋ ίδιου εαυτού του—όστις 
εύρίσκεται άμφιρρέπων εμπρός είς τάς άντιμαχομέ- 
νας θεωρίας περί τέχνης.

Ό κ. Στεργίου είς τόν >Πόνον» Αποδίδει είς τάς 
κόγχας καί τό σφραγισμένοι· στόμα τής σκελετώδους 
κεφαλής τό πέρασμα τού τραχυτέρου πόνου. Ό . Τούρ
κος αΙχμάλωτος άρκετά εκφραστικός' τό μοιρολατρι
κόν τή; φυλή; καί ή δυσμένεια τή; τύχης, μέ τό ή- 
μιάνοιγμα τοϋ στόματος, χαρακτηρίζουν επαρκώ; τήν 
ψυχικήν κατάστασιν.

Τοΰ κ. Γεωργαντή τό άγαλμάτιον τοΰ Βασιλέως έν 
στολή εκστρατείας καί καθημένου, είνε εκτάκτως 
καλόν. Είνε αυτός ύ Βασιλεύς, έν μικρογραφία, πανο
μοιότυπος. Γύψινα έκτυπα πρέπει νά κοσμήσουν κάθε

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΖΩΗ
Ό -Ιππόλυτος» ή πλήρης ερωτικού πάθους τρα

γωδία τού Εύρι.τίδου διά πρώτην, νηιίζομεν, φοράν 
παρεστάθη. κατ' έλευθέραν διασκευήν- μαλλιαρίζου- 
σαν είς πολλά μέρη, τού κ. Τσοκοπούλο-ΐ. ΊΙ πενι- 
χρότης τών σκηνικών—έν οίς καί δύο προτομαί άκα- 
λαισθήτως έν εϊδει Έρμων τοποθετημένοι—έμείωσε 
πολύ τήν έντύπωτιν ήν πρτσεπάθησαν οπωσδήποτε νά 
συ/κρατήσουν αί Γυναίκες τής Τροζηνίας, περί τάς 
είκοσι. Οί έρασιτέχναι καί αί έρασιτέχνιδες έπεστρα- 
τεύθησαν έκ τού Λυκείου τών Έλληνίδων, τής Μου
σική; "Ακαδημία; καί τή; Δραματική; σχολή; τού 
Ωδείου. Καί τό Μωσαϊκόν αυτό εύτυχώςένηρμονίσθη 
είς ομοιόμορφον άπόδοσιν.

Η δεσπ. Ζερβού, ώ; Ιππόλυτος, πλήρη; σφριγηλής 
καί πσρθενική; χάριτος. Ώρ αιοτάτη ή ιδέα, όπως τό 
πρόσωπον τού ώραίου εφήβου παίξη κόρη καί μάλιστα 
η δ. Ζερβού, ή οποία καί ώ; έμφάνισι; ήτο συμπα- 
θεστάτη, άλλά καί έπαιξε μέ ζωηρότητα, άπήγγειλε
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γραφεϊον. Ό καλλιτέχνης άς σκορπίση π ιντού τό τό
σον έπιτυχημΐνον έργον του. Τί διαφορά, πρός εν άνά- 
γλυφ ιν τοϋ Β ισιλέως, είργασμενον άπό τόν καί τόν 
πηλόν ένί ιτε πλάθοντα κ.’ί ικ υβίδην.Είς ιό έργον τού 
κ. Γεωργαντή, ζωή. υποβλητικότης, έκφρασις. Τής 
συζύγου κ. Γεωργαντή τό Τάμα τής παιδίσκη; διά 
τήν σωτηρίαν τού Βασιλέως αίσθηματικωτατον, χα- 
ριτωμένον.

Γ. ΜΑΥΡΙΛΑΚΟΥ (N01R)
’Αληθινή άποκάλυψις ή έμφάνισις τού άγνώστΟυ 

έως τώρα γελοιογράφου κ. Γ. Μαυριλάκου. τού όλι· 
γίστας έως τώρα δημοσιεύσαντος εις έφημερίδας γε- 
λιογραφίας ύπό τό ψευδιόνυμον Noir. Κάμνει έντύ- 
πωσιν καί διά τήν άπαλήν καί εΰγενή γραμμήν του 
καί διά τον όγκον τή; εργασίας του. Εί; διακόσια 
είκοσι Ανέρχονται τά σκίτσα του, δι’ ών παρελαύνουν 
αί επίσημοι ΆΟήναι εί; Αξιώματα, είς φήμην, είς 
κωμικότητα. Δημοσιογράφοι καί λόγιοι καί συνθέται 
καί έπιστήμονε; καί αξιωματικοί, τύποι τών ζαχαρο
πλαστείων καί τών δρόμων, ήχμαλωτίσθησαν από 
τήν άκακον μολυβδϊδα τοϋ κ. Μαυριλάκου καί κάθε 
ελάττωμα των σωματικόν έλαβεν αμέσως τήν γελοιο- 
γραφικήν γραμμήν του, άρκετά εκφραστικήν. ΊΙ γε
λοιογραφία τοΰ κ. Μαυριλάκου δεν πονεϊ. Προκαλεΐ 
άπϊώς γέλωτα, είνε ειρωνική. ’Εκείνο πού παρατηρεί 
τις είνε έλλειψι; συνθέσεων γελοιογραφικών. Μόνον 
πρόσωπα' άλλά πάντοτε, ευτυχώς, ειλημμένα έκ τοϋ 
φυσικού, χωρίς νά παραμορφόνωνται τά χαρακτηρι
στικά' άλλ’ ό καλλιτέχνης είνε είς τήν άρχήν τοΰ 
σταδίου. Έκ τών γελοιογραφιών του ιδιαιτέρως επιτυ
χείς είνε ή τού πρώην υπουργού κ. Στράτου. αί τών δη
μοσιογράφων Ξενοπούλου, Ροδοκανάκη, Κόρου, ή τού 
Διεθνούς δικαίου, τών γνωστών τύπων Βδελλοπούλου, 
Μερακλή καί Λιαμιντίνας, ό Άπάχικο; Χορός, αί τών 
κ. κ. Ίω ιννοπούλου κοί 'Ιωσήφ, τής δ. Κανελλίδου 
καί τοϋ κ. Μποσδάρι.

ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ

μέ τέχνην καί φυσικότητα συγχρόνως. Ώς εμφανίσεις, 
χάρμα οφθαλμών δύο ώρ ιϊ ιι Άτθίδες, ή δεσπ. Κα- 
ζάζη έμ-ρανισθεΐσα είς τόν πρόλογον ώ; Άφ·ροδίτη 
καίτοι άδικηθεϊσα είς τήν στάσιν καί ή δεσπ. Βενετία 
Μπενή- Ψάλτη άναδυθεϊσα ώ; “Λρτε,'ΐς κυνηγέτι; 
είς τήν γ’· π.ράξιν. Σ όματα εΰγραμμα, φυσιογνωμίαι 
παρθενικαί. Ιίλαστικαί μάλλον εικόνες, έμχυψα άγάλ- 
ματα. Άλλά καί κατά τήν άπαγγελίαν δέν ύπελείφθη- 
σαν. ΊΙ δ. Βρασιβ.ινοπούλου, ώς τροφός, έπαιξε 
πολύ’καλά' ή φωνή τη; προσηρμόζετο εί; τό μέρος της 
τελείως. Άλλ’ ύπέρ πάσας ύπό έποψιν ήθοποιίας 
έκυριάρχησεν ή δεσπ. Ε. Κατσικοπούλου ώς Φαίδρα. 
ΊΙ δραματική φωνή της, καταλληλοτάτη δι’ άρχαίας 
τραγωδίας, ή έκφρασις τού προσώπου, ή έξωτερικεύ- 
ουτα τά παράφσρα αισθήματα, ύφ’ ών είχε πληγή ή 
ιρυχή της, αί κινήσεις υποβλητικοί καί έγκρατεϊ;. 
Καί άλλοτε είς τραγωδίας διεκρίθη. άλλ’ώ; Φαίδρα 
άκόμη περισσότερον. Αί κορυφαίοι τού χορού, δε-
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σποινίδες Άίτάκη, κατά πρώτιστον λόγον, Οίκονομί- 
δου, Αρώνη καί Μπει ή - Ψάλτη ή υστερότοκος άπέ- 
δωκαν τά ώραΐρ χορικά, τά πλήρη αισθήματος καί 
λυρισμού, έν ωραία στάσει καί χωρίς έκζήτησιν, 
αλλα καί χωρίς ρυθμόν, δστι; Οά τά ένεφάνιζεν άρ- 
μονικωτερα. Τά ανδρικά μέρη διηρμηνεύθησαν έπί
σης επιτύχω;. Όκ. Δεστούνης κάλλιστος ώς θησεύ.-, 
έντονος δέ καί παραστατικός ό κ. Σακελλαρίου ώς 
Εξάγγελος. Καί μία παραφωνία.Κατά τήν έπί σκηνής 

ανακλησιν τών λευκοχιτώνων έρασιτεχνίδων ένεφα- 
νισθη και τό μαύρον φράκον τοϋ διασκευαστού.. ..

W
' Ολυμπία. Τό μεγαλοπρπέστερο.· θερινόν Οέα- 

ιρον. Έγεινεν άγνώριστον. Εύρυχωρότατον, άπαστρά- 
πτον εκ λευκότητος καί φαντασμαγορικού φωτός. Τό 
Ελλ. μελόδραμα, ΰπό τήν διεύθυνσιν τού ίδρυτοΰ 

μαέστρου κ. Λαυράγκα, ένισχυΟέν καί ΰπό ξένων καλ
λιτεχνών, συγκεντρώνει τόν έκλεκτρτ.ρον κόσμον. 
Ο Ιταλός υψίφωνος κ. Νούτσιο Μπάρι ένεφανίσθη 

τό πρώτον είς τόν .Χορόν Μετημφιεσμίνων» διακρί
νεις δια τήν έκτασιν, διαύγειαν τής φωνής καί τήν 
εντασιν ιδιρ είς τούς υψηλότερους τόνους. Ή Ίσπα- 
νις μεσόφωνός κ. Δολόρεζ Φράου ένεφανίσθη είς τήν 
«Κάρμεν». Ή σκηνική τέχνη της καί ή συμπαθής 
φωνή της ένεποίησαν άρίστην έντύπωσιν.

Ο θίασος ήρίθμησε μίαν έτι νέαν έμφάνισιν, συμ
παθούς Ατθϊδος, ήτις ακολουθούσα τό παράδειγμα 
τήςδ. Δαλεζίουάνήλθεν είς >ήν σκηνήγ. τής δεσπ. 
Λελας ΙΙερπινιά. “Αν καί μαθήτρια άκόμη τού Ω
δείου, επαιξε είς τούς «Γάμουςτής Γιαννούλας.-τό 
παλαιόν αυτό αλλά χαριτωμένοι· έργον, είς τό όποιον 
άλλοτε εθριάμβευσεν ή κ. Φεράλδη- μέ άρκετόν 
ναρρος, αλλα και χάριν κα σεμνότητα είς τήν ύπόκρι- 
σιν. Η.φωνή της άδύνζτη, άλλά γλυκειά- είς τό άσμα 
τας αηδονος είχε λαρυγγισμούς άπταιστους. Η έμφά- 
νισις της προεκάλεσε Οερμοτάτας συμπάθειας.

Εξαιρετική δλως ύπήρξεν ή παράστασις τής Άΐ- 
δας». θαυμασία ύφ’ δλας τάς έπόψει,. “Ασματος καί 
σκηνογραφίας.Διά πρώτην φοράν παρεστάθη τό μεγα
λόπρεπες μελόδραμα τού Βέρδη έν Άθήναις τόσον ά- 
ψογως,τόσον πιστώς,μέ αρμονίαν έκτελέσεως κ ιί πλ o'- 
τον έμφανίσεως. Ό Μπάρι καί ή Φράου έτραγούδη- 
σαν με τέχνην. Άλλ’ αληθινή έκπληξις τό τραγούδι 
της κ. Βλαχόπουλου ώς Άίδάς, ΰπερέβη κάθε προ
σδοκίαν ΙΙολυ καλοί οί κ.κ. Οίκονομίδης. Βλαχόπου’ 
λος, Λουλουδας. Αι ένδυμασίαι έξ Ιταλίας άγορα- 
σθεισαι απηστραπτον, ή σκηνογραφία δέ ή παριστώσα 
τον Νείλον έθαυμάσθη. Ό κ. Λαυράγκα; είς δν δφεί- 
λεται η τοσον επιτυχής έκτέλεσις τού μελοδράματος 
δικαιότατα κληθείς έπί σκηνής έπευφημήθη. '

'Υπό τού θιάσου ετοιμάζονται οί «Πουριτανοί·, ή 
«Γζοκονδσ·, η «Μανον», ό «Άνδρέας Σενιε·.

Λ
-Κεντρικόν.-Κομψόν, εύάερον, μέ καλλιτε/νι 

κον διάκοσμον καί έγκατάστασιν φωτός σπανίαν έτέ- 
λεσε τα εγκαίνια του τό Κεντρικόν θέατρον. τών κ 
χ. Φυρστ καί Γ. Άναστασιάδου. Ώς σκηνή .ίαί ώς 
πλατεία, είνε το μεγαλείτερον τών θερινών θέατρων 
Με επτακόσια άνετα καθίσματα καί τριάκοντα εώ 
πρεπη καμαρίνια, άντάξιον τών τελευταίων προόδων 
της σκηνής.

Τα εγκαίνια έτελέσθησαν έν συρροή εκλεκτού κό-
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σ.ιου και όλων τών ανθρώπων τών γραμμάτων καί 
τού θεάτρου. Μετά τόν αγιασμόν, καθ’ δν ολόκληρος 
ο θίασος έψαλλε, ώμίλησεν, παρακληθείς ύπό τών 
ιδρυτών, ό διευθυντής τής -Πινακοθήκης, κ. Δημ. 
Κ ιλογεροπουλο; περί νεοελληνικού θεάτρου. ‘Αφού 
διά ταχείας αναδρομής είκόνισε τούς αγώνας τών 
πρωτων ηθοποιών καί τήν πατριωτικήν αυτών δρά- 
σιν, ήοεύνησε τάς τάσεις τού νεοελληνικού θεάτρου, 
την πρόοδον αύτοΰ, ώς καί τήν σημερινήν δρασιν τού 
θεάτρου έν σχέσει πρός τάς διαθέσει; τού κοινού. 
Μετ ειλικρινούς παρρησίας διετύπωσεν επιφυλάξεις 
διά τάς προτιμήσεις πρός τά έλαφρά έργα, άς έκρινεν 
ως παροδικά;, άνέφερε τάς προσπάθειας τών ηθοποιών 
πρός έξυπηρέτησιν τής σοβαρός τέχνης καί διά 
ψυχολογικής έρεύνης τής ’Αθηναϊκής'κοινωνίας ώς 
προς τας έκδηλιόσεις τής περί Καλού άντιλήψεως 
εδωκε τόν ακριβή χαρακτηρισμόν τής θεατρικής παρ 
ημΐν κινησεως. Αισιόδοξων διά τήν πρόοδον τής 
Έλλ. σκηνής, καθ’ ήν Οά επικρατήσω ή άληθινή τέ
χνη, έτόνισε τήν ανάγκην τής ίδρύσεως Εθνικού θέ
ατρου καί Δραματικής σχολή; καί άπέβλεψε μετ’ 
ελπίδων εις τήν έμφάνισιν δραματικών συγγραφέων 
οί “ποιοι καί θα δώσουν τήν οριστικήν κατεύθυνσιν 
του Ελληνικού θεάτρου. Ή κ. Χατζηχρήστου έψαλε. 
Ί ορχήστρα έξετέλεσεν έκλεχτάς συνθέσεις, άφθονον 
δέ κυλικείου έδέχθη τούς κεκλημένους.

Αί παραστάσεις ήρχισαν μέ τόν «Οίδίποδα Τύρα- 
νον, είς δν προταγωνιστεϊ μετά τέχνης υπέροχου ό 
κ. Φυρστ. II ύπόκρισις του, παλλομένη άπό τό τρα
γικόν πάθος, συνεκλόνισε τό άκροατήριον. Ή παρά- 
στασις τού · Οίδιποδο;· ώς συνολική έκτέλεσις ΰπήρ- 
ξεν άληθινή άπόλαυσις. Ό κ. Τρίχας ώς Τειρεσίας, 
ό κ. Ροζάν ιυ; Κρέων, ό κ. Παρασκευάς ώς γέρων, ή 
κ. Νίκαώς Ίοκάστη,αί κ.κ. Ροζάν καί Ναυπλιώτου 
ως κορυφαία, όλοι των συνέβαλον είς τήν άκριβή 
χαί τεχνικωτάτην άπόδοσιν τού έργου, βοηθουμένην 
άπό τά θαυμάσια χορικά τού Μαμπρέ.

II '-Κούκλα· (J,c Mannequin) τού Γκαβώ, τού 
πνευματώδους συγγραφέως τής «Ζοζέτας. καί τής 
-Σοκολατιέρας- έπαίχθη πολύ έπιτυχώ;. Είνε λεπτόν 
εργον μέ κιομικωτάτα; σκηνάς. 'Ένα μοντέλο κατα
στήματος τουαλετών, τήν Κολέτ, κάμνει ερωμένην ένας 
πλούσιος γ/.έντζές άπλώ; διά νά προκαλέση τήν ζη
λοτυπίαν μιας ωραίας άλλ' άκάμπτου κυρίας. Άλλ' 
η Κολέττόν άγαπά πραγματικώς καί είνε απαρηγό
ρητο; διότι άγαπά άλλην άλλ* εμφανίζεται κάποιος 
π ιλαιος της φίλος ϋν καί άκολουθεϊ, άφίνουσα τόν 
πλούσιον άλλ’ ανάξιον τή; άγάπη; τη; φίλον.

Αί κυρίαι Νίκα καί Κολυβά έπαιξαν χαριτωμένα, 
καθώς καί οί κ. κ. Νίκα; καί Λεπενιώτης. Έντύπω- 
σιν ένεποίησαν αί καλλιτεχνικοί σκηνογραφίαι έξ 

ταλια; κομισΟεϊσαι καί ό πλούσιος καί νεωτεριστι- 
κώτατο; ιματισμό; τών κυριών. Τό φόρεμα ιδίως τής 
κ. Νίκα ήτο ή τελευταία λέξις τής μόδας, ή όποια 
όμως δεν είνε καί καλαίσθητο;.

W
II «Ζαζά», τό μεστόν ρωμαντικοΰ αισθήματος άλλά 

και καλλιτεχνικής ήθογραφίας δράμα τού Μπερτόν 
το οποίον άφήκεν έποχήν άλλοτε είς τό Γαλλικόν 
θέατρον, παριστανόμενον είς άδιακόπους σειράς, έηα- 
νεληφθη μετά τριετίαν. Ή κ. Κυβέλη θριαμβεύει. Είς 
τον πληρη μεταπτώσεων έλαφρόν καί τραγικόν ρόλον 
εδειχθη απαράμιλλος, ιδίως είς δ’ πράξιν. “Επαιξε μέ

Ν. Καλογεροπούλου

χάριν Παρισινήν, άλλά καί μέ δύναμιν τέχνης. Πρό 
παντός δέ, υπήρξε φυσικωτάτη είς τήν φωνήν καί τιι; 
κινήσεις. Άπό τό δραματολόγιόν της δέν πρέπει ποτέ 
νά λειψή. Διότι έκτό; τής ύπερόχου ήθοποιίας της, 
και ω; εργον δέν ύπέστη τού χρόνου τήν έπίδρασιν. 
’Αρέσει πάντοτε, ύπερέχον όλου τοΰ έσμοϋ τών βιομη
χανικών νεωτέρων έργων. Πολύ καλή ώς μητέρα ή 
κ. Αλκαίου καί ζωηρότατη ή κ. Παρασκευοπούλου.

Ύπό τού θιάσου έπαίχθη καί πάλιν τό περυσινόν 
Πανόραμα μέ νέας σκηνάς. Τό Πανόραμα τού 1916 
θά άναβιβασθή περί τά μέσα ’Ιουνίου, μέ έκτενεστέ- 
ραν κινηματογραφικήν ταινίαν.

W
Ή «Μονμάρχρη» τού Φρονταί, ή όποια είς τήν 

κινηματογραφικήν ταινίαν έ.νεθουσίασε τούς Αθη
ναίους μέ τόν θαυμάσιον διάκοσμόν της, έ.ταίχθη 
ιαυτοχρόνως, και έν ηλεκτρική σπουδή ύπό τών θιά
σων Κυβέλης καί Κοτοπούλη. "Αν καί τό έργον στε
ρείται φιλολογικής αξίας, χωρίς δρασιν, έκράτησεν έν 
συναγωνισμφ πολλάς εσπέρας. Ό ρόλος τής ήρωίδος 
Μαρί Κλαίρ είνε ελκυστικός. Είνε ό τύπος ό συμ
παθητικός πού ζή εϊς τό περιβάλλον τού Μουλέν 
Ρούζ, άγαπρ ένα μουσικόν, νοσταλγεί έπειτα τά 
καμπαρέ, άπό τά όποια ό συζυγικός βίος τήν άπεμα- 
κρυνε καί τήν σύρει κάποιος άσβεστος πόθος μακράν 
τοΰ αγαπημένου της. 'Εκείνος τήν άφίνει νά φυγή, 
χωρίζονται, καί δταν συναντιόνται, εκείνη είνε τό 
πουλί ποΰ πέταξε γιά πάντα.

Καί είς τά δύο θέατρα έπαίχθη μέ επιτυχίαν, χωρίς 
το έν νά μιμηθή τό άλλο. Είνε δύσκολον νά άποφαν- 
θή τις πού έπαίχθη καλλίτερα. Λί σκηνογραφίαι τοΰ 
θεάτρου Κυβέλης ήσαν άνώτεραι, δπως πάλιν είς τό 
θέατρον Κοτοπούλη οί χοροί. Ό κ. Ίακωβίδη; (Κυ
βέλης) τύπος γλεντζέ, έπαιξε πολύ καλλίτερα άπό τόν

Τρικυμία

κ. Βεάκην τόν ρόλον του, καθώς αί φίλαι τής Μαρί 
Κλαίρ, ιδίως ή Μυρώ. Είς τόν θίασον Κοτοπούλη ό 
κ. Μυράτ έπαιξεν εκτάκτως καλά, ΰτως καί ο κ. Φι
λιππίδης κτί ή δ. Κόκκου. Άπό τά; πρωταγωνί
στρια; ποία άπέδωκε καλλίτερα τόν ρόλον; ΊΙ κ. 
Κυβέλη τόν παρουσίασεν πολύ ζωηρότερου, σχεδόν 
τρελλά, σύμφωνα πρός τούς αγαπημένους της ρόλους 
τής νεανικότητος’ή δ. Κοτοπούλη τόν διηρμήνευσε με- 
α/χολικ,ότερον, σχεδόν κουρασμένα. Λέγουν δτι <> 
συγγρ ιφεύς μάλλον τόν δεύτερον τύπον είχε ύπ' όψει 
του. Άλλ’ άμφότεραι αί καλλιτέχνιδες, άν καί δια
φορετικά άντελήφθησαν τό μέρος των, έδειξαν την 
τέχνην των. “Επαιξαν ύπέροχα, ή μέν Κυβέλη είς τήν 
β’ πράξιν. εις τάς στιγμάς τής έκρήξεως τής χαράς, 
ώς καί κατά τήν φυγήν της άπό τό συζυγικόν σπίτι 
ή δέ δ. Κοτοπούλη εϊς τήν τρίτην πράξιν.

V
Θεαχρικα'ι ειδήσεις .Νέα θεατρικά έργα αναγγέλλον

ται τά εξής : Τό παραμύθι, Άρσ. Παπαδοπούλου. - Ξι- 
φίρ Φαλέρ,Πώπ καί Λάσκαρη.—II καί Φ, έπιθεώρη- 
σι;.—Οί άδήλωτοι,έπιθειύρησις.—Λούνα ΙΙάρκ,έ.-iff- 
ιίιρηοις.— Ψυχή, Βώκου.— Οχλοκρατία, Άσπρέα.—Ό 
“Ερως θριαμβεύει, Ξενοπόύλου.— ΙΙαρ’ τύν ένα χτύπα 
τόν άλλον. Τή; χήρας τό προσκέφαλο, Συναδινοϋ. 
—Ή Νεράιδα, Τανάγρα.—Ή καμαριέρα τής μόδας, 
όπερέττα Χατζή’Αποστόλου.—Ή δεσποινίς Τίπ— 
Τόπ,Σακελλαρίδου. —ΊΙ πρόθυμη χήρα, Λασκάρη.— 
Τά φείδια πού χαϊδεύουν, Τ. Φλόγα. Τό μαύρο κα
ράβι, Χόρν.—Τό κύπελλον τής Χαράς, Καλοοτύπη. 
—Ό ερωτευμένος πρίγκηψ, όπερέττα Μαστρακίνη.— 
Έσταντανέ, Μιχαλοπούλου. —Έστιάς, Λιδωρίκη.— 
ΊΙ δικαιοσύνη, Κουρτζή. —Ό νόμος τού Θεού, Παξι- 
νοΰ.—Ή Δούκισσατή; ΙΙλακεντίας, ότερέττα Άσπρέα 
καί Άστεριάδου. — Άσπρη τρίχα. Λαυράγκα. —
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Ίκαρος, Δημητρακοπούλου. — Ό κήπος τοϋ Βούδδα, 
Λαδοπούλου.

— Υπό τοϋ Συνδέσμου τών Γραμμάτων καί Τεχνών 
διοργανιΰθη έκτακτος παράστασις, κ«θ’ ήν έπαίχθη τό 
δραματικόν έργον τού Προέδρου καί γνωστού ποιη- 
τοΰ κ. ’Λχ. Καραβία ο Νικητή;- άναγόμενον είς τήν 
Βυζαντινήν εποχήν. Τό δράμα έχει καλλίστην πλο
κήν καί διάλογον ζωηρόν. Πρωτηγωνίστησαν οί κ.κ. 
Νέζερ, Βενιέρης καί ή κ. Στέλλα Γάλατη.

—Ήρχισβ τάς παραστάσεις του εΐς τό ΑΟήναιον 
ό θίασος τοϋ κ. Ιίλέσσα μ τό Φιόρ.ι τοϋ Λεβάντε·.

— Είς την «Άλάμπραν» ό καλώς κατηρτισμέιος 
θίασος τής κ. 'Αγνή; Ρβζάν δίδει παραστάσεις έκλε- 
κτώνέργων. ΊΙρχισε μέ τόν «Συνταγματάρχην Φέλτ» 
των Κιστεμεκερς. Έκτος τής πρωταγωνειστρίας ό κ. 
Λοΰης καί ό κ. Μαδρα. ό παρεπιδημιών ηθοποιός 
τού θεάτρου τής Σάρρας Μπερνάρ εί; τύν ρόλον τού 
Καρδιναλίου, έπαιξαν μέ μεγάλην επιτυχίαν.

— Εν άσφνκτική συρροή κεκλημίνων έγεινσν τά εγ
καίνια τοϋ νεόδμητου θεάτρου τού κ. ΙΙαπαϊωάννου. 
Ενεφανίσβησαν κορυφαίοι ήθοποιοί καί έκλεκτοί 

μουσουργοί εις εν μακροτάτης διάρκειας πρόγραμμα.
II δ. Κοτοπούλη, ή Νίκα καί ή δ. Κολυβά απήγγει

λαν, ό κ. Βουτσινά; είπε δύο σανσοννέτες, αί κ. κ. 
Κυπαριση καί Ένκελ έτραγούδησαν, οί κ. κ. Σαμά
ρα;. Λαυράγκας, ΣακελΙαρίδη; καί Χατζηαποστόλου 
διηύθυναν τήν ορχήστραν έκτελοΰσαν συνθέσεις των

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ
ΙΙρωτοβιυλία τοΰ Πρύτανεως κ. Μεσολωρά Οά 

άνεγερθή άνδριά; τού Ίωάννου Καποδιστρίου πρύ 
τών προπυλαίων τού Πανεπιστημίου, παραπλεύρως 
τού άνδριάντος τοο Κοραή. Σκέψι; γίνεται νά ένερ- 
γηθή πρύς τούτο έρανο; μεταξύ τών φοιτητών, ΰστι; 
δέν Οά εΐνε βεβαίως επαρκής, διύ καί Οά άπαιτηθή 
γενναία εισφορά τοϋ Πανεπιστημιακού ταμείου.

Ό καθηγητής τής λαογραφίας κ. Ν. Πολίτης 
ώμίλησεν εί; τύν II ιρνασσύν» περί τών γνωστών 
ποιητών δημωδών ασμάτων. Ερεύνησε τύ ζήτημα, 
πόθεν πηγάζει τύ δημοτικόν άσμα.ΊΙ γένεσίς τουεΐπ.» 
δύσκολον νά έξευρεθή· ό λαός ό,ιαδικώς δέν εΐνε 
δυνατόν νά συνθέση άσμα. Κάποιος ένστικτος έμπνε- 
όμενο; συνθέτει τήν πρώτην μορφήν τοϋ άσματος, 
άλλος τό παραλαμβάνει έπιφέρων μεταβολάς, έκα
στος τραγουδιστής άνεπιγνώστως ιδιοποιείται τό άσμα 
ώς αδέσποτου καί καθίσταται βαθμηδόν κοινόν 
κτήμα, διά τής άφομοιωσεως. Υπάρχουν όμως καί 
δημιουργικά ποιήματα, γνωστών στιχουργιών, τά 
οποία έσφαλμένω; θεωρούνται ώς δημοτικά. Τό γνω
στότατου λ. χ. ποίημα «Μάνα σου λέγω δέν μπορώ 
τούς Τούρκους νά δουλεύω» εΐνε τού μακαρίτου Παύ
λου Λάμπρου, παραληφθέν σνωνύμως είς όλα; τάς 
ανθολογίας τών δημοτικών ασμάτων. ’Επίσης δημο
τικότητας ηύνοήθησαν τού Σφακιανοΰ Μανουσογιαν- 
νάκη τό «Παράπονο τοΰ Γέρω—Θόδωρου» καί στίχοι 

και τό Ρωσσικόν μπαλέττο έχόρευσε. Αί παραστά
σεις τού θεάτρου ήρχισαν μέ τό ΙΙίκ— Νίκ».

Τά συνοικιακά θέατρα ήνοιξαν καί αύτά ενωρίς 
τάς όλονέν όιραϊζομένας αυλαίας των.

Εις τύ ’Αθηναϊκόν» μετωνομασθέν όρθότατα εις 
Θέατρου Πύλης Άδριανον. μετεκομίσθη ό θίασος 
τής Σκούπας. Έπαίχθη νέα έπιθεώρησις τύ *1(5·». 
Απύ τά νούμερα της ήρεσαν ό σωφέρ, τί άεροπλά- 

νον καί τό υποβρύχιον, καί έκ τών ηθοποιών ό κ. 
Θάνός, ή κ. Βασιλάκη καί ό κ. Βάθης,

Γύ ΟέάΤρ.ιν τον Λαού κατέλαβεν ή κ. Διαμάντη 
μετά τοϋ κ. Μουστάκα. Έν αύτφ έδόθη νέα έπιθε- 
ωρησις, τά «Κουλουβάχατα» τοϋ κ. Μουστάκα. Έ
χουν σκηνάς ευφυείς καί τραγούδια πεταχτά μέ εν
δυμασίας νέ ις καί σκηνικά αρκετά καλά. Αί κυρίαι 
Λιαμάντη, Βασιλειάδου καί ή δεσπ. Βαλέττα παίζουν 
επιτύχω;.

Εις τύ Θηιεϊον έγκατεστάθη θίασος μέ πρωταγωνί
στρια; τάς δεσποινίδας Λάσκαρη καί τήνδεσσπ. ΙΙαν- 
τοπούλου. Νέα έπιθεώρησις έδόθη τό -Σφίξε με» 
τη; δεσπ. Θεανοΰς Φαρέα. ΊΙ δεσπ. Ι'ιώτα Λάσκαρη 
έχει κ ιτακτήσφ τούς θεατάς, ώ; ζάχαρι, μορτάκι καί 
πιερρότος. Επίσης παίζει έπιτυχώς ή δ. Παντοπού- 
λου ως Ελλάς. ΊΙ πρώτη αύτή γυναικεία έπιθεώρη- 
σις προεκάλεσε συμπαθεί; εκδηλώσεις.

--Εις τύ θέατρον Έξαρχείων θά δοθή τύ Άνω- 
Κάτω τοΰ κ. ΓΙαπαευθυμίου.

τοϋ έκ Δημητσάνης Τσοπανάκου, κληθέντος Τυρταίου 
τής έπαναστάσεως. Ο κ. Πολίτης άνέφερε κατόπιν 
τούς «ποιητάρηδες» τή; Κύπρου, οπλαρχηγούς τής 
έπαναστάσεως στιχουργοΰντας, τόν Κολοκοτρώνην 
τύν Μακρυγιάννην, τύν Δ. Γρίβαν, τδν Στασινόν- 
άνέφερε τόν τριτότοκον υιόν τοΰ Άλή πασσά καί 
φθάσας είς τούς συγχρόνους, έξήρε τήν στιχουργίαν 
τών χωρικών διαφόρων επαρχιών τής Ελλάδος έμ- 
νευσθέντων έκ τών τελευταίων πολέμων καί ίδίφ έν 
Μάνη, ως «αί νεάνιδα τή; Κυνουρίας νανουρίζου- 
σαν τόν μικρόν αδελφόν της μέ τήν άλωσιν τών Ίω- 
αννίνων.

— Ό πρώην υπουργός καί έγκριτος νομομαθής 
κ. Διον. Στεφάνου ώμίλησε περί τού Ζακυνθίου 
ποιητοΰ Γεωργίου Τερτσέτη. Ό ομιλητής καίτοι 
προβεβηκως τήν ήλικίαν διά πρώτην φοράν παρουσι- 
άσθη ιός κομφερανσιέ, καί δή έπί φιλολογικού θέμα
τος, έχειρίσθη δ’ αύτύ μετά μεγάλης εύχερείας, χάρΓ 
τος καί άνθηρότητος ύφους. Έσκιαγράφησε τύν Τερ- 
τσέτην, μεθ’ ού στενώς συνεδέετο, ώς άνθρωπον μέ 
τάς ιδιοτροπίας του καί ώ; ποιητήν. Άνέφερε τά τοϋ 
δικαστικού σταδίου του καί έξήρε τήν ποιητικήν του 
αςίαν. Ο Τερτσέτη; ήτο λυρικός ποιητής- δέν είχεν 
ερμητικότητα, άλλ’ έψαλλε τρυφερά τόν έρωτα, ώς 
είς τά Ιά μ-ίτια τής καρδιάς» καί τήν «’Απιστίαν». 
Έγραψε καί αρκετά ευτράπελα, ώς τά -Τραγούδια 
τοϋ Διαβόλου». ΊΙ «Κόριννα καί ό Πίνδαρος εΐνε 
έκ τών καλλίτερων ποιημάτων του, άνέγνωσε δέ καί 
ανέλυσε διά μακρών τό ανέκδοτον ποίημα του «Τό 

όιειρον τού Βασιλέως κατά τήν νύκτα τού Σεπτεμ- 
τού 1853», καί κατόπιν τούς «Γάμσυς τού Μ. 

Αλεξάνδρου· καί τινας στίχους έκ τού - Φιλήματος·. 
Ο Τερστέτης συνέγραψε Ίταλιστί εν δράμα, τύν 
Θάνατον τοΰ Σωκράτους».

— Ό κ. Εύγ. Ζαλοκιόστας, υίος τού ποιητοΰ, ώμί- 
λησε μέ στοργήν, μί σεμνότητα, μέ εύλάβει ιν διιϊ τον 
άλησμίνητον Αλέξανδρον 1’αγκαβήν, τύν θαλερό τα. 
τόν καί εύφυέστατον καί άγαθότατον πρεσβύτην, τύν 
πολυγραφότατον φιλόλογον καί ποιητήν. Έζωγράφισε 
τόν πλήρη πολυσχιδούς δράσεως βίον του καί τύ κοι
νωνικόν περιβάλλον, είς τύ «όποιον έξησε καί είργά- 
βθηάκαμάτως. Άνέφερε τάς περί αύτοΰ κρίσεις, τοΰ 
κ. Καμπ ιύριγλου οστις τύν έχ ιρακτήρισε πνευ.ιατι; 
κόν χείμαρρον, ένύ; σοφού καθηγητοΰ οστις είπε περ1 
Ι’αγκαβή δτι ήγαπήθη καί άπύ τά; εννέα Μούσας 
καί τού κ. ΙΙαλαμά εξάραντος τήν μεγαλοπρέπειαν 
τών ποιητικών εικόνων. Έκ τών λυρικών ποιημάτων 
τού Ραγκαβή. κατωρθόσαντος νά μή παρασυρθή εν
τελώς άπό τόν κρατούντα τότε ύπερρωμαντισμόν. 
άνέγνωσε τύν δημοτικότατον · Κλέφτην» τό «Δεΐ- 
πνον τών κλεφτών», μερικά; χαριτωμένα; στρόφά; 
πρός ώραίας κυρίας καί τήν άπολογίαν τοϋ γήρατος 
—εν άπύ τά ωραιότερα του. διά τήν χάριν καί τήν 
απλότητα, καί έμνήσθη τριών γνωστών άλλ’ ωραίων 
ανεκδότων τοϋ Ι’αγκαβή ώς διπλωμάτου, Οαυμαζομέ- 
νου πάντοτε διά τύ ανθηρόν καί λεπτόν πνεύμα του. 
Ό ομιλητής έχαρακτήρισε ώς άνότερα ποιήματα του 
δύο επικολυρικά: τύν «Διονύσου πλοΰν» καί τούς 
«Τριάκοντα τυράννους - ,άτινα μετά τοΰ Αύθένιου τού 
Μωρέως» άποτελούν τύ κορύφωμα τής μεγάλης πνευ
ματικής του παραγωγής, ήτις πληροί ΰπερείκοσι τό
μους. Ινιταλι'ιγων εΐπεο· δτι οί ποιηταί τού 1Θ'. αι
ώνας Οά ζήσουν. Αί ίδέαι τών σημερινών κριτικών 
πολλάκιςσφάλλονται, καί εΐνε ανίκανοι νά θίξουν έρ
γον, τό όποιον καί σήμερον έκτιμάται καί θά έπι- 
ζήση έν τφ μέλλοντι.

— Ό κ. Θ. Βελλιανίτης ώμίλησε περί τών ποιη
τών τή; Κερκυραϊκής σχολής καί ιδία τών έπιφανε- 
στέρων αύτής Πολυλΰ καί Μαρκορά. Ό πρώ. 
τος πολυμαθής, διεκρίθη ώς μειαφραστής τής «Ί/.ιά- 
δος», Ιΐινδαρικών ωδών καί τή; «Τρικυμίας» του 
Σαίξπηρ. Αίμιεταφράσεις του είςδημοτικήν διακρίνον- 
ται διά την έκφραστικήν άπόδοσιν. Άλλ’ ιδίως ώς 
κριτικός ΰπήρξεν υπέροχος. ΊΙ περί Σολωμοϋ μελέτη 
του θεωρείται ώ; ή άρίστη. ΊΙ πρωτότυπος ποιη
τική του παραγωγή συνίσταται είς τρία σονέτα καί 
ισάριθμα διηγήματα. Ό πολιτικός αγών είς δν ενερ
γώ; άνεμίχθη τύν άπησχόλησεν έφ’ ίκανύν χρόνον. 
Κατά τά τελευταία έτηέπανήλθεν εις τήν φιλολογικήν 
ζωήν, άνσστρειρόμενος μετά τών μαθητών του Κογε. 
βίνα, Καλοσγούρου καί Μαβίλη. Διά τύν Μαρκοράν, 
ον πρώτος ο κ. Βελλιανίτης πρύ 26 έτών άπύ τοϋ 
αύτού βήματος έγνιόρισεν είς τύ’Αθηναϊκόν κοινόν, 
ησχολήθη διεξοδικώτερον. Ό ποιητή; μετριόφρων, 
σεμνός, άπέφυγε τήν φήμην. Το πρώτον του ποίημα 
ήτο ωδή είς τύν θάνατον τού Σολωμοϋ. Κατά τήν 
Χατεδάφισιν τών τειχών τής Έπτανήσου έγραψε τά 
Κάστρα μας» καί κατόπιν τύν «"Ερχομόν του Βασι- 

λέως Γεωργίου Λ'.» καί αργότερα τύν «Όρκον» τύ 
τελε'οτερον ποίημα του, τύ όποιον ,ύ ομιλητής έχα- 
ρακτηρισε μάλλον λι«ρικόν ποίημα, καίτοι θεωρείται 
κοινώς ώς ποιητικόν διήγημα. Έκ τών ποιημάτων
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τού Μαρκορά άνέγνωσε τούς - ’Αθώους φόβους . Τό 
«Ρημαδιό τού χωριού καί τύν Σκαφτιά . Καί είςτά 
πατριωτικά ποιήματα, ώς τύ Παλληκάρι τή; Ηπεί
ρου, τύ "Αγαλμι τού Καποδιστρίου, <> Βασιλικός 
Υμνος, δεικνύει μίαν απλότητα καί ευγένειαν.

— Είς τον Παρνασσόν· ώμίλησεν ό κ. Σ. Λάμ
προς περί Τραπεζούντος καί τοϋ τελευταίου αύιο- 
κράτορος -.

— Ό κ. Μιχ. Στεφάνιόης καθηγητής ιών Φυσικών 
Επιστημών καί συντάκτη; τού Ιστορικού λεξικού 
ώμίλησεν έν τψ ΙΙαρνασφ περί τών Φυσικών Επι
στημών έν Έλλάδι πρό τής Επαναστάσεως. Διά γενι
κών γραμμών παρέσχε εικόνα τής έπιστημονικής κι- 
νήσεως κατά τούς προεπαναστατικούς χρόνους, ότεπα- 
ρετηρήθη μία όρμή έν Έλλάδι πρός διάδοσιν τών 
φυσ. ’Επιστημών καί τής Φιλοσοφίας, αντίκτυπος 
τής έν Ευρώπη κινήσεως καί ήτις άπετέλεσεν Εσω
τερικήν έπανάστασιν συνδεθεΐσαν μετά τής άλλης 
προπαρασκευαστικής έργασίας πρός άπελευθέρωσιν 
τοϋ Έθνους. Έχαρακτήρισε τήν δράσιν τού Ρήγα 
συγγράψιντος καί διδακτικά βιβλία δχμ μόνον ώς 
κήρυγμα τή; πολιτικής ελευθερίας άλλά καί τής εκ
παιδευτικής άναγεννήσεως, υπήρξε δέ ούτο; σταθμό; 
ιστορική; περιόδου, διύ καί διήρεσεν ό ύμιλητής τήν 
κίνησιν τών φυσ. επιστημών είς τήν πρύ τοϋ Ρήγα 
έποχήν καί είς τήν μετ’ αυτόν, ώς σύνδεσμον δέ τών 
δύο αύτών πεοιόδιον έθεώρησε τόν Νικηφόρον Θεοτό- 
κην, είς δν οφείλεται ή προαγωγή τών φυσ. μάθημά, 
των έν τοϊς σχολείοις. Άνέφερε τούς διδάξαντας φι- 
σικήν καί συγγράψαντας εγχειρίδια περί αύτής, 
έξήρε δέ τήν κατά τήν έποχήν εκείνην σπουδήν αύτής, 
ώ; προπ ιρ ισκευή;, μετ«ά τών άλλων σπουδών, τή; 
πολιτική; άναγεννήσεως.

>5
Είς τήν Θςολο/ικήν σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου 

άνηρτήθη είκι'ον τού Χριστού εί; φυσικόν μέγεθος, 
ρυθμού άγισγραφικοϋ Βυζαντινού, έργον τού κ. Θεο- 
φάνους λημητρίου. ΊΙ είκών ένεποίησε ζωηρόν έντύ- 
πωσιν είς τού; καλλιτεχνικούς κύκλους.

— Άπέθανεν έν ήλικία 75 έτών ό ζωγράφος Ιω
άννη; Δούκας, έξ Άργυρσκάστρουκαταγόμενος. Ήσχο- 
λήθη κυρίως είς προσωπογραφίας, έκ τών καλλίστων 
δέ έργων του εΐνε ή τού ζεύγους τών πρώτων Βασιλέων 
τής Ελλάδος. Επίσης είχε κάμη καί προσωπογρα
φίαν τοΰ διαδόχου Κωνσταντίνου έν νεαρά, ήλικίφ, 
ότε καί ήξιώθη τή; τιμής νά λάβη άδαμαντοκόλλη- 
τον δακτύλιον με τύ στέμμα έκ μέρους τού Βασιλέως 
Γεωργίου. Είργάσθη είς τοιχογραιρίας τών Ανακτό
ρων. Ό Δούκας διέμεινεν έπί τέσσαρα έτη έν Μασ 
σαλίρ, έξέθεσεν είς τύ Salon τών Παρισίων καί έν 
ΒιένΤη δ’ επίσης είργάσθη. Είς τήν 'Ολυμπιακήν 
έκθεσιν τοΰ 1870 έβραβεύθη, είς τήν Διεθνή δέ τής 
Κρήτης έτυχε τιμητικής μνείας. Έκ τών άριστων έρ 
γων του θεωρούνται ή «Λήδα», μία κεφαλή κοιμω- 
μίνη, καί τινες προσωπογραφίαι, ιδίως ή Μασσαλιώ- 
τις. Προσωπογραιρίαι του υπάρχουν καί είς τήν πινα
κοθήκην τοΰ Πανεπιστημίου, θανόντων καθηγητών.

— ’Απέθανεν ό έν τή σχολή τών Καλών Τεχνών 
καθηγητής τής χαρακτικής Νικόλαος Φέρμπος. Έν 
ΙΙαρισίοι; σπουδάσα; ώς υπότροφος τού Κράτους, 
διετέλει πρό πολλών έτών καθηγητής.

— Άνεγνώσθί) ΰπύ τού κ. Έκιά έν τφ Πανεπισιη- 
μίφ ή κρίσις τή; έπιτροπή; τοΰ Σεβαστοπουλείου46
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γλωσσικού διαγωνίσματος. Έβραβεύθη διά 500 δρ. 
γέρατος ό φοιτητής τή; φιλολογία; κ. Ξυνογαλάς. 
έ'.υχον δ’ εύφημου μνείας οί φοιτηταί τήν Νομικής 
κ. κ. Σβσρώνος καί Βαρβαγιάννης.

— Έπί τή λήξει τών διαλέξεων τοϋ II ιρνασού» 
ή A. Β. Ύψ. ό πρίγκηψ Νικόλαος έξέφρασε είς τό 
Προεδρείου τήν ιδέαν νά γίνουν μαρμάρινοι προτομαί 
τών θανόντων ποιητών τής 'Ελλάδος, αί υποΐαι να 
στηθούν εί; κεντρικά μέρη τής πόλεως. Επιτροπή 
κατηρτίσΟη υπό τήν προεδρείαν του όπως έργασθή 
διά τήν πραγματοποί ησιν τής ωραίας ιδέας. ’Επίσης 
άπεφασίσθη ή ύπό τοΰ -«ΙΙαρνασοΰ» έκδισις είς 
τεύχη τών γενομένων διαλέξεων. Έγένετο ωσαύτως 
λόγος περί ίδρύσεως μεγαλοπρεπούς μνημείου τοΰ 
αειμνήστου Βασιλέως Γεωργίου Α'. είς τήν βάσιν τοΰ 
οποίου διά καλλιτεχνικών παραστάσεων θά είκονί- 
σθή ή άναγέννησις τής 'Ελλάδος. Άλλ’ ό πρίγκηψ 
Νικόλαο; έδήλωσεν οτι καίτοι ,έχει ενθαρρύνσεις πρό 
πολλοϋ διά τήν Ιδέαν αυτήν, δέν θεωρεί είσέτι κα
τάλληλον τήν εποχήν.

— Ό Νομάρχη; Αιτωλία; καί ’Ακαρνανίας παρεκά- 
λεσε τό Ύπουργεϊον τή; Παιδείας όπως μεταφερθή 
κ τί πάλιν εί; τό ΊΙρώον Μεσολογγίου ή «Ελλάς» τοΰ 
Δαυίδ ντ' Άνζέρ έκ τοΰ ’Εθνολογικού Μουσείου, είς ο 
πρό 25τία; μετεφέρθη. Ό γλύπτης καθηγητής κ. Θω- 
μόπουλος άπεφάνθη οτι τό έργον γεγλυμένον έπί μ ιρ- 
μάρου τή; Καράρας δέν αντέχει πολύ είς τάς καιρι
κός έπηρείαςκαί άπεφάνθη υπέρ τής μή μεταφοράς. 
ΙΙροέτεινεν ίίμως όπως γίνει αντίγραφου τή; έπιτύμ- 
βου πλακάς έκ μαρμάρου Πεντελησίου ή χαλκού άπό 
τά τρόπαια τού 1821 οπερ νά τοποθετηθή έπί τού τά
φου τού Μπότσαρη, ΰπελόγισε δέ τήν δαπάνην 
άντιτύπου έκ μαρμάρου εις 8,000. Ό κ. 'Υπουργός 
θά άποφασίση, νομίζομεν όμως οτι πάντως έκ μαρ
μάρου πρέπει νά γίνι.|. Ό χαλκό; δέν ταιρειάζει διά 
τήν Ελλάδα.

— Έν τή καλλιτεχνική έκθέσει τοΰ «Συνδέσμου τών 
Καλλιτεχνών» ήγοράσθησαν 38 έργα τού θωμοπού
λου, 6 τού Κογεβίνα, 2 Γεραλή, 3 Παπαπαναγιώτου, 
2 Καντζίκη, 9 Μαγιάση, 3 Λύτρα, 2 Λ. Γεραλή. 
καί άνά έν τών κ. κ. Φωσκόλου, Κοντιάδου, Μπρα- 
έσσα, Λουκίδου, Λασκαρίδου, ΙΙεριβολαράκη, καί 
ό ’Αρχιστράτηγός Βασιλεύς τού κ. Ίακωβίδου άγο-

48

Κ" Κδλλ-Άνεμογιά^νη

ρασθείς ύπό τοΰ κ. Γ. ’Εμπειρικού άντί 6,(XX) δρ.
— Διά τό αναμνηστικόν μνημεϊον τών πεσόντων 

κατά τού; δύο πολέμους εφέδρων αξιωματικών ενε 
κρίθη τό σχέδιον τοΰ κ. Ν. Γεωργαντή. ΊΙ έκτέίεσις 
θά στοιχίοη 10,000 δρ. καί θά στηθή ή στήλη έν τφ 
Ζαππείφ.

— Ό γλύπτη; κ. ’Αλέξανδρό»ούλο; είργάσθη ένα 
Χριστόν, είς υπερφυσικόν μέγεθος.

— Πρωτοβουλία τή; πριγκητίσης ’Αλίκης καί έπι- 
με.λεία τοΰ κ. Γ. Νάξου ίδρύθη Σύλλογος, σκοπόν έχων 
τήν διάδοσιν τής χορωδίας. Ήδη κατηρτίσΟη γυ
ναικεία μόνον χορωδία. Είς τόν σύλλογον έδόθη ό τί
τλος «Ελληνική χορωδία».

— Ή υπέροχος παιδαγωγός Αικατερίνη Λασκα
ρίδου άπέθανεν έν ήλικίρ 73 έτών—εξαιρετική μορφή 
τού γυναικείου παρ’ ήμϊν κόσμου, έν τή άσκήσει τή; 
εθνική; φιλανθρωπίας καίτή; ΰγιοϋ; γυναικείας μορ- 
φώσεως. Είσήγαγε πρώτη τό Φροβελιανόν σύστημα 
έν Έλλάδι, καί διά τών Νηπιακών κήπων έμόρφωσε 
τά; Έλληνίδας νηπιαγωγούς. 'Ολόκληρον τήν ζωήν 
της άφιέρωσεν είς έργα εκπολιτιστικά. Έπί έτη 
διηύθυνε τό Έλλ. παρθεγωναγεΐον τή; Χίλλ, έκαμε 
διαλέξεις ίί; έξέδωκεν είς ογκώδη τόμον περί τού 
Φροβελιανού συστήμιτος, έγραψε «Ρυθμικά παίγνια» 
καί άλλα βιβλία. Τφ 1887 ή Λασκαρίδου άπεσύρθη 
τής διενθύνσεως τού εκπαιδευτηρίου καί έν τή εν 
Καλλιθέρ έπαύλει τη; άφιερώθη είς τήν ανατροφήν 
τών θυγατέρων της, τών άνταξίων τής μητρός. Αρ
γότερα άνέλαβε τήν διεύθυνσιν του έκπαιδευτικοΰ 
τμήματος τής «Ένώσεως τών Έλληνίδων»' υπήρξε 
έν τή έργασίρ ταύτη ακαταπόνητος. Ή Λ. Μ ή Βα
σίλισσα έκτιμώσα τήν πολυσχιδή εθνωφελή δρασιν 
της, ολίγον πρό τοΰ θανάτου της, ίδιοχείρως τή άπέ. 
νείμε, μεταβάσα παρά τή κλίνη τη;, τό παράσημον 
τοϋ ’Αργυρού Σταυρού τού Σωτήρος. Είνε ή δεύτερα 
Έλληνίς, μετά τήν κ "Ανναν ΙΙαπαδοπούλου, ήτις 
έκοσμήθη με παράσημον.

— Ύπό τών μαθητριών τοΰ ’Αρσάκειου έδόθη έπι- 
μελείφ τή; διευθυντρίας κ. Λίκ. Βαρουξάκη εορτή έν 
τφ Σταδίφ πρός έ νίσχυσιν τού Συλλόγου πρός προ
στασίαν τής υγείας τών μαθητριών. Έξετελέσθησαν 
άσκήσεις γυμναστικοί, παίγνια, πατριωτικά άσματα 
καί Έλλ. χοροί.

- Χαράν καί υπερηφάνειαν ήσθάνθησαν αίχιλιάδες 
τών θεατών, τών παρευρεθέντων έν τώ Σταδίφ εις 
τήν Σχολικήν εορτήν. Τρισχίλιοι μαθηταί, ιίιφστέρωι 
τών φύλων, παρήλασαν καί έγυμνάσθησαν καί έψαλ
λαν καί έχόρευσαν. Οί νεαροί βλαστοί έδειξαν άρρε- 
νωπόν παράστημα, ήθος σεμνόν, γραφικότητα κινή
σεων. ΊΙ έπιτυχία τής εορτής ένεπιίησε αϊσθησιν. 
Διά τήν όργάνωσιν δ' αυτής ειργάσθησιν άκαταπο- 
νήτως ό επιθεωρητής κ. Γ. Βούλγαρη; καί όλοι οί 
διευθυνταί τών σχολείων.

— Όραίαν εορτήν φιλανθή καί φιλόδενδριν διωρ- 
γάνωσε τό προοδευτικιύτατοι Λύκειον τού κ. Μεταξύ. 
Μικρόκοσμος άνεπαρέστησεν άνθη, έξετέλεσε παίγνια. 
έτραγούδησε, απήγγειλε καί άπήρτισεν έν τέλει διά 
καταλλήλων αμφιέσεων τό Βασιλικόν Στέμμα. ΊΙ 
έπιτυχία έν γίνει τή; ποιητική; όσον καί παιδαγωγι
κής εορτής υπήρξε μεγάλη.

— Νέα έργα τοπεϊα ’Αττικά, έξέθηκεν ό αύτοδιδά- 
κτος ζωγράφο: καί συμπαθή; συνάδελφος κ. Γερ. 
Βώκος. παριουσίαζων έκπλήσουσαν πρόοδον τή; άργά 
έκδηλωθείση; ιδιοφυίας του. Αποδίδει μέ τόσην λε
πτότητα τό φώς καί τό χρώμα, ώστε νά μή είνε πλέον 
έρασιτέχνη;. άλλά τοπειογράφος, δυνάμενος νά συνα- 
χωνισθή πρός τούς επαγγέλματος. Διότι ζωγραφίζει 
όντως έκ τοΰ φυσικού, χωρίς έπιτήδευσιν.

Ό κ. Λέρη; Μαργαρίτη; γνωστότατος άπό παιδι
κής έτι ηλικίας διά τό μουσικόν του τάλαντον. μετά 
μακράν έξ Αθηνών απουσίαν, έδειξε τήν έκτασιν τής 
ιδιοφυίας του έν συναυλία, δοθείση είς τό Βασιλικόν. 
Είνε τόσαι αί έπιτυχίαι του είς τά; έν Μονάχφ επι
σήμους συναυλίας ών μετέσχε, ώστε νά περιττεύη .τά; 
έπαινος διά τήν τέχνην του. Έξέφρασε τήν πραγματι
κήν σκέψιν τοΰ συνθέτου είς τήν Orgel - Fantasie 
τοΰ Μπάχ. συνδυασμένη»· μέ τήν τελειότητα τής 
sonorite, ή όποια έ.τλησίασε τό μεγαλεϊον τού αρμο
νίου. Έκ τού Μόζαρτ τόν τρυφερόν σονάταν πα
ρουσίασε λεπτόν αίσθημα, ώς καί είς τήν Πετα
λούδα» τού Σούμαν. Άλλά περισσότερον άκόμήέφάνη 
καλλιτέχνη; είς τού Μπάχ τήν Μπαλλάνταν καί τήν 
■Ραψωδίαν . Λάτρης τής κλασικής μουσική;, αισθά
νεται βαθέως τόν Μπράμς, τόν συνεχίσαντα ιό συμ
φωνικόν έργον τοΰ Μπετόβεν.

— Μετά εικοσαετή απουσίαν έξ ’Αθηνών ήλθε ό 
φημισμένος "Ελλην βιολιστής κ. Αλκιβιάδης Άνε- 
μογιάννης, ό έν Παρισίοι; εγκατεστημένος, άλλά καί 
είς πολλάς άλλα; πρωτεύουσας δώσας έπανειλημμέ- 
νω; λίαν επιτυχείς συναυλίας. Ό κ. Άνεμογιάννης 
έκλεισε τήν έφετεινήν σαιζόν μέ τήν ώραιοτέρ.αν συ
ναυλίαν, ήν θά ηυχετο τις. Άνεδείχθη ό "Ελλην 
θριαμβευτής τού βιολιού, ό αληθινός καλλιτέχνης, 
ό άνεπίδεικτος, ό συνδυάζων τήν τέχνην πρό; τό αί
σθημα, χωρίς τό εν νά υποτάσσεται δουλικώς εις τό 
άλλο. Τό δοξάρι του είνε σταθερόν, άποδίδει ακρι
βέστατα τούς τόνους, εκφράζει βαθέως τό αίσθημα. 
Είνε ό κατ’ έξοχήν λεπτός χειριστής, ό κάτοχος όλων 
τών μυστηρίων τοΰ μαγικού οργάνου του. Καί έδειξε 
πλουσίαν τήν τέχνην του είς δλας τά; εκδηλώσεις 
της, μέ έν ϋφος άπλοϋν καί ήρεμον, χωρίς θεατρικός 
επιδείξεις, άλλά καί χωρίς νά ύστερή διά τούτο είς 
εκφρασιν πάθους καί αισθήματος. ΊΙ τελεία έκτέλε- 
σις μετ’ άκριβεία; μοναδικής καθυποτάσσει τό άκρο- 
ατήριον οίασδήποτε τάξεως. Καί τό έκλεκτόν κοινόν 

και τό πολύ. Είς τήν σονάταν είς ντό έλασσον τού Μπε
τόβεν γραμμένην διά τετράχορδον καί κλειδοκύμβαλον 
ώς καί είς τήν τεχνικώτατην σονάταν το ύ Τσέζαρ 
Φράγκ, έδειξεν ύλην τήν πολύμορφον έμπνευσιν τών 
μουσουργών, συμπράττοντας καί τοΰ κ. Φαραντάτου 
είς τό κλειδοκύμβαλου λίαν έπιτυχώς. Τήν ώραίαν 
Λεζάντ τοΰ Βενιάφσκη, πολλάκις παιχθεϊσαν, έποίκιλε 
μέ δυσκολωτάτας παρεμβολάς. ’Αλλά καί Ιδικάς του 
συνθέσεις έξετέλεσεν ό συμπαθής καλλιτέχνης. Είς 
την λεπτεπίλεπτου Σκέψιν» έξωτερίκευσε μίαν 
ποιητικήν ρέμβην, έδειξε δέ τήν νοτταλγικήν Ελλη
νικότητά τής ψυχής του είς τό όπέροχον* Ποιμενικόν» 
τό παρασ τατικώτατον, πλήρες απηχήσεων αγνού τρα
γουδιού, ποικιλλομένους άπό κωδωνισμούς ποιμνίων.

Τή; συναυλίας μετέσχε καί ή νεαρά σύζυγος του ή 
κ. Κόλλ · Άνεμογιάννη, άοιδός τών «Κλασσικών συ
ναυλιών» τών Παρισϊων. Είς τήν «Άλκηστιν» του 
Γλούκ έδειξε μεγάλην έντασιν καί ζωηρόν χρώμα 
φωνής. Είς τήν Άρριέτταν» τοΰ Βιδάλ ίιπήρξεν αί- 
ύθηματικωτέρα, έτι δέ έκφραστικωτέρα είς τόν 
«Σίδ» τού Μασσενέ, μίαν πλήρη λυρισμού κλαυθμη- 
ράν μελωδίαν.

Καί εις τήν δευτέραν συναυλίαν ήν έδωσε τό καλ 
λιτεχνικόν ζεύγος, ή έπιτυχία ήτο εφάμιλλος τή; φή
μης των. Έκτέλεσι; άψογος καί ελκυστική. Μετ’ 
εΰχαριστήσεως δέ οί φιλότεχνοι ήκουσαν οτι οί έκλε- 
κτοί καλλιτέχναι θά έγκατασταθούν εις’Αθήνας, καί 
οΰτω θά δίδεται συχνά άφορμή νά άκούωνται τό μα
γικό δοξάρι τού "Ελληνας βιολιστοΰ καί ή τεχνικω- 
τάτη φωνή τής Παρισινής άοιδου.

— Ύπό τοΰ Συλλόγου τών Μουσικών συνθετών 
έδόθη συναυλία, καθ’ ήν έξετελέσθησαν συνθέσει; 
Ελλήνων μουσουργών, έξ ών ιδιαιτέρως ήρεσεν ή 
Γιορτή» τού κ. Λιμπελέτ. Έξετελέσθησαν ό Χορός 

τών λουλουδιών καί ό Χορός νάνων άπό τήν ·Φλόρα 
Μιράμπιλις» του κ. Σαμάρα, ένας «Συρτός» τεχνικώ
τατος τού κ. Λαυράγκα, ενα μενουέττο τού κ. Ν. 
Λαμπελέτ άπό τό «"Ονείρου του Πιερρότου», ή «Κρή
τη- τού κ. (-). Σακελλαρίδου καί έψάλησαν άπό τήν 
κ. Σκέπερ; δύο τραγούδια τοϋ κ. Καλομοίρη. Τό δεύ
τερον μύρος περιέλαβε τά στρατιωτικά τραγούδια, τά 
βραβευθέντα εις τόν διαγωνισμόν καί τά όποΐι έψά
λησαν ύπό 10 στρ ιιιωτών. "ΙΙρεσαν σχεδόν όλα, ιδίως 
τοΰ κ. Καλομοίρη έπί στίχων τής δεσποινίδας Νεγρε. 
πόντη, τό όποιαν προεκάλεσε ένθουσιώδεις υπέρ τού 
Βασιλέως εκδηλώσεις. Καταλληλότερου διά στρα- 
τιωτας θούριον έκρίθη τού κ. Σακελλαρίδου, ώ- 
άπλούστεραν.

— Υπέρ τού «Προτύπου Ιδρύματος τού ύπό τήν 
προστασίαν τή; Βτσιλίσσης Μητρός «Πανελληνίου 
Συλλόγου Γυναικών» έδόθη μουσική καί θεατρική 
προεσπερίς είς τό Βισ. θέατρον. Ό σκοπός τού 
ιδρύματος είνε τόσον εύγενής καί υψηλός, πρός προ
στασίαν άπορων κοοασίων δυν,ιμένων οΰτω ν’ άκολου. 
θήσουν άνωτέοας σπουδάς ή τέχνας, ώστε εΰλόγως 
συνεκέντρωσε πολύν καί καλόν κόσμον. Τό μουσικόν 
μέρος υπήρξε ποίκιλα» τα τον, άνέλαβον δ’ εύγενώς 
τήν έκτέλεσιν τέσσαρες καλλιτέχνιδες, τέσσαρα χρυσά 
μετάλλια τοΰ Ωδείου. Μετ’ εξαιρετικής έπιτυχίας 
διηρμηνεύθησαν υπό μέν τή; δεσπ. Ήπίτου ή γλυ- 
κυτάτη Etude ύπό μορφήν βάλς τού Σαίν — Σάνς. ύπό 
τής δ. Κοψίδα ή Σερενάτα τού Γκοτάρ, ύπό τής 
δεσπ. Παντξοπούλου ή «Γρηά Ζωή» τού Καλομοίρη
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καί ύπό τοϋ κ. Κοντογιάννη «Οί δύο Διαλαλητάδε;» 
τού ιδίου μουσουργού. Κορύφωμα τεχνικής καί λε- 
πτοτάτης άποδόσεως ύπήρξεν ή ύπό τής κ. Μπουστεν- 
τούϋ καί τή; δεσπ. Κοψίδι εί; δύο βιολία αρμονι
κότατη άπόδοσις τή; 'Νυκτωδία;» τού Σοπέν- Σα- 
ριζάτε καί τή; Μαζούρκα;· τοϋ Βενιάφσκη. '<>; 
διάμεσον τοΰ μουσικού μέρους παρενετέθη εν μ>νό- 
πρικτον δραμάτιον τοϋ διά πρώτην φοράν ώς Οειτρο- 
γράφου εμφανιζόμενου ιειρυύ δημοσιογράφου κ. 
Γιάγκου Άργυροπούλου -Τά μάτια τή; αγάπη;» 
μετέχον τοϋ Άβερωφείου. Έχει μερικά σημεία πολύ 
καλά. Σκηναί τινε; άβιάστως εκτυλίσσονται, ύ δέ δι
άλογος εινε φυσικιότατος καί ενιαχού ή στιχομυθία 
δυνατή. Η υπόδεσι; δχι πρωτότυπο;. Ξένοι δραμα- 
τογράφοι, Ιδίως Ιταλοί, έπραγματεύθησαν έντονώτε- 
ρον καί ψυχολογικώτερον τό δέμα τής γυναικός ήτι; 
δέν ήμπορεΐ νά υπόταξη τήν καρδιάν της είς ενα έξ 
Ανάγκη; γάμον, άιλά πετά άπό τήν οικογενειακήν 
εστίαν διά νά ζήσρ μέ ένα άλλον, πού άγαπά. Ό ρό
λος τής συζύγου είνε ό καλλίτερου χαρακτηρισμένος, 
άπεδόθη δέ μέ μεγάλην προσοχήν καί τέχνην άπό τήν 
πολλά προοιωνιζομένην δεσποινίδα Χρυσοΰλαν—Δώ- 
ρχν Βάλβη, ή όποια βαίνει έπί τά ίχνη τή; δεσπ. Κο
τοπούλη, ήν καί ελαφρώς υπενθυμίζει είς τήν φωνήν. 
Τό πρόσωπον τοΰ βραστού νεφελώδες καί άχαρικτή- 
ριστον. Τού συζύγου, τού διαρκώς άπορούντο; διά 
τήν αποστροφήν τή; συζύγου καί περιφρονουμένου, 
έπαιξεν ευτυχώ; εί; εκλεκτός ηθοποιό;, ό κ. Ροζάν. 
Τόν ρόλον,τού αδελφού, ένό; παλιανθρώπου χασομέρη, 
παρουσίασε μάλλον κωμικόν μέ τάς βαρυτόνους πα
ρεμβάσεις του ό κ. Κοντογιάννης.

II έφετεινή συναυλία τής κ. Καμπανάκη έκτός 
τή, γνωστή; τέχνης της εντόνου καί εύστροφου φωνής 
της, ήν έδειξεν ιδίως είς τήν «Σε.ιιράμιδα», υπέδειξε 
καί τά έν ύλίγφ χρόνφ αποτελέσματα τή; διδασκα
λίας της—τήν αδελφήν τη; δεσπ. Κίναν Καμπανάκη 
καί τόν νεαρόν βαρύτονον κ. Β. Πετρουλιαν. Ή 
πρώτη καί εί; τήν χαριτωμένην Both·. τού Δονιζέττι 
και εις τύ παδητικώτατον δημώδες άσμα, εί; τό 
οποίον κατ’ ευτυχή εμπνευσιν συνωδεύετο ,άπο τύν . 
τεχνικώτατον αυλόν τού κ. ΙΙαπαγεωργίυυ. άπεκαλύ- ’ 
φθη τάλαντόν άξιον προσοχή;. Ό κ. ΙΙετρούλια; 
εχει γλυκε-ΐαν φωνήν, άποδώσας μέ αίσθημα καί τέ
χνην μίαν μονωδίαν τής -Φαβορίτα; καί έν δημο
τικού ϋφους τραγούδι τού κ. Ξανδοπούλου, ΰπερ καί 
επανελήφδη. Ό κ. Λογγομπάρδι έξετέλεσε τεμάχια 
παιχδεντα καί είς τήν συναυλίαν του, συνώδευσε δέ 
ϋλα τά άσματα, κατα τρόπον υπέροχου.

W
Ο θάνατος είς τά πεδία τών μαχών εξακολουθεί 

να ελαττώνπ 'άς τάξει; τών δοκίμων Γάλλων λο
γογράφων. Ό θάνατος ΰπό όβϊδος του έφεδρου ύπο- 
λοχαγού Αιμίλιου Κλερμόν. είνε άπύ τά ισχυρότερα 
πλήγματα, άτινα ύπέστη ή Γαλλική φιλολογία 
άπό τής ένάρξεω; τού πολέμου. Ό συγγραφεύς τοΰ 
-Amour Promiso καί τής «Laure- ήτο έκ τών ηγε
τών τή; νέας γενεάς. Τύ γαλλικόν μυθιστόρημα 
εχασε ενα έξέχοντα Αντιπρόσωπον. ‘Ανήκε είς τήν 
γραμμήν τιών Βενζαμέν Κωνστάν, Στάνδαλ, Μπουρζέ.

- 'Επίσης έφονεύθη είς τό Βερδέν ό νεαρός συγ- 
γραψευς ’Λνδρέας Δυπόν. Συνειργάζετο είς πολλά 
περιοδικά, ιδίως τών νέων, γράφων κριτικός καί χα
ρακτηρισμούς φιλολογικών φυσιογνωμιών.
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— Κατά τύν τορπιλλισμόν τού Σοϋσε:· υπήρξε 
δϋμα καί ό 'Ισπανό; συνθέτη; Ερρίκο; Γκρανάδος, 
γνωστότατο; είς ολόκληρον τύν μουσικόν κόσμον, διά 
τήν άρμινικήν Τέχνην του.Έπέστρεφεν έκ Ν’. Ύόρκη;. 
Ήτο ό κατ’ εξοχήν Αντιπρόσωπος τή: 'Ισπανικής 
μουσικής, μετά τόν δάνατόν τοϋ Άλμπενιζ. Έγιννήθη 
τω 18(58, υπήρξε δέ μαθητής τού μεγάλου Καταλανού 
συνθέτου ΙΙεντρέλ. Αί συνδέσει; του, έν αί; καί δύο 
μελοδράματα, έξετίμηδησαν πολλάκις. Ή νΰ= τού 
θανάτου» συμφωνικόν ποίημα, θεωρείται ώ; έν τών 
καλλίτερων του έργων.

— Άπέθανεν ό ΐδεάλιστικώτερο; τών Νορβηγών 
δημοσιογράφων Ερρίκο; Βουλλούμ. Ήτο ποιητής— 
δημοσιογράφο;, καλλιτέχνη; δημοσιογράφο;, ρήτωρ 
δέ συναρπαστικό;.

Ο Μαυρίκιος Φ.ιρ κουά, ό συμπαθέστατο; τρα
γουδιστή:. δστις κατήγετο έκ Σμύρνη; καί είχε γίνη 
δημστικιότατο; κατά τήν έξ ’Αθηνών διέλευσή· τον, 
άπέδανεν εί; τήν ’Αμερικήν, έπί τής σκηνής, ένφ 
έτραγουδ.ιύσε έκ συγκοπή; τή; καρδία;. έν ήλικίρ 
47 έτών. Ό Φαρκυυά συνεδύαζε τήν Γαλατικήν λεπτό
τητα μέ τήν Ανατολικήν ήδύπαδειαν.

— Εί; τό Νογκάν έπί τού Μάρνη ό κ. Περνώ κα
θηγητή; τή; Σορβόννη; ώμίλησε περί Λασκαράτου, 
μετά προβολών τοϋ ποιητοΰ, τή; οικίας του, καί τής 
βίλλας, α; είχε λάβη δταν πρό τετραετία; περιώδευσε 
τήν Κεφαλληνίαν.

Τρεις εκθέσεις ζωγραφική: ήνοιϊαν είς τό Πα
ρίσι. Μία είς τό Jeu de paume, δπου έξέδεσαν 
γνωστοί καί άγνωστοι καλλιτέχναι, μία είς τά σαλό
νια τή; κ. Bougard ής μετέσχον οί έπαναστατικώ- 
τεροι Παρισινοί ζωγράφοι, καί τρίτη είς ιδιωτικήν 
Galerie μέ έργα τοϋ Μαρσέλ Λενουάρ.

— Έκ τού ναού τή; ’Ιταλική; πόλεω; ΙΙερου- 
ζία; έκλάπησαν ΰπό άγνωστων τέσσαρες είκόνε; με
γάλη; άξια; : Ό «’Ιησού; φέρων τύν Σταυρόν- τού 
Μοντένια, ό < ’Ιησού; παιδίον» τού Ραφαήλου, ή 
Άνάληψι;» τού ΙΙερουγίου καί ή «Μαστίγωσι; τού 

’Ιησού· τού Ι’νέρτσιν.
Η έν Παρισίοις < Έ.αιρία τών Λογιών > άπέ- 

νειμε καί εφέτος τά δύο βραβεία Βοναπάρτου.—τά 
ίδρυδεντα ύπό τού πρίγκηπος Ρολάνδου Βοναπάρ
του, -τά όποια πέρυσι είχον άπονεμηδή είς τόν Μω-* 
ρί; Μπ.ιρέ; καί τόν Μαίτερλιγκ. Έβράβευσε τύν άβ- 
βαν Βειερλέ, τύν γνωστόν συγγραφέα καί Άλοατόν 
βουλευτήν, δστις έπέδειξε τόσην φιλοπατρίαν κατά 
τούς ευτυχείς καί δυστυχισμένους χρόνου; τή; Γαλ
λία;. καί τόν Ιταλόν Γουλιέλμον Φερρέρο. Διά τή; 
απονομή; ταύτη; ή εταιρεία ήδέλησε νά τίμηση έκτύ; 
τού μεγαλείου τού φιλολογικού έργου τού Φερρέρο 
κιί δλην τήν ιταλικήν φιλολογίαν.

— Ό πόλεμο; δέν ήμπόδισε τύν πανηγυρι
σμόν τής τριακοσιοστής επετείου τοΰ θανάτου τοΰ 
Σαίξπηρ. II έν Λονδίνφ έπιτροπή διωργάνωσε 
τελετάς είς τήν μονήν Ούεστμίνστερ τήν 30 ’Απρι
λίου, εί; τό Δημαρχείου Λονδίνου τή 1 Μαϊιυ, δτε 
ωμίληοεν ό πρωθυπουργός, καί τήν 3 Μαιου, δτε 
άπέδανε ό ποιητής, έγιναν τελεταί είς τά Πανε
πιστήμια, τάς ’Ακαδημίας, τά Γυμνάσια, τά θέατρα, 
τούς Συλλόγους καί διωργάνωδη μεγάλη εκδρομή 
είς τήν οικίαν τού ποιητού είς Στάτφορδ.

Έν Ίσπανίρ έπίσης έωρτάσθη ή τριακοσιε- 
τηρίς τού θανάτου τοϋ Κερβαντές, τού συγγραφέως 
τού <Δόν Κιχώτου .

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
•Υπό τή; ’Εκδοτικής 'Εταιρείας < Αγκύρας* έξεδο- 

Οησαν τά εξής νέα έργα .
Ή Γρατσιέλλα· τό τρυφερώτερον τών έργων τού 

Λαμαρτίνου, συγκινητικόν επεισοδίου τής αίσθημα, 
τικής ζωή; του, μέ έμμετρον μετάφρασιν ύπό τοϋ κ- 
ΙΙολέμη τοϋ επιλόγου «Πρώτος πόνος».

,Αί τελευταία» ήμέραι καταδίκου , ώς απαρχή εκ
δόσεων ΰπό τύ μέγα έργον τοΰ Βίκτωρος Ούγκώ.

Ύπδ τάς φιλύρας τού Α. Κάρ, κατά νέαν πλήρη 
μετάφρασιν τού κ. ΙΙολέμη, οστις άπέδωσεν είς ω
ραίους στίχους τά γλυκύτατα τραγούδια τα εγκατε
σπαρμένα είς τύ κείμενον.

Αί νέαι Γυναικείοι έπιστολαί, του Μαρσέλ Πρεβώ.
Τό Πορτραϊτο τοΰ Δόριαν Γραϊν , τό περιλάλη

του έργον τοϋ Όσκάρ Οΰάΐλδ.
«Ύπό τά φ&ινοπωρινά άστρα», τοϋ Κνούτ Χάμ- 

σουν, κατά μετάφρασιν Δ. ΧατζοΛούλοτ·. Ό συγγρα
φεύς ύπό τύπον ημερολογίου περιγράφει, ποιητικά 
τήν απέριττοι· καί ειδυλλιακήν ζωήν τών Νορβηγών 
χωρικών.

Ό δρόμος τύν γάτων*. Μυθιστόρημα άπό τά όλι- 
γώτερον έν Έλλάδι γνωστά, τού μεγάλου Γερμανού 
συγγραφέως Σούδερμαν, υπέροχου ενδιαφέροντος, 
είς καλλίστην μετάφρασιν υπό τοΰκ. Ρ. Παρίσι],

V

-Αλλεπάλληλα έκδίδονται τά ολιγοσέλιδα πολεμικά 
τεύχη έν Παρισίοις, γραφόμενα άπό ’Ακαδημαϊκούς 
καί διακεκριμένους δημοσιογράφους. Άλλα έξ αυτών 
σκοπόν έχουν νά καθορίσουν τήν ευθύνην τοΰ πολέ
μου, έπιρριπτομένην ώ; είκός είς τήν Γερμανίαν, άλλα 
περιέχουν χαρακτηρισμούς τών στρατηγών καί πολι
τικών τής ημέρας, άλλα περιλαμβάνουν ίστορικάς 
μελετάς σχετικώς πρός τόν διεξαγόμενου πόλεμον. Έκ 
τών τευχών αυτών ιδιαίτερον ένδιαφέρον έχουν αί 
μελέται περί τοϋ Βασιλέω; τοΰ Βελγίου, περί του 
άρχιστρατήγου Ζόφρ, περί τής ήρωϊκή; Σερβίας, 
περί τής Γαλλίας τής αόριον, περί Πατριωτισμού— 
Ιμπεριαλισμού—Μιλιταρισμού. Έξεδόθησαν τά πλεϊ
στα ύπό τού έν Παρισίοις έκδοτικοϋ οίκου Bloud 
et Cie.

Λ

Λεξιλογικά υπομνήματα είς τά νέα ελληνικά άνα- 
γνώσματα, ίοτό H. Λορεντζάτον Αρχισυντάκτου τού 
ιστορικού λεξικού καί Α. Τζαρτζάνου, γενικού έπι- 
θεωρητοϋ. Είς <>0 μόνον σελίδας περιελήφΟ ησαν ο)μι 
σχεδόν αί λέξεις τών έν τοΐς σχολείοις εισηγμένων 
νέων έλ.λ. Αναγνωσμάτων, δσαι έχουν Ανάγκην, ιό; 
ηττονγνωσταί, γλωσσικής επεξεργασίας, ήτις συνίστα- 
ται είς τήν διασάφισιν τών τύπων καί τόν άκριβή 
ορισμόν τών σημασιών. Διότι ή καλολογική τού 
Αναγνώσματος έκτίμησις δέν είνε δυνατή άνευ τή; 
πλήρους γλωσσική; έρμηνείας. Προκειμένου δέ περί 
προϊόντων τής νεωτέρας εθνικής λογοτεχνίας επι
βάλλεται αΰτη, καθότι αί περί τόν μεσαιωνικήν 
έποχήν άπορίαι τών διδασκάλων παρουσιάζονται 
συχνότατα. Διά τούς διδασκάλους δέ κυρίως προορί
ζονται τό. Λεξιλογικά ύπομνήματα.

Λ

Είς τού; · Παρισινούς περιπάτους^ του ό κ. Κ. 
Καιροφύλας, είς ΰφος ελκυστικόν δίδει τάς εντυπώ

σεις του έκ τ ής Γαλλικής μεγαλουπόλεως, ής ή ζωή 
έχει τόσα ΰέλ.γητρα. Έννοεϊτώ. δτι ή περιγραφή έγέ
νετο πρό τού πολέμου.

Άναπαριστά ζυιηρίός μέ ϋπερχειλίζοντα πατριωτι
κόν πόνον ύ εξόριστος Μικρασιάτη; Ιατρός κ. Λ. 
Γιαννόπουλος έν ίδίφ τεύχει τήν 'Εθνικήν τραγω
δίαν τής Θράκης καί Μικρά; ’Ασίας. Διεκτραγωδεί 
τιί δεινοπαδή|ΐατα τών ομοεθνών του, παραπονεϊται 
διά τήν άστοργίαν τών πολιτικών μας καί επικαλείται 
σύντονον τήν Αρωγήν τού Έλλ. κόσμου διά τού; Αδελ
φούς θράκας καί Μικρασιάτας, τού; πρόσφυγας, οί 
όποιοι δικαίως άξιούσι νά τύχωσι τής δεούσης προσ- 

* τασίσς.
W

Ή διακεκριμένη άρπίστρια δεσποινίς Αουκϊα Ία· 
άννου έξέδωκε κατά μεταιρρασιν λίαν επιτυχή έκ ττ ϋ 
Γερμανικού Μουσικούς κανόνας διά τόν οίκον καί 
τήν ζωήν τοΰ μεγάλου μουσουργού Ροβέρτου Σοή- 
μανν, μετ’ εϊκόνος καί βιογραφίας αυτού. Αί σοφαί 
αύται συμβουλαί Αποτελούν πολύτιμον οδηγόν διά 
πάντα άσχολούμενον είς τήν μουσικήν—έν είδος Μου
σικού Ευαγγελίου. Καί οφείλονται χάριτες εις τήν 
καΙΛιτέχνιδα δ. Ίωάννου ήτις ήδέλησε νά καταστηση 
κοινόν κτήμα τήν εΰχυμον αύτήν κυψέλην, έν ή είς 
έκ τών μεγα/.ειτέρων μουσουργών άπεταμίευσε τής 
πείρας καί τής Ιδιοφυίας τά Ανεκτίμητα διδάγματα.

Τύ κομψών αύτό τεύχος τών μουσικών κανόνων 
πρέπει νά είσσχΑϊ) ΰποχρεωτικώς ώς διδακτικόν βι
βλίου μουσικής είς τά Ωδεία καί είς τϋ Άρσάκειοι·. 
Ή έξ αυτού ιόφέλεια Οά είνε μεγάλη.

Ό έν Μαγχεστρίςι κ. Πάλλης, ό κατα ΙΙαλαμάν 
«άκρίιτατος χυδαϊστής · είς ένα τόμον είς λεπτότατου 
χάρτην καί καθαριότητα τυπωμένον, δυσκόλως δ’ 
άναγινωσκόμενον διότι είνε ολόκληρος μέ Βυζαντινά 
κειραΐ.αΐα γράμιιατα τυπωμένος, έξέδωκε διάφορα έργα 
.ι>υ. Ό τίτλος, χαρακτηριστικός : >Κούφια Καρύ
δια'. "Αν έξαιρέσ,] τις τόν ΰπερψυχαρισμόν του, ευ
ρίσκει μερικά γερά καρύδια. Περιλαμβάεει ό τόμος 
μετάφρασιν «Κύκλωπος» τοΰ Εύριπίδου, τού c Εμπο
ρου τής Βενετία;» «πιστά καί ρυθμικά», άρκετόν Θου- 
κυδίδην, τύ α’ μέρος τού ι’Αδόλου Λογισμού· τοϋ 
Κάντ, Γλωσσικά καί βιβλιοκριτικά—έδώ άφθονούν 
τά κοίχρισ καρύδια—κάτι είρωνίες άνοστες καί τε
λειώνει μέ τόν «Ταμπουρΰν καί Κόπανον», πρωτότυπα 
ποιήματα μετριωτάτης Αξίας.

Έξεδόθη τό πρώτον ήμισυ τοΰ Ε'. τόμου τού ·ά*λ- 
τίου τοΰ Εκπαιδευτικού όμιλον*. Έκ τών περιε
χομένων του διακρίνονται μελέτη τού κ. Μ. Τρι- 
ανταφυλλίδου περί τής Έλλ. γλιόσσης είς τά σχολεία 
τής Μακεδονίας, ήτις καί έκυκλοφόρησεν καί είς 
ιδιαίτερον τεύχος, περί τής τέχνης είς τά Αγγλικά 
σχολεία καί περί Κυριάκού σχολείου έργατριών.

Λ
Ύπό τού Συλλόγου πρό; «Διάδοσιν Ωφελίμων βι

βλίων» έξεδόθησαν ’Ανέκδοτα έκ τών Παραλλήλων 
βίων τού Πλουτάρχου, σταχυολογηθέντα ΰπό X. Άν- 
νίνου καί μεταφρασθέντα. ήτοι απάνθισμα Αποσπά-



σμάτων ix τών χαρακτηριστικωτέοων βιογραφιών επι
φανών ιίνδρών τή; άρχαιότητο;.

Λ

«'Ελληνικά Χρονικά. > Δεκαπενθήμερο; επιθεώ
ρησες, ύπό τήν'διεύθυνσιν τοϋ κ. Αρ. Καμπάνη. Ποι
κίλη πολιτική, επιστημονική καί φιλολογική ύλη. 
ύπό ειδικών συνεργατών, κατά τό σύστημα τών Ευρω
παϊκών επιθεωρήσεων.

• Σφίγγα.· 'Υπό κυρία; τής άνωτέρας κοινωνίας. 

κρυπτόμενης ΰπο τό ψευδώνυμον Μαίρη Μοιράλη, 
ήρΕατο έκδιδύμενον μηνιαΐον φιλολογικόν περιοδικόν 
μέ ύλην ένδιιιφ,έρουσαν.

ΤΖαράδεισο;.» Έκ δίδεται καί)' εβδομάδα, εικονο
γραφημένος.

Ί’πό τοΰ κ. Σωκράτους Τσάκωνα τοϋ έγκριτοι· 
καθηγητοΰ τή; Γυναικολογίας έςεδόΟη είς Τεύχος ό 
έν τήι Παννπιστημίφ Εκφωνηθείς εναρκτήριος λόγο; 
αύτοΰ περί τή; Γυναικός έν τή Δημιουργία.

ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΙ ΟΜΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΟΝ
"Κίρκ έν 'ΛΟήναις.—' Γπαν.χτχσττ,μ* .έν ΙΙτιραιεΐ.

Κτφάλαιον Καταβλη&έν ; 1.500.000. Κεφάλαιον ' Αηοϋεματ ικόν 888.839

Διευθυντής Δ. ΛΟ0ΕΡΔΟΣ

Έργασϊαι τής Λαϊκής ίραπέζης: Ταμιευτήριον.—Καταθέσεις εν όψει καί έπί προθεσμία. Δάνεια 
επίένεχύρφ 'Ομολογιών. Χρεογράφων τοΰ Κράτους, χρυσού καί κοσμημάτων. 'Ανοιγμα τρεχόντων λ)ομών. 
— 'Αγορά καί πώλησι; Συναλλάγματος και ξένων νομισμάτων.--'Είαργύρωσις επιταγών καί πιστωτικών επι
στολών.—"Εκδοσις επιταγών.-Τηλεγραφικά εμβάσματα.—Προεξόφλησις εμπορικών γραμματίων.- ΙΙρο- 
καταβολαί έναντι φορτωτικών. —Εισπράξεις γραμματίων, φορτωτικών κλπ. —Έκτελεοις χρηματιστικων εντο
λών.—’Αγορά καί πώλησις 'Ομολογιών καί χρεωγράφων τοϋ Κράτους. — ’Αγορά καί εϊσπραξις τοκομεριδίων. 
—Τμήμα πληροφοριών.—Υπηρεσία ταξειδιωτών-καί ξένιον.— Ένιιικίασι; διαμερισμάτων θησαυροφυλακίων. 
Καί έν γένει πάσα συντηρητική Τραπεζική εργασία.

ΛΑΧΕΙΩΝ Ε8ΝΙΚ0Υ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ί ΕΑΛΑΑΟΣ
1916—ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΞ ΔΡ. 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

Καί)’ εκάστην ) Έκδίδονται 100,000 γραμμάτια άξιος δραχμών 400,000
κλήρωσιν ) Παρέχονται κέρδη εις 2.000 γραμμάτια αξίας δραχμών 200,000

"Εκαστον ακέραιον γραμμάτιου τιμάται δραχ. 4, δννάμενον νά διαιρεάή εϊς τέσσαρα τέταρτα 
γραμματίοΐ’ τιμώμενα μιας δραχμής.

Κ€ΡόΗ GKASTHS TQM KOHPQgegN
Κέρδ η • Αραχμαι Έν ολω

1 έξ 80,009 80.000
1 έξ 20,000 20,000
2 άπό 2,500 5,000
6 άπό 1,000 6,000

15 άπό 400 6,000
25 άπό 200 5,000

1950 άπό 40 78,000
2000 200,000

Ή πρώτη κλήρωσις γβνήσεται τή τελευταίοι Κυριακή 28 φεβρουαρίου (12 Μαρτίου) 1916 
ή δεύτερα τή 24 ’Απριλίου (7 Μαΐου) 1916, ή τρίτη τή 26 Ιουνίου (9 Ιουλίου) 1916, ή τέ
ταρτη τής 25 Σεπτεμβρίου (8 ’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 Ιδια άκέραια γραμμάτια, πωλοόμενα άντί τεσσάρων 
δραχμών, ι,σχύοντα δι’ ολόκληρον τό κέρδος, καί δυνάμενα νά διαιρείΐώσιν εϊς τέταρτα γραμματίου, 
τιμώμενα άντί μιάς δραχμής έκαστον καί παρέχο ντο* συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοΰ κέρδους.

Άμοιβαί, ίί>ν δέν έζητήΐΐη ή πληρωμή εντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται 
υπέρ τοΰ Ταμείου τοΰ ’Εθνικού Στόλου.

Εϊς τούς αγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιάς έπί 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 μιάς έπί προκαταβολή τον τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου αξίας χιλίων 
δραχμών τουλάχιστον παρέχεται έκπτωσις II.) ο)ο, καί εϊς τούς δημοσίους υπαλλήλους, τούς επιτε
τραμμένους τήν πώλησι ν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 ο)ο.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησίν γραμματίων άπευϊΐυντεον εί; το Γραφεϊον Λαχείου τού 
"Β&·νικοΰ Στόλου καί των Αρχαιοτήτων, 'Υπουργεϊον Οικονομικών.

Ό Διευθυντής Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

Τύηοις ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗ — Εύριπίίου 3, Ά^ήναι


