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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τά στοιχεία (Χυμικύν διήγημα) ύπό όΜ. Ztd- 
ρανίό’ου.

Τδ μαρζύριον τοϋ έπισκόπου Λεωνίδου υπό 
^Κωνσζανζοιοού^ου.

Μειδιάματα.
"Ανασκαφαί Νικοπόλεως.
Ραβέννα, υπό Ch. Diehl, (τέλος). Μετά- 

φρασις Τοιή/ας <7Ca,/oj’fpoaw>,/ov.
Τά όστά τοϋ Κολόμβον, ύπό *ό^/. 3ίΙ(ϋ- 

ραϊζου
Ποικίλη σελίς.
Θύμιος ό βοσκός, (είδΰλλιον) ύπό ά?. τ'ΤΥγ- 

ίΐ^ου.
Άρμονίαι. Σάν πεθάνω. ύπό ’ΰίμαράνζου.
Σημειώσεις ένδς μηνός, ύπό 7)άφνι0ος· 
Θεατρική Επιθεώρησις, ύπο .JC.
Γράμματα καί Τέχναι.

e ι κ ο ν e s
Άνασκαφαί Νικοπόλεως. 'Αψίςτής Χριστια

νικής Βασιλικής.—Ιίαράστασις κήπου μετά 
πτηνών.

Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς 'Αλέξανδρος.
Μνημεΐον Θανάση Ραξηκώτσικα, έργον 

’έ%ρρ. -Εζεράνον.

ΙΙαρακαλοϋνται οί κ. κ. συνδρομηταί 
τής « Πινακοθήκης*, οί εν ταις έπαρχίαις 
καί τώ έξωτερικώ, δπως άποστείλωσι τήν 
συνδρομήν των δια ταχυδρομικής επιτα
γής ΐνα μή εόρεθή ή Διεύθυνσις είς τήν 
δυσάρεστοι’ ανάγκην νά διακόψη τήν 
αποστολήν, πολυδάπανον άλλως τε ήδη ώς 
έκ τής ανωμάλου καταστάσεως.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Άπεφασίσθη ύπό τοΰ ’Αρχαιολογικού Συμβου
λίου ή ενέργεια άνασκαφών παρά τήν Καισαριανήν 
πρός άνακάλυψιν τού τελεστηρίου έν τώ άρχαίηι 
Δήμιο Φλοιέων, παρά τήν Τεγέαν πρός άνακάλυψιν 
τού μικρού ναού τού Ποσειδώνος καί είς τό χωρίον 
Βανίνα τής Γορτυνίας πρός διευκρίνισιν τών έκεϊ άρ- 
χαίων ερειπίων.

— Κατά τάς ένεργουμένας νέας άνασκαφάς έν Πομ- 
πηΐρ ύπό τοϋ αρχαιολόγου Σπινατζόλα έγένοντο έν- 
διαφέρουσαι άποκαλύψεις , ιδίως είς τήν οδόν Άφθο 
νιας. Έν τή οΐκ.ίρ ένός πλουσίου εΰρέθη τό έστιατό- 
Οιιιν άθικτον ώς ήτο πρό 1800 έτών. έπί δέ τής προσ- 
όψεως τής οικίας υπάρχουν γεγραμμέναι θεατρικοί 
διαφημίσεις. Έτερον εύρημα είνε εν δημόσιον όπλο- 
οτά.τιον πρό τού όποιου εΰρέθη φυλάττουσα ή φρουρά. 
Εΰρέθη μία οίκία μέ πολλάς τοιχογραφίας καί μω
σαϊκά. Έπίσης μία υπόγειος δίοδο; διακεκοσμημένη 
μέ επεισόδια τής Ίλιάδος.

ΤΗΛΕΦΏΝΟΝ
Συνάδελφοι.—Μά δέν τό είδατε ; Κάποιος κοσμι- 

κογράφος έγραψε διά μίαν συναυλίαν, τήν τελευιαίαν 
έιρετεινήν. «Ό έγνυισμένης ώδικής αρετής βαρύτο
νος...a Καί παρακάτω : Ό κ. Γάδε ουνώδευσε μετά 
διακρϊαεως έπί κλειδοκυμβιίλου !' !

Μ.— Ό έρως διαθέτει είς Ουσίας, διότι, άντικάΟι- 
οτφ τό έγώ τού ένός τών άγαπωμένων είς τό έγώ τού 
άλλου. Ό έρως έϊαοΟενεϊ τόν εγωισμόν.

Συνδρομητή.— Ή έκδοσις διπλών φύλλων όφιίλε- 
ται είς τίιν έλλειψιν επαρκούς χάρτου. Άπό τού προ
σεχούς τεύχους αναλαμβάνεται ή τακτική μηνιαία 
έκδοσις.

Καλλιτέχνη.—Διά τήν καλλιτεχνικήν έκθεσιν του 
Ζαππείου έγραψαν κριτικός οί κ. κ. ΙΙαπαντωνίου είς 
τό -’Εμπρός», Νιρβάνας είς τήν «Εστίαν , Πολίτης 
είςτήν «Πρόοδον», Μιχαηλίδης» είςτό «Έθνος·,Τόμ- 
προς είς τήν 'Επιφυλλίδα» καί 'Ανώνυμος είς τήν 
'Πατρίδα·.

Φιλοτέχνφ.—Ό Δεμπυσσύ είνε ένας άπό τού: με
γαλύτερους συγχρόνους μουσουργούς. Διακρίνεται διά 
τήν πρωτοτυπίαν του. Αί συνθέσεις του διά τό πιάνο 
είνε μελωδικωταται. Λί καλλίτεροι είνε, ή «Παγό
δες», «Βραδυά στή Γρενάδη». «Κήπος κάτω άπό 
βροχή" παι/θείσα εσχάτως είς συναυλίαν τού Ωδείου. 
Άλλα έργα του είνε Ιίρελούδια διά πιάνο, ή «θά
λασσα» συμφωνική τριλογία, ή «Ίμπέρια»,—ήτις 
θεωρείται εκ τών άριστων έργων του—«μελοποίησε 
δέ τέλος καί τό δράμα τού Μαίτερλιγκ -Ιίελέας καί 
Μελισάνδη». Ό Δεμπυσσύ είνε 55 ετών.

0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Γνωστοποιεί οτι
Οί ΐδιώται πρό τών οίκιών τών οποίων έτοΛοθετήγ 

Οηοαν λυχνίαι ήλεκτρικαί διά τόν φωτισμόν τών οδών 
δύνανται προσερχάμενοι καθ’ έκάστην 8 1)2 τ. μ.— 
12 1)2 μ. μ. είς τό έν τώ Δημαρχείφ Τμήμα Φωτι
σμού νά λαμβάνωσι τό άντίτιμον τής καταναλώσεως 
τοϋ ηλεκτρικού ρεύματος.

’Αθήναν 14 Ιουνίου 1917.

Ό Δημιρχών I'. ΤΣΟΧΑΣ

ΠΟ τή γιάλιιη φιάλη 
μέ ιίπαγωγίι σωλήνα 
περνούσε τό. αέριο 
μέσ’ άπό τύ ντρό μιας 
πνευματικής σκάφη:. 
Στηρίζοντσςτόκεφ άλι 
στήν παλάμ η του όΛα- 
βουαζιέ παρακολου
θούσε ιόπείραμααφι,- 
ρημέιος.Μάκεϊ πού έ
σπαγαν οί μπουρμπου
λήθρες πάνω στηνέ- 

πιφάνιια τοΰ νερού, μέΓάπό μια πομφόλυγα ένας 
γίγας απλώνει ι λ-ιη ρό ιό χέρι τον, σηκώνει τό κεφα/.ι 
τιϋ Λαβοιι ιζιέ κιιί τόν κιιτιά κιιά,ιμ. ιτα.

Έγι'·ι είμαι ο γυι»; τοΰ άγγελον, πού αγάπησε 
στή Γή μία γυναίκα καί ό έρωτά; τον πρόδωσε τά 
μυστικά τών μετάλλων καί τύν κατσρήσθηκε γι ’ αύτό 
ό Ιεχωβάς...θέλεις νάλίΐή: μαζύμοι*; θά. σοΰ μάθω 
πράγματα, ποΰ δέν τά ξέρουν οί σοφοί.

Ω ναι ! θέλω 1

Α

Τόν πήρε άπό τό χέρι κι’έφυγαν μαζύ πετώνιας 
από ιό ανοικτό παράθυρο, κι’ έφθασαν σέ λιγάκι στό 
απέναντι βουνό, οπού άνεσήκωσε μέ προσοχή τήν 
άκρη τοΰ ζαηειρένιου θολού, σάν που σηκώνει κανείς 
τίρ άκρη μιας σκηνής, καί πέρασαν άπό το επάνω 
μέρος τού Ουρανού.

θαύμα! Μία έκτασις απέραντη μέ πεδιάδες καί 
χαράδρες κιί βουνά άέριν,ι. μέ λίμνες κιί ποτάμια 
γεμάτα άπύ αιθέρα, δάση άπύ δένδρα μέ αστραπής 
κλαδιά καί άνθη άπύ άστρα, μέ πολιτείες άπό σπίτια 
κρυσταλλένια. Καί ανάμεσα σ’ αυτόν τύν φωτεινό 
κόσμο ένα; διάδρομο; σαν λεωφόρος, στρωμένος μέ 
μιά πελώρια σκάλα, πού ανέβαινε αύτή πρός τά 
επάνω μόνη της καί κατέβαινε πιίλι άπύ το ιϊλζο μέ
ρος τοΰ Οΰρινοΰ. Σταθήκαν απάνω στό πρώτο σκα
λοπάτι κιί έφθασαν έτσι στήν κορυφή τοΰ Στερεώ
ματος σέ μιέ μεγάλη πάλι. Μπήκα»- μέσα σιούς 
δρόμους καί σταμάτησαν μπροστά σέ ύμμορηο παλάτι 
φωτοστάλλακτο.

— Λιίτύ είναι τό παλάτι τών Στοιχείων. Έχουν 
συναναστροφή απόψε. Έλα, μπαίνουμε, άπύ τούτη 
έδώ τήν πορτίτσα απαρατήρητοι.

Έφθασαν στή οάλα. Θεέ μου I Μία αίθουσα απέ
ραντη. οπού έλαμπαν άρίθμητα μπουκέτα άπό φω
τεινές πολύχρωμες ακτίνες μέσα σέ άστερένια άνθο- 
γιάλια, κι’ έχύνετο μιά ευωδιά γλυκιά άπό νότες όλων 
τών Αρωμάτων, κι’ έμάγευε μιά αρμονία σιγαλή άπό 
αρώματα τής μουσικής. Πλήθος κυριών καί κυρίων 
άλλοι χόρευαν ή συνωμίλουν, άλλοι κάθηντο ή περ
πατούσαν μονάχοι ή μέ συντροφιά.

— Στάσου. λέγει ό Ι’ίγ.ις. Λύτά είναι τά στοιχειά 
τού Κόσμιυ, τιί πνεύματα τών Στοιχείων, τών αλη
θινών. Τιι περισσότερα έρχονται στή Γή κρυμμένα 
μέσ’ οτ ι σώματα. Μόνα των άν τό Οελήτονν φανε
ρώνονται στόν ι-ύτυχή των ευνοούμενο, ή καί άθελα 
καμμι 1 φ >ρά μπορ.-ϊ νά ουλληφθούν τίιν στιγμή ότοΰ 
περνάνε άπό σώμ ι σέ σώμα βιαστικά. Σπάνια γυρ
νούν ελεύθερα στον κόσμο σα:. μά καί τότε πάντα μι* 
τίιν υλική μορφή.

Πές ιιον! Γιά τές μσ;ι πρώτα κείνα τά μορφον- 
τυμΐνα σάν ναυτόπουλα πού χειροπιαστά χορεύουν 
τραγουδώντας.

Τό ΐ να μ. ίοιηιπ.τυλένια φορεσιά, τό δεύτερο μέ 
κόκκινη καίτάλλα δυό κιτρινοπράσινα. Είναι τ’ αγα
πημένα ιίδελφάκια Λλατογόι-α, τά παλληκάρια τή; 
ιϊγ.ίπης, οί \ίιν Ζουάν τών Στοιχείων. Οί. άλλες, πού 
χορεύουν μαζύ. οί ιδιαίτερες των ερωμένες άπό τήν 
οικογένεια Αλκάλια, γυναικούλες τρυφερέ:, γεμάτες 
αίσθημα κΓ αγάπη. "Ακου τί τραγουδούν. -Κάτω στό 
γιαλό. - Τού; αρέσει πολύ τό κύμα. Τό Χλώριο, 
εκείνο πρύς τιί δεξιά, τό τιμά ξτχωρισια μέ τήν φι
λία της ή κυρία Χρυσάφι.

— Ή κυρία Χρυσάφι λέγεις ;
— Ναι. Βζ.επεις ικεΐ κάιω μιά μεγαλοπρεπιή αρ

χόντισσα ήλιοντομένη. μέ στέμμα άχτιδόπλεχτο , 
Είναι ή κυρία Χρυσάη ι.

— Μά είναι ό χρυσό; γυναίκα ·,
- Καί βέβαια γυναίκα. "Ασχημα τήν νομίζουν στή 

Γή γένους αρσενικού. Είναι άπό κι βασεογόνα. δηλ. 
τά θηλικά σιοιχεΐα, καίίάις καί τάλλα μέταλλα.

— Καί είναι πανδρεμμένη ;
—"Λ, οχι. Είναι σχετική καθώς είπα μέ τό Χλώ

ριο. Μά σιόι- κόσμο τών Στοιχείων έδώ δέν υπάρχουν 
κοινωνικοί δεσμοί. Έχουν κοινογαμία. Εννοείται 
on. τούς γάμους των κανονίζει ή συμπάθεια, ή αμοι
βαία έλξις, ή χυμική συγγένεια. Μά ή κ. Χρυσάφι, 
σοφή καί ΰριστοκράιις. μέ μεγάλη ιστορία καί περή
φανη γι’ αύτό. είναι δυσκολόπιαστη σ’ έρωτες καί σέ 
πάθη. Εϋιμυέστατη καί αψεγάδιαστη αύτή. άγαπρ ν’ 
αστειεύεται καί νά πειράζη τού; άλλους. Γι’ αύτό 
καί δέν τή χωνεύουν πολύ. Άν πή; γιά τις κυρίες, 
τήν ζηλεύουν ύπερβολικά. Νά, πρό πάντων εκείνη έκεϊ 
κιίτω, ή κυρία Χαλκός.

— Μία μέ. τά κόκκινα μαζύ μέ δύο άλλες ;
— Καί. Ή μία είναι ή κυρά Ψευδάργυρο: μέ τόν 

ακόλουθό της τό Κάδμιο. Παρά κάτω μιά λευκονδν- 
μένη αντρογυναίκα, ή κυρά Κασσίτερο;. Πλάγι στή 
Ψευδάργυρο είναι αύτό πού σού είπα, ή κυρά Χαλ 
κός, πολύ καλή, μά φοβεριί φλύαρη, Ή συνανα- 
στροψή τη; μέ τή Ψευδάργυρο τήν έμαθε νά ψεύδε
ται καί παραπιάνεται μέ τή Χρυσάφι Γι’ αύτό καί 
πολλές φορές λέγει άνοησίες. Νά γιά παράδειγμα. 
Όταν τ’ Άλατογόνα καί τ’ Αλκάλια τραγουδούν
Κάτω ατό γιαλό·, ή κ. Χρυσάφι τά λέγει εΙρωνικα
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ι'Λφροδίτβς», καί ή κ. Χαλκό; προσπαθεί τότε ν’ 
άποδείξη πώς καθόλου δέν μοιάζουν μέ τήν Αφρο
δίτη, ποΰ τήν γνώρισε αυτή πολύ καλά. κάτω στήν 
Κύπρο... Δέ;, τό Χλώριο πλησίασε τήν κ, Χρυσάφι 
καί συνομιλούν. ’Αγαπά ή Χρυσάφι ιά διηγήται τί-: 
περιπέτειες τη; καί τά κατορθώματα τη; κάτω στή 
Γή. Γελά μέ τί; μωρίες τών ανθρώπων καί μέ τι; 
κοροϊδίες πού τού; έκαμε—τό χρυσόμαλλο δέρα;, τό 
πάθημα τού Μίδα, καί μάλιστα μέ τίιν φάρσα τή; 
χριισοποιίας—καί τό Χλώριο ξεραίνεται ιίπό τά γί- 
ν.ιζ. Θέλει; ν' ακούσουμε ;

— Σά; παρουσιάζεται (έλεγε ή Χρυσάφι) ένα: σο
φό; πού κολυμβρ. στήν έπιφά νεια θέλοντας τά ονλ 
λάβη κάτι στόν πυθμένα, κι’ έξαφνα τόν βλέπετε νά- 
παίρνη μιά βουτιά στά τρίσβαθα γιά τά πιάοη ίήαν 
φελό πού πλέει στήν επιφάνεια καί ΰστιρα μέ κάτι 
πού λένε ’θεωρία’, σοΰ έξηγιϊ τά. πράγματα πού δέν 
ουνέλαβε. Γελάτε; Λυτό, κύριοι, ιό λένε επιστημο
νική έρευνα- , κι' αιίτοί είναι οί σοφοί νούμερο ένα 
πού τό περισσότερο κινούνται σ' οριζόντια γραμμή. 
Μά είναι καί κάτι άλλοι σοφοί νούμερο δύο πού 
έχουν πρακτικότερη σοφία. Λωποδυτοΰν τούς πρώ

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ*
( Συμβολή είς τήν τοιχογραφίαν τών Χριστιανικών Αθηνών )

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ τών ’Α
θηνών, κατά τού; χρι
στιανικού; χρόνους δέν 
ήρευνήθη μέχρι τοΰδε ε
παρκώ;, = ? συγκρίσει μά
λιστα πρός το πλήθος τών 
μελετών, τών νενοαένων 
προ; καθορισμόν τών μνη
μείων τή; πόλεω;, τών 
ά/αγόμενων εΐ; τού; αρ

χαίου; χρόνου;.
Ιήν έλλειψιν ταύτην συνησθάνθησαν ήδη ν. 

περί τήν μεσαιωνικήν ιστορίαν τών Αθηνών δια- 
τρίψακτ-ς, εύρεθέντες πολλάκις έν απορία ώς έκ 
τή; ανεπάρκειας τών βοηθημάτων άτινα άναισέ- 
ρονται είς τήν τοπογραφίαν τή; πόλεω;, ιδία 
κατά τού; πρώτους χρόνου; τοϋ χριστιανισμού.

Ο γλαφυρό; ιστοριογράφο; τών χριστιανικό»·? 
'Αθηνών Φερδι?άνδος Γρηγορόβιος, ό συστημα
τικότερου διατρίψα; εΐ; τήνΐδρυσιν καί τήν βαθ
μιαία'? πρόοδον τή; ’Εκκλησία; ’Αθηνών, μετά 
δυσθυμία; έξέφρασε τήν έ'κπληξιν αυτού οιά τήν

τήί Διεν&ύνσεως.—Πολύς πρό τίνος έγέ- 
νετο λόγος περί τής παρά τόν Ίλισσόν σωζομένη; 
έ>· έρι-ιπίοι; μεγάλη; Χριστιανικής βασιλικής ιϊπ’ ευ
καιρία τών έκεϊ ιίρξαμένων Ανασκαφών. Διά τής δη
μοσιευόμενη; διατριβής τοΰ κ. Κ. Μ. Κωνσταντοπού- 
λου οί αναγνώσται ημών θά γνωρίσωσι τά κατά τό 
σπουδαιότατοι' τούτο μνημεϊον τό συνδεόμενοι· πρό; 
τάς ίερωτάτα; παραδόσειςτών Χριστιανικών Αθηνών. 
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τους. "Ετσι έχουν καιρό καί δάναμι νά κινηθούν 
αυτοί καιΐέτω; <Ι'ά ψηλότερα... Δέν έχουν πιό. τά. 
τέσσαρα στοιχεία έκεϊ κάτω. Τιάρα προσκυνούν τό 
Φλογιστό. Ξέρετε σεΐ; τό Φλογιστό : Οΰτ’ έγιό !...Μιά 
φορά λοιπόν πού λέγα ιε. ι'σιϊστησα σ' ένα άλ/υμεϊο 
τήν κ. Χαλκό. Τί τράβηξε ή κακομοίρα. Μά ποιό.· 
τής πισ.ίει κι ’ αυτή:: “Επρεπε νά τά μαγειρέψι] καλ
λίτερα. Είναι τόσο συνηθισμένη στό μαγείρειιμα...

-Αλήθεια, μέ τήν παραμάγειρο κυρό Κασσίτερο 
είναι μοναδική—είτε χωρίς νά καταλάβη τήν εΐοω 
νία ή κυρία Σίδηρο, μιά μεγαλογυναίκα μέ φυσιο
γνωμία άστής.

Η κι·ριί Σίίηρο δέν θέλει νά ξεχάση τή φιλη- 
νάδα της. Καί. όμως μέ τή συναναστροφή τή; Κασσι 
τέρουέγινε τενεκές. Δέν είναι, έτσι, κΐ'ρό. Μολύβι ;

— ’Αλήθεια, ζέστη.
ΊΙ παρέα ξέσπασε σέ γελιιια μέ τήν απρόοπτη 

ιϊπάντησι τής κυρίας Μολύβι, μια; πλαδαρή; δυσκί
νητης γυναίκας, κομμάτι κουφή; καί αμίλητης, πού 
πλησίασε πρό ολίγου λαχανιασμένη.

(■Λ’πετα « τέίος) ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

τοιαύτην παντελή έλλειψι·? ειδήσεων καί βοηθη
μάτων περί τών πριότω; χριστιανικών μνημείων 
τή; πόλεω;. Άληθώ; δ' εκπληκτικόν είνε πώς 
’Εκκλησία ήτι; έλαμ.πρύνθη διά σειοά; έπιοανών 
ιεραρχών, ήτι; ήκμασε καί έμεγαλΰνθη κατά 
τού; πρώτου; αιώνα; τοϋ χριστιανισμού καί ηύ- 
νοήθη κατ’ έξοχή·? υπό τών Καισάρων τοϋ Βυ
ζαντίου, στερείται μνημείων συνδεομένω? αμέ
σως πρό; αύτήν.

Τήν έλλειψ'.ν ταύτην νομίζομε·? ότι δύναται 
ν' αναπληρώσω ή έρευνα μνημείου, δπερ παραδό- 
;ω; δέν ετυχε μέχρι τοΰδε τή; προσηκούση; προ
σοχή; παρά τώ? σπουδαία»; ασχολούμενων εί; τήν 
μελέτην τή; έν Έλλάδι χριστιανική; τέχνης, 
μνημείου δυναμένου πολλά νά έξηγήση καί δια
φώτιση.

Άληθώ; δμω; εν τών αιτίων δι’ ά δέν ετυχε 
τή; δεούση; προσοχή; τό μνημεϊον τούτο, ΰπήρ- 
;εν ή εσφαλμένη καί κατ' έπιπολήν άπόδοσι; 
αύτοϋ -εΐ; τού; Φραγκικού; χρόνου; ύπό παλαιών 
τή; πόλεω; περιηγητών, οϊτινες δέν εΐχον ούτε 
καιρόν ούτε ειδικότητα δπω; διακρίνωσι σα/ςώ; 
τόν ρυθμόν τών χρ'.στια ?ικών μνημείων τρ>ν 
’Αθηνών. Περί τοϋ μνημείου τούτου ήμΐν ένταϋθα 
ό λόγος.

Έπί τής νησίδος, ήν σχηματίζει ό Έλισσό; 
νοτιοανατολικό»; τοϋ περιβόλου τοϋ Όλυμπιείου, 
σώζονται τκ ερείπια, μεγάλου χριστιανικού οΐκο- 
οομήματο;, μέχρι τό»? Θεμελίων σχεδόν κατε
στραμμένου. Γό οικοδόμημα τούτο άποτελεΐται 
έξ έπιμήκους σηκού, εχοντος εκατέρωθεν πλάγια 

κλ(τη, κατά όέ τήν ανατολικήν αύτοϋ πλευράν 
μεγάλην ήμιχυκλικήν αψίδα. Συνεχόμενη καί 
περ'.λαμβκνομένη εντός τού διαγράμματος αυτού 
εΰρηταιπρόςτήν βόρεια? πλευράν υπόγειος κρύπτη.

Τό διάγραμμα τού οικοδομήματος παρουσιά
ζει πάντα τά γνωρίσματα βασιλική; τών πρώτων 
χρ'.στιανικώ? χρόνων, είναι οέ πολλου λογου 
άξιου οιά τό ασύνηθες,εν συγκρίσει πρός τά άλλα 
έν ’Αθήνα·.; χριστιανικά μνημεία, μέγεθος καί 
τήν κατασκευήν. Τό μήκος αύτοϋ υπερβαίνει τά 
πεντήκοντα μέτρα, άνάλογον δ’ είναι τό πλάτος. 
Όσον δύναται τις νά εΐκάση έκ τών σωζομένων 
λειψάνων, ή βασιλική κύτη διηθείτο εΐ; πέντε 
έπιμήκει; χώρους, τόν έν τώ μέσω σηκόν (ναύν) 
καί άνά δύο εκατέρωθεν κλίτη. Δύο έτεροι εγκάρ
σιοι χώροι εύρηνται, ό μέν παρά τήν ανατολικόν 
πλευράν τών πέντε πρώτων, αποτελούν τό βήμα 
μετά διακονικού καί προθέσεω; εκατέρωθεν, ό 
ο’ έτερος έν τή δυτική πλευρά, αποτελούν τό» 
νάρθηκα. Τό διάγραμμα τούτο είναι άνάλογον 
προς άλλα έν Έλληνικαίς χώραι; βασιλικών 
διαγράμματα, μάλιστα τής έν (-)εσσαλονίκτ, τοϋ 
' Αγίου Δημητρίου.

Ιδίως όμως προσοχής είναι άξια ή μετά τής 
βασιλικής συνεχομένη υπόγειος κρύπτη, εις ήν 
άγει έξ αύτής στενή κλίμα;. ΤΙ κρύπτη αυτή 
άποτελεϊται έκ τετραγωνικού χώρου, εχοντος εις 
τάς τρεις πλευράς, βορείαν, ανατολικήν καιουτι- 
κήν, ανοίγματα ένός περίπου μέτρου βάθους, 
μετά ήμικυλινδρικής οροφής. Εί; τήν νοτιαν 
πλευράν, εΐ; ήν άγει ή κλίμα;, εύρηται θύρα χθα
μαλή, έχουσα άπλοϋν έκ μαρμάρου οριζόντιον 
υπέρθυρου. Αί ήμικυλίνδρικαϊ δροφαί τών τριών 
άνοι-γμάτων σχηματίζονται διά μεγάλων πλίν
θων όπώ?, μει’ εξαιρετική; τέχνη; καί άκριοειος 
συνηρμοσμένων Τά τρία ταϋτα ανοίγματα παρου- 
σιάζουσι πάντα τά γνωρίσματα χριστιανικών νε
κρικών μνημείων, οία άπαντώσιν έν Ρώμη μά
λιστα. Είναι τά λεγόμενα (ITCOSOKa ό»; διακρί- 
νονται τά έχοντα ήμικυλινδρικήν οροφήν από τών 
απλών παραλληλεπιπέδων (Ιο CUlij. Ίά διαστή
ματα τά μεταξύ τών κογχών τούτων είνε ωκο- 
δομημένα ωσαύτως διά πλίνθων όπτώ? ευ όρι- 
ζουτία στρώσει, άκΟΛΟυθοϋντα δέ τό περίγραμμα 
τών τόξων σχηματίζουσι κωνοειδή θολτοτά ((/’<>- 
mpen) έν ταϊς γωνίαις- ούτως ή κρύπτη κορυ- 
φοϋται εΐ; τρούλλον χθαμαλόν, νϋν κατά τόπλεϊ- 
στον κατεστραμένον. ‘Η βάσι; τών κογχών, 
ήτι; κεϊται υψηλότερο·? τοΰ έδάφου; τοϋ μέσου 
χώρου, ίγϊίί άρχικώ; πλάκα; επιτύμβιου;, ω; 
δύναταί τι; νά. εΐκάση εκ τών ιχνών άτινα άπο- 
μέ?ουσιν. Αί κόγχαι αύται ήσαν προωρισμέυαι 
πρό; υποδοχή? νεκρών, ή δ’ όλη κρύπτη αποτε
λεί νεκρικήν αίθουσαν (culicitlum/, άνάλογον 
πρό; άλλα; έν Ρώμη καί αλλαχού. Τό όλον διά
γραμμα τή; νεκρική; ταύτη; αιθούση;, έσωτεοι- 
κώ; μέν είναι σταυροειδές, έξωτερικώ; δέ οκτα
γωνικόν, έζτ'.σμένον διά τού αύτοϋ ώ; ή βασι

λική υλικού, ή συνύπαρξις δ' αύτής μετά τού 
ναού μαρτυρεί ότι δέν έχρησίμευσε πρός υπο
δοχήν σωμάτων κοινών θνητών, αλλ' οτι πάντως 
ενταύθα ευρηται μνημεϊον συνοεόμενον προς την 
’Εκκλησίαν τών ’Αθηνών. Τήν σκέψιν ταύτην 
ενισχύει καί ή εξαίρετος κατασκευή τή; κρυπτής 
καί τό σταυροειδές αυτής διάγραμμα, μάλιστα ο’ 
οί χρόνοι είς ούς ανάγεται τό χριστιανικόν τούτο 
μνημείου, οιότι ως έκ της μελέτης τών ερείπιο»·? 
πείθεται τις, τούτο δέν δύναται ν’ άνήκη εΐμή εις 
αρχαίους χριστιανικούς χρόνους. Εις τούτο ουο 
τινα δύνανται νά ληφθώσιν ώ, τεκμήρια ασφαλή 
ά) ή τεχνική έκτέλεσις τού εσωτερικού τής κρύ
πτης καί β’) τά περισωθέυτα τμήματα τού ψη
φιδωτού διακόσμου τοΰ δαπέδου τή; βασιλικής. 
Καί όσον μέν αφορά είς τήν τεχνικήν έκτέλεσιν 
τού έσωτερικού τής κρυπτής, ή διά πλίνθων οπτών 
κατασκευή τών ήμικυλινδρικόνν όροφωμάτωυ καί 
τών κωνοειδών θολωτών μαρτυρεί ότι είναι ή αυτή 
τών αύτοκροτορικών ρωμαϊκών χρόνων, οϊα επε- 
κράτει μέχρι τής Ε' έκατονταετηρίδος- ή σύγ- 
κρισις τού έσωτερικού τής κρύπτης πρός ρωμαϊκά 
έργα διά πλίνθων έκτισμένα διδάσκει σαφώς ότι 
τό παρά τόν Ίλισσόν χριστιανικόν μνημείου δέν 
είναι δυνατό? να νυμισϋή μεταγενέστερον τή, Ε’ 
έκατονταετηρίδος, προσθέτω; δέ ή χρήο'.έ "οσού- 
των υπογείων νεκρικών μνημείων παύει από τής 
ζ” έκατονταετηρίδος. Τό διάγραμμα τή; κρύ
πτη; αναπολεί εί; την μνήμην έ'τερα όμοια νε
κρικά χριστιανικά μνημεία, άτινα ώ; άπεδείχθη 
έχουσι προέλευσιν έκ τή; εςελ/.ηνισμένη; 'Ανα
τολής. Τοιαϋτα δέ είναι τό έν 1’αβέ.νη μαυσω
λείο·? τής Ιΐλακιδιας, >.αί τό έν Μιδιολάνοις, τό 
κοινώς καλούμενο·? τού Άγιου Ναζορίου. Έν τώ 
ήμετέρω ύπό μικροτέραν κλίμακα εύρηται τό 
διάγραμμα τοΰ μαυσωλείου τή; ΓΙλακιοίας. Καί 
έν έκείνω τά σκέλη τού σταυρού σχηματίζονται 
διά ήμικυλινύρικών δροφωμάτων, ό δ' έν τφ μεσω 
τρούλλος δ'.ά τεσσάρων κωνοειδών θολωτών. 
Όσον δ' άφορά τά έν τφ δαπέδοι τή; βασιλικής 
περισωθέντα τμήματα ψηφιδώσεως, ή τεχνική 
αύτών έκτέλεσις είναι τών τελευταίων ρωμαϊκών 
χρόνων. Ό αυτός τρόπος ήτο έν χρήσει κατά 
τάς Δ’ καί Ε’ έκατουταετηρίδα; έν 1’αοέννη, 
Ρώμη καί πολλαχού τής Ανατολής.

' Έπεται τό τέλος)
Κ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ11ΟΥΛΟΣ

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ
Έρωτήΐ ό μικρός.
— Μ.τιμ.τιΐ, πώς δουλεύει ό άούρματυς ;
— Σάν τή γλώοαα ιής μαμάς σου. πο» δέν έχει 

έννιοι μέ ιύ κειράλι...
Λ

Συζυγικός διάλογος.
— "Αν πεθάνω τί Οά κάμης ;
— Θά τρελλαθο»...
— "Ωστε δέν Οά ξανιιπιινύρευΟής...

Δέν Οά τρελλαΟώ καί μέχρι ιυιούτυυ σημείου...
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' Ανασκαφα'ι ΝΐΗοπόλεως. II μεγάλη άψις τής Χριστιανικής Βασιλικής.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΙΚΦΠΟΛΕΠΧ
Ε1Ϊ τό τελευταίοι* τευχ·>ς τής Αρχαιολογικής Ε , η 

μερίδο; δημόσιε ύβτάι περιγραφή τών νιωιι.ρωνανι 
σχαφόιν τής Νιχοπόλεως ύπό τοϋ διενερ,'ήσανιο; αύ· 
τάς έφορου χ. Άλ. Φιλαδελφέως. Έκ τής περιγρα
φής ταύτης, δημοσιεύομίν δύο εικόνα; -τ αλλού νν'ιι- 
ψέροντος. Έκ τούτων ή μέν πρώτη παρι,ιτρ. τόν με- 
γάλην άψιδα τή; άρχ ιιστάτη; Χριστιανική; Βισιλι- 
κή; τη; Νιχοπόλεως. Κατά ιήν έκοκιφήν το» εσω
τερικού αύτή; χώρον, εύρέθη χτίσμα ήμικυχλικον. 
δπερ μή έφαπιόμενον τή; 'Αψϊδος, άλλά χωριζόμεν»ν 
απ’αύτοΰ διά διαδρόμου, ή υπογείου σή-.ιιγγος, έσχη- 
μάτιζβν olovei πυρήνα έν αύτή Επ' αύτού δ' άνήρ- 
χετό τι; διά χλίμαχος, άπυτελουμένης έκ πέντε βαθ
μιδών. Έπί δέ τής άνω έπιφ ινείσς εικάζεται ότι Οί 
ύπήρχΟν θρόνοι, εί; έν τώ κέντριρ υψηλότερος, ό ‘Ε
πισκοπικός. καί είτα άλλοι ταπεινότεροι εκατέρωθεν, 
οί τών Πρεσβυτέρων καί άλλων κληρικών, έ; οΰ τό 
τμήμα τούτο τοϋ ναού εκαλείτο Σύν&ρονον. Έντός δέ 
τμ>ν χωμάτων άνευρέθησαν πλιμίύς μαρμάρινων λε

πτών πλακών δι* ιόν ητο εσιρω,ιενον το -.υνίίρσνοι. 
Εν ι;ι δεύτερα tixjvi παρίοτα'αι μεγάλη κεντρική 

είκων ι ν ιώ 1|» μριδωιη» Ιϊροίκ’ιω, (3. Ο1χ·2,3’>) πα. 
ρισ .ώσ.ι κήπον μςιά όπωροψόρων δένδρων κ ιί κ>- 
λ >ρίο >ων. Αδ τι ιΐσίν ι'; τόν αριθμόν- τ1 δ' ότ,υρι- 
ιρόρι. τρίι: μηλέα. ρυιά κχί ά/μ-αδεα. Οί ωραίοι των 
καρπιί μετά ζωηρών έρνΟρών καί έρυΟροκι τρίνων 
χρωμάτων έξέχουοιν έν μέσιρ βαθυπρασίνου ψυλλώ- 
μίτος τών δένδρων κ ιί ύπό ταύτα καί έν τιμ πριότη» 
ι'πιπέδηι παρίοτανιαι δύο χήνες φυσικού μεγέθους, 
μεταξύ δ αύτών πέρδικ?.;. άνω δ* έπί τών φυλλωμά
των τόιν δένδρων πτηνά μικρά μόλις έπ’ αυτών κατα- 
πτάντα. Κάτωθεν τή; θαυμαστή; ταύτης τυπογραφι
κή; συνθέσεω; υπάρχει ψηφιδωτή επιγραφή μέ χα
ρακτήρας Βυζαντινούς, εΐ; τέσσαρα; στίχου?. Ή 
σπούδαιοτάτη αϋ η επιγραφή διεσώθη εύτυχώ; σχε
δόν άθικτος, έχει δέ ώ; έξής συμπεπληοωμένη. 

ξ· Ήχεανόν περίφιντον άπίριτον ι-νθάδε: δορκάς 
γαϊιν μέσσον ίίχοντσ σ.'φυΐς ίνδάλμτσι τέχνης πάντα 
πέριζ φορέσυσαν δτιπνίει τε καί έρπει Δου.ιετίου 
χτέανον μεγαθύμτυ άρχιβρέως.-

PARENS Α*
ΛΑλιι πριν έκθ.-.οω τ.ι; λεπ ομεριιι. ιων ά.-ι ιιεώ 

σμ.ατων των σοφών τούτων πιρατηρη ιων. πριν επι
ζητήσω από τήν νέαν Ραβέννην πάν τό δυνάμεν.ιν νά 
διδάξη ήμά: περί τής ιστορίας της τέχνης ιου πα
ρελθόντος, υπάρχει εντύπωσές τις ιού ολα.·,τήν οποίον 
νν ιίρχή ό ι είλω νά όποδείξω πρύ; καλύτερον κατα
νόησαν τών θέλγητρων ιή; Ραβεννης.

Είς τήν έκκλησίαν τού Αγίου "Λπ ιλλυν ίρϊ >υ το ’ 
λ. ου δύο πολύιιμ ι Μωσαϊκά ΰποδήλούτι ιήνλαμ- 
π,ότηια ην είχε κιιιά ιήν αρχήν ιού έκτου αίώνος ό 
νεκρός ουτος σήμερον τόπο;. Τύ εν τούτων παρου
σιάζει τόν λιμένα τών Ελάσεων, καί ό έτερον τήν 
πόλιν τής Ραβένι η’.

11αρ’ όλην τόν δυσκολίαν ήν είχεν εΐ; άμψύ 
ιερά ο καλλιτέχνης περίωριομενο- ων είς ενδείξεις 
συνοπτικός, ή θέα ήν ΰδωκεν εί; ι,α πράγ.ι ιια έπι- 
ούρ.-ι σπουδαία»; ιήν προσοχήν. Ένι-ιύθτ μ.ν(ι·ι· ιώ 
πρωτ.ρ μιοσιιϊκι;» έντός τοϋ περιβόλου ιώ» Ελάσεων 
φέροντο: κ ιτιά ιό άνω μτρος επάλξεις καί κλειομ'νου 
δι' υψηλής ι'Ιύρας πυργωτής παρατηρεί ιι; κυκλικόν 
οικοδόμημα διι,ιρημέν ιν ι ί; δύ» μέρη οιηριζομενυ επί 
ιοίων. 'Γόΰτο είνι ιό άμφιθέαιρον οιηρίζομενυν τι:

* Τιλος. 

<ώ\<ί ΝΚΟΗI'
Α. ■■ · Λί.« Λ

' ι'δ/ΙΑ’tS,/‘J

■ -sri- · --

’Ανασκαφαί Νικοπόλεως. Κεντρικός πίνας. ΙΙαράστασις κίρυυ μετά πτηνών.

μαζοιιι■ σ··Η<> Πρύ, ιά ι'Γ,ι·· κοκΛίιιερ;·, οίκιιδιϊμ ηαο 
ι'ιμυημ. ν.-ν καί ιουιι· ιί- δυο ίπα/.ληλα μέρη καια 

/.ηγει εί: κωνικήν στέγην δεσπόζουσαν ιού όλου πίνα- 
κ ις πτρισοίνοντο; άκόμη ,,ασιλικήν τινα, καί είδος 
ίι θριαμβευτικόϊ τό; ιυ Είς τα άριιτερά μ·:ια£ύ ιων 
τειχών και ιού ιντο ιγ.ονον πύργουηάρου ιινύ; χρυσά 
ιίκιιια λικνίζονται έπί ιών κιμά ων. Είς τό ειεριιν 
δί μωοαϊκόν έπί ιού .λνειίτιι μεοοκλύιονς τής εκ
κλησία; ;ϊιι· έζωγραιμιομένη ί) Ραβέννα, τή: ο.-ο.ιας 
ι.ι τείχη καιαλήγουσιν είς μεγάλην ίΐύραν μειά τυμ
πάνου κνκ ωμημένην διά ωΐ'ϊκ'ΐν έκ χρυι.ιρ. Έν 
ιός ιή; πόλεως καί ιί; ιό βάθος εκτείνεται ι’ιιρα 
κτιρίων, mil ιών οποίων δύναται 11; να ζΐΓΐο»ι·μιΐοΐ|, 
11 ιριι,ν.ιτρω, ιου Αγιοι* Ιίιιολιου έκτι-ίιι-ιιιι η βα 
οιλικη ιο ί ‘Αγίου Λπολλι -ναρίοι' ιού Νέου μειο. ιου 
υψηλού αι-ιωμιιο: κ ιί ιού νινλι ιι μι ιι ι* ιιμίίικ.ς
Λιωιιρω διακρίνεται τό κικ/οινρν- ρκιπτιοιηριυι 

ιών Άρκανων καί τινα άλλα άκόμη κιιρια και !δίυ>; 
εγγύτερον πυ/.ι* ποοοπιικώς ιό άνακιορον ιού θν« 
δωρίχου. ι νδιαη.έρον ι« μέγιστο. Ί'οί ιο δηλαδή παρί 
ni.mil. ω: μακριάν οίκοδιμηια κ.*χωοιιΐμέιον ιί. διιι 
υ.τολ/.ηλους όοόιρους, κεκαλυμμέιον ί ιά κιράμων ι ρι* 
όρων κ ιί οτηριζ'ίμενυν έπΐάψίδων.

ϊιοι ιι; φέρουια άέτυηια τριγωνικόν μιινι ιριων 
μεγάλων Ουρών πΐρέχ«ι θαυμαστήν :νιι'πω-»ιν ιοι* 
έττωίριζο '. 'Ατό τών μειιι η.*ιν ζρν.ι ινιοι πλούσια 
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παραπέτασματα ·ζ.υι ανιώκυμιι άνθέων, Εις τά τόξα 
νής κυρίας Ούρα; λάμπουσι χρυσά μωσαϊκά εΐ; τα 
κυρτώματα τών αψίδων, ένώ έπίσης έτέρα μωσαϊκά 
παρυυσιάζουσι θαυμασία; προσωποποιία; τής πτερυ- 
ψαρού Νίκη:, αίτινες φέρουσι άναδέσμους έκ χλωρίδας 
καί τών όποιων ή χαρίεσσα έλαφρότης ενθυμίζει κατά 
τι τάς όρχηστρίδας τή; Πομπηίες. Καί έν τέλει ολό
κληρος ή αρχαία Ραβέννα παρουσιάζεται εϊς ιούς 
οφθαλμούς ημών διά τών παραστάσεων τούτων μετά 
ιών συνήθων αυτής τύπων καί τών ιερών κτιρίων, 
καί μετά πολυτελείας μεγαλοπρεπούς καί πομπώδους 
ιων δημοσίων οικοδομημάτων. Έάν δέ Οελήσητε ήδη 
νά λάβηιε εικόνα πληρεστέραν καί μάλλον ζωηράν 
της πόλεως άναγνώσατε τό βιβλίον ΰπερ ίερεύς τις 
ιού έννάτου αίώνος σάββας Agnellns έγριψεν έπί τώ 
οκοπψ νά παράσχη είς τούς μοναχούς ιού μοναστη
ριού του τήν ιστορίαν και τά θαυμάσια τής γενεθλίου 
αύτού χώρας. Βεβαίως ό καλό; οδτος κληρικός δέν 
είνε μέγας ιστορικός καί διά Jvouto συμβαίνει πολλά- 
κις νά ουγχέΐ) τάς έποχάς καί τά πρόσωπα. Άλλά δέν 
είνε εϋκολον νά περιγραφή τις πόλιν, οϊα ή Ραβέννα. 
Διατρέχων ό καλός μοναχός και αγαθός χρονογράφος 
ιας οδούς, έπισκεπιόμενυς τάς βασιλικός δέν ήδυνήθη 
να συγκράτηση ιό άπειρον αύτοΰ ενδιαφέρον διά ιά 
μεγαλοπρεπή ταύτα κτίρια καί ιαλαμπονια μωοαίκα. 
'Αντέγραφε τάς έπιγραφάς αϊτινες έκάλυπτον ιά μ: 
οότοιχα ιών έκκλησιών καί έκοσμουν ιας σαρκοφά
γους, περιέγραψε τάς ζωγραφιά; αϊιινες έκόσμουν 
τους τοίχους, διηγήθη ιά πυλυθρνλλιμα θαύμαια κα1 
τάς ευσεβείς μυθώδεις ιστορίας, αϊιινες άπεδίδονιο 
εΐ; ια μνη|ΐεΐα. Ιίάν ό.ιι είδε, πάν ο,τι ηχούσε τό 
κατέγραψαν είς τό βιβλίον αύιι.ύ άνευ εκλογής, καί 
εκ τούτοι· ακριβώς προέρχεται ιό ΐδιάζον θέλγητρου 
ιου βιβλίου τούτου. Ιίεριέγραψεν εύουνειδήιως και 
διηγήθη μετά θελκτική; ά ρελεία:. Καί έάν ενίοτε ο 
αναγνώστη; κουράζεται έκ της μακράς φλυαρία; ίου

αφελούς μοναχού, έν τούτοις ανευρίσκει αξίαν μεγί 
στην. Το έργον αύισύ γεγραμμένον έπί τή βάσει τιϊιν 
Mirabilia άτινα ώδήγουν τούς προσκυνητής ιού Μέ
σου αίώνος εις τήν αίωνίαν πόλιν. δίδει ζώσι ν εικόνα 
τή; βυζαντινής Ραβέννη;, τών οικοδομημάτων αύτής 
καί τών παραδόσεων. Καί έάν Οέλητε νά αΐσΟανθήτε 
έντελώς τήν άναβίωσιν τού ταρυλθόντος.λησμονήσατε 
εαυτούς ονειροπολούντας υπό τό σιγηλόν καί μελι
χρόν ημίφως τών βασιλικών. Εμψυχώσατε δια τής 
σκέψεως ταύιας τάς μορψάς. ιάς σιωπηλός και άκι 
νήτους, αϊτινες παρατάσσονται κατά μήκος τών τοί
χων. Άφετε νά κατελθη εΐ; τον χώρον τού Αγίου 
Άπολλυναρίου ή λιτανεία τών άγιων οϊτινες κοσμονοι 
τούς τοίχους. Φαντασθήτε εί; τό μ-έγα κενόν διάσιημι 
ιάς Βυζαντινά; δέσποινας φερούσας μικρά; αμφιέσεις 
κεκοσμηιιένας διά χρυσών κεντημάτων καί μικρά; 
μίτρας έκ χρυσού έπί τής κεφαλής κάτωθεν ιών 
οποίων έκφεύ/Ji ελαφρό; λευκός πέπλος, πάσας δέ 
λαμπού.τας έκ πολυτίμων λίθων. "Αφετε να παρελά- 
σωσιν ύπό του; Ούλου, του; σωματοφύλακας, φέρον
τας πομπώδεις στάλάς, τούς εύγενεΐς τού κράτ >υς μέ 
τούς λευκούς διάστικτου; χιτώνας, ιόν αρχιεπίσκοπον 
μετά τής ποιμαντορικής ράβδου, τον εξαρχον μει·ι 
τών αξιωματικών αύτοΰ. ιούς μοναχού; μετά ιων μα 
κριόν φαιών ενδυμάτων, τών όποιων ή κεφάλι) και 
οί ώμοι καλύπτονται άπο μέλανα πέπλον. Καί άνευ 
κοπου θα αίσθανθήτε την φαντασίαν σας έμψιιχου- 
μένην, τύ τεθνηκό; παρελθόν ν’άνοζή, ιούς άφανι- 
οθέντας αιώνας έπανερχομ νους. καί τύ; μορφάς 
ένοαρκιιυμένας. Τούτο άκριβώς εϊνε τό διπλσϋν Οέλ· 
γηιρον τής Ραβέννης. Είς ούδέν μέρος έντύπωοι: 
Ισχυρότερα δια ι ίιν ιστορίαν επιφέρει βαθυιέραν 
σκέψιν περί ιών μνημείων. Εί; ούδέν μέρο; ή έπι- 
σιαμενη καί επιστημονική μελέτη τών έργων τή; ιέ- 
χνη; δίδει πλε σιέρα διδάγματα, περισσότερα; νέας 
πληροφορίας καί πλειυτέραν χαράν. 

θη έντός του ναοΰ έτέρα σαρκοφάγος τοΰ αύτοΰ 
σ-χίματο;· κατά τήν αωζομένην παράδοσιν ή έν 
τώ δεξιώ τού ναού εΰρεθείσσ. περικλείει τά οστά 
τοΰ Χοίστοφόρου Κολόμβον, ή δέ πρό; τά αρί
στευα τοΰ άδελ’ίοΰ αυτού».

Μετά τήν συνθήκην ττς Βασιλείας τού 1759 
με-.αξΰ 'Ισπανίας καί Γαλλίας, συμφώνω; πρός 
τδ 9ον άρθ-ιον αύτής ή Ισπανία ήναγκάσΟη νά 
παραχώρησε, τόν Άγ. Δομίνικου εις την I α.λ- 
λίαν. Ό δόν Γαβριήλ δέ Άρισταζάμπαλ κυβερ
νήτης τοΰ 'Λ;. Δομίνικου, μή έπιθυμών νά. 
εγκατάλειψη είς τούς Γάλλους έν τών πολυτί
μων κειμηλίων τής 'Ισπανίας, τά οστά τού α- 
νακα.λύψαντοε τον Νέον Κόσμον, οιεταςε πριν η 
αναχώρηση ό "Ισπανικός στρατός έκ τού Αγιον 
Δομίνικου νά μεταφερθώσι τχύτα εί; Κούβαν. 
Όντως πα.ρελήφθησαν ΰπό τοΰ Ισπανικού στρα
τού κρυφίως, έν άγνοια τών Γάλλων, χαι μετη- 
νέχθησαν εΐ; Κούβαν. Κατά τήν 14 Μαΐου 
I 877 έργάται κρημνίζοντες 'λύραν τινά τού κα
θεδρικού ναού τού Άγ. Δομίνικου, ήναγκάσθη- 
σαν νά κρημνίσωσι τοίχον τινα δύο μέτρων υ- 
ύους. 'Ενώ δμω; έκρήμνιζον εύρον κάλπην μο- 
λυβδίνην, ήν μετά μεγίστης προσοχής έξήγαγον, 
νομίζοντες ότι έντός αΰτή; έκρύπτετο θησαυρός. 
Ό διευθύνων τήν εργασίαν μηχανικός έπέδειξε 
τήν εύρεθείσαν κάλπην εις τόν Αρχιεπίσκοπον 
Ά". Δομίνικου δόν Γρηγόριον III. ο όποιος πα- 
σέοωκεν αυτήν εϊς τόν έν -.ή κΖσω ευρισκόμενον 
Γάλλον ένκλ. Ιστορικόν Cltnrlex Noel πρός με

ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ

λέτην. Ό Charles Noel έξετάζων τό εσωτερι
κόν τής κάλπης εύρε τήν άκόλουθον επιγραφήν 
γεγραμμένην οιάΓοτθ'.χών γραμμάτων-: Όναύαρ
χος δόν Λουδοβίκος Κολόμβος δούξ -.ής Βεραγ- 
κόνα, Μαρκήσιος (τό λοιπόν .μέρος δυσανάγνοι- 
στον, πιθανώς τής Ίαμαϊκής) - . ’Αμέσως συνέ- 
ταςεν έκθεσιν, ήν πα.ρέοωχε τω ’Αρχιεπισκόπω, 
όστις καλέσα.ς τάς έν τή νήσω άρχάς καί τού; 
ξένου; ΓΙροςέυου; άνεκοίνωσε "ήν έκθεσιν τοΰ 
Charles 'ό-.·. αί έργασίαι, θέ- 
λουσι εξακολουθήσει, μέ τήν ελπίδα ό’τι πολυτι
μότερο·? τ·. θά. εΰρεθή. Κατά, τήν 8 Σεπτεμβρίου 
1877 έπανήρχισαν αί έργασίαι ΰπό τήν έπίβλε- 
ψιν τού ποεσβυτέρου Μπιλλίνι. Μετά τινων ήμε
ρων έρευναν ευρέθησα.· τά οστά τού πρώτου όιο·.- 
κητού τού Άγ. Δομίνικου Ραμιρέζ. Τήν έπο- 
μένην άνενρέθη τάφρος μέτρια μέ μιχρά.ν σαρκο
φάγον. ΊΙ σαρκοφάγος αΰτη ένομϊσθη δτι ήτο 
εκείνη, έκ τής όποιας άφηρέθησαν τά οστά. Α·. 
έξακολουθήσασαι δμως άνασκαφαί έφερον εις φώς 
ύπο τό κυρίως δάπεδον τοΰ καθεδρικού ναού, 
τάφον μετά σαρκοφάγου. Μετ' ολίγον ού-.ο; ή- 
'/ti'.ylh, παρουσία τοϋ Αρχιεπισκόπου καί άνε- 
γνώσθη εί; τό έσωτεοικδν τής κάλπης αυτού τό 
ακόλουθον επίγραμμα γεγραμμένον διά Γοτθικών 
γραμμάτων « Ό διαπρεπής καί εξοχότατος βαρτίι- 
νος Χριστόφορος Κολόμβος . Ό τάφος ητο κε
νό;. Ήτο αυτό; ό μυστικός, ε’.ς ον έκρυπτον τά 
οστά τού μεγάλου εξευρευνητού.

ΑΛΕΣ- Κ. ΜΑΡΑΊ'ΤΗΣ

ΙΧΙΟΡΙΚΑΙ ΧΕΛ1ΔΕΧ ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ

ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΜΒΟΥ
1ΙΟΥΛΑΙΟΤΑΤΟΝ ζήτ/,αα ir.z- 
σχοΛίϊ τούς ΐατορ'.κοΰς Ισπα
νού,, Αμερικανούς καί 'Ιτα
λούς από τίνος -χρόνου, πού ευ- 
ρέθησζν τα οστά τού έξερευνη- 
τού Χριστόφορου Κο/.όμβου. 'Ι
διαζόντως θέ τά 'Ιταλικά, φύ'λΰ.α 
προσπαΟοϋσίν, έκ τούτου λαμ- 
οάνοντα αφορμήν, νά άποδείςωα;

τήν καταγωγήν τού μεγάλου έξερευνητοϋ. 'Ομο
λογούμε νως ή εΰρεοις τών δοτών τού Χριττοφό- 
ρου Κολόμβου είνε λίαν αξιοπερίεργος. Γνωστόν 
τυγχάνει δτι ούτος άπέΟανε δέσμιος τό 1506 εις 
Βαλαοοοίλ. Γό λείψανό* του ύπέατη μεγάλα 
μαρτύρια, ώ; ούτος έν -φ ζωή' διότι τό 1513 ή 
σορός του μετεφέρθη εις Σεβίλλην, κατά δέ τό 
1537 εις τήν νήσον τού Άγιου Δομίνικου, χα- 
τατεθεισα είς τό πρεσβυτερεΐον τού ναού τής 
πρωτευούσης. Έμενεν έκεϊ μέχρι τού 1655,

οπότε ούτος έπολ'.ορκηΟτ, υπο τών Αγγλων. 
Ό τότε αρχιεπίσκοπο; Αγίου Δομίνικου Δόν 
Φραγκίσκος Ιΐίος Γ, φοβούμενο; πώλησιν τών 
ιστορικών εκείνων κειμηλίων παρά τών Άγ
γλων, διέταξε νά μεταφερΟωοιν εϊς μέρος γνω
στόν μόνον εις αΰτόν. Μετά, τήν κατάληψίν υπό 
τών Άγγλων τού Άγιου Δομίνικου ένομϊζετο 
ότι έντός τού τάφου εϋρισκοντο τα οστάτοΰ Χρι
στόφορου Κολόμδου. Τό τοιοΰτον όμως έδείχθς 
άίάσιμον, μετά πάροδον ολίγου χρόνου άνακαλυ- 
φθέντος τού ακολούθου εγγράφου χρονολογούμε
νου άπό τού 1873, τό όποιον εοημοσίευσε τό 
Παρισινόν -Φιγαρώ». «Καταστρεφομένού, φλέ
γει τό έγγραφον, τού καθεδρικού ναοΰ, όπως 
ανακαινιστή πρός τό δεξιόν τού Έρόΰ Βήματος, 
ένθα τό Ευαγγέλιο; άναγινώσκεται, εΰρέθη σαρ
κοφάγος λίθινη, αγήματος κυβικού, εϊς τήν ό
ποιαν εϋρίσκετο κάλπη μολυβδίνη εφΟαρμένη πε- 
ριέχουσα ανθρώπινα όστά. ΓΙρό τινων έτών εΰρέ-

Εϊς Άγνωστος λαός
Εΐ.ς τοϋ Άιιαζίονίου ποταμού τάς ιϊνω ροάς, ήτοι 

fI; περιφέρειαν ανεξερεύνητοι· είσέτι, άνεκαλϋφθη μία 
μβγάλη άγνωστος φυλή, τής οποίας οί χαρακτήρες 
έχουν παράδοξον όμοιότητα μέ τούς χαρακτήρα: τών 
Ευρωπαϊκών λαών τοϋ Μεσαίωνο;. Άκόμη καί ο κα’ 
ταμ.ερισμό; τής έργασίας παρά τή νέα ταύτη φυλή 
υπενθυμίζει τάς άρχαίας εύρωπαϊκάς μεθόδου;. Έν 
μέρο; τοΰ λαού κατασκευάζει ενδύματα καί ούδέν 
άλλο, εν άλλο μέρος επιδίδεται άποκλειστικώς εΐ; 
τήν γεωργίαν, έτερον κατασκευάζει όπλα καί οΰτω 
καθεξής. Άλλιί τό επάγγελμα ή μάλλον ή τέχνη, εί; 
τήν όποιαν διαπρέπει ό λαός ούτος, εϊνε ή αγγειο
πλαστική. Μερικοί πίθοι, ιούς οποίους κατασκευάζουν 
έχουν μέγεθος τεράστιον, καίτοι δέ τύ πάχος των 
είνε λεπτότατοι·, είνε στερεοί καί διατηρούνται έπί 
έτη. Κατασκευάζουν έπίσης μικρά άγγεϊα λεπτό
τατα όι; φύλλον χάρτου, άλλ’ άθραυστα καί μέ κα
λαισθησίαν δυναμένην W παραβ/ηθή μέ τήν τών 
Εύρωπαίτον-

ΟΙ κάτοικοι τής Ρέϊμς
Εϊνε αφάνταστος ή ζωή. τήν όποιαν διάγουν οί 

παοαμείναντες είς τήν Ρέϊμς έκ τών κατοίκων τής 
μαρτυρικής αύτής Γαλλικής πόλεως. Ή ατυχής αύτή 
πόλις βομβαρδίζεται άπό τίνος ΰπό τών Γερμανών 

άόιακόπιος, ιΐκόμη καί κατά το διάστημα τής νυκτός 
μέ ελάχιστα διαλείμματα. Ο υπέροχος καθεδρικό 
ναό; αποτελεί καί πάλιν τόν στόχον τοΰ Γερμανικού 
πυροβολικού. Έν τούτοις οί δύο θαυμάσιοι πύργοι 
τή; Μητροπόλεως ϊστανται άκόμη όρθιοι.

’Π συνήθης διαμονή τών κατοίκων εϊνε τά υπό
γεια. Έν τούτοις και άπό υπογείου εί; ΰπόγειον διε
ξάγονται κανονικώταται εμπορικαί συναλλαγαί καί 
συνεχίζονται αί κοινωνικοί σχέσεις. Ακόμη καί ώρι- 
σμένα σχολεία, δέν διέκοψαν τά μαθήιιατά των, τιί 
όποια γίνονται εντός τών υπογείων.

Άλλά τό έκπληκτικιότερον εϊνε, δτι Γάλλος δημο
σιογράφος, ό κ. Πωλ Ντραμάς εξακολουθεί έκδίδων 
μέ τήν βοήθειαν έιός συντάκτου καί 5 στοιχειοθετών 
τήν εφημερίδα του, τήν όποιαν τυπώνει είς ΙόΟΟ 
περίπου αντίτυπα, επί χειροκινήτου πιεστηρίου. 'Ο 
γενναίο; αύτός Γάλλος άψηφεΐ καθ' έκάστην τόν κίν
δυνον τού θανάτου διά νά μεταφέρη μόνος του μετιί 
τών ·> συνεργατών του τά φύλλα εις ιάς υπογείους κα
τοικίας τών συνδρομητών του, άπό τούς όποιου; δέν 
θέλει ν«. λείψη ή παρηγοριά τής έφημερίδο;.

Τό χρήμα είς τήν άρχαιότητα
Κατά ιούς χρόνους τών Ρωμαίων Αύτοκρατόρων τό 

χρήμα είχεν αξίαν δέκα φοράς μεγαλειτεραν εκείνης, 
ήν έχει σήμερον. Σήμερον ό χρυσός έχει τήν άπόλυ- 
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τον υ.τι-οο/ήν επί τών άλλων .τιιλ.’τιμών μι-πύλων. 
άλλ' ότο.· κ ι! άν φαίνεται περίεργον, δέν ιιχρ παν- 
τοτι’τό προ,ό.ιιον τ·ιϋ:·ι. Παρ'ι πολλοί: λαοί; τή. 
άρχαιότητο; ή ά:ία τοϋ άργύρον ίπ.·ρέβη. ιί: πολλά: 
περιστάσεις, την ιού χρνσ,ιϋ. Ό Τάκικι; βέβαιοί, 
ότι παρόμοιοι πε υπνώσει; έσημ-ειώΙΙησαν s i; τήν άρ- 
χαίαν Αραβίαν καί ιί; την Γερμ ινίαν. Κατά τόν 
ΙΤον αϊώια ιί; τήν 'Ιαπωνίαν, ο χρισίι; κι» ο αργύ
ριο; ιίχον "ιτην ιΐϊίαν. Εΐ; τήν Γαλλίαν κατά τόν 1 Ιον 
αιώνα χρυσά τιν,ΐ κ·ιί ιίργι-ρά νοιιίσιι ιτ,ι. τι» ίωιιία 
Γι/ο,· ΙΟ αιι ιι βιί.ιιο;, ίσο τ ιυ ώι'το

Ο 'Έδισσον καί ή μακροζωία
<> "Εδισ.τον θεωρεί ιαιιιύι ικανόν νά -ήοη μέχρι: 

ή/.ικίας Ι.όΟ :>τώι·, χάρις : ις ιό σνστημι. τή; ζωή;, 
ιό όποιον ακολουθεί καί ίίπιρ συιίστατ.η εί; ιρεϊ; 

κινόνας Υγιεινή:. Χά τρώγη, νά κοιμάται καί νά εν
δύεται λογικώς.'Π μηζανη ιή: π·:ψεω; όταν ιίν;· πολύ 
■γοττωμένη δέν λΐ'ΐτυι·ργ;·1 κατά. <> ΕΛισσιιν λοιπόν 
τρώγει μόιον έκιινο ιό ολίγο,·, ο.ίγο ιίιαγκιιιιιΐ διά νά 
. ήθ||. Συνεπώ:, μόλι; κλίνη ιην κι'η .'ίλήν νιιι· : ·.ιί το.ι 
προσκεφαλαίου αποκοιμάται Γι,ιιοω. Μένω .· ; ώρα. 

καί όλας τά; κοιμάται μέ ϋπιον βαθύ. κοι ή-ιυχον. 
Ή σωματική του κατάστι σι: ιί·ε έκτακτο;, καί τον- 
ιο ό "Εδισσων τό αποδίδει εί; τόν τρόπον μέ τόν ό- 
π >ΐ ιν ιί, όιί.-ται. Τά. ενδύματα του ω.νν ευρύχωρα καί 
ελαφρά. Έκάστη φλέι|· καί έκάστη αρτηρία τοιΟι - 
τοτρόπΐ'ΐ; ΐκτβλεΐ τό έργον τη; άνεμποδίστω:.

Συλλογή χειρογράφων
Εί. τήν αίθουσαν “Ανδερσον τής Ν'. Ύιιρκης έπω· 

ζ.ήθη πρό ηνο; Λιά δημ τποασία: μία πολύτιμος <τυζ- 
ί ογΐ| ιοογοιίιριιιν. II -ιί νωτι·ρ.ι τιμή ι’-πληρώθη ΛΓ 
ί·ν χειρόγραφοι ιιοί , Λίνκολν. φέροκ χρβΓολργίαν. 
ISIC.. Τούτο ήγαρόφΟη ανιίΙ έκαιόνγτεντήκοντα. δολ- 
λαρίων.ΰπό τού κ. .Γεωργίου Σμίθ, Μία ίπιστολη ton 
Κ ιρόλοο Δίκενς, τού διασήμου "Αγγλου σνγγραφέω;. 
ποό. ιοί·, ι’ν Ν. Ύόρκη έκδοτα: Χάρμπερτ κ «ί άΐεζ, 
ηι»ύς. γραηεΐσα ό .ίγα; ήμερα; πρ > τού Οαιάτου το.·, 
έπληρώΟη άντί πιντήκοι τα δολλαρίων. Το ήιερσλό- 
,'ΐον ιής ημιολία; «Τοιοπήκ-περιλαμβάνον τίιν ίπτο- 
ρίαν τή: συλλήψεώ; τη: ύπό τοϋ αγγλικού πολεμι
κού Λεοπόιιδ ι.τωλήθη άντί ικαιόνιίκοιι διιλζιι 
ριων.

ΘΥΜΙΟΣ

Θυμάμαι πού μονάχοι 
Κάτου άπύ τήν άστροφεγγιά καθόμαστε στή ριίχη, 
Κι’ όταν έν αναστεναγμό ξέφευγε πότε πότε 
Άπό τιί σπλάχνα μου πικρό κι’ άκράταγο. σύ τότε 
Μέ ριάταγες ποιόν μυστικό πόνο βαθειά έκρατοϋσα 
Μάό πόνος κείνος μ’ έπνιγε, γι’ αύτό δέν ήμπορούσα 
Τότε νιί σού τό δηγηθώ, πώ; μιά φορά στύ δρόμο 
Μιά κόρ* είδα ποϋ διάβαινε μ' ένα σταμνί στόν ώμο. 
Κι' άπ' τής πηγής τό κρύα νερό τή στάμνα είδα νά 

[στάζη 
καί νιλ δροοίζγ] τή δροσιά. Κι’ έννοιωσα πόες γαλάζοι 
Τριγύρω οί κάμποι γίνηκαν καί χύθη άναγαλλιάστρα 
Πνοή οτήν πλάσι.Κι' άλλοτε σάν μέ τά δυό τη; τ ' άστρα 
Μ’ έκύτταξε, ανατρίχιασα, κΓ ό πόθος μου μεγάλος 
"Αναψε, πάγωσα ό φτωχό;, μιά μήτ’ αυτή μήτ’ άλλος 
Τώξερε. ΚΓ όρκο φοβερό μονάχος είχα κάνει 
Στή μ ίνα πού μέ γέννησε,στού Χάρου τύ δρεπάνι. 
Τή μοναχήν ελπίδα μου σ’άλλον νά μήν άφήσω 
Κι' άντύχσινε. άφοβα γι’ αύτή μ’ όλους νά πολεμήσω

Άκόμα καί μέ τύ στοιχειό ποΰ ξή μες’ το σκοτάδι 
Και τά μεσάνυχτα βογγά στού Δρύλου τύ λαγκάδι. 
Μουχει πυρώσει τήν καρδιά, δέ σβυέται άπό τό νοΰ μου

I Άνθούλα ή πολυαγάπητη, τ' αστέρι τ’ούρανοϋ μου. 

Καί τώρα γειά σας σείς βουνά μέ τ’ ακριβό θυμάρι, 
Κ’ ή γοώριμη άκροποταμιά ντυμένη στύ χορτάρι, 
Ποϋ τιί γελάδια ειρηνικά στή χλόη σας βοσκούσαν, 
Καί πεύκο, ποϋ ολομόναχο ψηλά σέ τυραγνούσαν 
Πότε ό βορρηάς, πότε ό νοτιάς καί πύτ’ ή οργή τού 

[μ«άτη, 
Πού κάτου άπό τόν ίσκιο σου μέ δρόσιζες διαβάτη, 
ΚΓ άκουγα ποϋ ψιθύριζες τής ερημιάς τό πόνο, 
Ποϋ τύ δικό μου μυστικό σύ τόζερες. σύ μόνο. 
Στή ρίζα σου στερνή φορά θέ νάρθω τά καθίσω 
Καί πριν νά φύγω αλαργινά, γιά πάντα νά σ’ άφήσω 
θά σ’ άγκαλιάσω τόν κορμό, θά σέ Λακρυοιρίλήσω.

Καί σά:, ώ Δήμο, ιις σά: ιρωτιι τ' άστρο τού άπο- 
[σπερίτη 

Καί σύννεφου ίσκιο νά μήν δή τ’ αγαπημένο σπίτι.
ΛΕΩΝ'. ΡΑΖΕΛΟΣ

ΕΙΔΥΛΛΙΑ

ΘΥΜΙΟΣ Ο ΒΟΣΚΟΣ
ΑΡΜΟΝΙΑ!

ΘΥΜΙΟΣ

Λήμ ι. π ιτέ μέσ’ ιόν καιρό το.ι πέρασε δέ σ’ενί.ι 
ΚαίΙιιι; ώ τώρα. Φαίνεται πώ; σού φωτά ή ελπίδα 
Κι’ άπ' τι| χαρά είν’ ή ίίψι σου κόκκινη σάν τό μήλο 
Τή: δροσερή: μ ηλίιΐς. Γιά πέ; οτό ·,-καρδιακό σου μ ίλο 
Τίσοΰχει Λιάσει τα φτερά ποϋ σέ σηκώνουν τιάρα 
Ψηλά: Γιά μένα ίΐάτανν ή πιο χαρούμενη ώρα 
Κείνη πού θέ νά μάθαινα πώ; τή; ζωή: σου ή στράτα 
Σπάρτη μ: τά γαρυύφαλ/.α καί τ’άσπρα καί χιονάτα 
'ΑνΟια τή; λεμονιά;. Γιατί κανείς ιόσάν έμενα 
Στα χρόνια μου πού φεύγουνε πικρά καί μαραμένα.

βρήκε τήν παρηγοριά πού βρήκα στη μεγάλη 
Καρδιά σου καθώς άραζα ατό γαληνό ακρογιάλι 
Τή; άδολη; αγάπης σου. Πόσες φορές μαζή σοι· 
Δέν ΐφαγ' άπ! τό λιγοστό μ' αδερφικό ψωμίσοι·'. - 
Μια νύχτα πάλι ποϋδερνε τή γή.τό -χιονοβρόχι 
Κ.' είχα κονέψει μιά στιγμή στό μακρυνό Μετόχι 
Τ’ Λή:Θ·ινάση, πέρασε μέο.' χό βαθύ σκοτάδι 
‘Α>/,VJW?.'Λΐί.·πέντε άρπαζε γίδια άπύ το κοπάδι. 
ΚΓ έννοιυιίΐα μέσ' τά στήθια μου ι·α σπαρταρά ή καρ·- 
■ι·4·- L ι— ■ ■ ■ · . | διιί μόυ,
1’!ΜΧέ;Ε£«*»ί!·"J .τόν. άσπλαχνο θυμό, τοΰ τσέλιγγή μ<><’· 
Τά»!τσέλιγιΌ.ιού φοβερού. Καί μοόπβ; : ΔΙ ή σέ μέλλει,. 
ίΕχω μπυ ιόγ.πατέρα μου,κληρονομιά ίν' αμπέλι, 
'όό, ιόιπρ.υλΐ|ΐϋΐ καί μ..’ αύίό τά .γίδια σου πληρώνω. 
Στόν ,κοσμο. ,βρέβηκ’.άχτφανό μέ σύντροφο τόν πόνον 
Μιςόταν.στέ]/ ,-ιολι σέ πολλές χΰαιίδε; άλλου· κόσμου 
"Λποναύ,.-κριβη, αδιάφορου μ' έβλεπα, τότ'. έμπρός μ-ιυ 
•.άαρροΐσ' άνοιγαν οί ςύρανοΓ ,κι’.ίΐταν τό καλοκαίρι 
Ι’οβόλαγα .πρλζές φορές ατά πί,άγια κι’έν’ αστέρι- 
Δέ φαίνονταν, σάν έβλεπα μακριά ιά φέγγη κάτι 
Σ’ ένα καλύβι, πέρντιντας γοργά τό μονοπάτι, 
'Λν.τίκρι' άπ’ τή γλυκεία -φωτιά σ' ένα σκαμνί κα-

• , [θόμουν
Νά ξεπαγιόσω κι’ ολο κεί σένανε συλλογιόμουν,
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Σένανε ποϋιαι μόνο φώς στό ϋρμιί μου σκοτάδι.
ΙΙούάν ελι-ιπις. μέ;' τήν ψυχή δέ ίΙ·ΐχσ άλλο απ' τόν

ΓΛΛη. 
Μέ. τί λαχτάρα πάντοτε κάποια στιγμή προσμένω 
ΙΙοϋ κάτι ΙΙ.ί ϊεπλήρωνα γΓ αι’ιτιί ιτοιι, αγαπημένο 
Καί μεγαει’ιψιιχο παιδί.

ΔΗΜΟΣ

Αϋριο λοιποί τό δείλι
ΙΙέρνω την κιίρη ιοιι Λιμπή ποΓι/ιι απ.ιλο ι' ι»χιΐ.·.ι 
Και κόκκινο σάν τοϋ βουνού τήν κόκκινη ιί.νι'μωνη 
Τον ήλιο συιερίζεται στι'ι κάλλη κ ιί τ’ άηδό,ι
Στο ζ-ιλημα Σαν την Ιδής. ftutiir. ίίλιπή.: II Λιί> ο λο 
Η.· νάνε γενν·ι απ' άγγελο κΓ ίί/ι ιιιοπαιο.τι ζ.ο.

ΘΥΜΙΟΣ

‘λ ! πιό. κερνάει τήν Χΐιτυχιά ιή περγε.λιίοιρα Μοίρα. 
>)Ι δί ι ζια τοιι I Ιαιιάδ.'ΐσοι' πού σ’άνοιζεν ή ί·υρι.

Τή νύχτα ποΰ μά; ετ.ιχι ιαι πριν να προ,ίι'ιλ' ή π.ιύλια. 
Τήν ιόρα ποϋ ί)ιί φτερακοϋν τιί μαύρα νυχιοπούλιιι, 
Φεύγω καί δέ Οέ να σταθώ παρά μακριά, κεΐ πέρα 
Πίσω άπό ιό βουνό ποϋ όρθό χαράζει τύν αιθέρα 
Σάν όνειρο. Τ'αστέρια έκεϊ θά κλαϊνε, ολ,ο θάκλαίνν 
Κ’ ή σιταρήθρες ιό πρωί κανένα δ> θά λένε 
Τραγούδι καθύις άλλοτε. Κεΐ Οιΐνε ή πλάσι μαύρη 
Και θιι ζητά ή και.ιΛουλα μου μέρα καί νύχτα ναό,ιη 
Τιή βρύση τή; ι’ιλησμννιάς!

*
ΔΗΜΟΣ

Μά πώς, θιί χωριστούμε 
Τιάρα ποϋ τέτοια σαν κι’ αύτή χαρά θέ νά χαρούμε ; 
θά σού χαρίσω τό λευκό μεταξωτό μαντήλι
Πού αύτή τόκέντησε, καί >ά μόλι: μοΰ τΰχει στείλει. 
Πόρτο και μείνε άν μ’ άγαπρς.

Π Ε Θ A Ν Ω

Α
ΑΝ πε&άνω, ύέν με μέλει. 
"Οιαν ξεψνχήοω, Ιλά τήν 
τοιοεθω δική μου, μαζύ μου 
ί)ά τήν εχω τή αγαπημένη 
μου, συντροφιά παντοτεινή. 
Άφοΰ με τή πνοή της ζόί 

πεάάνω &ά τήν πάρω, καί 
τή σκέγιτης καί το παλμό.

If
Σάν πεΐλάνω, μή νομίσετε πώς ΐλάμαι πεθα

μένος. Κλειστι'ι τά βλέφαρα, ιιά τά ιιάτια μου 
έκείνη, πάντα ίκείνη ϋά βλέπουν. Τά σταυρω
μένα μου χέρια θά κινηθούν, έκείνη ν’ άγκαλιά- 
σουν. Τά χείλη μου θέι σπαρταρήσουν έκείνη νά 
φιλήσουν. Στιί στήθη ένα; κρυφός παλμός θ’ 
άκουσθή,νά πή πώ; ή καρδιά μου παρέλυσε γιά 
κείνη
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Σάν πεθάνω, πριν με θάψουν, γύρω μου θά 

περνάνε, αγνιοστοι καί φίλοι, καί ί>ά λένε : Ση- 
χωρεμένος νάνε >. Μόνον έκείνη με βουρκωμένα 
μάτια, σάν άντικρύση τδ μέτωπό μου ποΰ θιι τό 
πλημμυρίζει άκόμα ή σκέψις γιά αύτήν, θά ψι- 
θυρίση : Μαζύ, πάντα μαζύ».

IV
Σάν πεθιίνω, πολλοί θΐ νά δακρύσουν. *Αλλοι 

άπό συμπάθεια, άλλοι άπό οίκτο, άλλοι άπό 
συνήθεια. Μονάχα έκείνη ποϋ θιι θυμηθή τή; 
άγάπης μου τιί λόγια καί τά φιλιά, τ' αγκαλιά
σματα καί τό κλάμμα, αύτή δέν θά δακρύση μόνο. 
Θά πονέση, θά δαγκασητά χείλη, θά σφίξη τ») 

καοδμι, θ ι’ιναστενιιξη καί θά μοΰ πή : «Σιό 
καλό, άγαπημένε !

V
Σάν πεθάνω, δέν θά νοιώθω τή; ζήλεια; τό 

φαρμάκι. Ιέ)1 θά. μέ ζαλίζη τοΰ κόσμον ή κακο
γλωσσιά. 'II γαλήνη τοΰ τάφου ολα θιί τιί έκ- 
μηδενίζη καί οτι/ σκοτεινιά του άνέσπερο θιί 
φέγγη ιό άστρο τής άγάπη;, τό φώς τή; Αθά
νατη; ζωής...

VI
Σάν πεθάνω, κι’αύτή άν ζή, άνοίφελυ .' Ό 

θάνατός μου θά ρίξη ενα μαύρο πέπλο στά μά
τια ιί]ς ψυχής της. Μία ομίχλη θιί τή; σκεπάζη 
τό κάθε τί καί ό νοΰ; ^η; στόν τάφο μου θα 
τριγυρίζη, άφοϋ γι’αύτή πεθαίνω..

VII
Σάν πεθιίνω, τί (όμορφα ποΰ θάνε'. 'Ό/.α 

ήσυχα, ΰλα καλοσύνη και στοργή. "Ενα κανδήλι. 
λίγα άνθη, ένας σταυρός—σ' ένα πλαίσιο μαρ
μάρινο. Καί θιιμαι εκεί ή’ουχο; καί θά μέ να
νουρίζει ένα δνειρο Αβασίλευτο : ή άγάπη μου. 
Καί θάρχεται έκείνη μέ λουλούδια καί θά τήν 
νοιώθω, καί θά μοΰ μιλή σιγανά καί θά τήν 
Ακούω, καί θά μοΰ λέη τό πόνο τη; καί θιι τήν 
ουντροφεύιο μέ μιά φωνέ] ποΰ μόνο αύτι] θ’ 
Ακούη, γιατί θά είνε ή φωνή ποΰ μόνο γι’ αύτή 
θά βγαίνη.

νιιι
Σάν πεθάνω, μή δακρύση κανείς. Θά μέ 

κλάψη έκείνη.—Μι/ μέ λυπηθή κανείς. Θ ' άνα- 
στενάξη έκείνη.—Μή έλθη κανείς στό τάφο μου. 
Μοΰ φτάνει έκείνη, γιατί άν γιά σά; θάμαι πε
θαμένος, μά αιώινια γιά κείνη θά ζώ....

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

C'HyGJCOCGlC θκόα -JylMHOC·

■Έφυγε! —Ό Στρατηλάτης δακρύων·— Τριλογία ’Εθνικού 

πένθους.- Ή δημοτική γλώσσα έν Μακεδονία.— *Εκάς 

οί.. μαλλιαροί. Οί Παλαιοί ή οί Νέοι i-Ksvoi καί έςημ- 

μίνοι.—Τδ μικρόβιου τής γλώσσης. -Πάτνια μήϊηρ. Ό 

Αείμνηστος Νονμΰς.- Θεατρική κρίσις.

ΑΚΡΥΩΝ έφυγεν ό Μάρτυς Βασι
λεύς. 'ί) δοξασμένος Αρχιστρά
τηγος. θύμα πολιτικών ανταγωνι
σμών, είχε τήν όυσμενεστέραν τύ
χην νά χωρισθή τής Πατρίδοςτου 
Όλαός τοϋ έκαμε θερμοτάτην προ- 
πομπήν. Στενάζων. 'Ο βωβός πό
νος ύπήρξεν ή εύγλωττοτέρα ζη
τωκραυγή. "Οταν έφυγεν άπό τά 
Ανάκτορά του—είςτήν Δεκέλειαν 
-εΐς τόν Ώρωπόν, διιώραματί- 

σθη μία τραγική τριλογία. Οί πιστοί ε’ις τήν Δυνα
στείαν, ήν Αυτός έλάμπρυνεν, έκλαυσαν. έγονυπέτη-
σαν, τοϋ έ.φίλησαν τάς χεϊρας καί υγρά τά μανδήλια 
έσείοντο εΐς αποχαιρετισμόν. Καί έφυγε δίδων τό 
ύπέρτατον δείγμα τοϋ πατριωτισμού του. Λύτοθυ- 
σιαζόμενος. Έφυγεν ένώ ένας άετός όπεράνω τών 
Ανακτόρων διέγραφε μεγαλειώδεις κύκλους, ήκούοντο 
δέ αί στροφαί τού θουρίου «Τοΰ ’Αητού ό γυιός». 
"Εφυγε συνιστών πειθαρχίαν καί γαλήνην. Καί ό 
πιστός του Λαός τόν εΐσήκουσε. Καί άπεχωρίσθη 
αύτοΰ μέ τήν πεποίθησιν ίίτι όταν διαλυθή τών πα
θών ή ομίχλη, έν τή εθνική ενώσει τή ευτυχώς συν- 
τελουμένΐ], θά έπανίδη τόν έξόριστον.

ΊΙ Κυβέρνησις Θεσσαλονίκης καθιέρωσε τήν δη- 
μοτικ ν γλώσσαν είς τά ύπό τήν δικαιοδοσίαν της έν 
Μακεδονία σχολεία. Δηλ. οί άρχαϊοι συγγραφείς θά 
διδάσκωνται είς μεταφρασμένα κείμενα, τά δέ διδα
κτικά βιβλία Οά είνε γραμμένα είς τήν δημοτικήν 
εΐς ήν καί θά γίνεται ή διδασκαλία. Πιστεύομεν ότι 
πρόκειται, περί τής γνήσιας, τής Αγνής δημοτικής 
γλώσσης καί ούχί τής εξωφρενικής μαλλιαρής. Ώς λό
γος τής εισαγωγής της φέρεται ή δυσκολία τής έκμα* 
θήσεως άπό τούς πληθυσμούς εκείνους, ο'ίτινβς Ανή
κουν είς διαφόρους εθνικότητας."Ωστε άςησυχάσουν οί 
μαλλιαροί, οΐτινες νομίζουν ίίτι έκέρδισαν έδαφος. 
Αφού λόγοι σκοπιμότητο; ύπηγόρευσαν τήν καινοτο
μίαν, ούδείς φόβος υπάρχει νά γίνη έκμετάλίευσις 
πρύς διαστροφήν τής γνήσιας 'Ελληνικής γλώσσης.

ΝΖ

Οί παλαιοί ή οί νέοι λόγιοι; Εΐνε τό ερώτημα, 
εΐς δ κατέφυγε πρός δημιουργίαν θέματος χρονο- 
γραφικού εΐς παλαιός λόγιος. Φαίνεται δμως δτι 
υπήρχε καί κάποια υστεροβουλία, καί δι’ αύτό κατη- 
ναλώθη αρκετή ποσότης μελάνης. Ό χώρος τών «Ση
μειώσεων» μου δέν μοϋ επιτρέπει νά εκταθώ. Συνο- 
λικώς καί λακωνικώς τό άληθές εΐνε, δτι οί Πα
λαιοί—οί όποιοι είς δύο περιόδους δύνανται νά 
περιληφθώσι, τούς πολύ παλαιούς καί τούς τήν μέσην 
ήλικίαν ύπερβάντας,—εΐνε πολύ αγιότεροι άπό τούς 
νέους—δηλαδή τούς αποχαιρετώντας τήν νεανικήν 
ήλικίαν καί τούς πολύ νεαρούς. Οί πρώτοι εΐνε δημι

ουργοί φιλολογίας. Οί νέοι εΐνε αντιγράφεις. Οί 
πρώτοι ιΐνε "Ελληνες συγγραφείς. Οί νέοι εΐνε οί 
' Ελληνίζοντας. Οΐ πρώτοι γλωσσικώς καί αίσθητικώ: 
ήσαν λογικοί. Οί νέοι γλωσσικώς εΐνε αναρχικοί, 
οργιάζουν εΐς έκφράσεις, απρόσιτοι ώς έκ τούτου. Λι 
ΐδέαι των εΐνε απηχήσεις τών ξένων. Θορυβοποιοί. 
Κενοί τήν καρδίαν, εξημμένοι τόν εγκέφαλον, "Ο,τι 
έγραφαν, τό έγραφαν συμβατικώς, χωρίς νά έχουν 
καμμίαν έπίδρασιν έπί τοϋ άναγινωσκοντο; κοινού. 
Οί παλαιοί θετικότεροι, αίσΟηματικιίιτεροι, περισσό
τερον εμπνευσμένοι, μετριοφρονεί Οί νέοι ομιλούν 
περί τέχνης, συμβόλων, “Ιψεν, Νίτσε. Βεράρεν, Μαρι- 
νέτι, γράφουν στίχους άκαταλήπτους καί άμετρους 
προσποιούνται τούς σπουδαίους». ομιλούν μέ περι- 
φρόνησιν περί τών παλαιών, καί αύτοΰ ?τι τού σόμπαν" 
τος. Δέν θέλομεν νι'ι Αναφέρωμεν ονόματα νέων. ‘Λλλα 
κανέν δέν υπάρχει τό όποιον νά μάς σταματά,. ’Ενώ 
οί παλαιοί φέρονται εΐς όλων τά στόματα. Είθε οί 
νέοι τοϋ μέλλοντος νά επισκιάσουν παλαιούς καί 
παλαιοτέοους καί συγχρόνους. Αύτό Οά εϊπή πρόο
δος. Άλλά οί τωρινοί νέοι άς άνακόφουντήν ορμήν 
πρός τόν κατήφορον. Άς κάμουν άβαρίαν εγωισμού, 
ά: Απαλλαγούν Από τό μικρόβιον τής γλωσσικής φυ- 
ματιωσεως, άς μελετούν χωρίς νά αντιγράφουν, άς μ ή 
λησμονούν ότι ή τέχνη καί ή φιλολογία έχουν πα
τρίδα, ίίτι ί) 'Ελλάς εΐνε ή πότνια μήτηρ» τοϋ πολι
τισμού καί ας προσπαθήσουν νά ύπερβούν τούς προη- 
γηθέντας διά πραγματικής Αξίας.

Ό κ. Δ. Ταγκόπουλος Ιδρυτής καί διευθυντής τοϋ 
«Νουμά» τής γνωστής μαλλιαρής φυλλάδας, μέ πολλά, 
δάκρυα άναγγέλει εί; τούς νοήμονας καί άνοικτίρμο 
νας άναγνώστας του τόν έκ χρονίου μαρασμού θάνατον 
τοϋ περιοδικού του, τοΰ όποιου μάτην προσεπάθησε 
διά συγκινητικών κ ι ί οικονομολογικών εκκλήσεων 
νά παρατείνη τόν αμαρτωλόν βίον.Ό ατυχής ιδιοκτή
τη; καί επιχειρηματίας ολοφύρεται ε’ις τό έσχατον 
φύλλον διά τήν άσπλαγχνον έγκατάλειφίν του υπό τώ ? 
οπαδών τοϋ Ψυχαρισμού καί διακηρύττει ότι όχι μό
νον δι’ έλλειψιν πόρων άλλ' «ένεκα ή άπογοήτεψι» 
Αναγκάζεται νά τεθή αύτεπαγγέλτως είς αποστρα
τείαν.

Έκφράζομεν καί ημείς οί συνάδελφοι τήν λύπην 
μας διότι εξαφανίζεται—κάπως άργά, άλλά κάληο άρ
γά παρά ποτέ—έν δργανον γλωσσικής διαφθορά; καί 
ασυναρτησίας, τό όποιον συστηματικά έπολέμησε τούς 
αληθείς τών γραμμάτων έργάτας, διά νά είσηγηθή 
καινών δαιμόνιων καί διά νά στέγαση διαφόρου ποιό- 
τητος «συγγραφηάδες». Χάνομεν εν φύλλον, τό όποιον 
μας διεσκέδαζεν άρκετά κάθε εβδομάδα.

Γαΐαν έχει ελαφράν ! .

Ή θεατρική κίνησις δεν παρουσιάζει έφέτος τήν 
ζωηρότητα τών προηγουμένων έτών. Ή Αδιαφορία 
τοϋ κοινού υπονομεύει όλονέν τήν ίύταρξιν τών πε
ρισσοτέρων θιάσων. "Εργα Αναβιβάζονται καί κατα- 
βιβάζονται συνεχώς, παλαιά άνασύρονται έκ τής λή- 

Οης. ένφ αί πενιχραί εισπράξεις εξαναγκάζουν είςπε- 
ρικοπάς μισθών τών ηθοποιών, συγχρόνως δέ είς ά- 
ναβίβασιν έργων '«καταλλήλων διά δεσποινίδας». 
Καί έπήλθε συναγωνισμό; εϊ; τά; φάρσας ποϋ διδά
σκουν τήν Ανηθικόιηια. Τρία θέατρα έκλεισαν μόλις 
ήνοιξαν, επιθεωρήσεις επιστρατεύονται διά νά συγ- 
κρατηθή τό ένδιαφέρον τοΰ κοινού, τό όποιον φεύ ! 
δέν υπάρχει. Έπροτάθηοαν μέτρα τινά πρό; Αποφυ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Κοτοπούλη

Κατά τήν παράστασιν τής “Εταιρείας ιών Θεατρι
κών συγγραφέων έπαίχθησαν τρία μονόπρακτα. Τό 

Τσάι—Μπριτζ > τοϋ κ. Τσοκο.τούλου, κοινωνική σά- 
τυρα τή; χαρτοπαιξίας, έν είδος κοινωνικού διαλο- 
γικοΰ χρονογραφήματος. Οί οίκοδεσπόται καλούν 
φίλους είς τσάι — μπριτζ άλλ' Αγνοούν τό παιγνίδι καί 
αυτοί καί οί προσκεκλημένοι. Βάζουν τούς ύπηρέτας 
νά παίζουν διά νά διασκεδάσουν αυτοί καί οί...θεαταί. 
Ό ‘Νέος &ίασος· τοϋ κ. Λιδωρίκη ήτο μία πρωτό
τυπο; ρεκλάμα τού «Πανοράματος». Όλα τά πρόσωπα 
τοϋ θιάσου παρουσιάσθησαν αυτούσια διά νά κάμουν 
δοκιμάς. Έκρίθη ως ή μόνη επιτυχία τής όλης παρα- 
στ ίσεως. Τελευταΐον έδόθη ή παλαιά κωμφδία ιού 
κ. Λάσκαρη Τό χοχχαλάκι τής νυχτερίδας) μέ τήν 
περιττήν προσθήκην τεσσάρων Ασμάτων.

«Κάρβουνο στή στάχτη) δράμα τετράπρακτου τής 
Λ. Β. Ύψ. τού πρίγκηπος Νικολάου (Μάρκου Μ ιρή). 
Μία γλύπτρια ζή μέ τήν τέχνη τη; είς τό κομψήν ίρ- 
γαστήριον της. Άπεχαιρέτησε πρό πολλοί τήν νεό
τητα, χωρίς νά αίσθανθή άλλον έρωτα, άπό τήν τέ
χνην. Ή καρδιά της εΐνε τό κάρβουνο τό κρυμμένο 
στή στάχτη. Άλλά τό κάρβουνο αύτό πυρακτώνει 
έν ώραΐον αίσθημα μεταξύ αύτής κιιί τού μαθητσύ 
της έπί τού ΙΙαρθενώνο; καί ή Απόκοσμος καλλιτέ- 
χνις άφοσιώνεται είςτήν νέαν ζωήν τού αισθήματος. 
Άλλά δεν διαρκεΐ πολύ τύ όνειρον τής άγάπη; τη;. 
Ό νέος τύν όποιον Αγαπά, υπανδρεύεται καί μένει ή 

Καλλιτέχνας Απογοητευμένη καί άπό τύν έρωτα καί 
άπό τήν τέχνην. 'Ένα; συμπαθητικός ιϋπος παράδο
ξος φιλοσόφου εΐνε πολύ καλά βαλμένος.

Τό έργον εΐνε μία ποιητική περιπέτεια, μία ψυχο
λογία αισθημάτων, μία έκδήλωσι; πνευματικής ζωής 
τήν όποιαν παροδική πραγματικοί ης έρχεται νά σκιάση 
Τό θέμα έχειρίσθη ό συγγραφεύς δεξιοί;, μέτήνδια- 
κρίνουσαν αύτόν λεπτήν άντίληψιν.Άλλά μακροί διά
λογοι μέ ιδεολογίας ρητορικά; καί διδακτικός έξα- 
σθενούν τύ ένδιαφέρον, επεισόδια δέ τινά, ώς τύ τών 
κανταδόρων έπί τής Άκροπόλεως, Αποτελούν κάποιαν 
παραφωνίαν είς τό τόσφ καλά είργασμένον συνολον.

Ή έκτέλεσις πολύ προσεκτική καί στοργική πρός 
τό έργον. Ή δ. Κοτοπούλη ένεσαρκώθη τόν ρόλον 
τής καλλιτέχνιδος μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν. Ιδίως 
είς τήν τετάρτην πράξιν ύπήρξεν άρίστη. Ό κ. Μυ- 
ράτ καί ό κ. Γαβριηλίδης άνεδείχθησσν Αντάξιοι 
συνεργάται της καί είς τό έργον αύτό.

Τό σκηνογραφικόν μέρος, ιδίως ή σεληνοφώτιστός 
Άκρόπολις, ένεποίησε μεγάλην έντύπωσιν.

Νέα κωμωδία τού Έννεκέν καί Μπυλώ. «Οί φίλοι 

γήν μοιραίων συνεπειών τή; τοιαύτη; καχεξία;.—λ.χ. 
έλάττωσις τιμών, εκλογή καλλίτερων έργων άλλά 
φαίνεται ίίτι εΐ; ούδέν πρακτικόν Αποτέλεσμα Οά κα
ταλήξουν τά γιατροσόφια αύτά. Έφ’ όσον ή πολιτική 
κατάστασις έξακολουθεϊ τόσον Ανώμαλος καί άπογοη- 
τευτική. οί ηθοποιοί θά πληρώσουν καί αυτοί, και- 
τοι Ανεύθυνοι, ιόν φόρον τής πείνης.

ΔΑΦΝΙΣ

τοϋ συζύγου της · προεκάλεσε άβίαστον τόν γέλωτα. 
Πρόκειται περί ένός συζύγου, δστις έχει τήν μανίαν 
νά γίνεται αχώριστος σύντροφος τών βραστών τήςγυ- 
ναι*«.ός του. ΙΙερί τό κωμικόν αύτό θέμα πλέκονται 
σκηναί ξεκαρδιστικοί. ΊΙ δ. Κοτοπούλη καί οί κ. κ. 
ΙΙαλμύρα; καί Μυράτ έπαιξαν μέ δρεξιν.

Ύπύ τύν νέον τίτλον «ΊΙ γκαρσονιέρα» έπανελεί- 
φθη τύ παλαιόν «Ξεπόρτισμα».

Τό ‘Πανόραμα ■ έφέτος ένεκα τών περιστάσεων πε' 
ριωρίσθη είς Αθηναϊκός σατυρικά; σκηνάς καί τύ
πους, χωρίς ίχνος πολιτικής σατύρας. ΊΙ α' πράξι ς 
εΐνε ή εύφυεστέρα. Τά καλλίτερα νούμερα είνε ή 
Διδα.σκάλισσα Μουσικής, ό Όργαιοπαίκτης, ή Στρα
τιωτική παρέλασι;, τύ Τηλέφωνον, τύ Σαλόνι τής 
πατάτας, ή 'Ημέρες. Άλλά δέν εΐνε μόνον ή εξυ
πνάδα τοϋ κ. Μωραϊτίνη ήτις συνετέλεσεν όπως μή 
άποξενωθή τό Πανόραμα τής φήμης του. Καί ή έκτέ- 
λεσις ήτο πολύ έπιμεμελημένη. Ή δ. Κοτοπούλη μο
λονότι έχει μόλις δύο νούμερα, έδωσε πολλήν ζωήν. 
Ίδίω; ιός διδασκάλισσα μουσική; ήτο χαριτωμένη. 
Ή κ. Λελενύρδου γεμάτη φωτιά και στά; κινήσει; 
καί στύ τραγούδι. ΊΙ κ. Φύρστ κωμικωτάτη— Αληθι
νόν Απόκτημα διά τόν θίασον—Ώς αισχροκέρδεια. 
Αμίμητο;. Π δ. Λάσκαρη ως Ιπποκόμος παίζει μέ 
πολύ μπρίο καί ή δ. 'Δνθοπούλο j ώς Μακαρόνι πολύ 
καλή. Ό κ. Μυράτ ώς Ντιντής χρησιμεύει ώς κομ" 
πέρ μέ τάς διαφόρους παρεμβάσεις του καί διηγήσεις.
Ο Γονίδης ώς Μανάβης μάς έδωσε ένα τύπον λαϊκόν 

πολύ επιτυχή. Τό «Πανόραμα» ποικίλλεται καί μέ 
Αμερικανικόν χορόν ιόν όποιον χορεύει έπιτυχώ; ή 
Νύρα Λέο καί ό κ. Μπαρκουίλλέρο.

Υπάρχουν όμως καί ιούμερα τά όποια Απλώς επα
ναλαμβάνονται άπό προηγούμενε; επιθεωρήσεις ώς ό 
Φρίγγος, ή Γκέϊσσα, ή Άλσατή, οί Νησιώται, ό Αστρο
νόμος, ό Έλλ. χορός, τά όποια καθιστούν τήν έπι- 
Οεώρησιν μονότονον. Τής μουσικής άρκετά καλή ή 
περισυλλογή.

Καί μία πρωτοτυπία ευχάριστος. Δέν υπάρχουν τε
τράστιχα.

Κυβέλειον

Ό · ‘Ένοχος· δράμα τού Ρ. Φός, άνεβιβάσθη έπιτυ- 
χώς. Βάσις τοϋ έργου, παιχθέντος τό πρώτον τύ 
1892, εΐνε μία δικαστική πλάνη, συνεπείφ τής όποιας 
καταστρέφεται ολόκληρος οικογένεια. Εΐνε τοϋ είδους 
τή; Αγνώστου», συγκινητικόν, άλλ' Απίθανον καί 
μελοδραματικόν. Πρωταγωνιστής ό κ. Οικονόμου. Ή 
κ. Καλογερικού έπαιξε πολύ φυσικά. Κάλλιστος ό κ. 
Βεάκης ώς καί ό κ. Σάββας είς τόν ρόλον τον πραγ
ματικού ενόχου.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

'Η Α. Μ ό Βασιλεύς ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τί> ‘Ένστικτον* τοϋ'Κιστμαϊκερς, τδ γνωστόν παρ 

ήμϊν έκ τοϋ κινηματογράφου, έπαίχθη έπιτυχώς. 
Εις χειρουργός σώζει τήν ζωήν τοϋ έραστοϋ τής γυ- 
ναικός του. μή άποβλέπων είς τό ένστικτον τής έκ- 
δικήσεως άλλα είς τίιν ιδέαν τοΰ καθήκοντος. Έχει 
γοργήν δρασιν καί τεχνικός μεταπτώσεις. Ό κ. Βεά- 
κης, ήκ. Ε. Κομπότη καί ό κ. Φιλιππίδης έπαιξαν 
πολύ καλά.

"Η «ακατάλληλος διά δεσποινίδας» φάρσα τών Γκα
βό» καί Μουεζί Έύν T.e Monsieur Zero, έπαίχθη ώς 
«Νοϋλα» εις τό θέατρον Κοτοπούλη καί ώς Πνρεΐον 
άκίνδυνον» εις τό θέατρον Κυβέλης. Είς τό πρώτον 
έπαίχθη δίς μόνον. Εις τό δεύτερον ήρίθι-ησε σειράν 
παραστάσεων. Ή ύπί θεσις γεμάτη άπό απρόοπτα 
επεισόδια στρέφεται περί τήν κωμικήν δυστυχίαν ένός 
κυρίου, τόν όποιον διά μυρίων τρόπων έμποδίζουν 
νιί έρωτευθή χάριν τής υγείας του. ή όποια έν τού· 
τοις είνέ άρίστη.

Ή γνωστή κωμφδία τοΰ Κερούλ καί Μπέρ Βρε 
τόν τυχερό’ παρεστάθη ώς...νέονέργον μέ τόν τίτλον 
•Τύχη ποϋ τήν έχη ό...» Ό τίτλος φανερώνει καί τό 
ακατάλληλον τοΰ έργου.

Ή κ. Σακελλαρίου δέν παύει νά έκδηλοϊ τήν πρός 
τό θέατρον συμπάθειαν της. Μας παρουσίασε πάλιν 
τρία μονόπρακτα, έκ τών όποιων μίαν μετάφρασιν 
τό έν. Η με τάφρο σι; Ό πρώτος μπατσος* ήτο 
μία αποτυχία Ο ‘Συγγραφεύς*. δραμάτων άπλού- 
στατον τήνύπόθεσιν άλλά άρκετά ψυχολογικόν. Μία 
κόρη πλούσια άγαπά ένα συγγραφέα, άλλ' έκεΐνος εινε 
άρκετά σκεπτικιστής καί τήν έγκατέλειπει, άφοΰ 
προηγουμένως έμπνέεται έξ αύτής. Τό τρίτον έργον 
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ήτο ή πρό τριετίας παιχθεϊσα είς τό Βασιλικόν θέα
τρο»· κωμφδία ή ■ Γκρινιάρα' γραμμέν») μέ πολλήν 
φυσικότητα.

' Ρπό τύν τίτλον ό < Ιππότης της μόδας έπαίχθη ή 
κωμωδία τοϋ Σασά Γκιτρύ «Un bean manage» ΊΙ 
ύπόθεσις απλή. Πρόκειται περί ένός νέου καί μιας νέας 
οί όποιοι εΐνε εχθροί τοϋ γάμου καί τέλος νυμφεύονται.

Ή β’ πράξις εϊνε ή ώραιοτέρα. Ό κ. Λεπενιώτηθ 
ώς μοντέρνος ιππότης καί ό κ. Βεάκης υπήρξαν οί 
μεγαλείτεροι παράγοντες τής έπιτυχίας.

‘Άδάμ καί Ενα- κωμωδία τοϋ Γκαβό», χονδρο- 
κομένη άλλά διασκεδαστική. Άδάμ εΐνε ένας δικα
στικός κλητήρ καί Ευα ή γυναίκα του. Ό Άδάμ κά- 
μνει κατάσχεσιν είς τό σπίτι μιας κυρίας τοΰ ήμικό· 
σμου, ή όποια εΐνε ερωμένη τού γαμβρού τον. Περί 
τό θέμα αύιύ εκτυλίσσονται απροσδόκητα επεισόδια, 
ούχί άκατάλληλα, παραδόξως προκειμένου περί τοϋ 
συγγραφέως τής ‘Ζοζέττας·. Ό κ. Νέζερ παρου
σίασε ένα ώραϊον τύπον δικαστικού κλητήρος.

‘Π Καραβίδα> ναυτικόν δράμα τοϋ κ. Δ. Βρα 
τσάνου. ’Εξελίσσεται εις τό Παλάτι τοϋ Πόρου είς 
έν περιβάλλον άπό αξιωματικούς καί μέ ναυτικήν 
φρασεολογίαν, συμβολικόν, βτηριζόμενον έπί τής θα
λασσινής παραδόσεως. καθ’ ήν ή καραβίδα φέρνει 
γρουσουζιά. Εΐνε έπίσης γνωστόν δ;ι όταν ή καρα- 
ραβίδα άντικρύση τό χταπόδι έρχονται είς τάξιν μά
χης, ή καραβίδα μέ τά πόδια της σφίγγει τό κτα- 
πόδι καί ψοφούν μαζή. Ή γυναίκα τού αρχηγού 
ναυάρχου άγαπφ τύν υπασπιστήν του. Τούς ανακαλύ
πτει ό ναύτης υπηρέτης καί απειλεί άποκάλυψιν έάν 
δέν πληρωθή μέ φίλημα. Ό ύπασπιστής δειλιρ πρύ 
τής άποκαλύψεως καί τύ έργον τελειώνει μέ τήν 
αναγγελίαν τού συγχρόνου πνιγμού είς μίαν εκ
δρομήν έν ''ΐρ<ι θαλασσοταραχής τών δύο εραστών καί 
τού ναύτου, ένφ ό ναύαρχος πίπτει κεραυνόπληκτος. 
Χαρακτηριστικός εΐνε ό τύπος τού τυφλού υιού τοϋ 
ναυάρχου όστις έκπροσωπεϊ τάς άρχάς τής ήθικής. 
Τύν ρόλον αΰτόν διηρμήνευσε λίαν έπιτυχώς ό 
κ. Βεάκης.

«'Ολύμπια^
Νέον στοιχείο»· έπιτιψ,ίας πριισετέθη είς τόν θίασον 

«'Ολύμπια· ή Ίταλίς ύψίφωνος Τζούλια Τές ίμις 
κατέκτησεν αμέσως τάς συμπάθειας τού Αθηναϊκού 
κοινού. Άν ή φωνή της εΐνε ολίγον οξεία καί από
τομος, ή έμφάνισίς της ύπερήρεσε. Λεπτή, ευλύγιστος, 
μέ πλαστικός στάσεις, ώραΐα χέρια. Είς τήν· Τόσκαν» 
*!,- ήν τό πρώτον ένεφανίσθη, απέδειξε καί ικανά 
χαρίσματα ήθοποιϊας.

Άπό τάς μεγαλειτέρας έπιτυχίας ύπήρξε καί ί] 
άναβίβασις τοΰ «Όθέλλου· κατά μετάφρασιν τού κ. 
Λαυράγκα. Ή κ. Τές μέ τήν γεμάτην χρωματισμόν 
φωνήν της, ό τενόρος κ. Μπράλλια μέ τήν τέχνην 
του καί ιδίως ό βαρύτονος κ. Μαουτξέρι μέ τήν άψο- 
γον ηθοποιίαν του καίτήν μεταλλικήν φωνήν ύπήρ- 
ξαν οί στυλοβάται τού έργου.

- Ένεφανίσθη έπί τής σκηνής τών ‘’Ολυμπίων» 
ή δ. Άλεξ. Παντζοπούλου είς τήν «Καβαλερίαν».

Διονύσια.
Ό « Υπνοβάτης', μουσική Σακελλαρίδου. Λιμπρέιτο 

κατά διασκευήν τής φάρσας «Ή κυρία Μογκοντέν» ύπό 

τού συνθέτου. Εΐνε τύ πρώτον έργον είς τό όποιον ό κ. 
Σ. δεικνύει κάποιαν πρωτοτυπίαν. Ή μουσική του έχει 
αξιώσεις, μολονότι δέν έχει καμμίαν σχεσιν μέ τήν 
ύπόθεσιν. ’Ατυχής δέ καί ή εκλογή τής φάρσας, διά 
νά σχηματίση τό λιμποέττο. ’Ενώ δέ έχρειάζετο πε
ταχτή μουσική, τήν έγραψεν ό συνθέτης μάλλον αι
σθηματικήν. Ή αρχή τής β'πράξεως ήρεσε πολύ. 
Ή κ. Ένκελ χαριτωμένη πάντοτε, ό κ. Δράμαλης 
κωμικότατος.

Ό «Βοκκάκιος* τοϋ Σουπέ, τό αριστούργημα τής 
παλαιός Βιεννέζικης μουσικής, σπινθηρίζω»· έκ πνεύ
ματος καί χάριτος, έπαίχθη διά πρώτην φοράν ΰπύ 
'Ελληνικήν μορφήν. Μετά τήν σύγχρονον όπερεττο- 
πλημμύρσν, ήκούσθη μέ εξαιρετικήν εΰχαρίστησιν. 
Παρά τάς δυσκολίας άς άπήτει μία ευπρόσωπος άνα· 
βίβασίς του, ί] έκτέλεσις ύπήρξεν άρκετά Ικανοποιη
τική, ύστερήσασα μόνον είς γοργότητα. ΊΙ κ. "Ενκελ 
ιός Βοκκάκιος, ί) κ. Κανδύλη ώς Βεατρίκη, ή δ. 
Λαουτάρη, ή κ. Δα άσκου καί οί κ κ. Χατζηχρήστος. 
Δράμαλης καί Δαμάσκος έπαιξαν πολύ καλά.

Πανελλήνιον*.— Θίασος Πλέσσα.
< ‘Αντίο Γλαρέντζα! Κωμωδία μετ’ άσμάτων ΙΙολ. 

Δημητρακοπούλου. Έργον, τό όποιον άδικεϊ τήν 
φήμην τοϋ συγγραφέως.

Πολυ&ίαμα'». Έπιθεώρησις τού κ.. Κ. Χαιρο- 
πούλου, συνεργασίρ. τού έν τφ ·Χρόνφ» συνεργάτου 
του κ. ΙΙαπαμιχαήλ. Πολύ έξυπνη, άλλ’ ήκιστα θεα
ματική. Ό κ. Πλέσσας ώς Μενιδιάτης, ιός δάσκαλος, 
ώς Νιονιάκης άλλ’ ιδίως ώς ’Αθανάσιος παρουσιάζει 
θαιμασίους τύπους. 'Π δ. Βορδώνη πρωταγωνι
στεί μέ πολλήν χάριν καί μπρίο. Ώς Χαρούπι έκτα· 
κτος. II κ. Ρούσου ώς Μακαρόνι καί κ δ. Θ. Πλέσσα 
ώς Αισχροκέρδεια καί ώς Ναυτιλία είχαν ωραίας εμ
φανίσεις. Εΰφυέστατον εΐνε τό νούμερο τών έπανα- 
στάσεων, χαριτωμένοι· τό τοϋ σκαπανέα»; καί υπηρέ
τριας καί χαρακτηριστικόν τύ τοϋ Λεονταρή Άνδρέα 
όστις εξέρχεται τής οΰδετερότητος. ΊΙ μουσική τού 
κ. ΙΙαρίδη, από τάς καλλίτερος έξ όσων έχουν άκου- 
σθή είς έπιθεωρήσεις. I) ρό παντός δέν υπενθυμίζει 
γνωστά τραγούδια.

Ό ‘ Ντέτικτιβ ή τύ μαργαρίτα»ειο κολλιέ.»Ό μυ
θιστορηματικός καί κινηματογραφικός αυτός τίτλος 
άνήκει είς νεωτιίτην κωμωδίαν τοϋ κ. Γρ. Ξενοπού' 
λου τρίπρακτου μετά δώδεκα ασμάτων.Τό κολλιέ μιάς 
κυρίας υπεξαιρείται άπό τόν έραστήν της, ό όποιος τό 
ενεχυριάζει διά νά παίξη. Ή άνακάλυψις τοϋ δρά
στου ανατίθεται εις ένα ντέτεκτιβ, ό όποιος εΐνε καί 
ό ήρως, ένας τύπος κωμικός δστις φαντάζεται εαυτόν 
Ιδιοφυίαν αστυνομικήν καί τά θαλ.ασσοποιεϊ,υποπτευό
μενος δλον τόν κόσμον πλήν τού πραγματικού ενόχου. 
"Εχει άρκετά επεισόδια στηριζόμενα έπί παρεξη
γήσεων. Ό κ. Πλέσσας ώς Ντέτεκτιβ παρουσίασε ένα 
πολύ καλά χαρακτηρισμένου κωμικόν τύπον.

Παπαϊωάννον.
■■’Αγόρι ή κορίτσι ;* Βιενέζικη όπερέττα τού Γκρα- 

νιστέτεν, κατά μετάφρασιν τοϋ κ. Νικολα'ίδου. Ή 
ύπόθεσις ωραία, μέ λεπτόν πνεύμα καί είς τήν γ 
ιδίως πράξιν μέ νόστιμα επεισόδια. Ή μουσική γλυ- 
κυτάτη καί χαριτωμένη.

Άπύ τά ωραιότερα μέρηεΐνε ή ρωμάντζα τής β'. 

πράξεως, τήν όποιαν έπρόλαβε νά μα; γνωρίση ύ κ. 
Σακελλαρίδης, παραθέσας αύτήν είς τήν γ'πράξιν τοϋ 
«Πίκ Νίκ'.

Κεντρικόν.

Είς τύ Κεντρικόν έδωσε»· ολίγα; παραστάσεις θία
σος ΰπό τόν κ. Ροζάν. Έπαίχθη ό -Καημένος δ Πέ
τρος· πολύ καλλίτερα παρ' δ,τι έπαίχθη άπό τόν θί 
ασον Κοτοπούλη. Ό κ. Ρεζάν άνεδείχθη αληθινός 
καλλιτέχνη;.

«Ία δύο Κορόμηλα . Εΐνε παλαιά κωμωδία, παι- 
χθεϊσα ύπό τόν τίτλον «Ό Κύριος παρά πέντε· είς 
τήν Ν. Σκηνήν; έπί Χρηστομάνου, υπό τής Κυβέλης» 
κατά διασκευήν ήδη έπί τύ ακαταλληλότερο»·.

Ή 'ΐκδίκησις' δράμα τρίπρακτου τοΰ Δσριο 
Νικοντέμι. Έκ τών παλαιοτέρων έργων .του, μέ κύ
ριον προσόν τήν συντομίαν.Ύπόθεσις ή παράβασις τής 
έβδομης εντολή;. Εΐ; σύζυγος διά νά έκδικηθή ιόν 
έραστήν τή; γυναικός του τοϋ παίρνει τήν μνηστήν. Ό 
έραστής εκδικούμενος καί αύτός αποκαλύπτει είς τήν 
κόρην δτι εΐνε απλώς ϋργανον έκδικήσεω; καί δηλη
τηριάζει οΰτω τύν έρωτά των. Άλλ' ή γυναίκα τού 
εγγάμου έραστοϋ δέχεται νά θυσιασθή καί νά δια- 
ζευχθή διά νάαπόδειξη πραγματικήν τήν άγάπην τού 
συζύγου της.

Μνημεϊον τοΰ αγωνιστοΰ Θανάση Ραξηκώ 
τσικα, στηθέν εν τω Ήρώφ Μεσολογγίου. 
Έργον τής δεσπ. ’Αγγελικής Στεφάνου.



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Θεατρικαί ειδήσεις.
Είς τύ Ανάκτορο»· τοΰ πρίγκηπος Νικολάου έν 

στενότατο.» κύκλιο κεκληιιένω»· έπαίχθη νέα μονό
πρακτος κωμωδία του, ό -. ’Ακανθόχοιρος», ΰπύ τής κ. 
Μέρλιν, τής δ. Ροΐδου καί τών κ. κ. Καλλιγά καί 
Βαλαωρίτου.

—Θίασος ύπό τύν κ. Χαντάν δίδει παραστάσεις είς τύ 
«ΆΟήναιον· μέ πρωταγωνίστριαν τήν κ. Χαντά, μα
θήτριαν τοΰ κ. Οικονόμου. Έδόθησαν «Ή ήθοποιός 
Εδίθ» τοΰ Λιντάου, οί <'Αδελφοί Καραμαντζώφ· 

τοΰ Δοστογιέφσκη καί ή «Ξόβεργα τού Ι’ισπέν. Καί 
είς τά τρία έργα διεκρίθη ύ κ. Δελενάρδος.

— Έκ τών έργων τά όποια έδωσεν ό θίασος τής κ. 
Ρεζάν περισσότερόν επιτυχίαν έσημείωσεν ί] ·'Οδός 
Σαπτάλ» κωμωδία Βορό» καί Σονάρ πλήρης κωμικω- 
κωτάτων παρεξηγήσεων καίμε κομψόν διάλογον.

— Κατά τάς αρχαιρεσίας τού Συνδέσμου τών 'Ελ
λήνων ηθοποιών ή διοικούσα επιτροπή άπετελέσθη έκ 
τών κ.κ. Βεάκη. Χωραΐτου, Βενιέρη. Περίδου, Τρίχα, 
Κοφινιώτου, Παπαγεωργίου, ΙΙαρασκευοπούλου καί 
Κ. Νέζερ

Ξένα Θέατρα.
Ό Ιίουτσίνι έγραψε τρία νέα έργα, μονόπρακτα.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ Τ
eiKASTIKAI Τ€ΧΝΑΙ

Ή Εθνική Τράπεζα άνέθηκεν είς τύν καθηγητήν 
τής Καλ. σχολής κ. Έπαμ. Θωμόπουλον τή»· γραφήν 
είκόνος τού Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως άναρτηθή 
είς τήν αίθουσαν τής Διοικήσεως. Ή αμοιβή ώρίσθη 
είς 3,500 δρ·

— Ό γλύπτης κ. Μ. Τόμπρος άνέλαβεν. εύγενώ- 
προσφερθείς, τήν κατασκευήν τής προτομή; τού άει. 
μνήοτου Σαιιάρα. ή οποία θά στηθή εΐς τήν είσοδον 
τού δημοτικού θεάτρου, ή είς τύ πρό αύτού κηπά. 
ριον. Είκών τού Σαμάρα άνηρτήθ») καί έν τή αΐθούσΐ] 
τής Εταιρείας ιών θεατρικών συγγραφέων.

— Είς τήν αίθουσαν ιού «Πειραϊκοϋ Ωδείου» τορ 
Μουσικού καί Δραματικού Συλλόγου Πειραιώς Οά 
διοργανωθή τήν 1η»· Αύγουστου καλλιτεχνική έκθεοι 
Ζωγραφικής καί Γλυπτικής είς ήν Οελουσι λάβει μέ
ρος οί επιφανέστεροι τών 'Ελλήνων καλλιτεχνώ . Ή 
διάρκεια τής έκθέσεως Οά παραταθή μέχρι τής 15 
Σεπτεμβρίου.

— Είς τήν μεγάλη»· αίθουσαν τού Πανεπιστημίου 
θ' άναρτηθή ή είκών τού δισ.τελέσαι-τος καθηγητοΰ 
Μίνωος Λάππα. Διά τήν γραφήν τής προσωπογρα
φίας ώρίσθη τό πΟσον τών 600 δρ.

— Είς τήν ακτήν τού Παλαιού Φαλήρου, παρά τόν 
λόφον Πλατύ έστήθη πρωτοβουλία τού ποιητού κ. Λ. 
ΙΙετροπουλάκη προτομή τού Βασιλέως Κωνσταντίνου. 
Κατά τά αποκαλυπτήρια άπήγγειλεν ό ποιητής πα
τριωτικούς στίχους.

— Έπί τού τάφου τών δύο θυμάτων τής ερωτικής 
τραγωδίας τοϋ Φαλήρου, τής κόρης Καρζή καί τού 
νέου Καραμήτρου, Οά στηθή επιτύμβιο»· διακοσμητι- 
κόν ανάγλυφον, τοΰ οποίου τήν φιλοτέχνησιν άνέλα
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Τήν«Άδελφ ήν’Αγγελικήνιαίσϋματικόν, τύν< Μανδύαν» 
τραγικό» καί τόν «Τζάνι Ικίκκη·. Αποτελούν έν0 
τρίπτυχον δι’ οΰ ύ μουσουργός δοκιμάζει τρεις δια
φόρους μουσικός μορφής. Τά λιμπρέττα έγραψεν ό 
Φορτζάνο.

— Καί ό Μασκάνι έγραψε νέον έργον. τήν «Λοντο- 
λέττα» εν ειδύλλιο»· χαριτωμένο»·. Ή τελευταία πρα- 
ζις της κρίνεται ώς Οαυμασία. Καί τής «Λοντολέτ- 
τας» τό λιμπρέττο έγραψε»· ό Φορτζάνο.

— Είς τήν -Σκάλαν» τοϋ Μιλάνου έδόθη νέον με
λόδραμα ό «Μαρούφ» τού Ραμπώ. ΊΙ ύπόθεσις εί,ε 
ειλημμένη άπύ τήν Χαλιμαν, ή δέ μουσική έχει πο
λύ»· χρωματισμόν καί ζωηρότητα καί επιτυχή συνδυα
σμόν τού παλαιού μελοδράματος καί τής βαγνερείου 
τεχνοτροπίας.

— 'Ο έν Παρισίοις διαμένω»· ποιητής κ. Σκίπης 
έγραψε δράμα φέρον τύν τίτλον · Οί ΙΙέρσαι τής Δέ
σεως». Τύ έργον εκτυλίσσεται εί; τύ περιβάλλον 
μιάς οικογένειας μισογερμανικής καί μισογαλλικής 
είς ήν έκδηλούται ό αντίκτυπος τών περιπετειών τής 
πελεμικής τραγφδίας. ΜετεφράσΟη άπύ τύν κ. Λεμ- 
πέγκ, Θά παιχθή δέ προσεχώς είς εν τών Παρισινών 
θεάτρων.

βεν ό γλύπτης κ. Ν. Στεργίου. ΙΙαρισκ’ι τον Ε
ρωτα θρηνούντα», εΐνε δέ ρυθμού αρχαϊκού.

—Είς τήν είσοδον τοϋ- Απόλλωνος! ό γελοιογράφος 
κ. Γ. Μαυριλάκος (Noir) έξέθηκε γελοιογραφίας του. 
ΊΙ έφετεινή έκθεσις του εΐνε άνωτέρα τής πέρυσι- 
νής, ήτις έπίσης είχεν επιτυχίαν. Είς τρεϊς μακρύς 
σειράς παρελαύνουν οί γνωστότεροι τύποι τού πολιτι
κού καί καλλιτεχνικού κόσμου καί τής κοσμικής κι- 
νήσεως. Ό συμπαθής γελοιογράφος προοδεύει άλιια- 
ιικώς. Υπάρχουν γείοιογραφίαι του αληθινά καλλι
τεχνήματα. Κομψός τήν γραμμήν, άκριβής είς τήν 
φυσιογνωμίαν, χαριτωμένο; καί καλαίσθητος είς 
τήν σατυρίζουσαν άπόδοσιν όχι μόνον τού σώματος 
άλλά καί τής ψυχικής διαθέσεως άκόμη. Ή γελοιο
γραφία ιου δέν δυσαρεστεΐ τύν γελοιογραφούμενον. 
τύν κάμνει νά γελάση καί αύτός. Αί γελοιογραφίαι 
τού ζεύγους Μποσδάρι καί τής Μαρίκας Κοτοπούλη 
κυριαρχούν. Και ολίγα τοπεϊα τά ό οϊα έκθέτει δει- 
ανύουν ζωγραφικόν τάλαντον. Τήν "Εκθεσιν τού κ. 
Μαυριλάκου έπεσκέφθη ό Βασιλεύς ’Αλέξανδρος μετά 
τού πρίγκηπος Άνδρέου.

— ΊΙ δεσποινίς Μαρία Ίγγλέση, άφιχθείσα είς 
'Αθήνας έξέθηκε»· έν τιϊ» έργαστηρίψ της πίνακας 
άξιους πολλής προσοχής έξ ώ»· τινές είναι απεικο
νίσεις Ρωμαϊκοί, ώς τό Κολοσσαϊον. Ή συμπαθής 
καλλιιτέχιις διαμείναοα έν Ρι’μη, είργάσθη έπί πεν
ταετίαν είς ποικίλας απεικονίσεις, λίαν επιτυχείς, 
πολλοί δέ πίνακες της έχουν πωληθή είς Ευρώπην 
καί ’Αμερικήν. Αί έκτειθέμεναι εικόνες δεικνύουν τό 
καλλιτεχνικόν της τάλαντον. Άλλά καί έκ τής Ιδιαι
τέρας πατρίδος της Μυκώνού ένεπνεύσθη, έκθέτουσα 
πίνακας Ελληνικής ύποθέσεως. Δύ· εσωτερικά έκ- 

κλησιών είναι κάλλιστα είργασμένα- κατώρθωσε νά 
τίι αποδώση είς ολας τάς λεπτομέρειας των. Τύ Προσ
κύνημα τού Άγ. Νικολάου: είνε τύ καλλίτερο»· Μία 
γυναίκα τού λαού άνάπτει κερί πρό τών εικόνων. Μία 
άντΐθεσις του φωτός τή: ήμερα; καί τού κηρίου έχει 
πολύ καλόν άρμονισμόν. Καί εν τοπεΐον θερισμού 
είναι γραφικιότατον.

— Ή Σύγκλητος τού Πανεπιστημίου έψήφισε 2.01X1 
δρ· πρός κατασκευήν είκόνος τού Βασίλειο; 'Αλεξάν
δρου ϊνα άναρτηθή είς τήν αίθουσαν τή; Πρυτανείας.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Έν τφ «ΙΙαρνασσφ» έδόθη προεσπερί; ΰπύ τού 
Ίσραηλιτικού συλλόγου «Αρωγή νηπίων». ΊΙ κ. Καμ
πανάκι) έτραγούδησε μονωδία; τού Ροσσίνι καί τοΰ 
Μπελλίνι, ή δεσπ. Κοτοπούλη απήγγειλε ποιήματα- 
Έλλήνων ποιητών. Ό κ. Μπουστεντουϊ έξετέλεσε συν
θέσεις τών Λεκλαίρ καί Βενιάφσκι καί ό κ. Αγα
πητός έπαιξε Σοπέ.ν καί Λίστ.

— ΊΙ τετάρτη καί τελευταία συναυλία τή; ορχή
στρας τού ’Ωδείου ‘Αθηνών ήτο έπίδειξις τής προό
δου τών τελειόφοιτων είς τό κλειδοκύμβαλου, τύ τε
τράχορδον καί τύ άσμα. Οί άριστοι τούτων ένεφανί- 
σθησαν είς δυσκόλους έκτελέσει; συμφωνικών συνθέ
σεων, συνοδείρ τή; ορχήστρας.ΊΙ δεσπ. Μαρία Πάνου 
μαθήτρια τής δ. Ευλαμπίου, έπαιξε μέ κάποιαν ζωη
ρότητα άλλά καί ξηρότητα τό α’. μέρος τοΰ Κονσέρ
του (άρ. 23) τό Τσαϊκόφσκη. Κατέδειξε μίαν προσ
πάθειαν όπως άκολουθήση τού, ψυχρούς κανόνας τής 
τέχνης, ΰπελείφθη όμως είς ψυχικήν έκδήλωσιν. ΊΙ 
δεσπ. Μαρία ΙΙαπαγιαννοπούλου, μαθήτρια τοϋ κ. 
Λογκομπάρδι. υπήρξε πολύ εύτυχεστέρα εί; τήν ερ
μηνείαν τού α' μέρους τού Κονσέρτου (άρ. 16) τού 
Γκρήγκ. Ό μηχανισμός τοΰ παιξίματος της άψογος· 
εκφραστική, μέ λεπτότατο» toucher καί εξαιρετικήν 
ευκινησίαν δακτύλιο»·, βοηθουμένην άπό τήν τεχνι
κήν χρήσιν τοϋ πεντάλ, ήδυιήθη νά μεταδώση όλην 
τήν ποιητικήν έμπνευσιν τού μεγάλου μουσουργού 
μολονότι ή ορχήστρα έξ άδεξιότητος τού διευθύνον- 
τος αύτήν έκάλυπτεν ενίοτε τό παίξιμόν της.

Είς τύ άσμα ένεηιανίσθησαν δύο τελειόφοιτοι, άμ- 
ηφεραι μαθήτριαι τής κ. Φωκά. ΊΙ δεσπ. Φλώρα 
Πασχάλη δραματική υψίφωνος καί ή δεσπ. Άγγ. 
Τσακασιάνου έλαφρά ή μάλλον λυρική υψίφωνος. Τής 
πρώτης ή φωνή καλή είς τούς υψηλούς τόνους, τής 
δευτέρας συμπαθητική. Ή δ. Πασχάλη έψαλε τήν δύ
σκολο»· δραματικήν σκηνή»’ τού Μπετόβεν «I’erfide 
parjure» έπιτυχώς, ή δέ δ. Τσακασιάνου έν μέρος 
τής α' πράξεως τή; «Τραβιάτας». ΊΙ έκλογή μια; 
παλαιοτάτης όπερα; ύπήρξεν άτυχης, ήδίκησε δέ τήν 
μαθήτριαν, άφοΰ ήκούσθη ή Τραβιάτα έως τώρα άπό 
καλλιτέχνιδας ήθοποιούς. Είς τούς λαρυγγισμούς κα- 
τεδείχθη αδυναμία, έν γένει όμως ευμενής ύπήρξεν ή 
έντύπωσις έκ τού άσματός της.

Είς τό βιολί εΐς, καί αύτός μικροσκοπικός, άλλά 
κράτιστος, ύ νεαρός κ. Φ. Βολωνίνης, υιός καί εγγο- 
νος βιολιστών, μαθητής δέ τού κ. Μπουστεντουϊ. 
Εϊς τό -Κονσέρτο· είς σί έλασσον τού Σαίν-Σάνς (α’ 
καί β’ μέρος) έδειξε χαρίσματα ζηλευτής δεξιοτεχνίας. 
Έπαιξε μέ τεχνικήν άκρίβειαν, μέ γλυκύτητα, λεπτό
τητα καί αίσθημα χωρίς ΰπερβολάς. δικαίως έπισπά- 
σσ; τού ακροατηρίου ένθουσιιύδεις εκδηλώσεις.

Ό κ. Δ. Μητρόπουλος (τή: τάξεως τοϋ καθηγητοΰ 

κ. Μαρσίκ) ό γνωστός συνθέτης, διηύθυνε διά πρώτην 
φορά»· δοκιμαστικό»; τήν ύρχήστραν εΐς δύο έκτελέσει;. 
Εϊ; τήν Εισαγωγήν τού Δύν - Ζουάν τού Μόζαρτ, μέ 
τήν όποιαν ήρχισεν ί] συναυλία καί τήν Εισαγωγήν 
(έργ. 3) τού Γκλαζούνωφ—μέ τήι· οποίαν έτελείωσεν— 
τήν καί άλλοτε παιχθεϊσα»· ΰπύ τή; ορχήστρας, καί 
ήτι; είνε μία επιτυχή; άνάπτυξις ελληνικού δημώδους 
άσματος, τού γνωστού «Καράβι άπύ τή Χιό». Εί; τή»· 
διεύθυνσιν τή; ορχήστρας ό κ. Μητρόπουλος υπήρξε 
δεξιός χειριστής τής μπαγκέτας· »’| δεύτερα ιδίως σύν- 
θεσι; άπεδόθη άριστα.

— Κατά τιϊ»· τελευταίαν έφετεινήν συναυλίαν τή; 
ορχήστρα; καί χορωδίας τή; ’Αθηναϊκής Μανδολι- 
νάτας έξετι-λέσθη ή εισαγωγή τής ΓΙουπέ τής Νυρεμ
βέργη;, ό Ισπανικό; χορό; τεΰ Σαμάρα, οί Ψευδοα- 
τσίγκανοι τού Μασσενέ. τά Ναυτόπουλα τοϋ Άμπι, 
»') σκηνϊ) μπαλέτου (σύλο μανδολίνου ύπό τού κ. 
Κ. Λάβδα) τού Μπεριό, ή «Άκαταμιίχητος Ισχύς 
(βάλς) τοϋ Γκρατσιάτι. ΊΙ κ. Γιαννάρου έψαλλε τήν 
Βιλανέλλα τού Ντελάκουα καί δύο ελληνικός συνθέ 
σει; τύν. «Δήμον·» τοΰ κ. Λάβδα καί τύ «Περιστέρι 
τή; Ειρήνης» τού κ. Ξανθοπούλου.

— Λιά πριότη»· φοράν ένεφανίσθη έν ίδίι,ι συναυ
λία ό νεαρό; βαρύτονο; κ. Γεώργ. Βλαστάρης. "Εχει 
φωνήν γλυκεία»·, τελειοποιούμε»Ό; δέ συστηματικά»; έν 
Ιταλία, ένθα θά μεταβή. 0ά άποβή εΐ; τών άρίστω»· 
καλλιτεχνών τού άσματος. Τή; συναυλίας μετέσχε 
καί ή βιολίστρια δεσπ. Λευκιάδου, ήτις συνοδευο- 
μένη »'·πύ τοϋ κ. Μητροπούλου έξετέλεσε συνθέσει; 
τών Κρέϊσλερ, Σαραζάτε καί Βενιάφσκη.

- Ή κ. Αίκ. ΙΙαξινβύ έδωσε συναυλίαν είς τά 
«’Ολύμπια» υπέρ τών οικονομικών συσσιτίων, τιμη- 
θεΐσαν ύπύ τής πριγκηπίσση; 'Ελένης καί τού πρίγ
κηπος Χριστοφόρου. Ή κ. Παξινοϋ μέ τήν συμπα
θητικήν όσο» καί τεχνικήν φω»·ήν της έτραγούδησε 
λίαν έπιτυχώς μέρη άπό τόν «Όρφέα» τού Γκλόυκ 
καί τύν «Ήρακλέα·· τοΰ Χένδελ, τύ Wiclinung τού 
Σούμαν καί τό «Ave Maria· τού Μερκαντάτε, ιδιαι
τέρως δέ ήρεσε είς τά άσμάτια «Daus ton pays 
si plein de charines» τού Boroiline, «Separation» 
καί cpeuilles sont niortes * άμφότερα τού Doret. 
Έτραγούδησε έν δυωδίρ μετά τού κ. Άγγελοπούλου 
τό ώραΐον ντουέττο άπύ τού; «Γάμονς τού Φίγαρο» 
καί δύο Έλλ. άσματα, τήν «Γρηά ζωή» τοΰ κ. Κα- 
λοιιοίρη καί τύ «Μάνα καί Γυιός» τού Σαμάρα. Με- 
τέσχον τής συναυλίας ό βαρύτονος κ. Άγγελόπουλος 
οστις έψαλε τύ · Θεέ τών πατέρων μου» έκ τού όρα- 
τορίου τού Μένδελσον «Ήλίας» καί τύ Έρε χρυσέ, 
έκτης «Δεδοϋ;· τού κ. Λαυράγκα καί ό έρασιτέχνης 
κ. Τοιτσιλιάνος οστις άπήγγειλε μέ πολλήν δραματι
κήν έκφρασιν καί τέχνην τόν Φυλακισμένο* τοΰ κ. ΙΙα 
λαμά καί τύ Ideal τού Σαμαίν. Είς τό τελευταίο»· 
υπήρξε τέλειος Γάλλος άπαγγελεύς.

— 'Ο ύπό τήν κ. Νίναν Φωκά καί Μ. Καλομοίρη»· 
■-Μουσικός όμιλος» 0ά κάμη μερικά; έμφανίσεις. Δέν 
είνε άπίθανον ΰπ’ αύτού νά παιχθή καί τό «Δακτυ
λίδι τής Μάννας» τού Καμπύση, μελοποιούμε»ον ήδη 

ύπό τού κ. Καλομοίρη.
— Είς τό Άρσάκειον έπαίχθη μία σχολική όπερέτ

τα κατά μετάφρασιν έκ τού ’Ιταλικού τοϋ κ. Λάβδα, 
τό «Οικογενειακόν βραβεϊον». ’Ορχήστρα έκ μαθη
τριών συνώδευε τήν εΰθυμον μουσικήν τού έργου.

— Άπεφοίτ»]σαν έφέτος έκ τού Ωδείου Αθηνών
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

κατά τά έκδοθέντα αποτελέσματα τών διπλωματικό»»· 
εξετάσει»»- οί έξη; :

Χρυσοΰν μετάλλιον Συγγροΰ ελαβον ύ κ. Φρ. Βολω- 
νίνη; (βιολίον) καί ή δεσπ. Άγγ. Κστσάλη (δραματι
κή σχολή).

Άργυροϋν ί) δεσπ. Ε. Γέρ ικη (κλειδοκύμβαλο»·, μα
θήτρια τοϋ κ. Βελουδίου), Φ. Πασχάλη (άσμα, μαθή
τρια τής κ. Φωκά), Κλ. Βρασιβανοπούλου καί ’Ιου
λία Κωνσταντινίδου (δραματική σχολή).

Χαλκοΰν ή δεσπ. Μαρία ΙΙαπαγιαννοπούλου (κλει
δοκύμβαλου, μαθήτρια τού κ. Λογκομπάρδι).

’Απολυτήριον δίπλωμα (soliste) ελαβον είς τύ κλει. 
δοκύμβαλον κατά σειράν επιτυχίας αί δεσποινίδες Α- 
Πόντου, Ε. Κροντηροπούλου, Μ. 1Ιάνου, Θ. Σαμοΐλη 
καί εί; τήν δραματ. σχολήν ό κ. Θ. Γαλανή;.

ΙΙτυχίον διδασκαλίας ελαβον εί; τύ κλειδοκύμβαλο»· 
αί δεσποινίδες Μενιδιάτου, Φ. Κωστοπούλου, Μαυρά
κι) καί Ρ. Κωστοπούλου. ΙΙτυχίον Βυζαντινής μουσι
κή; οί κ. κ. Μαργαζιώτη; καί Χρήστου.

Κατά τήν απονομήν τών μεταλλίων παρετηρήθη 
καί εφέτος μεγάλη αύστηρότης, παραδόξως δέ τύ 
χρυσού»· μετάλλιον άπεφασίσθη όπως μή δίδεται είς 
τελειόφοιτους τοϋ κλειδοκυμβάλου.

Κατά τάς εξετάσεις, εξαιρετικήν έντύπωσιν ένε" 
ποίησεν ή έκτέλεσις δυσκολωτάτου καί ιιακροΰ προ
γράμματος ύπύ τής δεσπ. Μ. ΙΙαπαγιαννοπούλου, ήτις 
άπέδειξεν ότι έκαμε σπουδάς άριστα; ένισχύσασα διά 
μελέτης έπιμελεστάτη; τύ έμφυτον τάλαντόν της, εις 
δ συνδυάζονται ή τέχνη καί τό αίσθημα. Έκ τών απο
φοίτων τοΰ λήξαντο; έτους είνε ή μόνη συγκεντρούσα 
τά πλεονεκτήματα άληθινή; καί εμπνευσμένης όντως 
κσλλιτέχνιδος.

— Έπ’ εύκαιρό; τή; συμπληρώσεως 2όετηρίδος άπό 
τής συστάσεως τού 'Ελληνικού Μελοδράματος θάόργα- 
νωθή εορτήπρό; τιμήν τοΰ μουσουργού κ. Δ. Λαυράγ
κα χάρις εί; τύν όποιον ίδρύθη καί ζή άκύμη τό με
λόδραμα. Τήν ύργάνωσιν άνέλαβε επιτροπή ύπό τίιν 
επίτιμον προεδρείαν τής Λ. Υ. τού πρίγκηπος Νικο
λάου. Πρόεδρος αύτή; είνε ύ κ. Λόσκαρης, μέλη δέ 
οί κ. κ. Χρ. Δαραλέξης, I’. Τσοκόπουλος. Μ. Καλο
μοίρης, θ. Σακελλαρίδη;, Μ. Λιδωρίκης, Σ. Καίσα- 
ρης, Μ. Κουρτζής καί Σ. Βαλτετσιιότης,

— Δύο εξαιρετικά μουσικά τάλαντα έν τή άρχή τού 
σταδίου των έξεδηλώθησαν μέ την βεβαιότητα τελείας 
άναδείξεως. ΊΙ μικροσκοπική δεσποινίς Ντόρα Άν- 
τωνιάδου κατά τάς εξετάσεις της, έν Παρισίοις, είς 
τύ κλειδοκύμβαλον, έπαιξε μίαν Σονάταν τού Μπετό

βεν μέ τόσην ακρίβειαν, ώστε έκίνησε τύν θαυμασμόν 
τοϋ ακροατηρίου.

Έν ΆΟήναις δέ ή νεαρά μαθήτρια τής άρπιστρίας 
δ. Λουκίας Ίωάννου δεσπ. Κ. ΙΙρωτοπαπά έπαιξεν έν 
τή «Μουσική Άκαδημίρ» εις τήν άρπαν λίαν έπιτυ- 
χώς, καίτοι βραχυτάτη υπήρξε»· ή διδασκαλία.

— ΊΙ έπί τοϋ Γ.’Λβερωφείου Μουσικού διαγωνισμού 
τού Ωδείου τού κατά Φεβρουάριου τοΰ 1915προκηρυ- 
χθέντος δι’ άσματα μέ μίαν φωνήν συνοδείρ πιάνου, 
ελλανόδικος επιτροπή έκ τών κ. κ. Λαυράγκα, Καλο
μοίρη είσηγητού. Οίκονομίδου καί Δροσίνη έξέδωκε 
τήν κρίσιν της. Ύπεβλήθησαν 00 συνθέσεις, έκ τών 
όποιων ·Ι0 έθεωρήθησαν ολως ανεπιτυχείς, 10 έτυχον 
εύφήμου μνείας καί τέσσαρε; άξιαι βραβείου καίτοι 
έπροκειτο νά βραβευθοΰν 10, αί έξής κατά σειράν επι
τυχίας. Τύ «Προσκύνημα» τοΰ κ. Γ. Λαμπελέτ έπί
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στίχων του κ. Νιρβάνα, τό όποιον κατά τήν κρίσιν, 
έχει βαθυτέραν τήν άλλην έμπνευσιν. παρουσιάζει 
δμω; πτωχείαν τεχνικών μέσων, υπερέχει δέ τών άλ
λων διά τήν ειλικρινή συγκίνησιν ήτι; τό διαπνέει. 
« Ένα πουλάκι» τού κ. Λαμπελέτ έπί στίχων τού μα
καρίτου Καμπύση, τό «ΤΟνειρον» σύνθεσι; τού κ. Γ. 
Άξιόιτου έπί στίχων άγνωστου ποιητού, όμοιάζον 
πρός Λίντ, άμφότερα Ισόπαλα. Ή «Παναγία τή; 
Σπάρτης» τοϋ κ. Δ. Μητροπούλου έπί στίχων τού κ. 
Λ. Σικελιανοΰ, δεικνύει τάσι» πρός νεωτεριστικωτέ- 
ραν δημιουργίαν, είνε όμως μάλλον συμφωνική εί- 
κ.ΐ'ΐν ή άσμα. ΤΕκάστου έκ τών ανωτέρω βοαβευθέν- 
των άσμάτων ό συνθέτης θιί λάβη 300 δρ. έξ ών αί 
50 ανήκουν εις τόν ποιητήν. "Εχουν τήν ύπο- 
χρέωσι,ν νά τά έκδώσουν εντός 10 μηνών, θά έκτελε- 
σθοϋν δέ είς συναυλίαν τοΰ Ωδείου.

ΊΙ έκθεσις τής επιτροπής δέν παρουσιάζει ενθαρ
ρυντικά πορίσματα διά τήν μουσικήν μας παραγω
γήν. Παρατηρεί δτι οί Έλληνες συνθεται έδει νά 
προσέξουν τιί ξένα υποδείγματα τοϋ είδους τούτου 
καί έχοντες ύπ’ όψει τύ μουσικόν αίσθημα τού έθνους 
των «νιι δημιουργήσουν ίδικά; των μελωδίας, εκφρά
σεις καί μουσικούς χαρακτηρισμούς, οί όποιοι νά 
καθρεπτίζουν κάπως τίιν εθνικήν ψυχήν άλλά καί νά 
εύρίσκωνται είς τύ αύτό καλλιτεχνικόν επίπεδον τή; 
νεωτέρας παγκοσμίου μουσική; έξελίξεως»,

ΊΙ έπιτροπή εύρεν, ότι τά πλεΐστα αν όχι δλα τών 
ύποβληθέντων άσμάτων δέν άντοποκρίνονται εί; τό 
ώς άνω ιδεώδες. Τά περισσότερα στερούνται έμπνεύ
σεως καί πρωτοτυπίας, ύπενθυμίζοντα καντσονέττας 
καί --νούμερα έπε θεωρήσει»;». ΊΙ έναρμόνισις είνε 
κοινή καί ό τονισμός τών λέξεων λελανθασμένος. Ού- 
δεμία απόπειρα συ»αρμογή; τής ποιητικής είκόνος 
καί τής μουσικής. Έπίσης ή έπιτροπή έτόνισε τό 
άστοχο»· τής έκλογής τών πλείστων ποιημάτων ύπύ 
τών συνθετών, στερουμένων πάση; λογοτεχνικής άξίας.

SY/A/AIKTA

Τά ιίποτελέσματα τή; Σχολή; τών Καλιού Τεχνών, 
έ/ουσιν οδτω-

Έκ τών ύποβληθέντων εις τά; κατά τόν Ιούνιον 
εξετάσεις τοΰ τμήματος Ζωγραφική; έτυχον διπλώμα
τος· Τσαγρή. Γιανναράς, Οίκονομίδου. Σ. ΙΙαπαλου- 
κά; καί Κοβάτη. Έκ τών λοιπών τάξεων πρωτειίσα»- 
τε; είνε οί έξής’ I'. Τιμοθέου, Λ. Γειεργιάδης, 1’ιολ- 
διίσης. Λαμπρίδης, Σπυρίδωνος. Πολυχρονίδου, Σ. 
Βιτωριιπουλος. Κ. Καλοσγοΰρος, ΙΙαλαδινός, Σαλτα- 
φέρης- Όσμάν Χασάν, Καράμπελος.

Τμήμα Γλυπτικής. II. Μαυρομαράς λαβών δίπλωμα 
μετά -/ρηματικού βραβείου, Ντζιωρτζάκης, Μπεϊλής. 
Παπαγιάννης.

—- Άντιπρύτανις τοϋ Έθν. Πανεπιστημίου διά τύ 
προσεχές έτος έξελέγη ό καθηγηνής κ. Λούρος. Ό ήδη 
άντιπρύτανις κ. Γ. ’Λγγελόπουλο; έσται ό ΙΙρύτανι; 
τού ’Ακαδημαϊκού έτους 1917—1918.

— Ό ύπουργός τής Παιδείας συνέστησεν εξαμελή 
επιτροπήν ί·πύ τήν προεδρείαν τοϋ Π. Μητροπολίτου- 
ή όποια νιί έξεύρη τά μέσα τής περαιτέρω ένισχύ- 
σεως τή; έν τώ -Ωδείφ Σχολή; τής Βυζαντινή; μου
σικής.

Έν συνεδρίρ τού Λιοικ Συμβουλίου τής Γλωσσικής 
Εταιρεία;, άνεγνιόσθη ή έκθεσις τής Κριτικής Έπι-
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τροπείας, καθ' ήν έκ τών ύποβληθέντων έργων έτυ
χον βραβείου τά έξή; :

I) Στ. Ξανθουδίδου : ΙΙοιμενικά Κρήτη;. 2) Δ. 
Λουκοπούλου : Μεταφοραί είς τύ Αίτωλικόν ιδίωμα 
καί τοπωνυμικοί Αίτωλικαί, 3) Στ. Βίου : Χια- 
κύν γλωσσικόν απάνθισμα, ·1) Άν. Κουζουλέ : Διά 
τήν ιστορίαν τή; Ελληνικής γλώσσης. 5) Μ. Δέν- 
δια: Παξιακόν γλωσσάριο»·, 6) Ξ.Φαρμακίδου : Συνα
γωγή Κυπριακών λέξεων. 7) I. Κυριάκού : Συναγωγή 
γλωσσικής ύλη; έκ Θήρι; κλπ., 8) Τρ. Γρέζου’.Συμ- . 
βολή εί; τό μέγα Λεξικόν τή; Έλλ. γλώσσης έκ Βο- 
γατσικοϋ τή; Μακεδονίας. 9) Στ. Λουπάση ; Λέξεις 
άπαντώσαι είς τό Κρητικόν Ιδίωμα, 10) Ά. Ράμφου : 
Συναγωγή λέξεων, φράσεων κλπ. έκ τή; νήσου Μή
λου. II) Φ. Φιλιππίδου : Κυζικηνά ανέκδοτα καί 12) 
Ξ. Σάρρα : Συλλογή τοπωνυμιών Ηπείρου.

— Είς τήν μεγάλην αίθουσαν τού Πανεπιστημίου 
άνεγνιόσθη ή έκθεσις τής έπιτροπή; διά τύ Κόντειον 
διαγώνισμα, άποτελουμένης έκ τών καθηγητών κ. κ. 
I'. Χατζηδάκι, Σ. Μενάρδου καί Η. Κακριδή. Ό 
εισηγητής τής έπιτροπή; άνεκοίνωσε. οτι έκρίθηάξία 
βραβεύσει»; ή πραγματεία περί Συντάξεως π ιρά 
Θεοφάνη·, τής όποιας συγγραφεύς ήτού έκ τών συν- 
τακών τού Ιστορικού Λεξικού κ. Στ. Ψάλτη.;, είς 
τόν όποιον καίάπενεμήθη τό χιλιόδραμον γέρας.

—Ό κ. Α. Φιλαάελφεύς έκαμε σειράν διαλέξεων ομί
λησα; έν Ναυπλίφ περί τής Ιστορίας καί τών μνημείων 
τή; είρηιιένης πόλεω; καί τώ»· έν τή» Μουσείιρ 
αρχαιοτήτων, έν Τύρινθι περί τή; Άκροπόλεως 
καί έν Έπιδαύρηι περί τού ιερού τού ‘Ασκληπιού.

— Ό κ. Μ. Τριανταφυλλιό»); έν κύκλιο όμογνω- 
μόνων έκαμε μακράν διόλεξιν περί τή; δημοτική; 
γλώσσης, μέ τήν οποίαν άπύ πολλού χρόνου άσχολεϊ- 
ται. ΊΙ ομιλία περιεστράφη περί τύ θέμα πώς διά 
ιή; καλλιέργεια; καί τή; προόδου τή; νέας γραφό
μενης γλώσσης παρίσταται ί] ανάγκη »·ά μελετηθή ή 
σημερινή γλωσσική καταστασις καί πώ; θά τίιν χρη
σιμοποιήσουν οί συγγραφείς πρός διαμύρφωσιν της 
γραμματικά»; καί λογοτεχνικοί;. Μετά τήν διάλεξιν 
διεξήχθη διαλογική συζήτηοις μεταξύ τινών έκ τών 
ακροατών.

Άφίχθη είς ’Αθήνας έκ τού Μακεδονικού με
τώπου ό Γάλλος ποιητής καί σανσονιέ Πιέρ Μπο- 
τρέλ, όστις περιερχόιιβνος τά πολεμικά μέτωπα εν
θουσιάζει τού; μαχομένους διά τή; απαγγελία; καί 
τού τραγουδιού του. 'Ο Γάλλο; Ματοούκας εξάπτει 
ιόν πατριωτισμόν, έξυμνεϊ τά παλληκάριαμέ στίχου; 
απλούς, ου; προσαρμόζει είς γνωστού; ήχου;. Ο 
Μποτρέλ ήτο το άγαπημένον παιδί τή; Μονμ’ίρτης.

— Άπέθανεν έν Καλλιθέι; ή Έλλη Θωμοπούλου. 
σύζυγο; τού γλύπτουκ, Θ. Θωμοπούλου καί αδελφή 
τοϋ ζωγράφου κ. Φ. Άριστέω;. Ή θανοΰσα ύπήρ
ξεν ή πριότη Έλληνίς συιθέτις. Πρύ έτών έξετελέ- 
οθησαν ύπό τή; στρατιωτική; μουσικής δύο συνθέ
σεις της, μία γραφεΐσα διά τόν ’Ανακτορικόν χορόν 
καί εν πένθιμοι· εμβατήριο»· διά τόν Επιτάφιον τού 
Άγ, Γεωργίου. Έπίση; ύπύ ορχήστρας έξετελέσθη 
ολόκληρο; συμφωνία τη;, προσεχώς δ’ έκδίδ-'ται τό 
«Τραγούδι τοΰ ναύτη».

— Ό κ. Θεμ. Φιλαδελφεύ; έπιθυμών νά συνέχιση 
τόν άπό έτών διακοπέντα Φιλαδέλφειον λυρικόν ποι
ητικόν διαγωνισμόν άνέθηκε τήν έκτέλεσιν αύτοϋ εί; 
τόν Σύλλογον «Παρνασσόν· ϋοτις καί έξέδωκε προ

κήρυξιν διά τόέτο; 1918. Γλώσσα ώρίσθη ή ιίπλή 
καθαρεύουσα (συνεπώς άποκλείεται ύ μαλλιαρισμό,). Λί 
ποιητικοί συλλογαί γίνονται δεκτοί είς τόν «Παρ
νασσόν· πέχρι τής 18 Φεβρουάριου 1918. άνωνΰμως. 
Βραβεΐον χιλιόδρ ιχμον. Ή έκθεσις τών κριτών Οά 
άναγνωσθή περί τά τέλη Απριλίου 1918.

— ΊΙ έπί τού Κοντείου διαγωνίσματος Πανε
πιστημιακή έπιτροπεία προεκήρυξε διαγωνισμόν 
διά τή>· συγγραφήν δοκίμων φιλολογικών έργων, ών 
τά θέματα ορίζονται έν τή προκηρύξει. Τά χειρό
γραφα δέον νά παραδοθιΰσι μέχρι ίή; 1ης Φεβρουά

ριου 1919.
— Άπέθανεν έν ΆΟήναις ό καλλιτέχνη; τού μαν- 

δολίνου καί καθηγητής τής μουσική; έν τώ Άρσα- 

κείιο Ίω ΙΙαπαδημητρίου.
— Έν τφ Δημοτική» Θεάτρφ Αθηνών έδόθη έοπε- 

ρίς ύπό τών Γάλλων στρατιωτών πρός τιμήν τών Ελ
λήνων συναδέλφων των. Ή Γαλλική μουσική έπαιά- 
νισεν εμβατήρια καί οί «πουαλύ» έτραγούδησσν πο
λεμικά τραγούδια. Γάλλοι ηθοποιοί ύπηρετούντε; είς 
τον στρατόν μετέσχον τής εορτής. Έπαίχθη ί) μονό
πρακτο; άοτυνοιιική κωμωδία - ·· ’ ,r»
άσπλαγχνο; χωροφύλαξ» άπό 
ήθοποιύν τού θεάτρου τή;

τού Κουρτελέν Ο 
τούς κ. κ. Ίμπάλ 
Λυών. Ρεζιάν τοϋ

Ωδείου τιϋνΐ Ιαοισίων καί τού Γκαιτώ. Ό κ. Iiupert 
τού ’Ωδείου τών ΙΙαρισίων Εψαλε ιιονωδίαν ιίπό τύ 
μελόδραμα <I.e Roi il'Ys», ύ κ. Rejianc άπι>γγει- 
λεν εν ποίημα τοϋ Ροστάν καί έπαίχθη μία έπιθεώ- 
ρησις <Λ1ι '. les Greces» γραφ.εϊοα ύπό Γάλλων στρα
τιωτών. II πριότη πράξι;—παρισιώσα στρατόπεδον 
έν τή Θεσσαλονίκη— άπετελεϊτο άπύ τραγούδια καί 
εύφυολογία; τών στρατιωτών- Ή δευτέρα πράξι; ήτις 
εκτυλίσσεται είς τήν Παλαιιιν Ελλάδα ήτο πλή

ρης διασκεδαστικών σκηνών.
— Μετά δεκάμηνο»· έν Κερκιρα διαμονήν, επανήλ

θε»· εί; Αθήνα; ό καλλιτέχνης κ. Ν. Καλογερόπου- 
λο; κομίσας ού μόνον πλήθος μικρών σκίτσων τή;πο
λεμικής κινήσει»; τοϋ λιμένο; τή; Κερκύρα;, άλλά 
καί ογκώδη επιστημονικήν πραγματείαν περί τής Βυ
ζαντινής τέχνΐ]ς έν Κερκύρρ ιό; άνεπτύχθη αϋτη διά 
τών μεγάλων Κρητών ζωγράφων. ΊΙ εργασία αύτη 
σημαντική καί πρωτότυπο; εξονυχίζει τήν ιστορίαν, 
τήν άνάπτυξιν καί τήν ακμήν τής μετά τήν άλωσιν 
Βυζαντινή; τέχνης ί] οποία άπέβη σημαντικωιάτη 
—εκτός τού Άθω—διιί τών (ΐεγαλων καλλιτεχνών, ιού 
Έμμ. Τζάνε Μποι·νιαλή. τού Έμμ. Τζονφουρνάρ»), 
τοϋ Δαμασκηνού, τού Κονταρίνη, τού ΙΙαραμυθιώτου, 
τού Χρυσολουρά, τοϋ Σπεράντζα κλπ. ΙΙλήρο; άντι- 
γράφων τών εικόνων τούτω» κοσμοϋσι τίιν πραγμα

τείαν ταύτην.

Ξ€ΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

’Απέθανεν έν Βερσαλλίαις έν >)λικίφ 70 έτών ό ποι
ητή; Falre des Essarts. ΊΙτο ρωμαντικό;, εις τών 
τελευταίων πιστών μαθητών τού Βίκτωρος Ουγκιό.

— Περίεργο; φυσιογνωμία τοϋ Γαλλικού φιλολο
γικού κόσμου έξέλιπε, ό Άδόλφος Paupe, έν ήλικίρ. 
63 έτών. Ή εργασία του, βιβλιοκριτική, έστράφη 
πρό; ένα μόνον συγγραφέα, δν έθεοποίησε, τόν Στεν- 
τάλ. Συνέγραφε τήν Ιστορίαν τών έργων τού Στεν- 
τάλ τήν φιλολογικήν ζωήν τοϋ Στεντάλ καί έξέδωκε 
τήν Άλλ»]λογραφίαν τοΰ Στεντάλ. Συνειργάζετο είς
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τά περιοδικά Mercure de France, Censeur. Er- 
mitage καί Paris—Journal.

— Ύπό Αύστοιακών αεροπλάνων έγένετο βομβαρδι
σμός τοϋ Καθεδρικού ναοΰ καί τοϋ Μουσείου τής πό
λεως Άκουΐλλα βορειοανατολικώς τής Ρώμης, οστις 
έξήγειρε τήν άγανάκτησιν τών έν τφ Βατικανφ. ύφ’ 
ών ή πράξις χαρτκτηρίζεται ώς «βανδαλισμός έκ προ
μελέτης».

Μία σφαίρα μεγάλου διαμετρήματος έρρίφθη κατά 
τοϋ Μουσείου άνευ δμως σοβαρών συνεπειών. Σοβα
ρός ζημίας ΰπέστη έξ άλλης σφαίρας πεσούσης έπί 
τής στέγης του. ό ναός τοϋ 'Αγίου Ίωάννου, αληθής 
αρχαιολογικός θησαυρός.

Ό Πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας ένεκαι- 
νίασε εις τύ Petit Palais, έκθεσιν αντικειμένων τέ
χνης συλλεγέντων ύπό τοΰ Συνδικάτου τού Τύπο, καί 
άτινα θά πωληθώσιν είς δημοπρασίαν υπέρ τών Ου-- 

. μάτων τοϋ πολέμου.
— Ό Μαρινέτι ό ιδρυτής τής φιλολογικής σχο

λής τών φουτουριστών, υπηρετών ώς αξιωματικός εϊς 
τάς τάξεις τοϋ ιταλικού στρατού έπληγώθη παρά τό 
Ίζόντσο. Τά τραύματά του έκ θραυσμάτων Αύστρια- 
κής όβίδος δέν εένε βαρέα καί ό ίδιος έδήλωσε δτι 
αμέσως μόλις ίαθή θά σπεύση έκνέου είς τήν μάχην.

— Τύ Βασιλικόν ζεύγος τής Ισπανίας ένεγράφη 
διά 1000 πεσέτας είς τόν έρανον υπέρ ανοικοδομήσει»; 
τών έκκλησιών τής βορείου Γαλλίας, τών καταστρα- 
φεισών κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου.

— Ή περίφημος καλλιτέχνι; καί συγγραφεύς Ζωρ- 
ζέτ Λεμπλάν-Μαίτερλιγκ έδωσεν εις τήν Λωζάνην 
μίαν πρώτης τάξεως φιλολογικήν εσπερίδα. Κατ’ αυ
τήν ώμίλησε περί τοϋ έργου τών τριών μεγάλων Βέλ
γων ποιητών, τού Λέρμπερκε, τού Μαίτερλιγκ καί τού 
Βεράρεν καί απήγγειλε τά καλλίτερα τών ποιημά
των των.

— Είς τήν γαλλικήν πόλιν Ντωβέλ, τή είσηγήσει 
τοϋ δημάρχου Λέ Χόκ, κατηρτίσθη έπιτροπή ΐνα 
φροντίση διά τήν άνέγερσιν άνδριάντος είς τόν Πρι ε- 
δρον τών Ηνωμένων Πολιτειών κ. Ούΐλσων.

— Έπιτροπή έκ καθηγητών καί καλλιτεχνών έν 
Γερμανίρ έξέδωκε προκήρυξιν, δι’ ής ζητεί τήν σύν- 
θεοιν νέου Γερμανικού ύμνου, στίχων καί μουσικής 
συμφωνοτέρου πρός τήν πολεμικήν έξέλιξιν.

— Έν τή Γαλλική Άκαδημίρ έγένετο ή δεξίωσις 
τοΰ νέου Ακαδημαϊκού Άλφρέδου Καπύς, τοΰ γνωστο- 
τάτου καί παρ’ ήμϊν κωμωδιογράφου τών "Συζύγων 
τής Λεοντίνης» τών «Δύο τρόπων». Είνε ήδη διευ
θυντής καί πολιτικός άρθρογράφου τοΰ «Φιγαρώ», 
διεδέχθη δ’ έν τή Άκαδημίρ τόν μαθηματικόν Ερ
ρίκον Ποανκαρέ, (αδελφόν τοΰ Προέδρου τής Γαλ. 
Δημοκρατίας), τοΰ όποιου ό νέος ’Ακαδημαϊκός έπλεξε 
τό έγκώμιον, άπήντησε δέ ό Μωρίς Ντονναί, άναλύ- 
σας τό έργον τοϋ Καπύς.

— Έν Παρισίοις έγένετο Γαλλοελληνική εορτή 
είς τήν μεγάλην αίθουσαν τού Υπουργείου τών Εξω
τερικών. Απήγγειλαν ποιήματα καί έξεφώνησαν λό
γους οί κ. κ. Ψυχάρης, Σκίπης καί Μαυρουδής, ό 
Γάλλος ποιητής ΙΙώλ Φόρ καί έτραγούδησαν ή κ. 
Άνεμογιάννη καί ή κ. Σπεράντσα Καλό.

— Έφονεύθη είς τό δυτικόν μέτωπον τού πολέμου, 
παρά τό Λάν, ό Σέργιος Μπασσέ, πολεμικός ανταπο
κριτής τοϋ Φιγαρό» καί δόκιμος δραματικός συγ
γραφεύς.

— Είς τήν Σκάλαν τοϋ Μιλάνου έδόθη συναυλία 
καθ’ ήν όρχήστρα διευθυνομένη ΰπό τοΰ. . . . δεκαε
τούς Φερρέρο έξετέλεσε τήν τρίτην πράξιν τής «Θαϊ- 
δος» καί τήν τρίτην τού «Φάουστ·. Τό κοινόν άπε- 
θεωσε τόν μακροσκοπικόν Φερρέρο, τού όποιου τύ 
υπερφυσικόν τάλαντόν έξεδηλώθη όταν ήτο μόλις 
διετής.

— Τή 31 Αύγουστου συμπληρούται πεντηκονταε
τία από τού θανάτου τοϋ Βωδελαίρ, τού Γάλλου ποι- 
ητοΰ τών «Άνθέων τοϋ Κακού».

— Είς τήν Πετρούπολιν ό τεράστιος χαλκούς άν- 
δριάς τής Μεγ. Αικατερίνη: κιτεβι βάσθη έκ τού βά 
Ορου καί έστάλη είς έργοστάσιον πυρομαχικών διά νά 
μετατροπή είς οβίδας.

Έπίσης είς τήν Γερμανικήν πόλιν Ι’οτεσχάου- 
ζεν τό όρειχαλκινον μνημεϊον τού Γουλιέλμου Α' 
παρεχωρήθη ΰπό τών άρχών όπως άναλυθήπρός κατα
σκευήν πολ εμικού ΰλικού.

—Αλλεπάλληλα εκδίδονται έργα φιλολογικά έν Γαλ- 
λίρ, θέμα έχοντα τόν Εύρωπαϊκόν πόλεμον. Ό Τόρν 
περιγράφει πώς διήλθεν οκτώ μήνας μέ τούς «Μπός» 
είς τό Λουξεμβ ιύργον, ό Taslauanu πώς διήλθε τρεις 
μήνας είς τό στρατόπεδον τής Γαλικίας, ό Ντέ Φάρζ 
συλλογήν επεισοδίων καί αφηγήσεων ΰπό τόν τίτλον 
«Αΐι! la belle France!·, όλοχαγός Rimbanlt έντυπιό- 
σεις άπό τήν γραμμήν, ό ’Ακαδημαϊκός Ζιν Αίκάρ 
ΰπό τόν τίτλον «Les Oris dans la ιηεΐέβ» έξέδωκε πε· 
ρισυλλέξας είς τριακόσια: σελίδας άρθρα του δήμο 
σιευθέντα κατάτήν διάρκειαν τοΰ πολέμου είς τήν 
εφημερίδα «La France».

— Άπέθανεν είς Παρισίους ύπερπεντηκοντούτης δ 
Θεόδωρος Βυζεβά, ό κριτικός τής · Έπιθεωρήσεως 
τών Δύο Κόσμων . Καταγόμενος έξ άρχαίας Πολωνι
κής οικογένεια:, είχε θετήν πατρίδα του τίιν Γαλλίαν, 
ΰπέρ ής αφιέρωσε τόν βίον καί τήν σκέψιν. Άλλ’ ήτο 
συγγραφεύς κατ’ έξοχήν κοσμοπολίτικος. Είς τήν 
«Έπιθειόρησιν τών Δύο Κόσμων» άλλά καί είς πλη- 
θύν άλλων έφημερίδων καί περιοδικών έγκατέσπειρε 
τό έργον του συσσωματωθέν έπειτα είς τόμους. Συνί- 
σταται δέ ή έργασία του είς τήν κριτικήν άνάλυσιν 
τής παγκοσμίου διανοητικής ζωής. Ήτο πολύγνωστος 
καί πολύγλωσσος, είχε μόρφωσιν φιλοσοφικήν, τήν 
δέ γραφίδα έχειρίζετο άριστοτεχνικώ;. Τιι καθαρώς 
δημιουργικά έργα του, άτινα είνε ολίγα ώς τό μυθι- 
σιόρημμά του «Διηγήσεις νεανίου» καί τά «Χριστια
νικά διηγήματα·, διακρίνει ίδιελογική τάσι; Τολστοϊ- 
κής έμπνεύσεως, άλλ’ έχουν άφθονον τήν Γαλατικήν 
καλαισθησίαν. Είς τά κριτικά του μελετήματα άνα- 
τέμνεται ό Ρενάν, δ Ταίν, ό Νίτσε, ό Μαλαρμέ, 
Ιταλοί καί Γερμανοί ζωγράφοι τών άρχεγόνων πε
ριόδων τής Τέχνης, ό Μπετόβεν, δ Βάγνερ, ό Δοστο- 
γιέφσκη, ό Τολστόϊ, ό Στέφενσον, ό Κίπλιγκ, ό Τέννυ* 
σον, δ Δανό; Ζαιργκενσων. Τό τελευταϊον του βιβλίο ν 
έκδοθέν άμα τή έκρήξει τοΰ Ευρωπαϊκού πολέμου 
τιτλοφορείται «Ή νέα Γερμανία» καί ρίπτει τόν λί
θον τού άναθέματος κατά τού έθνους, τού όποιου έν 
ώρρ. ειρήνης είχε άνομολογήση τά υπέροχα πλεονε
κτήματα.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Νεαι εκδόσεις «Άγκυρας» εις χρυσοδέτους τόμους: 

«Βικτώρια. ΰπό τού Κνοϋτ Χάμσουν. τοΰ γνο)στού 
Νοργηγοΰ συγγραφέως. Είς τό βιβλίον αύτό. ένα πα- 
θητικωτατον μαθιστόρημα έρωτος περιγράφεται μέ 
συναρπαζουσαν δύναμιν ή ψυχή μιάς έρώσης κόρης 
την οποίαν τό βαθύ της αίσθημα οδηγεί είς ένα μαρ
τυρικόν τέλος. Ό Χάμσουν είσδύων βαθύτατα είς τίιν 
γυνα.κείαν ψυχήν, φέρε, είς φώς δλας της τάς συγκι
νήσεις και δοκιμασίας μέ τόσην γοητείαν άφηγήσεως 
ώστε δικαίως τό βιβλίον τούτο θεωρείται ώς τό μυ
θιστόρημα^ τών μυθιστορημάτων τού μεγάλου καί 
αληθινού έρωτος. Ή μετάφρασις άκριβής καί φιλο
λογική, εγενετο ΰπό τού κ. Δ. Χατζοπούλου

« Ο Καπνοί» ύπο Ίβάν Ίουρ?κέν.εφ, κατά μετά
φραση· της δεσπ. II. Ραφαήλ· άπό τά ωραιότερα τού 
μεγάλου 1 ωσσου συγγραφές έργα, (ιέ θαυμασία; 
απεικονίσεις του ρωσσικού μυστικοπαθούς χαρα
κτήρας. ' '· ν

‘Ή ζωή „οΰ ncevs,_ ΣυυΛγι1 έ| δι 
των και 22χρονογραφημάτων έκ τών έκλεκτοτέρων 
του κ. Ε Έυστρατιάθον τού γνωστού ύπό τό ψευδοί- 
νυμον «Έψιλον». Είνε γραμμένα μέ πολλήν χά^ " 
κομψυτητα, στιγμιότυπα τής καθημερινής ζωή; 6ιο 
Χρινομενα διά τήν ζωντανότητα τής πείγραΧ ^ι 
την ψυχολογικήν άλήθειαν.

ηβάί τά5 Λάμψει; τής Έλ^κής
Εις τριακόσια; σελίδας έν πολυτελεϊ έκδοσει ό ακά

ματος σκαπανευς τών εθνικών ιδεωδών κ. Χρ. ·Η. 
λ.οηουλΟί συγκέντρωσε επίλεκτα έργα έκ τής πλη- 
® 5 των διαλέξεων, δημοσιευιιάτων, ανεκδότων, ποιη- 
ματων, αναμνήσεων, άτινα πάντα άποβλέπουσι είς τήν 
Ελλ. Δυναστείαν. Υιός άρχαιοτάτου αύλικοΰ, παρα

κολούθησα; τά κατά τόν II. οίκον, έκθέτει ωραίας 
εικόνας τής ζωής τής Β. οικογένειας, άναλόων άμα 
τον ΒασιΛικον θεσμόν ιός έθνικον νόμον, καί κρίνων 
τους Ελληνας Βασιλείς. Ως πρός τύ λεκτικόν, τύ 
πλήρες λυρικής εμπνεύσεως, είνε γνωστή ή καλλιτε
χνική τοΰ συγγραφέως ίκανότης. Τό έργον κοσμείται 
υπο ωραιότατων ανεκδότων εικόνων,Πρωτοτύπων καί 
εκ του φυσικού, ών τά καλλιτεχνικά πλαίσια έφιλο- 
τεχνησεν ό ίδιος συγγρ ιφεύς. Τό έργον έσχεν εύρεϊαν 
κυκλοφορίαν.

Εξεδόθησαν ΰπύ τής • Φιλολογικής Κυψέλης· ·. 
Ζακ Καντίλ -Μνριάμ καί 'Ιησούς· κατά μετάφρασιν 
τού κ Καιροφύλα. Είς γραμμάς μεγάλου λυρισμού ό 
συγγραφεύς πραγματεύεται τόν έρωτα Μαρίας τής 
Μαγδαληνής πρός τήν πνευματικήν διδασκαλίαν τού 
Ιησού. Τό έργον είνε μία ποιητική άνάλυσις τής δι

δασκαλίας, δι’ ής έπετεύχθη ή ηθική κατεύθυνσις τής 
άνθρωπότητος.

Ugo τήξ λαιμητόμου. -Φ&άνει. Δύο έργα τοΰ Ίβάν 
Ίουργένιεφ. μεταφρασμένα άπό τόν κ. Σ. Φραγκό- 
πουλον, χαρακτηριστικά τής συγγραφικής αξίας τού 
μεγάλου Ρώσσου λογογράφου.

• 'Ερωτευμένοι·.— Επτά Ζακυνθιανά διηγήματα 
τού κ. Γρ. Ξενοπούλου καί τρία έπίσης Ζακυνθινά 
ηθογραφήματα. Τά καλλίτρα είνε οί - ’Ερωτευμένοι» 
—έκτενές καί δλως ανέκδοτον διήγημα τό όποιον 
δίδει καί τόν τίτλον τής όλης συλλογής—καί ή «Να
νότα». Εϊνε άμφότερα γραμμένα μέ πολύν ρεαλισμόν. 
Διά τών νέον διηγημάτων ό κ. Ξενόπουλο; σκιαγρα

φεί ηθη και οικογενειακά; σκηνάς τής ιδιαιτέρα; 
πατριδος του μετά πολλής δεξιότητο; άλλά καί μέ 
καποιαν επιμονήν είς αναγραφήν καί τών μικρότε
ρων λεπτομερειών.

Λ

Δυο νέας έργασίας έξέδωκεν ό κ. Ν. Δρακουλίόης. 
μίαν φιλολογικήν καί μίαν έπιστ.,μον.κήν. Ή πρώτη 
εϊνε Ρωσσική ’Ανθολογία, μετάφρασις έμμετρο; 35 
ποιημάτων τών μεγαλειτέρων Ρώσσων ποιητών το» 
ΙΘ . αιωνος, έν οϊς καί τών Λερμοντώφ, Ποϋσκιν, 
Κριλωφ,Μάϊκωφ. Ή μετά.ρρασις είνε έπιμεμελημένη. 
δεικνυουσα εύχερή χειρισμόν τού στίχου, δστις είνε 
προς τούτοις αρμονικός.

Το άλλο τεύχος εϊνε ένδιαφέρουσα μελέτη περί τής 
Χειρουργ.κή! μιτό 100 έτη, έπιτυχής άνάπτυξ^ θέ
ματος δοθέντος εν δ.αγωνισμφ τών τελειοιροίτων τής 
ιατρικής, έπανίεθεϊσα διά τε τήν επιστημονικήν καί 
φιλοσοφικήν άτοψ,ν τού ζητήματος τή; χειρουργι- 
κης προοδου έντφ μέλλοντι, ήτις προσδοκάται λίαν 
ευοίωνος.

Έξεδόθη ή έν τφ «ΙΙαρνασσφ» γενομένη διάλεξις 
τού κ. Κ. Ρόβου περί Στεφάνου Ξένου κοί τού 
Ιστορικού μίθιστορήματος. έπηυξημένη. μετά ση 

μειώσεων,εικινοςτού βιογραφούμενουκιί ενδιαφέρον
τος σημειώμττος περί τού έπίσης άξιολόγου Ιστορι
κού μυθτστορογράφου Ράμφου. Καί ή νέα αΰτη έρ- 
γασια του αιαταπονήτου είς ιστορικός έρευνας κ. 
Ι αδου διακμνεται δια τήν ευσυνείδητου άκρίβειαν 
αΛλα και τή) κριτικήν οξύνοιαν.

«ί
Ή στατισική είνε παρ’ ήμϊν έκ τών μάλλον ήμε- 

λημενων κλώων τής έπιστήμη;. Ή πολιτεία πάν
τοτε ήδισφβρηεε, έλλείπουν δέ ένεκα τούτου καί τά 
πρώτα σΛιχίσ. έξ ών θά διαμορφωθή το ύλι- 
κον πρό; ανιπτυξιν τής Στατιστικής. Ό κ. Γ. Σταυζ 
ρακης. εκ τώ ίκανωτέρων ΰπαλλήλων τού Υπουρ
γείου τής Όν. Οικονομίας μετά πολλής φ,.λοπονία- 
σιη·εκεντρωσν είς όγκ.όδη τόμον ύπό τόν τίτλον 
• Απογοοφ, τοΰ πλη&υσμοΰ σπουδα.οτάτου; στα
τιστικού; πίακας, τό πρώτον ήδη δημοσιευμένο; έκ 
ων τελευταυν δέ διεθνών άπογραφών έξηγ,ιένονς· 

Live το πραον βιβλίον έν Έλλάδι έκδιδόμενον στα
τιστικόν. ό.υγγραφεύς δέ μετ’επιστημονικής άκρι- 
Ρειας πραγμτεύεται πλεϊστα οικονομικά καί κο.νω- 
νίκα ,ητήμτα. λίαν ένδιαφέροντα σχετικά μέ τήν 
καταστασι τού Ελληνικού πληθυσμού.

Ν. Αέ»υ , Ίεκτονιομό! Πατρΐςε. -Ομιλία
δι ηςυπστηρίζεται δτι ό Τεκτονισμός δέν απόκλειε!, 
απ ενατιας πρέπει νά ύποΟάλπη τήν Ιδέαν τής πα- 
τριδος.

*
£ύαν. Δ. Κολοκοτσά, ·ΕύνένιΟς ά Βούλγορις. 

καί ττέργον αύτοΰ». Μελέτη βιογραφική καί κυρίως 
αναλυκη της Λογικής τοΰ Μεγάλου Διδασκάλου, 
ακοτεϊύσα τό α' μέρος τής όλης πραγματείας, ής ή 
έκπονβις υπερενίκησε ικανά; δυσχερείας διά τήν βα- 
θύτητ και ποικιλίαν τών φιλοσοφικών διανοημάτων 
του σνγρσφέως καί τό δύσληπτον τής γλιόσσης αύτοΰ.

V
Β.. Άντωνοπούλου. « Ο Βασιλεΰ{ έν τφ Συν- 

τάγμτι». Πραγματεύεται συντόμω; τίς ή θέσι; τοΰ
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Βασιλέως έν τφ Πολιτεύματι ήμών καί έν σχίσει 
πρός τήν λαϊκήν κυριαρχίαν. Άφιερούιαι τφ νέψ 
Βσσιλεϊ Άλεξά» Ορψ.

Λ
Τά Φαρμακευτικά φυτά και τά προϊόντα αύτών 

ύπό Παν. Γενναδίου. 'Υποδεικνύονται τά η,ντά τά έν 
Έλλάδι άπαντιόμβνα, «τινα δύνανται καλλιεργούμενα 
βύρέως νά χρησι|ΐΕύοωσιν ώς φάρμακα, νϋν μάλιστα 
δτε έκ τοϋ πολέμου ύπάρχει σπάνιε τοιούτων.

«ί

'Νέος Έλληνομνήμων'. Τόμος ΙΓ'. Τεύχος Λ'. 
Λίαν ενδιαφέρουσα ή περί Βυζαντιακής σκηνιΐΟετική; 
διατάξει»; τών παθών τού Χριστού μελέτη. Συνεχί
ζεται ό κατάλογος τών κωδίκων Αλεξίου Κολυβα.

Πρακτικά τής ΚΘ' Γεν. συνελεύσεως τών εταίρων 
τής Ιστορικής καί ’Εθνολογικής ‘Εταιρείας.

ϋ»

•Εξεδόθη διπλοΰν ογκώδες τό α’. καί β. τεύχος τοΰ 
Τ' τομου τής Λαογραφίας· περιέχον πλήν άλλων 

πραγματείας τών κ. κ. Στ. Κυριακίδου. Φ. Κουκουλέ, 
Ν. Πολίτου κλπ. περί λαογραφικών θεμάτων. πλουσίαν 
συλλογήνπαροιμιώντοϋ Πόντου, ποικίλην λ ιογραφα- 
κήν ύλην έκ Κύπρου, Μακεδονίας καί έκ πλώστων 
άλλων ελληνικών τόπων, λαογραφικά άπανΙΗσμαα·. 
άναλύσεις βιβλίων κλπ.

ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

■. 'Ελληνικός κόσμος·. Δεκαπενθήμερος EstiOe;·'»· 
ρησις. Διευθυντής Δ. Δεβάρης.

Λόγο;·. Δίμηνο; εκδοσις ποιητική. Διευϋυιιής Γ. 
Νάξος. Άξια προσοχής ή μετάφρασις τού πρώτου εί- 
δυλίου τού Θεόκριτου {'πο τού κ. Μήλιάδοί'-

■ Πυρσός·. Μηνιαία λογοτεχνική εκδοσις. Διευθυν
τής Τ. Θεοφιλόπουλος.

-Χαρά·. Έπανιίρχισεν ή εκδοσις τής «Χαράς» τού 
κ. Σ. Τσίντζου. Περιέχει ίίλην ένδιαφερουσαν καί 
μίαν δυφδίαν έκ τών «Έροκικων Γυμνασίων».

Πνεύμα·. Έβδομαδιαϊον φιλολογικόν περιοδικόν 
έκδιδόμενον έν Καλάμαιτ,

ΑΑΧΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΙΟΥ KAI ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ THE ΕΑΛΑΛΟΣ
1917—ΚΛΗΡΩΘΕΙΣ ΕΞ - ΔΡ. 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

Καθ’ εκάστην ) Έκδίδονται 00,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 400,000
κλήρωσίν ) Παρέχονται κρδη εϊς 2,000 γραμμάτια αξίας δραχμών 200,000

"Εκαστον ακέραιον γραμμάτων τμαται δραχ. 4, δυνάμενον νά διαιρεθή είς τέσσαρα τέταρτα 
γραμματίου τιμώμενα μιας δραχμής.

2000 200,000

Κ€ΡόΗ EKASTHS Τ9Ν ΚΛΗΡ92€ΟΝ

1
1 ξ

Δραχμαί
80,000

Έν ολω
80,000

1 S 20,000 20,000
2 ατό 2,500 5,000
6 40 1,000 <>,000

15 άό 400 6,000
25 άό 200 5,000

1950 άώ 40 78,000

Ή δευτέρα κλήρωσις γενήσεται τ[27 Αύγουστου 1917, ή τρίτη κλήρωσις τή 1 ’Οκτωβρίου 
1917, ή τέταρτη τή 5 Νοεμβρίου 1917,ή πέμπτη τή 4 Δεκεμβρίου 1917 καί ή έκτη τή 31 Δεκεμ
βρίου 1917.

Δι’ εκάστην τών κληρώσεων έκδίδυται ίδια άκέραια γραμμάτια, πωλούμενα άντί τεσσάρων 
δραχμών Ισχυοντα δι’ δλόκληρον τό κέρος, καί δυνάμενα νά δϊαιρεθώσινεις τέταρτα γραμματίου, 
τιμώμενα άντί μιας δραχμής έκαστον καίπαρέχοντα συμμετοχήν εϊς τό τέταρτον τοϋ κέρδους.

Άμοιβαί, ών δέν έζητήΐΗ) ή πληρω^ εντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται 
υπέρ τοΰ Ταμείου τοϋ ’Εθνικού Στόλου.

Εϊς τούς αγοράζοντας προς μεταπώλκιν διά μιάς έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν 
είδικής μετά τοΰ Υπουργείου τών ΟΙκοομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου 
αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών, παρέχεται έκτωσιςέπί τοϋ τιμήματος αυτών 15 ο)ο, εϊς δέ τούς αγο
ράζοντας διά μιάς έπί προκαταβολή τοϋ τιήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων 
δραχμών τουλάχιστον, παρέχεται έκπτωσις ) ο)ο, καί εϊς τού; δημοσίους υπαλλήλους, τούς επιτε
τραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 ο)ο.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραματίων άπευθυντέον εϊς τό Γραφεϊον Λαχείου τοϋ 
Έ&νικοΰ Στόλου καί τών ’Αρχαιότητα, ‘Υπουργεϊον Οικονομικών.

Ό Διευθυντής Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

Τϋποις ΛόΕΛΦΩΗ ΜΠΛΖΟΥΔΑΚΗ — Εύριπίδου 3 Ά&ήναι.


