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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ '■ Δ- I- ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ετήσια δραχμα'ι 12.
ΓΡΑΦΕΙΑ ' 'Οδός Χαριλάου Τρικούπη 22α.

"&εος ΙΓ'. βίαιος 1913. Τεύχος 147.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
I ilia Giulia, υπό Μαρίας 'Ιγ-Ι.ίηη.
Μελαγ/ολίες, ποίησις Gil da.
‘Αναμνήσεις (Πασχαλινόν διήγημα) υπό ΛΓοεραίας.
Δωδέκατος; Γνώμαι Σ. Λάμπρου, Γ. Σωτηριάδου, θ. Βελλιανίτου, Α. ’Αδαμαντίου,
Γ. Κρέμου.
Ό άνθρωπος καί ή έπιστήμη, υπό I. Λ'.
Ποικίλη Σελίς. (Είς μνήμην τών πεσόντων.—
Ζωγραφική ύπό Κ. Βωτέλ.—Τά έργα τών
καλλιτεχνών μας.—Ωραία άπάντησις.—
Τό έμπόριον τών καλλ. έργων έν ’Αμερική.
—Ή μουσική τών έθνών).
Σημειώσεις ένός μηνάς, ύπό .Ιάφνιδος.
Θέατρα Ά&ηνών.
Γράμματα καί Τέχναι.
ΕΙΚΟΝΕΣ

Ρωσσικοί χοροί.
Άγγλίς ώς άρχαία Έλληνίς.
Προσωπογραφίαι Μουσείου Giulia.
"Ανοιξις. Σχε'διον Λ’. ΐύζη.
‘Αεροπλάνα έν Ανυψώσει.
Καβάλλα.
Μετάλλιον τοΰ Βασιλέως Γεωργίου.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
’Ανταλλαγή

Μετοχών

νέου

καί

έκδοσις

Κεφαλαίου.

ΊΙ Γενική Συνέλευσις τών Μετόχων άπεφάσισι τήν
21ην Μαρτίου, 3ην ’Απριλίου 1913.
Ιον). °Οπως ύποβιβασΟή τό ’Εταιρικόν Ιίεβάλαιον
έκ Δρ.- 60.000,000 tie Δρ. 45,000,000 διά τής άρσιως άπό τής κυκλοφορία: 150,000 μετοχών έκ τών
νϋν υφισταμένων 600,000 αϊτινις πρός τόν σκοπόν
τοϋτόν άνταλλαγήσονται μέ 450,000 μετοχές ίσης
ονομαστικής αξίας.
2ον). "Οπως το ούτωΰποβιβαζόμενον κεφάλ.αιονάποκατασταθή έκ νέου tic 60,000,000 δραχμών διά τής
εκδόσίως 150,000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας
100 δραχμών έκάστης.
II ανταλλαγή θέλει ένεργηΟή κατ’αναλογίαν τριών

νέων μετοχών πρός τέσσαρας παλαιάς. Κλάσματα με
τοχών δεν Οά δοΟώσι. Συνεπώς οί κομισταΐ άριΟμού
μετοχών μή διαιρούμενου διά τοΰ τέσσαρα δφείλουσι να
λάβωσι τα αναγκαία μέτρα όπως καταστή δυνατή ή
ανταλλαγή δ;" ακεραίων αριθμών μετοχών, πρός τούτο
δέ τά κάτωθι ιδρύματα Οά ωσιν εις τήν διάΟεσιν τών
μετόχων όπως τοΐς δ’.ευκολύνωσι τήν αγοράν ή πώκησιν τών ελλειπουσών ή τών πλεοναζουσών αύτοΐς
μετοχών πρός επίτευξιν αριθμού διαιρούμενου διά τοΰ
τέσσαρα.
Αιτήσεις πρόςανταλλαγήν είσί δεκταί άπό τής 6;19
Μαιου μέχρι τής 18)31 Δεκεμβρίου 1912, παρά τοΐς
κάτωθι Καταστήμασιν.
Παρά τή Τραπέζη ’Αθηνών έν ΆΟήναις. καί παρά
τοις διαφόροις ΰποκαταστήμασιν αυτής εν Ελλάοι καί
εν τώ "Εςωτεριχφ.
Έν Γαλλία παρά τή Τραπέζη τής Παρισινής Ένώσεως.
Μετά τήν 18)31 Δεκεμβρίου 1913 ή ανταλλαγή
δέν Οά δόναται νά γίνη παρά μόνον εις τό Κεντρικόν
Κατάστημα τής Τραπέζης ’Αθηνών έν "ΑΟήναις.
'Από τής 6)19 Μαιου 1913 αί 600.000 παλαιού μετοχαί δέν Οά δΰνανται πλέον νά χρησιμοποιηΑώσι οιά
τάς Γενικά: Συνελεύσεις, τά δέ μερίσματα Οά ώσι πλη
ρωτέα μόνον έπί τή προσαγωγή τών μερισματαποδεί
ξεων τών νέων μετοχών.
ΛΥ3ΗΣ1Σ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ’.—Δυνάμει τής
έξουοιοδοτήσεω; ήτις τώ έδόΟη. τό Διοικητικόν Συμ
βούλιο·? άπεφάσισεν όπως προβή εις τήν έκδοσιν 151.<,
000 νέων μετοχών εις τό άρτιον.
Αί μετοχαί αύται Οά δικαιούνται εις μέρισμα άπό
τού έτους 1914. ή δέ τιμή αυτών ήτοι δρ. 11)0, θέλει
καταβληΟή.
Δρ. ή φρ. 25 άμα τή έγγραφή.
Δρ. ή φρ. 75 άμα τή κατανομή ήτις Οά λάβη χώραν
μεταξύ τής 7)20 Ιουνίου καί 17)30 Ιουνίου 1913.
Αί νεαι μετοχαί Οά δικαιούνται εις τόκον πρός 5 ο)ο
έτησίως άπό τής 19)1 ’Ιουλίου μέχρι τής 31ης Δε
κεμβρίου 1913.
Αί 150,000 αύται μετοχαί Οέλουσι κατά προτίμησΐν οοΟή εις τούς παλαιούς μετόχους καί χορηγείται;
1ον). Δικαίωμα εγγραφής μή ύποκειμένης ίίς μειωσιν (IRREDUGTIBLE) κατ’ αναλογίαν μιας νέας με
τοχής έπί τριών χατεχομένων ήδη, μετά τήν ώς άνω
άνταλλαγήν συνεπεία τής μειώσεως τοΰ κεφαλαίου.
2θν). Δικαίωμα εγγραφής υποκείμενης είς μείωσιν
(REDUCTIBLE) επί τών μετοχών εκείνων επί τών
όποιων δέν ήΟελι τυχόν έξασκηΟή τό ώς άνω δικαίωμα
τής μή ύποκειμένης είς μείωσιν έγγρασής (SOUS·
CRIPTION IRREDUCT1BLE).
II ΔιεύΟυνσις τής έν Παρισίοις Τραπέζης τής Πα
ρισινής Ένώσεως επιφυλάσσεται νά άποφασίση, άν
ύπαρξη άνάγκη, τήν γενησομένην έπί τών επιδεκτι
κών μειώσιως αιτήσεων κατανομήν άναλόγως τών μή
υποκειμένων είς μείωσιν έγγραφων.
Έκ τών καταβολών αϊτινις. δφείλουσι νά γίνουν άμα
τή κατανομή τών νέων μετοχών όσαι γίνουν μετά τήν
17)30 Ιουνίου 1913 Οά ύπόκεινται είς τόκον υπερη
μερίας πρός 6 ο)ο έτησίως.
Έγγραφαί Οά γίνωνται δεκταί άπό τής 6)19 Μαιου
μέχρι τής 25)7 Ιουνίου 1913, είς τάς θυρίδα: τών
ώς άνω υποδεικνυόμενων Καταστημάτων.
Εις τούς έγγραφομένους Οά δίδωνται άποδείξεις αϊτινες Οά άνταλλάσσωντα: οιά προσωρινών τίτλων άμα
τή καταβολή τοΰ έκ φρ. 75 άντιτίμου τής οευτέρα:
δόσεως τών κατανεμηΟέντων έκαστη έγγραφή τίτλων
ήτες καταβολή Οά λάβη χώραν μεταξύ τής 7)20 καί
17)30 Ιουνίου 1913.
C-^D 0^3"0^5"

“ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ”
Παρακαλοΰνται οί καθυστεροΰντες την συνδρομήν των, όπως άποστείλωσίν
αυτήν άπ εύ&είας προς τήν έν ΑίΤήναις Λιεύ&υνσιν τής «ΓΙι ναζοθτκης», άφαιροΰντες τά έξοδα τής αποστολής.
Είς τούς καθυστεροϋντας Οά διακοπή ή αποστολή τοΰ φύλλου.

fl. I. <$ΑΟΓΕ?ΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ '-ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ. Σελ. 208.-Δρ. 3.
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Διηγήματα εικονο
γραφημένα Σελ. 64. — Δρ. 2.
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ- Πεζά ποιήματα μετά χρωματιστών
εικόνων. Σελ. 174.—Δρ. 3.
ΣΑΤΥΡΑΙ Διηγήματα. Σελ. 64. —Δρ. 2ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ- Πεζά ποιήματα μετ’ εικόνων
Σελ. 64.—Δρ. 1.
ΣΕΛΙΔΕΣ- Διηγήματα. Σελ. 128.-Δρ. 2.
ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Εντυπώσεις και σκέ
ψεις. Σελ. 84.—Δρ. 1.
ΑΝΑΓΛΥΦΑ. Διηγήματα. Σελ. 64.—Δρ. 1·
Πωλ,οΰνται είς τά γραφεία μας
Διά τους συνδρομητής της «Πινακοθήκης* είς το

Tiuidv της τιμής.

f ,μι\ιτβχνικον εργαςτηριον
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ΕΚΑΟΣΕΙΣ
“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
ΤΟ "ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ., .kW X Γνζη Φωτοτυπία εί; μέχα οχί}μα /Ιο. 1. Έ.τί χονδροΒ χάρτου
δραχ. 3.
“ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ-, δράμα Φρ, Κο.τ.τέ, κατά μττάφραοιν "νϊχώυς θέρου Έπί 'Ο/.λανδικον -χάρτου δρ. 1.
ΤΟ "ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ·· δράμα Ν. Λάοκαρη καί II.
Δημητρακοττοϋλοι· δρ. 1.
ΤΟ "ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, ·τάα= Φρίξον ‘Αριοτέοις. Φωτοτνττία είς μέγα οχήμα δρ. I.
Η ΜΙΚΡΑ ΕΠαΙΤΙΣ·. πίναξ L. Perrault. Φωτο
τυπία eli μύγα όχημα δρ. I.
Η “ΑΙΩΡΑ·, πίναξ \'ii/or. Ί'ωτυτν.τία τί; μέγα όχημα
δρ. 1.
Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ , ΠΑ-ας
IloehegrOSSe. Φωτοτυπία δρ. 1.
Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Τοίχρωχο.τμωτοτιπία είζ μέγα όχημα. Πίναξ ΙΙιΊΊΐιβΙ δρ. 1.
ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ ό’· Bai'gelmi Φωτοτυπία δρ. 1.
Ο “ΖΕΥΞΙΣ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ. .τό·«ί
Vincent. Φωτοτυπία δο. 1.
Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ ΔΟΡΓΑΖ,ι πίυαξ Δ. Θτοτοκαποΰ/.ου. Φωτοτυπία δρ. 1.
“ ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΎΛΟΣ · kaihaχΐ’ϊκή καί ιστορική μελέτη ί·πό 1 Καραβία, δρ. 1.
“ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ., Πίναξ.) Knopp, δρ.'2.
Διά τους συνδρομητάς τής “Πινακο&ήκης,, εις τό
ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.
Άπο τον Α' μέχρι τον ΙΓ' ετονς
εί-ρίσκονται εϊς τό γραφεΐον μας τιμώμενοι οί
χρυσόδετοι έκαστος δρ. 15, οί ά.τλόδετοι δρ. 12.

Διά τούς άγοράξοντας πλήρη σειράν γίνε
ται έ’κπτωσις 25 τοΐς ο)ο.

Καλύμματα χρυσόδετα
ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΙ! ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ^ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ·
' ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ |λ
JHI ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ιης “υ7έινακοόήκης_,
όλων τών ετών πωλοΰνται είς τό γραφεϊον μας άντι δρ. όνο έκαστον.

Η ΜΕ ΡΟΛΟ Γ10 Ν

Πρός τονς κ. κ. Ύδρολήπτας της

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ”

πόλεως ’Αθηνών.

ΤΟΥ

ΕΤΟΥΣ

1912

3£ομψδς ζόμος εκ 256 σελίδων
Μελέτα: φιλολογικά!. καλλιτεχνικά!, ιστορι
κά!, επιστημονικά!, διηγήματα, ποιήσεις, εικό
νες έργων ζωγραφικής.
Τιμίίται διό τούς συνδρομητής μας δρ. 1.

Προοκαλοΰνται οί κ. κ. νθοοίή.ττα. ο.πω; εντός 8 ήμε
ρων άπό σήμερον προοέλθωοιν εί; τό ταμεΐον τον Δήμον

καί καταβάΐωοι τό αντίτιμον τον ί:όατος τρέχοντος ετονς,
καθόοον ίν εναντία περιπτό,σει ή νόρανλική νπηρεοία τοΰ

Δήμοι· θα είρε&ή εί; τήν ανάγκην ι ά ενεργήοη τήν απο
κοπήν Τοδ νδατος.
(Έκ τοΰ νόραι λικον τμήματος

Δι 7 τούς μή τοιοϋτους δρ. 3■ Εις τούς νέους
έγγραφομένους
συνδρομητής αϊΒΟστεχ^εται
δωρεάν.

ΧΑΡΤΟΠΩΛΞΙΟΝ

ΠΑΛ Λ Η
^4 Θ Η Ν A I

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια.
ΤροποποιηΟείσης τής κλίμακβς τών τόκων τών είς
τραπεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων εν
δύει ή έπί προθεσμία. οηλοποίεϊται. ότ: άπό 15 ’Α
πριλίου 1909 ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχε
ται παρά τε τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τοϊς Ύποκαταστ/μασι. αύτή; καταθέσεις είς τραπεζογραμάτια άποδοτέα; εν δύει ή εν Ζορισμένη προθεσμία
έπί τόκω’
1) 1)2 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν δύει άποδο
τέα; καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 1(1.000 πέραν τοΰ πο
σού τούτου τοϋ τόκου όριζομένου είς I τοϊς ο)ο κατ’
έτος. Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταΐ καί είς
ανοικτόν λογαριασμόν, παραοιδομένου τώ καταθέτη βι
βλιάριου λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.
2 -οϊς α)ο ν.α-.' έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά ές μήνα; τουλάχιστον.
2) 1)2 τοϊς κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποΟΟτέας μετά έ- μήνας τουλάχιστον.
3 τοϊς ο)ο κατ' έτος διά τά; καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δύο έτη τουλάχιστον.
3 1)2 τοϊς ο ΐο κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέα; μετά τεσσαρα έτη τουλάχιστον.
4 τοϊς ο)ο διά τά; καταθέσει; τά; άποδοτέα; μετά
πέντε έτη τουλάχιστον, ώ; καί διά τά; πέ:α τών
πέντε έτών, ή τα; διαρκείς.
Καταδόσεις είς χρυσόν

Δεχεται ετι έντοκου; καταθέσεις εις χρυσόν, ήτοι
είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέα; έν ώρισμένη
προθεσμία ή διαρκεϊ, έπί τόκω
1 1 1- τοις ν/ο κατ ετο; ο·χ
τανεσ. υ μηνών τουκαχ.
2
»
» »
» »
»
1 έτους
» »
2 1 )2 »
» »
»
2 ετών
» »
»
»
3
»
4 έτών
»
» »
» »
4
»
5 έτών
Αί ομολογία; τών εντόκων καταθέσεων έκδίδονται
κατ' εκλογήν τού καταθέτου όνομαστίκαί ή ανώνυμοι.
Τό κεφά/.αιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τώ Κεντρίζω Καταστήματι καί τή αιτή
σει τού καταθέτου παρά τοϊς ' 1‘ποκαταστήμασι τής
Τραπέζης εις τό αύτό νόμισμα, εις 3 έγένετο ή κατώΟεσις.

τον Δήμον ‘Αθηναίο»·).

ΚΑΙ

Σ 1ΑΣ

’Οδός Ερμου

Πλούτος γραφικής ΰλης.—’Έντυπα καί επι

Ρ Ω Σ Σ I Κ Ο I

ΧΟΡΟΙ

σκεπτήρια καλλιτεχνικά. — Έργοστάσιον φακέλλων τέλειον.— Χάρτης τυπογραφικός λευκός
καί εξωφύλλων παντός είδους και πάσης ποιό-

τητος. Χάρτης εφημερίδω .
Εύϋ'ηνία, άκρίβεια, ταχύτης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΕΠ· SRNSOnoyACy
Α Θ Η Ν A I — ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΙΟ

Τό

καλλιτεχνικώτερον φωτογραφείου

τών

’Αθηνών. — Μηχανήματα τέλεια.—Ταχύτης.

Τι μαί άσυναγώνισται.

Μεγεθύνσεις καλλιτεχνικοί.

ΒI ΒΛIΟΔΕΤΕIΟΝ
ΤΗΣ Β. Α ΓΛΗΣ

MIX. ΑΡΝ1ΩΤΟΥ
‘Οδός Πραξιτέλους άριδ. 42

ΕΝ

ΑΟΗΝΑΙΣ

ΣΚαχχιτεχνικη εργασία
Τιμά! συγκαταβατικοί

ΝΙΚΟΛΑΟΕ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ
Γ λ ύπτ η ς

Διπ/.ωματοΰχο; τής Καΐ.λιτε'/ν- οχολή; Αθηνών.
Έργαστήριον έν τή όδ<ϊ> ’Αναπαύσει»;
Τμήμα μνημείων

Αναλαμβάνει τήν κατασκευήν καλλιτεχνικών
μνημείων, ανδριάντων, προτομάίν, διακοσμήσεων.

Άγγλίς άρκίτοκρατις ώς άρχαϊα Έλλιινΐς ι-ίς εορτήν έν Λυνδϊνψ
δοΟεΐσαν πλαστικών εικόνων.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

'Ομοιώματα έκ

τοϋ Μυυσείον Uiulia, κατ’ αντιγραφήν τής δνίύος Ίγγλέση,

Vlhks GILlblA
11ΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΗ izz κουρα

στικόν καί άχαρι φθινόπωρον,
μέ σκορπισμένα; ελπίδα; ωσάν
τά κίτρινα φύλλα ποΰ δυνατό;
άνεμο; έσκόρπισε ει; μίαν
βραδειάν ζαί έγδυσε τά καΰμένα τά δένδρα, αφήνω τά
πινέλα μου, καί τδ εξοχικόν
μου καταφύγιον, διά νά έπανίδω τήν Ι’ώμην. Είχα νο
σταλγήσει τά Μουσεία τη;,
τ’; Κολοσιαϊον, τδ ΙΙαλατινον καί τήν λοιπήν ποιη
τικήν εύμορφιάν τη;. ’Ολίγων ιδρών ταξείδιον καί ό
φαιάχρου; ούρανδς τή; αιώνια; πόλεω;. ή διαπερα
στική βροχή τη;, ή μελαγχολία και ή κατήφεια έρ
χονται προ; συνάντησιν μου. Διά πάντα Ξένον Οά
Οά ήσαν κακοί σύντροφοι- άλλ' έγώ τού; ύπεδέχθην
φιλικότατα καί μέ παιδικήν χαράν έπανελάμόανον
«Roma Roma non si trova». Μικρά άνάπαυσ·.;, καί ή περιοδεία μου αρχίζει ώ; νά ήρχόμην τδ
πρώτον εί; Ρώμην. Ή Villa Borghese ζαί ή
Galleria τη;, είναι ή πρώτη μου έπίσκεψι;. Χαι
ρετώ τδν Τισιανόν, τδν Κανόόαν, ζαί τδν Bernini
—ευτυχεί;αθανάτου;—επακολουθούν αί λοιπαί ΙΙινακοθήζαι και τά Μουσεία τά ατελείωτα τή; Ρώμη;.
Έφανταζόμην δτι είχαν τελειώσει, όταν φίλη μου
ζαλλιτέχνι; μοί υποδεικνύει τδ παρά τήν Villa
Giulia Μουσεΐον προϊστορική; τέχνη; πλουτισθέν
κατά τήν απουσίαν μου ΰπό τή; τελευταία; άγορα;
τή; Κυοερνήσεω;, έκ τή;. πριγκηπική; οικογένεια;
Varberini καί τρέχω εί; τήν Villa Giulia μέ καλ
λιτεχνικήν συντροφιάν.
Ευτυχισμένο; άνθρωπο; δ
ΙΙάπα; Giulio III. ’Αρκεί ν' άντικρύσητε τήν Villa
του διά νά τδν ζαλοτυχήσητε. '< > γραφικό; λόφο;
Parioli εξ ενό;, ό Τίδερι; έξ άλλου, καί έν τω μέσω
ή υπερήφανο; εξοχική διαμονή τού ΙΙάπα- έκαστο;
τών συντρόφων είχε καί κάτι νά 'πη πρδ; βάρο; τοΰ
εύφυολόγου καί εύθυμου ιδιοκτήτου, δστι; φαίνεται
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αρκετά άπησχόλησε τον κόσμον τή; έποχη; του μέ
τά σκάνδαλά του καί τά; μεγαλόπρεποι; έορτά; ζαί
παν-ηγύρει;. Ί'π’οτδ περιστύλιοντή; Villa έφαντασθημεν τδν άτυχή Μιχαήλ ’Άγγελον βασανιζόμενον ύπ'ο
τού πειρασμού κπτά τήν επιθυμίαν τού αρχηγού τή;
έκκλησία;. Στενότατο; φίλο; ό ΙΙάπα; Giulio τού
δαιμόνιου καλλιτέχνου, ήρέσκετο νά τδν βασανίζη διά
τήν γνωστήν αντιπάθειαν του πρδ; τά; γυναίκα;, ζαί
τον έκράτει συνδιαλεγόμενο; μετ' αύτοΰ καθ' ήν ώραν
άκριόώ; όλο: οί αύλικο’ι παρήλαυνον έκ τού περιστυ
λίου πρδ; τδ νυμφαίον, καί έκεΐΟεν διά τον Ί'ίδεριν.
Γην πρώτην σειράν έννοείτα·. κατειχον αί ώραϊαι γυναΐζε; τοϋ Ε. αίώνο;, τόσον Οαυμαζόμεναι ύπ’ο τού
ΙΙάπα. μεθ’ ών συνδιελέγετο. έχαριεντιζετο καί ερω
τοτροπεί. καθ' όν χρόνον ό Μιχαήλ Άγγελο; έδυσφσρει-προ; έπαύξησιν δέτοΰμαρτυρίου ό ΙΙάπα;έψιθύριζε
τδ έλευΟέριον άσμάτιον τή; έποχή;τοΰ Pietro Arentino- κα: τότε μόνον ένεθυμεϊτο τδν Τάσσον. δτε ή
στενοχώρια τού καλλιτέχνου έξεδηλοΰτο διά νευρικών
κινήσεων πλέον. Έπερχομένη; τή; γαλήνη;, ο Ιΐάπα; εύφυέστατα έδικαιολογεΐτο πρδ; τδν Μιχαήλ "Αγ
γελον. «Φίλε μου, Γ/.εγε, σύ έγεννήθη; διά νά δημιουργή;, καί έγι·> διά ν' απολαμβάνω τά δημιουργή
ματα- εί; εσέ αρέσει τδ μάρμαρον. εί; έμέ ή ζωή καί
τδ σφρϊγο;' ά; εΐμεθα καλοί φίλοι, καί ά; ακολουθεί
έκαστο; τδν δρόμον του». ΊΙ συμοιλίωσι; έκάστοτε
έπήρχετο τελεία καί ή συνδιαλεξι; περί τέχνη; έξηκολούθει, καί τδ Ιΐαπικδν ταμείον ούδέποτε ήρνήθη
εί; τον Μιχαήλ Άγγελον τήν συνδρομήν του.—
Ούτε μιαν ημέραν ό ΙΙάπα; έσκέφΟη περί σοβαρού
ζητήματο;' πρδ; τον έρωτώντα αύτόν γραμματέα άν
Οά συγκληθή τήν έπαύριον Συνέδριον άπήντα- «Αϋριον Οά συγκληθή συμπόσιον». Δ-ήλΟεν ολόκληρο; ή
ζιοή του μέ έορτά; καί πανηγύρι:;, καί ή Άποστολική
Εκκλησία έπλήρωνε δι’ έκάστην ιδιοτροπίαν του . . .
Ενα αιώνα μετά τδν θάνατον τού ΙΙάπα ή Villa
διετήρησε τήν ήχώ τών εορτών καί μεγαλείων τη;.
Κατά τδ χρονικόν αύτό διάστημα έχρησίμευσεν ώ;
πρώτο; σταθμό; τών έπισκεπτομένων τήν Ρώμην με.

•".στάνών- εύρισκον άνάπαυσιν έπί μίαν νύκτα, καί τήν
έπαύριον διά τή; Porta del Popolo είσήρχοντο
θριαμβευτικό; εΐ; τήν Ρώμην, θαυμαστή ΐδίω; είναι
ή υποδοχή τή; Βασιλίσση; τή; Σουηδία; Χρηστίνη;.
Ό ΙΙάπα; Αλέξανδρο; Ί. άπέστειλε προ; συνάντησίν τη; εί; Ponte Milvio, τον έπίσζοπον Farnese
έπί άργυρα; άμάξη; συρόμενη; ύπ'ο έξ λευκών ίππων.
Άφθονα δώρα προσεφέρθησαν εί; τήν Βασίλισσαν,
ίδίω; ανάγλυφα, άγαλμάτια καί συμβολικά: παραστάσει; τή; έπινοία; Bernini. ΊΙ υψηλή ξένη έμεινε
καταγοητευμένη έκ ταΰ πλούτου καί τή; εξαιρετική;
διακοσμήσει»; τή; Villa. 'Αλλά παρήλθον αί καλαί
ήμέρα·. ζαί ή ώραια έπαυλι; έσιγησε άπδ τού; εύθύμου; γέλωτα;- τδ οικοδόμημα κατέρρ-ε. το νυμφαίον
καί περιστύλιον κατωκήθη άπδ χελιδόνα;, καί άπδ
τά; γυναίκα; τοΰ Ε . αίώνο; δέν έμεινε ούτε ή άνάμνησ·.;- ή έγκατάλειψ·.; έπήλθε τελεία καί μακρά.
Μόλι; πρδ εικοσαετία; ή ’Ιταλική Κυβέονησι; τή
προτάσει τού Barnabei έσκέφθη νά χρησιμοποίηση
τήν Villa ώ; Μουσεΐον τή; προϊστορική; τέχνη;.
Εί; τήν στοάν έτοποθετήθη το υλικόν το άνευρεθέν
προ; το αριστερόν μέρο; τοΰ Τιβερεω;. Τά έκ τών
άνασκαφών τοϋ δεξιού μέρου; τοΰ ποταμού, εΰρίσκονται εί; το 'Εθνικόν Μουσεΐον τη; Φλωρεντία;. Και
θαυμάζομεν μεταξύ άλλων τον φημισμένον σαρκοφά
γον τού Cerveteri, καί τον πλέον περίεργον καί
μοναδικόν τοιοϋτον έκ κορμού δρυό;, όπου εύρίσκεται
είσέτι καί ό σκελετό;, ό όποιο; ανέρχεται εί; τον
έίδομον ή όγδοον αιώνα προ Χριστού. ΆξιοΟαύμαστον περισσότερον όλων ίσω;. είναι μικρόν έξ ορει
χάλκου καλλιτέχνημα, παριστών τήν πρώτην συνάντησιν τού ’(Ιδυσσέω; μετά τή; συζύγου του 11 ηνελόπη;. 11 άρμονία τών γραμμών, καί ή έκφρασι; άμφοτέρων τών προσώπων, Οά έκίνουν τδν φθόνον καί
σημερινού μεγάλου καλλιτέχνου.
Ό ναό; τού Έρμοΰ παρουσιάζει άκριίή ιδέαν τή;
Τέχνη; τοΰ έκτου αίώνο; προ Χριστού μέχρι τή; I ’ωμαϊκή; έποχή;. Τά συντρίμματα τού Acroterio έκ
κεράμου, πλουσίω; χρωματισμένου μέ παραστάσε·.;
αγώνων, ή συλλοη-ή τών Σατύρων καί Μαινάδων και
διάφορα ά/.λα δοχεία, είναι άπαντα σαφή υποδείγ
ματα τή; Τυρρηνιζή; Τέχνη;, ή όποια πρα-ρματικώ;
δέν υπήρξε πρωτότυπο;, δέν έσχε ιδιαίτερον χαρα
κτήρα καί μονιμότητα, καί ή επιρροή τή; Ελληνική;
τέχνη;, είναι καταφανή; καί εί; τά; έλαχίστα; λεπτο
μέρεια;. Εί; τήν ιδίαν στοάν εΰρίσκ.ομεν καί τδ πλού

σιον υλικόν τοΰ ναού «Mater matuta» di Satricum πλησίον τού Nettuno, τέχνη εύθυμο; καί
ζωηρά, μέ σ/.ηνά; Σατύρων χαριεστάτα;.
'Αλλ' έκεΐ οπού άναζεΐ πραγματικό; ή μυστηριώ
δη; ψυχή τοΰ μεγάλου αύτοΰ λαού, ό όποιο; δέν
άφησεν εί; τού; μεταγενεστέρου;, ούτε έποποιίαν,
ούτε ιστορίαν, άλλά μονον τδ άκατάληπτον αίνιγμα,
τδ άνεξή-ρητον μυστήριον τή; γλώσση; του, είναι εί;
τον τάφον Barberini.
ΊΙ συλλογή Barberini άνευρέΟη εί; τήν άρχαίαν
Preneste, νέαν Palestina, κατά τδ 1855, εί;
κτήμα τή; πριγκηπική; οικογένεια; Barberini έξ ού
καί ονομάζεται «τάφο; Barberini». Ανέρχεται εί;
τον Ζ αίώνα’π. X. και περιλαμβάνει απειρίαν καλ
λιτεχνικών αντικειμένων προορισμένων διά χρήσιν τού
νεκρού. 'Εκ τών πλέον περιέργων είναι έν περιστήΟιον γυναικό;, μέ στολίσματα έκ χρυσού έντελώ;
πρωτότυπα. Τρία κομψοτεχνήματα έξ ελεφαντόδοντο;,
εί; σχήμα βραχίονο;. φέρουσι εί; απορίαν τού; αρ
χαιολόγου; περί τή; χρήσειό; των. Άλλ' άσχέτω;
προ; τούτο, ή έπ' αύτών γλυπτική είναι περιεργοτάση, καί οϊ καλλιτέχναι άδιαφορούντε; περί τή; συζητουμένη; αύτών χρήσει.ι;, άπολαμόάνουσι τήν Οαυμασίαν τέχνην των. ΙΙληΟύ; μικρών κυτίων καλλιτεχνικωτάτων, χρησίμων διά το ψιμμύΟιον,προξενούσι
έντύπωσιν. διά τήν απειρίαν τή; ποικιλία; των. 'Ολό
κληρον τδ βασίλειον τών ζώων καί πτηνών αντιπρο
σωπεύεται. Έκ τών σκευών, τα περιεργότερα είναι
ήμικυκλοτερή; λεκάνη έπί τρίποδο; στηριζομένη καί
εί; λέίη;. άμφότερα μέ ανάγλυφα Αιγυπτιακή; καί
Άσσυριακή; τέχνη;.
Εί; τδν τρίτον καί δεύτερον αιώνα ανήκει έξ εναν
τία; ή πλούσια συλλογή τών δοχείων έξ ορειχάλκου.
Έκεΐ άφΟονούσιν α: μυθολογικά': παραστάσε·.;, καθώς
ή δίκη τού Πάριδο;, ό μύθο; τοΰ Χρύσιππού, ο τού
ΙΙερσέω;καί τη; Μεδούση;, τδ αγώνισμα τοΰ Απόλλωνο; καί Μαρσύα. μέ λεπτότητα καί άρμονίαν Οαυίκαστήν γραμρών. <-·ά ήτο ατελείωτο; ή άπαρίθμησι;
τών αριστουργημάτων τοΰ Μουσείου, άν τδ ψΰχο;
καί ή πείνα δέν μα; ύπενθύμιζον ότι ό I Ιάπα; Giulio
έξίλιπε, καί μετ’ αύτοΰ καί τά συμπόσια. Εί; κανένα
δέ Σάτυρον, ούτε Μαινάδα θά έπήρχετο ή ιδέα νά
χάση τήν ησυχίαν τη; προ; χάριν μα;, καί ούτω άπεφασίσαμεν ν' άπέλθωμεν κατευχαριστημένοι έκ τή;
τελευταία; μα; καλλιτεχνική; έπισκέψεω;.
/’ώί(η.
Μ. ΙΓΓΛΕΣΗ

ΜΕΛΑΓΧθΛΙΕΣ
‘.loyu - άυγά, Iv.-tt/troa το Λύκον /ιοι· ota/.ύ'η
κα/ιμιΰ iiltlf, χα/ιμιά /αοά ο»ώ· κ·ϊομο Λί /<οδ μϊ>·η'
Γζας όί.όκονφος καν/ως
verity μον σπαοάζο,
καί μια »/·»/»/ μ' uvave).!i τοιγνοω, ιινΰαμμίνη !

Άχ ! κοιάί ιά ίίίλτι ν'άγα.ΊΪΙ χωρίί ν’ άνιαναπαται,
κοιάς rive ‘κτΐνος ό τρνλλος ΰκου κοΟνΐ τη Ινκη'
μη Sir τύ ί»!οω .αώί xavr!f noli Λί μί ίν.ταται,
’
μη Λίτ τό κΐαϊω τό φτωχό ονχνό μον καρΛιοχτνκι;

Πίκρα tu χαμογΜοιο μον άκϊώνεΐαι ora χΗίρ
οί κινκοι ti]i καρίονίας μον οημαίνοννκ μί κόι·ι.'
ώοάν ιύ ΰόΛο πΐάοιι/κα μιά μίρα τον Ά.-ιρίλι/,
ό.·ιον μαραίνιται γοργά το χρόνο, μί τά χρόνο!

Χρνοώνονται οτόν οι’ρανό ru οννντφα μί χάρι
<; iJZio; όίχντι ά-ταίά και τή οτνρνή άχτίΛα'
γτρί'τι Λί.ιμμτνο τών κιονών τό Λροονρό κλωνάρι,
Χ(« ή Λική μον ή καριίιά 9ρηννΐ yiu μιάν ΈλπΙΛα
“Αρτα
GILDA
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ΠΙ ΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΆΝΑΜΝΜΣΕΙΣ
Ε τής απαλέ; μελω
δίες τοΰ ύμνου τοΰ
όρίίρου .τοΰ αρχίζει
νά ΐ|'ά?.λ>| ή φότις σι
γά-σιγά, ενώ συγχρό
νως στολίζεται τό
πλέον ώραιόχρωμα καί
πλούσια φορέματα, γιά
νά ψάλλη σέ λίγο τή
λειτουργία τής πλέον
μεγάλης καί φωτεινής εορτής, τής 'Λναττάτεώς της,
τά αρώματα πού χύνονται άπό τόσα μικροσκοπικά
στόματα αιθέριων άρωματοδόχων, ανεβαίνουν σάν
θυμίαμα, μέσα είς τούς χλιαρούς άτμούς πού άναδίδπ
όλη ή γή. καί γεμίζουν τήν ατμόσφαιρα.
*
Τί αναμνήσεις δέν ζωντανεύουν τά άρώματα, τοΰ
χωρίς αύτά Οά ήσαν θαμμένοι κάτω άπό τήν πλάκα
τοΰ παρελθόντος! 'Αλλά μήπως μόνον αναμνήσεις ;
Σέ μένα ένα άρωμα ε’χει πολλές φορές αλλόκοτη έπιδρασι : μου φέρει εις τήν μνήμην πράγματα, πρό
σωπα, ή μέρη ποΰ δέν είδα ποτέ’ π. χ. τό πικρό
άρωμα τοΰ νερατζιοΰ μοΰ παρουσιάζει εμπρός μου
τόν Παγανίνη μέ τό στεγνό μακρύ πρόσωπο, τή
μεγάλη μύτη, τά πελώρια χέρια, μέσα στά όποια τό
βιολί (μαίνεται σάν παιγνίδι παιδιού. Ί1 μυρωδιά
βοδινού βραστού κρέατος μοΰ παρουσιάζει τόν 0ωμ ΐ
τόν άπιστον, τό άρωμα τοΰ σταφυλιού,—έχουν καί
αύτά τό άρωμά των,—τού σταφυλιού μέ τής χον
δρές. μακρυές, σκληρέ: ρόγες πού λέγεται άϊτονύχι,
τήν Καρχηδόνα... Παύω γιι'ι νά μή μέ νομίσουν
τρελλή. Καί έγω ποτέ δέν είμπόρετα νά καταλάβω,
άν καί προτπάί)ΐ|τα. ποιος είναι αυτός ό αλλόκοτος
μυστικός δεσμός ποΰ ενώνει πράγματα τόσον ανό
μοια !
*

Σήμερα μέσα στά τόσα αρώματα ποΰ πλημμυρί
ζουν τόν κήπο, επικρατεί ένα ποΰ μοΰ ένίΐυμίζει
πάντα κωμικό επεισόδιο τών παιδικών μου χρόνων,
Είνε τό άρωμα τής ίριδος, τού λευκοί' ή λιλά κρίνου
μέ τήν ευγενική καί υπερήφανη σιλουέττα, μέ τά
τρία βελουδένια πέταλα κεντημένα μέ κίτρινο σινίλι. γυρισμένα πρός τό κάτω, μέ τά άλλα τρία
πρός τά επάνω, διαφανή καί άπαλά σάν άπό μου
σελίνα αραχνοΰφαντα καίστολισμένα μέ χονδρή λειαβέρα σάν άπό φίλντισι.
Γιά πόσο πράγματα σοβαρά καί υψηλά ίΐά μοΰ
μιλούσαν αυτά τά άνθη ποΰ μέ τήν εξωτική καί
αλλόκοτη φυσιογνωμία των μέ κάμουν νά τά παρο
μοιάζω μέ τούς κατοίκους τοΰ Άρεως ποΰ έχει πλά
σει η φαντασία μου. Ένα μεγάλο μέ δυνατή καί
άφαρπάζουσα εκφρασι κεφάλι, επάνω είς ένα κορμό
γυμνό άπό κάθε άλλο όργανο πού ί)ά έχρησίμευε
γιά άλικη ανάγκη, μέ μόνον μακρυά άκρα γιι'ι νά
κινούνται γοργά, καί πτέρυγες, όχι όμως από πτερά,
γιά νά πετοΰν....
■1U

Καί όμως αυτοί οί σοβαροί κρίνοι μνουν.
★

ιλαρύ

Πτο βραδυά Μεγ Παρασκευής μερικοί φίλοι,
παιδιά μικρά τότε. επηγαίναμε είς τό 'Αγγλικό νε
κροταφείο γιι'ι νά φέρωμε : ίς > να μικρό πτωχό ορ
φανό ποΰ έμενε είς τοΰ φύλακας, φορέματα καί
ά.τπρορρουχα ποΰ είχαμε' ράψει μέ τάς μικράς μας
οικονομίας κατα τήν Σαρακοττή. Μις συνώδευεν
μία γρηά υπηρέτρια ι'ιψηλή, ατελείωτη, μαυροιρορεμένη καί σκεπασμένη ακόμα άπό τό κεφάλι μέ
μαύρο μακρύ σάλι. ποΰ την έκαμε νά φαίνεται ακόμα
πλέον υψηλή καί πένίΐιμη. Είμείία όλο χαρά· ήτο
όλο μουρμούρα καί σζυίίρωπότης, γιατί, έλεγε, τέ
τοια άγια μέρα, καί τέτοια ώρα,- -ό ήλιος είχε δύ
σει,—επηγαίναμε σ' αυτόν τόν καταραμένο τόπο.
Μϊς ήρεσε νά τήν κουρδίζωμε γιά νά τήν κάνωμε
νά μ ις διηγήται πράγματα ποΰ μάς έκαναν τόσο νά
γελούμε έμεϊς ή σοφές. Μά όταν όμως ή έζαψίς
της έφίίατε σέ μεγάλο σημείο, γιά νά τήν καίΙησυχάσωμε τής είπαμε. < Μά Μπάμπω, τό κορίτσι είναι
όρΙΙόδο'ξο σάν καί μις- καί οί καϋμένοι οί "Αγγλοι
Χριστιανοί ι ίναι καί αυτοί».
Τί Χριστιανοί παιδιά μου, έλεγε- περνούσα νέο
ίΐυμιί' αυτοί εικονίσματα δέν έχουν στήν εκκλησία
τους, καί ό παπϊς τους φιορεί φράγκικα.
"Λ Μπάμπω Μπάμπω! σέ πιάσαμε: νά πού υπή
γες είς τήν έζκλητιά των· τί >')ά πάίΐης άν πϊς καί
ι:ί- τό νεκροταφείο.
— ’Εγώ νά βάλω τό πόδι μου σέ τέτοια μέρη! Έλα
Χριστέ καί Παναγιά, ποΰ θέλετε: να μέ κολάσετε
τέτοια μέρα! έλεγε σταυροκοπουμένη. Μοΰ τάπαν
παιδιά μου, μοΰ τάπαν άνθρωποι πού δέν λένε ψέμματα. Mil τυ’ιρα τί νά κάνω ή άμοιρη ! έχω δια
ταγή' γραφτό καί αυτό ήτανε τώρα στά γεράματα
νι'ι μπω στά ξένα χέρια’ υπομονή ! Καί τά δάκρυα
έτρεχαν άπό τά μάτια της.
Την λιιπηίΐήκαμε τήν καΰμι’νη καί τής είπαμε :
'Αφού τό.σο κακό σοΰ κάνει, μείνε έ'ξω άπό τήν
πόρτα.
—Μάδέ δά φιοβηίίήτε παιδιά μου νά μπήτε μόνα
σας ; είπε μέ μεγάλη έκπληξι.
—'Εμείς; απαντήσαμε-όλες μαζί’, περιφρονητικά
— Καλά παιδιά μου'σείς ή νέα γενειά ήσαστε ίΐερία- στον καιρό τής κυροΰλι'ις μου τά παιδιά γεν·
νειούντανε μέ κλειστά τι'< μάτια- μά τώρα λίγ’
ακόμα καί Οέ νά μιλούνε. "Αλλα'ξ' ή φ ιίσι J Καί μάς
έζύτταζε μέ θαυμασμό.
Εϊμεΰα σχεδόν είς τήν πόρτα όταν είδα μερικούς
μάγκες ποΰ έτρεχαν, νά κρατούν κρίνους. Ήσαν οί
πρώτοι πού έβλεπα εκείνο τό έτος, καί επειδή είναι
έ’να άπό τά αγαπητότερα τ.ών αγαπημένων μου λουλουδιών, ετρεξιι καί τους «ζήτησα νά μοΰ δώσουν
μερικούς. .Μέ μία δεκάρα μοΰ τούς έδωσαν όλους,
καί έγιναν άφαντοι, ένώ έμείς έμβαίναμε μέσα είς
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τό νεκροταφείο όλες μέ κρίνους είς τό χέρι, καί ή
καί νά γελούμε μόνον γιά τό κωμικό έπεισόδιον.
Μπάμπω έπροχώρησε καί έστάθη είς τή γωνία τής
Καί τώρα, άκούσίίηκε τής Μπάμπως ή φωνή, πεμάνδρας.
τάχτε τα τών σκουλικιών τά θρέμματα.
Μόλις όμως έκάναμε ολίγα βήματα, βλέπομε τόν
— ΙΙοίος θέλει κρίνους, έφώναξαν μερικές, είναι
γέροντα φύλακα ξερύ-ξερό μέ τόν κορμό κυρτό καί
γιά πέταμα.
τιί πόδια ανοικτά γιά νά μή χάση τήν ισορροπία,
—Έγώ-έγώ, είπα.
καί τσακισμένα σάν τέσσαρα σάν νά έπρόκειτο νά
— Ναί,δώσετέ τους της γιάνά μή κλάψηίίταν τούς
καίΐήσΐ], νά θέλΐ| νά τρέξη καί νά μήν ήμπορεϊ οΰτε
ΐδή πεταμένους. Καί τούς έμάζευσα όλους.
νά περιπατητή ελεύθερα, νά έρχεται κατ’ επάνω
—Βλέπεις Μπάμπω, δχι μόνον δέν τούς πετρ,
μας άφρισμένος. “Αχ ! παληόπαιδα, έλεγε σηκώνον
άλλά στοιχηματίζω ότι θάτούς απαθανατίση κι' όλας.
τας άπειλητικιϊ τά χέρια μέ άνοικτιι τά κοκκαλια—Τί πάει νά πή πάλι αύτό, ποϋ μ’ έκολάσατε
σμένα δάκτυλα. Άχ καί νά σϊς έπιανα ! αφανίσατε
σήμερα παιδιά μου.
π ϊλι τούς τάφους ! Είναι τιάρα τόσες φορές ποϋ μοΰ
—Νά, θά τούς κάνη τουρσί, είπε μία.—Όχι, θά
παίξατε αύτό τό παιγνίδι, καί κάθεστε κι’ όλας
τούς βαλταμο'ιση, είπε άλλη —Οϋφ, τί σαχλές! μή
καί μέ κοροϊδεύετε, γιατί ξέρετε ότι δέν έχω τά
τής άκοϋς Μπάμπω, είπε τρίτη, Οά τούς -φοιιτοπόδια σας καί ίΐά μοΰ φύγετε πάλι,
γραφίση ■·. — Λέν μοΰ λές, είνε φόβος νά βγή βρυκό'Π μικρές, τρομαγμένες ετρεξαν στή Μπάμπω, ή
λακας μέσ' άπό ζωγραφισμένο κρίνο;
όποια τά έχασε όταν ακούσε τής φωνές.
Καί τά γελοία, καί τά πειράγματα, καί ή ευθυ
Τί τρέχει! λέγει μέ τρεμο.σβυσμένη φωνή πλέον
μία, εξακολουθούσαν έως ότου έφθάσαμε είς τήν
κίτρινη ακόμα' είδατε τίποτα ; Καί τά μάτια της εκκλησία όπου έψαλαν τόν επιτάφιο.
έβγαιναν έξω άπό τόν τρόμο' ιίμ’ καλά σλς τά έλε
Τήν άλλην ημέρα, τό πρωί τού μεγάλου Σαββά
γα έγώ.
του, ένώ έκτυπούσαν χαρμόσυνα ή καμπάνες, καί
— Μήν κάνεις έτσι Μπάμπω'τίποτα δέν είδαμε'
τιι βάρβαρα μπάμ-μπούμ έγέιιιζαν τόν άέρα μέ τόν
μόνο ο γέρος ι> φύλακας νομίζει ότι εμείς έκόψαμε
απαισιον κρότον των, καί ή μουσική τής φρουράς
τού; κρίνους άπό τά μνήματα φαίνεται εκείνοι οί
έπαιζε τιι εωθινό, καί ένώ είς τήν κουζίνα έβαφαν
μάγκες άπό έδώ Οά τούς έχουν κλέψει
τ’ αυγα, καί άπό τόν φούρσ'ο κατέφθαναν τά ψωμιά
— Καί τί κάθονται τάεΰλογημένα καί δέν φεύγουν,
καί τά τσουρέκια, καί είς τήν αύλή ετοίμαζαν τό
είπε, καί άπεφάσισε νά έλΟη νιί μ ις ίιπερασπισΟή.
αρνί, αδιάφορη είς όλη αύτή τήν προετοιμασία ποϋ
Μπάμπω μή φεύγεις,έφο'ιναζαν τά μικρά μέ κλάμέγένετο γιά τήν μεγάλη εορτή τής κοιλίας μάλλον
ματα, άκοϋς πώς φωνάξει ό γέρος ; εμείς μέσα δέν παρά τής αγάπης, κλεισμένη, έζωγραφιζα ίριδες γιά
μπαίνομε, έλεγαν καί τήν τραβούσαν άπό τό φόρεμα.
πριότη φορά είς τή ζωή μου.
Λυτή ή Μοιραία φταίει ποϋ αντί νά βγή έξω, όλο
Πέρασαν χρόνια, είχαμε μεγαλώσει πλέον, μά
καί μέσα έχωνότανε. γιά νά μή πέραση λέει κανείς
παντα όταν έπερνούσαμεν άπ’ έκεϊ κάποια θά έλεγε:
καί ΐδή ποΰ μ ις βρίζει ο γέρος καί γίνωμε ρεζίλι.
Ο γέρος, ό γέρος τοΰ νεκροταφείου έρχεται......
Μά η Μπάμπω πλέον λογική αύτή τή φορά, άπε*
φιίτισε νά έλϊΙ|| νά μ ις γλυτώσή άπό τοϋ στραβούλιακα τιι χέρια, όπως έλεγε, ποΰ δέν βλέπει οτι έχει
Ώραϊαι ίριδες ποΰ άπ’ τιι χέρια πιασμένες χο
νά κάιιη μέ άιρχοντόπουλα, ποΰ πϊν νά δυόσουν καί
ρεύετε τριγύρω είς τή σκιερή τοϋ κήπου γωνιά, καί
όχι νι'ι πάρουν. ‘Εν τιϊι μεταξύ έβγήκε καί ή γυναίκα ακολουθείτε μέ ήρεμες καί μαλακός κινήσεις τή
του καί τό κοριτσάκι, γιά τό όποιο είχε γίνει όλη
μουσική ποΰ ή δροσερή αύρα ή βραδυνή σϊς παίζει,
αύτή ή εκστρατεία, τό όποιον σάν μϊς είδε, έτρεξι:
αισθάνομαι τί εκφράζει ό χορός σας, καί ή μορφή
νά μϊς χαιοετήση γαλαττό καί χαρούμενοι·, πρϊγμα σας ή σοβαρά καί μελαγχολική·. διαβάζω μές τιι μά
ποϋ έκαμε τό γέρο νά παύση τέλος τής φωνές, καί
τια σας, τό λέτε είς τήν ευκάλυπτο, τήν νύμφη αύτή
έτσι ι ίμπορέσαμε νά εξηγηθούμε. Έδιίισαμε τιι ρού τήν αργυρή ποΰ έχει γερμένα τιι κλαδιά καί συγοχα. είς τή μικρή, καί ή ευχάριστη σις ποΰ αίσίίαν- κλαίει σάν ιτιά. Όμως μόνον φαιδρότητα σέμέ χα
■Ιήκαμε γιά τή χαρά τοϋ πτωχού, μις έκαμε νι'ι λη ρίζετε, ώραϊαι ίριδες!
σμονήσομε τής φωνές καί τής κατάρες τού γέρου.
ΜΟΙΡΑΙΑ

* I2TOFIKQH ΓΝΩΜΑΙ »

ΔΩΔΈΚΑΤΌΣ;
βΝΣΤΛΝΤίΝΟΣ Δωδέκατο: η κατ'
άνώτερον αϋξοντα άριθ/ον ττρε~:ι νά όνομασΟή ό vso; ήμών βα
σιλεύς Κωνσταντίνος: ΊΙγέρΟη
το ζήτημα έπι τή όρζομωσία αϋ7:5. ΊΙ «Πινακοθήκη» άτηύΟυνεν εί: τού; =ιδικ:ύ; παρ’
ήμίν ιστορικού: τό ερώτημα :
Κωνσταντίνος ό Παλαιολό·
yo$, ο τελευταίος Αΰτοκράτωρ
τοΰ Βυζαντίου ητο ΙΑ' ή ΙΓ'; ’() ζ. Στ.
Λάμπρος. καθηγητής τής Ελλ. Ιστορίας έν τώ 11ανεπιστημ.ιω ατταντών μας παρε'πεμύε πρό: τό έν τώ
Giornale d’ltalia της I5)‘28 Μαρτίου δημοσιευΟίν

σχετικόν άρΟρον του, έν τώ όποιω έςηγει ότι μόνον
ένδεκα εΐσίν ζ·. ζώτζ/.ρχτζζϊ: τοϋ Βυζαντίου Κων
σταντίνο!, αρα ό Κωνσταντίνος 1 Ιαλαιολόγος Δρα
γάτης ήτο πράγματι ΙΑ . Τ·.νέ: ιστοριζοί ζαί νομισματολόγοι ύπολογίζουσι ζαί τούς συμόασιλείς ζαί
ζατα το'.ουτον τρόπον δύναται ό αριθμό; νά αύξηΟή
μέχρι ΙΕ'.
Ό ζ. 1’. Σωτηριάδη; καθηγητή: τής Γενικής
Ιστορίας έν τώ 1 Ιανεπιστημίω ήρζέσΟη νά άπαντήση
ήμίν άριΟμ.ητιζώ: ώς έξη: :

Λ'. Κωνσταντίνος ό Μέγας
(f 21 Μαΐου 337)
Β'.
»
ό πρεσβύτερος υιός του. (ή 9
Απριλίου 340)
Γ', Κωνσταντίνος ό ιιίιις τοϋ Ηρακλείου, έπί μα-

κρόν συμβασιλεύσας μετά τού πατρός (f 21 Μαίιιυ
611). Τόν διεδέχθηό υιός του Κώνοτανς (641—668)
Δ'. Κωνσταντίνος ό υιός τού Κώνσταντος, ό ΙΙωγωνάτος.
(668 — 685).
Ε’. Κωνσταντίνος ό έπικληθείς Κοπρώνυμος ΰπό
τών Εικονολατρών.
(741— 775).
ζ”. Κωνσταντίνος ό υιός τοΰ Λέοντος Δ’, άποθανόντος 8 Σεπτεμβρίου 780. Υπέρ αύτοΰ άνηλίκου
βασιλεύει ή μήτηρ του ΕΙρήνη ή’Αθηναία. Έτυφλώθη
ζατά διαταγήν τής μητρός του. (15 Αύγουστον 797).
Ζ'. Κωνσταντίνος ό υιός Λέοντος τοϋ Σοφού άπό
11 Μαΐου '.112. Ώς άνήλικος κηδεμονεύεται ΰπό τοΰ
αδελφού τοΰ Δέοντος ’Αλεξάνδρου (912—913).
Κατόπιν άντιβασιλεία (913) ύπό τιήν προεδρείαν τού
ΙΙατριάρχου. Τήν άντιβασιλείαν προσεπάθησε νά
καταρρίψη ό Κωνσταντίνος Ιούκιΐί, άνακηρυχθείς
αϋτοκράτωρ, άλλ’ έξωλοθρεύίΐη αυτός και τό γένος
του ύπό ενός τών μελών τής Άντιβασιλείας. Ένήλιξ έκηρύχθη ό Κωνσταντίνος Ζ' ή Πορφυρογέννη
τος (25 Μαρτίου 919). Άπέθανε τό 959. Κατόπιν
βασιλεύειό υιός του Ρωμανός Β’(959 —963). Τούτου
τοΰ Ρωμανού Β' υιοί είνε ό βασιίειος καί Κωνοταν
ιϊΐ’υς' καί ό μέν Βασίλειος είνε ό Βασίλειος Β' ό
Βουλγαροκτόνος (976 —11125). μετά δέ τόν θάνατον
τού Βασιλείου βασιλεύει ίι άδελφ ός του:
II'. Κωνσταντίνος
(1025—1028).
θ'.
»
Μονομάχος νυμφευθείς τήν
Ζωήν.
'
(1042—1054).
I'. Κωνσταντίνος Δούκας διάδοχος τοΰ Ισαάκ
Κυμνηνοΰ βασιλεύσας
(1059—1067)’
ΙΑ'. Κωνσταντίνος ό ΙΙαλαιολόγος υιός Ίωάννου
1Γ τού Παλαιολόγου. 6 Ιανουάριου 1149 έλαβεν έν
τφ άνακτόρφ τού Μυζιθρά τό αΰτοκρατορικϋν
διάδημα.
(|1453)
IB’. Κωνσταντίνος ό υιός Γεωργίου Λ'. (1913—).
*

Ί) ζ. Ι-Βόο. Βϊλλ'.ανίτης. ο γνωστός ο:λίστι.ιρ
5υγ·,'ραφΐύ:, ύποστηρίζϋ οτι ο ΙΙαλαιολόγος ήτο ΙΓ
αριθμών ώς έςής τούς Λϋτοζράτορας Κωνσταντίνους:
I) Κωνσταντίνος ό Μέγα; (ψ 337).
"2)
»
ο Νςώτιρος (t 3ί0).
3)
»
ό υιός του ΊΙραζλϊίου γίί'ιΙ).
'ι'
»
ό ΙΙωγωνατος '[· IW5'.
5)
»
ό Κοπριύνυμος (ψ 775).
β)
»
ό υιός τού Λέοντος Δ γ 7!Ι7 .
7)
·
ό Ιίορουρογίννητος (ψ !Γ)!Ι).
8)
»
ό υιός Ρωμανού τοϋ Λοζαπηνου
(Ί- <Μβ).
9)
»
(ψ 10ς28).
ΚΙ)
»
ό Μονομάχος (t 1055).
II)
»
Δούκας (·[- 1007).
Γ2)
*
ό υιός του Προροηγουμένου
107,8).
13)
»
ό ΙΙαλαιολόγος (ψ 1 '«53).
Συνεπώς ό νέο: Βασιλϊύς όέον να όνομασΟή ΙΔ .
Ι·: άριθμοϋντ:: Γ2 τούς αύτοκράτορας περιπιπτουσιν
ϊΐς ιστορικήν ανακρίβειαν, καθότι παραλείπω-·, ούο αυτοκράτορας, τόν Κωνσταντίνον ΙΓ υιόν τού Λεκαπηνοΰ, καί τον Κωνσταντίνον IB', τον υιόν τού Δούκα.
Καί ά'/.λος Κωνσταντίνος Γκαό: τόν αριθμόν Γ
άπλοΰς στρατιώτης, ον αί Ρωμαϊκοί Λεγεώνες περιεόαλον όιά τής αύτοκρατορικής πορούρας έν Βρεττανία, άλλά όέν άνεγνιορισθη ώς τοιούτος. Συνεπώς
μένουν οί βασιλεύσαντες Κωνσταντίνοι οέκα τρεις.
Εις τό Ιστορικόν Λεξικόν Λαρούς ό Κωνσταντί
νος I Ιαλαιολόγος (1448—1433) φέρεται II”. Εις

τ'ο 'Ε·,·κυκλ:πα:ό:ζόν Λεξικόν Μπάρτ, ένώ άναγράρεται οτι ήσαν 13 οι Κωνσταντίνοι, ό ΙΙαλαιολόγος
φέρεται ΙΛ'. Εις τό Ιστορικόν Λεξικόν < Ιιζονομ:πούλου φέρεται II”.
'Ο κ. Λ.'Λοαμαντίου. ζα'). τής Βυζαντινής τέ
χνης. συμφωνεί μετά του ζ. Λάμπρου, φρονί.ιν στ', ό
άρμοόιώτερος αριθμός εινε ό IB . Τούς αριθμούς εΐ:
τούς Βυζαντινού: βασιλείς δέν έσωσαν ο: ίδιο·., ούτε
ή Σύγζλητος, άλλά μεταγενέστεροι χρονογράφοι ζα:
διά τούτο ζυμαίνετα: ό αριθμός, αναλόγως τής ατομι
κή; έκαστου ζρίσεω:.
Έν γένει οί πλείστο: δέν δίδουν μεγάλην σημα
σίαν άν ό νέος Βασιλεύ: όνομασΟή IB’, χωρίς ζατα
τήν ιστορικήν αλήθειαν να είνε όντως ΓΒ . 'Αρκεί
ότ: τό II!' Οά δεικνύει συνέχειαν τής Βυζαντινή; Λύτοκρατορίας, εις πείσμα του ζ. Καόόαδίου έττείχε
τήν παράδοξον, ώς ό ίδιο: «ονόμασε, παράλογον δ'
όντως, γνώμην οτι ή νεωτέρα Έλλα: μόνον με τήν
άρχαίαν Τ',λλάδα συνδέεται ζαί ούχ'ι προ; τό Βυζάν
τιον.
Ο: ζ. ζ. Μενάρδος καί Γ. Χατζηδάκις συμφωνούν
καί ούτοι προ: τήν πλειούηφού-αν γνώμην, οτι δέον
ό Βασιλεύ: Κωνσταντίνο: νά όνομασΟή IB'.
’< > κ. Γ. Κρέμες καθηγητής άπέστειλεν ήμίν τήν
έςή: άπάντησιν:
Ευχαρίστως αποκρίνομαι πρός τό ΰμέτιρον έριύτημα πιρί τού τίνα αριθμητικήν τάξιν ζατέχι.ι ό
νυν βασιλκύς τών 'Ελλήνων Κωνσταντίνος έν τή
αναγραφή τών ομωνύμων αύτφ βασιλέων τής Ελλη
νικής αύτοκρατορίας.
Γνωστόν οτι, οποις ι> ολικός αριθμός τών συμπάντων αΰτοκρατύρων τής Κωνσταντινουπόλεως
παρ' άλλυις άλλως φέρεται, οΰτω καί ό τών έν
αύτοϊς Κωνσταντίνων. Τί τό αίτιον τής διαφοράς
ταύτης; Πριν ή απαντήσω πρός τό ερώτημα τούτο,
καταλέγω πάντα; τούς Κωνσταντίνους αύτοκράτορας
τής Κωνσταντινουπόλεως, όπως ασφαλώς ύμίν λυθή
τό ΰποβληθέν μοι ερώτημα. Κατά τήν έμήν γνώμην
είναι ούτοι:
Λ’. Φλαύϊος Οΰαλέριος Α'ωΐ'οταΐ’τϊΐ'ος, ό /ιίγας έπικαλούμενος. υιός Κωνσταντίνου Χλωρού καί τής
Ελένης άρξας 30 έτη καί 9 μήνας καί 27 ήμέρας.
(306- 337).
Β’. Φλάύϊος Κλαύδιος JCi'tvotuvtlio;, ό vnort'jo;
επικαλούμενος, πρεσβύτερος υιός τοΰ Α’ Κωνσταν
τίνου άρξας έπί 3 περίπου έτη.
(337—310).
1”, Φλαύϊος ’Λνίκιος Λωνοταντΐνοί Τιβέριος ό
Ηράξ άρξας έπί 3 έτη καί 1 μήνας.
(578 — 582).
Δ'. Κωΐ'οτανιϊνος. ό retbttQOS Ηράκλειος επικαλού
μενος, υιός τοΰ Ηρακλείου καί τής πρώτης αύτοΰ
γυναίκας Ευδοξίας άρξας έπί 3 μήνας καί τινας ήμέ
ρας.
(641).
Ε'. Α'ωΐΌΓωτσΌί, <5 Ήρακ>Λωνας επικαλούμενος,
υιός τοΰ Ηρακλείου καί τής δευτέρας αύτοΰ γυναικύς Μαρτίνης άρξας 6 μήνας.
(611).
•7'. Λ'ωΐ'ΟΓαιτΓΐΌί, ό ΙΙωγωνατος έπικαλυύμενος,
υιός τοΰ Κώνσταντος Β' άρξας έπί 17 σχεδόν έτη.
(668—685).
Ζ'. Κωνοιαντΐνος, ό Κοπρώνυμος καί Καβαλλΐνος
έπικαλυύμενος, υιός Λέοντος τού Ίσαύρου άρξας έπι
24 έτη καί 26 ήμέρας.
(711 — 775).
ΙΓ. Κωνσταντίνος υιός Λέοντος Δ’ καί τής Ειρή
νης άρξας μετά μέν τής μητρός έπί 10 έτη (780—
790), μόνος δέ 7.
(780—797).
θ'. Καινοταντίνος, υιός πιθανώς Μιχαήλ τοΰ Β'.
καί τής δευτέρας γυναικύς αύτοΰ Ευφροσύνης άρ
ξας μετά τοΰ Θεοφίλου (829 — 842). υιού τής πρώτης
13
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γυναικός ιού Μι/.αί)/. Β'. Ηιζλας ιϊύηλυν t.ii .τόσον
χρόνον.
I'. K'wrnrarrbo;, υιός Βασιλείου τοΰ Μκζιόόνιις
(887—886) ζαί τής Εΰόυζϊας ΰρξας ιιι τά τοϋ .τατρός
έ.τ'ι 10 έτι].
(868—878',.
ΙΑ'. Α'ωΐ'οταΐ’ΐΐΓο;, ό Ι1υρ
*ρνηογέννι/τ
'·ζ κπιζαλούμννος, υιός Δέοντος, τοΰow/οΰ επικαλούμενου, καί τής
Ζωής αρξας (επι τινα χρονον και μετά Ρωμανού)
Ιαρξαντος 920—911) έπί 16 έτη καί 5 μήνας.
(913—959).
11?’. Α'ωι οτοι τίΐ'ιις, υιός Ρωμανού τοϋ Β". καί τής
Ηγιη]ανοϋς αρξας έπί 19 έτη μετά Βασιλείου, τοϋ
επικαλούμενου />!»·).)·<ι>_»>κι·ίι·<>υ (976 —1025), καί μόνος έπί 3 έτη.
(976—1028).
ΙΓ. Α'ωΐ'ηΓοιτΓη,ς, ό Μονομάχο; επικαλούμενος,
έλκων τό γένος έξ οίκου πατρικίων αρξας έπί 12
έτη καί 7 μήνας.
(1012—1055).
ΙΑ-. Κωνσταντίνο;, /hvxa; επικαλούμενος, υιός
τοΰ ’Ανδρονίκου πατρικίου αρξας έπί 7 έτη καί 6
μήνας περίπου.
(105ίί—1067).
ΙΕ'. Κοινοτηνιΐνο;, Ιοΰκας ό νεότερος, υιός τοΰ
εΐρημένου Κωνσταντίνου Δούκα καί τής Ευδοκίας
(Εύδο'ξίας κατ’ άλλους) αρξας έπί 10 έτη καί 10 μή
νας καί 10 ημέρας περίπου: ήτοι μετά τών αδελ
φών αυτού Μιχαήλ καί Ανδρονίκου ύπό κηδεμόνα
τήν μητέρα έπι 7 μήνας καί 10 ήμέρας (άπό 21
Μα’ΐου—31 Δεκεμβρίου τό> 1067)’ εΐτα δέ μετά τών
αυτών ζαί τού πατρυιοΰ αύτοΰ Ρωμανού, Jioyriw,έπικαλουμένου, έπί ( έτη καί τρεις μήνας (1067—
1072) ζαί έπειτα μετά μόνου τού πρεσβυτέρου αυ
τού αδελφού Μιχαήλ Ζ’ . //βρα.-ιο-άχι; επικαλούμενοι',
έπί 6 περίπου έτη (1072—1078).
(1067— 1078).
IT” Κωνσταντίνο; ό Παλαιοίόγο;, τοΰπίκλην Λοαγαοτ/ς η .Ιραχαοης η Ιραχωαις η .Ισα/όσζ/τ η ζίρακωσρ,
(Dracosis), υιός Ίωάννοιι ΙΓ. αρξας έπί I έτη. 2 μή
νας καί 17 ήμέρας (άπό 12 Μαρτίου 1119) ή άπό
τής άναρρήσεως αύτοΰ (άπό 1 Νοεμβρίου 1118) επί
I έτη, 6 μήνας καί 29 ήμέρας.
(1118—1ίύ3).
Ούτοι μέν οί αύτοκράτορες τής Κωνσταντινουπό
λεως Κωνσταντίνοι. Έκ τούτων άλλοι τε καί ο αοί
διμος φίλος ήμών Κάρολος Όπιμος (Κ. Hopf) ό
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θεμελιωτής τής τού Μεσαίωνας έλληνιζής ιστορίας,
μηδαμώς δέ τής Βυζαντιακής, άποκλείοντες τού βυζαντιαζού θρόνου .-τι'ντν Κωνσταντίνους άριίίμοϋσι τόν
τελευταϊον αϋτοκράτορα Κωνσταντίνον τόν ΙΙαλαιολόγον ιός ΙΑ’. "Αλλοι δέ τινες έλαττούσιν έτι μάλλον
τόν ιίριΟμόν τών αΰτοκρατόρων Κωνσταντίνων τής
Κωνσταντινουπόλεως. 'Αλλά κατά τήν έμήν κρίσιν ή
έλάττωσις αύτη ουδόλως έρείδεται έπί ιστορικών θε
μελίων, ώς άλλαχοϋτρανότατα καταδειχθήσεται,ΰση
μοι δύναμις.
"Οπως δε πλημμελής ή έλάττωσις τοϋ άριθμοΰ
τών Κωνσταντίνων αΰτοκρατόρων. οΰτω πλημμελεστάτη καί ή προσθήκη Φλαυϊου Κλαυδίου Κωνσταν
τίνου τινι’ις ομωνύμου μόνον τώ πρεσβυτέριο υίώ τού
Α'.Κωνσταντίνου. Ό προστιθέμενες οΰτος Κωνσταν
τίνος διαζριθιίς έπί Όνωρίου (393 (.395)—423)
αΰτοκράτορος τοΰ δυτικού ρωμαϊκού κράτους, ιός
άριστος πολεμιστής άπλοΰς ών στρατιώτης καί άνακηρυχθείς έξ ανάγκη; συνάρχων αΰτώ καί μετ’ ού
πολύ φονευθείς οΰδεμίαν σχεσιν έχει πρός τό ‘Ανα
τολικόν κράτος, ήτοι την ελληνικήν αυτοκρατορίαν,
δι' ό καί οΰδί.ν έχει τις είπνΐν περί αύτοΰ' οί δέ
βουλόμενοι ΐνα καί αύτόν τάξωσιν έν τοΐς Κων
σταντίνοι; τής ελληνικής αυτοκρατορίας άναντιλέκτως πλανιόνται.
Έν τέλει δέ σημειωτέον, ότι ούκ ολίγα τής χρο
νολογίας τών αΰτοκρατόρων τής Κωνσταντινουπό
λεως καί δί| καί τής τών Κωνσταντίνων έν τοΐς
καί)’ ί ζαστα είναι συντι ταραγμένα καί συγκεχυμένα,
καθ’ όσον τοιαΰται είναι καί αί πηγαί
*
διά τούτο δέ
καί πολλά αύτής έπιδέονται έτι μείζονος έπιστάσεως.
Τό δέ λαμβάνειν ταύτα «εεςετάοτω; παρά τούτων ή
εκείνων τών γνωρίμων νεωτέρων ιστορικών, οίον l.e
Bean, Rollin, Gibbon, Schlosser, I'inlav, Hertzberji,
Zinkeiscn, Ilopf κ.τ.λ. ιός ποιοΰσι παρ' ήμϊν ci πολ
λοί, ήκιστα συντελεί εις διάλυσιν τής έξ άγνοιας
άχλύος. ήτις είναι κεχιηιένη έπί τών πλείστων πραγ
μάτων τής ιστορίας τής έλληνιζής αυτοκρατορίας
καί δί| καί πρό πάντων τής τών άρξάντων έπί 11-17
έτη αΰτοκρατόρων.
Γ. Ιίοίιιος

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΜΗΠ *>
Κάποιος σοφός 1‘αββϊνος έδημοσίευσεν άρθοον
εσχάτως, είς τό οποίον πειρδται νάποδείξη οτι
εις τα ί·ρα βιβλία τών Εβραίων, τήν Βίβλον καί
τό Γαλμούθ γίνονται υπαινιγμοί περί τών σημερινών
εφευρέσεων, τηλεγράφου, σιδηροδρόμου, αυτοκινήτων,
συστήματος του Κοπερνίκου, άλεξικεραύνου. ΊΙ
I Ιαλαια Διαθήκη προφητεύει τήν έφεύρεσίν του αε
ροπλάνου λέγουσα οτι θα π-ριπατήσωμεν «έπί πτε
ρύγων άνεμων», δίδει νύξιν περί τής μελλούσης
έφευρέσιως τοΰ ασυρμάτου τηλεγράφου λέγουσα οτι ό
άνθρωπος Οά κάμζ, «τούς άνεμους ταχυδρόμου: αύ
τοΰ καί τούς σπινθήρας άγγε/.ιαφόρους του». (Ί’αλμοί 104).
'Εν τούτοις, άν εις τινα σημεία τό παρελθόν έχει
τίτλους τιμής προαγγέλου απέναντι τοΰ παρόντος, αί
μεγαλείτεραι καί πρακτικότερα·. έφευρίσεις έγένοντο
τον ΙΗ αιώνα, β δέ Κ’. ον διανύομεν ασφαλώς θά
ύπερβάλη τόν προηγηθέντα αύτοΰ.
Λ: εφευρέσεις πολλαπλασιάζονται" τόάποοεικνύει
*1 Τίλο-,
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ή στατιστική. Αί αιτήσεις πτυχίων ευρεσιτεχνίας έν
'Αγγλία λ. χ· σημ-ιούσ: μεγάλην αύςησιν τοΰ II "2
έν συγκρίσει πρός τό 1111 1 καί τό 191 I παρουσιάζει
έπίσης αύξησιν μεί’ζονα τοΰ 1910, δτε μόνον έν
Αγγλία άνήλΟεν ό αριθμός πτυχίων εύρεσιτεχνίας
είς 30. iOS.
Τό 191'2 άποδεικνύει άφ’ετέρου τήν τάσιν τών
εφευρετών προς τούς κινητήρας εσωτερικής καύσεως
καί τά έξαρτήμασά των ιός έξατμιστάς ελαίου καί τα
το-.αΰτα. ΊΙ κατηγορία αύτη παρέσχε τόν μεγαλείτ-ρον αριθμόν αιτήσεων πτυχίων. "Επονται α: περί
αυτοκινήτων εφευρέσεις καί αϊ έφαρμογαί τού ηλεκ
τρισμοί.
Ο Edisson έχει τό ρεκόρ τών άνακαλύψεων, κα
τόχων δεκάδας διπλωμάτων εύρεσιτεχνίας. 'Αλλά
δέν είνε μόνον αυτά.
Ιδού τί είπε κάποτε είς τό περιοδικόν «Κοσμοπολίταν Μάγκατζεν», έρωτηθείς ποϊαι εφευρέσεις θά
εινε δυνατόν νά γίνουν προσεχώς.
— Διά τήν κατασκευήν όλων άνεςαιρέτως τών
επίπλων όχάλυύ θά άντικαταστήστ, τό ξύλο». Τάέκ

χάλυοος έπιπλα θά στοιχίζουν όλιγώτερον καί θά
είνε στερεότερα καί διαρκέστερα ή τά έκ ξύλου έπι
πλα. Ό χάρτης θά έκλειψη. Διά τά βιβλία καί τάς
εφημερίδας θά χρησιμοποιούνται φύλλα έκ νίκελ πά
χους δύο χιλιοστών τοϋ χιλιοστομέτρου. Τά φύλλα
ταύτα θά αντικαταστήσουν τόν χάρτην, φορέα έπικίνδυνον παντός μολύσματος ή μικροβίου. Τά έκ νί
κελ φύλλα θά διατηρούν τόν τύπον τής μελάνης όπως
ό χάρτης καί τά έξ αύτών βιβλία θά είνε ασυγκρίτως όλιγώτερον ογκώδη ή τα έκ χάρτου, διότι βι
βλίο» πάχους 2 εκατοστόμετρων, έκ βύλλων νίκελ,
θά περιέχτ, 40,000 σελίδας καί δέν θα στοιχίζγ, πε
ρισσότερον τών 0 φράγκων.
ΊΙ κατασκευή τοΰ χρυσού θά είνε άπλοΰν παι
γνίδι διά τούς υίσύς μας καί προβλέπω ^κ τής άνακαλύψεως ταύτης άληθή έπανάστασιν ·ΐς τό χρηματιστικόν καί οικονομικόν σύστημα τ:ΰ κόσμου, διότι
όλοι θά δύνανται νά κατασκευάζουν νομίσματα ές
αληθούς χρυσού».
ΙΙροητοίμασε συγχρόνως καί νέαν θεαματικήν έφεύρεσιν, τόν « 'Ομιλούντα κινηματογράφον» όστις όμιλεϊ
ούχί μηχανικώς, ούτε αύτομάτως, άλλάδι’ υποβλητι
κής δυνάμεως προκαλούσ-ης τόν γέλωτα ή τό κλάμμα.
Ό συνδυασμός ούτος κινηματογράφου και φωνογρά
φου χάρις είς τόν όποιον αί κινηματογραφικαί εικόνες
δέν περιορίζονται πλέον εις κίνησιν οφθαλμών καί
χειλέων δίδουσαι τήν ιδέαν τοϋ λόγου, αλλ' όμιλοΰσι πραγματικώς. φυσικότατα, εύκρινώς καί έν
τονος,θα παρουσιασθή ταχέως πρό τοΰ κόσμου, απει
λών διά θανάτου όλους τούς θιάσους, καί ιδία τούς
μικρούς, δραματικούς, κωμικούς, μελοδραματικούς.
Ό Έδισσον εΐργάσθη πρός τούτο έπί τέσσαρα έτη.

*

"Αλλη έφεύρεσις έγκυμονεΤτα·., ήμπορεΐ νά εϊπη
τις. ΙΙώς θά κατωρθωθή διά μηχανήματος αί άποστάσεις νά έκμηδενίζωντα·., άντικείμενα δέτών όποιων
τήν θέαν άποκρύπτουσι όρη καί θάλασσα: θά τα βλέπομεν έμπρός μας, οίαιδήποιε δέ κινήσεις τών αντι
κειμένων αύτών θά άποτυπούνται έπί τού μηχανήμα
τος. Ναυάγια, μάχαι, έγκλήματα θά άναπαρίσταντα:
πανομοιοτύπως πάραυτα έπί τοΰ οπτικού φακού.
'() Γερμανός μηχανικός Σμίερερ εργαζόμενος άπό
καιρού έπί τοΰ προβλήματος τής μεταδόσεως φωτο
γραφιών καί εικόνων διά τού τηλεγράφου χωρίς να
τό περιμένη εύρήκε κάτι καλλίτερο» άφ' οτι έ'ζήτουν
όλοι όσοι είργάζοντο επ’ αύτοΰ τοΰ προβλήματος.
Κατόρθωσε νά στέλλη φωτογραφίας εις τήν 'Αμε
ρικήν διά τού έξης συστήματος :
Είς τό έν άκρον τού τηλεγραφικού σύρματος με
ταχειρίζεται μίαν φωτογραφικήν μηχανήν τής όποιας
ό φακός δύναται νά στραφή είς οΐονδήποτε άντικείμενον
ή πρόσωπον εύρισκόμενον πλησίον. Αί ακτίνες τοϋ
φωτός πίπτουν έπί ένός καλύμματος τό όποιον διαι
ρεί τήν λαμβανομένην εικόνα είς μικρά φωτεινά στίγ
ματα ποικιλούσης ένταστικότητος. Αύτά τα στίγ
ματα πίπτουν έπί μιας εύαισθήτου πλακός άπό σελήνιον καί μεταστρέφονται είς έναλλαγάς τού ηλεκτρι
κού ρεύματος.
Είς τόν άποδοχέα τό ρεύμα αύτό γίνεται φώς ποικιλλούσης λαμπροτητος καί δι' ένός καθρέπτου κα
ταλλήλως τοποθετημένου άποτυπώνεται ή είκών ή
οποία διατηρεί τά μικρά της στίγματα Οπως αϊ ει
κόνες τών εφημερίδων.

Το μηχάνημα αύτό θά άντικαταστήση τήν άστυνομίαν καί τούς πολεμικούς άνταποκριτάς, ώστε νά μη
πλαστογραφείται εφεξής ή Ιστορία. Άλλ' ή 'Αστυ
νομία δια τήν άνακάλυψιν τών έγκλημάτων μέγαν
βοηθόν έχει τήν 'Επιστήμην. Τό μικροσκόπιο», αί
χημικαί αναλύσεις, ή ανθρωπομετρία, ή φωτογραφία
ή άνατομία αντικαθιστούν όλονέν τόν άνακριτήν καί
τόν άστυνόμον. ΙΙ·χ· διά της άνατομίας εξετάζονται
ώρισμέναι φλέβες καί άρτηοίαι έξ ού άποδεικνύεται
ή ταύτότης τοϋ προσώπου. Διά τού μικροσκοπίου,
άναπαρίστανται αύτά τα αιμοσφαίρια έπί τών χειρών ή
τών ενδυμάτων τού δολοφόνου άν προέρχονται έξ αν
θρώπου ή ζώου, αί άκτίνες X ορίζουν άν ή έντός
τών σπλάγχνων σφαίρα ανήκει εις τό οπλο» τοΰ εγ
κλήματος.
Άλλη έφεύρεσις : Ή Οερμότης τού ήλιου, ή άντιπροσωπεύουσαπαμμεγίστην δύναμιν υπάγεται απο τί
νος είς τάς εφευρέσεις διά τού 'Αμερικανού Σούμαν,
όστις έπέτυχε μ.ίαν θαυμασίαν έφαρμογήν τής ήλιακής θερμότητος έν τή βιομηχανία.
*

Εν άπό τά σπουδαιότερα προβλήματα τής άνθρωπίνης ζωής είνε τό ζήτημα τής αρρενογονίας- Διατί
να μή είμποροΰν τά άνδρόγυνα νά βρίζουν κατα βούλησιν τό γένος τών παιδιών ποΰ θα δημιουργήσουν:
Τό ζήτημα τούτο τοΰ προσδιορισμού τοΰ φύλου άπησχό/.ησε έπί μακρά έτη τούς έπιστήμονας.
Μερικοί βιολόγοι διατείνονται οτι τό φϋλον είνε
προσχηματισμένον, δηλαδή ότι καμμία άλλαγή δέν
εινε δυνατή άπό τούς έπιστήμονας. Άλλοι λέγουν
ότι ό σχηματισμός τοΰ φύλσυ γίνεται μετά, άφοϋ συλληφθή τό ίμβρυον καί ότι επομένως ή έπιστήμη δύ
ναται νά εϋρτ, τρόπον νά τό μεταλλάσση, δηλαδή νά τό
κάμτ, κατ’ έκλο·(ήν αγόρι ή κορίτσι. Ό διάσημος
Γάλλος ιατρός κ. Ροβινσόν κατόπιν παρατηρήσεων
έκλινεν ύπέρ τής δευτέρας γνώμης.
— Ιίαρετήρησα, -ίπεν, οτι όταν κάμωμεν έν-σιν
είς έ'ν ζώον λεκιδίνης ή χιλι’νης, ούσιών σχηματιζομένων είς τόν οργανισμόν μας, αί ούσίαι αύταί κα
ταστρέφουν τό άρρεν στοιχείον των καί δέν μένει
παρά τό θήλυ τό όποιον δύναται νά καλλιεργηθή.
ΊΙ αδρεναλίνη, άλλη ούσία αύτή, καταστρέφει τό
θήλυ στοιχείον καί άναπτύσσει τό άρρεν. Έκαμα
πολλάς παρατηρήσεις αί όποϊαι μοΰ έστερέωσαν τήν
πεποίθησιν.
Μία νέα Άμερικανίς ήλθε πρό τίνος καιρού νά μέ
έρωτήση έπειδή είχεν άποκτήσιι κορίτσια άν υπήρχε
τρόπος νά κάμτ, αγόρι. Τό πράγμα δέν είνε άδύνατον. Έάν κάμη κανείς πολλάς ένέσεις άδρεαλίνης
πιθανώς ή επιθυμία τής μητρός νά έκτελεσθή.
Μέ ήρώτησαν άν έν φύλον δύναται νά έξαφανισθή
ή νά όλιγοστεύση σπουδαίως. Αύτό δεν μπορώ να το
είπώ. Διά τούς άνθρώπους, τό είδος τών οποίων εινε
τό πλέον άκανόνιστον καί τό πλέον άνυπότακτον τών
άλλων, τό πράγμα μού σαίνεται δύσκολον. Άλλα
δι' άλλα είδη αύτό ίσως είνε δυνατόν· Βλέπει κα
νείς ότι μερικά είδη έξηφανίσθησαν έντελώς. Εις
πολλά δένδρα π. χ. δέν ευρίσκει κανείς παρά έ'ν
φϋλον μόνον»·
Άλλά τό ζήτημα τούτο δέν αφορά απλώς τό γού
στο τών συζύγων. Είνε μέγα κοινωνικόν πρόβλημα.
Ή στατιστική—ή αυστηρά αύτή καί σεβασμία καί
περίεργος γραία — μάς πληροφορεί, ότ: έπί τοϋ ένός
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δισεκατομμυρίου έπτακοσίων εκατομμυρίων ανθρώ
πων τής γηίνης σφαίρας αί γυναίκες υπερτερούν κατ’
αριθμόν τούς άνϊρας κατά 5 1)5 εκατομμύρια. Άρα
υπάρχει υπερπαραγωγή γεροντοκορών, υπάρχει άνισότης κοινωνικής προόδου ώς εκ τής άγαμίας. Διότι
και εάν όλοι οί άνδρ-ς ένυμφεύοντο, Οα περισσεύουν
Γι 1)2 εκατομμύρια Or,λέων άνυμεναίων· Αλλ' έαν
επιδείαιωΟή ή αγγελλόμενη έφεύρεσίς : Διά τής φαρ
μακευτικής Οά γεννά ή σύζυγος κατά βούλησιν. Καί
επειδή όλοι επιθυμούν μάλλον άρρενα παιδιά,—διότι
τα κοράσια ώς κατοικίδια,έφ ’ όσον ό σωφραζετισμος δέν
κυριαρχεί, βιοΰντα εντός τής οικίας απαιτούν έπιτήρησιν καί διότι λείπει ή προίξ— τα κοράσια Οά ελαττω
θούν είς βαθμόν έπίφοδον δι’ αϋτήν τήν ϊιαιώνισίν
τού γένους.
’Αλλ’ άν αΐ προσπάθεια! τώνεπιστημόνων στρέφον
ται πρός απαθανάτισή τού ανθρώπου διά τής μεταφυτεύσεως αίματοφόρων αγγείων, ώς πειραματίζεται ό
Καρρέλ, ό 'Αμερικανός επιστήμων Αύγουστος Σεΰμοΰρ βεδαιοϊ ότι δύναται νά άναστήσκ, τούς νεκρούς εκεί
νους, οι'τινες έτάφησαν είς τούς πάγους. Έχει τό
θάρρος, άν τού παρασχεθούν τά μέσα, νά μειαίή είς
τόν ΙΙόλον, νά άνευρη τόν Σκώτ καί τούς συντρό
φους του καί νά τούς έπαναφέρκ, είς τήν ζωήν. Τόση
δέ εινε ή βεδαιότης του, ώστε πρβσφέρεται καί νά

rt I Ν A Κ Ο ό Η Κ Η
ταφή ό ίδιος, διά νά έπανέλΟη διά τής μεθόδου του
είς τήν ζωήν- 'Αναχωρεί έκ τής άρχής ότι ιχθύς,
χ-λώναι, βάτραχοι, διέρχονται τόν χειμώνα έν πα
γερά καταστάσει, άποσπώμενοι δ' έκ τών πάγων δύνανται νά ΟρυμματισΟούν ώς τφμάχια πάγου, θερμαι
νόμενοι δέ βαθμηδόν έπανακτώσι τήν ζωήν. Έκαμε
πειράματα καί έπί μαστοφόρων καί είχεν εκπληκτικά
αποτελέσματα, άλλα τήν μέθοδόν του κρατεί μυστικήν.
Διά νά τελειώνομεν, πρέπει νά ύψωθώμενμέχριτοΰ
ύύηλοτέρου σημείου τών κατακτητικών διαθέσεων τού
ανθρωπίνου πνεύματος. Κατακτά,σας ό άνθρωπος ςηράν
καί θάλασσαν, έστράφη πρός τόν ουρανόν. Τά βολιδοσκοπικά αερόστατα άνέρχοντ|·. είς ύψος 40 χιλιομέ
τρων, τά δέ αεροπλάνα κάμνου^ ελιγμούς 3,000 έως
4,000 μέτρων άνωθεν τού εδάφους. Δέν απομένει ή
νά πραγματοποιηθή τό ονειρον τών μυθιστοριογραφιών
καί ποιητών, δηλαδή ή ϊδρυσις κίνήσεως μετακαμιστικής μεταξύ τών πλανητών· ΊΙ ιδέα αυτή μελεταται
υπό τοΰ κ. Ένσώλτ-Πελλετερή. Πρόκειται δηλ. νά
κατασκευασθή κινητήρ ικανός να έξασφαλίση τήν
προσώθησιν μηχανήματος έν τώ μεταξύ τών πλανητών
κενοί. Θά ΐφευρεθή ασφαλώς κανεν είδος παμμεγέθους
ροκέτας, ή όποια θα εκσφενδονίζεται εις τά άστρα...
Δ. Κ.

&ΐς μνήμην ζών αιεσόνζων.

'Ζωγραφική

Οί αληθείς φιλέλληνες έϊακολουθούν νά μή μάς
λησμονούν. Ek ii αίτΰν, κοί έκ τών ένθερμοτέρων
μάλιστα, ό ’Ιταλός καλλιτέχνης κ. Α. Σάντι, ήλθε
έκ Ρώμης έδώ, κομίζων τρεις ώραίας προσωπο
γραφίας τοΰ αειμνήστου δασιλέως Γεωργίου τάς οποί
ας προσέφερε είς τήν Βασίλισσα/-Μητέρα.
Πλήν τούτων ό συμπαθής κα/.ιτέχνης έφερε άρκετάς χιλιάδας έπιχρύσων μεταλλίων, τά όποια έυεσεν είς τήν διάθεσιν τών πριγκηπισσών υπέρ τών οι
κογενειών τών πεσόντω/ κατά τόν παρόντα πόλεμον.

Έπήγα είς τήν Έκυεσιν τής Ζωγραφικής καί είδον
έκεί τοπειογραφίας καί προσωπογραφίας καί παραστά
σεις διαφόρους, γυναίκας γυμνάς νωχελώς έίηπλωμένας έπί τού καναπέ, άλήτας κοιμωμένους είς τόν
ήλιον, απόψεις τής Βενετίας, Βρεττανούς άλιεις κλπ.
καί μου φαίνεται πώς καί πέρυσι τά ίδια είδον.
Προφανώς οί καλλιτέχναι μας στερούνται φαντα
σίας. "Ολοι προσπαθούν νά άποδώσουν τά συνήθη.
"Ολοι — ή σχεδόν όλοι—ζούν έκτός τής έποχής των.
Ό καιρός μας δέν τούς έμπνέει.
'Εάν έν τούτοις έγνώριζον νά παρατηρούν τόσα
ζωντανά αντικείμενα γεμάτα άπό αίσθήματα τού και
ρού μας θά έκέντων τόν χρωστήρά των.
Ή κατάκτησις τοΰ άέρος άπό τόν άνθρωπον, τό
προαιώνιον αύτό δνειρον τό πραγματοποιηθέν τόσον
θαυμασίως, δέν έμπνέει ούδένα άπό τούς καλλιτέχνας μας. Ή γυνή κατά τόν Παύλον Μπουρζέ
έχασε τόν ζωγράφον της, άλλ' ή άεροπλοία δέν ευρεν άκόμη τόν ίδικόν της.
Άνέγνωσα μεταίύ τών τηλεγραφημάτων διά τήν
ασθένειαν τού Πάπα τάς γραμμάς αύτάς :
• Έν ιταλικόν άεροπλάνον ϊπτατο έπί μακράν πέρι£ τού Βατικανού καί οί άεροπόροι έσυραν τά μαν
τήλια των χαιρετώντες τόν Πάπαν».
Οί τού Βατικανού άπήντησαν σείοντες τό μανδήλιον τού Σαίν Δεμέζ καί ό Πάπας ειδοποιηθείς έκαμε
πρός τό κλειστόν παράθυρου κίνημα εύλογίας. ’Ιδού
είκών.
Ό Πάπας έτοιμοθάνατος εύλογών τό άεροπλάνον !

Καθώς καταφαίνεται έκ τών ανωτέρω μικρών εικό
νων, έπί τής μιας προσόψεως τών μεταλλίων υπάρχει
ή προσωπογραφία τοΰ άλησμονήτου Βασιλέως Γεωρ
γίου, έπί δέ τής όπισθεν ποιητική αληθώς παράστασις τής Βαλκανικής συμμαχίας, θραυούσης τόν κλοιόν
τής οουλείας τών Χριστιανών τού Αίμου, κάτωθεν
τής όποιας άναγράφεται:
«Ότών συμμάχων ιερός αγών πρός άπελευθέρωσιν
τών δούλων άδελφών ιηια—ιμΐ3>.
Ή A. Β. Υ. ή πριγκήπισσα Μαρία Οά μεριμνήση
οιά τήν διανομήν τών μεταλλίων αυτών συμφώνωε
πρός τήν επιθυμίαν τοΰ εύγενούς φιλέλληνες δωρητού·
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Ζά spya ζών καμχιζεχνών μας.
Χαρακτηοιστικόν είναι τό έπεισόδιον δπερ συνέόη
κατά τά τελευταία έτη, είς τόν άποθανόντα έσχάτως
ζωγράφον Λεμπεσην. Είς τό άέτωμα τού ιερού άδυ
του τοΰ Άγ. Κωνσταντίνου έν Πειραιεί, ό Λεμπέσης είχε τεχνουργήσει πρό έτώ/ τήν «Πλατυτέραν
τών Ουρανών» — θαύμα αυτόχρημα άγιογραφικόν,
διά τό όποιον ώμίλει μ’ ένθουσιασμόν καί ό Γύζης
είς τό Μόναχο/ πρός τούς μαθητάς του. "Υστερα
άπό πολλάς περιπετείας είς τό έέωτερικόν, ναυαγός
τής ζωής ό Λεμπέσης, έπανήλθεν έδώ καί έτυχε μίαν
ήιιέραν νά ευρεθή είς τόν "Αγιον Κωνσταντίνον τοΰ
Πειραιώς. Μόλις όμως 'ύψωσε τά βλέμματά του πρός
τό άέτωμα διά νά ίδη τήν παλαιόν του «Πλατυτέ
ραν», ό καλλιτέχνης ώχρίασο, τά μάτια του έόούρκωσαν καί άλλόφρων άπό τήν όδύ/ην έπετάχθη εέω
θρηνολογών. Τί είχε συμδή; Κάποιος έπίτροπος τού
ναού, διά νά καθαρίση τήν «Πλατυτέραν» άπό τήν
σκόνην τής πολυκαιρίας, διέταζε καί τήν έέεθώριασαν μέ μίαν χονδροσκούπαν βουτηγμένη-/ είς ποτάσσαν καί άλυσσίόαν . . .
♦

♦

*Ηραία άπάντηαις.
Είς τόν γλύπτην κ. Φιλιππότην, όταν άνήγγειλαν
ότι έκόπη ή ήδη τού «Ξυλοθραύστου», τού ωραίου
άγάλματός του, χωρίς νά έκπλαγή εΐπεν φιλοοοφικώταια:
—Καλλίτερα, τώρα θά φαίνεται σάν άρχαίο ...
*
*

’Αεροπλάνα έν άνυι'-ώιίει.

Τό έμαόριον ζών καχ,γιτεχνικών έργων εν
‘έΓμερικμ

μόνην διά τό τε/.ευταίον έτος είς 35 ο)ο έπί έλαττον τής εισαγωγής τού προηγουμένου.

Ή εισαγωγή έργων τέχνης έν τα"ς Ήνωμέναις
Πολιτείαις κατά τό έτος 1911-1912 παρουσιάζει
έκτακτον αύέησιν. Έφθασε τόν άοιθμόν τών 36,092.
5η 5 δολλαρίων I Ή έπί πλέον οιαφορά τού τελευ
ταίου τούτου έτους άπέναντι τής κατά τό παρελθόν
έτος 1910—19 η εισαγωγής ανέρχεται είς 13,;>q6,
φ53 δολλάρια, τούτέστιν 6ο ο)ο περίπου.
Ή κατά τόπους προελεύσεων τών καλλιτεχνικών
ειδών είσαγωγή κατανέμεται ώς έίής :
1910—1911
{Άολλάοια)

’Αγγλία
1 αλ/.ία
Γερμανία
Ίαλία
Καναδάς

7,142,708
11,327,0 ιό
1,2 10,206
9/2,738
089,468

'Ιδιαιτέρως άέιοπαρατήρητος είνε ή αΰίησις εισα
γωγής έργων παλαιός τέχνης. Ή εισαγωγή τούτων
άνήλθε κατά τό οικονομικόν έτος iqi ι — 19Ι2 είς 3-|,
αόο,οοό οο/.λάρια, έπί πλέον διαφοράς άπέναντι τού
παρελθόντος έτους συνισταμένης είς 68 ο)ο.
Κατά τά τρία διαρρεύσαντα έτη άπό τής έφαρμογής τού νέου τελωνειακού πίνακος τελών είσήχθησαν
άτελώς αντικείμενα τέχνης άίίας 73,!0ο,οοο δολλα
ρίων, έκ Γαλλίας καί ’Αγγλίας κυρίως προερχόμενα.
Αϊ άρχαιότητες κατέχουσι τήν πρώτην θέσιν έν τή
κατηγορία τών άτελώς είσαγομένων έργων τέχνης.
Κατόπιν αυτών έρχονται τά έκ πορσελάνης άντι·
κείμενα, τά έκ πολυτίμων μετάλλων, τά ίυλογ/.υπτικά κλπ.
Άντιθέτως πρός τάς άρχαιότητας, ή εισαγωγή είοών νεωτέρας τέχνης παρουσιάζει μείωσιν συνιστα-

*

♦

'SfCμουαικίι ζών ’&3νών
Τά Παρισινά «Χρονικά» δημοσιεύουν ν' ’Απομνη
μονεύματα τοΰ Ρουμπινστάϊ/. Θερμός θαυμαστής τής
Γερμανίας κηρύσσεται είς αύτά. «Ή άληθινή μου
σική», λέγει, «ή ύψηλή μουσική εύρίσκεται μόνον είς
τήν Γερμανίαν».
«"Οσον άφορά τήν μουσικήν αίσθησιζ τών λαών,θέτω
εις τήν πρώτην γραμμήν τούς Γεριιανούς. Πράγματι
είς τήν Γερμανίαν έργιάζει ένας ίοιαίτερος πατριωτι
σμός είς τήν μουσικήν, ό όποιος συνδυάζεται μέ κά
ποιαν μυστικιστικήν εύλάόειαν πράγματι, δλη ή δϋναμις τής Γερμανίας έγκειται είς τά πυροόό/.α της,
τά όποια είνε ό θάνατος τής τέχνης, άλλ' ούχ ήττον
τό Γερμανικόν έθνος έναπομένει τό μουσικώτερον τού
κόσμου.
Άν έκάμναμεν στατιστικήν τών μουσικήν έννοούντων μεταεύ τών διαφόρων λαών, τότε κατά τήν
γνώμην μου έπί ιοο Γερμανών, οί 5ο έννοοΰν μουσι
κήν, είς τήν Γαλλίαν 16 ο)ο καί είς τήν 'Αγγλίαν 2.
Οί Άγγλοι είνε ό άμουσότερος λαός, τόν όποιον
γνωρίζω καί ύπερόάλλουν είς αύτό καί αύτούς τους
’Αμερικανούς, οί όποιοι έκτιμούν καί έννοοΰν περισσό
τερον τήν μουσικήν άπό τούς “Αγγλους.'Ομιλώ έδώ
έ /τελώς άμερολήπτως. Ή Γερμανία είνε ή κοιτίς τής
υπέροχου μουσικής. Ή Γαλλία καλλιεργεί μόνον ένα
κλάδο/ μουσικής καί όφείλομεν νά όμολογήσωμεν,
ότι τόν καλλιεργεί καλώς.
'Ιδιαιτέραν θέσιν είς τήν μουσικήν έχουν οί
Ρώσσοι μέ τάε ωραίας μελωδίας των. Επίσης ή Νορ
βηγία καί ή Σουηδία μέ τά θελκτικά τραγούδια των.
Ή Ρωσσία πάσχει άπό έρασιτεχνίαν είς τήν μουσικήν».

*
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Ανδριάντες εν σχεδίω.— 7α είς λίιρ καί ΐδι'ιρ ονόματα'
— Οί II. σταΰλοι και αί γαλαρίαι τής ‘Ιταλίας.— Τα σα
ράβαλα τής άδοΰ Σταδίου.—Οί Ίκαροι τής ιδέας. —ΙΙιλής.— 'Ιστορία τοΰ πολέμου.

ΑΙ διά τινας των πεσόντων κατά
τόν πόλεμον καί διά τόν αείμνη
στον βασιλέα Γεώργιον έψηφίσθη
ύπό δήμων καί σωματείων ή ανέγερσις Ανδριάντων. θά πραγματο
ποιηθούν αί Αποφάσεις αΰταί ή ίΐά
μείνουν ώ; εκδηλώσεις μόνον τυ
πικοί τιμής κατά τάς πρώτας η
μέρας τοΰ θανάτου των ; Τό πα
ρελθόν τής άνδριαντοποιήσεως επι
φανών Ελλήνων δέν είνε ενθαρρυντικόν. "Οταν
έδολοφονήθη δ Καποδίστριας έν τή έπισήμω Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως. ήτις τότε εκαλείτο «Γε
νική έφημερίς τής "Ελλάδος
έδημοσιεύθη ψήφι
σμα τής 'Εθνικής Συνελεύσεως (12 Φεβρουάριου
1832) κατά τό όποιον έκτος άλλων άνεγράφοντο
καί αί εξής δύο παράγραφοι: -Νά ιινεγερθή μαυσωλεΐον τοΰ Αειμνήστου Κυβερνήτου επί τού λόφου
τής Τίρυνθος καί πλησίον αύτοΰ ναός». — «Νά
κατασκευασθώσιν, άμα επιτρέψουν οί χρηματικοί
πόροι τού Κράτους, έκ χαλκού τρεις κολοσσιαίοι
ανδριάντες τοΰ αειμνήστου φέροντες τά εμβλήματα
τής ειρήνης καί τής φρονήσεως. έξ ών ό είς θέλει
στηθή εις Αίγιναν, ό δέ κατά τήν Πελοπόννησον,
είς τήν καθέδραν τής Κυβερνήσεως, ό δέ τρίτος
είς τήν Στερεόν Ελλάδα·. Περιττόν νά προσθέσωμεν ότι οί άνδριάντεξ αυτοί δέν εΐδον τό φώς τοΰ
ήλιου, χαίτοι παρήλθον 81 έτη. \έν τό έπέτρεψαν
οί, χρηματικοί πόροι τού Κράτους; Αν άναλογι,σθή
τις πόσα δισεκατομμύρια έδαπανήθησαν κατά τά 81
αυτά έτη όπό τού Κράτους, θά κινήση οίκτιρμόνως
τήν κεφαλήν, διότι δέν έξευρέθη ποσόν τι διά νά
έκτελεσθή μιας Έθνοσυνελεύσεως, ήν άπήρτιζαν οί
άνδρες τού Άγωνος, ρητή άπόφασις.
♦

'Ορθότατα ή Αρχαιολογική'Εταιρεία δι' 'Επιτρο
πής ήσχολήθη είς τήν τοπωνυμίαν — δι' αλλαγής τών
βαρβαρικών είς λάρ, όβον, τσά, ίδάρ, κιό’ί ονομά
των—τών ι'ινακτηθεισών Μακεδονικών καί 'Ηπει
ρωτικών πόλεων καί κωμοπόλεων. "Ολα αυτά τά
μέρη έχουν τάς αρχαίας ονομασίας των καί τοιρα
πού έσπασαν τά δεσμό τής δουλείας πρέπει νά χει
ραφετηθούν καί Από τήν τυραννίαν τών Τουρκικών
ονομάτων, τών ΰπενθυμιζόντων τάς άφορήτους τυρανικάς πιέσεις. Μόνον τά Γιαννιτσά καί τό Μπιζάνι — ονόματα έξιλεωθέντα όπό τών νικών τοΰ
Ελληνικού στρατού—άς διατηρηθώσι τά ίδια.
Οί Βασιλικοί σταΰλοι εκτοπίζονται έκ τής καρ
διάς των Αθηνών καί παύει εφεξής νά δεικνύει αύτους πρός τούς βουληφόρους άνδρας ό κορυθαίολος
Γέρος τοΰ Μωρηά. Είνε ζήτημα εϋπρεπείας ή τά
χιστη μεταφορά των. Σταΰλοι εις τήν οδόν Στα
δίου. καταλαμβάνοντες όκόκληρον τετράγωνον, είνε
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αναχρονισμός, τόν όποιον ό’νέος Βα
σιλεύς μόλις άνελιθών τοΰ θρόνου του
δέον νά έπανορθιύση. Καί αυτών τήν
άπέλασιν πρέπει νά έπακολουθήσι.ι ή
κατεδάφισις ενός σαραβάλου. τό ό
ποιον λέγεται ΰπονργείον τών Οικο
νομικών καί ενός παρακάτω δοθιή
νας οικοδομικού, τοΰ Πρωτοδικείου.
Θά φύγουν οί σταΰλοι. Πολύ καλά.
Καί έπειτα ; Αύτό πρέπει σοβαρώς
νά Αποσχολήση τούς "Αρμοδίους "ίνα
. .. Αριστογείτων γείνη ή νέα οικο
δομή. ή όποια θά διαδεχθή τούς
σταύλους. 'Εκεί πρέπει νά ύψωθή
μεγα οίκοδομημα, πληρούν κοινω
νικήν ανάγκην—έν είδος Λούβρου είς
εια πάτωμα, έπειτα μία Λέσχη συγ
κεντρωτική κόσμου εκλεκτού άλλ' όχι
και μονον φιφτυακοΰ καί κάτωθεν μ ία
γαλαρία ως ή τοΰ Βίκτωρος 'Εμμα
νουήλ έν Μιλάνφ ή έν Νεαπόλει τού
Ούμβέρτου.

"Π κατάκτησις τοΰ άέρος όπό τών
απογόνων τοΰ πρώτου αεροπόρου
'Ικάρου ήρχισε πυκνι'ι νι'ι άριθμή θύ
ματα. Εντός έτους τρεις νεκροί έπί
έπτά’Ελλ. αεροπόρων είνε πάρα πολ
λοί. Καί τά τρία θύματα πρότυπα
"Ελληνικού κάλλους, "Ελληνικής χάριτος, 'Ελληνικής τόλμης. Καί οί
τρεις μέ δλας τάς άπολαύσεις τής ΞΉΞΞΗΉΞΞ;
ζωής, λόγοι μορφώσεως, καταγωγής.
πλούτου. Καί ολα τά έθυσίασαν ύπέρ τής ίδέας.Ήθέλησαν νά ζήσουν ύπέρ τούς μικρανθρώπους τών
άγυιών καί έγραψαν μέ τό ευγενικόν των αίμα τό
ωραιότερου ποίημα τής ζωής, μέσα είς τούς μεγάλους
κύκλους, μέ τούς όποιους ώργωσαν τό στερέωμα οί
ωραίοι άναβάται. "Ο ένας είρε σάβανα, τούςΑφρούς
τοΰ Κορινθιακού. Οί δύο άλλοι—ό Άργυρόπουλος
καί ό Μόνος— έξηπλιόθησαν νεκροί είς τήν έλευθερωθεϊσαν ένδόξως 'Ηπειρωτικήν γήν.
Τό "Ελλ. Ιδανικόν πλουτίζεται είς "Ηρωας.
*

Μετά τήν έκλειψιν τής Μαρασλείου βιβλιοθήκης
ύπεράγαν σοβαρός τήν ΰλην, άνέτειλεν ή βιβλιοθήκη
Φέξη, έλαφροτέρα. κομψότερα, πρακτικότερα. '() κ.
Φέξης, οξύς τήν άντίληψιν, ήθέλησε νι'ι ώφελήσ]]
όχι τούς ολίγους, είχε δέ τήν πρόνοιαν νά αναθέση
τήν επιμέλειαν τής έκδόσεως — έν τών σπουδαιότε
ρων προβλημάτων μιας εκδοτικής έπιχειρήσεως —
εις κριτικόν νοΰν. είς ειδήμονα λογογράφον, τόν κ.
I. Ζερβόν.
Τριπλή είνε ή διακλάδωσις τής βιβλιοθήκης. Οί
άρχαίοι συγγραφείς, — οί Απρόσιτοι είς τούς μή έξ
επαγγέλματος φιλολόγους,— ή φιλοσοφικοκοινωνιολογική έπιστήμη — άγνωστος παρ' ήμϊν διά τήν
έλλειψιν ειδικών συγγραφέων — καί ή νεωτέρα λο
γοτεχνία,—ί] έσκορπισμένη είς δυσεύρετα περιο
δικά. Ό κ. Φέξης οπλοποιών τούς Αρχαίους συγγρα
φείς κατέστησε τήν έπίδρασίν των άπτοτέραν. Μό
νον μεταφράσεις τινες έχουν τό μειονέκτημα τής μαλ
λιαρής άποδόσεως. ήτις εκμηδενίζει τό πλεονέκτημα
τής διαδόσεως, διότι καί πάλιν Απομένουν Απρόσι
τοι ένεκα τοΰ Ακαλαισθήτου καί ακατανόητου λε
κτικού Έξ ετέρου τήν διαπλαττομένην όλονέν
Ελλ. κοινωνίαν έμβολιάζει μέ χυμούς τών νεωτέρων φιλοσοφικών συστημάτων διά σειράς πολύπει
ρων συγγραφών καί τέλος στεγάζει τήν Ανέστιου Λο
γοτεχνικήν παραγωγήν, ήτις ένεκα τών άπογοητευτι-
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ΚΑΒΑΛΛΑ
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χών συνθηκώι· τής αδιαφορίας τοΰ κοινού, δέν ήτο
δυνατόν ύπύ τών συγγραφέων ή τών οικείων των νι'ι
συσσωματωθή είς τόμους, Λιά τό τελευταϊον τούτο
κατόρθωμα, ή βιβλιοθήκη Φέξη Απέβη παράγων
σπουδαιότατος τής πνευματικής προόδου, έξ ής δι
καιούται τις νι'ι προσδοκά ότι θι'ι άνατείλη καί διά
τήν νεοελληνικήν φιλολογίαν κατόπιν τής μακράς
Ασυγγυιόστου παραγνωρίσεως τών συγγραφέων μας.
ήμέραι έκτιμήσεως. Αγάπης, δόξης, πλούτου. Ας
τό έλπίσωμεν καί πρό παντός άς έλπίσωμεν ότι ό
εκδοτικός οίκος Φέξη ϋπό τήν νοήμονα ηγεσίαν τοΰ
κ. Ζερβού θά προχωρήση, μή πτοοόμενος ιΐπό Αντί
ξοους άλλι'ι παροδικός περιστάσεις, ίνα μείνη ή εκ
δοτική αυτή έπιχείρησις μνημείου περιφανές τών
Έλλ. γραμμάτων.
♦

Ή ’Ιταλική Κυβέρνησις συνέστησε μεγάλην επι
τροπήν. ήτις θά σιιγγράψη έπισήμως τήν Ιστορίαν
τοΰ Ίταλοτουρκικού πολέμου.
II εϊδησις είνε πολύ διδακτική καί διά τήν
'Ελλάδα. Σωρεία Αναγγέλλεται συγγραφών περί
τού Ελληνοτουρκικού πολέμου τοΰ 1912—1913.
Στρατιώται, δημοσιογράφοι, ΰπαξιωματιζοί προ

ΘΕΑΤΡΑ

χειρίζονται είς κριτικούς καί ιστορικούς συγγρα
φείς. Καίτοι αί έκδόσεις ουται έχουν σκοπόν προ
φανώς κερδοσκοπικόν, έν τοΰτοις παραπλανούν τούς
άναγνώστας είς διαμόρφωσιν γνώμης πεπλανημένης
διά τε τά γεγονότα καί τά πρόσωπα. Τό Κράτος
έχει ύποχρέωσιν Απέναντι τής ιστορίας, αλλά καί
Απέναντι τών έν πολέμιο δρασάντων, ιός καί τοΰ
λαού διά τού αίματος καί χρήματος τοΰ όποιου έστήθησαν τά τρόπαια τής νίκης νά διόση τήν Αλή
θειαν, τήν ιστορικήν Ακρίβειαν τής πολεμικής τοΰ
στρατού δράτεως. Δέν πρέπει νά άμφιβάλη τις ότι ή
'Ελληνική Κυβέρνησις θά συγκροτήση μεγάλην έξ
ιΐνωτέρων Αξιωματικών έπιτροπήν ήτις Αφού συγκεντρωθώσιν τών Μεράρχων καί τοΰ ’Επιτελείου αί
έκθέσεις θά συγγράψι.] έπισήμως τήν ιστορίαν τοΰ
πολέμου, ϋστις τοσαύτην έπέφερε μεταβολήν εις
τόν χάρτην και όστις έλυσε τό. περιλάλητον 'Ανα
τολικόν ζήτημα.
Τήν πρωτοβουλίαν 'ίνα γραφή ή Ιστορία αίίτη
δέον νά Αναλάβιι αυτός ό δαφνοστεφής Βασιλεύς,
όστις είνε είς θέσιν νι'ι γνωρίζη τιϊ γεγονότα καί τό σπουδαιότερον — νι'ι τά κρίνη.
ΑΑΦΝΙΣ.

ΑΘΗΝΩΝ

Θέατμον Κνδέλης
Πρώτον ήρχισεν εφέτος παραστάσεις τό θέατρον
Κυβέλης τήν 23 Απριλίου μέτήν «Άνάστασιν»τοΰ
Τολστόη. Ευθύς τήν έπομένην εσπέραν ήρχισεν ό
θίασος Κοτοπούλη μέ τήν ε ’Ιδέαν τής Φραγκίσκας».
Ή κ. Κυβέλη παρουσιάσθη είς τόν ρόλον της, ιός
«Τρελλοκόριτσο», ιός «ΙΙανουκλίτσα», ώς «Μονάκριβη». Η Κυβέλη δηλαδή άπαρτιμιλλος, εις τούς

πεταχτούς, παρθενικούς, χαριτωμένους, παιδικούς,
πεισματικούς. Αφελείς ρόλους.
Ή «ΙΙανουκλίτσα» ι'ιπύ τά νευίτερα έργα.ήρεσε
πολύ διά τήν εΐίθυμον πλοκήν του. Ή Κυβέλη κομ
ψοτέχνημα Παρισινής χάριτος, ένα κοριτσάκι ζωη
ρόν, χαϊδεμένο, σκανδαλιάρικο, φιλάρεσκου, θελκτι
κόν. 'Αμφιέσεις πρωτότυποι καί καλλιτεχνικοί, έαριναί, Αί συμμαθήτριαί της τήν Απεκάλεσαν Πανου-
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κλίτσαν ώς επικίνδυνον διά τά πειράγματα της καί
τά σκανδαλάκια. ΙΙεριφρονεΐ ένα δικηγόρον καί τόν
άφίνει νά τής φιλή τά χέρια* πειράζει τόν πατέρα
της ώς έρωτευμένον* ματαιώνει έρωτικάς συνεντεύ
ξεις καί νυμφεύεται ένα τόν όποιον είρωνεύετο καί
έλεγεν ότι έμίσει.
Έπανελήφθη έξελληνισθεϊσα ή «Μονάκριβη·
τοΰ κ. Ξενοπούλου. Είχε δοθή κατά τήν λήξιντής περισυνής περιόδου ώς έργον τοΰ ανυπάρκτου 'Ιταλού
Stratii, έγράφηδέ άποκλειστικώς διά τήν κ. Κυβέλην
ήτις τόσον πολύ επιτυγχάνει εις τούς ρόλους τών
κορασίων. Διά νά δώση δέ ήδη έγχιόριον χρωματι
σμόν ό συγγραφεϋς άνέμιξε τόν «Νουμΐν», τόν Νιρ
βάναν καί τόν μακαρίτην Παπαδιαμάντην. Μόνον
τον κ. Ξενόπουλον έλησμόνησε νά παρενείρη. .
« Ί) ιΐ ν θ ρ ω π ο ς π ο ΰ σ κότ«ιβε» τών κ. κ. Farτέτβκαί Frondaie έργον έστερημένον πόσης φιλολογι
κής αξίας, τοΰ είδους τής «Άγνιόστου», διά τόν πολϋν κόσμον, διεγεΤρον τήνπεριέργειαν καί τά .. .δά
κρυα. Ή υπό θεσις διαδραματίζεται εις τήν Κωνσταντινούπολιν, εμφανίζονται δέ καί δυο τουρκαλάδες.
Πρωταγωνιστής είς Γάλλος συνταγματάρχης όστις
αγαπά μίαν λαίδην Φέρλανδ άτυχή μητέρα άπό τήν
όποιαν επιζητεί νά απαλλαγή ό άνδρας της, όστις
συζή μετ' άλλης. Άλλ' υπάρχει καί καρπός τής συ
ζυγίας, έν παιδάκι, μήλον τής έριδος μεταξύ τών συ
ζύγων ποιος νιι τό κράτηση. Συνεννοείται ό σύζυγος
μετά τίνος ύποκρινομένου τόν εραστήν, σύλληψις
υπό τοΰ συζύγου τοΰ ενόχου δήθεν ζεύγους καί άπό
μηχανής ή μέλλον άπό υπογείου έμφάνισις τοΰ συν
ταγματάρχου φονεύοντος τόν σύζυγον καί νυμφευό
μενου τήν σύζυγον. Ή κ. Κυβέλη τήν στιγμήν πού
έξεβιάζετο νά χωρισθή άπό τό παιδί της έπαιξε συγ
κινητικότατα—τό μόνον προτέρημα τοΰ έργου, τό
όποιον έδημοσιεύθη καί είς τήν «Illustration··, τήν
τροφόν τών Έλλ. θιάσων.
II «Κυρία Προέδρου» φάρ.τα τών Έννεκέν
καί Βέμπερ, σκορπίζουσα μέ τά έξυπνα καί κωμικά
έπεισόδια της γέλωτος. 'Ημίγυμνοι εμφανίσεις τής
κ. Κυβέλης καί τής κ. Βώκου, ημίγυμνοι φράσεις.
"Υπόδεσις; Είς πρόεδρος Πρωτόδικων προάγεται
όπό τοΰ υπουργού διά μέσου μιας κοκότας, ήτις
παρουσιάζεται δήθεν ώς σύζυγος είς αυτόν, εΰρεθείσα ύπό τήν στέγην του είς ήν κατέφυγεν έκδιωχθεΐσα έκ τοΰ ξενοδοχείου της. Ή κ. Κυβέλη ύπενθύμησε κάτά τήν φωνήν μίαν άλλην επιτυχίαν
της, τόν «ΙΙρίγκηπα εκπαιδεύεται».
Ετοιμάζεται: Ό «Πατέρας» τοΰ Στρίμπεργ μέ
τόν κ. Θ. ΟΙκονόμου, όστις Οά παίζη καθ’ δλον τό
θέρος άπό καιρού είς καιρόν μέ τόν θίασον τής κ.
Κυβέλης.—Ή «’Επιτυχία» κωμιρδία.—Ό Σάτυρος.
Τζοκόνδα,τοΰ δ'Άνούντζιο.—Έλγα,τοΰ Χάουπτμαν.
- Θεόδωρος καί Σια, ΙΙετροκοκκίνοιι καί Ζουροΰ.
Θέατρον Κοτοπούλη

Ή «Ιδέα τής Φραγκίσκας» τοΰ CavaιιIt
έχει πρωτοτυπίαν καί ώραΐον διάλογον. ΊΙ «Ιδέα»
τής ευφυούς Φραγκίσκας είνε ιό σχέδιον δΓ ού
επιτυγχάνει τήν διαλυσιν ενός άναρμόστου γάμου
τής αγαθής αδελφής της μέ ένα μεσόκοπον πλού
σιον, μεθ' ού είχε συζευχθή, καίτοι ήγάπα άλλον,
ϊνα συίσμ τόν πατέρα της οίκονομικώς. Τό έργον
ήρε σε πολύ.
" I.e c<eur dispose». Ή τρίπρακτος κωμωδία τοΰ
Κροασσέ έπαίχθη μέ τόν τίτλον «Ή καρδιά κυ
βερνά» άπό την δα Κοτοπούλη, προαγγελθέν καί
από τήν Κυβέλην μέ τόν έπιτυχέστερον τίτλον «Ή
καρδία δεσπόζει». Ευτυχώς κατενοήθη ότι πρέπει
οί θίασοι νά αποφεύγουν τόν διά τής παραστάσεως
τών ιδίων έργων ανταγωνισμόν.
Η δ. Κοτοπούλη έκτός τής ύποκρίσεως διεκρίθη
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διά τάς ωραίας αμφιέσεις της. ως καί αί άλλαι κυρίαι. Έκ τών άνδρών έπαιξε πολύ καλά ό κ. Μυράτ.
«Τό απολωλός πρό βατ ον». Δράμα έξηγμένον έκ τοΰ γνωστού μυθιστορήματος τοΰ Βαλζάκ
«Le cure du village· σκηνοποιηθέν ύπό τοΰ Τραριέ.
Ή Έκπόρθησις τοΰ φρουρίου» τετρά
πρακτος νεωτάτη κωμωδία τοΰ Sacha Guitry. "Εξυ
πνη, λεπτή, μέ κομψόν διάλογον. Μία σύζυγος
χωρίς νά τό θέλη πίπτει είς τάς άγκάλας ενός άστυνόμου. όστις κατ' ιίρχάς εμφανίζεται ώς εραστής,καί
τήν νυμφεύεται, έν<ϊ> ό σύζυγος όποχρεοΰται να συλληφθή ώς άπιστων μέ τήν σύζυγον ένός φίλου του
χάριν τοΰ διαζυγίου. Ή δεσποινίς Κοτοπούλη έπαιξε
χαριτωμένα. 'Επίσης ό κ. Μυράτ καί ό κ. Γονίδης.
Μετά τής δεσπ. Κοτοπούλη συνεργάζονται καί
δύο νεόβγαλτοι δεσποινίδες, ή περικαλλής καί έλληνικωτάτη τήν κατατομήν δίς Κόριννα Ζαφτιροποόλου καί ή δίς Έλλη Μυρυ’ι

"Αλλα Θέατρα
Έδωσε παραστάσεις ή «Όπερέττα Αθηνών», ή
ύπό του κ. Λαγκαδά διευθυνομένη. "Ηδη άνεχώρησεν είς Κέρκυραν. Τήν όπερέτταν θά διαδεχθή είς
τό θέατρον Συντάγματος ό θίασος τοΰ κ. Πλέσσα.
Έκτός τών γνωστών κωμειδυλλίων έπαίχθη καί
τό «‘Ονειρώδες βάλς» μέ Φριίντση τήν κ. Κανδύλη,
πριότην φοράν άναλαβοΰσαν τόν ρόλον αυτόν.
—Τά «’Ολύμπια» (Άρνιώτου) θά έγκαινιασθοΰν
έφέτος μέ τήν ,ιεγάλην φιλολογικήν παράστασιν τής
Δραματικής Σχολής τής «Τέχνης» ή ποια θά δοθή
τήν Ιό Μαΐου. Κατόπιν θά παίξη ξένος μελοδραμα
τικός θίασος καί τούτον θά διαδεχθή ό έν Κύπρο»
εΐσέτι παριστάνων θίασος Νίκα—Φύρστ.
— Είς τό θέατρον Άλάμπρα θά παίξη έφέτος ό
θίασος τοΰ κ. Μουστάκα. Έργα Οά δοθούν λαϊκά.
Είς τό θέατρον Νεαπόλεως οί αδελφοί Παντόπουλοι.
— Ήρχισεν είς τό «Πανελλήνιον» ή όπερέττα
τοΰ κ. ΙΙαπαϊωάννου μέ τήν «Αγνήν Σωζάναν».
Συμπράττουν ί) δ. Κολυβϊ, ή δ. Δενδρινοΰ καί ή κ.
Κανδηλάκη.
— Τό Έλλ. Μελόδραμα ύπό τόν κ. Λαυράγκαν
θά δο’ισμ πιθανώς καί έφέτος παραστάσεις.
— Είς τό « Άθήναιον» θά δ<·ίση παραστάσεις καθ’
ίίλον τό θέρος ό θίασος τής κ. Βασιλείας Στεφά
νου, συμπράξει τών κ. κ. Σταυροπούλου καί Χέλμη.
— Θά έλθμ είς Αθήνας Βιεννέζικη όπερέττα,
ήτις παίζει ήδη είς Τεργέστην. Ιμπρεσάριος ό κ.
Λ. Κονταράτος.
— ’Επίσης Οά διέλθμ έξ Αθηνών καί δ έν Σμύρνη
ήδη παριστάνων Ρουμανικός θίασος. Θ' άρχίσμ μέ
τό «Βάλς έρωτος».
— Νέα έργα αγγέλλονται: «"Ας τα καί τά ξέρω»
υπό δύο συναδέλφων κωμωδία ’Αθηναϊκών τύπων
διά τόν θίασον Πλέσσα μέ δέκα τραγουδάκια —Ή
• Ή άκαπνος πυρΐτις , «Τό χρήμα κυβέρνα» τοΰ
Cure!, ό «Τέλειος έρως» τοΰ Μπράκκο, είς τό θέα
τρον Κοτοπούλη.
— Τά «Παναθήναια τού 1913» ή «Ή Βαλκανική
ομοσπονδία» έγράφησαν άπό τήν τριάδα τών έπιθεωρησιολόγων, οΐτινες άπετέλεσαν οϋτω κατά τάς
• ’Αθήνας» τήν Τρίπλ Σαχλιάνς κατά τό Τρίπλ Άλιάνς. Θά παιχθοΰν τήν 20 Μαΐου ύπό τοΰ θιάσου
τής δ. Κοτοπούλη, ήτις ακολουθούσα τά γούστα τοΰ
κοινού, περιέλαβεν έφέτος καί τάς έπιθεωρήσεις είς
τό δραματολόγιόν της. Θά είνε δέ κατά τό πλεΐστον
στρατιωτική.
— Είς τά θέατρα έφέτος θά παιχθοΰν στρατιω
τικοί καί πατριωτικά έργα. Έν στρατιωτικόν γράφει
ό κ. Ξενόπουλος και άλλο ό κ. Λιδωρίκης, ό έπιλοΧ.ίας τών εΰζώνων, διά τήν κ. Κυβέλην. 'Επίσης ό κ.
Λημητρακόπουλος γράφει στρατιωτικόν έργον.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Έπηίαιϊων άεροπλάνου μετά τοΰ ΈΖΖηνος αεροπόροι'
Μρχυροπούλου έν Θεσσαλονίκη καί πεοών καιεσινετρϊβη ό
ποιητής Κωνσταντίνος Marot. Νεώταιος έδημοοίευοε
λυρικά ποιήματα, μετέφρασε δέ είς τήν δημοτικήν τήν
« Αντιγόνην» τοΰ Σοφοκλέοΐ'ί. Ό Μόνος διετελεοε άναγνώοτης τής Αύιοκρατείρας ‘Ελιοοάβετ ‘Ενωρίς ομιος
έγκατέλειηιε τήν ποίηοιν, ϊναάφοοιωθή tit τούς έν Κρήτη
πολεμικούς καί πολιτικούς αγώνας. Εις τήν Αιπλήν ‘Α
ναθεωρητικήν Βουλήν αντιπροσώπευσε τόν νομόν Άιιικής καί Βοιωτίας.
♦
Ό Αγγλικός τύπο; άοχολτΓται πάλιν μϊ ιόν ‘Οοκάο
ΟΰάΜ καί ιήν γνωοιήν τραγωδίαν ιοΰ ιϊλονς τής ^ωής
του λαμβάνων αφορμήν άπό μίαν Λίκι/ν, ή όποια ίκιυλίοοτιαι πρό των 'Αγγλικών Λικααιι/ρίων.
Τό παρελθόν έτος έόημοοιει'θι/ εν βιβλίον υπό ιόν
ιίιλον ‘ Όοκάρ ίλ’άί'Ζί» γραμμένου άπό τόν ογιόόν
άγνιοοιον ονγγραφέα ‘Αρθούρον Γαναόμ. Τό βιβλίον αύιο
ήτο μία απολογία ιοϋ παραΑοξολίιγου ουγγραφίοτς τρόπον
ιινά δικαιολογοίαα τάς γνιοοτάς κατά τοΰ ‘Οοκάρ Ούάϊλδ.
κατηγορίας, πιριιϊχι Λί υπαινιγμούς Άιά τάς ανήθικους
αχίοιις τοΰ Οϋάίλό μί τόν λόρόον Αούγλας, δν κρίνει ιός
ποοκαλέοανια τήν καιαοιροφήν τοΰ ΟΰάϊίΛ καί ιοιοΰιος
ΐογνριομός βαοίςιται έπί δοκουμένιον, τοΰ όποιου μέχρι
τοΰόι τήν ϋπαρςιν έλάγιοιοι έγνώριζον. Τό δοκουμένιον
ούτό eivt άπομνημοντύμαια άπό 40 οιλίΛας πυκνάγραφημένας, ιά όποια συνέγραψτν ό Όοκάρ Ούάϊλδ
Slav ήιο ιίς ιήν φυλακίγν. Τό πτρίφημον Νιί /Ιροφοϋντις [Έκ Βαθιών!, ιό όποιον τγραηπν ό Οι’άϊΖΛ είς
τήν φυλακήν καί τό όποιον θεωριϊιαι ιός ιό αριστούρ
γημά του, rive άτεΖές. Αί 40 οτλίΛτς αϊτινις οιόζονται
χειρόγραφοι ήσαν ουνέχεια ιοΰ De Profnndis.
‘A>A‘ οί ixieljoiai ιής διαθήκης ιοΰ Οι’άϊΖΛ τάς άπέσπαοαν έκ ιοΰ όλου έργου, έφ' οοον είχον χαρακτήρα
καθαρώς προσωπικόν καί άνεφέρονιο άποκλειοιικώς είς
τόν Ονάϊλό καί Αοι·γλα;.
Τό χειρόγραφον έπωλήθη άκολούθιος είς ιό Βρειιανικάν μουσείου όπου φυλάοοειαι, άλλ' ή Λικαοτική αρχή
ελαβεν έκείθεν άνιίγραφόν του καί ήόη είς ιό δικαοιήριον άυε)νώοθηοαν άποοπάσματά ιου υπό ιήν γενικήν
κατάπληξη· ιοΰ ‘Αγγλικού κοινού.
Ό λόρδος ‘Αλφρέδος Αούγλας καιήνγειλεν επί δυοφημίοει ιόν Ραναόμ καί τόν έκόο’ιην του.
Κατά ιήν δίκην ό ,Ιούγλας διέι/'τυσε τάς κατ' αύιοΰ
έκτοξευθεϊοας καιηγορίας, άλλ' ήναγκάοθη κατόπιν νά
τάς δεχθή.
*

Αί Βελγικοί έφη/ηρΐδες αναγγέλλουν ότι ό γνωστός είς
ιήν Βελγικήν πρωτεύουσαν Έλλην βιολιοιής κ. ‘Αλέ
ξανδρος Καζανιζής διωρίοθη ιακιικι'ις καθηγητής ιοΰ
ένδοξου Ωδείου ιής πόλεως εκείνης.
‘Ο κ. Καζανιζής καταλαμβάνει μίαν θέσιν, τήν όποιαν
έδόξαοαν οί μεγαλιίιεροι καλλιτέχναι τοΰ Βελγίου*

Ό υπουργός τής Παιδείας άπεφάοιοε ν' άποοτείΖη
άνά τάς άπελευθερωθείοας χώρας δηιελή άποοτοΖήν πρός
καιαγραφό/ν καί περιγραφήν τών εν αύιαΐς άνευρεθέντιον αρχαίων χειρογράφων, βιβΗων κλπ· καί εξασφάλι
ση· αύιών.
Καί διά μίν τά χειρόγραφα άποοτελλεται ό επιμελητής
ιής Έθν. Βιβλιοθήκης κ. Βολίδης, διά δε τά βιβλία ό κ.
Κιάππε.
♦

και
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Τό θέατρου τοΰ Μόνιε Κάρλο έδωσε τήν πρώτην παράοιαοιν ένος τρίπρακτου /ιελοδρ-ίματος τοΰ Γαβριήλ
Φορέ ή '· Πηνελόπη ·, τό όποιον φαίνεται ότι θίι άφήοη
εποχήν.
Πρόκειται περί έργου οιρεφαμινιιυ περί τόν ομηρικόν
μύθον τής Πηνελόπης καί ιή; έπιοτροφής τού 'ίΖίνοοέως τονισμένου έπί στίχων ιού Βενύ Φοοσοά.
Ό κριτικός τοΰ «Χρόνου» τών Παοιοίων Πέτρος
.Ιαλιό άναΖύων αύτό λέγει, on ή μουσική ουνθεοίς του
άποδεικνύει οτι ό Φόρε ήθέλησε νά διόοη τήν επικράιησιν είς το αίσθημα, αλλ αί τρεις πράξεις τοΰ έργου
του δίδουν τήν ένιύπωοιν θαυμαοίας ενότητας. Πρόκειται
περί μίγματος όρμητικότητος ήχων, μελιιιδίας, όρχήοτρας,
χορών, ηρεμίας, μελαγχολίας, λεπτής ποιήοεως, άβροΰ
αισθήματος. Ή ελευθερία τής μορφής είνε απόλυτος,
δέν υπάρχει δέ υύδεϊς καθωριομένος τύπος. "Εκαστον
μέρος τοΰ έργου παρουσιάζεται ιός εξάρτημα τοΰ ουνόΖου. Ή διαγραφομένη καμπύλη γενναται, άναπιύοοεται
καί τελειώνει άκολουθοΰοα λεπτόν μυστικόν καί έξαίρετον
ρυθμόν.
*

Ή φαντασία καί τό πνεύμα τοΰ Μαυρίκιου Χεννεκονίν, είνε άνεξάντλητον. ‘Ενφ ή κοιμο,ιδία αύτοΰ *Ή
πρόεδρος» περιφέρεται είς τά ευρωπαϊκά θέατρα θριαμ
βευτικούς, ό ουγ-γραφείς έτεΖείοωε καί έτερον έργον, τό
όποιον έχει ιός τίτλον ■■ Αί τιμαί τών όπλων» παρεοτάθη
δέ τό πρώτον πρό τίνος είς τό θέατρον τοιν ΙΙαριοίων
«Βιοδεβίλ·. Εις τό έργον τούτο ό ουγγραφεΐ·ς οατυρίζει
τούς μεγαλειτέρους ηθοποιούς τοΰ γαλλικοΰ θεάτρου.
»
Πολύς λόγος γίνεται ΑΓ ένα νεαρόν "Ελληνα ζωγρά
φον, τόν Κωνσταντίνον Χέγγον. Τίι σσβαριότερα 'Αμερι
κανικά φύλλα ομιλούν μέ /ιεγάλον ενθουοιαομίιν περί τής
τέχνης τού "Ελληνας καλλιτέχνου, ό όποιος κατάγεται έξ
‘είθηνών, έοπούδασε τήν ζωγραφικήν είς τήν Ιταλίαν,
«ι’ρίοκεται δέ άπό πέντε ετών έν Αμερική.
Ό θόρυβος περί τό καλλιτεχνικόν δαιμόνιοι· τοΰ κ.
Χίγγου έδημιουργήθη τελευταίως έκ μιας του εικόνας
παριοτιόοης ένα Καρδινάλιον, ή όποια έχει έκτεθή είς
μίαν έκθεοιν ζωγραφικής.
*

’.-Ιπέθανκν είς Ρώμην ή μις Έρριέτ λ’έρτς, Γεριιανίς
εκατομμυριούχος, ήτις άνεδείχθη Μαικήνας διά πολλούς
ποιητάς καί φιλοσόφους ουμπατριιότας της.
Τό μέγαρόν της ήτο τό κέντρου πόσης πνευματικής
κινήοειος είς τήν Ίταλ.ικίμ· πρωτεύουσαν. Ύπό τήν
προστασίαν της ίξεδόθηοαν εκατοντάδες τόμιον I'έρμα
ιών φιλοσόφων καί ποιητών. Κατείχε δέ μίαν άπό τάς
μεγαλειτέρας ιδιωτικός βιβλιοθήκης τού κόσμον.
*

Άπέθανεν είς τό Αονδίνον ό μέγας κριτικός ιών ει
κόνων καί τών γλυπτικών έργοιν Ίοιάννης Κάρολος
Ρόμπινοον. Έδιδάχθη τήν καλλιτεχνίαν είς Παριοίονς
άπό τόν μέ,'αν ζωγράφον Λρολλ.έν.

Είς τό θέατρον ιΊ'οοοίνι· τής Βενετίας έδόθη τό μονόπρακτον μελόδραμα ΜϊλΛα· τοΰ ‘Αμερικανού συνθέ
του "Αλλεν. Πρώτην φοράν 'Αμερικανός αναβιβάζει είς
τό θέατρον /ιελόδραμα. Τό έργον έχειροκροτήθη, άλλ'
οί κριτικοί άποφαίνονται κατ' αύτοΰ, ίοχυριζόμενοι ότι
είνε τελείως άνισόρροπον, καί ότι είς αύτό άνακαλύπτωιαι καταφανώς τά ίχνη πολλών άλλων μελοδραμάτων.
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ίΐαϊζεται είς ΙΙαριοίοι·; μία αστυνομική κωμωδία
τιον συγγραφέων *Αρμόν καί Μανοΰοι φέρουοα ιόν τίτλον
« Ό πρόσωπ ιδι,φόρο; ιπ.-ιο’τ»;,-·, πλήρης επεισοδίων iitiva
ϋπενθυμίζουοι τά καιορθιόματα ιοΰ Μοοιι -ίοι-πέν καί
τά; άκαταβλήτου; αστυνομικά; ένεργεία; τοΰ Σέρλοκ
Χόλμς. Καιεγυήτευσε ιό ΙΙαρισινόν κοινόν τό όποιον
κατά μυριάδας συρρέει ί'να άπολαϋοη τήν λωποδυιικήν,
άλλά καί άστυνομικήν μεγαλοφυΐαν.
— Έδόθη νέον έργον τοΰ Αλβέρτου Γκάοκο « Ό μύθος
ιών έπτά πύργων·. Τό όνομα τον συγγραφεως και ή
ιδιορρυθμία ιού λυρικού αϊτού έργου, ιό κείμενον ιοΰ
όποιου έγραψεν ό “Οθων Σχάνζε, έμπνευοθεί; ΰπό Αύο
θαυμασίων εικόνων τοΰ Ροοοέιιι, τοΰ μεγάλου αυτού
“Αγγλου ζωγράφου, ήγειραν πολύ ενδιαφέρον.
Πρόκειται περί σκηνικού όραματιομοΰ, όστις μακράν
πάοης πραγματικότητας - διότι έχει σκοπόν νά ανύψωση
είς θελκτικήν μειαρσίαιοιν τόν ακροατήν—άπσβλέπει τί;
τήν δημιουργίαν ποιητικού, άλλά καί σκηνικόν άκόμη θεά
ματος.
Έξ άλλου ή μουσική τοΰ Γκάοκο—χαρακτήρας ίια·
λικίϋν μελιρδιών—θέλει νά καταοτήοη έντατικωιέραν τήν
ιιτιαρσίοΗίΐν τήν νπό τοΰ κειμένου έπιδιωκομενην και να
έπιβάλη «μουσικόν ιμπρεσιονισμόν».
— Εί; τό " Βάλλε η τή; Ρόιμης έπαίχθη μία φάρσα τρί
πρακτο;, ήτις σατυρίζει ιά; χονδροειδείς περιπέτειας
ένός υπαλλήλου καφενείου, όοτι; άντικαθιοτή τί; τά; εξε
τάσει; τον ΙΙανεπιοτημίου ένα έκ τών νταρών θαμιόνων
τοΰ καφενείου καί έπί τή; βιίοεω; τανιη; περιστρέφον
ται ολιι ιά επεισόδια τοΰ έργου, μέ ιά ουνήθη IjllO pro
ιρίο, με ιά; συνήθεις συγχύσεις τών προσώποιν καί τά
διάφορα -χαρακτηριστικά, δια ιήν πλοκήν ιών οποίων με
σολαβούν κωμικιότατα επεισόδια.

*
‘Ο Γέρματός κριτικό; ‘Ερρίκο; Μένδελσων (δημο
σίευσε βιογραφία·! τοΰ περίφημου ζωγράη ον Μπαΐκλιν,
τοΰ γνΟΜΤοΰ εί; ή[ΐη; διά τόν όνομαοιόν πίνακα "Νήσο;
τών Νεκρών» είς τήν οινθεοιν τον όποιον έχρηοίμειοιν
ιό; πρότυπον ιό ΙΙοντικονήσι τή; Κέρκυρα;. Ό βιο
γράφο; του έπεχείρησε διάφορα ταξείδια καί συνέλεξε
άφθονου υλικόν εκ τή; ζωής τοΰ ζωγράφου, μια; περιπετειο'ιδον; ζωή; ήτι; πολύ έπέδραοεν εί; τό έργον τον.
Ό Μπαΐκλιν υπήρξε σκυθρωπή φϋοις, άναζηιών, ιό;
έπί ιό πλεΐστον, ιά; πηγά; τή; έμπί'εύοειϊις του εί; ιήν
μόνωοιν ιών κοιμηιηράον.
*

Λ’Ζ« ιό ‘Αμερικανικόν 1Ιανεπιστή/ιιον τή; Κολομβία;
ό πλούσιο; 'Αμερικανό; ‘Ιωσήφ Πάλιτζερ ϊδρυοεν έδραν
δημοσιογραφικήν Καθηγητής έξελέγη ό Ταλκό; Γοι·ι·
λιωμς, τή; έφημερίδος « ‘Ο Τύπος τή; Φιλαδέλφειας ·.
'II σχολή αύτή σκοπεί όπως οί έξερχόμενοι ιός δημο
σιογράφοι είνε ανεπτυγμένοι κατά τρόπον ώστε νά όιφτλοΰν ιήν κοινωνίαν.
♦

Τό νέον έργον τού Γαβριήλ. Γ Άννούτοιο ή •Μυρω
μένη Νεκρά· παρεδόθη ήδη είς ιήν κυρίαν Ρουμπεστέϊν.
Είνε μία τρίπρακτος κωμωδία μετά προλόγου, ήτις θά
παρασταθ» είς τό « Σατελέ· κατά ιόν Ιούνιον. Τό μουσι
κόν μέρος άνέλαβε νά ουνθέση ό συνθέτης Ίλντεμπάνδο
ΙΙιτζέιτι. Τά σκηνικά θά έκτελεοθώοιν ΰπό τοΰ Λέοντος Μπάκοι. Τήν γενικήν διεϋθυνοιν τής σκηνής θά
άναλάβι/ ό διευθυντή; τοΰ αύτοκρατορικοΰ θεάτρου ιή;
ΙΙε τρουπόλεοις.

★
Τά Ευρωπαϊκά μουόικα περιοδικά γράφουν εύρέοις
περί τή; «ιστορική; συναυλίας » ή οποία έδόθη έσχάτω;
είς τό Κονσερβατουάρ τών ΙΙαρισίων υπό μαθητών αύτοΰ
καί ύπό τήν διεύθυνοιν ιοΰ κ. Βενοάν Ντ' Έντϋ. Είς
τήν ιστορικήν αΰτήν συναυλίαν έπαίχθηοαν κατά χρονο
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λογικήν σειράν Μόντε Βέρδη 16116, Ραμόι 1733 καί
Βέ,ιαερ 1823, διεκρίθη δέ, καί αύτό μά; ενδιαφέρει πε
ρισσότερον, ή Έλληνί; καλλιιέχνις Λίς Κασιρωμένου, ή
τέως μαθήτρια ιή; κ. Φωκά.
♦

Ή προσωπογραφία ιοΰ άειμνήστου Βαοιλέω; Γεωρ
γίου, ι/ έκιεθεΐοα πρό ιινο; υδατογραφία τοΰ κ. II. Μαθιοποϋλου ήγοράοθη ΰπό τοΰ κ. Ε. Μπενάκη άντί 2000
δρ ΊΙ πριγκίπιοοα Μαρία, ή θυγαιηρ ιοΰ Βαοιλέω;
Γεωργίου,άνέθηκε είς tin· ανιόν καλλιτέχνην νά κάμ,η καί
δεύτερον εικόνα τοΰ πατρό; της, όμοίαν ιή; πωληθείση;.
»
'() Μπερνσιαίν, ό συγγράφει·; τών βίαιων δραμάτων,
έδωσε νέον έργον είς τό θέαιρον εΜπουφφων* τό «Μυ
στικόν», διακρινόμενον διά ιήν περίεργον ψυχολογίαν τω .
Ώ; πρός τήν τεχνικήν άπόδοοιν χαρακιηρίζεται ΰπό των
ειδικών ώ; τέλειον. Ή Γαβριέλλα Ζανκλός είνε ευτυχή;
σύζυγος, ιόραία, νεαρά, πλούσια, τίμια. ‘Αναλαμβάνει να
μεοολαβήοη υπέρ τής φίλης ιη; Έροικετης, χήρα; πτω
χής, ί) όποια άγαπή ένα άτολμον διπλωμάτην άλλά πλού
σιον, τίιν Γκοέν. Ό Γκοέν ζητεί διά μέσου ιή; Γαβριέλλας
τήν χεΐρα τής Έρρικέτης. ΊΙ Γαβριέλλα συμβουλεύει
τήν Έρρικέιην νά έξομολογηθή είς τόν Γκουέν ένα πα
λαιόν τη; έρωτα—μυστικόν οπερ μόνη ή Γαβριέλλα έ·
γνώριζε. Ή Έρρικέτη υπόσχεται, άλλά εΰρεθεΐοα μόνη
μέ τόι· Γκουέν διστάζει νά τοΰ άποκαλύφη ιήν αλήθειαν.
Καί ό άρραβίον γίνεται. Μόλι; ομιος ή ‘Ερρικέτη ιιπομακρόνειαι ιοΰ μνηστήρας της, ή ειλικρινής I αβριι λλα
άποκαλύπιει ιό μυστικόν είς ιόν σύζυγόν της, οοτι; λυ·
πεΐται διότι δέν τό έμαθεν ένωρίτερον.
•
ΊΙ κοινότη; Ααγκαδα άπεφάσισε νά έγείρ/ι μνημείου
εί; ιόν τόπον Τής πτώσεως ιοΰ άτοοπόρου ^ρ^υρο.ιονλου.
'Επανήλθεν έκ Ιίαριοίοιν μετά διετείς οπουδάς η δε
σποινίς Ήλεκτρα ΙΙαπαγεωργακοπούλιιυ, ή γνωστή εις
ιόν καλλιτεχνικόν κόσμον τών ίίαριοίων ώ; Geui'ijn.
Tr,; προοεφέρθη επίζηλος θέοι; εί; έν παρισινόν θίατοον, έν Μελοδραματική θιάοιο ΐνα παίζ/ι ιό; σοπράνολυρικά καί προσέχω; έπιοιρέφει εί; ΙΙαριοίοι·;.
*

Ιϊρό ιινων ημερών έγένετο έν Ρώμη διαγοινιομός με
ταξύ πεντήκοντα ζωγράφων, πρό; άπόκτησιν τή; έφ
ορού ζωής εθνικής υποτροφίας, ήτις αποτελεί τήν άναγνώρισιν τοΰ Ιταλικού “Εθνους πρός ιί,ν ίοχυρότεριιν
καί ιελπιόιεριιν έκ τών νέων ζωγράφαιν του.
Μεταξύ τών πεντήκονια ουναγωνιοθένιων τέσσαρε;
έκηρύχθηοαν νικηιαί μεταξύ τών όποιων, πάλιν, έπρώτευοεν ό νεαρό; ζωγράφος Καΐοαρ Φρανιϊνο.
Ό διαγωνισμός έλαβε χώραν ώς εξής: ΟΙ πεντήκονια ζοιγράφω λαβόντες τό θέμα ιοΰ διαγωνισμού ΰπό
τής έπιιροπή;'. « Ιΰο μητέρες έπιδεικνύουοι πρό; άλ·
λήλα; τά τέκνα ιων», έκλείοθηοαν εντός όριοθένιων έργαοτηρίων καί ΰπεχρεώθηοαν ένιός μια; ήμέρας νά καιαοκευάοωοι ιό ιχνογράφημα ιή; εικόνας, ιήν όποιαν
εντός 15 ήμερων έπρεπε νά περαιώοωοιν. 'Η είκι·»· ιού
νεαρού Φρανιϊνο, όμοθυμαδόν έκηρΰχθη ή άρίοτη μεταξύ
ιών άλλων.
*
Έν ιή αιθούση ιού Λυκείου ιών Έλληνίδων έν Αθήναι; έξειέθηοαν τριακόσια πολεμικά οκαριφήμαια τής
ζωγράφου κ. θαλείας Φλωρά-Καραβία. Τήν ιόραίαν έκθεοιν έπεοκέφθηοαν ό Βασιλεύς, ό Ιιάδοχος, ή πριγκήπιοσα Ελένη καί ό πρίγκιφ Χριστόφορος.
'II πριγκίπιοοα Μαρία, σύζυγος τοΰ πρίγκιπας Γεωργιου, έπόζαρεν πρό ιή; κ. Φλώρα έν τοΐς Άνακιόροις
είς νέον οκίιοο, ιό όποιον έγεινεν άνώιερον τοΰ άλλου,
ιό όποιον έσχάτω; έοχεδίαοεν ή αΰιή ζωγράφος.

Πέντε μήνας έζηοεν ή καλλιιέχνις εί; τά στρατόπεδα
Μακεδονία; καί 'Ηπείρου,καρτερικοί; υφισιαμένη πάσαν
δεινοπάθειαν. Καί αί πολεμικοί σκηναί κα! προοωπογραφίαι άπεθηοαυρίοθηοαι· εί; μίαν πολυποίκιλαν καλ
λιτεχνικήν ουλλογί/ν άπό 221 εικόνας—κρητιδογραφίας,
ελαιογραφίας, σχέδια. Τό ποοώ· άμιλλάται μέ τό ποιόν.
Εκτάκτως γόνιμο; ό χοωοιήρ τή; κ. Φλώρα' άλλά καί
έκτακτως ευσυνείδητος. ‘Ο Έσσάτ, ό γενναίο; υπερασ
πιστή; των Ίωαννίνο»·, είπε τό εξής χαρακτηριστικόν
προς τον σύζυγον της καλλιτέχνιδος, τόν συνάδελφον κ.
Καραβίαν:
— Ένα ιοιγάρο ού, ερία σκίτσα ή κυρία σου.
Η κ. Φλοιρα Καραβία μά; δίδει μίαν γενικΐ/ν εικόνα
τώ>' χαρακτηριοιικωτέρων σημείων τοΰ ένδοξον πολέμου.
Άπό ιή «Γρηά τοΰ Μπιζανίον» καί ιήν άνωιέραν έτι
« Μάναν τοΰ οκοιωμένου· μέχρι τοΰ ·· Τούρκον αίχμαλώτου ι μεταφέροντος πτώμα, τοΰ Αίχμαλιότου Γκέκα· καί
ιού «Τούρκου αίχμαλιότου (131} μας δίδει τήν πένθιμοι·
οψιν. Ί οποθεοίαι, ιός ή Λίμνη καί τό φρούριον τών Ίωαννίνων, ή Όλύτοικα, ό “Ολυμπος άπό τήν Κοζάνην όριόμενος, <ί λιμήν τής Οεσσαλωίκης, — ιά καλλίτερα,—
προοωπογραφίαι, ιός ή τοΰ Βαοιλέω; Γεωργίου, ή ιή;
βαοιλίοοης Μηιρό; — άρίοτη — ή ιοί νΰν Βαοιλέω;
είς πέντε-εξ στάσεις (ή ΰπ“ άριθ. 3'2 πολύ γ^αρακτηριοτικί)) ή τής πριγκηπίοη; Μαρία; (ή άνήκουσα είς τόν
πρίγκηπα Γεο'ιργιον} ή ιή; πριγκηπίοης 'Ελένης (G8)
η τοΓ Πρίγκηπος Άνδρέον, αξιωματικών άπλΜν καί άξιωμαιικών τοΰ επιτελΜου, μεράρχων, ΰπαξιωματικών,
οτραιιωτών, νοσοκόμων, τραυματιών, τοΰ Έσσάτ καί
τοιι επιτελείου του, τή; Ι'αριβαλδινή; κ. Ράλλη : τύποι
γυναικών τή; Κοζάνης, Σιαιίατης, σκηνογραφίαι, ώς ό
καταυλισμός είς Έμίνάγά, Αιχμάλωτοι τοΰρκοι είς 'Ι
ωάννινα, αντίσκηνα καί τέλος τό σπήτι τοΰ Καποδίοτρια, το σπήτι τοΰ Άλή ΙΙαοιι, τό έοωτερικόν τοΰ έν
Θεσσαλονίκη ναού ιή; .4}·ίας Σοφίας είνε έργα ιά όποια
δεικνύουν τό εκλεκτόν τάλανιον τής καλλιτέχνιδος καί
ουγχρόνω; άποτυπώνουν όλην ιοΰ πολέμου τήν ψυχολο
γίαν. Ίήν σειράν τώι· είκιϊνων α! όποίαι έχουν αξίαν τε
χνικήν, ουμπληροΰοι σκίτσα πρόχειρα, με τό μολύβι, γραμ·
μαί άπλαΐ άλλ' άπό τάς οποίας υποφαίνειαι ό ώραΐο;
πίναξ ό όποιο; θά άναιείλη άπό τάί βιαστικά;, άλλά
άοφα/πϊς γραμμίις εκείνος, ώ; λ. χ. οί πριόην Αΰθένται,
ό Εΰζωνος εί; τήν Θεσσαλονίκην.
Άν ήτο εΰκολον >·ά ξεχωρίοη τι; άπό τήν έκθεοιν
έργα διά νά τά διαβαΛμίοη, θά έθετα εί; ιήν πρώτην
γραμμήν τό»· δρόμον ιή; Φιλιππιάδος (123}, τόν Βασι
λέα (82), τίηι Τούρκον αιχμάλωτον (13ί), τόν δρόμον
τού Άργυροκάοτροι· (5).
Ευτυχώς, αρκετά έργα ήγοράοθησαν Ό πρΐγκηψ '
ιφηλαντη; — ό υπηρετών εις τόν στρατόν — ήγόραοε τά
περιοοιίιερα. Έπίσης αγοραστοί είνε αί κ. κ. Βλαστού,
'.-ίό. Σύδη, ΙΙασπάιη, Μουτσοπούλου, Μαι ρομιχάλη,
Μπενάκη, Λάζου, Άθηνο-γένους καί οί κ. κ. Βλαστός,
Ταμβάκης, Πνευματικός, Σιαθάτος. Έκτος ιών προσφερθέντωτ είς τόν Βασιλέα καί είς τούς πρίγκηπα;, τά
άγοραοθένια έργα ανέρχονται είς 26.
Καί μίαν ούοιασιν. Τό ' Υπουργείου τί),- ίίαιδείας νά
ίκδωοη εις λεύκωμα τά χαρακτηριοτικώτερα πολεμικά
σχέδια τής κ. Φλώρα καί νά ιά εάιαγάγιι είς τά οχολπΐα.
Είς συνάδελφος άπεκάλεοε τήν έκθεοιν τής κ. Φλώρα,
πολεμικόν ρεπορτάζ. Μ' αύτό βέβαια δεν τήν κατηγορεί.
Έγραψε κριτικήν κα! ό κ. ί'ρηγ. (διότι υπάρχει καί
καλλιτέχνη; ό φίλτατος Στέφανος) Σενόπουλος. Καί εί;
ανώτερα! Νά ένα κακό ποΰ είχεν ή έκθεοις αύτή. Νά
προχειρίοη κριτικόν καί είς τήν ζωγραφικήν ιόν συγγρα
φέα τής ’Φωτεινής Σάντρητ.
*

Άπέθανεν είκοοαετή; μόλις, ό Σπΰρος Σολάτσης, είς
ιών άριστων μυστών τή; Λραμαιικής Σχολής τής · Τέ
χνης·. Ό ωραίος έφηβος, ό πλήρης κα/.λιτεχνικών όνείρων, ύπέκυιμεν είς βραχεΐαν νόσον. Αισθανόμενος έρωια
πρός τήν σκηνήν, άφοοιόιθη εις τήν σπουδήν τού θεά
τρου, έπρόκειτο δι νά λιίβη (ΐέρος είς τήν φιλολογικήν
πιιράσταοιν τή; «Τέχνης». Τήν κηδείαν τοΰ άτυχοι’·:
νέοι- ήκολούθησε ιό Λιοικ. Συμβούλιου τής «Τέχνης·
μετά τών μαθητριών καί τών μαθητών τής Λραμαιικής

Σπΰρος Σολάτσης

Σχολής, οϊιινες καί έβάοταοαν τό φέρετρου τοΰ συναδέλ
φου των, άπεχαιρέτηοε δ'ι τόν νεκρόν έκ ,ιϊρους τί};
Σχολής ΰ γ<Λ. γραμματεΰ; κ. Σ. Χιλιαδάκης, ώς καί ο!
κ. κ. Παπαντωνϊου καί Ραΐοης. Τρεις ρόδινοι σταυροί
εκάλνψαν ιό σώμα τοΰ άιυχοΰ; νέου, όστις ήτο καί
ποιητής έκ ιών μάλλον εΰελπίδων.

φ
Έδημοοιεύθη έκκληοις ιή; επιτροπής πρό; ϊδρυοιν
ανδριάντος Λιά πανελληνίων εράνων είς τόν άπελνυθερωτήν Αρχιστράτηγον Κωνσταντίνον, τόν >·Γ·>· Βασιλέα. ΊΙ
επιτροπή άπαρτίζεται έκ τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου, τοΰ
κ. /'. Μεοτριώιου ίτντιπροέδρου τή; Αρχαιολογική;'Ε
ταιρεία;, Σ. ΛΙερκούρη Λημάρχου, Η. Ζαίμη Πρυτάνεω; καί I. Ευταξία ΰποδιοικητοΰ ιή; Έθι·. Τραπέζης.
Γραμματεΐ·; ό κ. ί'. ΙΙαραοκευόπ'ουλος. 'Η πρωτοβου
λία όφείλεται είς ιήν Αρχαιολογικήν Εταιρείαν. Πρώτοι
είοφοραί έγένοντο 10,600 υπό τού Λήμου Αθηναίων καί
5,000 ΰ.τό τι/ς Αρχαιολογικής Εταιρείας. Ό άνδριά;
θά είνε έφιππος, έπί δΐ τοΰ βάθρου θά άπεικοι ιοθοΰν
συμβολικώς αί ΰλευθερωθεΐοαι Έλλ. πόλεις, ένφ παραπλεύρως θά ΐοιανται περίλυποι καί άτενίζουοαι τω·στρα
τηλάτην έλπυόερωτήν αί υπόδουλοι χώραι.
*
. Ιιά δύο νεαροί·; καλλιιέχνας έν ιή Ευρώπη άπό έ
τών ουμπληροΰνιας τά; οπουδάς ιο>ν, εύφημος πάλιν
έγένετο λόγος. Ό κλειδοκυμβαλιοτή; εΐώρης Μαργα
ρίτης έν Μονάχοι έξετέλεοε δυσκολωιάτα; συνθέσεις’
ό δέ τετραχορδιοτή; Γ. Ευσταθίου εί; τό Ωδείου τώυ
Βρυξελλών μετέσχε συναυλίας, καθ' ήν έξειέλεοε ιό θιιι—
μάοιον Κονσέρτο ιοΰ Βιβάλδι μέ αίοθηματικήν ποίηοιν
καί δύναμιν έκτελέοεω;.
♦

ΊΙ κοινοτική αντιπροσωπεία Θεσσαλονίκης θά προβή
είς άνέγεροιν ανδριάντος τοΰ Βαοιλέως Γεωργίου έν Θεσ
σαλονίκη διά Πα/ι/ιακεδονικοΰ τράτου.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

Έν Αιγύπτιο άνενρέθη εσχάτως καί έπωλήθη έν Βασιγκτώνι χειρόγραφον 'Ελλ. Εύαγγέλιον τοΰ Άγ. Μάρ
κου μεγίστης άρχ. αξίας, τοΰ 4' ή Ε' αιώνας, περιέχωκαί μίαν άγνωστον μέχρι τοΰδε περικοπήν.
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.4'. Έγκατάοτασις (τμ. ’Αεριόφ.)............ 4ο.
»
ιι
I ·> Ήλεκτρ.) .......
‘Ακίνητον Εταιρικής "Εδρας.....................
402,675.49
Ααπάναι έκδιίσ προμήθ. καί ο)τική διαφορά »
» 7,377,500.—
Όμολαγίαι έν χαρτοφυλακείω.......................
66,000.—
Όμολογ. έν χαρτοφυλακείφ άποοβεσθεΐοαι »
568,445 03
Εγκαταστάσεις παρά καταναλωταίς.......... »
“·9 48,773.99
Ταμείου καί Τράπεξαι................................
867,647.1-1
'Εμπορεύματα ..................... »
·· 1,711,640.59
Χρεώοται.........................

,.
) 3360 Μέτοχοί κεφαλαίου ) .
Κεφαλαίου '
.
ι '■?·
I 1641) Μετοχαι επικαρπίας )
Όμολογίαι ........................
»
άποοβεσθεΐσαι ............................
Ά ποίλεματικόν.....................
Κράτηοις δι' άπόδοσιν κεφαλαίου. ......
Πρόβλεφις δι' αναξιόχρεους πιστώσεις...
Κράτηοις διά οι·ν]τικ'ην διαφοράν................
Κράτηοις δι ’ έργα...................
’Εγγυητικά! καταθέσεις............... ·>
Πιοτωταί.......................................................
η
Υπόλοιπον προηγούμενης χρήοεως.........
»
Κέρδη διανεμητέα.........................

4ρ. 13,573,689.21

Άθροισμα παθητικού. . . .

Άθροιαμα ϊνεργηιικοΰ. . . .

ΚΕΡΔΗ

Κ Ά 1

Ζ Η Μ I 7Χ I
ΠΙΣΤΩΣΙΣ

Γενικά έξοδα ...................... Ιρ.
Φόοο; έπιτηδεύματος έργοοταοίου φωταερίου »
Συντήρησις.............................. ......................
* ΥττηΟΕοία όμολογιώ>·\
n
Τόκοι, σνναλλαγματυΜ) διαηορά καί διάφορα »
»
ΈπισγαλΕΪς χρεΐοσται...................................
ΙΙιιόβλει/Ίς διά διαφόρους πιοτοϊοεις............
Συμμετ. Δήμ. ‘Αθηναίων έπί άκαθαρ. προο.
Υπόλοιπον είς μεταφοράν .............
Κέρδη διανεμηθέντα.................. >1

54,161.25
50,000.00
38,606.60
222,565.00
75,000.00
1,211.61
37,440.73
121,86645
178,185.53
184,204.79
569,607.37

ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Κέρδη ίκ πωλήσ. άερ. καί ήλεκτρ ρεύματος Ιο.
»
'Ενοίκια διαφόρων εγκαταστάσεων..............
Κέρδη έκ διαφόρων πωλήοεων................... ))
»
‘Υπόλοιπον προηγούμενης χρήοεως............

*
Έν οιτεΛριάοΓΐ τής 'Αγγλικής Άρχ. Σχολής όιμίλησεν ό κ. Λώκινς περί τοΰ ιστορικού αρχαιολόγου Ί'.νλαϋ, θανόντος έν Άθήναις τώ 1875. Είτα ό εταίρος κ.
Droop ώμίλησε περί τών άναοκαφών τής έν Αιγύπτιο
Άβύδου γενομένων τώ 1911—1912, καθ'άς άνεκαλίφθη υπόγειον οικοδόμημα εντός τοΰ ναού τοΰ Σέτη 4'.
♦
Έν Ελαοσώνι άνει-ρέθη κεφαλή αρίοτης τέχνης τον
Δ'. αίώνος όμοιάξουσα τήν κεφαλήν Έρμου τον Πραξιτέλους. Είς Οέοιν δέ Δομίνικον εΰρέθηοαν 25 βάθρα, περιέχοντα ψηφίσματα καί άπε/πυθερωτικάς έπιγραφάς.
— Είς Άγ. θεοδώρους τής Κέρκυρας ύπό τοΰ κ.
Δαΐρπφελδ άνευρέθησαν : Λαόί άγνωστοί’ θεύτητος. Συ
νοικισμός εις τήν κοιλάδα τής Σταούσας. Ιερόν Άρτεμ ίδιες παρά τόν "Αγιον Μερκούριον καί έτερον είς ΰέαιν
'Αγία Άγάθη. Συντρίμματα προϊστορικών άγγείων τοΰ
-Ζ'. αίώνος είς θέσιν Κεφάλι.

♦
Έν τή ενταύθα 'Αμερικανική Άρχ. Σχολή ώμίλησεν
ό k.,DinsniOOr περί τών επιγραφών roC Έρεχθείου
καί ή δεσποινίς Άλικη Λέολυ Ούώλκερ περί τών ιινασκαφών τΐόν 'Αλών τής Βοιωτίας, έν αίς εύρέθηοαν
πολλοί καί σπουδαίοι τάφοι.
— Έν χωράο Σπή τής Αικατερίνης εύρέθη άγαλμα
άκέραιον φυσικού μεγέθους παριοτϋνον πολεμιστήν ή βα
σιλέα.
— Έν συνεδριάσει τής I"ερμανικής Άρχ. Σχολής ό
κ. Κάρω ώμίλησε περί τών άναοκαφών τής Τίρινθος ας
εσχατατς ου(ΐπληρωματικώς ει·ήργησε, καί καθ' άς άνευρέθηοαν ίχνη ιίρχαιοτέρου ανακτόρου. Είτα ό κ. Φίμμεν
ώμίλησε περί πρεσβειών έκ Κρήτης μετά διόρων είς Αί
γυπτον έπί τή βάσει τοιχογραφιών τού 1500 π. X. έτους.
♦

‘Ολικόν .1ρ. 1,513,232.33

Ώλϊκόν

διανομή κερδών
Μέρισμα έπί 3.360 μέτοχων κεφαλαίου προς δρ. 90 κατά μετοχήν.............. . . . 4ρ.
Τόκος από -ΊΟ Σεπτ. 1911 μέχρι 30 Ιουνίου 1912 ήτοι πρός 30 δρ. έπί 200 μετοχών. )>
Μέριομα έπί 1640 μετοχών έπικαρπίας πρός δραχ. 50 κατά μετοχήν.............. »
Κράτηοις δι' έξόφληοιν 120 μετοχών κεραλαίου...............................
Αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου...........................................
'Ιδρυτικοί τίτλοι .......................................................

'Ολικοί·
Τό μετά τήν άφαίρεσιν τον φόρου καί ιού χαρτοσήμου καθαρόν μέριομα έκ Κραχ. 83.79 κατά μετοχήν κεφαλαίου καί Λρηχ.
46.55 κατά μετοχήν επικαρπίας πληρώνεται από 2]15 'Απριλίου 1913 παρά τώ ταμείοι τής εταιρείας έπί lij προσαγωγή τήί
μεριοματαπσδείξεως άριθ. 24 διά τάς μετοχάς κεφαλαίου καί άριθ. 14 διά rag μέτοχός επικαρπίας.

Άθήνησι τήν 7 Μαρτίου 1913.

'Εντολή τού Διοικητικού Συμβουλίου

Ό Γενικός Λιευθυντής

Ό Λογιστής

Κι MINEUR

Τ ΙΣΜΤΡΙΔΗΣ

Ό υποπλοίαρχος κ. 4. Μπακόπουλος, έκτελών πα
ρατηρήσεις βυθομετρικάς παρετήρηοε τυχαίως έν τερ
βιεθίβ τής θαλάσσης άναιολικώς τής Λή/ο-ου καί έπί
υφάλων φερονοών είς τούς χάρτας τοΰ Άγγλικοθ Ναυαρ
χείου τό όνομα KliaVOS Bank, είς βάθος κυμαινόμενοι’
μεταξύ 5— 25 μέτρων, παλαιό ερείπια καλώς διακρινόμενα ΐ·περ τόν βυθόν και διικνύοντα ολόκληρον τόν οχηματισμόν πόΐπονς.
— Ή 'Αρχαιολογική Εταιρεία ήγόρασε δύο οικίας
παρά τιμ θεάτριο τοΰ Διονύσου, ένθα υποτίθεται, δτι
εκειτο τό 'ίΐδεϊον τοΰ Περικλεούς. Συγχρόνως έξήτησε
παρά τής Κυβερνήσεως τήν άδειαν ανασκαφώ»·.
— Ό ναός τής Αγίας Τρίοδος ‘Αθηνών θά κατεδαφιοθή πρός ενέργειαν άναοκαφών είς τόν άρχαιολογικΐη·
εκεί τόπον, 'ίΐς γνωστέτν είς ιόν χώρον όπου σήμερον
είνε ύ μικρός ναΐσκος υποτίθεται ότι είνε ό τάφ ος τοΰ
Περικλεούς. Αί άνασκαφαί θά ένεργηθόισιν ύπό τήν
έποπτείαν τοΰ ίφόρον κ. Κουρουνιώτου.
— Άπεστάληοαν έκ Θεσσαλονίκης τά εξής αρχαία
νομομίατα κατασχεθέντα έν Βόλτα τής Χαλκιδικής :
1/ Έν άργυροΰν Άμφιπολιτών αρίοτης διατηρήσεως.
φξοον έπί μεν τής πρόσθιας δψεως κεφαλήν Άπόλλοινος ή Άμιφιπόλεως έοτεμμέι-ην, έπί δέ τής οπίσθιας
δίΐδα. 2) Έν άργυροΰν θααίων. 3) Έν άργυροΰν 'Ακάν
θου έχον έπί /ιέν τής μιας ίφεως Διόνυσον άνακεκλιμένον
έπί όνου πρός δεξιά βαίνοντας έπί δέ τής όπισθίας
κλήμα μετά βοτούων. 4) Τριάκοντα χαλκά νομίσματα
διαφόρων εποχών 5) Σφραγίδα λιθίνην έλλειηωειδή έχου-

σαν έγγεγλυμμέ.νον λαγωώ- .πρός αριστερά τρέχοντα καί 6)
Σκαραιμαίον φαιόχρονν φέροντα άνάγλνφον εικόνα όκλάξοντος πιθήκου.
— Μετέβηοαν είς Ηράκλειον τής Κρήτης ό διευθυν
τής τής έν Άθήναις Γερμανικής Σχολής κ. Κάρο μετά
τών εταίρων τής Σχολής πρός μελέτην τών Κρητικών
αρχαιοτήτων.
Έγένετο δεκτή αίτηοις δι’ άναοκαφάς είς τό σπη
λαίοι- Ιων Καμαρών έν Κρήτη ύπό τής έν Άθήναις
'Αγγλικής 'Αρχαιολογικής Σχολάς. 'Επίσης καί ή τοΰ
καθηγητοΰ κ. Άκμπερ διά τήν Βωμαϊκίμ· αγοράν τής
Λύτου.
Έν Τυλίοιρ τής Κρήτης έπανελήφθησαν ύπό τοΰ διευθυντοΰ τοΰ έκεί Μουσείου κ. 'Ιωσήφ Χατξηδάκη αί άνασκαφαί τής ανακαλνφθείοης Μινωϊκής πύλετος.
— Έν Έλασσώνι παρνδόθη εις τόν έφορον τών άοχαιοτήτων κ. Άρβανιτόπουλον ανάγλυφος όρειχαλκίνη
είκών ϋψους 0.105 καί πλάτους 0.085 παριστώσαν
προτομήν τής Θεοτόκου κρατούσης τόν παίδα 'Ιησοΰν.
' λ'περίπτανται έξ ουρανού κατερχόμετΌΐ δύο άγγελοι
κομίζοντες ενδύματα. Έπ' αυτού ύπάοχουσι καί αί
συνήθεις έπιγραφαί MP f~) Κ ZC* XC καί δύο μικρών
δυοαναγνώοτων γραμμάτοιν Τό ανάγλυφου τούτο διατη
ρείται άριστα, ή δέ τέχνη τοι- είνε καλέ/ καί χρόνων αρ
κούντως παλαιών.
Επίσης τοΰ παρεδόθη τμήμα Μεγαρικοΰ οκύφου, ένθα
παρίσταται ιό σπηλαίοι- τοΰ Κύκλαιπος, ένθα φαίνονται
ό Κι·κί.ωφ καί ό Όδι·οσεί·ς ύπό τήν κοιλίαν κριού, καί
άλλοι έξελθόντες ήδη σύντροφοι καί πρόβατα. Έπί τοΰ
οκύφου τούτου υπάρχει ή ανάγλυφος επιγραφή: ΚΥ
ΚΛΟΙ'. Ό σκάφος ούιος εύρέθη έπί τής Άκροπόλεο>ς
τής Έλαοοώνος ένθα ΰπάρχσυοι πλείστα συντρίμματα
αγγείων και αρχαίου ναοΰ.
— Έν KavOag<>· ιοϋ ΙΙειραιώς άνενρέθηααν ύπό ερ
γατών αρχαίοι τάφοι καί διάφορα
—Πρός τόν κ. έφορον τών άρχαοοτήτων Θεσσαλονίκης
κ. Οικονόμου παρεδόθησαν τά έν Ίεριοσφ τής Χαλκιδι
κής ενρεθέντα άρχαία Κορινθιακά καί ‘,ίττικά αγγεία
τού 4νυ καί 6ου αίώνος π. χ. 'Επίσης παρεδόθησαν καί
τά έξης άρχαία άντικείιιενα. Είς επιτύμβιος κιονίσκος
Ρωμαϊκών χρόνιοι- μετ' άναγλνηου παραστάοεοις καί τινα
πήλινα άγαλμιίτια, ών έν παριστρ δύσμορφου γραίαν
φέρουσιν νήπιου.
— Ό έφορος τών Άρχαιοτήτιον Κοζάνης κ. Άρβανιτόπουλος τηλεγραφεί ότι μετεφέρθηοαν εκ Μοράρτι
άγαλμα μαρμάρινου γυυαικίις φυσικού μει-έθους άποκοπέν τήν κεφαλά/ν τέχνης καλής, μεγάλη πλάξ νεκρικού
συμποσίου οίκογενείας Μαμμίας Κρατίνον καί επιγραφή
ΗΔΟΝΗ ΑΜΥΝΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙ εΰχαριστήριον.

ΝΕΑΙ ΕΚΑΟΣΕΙΣ
« ΊΙ Σάιιος ύπό τό αυτόνομον πολίτευμα.»Λίαν διαφωτιστικόν βιβλίου διά τόν Ιστορικόν τοΰ μέλλοντος εξέδωκει- ό έν Σάιαρ δημοσιογράφος κ. θ ρ Μάλη ς. Είνε
μία ακριβής ιστορική έκθεοις περί Σά/ιου <ί.πό τής έπαναοιάσεως τοΰ 1821 μέχρι τοΰ 1834, από τής εποχής
εκείνης μέχρι τοΰ άπαιαίας μνήμης ήγεμόι-ος Κοπάση
11908) καί άπό αύτοΰ μέχρι τής έπαναστάσεως τοΰ 1912
καί τής άνακηρΰξεοις τής Ένο'ισεως.
♦
‘Υπό τού αυτοΰ κ. θ. Μάλη έξεδόθη «’Ανατολι
κόν Ήιιερολόγιον» έκ σελ. 400 τό όποιον συγκεν
τρώνει τήν φιλολογικήν τής Σάμου κίνηοιν, οτολιξομένην καί άπό Αθηναϊκά λογοτεχνήματα. 'Εκπροσωπεί άμα
τήν σύγχρονον φυσιογνωμίαν τών πριοτεργατώιν τής κοι
νωνικής καί πνευματικής ζωής τής ’Ανατολής.

*

Γεωργικόν Αελτίον ιοΰ υπουργείου τής 'Εθνικής
Οικονομία;. Τό α'. τεύχος τοΰ γ'. τόμον περιλαμβάνει
μελέτην τοΰ κ. Σ. Ί αοεμίδου περί «.Γεωργικών Συ
νεταιρισμών*.
♦
Jt'o ογκώδεις τόμοι έξεδόθηααν ύπό ιοΰ Έθν. Πανε
πιστημίου ίπΐ τό έβδοπηκοστίι -.-.έιιπτιι άιιάιετημίδι tot'. Είς τόν ένα περιλαμβάνονται ιό. τον πανη
γυρισμού, μετά τών «ταλέντων συγχαρητηρίων γραμμά
των, τών προσφωνήσεων τών Αντιπροσώπων κλ.π.
Ό άλλος τόμος, <·3ίνια» έπιγραφόμενος, περιλαμβάνει
τήν πρός τιμήν τοΰ Έθν. Πανεπιστημίου επί τώ Ίωβιλαίιρ του άποσιαλεϊσαν έπιοτημονικήν συνεργασίαν με
λών διαφόρων ξένων Πανεπιστημίων καί διαιοιβά; άλ
λων επιστημόνων γεγραμμένα; είς τήν Ιδίαν έκάοτου οιγγραφέως γλώσσαν.
*
Γνώιιαι Kopuft. Σύλλογος -Ωφελίμων ΒιβλίωνΠεριέχει γνώμα; ιοΰ μεγάλου οοφοΰ και' εκλογήν ουλλεχθείοας καί καταιαγΜοας κατά τρόπον καθιοιώντα
ευχερή ιήν επίκαιρον χρήση· τοΰ βιβλίου, έν τελεί Αέ
ακολουθεί σειρά μύθων. Προσεχώς ·Τά πρώτα βήματα
τής άνθρωπο'ιητος η ύπό Άρ. Κονριίδου.
★
Χρησιμο'ντατον οδηγόν, ιήν ‘Ιστορίαν ιΰι1 ονο
μασιών τών οδών 'Αθηνών— Πειραιώς, έξέδωκεν
ό κ. Ή λ. Κ ου ρής έκ σελ. 320. Έκαστη δδό; ί'χει έν
τώ βιβλίφ τήν ιστορικήν ή γεωγραφικήν ή αρχαιολογι
κήν ερμηνείαν μετά συντόμου βιογραφίας τών ένδοξων
Ανδρών, μέ τά ονόματα ιών όποιων έτιμήθηααν αί 'Α
θηναϊκοί όδοί. Τοιουτοτρόπως λύεται καί ή απορία διά
μερικός ακατανόητους όνομαοίας αγνώστων ονομάτων. Ο
κάτοικο; 'Αθηνών διαφωτίζεται ήδη, χάρτης δέ τών
οδών, τών Βαλκανικών Κρατών, ώς καί 120 εικόνες συ
νοδεύουν τό κείμενον. Τιμή δρ. 2.50.
. .
*
Ό κ. Γ. Στρατήγης έδείχθη ό ποιητικώτερος
ύμνογράφος τοΰ ενδόξου πολέμου μέ ιά «Τρόπαιά» rot'.
Κάθε μεγαλοπρεπές έπειοόδιόν του, κάθε νικηφόρος
μάχη, κάθε θαυμαστός ήρως εΰρεν είς ιήν λύραν ιοΰ κ.
Στρατήγη τόν αντάξιον υμνητήν. Οί στίχοι εύρυθμοι, ευ
φάνταστοι, λαξευτοί, ενθουσιώδεις· Ό άγιον τοΰ 1512
εκτυλίσσεται είς ωραίας, δυνατά;, θριαμβευτικός αιροφάς. Τό πνεΰμα τοΰ πολέμου, άρήϊρν, υπερήφανου, πλαναται είς τό βιβλίου τοΰ κ. Στρατήγη, όπως όέ σπείρει,
κατά τόν ποιητήν u αίμα,, φλόγα, σίδερο·· διά νά φυτρώ
νουν άνθη Λευθεριας, οΰτο> καί είς τά «Τρόπαιά· του
. . . 'Ιδέας ψηλώνουν δένδρα.
μ
Άρ ισ τ οφάν ο υς « ’Εκκλησιάζονται*. Τό ίρ-·
γον αύτό είνε σάιυρα ιής .'Αθηναϊκής. βουλής καί τής
πολιτικής Λιοικήαεως εν Άθήναις, παριοτών τάς γυναί
κας ιός άναλαμβανοϋσας τήν διοίκησιν τώτ κοινών πρός
άνόρθωσιν ιών κακώς κειμένων. ΣατυρΙζονιαι ιανιοχρόνιος αί περί κοινογαμίας καί κοινοκτημοσύνη; θεωρίάι.
Μειάφοαοι; έμμετρος, λίαν επιτυχής, ιοΰ κ. Πολ. Αημητρακοπούλου. Έκδοσι; Γ· Φέξη.
μ
Β άσ ου Ήλ. ιο π ούλου. Κοινωνία. Ώς τόν θά
νατο. Ρωμαντικόν, αισθηματικόν, φιλοσοφικόν έργον,
μέ σελίδας αί όποιοι άναγινώοκονται μετ' ενδιαφέροντος.
‘Ανατομία ιής γυναικείας ΰπάρξεω; ύπό μορφήν διαλό
γου, μετά μυθιστορηματική; περιγραφής. 'Υπάρχουν
σκορπισμένοι σκέψεις, αϊιινε; συγκεφαλαιώνουν τά πορί
σματα τής φιλοσοφικής, Αλλά καί αληθινής άντιλίμμεως
τής ζωής.
♦

«Τήνος καϊ όνειρα* Ν. Βάσχιντ. Μετάφρασις
X. Κουντουριώτου.Βιβλιοθήκη Γ. Φέξη. Βιβλίον Αιαφωτιστικόν διά τούς επιστήμονας, άλΑά καί εκτάκτως ένδια·!· 2450· — ΤΥΠΟΙ!

φέρον διά κάθε άνθρωπον, διιιφλεγόμενον άπό ιήν επι
θυμίαν τής ευρύνσεως τών γνωστών του καί τής ανακα
λύψεων ιών μνστηριωδεσιέρων πτυχών τοΰ άγνωστου,
τό όποιον κλείεται μέσα μας.
μ
’Αγγέλλονται. Ό Σύλλογος τών ώφελίμων β ιβλίων προετοιμάζει είς διπλήν Έ)Α.ηνικήν καί
Γαλλικήν έκδοοιν σύγγραμμα περί Ελλάδος, θά εκδοθή ευθύς ώ; καθοριοΟώοι τά σύνορα τής νέας μεγά
λη; 'Ελλάδος.

ΤΜΛΕΦΟΝΟΝ
Χκρσαΐω—Έγινε καί αύτό, είδικόν ατμόπλοιο /
κατά τής ναυτιάσεως. Θά νηολονηυή είς τήν διώ
ρυγα μεταέύ Όστάνδης καί Δούορης. Ώνομάσυη ή
«Πόλις τής Άμβέρσης». Έχει μηχανήματα έμποδίζοντα τήν ταλάντευσιν καί τούς Αποτόμους κλυδωνισμοΰς τοΰ άτμοπλσίου. Γά πρώτα πειράματα επέ
τυχαν.
Χνναδέλόφ. — Μή πιστεύετε καί πολύ τάς ‘έ
νας στατιστικά; προκειμένου περί τών Ελληνικών
πραγμάτων. Εις μίαν στατιστικήν τών κατά τό έτος
ιηοΚ έκδοδέντων απανταχού τοΰ κόσμου βιβλίων
τά έν Έλλάδι έκδοθέντα φέρονται . . . 53. Καί πά
λιν παρίσταται ή ανάγκη τής έκδόσεωε Βιβλιογραφι
κοί Λείικού. ’Απαραίτητος ή Κυβερνητική Αρωγή.
Έφίδρω IX.— 'Αρχαιότητες τής Θάσου υπάρ
χουν είς τό Μουσείου Λούορου είς αίθουσαν γλυ
πτικής, παραπλεύρων τής ’Αφροδίτης τής Μήλου.
Καί φλυαρούν περί Ελληνικότητάς τών νήσων οί Μ.
Προστάται...
Αεόποινϊδι Α. Μ.— Μόδα Παρισινή είνε αί κυ—
ρίαι νά καπνίζουν σιγαρέττα άπό καπνόν Αρωματι
σμένο'/ μέ άρωμα τριανταφύλλου.

. 'Όσοι έκ τών κ. κ. συνδρομητών τής
«Πινακοθήκης» έν τώ έξωτερικώ—ιδία
είς Κων)πολιν καί Μικράν 'Ασίαν — δέν
έλαβον ανελλιπώς πάντα τά άπό 1ης 'Οκ
τωβρίου μέχρι σήμερον τεύχη, ένεκα τής
έκ τοΰ πολέμου έπελθούσης ανωμαλίας,

παρακαλοϋνται νά είδοποιήσωσιν ημάς
οπούς άποστείλωμεν αΰτοϊς τά μή ληφθέντα
φύλλα έκ νέου.

Παρακαλοϋνται οΐ καθυστεροΰντες τήν
συνδρομήν τοΰ δωδεκάτου έτους, δπως,
εύαρεστηθώσι καί άποστείλωσιν αύτήν άπ'
ευθείας πρός τήν Διεύθυνσιν τής «Πινακο
θήκης» ϊνα μή διακοπή ή αποστολή τοΰ
φύλλου.

KINEMACOLOR

,,ΠΑΛΛΑΣ"
Όδος Σταδίου
Ειδικού κτιρίου μή τελείαυ ηλεκτρικήν &γκα-Ί
τάστασιυ.—"Εντονοι ττροβολαέ.— Ή μΐ·γαλο·πρε■πής άυαταράεττασις τοΰ Quo vadis, ek 8
πράξεις καί 300 εικόνας.

δεσποινίς, τέως διευθύντρια παρθεναγωγείου
ίν τώ Έξωτερικώ, ζητεί παραδόσεις ή γραφικήν
εργασίαν. 'Οδός Λυκαβητοϋ άριθ. 10.
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