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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τά ’Ιταλικά ποιήματα τοϋ Σολωμοΰ (Συ
νεχεία). Μετάφρασις Σ. Λε-Βιάζη.
Αντίλαλοι, ύπό Άλιέως.
Άγγελος Βλάχος.
"Εσπέρα ύπό ’Αγγέλου Βλάχου.
Ή πνευματική κίνησις έν Εύρώπη.
Σημειώσεις ένός μηνάς, ύπό Χάφνιδος
Σα'ιν — Σάνς.
Τά 'Αθηναϊκά Φέατρα ύπό Κ.
Γράμματα καί Τέ/ναι. (Εικαστικοί τέχναι.—
Συναυλίαι-Σύμμικτα).

Πρός τόν «Ταχυδρόμον’ Θεσσαλονίκης γράψαντα λίαν κολακευτικώς περί τής «Πινακοθή
κης» έπί τή είσόδω της εις τό εικοστόν έτος,
έκφράζομεν θερμά; ευχαριστίας.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Ιί Γαλλική ’Ακαδημία έβράβευσε τά «Θηβαϊκά»
τοΰ κ. Κεραμοπούλου, ώς τό άριστόν τών κατά τήν
τελευταίαν εξαετίαν δημοσιευάέντων αρχαιολογικών
έργων.
—ΙΙαρά τήν άρχαίαν Θίσβην τής Βοιωτίας άνευρέίΐη ύπό χωρικών ψηφιδωτόν αρχαίου κτιρίου μέ
σπουδαιοτάτας έπιγραφάς καί διάφορα ανάγλυφα
Ρωμαϊκά.
— ΈξηκολούΟησαν καί εφέτος αι άπό έτών διενεργούμεναι έν Θάσο» ύπό τής Γαλλικής άρχ. σχολής
άνασκαφαί. Ήδη άπεκαλύφί)η κολοσσιαίος άνδριάς,
παριστών Κριοφόρον Έρμήν ΰψους 4.50 μ. ήτοι
κατά τό ήμισυ μέτρου υψηλότερος τοΰ ύψίστου άγάλματος τοΰ ήμετέρου ’Εθνικού Μουσείου, καλούμενου
• ΓΙοσειδώνος» τοϋ Σουνίου. Είναι ώς εκείνος αρχαϊ
κόν άγαλμα, διατηρείται δ’ ακέραιον δλως, ϋπερ
σπουδαιότατον. Έν δέ τή ’Αρχαία Άγορφ τής Θάσου
άνεκαλύφΟησαν πλεΐστα γλυπτά καί κεφαλαί τοΰ Ε’
■μι Ν' αίώνος π. X., έξ ών έν άντίγραφον τοΰ Πραίιτελείόυ Έρμου. Επίσης ήχΟησαν είς φώς πολυά-
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ριΟμοι έπιγραφαί, εϊς ναός, τό κυκλικόν μνημεϊον
τών αΰτοκρατόρων κλπ. Ήδη ένεργούνται άναβκαφαί
έν τώ θεάτρω. ’Αλλά καί έν Φίλιπποι;, βορείως της
Καβάλλας, παρά τό Πράβι, ένήργησεν ή αύτή Σχο/.ή
άνασκαφός, κα&' ας άπεκαλύφΟη ή βέσις τών «Κρενίδων», αρχαίας αποικίας, καί μέγας τις ναός.
— Αί ύπό τόν κ. Γουέλ, διευθυντήν τής άγγλικής
σχολής, διειεργούμενιαι άναοκαφαί έν Μυκήναις άπέδωκαν πληΟύν αγγείων μυκηναϊκών καί προμυκηναϊκών λίαν σπουδαίων, προερχομένων δέ τών πλείστων έκ τής Άκροπόλεως τών Μυκηνών.
— Ή αρχαία πόλις Όστια έπίνειον τής αρχαίας
Ρώμης διά των τελευταίων συμπληρωματικών άνασκαφών ήχβη εις φώς ώς είχε πρό 2000 έτών. ΆπεκαλύφΟηβαν ήδη τά ερείπια τοϋ μεγάλου ναοϋ τής
Κυβέλης μετά τοϋ προστόου.
— Χιενηργήβη διαγωνισμός πρός κατάληψιν τριών
θέσεων επιμελητών αρχαιοτήτων.

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
-X- Δ.— Χιά τήν ασθένειαν καί τόν θάνατον τοϋ
ΓκΰΔέ Μωπασάνέχει γράψή ειδικήν μελέτην ό Louis
Thomas.
MoviiooiJ.i.».— Κατά τινα στατιστικήν πέρυσι
έδόθησαν 38 συναυλίαι. Κατά τήν έφετεινήν σαιζόν
23 Σεπτ.— 31 Μαίου) έδόθησαν 1 12 συναυλίαι, έκ
τών όποιων 73 είς τό Δημοτικόν. 35 είς τό Ώδεϊον
Αθηνών, 14 εις τό Έλλ. Ώδεϊον.

ΣυνόροαιιτΓι. Ή Γαλλική Κυβέρνησις δίδει
είς τήν «Γαλλικήν Κωβωδίαν ήμισυ έκατομμύριον ώς
έπιχορήγησιν.

Ααϊκω.— Αί επίσκοποί τής II. Ελλάδος ανέρ
χονται είς 32. Τής Νέας 42. Ιερατικοί σχολαί (>.
'Ενοριακοί ναοί 11. Ελλάδος 3,802 ιδιωτικοί 1,832
έϊωκκλήσια 9,103. Είς τήν Ν. 'Ελλάδα ενοριακοί
3,513 έξωκκλήσια 5,728. ’Εφημέριοι [I. Ελλάδος
4,433. Νέας 3,288. Μονοί έν II. Έλλάδί 158. Μονα
χοί (απανταχού, μετά τοΰ Άγ. Όρους) 8.000.
Α. Μ. — ΊΙ γηραιά Σάρα Βερνάρ όχι μόνον ζή
άλλά καί παρέστησε πρό δύο μηνών έν ηλικία 76
έτών ύποδυθεΐσα τόν ρόλον τής Άθαλείας εις τό ομώ
νυμον δράμα τοΰ Ρακίνα.
II» — Ή κριτική έπιτροπή τοΰ’Λβερωφείου δραματικού
άγώνος άποτελουμένη έκ τών κ. κ. Μενάρδου, Νιρ
βάνα καί Ζερβοί» έκ τών 11 πρωτοτύπων έργων τοϋ
1319 έλαβε μόνον ύπ’ δψειά. Τήν «Φαίδραν» του κ.
ΙΙροβελεγγίου, «Τής '<’μορφιάς τά μάγια τού κ. Αάρμη, τήν «Φλόγα· τών κ. κ. Μελά καί Κοκκίνου καί
ιούς ,'Φοιτητάς» τοΰ κ. Ξειοπούλου. Έβράβευσε τούς
«Φοιτητάς» ών κατά τήν κρίσιν «κύριον χάρισμα εΐνε
ή δροσερά καί έκ τοΰ φυσικού χωρίς εμφάσεις καί
χρωματισμούς νεανική ηθογραφία ένθυμίζουσα τήνχάρ«ν τοΰ 'Ισπανικού θεάτρου.» "Αξιόν επαίνου έκρίθη
τό έμμετρον δράμα τής Ώμορφιάς τά μάγια, τό όποιον
• δυστυχώς δέν εξεγείρει τό καθαρώς θεατρικόν ένδιαφέρον είμή διά τής επιμελέστατης σκηνοθεσίας.
\ιά τήν Φαίδραν ή έπιτροπή άπεφάνθη ότι «ή Έλλ.
σκηνή δέν εΐνε άκόμη ώριμος πρός άνάπτυξιν θέμα
τος τόσον τραγικού, ψυχολογικά»; τόσον δύσκολου καί
άφ' ετέρου τόσον γνωστού, ώστε νά έπέρχεται αυτό
ματος ή σύγκρισις πρός τόν Εΰριπίδην, τόν ΙΣενέκαν
η τόν Ρακίναν. Ή «Φλόγα» έχει ·<άξιόλογα προτερή
ματα σπινθηροβόλου πνεύματος καί φαιδρότητος άβιάστου, άλλά πλέον οΰ.»

ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ
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Στόν Όρφέα.
Οί άνθρωποι, ώ Όρφέα, ακολούθησαν τό
υπεράνθρωπο τραγούδι σου, τό δέχθησαν στην
καρδιά των καί Αλησμόνησαν τήν κακία. Το
άνθος τοϋ Θεού έβλάστησε στήν ψυχή των καί
κόβοντας το, πού ξάφνου είχε άνοιξη, άναγαλλίασαν καί καθώς όνειρο έθυμόντανε, ποΰ τό
είχανε σέ περασμένους χρόνους. Στό μακρυνότατο δρόμο μέ αντοχή σέ παρακολουθούσαν
ώμορφοι τήν δψι, στά λαγκάδια, στά βουνά,
στές άκρογιαλιές, στές σπηλιές, σέ μακρυνούς
δρόμους απάτητης αβύσσου. Τά κινήματά
των, τά βήματά των συνόδευαν τό ρυθμό σου,
καί διάφορες λαλιές ήκούοντο σκόρπιες έδώ καί
έκεϊ, ποΰ έφαίνοντο δικές σου. Έτσι ολόκληρη
ή άνθρωπότης ομόφωνη έκυριεύθηκε άπό τήν
ψυχή τοϋ τραγουδιού σου καί μέ εκείνο άρμόνισε καί δλα τά κινήματα της. "Ενας θόρυ
βος παράδοξος καί άπροσδιόριοτος πίσω της
τήν ξεβέργισε σέ μιά στιγμή καί έγύρισε πίσω
γιά νά κυττάξη : Ήσαν τά δένδρα ποΰ σουούριζαν, τά ζώα ποΰ έσκουζαν δείχνοντας τήν άρχήν τών αισθημάτων των καί τοΰ στοχασμού
τοΰ άνθρώπου. Μιά λάμψι δόξας, ώ Όρφέα,
σέ έστεφάνωνε, μία άλλη ήταν επάνω σου,
γιατί τά άστρα καί κόσμοι μακρυνοί έχόρευαν
έπάνω γοργά σά λυγερές νυφοΰλες. Άπό λάμψι
δόξας έπλέκετο άλλο στεφάνι στό κέντρον τής
’Αβύσσου καί έτοιμάζετο γιά νά ξυπνήση στά
μάτια σου δλα νά μυστήρια του καί νά σού τά
έξηγήση. Έτσι είναι ποΰ μέ όλες τις δυνάμεις
έπάλευες μέ τή γιγάντια Μοίρα ποΰ σιωπηλή
έψιθύριζε κρυφά τή Νίκη τη:. Ή σύζυγος ή
ποθητή σύζυγος έχάθηκε καί ήταν δίκαιο. Ή
θεϊκή δύναμι πέφτοντας άπό τάς άγκάλας τών
θεών έστράφηκε δλη σέ μερικό σκοπό, καί
άποκάτω τοΰ μεγαλείου τής Τέχνης έμενε κουκουκουλομένη ή μικρότης τοΰ άνθρώπου, ποΰ
μήτε τήν εξουσία έλαβε τό κεφάλι νά γυρίση.
77
Στόν Όρφέα.
Καθώς τά άπειρα κύματα τής θάλασσας
μουρμουρίζοντας ξαναεπιστρέφουν σκορπισμένα
άπό τό βράχο ποΰ συνήντησαν, έτσι τό άπειρο
πλήθος ποΰ άπ’ έξω περίμενε έσκόρπισε σάν
είδε νά γυρίση μοναχός ό Όρφέας χωρίς τήν
γυναίκα του- Ή φύσις ξανάγυρε στή λήθη τοΰ
έαυτοΰ της καθώς καί οί άνθρωποι. Ό ψάλτης
μέ τή δψι βαμμένη μέ τά χρώματα τοΰ τόπου
ποΰ είχε άφίση, μέ βήμα αργό καί άστήρικοτ

μοναχός έβάδιζε στές πρασινάδες ποΰ γιά χαρά
είχε σκορπίση- Άκουμβά κουρασμένος στό
βράχο. "Ενα πουλάκι ποΰ μόλις έφαίνετο έγέλοΰσε τή βουβαμάρα του, γιατί κελαϊδοΰσε άπά
νω στό βράχο, μέ δύναμι καί πλούτο αστεί
ρευτο. Ήθελε έκεϊ νά ξανασάνη δ Όρφέας
άλλά πήρε μπροστά τόν δρόμο. Ήτανε άλαλος
ή λύρα τοΰ είχε πέση στήν είσοδο τοΰ Ερέβους,
γιατί στή στιγμή, ποΰ τά μάτια έπληγώθησαν
άπό τό φώς, τά αυτιά έπληγώθησαν άπό τούτα
τά λόγια :
«Τό δώρο έπεσε άπό τό κόρφο τών Θεών
στό κόρφο τής άνθρωπίνης άδυναμίας, καί κάτω
άπό τό μεγαλεΐον τής Τέχνη; έμενε στερεά ή
μηδαμινότης τοΰ άνθρώπου, ποΰ δέν άνυψώθηκε άντάξια. Δέν έλαβε ούτε τή δύναμι νά μή
γυρίση τό κεφάλι όπίσω. ’Εναντίον του θά πάη
τό γυναικείο μίσος οργισμένο γιά νά τό σπαράξη, άλλά τό κομμένο κεφάλι ζωντανεμένο
άπό τή φιλόστοργη άφθαρτη πνοή τών Θεών
θά στείλη στόν ουρανό, άπό τά αίματωμένα
κύματα τοϋ Έβρου, τόν ύστερο άμίμητο καί
άθάνατο ρυθμό.»

7S
Τό άι/όόνι καί τό γεράκι. *
)

Ακούσε’, γεράκι, τό δυστυχισμένο άηδόνι.
Ή ζωή μου είναι στά χέρια σου, καθώς είναι
τώρα τό πέταγμά μου στά σύννεφα, πού δέν
μπόρεσα ποτέ νά τά φθάσω. ’Αλλά, άκουσέ με.
’Από τές άπόκρυφες πηγές τής φύσεως, έχύνε το ένα γλυκό πνεύμα, άγγιζε ένα άλλο, όμοια
γλυκό μές τήν καρδιά μου. Τώρα τοΰτο άναλυότανε σέ κελάδημα, σάν τά φιλόξενα φύλλα
τοΰ φυτοΰ, σάν τά άστρα, ποΰ λαμποκοπάνε
ψηλά. Τό ωραίο ποΰ μέ τριγύριζε καί μέ
συγκινοΰσε, έγενόντανε αρμονία. Σέ έθεωροΰσα ποΰ ερχόσουνα κατεπάνω μου. Καί δ
φόβος μου ένικήθηκε άπό τό ταχύ καί μεγαλο
πρεπές φτερούγισμά σου, εις τό όποιον έθαύ
μαζα τό χάρισμα τών θεών. ’Αλλά στή στιγμή,
άπό άτελείωτο βάθος, ήθελαν νά βγοΰν τρα
γούδια, άπό τό πόνο γιά ένα τριαντάφυλλο
ποΰ τό άρπαξε ό άγέρας. ’Εγώ τά άρχινοΰσα,
εγώ ποΰ στό αστροπελέκι άγροικοΰσα νά χτυπά
ή καρδιά, σκεπασμένο μές τά τρυφερά φυλλα
ράκια. ’Αφησέ με νά ζήσω μία στιγμή γιά νά
*) Ημέραν τινά ό Σολωμός συνομιλών μετά φίλου
περί Ησιόδου άνέφερον καί τόν άπόλογον τής Άηδόνος καί τοΰ Ίέρακος. Ό Σολωμός άνέγνωσεν έκ
νέου τό κείμενον καί ενώπιον τοΰ φίλου αμέσως
έγραψε τό παρατιθέμενον ποίημα.
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■τκορπίσω στον ήσυχο αιθέρα και στό αυτί
σου, τό θησαυρό ποϋ αισθάνομαι. Μή σκοτώσης εκείνο ποΰ μέλλει να γένηθή». Σέ αύτά
τά λόγια τοΰ γερακιού παρέλυε τό πειναομένο

νύχι, καί τό άλλο άρπαχτικό νύχι άπλωνε σάν
φιλάνθρωπο καί αγαπητό χέρι στό αηδόνι, ποΰ
τή στιγμή εκείνη ξεψύχησε.
Μετάφρασις “ ΣΠ. AE-BIAZH

ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
Ο ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ

Έδημοσιεύθη καί γυναικείος χάρτης τής Ευ
ρώπης. Κράτη είς ά ψηφίζουν αί γυναίκες :
Ρωσσία, Φιλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία,
Γεωργία, ’Ολλανδία, Βέλγιον, Ιταλία, Αγγλία,
Πολωνία, Τσεχοσλοβακία, Αυστρία, Ρουμανία,
Βουλγαρία, Ουγγαρία, Γιουγκοσλαυΐα. Κράτη
ποϋ δέν έδημιουργήθη ζήτημα παραχωρήσεως
ψήφου: Τουρκία καί’Αλβανία. Κράτη ποΰ έδημουργήθη ζήτημα, άλλά δέν έλύθη εΐσέτι. Πορ
τογαλία, ’Ελβετία, 'Ισπανία, Γαλλία καί Ελλάς.
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ

’Εντός ολίγου άποκτώμεν καί γραμματόσημα
ιήςέναερίου συγκοινωνίας. ΊΙ σχεδίασις έγένετο
άπό τόν κ.Σβορώνον. Άντίγραφον Πομπηιανής
το.χογραφία: παριστά τόν Ζέφυρον ιπτάμενον
καί κρατούντα είς τάς χεΐρας του δύο χαριτω ■
μένα πνεύματα: τό πνεύμα τής Γεωργίας καί τό
πνεύμα τής Συγκοινωνίας. Είναι έργον λεπτοτάτης τέχνης καί εξαιρετικής έκτελέσεως. Θά
είναι τόιοραιότερον"Ελληνικόν γραμμματόσημον.
Τά δύο πνεύματα θά φέρουν βραχιόλια εϊς τούς
μικρούς των πόδας.
Η ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΡΑΦΑΗΛ

τως, έν Νεαπόλει τό «Υπαίθριον κλασικόν
θέατρον» καί έν Γενεύη τό «Θέατρον τών
’Εθνών». Τύ πρώτον σκοπόν έχει τήν διαπαι
δαγώγησή τοΰ λαού διά τής επαναφοράς τού
θεάτρου εϊς τήν άρχαίαν πραγματικήν αποστο
λήν του. Θά δίδη σειράν κλασικόν έργων εϊς
τάς μβγαλειτέρας πόλεις τής Ιταλίας έν υπαίθρφ
πάντοτε. Τό δεύτερον ίδρύθη ύπό τοΰ 'Ρώσσου
Γεωργίου Πιιόεφ μέ σκοπόν νά δίδη έργα
συγγραφέων όλων τών εθνικοτήτων τής Γής.
'Ο Ιδρυτής έιεπνεύσθη έκ τής Κοινωνίας τών
Εθνών, μέ τόν πόθον νά έπιτύχη τήν διανοη
τικήν ένωσιν τοΰ Κόσμου. Γίνονται δεκτά καί
έργα 'Ελλήνων συγγραφέων.
ΜΟΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Δύο νέα τάλαντα άνεκάλυψαν αί "Αγγλικά!
εφημερίδες. ΊΙ Βαρβάρα Μπήβερ επτά έτών.
κόρη μουσικοδιδασκάλου, παίζει θαυμάσια,
έκτελούσα συνθέσεις Μπάχ καί Γρήγκ, καί συν
θέτει μελωδίας αί όποΐαι άποτελοϋν φαινόμε
νον διά τήν ηλικίαν της. "Ηρχισε νά παίζη εϊ;
ήλικίαν τεσσάρων έτών. Ή δέφωνή τηςείνε κάτι
πρωτοφανές. ΊΙ άλλη, Έστελ Ντώντλεϋ 14
έτών διηύθηνε τήν ορχήστραν «Κολίζεουμ» τού
Λονδίνου, ήτις καί έξετέλεσε συνθέσεις τής μαεστρίνας.
’Αλλά δέν έχει μόνον ή μουσική τά παιδικά
της φαινόμενα. Έχει καί ή ζωγραφική. Οίίιω
είς τάς Βρυξέλλας ένεφανίσθη ό δωδεκαετής
Άλλαν Άνδερς ’Όστερλιγ, υίός καί έγγονος ζω
γράφων, δστις όχι μόνον ζωγραφίζει εϊς τήν εν
τέλειαν άλλά καί άπεκαλύφθη πρώτης τιίξεως
κριτικός διά τά έργα τών άλλων, εϊς τούς
οποίους υποδεικνύει τά σφάλματά των.

Έπι τή τριακοσαετηρίδι ά.τό τοΰ θανάτουτού
Ραφαήλ, γεννηθέντος καί άποθανόντος έν η
μέρα Μεγάλης Παρασκευής χεϊρες ευλαβείς έφεοον άνθη είς τήν γενέθλιαν οικίαν τού μεγάλου
ζωγράφου έν Urbia. Ή οικία σϋτη ήγοράσθη
ύπό τοΰ πατρός τοΰ Ραφαήλ τώ 1493 άντί
240 δουκάτων. Έκειτο έπί άνηφορικής όδοΰ
ήτις ώνομάζετο Contrada de Monte σήμερον δέ
φέρει τό όνομα τοΰ καλλιτέχνου. Κατά τόν ΙΖ'
αιώνα είς άρχιτέκτων τής πόλεως ό Mogio Oddi
ηγόρασε την ένδοξον κατοικίαν εΰρισκομένην
είς άθλίαν κατάστασιν καί ένετοίχισε πλάκα μέ
Λατινικήν άναμνηστικήν επιγραφήν. Τφ
1873 ή Ακαδημία τής Urbia έγινε κάτοχος τής
οικίας άντί 20.000 δρ. αϊτινες προήλθον έκ δη
μοσίου εράνου. Ό επιφανής Γάλλος ζωγράφος
Ingres έλαβε τφ 1861 σχεδίασμα τής οικίας
δημοσιευθέν είς τήν «Gazette des Beaux arts»
Εύχής έργον θά ήτο άν συνελέγοντο όλα τά
αντικείμενα τά σχετικά πρός τήν ζωήν του ΐνα
άποτελέοουν μουσείον ως έγένετο διά τήν οικίαν
τοΰ Μπετόβεν εϊς Βόννην καί τοΰ Μόζαρτ εϊς
Σαλσβοΰργον.

Παρισινός όμιλος ποιητών ίδρυσε τό «Έρ
γον τοΰ ίεροΰ ποτηριού». Δηλαδή δΓ όλου τοϋ
έτους καταθέτουν είς ιδιαίτερον ταμεΐον τόν
οβολόν των, εϊς τό τέλος δέ τοϋ έτους τό συλλεγέν ποσόν τιθέμενονέντός κρυσταλίνου ποτηριού,
θά τό προσφέρουν εϊς τόν πτωχότερον ποιητήν,
διοργανουμένης πρός τοϋτο φιλολογικής εορτής.
Το ποτήρι συμβολίζει τήν μέθην τήςώραιότητος, ήν ψάλλουν οί. ποιηταί. Τό κρύσταλλον συμ
βολίζει τήν λάμψιν, τό φώς. ()ί Έλληνες ποιηταί πίνουν έν τώ μεταξύ τό ποτήριον....τής πι
κρίας.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΙΣ

Δύο νέα πρωτότυπα θέατρα ίδρύθησαν εσχά

ΤΟ ΠΟΤΗΡ,

ΤΟΥ

ΠΟΙΗΤΟΥ

Έν ζωντανόν έρείπιον, μία άτυχης έστεμμέ-

νη, ή πρώην Αυτοκράτειρα τής Γαλλίας Ευγε
νία άπέθανε. ‘Ανδαλουσία κόμησσα, εϊλκυσε διά
τής χάριτος, τής καλλονής, τοΰ πνεύματος τον
Αύτοκράτορα Χαπολέοντα Γ' δστις τήν ένυμφεύθη τώ 1853. Διά τών άγαθοεργιών της κα
τέστη δημοφιλής. Άλλ’ ό Γαλλογερμανικός πό
λεμος, τόνότοΐον λέγεται ότι είσηγήθη, ύπήρξεν ή άρχή πικρών δΓ αυτήν δοκιμασιών. Έ
χασε τό στέμμα, έχασε τόν άνδρα της, τόν μό
νον υίόν της φονευθέντα ύπό τών Ζουλοΰ τώ
1879. Άπεσύρθη πάσης κοσμικής κινήσεως, ταξειδεύουσα άλλά καί ζώσα μέ τάς αναμνήσεις της.
Έφερε μέ καρτερίαν τάς πικρίας μιάς ολοκλή
ρου πεντηκονταετίας καί άπέθανε είς Μαδρίτην,
παρά τόν πατρικόν οίκον εις ήλικίαν 94 έτών.
ΠΟΙΗΤΙΚΟΙ

ΤΙΤΛΟΙ...

Άπό έν περιοδικόν τής Σμύρνης μεταφέρομεν μερικούς τίτλους ποιημάτων, έμμετρων καί
πεζών, καί τά ονόματα τών συγγραφέων.
Δάκρυνες ιστορίες,"Ωρα XII, Άνθοξάνοιγμα,
Αύγηνά κΓ Αστείρευτα, Μοιρόγραφτα, Φεγγαραυγιές, Άπ’ τά κουρέλια μου, Χάδια ματιών,
Νεφελόπορος, Τρωτά κΓ Αλύτρωτα, Μοτέρνα, Σιγομίλητα, Άγριόροδα. Δύσης Μάρμαρης
Λέλος Βενέζης, Μ. Καλοναϊος, Δρόσος Λύρας,
Γρ. Χατζέλης, Ίσανδρος Άρις, Γιάννης Χαχζίνης, X. Άγγελομάτης, Γιάγκος Καμέλης, Γιάν
νης Ζήσης, Α. Μαγγανάρης. Ειλικρινέστερος
δλων είνε δ επιγραφών τά ποιήματά του μέ τόν
τίτλον « Εξωφρενισμοί.»
ΜΑΡΓΑΡΐΤΑΙ —ΓΕΛΩΤΕΣ

Σταχυολογοΰμεν έξ Αθηναϊκών έφημερίδων
τάς εξής φράσεις έπί λέξει :
«Άμφότεραι καί αί δύο Κυβερνήσεις».

«'Ο κ. Πρωθυπουργός διεπεραιώθη έπί τής
«"Ελλης», συνοδευόμενος υπό τών κ. κ. (έ'πον-

ται τέσσαρα ονόματα) καί τής ανεψιάς
ήτις και άπέπλευσεν είς Τάραντα».

του,

«'Ο αστυνόμος διέταξε? άσιι-νομικάς μεθό
δους, αϊτινες κατά λάθος συνέλαβον τρεις δικαστάς».
*
«ΊΙ άρρενοπρεπής τραχύτης συνεκεράσθη μέ
τόν πλέον άποπνευματωμένον αισθησιασμόν
τής μουσικής».
«Ή πόλις δονεϊται άτό τόν ρυθμόν τής
άγαλλιάσεως ·.
Άπό μίαν πολεμικήν άνταπόκρισιν.
. . . μέ τονώνουν ολίγον καϊ φευγατίζουν
τόν ύπνον άπό τά βλέφαρα ...»
«... ήτοι γεμάται άπό είρώνεύμα λεπτόν
καί έκλεκτόν.»

Άπό μίαν νεκρολογίαν.
« . . ό μεγάλος πατριώτης, δ τεράστιος φίλος»,
Άπό άλλην νεκρολογίαν.
«... Είς τό άκρον τών λεπτοτάτων δακτύλων
έτρεχε πολλάκις κάλαμος εογλωτίας έγκρατοϋς
καί όξυνοίας διορατικότατης».
Άπό άλλην :
«... Έξεφώνησε μέ πυρώδη καί μελίφθογ
γον άρχαίαν γλώσσαν τόν έπιμνημόσυνον».
¥
Άπό έν ποίημα τοΰ κ. Μπεκέ.

Κ’ είχαν τοΰλεγε ή μαμμή καί γεννησιμιό τους
σέ κακόπλαστο κορμί τριχερά σημάδια.

Όλη μέρα κόρνιαζε κι’ όλη μέρα ύκνοΰσε
ζουφωγμένη στό ζεστό τής καλύβας τζάκι.
Λάλα άερολούσματα τής λαλοϋσαν έλα
μές στής γούρνας τύ νερό λαζουλί χοχλάδι.
Διά τήν αντιγραφήν
Άλεεθς

ΒΛΑΧΟΣ
ΚΟΡΓΦΑΙΟΣ
τών
ζώντων
Ελλήνων
συγγραφέων, τοΰ δποίου το όνομα έτί μησε καί ή πολυ
σχιδής καί μακρά
πνευματική εργασία
έπλήρωσε τά Ελλη
νικά γράμματα έπί
ήμισυν αιώνα, δ Άγ
γελος Βλάχος *) άπέθανε τό μεσονύκτιον τής
18 Ιουλίου, κατόπιν χρονιάς νόσου.
Έγεννήθη τή 25 Μαρτίου 1838 έν Άθή
ναις κα’. ύπήρξεν υίός τοΰ Σταύρου Βλάχου πο*) Εικόνα καί σκιαγραφίαν του έδημοσίευσεν ή.
«Πινακοθήκη» έν τόμιρ Β' σελ. 219.

λιτευτοΰ ’Αττικής καί υπουργού.
Τφ 1860 άνηγορεύθη διδάκτωρ τής νομικής,
Ουνεπλήρωσε δέ τάς σπουδάς του έν Γερμα
νία. Ύπηρέτησεν είς διάφορας δημοσίας θέσεις
διατελέσας Τμηματάρχης καί Γεν. γραμματέας
τοϋ υπουργείου τών Εξωτερικών, Τμηματάρχης
τοΰ υπουργείου τής Παιδείας, πρεσβευστής
έν Βερολίνω, Νομάρχης Κέρκυρας, Υπουργός
τή; Παιδείας (1895), Γεν. διευθυντής τών
Ταχυδρομείων, Διευθυντής τοΰ Βασιλικού
θεάτρου. Δετέλεσε Πρόεδρος τής Εταιρείας
τών Δραματικών συγγραφέων καί Πρόεδρος
τής Επιτροπής τοΰ Έθν. Αριστείου. ’Αντι
προσώπευσε τήν 'Ελλάδα είς τό Συνέδριον
τοΰ Βερολίνου τφ 1878 μετά τοΰ Θ. Δεληγιάνη καί τοΰ Α. Ραγκαβή, έξελέγη δέ βουλευ
τής Αττικής τφ 1885. Είχε τιμηθή μέ 13
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άνώτερα παράσημα διαφόρων ξένων κρατών,
έν οίς διά τοΰ ΙΙρωσσικοΰ μεγαλόσταυρου, τοΰ
Σαξωνιχοΰ χαί τοΰ Βαυαρικού. 'Ελληνικά
παράσημα είχε τδν Ταξιάρχην άπδ τοΰ... 1882.
Έκτοτε καμμία κυβέρνησις δέν έσχέφθη νά
τδν προαγάγη, αύτδν δστις προήγαγε τόσον τά
Έλλην. γράμματα. Είνε δέ καί δ πρώτος της
πρώτης πεντάδος ό λαβών τδ Άριστεΐον τών
Γραμμάτων καί Τεχνών. Έφερεν έπίσης τδν
Ταξιάρχην τών ’Ακαδημαϊκών δαφνών της
Γαλλίας.
Μακρότατον κατάλογον αποτελούν τά δημοσιευθέντα έργα του, άφίνει δέ ουκ δλ ίγα ά νέκδοτα. Έκ τών πρώτων σημειοΰμεν τά κυριώτερα.
Νομικά : Περί ύπάτων έν Ρώμη (1856).
Περί δρκωτού συστήματος.
Φιλολογικά Τδ'Ομηρικόν ζήτημα, πραγ
ματεία βραβευθείσα έν τφ Ροδοκανακείφ άγώνι
τώ 1866. Άνάλεκτα είς δύο τόμους, δημοσιευθέντα είς τήν Βιβλιοθήκην Μαρασλή είς ά
συνεκεντρωσε τδ σπουδαιότερον μέρος τής λο·
γογραφικής καί κριτικής έργασίας του. Είς
τδν α'. τόμον περιελήφθησαν 11 Διηγήματα
\έκ τών δποίων καλλίτερον είνε τά «Χρήματα»)
ΚοινωνικαΙ εικόνες καί Άθηναϊκαί έντυπώσεις.
Είς τδν β'. τόμον περιέλαβε κριτικός μελέτας
του περί τών ποιητών Σούτσων, Καρασούτσα,
Τερτσέτη, Ζαλοκώστα, περί Γεωργίας Σάνδης,
περί Ζολά καί τής φυσιογραφικής σχολής, περί
Έλλην. δραματικού θεάτρου, περί τής ποιή σεως τοΰ ’Αίνε, περί τής ποιητρίας Άδας
Νέγρη, ή* πρώτος έγνώρισεν είς τήν Ελλάδα
μεταφοάσας άριστοτεχνικώς τήν συχνά έκτοτε
άπαγγελομένην Νεκροψίαν, περί Άλεξ. Βυζαν
τίου κα’. τήν πικρόχολον έπίκρισιν τής μεταφράσεως τοΰ «Φάουστ» ύπδ τού κ. Στρατήγη.
Ποιητικοί σύλλογοί. Ήώς (1857), Ώραι
(1860) Στίχοι (1865) Έκ τών ένόντων (1866),
Λυρικά ποιήματα (1875).
ΚωμωδΙαι τέσσαρε;, ών τρεις βραβευθείσαι. ΙΙρδς τούτοις συνέγραψε Γαλλιστί μίαν
μονόπρακτον κωμωδίαν A qui Γ aura παρασταθεϊσαν τώ 1913 καί μίαν Γερμανικήν διατριβήν
τώ 1864.
Μετέφρασε τά έξής άριστουργήματα τής
παγκοσμίου φιλολογίας: Μαζέππας τού Βύ
ρωνος, ΠοιητικαΙ μελέται Λαμαρτίνου, Άντίνοος τού Χάϊζε, Κλαβίγιος τοΰ Γκαίτε,
Ιστορία τής Ελλάδος τοΰ Μενδελσώνος,
Νάθαν έ Σοφός τοΰ Λέσιγγ, Χάίνε Τραγού
δια, Σοφοκλέους Οίδίπους τύραννος καί Οίδίπους έπί Κολωνω, Μαθήματα δραματολογίας
τοΰ Γιραρδίνου, τού Σαίκσπηρ Άμλετ, Όθέλ
λος, Βασιλεύς Αήρ, Μάκβεθ, Ρωμαίος καί Ίουλιέττα, τοΰ Ρακίνα δ Βρεττανικδς, Μήδεια
τού Λεγκουβέ, Δδν Κάρολος τού Σίλλερ, Λεω
νίδας έν θερμοπύλαις τού Πιζά. Ή έργασία
του αυτή δεικνύει τδ έξαιρετικόν ένδιαφέρον
του διάτό Έλλ. θέατρον, χάριν τοΰ δποίου δέν
ώχνησε νά δεχθή τήν θέσιν καθηγητού τής
δραματικής σχολής τού ’Ωδείου.
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Συνέγραψε Λεξικόν Έλληνογαλλικόν, έγρα
ψε μελέτας περί Παράσχου καί Σου(ή, μετέ
φρασε τδν «Εκφυλισμόν» τοΰ Μάξ Νορδάου,
ιστορική δ’ έμεινεν ή άπδ τοΰ βήματος τοΰ
«Παρνασσού» μονομαχία του μετά τοΰ Ροίδου
διά τδ ζήτημα άν δ ποιητής γίνεται ή γεν·
νάται.
Καί ώς δημοσιογράφος έπίσης διεκρίθη.
"(άρχισε γράφων νεώτατος, τδ πρώτον του δέ
δοκίμιον έδημοσίευσε τφ 1852 είς τήν «Εφη
μερίδα τών Φιλομαθών». Έκτοτε έδημοσίευσεν άρθρα καί μελέτας είς δεκάδας έφημερίδων, ύπήρξε δέ διευθυντής τοΰ «Νεολόγου» τώ
1875 καί άργότερα τής «Έφημερίδος τών Συ
ζητήσεων».
Η απλή αναγραφή τής έργασίας του πρόκα
λεί άδιαφιλονείκητον τήν έκτίμησιν.Πνεΰμα ευ
ρύ έσκόρπισε γύρω του άδιακόπως άκτίνας. Εγ
κυκλοπαιδική μόρφωσις,όξύτης άντιλήψεως,χρίσις άσφαλής, αμείλικτος ειρωνεία τδν έχαρακτήριζε. Τδ δνομά του έσυμβόλιζε τήν άκμήν
τών νεοελληνικών γραμμάτων. ’Ακούραστος
καί πολυγραφότατος ώς λόγιος, άξιοπρεπής καί
σεβαστός ώς άνθρωπος, άτεγκτος ώς χαρακτήρ.
’Εσχάτως είχεν είπή τά ωραία αυτά λόγια :
— Ποτέ είς τήν ζωή μου δέν έξέφρασα άλλο
απ’ δ,τι φρονώ. Δυσηρέστησα διά τοΰτο πολ
λούς, άλλά δέν ήμποροΰσα νά κάμω διαφορε
τικά». Διά τδν χαρακτήρα του αύτδν είχεν άποκληθή άλλοτε Βλάχος—Βράχος.
’Ανήκει είς τήν γενεάν ήτις έχει νά έπιδείξη
είς δγκον έργασίας καί κοινωνικήν έμφάνισιν
ένα ’Αλέξανδρον Ραγκαβήν, μέ τδν όποιον
πολλάς έχει δμοιότητας, ένα Σπυρίδωνα Λάμ
προν.
Έκαλλιέργησεν ολα τά είδη τού λόγου: δι
ήγημα, θέατρον, ποίησιν, κριτικήν, σάτυραν,
άρθρογραφίαν, δπως καί είς δημοσίας θέσεις
ποικίλας υπηρέτησε,είς δλας εύδοκίμως, χωρίς
νά άπομακρυνθή τών φιλολογικών του έργασιών.
Άπδέπταετίας σχεδόν ώς έκ τής σωματικής
του καταστάσεως δέν έγραφε καί έθεώρει εαυ
τόν δυστυχή. Εσχάτως μόνον έγραψε σύντομα
ποιήματα καί σατυρικά τινά έπιγράμματα. Μέ
τήν ποίησιν ήρχισε γράφων και μέ αυτήν έτε ■
λειώσε τήν ζωήν του. Άπδ έτών δέν έξήρχετο
τού οίκου του κατόπιν πτώσεως έκ τοΰ τράμ,
καθ’ ήν έπαθε κατά τδν πόδα καί ένεκα βλά
βης τής δράσεως ’Ελάχιστοι πιστοί θαυμασταί
του τδν έπεσκέπτοντο καθηλωμένον είς μίαν
πολυθρόναν Μέχρι τής τελευταίας ήμέρας διετήρει , άκμαίας τάς πνευματικάς του δυνάμεις,
άς καίτοι καταπονηθείσας έκ τής σννεχούς καί
γονίμου έργασίας, δέν άπέλιπεν ή σπ.νθηροβό λος λάμψις.
Ο Βλάχος δστις διεκρίθη διά τδ συγγραφι
κόν ΰφος, τήν άκριβολογίαν καί γλυφόυρτητα,
δστις ήτο κάτοχος τέλειος τής γλώσσης μας,
ύπήρξεν αμείλικτος διώκτης τοΰ ψυχαρισμού
καί τών έπιπολαίων νεωτερισμών έν τή λογο
τεχνία.

"Οταν τδν είχα έπισκεφθή πρό έτών είς τό
γραφείον του μοΰ ώμίλησε περί τών έργασιών
του —μετέφραζε τότε τδν Σαίξπηρ — καί περί
τής νεωτέρας φιλολογικής κινήσεως. "Οταν δέ
τοΰ υπέδειξα δτι οί νέοι λόγιοι καταφέρονται
έναντίον του, ώς παλαιικού, μοΰ είπε μέ ένα τό
νον ειλικρίνειας :
— ’Αδίκως μέ νομίζουν μισονεϊστήν. Δέν άποκλείω τάς νέας ιδέας, άρκεί νά μή είναι πα
ράλογοι.»
*0 "Αγγελος Βλάχος άφίνει καί μίαν ζηλευ
τήν κληρονομιάν τήν πνευματικήν του άνθη
ρότητα είδε ζώσαν είς τδν άντάξιον υιόν του,
τδν διευθυντήν τής «Καθημερινής».
Ή κηδεία του έτελέσθη δημοσία δαπάνη
σεμνοπρεπής, άνευ ματαίων έπιδείξεων. Τήν
παρηκολούθησαν έκλεκτά μέλη τοΰ πολιτικού
κόσμου καί οί έκλεκτότεροι άντιπρόσωποι τών
γραμμάτων καί τεχνών. Στεφάνους κατέθεσαν
δ Υπουργός τής Παιδείας, τδ Ύπουργεΐον τών
Εξωτερικών, ή Εταιρεία τών Θεατρικών συγ
γραφέωνπροσφώνήσαντος τούκ. Λάσχαρη,οί άλ
λοτε ήθοποιοί τού Βασ. Θεάτρου Φύρστ, Μυράτ
καί Δαμάσκος προσφωνήσαντος τού τελευταίου,
ή δ. Μ. Κοτοπούλη, σταυρούς δέ οί συγγενείς.
Ή Σύνταξις τής «Καθημερινής» διέθεσε 2θ0
δρ. άντί στεφάνου είς τάς άδελφάς τοΰ ΙΙαπαδιαμάντη. Ψηφίσματα έξέδωκαν τδ άρτισύ
στατον Συνδικάτον τοΰ Έλλ. Τύπου καί οί
Θεατρικοί συγγραφείς.

ΤΕΛΕΓΤΑΙΟΙ ΣΤΙΧΟΙ
ΕΣΠΕΡΑ
Φύσ’ άγεράκι γλυκά στό πανί μου,
Γλύστρα βαρκούλα στά κρύα νερά,
Νύχτωσε, καί μέ προσμέν’ ή καλή μου.
Φύσ’ άγεράκι καί δό: μου φτερά-

·+
* *
Φεύγουν τ’ αστέρια ζευγάρι, ζευγάρι
Σ’ τό ζαφειρένιο βαθΰν ουρανό,
Καί ντροπαλό τ’ ασημένιο φεγγάρι
Άπό τό μαύρο προβάλλει βουνό . . .

*
* *
Σώπασ’ ό γρΰλλος, τ’ αηδόνι λουφάζει.
Μόνο ή καλή μου γιά μέ αγρυπνεί
Καί ή καρδιά σιγά μέ φωνάζει
Καί ή ψυχή της γιά μένα πονεΐ.

*
* *

Πέτα, βαρκούλα μου, φύσ’ άγεράκι,
Φτάσαμε, φάνηκ’ ή ακρογιαλιά,
Φάνηκε, νάτο, τό άσπρο σπητάκι
Καί ή γλυκειά θά φανή αγκαλιά . . .
ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ
Ή Societe Rationale des Beaux-Arts, έπί
τή τριακονταετή άμφιετηρίδι της έν τή φετεινή
έκθέσει περίλαβε τήν άναδρομικήν έπίδειξιν
έργων ένδοξων νεκρών καλλιτεχνών. Παρου
σίασε πάντοτε τά δύο καλλιτεχνικά στρατόπε
δα τών νέων άναζητήσεων καί τής Ακαδη
μαϊκής σπουδής. Είς τάς προηγουμένας έκθέσεις παρατηρείτο κάποια μονοτονία· είς τήν
έφετεινήν δ συνδυασμός τών δύο σχολών πα
ρουσιάζει έν άρμονικδν σύνολον. Έξετέθησαν
έργα άποθ.τνόντων καλλιτεχνών, έν οίς τοΰ
Καρόλου Duran, τοΰ Cazin, τού Carriere, τοΰ
Stevens καί τών ιδρυτών της Ροντέν,Μεϊσσονιέ
καί Πυβίς ντέ Σαβάν.
Έκ τών έργων τών ζώντων καλλιτεχνών
άναφέρουν οί κριτικοί εύφήμως τούς πίνακας
τοΰ Ραφαέλλου, έκ δέ τών σημειούντων προό
δων καί έπαναστατικδν έχόντων χαρακτήρα
κατά τήν τεχνοτροπίαν,τούς Sureda, Malherbe,
Millet καί Eliot.
Είς τήν έκθεσιν τής Societe Internationale
έν τή αιθούση Georges Petit, τά γλυπτικά έρ
γα είνε τά καλλίτερα, άλλων μέν καλλιτεχνών
τολμηρών είς έκφρασιν έμπρεσιονιστικήν,άλλων
δέ συντηρητικών ώς πρός τάς άκαδημαικάς
απόψεις τής τέχνης. Έκ τών ζωγραφικών έρ

γων διεκρίθη μία άπεικόνισις κυρίας παρά τήν
θάλασσαν τοΰ ζωγράφου Ginnery, τά τοπεία
τού Marec καί αί προσωπογραφία! τοΰ Burnand.
Έκ τών γλυπτικών, καλλίτερα έκρίθησαν εν
γυμνόν τοΰ Baque, μία προτομή μικράς κό
ρης τοΰ Blondat καί μία νεωτεριστικού τυπου
μάσκα τοΰ κ. BerthoudΉ έκθεσις τών Independents περιέλαβεν έν
δλφδΟΟΟ πίνακες καί 100 έργα γλυπτικής.Άπε
τελέσθη μία ποικίλη συγκέντρωσις καλλιτε
χνών σοφών καί τολμηρών, έργαζομένων άλ
λων έξ ένστικτου καί άλλων μελετητών, μεταρ
ρυθμιστών καί παραδόξων. Μία προσπάθεια
νά ζητήσουν άπδ τήν τέχνην έχίίνα τά
όποία αυτή δέν ήμπορεί νά τοΐς δώση. Μία
άναζήτησις τής συγκινήσεως έν τή σκέψει, μία
άνωτέρα άντίληψις καί πολλή φιλοδοξία, είνε
τδ χαρακτηριστικόν τών νεωτίρων προσπα
θειών.
Είς τδ Μουσείον τών Διακοσμητικών τε
χνών διωργανώθη ή ένοεκάτη έκθεσις τής
«Societe des Artistes Decorateurs»- Δέν διαφέ
ρει τών προηγουμένων έκθέσεων. Προεκάλεσε
άρκετδν έν τούτοις ένδιαφέρον, ώς έκ τής συμ
μετοχής ικανών καλλιτεχνών.
Οί Ουμορισταί ζωγράφοι είς τήν Στοάν τής

?!
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Βοιωτίας έξέθηκαν έργα των. Τά περισσότερα
θέμα έχουν τήν γυναικείαν φιλαρέσκειαν. Έντύπωσιν έκαμαν τά σκίτσα τού Φοραίν ειλημ
μένα άπδ τά δικαστήρια, τοΰ Naudin οί τύποι
γελωτοποιών τοϋ Ιπποδρομίου καί τοΰ Morin
τά διακοσμητικά έργα.
— Τή 27 ’Απριλίου έορτάσθη ή έκατονταε·
τηρίς άπό τής γεννήσεως τοΰ μεγάλου Άγ
γλου φιλοσόφου Έρβέρτου Σπένσερ, συγγραφέως «τών 'Αρχών τής «Ψυχολογίας», τής δε
κατόμου «Συνδετικής φιλοσοφίας»,τών «’Αρχών
τής «Κοινωνιολογίας» δι’ ών ήθέλησε νά έμπεδώση τήν πίστιν.
— Έξελέγη νέος 'Ακαδημαϊκός έν Γαλλία
δ δραματικός συγγραφεύς Ροβέρτος ντέ Φλέρ',
δστις είνε κα! ό νεώτερος κατά τήν ήλικίαν
τών άλλων αθανάτων, γεννηθείς τώ 1872. Ό
ντέ Φλέρ έξελέγη είς άντικατάστασιν τοΰ μαρκησίου ντέ Σεγκύρ.Ήρχισε νά γράφη διηγή
ματα τφ 1896 καί άπό τοΰ 1900 έπεδόθη είς
τό δέατρον, συνεργαζόμενος μετά τοΰ Καγια6έ, μετά τοΰ δποίου έγραψε πολλά έργα-έν οίς
τά Μονοπάτια τής ’Αρετής, δ Μπαμπάς, τό
Γαϊδούρι τοΰ Μπουριντάν, ή Μικέτ καί ή μαμά
της, δ ’Έρως αγρυπνεί, ή Πρίμερόζ, τό Πρά
σινο ένδυμα σάτυρα τής ’Ακαδημίας. Έκ τού
των τινά έπαίχδησαν έν Άθήναις. Ή συνερ
γασία των διεκόπη ώς έκ τοΰ θανάτου τοΰ
Καγιαβέ άποδανόντος κατά τόν πόλεμον δτε
ύπηρέτει ώς σωφέρ. Ό ντε Φλέρ, δστις ήτο
γαμβρός τοΰ Σαρδοΰ, δέν έγραψε έκτοτε τίποτε,
έπιδοθείς είς τήν δημοσιογραφίαν. Συνεργά
ζεται ήδη είς τόν «Γαλάτην». Έχει γράψη
καί ιστορίαν τής Κύπρου.
’Επίσης έξελέγησαν ’Ακαδημαϊκοί δ ’Ιω
σήφ Μπεντιέ γεννηδείς τώ 1864 καθηγητής
τής Μεσαιωνικής φιλολογίας είς τό Γαλλικόν
Κολλέγιον είς άντικατάστασιν τοΰ Ροστάν καί δ
Άνδρέας Σεβριγιόν γεννηδείς τφ 1864, άνεψιός
τοΰ Ταίν, καδηγητής τής φιλολογίας είς τό
Πανεπιστήμιον τής Λίλλης συγγραφεύς πλείστων έργων ιστορικών περί τών ’Ινδιών, τής ’Α
σίας καί τών Μουσουλμανικών έν γένει χωρών,
είς άντικατάστασιν τοΰ Στεφάνου Λαμύ. Ό
Μπεντιέ έλαβε έπί 30 ψηφοφορησάντων, 20
ψήφους, τού Φρανσίς Ζάμ λαβόντος 8, τοΰ
Πώλ Φώρ 2. Ό Σεβριγιόν έξελέγη διά ψήφων
18. Ό Μπεντιέ έγινε παγκοσμίως γνωστός μέ
τό μυθιστόρημά του «Τριστάνος καί Ίζόλδη».
Οί «’Επικοί θρύλοι» τόν κατέταξαν μεταξύ τών
Διδασκάλων τής ιστορικής φιλολογίας. Έκ τών
έργων τού Σεβριγιόν γνωστότερα είνε αί «Νε
κραί χώραι» καί ή «Σκέψις τοΰ Ράσκιν».
Ήδη αί έδραι είναι πλήρεις. Ό πρό έτών
έκλεγείς στρατηγός Λυωταί έγένετο δεκτός,
υπολείπεται δέ ή δεξίωσις τοΰ Κλεμανσώ.
— Είς τήν τριμηνιαίαν Νεοελληνικήν έπι
θεωρησίν του είς τόν «Mercure de France» δ κ.
Αστεριώτης έπεσεν άνύποπτος είς τήν παγίδα
τοΰ «Νουμά», τοϋ δποίου τδν φανταστικόν πί
νακα
μελλόντων
’Ακαδημαϊκών έξέλαβεν
ως πραγματικόν. Γράφει διά τά «Παρά
22
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καιρα» τού κ. ΓΙαλαμά καί δΓ έκδόσεις
ιστορικών έργων τών κ. κ. ’Αδαμάντιου καί
Ψάλτη.
.
9 Ι“Τ«λ·ίΐβρος βαθύφωνος τοϋ κόσμου,
ό -,αλιάπιν, περί τοΰ δποίου έγράφη έσχάτως
δτι έφονεύθη, ζή καί έδωσε μάλιστα καί συ
ναυλία; είς Ι’εβάλ. Είνε Μπολσεβίκος καί πρό
κειται νά περωδεύση τάς Σκανδιναυικάς χώ
ρας δπως κηρύξη τό Εύαγγέλων τοΰ Λενίν. Οί
.Μπολσεβίκοι τόν πληρώνουν 36 εκατομμύρια
ρούβλια τό έτος.
Η Εταιρία «1/ Aide aux femmes de
professions liberates» άπονέμει βραβείου είς άνέκδοτον έργον γυναικδς, ή δποία δέν έχει
τίποτε οημοσιεύσει άκόμη. Ή Έπιτροπή τό
απενειμε εφέτος είς έν μυθιστόρημα τής δεσποινίδος Viouja έπιγραφόμενον «Cecile Ram
baud»
I δ φιλολογικόν έτήσιον βραβείον έκ 3000
φρ. τό ίδρυθέν ύπό τοϋ Pierre Corrard, έδόθη,
δια πρώτην φοράν άπονεμόμενον, είς τόν ποιη τήν Henry Jacques διά τό βιβλίον του «Nous.,
de la Guerre».
— ’Απέθανεν έν Νεαπόλει δ ’Ιταλός ποιητής
Giovanni Gapurro. Αί ποιήσεις του είχον διαφημισθή- ήτο δ στιχουργός τοΰ γνωστοτάτου
λαπολιτανικού άσματος Ο Sole mio, τού παιζο
μενού άπό δλας τάς δρχήστρα; τοΰ κόσμου. Ή
συλλογή του Carduecianelle συντεθειμένη έπί
αρχαίων μέτρων έξετιμήθη πολύ ύπό του Καρ
οουτσι Είχε μεγάλην εύχέρειαν είς τό αύτοσχεδιάζειν.
- Κατάπληξιν προξενεί έν Παρισίοις τό
γλυπτικόν έργον τοΰ νεαρού γλύπτου Πώλ
Λταρντέ «Αίωνία τυψις», συμβολίζον τήν κα
ταοικην τής ψυχράς ώραίας κόρης ή δποία έβασάνισε δσους τήν ήγάπησαν καί τής όποιας
τα μαλλια έχουν μεταβληθή είς δφεις. '()
Νταρντέ πρό δωδεκαετίας ήτο βοσκός, άλλ’
είχε μεγάλην κλίσιν είς τήν γλυπτικήν. Είσή/Λη είς τήν Καλλ. σχολήν τού Μομπελιέ καί
ειτα των ΙΙαρισιων, άλλά ταχέως άπεχώρησε
άκολουθήσας τό πρωτότυπόν του δαιμόνων.
1 «αίωνία τυψις» καί ό «Φαύνο;» έκτεδέντα
ε.ς τό Salon έβραβεύθησαν, προκαλέσαντα τόν
θαυμασμόν.
,
εί«
Salle des Agriculteurs έοοθη, συναυλία Ελληνική. Μετέσχον
ή κ. Λέλα Στεκούλή (πιάνο), δ κ. Βολωνίνης
(βιολί) καί αί δεσπ. Φιλιππίδου καί Δαλεζίου
(ασμα). Αί δύο τελευταϊαι έψαλον έν δυωδία
έν μέρος άπό τό «Roi d' Ys> έπιτυχώς.
— Έν Παρισίοις έδόθη συναυλία ύπό τής
οεσποινίδος Πολύμνιας Γλυνού, μαθήτριας τοϋ
Ελληνος βαρυτόνου κ. Καροπούλου Ή φωνή
της έκαμε ζωηράν έντύπωσιν. Επίσης έδωσε
συναυλίαν ή δ. Μ. Φιλιππίδου συμπράξει δλων
τών έν Παρισίοις Ελλήνων καλλιτεχνών.
’* *■ Ούμβέρτος Περνόέκαμε τρεις διαλέ
ξεις εί; τόνΣορβώννην περί τή; συγχρόνουΈλλ.
ποιήσεως. Ώμίλησε διά τήν δημώδη ποίησιν,
εξητασε τό έργον τών κ. κ. Δροσίνη και II»

λαμά καί άνέλυσε τήν Έλλ. ψυχήν, ώς έκδηλοϋται είς τά έργα τών Ελλήνων ποιητών.
— Ή Γαλλική καθημερινή έφημερΐς Me
morial des Pyrenees άπό 117 έτών έκδιδομένη
διέκοψε τήν έκδοσίν της ένεκα τής μεγάλης
ύπερτιμήσεως χάρτου καί στοιχειοθεσίας.
— 'Ο κ. Αάππας άφοΰ έδωσε παραστάσεις εις
τό Λονδϊνον άνεχώρησε διά τήν Όστάνδην,
δπως τραγουδήση εις τό έκεϊ δέατρον.
—Ελληνικό; περιοδεύων θίασος ύπό τήν κ.
Βιργινίαν Δελενάρδου έδωκε παραστάσεις είς
Παρισίους.
— Τήν 25 Ιουνίου (ν. η) συνήλθεν έν
ΙΙάργα Διεθνές Δημοσιογραφικόν Συνέδρων,
διά νά σκεφθή περί συγκροτήοεως μεγάλου
Παγκοσμίου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου.
— Απέθανεν δ ’Άγγλος συγγραφεύς λαϊκών
μυθιστορημάτων Κάρολος Γκάρβις άφείς περι
ουσίαν 78,000 λιρών προερχομένων έκ συγ
γραφικών δικαιωμάτων. Τά ’Αγγλικά φύλλα
υπενθυμίζουν δτι δ Ούάλτερ Σκώτ άφήκεν πε
ριουσίαν 300,000 λιρών κτηθείσαν έκ τών συγ
γραμμάτων του, δ Δίκεν; 100,000 λιρών, δ
Λυτόν 8<>,00().
— ’Απέθανεν είς Παρισίους ή διάσημος ήθο
ποιός Γαβριέλλα Ρεζάν, ή δποία έπί 45 έτη
έπαιξεν είς διάφορα θέατρα, έκαμε δέ
έπανειλημμένας περιοδεία;. Κόρη παλαιού
ηθοποιού ένεφανίσθη τό πρώτον έπί σκηνής
τφ 1875 είς τό θέατρον Βωντεβίλ, τόν διευ
θυντήν τού δποίου Πορέλ. ένυμφεύθη τώ 1893.
Άλλά βραδύτερον, συνεπεία σκανδαλώδους ε
πεισοδίου, τό όποιον άπησχόλησεν δλόκληρον
τήν Γαλλικήν πρωτεύουσαν, διεζεύχθη τόν
Πορέλ, ίδρύσασα τό δέατρον Ρεζάν, δπερ άνήχδη είς άνάλογον πρός τήν δόξαν της περίωπήν.

'Η έκλιπούσα καλλιτέχνις δέν ήτο άγνωστος
είς τά; ’Αθήνας. Πρό δεκαετίας τό θεατρικόν
μας κοινόν τήν έθαύμασεν είς τήν «Κυρίαν δέν
μέ μέλλει» τοΰ Σαρδοΰ.
Προικισμένη μέ ύπέροχα σκηνικά προσόντα,
μέ τάλαντον Πρωτεϊκόν, διεκρίθη είς τούς
πλέον άνομοίους ρόλους, έμψυχώνουσα τάς ήρωίδας τών μεγαλειτέρων Γάλλων θεατρικών
συγγραφέων. Αί κυριώτεραι δημιουργίαι της
ήσαν ή Λυσιστράτη, ή Σαπφώ, ή Ζαζά, ή Λαμ
παδηδρομία κα1. ή Κυρία δέν μέ μέλει. Ήτο
ήλικίας 63 έτών.
— Έν Χριστιανία θά συνέλθη τόν Σεπτέμ
βριον Διεθνές Γ’υναικεΐον Συνέδρων. Ή 'Ελ
λάς θά άντιπροσωπευθή διά κυριών άς έξέλεξε
τό Έθν. συμβούλων τών Έλληνίδων».
— ’Απέθανεν αίφνιδίω; είς τόν Πειραιά ό
’Αμερικανός άνταποκριτής τοΰ «Εσπερινού
Ταχυδρόμου τής Νέας Ύόρκης καί τού «Χρι
στιανικού Μηνύτορος» τής Βοστώνης Τζών
Χάϊμπερς.
— Τόν ’Οκτώβριον θά συγκληθή τό Δ’. Πα
νελλήνιον Γυναικείου συνέδρων έν Άθήναις.
' Υπολογίζεται νά περιλάβη 3000 γυναίκας έξ
ολη; τής Ελλάδος καί τού έξωτερικοΰ. Θά
γίνη συγχρό/ως τότε μεγάλη γυναικεία Α
ποκλειστικά»; συναυλία καί έκθεσις.Θά διαιρεθή
τό συνέδρων είς τμήματα, ατινα θά συζητή
σουν θέματα άναγόμενα είς τήν δράσιν τής γυναικός, ώς συζύγου, ώς μητερός καί ώς πολίτιδος.
— Τόν ’Οκτώβριον συνέρχεται είς Σίδνευΰ
τής Αύστραλίας Συνέδρων τού Παγκοσμίου τύ
που. Θά μετάσχουν 40 κράτη, προσεκλήθη δέ
καί ή Ελλάς.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ
Τά ί·Λΐνίκεια τής ’Ελευθερίας. — Ό φουτουριστής
καί τά μανιφέστα του. — Αισχροκέρδεια καί Κράτος.—
Τά δεαμά τοϋ γάμου.— ’Εκκλησία καί ΙΙολιτεία. —
Εν πνευματικόν μαυσωλεϊον. —Ή πνευματική ιδιο
κτησία.

άπελευθερώσεως τών υποδούλων. ’Αληθινή ά
φύπνισις, προοιωνιζόμενη φωτεινόν τό μέλλον
τοΰ Ελληνισμού, δστις υπήρξε πάντοτε τό προ
πύργιον τοϋ πολιτισμού.
*

ΡΓΛΟΙ αίώνων λαμβάνουν
τήν σάρκα τής πραγματικότος. Ή κατάληψις τής Άδριανουπόλ.εως, ή προέλασις
είς ΙΙροΰσσαν, ή έκχώρησις
τών Δωδεκαννήσων, συνετελέσθησαν ευτυχώς, ώστε τό
Έλ. "Εθνος νά άποκαθίστα ται είς ιήν παλαιόν του εύ
κλειαν, ήν είχεν αμαύρωση ή Μουσουλμανική
κατάκτησις. Ό Έλλ. στρατός, μνημών τών εν
δόξων παραδόσεων του, έπανέκτησε τήν πατρώαν κληρονομιάν καί ή Εθνική ψυχή άγάλλεται διά τό πραγματοποιούμενων όνειρον τής

Ό παλαιός μου — έξ άποστάσεως — φίλος
Μαρινέτι, ό ιδρυτής τοϋ Φουτουρισμού ον άπό
ένδεκα έτών άγωνίζετα νά διαδώση, μοΰ έστειλε
μετά μακράν ένεκα τοϋ πολέμου διακοπήν, έν
βιβλίον περί τών λέξεων τοϋ φουτουρισμού,τρία
μανιφέστα καί μίαν φουτουριστικήν εφημερίδα.
Τό βιβλίον εΐνε τό έξιοφρενικώτερον έξ δσων
εΐδον ποτέ τό φώς. Αδύνατον νά περιγραφή.
Σημεία, μεγέθη διάφορα, χάρται, παρατεταμένα
ώς ηχώ γράμματα κυκεών αληθές. Άπό τά
μανιφέστα έν καυτηριάζει τήν γυναικείαν πολύ
τέλειαν, εν εΐνε φιλολογικόν καί έν ζωγραφι
κόν. Ή έφημερΐς έχει καί εικόνα; εικονικά; δηλ.
δέν λέγουν τίποτε. Μερικοί θαυμάζουν τήν
23
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φαντασίαν τοΰ ανθρώπου αύτοΰ τοΰ τόσον
μελλοντικού, έγώ θαυμάζω τήν επιμονήν του νά
αντλη εις πίθον Δαναίδων.

νατών τεΰχο; τοϋ «Νέου Έλληνομνήμονος»
εί.ε αφιβρωμενον εις τήν επιστημονικήν δράσίν
του. Ο ευγλωττοτερο; επιτάφιος, τό μεγαλο
πρεπέστερος μνημεΐον ώχριώσι πρό τοϋ τεΰχουί
αυτου τό οποίον είς τάς σελίδας του κατοπτρίςει, ολην του την «κάματον εργασίαν. ΆναΥρ“φ,°ο71“ “σ“ έρΥ“
Χαι έξέδωκβ άπό
του 1866 μέχρι τοϋ 1917, έν δλω 479. Έπεται
κατόπιν κατάλογος τής άπομενούσης ανεκδότου
έργασιας του, εξ ίσου πολυτίμου, έν ή έξέχουσαν
Οεσ.ν κατεχουσι τά «Βραχέα Χρονικά», τό Είκονογραφημενον Λεύκωμα τών Αύτοκρατόρων
του Βυζάντιου, η Επισκόπησις τών έν Έλλάδι
Ιστορικών μελετών κατά τόν Α'. αιώνα τής
παλιγγενεσίας τοΰ Έθνους μετά προεισαγφγής
περί των Ελληνικών ιστορημάτων έπί Τουρκο
κρατίας, η συνέχεια τών «Παλαιολογείων καί
ΓΙελοποννησιακών» συλλογής άφορώσης τήν
ιστορίαν της Πελοπόννησου υπό τούς Παλαιολόγους η τις επρόκειτο νά συμπεριλάβη έξ τόμους
κεψενων και διτομον ιστορικήν πραγματείαν
περί του θέματος τουτου, καί άλλα, ώς καί ση
μειώσεις ας συνέλεξεν έκ τών άρχείων καί βιβλι
οθηκών της’Ιταλία; καί ιδία τής Αύστροουγγαριας, σπουδαιότατης σημασίας εργασία, δΓ ήν
πολυετείς απητήθησαν έ'ρευναο Ή αναγραφή
της ανέκδοτου εργασίας τοϋ Λάμπρου προκαλεϊ
τον θαυμασμόν Και ήδη προκύπτει τό ερώ
τημα : Πως θα κατορθωθή ή εκδοσις τών
χειρογράφων ; Δεν πρέπει χάριν τών μελετη
τών της πάτριου ιστορίας νά καταστή κοινόν
κτήμα η έπιστημονική αϋτη έργασία τοϋ μεγά
λου ιστορικού; Η ζωή του, ήτις ουντομώτατα
•
μεΤ, “κρΐβ,8Λ“5 σκιαγραφεϊται είς τάς
πρώτα; σελίδας έξελιπε. Τό έργον του όμως
άνηκει ε.ς το Εθνος καί αύτό πρέπει νά μεριμνηση ώστε ταχέως νά ϊδουν τό φώς τής δημοσιοτητος οσα ζηλοτύπως ήδη κρύπτουν οί φάκελλοι των μελετών του-άληθιναί κυψέλαι
ιστορικής ύλης.

, Ή ειρήνη κατακτά καί πάλιν τόν κόσμον, άλλ’
η αισχροκέρδεια μαίνεται, ώς καί έν τή πολε
μική εποχή. Ό βίος καθίσταται σχεδόν αβίωτος
απο το; αδικαιολογήτους ύπερτιμήσεις, αί δποϊαι
εξαντλούν οικονομικώ; καί δέν εννοούν νά υποχωρήσουν. Ι·.ίς τρόπο; υπάρχει σωτηρία;. Ή
αποχή απο τοΰ νά άγοράζωμεν μή άπολύτως
αναγκαία πραγματα. ’Ιδίως αί γυναίκες πρέπει
να άπαρνηθοϋν τήν πολυτέλειαν. Οί Άγγλοι
έδωσαν τό παράδειγμα. Έφόρεσαν εργατικές
μπλούζες. II σπατάλη νά περισταλή τών δη
μοσίων υπηρεσιών, έκ τής όποιας προέρχονται
φοροι βαρυνοντες τάς άστ.κάς τάξεις. Ν’ αύξηση
η παραγωγή, ώστε νά ύπάρξη αύτάρκεια.' Νά
τιμωρούνται άμειλίκτω; οί αισχροκερδείς. Οί
νεόπλουτοι οι όποιοι ένισχύουν μέ τό άκόπως
κτηθεν και αφειδώς σκορπιζόμενον χρήμα των
τας υπερτιμήσει, νά φορολογηθούν αγρίως Τί
γίνεται έξ δλων αύτών ; Δυστυχώς τίποτε. Τό
Κράτος κοιμάται καί ό αστός υποφέρει.
*
Ό νέος περί διαζυγίου νόμος, δστις λύει τά
δεσμα του καταναγκαστικοΰ γάμου καί εί- τούάπηρχαιωμένου; λόγους τοΰ διαζυγίου προσ
θέτει «τόν κλονισμόν τής οικογενειακής γαλή
νης», απετέλεσε θέμα συζητήσεων νομικών, κοι
νωνιολογικών καί εκκλησιαστικών. Διότι ό θε
σμός τοϋ γάμου είνε δ ρυθμιστής τής ζωής, ένδιαφερει όλους καί έπιδρφ έφ δλων βαθύ
τατα. Αί νεώτεραι συνθήκαι τοΰ βίου δέν ήτο
δυνατόν ν’ άφίσουν άθικτον τό διαζύγιον, δπερ
ητο φραγμός είς τήν συμβίωσιν δύο ατόμων
όσων την ζωήν ή ασυμφωνία τών χαρακτήρων
η η στρεβλή άνιίληψις μετέβαλε είς διηνεκή
Κολασιν η άπιστίαν. Η 'Ιερά Σύνοδος διεμαρτυρηθη δια, την ψήφισιν τοΰ νόμου ώς αντίκείμενου εϊς τάς έκκλησιαστικάς «αραδόσεις
★
και ως σειοντος τά θεμέλια τής οικογένειας διά
Έψηφίσθη έπί τέλους καί ό νόμος περί
της παρεχόμενης μεγάλης ευκολίας πρός χωρι
σμόν. Αλλα και ή I. Σύνοδος ύπεχώρησε καί πνευμαπκης ιδιοκτησίας. Είχον άλλοτε ψηφιII «τελεί; διατάξεις, άποπειραι κατά καιρού;
ο νόμος ανοίγει ηδη θύρας καί παράθυρα διά
να φευγη έκ τών συζύγων ό μή άνεχόμενος τήν έγένοντο πληρέστερος νομοθετικής προνοίας «γυναικειαν τυραννίαν ή ή μή στέργουσα τήν πω, πρυστατευθη ή ιδιοκτησία τών πνευματι
κών έργων. Ηδη, κατόπιν περιπετειώδους ερ
ανδρικήν επιβολήν.
1
γασίας, εισερχόμεθα καί ημείς είς τήν διεθνή
♦
Τύ πνευματικόν έργον τοϋ Σπυρίδωνος Λάμ συμβασιν της Βέρνης. 'Οχι μόνον οί ίδ,κοί
μας συγγράφεις καί συνθέται καί καλ/.ιτέγναι
πρου υπήρξε τεράστιον. Ό χαλκέντερος Ιστο
προστατεύονται από τής λογοκλοπής καί τής έκριοδίφης επλουτισε τάς βιβλιοθήκας μέ συγ
μεταλλευσεως, αλλα καί οί ξένοι. '<>; πρός «ύγράμματα πολύτιμα καί έπραγματεύθη θέματα
τους, εκ του φόβου μή ελαττωθούν αί μετα
ενδιαφέροντα έπί ήμισυν αιώνα. Ή στοργ1κή
φράσεις ών εχομεν απόλυτον ανάγκην, προέκυμέριμνα τής χήρας καί ή συνεργασία τών κ. κ
ψαν σοβαραι αντιρρήσεις, αϊτινες όμως δέν έ-κια και Χαριτάκη έτέλεσαν ένα αντάξιον τού
εκλιποντος μνημόσυνου. Τό έκδοθέν μεταθα- ληφθησαν υπ δψει.
ΔΑΦΝΙΣ
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SAINT
ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΟΣ Οά παραμείνη είς τούς ’Αθη
ναϊκούς μουσικούς κύκλους ή εί; ’Αθήνας διαμονή τοΰ
ένδσξοτέρου τών ξώζτων Γάλλων μουσουργών, τοϋ
Καμιλλου Σαίν—Σάνς. Καίτοι άγων ήλικίαν 85 έτών
δέν ώκνησε νά άνταποκριθή είς τήν πρόσκλησιν τού
διευθυντοΰ τοΰ Ωδείου ’Αθηνών καϊ μέ νεανικά?
ένθουσιασμόν νά έλθρ προσκυνητής τοϋ άρχαίου με
γαλείου, διά νά μά; μυήσι) συγχρόνως εί; τή; μούσι
κής τέχνης τάς ύ.τερόχους εμπνεύσεις του.
'Ο μέγας μουσουργό; είς ήλικίαν πέντε έτών,
συνέθεσε μίαν «ρομάντσαν»,πρό μηνών δετόν Ύμνον
τής ειρήνη;. Καϊ τϊ δέν έγραψε κατά τάς όκτώ δε
καετηρίδας. ’Απ’ όλα τά είδη τής μουσικής, κατ’ έξο
χήν δημιουργικός. Έργα δραματικά καϊ λυρικά, συμ
φωνικά, έργα θρησκευτικά, έργα διά solo καϊ ορχή
στραν, μελωδίας κ λ,π. περί τά 300, συνέγραψε δέ
καϊ περί τάς είκοσι μελέτα; αισθητικά;. Είνε μέλος
τής ’Ακαδημίας τών Καλών Τεχνών καϊ έχει τιμηθή
διά τοΰ Γαλλικού μεγαλοσταύρου. ΙΙλεϊστα έργα του
έχει έμπνευσθή άπό τήν άρχαίαν Ελλάδα, ώς τούς
Γάμου; τοΰ Προμήθειας, τήν ’Αντιγόνην, τήν Περσεφόνην, τήν Φρύνην, τήν Δηίανειραν, τήν Άνέμην
τής Όμφάλης, τήν Νεότητα τοΰ Ήρακλέους. Εί; τάς
συνθέσεις του είνε αισθηματικός, διαυγής τήν έκφρα
σιν, ειλικρινής, κλασικιστή;. Ό άκροατή; εννοεί τί
θέλει νά ερμήνευσα “ συνθέτης. Όλα έχουν σαφή
νειαν, άλλά καϊ πνεΰμα. Θαυμαστής τοΰ Μπετόβεν.
πολέμιος τών βαγνερίων καί ριζοσπαστικών τάσεων
τινών συναδέλφων του. Είνε μουσουργός έξυπηρετών
τήν πατρίδα του διά τής αρμονίας, χωρίς έν τούτοις
νά παρίδη καί τό αίσθημα άλλων τόπων οΰς έπεσκέφθη κατά τάς έτησίας περιοδείας του μέχρι τών ά.τοτέρων σημείων.
Τό σπουδαιότερον τών έργων του ύπήρξεν ό
«Σαμψών καϊ Δαλιδά».
Ή έν Άθήναις διαμονή του υπήρξε, δι’ αύτόν μέν
μία συνεχής έκδήλωσις ευλαβούς θαυμασμού, δι’
ήμάς δέ μία άφθονος καλλιτεχνική πανδαισία.
Τέσσαρες συναυλίαι έδόθησαν, έν αίς έκυριάρχει ό
Σαϊ*—Σάνς, όχι μόνον ώ; συνθέτης άλλά καϊ ώ:
εκτελεστής. Διότι έχει καί τό χάρισμα τής έκτελέσεως είς. βαθμόν καταπλήσσοντα. Ό θαλερός πρε
σβύτης άποδίδει καί τώρα είς τό πιάνο τά έργα του,
μέ θαυμασιαν δεξιότητα, χάριν καί εύχέρειαν, ήν
κατ’ ούδέν ήλάττωσε ή ήλικία. Ή αίσθηματικότης
του συγκινεΐ βαθύτατα. Ακούραστος δέ. Ή πρώτη
συναυλία (festival), ήτο συμφωνική καϊ έδόθη
ύπό τής ορχήστρας τοΰ ’ίΐδείου, ήτις έξετέλεσε τόσον
καλά, ώστε νά προκαλέση τόν άνεπιφΰλακτον έπαινον
τοΰ μεγάλου μουσουργού, τήν Δευτέραν συμφωνίαν
του, τήν Νεότητα τοΰ Ήρακλέους. τό Στρατιωτικόν
1 αλλικόν έμβατήριον, μετά τοΰ συνθέτου δέ μίαν
ραψωδίαν, μίαν reverie καί έν caprice βάλς «Wed
ding Cake». Μετά τοΰ κ. Λυκούδη έξετέλεσε τό τρί
τον Κονσέρτο διά βιολί, δυσκολώτατον, τό όποιον
είχε παιξη πρό τίνος ό κ. Γόμψον. Ό Έλλην έκτελεστης έφιλοτιμήθη νά τό άποδώση δσον ήτο δυνα
τόν καλλίτερα. Τό ώραιότερον μέρος τοϋ προγράμ
ματος άπετέλεσε τό θαυμάσιον Septuor, έκτελεσθέν
αψογως υπό τής ορχήστρας, τοϋ συνθέτου καϊ τοϋ
καλλιτέχνου τής σάλπιγγος κ. Μεταλληνοΰ.
Η δευτέρα συναυλία ά.τετελεϊτο άπό έργα του
μουσικής δωματίου. Ό συνθέτης μετά τών κ κ.
Μπουστιντούϊ* καί Παταδημητρίου έξετέλεσπν τό
Trio είς mi έλασσον, μετά τού κ. Σοΰλτσε την Σο·

- S Α έ Ν S
ναταν εί; mj μπεμόλ μεΐξον—ή ώραιοτέρα έκτέλεσις
καί έμπνευσις άνω τέρα τών δύο άλλων, μέ εν θαυμά
σιοι- andante,—καϊ μετά τών κ. κ Λυκούδη καί
ΙΙαπαδημητρίου τό ύπ’άρ-.θ. 1 Trio- Μολονότι τό έν
Trio έγράφη 30 έτη μετά τό άλλο, παρατηρεΐται ή
αύτή τεχνοτροπία.
”Η τρίτη συναυλία ήτο Recital πιάνου δοθέν ύπό
τοΰ μουσουργοϋ χάριν τών μαθητών τοΰ Ωδείου.
Μοναδικός εκτελεστής ό κ, Σαίν-Σάνς έπαιξε ξένα
έ(?γα Ι'κλούκ, Ραμώ, Μπετόβεν, Λίστ, Σοπέν, Γκουνώ
καί δύο ίδικάς του συνθέσεις. Κατά τήν συναυλίαν
τούτην έψάλη ύπό τοϋ κ. Τριανταφύλλου ό Ύμνος
τής Ειρήνης βραβευθείς έν διαγωνισμώ δν είχε προκ,1θύξη ό Φιγαρώ. Έκ τών 300 ύποβληθέντων ποιη
μάτων άνέλαβον νά μελοποιήσιυν .ά 6 καλλίτερα ό
Σαίν-Σάνς, ό Φωρέ, ό Βιντόρ, ό Μεσσαζέ κ.λ π
Ό φιλοξενούμενος ύφ’ ημών συνθέτης έμελοποίησε τό ποίημα τοΰ κ. Φώρ, εΐχομεν δέ τήν τύχην νά
το ακούσωμεν άνορχήστρωτον άκόμη ημείς διά προιτην
φοράν έκτελούμενον. Σύνθεσις χωρίς ύπερβολάς.
μάλλον Γαλλική, μέ τήν χρησιμοποίησιν τής Μασσα
λιώτιδας είς τήν συνοδείαν, πρός ύπόμνησιν τοΰ
Γαλλικού πολεμικού πνεύματος Έψάλη, συνοδεύδεύοντος τοϋ μουσουργού, ύπό τοΰ κ Τριανταφύλλου.
Ό συνθέτης κατά τήν συναυλίαν αυτήν άπεθεώθη.
Μετά τό τέλος, άπέζευξαν μαθηταί καϊ καθηγηταί
τούς ίππους τής άμάξης καϊ έσυραν αύτήν ζητωκραυγάζοντες μέχρι τή; οικία; τοϋ κ. Νάξου, όπου
έφιλοξενεϊτο.
Είς τήν τελευταίαν συναυλίαν τοΰ \2όείου έπαίχθη
σαν πρός τιμήν του ή Μνηστή τοΰ Τυμπανιστοΰ καϊ τό
Στρατιωτικόν έμβατήριον έκ τών Άλγερινών σκηνών.
Πρός τιμήν τοϋ Σαίν—Σάνς έδωσε ή Ένωσις τών
Ελλήνων μουσουργών συναυλίαν. Ήτο έπιτυχής ή
ιδέα νά γνωρίση ό Γάλλος μουσουργός ' Ελληνικά
έργα. Ή στρατιωτική ορχήστρα έξετέλεσε τάς καλλιτέρας Ελληνικά; συνθέσεις, α; διηύθυνον έκ περι
τροπής οί ίδιοι συνθέται κ. κ. Λαυράγκας. Καλομοί
ρης, Γ. Λαμπελέτ, Λιάλιος καί Μητρόπουλος. Έξετελέσθησαν καί συνθέσει; τοΰ Σαμάρα, τοϋ κ. Ριάδη
συμπληρωθέντος τοΰ προγράμματος διά τής Άλγερινής Σουίτας τοΰ Σαιν—Σάνς, καί τοΰ Ύμνου τή:
ΙΙαλλάδος δν έτραγούδησε.- ή κ. Φωκά.
Καθ’ όλα; τάς συναυλίας έξεδηλιύβη ακράτητος έν
θουσιασμός.Ή μεγαλβιτέρα τιμή τφ άπενεμήθη, κατά
την έπίσημον δεξίωσιν. ήν διωργάνωσε τό 'ιπουργεϊον τής Παιδείας είς τό θέατρον Ήρώδου τοΰ
’Αττικού. Παρέστησαν οι επίσημοι καί όλος ό μου
σικός κόσμος. Μετά προσφωνήσιν τοΰ Προέδρου
τοΰ Διοικ συμβουλίου τοϋ ’Ωδείου κ. Ναούμ, ή κ.
Ζερβού άπήγγειλε Γαλλιστί τήν Προσευχήν έπι τής
Άκροπόλεως τοΰ Ρενάν καί κ ιτόπιν ή δ. Μεσολωρα,
σονοδευούση; τή; ορχήστρα; έψαλε τόν "Υμνον πρός
τήν Παλλάδα τοΰ Σαίν — Σανς. Αί δύο καλλιτέχνιδες
μέ λεύκάς Αρχαιοπρεπείς άμφιέσεις ϊσταντο ώς άγάλματσ εκατέρωθεν και ύπεράνω τή; ορχήστρας έπί μιάς
πύλης. Ή ορχήστρα διευθύνοντος αύτήν τοΰ ίδιου
μουσουργού ϊσταμένου έπί άρχαίου ογκολίθου έπαιξε
άριστά τήν παγκοσμίως φημισμένην «Νεότητα τοϋ
Ηρακλέους». Μετά προσφώνησιν τοΰ κ, Νάξου, ο
υπουργός τών έξωιερικών κ Πολίτης προσέφερε έντος θηκης τόν Ελληνικόν Μεγαλόσταυρον, μετά
συντόμου προσλαλιάς, είς ήν άπήνιησει- έν συγκινή
σει ευχαριστών ό οΰτω έξαιρετικώ; τιμηθείς διαπρε
«ής καλλιτέχνης.
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ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
ΑΛΕΙΦΕΙ χώρου δέν παρηκολουθήσαμεν τήν θεατρικήν
κίνησιν κατά τό τελευταίον
τρίμηνον διάστημα. Έκ χρονογραφικοΰ καθήκοντος θά
περιλάβωμεν αυτήν είς τό
παρόν τεΰχος δσον τό δυνα
τόν συντομότερα.
Προτού δ.ακόψη τάς παραστάσεις του ό θία
σος τοΰ Ωδείου, έδωκε τάς “Άραβικάς νύ
χτας·, τής «Αγάπες» καί τής «Πεταλούδες».
Τό πρώτον είναι ’Αγγλική φάρσα τοΰ Μόζερ έξελληνισθείσα ύπό τοΰ κ. Ποριώτου μέ τό ’Α
νατολικόν ψευδώνυμον Ζαχαριόγλου! Έχει άθανότητας, στερείται πνεύματος, ακατάλ
ληλον διά δεσποινίδας και διά θίασον σοβα
ρόν όπως τοΰ ‘Ωδείου. Μία έλαφρών ηθών γυ
ναίκα έγκαθισταται αύτόκλητος είς τό σπίτι
ένός ύπάνδρου, δστις τήν παρουσιάζει άς άνεψιάν ή πεθερά ώς πολύφερνον τήν προορίζει
διά τόν υίόν της ένα μέθυσον γυναικοθήραν, ή
πραγματική ανεψιά έρχεται, δ σύζυγος τήν
τοποθετεί είς έν ξενοδοχεϊον,ή σύζυγος,ήτις έ
λειπε είς ταξείδι, καταφθάνει, τά πράγματα
σαλατοποιοΰνται κατά τρόπον διασκεδαστικόν.
Γενική λιποθυμία τοΰ θηλυκού κόσμου και δμολογία τοΰ συζύγου δι'ής έπέρχεται ή γα
λήνη.
Ή «’Αγάπες» τοΰ Αυστριακού δραματικού
μυθιστοριογράφου Σνίτσλερ έπαίχθη καί άλ
λοτε έπί Χρηστομάνου, είνε δράμα μέ αλήθειαν
καί ειλικρίνειαν γραμμένον χωρίς συγκρού
σεις παθών, προκαλούν πολλήν συγκίνησιν.
Είνε τού είδους τοΰ «’Αντίο νεότης». Δύο
φίλοι γλεντούν μέ τάς φίλα; των. Τήν δια
σκέδασιν ταράττει ή έπίσκεψις ένός συζύγου
δστις καλεί είς μονομαχίαν τόν ένα έξ αυτών,
έχοντα σχέσεις μέ τήν γυναίκα του, φονεύεται
καί ή τωρινή φίλη του μανθάνουσα δτι έσκοτώθη διά μίαν άλλην γυναίκα σπεύδει νά αύ τοκτονήση, ένώ μάτην προσπαθεί νά τήν έμ·
ποδίση δ γέρων πατέρας της.
Ή «Πεταλούδες» είνε άπό τά έργα τού
Σούδερμαν, πού είχαν τήν μεγαλειτέραν έπι
τυχίαν έν Ευρώπη. Είνε μία ψυχολογία
μιας χήρας ή δποία ζητεί νά ύπανδρεύση
τάς τρείς άπροικους κόρας της. Έκάστης δ
χαρακτήρ διαγράφεται μέ πολλήν σαφήνειαν.
¥

Είς έκτακτον παράστασιν δοθείσαν ύπό Ρώσσων ηθοποιών έξετιμήσαμεν αυτούς είς τό μι
μόδραμα Τρία μιμοδράματα ' Ερως καί ϋ·ά
νατος —Τδ τελευταίον δεϊπνον — Άπόκρεω,
έπαιξαν μέ πολλήν τέχνην, άνυψώσαντες τό
δύσκολον αύτό σκηνικόν είδος, τό άγνωστον είς
τήν Ελλάδα, είς τό όποιον ή κίνησις άντικα-
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θιστά τήν λίξιν. Τό πρώτον είνε έρωτικόν έ
πεισόδιον είς μίαν ταβέρναν δύο άπάχηδων έ ρωτευμένων μέ μίαν άπάχισαν και ένώ παλαί
ουν μεταξύ των δΓ αυτήν, τήν σκοτώνουν. Έ
παίχθη θαυμάσια. Τό δεύτερον είνε έοωτική
σκηνή λεπτότατη. Τό τρίτον, τό και έκτενεστέρον, είνε ή αϊωνία ιστορία τής Κολομβίνας διά
τήν δποίαν σκοτώνονται δ Πιερρότος καί δ ’Αρ
λεκίνος. ΙΤρωτηγωνίστησαν είς τά τρία μελο
δράματα ή κ. Κοβάνκο, πρωταγωνίστρια τού
Ρωσσικοΰ κινηματογράφου, ή χορεύτρια Βερεσινηάγια καί ό χορογράφος Βασίλιεφ. Ή μου
σική πολύ καλή.
¥

«Ό Πρίγκηψ Βαλεντίνος», ή έπιτυχοΰσα
έν ’Αγγλία κωμική όπερα τοΰ κ. Χαπ. Λαμπελέτ έπαίχθη καί είς ’Αθήνας. Ό συνθέτης
κατέβαλε πάσαν φροντίδα διά τήν εύπρόσωπον έμφάνισίν της. Έφερεν δ ίδιος έκ Λονδί
νου τάς πλουσίας σκηνογραφίας, ’Άγγλον σκη
νοθέτην, ιματισμόν πολυτελή, μπαλλέτο άπό
δκτώ Άγγλίδας χορεύτριας χαριτωμένα;. Οί
ηθοποιοί έφιλοτιμήθηαν νά παίξουν δσον ήμπορούσαν καλλίτερα, διευθύνοντος τήν ορχή
στραν τοΰ ίδιου. Παρ’ δλα αυτά, δέν είχε
τήν έπιτυχίαν, ήν έσημείωσεν έν ’Αγγλία.
Ό Πρίγκηψ Βαλεντίνος έπαίχθη τό πρώτον
έν Λονδίνιρ τόν ’Ιανουάριον τού 1918 εις τό
θέατρον τοΰ Άγ. ‘Ιακώβου. Αί έφημερίδες καί
οί κριτικοί έξεφράσθησαν μέ ένθούσιασμόν,
μέχρι τού σημείου ώστε νά έπικληθή δ συνθέ
της διάδοχος τοΰ Σώλιβαν δημιουργού τής ’Αγ
γλικής δπερέττας. Έπαίχθη κατόπιν είς έξ
έπαρχιακά θέατρα τής ’Αγγλίας.
Τό λιμπρέττο έγράφη άπό τόν Άγγλον
Ντάβουπορτ καί μετεφράσθη υπό τού ίδιου κ.
Λαμπελέτ. 'Η σκηνή ύπόκειται εϊς έν φαντα
στικόν βασιλέων. Ή βασίλισσα έχει έξ κορί
τσια καί κινδυνεύει δ θρόνος άν δέν γεννηθή
Διάδοχος· γεννάται καί τό εκτον παιδί,τό δποίον
παρουσιάζουν οί αύλικοί ώς άγοράκι. 1 7 χρόνια
μεσολαβούν καί δ διάδοχος Βαλεντίνος (Ερμα
φρόδιτος) είναι έφηβος καί αγνοεί τό φΰλον του.
Μία γειτονική βασίλισσα τόν έρωτεύεται καί τόν
ζητεί είς γάμον απειλούσα έν έναντία περίπτώσει νά πολιορκήση τήν πρωτεύουσαν. Γί
νεται δ γάμος άλλ' εύθΰς χάρις είς τόν παι
δικόν του φίλον Γαστόν δραπετεύει δ Βαλεν
τίνος,τόν άνευρίσκουν δμως είς έν καπηλείον καί
άπάγεται. Είς τήν γ’. πράξιν αποκαλύπτεται
τό μυστικόν τοΰ φύλου καί δ Βαλεντίνος — Βαλεντίνη ήδη,—νυμφεύεται τόν Γαστόν, δστις
άνακηρύσσεται βασιλεύς ένώ ή Βαλεντίνη λέ
γει : «’Έχασα τό στέμμα, άλλ’ έκέρδισα τόν
έρωτα».
Η άξία τοΰ κ. Λαμπελέτ ώς μουσικού είνε
άναμφισβήτητος. Άλλ’ είς τό έργον αύτό φαί

νεται έπηρεασμένος άπό τό 'Αγγλικόν περι
βάλλον συνεπεία τής εικοσαετούς έκεί διαμο
νής του καί δΓ αυτό τά Ελληνικά ώτα δέν
ηύχαριστήθησαν άπό τήν μουσικήν του. Μάλ
λον ρωμαντική, σοβαρά, εύγενής, σεμνή, ένώ
έχομεν συνειθίση μέ τήν έλαφράν, ευθυμον
μελωδίαν τής Βιενέζικης δπερέττας. Ή τε
χνοτροπία τοΰ μπαλλέτου τής τελευταίας πράξεως είνε τό καλλίτερον ίσως μέρος τοΰ έργου.
Έπίσης παραστατική ή περιγραφή τής κα
ταιγίδας - δυνατόν συμφωνικόν απόσπασμα—,
πολύν δέ λυρισμόν έχει ή άφήγησις τής οπτα
σίας τών Χηρηίδων καί ή μελαγχολική μπαλλάντα ήν ψάλλει δ Γαστόν.
Ή διδασκαλία έγτνεν άπό τόν ίδιον συνθέ
την, τών δέ χορών άπό τών Άγγλον ρεζισέρ,
δστις καί έν Αονδίνω είχε διδάξη τό έργον. Τόν
ρόλον τοΰ Βαλεντίνου —έν άρχή τόν έπαιξεν
άναγκαστικώς ή κόρη τοΰ συνθέτου Αγγλιστί
μέ τό κείμ νον είς χείρας —έζωντάνευσεν ή
κ. Λαουτάρη. Ό κ. ΙΙεντιβόλιο κα1. ή κ. Φύρστ
καλοί. Ό κ. Πλέσσας υπερβολικός
¥

Ό κ Δ. Μητρόπουλος είναι ό νεώτερος—24
έτών—τών συνθετών, δστις πριν ή άποφοιτήση
τοΰ Ωδείου έγραψε έργον σοβαρόν, άξιον πολ
λής προσοχής, τήν
Βεατρίκην,» μουσικόν
δράμα, συντεθέν έπι τοΰ κειμένου τού τριπράκτου «θαύματος» τού Μαίτερλιγκ «Soeur
Beatrice». 'Η μουσική του δύσκολος, έπιβλητική, υπερσοοαρά, δυσανάλογος πρός τάς ου νάμεις τών έοασιτεχνών έκτελεστών, οί δποίοι
έν τούτοις έπαιξαν μέ έξαιρετικήν στοργήν
πρός τόν συνθέτην. Είχε παιχθή άλλοτε υπό
τή; ορχήστρα: τού ’Ωδείου έν μέρος, έκτιμη
θέν μετά πολλής συμπάθειας ύ τό τών ειδικών.
"Ο,τι χαρακτηρίζει τά «Μυστήρια» τοΰ Μεσαίωνος, τό θειον καί τό υπερφυσικόν ένέπνευσε τόν κ. Μητρόπουλον νά γράψή μουσικήν
ούχί τόσον εκκλησιαστικήν, δσον δραματικήν.'!)
Μαίτερλιγκ ένεπνεύσθη τό έργον του έκ πχρχ
δόσεως γραφείσης υπό τοΰ Νοδέ, καθ’ ήν ή
Ιΐαναγία θαυματουργεί χάριν μιας αμαρτωλής.
Ή ύπόθεσις, ώς τήν έγραψεν δ Μαίτερλιγκ,
έχει ώς έξής :
Ή μοναχή Βεατρίκη έχει άγαπηθή πριν
μονάση άπό ένα πρίγκηπα δστις τήν απειλή
ν’ αυτοκτονήση άν δέν τόν άκολουθήση. Καί
τόν ακολουθεί, καταθέτουσα είς τό άγαλμα
τής Παναγίας τήν μοναχικήν της περιόολήν,
καί παρακαλοΰσα νά τήν κρατήση άλώβητον.
Είς τήν β'. πράξιν ή Παναγία κατερχομένη
τού βάθρου περιβάλλεται τά ράσα καί τήν καλύπτραν τής Βεατρίκης κα1. έκτ.λε! τά κα
θήκοντα αύτής, διανέμουσα ενδύματα είς τού;
πτωχούς. Άλλά τά ενδύματα μεταβάλλονται
είς πολύτιμα υφάσματα Αί μοναχαί εκλαμβά
νουν τήν Παναγίαν ώ; τήν Βεατρίκην ένδυ θείσαν τήν περιβολήν τού αγάλματος καί τή;
ίπιτίθενται, άλλ’ αί ράβδαι μεταβάλλονται είς
κρίνα, αί μάστιγες είς βάτα. Ιίρό τού θαύματος
αί μοναχαί γονυπετοΰν.

Μετά είκοσιπέντε έτη (γ·. πράξις) ή Βεα
τρίκη ήν δ έρω; καί ή αμαρτία κατερείπωσαν
έρχεται νά άποθάνη άσθενής καί έγκαταλελειμένη είς τό μοναστήρι, ζητούσα έξιλασμόν
πρό τής ΙΙαναγίας. Εξομολογείται τό σφάλμα
της καί θνήσκει βέβαια διά τόν οίκτον τών άν
θρώπων καί τήν συγγνώμην τής Παναγίας.
*Η μουσική πρωτότυπος, άλλά ή τεχνική
της πολύ νεωτεριστική. Δυσκολονόητος, θορυ βώδης,έλλειψις μελωδίας, μάλλον μία υπόκρουσις, μία μουσική απαγγελία, φθάνουσα ιδίως
είς τήν δ', πράξιν μέχρι μονοτονίας. Είς τούτο
συντελεί βεβαίως καί ή ύπόθεσις. Έμελέτησε
δ συνθέτης τό έργον αίσθητικώ;, τό ήσθάνθη
ψυχικώς, άλλά δέν συγκινεϊ, δέν μεταρσιώνει,
διότι λείπει ή διαύγεια· δέν υπάρχει μία διήκουσα γραμμή.'1) νεαρός συνθέτης, δστις είνε ό
πρώτος δστις έξήλθεν έκ τού Ωδείου Αθηνών,
έχει ιδιοφυίαν, έκαμε καλάς σπουδάς, έχει πο
λύν ζήλον καί ώς πρώτον τό έργον του δύναται νά θεωρηθή κάλλιστον.Τό ντουέττο τής α'.
πράξεως είνε πολύ έπιτυχημένον, ή δέ β'. πρά
ξις μουσικώς είνε έπιτυχβστέρα τών άλλων
είς ρυθμόν, ποικιλίαν αρμονίας καί ένδιαφέρον.
Τήν ένορχήστρωσιν έκρινεν δ καθηγητής
τού συνθέτου κ. Μαρσίκ ένδιαφέρουσαν, ζωηράν, έκφραστικήν, φωτεινήν, δυστυχώς δμως
καί κάπου—κάπου συγκεχυμένην. Σκηνικά
καλλιτεχνικά, ιματισμός άριστος, έν άρμονικόν
πλαίσιον είς τάς έκτυλισσομένας μυστικοπαθείς
σκηνάς.
Ή έκτέλεσις πολύ έπιμεμελημένη. Ή κ.
Αίκ. Πχξινοΰ είχε τόν κυριώτατον ρόλον, μή
λείψασα καθόλου έκ τής σκηνής. Ώς αισθη
ματική μοναχή, ώς Παναγία, ώς έξηντλημένη
άμαρτωλή -τρείς έμφανίσεις μέ τρία διάφορα
συναισθήματα—έκράτησε μέ τό άσμα καί τήν
ηθοποιίαν, καίτοι έρασιτέχνις, δλόκληρον τό
έργον μέ μοναδικήν άντοχήν.Καλή ή κ. Τριανταφύλλου ώ; καί δ κ. Κορωνάκης. Τό Ώδεΐον
έβοήθησε πολύ, διότι έδωσε τήν χωρωδίαν καί
τήν όρχήστραν.
*
Άπό τούς ξένους οί όποιοι μάς έπεσκέφθησαν, εξαιρετικής τέχνης ήτο δ Ρώσσος υψίφω
νος Δημ. Σμυρνώφ. Ή φωνή του—φωνή λάρυγγος—έχει έντασιν καί ιδίως έκτασιν άπό τάς
σπανιωτέρας, γλυκύτητα ήχου ιδίως είς τάς
χαμηλά; νότας άπαράμιλλον. Χωρίς άποτόμους μεταλλαγάς, έχει ευστροφίαν καί άποδί
δει τελείως τάς λέξεις. ’Ηθοποιία μεγάλη. Τό
φόρτε του, τό τραγούδι τού Ριγολέττου «Φτερό
στό/ άνεμο».
¥

Ό θίασος Κυβέλης αναβιβάζει έφέτος μέ
πολλήν έπιμέλειαν τά νέα έργα, χάρις είς τόν
προσληφθέντα Γάλλον σκηνοθέτην κ Ρουλάν.
Τό “Νυφικό κοεββάτι,, ή νέα κωμωδία τοΰ
Γκαντερά είχε παιχθή καλλίτερα άπό τόν Γαλ
λικόν θίασον είς τό αυτό θέατρον. Μία άλλη
μονόπρακτος, τό “Γομάρι,, ήτο τόσον άκατάλ-
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ληλος διά κυρίας, ώστε δ θίασος καλώς ποιων
τήν έθεσεν είς άπόταξιν.
Τό Τριζόνι, δράμα πρδ Ιόετίας διασκεύα
σαν ύπδ τοΰ Γάλλου Λ. ντέ Φρανκμενίλ έκ
τοΰ δμωνύμου Χριστουγεννιάτικου διηγήματος
τοΰ Δίκενς έχει ύπόθεσιν άπλήν, μέ τεχνικήν
άντίθεσιν χαρακτήρων, διανθιζομένην άπδ λε
πτόν ’Αγγλικόν χιοΰμορ. Διασώζεται έν αύτφ
ή συγκινητική τρυφερότης τοΰ Δίκενς. Στρέ
φεται περί τήν έπάνοδον ένός νέου ξενητευμένου, δστις έπανευρίσκη τήν μνηστήν του
ίτοίμην νά συζευχθή ένα παρήλικα. Τό Τρι
ζόνι λέγουν δτι δταν κελαδεί φέρει ευτυχίαν
και ή σύζυγος-τδ τριζόνι του σπιτιού σκορπί
ζει είς δλους καλοσύνην. Καί ένώ νομίζει ο
θεατής δτι θά καταλήξη τό έργον είς βιαίαν
σκηνήν φόνου, τερματίζεται μέ τόν θρίαμβον
τής οικογενειακής χαράς. Ό θεατής θέλγεται
άπδ τάς ώραίας σκηνάς καί τούς ένδιαφέροντας τύπους. 'Ο πλήρης χάριτος ρόλος τής ήρωίδος προσηομόσθη άριστα είς τήν φυσικήν
ύπόκρισιν τής κ. Κυβέλης. 'Η κ. Πλεμενίδου
ώς τυφλή, προκαλεί τήν συμπάθειαν. Καλός ό
κ. Λούης ώς σύζυγος καί δ κ. ΓΙαρασκευάς ώς
σοβαροφανής έπίδοξος γαμβρός. Υπάρχει κα’.
μουσική ύπόκρουσις -σύνθεσις του Μασσενέ—
ρωμαντιχή, προσθέτουσα ποίησιν είς τδ έργον.
Ενα τηλεφώνημα,. Κωμωδία τοΰ Ένεκέν
μεταφρασθείσα έκ τοΰ Γαλλικού χειρογράφου,
μή δημοσιευθέντος άκόμη. Παρεστάθη τφ
1912 είς τδ Παρίσι μέ πρωταγωνίστριαν τήν
Ρ«ζάν
μέ τδν Μάξ Ντάρλυ. Είς ιατρός έχει
σύζυγον τιμίαν, άλλά καί έρωμένην· δ βοηθός
το,ί **ve τ^μιοί>
έχει σύζυγον άπιστον. ‘Η
σύζυγος τοΰ ιατρού πληροφορείται τήν απι
στίαν του καί πρός έκδίκησιν τηλεφωνεί είς
τόν πρώτον τυχόντα νά έλθη σπίτι της. Κα
ταφθάνει είς άρραβωνιασμένος- άκων διενυκτερεύει, ένώ δ ιατρός διασκεδάζει μέ τήν έρωμέ
νην του- ζητούν τδν ιατρόν καί άναγκάζεται
νά έμφανισθή άντ’ αύτοΰ, κωμικά έπεισόδια
διαδέχονται άλληλα καί τέλος τά δύο άνδρόγυνα έπανέρχονται είς τήν ευθείαν δδόν. Ό κ.
Λεπενιώτης ώς άπιστος ιατρός, άν καί υπερ
βολικός, προκαλεί συνεχείς γέλωτας.
•Ή Λαίδη Ούώρδ- (La maison cernee)
νεώτατον δράμα τού Φρονταί, μέ ύπόθεσιν
σχετικήν πρός τήν τελευταίαν έκστρατείαν τών
Άγγλων είς Παλαιστίνην, κατά μετάφρασιν
δεσποινίδος δημοσιογράφου. ’Εκτυλίσσεται έν
στρατοπέδφ είς σκηνάς συγκινητικάς, μέ προέ
χουσαν τήν κατίσχυσιν τοΰ καθήκοντος. 'Η
ύπόθεσις κοινή, άψυχολόγητος, μάλλον μυθι
στορηματική, προκαλοΰσα τήν περιέργειαν α
πλώς τοΰ θεατού. Ό νόθος υιός ένδς σύνταγμα
τάρχου άγαπά τήν γυναίκα του- όλοι άγνοοΰν
δτι είναι υιός του, πλήν τοΰ πατρός. Διά νά
μή έκθέση τήν γυναίκα ήν άγαπά, δέχεται
νά τουφεκισθή ώς προδότης. Τό πρόσωπον τής
λαίδης ύπεδύθη ή κ. Κυβέλη δημιουργήσασα
ένα ώραίον τύπον Άγγλίδος άριστοκράτιδος,
υποκυπτούσης είς άκατανίκητον έρωτα. ’Εκ
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τών άλλων, μόνον δ κ. Λούης έπαιξεν καλά.
Ή δεσποινίς Φδξ Τρδτ ώς μετεβαπτίσθη
ή έξωφρενική
φάρσα «Chichi· τών Ένε
κέν καί Βέμπερ έχει πολλά διασκεδαστικά έπεισόδια. Μία χορεύτρια καφωδείου ένσκήπτει είς μίαν οικογένειαν καί τήν άναστατώνει Ή β' πράξις δμοιάζει μέ φρενοκομείον,
χάρις είς τήν μπαλλαρίναν ή δποία παρασύρει
δλους είς ένα θεότρελλον χορόν. Είνε χονδροκομένη φάρσα, άλλά έχει γοργότητ'α φαι
δρών σκηνών καί παρεξηγήσεις. Ή δ. Κα
ρίννα Ζαφειροπούλου ώς Φδξ Τρότ έπαιξε χα
ριτωμένα καί μέ πολλήν δρεξιν, ύποδυθείσα
τόν ρόλον μέ κάποιαν αβρότητα άνωτέραν τοΰ
ρολού της. 'Η κ. Βώκου ώς Άγγλίς σούφραζέττα καί δ έξελισσόμενος τδν λεπτόν κωμι
κόν κ. Άλκης, πολύ καλοί.
Είς τόΐίαρισινόν θέατρον τής Τέχνης περί τά
τέλη τοΰ λήξαντος έτους παρεστάθη τοΰ νέου
’Ακαδημαϊκού Κυρέλ ή Τρελλη ψυχή (1/ ante
en folie) τήν δποίαν οί Γάλλοι κριτικοί ώνόμασαν
άριστούργημα. Είνε δ τίτλος ένός βιβλίου φι
λοσοφικού, δστις συνοψίζει τάς παρατηρήσεις
έπί τών ένστικτων τών ζώων ιδίως ώς πρός
τήν φυσικήν έπιλογήν πρός διαιώνισιν τοΰ εί
δους καί παραλληλίζει τά ένστικτα αυτά πρδς τά
τών άνθρώπων, είς μίαν διανοητικήν έπιλογήν.
"Ενας φιλόσοφος, ζή είς τό δάσος μέ τήν άγαθήν γυναίκα του.Έκεί καταφεύγει μία ήθοποιδς καταδιωκομένη άπδ ένα συγγραφέα είς δν
τέλος υποκύπτει. Άλλ’ αύτδς καταχτητής
καρδιών, έλκύει καί τήν γυναίκα τοΰ φιλοσό
φου, ξυπνούν μέσα της τ’ άγριώτερα έρωτικά
ένιτικτα δΓ αύτήν, άλλά παθαίνει καρδιακήν
κρίσιν καί αυτή ή δποία έζησε τήν ζωήν
άγιας, άποθνήσκει δνειρευομένη τόν Άγ.
Πέτρ ον.
Το έργον στερείται δράσεως, έχει μονολό
γους είς οΰς άναπτύσσεται ή θεωρία ήτις στε
ρείται πρωτοτυπίας, δέν είναι δέ κατάλληλος
διά θέατρον. Τό τέλος τού έργου άφίνει πολ
λούς ένδοιασμούς καί έρωτήματα είς τόν θε
ατή ν.
Τών Gerbidon καί Annont (Πετροκοκκί/ου) ή
κωμφδ'.α δ «Έπίτιμος σύζυγος» άποδεικνύει
δτι δ χωρισμός τού κ. ΙΙετροκοκκίνου άπδ τοΰ
άρχικού “Ελληνος συνεργάτου του τόν έζημίωσε. Μολονότι έπαίχθη 35'· φοράς είς τό
Ginny τών Παρισίων, δέν ήρεσεν έδώ.
« Η Δεσποινίς μητέρα μου» είνε νεώτατον
έργον τοΰ Γάλλου ήθοποιοΰ Λουί’ Βερνέϊγ Ή
ύπόθεσις είνε ή αύτή μέ τήν «Φαίδραν», άλλά
κατ’ άντίστροφον θεατρικόν είδος. Είνε μία
χαριτωμένη κωμωδία. Είς πεντηκοντούτης νυμ
φεύεται μίαν κόρην, συνομίληκον τοΰ εικο
σαετούς υιού του. Ό υιός, σοβαρότερος τοΰ
πατρός, φροντίζει περισσότερον διά τήν τιμήν
τοΰ οικογενειακού ονόματος καί παρακολουθών
τήν μητρυιάν του τήν ευρίσκει είς έν έξοχικόν
ξενοδοχείον διασκεδάζουσαν μέ ένα έραστήν.
Τήν άναγκάζει νά έπιστρέψη είς τδν συζυγι
κόν οίκον. Ή ζηλοτυπία τού υίοΰ κρύπτει τήν

άγάπην του, ένώ φαινομενικώς προγονός καί μεσονύκτιον συνέντευξιν,καθ’ήν δ Μιγκέλ ζητεί
νά τής κλέψη τά κοσμήματα άλλ’ έπειδή καλεί
μητρυιά διαρκώ; γκρινιάζουν. Ό υιός μανθά
νει άπδ τήν μητρυιάν δτι είνε άκόμη δεσποι εις βοήθειαν τήν σκοτώνει. Ό Μιγκέλ έπιστρέφει είς τδ σπήτι του καί εξομολογείται είς
νίς καί τότε ζητεί τήν χείρα της άπδ τδν πα
τέρα του, δστις έν τώ μεταξύ έφιλοξένει μίαν τήν γυναίκά του τήν δολοφονίαν, τρέμων δέ
άνακαλύπτει δτι είς τόν τόπον τοΰ έγκλήματος
φίλην του είς τδ σπήτι του. Γενική συναίνεσις καί ή ύπόθεσις μολονότι ύπήρξεν άλλοτε τοΰ έπεσε τό πορτοφόλι του- ή γυναίκα του
θέμα τραγωδίας φριχτής, τής «Φαίδρας», τόν έξωρκίζει νά σπεύση νά τδ πάοη διά νά
προσαρμοσθεϊσα είς τά σύγχρονα ήθη, έδωσε μή προδοθή, έκείνος φοβείται καί τότε έκείνη
τρέχει άντ’ αύτοΰ·
μίαν .... φαιδράν περιπέτειαν, είρηνικώς κα'Υπέροχος ή δ. Κοτοπούλη ώς σύζυγος τού
ταλήξασαν είς ένα αρμονικόν ύπδ έποψιν ήλιδολοφόνου. Δυνατή καί φυσικωτάτη· δ ρόλος
κίας γάμον.
Παρά τήν ύπόθεσιν δέν ύπάρχει καμμία πολύ προσηρμόζετο είς τήν ίδιοσυγκρισίαν της.
α'Ο Πρίγκηψ φοιτητής„.’Ο κ. Ξενόπουλος
άπρέπεια ασυγχώρητος' ό διάλογος έξυπνος.
Ή κ. Κορίνα Ζαφειροπούλου, μιμουμένη είς ένθουσιασθείς έκ τής έπιτυχίας τών«Φοιτητών»
του ήθέλησε νά συνέχιση αύτήν μεταφράτινας σκηνάς τήν κ. Κυβέλη V, παίζει μέ άφέλείαν καί φυσικότητα. Ό κ. Λεπενιώτης έδωσε ζων τδν γνωστόν Γερμανικόν φοιτητικόν δράμα
ένα τύπον maitre d’ hotel κωμικώτατον. Πολύ τοΰ Φέρστερ, τήν «ΙΙαληάν Άϊδελβέργην».
Τοΰ άλλαξε τδν τίτλον, έκ φόβου παρεξηγήκαλός ώς σύζυγο; δ κ. Παρασκευάς κα1. δ κ.
σεως, τόν δούκα μετεποίησεν είς πρίγκηπα, τήν
Χρυσόμαλλης ώς έρχστής.
Άϊδελβέργην μετέφερεν είς Γάνδην καί δλα
αύτά άνευ λόγου, έπ: ζημία τοΰ έργου, τού
Είς τό θέατρον τής δ. Κοτοπούλη, έπαίχθη
τδ νέον έργον τών « \ύο Λεονωρών» Λιντάου δποίου τδ τοπικόν χρώμα άποτελεΐ τό μεγαλείδ «Ήλιος» μέ μεγάλην έπιτυχίαν. Ό συγγρα τερον μέρος τής άξίας του. Μολονότι δ μετα
φεύς μαστιγώνει τδν μοντερνισμόν τών γυναι φραστής τδ προανήγγειλεν ώ; άσυγκρίτως άνώκών καί τάς έκφύλους ιδέα; των ώστε νά θυ τερον τού «Φοιτητών» του — μετριοφροσύνη
σιάζουν συζύγους καί τέκνα. Μία τιμία κόρη — σπανία διά τδν κ. Ξενόπουλον—καί τοΰ «’Αν
τίο νεότης», έν τούτοι; δέν έκαμε τήν έντύάληθινός ήλιος άγνότητος-, φωτίζει καί άπο
καθαίρει τδ άνήθικον αύτό περιβάλλον. Τήν πωσιν ήν άνέμενεν. Ό πρίγκηψ άπερχόμενος
ύπεδύθη θαυμάσια ή δ. Κοτοπούλη. Ή κ. ώς φοιτητής είς Άϊδελβέργην έρωτεύεται τήν
Λούη ώς νεωτεριστική σύζυγος, δ κ. Μυράτ κόρην ένδς ξενοδόχου. Τήν κελνερίναν ύπεδύ
καί ό κ. Άργυρόπουλος δ καί μεταφραστής τού θη ή μικρά Μιράντα Μυράτ, ή δποία είχε
έργου, άποτέλεσαν έν αρμονικόν σύνολον. Ζωη- ώραιοτέραν έμφάνισιν είς τάς «Δύο Λεονώρας».
Τδν ρόλον ένδς τρελλοΰ φοιτητοΰ ύπεδύθη ή
ρώς έχειροκροτήθη καί ή τδ πρώτον έμφανισθείσα μόλις δεκαέτις Μαρία Κρεβατά, δημι δ. Κοτοπούλη, καί τόν τοΰ πρίγκηπος δ κ. Μυ
ράτ. Καί οί τρεις άπέοωκαν μέ ζωηρότητα τά;
ούργημα τής δ. Κοτοπούλη.
φαιδράς καί συγκινητικά; σκηνάς τού μακροΰ
Ή κομεντί τών Πολύς καί Ένεκέν·<Ό ΐρω·
τας τδν Λν&ρωπο πώς τδν ...» —διατί δ μα · άλλως τε πενταπράκτου — έργου, τάς δποίας
κρδς καί άκατανόητος αύτδς τίτλος ; —ή δποία ποικίλουν καί φοιτητικά τραγούδια.
Ό α' Εμψυχωτή:,, τδ νεώτατον δράμα τοΰ
έσημείωσεν τδ Παρισινόν «Άθήναιον» έπιτυ
χίαν, έδώ παρήλθεν άπαρατήρητος. Είς πλού Μπατάϊγ έκαμε πολλήν έντύπωσιν είς τδ Πα
σιος δικηγόρος έρωτεύεται τήν ώραίαν σύζυ · ρίσι- είνε μία πολιτική καί κοινωνιολογική κο
γον ένός ζηλοτύπου, ή άδελφή τοΰ δποίου μεντί, τολμηρά, μέ πολλήν δραματικότητα. Ό
έρωτεύεται τόν δικηγόρον καί ή σύζυγος διά ήρως είνε δημοσιογράφος καί πολιτικός, λά
νά άπαλλαγή τής φορτικότητος τοΰ έραστοΰ τρης τής έλευθερίας καί τοΰ δικαίου- άλλ’ οί
καί τής ζηλοτυπίας τού συζύγου ώθεί τήν δ.παδοί τής άντιοράσεω; τδν πολεμούν καί δ
άνδραδέλφην της εί; τάς άγκάλας τοΰ δικηγό αντίπαλος του.ένας άσυνείδητος άρριβιστής, τοΰ
άποκαλύπτει δτι ή γυναίκα του τδν άπατά καί
ρου. Πρωτηγωνιστήσαν ή δ. Έφη Άγρα, ή
κ. Λούη καί οί κ κ. Μυράτ καί Άργυρόπου δτι ή κόρη του δέν είνε δική του- άπογοητευ·
μένος ευρίσκει στήριγμα είς τήν κόρην αυ
λος.
U'H πράσινη κουρτίνα,, τοΰ Πορτογάλλου τήν, ήτις καί μετά τήν άποκάλυψιν τοΰ μυστι
Ακαδημαϊκού Τούλιο Ντάντας, δράμα μετα- κού μένει εί; τό πλευρόν του- τήν έμψυχώνει τό
φρασθέν ύπδ τοΰ κ Ούράνη, έσημείωσεν εξαι ήθικόν του σθένος- χάρις είς αύτό φονεύεται
ρετικήν έπιτυχίαν. Είνε τής σχολής Γκράν άπδ τούς φίλου; τοΰ άντιπάλου του καί ξεψυχά
Ι'κινιόλ.Μολονότι δέν έχει πολλήν πρωτοτυπίαν, στά χέρια τής πιστής κόρης του. Ή θέσις τοΰ
έχει μεγάλην σκηνικήν τεχνοτροπίαν, σπανίως έργου είνε δτι ή άληθινή πατρότης δέν είνε
άπαντωμένην είς ‘Ισπανικά έργα. ’Ανήκει είς τής σαρκός, έφ’ ής στηρίζεται ή σημερινή κοι
τό είδος τής μελοδραματικής κομεντί, είς ήν νωνία, άλλ’ ή ιδανική, ή άποκτωμένη άπδ τήν
διεκρίθη έκ τών νεωτέρων δ Μπερνστάϊν Έχει έλξιν τοΰ πνεύματος. Τήν διαχειρίζεται δέ δ
ώραίαν πλοκήν, ζωηρόν διάλογον. "Ενας τυχο συγγραφεύς μέ πολλήν σκηνικήν δεξιότητα.Ή
διώκτης δ Μιγκέλ θέλγει τήν έρωμένην τοϋ δ. Κοτοπούλη ώ; κόρη καί δ κ. Μυράτ ώς πα
φίλου του Λολέτταν, ή δποία τοΰ δίδει μετα τήρ έπαιξαν μέ πολλήν δύναμιν.
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"Η Κυρία Μπατερφλάϋ,, (Πεταλούδα)
άπό μελόδραμα έγινε δράμα, κατά διασκευήν
τοΰ κ. Συναδινοΰ έκ τοΰ δμωνύμου μυθιστορήματας δύο "Αγγλων συγγραφέων, έπί τή βάσει
τοΰ δποίου έγράφη άπδ τδν ΓΙιέρο 'Γζακόζα
τδ λιμπρέττο τής όπερας τοΰ Πουτσίνη. Ώρισμένα μέρη τοΰ έργου συνοδεύοντο άπδ ύπόκρουσιν, εις δέ τήν πρώτην πράςιν έχορεύθη
‘Ιαπωνικός χορός μέ μουσικήν τοΰ Σαίν Σανς.
ΊΙ δ. Κοτοπούλη έδημιούργησε νέον ρόλον
τής αγνής Ίαπωνίδος, ή όποια αύτοκτο/εΐ
δταν βλέπη τά όνειρά της νά σβύνουν καί τδ
παιδί της άπαγόμενον άπδ τδν έγκαταλείψαντα
αυτήν άξιωματικόν, δν αγαπά.

*
Μολονότι έπι βραχύτατων χρόνον έλεςτούργησαν αί άρισύστατοι θεατρικά’, σχολα’ι τοΰ
Ελληνικού Ωδείου ή Μελοδραματική καί Δρα
ματική, έγένετο, ταύτοχρόνως σχεδόν, έπίδειξις
τών μαθητών λίαν ένθαρρυνιική. Χάρις είς
τήν διδασκαλίαν τής δ. Γεωργά, έπαίχθησαν
είς τδ νέον έν τώ κήπιρτοΰ ’Ωδείου θερινόν θε·
ατρίδιον τέσσαρες πράξεις μελοδραματικά!. Ή
πρώτη ήτο τδ παλαιόν μονόπρακτον κωμικόν
μελόδραμα τοΰ Paer «Ό μαέστρος» (Maitre de
Chapelle), τοΰ είδους τοΰ «Κουρέως τής Σε
βίλλης». Ή δ. Α. Κωνσταντίνου έπέδειξε ίκα
νδν θάρρος άλλ' άδύνατην ακόμη φωνήν μεσο
φώνου· καλύτερα είνε ή ήθοποιία της. Άντιθέτως, δ κ Θεοφανόπουλος (υψίφωνος) έχει καλήν
φωνήν, άλλά σκηνικάς κινήσεις μονοτόνους. 'Ο
κ. Ξηρέλλης καλλίτερος δλων. Έπαίχθη
κατόπιν ή β' πράξις τοϋ Ριγολέττου μέ Τζίλνταν τήν δ. Ααμπρινπούλου κα’. Ι’ιγολέττον τόν
κ. Περδάρην. Εις τήν β' πράξιν τής «Ήοωδ-.ά
δος» άρκετά καλή άνεδείχθη ή δ. Δαλάκου,
δ δέ κ. Α. Καλαμπούσης έπέδειξε ικανά προ
σόντα βαθυφώνου.Είς τήν πράξιν τής φυλακής
τοΰ Μεφιστόφελε» διεκρίθη παίξασα μετά
εξαιρετικής έπιτυχίας ή έκ Ρωσσίας έλθοΰσα
άλλ’ έν ’Ιταλία σπουδάσασα δ. Μ. Κρασιόοαάρίστη ή φωνή καί ή ύπόκρισις άξιοσημείωτος.
Άρκετά καλός ό κ. Επιτροπάκης ώς Φάουστ.
Ύπό τής Δραματικής σχολής, ήν διευθύνει
ή κ Δρακοπούλου, έπαίχθη έν αρχή ή έρω·
τική σκηνή τοΰ «Ρωμαίου καί Ίουλιέττας», ή
όποία είχε παιχθή πολύ καλλίτερα άπδ τόν
θίασον τοΰ άλλου Ωδείου Είς τήν β' πράξιν
τής «’Αντιγόνη;» έπαιξαν έπιτυχώς ή δ. Κ.
Βρανά, ό κορυφαίος τοΰ χοροΰ ζ. Ταγκόπου
λος διεκρίθη διά τήν ρυθμικήν άπαγγελίαν καί
διά τήν ζωηρότητα ό κ. Καραμάνος ώ; φύ λαξ. Ή παράστασις έιελείωσε μέ τό «Ψ'υχο
σάββατο» τοΰ κ. Ξενοπούλου, έκτελεσθείσης
καί τής χορικής μουσικής τοΰ κ. Καλομοίρη.
Είνε τδ καλλίτεοον έκτελεσθέν μέρος έξ όλου
τοΰ προγράμματος. Ή 5. Σασλόγλου ώ; Άννα
καί ό κ. Ταγκόπουλος ώς Κωνσταντής άπέδω
σαν μέ φυσικότητα τούς ρόλους των. Εξαιρε
τική ήτο ή έπιτυχία τής δ. Κούλας Μπεκιάρη,
ήτις άν καί νεαρωτάτη και πρωτοετής μαθή ·
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τρία ύπεδύθη μέ πολλή ν ήθογραφικήν δύναμιν γεροντικόν πρόσωπον, έπιδείξασα χαρί
σματα έ.τίζηλα υποκριτικής. Άτυχώς έπαιξε
διά πρώτην καί τελευταίαν φοράν, καθότι θά
έπιδοθή είς άλλον καλλιτεχνικόν κλάδον.
*
Ή ’Εθνική έορτή τών Γάλλων έπανηγυρίσθη δΓ έκτάκτου ποικίλης έορτής εί; τά «Δυο·
νύσια». Μετ’είσήγησιν τοΰ κ. Ι'ουλάν, έπαίχθη
άπδ δύο νεαρούς έρασιτέχνας μιά φανταστική
έμμετρος σκηνή πολύ αισθηματική. ΊΙ Γωσ
σίς χορεύτρια δ. 'Γαουρσκάγια έχόρευσε τον
Θάνατον τοΰ Κύκνου μέ μουσικήν τοΰ Σαίν
Σάνς, ό βαρύτονος κ. ’Ορντα έτραγούδησε
Λακμέ καί Φάουστ, ό κ. Χρυσόμαλλη; είπε
σανσανέτες, ή δ. Κυριαζή έψαλλε μονωδίαν έκ
τοΰ Ρωμαίου καί Ίουλιέττας, δ κ. Σκίπης πολύ
συγκεκινημένος απήγγειλε Γαλλιστί ένα ύμνον
πρός τούς πεσόντας είς τδ Γαλλικόν μέτωπον
καί έπαίχθη ή «Ζουμπιρί» μέ τήν κ. Κυβέλην
‘καί τδν κ. Δούην, ύπολειφθέντα τού κ. Βονοσέρα.δστις άλλοτε έπαιξε τδν ρόλον τοΰ Ροδόλφου.
ΘΕΑΤΡΙΚΑ!

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νεώτατος άπέθανεν έκ τύφου εϊς τδ νοσοκομεΐον τοΰ Καίρου ό γνωστότατο: κωμικός ήθοποιδς Λύσανδρος Λύτρας.Γίδς τοΰ μεγάλου ζω
γράφου, άνήλθεν πρό τινων έτών έπί τής σκη
νής έξ έρωτος πρό; αύτήν, τάχιστα δέ διεκρί
θη. Ένεφανίσθη κατ’ άρχάς είς λαϊκούς τύ
πους μετά μεγάλη; έπιτυχίας, έξελιχθείς εί;
λεπτότατο κωμικόν. Άπδ τήν έπιθεώρησιν
δπου έδημιούργησε θαυμασίως τόν τύπον τοΰ
κουτσαβάκη καί τοΰ μεθυσμένου μετεπήδησεν
ώς πρωταγωνιστής είς σοβαρά έργα. Διεμόρφωνε τούς χαρακτήρας, είσέδυεν είς τήν ψυχήν
τών τύπων. Διεκρίθη είς τδν «Φιλάργυρον»
τοΰ Μολιέρου καί εί; δσα έργα έ.ταιξεν μέ τδν
θίασον τοΰ «Έλλ θεάτρου» εις δν άνήκεν άπδ
τής ίδρύσεώ; του.
— «Ό Κοσμογυρισμένος» κωμωδία τοΰ κ.
Δημητρακοπούλου έπαίχθη εί; τδν «Απόλ
λωνα». Τδν κοσμογυρισμένον, ένα περίεργον
τύπον γεροντοπαλλήκαρου σπαταλήσαντος τήν
περιουσίαν του διά νά περιηγηθή τδν κόσμον
καί γνωρίση δλων τών φυλών τά; γυναίκα; ύ
πεούθη δ κ. Αεπενιώτης, ό άδελφδς τοΰ ό
ποιου έγραψε καί τά τραγούδια τά όποια ποικίλ
λουν τδ έργον.
— Ύπό τών τριών συγγραφέων τών «Πα
ναθηναίων· διεσκευάσθη συγχρονισθείς μέ τά
σημερινά ήθη ό «Άγαθόπουλος» τοΰ Μολιέ
ρου μεταβαπτισθείς είς Βασιλέα τής Φραοκο
μηλιάς.Τραγουδάκια προσηρμόσθησαν ύπό τοΰ
κ. Βαλτετσιώτου έπί στίχων τοΰ κ. Δημητρα
κοπούλου. Έκ τών ηθοποιών μόνον δ κ. Γονίδης έπαιξε καλά.
— «.Ζητείται δεσποινίς». Φάρσα. Ό υίός,
ή μητέρα, ό θείος δημοσιεύουν έν άγνοία ό είς
τοΰ άλλου μίαν είδοποίησιν,δτι ζητούν ό πρώτος
μίαν νύμφην, ή δευτέρα μίαν καμαριέραν,ό τρί
τος μίαν μασέζ. "Ενα; φίλος τοΰ υιού διά νά

διασκεδάση στέλλει δύο φίλες του κοκότες τήν
μίαν ώ; νύμφην, τήν άλλην ώ; καααριέραν.
Έκ παρεξηγήσεως ό θείο; τά; έκλαμβάνει ώς
μασέζ καί πλέκονται κωμικά έπεισόδια. Τδ έρ
γον είνε άτεχνον· τά πρόσωπα προαναγγέλλουν
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

Ό κ. Μιχαήλ Οικονόμου έξέθεσεν έν Παρισίοις
εις τό κατάστημα Φάστ, 12 πίνακας οί όποιοι δίδουν
πλήρη τόν χαρακτήρα του έκλεκτοΰ ταλάντου του.
Καίτοι έμορφώθη είς τήν σχολήν τή; Γαλλ. Τέχνης
δέν άπέβαλε τήν ελληνικότητά του. Τόν έμπρεσσοισμόν τοϋ Μονέ, τοΰ Πιασάρο, τοΰ Σισλέ, άπό τούς
όποιους ήντλησε τά πρώτα διδάγματα" κατόρθωσε νά
έξελληνίση είς τάς απόψεις τοϋ Πόρου, τής ΛΙγίνης,
τής Αττικής, τής ’Ηπείρου. ’Αλλά τό τοπεΐον τό
συνεδύασε μέ τήν σύνθεσιν. Καί κατά τήν δευτέραν
περίοδον τής τέχνης του, έγινεν οπαδός τής σχολής
τών «όραματιστών». Ό καλλίτερος τών έκτεθέντων
πινάκων του είνε τά «ΙΙαληά γεφύρια» τής Μακεδο
νίας άποδίδων τήν έντύπωσιν τής έγκαταλείψεως, Έ
πίσης κάλλιστα έργα έκρίΰησαν ή Δύσις είς τήν Άκρόπολιν, ή ΙΙαλαιά εκκλησία, ή ’Αθηναϊκή βραδυά.
Ό κ. Οικονόμου εξέθεσε κατόπιν τά έργα του είς
Λονδϊνον.
— Τό Άρχηγεϊον τής Χωροφυλακής άποφασίσαν
νά άνεγείρη μνημεϊον είς Θεσσαλονίκην, τών πεσόντων είς τό Μακεδονικόν μέτωπον χωροφυλάκων προεκάλεσε σχετικόν διαγωνισμόν. Δεκάς καλλιτεχνών μας
έλαβε μέρος είς τόν διαγωνισμόν. Τά προπλάσματα
υπεβλήθησαν εις τό Άρχηγεϊον τής Χωροφυλακής,
τό όποιον διώρισε κριτικήν επιτροπήν τό τεχνικόν
τμήμα τοΰ ’Υπουργείου... τής Γεωργίας I
Καί τό Ύπουργεΐον τής Γεωργίας άπέρριψεν δλα
τά προπλάσματα !..
— Άπέθανεν έν Άθήναις εις τών αρχαιότερων
γλυπτών ό Γεώργιος ΙΙαπαγιάννης, έχων έπί τής όδοΰ
Άναπαύσεως τό έργαστήριόν του. Εΐχεέργασθή πολλάς προτομάς, ιδία άνδρών τής Έπαναστάσεως καί
μνημεία, εξέθετε δέ είς παλαιοτέρας έκθέσεις.
— Υπεβλήθη είς τήν Βουλήν νομοσχέδιον έπιτρέπον μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν τοϋ Καλ
λιτεχνικού Συμβουλίου τής Έθνικής Πινακοθήκης
αγοράν ζωγραφικών έργων τοϋ αειμνήστου X. Γύζη
ή καί ξένων επιφανών καλλιτεχνών, χορηγούμενης
πρός τοϋτο έφ’άπαξ πιστιύσεως 1.50,000 δρ. Πολύ γε·
ναιόδωρον έφάνη τό Κράτος, καί αφελείς ώς νομίζοντες δτι είνε δυνατόν νά άγορασθοϋν καλά έργα
τοϋ Γύζη καί ξένιον ’επιφανών» καλλιτεχνών, μέ
150,000 δρ. Έκτός ΰν πρόκειται περί σκίτσων ή μι
κρών πινάκων.
— Ή κατασκευή τοϋ άνδριάντος τοϋ Κανάρη
δστις θά στηθή δι’ εράνων τών Χίων είς τήν είσοδον
τοϋ λιμένος τής νήσου, άνετέθη είς τόν γλύπτην κ.
Μ. Τόμπρον άντί 125,000 δρ
— Τό Λιμενικόν ταμεϊον ΙΙατρών διέθεσε 20,000
διά τόν ανδριάντα τοϋ Παλαιών ΙΙατρών Γερμανού.
— Έν Μυτηλήνη έγένετο έρανος, διά τήν ϊδρυσιν
Ήρωου. Ή έκτέλεσις τοΰ έργου, τοϋ όποιου ή δα
πάνη προϋπολογίσθη είς 300,000 δρ. άνετέθη είς
τόν γλύπτην κ. Ζευγώλην. Θά έχη ΰψος 30 μέτρων,
είς τήν κορυφήν δέ θά στηθή τό άγαλμα τής Ελευ
θερίας ϋψους 61)2 μέτρων. ΊΙ βάσις τοϋ έργου θά
γείνη έπί σχεδίου τοΰ κ. Τσίλλερ, ώς βόθρον δέ θά
χρησιμεύση ό μεμονωμένος καί κομψότατος Ένετικό;

δ,τι θά συμδή, δικαιολογούν δ,τι γίνεται, δλα
δέ αύτά μειώνουν τό ενδιαφέρον. Καλό; τύπος
ό τοΰ μεσίτου — σάτυρα τών σωματείων της
συνομοσπονδία;.Συνειργάσθησαν τρεις συγγρα
φείς, ένώ θά ήρκει είς καί μόνος.

ΚΑΙ

ΤΕΧΝΑΙ Τ

πύργος, ό όρθούμενος κατά τήν είσοδον τοΰ λιμένος.
— Ή Έκθεσις τοΰ «Συνδέσμου τών Καλλιτεχνών»
πιθανώς θά γείνη τόν’Οκτώβριον. Ή διοργανωτική
έπιτροπή άπετελέσθη έκ τών κ. κ. Π Λύτρα, Χρηστοφή, Βυζάντιου, Άποστολίδου καί τής δεσπ. Στε
φάνου, ή δέ κριτική έκ τών κ. κ. Ίακωβίδου, Φωκά
Γερανιώτη, τών γλυπτών Βούλγαρη καί Γεωργαντή
καί τοΰ άρχιτέκτονος κ. Κιτσίκη
— Ό έκ Παρισίων άφιχθείς καί άπό έτών έκεϊ
έγκατεσιημένος διακεκριμένος γλύπτης κ Κωνστ. Δη·
μητριάδης, θά φιλοτεχνήσω τόν άνδριάντα τοΰ Καποδιστρίου. Ό κ. Αημητριάδης άνάλαβε καί άλλην
καλλιτεχνικήν εργασίαν παρά τής Κυβερνήσεως, θά
έκτελέση δέ έπι μαρμάρου τήν προτομήν τοϋ κ. Βε·
νίζέλου, ής τό πρόπλασμα είργάσθη έν Παρισίοις.
— ΊΙ ’Εθνική Πινακοθήκη ήγόρασε δύο πίνακας
τοΰ κ. Ιίαρΰένη. Τήν «Πευκόφυτον πλαγιάν» ήτις
είχε έκτεθή είς τό Salon d’ Autonine τών Παρι
σίων καί τό σχέδιον τοΰ «’Επιταφίου θρήνου».
— Οί μαθηταί τής Καλλιτεχνικής σχολής τοΰ Πο
λυτεχνείου ΰπέβαλον είς τό Ύπουργεΐον αναφοράν
ζητοϋντες τήν άπόλυσιν τοϋ Διευθυντοΰ αυτής κ. Γ.
Ίακωβίδου έπί άνεπαρκείρ καί τών καθηγητών κ. κ.
Μποκατσιάμπη, Μαθιοπούλου καί Καλούδη. Φαίνε
ται ότι θά διορισθή εις υποδιευθυντής, τής θέσεως
ταύτης προσφερομένης είς τόν γλύπτην κ. Κωνστ.
Δημητριάδην.
— Δι’ εράνου τϋν αξιωματικών καί οπλιτών τής
Πριότής -Ιεραρχίας 0’ άνε/ερθή μνημεϊον είς τούς
έν Λαχανά πεσόντας άνδρας τής Μεραρχίας.
— Ό έφοπλιστής κ. Γερ Βεργωτής δι’ έπιστολής
πρός τόν κ. Δήμαρχον Αθηναίων έδήλωοε ότι προσ
φέρει τήν δαπάνην όπως άναπαρασταθή συμβολικώς
ή ιδέα τοΰ ’Ελληνισμέ,ϋ ώς νικηφόρου καί έκπολιτιστικής δυνάμεως τής Ανατολής διά τεραστίου μαρ
μάρινου άγάλματος άρηίου εύζώνου, δστις έκπροσω
πει τό στρατιωτικόν μεγαλεϊον τοΰ ’Έθνους, στηθησομένου είς τήν πλατείαν τοϋ Συντάγματος εντός τοΰ
κήπου τών Μουσών. Ό λήμος άτεδέχθη εύχαρίστως
τήν δωρεάν, συνεστήθη δέ ύπό ·οΰ δωρητοϋ διά τήν
άνέγερσιν έπιτροπή, έκ τών κ. κ. ΙΙάτση. Δημάρχου.
Παπαναστασίου υπουργού, Δ. Λοβέρδου διευθυντοΰ
τή; Λαϊκής Τραπέζης, δστις καί θά έκπροσωπή τήν
γνώμην τοΰ δωρητοϋ. Λίαν προσεχώς θά προκηρυχθή
διαγωνισμός μεταξύ τών 'Ελλήνων γλυπτών.
— Άπέθανεν ό γλύπτης ’Ιωάννης Λαμπαδίτης,
περί τοΰ οποίου έγράφομεν έσχάτως δτι μετέτρεψε
τό έπί τή; όδοΰ Άναπαύσεως έργαστήριόν του είς
καφενεϊον.
— Γενομένου διαγωνισμούδ.ά τό άνεγερθησόμενον
έν Τριπόλει αναμνηστικόν μνημεϊον τών πεσόντων
άνδρών τοΰ 11ου πεζικού Συντάγματος, ή κριτική
έπιτροπή άποτελουμένη έκ ιών κ. κ Γ. Ίακωβίδου,
τοΰ γλύπτου κ. Ν. Γεωργαντή καί τοΰ άρχιτέκτονος
κ. Μάζη, ένέκρινε τό πρόπλασμα τό ύποβληθέν υπό
τής δεσπ. ’Αγγελικής Στεφάνου.
ΧΥΝΑΥΛΙΑΙ

Πολύ ενδιαφέρουσα ή συναυλία ήν έδωσεν ό έδώ
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καταφυγίου 1‘ώσηος συνθέτης κ. Μ. Γιάκομψον. Τό
πρόγραμμα άπηρτίζετο Ατό ίδικάς του συνθέσεις τάς
οποίας έπαιξε μέ πολύ μπρίο. Αί συνθέσεις του, αϊ
τινες τόν κατέστησαν δημοφιλή εις τήν πατρίδα του
είνε λυρικαί μιλωδίαι καί συνθέσεις διά πιάνο,
έκτελοΰνται δέ συχνά άπό τόν Σαλιάπιν, τόν Κουσνιόρ, τόν Σομπινώφ. "Εχουν ίδιάζοντα χαρακτήρα
καί ίμπνέονται άπό τήν σλαυϊκήν μελαγχολίαν. "ΙΙρεσεν ιδιαιτέρως ή Σονάτα του διά τήν ρυθμικήν άνά·
πτυξιν καί τούς αρμονικούς συνδυασμούς. Ό ύψίφωνος κ. Μπρόμπροβιτς έτραγούδησε romances τοϋ κ.
1'ιάκομψον, τό παίξιμο δέ τοΰ κ. Φρήμαν τεχνικώτατον, διαυγές, λεπτόν ένεθουσίασε τό Ακροατήριου,
ιδίως όταν έπαιξε τήν Ελληνικήν ραψωδίαν, τήν
οποίαν ό κ. Γιάκομψου έγραψε έμπνευσθείς άτό τό
τραγούδι ενός Έλληνος στρατιιότου, δστις έψιλε τό
γνωστόν άσμα τής «Βλάχας». Καίτοι ξένος, κιτιόρθωσεν ό συνθέτης νά διατηρήση τό τοπικόν χρώμα
καί νά τό ποικίλη μέ ωραίας παραλλαγάς.
— Εις τρεις συναυλίας ή Ρωσσίς καλλιτέχνις τοΰ
άσματος κ. Ελένη Βοροντσόβα έτραγούδησε Ρωσσικά
δημώδη τραγούδια καί Τσιγγάνικα πλήρη χάριτος καί
περιπαθείας. Μία μουσική έντελώς διαφορετική,
ιδίως ή Τοιγγάνικη, τραγούδια παιγνιώδη καί έρωτοπαθή, ήρεσαν πολύ. Τά έτραγούδησε μέ έκφρασιν
μεγάλην, τά ένεψύχωσε. Τής συναυλίας μετέσχον
ίδικοί μας καί ξένοι καλλιτέχναι. έν οίς ύ οξύφωνος
κ. Κορύτσκη ή χορεύτρια Βισιρσκάγια καί οί κ, κ.
Μυλωνάς καί Κρυωνάς.
— Πριν Αναχώρηση είς Βουξέλλας ίνα μετάσχη
τοΰ καλλιτεχνικού διαγωνισμού Prix de capacite,
έδωσε συναυλίαν ό κ. Λυκούδης, ής μετέσχον ή κ.
Βελουδίου, ό κ Μητρόπουλος καί τό Αθηναϊκό κουαρτέττο, τό όποιον είς τόν κ. Λυκούδην οφείλει τήν
ύπαρξίν του.
— Κατά τήν τελευταίων συναυλίαν τού Ωδείου
‘Αθηνών ένεφανίσθησαν οί άποφοιτώντες έξ αύτοΰ
Μετέσχον όκτώ, έκ τών όποιων τρεις διεκρίθησαν διά
τό εξαιρετικόν τάλαντου. Ό κ. Ν. Σκαλκώτας, ό κ.
Α. Σκόκος, ό κ. Α, Μυλωνάς.
Όκ. Σκαλκώτας είνε ό πρώτος διπλωματούχος
έκ τών μαθητών τού κ. Σοΰλτσε, αντάξιος τοϋ διδα
σκάλου του. Νεαρώτατος, έπαιξε μέ δεξιοτεχνίαν έκ
τακτον καί αίσθημα ειλικρινές τό πρώτον μέρος τού
δυσκολωτάτου Κονσέρτου τοΰ Μπετόβεν. Έξετιμήθη
πολύ ή ευχέρεια,ή άκρίβεια, ή μουσική του άντίληψις.
Ό κ. Σκόκος έξετέλεσε μέ θερμότητα καί χά
ριν τό Κονσέρτο διά πιάνο τού Σαίν Σάνς, παρουσίρ τοΰ έπιφανοϋς συνθέτου, δστις έφάνη λίαν ευχα
ριστημένος έκ τής έκτελέσεως, ήν διέκρινε μία ώριμότης τέχνης, μουσικότη;, ρυθμός καί touche λεπτόν
Ό κ. Μυλωνάς έδειξε φωνήν τενόρου ίσχυροτάτην καί πλουσίαν είς έκφράσιν, υστερεί δμως είς
μουσικότητα. Μία τελειοποίησις είς Ευρώπην είνε
άπαραίτητος.
Έκ τών άλλων τελειόφοιτων ή κ. Μ. Τριανταφύλλου ένεφανίσθη έως τώρα πολλάκις καί είναι γνωστή
ή συμπαθητική φωνή της, ήτις δμως στερείται καί
έντάσεως καί έκτάσεως. ΕΙ*ε έν τούτοις καθαρά καί
ίσσορροπημένη. Έτραγούδισε τό βάλς τής Ντινόρας,
τό όποιον είχεν έξιδανικεύση μέ τούς Αλησμόνητους
λαρυγγισμούς της ή Ίντάλγκο.
Έκ τών άλλων τελειόφοιτων ή δ. Στερογιάνη έ
παίξε έν κονσέρτο τού Vieux temps, άρκετά καλά
ή δ. Πίστη τό α' μέρος τού β'. Κονσέρτου τού Σαρβέγκα μέ Ακρίβειαν άλλά καί κάποιαν σκληρότη
τα, ή δ. Λαλαούνη έτραγούδησε μέ αρκετήν έντασιν φωνής καί μεγάλην ευχέρειαν τήν μεγάλην ά
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ρια άτό τόν Φράϊσιστ τοϋ Βϊμτερ. Έπίσης ετρά
γο ύδησεν ή δ. Άνδρεάδου.
Κατά τήν συναυλίαν έξετελέσθη ύπό τής ορχήστρας
έν Ίντερμέντζο τοΰ κ. Βάρβογλη έπί έλληνικοΰ θέ
ματος μέ πλουσίαν μελωδικότητα, αρμονικήν Ανάπτυξιν καί μέ απλήν ένορχήστρωσιν, υστερούσαν κάπως
εις χρωματισμόν.
— Ό υψίφωνος κ. Π. Έπιτροπάκης, ό καλλίτερος
μαθητής τής κ. Φωκά, δστις έδωκε άρκετά δείγματα
μιάς φωνής αισθηματικής, έδωκε συναυλίαν είς τό
Έλλ. ’Ωδεΐον, ίνα ένισχυόμενος άπέλθη είς ’Ιταλίαν
πρός εύρυτέρας σπουδάς. Είναι νεώτατος, έχει τά
λαντον ήθοποιοΰ καί διά τύ Έλλ. μελόδραμα θά είνε
άτόκτημα πολύτιμον. Κατά τήν συναυλίαν έτραγού
δησε πολύ συμπαθητικά, μετέσχε δέ καί ή κ. Φωκά,
μέ τήν όποιαν έτραγούδησε δύο ντουέττα, άπό τήν
«Μανόν» καί άπό τόν «Μεφιστόφελε ·.
— Ή τελευταία συναυλία τοΰ Έλλ. ’Ωδείου ά ·
φιερώθη έξ ολοκλήρου είς τήν έπίδειξιν τών τελειό
φοιτων. Έλαβεν μέρος ή δ. 'Γσιλιμίγκρα ήτις έπαιξε
Αίστ καί ή δ Καστριώτου τής όποιας τό τεχνικόν
παίξιμον είς τό Κονσέρτο τοΰ Σιοΰμαν έξετιμήθη ευ
μενέστατα. ’Απήγγειλαν ό δ. Διατσέντης τόν Προ
φητικόν τοΰ κ. Παλαμα καί ή κ. Σασλόγλου μετά
πολλής" επιτυχίας τήν προσευχήν τής Μαργαρίτας
τού Φάουστ. Ή δ. ΙΙρωτοπαπά, ή γνωστή μαθήτρια
τής δ. Ιωάννου έπαιξεν είς τήν άρπαν μέ πολλήν
έκφρασιν, καί αί δ. Κυριαζή καί Κιντοπούλου έτραγούδησαν, καθώς καί ό κ. Ξηρέλλης. Οί κ. κ. Κρη
τικός καί Φραγκόπουλος διηύθυναν τήν ορχήστραν
ΧΥΜΜΙΚΤΑ

Έν τφ «Παρνασσφ» άνεγνώσθη ύπό τοΰ κ. Γ·
ΙΙώπ είσηγητοΰ ή κρίσις τής έξ αύτοΰ καί τών κ. κ.
Δροσίνη καί Άλ. Φιλαδελφέως επιτροπής διά τόν
Φιλαδέλφειον ποιητικόν Αγώνα τοΰ 1919. Ύπεβλήθησαν 16 ποιητικαί συλλογαί, ας καί λεπτομερώς
άνέλυσεν δ εισηγητής, οδτινος ή ομιλία ήτο ευχάρι
στος μή έχοι σ ι τίποτε τό κοινόν πρός τάς παλαιάς
ύ.τερσοβαράς έκθέσεις τών φιλολόγων κριτών- Έβραβεύθησαν διά 1000 δρ. ή συλλογή «Τό ’Ανοιχτό πα
ράθυρο» τού κ. Στεφάνου Δάφνη(Θ. Ζωϊοπουλόυ)
συντάκτου τών «Αθηνών», διά 500 δρ.τά «Τραγούδια
τής πατρίδος» τοΰ κ. Ν. Καρυωτάκη δικηγόρου, καί
διά 500 έπίσης δρ. τά «’Ολυμπιακά» τοΰ Αρχαιολό
γου κ. Ν. Κυ.ταρίσση. Έ.τηνέθησαν αί «Άρμονίαι»
τού κ. Η Βουτιερίδου. Τό «’Ανοιχτό παράθυρα» έκρίθη ώς έν μέγα παράθυρου Ανοιχτόν είς τήν Ζωήν
καί τήν Φύσιν, καί δτι ό ποιητής γνωρίζει νά φιλοσοφή καί ν’ άποδίδη τά εσωτερικά συναισθήματα είς
στίχους Αρτίους καί τελεία; μορφή; καί νά προκαλη
βαθείαν συγκίνησιν, έχων άμα ιδίαν Ατομικότητα.Άνέγνωσεν έκ τής συλλογής ποιήματα έν οίς τό Κόκκινο
στοιχειό, τήν Μπαλλάντα τών Βατράχων, τάς Ώρας.
Τόν ποιητήν τών Τραγουδιών τής πατρίδος μου
έκρινεν ώς έλληνικώτατον, νοσταλγόν ξενητευμένον,
θιασιότην τών Έλλ. παραδόσεων Τά «’Ολυμπιακά»
άτινα Αφιεροΰνται έξ ολοκλήρου είς τόν άρχαΐον κό
σμον δστις άπεκαλύφθη έν Όλυμπίρ, δέν στεροϋνται
ποιητικής πνοής, άλλά έκριθησαν ώς κουραστικά
ένεκα τής μονοτονίας τοΰ δεκαπεντασυλλάβου. Αί
«Άρμονίαι» άτοτελοΰν έμμετρον έπισκόπησιν τής
Ανθρώπινης ζωής άπό τοΰ λίκνου μέχρι τοϋ φερέτρου.
Ή στιχουργία άψογος, άλλά λείπει ή έξαρσις,ή ποι
ητική διάθεσις.
— Διωρίσθη τακτικός καθηγητής τής Λατινικής
Φιλολογίας έντφ Έθνικφ Πανεπιστημίφ ό κ. Ερ
ρίκος Σκάσσης διά ψήφων 7 κατά μιάς.
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ΚΔΟΧΕΙΧ

Πολύτιμον συμβολήν είς τήν μελέτην περί τής
/Ττοτλληνικήί μουσικήί Αποτελεί ό έκδοθείς Α'. τό
μος τής Ιστορίας αυτής ύπό τού είδικώς άπό έτών
άσχοληθέντος κ. Θεοδ. Συναδινοΰ, δστις έκθέτει μετά
πολλής Ακρίβειας τήν έπιτελεσθεΐσαν έν Έλλάδι μου
σικήν πρόοδον. Διαιρεί τήν Ιστορίαν αυτής είς τρεις
περιόδους, άπό τής άπελευθερώσεως μέχρι τοΰ 1871
ότε ίδρύθη τό ’Ωδεΐον, τήν δευτέραν μέχρι τοΰ 1891
ότε άνεδιοργανώθη τοΰτο καί τήν τρίτην μέχρι σή
μερον, ήτις είνε καί ή σημαντικωτέρα.
Ό κ. λνναδινός άφηγεΐται μέ πολλάς λεπτομέ
ρειας πάν δ.τι Αφορά τήν μουσικήν κίνησιν, συλλέξας μετ’ έπιμελείας πλείστας πληροφορίας Ανεκδό
τους κατά το πλεΐστον καί παραθέτων ιδίας κρίσεις.
♦

«Ή παγκόσμιος λογοτεχνία*· Έγχειρίδιον ΰπΰ
τοΰ ’Ακαδημαϊκού Φαγκέ γραμματολογίας συντομωτατον περιλαμβάνον τήν ιστορικήν έξέλτξιν τών λογοτε
χνιών. Διασκευή Λ. Καμπάνη. Έκδοσι; βιβλιοπω
λείου Γ. Βασιλείου.
♦

Ή εκδοτική εταιρεία «Φιλολογική Κυψέλη» έπανέλαβε τάς εκδόσεις της. Έξέδωκε εις αύτοτελή το
μίδια τόν «Νταντάν» διήγημτ τοΰ Ζολα καί τά «Θα
λασσινά τοΰ κ. Σάμπρ» τοΰ ίδιου συγγραφέως, τήν
•Τρομεράν έκδίκησιν» τοΰ Ρώσσου Γκόγκολ παραστατικώτατον διήγημα πλήρες Αλήθειας, τήν
«Μάρσκαν» τοΰ Schubin Από τά νεώτερα έργα τής
Ρωσσικής φιλολογίας, τραγικής πλοκής μητρότητος
καί έρωτος, καί τό «Άσπρο παγώνι» μυθιστόρημα
τοΰ Ακαδημαϊκού Ερρίκου Μπορντό), τόν όποιον
άναγινώσκεται μέ ζωηρόν ένδιαφέρον.

Τό περιοδικόν «Λύρα» έξέδωσεν είς πολυτελές
τεύχος μετάφρασιν τής περί τοΰ Σαίν—Σάνς μελέ
της τοΰ Romain Rolland, μετά τής είκόνος τοΰ
μεγάλου μουσουργού.
*

Ειρήνης Δεντρινού Ό Σωλομός στήν εποχήν τον,
δίάλεξις γενομένη είς τόν Διδασκαλικόν σύλλογον
Κερκύρας.
Α. Μαρσέλλου Συνεργασία σπιτιού καϊ σχολείου,
δίάλεξις γενομένη έν ’Αλεξάνδρειά διά τόν Εκπαιδευ
τικόν όμιλον Αίγύπτου.
Αύρας Θεοδωροπούλου. Τό Διεθνές Γυναικεΐον
Συνέδριον τής Γενεύης, δίάλεξις γενομένη έν τή
αιθούση τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 'Αθηνών.
Εντυπώσεις έν εϊδει λογοδοσίας περί τού Συνεδρίου
είς δ άντιπροσωπεύθησαν 36 Κράτη καί ή Ελλάς διά
τού Συνδέσμου τών Έλληνίδων ύπέρ τών δικαιω
μάτων τή; Γυναικός».
*

Λόγος πανηγυρικός είς τήν προέλασιν τοΰ Έλλ.
στρατού, έκφωνηθείς έν τφ «Παρνασσφ» ύπό τού κ.
κ. Σ. Μενάρδου. Είς τόν ένθουσιώδη λόγον του Α
πεικόνισε δι’ ιστορικής Αναδρομής τήν Ελληνικό
τητα τών προσαρτωμένων χωρών καί έξήρε τήν ζωτι
κότητα τής ' Ελλην. φυλής. Έν τέλει παρατίθεται τό
ύπό τοΰ κ. I. Πολέμη Απαγγελθέν κατόπιν ποίημα
«Τρτΐς γενεές·, είς τό όποιον όμιλοΰν αί γενεαί
τών πάππων. τών πατέρων καί τών έγγόνων.
*
Πλάτωνος Ροδοκανάκη ·Ή Βασίλισσα καί αί
Βυζαντινοί άρχόντισαι. Έκδοσις Μ. Ζηκάκη. ’Εν

διαφέρουσα περιγραφή τής Β. αύλής καί τών άριστοκρατίδων γυναικών κατά τούς Βυζαντινούς χρό
νους, τών αύτοκρατορικών συνοικεσίων, τής κοι
νωνικής θέσεως τής γυναικός κλπ. Τής έκδόσεως
έπεμελήθη ή Εταιρεία τών Βυζαντινών σπουδών,
ήτι; καί άλλα Ανέκδοτα ιστορικά έργα τοΰ Αειμνή
στου Ροδοκανάκη άπεφάσισε νά άγάγη είς φώς καί
Γαλλιστί νά έκδώση τό έκδοθέν ήδη, μετ: έγχρωμων
εικόνων.
*
Ν. Λούβαρι Υπόμνημα είς ιήν πρός Κολοσσαεϊς επιστολήν Ερμηνευτική μελέιη τοΰ διακε
κριμένου διευθυντοΰ τού έν Θεσσαλονίκη Διδασκα
λείου, διαφωτιστική τοΰ κειμένου τής επιστολής, πό
ρισμα όξείαςκριτικής έρεύνης.

*
■<) «Σύλλογος πρός Διάδοσιν Ωφελίμων βιβλίων»
καταρτίσας ειδικήν επιτροπείαν ύπό τήν προεδρείαν
τού κ. Γ. Χατζηδάκι άνέθηκε είς Ιστοριογράφους
τήν συγγραφήν βιβλίων, άναφερομενιυν είς τήν μελέ
την καί έρευναν τών Ελληνικών χωρών, ιδία τών
ήδη άπελευθερουμένων. Έξεδόθησαν μέχρι τοΰδε
έκτος τής «Θράκης τοΰ κ. Ψάλτη, περί ής έγράψαμεν, τά εξής βιβλία : 'Η ’Ελληνικότης ιών νομών
ΙΙρούσσης καί Σμύρνης ύπό τοΰ κ. II. Κοντογιάννη,
γυμνασιάρχου. «Ό υπόδουλος Ελληνισμός τής
Ασιατικής Ελλάδος ■· έθνικώς καί γλωσσικώς εξε
ταζόμενος· ύπόΑ. Παπαδοπούλου. ί'Η δυτική Θρά
κη καί οί Βούλγαροι· ύπό Σ. Κυριακίδου. ΌΈλληνισμός τής ΟΙικρας Ασίας, κατά τόν Μεσαίωνα
ύπό Κ. Άμάντου. Έγγραφα καί σημειώσεις περί τών
Βουλγαρικών ενεργειών πρός έξόντωσιν τού Ελληνι
σμού τής Άνατ. Ρωμυλίας, ύπό τού Επισκόπου Είρηνουπόλεως κ. Φωτίου. Ή Βόρειος Ήπειρος, ύπό
\. Εύαγγελίδου ’Εφόρου τών Αρχαιοτήτων. Πάντα τά
Ανωτέρω βιβλία είνε πολύ ενδιαφέροντα Από έθνικής
άπόψεως, μετά πολλής ευσυνειδησίας συνταχθέντα.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

«Παιδολογία · Μηνιαίον περιοδικόν Ασχολούμενοιείς τήν μελέτην τής βιολογίας καί τής εγκυκλοπαίδειας
τοΰ παιδιού. Διευθυντής Κ. Χαριτάκης. Είνε εΰχάριστον ότι ήρχισε καί παρ’ ήμίν παιδολογική κίνησις,
ήτις μεγάλως έχει άναπτυχθή είς άλλα Κράτη, άφορώσα τήν έπιστημονικήν έρευναν ώ, πρός τό παιδίον
ένγένει καί τήν άιάπτυξίν του. ’Ιατροί, διδάσκαλοι,
καί γονείς πρέπει νά ύποβοηθηθοϋν είς τό έργον, τοΰ
οποίου οδηγός καί σύμβουλος έσται ή «Παιδολογία».
• Γρηγόριοςό Παλαμάς· δεκαπενθήμερον έκκλη.
σιαστικόν περιοδικόν, έκδιδόμενον ένθεσσαλονίκη επι
μελείς τοΰ σεβ. Μητροπολίτου κ Γενναδίου. Είς, τά
τελευταία τεύχη έδημοσιεύθησαν ένδιαφέρουσαι μελέται, έν αϊς τού κ. Λούβαρι περί Γρηγ^ρίου Παπα
δοπούλου, τοϋ κ. Ν. Λιβαδά περί τοΰ συμπλέγματος
τοΰ Λαοκόοντος, τοΰ κ. Μπαλάνου περί Μακράκη.
Έπανέϊκιβε τήν έκδοσίν της ύπό τήν διεύθυνσιν τού
κ. Σουλιώτη Νικολαΐδου ή άπό τοΰ Ιουνίου 1917
διακοπεΐσα εβδομαδιαία · Πολιτική Έπιθεώρησις·.
Περιέχει πλήρη έπισκόπησιν τών πολιτικών καί κοι
νωνικών γεγονότων έν Έλλάδι καί έν Ανατολή, ως
καί μελέτα; ίστορικάς καί έθνογραφικάς.
Δελτίον τοΰ Λυκείου τών Ελληνίδων. Περιλαμβά
νει τήν δράσιν τοΰ Λυκείου, τάς φεμινιστικός διαλέ
ξεις, τάς έργασία; τών γυναικείων σωματείων τή;
Ελλάδος κλπ.
«Μούσα». Έξεδόθη έν Άθήναις νέον μηνιαίον

περιοδικόν ύπό άφιλου νέων >··ν προΐσταται ό κ. Μ.
Πάϊκος. ΙΙεριέχει καθαρής λογοτεχνικήν ύλην, α'ίίαν
λόγου.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ίδρν&εΐσα τώ 1ΜΙ
Μετοχικόν κεφάλαιον δρ.

2U.OOO.OOO

Άποθεματικόν

13.u00.000

.

.

»

Έκδοσις τραπεζιτικών γραμματίων. — Προε
ξοφλήσεις. — Δάνεια έπί ένεχύρω χρηματογρά.
φων καί εμπορευμάτων. — Δάνεια ενυπόθηκα
γ—Δάνεια προς νομικά πρόσωπα και γεωργούς
—’Αγορά και πώλησις συναλλάγματος. Πιστω
τικά! έπιστολαί. — Καταθέσεις έν ιίψει καί εις
ανοικτόν λ)σμόν.— Καταθέσεις έντοκοι. Ταμιευτήριον.—Ταμεΐον τίτλων πρός φύλαξιν.

0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διακηρύττει δτι

εκτίθεται είς μειοδοτικήν δημοπρασίαν δι’ εν
σφραγίστων προσφορών τήν 15ην ’Ιουνίου ήμέραν Δευτέραν καί ώραν 11 1)2 π. μ. έν τφ Δη
μαρχείο) καί ενώπιον τής δημαρχικής επιτροπής
ή έκτέλεσις τών έξωραϊστικών έργων τοΰ 'Αγίου
Δημητρίου έν Κηφισσια. Τό έργον προϋπελογίσθη εις δραχ. 75,5(54. Έγγύησις δρ. 3,750
Ό Δήμαρχος
ΣΠ. ΠΑΤΣΗΣ

ΙΙΑΡΑΚΑΛΟΓΝΤΑΙ οί καθυστερούν τες
τήν συνδρομήν των κ. κ. συνδρομηταί δπως

άποστείλωσιν αύτήν, άμα τή λήψε·_ τοϋ πα

ρόντος τεύχους άπ’ εύθείας πρδς τήν Διεύ

θυνσήν, καθότι θά διακοπή ή αποστολή εις
πάντα καθυστεροϋντα.
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Η ΛΑ-Ι ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΡΓΘΗ

ΕΡΓΛΣ1ΛΙ τ
—ΊΙ Λαϊκή Τράπεζα πωλεϊ συναλλάγματα έπί τοϋ εξωτερικού καί
αγοράζει επιταγές (cheques) έπί τοΰ εξωτερικού.
—Εισπράττει γραμμάτια τρίτων καί τοκομερίδια.
—Πωλεϊ καί αγοράζει παντός είδους χρεόγραφα καί λαχειοφόρους
ομολογίας.
—Χορηγεί δάνεια έπί ένεχύρψ κοσμημάτων.
—Δέχεται καταθέσεις είς πρώτην ζήτησιν. έπί προθεσμία καί καταθέσεις
ταμιευτηρίου.
— Εν γένει δ’ έκτελεϊ πάσαν έργασίαν. τραπεζιτικής έργασίας.

Γενικό; Διευθυντν,; :

Δ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΤΥΠΟΙΣ «ΚΡΑΤΟΥΣ» Η. Τ<α6ίλλα.—ΌδόςΙ’Αριστείβουρ.

