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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Καλλιτεχνικοί έκθέσεις, ύπό <3Γ.
Μειδιάματα.
Ο έν Κερκύρα ναός τής Παλαιοπόλεως (συ

νέχεια) ύπό <$Υ. 3Κα joyepoaov^ov. 
Ποικίλη σελίς.
Σημειώσεις ένός μηνάς, ύπό 3)άρνιδος. 
Αϋγσυστος Ροντέν.
Τά Αθηναϊκά θέατρα, ύπό <5Γ. 
Γράμματα κάΐ Τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ
Χρυσάνθεμα, έπικεφαλίς.
Από τόν πόλεμον. Άγγλο; στρατιώτη; έντό; 

χαρακώματα;.
Δεσποινίς Dauvray.

Παρακαλοϋνται οί κ. κ. συνδρομηταί 
τής · ΙΙινακο&ήκης*, οί έν ταϊς έπαργίαις 
καί τω εξωτερική), δπως άποστείλωσι τήν 
συνδρομήν των διά ταχυδρομικής έπιτα- 
γής, ϊνα μή εύρεθή ή Διεύθυνσις είς τήν 
δυσάρεστον ανάγκην νά διακόψη τήν 
αποστολήν, πολυδάπανον άλλως τε ήδη ώς 
έκ τής ανωμάλου καταστάσεως.

Η κα&υστέρησις τον παρόντος τεύ
χους προήλθεν ένεκα έλλείψεως τοϋ χάρ
του. Ί δ τεύχος τοϋ Δεκεμβρίου θά κνκλο- 
ιρορήση τήν πρώτην Ίανουαρίου.

ΤΜΛΕΦΏΝΟΝ
Ποιητή.—'Ησυχάσατε' ή αιχμαλωσία τοϋ Δ" Άν- 

νούντζιο ύπό τών Αύστριακών διεψεύοϋη. Έσχάτως 
μάλιστα έλαβε τόν βαθμόν τοϋ ταγματάρχου.

Περιπατητή.—Δέν είδατε τήν περίφημου Παγόδαν 
τοΰ Ζαππείου; Ακαταλληλότατος ό “χάρις καί σκυ

θρωπό; αυτός όγκος διά τήν γύρω χαριτωμένην και 
φωτεινήν φύσιν.

Φιλίστορι. Ούδεμία πόλις ΰπέστη περισσότερα; 
πολιορκίας άπό τήν 'Ιερουσαλήμ. Είκοσι μεγάλας 
πολιορκίας, εκτός πολυαρίθμων μικρότερων, άναφέ- 
ρει ή Ιστορία.

‘Ακροατή.— Είνε άληθές ότι περιέπεσεν ό κ. Σω- 
τηριάδης είς τό ιστορικόν αύτό λάθος, είπιίιν ότι 

Αρα/Jrj κατά τήν Έπανάστασιν έμάχοντο ύπό τήν 
Λκρόπολιν. Βλέπετε ότι ό πολύς ενθουσιασμός πα 

ρασύρει ενίοτε εΐ; λάβη ασυγχώρητα.

--
7ο άοωτοκρατικόν κέντρον τής πρωτευονσης. 

Ταινίαι έκλεκταί.
ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

άωδ διπλωματούχους καδηχπτας 
Τό κλοΰ τής έφετεινής κινηματογραφικής 

περιόδου
“J U Ρ €Χ·.

είς δώδεκα έπεισόδια μέ τήν περίφη
μου Musidora, τδν Μαξαμέτ 

κ. λ. π.

Κ1ΝΗΜΑΤ06ΕΑΤΡ0Ν

= =
Η μεγαλειτέρα καί πλουσιωτέρα αίθουσα 

τής ’Ανατολής, έφάμιλλος τών τελειο- 
τέρων Ευρωπαϊκών

Φωτισμός πλουσιότατο; οι’ ήλεκτρικοΟ ρεά- 
μχτος ΐίίχς παραγωγής τού < "Αττικού».— 
ΈχΛεκ·.:', ορχήστρα ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. 
Δελ-Μπουόνο.

Διά τής οθόνης τοϋ .ΑΤΤΙΚΟΥ περιλαύνουν 
οΐ οιασημότεροι ηθοποιοί καί αί έλκυστικώτεονι 
χαλλιτέχνιοες τής σκηνής.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΠΑΡ0ΕΝΑΓΟΓΕΙΟΝ 

ΔΔΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΤ 
' }’πό τήν ' Υψηλήν προστασίαν ίλή; Α. Μ. 

τή; ΒαοΜοοης Όλγα; 
Πανεπιστημίου 26 καί 26α. Τηλεφ.747.

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΣΠΗΛΙΟΥ Ι· ΧΑΡΑΜΗ
ΟΔΟΣ Λ\€ΝΔΝΔΡΟΥ 27

Τμήμα εσωτερικών αρρώστων διά θερα
πεία; καί εγχειρήσεις Ολων τών όοθαλι 

ιαχών νοσημάτων.

ΚΑΛΛ1ΤΕΧΝ1ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΑΡΚΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ περίοδος τήςΔι- 
αρκοΰς Καλλιτεχνικής Εκ- 
θέσεως έχει ύλιγωτερα έργα 
εΐ; ποσόν, άλλ’ είς ποιόν 
όχι κατώτερα τής πρώτης. 
Έν γένεΓεχει ν“ π“(?“τγΓ 
ρήσχ) τις μίαν έξέλιξιν τή; 
Έλλ. τέχνη; είς ατομισμόν 
έν τή ποικιλωτέρα μορφή· 
Ή Έλλ. φύσις ή πλούσια 
είς χρώμα καί απόψεις με- 
λετάται καί αποδίδονται 

αί ποικίλοι αύτής έκδηλιόσεις έπαρκώς. ’Αλλά και 
αί άπόπειραι αί συνθετικοί τών νέων δεικνύουν φιλό
τιμους καί επιτύχει; προσπάθειας.

Είς τάς τοπε.ογραφίας, είς τήν πρώτην γραμμήν 
πάντοτε ό κ. Μποκατσιάμπης μέ. ένα Ελαιώνα, δύο 
σπουδάς τοΰ ’Αμαρουσίου καί ενα μικρόν, άλλά ποιη- 
τικώτατον πίνακα δάσους, ό κ. Επ. θωμόπουλος μέ τό 
αληθινά Ελληνικό χωριό του πλαισιούμενον άπό δύο 
ζωογραφίας λίαν επιτύχει;, ό κ. Φωκάς μέ τό λεπτότα- 
τον Φθινόπωρο καί τά ποιητικά Χιόνια. Καί έρχε
ται κατόπιν ό κ.,Κογεβίνας ό όποιος είς μέν τήν ΙΙα- 
λαιόκαστρίτσαν μας δίδει κυματόεσσαν θάλασσαν, 
γραφικά δέ κυπαρίσσια είς τό Κερκυραίκόν τοπεϊον. 
Ό ίδιος έκθέτει καί μίαν ποιητικήν σύνθεσιν, γυ- 
ναικός ή όποια αναπαύεται ηδονικά έν μέσφ χρυσαν
θέμων. ’Ακαλαίσθητος μόνον είναι ό τίτλος «Φου

σκοδεντριές» καί άκαιρος, άφοϋ είκονίζει τό φθινό
πωρου. Ό κ. Φ. ’Αριστεύς μετά μακροτάτην έκ τών 
εκθέσεων αποχήν, άφοϋ εΐς τά; άρχάς τοΰ σταδίου 
του μάς έδωσε πολύ δυνατός γραμμάς μιάς άνωτέρας 
τέχνης είς συνθέσεις σοβαρός έμπνεύσεως, εμφανίζε
ται ήδη ώς ίμπρεσιονιστής τοπειογράφος. Πρόκειται 
περί δοκιμών καί δι' αύτό δέν πρέπει νά κριθή ό 
καλλιτέχνη; άπό τά γεμάτα φώ;, άλλά κάπως ξηρά 
έργα του. Τό σπίτι (άρ. 116) είνε τύ καλλίτερου. 
Ό I. Οικονόμου, ό Θ. Λιζαρής. ό Ε. Κοντιιδης, ό 
Π. Ζωγράφος, ό Άρτέμης καί ό διά πρώτην φοράν 
εμφανιζόμενος Σ. Βακατάσης—είς τό Στεφάνι τοΰ 
Ζιλόγκου—φανερώνουν σπουδάς πρύ; άπεικονισιν 
τού τοπείου ενθαρρυντικά;.

Λ

Ό κ. Λουκίδης είς τύν πίνακα του—ένα τών άρι
στων τή; όλης παραγωγής του —,ι’Επέρασαν οί βάρβα
ροι. . . .» άποτυπώνει μίαν χαρακτηριστικήν εικόνα 
τοϋ έν Μικρά Άσίι,ι διωγμού. Έντό; 'Εκκλησίας, ής 
οί Τούρκοι έθρυμμάτισσν τά ιερά σκεύη, εναπομένει 
μία γραία καί δύ.» νέε; γυμνές καί άλυσσοδεμένες. 
Τό πένθος τής καταστροφής, άλλά καί ή έγκαρτέρη- 
σις άποδίδονται άπύ τόν χρωστήρα του έλληνικωτά- 
του ζωγράφου μέ πολλήν αλήθειαν. Είς τό (Σαββα
τόβραδο»—ένα κοριτσάκι προσευχόμενων—εκτιμφ τις 
τήν αθωότητα, άλλά καί τήν προσήλωσιν ήν ή αφελής 
παιδική πίστις καθιστφ έντατικήν.

Ό κ. Παπαπαναγιώτου είς τήν «Άνθοπώλιδα*
89
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δίδει ένα ώραϊον τύπον καί συγχρόνως μίαν εργα
σίαν καθαρός καλλιτεχνικήν. 'Π «Άρχαΐζονσα» έρ. 
γον αυστηρός τεχνοτροπίας έχει καί αύτή ικανά χαρί
σματα τέχνης. Ό κ. Ροίλός έκθέτει μίαν γυναίκα 
μέ γυμνόν κορμόν (διατί τήν θέλει άρα γε άμϊοιμνον 
ό καλλιτέχνης μίαν γυναίκα γυμνήν;) καί μίαν σπου
δήν μιάς ανδρικής κεφαλής ή μάλλον προσωπογρα
φίαν. Είς τά δύο αύτά έργα, τά όποια είναι νεότατα 
άνευρίσκομεν τόν δυνατόν σχεδιαστήν, τόν άριστον 
προσωπογράφον όστις εσχάτως έν τούτοις πειραματί
ζεται μέ τά τοπεϊα. Ό κ. Ε. Ίωαννίδη; γλυκύς καί 
ποιητικός είς τό ·Χαλκά-μπουνάρι> τής Σμύρνης, καί 
εις δύο απόψεις αρχαίων ερειπίων. Ό «Κατηχούμε
νος» του μάς υπενθυμίζει τάς επιτυχείς έπί εκκλη
σιαστικών δεμάτων σπουδάς του.

Ό κ. Σ. Βικάτος εκτός τής « Άποκαθηλώσεως», 
ήτις ΰπέστη πρό τίνος μίαν άδικωτάτην έπίθεσιν 
έκ μέρους ενός χρονογράφου—έκθέτει καί ένα πίνακα 
νεώτερον, δύο παιδιών ποϋ θέλουν νά μάθουν ζωγρα
φικήν είς τό άτελιέ ένός γέροντος ζωγράφου. Τά παι
διά είναι κάλλιστα σχεδιασμένα μέ τήν διακρίιουσαν 
τόν καλλιτέχνην δεξιότητα, ώς καί ό γέρων καλλι
τέχνης. Τό έργον του υστερεί μονον εις τήν ψυ ο. 
λογικήν εκφρασιν. ‘Εάν ήτο διαφορετική ή στάσις 
τών παιδιών καί ολιγωτερον καλογηρική ή φυσιο
γνωμία τοϋ ζωγράφου, τόν όποιον δέν έπρεπε νά 
άπομακρύνη τών μικρών μαθητών, θά μάς έδιδε ένα 
πίνακα πλέον Ικανοποιητικόν. Ό κ. Λουκάς Γεραλής 
εις δύο πίνακας του δεικνύει πρόοδον σημαντικήν 
Παρουσιάζει άγρότιδας μέ ένα φώς έλληνικώτατον. 
Καί οί δύο πίνακες είνε είς εκφρασιν καί χρωματι
σμόν ζωηρότατοι. Ό κ. Βαρβέρης, ό κωφάλαλος ζω
γράφος τοΰ Πειραιώς, εις τήν «Φυγήν είς Αίγυπτον» 
έκφεύγει τών γνωστών πινάκων του, ούς αδικεί ή 
έπεξεργασία ή ύπερμέτρως διαυγής. ’Αν καί τό θέμα 
έχει σχεδόν έξαντληθή, έφιλοτέχνησεν ένα πίνακα 
άξιον μεγάλης έκτιμήσεως. ’Ιδίως τό πρόσωπον τής 
Παναγίας έχει πολλήν λεπτότητα. Διά τό άλλο έργον 
του, τό τοπεϊον τής Άνδρου,δέν αξίζει νά γίνη λόγος·

Ό κ. Άξελός είς έκάστην έκθεσιν καί ανώτε
ρος. Ό μικρός τυφλός ύργανοπαίκτης μέ τήν φυσαρ
μόνικα οδηγούμενος άπό ένα άλλον μικρόν, είνε πί
ναξ μέ ικανήν μελέτην είς τάς λεπτομέρειας,καλά σχε
διασμένος* ό χρωματισμός του μόνον εϊνε κάπως μο' 
νότονος. "Εκφραστικότατος ό «Κοκκινόσκουφος».

Ό κ. Φερεκύδης—τόν όποιον μάς παρουσιάζει έκ 
τών νώτων όμως είς ένα πίνακά της ή κ. Γεωργαντή 
εργαζόμενον, ά λά μάλλον διά νά μας δείξη ή καλ· 
λιτέχνις ένα καλόν τοπεϊον — εις μίαν νέαν άποψιν 
τών νερών τής Βουλιαγμένης, είς τήν Λίμνην τών 
Γιαννιτσών ώς καί εις τό Φθινόπωρον έπί τοϋ 
Παρνασσού είνε ό μετριόφρων άλλά προσεκτικός καλ
λιτέχνης, ό όποιος ήξεύρει νά άποδίδη μέ ακρίβειαν 
άλλά καί αισθητικότητα τά έλλ. τοπεϊα, χωρίς νά έκ- 
βιάζει μέ αμφιβόλου άξίας τεχνοτροπίαν τά οπτικά 
νεύρα.

Ό κ. Γουναρόπουλος εις τά Δύο παιδιά έδωσε 
χρώμα ζωηρόν καί αρμονικόν. Ό κ. Γιανναράς—νέος 
καλλιτέχνης—εμφανίζεται μέ μίαν κεφαλήν καί μέ 
τό «Ξεφύλισμα*. Τό πρώτον άρκετά έκφραστικόν. 
Τό δεύτερον παοσεκτικά σχεδιασμένοι*.

Ό κ. Μπραέσσας εις δύο έργα του ελκύει τήν 
προσοχήν, διά τά σοβαρά θέματα. II «Στοργή» —μία 
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φτωχομάνα μέ τύ ήμίγυμνο παιδί της κοιμούνται- 
Είναι τόσον ήσυχος ό ύπνος, τόοφ ώραΐα άγκαλια. 
σμένοι ! Τό σχέδιον.καί ή επεξεργασία φανεριόνουν 
ένα καλλιτέχνην μέλλοντος. Ο «Εσπερινός» του έχει 
αρκετήν ποίησιν καί μελαγχολίαν.

Ό κ. Χρηστοφής συνεχίζει τούς Καταυλισμούς» 
του. Έκ τών δυο οΰς έκΟέτει, καλλίτερος είνε ό ύπό 
τήν Άκροπολιν. Ή 'Παιδική εΰχαρίστησις’^σκίτσο 
ένός ήμιγύμνου παιδιού ποϋ βασανίζει μ’ ένα κόκκαλο 
ένα σκυλί, καλόν.ώς Ιδέα.Θά ήθελε περισσοτέραν ίσως 
κίνησιν. Χαρακτηριστική καί ή γελοιογραφία ή «Αυ
θεντική ψευτιά» μέ τούς δύο προγάσιορας γέροντας 
συνομιλητάς.

Ό κ. Άπ. Γεραλής έκΟέτει ένα παππά εξομολο
γούντο μίαν χωρικήν. 'Εάν ένθυμηθώμεγ τάς εικό
νας τοϋ Ράλλη, έννοοϋμεν πόσον", μειονεκτεϊ ό πίναξ 
τοϋ κ. Γεραλή. ΈκΟέτει έν τούτοις μίαν καλώς* φω- 
τισμένην κεφαλήν.

Ό κ. Ρωμανίδης είς ένα "Ηπειρωτικόν φαιόχρωμου 
τοπεϊον καί εις τό «Νυκτόμπασμα» —άπό τήν θάλασ
σαν τοϋ όποιου λείπει τό χρώμα—μάς δεικνύει τό 
μοίρασμα τής άγάπης του' πρός τήν ξηράν καί πρός 
τήν θάλασσαν. Τόν προτιμώμε» είς τό τοπεϊον.

Αί θαλασσογραφίαι ύλίγαι. Διακρίνεται ό πίναξ τοϋ 
κ. Ν. Καλογεροπούλου είκονίζων Κερκυραϊκές ψαρο
πούλες. Έχει τόσον πολύ μελετήσει τήν θάλασσαν, 
ώστε ό πίναξ "του νά έχη μίαν εξαιρετικήν φρεσκάδα. 
Καί ή τεχνοτροπία του, ή νεωτεριστική, εϊνε πολύ 
έπιτυχής.

Τού κ. Καντζίκη τά έργα υστερούν πολύ. Ή «Νύ
κτα στή θάλασσα» είνε έργον ποϋ δέν λέγει τίποτε. 
Ή "Φιλάρεσκος» του είνε 2ενα σκίτσο όπωςζδήποτε 
χαριτωμένου.

Τοϋ εσχάτως άποθανόντος Θ. Μηλιάδου έκτίθεται 
έν Χιακό άκρογιάλ. πολύ καλόν. Τό σπάσιμο ιδίως 
τοΰ κύματος εϊνε παραστατικιότατον. Ό έτερος κ. Σ. 
Μηλιάδης έκτός τών δύο γνωστών προεκτεθέντων πι
νάκων του μέ τήν ξενίζουσαν πολυχρωμίαν, έκΟέτει 
τής Ψαροπούλες, κάλλιστον έργον, μέ Αντανακλάσεις 
πολύ αληθινός.

Ό κ. Θ. Θωμόπουλος, όστις έχει κατακτήση τό 
γλυπτικόν τμήμα, δέν λείπει καί άπό τό ζωγραφικόν. 
Μάς παρουσιάζει τό παλαιόν άσθμαϊνον,άλλά καί άκα- 
τάβλητον άλογο τό συμβολίζον τίιν Μεγάλην ‘ιδέαν 
μέ τήν θαμβήν εις τό βάθος προβολήν τής Άγιας 
Σοφίας.

Παρ ’ ολίγον νά λησμονήσω ότι έκθέτει έργον καί ό 
κ. Ίακωβίδης. Είνε Κυδώνια, χρονολογούμενα άπό τό 
1909. Δέν μού έκαμαν καμμίαν έντύπωσιν καί δι’ αύτό 
άποτελούν τό τέρμα τών έντυπώσειόν μου ώς πρός 
τήν παραγωγήν όλων τών συναδέλφων του.

Λ
Άς μή μέ κακίσουν αί καλλιτέχνιδες κυρίαι, διότι 

τάς χωρίζω άπό τούς άρρενας ομοτέχνους των. Δέν 
τό κάμνω διά νά τάς ύποτιμήσω, άπ’ έναντίας καί 
ώς Αριθμός καί ώς ποιόν εϊνε ίκαναί νά μέ άπασχο- 
λήσουν ιδιαιτέρως* νά μή χρησιμεύσουν δηλαδή ώς 
πλαίσιον τών άλλων, άλλά νά άντιπαραταχθοϋν ώς 
δύναμις μαχητική.

Ή κ. Άσπρογέρακα κρατεί στερρώς τά σκήπτρα 
είς τήν άνθογραφίανθαυμάσιες ή "Ανεμώνες της καί 
τά Γεράνια φυσικότατα. Άλλά καί είς τήν σύνθεσιν

Κ. Μ Α Λ Ε Α
Πρώτην φοράν ό ζωγράφος κ. Κ. Μαλέας έκθέτει 

συνολικός τό έργον του. Έως τώρα εις υο τρ , 
έκθέσεις είχεν έξαφνίσρ τους φιλοτέχνου, μ- ς 
παραδόξους χρωματισμούς του άναμεσα ει το> ησε 
γον καί αρμονικόν τών άλλων έργων φωτισμόν, 
κ. Μαλέας εϊνε Ιμπρεσιονιστής. Είς την ", *““ν 
του συνδυάζει τά; ζωηρττ. ρις απ .χρώσεις και εκ,.ε- 
Ύει τάς ποιητικωτέρας άπόψει; τή; φυσεω;. Εζησεν 

ξένα μέρη «ί εϊνε ό πρώτος ’Ελλην ζωγράφος 
ό’όποιος άναπαριστφ συστηματικά.; ατμόσφαιρα, 
άγνωστους, τοπεϊα Ανεκμετάλλευτα, φωτισμούς ποι- 
κιλωτάτ,υς καί άήθεις καί έν γένει μας παρουσία ει 
γνήσιον τύ couleur local. Ή Συρία, η Παλαιστίνη, 
ή Αίγυπτος, διεκδικούν τού; περισσοτέρους πίνακα, 
του, ολίγους δέ ή Θεσσαλονίκη καί η Κωνσταντινου- 
πόλις. Υπάρχουν είς τάεργα του κ. Μαλεα- τα οποία 
Ανέρχονται είς τόν σεβαστόν Αριθμόν τών διακοσιων 
-Απόψεις περίεργοι, ποικίλαι αποδιδόμενα, μέ μιαν 
αισθητικότητα, ή ύποία είς τούς Ιδ.κους μας Οφθαλ- 
μού; τούς συνετισμένους άπό το αϊθριον και αγνόν 
•Αττικόν φώς φαίνεται ϊσω; αφύσικος* λείπει δε από 
πολλά έξ αύτών ή ζωή. Δέν πρέπει ο.ιως δια τούτο 
νά άδικηση τις τον καλλιτέχνην, ό όποιο; ^*TO^ 
νά συμπλησιάση τήν τέχνην και την αλήθειαν. Ει. 
τά έργα τουόκ. Μαλέας, όχι βέβαια δλα, εϊνεπρώτι
στο.; ποιητής. Κατέχεται άπό κάποιαν

Τά καλλίτερα έργα του είνε τα Στέρνα η -ι /. 
μ,ατα στά ρέπια (*,), τά Βραδυνα αντιφεγγισματα εί, 
τόν Νείλον, τά βραδυνά άντιφεγγισματα ει, την

Αο’ύξορ», κάτι άπό τή παληα Θεσσαλονίκη, «η Βρυ- 
' τόν 12 Αποστόλων Θεσσαλονίκης, η οποία δεν 
WZ π έον, το πολύχρωμου Γενή Κουλέ τήςθεσ-

Λίβανον, τό Αιγυπτιακόν πολύπτυχον (<< - »1)· Εν 
t«θέσει, πίνακες τινες. πρόχειρα και ασαφή σχεδιά
σματα έπρεπε νά λείπουν. Είς την τοπειοπλημμυραν 
παρενίίθεντα. τρεις γυναικείοι κε.ραλαι ειργασ^εναι 
Πς τό ύπαιθρον, αί όποϊαι φανερώνουν τον κοΛλι 
τέ/νην δεξιόν καί είς τύ σχέδιον. Ο «· Κ. Μαλέας 

- yx:

διακοσμητικής-τό Τραγούδι τού ποιητού και Υμνος 
στόν Έρωτα-ϋπήρξεν εύτυχεστερος.

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ

Έρωτά ό μικρός*
_ Μπαμπά τί θά ‘πή θαύμα ;
- Θά ‘πή άν δέν ζητήσθ καινούργιο καπελλ. 

ή σου·

■Επί τή θέα ένός μέ ύπερμεγέθη αυτιά.
- Εύτυχής άνθρωπος αύτήν τήν έποχήν.
— Γιατί;
—Έχει αΰτά4κτιαν.
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παρουσιάζεται μέ άξιώσεις.Τό τσάι τής Κουκλας-ενα 
σοβαρόν κοριτσάκι μέ υπερμεγέθη κουκλα-δεικνυει 
ικανήν προσπάθειαν πρός Ανωτέραν άντίληψιν της 

-Χε/'Ηκ. Γεωργαντή είς τήν Πλ-ιτεϊιν τής Τριπολεως 
παρουσιάζει σύνθεσιν καί τοπεϊον διότι η πλατεία 
είκονίζεται έν κοσμική συναθροίσει, οπού τό κουβεν
τολόι μαίνεται. Ή δ. Διαμαντοπούλου ητι; είχεν εκ
θέσει έν τή προηγούμενη Εκθέσει μίαν καθρεπτιζο- 
μένην, έκθέτει καί πάλιν ομοίως καθρεπτίςομενην, 
άλλά τήν φοράν αύτήν φιλάρεσκου. Πολύ καλά και τα 
Χρυσάνθεμα της. Διατί όμως είς τόν καταλογον.τη; 
ήλλαξαν τό φϋλον, παρουσιαζοντες την δεσποινίδα ω, 
κύριον Διαμανιύπουλον ; Ή δεσποινίς Λουζη εις την 
σύνθεσιν της «Τύ μάθημα»-μιά γιαγιά και μιάεγ- 
γονή-ή κ. ΚικήΠανά είς τό «Κότερο», η δεσπ. 
ιιοϋ.η είς μίαν σπουδήν κεφαλής, ή δεσπ. Φλωρεντία 
Σκσυλούδη είς το Εσωτερικόν Γοτθικού ναού και 
μίαν παραλίαν, ή κ. Ταρσούλη είς μίαν <·»0“Όΐατην 
ιιέ άρίστην προοπτικήν δενδροστοιχιαν, η δεσπ. Χαλ· 
κιοπούλουείς μίαν θαλασσογραφίαν (άρ. Η·>) ^χωρί
ζουν προοθέτουσαι εις τήν έκθεσιν έργα αξία προσο
χής καί έκτιμήσεως.
' Είς τό τμήμα τών σχεδίων, υδατογραφιών και κρη. 
τιδογραφιών ελκύουν τήν προσοχήν τού κ. Μποκα. 
τσιάμπη μία Δύσις άπό τό Mon repos τής Κέρκυρας 
καί ή κρητιδογραφία του τής δεσπ. Καρατ,α. 1ου κ. 
Θ. Θωμοπούλου τέσσαρα σχέδια μέ δύο κραγιονια, του 
κ. Ίωαννίδου τρεϊς γυναικείοι προσωπογραφίαι, του 
κ. Άπ. Γεραλή ή κρητιδογραφία «Νεόιης» (?ροσο.- 
πογοαφία τής δεσπ. Δότη ή ύποία πολύ τής ομοιάζει) 
καί μία Κόρη ή μάλλον γερονιο-κορη κεντωσα. με 
πένθιμον εκφρασιν, τού κ. Άξελοΰ τέσσαρα σκίτσα 
στρατιωτικά μέ Sanguine είργασμίνα και της δεσπ. 
Σταύρακα έν τοπεϊον.

ΊΙ γλυπτική αντιπροσωπεύεται μέ 18 μόνον έργα 
Τοϋ κ Θ. Θωμοπούλου εϊνε δλα σχεδόν γνωστά. Ό 
Κυναίγειρος είνε ώραϊον ώς έμπνευσις. Άπό την 
προτομήν του δ κ. I. Δαμβέργης δέν θα εινε βέβαια 
εύ/αριστημένος. Καλόν τό έργον, άλλ ο καλλιτέχνης 
χαιρέκακος* τόν παρ.ιστά ώς συνταγματάρχην, , προ 
πο/λού άποστρατευθέντα αύτεπαγγέλτως ενεκα ορίου 
ή) ικίας. Εία τό σκίτσο τή; Χίμαιρας συγχέονται τα 
όρια τή; έμπνεύσεως καί τής σωματική; διαπλάσεως* 
Πρωτοτυπίαν πολλήν έχει ή Ανάγλυφο; κεφαλή τοΰ 
νεανίου. .

Ό κ. Τόμπρος έκθέτει γνωστά εξ άλλων εκθεσεων 
έϊ,γα τόν «Διανοούμενον-, μίαν κεφαλήν κόρης καί 
«Σχήμα πρωτογενομένο». "Ο κ. Συννέηας αναγλυφον 
τού Βασιλέω; Γεωργίου καί ύ κ. Άλεξανδροπουλος 
προτομήν τού ποιητού κ. Γ. Άργυροπούλου (Μαρ- 
κίνα) Οί δύο τελευταίοι ουτοι γλύπται εκθετουν και 
άνά μίαν προτομήν τού Έθν- ποιητού Σολωμοϋ. Ό 
κ Άλεξανδρόπουλος τόν παριστά νεώτερον, εν στιγμή 
έμπνεύσεως, ό κ. Συννέφας έν ώρίμφ ήλικίφ έν ωρφ 
βαθείας σκέψεως. Αλήθεια τί νά γίνεται ο προ 
δεκαετίας προκηρυχθείς διά τήν προτομήν του -ο- 
λωμού διαγωνισμός; Είχε μάλιστα συλλεγη και 
ποσόν τρισχιλίων, νομίζομεν, δραχμών.

Τήν φοράν αύτήν έργα έπωλήθησαν ολιγωτερα. 
Οί κ. κ. έφοπλισταί έχουν τόν λόγον, η μάλλον 
τό...χρήμα-



Ή τεχνική τών επιγραφών έξ όσων δύναται τι; νά 
κρίνο φαίνεται άνήκόυσα είς χρόνον άπέχοντα ικανόν 
τών πρωτοχριστιανικών χρόνων. Δέν παρουσιάζει 
αΰτη τό χαλαρόν έκεϊνο καί ήμελημέιον, ουδέ καί τό 
άνορΟόγραφ.τν, οία παρατηρούνται κατά τόν δεύτεροι 
καί τρίτον αιώνα, καί έν ταϊ; κατακόμβαι; καί αλ
λαχού. Γνωστόν ότι τή; έπιγραφικής.έν Ρώμη τούλά
χιστον, ή καλύτερα τεχνική παρατηρεϊται έπί τού 
επισκόπου Δαμάσου (336) ό όποιο; διά τού Διονυ
σίου Φουρίου Φιλοκάλου έποίησε παμπόλλους έπι- 
γραφάς καλλίστης τεχνικής διά φυλλαδίων καί α
κρωτηρίων καί στίξεως ποικίλης. Έπί τών Βυζαντι
νών χρόνων καί ΐδίρ έπί τή; έποχής τή; μεγάλης ακ
μής αί έπιγραφαί ού μόνον εύχρηστοϋσι έπί έκκλη- 
σιαστικών κτιρίων άλλά καί γράφονται δια τεχνι
κής καλής. Καί τύ διά φυλλαδίου άκόμη σημεΐον 
στίξεως δπερ παρατηρεϊται έν τή ανωτέρω μεγαλείτερα 
επιγραφή «ΑΥΤΗ....» τή καί καλύτερα φανεροί ήμϊν 
τήν βραδυτέραν αύτής έποχήν διότι έν ταϊ; έπιγρα- 
φαϊς τή; Ρώμης καί Γαλατία; τά φυλλάδια ταύτα 
άπαντώσι συχνό ερον κατά τόιγμεταγενέστερον χρόνον 
Τή; κάτωθι δέ διά μικρότερων γραμμάτων επιγραφή; 
τής όποιας τόν χρόνον Οά ήδύνατο νά όρίση τις ώς 
μεταγενέστερον τόΰ τής πρώτης, ή τεχνική είναι κα. 
τωτέρα; μορφής έγγίζουσα πλειότερον πρός τήν έπι- 
κρατησασαν Βυζαντινήν επιγραφικήν τών ιστορικών 
χρόνων. Έξ όσων λοιπόν αί έπιγραφαί αύται παρέ- 
χουσιν ήμϊν έξάγομεν τύ συμπέρασμα ότι πρόκειται 
περί τεχνικής τού χρόνου τού Δ μέχρι Ζ αίώνος. Καί 
διί ή μέν άνωϋι επιγραφή φέρει τόν τύπον τοιαύτης 
τού τέλους τού Δ. ή δέ κάτωθι αύτής τού ΣΤ άρχο- 
μένου. Ωστε έάν ήθελε νά έξαγάγή τις συμπέρασμα 
Οά έπρεπε νά παραδεχΟή συνεχή τού ναού επισκευήν 
κατά τάς πρώτος εκατονταετηρίδα; μέχρι τού έβδο
μου. Έκτός τών επιγραφών τούτων έντός τοΰ ναού 
παρατηρούνται μεταλλαγαί πολλοί, αί όποίαι έποιή- 
Οησαν παλαιότατα κατά διαφόρους έποχάς. Καί πρώ
τον, των θυρίδων τό σχήμα είναι άνόμοιον φανερούν 
έπενεχϋείσας άλλοιώσεις έπί τών πλαγιοιοίχων. Είς 
το έδαφος τό έντός τή; εκκλησίας καί γύρω πρό; τύν 
τοίχον άπό τού εικονοστασίου μέχρις ικανού διαστή
ματος πρός τό δυτικόν παρατηρεϊται λίΟινον διάζω
μα άγνωστον είς τί χρησιμεύσαν. Μήπως άρα γε ό 
ναό; ούτο; είχε νάρθηκα έντός τού κυρίου ναοΰ χω· 
ρι.ομενον κατά τό μέρος έκεϊνο όπου νΰν τά δύο 
πλάγια δυτικά ορατόρια κεϊνται, καί άκριβώς είς 
τήν θέσιν όπου τό διάζωμα ένοϊ τάς δύο πλαγίας 
πλευρά;; Αλλά σημαντικόν τι άκόμη φαινόμενον 
παρουσιάζεται άγνωστον πώ; δυνάιενον νά έρμηνευ- 
0f|. Κατα τας δύο πλευράς τού ιερού παρατηρούνται 
δια μέσου τή; άσβεστου μεγάλαι τινές καμπΰλαι, άπο-

") Συνέχεια.
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τελοΰσαι τόξα μεγάλα εί; ά έχωρίζετο πιθανώς ή έκ- 
κλησία. Ήτο άραγε άλλοτε ή Βασιλική αυτί] πολΰ- 
κλυτος τών τόξων τούτων άποτελουντων τόν διά κιό
νων χωρισμόν τοΰ ναού; Έκ πάντων τούτων εν άναμ- 
φιβόλως συμπέρασμα συνάγεται, ότι ό ναό; ούτος 
ύπέστη τοσαύτα; μεταβολάς, ώστε πλέον ού μόνον νά 
μή γνωρίζωμεν τί σαφές περί αύτοΰ, άλλά καί νά λέ- 
γωμεν άκομη, ότι άνήκει είς τού; αιώνας σύμπαντας 
άκολουθών τάς τύχας τή; νήσου! Τήν αύτήν άγνοιαν 
έχομεν καί περί τών μεταγενεστέρων αΐι'ονων. Πρό 
τής δυτικής ιός εϊπομεν Ούρας καί υπεράνω τού πε
ριστυλίου σώζεται έντετοιχισμένο; λίθινος λέων, τό 
όνομαστόν τής Ένετίας σύμβολον. Τί άραγε ό λέων 
ούτο; δηλοϊ ; Ημείς γνωρίζομεν οτι οί Λατίνοι έ
νεκα τών Ενετών έκτός τού επισκοπικού θρόνου έσε- 
βάσΰησαν τήν ορθόδοξον εκκλησίαν. Καί αύτοί οί κυ
ρίαρχοι τή; νήσου ΰπεστήριξαν πολλάκις καί παρά 
τή» Πάπα καί οί ίδιοι τά δικαιώματα τής νήσου- 
ΙΙώ; λοιπόν βλέπομεν τόν Ένετικόν λέοντα ΰπερθεν 
τής εισόδου; Κατέλαβον άραγε τήν έκκλησίαν μετα- 
ποιήσαντες αύτήν είς Λατινικήν; Έξαλλου είς πέν
τε σημεία τοΰ ναού διακρίνομεν ωσάν Λατινικά ορα
τόρια ποιηΰέντα άσ.ραλώ; έπί τής Ένετικής κατα
κτήσει·»;. Πώς εξηγείται τούτο; Ήρπάγη ούτο; υπό 
τών Δυτικών ή εύρεϋείς έγκαταλελειμένος κστελή- 
φθη ; ή ταύτα τά ιός ορατόρια φερόμενα είναι είκο- 
■νοΟήκαι κατά μίμησιν τών Δυτικών έν τοΐς όρατο- 
ρίοις; Εΰρέθη τέλος ό ναό; ούτο; κάποτε έρημο; 
ώστε νά καταληφϋή ύπό ξένων; Είναι άληϋέ; οτι 
κατά τόν Τον αιώνα ί] παλαιά αΰτη πόλις ένεκα τών 
συνεχών επιδρομών ήν έν μετατοπίσει πρός το φρού- 
ριον τών Κορυφών, οπού συνεκροτήΟη ί) νέα πόλις. 
Άλλ' όμως δέν έπαυσε νά ΰφίσταται καί μετά ταύτα 
έν ακμή. Άλλως δέν Οά έξηγεϊτ· ή κατά τό μέρος 
έκεϊνο άνοικοδόμησις ναού μεγάλου Βυζαντινού, οίος 
ό τού Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου. Έπί πλέον ό 'Αρσέ
νιο; ό όνομαστύ; επίσκοπος Κέρκυρας έν τινι αύτού 
λόγιο είς τύν Άγιον Θερινόν εγκωμιάζει τήν πόλιν 
ότι γέμει ναών μεγάλων καί ότι ήν κατάφυτος. 
Παρ’ δλην τήν είς τό φρούριον μετάΟεσιν ή πόλις 
ήν άκμάζουσα. Έν τιί» νρουρίφ δέν ήδύναντο νά ώσι 
τόσαι περικαλλείς έκκλησίαι είμή έλάχισται. Καί 
ύνομαστί μίαν άναφέρουσιν έκκλησίαν έν τή» φρού
ριο» τήν τού ΙΙέτρου καί Παύλου, είς ήν καί τά λεί
ψανα τού Αρσενίου βραδύτερον έτέϋησαν, γενομέ- 
νην μεί)' ύστερον μητρόπολιν. Περί δέ τής σημερι
νή; πόλεως δέν δύναται νά γείνη λόγος, διότι αΰτη ήν 
μικρότατος εξοχικός συνοικισμό; 'ξωπόλι συνήθως 
καλοιμένη. Γνωστά άλλως τε, λέγει καί ό Γρηγορό- 
βιος καί πάντες οί άλλοι, δτι αΰτη ή νΰν πόλις τει- 
χισϋεϊσα κατά τόν Ι6ον καί έφ' εξής αιώνας, είναι 
κτϊσμα τών Ενετών. Ή άρχαία λοιπόν πόλις ήν επί 
Αρσενίου καί βραδύτερον πω; σημαντική. Κατά δέ

τόν έτι βραδύτερον χρόνον, έπί τών Κομνηνών, ή εκ
κλησία καί)' όλου τής Κερκύρα; είχε λάβει σωρείαν 
προνομίων διά χρυσοβούλλων, ιόστε ούδόλω; είναι 
άπίΰανον δτι κοί ύ τή; !Ι&λαιο.πόλεω; ναό; είχε 
προνόμια ικανά. Άλλά μεΟ' ύστερον άκόμη έπί Φι
λίππου τού Β’ διά τού εύγενοϋ; καί λογίου Έλληνο; 
'Ιεράρχου Καστελλίνου 1’ωμανοπούλου ί) εκκλησία 
τής Κερκύρα; μικρόν πριν ή νήσο; δοί·ή εί; τοϋ; 
Ενετούς, έλαβε καί άλλα προνομία άτινα οί Ενετοί 
διεφύλαξαν. "Ώστε τοιαύτα προνόμια έχούση; τής 
εκκλησίας ύπ’ αύτών τών Ενετών δοϋέντα ήν φυσικόν 
καί αδύνατον νά κατελαμβάνετο ΰποΛατίνων ή Παλαι- 
όπολις έάν μή ήτο έρημος. Άλλά τούτο δέν ήτο δυ
νατόν νά σ-τμβαίνιι, διότι κατά τύν χρόνον εκείνον έν 
τή πόλει εύρίσκοντο περί τού; τριάκοντα τό έλάχι
στον ιερείς, οί όποιοι είναι δύσκολοι* νά εύρίσκωντο 
έν τ<·> φρουρίι;» κα: τή έξω πόλει μόνον. Άρα Οά 
ΰπήρχον καί έν τή Ιίαλαιοπόλει ιερείς. Όχι δέ μο
νον τούτο, άλλά καί ώς Οά ίδωμεν ή Παλαιόπολι; 
αύτη ήν μοναστήριον κατοικούμενον ΰπό Ελλήνων 
μοναχών. ΙΙιστεύομεν μάλλον ή Οεωρούμεν βέβαιον 
δτι ταΰτα τά ιός άλτάρια νομιζύμενα, τά όποια καί 
ό πολύς λαός ούτω πιστεύει, ήσαν απλώς είκονοΰή- 
και ποιηΰεϊσαι κατά τύν ΙΣΤ καί 1Ζ' αιώνα κατά 
μίμ»)σιν τού έν ταϊς λατινικαϊς έκκλησίαις ευρισκο
μένων. 1) Είναι άληϋέ; ότι ό Ιΐιζάνης έπεχείρησε νά 
άνιδρύση άλτάριον έν τιϊι ίερήι ναή» τοΰ Άγ. Σπυρίδω
νος δι" εύγνωμοούνην μάλλον, άλλ’ ένεκα τού θα
νάτου αύτού τό πράγμα έματαιώΟη, ή δπως πιστεύει 
ό λαός ένεκα τής τιμωρίας τοΰ Άγιου Σπυρίδωνος

1) Τοιαύτα άπαντώσι καί έν πολλαϊ; άλλαις έκ
κλησίαις τή; Κερκύρα;. ιδία άριστερά καί δεξιά τοΰ 
ίκινοιτασιού καλούμενα νΰν »μοναί·. 

έπενεγκόντο; τήν τρομερόν εκείνην καταιγίδα, καθ' 
ήν άνεφλέγη ή πυριτιδαποθήκη τοΰ φρουρίου κατά 
τό 1718. "Πκουσα δέ καί τούτο τό άνόητον διό. τά 
άλτάρια ταύτα, ότι τινές έκ τών λεγομένων άνε 
πτυγμένων ϋεωροΰσι ταΰτα ιό; τον.- βωμού; αύτών 
τών εθνικών ! 'Εκπαιδευτικό; τι; λειτουργό; κάποτε 
τή; μέση; λεγομένη; εκπαιδεύσει»; έξέφερε τίιν γνώ
μην ταύτην διδάσκων τοΰ; μιϋητά; έπί τόπον! 
Ιίερί δέ τού; χρόνου; τή; Λλιόοεως φαίνεται ότι ή 
εκκλησία αΰτη εΐ/ε μεταβληΟή εί; μονήν κατά μίμη- 
σιν τοϋ έκ παροδόσεω; φερομένοι· παραδείγματος 
τού Σεβαστιανού, καταβιώσαντο; αΰτύίΐι. Άλ/.’ έκτο; 
αύτού έν τή νήσω ΰπήρχον κα'. άλλα μοναστήρια απο 
παλαιοτέρων χρόνων ως μαρτυρήται εξ έγγράφων ευ
ρισκομένων έν τοΐς Άρχείοις. ώστε τό πράγμα νά 
είναι λίαν εύλογον. Οΰτω, κατά τύν 1Γ αιώνα 
(124Ϊ) έκτίσϋη ή μονή τού Παντοκράτορα; έντώ δρει 
τή; Ίστώνη; ΰπύ μοναχού τίνος 'Ανθίμου Ιίεριϋιώ- 
του. Κατά τόν αύτήν χρόνον κτίζεται ή μονή τή; 
ΙΙαλαιοκαστρίτσης (1228) άνακαινισϋεϊσα κατά τύν 
1Ε αιώνα (116!·) καί μεγαλυνΟεϊασ τή προσαυξήσει 
τριών έτι ναών (μετοχίων) Αγ. Νικολάου, Σπυρίδω- 
νο; καί Ήλιου. Κατά τύν ΙΕ αιώνα (1394) άνωκοδο- 
μήϋη ΰπό εύνεβοϋ; τινά; Πέτρου ή κοινοβιακή μονή 
τή; Εύαγγελιστρίας μετά ωραίου ναού έν τή νΰν πό* 
λει. Έν δέ τή αύτή περιοχή τή; Ιίαλαιοπόλει»; κατά 
τύ 1659 ακμάζει μονή ή τών Άγ. θεοδώρων οι
κουμένη υπό γυναικών μοναχών, έχουσα ΰπό τήν Ιδι
οκτησίαν αύτή; καί έτερον μετόχιον τή; Άναλήψεω; 
έν τή αύτή περιοχή τή; Ιίαλαιοπόλεως, καί εγγύτε
ρον άκόμη πρός τήν ΙΙαλαιύπολιν ταύτην εϊ; βημά
των άπόστασιν ή μονή τή; Αγία; Ευφημίας καί 
άλλαι.

Ι'Έπεται τύ τέλος) Ν. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ!» · Ι'ΛΟΣ
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ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ
Μία πρωταγωνίστρια.

’Ιδού τό περιεργότερον συμβόλαιον στόν κόσμον.
Ή μις Λίλιαν Ραίδ συνεβλήθη μέ τήν <Κινημα

τογραφικήν ‘Εταιρείαν Ίνς* νά μή παίξη διά καμ- 
μίαν άλλην εταιρείαν μέχρι τοΰ εικοστού έτους τής 
ήλικίας της. Έπίσης μέχρι τής έποχή; εκείνης ή μις 
Λίλιαν Απαγορεύεται, δυνάμει τοΰ συμβολαίου, νά 
νυμφευθή. Χωρίς φόβον νά δυσαρεστήσωμεντάς συν
αδέλφους της, μπορούμε νά εϊπωμεν Ασφαλώς, οτι ή 
μις 1’ήδ εΐνε τό νεώτερον άστρον τού κινηματογρά
φου. Είνε ηλικία:... είκοσι μηνών ! ’Ιδού πώς Οά 
πληρώνεται. Άπύ τού δευτέρου μέχρι τοϋ τρίτου έ
τους τής ήλικίας της δύο λίρας τήν εβδομάδα. Ό
ταν γίνιι τριών έτών τρεις λίρας καί οΰτω καθεξής 
μέχρι τού δέκατου έκτου έτους, άπό τού όποιου θ’ 
Αρχίση νά πληρώνεται τακτικά διακόσια; λίρας τήν 
εβδομάδα. Χωρίς άλλο ©ά έχη διαβολεμένη»· οξυδέρ
κειαν εκείνος πού άνεκάλυψε τύ καλλιτεχνικό»* τά 
λαντον τής μις Λίλιαν.

Αί έντυπώσεις τών πολεμιστών.
ΊΙ Ένωσις τών Μο σείων είς ’Αγγλίαν, έπρό- 

τεινεν όπως εϊς κάθε πάλιν οί έπιστρέφοττες στρα- 
τιώται έκ τού μετώπου διηγούνται είς τύν φωνόγρα
φον τάς εντυπώσεις των. Οί σχετικοί δίσκοι κατατι
θέμενοι εις τά Μουσεία ί)«ΐ έχουν ιστορικήν Αξίαν.

Τύ Βρετϊανικύν Μουσεϊον έφήρμοσε τήν πρότασιν. 
Πολλών στρατιωτών αφηγήσεις καί τραγούδια άπε- 
τυπώθησαν έπί τής φωτογραφικής πλακάς. Τήνίδέαν 
ταύτην έθεσαν είς εφαρμογήν καί πολλοί οικογένεια» 
στρατευσίμων. Πριν τύ παιδί των άναχωρήση διά τύ 
μέτωπον, τό παρακαλούν καί ύμιλεϊ είς τόν φωνό
γραφον. Ουτω, έάν τύ παιδί σκοτωθή, ή φωνή του 
>')ά σώζεται άκόμη καί ©ά ήμπορή ί) οικογένεια του 
νά τήν άκούη.

Παρηγορη&ητε,
Μία έφημερίς τοΰ Λονδίνου, δι' όσους παραπο- 

νοϋνται διά τάς ελλείψεις έξ αίτιας τού πολέμου, 
παραθέτει τύ εξής απόσπασμα άπό τήν «Ιστορίαν τής 
Αγγλίας-, τού Σύντζ. Οί, πρόγονοί μας έζούσαν χω- 

(?ϊ; ήάχαρ ιν μέχρι τής 13ης έκαςονταετηρίδος, χωρίς 
κάρβουνα μέχρι της 1 1η:, χωρίς βούτυρο στύ ψωμί 
των μέχρι τής 15ης, χωρίς καπνό καί πατάτες μέχρι 
τ’Ίί 1·>ης, χωρίς καφέ, καί σαπούνι μέχρι τής 17ης. 
χωρίς όμβρέλλας, λάμπες καί πουντίγκες μέχρι τής 
Ιί’ης χωρίς τραίνα, τηλεγραφήματα, φωταέριο/, 
σπίρτα κσί χλωροφόρμιου μέχρι της 19ης >. ΊΙ έφη
μερίς προσθέτει' Καί όμως σήμερα άν στερηθώμεν 
διά δύο-ιρεϊς ημέρας ένός έξ αύτών, μάς φαίνεται 
πώς δέν ήμπορούμε νά ζήσωμεν ■.

Σκέψεις· Ποναλύ.
Το ‘Δελτίου τών Στρατιών τοϋ Γαλλικού μετώπου 

δημοσιεύει μερικάς σκέψεις πού κάμνουν οί ΙΙουαλύ 
είς τά προχώματα. Ιδού αί ευφυέστεραι.

■ Τύ αεροπλάνου καί ή γυναίκα. Εΐνε καί τά δύο 
Ασταθή. Όσο κΓ αν τά έχη ίδή κανείς, σπανίως δέν 
Οά οταΟή διά'νά τά κυττάζη όταν περνούν-.

«Λέγουν ότι οί έξυπνοι άνθρωποι γελούν μόνον 
μέ τά μάτια. Έν τούτοις πολλοί γελούν μέ τά μάτια, 
διότι έχουν άσχημα δόντια».

94

«Ε’ις τήν ομιλίαν οί βλάκες λέγουν συχνά : «Κα
ταλαβαίνεις ;«

«ΊΙ ζωή εΐνε έξίσωσις, τής όποιας ό άγνωστος 
εΐιε ή γυναίκα».

«Αί γυναίκες εΐνε όπως τύ μετάξι' δέν πρέπει νά 
τάς διαλέγη κανείς στύ φώς».

«Δέν ζητεί κάνεις νά εύρη τήν εύτυχίαν τήν συ
ναντά».

«Λί ώραι, πού χαρακτηρίζονται συνήθως θανάσι
μοι, είν’ εκείνες, πού σκοτώνονται δυσκολώτερα».

ΊΙ Γαλλική έφημερίς, ή δημοσιεύουσα τάς σκέ
ψεις ταύτας, παρατηρεί ότι περιστρέφονται γύρω 
άπύ τήν γυναίκα καί υπενθυμίζει τό γνωμικύν τού 
Λά Ι’οσφουκώ : ΣκεπτύμεΟσ περισσότερον έκείνο ποϋ 
μας λείπει».

Ό τραγικώτερος συγγραφεύς
Ώρισμένως τό ρεκόρ τής έγκληματικότητος μεταξύ 

τών συγγραφέων έχει ένας Γερμανός μυΟιστοριογρά
φος, Τήν οπαρξίν του άνεκάλυψε μία Αμερικανική 
εταιρεία κατά τών επικινδύνων βιβλίων. Ό Αθεόφο
βος εί; τάς 2500 σελίδας τού έργου του, σκοτώνει 
22113 πρόσωπα ! Έκ τούτων τά χίλια φονεύονται μέ 
περίστροφα, τυφέκια καί άλλα πυροβόλα όπλα, 2-10 
ζεματίζονται, 219 δηλητηριάζονται ή πεθαίνουν άπύ 
Ασφυξίαν, 13ο μαχαιριό νονται, 61 πεθαίνουν άπο τύ 
ξύλο. 16 πνίγονται, 1 άπαγχονίζονται, 8 καταδικά
ζονται είς θάνατον έκ πείνης, 3 δίδονται βορά είς 
τούς κροκοδείλου:, ένα θάπτεται ζωντανό καί τά 
λοιπά υποκύπτουν είς βασανιστήρια ποικιλώτατα καί 
ίδιορρυΟμότατα, τά όποια μόνον μία άφηνιάσασα 
φαντασία μπορεί νά συλλαβή. Τά πρόσωπα τού μυθι
στορήματος εΐνε έν ολι·> 2294' έκ τούτων τά 2293- 
μεταβαίνουν είς τάς αιωνίους μονάς μέ βίαιον Οάια 
τον. Μόνον ένα πρόσωπον διαφεύγει τήν κοινήν τύ
χην τών άλλων, διά τύν λόγον οτι έχει τήν ευτυχίαν 
νά πεϋάνΐ] άπο φυσικόν θάνατον εϊς τάς πρώτα; σε
λίδας τού έργου.

Δισυπόστατος άνδριάς
ΊΙ κυριωτέρα πλατεία τής Τεργέστης στολίζεται 

μέ μαρμάρινον άγαλμα τού μουσουργού Βέρδη, τό ό
ποιον ένεκα τού πολέμου έκλείσθη είς ξυλίνην θήκην.

Όταν ή ’Ιταλία έκήρυξε τύν πόλεμον κατά τή; 
Αυστρίας, κάποιος Αυστριακός έ'γραψεν επάνω είς 
τήν σανίδα' «Ταχυδρομικόν δέμα διά τήν ‘Ιταλίαν - 
Κάποιος άλλος όμως ’Ιταλός, εξυπνότερο; τού Λύ· 
στριακού, έγραψε άπύ κάτω Πόστ Ρεστάντ».

Τύ άγαλμα αύτό έχει τήν ιστορίαν του. Πολύ πρό 
τού πολέμου κάποιος ’Ιταλός δημοτικός σύμβουλος 
Τεργέστης έπληροφορήθη, ότι ή Αύστριακή Κυβέρ- 
νησις Απεφάσισε νά χαρίση είς τήν πόλιν, όπως στη
θή έπί τής πλατείας εκείνης, τό άγαλμα τού Φραγ
κίσκου ’Ιωσήφ. ’Αμέσως τύ Δημοτικόν Συμβούλιου, 
άποτελούμενου ώς έπί τό πλεϊστον άπύ Ιταλούς, 
συνεκλήθη καί άπεφάσισε νά στηθή εΐς τύ ίδιον μέ
ρος τύ άγαλμα τοΰ Βέρδη.

Καί έτσι οί ’Ιταλοί, όπως έλεγον, άντί τού Φραγ
κίσκου Ιωσήφ, ήμπορουσαν νά χαιρετούν κάθε μέρα 
τύν ίδικόν των βασιλέα. ’Επειδή τό όνομα VER1>I 
έθεωρείτο ώς ουντόμευσις τού Vittorio EmnianueJe 
Re <Γ Italia.

Η άπελ,ιυύέρωσις τών 'Αγίων τύπων. Γάζα, Ιεριχώ, *1όπ- 

πη, '.ερουσαΧήμ. -Ή γυναικεία χειραφέτι,σις.—Δακτυλο- 

γβάφοι. γραφείς, τμ,ηματαρχίναι.—Φρον-φροΟ.— Καί εΐς 

τους αΙΟέρας-—‘Η πρώτη ΈλληνΙς άερο.τόρος. Ή καλή 

ήμερα καί ή δεοποιν'ις Καλημίρη.—ΈξωραΙσμδς άντικαλ- 

λιτεχνικος.-^Άρχιτέκτονική σχολή. "Ασυλον παίδων. Ή 

Βιβλιοθήκη τοΰ Μουστοζύδον.

τήν κοιτίδα τοϋ Χρι
στιανισμού- ΊΙ ωχρά ημισέληνος δύει έκεϊ, όπου ύ 
ήλιος τής Ελευθερίας καί τής Δικαιοσύνης άνέτειλε 
φωτοβόλος.

Λ

ΡΟΧΙ2ΡΟΥΝ τι*’Αγ
γλικά στρατεύματα
έν Παλαιστίνη κατα-
λαμβάνοντα τούς Ιε
ρούς τόπους. ΊΙ Γά
ζα, ή ’Ιεριχώ περι-
ήλθον ύπό τήν κατά- 
κτησίν των. Βαίνουν 
ήδη πρός τήν Ιε
ρουσαλήμ. Χριστια
νοί Απελευθερώνουν

ΊΙ χειραφέτησις ήτις άπό έτών ήρχισεν έν ΆΟή- 
ναις ίδεολογικώς άπό τάς στήλας μιας γυναικείας 
έφημερίδος διά νά καταλήξη είς ψευτεπιδείξει; ελευ
θερία; τών κυριών, έκτραπεϊσα οίίτω τού αληθινού 
σκοπού τής χειραφετήσει»;, ήτις είναι ή Απελεύθερο- 
σις τής γυναικός άπύ τήν δουλείαν τών προλήψεων 
καί άπύ τόν εγωισμόν τού Ανδρος, έπ’ έσχατων έξε- 
δηλώθη είς τήν πραγματικήν ελευθερίαν τής γυ- 
ναικός, ήτις είναι ή καί έκτος τού οίκου εργασία. 
Ια 'Υπουργεία, αί Τράπεζαι. δημόσια καί δημοτικά 
καταστήματα, κατεκλύσθησαν άπύ κυρίας καί δεσποΓ 
νίδας. Ή δακτυλογραφία ύπήρξεν ή πρώτη αφορμή 
εισόδου τών γυναικών ε’ις τόν τέως άπηγορευμένον 
χώρον τών υπουργικών γραφείων. Βαθμηδόν αί δα- 
κτυλογράφοι έγιναν γραφείς, γραμματείς, άποβλέ- 
πουοαι ήδη—διατί όχικαί είς τήν Οέσιν τμημα- 
ταρχίνας. Οί άρρενες συνάδελφοι, οΐτινες μετά τίνος 
Ανησυχίας παρακολουθούν τό φροΰ - φρού τών ποδό
γυρων είς τά αχάριστα καί πεζότατα έργα τής υπαλ
ληλίας, δέν ήμποροΰν νά άποκρύψουν ότι αί γυναίκες 
ώς υπάλληλοι δέν υπολείπονται τών άνδρών. Καί κάτ1 
περισσότερον. Έν τή διεξαγωγή τής υπηρεσίας προθυ. 
μότεραι είναι, ευπειθέστεροι, φιλεργότεραι καί - επί
σης σπουδαϊον—εΰγενεϊς πρύς τούς έπισκέπτας. ‘Υπύ 
τοιούτους οιωνούς ή Έλληνίς έξησφάλισε τήν επάρ
κειαν τή: ζωής, χαράσσουσα είρηνικώτατα νέους δρό
μους είς τήν λεωφόρον τής Προόδου.

Λ

Άλλά θά περιορισθή μόνον ή δρασίς της είς τά 
ασφυκτικά όρια τών τεσσάρων τοίχων ένός γραφείου 
ή τά ανήλια βάθη τών εργοστασίων ; Μία δεκαοκ- 
ταέτις κόρη ανώτερου υπαλλήλου, ύψωσε πρώτη μετά 
θάρρους τήν σημαίαν τής γυναικείας δράσεως πρύς 

υψηλότερα Ιδεώδη. Ή κατάκτησις τού Αέρος δέν αφής 
κεν ασυγκίνητου μίαν νεαράν Ψαρριανήν. Είδε ότι τύ 
δίπλωμα τού ’Αρσάκειου ήτο διά τάς σημερινά; περι
στάσεις ένα άχρηστο χαρτί. Καί μέ τόλμην Ανταξίαν 
των παραδόσεων τής ηρωικής πατρίδος της, έζήτησε 
νά καταταχθή είς τύ Αεροπορικόν σώμα. Εΰρέθη 
ύγιεστάτη, ΰπέστη δέ τάς δοκιμασίας τών πτήσεων 
μετά ζηλευτού θάρρους. Τύ όνομά της—Διονυσία Κα- 
λημέρη—Oil χαραχθή ήδη είς τήν ιστορίαν τής γυ
ναικείας δράσεως, ϊνα αργότερα—τίς οΐδε— λαμπρύνη 
καί τήν πολεμικήν ιστορίαν. "Ας έλπίσωμεν ότι θιι 
φανή άνταξία τών πόθων της, ή δεσποινίς Καλημέρη. 
ΊΙ καλή μέρα, άλλως τε, άπύ τύ πρωί φαίνεται . . .

II μανία τού έξωράίσμού καταντά ενίοτε ιερο
συλία. Ό,τι γίνεται μέ τάς παλαιός εικόνα; τών 
εκκλησιών, αί όποϊαι ξαναβάφονται, διεπράχθη ύπό 
Ανώτατου Ιδρύματος είς βάρος τινών αγαλμάτων. 
Λύο έργάται «μέ σπάτολες, μέ λίμες, μέ αρίδες, μέ 
κελεμάκια έξυσαν καί έσκάλισαν τούς πού τού Πα
νεπιστημίου Ανδριάντας τοΰ Ρήγα Φεραίου. τού πα 
τριάρχου Γρηγορίου καί τού Κοραή, διά νά λείι|η] ή 
κιτρινάδα ήν προσέδωσεν είς αύτά ό χρόνος. ’Αφού 
έχρωμάτισαν τύ κτίριο»· έπρεπε νά λευκανθούν καί 
τά Αγάλματα, ώς έάν ήσαν σκαλοπάτια εισόδου. Είναι 
λυπηρόν διότι άπύ ανθρώπους πολιτισμένους, άφοϋ 
Ανήκουν είς τύ Πανεπιστήμιου, έδόθη διαταγή ηρε- 
σκαρίσματος ·- Ανδριάντων. Εί ναι τό φρεσκάρισμα αύτό 
πραξικόπημα κατά τής Τέχνης. Αγνοούν οίζσοφοί τής 
Συγκλήτου ότι Ακριβώς έν κιτρίνισμα τών μαρμάρι
νων Αγαλμάτων είναι κάτι πού πρέπει νά τό σεβώμεθα; 
Είναι ό φωτοστέφανος τής 'ιστορίας, τύ φίλημα τών 
χρόνων τύ όποιον άφήκε τά ίχνη τής διαβάσεώ; του, 
προσδίδον οΰτω είς τό μάρμαρον κάτι τύ μελαγχο
λικόν, τό μεγαλοπρεπές, τό ένδοξον ;

*

ΊΙ μελετωμένη ΐδρυσις Αρχιτεκτονικής σχολής έν 
τώ ΙΙολυτεχνείφ ήτο επιβεβλημένη. Άν καί άργά 
ιδρύεται, πρέπει νά χαιρετισθή ένθουσιωδώς. Ή πό
λις τών μεγάλων παραδόσεων τής Αρχιτεκτονικής, ί) 
όποια έχάρισεν είς τόν κόσμον ολον πρότυπα οικοδο
μικού κάλλους, δέν είχεν Αρχιτεκτονικήν σχολήν καί 
οί σπουδασταί προσέφευγον είςξένας σχολάς. Αί Άθή- 
ναι, έξελισσόμεναι όλοέν εΐς μεγαλούπολιν, παρου
σιάζουν ένα τραγέλαφον Αρχιτεκτονικόν. Άρκεΐ νά 
σταθή τις είς τήν πλατείαν τού Συ,τάγματος καί νά 
κυττάξη τάς γύρη» οικοδομάς.Ή τήν οδόν Σταδίου νά 
ϊδρ τις ή τάς Αθηναϊκά; έν γένει οικοδομάς, τάς 
άκαλαισθήτους καί έστερημένας κάθε συνθήκης εύ- 
μαρείας καί υγιεινής. Καί τούτο διότι εί; τήν οικο
δομήν όλοι συνεργάζονται, ύ εργολάβο;, ό ιδιοκτή
της, ή οικοδέσποινα, ύ κτίστη; καί μόνον ό ιίρχιτέ- 
κτων λείπει. Έκείνο δέ τό όποιον πρωτίοτω; λεί. 
πει Από τάς Αθήνας εΐνε ό γνήσιος ελληνικός ρυθ-
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΡΟΝΤΕΝ ---
Ξ.ΕΝΑ1 ΠΡΩΤΑ ΓΩΝΙΒΤΡ1ΑΙ

μό;. "Α; έλπίσωμεν on ή ΪΛρυσι; πλήρους αρχιτε
κτονικής σχολής ώς καί προπαρασκευαστικής τοιαύ- 
τη; Λιά του; τεχνίτας, Οά προσόιόσΐ) εφεξής είς τίιν 
κοινωνικήν ζωήν τήν καλαισθησίαν, τήν σκοπιμό
τητα, τήν συμμετρίαν, τήν χάριν, τήν έκφρασιν τήν 
όποιαν ?ν οί ιοί'όμημα πρέπει νά εχη.

Λ
Χάρις εΐ; τόν γενναιόδωρον κ. Εμπειρικόν α> 

ΆΟήναι Οά αποκτήσουν προσεχώς εν ίδρυμα, ύπό 
πάσαν έποψιν πολύτιμον. _>Άσυλον παίδων άστεγων, 
Οί δρόμοι εΐνε γεμάτοι άπό γαβριάδες τών όποιων 
κανείς δέν γνωρίζει τήν ζωήν. Πώς διαιτώνται, πώς 
τρώγουν καί ιδίως πώς κοιμούνται. Ό συναγελασιιός 
οχι μόνον άνϋυ/ιεινός εΐνε. άλλά καί επικίνδυνος ύπό 
ήδικήν έποψιν. Επωάζεται εις τούς μικρούς άλήτας 
τό μικρόβιου τοϋ μεγάλου έγκληματίου. 'Όταν αύτοί 
στεγασθοΰν καί λάβουν κάποιαν πρακτικήν μόρφω- 
σιν. ή Πολιτεία έχει νά κερδίοη τίμιους πολίτας καί 
ευόρκους στρατιώτης. Τό μέγα αύτό κέρδος ύπι’ισχν- 
ται τό ιδρυόμενοι· “Λσυλον.

-Μία έφημερίς τής Κέρκυρας αναγγέλλει ότι μέ τήν 
όκάν, ή άκριβέοτερον μέ τή λίτρα, έπωλήϋη ή βιβλιο
θήκη τοϋ Μουστοξύδου, ή περιέχουσα πολύτιμα συγ
γράμματα, διά νά τυλίσσονται μέ αύτά μιρίδε:. ΊΙ 
εϊδησι; αΰτη προξενιά κατάπληξιν. Βιβλιοίΐήκαι αί 
όποίαι έπρεπε —καί δέν θ’ άπητεϊτο μεγάλο ποσόν 
άφοΰ πωλοΰνται μέ. τήν οκά —νά γίνουν κοινόν κτήμα 
καί νά πλουτιστούν αί έλάχισται έπαρχιακαί βιβλιο- 
Οήκαι. σκορπίζονται εις τού; τέσσαρα; άνεμον;.’Αλλά 
καί ή βιβλιοθήκη τού Ρωμανοΰ έπωλήΟη έκτό; τή; 
Κέρκυρας -προσθέτει ή αύτή έφημερί;—τά δέ χειρό
γραφα τοϋ ΙΙολυλδ εϊνε καί αύτά χαμένα, ίσως διά 
παντός.

Δέν είξεύρωμεν καί ημείς πώς νιι διερμηνεύσωμεν 
τήν λύπην, διά τήν αδικαιολόγητον αυτήν άηοργίαν 
πρός τά γράμματα άκριβώ; έκείνων, οί όποιοι έτά- 
χΟησαν διά νά τά προστατει’Όουν.

ΔΑΦΝΙΣ

Μ ΕΓΑΑΕΙΤΕΡΟΣ σύγ
χρονος γλύπτης τής 
Γαλλίας — καί κατά 
τινας κριτικούς,τής άν- 
θρωπότητος όλης — δ 
Αύγουστος Ροντέν άπέ
θανεν έίς Παρισίους 
τή 4 1 7 Νοεμβρίου, έν 
ηλικία 77 έτών.Ύπήρξε 
μαθητής τοϋ Bary κα’. 
κατόπιν τοϋ Barrier-

Π elleuse· συνειργάσθη έν αρχή μέ τόν Βέλγον 
γλύπτην won Basbourg έν τή εσωτερική διακο
σμήσει τοϋ Χρηματιστήριου τών Βρυξελλών, τήν 
πρώτην του ο’ έμφάνισιν είς τό Salon έκαμε 
τφ 187.? μέ δύο προτομάς. Κατόπιν εξέθεσε τήν 
Χαλκίνην έποχήν ι 1*77) τυχοϋσαν τρίτου με
ταλλίου, τόν Άγιον Ιωάννη·? Βαπτιστήν διδά 
σκοντα (1880), τήν Δαναΐδα—καί τά τρία αύτά 
έρρα ύπάρχουν είς τό Μουσεϊον τοϋ Λουξεμ
βούργου— τήν Γραίαν (1890). τούς 'Αστούς 
(Bourgeois) τού Καλαϊ >, τά άγάλματα τοΰ Le
page καί τοϋ Claude Gelee, τό έν τώ ΙΙανθέω 
μνημεϊον τοΰ Βίκτωρος Ούγκώ, τό Φίλημα υ 
κοσμούν τό Μέγαρο·? τών Διακοσμητικών τεχνών, 
τήν «Σκέψιν», τόν - Σκεπτόμενον στημένο·? 
πρό τού Πανθέου, πολυαρίθμους προτομάς, έν 
αίς τού ζωγράφου Laureans, Pun is de Clia- 
vannes, τού γλύπτου Dalou και άλλων.Έκ τών 
έργων τού Ροντέν γνωστά είνε ή Πύλη τού Άδου, 
ή Αϊωνία άνοιξις. ή (-)λϊψις, ή Εϋα, ό Ιίερσεύς, 
δ Έρως οραπέτης, οί Φαύνοι, ό άνδριάς τού 
Βαλζάκ. Τώ 1900, δτε έγένετο έν Παρισίοις 
ή Παγκόσμιος Έκθεσις, ό Ροντέν έν ίδιαιτέρω 
οίκήματι έκαμε·? έκθεσιν τών έργων του. 'Ο 
γράφων τάς γραμμάς αύτάς ηύτύχησε νά ϊδη 
συγκεντρωμένη·? τότε τήν έργασίαν τού μεγάλου 
γλύπτου καί είς τάς έντυπώσεις άς έδημοσίευσε 
τότε, έδιδε τόν έξής χαρακτηρισμόν: Νομίζει 
τις δτι δεν πλάττει μέ εργαλείο·?, άλλά μέ τούς 
γρόνθους».

'Ο Ροντέν έκαινοτόμησεν εν τή γλυπτική. 
Έπιδοθε’.ς είς τήν μελέτην τοϋ ζώντος προτύ
που, τοΰ γυμνού, ύπήρξεν αρχηγός σχολής, κα- 
θαρώς ρελεαστικής, ή όποια έπέδρασεν επ’, τών 
συγχρόνων του. Οί κλασικισται δέν έδέχθησαν 
εΰμενώς τάς νεωτεριστικά; έκδηλώσεις τής τέ
χνης τοΰ Ροντέν. 'Η τεχνοτροπία του ήτο άδρά 
άλλά καί άσαφής. Κατενόει τό ύπέροχον τής 
άρχαίας τέχνης, ής τήν πρωτοτυπίαν ήγάπα 
μετά πάθους», άλλά δέν άπέβλεψε είς τήν εξω
τερικήν έκδήλωσιν, είς ήν αΰτη είνε άπαρά- 
μιλλος· ώρμήθη έξ αύτής, ΐνα τήν εσωτερικό
τητα άποδώση· ή μορφή ύπετάγη είς τήν σκέ

ψιν. Κάλλος διά τόν Ροντέν είνε ό χαρακτήρ 
κα’. ή έκφρασις. Αί γραμμαΐ εκπλήσσουν διά 
τήν απλότητα. άλλά κα’. διά τήν ζωήν δει
κνύουν δ,τι θέλει. Τέχνη, είπε·, δ -ίδιος, είνε 
ή άντιγραφή εκείνου τό όποιον βλέπει τις·». 
Άρκεϊ νά ήξεύρη νά βλέπη. Χωρ’.ς δέ έξωραϊ- 
σμούς, λεπτομέρειας ή συμπληρώσεις. Διά τόν 
Ροντέν το άσχημο·? διά τήν τέχνην δέν ύπάρχει. 
Ό δημιουργός τοΰ Penseur τοϋ έξοχωτέ- 
ρου έργου του εΐνε ό σκεπτικιστής τής τέχνης. 
Άποτυπώνει κυρίως τήν ψυχήν. Δέν άπέβλεψεν 
είς τήν τελειότητα τής γραμμής, ή όποία προ- 
καλέ: τόν θαυμασμόν. ΤΙ αισθητική άπόλαυσις 
ποϋ έγκειται; Είς τά αριστοτεχνήματα τών 
γλυπτών τής ’Αναγεννήσεως ή είς τούς όγκους 
τοΰ Ροντέν: Είνε έν άπό τά προβλήματα τής 
γλυπτικής. ’() Ροντέν τάς περί Τέχνης ιδέας 
του διετύπωσεν είς διαφόρους μελέτας του, δη- 
μοσιευθείσας κατά καιρούς. Τό τελευταίο·? του 
δημοσίευμα ήτο ενθουσιώδης επιστολή, ήν 
άπηύθυνεν έπ’ αφορμή τοΰ πολέμου είς τό πε
ριοδικόν Τέχνη και Τεχνϊται . Αισιόδοξος διά 
τήν Αναγέννησιν τής Γαλλίας, δέν θέλω—έγρα
φε—νά άπελπισθώ, έστω καί άν αισθάνομαι νά 
μέ κυκλώυη ή νύξ. Καί κατωτέρω : ‘Οφείλο
με·? νά μάθωμεν νά γνωρίζωμεν, νά μάθωμεν ν’ 
άγαπώμεν, νά μάθωμεν νά θέλωμεν. >

Ό Ροντέν ούδέποτε ήθέλησε νά είσέλθη είς 
τήν ’Ακαδημίαν τών Τεχνών. Δίοτέλει μόνον 
αντιπρόεδρος επ’άρκετόν τής Εθνικής Εται
ρείας τών Καλών Τεχνών» Πολλούς έσχεμιμη- 
τάς έκ τών συγχρόνων γλυπτών, θιασώτας τής 
σχολής του, έκ τών Ελλήνων δέ πρώτον τόν κ. θ. 
θωμόπουλον — δστις καί εκτενή έπιθανάτιον με
λέτην έδημοσίευσε·? είς τόν« Ριζοσπάστην»—καί 
τούς νεωτέρους κ. κ. Τόμπρον κα’. Στεργίου. 
Επ’, τώ θανάτω τοΰ επιφανέστατου γλύπτου 
όμάς Ελλήνων καλλιτεχνών διά τής έπιτροπής 
τής Διαρκούς Καλλιτεχνικής Έκθέσεως συνελυ- 
πήθη τηλεγραφικώς τόν Γάλλον πρωθυπουργόν 
κ. Κλεμανσώ, άπήντησεδ’ ούτος εύχαριστών.

Ή κηδεία τοϋ Ροντέν έγένετο πάνδημος, δη
μοσία δαπάνη. Τό φέρετρο·? περιβεβλημένον διά 
τής τριχρώμου σημαίας κα’. μέ τήν ταινίαν τού 
Μεγαλοσταύρου τής Λεγεώνας τής τιμής είχε 
καταιεθή είς τήν αίθουσαν τής βίλλας τού με
γάλου γλύπτου, δπου είχον συγκεντρωθώ οί 
έπίσημοι αντιπρόσωποι, έν οί; τού Βασιλέως 
τής Αγγλίας καί δλων τών καλλιτεχνικών συν
δέσμων. 'Ο υπουργός τής Παιδείας κα’. ό γλύ
πτης Μπαρτολομα’. έπλεξαν τό έγκώμιον τού 
ενδόξου νεκρού.

Ή «Πινακοθήκη» πολλάκις ήσχολήθη μέ τόν
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Ι’οντέν. Διά τού; θέλοντας νά έχωσι πληρεστέ- 
ραν γνώσιν περί τοΰ μεγάλου γλύπτου, σημει- 
οΰμεν τί περ’ αύτοϋ έν αύτ^ έδημοσιεύΟη. Βιο
γραφία μετά τής είκόνος του εις τόμον Γ' σελ. 
73. Προτομή του ί iii'is de Chavannes (φωτο
τυπία) Τόμ. Α' σελ. 9.— Ηλΐψις. Τομ. ΙΕ' 
αελ. 75.— Κριτική περί τών έργων του τομ.

ΤΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
Ή χειμερινή θεατρική κίνησις ήρχισε μέ τήν με- 

τσκίιησιν τών θιάσων. Ό θίασο; Κυβέλη;, άφοϋ 
παρεχώρησε τύ θέατρον του είς τόν Βιλλάρ, έγκατε- 
στάθη είς τά «Διονύσια·, άντί τοϋ θιάσου -Ενκελ 
μετατεθέντος είς Πειραιά. Ό θίασος Χίκα-Φύρστ 
ανασυγκροτηθείς άπήλθεν εΐ; Λαμίαν καί έκεϊθεν εί; 
Θεσσαλίαν, ό θίασο; ΙΙαπαίωάννου μετεκομίσθη είς 
Καλάμας. ΊΙ δεσπ. Κοτοπούλη συνεχίζει είς τό Οέ- 
ατρόν της τάς παραστάσεις της, τά δέ «’Ολύμπια» 
στεγάζουν όμιλητάς καί τόν νέον θίασον τού κ. Μα- 
δρά. Ή κ. Άφεντάκη τέλος δι’ ενός άλματος άπό 
τού Κεντρικού μετεπήδησεν είς τύ μεγαλείτερον τών 
χειμερινών θεάτρων, τό Δημοτικόν, διά μίαν τριμη
νίαν. Κατήρτισε τμήμα μελοδραματικόν, μέ τάς κο- 
ρυφάς τού 'Ελλην. Μελοδράματος, ήτοι τό ζεύγος 
Βλαχοπούλου, τύν Μωραΐτην, Άγγελόπουλον,προσλη· 
φθεισών τής δεσπ. ΙΙερπινιά, καί τήν δεσπ. Φράου.

Ό πόλεμο; ένα; τέτοιος μάλιστα παγκόσμιος πό
λεμος. άντί νά πλουτίση μέ υπέροχους εμπνεύσεις τό 
διεθνές δραματολόγιον, άπ’ εναντία; τού έφόρτωσεν 
είς τήν ράχιν κοινοτυπίας, μειούσας τήν φήμην γνω
στών συγγραφέων. Κανέν έργον επιβολής, πρωτότυ
πον, μεγαλοπρεπές δέν προήλθεν έκ τών μεγάλων 
πολεμικών γεγονότων. Όλα είνε εί; τό αύτό καλούπι 
κατασκευασμένα, ρητορικά, προπαγανδιστικά, έργα 
εύκολου ουγκινήσεως. προχείρου ενθουσιασμού, χω
ρίς νέας Ιδέας, χωρίς συγκλονιστικά αισθήματα. Καί 
ό Νικοντέμι καί ό Μπαταίγ οί άριθμούντες ίκανάς 
επιτυχίας, δέν κατώρθωοαν νά αρθούν υψηλότερα τοϋ 
συνήθους επιπέδου τών πατριωτικών έργων. Ή 
·’Αμαξών> τού Μπατάϊγ, τήν όποιαν εξέλεξεν ή κ. 
Κυβέλη διά τήν τιμητικήν της ώ; έργον επίκαιρον, 
είνε ίσως τό χειρότερον έρ/ον ιού Γάλλου συγγρα
φέων- Ύπόθεσις Οίγουσα τά ϋρια τού τετριμένου, 
άλλά καί τοϋ μή υποφερτού.

"Ενας σύζυγος, μή στρατεύσιμος, λόγψ τής ηλικία; 
του, παρακινούμενος άπύ τήν ερωμένην του—τήν 
’Αμαζόνα, ήτις δέν είνε άλλο τι ή μία ζωηρά νοσο
κόμος—πηγαίνει είς τό μέτωπον παρά τάς διαμαρτυ
ρίας τής συζύγου του, ήν εγκαταλείπει μόνην μέ τήν 
μικρόν των κόρην. "Ερχεται τό άγγελμα τοΰ θανάτου 
του υπέρ πατρίδος. Σύζυγος καί ερωμένη—φίλαι— 
έκσπούν είς κλάμμαια καί ξεφωνητά έπ’ άρκετήν 
ώραν. Ένας υπάλληλος τού Ερυθρού Σταυρού φέρει 
μερικά ενθύμια τού πεσόντος είς τήν σύζυγον,ή οποία 
ένφ εύλαβώς τά άνασκαλεύει ανακαλύπτει έπιστολάς 
τής ερωμένη; καί τή; φίλη; της καί μένει κατάπλη-

ya

ΙΑ' σελ. 239.— ‘Εντυπώσει; τοΰ M'liim/ έό έπι- 
σκέψεως εις τό άτελιέ τού γλύπτου Τομ. θ' 
σελ. 56.— Διάλεςις τοΰ Ι’οντέν περ1. τής Διδα
σκαλίας τοΰ άρχαίου, Τομ. Δ'σελ. 124.— 
Μελέτη του περί τοΰ Γυναικείου κάλλους έν τή 
τέχνη, Τόμ. ΙΑ' σελ. 172.

κτος. Καί έδώ αρχίζει ή σκληρότη; τού συγγραφέως. 
•II σύζυγος έκδιώκει τήν ‘Αμαζόνα καί συγχρόνως 
περιλούει δι’ ύβρεων τήν μνήμην τού συζύγου τη;, 
δν άποκαλεϊ επανειλημμένος προδότην καί άνανδρου.
II Αμαζων αφού συνέλθη διαμαρτύρεται πομπωδώ; 

κατά τών ύβρεων, άποκαλούσα τόν φονευθέντα ήρωα 
αλλά τίιν εύγλωττου συνηγορίαν της καταστρέφει ευθύς 
άμέσω; ή προθυμία μεθ’ ής θέλει νά συζευχθή τον 
έπαρχον. Ή σύζ γο; τήν ελέγχει διά τήν όλιγοπι- 
στίαν αύτήν πρός τήν μνήμην τοϋ ερωμένου της, έκείνη 
κατανοεί τό σφάλμα της καί τύ συνοικέσιον ματαιοΰ- 
ται. Έκ τής συντόμου αύτής άφηγήσεως τής ΰποθέ- 
σεως καταδεικνύονται τα έλαττώματα τού έργου, 

’Αψυχολόγητος ύ χαρακτήρ καί τών δύο γυναικών 
ό υπερασπίοας τήν πατρίδα δια τού πταίσματός του 
εξευτελίζεται πρώτον διά τής συζύγου μέχρι σημείου 
έμποιούντος δυσφορίαν, διά νά έξαγνισθή κατόπιν 
κατά τρόπον όχι καί πολύ ικανοποιητικόν.

ΊΙύπόκρισις υπήρξε πολύ καλή.Ό θίασος ένισχύθη 
διά τής εκτάκτου συμμετοχής τής κ. Θεώνη; Δρακο
πούλου, ητις διεκρίθη είς τόνπρωτεύοντα σχεδόν ρόλον 
τή; συζύγου, μολονότι ό τόνος τής άτονου φωνή; της 
τήν αδικεί. II κ.Κυβέλη ως Άμαζιόν είχε μίαν ώραίαν 
έμφανισιν μέ τό μεγαλοπρεπές παράστημα, δίκαιο, 
λογούοα μόνον οΰτω τύν τίτλον τού έργου, όστις κατ’ 
ούδένα άλλον τρόπον δικαιολογείται έκ τής ύποθέ- 
σεως.

II ·Ψυχή> τού κ. Βώκου έχει ακριβώς τήν αύτήν 
ύπόθεσιν μέ τήν «Λίναν- τού κ. Μελά. Δέν πρόκει
ται περί μιμήσεως, διότι άμφότερα τά έργα έχουν 
γραφή άπύ καιρού. Ή «Λίνα» τού κ. Μελά, καίτοι 
•ίποτυχούοα, είνε άνωτέρα τής «Ψυχής·. Πλέον αλη
θινή, μέ καλλίτερον διάλογον, μέ σκηνικήν οικονο
μίαν τεχνικωιέραν. Καί είς τήν -Ψυχήν» τό αύτό 
θέμα, μιάς γυναικός ή όποια έκαμε γάμον συμβατι
κόν, δέν αγαπά τύν σύζυγόν της όστις όμως τήνάγαπφ 
ζητεί κάτι άνώτερον, παραδίδεται είς τύς άγκάλας 
ένός έραστού, όστις έχει άλλην ερωμένην, έγκατα- 
λείπεται ύπ’ αύτοϋ καί αύτοκτονεί.

ΊΙ Ψυχή άντί νά πέση άπό τό παράθυρου, ιός ή 
Λίνα, πίπτει έπί τής σιδηροδρομικής γραμμής. Τό 
πρόσωπον τής ήρωϊδος, άβέβαιον καί ιδεολογικόν, τού 
έραστού πολύ ρωμαντικύν, τού συζύγου της ή άγάπη 
μάλλον αναξιοπρεπής καί άρκετά αψυχολόγητος. Έν 
γένει τό έργον, λύει κατά τόν κοινότερον τρόπον 
τό κοινωνικόν ζήτημα τοϋ κατά συνθήκην γάμου, δέν 

έπροκάλεσε δέ καμμίαν συγκίνησιν. Οί ήθοποιοί 

έπαιξαν χωρίς δρεξιν.

Ή Απαρτίαν κωμωδία τού γνωστού παρ’
ήμϊν Ιταλού συγγραφέως καί δημοσιογράφου Άρ· 
νιίλδο Φρακκαρόλι. Τύ έργον έγράφη πέρυσι κατά 
τήν έν ΆΟήναις διαμονήν τού συγγραφέως. όστις καί 
ύπεσχέθη εί; τήν κ. Κυβέλην ότι πρώτη αύτή 0<ί τύ 
παίξη π0ιν π“1Ζ'»ϊ1 ει; τι1ν Tj ί0ϊον
είνε έξυπνα γραμμένου. Ό διάλογό: του χαριτωμένος, 
αποδοθείς κάλλιστα ΰπύ τοΰ μεταφριστσΰ κ. Β.κια- 
ρέλη. I Ιρωτοτυπίαν ή ύπόθεσις δέν έχει.Υπενθυμίζει 
τό έπεισόδιον τής πριγκηπίσσης Σιμαί καί τού βιο- 
λιστού Ρίγου, ώ; καί τήν Δεσποινίδα Κυκλών. Είς 
μίαν λουτρόπολιν αναμένεται ή πριγκήπισσα Σ-αν- 
Οομαλλούσα ήτι: έξ ιδιοτροπίας δίδει κονσέρτα με 
τύν συνοδόν της μαέστρον, μεθ’ ού συζη. II - ανθο- 
μαλλούσα κάνει κόρτε μέ τόν καθένα. Ξετρελλαμένοι 
τήν τριγυρίζουν, τήν Ξανθήν αύτήν αμαρτίαν, πολλοί, 
έν οίς καί εί; κωμικός τύπο; βέλων νά ξεφορτωθή 
τίιν γηραιόν σύνευνόν του. Άλλ" ή -ανΟομαλλούσα 
δέν είνε ή περίφημο; πριγκήπισσα—ήτι; καί εμφα
νίζεται αργότερα—άλλά μία ΰπαιδρευμένη. ή οποία 
τήν αντικατέστησε, άπαχθεΐσα άπό τόν έγκαταλει- 
φθέντα ύπ' έκείνη; μαέστρον. Γίνεται συνάντησις 
τής δήθεν Πριγκηπίσσης μέ τόν άνδρα1 της, δι' αμοι
βαίας δέ ζηλοτυπίας ένούνται καί πάλιν. Ή δευτέρα 
πράξις είνε Οαυμασία. ΊΙ τρίτη υστερεί τοϋ όλου έρ
γου. Ή έκτέλεσις άψογος. Όλοι έπαιξαν μ’ εξαιρε
τικήν επιτυχίαν. Ή κ. Κυβέλη άπαράμιίλος διά τήν 
αφέλειαν, τήν φυσικότητα, τήν χάριν. ΊΙτο ρόλος νο
μίζει τις άποκλειστικώς δι’ αύτήν γραμμένος. Ό κ. 
Νέζερ φυσιογνωμικοί: κωμικότατο; ώς μαέστρος. Ό 
κ. Λεπενιώτης, ό νπανδρευμένο; θαυμαστής, νο
στιμότατος. Ό κ. Παπαγεωργίου προσέθεσε πολύ 
είς τό σύνολον. ώς καί ή κ. Ζαφειροπούλου.

Μετά τίιν «Αμαζόνα», ή κ. Κυβέλη μά: έδωσε τήν 
• Άνύψωσιν». Μετά τύν Μπατάϊγ. τον Μπερνστάϊν. 
Πολεμικά καί τά δύο έργα, μέ τύν αύτόν σκοπόν: 
τήν έξαρσιν τού πατριωτικού φρονήματος. Καί είς τα 
δυο ό ένοχος έρως εξαγνίζεται διά τής Ουσίας υπέρ 
πατρίδος. Είς τήν «Αμαζόνα» χάνει ή σύζυγο; τόν 
σύζυγον. Είς τήν <Άνύψωσιν», ό σύζυγο; τίιν σύζυ
γον. Καί τά δύο τελειώνουν σύμφωνα μέ τάς επίκαι
ρους αντιλήψεις. Συγχωροΰνται ci άπιστήσαντε; διότι 
ήγάπησαν ήρωας. Ή «Άνύψωσις» είνε καλλίτερα τή; 
«Άμαζόνος» διά τόν σκοπόν μάλιστα δΓ όν έγράφη. 
Μία εύγλωττος συνηγορία υπέρ εκείνων οί όποιοι θυ
σιάζονται διά τά έθνικά Ιδεώδη, όσον καί άν έσφαλ
λαν έν τή κοινωνική ζωή. Ή β’ πράξις—ή σκηνή 
μεταξύ τών συζύγων—είνε δραματικότατη, έξετελε- 
σθη δέ μετά τελειότητος. Ή γ' πράξις είνε ολίγον 
κουραστική—μεταξύ μόνον τών δύο έραστών, έπερ- 
χομένη ώ; τύ συμπέρασμα τών άντικρουομένων συν
αισθημάτων καί ώς ΰπεραπολογία τού πολέμου.

ΊΙ ύπόθεσις έν συντομίφ είνε ή έξής. ΊΙ Έδίθ 
είνε σύζυγο; τοϋ κατά 20 έτη νεώτερον της χειρούρ- 
γου Κορδελλιέ. Αύτό; τίιν άγαπφ, άλλ- αύτή όχι’ άπ’ 
εναντίας άγαπιξ ένα πριόην αξιωματικόν καί ήδη άερ- 
γον γλεντζέ, τόν Ζενουά. Κηρύσσεται ό πόλεμος και 
ό Ζενουά απέρχεται είς τήν γραμμήν τού πυρός’ ή 
Έδίθ μάτην ζητεί νά τόν έμποδίση καί άγωνιφ. Ό 

σύζυγός της αντιλαμβάνεται τό αίσθημά της, τό όποιον 
ομολογεί ή Έδίθ μετά θάρρους. Έν τηλεγράφημα 
τού Ζενουά βαρέως τραυματισμένου καλεϊ τίιν Έδίθ 
παρά τήν κλίνην τοΰ νοσοκομείου, θέλει νά σίτευσή, 
άλλ’ ό σύζυγος τήν εμποδίζει* όχι άπό ζήλειαν, άλλά 
διά νιί περισιύση τήν τιμήν τήν ίδικήν του καί τής 
γυναικός του.θέλει καί αύτό; νά χωρίσουν, άλλά μετά 
τύν πόλεμον πρός αποφυγήν τοΰ σκανδάλου. Κατό
πιν βιαιότατης σκηνής, διά τήν όποιαν κατόπιν άμ- 
φόιεροί μετανοούν, ό Κερδελλιέ άφινει τήν γυναίκα 
του έλευθέραν νά έπισκεφθή τόν Ζενουά. Έπι τής 
κλίνης τού τραυματίου γίνεται ή θλιβερά συνάντησις 
τών δύο έραστών. Ό Ζενουά Οά άποθάνη έκ τών 
πληγών, άλλ’ απαιτεί άπό τήν Έδίθ, τήν έτοίμην νά 
αύτοκτονήση, νά έπιστρέψη είς τόν συζυγικόν οίκον. 
Τοϋ τύ ορκίζεται έπί τοΰ μετώπου του καί χωρίζον
ται |'έ τό διπλούν συναίσθημα, δτι ή πατρίς καί ό 
έρως είνε άνωτερα τών οικογενειακών δεσμών, άλλά 
συγχρόνως ή δόξα καί ό θάνατος άποκαθιστοϋν τήν 
άρμονίαν τής κοινωνικής ζωή;.

Το έργον αύτό, ένα; παιάν της ιδέας τή; πατρίδος, 
δύναται νά όνομασθή «ΊΙάνύψωσις τού Μπερνστάϊν»» 
ή καλλίτερα ό εξαγνισμό; του. Είνε γνωσταί αί ίδέαι 
τοϋ 'Ιουδαίου δραματογράφου’περί κοινωνίας. Τά οι
κογενειακά παραστρατήματα άνέταμε μετ’ αμείλικτου 
καί ψύχρας σκληρότ ητος, τοϋ έρωτος δ' εκήρυξε άπό- 
λυτον καί έλευθέραν τήν κυριαρχίαν. Αύτός δέ ό ίδιος 
υπήρξε φυγόστρατος, είνε δέ γνωστή ή σφοδρά πολε
μική κατά τού έργου του -Apres mob. Τώρα οτε 
ΰπηρέιησεν είς τύν στρατόν τοϋ Ύζέρ καί τής Μακε
δονία:, άφήκε νά εκχείλιση τό πατριωτικόν μένος είς 
τήν Άνύψωσιν», Παρ’ δλα; τάς προσπάθειας τού 
θιάσου όπως κρατήση τύ έργον έπί σκηνής, ήρίθμι- 
σεν έλαχίστα: παραστάσεις καί αύτάς μέ διακοπάς.

ΊΙ κ. Γαλάτεια Καζαντζάκη, ή τόσον δυνατή 
συγγραφεύ; ήσθάνθη μίαν έλλειψιν τοΰ θεάτρου. 
Δέν μάς παρουσίασαν οί συγγραφείς έω; τιάρα τήν 
λαϊκήν ψυχήν έπί σκηνή:, ως έκαμαν οί Ρώσσοι διά 
τήν πατρίδα των. Καί έγραψε τρία μονόπρακτρα, μέ 
υποθέσεις στρεφομένας περί τήν ζωήν τών κατωτέρων 
τάξεων. Τήν έργασίαν δ’ αύτήν τιμώσα ή δ. Κοτο
πούλη. εξέλεξε δύο έξ αύτών διά τήν τιμητικήν της. 
Καί τών δύο ό τίτλος είνε ό αύτός- «Χωριάτες». ΕΙς 
τό πρώτον, ένα: γέρων άλλά πλούσιος νοικοκύρης 
έχει γυναίκα τήν ώμορφη Ροΰσσα, ή όποια άγαπφ 
ένα ώμορφο παλληκάρι. ΊΙ πεθερά της καταδίδει 
τήν άπιστοϋσαν είς τόν '/υιόν της, δστις παρακινεί 
τήν μητέρα του νά σκοτιόση τόν ερωμένον τής γυ- 
ναικό; του. Τό έγκλημα συντελεϊται άλλ ’ ό γέρων σύ
ζυγος κατανοεί δτι ή Ροΰσσα δέν θά ΰπάρχη δι' αύ
τόν καί τήν παρακαλεϊ διά νά σωθή νά πή δτι δ 
εραστής τίιν έβίασεν αύτή όμως πλήρης άγανακτή- 
σεως διαλαλεΐ δτι ό άνδρας της είνε ό φονηάς.

Είςτο δεύτερον εργον,ήΜαρία είνε μία χήρα δυστυχι
σμένη" τά παιδιά της πεινοΰν.Στό σπίτι της καταφεύγει 
ένας έπικεκηρυγμένο; εγκληματίας."Αν τόν καταδώση 
Οά λάβη 50 λίρες άμοιβήν. Καί παλαίει μεταξύ τής 
συνειδήσεώς της νά μή γείιη άφορμή νά χαθή ένας 
άνθρωπος πού τής έζήτησεν άσ λον καί τής ανάγκης 
χρημάτων διά νά σιΰση τίιν οικογένειαν της. Τό δεύ
τερον συναίσθημα πρό; στιγμήν ίιπερισχύει, τόν κα- 
αδίδει, άλλ’ ευθύς μετανοεί καί παρακαλεί τόν φυ- 
γόδικον νά φύγή διά νά γλυτιόση. Άλλ’ αύτό; βλέ-
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πων τήν δυστυχίαν τής οικογένειας άφίνει νά τύν 
συλλάβουν, ένώ ή Μαρία γονυκλινή; ζητεί παρ’ 
αύτοΰ συγχώρησιν.

Καί είς τά δύο έργα ή κ. Καζαντζάκη έδειξεν, αν 
οχι σκηνικήν πείραν, πάντως συγγραφικά χαρίσματα 
Έχουν άμφότερα σκηνάς, αί όποϊαι κάμνουν πολ
λήν έντΰπωσιν. Τά; έζωντάνευσε δέ μέ τήν δραματι
κήν της τέχνην ή δ. Κοτοπούλη.

Ό «Γελωτοποιός τοϋ Βασιλέως» έκ τών πρώτων 
θεατρικών έργων τοϋ κ. ,Πολ. Δημητρακοπούλου, 
πρύ έτών παιχθέν, έξελέγη ΰπύ τοϋ κ. Μυράτ διά 
τήν τιμητικήν του, ήτις έσημείωσεν απίστευτου ρε" 
κύρ τιμών διά τύ 'Ελληνικόν θέατρον, διατιμηθέν" 
το; έκαστου καθίσματος άντί 1110 δραχμών. Ό -Γε
λωτοποιός» άνεκαινίσΟη τόσον, ώστε νά μετέχη κα; 
τού Άβερωφείου διάγω ισμού. Οί αρχαϊκοί ίαμβο, 
έγιναν ήδη στίχοι ομοιοκατάληκτοι, ή δέ γλώσσα 
άπλή. ΊΙ οΰμοριστικη φιλοσοφία τοΰ κυφοί και 
ΰποσκάζοντος γελωτοποιού, ον μετά μεγάλης έπιτυ" 
χία; ΰπεδύΟη ό κ. Μυράτ, έσημείωσε σπινβηρισμού* 
ευφυΐας. Τό έργον—ίλαροτραγφδίά—εΐνε ιστορικόν 
πλέκόμενου περί τήν έποχήν τοϋ Αϋτοκράτορος τού 
Βυζαντίου Μιχαήλ. Εΐνε έν άπύ τά ωραιότερα έργα 
τοϋ κ. Δημητρακοπούλου.

Ό θίασος τής δ. Κοτοπούλη έδωσε τήν ’Ιταλικήν 
κωμφδίαν τοΰ Μπούτι τόν Κούκον» ή οποία άπέτυχε· 
προετοιμάζει δέ τό ώραΐον,/Ιταλικόν έπίσης, έργον’ 
τύν «Κισσόν». θά διόση κατόπιν τήν φάρσαν τού κ. 
Βλάχου «.ό αλεύρι μιά καί είκοσι ή όκα», τούς 
«Βαμπίρ» παρφδίαν τοϋ κ. Μωραϊτίνη, εν δράμα 
τοϋ γλύπτου κ. Τόμπρου τύ «Στοιχειωμένο σπιτι
κοί αργότερα τήν -Κλυταιμνήστραν» τού κ. 1ιλ· 
Ροδοκανάκη.

Τύ «Εγγλέζικο καρροτσάκι·, κωμωδία τού Μπέρ, 
μία άπύ τάς τελευταίας επιτυχίας τού Παρισινού 
«Ζυμνίζ». Ή ΰπόΟεσις Αγγλική, πλήρης εξυπνάδα; 
καί χάριτος. Εΐνε γραμμένη είς τύ ϋφος τοϋ «Βαπτι- 
στικού τής Κυρίας-, άλλά δέν είχε τήν αύτήν έπιτυ- 
χίαν. ΊΙ κωμφδία έπαίχθη καί άπό τούς δύο θιά
σους. Κυβέλης καί Κοτοπούλη, κατεβιβάσθη δ'ΰπ' 
άμφοτέρων έκ τών προγραμμάτων ένωρίτατσ.

— Κατά τήν τιμητικήν τής κ. Ένκελ έδόθησαν 
δύο μονόπρακτες οπερέτες χάριν αύτής γραφεΐσαι- 
«Ή Πανουργία τού 'Αρλεκίνου, μέ κείμενον τοϋ κ. 
Λιδωρίκη έργον τού είδους τής έποχής τή; περίφημου 
.’Ιταλικής Κωμωδίας- μέ μουσικήν τού κ. Χατζή- 
αποστόλου γραμμένην εΐς τό ϋφος τών «Παληάτσων» 
καί «Στη γκαρσυνιέρα» κείμενον καί μουσική τοΰ κ 
θ. Σακελλαρίδου.

Ό κ. ’Αχ. Μαδράς. οστις πέρυσι ύπεδύθη τόν 
■Όϋέλλον», ένεφανίσθη έφέτος ώς «Μάκβεθ.,Ό δυ
νατός καλλιτέχνης έμελέτησε πολύ καί έψυχολόγησε 
τον δύσκολου ρόλον, τύν όποιον έπαιξε κατ’ ιδίαν 
άντίληψιν. Κατήργησβ λ. χ. τά φαντάσματα, τά ύ. 
π >ΐα άνεπλήρωσε μέ τήν ύπόκριοιν. Έπαιξε μέ πολ
λήν δάναμιν καί έκφρασιν. ΙΙολύ καλό; ό κ. Δελε- 
νάρδος και ή μετά μακράν απουσίαν έκ τή; σκηνή; 
εμφανιζόμενη κ. Βεάκη ή όποια ώς λαίδη ΜάκβεΟ 
συνειελεσεν εί; την αρμονικήν άποδοοιν τού συνόλου.
-’Εξαιρετική τιμή άπενεμήθη είς τήν κ. Κυβέλην 

θεοδωρίδου. Η Γαλλική Κυβέρνησις τή άπένειμε 
τό άνώτερον παράσημον τών αξιωματικών τή; ’Ακα
δημίας. Εΐνε ή δεύτερα φορά—διότι όμοιον παρά
σημον φέρει καί ό κ. Πολ. Δηαητρακόπουλος—καθ' 
ήν άξιούται τοιαύτη; τιμής ή Έλλ. τέχνη.

—θίασοι νέοι καταρτίζονται .Οί έκ τοΰ θιάσου τής 
δ. Κοτοπούλη άποχωρήσαντες ήϋοποιοί έζήτησαν διά 
10 παραστάσεις τό Βασιλικόν.

Ό Σύλλογος τών θεατρικών συγγραφέων άπεφάσισε 
— δέν εΐνε ή πρώτη φορά—καταρτισμόν θιάσου διά 
νά παίζονται άποκλειστικώ; έργα τών μελών αύτού. 
Κα: τό πλέον άποτυγχάνον έργον Οά παίζεται τρις 
τουλάχιστον, τά δ’ έπιτυγχάνονια έφ’ όσον δέν ζημι- 
οϋται ή Εταιρία. Τρίτος θίασος έκ φιλελεεθέρων 
ήθοποιών, έπιστρέψας έκ Πελοποννή σου Οά περιο- 
δεύση είς Μακεδονίαν, δίδων παραστάσεις είς τό μέ
τωπο ν χάριν τοϋ στρατού.

— Άπέθανεν ό ήΟοποιό; ΙΙερ. θησεύς, διακριΟείς 
εΐς πολλά έργα, ιδίως κωμειδύλλια καί επιθεωρήσεις, 
δημιουργήσας τύπους εξαιρετικούς.

— II «'Εταιρεία τών θεατρικών συγνραφέων» ώρ- 
γάνωσε δύο παραστάσεις μονόπρακτων έργων έκ τής 
θεατρικής φιλολογίας τών Συμμάχων Κρατών. Τά 
Συμμαχικά μονόπρακτα έπαίχϋησαν είς τύ Δημοτικόν 
θέατρον διά μίαν μόνην φοράν ΰπύ τού θιάσου τής 
κ. Κυβέλης. Κατά τήν πρώτην εσπερίδα έπαίχθη έν 
Σερβικύν, εν Ρωσσικόν καί έν Γαλλικόν. —Τά «Δει
λινά σκοτάδια· τού κόμητος Βάϊνοβιτς έπροξένησαν 
πολλήν έντΰπωσιν καίτοι έχουν τοπικόν χαρακτήρα,διά 
τήν δραματικήν εσωτερικότητα των- περιγράφεται με- 
λαγχολικώτατα ό εκπεσμός μια: παλαιό; Σέρβική; αρι
στοκρατικής οικογένειας, πιστής είς τάς ιδέας καί τάς 
παραδόσεις της. Τό Ρωσσικόν ήτο ή καί άλλοτε παι- 
χθεϊσα ΰπύ τών ερασιτεχνών τής «Τέχνης» «’Αρκούδα» 
χσριεστάτη κωμφδία τοΰ Τσέχωφ —μία περιπέτεια 
ένός αγροίκου γαιοκτήμονος μέ μίαν θελκτικήνχήραν; 
Τό Γαλλικόν «Χωρίς Ειδήσεις» τών Γκοφίκ κα1 
Δουμά. εμπνευσμένου έκ τού πολέμου, έπαίχθη είς 
την «Γαλλικήν Κωμφδίαν έπί τή έπετείφ τής μάχης 
τού Μάρνη. Εΐνε δραματικώτατον, έξελίσσεται δέ ή 
ή υπόδεσις έπί ΰπερωκεανείου, καθ’ ήν στιγμήν τορ- 
πιλλίζεται ΰπύ Ι'ερμαν ικού υποβρυχίου. Καί οί Γάλ
λοι έπιβάται πνίγονται ψάλλοντες τήν Μασσαλιώ
τιδα. ΊΙ έκλογη ήτο κατάλληλος, διότι έκαστον 
προεκάλει καί μίαν ξεχωριστήν έντΰπωσιν. Πεσσιμι- 
σμύς εΐς τό πρώτον, φαιδρότης είς τύ δεύτερον, εν
θουσιασμός εΐς τό τρίτον.

Κατά τήν έδευτέραν παράστασιν θά παιχθούν έν 
'Αγγλικόν, εν 'Ιταλικόν καί έν Βελγικόν.

— Ο θίασος τήςκ. 'Έλλης Άφεντάκη ήρχισε τάς 
παραστάσεις είς τό Δημοτικόν θέατρον μέ τούς 
«Γρεναδιέρους·. Ό κ. Χρυσόμαλλης ΰπεδύΟη τόν 
Βερνάρδον, ρόλον τόν ύποϊον πρώτος αύτός έδίδαξεν. 
Ή δ. ΙΙερπινιά είχεν επιτυχίαν ώς Τζίλδα είς τόν 
«Ριγολέττον-’ καί ΰ δ. Φράου ώς Κάρμεν έπαιξε 
πολύ καλά.

—Ό δημοφιλής καί χαριέστατος κωμικός κ. Βιλ- 
λάρ καταρτίσας 'ίδιον θίασον έδωσεν είς τό θέατρον 
Κυβέλης μίαν έλευθεριάζουσαν Έλληνογαλλικήν έπι- 
Οεωρησιν καί γραφεΐσαν ΰπ' ού οΰ καί τού κ. Δραγά- 
τοί), τό «Φαινόμενον». Έχει μ ,.ικά νούμερα έξυπνα, 
καλώς έκτεζ.εοθέντσ. ώς τό « Αλάτι», τήν Χείρα μέ 
τούς Αστυνομικούς, τό μάθημα τού ώτό, τήν Άκα- 

δημίαν καί τόν ΕΙκονοπώλην—εΰφυεστάτην σάιυρ <ν 
τών φουτουριστών ζωγράφων, Πρωταγωνιστεί ό Βιλ- 
λάρ —θαυμάσιος ιδίως ώς Σαρλώ, ή κ. Λόλα Κύρου, 
ύ κ. Πρινέας ό όποιος έπρεπε νά χρησιμοποιηθή δια
φορετικά καί δύο Γαλλίδες, ή χορεύτρια Θάλεια καί 
ή λίαν εύσωμος κ. Ντεστρά, εμφανιζόμενη ό>; κομμέρ. 
Τύ φινάλε τής γ' πράξεως θεαματικώτατον καί πολύ 
έπιτυχημένον σκηνικώς.

— Το τελευταίου έργον τό όποιον έδωκεν ό θίασος 
τή; κ. Ένκελ εΐνε ό «Μεφιστό», έπιθεώρησις όπε- 
ρέττα τού κ. Δημητρακοπούλου. Μάλλον έπιθεώρησις, 
έξυπνη, όπως ολα τά έργα τού κ. Δημητρακοπούλου. 
Ή μουσική, τοϋ κ. Οίκονομάκου, πολύ καλή.

— ΊΙ «Διαβολογυναίκα», νέα όπερέττα παιχθεϊσα 
ΰπό τού θιάσου Παπαϊωάννου. Έξυπνο τό λιμπρέττο, 
γλυκεία ή μουσική. Είς τήν Ευρώπην, όπου παίζεται 
άκόμη, έσημείωσεν έξαιρετικήν επιτυχίαν.

— Εΐς έκτάκτους παραστάσεις έδόθησαν δύο πα

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧ.ΝΑΙ Τ’
€ΙΚΑΣΤΙΧΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

Έν τή Διαρκεϊ Καλλ. Εκθέσει έπωλήθησαν τά 
έξής έργα: Τοϋ κ. Λ. Γεραλή ί) Χεότης καί ί) Έξομο- 
λόγησις τού κ. Άπ. Γεραλή. άγορασθέντα ΰπύ τού κ. 
Χρυσοχοΐδου,«Στ’άμπέλι» τού πρώτου ύπύτού κ. Δρο- 
σοπούλου, τό τοπεΐον Κέρκυρας τού κ. Κογεβίνα και 
ό «Καταυλισμός- τού χ. Χρηστοφή ίπύτοϋ κ. ΊΙσαϊα, 
ιό Παλαιόν Φάληρον τού κ. Λουκίδου ΰπό τού κ. Π. 
Μακρή, δύο τοπεϊα τοϋ κ. Μποκατσιάιιπη καί τό 
Φθινόπωρου είς τόν Παρνασσόν τού κ. Φαρεκύδου 
ύπό τού κ. I. Καρούσου, ή σπουδή υπαίθρου τού κ. 
Γου ναροπούλου ΰπό τοΰ κ. Χάρτ, ό Λυκαβηττός τού 
κ. Άριοτέως ΰπό τού πρεσβευτού κ. Ντεμίντωφ, ί) 
Κλεισμένη πόρτα τού κ. Ροίλού ύπό τού κ. Γ. Έμ- 
πιρίκου καί αί Ψαροπούλες τού κ. Σ. Μηλιάδου.

— Πολυτάλαντος φιλότεχνο; είχε τήν έμπνευσιν νά 
στολίση τύ μέγαρόν του,μέ αντίγραφα έργων τή; Έθν. 
Πινακοθήκης, πρός τούτο δέ ανέθεσε τήν αντιγραφήν 
εί; τόν κ. Γ. Χατζόπουλον άντί 100,000 δρ. Ή ιδέα 
έθεωρήθη άτυχης, διότι μέ τύ ποσόναύτό 0ά ήδΰνατο 
νά’καταρτίση καλλίστην πινακοθήκην έκ πρωτοτύπων 
έργων.

— Οί καλλιτέχναι κ, κ. Λουκίδης κιί Γιαναράί 
έξέθηκαν εικόνας παριστώσας τύν ηθοποιόν κ. Μα- 
δράν ώς «Μάκβεθ». Άμφότεροι άπέδακαν άριστα 
τόν χαρακτήρα, ον τόοον έπιτυχώς ΰποδύΐται δ Έ>.- 
λην καλλιτέχνης. Έπίσης ό κ. Στεργίου έφιλοτέχνη- 
σε προτομήν τοϋ κ. Μαδρά είς τόν αύτόν ρόλον.

— Έψηφίσθη όμοφώνως ώς καθηγητής τής άρχι- 
τεκτονικής έν τώ ΙΙολυτεχνείφ είς άντικατάστασιν τοΰ 
κ. Κολλινιάτου, ό κ. Άλ. Νικολούδης.

— ’Υπό τού Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων άπε
φασίσθη όπως στηθή ή προτομή τοΰ μουσουργού Σα
μάρα, δαπάναις τού Δήμου, είς τόν πρό τού Δημοτι
κού θεάτρου’κήπον.

·- Κατά τόν Άβερν'ιη ειον καλλιτεχνικόν διαγωνι
σμόν έπέτυχον ώς υπότροφοι είς μέν τήν ζφγραφικήν 

τριωτικά έργα, ό > Γυιός τού Ψηλορείτη» καί εΙΙόλε- 
μος ή Ειρήνη.» καί ϋν κοινωνικόν 'Τό Στίγμα» τού 
κ. Θ. Κυπραίου.

—Έληξεν ή προθεσμία πρός υποβολήν θεατρικών 
έργων τής τελευταία: διετία; είς τόν '. βερώφειον 
διαγωνισμόν. Ύπεβλήθησαν 10 πολύπρακτα καί 5 
μονόπρακτα. ΊΙ κρίσις θά δημοσιευθή τόν Ιανουά
ριον.

— Ό ΰπύ τής «'Εταιρείας τών θεατρικών συγγρα
φέων» προκηρυχθείς διαγωνισμός πρός συγγραφήν 
τρίπρακτου έργου άνεβλήθη δΓ άργότερον, καθ’ όσον 
έκ τών ΰποβληθέντων τινά μέν δέν έξεπλήρωσαν τούς 
όρους τοϋ διαγωνισμού, τά δέ λοιπά έκρίθησαν άνε- 
πιτυχή.

— Όμάς ερασιτεχνών, είς ήν ανήκουν οί κ. κ. Τσι- 
τσιλιανος, Καλλιγάς καί αί δεσπ. Δαμασκηνού καί 
Ζερβού θά παίξη προσεχώς τήν «Άρλεζιάναν* τού 
Δωδέ καί τήν -Ένφιντέλ' του Πόρτο Ρίς.

οί κ.κ. Λ. Γεραλή; καί Γ. Γουναρόπουλο:, είς δέ 
τόν γλυπτικήν ό κ. Άντ. Σώχος.

— Ό κ. Έπ. ι-ίωμόπουλος δύο νέους έφιλοτέχνησε 
πίνακας, τήν «Κόρην τοϋ αγρού» καί τό ΦΟινόπω- 
ρον» διακρινομενους διά τόν θαυμάσιοι· φωτισμόν, τόν 
πλήρη ’Αττικού ήλιου. Οί πίνακ:; [ ήγοράσθησαν ΰπό 
τού κ. Σ. Σταυρουλοπούλου. ’Εξέθεσε δέ έν ώραΐον 
.effet ‘Ie neige τής Άκροπόλεως.

— Έν ΙΙαρισίοι; ύέκεϊσπουδάζων "Ελλην γλύπτης 
κ. Φωκίων Ρώκ έξέθηκε μαρμαρίνην προτομήν τού 
κ. Πρωθυπουργοί, κριθεΐσαν έ.ταινετικώς ΰπό τών 
Γάλλων κριτικών.

— Ένεκρίθη ή ούστασις έπιτροπή; εκ τού ΙΙρυτά 
νεως τού ’Εθνικού Πανεπιστημίου ώς πρ αδρού, τών 
Κοσμητόρων τών Σχολών ώ; μελών καί τοΰ Κοσμήτο
ρα; τή; Φιλοσοφικής Σχολή; κ. Σ. Μενάρδου ώς 
γραμματέω;, εΐς τήν οποίαν επιτρέπεται ή συλίογή 
έράν«·.ν μεταξύ τών τροφίμων τ<»ύ Πανεπιστήμιου μέ
χρι τού τέλους ’τοΰ 1918 πρύς άιέγερσιν άνδριάν- 
τος τοϋ αειμνήστου Κυβερνήτου τής Ελλάδος Ίωαν- 
νυυ Καποδίστρια πρό τών προπυλαίων τού Πανεπι
στημίου, καί πλησίο» τού ανδριάντα; Κοραή, δΓ αύτό 
δέ καί θά παρισιαται ό Καποδίστρια; καθήμενος. 
Θ’ άποκαλυφθή τήν 25 Μαρτίου 1921.

ΣΥΛΜΛΙΚΤΑ
Έν Πύλφ έπανηγυρίσθη ή συμπλήρωσις 91 έτών 

άπό τής ναυμαχίας τοΰ Ναυαρίνου (8 ’Οκτωβρίου). 
Ή ιστορική επέτειος έωρτάσθη καί έν ΆΟήναις. 
έκφωνήσαντος, παρουσία τού Βασίλειος καί τήςΚυβερ- 
νήσεως. τύν πανηγυρικόν τού καθηγητοΰ κ. Σωτη· 
ριάδου. Έν ΙΙύλιιι άπεφασίσθη ή ΐδρυσις τών Ανδρι
άντων τών τριών ξένων ναυάρχων.

Πρός τούτοις ό έν ΙΙαρισίοι; Έλλην πρεσβευτής 
έπεμψεν εις τό Έθν. Νομισματικόν Μουσεϊον μέγα 
νομισματόσημον, έργον τού διασήμου Γάλλου σφρα- 
γιδογλύφου Ντομάρ, Αναμνηστικόν δέ τοΰ Γάλλου 
Ναυάρχου Δεριγνύ. Έκ τή; μιάς ύψεως φέρεται ή 
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κεφαλή τοΰ Ναυάοχου μέ τήν επιγραφήν έν Τού?. τ'!· 
1786 καί θάνατος έν ετει 1835. Έπί τή; οπίσθιας 
όψεω; εΐκονίζι-ται βαίνων έπί άρχαίας Έλλενικής 
Τριήρους, γεμάτης στεφάνους. ή Ελληνική πτερωτή 
Νίκη μέ τήν έπιγραιρήν Bataille tie Navarin 20 Octo- 
bre 1827.

— Κατά τά; συνεδριάσει; τής Έπισιημονική; Ε
ταιρείας ό κ. I’. Ν. Χατζηδάκι; διέλαβε περί τοϋ 
έτύμου τής /.έξεως άράόα. (=σειρά), ήν συνεσχέτισέ 
πρύ; τό Κυπριακόν ονραδιάρης (=όέντή ούρα, τή 
σειρά ών), ό κ. Σίμ. Μενάρδο; ώμίλησε περί τοϋ ρή
ματος τραγουδώ, τί,ν σημερινήν σημασίαν τοϋ όποιου 
έξήγησεν. έξετάσα; ίστορικώ; τήν έξέλιξιν τών ση
μασιών τών αρχαίων λέξεων τραχωόός καί τραγωδώ 
άπό τών έρχαίων χρόνων μέχρι τών καί) ’ ημάς. Ό κ. 
II. Κοντογιάννη; ώμίλησε περί τοϋ θανάτου τού Κ<>- 
ραή και τών άπονεμηθεισών αύτφ τιμών έν τή δούλη 
καί έλευθέρρ Έλλάδι. Ό κ. 11. Λορεντζάνος, αρχι
συντάκτης τοΰ Ίστορ. Λεξικού, ώμίλησε περί τή; φω
νητικής καί λεξιλογική: συγγένειας, ήτι; παρατηρεϊται 
μεταξύτών έν τή Κάτω ’Ιταλία (Μποβακαί Ότράντο) 
διατηρηθέντων 'Ελληνικών γλωσσικών ιδιωμάτων άφ' 
ένός καί τών γλωσσικών Ιδιωμάτων τή; Κύπρου, Νο
τίων Σποραδών, Κρήτης, Πόντου, Θράκη; κλπ. άφ’ 
ετέρου. Ό κ. Στ. Λεινάκι;. συντάκτης τοϋ Ίστορ. 
Λεξικού, διέλαβε περί τής έπιδράσεω; τή; ’Ιταλική; 
τραγωδίας τοϋ ΙΣΤ' αίώνος έπί τοϋ Κρητικού δρά
ματος τής Έρωφίλης.

— Ό μακαρίτη; Μιχ. Δαμιράλη; έκληροδύτησεν 
είς τήν Εθνικήν Βιβλιοί) ήκην ολόκληρον τήν βιβλιο
θήκην του. πλουσιωτάτην ιδίως ώς πρός τήν Σαιξπή- 
ρειον φιλολογίαν.

— Τύ Βασιλικόν μετάλλιον τών Γραμμάτων καί 
Τεχνών διά νόμου μετωνομάσθη εί; Εθνικόν Άρι- 
στεϊον τών Γραμμάτων καί τών Τεχνών», μετιρρυθμί- 
σί)η δέ ιός εξής δ τρόπος τή; απονομής του :

Τό άριστεϊον διά τά λογοτεχνικά έργα ορίζεται 
ετήσιον, καί όχι όπως μέχρι τοϋδε κατά διετίαν, καί 
τούτο διά νά ένισ/υΟή περισσότερον ή έθνικ ή λογο
τεχνική παραγωγή. Έν άντιθέσει. ορίζονται ιριετεϊ; 
αί περίοδοι πρό; απονομήν τών αριστείων τή; μουσι
κής, τής ζφγραφικής καί. τής γλυπτικής, διότι, κατά 
τάς μέχρι τοϋδε γενομένα; κρίσεις καί τών τριών 
τούτων κλάδων τή; καλλιτεχνίας, ούδέν εργον έκρίθη 
ι'ίξιον τοιαύτη; ΰπό τοϋ Κράτους εξαιρετικής τιμή:. 
Χωρίζεται τό μετάλλιον τής ζφγραφ-ική; άπό τή; 
γλυπτικής, καθόσον, όπως ήτο πρότερον, ήτο ενδεχό
μενον. όριζομένου τοϋ αριστείου δι' όμφοτέρα; τάς 
τέχνας συγχρόνως, ν’ άδικηθή τό έτερον έξ ίσου 
άξιων έργων. ’Εφεξής δέ ό υπουργός δύναται ΰπό τήν 
προεόρτιαν του νά συγκαλή τήν ολομέλειαν τών έχϋν. 
των τό άριστεϊον ιός γνωμοδοτικόν σώμα επί ζητη
μάτων σχετικών πρός τά γράμματα καί τά; τέχνας.

— Ύπό τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου Αθηνών άπε
φασίσθη ύ εορτασμός τής τριακονταετηρίδος τοϋ ποι- 
ητοΰ κ. Γ. Σουρή- έκλεγείση: πρός τούτο έπιτροπή; 
έκ τών κ.κ. Μελά, Χρηατοφή καί Σακι-λλαρίου.

— Ό Έλληνο-γαλλικό; Σύνδεσμο; Αθηνών έτέ- 
λεσεν έπί τής Άκροπόλεως εορτήν έπί τή !)1 έπετείφ 
τής εισόδου έν αυτή τοϋ Φαβιέρου κοτά τό 1826. Ό 
κ. Γ. Σωτηριάδης έξεφώνησε τόν πανηγυρικόν, απήν- 
τησε δέ ό διευθυντής τής Γαλλική; Αρχαιολογικής 
Σχολής κ. Φουζέρ.

— Άπέθανεν έν Άθήναις εί; ηλικίαν 50 έτών ό μν- 
0ιστοριογράφο: καί θεατρικός συγγραφεύς ’Αριστεί
δης Κυριάκός. 'Οπά-ποςτου καίό πατήρ του υπήρ
ξαν ηθοποιοί καί ό Άρ. Κυριάκό; άνήλθεν εί; τίιν 
σκηνήν. ήν ϋνι,υρί; έγκατέλειψε διά νά γίνη βοηθος 
συμβολαιογράφου. Ήρχισε τό φιλολογικόν του στά- 
διον μέ εν τεύχος ποιητική; σόκιν άφηγήσεως. ύπό 
τον τίτλον ■ Τιι κατά Νίκον καί Κικήν». Έγραψε 
κατόπιν ιά θεατρικά έργα ιΤό πανηγύρι τοΰ χωριού·, 
«Οί γόμ α τοΰ Ζονζούκη καί δύο άλλα, άτινα πα 
ρήλθον απαρατήρητα. Σχετικήν έπιτυχίαν είχεν ή 
τρίπρακτο; κωμωδία -Τό συνοικέσιον τή; Αγλαΐας». 
Έν συν.-ργα υ’α έγραψε μετά τού κ. Δεληκατερίνη 
τήν κωμφδίαν «’Έξω φρενών , μετά τοΰ κ. Δημη
τρακοπούλου τήν «Έξωσιν τοϋ "Οθωνος». ΊΙ σκη- 
ν ποίησις τή: Κασσιανή;· ήτο ή μεγαλείτερα επιτυ

χία του.
"Αλλα έργα του είνε ή Μαρία ΙΙενταγιώτισσα», 

λαϊκόν δράμα καί αί επιθεωρήσεις τά < Έπινίκεια» 
κα: < Μουλέν 1’ούζ», ή εφέτος παιχθεΐσα. Άφίνει δέ 
δϋ.ι ανέκδοτο ς ιραγφδίας : τό «Χαϊρε Μαρία», Βυ- 
ζαιτινής υπύθέσεω; καί τό Στήν Πόλη , αναγόμε
νοι- είς τούς πρώτους χρόνους τή; βασιλεία; τοΰ "Ο- 
θωνος.

Κυρίως όμως ό Άρ. Κυριάκό; έπέτυχεν εί; τό 
μυθιστόρημα. Έξεμεταλλεύθη τάς άναγνωστικά; τά- 
οει: τών λαϊκών τάξεων καί έγένετο δημοφ ιλή;.

Ή Κασσιανή· ύπήρξεν αληθής διά τόν Κυριάκόν 
θρίαμβο:. Έδημοσιεϋθη το πρώτον εί; τόν «Χρό
νον καί ιπωλήθη ώ; βιβλίον είς χιλιάδας αντιτύ
πων. Τήν έπιτυχίαν αΰτ ήν ήκολούθησε πληθύ; μυ
θιστορημάτων ιστορικών. ’Έγραφε, κατά παραγγε
λίαν πάντοτε τών εκδοτών. μετά καταπληκτική; φι- 
λοπονία:. Είχεν άνεξάντλητον φαντασίαν. Ιδού με
ρικοί τύλοι έργων του : Ό Μέγας Κωνσταντίνος.— 
Κωνστανϊνο; ΙΙαλαιολό;ος.—Τύ Λάβαρον τοΰ 21.— 
Θεοδώρα.—Μαρία ή ΙΙενταγιώτισσα.—Τά απόκρυφα 
τοΰ ποδογύρου.—Οί δύο Λύγκοι.— Οί Τουρκοφάγοι 
τού Γ.Ι12. — Όσια Μαρία ή Αιγύπτια. — ΊΙ καπάρα 
τή; Μάννας.—Τώ Μυστήρια τών Αθηνών κλπ. Καί 
όμω; μολονότι τά έργα του Βΐχον εύρυτάτην διάδοσιν, 
αυτό; άπέθανέ πτωχότατος εί; τό νοσοκομείου.

— Άπέθανεν έκ συγκοπή; τή: καρδίας ό Ιδρυτή; 
τών Παναθηναίων Κίμων Μιχαηλίδη;. Έκδώσας 
τώ Ιί) 1 τά «ΙΙαναθ ήναια», δέν έφείσθη δαπανών 
καί κόπων όπως τά καταστήση περιοδικόν εφάμιλ
λοι- τών Ευρωπαϊκών. Μετά περισσή; φιλοκαλία; τό 
’πεμνλήθη, οί γνωστότεροι δέ λογογράφοι έκόσμησαν 
τάς σελίδα; του. Πρό τριετία; διέκοψε τήν έκδοσιν 
του. αφοϋ έζημιώθη ίκανάς χιλιάδας δραχμών. Ό 
άποθανων συνάδελφο; είχεν έκδιόσει πρό έτών τομί- 
διον ΰπό τόν τίτλον -Σελίδες ημερολογίου». Τό είχε 
γράψει νεότατος έν Σμύρνη, κατόπιν δέ έδημοσίευσεν 
είς εφημερίδας καλλιτεχνικός κριτικός.

— Άπέθανεν έν Άθήναις ό γνωστότατο; ψυχία
τρος καί ποιητή; Αντώνιο; Μαυρουκάκης, έκ συγ
κοπής τής καρδίας. Είχε συγγράψει ίκανάς ειδικός 
επιστημονικός μονογραφία;, άναδειχθείς βαθύς μελε
τητής τών ψυχικών φαινομένων. Πρό τινων έτών 
ήσχολήθη καί είς τήν ποίησίν, γράψας στίχους εν
θουσιώδεις διά τήν Πατρίδα, τήν όποιαν καί έψαλλεν 
είς τρεις σύλλογός.

— Άπέθανεν ό ερασιτέχνης λόγιος Γεώργιος Βσ- 

λαβάνης. ανεψιός τοΰ τρυφερωτατου παλαιού ποι η
τοΰ Δημοσθένους Βαλαβάνη. Ό Οανύιν άλλοτε εί; 
τά «’Εκλεκτά μυθιστορήματα- καί είς τήν «ΪΙοικί- 
λην Στοάν ΰπό ψευδώνυμον είχε δημοσιεύσει εκλε
κτός μεταφράσει; διηγημάτων καί τινα ίδικά του 
κομψά λογογραφήματα.

— Διαλέξεις κατά τόν λήξαντα μήνα έγένοντο ΰπό 
τοϋ κ. Μ. Ρόδα ’Εντυπώσεις άπό τάς έπιχειρήσει; τών 
Δαρδανελλίων, Σερβίας καί Δυτική; Μακεδονία;, ΰπό 
τοΰ κ. Γ. 1 ωτηριάδου εντυπώσεις έκ τοϋ Μακεδονι
κού μετώπου, ύπό τοΰ κ. I. ’Ορφανίδου άφηγηθέντος 
αναμνήσεις έκ.τών δύο ενδόξων πολέμων, ΰπύ τού κ. 
Άλ. Ζώτου περί τής δίκης τής Φρυνης καί τού λόγου 
τού Ύπερείδου, συνηγορήσαντο; υπέρ αύτής.

— Αί διαλέξεις τού «Παρνασσού» εφέτος θ’ αρχί
σουν τόν ’Ιανουάριον. Ή έφετεινή σειρά θά περι
λαμβάνω τού; δραματικού; συγγραφείς, ή πρώτη δέ 
διάλεξις θά άφορφ τόν Σπυρ. Ζαμπέλιον.

— Έν τφ τμήματι τών ; Νομικών ’Επιστημών τού 
«Παρνασσού· ό κ. Λ. Άνδρεάδης άνέγνωσε μελέτην 
του περί τού πληθυσμού καί τού πλούτου τής Κων
σταντίνο υπόλεως κατά τού; Μέσους χρότους.

— "Άρχισαν αί διαλέξεις τών λογιών διι’ι τάς μα
θήτριας τή; Άνωτέρας γυναικεία; εκπαιδεύσει»; τοϋ 
Λυκείου Κωνστσντινίδου. ΙΙρώτσς ώμίλησεν ύ κ. Δ- 
Γρ. Καμπούρογλου; διά τά; παλαιός Αθ ήνας, άπο- 
καλύψας ικανά άγνωστα διά τήν 'ιστορίαν τή; πρω- 
τευούσης. Ό κ. Κωστής Παλαμας έπραγματεΰθη τύ 
θέμα : Πώ; τραγουδούμε τό θάνατο τή; Κόρη; καί 
ό κ. Ι’ρ. Ξενόποιλος ώμίλησε διά τήν έξέλιξιν τοϋ 
Ελληνικού θεάτρου καί ιδιαιτέρως διά τό έργον τού 
Χρηστομάνου.

— Είς τά «Διονύσια» ήρξατο σειρά διαλέξεων θεα
τρικών. αϊτινες πέρυσιν είχον διακοπή, Ό κ. Βελ- 
λιανίτης άφηγήΰη τήν ιστορίαν τών πρώτων 'Ελλη
νικών θεάτρων άπύ τής Έπαναστάσεω; μέχρι τής 
έκθρονίσεω; τοΰ "Οθω νος. μνησθεί; καί αρκετών γνω
στών εύθυμων ανεκδότων.

Τήν έπομένην Τρίτην ό κ. I. ΙΙολέμης απήγγειλε 
νέα ποιήματά του και έπαίχθη ΰπύ τοΰ θιάσου τής 
κυρίας Κυβέλης ή πρό εξαετίας γραφεϊσα μονόπρα. 
πρακτο; έμμετρο; κωμιρδία του «Φρύνη», ή όποία 
όμωςδέν είχε τήν έπιτυχίαν τής «Γυναίκας».

Ή τρίτη φιλολογική προεσπερί; τών «Διονυσίων- 
άφιερώθη εί; τήν μνήμην τού ποιητού Μαβίλη, έπί 
τή έπετείφ» τού ηρωικού θανάτου του. Τήν τέλεσιν 
τοΰ φιλολογικού τούτου μνημοσύνου όπεμελήθη ό 
’Εκπαιδευτικός "Ομιλο;. Ό φίλο; τοΰ Μαβίλη κ. 
Παπαγιάννης έσκιαγράφησεν αυτόν ώς ποιητήν, ώς 
πολεμιστήν καί ώς πολιτευτήν,ή κ. Θεώνη Δρακοπού
λου απήγγειλε, μέ πολύν λυρισμόν, τόν «Ανεμόμυλον» 
καί τήν «Λήθην», ή κ. Κυβέλη μέ έξαρσιν ένα ύμνον 
τού ποιητού είς τήν Κρήτην καί ένα άλλο πατριωτι
κόν ό κ. ΙΙαπαγεωργίου. Τό Κουϊντέττο έπαιξε τήν 
έκ τής «Λήθης» έμπνευσθεϊσαν σύνθεσίν τοΰ κ. Κα. 
λομοίρη. συνοδέυσαν τό άσμα τή; κ. Φωκά.

— Ό έκτακτος καθηγητής τής 'Ιστορίας έν τφ 
Πανεπιστήμιο.) κ. Κ. Ράδος έποιήσατο έναρξιν τών 
παραδόσεών του δι’ εναρκτήριου λόγου, θέμα έχον
τας τό έργον καί τάς τάσεις τής συγχρόνου Ιστορι
κής σχολής, ϋπερ ήρεύνησε μετά τή; διακρινού.της 
αύιύν εύσυνειδησίας.

Ξ€ΝΗ KINHSIS
Πύτοκτόνησεν ό Άγγλο; θεατρικός συγγραφεύς 

Hmbert Davies, έϊαφανισθεί; υπό συνθήκα; ίίλω; 
μυστηριώδεις έν ηλικία 11 έτών.

Κατ’ άρχάς τοΰσταδίου του ό Ντόβις είργάσθη ώς 
δημοσιογράφο; εί; Αμερικήν, γράφων συγχρόνως 
φάρσες-όπερέττε; διά τά θέατρα τοϋ Άγ. Φραγκί
σκου. Τφ 1002 έπέστρεψεν είς Αγγλίαν καί τφ 1903 
είχε τήν πρώτην έπιτυχίαν ώς κφμφδιογράφος. Έ
γραψε πολλά ελαφρά έργα είς τά όποια έδιδε χαρα
κτηριστικού; τύπου; ευχάριστους είς τό κοινόν. Αί 
τελενταϊιί του όμω; κωμφδίαι έδειξαν μίαν νέαν τά. 
σιν, νά βλέπη τήν ζωήν μέ σκοτεινότερα χρώματα. 
Δέν ήσαν πλέον πλήρεις πνεύματος, ώς άλλοτε.

"Αμα τή ένάρξει τοΰ πολέμου κατετάχθη είς τύν 
στρατόν καί μετέβη εί; Παρισιού;. ΆσθΕνήσα; ένο- 
σηλεύθη έπι πολλούς μήνας εί; Παρισινόν νοσοκο- 
μεΐον. Έξελθών έπανήλθεν εί; Αγγλίαν. "Ενα πρωί 
τού Αύγουστου έξήλϋεν εί; περίπατον εί; τά; άπο· 
κρήμνοις δχϋας τή; Ύορκσάϊρ καί δέν ι'πυνήλθε 
πλέον. Καθ’ όμοιον μυστηριώδη τρόπον έξηφανίσϋη 
πρό έτών καί ό σνμπατριώτ)]; του ποιητής Δάβιζον.

— Άπέθανεν έν τή ήρεμίρ τοϋ μοναστηριού εί; 
τών μετριοφρονεστέρων σοφών τής Ιταλία-’, ό πα
τήρ OdOrisio I'iscicelli. Έκ τών έργων του γνωστό·- 
τερα είνε τά έξης. Paleografia Artistica di Monte 
Cassino ίι8Ι7). Miniature nei codici cassinesi(1887)·

I,es Saggi di scrittura notarile les Pitture cri 
stiane del IX secolo della Badia di S. Vincenzo de. 
Volturno (1896).

— Ό Ζάν Άζαμ,πλέρ έξελέγτ) μέλος τής Ακα
δημίας Γκονγκούρ έπι/.αχόντων τών Κουρτελίν καί 
Ραούλ ΙΙονσέν.

— Τύ βραβειον Νόμπελ τή; φιλολογία; διά τό έτο 
1917 άπενεμήθη άπό κοινού είς τούς Δανού; ουγγρα 
φεϊς Carl Gjelierugs καί Ilenrik Pontoppidan,

— Την 27 ’Οκτωβρίου ήνοιξεν εί; τήν Ζυρίχην 
καλλιτεχνική έκθεσις τών έν ’Ελβετία Γάλλων ζω. 
γράφων μέ. έργα τής Γαλλική; τέχνη; τού ΙΘ' καί τού 
Κ' αίώνος.
• — Έφονεύθη υπηρετών ώ; δεκανεΰς ό Francis 
Ledwidge, ποιητή; χωρικό; τή; Menth έν Ίρλανδίφ. 
Έγραφε στίχους άπύ ήλικίας 5 έτών, βοηθών άμα 
τόν πατέρα του εί; τήν καλλιέργειαν τών γαιών.

— Τά Ευρωπαϊκά μουσεία πλουτίζονται μέ έργα 
Γαλλικά. ΊΙ Έθν. Πινακοθήκη τοΰ Λονδίνου απέ
κτησε πολλούς πίνακας μεγάλης αξίας Γάλλων ζω
γράφων: τού Μανέ, Ρενουάρ, Δεγκάς, Μονέ. ΙΙουβί; 
ντέ Σαβάν, Ίνγκρές. Τύ Μουσεϊον τή; Κοπεγχάγης 
τόν πίνακα τού Μανέ τού πίνοντο; αψέντι άντί ση
μαντικού ποσού. Τό ΜουσεϊονΆμστερδάμης έργα τοΰ 
Ρενουάρ καί τού ΙΙισάρρο.

— Κατά τίιν έπανάστασιν ένΡωσσία κατεστράφη ή 
περίφημος έν Μόσχρ καλλιτεχνική συλλογή Μορο- 
σώβ, άποτελουμένη έξ έργων τής συγχρόνου Γαλλι
κής τέχνης.

— Άπέθανεν έ Παρισίοις έν ήλικίφ 34 έτών ό 
Henry Rigal, ποιητής, μυθιστοριογράφο» καί δημο
σιογράφος, γνωστός διά μίαν συνέντευξιν του μέ 
τόν . . . Θεόν.

— Άπέθανεν έν Κέρ Ύόρκη ό Αυστριακό; ζω
γράφος Ραφαήλ. Kirclinar γνωστότατο; ώ; σχεδια- 
γράφος, έν ήλικίφ 15 έτών. Έπί πολύν χρόνον είρ- 
γάσθη έν Γι-.λλίφ πρύ τοΰ πολέμου.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

— Έφ’ ίνό; τών βωμών τοΰ μητροπολιτικοΰ ναού 
τοΰ Λοβάνο, όστις κατιστρ ίφη ΰπ> τών Γερμανών, 
υπήρχεν άγαλμα τής αγίας 'Αγνής έκ μαρμάρου τής 
Σερραβέσας—έμνευσμένον έργον τοϋ γλύπτου Του 
ρέλλο Σιντόνι. 'Ο πάπας Πιο; X κατά τό 1907, έδέ-- 
χθη είς άκρόασιν τόν έν λόγφ καλλιτέχνην παρά τοϋ 
όποιου έζήτησε μικρόν άντίγραφσν μαρμάρινον τού 
αγάλματος, σωζόμενον σήμερον έν τφ Βιτικανφ, ώς 
αντάλλαγμα δέ τοϋ έδωκε τήν φωτογραφίαν του μέ 
Ιδιόγραφον άφιέρωσιν. Ή Βασίλισσα Μαργαρίτα 
Απέκτησε έπίσης διά τό ανάκτορό.’ της έτερον άντί- 
γρίφον έν μικρογραφίρ, άντί τοϋ οποίου πρσσέφερεν 
είς τόν Σιντόνι μεγαλοπρεπέστατοι· κόσμημα. Τό 
θαυμάσιο ν αύτό σύγχρονον αριστούργημα τή; "Ιταλίας 
κατεστράφη ύπό τών Γερμανών.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ή «"Ενωσις τών Συντακτών τών ’Αθηναϊκών ε
φημερίδων· έδωσε συναυλίαν, τής όποιας μετέσχον 
άνεγνωρισμένης άξίας καλλιτέχναι. Ή κ. ΒνλουδίΟυ 
(πιάνο) έπαιξε τρία σύντομα Preludes, καί μέ 
πολλήν αισθηματικότητα τήν -Nocturne τού Σοπέν 
καί έν Capriccio τοϋ Bobtkiewilz είς τό όποιον εδει- 
ξεν εξαιρετικήν δεξιοτεχνίαν. Ή δεσποινίς Καίσαρη 
έτραγούδησε μέ τήν δροσερόν καί έντονον φωνήν της 
πολύ καλά τήν Μαργαρίταν στό ροδάνι τοϋΣοϋμπερ 
μέ πολλήν εκφρασιν τό τραγούδι τοϋ αειμ νήστου Σα
μάρα «Μάνα καί γυιός» καί μονφδίαν έκ τής Καβ- 
βαλερίας Ρουστικάνα. Ή δεσποινίς Κοϋλα Ζερβού 
απήγγειλε μέ καταφανή τήν διδασκαλίαν τής έν Πα
ρισίοις τελευταίας διαμονή; της τόν μύθον τοΰ Λα- 
φονταίν La leutiere, ως τελεία Ι’αλλί; είς τήν α
παγγελίαν καί τήν εκφρασιν. Άπ’ εναντίας άπ ου- 
στάτη ήτο είς τόν «"Ορθρον τών Ψυχών» τοΰ κ.Γρυ- 
πάρη καί είς εν έξάστιχον άπό τά«Συντρίμματα> τού 
κ. Μαλακάση.

Ό κ. Κιμ. Τριανταφύλλου έτραγούδησε «Βέρθε- 
ρον». έζωντάνευσε δέ μέ τήν μουσικήν απαγγελίαν 
μάλλον ή τραγούδι τήν«Έξομολόγησΐν» τοϋ Σαμάρα* 
Εκτός προγράμματος μάς έβσυκάλισε μέ τό δήμο" 
τικώτατον «Έρινάκι μου». Ό κ. Λυκούδης τέλος 
έξετέλεσε, μέ υπερβολικός όμως κινήσεις, τήν Grave 
τοΰ Friedemann-Bach και άκόμη καλλίτερον τήν 
δυσκολωτάτην Habanaise τοϋ Saint-Saens.

— Ό κ. Κιμ. Τριανταφύλλου διωργάνωσε συναυ* 
λίαν υπέρ τών χηρών καί ορφανών τών έν πολέμφ 
πεσόντων Παρισινών μουσικών, δοθεϊσαν είς τό Δη
μοτικόν θέατρον, ενώπιον έκλεκιοτάτου καί πολυ
πληθούς ακροατηρίου, μέ συνδέσεις Γάλλων μουσουρ
γών. Ή μουσική τής Γαλλικής ναυαρχίδος έπαιάνισε 
θούρια, ό κ. Τριανταφύλλου έτραγούδησε μέ πολλήν 
τέχνην μονωδίας έκ τής«'Ηρωδιάδος», τής «Κάρμεν» 
τοΰ «Βασιλέως τοϋ Ύς» καί δύο εύμορφα σύντομα 
τραγούδια: D’une prison, τοϋ Χάν καί «Mandoline» 
τού Ντεμπυσσύ.Ό κ. Σ. Φαραντάτος έπαιξε μέ μεγά
λην λεπτότητα τό ·1νη revant» καί τό·Apres Elite» 
τού Sclimidt καί μέ πολλήν ευστροφίαν τό -Presen
tation a la Cour. τοϋ Ritter. Ή δεσποινίς Άλεξ. 
Κοτζιά μέ τήν ασθενή άλλά συμπαθητικήν φωνήν 
της έτραγούδησε τό «Ici-bas» τοΰ Φωρέ καί τήν «Βι- 
βαντιέραν» τοΰ Γκοντάρ. Ό κ. Τριανταφύλλου έρρι- 
ψοκινδύνευσε καί μίαν καινοτομίαν, αφηγηθείς τα
ξιδιωτικός αναμνήσεις του, κατόπιν τών όποιων έ

ψαλε τύν Ύμνον είς τήν Γαλλίαν τού όύγκιό, κατά 
μελοποίησιν τοϋ Busser. ΊΙ δεσποινίς Ε. Δαμασκη
νού απήγγειλε μέ μεγάλην Επιτυχίαν τό ποίημα τοΰ 
Ριβουάρ «Meres de Heros», έν τελεί δύο δ’έξβτε- 
λέσθησαν τό Κονσέρτο είς do majeur τού Pierne Ης 
δύ> πιάνα ύπό τών κ. κ. Φαραντάτου καί Μητροπού- 
λου, καί ή μεγάλη μονφδία τού «Σίδ» υπό τής δεσ
ποινίδα; Κοτζιά καί τοΰ κ. Τριανταφύλλου. Ή επι
τυχία τή; όλης συναυλίας ήτο εξαιρετική.

Ό νεαρός βαρύτονο; κ. Γ. Βλαστάρη; ό όποιο; 
πέρυσι τό πρώτον ένεφανίσθη, έδωσε καί έφέτο; συν
αυλίαν. Καλλίτερος ήδη. άλλ’ ή φωνή, ή όποια έχει 
χαρίσματα, δέν έξοικειώθη άκόμη μέ τάς τεχνικά; α
παιτήσεις.

Τό πρόγραμμα άρκετά ποικίλον, έξετέλεσε σχεδόν 
ολόκληρον μόνος. Έτραγούδησε Παληάτοους. Benvenu 
to Cellini τού Diaz, τό Eri lu τού Α’ορού ,μετημφνε
σμένων, αλλά πολύ Επιτυχέστερων τούς «Δύο Γρενα
διέρους» τού Σιοΰμανν, υϋς καί ^ναγκάσθη νά έπανα- 
λάβη. ΊΙ κ. Ρεβ έκκα έτραγούδησε πολύ καλά τό ώ
ραϊον άσμα τού Όλμε; L’heure de pourpre καί εν 
συντομώτατον άλλά χαριέστατον τραγουδάκι τού Λσμ- 
πε/.ει συντεθειμένου έπί τού έξής τετραστίχου :

La vie ? Un peu d’amour 
un peu d’haine. Et puis? Bonjour. 
La vie ? Un peu il’espoir 
un peu de reve. Et puis? Ron soir.

“Ηρεσε πολύ καί έπανελήφθη.

Έν δυωδίρ. ό κ. Βλαστάρας καί ή κ. Ρεβέκκα έτρα
γούδησαν μετά πολλής επιτυχίας έν ντουέττο άπό τήν 
Φαβορίταν καί έν άπό τήν Περουζέ.ΊΙ συναυλία έτε- 
λείωσε μέ τρία ελληνικά τραγούδια, τό «Έλ’ άγάπη 
μου, τού κ. Χατζηαποστόλου,τό «Εσένα πού σ’άγό- 
πησα» τού κ. Ξανθοπούλου καί τόν Γέρω Δήμον» 
τού Καρρέρη, τα όποια όμως έτραγούδησε ό κ. Βλα- 
στάρης μετ’ όλιγωτέρας επιτυχίας.

— Δύο έκλεκτά τάλαντα, ό κ. Μπουστιντούϊ καί ή 
δεσποινίς Πανά εί; δύο συναυλίας μουσικής δωμα
τίου έξετέλεσαν σονάτα: μέ πολλήν ευσυνειδησίαν.Είς 
τήν πρώτην συναυλίαν έπαιξαν τήν 15ην σονάταν τοΰ 
Μόζαρτ καί μίαν σονάταν τού Φωρέ πρώτην φοράν 
έκτελουμένην είς ’Αθήνας.Είς τήν δευτέραν καί ιδίως 
είςτό δυσκολώτατον Allegro vivace ό κ. Μπουστεντούϊ 
άνεδείχθη ικανότατος δεξιοτέχνης. Ή συμπράτ. 
σα δεσπ. Γεωργό έτραγούδησε μέ τήν τεχνικήν φω
νήν της τάς Chansons Grises τού Hahn εμπνευσμέ
να; άπό τά ποιήματα τοΰ Πώλ Βερλαίν.

Κατά τήν δευτέραν έμφάνισίν των, είς ήν συνέπραξε 
καί ή δεσ. Περπινιά, έπαιξαν δύο συι-άτας,τοϋΜπράμς 
είς σόλ μεϊζον καί τοΰ Φράγκ είς λα μεϊζον. Είς τήν 
δευτέραν, ήτις καί έπαίχθη πολύ καλά, ήρεσεν έξαι- 
ρετικώς ό κ. Μπουστιντούϊ είς τό recitativo-fantasia, 
έκτελεσθέν μέ πολλήν θερμότητα. Ή δεσποινίς Πανά 
διεκρίθη διά τόν μηχανισμόν τού παιξίματός της καί 
τήν πλήρη άντίληψιν τού έκτελουμένου έργου. Ή δ. 
ΙΙερπινιά μέ τήν γυμνασμένην, άλλά κάπως άσθενή 
φωνήν της έτραγούδησε τήν < ’Απαγωγήν έκ τοΰ χαρε
μιού» καί τόν «Μαγευμένον αυλόν».

(Ελλείψει χώρου, άναβάλλεται διά τό επόμενον 
τεύχος ή επίλοιπος μουσική κίνησις).

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Έν Αίγίνη άνευρέθησαν δύο άρχαϊαι κεφαλαί. αϊ- 

τινες καί κατετέθησαν είς τό αυτόθι Αρχαιολ. Μου
σείου.

— Σπουδαιότατη άνακάλυψι; έγένετο κατά τίιν έκ- 
καθάρισιν τοϋ βορείου κλιτούς τοϋ έν Θεσσαλονίκη 
ναού τοΰ Άγιου Δημητρίου. Έπί τμήματος τόξου, 
άκρωτηριασμένη πως, άλλ’ ευκόλως δυναμένη νά συγ. 
κολληθή. ευρέθη ψηφιδωτή είκόιν τοϋ 'Αγίου Δημη 
τρίου όλοσώμου, έν στάσει δεήσεως. Ό Άγιος φε- 
ρει ΰπατικήν χλαμύδα λευκήν, κοσμουμίνην κατα τό 
στήθος μέ πορφυροΰν ταβλίον. Πρός τό δεξιόν μέρος 
τοϋ Άγιου εμφανίζεται νεάνις, τίιν όποιαν οί γονείς 
της προσφέρουν είς τήν διακονίαν τού Άγιου. Ή 
είκόιν τής νεάνιδος διατηρείται εντελώς άθικτος. Ση
μειωτέοι·, ότι άνευρέθησαν όλα τά τεμάχια τοϋ πολυ
τίμου ψηφιδωτού, τά όποϊα καί ταξινομούνται.

— Άπέθανεν είς ΙΙαρισίους ό διαπρεπής ελληνι
στής καί αρχαιολόγος Μάξιμος Κολλινιόν, καθηγητής 
τής Σορβόνης καί μέλος τής ’Ακαδημίας τών ’Επι
γραφών. Έγεννήθη είς τό Βερντέν τφ 184.9 έξ οικο
γένειας, δι’ ήν ή καλλιέργεια τών γραμμάτων άπετέ- 
λει παράδοσιν. Τφ 1873 κατόπιν διαγωνισμού εΐσήχθη 
είς τήν Γαλλικήν Άρχαιολογ. σχολήν τών 'Αθηνών 
ώς εταίρος. Τφ 1876 διέτρεξε τά παράλια τής Πομ- 
φιλίας καί Κιλικίας, φθάσα; μέχρι τών ερειπίων τής 
Ταρσού. Αί έιτυπώσεις του έκ τού τάξειδίου αυτού 
γλαφυρώταται έδημοσιεύΐίησαν είς τήν «Έπιθεώρη- 
σιν τών Δύο Κόσμων*,τά δέ αποτελέσματα τών άνασκα
φών ας έκεϊ διενήργησεν ό Κολλινιόν ήδραίωσαν τήν 
φήμην του ώς αρχαιολόγου. Έπέστρεψεν εϊτα είς τήν 
Ελλάδα καί ήρξατο άνασκαφών έν Τεγέρ, ένθα 
σπουδαιότατα! έπιγραφαί άνεκαλύφθησαν. Ό Κολλι- 
νιόν έδημοσίευσε, μεταξύ άλλων, άριστοτεχνικήν πε
ριγραφήν τών!Μνημείων τής Άκροπόλεω; τής υερ- 
γάμου», άλλά τό κυρίως έργον όπερ τόν κατέστησεν 
όνομαστόν είνε ή «Ιστορία τής Ελληνικής Γλυπτι. 
κής» περατωθεϊσα τφ 18!ι7. Είς τά έργα του ό Γάλ
λος αρχαιολόγος συνδυάζει τήν επιστημονικήν ακρί
βειαν καί τό κύρος ευσυνείδητου έρευνητού πρός τήν 
γλαφυρότητα καί τήν καλαισθησίαν άληθινά εμ
πνευσμένης ψυχής. Υπάρχουν σελίδες τής Ι
στορίας τής Έλλ. Γλυπτικής», ώς έκεϊναι είς ίί; εξη
γεί τόν μΰθον τής Ψυχής, αΐτινες θά ζήσουν ές άεί.

—Κατηρτίσθη έπιτροπή έκ τών κ. κ. Σωτηριά- 
δου, Λεονάρδου, Κουρουνιώτου καί ’ Αδαμάντιου, ή- 
τις θά έπιβλέπη τάς ύπό τής Αρχαιολογικής 'Εται
ρίας έκτελουμένας εργασίας.

Ν 3- ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΪΛΟΥ

Καθηγητού παρακολουθήσαντος έν Μονάχψ άνω- 

τέρας καλλιτεχνικός σπουδάς

ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΝ ΖΑΓΡΑΦΙΚΗΣ

Παιδαγωγική πρσπαρασκευή.—Δεξιοτεχνική έξά- 

σκηοις.—Μεθοδική σχεδιογραφία. — Ζωγραφική. — 

Συνθετική. — Στοιχεία προοπτικής. — 'Ιστορία τής 

Τέχνης.—Ρυθμολογία.—Αισθητική.

Πληροφορίαν : 'Οδό; Κέκρωπο; 14

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ό κ. φ. Γιοφϋλλης είνε παραγωγικός καί ιδιόρ

ρυθμο; ποιητής. Είνε ή τέταρτη συλλογή, μετά ιόν 
Άη'Νικόλα, τ' Αρχοντικά καί τά Συνθεμαια.ήν εκδί
δει. Είς τό νέον τεύχος μέ τόν πρράξβνον τίτλον ‘Κάι- 
νούργκς ταιρτίνεςι· άναδεικνύεται φ ιυεουριστή;. Οί 
τίτλοι τών έννέα ποιημάτων του δίδουν και τον χα- 
ρακιηριομύν τοΰ είδους τής έμπνεύσεώ; το. : "Υμνος 
στή στρυχνίνη. — Ό άρθριτικός.— Ωδή σέ μιά αλ
κοολική.— Κατύρα ο ιού; προγόνους κλπ.

Δέν ήμπορεϊ νά άρνηθή τις_ άξίαν είς τόν άλλως . 
μετριόφρονα ποιητήν. Άλλ’ άντί νά άναχϋή είς τό 
ευρύ πέλαγος τών μεγάλων εμπνεύσεων, τού αρέσει 
νά περιφέρεται γύρφ είς σκοπέλους. Είς τάς δύο τε
λευταίας ουλλογιις του ι,-αίνονται καθαρά οί δύο 
σκόπελοι ; Είνε ό μελλοντισμός είς τήν ιδέαν και ό 
μαλλιαρισμό; είς τήν διατύπωσιν. Άς έλπίσωμεν οτι 
ή προσεχής συλλογή του θά είνε ιίπηλλαγμένη τών 
«συμβατικών αύτών ελαττωμάτων. Ή ποίησις εϊνε 
ιδέα, άλλτι καί αίσθημα, κάθε δέ ίιπολογισμένος πε
ριορισμός τοΰ αισθήματος ή τής Ιδέας καθιστφ τήν 
ποίησιν, πεζογράφημα.

Εί; τό τελευταΐον τεύχος τή; εί; ΙΙαρισίους έκδι- 
δομένης «Έφημερίδος τών Ελληνικών σπουδών» 
δημοσιεύεται σοφή μελέτη τού Έλληνιστοΰ κ. Κουΐ- 
περ, καθηγητού τού Πανεπιστημίου τοϋ ’Αμστερν
ταμ. σχετικώ: μέ τού; ‘Ιάμβους τού Άλεξανδριανοϋ 
ποιητού Καλλίμαχου. Ό κ. Κονΐπερ διαφωτίζει 
πολλά σημεία σχετικά μέ κάποιους θρύλου; τή; άρ- 
χοίας ποιήσε ■>;. θρύλου; θρησκευτικούς ή καί διδα
κτικούς.

Α
Ό έν Παρισίοις διαμένων γνωστός ποιητής κ. 

Σ. Σκίπης έξέδωκε δύο νέΛ βιβλία.Τύ ?ν έπιγραφύ- 
μενον «Au Commencement etait Γ action;, περιέχει 
τέσσαρα; πολιτικούς λόγου; καί δύο φιλολογικά; 
διαλέξεις.ή μία περί τού Εύρωπαικού_ πολέμου καί 
τής νεοελληνικής φιλολογίας καί ή άλλη «Διατί ή 
ποίησι; είνε αίωνία- μέ πρόλογον τοΰ κ. Λεμπέγ* 
τό δέ άλΐ.ο εϊνε τό τρίπρακτον δράμα του εκ τού πο
λέμου έμπνευσθέν, -Les Perses de Γ Occident» περί 
ού έγράηιαμεν,μέ πρόλογον τοϋ Γάλλου ποιητού ΙΙώλ. 
Φόρ. Άμφότερα μετεη-ράσθησαν έκ τού ελληνικού 
κειμένου εί; τήν Γαλλικήν, τό μέν πρώτον ίιπό τού 
κ. Λανίτου, τό δέ δεύτερον ύπό τοϋ κ. Λεμπέγκ.

Τακη· Χαιροποΰλου. -Κρυφές Άλή&ειες', κοινω
νικά διηγήματα τής ρεαλιστικής σχολής, γραμμένα 
μέ άρκετήν ψυχολογίαν, άποτυποϋντα τάς πλέον 
άποκρύφους τάσεις τής γυναικείας ηιυχής.

Ή ΙΙαιριωτική Ένωσι;» ήρξατο τής έκδόοεως 
>Ποικίλης Βιβλιοθήκης^, ήτις θιί περιλαμβάνη με
λέτα; φιλοσοφικός, οικονομικός, έθνικάς, έμπορικάς 
καί σιρατιωτικάς. Το α' τεύχος περιλαμβάνει τήν 
«Πατρίδα», γραφέϊσαν ύπό τού κ. I. Κονδυλάκη.

Λ
Ό «Έλληνογαλ.λικος Σύνδεσμος» 'Αθηνών έξέδω- 

κεν είς τεΰχο; 'Ανέκδοτα άπδ τόν πόλεμον, συγκι
νητικά, εί; α άντανακλάται ή ψυχή τού στρατιώτου 
τών Συμμάχων κρατών.

Tinos
ιΠολιττία,. Νέα καθημερινή πρωινή έφημερίς 

έξεδόθη έν Άθήναις. υπό τήν διεύθυνσιν τών κ. 
κ. Σπ. Άλιμπέρτη καί Θ. Νικολούδη. Συντάσσεται 
μετά πολλής έπηιελείας, ετυχε δέ συμπαθούς υ
ποδοχής.

«ΑΙ ΟΙοΰσαι· τής Ζακύνθου εώρτασαν διά πα
νηγυρικού φύλλου τήν είκοσιπενταετηρίδα των.Θερμά 
συγχαρητήρια είς τόν φίλον διευθυντήν κ. Λεωνίδαν 
Ζώην.104



ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Λ: ι ·χη ρύττει, <’»■«

'Εκτίθεται εί. μειοδοτικήν δημοπρασίαν τήν 20ήν 
Νοεμβρίου ημέραν Δευτέραν έ. έ. καί ώραν 11 1)2 
π. μ. δι’ ενσφραγίστων προσφορών έν τή> Δημαρχι
ακή) Κατασιήμστι καί ενώπιον τής Δημαρχικής ’Επι
τροπής ή έκτέλεσι; τών συμπληρωματικών έργων 
τών Νέων Δημοτικών Σφαγείων.

Συμφωνως π.ώς τόν προϋπολογισμόν καί συγγρα
φήν ΰηοχρε,οσεων. τόν κατατειΟίμενον έν τφ Άρχι- 
τεκτονικώ Τμήματι τοΰ Δήμου, καί τήυ ταΰτάριΟμον 
διακήρυξίν.

Πάσα ενσφράγιστος προσφορά δέον νά ουνοδεύηται 
καί ΰπύ χρηματικής έγγυήσεως έκ δραχμών (12,769) 
δκΊόεκα χιλιάδων επτακοσίων εξήκοντα εννέα.

Έν ΆΟήναις τή 1 Νοεμβρίου 1917.
Ό Δημαογάη
2. ΠΑΤΣΗϊ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

“ΠΑΛΛΑΣ,.
Εμφανίσεις διάσημων πρωταγωνιστριών καί 

ήθοποιών ονομαστών.— Τέλεια κινηματογρα
φικά έργα.—’Ορχήστρα έκ διακεκριμένων μου
σικών ΰπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Βολωνίνη έκ- 
τελεΐ εκλεκτά; συνθέσεις.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

"ΣΠΛΕΝΤΙ Τ,
Ταινίαι νεαιτάτη; έκδόσεως. — Μ.τορέλλι, 'Ε

σπερία, Μπερτίνι. Ζακομπίνι. Καρρέν, Μπε- 
λιτσιόνι, Να.τιερκόφσζα, Ρομπίν Μπενέτι. 
Τκιόνε, Καρμινάτι, Μάξ Λίντερ, Ριγκαντέν 
Σινιορέ. Πλήρης ορχήστρα.

Ανώτερα μαδήματα πιάνου 
ύπύ n/ς ύεσπ. ΕΛΕΝΗΣ ΣΠΑΝΔΠΝΙΔΟϊ 

αριστούχου τοϋ Ωδείου της Βιέννης 
'Οδός Σπάρτης 5

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
. ,,Ώ A ΚΙ © g © ΚΓ 

ΛεΟΦΟΡΟΧ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΤΑΙΝΙΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΑΙ ωραιότεροι σκηνοΰεοϊαι.—Τιμαί 
ήλαττωμέναι

1917—ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΞ - ΔΡ. 1,200,000 ΚΕΡΔΗ
Καθ’ εκάστην ) Έκδίδο νται 100,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 400,θΟΟ

κλήρωσιν ) Παρέχονται κέρδη εις 2,000 γραμμάτια αξίας δραχμών 200,000
"Εκαστον ακέραιον γραμμάτων τιμάται δραχ. 4, δυνάμενον νά διαιρεθή εί; τέσσαρα τέταρτα 

γραμματίου τιμώμενα μιας δραχμής.
Κ€ΡΔΗ eKASTHS Τ9Ν KAHPS?S€9N

1 έξ
Δραχμαί
80,000

’Εν δλω
80,000

1 έξ· 20,000 20,000
2 άπό 2,500 5,000
6 άπό 1,000 «,000

15 άπό 400 6,000
25 άπό 200 5,000

1950 άπύ 40 78,000
2000 , _ , , , 200,000

Ή δεύτερα κλήρωσις-γενήσεται τή 27 Αύγουστου 1917, ή τρίτη κλήρωσις τή I 'Οκτωβρίου! 
1917, ή τέταρτη τή 5 Νοεμβρίου 1917, ή πέμπτη τή 3 Δεκεμβρίου 1917 καί 'ή έκτη τή 31 Δεκεμ·1 
βρίου 1917.

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια άζέραια γραμμάτια, πωλούμενα άντί τεσσάρων 
δραχμών ίσχύοντα δι’ όλόκληιοντό κέρδος, καί δυνάμενα νά διαιρεθώσινεις τέταρτα γραμματίου, 
τιμώμενα άντί μιάς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν εις τό τέταρτον τοϋ κέρδους.

Άμοιβαί, ών δέν έξητήθη ή πληρωμή έντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται 
υπέρ τοϋ Ταμείου τοΰ 'Εθνικόν Στόλου.

Εΐς τούς αγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιά; έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν 
ειδικής μετά τοϋ Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου 
άξίας δέκα χιλιάδων δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοΰ τιμήματος αυτών 15 ο)ο, εΐς δέ τούς αγο
ράζοντας διά μιας έπί προκαταβολή τοϋ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων 
δραχμών τουλάχιστον παρέχεται έκπτωσις 10 ο)ο, καί εΐς τού; δημοσίους υπαλλήλους, τούς έπιτε- 
τραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 ο)ο.

Διά πασαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γραφεϊον Λαχείου tot 
‘Ε&νικοϋ Στόλου καί τών Αρχαιοτήτων, Ύπουργεϊον Οικονομικών.

Ό Διευθυντής Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ
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