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Ή ποίησις τού πολέμου, ύπό Τιμ. Μωραϊ- 

τίνη.
Παράπονα, ποιήσεις Γ. Σαγιαξή.
Ποικίλη σελίς.
Βυζαντινοί εΙκόνες έν Ν. Ύόρκη. 
Τό Νησί μου, ΰπό Γ. Στρατήγη. 
Σημειώσεις ένός μηνός, υπό Δάφνιδος. 
Θεατρική ζωή.
Γράμματα καί Τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ
Μακεδονίς, πίναξ Ν. Φερεκύδου. 
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Φλωρεντία Σκουλούδη.

ΚΑΤΑ κα&ιερω&εϊσαν συνή&ειαν, τά 
τεύχη τών μηνών ’Ιουνίου ’Ιουνίου έκδί- 
δονται ήνωμένα. Τό προσεχές τεύχος ϋ·ά κυ- 
κλοφορήση τήν 15 Αύγούστον.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
Π. ΚΟΝΤΟΥ"

-------------- 65 CAOS ΣΤΑΔΙΟΥ — 65--------------
Καλλιτεχνικοί φωτογραφΐαι παντός σχήματο;.— 

Μεγεβννσει- παλαιών φωτογραφιών.—Σκοτεινοί βά- 
λααοι δι’ έραωτίχνας.—Φωτογράφησις κατ' οίκον 
καί είς έξοχά;.—Διδασκαλία φωτογραφία;.—Tuijua 
κινηματογράφου.—Στιγμιαίοι φωτογραφΐαι διά τού; 
ταξειδιώτας.

Φωτογραφΐαι 9ιά τά εκλογικά βιβλιάρια.

ΕΙΔΟΠΟΙΗ ιχ

Ή έπι τοΰ Δημοτικού Θεάτρου έπιτροπή δέ
χεται προτάσεις διά τήν προσεχή χειμερινήν 
περίοδον θιασαρχώγ και έργολάβων θεατρικών 
επιχειρήσεων δι’ δλην την περίοδον ή και διά 
σειράν ώρισμένου αριθμού παραστάσεων·

Αι προτάσεις κατατίθενται εις τό γραφεΐον 
τού Προέδρου τής 'Επιτροπής και Προέδρου 
τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου δπως μελετηθώσιν 
ΰπό τούτης και ΰποβληθώσι πρός έγκρισιν εις 
τό Δημοτικόν Συμβούλιου.
< Έκ τοΰ γραφείου τής έπι τοΰ Θεάτρου Επι

τροπής)

0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Συνιστώ πρός τούς κ. κ. Προέδρους τών άνε- 

γνωρισμένων νομίμως έπαγγελματικών Σωμα
τείων τής πόλεως ’Αθηνών δπως. έν τώ σιμφέ- 
ροντι τών όμοτέχνων αύτών έπιτηδευματιών. 
σπεύσωσι και άνακοινώσωοι τώ κ. Οικονομικοί 
Έφόρω ’Αθηνών τό όνοματεπώνυμον, τήν δι- 
εόθυνσίν και τήν κατοικίαν τού Προεδρείου 
(Προέδρου καί αντιπροέδρου Λπροκειμένης τής 
έκδικάσεως τών ένστάσεων κατά, τών φορολο
γικών καταλόγων έπιτηδευμάτων, συμφώνως 
τώ άρθρω 31 τοΰ Νόμου ΓΡΜΒ' τής 9 Ιου
λίου 1906, καθόσον μέχρι σήμερον οΰδέν έκ τών 
έπαγγελματικών Σωματείων άνεκοίνωσε τήν νό
μιμον αυτού άναγνώρισιν, τό δνομα καί, τήν δι- 
ευθυνσιν τοϋ έκλεγέντος προέδρου καί αντι
προέδρου. οΰτω δέ καθίσταται αδύνατος ή ύπό 
τοΰ κυρίου Εφόρου πρόσκλησις τών κ· κ· 
Προέδρων πρός συμμετοχήν εις τήν επι
τροπήν τής έκδικάσεως. είς ήν οΰτοι λαμβάνου- 
σι μέρος κατά τάς διατάξεις τοΰΝόμου 281 τής 
21 Ιουνίου 1914 καί ’ιδίως κατα τά άρθρα 26 
καί 45 αύτοϋ.

Έν Άθήναις, τή 4η 'Ιουλίου 1915
Ό Δήμαρχος Αθηναίων 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗΣ

0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Υπενθυμίζει είς τούς συνδημότας αύτοϋ δτι. 

συμφώνως πρός τόν ύπ’ αριθμόν 581 Νόμον, 
πας έκλογεύς οφείλει νά προσέλθη είς τήν Νο
μαρχίαν μέχρι τή; 5η; Λυγούστου έ· ε. πρό; 
έ-ικόλλησίν τής φωτογραφία; του έπί τοΰ έκλο- 
γικ.οΰ αύτοϋ βιβλιαρίου.

Ή παρουσιαζομένη φοιτογραφία πρέπει νά 
είνε έκ λευκού χάρτου άνευ χαρτονιού καί δια
στάσεων περίπου 6—8 ίέξ εως οκτώ) έκατο- 
στών· Νά παριστρ δέ τόν εκλογέα ασκεπή, δσον 
τό δυνατόν κατά πρόσωπον. καί μόνον άπό τοΰ 
ήμίσεο; τοΰ κορμού καί άνω.

Παρελθούοης τής προθεσμίας ταύτης ό έκλο- 
γεύς ό μή έχο>ν έπικεκολλημένην τήν φωτογρα
φίαν αϊτού έπί τοΰ βιβλιαρίου δέν θά δύναται 
νά ενάσκηση τά εκλογικά του δικαιώμοΡώ μέχρι 
τοΰ Ιανουάριου προσεχούς Ιτους-

Ό Δήμαρχος ’Αθηναίων 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗΣ

Μ α κ ε δ ο ν ί ς

Πίναξ Ν, Φερεκύδου



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΣΤΗΝ ΑΡΡΩΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ

Ήταν αξέχαστη βραδυΰ όπου κρυφά, βουβά καί δόλια 
Σάν κρύο φεΐδι γλύστρησε ό Χάρο; στό πλευρό του 
Κι' όλόκληρο: ό Έλλτνισιώ; πνιγμένο; στην οδύνη 
'Αγνό λιβάνι προσευχής τού πρόσφερε βοτάνι 

στήν ιερή και πένθιμη τή; αγωνία; σιγή.

Στον Ρήγα Ελευθερωτή καί χιλιοτιμημένου 
Τό προσ^φάλι οί θεοί άπάνονθε αγρυπνούνε 
Μέριασε Χάρε, μέριασε το μαύρο σου δρεπάνι 
Θρύψαλά, στάχτη θά γένη στό θείο άνάσασμά του 

πού ν' τού Λαού του Όνειρο καί Αστραπή μαζή·
* /

Καί νά, κεϊ πέρα απ' τήν κορφή τού ωραίου βουνού προββάλλουν 
Ασπρα ντυμένε;, κι’ άγνωρα τρανά φεγγοβολούν 

Πίστι'ς. Πατρίς. Ελευθερίά καί Δοξασμένη Νίκη 
Τά δλόλευκα φτερούγια του; στό Ρήγα γύρω απλώνουν 

ώσάν ατσάλι αλύγιστο.

Η Νίκη κλίνει τά φτερά και τού φορεΐ στεφάνι 
Δάφνη;, Μυρτιά; όπώκοψε στή ματωμένη γή 
Κι’ ή ’Ελευθερίά τή σάλπιγγα γαύρα κρατεί άποπάνου 
Καί σάν ’Αρχάγγελο; λαλεΐ στά βάθη τής ψυχής 

όλο πολύτροπους ρυθμούς.

Στής Θράκης τά ιερά βουνά σέρνει τό λογισμό του
Κι’ άλλα τραγούδια τραγουδά, κι’ άλλα μαντάτα κι- άλλα 
Καί στεφανώνει ήρωε; στά δοξασμένα πλατηα 
Κι’ ό λαβωμένος Γίγαντα; απ’ τή χαρά άνασαίνει 

στή θεία τη; κλαγγή.

Γιατί σ’ αύτό τό διαλεχτό τής Λευθεριά; τραγούδι 
Etv‘ ύφασμένες ή ψυχές ή ορφανές τών σκλάβων 
Κι’ δλα τών σκλάβων τά όνειρα, κι’ ή αφάνταστες ή δίψες 
Ποΰ τούς λαούς έξύπνησαν σέ άνθησι δραμάτων 

σέ φέγγη, κρίνους κι’ αητούς.

Καί ψάλλει του ή Σάλπιγγα τά όνειροφάνταστα άστρα 
Άπά στούς βράχους στσύ; γκρεμούς τού; ήλισθρεμένους 
Καί τά ύβούζια πού βροχή βαφτίζουν τά λειοντάρια 
Πού ματωμένα προσκυνούν τό Δίκηο τής Φυλή;

Στό λιθωμένο πύργο τών Ρηγάδων.

Καί μιά χαλκόστομη βοή ύλόγυρά τη; χύνει 
Μιά τρικυμία φωτόχυτη, πού δοάκοντ« δαμάζει... 
Μαύρο; σκυφτό; ό Χάροντας σωριάζεται καί πέφτει 
Στήν τόση φωτοπλήμμυρα καί στή φεγγοβολή

Τού άναστημένου Όλυμπου.

‘Ηρθ’ άπό πέρα λυτρωτή; ή ίπέοκαλη θεά
Καί σάν αητό τόν έσυρε σ’ άστροφτερή λαμπρότη 
Κι έφεξε πόρος λιόφωτο; ή άρρωστηιιένη του όψη 
Καί νάμα έπιε νέα; ζωής στή δροσερή πηγή 

Πούνε τ’ Ολύμπου άφθαρτη φωτοστόλή.

Τώρα ό Ρήγα; δυνατός σάν ήλιος στή λαιιπρόιη 
Φέρνει τά παλληκάρια του στό χθεσινό του; δρόμο 
Μέ χίλια ιιάτυ· άστρόχυτα κι’ άθάνατχ κορώνα 
Νά καταλ0· "λ" τή σκλαβιά στό διαλεχτόν αιώνα 

μέ τά μαρτυρικά φτερά.

ΙΙιόλαμψαν κείθε μακρυά στή; Τζουμαγιάς τής ράχες. 
Καί στοΰ Κιλκίς υψώθηκαν τήν άσαρκη θυσία, 
Κι έΣάλπισαν παιάνες, στή χώρα πού βαραίνανε 
Χρόνια καί χρόνια τώρα μαύοι σκλαβιά 

Κι’ άνομοι γάμοι κι' άνδροφόνοι.

Τρέμουν δειλά οί αμαρτωλοί μέσ’ στό Κυκλώπειο Κάστρο 
Φεύγουνε τόν Ανίκητο, τό Θρίαμβο, -.ή Νίκη.
Τού Αγγέλου τήν Ανάσταση πού στήν άγιά Σόφιά 
Δαφνοστεφάνωτο στρατό μοιραία οδηγεί

Σά 'Ήλιος πειό γιγάντειο; 
μέσ’ στήν ’Αθανασία.

’Αλεξάνδρεια ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ

ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΣΤΑΙ

μοιιν διαβατική στήν Αίγυ
πτο, όταν Ενα δειλινό τήν 
ώρα ποΰ ίπρόκειτο νά πάρω 
τό τσά'< μ~’υ ανοίγει ή πόρ- - 
τα καί μπαίνει σάν βύελλ-ί 
ή φίλη μουΉριννα. ’Ητο 
κατακόκκινη, ίδρωμένη· έ- 
φυσοϋσε σάν Ατμομηχανή· 
τά φορέματά_τη; ήσαν κα- 
τασκονι.κιένα καί λερωμένα 

Εφαένετο θΐΜίωιιένη, καί ίίμως έξεκαρδί 
ζετο Από τά γελοία. "Επεσε (αρειά στήν πρώτη πολυ
θρόνα ποΰ εύρέθη έμπρό; τη;, άηκβε κάτω τό κουτί 
μέ τ<ί χρώματα καί τά άλλα πράγματα,—έπέστρεφε 
άπ> τήν έξ χή δπου είχε πάει νά τελβ ο'ιση μιά εικόνα ; 
--καί πριν προφθάσω νά τή; μιλήσω, γιατί αύτό; ό 
αιφνιδιασμό; μέ είχε κάνει νά τά χάσω, καί θά Ανη
συχούσα μάλιστα., άν δέν τήν Εβλεπα νά γελρ, μοΰ . 
λέγει·

—Έπί τύλου; έκάθησα. Πεθαίνω άπό τήν κού- 
QCUJI.

1·.πηρε μεριεές βαθειέ; Αναπνοές κιά ύστερα· 
ΕφΟασα σέ καλή όίρα. Διψώ τρομερά καί έχω 

μιά πείνα, μιά πείνα ί "Εγειτε βλέπεις καΰοις φιλ- 
τάτη μου!.. Καλέ καταλαβαίνει; νιί μέ ληστεϋ- 
σονν γιατί είχα ι ησιιονήσε· νά πάρω ,ιαζύ μου τό 
πορτμονέ μου I "Αχ, αυτό; ό ήλιος άν δέν μ’ έτί·.. 
ερλωνε, δέν θιί ήτο Ανάγκη νά προχωρήσω τόσο 
πολύ...

—a’ έλήστευσαν γιατί δέν είχε; μαζύ σου χρήμα
τα !·■ συνένοχο; κι' ό ήλιος... "Ωστε άν είχες,βίν 
θά τήν έπάθαινε; ’

• —'Ακριβώς.
•—Δέν καταλαβαίνω τίποτε· είσαι στά καλά σου 

παιδί μου ;
—·νΙ·Ζ« λίγη ύποιιονι; καί 8<· καταλάβη;· άφισε 

όιιω; πρώτα νά σονέλβω, κα’ Γ. ·>; ΐ-τοι· κρυώση τό 
τσάϊ, Οά ε.εΰ πώ τί μοΐ συνέβη. Οϋφ I τ( ζέστη / 
έσκασα· δέν Ανοίγει; τό παράθυρο ;

—Να τό Ανοίξω / μ,ό δέν κυττάζει; τό πρόσωπό 
σου ιί; τόν καθρέπτη ; Κάνει Ακόμα ψύχρα αύτή 
-.ήν ώρα.

"Εχεις δίκηο δέν είνε δά Ακόμη καλοκαίρι, καί 
σί· κρυώνει’; τόσο πολύ. Μά ά; έκαμες τό Μαραθιό- 
νειο δρόμο τό οικό μου. κ' ύστερα τό κυνηγητό, και 
Οά Εβλεπε; άν 0<1 ίκρύωνε; Ακόμα. Βράζω, φίλη 
μου. Τουλάχιστον κτίπησε οϊ παρακαλώ νά μιτΰ 
φέρουν Ενα πε.τήσι νιρό ν·ύ τί δίν ιίιιπορώ νά κου
νηθώ άπό τήν κοΰρασι. "Πικιυν βλέπεις καί φορτω
μένη· φφφ / τό τσάι δέν Εννοεί νά κρυιόση I

—Μά δέ μοΰ λές θι'λειι. νά- κάνης έ'τσι γρήγορα 
καί ξαφνικά τε.ξιϊδι σιόν άλλο κόσμο ;

—Φάγωμεν, πιωμεν, αύρων γ·ιρ άποθιήσκωμεν ! 
Τί σήιιερα λοιπόν, τί αύριο / Κ ύστερα ξέρει; ; 
κάποιο; είπε- Κάβε μεταβολή πρόοδο;· λοιπόν" άν ό 
θάνατο: ποΰ είνε μεταβολή, είνε καί πρόοδο;.., Οα 
ευχαριστηθώ ν άπεθάνοι μιά &ρα γρηγορότερα. 
Είμαι κουτή βλάξ, ήλιβία /

-Καί θέλει; μέ άλλους λόγους,—μέ· συγχωρεΐς 
γιά τΰν εκφρασι, Αλλά πέρνιο τή λιξι Από τό στό
μα σου—νά γίνης ήλιθιοτέρα / Είσαι αίνιγμα σήμε
ρα. Σέ Εκλεψαν γιατί δέν είχε; χρήματα... Θελεις 
νιί κάιη’- προόδου; εί; τήν ηλιθιότητα ..

—Μά τί σχολαστική ποΰ είσαι / πρέπει νά ιρλρ 
κάνει; μέ τό νΐ καί μέ τό σί σάν νιι μήν καταλα
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

βαίνιμ: KTuf'i τό’ο ΜωρασιΐήΤι Υ·* δίι όεη- 
ΛΟΜτά καλά τή σκέψ: μου· ίννοοΰσα δτι ήθελα νά 
γίνω ίξυπνοτέσα.

—Καλά αυτό, άλλά τό ζήτημα τών λεπτών και 
-.ον ήλιου;.. Έξηγησον λοιπόν γιατί υ: λέγουν δτι 
δέν έχω καθόλου περιέργεια· έχο και έγώ καί έκοι- 
μ-ϊτο, τώρα δέ έξύπνησε, καί πολύ φυσικά άφοΰ 
μπήκε; σάν αυτοκίνητο έττιμι- νά έιιραγή.

__“Ε/.α τό τσάϊ Οά είνε κρύο τόιρα· πιέ νά συνέλ 
0(>; καί άρχισε. Τί πάλι ξεκαρδίζεσαι ;

—Άχ. δφισέ με, άφισέ με· καϊ όμως νύ ήξευρες 
•ri φούρκα ποΰ έχω / ιίιιο.ι ’ά σκάσω ! Πηγαίνω 
μέσα νά κτιΟαρισθώ δλίγο καί έφθασα.

Μόλις έγΰρισε τήν πλάτη της, τί νά Ιόύι /
—Μά τί τρέχει,—τής λέω,—μήπως έκεί .τοϋ κά 

Οησε- νά ζωγραφίσης ήτο τό μέρος πιϋ ή μαύρη 
χειρ είχε (ορίσει σέ κάποιον νά άφίση χρήματα, καί 
άφοΰ άντί .'ΐϋτών ηυραν έσιϊνα..

—Πιαστήκαμε, αί ■ Μά πώς σοΰ ήλθε αύιή ή α
στεία Ιδέα/

—Καθόλου αστεία, άλλά πολύ φυσικά, άφοΰ 
βλέπω τιι ίχνη της- δύο μαύρες πολέμιες τυπωμένες 
άπάνω στήν πλάτη σου τής ζακεττας σου. Νά κα; 
άλλη «άρα κάτω κόκκινη δμως ! και πάρω κάτο..

__ Ξέρεις πού μέ κάνει; νά αισθάνομαι τρομερά 
περιέργεια ;

—Τώρα βά μάθης. Λύσε νά πράγματά μου, βγά
λε τήν εικόνα καί έηθασα

—Τήν ε τελείωσες ;

Φ ε λ λ ά χ α

Πίνα; Θαλεία; Φλωρδ—Καραβία

Έκ.τύ.τησε τά πόδ.α της καί είτε μέ απελπισία-
—Μού τήν ίτελείωσαν /
—Ποιοι:
—Μά πήγαινε λοιπόν νά ίδή; /
Δέν τής ίζήτησα περισσότερες εξηγήσει; ι'ίλά 

ί’τρεξε νά ίδώ τήν εικόνα. Μόλις τήν άντίκρυσα 
έβαλα μιά φωνή χωρίς νά τύ θέλω, καί έτριψα 
καλά καλά τά μάτια μου.

—At, πώς σου φαίνεται ; μιύ λέγει ή ’Ήρ.ννα ί· 
δποία είχε τελειώσει τό καθάρισμα καί εΰρίσκετο 
στο ζλά< μου άκριβώ; έκείνιι τή στιγμή.

"Εμεινε κ ιτά.τληκ.τη. Άντί της κο μισμένης φελ- 
'"ί/,ας σιή ρίζα ; ιιϊς γαζίας πού είχε στρώσει τή 
γΰ κ(ιί έςτιινι τους μαύρου; πέπλους ·ης ιιι τα 
χρι σα της άνθη, έκεί στήν άκρη τοϋ δρόμου, μέ 
έάΟος ύπίσω απέραντες εκτάσεις άγράν άττι τής 
ιίκινος τής Απολύτου ήρεμία; καί γαλήνης έβλε
πα··. έβλεπα... ώ, είνε αδύνατον νά περιγράΨω 
τί έβλεπα /

’Λν δλοι οί τρόφιμοι τοΰ φρενοκομείου πού άνή- 
γειρε ό Μαρινέττη, σονειργάζονιο είς αύτήν ιήν 
εικόνα, πάλι δέν βά έφθαναν είς τό βψος αύτό τής 
έξο ψρενικότητος. Όλαι αί... αιρέσεις τώ' με/.- 
λοντιστών ιιέ τούς κυβιστάς, κα'ι τήν τελευταία·.· έ- 
φεΰρεσιν τους Όοφε·κούς έγρονθοκοπσΰντο. Τί; 
οίδε αΰταί αί μεγαλοφυίαι τί σύμβολα Οιί έβλεπαν 
έκεϊ μέσα, καί ποιες βαθειέ- έννοιες θά άνεκάλυ- 
πταν... Τί τίτλον θύ τής έδιναν καί μέ τί βαιμα. 
ειιό θά τήν έκύτταζαν · έξαταντω: δέ θά ήθι.-αν 
τά έμάνθαναν τό άνομα τοΰ καλλιτέχνου, διά. νά τόν

Τ ο π ε ϊ ο ν

άνακηρύξουν ιιεγάλον διδάσκαλον καί προφήτην 
-ή; τέχνης /...

Γ.κύτταςα τή φίλη pin, καί έσττρα τήν εικόνα, 
καί πάλιν ι’κείνη, χωρίς νά είμπυρέσ,ρ νά ά,.θο σο 
λέξι...

— Λοιπόν ; — ιιι.Γ λέγει ιιέ ανυπομονησία, — πε. 
ριμένοι τάς έντυπώσει; σου.. I ιατι τό έκαμες α·’τό; 
θέλεις νά δείξη; δτι καί σό...

—Δαγκασε τή γλίσσά σου πεϋ θ’ άπεφάοιζα έ. 
στω καί είς τα αστεία νά κάνω τέτοια μεγαλουι-γϋ- 
ματα ! η νομίζεις δτ·. συγκινήθηκα ποΰ οί μεγα
λοφυείς νεωττε.ισταί με τού; ύπνους μιλούσαμε προ
χθές δέν ιιέ έχοιν καί τόσο σέ όπόληψι. “Λ φιλί άτι; 
μου, εγώ «ά είσαι πάντα τής πσλαιά; σχολή: γ.οτί 
ή “έχνη πρεπει τα είνε uiv νύβια καί όχι ν·/. πεθαίνι 
< άτ τί μόδα.. Πόσες φορές ή σχεδόν πάντοτε χα
λώ ώρατ.; πινιλλιές. για να μελετήσω βαθύτερα ή 
να αποδώσω πιστότερα ιήν φύσιν. Δέν ιιοϋ ίοίσουν 
μ ινκολ'ς ώπ.ιυχίες. Κατάντησε πλέον τά τελειωιιέ- 
να έργα νύ είνε μόνον σκίτσα δλοι οί μεγάλοι διδά
σκαλοι παραπονοίντιιι γι’ αύτήν -.ήν Επιπολαιότητα 
είνε λυπηρόν /

Μά επί τιλιν; .τι; μου ποιός τό έκαμε.
— Αραπάκια παιδί ιιου Αραπάκια δλα μαζύ, ένα 

σωρό· μήπως τιι έμέτρησα / /
—"Ωστε έδώ> άπό κάτω είνε ή φελλόχα / Τί κρί

μα, τί κρίμα /
—Ναι, ενθάδε κεϊται· γαΐαν •"ιιως δέν έχει κα'. 

τόσον έλε.φράν καθώς βλέπει; ..

Πίνα; Λ. Κογεβίνα

—Καλά :-αΐ τά χέρια σου ποΰ τά ιίχεζ ;
—’Ά, αύτά. έκτελοίσαν ίκεϊνη τή στιγμή χρέη 

φτερών στό σώμα μου ποΰ έτρεχε . .
—Τ· ; φοβήθηκες τά παληαριιπάκια ; αύτό είνε 

αστείο /
—Μά δέν είμαι δά σ αύτό τό σημείο κουτή, έ.τρε 

•τι δμω; fiv ήμουν έξυπνη νά Εξασφάλιζα πρώτα τα 
πράγματά μου, καί δς μή υπήρχε φαινομενικό; 
κίνδυνος, καί υστέρα νά τρέξω.

·—Μά γιατί έτρεξε; ;
~”Λ' άρχίσο- <’πό .. τήν άρχί; γιατί έτσι ιίνε 

πολύ φυσικό νιι ιιήν έννοή.· τί.ιιτε.
'Οταν έτελείωσα τήν εικόνα ήτο ακόμα Ενωρίς 

καί εσκέφθηκα δτι ιίχα καιρό νιι κιινμ; ενα σκίτσο· 
ΐκιτταςα λ'ιπόν γύρω γι·ρφ γιιί να εβρω κάτι τι ίν. 
διαφέρον, ι'ίταν βλέπε μακ.ρι α πολύ μακρυά. κόπο α 
ψελλάχα νά κινή ζωηρά τά χέρια τη; σάν νά. ιι’έ- 
φώναζε. Μήπως, — ίει-έφίτκα, — ζητεί βοήθεια; 
γύρω μου δέν ι'.ιήρχε ψυχή ζώσα· έπρεπε λε.πόν νά 
πάω νά ίδώ τ' συμβαίνει· έφαίνετο άκίνητη είς τό 
ίδιο σηιιεώ. θά έπιάεθηκαι τα πόδια τι ; ή ίσι-ΐ; 
τήν έδάγκαιτε κανένα φαρμακερό ζωθφιο. Καί ένώ 
ικανα αυτές της είκασ·Τ: ιίφ.ισα τά πράνματά μου 
κ ετρεξα ιιέ δλη μου τήν ταχύτητα Ό ήλιο: έδυε 
άκριβώ- ιλτ’ όπίσω της, και έπειδή ιι’ έκούραζε νιι 
τόν βλέπω, έκι'τταζα σ;ή γή Όταν εηθασα'αρκετά 
κοντά ιίνεκάλυψα δτι ήτο ά.ιλοΰστατα ένα σκιάχτρο 
δηλ. ένα; ξύλινο; στν.'ρΰ; νιυαένι: ιιέ μιά γκελε. 
μ,πία τής οποίας τά μανίκια έκινοΰσε ό ανειιος, καί
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μέ ένα μανδΰλι οτ<> δήθεν κεφάλι. Άν δέν ήτο δ
μω; ί. ήλιο; δέν Οά είχα ανάγκη νά ,τρ< ιχωρήσω τόσο 
πολύ γιά νά κάμω αυτή τή ανακάλυψη εγώ ποΰ εχω 
ί,ινάτι- ϋρασι. Καταλαμβάνεις λιη.τόν τώρα γιατί τά 
έβαλα μέ τόν ήλιο. ΕΙ; αυτό τό μεταξύ πέρασαν άπ 
εκεί τ’ «ρϋ.τάκ,α· είδαν πράγματα αδέσποτα πρωτο
φανή γι’ αυτά, άρχισαν νά τά περιεργάζονται, κι-,- 
κοτέληξαν ιΐ; τ·> νά έργάζωνται Μέ όλες τή; 
<(ωνέί ποΐ έθαλα άπό μακριά δταν τά είδα, αΰτά 
(.{■τ’ έκινηΟήκ.αν καθόλου- άπεναντία: ιιάλιστα άνε- 
πτι'ξσν μεγαλείτερον ζήλον διότι εννόησαν δτι δέν 
Οά είμποροΰσαν νά έργασίΙοίν άκόιια πιλό. Είχαν 
λερώσει δλα τά πινέλλα- μερικά κρατούσαν tubes 
ιιέ χρώματα, τί;- έπίεζαν καί ίλέρωνε τό ενα τό 
άλλο. Χέρια, πρόσεοπα, ροϋχά των, ήσαν σωστή πα- 
λέττα. Έβαλα ε’ι; πραξιν δλα τά αραβικά ποϋ ή- 
Ει υρα για νά τά πείσοι ν’ Λφίσουν τά πράγματα μου. 
Χαμένα λόγια. ’Λφοϋ λοιπόν δέν μι ϋ τά έδιδαν μέ 
νό καλό, προσπάθησα νά τοΰ; τά πάρω διά. τή; Si. 
ας.Τότε μέ έκαναν είς τήν κατάστασιν ποϋ βλέπεις, 
χωρίς όμως άποτέλισμα, διότι μοϋ ζητούσαν ΐντα.'.- 
λάγματα- φίλους (χρήματα) μπαξίς. Δέν άξιζε νά 
πληρωθούν γιά τόση έργαοία ; Κατά, κακή μου τύχη 
δέν είχα οδτε γρόσι νά τούς ρίξω, πράγμα ποϋ Οά 
τά έκαμε νά έτρεχαν νι'ι τ' αρπάξουν σαν σκύλοι ποΰ 
διεκδικοϋν κόκκαλο, καί έτσι Οά έσωζα τουλάχιστον 
τά πινέλλα καί τό υπόλοιπον άπό τά χρώματα γιατί 
καθώς βλέπεις έγινε άγρια Οραΰσις. Καί ποΐ νά έ- 
(,λ/πες τά Αραπάκια τί είχαν επάνω των / δν είχα

Κ IQANNOY ΑΥΠΡΕ Λ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ *)

*) Εί; τό προηγούμνεον τεδχο; περί τό τέλος πχρ- 
εϊσέφρισεν μία γραμμή αντί τής έξής: «δ Γουίδας Ρένι 
καί οί Καράτσο: δπέστησαν τά δεινά τών χρόνων κλπ.

Σκοπός κύριος τών σημειωμάτων τούτων δέν 
είνε ή άναγραφή καί περιγραφή δλων τών έργων 
τοϋ Δυπρέ- άλλά α! περ! τέχνης σκέψεις του.

Ο Δυπρέ δτα» έμελέτα τά ζωντανά μ ο ν τ έ- 
λ α. δέν τά άντέγραφεν ύλ-.κώς’ άλλά έπιμελώς 
τά έμελέτα όπως καλά διακρίνει τ: ή φέσι; ω
ραίου έκπροσωπεί εις τά ζωντανά τοΰ άνθρωπον 
ι>έλη. Τοιουτοτρόπως, έξα-.ρο-μένων τών προσω
πογραφιών, τά άγάλματά του δέν είνε τυφλόν 
πανομοιότυπου τοΰ μοντέλου του, αλλα με 
φυσ-.κοτάτην είργασμενα τελειότατα, τό ωραίου 
τής φυσεως όπερ είνε ή καλλιτεχνική αλήθεια.

ΊΙ μίμησις τής φύσεως, ώς τήν εννοούν οί α
ληθείς -ζαλλ'τέχναι. συνεπώς κα: ό Δυπρέ. δέν 
πρέπει νά συγχέητα- μέ τήν υλική·/ μίμησιν ήτι; 
ύποκαθιστά τον ά λ η 0 : σ μ ό ν (verismo). Δυ- 
ναται τις καί οφείλει μάλιστα· νά μιμήται τήν 
φύσιν, άλλ’ ώς α'-'τη κυριαρχεί είς τά ίδια αύτής 
έργα, δήλα δή κατά τους νόμους της. Νά είνε 
τυπική μίμησις, παρακολουθούσα τήν φυσικήν 
μορφήν καί ούχ· τήν πλημμελή. Ό1 προσπαθώ'' 
τυφλώς νά τήν άντιγράψη, τήν παρουσιάζει πα
ραποιημένη·/. άφοΰ μιμητά: καί τά έλαττωματα, 
τά όποια, είνε άτέλεια καί όχι ά λ ή 0 ε ι οι. 
Γράφει ό Δυπρέ- «....υπάρχουν άνθρωποι, οί ό- 

φυλάξει τήν εΙκόνα, καί έβρισκαν μόνον τόν μουσα
μά γιά τό σκίτσο, ί)ά διεσκέδσζα π'.λΰ. "Επρεπε να 
έβλεπες πώς τί· ένα τραβούσε καί έσπρωχνε τό άλω 
γιά νι’ι είμπορέσμ καί αυτό νά βάλμ τήν πινελλιάν 
1ΟΓ...

Ήσαν αστειότατα καί ία άξιζε νά έιιαμνα ένα 
σκίτσο- άλλ' ήμουν τρομερά θυμωμένη <αΐ κουρα
σμένη· γιά νά σώσω λοιπόν τουλάχιστον τό φόρεμά 
μυυ. άιρισα χρώματα καί πινέλλα καί έφυγα.

— ί.’ραϊα τό έσωσε; / θέλει; ένα μπάνιο άπό 6εν 
ζινα. ’Ελα, πάρε .ώρα τό τσάϊ σον είνε παγωμένα.

’Επήρι τό ποτήρι μέ τήν άσημένα βάσι, τό σήκωσε 
ιιι,λά στό φώ;. "<ό έκίνησε δεξιά καί αριστερά για 
νά κά'.ιι,ι νά παίξη τό φώς χρυσά παιγνίδια καθώς 
περνούσε μεσ’ <’>πό τό κρύσταλλο καί τό Οερμόχρε■ μ.» 
ποτό, καί ή αισθητική αυτή άπόλαυσι; τήν έκαμε νά 
λησμονήση δλα, καί σάν μην είχε τίποτε συμβή. έν" 
μιιδίααα γαλήνιο απλώθηκε στή μορφή της. "Υστε
ρα ώσφράνϋηζΓ μέ απληστία τό λεπτεπίλεπτο άρω
μα, ποΰ είχε αισθητά έλαττωβή μέ τή χαμένη θερ
μότητα, είπε θαυμαστικά λόγια γι’ αύτό καί για τό 
χρώμα, τό ήπιε γρήγερα.γρήγορα, rfiv νερό, και 
μοΰ λέγει- ΐτιλιίωοα.

— Γι / οέτή ήτο δλη σευ ή πείνα ;
—Μοΰ πέροσε- ήτο μάλλον μιά νευρική διέγερσις.
ΙΙάλι τό μειδίαμα έχάθη κατ’ άπό τή συννεφιά τή; 

λύπη; καί έκυτττάζαμε καί αί δύο μελαγχολικαί τό 
τιρατοϋσγηιια πού έκρυβε μιά τόσο καλή εικόνα ..

ΜΟΙΡΑΙΑ

ποιοι κυλίοντα: είς τόν βόρβορον καί είς τάς α
καθαρσίας μέ μεγάλην ηδονήν, κα: έχουσι διά το 
δυσειδές καί διά τό κακόν ιδιαιτέραν αγάπην δι
ότι. λέγουσ'-ν αυτοί, είνε αί έκφρώσεις τήςάλη- 
θείας, ούτε περισσότερον ούτε όλιγώτερον τοΰ 
'Ωραίου καί τοΰ Αγαθού. τά όποια ημείς ά'α 
γνωρίζομε»/ μόνον οτι είνε ιδιαιτέρα έκφραυις 
τής ίδιας άληθείας, είς τήν όποιαν ακριβώς σ.-- 
νίσταται τό αληθές κα: τό ώ ρ α ί ο ν· Ο.τω 
συζητούσα εκείνη ή σχολή, ή κάλλ’.ον είπείν υ
μάς. μάς έϊωκε κα! μάς δίδε: παράδοξα πράγμα
τα καί άσχημα ανωφελή καί άσε/.γή ως προ; τό 
θέμα, ώς πρός δέ ττν φ ό ρ μ σ ν δουλικόν ά-τ·- 
γραφον τών άηδεστέρων μοντέλων, τά οποία ή 
μήτηρ φΰσις παράγει άδιαθετοϋσα. Τί Οά έλέγα- 
τε. αν έβλέπατε δυσειδές παιδάριον κλαίον μέ 
στόμα άνοικτόν, διότι, έπεσε άπό τής χειρος ή 
γύτρα ι ”Η άνδρα άτιυον καί κτηνώδη είς 
τήν στάσιν κα! έπιθυμίαν τοΰ μάλλον έ- 
πο ειδίστου τών κακών "Π γυναίκας αϊ- 
τινες έςεμοΰσιν ύπό κερασέαν, διότι εφαγον πολ
λά κεράσια ; Καί άλλα: τοιαΰται άσχτμίαι προς 
μίμησιν. ποΰ άηδιάζει τις νά τάς άναφέρη ; Δέν 
είμαι φανατικός τής παλα'άς τέχνης, μάλιστα 
κατηγορώ τό Ακαδημαϊκόν καί τήν κατά συνθή
κην εργασίαν, άλλ’ ομολογώ οτι άντι αυτών τών 
ασχημιών προτιμώ τόν Έρωτα και τήν Άφρο- 
δίτην καί τάς Χάοιτας καί τήν Άθηνάν καί 
όλον τόν Όλμχπον. Άλλά, Θεέ μου, δέν ύπάρ-

χε: τρόπος νά είμεθα αξιοπρεπείς ολίγον ; Έγ. 
καταλειπόμενου τοΰ Όλυμπου καί τών θεοτή
των αύτοϋ πρέπει νά κυλιώμεθα είς τάς ακαθαρ
σίας τής II. Αγοράς καί είς τά χαμαιτυπεία ; 
'■ , _ περιφροΌϋμεν τάς άκαδημα'ώ-.άς
σχολάς, αί όποια: είνε άφοσιωμέναι τα μάλιστα 
εις τήν μελέτην τών παλα'ών ά-,-αλμάτων, διά 
νά θέσουν φραγμόν είς τό θολερόν λιμνάζον ύ
δωρ τών άληθ’.στών (vcristi), οΐτινες είς τήν 
χυδαιότητα τοΰ άληθοΰς η-σ-πί Γ/ούσ: τήν ιδέαν 
τοϋ ώραίου ; Άς τάς σεβαά'. ιδίως διά τήν 
πρόθεσιν, διά τό κίνητρον, κα! όταν ακόμη εϊμεθα 
επιφυλακτικοί έπί τοΰ τελευταίου αποτελέσματος 
-ών σχολών εκείνων, τό όποιον θά έφερε δυσπι
στίαν ή βελτίωσιν ή χειροτέρευσ:ν είς τό Αλη
θές. Τό άδικον τών ’Ακαδημαϊκών είνε αύτό. 
Αντί -.ά λέγωσιν «Μελετήσετε τους άρχαι'ους. 

θεωρήσατε πόσον εκείνοι έςέλεγον τό 'Αληθές 
και ειξευρον νά τό ύποτυπώσιν, λέγουσίν Ίδοΰ, 
μιμηθήτε αυτά τά παραδείγματα, έκτος αύτών 
σωτηρία δέν υπάρχει. Το ’Αληθές είνε ατελές, 
πρεπει νά τό διορθώσωμεν καί μιμούμενοι τά α
γάλματα τής Ελλάδος και τής Ρώμης Οά 
μάθηιτε νά καθορήσητε τήν φύσιν άπό τάς άτελεϊ- 
ας». Ούτω λέγοντες, ένώ ή πρόοδος είνε καλή, 
όιαφθείρετε είς τήν εφαρμογήν και είς τάς ό- 
περβολικάς διύαχάς. Αλλ’ έπαναλαμβάνω' Ή 
πρόθεσις είνε καλή, τηροΰμεν αύτήν καί άπορ- 
ριπτωοεν ;άς διδαχάς. Τούναντίον, διατί νά πε- 
ριφρονώμεν τούς άλτθιστάς διά τό ωφέλιμον τό 
όποϊο-υ έχουν, εννοώ τήν άξιωματικήν εντολήν των. 
ποΰ, άφοΰ έγκατα/.είψωμεν τά έξογκώματα καί 
τάς ύπερβολάς.έχομεν μίμησιν καθολοκληρία·; τής 
αύσεω; ; Παραδεχόμεθα, μάλιστα άπαιτοϋμεν τήν 
μίμησιν τής φύσεως, τής ώραίας φίσεως καί ά- 
πορρίπτωμεν τό άχαρι, τό ανωφελές, τό άσεμνον 
εις τό νόημα καί τό δυσειδές εις τήν φόρμαν, τάς 
λεπτοζερειας καί τάς λεπτολογίας· Τό αύτό πρέ
πει νά λέγεται είς εκείνους οΐτινες έγκύπτωσιν 
είς τόν μυστικισμον, τήν καθαρεύουσαν τέχνην, 

Η ΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

πού τά έπιτε- 
άποτελοΰνται άπό μη- 

χημικους, καί φαρ-

ά έλθη 
λεία θ’ 
χανιζοΰς, 
μακοποιοΰς, οί δέ στρατιώτα: 
θά είνε ώπλισμένοι μέ παντός 
είδους εργαλεία καί φάραακα 
Τά άσφυξιογόουι καί τά δη
λητήρια τών οποίων ήρχισεν 
ήδη νά γίνεται χρήσις θά άν- 

τ-.καταστήσουν ασφαλώς τήν πυρίτιδα κα! τήν 
λόγχην- Τις οιδε δέ ποια·, άκόμ.η έφευρε'σεις Οά 
έλθουν να συμπληρώσουν τό συνταγολόγιο·' με τό 
όποιον ήρχισαν ήδη νά ενεργούν τά έπιτελεία.

0! ποιητα! πού έμπνέονται άπό τήν μεγαλοπρέ
πειαν τοϋ θεάματος τής μάχης, ας άπελπισθοΰν. 
Ο πόλεμος θά παύση νά είνε σκηνογραφία κατα- 

πλήσσουσα. ΊΙ βροχή τοΰ τυρός κα! ή άγρια μου
σική τών τηλεβόλων καί αί όμοβροντίαι κα! ή

τον βαροκ:σμόν καί λοιπά. Άς παραλάβωσι τό 
καλόν οπουδήποτε τό ε'νρουν, όμως όχι διά νά τό 
αναμίςουν ώς τινες άπ'εφάνθησαν, διότι τότε δαί- 
ί,°μεν κατ’ εύθεϊαν πρός τήν έκλεκτικήν σχολήν, 
ήτις είνε ή άνοητοτέρα τοϋ κόσκου. Άλλά'κατά 
δ.-άνοιαν μελετώντες πάσας τάς σχολάς, δυνά- 
μεθα νά ευρωυ.εν τόν ορθόν λόγον τών άρχών αύ
τών, χωρίζοντες άπό αύτάς τό ύπερβολικόν κα: 
"ό ύπερβαλλον, θα εύρισκόμεθα είς περιβάλλον 
ευρυτερον. φωτεινότερον, σεβαστώτερον. Αί έντ.- 
?ω3ει^', ®”,τά καλλιτεχνικά έργα προξενοϋσιν ε:ς 
ύμάς δεν θά παράγουν ούτε ταπείνωσιν, ούτε τόλ
μην και αι κρίσεις μας Οά είνε μετριοπαθέστερα: 
καί δ-.ζ,αιότεοαι κα^ ή εργασία μας'προθυμοτέρα. 
ωραιότερα. Γούτο δέν δηλοί οτι πρό τών καλλι
τεχνικών έργων πρέπει νά εϊμεθα απαθείς. Δυ
στυχία είς τόν άδιαφορονντα, δυστυχία είς τον 
καλλιτέχνην όστις μένει ''υυχρος καί άπολιθιωμέ- 
νος προ τών καλλιτεχνικών έργων ! Ένας νέο: 
ζωηρός.^ κομπορρήυ.ων, υπερόπτης δύναται νά σω· 
φρονισθή. νά ταπεινωθή άπό τάς δυσκολίας ή τά 
παραδείγματα, άπό τήν άμιλλαν ή ,ήν χλεύην. 
Ο υε.-ριόφρων λαμβάνει θάρρος προχωρών σιγά 

καί προφυλακτικώς είς τόν δυσχερή δρόμον, καί 
ενεκα του ταπεινού καί πράου χαοακτήρος απο
κτά την εύνοιαν τών δ-.δασκάλων κα! τών αντιπά
λων. ’Αλλ’ ό άϊιάφορος, ό ψυχρός ομοιάζει πολύ 
πρός τόν βλάκα ή οΐηματίαν. ΙΤάντες αποφεύγουν 
αυτόν κα! άφίνουν ?ίς τήν άηδή αύτοϋ αμάθειαν..· 
Τό λάθος τών σχολών δηλαδή τών ακαδημαϊκών 
και τών Α λ η θ ·. σ τ ω ν, συνίσταται είς τούτο 
II μεν ύπερβολικώς αύξάνουσα τάς έντολάς, πα

ραμελή τά μερικά κα! έργάζεται ξηρά και ψυ
χρά. Η δέ άπείρως πολλαπλασιάζουσα αύτά τά 
μερικά, πίπτει εί; τάς λεπτομέρειας καί ή τέχνη 
γι\εται χυδαία. Δύο λάθη, δύο άσχημίαι, δύο ά
πατα:.. II βάσις τής τέχνης είνε «ή καλλονή 
;ής Άληθείας...»

(’Ακολουθεί)
ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

λάμ.-1-ς τών γυμνών λογχών, θά άντικατασταθοΰν 
από το πεζοτατον άσφυξιογόνον και άπό τό δηλη
τήριο»/, » δέ άφαντάστω- μεγαλοπρεπείς εικόνες 
τών ναυμαχιών Οά έξαφανισθοΰν κα1 θά άντ.κα-α- 
σταθοΰν άπό το σιωπηλόν δράυ.α τής δολοφονίας 
που έζτελεϊ το ύπουλου υποβρύχιον.

Παύε: κα! ή ποίησις τοΰ πολέμου. Οί ωραίο: 
ήρωεσ κα! οί ίπποτικο! καβαλλάρ-δες δέν έχουν 
θέσιν. Τά πάντα είνε μηχανή κα! συνταγή, Οί 
γενναίο: δέν πίπτουν μέ μίαν πληγήν είς τό στήθος 
άποθνήσκουν άπό ασφυξίαν. Κα- ότα»/ διαφύγουν 
τόν θάνατον, δέν έχουν μίαν ούλήν τιμητικήν ε ς 
τό μέτωπο»/, μίαν άνάμυησιν ενδόξου ημέρας, έ-α 
παράσταον. Συλλογισθήτε αύτοΰς που δέν αποθνή
σκουν άπό τό άσφυξιογόνον, άλλά πού λιποθυμούν 
μόνον. Αύτοι εΚε ό.τι οί τραυματία:. Κα! δμω; 
όταν έςέλθουν νικηταί έκ τής πάλνις προς τόν 
θάνατον, δέν είνε ένδοξοι δσον εκείνο:, καί δέν 
έχουν κανένα τραύμα νά τό δεικνύουν·
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Τί πεζόττς. θεε μευ ! Το πεϊίον τής υ.ζ/τ,ς 
:?ν άναϊίίϊΐ όσιχήν πορίτι’ος, άλλά οσμήν φαρίΛΟ- 
ν.ιί'Λ. Οί άνϊρεϊοι ?έν πίπτουν μ.έ αίαν σφαίραν 
ή οποία σφυρίζει τον θάνατον, πνίγο' τα. εί; ενα 
αέρα φλογερόν καί αολυου.ένον.

ΑΠΟ ΤΑ “ΠΑΡΑΠΟΝΑ,,
I

Κάτι τά οτήθια μου βαραίνει 
καί τυραννιοΰμαι από καιρό, 
ιι’ αληθινά τί μοΰ συμβαίνει 
κ' ίγό.' νά νοιώθω δεν μπορώ.

Μά χτες μιά Μάγισσα οτι] στράτα 
μέ νόημα μο'ύλεγε βαθύ : 
'Αγάπησες μιά μαυρομάτα 
κ εκείνη ο' έχει άπαρνηθή·..

ft ft ft
Μοιάζω με σύννεφο σκοιεινιαομένο 

δίχως μαγεία καί χάρι,
ποΰ απλώνει τά κατάμαυρα φτερά τον 

στ’ ολόλευκο φτγγάρι.

Μοιάζω ιιέ σύννεφο ποΰ περιζώνει 
τ' όλόλευκο φεγγάρι,

δίχως την παρθενιά τον ιά μολύνη 
καί την αχνή ου χάρη..·

* ft ft 
"Ολοι δική μου σ’ ήθελαν 
γραφτοί κι' Άγραφοι νόμοι, 
κ' ήταν ιί στράτες ανοιχτές 
κ' ήτα» γεμάιι οί δρόμοι 
άπό τραγούδια χαρωπά.·. 
Μόνον ή γριά Σαλώιιη
— Μοίρα τυφλή—οτό γάμο μας 
είχεν ενάντια γνώμη, 
>:ι’ αγκάθια οί στράτες γέμισαν 
κα' μοιρολόγια οί δρόμοι...

<ft* Mf .'·· W Ό'
"Ολα σέ οέν' άπέθαναν ΐιίκρή μου 

οά<· τους άνθους τοϋ Μάη,
πάει τήςλευκής οου παρθενιάς ή χάρι 

κ’ ή ώμορφιά οου πάει·..

Μόνο τό μάτι οου τό πονεμένο 
δειλά θά με κυττάει,

Ολες οί χάρες οου ξαναγεννιοϋνται 
σαν τους άνθους τοϋ Μάη...

ft ft ft
"Ολοι σέ κλαΐν γιά πεθαμένη... 
Γυρνά μικρή μου πλανεμένη 
στήν πρωτινή σου τή φωλιά 
στή χαϊδεμένη μον αγκαλιά.

Γιά τό μεγάλο οου ιό κρίμα 
θάβρης τό πιό μεγάλο μνήμα 
στήν πονεμένη μου καρδιά 
πού σέ γυρεύει άπό μακρνά-

Ποιον ήυ.πο·ρεί νά έμπνευση ένας τέτοιος πό· 
).Γ.αος ; "Αλλο νά πίπτπς καί άλλο νά σκάζη; υ
πέρ πατρίίος.

ΤΙΜΟΣ ΜΩΡΑΊ'ΤΙΝΗΣ

II

ΤΙώς ήθελα νασουν Εικόνα 
άλλ’ όχι εδώ οτήν Έκκληοιά, 
νά ok φίλή όλος ά κόσμος 
δίχως .ντροπή καί χορτασιά.

ΙΊώς ήθελα ναοον,· Εικόνα 
ο' έρημοκλήοι σιωπηλό, 
μόνος εγώ νά σέ λατρεύω 
μόνος εγώ νά σέ φιλώ.

θάμω ν πιστός προσκυνητής οου 
Εικόνα ιιον ζωγραφιστή 
άλλά καί "Αγγελος Θανάτου 
γιά δεύτερο προσκυνητή 1

ft ft ft

Τό βλέπεις, δέ οε καταριέμαι Φρύνη 
λόγο πικρό γιά σένα δεν αρθρώνω, 
γιά οένα ποΰ αδιάφορη ίχειςμείνει 
οτοϋ στήθους μου τόν πικραμένο πόνο.

Θέλω ό φτωχός τό βλέμμα μου ’’ά οβύνη 
χαϊδεύοντας τήν όφη οου κάί μόνο, 
θέλω ν’ απλώσουν οί στερνοί μου θρήνοι 
καί νά οοϋ πουν γιά οένα πώς νεκρώνω.·.

"Ω, θέλω οτόν βωμό τοϋ Ερωτός οου 
καί τή ζωή μου άκόμα νά προσφέρω 
μες οτήν τυφλή τοΰ λογισμού μου πλάνη

Κ’ ή άχνα τοϋ θλιμένου θύματός σου 
γιά τή σκληρή σου ώμορφιά—τό ξέρω— 
θάναι τό πιό καλόδεγτ0 λιβάνι...

ft ft ft

.."Ελα μικρούλα μου οτόν τάφο 
νά καιαβοϋμε αγκαλιαστά, 
όλοζ ό κόσμος νά πιστέψη 
πώς άγαπιούμαοταν πιστά·

ΤΙοκάτω άπώνα κυπαρίοι 
θέ νά πλαγιάσουμε κ' οί δυό, 
κι' αν στριμωχτοΰμε δέν πειράζει, 
θ' άργιόοουμε μέ τόν καιρό.

Κατόπι κι’ ό παππάς θέ νάρθη 
κάνα τρισάγιο νά μ“ς πή, 
κ’ εμείς μέ τά πατερημά του 
θέ νά γελούμε χαρωποί.

ft ft ft

01 νεκροί κι' άν κοιμούνται οτόν τάφο 
ή ψυχή !<ου οιίς ρούγες διαβαίνει, 
γιατί άκόμα τό μαύρο της κρίμα 
τήν κρατεί μές οτόν κόσμο δεμένη.

Κι άν οτόν 'ύπνο οου κάπου άγρικήοης 
τό φεγγίτη ή τή θύρα νά τρίζρ, 
μή φοβάσαι καί θάναι ή σκιά μου 
ποΰ σάν πρώτα κοντά οου γυρίζει.

Τά δεσμά ποΰ τή οέρναν '’ά "’·'·{»« 
στής αγάπης τό άφώτιοτο κάοίρο', 
ήρθε, ώ Κίρκη, σέ σέ νά τ' άφίση 
πριν πετάξη οτό ουράνιο της άστρο.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ

Ήπειρώτισσα

Κανείς τά μάτια τά θολά 
δέν θέλω νά μοΰ κλείοη, 
θέλω νά βλέπω ποιός γελφ 
καί ποιός θέ νά δακρύοη.

Ί ά δυό μου χείλη τά στεγνά 
δέν θέλω νά κλείοθοΰνε, 
έχουν κατάρες στά στερνά 
κ' ευχές μαζί νά πούνε.

Ούτε βαρειζι νά σταυρωθούν 
τά χέρια μου ν' άφίοουν, 
κάποιον ζητούν νά εκδικηθούν 
καί κάποιον νά ευλογήσουν·..

Γ. ΣΑΓΙΑΞΗΣ

ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ
Ποιήματα μεγάλης άξίας.

Ό Τσάρος δημοσιεύει ποιήματά του είς τά πλέον 
σοβαρά φιλολογικά περιοδικά τί,; Ρωσσίας Εί; 
.τοιητίι- "•“°» •'■'•’IVi; Ιδιοφυία;, αλλά πτωχότατος 
έξετι'πωσε μικρόν τ?6χος ποιημάτων καί άπέστιιλεν 
εν άντίτυπε-ν ιί; τόν Τσάρον δστι; διά να τόν εί- 
χαριστόση ΰνταπέστπλεν εις τόν .ποιητήν δέσμην 
χαρτονομισμάτων μετά χαρτοφυλακίου έρυδροϋΜα. 
ροκηνοΰ δέρματος φέρονιος τόν τίτλον «Νέα ποιή
ματα τον Ισαρου Νικολάοι». Μίαν εσπέραν μετά. 
6ά; εί; τό βέατρον ό Τσάρος είδεν είς τήν πλα
τείαν τόν ποιητήν καί τόν έκάλισεν είς τό Αύτοκρα. 
τορικόν ύεωρείον. "Οταν πορουσιάσάη ό ποιητής ή- 
ρωιήβη ύπό τοΰ Τσάρου·
—ήρεσαν :ά ποιήματά τής νεωτάτης στ·- 

χοι-σγίσ; ;
— Πολύ, Μεγαλειότατε, ιλτήντησεν ό ποιητή; κα’· 

μετ ευχαρίσχι σεω; βά έβλεπα νέαν έκδοσιν αυ
τών.

Χαλκοτοίχωσις.
Νέον είδος χόρτου ταπητώσεως τών τοίχων δπερ 

δύναται νάποβή κοινής -χρήσεως είνε τό όφειλ'ίμενον 
εί: τόν Κόλες, δστις ίπέτυχε τήν καταοκενήν λεπτό, 
τάτοιν φύλλων μετάλλου, Ιδίως χαλκοί, δυναμένων 
να χρησιμαποιηϋώσιν όπως ό έπί τών τοίχων επιτι
θέμενος χάρτης ταπητ.όσεως. Ό ιιετα/.λικό; αυτός 
Ζ.άρτη; δέν Λφίνει τήν υγρασίαν νά διέλβη καί δΰ- 
ναται νιί καθαρίζεται ιι·κόλω; διά σπόγγου. Άφ’ 
ίτέρω· δύνανται νά έπιτευχδώσι ποτκιλίαι χρωμάτων.

Ό Όρφενς τής Μονμάρτρης.
ΆπέΟανεν είς τό Παρίσι πλήρη; ήμερων είς δη 

μοφιλεστατο; τύπο;, ό Πατριάρχης τών τραγουδι
στών τής Μονμάρτρης Μαρσέλ Λεγκαί. Εί; τό ε
νεργητικόν τοΰ διαπρεπούς μπνέμ, υπάρχει τό εξής 
χαρακτηριστικόν ανέκδοτον· Μίαν νύκτα ό Λεγκαι, 
έπιστρέφων άπό μίαν χοροεσπερίδα, συνώδευε μίαν 
<1 ίλην του εί; τόν οίκόν της. δτε καθ' όδόν εΰρέβη- 
σαν άντιιιέτωπο: μιά; παρέας άπάχηδων, ίχόντων 
πολύ κακά; διαθέσεις. Ό Λεγκαί ήτο άνδρωπος 
πλήρης ι|>υχραιμίος. Χωρίς νά χάση καιρίεν ήρχισο 
να ΐ|'άλ[ΐ εν μέση όδψ εν Ίπό τά ώραϊα δημοφιλή 
τραγουδάκια του, τά όποια έκαμαν δλην τήν Μυν- 
μάρτρην νά κρέμεται από τά χείλη του. Καί δπω.; 
ό Όρφεύ; έδάμασε τά άγρια ίληρία μέ τήν λύραν
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του οΰτω καί ό Μαρσέλ Λεγκαί κατεπράϋνε τούς 
τρομερού; άπάχηδες, οί όποιοι μόλις ηχούσαν τό 
τραγούδι του, άνεγνώρισαν Αμέσως τόν δημοφιλι'- 
στατον Αοιδόν και συνθέτην καί τόν άφήκαν ανε
νόχλητου.

Ό έρως πρό 4000 έτών.
Αί Αγγλικοί Εφημερίδες δημοσιεύουν ερωτικήν Ε

πιστολήν εύρεθεϊσαν κατά τά; άνασκαφά; τής 
Σιφάρου; ποός νότον τής Βαβυλωνία; αναγόμενη; 
δέ εις τήν πρό 4000 έτών έποχήν. Είνε γεγραμμένη 
διά σφηνοειδών χαρακτήρων έπί λεπτότατη; πλακά; 
εξ αργίλου. «Ό θεό; "Ηλιο; καί ό Μεροδάκ, ε- 
γραφεν ή κόρη είς τόν Εραστήν τη;,—θά σοί κατα- 
στήσωσι τόν βίον αιώνιον ί Σοί γράφω διά νά μάθω 
έάν ί) υγεία οου έχει καλώ;. Ώ στείλε μου ειδήσεις 
έπί τοϋ προκειαένου ' Εΰρίσκομαι τιάρα είς τήνΒαβυ- 
λωνίαν άλλά δέν σέ είδον είς κανέν μέρος καί τούτο 
μέ λυπεί πολύ. Γράψέ μου δταν δύνασαι, διά νά εί
μαι ευτυχή;· Έλθέ κατά τόν μήνα τών Εορτών. Ό 
βίος αιώνιο; σοί έχορηγήθη διά τών δεήσεών μου 
καί πρό; χαράν μο»

Ή μεγαλειτέρα αΐ&ουσα.
Έπερατώβη κατ' αύτά; εϊς τό Βερολϊνον ή κα

τασκευή τή; μεγαλειτέρα; αιθούση; άν μή τοΰ κό
σμου σλου, Εξάπαντος δμως τής Ευρώπης. Τό μή
κος τη; είνε 250 μέτρα, τό δέ πλάτος 75, δηλαδή 
διπλάσιά τής πλατεία; τού άγιου Μάρκου, ή όποία 
έχει μήκος 175 μ. καί Επιφάνειαν 12,000 τετραγω
νικών μέτρων απέναντι τών 19,000 τής αιθούση; 
ταύτης. Τό οικοδόμημα τούτο, έκτίσθη φροντίδι 
τή; Αύτοκρατορικής σύτοκινητικής λέσχη; καί τή; 
Εταιρεία; κατασκευή; αυτοκινήτων, βά χρησιμεύ
σω δέ ώ; αίθουσα ιδίως έκθέσεω; αυτοκινήτων, Οι 
δίδωντσι δμως έν αυτή καϊ αθλητικοί έορταί, ίπ- 
ποδροιιίαι κτλ. Ιϊ αίθουσα αΰτη, ή όποία εί; τό 
κέντρον έχει ΰψος 18 μέτρων, φωτίζεται διά 18 
χιλ. ηλεκτρικών λαμπτήρων.

ΚαλλιτεχνικαΙ έκ&έσεις.
Άπό τι'ιν αρχήν τού πολέμου δλα τά Μουσεία τού 

ΒΥΖΑΝΎ1ΝΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΝ Ν ΥΟΡΚΗ

πανία Αρχαιολογική έκ- 
θεσι; πρό; πώλησ·ν δια
φόρων Αντικειμένων βμ 
ζαντινή; τέχνης προσ- 
είλκυσε καθ' δλον τόν 
μήνα Μάϊον πλήθος κό
σμου εί; τό Ενταύθα ύπ’ 
Αριθμόν 707 τήί Πέμ
πτη; λεωφόρου κατά

στημα.
Τά ωραία καί άρχαία Αντικείμενα έχουν συλλε- 

γή ύπό τοΰ κ. Χάλβορ Μπάγκ ό όποΐοςπεριηγήθη 
δλα τά μέρη τής 'Ελλάδος, τά χωρία τών Ίονίων 
καί τών Αϊγαιονήσων, καί διάφορα τήςΕύτωπαϊκής 
καί ’Ασιατικής Τουρκίας, δπου, τίς οίδε άντί ποία; 
εύτελεστάτη; τιμής, ίσω; άντί πινακίου φακής, ή- 
γοράσθησαν άπό τού; Αμαθείς χωρικούς τά άρι- 
στουργήματα αύτά τή; Βυζαντινής τέχνης τά ό
ποια άπαρτίζουν τήν άνεκτίμητον συλλογήν του.

Είκόνε; Βυζαντινής Εποχής, αγιογραφίαν εκτάκτου 

Παρισιού είνε κλειστά. ΟΙ περισσότεροι κλητήρες 
έφόρεσαν τό χακί καί ή ασφαλή; φύλαξες τών έρ
γων ήτο πλέον αδύνατο;. Μόνον τό Μουσεϊον τοΰ 
Λουξεμβούργου ήνοιξεν Εξαιρετικώ; καί δι’ ολίγος 
ημέρας, όργανωθείση; εί; τά; τρεις κεντρικά; αί- 
θούσας Εκθέσεω- ’Αγγλική; καί Βελγικής ζωγρα
φικής.

Άν καί αί περιστάσες δέν Επιτρέπουν νά με- 
τακυ.μισθοΰν έργα άπό τήν ’Αγγλίαν καί άκόμη ό 
λιγοιτερον άπό τό Βέλγιον, ό κ. Λεόνς Βενεδίτ, δι
ευθυντή; τοϋ έν λόγφ Μουσείου, κατώρθωσε νά συγ- 
κεντριόση ύπερεκατόν εικόνα; μεγίστου ενδιαφέρον
τες. Μετά τού; θεατρικού; κριτικούς, οί όποιοι εν 
ρήκαν ευκαιρίαν νά θυμηθούν τήν τέχνην των μέ τήν 
πρώτην τοΰ Ι'κιτρύ, οί τεχνοκρϊται χάρις είς τήν 
έκθεσιν τοΰ Μουσείου τοϋ Λουξεμβούργου θά μετα
χειριστούν μετά πολύμηνον αργίαν τούς αυστηρού; 
φακού; των.

Άνδριάς ύπό μετακόμισιν.
Εί; τόν Μητραπολιτικόν ναόν τοΰ Μέτζ υπήρχε 

μεταξύ τών πρ> ψητών καί ό άνδριάς γοΰ Κάϊζερ. 
Φέρει στολήν βιβλικήν καί είκονίζει τόν προφήτην 
Δανιήλ. Τόν δαμαστήν δηλαδή τών λεόντων. Ό 
Δανιήλ τοΰ Μέτζ διακρϊνεται μακρόθεν άπό τόν ά- 
νεστραμμένον μύστακα καί τό άέτειον βλέμμα γοί 
σΰτοκράτορος τής Γερμανίας.

Τά γαλλικά φύλλα, άναγράφοντα τήν είδησιν 
ταύτην, προσθέτουν δτι καλά 8τ* κάμουν οίΓερμανοί 
άποχωροϋντες έκ Μέτζ νά συμπεριλαβουν καί τό.· 
Ανδριάντα τού Δανιήλ—Κά/ζερ.

Ταχύτης άναγνώσεως.
Ή ταχύτη; τή; άναγνώσεως έξαρτάται έκ τή; 

γλώσση; καί τή; συνήθειας τήν οποίαν έχομεν εί; 
τήν άνάγνωσιν. Διά ιόν όφθαλμόν άπόμου. άναγι- 
νώσκοντος πολύ, διέρχονται 300 έως 400 λέξεις 
κατά λεπτόν, προκειμένου Εννοείται περί εύκόλου 
άναγνώσεως, αία ή άνάγνωσις μυθιστορήματος. Τά 
παιδία άναγινώσκουσιν άτελώς, ΰπερπηδώντα πολ
λά; λέξεις.

τέχνη;, γλυπτοί είκόνε; καί παραστάσεις έπί όστοΰ, 
ξύλου, ελεφαντόδοντο;, 'Ελληνικά χειρόγραφα, 
ιερά άμφια. Εκκλησιαστικά σκεύη, μέτριας ά
ξίας ή πολύτιμοι άρχιερατικαϊ στολαί, κοσμήματα, 
σφραγίδες, άρχαία νομίσματα καί μέγας άριθμό; 
άλλων Αντικειμένων, άνερχομένων έν δλφ είς 910 
Αποτελούν τήν Βυζαντινήν συλλογήν.

Ό κατάλογος τών έκθεμάτων φέρει καί πρόλο
γον. γραφέντα ύπό τοΰ κ. Καρόλου Ντέ Κάϋ έκ 
Νέας Ύόρκης, δστις, προδιαθέτων τό ’Αμερικανι
κόν κοινόν πρός κατανόησιν τής έποχής είς ήν Α
νήκουν τά Εκθέματα, λέγει.

«Ή Βυζαντινή Τέχνη, ήτις ήδύνατο κάλλιβτα νά 
όνουασθή Τέχνη τής 'Ανατολικής Ρωμαϊκής Αϋτο- 
κρατορίας, ή τής Κωνσταντινουπόλεως, -τοσούτον 
παρημελήθη άπό τής άλιόσεως τή; πόλεως ταυτη; 
ύπό τών Τούρκων κατά τήν 15 Εκατονταετηρίδα, 
ώστε είνε δύσκολον νά τήν πραγιιατοποιήσωμεν σή
μερον καί νά έννοήσωμεν πόσον Ισχυρά ήτο έν Μι- 
κρασίφ έπί χιλιάδα έτών. Τώρα δτε τά τηλεβόλα 
τών συμμάχων έξερεύγονται πΰρ καί σίδηρον κατβ 

τών φρουρίων τών Δαρδανελλίων ή λησμονηθεϊσα 
τέχνη τής Κωνσταντινουπόλεως φαίνεται πολντιμω- 
τέρα .τάση; άλλη; έποχής, καί μετά χαρά; προσ- 
τρέχομεν είς πάσαν έκθεσιν δυναμένην νιι Επανα- 
φέρη καί καταστήση ζωντανήν πρό ιμιών εν τινι 
μέτρφ τήν τέχνην Εκείνην, ήτις έφθασε μέχρι τή; 
Ει'ρόι.πη; καί άκόμη μακρότερον μέχρι τής Ιρλαν
δίας καί Νορβηγίας.

«Ή συλλογή αΰτη έγένετο ύπό τοΰ Μπάγκ κα. 
τι'ιπιν πολυετούς παρακολουθήσει»; τών άρχαιολογι- 
ιών άνασκαφών έν Κνωσώ, Αε.',θζ·^; ιοί Σπάρτη. 
.Ιδιαιτέραν δμως προσοχήν καί ' ’Ενδιαφέρον 
Απέδειξε διιι τήνΒυζαντινήνΤέχνην. συλλογήν τής ό
ποία; έφερεν έν τη χώρρ ταύτη. Ή συλλογή αΰτη 
έπεδείχθη εί; τό κοινόν τή; Χριστιανίας καί Κο
πεγχάγης. Προσεκλήθη μάλιστα ό κ. Μπάγκ πρός 
έκθεσιν της καϊ είς τό έν Πετρουπόλει Μουσεϊον 
Αλεξάνδρου τοΰ Γ', αλλά τά σχέδια ταϋτα έπ 
τοΰ παρόντος έναυάγησαν ένεκα τοΰ Εύρωπα·κοΰ 
πολέμου, καί ούτως έφερε τήν συλλογήν του Εν- 
ταύθα, παρεχόμενης τής εύκαιρία; είς τό Αμερι
κανικόν κοινόν νά θαυμάση ταύτην, λαμβανομένου 
ί<π. δψιν δτι έξετίμησαν αύτήν ό κ. Αιμίλιος Χα- 
νόβερ. Διευθυντής τοΰ ’Εθνικού Μουσείου τής Τέ
χνης καί Βιομηχανίας καί τής Συλλογής Χίρτ- 
σβουργ Εν Κοπεγχάγη, ό Κάρολος Γ. ΣΜτσλερ, 
καθηγητή; τή; Ιστορία; καί Τέχνη; έν τφ Πα- 
νεπιστημίφ τή; Χριστιανίας καί ό κ. Η. Γκρότς, 
Διευθυντή; τοΰ Μουσείου τής Τέχνης καί Βιομη
χανία; είς τήν ιδίαν πόλιν.

«Ή ’Αμερική έξαιρετικώ; στερείται Αντικειμέ
νων άνηκόντων εί; τήν μεσαιωνικήν Ελληνικήν 
Τέχνην. Δέν έχομεν συλλέκτα;, δίβοντα; είς τοιαΰτα 
πράγματα τήν προσοχήν των. Τά Μρυσεϊα μας εί
χον τόσα άλλα πεδία πρός έκμετάί.λευσιν,ώστε δέν 
ήδύναντο νιι σκεφθοΰν τοιαΰτα ήιιιάγνωστα καί και 
μισολησμονημένα πράγματα ένός Μεγάλου Παρελ
θόντος. Πάπες λοιπόν μετά χαράς θά έπωφελη 
θοϋν τή; εύκαιρία; ήν παρουσιάζει ό κ. Μπάγκ 
πρός μελέτην τών λειψάνων μιά; Τέχνης, ή όποία 
άντιπροσωπεύει τούς άνθρωπον; τών έγγύς καί μέ
σων χρόνων. Αί θρησκευτικοί εικόνες τής συλλο
γής τοΰ Μπάγκ άνέρχονται είς 130. Υπάρχουν έ
πειτα 2ο εικονογραφημένα χειρόγραφα καί άλλα 
απικείμενα έκ χρυσού. Αργύρου, χαυλιόδοντος, Λ- 
οειχάλκ ιυ, ύάλου, πήλινων Αγγείων κτλ. άνερχόμενι·. 
είς περίπου S00. χωρίς ν’ άναφέρωμεν τά πολυά
ριθμα χρυσοκέντητα πράγματα. ΟΙ έρασταί τών Αλ
λόκοτων πραγμάτων, οϊ μή ίκαναποιοΰντες τάς ο
ρέξεις των μέ τήν σύγχρονον τέχνην, θά εΰρουν 
πολλά τιι προκλητικά εί; τήν έν λόγφι συλλογήν, 
ητις καί πρός διασκέδασιν καί σοβαράν μελέτην 
παρέχει δριστον υλικόν.»

’Αν άπό Αμερικανικής άπόψεως ή συλλογή είνε 
μόνον άξια μελέτης, πρός κατανόησιν τής σπου
δαιότατος καί σηιιασίας τής Βυζαντινής Τέχνης, διιι 
τους Ελληνας ήτον άντικείμενον ζωηρού Ενδιαφέ
ροντος καί θλιβερών σκέΊ'εων. Τά πλεΰπα έκ τών 
διαφόρων είδΰιν δλων τών άρχαιολογικών συλλογών 
—καί είνε πλεΐσται τοιαύται—, είνε 'Ελληνικά προ 
ιόντα άγορασθέπα άπό 'Ελληνικά; χείρας, άπό α
μαθείς χωρικούς, άπό καλογήρους, ίσω;, παλαιών 
καί άρχαιοτάτων μονών, πολύ όλίγην ή μηδαμινήν δί
δοντας σημασίαν εϊς τά άρχι»ολ:ιγικά κειμήλια, τά 
όποία καί σήμερον άκόμη εί- διάφορα Μοναστή
ρια Ιδίως τών Νέων χωρών τή; 'Ελλάδος καί Μι- 
κρασίας εύρίσκονται έρριμένα τήδε κακείσε, καθι

στάμενα οΰτως εύκολο- λεία τοΰ πριότου τυχόντος 
άρχαιοκαπηλοι, .Εβραίου καί τών όμοιων αύτφ.

Δέν είνε άγνωστοι οί διάφοροι ' Εβραίοι ή άρχοι- 
ύφιλοι, οίτινες περιέρχομαι δλα τά μέρη τής 'Ελ
λάδος καί άγοράζουν άντί «μεγάλης τιμή;» κατά 
τήν γνώμην τών Απλοϊκών χωρικών, Αντικείμενα 
«άχρηστα» καί «παμπάλαια» παντός είδους, τά ό
ποία δμως έχουν πολλάκις Αρχαιολογικήν Αξίαν καί 
σημασίαν τόσην μεγάλην, ι'όστε ή νομιζομένη «με
γάλη τιμή» νά είνε πράγματι πινάκων φακής.

Οΰτω δέ φυγαδεύεται ό Αρχαιολογικός πλούτο; 
τή; χώρας μας καί χάνονται διά παντό; κειμή
λια τέχνη; καί πνεύματος, κινοΰντα τόν θαυμασμόν 
τών ξένων χάρι; είς τήν Αμάθειαν τών χωρικών, 
άλλ' ιδίως είς τήν άσυνειδι>σίαν τών άρχαιοκαπή- 
λων, οίτινες είνε τόσον πεπωρωμένοι, ώστε δι' 5- 
λίγον κέρδος—πολλάκι; άσήμαπον—γίνονται αίτιοι 
απώλεια; ιενεκτιμήτων Αρχαιολογικών έργων.

'Εκ τής συλλογής Αναφέρω χάριν περιεργεία; 
τά έξής.

Έκ τών πρώτων χρόνων τής Βυζαντινής τέχνης 
είνε ή ε’ικών τής παρουσιάσεω- τοΰ 'Ιησού είς τόν 
Συμεών έν τφ ναφ.

Κωνσταπίνο; ό Μέγας καί ή μήτηρ του 'Ελένη. 
Ό "Αγιο; Γεώργιος φονεύων τόν Δράκοντα.
II Παρθένο; Μαρία ή «Γλυκοφιλοΰσα».
Ό "Αγιο; Ιωάννη; εί; τήν έρημον. Ν
Ή παρθένο; Μαρία καί ό 'Ιησού; Χριστός.
ΊΙ παρθένος Μαρία ή «'Οδηγήτρια*.
Ο Ερημίτη- 'Ονούφριος.

Εί; Αυτοκράτωρ τής Κωνσταντινουπόλεως.— Μι“ 
Αύτοκράτειρα.—Είς Διάδοχο; ή Βασιλικό; πρίγκηφ

Ή Παρθένος Μαρία φι'{ΐ>υσα είς τόν φωτοστέ- 
φανόν τη- 'Ελληνιστί τάς λέξει;«Μαρία τής ψυ- 
χή;».

Ή Παρθένο; Μαρία μετά τοΰ Βρέφους μέ τήν 
'Ελληνικήν λέξιν ή «'Οδηγήτρια».

ΊΙ Παρθένος Μαρία καί ό ’Ιησού; μέ τήν Επι
γραφήν ή «Σκυβιώτισσα».

,Η Παρθένο; Μαρία καί ό 'Ιησού; μέ τήν Έλ
ληνικήν Επιγραφήν ή «Μεσοπόντισσα*

Οί Επτά παίδες έν Έφέσφ μετά πολυτελούς πλάι 
σίου.

'Αφιέρωμα πρός τόν "Αγιον Σπυρίδωνα, τόν 
προστάτην τή; Κερκύρα; μετά τήν πανώλην. Φέ
ρει τό έτος 1591.

Ό 'Αρχάγγελο- Μιχαήλ. Ή είκών αΰτη φέρει 
τήν υπογραφήν ; «Διά χειρός ΙΙαναγιωτάτου Μαύρο- 
μιχάλη».

Γεράσιμο; ό άσκητής τής Κεφαλληνίας.
Δίπτυχον. Ή Παρθένος καί τό Παιβίον μέ τήν 

Ελληνικήν Επιγραφήν «ή Μεγασπηλιοιτισσα».
Κωνσταπϊνος Μέγας καί ή 'Ελένη. 'Αφιέρωμα 

τοΰ μοναχού Μακαρίου, έν έτει 17’0.
Μέγας ξύλινος σταυρό; μέ: *λυφά; καί Αργυρά 

περιβλήματα. Είνε δώρον τής συζύγου τού Βασι
λείου τοϋ Μακεδόνο; καί τών υιών τη; Δέοντος 
καί 'Αλεξάνδρου.

Εϊς τά Ελληνικά χειρόγραφα συμπεριλαμβάνον- 
ται. Ευαγγέλια, 'Ιστορία τών 'Αγίων, ψαλμοϊ τοΰ 
Δαυίδ, Λειτουργικά βιβλία, 'Οκτώηχοι κλπ.

Μεταξύ τών χρυσοκεντήτοίν Εκκλησιαστικών ει
δών στ·γκαταλέγοπαι Έπιμανέκια, Έπιγονάτια,Ώ- 
ράρια, Ζώναι ιερέων κλπ.

ίίς φαίνεται έκ τών Ανωτέρω πολλά αντικείμε
να έχουν Αγορασθή άπό Μονά; καί Εκκλησίας, ή 
οικογένειας αί όποϊαι συγκαταλέγουν μεταξύ τών 
μελών των ιερείς ή άνωτέρους κληρικούς.
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Σ’ δνείρατα ολοζώντανα ιιισόξνπνοέ: σάν πλέω.
Στή δοτσαλένια γέρνοντας τήν άκοοθχλαοσισ, 
Θαρρώ τό βόλο τοΰρανοΰ γιά τό άπειρο το Αιγαίο 
Κέκείνου ταστρα γι’ αϋτουνοϋ φαντάζομαι νησιά

Και μές τό άντιζαθρέφτισμα τό ουράνιο και πελάγιο 
Βλέπω κιάκούω στό κϋμά σου σάν λάμψι προσευχής, 
Ποϋ μέσα μου κιάντιλαλεΐ κι αντιφεγγίζει τό άγιο 
Τό θαύμα τής αθάνατης ελληνικής ήιυχής.

69
Σύ μεμαθες, μές τους ναούς πούχω στή γή σου χτίσει, 
Καί γιά τών 'Ύμνων τί) θεά νά στήσιο ενα βωμό- 
Ίο πνεύμα της αιώνιο μές τή Μητέρα—Φύσι 
Μέ. τούς ανθρώπους έζησε μέ δίχως τελειωμό.

Τό πρώτο της κελά'δηιια. σάν τών πουλιών φλογέρα, 
Χαίροντας είδε τοϋ Φωτός τήν πρώτη χαραυγή. 
"Ομως εκείνο πού θα πή τήν υστερνή του ήιιέρα 
Θάνε τού Πόνου ή κύκνεια πρός τή Ζωή κραυγή.

78
Αύγή’ σ’ έ'να όραμα άγρυπνο, πάνω άπ’ τόν Μαραθώνα
Είδα τόν "Ηλιο βασιληά πορφύρα νά φοοή 
Πού σάν μέ κράνος έμοιαζε τοϋ Μιλτιάδη εικόνα 
Καί σάν με ασπίδα ολόχρυση ψηλά νά προχωρή.

Δύσι· στά ουράνια αρμένιζε τά πέλαγα τ’ αλίμενα 
’Απ’ τής άχα'κές κορφές πρός τήν ακρογιαλιά- 
Ξάφνου στά νέφπ, τά θαμπά θωρώ τόν Φιλοποίμενα- 
’Αχ !’ τόσο λίγο ή Δόξα μας άνάλαμψε ή παέ.ηά !

156
Τρεις φιλοσόφους μελετώ στή γή σου- Στού ’Αβδηρίτου 
Βρίσκω τό Γελοίο αστείρευτη πηγή σοφίας χρυσή. 
Κιό'ταν ραντίζω τήν ψυχή στό Δάκρυ τού Ηρακλείτου, 
Αισθάνομαι άνακούφισι τών πόνων περισσή.

"Ομως τής Φύσεως μούμαθε τάγια νά βλέπω δώρα 
Κι αυτή; τής άσκοπης ζωής νά νοιώθω τό σκοπό, 
Ή χρυσοφτέρουγη Σιωπή τού Σάμιου Πυθαγόρα, 
Ποϋ τή γαλήνη μόδηγή τοϋ τάφου νάγαπώ.

205
"Αρπες τών πεύκων μυστικές, πολύχορδες -/.αιώνιες,
Στήν άγια τών χελιδονιών πανεύοσμη εποχή, 
Άπό τής σφαίρες θά πετά ψηλά τής παναρμόνιες 
Στά σμαραγδένια τέλια σας νά ψάλη μου ή ψυχή.

Κι αν ζή τό δέντρο ποΰ αγαπώ, στόν ήσκιο του άπό κάτω, 
Μέ τρεχαντήρι άγέρινο, σάν άσταπή γοργό.
Μέ τών ηρώων μου θά πετώ τό φλογερό φουσάτο, 
Τή φόρμιγγα μου παίζοντας στή σνννεφένια Αργώ.

Σπέτσαι ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ

ΣΗΜ «ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ».—ΙΙαρά τό άσύνδετον τών άριθμών τών δηιιοσιευομένο>ν στροφών τον 
«Νησιού μου» τον κ. Στρατήγη, ή έσωτερική αύτών ίνότης ουδόλως διασπάται, έκάστης έξ αύτών άπο- 
τελούση; αυτοτελές ποίημα, άλλιι καί κρίκον συνδε όιιενον πρός τό 3λον έπος, εί; τά; 300 στροφά; τοΰ 
όπάίου άπό τό Νησί τον τά; ήρωϊκάς Σπέτσας, ώς άπό κολοσσιαίου φάρου φωτίζεται κ’ εξυμνείται δλον 
τό Ελληνικόν Αρχιπέλαγος άπό τών άρχαιοτάτων μέχρι τών καθ’ ήμάς χρόνων.

Τό Δημοτικόν θέατρον.—’Επιτροπεία έπί τιμή.—Οί φρατέλοι. 

—Ιστοριογράφος ευφάνταστος καί κουραμπιές.—Τηλε

σκόπια άντι τηλεβόλων.—-Εντομα, κινηματογράφοι καί 

έςετάσ.ις.—ΓρονΟοκοπήμμτα σοφία; καί ψυχολογίας.

Ή γυναικεία έκπαίδευσις.-Τδ Πρότυπον παρΟεναγι,ι- 

γεϊον .—Βυζαντινή πομπή.—Ή θαυματουργός ,εϊκών.- 

Ό Βασιλεύς καί ή μουσική.—Άνάρρωσις ΰπό ήχους.— 

Τά Δαρδανέλλια τής κοσμικής κινήσεως. Πεντακόσια 

στόματα.—Τό γυμνόν καί ή ήόική.

=!;

ρχισε. '■ ό Δήμος ’Αθη
ναίων σοβαρώς σκεπιτόμε- 
νος διά τήν αισθητικήν τής 
πρωτευούσης πρόοδον. Ά- 
νέλαβεν ύπό τήν ένεργόν 
προστασίαν του τό Δημο
τικόν Θέατρον. Τό έξεμε- 
ταλλεύθησαν έως τώρα δι
άφοροι έπιχειρηματίαι—ό-
φείλομεν νά κάμωμεν έ- 
ξσίρεσιν διά τόν κ. Κον- 

ταράτον—καί έφυτοζώησε χρησψεΰον συνήθως ώ; 
ό’συλον καλλιτεχνικών επιχειρήσεων καί διαφόρων ευ
εργετικών. Άλλ’ ήδη ό Δήμο; δέν φιλόδοξη βέβαια 
νά συνέχιση τήν δράσιν θεατρώνου. Πρόκειται νά 
όργανωθή τό Δημοτικόν Θέατρον, νά ιόραϊσΟή, νά 
καταστή ίδρυμα αξιον τή; πρωτευούσης, νά στέγαση 
τήν αληθινήν τέχνην, πρό; τούτο δέ άπαιτεϊται δα
πάνη. ήν δέν θά φειδωλευθή ό Δήμο; άφοΰ περιήλ- 
θον είς αυτόν, ί»; ιδιοκτήτην, τ<ί καταστήματα τοϊ 
θεάτρου. Άλλιι πρέπει νιί κατανοηθή καί κάτι άλλο. 
'Οτι διά νιί έπιτευχθίι ή επιθυμία τοΰ Δήμου όπως 
άποβή τό θέατρον μουσικόν καί δραματικόν ίδρυμα 
άπαιτεϊται ειδική διεύθυνσι; καί καταμερισμό; τή; 
εργασίας. Ή έπί τιμή καί διά τήν ΰψηλήν έποπτείαν 
έπιτροπή τοΰ θεάτρου δέν είνε κατάλληλο; νά έργα- 
σθή ή μάλλον νά άφοσιωθή διά τήν κανονικήν λει
τουργίαν του. Κανείς έξ αύτών ούτε χρόνον διαθέ

Λυκαβηττός

τει, ούτε εφόδια πείρας ή είδικότητος έχει.
Λοιπόν, ή μεγαλητέρα επιτυχία τής άναδιοργανώ- 

σεως τοΰ Δημοτικού Θεάτρου θά οφείλεται είς τήν 
ι ϋρεσιν τών καταλλήλων προσώπων εις 11 Οά άνα- 
τεθή ή διει.θυνσις τής έπιχειρήσεως. ΰπό τήν άγνο- 
τέραν αυτής έννοιαν. Έχομεν άπόλυτον άνάγκην 
χειμερινού θεάτρου, άλλά τοιούτου ώστε νά αφύπνι
ση τό ενδιαφέρον καί νά χαρίση καλλιτεχνικός άπο- 
λαύσεις. Τό κατόρθωμα χρειάζεται ισχυρού: ώμους 
καί τετραγωνικόν μυαλό. Ή έπιτροπή δ; μή άπο- 
(ιλέψιι είς στενόν κύκλον γνωρίμων. "Α- άνακαλύ- 
•ψη τούς όντως ικανούς, τού; δραστήριους, τούς 
γνώστας, τούς δυναμένου; νά άφοσιωθοΰν ψυχή καί 
σιόματι εις τό έργον.

* Α*

Η ’Ιταλία μετά πολλά; αμφιταλαντεύσεις έξήλθε 
τής οϋδετερότητος. Ό Δ’ Άννούντσιο πρωτοστάτη
σα; έτέθη έπί κεφαλή; τής πολεμικής έξεγέρσεως 
καί εί; άνταιιοιβήν τοΰ κατορθώματος του διωρί'σθη 
διά Β. Λ. ιστοριογράφος τοΰ ιταλικού πολέμου. Ό 
παράδοξος αυτό; τίτλος θά άποβή, έπί τοΰ παρόντος, 
άχρηστο; εί; τόν ευφάνταστον ποιητήν, καθότι οί 
Ιταλοί παίζουν τό κρυφτούλι μέ τά σύννεφα. Μάλ

λον εί; διευθυντής ’Αστεροσκοπείου θά ήτο άρμοδ·- 
ώτερο; νιί περιγράψη τά; βροχάς, αί όποίαι προτι
μούν νά επισκέπτονται τό ιταλικόν μέτωπον. ’Εν τού
τοι; ιίς μή άπελπιζώμεθα. Δι’ Άννούντζιο ίταλιστί 
σημαίνει Εϋαγγελίδης.

“Α; μή άνησύχήσή ό κ. Τανάγρας. Ό Δ’ Άν- 
νούτζιο άνήκει είς τόν στρατόν τής ξηρά;, εις τό 
ιππικόν,ιός αναβάτης τοΰ Πήγασου μολονότι έπιθυμία 
του ήτο νά χορεύση έπί τών κυμάτων τής Άδριατι- 
κής, ώς σημαιοφόρος.

* **

Ό ιιήν τών άπ- μυζητικών έντάμων.τών υπαιθρίων 
κινηματογράφων καί τοΰ ίδρώτος είνε καί ό μήν τού 
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μικροκόσμου, ευρισκομένου είς διαρκή συγκίνησιν. 
Ευτυχώ- αί εξετάσει; κατηργήθησαν, αί όποίαι ά- 
πετέλουν μαρτύριον τών τρυφερών πλασμάτων καί 
τυραννίαν διαπομπευτικήν. Άλλ’ ή κατάργησι; τών 
έξετάσεων, πρέπει νά συνδεθή καί άπό τήν κατάργη
ση· τών Αχρήστων μαθημάτων καί τήν καθιέρωσιν 
άλλων, δι’ ών θά άποβή ό μαθητή; άληθώς πολιτι
σμένος άνθρωπος έν τή κοινω,ίρ, άντεπεξερχόμενος 
«μα νικηφόρω; έν τή πάλη τών Αναγκών καί συμφε
ρόντων, τών παθών καί τών κοινωνικών κινδύνων. 
’Αξιοθρήνητος σύγχυσις επικρατεί εις τό ποιόν και 
είς τό ποσόν τής διδασκαλίας. Ή ΰλη τών διδακτι
κών βιβλίων γρονθοκυπειται μέ τήν ψυχολογίαν. 
Φόρτος σοφία; Ακατάληπτος, ένφ έξ έναντίας μα
θήματα χρήσιμα έν τή ζωή, ώραΐζοντα τό πνεύμα, 
ενδυναμοΰντα τήν ψυχήν ή δέν υπάρχουν ή άτελώς 
διδάσκονται.

Η γυναικεία ιδίως παίδευσις υστερεί έν τή δυσα
νάλογό; ιιεταξΰ διανοητικών καί σωματικών δυνά
μεων, χάρις ιίς τό στρεβλόν πρόγραμμα τό όποιον 
έπιβάλλει ή Πολιτεία είς τά διδακτήρια τών θηλέων. 
Ευτυχώς έκ τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας προήλθον 
εΰγενείς προσπάθεια' δπιος έπιτευχθή αληθινή πρόο
δος, καί άποβή ή παίδευσις καί ύπό ηθικήν καί ύπό 
έθνικήν έποΊίν σκόπιμο; καί κοινωφελής. Είς τό 
«Πριίτυπον Παρθεναγοιγεΐον» τό όποιον μέ άφοοιω- 
σιν πρό; τό παιδαγωγικόν έργον, μέ έπιμέλειαν μη
τρικήν διευθύνουν α· άδελφαί δεσποινίδες Τριαντα- 
φυλλίδου διηαταέ τις νά άνευρη άληθή υποδείγματα 
μορφώσεως πλήρους, ύγιους, διαπλάσεως μητέρων 
καί Έλληνίδων, άξιων τή; αποστολή; των. Συμπλη- 
ροϋν είκοσιπενταετίαν άπό τής ίδρύσεώς του υπό τοϋ 
«Συλλόγου τών Κυριών», υπό τήν προστασίαν τήςΒα- 
σιλίσσης’Όλγας, είνε υπερήφανων διότι έκ τών στορ
γικών κόλπων του προήλθον αί μάλλον διακρινόμε- 
ναι σήμερον έπί άρεταϊ; δέσποιναι, τόν φωτεινόν δέ 
δρομον άπό δεκαπενταετίας συνεχίζουσαι αί άδελφαι 
Τριανταφυλλίδου είοήγαγον έκτοτε πλείστας μεταρ
ρυθμίσεις, έπωφελούμεναι τών άνά τά Εύρωπαΐκα 
κέντρα συνεχών ταξειδίων των. Ή διδασκαλία α
ποβλέπει κυρίως είς τήν καλλιτεχνικήν καί πατριω
τικήν μόρφωσιν, δι* ής ή αίσθησις τοϋ καλού λεπτύ- 
νετα; καί ή γνώσΐ; τον μανθάνειν καθίσταται ευχε
ρής’ καί έπιθυμητή. Τά Αποτελέσματα καί τής έφε- 
τεινής δράσει·*·; είνε τόσον ικανοποιητικά, ώστε νά 
εΰχηθή τις δπω; τό «Πρότυπον Παρθεναγωγεϊον* 
άποβή πρότυπον διά τήν έν γένει παρ’ ήμίν έκπαι- 
δευσιν τών θηλέων.

Λ
Ή ιιεταφορά τή; είκόνο; τή; Θαυματουργού Πα· 

ναγίας τής Τήνου ύπέιινησι τάς θαυμασία; Βυζαντι
νά; πομπός. "Οσυι παρέστησαν εί; τό έξοχον θέαμα 
τοΰ λαού πεζή συνοδεύυντο; έκ Πειραιώς τήν πάν- 
σεπτον εικόνα, φερ-μένην έν μέσοι έξαπτερύγων καί 
ιερέων, ήσθάνθησαν ρίγη συγκινήσεως καί άνεμνή- 
σθησαν άλλων έποχών. δ; περιγράφουν οί Βυζαντι
νοί χρονογράφοι. Καί δλα τά υγρά μάτια προσεκολ- 
λήθησαν Ικετευτικά είς τήν Ακτινοβολούσαν εικόνα 
καί τό μειδίαμα τή; άνακουφίσεως έπήνθησε έ.τίτών 
χειλέων, δταν ή χάρις τη; έθαυματούργησε καί μσζή 
μέ τόν ασπασμόν δν έδωσαν τά πελιδνά χείλη τοϋ 
Βασιλέω; έπήλθεν ή σωτηρία τοΰ μεγάλου καί ευ
σεβούς Στρατηλάτου, ήν {λαχταρούσαν εκατομμύρια 

. έλληνικών ψυχών.

Κατά τήν άνάρρωσιν τοΰ Στρατηλάτου Βασιλέω;, 
τοϋ νικήσαντος καί αυτόν τόν Χάρον, τοϋ νεωτέρου 
Άκριτα, έξεδηλοιθη καί ή πρός τήν μουσικήν άγά- 
πη. Λυτός, ό έξαικειωθεί; μέ τόν ήχον τών σφαιρών 
καί τήν ομοβροντίαν τών τηλεβόλων, ήδύνεται εί; 
• ήν ρεμβόιδη καί λικνιστικήν μουσικήν τών αισθημα
τικών συνθέσεων. Καί δταν οί Ιατροί ένεπιστεϋθησαν 
είς μόνον τόν άκατάβλητον οργανισμόν του τήν σω
τηρίαν, ή μουσική υπήρξεν ή κυριωτέρα θεραπευτι
κή καί ό ’Εστεμμένο; λαμβάνει νέαν ζωήν καθ’ ί- 
κάστην μαζή μέ τά- χαριτωμένα; μελφδίας. Ό 
Βασιλεύς άποδεικνύεται οΰτω δτι δέν είνε μόνον ό 
άήττητο; τοϋ Γένους ξιφηφόρος, άλλιι καί ό φίλο 
μουσιότερος τών Ελλήνων.

Ή κοσμική κίνησις ζωηρά συγκεντροϋται τρις τή; 
εβδομάδα; εί; Φάληρον, καί τρις είς τά περίπυστα 
Λαρδανέλλια τής όδιϋΠανεπσιτηαίιυ, τά Αντιμέτωπα 
ζαχαροπλαστεία, τά όποια άμιλλώμενα είς κομψήν 
πελατείαν νυμφαγοράς απλώνουν τά τραπέζια των 
παρ’ ολίγον νά είπω δίκτυα—είς σεβαστής άπο 
στάσεως ακτίνα. Έκεϊ έπί ώρας κάθηνται τά στρα 
τόπεδα έν τί- πλειοψηφούν οί ποικιλόσχημοι πίλοι,αί 
έξωμοι καί ποικιλόχρωμοι έσθήτες,αί διαφανείς περι
κνημίδες. Έκεϊ διασταυροΰνται τά σχόλια, άλλα.- 
μονον δέ είς τόν τολμηρόν δστις θά διήρχετο μόνος 
άπό τάς Συμπληγάδα; εκείνα;, είς fl; συντρίβεται 
κάθε απόπειρα νά φανή κανείς καλλίτερος άπό δ.τι 
είνε ή νά έπιδειχθή έπί τδ νεωτεριστικώτερον. Πεν
τακόσια στόματα είχε έτοιμα νιι τόν καταβροχθί 
σουν.... διά τής κακογλωσσιάς. Καί σχηματίζοντιι 
ομάδες καί έκεϊ δλη ή κοσμική κίνησις έρευνάται, 
άνασκολοπίζεται, διασπείρεται καί κυκλοφορεί, ένφ 
τά τακερά βλέμματα Αγωνίζονται νά βομβαρδίσουν 
τά φρούρια τά όποια δσω χαριτωμένα καί Αν είνε 
έξακολουθοΰν νά άνβίστανται, 5σον κα: τά τών διώ
νυμων στενών εί; τάς άκάρποι·; τοΰ Συμμαχικού 
Στόλου έπιθέσεις.

»·•

Ή Αστυνομία άπό τίνος έπεξέτεινε τήν δράσιν της 
μέχρι τών ένδυμάτων. Ό Αστυνόμο; Καστόρια; προ- 
έγραψε τά αντεριά. Ώς νά μή άρκεί δέ ί) ξηρά, δ 
Αστυνόμος Πειραιώς έ.πιβιβασΟεί; λέμβου έπετίιιησε 
τούς κολυμβώντας έξωθεν τών λουτήρων τοϋ Ν. 
Φαλήρου, διότι ήσαν αντιθέτου φύλου. Δεν έχει βέ
βαια τήν ,ϊπαίτησ.ν κανείς νά γνωρίζουν οί Αστυνό
μοι τί γίνεται εί; τά; ευρωπαϊκά: λουτροπόλεις, είς 
τό Λίνδο λ. χ. ή είς τήν Δανίαν. Άλλ’ ή λογική ή
δύνατο νιί κατευνάση τά αδίκως έξεγερθέντα νεύρα 
τή; σεμνοτυφίας. Λσυτρόν θά πή γυμνότη; καί μά
λιστα εύπρε.τεστέρα τή; έν τφ Οεάτρφ διότι τά θολά 
νερά τού Φαλήρου δέν αφήνουν νά φαίνωνται ολό
κληροι αί γραμμαί τοΰ σώματος. Διατί νά τεθή έπί 
τών κυμαινόμενων ύδάτων ζώνη οΰδττέρά ; Μόνον 
τό μειδίαμα προκαλεϊ ή σκέψις αυτή ί] όποια έ- 
παναφέρη είς έποχάς αί όποίαι έσβυσαν διά παντός 
Πρέπει νά κατανοηθονν μερικαί έννοιαι, ώς ή τοϋ 
γυμνού ή τοΰ ωραίου, ή τής σεμνότητας διότι γίνε- 
ται τρομερά σύγχυσις αύτών υπό τών όργάνών τή; 
εξουσίας.

ΔΑΦΝΙΣ.

= ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΖΩΗ =

τευξιολόγοι καί κριτικοί 
ευκαιρίαν νά^ γράψουν 
άποδίδονΓ* διάφορα

σημειώθη εφέτος κρίσις εί; ,ά 
θέατρα, δηλ. δχι ΰπό συγγρα
φικήν έποψιν, άλλ’ ΰπό ταμι
ακήν. Ο; χρονογράφοι, συνεν- 

εΰρον 
άρθρα 

αίτια
τήν παρατηρηθεΐσαν απροθυμί

αν τοΰ κοινού. Ό κόρο; διά τά ελαφρά έργα, ή Α
ποτυχία τών πρωτοτύπων ή μέχρι πρωινών ώ- 
ρών διάρκεια τών παραστάσεων, ί) αΰξησι; τών 
θεάτρων καί ή έπέκτασις αυτών μέχρι τών άπω- 
τάτων συνοικιών, ή υπερβολική τιμή τών θέσεων, οί 
κινηματογράφοι, ή ζέστη—καί άλλα πολλά καί διά
φορα προεβλήθησαν ώς λόγος οι όποιοι άπεμάκρυ- 
ναν καί αυτού; τούς τζαμπατζήδες άπό τά θεατρι.

Εν τούτοι; νέα θέατρα προσετέθησαν. έργα νέα 
δίδονται καί ή κίνησις έξακολουθεί κατά τι ήλαττω-
τιομένη, άλλ’ δχι καί εί; τρόπον ώστε νά έμβάλλη 
εί; Ανησυχίαν τούς θεατρώνας.

Είς τήν έπισκόπησ.ν αύτήν θά δώσωμεν διά γε
νικών γραμμών μίαν εικόνα τής θεατρικής δρά. 
σεως, έπεκτείνοντε; τά; κρίσεις διά τά έργα, τά 
οποία περισσότερον εΐλκυσαν τήν προσοχήν τοΰ 
κοινού

Κατά τόν Ιούλιον έπέπλευσεν ή Έπιθεοιρησι: 
καί ή Όπερέττα. Αί έργασίαι τών θεάτρων κατά 
τόν Μάϊον δέν έδωσαν ικανοποιητικά κέρδη καί οί 
θιασάρχαι κατέφυγον είς τά έλαφρά θεατρικά 
είδη.

Τό γυμνόν υπέρ πάν άλλο έτος έκυριάρχησεν ε
φέτος εί; τό θέατρον. Τόν έκτροχιασιιόν αυτόν ή 
μάλλον έκτραχηλισιιόν όφείλωιεν εϊς τήν έπιθεώρη- 
ρησιν ήτις διά τό μή ΰπάρχειν πνεύμα, κατέφυγεν 
είς τά; κνήμας. Τά Αποκαλυπτήρια γίνονται ευρύ
τερα, έσημειώθη δέ καί έντελής γυμνότη; τών κνη. 
μών μιά- ήθοποιοΰ τών «Παναθηνοίων». Καί εί;··. 
ΑνώτεραI

ΘΕΑ ΤΡΟΝ ΚΟ ΤΟΠΟΥΛ Η
«Τουδή& ■ έξάπρακτον ιστορικόν καί φιλοσοφι

κόν δράμα τοΰ Γερμανού Χέμπελ. Ό συγγραφεύς 
ή-ζολούθησε πιστώς τήν άφήγησιν τής Παλαιά; Δι. 
αθηκης. II ’Ιουδίθ παρθένος άπό τόν πρώτον σύ
ζυγόν τη; αποφασίζει νά θυσιάση τήν παρθενικήν 
της Αγνότητα διά νά σώση τόν λαόντής Βιθυτίας, 
δστι- πολιορκούμενος άπό τά στρατεύματα τοΰ Ό- 
λοφέρνου; κινδυνεύει νά άποθάνη έκ τής πείνης. 
Ή ’Ιουδίθ πηγαίνει είς τήν σκηνήν τού αίιιοχαροΰ; 
σατράπου, τόν κατακτρί διά τών θέλγητρων της, 
τοΰ παραδίδει τό σώμά τη; άλλά διά νά σώση 
τού; όμοεθνεΐς της. Καί ένφ αυτός έκ τή; μέθης 
καί τής ηδονής κοιμάται, τόν Αποκεφαλίζει. Έπι- 
στρέφουσα είς τήν πόλιν, επιδεικνύει τήν αίματό- 
φυρτον κεφαλήν τοΰ Όλοφέρνου; εις τόν άγοινι- 
ώντα λαόν, οστις καί Ανεθάρρησε.

Τό έργον δέν έχει τήν αξίαν ήν προσεδόκα τις. 
Εχει ώραίαν φρασεολογίαν, είνε ' φιλοσοφικόν— 

λέγεται δτι έξ αύτοΰ ένεπνεύσθη δ Νίτσε τόν «Ζα- 
ρατούστραν*—άλλά σκηνικώς είνε Ατυχές. Συρρα- 
φή μάλλον σκηνών—ήκρωτηριάσθη άλλως τε κατά 

τήν μετάφρασιν—χωρίς σκηνικήν οικονομίαν, χω
ρίς τραγικά; συγκινήσεις· διότι έκτός τής προτε
λευταίας πράξεως, προκαλούση; ώ; έκ τοΰ Αποκε
φαλισμού—καίτοι δπισθεν παραπετάσματος τελουμέ- 
νου—"νευρικήν διέγερσιν, δύνσται νά χαρσκτηισθή 
τό έργον μάλλον ώ; λιμπρέττο μελοδράματος, παρά 
ώς τεχνική τραγωδία. Λείπει ή πνοή τή; μεγάλη; 
τέχνης.

II δεσποινίς Κοτοπούλη γοητευτική ιδίως κατά 
τήν συνάντησίν της μετά τοΰ Όλοφέρνους. Ό κ.Βε- 
άκης ώς Όλοφέρνη; πολύ καλός, μολονότι ή φωνή; 
του ιιαλακή ήτο δυσανάλογος π<·ός τό άγριον πρό- 
σωπον οπτ.ρ ί-πεδύετο.'Οκ, Μ «ράτ τίχε εναρόλον άτυ- 
χοί; έραστοΰ καί δειλι.ιϋ πβλημζστοΰ,δν παρεισάγει ό 
πυνγραφεύς καί δστι; είνε τόσον άχαρακτήιστος, ώ
στε νά περιττεύη. Είς τινα σημεία μάλιστα Απειλεί 
καί αυτήν τήν σοβαρότητα τή; ΰπσβέσεως.Παραστατι 
κό; ό κ. Μαμία; ώ; Δανιήλ, τύπτων τήν κεφαλήν 
του καί τίλλων τάς τρίχα:. Τό έργον παοεστάθη δχι 
μετά τής δεούσης μεγαλοπρεπείας, ής Ιδέαν έχουν 
δσοι είδαν τό ίργον είς τον κινηματογράφον. 'Εργα 
ιστορικά, άπαιτούν έκτακτον σκηνικόν πλούτον, δν 
δεν δυναται νά διαθέση ίλλΐ)νικόν θέατρον, όταν μά
λιστα Αναβιβάζει έν έργον τό όποιον θα κόμη 4—5 
παραστάσεις.

• Ή ωραία Μαρσαλιίξα ■ (διατί δχι Μασσαλιώτις) 
είνε κομεντί, ευχάριστος καί θεαματική, Αναγόμενη 
εις τήν Ναπσλεόντειον έποχήν, ή όποια έφέτος είνε 
τής μόδα:. Ό βασιλόφρων 'Γαλλεμόν, ΰπό >|·ευ- 
δώνυμον διατηρεί ξενοδοχειον όπου συχνάζουν οι 
Βοναπαρτισταί. έκ τών όποιων είς άξιωματικός, ό 
Κρίζονοά είνε ερωτευμένο; μέ την σύζυγον τοΰ Ταλ- 
λεμόν Ιωάνναν τήν «Ώραίαν Μασσαλιώτιδα». Ό 
Γαλλεμόν είνε ό πρωτεργάτης τή; κατά τοΰ Ναπο- 
λέοντος, υπάτου τότε, ιστορικής απόπειρας κατά τήν 
μετάβασίν του εί: τό θέατρον. Καί ό μέν Ναπολέων 
έσώβη άλλά μεταξύ τών θυμάτων εύρέθη καί εν σώ
μα Ακέφαλων, καί θπετέθη δτι ήτο τοϋ Ταλλεμόν. 
Τότε ό Κρίζονοά λαμβάνει ΰπό τήν προστασίαν του 
τήν Ιωάνναν καί ζητεί τήν άδειαν νά τήν νυιιφενθβ 
παρά τοΰ αύτοκράτορος δστις δέν χάνει τήν ευκαι
ρίαν καί νά τής έπιτεθή. ΊΙ ’Ιωάννα γνωρίζονσα δτι 
ζή ό σύζυγός της Αρνεϊται. Ό Ταλλεμόν προσκολ- 
λάται ιό: μυστικός αστυνόμο; είς τήν υπηρεσίαν τοϋ 
υπουργού τή; Αστυνομίας, οστις είνε αρκετά ήλί- 
θιος. Αποπειράται νά δηλητηριάση τόν Χαπολέοντα. 
<ίλλ’ έπεμβαίνουσα ή ‘Ιωάννα ιόν σώζει. Ό Κρίζονοά 
άνακαλύπτη είς τό πρόσωπον τοϋ μυστικού Αστυνόμου 
τόν Ταλλεμόν, δν καλεί εί; μονομαχίαν καί τόν φο
νεύει, ένώ οί γερουσιασταϊ Ανακηρύσσουν τόν Ναπο- 
λέοντα αύτοκράτορα.

ΊΙ δεσποινίς Κοτοπούλη είχε μίαν ώραίαν έμφά- 
νισιν, χαρακτηρίσασα κάλλιστα τόν άβρόν ρόλον της. 
Αναδεικνυομένη ώραιοτάτη μέ τήν άμφίεσιν τής έποί 
χή- έκείνης. Ό κ. Μυράτ ώς Ναπολέων κοίίτοι τόν 
ήδίκει τό Ανάστημα καί ή φωνή εί; μερικά; κινή
σεις ήτο καλός. Τόν Ταλλεμόν ύπεδύθΐ] ό κ. Μαρΐ- 
κος. Όκ.Γονίδης Α; Αξιωματικός, όλίνονΤζανέτος. 
Ή «’Ιουδίθ» είχε τήν μεγαλειτέραν έπιτυχίαν έκ τών 
ξένων έργων δοθεΐσα δωδικάκις. Σκηνογραφίαι καί 
ένδυμασίαι ακριβώς άνεπαυϊστων τήν έποχήν.

Ή καλλίτερη γυναίκα·. Λεπτότατος, έξυπνος, α
βρός διάλογος. Θέμα· Ή καλλίτερη γυναίκα είνε έ- 
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
κείνη ή όποία ασχολούμενη εί; φιλάνθρωπο έργα 
συγκρατείται έκ τή; μετά τών άνδρών αναστροφή; 
μέχρι; Επικινδύνου σημείου καί υποχωρεί καί εις αυ
τόν τόν έρωτα χάριν μιάς εΰγενοϋς Ιδέας, καί έπι 
ΐδίςε Ουσία, Αρκεί νά κάμνη καλόν, είς μίαν άλλην 
άγαπώσαν τό ίδιον πρόσωπον. Ή δεσποινίς Κοτοπού
λη διηρμήνευσε τόν ρόλον τής εύθυμου καί αισθημα
τικής γυναικός άριστα, ό δέ κ. Μυράτ διέπλασε ένα 
μπριλλάντε έραστήν πολύ καλά.

Τό -Μπουμπούκι τοΰΦεΰντώ. Είνε τοΰ είδους τών 
έργων, τή; «Καλλίτερης γυναίκας», τοΰ «Διαβόλου* 
κτλ. Έξυπνα γραμαένον. Ό συγγραφεΰς προκλή
σεις δτι δέν είνε ικανό; νά γράφη Π μόνον φάρσες, 
έγραψε τό έργον αύτό, τό όποιον είνε καθαρά κωμφ
δία. Τό μπουμπούκι είνε ένας νεαρότατος θεοσεβής 
ό'στις προορίζεται διά τό ιερατικόν στάδιον, άλλ' έκ 
τής φύσεως παρορμώμενος πέτα τά ράσα καί γεύε
ται τοΰ άπηγορευμένου καρπού. Τό έργον ακατάλλη
λον διά δεσποινίδας, Ασεβές δέ είς τινα μβρη δπου 
π. χ. άναφέρεται ό Χριστός καί ή Μιιγδαληνή.

«Ή 'Αντίζηλος , δράμα τοΰ Κιστεμάρκερς γραφέυ 
συνεργασία τοϋ Ντελάρ. Μία υπέροχος πεοιπάθεια 
διαπνέει δλον τό έργον. Ή αΰταπάρνησι; μιά; ΰυσι- 
αζομένης συζύγου, καί ό άγριος παρβενικός έρως μι
ας κόρης, ή μέχρι; ιξοντώσεως αισθηματική διαμά
χη τών δύο γυναικών, είνε ή διέποισα ιδέα τοϋ έρ
γου. Ο Άνδρέας Μπριζέ, γλύπτης μεγάλης άξίας 
καί έγγαμος, άνέλαβεν ΰπό τήν προστασίαν του τήν 
νεαρόν κόρην Σ; μόνην, έξαδέλφην του. ’Αναπτύσ
σεται μεταξύ των ένας έρως, ό όποιες έκσπφ εις 
άμοιβαίαν όμολογίαν. Ή ’Ιωάννα, ή σύζυγος τοϋ 
γλύπτου. Αντιλαμβάνεται τόν έρωτα αυτόν καί άφοϋ 
άδίκω; παλαίει καί προσπαθεί νά άιακτήση τόν 
σύζυγόν της. είς τό τέλο; υποκύπτει καί θυσιάζεται 
μέ μίαν ΰπέροχον αύταπάρνησιν. Ή δεσποινίς Κο
τοπούλη, ή κυρία Λούη καί οί κ. κ. Βεάκης, Μυοάτ, 
Γνίδης, Μαρΐκο; δλοι είς τό στοιχείόν των.

Ή «Εταιρεία τών θεατρικών συγγραφέων» άρ- 
μόζει μάλλον νά όνομοσθή 'Εταιρεία τών μονοπρά- 
κτων. Διότ. ή δράσι; τη; περιορίζεται νά Εμφανίζη 
πρό τοϋ κοινού μονόπρακτα έργα. Άφιϋ άπέτυχεν 
εϊς τούς δαγωνισμοΰς, ήθέλησε νά δοκιμάση καί 
τών μελών της τήν παραγωγικότητα καί καθιέρωσε 
φιλυλογικοθεατρικάς Εσπερίδας. Κατά τήν πρώτην 
έπαίχθησαν τρία καί ήιιισμ μονόπρακτα ποικιλθέντα 
μ' έν άσμάτιον τοΰ κ. Σαιιάρα τήν «Έξομολόγηστν» 
εύμορφον, άλλ’ όχι βέβαια άπό τά καλλίτερα έργα 
του. Πρώτο; έπαίχθη ό ’Αντικατοπτρισμός ■ Έ- 
λέχθη δτι έγράφη ΰπό τοϋ κ. Άννίνου κατά 
τήν νεανικήν του ήλικίαν. 'Οπωσδήποτε· ή 
ρωμαντική φρασεολογία καί αί λυρικοί έπικλή- 
σεις πρό; τήν σελήνην δικαιολογούν τήν κακό- 
βουλον φήιιην. "Εν ζεύγος άγον τήν ιιέσην ήλικίαν 
ενθυμείται παλαιού; άλλ’ ώκάρπους έρωτά; του. 
Τά παιδιά τών πρώτων ερωτευμένων, άρρεν καί 
θήλυ, είς τόν εξώστην καί όπισθεν αυτών τά ψή
νουν κατ’ αντικατοπτρισμόν. Οί γονείς συμφωνούν, 
ώστε νά ύπανδρειΌούν αί ερωτευμένοι τρυγάνε;, 
άφοϋ αί ωρίμου ηλικίας δέν τό κατόρθωσαν είς 
τήν πάλαι έποχήν. 'Ενώ δ’ ομιλούν υπάρχει καί ή 
Εξής φράσι;·—Διατΐ τά έλησιιόνησες ;—Διότι δέν 
τά Ενθυμούμαι» ΰπενθυμίζουσα τόν περίφημου στί
χον· «δστι; λησμονεί, δέν ενθυμείται πλέον».

Ή Ατστενίτσα είνε παραποτάμιου τής Ηλείας, τόδ 
ποιον ξεχειλίζει κάποτε. Μέ αύτό παρομοιάζουν- 
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μίαν έπαρχιωτοπούλαν, ήσυχον ή όποία δμως δεν 
Αργεί νά παρασύρη τό πάν δταν ό Ανδρα; της Στέ
φανος βλέπων μίαν παλαιόν του — παλαιόν όπως 
καί είς τό προηγούμενου έργον — φίλην νοσταλ
γεί τά περασμένα, τάς ωραίας Αθήνα; μέ , τάς 
Άτθίδας τη: καί παρασυρόμενο; άπό τήν άνάμνη- 
σιν τήν φιλεϊ. Τήν στιγμήν εκείνην Εμφανίζεται ή 
Ρόη (=Καλλιρρόη) καί συλλαμβάνει τρομερόν 
σχέδιον έκδικήσεως. Ν’ άφήση Ελεύθερον τόν ΰδρο- 
φράκτην νά. πληιιαυρήση διά νά πνιγή ή παρεπ— 
δήμος φίλη τοΰ Στεφάνου. Καί τό κάμνει, θύμα δέ 
είνε μόνον ό Στέφανος, δν έν τούτοι; ή Ροή νοιάζει, 
σωθέντα. Καϊ ένφ τελειώνει έδώ τό δράμα προ
στίθεται καί μία είκόιν συμπληρωματική, ήτις ήτο 
δλως περιττή καί καθ’ ήν θρηνολογούν αί περί τήν 
Ρόην τόν θάνατον τοΐ Στεφάνου,’ ένώ ή Ρόη κοι
μάται. Τό έργον δύναται νά χαρακτηρισθή ώ; δρά
μα μέ τάσεις πρό; τήν τραγφδίαν.

Καί σχετικώς μέν πρός τόν «Αντικατοπτρισμόν», 
είνε άνώτερον. ’Έχει τάσεις ρεαλιστικάς άλλ’ ύ 
κατ' εξοχήν ίδεόλόγος πεζογράφο; κ. Δαραλέξης 
δέν ήτο αρμόδιο; διιι νά χαρακτηρίοη τοιούτους έ- 
παρχιακούς τύπους. Έξέφυγεν τής ψυχολογικής δι
καιοδοσίας τορ. Σχετικώς δέ πρό; τά άλλα έργα 
τοϋ κ. Δαραλέξη κρινόμενον είνε άναμφιβόλως ά- 
νώτερον.

Ώς τρίτον έ'ργον έδόθη τό ■- Γαϊδούρι- άπό τήν 
σειράν τών Ζωανθρώιπων. δι’ ών ό ευφυέστατος 
κατ’ εξοχήν ιιεθυγράφο; κ. Δημητρακόπουλο; πα
ρουσιάζει τύπους, ών ό χαρακτήρ προσαρμόζεται 
πρός ώρισιιένον τύπον ζώου. Μετά την προπέρυσι 
δοθείσαν «Καρδερίναν» παρονσιάσθη τό πολύ ^Κ- 
νώτερον, «Γαϊδούρι». Πρωταγωνιστεί ένα; οίκο 
γενειακό; φίλος ό όποιο- Εννοεί παντού καί πάντοτε 
νιι συνοδεύη τό συζυγικόν ζεύγος δνευ πονηρού σκο. 
πού άλλά κατά τρόπον Ενοχλοΰντα πολύ τήν σύζυ. 
γον. θέλουν νά τοΰ ξεφύγουν άλλ’ ό άνοικονόμητος 
καί φλύαρο; φίλο; δέν εννοεί νά ξεκολλήση, μέχρι; 
υΰ ό υπομονητικό; σύζυγος ξεσπφ άποκαλών τόν φί. 
λον τής προσκολλήσεω; «γαϊδούρι».

Καί εν ευφυολόγημα συναδέλφου λεχθέν κατά 
τήν παράστασιν. Άφο.ΰ παρονσιάσθη τό Γαϊδούρι, 
επόμενον ήτο νά φανή καί ό... Σαμάρας.

«ΠαναΦήναια». Κάθε πέρυσι καί καλλίτερα. Ή 
λα'κή ρήσι; Εφαρμόζεται πληρέστατα εις τήν έπι 
Οειορησιακήν παραγωγήν. ’Εφέτος τά «Παναθή- 
ναια» προήχΰησαν είς παγκόσμια. Ύποθέτομεν δτι 
ή έξέλιξίς των Οά οταματήση εδώ, έκτος άν μετα
βληθούν εί; έπουράνια 1 ΊΙ έπιθΐώρησίς έφέτος 
έχει καί δύο πυροβολισμούς, οί όποιοι τινάσ- 
σουν τοΰ; άνυπόπτους θεατά;. Έν τούτοι; δέν έ
καμε κρότον έφέτος, καθά προηγγελθη. Ό διάλο
γο; έχει έξυπνα μέρη, ή μουσική υστερεί εις χά
ριν ένεκα δέ τής ζέστης έθεάθησαν και ολόγυμνοι 
κνήιιαι ένός υποβρυχίου. Άπ’ δλα τά νούμερα, με
ρικά διεγράφηοαν ευθύς μετά τήν πρώτι/ν παρά- 
στασιν.

Ή Εμφάνιοις τών διδύμων διαδόχων Τζανέτου 
καί Μανιίνα; ήτο έμφάνιοις... παιδαριώδης, ώς 
καί ί) τραμπάλα Βενιζέλου — Γούνσρη. Τί λόγον έ
χουν ίΜιτυληνιοί ; Έπίδειξις χορού ; ή τής κ. Γα
βριηλίδου, ής έν τούτοι; έμεινεν Ανεκμετάλλευτοι· 
τό μιμητικόν τάλαντον. ΟΙ Εβραίοι καί Τούρκοι— 
περυσ.νή αντιγραφή—έμφανίζνται κατά τρόπον, ά- 
πρεπέστατον. ό δέ πρέσβυ- τής ’Αγγλίας ήτο δλως 
περιττός. Οί πρόσκοποι οι’δέν προσθέτουν δπω; και 
ό Κλεάνθη; μέ τήν Λιαμαντίναν έγιναν πλέον ένο- 

χλητικοί καί επί σκηνής. Άντ,Οέτως ή δεσποινίς 
Κοτοπούλη κατώρθωσε μέ δύο νούμερα—τήν Ρου- 
ζινέλλαν καί τό Άλεκάκι— νά σώσ>) τήν έπιθειόρη- 
σιν. Μίμο; ανυπερβλήτου χάριτος καί τελειότητος. 
Τελεία Ίταλίς σαντέζα είς τό πρώτον, τύπος μόρ 
τη, Εφάμιλλο; τών «Χαμιιίωι» είς τό δεύτερον. 
Έξυπνη ή σκηνή τή; απαγγελίας μέ τόν Ιω
σήφ, τόν κ. Σιγάλαν — πανομοιότυποι· κωμικώτατον 
μέ τά; νευρικά; κινήσει; του—καί τήν κ. Μυράτ 
ώ; μαθήτριαν, οί εί; έν στήθος ηνωμένοι χωρο
φύλακες, ή Σφιγγώδη; κεφαλή τοϋ κ. Βενιζέλου, 
ήτις «Ερωτεΐ καί άπαντεΐ», τά Χοζ :·.-α ΰπέρ πά
σαν δ’ άλλην σκηνήν ή τών ΒερσαΛ..ορών οί όποι
οι χρησιμοποιούν τά δπλα ί»ς κιθάρες μέ τόν Δ’ 
Άννούντζιυ ώ; κοιψαμπιέν — δηκτ.κωτάτη σάτυρα. 
Τό τέλος παρουσιάζει τήν Νίκην ψιίλλουσαν κάτω
θεν τής Άκροπόλεως καί τής Αγία; Σοφίας Τά 
ίφετεινά «Παναθήναια» είχαν κώ ιό π/.εονέκιημα 
νά έχουν δευτέραν πρωταγωνίστριαν τιήν δεσποινί
δα Κολυβά, ήν εύχορίστως θά τήν έβλέπιμεν έν- 
τούτοι; ταχέως έπιστρέφουσαν είί; τήν όπερέτταν. 
Εί; τΐ|ν έπιθειόρησιν φαίνεται ώ; παρείσακτο^, 
πλήν δέ τή; φωνής, οΰδέν άλλο ουνεισέφερε. Καί 
ό χορός τή- ΙΙαρασκευούλας, ή όποία χορεύη ·τό 
βάλ- τοϋ «Πτηνοπο'ίλου» μέ έλληνικόν έπαρχιακόν 
ένδυμα είνε μία παριρδία. ή όποία άντανακλφ μάλ
λον έπί τής ήθοποιοΰ ή έπι τών παλαιών κομμάτων.

Κατά τάς παραστάσεις ζωηράν έκδηλοΰνται φι- 
λογεριιανικαι συιιπάθε α·, χάρι; είς τόν ΰπό τή; 
δεσποινίδος Κοτοπούλη ψαλλόμενου γερμανικόν ύ
μνον.

Ή μικρά δεσποινίς Δαμάσκου, ήτις άργά ένεφα- 
νίσθη, ώς Ενκελ άμίμητος, πανομοιότυπος.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΥΒΕΛΗΣ

Έπί τή έπετείω τοϋ Κιλκίς, έπανελήφθη ή «Ά- 
θιόα Αμαρτωλή» ής προηγήθη μία δραματική σκη
νή τοϋ κ. Άσπρέα, έκπνευσθεϊσα έκ τοΰ πολέμου 
τό «Φιλί τοΰ σκοτωμένου -. ’Επανέρχεται είς πο
λεμιστής μέ τήν θλιβερόν έντολήν ήν τοϋ έδωσε 
θνήσκων συστρατιώτης του νά φιλήση τήν μητέρα 
του καί τάς άδελφά; του έκ μέρους του. Ή έντο- 
λίι έκπλροϋται, κατά γράμμα, άλλ1 ό ασπασμό; 
χάριν σκηνικής οικονομία; δίδεται κατά δόσεις.

Δύο γαλλικαί φάρσαι, ’Μία ζουμερή ΰπό&τσις» 
τοΰ Έννεκέν καί Βεμπέρ καί τό Χέρι ποΰ πτρνη · 
τοϋ Φεύντώ, ήσαν άπό τά; συνειθισμένας φάρσας, 
τάς άκαταλλήλους διά κυρία; καί αί όποϊαι δέν 
έχουν πρωτοτυπίαν. Γελά έν τούτοι; ό κόσμος, χά
ρις είς τήν ΰπόκρισιν τών κ. κ. Λεπενιιότου καί 
Χρυαομάλλη.

Δύο έργα τοΰ Ίψεν, ή · Έδδα Γκάμπλτρ ι καί 
ή ι Άγριόπαπια ■, έδόθησαν σχεδόν έν συνεχείφ είς 
νό θέατρον Κυβέλης. Έργα τοϋ "Ιψεν μή προσαρ. 
μοζόμενα εί; τήν έλληνικήν ιΐιυχιήν, συμβολικά, δέν 
δύνανται νά σταθούν, ουδέ νοητά νά γίνουν, είιιή 
δταν παριστάνωνται έν Αρμονική τελ,ειότητι. Καί 
διά νά είμεθα είλικρινεί;, άμφότερα τά έργα δέν 
άπεδόθησαν ώ; έπρεπε. Οί ηθοποιοί ΰπελήφθησαν 
πολύ, νομίσαντε; δτι δέν ήτο ανάγκη νά κοπιά
σουν διά νά άντιληφθοϋν πρό παντός καί νά ψυ
χολογήσουν έργα φιλοσοφικά, έσωτερικά.

Είς τήν «Έδδαν Γκαμέλερ» θέλχι ό συγγραχρεύ; 

νά καταδείξ») ποΰ καταλήγει ό γάμο; δταν ΰπάρ. 
χμ ασυμφωνία χαρακτήρων. Ή "Εδδμ υπερήφανο; 
καί φιλόδοξος άριστοκράτις συνεζεύχθη ένα σοφόν 
άλλ’ άσηιιον αρχαιοδίφην διά νά μή μείνη γέρον, 
τοκόρη. Ό Ανδρα; τόν όποιον άλλοτε ήγάπησε, 
ήτο ένα- αλκοολικός, ένα; ανίκανο; νά έργασθή. 
Αισθάνεται ή "Εδδα άνίαν μέ τήν μονότονον αύ. 
τήν ζωήν, δταν έμφανίζεται ό παλαιό; της φίλος, 
<> όποιος είνε ήδη ΰπανδρευμένο; καί χάρις είς τήν 
Τέαν, τήν γυναϊκά του είνε συγγραφεΰς περιλα- 
λήτου Εργου. Ή ’Έδδα ζηλοτυπεί διότι μία άλλη 
γυναίκα ήσκησεν έπ’ αύτοϋ Επιρροήν. Κατορθώνει 
ή Έδδα νά τόν μεθύση καί Εκείνο; είς τό σπίτι 
μιάς χορεύτριας διασκεδάζει, άλλά καί χάνει τά 
χειρόγραφα ένός νέου έργου του. Ή ’Έδδα εί; 
ήν περιέρχονται τά χειρόγραφα, τά καίει. ’Εκείνο; 
χάνων τό καλλίτερον έργον τή; ζωή- του, αύτοκτο- 
νεΐ μέ τό πιστόλι, πού τοΰ δίδει ή ιδία ή Έδδα. 
Ή ’Έδδα ικανοποιείται διότι Εξασκεΐ Επ' αύτοϋ 
ήδη Επιρροήν. ’Αλλά συγχρόνως φοβείται μήπως 
προβοθή έκ τοΰ φονικού δπλου δτι είνε ή ήθική 
αυτουργό;, άφ’ ετέρου δέ βλέπει ίίτι ή Τέα βοηθό 
τόν άνδοα της νά γράψη τό βιβλίον τό όποιον ύ 
ίδικός τη; σύζυγος δέν έπρόφθασε νά έκδώση καί 
αϋτοκτονεϊ. Ό χαρακτήρ τής γυναικός αι’πή; είνε 
τροιιερά δύσκολο; καί δυσδιάκριτο; καί χρειάζε. 
ται μεγάλη μελέτη καί Ψυχολογία. Πρέπει νά γρα
φή ίίτι ή κ. Κυβέλη κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν 
δ.-ν»; κρατήση τόν ρόλον της. ' Ο κ. Ροξάν δέι 
κατιόρθωσε τίποτε μέ τήν δύσκαμπτου καί κάπως 
ψύχραν στάσιν του. ΟΙ άλλοι ήθοποιοί, δέν ήννό- 
ησαν τό έργον.

13; τήν «Άγριόπαπιαν» τό δυνατώτεψον, μετά 
τυύς «Βρικόλακας» καί τό ι-Κουκίιόσπιτο» Πίγον 
τοϋ Ίψεν ό συγγραφεΰς θέτει τό ζήτημα έάν πρέ
πει έν μυστικόν ν’ άποκαλύπτεται εί; άνθριόπους 
μή ικανού; νά τό δεχθούν, δτε ΰύναται νά φέρτ, 
καταστροφήν. Ή κ. Κυβέλη έχουσα ρόλον έξό- 
χως οίκεΐον αύτή, μιάς κόρη; αθώας έπαιξεν Αρ
κετά καλά. Ό κ. Οικονόμου δέν άπειιακρύνθη τοϋ 
μονοτόνσυ καί νοσηοοΰ καί διαρκώ; κουρασμέτ·ου 
υηους του. Έν τούτοις τό Ακροατήριου τόν παρη- 
κολούθησε μετά προσρ/ή- καί συιιπαθείας. Ό κ. 
Χρυσοιιάλλης άπροσδοκήτω; καλό; είς τόν σοβαρόν 
ρόλον τοΰ παππού. Περί τών άλλων ηθοποιών οΰ. 
δεις λόγος δύναται νά γείνη, ανυπόφορα δέ τά 
ξεφωνητά τής κ. ’Αλκαίου.

Τά έργα τ>ϋ "Ιψεν έσχολιάσθησαν ώ; πρό; τά 
συμπεράσματα αυτών πάντοτε ύπό τΰ>ν κριτικών 
καί ήγέοθηοαν αμφισβητήσει;, ιδίως διά τήν«Γκα- 
μπλερ» καί τήν «Άγριόπαπιαν». Κατόπιν τοιούτων 
διχογνωμιών πώς ήτο δυνατόν τά έργα αύτά 
νά σφηνωθούν μεταξύ «Ζουμερής ΰποθέσεοι;» καί 
«Αγνώστου» καί νά «ναβιβασθοϋν μέ τήν αύτήν 
ευκολίαν καί μέ τό αυτό προσωπικόν, χωρίς νά κα- 
ταστραφοϋν ; Σημειωτέου δτι άμφότερα τά έργε·. 
είχον παιχθή διά πρώτην φοράν πρό δεκαπενταετί. 
α; άπό τόν θίασοι· τοΰ μακαρίτου Χρηστοαάνου· 
ή Κυβέλη μάλιστα πρωτοεμφανίσθη Επί σκηνή; ιός 
«Άυρμίπαπια».

Ή δραματο.τοίησις μυθιστορήματος είνε πάντοτε 
ίπιχείρησις Επικίνδυνος. Ο κ. Χόρν θελήσας, κατά 
προτροπήν άλλων νά σΐ'ΐιπτήξη εις σκηνά; τό γνω-
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στόν λαϊκόν μυθιστόρημα τοΰ μακαρίτου Χρηστο- 
μανον, τήν -Κερένια κούκλαν·, σχένυγε. Ολόκλη
ρο; ή α’ πσάξις καταναλίσκεται εις τό βήξιμο μι
ά; φθ'σικής, ή δ.τοία κατόπιν επιμόνου κακογλωσ
σιά; ήτι; συνοδεύει τήν Ασθένειαν τη; βλέπει τόν 
Ανδρα τη; νά έρωτοτίοοπή ui τήν Λιόλιαν καί αύ- 
τοκτονεϊ. Αί συμφορά! Επέρχονται Αλλεπάλληλο»; 
κατά τή; νέα; οικογένεια; ήν συνέπηξεν τό ένοχο» 
ζεύγος. ’Αποθνήσκει ό καρπό; τοΰ έρωτός των, δ 
δέ συζύγου; φονεύεται άπό τόν πρώην έραστήν τή; 
Λιόλιας. Συρροή δραματικών γεγονότων, έ- 
ξελισσομένων καί έκβιαζόντων τήν συγκίνησιν. 'Κ 
«Κερένια κούκλα» ώ; δράμα άπέτυχε κυριολεκτι
κά);. Ή δεσποινίς Δηαοπούλου έπαιξε τεχνικώτατα

ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΛΕΣΣΑ
Ή « ‘Αναμπουμποΰλα> είνε έξυπνη έπιθεωρησις 

τοΰ κ. ΆγελΑστου καί γνωστού έπιθεωρησεογρα- 
φου κρυπτοιιένου ΰπό τό Αντίθετον τοϋ κ. ’Αγέλα
στου ψευδώνυμον Φαιδρό;. Οχι όλίγα νούμερα υ
πενθυμίζουν Αλλα; έπ -θεωρήσει; ώ; λ. χ. δ Ό- 
νειροκρίτης, ή Γερμανία καί ή Γαλλία μέ τόν Ευ- 
ζωνον, ο'ι πρόσκοποι, ό Σαιιάρα;, τό υπουργικόν 
Συμβούλων καί αλλαι. Ευτυχώς τά νούμερα εί; 
μιαν Επιθεώρησιν αντικαθίστανται εύκολα ώστε νά 
μή ζημιοΰται έπί μακρόν χρόνον ή καλαισθησία.

Ό Πλέσσα; ώ; Βερσαλλιέρος Εσκόρπισε πολλήν 
ευθυμίαν. Ώ; ’Αμερικανός, ώ; αγρότη; υποψήφιο; 
ιό; Κρητικό; χωροφύλαξ Εχαρακτήρισε πολύ καλά 
τοΰ; ρόλου; του. Ή κ. Μηλιάδου ώς πριγκήπισσα 
Σάσσων έτραγούδισε συμπαθέστατα. Ή κ. Γιώτα 
Λάσκαρη χαριτωμένη, άλλ’ εί; τήν φωνήν καί εί; 
τά καμπούριασιια Βορδωνίζει.

«Έχώ δέν είμ' εγώ*. Ό κ. Ξενόπουλο:, βλέπων 
παιζόιιενον τόν «Εισαγγελέα Χάλλερ» ένεπνεύσθη 
μίαν καλήν φάρσαν ήν καί έγραψε μέ τήν συνήθη 
αΰτφ ευχέρειαν. Έστηρίχθη είς τήν διπλήν προσω- 
πικύτητα ώ; ήρωα δ’ έξέλεξε ένα ήθικιότατον άλλ' 
άφηρημένον καθηγητήν τών Μαθηματικών* δστι; 
έχει τύ ατύχημα νά έχη συνώνυμον καί συνεπώνυ- 
μον ένα άλλον καθηγητήν. ΊΙ ταυτωνυμία δίδει ά 
φοριιήν εί; πλείστας παρεξηγήσεις ή εφευρετική 
δ' ικανότη- τοϋ σνγγραφέω; παρουσιάζει άρκετά 
έπεισόδια κωμικά. ’Εννοείται, εί; μίαν φάρσαν αί 
άπιβανότητε; παίζουν τόν μεγαλείτερον ρόλον.’Αλ
λά κατώρθωσεν δ συγραφεύς νά τά; καταστήση 
άληβ «φανείς.

Ή πριότη πραξις προδιαθέτει απλώς δι’ δσα 
μέλλει νά πάθη ό άτυχή; καθηγητή;. Είς τήν δευ- 
τέραν δταν καταντά ό ίδιος νά πιστεύση δτι είνε 
κρυφό; παραλυμένος, δισυπόστατος καί δτι κά- 
μνει τό κακόν χωρίς νά τό Ενθυμείται, οί γέλωτες 
έρχονται άβίαστοι. Εί; τήν τρίτην πραξιν ή τύχη 
τόν φέρει Αντιμέτωπαν τοΰ συνωνύμου του. αίρον
ται α! παρεξηγήσεις καί άποκαθίσταται ή οικογε
νειακή του γαλήνη.

Ο κ. Γίλέσσας διέπλασε ενα ωραιότατοι τύπον· 
έπαιξε μέ πολλήν λεπτότητα. ’Επίσης καλά έπαι- 
ξεν ή κ. Μηλιάδου.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ

Ή ’Βασίλισσα τοΰ κινηματογράφον-· είνε νέα 
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ιύθυμοτάτη καί θεαματική όπερέττα μέ πεταχτήν 
καί ευχάριστων μουσικήν τοΰ Ζιλμπέρ, κριθεϊσα έν 
Ευρώπη άνωτέρα τής μουσική; τής «'Αγνή; Σω- 
σάννας» τοΰ αύτοϋ συνθέτου. .Η όπερέττα βά- 
σιν έχει τόν πόλεμον μεταξύ τών θαυμαστών καί 
ιών εχθρών τοΰ κινηματογράφου. Πρόκειται περί 
επεισοδίου δπερ λέγεται δτι συνέβη εις τήν κ. Μπο- 
ρέλλι. "Ενα; Εκατομμυριούχος έχθρό; τοΰ κινημα
τογράφοι· Ελκύεται άπό τά θέλγητρα τής πρωταγω
νίστριας του ήτι; παρουσιάζεται είς αυτόν ώ; πριγ- 
κήπισσσ καί τήν Επισκέπτεται εΐ; τό σπίτι της καθ, 
ήν στιγμήν ή ταινία λειτουργεί καί μετά τών ηθο
ποιών παίρνει καί σΰτόν καί μετ’ δλίγας ημέρα; 
Εμφανίζεται παίζων άκων μετά τή; ωραίας πρωτα
γωνίστρια- εί; στάσιν Αντιτιθεμένην πρός τά; ή- 
θικά; τον άρχάς. Χαρακτηριστικά έπεισόδια δια
δέχονται .ϊλληλα. Ή κ. Κανδυλάκη παίζει εύμορ
φα καί ό κ. Καμβύσης. Καλό; εί; τόν ρόλον τού 
τραυλού σκηνοθέτου ό κ. Πραξιτέλης.

Τήν «Βασίλισσαν του Κινηματογράφου» διεδέχθη 
άλλη νέα έπιτυχία. τό -Κοκορικό· τοΰ Γάλλου συν
θέτου Γκάν, δστις θεωρείται Εφάμιλλο; τοΰ Σαίν- 
Σάν. Ή μουσική του ιίνε ΰπερτέρα τής Βεννέζικης.

Ό Μέγας Ναπολέων διατάσσων τόν δοΰκα τή; 
Μαργκράβης νά Απόκτηση Εντός (βρισμένη- προ
θεσμία; διάδοχον, ένέπνευσεν είς τον λιμπρεττί- 
σταν τοΰ «Κοκοριοώ» Εν εύφυέστατον λιμπρέττο.

<Πΐκ — Νίκ-· Λάσκαρη — Σακελλαρίδου. Επαίχθη 
εί; τό «Πανελλήνιον» διά πριότην φοράν ώ; δπε- 
ρέττα. κατά διασκευήν έκ τής παλαιά; κωμφδίας 
ή; πολλά μέρη όπεκόπησαν. Ή μουσική δέν Εχει 
πρωτοτυπίαν· ιιία τάσι; παρατυρείται πρός μίμησιν 
τής Βιεννέζικης όπερέττα;· είνε 8μως μουσική ευ
χάριστος καί εύκολος. ’Εκείνο τό δποϊσν κάμνει έν- 
τύπωσιν είνε δτι τίποτε τό ελληνικόν δέν υπάρχει 
καί ώς πρός τήν έμφάνισιν τών ηθοποιών καί ώς 
πρός τό μουσικόν ΰφος. Έκ τή; πρώτης πράξεω; 
ήρεσε πολύ ή σκηνή τής βαρκαρόλας· ή δευτέρα 
πραξις είνε ή πασών άνωτέρα· ή τρίτη παρέλκει 
σχεδόν. 'Υπάρχει έν τούτοι; μία σερενάτα ή όποια 
είνε μουσικώς πολύ καλή fiv καί στερείται γλυ- 
κύτητης. Ώς πρός τήν έκτέλεσιν πρωταγωνιστεί ή 
κ. Άφεντάκη εί; τραγούδι, χορόν καί χάριν. Ό 
κ. Μηλιάδη; ώς ’Αμερικανό; άνεδείχβη πολύ κα
λό; ιιίιιος. Ή κ. Κυπαρίσση είχε μόνον είς τήν α' 
πραξιν μέρος. Ή σκηνοθεσία έπιμεμελημένη.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΣΥΝ ΤΑΓΜΑΤΟΣ

ν"Αλκής ό νέος», δράμα Γρ. Ξενοπούλου εΐ; 4 
πράξεις. Ό συγγραφεύ; κατά τήν καθιερωμένη» 
συνήθειάν του μάς Εδωσε πρό τή; παραστάσεως 
έν πλάτει τήν ΰπόθεσιν τοΰ νέου Εργου του. Ώς 
πρότυπον Ελαβε τόν άλησμόνητον Περικλήν Γιαν- 
ν&τουλον, άλλά δέν τόν χαρακτηρίζει παντάπασ·,· 
καί έν τοιαύτη περιπτώσει παραμένΛ άγνωστον 
πώς έχρησίμευσεν ώς πρότυπον, άφοΰ κατά την 
δήλωσιν τοΰ συγγραφέως σχεδόν τίποτε δέν τόν 
ενθυμίζει, διότι ό ήρω; του είνε πολύ διαφορετι
κός. Ό κ. Ξενόπουλο; είχεν ύπ* δψει του τόν Γιαν- 
νόπουλον οΰχί έν τή ζωή’ άλλ' έν τώ θανάτψ. 
Άλλ’ έκίνο τό όποιον μά; Ενδιαφέρει, είνε άκρ<~ 

βώς ή ζωή. Καί θά ήτο εύτύχημα, δν μάς τόν πα- 
ρουσίαζεν δμοιον, μέ τάς Ιδέας του. Άλλ* άντ’ 
αυτού επλασσε ένα ίδικόν του, τρτπ'-ποιών τόν α
ληθινόν Γιαννό.τουλον δπως αύτό; ήθελε. Άλλ’ έ- 
δώ Εγκειται ή Αποτυχία. "ΙΙ Ελαβε μοντέλο δπως 
κάμνει ένα; ζωγράφο; καί δέν πρέπει νά τό παρα- 
Ζαραξη άλλά συνολικώς νά παρουσιάση τά κύρια 
χαρεικτηρ.στικά του, ή δημιουργεί φανταστικόν 
πρόσωποι καί τϋ μοντέλλο είνε περιττόν.

"Ηρω; τοΰ έργου είνε «ενα; ωραίο; καί δυνα
τός». Ο Άλκης είνε «μεγαλοφ·^-» συγγραφεύ; 
—έν τώ δράιιατι ή μεγαλοφυΐα οι " ~ ’ διαφαίνεται 
—ένα; 'Ελληνολάτρη; έξιδανικευτή;,’ κηρύσσοιν 

Λατρεύει τά νειατα, ζή μόνον 
καί δταν αισθάνεται δτι τά νειατα τόν 

’Ελληνολάτρης 
τήν 'Αναγέννησιν, 
δί αύτά
αφήνουν, προσπαθεί νά τά διατήρηση, άλλ’ είνε Α
δύνατον· θεωρεί εαυτόν τότε Αχρηστον,—αί ιδέα: 
του άλλως τε ηρχισαν νά ρ.ζοβολοΰν—Απέρχεται. εις 
εν χωρίον καί αότοκτονεΐ φαιδρότατος.

Ό διάλογο; φυσικός Αλλα καί τεχνικός, άβίαστος 
προσόν Αναμφισβήτητου τοΰ κ. Ξενοπούλου. Άλλά 
ψυχολογικοί; έχει ικανά τά τρωτά, σκηναί δέ τινές. 
ώ; ή τής έπ τρι.πή; τών λογίων νέων, καί ή τοΰ 
Τραπεζίτου είνε ατυχείς. Ό *Άλκη; δέν Εχει σαφή 
χαρακτήρα. Θά έδημιουργείτο είς τύπο; Εξαιρετικό; 
μέ τά ευγενή του ιδεώδη, Λν διεγράφετο δυνατώ- 
τερα καί ευκρινέστερα. Τόν Εαυτόν του είκονίζει μέ 
όλίγιστα λόγια. Τόν παρουσιάζει δέ ό συγγραφεύ; 
όχι καί πολΰν Αγνόν, άφοΰ διιόχνει τήν Σόνιαν, τήν 
ώραιοτίραν κόρην τών Αθηνών ή όποια τώ είνε ά- 
φοσιωιιένη, διιί νά όργιάσί, μί μίαν κοκόταν. Καλλί
τερα σκηνή είνε ή άντίθεσι; μεταξύ χωριατοπούλας 
καί κοκότας. Έπίσης δταν διώχνη τήν κοκόταν φε- 
ροιιένην αύθαδώς καί κατηγορούσαν τάς Ελληνίδας 
μολονότι ό πατριωτισμό; του έκρήγνιηα. μέ ρητο
ρικά; κοινοτυπίας. Έν γένει ΰπόθεσι; ισχνή, Ανί
κανος, ώ; διετυπώθη, διά νιί τροφοδ.σήση τέσσαρα; 
πράξεις. Σκηνικώς είνε άπό τά χειρότερα έργα τοΰ 
κ. Ξενοπούλου. Διό καί έλλείψει δράσεω; προεκάλε. 
σε δυσφορίαν.

Ώ; πρός τήν έκτέλεσιν, καλλίτερα δλων επαιξεν 
ή δεσποινίς Βορδώνη ώς χωριατοποΰλα. Λΐ κ. κ. 
1’οζάν καί Χέλιιη Απέδωσαν δσον ήτο δυνατόν καλ
λίτερα τά μέρη των. Ό κ. Γαβριηλίδης έφαίνετ» 
περιοριζόμενος άπό τόν ρόλον του.· Κατά τήν παρά- 
στασιν τοΰ Άλκη, ένεφανίσθη διιι πριότην φοράν 
καί γνωστέ; Αθηναία κυρία, εύμορφη, μέ τό ψευ
δώνυμον Μαρία Βαλλιέ.

Μετά τήν «Κατηφορίτισσαν» ό κ. Χόρν εδωσε τό 
νέον έργον του * Φλόγες-, άτυ/έστερον τοΰ πρώτου. 
Είνε ή δευτέρα αύττι μετά τόν κ. Κουρτζήν Απόπειρα 
δραματοποιήσεως θεμάτων Ανατολικής ύποθέσεως, 
αί όπςΐαι δέν είνι δυνατόν νά σταθούν έπί σκηνή;. 
Εί; («αν παριιλιον Ελληνικήν πόλιν έν Τουρκίφ περί 
τάς άρχάς τοΰ Βαλκανικού πολέμου, οΐ κάτοικοι ΰ- 
φίστανται τά δεινά τή; πείνης κσί τής καταπιέ- 
σεως. Αιτία θεωρείται κάποια ντροπιασμένη Ανεψιά 
τοΰ προκρίτου κύρ Νικολάκη, Άμερσουδα, ίίτις Εχε; 
παραδοθή εί; ενα Νεότουρκεν έραστήν παλαιόν τής 
μητρός της, δστι; έσκότωσεν έξ Αντιζηλία; τόν πα
τέρα τή; κόρης. Ό θείος τής κόρη; δστις προορίζ-· 
ώς γαμβρόν Ενα εΰπορον νέαν, Αλλά κοιμικιότατον. 
βλέπει ματαιούμενσ. τά σχέδιά του. Ό Νεότουρκο; 

άνακοινιόνει υυστικά είς τήν Άμερσούδαν δτι ό Ελ
ληνικός στόλος θά καταπλεύση εάν όδηγηθή άπό 
κάποιο φωτεινόν σημείον- ί| κόρη πυρπολεί τύ έργο- 
στάσιον τοΰ θείου τη; καί οΰτω Επιτυγχάνεται ό έ. 
θνικός σκοπός. Ένώ ό θε’ος ζητεί έν τή μέθι, του 
νιί φονεύση τόν Νεότουοκον, ούτος Αποκαλύπτει δτ. 
ήτο μετηιιφιεσμένος άξιωιιατικό; τοΰ έλληνικοΰ ναυ
τικού, δστις ιός δπλαρχηγύς έν Μακεδονία είχε φο- 
νεΰση τόν πραγματικόν Νεότουρκον, άπό τόν όποιον 
είχε πάρει τά Εγγραφα τή; ταυτότητο; διά νι·. μή 
συλληφΟή.

Έξ δλη; αύτής τής ΰποθέσεως, ή ϋπεία είνε ό- 
πωσδήποτε τραγική έφ’ δσον διαρκεΐ ή πλάνη τή; 
πλαστοπροσωπιίας, μόνον ή ιδέα τής πυρπολήσεως 
είνε πο,ητική, δσον κοινή, ή έν τελεί έ.-ίδειξις τής 
ναυτική; στολής. Οί χαρακτήρες διαγράφονται ά- 
τελώς, οί διάλογοι τραχείς, αί Επαναλήψεις, ώ; ή 
τής διαδηλώσεω; τών Εργατριών, κουραστικαί.Λεί- 
πει ή ειλικρίνεια καί ή τέχνη. ’Εκμετάλλϊυσΐ; μόνον 
λόγων, οί όποιοι ήμπορεΰν νά κάμουν έντύπωσιν. καί 
ή τήρησις τοΰ μυστικού, άνευ τινο; ανάγκης. Ό κ. 
Χόρν Εχει άγι’ιπην πρός τά στοιχειά· διό καί Εμφα
νίζεται καί Εδώ μία γρηά στρίγγλα ήτ ς Αναθεματί
ζει καί καταράται. Η κ. Ροζάν τόν ΰπερτρα- 
γικύν ρόλον της έπαιξε πολύ καλά. 'Π λεπτή φωνή 
της είχε μεταβληθή εις κραυγάς καί λαχανιάσματα.

« Τό Νεκρόσπιστο . Ό κ. Β Ήλιάδη; ύποστάς Νε
οτουρκικά- καταδκήξεις έν ΚωνΙ.πόλει κατέφυγεν εις 
Αθήνα; δημοσιογράφων. Πέρυσιν είχε δώσει είς τό 
θέατρον Άλάμπρα; τρία μονόπρακτα, εόμενώ; κρι- 
θέντα. "Εν έκ τούτων ήτο τι· τΝεκρόσπιστο» τό ό
ποιον ήδη άπό μονόπρακτο-· έτιξέτιινεν ιίς τρεπσα- 
κτον. Είνε είκών μιας οικογένειας ζιόσης είς τήν μο- 
/.υσιιένην Ατμόσφαιραν τής διαφθοράς. Ή μητέρα, 
ήτι- πληρώνει τάς παρεκτροπάς της καταφρονουμένο 
από τά παιδιά της είχε έραστήν,Εξ οΰ ό είς υιός της, 
νόθος. Ο άλλος ΰπανδρεύθη μίαν κοκόταν, τήν ό
ποιαν ζητεί νά Εκιιεταλλειθϋ ίνα λάβη χρήιιστσ άπό 
ενα τραπεζίτην ή κόρη έξοόκςιλεν διασκεδάζουσα είς 
τήν γ'καρσονιέρα·.· ενός νέοι·. Παραλυσία, Ανυποτα
ξία καί γκρίνια. Ούτε εί; υγιή; -χαρακτήρ. Είς τήν 
υΐκτράν αυτήν κατάστασιν Ασθενεί; ιιόνον άναλαμ- 
πάς ΰγιοΰς σκέι|·εω; δίδουν ό Ενα; υιό;, ό άπύβλη. 
τος, ό όποιο; κατορθιόνει νά έξαναστή καίτοι πολύ 
Αργά ή νύμφη του, κατά τού έκμεταλ.λεί'τοί συζύγου 
τη;. Τέλ’ο; διά νά επέλθη μία λύσις, ήτι; δαω; καί 
δέν είνε ικανοποιητική διά τού; άλλοι·;, αότοκτονεΐ 
ό σύζυγο;, διότι ή σύζυγός του δέν παραδίδετα- εί; 
τά; άγκάλα; τοΰ τραπεζίτου, παρ’ of Ελπίζει να 
λάβιι χρήματα. Τό Εργον, καίτοι δέν έχει πρωτοτυ
πίαν. διότι τϋ Οέιια ιλτετέλεσε καί άλλων Εργων τήν 
βάσιν, ώς λ. χ. είς τό «"Ασπρο καί Μαύρο» τοϋ κ. 
Μελά είνε γραμμένυν μέ δύναμιν καί ψυχολογίαν. 
Φράσεις τινέ; άστοχοι 'Ί χυδαίοι έπρεπε νά έξοβε- 
λισθοΰν.Σκηνικώς. δλα τά πρόσωπα έχουν τήν αυτήν 
σχεδόν δράσιν κατ' εκτασιν καί δύναμιν,χωρίς Εντού
τοις νά δύνανται νσ θεωρηθούν πρωταγωνσταί.Ίί 
κ Ροζάν καί ή κ. Χέλιιη έπαιξαν πολύ καλά. Ό κ. 
Λούης ήτο έκτο; τοΰ ρόλου τον, ήναγκασμένος νά 
Ανέχεται παρεκτροπάς ένώ διακρίνεται διά τήν όρ- 
μητικότητα τοΰ πάθους καί τής όργής. Τόποι όχι 
πλήρως διαγεγραιιμένοι.Μονοτονία σκηνών καί μετα- 
σκευή τών αυτών Επεισοδίων, καταδεικνύει δτι ό συγ-
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γραφεί'; εύρέθη νΜ-.ά τήν διασκευήν είς δι'σκολον 
θέσιν νά άναπτύξη τό θέιια του.

Άνωτερον έργον τού ίδιου είνε τά •‘’Egeirtu· δο- 
ίίέντα εί; τήν «’ Αλάμπραν». Σύντομον χωρίς διαλό
γους κουραστικοί·:, ένδιαιμέρυν. ’Ιδίως ή δεύτερα 
πράξις καίτοι διεξαγυμένη μόνον ιιεταξΰ δύο προ
σώπων είνε ΰρίστη. Ό Στέφανο; ζιογράφο; γενοαε- 
νος νευραοθεν κΰς ένεκα έμπρησιιοΓ- τοΰ ατελιέ του. 
ζητεί νά έκδικηθή τόν εμπρηστήν καί ώς τοιοΰτον υ
ποπτεύεται τόν ερωμένον τής συζύγου τον, ήν ανα
καλύπτει ταυτοχρόνως οτι τόν άπατά. Άλλ’ εκπλήσ
σεται όταν ή ιδία τοΰ αποκαλύπτει δτι αυτή έν.έπρη- 
σε τό ατελιέ μέ τήν ελπίδα δτι Οά τόν άγαπυϋσε, 
άφοΰ δέν Οά είχε άλλην ένασχόλησ ν καί δτι ήτι 
ερωμένη τοϋ φίλου τον μόνον διά νιι κ τι’.ση τήν ζη
λοτυπίαν του. Άλλ' ό Στέφανος βλέπ' έν αυτή μό
νον τήν καταστροφήν, θέλει νιι τήν κτυπήση καί 
αυτή φεύγει··.

II κ. Γεωργιάδου έπαιξε μέ τέχνην, ώ; καί ό κ. 
ΙΤόφάντης.

Ίί κομψότερα, ή θεσματικωτέρα εφέτος έπιθεώ- 
ρησις είνε ό ■ ΖΖ-ίπαχάλος» τοϋ κ. ιίώττη Υστερεί 
είς πνεύμα, άλλ’ υπερτερεί είς χάριν. "Αν έλειπαν 
μάλιστα δυό—τρία πολύ σόκιν τραγούδια κα: δυο 
—τρία καλαμπούρια Οά έκέρδιζε άκόμη περισσότε
ρον. Τό Οε' κτικο’ιτερον νούμερο είνε τών τράμ.Πρώ
την φοράν ποΰ τράμ ένεφανίσθησαν εύπρεπώς καί 
καλλιτεχνικά. Πρωταγωνιστεί εις τό νούμερο αύτό 
ολη ιι·μορηιά καί ευγένειαν ή νεοφανισβεϊσα κ.Βελ- 
λ.έ. ΟΙ Κρήτε; χωροφύλακες κατεχειροκροτήβησαν 
πρώτην φοράν οί Αθηναίοι έβαύμασαν έπί σκηνή; 
τόσην εΰμέλειαν καί πλαστικότητα κνημών. Ό Ευ
ριπίδης σατυρικώτατος, αμίμητος δέ ή σκηνή τοΰ 
Κόκκορα καί τής Παπαγάλισσα; αρκετά παραστα
τική, τό κωιιικώτερον όλων νούμερο. Οί πλανόδιοι 
κανταδοροι, γοητευτικοί, θριαμβεύουν.

Υπήρχε και μπολέττο, έξαφανισθέν μέ τήν κ. 
Μαρσέλλ ώ- κβρυφαίαν.

Ή κ. Ρεζάν ώ; Αστυνομία χαριτωμένη, ώ; 
Πνεύμα πεταχτή καί εύστροφος.Ό κ. Ίακωβίδης ιί·; 
Παπαγάλος αξιοπρεπέστατος. Φαίνεται νά. παίζε. χω
ρίς υρεξιν, είς τό βάδισμα δέ έπρεπε νά όμοτάζι) τόν 
Παπαγάλον, τουλάχιστον τόν περισπάν Ελληνογάλ- 
λον. Τό τραγούδι τοϋ Καιιπα·ρέ. τον τράμ καί τοϋ 
σεισμού ψάλλει παραστατικότατα. Ή κ. Χατζηχρή- 
στου ώς άριστοκράτις χαρ'ίεσσα καί ζωηρά, ρωιιαν- 
τική δέ ώ; νοσοκόμος· είνε ή καλλιτέρα φωνή τών έ- 
πιβεωρήσεων. Ή κ. Λόλα Χέλμη ώ; κολσμβίνα έλ- 
κυστική. Ή δ. Βορδώνη νέας ήρίθμησεν έπιτυχίας 
ώς πειρακτικιότατον κουνούπι καί ώ; Αλπινιστής, 
ίφέτος ή φωνή τη; είνε λεπτότερα, εύγενεστέρα χω
ρίς βαρείες φωνές καί κουτσαβάκικες. ΊΙ μουσική 
ιϋχάριστος. Τό τραγούδι «ΕΙ; τάς δχθα; τής Ριβιέ
ρα» ενθουσιάζει. Ύπό έποψιν διακόσμου καί αμφι
έσεων διαφιίίνεται τό γούστο τοΰ καλλιτέχνου συγ- 
γραφέως.

Ή Εταιρεία τών θεατρικών συγγραφέων έδωσε 
καί δευτέραν παράστασιν, εις τό βέατρον τοΰ Συν
τάγματος αυτήν τήν φοράν. Πρώτον έπαίχθη εν 
δρααάτιον τοΰ κ. Λαδοπούλου «’Ενώ έκείνο; '.πολε
μούσε». Γενναίος αξιωματικός έπανέρχεται έκ τοΰ 
πολέμου. Έκ τοΰ τίτλου δυο τινά Οά ϋποΟέτη τις.
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Ότι ή ευρίσκει τήν χαρα. &.<» το·. Θρίαμβον τής 
•νίκη; ή τήν ατιμίαν. Τό δεύτερον Οά ήτο απρεπές 
καί Οά καθίστα τόν συγγραφέα άντιπαΟητ.κύν. Δυ
στυχώς μΐ·τό εξέλεξε τό Θέμα ό κ. Λαδόπουλος. Ό 
κ. Άσπρέα; διεχειρίσθη τσαγικώτερον φυχικώς, 
άλλα εύγενέστερον τό θέμα τής οικογενειακής περι
πέτειας τοϋ άγωνιζομένου στρατ.σιτου. Ό άξιωιιατι- 
κός, τή ιϊναριιόστφ συιιπρόξει τοϋ στρατιώτου του 
φ ονεύει τόν εραστή'· καί έκδ ώκει τή; οικία- τήν 
άπιστον.

Ό «"Αγνωστος τοΰ κ. Γσο-ιοπούλου—τό δεύτερον 
ίργον—είνε πισττ-τάτη αντιγραφή τοΰ έργου τοΰ κ. 
Κορόμηλα «Τό κλειδί» παρασταβέντος πρό διετίας, 
πολύ δέ ύπολειπόμενον έκεϊνου. Ήτο ανάγκη νά 
πτραγεμισθή τό πρόγραμμα μέ μίαν κοινο-άτην μίμη- 
σιν ; Αλλά καί ή έν γόνε: δραματική σκηνή στερεί
ται ένδιαφέροντο; καί ψυχολογία;. “Εν κωμικόν παί- 
γνιον τοΰ κ. Δεληκατερίνη τό «Γιατρικό» άνήκει εί; 
τάς έλαφρά; κωμιοδία;, αί όποίαι έτίβεντο ώς ου
ρά τών προγραμμάτων πρό τριακονταετίας. Ή μόνη 
έπιτι-χί:· τής παοοστάσεως οφείλεται εί; τόν θαυ
μάσιοι· δαβύφωνον κ. Νικολάου, οστις ιιέ τήν έκφρα- 
στικήν φωνήν του ένεψύχωσε- εν τραγουδάκι τοϋ κ. 
Ψαρούδα.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΛΑΜΠΡΑΣ

Έπαίχβησε.ν ή «Ζωντοχήρε;» άπό τά; καλλι- 
τέρα; κωαφδία: τοΰ κ. Δημητρακοπαύλου, παιχθει- 
σα τό πρώτον άπό τόν μακαρίτην Σαγιώρ δστι.·: 
είχε διαπλάση ένα ξεκαρδιστικώτατον τύπον.

Χάν, Χόν, Χόν.'·, Γαλλική στρατιωτική φάρ
σα, μέ κωμικά επεισόδια, χονδροκομένα κάπως καί 
χωρίς πρωτοτυπίαν. Τύποι στρατιωτικοί, πλοκή ευ
χάριστος. Ω; ταγματάρχης ιατρό; ό κ. ΙΙοφάν- 
τη; πολύ καλός. Έπίσης ό κ. Βεράρδος ώς χηιιι- 
κό; καί ό κ. Αλκαίος.

ΊΙ ·Ζαΐρα , ήτις περιελαμβάνετο είς τό πρό έ- 
ξηκσνταετίας βραματολόγιον άνεφάνη καί πάλιν 
άλλά μέ νεμν γλωσσικόν ένδυμα φιλοτεχνηβέν ύπό 
τοΰ φιλόκαλου καί αίσΟηιιατίου συνεργάτου μας κ. 
Ν. Αιβαδά. Καίτοι κατ' άρχήν θεωροΰμεν αναχρο
νισμούς έργα παλαιά; Ιστορική; έποχής, έν τού
τοι; διά τόν λαόν αποτελούν διδακτικά Θεάματα, 
προτιμώτερα τών Θεατρικών ίψενισιιών. Ή κ. Γεωρ- 
γιάδου απέδειξε προτερήματα σκηνικά, καλός 
δέ καί ό κ. Κουρούκλης καίτοι άνεμίμνησκε πα
λαιός σχολής επιτυχίας. "Αριστος ό κ. Ποφάντη; 
Ό κ. Γεοιργ’.ά-δης. πολύ στομφώδης.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΦΑΛΗΡΟΥ

Ό Θίασο- τοΰ κ. Κονταράτσυ, είς δν πρωταγω
νιστεί ή κ. Ένκελ έπανελβών έκ περιοδείας εί; 
τήν Μακεδονίαν δίδει παραστάσεις εί; τό Θέατρον 
τοΰ Νέου Φαλήρου, συγκεντρώνων πολΰν καί έκλε- 
κόν κόσμον. Μετά τά γνωστά έργα, αναβιβάζει 
προσεχώς τόν «Στρατηγόν τών Οΰσσάρων» παϊ 
χβέντα ΰπό τή; δαμιονία; "Ενκελ πρό τριετία; εί; 
τήν 'Ολλανδικήν λουτρόπολιν Σεβίν.γγ,εν.

0ΕΑΓΡΑ ΛΑΪΚΑ

Τά λαϊκά Θέατρα πληΟύνΟντα,.. Τούτο είνε διττός 
ευχάριστου. Μορφοΰνται αί λαίκαί μάζαι καί Οά 
-ιροέλΒουν βαθμηδόν γνήσια λαϊκά έργα. Αλλαχού 
ή Κυβερνησι; υποστηρίζει τά λαϊκά θέατρα καί 
οικααοΣ. ’Από τήν έπιβεώρησιν τήν λαϊκήν προήλθ; 
Ί λαϊκή όπερέττα καί ή .πρώτη έμφανισθεϊσα έπαι 
χθη ιιετά Λ:λλή; έπιτυχίας. Είνε ό «Πρίγκηψ Γκά- 
γκαρης». γρμφεϊσα ύπό τοΰ κ. Πρςνέα καί μελυ- 
ποιηθιϊσα ΰπό τού κ. Λεπενιιότου. Ύπόθεσις έξι- 
πνη μέ έπεισόδ.σ. άίλαστα καώ5 ΰι.αϊκι.-ΰ; τόπου: 
ευθυιιοτάτιιυς· ή μουσική άκόμη . .,ρτι’ρα τοΰ κει
μένου. ΙΙεταχττ'ι καί χαριτωμένη. Οί κουτσαβάκηδες 
καί οί αλανιάρηδες θριαμβεύουν έπί σκηνής, χει
ροκροτούμενο, ένθουσιωδώς άπό τούς έπί τή: πλα- 
π:ία; συναδέλφου; των. II 6' πραξι- είνε καλλί
τερα· ή τρίτη υστερεί.

Και ιιία κωιιφδία λαϊκή, ε’.; τό τ-.όδμητον ίΐεα- 
τράκι τής συνοικίας Μακρυγιάννη τό «Αθηναϊκόν* 
παχΟείσα ί «’Αριστοκράτη; τής Πλάκα;» τοΰ κ. 
Κοπακάκη δίδει έλπίδα; ΰτι ευδοκιμώ; ήρξαντο καλ- 
λιεργούμενον τό λαϊκόν θεατρικόν είδο;’ μέ τάσει; 
καλαισθησία; καί πνεύματος. Τρίτη τέλος όπερέττα 
ί- «ΚόντεΜαντουλάτος» τοΰ κ.Λαιου μέ μουσικήν τή; 
δ>νιδο; Μαστρακίνη εί; τό επίσης νεύδμητον θεατρϊ 
διο? τη; συνοικίας’Εξαρχείων,έσηιιείωσε άκό·ιι· με- 
γαλειτέραν έπιτυχ','αν. EKr χαριεστάτη ήθογραφική 
οάτυρα ένός Ζακυνθίου. ον ΰπεδόθη θαυμασίως ό 0:- 
ασάρχη; κ. Βασό ειάδης, ?λαμψε δέ νέο; θεατρικός 
άστήρ μετά θυμάτων—ή δ)νί; Λίτσμ Γραιιιιάτικα. 
Ο «Κόνιε-Μαντουλάτο;» έχει -σκηνάς. αί ό.-οία;. 

προκαλοΰν 'Ομηρικούς γέλωτα;.
• II έφετειπ'ι «Σκούπα» δέν έχει τήν επιτυχίαν, 

τής περισυνής, καίτοι συμπράττει εφέτος ή κ. Βα- 
σιλσκη. Ό κ. Ζάχο; διαπλάττει πολύ καλού; τύ
πους Ιδίως ώ; κοθώνι καί ώ; Ζακύνθιο; είνε άφε- 
/.εστατο;. Έκ τών άλλων ηθοποιών, κάλλιστος ό 
κ. Σβορώνο;.

Α. Ο. Δ. Ο. Τό θέατρον τοΰ θησείου τό δημο
φιλέστερου τών συνοικιακών θεάτρων παίζει τήν 
μ·«λλον έφέτος έπττυχοΰσαν λαϊκήν έπιβεώρησιν ίν 
έγραψαν μία κυρία ή κ. Φαρσή καί δύο κύριοι, Λ 
Ν. Καλογερύπουλο; καί ό κ. Γ. ’Αλεξίου. Πρω
ταγωνιστεί ή κ Διαιιάντη καί κατά δεύτερον λό. 
7·>ν ή κ. Γκιζεόρη. Σκηναί τινες, ώ; ή τών τεσσά-

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ
Τό γαλλικόν θέατρον έχασε δύο άπό τά; γηραιο- 

τέρας δόξας του. Ό Φελίξ Ντυκενέλ δραματικός 
συγγραφευς, κριτικός, άλλοτε συνδιευθυντή; τοΰ 
«Όντεόν», καί ό κωμικός Λασσούς ποΰ έκαμε έπί 
χρονιά τό Παλαΐ-Ροαγιάλ νά σείεται άπό τά γε
λοία, άπέθαναν σχεδόν τήν Ιδίαν ώραν. Ό Φέλις 
Ντινκετέλ ήρχισε τό στάδιόν του ώς δικηγόρος. Τό 
πνεύμα του, ή ευγλωττία του, ή παροιμιώδης χαρι
τολογία του έξετιμήθησαν αμέσως εϊ; τά Παρισινά 
δικαστήρια. Άλλά μιά άρριόστεια τοΰ λάρυγγο- 
κατεδικασε τόν Ντυκενέλ είς αίωνίαν βραχνάδα. 
Εγκατε/.ειψε τότε τήν δικηγορίαν καί έπεσεν όρ- 

μητκο; εις τήν δημοσιογραφίαν. Πολεμικώτατος,

Ο βαθύφωνος κ. Κ. Νικολάου

ρων Βενιζέλων, τών δύο βουλευτών Φθιώτιδος. 
τών συγγραφέων τών «Παναθηνα-ων» ζητούντων 
μέ τό φανάρι τό πνεύμα είνε άρκετά ευφυείς. Κατά- 
χρησις γίνεται τετραστίχων διά κάθε άσημότητα 
τή: συνοικίας, τά όποια δμω; κάμνουν ν<-, γελούν οί 
συνωθούιιενοι είς τήν δε πέραν κιγκλιδόιρρακτον 
θέσιν λαϊκοί τύποι.

δηκτικός, ιίρων ό Ντυκενέλ ΰπήρξεν έπί χρόνια ή 
τσούχτρα τοΰ Γαλλικού Τύπου. Ήδη περίφημος 
από τα άρθρα του καί τούς έρωτά; του ό Ντυκε- 
νελ άνέλαβε εήν διεύθυνσιν τοΰ Όντεόν μαζύ μέ 
τον Περρώ. ’Εκεί πρωτοείδε μίίαν ημέρα μιά μι
κρούλα καί μάλλον ασθενικήν δεσποινιδοΰλα, ποΰ 
ωνομαζετο Σάρρα Μπερνάρ.

—«Θέλω ν’ άνέβω στή σκηνή», έλεγε τό επίμονο 
κοριτσάκι. — «Καλέ αυτή δέν έχει στήθος», διε- 
μαρτυρετο Περρώ.—Λοιπόν, έγώ τήν άγκαζά- 
ρω, άπαντφ ό Ντυκενέλ. Αύτή ή μικρούλα έχει τα
λέντο. Θά τή; δίνω έγώ εκατό φράγκα τό μήνα 
από τό μ1σθό μου». Ή Σάρρα έπαιξε καί έφάνηκε
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Αμέσως τί είνε. Ό Ντυκενέλ εχει Αναμφισβητήτως 
τήν τιμήν δτι τήν άνεζάλυψε πρώτο;.

Ό Ντυκενέλ έγραψε δχι ολίγα θεατρικά έργα 
πού Επέτυχαν καταπληκτικά. "Εργα ποΰ κάνουν 
σειρά άπό πιένες καί ποΰ λησμονοϋνται μόλις Εξα- 
φανισθοΰν άπό τό πρόγραμμα. "Αν δέν άφίνη Αρι
στουργήματα ό Ντυκενέλ, δμως ήξευρε πολύ καλά 
δτι κατά τό πέρασμά του άπό τήν γήν έσκορπισε τό 
γέλοιο μέ θαυμαστήν γέννα,διορίαν. ’Εσχάτως ό 
Ντυκενέλ Εδημοσίευσε τά; αναμνήσεις του είς τόν 
«Χρόνον». Μέ εντελώς νεανικήν φρεσκάδα περιέ 
γράφε τήν παλαιικήν ζωήν τοΰ Παρισιού. Ί'ά σκί
τσα τοΰ 'Ιουλίου Βέρν και τοΰ Πονούν ντύ Τεράίγ, 
χαραγμένα άπό τόν Ντυκενέλ, δέν ξεχνφ κανείς 
εύκολα.

Γεροντάκος ΰγδοήνια δύο έτών ό Ντυκενέλ συν
ήθιζε νά φέρνη ό ίδιος τό άρθρον του είς τόνβ.Χρό- 
νον». ’Εκεί στά Χώλλ τή; μεγάλη; Παρισ.νή; Εφη- 
μερίδο; τόν είδα ένα μεσημέρι να παλεύμ μέ τά; 
«διορθώσεις». "Επρεπε νά τόν άντικρύσω οκυμμέ- 
νον καί τρέμοντα άπ. τά γεράματα για νά πεισθώ 
'ότι ό άνθρωπος πού έγραφε τόσες δλυδροσε; σε
λίδες ήτο κατατσακισμένος άπό τά χρονιά. Στά; 
σημε ιόσεις παράχωνε έδώ κι’ Εκεί δτι ήτο πλέον έ- 
ξηντλημένο; πρεσβύτη;, αλλά κανείς δέν ήθελε 
νά τόν πιστεύση.

Ό Λασσούς, ύ κωμικό; τοΰ Παλαΐ-Ρουαγιάλ,δεν 
Εστάθη τυχερός όσον ό Ντυκενέλ. Έγνώρισε τήν 
δόξαν και τά κέρδη. Καί τό όνομά του συνεδέΟη 

. διά παντός μέ έργα όπως «Ή παντρεμμένη τοϋ 
Μαρντί Γκρα», «Οί τριανταφυλλένιοι διάβολοι», 
«Τά Μήλα τοΰ γείτονο;», «ή Παρισινή Ζωή».

Άλλά ένα ατύχημα συνέιριιρε τα ποδιά καί τήν 
καρριέρα τοΰ Λασσούς. Είς ήλικίαν Εβδομήντα έ
τών, Ενφ ακόμη διετήρει μέγα μέ^ος τής ακμής 
του έπεσε στά παρασκήνια καί Εσπασε και τα δυό 
του ποδιά Ό Λασσούς ό.νουρθη ι ΐιμμένος άτ.ο 
τήν σκηνήν καί έθυμήθη δτ. στ» Μΐάτά του είχε 
χρημάτισε, γιά λίγο καιρό Λα«(;ρ··ς αρχαίων και πα
λαιών κομψοτεχνημάτων. Άνοιξε ,νΐιπόν ένα μα 
γαζί καί μετεχειρίσβη τήν υπόλοιπον δοαστηριότη- 
τά του κα ά τον πρακτικότερων τρόπον.

Ό θάνατος τοϋ Ντυκενελ καί τοΓ· Λασσούς εινε 
δύο βαρν.ν πένθη διά την γαλλικήν σκηνήν. Με 
αυτούς Εκλείπουν δύο άπο τ·ιΰ; γνηοιω.όρους άντε- 
προσόιπου; τή; Παρισινή; εΰι)..·μ·α;.

Λ. Μ.

φρέδοιι ντέ Ν'τεβίλλ καί τινε; Ανέκδοτοι τοί Ντε- 
τά.γ. Η Εκθεσις βά μεταφερβό τό φβινόπωρον είς 

Ιίαρισίους.
—ΊΙ Ισπανία τφ 191β βά έόρτάση τήν τριακο

σιοστήν Επέτειον τή; γεννήσεως τοΐ Σερβάντες. Π 
Ισπανική Κυβέρνησις θιι έκδώση προσεχώς άναμνη- 
στ.κά γραμματόσημα πρό; τιιιήν τοϋ μεγαλειτέρου 
ποιητοΰ της φέροντα τήν εσχάτως άναζαλυφβεισαν 
προσωπογραφίαν του, σκηνά; τοΰ Δόν Κιχώτη ζω- 
γραφείσας ΰπό τι ΰ 'Ισπανού ζωγράφου Μορέν·· 

Καρμπονέρο. ,
__ Είς τήν Γαλλίαν άπηγορεύθησαν αί παραστά- 

σει- τών έργων τοΰ Βάγνερ, οστις ύπήρξε κατ _ε- 
ξο/’ήν Εχθρό; τών Γάλλων. Λέγεται μάλιστα δτι 
τόν «Φάουστ» τοΰ Γκοννώ Εχαρακτήρισεν ώς μου
σικήν «Παρισινής πλύστρας».

—Εύθΰ; μετά τήν έξοδον έκ τής οΰδετεροτητος 
τής ’Ιταλίας, διαταγή τοϋ Κάζερ άπηγορεύθησαν 
έν Γερμανιρ αί παραστάσεις τών ιταλικών μελο

δραμάτων.
—Μια τελευτώα αγορά έν Λονδίνω ΰπέρ τοΰ ’Ε

ρυθροί Αγγλικού Σταυρού Εφερεν εί; φώς άρκετα 

πράγματα ιστορικής αξίας.
Οΰτω, μεταξύ τών πωληθέντων εί; τήν αγοράν 

τούτην άντικειμένων συγκαταλέγεται καί εν Οαυμα- 
υν βιολί Στραδιβόριονς, τό όποιον χρονολογείται άπό 
τό 1702. Τό βιολί τούτο είχε δωρηθή ΰπέρ τοϋ φι
λανθρωπικοί σκοπού τή; αγορά; παρά τοΰ λόρδου 
Ν.άλαντ πωληθέν άντί 4000 λιρών. Μεγίστην ιστο
ρικήν έπίση; άξίαν διά τού; Αγγλου; Εχει καί μία 
<1 ωτογροφία τοΰ στρατηγοί Γύρδοινος, περικλειόμε
νη μέ όλίγα ξηρά άνθη έντό; δερμάτινη; θήκης. II 
θήκη αδτη ι'τνευρέθη. κατά τήν ΰπό τοΰ λόρδου Κΐ- 
τσενερ κατάληψιν τοΰ Σουδάν, είς τό μέρος εις τό 
όποιον υποτίθεται, δτι Εφονεύθη ό Ι’όρδων. Έπωλη- 

θη άντί 5. «00 λιρών.
ΊΙ κυρία "Οξλεϋ έδώρησε χρυσοΰν δακτυλίδιον 

περικλεών τρίχα- κεφαλή;, αί όποϊαι λέγεται ίίτι α- 
νήκον εί- τι'ιν βασίλισσαν τής Σκωτία; ΜαρίανΣτου- 
ορτ, έργον τοϋ 12ου αίώνος, πωληθέν άντί 7,000 λι
ρών. ΙΙαρά τό κειμήλιον τοϋτο, Εξετέθη τό χαρτο
φυλάκων. έντός τοΰ όποιου περιέκλειεν ό Γλάδοτων 
τά σπουδαιότερα έγγραφα τοΰ αγγλικού κράτους, 
κι?’το όποιον έφερε πάντοτε μαζί, όσάκι; μετέβαινε 
πρός συνεργασίαν παριι τή Βασιλίσση Βικτωρίφ. 

άγορασθέν άντί 2,000 λιρών.
__ Είς δλα τά εμπόλεμα Κράτη τά βέατρα Εξακο

λουθούν λειτουργοϋντα. Εις τήν Βιέννην καί τόΒε- 
λϊνον δέν διεκόπησαν ούτε μίαν ημέραν αί παρα
στάσεις. Εί; τό Παρίσι προσετέθησαν είς τά πατρι
ωτικά δράματα καί μελοδράματα καί δλαι αί τρα- 
γφδίαι τοΰ Ρακίνα, καί τά Εργα τοΰ Δ’ Άννούντσιο. 
Εί; τήν ’Ιταλίαν τά προγράμματα δέν ήλλαξαν. 
Παίζονται τά συνήθη, ώ; -ιαί πρότερον, έργα.

—Οι Ούμορισταί καλλιτέχναι τοϋ σχεδίου διωργά· 
νωσαν καί έφέτος τήν εκβεσίν των. Ό Φοραίν, 5 
Άμπέλ, ό Σέμ καί άλλοι έπίσης γνωσιοί Εστειλαν 
τά καλλίτερο Εργα των, τά όποια ένέπνευσεν ό πό
λεμος. Είς τινα; παρετηρήβη κάποιος τραγικό; τό
νος, διότι παρουσιάζουν ιιέ ρεαλιστικά; τάσεις κά
ποιαν γωνίαν τοΰ πεδίου τή; μάχης.

—Έφονεύθη εί; τά Δαρδανίλλια μαχόμενος ώ; 
άνβυπολοχαγός ό Άγγλο; ποιητή;ΡοβέρτοςΜπροΰκ, 
Εν ήλικίρ: 28 Ετών. Είχε δημοσίευση όλίγα Εργα, τά 

Πλείστα άριστουργήματα τέχνης καί οί κυριώτε- 
ροι καλλιτεχνικοί θησαυροί τών ναών τή; Βενετία; 
μετεφέρΟησαν είς Μιλάνον, διά τόν φόβον βομβαρ- 
δισιιοϊ έκ μέρους τοϋ Αύστριακοΰ στόλου.

—Ή πρώην βασίλισσα τής Ρουμανία; γνωστή ύπό 
τό ψευδώνυμον Κάρμεν Σύλβα βά έκδώση προσε
χώς νέον έργον της ΰπό τόν τίτλον «’Εν τή θλί
ψει». Μετά δέ τήν λήξιν τοϋ ευρωπαϊκού πολέμου 
βά έκδώση τά Απομνημονεύματα τοΰ συζύγου της 
βασιλέως Καρόλου άπό τοΰ 1881 μέχρι τοΰ 1914.

—Είς τό Λονδϊνον ήνοιξεν Εκθεσις τής έξελίξεως 
τοΰ πολέμου, όπως τήν άντελήφθησαν παλαιοί καί 
νεοιτερο* καλλιτέχναι. Ό πόλεμο; παρουσιάζεται 
ΰφ’ δλας τά; μορφάς καί ιΓ δλα τά γεωγραφικά 
πλάτη διά μέσου τών αιώνων, άφ' δτου έ.τολέμουν 
οί άνθρωποι τών σπηλαίων μέ τοΰ; λίθους, μέχρι 
τών σημερινών ταχυβόλων καί Αεροπλάνων. Δεκτά 
έγίνοντο μόνον τά έργα ζωγράφων καί γλυπτών τή; 
τετραπλή; συμμαχίας. Οί περισσότεροι πίνακες είνε 
γαλλικοί, Ιδίως τών ρεγάλων ζωγράφων τοΰ παρελ
θόντος τοϋ Όρατίου Βερνέ, τοϋ Μεσσονιέ, τοΰ Άλ-
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όποια τώρα μέ τόν θάνατόν του Εγιναν δημοφιλέ
στατα. Έν διαστήματι ολίγων ήμερων άνετυπώθη 
ό μοναδικό; τόμο; τών ποιημάτων του είς πέντε Εκ
δόσεις. Ό Μπρούκ ήγάπα τά; περιπετεϊα;· είχε 
πνεύμα τυχοδιωκτικόν, Εβλεπε δέ τόν κόσμον γε
μάτο; χαράν, καίτοι ή χαρά αυτή δέν έφαίνετο εί; 
τά ποιήματά του. Ήτο ό κατ’ Εξοχήν Αγαπημένος 
ποιητής τών φοιτητών. Ό Μπρούκ έτάφη εις τήν 
Λήμνον. Τήν κηδείαν του παρηκολούβησε λόχος Ελ
ληνικού στρατού, ώ; καί οί Ιερείς τή; νήσον.

* ”>* 
** • f.

Έπ’ ιΰκαιρίρι τοΰ μνημοσύνου τοΰ Κωνσταντίνου 
ΙΙαλαιολόγου προτάσει τοΰ Δηιιάιρχου Πειραιώς κ. 
ΙΙαναγ ωτοπούλου βά Ιδρυθή άνδριάς τοΰ Μεγαλο
μάρτυρας Λίτοκράτορο; Εν Πειραιεϊ. Τής Επιτροπή; 
βά προεδρεύει ό Διάδοχος.

—Ό έν Παρισίοις γλύπτη; κ. Κ. Δημητριάδη; έ- 
q ιλοτέχνι,σε προτομήν τοΰ κ. Βεν.ζέλου, δι’ ών έ- 
πόζαρεν ό ίδιο; πέρυσι, δταν διήλθεν έκ ΙΙαριοιων.

—Έν Κερκι'ρρ. τόν προσεχή Σεπτέμβριον, ή πα· 
λαιά Φιλαρμονική τη; Εταιρεία, ή άρχαιοτέρα πα
σών τών Εταιρειών καί πάντων τών συλλόγων τής 
Ελλάδος, βιί Εορτάση τήν Εβδομηκονταετηρίδα της. 
Έάν αί περιστάσεις έπιτρέψωσιν, αί έορταί Οά τελε- 
σθώσιν εί; τύρΰν κύκλον καί μεγαλοπρεπώς.

—Ή Φιλοσοφική Σχολή τοΰ ΙΙανεπισιημίου προέ- 
ιεινε τούς εξής διά τά; νέα; Εκτάκτους έδρας. Τή; 
ελληνικής φιλολογίας καί παπυρολογίας τόν κ. Σ. 
Κουγέαν, τή- Λατινικής φιλολογία; τόν κ. Γ. Γρα. 
τσιάτον, τή; ‘.στορΐα; τόν κ. Π. Κοντογιάννην, τή; 
γνωσσ. λόγια; τόν κ. Κ. Ψάλτην, τή; ιστορική; γεω· 
γρααΐίας τόν κ. Αουδ. Βύρχνερ γυμναστικόν καθη
γητήν έν Μονάχω’ τή; Νεωτέρα; λογοτεχνία; τόν 
ποιητήν κ. Άρ. Ποοβιλέγγιον, τής Νομισματικής 
οΰδένα, έπροτάθη δέ ί] πλήρωσι; τή; ΐδρα; ταύτη; 
διά διαγωνισμού.

—Επιτροπή έκ τών κ. κ. Ίγν. Γιαννακοπούλου 
Αρχιμανδρίτου, X. Ήλιοπούλου φιλολόγου, Άντ. 
Μαυρουκάκη ιατρού, I’. Τσόχα Λ' δημαρχικού πα- 
ρέδρου. Θ. Ταβουλάρη λυκειάρχου, Δ. Γκαστή κα
θηγητοΰ, Δ. Καλογερο.πούλτυ δι,ειθυντοΰ τή; «Πινα
κοθήκης» διωργάνωσεν έν τή ’Αρχαιολογική Έται- 
ρείφ εορτήν μετά δοξολογία; έπί τή διασώσει τοΰ 
λατρευτού Άνακτος. Παρέστησαν αί Α.Β.Υ. ύ Διά
δοχο; καί δπρίγζηψ Γεώργιος, ό Αυλάρχης, ό Πρύ- 
Tavtc τοϋ Πανεπιστημίου, ό πρόεδρος τοΰ Άρείον 
Πάγου, καί πολλοί καθηγηταί. Πολυμελής χορός ΰπό 
τόν κ. Γ. Σακελλαρίδην ε«·αλλε ύμνους, ίκετηρίου; 
καϊ πολυχρονιστιζοΰς, ό κ. Μαυρουκάκη; απήγγει
λε δύο ώραΐα ποιήιιατά του τήν «Δέησιν» καί τόν 
«Θρίαμβον» καί δ φιλόλογος κ. Ήλιόπουλο; εξε- 
φωνησεν έιιπνευσιιένην δοξολογικήν προσαγόρευσιν.

—"Απέθανεν αίφνιδίω; έν Ζακύνθφ ό λόγιος Διο 
νύσϊος Τρίκβρδος, οστις έδημοσίευσε άπό τοΰ 1872 
είς τά Ζακύνθια περιοδικά μελέτας—περί τάς πεντή- 
κοντά—φιλολογικά-, φιλοσοφικός καί κοινωνικός. 
Άνθρωπος τοϋ βιβλίου, καί τή; μελέτης, ήτο άπό 
τοΰξ σοφωτέρους λογίους τής Ζακύνθου, άσχοληβεί; 
έξ έρωτος πρό; τά γράμματα, διότ· ήτο λίαν εύζα- 
τάστατος, ώ; άνθρωπο; δι άγαβότητο; καί άπλού- 
στατος τοΰ; τρόπους.

—Κατά τήν τελευταίαν συνεδρίαν τής ύπό τήν 

προεδρίαν τοΰ πρίγκηπος Νικολάου ειδικής Επιτροπής 
δ.ά τό Βυζαντινόν Μουσεϊον, ήγοράσθησαν, μικρά 
εϊκιον τοΰ άγιου Γεωργίου βαυμασίκ; τέχνης, εργον 
τοϊ^Τζάνε, άλλη μικρά είκών έκ σμάλτου καί διάφορα 
μικροτεχνήματα.

Ή έπιτροπή έπίση; άπεφάσισεν ίίπω; εί; μέν τήν 
παραχιορηθεΐσαν άνο> αίθουσαν τή; ’Ακαδημίας το- 
ποθετήση τά; εικόνα; καί τά λα.-δά μικροτεχνήματα, 
ιί; δέ τά ισόγεια δωμάτια καταλλήλω; Επισκευαζό
μενα τίιν έν τώ Θησείω εΰρισκομένην συλλογήν τών 
Βυζαντινών γλυπτών.

—Ή προθεσμία πρός ΰποβολήν προπλασμάτων εί; 
τον έπαναληφθιντα Γεροκ.ωστοποΰλιιον διαγοη-ιομόν 
γλυπτική; διά τήν Ιδρυσιν έν Πάτραΐς μνημείου συμ- 
βολίξοντο; τήν έθνικήν ιδέαν Εληξε λαβόντων μέρο; 
δέκα γλυπτών. Τήν Ελλανόδικο" Επιτροπήν απαρτί
ζουν ή A. Β. Υ. ό πρίγκηψ Ν.κόλαος, ώ; πρόεδρο; 
καί οί κ. κ. Μεσολωρα; πρύτανις, Σακελλαρόπουλο; 
πρόεδρος τοϋ «Παρνασσού», Καζάζη; πρόεδρος τοϋ 
«Ελληνισμού» καί Μεταξάς άρχιτέζτων, ώς μέλη. 
Τό άθλον Ανέρχεται ήδη είς 15,000 δραχμών.

Είς χείρας έιιπόρου τινός τής Άνγκσυλέμ,ης εύ- 
ρέθη πρό ήμερΰιν είκιόν τις τού Λεονάρδου Δα-Βίν- 
τοι, ήτις διατηρείται είς σχετικώς άρίστην κατάστα- 
σ.ν. Αΰτη παριστα γυναίκα καθημένην, ήτις έκ τών 
γραμμών τοϋ -ροσιόπου διιοιάζει κατά πολύ πρός τήν 
«Τζοκόνδαν» καί ή όποία κρατεί έπί τών γονάτων ώ- 
ραΐον νηπιον εχον τά χαρακτηριστικά τού προσόιπου 
Φραγκίσκου τοϋ Λ'. Αριστερρ τής είκόνος διακρίνει 
τι; τό γράμμα Β' δι' οΰ ό Αα-Βίντσι έοιμμίθιζε να 
ύ.τογράφπ ούτως εί.πείν τά έργα αύτοϋ. Μυθώδη ποσά 
προσεφέρθησαν εις τόν ευτυχή κάτοχον τής είκόνος, 
δστις Επιμένει άποκρούων πάσαν πρότασιν περί πω- 
λήσεως.

—Ό Αμερικανός Εκατομμυριούχος Φρίγκ ήγόρασε 
τήν προσωπογραφίαν τοΰ Κρόιιβελλ ΰπό τοΰ Χόλ- 
μπα ν άντί 500,000 φρ.

—Τό γενικόν στρατηγείον τών βιβλιοθηκών τοϋ αγ
γλικού στρατού εύοίσκεται είς ενα πελώριον «γκαράζ» 
μεταξύ τής Βουλής τών Κοινοτήτων καί τής Τέίτ-- 
ί'κάλλερο. Έκεϊ συγζεντριΰνονται δλα τά βιβλία, άπό 
ίίλας τά; γωνία; τής Μ. Βρεττανίας ,τά προωρισμέ- 
να διά τοΰ; στρατκότας. ’Αποτελούν όρη ολόκληρα 
βιβλίων, περιοδικών. Εφημερίδων. Μέγας Αριθμό; 
υπαλλήλων Εργάζεται διά νά. τά ταξιβετήση καί νά 
τ’ άποστείλη όπου δει. Μεταξύ τών σελίδων εΰρί. 
σκονται δχι σπαν.’ως καί Απροσδόκητα εΰρήματα δπω; 
π. χ. Ερωτικά! έπιστολαί. Μερικοί κνρϊαι πάλιν στέλ. 
λουν βιβλία διά παιδιά,παραμύθια κτλ. Εννοείται δτι 
αύτά διατίθενται διό τιι παιδιά τών Επιστράτων, έ- 
π.σης καί α! Εφημι ρίδες τΰ; μόδας, είς κορίτσια τών 
Επιστράτων. Τά Εντελώς άχρηστα βιβλία είνε μερι
κοί μονογραφία· Επιστημονικοί. Τά συγκινητικώτερα 
δμως από δλα είνε αί Επιστολαί. ποΰ συνοδεύουν συ
νήθως τά; Απόστολός τών βιβλίων.

Είς τήν «Μουσικήν» τής Κων)πόλεω; δηιιοσιεύε- 
εύεται Επιτυχή; σύνβεσις τής δεσποινίδος "Ερης Κα
βαλιέρου, ΰπό τόν τίτλον «Πρωταπριλιά». Ή σύνθβ»
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πι; διακρίνεται διά τήν χάριν καί ρυθμικήν ?κφρα- 

σιν.
__ Διά τήν έπισημοτεραν έκδήλωσιν τή; ευγνωμο- 

σΰνη- τοϋ άθηνά.κοϊ λαού πρός τήν θαυματουργόν 
Θιοτόκον έπί τή διασώσει τοϋ Άνακτος κατηρτίσΰη 
έπιτροπή, ητι; Οά έργαοΟή διά τήν καθιέρωσιν Λ; 
έθνικής και θρησκευτικής εορτή; τή; 13 Μαίου, καθ’ 
ήν ιιετεφέρθη εί; ’Αθήνα; ή Είκών τή; Παναγία; 
καί διά τή; χάριτοςΛΰτή; έπήλθεν ή σωτηρία τοϋΒα. 
οιλέω;. Κατά τήν ήμέραν τούτην Οά διοργανοϋται 
προσκύνημα Αθηναίων είς Τήνον, Οά κατατεθή δέ 
αφιέρωμα έκ μέρους τών ’Αθηνών, μέγα πολυτελές 
πολυκάνδηλον έξ αργύρου μετά χρυσών αναγλύφων, 
ίντό; τοϋ δποίευ Οά ένδησαυρισΟή τεμάχιον τή; Βα

σιλική; πλευρά;.
Ή έπιτροπή κατηρτίσΟη έκ τών κ. κ. Ίγν. Γιαν 

νακοπούλου, αρχιμανδρίτου, θ. Σκούφου, άντιπρυτά- 
νεω;, Μ. Βολωνάκη, γεν. γραμματέα»; τοϋ υπουργεί- 
ου τής Παιδείας, Κ. Δημητρφκοπούλου καί Γ. Τσόν- 
ιου, αξιωματικών, Μαυρογένου;, άρχιφροντιστού τοΰ 
II. ναυτικού, X. Ήλιοπούλου, φιλολόγου, Δ. Κα- 
λογεροπούλου. διευΟυντού τή; «Πινακοθήκη;», Γ. 
Τσόχα, α' δημαρχιακού παρεδρου, Θ. Ταδουλάρη, 
λυκειάρχου, Λ. Μαυρουκάκη, Ιατρού, καί Ζ. Λν.ιπε- 

ςχάόου. εμπόρου.
—Έπανελβοΰσα έκ Παρισίων έγκαΟίσταται κα* 

πάλιν όριστικώς τί; τά; Αθήνα; ή διακεκριμένη 
καλλιτέχνις δεσποινίς Σοφία Λασκαρίδου. Έπί έξα- 
ιτίαν ίργασβεϊσα έν Παρισίοι; καί έκΟέσασα έπα- 
νειλημυένω; είς τό Σαλόν καί εί; άλλα; έκΟέσει; 
ίργα εύφηιιότατα κριθέντα ΰπό μεγάλων κριτικών, 
επανέρχεται ήδη τελεία ώς καλλιτέχνις.φέρουσα ιιεΟ’ 
ίαυτής πληβνν έργων. ΊΙ δεσποινίς Αασκαρίδου Οα 
ίδρύση πρ'σεχώ; σχολήν διά δεσποινίδα; συμπράξει 
ιή: έπίσης έκ Παρισίων άφιχθείσης συναδέλφου τη; 
δεσποινίδος Σκορδέλη. Περιττόν νά έξαρΟή ή ευτυ
χή; ιδέα, γνωστού όντο; δτι πολλαί δεσποι· ίδε; ελ
λείπει ειδική; σχολής κυριών, δεν επιδίδονται εί; τάς 
εικαστικά; τέχνας. Η Ιδρυόμενη σχολή βά είνε τελει
ότατη, κατά τά πρότυπα τή; Ευρώπης, ή διευβυνσις 
δέ ΰπό καλλιτέχνιδο; πεπειραμένης, οϊα ή δεσποινίς 
Αασκαρίδου έγγυάται περί τϋ.- πλήρους εΰδοκιμή- 

σεως.
V

Ό Μάξ Λίντερ εΰρίσκ=ται εί; ’Ιταλίαν. Θερα
πευτεί; έκ τοϋ πολεμικού τραύματός του, Ελαβε ά 
ναρρωτικήν άδειαν καί ποί'ζει έν Ρώμη ΐδικά του έρ
γα. κωμφδία; καί φάρσας, μέ δλιγάριβμον ίδικόν του 
θίασον.

—Άπέθανεν ό μέγας δούξ τής Ρωσσία; Κωνσταν
τίνος, αδελφό; τή; Λ. Μ. τή; Βαβιλίσσης-Μητρό; 
’ Ολγας, όστις ήτο μέν ανώτατο; άξιωματ κός, άλλά 
κυρίως ήτο άνθρωπος τών γραμμάτων καί τεχνών. 
Ήτο πρόεδρο; τή; Ακαδημίας, άνεστρέφετο μετά 
λογίων καί καλλιτεχνών καί είργάοβη ύπέρ τής έλευ. 
Οεριωτέρας προόδου τή; ρωσσικής φιλολογίας, ήτι; 
είχεν ΰπούυολωίΐή εί; τόν άρχαϋκόν αύταρχισμόν. Ό 
Οανών Μ. Δούξ ήτο καί ποιητής, Εσχάτως δέ είχε 
γράψη δράμα, διά τό όποιον ,-ΰνοϊκώταται έγραφη- 
οαν κρίσεις.

Όμάς νεαρών μαλλιαρών λογίων ε’ι; έν καφέ-
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νεϊον τΰ; Άκροπόλεω- καθιέρωσεν υπαιθρίου; μετά, 
μεσονυκτίου; διαλέξει; έπί φιλολογικών δεμάτων εΐ; 
στενόν κύκλον φίλων καί όμοφρόνων. Ό κ. Βέλμο; 
ώαίλησε περί τών Ελληνικών θιάσων, ό ήθοποιό; κ. 
Παρασκευά; περί θεάτρου, ό κ. Γιοφύλλη; περί νε
οελληνική; ποιήσεως, ό κ. Χιλιαδάκης περί Σουρή 
καί ό κ. Παπαστρατηγάκη; περί φιλοσοφία;.

—Συμπαθής δημοσιογράφος, ό πολεμικό- ίστοριο. 
γράφο; τή; «Ν. Ημέρα;» Γρηγόριο; Βασιλά; έν τή 
ακμή τή; ήλικίας του άπέθανεν έν Άθήναις. Κατα
διωχτεί; ύπό τών Νεοτούρκων έν Σμύρνη έ'νβα έδη- 
μοσιογράφει. κατέφυγε είς ’Αθήνας, άναδειχΟείς τά. 
χιστα έν τή πρωτ κιορεία τών συντακτών τών αθη
ναϊκών έφημερίδων.Γίαρηκολούθησε άμφοτερους του; 
πολέμου; γράψα; τά χαρακτηριστικότερα σημεία 
αύτών μετ’ άκριβιία; »'·“ΐ άπλότητος έν τή άφηγή- 
σει. ’Ιδίως ή Ιστορική μελέτη του «Πρό; τήν Σόφι
α*» τόν άνέδειξε πολύ, άναγνωσθείσα μετά πολλοϋ 
ενδιαφέροντος.

Ε’ι; τήν δημοσιογραφίαν ένεφανίσθη μέ μίαν με
λέτην περί τή; κ. Κυβέλης, δημοσιευβεϊσαν είς τήν 
•ΓΗμερησίανι» τή; Σμύρνης. Έπί τινα δέ χρόνον δι- 
ηι-βυνε καί τήν έκεϊ Εργατικήν εφημερίδα «Άμεοόλη- 
πτον».

—Αί Εφημερίδες τοϋ Λονδίνου αναγράφουν τήν 
πρόσλη'Ι'ιν τοΰ Έλληνο; βαΟυφώνου κ. θ. Άμούρ- 
γη εί; τήν μεγάλην όπεραν τοΰ Λονδίνου. Ό τύπο; 
Εκθειάζει τήν φωνήν το··, άκουσθεΐσαν είς ταράστα- 
σιν δοβεϊσαν πρός τιμήν του είς τό βασιλικόν «”Λλ- 
μπεστ Χώλ». Κατόπιν ό κ. Άν.ούργη;, σι-νεργαΦφ 
τής περίφημου Ρωσσίδο; χορεύτρια; Λοδόσκα καί τοΰ 
Άγγλου Χάιιφρι; έδωκε έν ειδικόν έργον μέ ρωσ- 
σ·.κά; στάλά; είς τό «Κρισταλ Πάλα;». Ό κ. Ά- 
μούργη; έκτο; τή; Πανεπιστημιακή; μορφώσεώ; του 
συνενώνει καί τό χάρισμα τής γλωσσομάθειάς.

Ό πόλεμο; θερίζει τού; Γάλλου; καλλ τέχνας. 
Έπεσαν μαχόμενοι δ ζωγράφο; Γκουρντώ καί ό γλύ
πτης Ίουλιανό; Λιιρ έ, δεκανεύ; τού πεζικού. Ό Λο· 
ριέ μαθητής τοϋ Φαλγκιέρ καί τοΰ Μεραιέ, έβραβεύ- 
Οη πολλάκι; εί; τό Σαλόν. 'Π πόλις τών Παρισίων 
είχεν άγοράσει τΰ.ν «Άν'αν Αικατερίνην» ήν είχεν 
Εκθέσει όλίγον πρό τοϋ πολέμου. Ήτο ήλικίας 35 

έτών.
—Ή Γσ·λΐς ήρωΐς ’Ιωάννα Δ’ Άρκ φαίνεται 

ότι είνε καί εκείνη Γερμανίς, όπως αί τόσαι άλλαι 
δ άσημοι προσωπικότητες, Δάντης. Ραφαήλ, Γαρι- 
(Ιάλδη; κτλ. Οί Γερμανοί δέν ιδυσκολεύονταε νά 
άποδείξωσι τούτο άναφερόμενοι εί; σοφούς 'Ιτα
λού; έρευνητά; οί όποιοι απέδειξαν ότι ci πρόγονοι 
τής ’Ιωάννα; Δ' Αρκ ήσαν μετανάσται είς Γαλ
λίαν έκ τής βορείου Ιταλία; όπου Εκαλούντο Γκι- 
σλιέρι. Τύ γαλλικόν όνομα Δ’ "Αρκ προέρχεται 
εκ τοϋ οικοσήμου τοϋ ευγενικού τίτλου τή; 
οικογένειας. 'Αλλά τό όνομα Γκισλιέρΐ δέν ήτο 
ά?λο είιιι'ι τό σρχαϊον γερμανικόν όνομα «Γκισλερ» 
διόρβωσις τοϋ αρχικού «Γκίσελερ» τού όποίορ και 
σήμερον άκόμη οί Απόγονοι έν Γερμανίφ εχουσιν 
ιίς τό οίκόσημόν των τόξον (Άρκ).

—Τά Αμερικανικά σχολεία είσήγαγον εί; τό 
πρόγραμμά των νέον μάθημα ή μάλλον σειράν μα
θημάτων περί τοΰ πολέμου, περί τών «συγχρόνων

γεγονότων», όπως τά ονομάζουν οί ’Αμερικανοί.
Έκ τών 109 σχολών άνωτέρων, μέσων καί κα

τωτέρων, μεταξύ δέ τών άριστων τή; όλη; Συμπο
λιτείας, αί 87 έχουν εί; τό πρόγραμμά των μάθημα 
περί τοϋ πολέμου, αί δέ 20 δέν έχουν άκόμη, δέν 
είνε δε καθολου ιεπίθανον νά τό εισαγάγουν, δύο 
δέ μόνον άπεφάοισαν νά μή μιμηθοΰν τάς συνα
δέλφου; των.

Ι·.ί; τήν θερινήν σχολήν τοϋΐΐανεπιστηαίου τή;
Πενσι-λβανίας δδάσκεται καί ή ελληνική γ/.ώσσα.
Ο καθηγητή- Ζαίια; ’Άλ/π:ν άνέλαβε τό νέον τμή- 

έργων τον 
’ Ηροδότου

μα. Θά διδαχθούν άποσπάσματί0* -’-ών 
Άριστοφάνους, Εύκλείδου, Πλάτυλος.
καί έκ τής Νέα; Δ αθήκης.

Επί τή διασώσει τοϋ Βασιλέα»; ή Αθηναϊκή 
Μανδολινάτα. συμπράξει τοϋ διαπρεπούς βαθοφώνου 
κ. Κ. Νικολάου έδωσεν έν τΓ περιστυλίφ τοϋ Ζαπ- 
πείου πανηνυρικήν συναυλίαν. Έψάλη ΰπό χορωδίας 
συν-διί;· τής ορχήστρας θυύριον έπί τή άναρρώσει 
τοΰ Άνακτος συντείΐέν ΰπό τοΰ κ. Λάβδα έκ στί.
χων τοϋ κ. Ματσούκα, δστι; καί άπήγγειλεν αυ
τούς. Η Λρχήστρα εξετέλεσε τού; ούγγρικού; χο. 
ρού; τοϋ Μπράμς μίαν συμφωνίαν Tutii in Mjsclu-r.i
τοϋ Πεντρόττι καί ένα βαλλισμόν αλλά τήν συν- 
ναυλίαν κυρίως έλάμπρυνεν ή έμφάνισι; τοΰ συμ- 
παθεστάτου δαΟρφώνοι· κ. Νικολάου, δστις μέ με- 
γάλιμ· τέχνην καί εκφρασιν έτραγούδιββ τήν μο- 
νφδίαν τοΰ Λγαμέμνονο; έκ τής «’Ιφιγένεια; έν 
Αϋλίδι*, τού Γλούκ, «taliCfcS έκ τή; Λακμέ, τό 
δημοφιλές τραγούδι τον ταυρομάχου έκ τή; Κάρ-
μεν κατ’ ίδιον τρόπον. συν:·.δι·’α τή; χοριοδίας, καί 
έκ τοϋ «Φάουστ» τό Rondc Uc veau d'or. Άλλά
κυριολεκτικό»; έσαγήνευσε καί ενθουσίασε ή υπέ
ροχο; διεριιηνεία τών ίλληνικών άσιιάτων. Έ
ψαλλε ιιέ πόνον καί αίσθημα ειλικρινές τά «Μά
τια» σύνθεσιν τοϋ κ. Λαμπελέτ έπί στίχων τοϋ κ. 
Μαλακάση, έαπνευσμένων έκ τή; δημώδου; Μού- 
ση; εν είδος μοιρολογιού, τό δημοτικόν «τοΰ Κίτσου 
η ιιάνα» κατάί τήν διασκευήν τοϋ κ. Λάβδα καί τό 
Μακεδονικόν άσμα «Ό .τληγωαένος καπετάνιο;» 
κατά διασκευή·.· τοϋ κ. Λαυράγκα. Άμφότερα τά 
τελε.ταϊα διετήρησαν τόν έλληνικόν χαρακτήρα 
σποδοθέντα τελείως.

Είς το 'Ωδεϊον Λόττνερ έπανελήφθη καί εφέ
τος ή «Δημιουργία» τοΰ Χά<δν, έν τών ώραιοτέρων 
όρατορίοιν συντεθίν ύπ’ αύτοϋ κατά τό 65ον 
ετο; του, έπί κειμένου ληφθέντο; έκ τοϋ «Άπο- 
λεσθεντος Παραδείσου» τοΰ Μίλτοινος. ΙΙοικιλώ- 
τατσν τήν μορφήν διαπνέεται ΰπό βαθέο; θρησκευ
τικού αίσθήματος, καί διακρίνεται διά τήν άτλό- 
τητα καί τήν περιγραφικήν δύναμιν. Λέγεται ότι 
ό Χαϋδν δταν, γέρων καί έξησθενημένος παρέστη 
εί; έκτελεσιν τής «Δημιουργίας» καί ήκουοε τό 
«Έγένετο φώ;» ανέκραξε- «Δέν είμαι έγό» ό συν
θέτης, άλλ' ι'ίν τι ύ.τεράνθρωπον καί άνώτερον ε
μού». Τύ όρστόριον έξετελέσθη μετά πολλή; έπι. 
μελεία; με πολυμελή χορόν καί μοννοδούς τήν κ. 
Κυπαρίσση καί τούς κ. κ. Βενιζέλον, Άγγελόπου- 
λον, Παπαδάιιην καί Ρούγκαν.

—Ό άρτισύστατο; «Καλλιτεχνικό; Σύλλογο;» είς 
δν μετέχοι·σι επίλεκτοι καλλιτέχναι θά διοργανώ- 
ση το προσεχές φθινόπωρον τήν πρώτην αύτοϋ 
καλλιτεχνικήν έκθεσιν είς τό Ζάππειον. Θά μετά- 
σχουν πλεϊστοι τών έν τώ εξωτερική ζωγράφων, 

ώς καί ίν’Λβήναι; όσοι δέν μετέσχον εί; τήν ΰπό τοϋ 
άλλου συλ?Λγτου ιδιοργανωθεΐσαν πρό τ»νος έκθβ-
σιν.

Άπέθανεν έν Άθήναι; τή 
1Κ Μιιίου ό αγαπητό; καί γνω
στότατο; γελοιογράφο; Μιχα
ήλ Άθανασιάδη;, δστι; έν πα- 
λαιοτέρσ. έποχ»2 εδρασεν ώςσα- 
τυρονράιρο; λίαν έπιτυχώ;. Εί; 
τόν «Χρόνο·.» τό «Σκρίπ» καί 
ΐ'λλα; έφηιιερίδας έδημοσίευσε 

γελοιογραφία; ύιακρινομένα; διά τό 
τήν καλλιτεχνικήν γραμμήν 
είς δύο περιόδους, έξέδιδε 
τήν «Σφύραν» έν τή όπι*φ 

σχεδόν τό -πλείστον τή; 
του καί είς τό όποιον συν- 
ό Μανής, ό Καλογεροπου- 

Μωριζίτίνης, ύ Τσοκόπουλο; 
θά παραιιείνι, ώ; έν φωτει- 
εύθυμογραφκή δημοσιογρα- 
μετά τήν όιακ< πήν τής 
τινα καιρόν έν τή ΰπηρε- 

τη; Βουλής, μ»0’ ό υπήρξε ό 
διευθυντή; τοΰ άνθρωπομετρ·.

Αστυνομία Αθηνών, έργα- 
ι ν.-στι. τε?ετότ;ρον καταρ-

σοχνιι πολιτικά; 
πνεύμα, άλλά καί διι’ι 
των. Επί σειράν έτών. 
ίδιον σατυρικόν φόλ/ον. 
υπάρχει όπιταιιι-τιιένον 
καλλιτεχνική- έργασίσ; 
ειργάζοντο ό ,,άσκαρης 
/.ο;, ό 1 Ιαπαντωνίου, ύ 
καί άλλοι. Ή «Σφύρα» 
νότατον σηιιεϊον έν τή 
φ ·φ. Ο Άθανοσιάδη; 
<·Σφύραςτ διετέλεσι έπί 
σίφ τή; Βιβλιοθήκη; 
ιδρυτή; καί πριοτο; 
κοΰ τμήματος έν τή 
σθείς πυλύ διά τόν 5σ ν 
τισιιόν του.

Ό ΆΟ ινασιάβη; έκηδεύθη .'ιπερίττω: ι-πό τήν 
άπορφανισθεισαν μόνην θυγατέρα τον.

— Επανερχόμενο; έκ Παρισίων, διήλθε τών’Λ- 
Ληνών διά νά ΰπάγυ, είς τήν ιδιαιτέραν αιίσοΰ πα
τρίδα Θ: σσαλενίκην ό Έλλην συνθέτη; Αίιιύλιο; 
Ελενθεριάδη; ΆΙμύλιο; Πιάδη;». γνωστός τελευ

ταίου εί; τήν Γαλλίαν διά τά; βαθι-τάτα; καί πλή. 
ρει; έμπνεύσεω; συνθέσειζ του. Ό κ. Έλευθερι- 
αδη; είνε νεώιατο; καί γεμάτο; άπό ένθουσια. 
σμάν.

Ό ιν Ζακύνθη» συνεργάτης μα; ζωγράφο; κ. 
Δημ.^ ΙΙελεκάση- δι' επιστολής του μά; πληροφο
ρεί οτι ή « Εξοδο; τοϋ Μεσολογγίου» τοΰ Θεοβ. 
Βρυ,άκη. ήν άποκαλεΐ «όριστοιιργημα», εΰρίσκε- 
ται εν τή αίθούοη τοϋ Δημαρχείου άλλά κατεστραμ- 
μέντ καί έπιδιορθωμέν») κακοτέχνω; $ϊ; τράτον 
ώστε νά χάση σχεδόν κάθε ίχνο; τή; λεπτολόγου 
τέχνη; τού Θ. Βρυζάκη. Έν ετει 1908 ό τότε δή
μαρχο; Μεσολογγίου κ. Στάϊκος άνεθεσεν εί; τόν 
κ. Πελεκάσην, τήν ικατασκευήν εί; διαστάσεις 
1,60X1,20 ιΐντιγράφου τού πρωτοτύπου έργου, μετά 
πολλοί δέ κόπου ό καλλιτέχνη; κατόρθωσε νά άνα- 
παραστήσΐ) σχεδόν άπαράλλακτον, τό άντίγραφον 
δέ αύτό κά μεταφέρεται κατά τήν λιτανείαν τής 
ιπετείου

Λιά τΰς αύτή; έπιστολής ό κ. Πελεκάση; μά; 
πληροφορεί ότι έργα τοΰ Βρυζάκη ΰπάρχουσι καί 
ιίς Ζιίκυνθον, έν τή οίκίφ Ριόμα, μεταφερθέντα έκ 
Βραΐλας.

Τήν μετά ένναετή απουσίαν έπάνοδον τοΰ αγα
πητού καί εκλεκτού βαθυφώνου κ. Κ. Νικολάου έ- 
χαιρέτισεν ένθουιπωδώς ό καλ?πτεχνκός κόσμος. 
’Επανήλθε κατόπιν μακρά; έργασίας έν τφ μελο
δραματικό» βιάσω Σικάγου — Φιλαδέλφειας, διε
θνούς φήμης πλέον καλλιτέχνης. Ή φωνι') του 6α- 
θειά, έκφραστική, εύστροφος, μιλιρδική έδόνησε τό
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Βέατρον και οί άκροαταί έφαίνοντο όντως κιρεμάμε- 
vci έκ των μαγικών χΐ'.λέων του.Τίποτε δέν έχασε 
μέ "τήν πάροδον τών έτών ιεΐς έκτσσιν καί Αρμο
νίαν. Ό κ. Νικολάου, μέ τήν Οαυμασίαν diction 
του. μέ τήν άβίαστσν τέχνην του, μέ τάς τεχνικω- 
τάτας μεταπτώσεις, μέ τήν επιβλητικήν του φυσιο- 
γνωιιίαν, ζωντανεύει τά τραγούδια, καί μεταδίδει 
τό πάθος καί τό αίσθημα. Τοϋ Σιοΰιιαν τους «Δύο 
Γρεναδιέρους» τό ιστορικόν αύτό τραγούδι, τό γρα. 
φέν έπί στίχων τοΰ Χάίνε μέ τήν παρεμβολήν τού 
Γαλλικού "Υμνου ΐπέδωκε τελείως. Είς τόΐίαροίνιον 
άσμα τοΰ Μπιζέ έδειξε τήν εύρύτητα τής φωνής 
του είς τήν μελφδίαν τοΰ Φάλσταφ τό παιγνιώδες, 
εις τόν Φίγαρο τήν ηθοποιίαν. Άλλά κυριολεκτικό); 
έγοήτευσεν είς τό πολεμικόν άσμα έκ τοϋ όρατορίου 
«Εορτή τοΰ ’Αλεξάνδρου» τοϋ Χένδελ καί εϊς τό 
άσμα τοϋ όρατορίου «Ήλίας» τοΰ Μένδελσον. "Ολα 
τά υπέροχα αισθήματα τών ασμάτων αυτών ένε- 
ψύχωσεν. Είς τά ελληνικά άσματα δέν ύπελήφθη. 
Άνεδείχθη αυτός ό ίδιος ποιητής. Κατιόρθωσε 
νά εξωτερίκευση τήν ελληνικήν ψυχήν. Εί; τήν 
«Μάχην τον Μεγάλου Σπηλαίου» κατ’ έναρμόν σιν 
τού κ. Ν. Συναδινοϋ είς τό «Γιατί» τοϋ κ. ώαν- 
Οοπούλου καί εϊς εν τοϋ κ. Ροδίου έτραγούδησε θερμά 
καί παραστατικών ατα.

—Είς τό Άρσάκειον, τό όποιον έδωσε δείγματα 
νεωτερισμών αξιέπαινων, έπαίχθη ύπό μαθητριών 
τό μενόπρακτον μεί.εδραμάτιον τοΰ Βίλ.λι ή «’Ορφα
νή.» Χορός έκ μαθητριών εσωτερικών, έψαλλεν άρ- 
μονκώς, τή συνοδείφ τής Μανδολινάτας τοϋ Αρ
σάκειου. Τήν «’Ορφανήν» ύπεδύθη ή μαθήτρια Μ. 
Σωτηρίου. Άπηγγέλθησαν καί ποιήματα. Διεκρίθη 
δια. τήν ώραίαν τεχνικήν καί εκφραστικήν απαγγε
λίαν ή μαθήτρια Β. Πράτσικα, άπαγγείλασα τόν 
«Καλλιτέχνην» τής Χρυσοδέργη. ’Αληθινόν πάλαν- 
τον.

—Κατά τά αποτελέσματα τών εξετάσεων τοϋ 
Ωδείου έλαβον χρνσοΰν μετάλλιον διά τήν Μονω

δίαν ή δεσποινίς ’Αλεξάνδρα Λημητρακοπούλου μα
θήτρια τής δεσποινίδος Σ. Γεννάδη. Δίπλωμα Κλει
δοκύμβαλού μετά χαλκού μεταλλίου έλαβεν ή δε
σποινίς Κάκια Κορτέση μαθήτρια τής κ. Θεοδωρο- 
πούλου.

Δίπλωμα πλαγιαύλου μετά χαλκού μεταλλίου ό 
κ. Χαρατσάρης, μαθητής τοΰ κ. Παπαγεωργίου. 
Δίπλωμα Κλειδοκυμβάλου ή δεσποινίς "Ελλη Ξαν- 
θοπούλου μαθήτρια τής κ. Βελουδίου. Δίπλωμα μο- 
νιοδ’.'ας ή δεσποινίς Ελένη Σαουνάτσου, μαθήτρια 
τής κ. Νίνας Φωκά. Πτυχία διδασκαλίας έλαβον ά. 
δεσποινίδες Ρομπότη καί ’Αθανασοπούλου. Μαρία 
Πανταζοπούλου, Καλλιόπη Οικονόμου, ΠιπίναΚρό- 
ελ. Πτυχ.’ον άντισιίξεως ή δεσποινίς Ίγγλέση.

—Άπέθανεν έν Άθήναις ό Μιχαήλ Λαιιπρυνίδης. 
ό’στις μετά πολλής έπιιιελείας ήσχολήθη είς ιστορι
κά; μονογραφίας, ιδίως τής Μεσαιωνικής έποχή: 
ιός καί τής τών δύο τελευταίων δυναστειών τής 
'Ελλάδος. Ή μεγάλη έγκυκλοπαιδική αΰτσϋ μόρ- 
φωσις, ή έπιστημονική κατάρτισις καί ή δημοσιο
γραφική αύτοϋ φύσις συνετέλεσαν ώστε τά θέματα 
ι'ίτινα έπ.ραγματει'ετο νά καθίστανται εντρυφήματα 
αναγνωστικά. Π«Ναυπλία» είνε ιστορικόν έργον οΰ 
σμικράς σημασίας, περιγραφικώτατον καί μετά 6α- 
θείας παρατηοικότητο; γεγραμιιένον καί σχεδόν 
μετά στοργής, άφοΰ άλλως τε έπρόκειτο περί

Ή ζωγράφος Φλωρεντία Σκουλούδη

τής γενετείρας του πόλεως. Αί ιστορικοί 
αυτού μελέται εγκατεσπαρμένοι είς εφημερίδας, 
ιδίως είς τάς «’Αθήνας», είς περιοδικά καί 
ημερολόγια δύνανται νά αποτελόσουν ολοκλήρους 
τόμους. ΊΙ τελευταία μελέτη του περί τών πρώτων 
δημίων τής Ελλάδος, θά δημοσιενθή εί; τό ήιιε- 
ρολογιον τον κ. Σκόκου.

—Έγένοντο έν Λεμεσφ τά αποκαλυπτήρια τής 
προτομής τοϋ έν Μπιζανίω πεσόντος δημάρχου Χρ. 
Σώξου, ιό; καί τή; τιμητικής στήλης τών έκΛεμεσοϋ 
πεσόντων Κυπρίων κατά τούς δύο πολέμους.

—Είς τό προσεχές ψύλλον θά δηιιοσιεύσωμεν εκτενή 
κρίσιν περί τής έν τώ Ζαππείΐ;» καλλιτεχνικής έκθέ
σεως, ήτι; έκλεισε περί τά μέσα Ιουλίου. Κατά τήν 
διάρκειαν αυτής έπωληθησαν μόνον 9 έργα άγορα- 
σθέντα ΰπό τοϊ .πρίγκηπο; Νικολάου καί τών κ. κ. 
Ίακωβίδου, Αοβέρδου, Διαμαντοπούλου, Σιμοπού- 
λου, ’Εμπειρικού, Παπαγεωργίου. Βλάχου, Χατζη- 
αργΰρη, είσεπράχθησαν δ’ έξ εισόδων δραχ. 1500.

’Ιδιαιτέραν έντύπωσιν παρήγαγσν τά έργα τής έκ 
Λονδίνου άφιχθείση; ζωγράφου δεσποινίδος Φλω
ρεντίας Σκουλούδη.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Έν Πλατάνω τής Κρήτης, ένθα άνασκάπτεται 

σπουδαία πρωτομιναϊ’κή νεκρόπολις. σι-νεπληρώθ). ή 
άνασκαφή παρά τόν μέγσν θολωτόν τάφον, τοΰ ο
ποίου ή εΰρεσις άνηγγέλβη ήδη. Κατά ταύτην ήλ- 
θον είς φώς πέντε μικρότεροι Α-ρωτοιιιναϊκοΐ τάφοι 
iv ο(ς τά σπουδαιότερα τών κτερισμάτων ήσαν εί-’ 
δώλιον έλεφάντινον άρίστης κατασκευής καί άρτιω- 
τατης διατηρήσεως καί όλίγαι έλεφάντιναι σφρα
γίδες. Συγχρόνως έγινεν έν θέσει ή άνα-
σκαφτή καί άλλον μεγάλου θο/..Ί ,άφου, τής ό
ποιας σπουδαιότατα είνε κυρίως τά επιστημονικά ά- 
ποτελέσματα. Τά άξ,όλογα τών κτερισμάτων έν τφ 
δευτέρφ τούτοι θολωτό: τάφοι ήσαν τρία χαλκά εγ
χειρίδια, πλεϊστα μικρά λίθινα αγγεία, πλεϊστα πή
λινα αγγεία, τών οποίων άρκετά είνε ζιούμορφα καί 
άλλα πάλιν διά πολλών χροηιάτων έζωγραφισμένα, 
ώ; είνε τά άνήκοντα εί; τί;ν μεσωιινωϊκήν λεγομένην 
έποχήν, 10 σφραγίδες λίθιναι καί έλεφάντιναι δια
φόρων σχημάτων καί μεγεθών, τρεις σκαραβαίοι 
μετά παραστάσεων δχι αιγυπτιακών, είς κύλινδρο; 
’Λσσυριακό; μετ’ είκόνος δύο Βαβυλωνιακών θεών 
καί πολλαί έκατοντάδε; ψήφων περιδερσέων.

—Έν τή άνασκαφή τής Δημητριάδος (ΠαγασώνΙ 
«νεκαλύφθησαν νέοι τάφοι έν τώ πλουσιωτάτφ νε- 
κροταφείΐι) τής αρχαίας ταύτης πόλεως. Έκ τών 
κτερισμάτων τών τάφων τούτων έξαίρσνται δέκα 
καλά έγχρωμα πήλινα ειδώλια καί πέντε σκύφοι τών 
λεγομένων Μεγαρικών, έχοντες άναγλτίπτου; παρα
στάσεις μυθολογικά; οίον τήν μεταμόρφιοσιν τών 
εταίρων τοϋ Όδυσσέως ύπό τή; Κίρκης, Άμαξονο- 
μαχίαν τόν μύθον τής παραδόσεως τοΰ Έριχθονίου 
ύπό τή; ’Αθήνα; είς τήν Πάνδροσον καί άλλα.

Άλλ’ έτι σπουδαιότερα άνακάλυψι; άνηγγέλβη 
έκ Βόλοι·. Ό έφορος κ. Άρβανιτόπουλος άνεκάλν- 
ψε τό Θεσμοφόριον τή; Δημητριάδος διά τοΰ Αποί. 
ου έλπιξεται νά διαλευκανθώσιν ικανά μυστήρια τών 
γυναικείων τελετών, περί τών όπαων απηχήσεις ύ- 
πάρχουσιν είς τά; γνωστά; «θεσμοφοριαζούσας» τού 
Αριστοφάνους. Μεταξύ τών εύρημάτων άναφέρον- 

ται δώδεκα βάθρα άγαλμάτων έκ μαρμάρου, τεμά
χιο τού θρόνου καί τών ένδυμάτων υπερφυσικού α
γάλματος τή; ΔήμητρΟς έκ Παρίου μαρμάρου, πέντε 
έπιγραφαί, πήλινα καί μαρμάρινα άγαλμάτια καί 
εν σπουδαιότατον η·ήφισμα το>ν άστυνόμων, έγκε- 
κριμμένον ΰπό τής Βουλή; τής Δημητριάδο;.

—Διεκόπησαν αί έν Λογγφ τής ΙΙυλία; ένεργούμε- 
ναι άνασκαφαί καθότι δ ένεργών ταύτα; έφορος δι- 
ετάχθη νά έπιχειρήση τήν έν τφ φρουρίω τή; Κο- 
ροόνης άνασκαφήν. Αί μέχρι τοϋδε άνασκαφαί είς 
.Λογγα έφεραν είς φΰ>; θεμέλια Δωρικού αρχαϊκού 
ναοΰ τού 6ου π. X. αίιόνος δστι; έχει καί έξ κίονα; 
έν τώ μετιόπω. Έκ τών ετέρων εύρημάτων άξιολο. 
γωτερα είνε χαλκοϋν μικρόν άγαλμάτιον νεανίου τοΰ 
πρώτου ήμίσεο; τού 5ου αίώνος, τρίτον χαλκοϋν ιί. 
γαλμάτιον τοΰ 4ου π. X. αίώνος κιά διάφορα άλλα 
μέρη καλλιτεχνημάτων χαλκιϋν. Εκτός τών ευρημά
των τούτων εύριθη καί αιχμή χαλκού άκοντίομ φέ- 
ρουσα επιγραφήν αρχαϊκήν «’Απόλλωνος Ιερόν» οι; 
καί έτέρα αιχμή μετ’ έπιγραφής δηλούσης, δτι αύ- 
τη ήτο ιίνατεθειμένη είς τήν θεάν Άθηνάν καί πολ
λά ιϊλλα μικροτέρας σπουδβιότητο; αρχαία. Πλήν 

δμω; τών άνασκαφών τούτων έξηκολούθησαν καί αί 
υπο τής ,Αμερικανικής ’Αρχαιολογική; Σχολής ένερ- 
γουμεναι δοκιμαστικοί άνασκαφαί είς τόν )χ>φον τοϋ 
Κοράκου οστις κεϊται μεταξύ τή; νέας καί παλαιά; 
Κόρινθου έξ ών άπεκαλύφθησαν διάφορα οΙκήματα 
Μυκηναϊκών χρόνων τοΰ τύπου τών παναρχαίων «με. 
γαρωνχ και έντό; τών οικημάτων τούτων πλεϊστα 
πήλινα Μυκηναϊκά άγγεία εί; βαθύτερα δέ στρώμα
τα ετερα Ιχνη προμυκηναϊ’κών οικήσεων ώ; καί 
σκευών.
-’Ανεκαλύφθη τό Ρωμαϊκόν θέατρον τής Μερί

δας, οπερ άνηγέρθη κατά τό έτος 16 πρό Χρίστου 
Μόνον- τα «κρα καί ή έξωτερική κυκλοφορία τού ή. 
μικυκλιου δέν έξερει-νήθησαν είσέτι. Τό θέατρον 
είνε καλώ; διατηρημένος Έχει τρεις σε,ρά- δια- 
(•αθιασεων εις τάς όποιας μεταβαίνει τι; δι’ έξω 
τερικων κλιμάκων καί διαδρόμου. Τά διακοσμητικά 
”......... ,ιτ,ν“ ^''ίλέγησαν άποδεικνύουσ- τόν πλοϋ-

διακοομήσεως τού κτιρίου. Καταστραφέν 
<1 πυρκαϊάς, άνοικοδομήθη ύπό τοϋ Άδριανοϋ 
ό 135 μετά Χριστόν. Έρημωθέν κατόπιν ένε- 

είσβολής τών Μαύρων κατά τόν έκ.τον αί.
ι. καί πάλιν άνοικοδομήθη ύπό του Κωνσταντίνου

τεμάχια 
τον τής 
συνεπείς 
κατά τό

τη, „,„,.νων Ζατα τον εκτον ω·_
ωνα. κα. πάλιν άνωκοδομήθη ύπό τού Κωνσταντίνου 
κατα τα; άρχάς τοϋ τελευταίου αίώνος καί έγκατε- 
λαιφθη τέλος περί τόν πέμπτον αίώνα.

—Εις τό χωρίον Παλαιοχώριον τής Κεφαλληνίας 
και τϋν θέσιν Κούταβον άνασκαφαί έφερον είς φώ; 
μεγαν ναόν Δωρικού ρυθμού δστις είνε κατασκευα
σμένο; εκ πυρόλιθου οι’ τίνος μέχρι τοϋδε άνευρέθη- 
σαν πολλοί μεγάλοι σπόνδυλοι κιόνων ώ; καί άλλα 
•αρχιτεκτονικά μέρη τή; στέγης.

—Σιινετελέσθη ή έπισκευή τοΰ άρχαίου Ωρολογίου 
τι-υ Κυρήστου,^ καί ήρχισεν ή διαρρύθιιισις τοϋ περί 
αυτό χοίρου, ήτις θά έχη προσωρινόν χαρακτήρα, 
άφοΰ, συντελουμένης έν κατάλληλο.) κ.αιρώ τής άνα' 
σκαφής τής γειτονικής Ρωμαϊκή; ’Αγοράς και 
τοΰ παρ’ αυτήν χώρου, ή θέσις θά προσλάβη άίΛοί- 
αν δωιν. Στουδαϊον ό'.τοτέλεσμα τών γενομένων ήδη 
παρά τό 'Προλόγων έργασιών ήτο καί ή άνεύρεσι.; 
και τοποθέτησις είς τήν αρχικήν αύτοΰ θέσιν τοΰ 
κορυφοΰντος τό δ?ων μνημείον άρχαίου μαρμάρινου 
έπικράνου, Κορινθιακού ρυθμού, δπερ έχρησίμευεν 
ως βάσι; τοΰ άρχαίου άνεμοδεέκτου. Τό έν λόγω 
έπίκρανον είχεν άφαιρεθή ύπό τών Τούρκων καί άν’. 
τικατασταθή δι’ είδους τινό; σαρικιού,, δτε τό Ώ- 
ρολόγων μετετράπη είς τόπον τουρκικού προσκυνή
ματος.
_ —Κι; τό Καινίξμ.τεργκ έκτελουμένων οχυρώσεων, 
άνευρέθησαν πολυτιμώτατα ευρήματα. Έπίσης εις 
Μεμέλ, είς δέ το Πονπνεν δ κ. ,Παίγερ άνεκάλυψε 
τάφον περιίχοντα νεκρίεν καθήμενον όκλαδόν τής λί
θινη; έποχή; (200 π. X.» Παρά τά ρωσσικά σύνορα 
<■ ίδιο; καθηγητής άνεκάλυήιε μέγα νεκροταφείον έ- 
-,.τάσεω; 500 τετραγωνικών μέτρων.

Απεφασίσθη νά συνεχισθώσιν
Σουνίου, αί έν Πέλλη τή; Μακεδονία

ρωσσικά σύνορα

αί άνασκαφαί 
τοΰ Σουνίου, αί έν ΙΙέλλυ τή; Μακεδονία;, αί έν 
Σικνώνι έντός τοΰ άρχαίου φρουρίου τής πόλεως καί 
έν Λομενίκφ τής Τσαριτσάνης.

—Άπεφασίσθη ή ένέργεια άνασκαφών έν Θέρμη: 
-.η; Αιτωλίας, Χίφ, Θήβαις, Σαλαμϊνι, έν Άθή
ναις είς τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Άδριανοϋ καί έν Νι- 
κοπόλει.74



—ΊΙ έν Κερπύρρ. Ιστορική fWUiv.tia μονή τών 
'Αγίων θςοδώρων έγένετο παρανάλωμα τοϋ .τυ
ρό; έξ άπροσεξίας ui«; γηραιός καλογραίας. Τριά
κοντα κελλίιι διεσώθησαν. Ή Μονή είνε έκ τών 
και πέντε κελλία διεσώθησαν. ΊΙ Μονή είνε έκ τών 
άρχαιοτέρων τής νήσου, έν αυτή δ’ έμόνασε σειρά 
ολόκληρος γυναικών έκ τών έκλεκτοτέρων τής νήσου 
οΙκογενειών. ΕΙς τήν Μονήν κατά τό παρελθόν έτος 
δαπάναις τοϋ Κάΐζερ καϊ έπιστασίρ τοΰ κ. Δαίρ- 
πφελδ εγένοντο άνασκαφαί, αί δ.τοϊαι έφεραν εις 
φώς τήν περίφηιιον Γοργόνα.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Έν άπό τά αριστουργήματα τής ιταλικής φιλολο. 

για:, «ΟΙ ΤΑΦΟΙ» τοϋ Ζρκυνθίου ποιητοΰ Φ ω- 
σκύλοι· καί τό είς άπάντησιν τούτοι· γραφέν ομώ
νυμον ποίηαμ τοϋ Πιντεμόντι κατά τήν θαυμασίαν 
ιιετάφρασιν τοϋ Καλοσγοΰρου καί με τόν κριτικόν 
πρόλογον περί τής ζωής καί τοΰ δλου έργου τοϋ 
ποιητοΰ, γραμμένοι· άπό τόν κ. Μαρίνον Σιγοϋρον. 
έξεδόθη εις τήν Λογοτεχνικήν Βιβλιοθήκην Φέξη.

Ό '.'ΘΑΝΑΤΟΣ» τοΰ Βέλγου ποιητοΰ φιλοσόφου 
Μ ά ί τ ε ρ λ ι γ κ έξεδόθη εί; επιτυχή μετάφραση· 
ιαϋ κ. X. Δαραλέξη εΐ; τήν Φιλοσοφικήν Βιβλιοθή
κην Φέξη. Τό θέμα τής έξόχω; βαθυστόχαστου καί 
υποβλητική; μελέτης είνε τό άπειρον μυστήριον τοϋ 
θανάτου, ή μεγάλη ά,τορία τοϋ άν νπάρχη μετά θά
νατον ζωή καί ΰπάρχουσα ποίά τις είνε. Αί πίστεις 
καϊ αί υποθέσεις τών θρησκειών τών φιλοσοφικών 

θεωριών, τών επιστημονικών αντιλήψεων διερευνών- 
ται μέ σαφήνειάν. καθορίζεται δέ τί έξ όλων αυτών 
ι ίνε άξιον αποδοχής καί τί παρουσιάζεται ώς δημι
ούργημα αυθαιρέτου ήθικής σκοπιμότητος.

«ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ» ΰπό Π. Γ. Γενναδίου. 
Περιλαμβάνεται, έν τφ χρησιμωτάτω τούτω είς πάν
τα γεωπόνον, κτηματίαν, γεωργόν συγγράμιιατι ή 
Ιστορία τής πολλαπλασιάσει·»; καί τής συντηρήσεως 
τών κατοικίδιων πτηνών, ώς καί περί τών νόσων 
αυτών. μετά πολλών εικόνων.

0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙίΙΝ
ΔΗΛ £7.23122

Δήλοΰται πρός τοί'; κυρίους ύδοολήπτας Κη- 
φισσίας καί ’Αμαρουσίου δτι ενικά τών μεγά- 
/.(»ν αναγκών τής πόλεως, τό έκ τοϋ δημοτικού 
υδραγωγείου χορηγούμενη αύτρΐς ύδωρ προο
ρίζεται άποκλειστικώς και μόνον διά τάς οικι
ακός ανάγκας, απαγορευόμενης ρητώς και 
ιιΰστηοώς τής χρησιμοποιήσει/»; του πρός ίϊρδευ 
σιν κήπων και πάσαν άλλην χρήσιν πλήν τής οι
κιακής. II δέ υπηρεσία τοΰ Δήμου θέλει διακό
πτει τήν διοχέτευσιν τοϋ ϋδατος είς τούς ύδρο- 
λήπτας, τούς τυχόν χρησιμοποιούντο; τό ίχδωρ 
είς άλλας χρήσεις πλήν τών οικιακών,
(Έκ τοΰ γραφείου τοϋ Υδραυλικού Τμήματος 

τού Δήμου Άτίηναίων)

ΑΑΧΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΝ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ
1915-ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ  ΕΞ ΔΡ. 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

Καθ’ έκ.,άστην) Εκδίδονται 100.001· γραμμάτια άξίας δραχμών 400,000
έκάστηνί Παρέχοντα κέρδη είς 2,000 γραμμάτια άξίας δραχ. 200,000 

ζΕκάστον ακέραιον γραμμάτων τιμάται δραχ. 3, δυνάμΐνον νά διαιρεθή εί; τέσσαρα τέταρτα. . 
γιαμματίου τιμώμενα μιάς δραχμής.

ΚΕΡΔΗ ΕΚΑΣΤΗΣ ΤΟΝ ΚΛ.ΈΪΡ£Σ23Ε£Ί.Ν
Κέρδη ΔραχμαΙ Εν δλφ
1 έξ 80,000 80,000
1 έξ 20,000 20,000
2 άπό 2.500 5,000
6 άπό 1,000 6,000

15 άπό 400 6,000
25 άπό 200 5.000

1950 άπό 40 78,000
2000 200,000
11 πρώτη κλήρωσις γενήσεται τή 22 Φεβρουάριου (7 Μαρτίου) 1915. ή δεύτερα τή 26 Άπρι- 

λίου (9 Μαιου) 1915, ή τρίτη τή 28 ’Ιουνίου (1 Ιουλίου) 1915. ή τέταρτη τή 27 Σρπτεαβρίου 
10 ’Οκτωβρίου) 1915. ή πέμπτη τή 29 Νοεμβρίου ^12 Δεκεμβρίου) 1915 κα; ή έκτη τή 31 

Δεκεμβρίου 1915 (13 ’Ιανουάριου 1916).
Δι’ έκάστην τών χληρώσεων έκδίδονται ’δια ακέραια γραμμάτια,πωλούμενα άντί τεσσάρων δραχ 

χαών, ίσχύοντα δι’ ολόκληρον το κέρδος, καί δυνάμενσ. νά οιαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, τιμώ
μενα άντί μιά; δραχμής έκαστον κα> παρέχοντα συμετοχήν είς τό τέταρτον τοϋ κέρδους.

Άμοιβαι, ών δέν έζητήδη ή πληρωμή έντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται 
ΰπέρ τοϋ Ταμείου τοΰ ’Εθνικού Στόλου.

Είς τούς αγοράζοντας ποος μεταπώληο»ν διά μιάς »π· προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν 
ειδικής μετά τοϋ 'Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου α
ξίας δέκα χιλιάδων δραχμών, παρέχεται εκπτωσι; έπί τοϋ τιμήματος αυτών 15 ο) ο,εις δ« τους αγο
ράζοντας μιάς έπι προκαταβολή τοΰ τιμήματος γρ αμμάτιι ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλ-ων 
δραχμών τουΛάχ·.ττον, παρέχεται έκπτωσις 10 ο) ο και είς τους δημοσίους υπαλλήλους. τούς ίπιτε- 
τρααμε’νους τήν πώλησιν γαμ·χατ[ων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσι- 5 τοϊς ο) ο.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΤΙΩΛΟΥΝΤΑΙΈίς τά δημόσια ταμεία, ‘ταχυδρομικά γραφεία κα; λοιπάς δημο
σίας άοχάς.—Εις τάς Τραπέζας, είς τούς ΣτοΛμάρχας καί ·· Στασιάρχας τών Σιίηροίρόμων. — Είς 
τους διαχειριστές τών Μονοπωλίων καί τά πρακτορεία κα· τούς πωλητάς τών εφημερίδων.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΛΑΧΕΙΟΓ ΤΟΤ. Ε
ΘΝΙΚΟΙ- ΣΤΟΛΟΙ- ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ’ΓπουρνεΙον ΟΙκονομικών-

Ο οιευθύνων Τμηματάρχης Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ


