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Ή Νέα Τέχνη ΰπό 2). <Ja.j0vn.
Yvette Andreyor.
Αί'&ουσα έκθέσεως τής Όμάδο; «Τέχνης».

ΤΜΑΕΦΩΝΟΝ
Εφίδρφ. ‘Ολίγοι etve οί συγγραφείς πολεμικών 

έννυπιόσεων οί έμπνεόμενοι άπύ τίιν γραμμήν τοϋ 
μέτώπον. Τό αύώ σινέβη καί- μέ τούς ώικού; μας 
πολέμους. Βεβαίως πρέπει οί Οελοντες νά γράφουν 
οτορίαν πολεμικήν καί δχι μι0ιστορήματα νά μετα
βαίνουν εις τό μέτωπον, να βλέπουν τάς οβίδας τάς 
βόμβας, τά άσιρυςιογόνα. Άλλά σάν ενοχλητικά δεν 
σάς φαίνεται αύτά τά πράγματα διά λογίους;

Σπ. Π.—Aifiniv οτι Πΰρ Γυνή—θάλασσα είνε 
τά τρία μεγάλα κακά. Είς φίλος μου συνειΟίζει νιί 
λέγη δτι τά μεγαλείτερα κακά τής ανθρωπότητάς δέν 
είνε αύτά, άλλά Γυνή- Χωροφύλαξ-ΚαΙ.όγηρο-.

Σννδρομητ ή— Ήδεσπ. Andreyor είνε χαριτωμένη 
ηθοποιός, ή όποία εϊλκυσε τάς συμπάθειας*τοϋ Αθη
ναϊκού κοινού ώς Ζακελίνα ίίμπρύ είς τό περιλάλη
του Judex, τό όποιον παρήλασε είς τόν κινηματογρά
φον '’Απόλλωνα s.

W.—Τόν καλλ.ίτερον χαρακτηρισμόν έδωσεν ύ Ρου- 
σειρουκω. Ή ζήλεια, είπεν, εϊνε ή μεγαλύτερη άπό 
όλες τής συμφορές κ’ εκείνη πού όλιγώτερον κινεί 
τον οίκτον είς τά πρόσωπα τά όποία τήν προκαλούν.

—-
Το Αριστοκρατικόν κέντρον τής πρωτευούσ'η. 

Ταινίαι Ικλεκταί.
θ 4 ΥΜΑΣ 1.4 ΟΡΧΗΣΤΡΑ

άαιό 3ια>χωμαζούχονς καΔηχηεάς
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Η μεγαλειτέρα καί πλουσιωτέρα αϊ&ουσα 
τής Ανατολής. έφάμιλλος τών τελειό

τερων Εύρωπαϊκών
Φωτισμός πλουσιώτατος δΓ ήλεκτρικοΟ νεύ

ματος ιδίας παραγωγής του ί Αττικού».— 
'Εκλεκτή όρχήστρα ΰπό τήν διεύθυνσιν τού κ. 
Δελ-Μπουόνο.

Διά τή, οθόνης τού ΑΤΤΙΚΟΥ περιλαύνουν 

οί διασ/,μότιροι ηθοποιοί και οί έλζνστίκώτεραι 
ζαλΛίτέγνιοίς τής σκηνής.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

'‘ΣΠΛΕΝΊΊΤ,.
Ταινίαι νεωτάτης ίκδόσεως.—Μπορέλλι, Ε

σπερία, Μπερτίνι. Ζακομπίνι, Καρρέν, Μπε- 
λιτσιόνι,· Ναπιερκόφσκα, Ροιιπίν, Μπενέτι. 
Γκιόνε. Καρμ ινάτι, Μάξ Λίντερ. 1’ιγκαντέν 
Σινίορέ. Πλήρης ορχήστρα.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

“ΠΑΛΛΑΣη
Εμφανίσεις διάσημων πρωταγωνιστριών καί 

ηθοποιών όνομαστών.— Τέλεια κινηματογρα
φικά έργα.— Ορχήστρα έκ διακεκριμένων μου
σικών ΰπό τήν διεΰ&υνσιν τοϋ κ. Βολωνίνη έκ- 
τελεί εκλεκτά; συνθέσεις.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

JJ A Bh§) £ © ϋΤ
ΛΜΦνΡΟΧ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΓ

ΤΑΙΝΙΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΟΕ 
Αί ώραιότεραι σκηνο&εσίαι. — Τιμαί 

ήλαττωμέιαι

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΟΓΕΙΟΝ 

ΔΔΩΝ τριανταφυλλιδοτ 
Ί.τό Γ»)>· Υψηλήν .τυοοιααίαν tij; Α. Μ. 

ιήί Ιίαοιλίοαη; Όλγα: 
ΙΙαντπιοτημίου 26 καί 26α. Τηλιφ.747.

Ή Νέα^Τέχνη ΰπό Λ Γαλανή

Η A Ε ΚΤΡ1 2ΜΟΣ
(4 ιί; y η ρι α)

—Ώ, μή φεύγει;, Φοίβε! Σύ γνωρίζεις πό
σον ώραία διφρηλατώ εγώ στού; αγώνας καί 
πόσες φορές οέν είδα τό χαμόγελό σου γιά τές 
νίκες μου. πατέρα! Σύ πού προστατεύεις τή 
ν.ότη κα’. χαρίζει; δλα τ’ αγαθά, άφησέ με νά 
όδηγήσω στόν ούρανό τό άρμα σου, υιός έγώ 
τότε τοϋ Φοίβου αληθινό;! Τί θρίαμβος ανίκη
τος στά μάτια τών συναγωνιστών μου κάτω στά, 
γή! Σύ πού χρυσώνεις τά μαλλιά μου κα’. μου 
χαρίζεις τήν εύμορφιά κα’. τή χάρι, δι* όνομα 
τής πεντάμορφης μητέρας μου, δείξε τήν αγάπη 
σου καί δώσέ μου τά ηνία τοϋ χρυσού άρματος 
τών Ουρανών! ”£2. μή φεύγεις. Φοίβε !...

’Αλλοίμονο ! *(» ’Απόλλων είχεν όρκισθή τόν 
φοβερό όρκο τή; Στυγό; να κάμη όποια χάρι 
ήθελέ του ζητήσει τό γενναίο κα’. φιλόδοξο 
παιδ’. τής αγάπη; του. Καί Απλώνοντας τάς 
αχτίδας του σφίγγει απαλά σάν χρυσή σφεν
δόνη πολύτιμο χρυσόλιθο τόν Φαέθοντα, καί 
βασιλεύει μαζύ του πέρα στά κρυστάλλινα πα
λάτια τοϋ ’2κεανοΰ.

Μόλις φάνηκαν τά πρώτα ρόδα τής Αυγής καί 
ό Φαέθων μέ σκιρτήματα χαράς άρπάζει τά χρυσά 
ηνία κα’. όδηγεϊ αύτός σήμερα τό άρμα τοΰ 
ήλιου, κυττάζοντας μέ περηφάνια κάτω στή 
Γή- Στρέφουν τού δίφρου οί τροχοί κΓ ό δι- 
φρηλάτης μέσα στή μέθη τής μεγάλης του νί

κη; μαστιγώνει μέ νεανικήν ορμή τούς ίππους 
ανυπόμονος. ’Αφηνιασμένοι παραστρατούν αυτοί 
ακράτητοι καί παρασύρουν τόν δυστυχή νεα
νία. Φρίκη! Τρίζουν οί αρμοί τών Ούρανών 
καί ταράσσεται ή άρμονία τοϋ Κόσμου. Τώρα 
άνάφτει κόκκινη ή Γή μέ τ’.ς ηλιακές φλόγες 
καί τώρα τρέμει μέσα στού; πάγους κάτασπρη. 
’Ο μεγάλε πατέρα τών θεών καί τών άνθρώπων, 
σώσε τόν κόσμο σου!

Έντρομος όΖεύς τινάσσει γοργά τή χιονάτη του 
κόμη, στηλόνει τές αστραπές τών ματιών του στόν 
άγνωστον ηνίοχο καί υψώνει τό χέρι στιβαρό.

— Τό παιδί μου! Μή ! τό παιδί μου!
’Αλλοίμονο. ’Ανίκητη ή ούναμις τής θεϊκή; 

οργής, κωφή στόν μητρικό πόνο, κτυπά μ’ άστρο- 
πελέκι διπλό τό ξανθό παληκάρι! Μέ αμίλητη 
τώρα φρίκη ή αγάπη τή; μανούλας στροβιλίζει 
κι’ αύτή μαζύ μέ τό παιδί της μέσα στού; αι
θέρας κεραυνόπληκτη. Νεκρό τό ξανθό παλη
κάρι μ’ ασάλευτη έπάνω του τή μητρική μα
τιά βυθίζεται μαζύ τη; κάτω στά μαϋρα κύ
ματα τού Ήριδανοϋ ... Έκεϊ τώρα νύχτα και 
μέρα ή Κλυμένη μέ τέ; απαρηγόρητες αοελ- 
φοΰλες τοϋ Φαέθοντα, θρηνεί καί λειώνει σιγά 
σιγά σέ δάκρυα πύρινα, πού σβύνουν μέσα στό 
νερό τοϋ ποταμού καί γίνονται ήλεκτρα ξανθά 
καί ωραία, ποΰ μέσα των κλείνουν μιάν άμί- 
λητη κατάρα τής μητρικής οδύνης!I
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Π I ΝΑΚΟΘΗΚΜ

Περνούσαν χρόνια. Τό fjlcxtoo, τό λαμπρό 
δάκρυ τής μανούλας, στόλιζε μέ λαχτάρα τά 
πλούσια παλάτια, πού σκέπαζαν τήν οικογε
νειακή ευτυχία— χαρούμενα παιδάκια στ’.ς 
Αγκαλιές τών μητέρων. ’Αρμαθιαστά τά ήλέ- 
κτρινα δάκρυα τής μάνας έχάϊδευαν μέ πόνο 
τούς Αλαβάστρινους λαιμού; τών παρθένων καί 
γέμιζαν μέ τήν χαρά τοϋ στολιδιού τά ώμορφα 
ματάκια των. πού θύμιζαν τ' Αγαπημένα κο
ριτσάκια τής Κλυμένης. Μά ποτέ, καμμιά πα
ρηγοριά μέσα στό ατέλειωτο πέρασμα τού χρό
νου δέν μπόρεσε νά σβύση τόν μητρικό καϋμό, 
πού σφιγκτά κλεισμένος αιώνες μέσα στό πο
λύτιμο πετράδι, καρτερούσε τήν ώρα, πού θά- 
παιρνε τήν έκδίκησι τής μάνας άπό τόν Δία, 
τόν φονιά τοΰ παιδιοΰ της!

!*

*) Ιέλος.

Μιά μέρα γύρισε πίσω στή γαλάζια του πα
τρίδα, στή μαγική χώρα τού ήλιου, ένας σοφός 
μεγάλος, πού ή πείρα τοΰ κόσμου έκαμε τήν 
σοφία του διπλά γεννήτρα. Αύτός βρήκε πρώ
τος πώς ίγινεν ό κόσμος άπό τά νερά, πού σκόρ
πισαν οί θεοί μέσα στό άπειρο, καί πότε θά- 
βγαινε ή Σελήνη θλιμμένη στόν μ,χϋρό της ~ί- 
πλο, αύτός μπορούσε νά τό προφητεύση. Σ’ αύτοΰ

Η ΑΙΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΒΕΡΓΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΚΤΜΙΑ 

(«ΛΟ-ειάς» I, 81 — 123)

Σάν είπεαύτά, 1 τό δόρυ του τό or - τί χτυπάει
’ςτά πλάγια τύ κυρτό βουνό κ’ <;> μοι ευθύς όρμούνε 
άπό τή Ούρα ποΰ έδωκε*  ’ςτό φύσημα τους σειούνε 
τής χώρες*  πέφτουν ’ςτά νερά, τ * Αναποδογυρίζουν 
Γραίγος, Λεβάντης κι*  δ Βοριάς μέ τής πυκνές τους 

[Ουέλλες 
και τρίξιμο παλαμαριών κι’άνδρών κραυγή έκεϊ τρέχει’. 
Τά νέφη αρπάζουν άξαφνα 'μπρος άπ*  τών Τρώων τά 

[μάτια 
'μέρα, ουρανό’ κι’ ολόμαυρη νύχτα άκκουμπάει ς’τόν 

[πόντο*  
βροντούν οΐ πόλοι' άπ’ τής συχνές φωτιές ό αΙΟέρας 

[λάμπει

[Ό παλαιός συνεργάτης τής Πινακοθήκης κ. Ν. 
Λιβσδάς άπέστειλεν ήμίν έκ Κεφαλληνίας, ένθα Ιδι
ωτεύει, τά άριστουργηματικά χωρία τού αθανάτου 
έπους τοΰ Βεργιλίου έκ τής μεταφρ ίσεώς του όλο. 
κλήρου τής «ΑΙνειάδος., ήν πρώτος "Ελλην μετήνεγκε 
κατά λέξιν καί στίχον καί νόημα είς κομψήν δημοτι
κήν. Ή «Πινακοθήκη» είναι εύτυχής, προσφέρουσα 
είς τούς άναγνώστσς της τά εύοσμοιατα άνθη τής 
Λατινικής Ποιήσεως. μεταφυτευόμενα είς Ελλάδα 
ΰπό τού όμολογονμένώ; μόνου ι ίδικού πρός τούτο κ. 
Ν. Αιβαδά],

• --- χ

τά χέρια, πού γνώριζε τήν δύναμι των νιφων^—'■ 
στόν αγαπημένο προφήτη τής άοελφούλας ‘τού' 

------- ω....?«.··η/· _ - / · ·«\ ‘ ί----- J ....—·(' — fcU JXJ" 
στικό του. Πρώτη φορά στά χέρια του άρχισε 
••λ-------------- «ΤΙ — » , , * *...... ·*-·· — — “f

ΚάΙ . ή Απε.·.ρ.η 
παιδί της? μ£ χ^ν Ανίκητο

•Λβ 4 
-· I

Φοίβου, πιστεύθηκε' τό' ήίέκτριί-ο δάκρυ τό μυ
στικό του. Πρώτη φορά στά χέρια του άρχισε 
νά σιγοτρέμη σέ κύματα ilOipte σ/ν μιά Ανάσα 
μέσα άπό τά μητρικά στήθια. Κ«> «λ -ϊ™ 
άγάπη στό άςέχαστο 
μητρικό πόνο ξεχειλίζει πιά τώρα' Από τό ήλέ- 
κτρινο δάκρυ καί Απλώνει μέ τόν καιρό γύρω 
σ’ δλον τόν κόσμο, σέ θάλασσες καί σέ βουνά, 
καί πέρα στόν ούρανό καί στά ψηλότερα άστρα 
—μιά Αγάπη Αγνώριστη, μία πρωτόβγαλτη έλ- 
ξις, πού ζωντάνευε τήν Δημιουργία σάν τό 
πρώτο άνατρίχιασμα τής ζωής-ό ^.εκ-ρτσαός .' 
Καί μιά μέρα—θαύμα, πού 'είδε πρώτο τό'φλο
γερό μάτι ενός μεγάλου καταλύτη παλατιών 
καί θραύστη σκήπτρων στόν Νέο Κόσμο—μιά 
μέρα ένα κύμα πελώριο άπό τόν ωκεανό τής 
πονεμένης μητρικής Αγάπης μέσα στό φοβερό 
τρεμούλιασμα τής Γής καί στό Ατέλειωτο άντι- 
λάλημα τών βουνών, όρμά Ακράτητο στά πα
λάτια τοΰ Δία καί Αρπάζει τόν κεραυνό άπό τά 
χέρια τού νεφεληγερέτη, γίγαντας εκδικητής

ΙΙοιός μπορε’ νά σωθή άπό τήν μητρική κα 
τάρα; Ούτε οί θεοί!

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

κι ΰλα τούς άνδρας απειλούν μέ γείτονα τό χάρο. 
Ολόκρυος φόβος λύνει ευθύς τά κόκκαλα τούΑίνείου. 

στενάζει’τά δύο χέρια του *ςτά  άστρα τεντώνει καί λέει 
• Ω ! τρεις καί τέσσαρες φορές ευτυχισμένοι είν'δσοι 
κάτ άπ’ τά τείχη τά 'ψηλά τής Τροίας μας έχουν πέσε 
^μπρύς ςτούςγονιούς των!*Ώ  ήρωα τώνΔαναώνΤυδείδη, 
Αχ! δέν ’μπορούσα νά’πεφτα μέσ’ ·ςτής Τρωικές πε

διάδες 
έκεϊ κΓ έγό> άπ’ τό χέρι σου .' καί νά 'σβήνε ή πνοή μου 
'κεί πού ιόν "Εκτορα έρριψε το βέλος τού Αίακίδη, 
κΓ οπού ό τρανός μας Σαρπηδών, κΓ οπού κυλφ ό 

[Σιμόεις 
Ανδρεία κορμιά,καί τών άνδρών τά κράνη,τής ασπίδες!» 
Έν ώ αύτά λέγει μάταια, μιά άπ’ τό Βοριά φουρτούνα 
χτυπά τό ξάρτι άπ’ έμπροστάκαί ’ς τ’ άστρα πάει τό 

[κύμα*  
σπούν τά κουπιά κι’ ή πλώρη του κι’ αναποδογυρίζει 
καί δίνει πλάτη ς’τό νερό’ βουνό νερού άκλουθάει 
απότομο’ άλλοι τους "ψηλά κρεμιώνται άπό τό κύμα 
καί ς- άλλους σκάει τή θάλασσα καί δείχνει γή *ς Γή 

(μέσ·!, 
πού μανιωμένος σίφουνας τήν άμμο άνακατιόνει. 
Τρία καράβια ή Όστρια έσφενδόνισε ςτής πέτρες, 
οπού ώς 'ς τήν επιφάνεια τρανές παραμονεύουν, 
γι’αύτό οί "Ιταλοί τής λέν βωμούς "ςτή μέση τού πε- 

[λάγου*  
καί τρία ποϋ έσπρωξε ό Γαρμπής είς τά ρηχά, 'ςτής 

(σύρτες*  

—φριχτό νά ΐδής ! Είς τ’ άβαΟα τά έκόλλησε*  τάζώνει 
μέ οωρό άμμο’ τό ένα του; μέ τόν πιστόν Όρόντη 
καί τούς Λυκίους*  έκεϊ 'μπροστά ’ςτά μάτια τού ΑΙνείου 
πελώριο κύμα έχτύπησεν άπό ’ψηλά "ςτήν πρύμην*  
ό πλοίαρχος έτινάχτηκε*  μέ τό κεφάλι πέφτει 
ανάσκελα, κ’ ή τρικυμιά τό πλοίο τό παραδέρνει 
έδώ κΓ έκεϊ, καί τό ρουφά μ’ όρμή ό καταποτήρας. 
Είς τό μεγάλο βάραΟρον ολίγοι κολυμπούνε 
καί τ'άρματα, τού καραβιού τά ξύλα, ci θησαυροί τους, 
καί τώρα πιά ή κακοκαιριά νικάει καί τό καράβι

0 ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ. ΝΑΟΣ
Ένφ δ’ οϋτω άκμάζει έν τή νήσφ ό μοναχισμό; 

έγγύς καί αύτής τής ΙΙαλαιοπόλεως άκόμη, ουδόλως 
άπορον δέον νά Οψοοηϋή, δτι καί ό Ναός ούτος Οά 
είχε μεταβληΟή είς μονήν.Έπί πλέον είναι γνωστόν, 
δτι κατά τούς υστέρους χρόνους τοΰ Βυζαντίου άκμά- 
ζει ύ μοναχισμός έν γένει έξακολουΟών καί μετά τήν 
άλωσιν ίδρυΟέντων παμπόλλων μοναστηρίων έν ‘ΆΟφ, 
καί Μετεώροις, έν Ίίπείρφ, Κρήτη καί Μυστρζι καί 
Έπτανήσψ. Μετά δέ τήν άλωσιν τή; Βασιλευούσης 
οϋ μόνον πολλοί κατέφυγον τών Βυζαντινών, άλλά 
καί μοναχοί τοιούτοι Οά κατέφυγον μετ’ αύτών εί; 
τήν έλειΌέραν ταύτην Κέρκυραν, σκορπισΟέντες άνά 
τιϊ Κερκυραϊκά μοναστήρια. Επόμενον λοιπόν είς 
τήν έκκλησίαν ταύτην νά κατέφυγον καί τινες τών 
μοναχών εκείνων. "Οπωςδήποτε καί αν έχη τό πράγμα 
φαίνεται, οτι κατά τόνΙΣΤ’ αιώνα (1500—1537) υπήρ
ξαν μοναχοί τινες έν τή Παναγία τής ΙΙαλαιοπόλεως, 
οί όποιοι καί κατέλειπον ταύτην. Ό Άνδρέας Μάρ
μορα;, ύ όποιο; διά τήν έποχήν αύτοΰ. ώς σύγχρονος 
είναι μία τών καλλίστων πηγών, άναφέρει Ικανά περί 
τοΰ γεγονότος τούτου έν τοϊς περί Αύγουστίνου Κα- 
νάλη ύπ’ αύτού λεγόμενοι;. Φαίνεται οτι ό φοβερός 
τρόμος δν ένεποίησαν οί έπί Σουλεϊμάν Τούρκοι (1537) 
ήνάγκασε τούς αύτόΟι υπάρχοντας μοναχούς νά κατα- 
λίπωσι τήν μονήν καί τήν έκκλησίαν καί νά τρα- 
πώσι πρό; τό φρούριον φεύγοντες τήν άγρίαν έκείνην 
τών ορδών τού Σουλεϊμάν λεηλασίαν καί σφαγήν. 
Εν έϊει 1601 ικανά έτη βραδύτεροι· μετά τήν πολιορ
κίαν ταύτην ό διοικητής τής νήσου Αύγουστϊνο; Κα- 
νάλης, χρηστός καί αγαθός, πολλά πράξας χάριν τής 
νήσου, άφοϋ πρότερον έκτισε μικρόν έκκλησίαν έν 
τφ φρουρίφ (1603) έσκέφΟη τό έπιόν έτος ν Ανακαί
νιση τήν έκκλησίαν καί τήν μονήν τής ΙΙαλαιοπό- 
λεως έπιδιορΟών τά; ύπό τών Τούρκων έπενεχΟείσας 
καταστροφάς. Έπεσκεύασε τά κελλία, άτινα πρότερον 
κατεϊχον Ελληνες μοναχοί καί άπέδωκε ταύτα τοϊς 
μοναχοί; οί όποιοι είχον καταλείπει αύτά. "Ιδού τί 
άκριβώς λέγει ό Μάρμορας: «Μή άρκούμενος είς όσα 
έπραξεν έν τφ Ιίαλαιφ Φρουρίφ, έσκέφβη'ν" άνακαι- 
νίση τήν έν Παλαιοπόλει έκκλησίαν τή; Παναγίας*  
έπεσκεύασε δέ τά κελλία, άπερ κατεϊχον οί Ελληνες 
μοναχοί, τοΰ δημοσίου έκχωρήσαντος αύτοΐς ταύτα 
δτε οί Τούρκοι ύπό τόν Σουλεϊμάν κατέστρεψαν τήν 
νήσον καί ύπεχρέωσαν τόν Άδάμ καί τούς κληρικούς 
οΐτινες κατφκουν αύτά έκ φόβου νά τά έγκαταλείψω-
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καί τό'Ιλιονέως ιό ισχυρό καί τού ανδρείου τού'Λχάιη 
καί τοϋ "Λββα καί τοΰ γέροντα τοϋ Αλήτη’ άνοιξαν 

[πλέον 
όλοι οί αρμοί κι άπ ’ τής πλευρές όρμά ’ςδλα τά πλοία 
ύ ύ.λέΟριο; κατακλυσμό; άπ" τά σκαστά μαδέρια.

Μεταφραστής Ν. ΛΙΒΑΛΛΣ

1. Ό Αίολος.2. Μετηνέχύη καί είς τήν μετάφρασιν 
ό Αναγραμματισμός τοΰ γράμματος ρ, οστις υπάρχει 
εΐς τό κείμενον.

ΤΗΣ ΙΙΑΛΑΙΟΠΟΛΕΩΣ*)
σιν.« Εΐνε άληΟέΰ ότι τό χωρίον τοΰτο τού Μάρμορα 
είνε ολίγον συγκεχυμένου. "Αλλ' έν τούτοις φαίνεται 
δτι Ελληνες μοναχοί καί κληρικοί κατεϊχον τούτο. 
Τί; δ’ ό ένταΰΟα μνημονευόμενος Άδάμ δέν γνωρί- 
ζομεν. "Ισως άλλοι παλαιύτεροι νά έγνώριζόν τι ή 
έπί τέλους έν τοί; ’^ρχείοις νά ύπάρχωσι συναφή 
έγγραφα. Τούτο μόνον είιε βέβαιον δτι τό 160-1 έπε 
σκευάσΟη ί) μονή ύπό τού καλού τούτου Κανάλη 
Ίσως τότε νά έπηνέχΟησαν καί σπουδαϊαι έν τή εκ- 
κλησίρ μεταρρυθμίσεις, ίσως νά έδιορθώθησαν καί 
οί τοίχοι, ΐτως τότε καί νά άνηγέρΟησαν αί ε’ικονο- 
Οήκαι έν είδη άλταρίων. Δέν είναι δ*  άπίβανον καί 
ό δρώμενος νϋν λέων τής Βενετίας ύπεράνω τού επι
στυλίου νά ένετοιχίσΟη τότε έπιχρισΟέντος καί άσβε- 
στωΟέντος τού ναού άμα, διότι φαίνεται δτι ή έπί- 
χρισις τοΰ ναοΰ κατά τήν δυτικήν πλευράν είναι σύγ
χρονο; πρό; τήν τού λέοντος τού ύπερΟύρου. Έκτοτε 
φαίνεται δτι ήκμασεν ή μονή καί ή έκκλησιά αύτη 
άφιερωΟέντων πολλών ά<( ιερωμάτων αύτή. ίδίςι ακι
νήτου περιουσίας, διότι βραδύτερον μονάζουσιν επι
φανείς λόγιοι κληρικοί, καί κτήματα φέρονται τής 
μ η ή; δημευΟέντα κατά τόν 10’ αιώνα έπί τών δη
μοκρατικών Γάλλων. Εξήκοντα έτη βραδύτερον μετά 
τήν ί«πό τού Κινάλη άνακαίνισιν (1664), εύρίσκομεν 
ένταΰΟα ιόν σπουδαϊον Κρήτα λόγιον Γεράσιμον 
Βλάχον μονάζοντα έν τινι κελλιφ. Ήν δ' ό Βλάχο; 
ούτος σποιΰαϊος κληρικός τή; έποχής του χρημάτι
σα; κρύιερον διδάσκαλος τού έν Βενετίρ. Ελληνικού 
σχολείου 1653 · 61). Ιίερί τό 1663 - 64, εύρίσκομεν 
αύτόν μονάζονια έν τή μονή τή; Θεοτόκου έν τή 
Παλαιοπόλει ταύτμ έλΟόντα πιθανώς περί τό 1661 
μετά τήν έκ τή; Βενετίας φυγήν. Κατά τό 1664 έπε- 
σκέφΟησαν τούτον έν τή μονή οί περιηγηταί Spon 
καί Wehler μνηιιονεύσαντες τών .τε συγγραμμάτων 
αύτού καί τής σπουδαίας,βιβλιοθήκης, ή όποια δυ
στυχώς έσκορπίσΰη. Περί αύτή; γράφει ό Μουσιοξύ- 
δης δτι είχε πολλά χειρόγραφα, ών πλεϊστα κατιόρ- 
Οωσεν ό καρδινάλιος Φρειδερίκος Βορομαϊος νά λάβη 
έκ τής ένταύίΐα μονής καί νά φέρο ei; τήν Άμβρο- 
σιικήν βιβλιοθήκην εί; ήν καί σώζονται. (Συγγράμ
ματα αΰιού βλέπε Χιώτη 338 ήτοι Θησαυρόν Ελλη
νικόν τετράγλωσσον έπιγραφόμενον «Θησαυρός τή; 
έγκυκλοπαιδικής Βάσεω;» 1639—Αρμονίαν τών δν- 
των— Φιλοσοφ. Θεολογικά μαθήματα—Λόγους—Σχο
λαστικά ζητήματα κ.λ.π.). Έν τούτοις δ'όμως ό λό
γιος ούτο; Κρής δέν κατέμεινε έπί πολύ είς ΙΙαλαιό- 
πολιν, διότι έκλεγείς Αρχιεπίσκοπος Φιλαδέλφεια?
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έφυγεν εντεύθεν μή καταλιπϋιν τήν μονήν έρημον. 
Άφήκε διάδοχον αυτού τόν ίδιον ανεψιόν ’Αρσένιον 
Καλούδην λόγιάν καί τούτον Κρήτα εφημέριον όντ 
πρότερον τοΰ ναού Ίάσονος καί Σωσιπάτρου. Διετέ 
λεσε καί ου το; ένωρίτερον καθηγητή; τοΰ Κουτου- 
νιανού φροντιστηρίου (1553 1561) ών καί δεινός
ϊεροκήρυξ. Έλθών εί; Κέρκυραν έγένετο έφημέριος 
τοΰ ναού τών 'Αγίων εγγύς τή: Παλαιοπόλεως παρά 
τόν ανεμόμυλον. Μετά δέ τήν άναχώρησιν τού θείου 
αύτοϋ Βλάχοι· ήλθε είς ΙΙαλαιόπολιν καί έγένετο 
ηγούμενος ταύτης. Τούτον’καθώς καί τόν Βλάχον 
έγνώρισαν οί Spon καί Welder (Σπόν—Βέλερ) μνη- 
μονεύσαντε; καί τή; ωσαύτως πλούσιας βιβλιοθήκη; 
αύτοϋ. Κατά τήν έν ΙΙαλαιοπόλει αύτοϋ διαμονήν 
έπέφερε καί βελτιώσεις καί άνακαινισμούς, άνεγείρσ; 
καί κελλίον νέον ώ; συνάγεται έκ τή: επιγραφής 
ταύτης

Άρπίηος ίρός Καΐονόη; χοή; 
αϊαια οίζιον

μηιρί θιοΰ Μαο/α ήοατο 
τότδβ δόμον. A X Π. 11

1) (1860). Κατά τύν χρόνον γενικά»; τοΰιον (1600— 
1680) φαίνεται οτι άνωκοδομήθη καί τό μέγα κωδω
νοστάσιο»· περικλεΐον τύν χώρον τής εισόδου τή; μο
νής είς ην είσηρχοντο διά τής θύρας του κωδωνοστα
σίου. Ιά δέ κελλία άτινα δέν ΰφίστανται νΰν κρη- 
μνισθέντα, εΰρίσκοντο εΐ; τό νότιον μέρος τοϋ ναού 
εντός τοΰ περιβόλου.

Τήν έποχήν δέ ταύτην καθ’ήν ύ ίερεύ; Καλούδη; 
προΐστατο τή; μονή; φαίνεται ότι αύτη ήκμαζε διότι 
τής έποχής ταύτης φέρονται καί τάφοι έν τώ δαπέδιο 
τής εκκλησίας τών έτών (ΑΧΟΔ) 1671 καί 1671, οϊ
τινες είσί καί οι παλαιότεροι τών νΰν ιιρωμένων 
μετά τίνος άλλου άχρονολογήτου φέροντος Βενετικόν 
οίκόσημον. Τής έποχής ίσως ταύτης είοί καί τινες 
τών κοσμήσεων τοΰ ναού αΐτινες ασφαλώς είσί προ
γενέστεροι τού 1716 έτους, καθ' ό έγένετο ή δευτέρα 
μεγάλη πολιορκία τής πόλεω; ύπό τών Τούρκων, 
σωθείσης διά τής άνδρείας τοΰ Σαλεμβούργου καί τή 
βοηθείρ τοΰ Αγίου ώ; πιστεύεται. "Οτι αί κοσμήσεις 
αύται είσί προγενέστεροι τοΰ 1716 έχομεν δείγματα 
τρανά τή; βαρβαρότητο; τών Τούρκων ποιηθέντα 
έπί τών τοιχογραφιών διά τών λογχισμών. Φαίνετα 
δέ ότι ή εκκλησία κατά τήν πολιορκίαν ταύτην ύπέ- 
στη ίκανάς καταστροφά; άπολέσασα πολλά έκ τοΰ 
προτέρου κόσμου αύτή;. Έν τούτοι; έξηκολούθει νά 
έχή κτήματα ικανά, τά όποια βραδύτεροι' έδημεύθη- 
σαν. Έπί τής εποχή; τών δημοκρατικών Γάλλων ή 
εκκλησία αύτη ΰπέστη δεινόν πλήγμα άφαιρεθεισών 
τών πατρωνειών ljus pntroniati) αύτής μετ’ εκείνων 
τοΰ Άγ. Ίωάννου τών Μωραίτών καθώς άναφέρεται 
εν τινι έγγράφφ (Έγγραφον 19ον τή; 28 ’Οκτωβρίου 
1797 πρβλ. Θεοτόκη σελ. 230 Too. Β. Δηιιοκρ ιτούμε- 
νοι Γάλλοι) σωζομένιρ έν τώ άρχείφ Κέρκυρας. Φαί
νεται δέ οτι δεν ήρκέσθησσν είς τούτο,‘άλλά καί μετέ- 
βαλον τόν ναόν είς αχυρώνα συσωρεύσάντε; έν αύτιΐ» 
πλήθη άχυρου. 'Επιδεικνύονται άκόμη έν τή ξύλινη 
στέγη τοΰ ναού λείψανα τροχαλιών καί τεμάχια χον
δρών σχοινιών, δι’ ών (Ινύψουν τά δέματα τού άχυ
ρου. Μετά τήν φυγήν τών Γάλλων φαίνεται οτι έδιορ- 
θώθη έκ τών ένόντων περί τό 1800—1801 ό ναό; 
ούτος, άλλ άνευ πλέον σοβαρά; φροντίδος. διότι 
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ιπαυσε να ·ίνήκΐ| είς τήν πόλιν ή] είς τινα αδελφό- 
τητα μεταβιβασθείσα είς τήν οικογένειαν Πιέρηδων? 
Τώ δντι δέ κατά τό 1798 δΓ εγγράφου άπό 19 Ια
νουάριου (εγγραφ. 115 πρβλ. Βούλγαρη σελ. 229) ό 
ναύαρχο; Breys κρίνωνϋτιή νησί; τού Βίδου (DUvido) 
ήν οί Γάλλοι μετωνόμασαν είς νήσον τή; ειρήνης 
(lie de la jiaix) ήν κατάλληλον αμυντικόν έρεισμα 
άφήρεσε τσύιην άπύ τή; οικογένειας τών Πιέρηδων 
δούς αύτοί; ανταλλάγματα τινα έν οί; καί τύν ναόν 
τούτον τή; Παλαιοπόλεως στερηθέντα πρότερον τών 
πατρωνείων αύτοϋ. Ίσως δ'ύ ναός ούτος τής Παλαιο- 
πόλεω; έδόθη αύτοϊς άντί τού ετέρου έν τή νησίδι 
τοΰ Βίδου τού έπ’όνόματι τού Άγ. Στεφάνου τοΰ 
θεωρούμενου παλαιοτάτου, ό όποιο; φ ιίνεται έκρη- 
μνίσθη ΰπύ τών Γάλλων. ’Ανήκε δέ πρότερον ό μι
κρό; ναό; ώ; καί ή νήσος Βίδο; (Πτυχία) ώ; ιδιο
κτησία τή; οικογένεια; Κόρνερ μεταβιβασθεί; δΓ 
έμφυτεύσεως, τή οίκογενείρ τών ΙΙιέρηδων. Ήν δ' 
ούτο; κατάφυτο; έξ έλσ.ιων καί κατάσκιος έν τών 
κέντρων τής θερινής τών Κερκυραίων αναψυχής. 
Τά; εικόνας δέ τοΰ ναού τοΰ άρχαίου εκείνου τοΰ 
Άγ. Στεφάνου φυλάττει, ώς γράφεται, ή οικογένεια 
Πιέρηδων εΐ; τύ έν Κουραμάδες παρεκκλιμκον αύτή; 
Τή; Παλαιοπόλεως ίίμω; φαίνεται ότι δέν έσώθησαν 
πολλά ιερά αντικείμενά οΰδέ και εικόνες, έκτό; τοι
χογραφιών τινών. Έν τοιαύτη δέ άθλιο μορφή εΰρη- 
ται σήμερον όπως παρελήφθη υπό τών Πιέρηδων 
έκτός τινων βελτιοΐσεων άσημάντων,έπενεχθεισών ΰπύ 
Ηενεδίκτου ΙΙιέρρη (1801). Δύναται τις εΐπεϊν ότι 
έγκαταλελειιιένη οϋσα. ούδέν σήμερον σώζει έκτη; 
αρχαία; αύτή; είμη ελάχιστα τοιχομικα μέρη. ΙΙλήν 
συγκεντροί τήν αγάπην καί τήν εύλάβειαν τών κατοί
κων τή; νήσου, οί όποιοι έν τοίς έρειπίσις τούτοι; 
διαβλέπουσι την άρχαίαν ιστορίαν αύτών καί τήν εύ- 
σέβειαν τών προγόνων, διαφυλάττοντες έπιμελώς καί 
μεταδιδοντε; είς τά; νεω τέρας γενεά; τόν έκ παραδό- 
σεω; σωϋέντα θρύλλον περί τοΰ έν τοΐ; ΰπογείοις 
αύτοϋ ευρισκομένου ναού τή; Κέρκυρα; καί τού τάφου 
αύτή; τής πρώτης βασιλίδα; καί αγία; αύτών ').

Ν. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

- ζ
ΑΠΟ ΤΑ ·ΣΠΑς/Λ€ΝΑ (ΑΑΡ/ΛΑΡΑ

“.>»■ με πληγώσ/ι Ενας άδιΛφορ· ς 
που νοιώδει την καρδιά μου ζέπ], 
ΐ)ά τόν πληρώνω /.( ιό μισός μου 
κι’ <5 πόνο; μου ihi ξε&υμαίνη.

Μ άν με πληγώοη ένας π’άγάπησα 
καί δεν μπορώ »’« τόν μιαήσω, 
ΐ>ά μέν)] Αγιάτρευτος ό πόνος μου, 
Αγιάτρευτος όσο κι’ άν ζήσω.
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ι) ‘Υπάρχει καί νΰν έτι ό θρύλο; δτι είς τό βάθος 
τοΰ ναού υπήρχε κατακόμβη εί; ήν κατήρχοντο διά 
κλίμακας, μέσοι καταπακτή;. Καί ιστορία μάλιστα 
θρυλλική καί άλλα πάμπολλα λέγονται περί τών υπο
γείων νεκρικών βασιλικών οικήσεων. Περί αύτών 
σχετικά άναφέρομεν έν τή ερμηνεία τή; οικοδομικής 
τοΰ ναού (ΙΓ μέρο;, τεχνικόν).

Ή Παρισινή καλλιτ'χνι; Yvette Andreyor 
Πρωταγωνίστρια τοΰ μεγάλου κινηματογραφ ικού οίκου Γκωμόν-

ΑΠ© ΤΑΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΟΥ
Ή φιλία συχνά είναι <> πρόλογο; τοϋ έρωτος* 

συχνότατα όμως ή προσωπί; του.
— Ό ύπνος ισχυρίζονται οτι είναι αδελφός τού 

θανάτου. Καί όμως τύ "Ονειρον μή δέν είναι αδελ
φό; τής Ζωής;

— Τύ πλέον ασήμαντο ν πράγμα μας γίνεται πολ
λάκις αφορμή νά φιλοσοφώμεν. Εί- τόν κόσμον τού
τον τό κάθε τι παρουσιάζεται καί μέ τήν αντίθετόν 
του όψιν. "Ο,τι κάμνει τήν άξίαν τού ένός, αποτε
λεί τό ελάττωμα τού άλλου. Έν παλαιόν υπερήφανοι1 
ρητόν τής οικογένειας μου λέγει: «Σπάζω, άλλά δέν 
λυγίζω». Προχθές άνεγίνωσκα είς μίαν ρεκλάμαν 
σκληρών καπέλλων: «Λυγίζουν, άλλά δέν σπάζουν».

— Ή μεγαλειτέρα εξουσία τοΰ ανθρώπου είναι έ
κείνη, ήν διαθέτει έπί τής ιδία; ζωής του.

— Ούδέποτε μία αληθής συμφορά είναι φλύαρο;’ 
τύ πρώτιστον σύμπτωμα ψυχή; όδυνομένης είναι ή 
άποσκίρτησί; της άπό’παντός εγκοσμίου. Μη λησμο- 
νώμεν έν τούτοις. ότι καί ή σιγή κέκτηται τήν ευ
γλωττίαν της, όπω; καί εν βλέμμα ιϊφωνον έν τφ 
θεσπεσίιρ λυρισμφ του. Σιγή είναι καί ό θάνατος’ 
&>j." ή Αθανασία, ομιλούσα δΓ έκείνης, οποίαν ά- 
φάνταστον ποίησιν έναρμονίζει εί; το αιώνιον μ<»υ- 
σούργημα τή; ουρανίας γαλήνης;

— Ή μήτηρ είναι ό έπί γή; Θεό; : Δι’ αύτήν δέν 
ΰπάρχουσιν άθεοι.

— Τό φίλημα τής μητρός αποδίδει ζωήν καί φέρει 
είς τήν ζωήν και τόν προγεγραμμένον άκόμη έκ τοΰ 
κόσμου !

— Τό παρελθόν! ώ. αύτό τό παρελθόν ! Ό άνθρω
πος θά ήτο περισσότερον ευτυχής- εάν δέν είχε μνή

μην. ΊΙ άνάμνησι;, Ιδού ή τιμωρία εί; τόν κόσμον 
τούτον.

— Πόσον οφείλει τι; νά σέβηται τήν άΩμικήν τού 
άλλου ελευθερίαν! Πρό παντός πά; άνθρωπο; πρέπει 
νά είναι ό αγαθό; άγγελο; τή; έλευθερία; διά τού; 
πλέοντα; είς τά σκότη τοϋ έρωτος. Καί άν διά τά ά
τομα ίσχύη ό άγραφος ούτος τού δικαίου καί τοΰ άν- 
θρωπισμοΰ νόμος, πολύ περισσότερον ισχύει διά τού; 
ταύιίζοντα; τιί αίσθήματά των ή τά; σκέψεις των.

ΊΙ αληθινή καί τίμια άγάπη είναι ικανή νά 
σβύση ολα τά φώτα τού πνεύματος, καί μόνον ό.τι 
φαίνεται ώραϊον καί βεβαιοτερον είναι τύ άρέσκειν 
εί; τύ άντικείμενον τής λατρεία;.

— Πνεύμα καί αίσθημα, ώς έξιδανικεύεται παντός 
άγαπώντος τύ αίσθημα, άδύνατον νά μή έπανέλθη 
είς τόν παλαιόν καί γνήσιον έρωτά του. Άπαξ αγαπά 
τι; είς τόν κόσμον καί ύ πρώτο; έρω; ούδέποτε λη- 
σμονεΐται.

ΓΓΑΙ,Α-ΜΑΡΙΑ 1ΙΑΠΑΔΑΚΗ

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

Είς άχρεΐον παρασημοφορημένον.
Δέν βλέ^ω τί Ιχρειάζετο τάχα 
ota στήί)εια οον ό σταυρός. 
Μιά ηινακίδα οον &ρ&ανε : 
κ’Α.ΊαχορίύΕΐαι ανοτηρώς...

Είς κρύου άστειολόγον.
Τόνο κρύα τ' Λοιείά τον »}ί>ε2ε ιά οκορπάη 
ύηοΰ κι’ δ ίδιος πούντιασε.’τά τίναςε και .nin.

ΣΑΤΑΝΑΣ
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Τέχνη «αί φιλολογία. — Δύο καλά. Ήχοι καί σιροφαί.-- Τα 

νεοελληνικά ποιήματα. Λόγιοι και Δημόσιον ταμεΐον.— 
Καλλιτεχνικό; έξωραϊσμός—Μελλοντικά σχέδια.- Βλέφαρα 

καί μάρμαρα.

ΣΧΑΤίίΣ παρετηρήθη ι ν εύχάριστον 
γεγονός διά τήν φιλολογίαν μας. Κατά 
τάς διδόμενα; συναυλίας καί ερασιτε
χνικά; εσπερίδα; παρεισάγεται καί ή 
απαγγελία ελληνικών ποιημάτων, λιά 
τήν κοινωνίαν μας, ήτις τηρεί αξιο
πρεπή, άψογοι· ήμπορεΐ νά είπή τις 
στάσιν καί άπόστασιν απέναντι καί 
αύτών έτι τών κορυφών τοϋ Νεοελ
ληνικού Παρνασσού, ή κατά δόσεις 
τροφοδοσία τών εμπνεύσεων Οά προ
σέγγιση αύτού; διά τή; μεθόδου τ°ύ

είσαγομένου βαθμηδόν συρμού εί; γνωριμίαν μέ τού; 
ποιητά; μα;, τού; μή άναγινωσκομένοις δσον έπρεπε. 
Αύτό είνε τύ εν καλόν. Τό άλλο εΐνε δτι μιά καλή 
απαγγελία διακόπτει, τήν μονοτονίαν συνεχών μουσι
κών εκτελέσεων ή σχοινοτενών διαλέξεων ή παρα
στάσεων σοβαρών έργων.

Πρέπει νά συγχαρή τι; τού; καλλιτέχνας οί όποιοι 
άπεφάσισαν νά συνενώσουν τού; ήχου; τοΰ οργάνου 
καί τύ μέταλλον τή; φωνή; των πρό; τά; στροφιί; 
τά; ποιητικά;. ΤΙ κ. ίίαξινοϋ, ό κ. Δυκουδη; πρόέ- 
βηταν ήδη εΐ; τήν καινοτομίαν. Έπίσης κατά τύ πο
λιτικόν μνημύσυνον τούΜαβίλλη έγένοντο άπαγγελίαι, 
εί; δέ τήν εσπερίδα τού Παρτασσοΰ’ έγένετο κάτι 
καλλίτεροι·. ’Απαγγελία μέ. ύπόκρουσιν. Ήτο τό
σον εύμορφος ό άρμονισμός τή; παλλομένη; συμ
παθούς φωνή; τή; δεσποινίδα; Δαμασκηνού μέ τό 
βιολί κιί τύ πιάνο! Καί φαντάζεται κανείς τί ά- 
πολαυσις αισθητική Οά εΐνε μία απαγγελία — ρυθ
μική απαγγελία—μέ ύπόκρουσιν άρπα; ή βιολοντσέλ* 
λου ή αρμονίου! Οί μουσουργοί μι; ά; εκλέξουν τά 
ωραιότερα καί κα τ α λ λ. η’λ ύ τ ε ρ α — τονίζομεν τήν 
λέξιν—ποιήματά τών αίσθηματικωτέρων ποιητών μα; 
καί ά; γράψουν μίαν σύνθεσίν. Δέν θά έργασΟοΟν 
οΰτω μόνον μουσικώς, άλλά καί Οά ζωντανεύοουν τίιν 
νεοελ ηνικήν ποίησίν. '(I κ. Καλομοίρη; έδωσε τό 
σύνθημα μέ τήν «Λήθην» τού Μαβίλη. Προσοχήν 
Οίι συστήσωμ-ν μεγάλην νά μή γράψωσιν ύπόκρου- 
σιν διά ποιήματα μεταφυσικά, μαλλιαρά, φιλοσοφικά, 
δυσνόητα. ’Εκείνα εΐνε μόνον διά νά διαβάζονται. 
Η απαγγελία πρέπει νά μάς Οίγη τήν καρδιά καί ή 

μιυσική νά μα; διαθέτει ψυχικώ: οΰτω;, ώστε ιά δε- 
χώμεθα τού; παλμού; τή; φωνή; άδελφφμένους μέ 
τήν αρμονίαν τών ήχων. Άν γίνη αύτό, Οά έπακο- 
λ,ουθηση κάτι άλλο καλλίτερο. Θά λειψή ή προσφυγή 
εί; Γαλλικ έ ποιήιατα, τά όποια όφείλομεν νά όμο- 
λογήσωμεν ότι καί ωραία απαγγέλλονται καί υπο
κρούσεις υπάρχουν δΓ αύτά άρισται· διατί δμω; νά 
μί) δημιοιργηθη ελληνική τέχνη απαγγελία; μεΟ’ 
ύποκρούσεω;; Καιρό; νά λειψή ή έ.τίδειξις γλωσσο
μάθειάς. Οί Έλληνες διά τού; "Ελληνας.

"Αλλοτε οί άνθρωποι τών γραμμάτων καί ή Δημό
σιος υπηρεσία σπανιότατα ήρχοντο είς επικοινω
νίαν. Ελάχιστοι άνθρωποι τών γραμμάτων διωρί- 
ζοντο υπάλληλοι καί αύτοί δι ’ υπηρεσία; ά; προσέ- 
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φεραν είς τύ κόμμα. Άλλά καί ή υπηρεσία των ήτο 
βραχύβιος, διότι οί αντίθετοι ερχόμενοι εί; τήν εξου
σίαν τού; άπέλυον. Ό Βλάχο;, ό Ραγκαβής, ό Ροΐ- 
δη; διεκρίΟησαν ώ; υπάλληλοι. Αλλοι δμως κα- 
τέλαβον θέσει; ακαταλλήλους. Ό Παράσχο; λ. χ. 
διετέλεσι· πρόξενο; Ταϊγανίου, ό "Αννινος λογιστή; 
εί; τό Ελεγκτικόν Συνέδριον, ό Συνοδινός έπαρχος. 
Θί άνθρωποι τών γραμμίτων έθεωρούντο αργόμι
σθοι. Τώρα τά πράγματα μετεβλήΟησαν. 'Ικανοί λό
γιοι καί ποιηταί διωρίσΟησαν —^άνευ μάλιστα προ
σόντων — εί; θέσεις εύτυχώ; καταλλήλους. Έκτό; 
τοΰ κ. ΓΙαλαμΰ δστις κατήντητεν ισόβιο; γραμ
ματεύς τοϋ Πανεπιστημίου, καί τών κ. κ. Δροσίνη 
καί ΙΙολέμη, έσχάτως οί κ.κ. Βλαχογιάννης, Κ.'_Χα- 
τζόπουλο;, ΙΙαπαντωνίου, Ι’οδοκ.ανάκη;. Μαλακάσης, 
Σταματίου, Ζερβός έτοποθετήθησαν εί; διαφόρου; · 
θέσει;. "Α; εύχηΟώμεν νά μή περιοιισθή έω; έδώ ό 
αριθμό; τών μισθοδοτούμενων λογιών.

Λ

Ό κ. Γ. Ίακωβίδης, τοΰ όποιου έξητήθη ή γνώ 
μη διά τά πολύ μελλοντικά σχέδια τού κ. Μώσσον 
άπεφάνΟη δτι απαιτείται κιί καλλιτεχνικό; έξωραϊ- 
σμύ; τών σχεδιαζόμενων πάρκων καί πλατειών. Ά
φοΰ δέν κατωρίΐώί) η νά άνεγερθή άκόμη ή Εθνική 
Πινακοθήκη. δΓ ήν καί χρήμα υπάρχει καί οίκόπε- 
δον, άφοΰ δέν κατωρθώθη νά διασκευασθή ό ι.ύρο· 
πιεστικός σταθμό; είς αίθουσαν τή; Διαρκούς Κα?. 
λιτεχνική; Έκθέσεως δΓ ήν έπρονόησεν ό ψηφισθείς 
πού πολλού νόμος,—άνάγκαι καλλιτεχνικοί αί όποια1 
πρό πολλοϋ έπρεπε νά είχον πληρωθή — νά ό.ιιλώμ’ν 
περί τών μεγαλεπηβόλων σχεδίων τοϋ Αγγλου άρχι- 
τέκτονο; εΐνε υπερβολική αφέλεια.

Α

Κατά τά; τελευταία; ήμέρα; τού έτους παρατηρεϊ
ται πάντοτε μία λογοτεχνική κίνησις, πρός άποζη- 
μιωσιν τή; κατά τήν διάρκειαν τού έ'του; πενιχρά; 
παραγωγής. Έκτό; τών ημερολογίων, εί; α συγκεν- 
τρούται έργασία άξια λόγου, παριτάσσονται εί; τά; 
προΟήκα; πιλαιά έργα κατάλληλα διά δώρα καί ά- 
νάμεσα εί; αύτά τά «άρτι έκδοθέντα». Εφέτος δύο 
τόμοι ποιητικοί άνεφάνησαν τών γνωστότατων καί 
συμπαθών Διοσκιύρων τή; νεοελληνική; ποιήσεως, 
Δροσίνη καί ΙΙολέμη. Τά ι Κλειστά f βλέφαρα» τοΰ 
πρώτου, τιί -Σπασμένα μάρμαρα» τοΰ δευτέρου. Πα
ραμένουν μεταξύ τών παλαιοτέρων καΓνεω τερών, 
τή; μέση; οΰτω; είπεΐν έποχής, πάντοτε οί.σεμνοί, 
οί ειλικρινείς λαξευτοί τοϋ στίχου, μή παρασυρθέν- 
τες άπό καμμίαν σχολήν—καί ρωμαντικοΐ καί νεω- 
τερισταί—καλλιτέχναι τοϋ αισθήματος καί τής σκέ- 
ψε:·>ς έν αρμονική» συνδυασμφ. ‘Ο πρώτο; μεταλ- 
λιοϋχας ήδη, ό δεύτερος υποψήφιο;— ό πιθανότατο; 
—διια τό μετάλλιον τοϋ λήγοντας έτους.

Α

Τυπογραφική αβλεψία. Διά μίαν δεσποινίδα ή 
όποία έχει τήν αδυναμίαν νά τραγουδη μετ’ εμπο
δίων, έγράφη εί; εφημερίδα ήζέξή; κριτική :

«ΤΙ δεσποινίς άπέδειξεν δτι εΐνε δντω;' καλλιτέ. 
χνις τού ασ&ματος·.

ΔΑΦΝΙ?

ΠΟΙΚΙΛΗ Σ Ε Λ I Σ

’ Τό Udv/ίον τον Πολέμου

Είς τύ Παρίσι άνεγείρεται μεγαλειώδες Πάνθεον 
τοϋ πολέμου, δπερ θιί έγκαινιασθή άμα υπογραφή ή 
είρήνη. Στρατιά καλλιτεχνών έργάζεται άπό διετίας. 
Τό οικοδόμημα εΐνε Ελληνικοί ρυθμού, τό κυριώτε- 
ρον δέ μέρο; άποτελεϊται άπό εν Πανόραμα κυκλικόν 
μέ Ί8θ μέτρων περίμετρον καί μέ έξώστην είς δύο 
πατώματα. Άποτελεϊται άπό τέσσαρα; διαδοχικά; 
σκηνά; σχηματιζούσα; πελώριον δακτύλιον καί περί- 
λαμβανούσας όλα τά μέρη, εί; τιί όποια συνήφθησαν 
αί σπουδαιότεροι μάχαι. Εΐ; τό μέσον ΰψοΰται περί
λαμπρο; Νίκη κυκλουμένη άπό ομοιώματα ήρόίων, 
πέντε χιλιάδες προσωπογραφιών αξιωματικών καί 
στρατιωτών, άξιωθέντων τιμητικών διακρίσεων, άντι- 
κρύ δέ τή; Πινακοθήκη; τών Γενναίων όρΟοϋται με
γαλόπρεποι; τό Μνημεϊον τών Πεσόντων πρό τού 
όποιου γυνή μελανειμονούσα προσεύχεται. Ή άνέγερ- 
σις τοϋ Πανθέου έστοίχισεν 1,000,000 φρ.

Αύτοκτονοΰν τά πτηνά:

'Υπάρχουν ■ παραδείγματα αύτοκτονίας τών πτη
νών. Ιδού έν :

'Ο περίφημο; συνθέτη; Σαίν Σιέν είχεν ένα σπουρ
γίτην έντός κλωβού- άλλ’ ήτο αδύνατον νά υποφέρη 
τήν αιχμαλωσίαν. Έξηνιλεϊτο είς μ,ιταία; απόπει
ρας νιι εκφίιγη τών συρμάτων. Ό σπουργίτη: έ.πνίγη 
εί; τό δοχεϊον τού νερού. Τύν εΐίρον νεκρόν μέ τό κε
φάλι βυθισμένοι· έντός τού ΰδατος. Ή στάσι; τού 
σώματος έντελώς αφύσικο;, απέκλειε πάσαν ύπόθεσιν 
δυστυχήματος.

Ή τραυματισμένη Μητρόπολις.

Διά τήν Μητρόπολιν τών Ρέϊμς τήν υπό τών Γερ
μανικών οβίδων σχεδόν καταστραιρεϊσαν. έγράφησαν 
πολλά. Ή καταστροφή έν τούτοι; δέν ι·ϊιε τοιαύτη, 
ώστε ν’ αποκλείεται ή έπιδιόρθωσις. Άλλιί πρέπει 
νά γίνη τοιαύτη ή νά μείνη ώ; έχει; Ό Ροντέν είχεν 
άποφανθή δτι πάσα έπιδιόρθωσις τή; Μητροπόλεω; 
θά ήτο ιεροσυλία. Νιί μή θιχθή καί νά καταστή προ" 
σκύνημα— υπέρ τή; ιδέα; αύτή; έκηρύχθη καί ό 
Ροστάν. ό Βεράοεν, ό Ρισπέν. ’Ορθότατα δέ παρα- 
τηρεΐ ό άρχιτέκτων Ζουρνταίν : «Ουδείς Οά έσκέπτετο 
ν’ άποτελείωση μίαν ημιτελή τραγωδίαν τού Αισχύ
λου, νά συμπλήρωσή τήν ήκρωτηριασμένην Άφροδί- 
την τής Μήλου, νιί πρόσθεση κεφαλήν είς τήν Νίκην 
τή; Σαμοθράκης. Διατί λοιπόν νά έπιδιορθωθή ή 
Μητρόπολις τή; Ρέιμ;; Τύ σεβάσμιον αύτό φάσμα 
πρέπει νά παραμείνη είς ήν κατάστασιν υπάρχει.»

Αντιθέτου γνώμη; εΐνε ό συγγραφεύς Ααβεδάν καί 
ό δήμαρχος τή; Ρέϊμς.

Φωτογραφίαι καί υποδήματα.

Τό μόνον πράγμα πού δέν επιδέχεται λογικήν εΐνε 
ή μόδα. ΓΙεριεργοτάτη εΐνε ή τελευταία 'Αμερικανική 
μόδα, καθ’ ήν ’Αμερικανίδες ένεφανίσθησαν είς κο
σμικήν συγκέντρωση· φέρουσαι έπί τών υποδημάτων 
των. . . φωτογραφία; προσφιλών των προσώπων. Ό 
νεωτερισμός δέν εΐνε βέβαια πολύ κολακευτικό; διά 
τά πρόσωπα, τά όποια κατεβιβάσθησαν έω; έκεϊ. Άν 

έπεκταθή ό συρμό; αύτος, θά καταργηθη καί ή φρά- 
σις «Σέ γράφω στά παπούτσια μου».

Οικία άντιμικροβιακή.

Ό δόκτωρ Κάντι; έν -Υριστιανίφ καταγίνεται πρύ 
πολλοϋ εί; τίιν κατασκευήν οικίας, έν τή όποίΐι ή εϊσ- 
χώρησι; μικροβίων νά εΐνε τελείως αδύνατος. "Εχων 
ώ; υπόδειγμα τήν έν Ύοκοχάμα διά τόν αυτόν σκο
πόν κατασκευασθεΐσαν ύπό Ιατρού τίνος οικίαν, έπολ- 
λαπλασίασε τιί προληπτικά μέσα, έγκαταστήσας εί; 
τά; διόδου; τού άέρο; έν τοΐ; δωματίοις συσκευάς 
περιεχούσα; διαλύσει; αλάτων καί διαφόρων άλλων 
υγρών, άτινα έπεχουν θέσιν παγίδων τών μικροβίων.

Ο κινηματογράφος καί τά παιδία.

Φαίνέται οτι έπίκειται ή λήψι; νομοθετικών μέτρων 
κατά τού κινηματογράφου, διά νά παύση νά γίνεται 
διδάσκαλε; τοΰ έγκλήματος μέ τά διάφορα αστυνο
μικά δράματα. Εί; τήν Παρισινήν Ακαδημίαν τών 
Ηθικών καί Πολιτικών Επιστημών ό νομικό; κ. 

Παύλο; Νουρισσόν ιίνέγνωσεν ένδιαφέρουσαν μελέτην 
περί τής « Έπιδράσεω; τού Κινηματογράφου έπί τής 
Νεολαίας». Ό κ. Νουρισσόν. μέ πειστικωτάτας παρα
τηρήσει; καί παραδείγματα, κατέδειξε πόσον όλεθρία 
ιΐνβ ή έπίδρασι; τή; οθόνη; έπί τών παιδιών καί «τό
νισε τήν ανεπάρκειαν τών νομοθετιικών μέτρων πρός 
προφύλαξή· των, καταλήγων δ έζήτησε ν’απαγορεύε
ται ή προβολή ταινιών αστυνομικών ή σόκιν, αίτινες 
εξάπτουν έπικινδύνω; τήν παιδικήν φ ιντασίαν.

Ανδρική κακογλωσσιά.

Οί ’Αμερικανοί δέν διακρίνονται πολύ - πολύ διι'ι 
τήν γαλανταρίαν των. Συνηθίζουν νιί λέγουν τήν αλή
θειαν καί πρό; τύ ώραϊον φύλον, χτυπητά καί τσε- 
κουράτα. Ακούσατε, έπί παραδείγμιτι. τί νψαλε 
τών ’Αμερικανίδων δ κ. Κάρολος Σάου, καθηγητή; 
τή; φιλοσοφίας είς τό I ίανεπιστήμιον τή; Νέας Ύόρ- 
κης : Ή γυναίκα, εΐπεν είς ένα ιίπύ τά τελευταία 
μαθήματά του, δέν άποτελεϊ ανεξάρτητον προσωπι
κότητα, ικανήν διά μιγάλας Ουσία; καί δι’ έργα άλ- 
τρουϊσμού. Ώ; έκ τούτου, ουδέποτε εΐνε δυνατόν νά 
ριζωθή μεταξύ γυναικών τό αίσθημα αληθούς καί ει
λικρινούς φιλία;. Ή ματαιοδοξία, ό εγωισμός, ή άκα. 
τάσχετο; τάσις πρός κακολογίαν. ή ζηλοτυπία δέν 
επιτρέπουν τήν άνάπτυξιν τοιούτου αίσθήμιτος. Αί 
γυναικείοι Λέσχαι. αί καθημερινώς πολλαπλασιαζό- 
μεναι εις τά; ΊΙνωμ. Πολιτείας, έχουν μεταξύ άλ
λων καί τόν σκοπόν νά αναπτύξουν τό αίσθημα τής 
φιλίας μεταξύ τών γυναικών. Ματαία όμως προσπά
θεια. Διότι ούδέν άπολύτω; δύναται νά μεταβάλη τήν 
γυναικείαν φύσιν. Μέσα είς τούς άσπασμοϋ; πού άν- 
ταλλάσσουν μεταξύ των αί γυναίκες, ένα; βαθύ; πα
ρατηρητή; διακρίνει τό μίσος».

’Αφού τέτοια πράγματα λέγονται διά τάς Αμερικα
νίδας, αί όποίαι θεωρούνται ώ; εξαιρετικοί γυναϊκεί 
τί πρέπει νά λεχθή διά τά; ομοφύλου; των τού Πα
λαιού κόσμου ·.
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ΤΗΣ ΟΜΑΛΟΣ „ΤΕΧΝΗ“
ΝΤΙΚΤΥΙΙΟΣ τής Διαρκούς 
Καλλιτεχν. Έκθέσευ.ς άνέκυ- 
ιγε μία όμά; καλλιτεχνών.'Υπό 
τό όνομα «Τέχνη» ήνώθησαν 
καί διωργάνωσανέκθεσιν Ιδίων 
έργων, έν τή αιθούση τοϋ «’Ε
λευθέρου Τύπου" Οί καλλιτέ- 
χναι αυτοί tire 1 , οί ζω
γράφοι Π. Βυζάντιος. Σ. Καν 
ζίκης. Α. Κογεβίνας. Ν. Λύ
τρας, Κ. Μαλέας. Ν. Όθω- 
ναϊος, Κ. Παρθένης,Ο. Περβο- 

λαράκης, Φ. Στεφανόπουλος. Π. Τριανταφυλλίδης, 
Ο. Φωκάς καί οί γλύπται κ. κ. Γρ. Ζευγώλης καί 
Μ. Τόμπρος. Συγεκέντρωσαν 137 έργα, έκ τών οποίων 
Ομως ολίγα εΐνε τά διά πρώτην φοράν έκτεθείμενα. 
Δύναται ή έκθεσις τή: όμάδος νά χαρακτηρισθή ώ; 
έκθεσις νεωιεριστική. 'Ένας σετσεσιονισμό; έπικρα- 
τεΐ καί —επόμενον—ένας ξενισμός. Γενικώς ό κυρι
αρχίαν όχι μόνον λόγφ αριθμού έργων,άλλά καί διά 
τήν τέχνην καί τήν ελληνικότητα εΐνε ό κ. ΌΟω
ναϊο;. Άντάρται τής τέχνης εΐνε δύ.>, παράδοξοι διά 
τήν τεχνοτροπίαν,δ κ. Παρθένης κατά πρώτιστον λό
γον, ό κ. Κογεβίνας κατά δεύτερον. Ποιητικό
τερος ό κ. Μαλέας. Ό κ Βυζάντιος ό κομψότερος. 
Ό κ. Λύτρα; ό μοναδικός προσωπογράφος τή; έκΟέ
σεω:. Ό κ. Περβολαράκης μέ τά σκίτσα του ό αντί’ 
πρόσωπο; τής ελαφρά; ζωγραφική:—κατά τόέλαφρας 
φιλολογία;. Ό κ. Τριανταφυλλίδης. ύ μετριοφρονέ- 
σιερο;. Οί άλλοι ίπάρχο ν ή δέν υπάρχουν, τό 
ίδιο κάνει. Έκ τών γλυπτών, ό κ. Τόμπρος μονοκρά
τορες μέ τάς προτομις. ό κ. Ζευγώλης ιδιόρρυθμο: 
μέ τά σατυρικά σκίτσα.

W
Μόλις εΐσερχόμεϋα είς τήν αϊθο.σαν υπάρχει ένας 

κακοφτιασμένο; καί τεμπέλη; Κέρβερος—ένα άσχημθ 
σκυλί,εί; μίαν στάσιν αντιαισθητικήν.Είνε έργον τοΰ 
κ. Καντζίκη. Δυστυχώ; καί έκ τών άλλων έργων του 
δέν εΐνε κανέν άξιον λόγου. Αί «Ανεμότρατες» σκλη
ρότατοι1. ΟΙ -Χωρικοί.» πλήρεις άσαφίας.

Ό κ. Κογεβίνας έκθέτει'διά Τετάρτην ή πέμπτην 
φοράν τήν Σαντορίνην, ή όποια μέ τό κτιπητύν χρώ
μα καί τού: ακατέργαστους όγκους της ιός έν βάρο; 
έ.τικάΟηται έπί του θεατοί μαζί μέ τούς βράχους 
τή; Παλαιοκαστρίτσης. ‘Ενας μικρότερος πίναξ τής 
Σαντορίνης εΐνε πολύ προτιμότερος. Τό «ΙΙεϋκο» 
ξενικώτατον. Ή Μονή τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου· κα
λή, ώ; καί τό ίπ' άρ. 24 τοπεΐον Κερκύρας τό βρέ
χόμενου ύπό τής θαλάσσης.ένώ άντιθέτως τύ ύπ’ άρ. 
29 ούδεμίαν δίδει Ιδέαν τής ποιητική: νήσον.

Ό κ. Λύτρας εί; δύο προσωπογραφίας συναδέλ
φων τοι, τοϋ κ.Βυζαντίου καί τής δεσποινίδας Χόρς, 
παρέχει δύο δείγματα αληθινής τέχνης. Ό κ. Βυ
ζάντιος, ολόσωμος, είνε έτοιμος νά σας χαιρετίση. 
ΊΙ δ. Χόρς πλήρη; ζωής καί έκφράσεως' άλλά τά 
δάκτιά.α τή; δεξιά; χειρός διατί νά εΐνε χωρισμέ
να είς τρόπον, προκαλοϋντα σχόλια ; Καί τόν 
εαυτόν του δέν παρέλειψε νά μάς παρουσίαση διά μιάς 
αυτοπροσωπογραφίας πολύ καλή;, ήτι; έτιμήθη μάλΓ 
σταδι’ αγορά; ύπό τοϋ κ. Ίακωβίδου. Τά τρία αύτά 
έργα ήσαν άρκετά διά νά έκτιμηθή ό νεαρός καλλι

τέχνης. Διατί νά παραθέση τά «Κογχύλια», τά όποια 
ούδέν άπολύτω; εκφράζουν καί τά δύο σκίτσα ;

Ό κ. ΌΟωναϊο; παρουσιάζει ικανόν μέρος τής 
παραγωγής του, άρκετά πλούσιον καί ποικίλου. Κυ
ριαρχεί το γνωστόν «Τάϊσμα» άπύ τά καλλίτερα 
του. Τύ Θέρος, εΐνε ποιητικότατο; καί έκφραστικώ- 
τατος πίναξ. Έκ τών άλλων έργων του, τών ίμπρεσ- 
σιοιστικών, πρωτεύει τό «Ποτάμι». Ό κ. ΌΟωναϊο; 
είνε c περισσότερον έκτιμηθείς τών εκθετών, άφοϋ 
πέντε έργα του ήγοράσθησαν.

Ό κ. Κ. ΙΙαρθένη; είχε πρό πολλών έτών έκθεση 
καί έκτοτε έξηφτ'νίσθη. Έμόναζεν είς κάποιαν εξο
χήν τής Κερκύρας- είχε σχεδόν λησμονηθή. καί δΓ 
αύτό ήθέλησε νά μάς άφυπνίση μέ μεγάλους, πολύ
χρωμους καινοφανείς, περιέργους πίνακας. Είς τιϊ 
γύριρ άλλα έργα αποτελεί μίαν άντίθεσιν, μίαν, Οά 
έλεγε τις, κραυγήν, ή όποια διόλου παράδοξον αν 
έξελήφθη ιό; παραφωνία. Τά έργα του δέν εΐνε νέα· 
ό κ. Παρθένης, ό όποιος έζησεν έπί πολύ εϊςτό 
Παρίσι, εΐνε ό πρώτο; ίσως Ελλην ζωγράφος, ό ό
ποιος έιησμενήθη είς τύν ιμπρεσιονισμόν, σκεπτι
κισμόν, συμβολισμόν. Τά έργα του, επηρεασμένα άπό 
τόν Χόλδερ, εΐνε μαλλί ·ρά. Δέν δείχουν ό,τι 
φαντάζεται. Διότι ή φαντασία παίζει μεγάλον ρόλον 
είς τά έργα τά συμβολικά, τά όποια υπήρξαν οΐ πρό
δρομοι τών φουτουριστικών φρενοπληξιών. Έκ τών 
εννέα πινάκων του ύπερέχει ιΐς, δ «Ευαγγελισμός», 
κάλλιστος καί ώς ιδέα καί ώς έκτέλεσις.Έχει άλλως 
τε καί τίτλον επιβολής, διότι έτιμήθη διά πρώτου 
βραβείου είς τήν Παρισινήν έκθεσιν τής «Art reli. 
gieux»vou 1911.Κατά δεύτερον λόγον τό «Τριανταφυλ
λένιο καμπαναριό > μέ αρμονικόν χρωματισμόν γλυκόν" 
Διά τά άλλα έργα του τί νι’ι γράψη κανείς; Χρειάζεται 
ένας σχολιαστή; διά νά έξηγήτη τί θέλουν νι'ι είποϋν 
τά ασαφή αύτά, κτιπητά, άσχεδίασια κατασκευάσμα
τα. Λέγεται αύτό πρωτοτυπία, είνε τέχνη, καλαισθη
σία ; Τό «Τραγούδι», ή «Πευκόφυτη πλαγιά» μέ 
φιγούρες πού πρεκαλούν ιό μειδίαμα, τό «Πεύκο»» 
τό «Πράσινο βράδυ», ή «Λίμνη» μέ τά στίγματα 
τά ύπενθυμίζοντα τούς κατάστικτους καταδίκους, 
μάς κάμνουν νά άπομακρυνθώμεν οσον τύ δυνατόν 
ταχύτερα. Λογικότερο; εΐνε εί; τά σχέδιά του. Ό 
• Χάρος»—μία ώραΐα αρχαϊκή κεφαλή—εΐνε πολύ κα
λόν σχεδίασμι καί εύλόγως ήγοράσθη διά τύ υπουρ- 
γεϊον τή; Συγκοινωνίας. Καί έι σκίτσο γυμνού αύ· 
λητοϋ παιδός, χαριέστατον.

Ό κ. Μαλέας μετά τήν έν τφ «Παρνασοφ» συνο
λικήν του έκθεσιν, δέν είχε βέβαια νά μας παρουσία
ση τίποτε νέον. Μού φαίνεται μάλιστα ΰτι δέν έ
καμε καί καλήν εκλογήν τών σταλέντων έργων τον. 
Τά Σουρουπώματα» μέ τήν γεροντικήν δυάδα εΐνε 
τύ καλλίτερον. Π Άκρόπολι;, ή κεντητή, ιΐνε νεκρά. 
Εξακολουθεί καί έδώ ό καλλιτέχνης νά βλέπη Συ
ρίαν.

Ό κ. Βυζάντιο; εκθέτει επτά έργα, φέροντα ολα 
τήν σφραγίδα τής ιδιορρύθμου, τή; λεπτής, τεχνι
κής, άλλά καί πολύ ελκυστικής τεχνοτροπίας του. 
Τρία έργα του. ή προσωπογραφία τής δεσπ. L.F. ή 
κάλλιστα φωτισμένη καί ή άντιθέτως σκιερά Με
λαγχολική, προκαλούν τό ένδιαφέρον. Έλπίζομεν είς 
προσεχή έμφάνισιν ύ συμπαθή; καλλιτέχνης νά μάς 
δόση εικόνας καί τής Αθηναϊκή; ζωή;, οπό τήν ο
ποίαν δεν λείπει ή χάρις καί ή κίνησις.

Ό κ. Φωκάς διατί έλαβε μέρος είς τήν έκθεσιν ;
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
Άνεξήγητον ! "Εχει τόσ<·> καλήν φήμην, ώστε νιί μή 
παρίσπται ανάγκη εμφανίσεων, ΰταν δέν έχη τίποτε 
άξιον τή; (ήμη; του νά π ιρουσιάζη. Μόνον το ύπ’ 
άριθ. 13> τοπεΐιν τή; Σινάϊι;, παλαιόν καί αύτό, 
ήμπορεϊ νά άξιωθή μνείας.

'Ο κ. Τριανταφυλλιό·,);, φειδωλός, έκθέτει μόνον 
τρία έργα, έκ τών όποιων ή προσωπογραφία τή; 
δεσπ. Χ.Β. ώςσχέδιον καί ώ; χρώμα είνε κάλλιο τον.

Ό κ. ΙΙεριβολαράκης εί; ένδεκα σκίτσα, άνευ βέ
βαια άξιώσεων, άλλ’ άρκετά χαρακτηριστικά, δει
κνύει προοδευτικήν τάσιν. Ξεχωρίζουν τό σκίτσο άπό 
τό Φάληρον, τό Μελτέμι καί ή Τουα/.εττα.

Ό κ. Στεφανόπουλος έκθέτει τά χειρότερα έργα. 
‘Υπερβολικό; εί; άσμφειαν. ’Αφθονία χρώματος, 
κατά στρώματα, καί τίποτε άλλο. Ένφ είμπορεϊ ιά 
έργασΟή καλλιτεχνικοί;, χάνεται εΐ; νεωτεριστικά; 
τεχνοτροπίας, αί όποϊαι εκμηδενίζουν κάθε τεχνικήν 
άντίληψιν. Σχετικώ; ή · Βούλα· είνε ανεκτή.

ΟΙ δύο καλλιτέχναι οί όποιοι αντιπροσωπεύουν τήν 
γλυπτικήν, είνε έκ τών μάλλον διακρινομενων νέων. 
Αλλά μόνον ο κ. Τόμπρ.ις μα; παρουσιάζει νέαν καί 

Ικανοποιητικήν εργασίαν. Ή προτομή τή; Α. Μ. τού 
Βασιλέως, είς δν καί ανήκει αύτη, εϊιε εκφραστική, 
έχει ζωήν, τεχνικώτατα είργασμένη. Ή τοΰ άειμνή. 
στου Σαμάρα, προωρισμένη νάστηθή έξωθεν τού Δη
μοτικού θεάτρου, τύν εμφανίζει νεώτερον ίσως, άλλά 
διασώζει τήν συμπαθή φυσιογνωμίαν του’ ιδίως άπύ 
τοϋ πλαγίου ομοιάζει πολύ. ΊΙ ηθοποιός Ελένη 
Κομπότη πρέπει νά είνε πολύ ευχαριστημένη άπο τό 
ομοίωμά της.Τό «δοκίμιον στήν τέχνη» ή μόνη γλυ
πτική σύνθεσι; εΐ; τήν έκθεσιν— δεικνύει ότι καί 
πρό; εύρυτέρου; βρίζοντας ό κ. Τόμπρος είνε ικανό; 
νά άτενίζη.

Ο κ. Ζευγωλη; απέτυχεν εί; τήν προτομήν τοϋ κ. 
Πρωθυπουργού, τήν γενομένην κατά παραγγελίαν διά 
τήν Λέσχην τών Φιλελεύθερων. Ή καινοτομία άλ
λως τής διοπτροφορίας έν τοις γλυπτικοί: έργοις, αί- 
οθητικώ; είνε λίαν άμφισβητήσιμο;. Τό άγαλμα τή; 
κ. Μ. Φραντζή καί πάλιν μετεκομιοθη. Ό καλλιτέ
χνη; δέν άποχωρίζεται άπό τά; έγχρωμου; παστελί- 
να; του, τά; όποιας διακρίνει ή ίσχνότη;. Μία πα
νύψηλο; ’Ατθί; είνε ή ωραιότερα ι·ξ αύτών

Οί συμπαθεί; καλλιτέχναι οί άποτελέσανιε; τήν ο
μάδα, ώ; μανθάνω,δέν έχουν προσβληθή άπό αύταρ- 
χισμόν. θά λάβουν μέρο; καί είς άλλας εκθέσεις, 
όταν δέ έπαναλάβουν τήν ίδικήν των θα δεχθούν καί 
άλλων συναδέλφων έργα. Λυτό σημαίνει ΰτι,οί όμα- 
δισταί τή; τέχνη; δέν είναι μόνον καλλιτέχναι, άλλά 
καί...άνθρωποι, καί δή έξυπνοι άνθρωποι.

Β. ΜΠΟΚΑΤΣΙΑΜΠΗ

Ό συμπαθής ώ; άνθρωπο; καί ώς καλλιτέχνης 
κ. Β. Μποκατσιάμπη; ΰστι; έπί εικοσαετίαν ολόκλη
ρον συνεχώς μάς «χάρισε,- αληθινά;__ απολαύσει; μέ
τήν ποιητικήν,$τήν πιστήν, τήν όντως καλλιτεχνικήν 

απεικόνιση· τής Ελληνική; φύσεως, ΰχι μέ εξωφρενι
σμού;. άλλά μέ μίαν αΐσθησιν βαθυτάτην, εξακολου
θεί εργαζόμενο;, μή ΰστερήσας καί έφέτο; εί; εκλε
κτήν παραγωγήν. Ή δεκάτη τειάρτη έτησία έκθεσι; 
έν τφ έργαστηρίφ τον μάς παρουσιάζει (>5 έργα, έκ 
των όποιων τά 28 ΰλως νέα. Είναι τόσον γνωστή ή 
λεπτόιης καί ή τέχνη μέ τήν όποιαν εργάζεται ύ κ. 
Μποκατσιάμπη:, αληθινό; μύστης τή; η ύσεως,ή; άπο- 
τυπώνει τά; θελκτικοί τέρας απόψεις,ώστε νά περιττεύρ 
η λεπτομερή; τών έργων του περιγραφή. Όλα έχουν 
τήν σφραγίδα μιάς λεπτότατης τέχνης. ’Εξαιρετική 
έν ιούτοις μνεία πρέπει νάγίνη διά τό «Φθινοπωρον» 
μεγάλοι· πίνακα ποιητικώτατον, τήν «Δύσιν», τό 
«Καλαφάιισμα», τά Πεύκα τοΰ ’Αμαρουσίου» καί 
διά μίαν Φαληρικήν άποψιν. Έκ τών νεωτέρων πι
νάκων του οί περισσότεροι έχουν φιλοτεχνηθή είς τήν 
Κοστέλλαν.

"II έκτίμησι; τών φιλοτέχνων πρός τόν άριστον 
καλλιτέχνην ιξεδηλώθη καί πάλιν ζωηρά, διότι δέκα 
καί εννέα έργα έπωλήθησαν, άγορασθέντα υπό τών 
κυριών Ευταξία, Δενδρινού, Σκένδερ, τής καλλιτέχνι- 
δο; δεσπ. Γεωργά καί τών κ. κ. Γ. Βούρου, Ί. 
Καρούσου, Κιμ. Τριανταφύλλου καί Δ. Καλογερο- 
πούλου.

Σ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ

Ή δεσπ. Σοφία Λασκαρίδου είνε ή πρώτη καί έως 
τώρα ή μόνη Έλληνίς τοπειογράφος. Ήσχολήθη εί; 
όλα σχεδόν τά είδη τή; ζωγραφικής—μερικά σχέδια 
μέ τίιν πένναν είνε καλλιτεχνήματα- άλλ' ή ευδο
κίμησές τη; είς τό τοπεϊον είνε αναμφισβήτητο;. Μέ 
ενθουσιασμόν δια τήν τέχνήν, μέ ευσυνειδησίαν, ακα
ταπόνητος, παρουσιάζει εί; τό έν Καλλιθέα έργα- 
στήριον τη; ολόκληρον έκθεσιν έξ 140 έργων, ποικι- 
λωτάτων. εί; χρωματισμούς, εί; συνθέσει; καί εις 
απεικονίσεις τής φύσεως, 'Ελληνικής καί ξένη;. Ή 
εργασία τη;, συγκεντρωμένη, άποδεικνύει ένα εκλε
κτόν τέλαι-τον, τό όποιον ήρεμα άλλ’ασφαλώς έξε- 
λιχθέν, τήν κατατάσσει ήδη εί; τήν πρώτην γραμμήν 
μεταξύ τών ζωγράφων μα;.

Τρία τοπεϊα τή; Βρεττάνης. ή Παρισινή συνεφια- 
σμένη ήμέρα καί έν άντιθέσει φωτός ή ΙΙαλαιά Παρι
σινή γέφυρα, δύο απόψεις τοΰ περιφήμου ήδη κατα 
στάντο; Μάρνη, δύο περιεργότατοι πίνακες τή; Βε
νετίας, οί κήποι—καί ή βάρκες τού Λίνδο—είνε οί 
ωραιότεροι, εκ τών άπιικονίζόντων τήν ξένην φύσιν.

Οί Έλληιικοί πίνακες μά; δίδουν άλλοίαν εν
τύπωση·, δεικνύοντες μίαν έπιμελήν σπουδήν είς τίιν 
διαφορετικήν ΰλως άτμόσφαιραν καί εί; τήν λεπτό
τητα τοϋ χρωματισμού. Αί άπόψει; τής Τήνου, τού 
Πόρου, τών Καλαβρύτων, της Αιδηψού εϊνε ώραιό- 
ταται, όπως έπίσης ή Εύμορφη ’Εκκλησία, ή Κόκκι
νη θύρα, ό ’Λγγιναρόκηπο;. Έκ τών συνθέσεων τη; 
τά «Νέα τής γειτόνισσα;» καί τό «Νυχτέρι» εϊνε 
τεχνικώτατα είργασμένα, ανώτερα δ’ όλων ό μεγάλος 
πίναξ «’Εμπρός είς τήν θερμάστραν» μελέτη μιά;

Ζθθεντρίας, μέ Οαυμασίας άντανακλάσεις 
διπλού φωτός..Εϊνε έργον ύπό πάσαν έποψιν άριστον-

Θέατρον Κοτοπούλη

• Τό άλεΰοι μία είκοσι ή οκά . Πρωτότυπο; ι> τί
τλο:, άλλ’ ή υπόδεσι; συνήθη;. Ό συγγραφεύ; τής 
φάρσα; δέν γνωρίζομεν αν κ ιτεφυγεν εί; τήν άντω- 
ννμίαν έκ μέτριορροσύνης. ΊΙμποροδβφ νά γράψΐ) 
τήν φάρσαν του λεπτοτέραν,έχει δέ πρό; τούτο πλήρη 
τήν ικανότητα, ώ; απέδειξαν τά «Κόκκινα γάντια 
Ήμπορεϊ νά είπή τι; ότι «Τό αλεύρι κλπ.» ώ; 
σενάριον κινηματογραφική; ταινία; θά ήτο πο .ύ επι
τυχημένου. Καί τό έργον δέ αύτό κατοδεικιύ;ι την 
έπί τού ευφυούς άλλως τε συγγραφέως έπίδρασιν τού 
κινηματογράφου. Πρόκειται πιρί ένό; συζύγου, όστι; 
σπεύδει εί; εν rendez vous μέ μίαν φίλην ένός φίλου 
τον, όστις πρό; έκδίκησιν δημισιιύει ότι εΐ; τήν όδόν 
Άκομινίτου άριθ. 158 όπου Οά συνηντώντο πωλείται 
αλεύρι 1.20 ή οκά. Σπεύδει έκεϊ κόσμο; διά ιά άγο- 
ράσρ τό ακριβοθώρητοι· άλεΰρι, έν οϊςή σύζυγο; και 
ή πεθερά τοϋ άπιστου συζύγου. ΊΙ ερωμένη τήν 
συρροήν τού κόσμου εκλαμβάνει ώ; γιιομένην άπό 
σκοπού καί τον ύβρίζει, αύτό; διά νά απαλλαγή τής 
λαϊκή; επιδρομή; διανέμει γύψον άντί αλεύρου, εμφα
νίζεται εϊ; ένωμοτάρχη;- δημιονργεϊται εϊ; κυκεων, 
ΰστι; καταλήγει είς τήν άποκάλυψιν τοϋ φίλου του 
ότι αύτός έκαμε τό άστεϊον αύτό πρό; έκδίκησιν.

ΊΙ δί; Κοτοπού η, δ κ. Μιράτ καί ό κ. Παλμό- 
ρας έκαμαν ο,τι ήιιπόρεσαν διά νά κρατήσουν τό 

έργον.

Ό κ. Τ. Μωραίτίνη;, σκεφθείς εμπορικώ; ήθέλησε 
νά μεταφέρη τους Βαμπίρ έκ τού κινηματογράφου 
εί; τύ θέατρου. Τό πρώτον μέρο;—τά άλλα δέν έδό- 
θησαν—ήσαν «τιί Μάτια ποϋ μαγεύουν». Το πνεύμα 
τοΰ κ. Μωραίτίνη τό πάντοτε ανθηρόν έσκόρπισε 
σπινθηρισιιού;, άλλά τό έργον, στερούμενον'τών κι
νηματογραφικών περιπετειών καί άνορέκτως παιχθέν. 
έσβυσε.

Ό ‘Ζηλιαρόγατο;» είναι κωμωδία 'Ιταλική έξυ
πνα γραμμένη. "Ενα; σύζυγο; ΰστι; βασανίζει τήν 
γυναίκα του μέ τάς υποψία; του σωφρονίζεται χάρις 
εί; ένα παιγνίδι τό όποιον ή γυναίκα του τού παί
ζει έν συνεννοήσει μέ ένα κύριον, τόν όποιον εγνω- 
ρισε ακριβώς διότι τόν ερράπισεν ό άνδρα; τη; χω 
ρΐ; εκείνο; ιά πταίη. Ό κ. Χρυσόμαλλης έπαιξε εκ
τάκτως καλά, ώ; καί ή δ. Κοτοπούλη καί ό κ. Μυ- 
ράτ.

Θέατρον «Διονύσια»

• Ό Αϊσχροχτρόήί ·. ’Επίκαιρο; κωμφδία τών 
Γάλλων Μιράντ καί Μοντινιάκ, παιχθεϊσα έπιτυχώς 
εί; τό ΙΙαρισινόν θέατρον «Άντοάν». Είναι ευφυή; 
σάτυρα κατά τή; αισχροκέρδεια;. Στρέφεται τό έρ* 
γον περί ένα παντοπώλην ΰστι; ύποστηριζόμενος άπύ 
ένα μεγαλόσχημον επιχειρηματίαν πλουτίζει καί ζή 
μετά τή; οικογένεια; του μεγαλόπρεπά»;' άλλά συναι
σθανόμενος δτι ή περιουσία του έγένετο εί; βάρος 
τών άλλων, κλέπτει ό ίδιο; τύ σπίτι του διά νάκάμη 
φιλανθρωπία:. Τοιοΰτο; τύπο; μετανοούντο; όψι- 
πλούτου, εϊνε βέβαια σπάνιος, άλλά πολύ διδακτικό; 
είς τά; πονηρά; αύτάς ημέρα; τοΰ άθεμίτου κέρδους. 
Οί κ. κ. Λεπενιώτης καί Βεάκης έπαιξαν πολύ καλά 
χαριτωμένη δ’ή κ.Κυβέλη εϊςτόν νεανικόν ρόλον της.

• Ή Άμπάρα δράμα τοϋ εφέδρου αξιωματικού καί 

έρασιτέχνο·.· τή: σκηνή: κ. Κωνστ. Ροδοκανάκη- Ο 
κ. Ροδοκανάκη; έχει γράψι) πολλά ποιήματα εΐ; τίιν 
Γαλλικήν ώ; κ ιί μ ινόπρακτα δράματα, ϊν εκ τών 
όποιων έμμετρον ύπό τόν τίιλον · Υπή,ιιε πνργο-ε- 
σποινα» έγινε δεκτόν εί; το θέατρον τή; Σάρρ.ις 
Βερνάρ. Τό Ελληνικόν έργον του, ή · Αμ
πάρι» άναπαριστρ τά; πιρί τοΐ; χωρικοί; περί 
τιμή; αντιλήψεις. ΊΙ θέ»; τοΰ έργου εϊνε αν 
τίιν παράβασιν τή; συζυγική; πίστεω; πρεπιι να 
έπακολουθή <> φόνος τή; γαναικός, ιϊτε έκ μέρους 
τοΰ συζύγου, ιϊτε έκ μέρους τών οικείων της πρό; 
ϋπανόρθωσιν καί ίκανοποίησιν τής προσβληθεισης 
τιμής. Τό Οέμχ αυτό πλτιστάκι; σννεζητήθη καί ει; 
τά δικαστήρια καί εί; τίιν δημοσιογραφίαν. Ό συγ
γραφεύ; υποστηρίζει τήν αρνητικήν οψιν τοΰ ζητή
ματος. ΊΙ Φωτεινή, ιή; όποιας ό ούζυγος ητο είς 
τήν ’Αμερικήν εϊχε κατά τήν άπουσίαν του εραστήν. 
Επιστρέφει ό άνδρα; τη; καί αύτή κατανοεί τό 
σφάλμα τη; διά τό όποιον οί συγχωριανοί τη; τήν 
ψέγουν' ό άδελιρό; της εκδικητή; τή; οικογενειακής 
τιμή; τήν άπειλεϊ. Εί; μίαν συνάντησίν τη; μέ τόν 
εραστήν, διιί νά τοϋ εϊπη ότι πρέπει νά χωρισθούν. ύ 
άδελφό; τού; βλέπει καί φονεύει τήν άδελφήν του.Τόν 
θάνατον της θρηνεί ό σύζυγο;, είς μίαν δέ στιχομυ
θίαν-τό καλλίτερον μέρο; τοΰ όλου έργου—ό σύζυ
γος επιτίθεται κατά τού φονέως αδελφού, άρνούμε- 
νο; εί; αύτόν το δικαίωμα νά αναμιγνύεται είς τά 
οικογενειακά τον, νά στερήσρ ιή; μητρός τά ανήλικα 
παιδιά του, ένφ ό άδελφό; ό εκπρόσωπων τά; κρα
τούσα; παρ’ ήμϊν καί Ιδίως είς τά χωρία παλαιά; 
περιωρισμένα; άντιλήψεις, θεωρεί τήν προσβολήν ώς 
άντανακλώσαν έφ’ ΰλη; τή; οικογένειας. Καί οί δύο 
αναπτύσσουν τά έπιχειρήματά των μετά τή; αύτής 
σχεδόν πεισιικίιητο; έκαστος. Όσύζυγο; έν στιγμή 
παραφορά; άρπ ιζει τήν άμπάραν, τόν σιδηρούν μο
χλόν τή; Ούρα;, δι' οΰ ό συγγραφιύ; συμβολίζει τό 
άπόρρητον τή; οίκογενειική; εστία; καί ιρονεύει τόν 
φονέα, ένιΐι εί; γέρων τσοπάνος, έκπροσωπών τήν 
κοινήν γνώμην, ψιθυρίζει τό δοξαστικόν «Καί νΰν 
καί άεί ...·.

Σκηνικώ; τό έργον έχει άτελείας, ή πλοκή βεβια
σμένη, ό δέ διάλογο; δέν εϊνε χωριάτικος. ’Εκφρά
ζονται κοινωνιολογικοί σκέψεις προσήκουσαι εί; άνε- 
πτυγμένου; άνθρώπους.

ΊΙ ΰπόκρισις πολύ καλή. Έκτό; τή; κ.Κυβέλη; ή 
όποια ήτο άρκετά εκφραστική, ό κ. ΙΙαπαγεωργίόυ 
άριστο; ώς γέρων τσοπάνος, ό κ. Βεάκης εύγλωττος 
όπως πάντοτε καί ό κ. Παρασκευά; πλήρη; μένους 
καί έκδικήσεω;.

Ό κ. I. ΙΙαξινό;, άφιέρωσε ολην τήν πνευματικήν 
παραγωγήν του είς τό θέατρον. Νέον έργον του π«ρε- 
στάθη είς τά «Διονύσια·, τό Άσπρο κοράκι» κω- 
μφδία τρίπρακτος. Εϊνε καλογραμμένη, έχει πολλά; 
εξυπνάδα; καί σκηνικήν δεξιότητα' άλλ’ ή ύπόθεσις 
εϊνε πολύ άπλή, λείπουν δέ οί χαρακτήρες τών προ
σώπων. 'Ένας μονταίν- Λέων—ερωτοτροπεί μέ τήν 
γυναίκα τού φίλου του, δστις τοΰ προξενεύη μίαν 
κόρην μέ δύο εκατομμύρια άλλά πολύ ιδιόρρυθμον. 
Οί σύζυγοι χωρίζουν, άλλ' ό Λέων δέν ήμπορεϊ νά 
άνεχθή, όπως καί ό σύζυγο; της. τάς Ιδιοτροπία; τής 
ερωμένης του, καί ευρίσκει τήν ευτυχίαν—τό άσπρο 
κοράκι—είς τήν πολύηερνον κόρην. 'Όλοι οί ηθο
ποιοί, προεξάρχοντο; τοΰ κ. Λεπενιώτου, έπαιξαν 

μέ πολύ μπρίο.

115



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Π I Ν A Κ Ο β ΗΚΗ

Δημοτικόν Θέατρον

Περί τό όνομα τοΰ κ. Καλομοίρη γίνεται πάντοτε 
θόρυβο;, όσος περίπου καί ό θόρυβος τών οργάνων 
είς τά μελοδράματα τόυ. Διά τό 'Δακτυλίδι τής 
μάνας,τό νεώτατον «μουσικόδραμα» δπερ ένεπνεύσθη 
άπό τό δράμα τοϋ μακαρίτου Καμπύση (κατά δια
σκευήν τοΰ κ. Χόρν) έγράφησαν πολλά καί άντιφά- 
σκόντα. Ειλικρινείς καί ανεπηρέαστοι κριταί. δυνά- 
μεΟα νά καταλήξωμεν ευθύς είς συμπεράσματα, άπο· 
φεύγοντες λεπτομέρειας, αί όποϊαι διά τούς μή ειδι
κούς Οά ήσαν ίσως φορτικαί. Ώς μορφή εΐνε τό 
«Δακτυλίδι» άνώτερον, λυρικώτερον καί συμμετρικοί· 
τερον τού «Πρωτομάστορα». Δέν ικανοποιεί δμως 
τούς αναμένοντας περισσό τέραν έμπνευσιν άπό τόν 
μεστόν άλλως ζωής καί έργατικότατον συνθέτην. 
ΕΧνε έπίσης ελληνικότερου τό -Δακτυλίδι». Τύ κυ
ριαρχούν μοτίβο είνε τά Κάλαντα τών Χριστουγέν
νων—τό ωραιότερου μέρος τού όλου έργου—τά όποια 
άνέπτυξεν ό μουσουργός κατά τρόπον αριστον. Ή 
έντύπωσις τού κοινού ύπήρξεν έκτάκτως ευμενής διά 
τήν έκμετάλλευσιν αύτήν. Ατυχής ύπήρξεν δ κ. Κα
λομοίρης είς τύ μπαλλέτο Καλλικαντζάρων καί Νη- 
ρηΐδων. Έχρειάζετο περισσοτέρι μελέτη άπύ λαο- 
γραφική; άπόψεως. Έπρεπε νά είχεν ελληνικόν χα
ρακτήρα.

Τόσύνολον, κουραστικόν. Ή α'πράξις μακροτάτη. 
Η β' είνε έν δνειρον, μέ μόνον τύ τραγούδι τής 
Νεράιδας καί τύν ύμνον τοϋ "Ηλιου άξια προσοχής. 
Καλλίτερα ή γ’ πραξις μέ τά τροπάρια καί τήν έπα- 
νάληψιν τών καλάντων καί τό μοιρολόγι τής Μάνας. 
Έν γένει τό έργον παρουσιάζει προσπάθειαν τεχνι
κής άναπτύξεως δημοτικών μοτίβων καί συμφωνικόν 
πλούτον, σύμφωνον -πρός τήν νεωτέραν άντίληψιν 
τής παγκοσμίου μουσικής. Ό κ. Καλομοίρης δέν 
αντιγράφει απλώς τήν δημοτικήν μουσικήν, άλλά 
δημιουργεί. Τρία μόνον υπάρχουν Έλλ. μοτίβα' δλα 
τά άλλα είνε ατομική του έμπνευσις. Τό δλον έργον. 
μονότονου, καί τοΰτο διότι τό λιμπρέττο στερείται 
σκηνικής δράσει»;, κατάλληλον μόνον δι' άνά/νωσιν. 
Ή έκτέλεσις τοΰ έργου έλαττωμ ττική. Πενιχρός καί 
Ακαλαίσθητος ό διάκοσμος, στενοχωρημένες ή φωνές. 
ΊΙ δεσπ. Παντζοπούλου δέν ήτο κατάλληλος διά τόν 
δυσβάστακτον ρόλον τής πρωταγωνίστριας. Ερασι
τεχνισμοί δέν ταιριάζουν εις έργα Απαιτοΰντσ καί 
έντασιν καί έκτασιν φωνής καί ηθοποιίαν έμπειρον. 
Ό κ. Άγγελόπουλο; άριστος είς τά Κάλαντα. ΙΙολύ 
καλός καί ό κ. Βλαχόποαλος, ένφ άντιθέτως ό κ.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ κα! ΤΕΧΝΑΙ r
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

Ή νέα έπιτροπή τής Διαρκούς Καλλιτεχνικής έκθέ- 
θεσεως διά τό έτος 1918 άπετελέσθη έκ τών κ. κ. 
Β. Μποκατσιάμπη ώς προέδρου, Ε. Ίωαννίδου ώς 
γραμματέως, Α. Καλούδι), Σ. Μηλιάδευ καί Ν. Γεωρ- 
γαντή. ’Επειδή ή έν τώ Ζαππείφ αίθουσα τής Έκθέ- 
σεως κατελήφθη διά στρατιωτικός άνάγκας, σκέψις 
γίνεται δπως διοργανωθή ή έκθεσις είς αίθουσαν 
τοΰ · Παρνασσού > ή τοΰ Πολυτεχνείου.

— Κατά τήν λήξασαν Διαρκή Καλλ. "Εκθεσιν 

Μωραϊτης ύπελείφθη. Διά τό μπαλέττο, τί νά εΐπή 
τις; Παρωδία, πρωτοφανούς ακινησίας καί Αδέξιο- 
τητος συνο,θύλευμα.

Ή δευτέρα παράστασις τών μονόπρακτων Συμμα
χικών έργων είς τό Δημοτικόν Θέατρον περιέλαβεν 
έν ’Αγγλικόν, έν Βελγικόν καί έν ’Ιταλικόν έργον. 
ΙΙαρεστάθη ή γνωστότατη «Φλωρεντινή τραγφδία-, 
τήν οποίαν εΐδομεν έως τώρα πολύ καλλίτερα παι- 
ζομένην. Δέν ήτο δυνατόν νά παιχθή άλλο 'Αγγλικόν 
έργον ; Τό Βελγικόν ήτο έν πρωτοτυπώτατον καί δυ- 
σκολώτατον είς έκτέλεσιν δράμα τού Μαίτερλιγκ 
«Μέσα στό σπίτι·. Μέ πολλήν δύναμιν γραμμένου, 
ήτο καί τό καλλίτερον πιιχθέν. Έκράτησεν άμείω- 
τον τό ένδιαφέρον τών θεατών καί έπροκάλεσε ζωη- 
ράν συγκίνησιν μέ τήν βωβήν ύπόκρισιν. Ή κ. Κυ
βέλη πολύ καλύ είς τύν περιεργότατον ρόλον της τής 
μιμικής, διότι φαίνεται μονόν είς τύ βάθος, είς τό 
σπίτι, χωρίς νά ακούεται ή φωνή της. Διηγούνται 
δέ τήν τραγωδίαν — άγγελία πνιγμού μιάς κόρης είς 
τήν οικογένειαν—οί διαβάται τού δρόμου έπί τής σκη
νής. Τό Ιταλικόν έργον ήτο τό άτυχέστερον, καίτοι 
εστάλη κατ’ εκλογήν ΰπό τής ’Ιταλικής εταιρείας τών 
συγγραφέων. Είνε έργον τοΰ ’Ιωσήφ Τζοόκα καί τι
τλοφορείται «Ύπύ τύν ζυγόν «.Διερμηνεύει τόν πόθον 
τών Αλυτρώτων πλήθυομών τοϋ 'Άνω Ίζόντζο, στε
ρείται δμως πνοής καί έσωτερικότητος,

Εασιλικόν Θέατρον
Ή δεσποινίς Κοϋλα Ζερβού έκαμε τήν πρώτην 

έμφάνισίν της, συμποάξει ερασιτεχνών, μετά τήν έκ 
Παρισίων επιστροφήν της. Καίτοι ή έκλογή τοΰ 
έργου τής τραγικής σονάτας τοΰ Χρηστομάνου «Τά 
τρία φιλιά» δέν ήτο έπιτυχής, έπαιξε μέ πολλήν λε
πτότητα καί τέχνην εϊς τάς δραματικός μεταπτιόσεις. 
Ή δ. Ζερβού εί- τήν κομεντί μάς επιφυλάσσει άσφα* 
λώς μεγαλειτέρας επιτυχίας. ΊΙ δεσπ. Μπενή Ψάλτη 
ώς Λιάνα έδειξεν εν αληθινόν τάλαντον ήθοποιΐας. 
Ό κ. Τσιτσιλιάνος πολύ καλό; ώς Φαίδης. Τά σλλα 
μέρη είχον οί κ. κ. Φωκάς ώς ιατρός καί Φίλων, ώς 
υπηρέτης.

Θεατρικοί είδήσεις
Άπέθανεν είς τών κρατίστων παλαιών ηθοποιών, 

ό ’Αθανάσιος ΙΤερίδης, έν ήλικία 50 έτών. Διεκρίθη 
πάντοτε διά τήν φιλότιμοι·, άθόρυβον καί εύσινείδη- 
τον άφοσίωσίν του είς τό θέατρον, δημιούργησα; 
ρόλους εΐς οδς έκτάκτως διεκρίθη.Ώς Άβλάβιος είς 
τήν «Φαύσταν» τοΰ Βερναρδάκη. ώς Σαΰλώκ είς τόν 
• Έμπορον» τής Βενετίας έγεινεν Ασυναγώνιστος.

έπωλήθησαν καί δύο έργα τής δεσποιν. Εύδοκίας 
Σαμοΐλη.

— Τό Διοικ. Συμβούλων τού Έλληνικοΰ'Εκπαιδευ- 
τικού Συνδέσμου, κατά πρόταοιν τού προέδρου αύτοΰ 
κ. Άθαν. Βρυζάκη, άπεφάσισε νά στήση μαρμά- 
ρινην προτομήν τής αειμνήστου Αικατερίνης Λαοκα 
ρίδου είς τήν αίθουσαν τών συνεδριών αύτοΰ, ώς 
δείγμα τής όφειλομένης είς τήν ύπέροχον Έλληνίδα 
εύγνωμοσύνης διά τήν σπουδαίαν συμβολήν ήν διά 
τών φώτων της προσήνεγκεν ύπίρ τής γυναικείας 
Εκπαιδεύσει»;. 

έξετέλεσε τήν σύντομον εισαγωγήν τοΰ μελοδράματος 
τή; Μπερλιύζ «Ρωμαϊκαί Άπόκρεω», έδειξε μιαν 
ζηλευτήν συνοχήν είς τό τελευταϊον Κονσέρτο τού 
Μπετόβεν διά πιάνο, εν άπό τά πλέον υπέροχα του 
μεγάλου μουσουργού, πλήρες μελφδίας. Π δεσπ. 
Λογοθέτη έπαιξε μέ πλήρη κατανόησιν καί Απέδωσε 
Τύ ύφος χωρίς διξιοτεχνισμόν, άλλά μέ πολλήν ελα
φρότητα καί Ακρίβειαν. Ιδίως τό adagio έξετελέσθη 
άψόγω;.

Ό «Μαθητευόμένος μάγος» τού ΙΙωλ Ντυκάς, είνε 
μία ζωγραφική μουσική,έξόχω; παραστατική,επηρεα
σμένη άπό τήν σχολήν τού Μπερλιόζ, γραφείσα διά 
τήν όμ όνυμον μπ ιλλάνταν τού Γκαίτε. *Π ορχήστρα εις 
τιμ· πολυσύνθετον άπόδοσιν τών δύσκολων καί πρω
τοτύπων θεμάτων άνταπεκρίθη πλήρως, ω; και τα 
σόλα τών πνευστών οργάνων. Ό χρωματισμός τής 
περιγραφική; νεωτεριστική; συνθέσεως έδόθη πλή
ρης. ΊΙ σύνθεσις αϋτη, τό πρώτον έκτελουμένη εν 
■Αθήναις, ένεποίησε ζωηροτάτην έντύπώσιν.

Ή συναυλία έτελείωσε μέ τήν πρώτην σουίταν 
τοΰ -ΙΙεέρ Γκύντ· τοΰ Γρήγκ,ήν έγραψε διά τό όμω- 
νυμον δράμα τού Ίψεν. Είνε έμπνευσμίνη άπό τό 
λαϊκόν «folkore» τής Σκανδιναυίας, πλήρης ποιή- 
σεως. Τύ β'. Ιδίως μέρος, τού Θανάτου τής Άς, ύ 
γνωστό; επιθανάτιο; λυρικότατος θρήνο;, ήκούσθη 
μετά θρησκευτική; σιγής- έπανελήφθη δέ.

Τύ γ·. μέρος (ό χορό; τής Άνιτας) έχει μίαν λε- 
πτοτάτην άπόχρωσιν ’Ανατολικής έμπνεύσεως. το δέ 
τελευταϊον μέρος, ύ χορό; είς τύ άντρον του Βασι- 
λέως τών ύρέων, είνε μία άντίθεσις μεγαλοπρεπούς 
ζωηρότητο;. , . ■ ■

_«Η συνεργασία δύο ίκανωτάτων καί ευσυνείδητων 
εκτελεστών, τοΰ βιολιστοΰ κ. Σοϋλτζε καί τού κλει- 
δοκυμβαλιστού κ. Φ ιραντάτου ύπήρξεν αρμονική είς 
πρόγραμιιαάφιερωμένον εί; κλασικήν μουσικήν καί 
περιλαμβάνον σονάτα; τού Μόζαρτ, τοΰ Φράγκ καί 
τού Σίνδιγκ. Οί δύο καλλιτέχναι έπαιξαν μέ πολλήν 
δεξιότητα καί αίσθημα. Τό βιολί τοΰ κ. Σοΰλτσε θε
τικόν, τύ παίξιμο τού κ.Φαραιτάτου άρμονισμένον είς 
τήν άντίληψιν τού άπλοΰ, άλλά καί αυστηρού ύφους 
τής μουσική; δωματίου.Έκ τοΰ προγράμματος, άρι
στά έξετελέσθη ή σονάτα τούΦράγκ. ιίπύ.τάκαλύτερα 
έργα τού συνθέτου ώ; μορφή καί ως ιδέα. Επίσης 
έκ τής σονάτας τοΰ Σίνδιγκ ί)ρεσε πολύ ή romance-

— Ό κ. Γ. Ξανθοπουλίδης τοΰΏδείου τή; Γενεύη; 
εί; συναυλίαν ής το πρόγραμμα διατί 1 αλλιστί συλ 
τεταγμένον;—μόνο; έξετέλεσε, διηρμήνευσε μετά πολ
λή; τέχνη; δύσκολους συνθέσεις. "Επαιξε τήν «toc
cata et Fugue» τού Μπάχ—Τάουζιγκ, την σονάταν 
(άρ. 53) τού Μπετόβεν. μίαν Etude τοΰ Σοπέν, μίαν 
Σονάταν τοΰ Δεμπυσσύ καί τό βάλ; τοΰ Μεη ιστό 
τοΰ Λίστ. Τό παίξιμον του εΐνε εύστροφοι·, καθαρόν 
καί έκφραστικόν. ή δέ άπόδοοις άτομική, αλλα και 
πολύ νευρική.

— Ή ύπό τοΰ κ. Γ. Λυκούδη δοθεϊσα έν τφ Δημο
τική) Θεάτρφ συναυλία, ήν έτίμησεν ό Βασιλεύς, είχ8 
μεγάλην επιτυχίαν. Έξετέλεσε νέας άλως συνθέσεις 
μετά τή; διακρινούση; αύιύν δεξιοτεχνία;. ΊΙ I’etite 
suite ιού Σιαφατέλι, ή Ciaccoua τού Μπάχ. τρεις 
Ρωσσικαϊ λαϊκαί μονωδίαι τοΰ Μπρούχ, τό andante 
καί sherczando άπό τήν 'Ισπανικήν συμφωνίαν τού 
Lalo, Οίγγρικαί μονφδίαι τοΰ Έρνστ άπετέλουν τό 
πρόγραμμα, παρουσιάσαντα ?ν Μωσαϊκύν τοπικών εμ
πνεύσεων. ΊΙ δεσποινίς Κοτοπούλη ένεφανίσθη ώς 
έν ώραΐον διάμεσον, άπαγγείλασα ποιήματα τοΰ Σο-
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- Είς προθήκην τοΰ βιβλιοπωλείου Έλευθερου- 
δάκη ό παρεπιδημών ένταύθα Γάλλος ζφγραφος κ. 
Μαυρίκιος Ροντιέ, απόφοιτο; τή; Σχολής των Καλών 
Τεχνών τών ΙΙαρισίων, έξέθεσε μέρος τών έργων, 
τά όποια έ'ίωγράφησεν έπισκεφθείς τούς τοπου; τ ης 
■Αρχαίας Ελλάδος. Διά δυνατού κιί ζωηρού χρι» 
στήρος άνεπαρέστησεν Αθάνατα τής άρχαιοτητος 
μνημεία, άποδόσας διά τών εικόνων των το μεγάλειο> 
τών δοξασμένων ερειπίων. Είς τά έργα του φι/.ε/.λη- 
νος καλλιτέχνου διακρίνει κανείς τύ μέγα πλεονέ
κτημα τού μαγευτικού φωτισμού, μέ τον οποίον 
χρωματίζονται αί Αρχαιότητάς μας κατά διάφορου; 
στιγμάς τής ημέρας.

— Ό γλύπτης κ. Ν. Στεργίου φι/.οτεχνει μαρμαρι- 
νην προτομήν τού Οανόντος Σαιξπηριστοΰ Μιχαήλ 
Δαμιράλη. Έπί τής βάσεως τής προτομής θα χαρα- 
■χθή τό ανάγλυφον τού Σαίξπηρ.
/ΛΟΥΣΙΚΗ

ΊΙ πέμπτη συναυλία τής ορχήστρας τού ‘^δειου 
τής ληξάση; περιόδου, ήτις είχεν Αναβλη'Ιή διά τό 
φθινόπωρον,ήρχισε ιιέ τήν εκ την συμφωνίαν τού Μπε
τόβεν, τήν ΙΙοιμενικήν. Ό μέγας συνθέτης είς την 
ποιητικωτάτην αύτήν σύνθεσιν έξεδήλωσεν δλον τον 
διάπυρον πρός τήν φύσιν έρωτά του. ’Αποτελείται δ 
αΰτη έκ σειράς εικόνων καί σκηνογραφιών τή; φυ- 
σεω.-. Έν αρχή έκδηλούνται συναισθήματα χαράς 
διά τήνάφιξιν είς τήν εξοχήν. Έπειτα κατά σειράν 
εΐκονίζεται σκηνή παρά τι ρυάκιον, ή εύθυμος συνα- 
θροισις τών χωρικών, θύελλα, ποιμενικόν «ισμα χα
ράς διά τήν μετά τήν καταιγίδα αιθρίαν. Καί ε15 τα 
πέντε αύτά μέρη τής συμφωνίας κυριαρχούν ί^τ'-λον 
συναισθήματα ή περιγραφή υλικών πραγμάτων. Εςε- 
τελέσθη νπύ τήν διεύθυνσιν τού κ. Μαροίκ, — του 
όποιου τήν επάνοδον δικαίως έχαιρέτισε ζωηρότατα 
τό άκροατήριον — μειά πολλή; ακρίβειας. Ιδίως ή 
Καταιγίς άπεδόθη παραστατικότατα, τό δέ ποιμενι- 
κόν φτμα μετά πολλή; λεπτότητος.

Τό Concerto διά τρία βιολία τού ’Ιταλού διάση
μου βιολιστοΰ Vivarili (+1743) έξετελέσθη ύπό τών 
κ.κ. Μπουστιντούϋ. Λυκούδη καί Σοΰλτσε, συνοδεία 
ορχήστρα; έγχόρδων, μετά τ ή; προσιδιάζούση; είς 
τού; εκτελεστός τέχνης-

Ή «Φαντασία» τού Βέλγου συνθέτου Jongen, τού 
διακριθένιος εί; συνθέσεις μουσική; δωματίου κ η 
εκκλησιαστικός,έχει γραφή έπί δύο λαϊκών Χριστου
γεννιάτικων φυμάτων τή; Βαλλονίας. Εΐνε συνθεσι, 
πλήρης χάριτος καί τεχνικώτατα γραμμένη. Ό Jon
gen ένεπνεύσθη τό έργον άπό τάς δοκιμασίας, α; 
διέρχεται ή πατρίς του, ή πρώτη δ’ έκτέλεσις εγένει" 
είς τά Goncerts-Colonne τών Παρισίων τόν χειμώνα 
τού 1915—1916.

ΊΙ «Άρλεζιανή» τού Μπιζέ, ώ; πλέον ευκολονόη
το; μουσική, νεωτεριστική καί ζωηρά, ηρεσε πολύ. 
Είνε τό Κύκνειον ιριια τού προώρως Οανόντος Γάλ
λου συνθέτου, έχει δέ γραφή διά τό δμώνυμον δραμα 
τού Άλφόνσου Δίοδέ, παρασταθέν το 1875-έτος τοΰ 
θανάτου τοΰ συνθέτου τή; «Κάρμεν».. Ή επιτυχία 
τής τόσον λεπτή; καί αισθηματική; αύτή; μουσική; 
υπήρξε πανταχού τής Εύρώπης σημαντική. II έκτέ- 
λεσι; τής «Άρλεζιανή;» έσημείωσε μιαν από τάς με- 
γαλειτέρας επιτυχίας τής ορχήστρας. Πιθανότατα νά 
έκτελεσθή ολόκληρον τό έργον συμπράξει της Μελο
δραματικής Σχολής τοΰ \2δείου.

-Τής τελευταίας συναυλίας τής ληξάσης περιόδου 
δλον τό πρόγραμμα ήτο έκλεκτόν. Ή ορχήστρα άφοϋ
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λιομοΰ, τοϋ κ. Πορφύρα καί τήν «Λήθην» τοΰ Μα- 
βίλ λη μέ πολύ αίσθημα.

— 'Π κ. Ευτυχία Καμπανάκη έδωσε τήν έτησίαν 
συναυλίαν της είς τήν αίθουσαν τοϋ ’φδείου. Έψαλε 
μονωδίας γνωστών μελοδραμάτων, ό κ. Λογκομπάρδ, 
έπαιξεν έπί τοϋ κλειδοκύμβαλού δύο τεμάχια καί J- 
τραγούδησεν ό μαθητής τής κ. Καμπανάκη κ. Βλυ- 
σίδης.

— Ό βαθύφωνος κ. Γ. Λουλούδας έδωσε σιιαυ- 
λίαν, ή; τύ πρόγραμμα περιελάμβανε συνθέσεις Ι
ταλών μουσουργών καί τών ίδικών μας Λαυράγκα 
καί Ξανδοπούλου, Τής συναυλίας μετέσχεν ύ βαρύ
τονος κ, Άγγελόπουλος, ή δεσποινίς ΙΙασχάλη και 
ό κ. Μυλωνάς.

— ΊΙ πρώτη συναυλία τή; έφετεινήςπεριόδου τής 
Ορχήστρας τοΰ Ωδείου άπετελέσθη άπύ πρόγραμμα 

ποικιλωτατον. Έπαίχθη έν αρχή ΰπύ τής όρχήστρας 
ή όγδοη συμφωνία τοϋ Μπετόβεν, ήν ύ ίδιος ώνομα- 
ζε «Μικρόν συμφωνίαν» εις άντίθεσιν τής Της, ήν 
έθεώρει μίαν τών σημαντικότερων. ΊΙ 8η συμφω
νία, ήτις σπανίω; έκτελεϊται, έχει έν τούτοις ένα 
τύπον τόσον νέον καί τόσον ποικίλον, ώστε νά μή 
δικαιολογείται ή πρός αύτήν αδιαφορία τών κριτι
κών. Τό andante sclierzando εϊνε ΰπύ έποψιν τύπου 
εν έκ τών ωραιότερων δημιουργημάτων τοΰ εμπνευ
σμένου μουσουργού, πλήρες γάριτο; καί άφελείας. 
Αντιθετως, τύ τελευταίου μέρος τή; συμφωνίας 

εΐνε πλήρες ζωής, άϊιοσημείωτον ιδίως διά τύ ανα
πτυσσόμενου θαυμάσιον crescendo Κατόπιν έξετελέ- 
σθησαν αί. -Variations symphoniques» τοϋ Φράγκ, 
ΰπύ τή; δεσποινίδος Ασπασίας Άγγελινίδου έπί κλει
δοκύμβαλού καί τής όρχήστρας. Είνε ή σύνθεσι; 
αυτή τό προτελευταίου έργον τού Φράγκ, δστις θεω
ρείται ό μεγαλείτερος μουσικοσυνθέτη; τοΰ Βελγίου.

<> χαρακτήρ τού μυστικισμοΰ του άποκαλύπτεται 
ολόκληρος είς τύ έργον αύτό. ΊΙ δ. Λγγελινίδου 
επαιξε μέ άκρίβειαν καί αίσθημα, δέν υστέρησε δέ 
ώ; πρό; τύν χρωματισμόν εϊς τινα μέρη· άλλ’ είς 
τήν έντασιν τής ορχήστρα: δέν κατώρθωνε νά άκου- 
σθή. Είς τήν δυναμικήν έκδήλωσιν ΰπελήφθη.

Ήκολούθησεν ή έκτέλεσις ΰπό τής όρχήστρας τριών 
τεμαχίων τού 1’αμώ (1683-17ι>·1) ένός μενουέτου έκ 
τών «Πλαταιών» κωμικού μελοδράματος,τής Musette 
καί τού Tambourin έκ τών 'Εορτών τής ’Ήβη; με
λοδράματος—μπαλλέτου. Είναι ωραιότατα, πλήρη 
χάριτος καί ζωής, άποδοθέντα άριστα ΰπύ τής όρχή
στρας. Ό κ. Κιμ. Τριαιταφύλλου έψαλε τύ recitativo 
καί air τού «Ιωσήφ έν Αιγύπτιο· έργου τοϋ Μεχύλ, 
τού πρώτου χρονολογικά»; μεγάλου δραματικού μου
σικού τής Γαλλίας. Τό έργον παρεστάθη τύ πρώτον 
εις τήν Opera Comiqne τφ 1807, καίτοι δέ εϊνε μεστόν 
ΰψους καί δραματική; δυνάμεως, ΰπενθυμίζον τόν 
Glitch, έν τούτοις άπέτυχε, ή αποτυχία δέ έπλήγωσε 
βαθέως τόν Μεχύλ, άποθανόντα μετ’ ύλίγον έκ φθί- 
σεως. Εν τούτοις ό «’Ιωσήφ» άνεγνωρίσθη ώς αρι
στούργημα καί παρέμεινεν εί; τά προγράμματα τών 
μεγάλων θεάτρων. Ό κ. Τριανταφύλλου έτραγού
δησε σινοδευόμενος ΰπό τή; όρχήστρας μέ αίσθημα' 
ή φωνή του γλυκεία πάντοτε, εύηχος καί επηρεα
σμένη άπό τήν Γαλλικήν σχολήν. ΊΙ όρχήστρα έξε
τέλεσε κατόπιν τό ωραιότατου «Ισπανικόν καπρίτσιο» 
τού Ρώσσου μουσουργού Rimsky-Korsakow, γραμέ- 
νον έπί Ισπανικών λαϊκών καί χορευτικών μοτί- 
βων διβρμηνευομένων μέ τήν επίδρασιν τή; Ρωσσική; 
εσωτερικόν ητο;, εικόνα πλήρη φωτός καί φαντα
σίας.

ΊΙ συναυλία έτελείωσεμέ τό μεγαλόπνευστου συμ 
φωνικόν ποίημα τού Λίστ «Les Preludes» εμπνευ
σμένου έκ τού Λαμαρτίνου. Έπαίχθη μέ μεγάλην 
συνοχήν.

— ΊΙ δευτέρα συναυλία δοθεϊσα έν σπουδή ύπε- 
ληφθη είς έκτέλεσιν. ΊΙ όρχήστρα δέν είχεν έπαρκώς 
άσκηθή. Τό πρόγραμμα ήρχισε μέ τρία αποσπά
σματα τού ηρωικού μπαλλέτου «Κέφαλο; καί ΙΙρο- 
κρί;» τού Βέλγου Γκερτρϋ Tamburin — Menuetto — 
Gigue —καί τά τρία λεπτότατα ώ; έμπνευσις. ΊΙ 
δεσποινίς Χέλλη ΊΙπίτου έξετέλεσε μετά τής όρχή
στρας τύ Κονσέρτο εί; ντό ίλασσον τοϋ Μόζαρτ· τύ 
παίξιμόν της ακριβές, ΰστέρησεν όμως κάπως είς λε
πτότητα καί αίσθημα. Τό Earghetto έπαίχθη καλλί
τερα τών δύο άλλων μερών.

Ό κ. Μαρσίκ μέ εξαιρετικήν ζωηρότητα διηύθυνε 
τήν μετρίαν άλλως έκτέλεσιν τή; εισαγωγής τή; 
«Λεονώρας» τού Μπετόβεν, τύ ώραϊον καί ποικιλώ- 
τατον αύτό δραματικόν καλλιτέχνημα, ΰπερ εϊνε ή 
καλλίτερα έκ τών τεσσάρων εισαγωγών ά; έχει γράψη 
ό μέγας μουσουργός.

Τύ έλκυστικώτερον μέρος τού προγράμματος, τό 
καί κολλίτερον έκτελεσδέν. εϊνε ό «Κύκνο; τής Του- 
νέλα» τού Φινλανδοϋ Sibelius,όστις διεκρίθη διά τήν 
έπί δημωδών προτύπων βασιζομένην δημιουργίαν 
εθνικής μουσική;. Εϊνε ή μελοποίησις ενός θρύλου 
έκ τοΰ Φινλαδικού λαϊκού έπου; «Kalevala , πλήρης 
γραφικότητος. ΊΙ Τουνέλα εΐνε ύ "Αδης τής Φινλαν- 
δική; μυθολογί ις, περιβαλλόμενος άπύ ένα πλατύν 
ποταμόν μέ μαύρα ορμητικά ΰύατα, έψ’ών νηχόμε- 
νος άδει ό Κύκνος. Πένθιμο; καί μελαγχολική διή- 
κει ή μελωδία. Κατά τήν έκτέλεσιν διεκρίθη ό κ. 
Maurino εί; τό Άγγλικύν κεράς. Τού ίδιου συνθέτου 
έπαίχθη τύ «Valse triste θαυμάσιον διά τήν περι- 
πάθειαν καί γλικύτητα.

Ό διπλωματούχο; βιολιστή; κ. Φ. Βολωνίνη; 
έπαιξε μετά τή; όρχήστρα; τύ ποιητικώτατον Κον
σέρτο εί; σί έλα.ισον τού Σαίν-Σάν; τό καί άλλοτε 
κατ έπανάλαψιν παιχθέν. Ό νεαρό; βιρτουόζος έ
παιξε μέ μηχανισμόν εξαιρετικόν καί περισσήν ψυ
χραιμίαν. ΊΙ συναυλία έτελείωσε μέ τήν γνωστήν 
εισαγωγήν «Ταγχάουζερ» ήτι; έδει νά παραληφθή, 
όχι μόνον ιός παιχθεΐσα ήδη πρό πολλοϋ, άλλά καί διά 
νά συντομευθή τό μακροτάτης διάρκειας πρόγραμμα.

— Ό νεαρότατος βιολιστής άλλά καί άληθινός 
καλλιτέχνη® κ. Φρ. Βολωνίνη; έκαμε τήν πρώτην 
μετά τό πέρας τών σπουδών του ατομικήν έμφάνισιν, 
έν συναυλίρ καθ’ ήν έξετιμήθη τό εξαιρετικόν τάλαν
του του. τό ύποσχόμενον μέλλον επίζηλον. Είς τήν 
Τρίλλια τοΰ Διαβόλου τού Tartini—Kreisler—άπό 
τά; ώραιοτέρας συνθέσεις διά βιολί—εί; τύ Κονσέρ
το τούΠαγανίνι τού οποίου έξετέλεσε τύ πρώτον μέ
ρο;, εί; τήν «Μέλισσαν» τού Σούμπερτ διεκρίθη. Εϊνε 
τύ παίξιμόν του άσφαλές,τεχνικόν, ακριβές· δέν έχει 
όμως άρκετήν αίσθηιιατικότητα. Ή κ. Σκέπερς έτρα
γούδησε, συνοδευομένη ΰπό τού κ. Μαρσίκ, μετ’ έπι. 
τυχία;, ιδίως τό Ινδικό τραγούδι τοΰ Beniberg.

— ΊΙ κυρία καί ή δεσποινίς Φωκά-φωνητική δυάς 
αρμονική, καίτοι πρόκειται περί καθηγητρίας καϊ 
μαθήτριας—ένεφανίσθησαν είς συναυλίαν, ήτις σπως 
πάντοτε έσχε ολα τά στοιχεία τής έπιτυχίας. ΊΙ 
κυρία Φωκά μέ τίιν τεχνικήν καί σχεδόν άναλλοίω- 
τον φωνήν της διυξήλθε τ· μέρος της—άρκετά πλού
σιον—δίχως καμμίαν κοπωσιν. Ήρχισεν άπύ τήν 
κλασικήν μουσικήν, μετεπήδησεν είς τήν νεωτέραν 
καί δέν παρέλειψε τήν Ελληνικήν. Λιεκρίθη ίδιαι-

τέρως εϊς τύ Larzo τοΰ Χένδελ. τό Rossignol τού 
Monsigny.sl; τό Invitation de voyage τού Duparc. 
Τήν Βιβαντιέραν τοΰ Γκοντάρ έτραγούδησε μέ πολλήν 
ζωηρότητα. . . . , , ,, ,

Ή δεσποινίς Φωκά με την γλυκεΐαν και ο'.οεν 
διαπλασσομένην φωνήν της έτραγούδησεν εν άσμα 
έκ τοΰ «Ιππολύτου» τοϋ Ραμιά μέ τούς τεχνικούς 
λαρυγγισμού;, μίαν μονφδίαν έκ τή; «Ναυσικάς» 
άνεκδότου μελοδράματος τοϋ παρ' ήμϊν διατρίβοντο; 
λοχαγού καί αρχαιολόγου κ. Μπουλανζε κιί τό 
Perle du Bresil τοϋ Λαυΐδ. Έν δυωδία δ" έψαλαν 
άμφότεραι εν μέρος άπό τήν «Εύρυάνθην» τού Βέμ- 
περ. 'Ελληνικά άσματα έψαλεν ή κ. Φωκά τίιν «Κα- 
τάραν» τού κ. Καλομοίρη, τόν «Λυτρωτήν» τού κ. 
Λαυράγκα καί τό «Πουλάκι» τού κ. Γ. Λαμπελέτ. 
Δέν πρέπει νά πσραλείψωμεν τήν λεπτήν και προσε
κτικήν συνοδείαν εί; τύ πιάνο τού κ. Μητροπούλου. 
"Λς έλπίσωμεν δτι τό πρόγραμμα προσεχούς συναυ
λίας Οά παρουσιάση έντελώς ιέας συνθέσεις.

— ’Επιτυχή; ύπήρξεν ή συναυλία τή; καλλιτέχνιδο; 
τοΰ άσματος δεσποινίδος Μαργαρίτας Κορτέση. Ήρε- 
σεν ιδιαιτέρως εϊς τό «ΙΙρό τής μάχη; · τού Σοπέν- 
Έψαλε καί δύο Ελληνικά τού Σαμάρα καί τοΰ κ. 
Λαυράγκα. Ό κ. Σκόκο; έξΛέλεσε πολύ καλά εν 
Ιντερμέτζο τοΰ Μπράμς καί μίαν νυκτωδίαν καί τύ 
impromptu είς φά ντιέζ μεΐζον τοϋ Σοπέν.

— Ό συμπαθή; συνθέτη; καί καλλιτέχνης τού 
αρμονίου κ. Τιμ. Ξανθόπουλο; έδωσε συναυλίαν, 
λίαν επιτυχή. Τό πρόγραμμα άπετελεϊτο άπό εκλε
κτά; συνθέσεις τού Μπάχ, τού 1’κρήγκ, τοΰ Ρδυμ- 
πινστάϊν, τοΰ Γκουνώ, τού Παγανίνη, εκτελεστοί δέ 
ή κ. Σκέπερς, οί κ. κ. Άγγελόπουλος καί Μωραΐτης 
Ό κ. Ξανθόπουλος έξετέλεσεν έπί αρμονίου τρεις 
ώραιοτάτας συνθέσεις, πλήρεις μελφδίας, αί όποίαι 
ένεποίησαν ζωηρόν έντύπωσιν. ‘Ικανόν μέρος τού 
προγράμματος άπετέλουν ωραιότατα άσματα, ΰπό 
τού κ. Ξανθοπούλου μελοποιηθέντα, επτά έν δλω — 
τά ωραιότερα του.

— ΊΙ μουσικοθεατρική έσπεοίς τού «Παρνασσού» 
ΰπέρ τή, Σχολή; τών Απόρων ΙΙαίδων—ή καί ΰπύ 
τού Βασιλέως τιμηθεϊσα—δέν εϊχενεφέτος την συνήθη 
έπιτυχίαν. ΊΙτο έντελώς ερασιτεχνική, Έλληνογαλ- 
λική δέ.’Επαίχθησαν δύο μονόπρακτα’ τό έν ήτο μία 
μικρά κωμφδία διαλογική τού Κουρτελίν <I.a pour 
des coups. Έπαιξαν ή δεσπ. Dedoyard, χαρίεσσα» 
τελεία ΙΙαριζιάνα καί ό κ. Φωκάς μέ συνεχείς άλλά 
καί μονοτόνου; νευρικά; κινήσεις του. άλλ’ άμεμπτος 
είς τήν Γαλλικήν προφοράν. Τό άλλο μονόπρακτου 
ήτοδραμάιιον τού κ. Μ. Λιδωρίκη, διά πρώτην φοράν 
παιζόμενον, τό «Γράμμα». ΊΙ ύπόθεσις τετριμένη- 
έγκατάλειψις τή; συζυγική; στέγη; -μέ μόνην πρω
τοτυπίαν δτι ό σύζυγος εΐνε τυφλός, τύ όποιον προ- 
καλεϊ μέν δραματικότητα, άλλά καί δυσφορίαν. Ό 
κ. Τσιτσιλιάνο; ώ; σύζυγος έπαιξε, ήμπορεΐ νά είπή 
τις, τέλεια. Λί κινήσεις του, ή φυσιογνωμία του, ή 
κουραστική καί πένθιμη φωνή του ήσαν λίαν χαρα
κτηριστικά. ΊΙ δ. Ζερβού ώς σύζυγος έπαιξε μέ πολ
λήν λεπτότητα. Ό κ. Φίλων έντελιΰς άκατάλληλος 
ώς έραστής.

ΊΙ δεσποινίς Έλ. Δαμασκηνού απήγγειλε δύο 
Γαλλικά ποιήματα μέ ύπόκρουσιν βιολιού (Λυκούδης) 
καί κλειδοκυμβάλου (Μητρόπουλος). Ό κ. Τριαντά
φυλλου έτραγούδησε μίαν σύντομον μονωδίαν τοΰ 
παλαιού Βέλγου συνθέτου Gretry καί έκτό; προγράμ
ματος, τήν Σερενάταν Aiuant Jaloux. Ό κ. Τσιτσι-
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λιάνος άπήγγει/εν εί; ένα τόνον πολύ μελοδραματι
κόν δύο ποιήματα τοϋ μετριοφρονεστέρου τών ποιη
τών κ. Πορφύρα, τόν -Χάρον» καί τά Σύνιεφα». Ό 
κ. Λυκούδη; έπανέλαβε τήν κατά τήν συναυλίαν του 
παιχθεΐσαν Petite Suite· τοΰ Chiaiatelli.

Τό ώραιότερον μίρο; τοϋ προγράμματος ήτο μία 
φαντασμαγορική είκών. ήτι; συνώδευσε τόν ποιητικόν 
διάλογον τού κ. ΙΙσλαμα «ό Ποιητή; καί τά Νειάτα», 
έκτελεσθέντα ύπό τή; δ. δαμασκηνού καί τού κ. Τσι- 
τσιλιάνου. ΊΙ πρώτη εί; τήν άπαγγελίαν έμιμήθη τήν 
ρυθμικήν τών αρχαίων χορικών. Ό δεύτερος έπετεινε 
τήν έκ τών συχνών έμφανίσεων κλαυθμηράν μονο
τονίαν.

2Υ/ν\/ΛΙΚΤΑ
ΊΙ έν ΙΙαρι ίοι; συμπληρώσασα τά; οπουδά; της 

έροσιτέχνις [δεσποινίς Λιλή Λουριώτου άνέρχετα, 
προσεχώς ύπί τή; Γαλλική; σκηνής.

— Ή δεσποινίς Μ. Άλεξανδρίδου, μαθήτρια τού 
κ. Περνά είς τήν Σορβόνην τών Παρισίων εκδίδει εν 
συνεργασία μετ’ αύτοΰ μελέτην περί τή; Ελληνική; 
^οιήσεως.

— Απέθανεν έν Γενεύη ό δημοσιογράφο; Γεώργιο; 
Άργύρογλου, έν τή άκμή τή; ηλικία; του, διευθυν
τής διατελέσα; έπ’εσχάτων τοϋ έν Θεσσαλονίκη πρα
κτορείου τού τύπου.

—Έν Θεσσαλονίκη άπέθανεν ό Σέρβος ποιητής 
Μελενιίν Μπόγιτς, μετά μακράν άσθένειαν.

— Διαπρεπέστατος επιστήμων, ό καθηγητής έν τψ 
Πανεπιστημίηι Κυπάρισσος Στέφανο; άπέθανεν. ΊΙτο 
αυθεντία διεθνούς κύρους είς τά μαθηματικά, έδρασε 
δέ κοινωφελώ; είς διάφορα σωματεία καί ιδιαιτέρως 
είς τήν Βιοτεχνικήν Εταιρείαν, ή; ύπήρξεν ιδρυτής.

— Εί; τά «Διονύσια» κατά τόν λήξαντα μήνα ώμί- 
λησαν ό κ. Ν. Λάσκαρης περί τή; αναγγελίας τών 
πρώτων 'Ελληνικών παραστάσεων, άναφέρας φαι- 
δροτάτους τρόπους διαφημίσενις τοΰ νεωτέρου Έλλ. 
θεάτρου άπύ τής σιστάσεω; του μέχρι τή; έξώσεως 
τού ΌΟωνος/Ο κ. Δ.Καμπούρογλου; μάς έξενάγησεν 
είς τήν προσφιλή του Αττικήν μέ τά βουνά της, τά 
μοναστήρια της, τά νησάκιά της. Ό κ. Σ. Μελά; 
άνέλυσε τό έργον τού Δουμά υίού ώς πρύ; τύν έρωτα 
καί τύν γάμον καί έν γένει ώμίλησε περί τής ηθικο
λογία; έν τώ Οεάτρφ. ΊΙ κ. Κυβέλη καί ή κ. Ζα- 
φειροπούλου άνέγνωσαν τήν γ' σκηνήν τή; γ’πρά
ξεως τής Φρανσιγιών τού Δουμά,σχετιζομένην πρύ; 
τά ΰπύ τού όμιλητοΰ λεχθένια. Ό κ. 'Γσοκόπουλο; 
άνέλυσε τήν ιστορικήν έξέλιξιν τεύ Καραγκιόζη, 
παρενείρας καί δύο-τρεΐς εξυπνάδες του.

— Εί;τά «’Ολύμπια» έγένοντο διαλέξεις περί τοϋ 
πολέμου. ’Ενδιαφέρουσα ήτο ή άφήγησις τοΰ κ. Ζ. 
ΙΙαπαντωνίου τών εντυπώσεων του έκ τής ζωή; τών 
μαχομένων στρατιωτών μας καί τών χαρακωμάτων.

—Έξηκολούθησαν αί διαλέξεις τή; «‘Ακαδημίας 
τή; Γυναικεία; έκπαιδεύσεως». Ό κ. Σωτηριάδης 
ώμίλησε διά τά; «χειραφετημένα;» τών άρχσίων 
'Αθηνών, ό κ. Ράδος διά τάς γυναίκας τής Έπανα- 
στάσεω; καί ιδία διά τάς ήρωΐδας Άσήμων Γκούρα, 
Μαντό» Μαυρογένου;, Δόμναν.Βισβίζη καί Λασκα- 
ρίναν Μπουμπουλίναν, ό κ. Τσοκόπουλος διά τήν 
Αίκ. Δεοίου τήν μεταφράστριαν τοϋ «Γκιαούρ» τού 
Βύρωνος καί τής όποιας ή ζωή ύπήρξεν άρκετά 
δραματική.

— *0 ποιητής κ. Ρήγας Γκόλφη; ώμίλησε—καλά 
ξυπνητούρια!—διά τό -Ταξίδι» τοΰ κ. Ψυχάρη, έκ
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τοΰ όποιου ό κ. Παπαγεωργίου άτήγγειλε to λυρι- 
κώτερον μέρος, τήν <Άγάπη».
ΞΕΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Μία άπό τάς δόξας τοΰ Σαίν Καντέν ήοαν τά 
έργα τοϋ Λατοόρ. II μαρτυρική πόλις ήτο ΰπερήφα- 
φανο; διά τά λεπτότατα παστέλ, τά βχέδιτ κιι τάς 
εικόνας τά γεμάτα δύναμιν κιί τρυφερότητα, ιϊτινα ό 
μέγα; ζωγράφο; έκληροδότησεν είς τήν γενέτειράν 
του. τά όποια αύτη έφύλασσεν εύλαβώ; εις τύ μου- 
τΐείόν της. Οί Γερμανοί έστειλαν όλα αυτά τά έργα 
είς τα μουσεία τής πατρίδος των. Ό Λατούρ ήτο ό 
μεγαλείτερος προσωπογράφος τής έποχής Λουδοβί
κου ΙΕ', τά δέ έργα του υποβάλλουν ολην τήν χάριν 
κιί τήν λεπτήν ελευθεριότητα ηθών, ήτις χαρακτη
ρίζει τήν έποχήν του.

—Άπεβίωσεν έν Λονδίνφ, είς ηλικίαν 78 έτών. ό 
ζωγράφος Ματθαίος Μόρες. Οΰτω χάνεται καί ό τε
λευταίος τών τριών αδελφών καλλιτεχνών ‘Ολλανδών, 
όστις έγινε περιώνυμοςεί; τήν Ευρώπην καί τήν Αμε
ρικήν. Τά έργα τοΰ Μόρες, ποΰ έπωλούσε κυριολεκτι- 
κώ; γιά ένα κομμάτι ψωμί, τά μεταπωλούν είς μυ
θώδεις τιμά; οί έμποροι. Μία άπύ τάς καλλιτέρας 
εικόνας του τούς «Τέσσαρα; Μύλους·, έπώλησε 150 
φράγκα. Τό έργον αργότερα έπωλήθη 100 ΟΟΟφράγκα. 
"Εν άλλο έργον έπίσης, τύ όποιον ήγοράσθη εσχάτως 
άπύ κάποιον πλούσιον άντί 160,000 φράγκων, τύ είχε 
πωλή.ιει ό Μάρες πρό έτών 200 φράγκα!

Έγεννήθη έν 'Αμβέργη τώ 1860, μετέβη εις Γερ
μανίαν καί Ελβετίαν, όπου διέμεινεν έπί πέντε 
έτη’ πλεΐσται σπουδαί καί σκίτσα, τά όποια έκαμε 
κατά τήν έποχήν αυτήν, ευρίσκονται είς τό Μουσείον 
τής Χάγης. Μετέβη κατόπιν εί; ΙΙαρισίους, όπου διέ- 
μεινεν έτη τινά, εύτυχισμένα. Άλλ’έξερράγη ό Γαλλο- 
γερμανικύς πόλεμος καί μετέβη είς Χάγην. Μετ' 
ολίγον ό διακοσμητικός ζφγράφος Cottier τόν προσε- 
κόλεσεν είς Λονδϊιον. όπου μετέβη διά νά μή εγκα
τάλειψη ποτέ τήν ‘Αγγλίαν. Ό Μόρες άπέθανεν έν 
έσχάτη πενία καί σχεδόν άγνωστος.

— Ό Άγγλος συγγραφεύς καί ποιητής σίρ Γόνα/. 
Ρώς, πρόεδρο; τής 'Εταιρεία; τών ποιητών, όμιλών 
έν τώ έτησίφ γεύματι τών μελών, υπέβαλε τήν ιδέαν 
ίδρύσεως οίκου ή μάλλον ναού τής Ιίοιήσεω; ϊνα τι
μιόνται οί ποιηταί τής Μ. Βρεττανίας τάδ’ εργατών 
νά εϊνε είς πάντα; προσιτά, διά πλήρους βιβλιοΟή. 
κης περιλαμβανούση; τά έργα τών Άγγλων ποιητών· 

— ΆπέΟανεν είς Bourg—la Reine τής Γαλλία; ύ 
Leon Bloy, συγγραφεύς τριακοντφδος έργων διακρι- 
νομένων διά τήν ειλικρίνειαν καί τό εκκεντρικόν τών 
ιδεών του, ένεκα τών οποίων έστερήΟη καί φίλωνκαί 
εΰμαρείας. Έκ τών έργων του άξια λόγων είνε ή Πτωχή 
γυναίκα, Τύ αίμα τοΰ πτωχού, ή Κλαίουσα, ΊΙ ψυχή 
ιού Ναπολέοντος, άνώτερον δ' όλων δ «Άπελπις». 
Τύ τελευταίοι· του έργον «Σκέψεις ερημίτου· έξεδόθη 
πρό τινων μηνών. Ό Bloy ήτο 71 έτών.

—Εθνικός έρανος διενεργεϊται εις Γαλλίαν, όπως 
άνεγερθή μνημεϊον είς τόν φονευθέντα ήρωα αερο
πόρον Γκυνμέρ.

—Αί Βρεττανικαί άρχαί διέταξαν τήν κατασκευήν 
17 κινηματοθεάτρων είς τό Γαλλικόν μέτωπον, πε- 
ριλαμβάνοντα 1000 θεατός.

—Κατόπιν μάκρος άσθενείας άπεβίωσεν είς Βενε
τίαν δ ζωγράφος Γουλιέλμος Τζάρντι. Τά έργα τοϋ 
ζωγράφου τούτου, δστις κατ’ εξοχήν εϊνε περίφημος
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τοπειογράφος, υπάρχουν διεσκορπισμένα είς τάς δια
φόρους πινακοθήκες, Ιταλικά; καί ξένα.;. Ό Τζάρ- 
νιι είχε καταστή περίφημο; είς τό εξωτερικόν.

— Έπω’-ήθη είς τό Παρίσι έν τετράδιον μέ χειρό
γραφα ποιήματα τού Μπωντελαίρ άντί 4,610 φρ, 
Μεταξύ τών άλλων υπάρχουν καί πέντε άπό τά «Μι
κρά πεζά Ιίοιήμιτα* τού ποιητού.

— Κατά τήν έπανάστασιν έν Γωσσίρ έχάΟησαν έκ 
τών Άνακτόρυν πολυτιμ ότατα κοσμήματα, εν οίς τά 
τοϋ Ρωσσικοϋ Στέμματος, φυλασσόμενα έπί αιώνας 
είς τούς σιδηρού; θόλοις τών ’Ανακτόρων, άξίας 
103,000,000 δολλαρίων. Έπίσης έκ τού καλλιτεχνι
κού μουσείου τού Μ. Λουκά; Νικολάεβιτς έκλάπησαν 
θησαυροί άξίας 5 εκατομμυρίων ρουβλίων.

-Κατόπιν τή; Γερμανικής έπιθέσεως έν Ίταλίφ, 
έλήφθησαν τά κατάλληλα μέτρα πρός περιφρούρησιν 
τών μνημείων τέχνης έν Βενετίρ. ΟΙ τέσσαρες περί
φημοι ίπποι τής προόψεως τού Άγ.Ι.Μάρκου μετά τοΰ 
άγάλματος τού Κολλεόνι μετεφέρθησαν εις τό εσω
τερικόν τής χώρας.

—Είς τά ΊΙλύσια πεδία τών Παρισίων θά στηΟή 
μεγαλοπρεπές μνημεϊον συμβολίζον τήν δράσιν τοϋ 
Συμμαχικού Ερυθρού Σταυρού. Είς τάς εισφοράς 
μετέσχε καί ή Ελλάς διά 3,7,00 φρ.

—Ή όνομαοτή ηθοποιός τοΰ Γαλλικού θεάτρου 
Είία Λαβαλλιέρ «γκττέλειψε τόν κόσμον, έγκλει- 
σθεϊσα εί; μοναστήριον Καρμηλιτών. Εϊνε γνωσταί 
αί καλλιτεχνικοί ίδιοτροπίαι της. Τό σπίτι της ήτο 
έν μουσείον. μέ σύλλογός αρχαιοτήτων, πίνακας καί 
άγάλματα όλων τών σχολών, μέ δωμάτια επιπλωμένα 
καθ’ όλους τού; ρυθμούς. Διαρκώς όμως ή καλλιτέ
χνες ήλλασσε τήν διακόσμησιν τών αιθουσών. Είς 
τήν σκηνήν έπαιζε πάντοτε μέ κέφι καί φοιδρότιτα 
μέ μίαν τρέλλαν απερίγραπτοι·. Δι’ αυτό κατε- 
πλόγη ό καλλιτεχνικό; κόσμος άπό τήν άπόφασίν 
της νά γίνη μοναχή. Τύ μέγορόν της μένιι ήδη έρη 
μον καί ή πλήρη; ιδιοτροπιών ήθοποιι; χωμένη στά 
ράσα, μέ πρόσωπον γεμάτον ριτίδας καί φαιά μαλ
λιά, φαίνεται ωσάν σκιά—ώ; άφηγεΐται ΙΙαρισιιό; 
δημοσιογράφο;.

— Ή ηθοποιό; τής «Γαλλική; Κωμψδία;» δ. Και- 
κηλία Σορέλ ένήγαγε τού; συγγράφει; μιά; έπιθεω- 
ρήσεως διότι τήν έσατύριζαν κατά τρόπον «άκοσμον» 
ζητούσα άποζημίωσιν 10,060 φρ. Τύ δικαστήριο»· 
κατεδίκασε τούς συγγραφείς ώ; «ΰπερβάντα; τά όρια 
εντός τών όποιων επιτρέπεται ή παρφδία* είς 300 
φρ. άποζημίωσιν.

— Απέθανεν είς τών κορυφαίων μυστών τή; Γαλ
λική; επιστήμης ό Durkheim, συνεχιστή; τών παρα
δόσεων τής θετικής φιλοσοφίας καί θεμελιωτή; τής 
κοινών ιολογίας έν Γαλλίφ.

— Άπέθανεν έκ τών πληγών α; έλαβε κατά τήν άρ- 
χήν τού πολέμου ό Άδριανό; Μπερτράν, ό τυχών 
πέρυσι τοϋ ένός τών δύο βραβείων τή; Ακαδημίας 
Γκονκούρ, διά το έργον του «1/Appel <lu sol·· Είς 
τό Γαλλικόν θέατρον ένεφανίσθη μέ τό έργον «Pre
miere Berenice >. Είνε έπίσ ης ό συγγραφεύς τοϋ έρ
γον <L’ orage sur le jarilin de Candide».

— Ύπό τής Γαλλικής ’Ακαδημίας άπενεμήθη τό 
έφετεινόν ποιητικόν βραβεΐον έκ 4,000 φρ. είς τόν 
11. Ι’ουζιε καί τόν Μ. Λεβέλ, έκάτερος τών οποίων 
έγραψεν Ωδήν πρός τήν Γαλλίαν.

ΕΑ1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Νέαν σπουδαιοτ'ατην συμβολήν είς τίιν έρευναν 

τής Βυζαντινής μουσικής παρέχει ό καθηγητής αύτής 
έν τι» ’ίϊδείω ’Αθηνών κ. Κ. Ψάχος διά τής έκδό- 
σεως’ τή: Παραηημαντικής. Με την γνωστήν έμβρί- 
θυιαν. ιιεθοδικόιητα καί πολυμάθειαν ό έγκριτος 
Βυζαντινολόγος έπισκοπεϊ άπό Ιστορική; καί τεχνικής 
άπόψεώς τήν σημειογραφίαν τής Βυζαντινή; μουσι
κή: άπό τών πρωτων Χριστιανικών χρόνων μέχρι τών 
καθ’ ήμά; Έπί τή βάσει συντόμου κατά τύ Συνέδριου 
τών Ανατολιστώνγενομένης άνακοιννισεω; του έξέδω
κε ήδη πληρεστέραν μελττην, ιιετά σημειώσεων καί 
2θ δειγμάτων παντός είδους μουσικής Βυζ. γραφής. 
Διά τής ιιελέτη; ταύτης καταδεικνύεται σαφώ,οτι ή 
σηιιερινιί Έκκ/.. μουσική τής ’Ορθοδόξου Εκκλη
σίας εϊνε ή άρχαία Βυζαντινή, είς άντίκρονσιν τής 
αντιθέτου στρεβλής άντιλήψεως Ευρωπαίων τινών 
μσυσικολογων,, οϊτινες παρεννόησαν τά γραφικά ου- 
στήιιαια. Καί τούτο, διότι τά μέν άρχαϊι έγραφοντο 
στενογραφι κιύτερον, τά δέ νεότερα ε/ράφοντο ανα- 
λυτικιοτερον. Τής πολυτίμου έργασίας τού κ. Ψάχου 
εϋφήμω; έμνήσθησαν διαπρεπείς Βυζαντινολογοι.

❖
Ήέντφ διαγωνιομφ τής Γλωσσική; Εταιρείας 

βραβευθεϊσα πραγματεία τού πρφην γυμνασιάρχου κ. 
Ευαγγέλον Παπαχατξή περί του ΓΙωσαικον ΙΛκ ιμ·· 
tos τήξ Καρύστου καί τών πέριξ, μακρά, διακρινο- 
μίνη δια τήν έπιστημονικήν καταταξιν, περιλαμβάνει 
ιάτματα, έθιμα, μύθους, εορτάς, παραδόσεις, παροι
μίας— κειμήλια τού βίου τών Εύβρέων—ως καί 90 έγ
γραφα (1821—1713) άφορώντα τά; κατά τίμ έπανά-·. 
στάσιν πο^μικά; ένεργείας. ’Π έθνικωτάτη εργασία 
τού κ. ΙΙαπαχατζή, προϊόν μακρά; καί επιμελούς πε- 
ρισσυλλογής, εϊνε άληθώς πολύτΐ|ΐος.

W
’Ολιγωτερον ογκώδες, ένεκα τών δυσμενέστατων 

εκδοτικών συνθηκών, άλλά μέ τήν αύτιίτ πάντοτε 
έκλεκτικότητα καί ποικιλίαν συνεχίζει τήν νικηφό
ρου σταδιοδρομίαν του τό 'Βμερολόγ\ον Σχόκου. 
Ό τόμο; τοϋ 1918—ύπ αΰξοντα άριθμόν 33—περιέ
χει σιτεργασίαν λίαν ένδιαφέρουσαν. Τά διηγήματα 
τών κ. κ. Ξενοπούλου, Βλαχογιάννη, Γάδου, Βουτυρά 
Κωνσταντινίδου, της κ. Ψηλορείτου, ποιήματα γνω
στών ποιητών, ευθυμογραφήματα τοϋ Σατανά, επιστη
μονικά! μελέται κ.λ.π. είνε όλα εκλεκτά.

>»1
Γ/.αφυράν Ιστορικήν μελέτην περί τού Ά·,·γλσυ 

ηιλέλλΐ|ν·>ς άγωνιστού τήε έπαναοτάσεως Φρά?χ 
Άμπντΰ "Αοτιγγος, έδημοσίεινιεν ύ καθηγητή; τοΰ 
Πανεπιστημίου κ. Κ. Ρόδος. Έπί τή βάσει τών σω- 
ζομένων πηγών α; έπιμελώς άνεδίη ησε, κατήρτισε 
πλήρη την βιογραφίαν τού μετά μεγαλειτέρα; επιτυ
χίας δριίσαντος φιλέλληνο;, θεμελιακού τοϋ έπιαήμου 
στολου τού Κράτους καί διοικητοϋ τή; μοίρας τών 
άτμη?Λτων σκαφών κατά τών ίερών αγώνα. Διά τή; 
με/.ειη; τού κ. Γάδου καθορίζεται ήσημαίνουσαθέσις 
τού Άστιγγο; εν τε τή καθόλου Ιστορία τού πολε
μικού ναυτικού κ.’ί τή ήμετέρφ. Τό κείμενον συνο- 
υεύεται άπό είιψνας καί γεωγραφικοί·; πίνακας.

Υπύ τού αύιού ’ιστοριογράφου έξεδόθη ύ ΕΙοιτή- 
ριος ίόγος εί; τήν διδασκαλίαν τή; ιστορίας, εκφω
νηθεί; εν τώ Καποδιστριακώ ΙΙανεπισιηιιίηι.

<ΐί
Γ. Φτλαρίτου ‘Εν πολεμιχή ·&εομηνίη. —Περιλαμ

βάνονται αί δημοσιεύσεις τού γνωστού δημσοιολόγου 
άπό τή; κηρύξεως τού Ευρωπαϊκού πολέμου μέχρι 
τής τελευταία; πολιτικής μετα[>ολής έν Έλλιίδι.

Έ>ας άπύ τούς πλέον δυνατού; χρονογράφους, ό 
κ. Σ. Χπράντας έξέδωκε τά περισσότερον βιώσιμα 
και γειικωτέρου ένδιαφέροντος χρονογραφήματα του 
Vno τόν παραστατικόν τίτλον -Στά χείλη τής ατιγ- 
\ής·. Εί; ύφος συνεσφιγμένον, μέ πολλήν παρατή- 
ριν καί ψυχολογίαν γραμμένα είνε έντυπιύσεις σύν· 
μοι αλλά καί έκφραστικαι τής καθημερινής ζωής, 
Αγινωσκόμεναι μέ ένδιαφέρον.

Ύπό τού κ. X. Χουρμουζιου. συντάκτου τής 
«Εστίας», έξεδόθη κατά μετάφρασιν λίαν επιτυχή έκ 
τού Αγγλικού ενδιαφέρουσα μελέτη περί τής Γέρμα- 
νιχής χουΐτοΰρ έν άντιπαραβολή πρός τόν πολιτι
σμόν τής ’Αγγλίας καί τών λοιπώνΈσπερίων δημοκρα
τικών λαών. Ή μελέτη αΰτη αποτελεί τό τελευταίου 
κεφάλαιον τοΰ ύπό τόν τίτλον «Ό Πόλεμο; και ή 
Δηιιοκρατία» βαθυστοχάστου συγγράμματο; τού κ. 
Zinimern.

V
Ύπό τόν τίτλον Εϊόωία· έξέδωκεν ό κ.Αί/ι. Ζα- 

χαρίτσας τό πρώτον θεατρικόν έργον του. τρίποιικτον 
κοινωνικόν δράμα, μετά πολλής φιλοκαλίας. Καίτοι 
τό θέμα δύσκολον, άπαιτούν κοινωνικήν πείραν καί 
ψυχολογικήν παρατήρησιν, ό νεαρός συγγραφεύς τά 
έχειρίοθη μέ άσκετήν δεξιότητα, δείίας χαρίσματα 
εΰέλπιδα διά μίλλουσαν έργασίαν.οΐα δ διάλογος όστις 
έχει ένδιαφέρον καί ή λεπτότη; τοϋ αισθήματος.

W
Ό κ. Ν. I. Γιαννόπουλο; έδημοσίευσε δύο μελέ

τα; του τήν Θεσσαλικήν Ιστορίαν άφορώσα;. Α’) Έν 
τώ Δελτίφ τή: Ιστορική;, καί ’Εθνολογικής Εται
ρείας τής Ελλάδος.-' Υπάτη.Νέαι Πάτραι, μετ εικό
νων. Έν αύτή δημοσιεύονται βυζαντινά γλυπτά μετά 
δικεφάλων άετών. θύρωμα βυζαντινού ναού, κιονό
κρανα, έπιγραφαί χριστιανικοί, δύο έβραϊκαί τού μέ
σου αίώνος, δίγλωσσος έπιγραφή Τουρκικής καί Ελ
ληνική καί σχεδιάγραμμα άρχαιοτάτου ναού τού Αγ. 
ΊΙρωδίωνος πρώτου επισκόπου Υπάτης καί μαθητου 
τού Παύλου.

Β ) Έν τή ΒπετηρΜι «Παρνασσού».- Εγγραφα ίχ 
Γούρας xal Λαρίσης, δι’ ών συνηλλάσσοντο Χριστι
ανοί μετ’ ’Οθωμανών ελληνιστί, λίαν ένδιαφέροντα.

Λ ’ . .
Έξεδόθησαν έπίσης : «Τύ άσμα τού θριάμβου» υπο 

τού έν Πειραιεϊ Γάλλου φιλέλληνο; κ. Μπαρμπέ.
Μ. Ν. Καΐρη ιατρού διάλεξι; περί «Ευγενίας η 

καΐ.λιγενείας ·. . w
Ν. Λιβαδά. Υπόμνημα τών τίτλων και έργων αύ

τοϋ πρό τήν φιλοσοφικήν σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου.

ΔΗΜΑΡΧΙΑ AOHNAIQN
Πρόοχλησιρ

'Θ Δήμαρχο; Αθηναίων γνωστοποιεί ότι:
Γενομένης κατά τόν μήνα Ιανουάριον έ. ε. τή; 

Αναθεωρήσει»; τών εκλογικών καταλόγων, προσκα
λούνται οϊ έπιθυμοϋντες νά άποκτήσωσι έκλογικα 
διπλώματα καί βιβλιάρια νά προσέρνωνται ενώπιον 
τή; εν τφ Δημαρχείφ έδρευούσης επιτροπείας κσι 
λαμβάνωσι τά βιβλιάριά των.

Παρακαλούνται οί συμπολϊπιι νά προσέρχονται 
πρός ευκολίαν των άπό τών πρωτων ημερών , οπω; 
άποφεύνωσι τών συνωστισμόν καί τήν, βραδύτητα, 
'ήτις παρατηρεϊται κατά τιί; τελευταίας ημέρας.

Έν Άφήναις τή 4 Ιανουάριου 1918.
Ό .Ιςαορχώι· Σ. Βάτσης

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΣΠΗΛΙΟΥ ΧΑΡΑΜΗ
ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 37

Κατόπιν τής υπό τών κ. κ. Γεοιργιάδσυ καθηγητού 
τής Ιατροδικαστικής έν τώ ΙΙανεπιστημίω καί ϊα- 
τροσυνέδρου, καί Τσουνούκα ’Αρχιάτρου ενεργηθεί 
σης επιθεωρήσει»; έφ’ όλων τών έν ΆΟήναις Κλινι
κών μόνον 4 ή .> εΰρέθησαν ιιψύγως λειτουργοϋσαι 
καί εκ τούτων etc τίμ· πρώτηνγραμμήν ή είδικώς ’-Γ 
όφθώ-μολο/ικήν Κλινικήν έπί τής δδού Μένανδρου 
27 Ιδρυθεΐσα τού όφθαλμολά',Όυ κ. Σπ ήλιου Χαραμή.

'Ανώτερα μα&ήματα πιάνου 
ύπό τής δεσπ. ΕΛΕΝΗΣ ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΟΤ 

αριστούχου τοϋ ’Ωδείου τής Βιέννης 
’Οδός Σπάρτης 5
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ΛΑ'ΓΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΑΡΑ ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ

' - ■ -----

Η ΛΑ-1-ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΙ’ΓΘΗ ΠΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΙ1ΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
[-■ ΚΑΙ ΙΉΟ 11OAAUN ΑΔΑΏΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΩΝ

Κεφάλαιον Μηοχικόν .... Δρ. 6.000.000
Καταβεβλημένον ............................ » 1.500.000
Άηοθεματιχόν.................................. » 1.820.000

ΕΡΓΑΧΙΑΙ:
—'Η Ααϊκί| Τραπεί;»πωλεΐ συνάλλαγμα έπι τοΰ έξωτερικ ϋ καί άγοράζει 

! έπιταγάς (Cheques) έηΐ τοϋ εξωτερικού.
—Εισπράττει γραμμάτια τρίτων κα! τοκομερίδια.
—ΓΙωλεϊ καί αγοράζει παντός εΐδόυς χρεώγραφα καί λαχειοη ίρσυς ομολογίας. 

Χορηγεί δάνεια έπί ένεχύρψ κοσμημάτων.
--’Δέχεται καταθέσεις είς πρώτην ζήτησιν, έπί προθεσμία και καταό.'σεις τα

μ ιευιηρί ου.
Ευ γένει δε έκτελεΐ πάσαν έργασίαν τραπεζιτικής φύσεως.

Γενιχόζ Διευθυντής Δ. ΛΟΒΕΡΔΟ2

ΑΑΧΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ KAI ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΝ Β ΕΑΑΑΑΟΣ
1917—ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΞ - ΔΡ. 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

409,000
200,000

Καθ’ εκάστην. ) Έκδίδονται, 100,900 γραμμάτια άξίας δραχμών 
κλήφωσιν ) Παρέχονται κέρδη είς 2.000 γραμμάτια αξίας δραχμών

"Εκαστον άκέραίον γραμμάτιον τιμάται δραχ. 4, δυνάμενον νά διαιρεθή είς τέσσαρα τέταρτα 
γραμματίου τιμώμενα μιάς δραχμής.

jat κλήρωσις γενήσεται τή 27 Αύγουστου 1917, ή τρίτη κλήρωσις τή

Κ€ΡΔΗ ΣΚΑΣΤΗΣ TQN KAHPQZ€QN
Κέρδη Δραχμαί Έν δλφ

1 80,000 80,000
1 έξ 20,000 20,000
2 άπό 2,500 5,000
(5 άπό 1,000 6,000

15 άπό 400 6,000
2ό άπό 200 5,000

1950 άπό 40 78,000
2000 200,000

.■
1917, ή τέταρτη τή 5 Νυεμβρίσυ 1917, ή πέμπτη τή 3 Δεκεμβρίου 1917 καί ή έ'κτιι τή 31 Δεκεμ- 
βρίούΠ,ΟΠ. '

Δι’εκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ϊδια ακέραια γραμμάτια, πωλοΰμενα άντί τεσσάρων 
δραχμών ισχύοντα δι’ ολόκληρον το κέρδος, καί δυνάμενα νά διαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, 
τιμώμενα άντί μιάς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν εί; τό τέταρτον τοΰ κέρδους.

Άμοιβαί, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή εντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται 
υπέρ’τοΰ Ταμείου τοΰ ’Εθνικού Στόλου.

Εϊς τούς άγοράζοντα; προ; μεταπώλησιν διά μιά; έπί προκαταβολή τοϋ τιμήματος, κατόπιν 
ειδικής μετά τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνία;, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου 
άξίας δέκα χιλιάδων δραχμών, παρέχεται έκπτωσιςέπί τοΰ τιμήματος αύτών 15 ο)ο, εϊς δέ τούς αγο
ράζοντας δια μιάς έπί προκαταβολή τοΰ τιιιήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων 
δραχμών τουλάχιστον παρέχεται έκπτωσις 10 ο)ο, καί είς τούς δημοσίους υπαλλήλους, τού; έπιτε- 
τραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 ο)ο.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γραφεϊον Λαχείου τοί 
Εθνικοί} Στόλου καί τών Αρχαιοτήτων, 'Υπουργεϊον Οικονομικών.

'Ο Διευθυντής Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ ί

Τύπιις ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΧΗ — Bvguiiiov 3 "Α»ήναι.


