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Ό τάφος τοϋ κύκνου, αρχαιολογική μελέτη
υπό Ν. I. Γιανοποϋλου.
Δέν έχει... ποίημα ’Αθήνας Γερμανού.
Τραγούδια τοϋ δάσους, ποίημα Δ. Καρρΰ.
’Αντίλαλοι, ύπό Άλιέως.
Χρονικά, ύπό Δίκ.
Παναγία 'Οδηγήτρια (Νεραντζιώτισσα).
Τδ πληγωμένο βουνό, ποίημα Άθηνάς Ταροοΰλη.
Σημειώσεις, ύπό Δάφνιδος.
Ή προϊστορική 'Ελλάς, ύπό Η. Hall· Μετά·
ίμρασις Άντ. Σταμούλη.
Χυναυλίαι, ύπό Κ.
Γράμματα και Τέχναι. (Είχαστικα'ι Τέχναι,
Σΰμμικτα, Διαλέξεις, Θέατρα, Ξένη κίνησις,
Εκθέσεις).
ΕΙΚΟΝΕΣ
'Ο άνόριάς τοϋ Π. Πατρών Γερμανού, έργον
Άντ. Σώχου.
Παναγία ή Νεραντζιώτισσα.
Άποψις τοϋ ναού.
Τοιχογραφίαι 'Αγίων.
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ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
'Η τ'Ετωσις τώ>· ’Αθηναϊκών Περιοδι
κών» Απευθυνόμενη πρός ιάς έν Εύρώπη καί
'Αμερική οργανώσεις τοΰ Περιοδικού Τύπου.
Αςχμ,χρτύρετχι
έν ύνόματι τον Ανθρωπισμού διά τάς Κεμαλικάς βαρβαρότητος οΐιινες διεπιστώθησαν κατά
τήν Ιπάνοδον τών Ελλήνων αιχμαλώτων. Άντιϋέ·ως πρός τούς έν ' Ελλάδι Τούρκους αιχμα
λώτους, οί έν Λ!. Άσία "Ελληνες αίχιιάλωτοι
βιεηομηεΰΟησαν, υπίσιηοαν φρικιαστικούς θα
νάτους, οί δέ ζ&ντες μετεβλήθησαν είς φάσματα
έκ τών κακουχιών, τής γυμνότητας καί τής
πείνης.
Έπιζ.'χλείτχι
τήν προσοχήν καί συμπάθειαν νών συναδέλφων
Αιευθυντών περιοδικών όπως καιαοτήσωσι διό
τών οργάνων των γνωστός είς τον πεπολιτισμένον κόσμον τάς Τουρκικός Απανθρωπιάς
κατά τών 'Ελλήνων αιχμαλώτων καί σιιγματίσονν τούς δράοτας αϊτών.
Ό Πρόεδρος
Δ. I ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ό Γεν. Γραμματεΰς
·

Κ. I. ΘΕΟΔΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μέ τό παρόν τεύχος αρχεται τό ε ί ■
κοστόν τρίτον έτος τής «Πινακο
θήκης». 1Ιαρακα?ιθϋνται οί κ. κ. συνδρομηταΐ δπως ευαρεστούμενοι άποστείλωσι άπ’ εύθείας πρός ημάς τήν συνδρο
μήν των, ήτις παραμένει ή αύτή. ώς καί
οί καϋυστεροΰντες, ϊνα μή διακοπή ή α
ποστολή τοΰ φύλλου.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Έν τφ χωρίφ Κεραμιές τής "Αλω ΛειβαΟοΰς έν τφ
κτήμαιι τοϋ Γ. Καμπίτση άνευρέθη ταν 90 αρχαίοι
τάφοι κιβωτιόσχημοι λελαξενμένοι έν τφ πώρινη»
στρώματι καί εις βάθος 0,20- 0.50 ύπό τή; επιφά
νειας. Έν αΰτοΐς ΰπήρ-χον υπέρ τά 50 αγγεία ποικί
λου μεγέθους καί ρυθμού. Άλλά δυστυχώς οί έργάται
έθραυσαν τά πλεΐστα έξ απειρίας. Ό κ. Ν. I. Γιαννόπουλος, έπιμελητής αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας πα
ρέλαβε καί συνεκόλλησεν όσα τεμάχια έσψζοντο, άποτελέσας 45 περίπου εντελή καί άτελή άγγεΐα. Ταΰτα
ανάγονται είς τόν Δ' — Γ' π. X. αιώνα.
Ό αύτό; έπιμελητής άνευρε καί επιγραφήν έπί
λίθου έν Οέοει Φτεριώνα τοϋ χωρίου Σπαρτιών άναγομένην είς τόν Δ π. X. αιώνα.
— Είς Ιεροσόλυμα 0ά γίνουν υπό τών "Αγγλων
άνασκαφαί πρός άνακάλυψιν τής πόλεως τοΰ Δαυίδ,
έπί τοΰ όρους Όφελ. Τών άνασκαφών 0ά μετάσχη
καί 'Ελληνική Αντιπροσωπεία.
— Είς τό Σαντιαγον τής Χιλής ό άλλοτε διευθυν
τής τής έν Άθήναις Γαλλ. αρχαιολογικής σχολής κ.
Φουξέρ ώμίλησε περί τής συγχρόνου 'Ελλάδος καί
τής ψυχολογίας τοϋ λαοΰ της.

— Είς τήν Αθηναϊκήν συνοικίαν Νέος Κόσμος
άνεκαλύφθησαν δύο ανάγλυφα παριστώντα τόν ΊΙρακλέα, έπεβεβαιώΟη δέ δτι έκεϊ ήτο τό αρχαίου γυμνά
σιου τών νόθων.
— Ό διευθυντής τής Λαϊκής Τραπέξης κ. Δ.
Αοβέρδος άνέλαβε τήν χορηγίαν τής δαπάνης πρός
άναστήλωσιν τοϋ έν Μισερά έτοιμορρόπου ναού τής
Παναγίας (Αφεντικό).
— Λόγοι διαβροισεως τοΰ λοφίσκου έφ’ οΰ είνε
έκτισμένον τό Μουσεΐον ’Ολυμπίας καί καΟιζήσεως
τοϋ εδάφους ύ 'Ερμής τοΰ ΓΙρα'ξιτέλους κινδυνεύει.
Επίσης διατρέχει κίνδυνον έν Δήλοι ό περίφημος
Ηνίοχος. Είδικαί έπιτροπαί μετέβησαν έπί τόπου
όπως ΰποδείξωσιν Ασφαλιστικά μέτρα. 1
— Ό Αμερικανός πρόξενος τής Σμύρνης έπανελΟυιν εις >. Ύόρκην κατέθεσε είς τό Μουσεΐον 30
χρυσά νομίσματα τής εποχής τού Κροίσου, ευρεΟέντα
είς Σάρδ ις υπό τής Αμερικανικής αποστολής.
— Θά ένεργηθοϋν προσεχώς άνασκαφαί έν Ν.
Άγχιάληι υπό τήν έποπτείαν τού κ. Σωτηρίου πρός
άνακάλυψιν Βυζαντινών ναών.
— Έπίσης 0ά συνεχισθοϋν αί άνασκαφαί έν Έλευσϊνι.
— Προσεχώς Οά ενεργήσουν άνασκαφάς ή Γαλ
λική Άρχ. σχολή καί ή Άρχ. άποστολή τής Πράγας
είς ΣαμοΟρακην όπου είχεν άνερευΟή ή παριφημος
Νίκη. ΊΙ Αγγλική σχολή 0ά άνασκάψη είς Μυκήνας.
Είς Κνωσσόν ό κ. Έβανς ιόν ύπερογδοηκοντούτης
άνασκάπτει διά τελευταίαν φοράν. Εΰρέθησαν τοίχο,
γραφίαι σπουδαιότατοι φέρουσαι παραστάσεις Αίθιόπων, τέχνης τοϋ 15ου αϊώνος.

ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
•V. I. —Μάλιστα, υπάρχει σύλλογος έν Άθήναις
μέ τύ όνομα «Γνωμαγόρας». Τόν αποτελούν οί Χι
ούριοι.
Σι ναδίλφω. — Έγινε καί δεύτερος Σύνδεσμος
Συντακτών. Κροίσταται ό κ. Μιχ. Καλόγερό τουλος.
Καλλιτέχνη.—Εικόνα τοΰ Bonn.il έδημοσίεισεν
ή Πινακοθήκη είς τό ύπ- άπιΟ. 82 τεύχος της.
Φιλώ.—Τό δημοσιευΟέν έν τώ περιοδική» «Μού
σα» τοϋ Μαρτίου ποίημα τοΰ αειμνήστου Στεφ. Μαρκιζένη «Μιά γιορτή· ώ; ανέκδοτον, έχει δημοσιευΟή
πρό 1G έτών είς τήν Πινακοθήκην (τεύχος Δεκεμ
βρίου 1907), ΰ.τό τόν τίτλον «Στή πρώτη της γιορτή-’.
Συνδρομητή.—Τρία περιοδικά έκδ.δονται μέ τόν
τίτλον «Αναγέννησις» . Είνε ή λέξις τής μόδας.
Άλιεΐ. —Δέν είνε μόνον αύτό. Ένας ακροατής
μετέφρασε τήν Suite Algerienne, «Άλλέγραν συνέ
χειαν». Δέν τήν έλεγε τουλάχιστον Άλληγορικήν ;
Συμπολίτη —Τό Μεσολόγγιον έχει τρεις εφημε
ρίδας αί όποΐαι έκδίδονται έν Άθήναις, καί αρκετά
εΰπροσώπως, έκτος τών εντοπίων,
Τ. Τ. Τ. — Ό «Νουμάς» έξεδίδετο κατ’ άρχάς είς
σχήμα εβδομαδιαίας έφημερίδος. Έπειτα είς σχήμα
περιοδικού, τώρα βιβλίου. Είς σχήμα βιβλίου τσέπης
δέν έκδίδεται, έπί τοϋ παρόντος, κανέν περιοδικόν.

Ό άποκαλυφθείς έν Πάτραι; άνδριάς ιοΰ Παλαιών Πατρών ΓΕΡΜΑΝΟΥ

Έργον Άντ. Σώχου

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΗΟΥ
τάφοι ούτοι άπεδόθησαν είς άρχοντικά ή
βασιλεύοντα γένη τής Ιωλκοΰ τών προϊστορι
κών χρόνων, ή. τήν θεσιν καθώρισεν ό κ.
Όταν δ καθηγητής κ. Χο Τσούντας άνέ
Τσούν-.ας καί παρεδέξατο καί δ κ. Κουρουνιώ
σκαπτεν έν τή προίστοοική άκροπόλει τοΰ Σέ
της,έν τφ φρουρίω τού Βόλου, όπερ περιβάλ
σκλου, ένομίζομεν δτι προετίθετο νά άνακαλ .ψη
λει γήλοφον χωματώδη, δστις άπεδείχθη ότι
τάν τάφον τοΰ Κύκνου, υιού τοΰ Άρεως, παρα
είναι συ.οικισμό» τοΰ χαλκού αίώνος, ίσως δέ
τήν Ιωλκόν*
Είς τήν ύπόθεσιν δέ ταύτην ήχθημεν έκ είς βαθίτερα στρώματα καί τού νεολιθικού αί
ώνος. Ήδύνατο δ' ένταύθα νά κεΐται ή Τωλτών έξής στίχων τοΰ ’Ησιόδου.
κάς τοΰ 'Ομήρου εΰκτιμένη καί εύ«Κόκιον δ- uv Κή>·; Οά.τιεν καί λαός άπειρων'
ρ υ ά γ υ ι α (').
οί ρ' f/γϋ, ναΐ ιν πόλιος κλειτοϋ βεβιλήις
Κατά τήν άνωτέρω δέ παρατεθεϊσαν περι
ΆνΟην, Μυρμιύόνων τε πόλιν κλειτήν τ' Ίαωλκόν
κοπήν
τοΰ Ησιόδου καί κατά τόν Απολλόδω
Αρνην τ’ ήτ' Ε-.ΐκην* πολλά; θ' ήγειρε το λαός
ρον ό Κύκνος υίός τοΰ Άρεω; καί τής Πελοτιμώνιες Κι,ΰκα φίλον μακάρεσοι ί)ε άσι.
πίας νύμφης διερχόμενον τόν Ήρακλέα διά τής
Τοϋ δέ τάφου καί σήμ* αΙΛές ποίησεν Άναυρος
ί ώνου τής Φθιώτιδας προσεκάλεσεν είς μονο
όμβρφ χειιιεοάρ πλήΟων· (‘)
μαχίαν δ δέ Ηρακλής «σ υ σ τ ά ς καί τού
Κατά ταΰτα ή άκρόπολις τοΰ Σέσκλου ή
τον ά π έ κ τ ε ι ν ε» (’Απολλοδώρου, Β', κη',
δύναιο νά έχτ, τα ύπό τοΰ ποιητοϋ δεδομένα 3 4). Ταύτά δ ά-αφέρει καί Διόδωρος δ Σιαύτή χαρακτηριστικά τοΰ τύμβου, διότι περί
κελιώτης (ίστορ. Δ', § 37, 20 — 25) : «Έ π α
βάλλεται υπό δυο ρυακΐων συμβαλλόνων κά
νιών δ ε ί ; Τ ρ α χ I ν α καί προσκλη
τωθι αύιής πράς τά βόρειο- μέρος καί σχήμα
θείς ύ η ά Κύκνου τ ο ΰ Ά ρ ε ω ς, τ ο 0τιζόντων αύτήν οίονε'ι τύμβον χερσονίζοντα.
τον μέν άπέκτει νεν, έκ δέ τής
Άλλ’ αί άνασκαφαί απέδειξαν αύτήν ούχί
Ιτώνου πόρε υ ό μ ε ν ο ς καί διά τής
τύμβον, ί/λ' άκρόπολιν χιρσονησίζουσαν καί
Π ε λ α σ γ ι ώ τ ι δ ο ς γής β δ ί ζ ω ν Ορ
δή συνοικισμόν τοΰ νεολιθικού καί χαλκού με ν ί φ τ ώ β α σ ι λ ε Ζ σ υ ν έ μ ι ξ ε ν, ο ύ
αίώνος.
τήν θυγατέρα έμνήστευενΆστυΒραδύτερου δ έτερος αρχαιολόγος, δ κ.
δ ά μ ε ι α ν».
Κων. Κουρου· ιώ:ης άνέσκαψε τάν τυχαίω; εύ·
Τάν Κύκνον λοιπόν έθαψαν δ βασιλεύς
ρεθέντα καί ύπό τοΰ κ Περικλέους X Απο
Κήϋ; καί άπειρος λαός, οί όποιοι κατώκουν
στολίδου ύποδειχθίντα τύμβον τοΰ ΚαπακΗ πλησίον τής πόλεως τοΰ ένδόξου βασιλέως τήν
παρά τόν Βώλον καί πρός δυσμάς αύτοϋ Ό
Α.θην, τήν πελ.ν τών Μαρμιδόνων, τήν ένδο
τύμβος, θολωτός κατά το μ,κηνσίκόν σύστημα, ξον Ιωλκόν, τήν Άρ·.ην καί τήν Έλίκην* πο
ή:ο ή,αικατεστραμμένο;, πεσόντος τοΰ θόλου,
λύ; δέ λαός συνηθροίζετο τιμών τάν Κήΰ'.α τόν
άλλ εύτυχώς ασύλητος, εύρεθείσης τή; {λύρας
αγαπητόν είς τούς μακαρας θεούς. Τοΰ τάφου
αύτοϋ κεκλεισμένης διά ξηροτοί/ου Τά χρυσά δέ αύτοϋ σήμα «ίδιον έποίησεν δ Άναυρος έν
καί λοιπά κιερίσματα αύτοϋ σ·.λ'εγέντα κατε- καιρψ χειμερινών βροχών...»
τέθησαν είς τά έν Άθήναις Έ,Ινικέν Μου
Αλλά καί ί Ι-.ύριπίδης έν Ή ρ α κ λ ε ί
σείον. Εδημοσιεύθησαν δέ ύπό ττΰ κ. Κουοουμαινομένφ (στίχ. 389 393) άναφέρει
νιώτου. (’) Ώς ήλικία δέ τοΰ τύμβου ώρίσθη τά
τάδε :
έτος 12'0 π. χ. περίπου.
«Τήν τε Πηλιάδ’ ακτήν
Ο κ. Κουρουνιώτης εικότως δέν καθώρισε
Άναύρου παρά πηγάς,
τάν τάφον τίνι ήδύνατο ν’ άνήκη Εν τή περί
Κύκνον δέ ξενοδαϊκταν
οχή Βώλου άπό τοΰ δυτικού άκρου αύτής μέ
τόξοις ώλεσεν Αμφαναί
χρι τών προπόδων τοΰ λόφου τού χωοίου Δι
ας οίκήτορ’ άμικτον».
μηνίου μέχρι τοΰδε τρείς θολωτοί τάφοι άνε
Κατά ταΰτα παρά τήν άκτήν τοϋ Πηλίου
καλυφθησαν, ών δ πρώτος κατά τά 18'.'4 πρός καί τάς πηγάς τοΰ Αναύρου δ 'Ηρακλής έτό
τά ΒΔ άκρον τοΰ Διμηνϊου ανασκαφείς, ί δ έ ξευσε καί έφόνευσε τάν Κύκνον. "Οπως δμως
τερος έπί λοφίσκου κειμένου κατ έμπροσθεν ποτ άν ή τά ένδιαφέρον ήμών είναι ή ζήτηοις
τού Δημηνίου ανασκαφείς ύπδ τοΰ έφόρου του τάφ-ι, τοΰ Κύκνου, δστις έδει νά κεΐται
Βαλερίου Στάη, άνευρόντο; καί άχρόπολιν συ
(1 X. I οουνιατ, Δ ι μ ι ν ι ο ν κ α ί Σ έ σ κ λ ο ν
νοικισμοΰ τοϋ νεολιθικού καί χαλκού αίώνος, σ. -Κμι, σημ. 2 Πιβλ καί σελ. 15. Κ. Κοιρουιιώδατις εύρέθη σεσυλημίνος άπό τής άρχάιότη
Τ’ΐς, έν Α ρ χ. Έφ η μ. 1!>()(ί σελ. 213 — Λ. Σ. Άρτος η τη, ό όέ τρίτος είναι 6 τοΰ Καπακλί. Οί βινιτό.τουλος, II Ρ α κ t ι κ ά Άρχ Έιιιρ. 1!'Ο9,
(1) Π.ιΐυδ Άσ.τϊς Ήρακίέουτ σιίχ. 472-478
'Ε''ημ·

·>

σ 155 158—Ν. I Γιανιόπουλοτ, I ο 1 k ο s. έν
At ne η Μ it toil t. XXXVHT, JH13, σ. 28
καί έξ. — Άρβανιχ. 11 ρακί Άρχ. Έταιρ. 1915,
σ. 143, σημ. I. 157- 159, 195, 204.

ούχί μακράν τών πηγών τοϋ Άναύρου, παρά
τήν άκτήν τού Πηλίου καί νά κεΐν.αι πλη
σίον αί πόλεις αί ύπδ τοΰ Ησιόδου άναφερόμεναι "Α ν θ η ή Ά ν θ ε ι α (κατά τά Η η ν ε
λ ό π η καί Ιίηνελόπεια έπικώ.) ή π ό
λ ι ς τ ώ ν Μ υ ρ μ ι δ ό ν ω ν (δηλ. τό άσιυ), ή
κλειτή I ω λ κ ό ς, ή Ά ρ ν η καί ή Έ λ ίκ η. Έδει δέ πρός τούτοις δ Άναυρος νά
σχημαιίζη τάν τύμβον «σ ή μ άϊ δ έ ς», άΐδιον
σημεΐον έν καιρώ χειμερινών πλη ιυρών.
Ιίαρά τάς Μπουρμπουλήθρας, τήν στενήν
πεδιάδα τού Βόλου, διαροέει τήν πεδιάδα ταύ
την δ μεγαλείτεοος τών δρεινών χειμάρροιν τού
Πηλίου, Ξ η ρ ι ά ς, δστις είναι δ Άναυ
ρος τών άοχαίων
Οί διαρρέοντες λοιπόν τόν Βόλον δύο χεί
μαρροι δ μέν δυτικώς τής πόλεω:, δ οε άνατολικώς, καθισιώσι μετά τοΰ Ξηοΐά τήν πεδ:
άδα καί τήν πόλιν ποταμόκλυστον έν πολυομ
βρίαις.
Τά ΰδατα λοιπόν τοΰ παρά τά ΙΙαλαιά τοϋ
Βόλου χειμάρρου καί τοΰ Ξηρίά σχηματιζουσιν
tv δ μ β ρ ο ι ς χειμερίοις άτισαν τήν
πεδιάδα καί τήν συνοικίαν Καπχιλί ποταμό
κλυστον μέχρι Μπουρμ το ιλήθρκς.
Ή διά των αιώνων δέ προσγιγνομένη έν τή
Δ Ε Ν

Ε X Ε I · ·

ΙΙάνω, τά σννειριι βουρκ- νουνε
οτόν ού.Μΐ'δ κι άργο.<υ/.οδν.
Κ»τω, ή ματιά μοιι
τό πικρό της δά^ρν άργοιίταλάζει
β ρεια 'να· ή πλάσι
καί τά στήδεια μου σφαλούν
μια καρδιά, ποΰ μέσα μου
φουντώνει, λαχταρδ, σπαρ ιζει...

Περνοΰν ή μέρες
ή καλόχαρίς, ή χιορτερές
γιά τή- καλόκαρδες τη ήρεμες
ψυχέ. μέ γλύκα.
Κι’ όμως γιά μέ, ή σφιχτοχέρα
ή Moua όλες ιί). χαρές
κρατεί μακρυά μου άπ' τή στιγμή,
ποΰ μέσ’ τόν κόσμον βγήκα.

Χρόνια ώ ψυχή μου άρρωστη
άγαλήνει τη, ώϊμέ...
δπόστασε» νά ά«λ.ουθας
τή φτεροτόδ··. φαντυοιά μου
Μόνος Σΰ μώμεινες φίλος,
και σκλάβος — ώ κ· ϋμέ
πιστός, στή; τρικυμίες
ποΰ άλιχτοΰν, δλυγυρά μου...
Δέν έχει βάλσαμο, ό πόνος σου
άνάσα ή γ·ατριά
Γιά Σέ ώ ψυχή μου όπου ζβς
ζητώντας κάποια άλήθε α
σέρνοντας τό κουφάρι, έρμη
κι’ άγ ωρη, απ' δλους μακουά
Πνίξε τό δάκρυ σου καί τοΰ- λυγμούς
στά φλογοτμένα που τά πτήΊεια ...
ΑΘΗΝΑ ΡΟΥΣΣΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

παραλία έπίχωσις είναι μεγίστη είς βάθος καί
έκτασιν. Τά ΰδατα δέ τού έξω τών Παλαιών
χειμάρρου μετά τών τοΰ Ξη-Γάέν «χειμερίοις
όμβροι.» έξερχόμε/α τή; κοίτης αύτών θά
έσχημάτιζον άναμφιβόλως τούς τύμβους τοΰ
Καπακλί σήμ’ α ί δ έ ς, κατά τόν ’Ησίοδον,
ή:ο·. ε/ νησύδριον έξερχόμενον τών ΰδάτων,
των κατακλυζόντων την πεδιάδα, έπομένως αί
διον σημεΐον, μή έξαφανιζόμενον ύπό τε τών
ΰδάτων καί τής έκ της ίλύος ίπιχώσεως. Συ
νεπώς δ τάφος τοΰ Κύκνου θά ήτο άναμφιβόλω; ή αύτός δ ύπό τοΰ κ. Κουρουνιώτου έν
Καπακλί ανασκαφείς, ή παρ αύτόν άλλος
δμοιος, όστις θά κατεστράφη ύπό τής βίας τών
ά.θρώπων καί έξηρανίσθη' πάντως όμως έν
ταΰθα ήδύναντο ν' άνεγείρωσι τύμβον συμφώ
νως μέ τά χαρακ-ηοιστικά, άτινα δ.δουσιν ήμίν
αί περιγραφαί τού Ησιόδου καί τού Εύριπίδου,
ήτοι παρα τήν άκτήν τού ΙΙηλίου, παρά τάς
πηγάς τοΰ Αναύρου καί παρά τήν Ιωλκόν
καί τάς πόλεις, ά, κατωτέρω θ' άναφέρωμεν.
'ϊπολεί.,εται δέ ήδη νά εΐπωμεν περί τών
πόλεων ών οί κάτοικοι συνέ.ρρευσαν είς τήν τα
φήν τοΰ Κύκνου.
Ν. 1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
Τί» χ«ρ.ένο έλνφτ
r-a Ραυν α<·νγ qiw β'·γγο
t i «ΰράϊ'ΐα m'i7o/”> /_'il'ζι
γουγή >·ά ηΙι·^ακ>' ι» λ·γ,·ο
λι' ΐύϋυ, την ΰψ< tov >· Λ·.ϋζι].
■

Πέααν όότ'ιΐ'Η ι rd φΰλλ'ΐ
και rd πλ κώ·«ι τό χ"λ'ΐζι
και τό άυάκι π’ άρχά έκΐ'Ζα
yiifrai χνίκαρος κ·ί βυ'ΐζει.
Καί τ<: χοντρά κιλώνας ζν).α
κ·Λ rd λ ι/άρια π »* »,ΰυ« έμπρός του,
ηθΐ)ε, ντυΐίέιος τ») ααυριλ.α
τής μπάρας, σ’ έ'να όέιτρο ό άφρός του

Λ/d ι’γε oil/ ρίζα χου yovtfiia
κι' εϊ/ε κρυφχΓ) κεΐ /ιέτι ΐέάφι
ηυν ,ιιί ι>) μηόρα
ίπ τ άλλα
καί ο(ό πηχτό >υυο του έιάφη.

Ίο βρχίδυ σκόρχι σ ιν rd νέφη
καί ιό πι.τάπι έχ»ι σνευέφει
καί ιό βονιό f) Ο'λ'ΐνη οιέφει
τιι,γ ιΐνυι ταί νά βασιλέψω
Κάχι σκιές ιγωτάεν ord βά'Ίη
τι'ιν έλιιφιών σοΰ ψά^νοιιν ιώοα
i d βροΰν τό ού> χροφο π·.ϋ έχ.άθη
άπ' τήν α;α.ρνη uiti} μιόρα.
ΜΙ ΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
ΧΟΡΟΣ

ΘΑΝΑΤΟΣ

Ειχααεν έως τώρα τόν Μαραθώνεων δρό
μον μέ τόν πρώτον θάνατον τοΰ αγγέλου τοΰ
φωνή ιαν τος «Νινικήκαμεν»! Τώρα τά ά/γελματα των μαχών εξακοντίζει δ ραδιοτηλέγραφος !
Άλλ' δ νεώτερός πολιτισμός δεν περιορί'
ζεται έω: έδώ. Έχομ-ν καί τόν Μιραθόνειον
χορόν, δηλαδή τό διαγώνισμα τής αντοχής είς
τό χορεύειν μέ τρεις θανάτους έως τώρα τών
διαγωνιζομ-ν »ν. Έν ’Αμερική μία κόρη 27 έ
τών, ή Μορχά >υζ, άφοΰ έχόρευε μέ έναλασσομένους καβαλιέρους έ.τί 87 συνεχείς ώρας, ά
πέθανεν.
Τέτοια δόξα ρεκόρ, καταντά λόξα. Θύματα
επιστήμης ή πολέμου ή αύταπαρνήσεως τά έννοοΰμεν. Άλλά θύμαια χορευτικής μανίας εΐνε
τι άκατανόητον.
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

Έλύθη καί τό πρόβλημα τή; κινημοφωνίας.
Οί ’Ιταλοί άδελφοί Πινιιιύσι έφεΰρον μηχάνη
μα, δι' ού λε τουργοΰν συγχρόνω. δ φωνογρά
φος καί δ κινηματογράφος. Ό ηθοποιός δέν
εμφανίζεται πλέον ώς μίμος. Άλλ' δμιλεϊ. Πα
ρεστάθη οΰτω ώς δοκιμή δ «Κουρεύς τής Σεβ)λλη.» μέ μεγάλην έπιτυχ αν.
Έκ παραλλήλου ή χρήσις τοΰ ασυρμάτου
τηλεγράφου καί άσυρμάτου τηλεφώνου έγενινικτύθη. Συναυλίας καί δ α'οξεις ακούουν τώρα
είς τά σπίτια, εϊς τά ατμόπλοια, είς τούς δρό
μους έκίελουμένας άπό μεγίστης άποιτάσεω;.
Τόσον καθαρά Ακούονται αί φωναί, ώστε οϊ
άκροαταί... χειροκροτούν. Διά το ασύρματον τηλίφωνον έβεβαιώθη καί μία θεραπευτική του
ΐδιότης. ‘Ακούουν μέ αύτό καί οί κωφοί.
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΠΟΜΠΗ Ι Α

Εΐνε γνωστόν δτι τό ήμισυ μόνον μέρος τής
Πομπηίας έχει άνοκαλυφθή. Είχε διαπραχθή
τό λάθος νά προχωρήσουν αί άνασκαφαι έκ
τών άνω πρός τά κάτω, άπό τόν σχηματισθέντα
δηλαδή λόφον τής λάβας πρός τάς δδ ύς τής
πόλεω:. Ως ε< τούτου δ·ά τών άνασκαφών κατεστράφη περισσότερον ή πόλις. Ήδη αί πρός
άνακάλυψιν τοΰ έτερου ή ασεως τής πό/.εως ά·
νασκαφαί, α; ένήργησεν ό Σπίναζόλα, ήκολουθηθη τό αντίθετον σύστημα γενομέ·ων άνασκαψών ύπό τόν όγκον τής στερεοπο. η θείσης
λαβας, σχηματισθέντος ουιω θόλου Κάτωθεν
αύτοΰ έξεκαθαρίσθήσαν μι-ρτί κατοικίαι καί
κήποι. "Ο/,α εύρεθησαν ανέπαφα- Ουόέν τών
εύρεθιντων σκευών καί έπίπλων ή κτημάτων
μετεκινήθη. Αί τοιχογραφίαι διατηρούνται ά
ριστα, ών μία παριστάνουσα τόν Άχιλλέα ά-

ί

γωνιζόμενον κατά τοϋ Έκτωρος είναι θαυμα
στής τέχνης. Εύρεθεϊσα είς πολλά τεμάχια άνεσυγκ ιοτήθη. Έπίσης εύρεθησαν Αγάλματα, έν
οίς έν τής ’Αφροδίτης εξοχον καί κομψοτε
χνήματα. Έπίσης εύρέθη κατοικία φέρουσα τό
όνομα «άπόκρυφον περιστύλων» εϊς έπέκτασιν
τής δδοΰ ’Αφθονίας.
ο ΚΟΤΥ

Είναι γνωστότατον τό όνοιια Κοτύ ώς τοΰ
καλλίτερου άρωμα το ω ιοΰ τής Γαλλίας. Ό δη
μοφιλής αύιός είς τούς γυναικείους κύκλους
μυροτώλης ιοΰ θριγκόν ήγόρασε τήν γιωστοτάτην έπίσης Παρισινήν εφημερίδα «Φ.γαιώ»
καί έπετέθη Αγρίως κατά τού Προέδρου τής
Γαλλικής δημοκρατίας.
Τί ά ιοδεικιύεται ; "Οτι δ Κοτύ είναι Έλλι.ν, Κω ιτής ονομαζόμενος ά .λοτε έν Σμύρνη,
έξι-λ χθεις ήδη εϊς Παρισινήν προσωπικότητα.
Άπο κουρ-ύς, Φιγαρώ, ήοχισε καί εϊς δ.ευθυντήν τοΰ «Φιγαρώ» κατεληξε. Ως θαυμαστά
τά έργα σου νεοελληνική έπιχειρηματικότηςί
Ο ΚΥΝΙΚΟΣ ΜΕΣΙΤΗΣ

Εί. κύριος δδηγεΐται ύπό μεσίτου οίκιών
διά νά ένοικιάση έν διαμέρισμα.
Ό κύριος τό εϊΛε καί λέγει είς τόν μεσίτην.
— Καλό είνε, άλλά πρέπει να τό ίδή καί ή
κυρία μου. "Αν τής άρέσει...
Και δ μεσίτης.
— Εΐ ε τής αρέσει είτε δέν τής άρέσει, μή
χάνετε κύριε, τήν ευκαιρίαν. Γυναίκα βρίσκε
ται άλλην, τέτοιο σπίτι δέν θά βρήτε...
ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ

Άπό τόν «Ριζοσπάστην».
«Ό άρχηγός τής όμάδος διεμαρτυρήθη δτι
ή λογοτεχνία δέν μεριμνήθηκε έως τώρα».
Άπό νεκρολογίαν.
« Αγγελεται δ θάνατος τοΰ αυθεντικού εύ ·
πατριδου, λευκοΰ άνθρώπου καί υποδειγματικού
Έλληνας».
Άπό μουσικήν κριτικήν.
* Εζητήθη έπιμόνως σ’ αύτό τό κομάτι τό
μπίς».
Κατακλείς άρθρου πολιτικού.
«Τόσον δθαρρος είνε ; ·
Αληθώς θάρρος έχρειάζετο πολύ διά τήν
κατασκευήν τής λεξεως αύτής.
Άπό άρθρον τοΰ Φορτούνω.
«Οί βαθεΐς ποιηταί στιχουργικών γαλι
ματιών.»
Αστυνομική διαταγή ονομάζει τάς «λατέρ
νας»^ «χειρόστροφα κλειδοκύμβαλα». Άλλά αί
πιανόλας πώς πρέπει νά δνομαοθοΰν ;

«Ή γλώσσα ένός λαοΰ εΐνε ή γλώσσα τοΰ
Ρεκλάμα.
«X ρτης άφής πωλείται». Άλλά κάθε λαοΰ».
Άπό τό ΐδων βιβλίον :
χάρτης ύπόκειται είς άφήν, διότι πιάνεται.
«Ή φαντασία είναι έλεύθερη νά κτίζη
Ό διαφημιστής έννοεΐ χάοτην δι’ Αγγελίας,
φρούρια (') στήν ‘Ισπανία». Καί άλλαχοΰ : «Ό
δηλαδή τοιχοκολλημάτων (aifiche·.
Ά τό μουσικήν κριτικήν. «Φωνή θαυμάσιας συμπαντικός τροτισμός,προοδευτισμότ,άκρισμός,
εύγενείας, μεγίστης άιιστοκρ ^τι-ότηζος καί συντη ιητισμός. «'Π πιό ιιεγαλόβοος κατήνορος».
Πρόκειται περί τοΰ Πύργου τοΰ "Αϊφελ:
πολύ μεγάλου ύφάσματος». Δέν μά λέγει μό
νον πόσων πήχεων καί ποίας ποιότητο; εΐνε « ... δέν εΐνε άπίθ ινον νά τό” ϊδη ή άλλη γενεά
εϊς τό πεδίον τοϋ Μαρτίου. Ευθύνην δέν άνατό ύφασμα αύτό τή; φωνής.
λαμβάνομεν δω τήν εϊθησιν».
Άπό μοι σικός αναμνήσεις.
Εύθύνην δέν αναλαμβάνει προφανώς δ γρά
«'Η συντροφιά μας έκείνη σιγά σιγά έξε
φυλιοθι/». Δέν πιστεύω νά έγειναν έκφυλοι ψας οΰτε δ ά τήν μέθοδον τοΰ Ολλενδόρφου.
«Ή παραδοξιιτέρα περίπτωσις εΐνε ή τοΰ
δλοι οί καλοί τής εποχής έκείνης άνθρωποι.
θανάτου τοΰ πρίγκηπο; Ιιιπεριάλ, δστις τφ 1879
'Απλώς . . . διεσκορπίσθηι’αν.
έπιπτε νεκρίς». Παραδοξοτέρα είνε ή Γαλλο
Άπό πλαγιότιτλον καθημερινής έφημερί
δος.« Εάν άρκεσθγ εϊς τάς παραχωρήσει;,εϊς τάς μάθεια τοΰ γράφοντας, δστις έβάπτισε τόν ά τυ/ή διάδοχον τοΰ Αύιοκρατορικοΰ θρόνου τής
οποίας έπετράπη ή έθνική μας άκεραιόιης νά
Γαλλίας Ιμπεριάλ, έκλαβών τόν τίτλον ώς κύριον
προβωμεν».
όνομα.
Ιίεριγροφή άλλης έφημερίδος.
«Αί κυρίαι τής Επιτροπής δέν παρέλε·ψαν
«Τά τηλεβόλα τής «Λωραίνης» είναι δια
κανένα
άπό τά βίκηθρα τά τόσον χρήσιμα είς
μετρήματος 12 ούχχιών».
Δέν μενει ή νά ά'αγραφή δτι ή σφαίρα ήν τός φιλανθρωπικά; άγοράς».
Έλκυθρα πού ενθυμίζουν τ< ύς πάγους τής
έξακοντίζουν είνε βάρος 12 ίντζιΐν.
Ρωσσίας
δέν ήτο δυνατόν νά ύπ ·ρχσυν εϊς
Άπο έξιιμολόγησιν αισθηματικήν :
«'Ημέρα καιά ιή« όποιαν δ ούρανός έρρέμ- τά « Ολύμπια». Ήσαν «Ατραξιόν», «έλξεις» ώς
βάζε, ή θάλασσα ονειροπολεί... έρρεον άπειρα θά έλέγομεν.
Άπό έσπερινήν εφημερίδα .
δάκρυ ι κατά μήκος τών παρειών της».
« Εγράφη έν τούτοίς τότε τό «Τρίστατον
Άπό έξώφυλλον γλωσσοτεχν.κοΰ περιοδικοί1:
«Μήν έννοεΐ τά σεληναία σας φώτα, κύριοι καί ή Ίσότης». Έν έ.γον τό δποΐον θά παραμείνη Αθάνατον,,.
σ ιωποφλυαρογράφο ι;»
Ν'ΐμίζομεν ότι αθάνατη θά μείνη ή μετάΆπό περιοδικόν μαλλιαρόν.
φρασις
αύτή τοΰ «Τριστάνου καί τής Ίζόλδης».
«Ή γλιοσσική κανονικάδα».
Άπό Εσπερινήν έφημερίδα.
Άπό φιλολογικόν δημοσίευμα :
• Δημόσια θεάματα. Πρώτην φοράν δ Νυ«Ή ελαφρά ούρα ήν έπροξινει ή πτερω
χτοφύλαξ Δημητρίου έτών 8 βροχόπνευμονία».
τή πομπή τών Αγγέλων».
Άπό πολιτικόν άμθρον.
«Θά σάς λούαη τό Άρωμα τών δακρύων
«Ό Κορσικανός χαμηλάσκης .... δ όποιος
τής αύγής».
ούδέπιπε
είς τήν ζωήν τ· υ έξεβούκιζε*.
Έκ u ιλολογικοΰ άρθρου.
Έκ
ιή;
«Καθημερινής».
• Ό Πολυδεύκη;, ήτο ού μόνον ημίθεος
«Κατεδικά ιθησαν είς θάνατον, ή ποινή των
άλλά καί ήμίθνητος·.
δμως δέν έξετελέσθη, καθότι έμνηστεύθησαν».
Άπό ποίημα ερασιτέχνου λογίου :
Άλ’ξικέράυνον θαυμάσων δ γάμος '
• Σιή γλυκεία ψύχα τ’ ελατιού φυτρώνουν
Άπό άρθρον έφημερίδος.
γ'.υζά πικρής γλυκολυγισματα
Τόν γλνκειοκόρφο του πικροσαλώνουν
«Οι στρατιωτικοί ανδρες οί άναλαβόντες
γλυκά πικρής πίκροφιλήματα. . .»
ύπό τούς ώ ιούς αύτών πάσα, τάς εύθύνας».
Ήγουν: "Ασπρη πέτρα ξέξαιπρη καί άπό "Οπου αί εύθι ναι γίνονται δεκανίκια.
τόν ήλιο ξ-ξασπρότ»ρη I
Απο έ τιφυλλίδα Μακεδονική, έφημερίδος.
Ά ιό χρονογράφημά δεσποινίδος.
«Έπαιζε στό π·άνθ μέ τέτοιο του ιέ, ποΰ
«'Η γυναίκα ρίπτει τό Άνιλημα τών αϊσθή ■
θά τό ζήλευε καί ένας πιανίστας έξ έπαγγέλσεων εϊς τά έγκατα τών πραγμ των-..·
ματος».
Άπό βιβλιοκρισίαν γ ω ιτοΰ λογίου :
Δέν έχει άδικον I Οί περισσότεροι πιανίσται
• Εξεδόθη εϊς αύστηρώς κομψ ιν τόμον». έχουν τουπέ, άλλ δλίγιστοι τ·ιυσέ δταν παίζουν.
Απο νεκρολογί ιν διά τήν Σάρ κιν Μ νρνιίρ
Ποίημα «νέου».
«... τήνφωνήν της ποΰ είχε τόση εύθραυσιό
« Από τ' άφρ&ια σύνεφα δυό στάλες πε'σαν
τηια.
κάτω».
Εϊδησις έφημερίδος.
Άπό ά/γελίαν έκδοθησομένης πολιτικής
«Άπενεμήθη εϊς τόν ύτοστράτηγον κ. Κ. μελέτης :
«Οί βουλευταί εΐνε άποοάρωθρα τριόδων,
δ μεγαλόσταυρος τή; Ρωσσίας ύπό τής βαρύ
πομφόλυγες ηθικών ρείθρων, γλ.ΰ<ες μεσαιωνι
πενθούσης οικογένειας αύτοΰ».
Άπό τό βίβλων ένός νεοϊδεάτου φιλοσόφου, κών πύργων, σεσηπότα δ >τά νεκρών, φαντά
σματα οκιών, αίλουροι κλπ.».
Απόφθεγμα σοφόν !

η

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Άπό μίαν κριτικήν διά τήν έκθεσιν τοΰ κ.
Μ«λ«α.
« II διαγώνια κίνησι τών βουνοπλαγ ώ'·, τό
ψηλό 8(>ο ρπχόφρνδο, τοΰ'Υμηττού ή κοκινοχιό·
ματε ύ'χθε,ς.
'Υψώνεται τρίπατο τό πεύκο καί ή ιίρεές
λόγχες τών κυππρισσ.ων ποΰ δνηκόβουν τήν μο
νότονη δρίζοντ ότητα. Ένα γελοΰμενο τοπεΐο
μέσα οτήν άνοιχτοούνη τ' ουρανού, τό ξ θιορυ
κεραμΰδι τοΰ κάστρου, τά μαυρό{ίο)ρα κβραμύ
δια, ή πρωτόλουβη χλόη, φουντώνει θηλυκό κυ
παρίσσι, καί ασπρ γαλυ ζου ■ τά σπιτάκια, γα
λαζόνονται ή κορφές, τό πηχτό σμαράγδι τ’
ουρανού. . . »
Άπό χρονογράφημα :
<Το χαλάζι κ·υ κ»ΰ >ε τές βερυκοκκιές. Τραν
τάζονταν, σπαρτάρ-ζαν καί τό χαλάζι τράγου
δυϋσε: Δέν θά φ«ιε φέτος μαρμέλαδα βερόκοκκο, ό ι δέν θά φάτε μαρμέλαδα! Δέν θάφαιε..»
Κ’ έτσι κανείς δέν θά- καταλάβη τί έστίν
βερύκκοκο!
Άπό περιγραφήν κατασκευής τοΰ τυρού
Ρόκφορ. «Υπάρχουν 34 τυροκομεί-, τά δποια
κατασκευάζουν τόν περίφημον τυρόν μέ γάία
άμνοϋ».
Άτό κριτικήν τοΰ κ Φιλνρο.
< Ιό γ'. μέρος περιελάμβινε τό στιχηρόν μο
νόπρακτον ή «Γυναίκα» είς τό όποιον παρά τύ
εΰ'ηόες τών... ομοιοκαταληξιών είχε τήν Ατυχίαν
νά ένιρυφήαβ εΐζ τό εδχ· μον δροσοφόρον /.αί
άστείρευτον ηηγαϊον παιξ μην τής κ. Κυβέλη:».
Διά μίαν μετάφρασιν τής προσευχή; τ.ΰ Ρενάν είς π·«τρ ωτ κην έφημερίδα :
«Κατακτητική, ευαίσθητος μέχρι τρυφερό
τητος και στερεά μέχρις εύχυμίας καί ρώμη.».

X
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Αφού ή γυνζΐκκ είτήλκσε παντού διαγκωνίζουτα τον άνδρχ διζτί νά μη πζραβιχσζ, καί
τά; πύλζ; τή; Άκαδζμί ζ; ; Ή κ.' Κολέτ Τβερ, ή γνωστή ύπό τύ ψε «δώνυαον Ώ.έλ, Γζλλΐ; συγγοζφευ; συγχρόνων διηγημάων, έν Ά;
είχονν.ζετχι τ, Ιΐζρισινη ζωη ζζί έκ τών οποίων
γνωστότερον είνε τό «« h ri ’·■» ζητεί νά εί
σέλθη εϊ; τήν Άκαδ.μίαν Κχί άλλοτε η κυ
μησσζ ντέ Νοαίγ ύπέβχλε Υποψηφιότητα μέ
γενομένην δεκ-ήν Θά γίνουν κζί πζλιν σ-βχστχί αί παραδόσεις τής Ακαδημίας, δΓ ών
άπεκλεισθη εω; τώρα ό ποδόγυρο;;
Η κ. Ω,ελ δ.εκδ.κεϊ τήν έδραν τοϋ Ζαν
Αικζρ, υποστηρίζεται από το» Άνχτόλ Φοχνς
κχι τον Ρισπεν, έχε: δε συνυποψήφιους τόν
μυθιστοοιογραφον Έρμάν, τόν βεατρικογράφον
Πόρτο Ρι; κχι Μαντελέν.
Τό περ οδικόν «ΚβιΑίΠΑ» κχτήρτισε κατά
λογον 60 Γαλλίδων, χί όποΐχι διεκρίθησχν εί;
τά γράμματα κχί τά; τέχνας κζί δύναντχι νά

θ

Στερεά, άλλά καί υγρά μέχρις ευθυμίας ή
διαφήμησ·: τής μεταφράσεως.
Άπ·1 ιϊδη.ιιν
«Αί οϊκίαι αί όποΐαι κατέχονται ύπό προσφυ
γών καί πυρκιϊοπαάώ»·».
«Β.ωμιλέα καί ανυπόδητα». Κατά τό
ρωμαλέα.
Άπό περιγραφήν χειροτονία: Μητροπολίτου:
«Δαικρίιεται μεγαλοπρεπή:,τεκτον«χήφ δια
π?,άτε·ι>ς κα έμφαν ι»ω. άνόρ.. .»
Ά ιό δ ά ι-έ ν κυιυας.
«Δέν μ’ έιθ1 ιυσιώιει».
Ά ιό κοινωνιολογικήν κριτικήν.
«Αί φατρίαι τών πολιτικάντηΛων».
Άτό περιγραφήν ύπουργικοΰ τ .ζωδίου «Τά
χωριουδάκια πρ β ιλλοντα ά ιό τό βουοοδιακάοια τών κλ τύων...»
«Φωλεοί έξανθρώπων...»—Ό «Μιστρα; δο·
χεύς (!) μωσαϊκών».
Άπό Καθημερινήν έφημερίδα.
«Είς έ ιοχήν λειψοκινίνης.. »
Πολύ κομψή λεξ ς ύπενθυμιζονσα τήν Αει
ψοκουτάλαν.
Άπό μουσικήν κριτικήν.
«...μάς έφά η έστερημενη τής άπαιτουμένης
μορηι&ίτσαι.. »
Αύτή έλειπε νά είσαχθή εί; τήν μουσικήν
φρασεολογίαν...
Άπό κύριον άρθρον Πατριωτικόν.
«Ό σαταν.σμός πρ ισοιπισμός τή- φυλή:,
προϊόν αισθηματικού κλεισίματος και ηθικής
στενότητος »
Άτό είδη ιιν περί ένοικιοσ’τασίου.
«'Η ιδιοκατοικησ.α» !!
ΑΛΙΕΥΣ
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διεκδικήσουν τή/ ’Ακαδημαϊκήν έδραν Έπί τή
ευκαιρία χυτή κζ οια προτείνει σοβζρώ; όπως
εκλέγεται Άκχ ίημκϊ ή ή ζποκ-ήσζσα περισ
σότερα τέκνα, "Αλλη, νζ έκλεβε τζι ή ωραιό
τερα Γζλλί; κχί ν’ Αντικαθίσταται άμα μα
ρανθώ η ώραιότης της.
¥
Οί Τούρκοι γίνονται φ·μ;ν·.σταί. Ό Κεαάλ
διωρισεν εν Άγκυρα ύτουργίνζν τή; Πζ. δεια;
τζ,ν φίλη» του Χαλιντέ Χανούμ Ένυμς.εύ'ίζ, κα
τόπιν τήν Λατιφε, εγγράμματον κζί πολύγλωσσον.Είςμίχν φωτογραφίαν ποζάρει μέ άκχλυπτον
τήν κεφαλήν, χωρίς φερετζέ κχι γιασμάκι, μέ
του; πόδζ; τόν ε'νζ έπί τοϋ άλλου διά νζ φαί
νονται αί ζρζετζ κομψζ'ι κζί γλχφυρζΐ κνήμχι.
Α,λλοτε τό προ.σωπον τή; Όθωμχνιδος ε’κζλύπτετο διά νζ φωσφορίζουν μόνον ηδυπαθή μάτια.
Γωρζ φθάνουν τά άποζαλυ-τήριζ μέχρι γονά
των, διά νζ έπεκτχΟοΰν μέχρ: τοΰ στήθους. Ή
μόνη Κεμχλική πρόοδος...
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Άλλα οί Τούρκοι κάμνουν κατακτήσει; καί
είς τά γράμματα Μετά τόν Αοτ·, όΔ’ Άνουν
τζιο. Μετ’ χυτόν ό Κλώντ Ί’ζρςέρ καί μετ’αύτόν ό Ιΐιέρ Μτενουϊ τής «’Ατλζντίδο;». Θαυ
μάζουν ολοι χυτοί τζ,ν Τουρκικήν γ ιιΙΙ,Ίιί· και
ευρίσκουν τόν πολιτισμόν τή; Άνζτολίχ; άνώτερον τή; Δΰσεως ! Ό τελευταίο; μάλιστα
έ'γρζψε άρθρον διά τού; Μουσουλμάνου; . τού;
διανοουμένου;: τόν Άχ.ζ Κεμάλ όχι βέβαια
τόν στρατάρχην—τόν Ρουσέν Έχρήφ, τόν'Γζελάλ Νουρή, τόν’Λβδουλάχ Σουμπή καί τον Άχμέτ Άγκζϊεφ Καί μόνα τχ ποιητικά όνόμζτζ
των άρκοΰν δια νζ τούς χαρακ-ηιίσζ, κανείς. Ό
Νουρή εινε δ ευθυντζς τζ; «Ίλερζ» κζί μετέσ/ε εί; τήν εζεοεύνησιν τοΰ Βορείου IΙόλου Και
οΰτω ή «Ίλ·:ρζ,’> προκζλεΐ τήν ίλαρότητα ζζί
ό Βόρειος ΙΙόλο; άποτελεϊ τό βαρόμετρον ή
μάλλον τό νοόμετρον τζ; πνευματικές τών
Τούρκων ύποστζσεω; καί ποιότητο;. Το κορύ
φωμα τή. Μουσουλμανική; διανοητικότητος είνε
κζί τό γεγονο; 5τι ό Κεμάλ. άνεκηρύχθζ, ύπό τής
φιλοσοφική; σχολή; τοϋ ΙΙανεπιστζ.μίου τή:
Κ)πόλεω; επίτιμος Καθηγητή; τή; Ί·ιλολογίας'.
Τή; /<<> m-ή:, θά ή ο λογικώτερον.
Καλλιτέραν έν -οϋτοις συνζ,γορίαν οί Γάλ
λοι Τουρκόφιλοι καί ο Ίτζλό; τοΰ Φιοΰμε I χρταρϊνο; δεν θέλουν άπο τά; άφηγήσει; τών φα
σμάτων, τά όποϊα λέγονται Έλλ-ηνε; αί/μά
λωτοι καί τά; βεβαιώσει; τών Άμερικζνών τοΰ
Έρυθροϋ ΣταυροΟ. Έγραψαν οί Κεμχλικοί ε’.;
τά 'Ελληνικά σώματα τά ζύθεντικώτερχ ντο
κουμέντα τοϋ πολιτισμού των, διά τών ραβδισμών, τών έ'ανδροποδισμών, τών κακουχνύν,
τή; πείνης. Οί κάτοικο: τή; ΙΙρούσση; καί τοΰ
Άδρζμυτίου έφονεόοντο καθ’ οδόν όμαδόν. Έκ
δέ τοϋ στρατοπέδου τών αιχμαλώτων άπήγοντο
στρατιώται δ.ά νά φονεύονται κατά τά; έορτά;
τών Τούρκων ενώπιον τοϋ λαοϋ κχί τών χζρεμίων, έντρυφόντων εϊ; τό Οεζμα Εί; τά νοσοκομεΤκ οί τραύματίαι πραγματικώς κχ-εκερμκ
τίζοντο ύπό τύπον έγχειρήσεω;. Εί; τά. στρα
τόπεδα δ'.χ τή; ζιφολόγχ-η; άπέσπον τού; χ:υσοΰ; όδόντα; τών αιχμαλώτων διάνα τού; πωλοϋν. “Οσο·, δέν ήμποροΰσαν νά περιπατούν,
έτυφλοΰντο.
Άφού ή υψηλή Διπλωματία ανέχεται τζ
κατορθώματα αυτά καί σιγά η Ε’ιρωπαίκζ συνείδησις, διατί οί διάφοροιΦζρρέρ κζί ΜπενουΧ
νά αή εξαιρούν τόν Μουσουλμανικόν πολιτισμόν.
*
* *
Έξ Αμερικής όλα τά παράδοξα κχί όλα
τά θαύματα. Αμερικανό; χειροϋργο; ό Κρίλε
άνεκζλυψε μέθοδον, δΓ η; δίδει ζωήν είς τού,
νεκοου; έάν δέν πχρελθ'/) I ώρα, δι’ ένεσεως
άδρεναλίνη; εΐ; τού; ιστού; τή; κχρδία;.'Ο άνακαλύψας είνε έκ τών περιφανέστερων επιστη

μόνων εί; τού; αντίποδα;. "Ωστε δέν πρόκειται
περί φάρσα;. "Αλλοι; τε είνε γνωστόν οτι ό
π;ώτο; παλμό; τοϋ εμβρύου οφείλεται εΐ; τόν
άνδο',ναλίνην. ητι; έκκρίεται έξ ειδικών αδένων,
δΓ όλη; δέ τή; ζι.ιή; αποτελεί το τονωτικήν
τή; καοδίας. Άλλ’ εί; πάσαν νόσον, οργανικήν
η τοχυκατικήν, μία ένεσ ; ζπομακρύνει τον θά
νατον:
Δέν είμζι ιατρός, είμζ: όμως άνθρωπος —
καί ένδιχφέρομαι δ.ά την ζωήν τών ανθρώπων —
κζί φυσικά πρωτίστω; έμοΰ. Άλλά και ή Ελ
λά; δέν υπολείπεται εί; ιατρικά; ανακαλύψει;,
’ι) εκ Σ,ρρών νεαρό; Άσκληπιαδζ,ς κ. Άργ.
Κούζζς εί; μελέτην του σύντομον, άλλά πρωτοτυποτάτην ύποστηρίζε: νέαν θεωρίαν. Ότι
δέν ύπζρχουν μικρόβια, οΰτε συνεπώ; άσθενειαι.
Άλλά ψυχικζί διαθέσει; ζ μάλλον ζνωμαλίαι.
'Αφορμή πάση; νόσου είνε ό ίό;, άγνωστο; έω;
τώρα -,σ:·.; πζραγετζι ζ πό τά νοσηρά αισθήματα
τών ανθρώπων, διηθείται είς τόν Οργανισμόν
ήμών καί προκζλεΐ τάς άσθενειας, ζ; όνομζζο>κεν μέ διάφορα ονόματα ένω μια νόσος ύπζρχει
μόνον ύπό διαφόρους μορφάς έμφανζομένη.
Όταν λυπούμεθα ή φοβούμεθα ή μισοϋμεν ·? όργιζόμεθα ή ζηλεύομεν συνάγομεν ανθρακικόν
όξυ δηλητηριώδες. Τοΰτο διαχέεται είς τήν
ατμόσφαιραν, τό είσπνέομεν, απορροφά-αι άπό
τό αίμα καί επιφέρει τήν λοίμωξιν τοΰ οργανι
σμού. Αί έπιδ/,μίαι έκρήγνυνται οπού πολύς ιός
ποοκαλεϊται έκ τοΰ συνωστισμοί). Ό παθογόνος
ιός τή; ατμόσφαιρας καθιζάνει, δέν εύρίσκει
διέξοδον καί δηλητηριάζονται οί άνθρωποι. Μι
κρόβια λοιπόν δέν ύπάρχουν. 'Υπάρχουν φθό
νοι, φόβοι, άγωνίαι, πάθη, θλίψεις. I ά κώνωπες,
αί φθεΐραι, αί μυϊαι μεταδίδουν τό αίσθημα τοΰ
ζώου είς τόν άνθρωπον
Αύτή είνε ή νέα θεωρία. 'Άλλοι την ευρον σοφήν, άλλοι τήν είρωνεύθησαν. Έν πάση
περιπτώσει αί νόσοι όχι μόνον δέν θά λείψουν,
άλλά καί θζ πολλζπλχσιάζονται έν τφ μέλ
λον :ι παρ’ ολας τά; εφευρέσεις τών επιστημό
νων. άφοϋ ό άνθρωπο; πάντοτε θά λυπάιχι, θά
οργίζεται, θα πάσ/γ. Ό κ. Κούζζς μάς
ζπήλπισε.
*
Ή Λίρα κατρζκύλισε Εκατομμύρια έχα
σαν πολλοί, άφ.ϋ έκκτομμ· ρια έκέρδισαν άλ
λοι. Είς τό κζτρχκύλισμα αύτό μεγάλην άπχθειαν έδειξεν ή Αισχροκέρδεια, ή όποια μένει
άκόμη έγκαθιδρυμένη μέ όλα; τάς ... τιμάς τάς
άνηκούσας εί; παλαιοτέραν εποχήν. Όταν ή
Στερ’ίνα ανέβαινε είς ΰψη, την παρηκολούθουν
ώ; δορυφόροι αί τιμαί. Τώρα, περιφρονοΰν τήν
πτώσιν της. Αύτό λέγεται λογική τοΰ Συναλλάτεσθαι έν Έλλάδι.
ΔΙΚ.
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στρώσις, μεθ'δθά έπακολουθήση
ό συμφώνως πρός τόν Αρχαιολογι
κόν νόμον άνακαινισμός.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΝΑΟΙ

(ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑ)
λους καί πολυωνύμους αστούς καί τούς εύδαίμονας
έφοπλιστάς κιί μόνον τής εΰσεβείας τό έλαιον καί
τό μικρόν κηρίον τής ευλαβούς πίστεως σωεκράτουν
διά τών Αραιών προσκυνητών τά τρέμοντα τής αγιο
σύνης πρεσβεία.
Ευτυχώς ό παλαιός συνεργάτης ημών καί φίλος
κ. X. ΊΙλιόπουλος είς δν οφείλεται καί ή διάσωσις
τή, Ί. Μονής Λαύρας, εντεταλμένος τήν έπιμέλειαν
διά τάς Βυζαντιακάς αρχαιότητας απ' ’Αμαρουσίου
μέχρι Μαραθώνος - συγγράψας μάλιστα καί τήν
Ιστορίαν τής περιοχής τούτη: άπό τοί Εου π χ. αίώ
νος πρωτότυπον καί ογκώδη εϊργάσθη δπως διασωΟή
ό ναός οδτος Παναγίας τής ’Οδηγήτριας, κοινώς καλονμ'.νης Νεραντζιώτισσας καί υίοθειηθέντων ΰπό
τοΰ αρμοδίου ύ'ουργείου τών ύπ’ αύτοΰ προταθέντων, άπεφασίσθη ή επισκευή καί τή ένεργείςι
του ή Κυβέρνησις συνέστησεν ίπιτροπήν, ής πρυε
δρεύει ου τος, δπως μεριμνηση πρός έξεύρεσιν
τή; άπαιτηθησομένης δαπάνης (ήτις δέν θά είναι
μικρότερα τών 60.000 δρ.) δι’ έράνων. ών ό δεύτε
ρος διενεργήθη πρό τίνος ύτό τών κυριών καί δε
σποινίδων τής ’Επιτροπής τούτης.

"II ΝεριιντζιώττιΜα

ΟΙ εις Άμαρούσιον σιδηροδρομικά? μεταβαινονιες εις τά πρόθυρα αύιοΰ άπαντώσι έρημον ναόν,
όσης ήτο ό πάλαι καθεδρικός
ναός τοΰ ’Αμαρουσίου, δπερ έ'κειτο
εις τό μέρος τούτο, ένθα ήτο καί
τό άρχαίον Άθμονον.
Τήν κοινήν μοίραν των Βυζαντιακών κειμηλίων ύποστάν καί
τό σεπτόν τοΰτο ιστορικόν λείψαvjv, είχεν άφεθή εϊς την τύχην
του, άνοικτιρμόνως καί άνευλαβώς, έπέκειτο ή πώσις του, συμπαρασύρον καί τάς Αναμνήσεις
πεντάδος αίώνων, ο'ίτινες έσεβάσθησαν τήν ζωήν τοΰ πρό όλίγου
χρόνου έκπνέοντος έκ τών έςηντλημένων του γηρατειών ναοΰ τού
τον ουδέ συνεκίνησε κάν ή θέα
του τούς άνά πάσαν στιγμήν άνερ
χομένους καί κατερχομένους μεγά
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Έδαπανήθησαν μέχρι σήοερον ύπό τήν επιστα
σίαν ειδικής υπουργικής υπηρεσίας περί’ τάς 20,000
καί οΰτω τό έργον τής διασώσεως κατά τό πλεΐστον
συνετελέσθη μέ δλας τσς δυσχερείας ώς έκ τών δυ
σμενών διά τάς οικοδομάς συνθηκών. Υπολείπεται
δ’ ήδη ή κεράμωσις, ό Οόλος τοΰ νάρθηκας καί ,·,

Κατά τόν κ. Ήλιόπονλσν, πρό
κειται περί κειμηλίου τοΰ έκτου
αίώνος μονοκλίτου β.ζαντιακοΰ
ναοΰ, ούκ’ ολίγα ΰποστάντος και
τάς τύχας παρακολουθήσαντος τής
άθηιαϊκής Ιστορίας, καί ιδιαί
τατα τάς τοΰ Αμαρουσίου, μεθ’οΰ
πολλαπλά; συνδέεται.
Πρό αίώνος δι- αψίδων ΰπεστηρίχθη ό θόλος τοΰ ναοΰ ετοι
μόρροπο: ών, ίνψ ό τοΰ νάρθη
κας κατέπεσε. 'Εκ τών σωζομένων
τοιχογραφιών,άναγομέ.ων είς τρείς
χρονικά; περιόδους, διακρινονται
Οί Άγτοτ Βαόίλειος, ’Αθανάιίτος, Νικόλαος
τινες ιδία έπί τοΰ κοίλου τής κόγ
ζης
Κεΐ κάτω στόν ορίζοντα ένα πελώριο βουνό
Ή έκτελουμένυ έργασία βασίζεται έπί τού αρχι'Ορθώνονταν περήφανο στό γαλανόν αιθέρα,
κοΰ σχεδίου, περιοριζομέιη είς τό νά στερεώση τα
σέ γάζες άχνοΰφαντες, με εξεδένιες καί μαβιές
έπικινδύνως άκροοφαλή, καί νά συμπλήρωσή τά κα
τύλιγε τή γιγάντια κορμοστασιά του ή μέρα.
τεστραμμένα Μετά τήν άποπεράτωσιν δέ τής δλης
εργασίας ταύιης 0ά έπακολουθήτη δ νέος έγκαινιασμό; διά πανηγυρική; τελετή.. ούτως ώστε άποδιδό·
Μά είχε στό ένα του πλευρό, έν άνοιγμα μεγάλο.
μένος ό ναό; είς κοινήν χρήσιν θά Ι-ανοποιή-τρ τάς
Ποΰ ’μοιάζε έτσι κόκκινο μέ Αγιάτρευτη πληγή,
κοινά; προσδοκίας καί τόν γενικόν πόθον, ϊιως δέ
τού κάκον κι’ άν τό σκέπαζε μέ τό γαλάζιο πέ τλο
συνδεθή καί μέ γενικώτερα έκεϊ έξωραίσηκά έργα,
άγρια ή πληγή του μάιωνε έκείνη τήν αύγή '
απαραίτητα διά τό Άμαρούσιον, δπερ δέν ήξιώθη
τοιούτων.
Κι δπως τό τραίνο έστριβε, έγύριζε κ' εκείνο,
------- ---------------κ’ έκρυβε μέσ’ τούς γαλαζένιους του τούς κόλπους τό
[τρανό
ΤΟ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΒΟΥΝΟ
σημάδι του, κι' Ανίκητο σήκωνε τό κεφάλι
’Εντύπωσες ταξειδιοΰ
κυττάζοντας περήφανα κ' ίσια τόν ουρανό.
Γοργό τό τραίνο διάβανε τό καλοκαιρινό πρωί,
μέσ’ άπό κάμπους κιί β νυνά, λιβάδια κι’ άκρογιάλια
Ωρα πολλή τό κύτταζα μέ λυπημένους στοχασμούς,
ή φύσι δ η γιόρταζε γεμάτη χρώματα, ζωή,
τό κονεμένο, τό μαβί, τ' αμίλητο βουνό.
κ’ ή αύρες έρωτιαρικα τήν χαΐδευαν κι’ άγάλια.
Πόσες Αλήθειες διάβασα ατούς μυστικούς του σιενα[γμούς !
"Απ' τό παραθυρ >κι μου αχόρταγα κυττοΰσα
Εικόνες παι/ιλόχρωμε , χαρούμενες, γλύκες,
Σέ λίγο, δλα έσβυναν πίσ' άπ’τοΰ τραίνου τόν καπνό.
Ποτάμια χι άγριες καλαμιές, χαράδρες καί δασάκια,
ΑΘΗΝΑΝ. ΤΑΡΣΟίΛΗ
Λόφου; σκιερούς μέ Απαλές γραμμές κι αρμονικές.

ΣΚΕΨΕΙΣ
Αΐ μεγχλείτεοχ·. νίζ.χ·. ε’νε
έκεΐνχ·. τάς ίποίχς έζιτυγ/χνομ»ν μέ τχ ε’.ρζνικά ίπλχ τζ,ν
έιγχσίκν ζ.χΐ τό πνεύμα.
Μ
Γυνχίκχ ζ όποια έπαυσε ν'
ά?έσ·/ι, άνζ,ζ.ει είς τό παοελΟόν'

¥
Ή έγζ.χοτέονισ·.ς είνε ζ £ύνχμις τών δυστυχαΰντων.
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΥ ΝΑΟΥ
Άποι^τς τοί? Ναοί?

Οί "Αγτοτ Κύριλλος, Γριιγόρτος, Χρυάόάτοίίος

Λ. L-K.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Ναυαγτί. Ύπολείμαια ενδυμάτων έπί ανθρωπίνων
υπολειμμάτων.
Χρυ τόιτο.ι<ι: II .παδό το··'.·ι:.—
Αί χι<») αί έορταί. — Άκαδί) ιία Γ) Λέβ/η ■ _
Ρουμάνοι ζωγράφοι — ’Επιγραφή. τζίρο;, άέρα;. - Τό Βι^β/.εκη διαγώνισμα. — Ί( χειροτεχνια εί; τά σχολεία. — Τόνοι καί πνεύματα.

Γαινιαι πένθους αρμόζουν εϊς τήν χ.ιονο
γραφίαν ιοΰ τελευταίου δ.μήνου.
350 όλκιμοι θολ-ισσομάχ >ι εύρον τόν τραγικώτερ ·ν θάνατον δπ > τά κύματα τή: ψ.ιτταλείας και μένουν οί περισσότεοοι κάιω άΐό,ιη
εϊς τόν βυθόν.
Συγχρόνως άλλα θύματα, πολειιισταί τή.
Μ. Άσια:, έπανήλθον έ< τή: αϊχιιαλωσίας ά
γνώριστοι. Διέφυγον τόν θάνατον, άλλ. ο<· καί
τόν .ξευκλισιιόν. Ό Κεμαλκό; β ιρβ ιρισμός
ωργίασεν εν δλη τή άπαισιότητι. Φ ιντάσματα
μέ ράκη μά. έ τείΛαν, οχι στρατιώτας. Άλλ δ
Ελληνισμός fiv λογίζεται κάπ ·τε, δέν θραύε
ται ποτέ. Οί πολεμήσαντε; αϊχμάλωτοι, τώρα
ποϋ έγνώρισαν τ> θά εθή Τούρκος, θά είνε οί
έκδιτητα' τής <·ύ>ιθ · Θι τους περιπό*ηθιΦν
καί αύτοί μέ τά Μάνλ.χερ καί τά Σκόντα.
*
Δ>ά πρώτην φοράν δ Μητροπολιτιώς θρό
νος τών Αθηνών ιΐποκκ^ Ιεράρχην συγγρα
φέο. Ό νέος Μητρ ιπολίτης Χ.ιυσόοτομος πο
λυμαθέστατο: καθ ,γητή: τοΰ Πανεπιστημίου
γρα'ψας ύπετριακοσίας μελ τας, δ.ευθύν..: έκ
κλησαισπιιά: σχολά,, γ>ωρίσας τήν Ιίύ. ώτην,
είνε. άνήρ ΰπερ ·χου μορφώ-εως, ά-εριτου
ήθους, δΐοΐκητ>κής πέρας. ΣυνενοΤ τρία
προσόντα άιαραιτητα διά τήν πρώτην Μητρόπ?Α,ν..*’>ί Αύιοκεφάλου Όρθ.ώ .ξου Έ«λη·
βίος. I ά πνευματικά χαρίσματα τοΰ Μ ·καρ·ω
τάτου έγγυώ>ται οτι θα έιδηλω'Ιοϋν εί: μίαν
άναμ.ίρφ .,σ.ν τή: Εκκλησίας, ή·ις έΖει άν ίγ
κην μεταρρυθμίσεων τ.ν,ί,ν, ί. επιβάλλει ή
σύγχ.χ>ν··ς κοινωνική πρόοδος.
Ανήλθε ν είς τό άν ότατον άξ'ωμα άτό τοϋ
σπουδαστηρίου του και τή; Ριζαρείου ·χολής,
χω.υς έλιγαούς παοασκηνιακού;. Ασβών τδ
κληρικόν οχή ιι είς ώ .ι-μ-ιν ηλικίαν, -ύ ε νεω
τεριστης εινε τολιιηρό. ά·.λ’ ι.ύ;ε καί δ τ>σθ.ιδρμ■
ιιικός. Δ'ακρηόμεν.ις διά τήν λο/ικήν συντηριτικότητα, άλλά κ ί δι ροητ.κ >r τα τεΐνου.ταν
είς εΰρυτ ρους δρίξονιας fctvs είς θέσιν νά
πραγματοπο.ή η τό πρόγρα,ιμα, τό δποϊον
έξνθηκεν εις τον νθρονιστήριον λόγον του.
*
Ω; νά, μή μά: έμθανεν δ διχασμός τής
γλώσση,ς εί; καθ ιρεύουσαν κα’ δημοτικήν, δ
διχασμός τών πολιτών εϊς δύ> ιιεγάλα Β.
έτέιρωτυ νά δ χασόή δ.α τοΰ Ή ιε ολ .γιου
II >λ<ιε.α καί Εκκλησία. Δ>ά νά λειψή δ δ χασμύς αυτός Πολίτικου ημερολογίου και "Εκ
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κλησιαστικό" έορτ ιλογί υ τοεΐ; έκλήθησαν δρ
θόΥ,ξοι έκτλή ι·α ι·ικ ο Συνοδοί Είς Μόσχαν
ει; Λθήνις, καί εΐ: Κ|τολ·ν διά νά προσαρμό.
σουν τα; κινητά; έ ·ρτάς μέ ·ήν χρονολογίαν
τήν, Γοηγορ ανήν '() Πριμάτος τής Ρουμα
νική: εκκλησία; κ Μιίι-ων ιρ αεινει άπω; κάθε
Κυμιακήν έ ιοτάζ ινται αί έ ιρταί όλης τής
έβδημάδο:, έξ ιιρ.σει τών μεγάλων έ >ρτών τοΰ
έτου:, καθ ίσο έκαστη ημέρα άργίας έν Ρ.μι
|ΐαν α, λέει, στοιχίζει 500 έκατομμύρια . λεϊ,
δπερ καταστρεπτικόν ίιά τό Κράτος καί τά
άτομα.
II σύνοδος τών Ίεραοχών ή έν ’Αθήναις
συνελθ ,ϋσα παρι-δ-χ.Ιη ώ; πρδς τήν χρονολο
γίαν τό Γρηγοριαιό , ά·.λά χωρ·ε να μετ·>β >λη
το ε ιρτο'.ιιγιον κατ > τάς πε ·ί τ<>ΰ ΙΙ ίσχα δ ατάξκις τη: () ιθοδόξου Εκκλησίας, καθόσον
με .ε(δια ό καθ >,.ίσιοι; τοΰ Πάσχα δι’δλα; τάς
Χο στιανικά. Εκκλησία;. Εξ έ έρ ιυ το συνεδοιον
εν Ρο.ιη ιών Εατ. Έπ με.ληιηρίων έπρότεινε
το ΙΙ ίσχα νά μή είνε έορτή κινητή, δηλ. ή πρ τη
Κι ριακη μετά τήν ιανσεληιον τοΰ Μαρτίου,άλλά
τακιη ήμέρα Ω. τοιαυτη Λέ θά ήδύνατο νά δρ σθη ή 15 ήιιέρα: μετά τόν «Ευαγγελισμόν»,
δστις συμιίπτε· ιιέ τήν 25 Μάρτιο , δηλαδή ή
1<> Α ριλίου. Και ή ά υ ψις αύτή είνε ϊσως ή
δρθοτερα.
Εν Ι\)πόλει συνήλθεν έπίσης πανορθό·
δ ιξο: Σύνοδος, συμμετεσ/όντων τών μητρο
πολιτών Σερβίας καί Ρουμανίας. Ή έν Μ ισχρ
Σύνοδ ις άπεδέχθη τό Γρηγοριανόν ήμερυλόγιον διά τ ις θρησκευτικός έορτάς.
*
Εζητήθη ΰτο 48 λογιών, γηραιών καί
νέων, η ϊ’ίουσ.ς Ακαδημία: καί ή αιιησις ά
περριφθη. Οί «’ Χριστεί,» έξ»ΰρον μέσην δδ·ΐν,
δια νά προλε<άνουν την είσοδόν των εί; την
^Ακαδημίαν έν τφ μέλλοντι. Θι άπονλέσουν
?ν Συμβ.ιυλιον, τό δποϊον θά πεο-λάβη καί
άλλου; άξ.οΰντας τό μετάλλιον. Ήιιεΐ. θβωροι’μεν ρακτ κώτερον, τήν ιόρυσιν Λέ- χης τών
άνθρώπων τών γραμμάτων. Είς τόν νομον
π«ρι τών άλ ων Λε χώ»·, τών χ ιρτοπα κτικώ-,
υπάρχει δι ιτ.ιξι; καθ ή/ μέρος τή. φορολογίας
'■υιών τροορ ζκται πρ >ς ένίσχυ αν των λογ ων
καί καλλιτεχνών.Δικά ωαατικώςδύνανταιοΰιοινά
αξ ιοκοα την ϊδρυσιν τ.ιήλάχι ιτον έν ς έ»π>υ
κτηρ on II ,Ειαιρεοι τών θεατρικών συγγρα
φ-ων, ή ’Ενω ος c ιΰ Τό ton, δ Σύνδεσμος ιών
Καλλιτεχνών δέν τναλαα Ιάν ·υν ιήν πρωτοβου
λίαν; ΓΙ ίσηώρέλεια θά πρ ήρχετο έκ τή; επι
κοινωνίας ύ ιο κοινήν στέγην τών άνθράιπων
τοΰ πνειΐ ιατ-ic, περιττόν νά ύποδειχθή, άπό ή
θικης άπόψεως άλ-.ά καί άτό άπόψτως προάσ
πισε ος ιών υλικών συμφερόντων τιον.
*
Είς τήν Ρουμανίαν δπ ίρχει υπουργεϊον Κα·

λών Τεχνών. "Ημείς εϊχαμεν έν τμή ια τό δπο'ον
έπί έν καί ίμυσυ έτος έμεινε νεκρόν, δαυθύνοντος τήν έκπαώευσιν ένός Σωτήρος, δ»όματι
Σωτηρίου. Τό ύ ωυργεϊ >ν λοι ιόν αύτό, διωρ
γάνω ε εϊς τας μετά τόν πόλεμον π .οσαρτηθεί
σας εϊς τήν Ρουμανίαν χώρα; εκθέσει: έργων
Ρουμάνων ζωγράφων τοϋ παρελθόντος καί πα
ρόντο:, μετ επεξηγηματικών δ αλέξεων. Ή ιεϊ;
όχι μόνον εϊς τ ις προιίαρτηθείσας άπο δειαετίας επαρχίπς δέν έκάμαμεν τίποτε καλλιτεχνικ ιν
— έθεω.ιήθη φαίνεται πρόωσην—ά-.λί «ιΐίτε έν
Άθήναις κδ* έσκέ ρθηιιεν να δ r/ανιόσωιιεν μίαν
γενικήν Έκθεσιν ζωγραφικής άτό ιήιάτολευθερώσεω: τής Ελλάδος μέχρι σήμεριν. ΊΙ
έπιτροπή τής "Εκατονταετηρίδο; έ >χεδίαζε ποιου
τον τι, άλλά ή ύπαρξις της έθεωρήθη πολυτέ
λεια περιττή!
*
Ή φορολογία είς τόν κΰβον. \ί ξενό λωσ
σοι έπιγρ-.φαί — δικαιότατα -αί διαφημίσεις
καί τά προγ. άιιιιατα, δ τζίρο; δηλ. ό ήμερή
σιος κύκλος τών εργασιών, ή κινητή καί άκίνη
τος περ.ουσία, δ αέρι; όχι ό κυκλοφορών εί;
τό κενόν ή ή σατυρική έφημερΐς άλλ' ό μετά
βαλλόμενος εϊς χρυ »όν, θ ΐ πληρώνουν φόρ ιν. Οί
άερολογοΰντες και οϊ άερολόγαιι δηλ. οί ποιηταί
δέν θά υπαχθούν καί αύτοί ει: καμμίαν φορο
λογικήν κλάσιν δια νά άναπνεύσωμεν άπό τάς
φαντασιοπληξία, των ;
*
Βραβείο»· διηγήματος, είνε μία πρωτοβουλία
ήν έκθύμω; έτεκρό.ησεν δ φιλ- λογικό, κόσμος.
Έως τώρα, ή παντός είδους ποίηυς ηΰνοήθη
άπ< έξηκοιταετίας καί ΰ.τό διαη όρων βραβείων
διαγισνισμών.
Τό διήγημα, άν καί έκπροσωποοΰν αύτήν τήν
ψυχικήν διαθεσ.ν τή: φυίή., ’'έν δτέστησεν τήν
προ κ·χί|ν ούδενί ς Μαικήνα. Πρό δεκαετηρίδων
είχε προκηριχθή εί; διαγωνισμό; τοΰ περιοδι
κού «Εστία» καί έγινε αφορμή .ά άναρα'ή
είς τόν δρ.ζο'τα δ κ Ξ-νόπουλο.-. Ή^η πρός
ά ιαθανάτωιν τής μνήμης τοΰ· Β ·σλ ι, Γιστις μά;
έδωσε ιόν τύπον τοΰ άψελ.ιιϋ. ή > γραη ι-ιοΰ,
συγκινητικού καί πρό παντό; Ελ-ην.χοΰ διη
γήματο., ώρίοθη βραβεΐον τοΰ εντός διετία: έκδ.δομέ ου καλλιτέρου τόμου διηγηαάτων. Ο.»
θώς δ.α τήν βραβευσιν πρυεκρίθη ή έκλογή,

άπό κάθε δ αγωνισμόν, ού ιυνήθης προορισμός
παρ’ ήμίν είνε ή ά .οτι-χία.

Ό κ. Πίκ Γάλλος καθηγητ ; άπό τριετίας
παρ’ ήαΐν τή; Ιχνογραφία; κιί χειροτεχνίας εϊ;
μίαν δ.άλεξ.ν του, ή; τό ή ιισυ ..νέγνωσεν δ κ.
Άδαιιαντ ου καί τ. ί λ » ή ι-ιυ
.γγε-λε με τά
μι ,οΜληνικά τ .υ καθ’ ή·· έ τέδε ξε ιά; προόδους
τών μαθητών του-τάς όποία: και δι ειη-υων
έκθέσεων παρουσ.αζει-παρεγνώρισε την που
αύτοϋ γενομένην έογασίαν παρ Ελληνω»,
καί ύτερεμαχησε ιής ίδρύσεως Λαϊκού Πανεπι
στημίου χειροτεχνίας.
Ούδείς άρνεϊται οτι πρετει να έπώιωχθη η
πρακτική μδυφωσιε τών Έλληνοπ ιίδων και
πρόςτ 'ΰτο μόνοι αρμόδ ιο αί. δημ-ιδιδασκαλοι,
έι,ν έξκπαιδ-ύιντο. έπι έξ ίμηνον ροιτώντες εις
εϊδικόν διδασκαλεΐον.
Έπικαίρως άναγινώ κω εϊς έφηαεοιδα της
Λιέγης περιγραφήν ύπο τ ν τίτλον « II χαι ιεστέρα τών έκθ-σεων». ΙΙροκε·ται περί ε θζσεω: σχολικών έργων, άίινα εδ.δάχθησαν εϊς
τήν δημοσίαν Βιοτεχνική» σχολήν. Ια λεγομενα
stain’s τή: έκθέσαο: περ.έλαβ >ν έργα τής σχο
λή;, κομμωτική;, μηχανουμγική;, ύποδημ-.το.τοιΐα:, β βλιοδετικήί,υαπτ.κής,ζω/ραφικής,π»θοκο
μίας 25 τμήματα Φροβελιανής σχολή., προκα
ταρκτική: και μέσης. Διαλέξεις καί κινηματογραφ.-καί τα.νίαι συμπληρ ώνουν τά έκθ-ματα- Κάτι
τέτοιο θελει νά σχηματοπο ήση παρ ήμΐν δ κ.
Π-κ. Θά ύτ.-δεικνύω μεν αύιφ την κ. Έλ. 1 ε>
ο.ργαντή, πολύτιμον συνεργάτιδα, εάν άνασιαλή
δ έκσφενδονισμό; της εΐ; Σέρρας.
Ό κ. ΙΙάλλης έξέδωκε τον «Μπρουσοόνχωρίς τόνους καί πνεύμα- Αύιο δέν ηιο κα
θόλου παράδοξον. Οί μαλλιαροί καί άτονα γρά
φουν καί χωρ·; πνεύμα πάντοτε. Αλλά τό παράδ. ξον εΚε δτι εΰμέθησαν δηιιί διύασκαλοι άποδεχθέντες πρ. τασ.ν περί κατοργήοεως τόνων
(πλήν ένός δι’ δλας τάς λέξεις) καί παντό:
πνεύματο:.
Τοιουτοτρόπως ή έλλ. γ/ώσσα απειλείται
άπό εξ .ντλησιν έκ -ή: ατονίας καί άπό χ,εωκοπίαν πνευματικήν. Ή κ ιτοοτασις έπ.όεινυΰταιτά πνεύαατα διατελοϋν έν έξεγέροει.
ΔΑΦΝ1Χ

Μ ΠΡΟ Ϊ ΣΤΟΡΙΚΗ ΕΛ.Λ.Α3

[Έκ τών πϋΐ'.σαζ.των τών άνκσκ/ψών).
1 ΓπδΗ. R. Hal·.'Μ \., F. S.
(Jour
η I of Ε ypii in Archaeology τ. I. σ.
110-118;
Πβοσωπικώ; πιστεύω, οτι εΐ; τό αίμκ τών
‘Ελλήνων της κλκσικής έποχίίς. ώς καί είς τό
τών νεωτέοων ‘Ελλήνων
πολύ έκ τοΰ αΐαατος τής έν ‘Ελλά.ϊι πί'.Ίττοςική; φυλής.
Ή προ-‘Ελληνικά, αυτή φυλή καίτοι αή-

Έλληνική, έκληροό'ο’τησε έν τούτοι; πιθανώ
μ-;γκ μέρος τοϋ δτι χαρακτηρίζεται ώ; Ελλη
νικόν εις τόν/.αόν τή; κλασική; Ελλαόο;, οι <>ε
είσβαλόντε; ίνδοευρωπαϊκή; καταγωγή; Ελλη
νες καίτοι έδωκαν εΐ; τήν Ελλάδα την κλασι
κήν τη; τάσιν καί τήν {ΐάσιν τής γλώσσης τη;,
έν τούτοι; μέ/α μερο; τοϋ λεξιλογίου της είναι
κληρονομιά άρ/αιοτερων λαών, οί ύποϊοι απερρόφησαν τούς κατακτητάς αυτών.
Ιϊρός αποφυγήν συγχύσεως δέν κάανω χρή1 1
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σ·.ν είς την πραγματείαν αύτήν της έζ.φράσεω;
Ελληνικό; πολιτίσμ.ς διά τήν Προϊστορικήν ή
Ηρωικήν Ελλάδα, χλλ’ χποκαλώ αύτόν Αί
γχ'.ον πολιτισμόν. Ή ίκφρασι; αΰτη περικλείει
τόν Μυζηνχϊον πολιτισμόν της ηπειρωτική;
Έλλάίος κχΐ τόν Μ.νώον προϊστορικόν πολιτι
σμόν τή; Κρήτη;, δζ,λχδή τόν πολιτισμόν τή;
‘λίθινη; ζ.αί όρειχαλκίνη; έποχή; μόνον, καθότι
οτε ό σίδη,ο; εμφανίζεται δυνάμεθα ασφαλώς
νά όμιλήσωμεν περί Ελληνικού πολιτισμού,
καθόσον οί τή; Άρια; όμογενεία; "Ελληνες πι
θανότατα ήσαν οί είσαγχγόντε; τζ,ν χοήσιν τοΰ
σιδήρου.
ΊΙ γεωγραφική θέσις τοΰ πολιτισμού τοΰ
Αιγαίου φυσικά τόν έφερε ενωρίς εί; σχέσεις
μετά τοΰ πρός νότον άκμάζοντο; πολιτισμού τής
Αίγυπτου. Λεγοντε; ενωρίς δέν έ-νοοΰυ.εν ενω
ρίς μόνον είς την ιστορίαν τής Κρήτης, άλλ’ενω
ρίς καί εί; τήν ιστορίαν αύτή; τή; Αίγυπτου.
Αί έν Κρητν; χνζσκαφαί έδειξαν την μεγά
λην αρχαιότητα τοΰ πολιτισμού τούτου. 'Γή
συγχοον.στιχή βοήθεια τών Αιγυπτιακών μνη
μείων γνωρίζομεν. οτι ό Μινώος πολιτισμό; ήτο
άν όχι άκριβώς, άλλά, σχεδόν, έξ ίσου αρχαίος,
ώς ό τής Αίγυπτου.
Δέν έχομεν τεκμήρια σχέσεων μεταξύ τής
τέχνης τής Αίγυπτου και τοΰ Αιγαίου κατά
τους άπομεμακρυσμένους χρόνους ςής Νεολιθι
κής εποχής, εν τούτοι; ύπάρχει ή πιθανότης,
οτι ο πολιτισμό; τοΰ Αιγαίου κατά πρώτον προ
ήλθε κατά τούς Νεολιθικού; χρόνου; έκ τοΰ πο
λιτισμού τή; Αίγυπτου, ή μάλλον έκ τών πρω
τογόνων στοιχείων, τά όποια συνετέλεσαν νά
μορφωσωσι τόν Αιγυπτιακόν πολιτισμόν ’Αλλά
τούτο πρό; τό παρόν είναι άτλή εικασία.
Οσον όμως ζφοιρί τήν Άρχαίαν Μοναρχίαν
έν Αίγύπτω δυνάμεθα κατηγορηματικοί; νά όμιλήσωμεν περί τοιούτων σχέσεων. Έκ τών έν
Κρη-τ; ανακαλύψεων Υποδεικνύεται, οτι ή πρώτη
Μινωζ περιούο; είναι σύγχρονο; τή; Άο/αίας
έν Αίγύπτω Μοναρχίας, ιδίως ή Πρώτη II και
ή Πρώτη III μετά τή; (>η; τής Αίγυπτου δυνα
στείας.
Άν ήθιλομεν ορίσει τά; Υρχα; τή; Αιγυ
πτιακή; ιστορίας περί τό 3ύθθ π X , δέν εί
ναι ανάγκη ν» άναμείνωμεν έπι μακρόν πριν ή
συναντησωμεν αναμφισβήτητα ίχνη άποδεικνύοντα σχέσεις μεταξύ Αίγύπτου καί Κρήτης.
·) Σερ Άρθουρ Έβχν; διήοεσε τήν ΐστοοίαν
τή; Κρήτης εΐ; τρεις κυρίως περιόδους, τήν Πρώ
την, Μεσαίζν. Τελευταίαν. Έκάστη αύτών πά
λιν υποδιαιρείται είς τρεϊ; έποχπς A', Β και Γ'.
Η χρονολογία τών εποχών αύτών στηρί,εται είς τήν σύγχρονον ιστορίαν τή; Αίγυπτου.
"Οσον ομω; αφορά τήν διαδοχήν έκάστη; επο
χή;, αΰ τη στηρίζεται έπί τών έν Κρήτη ανα
σκαφώ*?.
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’Ομοίως μζνθάνομεν, ότι ή Μέση, Μινφα
έποχή είνζι σύγχρονος τή; Μέση; έν Αίγύπτω
Μοναρχίας, τών Δυναστειών I 1ης μέχρι τή;
I 7ης Το .το Υποδεικνύεται έκ τών έν Κρήτη
ανακαλύψεων. Τήν έποχήν αύτήν ό Μινώος πο
λιτισμό; δεν είχε διαδοθή έν τή ηπειρωτική
Ελλάδι, όπου Αιγυπτιακά έργα τής προ Μυ
κηναϊκή;, ήτοι τή; τρίτη; έποχή; τής Μέση;
Μ.νωχ; περιόδου δεν εύρισκοντχι. Ό συγχρονι
σμό; αύτό; ύπετίθετο καϊ έξ ενδείξεων εξ Αί
γυπτου. Ή ύπό τοΰ κ. D L. Myers όμως
άνακάλυψι; τών πολυχρώμων αγγείων τοΰ σπη
λαίου Καμάρα·.; έν Κρήτη,, άναμφισβητήτως
άπέδειςε τήν έκ τοΰ Αιγαίου κκ· Κρήτη; προέλευσιν τών παρομοίων τής αγγειοπλαστική;
έργων, άτινα άνεκζλυψεν ό κ. Πετρή εί; τάς έν
Κ hull τή; Αίγύπτου άνασκαφάς τής 12ης
καί I 3η; Δυναστεία;. Είναι δέ φανερόν δτι αί
σχεσεις κατά τήνΜεσην Μινωαν έποχήν ζαΐ τήν
Μεσην Μοναρχίαν τή; Αίγύπτου ζ,σαν διαρκείς.
Τζ καλλιτεχνικά προϊόντα έκατέρκ; τών χω
ρών έςετιμώντο είς τνν άλλην καί διαρκώ; είσηγοντο από τής μια; εί; τήν έτέραν Οί Αι
γύπτιοι είσήγον τζ πολύχρωμα άγγεϊα τή; Μέ
ση; II Μινώας έποχής τά όποια οί εύγενεΐς τή;
Αίγύπτου έζετίμων. Άλλά καί οί Κρήτε; εί
σήγον Αιγυπτιακά έργα τέχνης,οπω; τοΰτο Υπο
δεικνύει τό άγαλμάτιον τοϋ Αιγυπτίου Άβούβ,
υιού τοΰ Σεβεκ ούσέρ τής 13η; Δυναστεία; καί
τό Υλαβάστρινον κάλυμμα μέτό όνομα τοϋΤζώς
βασιλέως Χιάν, όπερ ό κ. Έβανς άνεκάλυψε έν
Κνωσσώ.

Ές Αίγύπτου πιθανώς είσήχθη εί; Κρήτην
τό γράφειν μέ μελάνην και γραφίδα, όπου ή
χρήσι; αύτών ήτο γνωστή κατα τνν Μέσην Μινωζν έποχήν, ώ; τοΰτο δεικνύει ή μεγάλης ση
μασίας άνακάλυψ ; έν Κνωσσώ δύο κυπέλλων
έκ πηλού, έχοντων επιγραφήν διά μελάνης,
όπως οί Αιγύπτιοι συνείθ.ζον νά γοάφωσι έπί
αγγείων, ελλείψει παπύρου, ή διά μή σηκασίας
έγγραφα. Τοΰτο ίσως νά συνέβαινε καί έν Κρή
τη, όπου καί ό πάπυρος ίσως είχε έπίσης είσαχθή έξ Αίγύπτου, καί τόν έχρησιμοποίουν διά
σπουδχΐα έγγραφα.. τά οποία όμως είτε άπώ
λοντο κατά τάς πυρπολήσει; τών ανακτόρων, ή
κατεστράφησαν έκ του υγρού σχετικώ; κλίμα
τος τοΰ Ελληνικού έδζφου;.
Κατά τήν Μέσην Μινωαν έποχήν αί σχέ
σεις τών δύο χωρών, ήσαν πολύ σπουδαία·..
Εί; τήν Τελευταίαν περίοδον αί σχέσεις αύται
έςηκολουθουν ώ; πριν, δέν παρατηροΰμεν έν
τούτοι; την έπίδρασιν τής μια; χώρας έπί τής
άλλη; τόσον, όσον κατα τήν Μέσην περίοδον.
Ακριβείς χρονολογία·. δέν είναι δυνατόν νά
δοθώσι πρό τή; 17ης π X. έκατονταετηρίδος,
εποχήν καθ’ ήν άμφότεροι οί πολιτισμοί ούτοι

ήρίθμουν ήδη πλέον τών χιλίων έτών πεπολιτισμίνης άναπτύξεως.
Ό συγχρονισμό; τή; Τελευταίας Μινώας
έποχής μετά τών χρόνων τή; 18ης καί 19ης
έν Αίγύπ-ω (1580 — 1 20θ π X. περίπου) ήτο
γνωστό; από τών έν Μυκήνχι; καί Ίαλυσώ Αι
γυπτιακών ευρημάτων τοΰ κ. Σλήμαν. Αί χρο
νολογία·. αύται έπεβεβαιώθησαν έτι μάλλον διά
τών εόρημάτων έν Ένκόμι τή; Κυπρου, αι δε
έν Κρήτη ανακαλύψεις διέλυσαν πάσαν περί
τούτου αμφιβολίαν.
Άλλο σπουδζΐον γεγονός, τό όποιον ητο
προηγουμένως άπλή εικασία, καί τό όποιον αι
έν Κρήτη Υπέδειξαν ανακαλύψει; είναι, βτι ό
τοΰ Αιγαίου πολιτισμό; δέν είχε διακοπή κατά
τήν μακραίωνόν του σταδιοδρομίαν ύπό ςενικών
επιδρομών Ήτο πολιτισμό;, δστις ηύξήθη καί
έξελίχθη έπί τοΰ αύτοΰ εδάφους. Δεν πραγμχτευόμεθα μέ λείψζνα διαδοχικών μεταναστεύ
σεων καί μή μετ’ άλλήλων συνδεόμενων πολι
τισμών.
Καθ'όσον τουλάχιστον γνωρίζομεν ούδεμία
μεγάλη εισβολή ώ; ή τών Ίνδο-Ευρωπαίων Ελ
λήνων είχε ποτέ μεταστρέψει την τροχιάν τοΰ
πολιτισμού τοΰ Αιγαίου. Τούλκχιστον οχι εν
Κρήτη και ταΐς νήσιος.
Έν τή ηπειρωτική Ίλλάδι όμως συνέβη
πιθανώς τό ένχντίον. Έκεϊ οί είσαγαγόντε; τόν
πολιτισμόν τοΰ Αιγαίουήσαν ζ.αί οί ίδιοι εισβο
λείς, καί ήλθον εί; αντίπρκξιν μετ’ άλλων φύ
λων, είτε αύτοχθόνων ή εισβολέων άπό βορρά
S
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Ή τρίτη συναυλία τή, όρχήστρας τοΰ ’Ω
δείου 'Αθηνών ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Μπουτνίκωφ περιέλαβε τό συμφωνικόν ποίηαα τοΰ
Αίστ «Τάσο;·, τήν εισαγωγήν τοϋ μελοδράμα
τος τοϋ Βζγνερ τό Στοιχειωμένο καρνβι, τά; Βαριασιόν τοΰ ’Λρένσκη επί θέματος Τσαϊκόφσκη
διά πρώτην φοράν καί τά. τρία έκτελούμενα,
*0 κ. Καρατζά; συνοδεία ορχήστρα; έπαιξε μέ
πολλήν λεπτότητα καί μαεστρίαν τό Κονσέρτο
είςσόλ έλασσον τοΰ Μπρουχ ζ.αί έπανελήφθη τό
< Ισπανικόν κονσέρτο»τοΰ Ρίμσκη — Κορσακωφ,
πλήρες παραστκτικότητος.Εί; τά Ρωσσικά έργα
ό μαέστρος έδειξε μίαν άξιοσημείωτονεύπάθειαν.
Ή τετάρτη συναυλία άφιερώθη εί; τό όρατόριον τοΰ Μπέρλιοζ « 11 παιδική ήλικία του
Χριστού» ύπό μικτή; χορψδία; διευθυνομενη;
ύπό τοΰ κ. Οίκονομίδου.Τό έργον άπό τά ωραι
ότερα τοΰ Μπέρλιοζ εινε πλήρες θρησκευτικού
αισθήματος καί περιγραφιιότη τος, ήτις συνδυά
ζει την άτλότητα μέ μίαν ύπέροχον ένορχηστοωσιν. Οί μονωδοΐ δ. Κατσιμαντή (Παναγια?

καί ανατολών δηλαδή μετά τών Θεσσαλών, οί
όποιοι έχρώντο τοΰ λίθου καί μετά τών «Μινυών» κατασκευαστών τών φαιών αγγείων έν
τή Κεντρική Ελλάδι
Έν τή κοιτίδι του όμως, έν Κρήτη καί ταΐς
νήσοι;, ιδίως δέ έν Κρήτη, ό πολιτ.σμό; καί ή
τέχνη τοΰΛίγαίου άνεπτυχθησαν χωρίς νά έπηοεασθώσι ύπό γενική; καταστροφής, είμη όταν
ή άπό βορρά πλήμμυρα ύπεσκέλισε παν τό έμποδον καί οί «Δωριεϊ;» τής ’Ιλλυρία; καί Θεσ
πρωτία; καί οί «Αχαιοί» καί «Έλληνες» τής
Θεσσαλία; κατέκλυσκν τόν κόσμον τοΰ Αιγαίου
μέχρ-.ς αύτή; τή; Κύπρου
Ό πολιτισμό; τοΰ Αιγαίου έν τή εξελίξει
του (origin ι είναι ιδιαιτέρως Κρητικό; κζί
«Μινώος». Έν Κρήτη, έξε/ί/θη τό πρώτον καί
ακολούθως διαδοθεί; πρ ; βορράν, άπερρόφησε
τόν όυιοιον πολιτισμόν τών νήσων καί Γσως τής
Πελοποννήσου, έπεξετάθη ακολούθως είς τήν
Κεντρικήν 'Ελλάδα βορείω; τοΰ Ισθμού, άποσπζσχς αύτήν π.θανώ; άπό τους αύτόχθονας,
οΐτινε; άνήκον εί; άλλην φυλήν (alul al OrigiaeS). Τελο; δέ 0τε ό πολιτισμό; ούτο; τοϋ
Αιγαίου έηλησίαζε τό τέρμα του, έφθασε καί
είς Θεσσαλίαν ένώ προηγουμένως είχεν έπεκτα
θή πρό: τήν Τρωάδα άφ ένός, τήν Κύπρον καί
τήν Φ-.λιστίνην Υργότερον άφ’ ετέρου, καί τήν
Σικελίαν ζζί Μεσσαπίαν πρό; τρίτην διεύθυνσιν.
Ν. Ύόρκη.
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καί οί κ. κ. Βλαχόπουλο; (Ηρώδης) Τριαντά
φυλλου (Άφηγητζς· καί Πετρούλιας (’Ιωσήφ)
διηρμήνευσαν τά μέρη των μέ πολύ αίσθημα.
ΊΙ δρχήστρα ύπελήφθη τής χορωδίας.
Ή πέμπτη συναυλία, δύναται νά έπικληθ^
συναυλία τών Τριών. Έξετελέσθησαν ή τρίτη
(Ηρωική) συμφωνία τοΰ Μπετόβεν, τδ τρίτον
Κονσέρτο τοΰ Μπετόβεν διά πιάνο καί ή τρίτη
Συκφωνία του Σκριάμπιν. έδόθη ήμέραν Τρί
την καί διήρκεσε τρεΐ. ώρας.
Μετά τόνΜπετόβεν δένήκούσθη εύχαρίστω;
τοΰ Σκριάμπιν ή πολυθόρυβος καί πολυσύνθετος
άσυν-ρτητος,ή νεωτεριστικής τεχνοτροπίας καί
άκαταληψίας ασυμφωνία,ήτι; έκούοασε τό άκροατήριον.
Εκτός τή; τακτικής σειράς, τό Ώδεϊον
έδωκεν εκτάκτως καί μίαν συνχυλίαν αναμνη
στικήν (l-’otibal) τοΰ Καίσαρος Φράγκ, έπί
τή ίκατον-αετηρίδι τή; γεννήσεώ; του ’< > πα
ραγνωρισμένος όταν έζη συνθέτης έιυχεν ήδηέν
Γαλλία οπού έπίδΟετίαν εζησε καί έν Λιέγγοπου
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έγενήθη εξαιρετικών τιμών. Έπζίχθησαν τρία
μόνον εργκ του, ή Συμφωνία, έζ. τών άριστων
έργων τοΰ μουσουργού, χ·. Συμφωνικαι παρχλλζγζί μέ σολίστ τόν κ. Νωντέν αχ'·, ό Καταρα
μένος κυνηγό;.
— Αί Λζ'ιζ.αί συναυλία·., έζελιχθ-ΐσζι εϊ: κο
σμικήν συγκέντοωσιν, έξησφάλισαν σειράν 11
εμφανίσεων. Τά προγραχματα περιΐλζβον πα
λχιζς εκτελέσεις τά; πλέον προσιτά;, σόλα ύπό
γνωστών καλλιτεχνών και τινζ; Έλληνιχάς
συνθέσεις ζ.ζί μερικού; λησμονημένους χορούς.
’Εξαιρετικής μνείας αξίζουν : τό παίξιμο τοϋ
κ. Φζρχντάτου, η άρπα τής κ. Βχσεχόβεν. τά
άποσπζσμζτζ τοϋ ήρωίκού μπζλέττου «Κέφζλος ζ.ζί ΙΙροκρΙ;» τοϋ Γκρετρϋ μέ τήν πλουσίζν
ένορχήστρωσ.ν, ή V It,a. lit τοϋ Σμετάνα ή ιδιαί
τατα παραστατική, το βιολί τοϋ κ. Σοϋλτσε,
τό τραγούδι τή; 5. Κχτσιμζντή, ή Σουίτα. τοϋ
Γκρηγζ. με τό θζυμζσ-ή; γλυκύτητος ίλεγεΐον,
έζτελεσθέν ζψ ,γως καί τζ ένορχιστρικζ παι
γνίδια τής Στο?.; τοϋ Βκσιλεω; τοϋ Ορους. Τό
δημοτικό τραγούδι «Το Ελενάκι» ζ.ζτά δια
σκευήν ζ.ζί ένυρχήστρωτιν τοϋ κ. Σκλάβου, χά
νει από τήν ποιητικήν του αισθητικότητα, πζρζφορτωθέν έπί τ, ζενικώτερον. 'Οταν θίγει τις
τά λχιζ.ά τραγούδια, πρέπει νζ προσεχή, νά μή
κατζστρεφγ την απλότητα ζ.ζί χάριν μέ ένορ
χ η σ τ ρι κο ΰ ς ακροβατισμούς.
Α1. αναλύσεις τών σπουδζιοτέοων συνθέσεων,
σύντομοι πολύ, έ’τρεπε νά συν-άσσωνται έπιμελεστερον ζ.ζί σοδζοώτερον.
— Αί συναυλία·. ζ.ζτά τό τελευταίου τρίμηνον
συχνζί, σχεδόν άδιάζ.οποι. Καθηγηταί, δ.π/,ωμζ-οϋ/οι, εντόπιοι ζ.ζί ξένοι, γνωστοί ζ.ζί άγνω
στοι. σύμφωνοι ζ.ζί άσύμφωνοι, ρεσιτάλ ζ.ζί εύγενεΐ συμπρζ.ζει. Ε’νε δυσχερής ή πζρζκολούθήσις χυτών ζζί ανεπαρκής ό χώρος ί .ά λεπτο
μερειακήν ζ.ρίσιν. Ο ζ Σοϋλτσε ζζί ζ. ΙΙίνδιος ί δεξιοτεχνική έκτέλεσι; Λίστ) ζ.ζί ζί ζ.ζθηγήτριαι τοϋ άσματος Φωκά, (μετά τών δύο
θυγατέρων της), Σκεπερς (ή όποΐζ έ’δειξε αξιο
σημείωτου αντοχήν, τραγουδήσζσα 12 άσματα)
Γεννάδη [συμμετοχή εξ μαθητριών της) Φι
λιππίδου κζί Φραγκουδάκη, τό ζεϋγο; Τριαντά
φυλλου, ο κ. Άχ Παπαδημητρίου έδειξαν ζ.ζί
πζλιν τά γνωστά τεχνικά χαρίσματα των.
— Ό κ. Λόρης Μαργαρίτη; ό από μιζρζς
ηλικίας παρασχών δείγματα πρωίμου μουσικής
άναπτυζεως, ένεφζνίσθη έπειτα από πολύν
καιρόν είς ιδίαν συναυλίαν, δοθεΐσαν τή σύμ
πραξη τής μαθήτριας του, διπλωματούχου "Ιδας
ΗOZengl’atZ. Επαιζαν είς δύο πιάνα με σπά
νιάν τέχνην, μέ θαυμαστόν συγχρονισμόν Ή
I i OZHUgratz, άνπζζία τοϋ διδασκάλου τη;
επαιξε ζ.ζί μόνη μέ πολλήν έ’κφρζσιν, έν οί;
καί μίαν ανέκδοτον σύνθεσιυ τοϋ κ. Μαργαρίτη.
Τό πρόγραμμα άπετελεΐτο ολόκληρον, πλην δύο
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Preludes τοϋ Σοπέν από συνθέσες ιδιότυπους
συγχρόνων συνθετών. Πρόγραμμα νέον διά τά;
'Αθήνας, νεωτεριστικόν την τεχνοτροπίαν. Οί
I ώγγοικοί χορός τοΰ Μπράμς κζί οί Σλαυϊκο:
τοϋ Δβόρακ άπεδόθησζν μέ άψογου χρωματι
σμόν.
-- Ό κ.Τριαντάφυλλου ένεφάνισεν έν συνζυλίγ δεκάδα μαθητριών του εϊ; εκτενέστατου
πρόγραμμα. 11το μία παρελασι; φωνών, αί
όποΐζι πολλά υπόσχονται χάρις εις την ίπιμεμελημενην οδηγίαν τοϋ ικανότατου διδασκά
λου των Έτρχγουδησαν με μεγάλην επιτυχίαν
ή αδελφή τοϋ κ. Τριαντάφυλλου την «Λυρελάην·> καί τό Nil, ή δ. Μελισσηνοΰ την νΘζίδα»
ζ.ζί τό [ίζΛ; τής Μποέμ, ή δ. ΙΙράτσικζ τήν
Μολυβιωτισσαν τοϋ κ. Καλομοίρη, ή δ Θεοφιλζ <να τραγούδι τοϋ 18ου αϊώνος καί «Μανόν», ή δ Μαλζμίδου «Κάρμεν , ή δ. Πα
τούσα τάς «Δύο νύκτας», ή δ. Πζπζπζναγιώτου τού; ο Αιωνίου; ’Έρωτα;» τοΰ Μπράμς. Ό
κ. Τριζνταφύλλου έ/ρησίμευσεν ώς ένας σύν
δεσμο; τών μαθητριών του. μίαένωτι/ή γραμμή
μέ τρία 'Ελληνικά τραγούδια», τό «Καράβι»
τοΰ Λζυρζγζ.ζ, τόν « Αγωγιάτη» τοϋ Βζρβόγλη
κζί τό δημοτικόν τή; Μάχης τοϋ Μεγ. Σπη
λαίου.
— Ή «'Αθηναϊκή Μζνδολινάτζ» έ'καμε τά;
συνήθεις δύο εμφανίσει; τη;.
- Εΐ'/ομεν ζ.ζί μίαν πρωτοεμφάνισιν Γ’ωσσων καλλιτεχνών τοΰ άσματος, τής υψιφώνου
δεσπ (I·· Ribas ζ.ζί τοϋ βαρυτόνου κ. Όκόροτσενζ.ωφ.
— Είς δύο συναυλίαςΤρίο μουσικής δωματίου
οϊ κ ζ. Χίλσπεργκ, ΚζρατζΧ; και ΙΙαπαδημητοίου δέν έδειζαν πολϋ.ήν ενότητα. Είς την
πρώτην διεκρινε τι; κζποιαν δυσκαμψίαν. Έν
τούτοι; ή σονζ-.α τοϋ Γρηγκ έπαίχθη αρκετά
ζ.ζλά. Ή δευτέρχ συναυλία ήτο επιτυχέστερα
εί; ζπύδοσιν, ιδίως είς τό ΤιΊΟ τοϋΜπράμς καί
είς τό τοϋ Σαίν — Σζνς.
— Ό ζ. Φζραντζτος έδειξε ολην τήν τέχνην
του είς τήν συναυλίαν του έζ.τελέσζς την δυσζ.ολωτάτην σονάταν τοϋ Λίστ μετ’ακρίβεια; μονα
δικής. ’Επιτυχείς πολύ καί αί διασκευαί τών
τεσσάρων συνθέσεων τή; clavecinistes τοϋ
17/. κζί III', αϊώνος.
— Το Έλλ. Ώδεΐ'ον έδωσε συμφωνικήν συ
ναυλίαν ελληνικών έργων συμπρζζει τάς χοροδια; του καί τών Στρατιωτικών μουσικών ύπέρ
τών ορφανών προσφύγων. Έξετελεσθησαν ή
συμφωνία τή; Λεβεντιά; τοΰ κ. Καλομοίρη, ή
Έλλ. οΰβερτούρζ ίδιά πρώτην φοράν) τοΰ κ.
Λυαράγκζ έργον άντάζιον τής φήμη; τοΰ τόσον
καλζισθήτου καί ελληνοπρεπούς συνθέτου, ή
πλήρη; ζωή; Γιορτή τοϋ κ Γ. Λζμπελέτ, ή
Εισαγωγή είς την Άγ Βαρβάραν τοΰ κ. Βάρβογλη Ή κ. Καλφόπουλου, κυοη τής κ Φωκά,

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

έτρζγούδησε τόν «Ι1;αυ.ζτευτην» κζί έν τέλει
εζ-ετελεσθησζν οί έσχάτω; συντεθεντε; ύ’μν',ι. εΐ;
πρός τιμήν τής Επζνζστάσεω; υπό τοϋ κ. Κα
λομοίρη έπί στίχων τοϋ ζ. Μζ.λζκζ.ση καί τό
Μπάτε σύντροφοι στό χορό τοϋ κ. Λζμπελετ.
Τό αύτό Ώδεΐον ένεφάνισε τά νεαρά τά
λαντά του εί; ειδικήν συναυλίαν Μιζοών αζ
θητών, ηλικία; 6— 12 ετών
Η γνώ-.τή πλέον Μ Γραίασάρου, ή έφζ
μιλλο; αύτή; Ε Λυκιζρδοπςύλου, ή Φερλάτσο.
ή κόρη τοϋ κ. Καλομοίρη ολζι μικροσκ,π ζ.ζί
πζιΖνίστριαι, δύο μζ.θη-ζΐ εί; το βιολί καί
δύο μαθήτρια; τή; απαγγελία; κπετέλεσαν
μίαν πχρέλζσιν από τήν όποιαν άσφαλώ; θά
προελθουν αργότερα ζζλλιτέχνιζ.ά όνή/.ατα πρω
της τάξεως.
- II εκ Ιίαρισίων έπκ'ελθύϋτα .εζ.ικ δεσπ.
Μζρίζ.ζ ΙΙζπζΕωάννου |.Ίιΐι·<·,ιΙ, ■ τού έκεϊ
Ώδ-.ίο ι έδωσε συναυλίαν — ;ε·,σι λ, καθ’ ήν
διεκρίθη διά την ευκινησίαν, την δ ζυγειζν,
την δύνζμιν, τήν άκοίβειζν, την έ/.φοασιν.
'Ολας ζύτά; τά; ιδιότητα; τά: σπκνίω; ζπζντωμένζ; έν ίιώσει, κα-έχ·ι ή δεσπ. ΙΙζπζϊωαννου. Κζί εί; τάς κλασικά: συνθεσε1- , ζζί εϊ;
τάς νεωτέρας, έπαιζε μέ τήν αύτήν έτιτυ/ίζ.ν.
Δεν έπιδ.ώκει έπίδΐιξιν. Γνωοιζει ομω; νά
συγκινή.
— Δύο αδελφαί τελειοποιηθείςαι έ·' Μιλάνω
ζί δεσποινίδες Γιχγκζκη, ή μία ύψίφωνος, ή
άλλη μεσόφωνος, έδε.ξαν τάς χεγάλα; προόδους
των εΐ; μιαν ώρζίζ.ν συναυλίαν, δΓ ή; κατέκτησζν τά; συμπάθεια; τοϋ κοινού. ΊΙ πρώτη,
συμπληρώνουσζ τάς σπουδά; της, θά γίνη έφζιχιλλος τής αδελφή; τη;, ή οποία έπεδειξεν έν
ώριμον τάλζντον, μιαν ύπεοο/ον ίί.ζνότητα
ΤΙ δ. Μ. Γιζγκζζη άνεδ ί/θη ή άρίστη
μεσόφωνο; έξ όσων έχομεν Φωνή πλούσια,
ανεπιτήδευτος, αυθόρμητος. Όλζ τά άσματα
ποΰ έτρζγούδησε, άπεδόθησζν μέ τέχνην ζη
λευτήν. ’Αναχωρεί προσεχώς δ1.’ Ισπανίαν.
— Ο άριστοτέχνη; τοϋ πιάνου καθηγητής κ.
Φρήμαν έδωσε την έφετε νήν συναυλίαν του με
πρόγρακμα άποκλειστικώς περιλαμβζνον Σο
πέν. Ή Σονζτζ εί: σι μπεμόλ, ή Φαντασία
(έργ 19.) τρ-Λ; etudes, ή lNoClllrilii εΐ;
φά μεΐζον, τόΣκέρτσο, δύο μαζούρκες , ή θαυμζ
σίχ ΙΙολοναίζ ευρον έκτελεσ-ην ύπέροχον. () Σοπέν εί; τά δάκτυλα του κ. Φρήμαν ένεψυχώθη,
εγοητ.ευσε Το πενθιμόν Έμβατηριον. το Σκέρ
τσο ζζί ή Ιίολονζ ζ δεν άπείόθησαν άλλοτε μέ
τόσην αισθητικήν άντίληψιν.
—Αί δύο άδελφζ.ί κ Μίχα ζζί δ. Μζρζέτου, διπλωματούχοι ζμφό -ερζι. συνειργζσθησζν
είς την επιτυχή άπόδυσιν μουσική; νεωτεριστι
κής, ίδιω; τού Ζ.ντινγ και τοϋ Ιΐυνίό.
— ΊΙ συναυλία έργων μουσική: δωματίου

τοϋ κ. Καλομοίρη περιέλζβε, ίπως πάντοτε,
ίλληνιζ.ής έμπνευσεω; συνθέσεις Το ι Γϋι διά
πιάνο, βιολί ζζί βιολοντσελλο έχει γραφή έπί
υ.οτιβων έλλ χοοών καί τραγουδιών. Τό δεύ
τερον μέρος ζί ΙΙζοζλλαγζι, ζ.ζί τό τρί-ον, τό
Σκέρτσο, ήσαν τά ωραιότερα. Αί Μελωδιαι έπί
γνωστών δημοτικών άσμζτων, έζ τόν αριθμόν,
έξετελεσθησαν έπιτυχμο; ύπό τής δ. Γεννζδη.
Τό «Κουζρτέττο σζν φαντασία» δΓ ζρ αν,
φλάουτο, αγγλικόν κορνο κζί βιόλα έδειξε την
μεγάλην συνθετικήν ικανότητα τοϋ κ. Καλο
μοίρη. Το ίντεουέντιο του ήρεσε πολύ.
'Ο
Ξηρευλη μά.έϊωτε δείγματα τή;
συμπαθή ιζ.ή; Οσον ζ.ζί εντόνου φωνής του
εΐ, την συναυλίαν ήν έδωσε τή συμπρζζει τή;
δεσπ. Ε Δημη-ιιχδου, ιδίως εί; την ballade
τού ΓυΟ '.νι· ην έψ/.λε κατ' ίδιαν μετάφρασιν
είς ιήν δυσζ.ολωτ. την,ύπενθυμίζουσζν .όν Ριγο>ε-τ,ν. Ί ιελλ ν κόρην τού Μπιζέ καί είς μίαν
ίδικήν του σύνθεσιν «Κζί .α/νιν νύχτα μέρα.».
— Αί άδελφζ.ί Άλεζκνδρου μετά διετίαν
ένεφζνίσθησαν εί; προεσπερί ία δοθεΐσζν ύπ’αύτών ΰτέρ τή; σχολή; τών 'Απόρων πζίδων τοϋ
ΙΙαρνζσσού ΊΙ δ. Φωφω'Αλεζζνδρου έτρζγού
δησε εξα.ρετιζ.ώ: καλά την Κάρμεν κάι δύο δη
μοτικά κζτά διασκευήν τοΰ κ. Σπάθη. Ή δ.
Ζωη Άλεζάνδ.ου απόφοιτο; τή; δραματικής
σχολή; τού ΙΙώλ λίπο,νε απήγγειλε έκφραστικώτζτκ την «Λ,υκίζν» τού Μυσέ με ύπόκρουσιν
π ανου κζί β ολίου, την I Ir >uel.te τού Ρ,στάν.
ζ.ζί τόν τυφλόν τού Σταυρού τού κ. ΙΙ,λέμη.
— Ιϊρόσφυξ έκ Σμύρνης ό 'Αρμένιος κ. II.
Άγζζάρ, βαθύφωνος, έτρζγούδησε μέ πολλην
τέχνην κζί αίσθημα Την Ήρωδιζδζ, τήν
Λζζ.μέ, τό Τραγούδι τοϋ Ί'ζρζ τοϋ Φωρέ καί
εκ τών ελληνικών τό Κζράβι τοϋ κ. Λζυράγκζ
κζί του; Διζλαλητζδες τοΰ κ. Καλομοίρη απέ
δωσε μέ μεγάλην έπιτυχίζν.
II κ. Λίνα Λόττνερ μετά μακράν σιγήν
έκζλεσε τόν παλαιόν γνώριμόν τη; κόσμον είς
υίαν συναυλίαν, ζθορύδώ; δοθεΐσζν καί καθ’ήν
ή ζριστοτ-χνι; τοϋ κλειδοκύμβαλού έξετέλεσε
δυσκολωτάτας κλασικά; συνθέσεις άκουσθείσα;
ώ; έαν έτελεϊτο ιεροτελεστία.
— Είς εσπερίδα ύπέρ τών θυμάτων τοϋ Σα
ρκικού ήκούσθη ευχαρίστως τό γλυκυ καί
άίιζστο τραγούδι τή; δ. Κορωνζίου κζί ή τε
χνική απαγγελία τής δ. Διπ/.άρζκου, εί; τόν
Ζέφυρον τού Ζζμζκόί ζ.ζί είς την Ψαροπούλαν
τοϋ κ. ’Αθανζσιάδου. Αί κινήσεις της φυσικαί,
ό τόνος τής άπζγγελ.ζ; ζπζλ.ός, ή απαγγελία,
διζυγής κζί Ί'·'^·\ στόμφον.
’<) ζ. ΜπουτνιΖωφ εί; συναυλίαν ύπ’αύτού ό;-·ζνωθεΐσαν παρουσίασε την περίφημον Σεχερζζζτ Χαλιμζ τοϋ Κορσζκώφ με ορχήστραν
ατελή, άλλ’ άκριβεστερον ή άλλοτε ότε εδόθη.
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** ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ r
γράφος mis Λουτγκέτ έλθοΰσα έπίτηδες έκ Νέας
Ύόρκης δπως άντλήση έκ τής προσφυγική; συμφο
Έν Πάτραις εϊς τά Ψηλά 'Αλώνια έγένοντο μετ'
ράς θέματα διηγηιίατογραφίας καί διαλέξεων. Ή
έπισημότητος, παρουσίςι των Βασιλέων, τά ά.το κα
Άμερικανίς λογία έξεφράσθη ένθουσιωδώς περί τών
λυπτήρια τοϋ άνδριάντο; Παλαιών ΙΙατρών Γερμα
ψυχικών αρετών τών Έλληνίδων, έδήλωσε δέ δτι
νού, χάλκινου δν κατεσζεύασεν ό έν Παρισίοις γλύ
προετοιμάζει σειράν διαλέξεων, τάς όποιας Οά κάμη
πτης κ. Αντώνιος Σώχος. Κατά τά αποκαλυπτήρια
-κατά τό προσεχές έτος είς έκατόν διαφόρους ’Αμερι
είχε μεταφερθή τό Λάβαρον τής 'Αγ. Λιύρας 'Μμίκανικός πόλεις.
λησαν ό Αρχιεπίσκοπος Πατρών, ό Δήαιρχος Πα
— Άπέθανεν έν Άθήναις ό 'Αλεξανδρινό; δημο
τριόν, ό κ. Πρωθυπουργός κα'ι ύ κ. Αρχηγός τής
τικιστής Νίκος Σαντοριναΐος.
Έταναστάσεως. Πλεΐστοι στέφανοι έκ διαφόρων με
— "Ενας τύπος σπάνιος, ύ Τέλη; Πετσάλη; άπέρών τή, Πελοπόννησου, τής Δημ. αρχής ’Αθηνών και
θαιεν σχεδόν λησμονηθείς έν βιθεϊ γήρατι. "Ανήκε
έκ μέρους τών ’Αλυτρώτων κατετέθησαν.
είς τήν <χρυσήν νεολαίαν» τοΰ 1862. Εταναστάτης.
— "Εν Μεσολογγίφ έν τφ κήτω τών 'Ηρώων
έδρασε κατά τήν φοι ητικήν ζωήν, καί κατόπιν, κιέγένετο τή 27 Μαΐου τά Αποκαλυπτήρια τής προτο
νωνικιότ.ιτος, είς την κοσμικήν κίνησιν. Έπί τριακον
μής τοΰ ’Επισκόπου Ρωγών ’Ιωσήφ δστις άφοΰ με
ταετίαν διετέλεσεν υπάλληλος τοϋ Ύ τουργείου τή;
τέδωσε τών άχράντων μυστηρίων τούς μελλοθανά Δικαιοσύνης Έλη ιοσι ιγράφησεν έρασιτεχνικώ.·. έδη
τους τής ήρωϊκης ’Εξόδου τοϋ Μεσολογγίου έθεσε
μοσίευσε δέ είς τήν «Εφημερίδα» καί τήν »'Ακρόπΰρ εϊς τήν πυρίτιδα και έτάφη ΰτό τά έρείπια
πολιν»
κριτικά; καλλιτεχνικά;, ιδίως μουσικά;,
μετά τών γερόντων καί γυναικοπαιδών, τών μή δυαίότοϊιι έκαμνον έντύπωσιν. Καί δι ι ζωγραφικήν
ναμένων νά παρακολουθ ήσωσι τήν έξοδον έκ τής
έκθεσιν είχε δημοσιεύση κριτικήν αυστηρόν κίτ.τε.
πολιορκουμένη; πόλεως. Ή προτομή έργον τοΰ κ.
Εύρυολόχο;, θυμόσοφο; κιί άθυρόστομο;, εϊρων,
Σώχου άνηγέρΟη πρωτοβουλία τής «Στερεά; Ελλά
έπιγραμματικώτατος είς τού; χαρακτηρισμού; ήτο
δος». Λόγον έξεφώνησεν ύ κ Χρ. Παλαμά;.
περιζήτητος εί; τού; φιλικούς κύκλους. “Εχων πενι
— ΔιενεργεΙτσι έρανος πρωτοβουλία τής «ΙΙαχρόν σύνταξιν έξεχώρησεν αυτήν εί; τό Γηροκομεϊον
ναιτωλικής» διά τήν άνέγερσιν προτομής τοϋ Μάρ
διά νά τοϋ δοθή ίν αύτφ μία θέσις καί εί; τό άσυκου Μπότσαρη έν Καρπενησίφ.
λον αύτό τών πτωχών γερόντων άπέθανε μετά διή
— Άπέθανεν έν Άθήναις εις προβεβηκυΐαν ή’ ι μερον ασθένειαν. Ό ά'ιλοτε αεικίνητο; καί θαλεροί κίαν ό ζωγράφος ’Αλέξανδρος Καλούδη;. Είς έκ τών
τατος, έσύρετο έσχάτως είς τάς οδούς -έρείπιον σω
ρωμαντικών τύπων τών παλαιών ’Αθηναίων, μέ τά
ματικό ν,άλλά;ιέ τάς διανοητικά; δυνάμεις άμειώτους.
μακρυά κατσαρά μαλλιά, πλατύγυρον ρ μπούπλικαν,
— Τρεις συμπαθείς δημοσιογραφικοί φυσιογνω
άπετέλει ξεχωριστήν φυσιογνωμίαν. Είχε σπουδάσω εΐί
μία; έξέλιπον:
τήν Γαλλίαν καί εργάτου τετράκιςέγένοντο δεκτά εϊς
Ό Γεώργιο; Αϋκέριος, δστις μετά μακράν δια
το Παρισινόν Salon. Όνειρόν του ήτονά παιξη τόν μονήν έν Παρισίοι; έτανελθών είς Αθήνας έδημο«Οίδίποδα Τύρα νον» τοϋ Σοφοκλέους εις εν τών
σιογραφησε ώ; συνεργάτη; έπί έτη τή. «Εστίας»,
αρχαίων θεάτρων. Ήξευρε τό έργον ολόκληρον έκ
διηύθυνε δ’ έσχάτως τό περιοδικόν Άδελφωσύνη»
στήθους καί εϊς τό άρχαίον κείμενον καί κατά μετού Έλληνογαλλικοΰ Συνδέσμου. Μετέφρασεν έπι·υταφράσιν τοϋ Βλάχου. ΙΙάθησις τοϋ λάρυγγας τόν
χώς Γαλλικά; κωμωδίας, παιχθείσας έπανειλημμένως.
ήμπόδισε νά πραγματοποίηση τό δνειρόν του. Ήτο
Ό Αντώνιος Σκουλούδη; έκ Κρήτης, διειέλεσε
καθηγητής τής ζωγραφικής είς τήν Καλλ σχολήν άπό
πρό τετροετίας συντάκτη; τής «ΙΙατριδος» ΑΙ αντα
πολλών έτών.
ποκρίσεις του έκ Κων πόλεως καί Πόντου, έκδοθεϊσαι κατόπιν εί; τόμον, άνεγιώσθησαν μετά πολλοΰ
ΧΥΜΜΙΚΤΑ
ίνδιαφέροντος- Διετέλεσε ανταποκριτή; έν Άθήναις
ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. 'Αρχηγού τής Έπαναστάτών «Λονδινείων Τάίμς». Άπέθανεν έν Γερμανίρ
στάσεως διετάχθη ή λογοκρισία νά διαγράφη έκ τών
ένθα άπό διετίας ένοσηλεύετο. έν ήλικία 28 έτών.
περιοδικών τά Οίγοντα τήν Οείαν λατρείαν ώς καί
Ό Άγγελος Σούλης διευθυντής τοΰ Πειραίκοΰ
πάν άσεμνον δημοσίευμα ή εικόνα. Ήτο καιρός νά
• Χρονογράφου· θύμα τοϋ έξανθηματικοϋ τύφου.
έξυγιανθή μία μερίς τοΰ περιοδικού τύπου, δστις χά
— Τόν Μάϊον συνεπληρώθη εκατονταετία άφ’ δριν υλικών κερδών παρέβλεπε τάς στοιχειωδεστέτου ό Σολωμός εγραψεν είς τήν έν Ζακύνθφ έπαυλιν
ρας υπαγορεύσεις τής ηθικής.
Στράνι τόν Έθν. "Υμνον, δημοσιευθέντα τό πρώτον
— Παρεπιδημεί έν "Αθήναις ή Άμερικανίς λογο
τφ 1824 είς τήν «Γεν. ’Εφημερίδα» υπό τοϋ ΣπυρΕΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
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Τρικούπη. Ό "Υμνος έιιελοποιήθη τώ 1828 ύπό
χιμανδρίτης κ. ΆνΟ. Παπαδόπουλο; περί τοΰ θρη
σκευτικού θεάτρου τών Βυζαντινών, τών υποκριτών
τοΰ Μαντζάρου έν Κερκύρρ, ένθα είχε μεταβή ό
Σολωμός. Έπί τφ γεγονότι, ό Σύλλογο; τών Φιλοκαί τών μηχανικών μέσων τή; παραστάσει»;, ό κ. Σ.
Ζερβό; περί τών Δωδεκανήσων κατά τούς Βυζ. χρό
γραμμάτων καί Φιλομούσων έτοποθέτησεν έπί τοϋ δέν
δρου ύφ’ ο έγράφη ό ύμνος, διότι ή έπαυλι; κατεστράφη νου;, ό κ. II. Άγγελετόπουλος περί σημείων τινών
(ένοικιοστασίου, αισχροκέρδειας) τοΰ Βυζ. δικαίου, ό
ύπό σεισμού, αναμνηστικήν πλάκα, έν Άθήναις δέ θά
άναλάβη, προτάσει τοΰ κ. Λ. Καλογεροπούλου, ή
κ. Φίλανδρο; περί τοΰ Οίκ. Πατριαρχείου, ύ κ. Χα"Ιστορική καί "Εθνολογική 'Εταιρεία τόν εορτασμόν,
τζηίωάννου περί τή; Κύπρου κατά τόν Μεσαίωνα.
δστις δμως ελλείψει χρόνου άνεβλήθη διά τόν ’Οκτώ
λιαλέξεις τών · Έλληνίδων ύπέρ τών δικαιωμά
βριον. ΙΙρύς τοΰτο ουνέστη ειδική έπιτροπή έκ τών
των τή; γυναικός». 'Ομίλησαν ή ζ. ΙΙαντελάκη, ή κ.
κ κ. Κ. Γάδου Προέδρου τής Ίστορ. καί Έθν. Ε
1’ιανιοΰ κατά τής άναμίξεω; τή; γυναικός έν τή πολι
ταιρίας, ώς προέδρου, Δημ Καλογεροπούλου, Προέ
τική, ή δ Λ Ίωαννίδου περί τή; γυναικός έν τή Κοινω
δρου τής «Ένώσεως τών ’Αθηναϊκών περιοδικών»
νία τών ’Εθνών ήτις ούδέν έ.τραξε, ή κ Κορύλλου εί;
ώς γραμματέως, Γ. Νάζου, καί Μ. Καλομοίρη δι τρεις μακράς διαλέξεις ανέλυσε τό έργον τοΰ Παλαμά
ευθυντών Ωδείων, I. Καραβία Προέδρου τή; Αθη
καί ή κ. Σπανούδη παρουσίασε τρεις ποιητάς τή; Κ).τόλεως, τόν κ. Άγγ. Σημηριιότην, αν καί άπό μακροΰ
ναϊκής Μανδολινάτα;, Σ. Πάτση \η ιάρχου, τών αν
■χρόνου λείπει έζεΐθεν, καί δύο νεωτέρους του τούς κ.
τιπροσώπων Παν. Καλογεροπούλου τών έν Άθήναις
κ. Μελαγχρινόν καί Μπεκέν όν καί έκήρυξεν ώ; τόν
Ζακυνθίων, Μ
Μίνδλερ τών Προσκόπων, Δ. Μπα
λάνου τοϋ ’Ορφανοτροφείου Χατζηκιύστα, Α. Άνδρε- άρισιον ποιητήν τής Πόλεως Ώ; πρό; τόν τελευταίου
ας μά; έπιτρέιμη ή λογία κυρία νά έχωμεν πολλά;
άδου τής Φιλαρμονική; Κερκύρα;, Β. θεοφιλοπούλου
τοΰ ■ ΙΙειραϊκοϋ Συνδέσμου» τών κυριών Λούρου καί
άντιρρήσει:.
—Ό κ. Καραθεοδωρή; έτάραξε τού; επιστημονι
Παπαδοπούλου τοΰ Λυκείου τών Έλληνίδων» καί
κούς κύκλου; μέ τήν γνώμην του περί τή; έπιδράσεοι;
τών κ. κ. Δ. Λαυράγκα, Κ. Παλαμά, Α. Φιλαδελφέτος καί Φ. ΟΙκονομίδου διευθυντού τής Άθηνα'ι'. τή; θεωρία; τή; σχετικότητα; τοί Αϊνστάιν έπί τών
θεμελιωδών ημών αντιλήψεων. Έπηκολούθησε συζήκής χορωδίας.
Άπεφασίσθη δπω; δοθή έσπερίς επίσημο; έν τησις.
—Ό ζ. Βώκο; ά άπιστήσα; πρός τήν φιλ.ολογίαν
θεάτρω καθ’ ήν γενήσεται εισήγησις περί τοϋ Έθν.
διά νά άφοσιωθή εί: τήν ζωγραφικήν, έτανελθών έκ
"Υμνου, τοϋ ποιητοΰ καί τοΰ συνθέτου, απαγγελία ύπό
τής Εύρώπης, δπου έξέθεσε τά έργα του, ώμίλησε
γνωστής καλλιτέχνιδο; τού ποιήματος, έκτέλεσις τού
περί τέχνη; καί τοϋ μεταπολεμικού πολιτισμού τή;
'Ύμνου σύν τή προσθήκη, έκτος τών δύο καϋιερωθεισών στροφών του καί 4 — 5 έτι κατ έπιλογήν έκ τής
Εύρώπης.
συνθέσεως,διότι ό Μάντζαρος έμελοποίησεν ολόκληρον
— Ό ζ. Ί. Καραβίας ώμίλησε έν τφ «Παρνασσφ»
τό ποίημα, υπάρχει δέ ανέκδοτον τό κείμενον παρά
περί τών ευρημάτων τών άνασζαφών τοΰ Κάρναβον
τή έγγονή αύτοΰ κ. Σουλα ι δοπούλου. Κατόπιν Οά
εί; τούς τάφου; τοΰ Φαραώ, ό κ Π. Σαλταμπάσης
προβληθή πλαστική είκιόν μέ μουσικήν ύπόκρουσιν,
περί τή; ρητορική; καί τών διασημοτέρων ρητόρων
άμφότεραι έμπνευσιιέναι άπό τόν ύμνον. Έπίσης θά
αρχαίων καί συγχρόνων, ό κ. Γ. Παρασκευόπουλος
δοθή μεγάλη υπαίθριος εορτή έν τφ Ζαππείφ καθ’
περί τοΰ Άγ. "Ορους.
ήν Οά άποκαλυφθοΰν αί προτομαί Σολωμοΰ καί
— Έν τφ Έλλ.Ώδείω ή έν αύτώ καθηγήτρια τή;
Μαντζάρου, -ψαλλόμενου τοϋ ύμνου υπό 400 φωνών.
άπαγγελία; κ Θ- Δρακοπούλου συνεχίζουσα τάς περί
Ό Δήμος Οά διάθεση 15,000 δρ. διά τάς προτομάς.
Έλλ. ποιητών απογευματινά; διοργάνωσε τοιαύτην
— Έωρτάσθη καί έν Άθήναις ή έκατονταετηρίς διά τόν Βαλαωρίτην. Μετ' είσηγησιν τοΰ κ. Γκόλφη,
τής γεννήσεως τού Έρνέστου Ρενάν. Ό πανηγυρισμός
απήγγειλαν τά εκλεκτότερα ποιήματα τοϋ ποιητοΰ
έγένετο έπί τής Άκροπόλεως. ένθα ό Υπουργό; τής αί μαθήτριαι τής κ. Δρακοπούλου δεσποινίδε: I.
Παιδείας παρισταμένου τοΰ Βασιλέως καί τών επισή
Σταμάτη, Κούλα Μπεκιάρη, Δ. Κυδωνιάτου, Λιλή
μων ώμίλησεν, ή κ. Ζερβού απήγγειλε Γαλλιστί τήν
Καλογεροπούλου, Έράνη Καλλιανέση, Άργυρω ΚαΠροσευχήν έπί τής Άκροπόλεως καί έτραγούδησεν ή
τσάνου, ή δέ κ Δρακοπούλου απήγγειλε μετά πολλής
κ. Ιίαλαμαριώτου.
έκφράσεως απόσπασμα τοΰ «Φωτεινού».
— Άνεγνώσθη έν τφ Πανε.τιστημίφ ή έκθεσις
—Έν τφ Παρνασσφ ό κ. Μέκιο; ώμίλησε περί
τοΰ γλωσσικού Σεβαστοπουλέίου άγώνος. Ό εισηγη
τού άπροσώπου τών ποινών, ό κ. Ν. Βαιιλειάδης
τής κ. Βορρέας έμαστίγωσε τούς μαλλιαρούς.
ιατρός έκ Κων)πόλεω; διά τά έξυπνα παιδιά, ό κ.
Χατζηϊωάννου διά τό έργον τοϋ Ματσούκα, δ κ. Μο
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
σχοβίτης διά τό έργον τής Αμερικανική; φιλανθρω
Διαλέξεις τής «Εταιρείας τών Βυζαντινών σπου πική; αποστολή: καί ό κ. Μιχαηλίδη; περί τής ’Α
δών». "Ομίλησαν οί κ. κ. Κουκούλες περί τών δύο μερικανικής έκπαιδεύσεως, ώς αΰτη διεμορφώθη έν τή
Εγγύς Ανατολή.
θριάμβων (διαπομπεύσεως καί έντιμου) κατά τούς Βυζ.
—Έν τή Γαλλική σχολή ώμίλησεν ό κ, Λ. Ρουσέλ.
χρόνους, ό κ. Δ ιαμαντόπουλο; περί 'Ηρακλείου, ό αρ

17

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
περί τοΰ ποιητοϋ Έρμονα (Πέτρου Βλαστού), ό κ,
Πικάρ περί Ρενάν καί ό κ. ΙΙολυχρονιάδης περί
Δενύ Κοσσέν.
— Έν Τή Ιταλική σχολή ώμίλησεν ή κ. Μαρία
ντέ λά Φοντέ περί ενδόξων 'Ιταλίδων.
— Έν τή Ιστορική καί 'Εθνολογική Έταιρίρ
ώμίλησεν ό κ. Ράδος περί τοΰ εις αύτό καταταΟέντος εσχάτως ιστορικού πίνακος τού Δελακρουά είκονίζοντος τήν έν Ναυπάκτψ ναυμαχίαν, κατ’ αντιγρα
φήν τού κ. Κογεβίνα.
— Είς διάλεξίν ύργανωθεϊσαν ύπό τού άρτισυστάτου Φιλολογικού Συλλόγου τών νέων «Άζρόπολις»
ώμίλησεν έν τή αιθούση τής 'Αρχαιολογικής 'Εται
ρείας ό διευθυντής τής «Πινακοθήκης» κ Λ. I. Κα
λογερόπουλος περί τών νεωτέρων τάσεων είς τήν
φιλολογίαν καί τήν τέχνην. Έπεσκόπησε τάς συγ
χρόνους ροπάς καί νεωτέρας τεχνοτροπίας έν Ευρώ
πη), ένδιέτριψε δέ είδικώτερον εις τάς έκδηλωθείσας
προσπάθειας τών παρ' ήμίν «νέων· πρός μίμησιν
αύτών. Έπέκρινε τάς τάσεις αύτός, κηρυχθείς ύπέρ
τής εθνικιστικής μορφής, διά δημιουργίας καθαρώς
Ελληνικών έργων.
ΘΕΑΤΡΑ

Υπό τοΰ θιάσου τού Ωδείου ’Αθηνών παρεστά
θη ή «"Ανία Πέτερς» δράμα τού Νορβηγού Γιένσεν, έργον επιβλητικόν, μέ μεγάλην πνοήν καί θέμα
τάς πολιτικός, θρησκευτικός καί κοινωνικά; προ
λήψεις.
— Παρεστάθη διά πρώτην φοράν έν Έλλάδι ό
• Μάμφρεδ» τοΰ Βύρωνος μέ πρωταγωνίστριαν τήν
δ. Κολυβά, κατά μετάφρασιν τοΰ κ. Πρινέα.
— Κατεσπαράχθη είς τά .’Ολύμπια» ό «Βέρθερος·. Εύτυχώς τό έλλ. μελόδραμα ύπήρξεν άμε·
τοχον τοΰ ανοσιουργήματος.
— Ή έμφάνισις τοΰ βαρυτόνου κ. I Βλυσίδου
έπανελθόντος μετά τριετεΐς σπουδάς έξ Ιταλίας, έχαιρετίσθη ένθουσιωδώς είς τόν Κουρέα τής Σεβίλ
λης καί τόν Ριγολέττον, ώς καί ή μετ' αύτοϋ τό
πρώτον έμφανισθεΐσα Ίιαλίς υψίφωνος κ. Μπάλντι.
3JENH ΚΙΝΗΣΙΣ

Εν Παρισίοις συνήλθε τό πρώτον διεθνές Συνέδριον τών συνομοσπονδιών τών εργατών τής Διανοίας
ύπό τήν προεδρείαν τοΰ κ. Λέοντος Μπο ρζουά Αί
συνομοσπονδίαι αυται περιλαμβάνουν 150.000 μέλη
ΊΙ 'Ελλάς... δέν άντεπροσωπεύθη.
— Ό σχών τήν πρωτοβουλίαν τών άνασκαφών
έν Λούξορ καί άνευρων ιόν τάφον τοΰ Φαραιυ Τούτ
Ανκ
· Αμμών λόρδος Κάρναβον, δηχθείς ύπό
δηλητηριώδους μυίας έκ τοΰ τάφου προελθούσης,άπέ
θανεν έν Καίριο είς ήλικίαν 57 έτών.
Ο Ριχάρδος Σιράους μεταβάς είς Βουκουρέστιον διηύθυνε τήν μεγάλην Ρουμανικήν όρχήστραν
είς συναυλίαν έργων του δοθεϊσαν είς τό ·Ά9ήναιον».

Π IN A Κ Ο Θ Η Κ Η
— Μετά τήν πυρκαίάν τοΰ Έθν. Θεάτρου τής
Σόφιας, έκάη τό Δημοτικόν θέατρον τοϋ Βισβάδεν.
"Ηδη αγγέλλεται ή ά.τοτέφρωσις τοΰ Μεγάλου θεά
τρου τής ΙΙετρουπόλεως.
— 50 Γερμανοί σοφοί, μέλη τής Εταιρίας τών
I ερμανών φυσιολόγων κατί ιατρών έδημοσίευσαν
μανιφέστου κατα τής. θεωρί ις τοΰ Αϊνστάιν.
— Ό άλλοτε διευθυντής τής έν Άθήναις Λύστριακής σχολής ζ. Βιλχελμ εις τήν έν Βιέννη Λέσχην
• Ουρανία» έκαμε πέντε διαλέξεις περί αρχαίας καί
συγχρόνου 'Ελλάδος, έξαίρων τάς προόδους αύτής.
— Είς Μιλάνον ήνοιξεν ή κατά διετίαν διοργανουμένη έ'κθεσις διακοσμητικών τεχνών.
- Εωρτάσθη έν Παρισίοις ή έκατονταετηρίς
τής γεννήσεως τοΰ ποιητοϋ καί φιλέλληνας Θεοδώρου Δέ Μπανβίλ. Υπέρμαχος τοΰ λυρισμού, ύμνηΓήί τής άρχαίας Ελλάδος ένεπνεύσθη άπό τό Ώραϊον
καί τό 'Υψηλόν. Μαθητής τοΰ Βίκτωρος Ούγκώ,
έγραψε τους <’Εξόριστους», τό «Αίμα τοϋ ποτηριού»,
τάς «Καρυάτιδας» καί άλλα ποιήματα.
— Ή Journal τών Παρισίων προσέλαβε ώς σχε
διαστήν της διά τά θεατρικά κατόπιν διαγωνισμού
πρός 22 άλλους σχεδιαστάς, τόν Έλληνα κ. ΙΙρωτοπάτσην (Παζή).
— Συνηλθεν είς Βρυξέλλας τό 5ον Διεθνές Συ
νέδρων τών Ιστορικών ’Επιστημών. ΊΙ
Ελλάς
αντιπροσωπεύθη διά τού καθηγητοΰ κ. Κουγέα δστις
εκαμε δύο ανακοινώσεις. Μίαν είς τό τμήμα τής άρ
χαίας ιστορίας « Η ομοσπονδία τών 'Ελλήνων κατά
τόν Δ . καί Γ'. αιώνα καί ή Κοινωνία τών Εθνών»
καί τήν άλλην είς τό Τμήμα τών Βυζαντινών σπου
δών : Αί ίστορικαί έπιτομαί Κωνσταντίνου τοΰ Πορ
φυρογέννητου.

— Έπί τή έκατονταετηρίδι τοΰ Βέλγου μου
σουργού Φράγκ ή πόλις τών Παρισίων προσέφερεν
είς την Λιέγην μέγα μνημεϊον παριστών τήν Τέχνην.
— Τό αναμνηστικόν Μουσεΐον τού Γκαϊτε κατεστράφη έκ πυρκαΐας. Ύπόνοιαι διετυπωθησαν περί
εμπρησμού.
— Ό Δ’ Άνούντζιο έξέδωκε νέον βιβλίον μέ
τόν τίτλον <s II Ιταλία τών ’Ιταλών». Κατήρτισε δέ
εκδοτικήν 'Εταιρείαν μέ κεφάλαιον ένός εκατομμυ
ρίου λιρεττών πρός έκδοσιν καθημερινής φιλολογικής
έφημερίδος μέ τόν τίτλον «ΊΙ Σφενδόνη».
— Ό περίφημος 'Ιταλός θρησκευτικός συνθέτης
ΙΙερόζι, παθών τάς φρένας, έτέθη ύπό άπαγόρευσιν.
- Αί Άμεοικανικαί εφημερίδες διά μακρών πε
ριγράφουν τήν έπιτυχίαν τών χορών τοΰ καλλιτεχνι
κού ζεύγους Βάσου καί Τανάγρας Κανέλλου. Παρέστη ■
σαν τόν .Οίδίποδα τύραννον» είς άρχαίαν 'Ελληνικήν.
Τά άλλα πρόσωπα υπεδύθησαν φοιτηταί καί φοιτή
τρια! τοΰ Πανεπιστημίου Έβανστον. Άνεκρονσθη ό
Δελφικός ύμνος τοΰ Απόλλωνος, ό δέ κ. Κανέλλος
μετά τό δράμα, έχόρευσε τόν πυρρύχιον καί ένα χορόν
μετά κυμβάλων.
— ΊΙ μεγαλειτέρα θεατρική δόξα τής

Γαλλίας,

ή «θεία» Σάρρα Μπερνάρ, δέν υπάρχει πλέον. Ή
άειθαλής, ώς άπεκαλεϊτο, άπέθανε 79 έτών. Έσπούδασε είς τό Ώδεΐον καί άπεφοίτησε μέ δεύτερον βρα
βεΐον κατά τό έτος 1862 Ένεφανίσθη τό πρώτον
είς τήν Comedie I'rauoaise ώς ’Ιφιγένεια, κατόπιν
εις τό Gymnase. Τφ 1880 μετέβη είς 'Αμερικήν,
κατόπιν περιέδωσε τάς κυριωτέρα; πόλεις τής Εύρ«’>πης. Είς τάς ι Κυρίας μέ τάς Καμελίας», τήν «Φρουφροϋ», τήν «Θεοδώραν- τοΰ Σαρδοΰ, τήν «Τόσκαν»
είς τήν Φαίδραν, τιήν «’Ιωάνναν Λ' Άρκ», είς τόν
«’Αετιδέα» άνεδείχθη απαράμιλλος.
Ή Σάρρα ένυμφεύθη τόν Άριστείδην Δαμαλάν
όστις έπαιξε έπί τινα χρόνον μαζή της. 'Αλλά κατό
πιν «χώρισαν έν τούτοις ή Σάρρα διετήρει συμπα
θή πρός αύτόν μνήμην καί μετά τόν θάνατόν του.
Άπέθανεν τήν 26 Μαρτίου τήν 8 μ.μ. είς ξενοδο
χείο'· τής λεωφόρου Περρέρ. Αί τελευταϊαι στιγμαί
της υπήρξαν αγωνιώδεις. ΊΙσθάνετο πόνους δυνατούς.
Διετήρει έν τούτοις τήν πνευματικήν της διαύγειαν.
Κατά τάς ΰστάτας στιγμής της κάτωθεν τοΰ ξενοδο
χείου είχε συρρεύσει πλήθος κόσμου, δλων τών κοι
νωνικών τάξεων.

Ή κηδεία ιης έγένετο μεγαλοπρεπέστατη, δαπάναις τοΰ Δήμου Παρισίων. Άπειρον πλήθος τήν συνώδευσε. Έτοποθετήθη είς τό ίδικόν της φέρετρον
άπό ροδόξυλον, τό όποιον έκόμιζε μαζή της άπό
τριακονταετίας καί έντός τοΰ όποιου συχνά άνεπαύετο.
Ή κηδεία έψάλη είς τδν Άγ. Φραγκίσκον τοΰ
Σάλ, κατ' έντολήν της, έτάφη δέ είς τό κοιμητήριον
ΙΙέρ — Λασσαίζ.
Άφίνει υιόν καί έγγονήν, πρός ήν συνέστησε νά
τηρή τόν τάφον της πάντα άνθιομένον.
Μία οδός τών Παρισίων όνομάσθη μέ τό όνομα
της, τό δέ θέατρον «’Αναγέννησις» θά φέρη έπίσης,
τό όνομα της. Έφερε τό Πσράσημον τής Λεγεώνος.
ΊΙ Σαρα ήτο καλλιτέχνις έν τή εύρυτάτη σημα
σία τής λέξεως. Ήτο γλύπτρια, έκθέσασα είς Salon
εργάτης, ήτο ζωγράφος καί συνέγραψεν «’Απομνη
μονεύματα».
Εικόνα της έδημοσιεύσαμεν είς τόν Β’. τόμον.
Είς τό προσεχές φύλλον Οά δημοσιεύσωμεν χαρα
κτηριστικά ανέκδοτα της.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Είς τό «Αύκειον τών Έλληνϊδων» έξέθεσεν άκουαρέλλας της ή παρεπιδημούσα Άγγλΐ; ζωγράφος δε
σποινίς Hilda May Gordon Τά πλεϊστα είνε ιεροί
τόποι τής Παλαιστίνης—τά καί καλλίτερα καί μάλ
λον ένδιαφέροντα, ώς καί τινα τοπεΐα τής Αττικής.
Τά ωραιότερα ήσαν τά Άνθη τής λίμνης τής Γαλλιλαίας, τό μέρος δπου έβαπτίσθη ό ’Ιησούς, ή ωραία
τής Ίεριχοΰς, ό κήπος τής Γεσθημανή, ό 'Ιουδαίος.
Εκ τών ελληνικών πινάκων ή είσοδος καί ό χω
ρικός τής Πορταριάς, έν τοπεΐον τής Κηφησσιάς, έν
τής Κερκύρας, μία θαλασσογραφία τής Κ)πόλεως—
καί τρία λεπτόγραμμα υψίκορμα δένδρα—γραφικόν

ποίημα. ’Επίσης μία ιϊτοψις τοΰ Luxor, επίκαιρος
ένεκα τών τελευταίων άνασκαφών.
ΊΙ δ. Gordon εξέθεσε και τινας παιδικός κεφαλάς, αί όποϊαι έχουν κοινόν χαρακτηριστικόν τά
εκφραστικά καί έν έντάσει μάτια, τά όποια προδίδουν
περιέργειαν, ώς νά δέχωνται κατά τήν στιγμήν τής
άτεικονίσεως μίαν ζωηράν έντύπωσιν.

*
ΊΙ φιλότιμος προσπάθεια τοΰ κ. Μπραέσσα νά
προσανατολισθή είς τό "Ελληνικόν φώς έξελίχθη τα
χύτατα είς ειλικρινή άπόδοσιν. Είνε ανώτερος ήδη
είς τήν άντίληψιν καί τήν άπεικόνισιν τοΰ φωτός, τό
όποιον δσον περισσότερον σπουδάζη τις, τόσω καί
ανακαλύπτει αγνώστους εκφάνσεις. Ό κ. Μπραέσσας μελετά τό φώς καί τό διαισθάνεται. Τό ίδιο
θέμα — μία α.τοψις μοναστηριού — τό απεικονίζει
κατά δύο διαφόρους ϋίρας καί τό έμφανίζει διαφορε
τικά φωτισμένο, γεμάτο ήλιακό φώς ίι στής πρώτες
θαμπές σκιές τοΰ δειλινού καί παρουσιάζεται σχεδόν
αγνώριστο, ώς νά ήτο άλλο μοναστήρι.
Έκ τών 81 πινάκων του οί 47 είνε σειρά άπεικο
νίσεων μονών τοΰ Άγ. "Ορους. Δίς μεταβάς είς
Χαλκιδικήν, κατά τάς ολιγοημέρους επισκέψεις τοΰ
"Αθω είργάσθη καρ.τοφωρότατα Ξεχωρίζουν ή Μονή
Ι’ρηγορίου, ό Μ Παντωκράτωρ,ή Τράπεζα τής Σερβικής μονής, τό κελί μέ τή κληματαριά, τό παρεκκλήσιον κ ιί οί κήποι τών Ίβήρων, ή είσοδος τής Μονής
Ξενοφώντος, μία άποψι; τού Βατοπεδίου, ή μονή τοΰ
Διονυσίου, ή τοΰ Σίμωνος ΙΙέτρου είς δύο απόψεις,
καί ή είσοδος τής Ρωσσικής μονής μέ χρώμα πράσι
νον πολύ έπιτυχημένον.
Έκ τών άλλων έργων, τοπείων ’Αττικών, άνθέων
καί νέκρας φύσεως ξεχωρίζει ή Εσπέρα καί ή προ
σωπογραφία — ή μόνη ύπάρχουσα — τής κ. Δημ.οπούλου.
ΊΙ έργασία τοΰ κ Μπραέσσα εύσυνείδητος, μελητημένη, Ισοροπημένη, είνε άξια ιιεγάλης έκτιμήσεως,
δι’ αύτής δέ τάσσεται μεταξύ τών δοκιμωιέρων εργα
τών τοΰ χρωστήρος.

¥

Ή κ ’Αθήνα Ταρσούλη είνε μία συμπαθητική
μορφή, ή όποία κρύπτει μίαν καλλιτεχνικήν ψυχήν.
Ένας μητρικός πόνος, τόν όποιον ήνοιξεν ό θάνατος,
έξέσπασεν είς μίαν τάσ-.ν, ήτις τήν κατέκτησεν. Άφωσιώθη εί; τήν ποίησιν καί τήν ζωγραφικήν καί είς
άμφοτέρας έχάρισε τήν στοργήν τήν όποιαν είχε διεκ
δίκηση ή απηνής Μοίρα.
Ή κ. Ταρσούλη, τής όποιας τά ποιήματα έξετίμησαν οί άναγνώσται τή; «Πινακοθήκη:» έν ή συ
νεργάζεται, διά πρώτην φοράν διωργάνωσεν ίδιαν εκθεσιν. Καί ήτο καιρός νά παρουσιάσφ συγκεντρωμέ
νοι· τό έργον της, μετά έπταετεϊς σπουδάς. Κυρίως
τό έργον της — μολονότι είς δλα σχεδόν τά είδη άπησχολήθη — είνε τοπειογραφικόν. Ήγάπησε τήν

1ί
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φύσιν, τήν έμελέτησε, την ήσθάνθη Μία φυσιζότη;
ι’'5 τθ χρώμα, χωρίς βεβιασμένα; τεχνοτροπίας, μία
ποιητική δισθεσι; δίδουν μίαν αρμονικήν έντύπωσιν.
Έκ τών 130 άτινα έξέ.θεσεν — διά νά δείξη I0<ος την έξέλιξίν της, τά ένεφάνισεν όλα — διαζ.ιίνονται: Τύ Άγριοκόριτσο μοΟ τό κτυπά ό ΐέρας Έ
χει μιαν κϊνησιν καί εί; τό πρόσωπον άποτυ.τοΰται
το συναίσθημα ποΰ προκαλεϊ ή βιαιότη; τοΰ άνεμου.
Λπύ τήν Κορώνην, τήν όποιαν συχνά επισκέ
πτεται άπεικόνισεν ικανά; ωραίας τοποθεσί ι; —τό
άκρογιάλι μέ τάς αντανακλάσεις του, τό Καλοκαίρι
στή; κληματαριές μέ τό κοριιιάκι κάτωθεν, θερ
μόν είς φως, ό βρ-ι-χος δστις σχηματίζει μίαν αρ
κούδαν, αί αγελάδες στό ποτάμι, τό γέρικο πεύκο, τό
καλύβι της γρηας, τά καΐκια τ’ απόβροχο, ό Νέδων
ποταμός καί at Τελευταίοι ακτίνες — μία φαιά ά,τοψΐς εις τόν ίδιον ποταμόν. Άλλα καί ή ’Αττική ελ
κύει τόν χρωστήρα της. Τό πρωί στό Καλαμάκι τοΰ
Παλαιού Φαλήροι μέ τήν διαφάνειαν τής θαλάσσης
ή συννεφιά στό Φάληρο, άπεδόθησαν λεπτότατα.
Λ/.λά καί είς τήν εκκλησιαστικήν εικονογραφίαν μετά
πολλής επιτυχίας άσχολεϊται.
Ο Προφήτης Ήλίας, ό Εσπερινό:, τό εσωτε
ρικόν τοΰ Άγ. Γεωργίου Καρύτση —ιδίως τό μικρότερον —ί) Εκκλησία τοΰ χωριού διασώζουν μίαν ατ
μόσφαιραν μυστηρίου. Έπίσης καλά έργα είνε ή κεφαλή τοΰ γνωστού μοντέλου τοΰ Πολυτεχνείου Μπάρ
μπα
Θόδωρου, τό Παιδικό πρόγευμα, τό Κινέ
ζικο σερβίτσιο καί έκ τής σειράς τών Παρισινών τό
Boulevard, ό χειμώνας στόν Σηκουάνα καί μιά λε

πτότατη μέ πέναν άπεικόνισι; τού ναού
γίσς.

τής Πανα
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Μετά μακράν έξ Αθηνών άπουσίαν έπανήλθεν ό
ζωγράφος κ. Λ. Κογεβίνας καί είς τήν αίθουσαν τοϋ
Κεντρικού ξενοδοχείου εξέθεσε 70 πίνακας, έκ τών
οποίων δέκα περίπου είναι οί κυριώτεροι. Οί περισ
σότεροι είναι διάφοροι απόψεις τής Άκροπόλεως,
ών άρίστη ή ύπ’ άρ. 29. Τά έργα του είνε δλα το-

πεϊα. κυρίως τής Κέρκυρας, τής Κ'πόλεως καί τής
Βενετίας, έκ τών όποιων έξ έξετέθησαν εις τά Παρι
σινά Salon.
Εκ τής σειράς τών έργων τοΰ κ Κογεβίνα διακρίνεταιή Κων,'πολις [άρ. 2|) ή Παλαιοκαστρίτσα,
τό θέρο; (Κερκυραϊ ών), ή Ψυχή τού δάσους έμπνευ
σθεϊσα έκ στίχων τοΰ Λαύρα μέ αρχαϊκά; παραστά
σεις Ποιητοΰ καί Μούσης καί τύ Giardini Bololi
τή; Φλωρεντίας. Έπίσης επιτυχής είνε ή μάχη τού
Σκρά Τά έκτειθέμενα έργα δέν είνε νέα. ΈξειέΟησαν καί άλλοτε, κυριαρχεί δέ μία ήκιστα ελληνική
ατμόσφαιρα. Μία μονοτονία κυυοαστική. Ό κ. Κ. δέ ·
είνε ζωγράφος —ποιητής.

Μεταξύ τών έργων εκτίθεται καί εν λεύκωμα τοΰ
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Άγ. "Ορους άπο τελούμενου άτό
eaux - forts.
¥

μίαν δωδεκάδα

11 τολμηρότερος καί περιπετειωδέστερο; τών
Ελλήνων ζωγράφων είνε ό κ. Γ. Προκοπίου. Λεν έδίστασε άλλοτε νά μεταβή μέχρι Άβυσσινίας. Κατά
τήν Μικρασιατικήν εκστρατείαν συμμετέσχε τών έπικινδυνεστέρων αύτή; μαχών, είς τήν πρώτην γραμ 
μήν. Πατριώτης ενθουσιώδης, μεταδίδει τάς συγκι
νήσεις τή; ψνζής του έ.πάιω είς τούς ζωγραφικούς
του πίνακας, οί όποΐ.,ι είνε αληθινά ποιήματα. ’Π
ά:·α των πινάκων αύ; έξέθεσεν είς μίαν αίθουσαν
τού Πολυτεχνείου δέν είνε ατό καλλιτεχνικής μόνον
άπόψεως ίνδιαφέρουσα, άλλά καί άτό ιστορική;.
Διότι έ; ίδιας άντιλήψεως, μέ κίνδυνον τής ζωής του,
είδεν ο,τι άτεικύνισε. Είς ενα πίνακα τοϋ άγώνος

ΤΟΰ 1920 οί Έλληνες μάχονται, άλλοι ύπτιοι, άλλοι
δρΟιοι. καί παρέχει ένας σκοτωμένος. Είς άλλον
πίνακα πορεί ι πυροβολικού κατά τό γλυκοχάραμα πρός
τό Άκτσάλ Ντάγ.Τά πολυβόλα είς άλλον πίνακα εξα
κοντίζουν τόν θάνατον είς τύ Σεϊντή Χάν, μία άμυ
να μέχρις εσχάτων-ό καλλίτερο; πίνας του. Άλλοι
επάνω ε:ς βράχον πολεμούν φωνάζοντες «μεΐς δέν νι
κηθήκαμε». Εί; πολεμιστή; δένει ό ίδιος τό τραύμα
του. Ο Εκδικητή; τσολιά; —πίνας ύπενθυμίζων τόν
Εϋζωνον του Γεωργίου Σκώτ,δστις ήτο τεχνικώς ανώ
τερο;.

Καί άκολουθεϊ ό Μικρασιατικός πόνο; είς τό
«Τζάκι ποΰ δέν ανάβει πειά» καί είς τό «Προσφογάκι». Τά δύο σημεία τής Μικρασιατικής έκστρα*
τείας, την δόξαν καί τόν έγκαιάλειψιν, απεικόνισε διά
τών 27 πινάκων του, είς ού; κυριαρχεί τό αίσθημα
μέ αγνότητα καί ειλικρίνειαν.

*
Εί; τήν αίθουσαν τή; X. Λ. Ν. έξέθεσεν GO έρ
γα του ό Ι’ώσσος άκουαρελίστας κ Γοσσίνσκη. "Ολα
τά θέματα είνε είλημένα έκ τής Αττικής. Εις τούς
περισσοτέρους πίνακας κυριαρχεί μία διαφάνεια
χρωμάτων είς άλλου; οργιάζει τό φώς. Τό φθινοπω
ρινό πρωί στή Λυκόβρυση, τό Τάτόι·, τό Σεληνό
φως, τα Κυπαρίσσια, ή Βραδυνή άνάταυσις είνε
αρκετά ποιητικά.

Είς τήν Ρωσσικήν πρεσβείαν ύμάς Ρώσσων προσ
φύγων καλλιτεχνών Γκάριν, ΙΙαυλόφσκη, Κλιμένκο.
Σ :ρά_, Ιίρωτο.τοπωφ κιί άλλοι) εξέθεσαν έργα ζω
γραφική; καί γλυπτικής ώς καί κομψοτεχνήματα Ρωσσικοΰ ρυθμού, εμπνευσμένα τό πλεΐστον έκ τή; Ελ
λάδος. Είς δέ τό Λύκειον τών Έλληνίδων έξέθεσεν
ο Ι’ώσσος γλύπτης καί ζωγράφος κ. Γκάριν έργα του.
Μία προτομή τού Χριστού καί μία τού Τολστόη είνε
τά καλλίτερα.

Ύπό τή; έν Ζακύνθφ δεσποινίδο; Μαριέτ-.ας
Γιαινοπούλου έξεδόθη μελέτη περί τών «Γυναι
κών είς τήν 'Ζταλικήν ’Αναχέννησιν·. Εκθέτει τήν
‘Ελλ. επ’ αυτών έπίδρασιν, τήν δράσιν τών κατά
τήν Αναγέννησιν διαπρεψάντων άνδρών. έν ίδιο» δε
κεφαλαίω είδικώτερον άναφέρει τάς κυριωιέραξ γυ
ναίκας τή; Αναγεννήσεως δσαι διεκρϊΟησαν εί: τά
γράμματα καί τάς τέχνας.

λογοτεχνία; άτυχο»; είνε τό τελευταΐον, ώ; ανήγγειλε,

έργον.
Το άλλο είνε έμμετρος δημοτική μετάφρασις ύ.το
τοΰ κ. Γ. Καλοσγούρου τής «Κολάσει·»;· τοΰ Δάντου Προτάσσεται πρόλογος ύπό άγνωστου περί τοΰ
μεγάλου ποιητοΰ καί τοϋ έργ >ν του. συνοδεύεται δέ
ή μετάφρασις ύ.τό πολλών επεξηγητικών σχολίων.
Είνε ή πρώτη πλήρης μετάφρασις παρ’ ήμΐν τοΰ ’Ιτα
λικού
αριστουργήματος.
— «Ή άδελφοΰλα μου*. Μυθιστόρημα τυΰ κ 1 ρ.
— Ό ιδιόρρυθμος ποιητής κ. Φ Γιοφύλλης ερω
Ξενοπούλου, δημοσιευθέν πρύ 32 έτών είς τήν «Διατοτροπεί ήδη πρός τύ μυθιστόρημα. Πρώτη ενδειςι;
πλασιν» δηλ. νεανικόν έργον του γραφέν διά τήν
τό ” Ιμοιρο τδ Λολάκι. Είνε μία σύντομη ευτυχώς
νεαρόν ηλικίαν, τό πρώτον ποΰ έγραψε st; δημοτι
διότι οί μυθιστοριογράφοι συνήθως νομίζουν ότι οσον
κήν, οχι μαλλιαρήν διότι καί εις αυτήν καμμιά φο
φλυρώτερον είνε ίν μυθιστόρημα τόσον μεγαλείτερον
ρά γράφει —διά νά δοκιμάση δλα τά είδη τή; πολύ
ενδιαφέρον καί κυκλοφορίαν έχει- - σύγχρονο: ’Αθή
μόρφου γλώσσης μας. Πρώτην φοράν έ.κδίδεται ή
να ί <ΐ) ήθογραφία, είς ΰφο; άπέριττον γραμμένη, μέ
Άδελφοΰλα εί; βιβλίον καί εύχαρίστω; θά τήν δια
αρκετό χρώμα, τό όποιον είς μερικά μέρη γίνεται
βάσουν τά σημερινά παιδιά, άλλά καί μερικοί ακό
πολύ ζωηρόν, μέ ψυχολογίαν είς τούς χαρακτήρας.
μη μεγάλοι ποΰ θέλουν νά θυμηθούν δτι ΰτήρςαν
Είνε μία συνήθης άλλως ιστορία ένός απλοϊκού κο
καί αύτοί παιδιά. Ή έκδοσις, μέ σκίτσα του Βωττη,
ριτσιού τό όποιον ό άτυχή; έρως έξωθεϊ είς αυτο
οφείλεται είς τον διευθυντήν τή: · λιαπλάσεως» κ.
κτονίαν.
Ν. ΙΙαπαδόπουλον.
— Ό έκ Κων)πόλεως εγκατασταθείς έν Άθήναις
—Χρησιμότατος οδηγός είς πάντα έπι θυμό Οντα νά
ιατρός
κ. 1. Βτγκλίδης έθεσεν είς κυκλοφορίαν καί
μελετήσρ τήν Βυζαντιακήν ιστορίαν Αποβαίνει τό
ενταύθα
τήν 'Ιατρικήν Έ/ευκλοπαιδεΐαν του, πολύ
έργον τοϋ γνωστοτάτου ιστορικού Καρόλου \ηλ, πε
τιμον οδηγόν έν εϊδει Αεξικοϋ, μέ τάς νόσους καί τα
ριεκτικόν καί άναμφισβητήτου κύρους, τοΰ οποίου
φάρμακα κατ' αλφαβητικήν τάξιν. Υπερέχει όλων
μετάφρασιν γενομένην ύπό τοΰ διπλωματικού υπαλ
ιών γνωστών εγχειριδίων' Υγιεινής διά τό εύμέθοδον
λήλου κ. Έμ. Καψαμπέλη έξέδωκεν ό κ. 1. Κολλάκαί ευχρηστον" εκλαϊκεύει τάς άπαραιτητους ιϊ,
ρος. Έν τέλει παρατίθεται χρονολογικό; πίναξ τών
τόν άνθρωπον ιατρικά; γνώσεις. ’Αποτελείται εκ
Ζυριωτέρων γεγονότων τή; Βυζ. ιστορίας και η σχε
1800 σελίδων καί περιέχει 800 εικόνας καί 12 λιτική βιβλιογραφία.
θογραφημένου; πίνακας. Είνε απαραίτητος σύντρο
— ΙΙρόσφυξ έκ Κωνϊπόλεως, γνώριμο; παλαιό;
φος διά πάσαν οικογένειαν. "Εκδοσις πολυτελής.
τών Αθηνών έκ τών φοιτητικών του χρόνων δτε έ— Ύπό τοΰ κ. I. Σ.δέρη έξεδόθησ.ιν εϊ; β’ έκ
δημοσιογράφει, ό ιατρός κ. Λ. Βασιλειάδης δέν ητο
δοσιν δύο πρό πολλού ίξηντλημένοι τόμοι ποιήσεων
δυνατόν νά έκδώση έπικαιρότερρν ιργον άπό τους
του κ. Α". Παλαμα, οί . Βωμά· καί ή 'Πολιτεία
.Θρέλλους τής Πό).ης·. Βίς τό κομψόν τομίδιον
καί ή ΛΤοναξ.ά». Έπίσης έξέδωκεν ό αύτό; εκδότη;
οπερ έξέδωκε τό νέον βιβλιοπωλεϊον τών συμπατριω
καί δύο μυθιστορήματα πρωτότυπα, τό «Ιίρίοι ο
τών του κ. κ. Λαδικά καί Βαλιούλα. ό συμπαθής συγ
κακίλλο» τού κ Άθάνα καί τό «"Ασπρο - Κόκκινο
γράφει»; άφηγεϊται λαϊκά; παραδόσεις της θρυλι
Κίτρινο* τοΰ κ. Λιδωρίκη.
κής πόλεως μέ πολλήν παραστατικότητα ή άνάγ/ωσι;
— Ό εκδότη; Μ. Ζηκάκη; μετά τά 55 Έλλ. διη
τών όποιων συγκινεϊ β ιθύτατα.
γήματα τά όποια έξέδωκε καί τά όποια προ; πληρεΤοϋ ίδιου έξεδόθη ή επιστημονική καί παιδα
στέραν έμφάνισιν πρέπει νά συμπληρωθούν καί διά
γωγική διάλεξις «Τά έξυπνα παιδιά , πώς γεννώνται,
δευτέρου τόμου, έξέδωκε ύ.τό έλλ. έκφρασιν 32 ξένα
ποΰ καί πώς αναπτύσσονται.
διηγήματα, άτό 12 φιλολογίε; είλημένα. ΊΙ έκλογή
— Π. άιβάρη ιατρού έν Παρισίοις. Θάρρος. πα
βεβαίως ήτο δύσκολος, άλλά καί ή μετάφρατις γλωσ
τριωτικόν ποίημα.
σικοί; δέν είνε ομοιόμορφος διότι έγινε άπό διάφο
_ Πολιτικοί παραινέσεις Κοραή.όπό Ε.ΙΙαντελάκη.
ρους λογίους. ωά ηνχετο κανείς τήν έκδοσιν καί άλ
_ Αύο νέα βιβλία προσετέθηβαν εί; τά: έκλεζτας
λου τόμου μέ άλλων συγγραφέων έργα. ’<> αυτός έ
εκδόσεις τού βιβλιοπωλείου Κ. Έλευθερουδάκη. Γό
ξέδωκε εί; τόμον τόν >-.Φχοοι- τό μυθιστόρημα τοΰ
?ν είνε τοΰ κ. “ Εμμ. Λυκούδη α’Αλή&ε αι συκοκ. Σπ. Ποταμιάνου. δημοσιευθέν πρό τινο; εις την
φαντοί μεναι*. Τοΰ γλαφυρού συγγραφέως, τοΰ ευ
«Καθημερινήν·, τόν ‘(. δηγδν τής ‘Αττικής, συνταφυούς καί χαρίεντο; άφηγητοΰ δστις έθεσεν εαυτόν
χθέντα υπό τοΰ καθηγητοΰ κ. I. Σαρρή. χρησιμωείς αύτεπάγγελτον αποστρατείαν έζ τών τάξεων τή;

τατον καί τά τεύχη 8-11 τής Νεοελληνικής 'Ανθο
λογίας Εκόκου.
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— Έπιμελείρ του ποιητοΰ κ "Αγη Λεβέντη έξε
δόθη ΰπό τοΰ ·Άθηναΐκοΰ 21κ·’ μέ πολλήν φι
λοκαλίαν * Πασχαλινή Ανθοδέσμη». Ύλη λογοτε
χνική, ονόματα γνωστά, παλαιών καί νέων, λογιών
κοσμούν τάς κομψός σελίδας της.

Ό Δήμαρχος ‘Αθηναίων γνωστοποιεί ίίτι
την Την 'Ιουνίου 1923 ένεργηθήσεται εί; τό
Δηαοιικον Κατάστημα πλειοδοιική δημοπρα
σία διά την ένοικίισιν τής Ικμεταλλεύσεως τοϋ
δικαιώματος έπϊ τών δημοτικών κτιρίων καϊ
πάση; άλλης Ιδιοκτησίας ιοΰ Δήμου 'Αθηναίων
καϊ τών φανοοτατών διαφημίσεων, εξαιρέσει
τοϋ Δημαρχείου ‘Αθηνών, μέ Ιλάχισιον ίίρον
προσφορά; έτησίως δρχ. 20,000 καϊ έν ή περιπιώσει προσφέρει δ Δήαος καϊ πινακίδας έπϊ
φανοστατών δ ελάχιστος δρος προσαυξάνεται μέ
δραχ. 15,000 Ιιησίω; όιά τήν οικονομικήν πε
ρίοδον 1993—25.

— Μητροπολίτου 'Αθηνών Χρυσοστόμου ‘Υπό
μνημα περί τοΰ Ημερολογίου.
Του αντοΰ. Αναγραφή συγγραφών κιί δημοσιμάτων [1890 — 1923). 'Ανέρχονται εις 326. μελέται
κυρίως ίστορικαί καί κριτικά, δεικνύουσαι τήν φι
λεργίαν καί πολυμάθειαν τοϋ συγγραφέως.
— Έρνέατος Ρενάν. Αί είς τόν «Παρνασσόν· γενόμεναι δύο διαλέξεις έπί τή έκατονταετηρίδι τοϋ
διάσημου θεολόγου συγγραφέως, ύπό τού κ. Ιημ.
Μπαλάνου. Εκτίθεται ό βίος τοϋ Ρενάν καί άναλύεται μετά ψύχραιμου αντικειμενικότητας τό έργον αυ
τού, δπερ τοσούτον αντιθέτους προεκάλεσε κρίσεις.
Ούτε μειοΰται,ουτε άνυψοϋται.Εξετάζεται ιός φιλόσο
φος, ως ηθικολόγος, ώς θεολόγος, ώς άνθρωπος.

Έν Άθήναις τή 23 Μα'ίου 1923
Ο Δήμαρχος
X. Ιΐάτβης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΛΟΥ

— 'Ελληνική λαογραφία ΰπό Σιίλπωνος ίνριακί3ου. Μετά τήν πολύτιμον εργασίαν τοϋ Ν.Πολίτου,είνε
τό πρώτον συστηματικόν εργον τύ άναψερόμενον είς
τήν παρ' ήμϊν λαογραφικήν ερευνάν. Κυρίως σκοπός
τοΰ συγγραφέως εΐεε νά δώση γενικήν ιδέαν περί
τής έλλ. λαογραφίας, νά καθοδήγηση τούς συλλέκτας
τών λαογραφικών θεμάτων, τά όποια άφθονούν καί
δέν έχουν έπαρκώς μελετηΟή καί νά υπόδειξη τόν
τρόπον καί τήν μέθοδον τής λαογραφικής εργασίας.
‘Λλλ’ εκτός τούτου τό έγχειρίδιον τοΰτο εΐνε πολύτι
μος οδηγός διά πάντα μελετητήν τού βίου τοΰ έλλ.
λαοΰ ώς έκ τοΰ υλικού τό όποιον περιλαμβάνει καί
κατατάσσεται έν αΰτιρ. Εκτός τής επιστημονικής α
ξίας καί διά πάντα φιλαναγνώστην τό έργον τοΰ κ.
Κυριακίδου εΐνε ένδιαφέρον καί τερπνόν. Ό έκδοίΐείς Λ' τόμος περιλαμβάνει τά Μνημεία τοΰ Λόγου

Ό Δήμαρχο: 'Αθηναίων προοκαλεϊ τούς έκ
τών ένοικιασιών Δημοτικών Καταστημάτων,
κρεοπωλείων Ν. 'Αγοράς, ϊνα παρουσιάσεδσιν
είς τό Δημοτικόν Ταμεϊον Εισπράξεων διπλό
τυπον πληρωμή; τω Δημοσίφ τού εκ προσαυοεων άναλο/ικον φόρου κοϊ τακτοποιήσωσι τά;
πρδς τόν Δήμον υποχρεώσεις των.
Έν Άθήναις τή 4 Ιουνίου 1923.
Ό Δήμαρχος
S. ΙΙάτβης

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

‘Ιδρυ&εΐσα τφ 1811

Μετοχικόν κεφάλαιον δρ.
Άποόεματικόν .
.
»

Καταθέσεις .

.

.

20.000.000
175.000.000

» 2.400,000,000

Έκδοσις τραπεζιτικών γραμματίων.—Προε
ξοφλήσεις. — Δάνεια έπι ενεχόρφ χρηματογρά,
φων και εμπορευμάτων. — Δάνεια ενυπόθηκα
—Δάνεια πρός νομικά πρόσωπα καί γεωργοί’;
—’Αγορά καί πώλησις συναλλάγματος. Πιστω
τικά! έπιστολαί. — Καταθέσεις έν ό'ψει καί εις
ανοικτόν λ)σμόν.— Καταθέσει; έντοκοι. Ταμι
ευτήριων.—Ταμεϊον τίτλων πρός φνλαξιν.

Μέχρι »,ΟΟΟ 'Γάζας
(άφορολόγητον)

ΤΑΜΙΕΤΤΗΡΙΟΝ
Μέχρι 10.000 Τάχος
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’Επιτρέπεται ή ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ κατάθεσις

(ήτοι Δραχ. 15,000) είς τά όύο

Ταμιευτήρια

Τόμοι παλαιοί τής «Ιΐινακοθήκης» πωλοΰνται είς το βιβλιοπωλείου
Ζηκάκη, οδός Πεσμαζόγλου.
Τΰκοις ίφημ. «ΚΡΑΤΟΥΣ· ύδός Άβι<Κ«Ιβ0ι>.

1

