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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο έν Κερκύρα ναός τής Παλαιοπόλεως. νπό 
SY- SKajoyepoaovjov.

Μειδιάματα.
Τά στοιχεία (Χημικόν διήγηιια ί·.τό 3ft. £ζε- 

φανίϋον (Τέλος).
Δειλινό, υπό '3%ννμώνης.
Η Φωτιά, υπό &1μαράνεου·

Τό μαρτύριαν τοϋ έιτισκόπου Δεωνίδου ύπό 
ΣΚ. εΚιννοζανζοαού^ου (Τέλος).

Ποιητής καί Γυναίκα, ποίησις SCjavdiov 
3ϊΙαρκίνα.

Στήν Νιόβη, ποίησις Speranza.
Ποικίλη σελίς.
Σημειώσεις ένός μηνός, ύπό SDd(ivt<fog.
Η Διαρκής Καλλιτεχνική "Εκθεσις.

Μήδεια, ποίησις ‘βρημίτον. 
θεατρική ΕπιΟεώρησις, ύπό .X
Γράμματα καί Τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ
Ο ναός τής Παλαιοπόλεως. Σκίτσο 3f. 

SKajoyepoa. ού,/ου.
Ελληνες πυροβοληταί, βάλλοντες κατά τοΰ 

έχ#ροΰ.
Η Α. Μ. ό Βασιλεύς "Αλέξανδρος, μετα- 

βαίνοιν είς τήν Βουλήν.

Ν Δ. ΚΑΛβΓΕΡΟΠΟΤΛΟΥ
Καθηγητού παρακολούθησα ντος έν Μονάχη» άνω- 

τέρας καλλιτεχνικός σπουδές

ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΖΒΓΡΑΦΙΚΗΣ
Παιδαγωγική προπαρασκευή. - Δνξιοτεχνική έξά- 

σκηοις.—Μεθοδική σχεδιογραφία. — Ζωγραφική. — 
Συνθετική. Στοιχεία προοπτικής. Ιστορία τής 
Τέχνης.—Ρυθμολογία. Αισθητική.

Ι1ληροΐ|.ορί<>ι:'Οδός Κέκρωπο; 14

ΙΟΠΙΪΟΣ UI ΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΔΕΙΟΝ ΑΟΗΝΗΝ

II Δ-.εύθυνσ·.; τοΰ Ωδείου γνωστοποιεί, ότι 
al ίγγραφαΐ τοΰ σ/ΟΛ-.κοΟ έτους 1917- 1918 
ϊργοντα·. τήν Ιην Σεπτΐμόοίον καί λήνουσι τήν 
Ι·»·.ν ιοιου. Οι --.οτεο/όαενοι μετά τήν Αήςιν 
τής ως άνω οριζόμενης προθεσμίας, ύτ.οβχΑΛΟν- 
ται εις πρόσθετον π/.τ,ρωμήν δικαιιόαατος έν- 
-.-ραβη; ετεροιν .> ορα-χμών, γίνονται δε δεκτοί 
ερ οσον οέν εμποδίζεται ή πρόοδος τών άλλων 
μαθητών.

Οι μή δυνάμενο·. νά παρουσιασΟώσιν αΰτοπρο- 
σώπως πρός άνανέωσίν τής έγγραφή; των, δύ- 
νανται νά ϋποοά/.ωσι τήν αςτησίν το:· δι’ επι
στολής η οι’ αντιπροσώπων.

Ουδεις εκ των πα< αιών μαθητών δύναται ν’ 
άνανεώστ, τήν εγγραφήν του, εά.ν δέν προσαγάγζ. 
τό^εισιτήριον τού παρελθόντος έτους καί δέν χα- 
ταβάλτ( το κεκανονίσμένον δικαίωμα έν- σαιςής 
καί διδάκτρων.

Διά πάσαν πληροφορίαν άπευΟυντέον άπό Ιης 
Σεπτεμβρίου έ. έ. είς τό γραφείον τοϋ Ωδείου 
καθ’ έκάστην 9—1‘2 π. μ. καί 4 — 7 μ. μ.

Ο διευθυντής τοΰ Ωδείου
Γ. Ν. Νάξος

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΠΑΡ8ΕΝΑΓ0ΓΈΙ0Ν 

Δδων ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 
■ Ι'.-ιό ιήν Ύιρηλήν χροοταοϊαν ίλής Α. Μ- 

ιήί Βαοιλίοοης Όλγας 
Πανεπιστημίου 28 χαί 28α. Τηλεφ.747.

Δεχετα1. ;ζαθΛΥ?ίχς εσωτερικά;, ήμιοτροφίμους 
καί έςωτερικάς. 1 Ιεριλαμβάνει Νηπιαγωγείου, 
ε; τά;··.; ποοτύπου, Σχολαρχείου καί γυμνα
σιακά; τάξεις. Ξέναι γλώσσαι Γαλλική, ’Αγ
γλική, I ερμανιχή. Γυμναστική Σουηδική, 
Ζωγραφική, Πυρογραφία, Μουσική, Χορό;, Ρα
πτική, Κοπτική, Μαθήματα οΐκοκυρικής.

Λί έγγραφα- ήρχισαν ήδη.

0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διακηρύττει δτι,

Εχοντε; υπ." Γιψιν τάς διατάξει; τού νόμου περί 
Στρατιωτικών εισφορών. προσκαλοϋμεν διά τελευ
ταία»· φοράν ιούς ιδιόκτητα; καί κατόχου; κτηνών, 
οχημάτων. σαγών. σαγμάτων. ούτοκινήτων καί αυ
τοκίνητων ποδηλάτων. όπως παρουσιάσωσι ταύυα είς 
νυν έπί τούτοι όρισθέντα τόπον (ΙΙλαηΙα ’Ελευθερίας 
—Κουμοννδαύρου) οί μέν κάτοχοι αυτοκινήτων ή αυ
τοκινήτων ποδηλάτων άπό της 10ης π. μ. μέχρι τής 
12ης καί άπό τή; Ιηςμ. μ. μέχρι ιή; 6ης, οί δέ λοι
ποί άπό τή; Νης μέχρι τής 12 π. μ. καί άπό τής :1ης 
μ. μ. μέχρι τής 7ης πρό; ταξινόμησιν καί έπιθεώρη- 
σιν ενιόπιον τών αρμοδίων επιτροπών, συμφώνως τφ 
διά τήςόμοιαρίΟμου διακηρύξει»; ημών όρισθέντι 
δρομολογίφ, άλλως ϋέλουσιν όποστή τάς βαρύτατα; 
συνέπειας τοϋ νόμου.

Έν ΆΟήναις τή 27 Αύγουστου 1917.
Ό Δηιιαρχών
Σ. Πάτσης

Ο ναός τής ΙΙαλαιοπίλιως

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

0 ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΕΩΣ*
ΜΕΓΛΣιιύιος ναός διά 
τι- τό μέγεθος, τήν αρ
χαιότητα, καί τήν ίσιο 
ρίαν αύτοϋ, είναι <’> ση
μαντικότερο: πάντων 
τών ναών τής Κέρκυρα;. 
Κείμενο; ούτος έν Πέσει 
ιστορική, όπου ή άρ 
χαία έξετείνετο πόλις, 
καί ή χριστιανική τοι- 
αύτη μέχρι τών χρόνων 

τών επιδρομών τών Γότθων καί ιών Βανδήλων. έκτή- 
σατο προσωνυμίαν χαρακτηριστικήν ·. κ τής τοποθε- 
σία; αύτοϋ, γνωστός σήμερον ύπό ιό όνομα τή; <Πα
ναγίας τής Παλαιοπόλεως·. Περί τής Ιστορίας τοΰ 
ναού τούτου ποικίλα λέγονι.ιι καί ποικίλα γράφον
ται, μ.’| εξαιρούμενων καί τινων άκόμη μυθωδών διη
γήσεων περί υπογείων τινων κατακομβών, περκών 
μέλλομεν νά εϊπωμεν. Πότε ακριβώς ο ναός ούτος 
έκτίσίΐη δέν δυνάμεθα να γνωρίζωμεν. Ευσεβείς τινες 
διηγήσεις άνάγουσι τούτον είς τον πρώτον αιώνα, 
καί άλλαι είς τόν τέταρτον. Άλλ’ όπως δήποτε καί 
άν έχη τό πράγμα, τούτο είναι αληθές, οτι ο ναό; 
ούτος καίπερ παλαιότατος αναγόμενος εις τον Με- 
τακωνσιαντίνειον χρόνον ελάχιστο διετήρησεν έκ 
έκ τοϋ σχήματος αύτοϋ τού παλαιού έπισκευασθεί; 
πολλάκις. Έν τούτοι; άπέμεινε ώς τι τών άρχαιοτά- 
νων λειψάνων τής νήσου ταύτης προκαλούν τόν θαυ
μασμόν καί διεγεϊρον τίμ- σκέψιν. ’Γηιόντι ό είσερχό-

*) Δημοσιεύομε»· ευχαρίστως τίιν μελέτην ταύτην 
τοϋ κ. Ν. Καλογεροπούλου μίαν έκ τών πολλών ά; 
εγραψεν έν Κερκύρα περί τή; αυτόθι καλλίστης Βυ
ζαντινής Τέχνη; καί πρό πάντων τή; εικονογραφίας. 
Δυστυχώς λόγφ τού περιωρισμένου χοίρου εϊμεθα 
ήναγκασμένοι νά παραλείψωμεν τάς πολυαρίθμους 
Ιστορικός καί βιβλιογραφικός παραπε.μπάς αΐτινες 
σημειοϋνται χάριν επιστημονικής άκριβολογίας.

(ΣχΙταο Ν ’Καλογίίροπονλβυ)

μενο; διάπρο'ιτην φοράν εντι’.; ιού ναού τούτου αισθά
νεται αίσθ ημά τι φόβου καί σεβασμού άμα όμοιου 
πρό; έκεΐνοι- Ιίν αίσθάνεταί τι; πρώτηνφοράν κατεο- 
χόμενος είς τάς κατακύμβας. Τ.ί ημίφως δπερ δια 
πλοϋται έντόςτοϋ εύρεος τούτου ναού, οί έφθαρμενο 
τοίχοι, ή έρείπωσις γύρω, αί κατεστραμμένοι θυρίδες 
ή μελανή καί άρχαιότροπο; στέγη, ό έπικαΟήιιενος 
*ϋρώ;, τό ύγ-ρόν καί πλήρες τάφων καί επιγραφών 
έδαφος, τοιχογραφίαι τινες ενιαχού τών τοίχων κατε
στραμμένοι. καί εικόνες τινες παλαιοί καί διάβρωτοι 
έκ τών ύδάτων, ώς καί βάιραχοι κεκρυμμένοι έν τισι 
γωνίαι; άναπηδώντες εί; τόν ψόφον τού επισκέπτου 
έμποιοϋσι έντύπωσιν παράδοξον καί ψυχράν. Τό δέ 
ενιαχού υποχωρούν έδαφος καί κυκλικοί τινες επι
στρώσεις διά όπτή; γή; ύποχωρούσαι εί; τίιν διάβα- 
σιν τού ιίνθρώπου καί αύται παρέχουσι ούχί άλόγως 
δια τούς πολλούς τήν ιδέαν ίπογείου τινός νεκροτα
φείου. Καί έξωτερικώς άκόμη ό ναός ούτος έπιμηκης 
καί ί-πομέλας έν μέσοι τών δένδρων καί τής άκαλλιερ- 
γήτου χλόης έκ πρώτης όψεως παρέχει τήν θλιβερόν 
εικόνα μεγαλείοτ παρελθόντος, τό όποιον άλλοτε έσχε 
ό ιστορικός ούτος ναό;. Καί έάν θέληση τις να πι- 
στεύση είς τάς ευλαβείς μυθώδεις διηγήσεις καί εις 
τούς περί τοΰ ναού τούτου παραδιδομένους θρύλους, 
καί έάν άφήση τις εαυτόν διά τής φαντασίας νά πλα- 
νηθή άνά τού; σίώνα; καί νά βυθισθή εί; τό σκοτει
νόν παρελθόν Οά ϊδη νά άναζώσι τά άρχαΐα εκείνα 
ιστορικά πρόσωπα καί έ.μψυχούμενα νά διέρχονται 
σκιώδη καί σιγηλά πρό τών οφθαλμών αύτοϋ. θά ϊδη 
τις έν τφ ναφ τούτω τόν εύσεβή ηγεμόνα Σεβαστια
νόν ώς γέροντα μοναχόν άποβαλόντα τήν βασιλικήν 
άλουργϊδα νά προσεύχηται περιβεβλημένον τό ταπει
νόν χριστιανικόν ένδυμα, θά ϊδη τόν όσιον εκείνον 
Ίάσωνα τόν Οάψαντα τούτον νά προσεύχηται έπί τοϋ 
τάφου υπέρ τής ψυχής αύτοϋ, Οά ϊδη τόν μονοκράτορα 
Κωνσταντίνον διερχόμενον τής νήσου νά έπισκέπτη- 
ται. τόν ναόν, καί τήν "Αγίαν Ελένην εύλαβώς 
προσκυνούσαν πρό τοϋ βασιλικού τάφου.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Η« άκούση τον λόγον τοϋ σεβαομίου ’Λ.το/.λυδύιρου 
κεραυνοϋντυς τόν Άρειον καί τούς κατοίκους τής νή
σου δεόμενους είς τήν αγίαν Κέρκυραν καί έπικα- 
λουμένου; ταύτην έναντίον τών συμφορών τών Γότ- 
Οο>ν καί τών Βανδήλων. θά ΐδη τόν θκίον ’Αρσένιον 
πριν είς τήν βασιλεύουσαν πορε.θή υπέρ τής Κερκυ- 
ραίων ευημερία; παραμυΟοΰντα καί συμβουλεύοντα 
αυτούς, θα tot] τέλος τάς βυζαντινός έκείια; πομπό; 
άς καί ό Diehl βλέπει ν’ άνα'ζώσιν έν μέσφ τών σκι- 
ερών καί πολυκλύτων βασιλικών τής πολυθρυλή.-m. 
Ραβέννη;. ’Αλλ" ήδη έρευνήσωμεν τήν σκοτεινήν 
αύτοΰ Ιστορίαν.

Ο Μάρμορας, ό πρώτος .-άντων ιστορίαν τή. Κερ- 
κόρα; συγγράψας κατά τό έτος 167.’. άγνωστον π.'.Ίεν 
άρυσθεϊς τάς πληροφορίας αύτοΰ άφηγιΐται μυθώδη 
τινα διήγησιν ήν καταλέγομι .· ώδε <»ύχί ώς ίοτ.ρι ,.ώ; 
μεμαρτυρημένην. άφοϋ δέν διεκρίθη ούτος έπί ίστο- 
ρική άκριβο'.ογίφ καιά τό πλεϊστον. άλλ- ώ; έμφαί- 
νουσαν τήν ε.ιλαβή του αγαθού τούτο» Κερκυραίοιι 
πίστιν, ήν ου/.ί παράδοξον νά ήντλητεν oi.ro; καί 
απο δημωδών τινων διηγήσεων παρά τώ λαιΐ» εϋχρη- 
στουσών. Κατά τήν διήγησιν ταύτηι ήν ο ρηδείς Μάρ
μορας αναφέρει—(έν σελ. 132. τής αύτοΰ ιστορίας), 
τόν ναόν τούτον ώκοδόμησεν αύτύς ουτος ό Λαβιανός 
(Δατιανός) ό μετά τό βάπτισμα Σεβαστιανός έπικλη- 
ΰείς, διάδοχος τοϋ Κερκυλλίνου. Ουτος λοιπόν, κατά 
τόν Μάρμοραν, μετέβαλε τά ανάκτορα αύτοΰ εΐ; εκ
κλησίαν καί αφιέρωσε ταύτην είς τήν Κυρίαν τών 
αγγέλων. Παρ αύτήν δ’ ψκοδόμησεν ό^πριόην υπερή
φανο; ήγεμών ταπεινόν κελλίον καί έβίωσεν έναύτφ 
μονήρης διαγαγών ουτω βίον άμεμπτον καί άγιάσας 
καί ταφείς ενταύθα μετά τιμών μεγίστων».

Άλλά παραπλήσια πρός τά μυθώδη ταύτα διηγεί
ται καί τό έτερον τών περί τού βίου τών αγίων δια- 
πραγματευόμενον συναξάριον εΰρεθέν ύπό τού Μου- 
στοξύδουέν τή βιβλιοθήκη τών Παρισίων καί εκδιι. 
Οέν έκ τοϋ ύπ' άριθ. 1534 κωδικός έν έργφ αύτοΰ 
• Delle cose...» κατά τό 1Μ«, διακόσια περίπου έτη 
βραδύτερου τού Μάρμορα. Πώς λοιπόν συμβαίνει 
εκείνα α σχεδόν ό Μάρμορα; διηγείται νά δημοσιεύ- 
ωνται πολλή» βραδύτερου έκ παλαιού αγνώστου χειρο
γράφου άναγομένου είς τόν IB' περίπου αιώνα; Έ- 
γνώρισε άραγε ύ ένθους έκείνο; Κερκυρ,τϊος τύ χει
ρόγραφον τούτο δπερ ό Μουστοξύδη; έξέδωκε ή ήκουσεν 
ως ειπωμεν, τήν μυθώδη ταύτην διήγησιν παρ’ άλλων 
μεταδιδομένην προφορικώς άπύ παλαιοτίρων γενεών ; 
Φαίνεται ήμίν μάλλον πιθανόν ότι ούτος έγνιόρισε ή 
παραλλαγήν τού χειρογράφου τούτου σωζοιιένην ίσως 
έν τινι τών βιβλιοθηκών τής Ιταλίας ή έτέραν τού 
‘δίου χειρογράφου έκδοσιν ήνούτος διά τοϋ ευλαβούς 
αύτού συγγραφικού τρόπου διήλλαξε καί διεμόρφωσεν 
ούτως. Αλλ’ ίδωμεν τί τό χειρόγραφον τούτο τού 
Μουστοξύδη άναφέρει. -Καί αύτός δ’ ό βασιλεύ; φ 
κοδόμησε τόν ναόν τού άγιου Άνδρέου... ομοίως καί 
τήν μεγάλην εκκλησίαν, ής έξ εύωνύμων κελλίον μι
κρόν δομησάμενος. καί έκεΐσε εαυτόν κατακρύπτων 
προσηύχετο». Είνε προφανές δτι τήν μεγάλην ταύτην 
εκκλησίαν θεωρεί ώς τό τού Βασιλέως άνάκτορον ύ 
Μφρμορας. Ούδεμίαν δμω; έχομεν άλλοΟεν πληροφο
ρίαν οτι ή μεγάλη έκκλησία ήν ί, τής . ΙΙαλαιοπόλεως 
Βασι/.ικη». Μήπως ούτος άναμίξας τά περί τού Έλλη-
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νικου βωμού έν τη επιγραφή η ερομενα καί τα έν ιω 
συναξαρίιιι περί μεγάλη, εκκλησίας γραφόμενα έδημι- 
ούργησε τήν παράδοξον ταύτην αύτού ϋπόθεσιν ; Εν
ταύθα οφείλομε»· νά ποιήσωμεν τήν έξής παρατήρησιν 
Ί όποια γεννά έν ήμίν ικανά; σκέψεις. Μήπως άραγε 
ο Μάρμορας έν τή άφελιία αύτού άνέσι-ρε ιόν πέπλον 
τοΰ μυστηρίου, είς δ,τι άφοριξ παλαιοτάτην τοΰ ναού 
κατάσεασιν. Διότι είναι τώ δντι παράδοξον πώς οΰ 
ιος πλάσσει ολόκληρον μύθον μεταχειριζόμενος μά
λιστα καί ονόματα φανταστικά περί τών όποιων οΰ 
δεμίαν έχομε»· μαρτυρίαν. Άκόμη δέ φαίνεται ήμίν 
παραδοξότερον πώ; τά ύπό τοϋ Μάρμορα πιστοΰνται 
(ΐραδύτερον μέχρι βτθ. ι »»ϊ τοιούτου, ώστε άκουσίως 
τις κινδυνεύει νι'ι φανή εύπιστος διιρωτών έιυιύν 
μήπως ούτος"διησθάνθη τιμ· αλήθειαν περί πιϊϊανώ; 
αρχαιότατου ναού έν τιϊ» τόπω εκείνη». Ούτος πόΟεν 
πληροηορηι'ΐείς ποιείται χρήσιν τοΰ ονόματος Ααβια- 
νός έν τ.·ι βιβλίι.» αύτοΰ ; Άραγε οι’ιω έμελέτησε τήν 
επιγραφήν άντί Ίοβιαιός, ή ί'σχε άλλην τινα πληρο
φορίαν. Καί έπί πλέον έάν ούτος είχεν ύπ’ όψει καί 
τό χειρόγραφον έν ή» μνημονεύεται ή τού βασιλέως 
παρά, τήι μεγάληνέκκλησίαν άσκησι; δέν Οά έποιεϊτο 
χρήσιν τοϋ όνόμιτος Δατιανός. ό άναφέρει τό ρηθέν 
χειρόγραφον. Πώς λοιπόν έρμηνεύεται ί) χρήσις ονό
ματος φανταστικοί*  ή παραπλήσιου τ ή επιγραφή παρα
λειπόμενου ετέρου, καί πώς εξηγείται τό φαινόμενον 
τής πιστώσει·»; ύπύ τού χειρογράφου μέρους τών μ;- 
Οωδών διηγήσεων τοΰ Μάρμορα. Μήπως ούτος παρα
πλανήσεις ύπό τών ονομάτων Ίοβιανύς, Δατιανός. 
έποίησεν μέσον όνο|θΐ Λαβιανός (Ίοβιανός, Δοβιανός. 
Λαβιανός) κατά τό Δατιανός καί περιέπλεξε οϋτω 
πλειότερον τά πράγματα; Τί; γνωρίζει πάλιν έάν έπι 
τής εποχής του υπήρχον πλειότερα τεκμήρια έν τοϊ’ 
άρχείοις καί τή εκκλησία, ά ούτος μετεχειρίσΟη. 
Άλλα σπουδάσωμεν νϋν τήν καθ' αύτό ιστορικήν 
περί τοΰ ναού εκδοχήν ώς ταύτην παρέχει ήμίν ί) 
νΰν μορφή τοϋ μνημείου καί ή σωξομένη επιγραφή.

*
Γλωσσολογία.
Μετά τό φαγητόν λέγει ό μικρό; φιλοσοφώ»·.
—Τόρα καταλαμβάνω γιατί δ δάσκαλος λέει τό πι

άτο π ε ι ν ά κ ι ο ν ...

*

Συνομιλούν δι’ϋνα ποιητήν κλέπτοντα ξένους στίχους
— Είδες τί ποίησις ·...
— Τί παραποίησι; θέλει; νά πήςΙ

*
Παρομοιώσεις.
— Αύτή ί) κυρία μοϋ φαίνεται σάν ήλεκτρικό; γλό

μπος.
— Γιατί;

Λένε πώς είναι δυνιχμεως πολλών κυρίων.

( Επεται συνέχεια)

Ν Δ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΖ

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ
'Ο διευθυντής τοϋ περιοδικού πρός τύν ποιητιμ·.
— Στίχου; μέ δεκατρείς συλλαβά; 1 Μά. δάν φοβεί

στε μήπως σάς βγή σέ κακό ;
— Ά, όχι. Δέν είμαι προληπτικός.

Την ομιλία διέκοψε μία χτυπητή αρμονία.
"Ακου! λέγει ό Γίγα; στόν Λιβ ιυαίιέ). Βλέπει; 

έκεϊ κάτω ί'να κύριο ιίεροστολ'στο, ποΰ κάθεται στο 
άρμόννι : Είναι ύ κ. "Αζωτο, ενα; ιδιότροπος άνεγ- 
γιχτος. έτοιμο; πάντα ιά θυμωση μέ τοΰ; φίλοι·; τον· 
καί οί θυμοί του αστράφτουν καί βροντούν. Κείνοι 
οί νάνοι πίσω του είναι οί μπράβοι του Ξένο. Ηλιο, 
’Αργό. Κρυπτό κιί Νέο. Παίζει ϋμω; θαυμάσια 
τή συμφωνία τών «χυμικών πολλαπλασίων·. Άκοϋς ;

— .Μά κείνος εκεί κάτι·» στον κιναπέ μπροστά 
σ' ένα τραπεζάκι πού όλο καπνίζει :

"Α, ό σοηό; Άνδραξ. ό άρχιτεκτων ιή; ζωής.. 
Βλέπει; : Ί'ορεϊ ολόμαυρα, μέ γραφτή; στα παπού- 
τσιά του καί διαμαντόπετρα στό στήΟο:. Καπνίζει 
άκατάπαυστα καί σκέπτεται. Εχει τόσα προβλήματα 
νά λύση, ποΰ σπάνια διασκεδάζει. Αντίκρυ του εκεί 
είναι όκΰρ Πυρίτιο. ό θαυμαστή; του, πού προσπα
θεί νάτόν μιμηθή κιί δέν τό κατορθώνει... Δες, δες. 
ΊΙ κυρία Υδρογόνο μέ ιά ώραίά τη; φτερά μόλι; 
αγγίζει τύ πάτωμα. Λεπτή κυρία, πολύ πολύ συμπα
θητική καί μ’ ιδιαίτερη κλίσι στά ξ υ νά. Αφισε τύ 
χέρι τού 'Οξυγόνου καί πλησίασε τύν Ανθρακα. Είναι 

βοηθό; του.
— Τό ’Οξυγόνο είπες, ποϋ είναι τό 'Οξυγονο;
— Νά έκεϊ κάτω ένα; ποϋ πήρε τώρα απ’ το χέρι 

ι ήν στρογγυλοπρόσωπη κυρία που περπατεί φιλάρε
σκη μέ πάσα καί κουνήματα, τήν κ. ’Υδράργυρο. Να 
κάθισαν στόν καναπέ, θέλει; ν’ άκούσωμε τί λένε :

Σιγά-οιγά πλησίασαν πίσω άπύ τ’ ανάκλιντρο.
— Ιΐώ; σοϋ φάνηκε προχθές ή άποκάλυψίς σου 

κάτι·» στή Γή : 'Ρωτούσε ί; 'Υδράργυρο; τό ’Οξυγόνο.
— Πολύ ώραΐα, φίλ»; μου. Ά, δέν είναι οί άνθρω

ποι οπω; θέλει να τού; παριοτά ή κ. Χρυσάφι. Μού 
έκαμε έντύπωοι ή στομωμένη των ματιά όταν ζητούν 
νά έμβαθύνουν μέσ στά πράγματα. Η πιο τιποτένια 
άποκάλυψίς μας τούς κεντρίζει κι’ όρμυϋν σαν μανια
σμένοι πρός τό άγνωστο, νομίζοντας κάθε φορά πως 
ήλθε πιά ή ώρα νά συλλάβου»· τό μυστήριο. ΊΙ μι
κρότερη άχτΐδα πού ί)ά λάμψ|| άπό τύν Ουρανό στύ 
εργαστήρι των. γεμίζει τίι ψυχή των άπύ τ’ .^γα- 
λιασμα τής νίκης καί χτίζουν κόσμους καί χτίζουν 
ναού; ωραίου;, και πετοϋν, πι τοϋνε ποιηταί άληϋινοί 
μι- τά δυνατά φτερά τή; δόξας. Ώ, είναι τίμιο πρά
γμα νά εύνοήσι; κανείς τά ώραΐα αυτά πνεύματα τής 
Γής. Ήθελα πολύ νά κάμαμε έκεϊ μαζύ εν άκομα 
ιαξειδάκι τώρα.

—"Εχει; τόσα; φιλάς....
— Δέν τ’ άρνοϋμαι. ΆλΛά μ’άρεσει ή ευκινησία 

σου καί, α; τύ πούμε, ή έξυπνη κακία σου, δύο πολύ 
δυνατά ορεκτικά. Ήθελα κΓ άλλη φορά νά παρου- 
σιασΟώ στούς ανθρώπους μέσ’ άπύ τήν πορφύρα τού 
άμμίον, νά τού; διηγηθώ τόρα τούς έρωτίς μου καί 
τά έργα μου στύ πείσμα τής κ. Χρυσάφι πού τόσο 
τήν τιμούν κι’ αύτή τού; κοροϊδεύει... θά τού; ειπω 
ότι έγώ είμαι ή ένσάρκωσις του Φλογιστού, έγώ τύ 
πνεύμα τού πυρός. μία δύναμις τού αιωνίου ΙΙρωτέα 
τής Βλης. ί; Έστιάδα τή; ζωικής φωτιάς, θά τού; 
φανερώσω έγω τά θεμέλια τοϋ κάθε κτίσματο; τής

Τέλος.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Γής. τ’αληθινά στοιχεία τών σωμάτων, θά τού; δι
δάξω τήν άδιάρρηκτη σειρά τϋς ύργανική; ύλης καί 
τής άνϋργανη; ζωής, θά τούς άποκαλύιρ.·» το μεγάλο 
μυστικό τής Χυμείας.

Τή στιγμή αύτή άκούσθηκε ένα σούσουρο. Οί ομι
λίες έπαυσαν. "Ολοι έτρεξαν νά προϋπαντήσουν μιά 
μικρή κοντή ώμορφη γρηούλα μέ χιονάτα μαλλιά 
καί ροδοκόκκινο άστραφτερό προσωπάκι, πού μέ τύ 
δικανικάκι τηςέμβαινε μέσα στή σάλα.

—"Λ. δέ: έκεϊ κάτω. ΊΙ γιαγιάκα 'Ράδιο. Όλοι 
τής φιλούν τύ χέρι. Νά, τής έδωκαν πολυθρόνα κοξ 
·>ί πιο νέοι τήν τριγύρισαν. ’Αγαπά νά λέγιΓ.παοαμύ- 
θια. Πως μιά φορά ό κόσμος κατοικούνταν άπύ ενα 
μικρούτσικο στοιχειάκι ποΰ τολεγαν Ήλεκτρόνιο, καί 
πΰις σύτό παντρεύτηκε μιά μικρούτσικη δεσποινιδούλα 
πού τήν έλεγαν Ίόνη. καί γέννησαν ένα άγοράκι μι- 
κοούτσικο π >ύ τολεγαν "Ατομο, και απ αυτό τό άγο- 
ράκι κατάγεται ή γιαγιάκα κΓ όλη ή γενιά τών Στοι- 

χείιον.
-Γιαγιάκα, τήν ρωτά ή κ. Χρυσάφι. Πότεθάπφς 

κάτω στή Γή;
Γιατί βιάζεσαι, παιδί μου;

— Χά πής έκεϊ τύ παραμύθι σου, γιαγιάκα. Ετσι 
φαντάζομαι πω: θάχουμε νέες χρυσοποιΐε;. γιατί άρ

χισα νά πλήττω.
Εξαφνα άκούσθηκε ένα; ύμηρικύ; στίχο; :

•
θέσε Oceiov. γβ>μ·. κ«κύ»· ά*θί.  . .

— Να. βλέπεις έναν που πλησιάζει τό Ρόδιο τρι
κλίζοντας καί άπογγέλλει στίχου; ; Είναι ό κ. θειάφι. 
Σάν νά τύ πήρε λιγάκι άπάνω τοι, πού τόψαλε ό 
Όμηρο; καί μεθάει κάθε λίγο άπύ δόξα. Άκου τον. 

Ξέρεις, γιαγιάκα μ»υ; Έγώ παποϋς δέν είμαι. 
Μά είμαι ό θείο; τών Στοιχείων. 'Εμένα εψ.ιλε ο 
Όμηρος— θ I ο ε δ έ μ ο ι π ϋ ρ ΰφραθειώσ ω 
μ έ γ α ρ ο ν. Έγω άπολύμανα τές ήη αίστειε; σφενδόνες 
στή Γιγαντομαχία, κι’ έμύρωσιι τού; κεραυνού; τού 
Διό:. Έγώ εξάγνισα τί| πρώτη φωτιά τού Προμηθέα· 
’Εγώ καθάρισα τές Ιδέες τή; Πυθίας. Έγώ έπλυνα τά 

χρυσά ποτήρια τών σπονδών....
— Εύγε οτή πλύστρα άνδρώντε θεών τε 1
Φωνές καί χειροκροτήματα υποδέχθηκαν τύ άδοξο 

τέλος τοϋ λόγου.
__ Ξέρει; ποιος φώναξε έτσι ; Έκεϊ στήν άκρη 

ένας ξηρό: κύριος. Τόν λένε Αρσενικό. Αύτό τό είπε 
άπύ κακία. Αύτύς δέν αστεΐζεται. Δ»ιλΐ|τηριόζει καί 
■χαμηλόν»! τά γύρω γιά νά φαίνεται ψηλότερος... Ω. 
νά έρχεται ί) Πλάτινα. τύ Λευκό Χρυσάφι, όπως τήν 
λένε οί ανλικοί της. Είναι ή αντίπαλος τής κ. Χρυ
σάφι, μιά άλαζωνική ύψίπλουτη ποϋ δείχνει τήν όρ- 
χοντιά τη; μέ μιά μεγάλη ακολουθία άπό τό 'Ρόδιο. 
’Ιρίδιο. 'Ρουθήνιο, "Οσμιο, Παλλάδιο καί δέν ξέρω 
ποιες άλλες. Είναι έξυπνη, μά τής λείπει τύ αίσθημα 
τοΰ ωραίου που κάνει τήν έξυπνάδα ευφυΐαν.

— Κείνες οί δυό κοντά πού ή μία δλφ χειρονομεί ;
— Είναι ή κ. "Αργυρος, μιά φεγγαροντυμένη δέ

σποινα. σεμνή καί μετριόφρων. Ή άλλη ποΰ χειρο
νομεί είναι ή κυρία ’Αλουμίνιο, λιγάκι έλαφρά πού 
πάντα λέγει τ' άτελείωτα παράπονά της. πως τάχα 

δέν βλέπει καμμιά πραγματική άξια παραπάνω νάχη 
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ!

•I κ. Ιΐζ.ατινα, μακάρι xui ή κ. χρνσά<Η> και αύπ( 
ε.ΐΗδ>ι eh-αι άπερηφάνευτη καί ήϋιχή κ«ί άποφεύγε, 
τας επιδείξεις, γι’ αυτό τήν παραβλέπουν καί δέν τήν 
βκτιμοΰν... ’Έτοι ραγίζει ή καρδιά της καί γίνεται 
κομμάτια ποι. δέν ξανακυλούν μέ καμμιά παρηγο
ριά .... Μαστασου. Νά. τύ Άντιμύνιο. Ό ρασοφόρος 
εκεί κάτω που σιγοδιαβαίνει μουρμουρίζοντας . 
Ακουτί προσεύχεται : .Άμωμοι έν ύδώ...» Βλέπει · 
Λπο κεΐ συνεφιάζει. Νάτος ! Ό Φώσφορος ε'ρχεταί ■ 

• Ιια λαμψις βελουδένια, γλυκιά σάν ΰπνοΙΙόλωσι.... 
Ελα μ,α.υ μου νά κρυφτούμε γρήγορα
Στην aiOoroa άρχισαν τά φωτεινά μπουκέτα νά 

νυστάζουν. Ο/.α αγάλι’ αγάλια σβύνουν αέσα στύ 
ημιιρω,·. Ο Φωσ.,ορος πλησιάζει τύ 'Υδρογόνο, το 
παίρνει απο το χέρι καί τρέχουν ολοένα καί πετοϋν 
οα> πεταλούδες μελμένες, κι’ άνοίγουν άπο πίσω 
μνήματα και ξεπροβάλλουν σκελετοί μέ σάβανα. Γε- 
μι,ει η σαλα απο βρυκόλακες που «ρχινοΰνε φρ.κ.α- 
«ικοχορο πάνω στη μουσική πού έρχεται άπό μακρηά

ΠΕΖΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Λ Ε I Λ 1 Ν e

Χτόν Αμάραν τον

■ ΙΑ μακρυά. γυρμένοι 
'■παι ο σε ροόοπέταλ.α. 
>'< μεθύσουμε άπό τή; 
μυρωμένες πνοές ένός 
Λουλουδένιου κόσμοι·.

Κάτω άπό ένα ούρανό 
πον κανένα σύννεφο δέν 
σκεπάζει τό γαλάζιο χρώ

μα, κονία σέ θάλασσες ποΰ τίποτε δέν ταόά',ι 
τή θεϊκή γαλήνη, έλα έκεϊ .ιού κανενό; ή ζ'ήλ'εια 
δέν θά μάς βρή γιά νά μας φαριιακώσ/μ 'κεΐ 
που κι' αύτή άκόμη ή Μοίρα δεν θά ιιποοέση 
νο μάς φθάση.

Έλα, νά νυιώ,,ουμε τό χάδι τής Εύτυχία; 
■κοχει κτίση το κρυσταλλένιο της παλίκ άνααεσα 
απο οοδα. Κι'όταν ύ ήλιο; ά' άρχω,η πειά νά 
σβυνειαι κι' ή φλόγες του θ' αρχίζουν νά χλω- 
μιαζουν καί τό κόκκινο χρώμα θέ νά γίνεται 
πειοαχνο καί σιγά-σιγά θά οβύνεται, τότε στό 
σούρουπο θάρχειαι άγάλι-άγάλι ή Χαρά σέονον- 
ια; ιο άσπρο τη; πέπλο καί θή μά; φ,λή'άνά- 
Λαφρα στο μέτωπο. Καί κάθε μέρα τό ϊδω φιλί 
καί κάθε μέρα ατελείωτη εύτυχία καί κάθε μέοα 
καινούργιε; μυρουδιές,καινούργιους πόθους, και- 
νουργια όνειρα, καινούργιες αρμονίες. Κι'όταν 
μεθυσμένοι άπό εύτυχία γύρου με έπάνω στά 
λουλούδια, τότε -·- : '·
l,7f μυρωμένε;

μα; χαρίοη τή δροσιά του, τό φεγγάοι θά 
σιείλητής πειό λαμπρή του αχτίδα, γύρω 

άρμονιες θεϊκές θά μά; ψάλλουν ιό ιοαγοΰδι 
της αγάπης καί έκεϊ άποσταμένω άπό τέτοια 
ανέλπιστη ευτυχία θά σφαλίσουμε σιγά-οιγά τά

60 

r-i λουλούδια θά μά; στείλουν 
τους ■-τνοέ;, τό νυχτερινό αγέρι

σάν κάτω άπό τή Γή ένα παίξιμο καμπάνας νεκρικό. 
Ηερα στο βάθος μια γιλοτίνα κόβε, ολοένα πάνω στδ 
ρω μο τής μουσικής καί ξαναγεμίζουν άπό νεκρούς τά 
μνήματα. Κι’αντιλαλεί τής νυχτερίδας τό φτερούγι- 
σμα Αχ, τώρα, να ! Κτυπά μέ τό φτερό της τό κεφάλι 
τουΛαβουαςιέ... Γινάσσειαι τρομασμένος καί τρίβει 
τα ματια του. Βλέπει τές πομφόλυγες νά φεύγουν στόν 
αέρα, -υγκεντρωνει τές σκέψες του. Μόνο τοΰ Οξυ
γόνου τα λόγια μένουν μες στή μνήμη του.

*
Υσιερ’ άπο λίγο καιρό ύ Λαβουαζιέ ε'δωσε στήν 

Ακαδημία τό πρώτο υπόμνημά τον γιά τές Ιδιότητε; 
του 'Οξυγόνου. διά τά οξείδια καί τά στοιχεία. Οί 
-Περισσότεροι τοϋ είπαν οτι ονειρεύεται. Μά τά ωραία 
όνειρα τοΰ Λαβουαζιέ έγιναν πραγματικότης καί ή 
πραγματικότης αύτή έφερε τόν θεμελιωτή τής νέας 
Χυμείας στή γιλοτίνα τής Γαλλικής Έπαναστάσεως.

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

«άτια, 6·<Ρ γύρ,μ μα; ή ζωθιέ; θά μά; πλέκουν 
στεφάνια άπό άσπρους κρίνου; γιά νά μά; 
στολίσουν.

Έλα. . .
ΑΝΕΜΑΝΗ

Η ΦΟΤ1Α

ΡΟΣΈΧΕ, αγάπη μου, ν.ζό,εχε 
μ·ζ σουση ή σωτιά...

"Οταν σέ πρωτογνώρισα, ·ι·.λ 
σπίθα άπό τής πολλές ποϋ σκορ- 
ποοσα/ τά μάτια σου—ήτσν νύ- 
■/τα ζα·. έφεγγαν άκόμη πειό πολύ 
στό σκοτάδι—μπήκε στά στήΟεια 
αον. Μπήκε ;σα στή καρδιά μου

καί φώληασε έκεϊ.
Ήταν σπίθα μΙΧρή, μά ή καρδια μου -ή7 

εννο'.ωσΐ πολύ. Εφώτισε τή σκέψι μου. Καί ή 
σπί9α σιγά-σιγά μεγάλωνε. . .

„ ^7St ,ή310-' ποΰ περπατούσαμε χατω άπό τά 
osvopa, σφίξαμε γιά πρώτη φορά τά χέρια. Ήταν 
)ερμο το οικό μου, απαλό τό δικό σου. Κυττα- 
χΟήκαμε jk'i και μιά δεύτερη σπίθα πετάχτηκε 
ζαί συντροφευσε τή πρώτη.

Ένα δειλινό πού ό ήλιος κουρασμένος έκρύ- 
, 0 πίσω απζ. το ,'ίουνό, σοΰ μίλησα γιά τήν
αγαπη μου Δέν είπες τίποτε, μά τό στήθος οου 
ανεβοκατέβαζε παράξενα. Μίλησε αύτό μέ τούς 
παλμούς του άντί γιά τά χείλη, πού τά. εί /ε 
σφράγιση μιά έ'ζστασις.

Καί οί δυό σπίθες, αγκαλιασμένες, μεγάλωσαν 
ακόμα πειό πολύ.

ΙΙαλι απόγευμα, όταν ήμουζ κοντά σου, πολύ 

κοντά σου. Έ· >ρα στήν άγκα/'ά σου, τό χέρι 
μου χάίοεύε τρεμου/ ιαστα το κορμί σου ζαί τα 
χείλη μου άκούμπησαν στά χείλη σου

Ή σπίθες τότε έγιναν φλό,ες ποϋ μ’ αναύαζ 
μια άμόρταγη φωτιά.

Κάβε ήυ-έοα ζαί ή ιςωτιά μεγα/.ωνε. Κάθε 
•■λυκόλογο, κάβε στοργική ματιά, κάθε σφ'.χταγ- 
ζάλ'.ασαα, κάβε θερμό φιλί καί μιά νέα φ/όγα 
πού ν-οϋ περίζωνε σώμα καί σζέύι ζαί ψυχή,

Έ··’.νε ή φωτιά μεγά'/.η. Μοϋ φώ’.ιζι όλη 
τήν υπαρςι. Κάποτε μοϋ φλόγιζε τή ψυχή, 
κάτ.οτε μοϋ έκαιγε τη καρδιά. Κάποτε μέ ζέσταινε, 
κάποτε μέ πυρπο/ουσε.

Μέ τή φωτιά αΰτή έζούσα πάντα φωτισμένος 
άπό ένα --/.υκό κόκκινο ϋώς, άν-σπερο, ενα φώς 
ποϋ έμοιαζε σαν εζεϊνο τών αρχαίων όιυμών, που 
έζαιε έ'χπρός στό ά··ζλμα τής ’Α-σρογέννητης 
βεάς...

ΙΙλβαν μέρες πικρές, άπλώβηκαν σύννεφα, 
ένας χειμώνας παράδερνε στά στήΟ'.α μου. Ιίερί- 
μενα μιά άγάπη πονετική νά συντρόφευα, τήν 
αγαπη μου, μ* ά/.Λοίμονο ! Πάντα τήν γυρεύιυ.

TO ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ
ΊΙ μεγάλη ίασι/ιζη μετά τοϋ συνεχομένου 

υπογείου μνημείου άπετέλουν μαρτύριαν, ήτοι 
ίεσόν ίδρυμ.ένον πρός τιμήν τών μαρτυροιν, 
ών περιέκλε’.ε λείψανα. Ή ’Εκκλησία ’Αθηνών 
κατά τούς χρόνους τών διωγμών άνέδειςεν όχι 
ολίγους μάρτυρας, ών τήν μνήμην ετήρησεν ευ- 
ν.αοώς έπ· μάκρους αιώνας. Πάντως λοιπόν προς 
μάρτυρας συνδέεται ή 'όασιλιζή τοϋ Ίλ'.σσοϋ. 
Άλλ.' ή ϋπαρςις τοσοϋτον λαμπρού καί χριστια 
νικού ιενημείου, συνδεομένου πρός ιερωτάτας 
παραδόσεις τής πόλεως, ήτο δυνατόν νά εςαλε^ 
Μ τέλεο’ν, νά μή άτηση οϋδεμίαν γραπτήν μαρ
τυρίαν : Βεβαίως όχι. 'Αλ.ηβώς περιεσώΟη πολύ
τιμος μαρτυρία περί τού σεπτόν τουτου μνημείου 
τής πίστεως καί τών αγώνων τής χριστιανικής 
κοινότητος τών ‘Αθηνών.

Ί I μαρτυρία αΰτη, ήτι, μέχρι τοϋδε παρωράβη, 
διδάσκει προσΟέτως ότι ή 'iv.z'j.'.xr, μετά τοΰ υπο
γείου μνημείου έσώζετο καί ήτο έν χρήσει μέχρι 
τών τελευταίων έτών τούλάχιστον τής 1Β’ έκα- 
τοιταετηρίοος. Εϋρηται δ' αυτή παρά τώ κλεινώ 
μητροπολίτη 'Αθηνών Μιχαήλ Χωνιάτη τώ 
’Αζομινάτω, όστις ύπήρξεν ό τελευταίος μητρο
πολίτης τής πόλεως πρό τής καταλήψεως αυτής 
ύπό τών Φράγκων. Έν τή έζδόσει τών απάντων 
τού Άζομ'.νάτου, τή γενομένη υπο του ζαβηγη- 
τού ζ. Σπ. Λάμπρου, εΰρηται μεταξύ άλλων λό-

Τελος

Στ' όνειρό μου ή Μοίρα μοϋ έδε.ςε μιά πρα
γματικότητα θλιβερή. Έπειτα άπ’ τά γ/υκό- 
νο··α, αναστεναγμοί’ μετά τά χαμόγελα, δάκρυα. 
Στή τωτια τής αγάπη; μου εφύσηςεν άγ-.ιος Ιορ- 
ρηά; καί ή τωτιά έβγαζε πειό δυνατές φ/.όγες, 
άλλ’ ευθύς ή φ/ όγες εσζορπίζοντο ζαί ή φωτιά 
άρχιζε νά παλευζ γιά νά ζήση άπό τόν ίδιο 
εαυτό τη,.

Καί πα/.ευίι) ζαόε μέρα μέ νιγότερη δύναμι. 
Ί'υραννήστηζε πονυ ή σζ.έψις μου, τό σώμα μου 
ζουράσβηκε, ή ύυχή μου είνε ζυπ/μένη. Σύ που 
έπρεπε νά συντηρής τή φιυτιά, τήν άφίνεις 
σιγά σιγά, νά σοϋνη.

Ιϊρόσεχε ! Λν ήλθε μετά τή ζ~ώ-ε. ι, φλόγα, 
μετά τή φ/.όγα δέν μένει παρά ή στάχτη.

Μερόνυχτα μέ πονεμένη ψυχή προσπαθώ νά 
συγκρατήσω τή φωτιά, γιατί τοβάμαι μή ζιγο- 
στέψη. Καί τότε άζ.ν.υίμονο σέ μένα, μά αλλοί
μονο ζαί σέ σένα. <_>ά.νε πολύ Ονιοερό άν ή φλό
γες τής αγάπης γείνουν νεκρικές λαμπάδες.

Μή άφίσης τή φωτιά νάσβύση. . .

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ
•·ων εϊς, τον οποίον έ:ε ;<·>νησεν ούτος εν Αβή- 
ναις, οστις επιγράφεται : Εί; ιόν ίϊγιυι ίερι.- 
μάρτυρα Λεωνίδαν καί τήν συναδίαν αύιοΰ. Ό 
λό’Ός ούτος έςευωνήΟη έπ’ αύτοΰ τούτου του μαρ
τυρίου ήτοι του ναού τοΰ περικλείοντος τά λεί
ψανα τοϋ μάρτυρος'Επισκόπου καί τών συν αυτό» 
άγιων γυναικών. Έκ τούτου δ’ υπολογίζεται ότι 
ό ναό; ουτος πεσ'.εσώζετο κατά τα τεν η τής IB 
έκατονταετηρίδος.

Ό Μιχαάλ'Λκομι νάτος ήλθε τό πρώτον <’·>ς 
μητροπολίτης έν ’Αθήναις τώ I I 'Αδηλον 
ποιον έτος ϋ,κριόώς εςεφωοήΟη ό λόγος’ γενίν.ω- 
τερον μόνον δυνάμεβα νά τάςωμ.εν τον χρονον με
ταξύ τών ετώ* 1175 — Ι’.Όί. Ό επίσκοπος 
’.Αθηνών Λεωνίδας, εις ό άναφέρεται ο λόγος, 
έ'ααστύσζσεν έν ΚορίνΊιρ έπί Δεκίου τώ ι2.»<1, 
με.ά επτά χριστιανών γυναικών, Χαρίσης, Νί
κης, Γαλ ήνης, Καλ.λίδος, Νουνεχίας, Βασιλίσ
σης καί Θεοδώοας. Τά λείψανα αύτών έκομίσβη- 
σανεΐς ‘Αθήνας καί έπί τών τάφων αυτών ίδρυΟη 
μαρτύρων καί ναός.

Έν τώ λόγω '.οϋ'Λζομ'.νάνου ευρηται τοεςης 
χωρίον : 'Ημείς δί μικρόν πρό τής πόλιω; 
δεύρο βαδίζειν δκνοΰμεν καί τιΰ ίερώ τουτιμ πο- 
λυανδρίφ προστρέχειν ποζ,υτιμότατον οια το 
άπασχολούν ημάς ζήτημα, διότι χαβορι,ει τοπο- 
γραφικώς τό σπουδαιότατονχριστιανικόνμνημεϊον 
τιον 'Αθηνών. Καί οή ή φράσ'.ς μικρόν πρό τής 
πόλεω; διδάσκει σαοώς ότι έζειτο πλησιέστατα
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τών ’ΑΟν./ώ/, ή βέ ίτρώ 10ύτω πολυαν-
δριω ό’:·. π=ρ·.;κλ=· = μν/,αέ-.οχ σ·7χ· ενός χλαχ 
ζΛί·.όνων τζρωζ. Τούτων ούτω; i/rj>rW7> 70u;_ 
ζο,>ί- οτι ΰ>/α/-χ·. ,χ ΐζτζ·>.οτ)ώζ:. τχϋτχ π:ό; 
τήν izo'./.;<r(v τού. Γλ-.σσοΰ, ί·.ότ·. ούοζν.οϋ χ'λλα- 
/ού πίρ·.ς τών 'Αθηνών εΰρητχ·. χριστιανικόν 
;>.^,;ζ··.ον παρουαιχζον γνωρίσαχτα μαρτυρίου. Τα 
περ-.ς τών Αθηνών ευρισκόμενα χριστιανικά μνη- 
;*ί·.α είναι ~αντα νκίσκοι ασήμαντοι, τά πλείστχ 
τών μέσων κ/ι νεωτέρων χρ.,ών. Οΰΰέ, ίέ ϊχνο; 

χριστιανικής νεκρικής Απογείου αιθούσης cubi- 
cuhuH ώ?ί-Λ·. χ,:,ω-
Λ’.χή τού Τλΐ,,ού. Οί εύρ=θΕ:ε- είς τ. τ.ίζ<ς ,ώ, 

■/z-.s-.-.ar.w. -ίζν. -ά,τε, ήσαν' =·ϋτε- 
Λέστατο·., οί Γ.λεΐστοι μόνον έκ μικρών έπιτυμ- 
οιων επιγρ-ζ-ρών i/«γνωριζόμενοι ώς τοιοΟτοι 
Ι ΐν.ήν οέ τούτον ή ονομασία τοΰ Άκομινάτον πα- 
Λυ«.·ό,,ιο>· εζρρνζει σαρώ; τόν χαρακτήρα τοϋ 
μνημείου τού Λεωνίοον καί τών σύν αύτώ.

II βασιλική λοιπόν τού Ίλισσού, η κ-ιμενη 
μικρό.· ,τοό τφ; πόλεω; τών τότε μ- Λίστα γοό- 
νων, η μόνη έν τοΐ; πέρις τών Άθη ,ών παρόυ- 
σιάζονσα, μετά, τής συνεχόμενης υπογείου χρύ- 

··'*·»» πκντα τά γνωρίσματα μαρτυρίου, οέον 
νχ τ/υτισΟή προ; τον ναόν τόν περικΛείοντα τά 
Ζμΐυχνα τού ιερομκρτυρο; Λεωνίόου καί τών σύν 
αυτό, γυναικών, ένωό κλεινό; μητροπολίτη; .Μι- 
/αήΛ εςερωνησε τον λόγον αύτοϋ. γεραίσων -.ήν 
μνήμη/ τών μαρτύρων.

Όσον άρορα Η; τήν θέσιν, έν-ή ίορύΟη ή > 
σιλίχη αυτή καί -ήτι; ήόύνατο νά οανν εί; τι'να; 
<·.; απομακρυσμένη πως τού ’Λσ'τ-ω;, παρατη
ρούμε ν ^τι εςηγεΐτκι έκ τών χρόνων καθ’ ού; 
,ορυϊη. Ο:ε τό -ρώτον ήρςατο εςαπλούμ-νο; ό 
χριστιανισμός εν ται; Ελλην.καις χώσαις, έν τ/ 
ζ.όλει τή; ΙΙαλλχοος οέν έτυ/ε χαλής'ύποοοχής" 
Γνωστότατα είναι τά συμβάντα ένταύΟα κατά τό 
κήρυγμα του ΙΙανΛου. Ή χσιστ.ανική κοίνότης 
των Αθηνών οέν ήτο πολυάρι9μο; κατχ τά; ουο 
προτα; ίχ·>/ονταετηρίοας, έν συγκρίσει μάλιστα, 
•■ρο; την έν Κορίνθω χαί τήν έν Ηεσσάλονίχη. 
Ενταύθα ευνόητον είναι ότι οέν ήόύνατο νά έχη 

εν τη πόλε·. κατα τού; χρόνου; τούτου; ίοια εύ- 
κτηρια r.zpx τχ ιερά τή; ip/αίας Οοησχεία; Τό 
πρώτον περιωρί,θη εί; τά πέρις τή; πόλεω;, εί; 
τκ προζστεια, ίαύμιαίω; όέ κζ'Γ δσον ηύςανε τό 
γΛη'Μς των πιστών, έπεςετείνετο πρός τήν πόλιν, 
εκτοπί,ουσα του; αρχαίου; «ιού; έχ τών •-η
ραίων αυτών ασύλων. Ώ; έπι-ρανή; τής άρχαία; 
;ν.·ζ·< "Ρ'νραντης εςερρζσΟη, ή Άκρόπολι; ύπήο 

η τελευταία κατάχτησις τή; νέα; θρησκεία;.
"? ~l· ' ναύμιαίανπροοόον ό χριστιανι

σμό; υπεβλήθη, όπω; εοραιωθή έν ’ΑΟήναις, 
υπο τη; Αυλή; τού Βυζαντίου, ήτι; έβλεπε μέ 
ομμα ανήσυχου τόν έΟνισμόν άκμσζοντα έν τή 
πολει τη; ΙΙαλλάοο;, καθ' ού; χρόνου; αλλαχού 
είχαν υποκυΑει εί; τήν νέαν του Ναζωραίου οι-

οασκαλίαν. ΊΙ τοιαύτη έκ μέ-ου; τή; Ίυζαντι- 
νή; Αυν.ή; προστασία τού χριστιανισμού κατά 
τή; άρχαία; λατρείας, πιστούται οι' έτέρον πολυ
τίμου μνημείου τών χριστιανικών Αθηνών, ού 
τήν γνωσιν ο-ρειλουεν ει; ενα τών οοκιμωτ>των 
ερευνητών τή; ,ίυζαντ,νή; τέχνη; τον ζ. Gabriel 
Milller. Γο μνημεϊον τούτο είναι ή πρώτη υ,ονή 
ή έν Δα-ρνίω ίοριΟείσα, ήτι; άνήζει εί; τά ν Ε' 
έκατονταετηρίόα. Τό μοναδικόν τούτο έν έλλ-ηνι- 
και; χωρά·.; μνημεϊον ιδρύΟη τή ύρ.ογή καί έμ- 
πνεύσει τή; εν Βυζαντίω .Αυλής, όπω, χςησι- 
μευση ως ζ-ντρον χριστιανικής διδασκαλία,-, άν- 
τίμετωπον τή; σχολής τού έΟνισμού, έπ' αύτής 
τη; Ίερα; οδού δ·.’ ή; διήρχοντο ο· τελευταίοι 
μυσται των μυστηρίων τή; αρχαίας θρησκεία,. 
’Αναλογία υπάρχει μεταςύ τή;'άρχαία; μονής 
Δα-ρ νιου και τη; βασιλικής τού Ί> ισσού. Οΰτω 
εν αυτή επι τού χώρου έν ω τό πρώτον οί χρι
στιανοί έύσύαν τόν μάρτυρα αυτών έπίσκοπον 
μετά τών συν αύτω, άνιδρύΟη λαμπρόν ιερόν 
μετκ μ-υσωλίίου, είς χρόνου; πάντως μή άπέ- 
χο/τα; πολύ εκείνων, κα'/ ού; ίδρύύη ή μονή 
Δα-ρνιου. '<); είδομεν άνωτέρω ή αρχιτεκτονική 
τη; κρυπτής και τά ύητιδωτά τού δαπέδου τής 
βασιλικής, μαρτυρούσι χρόνου; προγενεστέρους 
της?' εχατονταετηρίδος. Συνεπώς δυνάμεθα ν’ 
αποοωσωμεν τήν βασιλικήν είς τήν αύτήν έπο
χήν, y.-j'i ϊλεπομεν τό ένδιαρέρον ύπέρ τών 
χ.ριστ.ανικών· Αθηνών τής Αύλής’τού Βυζαντίου, 
<.-’·'> <·»; άνωτέρω ειπομεν, τήν άνίδρυσιν τοιού- 
των χριστιανικών μνημείων έν τώ Άστει, ένό- 
μι,ε·, ως προμαχώνας κατά τής άρχα'ας θρη
σκεία;. Α *.λω; τε είναι γνωστόν ότι είς τού; 
αυτους χρόνου; ανάγονται τά πλε-στα τών μαρ- 
τυριων. τών ιορυΟεντων όπως περικ/είωσι λεί- 
υανα μαρτύρων, ών γνωστότερου είναι ή έν <τ)εσ- 
σαν.ονίκη λαμπρά 3ασιλιζή τού μεγαλομάρτυρο; 
Αημ-ητρίου.

ΚΠΝΣΤ Μ ΚΠΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Νι-Α ΠΟΙΗΜΑΙΑ

ΠΟΙΗΤΗΣ Κβ| ΓΥΝΟΙΚΛ
Σιί| ί>ερμί| άγζ<ί/.ΐ| ιης εγίιρε δ ζαϋμένος 
καί Γραγούόια <|λογ«ρά τής ’Λγά.τ>ι; λέει. 
~·ίι' τριλλό; άπό χαρά και σάν ιιεί)υσ|ΐέν<>; 
Μέο· τήν ευτυχία του, τραγουότΐ καί κ/.αίει, 
.'Ιά έκεϊ ποϋ αυτό.· θρηνεί μέσα στήν άγχά/.η. 
Στον καΟρε.ττη βλέπει αύτή· (ραίνεται σαν κρίνος 
Και γελά στοϋ έγωϊσμοϋ τή γλυκεία τή ζάλη ! 
...Ήτανε 1'υναΙχ* αύτή. Ποιητή; εκείνος.

Κίαύδιος Μαρκίνας

ΣΤΗΝ ΝΙΟΒΗ
Δύστυχη Νιόβη, δύστυχη ! Σκότωσαν τά παιδιά σου’ 
δ φθόνο; κι’ ή έκδίκησις σ' έπλήγωσαν σκληρά, 
ύ πόνος σέ μαρμάρωσε, μά ζωντανή ή καρδιά σου 
κλαίει καί Οά κλαίη αδιάκοπα τή μαύρη συμφορά.

Speransa

ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ

Ή μουσική τών Ινδών

ΙΙρδς άποφυη-ήν τών ανακριβείων και σφαλμάτων, 
ιά ίιποϊα συνήθως παρεισφρύουν είς τίιν αντιγραφήν 
τών λαϊκών άσμάτων, -χρησιμοποιείται ό φωνογρά
φος. ‘II μέθοδος αϋτη υίοθετήθη ύπό τή; ’Εθνολο
γικής 'Εταιρείας τή; Οϋασιγκτώνος πρό; περισυΐ.λο- 
γήν τών "Ινδικών δημοτικών τραγουδιών καί τό ερ· 
γον τούτο έπετελέσθη ύπό μιά; δεσποινϊδος, ή όποια 
(ξεπλήρωσε τόν σκοπόν της μέ πολύ όλιμότερον κή
πον, παρ’ οσον έξ αρχής ΰπετίθετο, διότι οί Ινδοί, 
είτε έζ αβροφροσύνη; είτε εκ πεοιεργείαςί έτραγοό- 
δησαν μέ πολλήν προθυμίαν πρό τής φωτογραφική; 
χοάνη;. 'Π ’Ινδική μουσική δεν είνε διόλου τραχεία 
καί μονότονος, ώς θά υπέθετε τις. Τουναντίον απο
καλύπτει λεπτοτάτην τέχνην καί κάποιαν παράδοςον 
αναλογίαν μύ τήννεωτέραν μουσικήν. Οί Ινδικοί ρυθ
μοί είνε πολυσύνθετοι καί πλήρεις μουσικών ιίποχρω 
σεων, ώς ή μουσική τοΰ Σοπέν. Ή Ινδική μουσική 
δέν κάμνει χρήσιν τής κλειδί.:, καί διά τούτο είνε 
θαυμασιωτέρα ή ακρίβεια τών ’Ινδών είς τας συνθέ
σεις τών ήχων, αί όποϊαι ασκούν μεγάλην γοητείαν 
έπί τών ακροατών. Έκάστη φυλή ’Ινδών έχει εκα
τοντάδας θρησκευτικών, ήρωϊκών καί έρωτικων άσ
μάτων, τά όποια μεταβιβάζονται άπύ γενεάς εΐ; γενεάν 
διά τοΰ στόματος.

Η ηλικία τής λογοκρισίας

11 καθιέρωσις τής λογοκρισίας είνε πολύ παλαιά. 
λέγει ή Γαλλική "’Εφημερίς τών Συζητήσεων’. <> 
Καϊσαρ τήν μετεχειρίσθη πρώτος’ άπιίδειζις τούτοι· 
είνε τό έΐή; χωρίον τοΰ Γαλατικού πολέμου : Υφί- 
σταται είς τάς μάλλον καλή; διοικήσεως άπολαυούσαζ 
πολιτείας ιερό; νόμο;, δστις υπαγορεύει εις πάντα πο 
λίτην, ό όποιο; ήθελε μάθει άπό τούς γείτονάς του, 
είτε άπό διαδόσεις ιΐδησιν, ήτις ήθελεν ένδιιιφ^ι 
τήν πολιτείαν, νά τήν άναγγείλη πάραυτα είς τον άρ
χοντα, χωρίς νά τίιν άνακοινοκτη είς ουδέ να άλλον. 
ΟΙ άρχοντες έπίσης οφείλουν ν’ αποκρύπτουν άπό τα 
πλήθη πάν δ,τι θεωρούν επικίνδυνον καί νά. φανερώ
νουν μόνον έκεϊνα τά όποια νομίζουν Ζθ'ήοεμα. Εν 
τούτοις ή Βουλή εχει τύ δικαίωμα ν<λ συζητή δι όλα 
τά δημόσια ζητήματα·. Ή ·’Εφημερίς τών Συζητη- 
σεων< παρατηρεί δτι δέν υπάρχει λόγος νά διαμαρ
τύρεται ό κόσμος κατα τής σημερινή; λογοκρισίας, 
άφ’ οί· ή δυστυχισμένη είνε τόσον γρι.ΐά !» ’Εν παση 
περιπτιόσει, ποιος σημερινός υπουργό; θά ήτο δυνα
τόν νά τήν ύποστηρίςΐ) καλλίτερον, έφ «σον υπεστη- 
ρίχθη πρό 2000 έτών ; 

Ό Γερμανικός τύπος

Λί εφημερίδες εί; τήν Γερμανίαν ήλαττώθησαν κατα 
τήν διάρκειαν ιού πολέμου. ΙΙρό αυτού έξεδίδοι-το 
3500 ημερήσια φύλλα καί περιοδικά, άλλ' ήδη ταυτα 
κατήλθον εί; 2938. Έκ τούτων τά 1216 δέν έκδίδον

ται καθημερινώς, 1561 τίνε ημερήσια. 1"θ έκδιδον. 
ται δί; τή; ήμερα:. « τρις τή; ημέρα; καί εν τετρά- 
κι:. Η κυκλοφορία ιών γερμανικών εφημερίδων δεν 
φθάνει τήν τών ΙΙαρισινών ή τών εφημερίδων τοΰ 
Μιλάνου. ΊΙ μεγαλειτέρα κυκλοφορία έφημερίδος 
τοϋ Βερολίνου είνε 270,000 φύλλα, "όσον αφορά τά; 
πολιτικά; άρχά; τά; οποίας πρεσβεύουν αύται διαι
ρούνται ώ; έϊή; · 275 είνε συντηρητικοί, 211 έθνι- 
κόφρονες. !<«' καθολικοί, 216 έθνικοελευΟερόφρονε; 
•277 προοδευτικαί. 79 σοσιαλιστικοί. 2:’. Πολωνικοί. 
I Λανΐκαί καί 1150αχρωμάτιστοι. Περίεργον! Αί ήμί 
σει: τών γερμανικών εφημερίδων δίχως κόμμα !

Ή άξία τής γυναικός

ΙΙοίαν έπίδρασιν θά νχθ ό πόλεμος ι’πί τή; ά-ία; 
τής γυναικός ; Αά τήν αύξήση η θά τήν έλαττωση ; 
Δίν πρόκειται περί τή: πατριωτική: άποψεως, διότι 
ή γυνι'ι έδωσε δείγματα ιήρωίσμοΰ καί εθελοθυσία., 
άλλά περί της εμπορική;/<:ί«: <ήί γυναικο:·. Και 
τύ πρόβλημα είνε ά’ίιον προσοχή;, αφού μετά τον πό
λεμόν θά διανοιγώσι νέοι ορίζοντες δράσεω; διά την 
γυναίκα είς τίιν παλαίστραν τή; ζωής- Ή γυνή θα 
συναγωνισθή τόν άνδρα είς δλα τά στάδια τοΰ βίου 
πράγμα τό όποιον θ’ αύϊήση τήν άζίαν της. Επο
μένως μία κόρη κατέχοιισα καλιήν θέσιν και κερδι- 
;οι·σα άρκειά, θα είνε πολύτιμον άπόκτημα δια τον 
σύζυγόν της. Οΰτω, πιστεύεται ότι ή προί'ί θ’ αντι- 
κατασταθή εί; τό μέλλον άπό τήν προσωπικήν εργα
σίαν τή; γυναικός καί τά συνοικέσια θά συνάπτωντα’ 
έπί νέων άλω; βάσεων.

Η γλώσσα τής Επιστήμης

Μία "Αμερικανική έφημεοίς τή; Νέα; ’Ορλεά
νης άνατ/έλλει δτι εί; τύ Πανεπιστήμιον τή; Του- 
λάνης έγένοντο έφέτο; παραδόσεις τής Ελληνική; 
γλώσσης. Κυρίως ή διδασκαλία της έγινε δια 
τού; φοιτητάς τή; ’Ιατρικής Σχολής, και διατι 
κυρίως δι’ αυτού;, τύ εξηγεί ό καθηγητής Έρνεστο; 
Ρίνινλ, ύ άναλσβών τήν διδασκαλίαν, <>στις λεγρι :

•Σ/εδόν δλαι αί ασθένεια» καί εγχειρήσεις τάς 
όποιας κάμνει εις Ιατρός έχουν έλλην ικά όνοματα 
Λέξεις, ώς ίριδοκυστεοτομία ή ΰδροπερινεφρωσις δεν 
προϊενοΰν τόν τρόμον είς τούς γνωρίζοντας τήν ελλη
νικήν γλώσσαν, ιδίως είς τού: ιατρικού; συγγραφείς. 
Ε’ις ιατρός βέλων νά γίνη πράγματι έξ επαγγέλματος 
τοιούτος καί όχι είς.ίπλούς εργάτης τής ιατρικής επι
στήμης, οφείλει να έχη γνώσιν τής ιστορίας και των 
συνθηκών τή; επιστήμης. Οί Έλληνες υπήρξαν οι 
πρώτο, οϊτινες προήγαγον τήν Ιατρικήν και εκ μα
γειών ψευτοϊατρικών τήν κατέστησαν επιστήμην. Ο 
πρώτιστο; καί αρχαιότατο; τών Ελλήνων Ιατρών 
ήτο ό Ιπποκράτης, «δ πατήρ τής ’Ιατρικής·, του 
όποιου οί <άιρορισμοί> χρησιμοποιούνιαι και σήμε
ρον άκόμη ί«ό τών άποφοίτων εις πλείστα; εμπορι
κά; σχολάς.»
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Ή τέχνη καί Λ πόλεμος. "Ελληντ; καλλ^έχναι ,ν τή

1·νη-

Ι'<> τριετίας έψηφίσθη νό
μος περί διαρκού; καλλι
τεχνικής έκθέσε»·ς έν Ά- 
θήναις. ώρίσθη δέ φ; 
τόπος ό έν τφ προανλίω 
τής Βουλής πυροσβεστικός 
σταθμός καί ποσόν ΙΧ.00Ο 
διά τήν μετασκευίιν τοΰ 
κτιρίου. Ούδέν έκτιιτε έγέ- 
>ft% μόλις δέ τιάρα πραγ

ματοποιείται ή έκθεσις ούχί όμως έν 
άλλα ύπό τιμ· τόσι» φιλόξενοι· διά τί.ν 
καί πολύπαθη στέγην τοΰ Ζαππείου.

ίδίιρ χώρφ, 
τέχνην, αλλά

11 διαρκής καλλ. έκθεσις κυρίως δύο σκοπού; πρό
κειται νά έπιτυλέσμ. Νάάναπτύξΐ) τό καλλ. αίσθημα
τού κοινού καί νά διευκολύνη τήν πώλησιν τών 
έργων πρός ενίσχυση- τών καλλιτεχνών. Άμφότεροι 
δέ οί αντικειμενικοί αυτοί σκοποί τείνουν είςτήν τό- 
νωσιν τής καλλιτεχνικής προόδου. Αί καλλ. έκθε'σεις
—και έχουν γίνη άρκεταί κατά τήν τελευταίαν εικο
σαετίαν-ήσαν άξιαι λόγου, άλλ' όχι καί άπηλλαγμέ- 
ναι προσωπικών επιρροών. Διύ καί δέν άντιπροσώ- 
πευον συνολικώς τήν τέχνην, ουδέ τά έργα ήσαν πάν
τοτε άξια έκτιμησεως. Ή Διαρκής επίσημος έκθεσις

»e
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.-αν αι : κάστατε διοικούσαι έπιτροπαί φανούν 
άςιαι της απιιττολης των—Οά έκμηδ. νίσι] κάθε διαί
ρεση· καί Οά φυγάδευση κάθε ατέλειαν, ώσ-.ε καί τήν 
πραγματικήν τέχνην νά έξυπηρετήση καί τίι κοινόν 
αΐσθητικώς νά Ανυψώση. \ιά τής άν ιν.ιόσεως τών 
έργων κατι'ι τριμηνίαν Οά συγκρατήται τό ένδιαφέρον 
τον κοινού. Oil κεντάται δ’ άφ'ε τέρου ή άμιλλα τόιν 
καλλιτεχνών όπως ανώτερα όλονι ν έργα έκθέτουσι,όταν 
δέ έγκατασταίΙή ή έκθετης εΐς τήν όδύν Σταδίου θτι 
άπ<ΐ|)|| καί κέντρον κοσμικής κινήσεως, ήτις είνε καί 
αύτή Απαραίτητος διά τήν άνα'ζωπύρωσιν ιού καλλ. 
αισθήματος. Οί καλλιτέχναι είς οϋς άνετέθη τό δά
σκαλον έργον τής διοργανώσεως τής πρώτης διαρκούς 
έκθέσεως άς συγκεντρώσουν μέ πάσαν ειλικρίνειαν 
ολους, εί δυνατόν, τούς καλλιτέχνας έστω κ ιί μέ όλι- 
γιστερα των τεσσάρων έργα δια νά χωρέσουν όλα. 
Έάνορμηθούν άπό τήν εύγενή φιλοδοξίαν νά επιτύ
χουν τήν συναδέλφωση· καί ομόνοιαν τών καλλιτεχνών 
τότε 0<ί δείξη όλα; της τάς δυνάμεις ή Έλλ. Τέχνη.

Α
Τώρα ποΰ ό ήλιος πυρακτώνει τά σπήτια καί εκ

νευρίζει τά πλάσματα τοϋ Θεού είνε εύχάριστον νά 
άναγινωσκη κανείς περίεργα ή εύθυμα πράγματα. ‘Από 
τά περίεργα, είνε έκείνο ποϋ έίιάβασα διά τήν επιρ
ροήν τόιν χρωμάτων έπί τών έντόμων.

Εχει ηδηεπιστημονικώς άποδειχθή ότι τιι διάφορα 
έντομα έχουν τά άγαπητιι αύτών χρώματα. είς τά 

όποια συνήθως περιίπτανται. Δύνανται δηλαδή πολί· 
καλώς νά διακρίνιοσι τά χρώματα. ΙΙρό: άπόδειτιν 
λάβετε μερικά τεμάχια ύαλου, έκαστον διαφορετικού 
χρωματισμού καί ιιφ* οί στάξετε ίπ αυτών σταγό
νας τινα: σιροπιού, έκίΐέσατέ τα είς μέρος οποί περι- 
ίπτανται έντομα. Λί μέλισσ,ιι 0<» μεταβούν, ως επι 
τό πλεΤστον, είς τι'ις έρυθράς ύαλους, αί μυϊαι εί: τα: 
πρασίνους, αί χρυσαλλίδες είς τάς κυανής. οί κωνοι- 
πες είς τάς λεύκάς κ.λ.π.

Άλλ- ύ.τάρχει και εύθυμο; ι'ίποψι: μια; άλλη; θεω
ρίας ολίγον...μεταφυσική; περί έπιδράσεως τιόν χρω
μάτων έπί τής...ευτυχίας τού άνΟριόπου. Ενας Αμε
ρικανός μυστικιστή; δίδει μίαν θαυμασίαν συμβου
λήν. θέλετε νά γίνετε ευτυχής: Κλτισθήτε έντελώ; 
γυμνός εΐς δωμάτιον εντελώς γυμνών έπίπλων. Καθή- 
οαιε κατι'ι γής μέ τάς χείρα; έπί τόιν γονάτων καί 
τούς οφθαλμούς έοτραμμένου: πρός άνατολάς. II 
σκέψις σ>: νά είνε διαρκώς προσηλωμένη είς το πο- 
Οούμενον. Άν επιθυμείτε δόξαν, ο! τοίχοι ιού δω^ι 
τίου πρέπει να είναι πράσινοι. - Αν έρωτα, έρυθροί. 
Υπάρχουν ι’ικτόι χροΐματα άνταποκρινόμενα είς ισα
ρίθμους επιθυμίας. 'Ο Αμερικανός έγγιχΐται περί 
τή: Αποτελεσματικοίητος τής συνταγής του. άρκεΐ ιί 
δοκιμάζων αύτήν νά. έχη απόλυτον πίστιν. Αί άνα/ρά- 
φουσαι τήν ανακάλυψη· ταύτην εφημερίδες μάςπλη. 
ροφοροΰν ίίτι είς τήν Αμερικήν έπικρατοϋν τρομε
ροί... καύσωνες.

Α

Ό Γάλλος Ακαδημαϊκός Λαβεντάν δημοσιεύει σκέ
ψεις του περί τής επιρροής, ην θά έχρ θ πόλεμος έπι 
τής συγχρόνου τέχνης.

Ό καλλιτέχνης καίτοι μή Ασκών τό επάγγελμά του. 
δέν αδρανεί μετέχω»· ιού πολέμου. Βλέπει καλλίτερα 
κάμνει μελέτας έκ τοΰ φυσικού. Τό χαράκωμα εΐνε Οι’ 
αύτόν έν έργαστήριον πλήθος συνθέσεων άπό έκεϊ 
θά γονιμοποιηθοϋν. Ό πόλεμος θέλων νά Αναπληρώσω 

τά; ιίπείρου; Απώλειας ίίς έπροξένησενείς την τέχνην 
και τους θερίποντάς της, προσπαθεί τούλάχιστον να 
έπαυ'ίήση είς τού: έξ αύτών ϋπιξωντας τας πηγάς των 
συγκι νήσεων, τον; πυρπολεί καί τού: υπερθερμαίνει 
ώ: εστίας π ιρ ιγωγικάς καί τούς γεμίζει μέ υρμά:, 
σχέδια, όνειρα, φλόγας. Συγχρόνως δέ γεννά νέους 
καλλιτέχνας έκ τών αύτών θεμελιωδών σεισμών. " 
πό/.εμος Οά δημιουργήση σοβαρι τητα βϋλληψεοίν.

Α

Γπάρχουν Ελληνες καλλιτέχναι άγνωστοι εί; την 
πατρίδα των καί γνωστοί εί; τόν ξένον κι σμον. Ε<; 
έξ αύτών και ό έν ΙΙαρισίοι; κ. Εμμ. Καβάκος. Έκ 
Κυθήρων καταγόμενος μετέβη τώ 1Ι«>1 δεκσεξαετής 
εί; Αμερικήν. Έφοίτησεν είς καλλι πχνικήν σχο/.ήν 
και’ άρχάς ζωγραφική» κιί έπειτα γλυπτικήν είςτήν 
τεχνικήν σχολήν Ράϊναρτ. Άριστεύσας μετά τετραετή 
σπονδήν τής γλυπτικής είς τόν τελικόν διαγωνισμόν, 
έπέτυ ε τετραετή υποτροφίαν πρός τελειοποίηση· εί; 
Παρισιού;. Λί έν ΙΙαρισίοι; όργαοίαι του, έκτεθεΐσαι 
είς τό Salon έτυχον εύφημοτστης μνείας. Τό πρώτον 
έργον δπερ εξέθεσε (τώ 1913) εΐνε ό · Πόθος τοΰ Ιδε
ώδους» τυχόν memlion honorable. Το άγαλμα παρι
στάνει έφηβον έν ορμητική φορά άνεγειρόμενον έπί 
κεκλιμένης στάσεως, μέ τό πρόσωπον άτειί'ζον υψηλά. 
Έν προσπάθεια πρός σύλληψιν τοΰ Ιδεώδους είνε 
έτοιμη ή δεξιά χειρ,ένώ διά τής αριστερόςΰποβοηθήται 
τό σώμα πρός έγερσιν. Τό ώραΐον αύτό έργον κοσμεί 
τόν προθάλαμον τής Κεντρικής Βιβλιοθήκης -τής 
Βαλτιμόρης έν ’Αμερική. Τφ 11'11 έξέθεσεν οίς τό 
Salon τόν «Σκεπτόμενον» ρωμαλέο»· σώμι, μέ ανα
τομικήν ακρίβειαν μάλλον ή άπόδοσιντο" εσωτερικού 
λογισμού, ήν περισσότερον έπέτυχεν είς τήν «Σκέψιν» 
μίαν βαθιά ψυχολο ,ημένην κεφαλήν γερονιος- "Αλλα 
έργα του όνομαστά εΐνε ή «Χορεύτρια» καί ή προτομή 
τού Γάλλου ποιητοΰ Μπεδαριέ.

ΔΛΦΝΙΧ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΙΙΡΟΟΠΤΩΣ καί μέ κάποιαν 
σπουδήν ήνοιξεν el; έποχήν 
ακατάλληλον ή Διαρκής Καλ
λιτεχνική έκθεσις τού Κρά
τους. είς τήν γνωστήν αίθου
σαν τοϋ Ζαππείου. θά άπετέ- 
λει ή έναρξις τής Διαρκούς 
έκθέσεως καλλιτεχνικόν γεγο
νός, άν διετίΟετο περισσότε
ρος χρόνο; ΐνα παρασκευα
στούν οί καλλιτέχναι καί έσά- 
μειοϋτο ή πρώτη έναρξις 

της διά νέων μόνον έργων. Διότι ή άνάρτησις πινά
κων πολύ παλαιών καί γνωστών μειοΐ τήν έντύπωσιν 
δπως δή τότε, ένφ ή άργότερον βαθμιαία παρε,σδυ- 
σις Οά άπεβοινεν απαρατήρητος. Ή παρέλασις τών 
έργων διά τής < Πινακοθήκης· Οά γίνη μέ κάποιαν 
κινηματογραφικήν ταχύτητα, διότι ολίγα εΐνε τά νεα 
έργα, είς τά όποια ή αυστηρά κριτική δύναται νά 
σταματήση. 'Ακολουθώ τήν σειράν τοϋ καταλόγου.

Κ. Ά ρ τ έ μ η ς. Έκθέτει ένα ζητιανάκι με χαρα- 
ρσκτηριττικάς γραμμάς.

Ε. 'Λ σ π ρ ο γ έ ρ α κ α. Ή ειδική άνθογρόφος 
έκθέτει γεράνια άρκετά άνθηρά.

Μ. Ά ξ ε λ ό ς. Γνωστός έως τώρα ώς λεπτός καί 
ποιητικός προσωπογράφο; έκθέτει, τό πρώτον ήδη, 
ρεαλιστικήν σύνθεσίν, τό «Σιδηρουργείου». Ό σιδη
ρουργός μέ τήν γυμνήν ράχιν εΐνε κάλλιο τα σχέδια 
σμένος καί μέ τεχνικήν δύναμιν.

Ν. Β α ρ β έ ρ η ς. Είς τό Είδύλλιον χωρικού, τε
χνοτροπία Ι’αλλη· τού λείπει ή συνθετική. Καλλίτε
ρα εΐνε τά «Φρούτα·, ανώτερα τών έκ τού είδους αύ- 
τού εκτεθειμένων έργων.

Σ. Β ι κ ά τ ο ς. Τρία παλαιά έργα, δυνατά, άπό 
εκείνα πού έστερέωσαν τήν φήμην του Ιδίως τό 
«Παιδικόν πρόγευμα, υπενθυμίζει Γύζην. Ή μονή 
τού Άγ. Μελετίου, εΐνε νέον έργον, διακρινόμενον 
διά τήν απλότητα καί διά τήν φρεσκάδα του.

II. Βυζάντιος. Εκ τών δύο σκίτσων του, τό 
θυμωμένο παιδάκι μέ τό στεφάνι είς μίαν στάσιν πολύ 
επιτυχή, ελκύει τήν προσοχήν. Είς τό σκίτσο αύτό ό 
συμπαθής καλλιτέχνης έκφεύγει τών Παρισινών κο
σμικών εμπνεύσεων καί φανερώνει νέαν κατεύθυνση· 
τού έκλεκτού ταλάντου του.

Α π. Γ ε ρ α λ ή ς. Καλός ό χωρίς κέφι Τουρκά
λας, άλλ' άνωτέρα ή σπουδή κεφαλής, πολύ έκφρα 
στικη, πλήρης ζωή; καί κινήσεως.

Λ. Γ ε ρ α λ ή ς. Ιδού καί άλλος καλλιτέχνη; Ασχο- 
ληθείς είς απεικονίσεις εκκλησιαστικά;. Ή «Λει
τουργία έν Μοναστηοίιρ. δεικνύει επιτυχή έπίδοσιν, 
Ή εύχαρίστησις ή άποτυπουμένη είς ένα μάγκαν άπο- 
λαμβάνοντα ήδονικώς μίαν φέταν καρπουζιού έχε1 
χαί ώς χρωματισμός καί ώς σχέδιον πολύ καλά άπο- 
δοθβ. Ή Εφοδός» του, άτυχΕοτάτη.

Ε. Γ ε ω ρ γ αν τ ή. Δύο μικρούς άλλ' Άττικω- 
τατους πίνακας έκθέτει. Μίαν σκηνήν στημένην ύπό 
δένδρον καί τό Έκκλησιδάκι τό όποιον εΐνε άκόμη 
καλλίτερο ν.
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Γ. 1' ο υ ν α ρ ό π ο υ λ ο ς. Άσχοίεΐται είς ρεα
λιστικά θέματα. Η Εκθεσις καί τό Φτωχοκόριτσο 
στερούνται λεπτότητος.,Ή σπουδή νπαίθρουκαλή, καλ
λίτερη δέ ό Σιδεράς.

Φ. Δ η μ α. Σπουδή μιας παληας πόρτας- δεικνύει 
μελέτην φωτός, άλλ' ή Οέσις της ήτο είς τό σπουδα. 
στήριόν της.

Δ. Δ ή μ α ς. Άπό τάς δύο κεφαλάς πού έκθέτει, 
ή Μελέτη, αν καί μονόχρωμος, έχει πολλήν έκφρασιν.

Θ. Δημητρίου. Καίτοι περισσότερον γλύπτη; 
ή ζωγράφος, εί: τήν «Καινήν Διαθήκην» δι’ ήν καί 
άλλοτε έγριίψαμεν, φανερώνει ζωγραφικά χαρίσματα 
Ικανής Αξία.. Ό Αιγύπτιος συμβολαιογράφος έχει 
δλην τήν χαρακτηριστικήν τής φυλής του έκφρασιν.

Π . Δ ι α μ α ν τ ο π ο ύ /. ο υ. *»» καθρεπτιζομένη 
κυρία—έργον μεγάλον είς διαστάσεις δχι όμως καί 
είς αξιώσεις. Ό άνιικατοπτρισμός τής κεφαλής έπι- 
τυχής.

Α γ γ . Θ ε ο δ ω ρ ό π ο υ λ ο ς. Έκ τών τεσσάρων 
πινάκων του μόνον ή Τσιγγάνα αξίζει νά άναφερθή, 
καίτοι δέν έχει τόν τσι,-γάνικον τύπον, δν μάς δίδουν 
τά περιφερόμενα άνά τά; οδούς γύναια.

Ε. Θ ω μ ό π ο υ λ ο ς. Ή Ηλιόχαρη κυριαρχεί έν 
τή εκθέσει ώς φώς Ελληνικόν, κτυπητόν, άλλά καί 
αρμονικόν. "Εγραψε πρό μηνών δι’ αυτήν εύφήμως 
ή «Πινακοθήκη’, ώς καί διά τά τρία άλλα εκτιθέμενα 
έργα του.

Γ. ’ 1 α κ ω β ί δ η ς. Δέν ξεχωρίζει άπό τού; άλλους 
έκθέτας, ώ; άλλοτε. Ή παλαιά «Έστιά;» του μέ τήν 
δυσαναλογίαν κεφαλής καί στόματος, τά Γαρύφαλα 
καί οί άοικημενοι άπο τόν καλλιτέχνην Κρίνοι δέν 
εϊνε έργα άνταξια ένός Ίακωβίδου.

Ε. Ί ω α ν ν ί δ η ς. Έργα γνωστά. Ξεχωρίζει τό 
θέατρον Βάκχου —ή ώραιοτέρα άρχαιογραφία—καί ή 
προσωπογραφία τής κ. Παπά, ή τόσον τεχνική καί 
έκφρα στική.

Ν. Κ α λ ο γ ε ρ ό π ο υλ ο ς. 'Αντιπροσωπεύεται, μέ 
ένα μικρόν πίνακα Φαληρικών κυμάτων. Διατί τόσον 
φειδωλός ; Εί; τό έργαστήριόν του εϊδομεν ένα άρι- 
στον πίνακα τού συμμαχικού στόλου έν Κερκύρα. Α
ξίζει νά έκτεθή.

Λ. Κογεβίνας. Άπό τήν τετράδα τών ζωηρο- 
τάτων είς χρώμα καί αδρών είς άπεικόνισιν πινάκων 
του, έξέχει ή γνωστή Παλαιοκαστρίτσα τής Κεο- 
κύρας.

Θ. Λ α ζ α ρ ή ς. ΊΙ Έρκινα τής Λειβαδιάς, μέ τούς 
παράξενου; χρωματισμούς μάς αποκαλύπτει έν Ελλ. 
τοπεϊον άγνωστον. Έχει ό καλλλιέχνης αισθητικό
τητα καί άντίληψιν τού χρώματος κάπως εκκεντρικήν.

Σ. Λασκαρίδου. ΊΙ πρώτη Έλληνίς τοπειο- 
γρόφος, άληθινή πάντοτε καλλιτέχνις. Τά έργα της, 
μολονότι καί άλλοτε έκτεθέντα, κάμνουν έντύπωσιν 
έξαιρετικην. Εύμορφο πολύ τό «Νυχτέρι., τά Πεύκα 
τής Βουλιαγμένης γραφικότατα, τά Χρυσάνθεμα προ
κλητικά. Ό Πόρος, άπό τά ωραιότερα έργα της, εϊνε 
μεγάλης αξίας.

Λ Α ο υκ ί δ η ; . Αί δύ» συν Ιέσεις το j εΐνε αί καλ
λίτεροι συνθέσει; τή; έκθέσεως. 'Γό Ξεμάτιασμα—μέ 
την αντίθεοι ν τών κεφαλών, νεανική; καί γεροντική; 
— είνε πολύ επιτυχημένου. II γραία ιδίως μ-.’ το θυ
μιατήρι και μέ τήν σοβαρότητα ω; να τέλη ϊνροτε/.ν- 
στίαν Αποτελεί ιό τ ιχυικώτέραν μέρο; τή; είκινο;. ” 
καλλιτέχνη; μά: παρουσιάζει άπό τήν σειράν των 
Ποιητικών εμπνεύσεων τών άξιων νά «ιπαθανατισθονν 
εί: ζωγραφικού; πίνακας τήν πρώτην Απόπειραν, ήτι; 
καί έπέτυχεν ίκανοποιηπκώ;. Έκ τοΰ Θαν.ιση Βάγι ι 
έκ τών στίχων :

Σηκώνεται ή δύστυχη και πάει τ·ι Ιδη 
Στό χώμα κοίτεχαι · να κοομί 

έφιλοτέχνηπε ?να πίναχα ο.ιπς αποδίδει ύλην ιήν 
δραματικοί ητα τή; ποιητική; έι.πνεύσεως ιού Β ιλα- 
ωρίτου. Τύ πτώμα τή: γυναικός εΐνε έν ολόκληρον 
ποίημα·- "Οπως εϊνε ξαπλωμένη μεταδίδει καί εί; τόν 
θεατήν τήν έντύπωσιν ήτι; άποτυπούται είς τά; δύο γυ
ναίκα:, αί όποίαι πιρίστανται Οεαταί τού δράματος. 
Ό καλλιτέχνη: ήσθάνΰη τόν ποιητήν καί έφάνη Αν
τάξιός του είς τήν άπόδοσίν τοΰ αισθήματος. Τό 
εσωτερικόν τού έν τ<;> Άγ. "Ορει ναού τοΰ Πρωτά
του εΐνε Αξιόν προσοχή; διά τήν Ακρίβειαν των λε
πτομερειών.

Οί κ.κ. Ζωγράφο:, Κοντιάδη;, Μ ιρκοπυυλιώτη:, Θ. 
Μηλιάδη; καί Λούζη δέν προσθέτουν σχεδόν τίποτε 
εί; τήν έκθεσιν.

(Έπεται τό τέλος)

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Θέατρον Κυβέλης

Ή «Έχ#ρά· τό τρίπρακτου δράμα τοϋ Νικοντέμι 
τό όποιον επανειλημμένο»; έπιίχθηέν Μιλάιω έχει τά 
χαρίσματα τοΰ ωραίου διαλόγου, τή; γοργότητο; καί 
τής άπλότητος. Έκαστη πράξις στηρίζεται εί; μίαν 
μόνην σκηνήν πολύ δυνατήν. Εϊς τύ έργον αύτό ό 
σίγγραφεύς παρουσιάζει τό κοινωνικόν πρόβλημα τού 
νόθου τέκνου, έν σννδυασμφ πρό; τό πολεμικόν περι
βάλλον. Μία κόρη ή ,’άπησε καί ένυμφεύθη ένα δούκα, 
δστι; είχεν εν άγοράκι, τόν Ροβέρτον, έκ παρανόμου 
έρωτος- ώρκίσθη νά τηρήση μυστικήν τήν προέ®)- 
σίν του. Ή κόρη ένός συμβολαιογράφου άγαπά τόν 
Ροβέρτον δστι; Αποκρούει τόν έρωτά της, κ’ εκείνη 
πρός έκδίκησιν τόν άποκαλεϊ νόθου. Εί; τήνβ’. π hi 
ξιν ό Ροβέρτος ζητεί άπό τήν μητέρα του έξηγήσεις- 
νομίζει δτι έξ άτιμίας τής μητρός του έγεννήθη καί 
ή μητέρα αμυνόμενη τή; τιμής της Αποκαλύπτει το 
μυστικόν τής γεννήσεώς του. Καί ιού προσθέτει δη 
τόν μισεί,διότι μετά τόν θάνατον τοϋδουκός ύπέκλεψε 
τόν τίτλον καί μέγα μέρος τής περιουσίας είς βάρος 
τοΰ μικρότερου, τού γνησίου υίοΰ. Εί; τήν γ’. πρά- 
ξιν οι δύο υιοί τή; δουκίσσης εϊνε ήδη είς τόν πόλε
μον. Τηλεγράφημα Αναγγέλλει τδν ένδοξον θάνατον 
τοΰ ένό: υίοΰ.

— Ποιός άπό τούς δύο ; φωνάζει έν άγωνίφ ή μη
τέρα. Εϊ; άπάντησιν, εμφανίζεται έλαφρώ; πληγωμέ
νο; δ Ροβέρτο;, δστις τή; λέγει οτι δ άλλος αδελφός 
έφονεύθη μέ τήν κραυγήν: «Μητέρα!» Ή δούκισση 
έναγκσλίζεται ιόν έπιζήσαντα Ροβέρτον, ό οποίος καί 
κλαίει μαζύ της.

ΜΗΔΕΙΑ
Στήν vxi'jo/'i] τοαγοιΥι Άχχελική Κοτσάλη 

Εϊιαι έσύ ποϋ στ’ άδυτα τή; θεία; έπιστή ιη; 
μπήκε:· κ’ άνοιξαν διάπλατα μυστήρια άποκρυμ ιένα 
ποϋ φώ.-ιγαν τραγόποδοι Σάτυροι. Φρύνοι, Μοΰσαι. 
Σέ βλέπω, όταν στό θείο βωμό τή; αιθέριας τέχνη; 
μέσα στό δάσος τό πυκνό μυστήριο γεμάτο, 
γύρω σου αί Πιερίδες χορό τρελλό νά στήνουν 
σέ βλέπω σέ μιάν εκστασι πού σέ εξαϋλώνει 
νά κοινωνής μ’‘Ολύμπιους, αθανασία νά πέρνης 
καί σιό βωμό τό σώμα σού- στόν ούρανό ή ψυχή σου 
νι ένώνης τά ουράνια μέ τή φθαρτή τή γή.
Σ’ αΰτή τή θεία εκστασι σέ βλέπω, δταν μπαίνη 
ό Ευριπίδης στ’ Αδυτα, μ’ άπό κισσό στεφάνι 
καί το βωμό πλησιάζοντας σιό ξέπλεκο κεφάλι 
τή; θεία; του μυσιαγωγοΰ πιθώνει τό στεφάνι 
Σέ βλέπω όταν στό βωμό μέ χέρια ματωμένα 
άπ’ τή Ουσία π’ώκαμες τών δύ > σου παιδιών 
νά έξαγνίζη; τό έγκλημα κ’ ό Λεγκουβέ μέ σέβας 
νά σέ στολίζη, ώ Μήδεια, μ’ ένα βραβείο χρυσό.
Είσαι έσύ ποΰ στ’ άδυτα τή; θεία; επιστήμη; 
μπήκε;- κ’ άνοιξαν διάπλατα μυστήρια άποκρυμμένα 
ποΰ φύλαγαν τραγόποδοι Σάτυροι. Φρύνοι, Μοΰσαι 
γΓ αύτό κ' έγώ τού: στίχου; μο_· σέ οέν’ άη ιερώ.

'Ερημίτης

Ή - Έχθρά> εϊ νε τό δραματικόιερόν έργον τοΰ 
Νικοντέμι. Ή έν τέλει Ιδίως τής β πράξεως σκηνή 
μεταξύ Ροβέρτου καί δουκίσσης, ή όποια φανερώνει 
τήν έχθραν της, εΐνε συγκλονιστική. Ή κ. Κυβέλη 
έπαιξε μέ πολλήν έξαρσιν, δ δέ κ. Βεάκης ώ; Ρο
βέρτος έχαρακτήρισε τό μέρος του πολύ καλά. Ή κ. 
’Αλκαίου1 ώς μητέρα ιή; δουκίσσης, φυσικωτάτη.

Ή μετάφρασις έκ τού Ιταλικού γενομένη ύπό τοΰ 
κ. Καιροφύλα πολύ καλή.

Ύπό ιόν νέον τίτλον: «Τό κρυφό καμάρι» παρε- 
στάθηή τρίπρακτο; κιμεντί τού Βόλφ Le secret de 
Pelichinelle κατά μετάφρασιν τού κ. Λεπενιώτη. Και 
Αλλοτε είχε παιχθή {«τό τόν τίτλον «Ό κόσμος τώχει 
τούμπανο».

Ή «Ή άνήαυχη κυρία· δράμα τοΰ Γερμανού 
Βίνγκε.

Σ’ ένα παληόν πύργον τής Β ιρείου Ευρώπης ζή μία 
άριστοχράτις, ήδποία άφοΰ έδρασε ζωηρότατα αϊσθη- 
ματικώς, αίφνηδίως ζητεί νά έξαγνισθή. Άγαπφ ένα 
Χριστιανόν, όνόματι καί πράγματι. άλλά πρέπει ν« 
έξοφλήση ιούς ήκιστα καθαρούς λογαριασμούς της μέ 
ένα εριστήν, δστις κρατεί τά γράμματά της. Τοΰ τά 
αρπάζει, άλλά έκεϊνος άνθίσταται καί έκείνη τότε 
τόν φονεύει, καί τοΰ τά πέρνει. “Ο:αν έξήλθε τών φυ- 
λακι.ν εύρίσκει τόν Χριστιανόν ύπανδρευμένον καί 
αύτή έγκαρτερεϊ είς τήν θλιβερόν αΰπήν νέαν περι
πέτειαν. Ό συγγραφεύς χαρακτηρίζει επαρκώ; μίαν 
εξαιρετικήν καί άνήσυχην γυναικείαν ψυχήν, άλλά 
σκηνικώς ιό έργον εϊνε ελαττωματικόν.. Ό έπί σκη-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

πινακοθηκη

,ύπενθυμίζων άλλως τε δράματα ιούς ιοιούτυυ είδους ρόλους. Οί κ. κ. Βεάκης και 
Λεπενιώτης πολύ καλοί.

νή; λ,χ. πυροβολισμό 
παλαιός εποχής, δέν εϊνε ανεκτός αίσθητικώς. Έν 
γένει ή άντίληψις τού συγγραφέως διά τά κοινωνικά 
ζητήμιτα διατελεί έν δυσαρμονία πρός τό Έλλ. κοι
νόν. Ή κ. Κυβέλη είς τήν β' πράξιν έπαιξε μέ πολ
λήν δύναμιν τόν δύσκολου ρόλον της.

Τό νεώτατον έργον τού Νικοντέμι τό έσχάτως πα- 
ρασταθέν έν Μιλάνιρ ο < Ίιτάν> εϊνε και ri> έχον όλι- 
γωτέραν έπιτυχίαν, ΰπό φιλολογικήν έποψιν.

Κοινή ή ύπόθεσις, στρεφόμενη περί ένα καταχρα
στήν. παρεισάγεται δι καί ό πόλεμός διά νά πρ »- 
κληΟή εύχερεστέρα ή προσοχή τοΰ κοινού. Είς τό έρ
γον αύτό λείπει έντελώς ή πλοκή, ή τέχνη, λείπει δέ καί 
τό κύριον χαρακτηριστικόν τοϋ Νικοντέμι ό κομ 
ψός, ό εύφυής, δ γοργός διάλογος. Είς κόμης, ζών 
έκλυτον ζωήν καί παραμελών σύζυγον καί τέκνα, κα- 
ταχραται άπό τήν Τράπεζαν, εις ήν εργάζεται μέγα 
ποσόν, προορισμένου διά πολεμικός προμήθειας. ΊΙ 
σύζυγος, αν καί δυσηρεστημένη διά τήν ζωήν του. 
ιού δίδει ΐν ποσόν, άλλά δέν εϊνε άρκετόν διά νά 
καλυφΟή τό έλλειμμα ζητεί καί τό περιδέραιο»’ της 
αλλά δέν τό δίδει διότι εΐνε οικογενειακόν κειμή
λιο»·. Ό αδελφός τής συζύγου, δστις παίζει καί τόν 
μεγαλεΐτερον ρόλον,—αληθής Τιτάν τοΰ έργου —μό
λις έπιστρέψας πληγωμένος άπό τό πολεμικόν μέ- 
τωπον ελέγχει δριμέως τόν καταχραστήν, τοϋ πλη
ρώνει τά χρέη καί τόν διώχνει, φεύγει δ* εκείνος συν- 
τετριμένος, αναπολόγητος, άφοΰ μάτην ζητεί νά τύ»· 
συγχωρήσουν. Ή α' πράξις στερείται ενδιαφέροντος, 
ή β' καταναλίσκεται ολόκληρος εις κοινοτυπίας καί 
ρητορική»· φλυαρίαν τοΰ γυναικαδέλφου τοΰ κατα- 
χραστού, όστις δέχεται βωβός καί άποσβολωμένος 
τήν ψυχρολουσίαν. Ή γ' πράξις έχει μίαν τελευ
ταία»· σκηνήν συγκινητικήν. Τό δλον έργον άρκετά 
κουραστικόν, εϊνε άπλώς διδακτικόν, καταδεικνύον 
ιάς οίκτράς συνέπειας τής κλοπής.

Ή κ. Κυβέλη είχεν ολίγον μέρος" ό κ. Βεάκης 
έκράτησεν δλον τό έργον. άλλά μέ κάποιαν μονο
τονίαν. Ό κ. ΙΙαπαγεωργίου είς τόν ά’χαριν καί 
άνευ δράσεως ρόλον του δέν ήτο δυνατόν νά δείξη 
τίιν τέχνην του. Ένα μικρό παιδάκι τού κ. Σ. Λε- 
πενιώτου. έν τή άφελείρ του φυσικώτατυ», ήτο μία 
θελκτική άνάπαυσι; διά τά άποτόμως ικάστότε θί
γόμενα νεύρα τοϋ άκροι/τού.

Προσεχώς θά παιχθοϋν κχί δύο άλλα έρ,·α τού Νι- 
κοντέμι, ύ -ΙΙάνθηρ· καί τύ «Ψίχουλο·.

«Τά άγριοκόριιαο τού Esmond, φάρσα έκ τού 
Αγγλικού. Είνε ιού είδους τού Κουρελιού . άλλ" 

υπολείπεται είς αφέλειαν καί γοργότητα. Εϊνε έργον 
έν τούτοις έξυπνο καί ελκυστικόν. Ό Βέρά), υιοθετεί 
τήν κόρην ένός φίλου του, δστις άλλοτε τού εϊχε 
σι·>σ>.] τήν ζωήν. Είχε χρόνια νά ίδή τήν υίοθετηθεΐ- 
σαν καί όταν αΰτή έρχεται άπό τήν επαρχίαν, βλέπει 
πρύ αυτού έν ενοχλητικόν άγριοκόριτσο. Διά νά έλκύση 
τόν Βεράλ μεταμορφώνεταιεϊς κομψήν δεσποινίδα. Ό 
Βεράλ αναχωρεί έν τφ μεταξύ, κατατήν απουσίαν του 
ένας φίλος του έλκυόμενος άπύ τό έκπολιτισθέν αγριο
κάτσικο ζητεί νά συνδεθή δια γάμου, άλλ επιστρέφει 
ό Βεράλ καί τό πρώην άνυπόφορον άγριοκόριτουν 
δέχεται εις τάς άγκάλας του μέ πολλήν εύχαρίστησιν·

Η κ. Κυβέλη εϊς τύ στοιχείο»· της. άφθαστος εϊς 
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II Ανθή- τετράπρακτου δράμα τυΰ Άνδρέϊεφ, 
τοϋ όποιου ί) Κατερίνα Ίβανόβνα» εϊχε κάμει πολ
λήν έντύπωσιν. Εΐνε έργον ρεαλιστικόν, τό όποιον 
κινείτό ενδιαφέρον, χωρίς δμως καί νά τό ίκανοποιή. 
Εϊνε κουραστικόν, βαρύ καί άσύμφωνον πρός τάς 
ελληνικά: αντιλήψεις. ΤΙ γ'πράξις εϊνε ή καλλίτερα, 
δραματικότατη, είς αυτήν δέ διεκρίθη έξαιρετικώς 
ή κ. Κυβέλη.

Είς μίαν οικογένειαν, οί έρασταί περί κυκλώνουν 
τάς κόρας. Ό Φύδια. ένας τύπος έκφυλου καί παλιμ- 
βούλου έραστοϋ, ερωτεύεται τήν γυναικαδέλφην του 
‘Λνθήν, ήν πότε κυνηγά τρελλά, πότε τήν άποδιώκει 
καί δλα αύτά ακαταλόγιστα" ταίιτοχρόνως άγ·απά τήν 
άλλην αδελφήν καί αύτό αναγκάζει τήν’Λνθήν νάτόν 
δηλητηρίαση. Περίεργος ή βωβή καί μυστηριώδης 
έμφάνισι; τή; σκελετώδους γιαγιάς ουμβολιζούσης τύ 
φάσμα τού παρελθόντος, τό όποιον εκπροσωπεί κά
ποιαν μ.ιραίαν έκδίκησιν. Οί χαρακτήρες δέν εϊνι 
σταθεροί. Είς μερικά σημεία ιός έκ τήςάοριστίας καί 
τής παραδόξου μεταστροφής τώ»· χαρακτήρων χάνει 
τό έργο»· τίιν σοβαρότητα του.

II Κυβέλη έπαιξε πολύ καλά,ώς καί ό κ. Βεάκης. 
ΤΙ κ. Βώκου, άληθινό ερείπιο»· τής ζωής, ίπεκρίθη 
τό βωβόν μέρος της τέλεια. Τι* άλλα πρόσωπα, μέ
τρια.

Ο γάμος τοΰ Μπαριγιόν . φάρσα τού Φεϋντώ 
συνεργασίφ τού Dvsvallieres, χ.ονδροκυμένη, αλλά 
προκαλοϋσα πολλοί·: γέλωτος-. Πρόκειται περί ένός 
άτυχούς, οστις υπανδρεύεται κατά λάθος τήν πενθε- 
οάν άντί τής νύμφης. '<) κ. Λεπενιώτης έπαιξε μέ 
εξαιρετικήν έπιτυχίαν.

Ή ιταληά Άϋ·ήνα ■ δράμα ιοί· κ. Γ. Ασπρέα. Ο 
συγγραφεύς κατ’ έτος εμφανίζει καί μίαν δραματο- 
ποίησίν ιστορικών ή κοινωνικών παλαιών έπεισοδίων- 

<> τίτλος δέν δικαιολογείται ίκ ιού έργου, διότι 
εξαιρέσει τού αστυνομικού φό» Κολοκοτρώνη, τίποτε 
δέν εμφανίζεται τό όποιον νά δίδη εικόνα τής πα· 
λαιοτέρας έποχής. Τό έργο»· είνε αστυνομικόν. Ολό
κληρος ί| α' πράξις καταναλίσκεται εί: άποπέίρας 
τού άνακριτού πρός σύλληψιν μιά: γυναικός, ή όποια 
έσκότωσε τόν άτιμοι· έραστι'ρ· της·. Είς τάς δύο αλλα: 
πράξεις ό φό»· Κολοκοτρώνης κατορθώνει ν’ άνακα- 
λύψη τήν φόνισσαν, αλλά μανθάνω»· ύπό ποία: περι
στάσεις συνετελέσθη ό φόιος. συγκινεϊται καί συγκα
λύπτει τήν ενοχήν της. Π φόνισσα δμως, άν έσυγ- 
χωρήθη παρα τών ανθρώπων, δέν ευρίσκει χάριν 
πρύ τής θεία; δικαιοσύνης καί αύτοκτονεί. Εκείνο 
ποΰ λείπει άπύ τό έργον εϊνε άκριβώς τό κύριον γνώ
ρισμα ένό; αστυνομικού έργου, τό ενδιαφέρον καί ή 
πλοκή.

Ή κ. Κυβέλη έπαιξε συγκινητικά το πρόσωπον 
της ήρωίδος. Ό κ. ΙΙαπαγεωργίου προσεπάθησε νά 
προσέγγιση είς τόν παράδοξον τύπον τού χωΛαίνοντος 
αστυνομικού. Ό κ. Πρινέας ώς μάγκας τοΰ-Όρο· 
λυχιοϋΐκ τακτός. - ί . .

Είς τά δύο έργα τού Στρίμπεργ τά όποια μετέφρα
σε ν έκ τής Σουηδικής ό κ. I. Χρυσάφης τήν · Μητρι
κήν οτοργήν μονόπρακτου δράμα καί τύν ΙΙτλτκά- 

πατήρ αποθνήσκει ένεκα τή; αρνησεως, ε» τ δια 
»ήκ„ του δμως κληροδοτεί τον περσίαν τ υ «, 
τήν κόρην ί·πο τόν δρον νά υπανδρευθη το» διετθυ» 

τήν. Καί έάν μέν άποκτηση τεκνον μέχρι 
■/ ύτητο: θά εϊνε ύ Θαρσής κύριος του εργοστάσιου 
’ ώ ά» ή Σύλβια άποθάνη άτεκνος, το εργοστάσιου 
Οά περιέρχεται εΐ; τούς έργάτας. . ^"“-’Τποο 
καστικον γάμον ή Σύλβια. διά να W - -λ- 
?αιιβανιι τάς βιαιότητας τού «άρση. Και ς< ν' 
δΧεί ψυχροτητ. οι σύζυγοι. ΤΙ Σύλβια πρόκειται 

να-ίνιι μήτηρ. θέλει ν’ άπαλλάξη τουςέργατας οπο τη» 
τυραννίαν καί άποφασίζει ν’ αύτοκτονηση-χωρι, .α 

..ειρε.α, τό μητρικόν ένστικτον !-δι« ναπεριελθη 
τ’ έρ^στάσ.ον είς τους έργάτας. Πηγαίνει να-ο· 

χαιρετήση τόν πνευματικόν φι/·ον της. το’· «^ητη, . 
ό σύζυγο; τούς βλέπει, νομίζει ότι πρόκειται . ρ 
απιστίας καί φονεύει τήν Σύλβια»·.

Ό σ^γραφεύ; δεν θίγει καΟό>Λυ τό σοσ.α/.ιστικον 
θέμα. Καλώς πράττει διότι το αγνοεί, ούτε εω, 
τώρα έξεδήλωσε σοσιαλιστικά φρονήματα. Εδημιουρ 
— ενα τύπον τύγενή <<λλ’ ιδεολογικόν, απίθανο»· 
ίήνΣύλβιαν-Έστιάδα ήτις προστατεύει τους έργα- 
τας ένεκα ιϊπλής φιλανθρωπίας καί γύρω της εθεσε 
πρόσωπα δρό.ντα κατά τρόπον άψυχολογητον. Ενα 
Χον μόνον εργάτου παρουσιάζει τόν 

παλληκαράν διαρκώ; άπειλοΰντα αλλα μ »_ ^οα 
κούνια κταμίαν άρχήν τοΰ εργατικού ςητηματο,. Ο 
έογάτάι έξανίστανται ούχί διά την βελτιωσυ. η, 
θέσει·'.; των, άλλά δια τον τροπον τη συμπε
ριφοράς τού «άρσή. « συγγραφέας ηθελη·. »α 
γρα.,.η έργον ούχί διαφωτισιικον των ««σ α 
λισιι-κών ιδεών, άλλά προκλητικόν ευκο/.ων · ■- 
δηλώσεων- άλλ’ ούτε αύτό δέν κατωρθωσεν.

•II ήοωίς όμιλεί μάλλον ποιητικά, και εν γε»ε. η 
.φρασεολογία τών προσώπων δέν εϊνε η αρμυςουσ 
αε'ρικϊ δέ πρόσωπα, ώς τοΰ γοαμμ ιτεως, νοαι,ει 
hxi έχουσ. άποσπασθή άπύ τά μυθιστορήματα τη, 

παλαιά; έποχής. ,;.,.
"Q- πλεονέκτησα πρέπε. να ομο/.ογηθη τι, τοι 

συ-·γαφέα ή σκηνική οικονομία τού εργοι· και η 
καλαίσθητος σκηνογραφία, εϊ; ήν ιδιαιτέρως επι- 
ΰίδει. Έςπύος τήν έκτέλεσιν. οί ήθοποιοι κατωρ- 
ιϊωσαν νά ίκανοποι ήσωοι τόν συγγραφέα. Επαι,α» 

όλοι των μέ μεγάλην διάΟεσιν.

,Τά κόκκινα γάντια αισθηματική άστυνομική 
όπερέττα ή μάλλον κώμειδύλλιον τοϋ «υναδεΜ, ου κ 
Γ Βλάχου. Απλή ή ίποθνοις α/./.α με" διαλο,ο» Ν> 
•κο,τέμειον είς τό αισθηματικό» μέρος και με ιπερ- 
βολ.κόν σάτι-ραν τή, άσ,.-νομικής ανεπάρκεια,· 
δύο αύτά πλεονεκτήματα άνεπζ.ηρωσαν mv i/./.ny 
υ,,ωτοτυπία; καί πλοκή:. Θά έπρεπε να .-.,.ρατηρηοη 

δτι ύ συγγραφεύς έπειραματίσθη επι του θέατρου. 
.·ράψ >: έργον δ·χ. μέάξιώσεις. άλλά δυναμενον »γ 
άοίση. Καί ή έπ. τριάκοντα συνεχείς εσπερας σε.ρα 
,ών παραστάσεων άπέδειξεν δτι ό εΰ., υη: ..ι·γγρα.| ευ, 
ίπελόγιοε καλώ; τας διαθέσει: τυΰ κοινού. « "^ · 
7ιστό* άί.λως τε καί καλαίσθητο; διάκοσμο, και ε, 
ί άρον ή έπιτυχής μουσική διασκευή τοϋ κ. Μαρτίνου 
έβοήθησαν αρκετά είς τήν επιτυχίαν. Καίτοι δε ο 
θίασο; τής κ, Κοτοπούλη δέν εϊνε μουσικός, έν τού
το»; δέν υστέρησε καί είς τήν εκτέλεσιν ιων ασμα- 
-των. Ή δ. Κοτοπούλη εί; τήν απαγγε/.ιαν της λε-
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ν„. δίπρακτο»·, δ μωογύν-Γ, Σουηδός ‘”^2-

ΧΛΧίμγ-*·*-: 

συντηρή τύν έραστήν της, ο οποίο, κατόπι» . 
γαμβρό; -Ε »
* , · irtrDlnv Ό THC <Λ/.κθολικθ·=- οεν άπαίσιον περιβαλλο». υ uo, ι, 
πρώην ερωμένο; της τήν κακομεταχε.ρη εν η κόρη 
τη; φέρεται εί; τήν καταστροφήν. U, °
κογενειακής αύτής τοαγιρδία; επερχεται μια πυρ
εία. ΤΙ μήτηρ σώζεται, ά/,/.α τα δυο παιδια τη, 
εύρίσκουν λυτρωτήν τόν θάνατον εις τας φλόγα,.

Τό έργον εϊνε. δπως έν γενει και τα αλλα έργα τοι 
Στρίμπεργ, σκηνικώ; δυνατόν, άλλ’ ωμω; ρεα/.ιστι- 
Χάπει^νισις έκφυλισμοΰ, πλήρες πεσσ.,ιισμου 

ακατάλληλον διά κοινόν ελληνικόν.
II κ. Κυβέλη, ό κ. Παπαγεωργιου και ο κ. Βεακη- 

έπαιξαν μέ αρκετήν τέχνην.
«ΛΙΑ μ άγαμός τόσο·. Κωμωδία τού Φρακαρόλι, 

τού συγγοαφέω; 'Φύλλου συκής» τό οποίονεπαιςε 
πέρυσι»· ή Κυβέλη κα. εϊ; τήν παράστασιν τοΰ οποίου 
παρευρέθη καί ό συγγραφεύς. ανταποκριτή, του 
« Έσπεοινοΰ Ταχυδρόμου» τοΰ Μι/.άνου, οστις ενθου
σιαστείς έκ τής επιτυχίας έσιε.λεν έν χειρόγραφη» δυο 
έργα ιου εί; τήν κ. Κυβέλην. Τύ εν τούτων εϊνε το 
«Μή μ’ άγαπά; τόσο»,άρκετά χαριτωμένο»· και ψυχο- 
/ογηιιένον. Μία γυναίκα άγαπά μέχρι βαθμού ενο- 
•Λητίκοΰ τον άνδρα της. Αύτός άδιαφορε», προτιμώ»· 
φιλικός συγκεντρωθείς. ΤΙ γυναίκα του προσποιεί
το. ότι ερωτοτροπεί μέ ένα βλάκα φίλον τοΰ ανδρο- 
της καί έραστήν τής άδελφής της διά να τον καμ|| 
νά ζηλεύσιΐ, άλλά τό τέχνασμα αποτυγχάνει, διότι ο 
σύζυγος άδιαφορεϊ. Συναντάιαι μέ ένα άγνωστον και ο 
σύζυγος ζηλοτυπει τότε, ζητεί έξηγήσεις, αυτί» αρνει- 
ται καί τύ αποτέλεσμα εϊνε ότι ό άνδρα: αγαπι,ι πλέο»· 
καί αύτό: τίιν γυναίκα τ.»υ, ή όποια κάθε άλλο τού 
φαίι·εται τώρα ή ένοχλητική. ... ... . .

Πρωτοτυπίαν δέν έχει πολλήν ή ύπόθεσις, αλ/. ο 
διάλογος εϊνε έξυπνος καί ή πλοκή εξελίσσεται φΑ 
οικωτάτη. Είς τήν έπιτυχίαν ουνετέλεσαν πολύ ή 
θαυιιαστή ύπόκρισις τής κ. Κυβέλης, ή όποια ανέπτυ
ξε»· δλα τά χαρίσματα τής αφελούς καί παιγνιώδους 
ΰποκρίσεως καί ή τού κ. Λεπενιώιου, εί; τύν ρόλον εϊς 
τύν όποιον τόσφ πολύ έ.τιτιγχάνει, τού σνοήτου.

Θέατρον Κιζοπούλη

Ή «Έστιάί·, σοσιαλιστικόν δράμα τοΰ κ. Μ. Λι- 
δωρίκη, μετέχον τού Άβερωφείου διαγωνισμόν. Ε
στίας εϊνε—συμβολισμός τής γυναικός ή όποια θυσιά
ζεται διά τό κοινωνικόν καλόν - ή κόρη ένό; έργο- 
στασιάρχου Σύλβια. Τήν διεύθυνσιν τοΰ εργοστάσιου 
ο πατήρ της έχει άναθεσει εί; τόν «άρσήν (η μάλλον 
Θρασύν) άνθρωπον αύστηρύν, βιαίου χαρακτηρος, καθ 
ου έχει έξαναστεϊ τό προσωπικόν. Ό έργοστασιάρχης 
τον προορίζει διά σύζυγον τής κόρης τού, η οποία 
δμως τόν αντιπαθεί διά τήν σκληρότητα ιου προς 
τούς έργάτας, άλλά καί διότι συμπαθεί προς ένα 
ποιητήν. Έ»·αντιώνεται ή Σύλβια είς τόν γάμο»- α



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ζάνχ τοΰ ανθρώπου ποΰ έγινε σκουλήκι υπήρξε πολύ 
έκφραστικη. Ό κ. Γονίδη; ώ; Αστυνόμος χαριέστα- 
τος. Ο χορό; τοΰ Μπαρκουϊλέρο μέ τάς κ. κ. Μυράτ 
καί Άνθοπούλου, καίτοι μονότονος, ήρεσε.

Ή όπερέττα τελειώνει θλιβερά— Όχι διά γάμου 
υ>; συνήθως, άλλά διά συλλήψεις τοΰάρχισυμμορίτου, 
Αρκετά άλλως τε ήθικολογοϋντο;. ηιλανΟρώπου καί 
αδικούμενου άπύ τήν αχαριστίαν ένός τών ο ιων εϋηρ- 
γέτησε καί συλλαμβανομένου εΐ; στιγμήν β ιθυτάτου 
ερωτικού αισθήματος, τοΰ όποιου μ-τέχει ή παρ' αύ
τοΰ ληστευθεϊσα Επτανησία κόμησσα.

Ο κ. Βλάχο; τί; δύ> συγγραφικά; έω; τιάρα θεα
τρικός εμφανίσει;, έιεπνεύίΒη άπύ τύ π ινί τοΰ κινη
ματογράφου. "Ας έλπίσωμεν οτι εφεξής Οά έμπνευσ&ή 
από τά κοινωνικά παρασκήνια τής αληθινής ζωής, 
τά ύποΐ-ι γνωρίζει άρκετά καλά.

ΤΖανελΙ^κτον

< Αηό νύμφη .... γαμβρός . Κωμειδϋλλιον ακα
τάλληλον διά δεσποινίδας, τοΰ κ. Άχ. Καραβία. Μου. 
σικη I. Καίσαρη. Τό κοινόν διεσκέδασε άρκετά, μέ 
την έμφάνισιν ιδίως τοϋ κ. Ιίλέσσα ώς δεσπσινίδσ:.

-Πανελλήνια . Έπιθεώρησις τοΰ κ. Πχπχευθυμίου. 
μέ πολλά σόκιν νούμερα. Ί> ΙΙλέσσας «ξέφυγεν 
άπό τούς γνωστού; τύπους τοΰ νησιώτου καί τού 
κ .Οωνιοΰ καί έδημιούργησεν ένα πολύ καλόν τύπον 
Αμερικανού καί ένα άλλον Ραμολί. Ή κ. Σάσα 
Λάμπη-νία λίαν ευοίωνο; έμφάνισίς-«ό; Σπίρτο 
απέκτησε πολλάς ουμπαθείας. Η δ. Φ. Βορδώνη 'ώς 
Ραδιοτηλεγράφημα χαριτωμένη και ζωηρότατη, έπί' 
ση; ώ: παλαιοπάλης. Τό νούμερο τών' Καλογήρων 
πολύ επιτυχημένοι·.

KtVIQlHbv

Ο αρτισύστατος μουσικός θίασος τή; κ. Έλλης 
Λφεντάκη ήρχισε μέ τόν Οοπαχάλον» τοϋ κ. Βιόττη: 

Τό προσωπικόν καταρτισϋέν έξ άριστων ήθοποιών 
άντεπεκρίΟη είς τά; Αξιώσεις τού κοινού, τό όποιον 
έδειξε κάποιαν ποοτίμησιν πρύς τύν Παπαγάλλον, 
καίτοι δέν είνε Ανώτερο; τοΰ περυσινοϋ. Άπό τά 
νούμερα του όλίγα εΐνε έξυπνα, άρκετά τά θεαματικά 
καί τά περισσότερα σόκιν. Μερικά επαναλαμβάνον
ται ως τά κωθώνια, οί Σκωτσέζοι, τά ναυτάκια. Κα- 
τηντησαν στερεότυπα.

‘Ο κ. Βιλλάρ ώς Δημιουργολόγος άλλ’ ιδίως ώ- 
οπερετατζή; αμίμητος, πρ.καλών τούς περισσοτέρου^ 
γε/.ωτας. Ό κ. Νέζερ ώ; Μενιδιάτης, ώς Φαιβοκλό- 

Μέ,ιο> έδημιούργησε ωραίους τύπους. 
Ειγε ο "Ελλην Βιλλάρ. Άπύ τά; κυρίας τοΰ θιάσσου 
•1 κ. Ελλη Άφεντάκη μέ τήν εύγενή έμφάνισίν τη.-, 
την ωραιαν φυσιογνωμίαν, τύ συμπαθητικό τιμ τρα- 
γουδί διεκδικεί όλα; τά; συμπάθειας, ίδίωε ώ- αι
σχροκέρδεια καί ώ; τραγουδίστρια. Ή κ. ΙΙαντσπού- 
/.ον κυριαρχεί εί; <ό τραγπϋδι τύ αισθηματικό. Γλυ- 
κυτάτη ή κ. Ν'ίτσα Λάμπρου, αν καί παρουσιάζεται 
ως... γαλεττα. Ίι κ. Τρίχα άντεκατεστησεν έπιτυχώς 
την κ. Φυρςτ είς τήν δημιουργίαν κωμικών τύπων.

<Σηόρτιν Κλούμη . Όπερέττα Δ. Λαυράγκα, έπί 
/.ιμπρεττου τοΰ κ. Βεκιαρέλη. “Ελλειψις σχέσεως με- 
τα,υ μουσικής καί λιμπρέττου καί ύπύ έποψιν ένότη- 
το; καί ί-τδ έποψιν άξίας. Ή μουσική δέν ποοσΰέτει 
τίποτε Ικανοποιητικόν εί; τήν μαεστρίαν τοϋ συν

θέτου, εξαιρέσει τής δυωδίας ήν τραγουδεΐ τό ζεΰγο; 
Λφεντάκη κατι’ι τήν β ' πράξιν. Καλή καί ή μετά λαϊ
κού ΖικννΟ.νοΰ μοτίβου σερενάτα. ΊΙ έιορχήστρω- 
σις τεχνικωτάτη.

Τό λιμπρέττο κατώτερον κιί τοΰ μέτριοι·. Οΰιε 
ι ιυπνον εί: δι ίλογυν. ούτε ένδιαφ έρον ώς ΰπύθεσις 
° συγγραφεύ; Βέλων ν.ί σ ττυρίση σύγχρονα κοινω

νικά ήθη, ιΆτ ρησενείς τοϋ; χαρακτηρισμούς, ίκτρο- 
χια.οιενος κιί έκ τή; κοινωνική; εΰ.τρεπιίας.

11 έκτέλετι; ότωσδήπ πν καλή. ΊΙ χ. Άφεντάκη 
καί ή κ. ΓΙαντοπούλου «τραγούδησαν μέ χάριν και 
ζωηρότητα.

«διονύσια»

Η «Γκέισσα. τού Σίδνεϋ, ή γνωστότατη όπερέττα 
ην ηκουσ ιν πρύ πολλών χρόνων οί 'Αθηναίοι. έπαί 
χΒη διά πρώτην φοράν ι'ιπύ τύν θίασσον τής κ Εν- 
κελ. Η κ. Κανδύλη ως Γκέίσσι πολύ καλή καί ή κ. 
Λαουτάρη. Ό διάκοσμο; μέ πολλήν φιλοκαλίαν. 
Ή μετάφρασις μετριωτάτη.

II ΛΤασκωτ·, η χαριτωμένη όπερέττα τοΰ 'ϋν- 
τςκιν, είχε μεγάλην επιτυχίαν. ΟΙ ηθοποιοί έπαιξαν 
μέ πολλήν δ.ιεξιν. ΊΙ κ.Ένκι-λ. χαριτωμένη πάντοτε, 
και ο κ. Δράμιλη; έδωσαν πολλήν ζωήν είς τήν έκ- 
TF/.gCHl*. ΘεαιριχαΙ ειδήσεις.

Οι Θεατρίνοι . Όπερέιτα Λ. Κυπαρίσσι], Το λιιι- 
πρέττο εΐνε διασκευή τής γνωστή; Γερμανική; κω
μωδίας «Ή άρπαγή Τών Σαββίνων». Μάλλον πρό
κειται περί κωμειδυλλίου. Ή μουσική δέν έχει ούτε 
πρωτοτυπίαν, ούτε ενότητα. Τραγουδάκια Απλώς ευ
χάριστα, δπως τύ τραγούδι τοϋφοι.ητοϋ καί ή βαρ
καρόλα τή; β πράξεως

Νέα έργα έδόθησαν, ό Έιορ ΙΙεκεκές-κ ιί οί Λε
βέντες της Λμύνηςι είς τό ΆΒήναι ιν, το «Χρυσό γε
φύρι > του κ. Γαλανού είς τά Διονύσια, έμμετρον πο
λιτικόν έργον μέ πρόσωπα ειλημμένα έκ τής νεωτέ- 
ρας Ελλ. ιστορίας, τύν Ρήγαν Φερραϊον, τόν Βα
σιλέα Γεώργιον, τύν Τρικούπην, τόν Βύρωνα κ.λ.π. 
Στρέφεται περί τήν ενωσιν τών δύο Ελλάδων, πα
λαιό; καί νέας.

— Μία έμφάνισίς καλλιτέχνιδος, ήτις είς τύ άνοιγμα 
τοΰ Βασ. Θεάτρου έδωσε μεγάλας ελπίδας καί ήτις 
κατόπιν άπεμακρύνθη. έχαιρετίσθη συμπαθώ.·. Ή 
Μαράκα Δημοπουλου, ήδη κ- Μαίρη Άοβανιτάκη, 
έπαιξε διά μίαν εσπέραν είς τά Διονύσια» τό = Κα
κότυχο Δακτυλίδι, τοΰ Βικεντίου Μορέλλο-γνωστό- 
τέρου ώς Ραστινιάκ τής.Τριμποΰνας—το όποιον με- 
ταποιηδέν εί; κινηματογραφικήν ταινίανέπαίχθη Από 
τήν Μπιάνκα Μπολιισιάνι μετ’ έξοχου επιτυχίας.

Ιό ‘Κακότυχο Δακτυλίδι - έχειώ; ϋπόθεσιν τό δια- 
,υγιον. τύ οποίον είς τήν πατρίδα τοΰ συγγραφέα»; 
άπετελεσε τό θέμα μακρών συζητήσεων. ‘Η ήρο,ίς 
αύτυκτονεΐ διότι μισεί τον άνδρα τη; καί δέν ή ιπο· 
ρεΐ νά νπανδρευύή έκεϊ,ον.ποϋ Αγαπά, μολονότι εϊ./εν 
ύποχρέωσιν ένεκα τής άγάπη; τη; νά ζήση. ΊΙ συμ
παθής κα>.λιτέχνι; έπαιξε μέ πολλήν τέχνην.

— Έν τιμητική πιραστάσει τού κ. Βονασέρα επαί- 
χ»η ή «Φλωρεντινή τραγωδία» τού Όσκαρ Οϋχϊλδ, 
ή <··ΗλεκτροΒεραπεία. τοΰ κ. Μαυρουδή καί τό μονό
πρακτοι· δράμα τοϋ Σούδερμαν «Φρίτς. εί; τό όποΤον 
μετέσχεν ό κ. Θ. Οικονόμου, διακριθεί; είς τόν ρό

λον τοΰ αύτοκτονοΰντ >ς ΰπολοχαγοϋ.

\ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ
ήγοράσθη εί; τά; Πάτρας άντί 4,030 δραχ. ύπό τής 

κ. Ανθής Δ. Άλεξοπούλου.
-Ό κ. Γ. Βώκος έξέίΐηκε τέσσαρα νέα έργα είς 

τήν προθήκην τοΰ βιβλιοτωλείο;· Έλευθεριυδάκη. 
Τρία τοπεία, Πεντέλη;, Κη ρισιά; κ χί Σεπολίων και 
μίαν «Έκφρχιιν άπό τήν μοντέλλα . Εΐνε άςιοπα- 
ρατήρητο; ή ά-.ο,ιικότη; του. έκδηλουμένη μέ μτγά- 

λην απλότητα τεχνικών μέσων.

/ΛΟΥΣΙΧΗ
Δύο συναυλίας έόωσεν ό έν τφ Γαλλ. στρατί·» υπη. 

ρετών βαρύιονο; τή; Γαλλικής Opera κ. Μαζένς. 
Εΐς τήν πρώτην, δοθεΐσαν εί; τό Άκταΐον, έτραγού- 
δησε μέ τήν γυ,ινασμένην μεταλλικήν καί καθχράν 
φω ήν του τόν Ύμνον πρός τύν Ήλιον τού Ραμώ, 
συνθέσει; τοϋ Σαΐνς Σάν; καί μονωδίαν έκ τ ή; «Θα,ΐ- 
δος· τοΰ Μασσενέ. Ό κ. Αγαπητός, ίίστι; καί τύν 
συνώδευεν εί; τό πιάνο, έξετέλεσε μέ τήν γνωστήν 
τέχνην του καί σύνθεσιν τού Φράγκ (Preludes, Choral 

et Fugue).
Ή δεύτερα συναυλία έδόθη εί; ιά «’Ολυμπία;. 

Ίο πρόγραμμαπεριελάμβανε το Κύμχ» τοΰ Ντυπαρκ, 
μίαν σύνθεσιν ιού Σαένς, δύο άριες άπό τήν Πατρίδα 
τοΰ ΙΙαλαντίλ καί τήν · Γκβει ιολίν· τοΰ Σαμπριέ. 
Τής συναυλία; μετέσχον ή δ. ΙΙαπ χγεωργακοπούλου. 
ήτι;έτραγούδησε τήν · Καμπά.α- τού Σαένς και ό κ. 
κ. Αγαπητός Γι.ττι; έπαιξε σύιθεσιν τοϋαΰιοι· Σαένς. 
Ό κ. Μαζένς και ή δ. Γεωργό, ^τραγούδησαν πολύ 
έπιτυχώς καί δύο δυωδίας, μίαν από ι ιιν γ . πρά;ιι· 
τής «Γκριζελιντΐς» καί μίαν ά.τύ τήν Ήρωδιάδα. 

τοΰ Μασσενέ.
— Ύπύ τού κ. Λώρη Μαργαρίτου, καθηγητοΰ τοΰ 

Ωδείου Θεσσαλονίκης, έδόθη ε»; τά Ολύμπια» συ
ναυλία υπέρ τοϋ ’Ερυθρού Σταυρού.

Ό κ. Μαργαρίτης έπαιξε μέ τέχνην καί δύναμιν 
Σοπέν-τά preludes είς fa καί re bcm. καί το Scherzo 
εις do diesc. Ό κ. Μπότασης έτραγούδησε μονφδια; 
καί ί) δεσποινίς Α. Κόρακα, διά πρώτην φοράν εμφα
νιζόμενη, έπαιξενέπί άρπας δύο συνθέσεις τοΰ Zabeli 
τό «Concerto» καί τήν «Legende».

—Ό κ. Κιμ. Τριαντάφυλλου είς τήν Κηφησσιάν 
έδωσε συναυλίαν, συμπράξει τοΰ κ. Μπόταση, τοΰ κ. 
’Αγαπητού, τής δ. Φαραντάτου (βιολοντσέλο), τοϋ κ. 
Φαραντάτου (βιολί) καί τών μαθητριών τοΰκ. Τριαν- 
ταφύλλου δεσποινίδων Κριεζή, Κοτζιά, Καραλοπου- 
λο» καί Φαραντάτου. Εί; τύ πρόγραμμα περιε'.αμ- 
βάνοντο τύ «Όνειρο.· τή; Μανόν, ή άρια τού τενό
ρου έκ τής α’ πράξεως τοϋ «Βερθέρου», ή ρωμαντσα 
τοϋ άνθους άπό τήν -Κίρ,ιεν», ή μεγάλη δυωδια τη; 
Καβαλλαρία; καί τύ κου.ιρτσέττο τοϋ Ριγολέττου.

__Ό κ. Α. Μχδρά; έπανελθών εί; ’Αθήνα; έδωσε 
εσπερίδα είς Κηφησσίαν ήςί μετέσχον ή δεσποινίς 
"Αξεμανς τοΰ θεάτρου τώγ Βρυξελλών καί ό κ. 1. 
Κωνσταντινίδης πιανίστας άπόφοιτος τοϋ Όδείου της 
Γενεύη;. Ό κ. Μαδρά; άπήγγειλε ποιήματα του 
Κοππέ, Οϋγκώ, Σολωμοϋ καί τήν «Παναγίαν τή; 

Σπάρτης» τοϋ κ. Σικελιανοΰ. ...
—Έν Κηψησσί» έπίσης έδόθη συναυλία υπο τοΰ 

κ. Λυκούδη, ής μετέσχον ή άρτι έκ Παρισίων επα- 
νελθοϋσα δεσπ. Κοΰλα Ζερβοϋ καί ό κ. Γ. Τσιτοι- 

λιάνος.

€ΙΧΑΣΤΙΚΑΙ Τ€ΧΝΑΙ

Ό κ. Γ. Μπονάνος νέα έργα έφιλοτέχνησε. στη 
Βένια ,έν τώ νεκροταφείο» Αθηνών. Τά μνημεία 
Σταμπουλτζή—μία θαυιιασία άπεικόνισις κοιμισμέ
νη;, εφάμιλλου τή; τοΰ Χαλεπά—Λιβι τράτου, Κόντου, 
Χαροκόπου, Οικονόμου είνε Αληθινά μνημεία τέχνη; 
καί έμπνεύσεω;. δικαιοϋντα τήν φήμην τοϋ ϋπερόχου 

καλλιτέχνου. , , .
—Ή δεσποινίς Μαρία Σκούφου έξέθεσεν εις το ερ

γαστηρών τη; έργα τη; δ>ακρινόμενα διά τήν αισθη
τικότητα καί τήν άκριβή άπόδοσιν. II δ. Σκούφου 
άσ-χολεΐται είς δλα σχεδόν τά εϊ.η τής ζωγραφική; 
καί ή μικρά αίθουσα τη; περιλαμβάνει συνθέσεις, 
προσωπογραφίας, άνθη, τοπεϊα. Ή νεωτέρα παρα
γωγή εΐνε κυρίως παιδογραφική. Τό «Μυστικό» τοϋ 
όποιου άυ,οτε είχε κάμει μικρόν σκίτσο, έκτελεσϋεν 
ήδη είς μέγα σχήμα αποτελεί μίαν άπό τάς καλ/.ι- 
τέρας συνθέσει; της. Έπίσης εν κοριτσάκι γυμνο- 
πουν καθήμενον έν ύπαιθροι διακρίνεται διά τήν 
αρμονίαν τού φωτισμού. Έκ τών προσωπογραφιών 
κυριαοχεΐ ή τού βουλευτοΰ κ. Φέσα. ή τόσον έκφρα- 
στικί,-άληθιιό; τύπος--δυναμένη νό χαρακτηρισθί] 
ώς tableau en genre. Μέχρι τών τελευταίων 
ιιερειών αποδίδεται ή χαρακτηριστική αυτή καί ιδιόρ
ρυθμος φυσιογνωμία, ιίποτελοϋσα έν τφ συνόλι;» έν 
έργιν πολύ πρωτότυπον. Ή προσωπογραφία τής 
δεσποινίδος Αντωνίου χαριτωμένη.

— Εί; τήν Διαρκή καλλιτεχνικήν Έκθεσιν ηγορά- 
σθησαν : Τό «Εκκλησάκι τή; κ. Γεωργαντή υπό τοΰ 
κ. Δαυ/ώκη. το'· κ. Χρηστοφή «Καταυλισμός ύπό την 
Άκρόπολιν» όπό τοϋ κ. Ε. Εμπειρικού καί υπο 
κ. Γ. Εμπειρικού δέκα έργα τών κ. κ. Φερεκύδου. 
Λουκίδου, Γεραλή, Λαζαρή. Χρηστοφή.

— Ό ναυτικός άκόλοιθος τής έν Παρισίοις Ελ/.. 
πρεσβείας κ. Ν. Μπότασης προέιεινε τήν ίδρυσιν 
μνημείου τών φονευθέντων έν Άθήναις Γάλλων 
στρατιωτών κατά τήν 18 Νοεμβρίου. Λί πρώται προ- 
σφοραί άνήλθον εις δραχ, 3000.

— Είς τόν κήπον τής Βουλή;, δεξιφ τή» είσερ/ο- 
μένφι. ήρχ'Οεν ή εργασία πρός τοποθέτησιν τοϋ άν- 
δριάντος τοΰ Αειμνήστου Τρικούπη. Η άνίδρυσι; 
τοΰ άνδριάντος, τού όποιου ή κατασκευή προχωρεί, θά 

συντελεσθή έντός έτους.
— Έγένετο εν τώ σχολείφ» τών Καλών Τεχνών προ

κριματικός διαγωνισμός πρύ; αποστολήν δυο άποφοί- 
ιων ένός ζωγραφιεή; καί ένός τής γλυπτικής εί; Ευ
ρώπην έπί τριετίαν. Μετέσχον τοϋ διαγωνισμού εξ 
απόφοιτοι τής ζωφραφική;, έξ ών 1 έκρίθ ησαν οπω; 
διαγωνισθώσι τελικώς, οί κ. κ, Γουναρόπουλος, Άπ. 
Γεραλή; καί αί δεσπ. Άναγνωστοπούλου καί Τσαγ- 
γρή καί 4 γλύπται. έξ ών ένεκρίθησαν οι κ. κ. Λ/.ε 
ξανδροπουλος, Σώχ.ο; καί Μαυρομαράς.

Θέμα ζωγραφικής έδόθη ή Μελέτη, είς δέ τήν γλυ
πτικήν τά Σπασμένα δεσμά. Έκ τον γβνομένου 
σκαριφήματος θά γίν(] ή σύνθεσις εί; μέγα σχήμα 
κατά τόν οριστικόν διαγωνισμόν, οστις καί ήρξατο 
θά διαρκέση δέ τεσσαράκοντα ήμέρκς.

—Ή «Όδαλίσκη», άπό τά πρώτα έργα του κ. Επ. 
Θωμοπούλου τό συντελέσαν είς την άνάδειξίν του 
καί τύ όποιον έδημοσίευσεν άλλοτε ή «ΙΙινακοθηκη»70
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

- Καί άλλη σξναυλία έδόθη είς τήν Κηφησσιάν. 
ζαΟ ήν ένεφ«νίσθησαν ως δόκιμοι εκτελεστοί ή δε- 
σποινίς Λελλαπόρτα είς τά βιολοντσέλλον, ή δεσπ. 
Ε. Κυριαζή εί; τό βιολί καί αί δεσπ. I. Κυριαζή καί 
Χέρμαν εις τό πιάνο. Έξαιρετικώ; ήρεσε τό τρα
γούδι τή; δετπ. Κορτέση. ΊΙ δεσπ. Χρυσούλη άπήγ- 
νειλε μέ μεγάλην δύναμιν κ ιί τέχνην.

ΣΥ/Λ/ΛΙΚΤΑ

ΊδρίιΟη έν Άθήναι; Φιλολογική καί Καλλιτεχνική 
'Ακαδημία σκοποϋ.ια κυρίως τήν ενθάρρυνση- τών 
νέυιν τών άσχολο.ψένωι- εΐ; τα γράμματα καί τάς 
ιέχνα;, καί έν γένει τήν ύπυστήριξιν τών διανο
ουμένων. Ή ’Ακαδημία Οά ίδρύοη έι-τε’υκτή.αον, Οά 
καταρτίοη σχολάς. Οά διοργανώση έορτάς, συναυλία;, 
παραστάσεις καί εκθέτεις. Πρόεδρο: έξελέγη ό κ. Δ. 
1. Καλογερόπουλος. αντιπρόεδρος ύ κ. Γ. Παράσχο;, 
γεν. γραμματει·: ή χ. Τ. Χαιρόπουλο:, ταμία; ύ κ. 
I. Μηλιάδης, έφορος ή κ. Έλ. Γεωργαντή καί σύμ
βουλοι <ά κ. κ. Ζ. Οικονόμου, Δ. Παπαγιαι νόπουλο;, 
Φ. Γιοφύλλης, Ν. Μπουφίδης καί Α. Ζερβός.

— Παραιτηθέντος τού συντάκτου τοϋ Ιστορικού 
Αεϊικ.οι· τής Έλλ. γλώσσης κ. Έμμ. Τριανταφυλλί- 
δοι·, διωρίσδη είς άντικατάστασιν αύτοϋ ό κ. Άνθ. 
1 Ιαπαδόπουλος, αρχιμανδρίτη;.

— Έν τή άκμή Τής ηλικία; άπέθανεν έν ΆΟήναις 
έκ στηθικού νοσήματος, τά σπέρματα τού οποίου είχε 
λάβει κατα τον πόλεμον τού 1!·Ι2 ότε χαί έπληγώθη 
ο Αλέκος Ιωαννίδη;, γνωοιό, εΐ; τόν φιλολογικόν 
κο.ηιον υ.τό ιό ψευδώνυμον Αιμίλιο; Ίων. μέ τύ όποιον 
έδημοσίευσε τρεϊς τόμου; διηγημάτων, τήν έΛίναν». 
τήν Βέραν Βαρλάνη» καί τήν Ι’έναν Μόραν». ΊΙ 
άιτίληψις τής γυναικείας ψυχή;, μαζή μέ μίαν φυ- 
σιολατρείαν. τοΰ ένέπννυσανώραΐα καί ψυχολογημένα 
έργα. τά όποια ϋπέσχοντο δυνατωτέραν έκδήλωσιν τού 
συγγραφικού ταλάντου του, το όποιον έχαρακτήριζε 
μία καλλιτεχνική έξωιερίκευσι; αισθημάτων. ’Εσχά
τως ύπηρέτει εΐ; τόν στρατόν, ώς λοχαγό, διαχει 
ριοτής.

ΆπέΟανει έν ΆΟήναις ό Μιχαήλ Δαμιράλης, 
συγκέντρωσα; όλην του τήν πνευματικήν δράσιν εί; 
τά; άρίστας μεταφράσεις Σαιξπηρείων δραμάτων. 
Είχεν άσχοληθή εΐδικώς είς αϋτάς, κάτοι δέ τυφλτο 
ΙΙείς άπό έτών. δέν &ταυσεν ασχολούμενος περί τόν 
βίον καί τά έργα τοϋ Άγγλου τραγικού, έγκατέλιπε 
δέ καί τινα; ανεκδότου; μεταφράσεις.

Ξ€ΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Απέθανεν έν Λονδίνφ ό διάσημος Άγγλο; ηθο
ποιό; σέρ Χέρμπερτ Τρή. διακριΟεί; ιδίως είς τού; 
ρωμαντικού; καί ελαφρούς τραγικούς ρόλους, τούς 
όποιους απέδιδε μέ πολλήν πρωτοτυπίαν καί χάριν. 
Η μεγαλειτέρα του έπιτυχία ήτο ό ρόλος τοϋ Σβεγ- 

γιίλ είς τό γνωστόν καί παρ’ ήμΐν δράμα <Τρίλμπυ». 
Λάτρης τοϋ Σαίξπηρ ό Τρή άνεβίβασεν έπι σκηνής 
τά πλεΐστα τών έργων τοϋ Άγγλου τραγικού μέ έκ
τακτον σκηνικήν μεγαλοπρέπειαν. Διότι ό Τρή ήτο 
συγχρόνως καί εί; τών μεγαλειτέρων σκηνοθετών.

— Είς τό Λονδίνον είς συναυλίαν ήν έδωσεν ή 
διάσημος πιιανίστρία καί συνΟέιις κ. Γερεζίτα Κα- 
ρένιο, εκτός συνθέσεων τών Μπ»χ, Μπετόβεν καί 
Σοϋμπερτ έπαιξε καί τρία ίδικί της έργι τονισμένα
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έπί Ανατολικού θέματος, έμποιήσαντα πολλήν έν- 
τ όποιοι ν.

— ΕνΊ'ουρινφ έγένοντο μετά πολλής επισημότητας, 
τά ιγκαίνια μνημείου άνεγερθέντος πρό; τιμήν τοΰ 
Ίωσίμι Μαντσίνι. όστις διά τών συγγραμμάτων του 
υπεστήριξε τήν αρχήν τών εθνικοτήτων.

Ι'.ι: το 'Ιταλικόν μέτωπον έπεσε μαχόμενος ό 
Ιταλός δημοσιογράφο; Ίιιυλιανός Μπονάτσι. Πτο 

θερμότατος φιλέλλην συμπολεμήσα; μαζή μας κατά 
τύν έλλημονουρκικόν πόλεμον τού 1897 εΐ; τίιν Λε
γεώνα τών ξένων ύπίι τον Γαριβάλδην.

- Ο γνωστή Σουηδίς συγγραφεύς Σάλμα Λάγερ- 
λεφ· έξέδωκε υπό τύν τίτλον -Πνεύματα καί "Ανθρω
ποι δωδεκάδα διηγημάτων. Τήν φοράν αύτήν ανα
μιγνύει είς τάς διηγήσεις της τύν μυθικόν κόσμον, 
τίλλα χωρίς νά φέρη τά γνωστά πνεύματα τών παρα
μυθιών, Ο μυστικισμό; έιανθρτοπίζεται ούτως είπείν 
καί τά μικρά αύτά ποιητικά διηγήματα έχουν έν 
πρωτότυπον θέλγητρου.

- Πρωτοβουλία τής ανώτατης Ιταλικής στρατιω
τική; διοικήσεως είσάγεται καί τό θέατρον είς τύ 
μέτωπον. Σημειωτέου ότι τύ θέατρου έχει είσαχΟή 
πρό πολλού εις τό Γαλλικόν μέτωπον, όπου μεγάλοι 
καλλιτέχναι ηθοποιοί, άοιδιά. εκτελεστοί, ύπηρετοϋν- 
ιες εί; τόν στρατόν ώς όπλίται έχουν δώσει ήδη καί 
πρώτη; τάξεω; υπαιθρίου; παραστάσεις διά τού; 
συναδέλφους των τπουαλί». Εί; τό’Ιταλ.κόν θέατρον 
επί τού μετώπου, Οά τραγουδήσουν οί μεγαλείτεροι 
κα'.λιτέχναι ιή; Σκάλα; καί λοιπών Ιταλικών θεά
τρων. Είς τάς πρώτος παραστάσεις Οά παίξουν οί 
ηθοποιοί Νοβέλλι, ντέ Σάνκτις. Φαλκόνι. Τίνο ντί 
Λ ιρένισο καί άλλοι.

Άπεβίωσεν εν Παρισίοι; ό διευθυντής τοϋ -Βων 
τεβίλ» Πορέλ. Ύετήρϊε καί διευθυντή; τού vOdeon 
συνετέλεσι- δέ πολύ όπω; γνωρισΟοϋν εις τό Γαλλι
κόν κοινόν ικανοί πρώτης τάξεως δραματικοί σι-γ- 
·,'ράψεις. Ο Πορέλ ητο σύζυγος ιή; Ρεζάν.

— Είς αίθουσαν τοΰ Petit Palais τών ΙΙαρισίωνδιωρ 
γαυώΟη έκθεσις τών έργων τής τέχνης τό όποια κα 
τωρΟωθη νά διισωθοϋν ήμικατεστραμμένα ιίς τα 
μέρη, άπό τά οποία εξεδιώχΟησαν οί Γερμανοί.
- Εί; τήν ’Ιταλίαν έπαίχθη διά πρώτην φοράν ό 

• Οίδίπους Τύραννος, εί; το θέατρον Γαριβάλδη τή; 
ΙΙάδοβας, κατά μετάφρασιν τού κ. Ρο,ιανόλι. μέ μου
σικά ίντερμέδια. ύπό τοϋ ίδιου συντεθέντα.
_ — Καί πάλιν έτραικιατίσΟη ό ποιητής Δ’ Άνούισιο, 
οττις διαρκώς εύρίσκεται είς τό πολεμικόν μέτωπον.
- Είς τό θέατρον ΊΙλυσίων είς τό Παρίσι ή Ίτ«- 

λική όπερα έδωκε συναυλίαν είς ήν διέπρεψαν δύο 
νεαροί Έλληνες καλλιτέχναι. οί κ. κ. Καββαδίας καί 
καί Λεσφυγιέ, μαθηταί ιού Άραμι.
- Ή περίφημη χορεύτριι iw Χχρι, ή όποια 

κατά τάς ανά τήν Ευρώπην περιοδείας απέκτησε φή
μην έκτελοϋσα τούς λεγομένους ιερούς χορού;. Ινδι
κής καταγωγής, κατηγορηθείσα ότι εύρίσκεται είς 
συνεη-όησιν μέ τούς Γερμανούς κατεδικάσΟη ύπύ 
τού στρατοδικείου τών ΙΙαρισίων είς θάνατον. Ή 
Ματα—Χάρι είνε 40 έτών καί ώραιοτάτη. ήκουσε δέ 
τήν καταδίκην της άταράχω-.. 

— Έπανελή-μΟησαν αί είς τό Ιίδειον τού Περι- 
κλέους άνασκαη-αί. έκχωματυυμένου τού πρός Δ. μέ
ρους. ένθα προχωρεί τύ ανάλημμα καί τύ διάζωμα 

τοϋ Ωδείου.
___ Κατά τίιν έκραγεϊσαν μεγάλην πυρκαϊάν τή; 

ttioeo/.ονίκης κστεκάησαν ό ιστορικός ναό: τού Α
γίου Δημητρίου. άνεγερθείς είς τόν Ε αιώνα πολύ
τιμος διά τα ψηφιδωτά, ό ναός τοϋ ‘Αγίου Νικολάου, 
ή ’Αγία Παρασκευή καί μέρος τής Άγ. Σοφίας.

— Ή τόν παρελθόντα Δεκέμβριον κλαπεϊσα έκ 
τού μουσείου Τεγεα; κεφαλή τής Υγείας ή Αταλάν
της κατεσχέθη εί; Ν. Ύόρκην, ένι’μ προσεπάθει μία 
Έλληνίς νά την πωλήση.Ή κεφαλή μέχρι τής λήξεως 
τοΰ πολέμου προ; ασφάλειαν θά μεινη εί; Ν. \ όρ- 

κην, εκτεθειμένη είς κοινήν θεάν.
Λιωρίσθη μέλος τή; Επιτροπής τού Βυζαντι

νού μουσείου ό κ. Γ. Σωτηρκίβηζ, άντί τού κ. —. 
Λάμπρου άετολυθέντος.

— Διοιρίσθη τμηματάρχης έν τιμ Αρχαιολογική» 
ταήματι τού Ύπουργβίοι- τής Παιδείας διά τάς Βυ
ζαντινός έργασίας ο κ. Πλ. Ροδοκανάκης.

— Άπελύθησαν τής υπηρεσία; οί έφοροι τών άρ 
χαιοτήτων κ. κ. Γ. Οικονόμου καί Α. Άρ.'.ανιτο- 
πουλος, διωρίσθη δ’ βψβρος τών έν Θεσσαλονίκη άρ- 

•/αιοτήτων ό κ. Πελεκίδης.
— Παρά τήν Εΰπατί,ριαν τής Κριμαίας άνευρε-» η 

τυχαίιυς μία πόλις θαμμέι η άπό πολλών αιώνων είς 
τούς κόλπους τής γής· <>'ι Ρώσσοι Αρχαιολόγοι επε- 
λήφθησαν τήςέκσκαφής και άνέφάνη σημαντικόν μέ
ρος τειχών καί πύργων τής πόλεω;. ήτις παρουσίαζε, 
μεγάλην καλλιτεχνικήν Αξίαν, ιδίως ί-πό άρχιτέκτο- 

νίκην εποψιν.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Εκδόσεις Φιλολογικής Κυψίλης Τ· πουλί 

χαται/ιθος, μυθιβτόρημιΤ τής Μαρσελ Γιναίρ, κατά 
μετάφρασιν I. Πετρίτση. ^ιύτιβος έρ“«· μυθιστό
ρημα τού Παύλου Μπουρζέ, μετάφραοις Τ. Παπα 
μιχαήλ. Άμφότερα από τά κα>.λίτερα έργα τών όνο- 
μαστών συγγραφέων, άν.ιγινωσκ,.μενα μετά πολλού 

ένδιαφέροντος.
ΊΙ Φιλολογική Κυψίλη εύρύνουσα τά; έργασία; 

της. πρβέβη καί εί; νέαν σειράν εκδόσεων. άποτελοιΓ 
μένων έκ θεατρικών ίίργων. -ίσα έσημ«ίωσαν εξαιρε
τικήν επιτυχίαν. Καί ώ; πρώτον βιβλίον τή; νέας 
σειράς έξεδόθη τόμος περιέχων τά δύο περιλάλητα 
έργα τού ΝΊκσντεμι. τήν Σκιάν καί τό Κουρέλι, κατά 
μετάφρασιν τού κ. Καιροφώί». Είς δσους δέν τα 
είδαν ταριοτανόμενα παρέχεται ευκαιρία νά γνωρ1 
σώοι τιί δι'-ο ωρσΐα αί-τα έργα.

•Ογκωδέστατος, έκ ΙιΚ·Κ σελίδων, διενεμήθηό ΪΓ 
τόμος τών περί ΧαρΠάοι 7’ρικούηη δημδσ^υμάτων. 
Είνε κρίσεις, ώς έπί τύ πλεΐστον. δημοσιευθεϊσυι άπο 
τού 1898 μέχρι τοΰ 1917, περιγρσ.φαί ιών μνημοσυ
νών καί πολιτικοί συζητήσ«Η στρεφόμεται περί το 
όνομα τού μεγάλου άνδρός. Ώς έν «πιλόγφ δημοσι
εύονται αί έπί τφ θανάτηι τής άλησμονήτου Σοφίας 
Τρικούπη γραφεΐσαι νεκρολογίαν μετά δύο εικόνων 
της. Εί: τόν έπιμνημύσυνον αύτόν τόμον συγκεντρού- 
ται έν ειλικρινές πένθος, τό όποιον καί μετά πάρο
δον τόσων έτών δέν ίπαυσεν έκδηλούμενον Χαρακτη-

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Εί; τίιν Ερέτριαν, άνευρέθη εντός τής αρχαίας 

πόλειοςπαρά τήν ΝΑ. γωνίαν τοϋ τείχους οικοδόμημα 
τετράγωνον, έχον τελείως το σχήμα γυμνασίου' απο- 
τελεϊται δηλαδή έκ μιά; κενιρικης «ύλης, πέρις τη, 
όποια; είνε τοποΟετημέναι στοαί καϊ δωμάτιά προ; 
χρέσιν ιών γυμναζόμενων. Πήλινα ειδώλια, ολίγα 
μαρμάρινα μικρά άγσλμάτια Άσκληπ.οϋ κα. /.ειψα- 
νον έπιγραφή: αναθηματικής ει; Ειλειθυιαν μαρτυ- 
ροϋσιν δτι πλησίον ύπήρ/ε καί Ιερόν, κοινον ίσως, 
Ασκληπιού καί ΕίλειΟυίας. Έν τή άνασκαφή του 
Άμφιαρείου ευρέθη μικρόν .ίγαλμάτιον παιδο; γυ
μνού καΟημίνου έπί βράχου καί κρατούντο; χήνα και 
μικρόν μολύβδινον είσιτήριον, έξ εκείνων τά όποια 
έπέ.ήρωνον οι ασθενείς ίνα είσέρχωνταί εί; τό Ιερόν 
ιιέ άνόγλυπτον κεφαλήν Ύγιείας καί επιγραφήν.

— Έν Κρήτη, είς τήν θέσιν "Ασπρη Πέτρα, με
τάξι- τών χωρίων Πλάτανος καί Πλώρας τή; Μεσο-ι. 
ράς εύρέθη’ θολωτός τάφος τής προμηκυναίκη; πε
ριόδου, δηλαδη τών παλαιρτάτων χρόνων τού λεγο
μένου Κρητικού πολιτισμού. Ό τάφο; περιείχε διά
φορά πήλινα καί μετάλλινα κτερίσματα.

Είς θέσιν Μαοαθοκέφαλο μετάξι- τών χωρίων Πα
ναγιάς καί Μοράνη; τής Μεσσαρά; ευρέθη έπίσης 
θολωτός τάηοςτής αύτής έποχής. όστις ήτο ΰουληιος 
καί περιείχε πλεΐστα πήλινα καί λίθινα Αγγεία, |ΐε- 
τάλλινα σκεύη καί κολλάς σφραγίδας μέ σπουδαιότα
τος παραστάσεις. Είς δέ τίιν θέσιν Μονοδένδρι. πλη
σίον τού Μαυροκεηάλου. άνευρέθησαν λείη-ανα μι- 
νωΐκοϋ συνοικισμού.

Ήγοράσθησαν εσχάτως υπό τού ί-ποιργειου τή; 
Παιδείας, ίίπω; κατατεθώσιν είς τό Μουσείον ’Ηρα
κλείου, δύο πολυτιμότατα κειμι'|λια Κρητικής τέχνης. 
-Τό εν είνε χρυσούν είδώλιον ύψους περίπου ό εκα
τοστόμετρων. πσριστών τήν γυναικείαν Κρητικήν 
θεότητα φέρουσαν τίιν γυναικείαν Μυκηναϊκήν έσθή- 
τα καί κωνικόν πίλον, κρατούσαν δέ εί; τα; χείρος 
δύο μεγάλ.οι-ς όψεις.--Τύ έτερον είνε λίθινο; δακτύ
λιο; έκ οτεατίτου. φέρων έγγλυπτον παράστασιν 
Κρητική; τέχνη:, ι τέσσαρα; γυναίκας. Εκ τούτων αι 
δύο προσέρχονται έπί πλοίου, αί δι άλ.λαι δυο ιτπο- 
δέχονται ταύτα; ίστάμεναι έπί αποβάθρα;. Κατά τά; 
έκθέσεις τώνέφορων Αρχαιοτήτων Κρήτη;, όλίγιστ.ι 
τών μέχρι τοΰδε ι ύρέντων Μυκηναϊκών κειμηλίων 
είνε εφάμιλλα πρύ; τά νέα αύτά προσκτήματα τοϋ 
Κρητικοϋ Μουσείου.

- Τή είσηγησει τοϋ έν Λονδίνψ πρεσβει-του κ. 
Γενναδίου ό κ. Εμπειρικός έθεσεν είς τήν δι Οεσίν 
του χρηματικόν ποσόν, όπω; άγορασΟώσι δια τό εν
ταύθα ’Αρχαιολογικόν Μουσείον μα; μερικά ελλη
νικά έργα τής περιη ήμου συλλογής ιίρχαίων τοϋ Χόπ. 
Ή σι-λλογίι ιιΰτη έπωλήθη είς δημοπρασίαν.

Ό κ. Γεννάδιος αναγγέλλει, οτι ήγόρασεν άντί 
1 Ιόν γουινεών περιη-ημον άγαλμα ’Αφροδίτης, περί- 
γραιμίμενον εί; τό μέγα έργον τής εταιρίας τών Ντι- 
λελάντη καί εί; τόν κατάλογον Μικαέλι; τών έν 
Άγγλίφ έλληνικόιν αρχαιοτήτων. Τό άγαλμσ αύτό 
είνε έκ μαρμάρου τή; Πάρου, έχει όέ ΰψο; πέντε πο 
δών καί δέκα δακτύλων καί είνε έντελώ; ακέραιον.

— Ό κ. Σβορώνος ενεργών άνασκαφάς είς Και- 
σαριανήν τών ’Αθηνών άνεκτίλυή-εν ί-πύ τόν •'«άρχον
τα έκεϊ χριστιανικόν ναόν τείχη αρχαιότατου έλλ. 
φυσιολατρικού ναού. Ώ;γνωστόν έν Καισσριιινή έχουν 
τήν αρχήν των ιά Έλευσίνεια μυστήρια.



ριστικόν εΐνε δτι οί Βιωτσεηέσ ιεροί λογογράφοι καί 
ποιηταί συναντιόνται εϊς τάς σελίδα; αυτός διά νά 
έκφράσουν τον θαυμασμόν των διά τόν μεγαλοϊδεά- 
την «ολιτευνήν.

Ή έλληνική νομική φιλολογία ίπλουτίσθη δι' ένός 
νέου συγγράμματος ύπό τόν τίτλον -Διχαστική ψυ
χολογία’, δπερ έξεπόνησεν ό πολυμαθή; δικηγόρος 
χ. ’Απ. Γ. Άργυρόπουλος, μέλος τής έν Παρισίοις 
Γενικής Εταιρείας τών Φυλακών. Τό έργον τούτο, 
προϊόν μακρών σπουδών έν ’Ιταλία καί Γαλλίφ τοϋ 
συγγραφέως έγκΰψαντος είς τήν μελέτην τοΰ Ποινικού 
Δικαίου είς τάς διασημοτέρας νομικός Σχολάς, Οά 
έλκύση τήν προσοχήν τών παρ’ ήμϊν νομομαθών, διά 
τούς εϋρεϊ; επιστημονικούς ορίζοντας, τούς όποιους 
διανοίγει έν τή αναπτύξει τοϋ νεαρού κλάδου τής Δι
καστικής Ψυχολογίας. Έν αύτφ εκτίθενται μέ θετι
κήν οσον καί εϋρεϊαν άντίληψιν αί γενικαί άρχαί τών 
νεωτέρων προόδων τής Ποινικής Επιστήμη; καί εΐ- 
δικώτερον τά πορίσματα άναφορικώς πρός τύν έν τή 
πρακτική διαχείρισιν τής Ποινικής Δικαιοσύνη; καί 
τάς αιτίας τών Δικαστικών πλανών. Ό συγγραφεύς 
έρβυνρ. εί; τό έργον του τήν ψυχολογίαν τού δικά" 
στοϋ, τού κατηγορουμένου, τοϋ κατηγόρου, τοΰουνη 
γάρου καί τού παθόντος, έςετάζει δέ καί τό έν Έλ- 
χ<ίδι οργανωτικόν σύστημα τών ποινικών δικαστη
ρίων, οδτινος υποδεικνύει πολλά; έπ ψαλλόμενα: μεταρ
ρυθμίσεις.

Νέο; ποιητής άνβφάνη, ό ΚλαΛΛιος Οίαρκίνας 
(Άργυρόπουλος). Ύπό 5ν τεράστιον Γαλλικόν ερω
τηματικόν—διατί δρα γε Γαλλικόν ; — εξελίσσεται 
•ιδρόν ποιητικόν τάλαντόν είς στίχους, τούς οποίον; 
εύνδεϊ ή έμπνευσις καί ακόμη περισσότερον ή μορφή, 
Είνε γραμμένοι είς ώραίαν δημοτικήν, άπηλλαγμέ- 
νην μαλλιαρισμών. Ή έμπνευσις τόϋ ποιητού δέν 
εΐνε μονομερής. Έχει ποικιλίαν είς τάς εκδηλώσει: 
τής ψυχικής διαθέσεως, μάλλον φιλοσοφικής. Εΐ; 
άρκετά σύντομα ποιήματα δεικνύει επιγραμματικήν 
πυκνότητα Ιδεών.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

'Ορμή. Μηνιαία εικονογραφημένη Εγκυκλοπαιδική 
Έπιθεώρησις. Διευθυντής Σ. Κασκαμπδς, Έκλεκτι- 
κότης ΰλης, χάρτου καί επίκαιροι εικόνες.

Ντοελληνιχή Έπιθεώρησις. Εβδομαδιαία πολι
τική, κοινωνιολογική καί οικονομική έπιθεώρησις 
Διευθυντής Α. Πουρνάρας. Συνεργάται γνωστοί εί; 
τόν επιστημονικόν κόσμον·

‘ Εχχληα ιαατιχΐς Φάρος. Τό τεύχος τών μην, ·. 
’Απριλίου—'Ιουνίου περιλαμβάνει ενδιαφέρουσα; μι 
λέτας τών κ. κ. Π. Συνοδινον, Δ. Καλλίμαχου, Γρ 
Παπαμιχαή?. καί Χρ. Παπαδοπούλου, ώς καί έκτε- 
νεϊ; βιβλιογραφίας.

ΛΑΧΕΙΟΝ Ε0Ν1ΚΟΥ Μϊ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΪΗΪ ΕΑΛΑΑΟΣ
1917—ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΞ - ΔΡ. 1.200,000 ΚΕΡΔΗ

Καθ’έκάστην ) ’Εκδίδονται 100,000 γραμμάτια αξίας δραχμών 400,000
κλήρωσιν ) Παρέχονται κέρδη είς "2,000 γραμμάτια αξίας δραχμών 200,000

“Εκαστον άκέραιον γραμμάτιου τιμάται δραχ. 4, δυνάμενον νά διαιρείΐή εί; τέσσαρα τέταρτα 
γραμματίου τιμώμενα μιας δραχμής.

Κ€ΡΔΗ €ΚΑ2ΤΗΣ Τ°Ν KAHPSS€QN
Κέρδη Δραχμαί Έν δλη»

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 άπύ 40 78,000
2000 200,000

Ή δευτέρα κλήρωσις γενήσεται τή 27 Αύγουστου 1917, ή τρίτη κλήρωσις τή 1 "Οκτωβρίου 
1917, ή τέταρτη τή 5 Νοεμβρίου 1917 ή πέμπτη τή 3 Δεκεμβρίου 1917 καί ή έκτη τή 31 Δεκεμ
βρίου 1917.

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων εκδίδονται ίδια ακέραια γραμμάτια, πωλούμενα άντί τεσσάρων 
δραχμών ίσχιίοντα δι’ ολόκληρον τό κέρδος, καί δυνάμενα νά διαιρεθώσινείς τέταρτα γραμματίου, 
τιμώμενα άντί μιά; δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοϋ κέρδους.

’Λμοιβαί, ών δέν έζητήίΐη ή πληρωμή έντός τριών μηνών άπό της κληρώσεως, παραγράφονται 
υπέρ τοΰ Ταμείου τοΰ Έθνικοΰ Στόλου.

Είς τού; άγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιας έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν 
ειδικής μετά τοΰ 'Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου 
αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών, παρέχεται έκπτωσιςέπί τοΰ τιμήματος αύτών 15 ο)ο, εις δέ τούς αγο
ράζοντας διά μιάς έπί προκαταβολή τοΰ αιτήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου αξίας χιλίων 
δραχμών τούλάχιστον παρέχεται έκπτωσις 10 ο)ο, καί εις τούς δημοσίους υπαλλήλους, τούς επιτε
τραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 ο)ο.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευΟυντέον είς τά Γραφεϊον Λαχείου τον 
‘Ε&νικοΰ Στόλου καί των Αρχαιοτήτων, Ύπουογεΐον Οικονομικών.

Ό Διευθυντή; Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

Τύποις ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗ — Εύριπίόον 3 Ά&ήναι.


