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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

φιλολογικόν καί καλλιτεχνικόν 1917.
Αρμονίαι. Τί τάχα νάνε ; ΰπό ’Ήμαράνζον. 
Η Φ’ίΜ’?· (Έ/'- της «ΑΙνειάδο;» τοΰ Βεργι- 

λίου.) Μετάφρασις £¥. .7ΐι6αάά.
Ποικίλη σελίς.
Σημειώσεις ένός μηνο'ς. ΰπό 7)άφνιάος. 
ε Παράπονα-. ΙΙρός τ' 'Αστέρια, "Ενας 'Ύμνος, 

ΰπό <Ζ £ayia}n.
Τά ’Αθηναϊκά Θέατρα.
Γράμματα και Τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Έπίθεσις κατά τοϋ Άγιου Σπυρίδωνος.
Σχεδιαγράφημα SCpdiJeJev.

Προτομή δεσποινίδος Μάνου, ύπό
Τόμαρον.

Φλώρα Πασχάλη.

Μετά τοΰ παρόντος τεύχους λήγει 
τό δέκατον έβδομον έτος τής « Πινακοθή
κης*. Παρακαλοΰνται θερμώς οί καθυ- 
στεροΰντες έτι τήν συνδρομήν τοϋ λήξαν- 
τος έτους, δπως άποστείλωσιν αυτήν εντός 
τοϋ μηνός Απριλίου, καθότι ένεκα τής 
έλλείψεως επαρκούς χάρτου ή έκτύπωσις 
θά περιορισθή είς τόσα αντίτυπα, δσοι 
και οί έν τάξει μέ τό ταμιΐον συνδρομή- 
ταί. ’Επίσης παρακαλοΰνται καί πάντες 

,ιπο'ι συνδρομηταί δπως άποστείλωσι 
τήν συνδρομήν τοΰ άρχομένου δέκατου 
όγδοου έτους, ΐνα εξακολούθηση Ανελλι
πώς ή αποστολή τοΰ φύλλου.

ΤΜΛΕΦΩΝΟΝ
Συνδρομητή. Ήτο επόμενον ή ένημερότΐ); νά καί>υ- 

στερήοη. Άλλ’ αί εκδοτικοί δυσχέρειαι εΐνε τόσον 
πολλάκις δυσυπέρβλητοι, ώστε νά εΐνε συγγνωστή 
πάσα άνωμαλία. Άλλως τε διά τό κριτικόν μέρος 
τών δημοσιεύσεων, δέν έχει σημασίαν ή πάροδος 
ολίγου χρόνον.

Λτξ.Οήρμ. Λιά τά «κλούβια αυγά έγένοντο φιλο- 
λογικαί άψιμαχίαι. Δηλαδή άν προέρχεται ή λέξι 
άπό τό -κλουβίαν» ή τό «κολοβός».

Περιέργω. Έν Άθήναις έκδίδονται 28 καΟημερι- 
ναί εφημερίδες, έξ ών αί 10 άπογευματιναί. Έν Πει- 
ραιεϊ 4. ΕΙσΟε ευχαριστημένος ;

= -
Τό άριοτοκρατικόν κϊντρον τή; πρωτιυονβη;.

Ταινίαι Ικλεκταί.
ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ

άαό όια^ωμαζούχους καδηρηζάς

Κ1ΝΗΜΑΤ06ΕΑΤΡ0Ν

is =
Ή μεγαλειτέρα καί πλουσιωτέρα αίθουσα 

τής Ανατολής, έφάμιλλος τών τελειο- 
τέρων Ευρωπαϊκών

Φωτισμός πλουσιότατος δι' ηλε/τρικοΟ ρεύ
ματος ίδιας παραγωγής του «’Αττικού».— 
Έχαϊχ-. ] όρχήστρα ύπό τήν διεύΟυνσιν τοΰ κ. 
ώίλ-Μπουόνο.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

= lifWKI W =
Ταινίαι νεωτάτης έκδόσεω; τοϋ μονοπωλίου 

Μασσόνι καί τοΰ οι'κου ΓΙατέ.—"Ολοι οί με
γάλοι ηθοποιοί τοΰ κόσμου.—Κάθε ΙΙαρα- 
σκευήν συναυλίαι ΰπό μεγάλης ορχήστρας.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

= ΒΜΛΑΪ =
Εμφανίσεις διασήμων πρωταγωνιστριών καί 

ήθοποιών όνσμαστών. — Τέλεια κινηματογρα
φικά έργα.—’Ορχήστρα έκ διακεκριμένων μου
σικών ΰπύ τήν διεΰθυνσιν τοΰ κ. Βολωνίνη έκ- 
τελεΐ εκλεκτός συνθέσεις.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Β,ΪΜ®£©[ίΓ
ΛΜΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΠΗΜΙβτ

ΤΑΙΝΙΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Αί ωραιότεροι σκηνοθεσίαι.—Τιμαί 

ήλαττωμέναι

ΤΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΙ
ΥΤΥΧΕΣΤΕΡΟΝ ώς πρός τήν 
πνευματικήν κίνησιν δέν ύ- 
πήρξε ιό 1917 τοϋ προκατό- 
χου του, άφοΰ ό πόλεμος έξη- 
χολούΟησε δονών καί)’όλος 
τάς διευθύνσεις τήν Ευρώπην. 
Έν Έλλάδι, παρ’ ολα; τάς 
πολιτικός περιπετείας, αί εκ
δηλώσεις τή; φιλολογική; καί 
καλλιτεχνικής ζωής ελάχιστα 
έπηρεάσΟηοαν. Τά θεατρικά 
έργα, αί διαλέξει;, οί συναν. 
ποιοτικώς, ποσοτικώς τουλά

χιστον, μίαν κεκτημένην, ούτως εϊπεϊν, ταχύτητα.
Άς Ιδωμεν μέ, αν όχι κεκτημένην, έπιβεβλημένην 

δμως τώρα μέ τήν έλλειψιν τοϋ χάρτου ταχύτητα, τί 
φέρει εί; τήν πήραν του ό απερχόμενος ενιαυτός.

Μ
'Αρχαιολογία. Άνασκαφαί κατά τό λήξαν έτος έ

γένοντο έν Άθήναις παρατάν Ίλισσόν, είς τό ’Ωδεϊον 
τοϋ Περικλέους, έν Καισαριανή. Έν Τεγέρ, έν Δω
δώνη έν Γορτυνία. Ευρήματα εΰρέθησαν έν Πει- 
ραιεΐ, Ν. Φαλήρφ. Έρετρεία. Κρήτη, Αίγίνη καί Δη- 
μητριάδι. ΊΙ πυρκαϊά τής Θεσσαλονίκης κατέστρεψε 
έν μέρει ιόν ναόν τού Άγ.Δημητρίου, άλλ’ ή εκσκα
φή γύρω έφερεν εις φώς πολύτιμα ευρήματα.Έπίσης 
αί έρευναι τών Γάλλων αρχαιολόγων περί τών έκεϊ 
Βυζ. ναών άπέβήσαν διαφωτιστικαί.— Άνεύρεσις τής 
κεφαλή; τή; 'Υγεία; χλαπείσης έκ τού μουσείου τής 
Τεγέας—Αγορά Έλλ- αρχαιοτήτων έν Λονδίνφ.

Διαγωνισμοί. Δύο Ράλλειοι ζωγραφικής, καί) ’ 
οΰς έβραβεύίίησαν ό κ.Α. Γεραλής καί ή δεσπ. Μ. Άνα- 
γνωστοπούλου. — Άβερώφειος Μουσικός διά μελοποίη- 
σιν ασμάτων, καθ’ ήν έβραβεύίίησαν οί κ. κ. Γ. Λαμ
πελέτ, Ν. Λαμπελέτ, Γ. Άξιώτης καί Δ. Μητρόπου- 
λος.—Γλωσσικής ’Εταιρείας, βραβευΟεισών 12 πραγ
ματειών.- Κοντειον Φιλολογικόν, βραβευθέντο; τού 
κ. Ψάλτου.—Άβερώφειος καλλιτεχνικός πρός υποτρο
φίαν, καθ’ ήν έπέτυχον οί κ. κ. Α. Γεραλής, Γουνα- 
ρσπουλος καί Σώχος.—“Ιδρυσις Μιστριωτείου ποιη
τικού άγώνος.— Έπανίδρυσις ΦιλαδελφείοιΛυρικοϋ.— 
Προκήρυξις διαγωνισμού 'Εταιρείας θεατρικών σν{- 
γραφέων διά τρίπρακτον κωμωδίαν καί μονόπρα
κτοι’ δράμα.—Προκήρυξις Κοντείου φιλολογικού.

Ίωβιλαϊα. Είκοσιπενταετηρίδες: Παρα- 
στάοεως τής «Γκόλφως». - Τής συστάσεως τού Έλλ.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ lgi;
μελοδράματος.—Τού περιοδικού - Μοΰσαι».—Σύστασις 
έπιτροπή; διά τήν ΙΟΟτηρίδα τής Έλλ.έπαναστάσεωε. 

διαλέξεις. Ά ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ α ί. Α. Φιλαδελφεύς 
περί τής γυναικός έν τή αρχαία τέχνη, περί άνασκα
φών έν Νικοπόλει, Όρλώνδος περί γαμήλιων εορτών 
έν τή άρχαιότητι, Δραγάτσης περί των έν ταϊς νήσοι; 
άρχαίων πύργων, Σωτηρίου περί τών Φραγκικών κά
στρων τού Μωρέως, Αδαμάντιου περί τού Βυζαντι
νού μουσείου, Σβορώνος περί Αττικών Γοπονυμιών.

Έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ α ί. — Άνδροϋτσος περί τών 
τριών Ιεραρχών. ΙΙαπαπάνος περί δεισιδαιμονίας 
καί εγκλήματος. Γεωργιάδης περί δικαστικής ψυχο
λογίας. Άνδρεάδης περί Κ)πόλεως κατα τούς μέ
σους χρόνου:.—Ζώ co; περί τής δίκης τή: Φρύνης. - 
Διαλέξεις Ιατρική; Εταιρείας.

Φιλολογικά ί’ Άγ. Κωνσταντινίδης περί Τσέ- 
χωφ. —Δ. Παπ ιδόπουλος περί Κωοτή ΙΙαλαμά. — 
ΛιβαΟηνόπουλος περί ποιήσεως ώ; έί)ν. δυνάμεως. — 
Φραγκιάς περί τής νεοελληνικής πολυγλωσσίας.—Κου
κούλες περί τής γλιόσσης τοΰ έλλην. λαού.— Τριαν- 
ταφυλλίδης περί δημοτικής γλώσσης.—Άργυρόπουλος 
περί ποιήσεως καί πολέμου.

’Ανακοινώσεις είς τήν Επιστημονικήν Εταιρείαν 
τών κ. κ. Γ. Χατζιδάκι, Κοντογιάννη. Λορεντζάτου, 
Δεινάκι.

Καλλιτεχνικοί. Γ. Μπονάνου περί αρχιτεκτο
νικής. -·Κ. Ψάχου περί δημωδών ασμάτων τής Γορ- 
τυνίας.

II α ν η γ υ ρ ι κ α ί. Τ. Άμπελό περί τής ΚΕ’ Μαρ
τίου.—X. Ήλιοπούλου περί τοϋ μαρτυρίου τού Χρι
στού.— Σωτηριάδου περί Φαβιέρου.

II ο λ ε μ ι κ α ί καί πολιτικοί. Έγένοντο πολ
λοί, έν αί, εντυπώσεις τών κ. κ. Ρόδά, ΙΙαπαντωνίου 
καί Όρφανίδου.

Έν τώ ΙΙαρνασοφ έγένοντο διαλέξεις τή; β' σει
ράς. διά τούς διηγηματογράφους.'Ομίλησαν οί κ.κ. Λ. 
Κουρτίδης περί Α. Ραγκαβή, Ράδος περί Ξένου. Με’ 
νάιδος περί Ρο'ίδου, Καμπάνης περί Καλλιγα καί Σ. 
Ζαμπελίου, Βάρναλης περί Βιζυηνοΰ, ΙΙαπαντωνίου 
περί ΙΙαπαδιαμάντηκαίΣακελλαρόπουλος περί Βικέλα.

Έν τφ «Λυκείφ τών Έλληνίδων» ώμίλησαν ό χ. 
Τανάγρας περί τών γυναικών τής Όδυσσείας, Μομφε- 
ράτου περί Μουσικής, Κουρτίδης περί τής γυναικός 
πρό τοϋ κινδύνου.

Εί; τήν «Γυναικείαν’Ακαδημίαν» οί κ.κ. Καμπούρο- 
γλους περί τών παλαιών Αθηνών, Παλαμάς πώς
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τραγουδούμε τύν Οάναιον τή; κόρη:. Ξενήπουλο; 
περί τής έζελίςεως ιού νέοι ψ.ληνικού θεάτρου, Σωιη- 
ριάδη; περί ιών χειραφετημένων ιών αρχαίων ‘Αθη
νών. Ράδο; περί τών ήρωΐδων τής Έλλ. έπαναστά
σεως, Τσιίκόπουλος περί τής ΑΙκ. Δοσίου.

Εΐς τά «Διονύσια» ώμί·ησαν οί κ. κ, Βελλιανίτης 
περί τού Έ?.?.. θεάτρου μέχρι τού Όθωνος. ΙΙολέμη; 
ποιήματα. Πασαγιάννη; περί Μαβίλλη, Λάσκαρη: 
περί διαφημίσεων τοϋ Έλλην. θεάτρου, Καμπούρο- 
γλου; διά τήν ’Αττικήν, Μελάς περί Δουμά υίοΰ, Τσο- 
κόπουλος περί Καραγκιόζη, Γκόλφης διά τύ «Ταξίδι» 
τού Ψυχάρη.

Εκ&έσεις. Τοΰ Συνδέσμου τών Καλλιτεχνών. 'Ε
ρασιτεχνών έν τώ Λυκείφ τών Έλληνίδων. — Γελοιο- 
γραφικ ή’Α ν των ιάδου.—Γελοιογραφ ικ η Μαυρ ιλάκου. — 
Α' καί Β' Διαρκής.—Όμάδος ή Τέχνη.- Ίδιωτικαί : 
τών δεσποινίδων Ίγγλέση, Σκούφου, Λασκαρίδου, 
καί ιών κ.κ. Μαλέα καί Μποκατσιάμπη.

Θέατρον. Πρωτότυπα έργα έδόθησαν τά έξής: Α
ναγέννησις, ΙΙρινέα.— Κυρία Κυκλών. Κόκκινα Γάν
τια, Άπογραφή, Το αλεύρι 1,20 ή όκα: Γ. Βλάχου, 
ό Μποναμάς, τύ Καρναβάλι, Φαινόμενον: Δραγάτση. 
—Πεταλούδα, Σπουργίτι, ’Αντίο Γλαρέντζα, Μεφισιό 
Η. Δημητρακοπούλου.— Παναθήναια. — Πανόραμα, 
Πράσινες κάλτσες. ΊΙ άπογραφή. Βαμπίρ : Μωρα'ίτίνη. 
—Σίκ, Ο. Καραβία.—Τσάι μπριτζ, Τσυκοπούλου.— 
Στό γλυκοχάραγμα, Ρόδά. — Νέο; θίασος, Έστιάς, 
Τύ γράμμα, Λιδωρίκη. — Κάρβουνο στή στάχτη, ’Α
κανθόχοιρος : Μ. Μαρή.—Ό συγγραφεύς, ή Γκρι
νιάρα τή; κ. Σακελλαρίου. — Καραβίδα. Βρατσάνου. 
—ΙΙολυθέαμα.—Ντένιεκτιβ,Άπογρ.ιφή. Μούργος: Ξε
νοπούλου. Αί δοκιμάί, Πώπ. Τό Ταγκό, Κολοκο- 
τρ.υνη.—ΙΙαληά ’Αθήνα, τύ Ξύπνημα:Άσπρέα.—Άπύ 
νύφη γαμβρός, Άχ. Καραβία.—Πανελλήνια, Παπα- 
ευθυμίου.—Παπαγάλλος, Βώττη.— Τσέ-τσέ, 'Ο Έρως 
εΐνε τρελλός,Τύ άσπρο κοράκι: Ι.Παξινοϋ.— Τό Μαύρο 
καράβι, Χόρν.— Στά όπλα ή λεβεντιά, Λ. Κόρου,— 
Λίνα, Μελά.—Ή ’Αμερική, Κουρτζή.—Άγιος Δη- 
μήτριος, II. Ροδοκανάκη. — Μουλέν Ρούζ. Κυριά

κού. — Ψυχή, Βώκου. — Χωριάτες, τής κ. Καζαν- 
τάκη.-Ό Γυιός τού Ψηλορείτη, Πίπη.—Γύ στίγμα. 
Κυπραίου. — Ή άμπάρα, Κ. Ροδοκανάκη.

Ξένα έργα, τό πρώτον παρασταθέντα: Περίφημος 
Σαμαίν:— Μάθημα έρωτος. — Κυνήγι τού Λύκου.—’ 
Κόλπο τής Ναβαρά;.— ΊΙ διεθνή; κ,ρια, Μπράκο. 
Τύ καθήκον,Κάμπο.—Τό χαμένο γράμιια, Αίγκρέττα, 
Ή έκδίκησις, ή’Εχθρά, ή Άγνωστη: Νικοννέμι. - ΊΙ 
Δεσπ. Κυκλών, Ντ’ Άμπρο. — Ό κατακτητής, Έρ- 
νστ.—Χωριάτικη τιμή, Πόρτο Ρίς.—Πώς άπατώ τήν 
γυναίκα μου, Ό γάμος τού Μπαριγιόν: Φέϋντώ. — 
Γιά ένα φιλί στύ Τούνελ, Γκοντιέ.— Τερέζα Ρακέν, 
Ζολά.—Ό Ιδανικός σύζυγος, Ούάϊλδ.—Ή καλή πρό- 
θεσις, Κρουασσέ.—Ό βασιλεύ; Κοκό, Λαμπίς.—Ό 
ιατρός Μπεμπέ.—Ό ένοχος, Φός.— Τό Ένστικτον, 
ΚιστμσΤκερς.— Ό ιππότης τής μόδας, Γκιτρύ. — 
Αδάμ καί Ευ Γκαβώ.—Ό παύμένος ό Πέτρος.__
Αδελφό αραματζώφ, Δοστογιέφσκη. — ΊΙ η
θοποιός Έδίθ, Λιντάου.—‘Οδός Σαπτάλ, Βόριό.—ΊΙ 
ανήσυχη κυρία, Βίγκε.—Τό άγριοκόριτσο, Έσμονδ. 
Ανθή, Άνδρέϊεφ. — Μητρική στοργή, ό Πελεκάνος, 
Στρίμπεργ.—Μή μ’ άγαπρς τόσο, Ή ξανθή αμαρ
τία: Φρακαρόλι.—Τύ κακότυχο δακτυλίδι.— ’Αντίο 
νεότης, Καμάζιο καί Όξύλια.— Ό βαπτισιικός τής 
κυρίας, Έννεκέν καί Σια.—ΊΙ τηλεφωνήτρια, Τρα- 
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βέρσι. — ΊΙ Άμαζών, Μπατάϊγ. ΊΙ άνύψιοσις, Μπερ 
στάϊν.—Ό κούκος. Μπούτι .— Τύ Εγγλέζικο καρο
τσάκι, Μπέρ.— Δειλινά σκοτάδια, Βαΐνοβιτ;. Χωρί; 
ειδήσεις, Ι’κοφίκ.-Ό ζηλιαρόγατος.--'!) αΐσχροκερ- 
κερδή;.—Μέσα στό σπίτι. Μαίτερλιγκ. —Ύπό τύν 
ζυγόν, Τζούκα.

Μελόδραμα. Το δακτυλίδι τής μάννας, Καλομοίρη. 
Οπερέτται. Άσπρη τρίχα, Λαυράγκα. — ’Ερωτικά 

γυμνάσια. Πανουργία Αρλεκίνου: Χατζηυποστολου. 
— Ή κόρη τού Συντάγματος, Σ. Καίσαρη. —Ό υπνο
βάτης, Στή γκαρσονιέρα : Σακελλαρίδου.- Σπόριιν 
Κλούμπ. Λαυράγκα —Οί. θεατρίνοι. Κυπαρίσσι].— 
Φαίβ ό κλόκ, Το ύλη.

—έναι όπερέιται. 'Αγόρι ή κορίτσι: Γρανιτσένεν. - 
Βασιλεύ; όρέων. Αεχάρ.—Δούκισσα Μπάλ Ταμπαρέν. 
Μπαρδ.—Διαβολογυναίκα.— Ζέκσον καί Σια.
| Νέον θέατρον ίδρύθη τύ «Λυρικόν. - Παρασημοφο

ρία διά Γαλλικού παρασήμου τής κ. Κυβέλης.
ΙΙαραστάσεις έκτακτοι τής Δραματικής σχολής τοΰ 

Ωδείου, καθ’ α; ένεφανίσθησαν αί δεσπ. Κοτσάλη, 
Μπενή Ψάλτη, Ζερβό >. Βρασιβανοπούλου καί οί κ.κ. 
Κοντογιάννης καί Γαλάνης. Ερασιτεχνικοί καθ’ ά; 
πρωτηγωνίσιησαν αί κυρίαι Στρά του, Σχλήμαν,αί δεσπ. 
Άμπελα, Δαμασκηνού, Χρυσούλη, οί κ. κ. Τσιτσιλιά- 
νος, Βαλαωρίτης, Φωκάς, Ζαλλώνης καί Καλλιγάς.

Έκτακτοι εμφανίσεις τής κ. Άρβανιτάκη, τού κ. 
Μαδρά.

Καλλιτεχνία. Νέα έργα ζωγραφικής μή έκτεθέντα: 
Ροϊλοΰ, Καταυλισμός Κιλκίς. Ε. Θωμοπούλου, Ή 
κόρη των αγρών. Γ. Ίακωβίδου, προσωπογραφία 
βασιλίσσης Όλγας καί I. Βαλαωρίτου. Γλυπτικής: 
Προτομή Βασιλέως Γεωργίου, Γ. Δημητριάδου. 
Έρως Ορηνών καί προτομή Δαμιράλη, Ν. Στεργίου. 
-Μνημεΐον Χαροκόπου, Γ. Μπονάνου.

Εί; προθήκας έξετέθησαν έργα τών κ. κ. Άρι- 
στέως, ΙΙανταζοπούλου, Ζαβιτσιάνου, Βώκου, θοϊν.

Διακοσμητικοί πίνακες τών κ. κ. Γερανιώτου καί 
Μαθιοπούλου διά τό μέγαρον ’Εμπειρικού. — Δωρεά 
Φινοπούλου δΓ ΐδρυσιν Πανθέου.—Προκήρυξις πρύ; 
άνέγερσιν άνδριάντος ε’ις τόν Καποδίστριαν.

Σννανλίαι. Κυριών καί δεσποινίδων: Άγγελινίδου, 
Τσίλλερ, Φωκά, Κορτέση, Σκέπερς, Μπουκλάκου, 
Άγγελοπούλου, Γεννάδη, Ίγγλέση, Γεράκη, Ευλαμ
πίου, Κοψίδα, Καμπανάκη, Ζαρειφοπούλου,Δημητρα
κοπούλου, Φωτιάδου, Κυπαρίσσι], Δαλεζίου, Βελου- 
δίου, ΙΙαξινοΰ* τών Κυρίων : Φαραντάτου, Αγαπητού 
Λυκούδη, Μπουστεντουϊ, Μπόταση, Σούλτσε, Μητρο- 
πούλου, Καλομοίρη, ΙΙαπαδημητρίου, Χατζηλουκά, 
Βλαστάρη, Άγγελοπούλου, Μαργαρίτου, Ξανθοπου- 
λίδου, Λουλούδα, Βολωνίνη, Ξανθοπούλου. Έδόθη- 
σαν επτά συναυλίαι τή; ορχήστρας τού 'Ωδείου Α
θηνών, τρεις τής Αθηναϊκής Μανδολινάτα;, μία τοϋ 
Ωδείου Λόττνερ, μία τού Κουίντέττου, μία τών "Ερ
γων τού Σαμάρα καί δύο τοΰ Πειραΐκού Ωδείου.

Συναυλίαι (musique <le chambre) Πανά — Μπου- 
στεντούϊ καί Σούλτσε—Φαραντάτου.

Θάνατοι. Άπέθανον Έλληνες συγγραφείς καί καλ
λ ιτέχναι : Ό ποιητής Κλέων Ι’αγκαβή;, ό Ζακύν- 
θιος λόγιος Φρ. Καρρέρ, ό ποιητής Ν. Χατζΐσκος, 
δ φιλόλογος καί δημοσιογράφος Μίνως Λάππας, ό 
'ιστοριογράφος Άνδρ. Ίδρωμένος. ύ διηγηματογρά- 
φος Άλ. Ίωαννίδης, ό μυθιστοριογράφος Άρ. Κυ
ριάκός, ο ποιητής Άντ. Μαυρουκάκης, ό μαθηματι
κός Κυπ. Στέφανος, οί μεταφρασταϊ Μ. Δαμιράλης 

καί Γ. Βαλαβάνη;, οί δημοσιογοάφοι Άρ. Πανα- 
γιωτίδης. Κίιι. Μιχαηλίδης, Γ. Άργύρογλου. οί μου
σικοί Σ. Σαμάρας, Έλλη θωμοπούλου, I. ΙΙαπαδη- 
μητρίόυ, ο ζωγράφος Θ. Μηλιάδης, ό κοομημιτο 
γράφος Λ. Πέτας, ύ ήθοποιύς Π. θησευς.

Έν Ευρώπη έκτο; τών έν πολέμφ πετόντών λογίων 
κ ιί καλλιτεχνών, άνερχομένων εΐ; εκατοντάδα κ >ί 
πλέον, άπέθανον συγγρ ιφεϊς: Γερμανοί: ύ μυθιστοσιο- 
γράφος Μπλούμενταλ, ό θεολόγο; Ι’ρέγορε Γάλλοι: ό 
μυθιστοριογράφος Μιρμπώ. οί κριτικοί Paupe καί 
Βυζεβά, οί ιστορικοί Meyer καί Βίον. οί φιλόσοφοι 
Durckheins καί Dantec, ό φυτολόγος Ριμπώ, ό αρ
χαιολόγο; Κιλλινιόν. οί δημοσιογράφοι Μαρέ καί 
Μπρονναίο. Άγγλοι; ό θεατρικό; συγγραφεύς Ντό- 
βις, ό δημοσιογράφος Στήβεν; Ό Ιταλό; ιστορικό: 
Piscicelli, ό Αμερικανός συγγραιρεύς Ratio, ο Σερ- 
βο; ποιητής Μπόγιτς.— Καλλιτέχναι: Ζωγράφοι' οί 
Γάλλοι Candara καί Δεγκά;, ό Αυστριακό; Kirchner, 
ό Ιταλό; Τζάρντι, ό Άγγλος Μάρες. ΓλύπταΓ ο 
Γάλλος Rodin, ό Ρώσσος Ζαμανιέλο. Ό Αγγλος 
ήθοπΟιός Τρή, ό Ούγγρος μουσικό; Ρίχτερ.

Άλλα γεγονότα γενικού ενδιαφ έροντος είνε ή απο
νομή τού βραβείου Νόμπελ είς τούς Δανούς συγγρα
φείς Gellerugs καί l’oiitoppidain, ή είσοδος είς τήν 
Γαλλικήν Ακαδημίαν τοϋ Άλφρ. Καπύς, ή έκατον- 
ταετηρίς τή; έμφανίσεως τού Άγγλου ποιητοΰ Κιτς, 
ή πεντηκονταετηρίς τού θανάτου τού ποιητοΰ Βω- 
δελαίρ καί ό βομβαρδισμός ιστορικών μνημείων έν 

Ίταλίρ.
Λ

Εκδόσεις πρωτοτύπων ’Ελληνικών έργων.
■Επιστημονικά. Δικαστική ψυχολογία, Λ. Άργυρο- 

πούλου.—ΊΙ άπογραφή τού πληθυσμού, I’. Σταυρά- 
κη. -Ή χειρουργική μετά 100 έτη, Ν.Δρακουλίδου.— 
Υγιεινή τή; ψυχή;, Λ. Καββαδία. — Θεραπεία τής 
φθίσεω;. Σ. Κανίλλη.— Τά φαρμακευτικά φυτά, II. 
Γενναδίου.' — Ηλιοθεραπεία, Σ. Βλαβιανοϋ. — Περί 
ευγενίας. Μ. Καΐρη.—Τά δικαιώματα τού ανθρώπου, 
Π. Ζαχαρίτσα.— ’Εκκλησία καί θέατρον. Γρ. ΙΙαπα- 
μιχαήλ.—Ό δικαστικός ύργανισμύ; τού Βυζαντίου, 
Μ. Εύστρατιάδου.—Περί ανταγωγής, Μ. Λιβαδά.

'Ημερολόγια. Σκόκου. — Μικρασιατικόν.— «Παρα
δείσου».—Κοκορικό.— εύκωμα «Σφαίρα;·.

“Ιστορικά καί ’Αρχαιολογικά. Άγια Σοφία, Γ. 
Σωτηρίου.—Εύγένιος ό Β.ιύλγαρις, Ε. Κολοκοτσά.— 
Τά πρώτα τυχυδρομεϊα, Γ. Βλαχογιάννη. — ΊΙ Από
πειρα τών Όρλεανιδών,Ό Άστιγξ, Εισιτήριο; λόγος 
Κ. Ράδου.—Χιακά χρονικά (τόμος I”.) Άμάντου.— 
Βυζαντινά πολύπτυχα, Πλ. Ροδοκανάκη. —Ή δράσις 
τοΰ Καποδιστρίου, Ν. Έξαρχοπούλου.—Αναμνηστι

κόν ένώσεως Επτάνησου (τεϋ,.ο; β'.) Σ. Θεοτοκη.
Θεατρικά. ΊΙ κόρη τής Ελλάδος, Λ. Καραβία. 

Στό γλυκοχάραγμα. Μ. Ρόδά.—Les Perses de 1 Oc
cident Σ. Σκίπη. —Είδωλα. Λίμ. Ζαχαρίτσα.— Γσι- 
Τσέ I. Παξινοϋ. -Λίνα, Σ. Μελά.

Κριτικά. Διάλεξις περί Κ. Παλαμά, Τυμφρηστού.
— Ό Ιούλιο; Τυπάλδος, Κ. Παλαμά.—Διάλι-ςις περί 
Ξένου, Κ. 1’άδου.- Ό Λίνο; Καρζή , Σ Χιλιαδακη. 
—Ζωγραφική καί γλιπτική I’. ΒώκΟν.

Μουσικά. Παρασημαντική. Κ. Ψάχου.—Δύο εμβα
τήρια, Σ. Καίσαρη. —Ιΐριωτομάστορας. Μ. Καλομοίρη
— Άρίων. Λ. Ρεμαντά κιί II. Ζαχαρία.

Λογοτεχνικά. Τζών Θεοτόκη, II. Δημητρακοπού
λου.—Φθινόπωρο, Κ. Χατζοπούλου.—Τρία παιδιά- 
Ιουλίας Δραγούμη—ΊΙ ζωή πού περνά, Αράχνη. 
Ε. Εύστρατιάδου.— 'Ερωτευμένοι, Γρ. Ξενοπούλου.— 
Κρυφέ; ’Αλήθειες, Τ. Χαιρόπούλου —Στά χείλη τής 
στιγμής,Σ. Μπράνια —Διηγήματα, Γ. Κοντογιάννη.- 
Στύ σκοτάδι, Β. Ήλιοπούλου.— Σάν ζωή. σάν ό
νειρο, Λ. Τανάγρα.

Πολιτικά. Β. Λντωνοπούλου, ύ Βασιλεύς έν τώ 
Συντάγμιτι. — ΙΙρό; τά; λάμψεις, X. Ήλιοπούλου.— 
Δημοσιεύματα περί Χαριλάου Ί'ρικούπη. τόμο; II . 
Ό ’Αγγλικός φιλελληνισμό;, Κ Τρικογλίδου.

Ποικίλα. Τεκτονικοί ύμιλίαι II. Καλογεροπούλο».
— Ό Τεκτονισμός καί ή πατρίς, Ν, Δέπου.—Ποικίλη 
βιβλιοθήκη τή; .Πατριωτικής Ένώσεως· (δημοσιεύ
ματα Κονδυλάκη. Ξενοπούλου, ΙΙαπαγιάννη, Νάκου).

Ποιήσεις. Κέλαδος, II. Βουτιερίδου.—'Αρχαίοι 
σκοποί, Ώδαί Δαβίδ, Ν. Λρακουλίδον.—Καινούργιε; 
τσερτίνες, Φ. Γιοφύλλη. -Σπασμένα μάρμαρα, I. 
ΙΙολέιιη.—Κλειστά βλέφαρα, Γ Δροσίνη.

Τύπος. Έξεδόθησαν έν ΆΟήναις νέα περιοδικά (τά 
πλεϊστα τών όποιων διέκοψαν έντό; τοΰ έτους τήν 
έκδοσιν των) : Λογοτέχνη;.—Νέα Τέχνη.—Άγάπη.— 
Έπιφυλλίς.—Λύγή.—Σατυρική έβδομός.— Λόγος.— 
Ελληνικός κόσμο;. -Όρμή.—Εκπαιδευτική Έπι- 
ΟεώρηΟις. Ναυτική καί έμποροβιομηχσνικί] επιθεώ
ρησες. -Νέο; Αιών.—Νεοελλην ική Έπιθεώρησις.— 
Πυρσός.—Αύρα.—Νέα Ανατολή.-Τύ Πνεύμα (έν 
Καλάμαις). Εφ ημερίδες: «Πρόοδος». —· Πολιτεία 
«Ριζοσπάστης··— Le Journal·.—Le Courrier d Λ- 
thenes».—«Λαός·. -Διέκοψαν: Νουμάς—Παρνασσός- 
—Φύλλα.—Παπαγάλος. — Σφίγγα.—Πολιτική έπι- 
θεώρησις. —Έλλ. Πνεύμα.—Κυριακή.

Φιλολογικά. Γλωσσικόν Ιδίωμα έν Καρύστφ, Ε. 
ΤΙαπαχαιζή. — Ή «Πολιτεία ’Αθηναίων» τού Άρι- 
στοτέλου;, Ν. Φαραντάτου.

Έξηκολούθησαν τάς εκδόσεις των ή «’Αγκυρα» καί 
ή «Φιλολογική Κυψέλη·-
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Μια Ιστορική Eikwn

Σχεδιογράφημα τοΰ Κροίζέζεν

Εηί&εσις κατά τής έν Πειραιεϊ Μονής τοϋ Αγίου Σπυρίδωνος

----- ΑΡΜΟΝΙΑΙ
ΤΙ ΝΑΝΕ ΤΑΧΑ;

Ι· Ο ΗΛΙΟΣ

ΗΝ ώρα ποΰ ό ήλιος 
υπερήφανος προβάλλει 
άπό τήν κορυφή τοΰ 
βουνού — καταχτητής 
τοΰ κόσμου—καί χρυ
σώνονται μέ τής ακτί
νες του οί κάμποι καί 
λαμποκοπούν ή θάλασ- 

νοιώθω ένα ξύ-σες,
ινημα νά μοΰ δροσίζη τήν ψυχή. 

Τί νάνε τάχα;

Τήν ώρα ποΰ κατακόρυφος ό ήλιος ξεροψή
νει τά δένδρα καί φλογίζει τούς άνθρώπους 
καί άνασαίνει βαρειά ή γή καί ναρκώνεται ή 
θάλασσα, τήν ώρα ποΰ δλα είνε άποκαμωμένα, 
νοιώθω μιά παράξενη σκέψις νά μοΰ τυραννή 
τόν νοΰ.

Τί νάνε τάχα;
*

Τήν ώρα ποΰ ό ήλιος άποσταμένος κυλιέται 
πίσω άπό τό βουνό κα’. χάνεται σιγά-σιγά 

σκορπίζοντας κατακόκκινες αχτίδες κα’. ροδί
ζουν τά συννεφάκια κα’. λιποθυμούν ,ή άκρο- 
γιαλιές και ξεπροβάλλουν δειλά-ή πρώτες σκιές 
στή γή καί ή θάλασσα φουσκώνει, νοιώθω μιά 
λύπη άόριστη νά μοΰ σφίγγη τήν καρδιά.

Τί νάνε τάχα ;
II. Η ΣΕΛΗΝΗ

Τήν ώρα πού τό φεγγάρι ολόγιομο, αχνό, 
ρίχνει τής γλυκές άκτΐνες του κα’ παραμερί
ζουν ή σκιές καί οί άνθρωποι σηκώνουν ψηλά 
τά μάτια κα’. μιά γαλήνη, μιά σιωπή, ένα μυ
στήριο άπλώνεται παντού, νοιώθω μιά νάρκη 
νά μοΰ παραλύη τό σώμα.

Τί νάνε τάχα ;

in εγ»
' Η ψυχή μου, ή ξαναγεννημένη, πετά πολύ 

ψηλά.
Ό νοΰς μου, ό κουρασμένος, πλανιέται σέ 

έκσταοι.
Ή καρδιά μου, ή πονεμένη, ξεσπά σέ δά

κρυ.
Νοιώθω κάνι νά μέ σέρνη στό άγνωστο.
Τί νάνε τάχα;

IV ΕΣΥ
Δυό μάτια: Φωτεινά σάν τοΰ "Ηλιου τήν ά- 

νατολή.—Φλογερά, σάν τό μεσουράνημά του. 
— Λυπημένα, σάν τή δύσι του.

Μιά σιλουέττα—σάν μιάς Νύφης ποΰ ξέφυγε 
άπό τά βάθη τών αιώνων γιά νά μαγέψη μέ τό 
αφρογέννητο σώμα.

Άπό τό φώς τών ματιών της —άπό τή σκιά 
τού σώματός της: πότε βλέπω μιά νέα ζωή, 
πότε άντικρύζω ένα μοιραίο θάνατο.

'Ελπίζω, κα’. κλαίω.
’Ονειρεύομαι, κα’. πεθαίνω.
Αύτό τάχα νάνε;

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

(’Από τά δρτι ίκδοΟέν ’Ακαδημαϊκόν Ήμερολόγιον τών 

ΠατρΛν τοΰ έτους 191S).

Προτομή τής δεαποινίδος Μάνου, ύπό Μ. Τόμπρου

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Η “ΑΙΝΕΙΑΣ,, ΤΟΥ ΒΕΡΓΙΛΙΟΥ

Η Φ Η Μ Η
( ΑΗ’ειάδος IV. IU-I88)

ά).λ’ύστερα’μπερδεύεται ? το^^νεμου,

Τή νύχτα πετάει ανάμεσα γής κι’ ^ύρανου’ η 
τΛε/·τ« Ι^αρα ποτέ δέν.τη;
Τή ’μέρα κάθεται «ρρουρο, , τη, στεγες ^7^. 

καί σπέρνει έκεϊΟε ταραχήν εις τής 
τσιμπούρι αύτή «ξεκόλλητο γιά ψέμματα η αλήθειες.

,Ι/εχαφραοτήτ Ν. ΛΙΒΑΛΛΣ
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Η δημοσιογραφία έν Ιαπωνία
Εϊ: τήν 'Ιαπωνίαν υπάρχουν σήμερον 861 καθημε. 

ριναί εφημερίδες καί 2,725 περιοδικά. Ή περί τύπου 
νομοθεσία απαιτεί, όπως δλαι αί εφημερίδες καί τά 
περιοδικά όσα είνε πολιτικής φύσεως, καταθέτουν ώς 
έγγύησιν άπύ 425 έως 3,000 φράγκα. ΊΙ κυβέρνησις 
έχει τό δικαίωμα /ά κράτη μέρος ή όλον τό ποιόν αύτό 
ως πρόσπμον διά παραβάσεις τοϋ περί τύπου νόμου. 
Άπύ του αρχισυντάκτου μέχρι τοΰ τελευταίου ρεπόρ
τερ μία μεγάλη καθημερινή Ιαπωνική έφημερίς 
περιλαμβάνει είς τό προιωπικόν της 300 συντάκτας. 
Τύ τμήμα τών 'ξένων ειδήσεων είναι ώργανωμένον μέ 
πρώτης τάξεως σύστημα, διευθύνεται δέ άπό συντάκτας 
οί οποίοι έχουν ειδικήν μύρφωσιν καί έζησαν είς τό 
εξωτερικόν. Έπίσης ειδικοί συντάκται γράφουν φιλο
λογικά, εμπορικά, χρηματιστικά, στρατιωτικά κλπ. 
Κατά γενικόν καιόνα, οί Ιάπωνες δημοσιογράφοι δέν 
ανταμείβονται τόσον γενναία, όσον καί οί ’Αμερικα
νοί λ. χ. συνάδελφοί των. Είς τύ Τόκιο ό διευθυντής 
μιάς μεγάλης καθημερινής έφημερίδος δέν πληρώνε
ται περισσότερον τών 300 γέν κατά μήνα (περίπου 
730 φράγκα). Πρέπει όμως νά ληφί)ή ΰπ' όψει, ότι 
ή ζωή στή ‘Ιαπωνία είναι πολύ εύθυνοτέρα άπο τήν 
Αμερικήν ή τήν Ευρώπην.Τίτλοι καί τίτλοι

ΊΙ ’Αγγλική Κυβέρνησις ακολουθούσα αγγλικόν 
έθιμον άπεφάσισε να δώση ιόν τίτλον τοΰ σέρ είς 
τύν γνωστόν Αγγλον συγγραφέα Τζών Γκάλσγορθυ 
ιός έπαθλον τής φιλολογικής του δράσεως. Άλλ’ αυ
τός ήρνήθη εύσχήμως να τον δεχθή. «Μοΰ αρκεί— 
έγραψε—ό τίτλος τού άνθρώπου τών γραμμάτων .

Δεν είνε βέβαια ούτε ύ πρώτος, ούτε ύ τελευταίος 
διαπρεπής "Αγγλος ποΰ άρνεϊιαι νά δεχθή τίτλον εύγε" 
νείας. Ό Μέγας Γλάδστων είχεν αποκρούσει τον τ1' 
τλον Λόρδου, άπονεμηδέντα είς αύτόν ύπύ τής Βαοι- 
λίοσης Βικτωρία,· περί τοϋ κ. ΆσκουϊΟ βεβαιούται 
οτι πολλάκις καί αύτός άπέκρουοε τίτλους, ούκ ολίγοι 
δέ άνθρωποι τών γραμμάτων δέν έδέχθησαν οίονδή- 
ποτε τίτλον καί όσοι τύν έδέχθησαν, δέν τύν μεταχει. 
ρίξονται καί τόσον πολύ όπως ύ Μπάρρι, ύ ΙΙίνερο 
καί άλλοι ποϋ φιγουράρουν είς τά νέα των βιβλία 
άπλώς μέ τ' όνομά τους. Ο Γκάλσγορθυ θεωρείται 
έκ τών άριστων σημερινών “Αγγλων συγγραφέων— 
δραματογράφος, μυΟιστοριογαάφος καί κοινωνιολόγος 
νεωτάτων ιδεών.Παράδοξα όνόματα

Είς τό Βελγιον το γράμμα Ο εινε όνομα άρκετά 
κοινόν. Ύπήρχεν άνθρωπος όστις ώνομαζειο ΟΟΟ. 
Βαπτιστικόν όνομα, πατρικόν τοιούιοκαί έπώνυμον. 
Επέγραφε πάντοτε Ο 3.

Τό Ο δέν είνε τό μόνον τού αλφαβήτου τό όποιον 
αποτελεί καί όνομα πλήρες. Έτερο φωνήεντα χρη
σιμοποιούνται καί ώς πλήρη όνόματα. Είς τήν Ελ
βετίαν υπάρχει πόλις καλούμενη Λ, ευρισκόμενη εις 
μίαν καμπήν τοϋ Σόμ. Είς τήν Γαλλίαν υπάρχει το 
χωρίον Υ. Έν 'Ολλανδία εις μικρός ποταμός, ρέων 
πλησίον τού Άμστελλοδάμου, ονομάζεται έπίσης Υ. 
Πλησίον τού Πεκίνου υπάρχει πόλις όνόματι Ε.

Άντιθέτως όμως υπάρχουν χωρία τής Γερμανίας, 

τών όποιων τά όνόματα έχουν μήκος πηχυαϊον. Ιδού 
π. χ. έν έξ αύτών.

SchWazzwaldfiissereindoriaiunffersein !Ή έγγονη τοϋ Βύρωνος
ΆπέΟανεν είς Αίγυπτον ή Βαρωνίς Ούεντούορθ. 

έγγονή τού Λόρδου Βύρωνος. Ήτο Ουγάτηρ τής 
Άδδας, τής κόρης τοΰ ποιητού, μέ τό όνομα τής 
Οποίας οι’τος έξέπνευσεν. ΊΙ άποθανούοα — ήτις ώς 
κόρη διεκρίθη διά τήν θελκτικήν εύμορφιάν της- 
ήτο ζωγράφος. Είχε καθηγητήν τόν Ι’άσκιν, έν αρ
χιτεκτονικόν δί σκίτσο της, τό όποιον έκαμεν είς 
ηλικίαν 12 έτών άνηρτήθη είς τήν Βασιλικήν ’Ακα
δημίαν. ΊΙ οικία της ήτο κεκοσμημένη άπό εικόνας 
της. Ήτο συγχρόνως μαθηματική, γλωσσολόγος καί 
διεκρίΟη ώς σχολιάοτρια Αραβικών φιλολογικών 
έργων. Ήτο άκατάβλητος είς τά περιπετειώδη τα- 
ξείδια τη,· διέτρεξε τήν Μεσοποταμίαν καί Αραβίαν· 
Είχε αυμπληρώση τά Ογδοηκοστόν έτος, δτε έτελείωσε 
τήν “Ιστορίαν τού ’Αραβικού Ίππου».

Ή Ιστορία της πένας.
Κατά δημοσιευΟεΐσαν εσχάτως πραγματείαν,ή πρώ

τη χρήσις χαλύβδινων γραφίδων έγένοντο κατά τόν 
ΙΑ' ή ΙΕ' αιώνα, εις τινας δέ μεμονωμένος παρατη
ρήσεις καί ένωρίτερον. Είς τίιν Άόστην λ. χ. ευρέθη 
Ρωμαϊκή χάλκινη πένα, όμοια τή: σημερινή:. Ή πρώ
τη μετάλλινη πένα κατεσκευάσΟη περί τό 1717 είς 
’Ολλανδίαν. ’Εννοείται ότι ή πέννα τότε ήτο άντι- 
κείμενον πολυτελείας, έγράφη δέ καί ώδή πρός αύτήν 
ΰπύ τού Άλες. Πώπ. Μετά 60 ολόκληρα έτη έγενι- 
κεύΟη ή χρήσις της. Μόλις τφ 1824 ήρχισεν ή συστη
ματική κατασκευή μετάλλινων γραφίδων διά μηχα
νήματος είδικώς πρός τόν σκοπόν αύτόν έφευρεΟέν- 
τος.

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ

Συμπτώσεις.
— Τίνος είναι αύτό τό μικρό μέ τήν λεπτήν φυσιο

γνωμίαν ;
— Ένός έφοπλιστοΰ . ..

— Καί τά παιδιά των άκόμη οί έφοπλισταί τά κά- 
μνουν λεπτά...

Εί; τήν καλλιτεχνικήν έκθεσιν.
—Αύτός ό ζωγράφος, έκθέτει διαρκώς σκίτσα.
—Ί στε είνε ένας ....σκιτσής.

V
Χιά κάποιον ποιητήν.
—Έχει ύ δυστυχής μίαν πείναν...
— Ό ΓΙείνδαρος λοιπόν...

I*
—Γκαρσόν! ’Εκείνος έκεϊ ό κύριος έχει τίιν εφη

μερίδα μιά ώρα. Δέν μπορούμε, τέλος πάντων, νά τή 
διαβάσουμε καί μεϊς ;

— Νά σάς πώ κύριε, τί συμβαίνει : Άφ’ ότου ή 
εφημερίδες πουλιούνται μιά δεκάρα, ό κύριος αύτός 
τής διαβάζει δυό φορές...

Συνομιλούν τερατολογούντες κυνηγοί.
—Καί όμως έφέτος τά τρυγώνια ήσαν μετρημένα.
—Εϊσθε καί σείς κυνηγός ;
—Όχι’ μαθηματικός καί γνωρίζω τριγωνο

μετρίαν....

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Δ(»αματικαι σχολαΐ δια τό τι τότε. Λπόπκιραι πολλαί, ήί>ο. 

,τοιδς ούδείς. Έρώτησις Ανευ άτανεήσεως. Θέατρον 
καί κινηματογράφος.--Κι»βί:λ·η καί Μχρρτίνη. Ίδέαι κα·, 
κίνησις. Τά »·»ραια .ταιδια. Ποιήματα πολύκροτα.—Οί 
μαλλιαροί βΐς τύν Παρνασσόν . ' Εν αρΟρον τ<»ΰ Συν
τάγματος.

ΙΑ κανέν είδος καλλι
τεχνίας δέν κατεβλή- 
δησαν παρ’ ήμϊν τόσον 
συχνά άπόπειραι άνα- 
δείξεως. άλλά καί τό
σον ατυχείς, όσον διά 
τας δραμιτικάς σχολά:. 
Μία μεγάλη έξεδηλώθη 
έπί σειράν έτών έπιθυ- 
μία καί διδασκόντων 
καί διδασκόμενων κιί 

ολα κατέληξαν είς μηδαμινά σχεδόν άποτε έσματα. 
Είναι περίεργον τό φαινόμενου. Τό ’ίΐ.ϊείον έχει 
δραματικήν σχολήν άπό τοϋ 1871. Διήλθον δΓ αύτής 
ιός καθηγηταί λόγιοι καί ήθοποιοί έκ τών άριστων. 
Τίποτε δέν έδωσεν εις τό θέατρον’ όλοι οί ηθοποιοί 
μας είνε αύτοδίδακτοι. Μετεκομίσθη καί ό Τρουφιέ 
διά νά φύγιι μόλις ήλθε. Δραματικοί σχολαί ίδρύθη- 
σαν ά'λλαι ΰπύ σωματείων, άλλοι έν Πειραιεϊ, άλλοι 
ίδιωτικαί- δλαι έφυτοζώησαν. Καί άπέμεινεν άληθινό 
στοιχειό τής απαγγελίας ό Κολόμβος μικροσκοπικών 
ταλέντων Μάρκος Σιγάλας. Κατά, τύν λήξαντα μήνα 
ή ’Αθηναϊκή Μανδολινάτα ϊδρυσεν έπίσης δραματι
κήν σχολήν μέ τύν απαραίτητον κ. Θωμ. Οικονόμου. 
Ό κ. Πολ. Δημητρακύπουλος προκήρυξε καί αυτός 
τήν ϊδρυσιν ιδίας Δραματικής σχολής μέ σκοπόν εύ- 
ρύτερον διά τής διδασκαλίας φιλοσοφικών μαθημά
των καί λογοτεχνικών ασκήσεων· Φοβούμαι ότι θά 
έχουν τήν τύχην τής δραματικής σχολής τοΰ κ. Ίω- 
σήη . Έν τούτοις έν είναι άναμφισβήτητον, δτι υπάρ
χει άπόλυτος ανάγκη σοβαρός, πλήρους καί συστημα
τικής δραματικής σχολής πρός μόρφωσιν όχι ερασιτε
χνών, άλλά ήθοποιών έξ επαγγέλματος. Τις Οά είνε 
εκείνος δστις θά π ραγμ άτοποι ήση τό όνειρον αύτό 
καί πότε ;

Θέατρον ή κινηματογράφος ; Μ’ όλον τύν ύπολαν- 
θάνοντα μεταξύ τών δύο αύτών θεατρικών ειδών—τού 
ένός φλυάρου,τοΰ άλλου βωβού —ανταγωνισμόν, όστις 
δέν είνε μόνον καλλιτεχνικός, άλλά καί οικονομολο
γικός, ό κι'ισμος δέν Οά εγκατάλειψη ποτέ τύ εν διά 
τό άλλο. Καί παρέστημεν εις εν πείραμα. Τά ίδια 
έργα παίζόμενα σχεδόν ταυτοχρόνως καί έπί τής σκη
νής καί έπί τής οθόνης. ΙΙοϊα πρέπει νά προτιμήσω- 
μεν; Τά πρόσωπα τά δρώντα ή τά πρόσωπα τά κινού
μενα ; Ή «Κυρία μέ τάς Κσμελίας», ή «Νανά», ή 
«Βρυσούλα», ή «Δορίνα» έπαίχΟησαν καί είς τύν κι
νηματογράφον καί άπό τήν κ. Κυβέλην. Διά νά είμαι 
δίκαιος, θά ομολογήσω ότι κάθε παίξιμο είχεν Ιδιον 
ενδιαφέρον. Είς τόν κινηματογράφον ή ύπόθεσις εκτυ
λίσσεται είς γενικωτάτας γραμμάς, περισσότερον ψυ- 
χολογικώς παρά φιλολογικά»;. Τό περιβάλλον έδω 
είνε έλκυστικώτατον τοπεϊα. διάκοσμος, ποικιλία 
είς τάς έναλλαγάς τών σκηνών, τουαλέτται, θέαμα.

ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ
Είς τύ θέατρον τό παν είνε ή ομιλία, ή ζωντανή 
έκδήλωσις.’Ολίγη κίνησις. πολλή έκφρασις. Τι’ι λόγια 
τού συγγραφέως. ή ζωή τού πνεύματος καί τον αι

σθήματος πλημμυρέϊ τιήν σκηνήν. Λί ίδέαι—ή ψυχή 
ένός έργου—κυριαρχούν. Εί; τύν κινηματογράφον 
ύ/.ίγαι μόνον ψνχραι γραμμσί μάς βοηθούν είς τήν 
κατανόησιν τών σκηνών-—καί αύται ενίοτε περιτται. 
ΙΙ'οσθέσατε- κοί τήν μουσικήν -τήν συνηθέσιατα 
άλλως έκτελούσαν συνθέσει.; ακατάλληλους πρός τάς 
έκιυλισομέιάς σκηνάς, καί έχετε τύν ισολογισμόν, 
δστις μάς ά.τοδεικνύει ότι κ ιί τύ θέατρον και ό κι
νηματογράφος έχει έκαστον τίιν άξίαν του καί ότι 
διιί νά είναι κάνει; εντελώς ευχαριστημένος πρέπει 
νά βλέπη- οσάκις τύχη—τύ έργον καί είς τιί δύο 
θεαματικό κέντρα. ΊΙ «Βρυσούλα» τοϋ ΛΙπράκο λ.χ. 
ήτις έπαίχθη εκτάκτως καλά ιίπό τιήν κ. Κυβέλην καί 
φυ ιιο,'ιωμικώς έπίσης πολύ καλά άπύ την Μπερτίνι, 
ΰπήρξε διπλή άπόλαυσις, δι’ όσους παρηκολούθησαν. 
καί τάς δύο έμφανίσεις.

Λ
’Ο κ. Ματσούκας άν έπαυσε άπαγγέλλων δημοσίρ.- 

έργάζεται πάντοτε διά τύ τελευταΐον—χρονολογικά»;— 
ποίημά του, τύν Λευκόν Σταυρόν. Διότι δ Ματσού 
κα; έγραψε ποιήματα στίχους, άλλ’ έγραψε μετά με- 
γαλειτέρα; έπιτυχία; ποιήματα πύρινα, μεγαλόπνευ
στα τορπιλλικόν,πυροβολαρχίαν,Λευκόν Σταυρόν. Διιί 
νά ενίσχυση τους γάμους τών άπορων παρθένων, άς 
ώραΐζή τύ πένθος ενός ηρωικού θανάτου πατρύς ή 
άδελφοΰ, έφαντάσθη έν έξ ίσου ποιητικόν μέσον. Νά 
κινηματογραφήση τά ωραιότερα παιδιά τών ’Αθηνών 
κσί νά τά προβάλη είς παραστάσεις, ών αί εισπράξεις 
θά διατεθούν διιί τό ταμεϊον τής προικίσεως τών 
ορφανών τού πολέμου. ΊΙ έμπνευσις, ως προελθούσα 
άπό ένα Μστσούκαν είνε ποιητική καί δέν υπολεί
πεται ήδη ή νά προσέλθουν τά εύμορφα παιδιά—®υμ- 
βουλευόμενα πάντοτε τύν καθρέπτην των—καί νά πο_ 
ζάρουν πρό τού φακού. Ή ευμορφιά των Οά δημι. 
ουργήση νέους 'Ελλην. οίκους καί θιι άσφαλίορ τήν 
ευτυχίαν πονεμένων καρδιών. Είνε η μόνη ίσως 
φορά πού ί) εύμορφοι γίνεται αφορμή όχι εγκλημάτων 
ιίλλά εύεργεοίσς.

W
Είς τίιν έν τφ «Παρνασβφ» διάλεξίν του ό κ. Πώπ 

όμιλών διά τάς κωμωδίας αί όποϊαι παρωδούν τάς 
γλωσσικός ΰπερβολάς, ήλεγξεν εύγλώττως τάς προσ
πάθειας τών μαλλιαρών όπως είσάξουν καί εί; τά 
σχολεία τούς παρεφθαρμένους τύπους τής γλώσσης. 
Ό κίνδυνος είνε εθνικός καί επειδή οί σημαιοφόροι 
τού μαλλιαρισμού είσέδυοαν είς διοικητικός θέσεις, 
αί όποίαι τούς έπιτρέπουν νά έπιβάλλουν τάς γνώμας 
των εις τούς λειτουργούς τής έκπαιδεύσεως, πρέπει ό 
κ. Υπουργός τής ΙΙαιδείας νά μή παρασυρθή έκ 
κακόβουλων εισηγήσεων, άλλά νά άποβλέιρη (αΐλλον 
είς τύ άρθρον τοΰ Συντάγματος, τό όποιον περιεφρού- 
ρησε τό εθνικόν κειμήλιον—τήν Ελληνικήν γλώσσαν 
—άπό τάς υπονομεύσεις, είς ίι; έκ στρεβλής άντιλή- 
ψεως ή ρεκλαμομανίας προβαίνουν οί Ψυχαρισταί.

ΔΑΦΝΙΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΑΠ' ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ,,

ι
ΠΡΟΣ τ' ΑΣΤΕΡΙΑ

Κάποιοι καινούργιοι δρίζιινιε; 
κάποιοι καινούργοι κάμποι, 
άνοιξες καί μαγιάπριλα 
χαράματα και θάμπη 
σιό διάβα Σου ξανοίγονται.

Καί ατών σιοιχιώνιό πάλεμμα 
καί αιών όρμων τη ζάλη 
κάποια γαλήνια Οάλαοοα 
κι' άπάτεμο Ακρογιάλι 
οτα μάτια μου ξαπλώνεται...

Πύο’ <5 φτωχό; λαχτάρισα 
τή; θάλασσα; τά πλάιια, 
πόα' <5 φτωχός λαχτάρισα 
τά γαλανά Σον μάτια 
το πλάνο Σου χαμόγελο !

"Ολ' οί κρυμμένοι πόθοι μου 
οτήν όψη σου ξανοίγουν, 
οτό λιγερό Σου άνάοιημα 
συμπλέκονται και σμίγουν 
όλα τ' αγνά μου τά όνειρα... 

Καί μέ λαχιάρ' άπλιόνοντας 
σέ Σέ τά δυό μου χέρια, 
μέ νέα όρμή και δύναμι 
υψώνω πρός τ αστέρια 
τό ταπεινό μι.υ μέτωπο . ..

ΤΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
Θίασος Κυβέλης

'Π ιΒρυσοΰλα»—διαεί δέν έπροτιμήθη ό πολύ ω
ραιότερο; καί κυριολεκτικοί ιερό; τίτλο; «ΊΙ μικρά 
πηγή» ;—τοϋ Μπράκο είναι έν ώραιότατον δραμα- 
τάκι, πολύ ψυχολογημένοι·, αισθηματικόν καί μέ Οαυ- 
μάσιον διάλογον. Βρυσούλα. μικρή πηγή χαράς καί 
έμπνεύσεω; εΐνε ή Τερέζα. μία ταπεινή καί ήσυχη 
γυναίκα ένό; ποιητού, τού όποιου ύ εγωισμός καί ή 
φιλοδοξία εΐνε πολύ ανώτερα τών στίχων του. Ή 
Τερέζα εΐνε άφοσιωμένη είς τόν άνδρα της, υποτάσ
σεται εϊς κάθε ιδιοτροπίαν του, άλλ’ αύτός τήν μετα
χειρίζεται περιφρονητικά);, έλκυσθεί; άπύ τύν πλού
τον μιας πριγκηπίσσης μυστηριώδους, ήτι; καί κατα
κτά. τόν φιλόδοξου καί επιπόλαιου ποιητήν.

ΤΙ Τερέζα αντιλαμβάνεται τήν συζυγικήν απι
στίαν καί ύφίσταται έν σιγή τό μαρτύριον. Ό ποιη
τής χάριν τού έρωτος τή; πριγκηπίσσης έκδιώκει 
τής οικίας τήν αγαθήν καί άφοσιωμένην γυναικούλα 
του. ό διωγμός δ’ αύτό; τήν κάμνει νά χάση τό λο
γικόν της. Άποδεικνύεται οτι ή πριγκήπισσα είχε 
κλέψει τήν περιουσίαν ένός φυλακισμένου, δστις ε
λευθερωθείς άποκαλύπιει τό μυστικόν, ή πριγκήπισ- 
σα εΐνε ήδη πτωχή, ό ποιητής έχασε κάδε έμπνευσιν 
*αί ζητεί μετανοών είς τήν τρελλήν πλέον γυναίκα
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Χτην Δεσπ. Λ. Βλ.

11
ΕΝΑΣ ΥΜΝΟΣ

ΙΙόυ’ ό φτωχό; ύπ έφερα 
καί υποφέρω άκόμα, 
πόσε; ννχτιέ; επεραοα 
οπαράζοντα; οτό στρώμα 
μέ τή σκληρή Σου θύμησι.' 
Μά σύ περνάς περήφανη 
και ξέγνοιαστη άντικρύ μον 
χωρίς κάν νά φαντάζεσαι 
ποιά μπάρα στή ψυχή μου 
οηκιόνεις μ' ένα βλέμμα οου.
Τά δάκρυα όπου σκόρπισα 
οτ ’ ανάλαφρα σου Αχνάρια 
είναι τά πειό Ατίμητα 
κι’ Αχνά μαργαριτάρια 
ποϋ οτό λαιμό οου στέκουνε...
Μέ τό βουβό μαρτύριο μου 
καί τόν κρυφό μου πόνο 
ενα βωμό θεο’ερατο 
ένα μεγάλο θρόνο 
στήν ώμορφιά σου ίοιύλωοα.
Καί γέρνονια; τό γόνα μου 
σιύ σκαλοπάτι χαμόν, 
ψάλλω έναν "Υμνο άθά<ατο 
οέ οένα, Ρήγιοσά 'μου, 
ποΰ παίζει; μέ τόν πόνο μου...

Γ. ΣΑΓΙΑΞ11Σ

του τήν άπολεσθεϊσαν χαράν. ‘Αλλά δέν τίιν ευρί
σκει· ή τρνλλή είς μίαν στιγμήν ποΰ ό άνδρα; της 
κοιμάται, έξορμά έκ τού δωμ ιιίου καί αύτοκτονεΐ 
πίπτουσα εϊς τίιν θάλασσαν.

Ή συγκινητικωτάτη αΰτή υπόδεσις εκτυλίσσεται 
εί; σκηνάς ενδιαφέρουσας, εί; ίι; μετέχει καί ένας 
συμπαθητικό; τύπος, ό Βαλεντίνο;, έξάδελφο; τού 
ποιητού, κυηό;, δστις συμπονεϊ τίιν άτυχή σύζυγον, 
προσπαθεί δέ νά έπαναφέρ>) τόν σύζυγον είς τό καθή
κον, αν καί άγαπζι τήν Τερέζαν.

Ή κ. Κυβέλη υπέροχος ώ; Θηρεσία. Ό κ. Βεάκη; 
ώς ποιητής πολύ καλός, άριστος δέ ό κ. Οικονόμου 
ιός Βαλεντίνο;. "Ο κ. ΙΙαρασκευάς παρουσίασε ένα 
τύπον /έροντος επαίτου μέ αξιοζήλευτου έπιτυχίαν.

Έν τή έτησίρ παραστάσει τή; 'Εταιρείας τών 
Θεατρικών συγγραφέων έδόδησαν τρία πρωτότυπα 
μονόπρακτα. Ή «Πραγματικότης · τοΰ κ. ΙΙαξινοϋ, 
θεατρικόν παίγνιον, άρκετά πρωτότυπον. "Ενας οικο
γενειάρχη; επιστρέφει εί; τό σπίτι του μεθυσμένο;- 
Αποκοιμάται καί βλέπει έν όνείριρ δτι καταστρέφεται 
οίκονομικώς. "Ο,τι βλέπει έν όνείρφ άναπαρίσταται έπί 
σκηνή;, καταλαμβάνεται άπό εφιάλτην, δταν δ’ έξυπνρ 
έπανευρίσκει τήν ευτυχή πραγματικότητα. Σκηνι- 

κώ; θά ήτο προτιμότερου, διά νά έννοηδή καλλίτε
ροι· τό ονειρον, άντί νά έσβυναν τά φώτα, νά έπι- 
πτεν εΐ; διαφανή; πέπλο;, όπισθεν τοΰ οποίου νά 
έπαίζετο τό ονείρου.

Τό δεύτερον ί ργον ήτο ή .< Τραγωδία τής -ζήλειης· 
έμμετρον, τού ύπό τό ψευδώνυμον Λαέρτης. Λαρμης 
κρυπτόμενου άντιπλοιάρχου κ. Κ. Άθανασιάδου. Είναι 
έμπνευσμένον άπό τέσσαρα; στίχους τοΰ Δάντου, ευ
ρισκομένους είς τό ΓΙουργατόριον δι’ ών άφηγεϊται τό 
μαρτύριον τή; ΙΤίας. Ό συγγραφείς τό δέμα άνεπα
ρέστησε μέ πολλήν δραματικόνητα,άλλιί καί ρωμαντι* 
μον, δν έπέτεινεν ή γραφική, σχεδόν ίδειόδης έμφα- 
νισι; τή; κ. Κυβέλη; ώς ΙΙίας. Τό έργον υπενθυμίζει 
τήν-'Φλωρεντινήν τραγφδίαν» μέ. τήν διαφοράν δτι 
κατά τήν μονομαχίαν δέν φονεύεται ό έραστής άλλ 
ή Πια, παρεμβαίνουσα μεταξύ τών διαξιφιζομένων, 
συζύγου καί έραστοϋ. Καίτοι είναι τό πρώτον έργον 
τοΰ κ. Άθανασιάδου, ι”σχε μεγάλην έπιτυχίαν- εΐνε 
καλλίτερου όλων τών τελευταίως παιχθέντων μονοπρά- 
κτων. Οί στίχοι του ωραίοι αΐσθητικώς, ρέοντε;, 
αρμονικοί, κάτι περισσότερον : λαξευτοί, διαπνέον
ται άπό μίαν ποιητικήν δροσιάν, άλλά καί δραματι- 
κότητα.

Τό τρίτον έργον, ή -Τιμή τοΰ Γιώργου» κωμωδία 
τοΰ κ. Θ. Συναδινοϋ, ήτο άρκετά ζωηρόν, μέ έίυπνε; 
σκηνές. Χαριτιι μένον ήτο τό τέλος μέ τόν συναγερ
μόν όλων τών προσώπων εί; τήν γκαρσονιέραν ένό; 
άτυχούς άλλ' απαθούς έραστοϋ, ον μετά πολλή; έπι
τυχίας ύπεδύΟη ό κ. Λεπενιώτης. Τίτο άπό τούς προ
σφιλείς του ρόλου;.

Μέ αρκετήν έπιτυχίαν έδόθη ή <Αορίνα>,τό ώραϊον 
έργον τοΰ Ι’οβέττα, έπ' ευκαιρία τή; είς τόν κινημα
τογράφον εμφανίσει»; τή; Μενικέλι ώ; Δορίνας. Τύ 
έργον έπαίχθη μέ ευσυνειδησίαν. Ή κ. Κυβέλη 
έδειξε πολλήν τέχνην. Ό κ. Βεάκης απέδωσε τό δύσ
κολου μέρο; του μέ πολλήν φυσικότητα. Οί κ.κ. ΙΙα- 
παγεωργίου καί Αεπενιώτη; έπαιξαν μετρίως.

Ή ·Ξανθώ ατό σπίτι τών εταιρών εΐνε κωμω
δία αρχαϊκή; ΰποθέσεως τοΰ Ι’ιοπέν, υιού τού επι
φανούς συγγραφέως, παιχθεϊσα πρό δεκαετίας είς τό 
Παρίσι ακατάλληλο; δχι διά δεσποινίδας, άλλιί καί 
διά κυρία; πολύ προχωρημένης ηλικίας. Εΐ; τινα 
σημεία φθάνει μέχρι χυδιιότητος. Δύο μόνον μέρη 
εΐνε άξια προσοχής. Ό ύμνος τών Χαρίτωι (ύπό τύν 
όρον νά λησμονήσωμεν τάς ύποδυθείσας τάς Χάρι- 
τα;) πρό; τόν "Ερωτα, μέ ύπόκρουσιν άπό τών παρα
σκηνίων, καί δστις ύμνος αποτελεί τύνπρόλογον, καί 
τήν άφαίρεσιν τών πέπλων υπό τής Ξανθούς, μία 
σκηνή ποιητική |ΐέώραίους στίχου;. "Ελειπεν εννοείται 
τύ entourage κιθαρωδών, αυλητών κλπ.Μόνον Djem- 
tua τις έχόρευσε γυμνόπους. Ή μετάφρασις έγένετο 
άπότόν κ. Λεπενιιότην δστις μη άρκεσθείςεί; τούτο 
υπεδύθη ένα έφηβον καί έπαιξε δπω; καί είς τόν «Βα- 
πειστικόν τής κυρίας»! Ό κ. ΙΙαρασκευάς πάντοτε 
καλός είς τούς γεροντικοί'; ρόλους. Ή κ. Κυβέλη 
πολύ εύμορφη. Διι'ι τάς έμφανισθείσας ώς εταίρας, 
κρεϊττον ή σιγή.

θίασος Κοτοπούλη
Τρία Γαλλικά έργα κατά μετάφρασιν έδόθησαν διά 

πρώτην φοράν, τό έν κατόπιν τού άλλου. Ό «Τυχο- 
ώκτης» τετράπρακτου δράμα, άπό τά ώραιότερα 

καί λεπτότερα τοΰ Άλφρ. Καπύς, ή Κούνια·· τοΰ 
Μπριέ, χαριτωμένου δραματάκι καί μία κομεντί 
πλήρης αισθήματος τού συγγραφέως τή; «Μονμάρτη;» 
Πιέρ Φρονταί, ή ■■Blanche Cnhine έξελληνισθέντος 
τού τίτλου είς «Χαϊδεμένο·. Τό έργον-πλέκεται περί 
τήν σημερινήν ζωήν, μέ πρωταγωνιστούντα πρόσω
πα έν έρωτευμένον ζεύγος—μία γκριζετοϋλα καί ένα; 
ζωγράφο;—καί μέ μίαν ιϊπητίσν τό έργον συνεκί- 
νησεν ιδίως είς το τέλος.

Τρία μονόπρακτα τοΰ κ. Έπ. Βαλσαιιάκη έδόθη
σαν διά μίαν εσπέραν μόνον. Ο! «Δύο Πιερρότοι· έμ
μετρον εΙδύλλιον μέ μίαν ΟελκΙικήν έμφάνισιν ώς 
κολομβίνα; τή; δ. Κοτοπούλη ήτις απήγγειλε χαριτω
μένα τού; λυρικού; στίχου;, ή ΊΙαγΐς· ρεαλιστικόν 
αστυνομικόν δράμα ύπενθυμίζον τό παντομιμικόν 
«Χέρι», ή 'Κυρία μέ τάς.,.άμελείας-. οικονομολογική 
διάλεξις μέ κονφερανσιέ τόν κ. Χρυσομάλλην, δστις 
έσκόρπισε πολύ γελοίο. Καλλίτερου ήτο τό πρώτον, 
διά τήν λεπτότητα καί εύμορφιάν του.

»Χαμένοι στό σκοτάδι· δράμα τοΰ Μπράκο. Μιά 
άπό τά; μεγαλειτέρα; έπιτυχίας τοΰ θιάσου τή; δ. 
Κοτοπούλη. "Εργον ρεαλιστικόν, μέ δύναμιν καί ποί- 
ησιν συγχρόνως, μέ μίαν ψυχολογίαν λεπτήν καί 
κοινωνικήν παρατήρησιν. Μιά άλήιι; καί ένα; τυ
φλό; μουσικός εΐνεοϊ χαμένοι στο σκοτάδι, τό όποιον 
αντιπροσωπεύουν οί κακοί άνθρωποι, οί όποιοι κι
νούνται γύροι των. Σκοτάδι ψυχικόν καί σωματικόν. 
Ό τυφλό; μουσικός φεύγει άπό μίαν ταβέρναν δπου 
τόν κακομεταχειρίζονται καί συνδέει τήν τύχην του 
με μίαν μικρόν άλήτιδα, τήν Παολίναν, τήν οποίαν 
κακομεταχειρίζεται ένας άστυνοιιικός. Είς τήν β'. 
πράξιν άλλιίσσει ή σκηνογραφία’μία παρένθεσι; άσύν- 
δετος. Αποθνήσκει κατόπιν αμαρτωλή; ζωή; τ> πα
τέρας τής κόρης, έν μέσοι γυναικών αί όποίαι τόν 
έξεμεταλλεύοντο. βασανιζόμενο; είς τάς τελευταία; 
του στιγμάς άπό τήν σκέψιν, τί άπέγινεν ή κόρη του 
— καρπός ένοχου έρωτος. Είς τήν τρίτην πράξιν κα
τορθώνουν διά ψυχολογικής βίας, μία ξελογιάστρα 
καί ένα; έκβιαστή; νά άποσπάσουν άπό τόν μουσι
κόν τήν ΙΙαολίναν. ή όποία είχεν ήδη νοικοκυρευθή. 
Έπέρασαν ήδη επτά έτη καί έμαθε νά τραγου- 
δή συνοδειίουσα τόν τυφλόν μουσικόν, όστις μένει 
μόνο; μέ τό βιολί του, ένώ σβύνει ή λαμπά; ή ό
ποία τον έθέρμαινεν είς τήν δυστυχίαν του— ή αγνή 
κόρη ή φεύγουσα διά νά μή πάθη κακόν ό προστά
της τη; άπό τού; έκβιαστάς.

ΊΙ δ. Κοτοπούλΐ) ώ; ΙΙαολίνα ύπήρξεν υπέροχο; 
διά τήν φυσικότητα τή; υποκρίσεοις, ιδίως είς τήνα' 
πράξιν καί είς τήν μπαλλάνταν τοΰΣπουργιτιοϋ. Ό κ. 
Μυράτ ΰπεδύθη τόν τυφλόν μουσικόν μέ εξαιρετικήν 
έπιτυχίαν καί ψυχολογίαν, ό δέ κ. Βονασέρα; υπέρο
χος ώς ετοιμοθάνατος, ύπενθυμίσας τόν άφθαστον ρό
λον τού, έπίση; άγωνιώντος, έραστοϋ είς τίιν «Ζουμ, 
πιρί». Άλλά καί τά άλλα πρόσωπα, ώ; ό κ. ΙΙαλμύ- 
ρα; ώς πανδοχεϋς καί ή κ. X. Ταβουλάρη ώς έκμαυλί- 
στρια έχαρακτήρισαν πολύ καλά τούς τύπους, ους υ- 
πεδύθησαν.

— Χάριν τών Άπόκρεω έγραψε προχείρως μίαν δί
πρακτοι· ’Απόκρηάτικην Έπιβεώρησιν ό κ. ΙΙολ. Δη- 
μητρακόπουλος, τύ «Καμπαρέ». Είς τήν α' πράξιν 
σατυρίζονται ή θεατρικές πρόβες έκ τού φυσικού, μέ 
τά πραγματικά όνόματα τών ηθοποιών τοΰ θέατρου
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΚοτοπούλη. Γίνονται αί δοκιμαί τού «Καμπαρέ· καί 
προβάρονται διάφορα νούμερα, ώς οί Μπεμπέδες, η 
Γεροντοκόρες, ά: υποδύονται άνδρες. καί οί Κοκορΐ- 
κοι. Δέν λείπει ούτε ό καφβτζής τοϋ θεάτρου. Είς 
τήν δευτέραν πράξιν δλος ό θίασος πηγαίνει είς τό 
Cabaret μετημφιεσμένος καί εμφανίζονται πιερρότοι, 
κολομβΐναι, ύ κ. Μυράτ ώς Γελωτοποιός, ό κ. Χρυ
σόμαλλης ώς Λίνα Καβαλλιτρη, ό Πολμύρας ώς 
ποιητής τοΰ κάρρου. Ή δ. Νώτα Λάσκαρη πεταχτή 
καί ζωηρότατη είς δλα τά νούμερά της. Κατά τήν 
παράστασιν διεξήγετο άιθοχαρτοπόλεμος.

— Ή δ. Κοτοπούλη έγκαινίσασα απογευματινός φι
λολογικός Πέμπτος έδωσε σειράν παραστάσεων μέ 
τά ώραιότερα έργα τοϋ δραματολογίου της.

Δημοτικόν Φέατρον.
• Αιπλη φωτιά·. Πατριωτική ύπερα-κωμική. Λιμ. 

πρέττο Π. Δημητρακοπούλου. Μουσική Δ. Λαυράγκα. 
Ή υπόδεσις στρέφεται περί τόν διεξαγόμενον έν Μα
κεδονία κατά τών Βουλγάρων αγώνα. Ή νεάνις Κρι- 
νιώ, τής οποίας ό εραστής, άρχιτυμπανιστής, πληγώ 
νεται, λαμβάνει τό τύμπανον καί σπεύδει είς τήν 
μάχην, έξ ή; επιστρέφει νικήτρια, μνηστευομένη τόν 
Αγαπημένου της. Ή μουσική, άντιθέτως πρύς ιό λιμ
πρέτο, πολύ έπιτυχής. Τά περισσότερα μέρη ήρεσαν. 
Λί romances είνε γραμμένοι μέ πολύν λυρισμόν- 
Ό τοιγγάνικος χορός τής α' πράξεως, τό Ιντερμέτζο 
τής γ’ πράξεως—το μοναδικόν, διότι αί άλλαι πρά
ξεις δέν είχον— ώς καί τό φινάλε τής γ' πράξεως, 
ήσαν τα καλλίτερα μέρη. Ή ενορχήοτρωσις άρίστη. 
ΊΙ εκτέλεσις έπιμεμελημένη. ΊΙ κ. Άφεντάκη ώς 
Κρι ιω είχε μίαν ώραίαν έμφάνιοιν καί έτραγούδησε 
πολύ καλα, Ιδίως είς τό ντουέτιο μέ τόν σύζυγόν 
της. Ή ουωδία Μόζερ καί Φιλιππίδου, τό τραγούδι 
τής κ. Βαοιλακη ώς Άτσιγγάνας εξετελέσΟησαν λίαν 
έπιτυχώς. Ο κ. Τρίχας έδωσεν ενα χαριεσταιον τύπον 
έρωτομανούς διδασκάλου- τοΰ Βουλγάρου συνταγμα
τάρχου ή σκηνή άτυχής. Τό μπαλέττο καλό.

Βασιλικόν Θέατρον
Ύπό τών διπλωματούχων τού ’Ωδείου Οά δοθή 

σειρά παραστάσεων. Μετά τήν έπανάληψιν τής Μή
δειας, ή δ. Α. Κοτσάλη μετά τούκ. Ο. Κοντογιάννη 
έδωσαν παράστασιν είς τό Βασιλικόν θέατρον μέ 
τρία μονόπρακτα, συμπράξει μαθητών τής Δραματι
κής σχολής τοϋ Ωδείου. Έπαίχθη ό «Φίλος· τού- 
Ιίράγα, δχι όμως μετά τής λεπτότητος μεθ’ ής έπαί 
χθη πέρυσι ΰπό τής δ. Τζούλιας Άμπελό. Ό κ. 
Κοντογιάννης μέ τήν βαρεϊαν μελοδραματικήν φωνήν 
καί ή δ. Κοτσάλη μέ καταφανή τήν διδασκαλίαν 
τής Δρ. Σχολής δέν έπαιξαν μέ τήν φυσικότητα καί 
ψυχολογίαν, ήν άπαιτεΐ τό ώραΐον έργον. Είς τά 
άλλα δύο όμως έργα, ή επιτυχία ήτο σημαντική. Είς 
τήν χαριτωμενην Ρωσσικήν κωμφδίαν «Άλλη άντ 
άλλης· τού Βλάσκιν ό κ. Κοντογιάννης έπαιξε ένα 
ρόλον, ό όποιος τού προσηρμόζετο πολύ. Αφελέστα
τος, προεκάλει συχνά τήν θυμηδίαν. Ή δ. Κοτσάλη 
ώς κόμησσα, άν καί ό ρόλος της ήτο περιωρισμένος 
καί διά τοΰτο πολύ δύσκολος είςΰπόκρισιν,έδειξε πολ
λήν τέχνην. Ή υπόδεσις εΐνε άπλή, άλλά διά τούτο 
καί άπαιτούσα λεπτήν ΰπόκρισιν. Είς μεμνηστευμέ- 
νος φεύγει άπό τύ σπίτι του δΓ έπείγουοαν ΰπόθεσιν 
άφίνει δε ένα φίλον έπιπολαιον γλεντζέν νά ΰποδε- 
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χθή μίαν ερωμένην του, γυναίκα τού ιπποδρομίου. 
Άλλ’ άντ’ αύιής έρχεται ή μνηστή του, ό αντικατα
στάτης νομίζει ότι αύτή είνε ή γυναίκα τού Ιπ
ποδρομίου. έκ τής παρανοήσεως δ- αύτής αποκαλύ
πτει χωρίς νά ίΐέλη τήν απιστίαν τού φίλου του καί 
επέρχεται ή διάλυσις τοϋ συνοικεσίου. Έπαίχθη έν 
τφ συνόλφ πολύ καλά. Τό τρίτον μονόπρακτον, ήτο 
Ιταλική φάρσα «Τά κίτρινα γάντια· παιχΟεΤσα μέ 
πολύ μπρίο. Ό κ. Κοντογιάννης καί ύ κ. Σακελλα- 
ρίου ώς άπόστρατος άξιωματικός έπαιξαν τούς δύο 
κυριωτέρους ρόλους μέ πολλήν επιτυχίαν.

Κατά τήν δευτέραν παράστασιν τών Διπλωματού
χων έπαίχθη ό «Διαβάτης» τοΰ Κοππέ κατά μετά- 
φρασιν τού κ. Ν. Δαμιανού μέ αρμονικήν εΐς εύγέ- 
νειαν έμφανίσεως σύμπραξιν τών δεσπ. Μπενηψάλτη 
κά: Ζερβού, καί ή παλαιό κωμφδία τού Κορόμηλά ό 
«Πετεινός·. Διατί όμως αύτή ή όπισθοδρομικότης είς 
τήν έκλογήν τών έργων;ΘεατρικαΙ είδήσεις.

Είς έκτάκτους παραστάσεις έδόθησαν νέα έργα, είς 
τήν τιμητικήν τής κ. Νίτσας Ρόκου τό δράμα «Κοντά 
στό χαράκωμα» τοΰ κ. Β. Ήλιάδου, τής δέ κ. Περί- 
δου ή κωμφδία ό «Κύριος Πεταλούδας·. ’Επίσης έ- 
παίχθη ό «Ψυχικός γάμος· τού κ. θ. ΙΙοτσμιάνου.

— Έν Πάτραις έπαίχθη έν έσπερίδι έν δραμάτιον 
τού κ. Μ. ’Αθανασίου «Χωρίς δεσμό· καί μία κω
μφδία τής κ. Δενδρινού «Αγνή·.

— Τό Έλλ. μελόδραμα παίζει έν Κερκύρφ Ικανο
ποιητικό»;. Ό θίασος τής Ένκελ άφοϋ έκαμε συ 
νεχεϊς θριαμβευτικός παραστάσεις είς τήν Σύρον· 
έπανήλθεν. Ή όπερέττα τής κ, Άφεντάκη θριαμ
βεύει είς Θεσσαλονίκην.

— Έν ΙΙειραιεΐ παρεστάθη νέον έργον ή «Ξελογιά 
στρα» κοινωνικόν δράμα τού δικαστού κ. Σ. Άλφαρά.

— «Τό Καρναβάλι τού 1917 παρεστάθη διά 237ην 
φοράν μέ πρωταγωνίστριαν τήν κ. Άβραμίδου καί 
μέ τόν άνεξάντλητον κ. Βιλλάρ.

— Έν Λονδίνφ,είς τό άριστοκρατικόν θέατρον «Σαίν 
Τζαίίμς· έπαίχθη νέον έργον τού κ. Ν. Λαμπελέτ, 
ό «Πρίγκηψ Βαλεντίνος», όπερα κωμική. Ή υπό
δεσις τοϋ έργου άρκετά έξυπνη, εξελίσσεται 
γοργή, μέ λεπτότητα καί τέχνην,- προσόντα απαραί
τητα διά τήν Αγγλικήν σκηνήν. Τό δέμα τού λιμπρετ- 
του, γραφέντος ύπό Άγγλου δημοσιογράφου, δέν είνε 
πρωτότυπον, ΰί.ΐΜ αναπτύσσεται μέ πρωτοτυπίαν έν 
ταϊς λεπτομερείαις. Είς μίαν φανταστικήν χώραν ό 
θρόνος έξαρτάται έκ τής γεννήσεως άρρενος διαδό
χου. Ό θείος τού μελλογεννήτου Άντιβασιλεύς διά 
νά διατηρήση τόν θρόνον, πείθει τόν Ιατρόν τής Αυ
λής νά βεβαιώση ότι τό νεογέννητον θήλυ είνε αρ
σενικόν. ’Ονομάζεται Βαλεντίνος καί άνατρέφεται 
απομονωμένος, διδασκόμενος ότι είνε άρρην. "Οταν 
έγεινε δέκα επτά έτών, έρχεται μήνυμα άπό έν γει
τονικόν βασίλειον «Ή μάς δίδετε ώς συζυγοντής Βα- 
σιλίσσης τόν Βαλεντίνον ή σάς κηρύττομεν τόν πό
λεμον·. Ό Άντιβασιλεύς βλέπων όπωςδήποτε χανό- 
μενον τόν θρόνον, συναινεΐ- ό γάμος γίνεται. Ό Βα
λεντίνος προσπαθεί νά ξεφύγη- άλλ’ έπί τέλους γίνε
ται ή άποκάλυψίς ότι είνε κόρη, ή νεόνυμφος Βασί
λισσα φρίττει πρό τής άποκαλύψεως. Ό Βαλεντίνος 
άμα έμαθε τό φύλον του περιχαρής έναγκαλίζεται 
ένα χωριατόπουλό, πού άπο παιδί τό άγαπούσε μυ

στικά.

Ή μουσική ήρεσε πολύ είς τό αγγλικόν κοινόν. 
Έκρίθη ώς ζωηρότατη καί πρωτότυπος. Έχει πλού
τον άπό άριεςκαί μοτίβα χαρούμενα. Τά χορικά είνε 
ωραιότατα, δυο δέ ιντερμέτζα ήμπορούν νά παραβλη
θούν πρός τά καλλίτερα τοΰ είδους τούτου. Τό χω
ριατόπουλό λέγει περιπαθέστατα τραγούδια, χαριτω
μένος δέ εύθυμος τύπος ό τοΰ Άνιιβτσιλέως. Ό πο
λύς κριτικός τών -Κυριακάτικων Τάίμς» Γκράϊν 
γράφει διά τόν «Βιλεντΐνον» : Είνε μία άπόλαυσις νά 
άκούση τις τήν μουσικήν αύτήν, ή όποια είνε όλη 
τέχνη καί έμπνευσις. Ό κ. Λαμπελέτ προέρχεται άπό 
τήν χώραν τού Όδυσσέως καί ώς έκ τούτου ή φαν
τασία του είνε φυσικόν χάρισμα. Γνωρίζει προσέτι 
τήν άξίαν τής ένορχηστρώσεως καί είξεύρει καλά τί 
αρέσει είς τό κοινόν. Υπάρχουν κάτι ρωμάντζες καί 
μερικά βάλ; ποΰ προσκολλώνται είς τήν μνήμην καί 
άθελα ψιθυρίζονται- τόσον είνε αί μελφδίσι ρέουσαι, 
ελκυστικοί καί ευάρεστοι είς τήν ακοήν.·

------ ------------------------------------

Έ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

Τήν έκθεσιν τής όμάδος ή «Τέχνη» έπεσκέφθησαν 
ό Βασιλεύς καί ό κ. Πρωθυπουργός, έκφραοΟέντες 
εύμενώς διά τάς προόδους τής Ελληνικής Τέχνης. 
Ηγοράσθησαν κατά τήν διάρκειαν τής έκΟέσεως τά 

έξής έργα: ΊΙ «Μελαγχολική· τού κ. Βυζαντίου 
ύπό τού κ. Γ. Ταμπακοπούλου καί οί «Ξενύχτηδες· 
ΰπό τή; κ. Φραντζή, τό Φρούριον Κερκύρας καί ή 
Παλαιοκσστρίτσα τού κ. Κογεβίνα ΰπό τού κ. Προ- 
βελεγγίου, ή Αυτοπροσωπογραφία τού κ. Λύτρα ΰπό 
τού κ. Γ. Ίακωβίδου, ό «Χάρος» τού κ. ΙΙαρΟένη 
ΰπό τοΰ κ. 'Υπουργού τής Συγκοινωνίας.Ό «κήπος» 
ή «Χαρά· καί ή · Αμμουδιά» τού κ. Περβολαλαράκη 
ί·πό τών κ.κ. Ν. ΆΟανασιάδου, II. ΙΙαπαγεωργίου καί 
Ν.’ΟΟωναίου, ό «Κηφισσός-τού κ.Στεφανοπούλου ΰπό 
κ.Καβαφάκη. τά «Χιόνια» τού κ. Φωκά ΰπό τοΰ κ. Σ. 
Εμπειρικού, έκ δέ τών έργων τού κ. ΟΟωναίου ήγο- 
ράσθησαν ή «Θημωνιές· ΰπό τού κ. Π. Καλλιγά, τό 
«Θέρος, καί ή Σταχυολόγες ΰπο τού κ. Γ. Μιχαηλί- 
δου, τό Ποτάμι ΰπύ τού κ. Σ. Εμπειρικού, ό «Βάλ
τος· ΰπύ τοΰ κ. II. Τσουκα/ά.

Επερατωθησαν οί διακοσμητικοί πίνακες διά 
τό μέγαρον τού κ. Αντωνίου Εμπειρικού. Ό κ. Γε- 
ρανιώτης έζωγράφησε τήν < Άποθίωσιν τής Λήμη- 
τρος», ό δέ κ. Μαθιόπουλος ιούς «Μύθους τής θαλάσ
σης· άμφότερα πλήρη ελληνικού φωτός καί χάριτο,. 
Πρώτην φοράν έν ΆΟήναις έκτελούνται ΰπο Ελλή
νων ζωγράφων τοιαύτης πολυμερούς συνΟέσεως pan- 
naux decoratifs. Ιό μέγεθος τών εικόνων εμποδίζει 
άτυχώς τήν έκθεσιν των είς κοινήν θέαν.

Ο κ. Β. Μποκατσιάμπης ^φιλοτέχνησε ώραιο- 
τάτην προσωπογραφίαν τής δεσποινίδας Βούρου.

Η κ.Άντ. 'Εμπειρικού άιέΟεσεν είς τόν κ. Έπ. 
Θωμόπουλον τήνέκτέλεσιν μεγάλου πίνακας μέ θέμα 
τόν χειμώνα. Ό καλλιτέχνης Οά είκονίση τά χιονι- 
σμένα βουνά τών Καλαβρύτων.

Άλλος κριτικός ώνόμασε τόν κ. Λαμπελέτ άϊιον 
διάδοχον τού Σώλιβαν τού περιφήμου Άγγλου ποιη- 
τοΰ κλασσικών κωμικών μελοδραμάτων.

Ό κ. Λαμπελέτ έλαβε προτάσεις άπό πλεϊστα με
γάλα επαρχιακά θέατρα καί άπό τύ Παρίσι.

— Κατά τήν τελευταίαν συναυλίαν τής ορχήστρας 
τοΰ Ωδείου Οά παιχθή έν μέρος μελοδράματος τού 
κ. Δ. Μητροπούλου. ’Ονομάζεται Βεατρίκη· ένεπνεύ- 
σΟη άπό τό ομώνυμον έργον τού Μαίτερλιγκ, εΐνε δέ 
τό πρώτον μελόδραμα τό όποιον έγραψεν ό νεαρός 
συνθέτης. ΙΙαιχθέν ήδη ΰπ’ούτοΰ είς στενόν κύκλον 
φιλομούσων έκρίθη εΰμενώς.

— Ε’ς Παρισίους ίδρύθη νέον θέατρον, τό «θέα
τρον τών Συμμάχων· μέ σκοπόν νά γνωρίση είς 
τήν Γαλλίαν τά καλλίτερα έργα τών συμμαχικών 
κρατών. Τό πρώτον παιχθέν έργον ήτο τά «Κόκ

κινα στάχια», τετράπρακτου δραματικόν ποίημα τού 
Λίκάρ. 'Ελληνικόν έργον Οά παιχθή άρά γε ;

— Αί συντεχνίαι Βόλου άπεφάσισαν τήν ϊδρνσιν 
άνδριάντος τού κ. πρωθυπουργού.

— Ύπό τοΰ κ. Μώσσον έξετέθησαν έν τή αιθούση 
τοΰ «’Ελευθέρου Τύπου» τά σχέδιά του διά τόν έξω- 
ρωϊσμύν τών Αθηνών καί τήν άνοικοδόμησιν τής 
Θεσσαλονίκης. Τήν έκθεσιν έπεσκέφθη ή Α. Μ. ό 
Βασιλεύς.

— Λί διά τήν άνέγερσιν τού άνδριάντος τού Κα- 
ποδιστρίου είσφοραί άνήλθον μέχρι 1 Μαρτίου είς 
δρ. 3,364.

ΜΟΥΣΙΚΗ
Ή δ-νίς Αγγελική Κοτσάλη καί ό κ. Σούλτσε έν 

μουσικοφιλολογική προεσπερίδι δοθείση είς τό Βασι
λικόν Θέατρον, συνέδεσαν άρμονικώς μουσικός συν
θέσεις καί ποιητικός εμπνεύσεις. Ό κ. Σούλτσε έπαι
ξε τό Conserto τού Μόζαρτ καί έπανά/,αβε τό ώραι- 
οτατον Gonserto τού Μπρούχ- άναδειχθείς αριστο
τέχνης είς τό λυρικώιατον adagio, τήν Berceuse- 
τού Φωρέ καί τήν Σερενάτα τοϋ Mlynarski. Ή δ-ίς 
Κοτσάλη απήγγειλε μέ αϊοθημα, δπερ ΰπεβοήθησεν 
ή καλώς γυμνασμένη φωνή της.

Έκ τών δύο ποιημάτων άτινα άπήγγειλεν, τό Ελ
ληνικόν ή ·‘Εκλογή τής Έσβήρ» τούκ. Πολέμη «έν 
ήτο... εκλογή επιτυχής. Τό ΓαλλικόνL’ Appel apres 
le combat τής κ. Ροστάν ήτο επίκαιρον. Άλλ’ ί] δ-νί: 
Κοτσάλη τήν τέχνην της έδειξε είς τό τέλος τοϋ προ
γράμματος. Ί’πεδύΟη διά τής φωνής τέσσαρα πρό. 
σωπα είς άπόσπασμα τής «Άντείας» τής μεγαλόστο
μου τραγωδίας τού Σιέγκεβιτς, τής έξαχΟείσης έκ 
τού μυθιστορήματος του «Suivons—le·. Έπαιξε 
μέρη τής Άντείας, τού Ίάγου συζύγου τής Άντείας, 
τού ΙΙοιητού καί τού Πιλάτου μέ πολλήν τέχνην καί 
έκφρασιν.

— Ή νεαρά διπλωματούχος τού Ωδείου .δεσποινίς 
θεοδώρα Σαμοιλη είς τήν πρώτην συναυλίαν ήν 
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έδειξεν Ικανά χαρίσματα έκτελέσεως τεχνικής. Επαιξε 
τύ Prelude καί Fugue τοΰ Σκαμπάτι, τοΰ Σοπέν το 
Impromptu καί τήν Ηολονέζαν, τρία σύντομα τοϋ 
Ραχμανίνωφ- έπηκολούθησαν τύ Πρελούντιο εις σολ 
ελασσον, μία R-omance τόύ Σούμαν καί τού Λίστ τύ 
• Dans les bois· καί έτελείωσε μέ τύ πρώτον μέρος 
τού Κονσέρτου είς re ελασσον τού Ρουμπινστάϊν συν
οδεία έπί δευτέρου κλειδοκιμ βάλου τού κ. Σ. Φα- 
ραντάτον. Ή δ. Σαμοΐλη έξετέλεσε όλοντό πρόγραμιια 
μετά πολλής έπιτυχίας.

Τήζ συναυλίας μετέσχε καί ή τελειόφοιτος τού βιο
λοντσέλου δεσπ. Μαρία Πίστη διά τριών εκλεκτών 
τεμαχίων.

-- Ή καθηγήτρια τοΰ άσματος κ. Είρ. Σκέπερς 
είς τήν έφετεινήν συναυλίαν της έτραγούδησε μέ πολ
λήν τέχνην. Ή φωνή της έξετιμήθη πάντοτε διά τίιν 
ευστροφίαν καί δια τήν δύναμιν.

Άνεσνστάθη τύ Έλλ. κουαρτέτον έγχορδων ορ
γάνων. ΙΙαρέμειναν μόνον οί κ.κ. Καζάζης (β’ βιολί) 
καί Οίκονομίδης < βιόλα) έκ τών παλαιών, καί προσε- 
λήφθησαν οί κ.κ. Λυκούδης (α' βιολί). Γ. Κωνσταν- 
τινίδης (βιολοντσέλλο), τή συμπράξει καί τού κ. Σ 
Φαραντάτου (πιάνο). Π πρώτη έμφάνισίς των ύπήρ'ξ- 
πολύ ικανοποιητική. Έπαίχθησαν δύο κουορτέττα : 
τού Μόζαρτ (είς οί μπεμόλ μεϊζον) τού Μπετόβεν 
(είς λά μεϊζον, άρ. 5) καί δύο κουϊντέττο : τοΰ Σοΰ- 
μαν (είς μί μεϊζον) καί τού κ. Λ. Μαρσίκ τύ «ΜοΓ 
ρολόγι», έμπνευσμένον άπύ τον γνωστόν θρήνον τή» 
Θεσσαλίας. 'Ολόκληρον τό πρόγραμμα, τύ τόσω 
εκλεκτόν, εξετελέσθη μέ αρμονικήν τέχνην καί έξαι" 
ρετικήν προσοχήν, τιμΰσαν τούς φιλότιμους κοί ίκα 
νους καλλιτέχνας. To amlante τού κουαρτέττου Μπε 
τόβεν και το un poco largamente τού κουίντέττου 
Σοϋμανν άπεύόΟησαν θαυμάσια Ή δοξαριά τού κ. 
Λυκούδη ΰπερ ποτέ καλή καί συγκροτημένη. Τύ θε
τικόν παίξιμο τού κ. Καζάζη, τό έντονον τού κ. Οί- 
κονομίδου, τό αισθηματικόν τού κ. Κφνσταντινίδου 

βιολονσελίστα μέ εύρύτατον μέλλον — άπετέλεσαν 
έν σύνολον ομοιογενές καί αισθητικόν, αντάξιον τής 
κλασικής έμπνεύσεως, ής τόσην μετριοφρονώ; άλλιί 
καί εύσυνειδήτως άνέλαβον τήν ερμηνείαν.

— Ή πρώτη έμφάνισίς έν ιδία συναυλία τής δι
πλωματούχου καί μεταλλιούχου τού Ωδείου Αθηνών 
δεσποινίδος Μαρίας Παπαγιαννοποίλου έδικαίωσε 
τήν περί τής καλλιτεχνικής της αξίας φήμην. Τό 
πρόγραμμα περιελάμβανεν έκλεκτάς καί δύσκολους 
συνθέσεις, ας έξετέλεσε μετά σπάνιάς δεξιύτητος καί 
τέχνης. Έπαιϊεν έν αρχή μετά τού καθηγητού κ. 
Σούλτσε τήν Σονάταν είς φά μεϊζον τού Μπετόβεν 
μέ τήν προσιδιάζουσαν είς τήν κλασικήν μουσικήν 
αισθητικότητα. ’Ιδίως τύ adagio άπεδόθη εκφραστι
κότατα. Είς τάς δύο κατόπιν συνδέσεις τού Σοπέν, 
τήν Nocturne καί τήν Ballade, έδειξε βαθεϊαν άντί. 
ληψιν, συνδυαζομένην μέ θαυμαστήν ευστροφίαν. 
Ή δ-νίς ΙΙαπαγιαννοπούλου άναπτύσσουσα όλοέν τά 
καλλιτεχνικά αύτά χαρίσματα Οά διακριΟή ασφαλώς 
ειδικότερου ώς έρμηνεύτρια τού μεγάλου μουσουργού. 
Ή νεώτερα μουσικέ) άντεπροσωπεύΟη διά τριών 
συντόμων, άλλά πολύ χαρακτηριστικών συνθέσεων 
“Επαιξε τό «Abaresquo. τού Ντεμπυσσΰ, μεστόν θελ
κτικής μελωδίας καί ποιήσεως, τό Scherzo τού 
Jadassohn, έλαφρόν καί χάριεν, καί τύ Capriccio τού 
Longo, τεχνικώτερον καί δυσκολότεροι· είς .άπόδο» 

οιι·. Ες τό τεμάχια αύτά, έκ τών όποιων τά δύο τε
λευταία διά πρώτην φοράν . έπαίζοντο έν Άθήναις·. 
διεκρίθη διά τό εξαιρετικόν toucher. Είς τύ τέλος 
μάς έπεφύλαξε τήν Οαυμασίαν Poloniise τοϋ Λίστ . 
τήν οποίαν αί προσθήκαι τοΰ Μποζόνι κατέστησαν 
δυσκολωτατην. Έπαίχθη μέ κάποιαν νευρικότητα, 
άλλά καί μέ μεγάλην ευχέρειαν. Κατά τήν έκτέλεσιν 
έν γένει τού προγράμματος. ή δεσποινίς Ιίαπαγιαν- 
νοπούλου διεκρίθη διά τόν μηχανισμόν τοΰ παιξί
ματος, διά τήν ακρίβειαν, τόν χρωματισμόν, τήν 
προσοχήν είς τάς λεπτομέρειας. 'Λπέδειξεν ότι έχει 
μεγάλο temperament, ειλικρινές μουσικόν αίσθημα.

Ό κ. Σούλτσε συνοδευόμενος υπύ τού κ.. Α. Σκύ- 
κου μέ τήν γνωστήν δεξιοτεχνίαν του έπαιξε τίιν 
• Berceuse» τού Φωρέ, τήν «Canzonetta* τοϋ Ντ’ 
'Λμβρόζιο καί τήν Σερενάταν τού Τσαϊκόφσκη.

— Ή τρίτη συναυλία τής έφετεινής περιόδου τής 
ορχήστρας τού Ωδείου, υπήρξε περισσότερόν έπιτυ- 
χής ιής προηγουμένη:. Τήν έκόσμησεν ή πέμπτη 
συναυλία ιού Μπετόβεν αριστούργημα τέχνης—πλή
ρης έκφρίσεως. Εϊνε ή συχνό ιερόν ,έκτελουμένη είς 
ιάς συμφωνικά; συναυλίας ώς ευκολονόητος.άνήκουσα 
είς τίιν έποχήν τής πλήρους ώριμότητος τού μεγαλο
φυούς συνθέτου.Τό τρίτον μέρος τής Συμφωνίας είνε 
τύ πλέον ΰπεροχον — μία τραγική ευθυμία καί είς 
αύτό δέ δέν ΰστέρησεν ή ορχήστρα, όπως καί είς τό 
< Cockaigne > τού Άγγλου συνθέτου lilgar, το όποιον 
εΐνε δυσκολότατο? διά τήν εξαιρετικήν τέχνην τής 
ένορχηστρώσεως. Είνε συμφωνική περιγραφή μιάς 
Λαϊκή: έορτής τού Λονδίνου, μίγμα πνεύματος καί 
χάριτος, χαράς καί μελαγχολίας. Τό τελικόν choral, 
εΐνε πλήρες μεγαλείου.

Μετά πολλής συμπάθειας ήκούσθη κατόπιν τύ βι
ολί τού κ. Μπουστιντύϊ, όστις μέ ύπόκρουσιν ορχή
στρας έπαιξε τύ «Λάργο» τού ΙΙουγνάνι-Κρά'ίσλερ καί 
έπειτα τήν Εισαγωγήν καί Ρόντο τού Σαίνς-Σώνς.

'Ιδιαίτερον ένδιαφέρον προεκάλεσεν ή έκτέλεσις 
δύο εκλεκτών συνθέσεων τού άειμνήστου Σαμάρα. "Ε
παιξε μέ αληθινήν στοργήν ή όρχήστρα δύο χορούς 
άπύ τήν Φλώρα Μιράμπιλι' τύ Danza dei Guonri καί 
τύ Danza dei Fiori, τά πρώτον διακρινόμενον διά 
τήν ένορχήστρωσιν καί τό δεύτερον διά τήν αισθη
ματικότητα καί μελωδίαν, έφ' ής έπέδρασεν οπωσδή
ποτε ή'Ιταλική μουσική.Ό δεύτερος χορός, τών Άν- 
θέων, ήρεσεν εξαιρετικός, διό καί έπανελήφθη. Ή 
συναυλία έτελείωσε μέ τήν έπανάληφιν τού «Μαθη- 
τευομένου μάγου· τού Ντυκας.

— Ό κ. Κ. Τριανταφύλλου ένεφάνισε τέσσαρας 
άπύ ένός έτους μαθήτριας, άς εκγυμνάζει ήδη διά 
τήν έκκολαπτομένην Μελοδραματικήν σχολήν. Τής 
συναυλίας τό πρόγραμμα ποικίλον καί πλούσιον, έξη- 
γείρε τό ένδιαφέρον τού κόσμοι·, όστις κιριολεκτι, 
κώς έπλημμύρησε τό Δημοτικόν θέατρον. Όσον ά- 
φορκΤ. τόν κ. Τριανταφύλλου εϊνε γνωστά τά προτε
ρήματα του τής καθαρός diction, τής μεθόδου, τής 
έκφράσεως.οπως καί τύ μειονέκτημα τοϋ ελαφρώς έρ
ρινου είς τούς ύψηλους τόνους, τού όφειλομένου είς 
τήν ακριβή έκτέλεσιν τών γαλλικών masales. Ό κ. 
Τριαντάφυλλου είχε τήν ευτυχή έμπνευσιν νά τραγου
δήσω 'Ελληνικός συνθέσεις, άφήσας διά τάς μαθή
τριας του τήν ξένην μουσικήν. Έτραγούδησε τύ Προ
σκύνημα τού κ. Γ. Λαμπελέτ έπί στίχων τού κ. Νιρ
βάνα βραβευθέν πέρυσι εις τόν Άβερώφειον μουσικόν 

διαγωνισμόν καί τό Δέν θά ξεχάσω. 
τοΰ κ. Ί’αρούδα, έπί στίχων τού Τσο- 
κοπούλου. Άμφότερα ή κούσθησαν διά 
πρώτην φοράν! Τό δεύτερον ήρεσεν, 
αν και δέν έχουν πρωτοτυπίαν ούτε οί 
στίχοι, ούτε ή μουσική. Τά δύο γνωστά 
«σματα τού κ. Καλομοίρη «Γρηά ζωή. 
«αι .Γυρνιξό Μενέλαος, έτραγούδησε 
πολύ καλα. α/Λα μεγαλειτέραν έπιτ,- 
7.·«ν είχεν ή Έπίκληοις είς ,ήν "Ηραν 
“πο την «Δ:δω> τοΰκ. Λαυράγκα. Ήτο 
το οιραιοτερον.έκ τών Έλλ. τεμάχ,ων.

Εκ των μαθητριών τοϋ κ. Τριαντα- 
φ-λ/.ου καλλιτέρα εΐνε ή δ. Καραλοποΰ- 
Λου, εχουσα φωνήν έντονον έτραγούδησε 
την Μεγάλην μονωδίαν τής -Τραβιάτας. 
ενθουσιασασα μέ τάς vocalises brill»,.- 
tes τού τέλους. "Ηρεσε τόσον ώστε ή- 
ναγκασθη νά έπαναλάβη τό άσμα. ·Π 
δεσπ. Κακία Φαραντάτου έτραγούδησε 
«ολυ κα/.ά τήν · Βιλανέλλαν» τοϋ Dell 
Acqua-ανκαι ή φωνή της, άρκετά διαυ- 
γης. εινε αδύνατη άκομη. Ή δ. Μαρία 
ΜεσωΛαρά έψαλλεν έν δκ,,δίφ μετά ίοΰ 
κ. Τριανταφύλλου συνοδεία όρχήστοα: 
την «Κορσικανικήν έκδίκησ.ν. ,Βιρκα 
ρυ/.λαν) του κ. Μαρσίκ καί διηώίαν έκ 
της α πράξεως τής «Μανόν». ΊΙ δ Με 
σολωρα, πρώην μαθήτρια τής δ. Γκί*ΤΙ| 
-7.ει φωνήν καλλιεργημένη»· και εϋηχον 
προσόντα έπιδειχθέντα έπα,,κώς εϊς ,’ήν 
-’νιρδιαν τής «Μανόν. ήτις άπεδόθη 
)«τ εξαιρετικής έπιτυχίας καί ζωηρό- 
«ητος. Εν τέλει έ,άλη ή τρίτη ποά- 

του «Βερθερου» ύπό τού κ. Τριαν 
ταφυλΛου, εχοντος έκατέρ.υθεν τήν δ 
Κοτςια και τήν δ. Φαραντάτου Ή
Κοτξιΰ diaxnivemi Η- ·,·< · «ί <ovn τη; δ.πλασ,ικότητ; * 'υρυ€’,'“

θ1 ’· 
δνίς Πατρίου καί κ / °iWT0- A?

Βλυσίδης, τού όποιου τό Χ<“ °
ζήλον, έτραγούδησον τεμάχια Ίτα; /Τ’0'"' ι’ϊτα' έπί' 
Χ«ί δύο άσματα τοΰ Σαηαρα. 1«<οδραμάτων

- Ή δευτέρα συναυλία αουσικϋ.- λ, 
«.».ΣοίΛ„. ζ,,* *™”
σονάτες: τού Μόζσοτ, τού Μπ,τΛ 
ΊΙ έκτέ/επ.· ' · ύ1««τόβεν και τού I.ekeu

r· - 

Λ^νεπ.τυχης,πόέποφ.ν έκτελέσεως κα. κο-

Η υψίφωνος δ Φλώρα Πααχάλη
σμικής συγκεντρώ,,,ως ή συναυλία τής νεαρός δ.πλω 
ματουχου του άσματος δεσποιν. Φλώρας Πασχάλη 
μ Οητοιας κ. Φωκά. Εξετέλεσε το άρκετά δύσκ^ν’ 
και γουσ,ον πρόγραμμα μέ πολλήν τέχνην καί χωρί- 
την ελαχιστην κοπωσ,ν. Ή φωνή της διαυγής, έκφρα 
στ κη, συμπαθής, ,,κούσθη μέ πολλήν εύχαρίστησιν

Ο κλασικόν μέρος τοΰ προγράμματος, περιλαμβάνον 
Λσματ,τ του λαίνδελ. του Μόζαρτ, τοΰ Ρουαπενστάϊν 
απεδοθη πο/.υ καλά' τήν μεγαλειτέραν όμω:' έπιτυχίαν 
--ντρωσε τής 'Αϊδάς. 1ύ -
tor, εί, το οποίον η 8. Πασχάλη άπέδε.ξε μεγάλα 
προσόντα δραματ.κής -Ηρ«σαν έπίσνς
«ολυ το Enfant prodique τού Δεμπυσσύ καί 
ημονφδία του «Πρωτομάστορα. οννοδεί« πλα
γίαυλου και κλειδοκυμβάλου, την όποιαν καί έπανε 
Λαβεν. Επίσης έτραγούδησε πολύ καλά τύ -Είδώ- 
λιον. και τό -Μάνα καί γυιός. τού Σαμάρα. Ο κ 
Λυκουδης επαιςε τέσσαρα πολύ εύμορφα τεμάχια, 

εκ των οποίων η «Νοσταλγία, τού κ. Πανουργία καί 
ο «Adagvo Pathebque. τού κ. Μαρσίκ ήκούσθησαν 

με πο/.υ ένδιαφέρον.
-Ή «Αθηναϊκή Μανύολινάτα« έδωκε τήν πρώ

την εφετος συναυλίαν τής όρχήστρας της. Τύ πρό
γραμμα περιελάμβανεν έκλεκτάς συνθέσει:, τούς «Γό
μους τοϋ Φίγαρο. τού Μόζαρτ. άσματα Μασσενέ, 
1 κονταρ και των ιδικών μας κ.κ. Καλομοίρη καί Λά- 
I δα. Μετεσχον της συναυλίας ή δ. Ε. Βαφειάδου132
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Ιάσμα) καί ή ό. Κική Λεβαντή (σάλο μανδολϊνον) 
διπλωματούχο; τή: Μανδολινάτας. Τό έσχάτω; κα- 
ταρτισθέν κλασικόν κουαρτέττο έ κ τών κ.κ. Κ. Λά 
βδα, I. Λάβδα, Βεντούρη καί δ. Λάσκαρη έπαιξεν έπι- 
τυχώς τό κουαρτέττο είς ντό έλασσον τοϋ Μπετόβεν.

— Είς τόν διευθυντήν τής όρχήστρα; τού Ίΐδείου 
κ. Α. Μαρσίκ άπενεμήθη ό αργυρούς σταυρό; τοΰ 
Σωτήρος.

— Έξελέγη πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου 
τού ’θδείου ’Αθηνών ό κ. Άλ. Ναούμ.

— ΤΙ τελειόφοιτος τού ’ήΐδείου δ. Μινών Ξάνθο- 
πούλου, μαθήτρια τής δ. Ευλαμπίου, ΰποστάσα εξε
τάσεις εί; τό κλειδοκύμβαλου, έτυχε διπλώματος σο- 
'■ίστ, μέ τόν βαθμόν άριστά.

— Το ‘ίΐδεϊον έσχε μίαν επιτυχή ιδέαν. Νά όργα- 
νώση σειράν συναυλιών μουσικής δωματίου, τή συμ- 
πράξει τής χορφδίας, ίσως καί τή: Δραματικής Σχο
λής, υπέρ τού ‘Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, υπέρ 
τών αναπήρων τού πολέμου καί υπέρ τού φιλανθρι» 
πικού συλλόγου 'Αί φίλαι τών μικρών».

— Ό κ. Λαυράγκας έπεράτωσε τήν μουσικήν ένό; 
κινηματογραφικού μελοδράματος, γραφέντος διά τήν 
ταινίαν ’Τύ δακτυλίδι τοϋ ΙΙιερρότου». Ή μουσική 
t-lva έντελώ; πρωτότυπο;.

— Ή έπιμελείρ τοϋ κ. Τριανταφύλλου καταρτι- 
σΟεϊτι Μελοδραματική σχολή τού Ωδείου 'Αθηνών 
προετοιμάζει τήν έμφάνισίν τη;. Αί μαΟήτριαι γυ
μνάζονται ύλοέν. Θά παιχΟούν άνά μ,ία πράξις τή; 
«Τοσκας» μέ πρωταγωνίστριαν τήν δ. Βαφε-.άδου, 
τής -Λακμέ· μέ τήν δ. Φωκά καί τής «Μανόν» μέ 
τ ήν δ. Μεσολωρά.

— Προαναγγέλλονται συιαυλίαι τής κ, Βελουδίου. 
τών δεσπ. Ευλαμπίου, Δημητρακοπούλου, ΤΙπίτου, 
Γεωργό, Παντζοπούλου, Ζαρειφοπούλου, Λευκιάδου. 
Σπανδωνίδου, τού κ. Φαραντάτου και τής κ. Φωκά 
δευτέρα έμφάνισις.

όΙΑΛ€Ξ€ΙΣ

Λί περί θεατρικών συγγραφέων διαλέξεις τού «Ιίαρ- 
ναοσοϋ" εΐχον αρκετόν ένδιαφέρον. ΊΙρχισεν ό κ. Ν. 
Λάσκαρης—ό περισσότερον ειδικός τών ομιλητών— 
δμιλήσας περί τού Ίωάννου Ζαμπελίου καί τής έπο
χής Ι0ϋ· Κυρίωςήτο ιστορική άφήγησι; περί τοΰ βίου 
καί τών τραγωδιών τ«ΰ πρώτου Έλληνος δραματι
κού συγγραφέως τής άναγενηθείσης Ελλάδος.

Ό κ. Γ. Πώπ ώμίλησε διά τήν άιαγέννησιν τής 
Ελληνικής κωμφδίας, άναλύσας τάς έξής κωμφδίας: 
τά «Κορακίστικα· τοΰ Ρίζου Νερουλού, τήν «Βαβυ
λωνίαν» τού Δημ. Βυζαντίου, ιόν «"Ασωτον·' τοΰ Άλ. 
Σούτσου καί τόν «Γάμ< ν τού Κουτρούλη ■ τού Άλ. 
Ραγκαβή. Λαβών άφαρφήν έκ τών δύο πρώτων κω- 
μωδιών, αΐτινες σατυρίζουν τάς γλωσσικός ύπερβολάς 
έπετέθη δριμύς ό κ. Πώπ κατά τών μαλλιαρών.

Ό κ. Φώτος Πολίτη;, υιός τοΰ καθηγητού, ώμί- 
λησε περί τοΰ Ζακυνθίου θεάτρου, διά τόν «Χάσην» 
κωμφδίαν του Γουζέλη καί τόν -Βασιλικόν», δράμα 
τού Μάτεση. Έξήρε τήν σημασίαν αύτών όχι διά 
καλλιτεχνικήν τινα άξίαν, άλλά διά τήν ήθικήν προ
σωπικότητα τών ποιητών, ψέξας τήν έπιπολαιότητα 
τών συγχρόνων 'Ελλήνων δραματουργών, ΰπονοών 
κυρίως τόν κ. Ξενόπουλον. Ό κ. Πολίτης δέν κα- 
τώρθωσε νά δώση σαφή ιδέαν περί τών δύο τούτων 
έργων, έκτραπείς εί; θεωρίας καί κριτικήν- χω
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ρίς νά κάμιι άνάλυσιν, έξ άγνοιας τών Ζακυνθι- 
νών πραγμάτων. Ό κ. Κ. Άγγελόπουλος, έλεγκτής 
τού...Συνεδρίου, έβιογράφησε ιόν Δημ. Βερναρδά- 
κην, ό κ. Ίω. Φραγκιάς είς δύο διαλέξεις ανέλυσε 
τό δραμ ιτικόν έργον τού Άλ. Ραγκαβή καί Σπ, Βα- 
σιλειάδου έν σχέσει πρός ιό θέατρον τή; έποχής του. 
Έπρόκειτο νά όμιλήση καί ο κ. Τ. Μωραίτίνη; περί 
Κορόμηλά, άλλ’ ή διάλεξις έματαιώθη.

— Ό κ. I. Δαμβέργη; άνέγνωσεν έν τφ Δήμοι’ 
Θεάτρφ τά Τραγούδια τής φυλακή;’, σατυρικούς 
στίχους γραφέντας κατά τάς ημέρας τή; φυλακίσεώς 
του, ό κ. Δ. Δεσμίνης έν τφ συλλόγφ τή; «’Εθνικής 
Άμύνης· «περί τής γυναικός έν τή κοινωνίρ καί τή 
Πολιτεία-, έν τώ «ΙΙαρνασσφ» ό καθηγητή; τή; φυ
σική; κ. Σ. Βραχάμη; περί καθορισμού τών τονιαίων 
διαστημάτων τή; εθνική; ημών μουσική; καί μετ’αύ- 
τόν ό κ, Ψάχοςοιτι; άπό μουσική; άπόψεως ανέπτυ
ξε το Οέμι μετά σχετικών π τρτδειγμ ίτων.

— Έν Πειραιεϊ ό κ. Άγαθ. Κωνστανινίδης ώμί- 
λησεν είς τό ΙΙειραϊκόν Ωδεϊον περί τού Σέρβου 
συγγραφέως Λαζάροβιτς, άναγνώσας έκ μεταφράσεως 
έν άπό τά ωραιότερα διηγήματα. του καί αποσπάσμα
τα άλλων έργων του.

— Έξηκολούθησαν αί κατά Τρίτην διαλέξει; τών 
Διονυσίων». Ό κ Β. ΊΠ.ιάδη; ώμίλησε περί ιού

Τουρκικού καί Αρμένικου θεάτρου, διανθίσα; τίιν 
διάλεξίν του μέ φαιδρά ανέκδοτά καί περίεργο τάτα; 
ενδιαφέρουσας πληροφορία;.—Ό κ.Μ. Λιδωρίκης μέ 
πολλήν αφέλειαν άφηγήθη τήν ιστορίαν τής Παντο
μίμας. ιδία κατά τού; Ρωμαϊκού; χρόνου;. ΤΙ κ. Κυ- 
βέλλη καί οί κ.κ. Βεάκη; καί Παπαγεωργίου έπαι
ξαν τό γνωστόν μιμόδραμα τό Χέρι . —Ό κ.Θ. Συ- 
ναδινός ώμίλησε διά τό 'Ελλην. Λαϊκό τραγούδι,καί)’ 
ολην του τήν έξέλιξιν άπό τού 1821 μέχρι σήμερον 
δηλ. διά τύ τραγούδι όχι τό δημοτικόν, άλλά τού 
δρόμου τών Αθηνών καί τής λοιπής ‘Ελλάδος, πλήν 
τής Επτάνησου. Ή δ. "Ελλη Βαφειάδου έτραγού
δησε ΰξ ώραΐα λαϊκά τραγούδια ισαρίθμων διαφό
ρων έποχών μέ φωνήν καθαρόν καί έντονον, τά έξής:

Παραλλαγήν τής μουσική; τής «Μασσαλιιύτιδο;», 
• Όπόσον μαύρη άβυσσος» τοΰ Ν. Ζαΐμη, «Χίλιες φο
ρές άγάπη μου·, «Άχ, γιατί· τοΰ Στρουμπουλή, «Θυ
μάσαι κάποτε έκλάψα» τοϋ Λαμπελέτ, «’Εσένα ποΰ 
σ’αγάπησα» τοΰ ΞανΟοπούλου καί τό «Τσοπανόπου
λο» τού Κοκκίνου.

Ό ηθοποιός κ. Ν. Παπαγεωργίου άνέγνωσε τήν 
διάλεξίν τοΰ Μαίτερλιγκ περί τού νεωτέρου δρά
ματος κατ’ ιδίαν μετάφρασιν. έπαίχθη δέ κατόπιν τά 
μονόπρακτου «Μέσα στό σπίτι» (Interieur) τού Βέλ
γου δραματογράφου. Ό κ. ΊΙλ. Βουτιερίδης ώμίλησε 
περί τής γυναικός είς τάς τραγωδία: τού Σοφοκλέους 
έκθέσα; πώς ό μέγα; τραγικός παρουσιάζει τήν γυναίκα 
ώς ερωμένην, κόρην, σύζυγον καί αδελφήν έν συγκρί- 
σει πρός άλλας έποχάς καί άλλους ποιητάς. ’Ανέλυσε 
τόν χαρακτήρα τής 'Αντιγόνης, Ήλέκτρας,Δηϊανείρας 
καί Τεκμήσσης. Τήν διάλεξίν συνώδ’υσεν απαγγελία 
τού κ. Παπαγεωργίου καί τής κ. Δρακοπούλου χαρα
κτηριστικών αποσπασμάτων, άπό τάς τραγφδίας τού 
Σοφοκλέους. Τό αύτό θέμα είχε πραγματευθή άλλοτε 
έπίσης έν διαλέξει ή έν Γερμανίρι ήδη διδάκτωρ τής 
φιλολογία; δεσπ. Μυρσίνη ΚλεάνΟους.

Είς τά «Διονύσια» έπίσης, όκ.,Κ. Σπονούδης έδωσε 
πλήρη τήν φυσιογνωμίαν τού άρτι Οανόντος πρώην 

Σουλτάνου 'Λ|5δούλ Χαμίτ. Ό κ. Κ. «Ειλήντρας ώμί
λησε περί Θράκης.

— Έγένετο μία άκόμη διάλεξις τή; Γυναικείας 
Ακαδημίας, καθ’ ήν ό κ. Μ. Καλομοίρη; ήσχολήθη 
μέ τό δέμα «Έχομεν εθνικήν μουσικήν ·,»

— Έν τή αιθούση τή; Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 
ώμίλησαν : Ό κ. Γ. Σωτηρίου περί τής έκτάσεως τή; 
καταστροφή; τού έν Θεσσαλονίκη ναού τοΰ Άγ. Δη 
μητρίου καί τών μέχρι τοΰδε συντελεοθεισών έν τφ 
Ναφ έργασιών. Ό κ. Άνδρεάδης περί τού ’Αγγλου 
πολιτικού Δίλκε ώ; φιλέλληνο; καί έν άλλί] διαλέξει 
περί Έμμ. Ροΐδου. ‘Ο διευθυντή; τή; Αγγλικής 'Αρ
χαιολογικής Σχολή; κ. Wace περί τών δύο μεγάλων 
Άγγλων φιλελλήνων τού στολάρχου Άοτιγγος καί 
τού ιστορικού τής ‘Ελλάδος Γ. Φίνλαιϋ. Ό κ. Κου- 
κουλές περί τού ιδιωτικού βίου τών Βυζαντινών, περι- 
γράψας τήν Βυζ. οικίαν καί είκονίσας έν γένι καις 
γραμμαΐς τόν βίον τής οίκοδεσποίνης, τόν στολισμόν 
της, τάς άσχολίας της. Ό Άγγλος άρχιτέκτων κ. 
Μώσον ώμίλησε περί τών σχεδίων του διά τύν έξω- 
ρα'ίσμόν τών ’Αθηνών, παρουσία τής Λ. Μ. τοΰ Βα- 
σιλέως.

— Έν τή Γαλλ. Σχολή ό καθηγητής κ. Ρουσσέλ 
ώμίλησε περί τοΰ ιδεαλισμού τού Ροστάν.

— Ό πρεσβευτής τής Ιταλία; κόμης Μπυσδάρι, 
συνεχίζων τήν περυσινήν διάλεξίν του περί Δάντου. 
άνέγνωοεν έν τή Ιταλική σχολή τό δεύτερον άσμα 
τού «Παραδείσου», είς τό όποιον ό Φλωρεντινό; ποιη
τής συνοδευόμενος υπό τής Βεατρίκης άναβαίνει εί? 
τήν Σελήνην καί έξηγεϊ τάς κηλΐδας καί τάς σκιάς 
τού πλανήτου.

-*-.Έν τή αιθούση τών Έμποροΰ.ταλλήλων ώμίλη
σαν οί εταίροι τού «Εκπαιδευτικού ομίλου» κ, Φι- 
λήντας περί τοΰ «Δασκάλου» καί Κ. Παρορίτης περί 
τών διηγημάτων τού κ. Ψυχάρη, τά όποια εΰρε πολύ 
ψυχολογικά, τά συνέστησε δέ είς τό ώραϊον ψΰλον 
διότι δ συγγραφεύς των έθεοποίησε τόν έρωτα καί 
έχει λατρεύσει τήν γυναίκα—ώς άπέδειξεν ό δεύτερος 
πολύ παράκαιρος—κ, Παρορίτη—γάμος του ! Έκ τών 
διηγημάτων του ανέλυσε τήν «Ζούλια- καί τό «Δα
κτυλίδι τού Ρίγη». Διά τόν κ. Ψυχάρην έγένοντο 
διοργανιόσει τών περί τόν «Πυρσόν» νεαρών μαλλια
ρών καί άλλαι διαλέξεις. Ό κ. Ταγκόπουλος πατήΟ 
ώμίλησε διά τό έργον τοΰ αίρεσιάρχου έν σχέσει πρός 
τήν πολιτικήν, δ κ. Ταγκόπουλος υίός έν σχέσει 
πρός τήν Ποίησιν καί ό κ. Βελμύρας διά τό θέατρον 
τοΰ Ψυχάρη.

— Εις τό Ωδεϊον δ ποιητής κ. Κ/.έων Παράσχος 
ώμίλησε διά τό έργον τού Φλαμανδού ποιητού Βε
ράρεν.

ΣΥΜΛΜΚΤΑ
Άπέθανεν έν Άθήναις ό θεατρικός συγγραφεύς 

Σπυρίδων ΙΙερεοιάδης, ποιητής έμπνευσΟείς πάντοτε 
άπό τήν Ελληνικήν φύσιν καί τά Ελληνικά ήδη. ‘Ο 
«Χορός τοΰ Ζαλόγγου», ή «Γκόλφω», ή «Σκλάβα, 
συνεκίνησαν έπί πολλά έτη άπό σκηνής, καταστήσαντα 
δημοτικώτατον τόν άφελή άλλ' ενθουσιώδη καί 
πλήρη λυρικού πατριωτισμού ποιητήν, τόν πονετικόν 
ψάλτην τού ειδυλλίου. Καίτοι τυφλωθείς δέν έπαυσε 
γράφων στίχους. Ό ΙΙερεσιάδης άπέθανεν έγκαταλε- 
λειμμένος καί άπογοητευμένος. Τό Κράτος έν τούτοι; 
τόν ένεθυμήθη Θανόντα. Έκηδεύθη τουλάχιστον δη
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μοσία δαπάνη. Τύ συμβούλιον τής Εταιρείας τών 
θεατρικών συγγραφέων παρηκολούθ ησε τήν πτωχικήν 
κηδείαν, ό δέ πρόεδο.ι: κ. Άννινο: ιίπεχαιρέτησε τόν 
νεκρόν,

—Είς τό Κερκνραϊκόν χωρίον Ποταμό: άπέθανεν δ 
λαϊκό; ποιητής Σπόρος Περούλης. Ήτο παπουτσή; 
είς τό χωριό του, ΰτε πρό Ιόντίας άνεκαλύφθη οτι 
έγραφε στίχου:, λαϊκής πάντοτε μορφή; άλλά πλήρεις 
αφελούς χάριτος, μή έχοντας τήν εκφρασιν τοϋ δημο
τικού άσματος, άλλά τών Έπτανηοίων ποιητών, μέ 
περιωρισμένον όμως τύν ποιητικόν ορίζοντα. Έτόνιζε 
ό Ιδιος τούς στίχους του καί τούς έδίδασκεν είς τούς 
χωρικούς. Ό ποιητή; ήτο ραχητικός, δύσμορφος,είχε 
όμως τρυφεράι ψυχήν. Ό Μαβίλλη; τόν έξετίμα πολύ. 
Έκ τών ποιημάτων τού Περούλη καλλίτερα θεω- 
ροΰντοι ό «Κύκνος» καί ό Πολεμιστής».

—Υποδείξει, τού ενταύθα ΙΙρεσβευτού τής Γαλλίας 
άπενεμήθη τύ παράσημον τή; ’Ακαδημαϊκή; δάφνης 
είς τρύ; δημοσιογράφους κ. κ. Κ. Σπανούδην, Γ. Αΰ- 
κέριο,· καί Άλ. Φωτιάδην.

—Πρός πλήρωσιν δύο θέσεων κενωθεισών είς τήν 
Φιλολογικήν σχολήν τού Πανεπιστημίοι·, τή; Γενική; 
‘Ιστορία; παραιτηθέντος τπύ κ. Λάμπρου καί τής 
Λατινική; φιλολογίας, άποχωρρϋντο; δι' οριον ηλι
κία; τού κ. Σακελλαροπούλου, υπέβαλαν υποψηφιό
τητα διά τήν πρώτην έδραν οι κ. κ. Κ. Ρόδος, II. 
Κοντογιάννης, Σ. Κουγέας, διά δε τήν δευτέραν οί κ. 
κ. Ε. Σκάση;, Γ. Γρατοιατος καί Ν. Λιβαδάς, όστις 
καί τήν πολνμερεστέραν ΰπέβαλεν εργασίαν. Ώς κα
θηγητής τή; Γεν. Ιστορίας έξελέγη διά ψήφων 8 
διορισθείς άμέσω; ό κ. Σ. Κουγέας. Διά τήν έδραν 
τή; Λατινική; Φιλολογίας έζήτηοεν ή Σχολή όπως 
ύποβληθώσι τά έργα ιών ΰποηιηφίων.

— Ό νέο; καθηγητής τού Πανεπιστημίου κ. II. 
Ζερβός έκαμεν έναρξιν τών παραδόσεών του μέ θέμα 
τά Μαθηματικά έν σχέσει πρός τήν φιλοσοφίαν.

— Διά Β. Δ. κατηρτίσθησαγ αίέπιτροπαί διά τήν 
απονομήν τού εθνικού αριστείου τών γραμμάτων 
καί τεχνών ώς εξής :

Διά τήν κρίσιν τών λογοτεχνικών έργων τού 1!)18 
ώρίσθησαν οί κ. κ. Άγγελος Βλάχο;, X. Άννινος, 
Γ. Δροσίνης, I. ΙΙολέμης καί Γ. Σουρή;. Τών μου
σικών έργων τής τριετίας 1916-1918 ή κ. Αύρα 
Θεοδωροποολου καί οί κ. κ. Δ. Λαυράγκας. Άνδρ. 
Μπουλανζέ καί Άρμ. Μαρσίκ. Τών έργων ζωγραφι
κής τής τριετίας 1916—1919 οί κ. Γ. Φουζέρ, Α. 
Ούάϊς, Β. Χίλλ, Γ. Ίακωβίδης καί Ζαχ. ΙΙαπαντω- 
ι ίου. Τών έργων γλυπτικής τή; τριετίας 1918—1920 
οί κ, Γ. Φουζέρ, Α. Ούάϊς, Β. Χίλλ, Γ. Ίακωβίδης 
καί X. Τσούντας. ΤΙ τρίτη έπιτροπή εξέλεξε πρόε
δρον τύν διευθυντήν τής Γαλλική; Άρχ. Σχολής κ. 
Γ. Φουζέρ καί γραμματέα τύν κ. Ζ. ΙΙαπαντωνίου. ή 
δέ τέταρτη πρόεδρον τύν καθηγητήν κ. X. Τσούνταν 
καί γραμματέα τόν διευθυντήν τή; Αγγλικής Άρχ. 
Σχολής κ. Ούάϊς.

— Αγγέλλιται έκ ΙΙαρισίων, ότι άνευρέθησαν έν 
τή Βιβλιοθήκη τής Αγίας Γενεβιέβης ύπ’ άριθ. 

3108 χειρόγραφα περιέχοντα τά; δέκα ώδάς τού Κάλ- 
βου «Ίονιάς·, συλλογή ώδών είς νέαν ελληνικήν έπί 
φιλοσοφικών καί θρησκευτικών κατά τό πλεΐστον 
θεμάτων.

— ‘Υπό τού υπουργείου τής Παιδείας κατηρτίσΟη 
σχέδιον νόμου περί ίδρύσεως λαογραφικού άρχείου.
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Δι' «υιού λαμβάνεται πρόνοια πρός διάσωσιν, περι
συλλογήν καί έκδοσιν μνημείων τοϋ βίου τή; γλώσσης 
τοϋ 'Ελληνικού λαού. Πρός τήρησιν τοΰ άρχείου 
τούτου όριζε ται εϊ; διευθυντής, ε:ς ταξί νόμος, τρεις 
έκίκοτροι ταξινόμοι καί τρεις κατώτεροι υπάλληλοι. 
Εφορευτική έπιτροπή πενταμελής θά άποφασίζη 
διά τήν έκδοσιν λαογραφικών δημοσιευμάτων και 
μουσικών βιβλίων. Ουτω Οά καταρτισθή βαθμηδόν 
άρχεϊον περιλαμβάνω»· δλας τάς πνευματικός εκδη
λώσεις τοΰ λαού. Τά γλωσσικά ιδιώματα, αί δοξα- 
σίαι, ή δημώδης ποίησις καί μουσική, οί χοροί Οά 
άποθησαυρισθοϋν εΐς λαογραφικάς συλλογάς, κινη" 
ματογραφικάς ταινίας καί φωτογραφικός πλάκας.

Άπελύθησαν 16 καθηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου 
έν οί; δύο τής Θεολογικής σχολής οί κ. κ. Μεσολω- 
ρας καί Άνδρούτσος, καί δύο τής φιλοσοφική:, οί 
κ.κ. Καρολίδης καί Έξαρχόπουλος.

— Ό Φιλαδέλφειας λυρικός διαγωνισμός παρετάθη 
μέχρι τή; 28 Απριλίου.

— ΈτελέσΟη έ ν τώ -Παρνασσώ» λπιστημονικόν 
μνημόσυνον τοϋ άειμήστου μαθηματικού Κ. Στεφά
νου. 'Ομίλησαν οί κ. Κ. Ζέγγελης, Γ. Ρεμοΰνδος, 
Φ. Νέτρης, Κ. Μαλτέζος καί Λ. Παπαμάρκου.

— Ό έν Παρισίοις Σύλλογος πρό; ένθάρρυνσιν τών 
'Ελληνικών σπουδών άπένειμε τό Ζάππειον βραβεϊον 
είς τόν καθηγητήν τής 'ιστορίας κ. Ράδον διά τήν 
περί Μηδικών σοφήν πραγματείαν του.

— Όμάς άγαπώντων τά γράμματα έξ άμφοτέρων 
τών φύλων, διωργάνωσεν είς τά -Διονύσια» φιλολο- 
κόν μνημόσυνον τής πρό δωδεκαετίας άποΟανούσης 
διηγηματογράφου ’Αλεξάνδρας ΓΙαπαδοπούλου. Μετά 
τήν ασύγγνωστου παράλειφιν τοϋ «Παρνασσού» κατά 
τάς περί διηγηματογράφων διαλέξεις, έπεβάλλετο ή 
απονομή όφειλομένης τιμής εΐς τήν πρώτην Έλλη- 
νίδα διηγηματογράφου. Μετά σύντομον εισαγωγήν 
τοϋ κ. ΙΙαπανούτσου οστις καί ώδήν επιμνημόσυνου 
απήγγειλε μέ πολύν λυρισμόν, ό κ. Άλ. Μωραϊτης 
εύγλώττω® ιστόρησε τόν ταλαιπωρημένου βίον και 
ένεφάνισεν είς γενικός γραμμάς τό φιλολογικόν έρ
γον τής ΓΙαπαδοπούλου, τής όποιας τά διηγήματα 
διήρεσεν είς τά Βυζαντινά—τά καί καλλίτερα -εΐς τά 
Παραμύθια, έχοντα ξενικήν έπίδρασιν καί είς τά 
Κοινωνικά. 'Ομίλησε καί διά τό μόνον θεατρικόν 
της έργον, τήν “Άνναν Κομνηνήν· δράμα λίαν δι
εξοδικόν, τό όποιον δέν έπρόφθασε νά έπεξεργασθή, 
ϊνα καταστή κατάλληλον πρός παράστασιν. Ή δεσπ. 
Μ. Μιχαλακοπούλου, ή κ. Κομνηνοΰ καί ό κ. Ζ. Οι
κονόμου άνέγνωσαν τά δι ηγήματα τής Πσπαδοιπού- 
λου Έρως καί Έκτίμησις — Θεοδώρα— ’Επιστολή 
τής Ενόχου.

Ξ€ΝΗ KINHSIS

Ό στρατάρχης Ζόφρ έξελέγη διά ψήφων 3!) κατά 
μιας ’Ακαδημαϊκός είς τήν έδραν τοϋ Ιουλίου Κλα- 

ρετή. Ό εισηγητής τής ύποψηφιότητος κ.ΔενΰΚοσ- 
σεν έδήλωσεν δτι ό στρατάρχης πρέπει νά γείνη 
Ακαδημαϊκός, διότι θά είνε πολύτιμος ή συνεργασία 
του έν τώ Λεξικφ διά τούς στρατιωτικούς όρους.

— Είς τήν Γαλλικήν Ακαδημίαν έγένετο ή επίση
μος δεξίωσις τού νέου ’Ακαδημαϊκού φιλοσόφου 
Μπέρξον, έκλεγέντο; είςτήν έδραν τοϋ Όλιβιέ. Ό 
κ. Ντουμίκ διά μαζροΰ λόγου ώμίλησε διά τήν ζωήν 
καί τό έργον τού Μπέρξον.

• — ΤΙ Γαλλική ’Ακαδημία τών Καλών Τεχνών έξέ, 
λεξεν άντεπιστίλλον μέλος τήν Βασίλισσαν τής Ρου
μανίας Μαρίαν, ήτις εΐνε τοπειογράφος καί άνθογρά- 
φος εξαιρετική; τέχνης. ’Ιδίως διακρίνεται είς τάς 
υδατογραφία;. Είνε δέ πρό;’ τούτοις καί ποιήτρια. 
Ή Βασίλισσα τής Ρουμανίας εΐνε ή πρώτη γυνή ήτις 
άξιοϋται τής τιμής τού άντ3πιστέλλοντος μέλους τή; 
’Ακαδημίας.

—’Εναέριος έπίθεσις κατά τής Βενετίας τήν 13 
Φεβρουάριου έ,προξένησε ζημίας είς ιστορικά μνη
μεία. ’Εβλάβησαν αί έκκλησίαι Σαίν Τζοβάνι, τύ 
Paccio, υπέρ εΐνε τό Πάνθεον τής Βενετίας, ή πύλη 
τού ναού τοΰ 'Αγ. Ίωάννου τού Χρυσοστόμου χρο
νολογούμενη τό 110 μ. X. Έπίσης σημαντική εΐνε ή 
καταστροφή μέρους τών υπέροχων Βυζαντινών Μω
σαϊκών τοΰ Άγ. Μάρκου.

— Τό Πανεπιστήμιου τής Καλλιφορνίας εορτάζει 
προσεχώς τήν εκατονταετηρίδα τής ίδρύσεώς του. Ή 
’Ελλάς θά ώντιπροσωπευθή διά τοϋ προξένου κ. 
Τσαμαδού.

— Είς τό Πανεπιστήμιου τών Παρισίων διδάσκουν 
άπό τίνος οί Σερβοι Κούμπιγκ, Ζιβάνοβιτς Στακο- 
γίεβιτς καί Λ. Βελίδης μέ σκοπόν νά καταστήσουν 
γνωστός εΐς τήν Γαλλίαν τήν Σερβικήν φιλολογίαν 
καί ιστορίαν.

— Άπέθανεν είς Παρισίοις ό κριτικό: καί χρονικο
γράφος τού «Φιγαρώ· Φρανσίς Σεβσσσύ, έν ήλικίι; 
·>6 έτών. "Εγραφε μέ τό ψευδώνυμον Masque de fer. 
διηύθυνε τό φιλολογικόν παράρτημα τού «Φιγαρώ» 
καί έγραφε κριτικός διά τά δραματικά έργα καί τά 
βιβλία. Τά καλλίτερα χρονογραφήματα του συνή- 
νωσεν εΐς τόμον μέ τόν τίτλον -Visages». Έξέδωκε 
τά «Portraits d’auj ourd’liui» καί τό «Grands Enter- 
rements».

··- Άπέθανεν ό Ρώσσος δημοσιογράφος Μιλάν Βό- 
γιοβιτς. αρχισυντάκτης τής «Ρούσκιε Σλόβα» καί 
έκδοτης τής ίπιθεωρήσεως «Ίστερα .

— *0 κ. Ζοννάρ. Αρμοστής τού Αλγεριού, έξε- 
λεγη μέλος τή: Ακαδημίας τών Ήθικοπολιτικών 
Επιστημών, είς τήν θέσιν τού Ευγενίου Ροστάν.

— Εί; τό Ιίαρίσι διωργανώθησαν κατά τόν λή- 
ξαντα μήνα άρκεταί Ιδιωτικοί εκθέσεις ζωγράφων. Λ'ι 
προσωπογραφίαι τού Γουστάβου Courbet, οί αισθη
τικοί πίνακες τοϋ II. ilc Warocquier. αί κρητιδογρα- 
φίαι τού I.ery-Dliurnier. αί υδατογραφία· τοϋ Φερδ. 
Truffaut, τά χαρακτηριστικά έργα τού A.I.epere καί 
τά ιμπρεσιονιστικά τού Alb. Lebourg προεκάλεσαν 
τό ένδιαφέρον τών φιλοτέχνων.

— Άπέθανεν ό Γάλλος φιλόσοφος Ιούλιος La- 
chelier μέλος τής Ακαδημίας τών Ήθικοπολιτικών 
’Επιστημών έν ήλικία 86 έτών. Ό Φανών είχεν εξαι
ρετικήν θέσιν έν τή σύγχρονη» (φιλοσοφία, έκ τών 
έργων του δέ γνωστότερα εΐνε ή «Ψυχολογία καί Με
ταφυσική» καί ή «Μελέτη έπί τής θεωρίας τού συλ
λογισμού».

— Κατά τήν έν Ρωσσία έπανάστασιν, εβλάβησαν 
ώς έκ τού βομβαρδισμού πολλά μνημεία τής Μόσχας 
ιστορικής άξίας.

— Τό ετήσιον βραβεϊον τής ‘Ακαδημίας Ι’κονκούρ, 
άπενεμήθη είς τόν κ. Malherbe διά τό έργον του
• La Flamme au poing·.

— Εΐς τό «Mercure de «France» τής 1 Ίανουα 
ρίου έδημοσιεύθη ενδιαφέρουσα μελέτη τοϋ G. Αιι- 
bault δια τήν Προσευχήν έπί τής Άκροπόλεω; τού 
Ρενάν.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΖ. ΤΟΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

μηνιαιον
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΔIΕ ΥΘ ΥΝ Τ Η Σ ΜϊίλίΜΚ ΕΚ 
Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
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1917-1918^

αθηναι

1 
ί



<3ϊεριεχόμενα 3%'. "&ονς

ΤΟΜΟΣ ΙΖ . 1917 |θ|8

ΣΥΝΤΑΞΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΓΝΕΡΙΑΤΑΙ .’ Λ. J. Καλογερόπουλος._
Τονλα ΚαλογεροπούΙον.— I. Γρ. Καμπούρο- 
γλον;. — Κ. Κωνσιαντόπονλος.— Ν. Λιβαδΰς. 
- ’.1 Ζε|. Μωροί της.— \4 νδρ. Ξνγκόττονλος.

Ιταλα Μαρία ΠαπαδΑκη.— Ίω. Πολέμης. 
—Attov. Ραζέλος.— Ι'εώργ. Σαγιαξής.—Μιχ. 

—τεφανίδης. Χρ. Χρηστθ/ίαο(7τ/ς
.-Ιμάραπο,·. Ανεμώνη.— Αάφνις.- Άγ- 

?ελος Λόξας. Ερημίτης. -Κλανδιος ΜαρχΙ- 
’’°·'·—Σατανάς.—Spcranza.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ: Φρ. Αριστεύς.- I. ΓαίΛ- 
νης. Γ. Λημητράίδης.—Μαρία Σκούφοι·.— 
Λ. Ιτεργιον.—Άγγ. Σιεφάιου.—Μ. Ίόμ.τοος.

Η. Dinckels.-Κραϊζίζ'ν _Α. Heinach.

ΚΕΙΜΕΝΟΝ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Ch. Diehl. Ραβέννα. . .
X. Κχλογεροποολος. ΌένΚερκύρφ' 

ναός τής 1 Ιαλαιο- 
πόλκως. . .

Κ. Κωνσταντόπουλος. Τόμάρτύριον 
τοϋ 'Επισκόπου 
Λεωνίδου. . .

' Χυγκόπονλος. ΊΙ ερμηνεία τής Ζω
γραφικής τέχνης καί 
ο Μανουήλ Πανσέ- 

.. . „ ληνός..........................
Ανασκαφαί Νικοπο/.εως ....

ΒΙΟΓΡΑΦ1ΑΙ
Κλέων Ραγκαβή;.
Σπόρος Σαμάρα;. . 
Αύγουστος Ροντέν. .

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Η. Χτεφκνίιϊης. Τα στοιχεία. .

„ *. ’Ηλεκτρισμός . . ’

57.73.92.107

X. Χριστοβχσίλης. Ό πεσμένος δένδρος’
ΘΕΑΤΡΟΝ

βπιΐίειύρησις.......................ιι
Ιά Αθηναϊκά θέατρα........................ ’’yg

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
'Ελληνικοί ναοί. . .
ΤΙ σφραγΐς τής Άθηνάς ’ ’

ΚΡΙΤΙΚΗ
Δ. Κ. Εκθεσις Συνδέσμου Καλλιτεχνών
• ’ Α Διαρκή, Καλλ. έκθεσις.’ » Β > ,
’ » Κ. Μαλέα .....

» Όμάδος ή «Τέχνη.
• ’ Β. Μποκατσιάμπη
• " Σ· Λασκαρίδου. . . ’

ΠΕΖΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Αμάραντος. Τά μαλλιά τη;

• · Σάν πεθάνω ......
• Ή φωτιά .....

’ · ΊΙ άφύπνισις . .
Τί νάνε τάχα ; 

Ανεμώνη. Δειλινό .
ΠΟΙΗΣΙΣ

_Αγγ. Δόξκς. Σονέττο .... 
Ερημίτης. Μήδεια....................

X. Ιιβαίάς. Βεργιλίου Τρικυμία.
.. λ * * Ι' φήμη,κ. Μκρκίν.ς. Ποιητής χαί Γυναίκα.
ι ■ Τό βιβλίο τής ’Αγάπης . .

..Λπυ τα Σπασμένα μάρμβρσ 
λ. Ι’κζε/.ο,. Σαίίπηρ. . .

θύμιυς ό βοσκός, 
ϊχτχνϊς. Επιγράμματα. . . 
Speranza. Στήν Νιόβη.

11Ο1Κ1Λ ΐ
Δ. I ρ Κκμπ·»ύρ<,γ).<,^- Παλαιοί τύποι .
Αλ. ΑΙωρχΙτης. Τα όστά τοΰ ΚολόμΒου 

.ι*τχ'·? ΙΙχπκΊάκη. Άπύ τάς σκέψεις μου. . 
Ιο η ιλοΛογικον καί καλλιτεχνικόν 1917 
Μειδιάματα ....... 21 11.58,75, 
Ποικι/.η σελις........................7.25,45,68,78,94,1
-ηιειωσεις ενός μηνάς . 10.34,48,64 79 95,1 
I ραμματα και τέχναι. . 13,35,52,71.81.101.1

ONESΕ I Κ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΤΙ κεφαλή τής Ύγιείας . . . .
Λψις Χρ. Βασιλική; έν ΧΊκοπόλει 

Κεντρικός πίναξ έν -Νικοπόλει . 
Ο ναός τής"Παλαιοπόλεως .

ΖΠΓΡΑΦ1ΚΗ
Αριστεύς. Βινιέτες . . . 

ι κλίνης. "u Νέα Τέχνη. 
Πανσέληνος. ’Ιησούς. 
Χκουφοο. Βινιέτα. .

ΐϊ

60
76

121
60

21
67

106
125
62
75

108·>·>
16

109
62

9
42
13 

•’>7

121
4

Φ.
Δ.
Μ.
.Μ. , .. ....... ..
Η. Dinckels. Τά κυπαρίσσια τοΰ νωριοϋk r.t tfiY,.. Ί.’ — ..ι _

1,19
12

:>
26
97

39,59
105
. 3

8
22

Κραϊξέζεν. Έπίθεσις κατά τοΰ Αγίου Σπυ
ρίδωνος.........................

A. Roinach. Ειδύλλιο ν . .
ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Δημητρτ’κ'ϊης. Προτομή Βασιλέως. . 
Χτεργϊό». Έκστασις.............................

, » Ό Έρως Ορηνών. . . .
Αγγ. Χτεφάνου. Μνημεϊον Ραζηκώστικα’ 

Μ. Τύμπρος. Προτομή δ. Μάνου .
ΓΙΟΙ ΚΙΑΛΙ

Ο ναός τών Αγ. Κωνσταντίνου καί 
έν Καίριο .... 

Σφραγΐς Δήμου ΆΟ ηναίων.
Ελληνες πυροβοληταί..................... ’
11 Βασιλεύς Αλέξανδρος μεταβαίνων εϊ; τήν

Βουλήν...................
ΤΙ άφύπνισις...................
"Αγγλος φρουρός....................
Αίθουσα έκθέσεως «Τέχνης»

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑΙ
Σ. Σαμάρας....................
Η Λ. Μ. ό Βασιλεύς Αλέξανδρος. ί

'Ελένης

Η λ. Μ.
Δϊσποινίς Dauvray.
Yvette Amlreyor.
Φλώρα 1 ίασχάλη.

ΣΛΤΥΙΆ
Τά δισέλιδα φύλλα .

Γ
X

65
76
93

112

26
50
96

109
133

80

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Είς Βαβυλώνα εξακολουθούν αί άνασκαφαί ύπό 

τήν ήγεσίαν τού Άγγλου καθηγητού Col<lwav. 
Άνεκαλύφθησαν τά θεμέλια τοΰ νοτίου Ανακτόρου 
τοΰ Ναβουχοδονόσορας, ώς καί καλοσ.ιιαϊοι στύλοι 
τής πύλης τής θεάς Ίχ.άρ, ναός άρκετά καλά δια
τηρημένος. Άλλ’ ή σπουδαιότερα άνακάλυψις είνε 
τά έρείπια τού Πύργου τή; Βαβέλ.

— Τό τμήμα ιών Βυζαντινών αρχαιοτήτων είση- 
γήθη τφ κ. ύπουργιίι τής Παιδείας, όπως ωρισμέναι 
Μεσαιωνικοί Έκκλησίαι, άποσπώμβναι τής λατρείας. 
χαρακτηρισΟώσιν ώς αρχαιολογικά κτίρια.

— Γενομένων νέων αρχαιρεσιών διά μίαν τριετίαν 
τής Αρχαιολογικής Εταιρείας, έξβλέγησαν Πρόε
δρο» ό κ. Ν. Πολίτης, αντιπρόεδρος ό κ. Γ. Σωτη- 
ριάδης. γεν. γραμματεύς ό κ. Π. Καββαδίας καί Σύμ- 
"βουλοι οί κ. κ. Γ. Άγγελόπουλος, Δ. Αίγινήτης. Λ. 
Αδαμάντιου, Δ. "Αντωνιάδης. Γ. Γαρδίκας, Α. Ζυ- 
γομαλάς, 11. Καστριώτης. Δ. Λάμφας, Β. Λεονάρδο:. 
Δ. Μακκάς. θεμ. Σοφούλης καί X. Τσούντας. Είς 
τούτους προστίθενται καί τά δύο μόνιμα μέλη, οί 
κ. κ. Γληνος καί Κουρονγιώτης.

— Αί έπί τοϋ Παλατίνου λόφου τής Ρώμης διεξα
γόμενοι άν-ισκαηΖιί ίνιό τήν έπιστασίαν τοϋ Γάλλου 
αρχαιολόγου Μπόν άπεκάλτψαν θησαυρούς, έν οίς 
άγαλμα Νίκης, έξοχου μεγαλοπρεπείας, "έκ γνησίου 
ΙΙεντελικοϋ μαρμάρου, άνήκον είς ιίρίστην περίοδον 
τής κλασικής Ελληνικής Τέχνης, έφάμιλλον τής Νί
κης τού Φειδίου, τής έν τφ Βρεττανικώ μουσείφι ά 
ποκειμένη;. έκ του δυτικού άετώματος τοϋ ΙΙαρθενώ- 
νος. 'Επίσης καί άλλα έκ τών έκχωσΟέντων κειμή
λιων είνε λίαν ενδιαφέροντα, όλα τελείας 'Ελληνικής 
Τέχνης, άνήκοντα είς τήν περίλαμγρον έποχήν τού 
Δ’, αίώνος.

---ί-

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ό κ. Ίω. Πολίμης. τού οποίου ή μελ.φδική λύρα 

αποδίδει σχεδόν αδιάκοπα τόνους γλυκέΐς, ψάλλον
τας τήν Αγάπην κατά προτίμησιν, εις τήν νεωτά- 
την συλλογήν ■ Τά σπασμένα μάρμαρα» διατηρεί 
ολην τήν αβρότητα τής τμπνεύσεως καί την Αρμο
νίαν τού ρυθμοί·. Είς τιί σύντομα ιδίως ποιήματα— 
τάς «Έστιάδας. —τά όποια εγκλείουν κάποιαν δόσιν 
φιλοσοφίας ό ποιητής είνε εκφραστικότατος. Τά 
Σπασμένα μάρμαρα, έκόσμησαν τόν ποιητήν μέ τό 
Αριστεϊον τών Γραμμάτων καί Τεχνών άπονεμη- 

Οέν καί διά τήν δλην εργασίαν «ού ποιητού. ή τα- 
χυτάτη δέ έξάντλησις αύτών ιΐποδεικνύει ποσον ό 
ποιητής είνε αγαπητός.

*
Χιαχά Χρονικά». Έξεδόθη καί τό τρίτον τεύ

χος τού ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ έγκριτου φιλολόγου 
και συντάκτου του Ιστορικού Λεξικού κ. Κ. Αμάν- 
του διευθυνομένου έιησίου δημοσιεύματος, αφιερω
μένου εί; τήν έρευναν ιστορικών, λαογραφικών, το
πογραφικών καί γλωσσολογικών ζητη|ΐάτων άιρορών- 
των την νήσον Χίον. Τό έκδοθέν τεύχος περιέχει 
ενδιαφέροντα άρθρα τώνκ. κ. Άμάντου. Κοντογιάννη, 
Κουρουνιώτου. Βίου, Κωνσταντοπούλου, Μαυρογορ- 
δατου, Πετροκοκκίνου, Σωτηρίου καί Τσελεπίδου 
τινα δ’ έξ αύτών συνοδεύονται ύπό εικόνων.

Λ
« Ακαδημαϊκόν Ημτρολόγιον Πατρών τού 1918. 

Επιμέλεια τοϋ καλλιτέχνου-άρχαιοϊώγου κ. Ν. Κυ
παρίσσι) έξεδόθη κομφόν καί μέ πυκνήν ύλην Ήμε- 
ρολόγιον τής έν Πάτραις πρό τίνος ίδρυθείσης Άκα-ί 
δημίας τών Γραμμάτων καί Τεχνών. Τά περιεχόμενα 
είνε ποικιλότατα καϊ εκλεκτά, μέ συνεργασίαν τών 
κ. κ. Παλαιια. Ξενοπούλου, Σβορώνου. Βουτυερίδου, 
Γρυπάρη, Κυπαρίσση, Ραμα. Γκόλφη, Σιγούρου, 
Παπαμιχαήλ, λρακοπούλου, Σιύχου κ.λ. π. Εικόνες 
καλλιτεχνικοί, ώς έπί τό πλεΐστον, κοσμούν τάς 
ώραίας σελίδας τού 'Ημερολογίου.

Λ
Έξεδόθησαν :
«Λύρα» Μσυσικοφιλολογικόν περιοδικόν.
• Βυζαντινή ' Επι&ιώρησις· έφημερίς πολιτική 

καί εκκλησιαστική. Διευθυντής Π. Κεσσίσογλους.
• Ναυτική Αόξα· Έβδομαδιαΐον περιοδικόν. Διευ

θυντής Βασ. Καλογεροπουλος. Γραφεία ύδός Σπ. 
Τρικούπη 10.

Ό ι "Αλύτρωτος· εβδομαδιαία έφηιιερίς. Διευθυν
τής Μ. Ρόδάς.

‘Ιστορία των Φάρων· ύπό τού άντιπλοιύρχου κ. 
Σ. Λυκούδη.

Μ. Βολωνάκη Έναρκιήριος Λόγος έν τή Σχολή 
τών Δοκίμων.

Ό Θεμιστοκλής- τετράπρακτος τραγωδία είς ιάμ
βους, ύπό τοΰ κ. Ίω. Καλοστύπη.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
Ιστορική εϊκών. — Έπ’ εϋκαιρίφ τής έκδόσεως 

τής περί Άστιγγος μονογραφίας τού κ. 1’άδου, δημο- 
σιεύομεν οχέδιον τής έπιθέοεως κατά τής μονής τού 
Αγ. Σπυρίδωνος ύπό τού στόλου τοϋ Μιαούλη. ΕΙς 
τό έμπροσθεν μέρος, είς τάς γραμμάς τοΰ χαρακώμα 
τος? είναι εγκατεστημένοι οί Έλληνες έπί τών ύψω. 
μάτων τής Μουνυχίας. Είς τό βάθος, ό όρμος τού 
Πειραιώς καί τά Έλλ. πλοία βομβαρδίξοντα τό ώχυ- 
ρωμένον μοναστήρων τού Άγ. Σπυρίδωνος, δπερ 
τήν έποχήν έκείνην προήσπιζε ολόκληρον τόν Πει
ραιά. Τό σχεδιογράψημα έγένετο υπό τοϋ μετασχόν- 
τος τοΰ Άγώνος Βαυαρού λοχαγού Κραϊξέξεν, οστις 
καί άλλα γεγονότα καί προσωπικότητας τής Έπανα- 
στάσεως διέσωσε διά τής ζωγραφικής τέχνης του.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΤΟΓ ΔΗΜΑΡΧΟΙ' ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Προσκαλούνται οί κ. κ. ίδιώται οί έχοντες λαμβά- 
νειν παρά τού Δήμου διά παροχήν ήλεκτρικοϋ ρεύ
ματος πρός φωτισμόν τών ίιδών τής πόλετος, συνεπεία 
τοποθετήσεως πρό τών οικιών τών ύπό τοϋ Δήμου 
ηλεκτρικών λυχνιών άπό τού Μαρτίου μέχρι τέλους 
Δεκεμβρίου 1917, όπως ανυπερθέτως εντός 10 ημε
ρών άπό σήμερον προσέλθωσι καί πληρωθώσιν έν τφ 
τμήματι τού φωτισμού άπό 10—12 π. μ. καθ'έκά
στην. καθόσον έν έναντίρ περιπτώσει ληγούσης κατά 
τόν Δημοτικόν Νόμον τής χρήσεως 1917 αί τυχόν μή 
είσπραχθησόμεναι ύπό τών Ιδιοκτητών μηνιαΐαι 
αποζημιώσεις Οέλουσι περιέλθει εις όφελος τοΰ 
Δήμου.

ΆΟήναι τή 9 Φεβρουάριου 1918.
Ό δήμαρχων 

ΣΠ. ΠΑΤΣΗΣ



ΑΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ

______ <

Η ΑΑΡΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1ΔΡΓΘΗ ΠΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΩΝ

Κεφάλαιον Μετοχικόν .... Δρ. 6.000.000Καταβεβλημένον ........... » 1.500.000’ Αποθεματικόν.............. » 1.820.000
ΕΡΓΑΣΙΑΙ:

—Ή Λαϊκή Τράπεζα πωλεϊ συνάλλαγμα έπι τοΰ έξωτερικοϋ και αγοράζει | 
έπιταγάς (cheques) έπί τοΰ εξωτερικού.

—Εισπράττει γραμμάτια τρίτων καί τοκομερίδια.
—Πωλεϊ καί αγοράζει παντός είδους χρεόγραφα καί λαχειοφόρους ομολογίας, ί
- Χορηγεί δάνεια έπί ένεχύρφ κοσμημάτων.
—Δέχεται καταθέσεις είς πρώτην ζήτησιν. έπί προθεσμία καί καταθέσεις τα

μιευτηρίου.
—Έν γένει δέ έκτελεϊ πάσαν εργασίαν τραπεζιτικής φύσεως.

Γενικός Διευθυντής Δ. ΑΟΒΕΡΔΟΣ I

ΛΑΧΕΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΑΑΛΟΣ
1918—ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΞ - ΔΡ. 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

Καθ’ έκάστην ) Έκδίδονται 100,000 γραμμάτια αξίας δραχμών 400,000
κλήρωσιν ) Παρέχονται κέρδη εις 2,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 2<)0,00θ

"Εκαστον ακέραιον γραμμάτων τιμάται δραχ. 4, δυνάμενον νά διαιρε&ή είς τέσσαρα τέταρτα 
γραμματίου τιμώμενα μιας δραχμής.

Κ€Ρ6Η GKASTHS TQN KAHPOSCQN

Ί Δραχμαί Εν ολφ
1 έξ 80,000 80,000
1 έξ 20,000 20,000
2 άπό 2,500 5,000
6 άπό 1,000 6,000

15 άπό 400 6,000
25 άπό 200 5,000

1950 άπό 40 78,000
2000 200,000

'Η πριότη κλήρωσις γενήσεται τή 25 Φεβρουάριου 1918, ή δεύτερα τή 29 ’Απριλίου 1918, ή 
τρίτη κλήρωσις τή 24 Ιουνίου 1918, ή τέταρτη τή 30 Σεπτεμβρίου 1918, ή πέμπτη τή 25 Νο
εμβρίου 1918 καί ή έκτη τή 31 Δεκεμβρίου 1918.

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ϊδια ακέραια γραμμάτια, πωλουμενα άντί τεσσάρων 
δραχμών ϊσχυοντα δι’ ολόκληρον τό κέρδος, καί δυνάμενα νά διαιρεθώσιν εις τέταρτα γραμματίου, 
τιμώμενα άντί μιάς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοΰ κέρδους.

Άμοιβαί, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή ε ντός τριών μηνών από τής κληρώσεως, παραγράφονται 
υπέρ τοΰ Ταμείου τοΰ ’-Εθνικού Στόλου.

Εϊς τούς αγοράζοντας πρύς μεταπώλησιν διά μιάς έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν 
εϊδικής μετά τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου 
άξίας δέκα χιλιάδων δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοΰ τιμήματος αύτών 15 ο)ο, είς δέ τού; αγο
ράζοντας διά μιάς έπί προκαταβολή τοΰ τιιιήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων 
δραχμών τουλάχιστον παρέχεται είέπτωσις 10 ο)ο, καί είς τούς δημοσίους υπαλλήλους, τούς επιτε
τραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 ο)ο.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γραφεϊον Λαχείου τοΰ 'Εθνικού Στόλου καί τών "Αρχαιοτήτων, 'Υπουργεϊον Οικονομικών.
Ό Διευθυντής Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

Τνηοΐζ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗ — Εύριπϋον 3 Άθήναι.


