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Η ΜΕΤΑΔΑΒΙΑ
•Αστρονομία καί μοΰ πή :—« Έλα έδώ, .-ώρα, 
Κύρ-Κώστα νά σέ μάθω γράμματα;» τί νά πω 
τότε;

— Μή σέ μέλλη γι’ αύτά τώρα, Κώστα. 
Περασμένα, ξεχασμένα. Αύτά, πώκάνες τότε, είΐ 
ταν «λπΐ Τουρκίας» καί δέν έχει δικαίωμα κά
νεις άστυνόμος νά σέ πειράςη. Νά προσπαθήσης 
όμως νά μήν μπής σε κάμμιά βρωμοοουλειά 
-ώρα στό Ελληνικό...

. — Εγώ, νά κλέψω τώρα, άρεντικό μ’; Θεός 
ρυλάςοι! Μή/α ζουρλάθηκα; Μήνα έραγα τό 
κουτόχορτο; Έκλερτα τότε, πώκλερτα'ν ’κι’ οί 
πεθαμένοι.... Τό.ρα όμως τρώγ’ ή μυϊγα σίδερο, 
άρεντικό μ μ αυτές τες 'Αστρονομίες, μ’ αύ- 
«ύς τούς νοματάρχηδες, μ' αύτούς τούς νερο- 
όίκηδες, πού σοΰ κοπανίζουν «μπούμμμ !» όυ- 
λάκα γιά τό παραμικρό, «μπούμμμ'.'» πρό
στιμο γιά τό τίποτε, πού σέ πονάει ώς τά κόκ- 

πής καί γιά κάτι άλλους, όπως 
λέν εϊσαγγελέηδες, άνακριτάοες, 

και χαλασιά σ', Κώστα μ’ κι’ "Α
πιαστε μ’, αν τύχη καί πέσης στά νύχια τους ! 
ΓΊάς, χάνεσαι ! Σέ σκίζουν σαν τό ψάρ/ί Είναι 
καλό κι’ άγιο τό 'Ελληνικό, άλλ’ ^ύτό δέν τώ- 
χει καθόλου καλά. Γιά μιά παλιόγιδα νά πας 
τρία χρόνια φυλακή, καί νά πληρώνης οχτώ ρο- 
°ες Σ17 ,Tt>u^ τί ' Είναι νόμος αυτός; Άν 
αγαπας τόν Θεό, άρεντικό μ!

— Καί πώς τόν ήθελες εσύ τόν Ελληνικό 
νόμο ;

— Πώς τόν ήθελα ; (Καί τό 
έλαβε χαρωπήν έκρρασιν) Νά πώς 
’Αν μέ πιάση μ’ ένα κλεψίμιό, νά 
ρώσω τό πολύ - πολύ διπλό, κι’
πρόστιμο, καί πράσιν’ άλογα ! "Αν όμως'δέν ρέ 
πιάση «κλέφιης Οτιιαηος κα&άριος νοικοκύρης'. > 
Ετσι τό ήθελα εγώ τό Ελληνικό ! Νά σοΰ πώ

15Β

ΑΘΕ φορά, ποϋ πηγαίνω 
στό χωριό μου μ’ αρέσει νά 
μιλάω μέ τόν Κώστα τον 
Στάχτιαρη, τόν επιλεγό
μενου Άπιαστο, έναν άπό 
τους μεγαλύτερους νιδο- 
κλέφτες, όχι μόνον τοΰ 
χωρίου μου, άλλά κι’ όλων 
των περιχώρων, γιατί μα- 
θαινω πολλά περίερνα της 
γιοοζλέρτικης ζωής του, 
πολύ χρήσιμα για έναν,

nf , ο - . . ,πού ΪΡ“?61 διηγήματα.
Μια .υρζουα με ουό τρία ποτηράκια κονιάκ 

τον εφεοα σέ διάθεση νά μοΰ είπή μιά δική του 
ιστορία,. από εκείνες, ποϋ Φυλάγεται νά τές 
Λεγγ( στον κόσμο.

, Ε,’ (ώρα, Κώστα, νά μοϋ πτς μιά ιστο
ρία σου, απο τές πλειό ώμορφες τής εποχής 
ποϋ εισουν βασιλείας τής νύχτας καί τής 
κλεψιάς.... Λ
. ~ Τ,ί Δ;·άο'λο «ί θέλεις αύτές τές ιστορίες, 
αφεντικό μ , που μέ βάν καί σοΰ λέω κάθε 
·°σο ; Παν αυτά, πέρασαν τώρα !

— Τές θέ'-ω αυτές τές 'ιστορίες, Κώστα, 
γιατί μ άρεσουν.Λ.

Α?°5 ε'·'·'’ ,ετσζ» αφεντικό μ’ θά σου πώ 
ΕΙΚ '·σ·Ι°^'α ,a?J’ αΐ π:ι°’·ί<αλώ νά μή μοΰ
την βάλ ‘ς στην ημερίδα, σαν άλλη μιά οοοά 
ποΟ την οιάβαζαν ό κόσμος καί γελούσαν....' '

— Τόσο τό καλύτερο, ώρέ χαμένε! Θά γέ- 
νης ξυστός... θ’ άκουστή τ’ όνομά σου σ’ 
Ολη την Ελλάδα, ίσως καί παραπέοα ακόυα 
‘Χ^ττν Ευρώπη... θά λίν στό τάδε χω
ρίο, ειναε ένας άνθρωπος λεγόμενος Κώστας 
Χταχτιαρης άπιαστος, πού έκανε αυτό κι’ αύτό.. 

Καλά, ά-ρεντικό μ’άλλ’ αν τό μάθ’ή

καλα. Άν 
άκουσα, πού 
φουρτούνα σ’

πρόσωπό του 
τόν ήθελα : 

τοΰ τό πλη- 
ογι χυλακό.
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καλά - χαλά, πώς τό ήθελα τό Ελληνικό; Τήν 
μέοα Ελληνικό καί τήν νύχτα Τούρκικο !......
Ί ν//ϊ μ’, λεβεντιά ! Νά μπορή κανείς καί ν’ 
άνασαίνη λιγάκι !......

~ Ελα τώρα, ά-φ ς τα αύτά, καί πέ μου 
τήν ιστορία ποΰ σου ζήτησα. Άλλά μακρυζ άπό 
ψέματα. Νά μοΰ λές ολο ζι" αλήθειες.

— Σάν κακά τά μυρίζομαι... Μήπως έχεις 
κάνένα σκοπό νά μού κοπανίσης ζαμμίζ κατα— 
λία, καί π·αστώ μ’ τά ίδια μ’ τζ λόν'.α ;
,, ~ ,Δέ'? σ°5 5τ' α^τ“ ~ώ’!αν5ί «έ*ί
Τουρκίας-, εΐνε περασμένα - ξεχασμένα; Άν 
ήθελα νά σέ καταγγείλω στόν Είσανγελεα σέ 
ζατάγγελνα γιά τά είκοσι γίδια πώκλεψες τής 
μάννας μου...

— Καί πιστεύεις, αφεντικό μ’, οτι θάζλεβτα 
έγώ γίοια τής Κυράς μας;—θεός σχωρέσ’τη. 
Μήν τά πιστεύεις αφεντικό μ’, υ.ήν τά πιστεύτς. 
Μέ συκοφαντούν στήν αφεντιά σ’, γιά νά μή'μ’ 
αγαπάς...

— Εμπρός, λοιπόν τήν ιστορία.
Ό Κώστα - Στάχτιαρης, ό Άπιαστος, τό 

στοιχειό τού χωριού μας «έπί Τουρκίας, κι’ 
όλων τών περιχώρων, άρχισε τήγ ίστοοία :

ναγια μζ_ς. προσκυνούμε τ’όνομά της,— ·?ιά 
την Μεγαλόχαρη, —προσκυνούμε τή χάρη της, 
—(κι’ εκανε τρεις σταυρούς). Δέν έβαλα στό 
στόμα μου ούτε μ.ιά σταλιά λάδι. Τήν 
με ψωμι, με σκόρδα καί μέ κρομμύδια π 
ό λογος, αλλά ριχνόμουν απ’ έδώ κι’ ά 
άρπαζα σταφύλια, 
ντομάτες... Όλος ό 
οεντρα ήταν., δικά 
Ήρθαν οί δεκατέ 
άλλ.η μέρα θά ξημέρωνε ή πασκαλιά 
γιάς. Δεν έβλεπα τήν (ήρα 
νά βγώ στό κυνήγι μου .. 
κονομήσω δηλαδή κανένα 
στικωθή ουό βδομάδες άκέρι 
ουασε. Κατά καλή 
μεγάλη δειπνοφεγγα.

ασα
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— «Ε’.ταν σαρακοστή τού Δεκαπε/ταύγου- 
στου. Τές αποκριές αυτής τής σαρακοστής είχα 
κατανέψει ένα βετούλι, βετυύλαρο, αφεντικό 
μ ... Χαψιά καί σχώριο... ’Αληθινά, Θεός σχο- 
ρεσοι τόν πατέρα του, πού τούχε. Κατσικομού- 
νουχο μαθές, σαπούν’ παχύ, τόσο τό κέρατό του 
αέ συμπάθειο, άλλά οέν μπόρεσα νά τό 'φάνω ό 
μαύρος όλο. Μοΰχαν μείνει καί τά ουό μπούτια. 
Εφαγα- έφαγα ώς τά μεσάνυχτα, προίστίκε ή 

κοιλιά μ άπό τό φαγί, ύστερα έπιανε σαρακοστή 
κ';, επαψα. Γην άλλη μέρα πρωταυγουστιά, 
ταρρηξα καί τά δυό τά μπούτια στά σκυλλιά... 
Τί νάκανα ; Μήπως καί μπορούσα νά τά «άνω: 
Σαρακοστή τοϋ Δεκαπενταύγουστου, αμαρτία 
μεγάλη ! Δεν ςέρ’ς πώς μού φαίνονταν εκείνη 
τήν ήμέρα, νά πεινάω, καί νά' ρίχνω ένα ζευ
γάρι μπούτια τετράπάχα, ψημένά ώμορφα - 
ωμορφα, πυρροκόκκινα - πυρροκόκινα, ποϋ 'απο
ρούσε νά τά . ρεχτή καί βασιλείας. . . πού ; στά 
σκυλλιά ! κΓ ύστερα νζ καθήσω νά φάω ψωμί 
καί κρομμυο. ! Μπορούσα νά κάναν κι’ άλλοιω- 
τικα ; Χριστιανός ’Ορθόδοξος. . . Μήνα εί’υουν 
Ίοΰρκος άγαρηνός—μακρυζ απ' έδώ ! —νά'φάω 
κρέας πρωταυγουστιά ; Όλα κι’ όλα, αφεντικό 
μ’, έφαγα χίλιες κοπριές, μέ συμπάθειο’ άλλά 
οεν χάλασα ποτέ σαρακοστή καί τετραδοπαρά- 
σζευα, ώς τά σήμερα, σάν χριστιανός ορθόδοξος 
ποϋ είμαι ! Είναι μερικοί, πού τρων άράδα, κι’ 
η χριστιανοί είναι, ή Τούρκοι είναι, εΐνε τό ίδιο. 
Δέκα πέντε μέρες σαρακοστή τές βάσταξα μέ τή 
μεγαλήτερη ευκολία, γιατ’ είναι ή μικρότερη σα
ρακοστή τού χρόνου, κι’ έπειτα είναι γιά τήν Πα-

μένος ! Κίνησα λοιπόν τόν κατήφορο, φτάνω 
στό πουρνάρι, άναιβαίνω στήν ντιχαλωσίά, ςε- 
στηθόνω τόν δεξιό τόν πλάτη, καί τή ν στιγμή 
πού τό έφερνα στό στόμα μου, χαρούμενος — 
χαρούμενος, άκούω ; «τσιάγγ—τσιούγγ !, τσι- 
άνν—τσιούνν» τόν σημαντοο τής εκκλησίας ! 
Μ’ έκοψε ό τραγογένης απάνω στην γλυκά, 
άπάνω ποΰ μώτρεχαν τά σ'.άλιζ άπό -τήν 
πείνα! Σταμάτησα. Τί νά κάνω; Νά φάω, νά μή 
βάω; Κάνω μιά καρδιά, νικάω πάλε τόν Πειρασμό 
—όξω άπ’ έδώ—, άφίνω τόν πλάτη άπάνω στήν 
ντιχαλωσίά, καί κατέβηκα. — «Ά«, ώρε τραγό- 
παπα, (είπα μέσα μου) τί μωκανες σήμερα! "Αρ
γησες, ποΰ άργησες, δεν xdDcooovv στο σπίτι σου. 
Αέν εκανες τον άρρωστο; Τί &ά γίνονταν κι’ άν δέν 
λειτουργούσες σήμερα, Da χαλούσε τό χωριό ; ■ 
ξεκινάω, τό λοιπόν, θέλοντας καί μή, γιά -ό 
χωριό. Φθάνοντας έζεί, πήγα ίσια στό σπίτι 
μου, νίφτηκα, άλλαξα, πήρα ένα κηρί γιά τήν 
Παναγιά καί τραβηξα γιά τήν έζκλησιά. Αρ
γούσε ακόμα γιά τήν μεταλαβιά. Σέ λίγο διαβά
στηκε ό Απόστολος, καί τό Βαγγέλιο κΓ άρ
χισε τό Χερουβικό, βγήκαν τ’«."Αγια >, είπαν τό 
«.ΙΙιστεύω», άκούστηκε τό «Έξαιρέτως», ψάλ
θηκε τό ' "Αξιόν έστίν ά)ς. . .», είπαν τό «ΙΙά- 
τερ ήμών» καί σέ λίγο ακόμα βγήκε ο παπάς με 
τό «Μετά φόβου Θεοΰ ...» καί σ’ άκόμαλίγο 
ήρθε κΓ ή ώρα τής μεταλαβιάς! Δόξα σοι ό 
Θεός ! Τί νά σού εΐπώ, αφεντικό μ’ ! Μ’ εοερνε 
τέτοια πείνα μέσα στ’ άντερα, πού τήν στιγμή, 
πού μώβαλε ό παπάς τήν λαβίδα μέ τήν μετα
λαβιά στό στόμα, λίγο έλειψε νά τήν ροκανήσω 
ζαί μούρθε ν’ άρπάξω τό δισκοπότηρο καί νά το 
ρουβήξω όλο νά γένη τό μολόγημα. Τέλος πάν
των μ’ έ··λυσε ό Θεός καί οέν έκανα τίποτε απ 
αϋτζ, καί τράβηξα σάν άγέρας γιζ τό πουρνάρι 
τυφλωμένος άπό τή ν πείνα. Μέ φωναζ’ ή μάννα 
μου: —u Ποΰ πας, Κώστα, πασκαλιά ιιέρα! Ελα 
στο σπίτι νά πασκ ίσωμε. "Εχω πήττα στο τεψΐ καί 
πέτο στο κακιάβι . . άλλά ποϋ ν' άκούσω έγώ 
τέτοια ! Ό νοΰς μου είταν όλος στόν ψημένο ν 
τράγο, ποΰ μέ περίμενε στήν ντιχίλωσιά του 
πουρναριού. Δέν έτρεχα πρός το πουρνάρι, πε- 
τούσα καί φτάνω λαχανιασμένος - λαχανιασμέ
νος, σάν να μέ κυνηγούσαν Τούρκοι, αλλά τι 
νά ΐδώ ; Τόν άτιμο τόν Κοράκη νά ξεζοκκα- 
λίζη τόν τράγο ! Φαίνεται ότι, όταν ξεστή
θωσα τόν πλάτη, καί κατέβηκα, άμα ακόυσα 
τόν σήμαντρο, είχε ξεσκαρίσει τό σουβλί απο 
τήν ντιχαλωσίά τοΰ πουρναριού κι επεσε κάτω, 
τήν στιγμή, πού έφευγα γιά τό χωριό και οέν 
τό κατάλαβα, κι’ ά/τί νά κάνω εγω πασζαλια 
έκανε ό Κοράζης ! Τώδειξέ, γλέπ’ς ή μεταλα
βιά, γιατί μεταλαβιά καί κλεψιμιό δέν μπορούν 
ν’ άν. αμωθοΰν στήν ίδια κοιλιά, κι’ έτσι ό ζλε- 
μένος τράγος πήγε στήν κοιλιά τοΰ Κοράκη. 
Άπό τότε, αφεντικό μ' όταν τώχα νά μεταλάβω 
δέν έκλεβα σφαχτό αντί νύχτα.

1915 X. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ

σμα, άλάτισμα καί σούβλισμα, 
νια και κοιλίες ταοοιςα στον 
έβαλα τό σουβλί στόν πλάτη 
ρακάτω σ’ ένα γούπατο, γιά 
καί έρθουν καί μέ πιάσουν στό 
ψα φωτιά, μέ κάτι στε 
έστησα ουό βούοκες: 
πάτο της ψησταριάς, 
τό σουβλί μέ τό σφαχτό κι 
φογυρίζω γρήγορα-γρήγορα

“Λί 
στή·> φι

” Αντερα, πλεμό- 
Κοράζη. "Υστερα 
καί κατέβηκα πα· 
νά αή οαίνωμαι 

.άτ;υ·. στό ψήσιμο, κι’ ανα- 
-νάδια ποΰ είταν εκεί κοντά, I 3
μιά στή ν κορφή καί μιά στόν 
έβαλα άπάνω στές φούρκες 

—1 —’ iv/ysi. T-j. τό στρε-
.»

— Δέν έρριξες τής σπλήνα, τήν 
το μαύρο σκοτι στήν φωτ 
γορα-γλήγορα πασκαλιά ;

— Όχι, γιατί ήθελα νά μεταλάβω. Α ! 
ον.α κι’ ολα, αλλά οέν αφίνω καμμιά 

νά μεταλάβω. Γι’ αυτό ειμεστ 
Πρέπει νά μ,ταλαβαίνωμε . .. 

Αποστόλων, Δεκαπενταύγουστο
, τέσσερις πασζαλιές, τέσσερε, >. 

οιες τόν χρόνο.
«Έ:σι, ποΰ λές, 

τώκα/α ένα ψήσιμο 
νζ σου παρα.στήσο). 
ζρομμυδότσεφλο 
ρέσοι με 
τήν πασκαλία !», :___  .
λασα ! Μέ τρογύριζε ό Πειρ 
του,—νά τό χαλάσω, άλλά δέν μπόρεσε 

Ετρεμε ή καρδούλα μου γιά 
άγζάρδιονε ή Παναγία 
τς—"Οταν τ’ άπόψησα

ένα πουρνάρι, μέσα στήν μ 
....! ...α ..ι. -έ·φτη ή λύγδα άπό

σ
οαν τα σκυλλιά, 

άρ-'οποοούσα καί νά 
στό πουρνάρι ψηλά, θ’ άρχιζα τό 
έφυγε ό πειρασμός άπό μπροστά 

κάμποσο, περιμένοντας ν’ ακούσω 
τής εκκλησίας, γικ νζ πεταχτώ 

στό χωριό νά μεταλάβου καί -,ά γυρίσω γλήγορα — 
γλήγορα νά ριχτώ στό φαγί, νά 
Άρχισε νά φέγγη καί γιά κάθε κακό 
τόν άνήφορο πρός τά πρόβατά μου, 
σζοϋσε ό Κοράζης.

«Είχαν ξυπνήσει τά πουλλιά, κΓ 
φουρτουλοΰσαν πρός έδώ, <ι’ άλλα πρός 
κατά τους τέσσερες ανέμους, κελάίοώντας, 
σήμαντρος τής εκκλησίας οέν άκούονταν 
κόμα . . . — «Τί νά xQe'/J/ τ,ιΖα··> (=^α μέσα 
μου.) Μήπως άρρώοτηοι δ παπάς και δίν &ά 
λειτουργήσ/ι ; "Ας περιιιείνω καί λίγο ακόμα, 
κι ’ άν βγή ό ήλιος καί δέ σημάνη δ σήμαντρος. Da 
κατεβόϊ στο πουρνάρι νά 
κι’ άλλη κάμποση <ορα . . 
βαστάξω . . . Μέ θέριζε 
βάσταξα, καί μή μπορώντας νά βάσταχτώ πλει-

:οΰ λέει 
π εκεί, 

πεπονιά, χειμωνικά, σύκα, 
κάμπος κι’ ολα τά ήπουρό- 
μ , οηλαοη στό χέρ’ μου.

Αυγούστου κα1 τήν 
τής IIανα

νά βραδυάση, γ-ζ 
ςενα σύνορα, νά 

Είχα ξενη- 
χωρίς κρέας. Βρά- 

τή βραδυά ήταν 
, το Λοιπόν, τά 

έναν σκύλλας ο 
:· τρεις πιστικούς, 

” I * ’ r · 'ιου ! εγω νια ςενα 
τό δικό μας, πέ- 
τρίτο. ΣΧαπετών- 
στά σκοτάδια κύ- 

τόν άνήφορο, 
. — -Καλά τήν 
να χαντάκι ρε

κάμπος κι'
ι.

σσερες
I

ποτέ 
σέ

-- τύχη, εκείνη
_ , , , ρια. ’.ιφίνω,

..ροοατα μ με τον Κοράκη μου, 
μαύρον σάν πίσσα, πού άξιζε γιά . 
σάν εμενα,κΓ ό,τι μούχρωσε, 
σύνορα. Πέρασα ένα σύνοοο, 
ρασα δεύτερο καί μπήκα στό 
τας εκεί μιά ράχη, ακόυσα 
πρους και κουδούνια νάρχοσνται 
προς.τό μέρος ποΰ είμουν έγώ.

:’ έ· 
λίγο πλάκωσαν τά γίοια... 
;κάμμμ !» άλήχτησαν τά σκυλ- 

ένοιωσαν (είπα) καί δέν έχω δό- 
ρίξω γιά νά. τά βουβάνω». Άλλά 

ιε, ό^ άγέρας ήταν άπό τό 
, , «αί δέ μπορούσαν νά μοΰ

ήν οσμή. Στεκόμουν κμετά φόβου θεοϋ 
και πεΛ'Ίι-ν-ζ Α .ί/Α-Α- 2—........

--ri—μ— -,
εχω .» είπα. Μούλωσα μέσα σ

- ··—- ' ....... _ματιάς, καί σέ 
»Γκάμμμ !

λιά — «Θά μ’ι
ούς

J τύχη πάλ 
ού κοπαδιού., r

λωμα νά τι 
κατά καλή 
μέρος · 
πάρουν 
πίατεεύς» 
κανένα τραγί, κι' ώς πού νά τό καλοσυλλογισθώ. 
πλακόνει άπάνω μου ένα» -ϋ.:.»». 
άσπριζε μές’ στ ’
Ζ'·0’·'1» λ· ε.°Ρ'?5 τά μπροστινά του σ’ένα ν 
άρχισε νά τρώη λίξουρα - λίξουρα κλαρί 
πααίνη πέραδώθε λαλώντας ό κύπρο 
σ’ έχω, (είπα) βιό τού Διάολου !

και περίμενα αά μώρθη άπάνω μου • * - · - -

ένας φλώρος τράγος, πού 
τά σκοταΟια σάν μεγάλος σωρός 

ζ. .... _> „ .,p7g^ ζμ
, καί νζ 

ι^ραοωνε οα/.ωντας ο κυπρος του—«έδώ 
σ’ εχω, (είπα) βιό τού Διάολου!» κι’άμέσως ρίχ
νομαι καί τόν αρπάζω άπό τό κουλούρι τού κύπροΰ. 
Στην στιγμή βάνω τό χέρι μου άπό κάτω του, 
—μέ συμπάθειο—καί βεβαιονομαι ότι είχα στά 
χέρια μου κατσιζομούνουχο, πράμμα ποϋ τό 
είχα καταλάβει καί πριν τό· πιάσω, νιατϊ δέν 
βρωμούσε βαρβατήλες. Αύτό ποΰ ήθελα. Βουλ- 
λωνω χαλά. - καλά τόν κύπρο μέ χλωρόφυλλα, 
τ αρπαζω μέ τό ζερβί μου χέρι άπό τό δεξί κέ
ρατο—με συμπάθειο—καί ίου ! δρόμο, χωρίς 
να με καταλάβουν ούτε σκυλλιά, ούτε πιστικοί. 
ΓΙέτυχα έναν τράγο,_ πού δέν μπορώ νά σου πα- 
ραστησω. Μισή παλάμη ξύγγι είχε τ’ άστήΟι 
■ ου . Φθάνοντας στό κοπάδι μου—τό είχα άφή- 
σει άπόδιπλα στές ράχες—λεπίδι άμέσως τόν 
Φλώρος Σέ μισή ώρα τον κατάστρεψα : σφά- 
ςίμο, γοάρσιμο, βγάλσιμο τών αντεριών, πάνια-

ιά γιά νζ
καρδιά καί 
κάνης γρή-

στονεννα
/·

πασκαλια, 
ε Χριστι- 
. . αΧ,αιχ- » 
καί Χρ’.~ 

μεταλα-

ι’όρ α
ιιποοώ• »

κοκζ'./οπό σαν 
ψε—Θεός σχω- 

αλάβω αυτήν

αφεντικό μ’, σέ μιά 
τό έοηιαο, πού δέν 
Είχε' γείνε

, καί λίγο έλει 
νά πώ : — «Άς μή μ 
■·~ !», άλλά βάσταξα καί δέν το χά-

! Μέ τρογύριζε ασμος—γ.
—,
νι ζήση, 
άλλά μ’
τή Χάρη 
άπάνω σ’ . 
χαλωσίά, καί γΐζ νά: πι
ολόισια τόν κατήφορο άπό τό κεφάλι 

καί γιά νά μή μού τό 
μου ή ξένα. Λίγο ν' 

μην τι'όστηνα 
φαγί. Όταν 
μου, στάθηκα 
τον σήμαντρο

ό νόνα 
νζ μέ 

κοεάς, 
προσκυνούμε 
, τωστησα 

■'άλη ντυ- 
) πάνω 

τά ποδά-

μπλετσωσω. 

πού τά βο-

άλλα

α-

παοκάσω Πέρασε 
. Δέν μπορούσα νά 
ή πείνα. Βάσταξα,

• Ά
ότερο, αποφάσισα νά καταιβώ στό πουονάοι νά 
ντερληκώσω. Δέν μπορούσα νά υποφέρω ό καί-156
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Κλ ΠΡΟΣ Πελαηαϊς Κνρηνείας

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ
«Τ’·*

Άρχαΐαι τινε« εκε^ Ίλλκριχαί πόλεις διετή- 
ρησαν τήν άκμαιότητα χα: τήν έν πασιν ανθηρό
τατα και ευρωστίαν των άςιομ/ημόνευται δέ 
κατέστησαν καί έν ζτ άρχαιότητι καί έν τοΐς 
μετέπειτα χρόνοις τό Τραγύριον, ή Σάλων, ή 
Επίδαυρος, τό Δειμίνιον (άλωθέν ΰπό Σκιπίω- 
νος τφ 155 π. X.) καί τό Πήλιον (ένταϋθα 
πολεμών ό Μ. '.Αλέξανδρος τφ 335 π. X., έ- 
μαθε τήν αποστασίαν τών Θηβαίων ένεπρήσθη 
τότε τούτο ύπό τού βασιλέως τών Ιλλυ
ριών Κλείτου, συνοικισθέν καί πάλιν)· ομοίως αί 
Έγχελάναι, Άρούσιον, Μέτουλον, Κέραξ, Σα- 
τίων, Βοιοί, Πέτρα, Βρεττία, Ίάδερα,' Σενία, 
Λυχνηδός, Φλασών, Πάρθος, Φάρο,-', Μελίτη, 
’Αρβα_(σημερ· Λίσσα)(“) Άύυρτίδες, (Λιβούρ- 
νιαι νήσοι)Χρυσονδίων,Γερτούς, Αντιπατρία(Φοι- 
βάτιδες) "Υσκανα ίάποχρούσαντα τήν έφοδον 
τού Κλαυδιου 190 π. X. ο Περσεύς δέ κατόπιν 
1θ9 π· Χ: ^ηνδραπόδισε τούς κατοίκους της/ 
Οίνε ιον (άλωθέν ύπό ΙΊερσέως) Σκάμπα, Δαυ- 
λία, Δέβομα, Άλβανόπολις, Συσάρηθος, Λίσ- 
σος (κτισθεΐσα τώ 385 π. X. ύπό' τού Γέλω- 
νος τυράν. τών Συρακουσών, τώ δέ ’21 Φίλιπ-

(*) Συνέχεια καί τέλος. 
κοοτ2»,^α *“?“ τ°ύς ‘τελ'υταίουί ΖΟόνους συνε- 
στριακών η π®ριφτ^ ναυμαχία Ιταλών καί Αΰ-
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πος ό Γ°ί αφεΐλε’αύτήν ώς καί τήν άκρόπολιν 
Άκρόλισσον, άλλα περιήλθε καί πάλιν είς τάς 
ΧεΨα’ Βασιλέων τής ’Ιλλυρίας Πλευράτου 
καί Γενθίου), Τσρσατική έν τή μεγάλη Λιβυρνία, 
"Ωρικος, (άποικία Εύβοέων) ή πλούσια Λι'γκι- 
στική, Επέτιον, Ηράκλεια καί Έτλίμη (παρά 
ταύτην μικρά τις έκτασις—τών Καλαμιωτών — 
εκαλείτο το βασιλείου τού Όρέστου, διότι εν
ταύθα λέγεται δτι κατέφυγεν ο άτυχής τού Ά- 
γσμέμνονος υιός, διωκόμενος ύπό τών Έριννύων) 
Βυλλις, "Αλβανόν (σημερ. Έλβασάν) τ, καί 
Ρ'·?όμος Απολλωνία (αποικία Κερκυραίων) μετά 
του λιμένος της Αϋλώνος- ή 'Απολλωνία (Γυ- 
λάκεια) οίχισθεϊσα τώ 587 π. X. ύπό Κερκυ- 
ρα'.ων, Κορινθίων, Δωριέων καί άλλων, κέντρον 
ελληνικής παιδείας, προτιμομένη ένίοτε καί αυ
τών τών Αθηνών έχρησίμευσεν ώς τόπος έκπαι- 
δευσεως τού Αύγουστου καί έκ ταύτης κατήγετο 
ό Δηίφονος υιός Εύηνίου ό μά/τις τοΰ ελληνικού 
στρατού τού ένΜυκάλη κατανανμαχήσαντοςτούς 
Πέρσας· /'®?έρεται δέ καί τις Νεοπτόλεμος νι- 
κήσας δρόμφ είς τούς 'Ολυμπιακούς άγώνας. 
Ενταύθα τέλος ύπήρχε καί Ιερός τόπος, τό πε

ρίφημου Νυμφαΐον μετά τού έν αύτφ έκ πέτρας 
έξερχομένου αθανάτου πυρός (**) δπερ δέν κατέ-

C ) «Πέτρα δ έστί πΰρ άναδιδοΰσα, ύπ’ αυτή δέ 
κρηναι ρεουσαι χλιαρού καί ασφάλτου . Στρα|>, 

καιε τά πέριξ άλλά διετήρει χλοάζοντα καί σύο- 
δενδρα.· ήτο δ’ αφιερωμένος τώ Πανί καί ταΐς 
Νύμφαις καί περιεκοσμεΐτο ύπό πληθύος ώραίων 
οικοδομτμάτων καί αναθημάτων, σειραΐ δέάργυ- 
ρών καί χαλκών αυτής νομισμάτων άνάγονται 
είς του Δον αιώνα π. X. ώς καί 350, 229 καί 
100 π. X. φερόντων Λύραν, 'Οβελίσκου, Δάμα- 
λιν καί Μόσχον, κεφαλάς 'Απόλλωνος, 'Αθήνας, 
Άρτέμιδος, Ποσειδώνος, Διονύσου καί ’Ασκλη
πιού, Τρίποδα καί χέρας Άμαλθείας, Νύμφας 
περί τό Νυμφαΐον όρχουμένας, "Αδην κ.λ, έπι- 
γραφάς δέ ΑΓΙ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΑΠΟΛ, 
ΑΠΟΑΛΩΝΙΑΤΑΝ.

Αι πόλεις αύται ήμιλλώντο* είς τό έαπόριον 
και την ναυτιλίαν, ητις όμως σύν τφ χρόνφ 
προσέλαβε πειρατικόν χαρακτήρα, έφ’ φ διεκρί- 
θησαν οί Δαλμάται 'ληστεύοντες, μέχρις δτου ύπε- 
οουλώθησαν τοΐς Ροιμαίοις, (168 X.) ύπό τού
Μάρκου Φιγούλου καί Σκιπίωνος Νασικά (597 — 
155 π. X.) τού Αύγούστου (3 — 4 π. X ) καί 
τού Τιβερίου (7 π. X.) δτε καί έπισήμως όνομά- 
σθη ή χώρα Δαλματία. Κυριευθεΐσα κατόπιν ύπό 
τών ΌστρογότΟων (481) έπί Θεοδωρίχου μετηνέ- 
χθη διοικητικώς είς τήν ανατολικήν αύτοκρα- 
τοοίαν.ι

Κατά τήν μαρτυρίαν δέ τού Ηρακλείου, παρά 
τον Σαύον καί τήν παραλίαν ταύτην ένεκατε- 
στάθησαν πολλαί σλαυϊκαί φυλαί, δτε ή Σάλων

IF-

ΚΥΠΡΟΣ Τό φρούριον τής Κυρηνείας

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

καί ή Έπίδαυοος κατεστράτησαν μετ' άλλων 
πόλεων, ών οί φυγάδες άνφκοδόμησαν τό Σπάλα- 
Ορον καί τήν Ραγούσαν, αίτινες κατέστησαν ση
μαντικοί, λιμένες ύπό ελληνικήν διοίκησιν, παρα- 
χωρηθέντες τφ Μ. Καρόλφ κατόπιν, καί άνα- 
κτηθέντες πάλιν (806) ύπό τού Νικηφόρου, οτε 
διά τής συνθήκης τοΰ 832 άνεγνωρίσθησαν ώς 
έλληνικαί κτήσεις.

Ή Ένετία, ή Ουγγαρία, ή Κροατία, ή ’Ιτα
λία καί ή Αυστρία άπό τού 997 μέχρι τοΰ 
1805 κατόπιν περιπετειωδών πολέμων έκυριάρ- 
χησαν τής χώρας ταύτης, ής ή Καρινθία, (πορ. 
Τεργέστης) Καρνιόζα καί Κροατία υπέκειντο τφ 
Ναπολέοντι, μέχρις δτου τώ 1815 άπεδόθησαν τή 
Αυστρία.

Έκ τών τά μάλιστα σκμασασών πόλεων τής 
άρχαίας Ιλλυρίας αξιομνημόνευτος τυγχάνει ή 
Έηί&αμνος (σημερ. Δυρράγιον Dufl'azo') ή 
πλούσια αύτη Κερκυραϊζή άποικία (Θουκυδ. Α. 
24, Lil’·') παρά τόν ποταμόν Πάλαμνον γενο- 
μένη αφορμή τού Πελοποννησιακοό πολέμου, δτε 
έξερράγη ή πολίτικη καί ουλετική αντιπάθεια τής 
δωρικής καί άριστοκρατικής Σπάρτης κατά τών 
'Ιωνικών καί δημοκρατικών ’Αθηνών έκτίσθη 
δέ κυρίως ύπό Φαλίου Έρατοκλείδου, μετ’ άλλων 
Κορινθίων, Κερκυραίων ζαί Δωριέων καί υπε· 
τάγη είς τόν βασιλέα τής ’Ιλλυρίας Γλαυκίαν. 
Τώ 316 όμως ό Κάσσανδρος άφεΐλε ταύτην καί
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τώ 312 άπεδόθη τώ Γλαυκία ύπό τών Κερκυ- 
ραίων, καί τέλος τώ 216 π. X. εκορ’.εύΟη ύπό 
Φ·.Α·π-ου τοΰ Γου.

’Εντεύθεν ηρχ'.ζεν ή -ϊρ'.ώνυιχο; ’Εγνχτία 
οδός, κχταλήγοοσχ δ'.'ζ τή; 'Απολλωνία; καί 
Θεσσαλονίκης είς τό Βυζάντιον, καί ενταύθα 
δ'.έτρ'.ύεν εςόρ’.στο; ό Κ'.κέρων, καί εν ταύτν; ευ- 
ρεν ό Ποαπήίο; άσραλέ; κρησόύγετον. Έπί δέ 
Αυγουχτου :γΐν=το πρωτϊυουσχ τή; Νέας ΊΙ-
πϊί?ου·.

Ώ; ύπό τών άργχίων συγγρχρεών ίστο >ΞΪτα’.·
ί'.χ τόν ΓΙίΛοποννζ,σ'.ακόν πόλεαον, :ό O/.'.VXD /’.- • » /.
ζόν ζόυ.αα τής πόλεως άποδ'.ωχ’έν ύπό των ότ,- 
ιχοκρατ'.κών έπολ'.όρκησε ταύτζ,ν, τή βοζ,Οεία 
τών πέι'.ς γε'.τό ν υν ή όζ υ.οκράτ'.ζο·. τότε ζζ,τή- 
σαντες 3οή0ε·.αν παρά τής Μητροπόλεω; καί υ.ή 
τελείως ίζ. > νοπΟ'.ηΟέντες κατέτυγον εί; Κόο'.ν- 
Οον. ήτ'.ς δ'.αλνσασσ .ζ,ν πολιορκίαν z'Ay'lr, ττ,ν 
~·>.'Λ τή; έςοργ'.σύείσ'.ς Κέρκυρα; ζήρνς’.ν πο- 
λέαου,καί οϋ αίνον ταύτην ένίζςσε αλλ' έςεσττά- 
τευσε καί κατά τών ’Αθηνών, (ών άπέχπχααν 
τήν 1 Ιοτίδα'.αν), α'ίτ'.νες έδοή'Η,σαν τού; Κερκυ- 
ραίους, -ήγουαένζ,ς ολοκλήρου τή; Πελοιτοζνή- 
σον, ήν -εοσεζάλε-εν εί; τόν ;χέ··χν ά··ώνα 
(431 —4θί).

Ίί ϊυζ,αερία καί ή άζν,ή τής πόλεω; (Έπ'.~

71 ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ
Είναι αδύνατον νά εξακριβωθώ ποιος εγεν- 

vijih| προτήτερα. 'Ο Πόνος i) ό ’’Ερως. Τό πι
θανότερου είνε οτι έγεννήθησαν ταυτοχρόνως.

A
Τό πρώτον αμάρτημα τοΰ άνθρωπον είνε οτι 

ένΐ'μιρεΰίΐη. Όρα καί παθήματα αειμνήστου 
Άδάμ.

>Ν
’Από τά περίεργα τής γλοισσης : Τό θηλυκόν 

τοΰ λόρδου νά είνε ή λόρδα.
Ό Χάρος καί ή Χαρά νά έχουν τήν αυτήν 

ρίζαν.
Λ

Υπάρχουν κωμικά! στίγμα! έξόχως τραγικοί 
καί τραγικαί, έξόχως κωμικαί.

Καθόλου άπορον αν ή Ιταλία αριθμεί τάς 
περισσότερός αρτίστας. Μήπως καί αύτό τό 
σχήμα της δέν είνε ενα πόδι θεατρίνας ;

Συχνά άναγινώσκομεν οτι ό τάδε κύριος θά 
ηατέλ&τ] είς τόν προσεχή έκλογικόν αγώνα. 
Καθώς κατήντησε τύ πολιτεύεσθαι, βεβαίως 
κατέρχεται ό άποφασίζων νά πολιτευθή, διά 
νά άνέλ&τ] όμως κατόπιν είς τά υψηλά αξιώ
ματα τής Πολιτείας. 
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οάανου— Δυρραχίου) ιαεύ’ όλους τού; όλεθρ'.ω- 
τάτους σε’.σαού; ό'.ετζ,ρήθζ, έπί αιώνας ιχέχρ·. 
τών Βυζαντινών, δτε έγένετο τό κέντρου |χβνά- 
Λων πολεα'.κών περιπετειών, <’·>; έδρα 'Ιλλυρική, 
αεχρ·. τού 1073, δτε έπί τοΰ Αύτοκράτορος Μι
χαήλ Δούκα άνζ,γορεύΟζ, δουκάτου, έν'ΐα καί ~α- 
ρεδόΟςσαν είς τόν Αύτοκράτορα Αλέξιον Κο- 
ανζ,νόν συλλη-ρΟέντες πολλοί τών αετκ τού Πέ- 
τοου τού ’Ενζ.αίτου Σταυοοοόοων.· 1 · · » ,

Τώ 1206 (κυριαρχία Λατίνων) έζυριεύΊς 
υπό του δεσπότου τής 'Ηπείρου Μιχαήλ 'Αγγέ
λου, ^έχρις οτου άρζ,ρέΟζ, άπό τών διαδόχων 
τούτου (1294) ύπό τού πρίγκιπο; του Τάραντο; 
Φιλίππου.Τώ 1332 πάλιν παρεδόΟη εί; τόν αδελ
φόν τούτου ’Ιωάννα,ν καί μετά έ'ν έτος εί; τόν 
υιόν τούτου Κάρολον τώ 1352 έζυρ'.εύθζ, υπό 
τών Σέρδων, τώ 1512 ύπό τού κόμητο; τή; 
Ναυάρα; Αουδοί. Ραλκόνοου, καί κατόπιν ύπο 
τού δουκό; τή; Σκόδρα; Γ. Βάλτζα, μεΟ’ ό κατα- 
κτ/,Οεϊσα ύπό τού Σκ-ρδέμπεζ, μετεβιδάσΟη ει; 
τήν Βενετίαν, καί τέλος έζυριεύΟη τφ 1652 ύπό 
τ;ΰ Σουλτάνου Βχγιαζήτ Βου διαρυλάςασα ποιά; 
τινχ; προνομία;, καί δή τήν έλλζ,ν εκκλησιαστι
κήν διοίκ/,σΐυ ύπό Μητροπολίτην.

X. Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΙ γάτα είνε εκφυλισμένη τίγρις, όπως ό άν
θρωπο; είνε εκφυλισμένη θέότης.

Λ
Τύ τελειόιερον περιβάλλον είνε νά είσαι είς 

εν δωμάτων στολισμένου μέ έργα ζωγραφικής 
καί γλυπτικής, άρπα ή άρμόνιον νά συνοδεύη 
απαγγελίαν λυρικού ποιήματος καί νά σέ κυκλώ
νουν μενεξέδες. Μπορείς τότε τά άνακράξης : 
«Νδν απολύεις—όχι τόν δούλάν σου —τόν ευ
τυχή σου, Δέσποτα τών ψυχών».

ν
Δέν έχω Ιδή έτιθεώρησιν χωρίς εύζωνον, χιο- 

ροφύλακα καί Ζακυθινόν, Δράμα χωρίς ώρυ- 
γάς, δηλητήρια καί λυγμούς. Φάρσαν χορίς 
κρύψιμον εις ντουλάπια, λιποθυμίες καί Απιστίες. 
Συναυλίαν χωρίς φάλτσα καί χειροκροτήματα 
■ συγγενών καί φίλων . Όπερέτταν χωρίς βίλς 
κρί κνήμην. Δημοσιογράφον χωρίς φαντασίαν 
καί μαλλιαρόν δημοσίευμα μέ ν καί ς.

a

'Ορισμοί:
Μοναχός. Άνθρωπος, ό όποιος ποτέ δέν είνε 

μοναχός.
Πολιτισμός (Διαρκοϋντοςτοΰ Πανευρωπαϊκού 

πολέμου). Ράκος διά τύ κάρροτής καθαριότητος.
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

Η lyl Gl GE> C €HC MHOC

Avtl συγκινήσεων καγχασμοί 
Ό ναΐσκος τοΰ ’Αρσάκειου.

Το Γ.»15. Αίμοστά,ζον σκ^πτρόν.- Πόλεμο; και Χριστιανι
σμός. -ΊΙ διαρκής εΙρήνη. Να άναστηλώνωνται; Ku/.λι- 
χνική διαφωνία.—Ό Διάδοχος τοΰ Λασσαν.:ΐου. Τά έκα- 
τοστάρικα τής Κατηφορίησσας.- Βραβεία καί έρανοι. 
ΆΛ«κολοκύνΟα·σις. Λί ξέναι ΐδέαι καί τό Έλλ. κοινόν. 

Γυναικεία ιραλιιωϋία.

ΕΝΘΙΜΟΝ τό Ι91'> 
κυλιέται είς τήν α- 
βυσσον. Κάθε αρι
θμός του αποτελεί- 
ται άπό κόκκαλα. 
’Ακολουθείται άπό 
στεναγμούς, άπό ά- 
ράς. ' Έτος τό όποιοι 
παρέλαβεν ώς κλη
ρονομιάν ομοβρον
τίας, διήνυσεν ολό
κληρον τόν βίον έν 

φρικαλεότητι, παραδίδει δέ τά αίμοστάζοντα σκήπτρα 
του είς τό διάδοχον έτος μέ τάς άγριωτέρας τών δια
θέσεων. Είνε τόσω άπαισία ή νεκρολογία τοΰ 1915, 
ώστε περίτρομοι εύχόμεθα όπως ή ανθρωποσφαγή λήξη 
μέ τήν αρχήν τού νέου έτους, τό όποιον άνατέλλον, 
φωτίζει όπλα, τηλεβόλα, χαρακώματα...

Λ
Ό Δ’ Άννούντζιο άγορεύσας έν τώ στρατοπέδφ όπου 

έτελεϊτο λειτουργία είπε : «Τότε μόνον είνε κανείς 
καλός Χριστιανός, όταν θυσιάζει τήν ζωήν του χά- 
ριν τής πατρίδας του·. Καί τά είπε αύτά ποιος : Ό 
Δ’ Άννούντζιο ό διακηρύξας άλλοτε ότι οί ποιηταί δέν 
έχουν θρησκείαν. ’Αλλ’ ή ’Εκκλησία δέν έχει βέβαια 
τήν αυτήν γνώμην. Ό Χριστός ό όποιος έθεσε βάσιν 
τή; διδασκαλίας του τό «αγαπάτε άλλήλονς», ό συνι- 
στών νά τείνωμεν καί τήν άλλην παρειάν εάν ραπι- 
σθώμεν, ό δογματίσας μίαν ποίμνην ύπό ένα ποι
μένα, δένείνε δυνατόν νά άνεχθή τόν άγριον πόλεμον. 
Πόλεμος θά είπή άρνησις θρησκευτικών αρχών. Καί 
ναι μένκαί ίερεϊ; άλλοτε έπολέμησαν, καί "Αγιοι, ώς ό 
Αγ. Δημήτριο; καί ό "Αγ. Γεώργιος ήσαν στρατιώ- 

ται, άλλ’ αυτοί μέν ήγωνίσθησαν ακριβώς διά νά επι
βάλουν τόν Χριστιανισμόν, ένώ σήμερον τοιαϋτη 
ανάγκη δέν δικαιολογεί τόν πόλεμον. Οί δέ "Ελληνες 
κληρικοί έπολέμησαν έναντίον αντίχριστων, χάριν 
τή; ελευθερίας καί τοΰ πολιτισμού, έν<;> σήμερον οί 
μαχόμενοι είνε όλοι Χριστιανοί καί όλοι πολιτισμέ
νοι. Καί λέγουν μερικοί: ό πόλεμος αυτός θά ώφελήσρ 
διότι θά έξασφάλισθή διαρκής ειρήνη. Ουτοπία. Δι
αρκής ειρήνη είνε αδύνατον νά έπιτευχθή, έφ’ όσον 
δέν μεταβάλλεται τό εθνολογικόν καθεστώς, ένόσφ 
δέν διαιρεθή εί; ισοδυνάμους ανεξαρτήτους πολιτεία; 
ή Εϋριόπη κατά τύ σύστημα τής ’Αμερικής καί λείψη 
οϋτω καί ή δουλεία καί κάθε φιλοδοξία, ό άγων τής 
έπικρατήσεως καί πάς έξοπλισμός. Άλλ’ ώραίον επι
χείρημα. νά έξοντωθούν τά άκμχιότερα κράτη τής 
Εύριόπης διά νά μή εξοντωθούν όσοι δέν υπάρχουν είς 
τήν ζωήν. Άλλ’ ώ άνθρωποι, δέν ήμπορούσε τάχα 
καί οί υπάρχοντες νά ζήσουν καί νά έργασθούν διά 

νά άσφ ιλίσουν τήν ζωήν καί τών έπερχομένων γε- 
ιεών : Δέν άρκούν τόσα θύματα ιατρών, θεομηνιών, 
τυχαίων δυστυχημάτων, αυτοκτονιών, πρέπει νά σκο
τώνεται τό άνθος τή; Ευρώπης όμαδόν καί—τό σπου
δαιότεροι· -άδίκως ; Ωραία πρόοδος Χριστιανοί νιι 
μάχωνται κατά Χριστιανών έν όνόματι τοΰ Χριστού, 
τοΰ κηρύξιντο; δικαιοσύνην, ισότητα καί αγάπην 
τοϋ συιιστώντος «Ειρήνη πασι»....

Τά άρχαϊι μνημεία πρέπει νά συμπληρόνωιπαι, 
δηλ. γι’ι πρισ ιρμιόζωνται τά σωζάμενα, ώστε νά δί
δουν πληρεστέραν ιδέαν τή; άρχικής των ΰποστάσεως; 
Αί γνώμαι διχάζονται. Ό άρχιτέκτων, ό έπιμελούμε- 
μενος τήν στερέωσιν τών Προπυλαίων τής Άκροπό- 
λεως, φρονεί οτι οί κατακείμενοι κίονες τού ΙΙαρθε- 
νώνος πρέπει νά συναρμολογηθοϋν καί ανυψωθούν. 
Καλλιτέχναι τινέ; άντιτίθενται είς τήν γνώμην αυ
τήν- αρονούντες οτι μόνον προκειμένου περί στερεώ
σει»; ή διαρκεία; τής ζωή; τού μνημείου πρέπει νά 
γίνεται ή έπισκευή ή ή άναστήλωσι;, έκτος άν ΰπάρχη 
πλήρες τό υλικόν καί είνε δυνατή ή άπόδοσις τελεία; 
τής μορφής τού κτιρίου, ιός έγένετο διά τόν ναόν τή; 
Άπτέρου Νίκης. ’Αλλά τό αύτό δέν συμβαίνει μέ τόν 
Παρθενώνα, διότι μέγα μέρος τού υλικού έχάθη. Ό 
Παρθένων δέν θά κερδίση, λέγουν, έάν υψωθούν ολίγοι 
άκόμη στύλοι, οί όποιοι πάντως θά είνε ατελείς. Καί 
έφ’ όσον ή αρχαιολογία δέν έχει νά κερδίση τίποτε, 
ή δέ αισθητική έχει νά χάση, πρός τί αί άναστηλιό- 
σει; ; Νομίζομεν οτι οί. καλλιτέχναι έχουν περισσότε
ρον δίκαιον άπό τόν άρχιτέκτονα. "Ας μείνουν όπου 
εύρίσκονται τά συντριμενα μάρμαρα, ένόσςο ή άνάστα- 
σί; των δέν είνε επιβεβλημένη έξ άπσλύτων λόγων 
συντηρήσεως.

A

Τό βραβεϊον τού ’Αβερωφείου δραματικού διαγωνι
σμού—άμαρτίε; καί αύτός έχει ώ; όλοι οί προκάτοχοί 
του—άποτελουμένου έκ τού άξιολόγου οπωσδήποτε 
ποσού τών 2.500 δρ. δέν άπενεμήθη είς κανέν έργον, 
διότι καί κανέν δέν ήτο απολύτως καλόν. "Εν τμήμα 
μόνον τού βραβείου, ολίγα τούτέστιν εκατοστάρικα θά 
δοθούν, χωρίς καμμίαν ανάγκην, είς τήν «ΙΙαναγίαν 
τήν Κατηφορίτισσαν > ώς τήν σχετικό»; έπιπλεύσασαν 
ιιέ-. τά .... ξωτικά της. Μερικοί ενδιαφερόμενοι πάρε* 
πονέθησαν διατί νά μή τσεπώσουν μερικά χαρτονομί
σματα καί οί περισσότερον τού κ. Χόρν άποτυχόντες 
δραματικοί, τεμαχιζόμενου τού βραβείου (:) εί; ίσα 
μερίδια διανεμόμενα εύαγγελικώτατα μεταξύ τών «σχε- 
τικώς> καλλιτέρων, πρός «ένίσχυσιν τής νεοελληνικής 
θεατρικής παραγωγής·. Νομίζομεν ότι ή επιτροπή 
καί αύτό πού θάκάμη, νά κρίνι] άξιον προσοχής έν μέ
τριου έργον, είνε πολύ. Οί φιλολογικοί διαγωνισμοί 
δέν είνε φιλανθρωπικοί έρανοι. Τό χρηματικόν άθλον 
είνε έν άπλούν συμπλήρωμα, παρακολουθούν τήν ήθι- 
κήν αξίαν τή, βραβεύσεως. ’Εάν, επειδή αχετιχώς 
υπήρξαν έργα ανεκτά — είς τού; στραβούς ό μονό
φθαλμος βασιλεύει—πρέπει καί νά βραβεύωνται. κα
λύτερα νά λείψη ό διαγωνισμός. Αύτή ή δήθεν λογική
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‘Έββα Τόμσεν

Άμφότεραι πρωταγωνιστούν είς τόν Κινηματογράφον

τοΰ νά ένισχύεται ή μετριότη; ή έπιπλέουσά τών άλ
λων μηδαμινοτήτων, όχι προάγει τήν πνευματικήν 
εργασίαν, ώς Ισχυρίζονται οί παραπονούμενοι. άλλά 
συντείνει είς τήν άποκολοκύνθωσιν αύτη;.

’Επειδή τό 'Ελληνικόν θέατρον άπό τής συστάσειό; 
του έως σήμερον τροφοδοτείται μέ ξένα έργα, παρατη- 
ρεϊται συχνά μία δυσαρμονία μεταξύ κοινοί καί παι* 
ζομένου έργου. Ξενικά ήθη, ξενικαί αντιλήψεις, ξενι
κόν περιβάλλον, δέν εΐνε εΰκολον νά αρέσουν όσον καί 
άν εΐνε ή μετάφρασις ελεύθερα, όσον καί άν προσπα
θούν οί ηθοποιοί νά άρμονισθοΰν πρός τά αισθήματα 
άτινα έξωτερικεύουν. Δέν εΐνε δυνατόν τό κοινόν, τοϋ 
όποιου τήν πλειονότητα δέν αποτελούν οί διανοούμε
νοι, νά δεχθή Ικανοποιητικοί; ξένας ιδέας, προσαρ- 
μοζομένας είς άλλα; κοινωνίας. Μέ τήν έξέλιξιν δέ 
τού νεωτέρου θεάτρου, καί ιδίως τών βορείων κρα
τών, ή μετάγγισις τών ιδεών, ή άλλως επικίνδυνος, 
προσκρούει είς σημαντικήν άντίθεσιν αντιλήψεων. 
Καί διά τούτο τό κοινόν, είτε διότι δέν εΐνε εΰκολον 
νά έννοήση μερικάς σκηνάς, είτε διότι έχει διαφορε
τικήν γνώμην, προβαίνει αυτομάτως, ούτως είπεϊν, 
είς εκδηλώσεις, αί όποϊαι^ θεωρούνται παρατονίαι 
αμαθών ή καί άπαρέοκειαι άκαιροι ή καί απρεπείς. 
Είςτά δύο Γερμανικά έργα, μέ τά όποια ήρχισε τάς 
παραστάσεις της ή κ. Κυβέλη, άναφερόμενα τό μέν 
είς έλευθέρας αντιλήψεις τής Παρισινής κοινωνίας 
περί γάμου, τό δέ εις χαρακτηρισμόν τού κλήρου τής 
ΓΙρωσσικής Πολωνίας, υπήρξαν σκηναί ώρισμένως 
αί κρισιμώτεραι καί συγκινητικιότεραι, περί τό τέλος 
των έργων, καθ' άς τό κοινόν έξέσπασεν είς . . . καγχα
σμούς. Μερικοί αποδίδουν τάς εκδηλώσεις αύτάς είς 
αναισθησίαντό όρθότερον εΐνε νά τάς άποδώσωμεν εί- 
την ξενικήν βάσιν τού έργου, μολονότι τό έλλ. κοινόν
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Μπέττυ Νάνοεν

Απόλλωνα*

πρέπει νά γ νωρί ς y δτι εί; τό θέατρον δέν θά κατο 
πτρισθή ή κοινωνία, έν ήαύτό ζή· θά ίδή μόνον τί 
συμβαίνει αλλού. Καί πρέπει νά προσεχή μόνον πώς 
νά μή παρασυρθή άπό ξένα νοσηρά διδάγματα.

Α

Μία καινοτομία, ή όποια κυοφορείται θά προσ- 
δώση είς τήν λειτουργίαν νέον θέλγητρον. Έζητήθη 
από τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην ή άδεια νι'ι με
τέχουν των εκκλησιαστικών χορών καί κυρίαι. Ποιος 
ήμπορεϊ νά άρνηθή ότι ή γυναικεία φωνή, ή απαλή’ 
η συγκινητική, δέν προδίδει περισσότερον τής ανδρι
κής τήν αγγελικήν προέλευσιν; Ούδέν προσκρούει εί; 
τήν αϊτησιν αυτήν. Ίστορικώς, εΐνε αποδεδειγμένοι- 
οτι κατά τούς πρώτου; Χριστιανικούς αιώνα; αί γυ
ναίκες συμμετείχαν τής λειτουργίας. Αισθητικό»;. θά 
συμπληρωθούν αί χορωδίαι. Ούδεμία άλλως τε διάτα- 
ξις απαγορεύει τήν γυναικεία»- φωνήν, τήν άρμοδιω- 
τάτην νά ύμνή τόν Θεόν τής αγάπης καί εύσπλαγχνίας.

Ο Σεβ. Ιεράρχης Αθηνών άπέδειξεν ευτυχώς ότι 
δέν διάκειται δυσμενώς πρός τάς λογικάς καινοτομίας, 
οσάκις πρόκειται νά συντείνουν είς τό με/αλεϊον τής 
λατρείας. Ωστε άς μή διστάση. Δέν έχει ή νά παρα
κολουθήσω μίαν λειτουργίαν έν τφ ναίσκφ τού ’Αρ
σάκειου, διά νάπεισθή ότι κατανυκτικωτέρα δέν ήκού- 
σθη ακολουθία, μέ τάς παρθενικάς φωνάς, υμνωδού
σα; τόν Κύριον.

Μίαν παρατήρησιν μόνον θά ΰποβάλωμεν. ΊΙ προσ- 
ληψι; των κυριών νά γίνεται μετά προσοχή;, προκει. 
μενού διά τήνφωνήν των πάντοτε, καί νά ψάλουν άπό 
τού γυναικωνίτου. Θά εΐνε τούτο ποιητικώτερον καί 
ασφαλή; άποφυγή παντός σχολίου-είς τήν άρχήν 
τοΰλάχιστον.

ΔΑΦΝΙΣ

Φιλοστοργία

Πίναξ τοϋ έν ’Αμερική Έλληνα; ζωγράφου Δ. Κόλλα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Οί παλαιότεροι συγγραφείς, οί όποιοι φέρον

ται πρό; τό τέρμα, έχουν τήν ύποχρέωσιν όχι 
μόνον πρό; εαυτούς, άλλά καί πρό; τού; έπιγε- 
νομένους νά συγκεντρώσουν τήν άστόργω; έδώ 
κ’ έκεϊ έπί έτη σκορπιζομένην έργασίαν, ή τήν 
φιλάργυροι; είς τά βάθη τοΰ συρταρίου άνα- 
παυομένην. Καί νομίζω ότι πρέπει καί αυτοί οί 
κάπω; κουρασμένοι ή καί Απογοητευμένοι νά 
μιμηθοϋν τόν κ. Δ. Καμπούρογλουν δστις μετά 
τά «Θρύψαλα» έντό; ένό; έτους είς τρεις τόμους 
παρουσίασε προγενέστερον αύτοΰ έργασίαν, τόν 
«’Αναδρομάρην», τά «Διηγήματα» καίτά «’Αθη
ναϊκά Διηγήματα». Ό κ. Καμπούρογλους εΐνε 
(”) Συνέχεια, 

ό πλέον άκακος τών συγγραφέων μας καί ό 
πλέον ευχάριστος. Είργάσθη πάντοτε άθορύβω; 
καί τήν έργασίαν του χαρακτηρίζει ή επιμέλεια. 
Κυρίως άσχοληθείς είς τήν ’Αθηναϊκήν ιστο
ριογραφίαν, δεν παρέλειψε νά έκδηλώνη καί τά 
υπάρχοντα πάντοτε έν αύτφ χαρίσματα δημιουρ
γική; εργασίας. ΊΙ άντίληψις τής ζωής, ή χάρις 
είς τόν χαρακτηρισμόν αυτής, τον διακρίνουν. 
Άνατραφεις είς οίκον μέ αρχοντικά; παραδόσεις 
καί μέ πνευματικήν υπεροχήν γύρω του άπό 
πατρύς καί μητρός, εϊσήλθε νεότατος είς τήν 
κονίστραν τών γραμμάτων, έν ή κατόρθωσε νά 
μένη πάντοτε όρθιος, νεάζων τήν ψυχήν καί 
ψύχραιμος τήνκρίσιν.
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π I Ν Α Κ ο θ Η k Η

AekrJ Α

Ι·Λ„ καμ,.,μ,π. λόγον <Wt τά \,.|7ή,„ίΤ(«„ 
w. Ε^πνεί'σ.Ίησαν ώχ η'|; τών πι<λκ1(). 
τερών Κ,Ιψ-ων α; γνωρίζει ίχ ,^λέημ &ά 
καιεζ ^σω.γκτκαντΰήη,,.,,^ ή μάλλον απεδό- 
ΰησαν εν«ργως, διότι ή έμπνευσις είνε u 
ρε/.χον προ^ιμένου περί «φμγήσεως, ή; ,τοοϋ- 
παρχει ΐ| βασις. 1 ο ύφος Τ1>Γ· χ. Καμπούοογλου 
ήκιστα νεωτεριστικόν, έχει κάτι από τό ΰφο-Τή- 
-παΛαιυτερας Λογογραφίας, άρμονιζόμενον οίί™ 
περισσότερόν προς τό περιβάλλον τής έποχής ήν 
αναπαριστα. Εν τούτοι; είνε πάντοτε ανθηρόν 
και απροσκοπτον. Εναρμονίζεται είς άφηνή- 
σεις, αι οποιαι Οα ίΐεωρηίΐοϋν κάπως άν.ινοο- 
νιστικαι δια τους σημερινούς κοσμικούς καί ξε’νο- 
Λατρας κομψογράφους, άλλ' έχουν τήν εσωτε
ρικήν αζίαν, ήν αδυνατεί νά ποοσδιόση 1Η'α 
μονον τεχνική τής διηγήσεως διατϊίπωσίς Έάν 
δεν ενθουσιάζουν τά διηγήματα τοΰ κ.' Καιι- 
πουρογλου. άπεριττα καί άψιμμυίΐίωτα, άνα- 
γνωσκονται όμως μέ εϊδιαφέοον. ΙΙάντοτε κάτι 

συνάντηση τις απρόοπτον, ιδίως όταν τερμα
τίζεται η διηγησις. Γα 'Διηγήματα» έχουν τό 
προσον τη; συντομία;. 22 έχοόρεσαν είς 9(, σε; 
Εξ αυτών α/.λα είνε έπεισόδια μάλλον τής πα- 

ρερχομενης ι,Λονεν ζωής, κυρίως τή; ολίγον αετά 
την Επαναστασιν άλλα είνε ουμοριστίκά 
παιγνιώδη διηγημ«τια. ’Αγαπά ίδιαιτέοω; νά 
εικον,ςη περίεργους τόπους. Είς ίίλα κυριαρ
χεί η παρατήρησή καί ή επιγραμματική πο/ζά- 
κι, αποτυπωσις των προσώπων. Γνωρίζει εϊ- 
ποιον σημεΐον τήςάφηγήσεως νά δώση τό πεοισ- 
σοτερον χρώμα, βιάζεται δέ νά τελε.ώση 'τήν 
αφηγησιν πριν κούραση.
- Εκ. τ"!ϊ ‘-νΊΥΊ!ΐ«των» του τό περιεργότεοον 

εινε το «Κελλι», χαριέστερον τό «ΙΙοώτον 'εΐ- 
δυ/ζιον» ζωγραφικιότερον τό «Κάτ<ο άπό τό 
μελισσοδενδρο», φιλολογικά)τεοον δέ <5 ( Μαΐ
στρος». '·ααε

Α
Ο κ. Παλαμάς χρονογράφων άπό τίνος είς 

δυο καόημερίνας εφημερίδας,ό,ς W. καίώςΠοω- 

,’!ι,ίλ,"™τ·|ν καί 
καΛαισ.»ητ,,ν, ίίέλων ίσως νά δείξη κάποιαν ,ιε- 
τανοιαν διότι αφέίίη νά παοασυοίίή είς -λιόσ 
σικας παρεκτροπάς· άλλ’ άν είς τόν πεζόν λόγον 
καμνη αυτας τας άπιστίας πρός τούς πε ισαί - 
νοντας αυτόν μαλλιαρούς, έπανερχόαενος βαθ
μηδόν εις την ευθείαν οδόν, είς τήν ποίσιν 
δεν Λησμονεί τας παλαιάςάααρτίας. 1 

Οι παίαιοτεροι καί άξιολογιότεροι τών ποι
ητών μας δεν εμφανίζουν, ώς άλλοτε, τά ποιή
ματα των κατα δόσεις. Σκοπούν έπ- ' 
επειτα αιφ.ο,διως εξακοντίζουν αίαν όλόκληοον 
συλλογήν, ακριβώς όταν ό κόσμος είχε σ/ηαα- 
τ σηπεποιόησινοτι δέν γράφουν πλέλν. aR 

ιδού Γπ7)ν°-τΐς^1’1,ε * ^ιπνεόσεο,ν, 
ιδ.)υ ο Παλαμας με έν τοπομαχιχόν τών 4* 
υπενδυμι,ον τον I ερμανικόν μιλίταοΐσαόν ()[ 
δ -·Έ:έ:?υΕΙ'ΐβ^ΐ;1’·ό''σκίνητ,Ιι,μυστ11οιώ: 
δει . Ε,ενετο εσχάτως άπόπειρα συγκοίσεω-

Ως προς τήν μορφήν, ό ποιητής τών /βΐ

μ···>··· έζακολ-.υΟΗ νοεί νι ό ίδιος·

‘ > V Τ,,ν /'',ιχίΛιιζν τοΰ ρυόμοΰ καί τό’καινόν 

τ«ι ο βαθύτερος των ποιητών μ«ς ’Αλ/«'τί> 
St.?·’ Γύ ‘’“"Ι-έεται. είνε κα"
ψιο, υ, ,-Λαττωμα του. ΊΙ ποίησις είνε τό -tF- 
ρισσευμα της καρδίας, δπως ή φιλοσοφία τό 

.απαύγασμα τής σκέψεως. Ό χ. ΙΙαλαμά! Φίλ" 
σιφει η, τα ποιήματα του, όχι μέ τήν ήΟε 

ίτ ιιό 5)Π X Ρρ'ΐγθπθυΛΟυ· δν *ν Τ(>ότοις 
■κτιμα, αλλα δια μιας διεισδΰσεως είς τού- 
δέ εΓτοΰ- δαΐδ'<λο:.’’ ΤΙΧ νοήσεως, απροσίτους 
; '.Λ ’ ζοινοι·; θνητού; οίτινες Οά τόν άκο-
Ή X0VV ε,ς Τ"ν λ*νί>™' ™ν στίχων του 
Η φαν ασιαπνιγεται είς τήν διανόησιν. ’ 

ό άίσάαντΞ
είνε διά τοί.ςόλίγο^ο^2ΤΤ’ ΕΪ*

U τ""ς ύλίγ”υς θαυμαστούς οί “ ’ 
ενίοτε δ,α τονεαυτ.ίν του διά τοΰτο είν^ ό ο,όίο- 

ευχαριστημένος έκ τών ποιημάτων του Είνε 
pli αρχής on «Τ0 ν(> · σέέννοοΰν, Οάείπή ό'τι

”Εν είδος δηλαδή μέλλο"  ̂
Αλλα τότε καδένα; ηαπορεϊ νά γράψη έ ιαέ- 
Xv-’TaTvVv^5- ‘ϊρ<°ΰί,πα5 
λίτεοί; Α ’ -°1ΙΤε V γp,ί(fl,l,■ ·Γόπ"'' τό κα/- 
λιτερον.,Θα ειπη οτι είμαι μέγας».

Δι αυτό χωρίς νά παραγνωρίζω τήν λανίΐά- 

ομω? εκ της μορφής, — π0Αή φ0β0|-, -· .
δΤΧώ ν βίβ/ν531·010 ε1- °1
σ nn - άργότερα ί)ά χρησιμεό-’ ίέΧΪ Τ,Ρ' ^llV V^wJo.

' α„-1σουν F'·’ τ" Π'«μα τοΰ Έίίνου· 
r&SSSS 

γλωσσικά; του .ίτασδαλία; τήν δημοτικό™α 
η,ν „ίΛίτην 8έ, x(li
(Γ,πεται συνεχεία)

ΠΩΣ ΜΑΧΕΤΑΙ Η ΑΓΓΛΙΑ
•ί.

 Τί

0,W‘aX'>' ί’Ποιίπει rriK< ,ά κά- 
mol ζωτίΗΟ» αυμ^ρόνη,η' μου. β

(Άπό τό «Σιμπλιτίσιμο^ τού Μονάχου)

ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ ΞΞΞ-
Ό Χαλεηάς

Ο καλλιτέχνης τή: Κοιμωμένη; Χαλεπά;, πσυ' 
•ίλην τήν ασχολίαν του μέ τά αιγοπρόβατα είς τά 
βουνά τής Τήνου, έχει μερικά; οτιγμά; πνευματικής 
γαλήνης, τάς οποίας καταναλίσκει είς την κατασκευήν 
έργων γλυπτικής. Κατά πληροφορίας συμπατριωτών 
too. έχει κατασκευάσει είς προπλάσματα περί τάς 
δέκα γυναίκας τοϋ αύτοΰ τύπου μέ ύπερη-υσικάς κε
φαλάς καί πλεξίδας, αί όποίαι φθάνουν μέχρι τών 
ποδών των.

Μερικοί έκ τών συμπατριωτών του πηγαίνουν είς 
τό ταπεινόν καί πρόχειρον έργαστήριόν του καί άπο- 
Οαυμάξουν ο.τι ή εύέξαπτος φαντασία τοΰ καλλιτέ
χνου παρουσιάζει. Ό Χαλεπά; δέν προσέχει κανένα. 
’Εργάζεται μέ μανίαν τόν πηλόν του. χαϊδεύει μέ τά 
κατάμαυρα χέρια του τάς πλεξίδα; τών γυναικών του 
καί όταν κουρασϋή, ό νους του φεύγει μακράν είς 
τούς αγρού; του καί ευρίσκει άλλην γαλήνην καί 
άνάπαυσιν έν μέσω τοϋ ποιμνίου του.

Πόϋ·εν ή λέξις «Chic»

Κατά τύν Ισπανόν 1’εμεϋ ή έτυμολο’,'ίμ τοϋ οίκ 
έχει τήν εξής πηγήν. Κατά τήν έποχήν τού διασήμου 
Γάλλου ζωγράφου Λουδοβίκου Δαυίδ (lilS—182.)) 
εμαδήτευε παρ’ αύτφ νεαρός μαθητή; ύνόματι Σίκ. 
Ήτο νέος μέ τάλαντου καί ίΐά διεδέχετο τύν διδάσκα
λον του είς τήν τέχνην, άλλ’ άπέθανεν είς νεαρόν 
ήλικίαν καί μάτην ό μέγας ζωγράφος προσεπάΟησε 
νάεϋρη τον άντικατσστάτην του. “Οταν δέ έξέΟετε έρ
γον τι μαϋητού του τινύς, δπερ ήθελε νά παραστήση 
εφάμιλλοι· τοΰ Σίκ. ήκουε σαρκαστικώς, <δέν είνε 
οίκ , στερείται δηλαδή τοϋ αιθέριου γνωρίσματος 
της τελειότητος. Εκτοτε το σίκ σημαίνει ύ,τι υπύ 
πάσαν έποψιν καί δή καλαισθησίαν είνε άμεμπτον.

Κατά τής φλυαρίας

Ίάπων μηχανικό;, καλούμενος Γιαμακό. έφεϋρεν 
ευφυέστατοι' μηχάνημα κατά τής ρητορικής φλυαρίας 
τών βουλευτών. Ύπύ το βήμα τής ’Ιαπωνικής βου
λή; υπάρχει έρμάριον, έντός τού οποίου καταλήγουν 
διάφοροι σιοληνε;. ιόν η αρχή εϋρίσκεται εί; τάς έδρας 
τών βουλευτών. "Οταν λοιπύν ό ρήτωρ λέγει ανοη
σίας καί έξακολουίΐεϊ τήν ακατάσχετοι· η λυαρίαν του. 
οίπτονται άπύ τούς βουλευτά; έντύς τών σωλήνων 
σφαιρίδια, άτινα κτταλήγυυσιν είς το έρμάριον, όταν 
δέ ταύτα ΰπερβώσι ώρισμένον αριθμόν, τύ μηχάνημα 
τίθεται είς κίνησιν καί τότε βήμα καί ρήτωρ γίνονται 
άφαντοι εϊς τινα καταπάκτήν. Το μόνον έλάττωμχ 
τοϋ μηχανήματος εϊνε ότι δέν κατορίΐν’ινει ν’ άντεπε- 
ξέλθιι καί κατά τή; φλυαρίας τών παχύσαρκων βου

λευτών. καθότι δι’ αυτούς χρειάζονται πάρα πολλά 
σφαιρίδια.

Ή νοημοσύνη τών φαλακρών

1 ερμανύ; έπιστήμων δημοσιεύει μελέτην, καθ’ ήν 
η δόςα καί τύ μέλλον ανήκει είς τού; φαλακρού;. Ή 
μεγάλη κόμη εϊνε ένδεικτικύν ολίγοι· νοΰ. γράφει.

Κάτι παρεμφερές προς τύ 'Ελληνικόν: Μακρυά 
μαλλιά καί λίγη γνωοι-, 'Έχει δέ ό δόκτωο ιός επι

χείρημα, ότι δλα τά νοήμονα ζψα είναι άτριχα ιός 
έπί παραδείγματι ι> έλέφα; καί τά ερπετά. Τά πρό
βατα. τά όποια άντιθέτω; εϊνε ηλίθια εϊνε καί πολύ" 
τρίχα. I Ιού νάέγνώριζεν ό 1’ερμανύ; δύκτωρ καί τούς 
ίδικούς μας τους μαλλισρούς !

’Η ηλικία τής γυναικός.

Άπύ τά δυσλυτύτερα προβλήματα τής άνθρωπότη. 
τος ε’ινε ή ηλικία τής γυναικός. Καί όμως εις Ισπα
νός ιατρό; μάς δίδει τύν τρόπον νά τήν ευρωμεν. Δέν 
έχωμεν η νά συμβουλευΟώμεν τούς σφυγμούς της. Ή 
καοδία τής γυναικός σπανίως προσβάλλεται καί επο
μένως οί σφυγμοί είνε άνάλογοι πρός τήν ηλικίαν της. 
Έάν έχη 6!) σφυγμούς τύ λεπτόν,εϊνε 20—25 έτών.Άν 
71. δέν εϊνε περισσότερον τών 30. Έάν έπέρασε τά 
30, οί σφυγμοί της ποτέ δέν 0<λ ύπερβούν τούς 70 κατά 
λεπτόν. Είς έργον λοιπόν! ΙΙροσπυιηίΙήτε οτι τήν 
συγχαίρεσθε διά την άνΟηρύτητά της καί θίξατε τύν 
σφυγμόν, μετροϋντες αύτύν κατά δευτερόλεπτον έν 
άναλογίφ, χάριν εύκολίας.

Τά διά τήν διαφήμισιν δαπανώμενα ποσά, εϊνε 
καταπληκτικά. Είς τάς Ήν. Ιίολιτείας δαπανώνται 5 
δισεκατομμύρια έτησίω;. Είς τήν ’Αγγλίαν 2 1 , διοε’ 
κατομ. Έν γένει ϋπελογίσί) η ύτι δαπανώνται 20 δισεκ. 
φρ. έτησίω;.

—ΙΙυία ή πρύς γάμον κατάλληλος ηλικία; Άνηρ 2.5, 
Γυνή 13.-Λ. 35, Γ. 21—Α. 10 Γ. 21-Α. 13 Γ. 29.

— Ό Έδισσον εϊνε κωφός. Συνοδεύεται πάντοτε 
υπο βοηθού όστις τού μεταδίδει περίληψιν τών λεγο
μένων κινών έπί τοΰ βραχίονας ή τοϋ καρπού τής χει- 
ρύς τού έφευρέτου τού; δακτύλους του κατά τύ αλφα
βητικόν σύστημα Μορς. Μεταδίδονται τριάκοντα λέ
ξεις κατά λεπτόν.

Τύ Βατικανον έχει περιη ήμου; βιβλιοί) ήκα; έφη- 
μερίδων. Ο άποίΐανιυν ΙΙϊος είχε λάβη ένόσφ ήτο 
ΙΙάπας 30.000 διαφόρου; εφημερίδας καί περιοδικά.

— ΙΙοΟεν το όνομα Μάλτα; ’Άλλοι υποστηρίζουν 
ότι παράγεται άπύ τό Εβραϊκόν Μελλέτ καταφύ
γιο»'. Είς όμως Ιταλός Ελληνιστής'άποδεικνύει οτι 
εϊνε Ελληνικόν, Μελίτη. ήτοι τόπος παράγων πολύ 
μέλι, όπερ είνε καί άληϋές.

—Θέλετε δι’ ενός βλέμματος νά άναγνώσητε ολό
κληρον σελίδα άκαριαίως; Θά τύ κατωρθώσετε έάν 
ατενίσετε σταίΙερώς αύτήν έπί έν δευτερύλεπτον. ’Αρ
κεί ή σελίς νά είνε 12 έκατοστομέτρων.

— Ο "Εδισσον εϊπεν έν συνεντεύξει ότι ή επιστήμη 
τείνει νά καταστήση τύν πόλεμον τρομακτικότατοι·. 
\Γ απλής πιέσεως έν τώ μέλλοντι ένύς κομβίου, χι

λιάδες εχθρών ί)ά ίΐανατοϋνται διά μιας. Θά φονεύον
ται ούχί μαχόμενοι, άλλά διά μηχανημάτων, περιε- 
χόντων εκρηκτικός ϋλας.

— Τά δένδρα, ιό; γνωστόν, προκαλούν τήν βροχήν 
διότι άναδίδουν υδρατμούς. Μία δρύς μεγάλη εχουσα 
700,000 φύλλα, έντύς εξ μηνών δίδει είς τήν άτμο- 
σφαιραν 138 τόννους ΰδατος.

- Εί; τήν 1’ωσσίαν υπάρχουν 11G7 ανδρικά μονα
στήρια καί κατά περίεργον σύμπτωσιν άλλά τόσα 
■ίκριβώ; γυναικεία. Καλογηροί 20.!) Ιο. Καλογραία 
71,139.
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ κα! ΤΕΧΝΑΙ r
Έξεδόθη Β. Διάταγμα τροποποιούν 

διατυπώσεις απονομής τού Βασιλικού ιιεταλλίου Aaa 

ματων και τεχνών: ' · ' ■
Αϊ οίκείαι έπιτροπαί ύποχρε ,ύντα, ν’ άποφασί&η.ν 

πε<>ι των υπό τήν κρίσ.ν των έργων έκάστης διεη’α- 
εντος του αμέσως επομένου αυτής Ίανουαρίου. Τά 
κατα την συνεδριασιν παρόντα μέλη ύέν δικα.ούντα. 
ν αρνηθουν ψήφον. '
~ " έν;Λ«’ίν«ς Γλωσσική Εταιρεία κατά τήν περί 

των εις αυτήν σταλέντων δ^γωνισμάτων έκθεσιν τϋ- 
αγωνοδικου Επιτροπείας έκρινεν αξίας βραβείου' 1) 
την περί της γλώσσης Ι(7)ν Γρεβενών κ(χ1 :
πραγματείαν τού κ. Δ. Αουκοπούλου, ·.) ΐήν '
νήσου Μεγίστης (Καστελορρίξου) τοΰ κ. Λ.Διαιιαν- 
τ«θα 3) την περί θηραϊκής τ, χΔ

^4) την περί τής Μεγαρ.κής διαλέκίου 
Η. Σταμπολα και ο) τήν περί τής Κυποία; δ.αλέκτου 
του κ. Ξ. Φαρμακίδου. οιαΛεκτου

— Η νέα σειρά τών άναμηστικών τών πολεμικών 
μας γεγονότων γραμιιατοσήαων. τής όποια- τόΤ 
σχέδιον ένεκρίθη ίυτό τής Α. Μ ™ ΤΛ 1 
έχει ώς έξής: 15 ^‘Λισσης,

Τα γραμματόσημα τών 1. ■>, 3. 5 y.n «.·, ; „ -
ίΧΖντ·ινπρ,,Γ·Οί,ήντί,ςΛ· Μ· ιοί· Βαο,λέ.:,;^ 
1-Λεπτόν απεικονίζει τόν αετόν τοΰΠεοσέω; εί- έκ 
δηλωσιν Ισχυο; καί ρώμης. Τό 20λεπτ'ον. ένθετόν 
Ζ Τό 25λεπτον. παραστασιν τής ’ΑΟψ
>«, ε, αρχαίου νομίσματος. Τό 30λεττον τύν λέοντι 
τής Χαιρωνειας. Τύ ΙΟλεπτον ν '
«τεφανοΰσαν άρματοδρόμον Τύ όι» επτον' σΓΤ^'1'

^τήςείκόΖ^·;τ.πΖ^;'ί:Ζ:'ΧΧ

ΖαθΧοΤ"ς ΤΛν ’° -·απαράστ«„ι:

- Άπέθανεν έν Άθήναις ό τέως Βασιλικό- Έπί 

τοϋ. Καλόν θά ήτο τό Km' · Ε'Λ,,,''ο!ιν’ίΐ'·σνι» αΰ- 
^ντών^ΖΖΣΞΧ^'- 

ζου ζωγρτίφου κ. Παπαδια^ο^^ 

τοι δυνατός colorist φαιιε-

, 1 π<?ΟΤροπ'' τί* A. Β. -Υψ. Ιο0 *
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κήπος Νικολάου, δστις φαίνεται προορίζων αυτήν διά

ει, τον θίασον της κ. Κυβέλης, δστις οίίτω ποοσκ™ 
ται ενός πολυτίμου στδιχείου υπό πάσαν εποψιί. Διότι 
η δ. Κωνσταντινίδου, έχουσα έμφυτον καί πολύμοο- 
Ζί’κ Ζν; ϊύίΤ,,βί 7 μύνον ίίςτύ δρά'ι“’ 
οώοα τό- Α. ■' ''-· ε1νε 0’ ε™ΧΊ^διότ. παοο-
ρωσα τας, δυστυχώς, «φισταμένα; άκόμη κοινωνίας 
προλήψεις, «φοσιοΰται είς τήν θείαν τέχνην μέ Ζν 

ιδανικά ζβ τ"υ ’°βθυ ''“^'ΙΡετήσΐ) τά εύγενέστερα 
ιοα.ικα της ψυχής της. '
- Ή δεσποινίς Ειρήνη Φ. Πάλλη έδωσε συναυλίαν 

νΧιί1^1^·9^ Πατριωτικά

Παίυ π ” Β' θ^^εια. II δ
■ I πρ",Ι,’ν· Τ«ραν ενεφανίσϋη ενώπιον τοΰ Άθυ

Krf’·

- ; . _ ου κ. ΑιαΛίου, διακρινομένον διά
I .επτοτατην επεξεργασίαν τών διαφόρων θεμάτων

Το Ετραγούδησε μέ χαρακτηριστικόν ιησθη^ φΐ 
ρ ‘ "'ι- Ve“ ζούδια τοϋ κ. Καλομοίο . Ο / 

υσταΟιου επ«ιξε βιολ£, έξβ J Οα

■Ζκ.ΓΓΓεν υπύ τών κκ·Μ^·

*’Τ -Λ 
-Οίνους μύδρους'^ Ζ 
Ζ!Ζ"ίΖΤ,,ύ ποι,1ιο.δ -ϋΐ:

- Η περίφημος Γαλλίς ηθοποιός Γκά,'ιτυ Ζ'· 

Ε'Ι~:§ΞΞ£ 

αναμνήσεις άπό τύ- Ρ,„ · - Vlo'iovto ‘στορικαί

έν Ρώμη έπιτρο-- Πρό δεκαπενθημέρου συνήλθεν 
πη εκ δικηγόρων καί καλλιτεχνών, όπως καθορίση'τά 
ιστορικά δίκαια τής ’Ιταλίας έπί τού ΙΙαλάτσ'ο Καφ- 
-ραρεΛλι και τοΰ ΙΙαλάτσο Βενέτσια, όπου είχον μέχ. . 
ΧΐΖοε±τν“?ρΜβεϊ“· ·>·-ΕΕ -ί 

της Λυστροοτηγαριας- ήδη δέ ή Ιταλική Κυβέρνησι- 
προκειται να κατασχη τά δύο ταύτα κτίρια ώς κτφ 
ματα τοΰ Κράτους. S 1
-° περίφημος μουσικοσυνθέτης Λεονκαβάλλ.. 

ουν^εσενει. Ύμνον πρός τήν Γαλλίαν », άφι^ 

ς V ΙΙουαικαρε και ο οποίοςέπαίχθη πρό τι- 
Zo-?oJ.,,V τού

>ς του.
τό Λονδίνον άπό 

τοΰ Ροβέρτου

Ο 1 αλΛος αντισυντσγματάρχης Ντριάν πρόκει
ται να εκλεγή Ακαδηιαιϊκός. Τύ φιλολογικόν του 
έργον ιιποτβλεί σω/γραμμα έκ 32 τόμων ΰπύ τόν τί
τλον Εκλαίκευσις τής στρατιωτικής επιστήμη; καί 
των επιστητόν ενγένει». Έκαστος τών τό.ιων τοϋ 
συγγράμματος «ΰτόύ τιμ-λται άντί μιάς δραχμής, θεω
ρείται. δε ως αριστον είς τό εΐδός το;

Α^αν πθοοεχώς θά παιχθή είς τύ 
ιόν θίασον τοΰ,Άντουάν μία κωμωδία 
Μπρακκο. τήν οποίαν ένέπνευσεν ύ πόλεμος. Τιτλοφο
ρείται « Π Διεθνής» καί δικαιολογεί πληρέστατα τύ 
Ονομα της. διότι ο συγγραφεύς της εΐνε Ιταλός, οί 
ε-ρμηνευται της Γάλλοι καί τέλος τύ θέατρον καί τύ 
ακροατηριον ’Αγγλικά.
- Εφονεύθη μαχόιιενος είς τύ μέτωπον'τής Κομπα

νίας ο ηθοποιός ’Αντώνιος Λάγκε. ό όποιο; εί- τά 
περίφημα -Μυστήρια τού Πάθους , τάόποΐα παοι^τά- 
νονται τακτικά εις το Όμπεραμεγκάου τής Βαυαρίας, 
επαιζεν απο ετών τον ρόλον τοϋ Χριστού. Ήτο -νω- 
στοτατος εις τάς μυριάδας τών ξένων, οΐτινες παράκο- 
Λουθουσ, τας παραστάσεις τής Μ. Εβδομάδας '
- Νεον εργον έγραψεν ό Σούδερμαν. φέρον τόν τί

τλον : ε () κοσμος χωρίς Θεόν;.
-Είς τήν Γερμανίαν γίνονται ΙΙανεπιστηαιακά 

μαθήματα προς ψυχ«γωγίαν τών τραυματιών. ' 
Και άλλων ποιητών αγγέλλεται ό θάνατος έπί 

του ποΛεμ.κου πεδίου, τών νέων Γάλλων ποιητών 
Αλβέρτου Ντομάνζ καί Δέοντος Gignoux. Έπίση- 

του Ay/λου ποιητοΰ Στεφάνου Φίλιψ. έν ήλικία 48 
βτων, οστις εγινεν όνομαστός διά μίαν σειράν δραμά
των έμμετρων, τοϋ -Παύλου καί Φραγκίσκος« 
του Οδυσσεως», τοΰ «Δαυίδ», τοΰ «Φαύστου». 
και των ετι επιτυχέστερων, 
«Νέρωνος».

Επίσης έφονεύθη μαχόμενος ό Γάλλος συγγραφεύς 
Ιωσήφ ντέ Μπόν. ' ο- έ ,

— Άπέθανεν έν Παρισίοις έν ήλικία 68 έτών ό ’Ακα
δημαϊκός Φραγκίσκος Χάρμ, διευθυντής άπό δεκαε
τίας τής ί Επιθεωρήσεως τώνδύο κόσμων». Ό Σάομ 
ήτο διακεκριμένος δημοσιογράφος. Είς τήν Άκ'α- 
δημιαν διεδέχθη τόν Βετερλώ τφ 1909. Ήτο πρό; 
™υτοις ισόβιος άνώτερος υπάλληλος τοΰ 'Υπουργείου 
των Εξωτερικών.

, — «Φαΰστου»,
'· τοϋ ·■ ΙΙριόδου" καί τοϋ

ΊΙ δεσποινίς Ειρήνη Πάλλη.

Η πρώτη ,έφέτος όντως «ουσική συναυλία, μία 
αληθινή απόλαυσις αισθητική, ήτο ή δοΟεΐσα έν τφ 
Ιίίειφ Λοττνερ, ύπό τού αριστοτέχνου βιολονσε- 
Λιστα καΟηγητοΰ κ. Μπέμμερ καί τής τιίσω σπανίως 

ακαυομένης καλλιτέχνιδος κλειδοκυμβαλιστρίας κ 
Λοττνερ τή συ(ιπράξει τής δεσπ. Πάλλη. Ή συναυλία

είς ήν παρέστησαν οί έννοοΰντες μουσικήν, προεξαρ- 
χοΰσης τής Α.Μ. τής Βασιλίσσης δύναται νάχαρακτη- 
ρισΟή Γερμανική συναυλία. Γερμανοί οί μουσουργοί 
Γερμανοί οί έκτελεσταί, Γερμανικά έτραγούδησεν ή 
δίς Πάλλη. '<ί κ. Μπέμμερ έξετέλεσε μίαν σονάταν 
τοΰ Μπετόβεν καί μίαν τοΰ Μποκιερίνη μετά με- 
/άλης ακρίβειας, παΟητικωτατα διηρμήνευσε τήν 
«Λιτανείαν> τοϋ Σοϋμπερτ—ένα ύμνον θρησκευτι
κόν—καί έδειξε χαρίσματα λεπτότητας καί ευστρο
φίας εις τήν «Παρά τύν πίδακα^ παιγνιώδη σύνθε- 
σιν τοΰ Δάβιδοβ. II Λόττνερ διηρμήνευσε μίαν 
Φαντασίαν (έργον 11 τοϋ Σοΰμαν άριστοτεχνικώ-ς. ’ 
II δ. Πάλλη έτραγούδησε μέ τήν πλήρη ζωής 

καί έκφρασιν φωνήν της τήν "Μαργαρίταν είς τύ 
ροδάνι, καί τόν -Υίόν τών Μουσών- τοϋ Σοϋμπερτ. 
ως καί τρία σύντομα τραγούδια χαριτωμένα τοϋ 
Μπράμς, τύ « Κυριακάτικοπρωί», τήν .Θηρεσίαν καί 
τήν -Κυριακήν . Έτραγούδησε μέ τέχνην καί μόνον 
θά συνίστα τις νά άπέφευγε τόν έκ τής βαΟείας όνο" 
πνοής άκουσίως έκφεύγοντα συριγμόν, δστις δίδει 
μίαν έντύπωσιν αγωνιώδους προσπάθειας, περιττής 
άλλως διότι ή φωνή της εΐνε άνΟηρά.

Ο κ. Λιόρης Μαργαρίτης τελειόφοιτος τή: Μουσι
κής Ακαδημίας τοΰ Μιλάνου διιυρίσίΐη τακτικός δι
δάσκαλος τοϋ κλειδοκύμβαλού είς τό Ώδείον Θεσσα
λονίκης καί ό κ. Ριάδης, διπλωματούχος υοϋ ’Ωδείου 
τοϋ Μονάχου, καθηγητής τού κλειδοκυμβάλου καί 
τών θεωρητικών μαθημάτων.

Επί τή συμπληρώσει είκοσιπενταετίας άπό τοϋ 
διορισμού τοΰ κ. Νάζου ώς διευθυντοϋ τοΰ Ωδείου. 
τύ προσωπικόν αύτοΰ έξεδήλωσε^ τύν σεβασμόν καί 
τήν έκτίμησιν αύτοΰ. Ό κ. Νάξος εΐνε άξιος πολλών 
συγχαρητηρίων, διότι ιίληθώς άπό τήν διεύθυνσιν αΰ-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

του ανεδιωργανωθη το Ώδεΐον. χάρις ei; τήν eft 
«α > l'T0Vl,<V Γ,,υ’ π“νά Τάς iiU‘lnT^e ^"· 
)«Λ/.ομεν«ς δυσχέρειας καί έπι κρίσεις. ’Εκτός τών άλ- 

Λων ενδειςεων συμπάθειας, βί. τύν κ - je_
■WJ-I >| προτομή τού Μπετύβεν. έργον τοϋκ <-, 
κ«ίΤ“ϋλ°υ’ '',ραί“ 0,1λαοι’'>™«ψία τού Χατζή 
και εν αναμνηστικόν κύπελλον.
- ΊΙ κ. Φωκά ε-δ<1,σε καίέ έτ τ· . 

συναυλίαν της. Έκτος τών «αμ^ον 7ν7 
άλλων συναυλιών της γνωστών. ιδίως δέ τή; τελευ^ 

ZXTs Ισ° ·”Α1ΐλ"'’ «^γούδησε διαπρώτην
* tv Ινδικά Λυρικά ερωτικό, τραγούδια μέ λεπτήν

-φρασ.ν, Άγγλ.οτί δέ. Το ποικίλον του π^Ζ 
^τηςεπετρεψενά δεϊξη ίίλην τήν ποικιλία "ή; 

Χ^ειτ’,ς·· ζούδια έ^αγούδησε τύ
-τοιχειωμενο γεφυρι του κ. Σακελλαοίδου. τύ Να- 

□Τκαλΐ κ· ■·
ΖΛ Τ' τ,,ν πυν^'·^ συνέπραξεν
μύχια. ’ Λ~ ’ε'“ς Βελϋυδι<,υ έκτελέσασα κλασικά τε- 

ν<,17ε,·Ε''',,ΐλ0λ°Λκ!' κα1 μθυσΐΖ!' διοογα-
ιωΟειο.! υπο του κ. Άννίνου. ουτος άνέγνωσε μ'εθυ- 
.0 φημαπερι τ.,υ Επιούσιου άρτου, έπαίχϋη ό «Άν- 
τκατοπτρισμος μονόπρακτο.· δραμάτων τοΰ ίδιου καί 

■I Ερωτική κατεργαριά. τοΰ Λεκόκ.
-Κατά τήν έφετεινήν παράστασή τής Εταιρεία- 

Γ/φΕΤ"'' ε1ς ’,V ^ωταγωνίστησεν 
10. Ζερβού σημειωσασα μιαν πολύ καλήν έμι,άνιοιν 

φωνήνΨΉΤ,|τ“ 7° α“ΐξίμαΓύ«τ,Ε- τήν άπαλήν 
I I- Η δεσπ. Δημ,,τρακοπούλου έτραγούδησε και 

ζεύγος Μπαρκουϊλέρο έχόρευσε ώρ^υς ,αντ“ 

ΖΖ zo,‘ ς-Ή wet?l? - «γ«- 
έπάιξε ιιέ^π^Γ'Τ δ· Κοτοπούλη

■ ' ' ■‘|1 όυναμιν, τύ άκροατήριον όμως δένΖΤΛ* ~™,
• ο ημισυ των εισπράξεων διετέθη ΰπέρ τοϋ

Πατριωτικού Συνδέσμου. 1

^μονικωκιτ,μ. κα^ίΞ^^θ^^^ί/’Ααα- 

?οι·-π ’ ElZE Τ-'11 ευΖ“ιρίαν άποτυπώση είς πολ-

***■

Ϊνάλο-'Τ' πΐν“ξ~τοπίΙον Άμαρουσίου-ό μόνο- 

ξεϊδίου του Καί ι « Ζ?!Μ°" Ι0°τα-
μια προσωπογρ«<ρι«_ |ιί(( άλλ’άρίστη 
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σια-ετα 7 ’ Κα0“^“· ή όποια παρου-
«Ηαξεταιω, μι„ εκφραστικότατη Κάρμεν μέ 
ΕΛΛηνικην ευμυρφιάν της. άλλά καί τήν Ισπανικήν 

•Ιερμοτητα τών μαύρων οφθαλμών της. Έκ t<; . ; . 
Λων πιιττκων άξίζουν ιδιαιτέρα; μνείας, ή ϊύσι. “ . 
Γθόασος«,τό Ποταμάκι τής Κηφησσι7-7ά ^α^ 

μια υδατογραφία μέ τύν Υμηττόν καί τύ «Κύμα·. ’ 
° ^‘«δοχος, ό πρίγκηψ Νικόλαος καί πολλοί ....

/■άτεχνοι Γεπεσκέφθησαν τήν ώραίαν ’ έκΟεσιν. ήγόρα- 
~^·^·Χ.ηροντας,Γ..........

- ° ’Κλλην ζωγράφο; κ. Καλογερόπουλος, έσ/ά- 
τωςεπανελΟων «πύ τύ Μονάχον, έξέθηκε μίαν ώ- 
δΖΤ“- °-—^·|.ών εί; τού Έλευθ^'ου- 

δακ η.Μεταςυ αυτών- δ,εκρίνοντο ό .Στόλος μας. „ 
.'’κ’ιαϋ ■' ’ ’’ " Ε711 ’ ·,1υί·';τόλησι; τρικρύτοΰ·, 
•-κιαϋιωτικο καράβι·. Σκούνα Κ ...Λ. -ψαροπούλα- κλπ. ’ R°uZoVVl"»‘«-l

,,,77,7 Κ'Λλυ'-·ε'-,ο··’,’ώ(>ώ έκ. Κόρινθου καταγόμε- 
' -'““δεικνύεται πολύ καλός θαλασσογράφος Μα
σιέται δια το χοώμτ, δια τήν προοπτικήν, διά ήν 
τΛΧ,ΓΥ’π ,1νΤίλ"'|Ην κ“1δΐ“ ^«*^V 
τη, θαλασσή,. «μπορεί νά είπη τις οτι έχει τύ 
./•υκυ χρώμα τού Χατζή, τήν ακρίβειαν τού κ Ηοο- 

e77'Ip7,7-U|‘IV Γθί' 11ωλ“™ί“ΐεϊ; τινας πίνακας, 

σι ο. .Η κΐ" ^ι’’ΰ· «Ze. ώραΐον ,ροτι’-
<Ίΐ·η. επίσης καλή η Τοικυμι.ύδης ννί·.
έκ νέου 7 Γλωσσΐκ,ϊ προκηρύσσει
εκ νέου γλωσσικόν διαγωνισμόν. Τά διαγωνίσα-.τα 

ονται δεκτά μέχρι τή; 3ης -Οκτωβρίου 19H; ή ft,

»- ldt“‘r«oo>; επιθυμεί ή Γλωσσικά Ί··τ„. 
τήση τήν προσοχήν τών έρευνητώΐ· έπί ^ν

έζουοΛα. άυ7· 

κ7ΧΤυΥ',ν λέξίων ίδΐαζϋ*ών ϊ1ί -πέλματα

■Ol-κ Δ Β„ X ’ , r Α'Υ°υ> υ ίοτοριοδί-

κης οικογένεια;‘Ιΐ,ορούκα. Μεταξύ τών ς

ΐΐ^7,-/'βΠ1'η '’π“(·,Ζ<η”ιν “^άγραφοι έπιστολαΓτού 

τηγ τυυ Κιαμη/. μπ^..τ ς Κόρινθου, του διοικητού τού Μωοέως Χο 77

ΞΤί“ϊΕλλ,|ϊ·

ιστορίας της ’Ελλάδος. ™>/.ιτιΛη,

II επιτροπή πού; απονομήν τού Βασιλικού μ,ε- 
,αλλίου τ<ύν γραμμάτων καί τεχνών διά την λογο
τεχνίαν, άποτελουμένη έκ τών κ. κ. ’Λ. Βλάχου, 
προέδρου, Γ. Σουρή, ’Λρ. IΙροβελεγγίου. X. ’Λννί- 
νου. Γ. Χατζηδάκι. Σ. Σακελλαροπούλου καί Λ. 
Κουρτίδου. γραμματέως, άπεηάσισε παμήιηφεί όπω; 
τύ μετάλλιον τής διετίας 1!>|-| 1915 άπονεμηθή εί:
τόν κ. Γ. Δροσίνην. διιί τόν τόμον τών ποιημάτων αυ
τού Φωτερά Σκοτιιδια .

II Λ. ή πριγκήπισσα ’Αλίκη ποζάρει δΓ 
ενα παστέλ. τό όποιον ετοιμάζει ό κ. Π. Μαθιό- 
πηυλος.

Π πριγκήπισσα θά είκονίζεται έξωμος, ελπίζει 
δ ο καλλιτέχνης ότι θ’ άποδώση ίίλην τήν αβρότητα 
καί έκφραστικότητα τών γραμμών της καί ίδια'ιτέρω; 
τόν πλούτον τή; χρυσής της κόμης.

*
Είς τό Παρισινόν περιοδικόν -I.a Vie , ό γνωστός 

δια τάς περί νεοελληνικής φιλολογίας μελέτα; του κ. 
1-lnleas I.ebesque δημοσιεύει άρθρον περί 'Ελληνι
σμού καί Μικρός ’Ασίας, σχετικώ; πρύς τήν πολεμι. 
κήν κατάστασιν.

— Εί; τό Βιλελμσχάβεν θά στηθή πελώριο; ό άν- 
δριάς τού άρχιναυάρχου φύν Τίρπιτζ. ανάλογος μέ 
έκεϊνον, ό όποιος έστήθη είς τόν Χίνδεμπουργ ' είς τό 
Βερολϊνον. Ό άνδριάς. έργον τού καλλιτέχνου Ό- 
σβαλδ Σκίμμελπφενιγ, παρουσιάζει καταπληκτικήν 
ομοιότητα μέ τό πρωτότυπον. Ό ναύαρχος παρί- 
σταται ευθυτενής, «όρόων έπ’ σπείρονα πόντον 
κατά τύν ποιητήν, κρατών δέ διά τής αριστερός τη- 
λεσκόπιον. Ό όλος άνδριάς. έκ ξύλου, έχει" βάρος 
ΙΟΘΟ περίπου οκάδων, έχει δέ χώρον πρύς έμπηΕιν 
250 χιλ. καρφιών.

Απέθανεν έν Βερολίνω ό συγγραφέύς καί διευ
θυντής τής σατυρικής εφημερίδα; «Οΰλκ Σίγμαρ 
Μέριγκ.

Απέθανεν είς Δαϊδεσχάϊη τής Γερμανίας εί; ηλι
κίαν 80 έτων ο ιδρυτής διαφόρων ιστορικών καί καλ
λιτεχνικών Μουσείων έν Γερμινίρ Αιμίλιος Μπάσ- 
σερμανν-Γιόρνταν. Ό Γιόρνταν. διά τής μεγάλης δω
ρεάς του πρός τήν ’Ακαδημίαν τών ’Επιστημών τού 
Μονάχου, κατέστησε δυνατήν την ενέργειαν άνασκα- 
<ρών είς τήν Αίγι ναν καί τόν ’(>ρχομενόν υπό τοϋ 
Γερμανού φιλέλληνας αρχαιολόγου Φούρτβαιγκλερ.

— Διά πρώτην φοράν έν Ίταλίφ έδόθη είς τό «’Ε
θνικόν Θέατρον τής Ρώμης, πρωταγωνιστούντος τού 
Γάλλου καλλιτέχνου Λουκιανού Γκιτρύ. μία κομεντί 
τού Παύλου Μπουρζέ, έξηγμ,ένη έκ τού μυθιστορή
ματος του Ό ^.ενητεμένος .. Το έργον έσχε μεγάλην 
επιτυχίαν. Ό συ/γραφεύς παρουσιάζει ιδεολογίαν 
κάπως καθυστερημένην διά τόν δημοκρατικόν κόσμον 
Τή? σω,-χρόνου Ρώμης. Ό καθολικισμός, ό μοναρχι
σμός, ή λατρεία τής παραδόσεως άτι να χαρακτηρίζουν 
τόν Μπουρζέ δέν αρέσουν είς τους κριτικούς. ΊΙ θεω
ρία του, όπως υφίστανται κοινωνικαί τάξει; καί δια
βαθμίσεις. ή προπαγάνδα του περί τή; έπαναφοράς 
παλαιοτέρων κοινωνικών καί πολιτικών θεσμών δέν 
άνταποκρίνονται είς τοϋ σημερινού κοινού τά; θελή
σεις. Καί άπεπειράθησαν οί έπικριταί ένεκα τών 
ιδεών του αυτών νά καταδικάσουν καί τήν καλλιτε
χνικήν μορφήν τού έργου του. 'Ο , Ξενητεμένος . τού 
Μπουρζέ ώς μυθιστόρημα είναι άπό τά καλλίτερα 
έργα τής συγχρόνου λογοτεχνίας. Ώς δράμα είνε άσύμ- 
μετρον καί ή δράσις του κάπως χλιαρά.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚ Η

απέ νείμε 
είς τόν
I 'ασπάρ

Η 'Ακαδημία Γκονκούρ 
φιλολογικόν βραβεϊον τού 1915 
ςαμέν διά τύ μυδισπίρημά του 
τική; καί οικογενειακής άμα ϋποϋέσεως. 
φεύς υπηρετεί ήδη ό.ς απλού; στρατιώτης 
τίσΟη δέ εί

ΊΙ Σ< 
θάνατο;, ώ; 
τό θέατρον Κολοσσαΐον· τοί 
παιξεν έν νέον δράμα Γάλλου 
τίτλον ■-Λί μητροπόλεις .

Ή διεθνής έ 
Βενετία; δέν |>(ι άνοιξη z<wi τό 
πολέμου.

τύ έκ .ΗΜ Η> 
Ι’ενε Μπεν- 

στρατιω-
< > συγγρα-

■ έτραυμα-

τύν

1’1?
τού

ς τήν μάχην τής Λργκόν.
Σαορα Μπερνάρ όχι μόνον δέν εΐ
’ ; ..... . <ΐλλά δρέπει νέας δάφνας'έί-

Κολοσσαίον. τοΰ Λονδίνου. Εσχάτως έ-

■’ είνε έτσι μ ο- 
. ς εις

συγγραφέω; υπό

:· τ ησία καλλι νεχ νικ ή έ:κ.0εσις
1!HG ένεκα

.V

Ό θίασο; τή; κ. Κυβέλη; 
παραστάσεις εκλεκτών έργων εΐ; 
τρον. Η συμπαθής πρωταγωνίστρια έδειξε 
ΖΙ,|ν,Τ'|ς είς ί>όλον’ ‘‘'·τιθέτους. θελκτική είς τό

ΙρελΛοκοριτσο·. εις τύ Παριζιάνικο χού ·. δραμα
τική εις Την Αντιγόνην» καί εί; τήν . Κτρίαναέ τάς 
Καμελιας.. . Άμφ ,τέρα; τάς έκδηλιύσεις τού ταλάντου 
της συνεδύασεν είς τέι Χειάτα ιή λέξις Jtigend καλ 
λιτερα θά μετεφράξετο Χεότης») τοΰ Μάϊ "Λλμπε. 
Το έργον θεωρείται έκ. τών καλλιτέρων τοΰ Γερμανού 
δραματογράφοι·, παιζόμενον συχνά έν Γερμανία καί 
αλλαχού. Έν Έλλάδι έπαίχθη τύ πρώτον πού δωδε
καετίας από τόν θίασον τή; X. Σκηνή;·, έπί Χρη- 
στομανου, κατά μετάφρασιν τοΰ κ. Άλ. Διομήδους 
τού μετέπειτα υπουργού, είχε δέ ΰποδυθή τόν ζωηρόν 
ρο/.ον τής “Αννας ή κ. Κυβέλη, ή όποια καίτοι μικοά 
τότε εσητείωσε μεγάλην επιτυχίαν. Επίσης εϊχον 
παιξιι και τότε οί κ. κ. Χρυσόμαλλης καί Σαββας 
Εκτοτε δεν παρεστάθη πλέον. Ή κ. Κυβέλη είνε 

εις το στοιχεϊον της εΐ; τό έργον αύτό, ώ; μία νόθος 
αλλ αθώα κόρη ή όποια ψυχικώς παλαίει μεταξύ ενός 
εςαδελφου της δν αγαπά μέ ίίλην(τήν νεανικήν όο- 
μηντης καΐ ένός καπλάνου (εϊδος ίεροδιακόνου) δστ'ις 
τηνπαρορμφ να κλεισθή είς μοναστήρι. 'Η ζωή της 
μεστή αγνότητας καί πάθους, είνε ένας κλαυσίγελως.

» κ. Χρυσόμαλλης ω; αγαθός εφημέριος ό όποιος 
και αυτός, όταν ήτο νέος είχε άγαπήση, έχαρακτή- 
ρισε πολύ καλ.α το μέρος του. Ό κ. Σάββας ιό; κα- 
πλάνος. είχε μίαν σοβαρότητα ασυνήθη, περιέργως δέ 
είς τήν συγκινητικωτέραν στιγμήν τούτέλ.ους τή- 3η- 
πράξεως όταν λέγει ότι θά προσευχηθή διά τήν η-υ-’ 
Ζ.ην της. ο περισσότερος κόσμο; έγέλασε. Ό κ. Ία- 
κωβίδης Οαυμ.ίσια άπέδωκε τόν δύσκολον σόλαν τού 
υδροκεφάλου, οστις φαίνεται ηλίθιος, άλλ' αντιλαμ
βάνεται τήν ηθικήν, καλλίτερα ιίπό τήν ε“ξυπνην 
αδελφήν του. Καί όταν βλέπων τάς παρεκτροπάς αυ
τής, τήν σκοτιόνει κατά λάθος αντί τού έρτστού τη;, 
η φωνή του «Σκότωσα» είχε ποί,λήν τραγικότητα. 'Ο 
κ. Γαβριηλίδης δέν άντελήφθη όσον έπρεπε τόν ρό
λον του. Διά τούτο όταν διά πρώτην φοράν έναγ- 
καλίζεται τήν Άνναν έφάνη ίττέρ,τό δέον ηδονικός. 

Είς τής .Μαριονέτε; του Βόλφ, είς τό λεπτόν 
αυτό έργον. τού όποιου ή όλη ί-πόθεσις είνε πώ; . 
ένας σύζυγος όστις δέν αγαπούσε τήν γυναίκιχ του, 
ένεκα μιας υποψίας τήν αγαπά ήδη. ή κ. Κυβέλη 
έγοήτευσε. Καλά έπαιξε καί ό κ. Γαβριηλίδης. Ό χ. 
Χαλκιόπουλος κωμικός περισσότερον τύύ δέοντος.

δίδει 
τύ

μετ’ επιτυχίας 
Βασιλικόν »έα- 

τήν τέ-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

<> θίασο; θά δ«ΰσΐ) καί νέα έργα τού Άι δρέϊεφ τήν 
•Κατερίναν Ίβανύβνα . τοϋ Αουμά τι'ρ· Σύζυγον τού 
Κλαυδίου ·, τιιΰ’Ι >σκάρ ι >ύαΐλ<δ τήν Εικόνα τοΰ Δόριαν 
Γρέη .τοϋ Πρεβότούς Αγγέλους φύλακας ,τοΰ -ΔΆν- 
ούντζιο τό «Λεπίδι . τοΰ κ. Παξινοΰ Νόμον τοΰ Θε
ού καί τό «Τέρας . διασκευήν τής ’Ιφιγένειας τού 
Εΰριπίδου υπό Φωτιάδου, τής κ. Σακελλαρίου τύν 
■ Έκφυλοι· καί τήν -Ήλέκτραν τού κ. Δαραλέξη.

— Ό Σεβέρος Τορέλλης» τού Κοππέ'δστι; θεω
ρείται έκ τών καλλίτερων, άν μή τό ιϊριστον. έκ 
των νεωτέρων ιστορικών Γαλλικό»· έργων, έδόθη ΰπό 
τών συνεργαξομένων πρωταγωνιστών Οικονόμοι— 
Βονασέρα. "Οσοι έθαύμ ισαν άλλοτε ώς Σεβέρον Το- 
ρέλλην πρό 28 έτών τόν πρώτον διδάξανια κ. Λιον. 
Ταβουλάρην, μετά τίνος αμφιβολίας Απέβλεψαν είς 
τήν εκλογήν τή; δυανδρίας. Έδόθη κατά τήν γνωστήν 
παλαιόν μεταψρασιν τοϋ μακαρίτου Καμπούρογλου 
καί μέ σκηνικά πενιχρότατα. "Οσοι έκ τών ακροατών 
είχον ΐδή εσχάτως τό έργον εκτυλισσόμενοι· έν θεα
ματική μεγαλοπρεπείς! εί; τόν κινηματογράφον, σχε
δόν δέν τό άνεγνώρισαν. Ό κ. Οικονόμου είχεν ολί
γον μέρος, τό όποιον δέν τοΰ έταίριαζε, τά δέ λόγια 
του τά έλεγε, κατά τήν συνήθειάν του, κάπως τρα
γουδιστά. Ό κ. Βονασέρας άπό έποψιν άντιλήψεω; 
ήτο κάτοχος τοΰ δύσκολοι· ρόλου του. άλλ’ ΰπό έπο- 
ψιν φωνής ύστέρει. Καί τήν αδυναμίαν ταύτην προ- 
σεπάθει νά άναπληρώση διά κινήσεων, καί αυτών 
κάπως ύπερβολικιον. Ή Απαγγελία του δέν ήρμή- 
νευε ψυχολογικώς τόν ρόλον του. είς τήν μιμικήν 
όμως δραματικότατος. Εί; τήν δυνατωτέραν σκηνήν 
τοΰ έργου, τής άποκαλύψεως ότι είνε νόθος υιός τοΰ 
τυράννου, συνεκίνησε. Ύπελήφθη δμω; εϊ; τόν μννό- 
λογόν του έν αρχή τή; τρίτη; πράξεως. Ό κ. Βεάκη; 
εΐχεστιγμά; επιτυχείς, προσεπάθησε δέ νά φανή δρα
ματική ή κ. Γαλάτη. Τά άλλα πρόσωπα ΰπελήφθη- 
σαν καταφανώ;. Ή ορχήστρα τών έγχορδων άπέδω- 
κεν Αρμονικότατα τήν σερενάταν.

— Ό «Μουσικός θίασος, έπχιξεν εις τό Δημοτι
κόν τό τελευταίοι· έργον τού Κάλμιν Ό μικρός Βα
σιλεύς. μετά μεγίστης έπιτυχίας. Τό λιμπρέττο είνε 
έξυπνα γραμμένοι· καί μέ γοργότητα, σατυρίζει δέ 
ένα νεαρόν βασιλέα μικρού κράτους -τόν έκπτω
τον τής ΙΙορτογαλλίας Μανουήλ—δστις περισσότερον 
φροντίζει διά τάς διασκεδάσει; του παρά διά τάς 
τύχας τοϋ κράτους. Γίνεται έπανάστασις, ή κόρη δέ 
ένό; συνωμότου στρατηγού ήτις έπρόκειτο νά ρίψη 
βόμβαν ερωτεύεται τόν βασιλέα, αύτό; άν[αποκρίνε
ται είς τόν έρωτα της, άνακυρήσσεται Δημ ικρατία καί 
ο έρωτευμινος βασιλεύς έν έξορίρ διέρχεται μελαγχο- 
λικάς ημέρα;, δτε ή πιστή ερωμένη τόν συναντρ καί 
δι ’ ένό; έναγκαλισμού τελειώνει ή όπερέττα.

Η μουσική εϊτα χαριτωμένη, πεταχτή, άποδίδουσα 
δλην τήν ζωηροτητατής διασκεδάσει.);, άλλά συγχρό
νως καί κάποιαν δραματικότητα φών περιπετειών 
ένός άτυχήσαντος βασιλέω;, εϊς τρόπον ώστε νά Οεω- 
ρ>|Οή τό έργον μάλλον ώς όπερα—κωμίκ. Διά τήν 
έκτέλεσιν κατεβλήΟη έξαιρετική επιμέλεια. Ή διδα
σκαλία τής κ. Ένκελ έθαυματούργησε. Ή ιδία 
έπαιξε μέ κέφι, μέ ευστροφίαν, μέ γοητείαν. 

,, -° κ· Λθ«μιλης Αμίμητος, ,ή κ. Κανδύλη πολύ 
κάλΐ|. Τά σκηνικά καί αί αμφιέσεις πλούσια καί 
καλαίσθητα. Έν γένει ό «Μικρός βασιλεύ;» κατέ- 
λαβεν άναμφισβητήτως μίαν.άπό τάς πρώτος θέσεις 
εί; τό δραματολόγιο* τοϋ θιάσου.
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- II υπο ιούκ. Ε. Ιωαννίδου φίΛοιεχνηθειοα πο<>- 
σωπογραφία τού κ. Βενιζέλου, αξίας 11(A) δρ.. προσε- 
φέρθη αύτφ ΰπό έπιτροπή; φοιτητών ιός πρωτοχρο
νιάτικοι· δώρον.

- Έν τφ Παρνασσφ. ό κ. Άγγ. Τανάγρας άφη- 
γιρΚ) εντυπώσεις του έκ Κωνσταντινουπόλεως.

\πέρ των τέκνων ιών επιστράτων τών φοίτιϋν- 
των εί; τόν δημοτικόν σχολεϊον καί έπιμελείρ τής 
δεσποινίδος Μπούρλου έδόθη παράστασις έν τώ Δη- 
μ>τικφ Θεάτριρ. Έπαίχθη ή «Κόρη τοϋ Ίεφθάε» 
πρωταγωνιστούση; τής κ. Μηλιάδου. ό βιολιστή; κ. 

ρ. Καρατζα; έπαιξε δύο γλυκυτάτας συνθέσει; τοΰ 
-αραζατε, ό κ. Κοντογιάννη; έξετέλεσε πολύ έπιτυ- 
■χω; τον μονόλογον τού Σωσίου έκ του «Άμφιτρύω- 
νο;» ιδίως διακριθείς είς τήν άπομίμησιν τή; γυ
ναίκες φωνής, ύ κ. Άλ. Καρατζα; έτραγούδησε το 
ασμ χ του κ. Χατζηαποστόλου -Τά κοραλένια χείλη 
σου» καί τού κ. Ξανθοπούλου τό «Γιατί-· καί τέλο; 
τό ζεύγος Μπαρκουϊλέρσ έν συνδυασμφ τοΰ κινημα
τογράφου έχόρευσε θελκτικώτατα.

- Ο καθηγητής τού Πανεπιστημίου κ. Σιμός Με- 
νάρδος άσχολεϊται είς τήν σύνταξιν μια; Αρχαίας 
γραμματολογίας, δηλ. περί τή; πρό Χριστού Ελλη
νικής λογοτεχνίας.

- ΤΙ κριτική έπιτροπή τοΰ Άβερωφείου Δραμ ιτι- 
κού Άγώνοςΰπέβαλεν-είς τύ Συμβούλιου τού Μουσικού 
καί Δραμ ιτικού Συλλόγου τήν έκθεσιν αύτή;. ΤΙ 
έπιτροπή εκρινεν έξ έργα συμμορφωθέντα προς τούς 
ορούς τής προκηρύξεως τού διαγωνισμού καί έθεαεν 
εκτός κρίσεως τρία έργα, ώ; μή τηρήσαντα τοΰ; ορούς. 
Εκ. των έξ τούτων έργων περισσότερα τού ένός ει’ρεν 

έχοντα μερικάς άρετάς, είτε είς τήν πλοκήν, είτε είς 
σκηνάς μεμοντομένας, είτε εί; λυρι κήν έξαρσιν, καί 
μαρτυροϋντα πείραν τοΰ θεάτρου ή βλάστησιν ευοί
ωνου διαματική; ιδιοφυία;.

Επειδή δ,ιω; οί όροι τού διαγωνισμού δέν έπιτρέ- 
πουν τήν άναγνωρισι,ν τοΰ όλου συντελεσθείσης ήδη 
εργασίας, ούτε τήν ένθάρρυνσιν προσδοκωμτνης, άλλά 
περιορίζουν τήν κρίσιν έπί τού ένεστώτος, τοΰ Αναβι
βαζόμενου έπί σκηνή; έργου, ή έπιτροπή αύτό καθ’ 
εαυτό καί Απολύτως οΰδέ.ν έκρινεν Αξιόν βραβεύσεως. 
Θΰχ ήτταν άφήκεν ελεύθερον τό Συμβούλιου ν’ άπο- 
φασίση, ίίν έγκρίνη τήν απονομήν διακρίσειός τίνος 
είςτό σχετικώς ΰπό πάσαν έποψιν πρωτεύον καί ώ; 
τοιούτο θεωρεί τήν ■-Παναγίαν Κατηφορήτησαν» τού 
κ. Χόρν-διδόμενη; εί; τόν συγγραφέα χιλιοδράχμου 
Αμοιβής.

ν Τήν πρόταοιν τ/ύτηντή; επιτροπής παρεδέχθη τό 
Συμβουλίων. Π έπιτροπή έπρότεινε καί μεταρρυθμί
σεις τινάς τού διαγωνισμού, κυρίως δέ τήν άμεσον 
προκήρυξιν αυτού καί τήν αΰξησιν τώ·.· επάθλων, περί 
τών όποιων θ’ άποφασίση τό Συμβούλιο»· προσεχώς.'

—Είς τήν συναυλίαν τη; ήκαθηγήτρια το5 άσματος 
δεσποινίς Σμ χράγδα Γεννάδη έψαλεν άσματα δύ
σκολα μέ πολλήν τέχνην. Εί; τήν πλήρη έπιτυχίαν 
συνετέλεσαν οί κ.κ. Μαρσίκ καί Μητρόπουλος. δστι; 
έεετιμηθη πολΰ καί ώ; συνθέτη; καί ιός εκτελεστή:.

— Δύο νέοι μουσικοφιλολο/ικοί σύλλογοι συνε- 
στήθησαν ΰπό νεχρών ερασιτεχνών, ή «’Αρμενία· 
καί ή Άβηνά .’Λμφότεροι έδωσαν τάς πριότας προε- 
σπερίδας των. Κατά τήν ΰπό τού πρώτου δοθεΐσαν 
ήρεσε μία οΰμοριστική διάλεξις τοΰ κ. Χιλιαδάκι.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Έν τφ Γειοργικφ σταθμώ ΤίρυνθΟς άνασκαπτομέ- 

νης τάφρου υπό εργατών άνευρέθη τυχαίως λέβης 
μύγας χαλκούς μέ τρεις πύδας άλλ’ .ίπεσπασμενους, 
καί μέ καλυμμ« ήμισφαιρικύν διερριφ/μίνον, κάτωθεν 
δέ τού λέβητος τρία ξίφη, ώς μή χωρούντα έντός αυ
τού, έγγΰς δέ δύο οβελοί καί εϊς τρίπους κυκλικός μέ 
κεφαλάς θηρίων ώς κοσμήιαχτα. Έντός τοϋ λέβη
τας ήσαν πέντε δοχεία στρογγύλα. έν σιδηρούν μικρόν 
δρέπανου, έν μεγαλείτερον χαλκοϋν καί έν μέγα πο- 
τήριον περιέχον πλεϊστα χρυσά κοσμήματα, άτιν ι 
εϊνε πολυτί'μώτατα. "Ητοι δύο κοσμήματα έν είδει 
τροχών ών τεχνική ή στεφάνη, κοσμήματα κόμης έλι- 
κοειδή, σπειράματα λεπτού χρυσού σύρματος, δύο στέ
φανοι διαδημάτων βασιλικών, πλακίδια χρυσά μέ έγ-’ 
καύστουςπαραστάσεις, τρία σπειροειδήΰποστηρίγματα 
πλοκάμων, έν περιδέραιου χρυσοΰν μετά τριακοσίων 
ψηφίδων (χανδρών), πολυάριθμα φύλλα χρυσού. Ούσ- 
σανος χρυσούς, τέσσαρες μικραί κεφαλαί ταύρων 
περιδέραιου, κομβία πολυάριθμα, δύο χρυσά δακτυ
λίδια μικρά μέ απλά κοσμήματα, τρίτο; δακτύλιος 
χρυσούς μέ ευμεγέθη σφενδόνην φέρουσαν έγγλυφον 
παράστασιν σπανίαν. ένός πλοίου άναχωροΰντ«>ς καί 
φέροντας έπιβάτα; ο&ς Αποχαιρετούν έκ τής ξηρά; 
Ανδρε; καί γυναίκες. Ή παράστασις εϊνε έφθαρμένη 
έκ πολυετούς χρήσ«ος. Άλλά τύ σπουδαιότερου τών 
εύρημάτων εϊνε κύλινδρος χρυσούς ήμίσεως δακτύλου 
πάχους φέρων ιερογλυφικά χαράγματα, ιόμοιάζοντα 
τά Άσσυροχαλδαϊκά, καί εις χρι<σοϋς δακτύλιος τε
ραστίου μεγέθους, βαρύτατος, διατηρούμενος άρτιος, 
Αριστούργημα τέχνη;. Έπί τής σφενδόνης του φέρει 
εγχάρακτον παράστασιν θεάς έπί θρόνου, πρός ήν 
φέρουσι δώρα τέσσαρες λέοντες όρθιοι, τοΰ συνήθους 
Μυκηναϊκού τύπου λεόντων. Τά τελευταία τρία 
χρυσά ευρήματα ΰπήρχον εις τόν πυθμένα.

Έκτός τών ανωτέρω εΰρέθη μία κυλινδρική σφρα- 
γίς έξ αίματίτου λίθου, φέρουσα εγχάρακτον παρά- 
στασιν θεών καί ζώων, έργασίας Χετιτικής. δηλ. τής 
ανατολικής Μικράς Ασίας. Ή σφραγίς αΰτη έχει 
σπουδαιότητα διά τήν ιστορίαν τών εμπορικών σχέ
σεων Ελλάδος καί ’Ασίας. Έπίσης εΰρέθη κύπελλον 
ή μάλλον -ρυτόν» άπεικονίζον προσβολήν πόλεως 
παραθαλασσίας ΰπό πειρατών, εϊνε δέ τό μόνον ύπαρ
χον μετάλλινοι· Αγγεϊον τοιαύτης «ρύσεως κρητομυκη- 
νάίκής έποχή;.

Κατά τήν γνιόμην τού κ. Άρβανιτοπόύλου. οστις 
έπεστάτησεν είς τύν τόπον τής εκσκαφής, ή Αξία 
τών εύρημάτων εϊνε μεγάλη, όχι μόνον ΰπό αρχαιο
λογικήν, άλλά καί υπό ιστορικήν έποψιν. Διότι πρώ
την φοράν εΰρίσκονται έκεϊ κτερίσματα. προμηνύοντσ 
τήν ΰπαρξιν μεγάλου νεκροταφείου. Ή χρονολογία 
τών εύρημάτων εϊνε πιθανώς ή πρώιμος γεωμετρική, 
ήτοι 1000—900 π. X. μέ νωπάς τάς αναμνήσεις τής 
Μυκηναϊκής εποχής.

Ό διευθυντής τής Γερμανικής σχολής κ. Κάρο 
έπροχώρησε τήν εκσκαφήν ήτις εφερεν είς φώς πενι
χρούς μονον τοίχους οικιών, ών εϊς είχε καταστροφή 

. διά νά τοποθετηθή ό λέβης. Φρονεί δ’ ουτος δτι δέν 
πρόκειται περί τάφου. ΑΙΛά περί κρύπτης τών τιμαλ
φών βασιλικής οικογένειας.

Έκ τών εύριμαίτων τά σπουδαιότερα έκομίσθησαν 
είς τό έν Άθήναις μουσεΐον- τά δέ χαλκά κατετέθη- 

σαν είς τό έν Ναυπλίφ. Tip· άνοιξιν θα ένεργηθωσιν 
άνασκαφαί είς μακράν Ακτίνα. Ό κ. Άρβανιτόπου- 
λος έξερευνι’ισας δοκιμαστικώς περαιτέρω τό έδαφο; 
εΰρε έρείπισ. έξ όγπολίθων λαξευτιίιν καί πωρόλιθων, 
μίαν λοπάδα χαλκήν, δύο δίσκους, βελόνας, ενώτια 
καί άγαλμάτιον τοΰ Ε'. αίώνος.

W
Εϊ; τήν βορειανατολικήν πλευράν τού ’Αρείου Πά

γου, όπου διεκρίνοντο τά θεμέλια τής ιΐρχαίας εκ
κλησίας. τής παραδεδομένης <'>ς τού Άγιου Διονυ
σίου τοΰ Αρεοπαγίτου, ένι'ιργησε μικρόν σκαφήν ο 
έφορος κ. Γ. Σωτηρίου. Άπεκαλύφθη, έκ νέου, ολό
κληρος ύ χώρος τού ναού, όστις εϊχε σχήμα βασιλικής 
ή δρομικού ναού, μέ έπιμηκέστερον νάρθηκα, καί 
διηρεΐτο διά κιόνων είς τρία παράλληλα κλίτη. ώς 
δεικνύουν αί εϋρεθείσαι κτισταί βάσεις τών κιόνων 
καί οί έπί τών τοίχων διακρινόμενοι ήμυταραστάτας, 
δΓ ών έσχηματίζοντο τά τόξα. Κατά μήκος τοϋ Jte- 
ξιοΰ κλιτούς, έπϊ τού νάρθηκος καί τοΰ δεξιού χώρου 
τοϋ κυρίως ναοΰ. υπάρχουν μικροί καμαρωτοί καί τε
τράγωνοι τάφοι καί κοιμητήρια. Έντός τούτων δέ 
άνευρέθησαν Βυζαντινά άγγεϊα κοσμούμενα δΓ ελί
κων, φύλλων κισσού, μαιάνδρων κτλ. μέ ζωηρώς εί- 
σέτι διάκοινομένους χρωματισμούς, καί μία θραυ- 
σμένη έπιγραφή άναγράφουσα τό όνομα Δίοντος τοϋ 
Β . μητροπολίτου Αθηνών- Σννγίλου καί Phtto- 
ρος, κατά τά μέσα τοΰ 11ου αίώνος. Ή τοιχοδομία 
τοϋ ναοΰ, σι-,τιριιομένη μέ τήν σωζομένην τοϋ 12ου 
αίώνοςΒυζαντινών ναών τών Αθηνών, δύναται νιι 
άναχθή είς τόν 7 ή τόν 8 αιώνα, ένω οί τάφοι ει νε 
νεότεροι.

■— Επαναλαμβάνονται προσεχώς αί ένεκα τών εορτών 
διακοπείσαι άνασκαφαί διά τήν τελείαν άποκάλυη·ιν 
τιόν λειψάνων τοΰ Ωδείου τοΰ Περικλεούς.

Τελευταίως διά τής άνακαί.ύψεως τοΰ ίσοδομικού 
τείχους τών θεμελίων μετά τού γωνιαίου πρός Λ. όρ- 
θοστάτου. τά έπί τοΰ βράχοι· λαξεύματα καί τό επί 
τούτψ διάζωμα, τό όστέϊνον είσιτι'ιριον μετά τής 
Αναγραφής τού ονόματος τού Αισχύλου καί τής παρα- 
στάσεως πιθανώς αύτοΰ τούτου τού οικοδομήματος 
(δπερ άποδεικνύευαι ότι ήτο τετράγωνος αίθουσα 
μετά γύρωθεν σειράν έδωλίων) τό πυκνόν στρώμα κε- 
καυ|ιένων κεράμων και τέφρας, τά τεμάχια τών σιδη
ρών ελασμάτων, οί ήλοι καί ά>.λα παμπληθή τεκμή
ρια πυρκαϊάς, πιστοποιούσιν ότι αΰτη εινε η τοϋ Άρι- 
στίωνος, τού έμπρήσαντος τό Ώδεϊον. Δεν πρόκειται 
δέ πλέον περί εικασιών, ώς έπιστεύετο μέχρι τοδδε 
άλλά περί τοΰ οριστικού καθορισμού τού χώρου, ώς 
Ανήκοντας είς τό καταστραφέν περίφημοι· οικοδό
μημα, πράγμα δπερ άπεδέχθησαν ήδη άνεπιφυλάκτως 
καί οί άμφιβάλλοντες μέχρι τοϋδε.

— Κατά τάς έπαναλιιφθείσα; έν Λογκά τής ΙΙυλίας 
άνασκαφάς εΰρέθη κάτωθεν τοϋ Ανεσκαμένου ναού 
θεμέλια τϊλλου ναού μικρότερου άλλά παλαιοτέρου 
καί ολίγον πέραν θεμέλια τρίτου παλαιοτάτου ναού. 
Οί ναοί οδτοι Ανέρχονται μέχρι τής 7ης καί τής 8ης 
έκατονταετηρίδος. Άνεκαλύφθη κατόπιν καί πέμ
πτος ναός πλάτους 4 1 , μέτρων, μέ αφθονίαν μικρών 
εΰριιμάτοιν, ήτοι πήλινων σταθμών- ειδωλίων, ξιφών, 
εργαλείων. Αγγείων, βελονών. Αγκίστρων, χάλκινων 
δοράτων καί δέκα χάλκινων άγαλματίων. Ιδίως πο
λύτιμον εϊνε τό Αγαλμάτιον οπλίτου φέροντο; πα
νοπλίαν.



ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Αληθινόν ήρωϊκύν άφιέ^αηκί five οϊ λυρικοί σιϊ· 

χοι τοϋ Γάλλου ποιητοΰ κ. Λάχολάου Beaudin οί 
έκθοθέντβ; εί; τύ Παρίσι μέ τύν τίτλον L’ 
Offrande Heroique · Είνεέμπνευσμένοι άπύ τόν 
πόλεμον, καί άφιερώίίησιιν είς τον; σιψπολεμιστά; 
του Γάλλους συγγραφείς. δσοι έπεσαν έπί τοϋ πεδίου 
τή; τιμής. Έκτο; τοϋ ’Αφιερώματος, - μακροΰ 
Ελεγειακού ποιήματος,—ή συλλογή περιέχει καί άλ
λα; πολεμικά; εμπνεύσεις τού ενθουσιώδους ποιητού. 
έκ τών οποίων;υπερέχουν έν ωραιότατου Δίπτυχον 
καί οί 'Ύμνοι, μέ τού; όποιου; (λήγει ή ψυχική ιερο
τελεστία.

Λ

Ύπό τή; επιτροπεία; τού εορτασμού τής πεντη- 
κ·ιταετηρίδος τής Ένώοεω; τής Επτάνησου έξεδό- 
ίίησιιν εί; τόμον έκ 342 σελίδων τά Πρακτικά τοϋ 
έν Κερκύρςι συνελΟύντο; τύν Μάίον τοϋ 1914 πρώτου 
Πανιονίου Συνεδρίου μετά τών λίαν ένδιαφερουσών 
Ανακοινώσεων τών έν αύτφ γενομένων, αΐτινες καί 
καταλαμβανουσι τύ πλβίστον τού τόμου. Έξ αύτών 
μνεία; είσί ν άξιαι ή τών κ.κ. Διον. Στεφάνου περί 
ναών έν Επτανήσιρ, Α. Μάτεσι περί Ίονίου πολι
τεύματος. Σ. Σακελλαροποϋλου περί τοϋ ονόματος 
Σπιρίδων. ΙΙαν. Καλογεροπούλου περί τής 'Επτάνη
σου μέχρι τοϋ 1814. Ζαχ. Παπαντωνίου περί Εκκλη
σιαστική; τέχνης τή; Ζακύνθου. 1. Μεσοί.ωρά περί

- ν
εισαγωγής τοϋ Χριστιανισμού έν Κεφαλ,ληνίφ, 
Λάμπρου περί τή; ιστορική; σχολής τής 'Επτάνησου. 
Σ. Ζαβιτζιάνου καί Σ. Ζερβού περί τής ιατρική; έν 
Επτανήσιρ, καί νομικαί διατριβαί σχετικοί πρύς τήν 
Επτάνησον τών κ. κ. Άνδρεάδου. Γιωτοπούλου, 

Γερακάρη. Μαοκέτη κ. <ϊ.

,ψ
Ύπύ τού λογίβύ πρεσβυτέραν κ- Δ. Καλλίμαχου 

έξεδόθη μελέτη άναγομένη είς τάς ΙΙατμιακάς αυ
τού ερεύνα; περί τή; Σταυροπηγιακής μονής τής 
Ζωοδόχου Πηγής έν Πάτμοι. γραφεϊσα επί τή βάσει 
ανεκδότων εγγράφων.

Ό ειρηνόφιλο;. σοσιαλιστή; καί φιλέρημο; κ. 
Βασίλειο; Λουόούμης.όστι;διά τή; γραφίδος υποστη
ρίξει άπύ έτών τήν ενοχήν τών Ανθρώπων έν πνεύ- 
ματι άγιίπη; και όμονοίας. εξακολουθεί τύ κήρυγμά 
του, Ό νέο; τόμος «Τό Ειρηνευτικόν Κράτος· ό.πεν- 
■Ούνεται πρύς τήν νεωτεραν Έλλ. ψυχήν καί δΓ αυτή; 
εί; το Ανθρωπιστικόν πνεύμα. Άτυχώ; τά γεγονότα 
τά σφυρηλατούντα άγριας άλληλοεξοντώσει; ύπό τάς 

ομοβροντία; τών τηλεβόλων.παρουσιάζουν εί; τά; θε
ωρίας τού συγγραφέως, τά; κατ’ ύρθολογισμύν βα- 
σίμους. υπέρ τή; έν ειρήνη ευδαιμονικής συμβιώσεώς 
τήν οδυνηρόν άποψιν τής πραγματικότητας. Το έργον. 
γεγραμμένον πρός εύχερεστβραν κατανόησιν άφηγη. 
ματικώς. five αρκετά ιδιόρρυθμον καί πρωτότυπον.

ΑΑΧΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ
1916 ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΞ \Ρ. 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

Καθ’ εκάστην ) Έκδίδονται 100,000 γραμμάτια αξίας δραχμών 400,000
κλήρωσιν ) Παρέχονται κέρδη είς 2.000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000

"Εκαστον ακέραιον γραμμάτιου τιμάται δραχ. 4, δυνάμενον να διαιρείΐή είς τέσσαρα τέταρτα 
γραμματίου τηκόμενα μιάς δραχμής.

Κ€ΡΔΗ €ΚΟΣΤΗΣ Τ9Ν KAHPQS€QN

1 Δραχμαί ’El' δλ<(>
1 ίς 80,000 so,00ο
1 Ά 20,000 20,000
2 &ΚΟ 2,500 5,<Χ»
6 άπό 1,000 6,000

ιό άπύ 400 6,000
25 άπύ 200 5,000

1950 άπό 40 • 78,000
2000 200,000

ΊΙ πρώτη κλήρωσις γενήσεται τή τελευταία Κυριακή 28 Φεβρουαρίου (12 Μαρτίου) 1!>Ι6 
ή δεύτερα τή 24 ’Απριλίου (7 Μαίου) 1916, ή τρίτη ιή 26 Ιουνίου (9 Ιουλίου) 1910, ή τέ
ταρτη τής 25 Σεπτεμβρίου (8 ’Οκτωβρίου) 191 Β, ή πέμπτη τή 27 Νοεμβρίου (10 Δεκεμβρίου) 
1916 καί ή έκτη τή 31 Δεκεμβρίου 1916(13 Ίανουαρίου 1917).

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ’ίδια άκέραια γραμμάτια, πωλούμενα αντί τεσσάρων 
δραχμών, ίσχύοντα δι’ ολόκληρον τό κέρδος, καί δυνάμενα νά διαιρείΙώσιν είς τέταρτα γραμματίου, 
τιμώμενα άντί μιάς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοϋ κέρδους.

Άμυϊβαί, ών δέν έζητήίΐη ή-πληρωμή εντός τριών μηνών άπύ τής κληρώσεως, παραγράφονται 
υπέρ τοΰ Ταμείου τοΰ Έίΐνικυΰ Στόλου·

ΕΙς τούς Αγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιάς έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν 
ειδικής μετά τοΰ 'Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου 
αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών, παρέχεται έκπτωσιςέπί τοϋ τιμήματος αυτών 15 ο)ο, είς δέ τοί·;αγο
ράζοντας διά μιας επί προκαταβολή τοϋ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου αξίας χιλίων 
ιδραχμών τουλάχιστον παρέχεται έκπτωσις 10 <>)ο, καί είς τούς δημοσίους υπαλλήλους, τούς επιτε
τραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 <5)ο.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γραφεϊον Λαχείου τοΰ 
Έ&νικοΟ Στόλου καί τών Αρχαιοτήτων, ‘Υπουργεΐον Οικονομικών.

Ό. Διευθυντής Γ. Ν- ΚΟΦΙΝΑΣ

Τύποις ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗ - Εύρτπίδου 3, Ά&ήναι


