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Ό Ιησούς τοϋ Πανσέληνον.
Η νέα σφραγΐς τοϋ Αήμου ‘Αθηναίων.

Σπύρος

ΙΙαρακαλοϋνται οί κ. κ. συνδρομηται 
τής 1Ιΐινακοδήκης*, οί ει* ταϊς έπαργμιπς 
και τω έξωτερικφ δσοι λαμβάνουν τδ ψύλ
λον, όπως άποστείλωσι την συνδρομήν 
των τοΰ άρςαμένου έτους διά ταχυδρομι
κής επιταγής ΐνα μή εύρεβ-ή ή Λιεύδυν- 
σις είς τήν δυσάρεστον ανάγκην και δια- 
κόψΐ] τήν αποστολήν, πολυδάπανοι· άλλως 
τε ήδη ώς έκ τής ανωμάλου καταστάσεως.

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
Συνδρομητή.—Διά τύν ανδριάντα τοΰ Baotz.euK αί 

Ιδιωτικοί βίαφοραί έκανονίσΟη νά μή ύπερβαίνυυν 
τήν δραχμήν, ΐνα άποβή ύ έρανο; λαϊκότερο;.

Ποιητή.—Τό έφετεινόν βραβείον Βοναπάρτου άπε· 
νεμήθη εί; τόν Δ' Άννούτσι·» καί είς τόν Άνδρεαν 
ΆλλαΙ.

Καλλιτέχνη.—Δια τό μετάλλων τών Γραμμάτων 
καί Τεχνών ώ; πρό; τήν ζωγραφικήν τή: διετία; 
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1917—1918 μέλη τή; έπιτρ<:.τή; είνε ύ πρίγκηψ Νι
κόλαο;. ό κ. Ίακωβίδης καί συμπληρωματικά οί κ. κ. 
Σ. Σκουλούδη;, 1. Καυτατξόγλου καί 2. Ράλλης.

Δτασποινϊδι Δ. -'Αδίκως έλυπήδητε. Ή Μίίβριίνη 
ζή καί είνε ΰπερ ποτέ καλά είς τήν υγείαν τη:. Τίιν 
πεΛανε ένας φαρσέρ δημοσιογράιρος.

Πιριέ γα>.—Μία έφημερί; ξένη άναιρέρει κάτι πε- 
ριεργότερον. Είς τήν Αυστρίαν άπέθανεν δ Λέρχ, τοΰ 
όποιου 15 υίοί ήσαν είς τό μέτωπον τοΰ πολέμου. 7 
έφονεύΟησαν, 3 ηχμαλοιτίσίίηοαν καί 5 μάχονται 
είσέτι...

Φιλοτέχνιρ.—Ή Μακόιρσκα. είνε Πολωνί:. ηθο
ποιός τοΰ Αύτοκρατορικοϋ θεάτρου τής ΙΙετρουπόλεως. 
Φημίζεται διά τήν καλλονήν τη; καί δικαίως τήν Οαυ- 
ιιάζετε εί; τόν κινηματογράφον.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Αρι0. 8488.

Παρακαλούνται πάντες οί κάτοικοι τή: πόλεως πρό 
τή; οικίας τών όποιων έτοποϋετήΟησαν λυχνίαι άσε- 
τυλίνηςόπω; ευαρεστούμενοι γνωστοποιώσιν έκάστοτε 
καί είς τό τμήμα τοϋ Φωτισμού τήν ώραν τή: άφής, 
τά; άτελείας τών λυχνιών κατά τόν ιρωτισμόν, άν 
τούτέστι πλημμελώς φωτίζουσιν αύται, τήν τυχόν μ ή 
λαβοΰσαν χώρα άφήν, καΟω; έπίσης καί τήν πρόωρον 
καί αΰιόματον έκείνων σβέσιν. Ύπό τάς σήμερον πε 
ρωτάσει;, καθ' α; άπέμεινεν ήμϊν ό δι' άσετυλίνης 
φωτισμός τής πρωτευούση; καί μάλιστα μέσω λυχνιών 
ατελών, ώς είνε πάσαι αί εντόπιας κατασκευή: τοιαϋ- 
ται, έκαστο; τών κατοίκων δέον τό έπ’ αύτφ νά συν
τρέχω) καί χάριν αύτοΰ τοΰ ιδίου άλλως γνωστοποιώ,· 
τ’ ανωτέρω, διά τήν έγκαιρον άπό μέρους τού τμή
ματος λήψιν μέτρων πρό: άποκατάστασιν του στοι 
χειωδεστάτου, πλήν απαραιτήτου τούτου φωτισμού.

(Έκ τού γραφείου τοΰ τμήματος φωτισμού)
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^‘ΑΤΤΙΚΟΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 10-20

Η μεγαλείτερα καί πλούσιο,τέρα αίθουσα τής 
Ανατολής καί έφαμίΛΛο; τών τελειότερων τοιου- 
των τής Ευρώπης. Έπί τής οθόνη: του

-- ΑΤΤΙΚΟΥ
παοί/.αύνο,ν τ> σοβαρότερα γεγονότα τής υφη- 
λίου καί πχσης έποχής. Ίβτοριχά—Π·»>.:- 
τ·.χά. — Ι<«> ινωνεχά — Οιχογενεεα.χά 
'Κπ:<5τν4ι*.<ιντχά — «Ι»υσεχχ Παράΰο- 
ΐχ — Ιίερέ&ργν. — Τραγικά.— Κωμ,ιχά

ΟΦ0ΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΣΠΗΛΙΟΥ I. ΧΑΡΑΜΗ
ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 27
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Ιαήαα εσωτερικί,ν αρρώστων
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διά θερα- 
καί εγχειρήσεις δλωζ τώ, οφθαλ
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Ό Ιησούς τον Πανσέληνον.

Η “ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ,, 
ΚΑΙ Ο ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ

II
Ήναγκάσθην νά κάμω τόσον μακρόν λόγον 

περί τού βιβλίου τού ίερομονάχου Διονυσίου 
καθ’ όσον τούτο εϊνε ή μόνη σχεδόν πηγή έξ ή; 
μανθάνομεν τήν ϋπαρξιν τού θρυλλικού ζωγρά
φου Πανσελήνου. Τό χωρίον τής 'Ερμηνείας, 
δπου γίνεται λόγος περί τού Πανσέληνου έχει 
έν πρωτοτύπω ώς έξης :

τ........σπουδάζοντας παιδιόθεν καί μιμούμε
νος κατά τό δυνατόν μοι τόν έκ Θεσσαλονίκης
• δίκην σελήνης λάμψαντα κύρ Μανουήλ τόν 
«Πανσέληνον άπό τε τάς είκονισθείσας παρ’ συ
ν τοΰ ίεράς εικόνας τε καί περικαλλείς ναούς έν 
»τφ άγιονύμφ δρει τού "Αθω- δστις καί λάμ- 
»πων ποτέ είς τήν ζωγραφικήν ταύτην έπιστή- 
»μην ωσάν ή χρυσολαμπροκινητός σελήνη ύπερη-
• κόντισε καί κατεκάλυψε μέ τήν θαυμαστήν τέ- 
»χνην του όλους τούς παλαιούς καί νέους ζω- 
•γράφους ώς τό δείχνουν σαφέστατα αί έν τοί- 
»χοις καί πίναξ*. ύπ' αυτού εικονισΟεϊσαι εικόνες, 
»καί τούτο θέλει τό καταλάβηό καθείς καλώτατα
• δπου νά μετέχη όπωσοϋν άπό τήν ζωγραφικήν, 
»δταν έπιμελώς τάς στοχασΟή καί τάς Οεω 
>ρή«»Ι»·

Αύται εϊ/αι αί όλίγαι πληροφορία*, τάς όποιας 
μας παρέχει ό ιερομόναχος Διονύσιος περί τοϋ 
πολυθρυλλήτου Π ανσελήνου.

Πότε δμως έζησεν ουτος ; Ίοού τό μέγα πρό
βλημα. Περί τού χρόνου καθ' δν έζησεν ό άτυ
χης ούτος διδάσκαλος, ό όποιος δέν κατόρθωσε 
είς κανένα αιώνα νά εύρη άσυλον οριστικόν, ώς 
προσφυέστατα λέγει ό Bayet, πλ.εΐσταδσα έχουσι 
μέχρι τούδε γραφή.

Παραλείπων παλαιοτέρας γνώμας πάσας σχε
δόν έσφαλμένας καί μερικάς έντελώς απίθανους, 
όπως είναι ή τού Gregorovius ό όποιος εί; 
μίαν παρέκβασιν εν τή «Ίστορίφ τών ’Αθηνών 
κατά τούς μέσους αιώνας» λέγει περί τού Παν- 
σελήνο?, δτι προήλΟεν έκ μονής τίνος τής Θεσ

σαλονίκης καί ήτο σύγχρονος τού Βασιλείου II 
τοϋ Βουλγαροκτόνου (976 —1025), >αί άλλων 
τινών τοποΟετούντων αΰτόν είς τούς ίδιους πε
ρίπου χρόνους,μεταξύ δηλαδή τοΰ IIου καί 13ου 
αίώνος, έρχομαι είς τάς υπό τού Σιμωνίδου δια- 
δοΟείσας ψευδείς παραδόσεις. Ούτος είς διάφορα 
ύπ’ αυτού έκδοΟέντα έργα απαριθμεί πέντε τόν 
αριθμόν Πανσέληνους διαφόρων εποχών,έξ ών είς 
μέν έζησε δήθεν περί τό 518 μ. X. είς δέ άλλος 
κατά τό 1032—1085.

Οΰτω δέ προέκυψεν έν Άγίω Όρει παρά τοΐς 
καλογήροις μία ψευδής παράδοσις, έξ ής παρε- 
σύρθησαν πολλοί ξένοι έρευνηταί μεταξύ τών 
όποιων ό Langlois, ό άββάς Neyrat καί άλλοι

Ή επιμονή δέ αϋτη νά τοποθετώσι τόν Παν
σέληνον είς τούς πρό τής άλώσεως τής Κωνσταν
τινουπόλεως ύπό τών Τούρκων χρόνους ποοήρ- 
χετο κυρίως άπό τήν είς τήν 'Ερμηνείαν ύπό 
τού ίδιου, ώς είδομεν, Σιμωνίδου δοθείσσν ψευδή 
χρώνολογίαν 1458. Κατά τό έτος δμως 1884 ό 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς άνεκάλυψενένσημείωμα 
τό όποιον έφάνη,δτι θά έρριπτεν άρκετόν φώς έπί 
τού ζητήματος τούτου. Ούτος δηλαδή είς έν 
χειρόγραφον τής Λέσβου, προερχόμενου ίσως 
έξ 'Αγίου Όρους ’ ’ >μα έχον ώς εξής:
«Έχειροτονήθη ί Πανσέληνος έτους
,ζξζ ’ (I 558) έν β’ έτη άπό χειοο-
τονίας μου έτος ,. (1528)—έτος άπό
κτίσεως τού ναού τού μεγάλου Γεωργίου ,ζμα' 
(1533) καί άπό τής καλογραφήσεως ήγουν όπου 
έστορίστη (=έζωγραφήθη) έτος ,ζξβ' (1554)» 
Πρόκειται δηλαδή περί σημειώματος τό όποιον 
έγράψεν ό πατήρ τού Πανσέληνου, ίερεύς ώς φαί
νεται, χάριν άναμνήσεως.Συμφώνως λοιπόν πρός 
τό.σημείωμα τούτο ό Πανσέληνος έζησε κατά 
τόν 16ον αίώυα. ’Εντούτοις τό σημείωμα τούτο 
δέν φαίνεται λύον τό ζήτημα, καθ’ δσον δέν εινε 
βέβαιον άν ό έν αύτφ ά/αφερόμενος Πανσέληνος 
είναι πράγματι ό περίφημος ζωγράφος, άν καί
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

αί τελευταίας έρευνα·, κλίνουν νά βεβαιώσουν δτι 
ουτος πράγματι ήκμασε κατά τήν έποχήν ταύ
την. Τέλος υπήρξαν καί τινές οί όποιοι άπελπι- 
σθέντες νά εϋρωσι τήν έποχήν καθ’ ήν πράγματι 
έζησεν ουτος, τόν άνεκήρυξαν μυθικόν πρόσωπον 
μή ΰπάρξαν ποτέ έν τή πραγματικότητι.

Πάσας τάς διαφόρους ταύτας γνώμας συνοψί
ζει τέλος ό Diehl ώς έξής ; «' Υπεστήριξαν, ότι 
έζησεν ουτος, κατα τόν 1 1ον καί Ι2°ν αιώνα,"εΐς 
τά πρώτα έτη τού 1 4°" καί τέλος πολύ πιθα νο
τερόν είς τό πρώτον ήμισυ τού 16ου αίώνος».

Πράγματι δέ, ώς είπομεν καί ανωτέρω, ή 
τελευταία αυτή χρονολογία τείνει νά επικράτηση 
καί τούτο καθ’ όσον αϋτη συμφωνεί καί πρός τά 
πορίσματα τών περί τής 'Ερμηνείας ερευνών καί 
πρός τήν επιγραφήν τού Πρωτάτου τών Καρυών, 
περί ής Οά γίνη κατωτέρω λόγος, καί όπου θεω
ρείται βέβαιον, ότι είργάσθη ό διδάσκαλος.

Καί ταύτα μέν δσον άφορα τόν χρόνον καθ’ 
δν έζησεν ό Πανσέληνος. ’Αλλά περί τών έργων 
του είναι τουλάχιστον τίποτε περισσότερον 
γνωστόν;

Ό Διονύσιος πλήν φορητών εικόνων γενομέ- 
νων ύπό τού διδασκάλου αναφέρει άορίστως και 
τήν διακόομησιν Άθωνιτικών ναών. Ποιοι όμως 
ναοί τού "Αθω έζωγραφήΟησαν ύπ’ αυτού : Αν 
πιστεύση κανείς τούς Άγιορείτας κσλογήρους αί 
τοιχογραφίας δλωνσχεδώ·. τών άθωνιτικών ναών 
είναι έργα αύτού. Έν τούτοις έπισταμέναι, άν 
καί ατελείς άκόμη, έρευναι απέδειξαν, ότι έργα 
ίσως πραγματικά τού Πανσέληνου είναι αί τοι
χογραφία1. τοΰ είς τόν Πρόδρομον αφιερωμένου 
Παρεκκλησίου έ/ τφ Πρωτάτφ τών Καρυών, αί 
όποϊαι φέρουσι επιγραφήν χροζολογημένην τού 
1526. 'Ιδιαιτέραν σημασία? άπό τεχνικής άπό- 
ψεως είς τάς τοιχογραφίας ταύτας έχουσιν αί 
παραστάσεις τής Γεννήσεως τού Χριστού καί 
τών ’Εσοδειών τής Θεοτόκου. «Αί γυναίκες είς 
τάν συνθέσεις ταύτας, γράφει ό Bayet, έχουσι 
τό σώμα υψηλόν καί κομψόν, ζωηρόν δέ τό βά
δισμα, αί άναλογίαι τών μορφών είναι άκριβείς 
καί είς τά πρόσωπα μέ τά κανονικά χαρακτηρι
στικά λάμπει ώραιότης πλήρης χάριτος». Ό δέ 
Diehl προσθέτει: Όίουδήποτε έργα καί αν είνε 
αί τοιχογραφία', αύται, παρατηρεί τις δμως είς 
αύτκς μοναδικήν χάριν καί γλυκύτητα, προσε
κτικήν έπιζήτησιν αισθήματος, έκφράσεως καί 
ζωής. Είς τήν σύνθεσιν υπάρχει κίνησις, είς δέ 
τάς στάσεις κομψότης καί άγάπη πρός τήν φυ
σικότητα, ή όποια φθάνει είς τά όρια τού ρεαλι
σμού. Ό χρωματισμός είναι αξιοσημείωτος διά 
τήν λάμψιν καί τήν δροσερότητά του.» Επί
σης έργον αύτοΰ θεωρείται καί ή παράστασις τοΰ 
παιδός ’Ιησού έπί τού υπερθύρου τής πύλης τοΰ 
νάρθηκος έν τφ Καθολικό τού Πρωτάτου τών 
Καρυών (τής τοιχογραφίας ταύτης έγχρωμον ει
κόνα έδημοσίευσεν ό καθηγητής κ. Λάμπρος έν 
τφ «Παρνασσώ» τόμ. V 1881 καί κατόπιν είς 
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τάς Μικτάς σελίδας του). Είς τά έργα ταύτα ό 
Olispensky προσθέτει ώς γνήσια τοιαΰτα τού 
Πανσέληνου καί τάς τοιχογραφίας τής Μόλυβοκ- 
κλησιάς, γενομ ένας κατά τό 1537)8, καί τού 
Χιλιανδαρίου, τού έτους 1571.

Ό δέ Bayet ώς καί ό Παπαδόπουλος-Κερα- 
μεύς προσεπάθησαν ·, ’ ά'*εύρωσιν έν Άγίφ Όρει 
τήν έν τφ σημειώματι τής Λέσβου άναγρατομέ- 
νην εκκλησίαν τού* Αγ. Γεωργίου, ήιις άναφέρε-αι 
ώς ζωγραφιθείσα ύπό τοϋ Πανσέληνου. Τοιαύ- 
την δέ άνεύρον μόνον τήν μικράν έκκλησίαν έν 
τή μονή Ξενοφώντος δπου μαρτυρεϊται έκ τών 
επιγραφών,ότι κατά τό 1545 έζωγραφήθη ύπό 
τίνος ανωνύμου κατά δέ τό 1564 ύπό τού μαθη- 
τού τού Πανσέληνου, τού Κρητός θεοφάνους.Είς 
τόν άνώνυμον τούτον ζωγράφον τού 1545 δια- 
βλέπουσι τόν Πανσέληνου. Τήν δέ διαφοράν 
μεταξύ τού σημειώματος τής Λέσβου άναφερσν- 
τος ώς χρόνον ζωγραφήσεως τό 1554 καί τής 
χρονολογίας τής έπιγραφής 1545 ό Παπαδό- 
πουλος- Κεραμεύς προσπαθεί νά έξηγήση ώς προ- 
ερχομένην πιθανώς έκ λάθους τής μνήμης τού 
πατρός τού Πανσέληνου άντιστρέψαντος τήν τά- 
ξιν τών δύο τελευταίων ψηφίων. "Οπως καί άν 
έχη τό πράγμα, ό ταυτισμός ουτος είναι λίαν 
άμφίβολος.

Τέλος ό Bayet κάμνει τήν σκέψιν μήπως καί 
ύπό το τουρκικόν έπίχρισμα τών εκκλησιών τής 
Θεσσαλονίκης, έξ ής κατήγετο ό Πανσέληνος 
καί είς ήν πιθανώς είργάσθη, ύπάρχουσιν έργα 
αύτού. Μετά τίνος δέ ενδοιασμού όμιλεί περί 
τών τοιχογραφιών τών διαφαινομένων ύπό τό 
έπίχρισμα έν τφ ναφ τής Θεοτόκου (Kazandji- 
lar-djamij. .\·. τοιχογραφία·, δμως αύται, ώς 
ήδυνήθην νά παρατηρήσω, είνε, τούλάχιστον του 
κυρίως ναού, πολύ παλαιότεραι τών χρόνων τοΰ 
Πανσέληνου άνερχόμεναι είς τούς κυρίως βυζαν
τινούς χρόνους, ώς θέλω προσεχώς αποδείξει.

Πάντα ταύτα δμως είναι είκασίαι καί ύποθέ- 
σεις. Επομένως μένει πολύ σκότος γύρω είς τό 
όνομα καί τό έργον τού τόσον έξυμνηθέντος τού
του ζωγράφου, ώς λίαν προσφυώς γράφει ό 
Diehl.

Έάν όμως τόση άοριστία περιβάλλει τό πρό
σωπον καί τό έργον τού άσυλλήπτου τούτου ζω
γράφου, τόν όποιον ό Didron άποκαλεϊ Ραοαήλ 
ή Giotto τής Βυζαντινής τέχνης, δυνάμεθα έν 
τούτοις νά λάβωμεν μίαν Ιδέαν τής τέχνης του 
άπό τών μετά μεγαλυτέρας έπιμονής άποδ'.δο- 
μένων είς αύτόν έργων. Έάν ούτω άποβλέψω- 
μεν είς τήν τοιχογραφίαν τού παιδός 'Ιησού έν 
τφ Πρωτάτφ θά διακρίνωμεν μερικά τών χα
ρακτηριστικών τής τέχνης τού Πανσελήνου. 
Καί πρώτον είναι βέβαιον δτι τόν τύπο* τού έ- 
ξηπλωμένου παιδός Ιησού δέν έδημιούργησεν ό 
ίδιος. Ήδη μεταξύ τών τοιχογραφιών τής Πε
ριβλέπτου έν Μιστρά (14°5 αιών) εύρίσκομεν 
όμοίαν παράστασιν τοΰ 'Ιησού, είκονιζομένου

• - 
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όμως ώς ’Εμμανουήλ μέ χαρακτηριστικά δη
λαδή έφηβου άγενείου καί άμύστακος. "Ωστε 
τόν τύπ;ν εύρεν έτοιμον ό Πανσέληνος. ’Εκείνο 
όμως τό όποιον είναι χαρακτηριστικόν καί δεικ
νύει τήν τέχνην αύτού είναι,οτι έτελειοποίησε τήν 
παράστασιν άπό τεχνικής άπόψ^ως. ΊΙ ξηρά καί 
γωνιώδης φυσιογνωμία τού Ιησού τοΰ Μιστρά 
μετεβλήθη είς ώραίαν παιδικήν μορφήν πλήρη 
ζωής. Τό σχέδιον είς τό έργον τού Πανσέληνου 
είναι πολύ τελειότερου άπό τόν Μιστοάν. Ουτω 
λοιπόν εξεταζόμενος ό Πανσέληνος δύναται νά 
θεωρηθή ώς πιστός τηρητής τής παλαιζς είκονο- 
γραφικής παραδόσεως, δπως αϋτη διεμορφώθη 
κατά τήν εποχήν ;ών 11 αλαιολόγ ων, είς τήν 
όποιαν όμως έπέφερε σπουδαίας τελειοποιήσεις 
ώς πρός τό τεχνικόν μέρος. Είς τήν τεχνικήν 
όμως ταύτην τελειοποίησιν πολύ έπέδρασε καί ή 
’Ιταλική ’Αναγέννησις, <ος όσθώς παρετηρήθη 
ύπό πολλών. «Ή γνώσις τής ιταλικής τέχνης 
τού 15ου αίώνος, γράφει ό jDfl/Ζοη,παρέσχεν είς 
αυτόν τά μέσα νά δώση νέαν ζωήν είς τούς πα
λαιούς βυζαντινούς τύπους.» Κατά δέ τόν 
ΙΓίίΖ//ή έπίδρασίς αϋτη τόν έβοήθησε είςτήν 
τελειοποίησιν τού ζωγραφικού ρυθμού ) ούτως 
ιοστε καί τό σχέδιον νά γίνη ακριβέστερο/ καί 
αί άναλογίαι ορθότερα1.. Χάρις δέ ακριβώς είς 
τάςάρετάς ταύτας ή έπίδρασίς του έπί τής α
θωνικής ζωγραφικής τών μετέπειτα χρόνων 
υπήρξε μεγίστη. Εκτός οέ τούτου έμόρφωσε ώς 
φαίνεται καί πλείστους μαθητάς, ών γνωστότερος 
είναι ό ανωτέρω άνσφερθείς Θεοφάνης ό Κρής ό 
όποιος, ώς υποδεικνύεται έξ επιγραφών, άφού 
προηγουμένως, κατά τό 1528, είργάσθη έν Με- 
τεώροις μετέβη κατόπιν είς τό "Αγιον "Ορος 
δπου κατά τό 1535 έζωγράφισε τό Καθολικόν 
τής Λαύρας, κατά τό 1546 τήν έκκλησίαν τής

ΣΟΝΕΤΤΟ
Όλα τοΰ κόομου εΐνε συνήθεια,
Αίσθημα πλάνο, ιδεατό, 
Ψέιιμα *ςτή σκέψι αγαπητό, 
Π’ ουδέ τήν ξέρει τήν άλήΰεια.

ΚΓ έτσι, χαρά καί ίΐλίψι πλήθια 
Μοιάζουν γιατ’ έχουνε κοινό 
ΙΙώς άΰλα αισθήματα είν" ποϋ 'δώ 
Μας συνταράξουνε τά στήΟια.

Κι' άψοϋ άκραις εΐνε αύτά τά δύο 
Γιά τόν ανθρώπινό μας βίο 
'Όπου τά λόγια κυβερνούν,

Ό,τι σ’ αρέσει, άνθρωπε, σκέψου. 
•Σ ώμορφη πλάνηά ποπλανέιρου, 
Κι’έτσι θά ’νοκόσης πώς νικούν !

ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΞΑΣ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

μονής Σταυρονικήτα καί κατάτό 1564, ώς εί- 
δομεν, τόν νάρθηκα τής έκκλησίας τού Αγίου 
Γεωρνίου έν τή μονή Ξενοφώντος

Τά δέ έργα τού Πανσέληνου συνεχώς άντε · 
γράφοντο ύπό τών μεταγενεστέρων ζωγράφων. 
Τού γεγονότος δέ τούτου, τό οποίον άποδεικνύει 
πόσην φήμην είχεν αποκτήσει ό διδάσκαλος καί 
πόσον έξετιμώντο τά έργα του, αναφέρω 'έν μό
νον παράδειγμα. Ουτω ή μεμονωμένη μορφή 
τού παιδός 'Ιησού έν τφ Πρωτάτφ περί ής έγένετο 
ήδη λόγος καί ή όποια έχει έμπ-.ευσθεϊ έξ ένός 
χωρίου τής Γενέσεως (μθ. 9), ή μεμονωμένη 
αϋτη μορφή κατά τόν τύπον τόν όποιον έδωκεν 
είς αύτήν ό Πανσέληνος, ανευρίσκεται είς όλους 
σχεδόν τούς άθωνιτικούς ναούς κατά γράμμα άντι- 
γεγραμμένη. Εύρίσκομεν δέ ταύτην πολλάκις 
όχι μόνον μεμονοιμένην, άλλά αποτελούσαν μέρος 
καί μεγαλύτερων παραστάσεων δπως έν τή μονή 
ΔοχειαρίΟυ όπου αποτελεί μέρος συνθέσεως παρι- 
στώσης τήν Θεοτόκον θαυμάζονταν καί περιποιού
μενη·/ τόνπαίδα Ίησούν.

Τέλος τόν Πανσέληνον άκολουθούσι συχνά, ί>ς 
παρατηρεί ό Wulff, καί οί ζωγράφοι τής Κρη
τικής σχολής, μιάς τών τριών μεγάλων άγιο- 
γραφικών σχολών αί όποϊαι ήκμασαν μετά τήν 
αλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Τούρ
κων Ή τοιαύτη δέ έπίδρασίς τού διδασκάλου 
έπί τούς Κρήτας τεχνίτας δύναται νά θεωρηθή 
αάλλον έμμεσος προερχόμενη πιθανότατα εκ τού 
μαθητου αύτού Θεοφάνους ό όποιος, ώς είπομεν, 
ήτο Κρής τήν καταγωγήν καί φαίνεται δτι μετά 
τήν διαμονήν του έν Άγίφ "Ορει θά έπανήλθεν 
είς Κοήτην,δπου μετέδωκε τήν τέχνην τήν οποίαν 
είχε διδαχθεί πλησίον τού Πανσελήνου.

Α. ΞΥΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ
Περί συναυλιών.
— Όταν τραγουδή, τήν θαυμάζω.
— Γιά τήν φωνήν της ;
— Γιά τό θάρρος της.

Ένφ φυσφ άνεμος.
— Τί κακό αύτό... Ό άνεμο; θά μέ πάρη...
— Έννοια σου, γυναίκα, αυτήν τήν βλακείαν τήν 

είχα μόνον έγώ...
S'!

Ιΐαροιμίαι Έλληνογαλλικαΐ τού αποκλεισμού.
Μεταξύ καλλιτεχνών προκειμένου περί άρτου.
— Καί γιατί έργαζόμεθα λοιπόν ;
— Λ’άρτ ποΰρ λ* άρτ...

Αί φίλαι.
— Εΐνε πολύ νόστιμη ή Έλενίτσα...
— Καλέ τί λές : Έχει ένα στόμα μια πήχν...·
— Καί εΐνε καί λίγο καμπούρα...
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A PM Ο Ν I A I
ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΤΗΣ

ΝΑΣ βόστρυχος πυκνός τών 
μαλλιών της έμπρός μου. Τόν 
έκοψε γιά χάρι τής Αγάπης μου 
κα) μοΰ τόν έδωσε γιο ανά- 
μηοι με ενα γλυκόπικρο χα
μόγελο.

Τόν έχω Ιμπρός μου. Τόν 
καμαρώνω. Τόν πέρνω και τόν

φιλώ, σάν yd φιλώ αυτή τήν Ιδια.

ίβ»

Είνε ή τρίχες αυτές, ή καστανές, ή στιλπνές, 
ή μεταξένιες, ποϋ έπεφταν έως τώρα οτής πλά
τες της τής γυμνές, αότ'ες ποΰ κάθε πρωί τές 
χαΐδευαν τά κάτασπρα δάκτυλά της, αυτές ποΰ 
στολίζουν τό ώμορφο κεφαλάκι της, τό ίκφρά- 
οτικό, τό γεμάτο ζωή καί αίσθημα. Είνε ή τρί
χες αυτές ένα κομματάκι άπό τό σώμα της.

Κρατώ σφικτά τά μαλλιά της,—τά βλέπω 
Αχόρταστα, τά ακουμπώ στά χείλη μου μέ στοργή, 
"Ενα μυστικό άρωμα κλονίζει τό κορμί μου 
Μιά επιθυμία γιγάντια ανοίγει τά χείλη μου. 
"Ενας πόθος ηδονικός θολο’ίνει τά μάτια μου. 
Εισπνέω τήν Αναπνοή της οάν φιλώ :ά μαλλιά 
της. Είνε κάτι δΐΛ0 της, εινε αυτή ή ίδια.

*

"Ενα ρόζ κορδελλάκι καλλιτεχνικά δεμένο, 
κρατεί τής τρίχες ένωμένες. "Ετσι μάς κρατεί 
ένωμένες καί τής ψυχές μας ένα αόρατο κορδελ
λάκι ρόζ—ή αγάπη. Κάθε τρίχα καί μιά αλυ

ΣΑ1ΞΠ Η Ρ

Ό Φόβος, ή Ταπείνωσι, ή Βία, ή Τυραννία. 
Χρόνια πολλά 'αρμενίζουνε σέ χάλκινη γαλέρα, 
Καί κυβερνούν τά κύματα μαζή σου, Βρεττανία. 
Μά κι1 άν περάσουνε καιροί, θέ νάρθη κάποια μέρα

ΙΙού σάν τύν Νινευή καί σύ, σέ δίκαιη αγωνία 
Θά βυθιστής.Καί τότ’ έδώ,ποϋ λάμπεις, ώς κεϊ πέρα 
Ποϋ ό Γάγγης ό χρυσός κυλρ κι’ ώς τήν ’Ωκεανία, 
Κι' ώς τά πελάγη πού σκορπάς τώρα χλωμή φοβέρα,

’Άλλο θ’ άκούγετ’ όνομα. Μά ή κυβερνήτρα Μοίρα 
Δέ Οέλησεν ή λησμονιά νά καταπιή καί σένα 
Μήτε νά χάσης τή λαμπρή βασιλική πορφύρα.

Γιατί τοϋ Στράτφορδ τό παιδί δική σου ήτανε γέννα. 
Γι’ αύτό θέ νά λησμονήθή τό κάθε ανόμημά σου, 
ΓΓ αύτό θά μείνη αθάνατον,Αγγλία, τ’όνομά σου.

ΛΕΩΝ. ΡΑΖΕΛΟΣ
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σίδα τής καρδιάς μου. "Ετσι καί ή αγάπη κρα
τεί σφιγκτά τής ψυχές μας αγκαλιασμένες, σάν 
Αδελφές δίδυμες...

Απόψε θά βάλω τά μαλλιά της στό προσκέ
φαλό μου. Θά ίδώ μαζή τους γλυκά όνειρα, 
πώς θάμαστε Αγκαλιασμένοι σ’ ένα ατέλειοστο 
φιλί Αγάπης βαθειας.

Ώ τά μαλλιά σου! Ευλογημένα τά χέρια ποΰ 
τάκοψαν. Μοϋ χάρισαν μιά μεγάλη ευτυχία. 
Τώρα σέ νοιώθω πειά πολύ δική μου. Μάς 
συνδέει κάτι δικό σου, ποΰ τό κρατώ στά χέ
ρια μου. Ή τρίχες αυτές γίνονται νήματα ζωής 
ποΰ θά μάς συνδέουν παντοτεινά.

"Ολες ή τρίχες ή μιά κοντά στή άλλη, Αχώ
ριστες, συνεστραμένεςείς ένα κύκλον."Εως τώρα 
(στόλιζαν τό εύμορφο κεφαλάκι σου. Τώρα στο
λίζουν τή πονεμένη μου καρδιά. Καί άν άγρια 
ή Μοϊρα θελήση νά κόψη τήν ήγάπη μας, ή 
τρίχες αυτές θά γίνουν φείδια νά τήν φαρμα
κώσουν. Και όταν ελθη ή ύστερη στιγμή, μαζή 
μου rd μαλλιά σου θά πάρω. Θα τάχω στήν 
αίιόνια νύκτα τοϋ τάφου γιά φώς. Θά μοΰ είνε 
ελαφρότερο τό χώμα άφοϋ κάτι θάχω δικό σου. 
‘Εκεί κανείς δέν θά μπορεί νά μας χωρίση" θάχω 
rd μαλλιά σου κα) θάχω μαζή μου τόν κό
σμον δλ.ον.

*
Ω μαλλιά μεταξένια, μαλλιά τής αγάπης μου. 

Σάς φιλώ καί φιλώ (κείνη ποΰ σάς είχε. Σάς 
κρατώ, σάς σφίγγω. Είοθε ή ζωή μου, ή χαρά 
μου!

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

Η ΣΦΡΑΓΙΣ ΤΗΣ ΑΦΗΝΑΣ

Αί επίσημο·. καί ίό'.ωτ’.κα·. σφρογ'.δίς καί τά 
εμβλήματα έν γένει Κρατών λι'·. ίό'.ωτών, συμ
βολικά πάντοτε,υπήρξαν διηνεχώς τό αντικείμε
νου μεγάλης μερίμνης, όπως είνε όσον τό δυνα
τόν καλλιτεχνικότερα χάΐ ποιητικότερα. Παρ' 
ήμΐν, άπό τών χρόνων τής Έπαναστάσεω; αί 
πλεϊσται σφραγίδες είνε χαχό.εχνοι χαί άνευ 
έννοιας. ’Ελάχιστα', είναι αί εξαιρέσεις, αί όφει- 
λόμεναι είς επιτυχείς εμπνεύσεις. 'Εξαίρετου 
δε μεταξύ αύτών θέσιν κατέχει ό φοΐνιξ τοΰ 
Καποδιστρίου.

Ό Δήμος 'Αθηναίων ήΟέλησε νά αντικατα
στήσω τήν παλαιάν σφραγίδα του διά νέου τύπου, 
έξ αρχαίου μνημείου,κεφαλής ’ Αθήνας,ίνα καθιε
ρωθώ ώς σύμβολου τής πόλεως έπί τών σφαγί- 
δων χαί εμβλημάτων τοΰ Δήμου. Καί άπετάνΟη 
είς τόν έγκριτον νομισματολόγον κ. I. Σβορώνον

πρός ΰπόδειξιν τοιούτου τύπου, ιός τοιοΰ'ονο’ 
ούτος έξέλεξε τήν έναντι δημοσιευομένην εικόνα 
περί ής λέγει έν τή έκθέσει του προς τόν Δή
μαρχον τά εξής: «Ή κατ' ενώπιον κεφαλή 
τής ' Αθήνας τής νέας σφραγϊδος έλήφΟη έχ περι- 
φήμου χρυσού νομισματοφόρου δίσκου ’Αττικής 
τεχνοτροπίας, εύρεΟέντος μέν έν Παντικαπαίω, 
αρχαία 'Ελληνική πόλει τής νοτίου Ρωσσίας, 
φυλαττομένου δέ υΰν έν τω Αύτοκρατορ.ικφ 
Μουσείω Ermitage τής Πετρουπόλεως. Είκο- 
νίζειδέ τήν κεφαλήν ούχί, ώς κοινώς νομίζεται, 
τής περίφημου χρυσελεφάντινης Παρθένου 'Α
θήνας τοΰ Φειδίου, τής έν τώ σηκώ τοΰ Παρ- 
Οενώνος ιδρυμένης, ής τό κράνος έκόσμουυ Σφίγξ, 
δύο Πήγαοοι, δύο Γρύπες καί οκτώ κεφαλαι 
ίππων, άλλά—ώς δεικνύουσιν ή έπί τού προσώ
που αύτής έκρραζομένη διά τής συστολής τών 
χειλέων ισχυρά οργή, ή ζωηρά στροφή τής κε
φαλής καί κυρίως ή αριστερά είς το βάθος υπέρ 
καί παρά τήν περικεφαλαίαν τής ’ Αθήνας ήσύ- 
χως έμφωλεύουσα μεγάλη γλαυξ—τήν κεφαλήν 
τής συγχρόνως ύπό τοΰ αύτοϋ μεγάλου καλλίτέ- 
χνον ποιηΟείσης διά τό ανατολικόν αέτωμα τοΰ 
ΐίαρθευώυος κολοσιαίας μαρμάρινης ‘Αθήνας 
Παρθένου τής έριζούσης, παρά τήν ίεράν ελαίαν

ΡΑΒΕΝΝΑ*  1=

*) Συνέχεια.

Συνήθως όνομάζουσι τήν Ραβένναν Πομπηίαν Ίτα- 
λο-Βυζαντινήν. Ούδεμία λέξεις έκφράζει καλλίτερςν 
τό μοναδικόν ένδιαφέρον δπερ ή πόλις αύτη κέκτη- 
ται διά τήν τέχνην καί τήν ιστορίαν αύτής. Καλλίτε
ροι· ή έν Ανατολή, καλλίτεροι· ή καί έν Κωνσταντι- 
νουπόλει άκόμη, καλλίτεροι· ή έν Θεσσαλονίκη δύνα- 
ταί τις ένταϋΟα νά μελειήση τήν Βυζαντινήν τέχνιιν 
τού πέμπτου καί έκτου αίώνος. Καλλίτερυν καί τής 
Ρώμης δύναται τις νά αίσίΐανθή καί νά έννοήοη τίιν 
βαϋυτάτην έπίδρασιν, ήν ή Βυζαντινή αύτη ιέχνη 
έσχεν έπί τής Ιταλίας. Άναμφιβόλως ύπύ ιυ κονί
αμα διά τού οποίου οί Τούρκοι έκάλυψαν τάς πα
λαιός χριστιανικός εκκλησίας πολλάκις αξιοσημείωτα 
έργα έσώϋησαν έκ τής τέχνης εκείνης τών Μωσαϊκών 
έκ τής όποιας μόνης καί νϋν γνωρίζομεν τίς υπήρξε 
ή ζωγραφική κατά τούς πρώτους αιώνας τής Χριστια
νικής έποχής. Άλλά τά έργα ταύτα άτινα είνε δυσχε
ρές νά μελετήση τις έκ τοϋ πλησίον, καί τών οποίων 
τά πλεϊσια βαίνουσιν βραδέως πρός τήν καταστροφήν 
δέν παρουοιάζουσι δσον δήποτε καί άν είνε τό εν
διαφέρον, εϊμή μόνον ενδείξεις πολύ έλλειπεϊς καί 
μονομερείς περί τού χαρακτήρας τής Βυζαντινής 
τέχνης.

Εις τήν Ραβένναν όμως συμβαίνει άλως ιό εναντίον.
Είς ουδέν μέρος τού κόσμου ευρίσκει τις συλλογήν 

πλουσιοτέραν, πλέον συνεχή καί μεγάλην, πλέον άκε- 
ραίαν, πλέον εύχερή καί προσιτήν, μνημείων τής έπο
χής αύτής. ’Επί δύο καί πλέον αιώνας παρετηρήθη 
έκεϊ ή έξέλιξις τέχνης συνεχούς καί Ιδιορρύθμου, ήτι:
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Ή νέα σφραγίς'τοϋ?Δήμου'^ Αθηναίων

έ·ί' ήςή Γλζύξ,'πρός τόν θαλασσοκράτορα Ποσει- 
δώνα περί τής κυριαρχούσης τής τότε μέν Κε · 
κρωπίας πόλεως, νυν δέ Άκροπόλεως τών 'Αθη
νών καλούμενης.

ώς έκ τών κλίσεων καί τών αποτελεσμάτων αύτής 
έφαίνετο ύτι ήκολούθει τήν πρόοδον τής ανατολικής 
τέχνης, τής τόσον διαφόρου πρός τήν τέχνην τήν επι
κρατούσαν τότε έν Ρώμη. Είναι τή άληΟεία. δυσχερές 
νά παραγνωρίσωμεν τήν μεγάλην καλλιτεχνικήν άξίαν 
τών μωσαϊκών εκείνων έν Ριόμη άτινα διατηρούνται 
είς τήν S. Costanza καί τήν S. Pudentiana, χτίσματα 
δηλαδή τού τετάρτου αίώνος. Άλλ' είναι έξ άλλου 
βέβαιον ότι άπό τού τετάρτου μέχρι τοΰ όγδοου αίώ
νος, ή Ρώμη, αν καί πρωτεύουσα τού χριστιανικού 
κόσμου καί έδρα τών Παπών, καταπίπτει ολίγον και’ 
ολίγον έν Ιταλία είς τήν θέσιν απλής επαρχιακής πό
λεως, ένφ τουναντίον είς Ραβένναν κατά τόν 'ίδιον 
χρόνον έπεκράτει ή πολυτέλεια τών μεγάλων οικοδο
μών. Πλυύσιαι έκκλησίαι άνεγερθεϊσαι ύπό τής μαται- 
οδοξίας τών κορυφτίων, θαυμάσιοι κοσμήσεις έπε- 
ξειργασμέναι ύπό τών πλέον έπιδεξίων καλλιτεχνών, 
ταύτα πάντα άνυψοϋσι τήν Ραβένναν. Καί καθ’ δν δέ 
-χρόνον είς τήν Ποντιφικήν περιοχι'ινή Βυζαντινή έπί- 
δρασι; όλιγότερον είσέδυε είς τάς Ρωμαϊκά; παραδό
σεις, είς τήν Ραβένναν τούναντίον, ένωρίς συνδεθεΐ- 
σαν διά στερρών δεσμών μετά τού Βυζαντίου καί γε- 
νομένην το κέντρον τής Αύτοκρατορικής διυικήσεως, 
ή άνατολική τέχνη τοϋ Βυζαντίου ήκμασεν έν ολη αύ- 
ιής τή μεγαλοπρεπείς καί τή λαμπρότητι. Καί ούδέν 
μέρος τοΰ κόσμου δύναται νά παρουσιάση όπως ή 
Ραβέννα, είς τάς λεπτομέρειας τής τέχνης τών Μωσαϊ
κών τόσην ειδικότητα καί τόσην μεγαλοφυΐαν. Ή 
ίίαυμασία σύνθεσις τών χρωμάτων άτινα μετεχειρί- 
ζοντο οί καλλιτέχναι εκείνοι, ή δεξιότης μεθ’ ής συ- 
νήρμοζον τάς μικρός πλάκαςτών χρωματιστών ύέλων,
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ό πλούτος τών υλικών άτινα έχρησιμοποίουν άναμι- 
γνύοντες τά τεμάχια τοϋ μαργάρου πρός τόν χρυσόν 
καί τόν άργυρον, ό τρόπος δν βγνώριζον νά συγκρο- 
τοΰσι τού; φωτεινούς τόνους καί τάς αρμονίας διά 
τών άνομοίων κύβων, ή διάφορος τέλος τεχνική έκα
στη; τών εποχών καί τών ποικίλων διδασκάλων, 
πάντα ταύτα παρουσιάζονται εν Ραβέννη μετ’ εξαιρε
τικής λαμπρότητος. Επί τών τοίχων τών έκκλησιών 
αίτινες ήσαν πλήρεις κοσμημάτων ό καλλιτέχνης έξε- 
τέλει είς τοιχογραφίας (iresques) πρώτον τά αντικεί
μενα, άτινα ώφειλε νά παραστήση, καί βραδέως ϋστε 
ρον έπ’ αύτών παρέτασσε τά λάμποντα Μωσαϊκά, διά 
τινα τών όποιων είς πολλά μέρη δύναται τι; νά πα
ρατήρηση μακράν υπομονήν, ήτις είς τάς μεγάλα; 
Βασιλικά; θά άπησχύλει αΰτόν έπί πολλά έτη.

Καί δύναται τις νά συμπεράν». δτι πολλαί μειαβο- 
λαί Οά έπήρχοντο ούν τφ χρόνφ είς τά πρώτα τών 
διακοομήσεων σχέδια, ότι πολλοί καλλιτέχναι Οά είρ- 
γάσΟησαν είς μίαν καί τήν αύτήν εκκλησίαν έκδη- 
λοϋντες διαδοχικώς διά τών συλλήψεων καί τών έκτε- 
λέσεων αύτών κλίσεις κατά πολύ διαφόρους.

Καί διά τούτο δέν είνε έλάχιστον τό ένδιαφέρον ιό 
όποιον παρουσιάζει ή μελέτη τών μνημείων τής Ρα
βέννη; καί ή ιδιόρρυθμος διαφορά μιας καί τής αυ
τής σχολής τέχνης.

Αλλ' ιδίως μένει τις έκπληκτος πρύ τών χιλιάδων 
τών μικρών κύβων τής χρωματιστής ύέλου, τή; 
οποία; ή ακανόνιστος επιφάνεια παράγει τόσον θαυ
μασία; αντανακλάσεις τοϋ φωτός, καί ής τίνος ή δε
ξιά επεξεργασία μετά τόσους διαρρεύσαντας αιώνας 
δεικνύει τήν καλαισθησίαν καί τήν αισθητικότητα 
σχολής τίνος μεγάλης έν τή κοσμητική τέχνη.

Καί άναμφιβόλω; έκ τών θαυμάσιων δημιουργημά
των, τά όποια άλλοτε ή Ραβέννα παρουσίαζεν είς την 
περιέργειαν τών επισκεπτών αυτής, δέν υη ΐσταται 
ήδη, είμή μέρος έλάχιστον. Μονον δέ εί; τάς σελίδας 
παλαιοτέρων χρονογράφων άνευρίσκομεν τήν άνά- 
μνησιν τών πεφημ.ισμένων έκείνων κτιρίων τών μή 
εκκλησιαστικών, δηλαδή τού Σταδίου καί τού Αμφι
θεάτρου, τών 'Ανακτόρων, τού έκ χρυσού σταδιόμε
τρου. άτινα άλλοτε έκύσμουν ταύτην τήν πρωτεύου
σαν, έν τή όποια τόσαι Οαυμάσιαι έκκλησίαί φκοδο- 
μήΟησαν καί έκαλλωπίσθησαν διά τή; εύσεβείας καί 
τής μεγαλοδωρίας τών προγόνων έκείνων. Άπό δέ 
τής έποχής Καρόλου τού Μεγάλου, οστις τή άδείρ τοϋ 
Πάπα Άδριανοϋ έλεηλάτησε τό άνάκτορον τής Ρα
βέννη; καί μετεκόμισε πρός διακόσμησιν τής πόλεως 
τοΰ Άκυϊσγράνου (Aix-la-Gliapelle) τά Μωσαϊκά, τιί 
μάρμαρα καί τά χάλκινα μνημεία, μέχρι τών ημερών 
ημών ή ιστορία τής Ραβέννη; δέν παρουσιάζει έτε
ρον τι. είμή μόνον τήν καταστροφήν τών μνημείων 
τούτων. Τόν δέκατον όγδοον αιώνα κατεκρημνίσΟη ή 
παλαιά καθεδρική έκκλησία τή; Άναστάτεως. τήν 
όποιαν ό αρχιεπίσκοπος θύρσος φκοδόμησε κατά τύν 
τέταρτον αιώνα καί ής τίνος οί τοίχοι καί ή άψίς 
έ’λαμπυν έκ μωσαϊκών. Ό "Αγιος Ιωάννη; ύ Εύαγγε- 
λιστή; ά/ακαινισθείς κατά τόν δέκατον τέταρτον 
αιώνα, καί τελείως μεταμορφωθείς κατά τόν δέκατον 
όγδοον τοιοΰτον, δέν διεφύλαξεν ούδέν πλέον τής 
Αξιοσημείωτου διακοσμήσεις, τήν οποίαν έδημιοιίρ- 
γησε κατά τόν πέμπτον αιώνα ή περιώνυμος αύτοκρά- 
τειρα Γάλλα ΙΙλακιδία. Ό "Αγιος Σταυρός κατά τύ 
χίλια επτακόσια δέκα έξ άνεκαινίσθη έκ θεμελίων. 

Ό σεισμός τού χίλια εξακόσια ύγδοήκοντα οκτώ κα
τέστρεψε τελείως τά ωραία μωσαϊκά τής Άγιας ’Αγα
θής. Ό Άγιο; Άνδρέας τών Γότθων έξηφανίσθη. 
Ό Άγιο; Θεόδωρος, δν σήμερον όνομάζουσι τού 
«Αγίου Πνεύματος» καί ό "Αγιος Μιχαήλ έν Αί- 
friasco δέν παρουσιάζουσιν σήμερον είμή μόνον ψυ
χρού; τοίχου; έστερημένους τής διακοσμήσεως αύτών. 
Έκ τού Άγιου Στεφάνου, εϊς δν διά μακρών σειρών 
μωσαϊκών καί άλλων ζωγραφιών παριστάνετο ό βίος 
τών Αποστόλων καί τών μαρτύρων, έκ τής 'Αγίας 
Μαρίας τή; Μείζονο; (S. Majors). έν ή θαυμασία 
έλαμπε Παναγία είς τό βάθος τού θυσιαστηρίου, έκ 
τού Αγίου Παύλου, έκ τής Άγιας Αγνής ής ή δια- 
κόσμησις δέν ήτο όλιγότερον θαυμασία. έκ πάντων 
τούτων δέν άπέμεινεν είμή ή άνάμνησι;. Τύ παλαιόν 
αρχιεπισκοπικόν μέγαρον είς τήν διακόσμησιν του 
οποίου πλέον τού ήμίσεως αίώνος είργάσθηοαν οί αρ
χιεπίσκοποι τής Ραβέννη; ένφ έβλεπον, παραπλεύρω; 
τών μακρών είκονογραφικών κύκλων τών τοιχογρα
φιών (iresques) τών παριστανόντων τά κυριώτερα 
επεισόδια τής ζωή; τού Χριστού καί τών ’Αποστόλων, 
ολόκληρον σειράν πολυτίμων Μωσαϊκών, δέν διατη
ρεί. είμή μόνον μικρόν παρεκκλήσιον άσημότατον έκ 
τής παρελθούσης έκείνης λαμπρότητος. Τά πολυ
πληθή μοναστήρια άτινα έπλήρουν τήν πόλιν, ό 
"Αγιος Ζαχαρία;, ο Αγιο; Μιχαήλ, ό Άγιος Άπολ- 
λινάριος, ύ Άγιος Θεόδωρο;, ό Άγιο; Σεβερίνος. ή 
Άγια Μαρία in Cosniedin, έξηφανίσθησαν παραχω
ρήσανε» τήν θέσιν αύτών εί; τά μεγάλα μοναστήρια, 
τά άλλως τε ωραία καί γραφικά άτινα κατά τόν δέ
κατον έβδομον καί δέκατον όγδοον αιώνα έπληθύν- 
Οησαν έκεϊ. Καί δέν ομιλώ ουδόλως διι’ι τά λαμπρά 
μεταξωτά υφάσματα άτινα έκάλυπτον τά θυσιαστή
ρια, τά υπέρλαμπρα έκ χρυσού κεντήματα έν οίς πα- 
ριστάνοντο σκηναί έκ τοϋ βίου τού Χριστού ειλημ
μένοι, τιι δοχεία τά έκ χρυσού καί αργύρου, τούς 
πλουσίου; στεφάνους,’τά περίφημα κηροπήγια, τά πο
λύτιμα καλύμματα Ευαγγελίων διάστικτα έκ πολυτί
μων λίθων, μνημεία εύλαβή τής εύσεβεία; τών Αυτο
κρατοριών, τών Βασιλέων, καί τών ΙΙατριαρχών. Ταύτα 
πάντα ώς ήτο επόμενον άπωλέσθησαν κατά τήν διάρ
κειαν τής έπαναστάσεως έν Ραβέννη ή καλύτερον 
κατά τήν λεηλασίαν τού χίλια πεντακόσια δώδεκα 
ήτι; τόσον κακοδαίμων ύπήρξεν, ή άκόμη έκ τής 
αδιαφορίας τών φυλασσόντων τούς θησαυρούς τού
τους καί μή αισθανόμενων τό κάλλος καί τήν αξίαν 
αύτών. Άλλά έκ τού μεγάλου προαστείου τής Και
σαρείας, τό όποιον συνέδεεν άλλοτε τήν πόλιν μετά 
τοϋ λιμένος, τοϋ περιηιήμου καί άκμάζοντος λιμένος 
τών Κλάσσεων δέν άπέμειγε τίποτε, ούτε αύτά τά 

ερείπια. Έκεϊ, όπου ήτο ώκοδομημενη—παρήλθον 
ήδη πλειότερα τών χιλίων έτών—είς τίιν ακτήν τής 
Άδριατικής πόλις πολυάνθρωπος καί έμπορική έν 
τή όποίρι ώμίλουν τά Ελληνικά,όσον καί τά Λατινικά, 
έν η Σύριοι καί Αρμένιοι μεγαλέμποροι έσύχναζον 
διά τάς εμπορικός υποθέσεις αύτών, ώς είς αποικίαν 
ελληνικήν, έκεϊ όπου έξηπλοϋτο μία πόλις θρησκευ
τική πλήρη; μοναστηρίων καί έκκλησιών κεκοσμημέ- 
νων διά λαμπρών μωσαϊκών, δέν άπέμεινε πλέον είμή 
ή έρημία καί ή σιγή. Έκ δέ τών βασιλικών τού 'Α
γίου Πρόμπου, τού Αγίου Έλευκαδίου, τής Αγίας 
Ευφημίας, παρά τήν θάλασσαν (ail mare) λαμπούσης 
έκ μωσαϊκών, τής Πετρείου έκκλησίας (Ecclessia 

Petriana) οίκοδομηθείση; κατά τόν πέμπτον αιών» 
ύπό τού αρχιεπισκόπου Πέτρου Χρυςολόγου, ήτις ήτο 
ή πλέον εύρεϊα καί ή πλέον εξαίσια τών έκκλησιών 
τή; Ραβέννη;, δέν άπέμεινον ούτε καν ίχνη. Ή θά
λασσα άποσυρομένη κ.ιτέλιπε τόπον έρημον, θλιβερόν 
καί βαλτώδη, έκεϊ οπού άλλοτε ήπλούτο ό περίφημο; 
λιμήν τών Κλάσσεων Μόνον δέ θαυμάσιο", ένθύμιον 
τής άφανισθείσης πόλεως έν μέσο» τών σιγηλών πο
ταμίων άτι να ρέουο·. διι'ι τών όρυζοφυτειών καί τής 
έρήμου, εστίας ελωδών πυρετών, μεμακρυσμένη ήδη 
πλειότερον τών πέντε χιλιομέτρων τής Ραβέννη; 
ύψοΰται ή έπιβλητική βασιλική τοΰ Αγίου Άπολλι- 
ναρίου τιϊιν Κλάσεων, (San Apollinare in Classe). Ά- 
ναμφιβόλως δέ, καί έπί των μνημείων άκόμη έκείνων 
άτινα άπέμει.νον, ό χρόνο; πλέον ή άπαξ έπετέλεσε 
τό θλιβερόν αύτοΰ έργον. Εϊς τινας ιών έκκλησιών ή 
υγρασία διερχομένη διι'ι μέσου τών τοίχων ή καλ.λί ιε
ρόν οί σεισμοί κατέστρεψαν τήν εσωτερικήν έπιφά- 
νειαν καί κατεκρήμνησαν τούς κύβους τών μωσαϊκών. 
Αλλού πάλιν αί άδέξιαι επιδιορθώσεις υπήρξαν χει
ρότεροι ίσως τών καταστροφών έκείνων. παραμορφώ- 
σασαι κατά τρόπον χείριστον τόν χαρακτήρα τών έρ
γων καί τών μνημείων. Έν τούτοις όμως τιί διασω- 
θέντα κτίρια, γενικώς διετηρήθησαν κατά τό ρλεϊ- 
στον ακέραια, καί ύφείλομεν έπί τή εΰκαιρίφ τούτη
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Ή διανοητική έργασία.
Είς τήν «Παρισινήν Έπιβεώρησιν» έδημοοιεύθη 

περίεργο; μελέτη περί τής διανοητική; εργασία;. Τό 
πάν έξαρτάται έκ τής ιδιοσυγκρασίας, τών συνθηκών 
καί ιδιοτροπιών τών συγγραφέων. Περιττόν νά άνα- 
ζητή τις έπιστημονικά συμπεράσματα; Ιδού μερικά 
ζητήματα συζητήσιμα. Ό διανοητικώς εργαζόμενος 
δύναται νά έργασθή καλλίτερα τήν ημέραν ή τήν νύ
κτα ; Ή νΰξ φαίνεται καταλληλοτέρα, διότι έν τή νυ
κτερινή σιγή ή σκέψις συγκεντρούται. Ό Βαρθελεμύ 
Σαίντ Τλαίρ καί ό Βαλζάκ καί τήν ημέραν άκόμη 
όταν είργάζοντο έκλειαν τιί παράθυρα καί ήναπτον 
φώς.

Ή άναζήτησις τής έμπνεύσεως είνε προσπάθεια 
πολλάκις κοπιώδης. Άλλοι πρός τοΰτο άναγινώσκουν 
μεγαλοφώνως. Ό Άγγλος ποιητής Πώπ πριν γρόψη 
έκινεΐτο σύσσωμο; διά νά έλθη ό οίστρος. Ό ποιητης 
ντέ Μπαρεά έβημάτιζε έπί ώρας έντός τοΰ δωματίου 
του, δ Σταντάλ άνεγίνωσκε μερικός σελίδα; τοϋ Αστι
κού Κωδικός, ό ίεροκήρυξ Μπονρταλοΰ έπαιζε βιολί 
όταν έπρόκειτο νά όμιλήση. Ό Διδερώ έχειρονόμει, 
έρριπτε τήν περούκαν του είς τόν αέρα, τήν έθετε πά
λιν είς τήν κεφαλήν καί πάλιν τήν άπέρριπτε, ρηγνύων 
κραυγάς. Ό; διεγερτικά τή; φαντασίας μεταχειρί
ζονται ικανοί συγγραφείς τόν καφέν. Ό Φλωμπέρ 
μάλιστα έρρόφα κάθε νύκτα άναρίθμητα φλυτζάνια. 
Ώς πρός τύν καπνόν, τό ζήτημα άν ωφελεί τ,ν έμ- 
πνευσιν παραμένει άλυτον. Ό Γκαίτε, ό Ούγκω, ό 
Μισελέ, ό Σαίν Μπέβ, ό Χάϊνε δέν έκάπνιζαν. ’Απ' 
έναντίας ό Μίλτων, ό Βύρων, ό Ούάλτερ Σκωτ. ο 
Μυσσέ, ύ Μεριμέ, ό Γκωτιέ, ό Ταίν, ό Φλωμπέρ, ό 
Δωδέ, ό Λεμαίτρ, ό Ζολά καί άλλοι έκάπνιζαν. 

νά έξάρωμεν τήν ενεργητικήν διεύθυνσιν τού κ. C. 
Ricci, ύπό τού όποιου εί-οεβή; κατεβλήθη φρονείς 
άπό τινων έτών έν Ραβέννη πρό, διάσωσιν καί δια- 
τήρησιν τιόν θησαυρών τή; τέχνη;, οϊτινες ύπάρχου- 
σιν εί; τόν τόπον εκείνον. Τό μαυσωλεϊον τή; Γάλ- 
λα; Πλακίδια; άπηλλάγη άπό τών σωρών οϊτινες κα- 
τεκάλυπιον αύτό. Τό άνάκτορον τοϋ θεοδωρίχου καί 
ό ναός τοϋ Αγίου Βιταλίου άπελευΟνρώθησαν τών 
παρασίτων οικοδομημάτων, άτινα άπέκρυπτον ταύτα 
τά μνημεϊ ι. Τά τεμάχια τών μαρμάρων ιού βαπτιστή, 
ρίου τών ορθοδόξων, τά μωσαϊκά τού Αγίου Βιτα- 
λίου καί τοϋ Άγιου Άπολλιναρίου τού Νέου (San 
Apollinare Nicovo) έπανεΰρον τήν πρώτην αύτών λαμ
πρότητα. Αί σαρκοφάγοι αίτινες έπλήρουν τόν ναόν 
τοΰ Αγίου Άπολλιναρίου τών Κλάσσεων έτοποθετή- 
θησαν εί; καλύτερον μέρος. Τό χριστιανικόν Μου
σεϊον τό πλήρες διδακτικών καί ενδιαφερόντων πραγ
μάτων άνεδιωργονώθη. Καί έν γένει δι' όλων τών με
λετών, αϊτινες έγένοντο, φυσικώ; προέκυψεν ώ; νέον 
αποτέλεσμα προσεκτική τις καί νέα έξέτασι; όλων 
τών μνημείων τούτων, ήτις παρουσίασε μεταξύ τών 
άλλων πλήθος περιέργων παρατηρήσεων πολυτίμων 
διά τήν ιστορίαν τής τέχνης.

(Έπεται τό τέλος)

Τό ανθρώπινον σώμα.
Τί; ή διαφορά τής άναπτύξεως μεταξύ άνδρών καί 

γυναικών ; Κατά κανόνα, οί άνδρες είνε υψηλότεροι 
τών γυναικών, άπ’ αυτής τής ώρας τής γεννήσεώ; 
των. Κατά έν έκατόμετρον εϊνε μεγαλείτεοον τύ νεο- 
γέννητον άρρεν τού ϋήλεος. ΤΙ άνάπτυξι; βαίνει κατά 
περιόδους. Άπύ 2—5 έτών περίοδος παχύνοεως. 
5—8 πρώτη άνάπτυξις, 9—11 δευτέρα πάχυνσις, 12— 
16 δευτέρα άνάπτυξις. 17—25 περίοδο; παχύνσεως. 
Λί νέαι φθάνουν είς τό άνώτερον ύψος εί; ηλικίαν 18 
έτών, οί νέοι 25. Τό βάρος τοϋ σώματος έξαρτάται 
έκ τών εποχών τοϋ έτους. Αΐίξησι; παρατηρεΐται κατά 
το θέρο; μάλλον παρά τόν χειμώνα.

Τό "Τηλεγραφόφωνον>
Ίο «τηλβγραφόφωνον’ εϊνε εν νέον περίεργον μη

χάνημα. διά τοϋ όπόίου διαβιβάζονται είς μακρυνά; 
αποστάσεις οί λόγοι σας, χωρίς νά. παρίσταται άνάγκη 
νά'ύπάρχη κάποιος είς τό.άλλο άκρον διά νιίπαραλάβη 
τά μηνύματα σας. Μέ άλλους λόγον; έάν τηλεφωνητε 
είς κάποιον καί αύτός είνε απών, τό νέον μηχάνημα 
αναλαμβάνει, νά παραδώση τοί·; ι.ίτ,'ονς σας εί; ένα 
φωνογράφον, ό όποιος τού; σημειώνει. "Οταν τύ ιΐπόν 
πρόσωπον έπιστρέψΐ], θέτει τόν δίσκον είς τόν φωνο- 
γράφον καί άκούει τί τοϋ είχατε τηλεφωνήση. Τύ πε
ρίεργον μηχάνημα δύναται νά χρησιμοποιηθή έπίσης 
καί κατά τήν διάρκειαν μιας συνομιλίας, διά νά 
κρατή έκαστον τών προσώπων έν άντίγραφον συμφω
νητικών, Υποσχέσεων κ/π. άνταλλαγέντων προφορικοί; 
διά τού τηλεφώνου.

Ή πρόοδος τοϋ Κινηματογράφου.
Εϊνε άλματική ή πρόοδος τής κινηματογραφική; 

έπιχειρήσεως κατά, τήν τελευταίαν τριετίαν. Ί’ιλολο-

25



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

γία ολόκληρο; σεναρίων έχει σχηματισθή μεταξύ τών 
οποίων πολλά εΐνε αληθινά φιλολογικά έργα, ώς 
δραματική σύνθεσις, καί άπό συγγράφει:, αρκετοί 
τών όποιων εΐνε επιφανείς εί; τό σύγχρονον Οίστρον, 
ειδικά περιοδικά έκδίδονται. πολυτελέστατα καί εν
διαφέροντα, τόσον διά τι'ιν τέχνην, όσον καί διά. τήν 
ιΐ. ιεικόνισιν τής μοντέρνας ζωής καί τήν άποκάλυψιν 
καί έξήγησιν φυσικών φαινομένων καί παραδόξων, 
καί σχολά! ιδρύονται διά τήν ειδικήν έκπαίδευσιν τών 
ηθοποιών τοϋ κινηματογράφου.

Είς τάς σχολάς αύτάς είσάγεται κατ’ έτος μέγας 
αριθμός νεανίδοιν κατόπιν διαγωνισμού, μετά τήν έκ- 
παίδευσιν δ’ ένός έτους ένεργεϊται νέος διαγωνισμός, 
τόσον αυστηρός, ώστε όλίγαι επιτυγχάνουν. Λί είσαγό- 
μειαι πρέπει νά είναι υψηλότεροι (ορισμένου μέτρου 
αναστήματος, νά εΐνε ώραϊαι καί νά έχουν οπωσδή
ποτε καλλιτεχνικός καί κοσμικός γνώσεις. ’Εννοείται 
ότι απαιτείται καί τάλαντον, όχι μόνον τής καθωρι- 
σμένης θεατρικής τέχνης, άλλά καί τής ωραίας καί 
χαρακτηριστικής κινήσεως, τής ωραίας στάσεως, τής 
ωραίας χειρονομίας, τοϋ ωραίου βαδίσματος καί τών 
εκφραστικών κινήσεων τών μυών τοΰ προσώπου.

Είς μίαν άπό τάς τοιαύτας σχολάς, άνήκουσαν είς 
γνωστόν μέγαν ιταλικόν οίκον, εκπαιδεύεται άπό μη
νών ήδη γνωστή ώραιοτάτη Άτθί; δεσποινίς, κόρη 
Αθηναίου μηχανικού άποθανόντος πρό τίνος.

Μία έγκύκλιος
Ό Άγγλος γελοιογράφος Βερνάρδο; Πάρτριτζ απέ

ΣΠ ΥΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
ΕΤΑ βασανιστικήν νόσον ά
πέθανεν έν τφ «Εύαγγελι- 
σμφ» ό διαπρεπέστερος 
τών ’Ελλήνων μουσουργών 
Σπόρος Σαμάρας. Ώς συν
θέτης κατήγαγε θριάμβους 
έν τώ μελοδραματική) θεά- 
τρω. οΐτινες τώ ίξησφάλι- 
σαν διεθνή φήμην.

Έγεννήθη έν Ιίερκύρα 
τώ 1862, έκ πατρός Ήπει- 

ρώτου καί μητρός Άγγλίδος. Νεώτατος έξεδήλωσε 
τήν πρός τήν μουσικήν κλίσιν του. Άπορφανισθείς 
τοΰ πατρός του. ήλθεν εΐς ’Αθήνας, φοιτήσας είς τό 
ί,ίδεϊον.

Τό πρώτον μουσικόν του έργον έγραψε τφ 1877 καί 
επιγράφεται «Scherzo sull’opera Gontessa <1’Amalfi,: 
καί ευθύς κατόπιν μίαν Σερενέταν, τό δ’ επόμενον 
έτος τό αισθηματικόν τεμάχιον « Pen see ni^lancolfque 
έπί τφ θανάτφ τοΰ Βούοβαχη. Τφ 1879 συνέθεοεν εν 

«Terzetto > μεΐναν άδημοσίευτον, καί μιαν συμφω
νίαν δι’ ορχήστραν ήν καί ό ίδιος διηύθυνεν έν τώ 
Δημοτικό) Θεάτρω Αθηνών. Έγραψ3 καί άλλα, 
ιδίως Romances, άλλά τό τάλαντον του έδείχθη 
κυρίως είς μίαν Σονάταν διά βιολί καί πιάνο καί είς 
τύ«Άβε Μαρία». Άπεπειράθη δέ νά γράψη, μαθητής 
έτι, καί τετράπρακτου μελόδραμα.

Τφ 1882 μετέβη είς Παρισίους. Τό έπόμενον έτος 
συνέθεσε τέσσαρα περιπαθή Morceaux Orientaux- 
"Εν τούτων έξετελέσθη έν συναυλίρ τής «Άκαδημαϊ- 

κτησε. μεγάλην δημοτικότητα είς'Αγγλίαν, διά τάς 
περίφημους πολεμικός γελοιογραφίας του. Άλλ’ ή 
δημοτικότης αΰτη τοΰ παρέχει άπό καιρού εΐς και. 
ρόν τάς μικρός έκείνας ενοχλήσεις, τάς οποίας δυσ- 
κόλως δύνανται νά άποφύγουν οί διάσημοι, ιϊνδρες, 
είς οίανδήποτε κοινωνικήν τάξιν καί άν ανήκουν.Εσχά
τως ό Πάρτριτζ έλαβε μίαν εγκύκλιον διά τής οποίας 
εΐς έργοστασιάρχης οινοπνευματωδών ποτών τόν προ- 
σεκάλει νά λάβη μέρος είς ένα διαγωνισμόν πρός 
σύνθεσιν τής έπιτυχεστέρας εικονογραφημένης διαφη'. 
μίσεως διά τά προϊόντα τής βιομηχανίας του.

ΊΓ εγκύκλιο; τοΰ έργοστασιαρχου κατέληγεν ώς 
έξής : <-)ά δώσωμεν έν μόνον βραβεϊον- τό όποιον Οά 
λάβη ό νικητής. Άλλά τά σχέδια τών έπι/.αχόντων 
Οά παραμείνουν Ιδιοκτησία μας». Ό Πάρτριτζ άπήν- 
τησεν άμέσως είς τόν βιομήχανον. = ’Αξιότιμε Κύριε ! 
Προση ερω βραβεϊον δύο σελλινίων εί; τήν καλλιτέραν 
μάρκαν τοΰ οΰΐσκυ, καί Οά ήμην ευτυχής άν σάς 
έβλεπαν λαμβάνοντα μέρος είς τόν διαγωνισμόν, μέ 
μερικός φιάλας τού θαυμάσιου προϊόντος σας. "Εκα
στο; διαγωνιζόμενος οφείλει νά άποστείλη μίαν δω
δεκάδα φιάλας οΰΐσκυ τής καλλιτέρας ποιότητος. Θά 
δώσω εν μόνον βραβεϊον, τό όποιον Οά λάβη ό άπο- 
στείλας τήν καλλιτέραν μάρκαν. Άλλ’ αί φιάλαι 
τών έπιλαχόντων Οά παραμείνουν ιδιοκτησία μου. Τά 
έξοδα τή; αποστολής, φυσικά, είς βάρος τών διαγω- 
νιζομένων. >

κής Εταιρείας τών τέκνων τοΰ ’Απόλλωνος». Εικο
σαετής, έγραψε τό μελόδραμα «Medje». Τώ 1885 
έξετελέσθη εΐς τύ Grand Concei t τοΰ Τροκ ιοερό ή 
Cliitnratta ύπό μεγάλης Μανδολινάτιις. Ό παρευρι- 
σκόμενο; έν τή συναυλιρ. Γκουνόι «γερθείς ήσπάσθη 
δημοσίφ τόν νεαρόί συνθέτην. Άλλά. τό έργον τό 
όποιον ιίνέδειξε τον Σαμάραν καί τόν έπέβαλεν εί; 
τόν μουσικόν κόσμον εΐνε ή ■ ΙΊογ,ι Mirabilis», δο- 
θεϊσα τίι πρώτον τώ 1889 νί; τήν Σκάλαν τού Μιλά
νου. Οί τεχνοκρΐται δνν έφείσθησαν έπαίνων, προ- 
λέγοντε; ένδοξον τό μέλλον του. Τό έργον τούτο τό 
όποιον θεωρείται ή μεγσλειτέρα του επιτυχία, μετε- 
φράσθη καί είς τήν Γερμανικήν, παιχθεν έν Κολω
νία- Τούτο διεδέχθηή «Μάρτυς-, ή έσχάτως μόλις έν 
ΆΟήνιι; παιχθεϊσα. ή .Μαμζέλ Ν’τελίλ- καί ή 

’Ερωτική ιστορία. '<> ρωμαιπισμός τών έργων του 
τόν κατατάσσει εϊ; τού; κυριωτέρου; άντιπροσοιπου; 
τή; νεοϊταλικής μουσική;, Εί; τάς συνθέσεις του συ- 
ναντάται ή Γαλλική λεπτότης καί τό Ιταλικόν 
χρώμα.

Ό Σαμάρα; πλέον γίνεται αντικείμενου τιμών’ τά 
έργα του παίζονται εί; τά κυριώτερα Εύρωπαϊκά θέα
τρα. ’Αργότερα έγραψε τήν «Λιονελλαν» καί τήν 
■ Ρέαν , ή οποία έσημείωσεν εξαιρετικήν επιτυχίαν έν 
Ιταλία. Έγραψε καί τύν ύμνον τών 'Ολυμπιακών 
άγιϋνων έπί στίχων τον Παλαμά. έκτελεσθέντα τφ 
1896 ύπο τήν διεύθυνσιν του έν τώ Σταδίφ, μεθ’ ό 
καί πάλιν άπήλθεν εϊ; Παρισίους καί Ρώμην.

Άπό τοΰ «τους 1912 ό Σαμάρας εγκαθίσταται όρι
α τικώ; είς ’Αθήνας. Προσαρμοζόμενος πρό; τάς προ
τιμήσεις τοϋ κοινού γράφει όπερέττα;—μάλλον όπερα

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΟΕΣΙΧ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

ΥΤΙΙΝ τήν φοράν τά προεγ- 
καίνια τής Καλλ. Έκθέσεως 
τού - Συνδέσμου τών Καλλιτε
χνών», Τετάρτης κατ' αυξοντα 
(ΐριθμόν,έγένοντο κατά τρόπον 
πρωτότυπον. Δι’άντεγκλήσεων» 
διαμαρτυριών καθ’ άς έπεσαν 
θύματα δύο έργα τών κ. κ. 
Λύτρα καί Ζευγώλη. Ό πρώ
το; μ’ ενα καρφί έξέσχισεν 
άοπλάγχνω; μίαν πρωσοπογρα- 
φίαν Άιθϊδοςκαίό άλλος μέ 

τό μπαστούνι έθρυμμάτιιεν εν κομψόν πρόπλασμα. 
Καί έκειντο οί νεκροί τή; μάχης—συντρίμματα. Άλ
λοτε οί καλλιτέχναι έμεμψιμοίρουν έξΰπογυίου. ’Ήδη 
προιόδευσαν. ’Εντείνουν τά; φωνητικά; των χορδά; 
είς τήν διά πασ(7>ν...

Άλλ’ αύτά ανήκουν είς τού; κατ ’ ιδίαν κύκλους 
τής έπαγγελματικής μικροφιλοτιμίας. Διά τούς άμε- 
ρολήπτως κρίνοντας τά έργα, ή έφετεινή έκθεσις δέν 
εΐνε καί πολύ ικανοποιητική. Πλουσία είς αριθμόν 
έργων—231 έργα, 33 ζωγράφοι καί 12 γλύπται—άλλά 
μή (ΐντέχουσα ώ, πρύ; τήν έκλεκτικότητα είς αυστη

ΠΙΝΑΚΟΘΗ ΚΗ

κωμίκ—εί; ά: προσεπάθησε τά δώση κάποιον ελλη
νικόν χαρακτήρα. fO «ΙΙόλεμος έν πολ.έμφ». ή «Πριγ- 
κήπισσα Σάσσων · καί ή ■ Κρητικοποΰλα-. δίδονται έν 
ΆΟήναις αλληλοδιαδόχους μέ ικανήν επιτυχίαν. Καί 
αί τρεις αύταιόπερέτται παρεδόθησαν έν Ιταλική με
ταφράσει είς τύν περίφημου ’Ιταλόν εκδότην Σάν- 
τζόνιο πρός έκδοσιν, άφήκε δέ μίαν όπερέτταν 
ημιτελή αστυνομικής όποθέσεως. εν επίσης ήμιτελέ: 
μελόδραμα,τήν «Τίγριδα» καί τά - Έπινίκεια·. Ωσαύ
τως έμελοποίησεν ικανά άσματα, τά όποια σνχνά 
ψάλλονται εϊς συναυλία;.

ΤΙ κηδεία τυυ έγένετο μεγαλοπρεπής. Έν τώ ναφ 
τοΰ Άγ. Γεωργίου παρέστησαν αί A. Β Ύψ. οίπρίγ- 
κηπε; Νικόλαος, 'Ελένη καί Χριστόφορο-, ή Αυλή, ό 
Πρωθυπουργό; καί όλο; ό καλλιτεχνικός κόσμος. 
Πολλοί στέφανοι κατετεθησαν, έν οί; τού Βασιλέως. 
τοΰ Διαδόχου, τοΰ Δήμου Αθηναίων, ι ής'Εταιρείας 
τών θεατρικών συγγραφέων, τού Ωδείου Αθηνών, 
τοΰ -Μουσικού Συλλόγου», τοΰ Ωδείου Πειραιώς, 
τής Αθηναϊκή; Μανδολινάτας καί τύν Διευθυντών 
τών Μουσικών θιάσων. Έν τφ νεκροταφείο) (ομίλη
σαν ό κ. Λιδωρίκης έκ μέρους τής Εταιρείας τών 
θεατρικών συγγραφέων, ής ήτο άντι πρόεδρος ό θα- 
νών, καί έκ μέρους τών Κερκυραίων ό βουλευτής κ' 
Σοκόλης.Κατά τύν ενταφιασμόν ή ορχήστρα τοϋ •Μου
σικού Συλλόγου·· ύπότήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Βαλτετσιώ- 
του έπαιξε τύ ■ Πένθιμοι- εμβατήριου·» τοΰ Μπετόβεν 
ί-πό τούς γλυκείς καί μελαγχολικού; τοΰ όποιου ήχους 
έξηφανίσθη ή φυσιογνωμία τοΰ τόσον συμπαθούς καί 
τόνον δοξασμένου μαέστρου.

ρόν έλεγχον. Κατά τή; ’Επιτροπής διετυπώθησαν πλεϊ- 
στα παράπονα. Τετρακόσια περίπου έργα—τί περίερ
γος υπερπαραγωγή—έστά/.ησαν καί τά ήμίση σχεδόν 
έρρίφθΐ|σαν εί; τήν Καιάδαν. Άλλ’ οί άπυκλεισθέι - 
τες ισχυρίζονται ίίτι δέν ήσαν τά έργα των κατώ
τερα αρκετών άλλων γενομένων δεκτών. Καί ϊσω; 
δέν έχουν άδικον. Μίαπεντηκοντά; τουλάχιστον ιίκόμη 
έπρεπε να φυγαδευθή. ΟΙ κ. κ. Άριστεύς. Όθωναϊος. 
Ρωμανίδης, Συννέφας. ή δ. Στεφάνου άπέσυραν τά 
έργα των. "Επειτα, άνηρτήθησαν καί έργα γνωστά 
ήδη έξ ιδιωτικών εκθέσεων καί τινα τεθνεώτων 
άκόμη. Λυτά εννοείται δέν άντιπροσωπεύουν τήν 
νεωτάτην παραγωγήν, ήτις καί πρωτίστως ένδια- 
φέρει, μολονότι ή νέα παραγωγή περιορίζεται κυρίως 
εί; σκίτσα, έξ ών άφθονε! ή έφετεινή έκθεσις. Καί 
τό ήκιστα ένθαρρυντικόν εΐνε οτι διά τών σκί
τσων αύτών παρουσιάζονται οί νέοι καλλιτέχναι, 
άπό τήν όρμίιν τών οποίων άνέμενέ τις γενναιοτέραν 
έμωάνισιν. Άλλως τε, μία έτησία γενική καλ. έκθε- 
σις δίιν πρέπει νά δεικνύη απλώς τά; σπουδάς ένό; 
καλλιτέχνου, ή νά μάς παραπλανά μέ συγκεχυμένα; 
γραμμάς ή νά κολακεύη φιλοδοξίας πρωτοπείρων. 
Άλλά νά μάς παρουσκίζη έργατελειωμένα, συνθέσεις26
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αί_όποϊαι όχι μόνον τήν δεξιότητα και τεχνικήν αντί
ληψη· τοΰ καλλιτέχνου νά φανερώνουν, άλλά καί τόν 
εσωτερικόν άνθρωπον, τό αίσθημα καί τήν σκέψιν. Τά 
άνθη, τά ΰπωρικά. ή αντιγραφή τών μνημείων είνε 
καλά, ώς συμπληρώματα διά τήν συνολικήν έντύπω- 
σιν. Άλλά δέν προσθέτουν είς τίιν άνάδειξιν τοΰ τε
χνίτου, οίίτ,ε είνε ικανά νά προκαλέσουν ζωηράν τήν 
έντύπωσιν τοϋ θεατού.

Θά χωρίσωμεν έν τή ό ,ασκοπήσει τής έκθέσεως 
τούς παλαιούς καλλιτέχνας καί τούς νέους. Όχι διά 
τύν φόβον τής συγκριτική; αντιπαραβολή,-, άλλά διά 
λόγους άσφαλεστέρας κρίσεως.

Ο κ. Ίακωβίδης πρωτεύει. Είνε ό ασφαλής χει
ριστής τοΰ χρωστήρος, ό έμπειρος παρατηρητής, ό 
αυστηρός είς τήν γραμμήν καί ακριβής είς τό σχέ- 
διον. II -Επιστολή» είνε έργον εντελώς τελειωμέ- 
νον, μέ πλείστας λεπτομέρειας αί όποϊαι καταπλήσ
σουν. Τά - Έκατόμφυλλα·, τά όποια καί ηύνόησεν ή 
προτίμησις τοΰ Βασιλέως, φυσικώτατα· ή προσωπο
γραφία τοϋ κ. Βλάγκαλη τεχνική, άποδίδουσα άμα 
πιστώς τά χαρακτηριστικά. Είς τά έργα αύτά φαίνε
ται ο Διδάσκαλος. Άλλα τίποτε περισσότερον. Ή 
έμπνευσις δέν τόν έθιξε μέ τά μαγικά της δάκτυλα.

Ή «Άποκαθήλωσις» τοΰ κ. Βικάτου ίπενθυμίζει 
τούς θρησκευτικούς πίνακας τής Αναγεννήσεως. 'Έρ
γον αναχρονιστικόν, οοβαράς τέχνης. Ό κ. Μποκα- 
τσιάμπης, ό κ. Μαθιόπουλος καί ή δεσποινίς Λασκα
ρίδου μετέσχον τής έκθέσεως χωρίς δρεξιν, μόνον διά 
νά ύπάρχη είς τύν κατάλογον τό όνομά των. Έν τούτοις 
τοΰ κ. Μποκατσιάμπη ή "Λεύκες" καί ή Θαλασσογρα
φία είνε αί καλλίτεροι ύδατογραφίαι τής έκθέσεως. Τό 
«Πλατάνι· τού κ. Ε. Θωμοπούλου είνε τό έκφραστι- 
κώτερον τοπεΐον, μέ άφθονον Ελληνικόν φώς. Τής 
δεσπ. Λασκαρίδου, φειδωλής είς έμφάνισιν,αξίζει νά 
έξαρθήό «ΙΙρωϊνός περίπατος·. Άλλ’ ιδού κάπου 
καί έν φιγουρίνι. Είνε τού γυναικογράφου κ. Μα- 
θιοπούλου μία άνθρακογραφία—ώς θά έλεγεν ό φί
λος μου κ. Φιλαδελφεύς— τής κ. Καρυδιά. Άλλά καί 
είς τό άλλο σχεδιογράφημα (sanguine) τής κ. Κολο- 
κοτρώνη δέν είνε ανάγκη νά ίδή κανείς υπογραφήν. 
Είνε ό ίδιος, ύ κομψογράφος καί έξιδανικευτής τών 
κοσμικών Άτθίδων κ. Μαθιόπουλος.

Ο κ. Ίωαννίδη; είνε ό μετριόφρων πάντοτε, άλλά 
καί προσεκτικός καλλιτέχνης. Ή Καλογραία ή όποια 
ράπτει είνε πολύ καλή, ώςκαί ένα παιδάκι πού άνά- 
πτει κερί στήν ’Εκκλησία. Καί τά δύο συμπαθέστατα 
έργα. Εκθέτει καί σειράν μολυβδογραφιών είς άς επι
δίδει ιδιαίτατα, διεκρίνονται δ’ έξ αύτών οί Τούρκοι 
παΐκται, ΊΙ προσωπογραφία τοϋ πρίγκηπος Αλεξάν
δρου καλλΐστη.

Μετά ύπερδεκαετή έκλειψιν, εμφανίζεται καί πάλιν 
είς Αθηναϊκήν έκθεσιν ή δεσποινίς Φοίβη Κοντο 
πούλου μέ τήν προσωπογραφίαν τής μητρός της καί 
έν μικρόν σκίτσο -Τύ μοντάρισμα». Παρέ.ιεινενή ευ
συνείδητος καί θετικήκαλλιτέχνις, εις τούτο δέ βε
βαίως συνετέλεσεν ή μακρά είς τό καλλιτεχνικόν πε
ριβάλλον τοΰ Μονάχου διαμονή της.

Ή κ. Γεωργαντή είς ενα μικρόν πίνακα μάς δίδει 
μίαν ώραίαν λωρίδα τοΰ Παλαιού Φαλήρου, έν τυρά 
δύσεως, κάπως συμβολικόν μέ τήν παιδικήν ηλικίαν 
καί τήν γεροντικήν.
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"Ενας παλαιό: λησμονημένος ζωγράφος, ό κ. Λ. 
Κρίνοςεστειλενέκ Χαλκιδος τήν,Βοιωτικήν εσπέραν». 
Δέν γνωρίζω έάν είνε μίμησις, ώς διεδόθη, άλλ’ έχει 
ο πίναξ πολλήν υποβλητικότητα- κατορθώνει νά 
δώση ολην τήν μελαγχολικήν γαλήνην τής δύσεως είς 
ϊνα δάσος άπό στάχυ».

■Υπάρχουν καί πίνακες δύο τεθνεώτων, τοϋ Κουνε- 
λιίκη καί τοϋ ιίλησμονήτου Χατζή. Ό.Κουνελάκης έζη. 
σεν έν Φλωρεντία ένθα καί άπέθανε τώ 1869 παρ’ ήμϊν 
δέ άγνωστο; τόσον, ώστε κάποιος «άτεχνο;» κριτι
κό; τόν έξέλαβεν ώς ζώντα, άποκαλών αύτόν κύριον 
Κουνελάκην καί άποτείνων αύτώ...συγχαρητήρια. Έκ 
τών δύο έργων του προκαλεϊ έντύπωσιν ή ζωηρά, ή 
χαριτωμένη Κεφαλή γυναικός μέ μίαν εκφρασιν γλυ· 
κύτητος Οαυμασίαν καί μέ διαφάνειαν τεχνικωτάτην. 
Οί νεώτεροι καλλιτέχναι άς προσέξουν τό έργον 
αύτό. Πώς ξεχωρίζει ή τεχνοτροπία του ! Τύ άλλο, 
εν ήμίγυμνον γυναικός, έξερχόμένης τοΰ ΰδατος, έρ
χεται είς άντίθεσιν ιός τρόπος εργασίας. Τοϋ Χατζή 
εκτίθενται τρεις γνωστοί έκ τής μεταθανάτιου έκθέ- 
σεώς του πίνακες.

Καί κλείει ή σειρά, κάπως γλήγορα, τών παλαιοτέ- 
ρων. Οί νέοι παρατάσσονται είς πυκνήν φάλαγγα 
παρακολουθουμενοι άπύ αρκετός κυρίας, αί όποϊαι 
τήγ φοράν αυτήν έπληθύνθησαν.

Λ

Υπερέχει τών νέων διά τήν συνθετικήν δύναμιν 
ό κ. Τ. Λουκίδης. Δέν τόν απασχολούν τά τριμμένα 
θέματα. Πηγαίνει πάντοτε έμπρός καί ό δρόμος τόν 
όποιον έξέλεξε δέν ήμπορεϊ ή νά τοΰ εξασφάλιση έπι- 
τυχίας. Άσχολεΐται ήδη είς θέματα γνησίως Ελλη
νικά, διασώζοντα όλον τό μυστικόν άρωμα τής θρη
σκευτικής παραδόσεως. Τό «Μοιρολόγι τών πνιγμέ
νων· σταματά τό βλέμμα εύθύς έξ αρχής. Καλογραϊαι 
είς τήν έρημον παραλίαν μέ κέρί καί λιβάνι, πηγαί
νουν νά κλάψουν τούς θαλασσινούς, ους κατέπιεν ή 
θάλασσα. Μία γαλήνη έκφράσεως δίδει ένα τόνον με
λαγχολικόν είς τήν ολην ποιητικήν εικόνα. Ή «Έξομο- 
λόγησις τού πόνου»—μία καλόγρηα καθισμένη πρό τής 
είκόνος^τής Παναγίας—έχει πολλήν μυστικοπάθειαν 
ήν έπιτείνει το εσωτερικόν τού ναού, άριστα έξειργα- 
σμένον. Ό πίναξ Στήν μητέρα τού Πόνου», δστις 
θεωρείται τό ανώτερου έργον του τεχνικώς, καί αυτί) 
άκόμη ή «Παραμονή Ψυχών·, έχουν εκφρασιν. 
άποτελοΰντα μίαν, οίίτως είπεΐν, τετραλογίαν, ή 
όποια άναδεικνύει τόν κ. Λουκίδην έχοντα ψυχήν 
καλλιτεχνικήν. Θά τόν συμβουλεύσω νά μείνη πιστός 
είς τήν Ελληνικότητά του καί νά μή άκούη δογμα
τισμούς ότι δήθεν τέχνη Ελληνική δέν θά πή τίποτε 
—εύθυνόν εμπόρευμα τών ξιινοπλήκτων κριτικολόγων.

’<> κ. ΓΙαπαπαναγιώτου εκθέτει άρκετά έργα, έκ 
τών όποιων προέχει ό Γαβριάς, ένα μορτάκι ή- 
λιόλουστον, μέ τό χέρι σκιαζον τούς οφθαλμούς 
Άντιθέτως, ένα άρρωστο παιδί μέ μίαν κόρην 
αγρυπνούσαν καί μελά/χολικήν, είς τήν εκτέλεσιν 
υστερεί. Τό πρόσωπον τού άρρωστου δέν αποδίδει τόν 
σωματικόν κάματον, όπως τό τής κόρης σποτυπώνει 
τό ψυχικόν συναίσθημά. Άλλ’ είς τάς λεπτομέρειας 
δένέπρόσεξε πολύ ό καλλιτέχνης. "Οπως λ. χ. είς 
τό σκέπασμα τό όποιον έχει ακαμψίαν. ΊΙ Διήγησις 
τοΰ τραυματίου» είνε χαρακτηριστική ώς σύνολον.

καί ό Καραγκούνικος χορός» καί το "Πλύσιμο · ώς 
ηθογραφικά σκίτσα. Ή χωρική μάνα καλή, άλλά τό 
παιδί πού κρατεί είνε άσχεδίαστον.

Ό κ. Μηλιάδης εκθέτει δύο καλλίστους πίνακας, 
οί όποιοι δίδουν μέ τήν ομοιότητα τών τόνων τού χρω
ματισμού τήν αύτήν έντύπωσιν. Τό Ήλιόγερμα στά 
ψαράδικα - καί ιό «’Απόβροχο στό πιιληό λιμάνι· ιϊνε 
ποιητικώτατα καί μέ χρωμιτιστικάς αντανακλάσεις 
τεχνικωτάτας. Τά «Ψαράδικα καλύβια έχουν όλιγω" 
τέραν αξίαν.

Ό κ. X. Λύτρα: είνε ό έμπρεσιονίστ» τής έκθέ
σεως. Κυρίως εινε προσωπογράφος. δέν γνωρίζω 
όμως άν οί είκονιζόμενοι είνε εύχαριστημένοι ά.τό 
τύν εαυτόν των καθ’ δν τρόπον είκονίζονται. Λί εικό
νες τής δεσπ. Ρετσίνα, τής κ. Τσουκαλά καί τού Κ. Κ· 
είνε αί καλλίτεροι, δηλαδή αί καλαισθητικώτεραι. 
Λί άλλαι αποτελούνται άπύ ανήσυχους καί προχείρους 
γραμμάς καί άπό κιυπητύν χρώμα. Έχουν ζωήν τά 
έργα του, άλλά δεν έχουν χάριν. ΊΙ αλήθεια τήν 
όποιαν ζητεί νά άπυδώοη είνεαντιπαθητική. Εκτιμώ 
ιόν νεαρόν καλλιτέχνην καί επειδή τίιν θεωρώ 
Ικανόν νά. μάς δώση καλλιτεχνικότερα έργα, θά τού 
συστήσω κάποιον χαλινόν είς τούς καλπασμούς 
τού πινέλου του διότι ή νεωτεριστική άυτίληψις είνε 
επικίνδυνος όταν λείπει ή καλαισθησία. Άπύ τά άλλα 
έργα του τύ Μοντέλλο καί ή ί·π’ άρ. 108 σπουδή δέν 
λέγουν δ,τι υποτίθεται δτι πρέπει νά είπούν. Προτιμό
τεροι· πολύ είπε ή -Σόνια·. Μικρός πίναξ, άλλ’ εκ
φραστικός !

Σημαντικήν πρόοδον παρουσιάζει ό κ. Λ. Χρηστο- 
φής. Καί τά πέντε έργα του είναι άξια πολ/.ής προ
σοχής. Λί «Μητρικά! φροντίδες- εινε άπό τά καλύ
τερα έργα τής έκθέσεως, ιδίως ή στάσις τοϋ παιδιού 
είνε η υσικωτάτη. Είς τύ Μετά τό ψάρεμμα» μέ τό 
contrasto τού χρώματος καί είς τύ ώραΐον Πειραίκόν 
Δειλινόν άναδεικνύεται καί κάλλιστος θαλασσογρά
φος. Άλλά καί είς τά ρεαλιστικά θέματα δέν υπο
λείπεται. Πέρυσι είχεν έκθεση ένα ανδρικόν καυγάν. 
Εφέτος εκθέτει τό pendant: Ενα γυναικοκαυγαν. 
Είναι χαρακτηριστικωτάτη ή σκηνή τού μαλλιοτρα- 
βήγματος. χαριέστατον δέ τό σκυλί τύ όποιον τραβζι 
τό φόρεμα.

Ό κ. Κ. ΙΙηλείδης είνε νεώτατος, νεοφερμένος, 
κοσμικός, ταλαντούχος—ύπ’ άμφοτέρας τάς έννοιας— 
έσπούδασε δ’ έν Βελ/ί<·>. Είνε προσωπογράιρος καί 
παρουσιάζεται, είς Αθήνας διά πρώτην φοράν. ’Εκ
θέτει δύο μεγάλας ελαιογραφίας, μίαν τή.; Λ. Μ. 
τού Βασιλέως, καί μίαν τοΰ Διαδόχου καί πέντε μι- 
κροτέρας, τού πρίγκηπος Νικολάου, τής πριγκηπίσ- 
σης Ελένης, τής δεσπ. Ρετσίνα, τού κ. Γ. Στρέϊτ 
καί τής κ. ΙΙαπάγου. Διά τήν εικόνα τοΰ Βασιλέως 
έξεφράσϋησαν ύπό τών ειδικών πολλαί επιφυλάξει; 
ότι δέν είναι έργον καλλιτεχνικόν, άλλά μάλλον φω
τογραφικόν. Καί ή προσωπογραφία τού Διαδόχου δέν 
παρουσιάζει τεχνικά στοιχεία. Άπ’ εναντίας πολύ 
καλλίτεροι είνε αί εικόνες τών πριγκήπων, ή τοΰ 
κ. Στρέϊτ, άνωτέρα δ’ όλων ή τής δεσπ. Ρετσίνα.

Ό κ. II. Βυζάντιος είνε ό ζωγράφος τοΰ θαμβού 
χρώματος. ΟΙ περισσότεροι πίνακες του, είργασμένοι 
εις τήν Εύρώπην όπου έσπούδασε, έχουν μίαν χάριν 
Παρισινήν καί μία άοριστίσς σκιά τά περιβάλλει. 
Είς τάς «Στιγμά; μελαγχολίας», είς τήν Κυρίαν μέ 
τόν σκύλον», είς τούς «Ξενύχτηδες > καί είς τόν Κα

θρέφτην» έδειξε τήν δεξιότητα τοΰ χρωστήρας του καί 
τίιν λεπτήν αισθητικότητά του.

Είς τού κ. Καντζίκη τά έργα—τά όποια δέν είνε 
καί ολίγα—υπάρχει μία άπλή προσπάθεια. ‘Η Γαλήνη 
έχει μίαν σκληρότητα. ΊΙ νύχτα στύλιμάνι», «Στόν 
άγρό», ή --’Επίθεσις τών είίζώνων» ήμποροΰσαν νά 
λείψουν. Μόνον ό «Γάμος στής λεύκες» καί ή «Φι
λάρεσκος·. παρά τήν μονοτονίαν τοϋ χρώματος, δύ- 
νανται νά έλκύσουν τήν προσοχήν.

Ό κ. Μπραέσσας είς τόν πίνακα «Μονά ή ζυγά» 
προσπάθησε νά μάς δώση μίαν σκηνήν τού δρόμου είς 
ένα σκίτσο, τύ όποιον υστερεί είς φώς καί κίνησιν. 
Τά «Γεράνια» του είνε πολύ καλά’ έχουν ζωήν. Διά 
τά τρία άλλα έργα του δέν δύναται νά γίνη λόγως.

Ό κ. Μαγιάσης μέτύν «Όρθρον» μας άπελπίζει. 
Καί Οά ήτο συνεπέστερος πρός τόν πίνακά του, άν 
τόν έτιτλοφόρει Νύχτα·. ΊΙ «Θαλασσοταραχή», πα
λαιόν του ίσως έργον. δεικνύει ότι ήμπορούσε νά έμ- 
φανισθή μέ περισσότερα; αξιώσεις.

Ό κ- Τριανταιρυλλίδη; εκθέτει μίαν πολύ εκφρα
στικήν κειραλήν καί εν Ημίγυμνο κάλλιοτον. Αλλά 
μάς έξασθειοϊ τήν καλήν έντύπωσιν μέ τύ ατρο
φικό εκείνο κοριτσάκι καί ιιέ τήν ακατανόητου 
: Λιακάδα».

Ό κ. Στεφανόπουλος έχει έξαιρετικην άντίληψιν 
τού υπαίθρου καί γνωρίζει νά άντιγράφη τήν φύσιν 
χωρίς νά τίιν παραμορφώνει, ή νά τήν εξωραΐζει. Ή 
«Παληά αλυκή· έχει πολλήν αλήθειαν-

Τού κ. Λ. Γεραλή αί «Δύο φίλαι» καί τού κ. Α. 
Γεραλή Τό πηγάδι-- ελκύουν τήν προσοχήν, ώς καί 
τού κ. II. Λύτρα ό Μικρό; ανθοπώλης. Ό κ. Γούνα- 
ρόπουλο: είχε πολύ καλλίτερα έργα εί; την προηγου- 
μένην έκθεσιν. Ό κ. Άξελός προσέδωσε είς τήν 
κρητιδογραφίαν τής κ. Ταρσούλη ευγένειαν καί αρ
μονίαν, ό κ. Μπισκίνης εί; ένα διακοσμητικόν πίνακα 
ωραιότατου είκονίζει ποιητικώτατα τίιν ιόραν τού 
Εσπερινού.

’Ιδού καί μία τριανδρία τής ελαφρύς, παιγνιώδους 
γραμμής, τή; νεωτέρα; τεχνοτροπίας, τής κομψής έκ- 
κεντρικότητος. Θ Περιβολαράκης, ό Θεοδωρόπουλος, 
ό Παπαγεωργίου. Ό πρώτος ανώτερος. ΊΙ «Αναμονή», 
ή -Εκπληξις-,ή «Τσιγγάνα·, ή «Μόδα», ή «Άνάγνω- 
σι;>. τό Γ/.έντι· δεικνύουν μίαν θελκτικήν ελευθε
ρίαν χρωστήρας καί μίαν άντίληψιν χάριτο; ζηλευτήν. 
Ό κ. Θεοδωρόπουλος διά πρώτην φοράν εμφανίζεται 
μέ πολλά έργα, ολόκληρον δωδεκάδα. Ξεχωρίζουν ό 
• Μικρός καπνιστή;· μέ ζωηρότατες πινιελιές, ό «Μι
κρός πού γελά.-, ή Κουβερνάντα», τά «Κορίτσια τής 
φάμπρικας». Θά προσέθετα καί τόν «Ζωγράφον», εάν 
ή παλέτα του δέν ήτο σχεδόν μεγαλειτέρα άπό τόν 
κάτοχόν της Ό κ. Παπαγεωργίου άρκεΐται εις τίμ 
σάτυραν τών τεσσάρων εποχών είκενιζομένων διά γυ
ναικών άλλά διατί νά μή τάς παρουσιάση ώς Άτθϊ- 
δας; ΊΙ «Άνοιξις. είνε τό καλλίτερου έκ τής τε- 
τράδος.

Διά τάς κυρίας, αί όποϊαι αν προηγούνται είς τήν 
κοσμικήν κίνησιν, έπονται είς τήν καλλιτεχνικήν κρι
τικήν, δέν έχω πολλά νά γράψω, διότι περιωρίσθη- 
σαν είς μικρά καί μερικαί είς πρόχειρα έργα. ’Εννοώ 
τάς άνηκούσας είς τήν νέαν γενεάν. Αξίζουν ιδιαιτέ
ρας μνείας, ή - Κύρη μέ τή γατούλα» τής δ. Άναγνω- 
στοποϋλου ήτις καί έλαβεν έφέτος τό Ράλλειον βρα
βείου, ή -Ανεμώνες· τής κ. Άσπρογέρακα καί ή 
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

«Κοϋλα·· τής δ. Σαμοήλη, ένα χαριτωμένο σκίτσο προ· 
δίδον δεξιόν χειρισμόν τού χρωστήρας.

11 γλυπτική εφέτος ετυχε περιποιήσεως διότι τά 
περισσότερα έργα συνεκεντρώθησαν είς ίδιον διαμέ
ρισμα, στενόχωροι1, άλλ" οπωσδήποτε ελειψεν ή ώς 
διακοσμητική μόνον τών πινάκων τοποθέτησις των. 
Τά γλυπτικά πρός τούτοις έργα εφέτος είνε περισσό
τερα ή άλλοτε.

Ό κ. Θ. Θωμόπουλος ηγείται όχι μόνον διά τύν 
αριθμόν τών έκτιθεμένων έργων, άλλά διά τήν εκδή
λωσήν τής τέχνης του, τής ορμητικής καί αισθητικής. 
Άνώτερον όλων εϊνε ό Νικητής ένας κορμός ανα
τομικής ακρίβειας βαστάζων κεφαλήν αρρενωπήν. 
Εϊνε έργον ανεπίληπτου έκτελέσεως. Θά προτιμούσα 
δμως νά έλειπεν ό επιπρόσθετος χρυσούς στέφανος. 
Τό «’Ανάθεμα» ένας γέρων—ό Χρόνο;’ίσιος—μέ ύψω- 
μένον τόν λίθον τού αναθέματος υπερβολικόν είς έκ- 
φραοιν.

Τά αλλα εϊνε γνωστά έκ τού εργαστηρίου του, δια 
τά όποια έγραψεν άλλοτε ή Πινακοθήκη . Έξ αύτών 
ιϊριστον πάντοτε ή Αυτοθυσία. Θά ηΰχόμην όμως νά 
έλειπαν δύοάντιπαθητικαί άσχημοι μορφαί, τής - Νέας 
Ζωής» καί τού «ΙΙάτερ ήμών>.

Ό κ. Τόμπρος. οστις έχει δώση ήδη τάς χρηστότε
ρος ελπίδας εύρυτάιου μέλλοντος, εργάζεται πάντοτε 
φιλοτίμως. ΊΙ καθώς οημειούται είς τόν κατάλογον 
Προπροτομή—τό πρόπλασμα τής προτομής—τής βασι- 
λόπαιδος Ελένης προκαλεϊ ιδιαιτέραν έντύπωσιν,διότι 
κατόρθωσεν ό_καλλιτέχνης νά συνδυάση μίαν ήρεμον 
απλότητα μέ μίαν έκφρασιν έλκυστικήν.ΤόΙΙρωτογινο- 
μένο σχήμα πολύ καλό, έπαναβλέπομεν δέ τήν καί άλ
λοτε έκτεθείσαν σπουδήν γυμνής γυναικός. Ό ’Όρ
κος στόν τάφον τού πολεμιστού, άρκετά τολμηρά 
ούνθεσις.

Ο κ. Ν. Στεργίου, καλλιτέχνης έπίσης πληρης 
μέλλοντος, εις τήν ·”Εκστασιν = μίαν άνατεταμένην 
ϋλόγλυφυν κεφαλήν με κλειστά, μάτια καί μειδιώντα 
χείλη πλήρη ποιήσεως χαί μυστικισμοϋ—κατώρθωοε 
νά φανέρωση τήν έκστασιν, είς τίιν οτάοιν καί είς 
τα κλειστά άκόμη μάτια. Ή «Άνάγλυηο; κεφαλή 
πολύ καλή.

Ό κ. Μ. Καρακατσάνης, υιός γλύπτου, εκδηλώνει

GEATPIKH ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Θέατρον Κοτοπούλη

Ο Καταχτητής· τού Ντέ Έρτς εϊνε το πρώτον 
Ρουμανικόν εργον τό όποιον έπαίχθη είς 'Αθήνας. 
Ο συγγραφεύς εϊνε γνωστός κυρίως διά τό δράμα 

του -’Αράχνες·, τύ οποίον επέτυχε τόσον, ώστε νά 
γίνΐ) ϋ ευνοούμενος τής Ρουμανικής Αύλής. Ό ήρως 
τοϋ «Κατακτη τοϋ > δεν εϊνε φανταστικόν πρόσωπον, 
άλλά γνωστός αξιωματικός τού Ναυτικού, πλούσιος 
κοί ωραίος, οστιςύπήρξεν άληθιιύς καταχτητής είς 
τήν κοινωνίαν ι ού Βουκουρεστίου. Τό έργον πλέκεται 
περί τήν περιπετειώδη ζωήν του ιήν πλήρη έρωτος 
καί διασκεδάσεων, ήν εκπροσωπεί έπί σκηνή; εϊ; 
διπλωμάτης αγαπών μίαν φιλάρεσκον άριστοκράτιδα. 
Ή πάλη μεταξύ αύτών διεξάγεται τόσον τεχνικά 
ώστε είς τό τέλος ήττώνται καί οί δύο. Τό θέμα δέν 
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τό άπο κληρονομικής διαθέσεως τάλαντόν του. είς ένα 
μόνον, άλλά χαρακτηριστικόν άγαλμάτιον, τύ «Χα
μίνι». Εϊνε άπό τά καλλίτερα γλυπτικά έργα τής έκ
θέσεως. Ύπερνικήσας άρκετάς δυσκολίας ώς έκ τού 
ρεαλιστικού θέματος, άνεδείχθη ζωγράφος τή; πλα
στικής. Φυσικωτάτη ή στάσις, τεχνική ή άποτύπιυοις 
έν ταΐς λεπτομερείαις. Υπάρχει κατά σύμπτωσιν καί 
έν άλλο χαμίνι έν προτομή, τού κ. Λουκά Δούκα 
άξιον καί αύτό προσοχής, άλλά προτιμώ τύ Χαμίνι 
τού κ. Ιίαρακατσάνη. Το άγαλμάτιον τού κ. Δούκα 
«Έκτος μάχης δεικνύει τάσιν πρός άνωτέραν δη
μιουργίαν.

‘Ο κ. Γ. Αλε'ξανδρόπουλος μάς παρουσιάζει δύο 
γνωστός φυσιογνωμίας μέ τήν καταπληκτικήν άντί- 
θεσιν ηλικίας. Τύν ΰπέργηρων άλλά νεάζοντα κ. Ί'έ- 
λην Ιίετσάλην. τού όποιου ή τόσον εκφραστική φυσιο
γνωμία μέ τάς πυκνός όφρεΐς και τύ ατασθάλον γέ- 
νειον άπεδόθη πανομοιοτύπως, καί τήν νεαρόν ερασι
τεχνών δεσπ. Τζούλιαν Αμπελό, τής όποιας τ,',ν ήρε
μον καί ρεμβώδη μορφήν απέδωσε μέ πολλήν Λε
πτότητα.

Τού κ. 1. Βούλγαρη το άγαλμάτιον «’Έπειτα άπο 
τύ παιγνίδι· συνολικός έχει πολλήν χάριν, άλλ’ υστε
ρεί είς τας αναλογίας ιών ποδών. Η στάσις της μι
κρός κόρη; εϊνε ηιυοι,κωτάτη. Είς τοιούτου είδους 
έργα, τής ελαφρά; γλυπτικής έμπνεομένης έκ τής 
κοσμικής κινήσεως. είνε ειδικός ό κ. Γρ Ζευγώλης. 
ΊΙ - Κυρία τού συρμού· εϊνε τύ καλλίτερου έργον 
του, ή Σκεπτομένη έπίσης καλό, χαρατηριστικωτα- 
τον τύ κοριτσάκι τύ φοβισμένο άπό τί) χρυσόμυιγα. 
Η «Χρησμοδότησις·τοΟ κ.Φωσκόλου είνε έργον μελέ- 
τιΐς, χαριτωμένος δέ ο Γάτο; τού κ. Γεωργαντή.

Εϊ; τήν έκθεσιν υπάρχουν καί τρία ανάγλυφα τού 
Βασιλέω;. 'Υποθέτω ότι οί δύο νεαροί γλύπται δέν 
θά υποχωρήσουν έξ άβρότητος είς τύν ζωγράφον κ. 
Ίακωβίδην, όστις καί έν τή γλυπτική άοχολούμενο; 
κάποτε, εκθέτει καί αύτός άνάγλυψον τού Βασιλέως.

Είς μίαν γωνίαν εν άγαλμάτιον (terra cotta) τού 
αειμνήστου Αροση ή Σκέψις·, μϊ; δεικνύει πο 
οον ευσυνείδητα είργάζοντουί παλαιοί καλλιτέχναι.

Πενιχρά, τιί εκθέματα τής Αρχιτεκτονικής, Χαρακτι
κής καί Διακοσμητικής.

Κ

εϊνε πρωτότυπον, αί πράξεις πολύ εκτενείς, χωρίς 
δράσιν, άλλά ό διάλογος πολύ ψυχολογικός. Τό έργον 
όμως αν είς τήν γενέτειραν τού συγγραφέως έστάθη, 
έδώ έδόθη μόνον ώς πρεμιέρα. ΊΙ δ. Κοτοπούλη καί 
ό κ. Μυράτ έπαιξαν άρκετά καλά. Ή μετάφρασες τής 
δος Αιμιλίας Καραβία έπιτυχής.

Δπύ τόν τίτλον ■ Χωριάτικη τιμή έπαίχθη τύ πρύ 
δεκαετίας γραιρέν δίπρακτου δράμα τού ΙΙόρτο-Ρί; 
«Οί Μαλφιλάτρ*. Είνε ψυχολογική άπεικόνιοις μιας 
εργατικής οικογένεια; τής οποίας ύ μεγαλείτερος 
υιό; εϊνε νυμφευμένος. ΊΙ γυναίκα του έχει προδώση 
τήν συζυγικήν πίστιν έμπλεχθεϊσα είς τά δίκτυα τού 
Δημάρχου.Αποκαλύπτει τήν άπιστίανέξ επιστολών καί 
τήν άποδιώκει εξερεθιζόμενος άπό τούς οικείους του. 
Έν τούτοις τήν άγαπρ. καί θέλει κατόπιν νά τήν κρά
τηση, άλλ* ευρίσκει άντίστασιν άπό τούς οικείους του,

οί οποίοι εκπροσωπούν τάς κρατούσα; περί ιιμής 
ιδέας.Τήν στιγμήν πού πρόκειται νά φύ/n ή γυναίκα 
του αύτός καί πάλιν τήν διώχνει, εκείνη τού έξάπτειτήν 
ζηλοτυπίαν καί εκείνος τότε τήν ακολουθεί έγκατα- 
λείπων τό πατρικό του σπίτι, ένώ ή μητέρα του. 
στοργική πάντοτε, ελπίζει ότι θά έπανεύρρ τό παιδί 
της τί)ν ευτυχίαν. Τό έργον έχει κυρίως δύο δυνα
τός δραματικός σκηνιίς- ή πρώτη πράξις εϊνε μάλλον 
ηθογραφική καί έπαίχθη συνολικοί; καλλίτερα, ή 
δευτέρα υστερεί εί; σκηνικήν οικονομίαν, τήν συγ
κρατεί όμως ό μεταξύ συζύγων διάλογο; πο.'.ύ ψυχο 
λογικός καί μέ τέχνην γραμμένο;. Ό κ. Παλαιολο- 
γος ώ; σύζυγος έσχεν ευκαιρίαν να δείξη έντονωτερον 
τό τάλαντόν του. άποδώσας με πολλήν δύναμιν τόν 
δραματικόν ρόλον τού άπατωμένου άλλά καί συγχω* 
ρούντος συζύγου. Ή δ. Κοτοπούλη είχεν έτάρσεις αν
τάξιας τής φήμης της.

Hois djtatai τήν Γυναίκα μου έξυπνη φάρσα 
ιυυ Φευντώ.μί τετριμένην ύπόθεσιν άλλά μέ ξεκαρδι
στικά απρόοπτα επεισόδια, παιχθείσα πρό 2ύιια- 
μέ τύν τίτλον Le Monsieur cliasse . II δ Κοτο
πούλη καί οί κ. κ. 1’ονίδης και ΙΙαλμΰρας είχαν τα 
πρώτα μέρη.

‘Γιά ενα φιλί στό Τοΰντλ , φάρσα του 1 κοντινέ. 
Άνεβιβάοθη βιαστικά καί έπαίχθη μόνον δις.

Τερέξα Ραχέν·, δράμα τού Αιμίλιου Ζολά. το 
μόνον πού έγραψε καί αύτό κατά τίιν αρχήν τού στα
δίου του. Αί δύο πρώται πράξεις άνευ δράσεως, αι 
δύο τελευταίοι έκνευριστικαί.

"Ενας ζωγράφος άγαπζι τήν σύζυγον ε νός φίλου 
του, χρησιμεύοντο; ώς μοντέλου. ’Αποφασίζουν "νά 
απαλλαγούν τού συζύγου καί τόν πνίγουν στό πο" 
ιάμι. Νυμφεύονται οί έρασται άλλα τήν πρώτην νύ
κτα τού γάμου φρικταί παραισθήσεις τούς βασανί
ζουν' ή σύζυγος βλέπει μέ φρίκην τόν συνένοχον της. 
Επιτείνεται τύ μαρτύριον όταν ή μητέρα τού πνι- 
γέννος μανθάνει οτι δολοφόνοι είνε τό νέον συζυγι
κόν ζεύγος παθαίνει παραλυσίαν καί άφασίαν, έξ 
η; συνέρχεται έν τέλει. ένφ οί δράσται ελεγχόμενοι 
ύπό ιών τύψεων τής συνειδήσεων, πίνουν ό εις κατό
πιν τού άλλου δηλητήριον. Ής σκηνικόν εργον εϊνε 
μία αποτυχία, άνυπύφορον διά τούς νευρικούς. Έάν τύ 
έργον αύτο έγραφε Έλλην συγγραφεύς, ούαί και 
άλλοίμυνον!

ΊΙ έκτέλεσις απέδειξε τήν δ. Κοτοπούλη καί τόν 
κ. Μυρά.τ εφάμιλλους είς δραματικύτητα. Τά μέρη 
των, άρκετά κουραστικά, έπαιξαν μέ πολλήν δύναμιν.

ΊΙ τΑΙγκρέττα> τού Νικοντέμι. Εϊνε τύ πρώτον 
δραματικόν έργον τό όποιον έγραψεν μόλις έπήγε είς 
τό Παρίσι ό μετέπειτα συγγραφεύς τού “Κουρελιού· 
καί τής «Σκιάς». Τό έγραψε χάριν τής Ρεζάν, πρός 
ήν αίσθηματικώς συνεδέετο. Τύ έργον φανερώνει 
μίαν δεξιότητα, άποβλέπουσαν μάλλον είς έντύπωσιν 
παρά είς ψυχολογίαν, καί μίαν ιδιοφυίαν, ήτις κα
τόπιν έξεδηλώθη τόσον άδρά καί έλκυσιικη. II 
ύπόθεσις του εϊνε απλή. Ό Ερρίκος έχει ερωμένην 
τήν Σουσσάναν, ήτις έπί τρία έτη ζή τυπικώς μέ τύν 
άνδρα της, όστις τίιν παραμελεί. ΊΙ μητέρα τού Ερ
ρίκου εϋρίσκεται είς χρηματικός στενοχώρια; καί ή 
Σουσσάνα, έν άγνοίρ τού Ερρίκου, τήν βυηθεΐ. Ο 
σύζυγος τής Σουσσάνα; τό μανθάνει καί είς μίαν 
βιαίαν σκηνήν επιτίθεται τής συζύγου του διότι συν- 
τηρϊί είς βάρος τής περιουσίας του ένα εραστήν, 

δσιις κατόπιν ερχόμενος, κατάπληκτος μανθάνει τό 
γεγονός. Ζητεί εξηγήσει; από τήν μητέρα του, ήτις 
t ·ν άρνείται τήν αλήθειαν καί ένφ εϊνε αποφα
σισμένος νά σκοτωθή,ή Σουσσάνα έγκαταλείπουσα τόν 
άνδρα της. άπερροφημένον καί αΰτόν άπό τάς ερω
μένας του. μεταπείθει τόν 'Ερρίκον, διά νά ζήσουν 
μαζή αγαπημένοι, καί εργαζόμενοι. Ό τίτλος τού 
έργου έλήφθη άπό τήν αίγκρέτταν- οίκόσημον εύγε- 
νείας—τήν όποιαν φορεί ή μητέρα του Ερρίκου. ’Ο
λόκληρον τύ έργον σκηνικώ; στηρίζεται είς τήν β . 
πράξιν, ήτις εϊνε δραματικωτάτη. πλήρης δράσεως 
καί μεταπτώσεων. ΊΙ σκηνή μεταξύ τών συζύγων εϊνε 
θαυμασία, ώ; καί ή μεταξύ έροστοϋ καί συζύγου, ήν 
άφωνος παρακολουθεί ή σύζυγος. Εί; τήν πράξιν αύ· 
τήν ή δ. Κοτοπούλη ύπήρξεν ύπέροχος. Ό κ. Μυράτ 
έπαιξε μέ πολλήν δύναμι νσπανίως ήρθη είς τοιοΰτον 
ύψος δραματικότητος’ιϊίριστος καί ό Γαβριηλίδης. Καί 
οί τρεις άπετέλεσανέν άρμονικόν σύνολον. Ίΐς μητέρα 
η λ. Χρυοουλα Μυράτ άπεδωσε ιόν χαρακτήρα καί 
τίιν ευγένειαν τοϋ ρόλου της μέ πολλήν Λεπτότητα.

ΊΙ μετάφραοις πολύ καλή πίστη άλλά καί θεα
τρική. Ό διάλογος διά τον όποιον ό συγγραφεύς δια- 
κρίνετα.ι κατ’ εξοχήν, δέν έχασε ούτε την χάριν του 
πρωτοτύπου, ούτε τήν δύναμιν.

«Κυβέλειον »
Ό άριστος ύπό έποψιν προσωπικού θίασος έπαιξεν 

άρκετά έργα τού παλαιού δραματολογίου τής Κυβέ
λης. Νέα δέ τά εξής : Ό ίδανικ'ις σύζυγος^ ή μάλ
λον <5 Ιδεώδης, κοινωνική κωμωδία τοϋ Όσκάρ 
Οΰάΐλδ. όστις έγραψε τρεις έν όλοι. Ύπόθεσις αισθη
ματική, παλαιίι τεχνοτροπία, άλλά σάιυρα κοινωνική 
λεπτή καί διάλογος πλήρης πνεύματος καί παραδοξο
λογίας. Τά ξενικά όμως ήθη. πολιτικά καί κοινω
νικά. καθιστούν τό έργον κουραστικόν διά τύ ΐδικόν 
μας κοινόν, άλλά καί έν μεταφράσει ιό εργον χάνει 
πολύ. ΊΙ ύπόθεσις εξελίσσεται είς τόν κύκλον τή_ 
Λονδινείου αριστοκρατίας είς έν περιβάλλον διπλω
ματών καί λόρδων. Οίκ. κ. Παπαγεωργίου καί Βε· 
ιίκης άνιελήιρθησαν έπαρκώς τούς ρόλους των. ΊΙ κ. 
Καλογερικού έπαιξε πολύ καλά εϊς τίιν β’. πράξιν. 
Λί αμφιέσεις τών κυριών πολύ καλαίσθητοι.

II Καλή πρό&εσις· τού Κρουασσέ εϊνε δίπρακτος 
κωμωδία μέ άπλουστάτην ύπόθεσιν, άλλά χαριτωμέ- 
νον διάλογον, λίαν δέ ακατάλληλος διά κυρίας -πα· 
ραδόξως δε παρελείφθη ή δήλωσις αΰτη έκ τών προ
γραμμάτων. Τοιαϋται παραλείψεις ομοιάζουν τάς πα
γίδας, είς άς πίπτο υν άνύποπτοι αι οϊκογένέιαι και 
πρέπει νά λήφθή μετρον αποφυγής έν τφ μέλλοντι 
τών κινδύνων τής ηθικής. Ένας άρραβωνιασμένος 
έχει ερωμένην. Αυτί) έχει φίλην τήν μνηστήν του. 
Τυχαίως αποκαλύπτεται ότι ερωτοτροπεί καί μέ τάς 
δύο καί ύπύσχεται ή ερωμένη νά τής άποδώσή τόν 
μνηοιηρα. ’Αλλά συμβαίνει τό εναντίον καί ή ερωμένη 
πυραδίδεται είς τον φίλον της, ενα επιτήδειον κατα
χτητήν γυναικών. ΊΙ κ. Κομπότη έπαιξε φυσικώτατσ, 
ύ κ. Βεάκης, αφελέστατος καί αύτός καί λεπτότατος 
είς ύπόκρισιν, κωμικώτατος δέ ώς ύπηρέτης ό κ. Βε- 
νιέρης, καίτοι ό ρόλος του συνίστατο εϊς κινήσεις 
καί μορφασμούς. Ή κ. Φιλιππίδου χαριτωμένη είς 
τήν σύντομον έμφάνισιν της.

Έπειδή ή «Άνδρεΐνη: έπαίχθη είς τύν κινηματο
γράφον, άνεούρθη έκ τής λήθης καί έπί τού θεάτρου.
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Εΐνε παλαιόν έργον τοΰ Σαρδού, παιχθέν τώ 1672, εν 
ΆΟήναις δέ πρό 17 έτών μέ τήν Ευαγγελίαν Νίκα καί 
καί τόν Μέγκοιλαν είς τό θέατρον Τσόχα. Εΐνε έργον 
άψυχον, μυθιστορηματικόν, άνήκον είς τήν βιομηχα
νικήν έκμετάλλευσιν. ΊΙ κ. Καλογερικού διεκρίθη 
διά τάς τουαλέτας της καί ή κ. Φιλιππίδου, ώς χο
ρεύτρια, διά τήν εϋμορφιάν της,

(Λυρικόν >.

Τοϋ «Λυρικού’ τάεγκαίνια έχαιρετίσθησαν διά συν
τόμου πσοσφωνήσεως τοΰ κ. Λιδωρίκη, μεθ’ ήν έπαί- 
χθησαν δύο --χαρακτήρες» τοϋκ. Δημητρακοπούλου, έκ 
τής σειράς ήν έχει γράψει κοινωνικών σκηνών, μέ 
ζωολογικούς συμβολισμούς: ΊΙ «ΙΤεταλοΰό» · καί τύ 
Σπουργίτες Τύ πρώτον άνώτερον τοΰ δευτέρου, 

έχει λεπτόν διάλογων καί ώραΐον τέλος. "Π πετα
λούδα εΐνε ενα κοριτσάκι τό όποιον προώρως αρχί
ζει νά έννοή τόν κόσμον καί ερωτεύεται ένα κύριον, 
ό όποιος άγαπφ τή μητέρα της. Τύ Σπουργίτι είνε 
ένα άλλο κοριτσάκι τό όποιον μία εύσπλαγχνική κυ
ρία περιεμάζευσε άπό τούς δρόμους πού έπωλούσε 
άνθη διά νά άναπληρώση τύ ίδικύν της κοριτσάκι 
ποϋ πέθανε. Άλλά τό σπουργίτι δέν ήμπορεϊ νά 
ζήση στύ κλουβί όσο χρυσό καί άν είνε καί επιστρέφει 
εις τήν πτωχική φωληά του, χαρούμενο. Είς τύ πρώ
τον φυσικότατα έπαιξε τή πεταλούδα ή Μπιμπίλα 
Χατζάκη, είς τύ δεύτερο είχε ωραίας αφελείς στάσεις 
ή μικρά Νέζερ.

Έπαίχθησαν ό ι Βασιλεύς Κοκό>, εξωφρενική 
φάρσα τοΰ Λαμπίς καί ό Ιατρός Μπεμπέ , Γαλλική 
κωμωδία,

Τά έφετεινά ΙΙανα&ήναια - έχασαν τήν αρχικήν 
αί/λην των. Καί διότι παίζονται είς θέατρον άπομε- 
μακρυσμένον τών κέντρων, καί διότι τά σκηνικά είνε 
πενιχρά ένεκα τής ύ.τερτιμήσεως τών υλικών, καί δι
ότι τά έσυνειθήσαμεν μέ τήν Κοτοπούλη. Εφέτος 
δέν είνε θεαματικά—αί άπόπειραι τού σπηλαίου τού 
ΙΙοσειδώνος καί τής άποθεώσεως τής Ειρήνης εΐνε ά- 
ποτυχίαι ύπό έποψιν έμφανίσεως—αλλά παίζονται άρ- 
τιώτερον, διότι όλοι οί ήθοποιοί παίζουν πολύ καλά.
Επίσης ή μουσική έφέτος—περισυλλογή Οίκονομά- 

κου— εΐνε πλέον πεταχτή καί εύάρμοστος. Καλαμ- 
πουρίων γίνεται κατάχρησις· μερικά έν τούτοις προ- 
καλούν ιύν γέλωτα. Παρ’ ολην τήν έλλειψιν έφέτος 
φαιδρών επεισοδίων καί τόν φόβον τής λογοκρισίας, 
οΐ συγγραφείς έξεμετυλλεύθησαν τήν πείναν κατά 
τρόπον επιτυχή.

Ό Τζανέτος έφέτος ΰπεδύϋη άλλο πρόσωπον καί 
οχι άλλο πρόσωπον τόν Τζανέτον. Ό κ. Λύτρας — 
ένας άπό τούς καλλιτέρους άλλά μή ρεκλαμαρισθέν- 
τας ήθοποιούς μας εκτάκτως καλός είς δημιουργίαν 
χαρακτήρων—ώς Τζανέτος, ένεφανίσθη εύγενέστερος, 
χαριέστερος τοΰ παλαιού, έχει δέ καί τό χάρισμα νι’ι 
τραγουδή άρκετά καλά. Ή έμφάνισίς του ώς ούρα- 
κοτάγκου καταπλήσσει διά τήν τελείαν μίμησιν. Ή 
κ. Κόριννα Ζαφέιροπούλου ώς κομμέρ —Κοινή γνώ
μη συμβολιζομένη δΓ ανεμομύλου έπί τής κεφαλής 
της μέ τήν κομψήν άμφίεσιν καί ώς κανταδόρος 
μέ τό ελκυστικό τραγούδι της, συμπαθέστατη. ΊΙ 
δεσπ. 'Αθανασία Ιίλέσσα άνεδείχθη ή ήρωϊς τής Έ- 
πιθεωρήσεως. Τήν έζωντάνευσε. Ώς όδοκαθαρίστρια 
αμίμητος- έδημιούργησεν ένα λαϊκόν τύπον άφθάστου 
ζωηρότητος καί έκφράσεως. Τά κουπλέ της επανα

λαμβάνονται πάντοτε. Ώς καμαριέρα άποχαιρετώσα 
τόν σκαπανέα της μετασταθμεύοντα χαριτωμένη καί 
ώς Φήμη έλαστικωτάτη εϊς κινήσεις. ΊΙ κ. Περίδου 
ώς Ιίαληά Στρατώνα έδωσε ενα τύπον ίΙυληκου κου
τσαβάκη Οαυμασιον.

Καί τά μικρά—τρία τόν αριθμόν — υπόσχονται μέν 
πολυκύμαντοι1 μέλλον, άλλ’ έχουν καί παρόν αξιό
λογου. ΊΙ Χατζάκη καί ή Νέζερ ώ; Κριθήκαί Σίτος 
καί ή Κοντσέτα ιός δέκατον Ύπουργεϊον έπαιξαν μέ 
αφέλειαν θελκτικήν.

Ώς πρό; τό συγγραφικόν μέρος, δύο είνε τά εξυ
πνότερα νούμερα, τού άποκλεισμοΰ καί τής παραδό 
σεως τών παληοσιδερι.κών, έν οίς καί το καβουοδι- 
σιήρι τό Οΐγοντά νώτα τή; γειτόνισσας. Μερικά νού
μερα, ώ; ό διπλωμάτη:, τά βαπόρια, αΐ μαθήτριαν, 
τό τούβλο, αί κυρίαι τού συσσιτίου πρέπει νά άντικα- 
σταϋούν.

Πολύ καλά εξετελέοθη ό γιηινόπους χορό; ιης Αμ
φιτρίτης, ύπό τής κυρίας Noellia μέ τά; Νύμψας. Πρέ
πει νά ο ημειωΟ ή καί μία νέα έμφάνισίς, τοϋ κ. 
Πλούτη. χορευτού καί τραγουδιστού.

«'Ολύμπια ■
Ό όλονέν ουμπληρούμενος δΓ Ιταλών εκλεκτών 

ηθοποιών Μελοδραματικό; θίασος ήρχισε μέ τόν 
• Ριχολέττον». Ώ; Τζίλδα ή δ. ΙΙερπινια καίτοι τό 
πρώτον άναλαμβάνουσα δύσκολου ρόλον έπαιξε πολύ 
συμπαθητικά. Τύ τραγούδι τη; άπροσποίητον καί 
γλυκύ ήρεσε. Ό νέο; βαρύτονος Μαουτζέρι υπέροχος 
ώ; Ριγολέττο; μέ δυνατήν καί άριστα χρωματισμένην 
φωνήν. Ό τενόρος Ρομανιόλι ιό; δούξ τής Μάντοβα; 
κάλλιστος.

Είς τήν Ισγύν τοΰ Πεπρωμένου* λησμονημένην 
όπεραν δοθεϊσαν τό πρώτον ήδη Ελληνιστί, ένεφα
νίσθη ό νέος υψίφωνο; κ. Φ. Παπαδόπουλος, ό όποιο; 
έψαλεν Ίταλιστί. Έκρίθη εόμενώς ύπό τού κοινού 
διά τήν έκτασιν καί ένταοιν τή; φωνή; του εϊ; τού; 
υψηλούς τόνους.

Προετοιμάζονται ι’> «Όθέλλο;· καί ή «Μινιόν .

Διονύσια >

«Τά ’.Ερωτικά Γυιινάοια ■, κατά διασκευήν της 
Γαλλικής φάρσας Amour el Peston γενομένην υπό 
τού ήθοποιού κ. Παρασκευοπούλου. ΊΙ μουσική πετα
χτή, εύθυμη, αλλά καθόλου πρωτότυπος. Ό κ. Χατζη- 
αποστόλου έκαμε μίαν έκλογίιν άπό γνωστά τραγού
δια καί βάλς μέ τινας έλαφράς παραλλαγάς. Ή ά. 
πρΰξις-εΐς τό στρατόπεδον-δέν έχει ένδιαφέρον. Ή β’ 
ποάξις—είς τό ξενοδοχείου—είνε ή καλλιτέρα, ή γ 
εί; τό καφέ-σαντάν είνε μάλλον θεαματική. Ή ρο- 
μάντσα τήν όποιαν τραγουδεϊ μέ πολύ αίσθημα ή κ. 
Λαουτάρη είς τήν β’ πράξιν, τό κουαρτέττο τής αύτής 
πράξεως καί τό finale μέ τύ κόρο, τό όποιον αποτε
λούν στρατιώται καί καμαριέρες καί τό όποιον υπεν
θυμίζει τήν Μασκότ είνε τά ώραιότερα μέρ η τής όπε- 
ρέττας. "ήρεσε πολί καί ύ παρείοακτης 'Αμερικανι
κός χορός εν είδος γυμναστικής ακροβασίας, χορευ
θείς υπό τού ζεύγους Φρέδι.

Ό κ. Δράμαλης αμίμητος ώς κουτσαβάκη; φαντά
ρο;. Εδωσε ένα τύπον κωμικότατα χαρακτηριστικόν. 
Ή κ. Ένκελ αν καί δέν έχει πολύ μέρος, άρκετά 
ελκυστική.

ΊΊ πρώτη παράστασι; έκρίθη διεξοδική και έλευ-

θεριάζουσα είς υπόπτους εκφράσεις, διό καί παρέστη 

ανάγκη περικοπών.

Παπαϊωάννου.
ΊΙ -Νύφη τοϋ Συντάγματος ■ .όπερέττα. λιμπρέττο 

β Βεκιαρέλη. μουσική Σπυρου Καίσαρη. II υπόιίε- 
ιιι.ς στερείται πρωτοτυπίας,ευτυχώ; χωρί; χυδαιολογία; 
πλήρηςδέ κωμικών ι'πεισοδίων στοεφομένων περί τύ; 
έρωτοτροπίας της κ. Πετροχείλη συζύγου υπερήλικος 
αγύμναστου έργοστασιαρχου χαλβαδοποι ίας πρύς νεα. 
ούν κληρωτόν οστις ύπό τοΰ συνταγματάρχου εκλαμ
βάνεται ώς ό νόμιμος σύζυγο; τής κυρία; καί όλο. 
ξεσποΰν κατά τού άληθινοΰ συζύγου. Ή νύφη τοϋ Συν
τάγματος εΐνε ή κόρη πλουσίου ’Αθηναίου, τοΰ όποιου 
ή οικία χρησιμοπιεϊται ώς στρατών. Τήν κ. Πετρο- 
χείλη ύπεδύθη ή κ. Μεντέα Μόζερ, τήν Νύφην η κ. 
Κανδηλάκη- ή δ. Κολυβα έχει ένα πεταχτόν ρόλον 
σουμπρέττας. Ό κ. Παπαϊωάννου ώ; έργοστασιάρ 
χης, ό' κ. Μηλιάδης ώ; ιμπρεσάριος καί ό κ. Σαραν- 
τίδης είς τό μικρόν μέρος του ώ; ’Εβραίο; έπαιςαν 
άρκετά καλά. ΊΙ μουσική εύχάριστος καί πετα
χτή, χωρίς νά υπενθυμίζω ξένα έργα. Τύ βαλς τή; 
γ' πράξεως "Ελα κοντά μου’ εγινεν άμέσως δημοφι
λές. Ό κ. Καίσαρης, οστις είχε τόσαζ επιτυχίας ώς 
συνθέτης στρατιωτικών ασμάτων καί εμβατηρίων, εΐς 
τήν πρώτην απόπειραν του νά γράψη όπερέτταν επέ

τυχε.
Ρεζάν.

Τά ι’Αν&εστήρια* ή ώς νέα έπιθεώρησις άγγελ- 
Θεϊσα Λνε τό γνωστόν «Καρναβάλι» Δραγάτση—Βιλ- 
λάρ, μέ άφαίρεσιν σκηνών σόκιν καί προσθήκην άλλων 
άπό άλλα; έπιθεωρήσεις τού κ. Δραγάτση. ’Αμίμη
τος ό κ. Βιλλάρ ώς κωμικό; Σαρλώ, άριστη ή κ. 
Έστρέ ώς Βοημίς. Ή κ. Ρεζάν ώς κινηματογράφος 
χαριτωμένη. Ή κ. Λίζα Καβάδα, διά πρώτην φοράν 
εμφανιζόμενη εϊς ’Αθήνας, ώ; Φωτιά καί Άνθοπώλις 
ή κ. Βαλέττα ώς γρηά Μοντέρνα, καί ή κ. Βασιλειά- 
δου ώς Κυρία τροφίμων παίζουν πολί' εύμορφα.

Δραματική σχολή ’Ωδείου
ΊΙ δεύτερα έμφάνισίς τής Δραματικής σχολής τυΰ 

Ωδείου έγένετο μέ ένα παλαιόν έργον καί μέ πα
λαιόν μετάφρασιν, τήν «Γυναικομαχίαν τών Γάλλων 
θεατρογράφων Σκρίβ καί Λνγκουβέ. μέ ΰπόθεσιν 
τής εποχής τοΰ Λουδοβίκου ΙΔζ Έδόθη διά ν«'ι άνα- 
δειχθή ή μέλλουσα νά άποφοιτήση έφέτος τή; σχολής 
δεσπ. Βρασιβανοπούλου, άλλά πράγματι άνεδείχθη 
κατά τήν παράστασιν ή δεσπ. Μπενή—Ψάλτη. Ή δ. 

Κ Βρασιβανοπούλου έχει δραματικά χαρίσματα καί
έπρεπε νά έμφανισθή εΐς δράμα μάλλον ή κωμωδίαν. 
Ή φωνή της δέν εΐνε διαυγής καί επίπλαστος ή ύπό- 
κρισίς της· άναπληροϊ δμως τα μειονεκτήματα αύτά, ή 
άντίληψις τής τέχνης καί ή τελεία έκμίθησις τοΰ μέ
ρους τύ όποιον παίζει. Είς μερικά σημεία ύπήρξεν 
ύπερβολική, λησμονούσα ίίτι ή φυσικότη; είνε τό 
ήμισυ τή; επιτυχίας. ΊΙ δ. Μπενή —Ψάλτη έπαιξε 
μέ θελκτικήν απλότητα καί χάριν. Άριστο; ό κ. 
Κοντογιάννης, χάρις είς τήν κωμικήν ϋπόκρισιν τοϊ· 
όποιου ιό ακροατήριου έπείσθηότι έπαίζετο κωμωδία.

Κατά τήν τρίτην παράστασιν έπαίχθη τό γιωστύν 
έργον τοϋ Στρίνμπεργ -Άεσποινΐϊ Τξούλια>. Λι’ αύ
τοΰ έπρόκειτο νά δειχθή ή αξία τή; τελειόφοιτου

Π ΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

δεσπ. Τζούλιας Κωνσταντινίδου. Καί ύπήρξεν αληθώς 
άξια τοΰ δυσκόλου ρόλου. Ιδίως εις τό τέλος τής β- 
πράξεως έπαιξεν ώ; τελεία ηθοποιός. Ή φωνή τη; 
καθαρά, παλλομένη. θερμή, τή; παρέσχε εύκαιρίαν νά 
δείξή τά χαρίσματα καλλιτεχνική; όντως ϋποκρίσεω;. 
'Π κ. Γαλανής όις υπηρέτης, τό μόνον ανδρικόν πρό
σωπον τοΰ έργου, ήτο άρκετά μελετημένος, άλλ’ εΐς 
μερικά μέρη τό όΐ| θ; του ήτο τοιοϋτον ώστε το ακροα
τήριου ι’ά γελά, ένώ δέν έπρόκειτο περί κωμικού. 71 
δεσπ. Μπενή Ψάλτη χαριεστάτη ώ; μαγείρισσα. Περί 
τύ τέλος τή; α' πράξεως έψάλη ύπό μικράς χορωδίας 
τό Σατυρικό τραγούδι, τών χωρικών καί τό Βακχικό 
τοΰ Γρήγκ.

θεατρικοί είδήσεις.
Ο θίασος Πλέσσα είς δν μετέχουν αί κ. κ. Στε 

φάνου. Ροτίσου καί αί δεσπ. Ν. Παντοπούλου καίΦλ 
Βορδώνη, ήρχισε μέ παλαιό έργα.

— Εί; τό «ΆΟήναιον» έγκατεστάθη θίασος ΰπύ τόν 
κ. Χαντάν, μέ πρωταγωνιστήν τόν κ. Δελενάρδον 
καί πρωταγωνίστριαν τήν κ. Καίτην Χαντά, μαθή
τριαν τού κ. Οίκονομου.

— Εί; τύ θέατρου τής Άλυσσίδας θά παίξη ό θία
σος τοΰ κ. Θ. Νέζερ, μέ πρωταγωνίστριαν τιμ· Πίτσαν 
Κρανιώτου, τήν Έπιθεώρησιν Σίκ» τοΰ νεαρού κ. 
Όρφ. Καραβία.

— Είς τό θέατρον τή; Πύλης Άδριανσΰ θά δοθή 
ή νέα έπιθειόρησις ΓΆνω-Κάτω».

— Έν έσπερίδι τής λαίδης Λώ έπαίχθη μονόπρα
κτος εύφυεστάτη κωμωδία τοΰ κ. Πώπ «Αί γενικαί 
δοκιμαί». ύπόθεσιν έχουσα μικροσυνωμοσίαν δύο κυ
ριών, έκ τών όποιων ή μία θέλει νά αποδείξ]) είς τόν 
άνδρα της δτι ξεύρει νά παίξη τόσοι1 καλά είς τό θέα
τρον, όσον καί εί; τήν πραγματικότητα. Έπαιξαν ή κ 
Αλ. Μέρλιν, ή δεσπ. Σοφία Ροΐδου καί ό κ. Φωκά;.

— Ή Εταιρεία τών θεατρικών συγγραφέων προ 
εκήρυξε διαγωνισμόν πρό; συγγραφήν τρίπρακτου 
κωμωδίας κσί ένός μονόπρακτου δραματικού έργου. 
Διά τήν κωμωδίαν τό βραβεϊον ώρίσθη είς 500 δρ. 
διά τό δραματικόν 100 δρ. Ή προθεσμία παραδό- 
σεως τών έργων λήγει τίιν 15 ’Ιουλίου,

Έτερον διαγωνισμόν μονοπράκτων, 'ίσως προκή
ρυξή καί τό «Λυρικόν».

— Νέα έργα προαγγέλλονται. «Κατά τό μάθημα τού 
Ταγκό» κωμωδία Λάσκαρη καί Κολοκοτρώνη.—Ή 
«Τρέλλαι κωμωδία Δεπάσια.—Χωρί; παιδί, μονόπρα
κτοι· δράμα Φ. Γιοφύλλη. -Τά παιδιά μα; τρίπρα
κτο, κοινωνικόν δράμα Ζ. Μακρή.—Φύλλα στή μπάρα 
Γ. Σημηριιότου.—Τά «Σημειιόματα» έπιθεώρησις.— 
Μπροστά στά νειάτα, Λ. Βεάκη.—Μπουρμπουλήθρες 
ϋπό Παρνασσού.—Τό «ιδανικό γκαρσόνι» όπερέττα 
μουσική Κοωίνο.—Τό «δακτυλίδι τής μάνας» Καμ- 
πύση, μουσική Καλομοίρη.—Ό «Υπηρέτης πρέσβυς» 
διασκευή Γαλλικής ηάρσας, μουσική Μαστρακίνη.— 
Ό άγαπημένος τών γυναικών, διασκευή έκ τοΰ Γαλ
λικού, μουσική Σ. Αεπενιιότη.—«Αΐ τελευταίοι, νύ
κτες· φαντασμαγορία Γ. Βλάχου.—«Σάν φασόν έπι- 
θεώρησις ακατάλληλος διά κυρίας.—ΊΙ μ/ύρηκλω
στή, Ήλιάδου.—Αί παλαιοί Άθήναι, Άσπρέα'.

Μεταφράσεις: Πυρείου ακίνδυνου, τύ ·Κρεβάττι■. 
φάρσαι. — Ή -.Φωτιά', ή Βασιλική τίγρι;» δια 
σκευαί.— Ό 'Ζηλιάρη;· τοϋ Ριμπέσκο. — «ΊΙ μη
τέρα· τού Μπράκκο. — Ή Μτσκησία· ανέκδοτον 
δράμα ιού Σαρδού.-Ό 'Σπαραγμός» (Curie) τοΰ 
Ζολά, κατά διασκευήν έκ τού μυθισιορή ιαιος.—ιΨι- 
λοδουλίτσες» κομιντ ιού Έρβιέ.—«Ό ένοχο.» τού 
Φό;.—ΓΙαληόσπιτα τοϋ Σιίου.

— Ή A. Β. Ύψ. ό πρίγκηψ Νικόλαο; έγραψε τε
τράπρακτοι· φάρσαν «Κάρβουνα στή φωτιά-· . Θ.ϊ πσι- 
•χθή άπο τόν θίασον Κοτοπούλη.
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Τ« 'Ελληνικόν Ίοβιλίΰον. ’Επιτροπή ανεπαρκής. Οί Βυ

ζαντινοί ναοί. *Έρις πρρί ευθυνών. - ΛΙ αυναυλίαι. Τά 

αυτά το?; αύτοϊς. -Οί χοροί τοΰ Λυκείου.- Μία πρότααις. 

Τ<< ΊΙοιμι τοΐ» 1*21.

ΠΟ έτώι ήδη ί ι θνρμο; φιλέ? - 
λην. ό iv Λιέγη κ. ΓΙοιιηΙμιγ 
πρώτος διά της ΙΙινακοθή- 
κης υπέδειξε τήν ανάγκην 
προπαρασκευαστικής έργασίας 
διά τύν πανηγυρισμόν τής Έ- 
κατονταετηρίδος τής Έλλ. Έ- 
παιιιστάσεω;. Δι' Ίωβιλαϊα 
σημειοΰντα εξαιρετικόν σταθ
μόν έν τή ιστορική σταδιοδρο
μία απαιτείται καί εξαιρετικός

εορτασμός, διά τήν Ελλάδα δέ έπιτελέσασαν σημαν
τικός προόδους κατά τύν διαρρεύσαντα αιώνα έπε- 
βάλλετο εγκαίρως προετοιμασία διά τήν έπίδειξιν 
τών προόδων αύτών. Έκτοτε παρήλθον ικανά έτη. ή 
• Πινακοθήκη» άνεκίνησε πάλιν τύ ζήτημα, άλλ” ου
δόν έπετελέσθη. Μόνον ή Σύνταξις 'Ιστορικού Λεξι
κού τή; Έλλ. γλώσσης ήρξατο. Αί έκάστοτε Κυβερ
νήσεις παρέλειήιαν νά λάβουν οίανδήποτε φροντίδα 
καί έπρεπε νά έλθη είς τήν αρχήν άνθρωπος τών 
γραμμάτων καί δή ιστορικός καί ρέκτης άνήρ. ό κ· 
Λάμπρος, ϊνα είοηγηθή νομοθετικού διατάγματος, 
προνοοϋνιο; περί τοϋ εορτασμού. Λί πολιτικοί περι- 
πέτειαι είνε τόσον αποκαρδιωτικοί, ώστε έχρειό- 
ζετο μία γενναία χειρονομία διά νά μή ίδωμεν τήν 
τελευταίαν στιγμήν σπαομωδικάς ένεργείας. Λιά τόν 
καθορισμόν τής Κεντρικής Επιτροπής, τής .τροχιά- 
ρως καταρτισθείση; καί ήτις είνε άλλως τε ολιγομε
λής, δικαίως διετυπώθησαν παρατηρήσεις διότι δέν 
άντεπροσωπεύθησαν έν αύτή επιφανείς πολεμιστών 
οικογένεια ι, ούτε τά διάφορα τμήματα τοϋ 'Ελληνι
σμού, ούτε τύ Πανεπιστήμιου, ούτε ή Βουλή, ούτε ό 
κλήρος τουλάχιστον διά τού ηγουμένου τήςΆγ. Λαύρας. 
Άλλ’ ή συμπλήρωσις είνε εύκολον πράγμα.’Εκείνο ποϋ 
απαιτείται είνε ζήλος καί εργασία. ’Άς καταρτισθοϋν 
άπό τοΰδε βοηθητικαί υποεπιτροπή δι’ ειδικά θέματα, 
αί όποϊαι νά έργασθοϋν εγκαίρως καί μνθοδικώ;, ϊνα 
κατά τό 1921, κατόπι ν μάλισια τής σημερινής δοκι
μασίας, ή ‘Ελλάς παραστή είς τά όμ ματα τού πεποϊ ι 
τισμένου κόσμοι) ώ; ’’Εθνος αντάξιον τής ίστορική.- 
άποστολής του.

Λ
Πολύς λόγο; έγένετο πάλιν διά τάς Βυζαντινός 

εκκλησίας, ών εκάσίΌΐε απειλείται ή ύπόστασις και ή 
τέχνη είτε διά κατεδαφίσει»;, είτε δι’ έγκοταλείψεως, 
είτε δι’ επισκευών παρ’ άνθρο'ιπων δλως ιικαταλλή. 
λων. Δεινή έρι; δύο Βυζαντιιολόγων διά τύν άτυχή 
ναόν τών Άγ. Άσωμάτων άπέδειξεν οτι άντί νά συ
νενώσουν τάς προσπάθειας των οί αρμόδιοι όιά τ ήν 
διάοωσιν τών ιστορικών μνημείων, έξανιλοϋν τήν 
δραστηριότητά των ε’ις αντεγκλήσεις προσωπικός ανω
φελείς πρός άναζήτησιν ευθυνών, ένώ ήδύναντο δι’ 
εγκαίρου συνεννοήσεως καί έπεμβάσεως νά αποσοβή
σουν τοΰ; βανδαλισμού; τών επιτρόπων, οί, όποιοι 
είς πολλά μέρη άσβεστιόνουν τού; ναούς, προκαλιιΰν- 

τες σημαντικός ζημίας διά τήν τέχνην. Τό ζήτημα 
ήδύνατο νιί λυθή έάν ρητώ* άπηγορι-ύετο τ.ίαδήποτι· 
επισκευή ένοριακοϋ άρχαίου ναού νά καθορισθοΰν 
δ’ ουτοι— άνευ ειδικής άδεια; τού Εφόρου τών Βυζ. 
αρχαιοτήτων, έπιστατούντο; καί ιός τήν έκτέλεσιν 
τής εργασία;, ήτις μόνον προκειμένου περί στερεώ- 
σεως ή διασιόσεαις δέον νά έπιτρέπεται. IΙροκειμένου 
δέ περί ναών μ ή έ.νοριακών, καί οί όποιοι είνε αρκε
τοί, ιδίως μικροί, νά περιέλθουν είς τήν απόλυτον δι
καιοδοσίαν τής Αρχαιολογικής υπηρεσίας, χαρακτηρι
ζόμενοι ιός μνημεία ιστορικά..

Λ
Εΐ; τήν πληθώραν τών συναυλιών, καθ’ <ί; κλητοί 

καί εκλεκτοί, γνωστοί καί. άγνωστοι, ταλαντούχοι 
καί μή. Ιδίως δεσποινίδες, έπιδεικιύουν τήν μουσι
κήν έπίδοσίν των αί. πρωτοεμ,φανιζόμεναι καί τήν 
πρόοδον αί πολυεμρχνιζόμενυι, π τρετηρήθη ή έπσ- 
νάληψι: πλείστων τεμαχίων τών αύτών εις τά 
προγράμματα των. Έπρεπε νά αποφεύγουν νά έκτε- 
λοΰν όσα έξετελέσθησαν ήδη διά δύο λόγους, πρώτον 
διότι τό ακροατήριου—ήξεύρομεν δέ οτι (ορισμένοι 
σχεδόν άνθρωποι είνε οί παρακολουθούντες συναυ
λίας, πλήν τών απαραιτήτων συγγενών καί φίλων - 
θέλει νά άκούσι,ι νέα πράγματα, καί δεύτερον διά τόν 
λόγον ή μάλλον τόν κίνδυνον τή; σνγκρίσεως. Έν 
τούτοις καί είς τίιν κλασικήν μουσικήν δίς και τρις 
έπαίχΟησαν αί αύται συνθέσεις, άλλά καί είς τα τρα
γούδια έπίσης ξένα καί ίδικά μας. τά ίδια καί τά 
ίδια. ΊΙ ΠΙορφ υρά ώρα τοΐ’ Χολμές, τό -In quests 
lomba Oscura· τού Μπετόβεν. ·1Ι άπαγωγή τού Σι - 
ραγίου τού Μόζαρτ, τής Κοπέλλα; τό νερό’ καί ΆΙάνα 
καί Γυιό;» τού αειμνήστου Σαμάρα έπανελήφθησαν 
κατά κόρον.Άλλ’ υπάρχουν καί άλλοι συνθέται μολο
νότι καί οί. ίδιοι έχουν καί άλλα έργα, ιίνοιτερα μάλι
στα. Διατί δέν μά; τάπαρουσιάζουν ; Ούτε είνε πενι
χρά ή μουσική φιλολογία, ούτε όποθέτομεν. οί δί- 
δοντες συναυλίας αισθάνονται ανεπαρκείς τάς δυνά- 
μως των διιί νιί τιί μεταδοϊσουν.

!ί(
To «Λ’κειον τών Ελληνίδων» δέν υστέρησε κ ιί 

έφέτος’εί; τίιν διοργάνωσιν χορευτικής εορτή.·, μέ 
λαϊκά; τιμά:. Πασχαλινής εφέτος, δοθείση. ?ν τώ 
Ζιππ.ίισ, χωρίς όμως νά ϊίχη τήν επιτυχίαν τής πε- 
ρισυνής τών Κουλοιίμων, εί; χορεύτρια; καί εί; κό
σμον. Ή ιδέα τής δι,αδόσεως καί επιβολής τών Έλλ. 
χορών δι’έμφαιίσεων αύτών ΰπύ τύπον εορτών πρέ
πει νιί τονιοθή καί αί κυρίαι αί όποϊαι εργάζονται 
προ; τούτο άς έργασθοϋν συστηματικότερου. Εί; τήν 
εφετεινήν εορτήν έκαμεν έντύπωσιν ξεχωριστήν ό καί 
πέρυσι χορευθείς αρχαϊκός χορός τών Νηρηίδων μέ 
πεπλοφόρους νύμφας καί ό διιί πρώτην φοράν χο
ρευθείς. καίτοι άρκετά. μονότονος. Βυζαντινός χορός 
μέ Βυζ. ενδύματα, διατηρηθείς εις τινα Θρακικά χω 
ρία, οπού χορεύεται τό Πάσχα. Εφέτος παρατη- 
ρήθη καί ή έλλειψις τών συνοδευόντων τούς χορούς 
δημο-ικών ασμάτων, άτινα είνε απαραίτητα διά τήν 
συνολικήν άπόδοσιν τών πατρίων εθίμων.

ΊΙ επέτειο; τοϋ πανηγυρισμού της Εκατονταετη
ρίδας τοϋ 1821 διιί γενναίων χορηγιών πού; άνέγερ- 
σιν αναμνηστικών μνημείων, αποτελεί μίαν όλως 
εξαιρετικήν ένίσχυσιν τή: γλυπτικής έν Έλλάδι. 
"Εως τώρα οί γλύπται μας παρεπονοϋντο δι’ έλλειψιν 
καλλιτεχνικής εργασία:, κανέφευγον δέ οί πλεϊστοι 
είς τά νεκροταφεία πρός βιοπορισμόν- ή άποθάρ- 
ρυνσις δέν τού: άφ ινει νά έμπνευσθοϋν ε’ις δημιουρ
γίαν έργων άξίας. ’Ιδού οτι τώρα άφθονον χρήμα 
πρόκειται νά διατεθή διά γλυπτικά έργα. Εκτός τοϋ 
μεγάλου'Ηρώου- καί άναμιμνήσκομαι τήν στιγμήν 
αύτήν τοϋ προδρόμου τή; ιδέας, τοϋ μεγαλόπνευστου 
Ηρώου τοϋ κ. Μπονάνου— μνημεία αναμνηστικά 
Οά στηθούν είς τοΰ: τόπους τών μαχών, ανδριάντες 
καί προτομ ή. Συμπαθώ τούς Έλληνα: γλύπτας. Ανα
γνωρίζω τήν αξίαν των, θαυμάζω τήν έγκαρτέρησίν 
των, άλλά γνωρίζω καί τάς μικροφιλοτιμίας των. Θά 
προτείνω τήν γνώμην όπιο; άντί νά υποβληθούν είς 
παντοίου; κόπους διά νά άναλάβουν εργασίας,—δτε 
πιθανόν οί επιτήδειοι νά επικρατήσουν έπί ζημίρ τής 
τέχνης—καί άντί νά γίνουν διαγωνισμοί,ών τά αποτε
λέσματα πρόκεινται οίκτρά ώς ή μέχρι τοΰδε πείρα 
διδάσκει, προτιμώτερον είναι όλοι οί γνωστοί καί

C ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ
eizasTizGi tgxnai

Οί Βασιλείς έπεσκέφθησαν τό έργαοτήριον τοϋ κ· 
Ίακωβίδου έκτελοϋντος προσωπογραφίαν τής Βασι
λίσσης διά τό Υπουργείου τών Στρατιωτικών, ώς καί 
τό τοϋ κ. Τόμπρου διά μίαν πόζαν εί; έργον συντε- 
λούμενον υπό τοΰ καλλιτέχνου κατϊι Βασιλικήν πα
ραγγελίαν.

— Ό νεαρός έκ Κ)πόλεως γελοίο/.ράφ ι; κ. Σ. 
’Αντωνιάδης εξέθεσε μακράν σειράν γελνιογραφιών 
τον έν τινι αιθούση τής όδοϋ Σταδίου. Πολλαί έξ 
αύτών, ιδίως τύποι ξένοι, είνε πολύ χαρακτηριστι
κά!. Άλλά καί πρόσωπά τινα. έκ τοϋ κόσμου ιδίως 
τοϋ θεατρικού, προκιιλοϊν ιό μειδίαμα διά τήν σατυ- 
ρίζούσαν γραμμήν, ή όποια υπερβάλλει τά φυσικά 
ελαττώματα, άλλά χωρίς νά τά παραμορφώνη. Λείπει 
άκόμη ή χάρις, άλλά ή έξέλιξις τοϋ ταλάντου του. τό 
όποιον ι κδηλοΰται ήδη εϋελπι, θ.ί προσεταιρισθή σύν 
τώ χρόνιο καί τίιν λεπτότητα, ήτις εξευγενίζει τήν 
έκφρασιν. Ό κ. Αντωνιάδης ετοιμάζει καί νέαν έκ- 
θεσιν, τύπων άπ .κλιτστικώς ’Αθηναϊκών.

— Τήν -'ι Απριλίου ήνοιξεν έν τιί) Ζαππείφ) ή καλ. 
λιτεχνική έκθεσι; τοΰ ύπο τήν επίτιμον προεδρείαν 
τοΰ πρίγκηπος Νικολάου «Συνδέσμου τών Ελλήνων 
Καλλιτεχνών». Ή κριτική επιτροπή άπετελείτο έκ 
τών κ. κ. Ίακωβίδου, Λύτρα καί Τριανταφυλλίδον 
διά τήν ζωγραφικήν. Θωμοπούλου καί Βούλγαρη διά 
τήν γλυπτικήν, Τσίλλερ καί Μάζη διά ήν αρχιτεκτο
νικήν. Τίιν έκθεσιν έπεσκέφθησαν ό Βασιλεύς καί οξ 
πρίγκηπες. Έργαέπωλήθησαν μέχρι τούδε, τά έξης- 
τών κ. κ. Ίακωβίδου, Λουκίδου, Ν. Λύτρα, Μποκατσι- 
άμπη. Τριανταφυλλίδου, Π. Λύτρα, Δούκα. Φωσκύ- 
λου. Τσαγρή, Βυζαντίου, Περιβολαράκη. Μπραέσσ, 
Γεραλή. Μπισκίνη. Χρηστοφή, ΘεοΜοροπούλοιι. Κον- 

άνεγνωρισμένοι γλύπται—όχι οί μαρμαράδες— νά απο
τελόσουν ενωσιν έπί τφ αποκλειστική» σκοποί νά άνα- 
λάβουν όμαδόν όλας τάς εργασίας τάς άναφερομένας 
είς τίιν απαθανάτιση τής μεγάλης Έ.ταναστάσεως. 
Μία ι.υνεννόησις μεταξύ των χάριν τής τέχνη; κυρίως, 
άλλά καί χάριν τής υλική; ένισχύσνω; των κατά δευ- 
τερεύουσαν μοίραν, όπως άναλάβουν έκαστο: ώρισμέ- 
νην εργασίαν—καί υπάρχει αρκετή δι’ όλους—καί έν 
γαλήνη πνεύματος -οϊα απαιτείται δι’ έργα τά όποια 
θά μένουν εσαεί—νά άφοσιωθοΰν εί; τήν καλλιτε' 
χνικήν δημιουργίαν, χωρίς νά περισπώ νται εί: μέσα, 
εί; συναγωνισμούς, αντιδράσεις καί γκρίνιες. Καλή 
Οέλησι; χρειάζεται ϊνα διά τοΰ συνεταιρισμού έξυπη- 
ρετήσουν καί τήν τέχνην καί τύ άτομικόν συμφέρον.

’Ελπίζω ότι ή πρότασις μου, οΰσα λογική καί επω
φελή;, είνε πραγματοποιήσιμος. · Άς άναλάβη ένα; 
έκ τών γλυπτών μας—ό πρεσβύτερο; ή καί ό νεότε
ρος,—αδιάφοροι·—τό συγκεντριόση όλους τούς συνα
δέλφου; του πρύ; κοινήν σύσκεψιν διά τήν άνάληψιν 
όλων τών έργασιών καί τήν δικαίαν κατανομήν αύτών. 
Οί γλύπται διά τού: γλύπτας.

ΔΑΦΝΙΣ

τοπούλου, Μηλιάδου. Παπαγεωργίου, ΙΙαπαπαναγιώ- 
του. Γουναροπούλου-Φερεκύδου, Κρίνου, παρά τής Α. 
Μ. τοϋ Βασιλέων, Δ. Κολβοκορέση. Σιμοπούλου, ’Εμ
πειρικού, Κ. Κωνσταντινίδου, Χατζηαργύρη, Μα
ρίνου. Παπασπυροπούλου, Σαλιάρη. Λνεζίνη, Μαγ- 
γιυ,ρου. Εύταξίου, Γαλλοπούλου, Παμπούκη, Πεζανοϋ 
Μαγιάση. Καμπά. Μηλιώτου, Γαλανή, Λαδοπούλου, 
’ 11 λ ιάδ ο υ, Κο υμπ ο υρ ί δ ο ν.

ΊΙ άξια τών ανωτέρω έργων άνέρχεται είς 16,01)0 
δραχμάς. Ή διάρκεια τής έκθέσεως ώρίσθη μέχρι 
τής 15 Μαιου.

— Υπέρ τοϋ ανδριάντας τού Βασιλέων έψήφισε τό 
Πανεπιστήμιου 10,000 δρ. ό Δήμος ΙΙειραιώ; 15,000 
έξ εράνων δέ τών σχολείων συνελέγησαν ’2,700 δραχ.

- Ό Πρόεδρος τής Βουλής κ. I. Δέλλιος κατήρ- 
τισεν επιτροπήν ΰπύ τήν προεδρείαν του έκ τών βου
λευτών κ. κ. Θ. Μπασιά, Λ. Σλήμαν, Γ. Ράλλη καί 
Ίω Δραγούμη όπως προβώσιν εί; μελέτην πρός έγ 
κστάστασιν τών προτομών τοΰ Βασιλικού ζεύγους έν 
τφ Βουλευτηρίφ.

— Τύ θέρος θά διοργανωθή κ ιί πάλιν εφέτος καλ
λιτεχνική έκθεσι; έν Κηφηπσίρ,

— Ό γλύπτης κ. Άνδρέου έφιλοτέχνησε προτομήν 
τοϋ Βασιλέως, εί; επιβλητικήν όσον καί β ιθυστόχα- 
στον εκφρασιν.

— Τό ύπουργεϊον τής Έθν. Οικονομίας άνέθηκεν 
εί; τόν ζωγράφον κ. Ίωαννίδην τήν έκτέλεσιν μεγά
λης ελαιογραφίας τού Βασιλέως διά τήν αίθουσαν τοΰ 
κ. υπουργού.

—Τό Δημοτικόν Συμβούλιον ’Αθηναίων έξέδωκεφή 
φισμα περί άναρτήσεως τής είκόνος τής Λ.Μ. τοϋ Βα 
σιλέως είς τήν αίθουσαν τών Συνεδριάσεων, ής ή φίλο 
τέχνησις 0ά άνατεθήβΐς δόκιμον ζωγράφον.

— Έν τινι προθήκη τή; στοά: Αρσάκειου έξετέ-
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δησαν έλαιογραφίαι τοΰ Τούρκου ζωγράφου κ. Όσμάν 
Χασάν. Μία παριστώσα παιδίσκην κρατούσαν άλέκτο- 
ρα είνε έκφραστικωκάτη.

— Εϊςτήν προθήκην τού καταστήματος Καρατζα 
εξέθεσαν οί κ. κ. Άριστεΰς κιί ΙΙανταζόπουλο: έργα 
των. άτινα άπέσυραν έκ τής καλλιτεχνικής έκΰέσεί'»;. 
Έπίσης έξέδεσε γελοιογραφία; του κ. Ι’ωμάνος

— Κατά τόν ένεργηδέντα δεύτερον Ι’άλλειον διαγω
νισμόν ζωγραφικής τών αποφοίτων καί τελειόφοιτων 
τής Καλλ. σχολής έβραβεύίΐη ή δεσποινίς Μαρίκα Ά- 
ναγνωστοπούλου έπιδείξασα ακρίβειαν καί φυσικό
τητα έν τή άποδόσει.Θέμα έδόθη ιό . ΚαΙΙρέπιημ ι ·, 
το δέ βροβεϊον χιλιόδραχμον. Τής κριτικής επιτρο
πής προήδρευσεν ό πρίγκηψ Νικόλαος.

— Ό γλύπτης κ. Γ. Σύννεφα; έχει εκτεθειμένα έν 
τη» έργαστηρίι;» τον τά έργα του, τιι όποια άπέσυρεν 
έκ τής έκθέσεως, διότι δέν έγένοντο δλα δεκτά.ΕΙνε δέ 
αύτά ό «Ύμνος είς τήν Ελλάδα· πρόπλασμα μεγαλο
πρεπούς μνημείου, έμπνευσδεντος έκ τών λόγων τοϋ 
Γερμανού Άρχικαγκελλαρίου, δτι ή Ελλάς δέν είνε 
Κράτος,άλλ’Ίδέα.'Π Ελλά; παρίσταται μέ τόάρχαΐον 
κράνος βυδίζουσα τίιν ρομφαίαν έπί κλάδου έλαίας 
οστις είνε έρριμένος έπί τής υδρογείου σφαίρας. κάτω
θεν τήν όποιας άνεστραμένο; κεϊται άπνου; ό αετός 
τό σύμβολον τής ισχύος, τόν όποιον κατέβαλεν ή δύνα- 
μις τού πνεύματος.Εκπροσωπεί τό έργον μίαν μεγάλην 
ιδέαν, ήν ό καλλιτέχνης κατώρΟωσεν έπιτυχώς νά συμ- 
βολίση.Τά άλλα έργα, είνε άνάγλυφον τού αειμνήστου 
Βασιλέω; Γεωργίου, άποδίδον δλην τήν καλοκάγαθοι· 
φυσιογνωμίαν του, ή προτομή τοΰ ήρωΐκώς πεσόντος 
αξιωματικού Καμάρα, ή στηΟεϊσα έν τή» νεκροταφείο», 
καί έν χαριέστατον σκίτσο ένός χορευτικού ζεύγους-

— Έν τή μεγάλη α’ιδούνη τού Πανεπιστημίου έν 
έπισήμφ τελετή, παρισταμένης ολοκλήρου τής Βασι
λικής οίκογενείας κ ιί τών αρχών, έγέ νοντο τ ι αποκα
λυπτήρια τή; προτομής τοϋ αειμνήστου Βισιλέως Γε
ωργίου Α'. ύπό τοΰ Πρύτανεως κ. Θ. Σκούφου, δστις 
καί έσκιαγράφησε τόν εθνομάρτυρα ηγεμόνα άριστα- 
ΊΙ προτομή έτέΟη άριοτερά τής προτομής τοϋ Βασι
λέων Κωνσταντίνου παρά τό Ακαδημαϊκόν βήμα, 
είνε δέ έργον τού γλύπτου κ. Γ. Δημητριόδου.

—Έν τώ Λύκειο» τών Ελληνίδων ήνοιςε καί εφέτος 
έκθεσις ερασιτεχνών, ήτις συνολικώς δέν είνε ανώ
τερα, ώς άνεμένετο, τής περυσινής. Εφέτος διοργά
νωση δχι ί·πύ τού Καλλιτεχνικού τμήματος, άλλά ΰπό 
τού Ερασιτεχνικού, ένεκα δέ τούτου έπεκράτησε με
γάλη επιείκεια. Έργα έξετέθησαν 111, πάντα ζω
γραφικά. Τά περισσότερα εκθέτουν ή κ. Ταρσούλη 
καί οί κ. κ. Δέλλιο; καί Δημητριάδης. ΊΙ κ. Ταρ
σούλη, μόλις άπό διετίας λαμβάνουσα κατ' ιδίαν μα
θήματα, παρουσιάζει μίαν εξαιρετικήν άντίληψιν, 
ιδίως πιστής άποδόσεως. Έκ τών έργων της ιδιαι
τέραν εμποιούν έντύπωσιν τό ΦίΙινόπωρον μία γρα- 
φικωτάτη άποψις πυκνή; δενδροστοιχίας— ή Κλημα
ταριά, καί έν τοπεϊον. Άλλά καί εί; τήν άπεικόνισιν 
κατοικίδιων ζώων δέν υστερεί.

Ο κ. Ήσαΐας πέρυσι είχε καλλίτερα έργα έκθεση. 
Τό Λουτράκι καί ή ΚολοκυΟοΰ είνε πολύ καλά, άλλά 
τάςΣτάχυα,ό ΙΙουνέντες, τά Γεράνια έπρεπε νά λείπουν.

Ό κ. Λέλλιος άναδεικνύεται κάλλιστος ύδατογρά- 
φος. Κομψός εί; τήν γραμμήν, αρμονικός είς τό 
χρώμα, λεπτός είς τήν άντίληψιν. Ή Άκρόπολις, ό 
Καταρράκτης, τό Ζάππει-JV, τό ύπ’ άριϊ). 10 τοπεϊον
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τά Πρόβατα, ή αυτοπροσωπογραφία του είνε πολ 
καλά.

Έκ τών ανθογραφιών—αί όπόϊιι παραδόξω; εϊνε 
έλάχισται — υπερέχουν ή Μυγδαλιές τής κ. Ρεδιάδου. 
Πολύ καλό καί εν τοπεϊον ι η;. Έπίση; διακρίνονται 
δύο τοπεΐα τής δεσπ. Κοντολούκα.Μία κεφαλή γέρον- 
τος τή; δεσπ. Παπαμανώλη είνε πολύ εκφραστική καί 
καλά σχεδιασμένη.

"Αλλοι πίνακες άξιοι προσοχής είνε ί) -Φράπες 
τή; κ. Βελλίνη. δύο σχεδιογραφήματα γυναικείων 
κεφαλών υπό τών αδελφών δεσπ. ΙΙεσμαζόγλου, εν 
τοπεϊον τοΰ κ. Αλεξίου, τύ στενόν τή: Κερκύρα; τή; 
δ. Νιανιάρα, ή Προσευχόμενη* τού κ. Σγουρού καί 
τινες σιλουέττες τού κ. Κ. Δημητριάδου.

Περίεργα εϊνε τά έργα τού κ. ΙΙολυκανδριιότου.Εϊνε 
αύτοδίδ >κτος. υπηρετεί δέ ώς φύ'.αξ τών έν Μυκόνφ 
αρχαιοτήτων. Είνε μία ιδιοφυία άξια ϋποοτηρίξεως.

ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ

Ύπο τού Συλλόγου «Παρνασσού> έδόθη προεσπε- 
ρίς υπέρ τών Οικονομικών συσσιτίων. Οί κ. κ. ΙΙα- 
λαμάς καί ΙΙολέμης απήγγειλαν ποιήματα, των, άπήγ- 
γειλεν έπίσης ή δεσπ. Κοτοπούλη τήν «Στέλλαν Βιο- 
λάντιρ μέ υπόκρουση· τού κ. Καλομοίρη, ή κ. Φωκά 
έτραγούδησε τραγούδια τού Σαμάρα, τοϋ Λαυράγκα 
καί τού Καλομοίρη, συνοδευόντων τών δύο τελευταίων 
αυτοπροσώπως είς τό κλειδοκύμβαλου.

— Είς τό Ώδεΐον Λότνερ έδωσε συναυλίαν ή βιολί- 
στρια δεσποινίς Αλεξάνδρα Φωτιάδου, μαθήτρια τού 
κ. Σαϊφερ. Έξετέλεσε μέ μεγάλην ακρίβειαν έν 
δύσκολου πρόγραμμα. διακριδεΐσα εϊς τήν έκτέλεσιν 
τής Σονάτας τού Γρήγκ, τοΰ κονσέρτου (άρ. 2.) τού 
Βενιάφοκ»), της ρομάνς τού .Μπετόβεν, τού «l’erpe- 
tiuin niolile» τού Ρί;. Είς τό κλειδοκύμβαλου συνώ- 
δευσέν ή κ. Λιλή Λαμπίρη—Μόσνερ.

ΊΙ υψίφωνος κ. Άρτ. Κυπαρίση, ή άποσυρδεϊσα 
δυστυχώς τού Μελοδράματος, έν συναυλία τιμηί)είσΐ| 
υπό τού Βασιλέως καί τών πριγκήπων έψαλε μέ τήν 
γλυκεΐαν καί εύστροφου φωνήν τη; ποικίλας συνθέσεις 
έν οί; καί τρεις διάπρώτην φοράν έκτελεσθείσα;, τήν 
μονωδίαν τής Χρυσοίΐέμώο; έκ τής «Ήλεκτρα;» τοΰ 
Στράους, το Νανούρισμα τοϋ Balakirew καί τό 
Friililingnalit τού Ραχμ τνίνωφ. Πρός τούτοις έτρα
γούδησε μέρη άπό τόν -Λυτρωτήν» τοΰ Λαυραγκα 
καί τόν «Πρωτομάστοραν- του κ. Καλομοίρη συνο- 
δευόντων εις τύ πιάνο τών συνθετών καί τής «Κύ
πελλα; ιό νερό τού άειμνι’ισιου Σαμάρα. Ή δεσπ. 
Κοτοπούλη απάγγειλε τήν ·Λυσδαιμόναν» τού Σολωμοΰ

— Υπέρ τών οικονομικών συσσιτίων τή; Μάνης 
έδόίΐη είς τό Δημοτικόν βέατρον συναυλία μέ εκλε
κτότατοι· πρόγραμμα, έκτελεσδέν ύπό τών δεσπ. Κο- 
ψίδα, Μπουκλάκου καί τού πλαγιαυλιστοϋ κ. Χαρα- 
τσιίρη, συνοδείρ του κ. Μητροπούλου.

— ΊΙ αριστούχος τού Ωδείου δεσπ. ΛίζαΔαλεζίου 
μεσόφωνος, υπέδειξε τήν εκλεκτήν φωνήντης, ή οποία 
καί έπί σκηνής παροδικά»; ήκούσδη. Έτραγούδησε 
συνδέσεις Χένδελ. Σούμπερτ, Τομάς, Σαίν Σάνς, Δεμ- 
πυσσύ, Χολμές καί άνά έν τών ϊδικών μας συνθετών 
Σαμάρα, Καλομοίρη καί Ξανδοπούλου. Διεκρίδη διό 
τήν ακρίβειαν καί ευχέρειαν. Περισσότερον έπιτυχώς 
άπεδόθησαν τώ άσματα τού Ντεμπυσύ, τοΰ Χολμές κα1 
τά Ελληνικά. Ό κ. Σούλτσε έξετέλεσε μέ τήνγνωστήν 
δεξιοτεχνίαν του τέσσαρα; εκλεκτά; συνδέσεις.

- Έν τή αϊίΐούση τοΰ Ωδείου έδόθη συναυλία ΰπό 
τή; κ. Άρτ. Βελανιδιού καί τού κ. Λυκούδη. Λίαν έπι
τυχώς έξι τέλεσαν τρεις σονάτας—τήν πέμπτην τού 
Μπάχ. τήν εί; re έλασσον τού Μπράμς. καί μίαν σο
νάταν τού Φράγκ. Οί εκλεκτοί έκτιά.εσται άπέδωκαν 
τά: δύσκολους αΰτάς συνθέσεις μέ δύναμιν και τέ
χνην καί αρμονίαν. Ό κ. Τριανταφύλλου έτραγούδησε 
τήν -’Επιστολήν- τοΰ Ώμπέρ, τούς -’Έρωτας τού 
.τ αητού καί τιι Δάκρυα- τοΰ Σούμαν, μίαν πλήρη 
μεταπτώσεων άριαν έκ τού - Όμπιρόν τού Βεμπερ 
δύσκολο»τάτην διά τήν απόλυτον άκρίβειαν τού ρυθμού 
κιιί έν άκόμη άσμα έκτος προγράμματος.

Κατιι τήν συναυλίαν ήν έδωσεν είς τό Δημ. Θέα
τρον ό λυρικό; οξύφωνος κ. Γ. Χατζηλουκά; εψαλέ 
μετά πολλής έπιτυχίας ιδίως μελωδίας τοϋ Τόστι, αί 
όποίαι σπανίως ψάλλονται. ΊΙ συμπράττουσα κ. Γιαν- 
νάρου έτραγούδησε πολύ καλ > -Αλκηστη·». Έν συ
νοδεία δέ μετά τού κ. Χατζηλουκά <Ι’ουϋ—Μπλάς» 
καί «Άίδάν. Έπίση; έτραγούδησε τύ Περιστέρι 
τής Ειρήνη;- τοΰ κ. Ξανδοπούλου. Εί; τύ πιάνο συ- 
νιόδευεν ό ερασιτέχνης κ. Τσιτσιλιάνος.

— Ύπό τήν υψηλήν προστασίαν τή; πριγκηπίσσης 
Ελένης τοΰ Νικολάου καί πρωτοβουλία τής Εται
ρεία; τών θεατρικών συγγραφέων*, τοΰ Πανελληνίου 
Μουσικού συλλόγου καί έπιτροπή; έκ τών κυριών Σερ- 
πιέρη, Σλήμιν, Στράιου, ΡοΐΔου έτελέσδη καλλιτε
χνικόν μνημόσυνον τοΰ αειμνήστου Σπ. Σαμάρα δι’ 
έκτελέσεως συνδέσεων του εί; τύ Δημοτικύν θέατρον 
ίιπέρπληρες εκλεκτού κόσμου' ή Βασιλική οικογένεια 
έτίμησε τίιν άναμνηστικήν εορτήν, ής τό μακρόν πρό
γραμμα έξετελέσδη μετά πολλή; έπιτυχίας. Ό κ. Γ. 
Λαμπελέτ έσκιαγράφησε τόν έκλιπόντα μαέστρον. Ό 
Μουσικός θίασος έπαιξε τίιν β'πράξιν τή; «Πριγκη- 
πίσσης Σάσσων». ΊΙ όρχήστρα τοΰ Ωδείου Αθηνών 
έπαιξε έκ τής Φλώρα Μιράμπιλις τόν χορόν τών Άν
δεων καί τύν χορόν τών Δαιμόνιων, εν σκέρτσο έκ 
τής Μπελίλ, τό intermezzo έκ τής Μάρτυρος-, καί 
μίαν εικόνα χωρίου έκ τής β'. πράξεως τής «’Ερωτι
κής-ιστορίας*. Τήν διεύδυνσιν τής όρχήστρας τι μής 
ενεκεν είχον έκ περιτροπή; οί συνδέται κ. κ. Βαλτε- 
τσιώτης, Λαυράγκα;, Καλομοίρης καί Σακελλαρίδης.
Η δεσπ. Φ. Οίκονομάκου, τελειόφοιτο; τού 'Ωδείου, 

τό πρώτον έμφανιζομένη. έτραγούδησε τήν προσευ
χήν έκ τής Μπελλίλ καί τής «Κοπέλλας τύ νερό·, ό 
κ. Τριανταφύλλου μετά πολλής παραστατικότητος τό 
«Μάνα καί Γυιός», τίιν «’Εξομολόγηση·· καί μίαν 
μονωδίαν έκ τή; «Μπελίλ· καί ή δεσπ. Δημητρακο
πούλου τό -Είδύλλιον» καί τήν Άνοιξιν,* έτελείωσε 
δέ ή συναυλία μέ τήν έκτέλεσιν τοϋ μεγαλοπρεπούς 
’Ολυμπιακού 'Ύμνου υπό τή; ορχήστρας καί τή; Μου
σική; τής φρουράς, διευδύνοντος τού άρχιμουσικού κ. 
Σπ. Καίσαρη.

Αί εισπράξεις άρκετά ικανοποιητικά!, κατά τό πλεΐ- 
στον δα διατεδοΰν πρό: κατασκευήν προτομή; τοΰ 
αειμνήστου μουσουργού, μέρος δέ δά δοδή εις τήν 
χήραν.

5ΥΛ\/ΛΙΚΤΑ

Ή διά τύν εορτασμόν τής πριότης έκατονταετηρί- 
δο; τής Έλλ. έπαναστάσεω; υπό τήν προεδρείαν τού 
Βασιλέως έπιτροπή άπετελέσδη διά Β. Δ. έκ τού 
πρίγκηπος Νικολάου ώς αντιπροέδρου, τού κ. Σ. Λάμ
πρου ώς γεν. γραμματέω;, τού κ. Σ. Ράλλη ώ; ταμίου 

καί τών κ. κ. Λ. Ζαϊμη, Τιμ. Βάσσου, Αδ. Βότσαρη 
Ιω. Δραγούμη, Π. Καλλιγα. Άλ. Κανάρη, Άνδρ. 
Μιαούλη, ΙΙέτρου Μαυρομιχάλη, Άλ. Σούτσου, Γ. 
Στρέϊτ, Α. Τσέλλου καί Έπ. Χαριλάου ώς μελών. 
ΊΙ ανωτέρω Έπιτροπή έχει τύ δικαίωμα νά έκλεγρ 
ϋποεπιτροπάς πρός παρασκευ. ν καί έκτέλεσιν έργων, 
άγιόνων, συνεδρίων καί εορτών.

— Άπέδανεν ό Μίνως Λάππας, φιλόλογο; καί άρ- 
χαϊος δημοσιογράφος, έξ ’Ηπείρου καταγόμενος. Έ- 
δημοσίευσε ύπό τό ψευδώνυμον Ραδάμανθυς» είς την 
Τεργεσταίαν Ν. 'Ημέραν·, ής ήτο ανταποκριτής 
έν Άθήναις, φιλολογικά; διατριβάς, καί εϊ; Αθη
ναϊκά; μετέπειτα εφημερίδα;. ’Επίσης διετέλεσεν άν- 
ταποκριτής έν Άθήναις τής «Σημαίας-, τού Λονδίνου, 
διακριΟεις διά τιήν ευθύτητα τής κρίσεως. Διετέλεσε 
έπί βραχύν χρόνον καθηγητής τή; φιλοσοφία; είς τύ 
Πανεπιστήμιον. κατόπιν δέ Γεν. γραμματεύς τού 'Υ
πουργού τής Παιδείας έπ’ αρκετόν χρόνον, ε’ισηγηδείς 
πρακτικών μέτρων πρός βελτίωσιν τής έκπαιδεύσεω;.

— Άπέδανεν έν Κερκύρα εϊ; τών βαθύτερων Ίονίων 
λογιών, ό Άνδρέας Ίδρωαένος. Ένεφανίσθη ώς συγ
γραφείς πρό τεσσαρακονταετίας διά τής μελέτης του 
περί τιϊιν ΊΙηγών τού Ίονίου Δικαίου·, άλλ’αμέσως 
κατόπιν ήσχολήδη είς ιστορικά; σπουδάς καί έδη- 
μοσίευσε, έκτός πολλών μικρότερων μελετών, τούς 
• Αγώνας τών Ίονίων ύπέο τής Ένώσεως , τήν «Συ
νοπτικήν 'Ιστορίαν τής Κερκύρα;» καί τόν ■ Ίωάννην 
Καποδίστριαν» έκδοδέντα έν τή Βιβλιοθήκη Μαρα- 
σλή. Τιι έργα τσυ διακρίνονται διιί τήν άπ’ εύδε.ίας 
αναδρομήν εϊ; τά; πηγάς, τήν λεπτολόγον έξακρίβω- 
σιν τών γεγονότων, άλλά καί τήν συνοπτικήν αύτών 
διατ ύπωσιν.

—Εί; τύ «Λύκειον τών Έλληνίδων» ή κ Κατσιφού 
ώμίλησε περί Ποιήσεω; καί ή κ. Βασιλειάδου περί 
Τ ηλεπαδείας.

— Έπί τή συμπληρώσει είκοσιπενταετίας τής έν 
τώ Ηανεπιστημίι;» διδασκαλίας τού καδηγητοΰ κ. Λ. 
Δαμβέργη, έπιτροπή προσέφερεν αύτώ μαρμαρίνην, 
κοινή» έράι ι;» τών μαδητών καί συναδέλφων του κατα- 
σκευσσΟεϊσαν ΰπύ τού κ. Τόμπρου προτομήν του.

— Εΐ; μίαν τών διαλέξεων τή; 'Εταιρείας τή: υγιει
νή; ό ιατρός κ. Γ. ΙΙαμπούκης, ώμίλησε περί υγιει
νή; τών πνευματικό»; εργαζομένων.

— Ό καθηγητή; τού Πανεπιστημίου κ. Δ. Χόν
δρος εί; τέσσαρα μαδήματα ΰπό τύπον διαλέξεων εν 
τ«ΐι Ώδείυ» έδίδάξεπερί φυσικής δεωρίας τής μουσικής.

— ΊΙ παρεπιδημούσα είς Αθήνας Έλβετίς δεσποι
νίς Ζουβέ ώμίλησεν έν τή φιλοξένιρ αιθούση τής κ. 
Οΰρ. Ζαβιτσιάνου περί Θεοσοφίας. Ύ’πεστήριξε μετά 
Γαλατικής χάριτος τάς δοξασίας τής Θεοσοφίας, ήτις 
άναπτύσσει τον εσωτερικόν κόσμον καί άπαλάσοει τού; 
ανθρώπους άπό τιί χυδαία αισθήματα καί την απελ
πισίαν. ΊΙ διδασκαλία τή; Θεοσοφίας—εν είδος ύπερ
μεταφυσικής—εινε άγνωστος σχεδόν έν Έλλάδι. Έν 
Παρισίοις κυρίως γίνεται μεγάλη προπαγάνδα.

— Έν τή Άκαδημίι; Γραμμάτων καί Τεχνών» 
τών Πατριόν ώμίλησεν ό κ. Ν. Λιβαδας περί τής με
ταγενέστερα; Λατινικής ποιήσεως-, ύ κ. Μ. ’Αθανα
σίου «περί τοΰ δράματος τής ’Ιουδίθ», ό κ. Ν. Κυπα- 
ρίσης «περί τής τύχης τών ελληνικιόν καλλιτεχνημά
των διά μέσου τών αιώνων», ό κ. Μ. Γούδας «περί 
τού υποβρυχίου άπό Ιστορικής, ναυτική; κιί στρατη
γική; άπόψεω;-. καί ό Είσαγγελεύ; τών έιρετών κ.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Δ. Ν. Δαμασκηνός <περί τοϋ εγκλήματος άπύ κοινω
νιολογικής άπόψεως»

— Ό καθηγητής τής απαγγελίας κ. Μ. Σιγάλας είς 
τήν έτησίαν εσπερίδα του, έκτος τού γνωστοί ρεπερ
τορίου του, έκ τοϋ οποίου ιδιαιτέρως ήρεσεν ό «Λιπο
τάκτης» τοϋ Λερμοντώφ καί ό «Κορυδαλλός* τοΰ Σέλ- 
λεϋ, παρουσίασε καί νέας μαθήτριας του. μέ κατα
φανή τήν έπίδρασιν τής διδασκαλίας του. Τμήμα Μαν- 
δολινάτας έποίκιλε τάς διαφόρους άπαγγελίας.

— Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου τών Ελλήνων μουσουρ
γών. άντί τού άποβιώσαντο; Σαμάρα. έξελέγη ό μέχρι 
τούδε αντιπρόεδρος κ. Λαυράγκας.

ΞΕΝΗ KINHSIS

Άπέθανεν έν Βερολίνο» ό γνωστός κριτικός καί κω
μωδιογράφος Όσκάρ Μπλούμενταλ είς ήλικίαν 65 έτών.

— Άπεβίωσεν έν Μονάχοι, έν ήλικίρ 7-1 έτών ή 
Λαίδυ Μπλενντρχάσετ, συγγραφεύς διαφόρων πολιτι
κών, φιλολογικών καί ιστορικών έργων. Τά βιβλία της 
περί τής Στάελ καί τού Ταλλεϋράνδου μετεφράσθη- 
σαν είς πολλάς ευρωπαϊκά; γλώσσας. Τό Πανεπιστή
μιο!’ Μονάχουείχεν άπονείμει είς αύτήν, τιμής ένεκεν, 
τόν βαθμόν διδάκτορας τής Φιλοσοφίας.

— Άπέθανεν εξηκοντούτης ό έν Λειψίρ καθηγητής 
τής Θεολογίας Γενέ Γρέγορι, οστις έν αρχή τοΰ πο
λέμου καιετάχΟη ώς εθελοντής είς τόν στρατόν διά 
νά χρησιμεύση ώς παράδειγμα είς τούς νεωτέρους καί 
έπολέμησεν ε’ις τάς πρώτα; γραμμάς.

— Άπεβίωσε τόν παρελθόντα μήνα είς Λωζάνην, 
έν ήλικία 87 έτών, ό διάσημος Ρώσσος γλύπτης Πάρ- 
μεν Ζαμπιέλο. Γένος άσημου οικογένειας έδειξεν άπύ 
μικρός ήλικίας μεγάλην έπίδοσιν εΐς τήν τέχνην καί 
τφ 1852 έλαβεν είς τήν ’Ακαδημίαν τών Καλών Τε
χνών τής ΙΙετροιπολεως τό μέγα βραβεϊον τής Ρώμης 
Μεταξύ' τόιν μάλλον ονομασιών έργων λογίζονται οί 
ανδριάντες τών Τσάρων 'Αλεξάνδρου Α’ καί ’Αλεξάν
δρου Β', οί όποιοι εγείρονται είς μίαν πλατείαν τής 
Πετρουπόλεως, ώς καί τό άγαλμα τής -Τατιανης- 
έμπνευσθέν έξ ένός ποιήματος τοϋ ΙΙούσκιν. Έπίσης 
κατεσκεύασε τό άγαλμα τοϋ Γκογκόλ, κατά παραγγε
λίαν τής Νιεγίν γενετείρας πόλεως τού διάσημου συγ
γραφέων. Ό Ζαμπιέλο είχε νυμφευθή τήν αδελφήν 
τοϋ επιστήθιου φίλου του Νικολάου Γκαίϋ, τοΰ επι
φανούς Ρώσσου ζωγράφου τών Άγιων Παθών.

— Ό καθηγητής Ζελίνσκι, Ρώσσος σοφό:, γνωστός 
ώς δεινός ελληνιστής καί λατινιστής καί μεταφραστής 
πλείστων κλασικών ποιητών εΐς τήν ρωσσικήν γλώσ
σαν, έξελέγη επίτιμον μέλος τής αύτοκρατορική; ’Ακα
δημίας τών επιστημών τής Πετρουπόλεως.

— Ή Διεθνής καλλιτεχνική Εταιρεία τής Ρώμης 
ώργάνωσεν έκθεσιν έργων ζωγραφικής μέ θέματα πο
λεμικά, τά όποια οί καλλιτέχναι έσχεδίασαν είς τά 
πεδία τών μαχών.

— Είσφοραί ένεργούνται είς τήν ’Αγγλίαν πρός 
άνέγερσιν τιμητικού μνημείου είς τούς αποφοίτους τοΰ 
μεγάλου Κολλεγίου Ή τον, όσοι έχουν φονευθή κατά 
τόν πόλεμον.

— Γίνεται σκέψις όπως μετατροπή έπί τό άπλού- 
στερον ή Τουρκική γλώσσα ούτως ώστε ν’ άνταποκρί- 
νεται είς τάς άνάγκαςτήςεποχής. Θ' άντικα«ασταθή τύ 

τόσον σύνθετον Αραβικόν άλφάβητον μέ λατινικούς 
χαρακτήρας. Το ζήτημα επεξεργάζεται έπιτροπή 
πολλών βουλευτών υπό τήν προεδρείαν τού άντιπροέ- 
δρόυ τής Βουλής Χουσεΐν Τζαχίτ μπέη.

— Ένας καθηγητής τής Βάϊμαρ ζητεί δΓ έπιστο- 
λής του δημοσιευθείσης είς τήν «Εφημερίδα τής 
Φραγκφούρτης-. νά χρησιμοποιηθή καί ό χαλκός τών 
ανδριάντων τοΰ Γουλιέλμου Α'. καί τού Βίσμαρκ καί 
τού Μόλτκε διά τήν κατασκευήν πυρομαχικών. "Αν τά 
άγάλματα ταύτα—λέγει ό καθηγητής - είναι αληθώς 
καλλιτεχνικά έργα, άς ληφθούν έκτυπα διά νά κατα- 
σκευασθούν έκ νέου είς άλλην κατάλληλον έποχήν. 
Άν δέ ή άξια των είνε μόνον ήθική, είναι εΰκολον 
ν’ άντικατασταθοΰν διά μαρμάρου ύπό μορφήν καλλι- 
τέρα ν.

— Ή Γαλλική Ακαδημία τών ’Επιστημών διέγρα
ψε πάντα τά Γερμανικής εθνικότητας άνιεπιστέλ- 
λοντα αυτής μέλη.

— Πολύς λόγος γίνεται εις τό Παρίσι διά 
τήν καλλιτεχνικήν έκθεσιν ένός νέου ζωγράφου, τοϋ 
Βάν Δόνγεν, ’Ολλανδού ζωγραφίζοιτος εκκεντρικά. 
Οί πίνακές ταυ μαίνονται ώς χρωματιστές ρεκλάμες. 
Καί όμως πωλοΰνται πρός 7—10 χιλιάδα; φράγκα.

— Άπέθανεν είς Παρισίους είς ήλικίαν 80 έτών ό 
’Ερρίκος Μαρέ, δημοσιογράφος, χρονογράφος τής Πα
ρισινής «’Εφημερίδας».

— Ό ναός τού 'Αγίου Λωράν ντέ Ντονζέν είς 'Ολ
λανδίαν κατεστράφη ύπό πυρκαϊάς. Έν αΰτφ ύπήρχον 
πολλαί εικόνες τού Ρούμπενς καί τού Βάν Ντύκ.

— ’Λπεβίωσεν ό Ούγγρος Ρίχτερ, έκ τών διασημο- 
τέρων διευθυντών τή; έκτελέσεως τών Βαγνερείων 
έργων είς τό Μπάϋροϋτ.

— Μεγάλην έντΰπωσιν ένεποίησεν έν Γερμσνίρ τό
μος πολεμικών σονέττων τού νέου ποιητού βαρώνου 
Γκόλτς. Ό κριτικός τής Εφ. τής Φραγκφούρτης» 
πλέκει ενθουσιώδες έγκοηιιον.

— Τά «Ανακρεόντεια» τοϋ Ιταλού μουσουργού Τζι- 
άκομο Όρέφιτσε, έξετελέσθηο ιν εί: τό Ώδεΐον τής 
Ρώμης καί ήρεοαν πολύ είς τό κοινόν.

Εινε τέσσαρα μικρά μουσικά κομμάτια, τά 
όποϊτ διαπνέονται άπό τήν ιδίαν απλήν μελωδικήν 
γραμμήν, διανθίσματα υπερβολικά καί χωρί; βάθος 
ψυχολογικοί·, δπως αρμόζει είς μίαν δοκιμήν μελο- 
ποιήσεως τής ανακρεόντειου ποιήσεοκ.

—Ό Κάϊζερ έπισκεφθείς τήν Βιένιην έκάλεσε τόν 
δραματουργόν Μύλλερ κα! τόν συνεχάρη διά τό έργον 
του «Οί Βισιλεϊ;*, έξέφρασε δέ τήν ελπίδα ίίτι θα 
έμπνευσθή καί άλλα έργα έκ τής Γερμανικής ιστο
ρίας, υπέδειξε δέ ώ; δραμϊτοποίηοιμα τά πρόσωπα 
τού Καρόλου, τού Λουθήρου, τού Φρειδερίκου Β-.

— Ή δριμΰτης τής άντιγερμανική; σατιίρα; τού 
’Ολλανδού γελοιογράφου Ραιμαΐκερς έν Μαδρίτη προ- 
εκάλεσαν αίματηριτν μονομαχίαν.

Έν τή έκθέσει τών έργων είς Γερμανός καθηγη
τής έξεφράσθη υβριστικοί; κατά τού γελοιογράφου. 
Ό ’Ισπανός οργανωτή; τή; έκθέσεω; έζήτησεν έξηγή; 
σεις, ό Γερμανός τόν έκάλεσε εί; μονομαχίαν, ήτις καί 
έγένετο διά ξίφους ύπό βαρυτάτους ορούς. Τόση ήτο ή 
λύσσα τή; συγκρούσεως, ώστε έθραύσθησαν τέσσαρα 
ξίφη. Τύ άποτέλεσμα ήτο ότι ό Γερμανό; διετρυπήθη 
είς τόν λαιμόν, άποθανών μετ’ ύλίγον.

*

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Ό κ. Άδαιιαντίου ώμίλησεν έν τή Άρχ. Εταιρεία 

περί τού Βυζαντινού Μουσείου τών Αθηνών. Άφου 
έν άρχή έτόνισε τήν μεγάλην έπίδρασιν ήν έσχε διά 
τήν γέννησιν τή; Ιταλικής Αναγεννήσεως ή Βυζαν
τινή τέχνη, έξέθηκε δΓ όλίγων τάς μεγάλας^προόδους 
ά; επ’ έσχατων έκτελεσαν αί Βυζαντινοί έρευναι, 
ώς καί τάς φροντίδας πρός διάσωσιν τών Βυζαντινών 
μνημείων καί άναστήλωσιν αύτών. Διεξοδικώιερον 
άνέφερε τα προσκτήματα τού Βυζ. μουσείου, σημαν
τικά! τατα διά τήν ποικιλίαν καί τεχνικήν των σημα
σίαν. Ώμίλησε διά τά γλυπτά έργα, τάς εικόνας καί 
τά μ ικροτεχνήματα, έπιδεικνύων τά ώραιότερα έξ αυ
τών είς προβολάς φωτεινών εικόνων.

- Έν τή < Επιστημονική Εταιρεία- ώμίλησαν, ά 
κ. ί. Σβορώνος μ.·ι θέμα’Αττικά τοπωνυμικά καί το- 
πογραφικά προβλήματα (Καλλιρρόη, Έννεάκρουνος, 
Καισαριανή, 'Αστεριού. Καρέα, Κουταλέα, Κυνηγού. 
Θεολόγου) καί ό κ. X. Χαοιτωνίδης μέ θέμα: «Πα
ρατηρήσεις εί; ΙΙολυδειίκην».

— Έν Ν. Φαλήρφ κατεσχέθ η άρχαΐον άγαλμα γυ- 
ναικό: Μαθημένης. Μετεφέρθη είς τό άρχ. Μουσεϊον.

— Είς τήν Θεσσαλονίκην εξακολουθούν τάς έργα- 
σίαι διά τήν έξερί’ύνησιν τών Βυζαντινών μνημείων. 
Αί άνασκαφυ.1 έξετιί,θησαν είς τήν άψίδα Γαλλαρίου 
καί είς τύν 'Ιππόδρομον. Είς τόν περίβολον τού ναού 
τού 'Αγίου Γεωργίου καί είς βάθος τριών μέτρων 
άνευρέθη τό μαρμάρινου βόθρον τού περίφημου άμ
βωνας τή; Θεσαλοΐ’ίκης, ό όποιο; εύρίσκεται ήδη είς 
τό Μουσεϊον τής Κωνσταντινουπόλεως. Έπίσης ό 
Βυζαντινός ναό; τής Αγία; Παρασκευής, ό όποιο; 
είχε διατεθή διά Βυζαντινόν Μουσεϊον, άπεδόθή εί; 
τήν θείαν λατρείαν, μετατρέπεται δέ είς Μακεδονι
κόν Μουσεϊον ό ναός τοϋ Άγιου Γεωργίου, είς τόν 
«ποιον Οά κατατίθενται τά ιστορικά καί καλλιτε
χνικά αντικείμενα, όσα έχουν σχέσιν μέ τήν ιστορίαν 
τής Μακεδονίας μέχρι τών Τουρκικών χρόνων, καί 
α ΰτών συ; ιπ ερ ιλαμβανομένων.

— Ύπό τού Μουσείου τής Φιλαδέλφειας ήγοράσθη 
άρχαΐον ’ Ελληνικόν άνάγλυφον είσαχθέν είς τήν "Α
μερικήν κρυφίως, άντί πολλών χιλιάδων δολλαρίων 
έξετι.μήθη δέ ί·πό τοΰ Διευθυντού τού Μουσείου ώς 
έν έκ τών άριστουργηικίτων τή; Ελληνικής τέχνης.

— Είς τήν τελευταίαν συνεδρίαση· τής Παρισινή; 
ΑκοΛφμία; τών έ.πιγραφών ό κ. Μπαμπελϊν περιέ

γραψε περίεργον νόμισμα Ελληνικόν, τό όποιον τε
λευταίως άπέκτησεν ή συλλογή τών μεταλλίων τών 
ΙΙαρισίων. Εί; τήν μίαν ϋψιν πασίσταται ή κεφαλή 
τού Ρωμαίου Αϋτοκράτορος Διοκλητιανού καί είς τήν 
αντίθετον ή Γερμανία αιχμάλωτος μέ ένδυμα δούλης, 
μέ τάς χείρα; όπισθεν δεμένα;. Νόμισμα τοιαύτη; 
παραστάσεω; ούδέν άλλο είνε γνωστόν. Τό νόμισμα 
έκόπη ιιίς το νομισματοκοπειον τής Προυσιάδος έν 
Βιθυνία.

Έν τή αία ή Άκαδημίρ ό κ. Λουΐ Λεζέρ άνε'κοί- 
νωσε περί τών «αρχαιολογικών ανακαλύψεων τή: ρωμ
αϊκή; αποστολή: έν Τραπεζοΰντι. Ό κ. Οΰσπίνσκυ. 
αρχηγό: τή; έν λόγιο αποστολής, έφερεν είς φώς τε
μάχια εικόνων τού Αύτοκρά,τορος Κωνσται-τίνου καί 
τής Αγία; 'Ελένης, τού ιιγίοιι Δημητρίου, πολιούχου 
τής Θεσσαλονίκης καί τού άγιου Ευγενίου, πολιούχου 
•τής Γραπυζούντος. Κατιόρθωσε νά «τυλλέξη αρκετόν 
αριθμόν χειρογράφων καί τεμάχια αρχιτεκτονικά έκ 
τής έκκλησίας τής Παναγίας καί άνεκάλυψε τά λ^ί- 
ψανα τού νεκρού τού αϋτοκράτορος ’Αλεξίου Γ'. άπο
βιώσαντος έν έτει 13ίΧ). Φαίνεται οτι ό τάφος τού αύ- 
τοκράτορο: τούτου παρεβιάσθη καί έουλήθη ολίγον 
χρόνον μετά τόν ενταφιασμόν.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Έξεδόθησαν παρά τού Οίκου Αγκυρας» είς γλα

φυρόν μετάφρασιν -Οί κλητονόμοι τοΰ Ρόσμορο 
ύ.ιό τού γνωστού Αμερικανού συγ’/ραιρέως ΛΤάρκ 
Τοναίν. Εΐνε ενα άπό τά δυνατότερα έρ·'α πού έγρά- 
φησαν, μυθιστόρημα άπεράντου «ραντασίας, εις τό 
όποιον περιγράφεται μέ μεγιίλην παραστατικότητα ή 
πάλη μεταξύ τοΰ Δημοκρατικού καί ’Αριστοκρατικού 
πνεύματα:.

Τρία νέα βιβλία έξέδωκεν ή «Φιλολογική Κυ
ψέλη». Τούς «Άλήτας» τού ΐ’κορκυ, οΐτινες άποτε- 
λ-ούν τήν πρώτην σειράν τών έργων του. _Τό Ήρά- 
αινο Ραβδία διήγημα τού Τολστόη, τό όποιον ένε- 
πνεύσθη άπό μίαν παιδικήν του άνάμνησιν, καί είς 
το όποιον υποδεικνύει τόν τρόπον πρός εύρεσιν τής 
γαλήνης καί ευτυχίας. Τάς · Έκλεκεάς σελίδας» τού 
Οσκάρ Ούάϊλδ. Περιλαμβάνουν τά ώραιότερα διηγή

ματα του αίσθαντικούσνγγραφέως, μεταξύ τών οποίων 
καί ό -'Ερωτευμένος ΙΙρίγκηψ», κατά μετάφρασιν 
άρίστην τού κ. Έμμ. Μαγκάκη, δστις άπέδωσεν έκ 
τού πρωτοτύπου τύ ύφος τού Ούάϊλδ μέ μεγάλην επι
τυχίαν ώς πρό; τήν γλωσσικήν έκφρασιν, πλήρη ζωής-

Ή έν τφ Λυκείφ τών "Ελληνίδων γενομένη δαί- 
λχξις τοΰ Τυμφρηστού περί τού ποιητοΰ Κωστή Πα- 
λαμά. έξεδόθη είς τεύχος, ιΐπηυξημένΐ). Εΐνε ένας 
ύμνο: πρός τόν ποιητήν τής «’Ασάλευτη; ζωής». , Α- 
πέφυγεν ό όμηλητήξ λεπτομέρειας, ούδ’ άπεπειράθη 
κριτικήν άνάΛυσιν, ήτις βεβαίως θά αραίωνε ικανούς 
καπνούς θυμιάματος. 'Ό,τι δμως χαρακτηρίζει τόν 
Τυμφρηστόν εΐνε ή ειλικρίνεια, άξιέπαινος δέ ό πόθος 
τοΰ δπως γνωρίσο είς τόν πολύν κόσμον τόν άπρόσι- 
τον ποιητήν.

. Τό καρνέ τοΰ φίλον μου Λέδινιν-, ύπό ΛΓ. Δρα· 
κουλίδου. Σκέψεις καί εντυπώσεις τής ζωής, τάς 
οποίας περιβάλλει άοριστία καί σκεπτικισμός. Εΐνε ψυ
χικά συναισθήματα, μέ κάποιαν ιδιορρυθμίαν έκδη- 
λ.ούμεν«.

ΙΙαρά τά; διεθνείς περιστάσεις, τάς ήκιστα συν- 
τελεστικάς δι' έκδοσιν βιβλίων, έξεδόθη καί έιρετος 
τό < Μικρασιατικόν ήμερολόγιον» τής δεσποινίδος 
Ελλένης Σβορώνου. ογκώδες καί καλλιτεχνικόν—εν

δέκατον ήδη έτος. Μελέται, ήθογραφίαι, ευθυμογρα
φήματα. διηγήματα, ποιήσεις γνωστών λογίων αποτε
λούν έν ποικίλον όσοι καί ένδιαφέρον πνευματικόν 
εντρύφημα- Ό τόμο; εΐνε πρός τούτοις πλουσίως εί» 
κονογοαψημέ νος. »

Έξεδόθη ύπό τού Ωδείου Αθηνών "Εκ&εσις των 
πεπραγμένων τού 1915, καί έν παραρτήματι σημειώ
σεις καί στατιστικοί πίνακες έπί τή είκοσπεταετη- 
ρίδι άπό τής άναδιοργανώσεως τού Ωδείου 1891-1915.

Έν τή σειρά tluv εκδόσεων τού «Συλλόγου τών Ό- 
φελίμων βιβλίων» έξεδόθη ή Άγια Σοφία,. ί·πό τοΰ 
έφορου κ. Γ. Σωτηρίου. “Εχουν γραφής όχι όλίγα 
διά τόν περίλαμπρου ναόν τήν Έλλ. Χριστιανικής 
τέχνης, δστις αποτελεί μνημεΐον ιστορικόν, αρχιτε
κτονικόν καί καλλιτεχνικόν περισπούδαστον. Ό συγ- 
γραιμεύς δέν παρουσιάζει νέαν επιστημονικήν μελέτην, 
άλλά συνοψίζει είς 150 σελίδας, ϋ,τι πρέπει νά γνω- 
σθή άπό τούς πολλούς. Εΐνε λαϊκή μάλλον μονογρα
φία περί τού ναού καθ’ όλος τά: περιόδους τή; υπαρ- 
ξειός του καί κυρίως περί τή; τέχνης του. Τεσσαρά- 
κοντα εικόνες κοσμούν τό κείμενοι·.

ΙΙαν. Δ. Καλογεροπούλου Τεκτονικοί όμιλίαι.
Τό ένοικιοστάσιον. Ή αστική ιδιοκτησία έν διωγ- 

μώ. Λόγος Θ. Άποστολοπούλου.
Τά προϊόντα τών δρυων, Π. I’. Γενναδίου.
Μέτρα διά τήν σιτάρκειαν τής Χώρας ύπό Π. I 

Γενναδίου.
*

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ή εκδοτική εταιρεία «Φιλολογική Κυψέλη» ήρχΓ 

σεν έκδίδουσα « ‘Επιφυλλίδα», εβδομαδιαίου φιλολο’ 
γικόν περιοδικόν μέ ύλην ένδιαφέρουσαν.

— ’Ναυτική και Έμποροβιομηχανική Έπι^εώ- 
ρησις» Διευθυντής Μιχ. Καλογερόπουλος. Τεύχος 
Απριλίου.

— ’Νέος Αιών» Εβδομαδιαίου πολιτικόν περιοδι
κόν Διευθυντής Γ. Παπαντωνάκης.38



ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ^
ΡΩΣΣΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1917
ΜΕ ΔΡΑΧ 13! ΠΕΡΙΠΟΥ

ΑΓΟΡΑΖ€Τ€ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ

ΡΟΎ ΒΛΙΩΝ ΙΟΟ

ΦΕΡΟΥΣΑΝ ΤΟΚΟΝ 5 ο>ο
3ΐρ\ν epypa^nte pejetiuratt- to peatopep&s κρόρραμμα ε/Ίς βκόόσ&ος to όαοΐον 

κυμ,/opopeJ ή .Ι,αϊκη 'Zpatceja.

ΛΑΧΕ10Ν ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ
1917—ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΞ - ΧΡ. 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

Καί)’ έκάστην ) Έκδίδονται 100.000 γραμμάτια άξίας δραχμών ΨΛηθΟΟ
κλήρωσιν ) Παρέχονται κέρδη είς 2,θίχ» γραμμάτια άξίας δραχμί»·» 200,000

Έκαστον ακέραιον γραμμάτων τιμιέται δραχ- 4, δννάμενον να διαιρεφή >ϊ: τέσσαρα τέταρπ 
γραμματίου τιμώμενα μιας δραχμής.

Κ€ΡΔΗ exaSTHS TQN KAHPPseQN

Κέρδη Δραχμαΐ Εν όλω
1 ές 80,000 80.000
1 έξ 20,000 20,00"
Ο άπό 2,500 5,000
ι» άπό 1.000 6.Ο09

If. άπό 400 6,000
25 ’ άπό 200 5,000

1950________ι -- - άπο 40 7 8,000
2000 200,000

ΤΙ πρώτη κλήρωσις γενήσεται τή 30 Απριλίου (13 Μαίυυ) 1917, ή δεύτερα τή 18 Ιουνίου 
(1 Ιουλίου) 1917, ήτρίτη τήν 3*1 Ιουλίου (12 Αύγουστου. 1917, ή τετάρτη τή 24 Σεπτεμβρίου (7 
’Οκτωβρίου) 1917, ή πέμπτη τή 2<! Νοεμβρίου (('Δεκεμβρίου) 1917 καί ή ε:κτη τή 3.1 Δεκεμβρίου 
1917 (13 Ίανουαρίου 1918)·

Δι’έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια ακέραια γραμμάτια. κωλυόμενα άντί τεσσάρων 
δραχμών ίσχόοντα δι’ ολόκληρον τό κέρδος, καί δυνάμενα να διαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, 
τιμώμενα αντί μιας δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τί» τέταρτον τοΰ κέρδους.

Άμοιβαί, ών δέν έζη,τήΟη ή πληρωμή έντυς τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται 
υπέρ τοΰ Ταμείου τοΰ Έδνικυϋ Στόλου.

ΕΙς τούς Αγοράζοντας πρός μεταπώλησιν δια μιας επί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν 
ειδικής μετά τοΰ 'Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου 
άξίας δέκα χιλιάδων δραχμών, παρέχεται έκπτωσιςέπί τοΰ τιμήματος αυτών Ιό ο)ο, εις δέ τους Αγο
ράζοντας διά μιας έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίφ. 
δραχμών τουλάχιστον παρέχεται έκπτωσις 10 ο)ο, καί είς τους δημοσίους υπαλλήλους, τούς επιτε
τραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 ο)ο.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευδυντέον εις το Γραφείον Λαχείου τοϋ 
Έ&νικοΰ Στόλον χαί τών Αρχαιοτήτων, Ύπουργεΐον Οικονομικών.

'Ο Διευθυντής Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

Τύποι? ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΙΤΛΑΖΟΥΔΑΚΗ — Evoutiiov 3,


