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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ή «'Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης» ύπό 
<57. 'Zvynoasodjov-

Ο πεσμένος δέντρος, ύπό ώΓ. SCpneto6a- 
ayn.

Ραβέννα, ύπό Ch. Diehl, μετάφρασις Τού
φας ZKajoyepowodjov·

Ποικίλη σελίς.
Κλέων Ραγκαβής.
Σημειώσεις ένδς μηνάς, ύπό 2)α'^νιό'ος·
Θεατρική Επιθεώρησις.
Γράμματα καί Τέχναι.
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Είδύλλιον, ύπό A. Reinach.
Τά κυπαρίσσια τοϋ χωριού, ύπϋ Η. Din- 

ckels.
Η Α. Μ. ό Βασιλεύς, προτομή ύπό cj~- ,ζ)η- 
μητριάόον.

Ή κεφαλή τής Ύγιείας.

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
21- X—Γαλλική έφημερίς έκαμε τύν υπολογισμόν 

δτι άπύ τής ένάρξεως τοΰ πολέμου μέχρι τέλους τοϋ 
1916, τής Άντάντ τά πολεμικά έξοδα, στρατιωτικής 
μόνον φύσεως, ανή/.Οον εϊς 179 δισεκατομμύρια, τών 
δέ Κεντρικών Δυνάμεων είς 118. Έν ολιρ 281 δισε
κατομμύρια. Ητοι είς έκαστο/ δευτερόλεπτον έ'Ξο- 
δεύονται 4,00υ δρ.

Περιέργω. —Είς 4.000 υπολογίζονται οί φονευΟέν- 
τες διανοούμενοι Γερμανοί, δηλ. οί άνήκοντες είς τά 
γράμματα, τάς έπιστήμας καί τάς τέχνας.Οί δέ Γερμ. 
διδάσκαλοι οί φονευϋέντες ανέρχονται είς 11.000.

Ν.—ΔίκαΟ’ ολον τύν κόσμον έκδιδόμεναι εφημερί
δες δέν είνε τόσον πολλαί. δσον υποθέτετε. Αναλογεί 
μία έφημερίς εις 80.000 κατοίκους. Τά πρωτεία έχουν 
αί 'Ηνωμένοι Πολιτεΐαι.Αί ημερήσιοι εφημερίδες έκεϊ 
ανέρχονται είς 15,000. Έρχεται κατόπιν ή Γερμα
νία μέ 7.000 φύλλα, έξ ών 900 ημερήσια. Κατόπιν 
κατά σειράν ή’Αγγλία 6,000 (800 ήμερ.), ή Γαλλία 
5,000 (600 ήμ.), ί] ‘Ιταλία 3,000 (100 ήμ.), τό Βέλγιον 
2,000 (100 ήμ.), ή Ιαπωνία 2,000. Τώρα μέ τόν πό

λεμον εμειώΰησαν σημαντικώς οί ανωτέρω αριθμοί, 
προσωρινός εννοείται·

Ν. Ν. Δ. —Έχετε δίκαιον. Πρόκειται περί τής δω
ρεά; τοϋ γλύπτου Ι’οντέν, δστις έν σι·).. 151 έγινε... 
Ροστάν.

Αί. Μ·—Καί σείς έχετε δίκαιον. Δέν έπρόκειτο 
περί επιβλητικής φωνής, άλλ' υποβλητική;.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ' ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ
Ό κ. Ν. Δρακουλίδης, άπαντών είς τήν πρός ημάς 

διαμαρτυρίαν τοΰ κ. Ποριώτου ώς πρός τήν ίατρο- 
ποίησίν του. παραθέτει τό κείμενον τοΰ περιοδικού 
• Έσπέρια» τού Λονδίνου (14 Όκτ. άρ. 13) ένθα έν 
μέσω λιβανωτού περί τής άξίας τοϋ κ. Π. αναγράφε
ται : Τατρογράφος (εΐνε Ιατρός, ή έάν δέν έξσ.σκή 
έχει τουλάχιστον δίπλωμα.)». Καί απορεί ό επιστολο
γράφος πώ; τότε ό κ. II. δέν διεμαρτυρήθη διά τον 
ανύπαρκτον, ώς ισχυρίζεται ήδη, τίτλον.

~~ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ληξάσης άπό τριών ήδη μηνών τή; προθεσμίας 
πρύς πληρωμήν τοϋ δικαιώματος διαφυλάξιω: οστών 
έν τώ Λ’ καί Β’ Νεκροταφεία», ειδοποιούνται δια τε
λευταίου φοράν οί μη πληρώσαντες νά προσελθωσι 
πρύς τοΰτο. μέχρι τέλους Μαρτίου 1917. εί; τύ Γρα
φεϊον τής Εφορίας τοϋ Α' Νεκροταφείου, άλλως τά 
μέν οστά θέλουσι ταφή έντός τού κοινού χωνευτηρίου 
τά δέ κιβώτια καταστροφή ανευ ούδεμιά; εΰίΐύνη; τοϋ 
Δήμου.

(Έκ τοΰ Δημαρχείου·)
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ -10-28

Ή μεγαλειτερα καί πλουσιωτέρα αίθουσα τής 
Ανατολής καί εφάμιλλος τών τ-λειοτέρων τοιού- 
των τής Ευρώπης. Έπί τής οθόνης τοΰ 

, ΑΤΤΙΚΟΥ ■
παρελαύνουν τά σοβαρότερα γεγονότα τής υφη- 
λ'.ου καί πάσης εποχής. 'Ιστορικά—I Ιολε- 
τικά — Κοινωνικά— Οικογενειακά — 
Επιστημονικά— Φυσικά - ΙΙαράδο- 
ςα — Περίεργα— Τραγικά—Ι*.ωμ.ικά

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
“Π Α Ν 0 Ε Ο Ν·>

Διευθυντής Α. ΓΙεράτης
Σΐ’.ζχ τα·.?·.ώ·/ u-v/aoj ένδ-.α^ετοντος. Τά ·’- 

κΛ£χτ€τ«ρα οραματ'.κα χο’.ττϋυινζαατα υε ττ:ω- • · ·, , · * · ** » . 
ταγωνιστάς τους ονομαστοτέοους ηθοποιούς.

'Οδός Πανεπιστημίου

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

“ΑΠΟΛΛΩΝ,,
Καλλιτεχνική Διεύθυνσις Κ. Έμπέογλου 

Αριστοκρατική συγκέντρωσες. —Θέρμανσις καλο
ριφέρ.— ’Αναπαυτικά καθίσματα.—Τρεις εύρείαι 
εξοοοι. —Ταινίαι έκλεγόμεναι παρ’ειδικού αντι
προσώπου. — ’Ορχήστρα Κρασσα.

Η “ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ,, 
Κ Μ I Ο Μ Μ Ν Ο Υ Η Λ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ

ΑΤΑ τό έτος 1839 ό Γάλλος 
Didron ευρισκόμενος είς περ’.ο- 
δείαν_άνά τό "Αγιον "Ορος έ
τυχε νά παρατήρησή μίαν ημέ
ραν μέ μεγάλην περιέργειαν 
ένα ζωγράφον '/Αγιορείτηνεργα
ζόμενον καί είχε μείνν, έκπλη
κτος μέ τήν πρωτοφανή ταχύ

τητα μέ τήν οποίαν ουτος είργάζετο. «Έσχε- 
βδίαζε, γράφει ό ίδιος, τάς συνθέσεις του ώς από 
»μνήιιης ή ές έμπνεύσεως. Είς διάστημα μιάς 
«ώρας πρό τών έκπληκτων οφθαλμών μας, εσχε- 
«δίασε είς τόν τοίχον σύνθεσιν παριστώσαν τόν 
«Χριστόν δίδοντα είς τούς’Αποστόλους τήν εν- 
«τολήν νά κηρύξωσΐ το Εύαγγέλιον καί νά βα- 
«πτίζωσι τόν κόσμον. Ό Χριστός καί τά ένδεκα 
»άλλα πρόσωπα ήσαν περίπου φυσικού μεγέθους. 
«Έχάραξε δέ τήν σύνθεσιν του χωρίς προηγου- 
«μενα σχεδιάσματα έν μικρώ, χωρίς μοοελον».

Ό Didron έκπλαγείς άπό τήν μοναδικήν 
αύτήν ευχέρειαν τοΰ τεχνίτου δέν έπαυσε νά τόν 
στενόχωρη μέ επιμόνους ερωτήσεις, έωςοτου τέ
λος ό μοναχός τοΰ έδωκε μίαν ημέραν έν χειρό
γραφον λέγων : «’Ιδού έν χειρόγραφον τό οποίον 
μάς διδάσκειπάν δτι χρειάζεται. ’Απ’ αυτό μαν- 
θάνομενπώς πρέπει νά κατασκευάζωμεν τά κονιά
ματα, τά πινέλα μας, τά χρώματά μας ακόμη 
δέ καί πώς νά συνθέτωμεν καί νά διευθετώμεν 
τάς είκόνας μας».

Ό Didron έσπβυσε ν’ αντιγράψω τό πολύ
τιμον χειρόγραφον, ό δέ σύντροφός που Dill and 
άνέλαβε νά τό μεταφράση γαλλιστί.

I

Ούτω κατά τό έιος 1845 έξεδόθη είς τήν 
ναλλ’.κήν καί ένένετο γνωστόν τό πεοΐοημον Si- 
βλίον τό φέρον τήν επιγραφήν « Ερμηνεία τής 
ζωγραφικής τέχνης» καί τοΰ όποιου συγγραφεύς 
είναι ό έκ Φουρνά τών Άγράφων ιερομόναχος 
Διονύσιος. Τήν γαλλικήν δέ έκείνην έκδοσιν επη- 
κολούθησε μία γερμανική (ύπό Schafer 1855) 
καί μία ρωσσική (ύπό OllSpensky 1868 )

Τό σύγγραμμα τοΰτο διαιρείται είς ουο μέρη. 
Εϊς τό πρώτον, τό τεχνικόν, οίοονται λεπτομε
ρείς όδηγίαι περί τής κατασκευής τών κονιαμά
των έφ’ ών ζωγραφίζονται αί τοιχογραφία·., 
περί τής παρασκευής τών χρωμάτων, βερνικίων, 
πινέλων, χρυσωμάτων, έπισκευής παλαιών ει
κόνων κ.τ.λ. Εί; δέ τό δεύτερον, τό καί σπου- 
οαιότεοον καί τό οποίον δύναται νά ονομασθή 
είκονογραφικόν, περιγράφονται μετά μεγάλης 
λεπτομέρειας πάσα·, αί είκονογραφικαί συνθέσεις 
αί εύρισκόμεναι έντός τοΰ Ναοΰ καί αι οποιαι 
έχουσιν ώς θέμα τήν Παλαιάν καί Καινήν Δι
αθήκην, τούς βίους τών Αγίων κ.τ.λ. ’Επίσης 
έκεϊ περιγράφονται τά χαρακτηριστικά έκαστου 
άγιου προσώπου καί παρατίθενται τά εις έκαστον 
αύτών άνήκοντα έπιγράμματα ή καί χωρία έκ 
τών Γραισών.

Άφ’ ής έποχής έγένετο γνωστόν τό βιβλίον 
τούτο πλείστα δσκ έχουσι γραφεί καί πλείσται 
εσφαλμένα·. θεωρία·. περί τής δήθεν διά συντα
γών έξασκήσεως τής βυζαντινής τέχνης όνων 
τών εποχών έστηρίχθησαν επ’ αυτού Ταύτα οέ
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πάντα ύπεβοήθειή ίδέχ, οτι τό β-.βλίον τοϋτοείνε 
άρκετά παλαιόν, άνερχό[Λενονεΐς τού; πρό τής ‘Α- 
λώ«ω; -χρόνους. Αιτία δέ τή; έπικρατήτεω; 
τή; ιδέα; ταϋτη; πάντως είναι ό περίφημο; κιβ- 
δηλευτής άργαίων κειμένων Σιμωνίδης. Πρά
γματι, ούι ο; μετά τήν ύπό τοϋ Didron άναζά- 
λυύιν τής Ερμηνείας έοπενσε νά Οΐαοώσγ(, ότι 
άνεκάλυ'Ιεν έν 'Αγίω "Ορε·. τό γνήσιον κείμενον 
τής Ερμηνείας :ό όποιον έφερε δήθεν χρονολο
γίαν 1458. Τοϋ ανυπάρκτου δέ τούτου δήθεν 
ννησίου καί χρονολογημένου κείμενου άντίγρα 
■οον έσπευαε ν’άποττείλϊ] είς τον DidfOll} ό όποιος 
όμως ελάχιστα έλαβε τούτο ύπ’ όψιν κατά τήν 
έκδοσιν τής γαλλικής μεταφράσεως τοϋ βιβλίου. 
Οΰτω όμως πολλόί έπίστευσαν, ούτε τοΰ Di- 
dt'on έςαιοουμένου, ότι ή Ερμηνεία είναι βι- 
βλίον παλαιόν άνερχόμενον είς τόν 15ον αιώνα.

Έν τούτοις νεώτεραι έρευνα·.,ιδία τοϋ ρώσσου 
ΙΙορφυρίου Ouspensky, έπίσης δέ καί ή ύπό τοϋ 
ΙΙαπαδοπούλου—Κεραμέως γενομένη τελειότατη 
έν πρωτοτυπώ έκδοσις τής Ερμηνείας (1910), 
ής αί προηγούμενα! ουο εκοοσει; έν ελληνική 
γλό’σση (1853 καί 1885) προήρχοντο έκ τοϋ 
κιβδηλευμένου χειρογράφου τοΰ Σιμωνίδου, α
πέδειξαν, ότι ό συγγραφεύς τοΰ βιβλίου Διονύ
σιος έζησε κατά τό πρώτον ήμισυ τοϋ 18ου αί
ώνος. Τούτο δέ έπεκϋρωσε καί ή ύπό τοΰ Πα- 
παδοπούλου — Κεραμέως όπισθεν μιας ακολου
θίας τοΰ ίερομάρτυρο; Σεραφείμ εϋρεσις μιας έν
τυπου σημειώσεω.ς τών εκοοτών,καθ’ ήν έξέοωκε 
τήν ακολουθίαν ταύτην ό ιερομόναχος Διονύσιος 
έν Βενετία τό έτος 1785. Φαίνεται δέ βέβαιον 
ώ; εικάζει καί ό Bayet, ότι πρόκειται περί τοϋ 
ίδιου Διονυσίου τοΰ καί συγγραφέως τής 'Ερμη
νεία;. Τό έργαστήρ'.ον δέ τής ζωγραφικά; τοϋ 
Διονυσίου τούτου, ίδρυθέν κατά τό έτος 1701 
διασώζεται μέχρι σήμερον έν κελλίω τών Κα
ρύων έν Άγίω Όρει.

Διά τήν συγγραφήν δέ τοϋ έργου τούτου ό 
Διονύσιο; έπωφελήθη παλαιότερα τοιαϋτα συγ
γράμματα ανερχόμενα εις τόν 16ον αιώνα καί 
τών οποίων τινά έςέδωκεν ό Παπαδόπουλος — 
Κεραμεύς. Είναι όμως βέβαιον, δτι ό Διονύσιος 
έπωφελήθη τάς παλαιοτέρας ταύτας πηγάς, σχε
δόν μόνον διά τό πρώτον μέρος, τό τεχνικόν. 
Πράγματι δέ τά ύπό τοϋ Παπαδοποϋλου—Κε
ραμέως έκδοθέντα παλαιότερα κείμενα σχεδόν 
μόνον εί; τό πρώτον τούτο μέρος άναφέρονται, 
περιέχοντα έκ τοϋ είκονογραφικοϋ ίσχ/άς τινάς 
οδηγίας περί τής μορφής άγιων τινών καί τά 
επιγράμματα τά άρμόζοντα είς έκαστον αυτών. 
Πολύ οέ άπέχουσι αί όδηγιαι αύται τών Λεπτο
μερών περιγραφών τάς όποια; παρέχει ό Διονύ
σιος εις τό δεύτερον μέρος τοϋ βιβλίου του. Τό 
δεύτερον δέ τούτο μέρος τοϋ βιβλίου τού Διο
νυσίου, τό ε/ον καί τήν μεγαλυτέραν σπουδαιό- 
τητα οιά τήν μελέτη-' τής Βυζαντινής εικονο
γραφίας καί τέχνης είναι φαίνεται δημιούργημα 

αυτού τοϋ Διονυσίου, ό όποιος οιά τήν βυν- 
γραφήν τουτου ήρκέσθη νά περιγράψη λεπτομε
ρώς τάς τοιχογραφίας δι' ών είναι κεκαλυμμέ- 
νοι οί Άθωνιτικοί ναοί καί αί τράπεζα·, τών μο
νών. Τούτο δέ ομοίως ύπεσοήριςαν ό Brockhaus 
καί ο Schmidt. Ό δέ Παπαδόπουλος—Κερα- 
μεύς νομίζει, ότι πλήν τών τοιχογραφιών ό 
Διονύσιος είχεν ύπ’ όψει του καί μικρογραφίας 
•χειρογράφων. Τήν γνώμην δέ ταύτην παραοέ- 
ται καί ό Bayet προσθέτων μάλιστα, άν καί 
τούτο εί -αι ολίγον άβάσιμον, ότι ύποδείγματα 
αυτού ήσαν μικρογραφίαι χειρογράφων τοϋ 11ου 
— 1 Ίου αίώνος.

"Οτι δμω; αί είκονογοοισικαί αύται όδηνίαι 
οεν ουνανται ν ανερχωνται εις του; ποο τής 
Άλώσεως χρόνους, είς τήν ακμήν δηλαδή τής 
βυζαντινής τέχνης, είναι πασιφανές διά τούς 
γνωρίζοντας τήν ιστορίαν τή; βυζαντινής εικονο
γραφίας Αί περιγραφαί άς παρέχει ή 'Ερμη
νεία δύνανται νά έφαρμοσθώσΐ είς τήν εΐκονογρα- 
φικήν περίοδον τήν άρχομένην μετά τήν άνάκτη- 
σιν τή; Κωνσταντινουπόλεω; ύπό τών Λατίνων 
(1 Sol) καί μάλιστα εί; τού; τελευταίου; ποό 
τής αλωσεω; τήν Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών 
Τούρκων χρόνους, τήν περίοδον δηλαδή τών τοι
χογραφιών τοΰ Μιστρά καί τοΰ 'Αγίου Όρους. 
Έάν τουναντίον παραβάλη τις τά; περιγραφά; 
τοϋ βιβλίου τοϋ Διονυσίου πρό; έργα τοϋ 1 Οου 
καί 11ου αίώνος θά ίοη, δτι ταϋτα δέν συμ
φωνούσε καθ’ όλα πρό; τάς περιγραφής εκείνα; 
έν ώ απεναντίας ή συμφωνία είναι πλήρης πρός 
τάς μεταγενεστέρα; τοιχογραφίας.

Αί δέ ύπό τινων παρατηρηθεϊσσι δήθεν ασυμ
φωνία·. τών οδηγιών τής Ερμηνείας ποό τά; 
μεταγενεστέρα; ταύτας τοιχογραφίας είναι δλως 
φαινομενικαί καί έκλείπουσιν ευθύς ώς τό ζή
τημα έςετασθή βαθύτερον.

Έν τούτοις δμω; παρ’ όλα; ταύτα; τά; ερεύ
να; καί τάς αποδείξει; περί τή; έκ μεταγενε
στέρων χρόνων καταγωγής τοϋ βιβλίου υπήρξαν 
καί οί ύποστηρίζοντε; άκόμη, δτι τούτο έχει 
βαθύτερα; ρίζας άνερχομένας εί; τού; βυζαντι
νούς, άκόμη δέ καί εί; τούς χριστιανικού; 
χρόνου;.

Ύπεστήρ-ξαν μάλιστα, ότι τούτο προήλθεν 
έν. συγχωνεύσεω; παλαιών γραπτών οδηγιών δι
δόμενων εί; τού; ζωγράφου; διά τήν εικονογρά
φησήν ώρισμένων εκκλησιών. Ταϋτα πάντα ό'αως 
δέν φαίνονται διόλου πιθανά, Οί βυζαντινοί τε- 
χνϊται διά τήν διακόσμησίν τών εκκλησιών δέν 
είργάζοντο διό γραπτών ή καί προφορικών οδη
γιών, άλλ' έπί τή βάσει τών σχεδίων των τά 
όποια ήσαν έν μικρό) αντίγραφα τής διακοσμή- 
σεως παλαιοτέρων εκκλησιών, έπίσης δέ καί έπί 
τή βάσει μικρογραφιών εικονογραφημένων χει
ρογράφων. Τό τελευταίο? δέ τούτο άποδεικνύεται 
πληρέστατα έκ τής ύπό .οϋ Tikkaiien τ.ιοιτν,- 
ρηθείσης μεγάλης σχέσεως μεταξύ τών μικρο- 
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γραφτών τή; λεγομένης Βίβλου τοΰ Cotton, γζζ- 
ρογράφου περιέχοντος τεμάχια έκ τής Γενέσεως 
άνερχομένου δέ εί; τόν 7'. αιώνα καί άποκειμέ- 
νου έν τώ Βρεττανικώ Μουσείω, καί τών Μωσαϊ
κών τοΰ 'Αγίου Μάρκου τής Βενετία; τών παρι- 
στώντων σκηνάς έκ τής Γενεσεως, καί άναγομέ- 
νων εις τόν ΙΓ' αιώνα.

ι Ο ΠΕΣΜΕΝΟΣ ΔΕΝΤΡΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ τοϋ χωριού μου 
έχει πολλά δέντρα γύρα γύρα, 
ολα μεγάλα, ολα ψηλά, ολα 
πολύκλαδα, κι' ολα χοντρό- 
κορμα τόσο, ποϋ δέν μπορούν 
νά τ' άγκαλιάσουν τρεις άντρες 
μαζί. Αύτά τά δέντρα είναι 
παλιά, πολύ παλιά. Τάχουν 
θρεμμένα αιώνες, κι’ άπό τήν 
παλιοσύνη τους ό κορμός τους 
είναι κουφαλιασμένος άπό τά

μυρμήγκια, ή άπό κάτι άλλα κολεόφτερα, πού κα
τορθώνουν και τόν τρυποΰν χρόνο μέ τόν χρόνο καί 
κάνουν μέσα φωλιές. Αύτά τά αιωνόβια δέντρα έχουν 
απανωτού; ίξιούς, ένα άείθαλο παρασιτόδεντρο, ποϋ 
φυτρόνει στά παλιά δέντρα, καί κάνει έναν κίτρινοι· 
καρπό, στό μέγεθος τοϋ κισσόκαρπου, πού τόν αγα
πούν πολύ τά κουνάβια, άλλ' έχουν καί πολλά στε
γνωμένα καί σαπισμένα κλωνάρια, ποϋ δέν μπορεί νά 
τά γκρεμίση καί νά τά κάψη κανείς, γιατί είναι τοϋ 
νοικοκύρη τής ’Εκκλησίας, τοϋ "Αί—Λιά, καί μόνον 
οί δυνατοί άνέμοι τοΰ χειμώνα τά γκρεμίζουν, άλλά 
καί γκρεμισμένα τά κλωνάρια αύτά δέν τολμάει νά 
τά πάρη κανείς νά τά κάψη άπό τόν φόβο τοϋ Άΐ— 
Λιά, ποϋ Οεωριέται άπό τό χωριό, ώ; πολύ «κακός· 
άγιος όταν τοϋ παίρνη κανείς τίποτε, κι' έτσι όσα 
κλωιάρια πέφτουν καταγής, ξερά ή σάπια, ή καμμιά 
φορά καί χλωρά, πάν χαμένα !

Ό κόσμος κατά παράδοση άρχαία. φοβάται νά κόψη 
ξύλα τής ’Εκκλησίας, στεγνά ή χλωρά, είτε γιά νά 
κάψη. είτε γιά νά τά χρησιμοποίηση, κι’ όχι μόιον νά 
κόψη τέτοια ξύλα φοβάται, άλλά καί νά τά μάση 
ακόμη ιίπό καταγής ! Δέν είναι μοναχά ό φόβος μήν 
πάθη κανείς τίποτε πού έμποδίζει τόν κόσμο νά κόφτη 
ή καί νά μαζεύη ξύλα τής 'Εκκλησίας, άλλά κι' ή 
ιδέα τής αμαρτίας νά βάλη χέρι σ' εκκλησιαστικό 
δέντρο, γιατί λέν οί παραδόσεις :

«"Οποιος κόι/Ή χλωρό ξύλο τή; ’ΕκκΙηοιά; &ά κοπή· 
ι'Ο,τοιο; κάψα ξβοό ξύλο τή; ΈκκΙηοια; &ά ξτρα&ή> 
."Οποιος κά’/’ΐ) ξύΐο τή; ΈκκΙηοια; άά καή· 
• "Οποιος άναιβή οί δέντρο τή; 'Εκκλησία; &ά στέο^^.

Γι' αύτό καί γύρα στες έκκλησιές καί στά παρεκ
κλήσια διατηρούνται τά δέντρα αιωνόβια, επειδή κα
νένας Χριστιανό; δέν βάνει χέρι απάνω τους. Άλλ' ό 
κόσμο; νομίζει δτι τά δέντρα είναι ευλογημένα πρά 
γματα καί γι’ αύτό τ' αγαπούν όλοι οί άγιοι, καί τά
χουν γύρα στες έκκλησιές τους καί κόβουν όποιους 
τά κόβουν, καί καίγουν όποιου; τά καίγουν.

Είπα δτι ή ‘Εκκλησία τού χωριού μου έχει πολλά 
δέντρα γύρα-γύρα, όλα μεγάλα, δλα πολύκλαδα, κΓ

Κατά ταϋτα ή μέχρι; ημών περισωθεισα 'Ερ
μηνεία καθώς καί αί πηγαί τη; είναι καθαρά 
προϊόντα τών μετά τήν "Αλωσίν χρονών ουδε- 
μίαν έχοντα σχέσιν πρός τά; δημιουργικά; πε
ριόδου; τή; καθ' αύτό βυζαντινή; τέχνη;.

(Έπεται τό τέλος) Α. ΞΥΓΚΟΙΙΟΥλΟΣ

δλα χοντρόκορμα τόσο, πού δέν μπορούν νά τ' άγκα- 
λιάσουν τρεις άντρες μαζί. Αύτά τά δέντρα είναι πα
λιά, πολύ παλιά. Τάχουν θρεμμένα αιώνες.......

"Ολο τό χωριό τά καμαρόνει αύτά τά δέντρα, γιατί 
αληθινά κάνει ός άλλου χωριού ή Έκκλησιά δέν έχει 
ούτε τόσα δέντρα, ούτε τέτοια δέντρα, κι' οποίος ξέ
νος έρχεται στό χωριό μας πηγαίνει έπιταυτοΐ· στόν 
ράχη, δπου είναι ή Έκκλησιά μας, καί τά θαυμάζει, 
τόν χειμώνα γιά τό βούϊσ)ΐα τού ανέμου, ποΰ περνάει 
ανάμεσα στά κλωνάρια τους καί τσακίζει τά ξεροκλω- 
γάρια του; καί τό καλοκαίρι γιά τό πλούσιό τους φύλ
λωμα, γιά τούς παχυούς τούς ίσκιους του; καί γιά τήν 
δροσιά του;.

Τό καλοκαίρι, δίαν κάνη πολλή ζέστη, όσοι μένουν 
στό χωριό καί δέν πηγαίνουν στά χωράφια τήν πλειό- 
τερη τήν ήμερα τήν περνούν κάτω άπό τά δέντρα τή; 
Εκκλησίας, γιατί έκεϊ κάνει πολλή δροσιά, ένώ αλλού 
ψένει ό ήλιο; καρβέλλια. Δέν τά καμαρόνει μόνον τό 
χωριό μας αύτά τά δέντρα, άλλά καί τ' αγαπάει και 
τά πονάει, σάν έμψυχα δντα. Τά βλέπομε έτσι, όπως 
είναι τα άφ' δντας γεννηθήκαμε δλοι οί συγχωριανοί 
καί μάς φαίνονται, σάν γερόντοι συγχωριανοί μας. 
πολύ-πολύ γερόντοι, σάν μεγάλοι παππούδες τών παπ
πούδων μας.

Κάποτε-κάποτε τού; χειμώνηδες, κάθε είκοσι σα
ράντα ή πενήντα χρόνια πέφτει κανένα; δέντρο; από 
τά πολλά δένδρα τή; ’Εκκλησίας μας, άπό τό εσωτε
ρικό φάγωμα τών μυρμηγκιών καί τών γκουμένων, 
ένός είδους κολοφτέρων μέ βαθυκύανο χρώμα, καί μέ 
σώμα τέσσερε; φορές μεγαλύτερο άπό τό μελίσσι ποϋ 
δέν ξέρω πώς τό λέγει ή ζωωλογία, διατί δέν τό 
είδα πουθενά ζωγραφισμένο. Τότε πηγαίνει σύσωμο 
δλσ τό χωριό γιά νά ίδή καί νά κλάψα τθν πεσμένον 
Δέντρο!

Ειμουν μικρό παιδί, πεντέξη χρονών, όταν τήν 
ημέρα τοϋ "Αί—Χαραλάμπου, δέκα Φλεβαριού, ποϋ 
έκανε ένας τρομερό; νοτιάς καί σήκονε τής πλάκες 
άπό τές σκεπές, κι’ δλο τό χωριό είταν κατάκλειστο, 
κΓ ούτε γίδι μπόρεσε νά βγή στόν λό·,·γο, ούτε πρόβατο 
στό λειβάδι, κι’ ούτε βώδι στόν κάμπο, άπό τό δυνά- 
στιο τοϋ άνεμου, έπεσε ένας μεγάλο; δέντρο; τη; 
Έκκλησιά;, πού είχε γείνει κουφάλα άπό τά μυρμή
γκια κι' άπό τούς γκουμάνους. Ή κακοκαιρία έκείνης 
τής ημέρας ποϋ έγινε αύτό τό θάμα, δέν μολογιέται. 
Νοτιάς καί βροχή άνακατωμένα. έκαναν μιά τρομερή 
ταραχή, σάν νά ήθελε νά χαλάση ό Θεό; τόν Κόσμο 
του. Όλο τό χωριό είμαστε συμμαζωμένοι κάθε οικο
γένεια στήν φωτιά της, τά βώδια μούγκριζαν μέσα 
στές καλύββς, τ' άλογα καί τά μουλάρια χρεμετοΰσαν 
μέσα στά κατώγια,τά γαϊδουράκια γκάριζαν στά παραύ- 
λια, τά γιδοπρόβατα βέλαζαν στά μαντριά, τά σκυλλιά
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ούρλιαζαν στές αυλές, κι’ οί κοίτες μούλοναν στά 
κοττέτοια. θανατική σιωπή βασίλευε απ' άκρη σ' 
άκρη τοϋ χωριού. κι' άν δέν έβγαινε ό καπνός άπό 
τούς καπνοδόχο.ς. γέννημα μεγάλων στιών. κι' έρχον
ταν κανένας ξένος, θά νόμιζε δτι τό Χωριό ήταν πε
θαμένο !

Έκεϊ ποϋ έκαΟόμαστε γύρα-γύρα στήν χοντοκού- 
τσουρη φωτιά, άκούμε ανάμεσα στό βοητό τής κακο
καιρίας έναν τρομερότατου κρότο, όχι σάν μπουμπού- 
ναριά άστροπέλεκα, άλλά σάν άποτομο γκρέμισμα 
μεγάλου κάστρου.

— Κάποιο μεγάλο κακό έγινε στό Χωριό !
Είπε ό πατέρας μου καί πετάχτηκε οτήν κρεβάτα 

κουκουλλωμένος μέ μιά μεγάλη κόππα, κι’ έφώναξε 
στό γειτονικό σπίτι :

— Τί έγεινε ; Τ είταν αύτό, ποϋάκάύστηκε ;
’Αλλά τά ίδια ρωτήματα έβγαιναν άπό τό κάβε 

σπίτι.
’Όσα σπίτια είταν σιμώτερα στήν ’Εκκλησία, αύτά 

μονάχα είχαν καταλάβει δτι κάποιο κακό είχε γίνει 
τρόγυρα στήν ’Εκκλησία, κι’ αύτοί πρώτοι έτρεξαν καί 
τό είδαν κι’ έπληροφόρησαν τό Χωριό.

— Τί έγινε ; Τί έγινε ;
— Έπεσε ένας δένδρος τής Εκκλησίας !
— Δέντρο;;
— Τίλέτε, μωρέ! Αλήθεια;
— Αλήθεια κι' άπαλήΟεια !
— ΓΙοιός δέντρο; ;
— ’Εκείνος έκεϊ ό χοντρός, δεξιά ύπό τ’«’Αγνάντια».

— Ό χοντρός ό μαύρος, πούχε τά χοντρά καί τά 
μακρυά κλωνάρια

— Μωρέ τί πάΟαμε !
— ...Άκοϋς έκεϊ νά πέση ό δέντρο; ό χοντρός !
"Ολο τό Χωριό έγεινε άνω-κάτω μέ τό νέο τής ημέ

ρας, και σέ λίγο ξεκίνησαν μ" δλην τήν κακοκαιρία 
οί δυνατωτεροι άντρες τοΰ Χωριού καί περιφροιώντας 
τόν τρομερόν άνεμο, πού φυσούσε σάν οργή Κυρίου, 
καί τήν δυνατήν, πυκνήν, καί χοντρόσταλη βροχή, ποϋ 
έπεφτε στά διαλείμματα τοϋ ανέμου, έφτασαν στήν 
’Εκκλησία κι’ είδαν τό μεγαλόπρεπο θέαμα τοΰ πε-
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σμένου δέντρου. Γυρίζοντας διηγήΟηκαν καταλεπτώς 
ποιός δέντρο; έπεσε, κατά ποϋ έπεσε, πώς τσακίστη
καν τά κλωνάρια του καί μπήκαν κάμποσο μιά όρ
γιά μέ; στήν γή, πώς ό κορμός του είταν φαγωμένος 
άπό μέσα άπό τά μυρμήγκια, κΓ ώμοιαζε σαν Οεω- 
ρατη φλογέρα, που μπορούσε κανείς νά μπή άπό τήν 
μιά μεριά και να βγή άπό τήν άλλη, κΓ δσοι άκου- 
γαν δλ’ αυτά, περίμεναν μ’ άνυπομονησιά νά ξεπέση 
ό άνεμος γιά νά πάν κΓ αύτοί νά ΐδοϋν τό θλιβερό 
θέαμα.

— Φλεβάρης, Κουτσοφλέβαρος '. (Είπε ό πατέρας 
μου). Εϊν’ αντίχριστος αύτός ό μήνας '■ Φθονερός, 
κακορρίζικος ! Κάνει, κάνει, άλλά δέν μπορεί νά βα- 
στάξη. Νά Ιδήτε αύριο θάχωμε καλοκαιρία, γιατί ο 
Φλεβάρης είναι τής ώρας. Τον Φλεβάρη νά φοβάστε 
άπό τές ώρές του κι' δχι άπό τές μέρες του. Πότε 
κάνει τύν Γενάρη, πότε κάνει τόν Μάρτη, άλλ’ ούτε 
τό ενα είναι, οϋτε τό άλλο, καί γι' αύτό καί λέγεται 
φθονερός, γιατί, δλο κι’άπό τόν φθόνο του, κάνει 
αύτά, πού κάνει.

— Τόν Φλεβάρη (είπε ένας άλλος) ξεψυχάει ό Χει
μώνας.. .ΕΓύάταν τό σφαχτό, δταν τό σφάζουν, πως 
λαντζοδέρνεται ; Βάνει τέτοια δύναμη, πού δέν μπο
ρεί νά βιίλη, δταν είναι ζωντανό. Μπορεί νά σκο- 
τώση άνθρωπο !

— Ό Φλεβάρης (είπε άλλος ένας) είναι ό χειρότε
ρος μήνας...Λέν δτι μιά φορά Οά χαλούσε τόν Κόσμο 
στήν νεροποντή, άπό τήν κακία του, κι’ έβαλε γι' 
αύτό δλα του τώ δυνατά. Βλέποντας τότε ο Γειάρης 
τόν κακό του σκοπό, είπε τοϋ Μάρτη :

— Μωρέ, τί τόν κυττάζει; τόν Αντίχριστο ; Θά 
■χαλάση τόν Κόσμο 1 Χτύπα τον έού, ποϋ τόν έχεις 
κοντά, γιατί έγόι δέν μπορώ νά τόν προφτάοω, γιατί 
μοϋ έφυγε είκοσι όχτίο κονάκια μακρυά.

Τότε γυρίζει ό Μάρτης καί τοϋ παίρνει τές δυό μέ
ρες πού ήθελε γιά νά βγή, κΓ άπύ τότε ί> Φλεβάρης 
έμεινε μέ είκοσι όχτόι μέρες καί μόνον κάθε τέσσερα 
χρόνια γίνεται μέ είκοσι εννιά. Γι' αύτό λέγεται και 
Κουτσοφλέβαρος. ’Αλλ’ δσο κι’ άν φλεβίζη, άνοιξί- 
λιες μυρίζει.

Ένο> οί μεγάλοι κουβέντιαζαν αύτά γύρα στήν φω

λιά, με τώ παράθυρα κλεισμένα, άπό τό κρύο κι’ άπό 
τόν άνεμο, άνοιξε ή θύρα καί μπήκε μέσα κάποιος. 
Μέ τό άνοιγμα τής Ούρα;. χύθηκε δλη ή μέρα μέσα 
στό σπίτι καί καταλάβαμε δτι είχε ξεπέσει έξω ή κα
κοκαιρία, κι’ είχε λαγαρίσει ό ουρανός. 'Αμέσως, 
λοιπόν, βγαίνομε έξω καί τραβούμε κατά τήν Έκκλη- 
σιά νά ιδούμε τόν πεσμένον δέντρο. Δέ λίγο μαζεύ
τηκε έκεϊ δλο τό χωριό : άντρες, γυναίκες καί παι
διά, καί περιεργάζονταν δλοι τόν νικημένον γίγαντα 
μέ μιά μεγάλη κατήφεια ζωγραφισμένη στό πρόσωπό 
τους. Θά νόμιζε κανείς δτι τοϋ έκαναν τήν κηδεία. 
Καθένας εϋρισκε κάτι καλό νά είπή γιώ τόν κατ ίκο- 
πον ήοωα καί μόνον ένας δέν έλεγε τίποτε, κι' αύτός 
είταν ένας -χωριανός μας, πού έκανε τόν ξυλοκόπο 
στήν ξενιτειά. Κουνούσε τό κεφάλι του κί’ έκανε πώς 
σκέφτονταν βαΟυά.

— Τί σκέφτεσαι έτσι βαθυά.
Τού είπε ένας άπό τούς πολλούς χωριανούς μας· 
— Τί σκέφτομαι: (Άπολογήθηκε εκείνος). Σκέφτο

μαι ότι αύτό; ύ δέντρο;, αν είταν μέσα εέ μιά Πολι
τεία τόν χειμώνα, Οάξιζε δέκα λίρες ! Βγάζει διακό- 
σια σωστά φορτώματα ξύλα'....

— Δέκα λίρες αύτό; ό δέντρο; ; (Τοΰ είπε ό πατέ
ρας μου, ποϋ είταν κΓ επίτροπος καί χτίτορα; τή; 
’Εκκλησίας). Έγώ σού τόν δίνω μισή λίρα μόνον. 
Τόν παίρεις;

— Τόν παίρω, άλλά φοβούμαι τόν Άϊ—Λιά. Φο- 
» βούμαι μή μού βγή σέ κακό.

& — Γιατί νά φοβήΟή; τόν Άϊ—Λιά, (τοϋ είπε ό
Λώλης ό Γκατζώνης.) Άφοΰ Οά τόν άγοράσης τόν 
δέντρο ;

Μ’ αυτόν τόν λόγο καταπείστηκε ό άνθρωπο;, 
έβγαλε τήν σακκούλα από τόν κόρφο του, τήν έλυσε 
έβγαλε άπό μέσα μισή λίρα καί τήν έδωκε στόν πα 
τέρα μου. Ό πατέρας μου, λαβαίνοντας τήν μισή 
λίρα τοΰ είπε :

— Καλές διαφορές !
Καί γύρισαν δλοι στά σπίτια του; λυπημένοι άπό 

τήν έντύπωσι τοϋ πεσμένου δέντρου.

Τήν άλλη μέρα πρωί—πρωί παρουσιάστηκε στόν 
πατέρα μου ό άγοραστή; τοϋ πεσμένου δέντρου καί 
μέ. μιά μεγάλη κατήφεια. Ζ.υμ’νη στό πρόσωπό του, 
τοϋ είπε :

— Νά μέ σχωρέ’ηι, αφεντικό '. Δέν τόν κόβω τόν 
πεσμένον δέντρο, κι’ άν Οέλ’ς γύρ'σε μου τήν μισή 
λίρα, πού σώδωκα. κι' άν δέν όέλ'ς μή μού τήν 
γυρί’ης-

— Γιατί, μωρέ χαμένε ; (Τού είπε ό πατέρας μου) 
Γιατί μετάνοιωσες ;

— Δέν μετάνοιωσα, άφεντικό μ’, δέν μετάνοιωσα, 
άλλά δέν μού τόν δίν’ τόν δέντρο ό νοικοκύρ'ς !

— Ποιό; νοικοκύρη; ;

Τύν έρώτησε ό πατέρας μου μέ άπορία.
—...Ό Άϊ—Λιά;! Δέν λές πώς ξημέρωσα ζωντα

νό; ! Ήρθε, άφεντικό μ’, δ ίδιο; ό Άϊ—Λιάς στόν 
ύπνο μου, δπως τόν γλέπομε ζωγραφισμένο στήν 
εικόνα του,άτπρο.ιάλλη; κι’ αναμαλλιάρης κι' άγριος 
άγριος, άπαράλλαχτο;, σού λέω, δπως τον γλέπομε 
στήν εικόνα του ζωγραφισμένο καί μού ιίπε :

— «’Εσύ είσαι, ποΰ Οέλ’σες ν' άγορά’ης τόν πεσμέ
νον δέντρο μου ;» Καί φάπ '. μού δίνει μιά κατάμουτρα. 
Έγώ, σαν τόν γνώρισα πού είταν ό ίδιος κι’ ό κατα- 
ΐδιο; ό Άγιος, άρχισα νά τρέμω σαν τό καλάμι στό 
ρέμα, καί τού είπα μέ μισοκομμένη φωνή στόν λιά- 
ραγγά μου : . ·,.··.

— «Σχιόρεσέ με, Άγιέ μου ! Σχώρεοέ με ! Δέν 
τόν κόβω τόν δέντρο σου ! Δέν τόν κόβω ! ·

Κι’ό Άγιος μού είπε πάλε :
— «Κύτταξε μήν τόν κόψης, γιατί δέν έχει; πλειό 

ζήση!» Κι’ έγεινε άφαντος άπό μπροστά μου. Ξύ
πνησα αμέσως τ’ άκριτα μεσάνυχτα, έκανα τόν σταυ
ρό μου, ξύπνησα καί τήν γυναίκα μου άπό τόν φόβο 
μου, κΓ άπό τότε, ώ; πού νά ξημερώση, δέν κάναμε 
άλλο παρά σταυρού; καί μετάνοιες μπροστά στό εικό
νισμα.

Ό πατέρας μου ξαφνίστηκε άπ' αύτά, ποΰ τού είπε 
ό άγοραστή; τού πεσμένου δέντρου, έκανε κι* αύτό;

Τά κυπαρισσία τοΰ χωριοϋΗ. Dinckele
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τόν σταυρό του, καί. τού έδωκε τήν ιιισή λίρα, λέ
γοντας του :

— Πάρε τήν μισή λίρα σου καί σύρε στό καλό.
Κι' ένώ ό άνθρωπος έβγαινε, άπό τό σπίτι μας. ό 

πατέρας μου σηκώθηκε, σταυροκοπήθηκε μπροστά 
σιό εικονοστάσι καί μζτακάθησε στήν κορφή τής 
στιάς.

CHARLES DIEHL

ΡΑΒΕ
ΕΤΑΞΥ τών έπκρανεστέ- 
ριον τής τέχνη; πόλεων· 
ών πλήρης εΐνε η Ιταλία, 
ή Ραβέννα κέκτηται ίδιά- 
ζονιά τινα χαρακτήρα. Δέν 
ευρίσκει τις όπως είς τήν 
Ρώμην καί τήν Πομπηίαν 
τάς μεγάλας αναμνήσεις 
τής κλασικής άρχαιότητος. 
Δεν παρουσιάζει αΰτη, δ
πως ή Φλωρεντία καί ή

Βενετία, τά; θαυμασία; λεπτότητας τοϋ Cuatrrocento 
(τής Αναγεννήσεως) όπου αί.μεγαλοπρεπείς λαμπρό
τητες τή; ’Αναγεννήσεως έθαλον.

Τό ένδιαφέρον ταύτης εΐνε διάφορον. Εΐνε δηλαδή 
τό μοναδικόν μέρος τής ’Ιταλίας, καί ϊσω: έν τών 
σπανίων τοΰ κόσμου, έν ώ δύναται τις νά λάβη έντύ- 
πωσιν ^νά πλήρη καί αληθή τής άρχαία; Χριστιανι
κής τέχνη; κατά τόν πέμπτον καί έκτον αιώνα. Α
ναμφίβολοι; δέ ή Ραβέννα, καί ένεκα άλλων άκόμη 
αναμνήσεων, κατέλιπεν όνομα περιφανές εϊ; τήν ιστο
ρίαν. Είς τούτην ό Δάντης έτελείωσε τάς τελευταίας 
ήμερα; τή; πλήρου; βασάνων ζωή; του. είς ήν άκόμη 
εύρε καί τινας τών εμπνεύσεων του, τά; πλέον υψη
λά;, τής «θεία; Κωμωδίας’. Ενταύθα καί ό Βύρων 
διήλθε έτη τινά τή; ταραχώδους ζωής του, καί εί; 
τήν πόλιν ταύτην εί; τήν όποιαν έζησε καί ήγάπησεν, 
ή μνήμη τού ποιητοΰ έπιζή ήνωμένη άδιαρρήκτω; μέ 
τήν μνήμην τή; λατρευτή; CuiccioJi.

’Εν τούτοι; έάν ή Ραβέννα παρουσιάζει εί; τού; 
οφθαλμούς ημών πράγμά τι ιδιόρρυθμον καί τή ά- 
ληθείφ μοναδικόν, τούτο οφείλεται εί; τό γεγονός, 
ότι υπήρξε ιό άσυλον τών τελευταίων Αύτοκρατόρων 
τή; Δύσεως, καί ή πρωτεύουσα τών Όστρογότθων βα
σιλέων. καί μετά ταύτα ή διαμονή τών αντιβασι
λέων (Έξάρχων) τοΰ Βυζαντίου οΐτινες άντεπροσώ- 
πευο. τήν 'Ιταλίαν καταληφθεϊσαν ύπό τοϋ ’Ιουστίνο·, 
νού. Χάρις είς ταύτα; τά; περιστάσεις αΐτινε; διήρ- 
κεσαν πλέον τών τριών αιώνων (ΙΟΙ—751) ή Ραβέννα 
γενομένη κέντρον πολιτικόν ολοκλήρου τής Χερσονή
σου, διεμόρφωσε τέ .νην θαυμασίαν, ήτι; καί είς τούς 
σημερινούς νεκροί; δι' αύτήν καιρούς ύφίσταται 
άκόμη, άν καί σιγηλή, εΐ; τά τόσον σπάνια καί αξιο
σημείωτα αύτή; μνημεία.

Έν μέσοι τών πένθιμων τόπων καί τών άπεράντων 
εκτάσεων, αϊτινες’περιβάλλουσι ταύτην, ή Ραβέννα σή
μερον, εΐνε'μικρά τι; πόλις επαρχιακή έρημος σχεδόν 
καί μάλλον νεκρά. Δέν φαντάζεται τις, λέγει ύ Taine, 
πόλιν μάλλον έγκαταλελειμμένην. μάλλον όθλίαν καί
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— Κι’ ό πεσμένο; δέντρος ;
— "Εμεινε χρόνια έκεϊ ποΰ έπεσε, χωρίς νά τόν 

πειράξη κάνει;, ώ; ποϋ έλυωσε άπό τήν σαπίλα. Ποιος 
τολμούσε νά βλλη χέρι στόν δέντρο τοϋ Άϊ -Λΐά ;

Σούλι.
X- ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΑΗΣ

Ν Ν Α
άξιολύπητον- Αί όδοί αύτής.τών όποιων τά; περισσό
τερα; έχει καλύψει ή χλόη, εΐνε κεναί σχεδόν. Τοίχοι 
δέ. μεγάλοι καί θλιβεροί περίβάλλουσι ταύτην, λεί
ψανα ζοφερά τών παλαιών ήρειπωμέιων μοναστηρίων 
καί γυμναΐ προσάψει; άρχαίων εκκλησιών, καί χα
μηλοί οίκίσκοι ΰπεράνω τών όποιων διαγράφονται 
αί σιλλονέτται τών παλαιών πύργων. Έν μέσο» τών 
μακρών αύτή; τειχών ή πόλις ώτεί περί αυτήν συνε- 
σπειρωμένη καταλείπει γύρω τη; μεγάλας έκτάσει; 
έρήμους. Καί ή ζωή άκόμη φαίνεται έγκαταλείψασα 
αύτήν. Καμμία κίνησις, καμμία βιομηχανία, έμπόριον 
κανέν. Άλλοτε—εΐνε ήδη χίλια πεντακόσια έτη—ή 
Ραβέννα ήτο λιμήν άκμάζων. Ήδη διώρύξ τιςμακρά 
δέκα χιλιομέτρων ενώνει ταύτην μετά τού Άδριατι- 
κού καί έπί τών κοιμισμένων αύτή; ύδάτων όλίγαι 
μόνον λέμβοι λικνίζονται καί τινα άσήμου χωρητι* 
κότητο; πλοία. Μία μόνη καλλονή άπέμεινε εί; αυ
τήν. Είνε δέ αΰτη ό εύρύ; όρίζων καί τό θαυμάσιου 
δάσος τών πεύκων, τό δάσος τό «πάντοτε πράσινον' 
τοϋ όποιου ό Βύρων, μετά τόν Βοκκάκιον, έψαλλε 
τήν σκιώδη έρήμωσιν, ή περίφημος «Pinetta» τής 
όποιας τά δένδρα μεταξύ Ρεβέννης καί θαλάσση; 
σχηματίζουσι σκιώδη φραγμόν. Έν δέ μόνον πρά
γμα ελκύει τόν περιηγητήν, τόν ιστορικόν, τόν καλ
λιτέχνην : εΐνε δέ τοΰτο, αί μέσω τής κοιμισμένης 
πόλεως έκκλησίαι αΐτινε; υπό τήν ψυχρόν γυμνότητα 
τού περικαλύμματο; αύτών, διαφυλάττουσι Ουσαυροΰς 
τέχνης θαυμάσιους.

Μή ζητήσητε λοιπόν εις τήν Ραβένναν τήν γοητεύ- 
ουσαν χάριν τών Τσσκανικών μερών, ουδέ τό συναρ- 
πάζον θέλγητρου τή; Φλωρεντίας, τή; Σιέυη; καί τή; 
Ιίερουγίας. Ή Ραβέννα εΐνε άπείρω; θλιβερά. ‘Αλλ’ 
ϊσω; ή Ολιβερότη; αΰτη προσθέτει μεϊζον ένδιαφέρον.

Ελάχιστοι πόλεις επικαλούνται πλειότερον τήν 
άνάμνησιν τοϋ παρελθόντος. Τά παντα έκεϊ έπανα- 
φέρουσι τό πνεύμα είς μίαν καί τήν αύτήν έποχήν 
εί; μίαν καί τήν αύτήν τέχνην.

Ούδεμία ξένη άπασχόλησις ταράσσει έκεϊ τήν ήρε
μου καί βαΟεΐαν σκέψιν τών μνημείων. Ή σιγή τών 
ερήμων οδών έν αΐς τήδε κάκεϊσε άρχαΐοι σαρκοφά
γοι έγγύ; τών μεματρισμένων τοίχων καιάκεινται, ή 
μεγάλη καί θλιβερά έγκατάλειψις, ή ερημική άπομό- 
νωσις έν μέσφ τών εύρυχώροιν Βασιλικών, τά πάντα 
έκεϊ προκαλοΰσι τινά νά λησμονηθή μετοξύ τών 
αναμνήσεων τών παρελθόντων αιώνων ! . . . Καθ’ δν 
δέ χρόνον έντός τοϋ έκκλησιδίου εϊς δ αναπαύεται ή 
Αϋτοκράτειρα Γάλλα Πλακίδια ό οφθαλμός θελγόμε- 
νο; σταματά έπί τών θαυμαοίων αύτού Μωσαϊκών, 
όπου είς βαθύ κυανοΰν εκτυλίσσονται χρυσά αραβουρ

γήματα εί; τόσον λεπτά; αρμονίας, καθ’ ήν στιγμήν 
έντό; τοϋ 'Αγίου Άπολλιναρίου του νέου τό έκπεπλη- 
γμένον βλέμμα προσηλοϋται εί; τήν μακράν πομπήν 
τών Άγιων τών φερόντων λαμπρά; ενδυμασίας, δτε 
εί; τόν "Αγιον Βιτάλιον τέλος, εί; τήν αψίδα τού 
όποιου εις λάμποντα χρυσά.Μωσαϊκά, ό Ιουστινιανό; 
καί ή Θεοδώρα παρουσιάζονται έν όλη τή μεγαλο
πρεπείς τή; Αύτοκρατορική; συνοδεία;, τότε νομίζει 
τι; πρό; στιγμήν, δτι αί ήρεμοι καί ακίνητοι έκεΐναι 
φυσιογνωμίαν λαμβάνουσιν έκ νέου ζωήν, τό δέ πνεύ
μα, ώς επόμενον, έπαναφέρεται είς τό μέσον τή; άρ
χαία; εκείνης εποχής, ήτις είδε γενόμενα τά γοητευ
τικά εκείνα μνημεία. Κατά δέ τήν ώραίαν έκφρασιν 
τοϋ Τίτου Λιβίου ή ψυχή ή ζώσα έκεϊ καθίσταται 
κατ’ ανάγκην άρχαία. Άλλως τε άναγιγνώσκων τις 
έν τή 'Ιστορία τά ονόματα τή; Γάλλος Πλακίδια;, 
τού Θεοδωρίχου, τού ’Ιουστινιανού, θεωρεί ταύτα κατά

ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ

‘Η θερμοκρασία ίου 'Ηλιου

Περί τής θερμοκρασία; τή; ηλιακή; σφαίρα; έχου- 
σι διατυπωθή πολλαί καί διάφοροι θεωρίαι, συγ- 
κρουόμεναι πρό; άλλήλας. Τινές καθώρισαν ταύτην 
είς 3.000 βαθμούς, έτεροι εί; 50.000 καί άλλοι πάλιν 
είς 100.000. Ήδη ’Αμερικανός έπιστήμων ό Γουλιέλ- 
μοςΟύΐλσων κατόπιν πολλών πειραμάτων έφθασεν εί; 
τό συμπέρασμα διι ή θερμοκρασία τού Ήλιου άνέρ- 
χεται είς 6863 βαθμού; Κελσίου. Ό ’Αμερικανό; 
αστρονόμος δέν υπολογίζει καί τά; θερμαντικά; μο
νάδας, αΐτινε; άπορροφώνται ύπό τών άτμοσφαιρικών 
στρωμάτων.

Ή δρασις τών πτηνών

Οί πτηνολόγοι συμφωνοΰσι, δτι τά πτηνά έκ πάν
των τών άλλων ζωων έχουν τήν μάλλον όξυτέραν 
δρασιν. Το περίεργον δέ είναι δτι αί νεφέλαι, ή ομί
χλη καί τά άλλα μετεωρολογικά φαινόμενα πολύ 
όλίγην έπίδρασιν έξασκοϋν έπί τής όράσεω; τοϋ πτε
ρωτού κόσμου. Ο; γνωστόν, ό άετό; δύναται νά άτε- 
νίση τόν ήλιον έπ’ αρκετόν χρονικόν διάστημα, ό δέ 
λάρος ιπτάμενο; είς μεγάλα ϋψη διακρίνει τού; μικρού; 
ίχθει; καί κατερχόμενο; βυθίζεται καί συλλαμβάνει 
αυτούς.

Έπίσης τά μικρά πτηνά έχουσι τοσοΰτον Ισχυρόν 
τήν δρασιν, ώστε διακρίνουν έκ μακροτάτη; άποσιά- 
σεω; τά άρπακτικά όρνεα καί συνεγειρόμενα φενγουσι 
καθ’ ομάδα; καθ’ δν χρόνον ό οφθαλμός τοϋ ανθρώ
που μόλις μετά παρέλευσιν λεπτών πολλών αντιλαμ
βάνεται τά όρνεα, ώ; μικρά μελανά σημεϊζ είς τόν 
ορίζοντα.

"Ερως τής στιγμής

Πολλοί αμφιβάλλουν αν δύναται νά άναπτυχθή 
έρως μέ τό πρώτον βλέμμα. Έν τοσούτων υπάρχουν 
μερικοί, τών όποιων τά ονόματα θά παραμείνουν 
άθάνατα είς τήν ιστορίαν καί οί όποιοι ήγάπησαν μέ 
τό πρώτον” βλέμμα. Ό Γκαίϊνσμποροω, ό διάσημος 
ζωγράφος τών ωραίων γυναικών, έπέρασε τήν ζωήν 
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τό πλεΐστον φυσιογνωμίας κατά πολύ αορίστους, λέ
ξεις κενός έννοιας καί ενδιαφέροντος. Είς Ραβένναν 
τουναντίον έπανέρχεται τι; εί; τήν πραγματικότητα 
τήν ζώσαν καί άπτομτνην. Εί; έκαστον βήμα’συναντά 
τι; τήν άνάμνησιν έκείνην. εί; κάθε στιγμήν έγγίζει 
τι; διά τοϋ δακτύλου τά; εικόνα; καί τά έργα αύτών.

Καί ενώπιον τών μνημείων τούτων τών τόσων εκ
φραστικών τής ιστορίας κατά μικρόν αί ύπό τών 
χρονογράφων γραφεϊσαι σκηναί χρωματίζονται καί 
έμψυχοϋνται καί ή γηραιό καί νεκρά πόλις λαμβάνει 
νέαν ζωήν.

Άβίαστον τό πνεύμα φέρεται πρό; τούς άφανισθέν- 
τα; χρόνου; καί ύπό τήν ιστορικήν ταύτην ονειροπό
ληση· αναπαράστασής τι; τών προσώπων καθαρότερα 
προκύπτει καί γνώσι; τι; τών μνημείων πληρεστέρα 
καί πλέον φωτεινή.

(Έπεται συνέχεια)

του απρόσβλητο; άπύ τά βέλη τού έρωτος, δτε μία 
σύμπτωσι; τόν άφϋπνισεν άπαξ καί διά παντός. Έζω- 
γράφει έν τοπεΐον πλησίον τής Σουντμπώρν καί ήτο 
απορροφημένος εί; τό έργον του, δταν αίφνης μία 
σκιά έπέρασεν επάνω άπό τήν οθόνην του. Άνέβλεψε 
καί οΐ οφθαλμοί του συνήντησαν τό άθώον βλέμμα 
μιάς κόρης, ή όποια μετά ταύτα κατέστη σύζυγος του.

Ό Τζΰ,ν ”Οπι, άλλο; διάσημο; ζωγράφο;, κατή- 
γετο έκ ταπεινών γονέων καί ούδέποτε ώνειρεύθη νά 
είσέλθη εί; τάς υψηλά; τάξεις τή; κοινωνίας. Έν 
τοσούτω ή κόρη ή όποια κατέστη σύντροφος τή; ζωής 
του, ήτο πλουσιωτάτη καί μέ πολλά πνευματικά χαρί
σματα. "Οταν ό Όπι εΐδεν αύτήν κατά πρώτον, ή κόμη 
της, ή όποια ήτο ωραιότατη, έπιπτεν εί; μακρούς 
βοστρύχου; γύρω άπό τούς ώμου; της, καί οί καλλι
τεχνικοί του οφθαλμοί ένετρύφων εϊ; τήν εικόνα τη;. 
Τήν ίδιαν εσπέραν τής έξεμυστηρεύθη τόν έρωτά του 
καί μετ’ δλίγας ημέρας ένυμφεύοντο.

Ό έρωτοπαθή; Σκώτος ποιητής Ροβέρτο; Μπέρνς 
οφείλει τάς πρώτα; ποιητικ ζ; του εμπνεύσεις εί; μίαν 
ώραίαν μικρόν χωρικήν τής Σκωτίας. Τήν ήγάπησεν 
άπό τήν πρώτην στιγμήν ποϋ τήν είδε. «Μέ αύτήν, 
λέγει, ήρχισεν ή άγάπη καί ή ποίησις τή; ζωή; μου·.

Αί άπώλειαι τών Γερμανών

Κατά τά; επισήμου; στατιστικά; αί ύμολογηθεϊσαι 
άπώλειαι τών Γερμανών μέχρι τέλου; Φεβρουάριου 
άνέρχονται εί; 1,261,003 νεκρούς, 2,561,096 τραυμα
τία; καί 560,627 έξαφανισθέντας. Έν ολω 4,124,384.

Η δύναμις τών κυμάτων

Άγγλο; μηχανικό; κατεσκεύασε δυναμόμετρον Ιδία; 
έπινοήσεως, δι’ ού μετράται ή δύναμις τών θαλασ
σίων κυμάτων. Διά τούτου έξηκρίβωσεν δτι ή πίεσις 
ή έξασκουμένη παρά τών κυμάτων έπίέπιφανείσς ένός 
τετραγωνικού μέτρου, κυμαίνεται έν ώρρ καταιγίδας 
μεταξύ 15 έως 34 χιλιάδων χιλιογράμμων. Εΐνε πίεσις 
τρομακτική, ήτι; εξηγεί πώ; καί οΐ Ισχυρότεροι σκε
λετοί πλοίων ναυαγησάγτων συντρίβονται έπί τών
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 

βραχωδών άκιών. 'Όγκος γρανίτου βάρους 8,Ut)0 
χιλιόγραμμων μττεκινήθη έκ τη; τρικυμία; όριζον- 
τίως κατά 22 άλα μέτρα. Έπίσης βράχοι βάρους 6 
έως 13 τόνιων έξετοπίσθησαν 20 μέτρα μακράν. Ή 
ϋύναμις τών θαλασσίων κυμάτων εΐιε ανάλογος πού; 
τό ΰψος αύτών.

Τί ϋ·ά ήηουον οί άεροπόροι

Ό Φλαμμαριών έχει κιταθέση εις τίιν Γαλλικήν ’Α
καδημίαν τώνΕπιστημών άνακοίνωσιν περί τοΰ ύψους, 
είς δ δύνανται νά φθάσουν οί έπί τής γής ήχοι. Ό 
ουριγμός μιά; ατμομηχανή; φθάνει εις ϋψο; 3000 μέ
τρων, ό θόρυβο; άμ ιξοστοιχία; έν κινήσει εί; ύψος 
2500 μέτρων. ΊΙ έκπυρσοκρότησις τυφεκίου καί ή 
υλακή τοϋ κυνό; εις 1800, ή φωνή τού άλέκτορος 
καί <> ήχο; κώδωνος εί; 1601, ή ανθρώπινη φωνή εί; 
1000, αί φωναί τών βατράχων είς 900, τό τερέτισμα 
τών γρύλλων εί; 800. ’Όλου; αυτούς τούς ήχους Οά

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΝΑΟΙ
ΕΙΣ τών περικαλλεστέρων 'Ελληνι

κών ναών είνε ό έν Καίριο τών 'Αγίων 
Κωνσταντίνου καί Ελένης, άνεγερθείς 
δαπάνη τού διαπρεπούς έκεϊ ομογενούς 
κ. Νέστορος Τσανακλή καί έγκαινια- 
σθείς τφ 1914. Τό οικοδόμημα τοΰ ναού 
περιλαμβάνει 1000 τετρ. μέτρα έν περί
βολο» 3000 μ. Είναι ρυθμού Έλληνόβυ- 
ζαντιακού. Είναι τρισυπόστατος, κατά 
τάς τρεις δ’ αυτού πλευρά; είναι πα- 
ρατεταγμέναι σειραί κιόνων (εν τφ ναώ 
υπάρχουν 86 κίονες καί ήιιικίονε;) άπο- 
λήγουσαι πρός τό κεντρικόν είκονο- 
σΛσιον καί χωρίζουσα άπ’ αύτοϋ δύο 
εκατέρωθεν παρεκκλήσια, ών τό μέν 
έτιμήθη έπ’ όνόματι τοϋ 'Αγ. Νέστορος, 
τό δ’ έτερον έπ’ όνόματι τοϋ 'Αγ. "Α
λεξάνδρου. Τό κυρίως τέιιπλον είνε 
Ελληνικού κλασικού ρυθμού έξαιρου- 
μένου τού αμβωνος δστις είνε Βυζαντι
νού καί ύψούται άνωθεν τοΰΙερού, ϊνα 
μή στρέφονται τά νώτα πρός τόν ίε- 
ρεα. Έν τώ κοίλφ τού κεντρικού Ούλου 
υπάρχει ή είκών τοΰ Παντοκράτορας ’) 
έργον τού διακεκριμένου έν Καΐρφ καλ
λιτέχνου κ. Περ, Τσιριγότου. Ή είκών 
παριστφ τόν Παντοκράτορα Υιόν εϋλο- 
γοΰντα διά τής δεξιάς, διά δέ τής αρι
στερά; κρατούντα έπί στήθους τό Εύαγ- 
γέλιον. Τό ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν 
τής είκόνος εινε οτι φαίνεται ό ’Ιη
σούς όρθιος ύπό τού όρώντος αύτόν έκ 
τών κάτω, άντιθέτως πρός τόν γνωστόν 
συνήθως τύπον τών άλλων εκκλησιών. 'Υπό τού 
αύτοϋ καλλιτέχνου έφιλοτεχνήθησαν καί τέσσαρες 

δεσποτικαί εικόνες τού τέμπλου, ώς καί δύο άλλαι, 
παριστώσαι ί] μέν τήν είς Αίγυπτον φυγήν, ή δέ τύν 
‘Απόστολον Παύλον διδάσκοντα.

') Ταύτην έδημοσίευσεν ή "Πινακοθήκη· έντειίχει 
159. 

τούς ήκουον εύκρινώς οί αεροπόροι, έάν έλειπεν ό 
θόρυβος τή; έλικος.

Ό 'Αγγλικός ϋμνος.
Έάν πιστεύσωμεν μίαν γαλλικήν εφημερίδα, ό εθνι

κό: αγγλικό; ύμνο; Ό Θεός σώζοι τόν Βασιλέα-, είνε 
σύνίΐεσις Γαλλικέ] καί εί; τήν ποίησιν του καί είς τήν 
μουσικήν. Λέγει ότι ό ϋμνος ούτος δέν είνε άλλο τι 
παρά έν άσμα ουνιεθέ.' καί έκτελεσΟέν ύπύ τών -.δε
σποινίδων» τοΰ Κολλεγίου τοϋ Σαίν Σύρ, έπί τή ευ
καιρία μιά; έπιοκέψεως τοΰ Βασιλέως Ήλιου εί; τήν 
σχολήν εκείνην. Τό ποίημα έγράφη ύπό τής κυρίας 
Μποίνόν, διευθύντριας καί ή μουσική ύπύ τοΰ διασή- 
μ>υ μουσουργού Λούλι. Ό "Αγγλο; μουσουργό; Χαϊν- 
τελ, ό όποιο; εί; τήν ’Αγγλίαν θεωρείται ώς ό συν
θέτης τοϋ ΰμτου, ήκουσεν αύτύν τώ 1772 είς Σαίν 
Σύρ καί δέν έπραξεν άλλο τι παρά νά τύν άντιγράψη 
διά τόν Ι'αοιλέα Γεώργιον Α' τής Αγγλίας, ύ όποιο; 
ευχαριστηθείς τόν καΰιέρωσεν ώς εθνικόν ύμνον.
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Καϊρω ναός τών ‘Αγίων Κωνσταντίνου 
καί ‘Ελένης.

Είς μικρόν άπόστασιν άπό τοΰ ναού ύψοΰται τό 
κωδωνοστάσιο»·, Κορινθιακού ρυθμού, έν εΐδει φάρου 
Ό Οόλος αύτοϋ έχει σχήμα αρχιερατικής μίτνας. ΊΙ 
όλη εξωτερική άποψις τού ναού παρουσιάζει κλασικήν 
εΰθυγραμίαν καί αρμονικήν διάταξιν πρωτοτυπώ; 
έφ.αρμοσθεϊταν πρός δημιουργίαν νεοεληνικού ρυθμού.

Τήν οικοδομήν, ήν ήρξατο ό άρχιτέκτων Μ. Φα_ 
βρίκιος, έπεράτωσαγ οί αδελφοί Καμπανάκη.

ΚΛΕΩΝ Ρ
ΟΛ1Σ μετά δύο μήνας, 
'ένεκα τοϋ αποκλεισμού, 
έγνώσθη ό ένΝίκαια τής 
Γαλλίας έπισυμβάς τή Η 
Ίανουαρίου θάνατος του 
διαποεπούς λογίου Κλέ- 
ωνος Ρανκαβή.

Ό Κλέων Ραγκαβής 
υπήρςε έξοχος προσωπι- 
κότης εις τε τον κόσμον 

τών γραμμάτων καί τής διπλωματίας, αφιερω
θείς μέ αγνόν καί άκαταπόνητον ζήλον είς τήν 
έξυπηρέτησιν τής πατρίδος.

Υίός τοϋ αειμνήστου ’Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγ- 
καβή καί τής Καρολίνας Σκέν, έγεννήθη έν Ά- 
θήναις τή 10 'Οκτωβρίου 1842, έσπούδασε IΙο- 
λιτικάς έπιοτήμας είς τό Βερολίνου, ήκολούθησε 
δέ τό διπλωματικόν στάδιον, οιατελέσας πρεσβευ
τής είς Σόφιανa Κωνσταντινθύπο/.ι·>, έπί μακρόν 
δέ χρόνον έν Βερολί/ω, άπολαύων ιδιαιτέρας 
εζτιμήσεως έν τή Αυτοκρατορία^ αυλή. Ευγε- 
νής άπό καταγωγής καί άπό φύσεως, φιλόπατρις, 
συνετός, γλωσσομαθής, άντεποοσώπευσε τήν 'Ελ
λάδα ευστοχότατα. Άλλ’ έτι περισσότερον διε - 
κρίθη ώς συγγραφεύς. ‘Η πρώτη έμφάνισις του 
είς τό φιλολογικόν στάδιον ανάγεται είς τό έτος 
1858, δτε μόλις δεκαέξ έτών έδημοσίευσε τά 
«'Ελληνικάπαραμύθια» καί μετά πέντε έτη «Τόν 
καθ’ "Ομηρον οικιακόν βίον.» Κατόπιν ήρξατο 
δημοσιεύων είς περιοδικά ποιήματα είς άκραιφνή 
καθαρεύουσαν διακρινόμενα διά τήν μεγαλοπρεπή 
έμπυευσιν καί τό μελαγχολικόν αίσθημα, πλήρη 
φιλοσοφικής πνοής άποτελέσαντα κατόπιν τήν 
θαυμασίαν ποιητικήν συλλογήν «Άλγη», μετά 
μοναδικτς πολυτελείας έν Γεαμανϊα έκδοθεϊσαν 
καί περί τήν όποιαν διεξήχθη σφοδρός γλωσσο- 
λογικός άγιον

Γνωστότερος ένένετο ό Κλέων Ραγκαβής ώς 
δραματικός συγγραφεύς. Έγραψε σειράν δραμά
των, πάντων σχεδόν Βυζαντινής ύποθέσεως, παρα- 
στα'έντων έν Γερμανία, Βουλγαρία καί Έλλάδι. 
Ό «Ίουλιανός ό Παραβάτης» προεκάλεαε πάτα
γον, θεωρηθείς ώς άντιχριστιανικός, έφθασε δέ 
μέχρι τής Βουβής ή συζήτησις. Ή «Θεοδώρα», 
ό «Ηράκλειος», οί «Είκονο/.λάσται», ή «Δού- 
κισσσ τών ’Αθηνών», οί «Ίσαυροι» αποτελούν 
παραγωγήν θεατρικήν άξίαν πολλοΰ λόγου. Έξ 
αύτών ή «Δούκισσα τών Αθηνών» έβραβεύθη 
έν τω ’Ολυμπιακό διαγωνισμό, παρεστάθη δέ με- 
γαλοπρεπώς έν Άθήναις, ώς καί οί «Ίσαυροι» 
άναβιβασθέντες τω 1904 είς τό Βασιλικόν θέα
τρου θριαμβευτικός,μέ πρωταγωνιστές τόν Φύρστ, 
τόν Μέγκουλαν, τήν Κοτοπούλη καί μέ πρωτο
φανή πολυτέλειαν Αμφιέσεων καί σκηνογραφιών.

Α Γ Κ \ Β Η X
Κριτικήν περί τής παραστάσεως έδημοσίευσε τότε 
ή «Πινακοθήκη». Ό Ραγκαβής έγραψε και 
Κωμωδίας, άλλά καί ώς διηγηματογράφος 
δέν ύπελήφθη. Τό ιστορικόν του μυθιστόρημα 
«Χαράλδος ό ήγεμών τών Βαγιάρω/», τών Βυ
ζαντινών χρόνων, είνε πολύ ένδιαφέρον. Έπίσης 
έδημοσίευσε κριτικάς μελέτας, ιστορικά;, γλωσ- 
σολογικάς καί μετάφρασιν τής «'Ιστορίας τής 
Γερμανικής φιλολογίας» έν τή Βιβλιοθήκη Μα- 
ρασλή. Άπό δεκαπενταετίας σχεδόν δέν ένεφανί- 
σθη είς τήν δημοσιότητα, εσχάτως δέ είχεν άπο- 
συρθή καί τής διπλωματικής υπηρεσίας. “Αμα 
τή έκρήξει τού πολέμου έζήτησε καί εύρε κα
ταφύγιου εις τήν ώραίαν παραλίαν τής Μεσο
γείου, τήν Νίκαιαν, δπου καί άφήκε τήν πνοήν.

Ή «Πινακοθήκη», ήτις ηύτύχησε νά συγκα
ταριθμώ κατά τά πρώτα έτη τής έκδόσεώς της 
τόν Κλέωνα Ρα·. καβήν μεταξύ τών έπιφανεστέρων 
συνεργατών της, οιά τής δημοσιεύσεις άναμνή- 
σεων περί Ριστόρη καί ιστορικού σημειώματος 
περί «Βυζαντινών γάμων», πενθεί διά τόν θάνα
τον άνορός, δστις άφινει φωτεινότατα σημεία 
πνευματικής σταδιοδρομίας, είς τά όποια θά στα- 
ματήση ό ιστορικός τοΰ μέλλοντος.

‘Η κεφαλή τής ‘Ύγιείας

ή έκ τού Μουσείου Τεγέα; κλαπεϊσα, διά τήν άνεύρε- 
σιν τής όποιας προεκηρύχθη αμοιβή 1500 δρ.
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Φώς ! Κηρία, άσετυλίνη .—’Εγχώριο; βιοτεχνία.—Τό ύ.τοβρΰ- 

χιον.—Ή Εόρώπη-μετά τόν πόλεμον.—Ό περί τήν Άκρό- 

πολιν χώρος—Ύπαϊβριοι παραστάσεις.—Κάτω ή μόδα.— 

Σωτήριον.έξ ’Αμερικής δίδαγμα.

~'Ί
ΩΣ ! φώς !» έψιθύρι- 
σεν έκπνέων ό μέγας 
τή; Γερμανίσς — καί 
τοϋ κόσμου ολου — 
ποιητής Γκαίτε. "Ολοι 
οί ’Αθηναίοι, χωρίς νά 
έχουν βέβαια τύ δαι
μόνιου τοΰ ποιητού 
τοΰ Φάουστ έζήτουν 
καί αύτοί φώς. Καί τύ 
φώ; φειδωλόν, τρέμον, 
οίονεί κατάπληκτου 
καί αύτύ πρό τών πο

λεμικών καταστροφών, ηδυνάτει νά φωτίση διαβάτας 
καί ένοικου;. Τό απλοϊκόν λυχνάρι έφώτισε μέγαρα, 
καί τό ταπεινόν έλαιον άντεκατέστησε ΰλα; τάς πολυ
ποίκιλου; έκθαμβωτικά; φωτιστικά; ΰλα;. Πόσοι δέν 
έσκ.υψαν'ΰπό τό ασταθές φώ; τοϋ κηρίου ή'τήν εύθι
κτου καπνίζουσαν λάμπαν τή; άσετυλίνης ή την άνα- 
παλλομένην θρυαλλίδα τής κανδήλσς διά νά έργα- 
σθούν τήν νύκτα. Καί πόσοι δέν έθεσαν τόν λύχνον 
ΰπό τόν μόδιον—διά νά ένθυμηθώμεν καί τήν Και
νήν Διαθήκην.

Ό Ευρωπαϊκός πόλεμος, έάν έπεφερε παντοίας 
στενοχώριας είς τήν Ελλάδα, κατιόρθωσε καί έν κα
λόν. Νά μά;:κάμη νά φροντίσωμεν κάπως κοί διά 
τύν εαυτόν μας. Νά μή προσκομίζωμεν έξωθεν δ.τι 
δυνάμεθα ήμεϊ; διά τών Ιδίων δυνάμεων νά παρα- 
σκευάζωμεν. Ή επάρκεια, ιδού τό κέρδος, έάν θελή- 
σωμεν νά συνετισθώμεν έκ τών παθημάτων. Τό Κρά
τος, οί βιομήχανοι, τά σωματεία, τά άτομα, όλοι ά; 
συγκεντρώσω μεν τήν προσοχήν δπως. δσον τό δυνα
τόν, όλιγώτερα είσάγωμεν έκ τής αλλοδαπής, άντιθέ- 
τως δέ νά έξάγωμεν ημείς είδη, ΐνα είσρέη πλούτος. 
Τύ άρτισύστατον « ’Εθνικόν συμβούλιον τών Έλληνί
δων’, έκτός άλλων εργασιών ωφελίμων, πρωτοβον 
λίρ^ής καλλιτέχνιδος κ. Γεωργαντή, άνελαβε καί τήν 
κατασκευήν παιγνιδίων τά όποια έως τώρα ήρχοντο 
έκ τής Ευρώπης. Κάθε περιττόν, πετάμενον άντικεί- 
μενον περισυλλέγεται ήδη καί λεπταί χεϊρες δε
σποινίδων μεταμορφώνουν τά άχρηστα εις παιδικά 
παίγνια.

Άς εύχηθώμεν δπως τοιούτου είδους έργασίαι, ένι- 
σχυτικαί τής εθνικής παραγωγής, συστηματο.τοιηθώσι 
καί έπεκταθώσι καί είς άλλας βιωτικάς άνάγκας.

*
Άπό τής ξηρός μετετοπίσθη ό όλεθρός τού πολέ

μου είς τήν Θάλασσαν. Αποκλεισμοί καί τορπιλλι- 
σμοί επιφέρουν περισσότερα δεινά, ή δσον άλλοτε 
αί θεαματικοί ναυμαχίαι. Τώρα τύ υποβρύχιον—έν 
είδος κλεφτοπολέμου τής θαλάσσης—νεκρώνει τήν 
έμπορικήν ναυτιλίαν. Δεκάδες άτμοπλοίων—φορείς 
άλλοτε πολιτισμού—βυθίζω νται άμειλίκτως. Μετά τύν 

πόλεμον, ή Ευρώπη 0<* έχη ϋπισΰοχωρήση, ΰπό τήν 
έποψιν τή; προόδου, κατά εκατονταετηρίδας.

Μεταξύ τών έξωραϊστικών έργων τών άποφασισθέν- 
των διά νά χρησιμοποιηθούν αί έν άναγκαστική άρ- 
γίφ έργατικαί χεϊρες, άνεγράφη καί ή κατασκευή 
περιφερική; λεωφόρου περί τήν Άκρόπολιν. Όρθώς 
ό καθηγητή; κ.Σκιάς υπέδειξε τι. άστοχου καί περιττόν 
τοισύτης λεωφόρου, ήτις καί πολυδάπανος 0<ί είνε καί 
έλάχιστον Οά έξυπηρετή τήν συγκοινωνίαν ώς έκ τής 
αποτόμου κλίσεως τοϋ λόφου τής Άκροπόλεως βορειο
δυτικό;;. ‘Απ’ εναντίας, προτιμότερου είναι ό χώρος 
εκείνο; νά μεταβληθή είς άλσύλλιον, καταδαφιζομέ- 
νων δι* άπαλλοτριώσεως τών πέριξ οικοδομών, αΐτι- 
νες άσχημίζουν τό ιερόν εκείνο μέρος. Προτιμώτε
ρον μιας νέας λεωφόρου, ό έξωραϊσμός τής ύπαρ
χο ύσης.

*
Ή προεδρεία έν τή ’Αρχαιολογική Εταιρεία τής Α. 

Β. Ύψ. τού Πρίγκηπος Νικολάου έσημειώθη μέ μίαν 
ένδιαφέρουσαν ούστασιν αύτοΰ πρός τό Συμβούλιον 
δπως εύρυνθή ή δρασι; τής Εταιρείας πρός έκλαΐκευ- 
σιν τής γνώσεως τοΰ άρχίξίου Έλλ. κόσμου διά τής 
παραστάσεως άρχαιων δραμάτων καί διά διαλέξεων 
περί τή; αρχαίας τέχνης. Ή πρότασις αΰτη πραγμα- 
τοποι θυμένη δχι μόνον θά δώση νέους πόρους είς τήν 
'Εταιρείαν ΐνα ενεργή έν εϋρυτέρρ κλίμακι άνασκα- 
φάς, άλλά καί Οά άναπτύξη τό καλλιτεχνικόν αίσθημα 
τού κοινού καί τήν πρός τάς τέχνας αγάπην. Αί πα
ραστάσεις μάλιστα έάν γίνωνται έν αύτφ τφ χώρφ τής 
άρχικής των διδαχής, έν ΰπαίθρφ τήν άνοιξιν καί μ’ 
έλάχιστον τίμημα χάριν τών λαϊκών τάξεων ώς καί αί 
διαλέξεις είς άπλήν γλώσσαν υπαίθριοι καί αύταί, θά 
άποβώσιν έτι μάλλον ένδιαφέρουοαι. προσελκύουσαι 
απειρίαν ξένων, ώς γίνεται έν Γερμανία, Γαλλίρ καί 
Ιταλία μέ τάς παραστάσέις τών αρχαίων Έλλ. δρα
μάτων, καίτοι εϊνε έκεϊ ξένον τό περιβάλλον.

Λ

‘Εν συνελεύσει τής «Εθνικής Ένώσεως τών ‘Αμε
ρικανίδων’ έν Ν. Ύόρκη ή δεσποινίς Ράντσων, δι
πλωματούχος Πανεπιστημίου, ώμίλησε περί ομοιο
μορφίας τοΰ -γυναικείου ενδύματος. Προέτεινεν εν 
ειδικόν ένδυμα τό όποιον μέ έλαχίστας μεταβολάς νά 
καθιερωΟή ώς περιβολή δλων τών γυναικείων τάξεων 
καί δι’ δλας τάς περιστάσεις. Τύ ένδυμα τούτο είνε 
υγιεινόν, άνετον. πρακτικόν καί συγχρόνως καλλιτε
χνικής μορφής. Ή όμιλήτρια παρουσίασε καί τρία 
μοδέλσ. μέ τινας παραλλαγάς. Τό έν ήτο ένδυμα κυ
ρίας τού περιπάτου, τό άλλο υπαλλήλου καί τό τρίτον 
έργάτιδος. Τό άκροατήριον ένθουσιάσθη. Νά τολμήση 
άρα γε κανείς νά προτείνη καί είς τάς Άτθίδας τό 
ώραϊον, δσον καί οικονομικόν αύτό φόρεμα; Άς συλ- 
λογισθοΰν δτι τό ομοιόμορφον Οά τάς άπαλλάξη καί 
άπό τό μικρόβιον τής ζήλειας, ποιά δηλαδή φορεϊ 
ώραιότερον φόρεμα.

ΔΑΦΝΙΧ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΊΙ μετά μακράν αποχήν έπανελθοΰσα είς τό θέα

τρου δεσπ. Ε. Κομπότη έδωσε καλλιτεχνικήν παρά- 
στασιν, καθ’ ήν έπαιξε τρία μονόπρακτα έργα τοΰ 
δραματολογίου τοϋ Παρισινού θεάτρου -Grand Gui- 
niol> παίζόμενα διά πρώτην φοράν έν ’Αθήναις, κατά 
μετάφρασιν τή; ιδίας. Τό πρώτον, τό «Μάθημα τού'Έ- 
ρωτος», εϊνε έξυπνη κωμωδία, είς τήν όποιαν νεαρά 
κυρία άποφασίζει νά γίνη καθηγήτρια τού Έρωτος 
δίδουσα μαθήματα. Τό δεύτερον, τό «Κυνήγι τοΰ Λύ
κου·, εινε ρεαλιστικόν δραμάτιον καί τύ τρίτον, τό 
• Κόλπο τή; Ναβαράς», εϊνε χαριεστάτη φάρσα, είς τήν 
όποιαν νεαρά ’Αργεντινή κατορθώνει νά εύρη σύζυ
γον εί; τύ Παρίσι. Ή δ. Κομπότη έπαιξε είς τούς 
τρεις διαφόρους ρόλους, κατόπιν μακρά; μελέτης, έν 
συμπράξει μετά τόιν κ. κ. Αεπενιώτου, Παπαγεωρ- 
γίου, Ροζάν, Νέζερ καί Ρούσου.

— Έπί τή συμπληρώσει είκοσιπενταετίσς άπό τής 
πρώτης παραστάσεως τής «Γκόλφως», τού Έλληνι- 
κωτάτου δραματικού ειδυλλίου τού τυφλού ποιητού κ. 
Περεσιάδου, παρεσιάθη αΰτη έν τφ Δημ. Θεάτρω. Ό 
αγνός καί έμπνευσμένο; όσον καί ατυχής ψάλτης τής 
άγροτικής ζωή; έπευφημήθη καί δικαίως, διότι τό 
έργον του υπήρξε μία άπό τάς μεγάλε ιτέρας έπιτυ
χίας τού νεοελληνικού θεάτρου, ήτις κινηματογραφη- 
Οεϊσα έπαίχθη καί είς τό Παρίσι.

— "Ομιλο; έρασιτεχνών ένεφανίσθη έν θεατρική 
έσπερίδι δοθείση έν τφ Βασ. Οεάτρφ υπέρ τών οίκο" 
νομικών συσσιτίων. Έπαίχθη τού Μπράκκο ή νεω- 
τάτη κωμωδία «Ή διεθνής κυρία», έλαφρον καί χα- 
ριτωμένον έργον, έν εϊδος lever de rideau. Ή «Διε
θνής κυρία· έχει ένα φίλον, πρός τόν όποιον δμως 
δέν δεικνύει ένδιαφέρον. Τήν απασχολεί περισσότε
ρον ό χάρτης τής Εύρώπης μέ τά πολεμικά μέτωπα. 
"Ερχεται έξαφνα εϊ; αστυνόμος δστις ζητών νάκατάσχη 
τήν άλληλογραφίαν της ώς ύποπτον, ευρίσκει ερω
τικός έπιστολάς. Ή κυρία δέν διστάζει νά είπή δτι 
έχει διαφόρου έθνικότητο; έραστάς είς τόν πόλεμον 
καί θλίβεται διότι άδίκω; σκοτιϋνει ό ένας τόν άλλον- 
ό ζηλότυπο; έραστής καί δ φιλύποπτο; άστυνόμος, οί 
μέχρι τούδε έξηγριωμένοι, συγκινοΰνται καί φεύγουν 
μή θέλοντες έξ ένός νά στενοχωρήσουν περισσότερον 
τήν κυρίαν, καί έκ σεβασμού έξ άλλου πρός τούς φί
λους της, τών όποιων ή ζωή εϊνε εκτεθειμένη είς τόν 
θάνατον χάριν τής πατρίδο; των.

Ή δεσπ. Χρυσούλη ώ; Διεθνή; κυρία άπαράμιλλο; 
Έπαιξε μέ χάριν, μέ φυσικότητα, τελείως κάτοχο; 
τού μέρους της- καί αύτή ή ξενίζουσα προφορά τη; 
έχαρακτήριζε τόν ρόλον της ώ; διεθνούς πολύ καλά. 
Κωμικότατο; τύπος ό τού άστυνόμου. άφελοϋ; μέχρις 
ήλιθιότητος καί βραδυγλώσσου, δν ύπεδύθη μετά με
γάλη; έπιτυχίας ό κ. Φωκά;. Ό κ. Καλλιγά; ώς έρα- 
οτής δέν ύπελήφθη τής όλης έπιτυχίας.

Κατόπιν έπαίχθη τό έπίσης νέον τρίπρακτον δράμα 
τού νέου συγγραφέως Κάμπο τό «Καθήκον*, τό όποιον 
παίζεται είς πλεϊστα Εύρωπαϊκά θέατρα. Μία κό- 
μησσα ήτι; άπευακρύνθη πρό έτών άπό τού συζύγου 
της, έχει μίαν κόρην, τήν Φιορέλαν, φΟισικήν. Τής 
συνιστούν νά μεταβή εί; τήν κλινικήν ένός ειδικού 
ιατρού, δστις εϊνε ό μόνο; δυνάμενος νά τήν σώση. 
Καί αύτό; εϊνε ό άνθρωπος, μεθ’ οΰ συνέζησεν άλλοτε 
καί άπό τόν όποιον έχωρίσθη ένεκα άπιστίας της, ΊΙ 
σωτηρία τής κόρης της επιβάλλει είς τήν κόμησσαν 

νά προστρέξη είς τόν πρώτον σύζυγον. ’Εκείνο;, έγ- 
κλείων είς τήν ψυχήν τήν πικρίαν τοϋ χωρισμού βλέπων 
έξ άλλου κινδυνεύουσαν τήν κόρην, ήτις δέν ήτο ίδική 
του,παλαίει μεταξύ επιστημονικού καθήκοντος καί συ
ζυγική; τιμή; καί τό καθήκον υπερισχύει. Ή Φιορέλα 
νοσηλευόμενη γίνεται καλά. ΊΙ κόμησσα ζητεί, εύ- 
γνώμων άλλά καί μετανοούσα, νά παρσμείνη πλησίον 
τοϋ ιατρού, άλλ’ ούτο; άρνεΐται. Καί φεύγει εκείνη 
μέ τήν κόρην τη; συντετριμένη, ένώ ό Ιατρός έκσπά 
καί αύτός είς κλάμμα. Τό έργον εϊνε κάπως κουρα
στικόν, άλλ’έχει δυνατά; δραματικός σκηνάς. Ό κ. 
Τσιτσιλιάνο; ώ; Ιατρό; έπαιξε τέλεια. Έψυχολόγησε 
πολύ τόν χαρακτήρα, έτήρησεν ομοιομορφίαν καί χωρίς 
νά καταφύγη είς καμμίαν υπερβολήν, μας έδωσε ένα 
ώραϊον τύπον σοβαρού έπιστήμονος άλλά καί τού έγ- 
καρτερούντο; έν άπογοητεύσει άνθρώπου. Ή δεσπ. 
Δαμασκηνού, ώς σύζυγος άνεδείχθη δραματικότατη. 
ΊΙ φωνή της, αί κινήσεις τη; έπάλλοντο άπϋ μίαν 
Ισχυρόν δόνησιν τέχνης. Είς τήν τρίτην πράξιν ΰπήρ- 
ξεν υπέροχο;. Ή δεσπ. Τζούλια Άμπελό παρου
σίασε ένα λεπτόν "καί εύγενέστατον τύπον κόρης, 
δστι; μά; έδωσε τό contrasto πρό; τήν μητέρα.

— Υπέρ τών συσσιτίων τών Σπετσιωτών έδόθη 
προεσπερί; εί; τό θέατρον Κοτοπούλη.

Τό μουσικόν μέρο; έξετελέσθη άπό τόν κ.Μπότασην, 
τόν κ. Αυκούδην, τόν κ. Μητρόπουλον, καί τήν δεσπ. 
Φωκά. Ό κ, Άναστασιάδης απήγγειλε, ή δέ δεσπ. 
Κοτοπούλη έπ ιιξε μονόπρακτου έργον ιού κ. Γ. 
Βλάχου, τήν Δεσποινίδα ή μάλλον χήραν Κυκλών. 
Παρά τήν μετριόφρονα παράκλησιν τού συγγραφέως 
δπως παρασχεθή πάσα επιείκεια — διά πρώτην 
φοράν άλλως τε εμφανίζεται ώ; θεατρικός συγγρα 
φεύς—ή μικρά αύτή κομεντί εϊνε πολύ καλογραμμένη, 
προϊόν πάντοτε τής κινηματογραφική; Κυκλών.

Ή ήρωΐ; εϊνε χήρα τής οποίας ό σύζυγο; έν ’Αμε
ρική άποθανών τή; άφήκε πολλά χρήματα, τά όποια 
χρησιμοποιεί διό κάθε εϊδος Ιδιοτροπίαν.Τήν κυκλώ
νουν ’Αθηναίοι προικοθήραι καί έπί τέλους υπανδρεύε
ται χάρις είς πρωτότυπον καί χαριέστατον θεατρικόν 
κόλπο.

Ζωηρά προμηνύεται ή έφετεινή θερινή κίνησις, 
ήτις καί ήρξατο ένωρίτατα. Ή δεσπ. Μαρίκα Κοτο
πούλη είς τό άποπερατωθέν κομψόν θέατρον τη;, 
μέ άλλαγήν πρωσωπικού, δίδει έκλεκτά έργα,θά παίξη 
δΓ έφέτος άντί τών «ΙΙαναθηναίων», τό «Πανόραμα- 
τού κ. Μωραΐτίνη μετονομασθέν -Ρεκόρ·.

Νέα έργα έπαιξε δύο, τό «Χαμένο γράμμα·· τού Νι- 
κοντέμι, λεπτήν καί εύθυμου κομεντί, δίχως’ μεγά
λην πλοκήν, έν μάλλον κωμικόν παίγνιον, άπό τό ό
ποιον δέν λείπει ή κυριαρχία τού έρωτος καί τήν 
«Δεσποινίδα Κυκλών* κωμωδίαν τού ‘Ιταλού Λού- 
τσιο ντ’ Άμπρο κατά μετάφρασιν τοΰ κ. Βεκιαρέλη, 
τό γνωστόν έργον τό όποιον τό ’Αθηναϊκόν Κοινόν 
παρηκολούθησεν έσχάτως εί; τόν κινηματογράφον. 
Τόν εξωφρενικόν ρόλον τή; Ράφλ έζιρντάνευσεν ή δ. 
Κοτοπούλη είς τά χαριτωμένα έπεισόδια, άπό τά όποια 
εϊνε πλήρες τό έργον. Ιδίως ή έμφάνισι; τών έπτά 
μνηστήρων καί τούδημοσιγράφου είς τήν τρίτην πρά- 
ξιν εϊνε άμίμητος. Άλλ’ ή πολυτέλεια τής κινηματο
γραφικής έμφανίσεως έμείωσε τήν έντύπωσιν τής 
θεατρικής παραστάσεως.10
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— Mera τήν λυπηρήν διά τό θέατρον άπόφασιν 
τή; κ. Κυβέλης δπως έφέτος μή έργασθή, έγκατε- 
στάθη είς τά «Διονύσια» ό Μουσικός θίασος τοΰ κ. 
Κονταράτου, είς δν πρωταγωνιστεί πάντοτε ή Έν- 
κελ. "Εδωσε τήν «Μαντάιί Άγκώ», κατόπιν μά
κρος προετοιμασίας, πολύ έπιτυχώς. Προετοιμάζον
ται τά «Ερωτικάγυμνάσια·. Εϊ; τόν θίασον προσε- 
λήφθη ή κ. Λαουτάρη, καί ή διά πρώτην φοράν εμ
φανιζόμενη υψίφωνο; δεσπ. Σύλβα, ή οποία έπαιξεν 
ε’ις τό «Χριστιανάκι τοΰ δασοφύλσκος.

— Εϊς τό θέατρον Κυβέλης έγκατεστάθη νέο; θία
σος τών κυριών Δημοπούλου καί Κομπότη ύπό τήν 
καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Θ. Οικονόμου. Πρω
ταγωνίστρια ή κ. Καλογερικού. Μετέχουν οί κ.κ. 
Λεπενιώτης, Βεάκης, Παπαγεωργίου, Νέζερ, Φιλιπ
πίδης, Σάββας, Άργυρόπουλο; καί άλλοι. ’Λπεκλεί- 
σθη ή Έπιθεώρησις. Θά παιχθοΰν έργα ’Ιταλικά, δλα 
σχεδόν τά Νορβηγικά καί 'Ελληνικά νέα; παραγωγής.

— Τό Έλλ. μελόδραμα επαναλαμβάνει τάς παρα
σπάσει; του, ύπό τόν κ. Λαυράγκαν,εί; τί "’Ολύμπια» 
Μετεκλήθησαν έξ ’Ιταλίας ύπό τοΰ κ. Μεταξάτου οί 
καί πέρυσι παίξαντες ’Ιταλοί ηθοποιοί,έκτος δ’αύτών 
ή λυρική υψίφωνος Σολάρι, ή ελαφρά ΰψίφωνος 
Δελφράτε, ό τενόρος Ρομανέλι καί ό βαρύτονο; Φι- 
δέλιο. Θά έμφανισθή δέ καί ό δραματικός υψίφωνος 
κ. Φιλήμων ΙΙαπαδόπουλος, διπλωματούχο; τοΰ Ω
δείου Νεαπόλεως, τυχών χρυσού μεταλλίου, διά πρώ
την φοράν εϊ; τήν «Ίσχύν τού Πεπρωμένου», μεθ’ ήν 
δοθή ό «Όθέλλος». ’Επίσης Οά μετάσχΐ] καί ή δεσ. 
Ιίερπινία.

— Νέον θέατρον προστίθεται έφέτος. τό έπί τή; 
όδοΰ Άχαρνών «Λυρικόν» τής κ. Είρ. Δημητρακο- 
πούλου, οίκοδομηθέν έπί σχεδίου ρυθμού Βυζαντινού. 
Εί; τόν θίασον προσελήφθησαν αί κυρίαι Κόριννα 
Ζαφειροπούλου, ’Αθανασία Πλέοσα, Περίδου, καί οί 
κ. κ. Χαλκιόπουλο;, Κ. Νέζερ, Μουστάκας, Λύτρας, 

•Καντιώτης, Τσερτίνης καί άλλοι.Ό θίασο; Οά παίξη 
τά νέα «Παναθήναια», μέ Τζανέτον τόν κ. Λύτραν.

— Ό θίασος Παπαϊωάννου, δστις παίζει ήδη είς 
τό Δημοτικόν καί ό όποιος ΰπέστη άβαρία; άρκετά; 
έκ τοϋ προσωπικού του, έδωσε τήν «“Λσπρην τρίχα» 
όπερέτταν τού κ. Λαυράγκα, έπί λιμ.πρέττου τών κ. κ. 
Λάσκαρη—Άννίνου, γραφέντος πρό έτών. Εί; ένα 
Μαχαραγιάν εΐπενένας άστρολόγο; δτι. άμα λευκανθή 
μία τρίχα τής κεφαλής του Οά χάση τήν έξουοίαν 
Ό πρωθυπουργό; του διά φακού έρευνα συχνά τήν 
κεφαλήν του, άπηγορεύθη δέ ή πώλησι; πάση; βαφής. 
Πρόκειται νά ύπανδρεύση τήν κόρην του μέ τόν υιόν 
Βασιλέως γείτονο; κράτους, άλλ’ αύτή αγαπά ένα κυ
νηγόν δστις τέλος άποδεικνύεται δτι αύτό; εΐνε ό 
γνόσιος υιός τού άλλου βασιλέως, ό δ’ έμφανισθείς 
ήτο νόθος. ’Εν τώ μεταξύ κλαπείση; τή; βαφής, ασ
πρίζουν τά μαλλιά τού Μαχαραγιά δστις παραινείται 
τοϋ θρόνου υπέρ τοΰ ερωτευμένου ζεύγους, ένουμένων 
τών δύο βασιλείων. Ή ύπόθεσις εΐνε εξωφρενική, πρω
τότυπος δέ εΐνε μόνον ή β'. πράξις ήτις εΐνε καί ή 
καλλίτερα τού έργου.

Ώς πρό; τήν μουσικήν, δ κ. Λαυράγκα; ττήν έγρα- 
ψεν εΐ; τό στυλ τή; Γαλλική; σχολής. Εΐνε εύθυμος, 
άλλά καί μελοδραματική εΐ; τινα μέρη. Ώ; πρό; τήν 
πρωτοτυπίαν, πρέπει νά διατυπωθούν επιφυλάξεις τι- 
νές. Πολύ εύμορφα εΐνε τό νανούρισμα, τό ντουέντο 
βασιλοπούλα; καί κυνηγού, τό τραγούδι τού Κωσταντή

καί τών μαθητριών τή; έρωτικής σχολής. ΊΙ ενορ
χήστρωσές άρίστη, χάρις εις τήν διακρίνουσαν τόν κ. 
Λαυράγκαν εί; τοΰτο Ικανότητα.

ΊΙ έκτέλεσι; υστέρησε. Ό κ. Παπαϊωάννου μονό
τονος, δπως πάντοτε- Πρωταγωνίστρια, ή γνωστή 
άοιδό; του Έτουάλ Μεντέα! Ή κ. Κανδηλφκη άρ- 
κετά πεταχτή, χαριέστατο; δέ ό κ. Τρίχας. Α

— Ό κ. Πλέσσα; δστις θά έχη πρωταγωνίστριαν 
τήν κ. Ρούσου, θά παίξη ε’ις τό «Πανελλήνιον». Είς 
τήν «Άλάμπραν» Οά παίξη ό θίασος τή; κ. 'Αγνής 
Ρεζάν, μετά τοΰ κ. Βιλλάρ.

— Τό «Καρναβάλι» μέ τόν Βιλλάρ καί τήν Πίτσαν 
Κρανιώτου, τό ακατάλληλον διά δεσποινίδας, έπαί
χθη 62 φοράς κατά συνέχειαν-

— Είς τό «Κεντρικόν» θά παίξη ό θίασο; Φύρστ— 
Νίκα, εΐς δν προσελήφθσαν αί κυρίαι Καββάδα, Ζ. 
ΙΙαρασκευοπούλου καί Δελενάρδου.

— Νέα έργα θεατρικά προαγγέλλονται : 'Π Λια- ,
κάδα, έπιθεώρησις Πώπ καί Λάσκαρη.—Καράμπα» ό
περέττα Σακελλαρίδου, λιμπρέττο Τριγωνίδου καί Οί-
κονομίδου, μέ 'Ισπανικόνόνομαάλλ’ ’Αθηναϊκήνύπό- ι
θεσιν.—Όπερέττα τού κ. Κυπαρίσση κατά διασκευήν 
τής κωμωδία:.· ΊΙ άρπαγή τών Σαβίννων».—Ή «νύφη 
τοΰ Συντάγματος» όπερέττα Σπ. Καίσαρη μέ λιμ- 
πρέττον Β. Βεκιαρέλλη.—Έπιθεώρησις τοΰ κ. Άμ
πελό.—Ό Υπνοβάτης, όπερέττα Σακελλαρίδου κατά 
διασκευήν τής «Κυρία; Μογκοντέν».—Δύο μονόπρα- 
πρακτα τή; κ. Ψειλορίτου.—’Αθηναϊκά σκίτσα τοΰ 17, 
έπιθεώρησις Μπουρνια καί Κατσίφη, μουσική Νικο- 
λαΐδου. — ΊΙ «Λουλούκα» όπερέττα ’Ιωσήφ Καίσαρη, 
λιμπρέττο Άχ. Καραβία.—Ή «άπυρίνη», κωμωδία <
τρίπρακτος Μ. Κουρτζή.—Δύο όπερέτται άνευ τίτλου 
τοΰ κ. Μαστρακίνη, μέ λιμπρέττο ή μία τοΰ κ. Πα- 
ρασκευοπούλου, ή άλλη τού κ. Πρινέα.—«Ή κόρη 
τού βουνού» παλαιόν ανέκδοτον μελόδραμα τού κ. Θ. 
Σακελλαρίδου, άταθεωρηθέν.— «Μετά τάς 18» I. Πα- 
ξινού.

Λ

Έκ τής Δραματική; σχολή; τού ’Ωδείου άπο- 
φοιτώσιν έφέτος τρεις μαθήτριαι. ΙΙρό; τούτο άπε
φασίσθη νά δοθή άνά μία δι’ εκάστην παράστασι; 
δπως έπιδειχθή ή ίκανότη; αύτών. Πρώτη έδόθη ή 
■ Μήδεια» τού Λεγκουβέ κατά τήν μετάφρασιν τοϋ κ. 
Βλάχου, ΰπεδύθη δέ αύτήν ή δεσποινίς Αγγελική 
Κοτσάλη. Τόν ύπερτραγικόν ρόλον ή νεαρά τελειό
φοιτο. άπέύωκε μετ’ έπιτυχίας, ήν θά έζήλευε καί έξ 
επαγγέλματος τραγωδός. Μέ πολλήν ψυχολογίαν. μέ 
έκφρασιν ζωηρόν εί; τήν φωνήν, είς τά; στάσεις, είς 
τά; κινήσεις, είς τό βλέμμα, συνεκίνησε πλειστάκις. 
Εΐνε δραματική άνευ έπιτηδεύσεως. Πολύ καλός ό κ. 
Ζάνο; καίτοι εί; δραματικόν ρόλον.Έπαιξε τό πρόσω- 
θον τού Όρφέω; μετά πολλής εγκράτειας. Τά άλλα 
πρόσωπα ψυχρά, πτωχότατα δέ τά σκηνικά. Δεύτερον 
έργον Οά δοθή ή «Γυναικομαχία» μέ τήν δεσπ. Βρα- 
σιβανοπούλου.

— Ή πρώτη έφετεινή έπίδειξι; τή; Δραματικής 
σχολής Πειραιώς έδόθη είς τό Δημ. Θέατρον Πει
ραιώς. Έπαίχθησαν ή «Σκηνή τής φυλακής- τοϋ 
Φάουστ, τό μονόπρακτου «Ό Πόνος ένώνει», ή 
«Σπίθα» κωμωδία έκ τοΰ Γαλλικού, καί άπηγγέλθη 
ό μονόλογο; -ΊΙ Τσιγγάνα», κατά μετάφρασιν έκ τού 
Ρωσσικοΰ τού κ. Άγ. Κωνσταντινίδου. Μετέσχον αί 

δεσπ. Σούφλα, Γεωργά καί Ζάννου καί οί κ.κ. Πειρου- 
νάκης, Άδαμόπουλο; καί Γρΰσπος.

Μ
Ή μουσική θεατρική κίνησις είς δλας τάς εμ

πολέμους ευρωπαϊκά; πρωτευούσας έξακολουθεϊ ζωη- 
ροτάτη. Είς τήν Βιέννην παίζεται μέ θρίαμβον ή 
τελευταία όπερέττα «Δούκισσα Μπάλ Ταμπαρέν», τής

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ Τ’
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΤΘΧΝΑΙ

Διά τό έφετεινόν Ράλλειον ζωγραφικόν διαγώνισμα 
έδόθη έκ τή; ’Επιτροπή; θέμα έκ τών άπ ασχολησάν- 
των τόν αείμνηστον ζωγράφον Θ. Ράλλην, ήτα δέ 
τούτο Προσκύνημα πρό τή; είκόνος τή; Θεοτόκου έντό; 
Βυζαντινού ναοΰ. Διηγωνίσθησαν δύο απόφοιτοι, ή 
δεσπ. Άναγνωστοπούλου καί ό κ. Άπόστ. Γεραλή;, 
ίίστι; καί έβραβεύθη λαβών έκτό; χιλίων δραχμών 
κσί έτέρα; χίλια; έπειδή κατά τό παρελθόν έτο; δέν 
είχε προκηρυχθή διαγωνισμό;. Ή έπιτροπή άπε- 
τελεϊτο έκ τοΰ Διευθυντού καί τών καθηγητών τής 
Καλλ. σχολής καί τών κ.κ. II. Καλλιγάκαί Σ. Ράλλη 
έκ μέρους τής άγωνοθέτιδο; μητρός τοΰ Ράλλη. ΊΙ 
δ. Άναγνωστοπούλου έν τώ έργφ της απεικόνισε γυ
ναίκα άνεγείρουσαν τό παιδάκι της διά νά προσκύνηση 
τήν Εικόνα. Τό βραβευθέν έργον τοΰ κ. Γεραλή έκρίθη 
ώς παράστασι; ζωηρότερα, ώς σύνθεσιςδέ άρτιωτέρα. 
Είς τό ’Εσωτερικόν πτωχικού Βυζαντινού ναού εί; τό 
βάθος τού όποίού φαίνεται τό είκονοστάσιον μέ τήν 
παλαιάν εικόνα τής Θεομήτορο; πλήρη αναθημάτων 
δύο ορφανά έχουν γονυπετήση. Μία κόρη μελανειμο
νούσα καί εν αγόρι γυμνόπουν, τό όποιον μέ κεκλιμέ- 
νην κεφαλήν προσεύχεται. Ή στάσις τής κόρης έχει 
κάποιαν άοοιστίαν, ή τοΰ παιδό; δμως είναι πλήρης 
ζωή; εί; τήν ψυχικήν έκδήλωσιν. Εί; αύτό ό ζωγρά
φο; συνεκέντρωσε όλην τήν δύναμιν.

— Ό κ. Ίακωβίδη; έργάζεται εΐς τήν πρόσωπό 
γραφίαν τού αειμνήστουΊω. Βαλαωρίτου κατά παραγ
γελίαν τή; Εθνική; Τραπέζης, ώ; καί τή; Βασιλίσ- 
ση; Σοφία; καί τή; Βασιλομήτορο; Όλγα; κατά πα
ραγγελίαν τού 'Υπουργείου τών Στρατιωτικών.

— Τήν 5 Απριλίου ανοίγει εί; τό Ζίππειον ή 
Καλλιτεχνική Έκθεσις τού «Συνδέσμου τών Ελλή
νων Καλλιτεχνών».

— Κατά παραγγελίαν τή; Πρυτανείας τού Έθν. 
Πανεπιστημίου ό γλύπτη; κ. Γ. Δημητριύδη; κατε- 
σκεύασεν άντί Ιό.000 δρ. τά; προτομά; τού Βασιλέως 
Κωνσταντίνου καί τού αειμνήστου βασιλέως Γεωργίου. 
Τή; πρώτης στηθείση; έν τή αιθούση τών τελετών, 
έγένοντο τή 25 Μαρτίου τά αποκαλυπτήρια έν πανη
γυρική εορτή όμιλήσαντο; τού Πρυτάνεω; κ. Σκού
φου καί τού Πρωθυπουργού κ. Λάμπρου άναγνώσαν- 
το; τό Β. Δ. τή; έκατονταετηρίδο; τού 1821. ΊΙ δευ- 
τέρα προτομή ήτι; θά στηθή έν τή» αύτώ χώρω, θά 
άποκαλυφθή τήν 23 Απριλίου.

Είς τόν αύιόν καλλιτέχνην άνετέθη καί ή κατα
σκευή άντί 42,000 δρ τοΰ χρυσού λαϊκού παρασήμου, 
οπερ Οά προσφέρουν τά λαϊκά σωματεία είς τόν Βα
σιλέα, έν πανηγυρική εορτή έν τφ Σταδίφ. 

όποια; τά πεταχτά βαλσάκια καί ή φαιδρά μο σική 
ξετρελλαίνει τού; Βιεννέζους άπό πέντε μηνών.

— Δύο νέαι όπερέτται εί; τό θέατρον -ΚιΟυρσόλ 
Ντιάνα» τοϋ Μιλάνου καί εί; τό θέατρον «Φοσσάτι» 
παίζονται μέ θριαμβευτικήν επιτυχίαν. Ή μία φέρει 
τύν τίτλον «Χαΐρε Νεότη;» καί ή άλλη < Ή Βασίλισσα 
τού φωνογράφου.»

— ΊΙ έπιτροπή διά τήν άπονομήν τού μεταλλίου 
τής ζωγραφική; καί γλυπτική; κατηρτίσθη διά Β. 
Διατάγματος έκ τών αύτών μέχρι τοΰδε μελών. Έκ 
τών δύο άλλων επιτροπών, ή μέν τής λογοτεχνίας 
άπετελέσθη έκ τών κ. κ. Γ. Δροσίνη, Άγγ. Βλάχου, 
Άρ. Προβελεγγίου, Γ. Σουρή καί Μπάμπη Άννίνυυ, 
κεκτημένων ήδη τό μετάλλιον, καί έκ τών καθηγητών 
τού Πανεπιστημίου Γ. Χατζιδάκι καί Σ. Σακελλαρο- 
πούλου ώ; συμπληρωματικών μελών. Ή δέ τής μου
σική; έκ τής A. Υ. τοΰ πρίγκηπος Χριστοφόρου, τού 
κ. Δ. Λαυράγκα, κεκτημένου τό μετάλλιον καί συμ
πληρωματικοί; τού κ. Νάζου διευθυντού τού Ωδείου.

Λ

ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ

Ό διακεκριμένο; καθηγητή; τού βιολιού εί; τό 
Ώδεΐον κ. Σοΰλτσε έδειξε τήν τέχνην του τήν εξαιρε
τικήν, ιδίως εί; τήν «Fantaisie ecossaise» τού 
Μπρούχ μέ τό θαυμάσιου adagio. Εί; τάςδύο ώραιο- 
τάτας συνθέσει; τοΰ Sinding, τήν Romance καί τήν 
Legenle ήρεσε έπίση; πολύ, καθώς είς τήν Berceuse 
τοΰ Arenckv, πάντα έκτελεσθέντα μέ μεγάλην λε
πτότητα.

— Ό κ. Δ. Μητρόπουλος τελειόφοιτο; τοΰ Ωδείου 
παρουσίασε πλήρη τήν συνθετικήν του έργασίαν, ή; 
δείγματα καί άλλοτε παρέσχε. Εΐνε νεώτατο; άκόμη, 
έχει Ιδιοφυίαν καί δυνάμεθα νά άποβλέψωμεν πρό; 
αύτόν μετ’ εμπιστοσύνη;. Ή σονάτα «Ή ψυχή μου» 
έχει υποβλητικότητα σκέψεως, άλλά λείπει ή άνωτέρα 
δημιουργική πνοή. Τό σκέρτσο «Ιπίθες ευτυχίας» 
πολύ επιτυχές, έκτελεσθέν ύπό τοΰ ίδίόυ μέ πολλήν 
φιλοστοργίαν πρό; τό πνευματικόν του τέκνον. Τού 
«Στερνού τραγουδιού» τού Άχ. Παράσχου ή μελοποί
ησες υποχωρεί πρό τή; «Καρδιάς τής Μάνα;» τού 
Ρισπαίν, ή όποια έχει πολλήν δραματικότητα. έψάλη 
δέ μέ πολλήν έκφρασιν ύπό τή; κ. Στράτου. Ό 
κ. Μητρόπουλος έμουσικοποίησε τά; εντυπώσει; του 
έκ τής στρατιωτική; θητεία; εί; μακράν συμφωνι- 

'κόν ποίημα, τοΰ όποιου μέρη τινά ήσαν χαριτωμένα.
Ή ζωή τοΰ στρατώνος, τό προοκλητήριον, οί άξιω- 
ματικοί μέ τά προστάγματα καί οί γραφεί; μέ τά πει
ράγματα των, ή άναχώρησι; έκ τού σ,ρατώνο; μέ ένα 
ένθουσιώδε; πρό; τόν Βασιλέα θούριον έχουν γραφή 
μέ ικανήν πρωτοτυπίαν, θά έκαμνον δέ έντύπωσιν πε
ρισσότερόν έάν, άντί νά περιορισθοΰν εί; τό πιάνο, 
έξετελούντο ύπό μισ; μπάντας, ήτις θά τά άπέδιδε 
χαρακτηριστικώτερα καί.,.στρατιωτικώτερα.

— Ή πρώτη έφετεινή συναυλία τής ’Αθηναϊκής 
Μανδολινάτα; έδόθη ύπέρ τών λαϊκών συσσιτίων. Τό 
πρόγραμμά της πλουσιώτατον, περιελάμβανε συνθέσεις
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τών Γλκούκ, Σοϋμπερτ, Μασκάνη, Μένδελσον. έκτελε- 
σθείσας ύπό τής ορχήστρας. ΊΙ χορωδία έψαλε θού
ρια τοϋ κ. Λάβδα καί τοΰ Παριζίνη, μετέσχε δ' 
αυτής καί ύ κ. Μπόταση; ώς μονωδός.

— '11 καθηγήτρια κ. Ειρήνη Σκέπερς είς τήν έτη- 
σίαν συναυλίαν της έτραγούδησε εκλεκτά άσματα, 
ήρεσε δ1 έξοιρετικώς εις τήν «Ζάν ντέ Νιβέλ ' τού 
Ντελίμπ. Τής συναυλίας μετέσχε καί ή δ. Ξανυοπού- 
λου, διακριθεΐσα ιδίως είς τήν Cantique τοϋ Μπετόβεν.

— Ό κ. Καλομοίρης συνεχίζων τά; προσπάθεια? 
του περί δημιουργία: Έλλ. άσ ματος έντεχνου, έκ τοΰ 
δημοτικού άπορρέοντο;. διά συ ντόμου διαλέξεως ίπε- 
στήριξε δτι μεταξύ τοΰ λαϊκού άσματος και τοϋ τεχνι
κού υπάρχει τό δημοτικοφανές, οίονεί στα θμός μετα
βατικός κιίοτι αύτάς δημιουργός ών, ώς άπεκάλεσεν 
εαυτόν, εκμεταλλεύεται τούς δημώδεις ήχου: διά τής 
ελεύθερα; έμπνεύσεως. Δέν πρόκειται νά κρίνωμεν έδώ 
τάς επικινδύνου: του ιδέας διά τήν εθνικήν μουσικήν, 
ούτε τό Ψυχαρίζον λεκτικόν του. Ή έκτ’λεσις τών 
συνθέσεων του άπέδειξεν οτι έχει μουσικήν ικανότητα 
συνθέτου ό κ. Καλομοίρης. ΊΙ «Κατάρα» ήν έψαλεν 
ή κ. Φωκά, τό «Νυχτιάτικο» καί αί δύο Μπαλλαντες 
ας έξετέλεσεν ό ίδιος έπί κλειδοκύμβαλού, έκ τών 
οποίων ή δεύτερα έκ τών Ανατολικών άσμάτων τοΰ 
Ουγκώ εμπνευσμένη έχει αρκετήν τέχνην καί ποίησιν 
ήρεσαν πολύ.Έξετελέσθησαν καί άλλαι γνωσταί συνθέ
σεις, ώς τό «Πήραν τήν Πόλη» καί «Έγια μόλα» 
έζτελεσθέντα ύπό χορωδίας,τό Κουϊντέττο μέ τραγούδι 
είς ο περιλαμβάνονται ή -Λήθη» καί τό «ΙΙανηγήρι».

— ΊΙ δεσποινίς Άμεδαία Μπουκλάκου, διπλωμα
τούχος τού Ωδείου Πειραιώς, έδωκε τήν πρώτην 
συναυλίαν της έν τώ Δημοτ. Θεάτρφ. Τό πρόγραμμα 
ό.πηρτίζετο ά.τό εκτενή καί δύσκολα μουσικά τεμάχια, 
έν τούτοις δέν έδειξε ουδέ τήν έλαχίστην κόπωσιν. 
ΊΙ φωνή της καθαρώς theatrale δραματικής ΰψιφιό- 
νου, αξιοσημείωτο; διά τήν έκτασιν καί τό άβίαστον, 
άρίστη ιδία είς τούς χαμηλούς τόνους. Έξαιρετικώ; 
έψαλε καλά εί; τήν Ά'ίδάν». τόν «Βέρθερον» καί τόν
Λόεγκριν». Τής συναυλία; μετέσχε καί ή δεσποι

νίς Μπηλίτσα Εύσταθίου, ή όποια έτραγούδησε «Μα- 
νόν» καί -Φάουστ». Ή φωνή της έχει εύστροφίαν 
καί τέχνην, υστερεί όμως είς δύναμιν καί χρωμα
τισμούς.

— Κατά τήν πρώτην μαθητικήν συναυλίαν τοϋ 
Ωδείου Αθηνών διεκρίθη ό κ. Σκόκος. μαθητής τού 

κ. Βασενχόβεν, έκτελέσας μέ πολλήν τέχνην τό Orgel — 
Konzert τού Μπάχ—Στραντάλ καί ό νεαρός Βολονίνης 
δστις ήρμήνευοεν άριστα τό α' μέρος τού Κονσέρτου 
τού Παγανίνη. Κουαρτέττο έκ τής τάξεως τοϋ κ. 
Μπουστεντούϊ έπαιξεν έν ιντερμέτζο τού Μπράμ;.

— Έν αριστοκρατική συγκεντρώσει, ύπό τής κ. 
Στρατού έδόθη είς το Φουαγιέ τοϋ Β. Θεάτρου προε· 
σπερίς υπέρ τών οικονομικών συσσιτίων. ΊΙ κ Στρά
του έτραγούδησε πολύ συμπαθητικά ποιητικά τρα
γούδια ένοίςτό «Θλιβερό τραγούδι- τοϋ Ντυπάρ, τήν 
--Berceuse» τοϋ Γρετοανίνωφσυνοδείρ τοΰ κ. Λυκούδη, 
τήν "Γαλάζια ώρα» τοΰ Χόλμες, τό Καράβι τοϋ κ. 
Λαυράγκα, τό Νανούρισμα τοΰ κ. Σαμάρα. ΊΙ κ. 
Σχλήμαν άπήγγελεν ΰπερόχως τήν «Υφάντριαν· τού 
Μ.ταρμπιοόλλε καί τήν μεγαλόπνευστου καί δραματι
κήν «Συγγνώμην» τοϋ Σωμέ. εις ήν άνεδείχθη αλη
θινή καλλιτέχνις. Τό εξαιρετικόν τής συναυλίας 
άπετέλεσεν ή διά δευτέραν φοράν έμφάνισις ώς
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συνοδού έν τώ κλειδοκυμβάλφ τή; Α. Ύψ. τοΰ πρίγ- 
κηπος Χριστόφορου.

— Υπέρ τοϋ οικονομικού συσσιτίου τοϋ Άγ. Γε
ωργίου έδόθη είς τό Βασιλικόν θέατρον συναυλία. 
ΊΙ Μικτή χορωδία τή; Μουσικής ’Ακαδημία; έψαλε 
τό άσμα «Παλληκάρια έμπρός» τοΰ Γερμανού Σάν- 
τις. ή ορχήστρα έπαιξε τόν «Χορόν τών ωρών» του 
Ζοκόνδα, ή κ. Ρεβέκκα έτραγούδησε τήν «Πορφυρόν 
πρωίαν» τοϋ Χόλμες καί τό Ηπειρωτικόν τραγούδι 
τοϋ κ. Σαμάρα «τής Κοπέλλας τό νερό». Μετέσχεν 
έπίσης ό βαθύφωνο: κ. Χλημίτσας, δ κ. Πετρούλιας 
καί ή δ. Ξένη Ίωαννίδου ήτις έπαιξε δύο ’Αραβικά: 
συνθέσεις.

—Είς τήν ερασιτεχνικήν συναυλίαν τοΰ Λυκείου τών 
Έλληνίδων ή δ. Νομικού έψαλλε μέ τέχνην συνθέ
σει; τοϋ Σαίι-Σάν, τοϋ Μασσενε καί έν τραγούδι τοϋ 
κ. Καλομοίρη, ό κ. ’Λντωνόπουλο; έπαιξε βάρβι- 
τον, διακριθεί; εί; μίαν συναυλίαν TO0’Fesch, καί ή 
δεσπ. Φούλα ΙΙάλμα διά πρώτην φοράν παρουσιαζο- 
μένη πρό τοϋ κοινού άπέδωκε μίαν romance τό Τσαϊ- 
κ.όφσκ.η μέ πολύ αίσθημα, άλλ’ άκόμη περισσότερον 
άνεδείχθη είς ακρίβειαν καί χρωματισμόν εις τό 
Σκέρτσο τοϋ Σοπέν.

— Ό κ. Κ. ΙΙαπαδημητρίου, γραμματεύς τοϋ Ω
δείου ‘Αθηνών, ένεφανίσθη έν ίδίρ. διά πρώτην φο
ράν συναυλία ώς λυρικός τενόρος. Καίιοι έσπούδασε 
καί διδάσκει ήδη έν τή Ριζαρείφ σχολή τήν Βυζαντι
νήν μουσικήν μή τελειοποιήσας έκτοτε τίιν φωνήν 
του. έν τούτοι; είς έν εκτενές πρόγραμμα έδειξε 
γλυκύτητο κσί εκφρασιν, άξιον δέ σημειώσει»; είνε 
ότι έτραγούδησεν είς τέσσαρας γλώσσα; ! Ήκούσθη 
ευαρεστώ; είς τήν «’Απαγωγήν έκ τοϋ Σεραγίου» τό 
πολλάκις άκουσθέν άσμα τοϋ Μόζαρτ, είς τό «Πρό 
τής μάχης» τοϋ Σοπέν κατά μετάφρασιν τοϋ κ. Θεο- 
δωροπούλου, δπερ έψαλε μέ πολλήν ζωηρότητα, διό 
καί έπανελήφθη. καί εί; τήν «Μανόν». "Ηρεσε πολύ 
καί τό «Ρόδον» τοϋκ. Ξανθοπούλου, οϋτινος έζητήθη 
ή έπανάληψις. Ό πλαγιαυλιστής κ. ΙΙαπαγεωργίου, 

συνοδεία έγχορδων, έπαιξε τήν σκηνή/ τών ΊΙλυσίων 
έκ τού «Όρφέως» τού Γκλούκ καί ό κ. Φαραντάτος 
έπαιξεν άριστοτεχνικά τό «Vecchio Minuetto» τοϋ 
Σκγαμπάτι, τό Apres l’Ete τοϋ Σμίθ,τό «Presentations 
ά la cour» τού Ρίττερ, καί έκτό; προγράμματος έν 
τεμάχιον τοϋ Σαίν— Σάν.

— ΊΙ καθηγήτρια τού άσματος ίν τώ Ώδείω δεσπ. 
Σμαράγδα Γεννάδη κατά τήν συναυλίαν τη; άπέδωκε 
μέ πολλήν εκφρασιν τά; εκτενείς καί ποικίλας συνθέ
σει: προγράμματοςμέ πολλήν έπιμέλειαν συνταχθέντο; 
ϊνα δείξη τάς μεταπτώσεις τή; φωνή; τη; είς διάφο
ρου ύφους μελωδίας.Εις τήν «Λορελάη» τού Λίστ, εί; 
τήν Πολονέζαν τής «Μινιόν» καί εις τά δύο ώραιό- 
τατα Ιταλικά τραγούδια τοϋ Βόλφ, κατά μετάφρασιν 
τοϋ κ. Ποριώτου, ή δεσπ. Γεννάδη ϋπερέβαλεν έαυ- 
την. Ό κ. ’Αγαπητό; έπαιξε πρό; τούτοι; έκτάκτωί 
καλά τό Chant de la fileuse τοϋ Λίττολφ καί τά; 
Εσπερινά; αρμονία; τοϋ Λίστ.

— Διά πρώτην φοράν ένεφανίσθη ή διπλωματούχος 
τού Ωδείου δεσποινίς Ελένη Άγγελοπούλου έν ίδίρ 
συναυλίρ δοθείση έν τφ Ώδείω. Τό πρόγραμμά τη; 
έκλεκτόν καί δύσκολου. Άπό τήν σονάταν τοΰ Μπράμ; 
έπαιξε πολύ καλά τό Scherzo, άλλά τήν τέχνην της 
έδειξεν είς τήν Etude (fa min) τοΰ Σοπέν, άκόμη δέ 
περισσότερον είς τήν Ballade τοϋ Γκρήγκ, ήν άπέ
δωκε μέ μεγάλην αισθητικότητα καί δύναμιν. Τής 
συναυλίας μετέσχε ό καθηγητής κ. Σοΰλτσε έκτελέσας 
εξ τεμάχια, έκ τών όποιων ιδιαίτατα ήρεσαν ή «Pre- 
cieuce τοϋ Couperin—Kreisler καί τό «Νανούρι
σμα τοϋ κ. Λαυράγκα. Τόν κ. Σοΰλτσε συνώδεϋσε εί; 
τό πιάνο ή δεσποινίς Μαρία Παπαγιαννοπούλου αρ
μονικότατα καί μέ πολλήν λεπτότητα.

— Καί κατά τήν νέαν συναυλίαν του ό κ- Τριαντά
φυλλου, έξετιμήθη διά τήν γλυκεΐαν φωνήν του. Διε
κρίθη εί; τήν "Nocturne» τοϋ Φράγκ, ΰπελείφθη 
όμως είς τόν «Λόεγκριν». Ή δίς Ήπίτου έπαιξε 
τήν Σονάταν (άρ. 27) τοϋ Μπετόβεν, μίαν νυκτωδίαν 
τοϋ Σοπέν καί μίαν σπουδήν τοϋ Λίστ. Τό παίξιμόν 
της μάλλον ποιητικόν ή τεχνικόν.

— Ή δεσποινίς Ελένη Ίγγλέση είς συναυλίαν δο- 
θεϊοαν ύπ’ αυτή; έν τώ Β. Θεάτρφ έξετέλεσεν έπί τού 
κλειδοκυμβάλου έπιτυχώς συνθέσεις τοϋ Μπετόβεν, 
Σοπέν, Ραχμανίνωφ,Σοΰλτς—Έλβερ καί τήν «Πατι
νάδα» τοϋ κ. Καλομοίρη. Τό παίξιμό της είνε τεχνι
κόν, άλλά ξηρόν. Τά έργα τοΰ Ραχμανίνωφ, έπαίχθη- 
σαν καλλίτερα τών άλλων.

— Ή δεσπ. 'Έλλη Γεράκη, ή όποια τελειώνει έφέ- 
τος τά; σπουδά; της, έπρόλαβε νά δείξη ώ; τελειό
φοιτος τήν τέχνην τη;. Τύ Orgel-Konzert τού Μπάχ- 
Στραντάλ είχομεν ήδη άκούση καί άπό τύν κ. Σκό- 
κον, τόν Σοπέν είς τήν Ktude, τά Preludes καί τήν 
Ballade, άπέδωκε μέ πολλήν προσοχήν καί αρκετήν 
άντίληψιν, ήρεσε δέ περισσότερον είς δύο συνθέσεις 
τοΰ Σοΰμανν καί άλλα; δύο τού Debussy. Ό κ. Λυ- 
κούδης έξετέλεσε μαζή τη; μίαν Σονάταν τού Μόζαρτ 
καί δύο μέρη Ισπανικής συμφωνία; τοϋ Lalo.

— ΊΙ καθηγήτρια κ. Λήδα Ευλαμπίου προεκάλεσε 
καί πάλιν τήν έκτίμησιν τών θαυμαστών της, οι 
όποιοι δέν είνε ολίγοι, είς τήν συναυλίαν της, μίαν 
έκ τών άριστων τής έφετεινής περιόδου. Ή δεξιό- 
τάτη μαθήτρια τοϋ Γκοτόφσκη έπαιξε μέ δύναμιν καί 
εκφρασιν. Καθένα μουσουργόν πορουσίασε μέ τό ΰφος 
του. ’Ιδιαιτέρως σημειοϋμεν τήν έκτέλεσιν τής Νο- 
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cturne καί τοΰ Βάλς τοΰ Σοπέν εί; τό όποιοι έξετι 
μήθη ή agilite καί τό όποιον ήναγκάσθη νά έπανο- 
λάβη. Έντύπωσιν' ένεποίησε καί ή «Φαντασία» τοϋ 
Σοΰμαν, διά πρώτην φοράν παίζόμενη εί; τά; 'Αθή
νας. Έν τέλει έξετέλεσεν έργα λυρική; έμπνεύσεως. 
Τού Glinka ό -Κορυδαλό;» έχρωματίσθη φυσι- 
κώτατα, τοϋ Στράους ή ζωγραφικωτάτη σύνθεσι; 
τά «Μονοπάτια- άπεδόθη λεπτότατα, ή δέ. δυσκόλω- 
τάτη περίφημο; ταραντέλα τού Λίστ Βενετία — Νεά- 
πολις» κατέθελξε τό ακροατήριου.

— ΊΙ δ. Αντιγόνη Κοψίδα, ή μεταλλειοΰχο; βιο- 
λίστρια τοϋ ’Ωδείου, παρά τήν νευρικότητα ήν δέν 
κατιόρθωσε νά άποφύγη, έξετέλεσε τό πλεΐστον τού 
προγράμματος μέ τήν χαρακτηρίζουσαν τό παίξιμόν 
τη; θερμότητα. Τό Andantino τοϋ Martino καί τό 
Chanson LouisIII τού Couperin —Kreisler άπέδωκε μέ, 
πολλήν λεπτότητα καί χάριν, ώ; καί τήν Romance 
τοϋ Sinding καί τήν Μαζούρκαν τού Βενιάφσκη. Ή 
δεσποινί; Φωκά έτραγούδησε καλλίτερα άπό κάθε άλ
λην φοράν. Εί; τήν Πολωνέζαν τής «Μινιόν» ϋπεδη 
λώθη ευρύ τό μέλλον της.

— Κατά τήν τρίτην συναυλίαν τή; ’Ορχήστρας τοϋ 
’Ωδείου Αθηνών έπαίχθη ή συμφωνία τού ■■ Oberon» 
τοϋ Βέμπερ, υπό δέ τοϋ κ. Φαραντάτου καί τής ορ
χήστρας τό γνωστόν Κονσέρτο είς μί μπεμό?. τοϋ Λίστ. 
Τό κυριώτερον όμως μέρος τού προγράμματος ήτο ή 
πρωτοφανής διά τήν Ελλάδα έκτέλεσις τοΰ τετραμε- 
λοϋς Προλόγου τοϋ «Μεφιστοφελοϋς» τού Μπόϊτο ύπό 
τή; ορχήστρα; καίχορωδίας μικτής έξ 130 προσώπων 
μαθητών καί μαθητριών τοϋ Ωδείου, ήτις έπί μακράν 
χρόνον έδιδάσκετό. Ό κ. Μιχαλόπουλος έτραγούδησε 
τό μέρος τού Μεφιστοφελοϋς έρασιτεχνικώς. Τό τέλος 
κατά τό όποιον έσημειώθη ύπερέντασις οργάνων καί 
φωνών,τό άκουσμα ήτο μεγαλοπρεπές,έμποιήσαν ζωη
ρόν έντύπωσιν. Τόν χορόν είχε διδάξη ό καθηγητής 
κ. Ν. Παπαγεωργίου. ΊΙ ορχήστρα είχεν έλλείψεις 
ενίοτε αίσθητάς.

— Έν δευτέρρ συναυίίςι ή ορχήστρα τής Αθηναϊ
κής Μανδολινάτας ή έκατονταμελής έξετέλεσε μετά 
πολλή; επιτυχίας τού; «Ισπανικούς χορού;» τού 
Μοσκόφσκη καί τήν Εισαγωγήν τής’Ιφιγενεία; έν Λΰ- 
λίδι. ”Η δ. Λεβαντή, έδειξεν ολην της τήν τέχνην 
είς τό σόλο τοϋ μανδολίνου. “Ο κ. Άγγελόπουλος καί 
ή δ. Πασχάλη έτραγούδησαν.

— Έν τφ Δημοτικφ θεάτρφ έδόθη συναυλία ύπό 
τής καθηγητρία; τού άσματος έν τώ Ώδείω Λόττνερ 
κ. Εύτ. Καμπανάκη. "Εψαλε έκλεκτά τεμάχια Ιταλι
κών μελοδραμάτων,συνοδεύοντος τού κ. Λογκομπάρδι, 
παρουσίασε δέ καί τρεις μαθητάς τη; οί όποιοι προω- 
ρίζονται διά τό μελόδραμα, τόν όξύφωνον κ. Τσαμ- 
πούλαν, τόν βαρύτονον κ. Βλησίδην καί τόν βαθύφω- 
νον κ. Βακόντιον.

— Αί διπλωματούχοι δεσποινίδες ’Ασπασία Ζαρει- 
φοπούλου καί ’Ασπασία Άγγελινίδου, αί πρό τινο; 
έμφανισθεϊσαι είς χωριστά; συναυλίας, συνέπραξαν 
ιίπό κοινού είς νέαν συναυλίαν, καθ’ ήν έξετέλεσαν 
εκλεκτά; συνθέσεις.

— Είς τό Ώδεΐον Λότνερ έδόθ η ή πρώτη συναυλία 
τών καθηγητών του Μετέσχον αί κ. κ. Λότνερ, Κα
μπανάκη καί οί κ. κ. Μπαΐμερ, Σαϊφερ καί Δέφνερ. 
Έπαίχθησαν έν Κουαρτέττο τού Μπράμ;, έν τού 
Δβόρσκ, καί δύο άριες έκ τοϋ «Φιγαρώ» τοΰ Μόζαρτ. 
Τήν συναυλίαν έτίμησε διά τής παρουσίας της ή Α.
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νισα; κατόπιν ζωηρώς τόν κυριώτερον έξ αύτών, τύν 
Στέφανον Ξένον. ΤΙρεύνησε τύν περιπετειώδη τού 
π ιραδόξου εκείνου Έλληνα; βίον, δστις είνε σχεδόν 
μυθιστορικό:. Μέ κάποιαν άτημέλητον βίαν, έπηρεα- 
σθεί: ίσως άπύ τον βιογραφούμενο»· συγγραφέα ό κ. 
Ράδος παρουσίασε τόν Ξένον ώ; άνθρωπον εις τάς 
ποικίλα; εκδηλώσεις τή; ζωής του, όλιγώτερον δέ λό
γον έποιήσατο περί τών δύο εκτενών έργων του, τής 
«’Πρωΐδος τής Ελληνικής Έπαναστάσεως», καί τού 
έχοντος μεγαλειτέραν αξίαν «Διαβόλου έν Τουρκία». 
ΊΙ διάδοσις άμφοτέρων τών Ιστορικών αύτών μυθι
στορημάτων ήτο μεγάλη, καταστήσασα τόν Ξένον δη
μοφιλή, καίτοι δύναται νά χαρρακτηρισθή οΰτος 
μάλλον ώς έπιφυλλιδογράφος, μ ή αντέχω»· ε'ι; αυστη
ρόν κριτικήν. Ό «Διάβολος έν Τουρκία ·, δστις έξε
δόθη τφ 1857 άργότερον δέ'Αγγλιστί είς τρεις τόμους, 
προσεπόρησε κέρδος δρ. 100.000 είς τύν συγγραφέα— 
γεγονός άξιο»· ιδιαιτέρας αναγραφής διά τήν πτωχήν 
νεοελληνική»· φιλολογίαν. Ό Ξένος υπήρξε πολυγρα- 
φώτατος, αλλά δέν έπεξειργάζετο τά έργα του. Συνέ
γραψε πληθύν άρθρων, τά «Νόθα Τέκνα», τύν «Πά
τροκλον Σκοπελίδην», τίιν Κιβδηλείαν», έξέδωκε δ» 
τό»· αλησμόνητο»· «Βρεττανικύν άστέρα». Ό κ. Ράδος 
τύν παρηκολούθησε μέχρι τής εις ’Αθήνας επανόδου 
του κατά τήν δύσιν τοΰ βίου του, δτε ό εκατομμυρι
ούχο- είχε γίνη πένης, χωρίς όμως νά παύση νά είνε 
μεγαλο'ίδεάτης.

Ό κ. Σ. Μενάρδο; απεικόνισε τόν ’Εμμανουήλ 
1’οιδην μέ πολλήν οξύτητα. Ήτο μάλλον σύντομι; 
κριτική άνάλυσις, άντιθέτω; πρός άλλους όμι- 
λητάς, οί όποιοι απλώς ένεφανίσθησαν ώς βιο
γράφοι.

Ό ομιλητής ελάχιστα ήσχολήθη περί τού βίου τοΰ 
συγγραφέως. περιορισθείς μόνον εις τόν αμφισβητού
μενο»' χρόνον τή; γεννήσεώς του. Κυρίως τόν άπησχύ- 
λησε τό διήγημα τοΰ Ροϊδου. "Ηρχισεν άπύ τήν έν 
ήλικίιι 25 έτώ»· συγγραφεΐσαν «Πάπισσαν Ιωάνναν» 
πώ: τήν ένεπνιύσθη καί πώς τήν είργάσθη. Τήν έκρι
νε»· ώς έπηρεαομένην έκ τών έργων ιού είδους τοΰ 
Δύν Ζουάν, έξήρε τήν Μεσαιωνικήν υφήν τοϋ έργου 
τήν ακτινοβολία»’ τοϋ νϊρωνος πνεύματός του, έψε
ξε»· όμως ώς μειονέκτημα τήν παρωδίαν τών ιερών 
ύμνων ύφειλομένην είς τήν έξ ιδιοσυγκρασίας τάσι»· 
τοΰ συγγραφέως είς τύ σκώπτει»·. Άνέφερε τήν ιΐς 
τύν «Άσμοδ.ιΐον» εγκατεσπαρμένη»· πολιτικήν σάτυραν 
τού Ροϊδου. καί ανέλυσε συντόμως τά καλλίτερα τώ»· 
Συριανό»»· διηγημάτων του, εϊ; τά όποια αναφαίνεται . 
ύ συγγραφεύς κάπως σκεπτικιστής, καί άτινα διακρίνει 
σαφήνεια, καλλιλογία καί τελεία επεξεργασία. Είς 
αύτά διαφαίνεται ί| πρός τά ζώα στοργή του, μία δέ 
ψυχολογία Συριανής συζύγου είνε άρίστη. ’Εκείνο ιό 
όποιον κυρίως χαρακτηρίζει τόν Ροΐδην είνε τύ ύφος 
Είχε γράφω»· την Γαλλικήν γλαφυρότητα, τίιν Αγγλι
κήν βραχυλογίαν, τήν Ιταλικήν αρμονίαν.

Ό κ. Α. Καμπάνης ύπήρξεν αναλυτικότατο; εις 
τήν μεθοδικήν μελέτην του περί τών συγγραφέων τοϋ 
«Θάνου Βλέκα» Παύλου Καλλιγα καί τών «Κρητικώ»· 
γόμων» Σπυρίδωνος Ζαμπελίου. Καίτοι άμφότερΟι 
διέπρεψαν έ»· τή επιστήμη, ύ πρώτος ώς νομοδιδά
σκαλος, ό δεύτερος ώς ιστοριοδίφης, είς τά μοναδικά 
έργα των άνεδείχθησαν άριστοι ήθογράφοι. Τύν Καλ- 
λίγάν «ονόμασε πατέρα τού Ελληνικού μυθιστορήμα
τος. Ό ·Θάνος Βλέκας» είνε μία ρεαλιστική είκών 

Μ. ή βασίλισσα, μετά τής βασιλοπαιδο; 'Ελένης. 
— Μετά μακράν σιγήν έπανέλαβε τάς συναυλίας 

του τύ Έλλ. Κουϊντέττο, τύ όποιον απαρτίζουν διόά- 
δάσκαλοι καί καθηγηταί του ’Ωδείου, οί κ. κ. Χωρα- 
φάς, Καζάζης, Οίκονομίδη:. Γαϊδε|ίβέγερ καί Καλο
μοίρης. 'Π έμφάνισίς του έχαιρετίσθη συμπαθώ;, 
καθότι σπανιότατα ακούεται έν Άθήναις μουσική 
δωματίου. Έπαιζαν έν Κουίντέττο τοϋ Φράγκ. δυ- 
κολιότατον, τ:;ΰ όποιου τύ τρίτον μέρος έπαίχθη αρτι
ότερο»·. Ό Φράγκ. ό Μπάχ τής Γαλλίας, ύ γινόμενος 

* μετά θάνατον γνωστός, έγραψε έν μόνον κουϊντέττο
τύ έκτελεσθέν, μορφ ής πρωτοτύπου καί νεωτεριζού- 
σης, έμπνευσθείς ίσως έκ τών Παθών τοϋ Χριστού. 
Τύ δεύτερον Κουϊντέττο, ήτο τού Δβόρακ. άποδοθέν 
περισσότερον έπιτυχώς, θαυμάσιοι1 εις μελωδία, Βοη- 
μικάς. Ό μουσουργός εις τύ έργον αύτύ ένεπνεύσθη 
έκ τής δημοτικής Τσεχικής μουσικής, άποδώσα; δλον 
τύ βάθος τού αισθήματος τοΰ Έθνους του. Εϊς τύ α' 
μέρος υμνείται τύ φυσικό»' κάλλος τή; Βοημίας, εις 
τύ β’ παίζεται ή Dumka, τύ αιώνιον παράπονου τή; 
Σλαυϊκής ψυχή;, εΐ; τό γ’ άκούομεντήν Furiant, γορ
γόν χορόν μέ ποικιλοτρόπου; ρυθμού; καί μεταπτώ
σεις καί τό finale μάς δίδει μίαν μεταροίωσιν λυρι
σμού. 'Ολόκληρο; ή σύνθεσις άπεδόθΐ] μέ λεπτότητα 
καί αρμονίαν, ιδίως τό δεύτερον καί τέταρτον μέρος. 
Ή δεσπ. “Αννα Καίσαρη έτραγούδησε τρία τρα
γούδια τοϋ Φράγκ, κατά μετάφρασιν τού κ. Ποριώ- 
του, οστις άςιεπαίνως άνέλαβε νά έξελληνίση πολλά 
ξένα άσματα ΰποβοηθών οΰτω τούς έκτελεστά; ΐνα 

, γίνωνται νοητότεροι ύπό τών ακροατών. Ή δ. Καί
σαρη μέ τήν έντονον καί δροσερόν ψωεήν της, έζων- 
τάνευσε τά άσματα, χαριτωμένα δ’ έτραγούδησε τό 
ελαφρότερο»· έ’ξ αύτών ‘Ό γάμος καί τά ρόδα·, τοΰ 
όποιου καί έζητήΟη ή έπανάληψις.

— Καί δευτέραν συναυλίαν έδωσεν ή δεσπ. Αλε
ξάνδρα Δημητρακοπούλου, μετά τής αδελφής της τήν 
φοράν αύτή»· Έκτός τών ασμάτων τών καί άλλοτε 
ύπ’ αυτής τραγουδηθέντων, σημειούμεν τ ήν Σλαιϊκήν 
Μπαλλάνταν τού Σοπέν ώς έκραστικώς άποδοϋεΐσαν 
καί μίαν μονωδίαν έκ τού «Όρφέως» τού Γκλούκ. ΊΙ 
δεσπ. Ευφροσύνη Δημητρακοπούλου, υψίφωνος λυρι
κή, έτραγούδησε πολύ καλώ παρ’ δλην τήν συγκίνη- 
σίν της, έν μάρς έκ τών «’Λλιέων μαργαριτών» τοϋ 
Μπιζέ καί τύν «Δήμον». Έν δυωδίά αί δύο άδνλφαί, 
μέ τάς αντιθέτους, άλλ’ έπιτυχώς άρμονισμένα; φω
τός των, έψαλαν τύ ωραιότατοι· ντουέττο τοϋ ΙΙαύ- 
λου καί Βιργινίας- ταύ Μασσέ. Δύο Ελληνικά άσματα, 
ιδίως τό Πήγε ό Καλός μου, γνωστής δημοτικής έμ- 
νεύσεως, κατά διασκευήν τού κ. Σακελλαρίδου καί τύ 
«Περιστέρι τής ειρήνης» έχειροκροτήθησαν ζωηρώς. 
Ό κ. Αγαπητός, έκτός τής συνοδείας τού άσματος, 
έπαιξε τύ α1 μέρος τού Κονσέρτου εις re inineur τού 
Μπάχ, μίαν νυκτωδίαν τοΰΣοπέν καί «Έν τώ δάσει» 
τοΰ Λίστ.

ΑΙΑΛΘΞ€ΙΣ

Έν συνεχεία τών διαλέξεων περί τών Οανόντων 
'Ελλήνων διηγηματογράφων έν τώ «Παρνασσό» ώμί
λησεν ό κ. Κ. Ράδος περί ίσιορικοΰ μυθιστορήματος 
καταλληλότατος πρός τούτο ώς ιστορικό: καί ώςδιη- 
γηματογράφος ό ίδιος. Έμνήσθ»| τών ολίγων Ελλή
νων οϊτινες ήσχολήθησαν παρέργως εις αύτό, απεικό

τής άρτιπαγοΰς μετεπαναδτατικής Έλλ. κοινωνίας, 
μέ τύπους περιεργοτάτους, οΰς ό πνευματώδης συγ
γραφεύς άνεπαρέστησε μέ βαθεΐαν παρατηρητικότητα. 
Καίτοι ή γλώσσα τοΰ έργου είνε μάλλον αρχαιοπρε
πής, παρεντίθενται δέ καί ποικίλοι έγκυκλοπαιδικαί 
γνώσεις, δέν παύει τό έργον νά έχη ένδιαφέρον διά 
τόν Έλληνα αναγνώστην. Ό Ζαμπέλιος διαφέρει 
πολύ τοΰ Καλλιγα. Είνε οίκειότερος πρός τό λογοτε
χνικόν είδος, ευφάνταστος, άλλά μή αμελών καί τήν 
ιστορικήν ακρίβειαν. Τούς «Κρητικούς γάμους» έχα- 
ρακτήρισεν ό κ. Καμπάνης ώς σχοινοτενές κάπως, πα
ράδοξον έργον, μέ ΰφος πομπώδες καί ρητορικόν, 
αλλά καί μέ πλούτον γλώσσης καί γοητεΰον ΰφος.

Διά τόν Βιζυηνόν, ώς διηγηματογράφον, ώμίλησεν 
ό ποιητής κ. Βάρναλης, έπηρεασμένος πάντοτε άπό 
τόν μαλλιαρισμόν. Ή ομιλία του ήτο ποιητική, 
μέ υπερβολικός λυρικός έξάρσεις, άλλ’ άρκετά σύν
τομος. Άπεκάλεσε τόν Βιζυηνόν πρίϋτον αληθινόν 
Έλληνα τεχνίτην τοΰ λόγου. Είς τά διηγήματά του 
ώμίλησεν ή ψυχή τοΰ τόπου του. Ή άντίθεσις τοΰ
διηγήματος του πρός τό ποίημά του είνε μεγάλη. Τό 
πρώτον έγραψεν είς καθαρεύουσαν ακριβόλογον, μέ 
ψυχολογικήν άλήθειαν καί μέ σαφήνειαν. Οί άν
θρωποι τών διηγημάτων του ούδέν έχουν το παθο
λογικόν. Διηγείται απλά. Τό διήγημα τοΰ Βιζυηνοΰ 
έχει ) συγγένειαν πρό; τό Ρωσσικόν ούχί ώς πρός 
τόν ρεαλισμόν, άλλά διά τήν ψυχήν τήν πλήρη θρη
σκευτικού αισθήματος. "Αρτιον είς τό σχέδιον του, 
αριστοτεχνικόν εις τήν έκτέλεσιν. Έκ τών πέντε διη
γημάτων τοΰ Βιζυηνοΰ—διότι φέρεται καί έκτο»·, τό 
«Θλιβερό πανηγύρι»,τό όποιον δμως δέ»· έδημοσιεύθη— 
άνέλυσε τό «Αμάρτημα τής Μητρός μου», τόν ·Μο- 
σκώβ Σελήμ», τόν «Παππού» καί τό άρισιον πά»πων 
«Τίς ό φονεύς τοΰ αδελφού μου», διακρινόμενον διά 
τήν συνθετικήν άρτιότητα, τήν αρμονίαν ϊού συνόλου 
καί τήν ομαλήν γλώσσαν Τό διήγημα αύτό έχαρακτή- 
ρησεν ώς τόν άδάμαντα τού Έλλ. πεζού λόγου, άνώ- 
τερον καί αύτών τών έργων τοΰ ΙΙαπαδιαμάντη.

Ό κ. Ζαχ. Παπαντωνίσυ μετά τόν υπαλληλικόν 
βίον δστις τύν άφήρπασεν έκ τών γραμμάτων, ένεφα
νίσθη πλήρης ζωής, μέ ένα ύμνον πρός τόν Παπα- 
διαμάντην. Ό Σκιάθιος άσκητής εύρε τόν ζωγράφον 
του, δστις μέ μίαν ομιλίαν λεπτήν καί ποιητικήν, 
άνεπαρέστησε τόν άνθρωπον καί τόν συγγραφέα. Ή 
τεχνοτροπία τοΰ ΙΙαπ τδιαμάντη ήτο τό αυθόρμητον 
άνάβρυσμι μιάς καλλιτεχνικής ιδιοσυγκρασίας. Ή 
μυστικοπάθειά του ήτο άποτέλεσμα τή; θλιμμένης 
ζωής του. Ή θρησκευτική κατάνυξις τύν ένέπνεε. 
Άλλά τό έργον του δέν στερείται ελαφρά; δόσεως ει
ρωνείας.Ό ΙΙαπαδιαμάντη; εϊνε μισονεϊστής.Ό πτω- 
χόκοσμος τοΰ νησιού του, ό θαλασσοδαρμένος κό
σμος άποτελοΰν τών ποικιλόμορφου κόσμον τών διη
γημάτων του.Άνέγνωσε ό κ.Π. κατά τρόπον θαυμάσιο»· 
τό ώραιότερον μέρος τοΰ «Έρωτος—"Ηρώο;· δν 
έχαρακτήρησε ώς σελίδα Ιδεαλισμού είς μίαν άπο- 
λαυστικήν ήθογραφίαν. 'Ως αρτιότερο»· έργον του 
άνέφερε τήν «Φόνισταν».

Λί διαλέξεις έτελείωσαν μέ τόν Πρόεδρον τοΰ 
«Παρνασού» κ. Σακελλαρόπουλον σκιαγραφήσαντα τόν 
Δ. Βικέλαν, μεθ' ού διά προσωπικής συνεδέετο φιλίας. 
"Εκ τή; αυτοβιογραφίας του, ήρανίσθη σημεία τινά 
τής ζωής του καί κατόπιν «χαρακτήρισε τά διηγήματά 
τόυ έννέα έν δλφ διακρινόμενα διά τήν συγκινη

τικήν άφήγησιν καί λιτότητα τής φράσεως· Εϊνε 
ήρεμος γράφων, δπως καί έν τή ζωή. Ώμίλησε συντό
μως διά τόν «Λουκάν Λύραν» μέ τόν άφελή ρεαλισμόν 
του,έχαρακτήρισεν ώς έχοντα μελοδραματικόν ΰφος τόν 
«Φίλιππον Μάρθαν» καίτά «Δυό αδέλφια» καί [έξήρε 
ώς τό κάλλιστον διήγημα του τόν «Παπά Νάρκισσον» 
ψυχογραφίαν νεαρού ίερέως τό πρώτον άντικρύζοντος 
νεκρόν. Ό χαρακτήρ τοΰ παπά ήτο τόσον μειλίχιος, 
ώστε κάποιος εϊπεν δτι αν ό Βικέλας ήτο ίερεύς, θά 
ήτο Παπά—Νάρκισσος. Έτελείωσε τήν ομιλίαν του 
ό κ. Σακελλαρόπουλος μέ τό τελευταϊον δνειρον τοΰ 
Βικέλα τής άνεγέρσεω; ’Ηρώου τοΰ 1821 είς τήν κο
ρυφήν τοΰ Λυκαβηττού.

—Είς τό Λύκειον τών Έλληνίδων έγένοντο αί έπό- 
μεναι διαλέξεις :

Ό κ. Άγγ. Τανάγρας ώμίλησε περί τών γυναικών 
τής ‘Οδύσσειας. Διεξήλθε τοϋ; χαρακτήρα; κατά σει
ράν τής Καλυψοΰς, τής Ναυσικάς, τής Εύρυκλείας, 
τή; Πηνελόπης, τής Ελένης καί τής Κίρκης. Άνέ
γνωσε τάς σχετικός περικοπάς έκ τοΰ ’Ομηρικού έπους 
κατά τήν μετάφρασιν τούΠολυλά, δώσας οΰτω εικόνα 
τών διαφόρων αύτών τύπων, χωρίς νά προβή είς 
αισθητικήν άνάλυσιν αύτών.

Ή κ. Μ. Μομφερράτου μέ πολλήν κομψότητα 
άλλά καί άνευ άξιώσεων έδωσε εικόνα τής άρχαίας 
μουσική;. Άνεφερε πόσον αΰτη εϊχε προαχθή είς 
Αίγυπτον, Αυστρίαν καί Ίουδαίαν. Διά τήν άρχσίαν 
Ελληνικήν μουσικήν ή όμιλήτρια έτόνισε τήν θρη
σκευτικήν αυτής σημασίαν, ώς καί τήν έν τώ Θεάτρω. 
Άπηρίθμησν τά άρχαϊα μουσικά όργανα, άνέφερε 
τούς διασημοτέρους αύλητάς, τόν Σσπάδα. τόν Θεό
δωρον καί τήν Ίσμινίαν έχώρισε δέ τάς περιόδους 
τής άρχαίας Έλλ. Μουσικής εις τέσσαρα; περιόδους, 
ών ή τρίτη ήτο ή περίοδος τής άκμής καί κατέληξε μέ 
τήν εύχήν δπως οί νεώτεροι περισυλλέξουν τά δημώδη 
άσματα, άτινα εϊνε άπήχησις τών άρχαίων χορικών.

Ό κ. Άρ. Κουρτίδης έπραγματεΰθη μετά χάριτος 
τό λίαν ένδιαφέρον ζήτημα άν εϊνε αί γυναίκες γεν
ναίοι πρό του κινδύνου. Άφοΰ ό ψυχολόγος ομιλη
τής ώμίλησε περί τοΰ φόβου τοΰ προερχομένου έκ 
τοΰ άμέσου κινδύνου ώς καί τοΰ προαισθήματος διά 
κινδύνους μελλοντικούς, άπεδειξεν δτι αί γυναίκες 
έχουν φόβους φυσιολογικούς ή καί παθολογικούς 
άλλ’ είς τόν κίνδυνον δεικνύουν πολλάκις γενναιό
τητα. Ώμίλησε περί ψευδοφοβίας, περί μητρικού φό
βου. Έφερε»· έν τέλει ώς παραδείγματα γυναικείας 
ευψυχίας, τήν Ιφιγένειαν θυσιαζομένην, τήν Λυγερήν 
τοΰ δημοτικού άσματος, τήν πολεμοχαρή Διαμάντω, 
τήν καρατομηθεϊσαν Ρολάν, τήν μαρκησίαν Πομπου- 
δούρκαί τήν μητέρα τοΰ Γκαίτε, ήτις προαισθανθεΐσα 
τόν θάνατόν της έφρόντισε διά τήν κηδείαν της.

Ό άρχιτέκτων άρχαιολόγος κ. Όρλάνδο; ώμί
λησε τερί τών γαμήλιων τελετών κατά τούς αρχαίους 
χρόνους, μετά προβολών φωτεινών εικόνων.

—Ό κ. Κ. Ψάχος ώμίλησεν είς τόν «Παρνασσόν» 
περί τών δημωδών ασμάτων τής Γορτυνίας, χορό? 
δ" έκ μαθητών του έ«ς»αλε τά καλλίτερα έξ αύτών. Ή 
έργασία τοΰκ. Ψάχου εϊνε γνωστόν πόσον εϊνε ευσυ
νείδητος, διό καί ήκούσθη μετά μεγάλου ενδιαφέ
ροντος.

— Κατά τόν λήξαντα μήνα ώμίλησαν: Έν τώ Νομ. 
τμήματι τοΰ «Παρνασσού» ό κ. Παπαπά»·ος περί
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δεισιδαιμονίας καί έγκλήμιτος, έν τή Έταιρείρ τών 
Κοιν. Πολ. ’Επιστημών ό κ. I. Γεωργιάδης περί δικα
στικής ψυχολογίας καί ψυχολογίας τής μαρτυρίας, 
ύ κ. Φ. Κουζουλές περί τοϋ τρόπου καθ' δν ή νέα 
Έλλ. γλώσσα διαφωτίζει τήν ιστορίαν καί ψυχολογίαν 
τοΰ Έλλ'. λαοΰ,όκ. Φραγκιά; έν τώ -Παρνασσώ· περί 
τή; Νεοελληνικής Βαβέλ, ήτοι τής σημερινή; κστα- 
στάσεως τής Έλλ. γλώσσης έν τφ τύπω καί τή λογο- 
τεχνίςι, έν τή αιθούση τών Έμποροϋπαλλήλων ό κ. 11α- 
παθεοφίλου περί τοϋ ποιητοΰ Μαβίλλη, έν τώ Πειραϊ- 
κώ'Ωδείω ό κ. Θ. Βελλιανί της περί θεάτρου καί ηθο
ποιών κατά^τήν έποχήν τής πριότη; Δυναστείας, έν τφ 
Foyer τοΰ Β. Θεάτρου ό δημοσιογράφο; κ. Άργυρό- 
παυλοςπερί πολέμου καί ποιήσεως, είς τόν «Παρνασ
σόν- ό κ. Τ. Άμπελος έξεφώνησε τόν πανηγυρικόν 
τή; ΚΕ". Μαρτίου. ό κ. Χρ. Ήλιόπουλο; ώμίλησε 
περί τή; φιλοσοφίας τοΰ μαρτυρίου τοΰ Χριστού.
ΣΥ/Λ/ΛΙΚΤΑ

Τό Συμβούλιου τή; > Ένιόσεως τών Συντακτών» 
άπετελέσθη διά τό 1917 έκ τών κ.κ. Λαραλέξη ώς 
Προέδρου, Βεκιαρέλη ώς γεν. γραμματέα»; καί τών 
κ. κ. Σακελλαροπούλου. Τριγωνίδου, Λαχανοκάρδη, 
Δεπάστα, Δούζα καί Καραπαύλου.

— Άπέθανεν έν Ζακύνθφ ό Φρειδερίκος Καρρύρ. 
αδελφός τοΰ μουσικού Παύλου Καρρέρ. ΊΙσχολήθΊ 
άπό νεαρά; ήλικίας εί; τήν φιλολογίαν.δημοσιεύων εί; 
τά Ζακύνθια περιοδικά διηγήματα, ποιήματα, κοινω
νικός μελέτας καί μεταφράσεις. Έκ τών καλλίτερων 
του εργασιών είνε ή μετάφρασις τών «Τάφων· τοΰ 
Φωσκόλου καί ή περί «'Ιουδαϊσμού καί Χριστιανι
σμού· μελέτη του.

— Άπέθανεν έν ΆΟήναις ό Νικόλαο; Χαιζϊσκο;. 
Είς τήν νεότητα του άπετέλει μέλο; τή; πλειάδ >; 
τών ποιητών τοΰ ρωμαντισμοΰ, δημοσιεύσα; άρκετά 
ποιήματα καί κοινωνικά; μελέτα;, μετέφρασε δέ τό 
μυθιστόρημα «Ύπότάς φιλύρα;» τού Άλφόνσου Κάρ. 
ΙΙρό πολλών έτών άφοσιώθη εί; τήν πολιτικήν, εκ
λεγεί; πλειστάκις βουλευτής, διετέλεσε δέ καί ΙΙρόι
δρό; τή; Βουλής.

— Έν εορτή δοθείση εί; τό Δημοτικόν Θέατρον 
ίι.τέρ τού άνδριάντος τού Βασίλειο;, έψάλη ή «Βασι
λική φήμη» τού κ. Ιίολυκρίτους, ό κ. X. Ήλιόπου- 
λο; ώμίλησεν ευφραδώς περί τοΰ σκοπού τή: εορτή; 
ύ κ. Α.Μαυρουκάκη; απήγγειλε ποιήσεις του πατριω
τικά; καί χορωδία πολυπληθής έκ μαθητών έψαλε Βα
σιλικά άσματα τών κ. κ. Σακελλαρίδου καί Λάβδα.

— Κατετέθησαν υπό τών θυγατέρων τού άοιδίμου 
Γ. Μι.ντριώτου εί; τό ταμεϊον τοΰ Πανεπιστημίου 
δραχμαί δέκα εννέα χιλιάδες πρό; έκτέλεσιν τής προ- 
φορικώ; έκφρασθείση; έπιθυμία; τού πατρό; των, 
ϊνα έκ τών τόκων τελείται άνά πάσαν διετίαν ποιη
τικό; διαγωνισμός. Ή ύπόθεσις τών έργων Οά λαμ- 
βάνεται έκ τή; τρισχιλιετούς έθνιζή; ιστορία; μας 
καί ή γλώσσα άπαραβάτως Οά είναι ή κ /θαρεύουσα.

— Καλλιτεχνικότατα έωρτάσθη έν τφ «Πειρ-ιϊκώ 
Συνδέσμφ» ή ’Εθνική εορτή. Ό κ. Άναστασι ίδη; 
απήγγειλε τήν ΚΕ' Μαρτίου τύν Κοκκου, χορωδία 
μαθητριών έτραγούδησε τόν «Θρήνον τή; Κυνίτιν- 
τινουπόκεω;» καί τόν «Μαρμαρωμένον Βασιληά τού 
κ. Καλομοίρη, καί ύκ.’Ιακ. Δραγάτση; απήγγειλε τύν 
πανηγυρικόν, άποκαλύψας έν τέλει εικόνα τ.·ΰ I! m- 
λέιυς έν φρενίτιδι ενθουσιασμού τοϋ ακροατηρίου.
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—Διά Νομοθετικού Διατάγματος ένεκρίΟη ή σύστα- 
σις επιτροπής, υπό τήν προεδρείαν τή; Α. Μ. τοΰ 
Βασιλέως πρός πανηγυρισμόν τφ 1921 τή; έκατονταε- 
τηρίδο; τής Έλλ. έπαναστάσεως. ’Επετράπη πρός 
τούτο ή συλλογή πανελληνίων εράνων καί ή χορηγία 
τού Κράτους, δπως ίδρυθώσι Πανελλήνιον Ήρώον 
έν έπιφανεϊ μέρει τών Αθηνών, αναμνηστικόν μνη- 
μεϊον έν τή μονή τή; Άγ. Λαύρα;, τοπικά μνημεία 
εί; τά πεδία τών μαχών, ανδριάντες καί προτομαί. 
ΙΙρό. τούτοι; θά έπιτευχθώσι ή εκδοσις μεγάλου'Ιστό 
ρικού Λεξικού τής Έλλ. Γλώσσης, στατιστικοί, ίστο 
ρικαί. λαογραφικαί καί ποικίλοι άλλαι δημοσιεύσεις 
σαφηνίζουσαι τά κατά τήν μεγάλην έπανάστασιν καί 
τά έντός τής εκατονταετία; τελεσθέντα, ή διά διαγω
νισμών δημιουργία λογοτεχνικών καί καλλιτεχνικών 
έργων κλείζόντων τόν ηρωισμόν καί τά μαρτύρια δι’ 
ιόν συνετελέσθηή παλιγγενεσία τής'Ελλάδος.Θά διορ- 
γανωθούν πρό; τούτοι; εορταί, αγώνες, συνέδρια 
καθ’ ολόν τό 1921. Πρό; έπίτευξιν τούτων, πλήν τών 
εράνων Οά δοθούν εί; τήν επιτροπήν 2,(100,000 δρ. έκ 
τοΰ Δημοσίου ταμείου κατά δόσεις, τό ήμισυ τών 
εισπράξεων τοΰ λαχείου τού Έθν. στόλου μή ύ.τέρ- 
βαΐνον τά; 230.000 κατά τά έτη 1918—1921, πρύ; 
τούτοι; 1,200.000 δρ. έκ τού ταμείου τής ’Εθνική; 
άμύνης κατά τήν διάρκειαν τών ανωτέρω έτών. "Ητοι 
0ά χορηγηθούν έν ολω μέχρι τοϋ 1921 υπό τοΰ Δημο
σίου 4,000,000 δρ.. είς άλλα δέ τέσσαρα έκατομμύρια 
δέον νά ϋπολογισΟή τύ έξεράνων ποσόν.
ΞΕΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

’Απέθανεν είς Παρισιού; ύ διάσημος καθηγητής 
τής φυσιολογικής ψυχολογία; Θ. Ριιιπώ. Ώ; διευθυν
τής τή; Φιλοσοφικής Επιθεωρήσει»; ήσχολήθη εί; 
τήν περισυλλογήν οπουδαιοτάτου επιστημονικού υλι
κού. Άπύ τύ 1899 ήτο μέλος τής Ακαδημία; τών 
επιστημών. Τού Ι’ιμπώ έδημοσίευσεν ή «Πινακο
θήκη· έν τφ είκοστφ τεύχει βιογραφίαν μετά τής 
είκόνος του .

—Άπεβίωσεν ό Ούγγρο; Ι’ίχτερ, έκ τών διασημοτέ- 
ρων διευθυντών τής έκτελέσεως τών Βαγνερείωνέργων 
είς τό Μπάϋροϋτ.

— Άπέθανεν είςΓρενόβλην τή; Γαλλία; ό Αιμίλιος 
Μπρονναίρ, άπύ 23ετία; έγκατεστημένος έν ΆΟήναις, 
έπί δεκαπέντε δ’ έτη έκδίδων έν ΆΟήναις τήν Γαλ
λικήν εφημερίδα -Pr ogres». Ήτο έκ τών είλικρινε. 
σιερών η ιλελλήνων καί δημοσιογράφος δοκιμώτατο;

— Έκ τής μακρύ; έξορίας του έν Αμερική καί 
Ίταλίρ, έπανήλθεν εις τήν έπαναστατήμένην ήδη 
Ρωσσίαν ό διάσημος συγγραφεί·; Μάξιμος Γκόρκυ διο- 
ρισθείς άμα Υπουργός τών Καλών Τεχνών, είς αμοι
βήν τών μακροχρονίων υπέρ τοΰ εργατικού σοσιαλι
σμού αγώνων του.

— Ό διάσημο; Γάλλος συγγραφεύς καί μυθιστο
ριογράφος Όκτάβιος Μιρμπώ άπέθανεν. Ό Μιρμπώ 
έγεννήθη εί; Τρεβιέ τώ 1818 καί ένεφανίσθη τύ 
πρώτον ώ; Οεατρικύ; κριτικό; τής έφημερίδος «Τά- 
ξι;·. Διέπρεψε καί ώ: συγγραφεύς καί ώς μυθιστο- 
ριογράφος. Μεταξύ τών έργων του. δλων σχεδόν γνω
στών έν Έλλάδι, συγκαταλέγονται καί τά ακόλουθα" 
'Γολγοθάς·, «Κήπο; τών μαρτυρίων», «Σεβαστιανό; 
Ι’όχή», «Ημερολόγιου Θαλαμηπόλου κλπ. Ή κωμω
δία του «Λί υποθέσεις five υποθέσεις» έπανελήφθη 
καί τελευταίως είς σειράν παραστάσειυ ν εϊς τό θέα
τρον τή; «Γαλλικής Κωμωδίας.»

ί
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Ύπό τήν διεύθυνσιν Γάλλου άρχιτέκτονο; ήρ- 

χισαν σπουδαΐαι αρχαιολογικοί έργασίαι εί; τόν έν 
Θεσσαλονίκη ναόν τού 'Αγίου Γεωργίου, κτισθέντα 
κατά τήν έποχήν τού Αύτοκράτορο; Βαλέριου, άπο- 
βλέπουοαι είς τό ν’ άποκαταστήσουν αρχιτεκτονικά»; 
τό οικοδόμημα τοΰτο εί; τήν αρχικήν Βυζαντινήν 
φυσιογνωμίαν του.

Ιίαρομοία εργασία θά γείνη είς όλους τού; Βυζαν
τινού; ναού; τής Θεσσαλονίκη;, τών οποίων έν συν
εργασία τού ώ; άνω Γάλλου άρχιτέκτονο; μετά τού 
έκ Παρισίων Καρόλου Ντίλ, θά μετατροπή καί αύτό 
τό εσωτερικόν σύμφωνα μέ τήν έποχήν τής οίκοδομή- 
σεώ; των. Τά εικονοστάσια, αί εικόνες, αί κανδήλαι, 
οί πολυέλαιοι, τά παραπετάσματα τή; Ωραία; Πύλης, 
πάντα γενικώς τ' άντικείμινα τή; λατρεία;, κινητά 
καί ακίνητα, θ’ άνιιγραφοΰν άπό άρχαία Μοναστήρια, 
Μουσεία καί άλλου; Βυζαντινού; ναούς.

—Είςτήν οδόν Άδριανοΰ έντόςοίκίσκου εύρέθησαν 
ίχνη σπουδαιοτάταυ κτιρίου τών πρώτων χριστιανι
κών χρόνων.

— Ό κ. I. Δραγάτση; ώμίλησεν εΆ τήν Αρχαιο
λογικήν Εταιρείαν περί τών έπί τών νήσων καί ίδίτ; 
τής Σίφνου αρχαίων πύργων, μετά προβολών φωτει
νών εικόνων. Έπίσης ό κ. Σωτηρίου περί τών Φραγ
κικών κάστρων τού Μορέως, Ιδίως όέ διά τό ίστορικώ- 
τερον όλων, τύ τού Χλουμουτσίου.

— Ό πρίγκηψ Νικόλαος έν συνέδρια τού Συμβουλίου 
τής Αρχαιολογικής Εταιρείας προέτεινεν όπως ή 
μέριμνα τής Εταιρείας έπεκταθή είς τά μνημεία τής 
Βυζαντινής και Χριστιανικής τέχνης μέχρι τών χρό
νων τής Έπαναστάσεως τού 21. Ή πρότασις έγένετο 
δεκτή.

— Ό κ. Άρβανιτόπουλος άνευρε έν Δημητριάδι 
Βόλου πλούσιον νεκροκαφεϊον (μεταξύ 300—200 π. 
X.) τό όποιον περιέχει φρεατοειδεϊς τάφους. Τέσσα- 
ρες έξ αύτών απέδωσαν έννέα χρυσούς στεφάνους" τούς 
δύο είχεν εΐς άνήρ, τρεις δύο παιδία καί τούς τέσσα- 
ρας μία γυνή. Τού άνδρός τά οστά είχον τεθή έντός 
άργυρός κάλπης μεγάλη;, μέ ανάγλυφα κοσμήματα. 
Ή γυνή έφερε, καί τρεί; χρυσούς δακτυλίους, έν πε
ριδέραιου έξοχου τέχνη;, ζεύγος χρυσών ένωτίων μέ 
μέλισσας λεπτοτάτη; τέχνης, έν ιιέγα κάτοπτρον άργυ- 
ρούν μέ ανάγλυφον παράστοσιν λίαν σημαντικήν, άλλα 
πήλινα αγγεία καί δύο άργυρό; πυξίδας.

Ό τάφος ουτος έφερεν έπίσης καί μέγα μουσικόν 
δργσνον, τοΰ οποίου έσοόθη ή βάσι; μέ 24 όπά; καί 
ρυθμιστύς χορδών. 'Ερμηνεύεται ύπό τού κ. Άρβα- 
νιτοπούλου ώς βάρβιτος, ώς έχουσα 24 χορδάς. 
Πολλά μέρη αύτής εΐνε έκ κοινού οστού, έξ έλε- 
φαντοστοϋ καί σκληρού ξύλου, τού όποιου μέρη τινά 
φέρουν ανάγλυφα κοσμήματα καί περιέρ-γους ξυλο- 
γλυφικάς «αραστάσεις. Ή βόρβιτος μόλις συγκρο
τείται. έχουσα άνάγκην συγκολλήσει»;.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
‘Γπό τού Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσού» έξε- 

δόθη ή Έπετηρΐς τού IB', έτους, έκ σελ. 304. Πε
ριλαμβάνει έπιστημονικάς, φιλολογικός καί άρχαιο- 
λογικάς μελέτας τών κ. κ. Γρ. Βερναρνάκη, Κ. Κων · 
στσντοπούλου, Γ. Χατζιδάκι, Κ. Ράδου, Δ. Τσακα- 
λώτου, Σ. Λάμπρου, Ν. Γιαννοπούλου, Δ. Χαβιαρά, 
I. Βογιατζίδου, Σ. Κουγέα καί Ε. Παπαχατζή. Έν 

τέλει έπισυνάπτεται καί Λογοδοσία τών κατά τόέτος 
1915—1916 πεπραγμένων.

Ύπό τού αυτού συλλόγου έξεδόθησαν δύο έτι 
τεύχη Διαλιξεωι, τού κ. X. Άννίνου περί Βασιλειά- 
δου. Παπαρρηγοπούλου καί τών περί αυτούς, καί τού 
κ. Παλαμά περί Βιζυηνοϋ καί Κρυστάλλη.

W
Ύπό τού οίκου «Ά,γκύρα;» έξεδόθησαν: Ή 

«Κύλασις· έκ τής -Θεία; Κωμωδίας» τού Δάντου 
Άλιγκιέρη, μεταφρασμένη άπύ τόν συνάδελφον κ. Κ, 
Καιροφύλαν. Ό μεταφραστής, βαθύτατα γνώστη; τής 
Ιταλικής γλώσσης καί φιλολογίας, άπέδωκε πιστό
τατα τό πρωτότυπον, έπλούτισε δέ συνάμα τό βιβλίον 
μέ σηιιειώσεις καί έπεξηγήσεις χρησιμωτάτας διά 
τήν κατανόησιν τού Δάντου.

Ή -Κυρία Χρυσάνθεμου» τού Πιέρ Λοτί. Ό 
συγγραφεύς της, μέ τά; θαυμασία; περιγραφά; τσυ 
καί τήν παρατηρητικότητά του μας δίδει είς τό έργον 
αύτό πλήρη εικόνα τής ’Ιαπωνίαν. Ή χώρα, ή κα
θημερινή ζωή τών 'Ιαπώνων, αί εορταί των, τά ήθη 
καί τά έθιμά των, πρό πάντων δέ οί έρωτες τών Ία- 
πωνίδων καί αί θρησκευτικοί των εορταί καί τελε- 
ταί. ολα αύτά γραμμένα άπό τόν μάγον συγγραφέα, 
συναρπάζουν τόν άναγνιόστην.

Αί «Τελευταίοι Γυναικεϊαι Έπιστολαί» τού 
Μαρσέλ ΙΙρεβώ. Εΐνε ή λεπτεπίλεπτο; βιιθεΐα άνάλυ- 
σις τού γυναικείου χαρακτήρος, ολα τά άπόρρητα μυ
στικά τή; γυναικείας καρδιάς, ολη ή ψυχολογία της, 
ύπό τύπον έπιστολών, είς ένδιαφερούσας σελίδα; πού 
κρατούν άμείωτον τό ένδιαφέρον τού άναγνιόστου.

Γ. Βιίικου, Ζωγραφική καί Γλυπτική·. Είς τύ 
βιβλίον αύτό ό συγγραφεύς στηριζόμενος έπί τώννεω- 
τέρων μελετών περί τής προόδου τής Ζωγραφική; καί 
Γλυπτική; έξεταζει έν ολίγοι; άπό φιλοσοφικής καί 
αισθητικής άπόψεως τό ζήτημα τής τέχνης. Τό 
έργον αύτό, μή στερούμενου καί φιλολογική; αξίας, 
συνιστώμεν οΰ μόνον είς τοϋ; καλλιτέχνας, ά?.λά καί 
είς πάντα φιλολογούντα.

W
Εί; τήν σειράν τών έκδόσεων τής ’Εκδοτικής 

Εταιρείας τά «"Εργα» έξεδόθη ή ·Έλένη τής Σπάρ 
της·, είς τέσσαρα μέρη, λυρική τραγωδία τού εσχά
τως άποθανόντο; μεγάλου Βέλγου ποιητοΰ Βερράρεν, 
κατά μετάφρασιν έμμετρον τού κ. Κωστή Παλαμά 
Εί; τό τέλος τού βιβλίου υπάρχει καί σύντομον ση
μείωμα περί τού έργου τού Βερράρεν, υπό τού μετα- 
φραστοΰ. 'Υπό τή; αύτής 'Εταιρείας έξεδόθη καί ή 
< Φλωρεντινή Τραγωδία· τού Όσκάρ Ούάϊλδ, καί 
έν άπόσπασμα άπό τό περίφημοι· έργον τού ίδιου τήν 
Αγίαν Έταίραν ή τήν Διαμαντοσκεπασμένην, τό 
όποιον έχάθη τήν έποχήν πού ύ Ούάϊλδ είχεν άποφυ- 
λακισθή.

Ή μετάφρασις τού κ. Ποριώτη άποδίδει πιστό
τατα τό Ούαϊλδικόν ΰφος. καί δίδει εί; τόν άναγνώ- 
στην τήν άληθινήν εικόνα τών υπέροχων στίχων τού 
Άγγλου ποιητοΰ.

W
’Εξακολουθούν αί κομψαί εκδόσεις τή; ·Φιλο- 

λογικής Κυψέλης·. Έξεδόθησαν οί ιΡωμαντικο'ι 
Έρωτες-· τού Στεφάνου Κερβάλ άναγινωσκόμενοι 
μέ πολύ ένδιαφέρον καί δ ·‘Ερημίτης· τού Γκύ ντέ 
Μωπασσάν μετά έπτά άλλων διηγημάτων τού αύτού 
συγγραφέως. Αί μεταφράσει; εΐνε επιμελημένοι.

Ύπό τής αύτής Εκδοτικής Εταιρείας έξεδόθη
< Έπϊ τής ανατροφής τών παίδων · μελέτη ιατρική 

καί κοινωνιολογική τού Γερμανού δόκτωρος Bilz.
Έρευνώνται ολα τά δυσχερή ζητήματα τής άνα- 

τροφή; καί τών σχέσεων μεταξύ άτόμου καί κοινω
νικού περιβά/.λοντος.

Λ
Οώς ό Βασιλεύς εσωσε καί σώζε: τήν Έλ 

λάδα.· Σύντομος ιστορική μελέτη τοΰ παν. άρχιμαν- 
δρίτου κ. Ε. Κωσταρίδου, ήτις έξεδόθη καί είς λαϊ
κήν έκδοσιν. Εΐνε αξιανάγνωστος, δίδεται δ’ αφορμή 
νά έκτιμηθή ή πολιτεία τού Βασιλέως έν όλφ τή» 
ήθικφ μεγαλείφ της.

-Ή ιστορία τής 18 Νοεμβρίου·, ύπό Κ. Χαρα
κτικού, δημοσιογράφου. 'Εκδοσις «Ελευθέρου Λό-
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ν . ΙΙιστή άφήγησι; των γεγονότων τή; ποληϋριλ- 
λήτου ήιέρι; τών στριτιωτικών συγκρ'ύιεων.

*
Τοπ.-*ί-ρημ'>ν βιβλίο.· τοϋ ειδικό'· Γάλλου κιΟη,-η- 

τοϋ κ. Γαιγνρμί' Αί -Ιιχαστικαι πλάναι». το όποιο,' 
π/.είσια; δσ·«; ήρίθμησν- ιινχοι τονόε έκόόσ.ι; ;·>· Ευ
ρώπη. έξεδόϋη κατ’αύτά; και Ελληνισιί. υπιιινλείρ. 
τοϋ .ικιρ’ό,ον κ. I. Γεωργιάδου ιί. κομψόν τοιιον 
τή; 'Αγκυρα;».

Elve έν βιβλίον έ· υοζακώ; ; >δι ι ρύρον. όχι μόνο.' 
τύν νομικόν κόσμον άλλά καί κάϋε η ΐ'.οσπο JOO,· διά 
τό επαγωγόν ύφο:, είς το όποιο·· s-ϊ,α- γραμάιο.· και 
τά πολύτιμό του διδάγματα, ίπλου.'ίσίΐη δΐ κ ιί μι 
φωτεινόν πρόλογον περί τή; έν Έλλάδι ποινική; δι- 
καιοτύνη; παρά τοϋ άντιπροίδριυ τού δικηγορικοί' 
συλλόγου ’Αθηνών κ. Κ. Ττοτκ ιλά.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
‘Νέα Τέχνη'. Μηνιαϊιν π.·ρυ> ·ικό>, Διευθυντή; 

Χρηστός Λαγοπάτης, ΊΙ ύλη του κιτά το πλιΐστον 
ποιητι κή.

Νέοι έ<( ημερίδες έϊεδόόησ n . Journal ύπό τού κ. 
Λουίζόυ, , Corner i'Athines· υπό του κ. Δρανδάκη. 
ό Λαό; υπό τοΰ κ. Μιμηκοπούλου.

ΈίεδόΟη τό η ιλολογικόν 'Άμερολόγιον το ΊΙα- 
ραδιίσου». Ιίερίέχνι έργα τών κ. κ. Γρ>. Ξενοπ ιύλοί' 
Λ. I Καλο.εροπού.'.ο.' ’Αγγ. Ναλούτση. Έρικ. Κρε
μών ·.. Μ. Παπαγιαννοποτιλου. Ε. Μαγκάκι μ Μιχ. ΙΙσ- 
παστρατηγάκη. Βάσ.ιυ Αλβη. Ίι». Πτλέμη. Ιΐλατω- 
νο; Δρακόύλη. Τ. Χαιροπούλου.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ιίαρακαλοϋνται οί ιχοντις οίκογενιι κού; τάφους 
έν τφ Α' Ν.κ.ο αφ. ίφ ΆίΙητώτ ϊνα .ν τφ συμφέ- 
ιοντι αύτών πτόβοω: τό ταχύτ; ρον. ι ί δ ν.ιτόν έντο; 
τοϋ τρέχοντος ιιηιός, εί: όοοοήμανοιν τού άνήκοντο; 
αυτοί; χοίρου, προσάγσντες εις ιό Γραφείον τής’Εφο
ρίας τού Α' Νεκροταφείου τού; σχετικού; τίτλον; Ιδιο- 
κτησίο;. Έν εναντία πνριπτυισει ενδέχεται οί έν λόγιο 
τ i f Η χαρ ικτηριζόμενοι ώ; ιδιοκτησία τοϋ Δήμο.·, 
ν ι π ιραχιυρηϋώτ·.ν άνευ ούύ: μιε; ι-υΟύιης αύτοϋ, ι ί; 
άλλου;.
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ΛΑΧΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ
1917—ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΞ - ΔΡ. 1,2(10,000 ΚΕΡΔΗ

Καθ’έκάστην ) Έκδίδονται 100,0* Κ> γραμμάτια άξίας δραχμών 4θ0,()00
κλήρωσιν ) Παρέχονται κέρδη εί; 2.000 γραμμάτια αξία; δραχμών 900 000

"Εκαστον ακέραιον γραμμάτιου τιμάται δραχ. 4, δυνάμενοι νά διαιρεθή εί; τέσσαοα τέταοτα 
γραμματίου τιμιόμενα μιά; δραχμή;.

Κ€ΡΔ'-Ι EKASTHS TQN KAHPQSeQN

Κέρδη Δραχμαΐ Έν ίίλω
1 έξ 80,00(1 80,000
1 έξ 20,000 20,00υ
9 άπό 2,ό()0 5,000
β άπό 1,00(1 β,ΟΟΟ

15 άπό 400 0,000
25 άπο 200 5,000

1950 ά.το 40 78,000
2000 200,000

Ή πρώτη κλήρωσις γει■ήσεται τή 30 Απριλίου (13 Μαΐυυ) 1917, η δεύτερα ή 18 Ιουνίου
(I Ιουλίου) 1917, ήτρίτη τήν 3'1 Ίου’.·Ί>ι· (12 Λύγούστου ■ 1917. ή τέταρτη τη 24 Σεπτεμβυίου (7 
Όκτωβρίιυ) 1917, ή πέμπτη τή 2ά Νοεμβρίου (9 Δεκεμβρίου) 19 | 7 καί ή έκτη τή 31 Δεκεαβοίου 
1917 (13 Ιανουάριου 1918).

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια ακέραια γραμμάτια, πωλοόμενα αντί τεσσάοων 
δραχμών ίσχύοντα δι' όλόκλη >C.v τό κέρδο;, καί δυνάμενα να διαιρεθώσινεί; τέταρτα γραμματίου, 
τιμώμενα άντί μια; δραχμή; έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν ε'ί τύ τέταρτον τοΰ κέρδους.

Άμοιβαί, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή έντό; τριών μηνών άπθ τή; κληρώσεως, παραγράφονται 
υπέρ τοΰ Ταμείου τοΰ Έθνικοΰ Στόλου.

Εί; τού; αγοράζοντας πρό; μεταπώλησιν διά μιά; έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν 
ειδική; μετά τοΰ 'Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνία;, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου 
αξία; δέκα χιλιάδων δραχμών, παρέχεται έκπτωσιςέπί τοΰ τιμήματα; αυτών 15 ο)υ, εί; δέ'τόΰ; αγο
ράζοντας διά μιας έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου αξία; χιλίων 
δραχμών τουλάχιστον παρέχεται έκπτωσις 10 ο)ο, καί εί; τοΰ; δημοσίους υπαλλήλους, τοΰ, επιτε
τραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 ο)ο.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον εί; τό Γραφείον Λαχείου τοΰ 
Έ&νικοΰ Στόλου καί τών 'Αρχαιοτήτων, Ύπουργεΐον Οικονομικών.
,'.''' Ό Διευθυντή; Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΆΣ
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