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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΤΟΣ I . ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1910 ΤΕΤΧΟΣ I IS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ό Τολστόη ύπό Πετρούλας Ψηλορείτου.
Βροχά) Νοεμβρίου ύπό Τιμ. Μωραϊτίνη.
Ό έν Νικαίφ ναός τ?,ς Κοιμήσεως.
Ό βίος έν Έλλάδι, ύπό Ντώκκετ Φέριμαν. (Φιλολογία καί τόπος.— 

Έλληνίδτς).
Λέων ϊ'ολοτόη. (Βιογραφία).
Ό τελευταίος οταδμάς μου, ύπό Λέοντος Τολστόη.
Πρός τάς γυναίκας, ύπό Λέοντος Τολστόη. (Μττάφρααις Π. Παναγο- 

ποΰλον).
ΈκιοτολαΙ έκ Βενετίας, ύπό Ζόφου.
Ποικίλη οελίς. (Παροτμίαι Κιντζικαί.— Τά χρέη τοΰ Μπαλζάκ.— Ό δά- 

νατος τού Ναπολέοντος).
Γράμματα καί τέχναι.
Σχέφεις.— Μειδιάματα.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Νίκαια. (Ό νάρδηξ τού ναοΰ τής Κοιμήαιαος.— Ό δόλος τοΰ νάρδηκος.— 
Ή τίκων τής Παναγίας.—Οί άγγτλοι τοΰ ίτροΰ).

Λέων Τολβτόη.
Μ(νως—Ραδάμανθυς—ΑΙακός, ύπό Μαξιμίλιανοϋ Ντάζιο.
••χΟΰς, ύπό Μαριάνβης Δρακονταειδή.
Ή άκουαία, ύπό Louis Belle·
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ΑΘΗΝΑΙ

Διευθυντής Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΘΥΛΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΑ : *Οδος Χαρίλαον Τρικούπη 22α.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ίτησία προπληρωτέα
Έν Έλλάδι 8ρ. . . . 12
Έν τή αλλοδαπή φρ, . 12
Έξάμηνος φρ. ... 6

’Έχαβτον τεύχος τιμαται 1 δραχμής.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Αί άνασκαφαί τών Γονιών τής Θεσσαλίας διεκέπη- 

σαν λόγω τοΰ χειμώνες. Αί έργασίαι αΰταί, πλήν τών 
άλλων ευρημάτων, έφερον είς φώς τόν ναόν τής Πο- 
λιάδος Άθηνδς, 128 ψηφίσματα, 5 αναθηματικός έπι- 
γραφάς χαί 28 έπιτυμβίους. Τά ψηφίσματα εινε ση
μαντικά, ιδίως ύπό τυπογραφικήν έπεψιν. ’Αναφέρουν 
έπΐ παραδείγματι πόλεις Έρικίνην, Κονδαίαν, Ευρώ
πην ή Εΰρωπον χαί Μητροπολιν άνω Θεσσαλίας. ’Ανά
γονται δε εΐς τήν εποχήν 350 — 50 π.Χ.

— "Εξεδόθη χαί ό 5ος τόμος τοΰ περί Παπύρου τής 
Όξυρρύγχου Αιγυπτιακής πόλεως τών Grenfell χαί 
Hunt. Ό τόμος περιέχει αρκετά αποσπάσματα τών 
‘Ελληνικών τοΰ Θεοπόμπου χαί τοΰ ιστορικού Κρα- 
τιππου. Επίσης δέ καί λόγον πολιτικόν τοΰ Ήρώδου 
πρός τους Λαρισοίους.

— Προσεχώς επαναλαμβάνονται είς τήν Τ.'ρννθα αί 
αρχαιολογικοί ανασκαςαι ΰπό τήν έποπτείαν τοΰ Διευ- 
θυντοΰ τοΰ Γερμ. Ί-στιτούτου κ. Δαίρπφέλδ. Ήδη 
δ’ άνεχώρησε οι’ έκεΐ ό εταίρες κ. Μίλλερ πρός προ- 
παρασκευήν τής έπαιαλήψεως τών εργασιών.

Ύπό τής έν ’Αθήναις ’Αγγλικής αρχαιολογικής 
σχολής άπεφασίσθη ή έπανάληψις τών πρό δεκαετίας 
διακοπεισών άνασχοφών είς τήν Φ/ακοπήν τής Μήλου.

Έπΐ τούτω άνεχώρησε ό διευθυντής τής σχολής κ. 
Δώκινς έπΐ κεφαλής τής ’Αγγλικής αποστολής.

— Αί ΰπό τήν έποπτείαν τοΰ κ. Πρεμμερστάϊν διε
νεργούμεναι άνασκαφαί είς τήν Παλαιούπολιν τής Ήλι- 
δος έπερατώθησαν.

Αί έργασίαι αυται τής Αυστριακής σχολής έφερον 
είς φώς πλεϊστα σημαντικά ευρήματα. Μεταξύ αύτών 
χαί πλήθος αργυρών χαί χρυσών νομισμάτων μεταγε
νεστέρων χρόνων, άτηα καί παρεδόθησαν είς τό Νομι
σματικόν Μουσεϊον, ώς χαί συντρίμματα μαρμάρινων 
αναγλύφων.

¥
’Αληθή πλοΰτον σπουδαιοτάτων μνημείων άπέοω- 

χαν αί έν Αίγύπτω άνασκαφαί, αί διενεργούμεναι δι’ 
έξόεων τής έν Παριοίοις ’Ακαδημίας τών ’Επιστημών 
χαϊ ΰπό τήν διεύθυνσιν τεϋ χαδηγητοϋ χ. Μασπερό.

ΆνευρέΘη είς τό Βάστ-ές-Σέ6ουα μία χριστιανική 
'Εκκλησία χεχωσμένη κατά τό ήμισυ έντός άρχαίευ 
ναοί χαί ήτις, χρονολογούμενη άπό τοΰ έκτου αιώνες, 
ομοιάζει κατά πελύ πρός χοπτικήν.

Είς τό Μαχορραχά ήλθεν είς φώς μία έλιασομένη 
κλϊμαξ," φέρουοα είς τήν ταράτσαν τοϋ ναοΰ.

Ή άναχάλυψις αίίτη έχει τοΰτο τό σπουσαιον, οτι 
μας παρουσιάζει ένα νέον αρχιτεκτονικόν ρυθμόν τών 
Αιγυπτίων, μέχρι τοΰίε έντελώς άγνωστον.

Είς ’Αρνάδαν άπεκαλύφθη άλλος ναός, ή τελεία δια- 
τήρησις τοϋ όποιου κινεί τόν θαυμασμόν, ιδίως διά τά

ζωγρώς είσέτι διακρινόμενα χρώματα, ερυθρόν, κίτρι- 
νον καί κυανοΰν.

Ή σπουδαιότερα όμως εργασία έγένετο εΐς τό Ίμπ- 
σαμπουμί, δπου είς βό,θος τεσσαράκοντα μέτρων εΰρέθη 
ί> ναός 1’αμοή τοΰ Β'. Έκεΐ έκ τών 13 τοιχογραφιών, 
αιτινες έκοσμουν την στέγην, αί ένδεκα χατωρθώθη να 
ουντεθώσιν έκ νέου, ένω παραπλεύρως τοΰ ναοΰ αύτοΰ 
εΰρέθη άλλος αφιερωμένος tic τόν Ήλιον καί σώζων 
τελειότατον τον έν γένει διάκοσμόν του. Ό ναός θύ
τες, άνεγερθείς διά πρώτην φοράν έπΐ Ραμ,οή τοΰ Β' 
καί ανοικοδομηθείς επί Σέττι τοΰ Β',έχει κτιοθή κατά 
τό νμισιι μεν έντός β;άχου,ζατά τό ήμισυ δέ έπ’αύτοΰ.

Ό βωμός του μολιστα, ευρισκόμενος πρσς τό ανα
τολικόν μέρος, στηρίζεται έπι τεσσάρων πιθήκων μέ 
πρόσωπα xuvoiv είς οτάοιν προσευχής εύρισκομένων, 
ένώ ένας υπερμεγέθης σκαροβαϊος παριστα επ’ αύτοΰ 
τον Ήλιον. Πρός τήν άριστεράν έξ άλλου πλευράν τοΰ 
παραδόξου και άξ,οσημειώτου σύτοΰ ναοΰ εύρίσχεται 
χαί δεύτερος βωμός αφιερωμένος είς τήν Σελήνην. 
Έκτος τούτων άνεσχάφτσαν καί άνωχοδομήθησαν 
ακόμη έξωθεν μέν τής Νουβίας, ή πρόσοψις τοΰ Έσνέ 
καί τό νότιον μέρος τοΰ 
δέ τήν μεγάλτ,ν "Οασιν 
έποχην Δαρείου τοΰ Α'.

ΰπσστυλίσυ τού Βαρνιάν, είς 
εις ναές αναγόμενος είς τήν

*
Είς Βόλον, άποαάσει τής’Αρχαιολογιχής 'Εταιρείας, 

απέρχονται τρ'α μέλη αύτής ϊνα έπιτοπίως μελετήσγγ 
τάς άνάγκας τοΰ αυτόθι Άρχαιελογιχοΰ μουσείου, 
λ.άβωσι δέ οριστικός αποφάσεις διά τάς στήλας τών 11α- 
γασσών, ων αί ζωγραοίαι βαθμηδόν αποχρωματίζονται.

¥
Έν συνεδριάσει τής έν ’Αθήναις Αγγλικής ’Αρχαιο

λογικής σχολής, ό διευθυντής αύτής έξέίηκε τά τών 
άνασκαφών τής οχολή< έν Σπάρτη χαί θεσσαλίφ. Είς 
τήν Σπάρτην αί γενομεναι πρός τήν Όρθίαν άνασχα- 
φαί εφεραν είς φώς τείχη τής 5ης πρό Χριοτοΰ εκατον
ταετηρίδες καί δύο σπουδαίας έπιγραφάς τής δευτέρας 
μετά Χρίστον έχατονταετηρίδος.

ΊΙ χυριωτέρα όμως εργασία υπήρξεν ή έςέτασις τής 
Μυκηναϊκής τοποθεσίας τής άναχαλυ.φθείσης κατά τό 
παρελθόν έτος παρά τό Μενελάϊον. "Ολος ό πρός νότον 
αύτοΰ περιβελος εΐνε πλήρης Μυκηναϊκών οικιών, οΰ
δέν όμως τό Ελληνικόν άνεχα/ύφθη είς τον χώρον 
τοΰτον. όπως ούδέν τό Μυκηναϊκόν ήλθεν εΐς φώς διά 
τών έν Σπάρτη ανασκαφών. Είνε προφανές δθεν, ότι 
τό Μυκηναϊκόν άστυ χατεοτράφη κατά τήν χρίσιν τής 
Δωρικής Σπάρτης.

Είς τήν Θεσσαλίαν άνεσκάφησαν ΰπό τών κ.κ. Ούέις 
καί θόμψον αί προϊστορικά! τοποθεσία! Τοαγκλή καί 
Ραχμάνι. Είς τό Τσαγκλή άνεχαλύφθησαν ερείπια νεο
λιθικών οικιών καί πολλά αγγεία. Είς τό Ραχμάνι ιΰ- 
ρέθησαν ώς έπτί τό πλείστον πήλινα αγγεία. Οί ένεργή- 
σαντες τάς άνασχαφάς δεν κατόρθωσαν νά φθάσουν είς 
γενικά συμπεράσματα δσον άφορα τήν ζαταταξιν χαί 
τήν χρονολογίαν τών Θεσσαλιχών προϊστορικών λειψά
νων, έπιφυλασσόμενοι νά έκθέσουν τάς γνώμας των 
έκτενέστερον έν βιβλίω τυπωθησομένω προσεχώς.

Ό υποδιευθυντής τής σχολής κ. Φ. Χάσλουκ έξέ- 
6ηκε τά πορίσματα τών μελετών του έπΐ δια&όρων 
αγαλμάτων τής Χίου, τής περιόδου 1316—1566, ώς 
χαί αναγλύφων παριστανόντων τόν "Αγιον Γεώργιον, 
τόν Εύαγγελισμόν κτλ. Υποτίθεται ότι οφείλονται είς 

~ τήν σμίλην τοΰ Γενουηνσίου γλύπτου Φραγκίσκου Ντά 
Μπισονε, μεταχληθέντος είς Χίον όπως διακοσμήση 
τό Άνάχτορον τής σΐκογενείας Χριστινιάνη.

*
Έπ’ ευκαιρία τοΰ έορτασμσΰ τής έπετείου τοΰ 

Βίγκελμανν, έν τή έν ’Αθήναις Γερμανική ’Αρχαιο
λογική Σχολή ήρχισαν οί διαλέξεις επί τών ίργασιώ» 
τών εταίρων τής Σχολής. Ώμίλν,σαν οί κ. κ. Δαϊρ- 
πφελδ περί τών νέων άνασκαφών έν Περγάμω καί Λευ- 
καδ·, καί Κάρο περί Μυκηνοϊκών πολυτελών αγγείων.
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ΝΙΚΑΙΑ
Ό νάρθηξ τοΰ ναοΰ τής Κοιμήσεως (Είκών Α')
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Λέων Iολστόη

Ο ΤΟΛΣΤΟΗ

ΖΩΗ τοΰ μεγάλου φιλοσό
φου έτελείωσε μέ ένα τρα- 
γικώτατον ρωμαντισμόν.

Ή φυγή του, είχε τά 
στοιχεία μυθιστορηματικής 
περιπέτειας· μέ τήν ράβδον 
τοΰ άναχωρητοΰ καί τοΰ 
έξορίστου μία νύχτα έφυγε 

άπό τήν Γιασνάϊα- Πολιάνα, κρυφά εις έ'να μο
ναστήρι καλογραιών. Καί έπειτα ή αρρώστια, 
τά παραλήρημα, τά χαροπάλαιμα, στούς κά
μπους. Καί έπειτα ή ήρωϊκή άρνησίς του, ν’ 
αποκήρυξή τάς άρχάς του καί νά συνδιαλλαχθή.

Ί{ φυγή τοΰ Τολστόη είναι τά δνειρον Ολο
κλήρου τής ζωής του ποΰ πραγματοποιείται έπί 
τέλους, μέσα είς τόν πυρετόν τών τελευταίων 
ημερών του.

Ή ψυχή του, ποΰ έχώρεσε καί έζησε δλην 
τήν θλίψιν καί τδν πόνον τών ταπεινών καί τών 
βασανισμένων, καί έπλασε έ'να ιδανικόν, απρα
γματοποίητου άλλ’ώραίον, κατώρί)·ωσε, συγκεν
τρώνοντας δλας τάς επίλοιπους δυνάμεις τοΰ 
γεροντικού σαρκίου, νά σβυσθή μέσα εις μίαν 
γλυκείαν απάτην.

ΙΊοτέ ό θάνατος δέν μέ συνεκίνησε τόσον, 

όσον τάς ή μέρας αύτάς ποΰ αναπόφευκτος 
ήλθε νά διακόψη τά έργον μιας μεγάλης ζωής.

Ό Τολστοη είναι ίσως ό μόνος πού τόσο πο
νετικά ένεβάθυνε είς τήν άνθρωπίνην υπαρξιν. 
Άδύνατον είναι έκείνος ποΰ ήθελε διαβάσει τά 
έργα του νά μή αναγνώριση στά πρόσωπα ποΰ 
όμιλούν καί κινούνται έκεί μέσα, ένα δικό του 
γνώριμο, ένα φίλο, μίαν αδελφή.

Βέβαια έγώ δέν μπορώ καθόλου νά κρίνω τή 
φιλοσοφία τοΰ Τολστοη. Έγώ μόνον τήν ψυχήν 
τοΰ 1’ώσσου συγγραφέως, ποΰ τόσο γνώριμα όμι
λε! στήν ίδική μου ψυχή, είδα καί έθαύμασα. 
Όμόρφηνε δλα τά ταπεινά ποΰ έφώτισε καί 
έθέρμανε. Έκαμεν εύγενικά δ,τι ήγάπησε καί 
αίσθάνθηκε. Ό Μουζίκος δέν είνε πιά δ αγροί
κος χωρικός ποΰ δουλικά καί σάν κτήνος είναι 
σκυμένος κάτω άπό τά βαρύ χέρι τοΰ Δεσπότη. 
Είναι ό άνθρωπος, ό βασανισμένος ποΰ πονεϊ 
καί αισθάνεται. 'Η γυναίκα ποΰ θά κυλισθή 
στά βόρβορον τής διαφθοράς δέν φέρει καμμίαν 
εύθύνην. 'Ο Τολστόη μάς τήν παρουσιάζει πάν
τοτε ώς τό άγνά θύμα τών έκάστοτε περιστά
σεων.

Καί ξεχωρίζουν άπό δλους τούς θαυμάσιους 
τύπους του δύο γυναίκες πού παραπάνω άπό 
δλα, μάς δείχνουν πόσον ο Τολστόη είχε γνω
ρίση τήν πολύτροπον γυναικείαν ψυχήν.

ΤΙ «Άννα Καρενίνα» τοΰ όμωνύμου μυ
θιστορήματος, καί ή Μασλόβα τής «Άναστά- 
σεως».

Ή «Άννα Καρενίνα» δέν είναι δ κοινός τύ
πος τής φιλάρεσκου γυναικάς ποΰ δίδεται είς 
τόν τυχόντα κομψευόμενον ποΰ συναντά. Είναι 
ή θερμή φύσις ποΰ ξυπνά στό πρώτο κάλεσμα 
τής Αγάπης, έπειτα άπό μίαν αφύσικη καί 
αναγκαστική συγκράτισιν κοντά είς ένα σύζυ
γον ήλικιωμένον καί ψυχρότατου. Καί ώς νά 
μή έφθανε ή μεγάλη αύτή δικαιολογία ποϋ 
τής δίδει δλη ή φύσις μέ τούς άπαραγράπτους 
νόμους της, η «'Αννα Καρενίνα» γεμάτη άπο- 
γοήτευσι καί μετάνοια πέφτει ένα βράδυ στούς 
τροχούς τού σιδηροδρόμου. Καί έρχεται ή Μα
σλόβα τής «Άναστάσεως» ή ντροπαλή κόρη 
πού ξεγελιέται άπά τόν άρχοντα καί κύριο της 
καί κατόπιν έγκαταλείπεται. Περνά δλα τά στά
δια τής διαφθοράς καί τήν ξαναβρίσκομεν εις 
τήν φυλακήν κατηγορουμένη'/ έπί κλοπή. Τί
ποτε πιά δέν τής έμεινε άπό τήν παληάν χα
ρούμενη κοπέλλα ποΰ γνωρίσαμε. Αλκοολική, 
αύθαδιάζει είς τούς φύλακας, καί μάς αφήνει 
νά διακρίνομε σέ κάθε στιγμήν τήν διαφθοράν 
καί τήν έξαχρείωσιν δπου κατήντησε. Άλλά 
πόσον αληθινή καί συμπαθητική μάς είναι μ’ 

δλην της τήν αθλιότητα καί ήθικήν κατάπτω- 
σιν. Άκόμη συμπαθητικότερη, όταν έρχεται 
δ πρίγκηψ Νεκλιάδωφ, δ άνθρωπος τής κατα
στροφής της, έτοιμος νά έπανορθώση τά σφάλ
μα του, καί νά τήν νυμφευθή. Μπαίνει στό 
κελί τής κρατουμένης καί αρχίζει νά τής δμι- 
λεί· δμως φρίκη. Τίποτε δέν ανευρίσκει άπότήν 
σεμνήν καί ανήξερη κόρη τής άλλοτε. Τά χρό
νια τής άμαρτίας ποΰ πέρασαν άπό πάνω της 
τήν έκαμαν αγνώριστη. Στή πρόταση του τόν 
κυττάζει μ’ αναίδεια, καί δταν τής έπαναλαμ- 
βάνει τήν άπόφασιν του, έκείνη μ' ένα φρικτό 
τραγικό γέλοιο τοΰ αποκρίνεται:

— Δέν μοΰ οφείλεις τίποτε. Μου έδωσες τότε 
δέκα ρούβλια, είμέθα έξοφλημένοι.

Έτσι γιά δλες εμάς τίς γυναίκες δ Τολστόη 
είνε δ βαθύτερος έξιχνιαστήςτής γυναικείας μας 
ψυχής. Ένώ δλοι μάς κρίνουν σύμφωνα μέ τάς 
ατομικές των μέ τάς γυναίκας περιπετείας, δ 
Τολστόη μόνος άντελήφθη πώς αί πράξεις μας 
καί οί διαλογισμοί μας ρυθμίζονται πάντοτε 
σύμφωνα μέ τον άνθρωπον πού θ’ άγαπή- 
σωμεν.

Γι’ αύτό μέ μιά θερμοτάτη συγκίνησι πα
ρακολουθούσα τή τελευταία σκηνή τής εσωτε
ρικής τραγωδίας τού Τολστόη. Ό νούς μου συν- 
ώδευσε τά κλονούμενα βήματά του απάνω στά 
χιόνια τής Ι’ωσσικής γής καί ή καρδιά μου 
έθλίβη, γιατί τόσο αργά, καί τόσο ανώφελα, έξε 
κίνησε νά πραγματοποιήσω τό όνειρό του. Ό 
θάνατος μεσοστρατίς τόν έπρόλαβε. Όλαι αί 
τελευταία·, χειρονομία: θαυμάσια ήσαν κανο- 
νισμέναι άπό τήν Μοίραν, διά νά κορυφώσουν 
τόν οίκτον καί τόν έλεον. Κάποιο Σαιξπήρειο 
χέρι έχώρισε τάς πράξεις, διέγραψε τάς σκηνάς, 
έβαλε εις τά στόμα τοΰ ήρωος τά απαραίτητα 
δραματικά λόγια, έπενόησε τά έπεισόδια, τούς 
διαλόγους καί τούς κομμούς, καί δλα αύτά είς 
μίαν φρικιαστικήν σκηνοθεσίαν: Χειμώνας, με
σάνυχτα, καί μέσα στήν νεκρικήν σιωπήν τής 
μεγάλης βόρειας νύκτας, ένας γέρος, μέ κυμα- 
τίζουσαν τήν κατάλευκον γενειάδα, προχωρεί, 
φωτιζόμενος άπό τήν ασθενή λάμψιν ένός μι
κρού φανού, ποΰ κρατεί προπορευόμενος ένας 
πιστός υπηρέτης.

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗΝ ΖΩΗΝ

ΒΡΟΧΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

ΥΤΗ ή βροχή τοΰ 
Νοεμβρίου μού εν
θυμίζει τό κλάμ- 
μα τών μικρών 
κακομαθημ έ ν ω ν 
παιδιών, ποΰ πει
σμώνουν καί κλαί- 
νε πέντε ώρες γιά

έ’να παιχνίδι ποΰ τούς έταξαν. "Οταν άρχίση,

δέν παύει. Καί άν παύση, θά ξαναρχίση 
μετά δύο τρεις ώρες. Καί τί σπαραγμός! Περί- 
εργος ιστορία καί αύτή. Κάθε χρόνο αύτήν τήν 
έποχήν ή Φύσις παθαίνει υστερικούς παροξυ
σμούς. Καί αρχίζει τά κλάμματα. Τά δένδρα 
κομματιάζονται, τά δάση χαλούν τόν κόσμον 
άπό τούς γογγυσμούς, οί χείμαρροι και οί πο
ταμοί γεμίζουν τάς ερήμους εκτάσεις μέ τήν 
βοήν τους, οί κορμοί αναστενάζουν; καί τά αδύ
νατα στελέχη, άφυλλα καί ξερά, σέρνονται 
άπό τό θολόν ρεύμα, ποΰ αφηνιάζει αίφνης 
καί υπερπηδά τούς φράκτας.

Είδα μίαν γωνίαν κήπου προχθές. Τί κατα
στροφή!'Ο άνεμος καί ή βροχή είχαν αφανί
σει τό φύλλωμα. Ένας πάγκος καί αυτός σπα
σμένος. Ποΰ θά καθήσουν τώρα ρί άνθρωποι, 
ποΰ έχουν κάτι νά είποΰν μόνοι καί σιγά; 
Ούτε ένας κλάδος γερός. Δύο θεσιθήρα·, σπουρ- 
γΐται έγύριζαν μίαν ώραν διά νά εύρουν κά
που νά καθήσουν. Καί έπί τέλους κατέληξαν 
είς μίαν καπνοδόχον.

Τί τρέλλα ! Νά καταστρέφω μόνη της ή Φύ
σις δ,τι έδημιούργησε. Κυττάξατε αύτό τό λιλά 
πραγματάκι, ποΰκολυμβά εις τήν λάσπην. Είνε 
ένας μενεξές. Διά νά κατασκευασθή είργάσθη- 
σεν ολα τά άβρά καί τά αιθέρια· εστάλαξεν 
έπάνω εις τό χώμα ή ασημένια σταλιά τής δρό
σου· έπειτα μία χρυσή ηλιακή άκτίς έγλύστρη- 
σεν έκεί έπάνω· έπειτα έπέρασε πολλές φορές 
ή βελουδένια πνοή τοΰ έαρινοΰ δειλινού· καί 
έτσι έγεννήθη καί έμεγάλωσεν δ μενεξές. Πό
σοι κόποι, πόσαι αγρυπνία·, τής αύρας, ή όποία 
έξενυκτοΰσε γιά νά τόν νανουρίζω, πόσαι φρον
τίδες καί πόση στοργή τοΰ ήλιου! Καί τώρα 
έρχεται ένας άνεμος καί τόν κυλά είς τήν λά
σπην !

Ή Φύσις ώρισμένως δέν είνε καλά τόν Νοέμ
βριον. Επιμένουν πολλοί δτι είνε απλώς λυ
πημένη. Άλλ’ αύτό δέν λέγεται λύπη, λέγεται 
μάλλον νευρικός παροξυσμός.

Καί δμως, τί τά θέλετε... Καί ώργισμένη είνε 
ωραία. Καί δταν δημιουργώ καί δταν κατα
στρέφω, ε·νε ωραία κα’· μεγαλοπρεπής. Σπάζει 
ένα κλάοον διά νά μάς δώση μίαν νέαν εικόνα, 
κομματιάζει τά δένδρα διά νά ύψώση τούς σω
ρούς τών φύλλων καί νά μαγεύση μέ τήν γοη
τείαν τοΰ λυπημένου καί σιωπηλού δάσους, 
σκοτώνει τά ρόδα διά νά ξαπλώση γύρω μας 
τό μελαγχολικόν ποίημα τών πεθαμένων λου- 
λουδιών.

Δημιουργεί διά νά καταστρέψη, καταστρέφει 
διά νά δημιουργήση.

Τ. MQPA-I-TIHH2

“Η ή&τκή είνε yoga κυρία πΐηκ’ϊκή, τήν οποίαν, 
3/.οι %αιρετοΐ·ν, άλίά κανείς div ακούει.

♦
Όταν μία γυνιίκα είνε όμοργη λ 'νε δτι β'νε ανόητη. 

Slav live ανόητη live on είνε καίή, ϋταν μία γυναίκα 
ftve καλή Λίν μιλούν διόλου γι' avrijf.

*
Όαον περιοιότερον ά;α.τοΰ>· τας γυναίκα; ιόοον δλι- 

γώτερον τάς καταλαβαίνουν. Όαον καταλαβαίνουν τάς 
γυνιίκας τεοον όλιγώτερον τάς αγαπούν.
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•Η είκών τή, Παναγίας (Έν τφ νάρΟηκι-Μωσάίκόν-Είκών Γ'.)

ΝΙΚΑΙΑ Ό ναός τής Κοιμήσεως
(Ό Οόλος τοΰ νάρΟηκος—Μωσαϊκόν.—Είκων Β')

* ΑΙΙΟ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ *0 ΕΝ ΝΙΚΑΙΑ, ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
Α1Ά τήν μεσημβρινήν πλευράν 
τοϋ τείχους έν Νικαίρ ύπάρχει 
έξοχον καλλιτεχνικόν μνημεΐον, ό 
ναός τής Κοιμήσεως, άρχαΐον καί 
πολύτιμον κειμήλιου τής Βυζαντι
νής τέχνης. Είνε ή ζώσα άνάμνη- 
σις τής έποχής τών Συνόδων, έχων 
οΰτω ό ναός ουτος διπλήν αξίαν. 
’Ανήκει είς τήν έποχήν, καθ’ ήν 

ύπό τήν έπίδρασιν νέων ιδεών έδημιούρ-

γησε τό σχέδιον τής μετά Οόλου βασιλικής, τό όποιον 
μετέπειτα έξελιχΟέν είς όκταγο'ινιον, είς τρουλλωτόν ή 
είς σταυροειδές έδωσε τά ώραιότερα μνημεία τής έκ- 
κλησιαστικής αρχιτεκτονικής.

Ή έκκλησία τής Νίκαιας*) συνδυάζει έν αρμονία 
τάς γωνιώδεις γραμμάς τών βασιλικών πρός τάς καμ
πύλος τών τρουλλωτών οίκοδομημάτων.Τό έσωτερικόν 
τοΰ ναοΰ διαιρείται εις πέντε μέρη· τόν νάρθηκα, τά 
τρία κλίτη καί τό "Αγιον βήμα. Ή δυτική πλευρά 
τής νάρΟηκος (Είκόιν Α'.) έχει μήκος 23 μέτρων, ή 
δ’ άπ’ ανατολών πρός δυσμάς 1. ’Εκ τοΰ νάρΟηκος 
οστις έχει άνωθεν ωραίας έκ ψηφιδωτού εικόνας καί 
έδαφος ομοίως πεποικιλμένον, εισέρχεται τις είς τόν 
κυρίως ναόν διά τριών Ουρών.

Ό ναός τής Κοιμήσεως, καίτοι έκ τοΰ χρόνου ύπέ-

* Έκιινή καί ακριβή κιριγραφήν Ιγραψιν ό κ. 
θ. Καβαλιέρο; Μαρκουΐζο; tl; τό < Άπό Κων)ηόλιως 
βίς Νίκαιαν· βιβλίον του.

e «
"Αγγελοι τοΰ ϊεροΰ. (Μωσαϊκόν.-Είκών Δ'.)
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

σπ) έν τφ συνόλιρ του επιδράσεις αϊτινες τόν ήλλοίω- 
σαν διά μέσου τών αιώνων, διατηρεί έν τούτοις πολ- 
λήν αξίαν ευτυχώς ό νάρθηξ καί τά πλάγια κλίτη 
μετά τής κεντρικής άψϊδος έμειναν ανέπαφα. Ύπό 
διακοσμητικήν έ.τοψιν ό ναός προξενεί θαυμασμόν. 
Χάρις είς τάς φροντίδας τοϋ κτήτορος είχε διακο- 
σμηθή μέ έξόχους τοιχογραφίας καί μωσαϊκάς εικό
νας. Τά σωζόμενα μωσαϊκά—θραύσματα ελλιπή δέν 
αποτελούν ούδέ πολΛοστημόριον τής αρχική; διάκο- 
σμήσεως.

"Αμα είσέλθη τις είς τόν νάρθηκα καί στραφή πρός 
τόν βόλον, βλέπει έν ώραίον σύνολον αγιογραφιών 
(Είκών Β'.) Τό κέντρον τούτων κατέχεται υπό μεγάλου 
διπλού σταυρού εγγεγραμμένου είς κύκλον, οί οκτώ 
βραχίονες τού όποίου, ίσοι πρός άλλήλους φθάνουσιν, 
ώς ακτίνες, πρός τήν περιφέρειαν.

Είς τάς τέσσαρας πλευράς τού βόλου έχουν ά.τοτυ 
πωθή οί Εύαγγελ'.σταί έν στάσει έμπνεύσεως, είς δέ 
τόν μεταξύ τών Εύαγγελιστών χώρον είκονίζονται ό 
’Ιησούς, ό ’Ιωακείμ καί ή Άννα έν προτομή. Αί μορ
φιά των είνε έκφραστικιόταται. Νομίζει τις οτι κι
νούνται.

Άνωθεν τής εσωτερικής πύλης τού νάρθηκο; φαί
νονται οί προφήται 'Ιερεμίας, ΊΙλίατ, Μωΰσή; καί 
Δαυίδ, άνωθεν δέ τής μεσαίας πύλη; κιί ακριβώς ύπό 
τό εύρύ τόξον δ.ιερ αΰτη σχηματίζει, υπάρχει ή είκών 
της Παναγίας (Είκών Γ'.) δεσπόζουσα τής εισόδου. 
Παρίσταται αΰτη έν ήμικ.ορμίω, είς φυσικόν μέγεθος, 
φτρουσα τάς χείρας.υψηλά, έν σπάσει δεήτεως. ΊΙ έκ- 
τέλεσις τής είκόνος ταύτης, ή χάρις καί ή δύναμις

0 ΒΙΟΣ ΕΗ ΕΑΠΑΑΙ

Άπο τό νεον περί 'Ελλάδος 
βιβλίον ταΰ χ. Λ'τώκκετ Φέρι- 
μαν άποοπώμεν τάς εξής περι
κοπής :

Φιλολογία καί Τόκος

'Ελληνική φιλολογία, ώς καί 
ή Ελληνική γλώσσα - γρά- 
αει ό συγγραφεύς - ουδέποτε 
άπεσβέσθη όλοσχερώς. Μετά 
τήν Βυζαντινή” περίοδον, 
δτε επιπόλαιοι πολεμικοί 
διατριβαί έποικίλλοντο δι’ 
όλιγώτερον ανιαρών χρονι
κών, τό δένδρον τής 'Ελλη

νικής φιλολογίας έζησε διά ν’άνθήση εΐς τά δημοτικά 
τραγούδια τής νέας 'Ελλάδος, τούς διθυράμβους τών 
Κλεφτών καί τά λυρικά ερωτικά άσματα.

«Άλλ* ή καθαυτό νεώτερα 'Ελληνική φιλολογία 
ήρχισε μέ τόν Ι’ήγαν, ό όποιος έψαλε τήν ’Ελευθε
ρίαν καί άπέθανεν ύπέρ αύτής κατά τό 1798.

«ΊΙ ποιητική παράδοσις έσυνεχίσθη παρά τών δύο 
Ίρνίων ποιητών, τού Σολομού καί τού Βαλαωρίτου, 
καί ό ποιητικός μανδύας έπεσε σήμερον έπί τών 
ώμων τού ΙΙαλσμά, τού όποιου ό «"Υμνος πρός τήν 
ΆΟηνάν», οί «"Ιαμβοι καί ’Ανάπαιστοι» καϊ τά «Τρα
γούδια τής ΙΙατρίδος μου» Οά τοΰ έξησφάλιζον τιμη

είνε θαυμάσιαι. Τό βάθος τής είκόνος είνε χρυσούν- ή 
κεφαλή περιβάλλεται άτό φωτοστέφανον τό πρόσωπον 
σύμμετρον- οί οφθαλμοί μεγάλοι ατενίζουν πρός έν 
σημεϊον, τόν άντικρύ κείμενον Χριστόν. Ή Παναγία 
είκονίζεται φέρουσα κυανούν μανδύαν παρυφασμένον 
διά χρυσού, μέ πτυχώσεις άρίστης διαρρυθμίσει»;. 'Ε
κατέρωθεν τή; είκόνος αναγράφονται τά ψηφία 
ΜΙΙΡ-ΘΥ, έν τφ βάθει δέ άναγινώσκεται επιγραφή έκ 
μωσαϊκού, έν ή άναφέρεται ό κτίσας καί διακοσμήσας 
τήν εκκλησίαν ταύτην Νικηφόρος Πατρίκιος. Ό ναός 
έκτίσθη 7 έτη μετά τήν Α'. Οικουμενικήν Σύνοδον.

'Εκατέρωθεν τών πλευρών τοΰ μεγάλου τόξου τού 
ιερού είκονίζονται άνά δύο άγγελοι (Είκών Δ') φέ- 
ροντες τά ονόματα «Άρχαί, Δυνάμεις, Κυριότητες, Έ- 
ξουσίαι» καί παριστάνοντες τέσσαρα έκ τών έννέ α αγ
γελικών ταγμάτων. Οί άγγελοι ουτοι φέρουσι εΰρεϊς 
πολυτελείς χιτώνας ίόχρους μετά χρυσών κοσμημάτων 
καί λευκά; πτέρυγας, αϊτινες ύψούμεναι υπέρ τάς κε
φάλας των φθάνουσι μέχρι τών ποδών. "Εχουσι 
έστραμμένον τό βλέμμα πρός τόν λάμποντα θρόνον, 
πρός δν άναπέμπουσι τούς ύμνους των. ’Εκ τών επι
γραφών, ή μία έπί λαβάρου κρατουμένου ύπό ενός αγ
γέλου αναγράφει τρις τήν λέξιν «“Αγιος», ή δ’ έτέρα 
παρά τούς πόδας αύτών «Καί προσκυνησάτωσαν αύτώ 
πάντε; άγγελοι.»

Είνε ώραιοτάτη ή παράστασις αΰτη- ή θεία Δόξα 
καί Δύναμις δέν ήτο δυνατόν νά έκδηλωθή καλλίτε
ρο-.· ύπό ανθρώπων καί δή δι’ εικαστικής τέχνης. Ή 
Παναγία είς τό βάθος κρατεί τόν Χριστόν νήπιον. ΊΙ 
έκτέλεσις είνε τελεία.

τικήν θέσιν μεταξύ τών συγχρόνων ποιητών τής Εϋ 
ρώπης, άν ή γνώσις τού ιδιώματος, είς τό όποιον 
έγράφησαν τά ποιήματα αύτά, ήτο εύρύτερον δια
δεδομένη.

«Μεταξύ τών μυθιστοριογραφιών, ίσως ό Βικέλας 
Οά έλάμβανε τήν δάφνην παρά τών συμπατριωτών του.

«Ό «Λουκής Λάρας» έσχεν ίσως περισσοτέρους 
άναγνώστας άπό κάθε άλλο 'Ελληνικόν μυθιστόρημα. 
Τό έργον αύτό πραγματεύεται περί θέματος, τό όποιον 
ούδέποτε κουράζει ένα Έλληνα τής άναγεννήσεως 
τής 'Ελλάδος - καίτοι ό ήρως του δέν είνε καθαττό 
ήρως, άλλά πρόσωπον λίαν ανθρώπινον, τού όποίου ό 
χιρακτήρ διαγράφεται μέ μεγάλην έπιμέλειαν καί 
δεξιότητα.

«Άλλ’ ό Βικέλας έχει έμφανισθή άρτιώτερος είς τά 
διηγήματα (Ιστορίας) τοΰ Αιγαίου. Είς ταύτα αντλεί έκ 
τής πείρας του καί, έπεξεργαζόμενος γνωστόν υλικόν, 
παρέχει ζωντανά; αναπαραστάσεις τής νησιωτικής 
ζωής, λεπτομερώς μελετηθείσης. Διήλθε πολλά έτη 
τής ζωή; του έν Άγγλίρ καί ή 'Ελλάς οφείλει είς 
αύτόνπιστάς μεταφράσεις τοΰ Άμλετ καί τού Μάκβεθ.

«Ό Ροΐδης έχει μέγαν άριθμόν άναγνωστών καί 
τό μάλλον διαδεδομένον τών μυθιστορημάτων του είνε 
«ΊΙ Πάπισσα ’Ιωάννα». Ό Καρκαβίτσας έχει κοινόν 
άφωσιωμένον είς αύτόν καί ό Παπαδιαμάντης είνε ό 
δημοτικώτατος τών διηγιηιαιογράφων».

Ό συγγραφεύς αναφέρει κατόπιν μέ μικρός κριτι
κός παρατηρήσεις τόν Έ.τισκοπόπουλον, τόν Δροσίνην 
καί τόν Ψυχάρην.

«Ό κ. ψυχάρης, λέγει, ό όποιος έπί μακράν ύπήρξεν

τάραν εΐς τήν τσέπην του καί πρόκειται νά τήν χρη
σιμοποίηση διά ψωμί ή δΓ έφχημερίδα, ή τελευταία 
έχει καταπληκτικώς περισσότερός πιθανότητας προτι- 

μήσεως».
Είς τόν συγγραφέα έζαμεν έπίσης έντύπωσιν τό 

«παράρτημα» καί ή διαφορετική καθ’ ημέραν διαφή
μισες άπό τούς έφημεριδοπώλας τών σημαντικωτέρων 
γεγονότων τής ήμέρας, έν άντιδιαστολή πρός τήν 
στερεότυπον κραυγήν τών έφημεριδοπωλιόν τοΰ Λον

δίνου.
Έπίσης έντύπωσιν έπροξένησεν είς αύτόν τό γεγο

νός, οτι ή πολιτική άπορροφρ δλόκληρον τήν άρθρο- 
γραφίαν καί τήν είδησεολογίαν, καί δέν δίδεται ση
μασία είς τήν αθλητικήν ζωήν ή τήν κοινωνικήν κίνη- 

σιν.
Έκ τών έν ’Αθήναις έκδιδομένων έφημερίδων άνα- 

φέρει τάς « Αθήνας ». έφημερίδα «μέ χροιάν φιιλολογι- 
κήν, διακρινομένην τής συνήθους κοινής είδησεολο- 

γίας» καί τήν «Εστίαν».
«Ό «Ρωμηός» έπίσης άπασχολεϊ μερικός παραγρά

φους τοΰ κεφαλαίου τούτου καί ό συγ-γραφεύς θαυμά
ζει τήν γόνιμον φαντασίαν τοϋ «νέου Άριστοφάνους».

ΊΙτο άρά γε δυνατόν νά μή Οίξη ό συγγραφεύς 

καί τό γλωσσικόν ζήτημα;
Ό μεταξύ τών οπαδών τής καθσρευούσης καί τών 

«μαΐ.λιαρών» άγιον έκτίθεται είς δύο σελίδας, καίτοι 
δέ ό συγγραφεύς δηλοϊ, δτι ή λύσις τοΰ προβλήματος 
πρέπει ν’ άφεθή είς μόνους τούς "Ελληνας, παρατηρεί 
έν τούτοις τήν διαφοράν μεταξύ τής γραπτής καί τής 
όμιλουμένης καί προσθέτει, ότι ή γλώσσα τοΰ λαοΰ 
δέν διαφέρει τής άρχαίας περισσότερον άφ’ δ,τι δια
φέρει ή Γαλλική τοΰ Φρουασσάρ άπό τήν σημερινήν.

Αί Έλληνίδις

Ό συγγραφεύς όμιλεϊ περί τών έργων, τών όφει- 
λομένων είς τήν πρωτοβουλίαν τών κυριών μας: περί 
τής «Ένώσεως τών Έλληνίδων», περί τοΰ Εργαστη
ρίου τών Άπορον γυναικών, περί τού ’Ασύλου τής 
Αγίας Αικατερίνης, περί τού Άμαλιείου ’Ορφανοτρο
φείου, περί τής γυναικείας δράσεως είς τόν Εύαγγελι- 
σμόν, περί τοΰ Οικονομικού Συσσιτίου, περί τής Βα
σιλικής 'Ελληνικής Σχολής χειροτεχνημάτων, καί έκ 
τούτων λαμβάνων άφορμήν έξαίρει τήν δράσιν τής 
Βασιλίσσης, τής Πριγκηπίσσης Σοφίας, καί τών ’Αθη

ναίων έν γένει κυριών.
Καί έπιλέγει:
«Είς χώραν, δπου ή πολιτική άπορροφφ τόσον τήν 

προσοχήν τοΰ κόσμου, Οά ήδύνατό τις ν’ άναμείνη τήν 
συγκρότησιν γυναικείων πολιτικών συνδέσμων. Καί 
δμως έν ’Αθήναις ούδείς τοιοΰτος ύφίσταται καί τό 
ζήτημα τής γυναικείας ψήφου εύρίσκεται άκόμη ύ;τό 
ιόν ορίζοντα. Έκ τών προηγουμένων δμως άποδεικνύ- 
εται άναμφισβήτητως, δτι αί Έλληνίδες κυρίαι είνε 
ίκαναί πρός συσσωματωμένην φιλανθρωπικήν δράσιν, 
δέν είνε έπιλήσμονες τών συμφερόντων τοΰ φύλου των 
καί άγωνίζυνται διά τήν βελτιωσιν τής θέσεώς των.

«Άλλοτε μία μήτηρ Έλληνίς, έρωτωμένη περί τοΰ 
αριθμού τών τέκνων της, έσυνήθιζε νά λέγη: «Δύο 
άγόρια καί — μέ τό συμπάθειο — τρία κορίτσια». Ή 
καταβιβαστική αύτή παρενθετική πρότασις δέν θεω
ρείται πλέον άναγκαία. Τά κορίτσια δέν έχουν πλέον 
ανάγκην συγγνώμης διότι ήλθον είς τήν ζώήν. Έθεω- 
ρήθη δτι ήξιζε τόν κόπον νά τά μορφώσουν, καί σή
μερον άρκεϊνά θελήση μία νεανις διά νά καθίση είς 
τά Πανεπιστημιακά εδώλια, παρά τούς άφελφούς της. 
Καί βλέπει τις σήμερον κυρίας διπλωματούχου; τής 
Φιλοσοφικής Σχολής καί γυναίκας ιατρούς, αί όποΐαι 
έσπούδασαν έν ’Αθήναις ή έν Παρισίοις.

«Διά νά έκτιμηθή έπακριβώς ή σημασία τούτου,

ό πρωταγωνιστής τής δημοτικής έν τώ γλωσσικφ ζη · 
τήματι. είνε μάλλον γνωστός άπό τό «Ταξίδι μου», 
λαμπρόν περιγραφήν τής Ελλάδος, δπως τήν βλέπει 

αύτός».
Καί έπονται κατά σειράν τά ονόματα τής κυρίας 

Παρρέν, καί τώνκ,κ. Προβελεγγίου, Πολ«μη, Πορφύ

ρα καί Γρυπάρη.
«Τό 'Ελληνικόν κοινόν, έξακολουθεϊ ό συγγραφεύς, 

είνε κατά φυσικόν λόγον περιωρισμένον κατά τόν άριθ
μόν καί μερίς αύτού άναγινώσκει ξένους συγγραφείς, 
ούτως ώστε ούχί ολίγοι δυνάμενοι νάπσραγάγουν πρω
τότυπον εργασίαν, άσχολοΰνιαι μέ τήν δημοσιογραφί
αν καί τάς μεταφράσεις.

«Τό δράμα ύφίσταται βαρείας τάς συνέπειας τής 
καταστάσεως ταύτης ώς έκ τής μανίας διά τά Γαλλικά 
έργα καί τάς έπιθεωρήσεις. Ό δημοτικώτερος τών 
συγχρόνων δραματικών συγγραφέων είνε ό Μελάς.

«Έν τώ έγγνς παρελθόντι δύο ονόματα έξέχονν είς 
τό δράμα : Ό Ι’αγκαβής καί ό Βερναρδάκης. Άμφό- 
τεροι προσέτρεξαν είς τήν Ιστορίαν διά νά έμπνευ- 
σθοΰν. Ό τελευταίος εΐς νήν «Μαρίαν Δοξαπατρή» 
έλαβεν ώς θέμα εν έπεισόδιον τής Φραγκικής κατο
χής τού Μωρέως.

«ΊΙ ύπόθεσις τού «Νικηφόρου Φωκά» ύ.τόκειται 
έν Κρήτη κατά τόν δέκατον αιώνα. 'Ο αύτός συγγρα
φεύς παρουσίαοεν έπίσης μετάφρασιν τοΰ Εύριπίδου 

καί μίαν μετάφρασιν τοΰ «Φάουστ».
«Ό Αισχύλος εύςε μεταφραστήν έν τφ προσώπφ τοΰ 

κ. Σωτηριάδου. τόν δέ Σοφοκλήν μετέφρασαν οί κ. κ. 
Μάνας καί Α. Βλάχος.

«Άλλ’οί "Ελληνες δέν άρέσκονται εΐς τήν μεταμόρ
φωση· τών άριστουργημάτφν τής άρχάίας φιλολογίας. 
Οί φοιτηταί ιδίως τού Πανεπιστημίου θεωρούν αύτήν 
ώς βεβήλωσιν, καί πρό τινων έτών διωργάνωσαν θο
ρυβώδη διαμαρτυρίαν εναντίον τής παραστάσεως μιας 
τοιαύτης μεταφράσεως. ή όποια καί άπεσύρθη.

«Καί οΰτως ό λαός, όποιος δέν δύναται νά έννοήση 
τόν Εύρυπίδην εΐς τήν άρχαίαν ’Αττικήν, έχει ζαταδι- 

κσσθή εις άγνοιαν αύτού».

Ό συγγραφεύς αναφέρει κατόπιν περί τής ιστορίας 
καί λέγει οτι τό είδος τούτο τής φιλολογίας είνε πι
θανώς τό μάλλον άναπτυχθέν έν τή νεωτέρα Έλλάδι.

Αναφέρει τά έργα τοϋ Σπυρ. Τρικούπη, τοΰ ΙΙαπαρ- 
ρηγοπούλου, τοΰ κ. Καμπούρογλου, τού κ. Λάμπρου, 
τού κ. Μηλιαράχη, τού κ. Κυριακίδου καί τοΰ κ. 

Εΰαγγελίδου.
Αναφέρει εύφήμως τόν Σύλλογον πρός Διάδοσιν 

’Ωφελίμων Βιβλίων, τήν Βιβλιοθήκην Μαραολή καί 
την τάσιν πρός άνάγνωσιν τών νεωτέρων 'Ελλήνων, 

έπιλέγων:
«Υπάρχουν πολύ περισσότερα βιβλιοπωλεία έν 

’Αθήναις πασά είς οΐανδήποτε ’Αγγλικήν πόλιν τοΰ 
αύτοΰ μεγέθους, καί τά βιβλιοπωλεία αύτά συχνάζον- 
τοι άπό πελότας. Καί όντως, τό βιβλίον άποτελεϊ ση
μαντικόν είδος είς τόν ’Αθηναϊκόν βίον. Τοΰτο δέ 
κάμνέι τόν "Ελληνα νά διαφέρη έξ όλων τών άλλων 

εθνών τής Εγγύς ’Ανατολής».

Ό συγγραφεύς άσχολεϊται κατόπιν μέ τήν ιστορίαν 
τής 'Ελληνικής δημοσιογραφίας, καί εκφράζει τήν 
έκπληξίν του πώς αί Άθήναι μέ 1711 χιλιάδας κα
τοίκων κατορθώνουν νά συντηρούν δεκατρία ημερή

σια φύλλα.
«Ή Ελληνική ιδιοσυγκρασία, λέγει, είνε κατάλ

ληλος διά τήν άνάπτυξιν τής δημοσιογραφίας.
«Ό λαός δέν μετεβλήθη άπό τής εποχής, καθ’ ήν 

πρό δισχιλίων περίπου έτών περιεγράφη έν άξιαμνη- 
μονεύτφ λόγιρ άπό τοΰ Άρείου Πάγου, ώς διψών διά 
νά μάθη τι νέον. "Αν εΐς "Ελλην έχη μόνον μίαν πεν
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Μαρ. Δρακονταειδή Ίχύϋς

όφείλομεν νά άναμνησθώμεν οτι, όταν ή ‘Ελιάς ανέ
κτησε τήν ελευθερίαν της, ή γυνή ή γινώσκουσα άνά- 
γνωσιν καί γραφήν άπετέλει φαινόμενων. Ταξειδιώται 
έπισκεφθέντε; τήν Ελλάδα πρό εξήντα ή εβδομήντα 
έτών έξέφρασαν τήν έκπληξίν των έπΐ τή Οέφ καλώς 
ένδεδυμένων κυριών, μέ κομψούς τρόπους, αί όποϊαι 
καίτοι άνήκουσαι εΐς τάς πλούσιας τάξεις, ήσαν έστερη- 
μέναι τών στοιχειωδέστατων τούτων εφοδίων.

«Κατά τάς ημέρας έκείνας μόνη των ένασχόλησις 
φαίνεται οτι ήτο τό λουτρόν. Σήμερον δέν συμβαίνει 
τό ίδιον. ΑΙωρεϊται ακόμη εΐς τά λουτρά των μία 
σκιά άναμνήσεως τών ’Ανατολικών εθίμων, διότι τό 
λουτρόν τής ’Αθηναίας αρωματίζεται καί τονοΰται μέ 
εϋφυέστατον αφέψημα, τοΰ όποιου τά κυριιότατα συ
στατικά είνε τά φύλλα τής καρυδιάς καί τής λεμονιάς.

«Κατηγόρησαν τάς’Αθηναίας διά τό κοντό καϊ χω
ρίς λάριν ανάστημά των, τήν έλλειψιν γοητείας καί τήν 
κοινότητα τών χαρακτηριστικών, έκ τών οποίων έξήρον 
μόνον τά μάτια των. 'Αλλά βραχεία παραμονή έν 
'Αθήναις είνε αρκετή διά νά διάψευση ΰλα ταΰτα.

«Αί ’Αθηναίοι σπανίως έχουν ανάστημα υψηλόν, 
άλλά συχνότατα τά πρόσωπά των έχουν λεπτά καί 
διακεκριμένα χαρακτηριστικά, χωρίς δε νά έχουν άξιώ- 
σεις έκτακτου καλλονής, κατέχουν έν γένει μίαν εύ- 
γενικήν κομψότητα.

«Βεβαίως έχουν ακόμη ανάγκην γυμναστικής. Άλλ' 
ή γυμναστική διδάσκεται τώρα είς τάς νεωτέρας γε
νεάς, καί είνε άξιοσημείωτον οτι παρατηρεΐται διαρ
κώς έπιτεινομένη τάσις δι’ ύψηλότερον ανάστημα καί 
καλλίτερου διαπεπλαομένον σώμα. Ή παρατήρησις 
αύτή καθίσταται έντονωτέρα εΐς τά σχολεία τών θη- 
λέων τών σημερινών ’Αθηνών. Τώρα, άν τοΰτο οφεί
λεται ε'ις τό λών-τέννυς καί τήν γυμναστικήν, άπό.ει- 
ται εΐς τούς ειδικούς μελετητάς νά τό εξετάσουν.

«‘Εκείνο, είς τό όποιον ή ’Αθηναία υστερεί, δέν 
είνε ή μορφή ή τό παράστημα, άλλ’ ή φωνή της. ’Ενώ 
έκληρονόμησεν ώραιοτάτην καί έκφραστικήν γλώσσαν, 
τήν αδικεί διά τοΰ τόνου τής ομιλίας της. Ή όξεϊα 
καί συριστική κάπως προφορά της καί ή βία μεθ’ ής 
προφέρει τάς φράσεις τής άφαιροΰν κάτι άπό τήν ευ
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γένειαν προσώπου κατά τάλλα γοητευτικού’ ή ομιλία 

τής ’Αθηναίας επιφέρει κάποιαν αϊσΟησιν απογοη
τεύσεις.

«Άδιαφιλονεικήτως ευφυής, ταχεία είς τάς συμπά
θειας της καί άποκαλύπτουσα έν τή συνδιαλέξει εΰ- 
ρεΐαν σφαίραν γνώσεων, έχει έν τούτοις μίαν δισδιά- 
κριτον έλλειψιν. Άγωνιζόμεθα νά έντοπίσωμεν κάπου 
τήν έλλειψιν αύτήν. άργά δέ ή γρήγορα εύρίσκομεν 
έπΐ τέλους δτι αΰτη συνίσταται είς κάποιαν αναισθη
σίαν πρός τό ύψηλότερον Καλόν.

«Ή ’Αθηναία, δύναται νά κάθηται είς τό Ζάππειον 
καί νά φλύαρη ευχαρίστως μέ τήν ράχιν έστραμένην 
πρός μίαν δύσιν έξοχου αρμονίας, σπανίως δέ δύναται 
νά κάμη τήν διάκρισιν μεταξύ τοϋ έπιπολαίου καί τοΰ 
χυδαίου άφ’ ένός, καί τοΰ καλού καί αληθούς έν τή 
Τέχνη άφ’ έτέρου.

«Παρ’ δλα ταΰτα, ή ’Αθηναία είνε ή πρώτη τών γυ
ναικών τής Εγγύς ’Ανατολής. "Ισταται έπΐ διαφορε
τικού έπιπέδου. Τόσον δι’ αύτήν, όσον καί δι’ ολόκλη
ρον τό έθνο; δύναται νά λεχθή, οτι άπό τής κοινωνι
κής καταστάσεως τής ύφισταμένης κατά τήν έποχήν 
τής Έπαναστάσεως μέχρι τής σημερινής προόδου πλατύ 
ανοίγεται τό μεσολαβούν χάσμα».

— Ξέρεις τί ; θέλω νά προγυμναο&ω διά την εχμυ- 
στήρευοιν τοΰ έρωτός μου πρός την μέλλουσαν μνηστήν 
μου. /lev ξέρεις να μοϋ πής κανίν άνιικείμενον, τό 
όποιον κά μοϋ έδινε τήν Ιδέαν, δτι βρίσκεται μπροστά 
μου ή μνηστή μου ;

— Ναι, τό χρηματοχιβώτιον !
¥

Ό Μαικήνας. —"Ηθελα μίαν νεκρόν φύσιν Λάδι, 
άλλά να εΐνε πολύ φθηνή.

Είχονοπώλης..—Τότε αγοράστε καλλίτερα ένα κουτί 
σαρδέλλεςΐ

ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΗ

Ό κόμης Λέων Νικολάεβιτς Τολστόη, τής μεγάλη; 
Ρωσσικής οικογένειας τών Τολστόη, έγεννήθη τήν 
21 Αύγουστου 1828 είς τό πατρικόν τσιφλίκιον τής 
Γιασνάγιας Πολιάνας (Κάμπος τής ’Ανατολής).

Ήκολούθησε σπουδάς είς τό Πανεπιστήμιον τού 
Καζάν, άλλ’ ό πατήρ του, συμφώνως μέ τάς παραδό- 
σιες τής οικογένειας του, έπέμεινε νά καταταχθή είς 
τόν στρατόν, όπερ καί συνέβη.

Τολμηρός καί γενναίος έκ φύσεως, ό νεαρός Τολ
στόη διεκρίθη εύθύς ώς αξιωματικός, ούχί σπανίως 
προκαλέσας καί έπεισόδια διά τόν ζωηρόν χαρα

κτήρα του.
Άλλά τό λεπτόν πνεύμα, ή μόρφωσίς του, τόν 

έκαμαν νά διακριθή επίσης εΐς τά άνφτερα Ρώσσικά 
σαλόνια. Έκεΐ έπαιξε καί ρόλον λέοντος τού συρμού.

Άλλ’ όλα αυτά δέν ήμπόδισαν τόν νεαρόν άξιωμα- 
τικόν νά έκτελή πάντοτε τό καθήκον του καί νά λαμ- 
βάνη τάς έπωμίδας του είς ανταμοιβήν στρατιωτικών 
κατορθωμάτων. Ό Κριμαϊκός πόλεμος τόν εύρε διοι
κητήν πυροβολαρχίας. Έπολέμησεν άνδρείως παρευ- 
ρεθεΐς είς τήν μάχην τής Τσερνάγιας καί είς τήν άλω- 
σιν τής Σεβαστουπόλεως, τιμηθείς διά τοΰτο διά πα
ρασήμων.

Αί πρός τήν φιλολογίαν καί τάς κοινωνικός μελέ- 
τας τάσεις του έξεδηλώθησαν ένωρίς παρά τφ Τολ
στόη. "Οτε ακόμη ήτο νεαρός άξιωματικός ήρχισε δη- 
μοσιεύων διηγήματα εις α περιέγραφε τόν βίον τής 
Ρωσσικής κοινωνίας καί τής αριστοκρατίας διά δυ- 
νάμεως Σαιξπηρείου, συντελέσας κατά πολύ είς τόν 
ισχυρόν τόνον, δν κατόπιν προσέλαβι τό ρωσσικόν 
μυθιστόρημα, όπερ ήδυνήθη νά περίκλειση κόσμον 
ολόκληρον ιδεών καί αισθημάτων άγνωστον είς τάς 
φιλολογίας τών άλλων έθνών.

Άλλ.’ ό πόλεμος τής Κριμαίας μετέβαλεν άρδην 
τόν χαρακτήρα τού νεαρού αξιωματικού. Ή θέα τού 
άγρίου σπαραγμού, τής λύσσης τοΰ αίματος, έπροκά- 

λεσε τήν φρίκην τού μετά ταΰτα φιλοσόφου, καί 
μετά τήν παΰσιν τού πολέμου ό Τολστόη δέν ήτο 
πλέον ό άνθρωπος τού ξίφους.

Τά στρατιωτικά συγγράμματα άντήλλαξε διά τοΰ 
Ευαγγελίου καί τάς ιδέας τής απολυταρχίας δι’ ών 
είχεν έμποτισθή παρά τής οικογένειας του διά τών 
ιδεών τοΰ Ι’ουσσώ. Διαμείνας είς ΙΙετρούπολιν μετά 
τόν πόλεμον ήλλαξεν άμέσως τό περιβάλλον του καί 
αντί κύκλων αξιωματικών, έπεζήτει κύκλους φιλολό
γων, ποιητών, μυθιστοριογραφιών καί δημοσιογράφων 
φιλελευθέρων, μεθ’ ών άντήλλασσε γνώμας διά τήν 
βελτίωσιν τού πολίτου καί τοΰ άνθριόπου.

ΊΙ διαγωγή του έπροκάλεσε τήν προσοχήν τής 
Ρωσσικής Κυβερνήσει»; καί τής Τσαρικής αυλής καί 
έπεστήθη ή προσοχή τοΰ νεαρού αξιωματικού καί διά 
τάς εκφράσεις του καί διά τάς σχέσεις του. Ό Τολ
στόη δέν ήδύνατο νά δεχθή τοιαύτας παρατηρήσεις 
καί μετ’ ολίγα; ημέρας παρητήθη τών τάξεων τοΰ 
Ρωσσικού στρατού διά νά άφοσιωθή εντελώς είς 
τήν φιλολογίαν.

Μετά τούτο περιηγήθη τήν Εύρώπην παραμείνας 
είς ο?.α τά πνευματικά κέντρα, δπου παρηκολούθησε 
καλλίτερον τάς διαφόρους φιλολογίας καί έγνωρίσθη 
μέ τού; πνευματικούς σκαπανείς τοΰ κόσμου.

Άλλ’ αί νέαι μελέται καί γνωριμίαι ένίσχυσαν έτι 
μάλλον τάς έκ τού πολέμου σχηματισθείσας πεποιθή
σεις του, αιτινες πλέον άποκρυσταλλωθεϊσσι είς τήν 
ψυχήν του τόν ήνάγκασαν νά εγκατάλειψη τόν βίον 
τώ-.· μεγαλοπόλεων καί νά άποσυρθή έντελώς είς τήν 
Γιασνάγιαν-Πολιάν», είς τά χτήματά του, όπου έζησε 
μέχρις έσχάτων, μελετών καί συγγράφων, άλλά καί μή 
περιφρονών τήν χειρωνακτικήν έργασίαν. Τάς ώρας 
τής πνευματικής του άναπαύσεως έδαπάνα κατασκευά- 
ζων υποδήματα διά τούς χωρικούς.

"Εκτοτε έγινεν ό απόστολος τής χριστιανικής με- 
ταρρυθμίσεως τής κοινωνίας, διά τήν οποίαν είργά-
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σϋη καί ώς φιλόσοφος, άλλά καί ώς μέλος της κοι
νωνίας.

"Ιδρτσεν έν Γιασνάγιφ-Πολιάνα τήν ΈλευΟέραν 
Σχολήν, είς ήν τά τέκνα τών χωρικών έδιδάσκοντο 
τάς νέας άρχάς. Αυτός δέ διαρκώς περιηγούμενος τάς 
αγροικίας καί τά έργατικά κέντρα έδίδασκε τήν χρι
στιανικήν ήθικήν καί τήν αγάπην πρός τόν πλησίον.

Ή λιτότης τοΰ βίου του, ή προσωπική φιλεργία 
του, ή ολιγάρκεια καί ή εΰπροσηγορία ήσαν τό μέγι- 
στον τών παραδειγμάτων διά τήν διαμόρφωσιν τοΰ 
λαοΰ.

Ό Τολστόη έγραψε πολλά έργα, άλλ’ ιδίως διε- 
κρίΟη ώς μυΟιστοριογράφος. Έκ τών έργων του άνα- 
φέρομεν τόν «Πόλεμον καί Ειρήνην» (όπου ζωγραφί
ζεται ή Ρωσσική Κοινωνία τοΰ 1805—1815), τήν 
«Άνναν Καρένιν», τήν αΣεβαστούπολιν»,τούς «Κοζά
κους», τόν «Ίβάν Ήλέϊτς», τούς «Δύο Προσκυνη- 
τάς», τήν «Παιδικήν ήλικίαν καί νεότητά μου», τήν 
«Θρησκείαν μου» (γραφέν τφ 1885), τήν «Έξομολό- 
γησίν μου», «Σχόλια έπί τοΰ Ευαγγελίου», τήν «Σο
νάταν τοΰ Κροϋτζερ», τήν «Άνάστασιν», τήν «Γιασ- 
νάγιαν-Πολιάνα.»

Τό έργον, είς δ ό Τολστόη ανέπτυξε μετά μεγίστης 
δυνάμεως τάς ιδέας του ύπήρξε τό τελευταϊόν του 
«Ό νόμος τής αγάπης καί ό νόμος τής βίας», δπερ 
έδημοσιεύθη κατά πρώτον γαλλιστί.

Τό χριστιανικόν δόγμα «δ σύ μισείς έτέρφ μή 
ποίησης» καί τό δώρον τοΰ «έχονιος τούς δύο χιτώ
νας» είς τό σύγγραμμα αύτό λαμβάνουν τήν μεγαλο- 
πρεπεστέραν άνάπτυξίν των.

Βεβαίως ό βαθύς μελετητής τών δογμάτων τοΰ 
Ευαγγελίου, Οελήσας τήν πλήρη έφαρμογήν του είς 
τήν σημερινήν κοινωνίαν, περίέπεσεν είς αντιφάσεις 
τινάς, ζητήσας τήν πλήρη κατάργησιν παντός κοινω
νικού θεσμού, είτε έκ τών αναγκαίων είτε καί έκεί
νων, τούς οποίους ό άνθρωπος έθεώρησεν ιερούς. 
Ήρνήθη τόν σκοπόν τοΰ γάμου, τής πολιτείας, τής 
Ιδιοκτησίας καί δέν παρεδέχΟη ποσώς τήν σκοπιμό
τητα τής ΰπάρξεως προσωπικής βουλήσεως. Τοιουτο
τρόπως έπεζή^ησε νά διασείση ούχί μόνον τά κοινω
νικά θεμέλια, άλλά καί τά θεμέλια τής εκκλησίας.

0 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΥ
ΙΣΘΑΝΟΜΑΙ καθαρά 
τήν βαθμιαίαν έξα- 
σθένησιν έν έμοί τοΰ 
ένδιαφέροντος, δχτ μό
νον διάτό άτομόν μου, 
τούς κόπους μου καί 
τάς χαράς μου (δλα 
μακράν καί άπό πολ- 

λοΰ θαμμένα), άλλ’ άκόμη διά τήν εύτυχίαν τοΰ 
λαοΰ μου καί τό καλόν τής άνθρωπότητος !

Δέν ή μπορώ πλέον νά έπιδοθώ, μέ τόν ζή
λον ποΰ είχα άλλοτε, είς τήν υπεράσπισιν τοΰ 
πολιτικού ζητήματος, νά έγκωμιάσω τήν άνάγ- 
κην τής παιδείας, τής λιτότητος, τής έςαπλώ- 
σεως τής πτωχείας κλπ. Νομίζω μάλιστα δτι 
γίνομαι περισσότερον άδιάφορος διά τό καλόν 
τοΰ κόσμου, διά τό ζήτημα τοΰ νά μάθω έάν 

τό Βασίλειον τοΰ Θεοΰ θά πραγματοποιηθή ή 
όχι είς τόν κόσμον.

Παρατηρήσα; τήν άλλαγήν ταύτην είς τήν 
ψυχικήν κατάστασίν μου, έσκέφθην νά εΰρω 
τήν αιτίαν της καί έφθασα είς τό έξής συμ
πέρασμα :

Κάθε άνθρωπος διέρχεται έν τή ήθική έςε- 
λίξει του τρεις φάσεις καί παρετήρησα δτι έγώ 
εύρίσκομαι είς τήν τρίτην.

Κατά τήν πρώτην φάσιν ό άνθρωπο; δέν 
ζή παρά διά τόν έαυτόν του, κινούμενος άπό 
τά πάθη καί τάς κλίσεις του· δέν σκέπτεται 
άλλο παρά νά τρώγη, νά πίνη, νά διασκεδάζη, 
νά άποκτδ δόξαν καί τιμάς. 'Η ύπαρξίς του 
είνε ποικίλη καί γεμάτη. Έτσι ήτο καί ή ίδική 
μου μέχρι ήλικίας τριάκοντα έτών, μέχρι τής 
πρώτης λευκής τριχός. Άλλοι έξέρχονται ένω- 
ρίτερα άπό τήν περίοδον αύτήν τής ζωής των.

"Οταν έκλεισε δι’ έμέ, ήρχισα νά σκέπτωμαι 
τήν εύτυχίαν τών άλλων άνθρώπων, δλων τών 
άνθρώπων, τήν ευτυχίαν τής άνθρωπότητος. 
Κατά τό στάδιον τοΰτο παρετηρήθη μία ένερ- 
γητικότης υποστηριχθεΐσα διά τής δημιουρ
γίας λαϊκών σχολείων ή άλήθεια είνε δτι ή 
προσπάθεια αύτη έξεδηλώθη ήδη προηγου
μένως κατά τά έτη τής έγωϊστικής ζωής μου.

Τό ένδιαφέρον τοΰτο έσβέσθη κατά τά πρώτα 
έτη τοΰ γάμου μου διά ν’ άναφανή έντός ολί
γου μέ νέαν δύναμιν, δτε ή ματαιότης τής 
ζωής έδώ κάτω άνεπήδησεν ένώπιόν μου έν 
δλη τή άπελπισία της. Τό θρησκευτικόν αί
σθημά μου κατηναλώθη όλόκληρον είς τήν 
άναζήτησιν τής εύτυχίας τών άνθρώπων καί 
τής όδοΰ τής άγούσης είς τό Βασίλειον τοΰ 
Θεοΰ έπί τής γής. Ό αγών ουτος ήτο τόσω 
ισχυρός καί έπλήρου τήν ζωήν μου δσον καί 
έκείνος, δ όποιος μέ είχεν όδηγήσει κατά τήν 
πρώτην έγωϊστικήν φάσιν τής ύπάρξεώς μου.

Τόν αισθάνομαι έξησθενημένον σήμερον.Δέν 
μ’ άπορροφά πλέον, δέν μέ παρασύρει πλέον 
καί ήθέλησα νά υπολογίσω είς ποιον σημεϊον 
είνε καλή καί γενναία ή δραστηριότης, ή όποία 
έχει ώς σκοπόν νά ένθαρρύνη τούς άνθρώπους 
έν τή πάλη των κατά τής άκολασίας, κατά τής 
δεισιδαιμονίας καί τών προλήψεων.

Άφοΰ έσκέφθην ταΰτα διά τήν νέαν ψυχι
κήν κατάστασίν μου, παρετήρησα δτι αύτη στη
ρίζεται έπί νέας βάσεως, μελλούσης ν’ άντικα- 
ταστήση τάς παλαιάς, διότι είνε γινομένη έπί 
τοΰ άγώνος διά τό καλόν τής άνθρωπότητος 
δλης, περιλαμβάνουσα αύτήν τήν φοράν όμοίως 
τήν άτομικήν εύτυχίαν μου. Δέν είνε πλέον δ 
διαρκής άγών διά τήν ήθικήν τελειότητα. Όχι, 
είνε έντελώς άλλο πράγμα. Είνε δ άγών διά 
τήν θείαν άγνότητα.

'Η νέα αύτή αρχή τής ζωής άπαιτεΐ τήν δια- 
τήρησιν έν δλη αύτοΰ τή άγνότητι, τοΰ καλοΰ, 
τό όποιον ό Θεός μάς ένεπιστεύθη· άπαιτεΐ νέαν 
ζωήν τώρα τό καλόν τοΰτο έν τή άγνότητί του, 
τείνουσαν πρός ζωήν άκόμη καλλιτέραν, είς τήν 
δποίαν πρέπει νά είνέ τις έτοιμος νά περάση 
κατά πάσαν στιγμήν. Αισθάνομαι έμαυτόν δλο- 
νέν κυριευόμενον περισσότερον άπό τόν άγώνα 
τοΰτον, ό όποιος άντικαθιστά δλους τούς άλλους

σίων τάξεων είναι έκείναι εις τάς χείρας τών δποίων 
περισσότερον πασών άλλων κεΐιαι ή σωτηρία τών αν
θρώπων έκ τών συμφορών αί όποΤαι τούς έπιβαρΰ-
νουσιν.

Σείς, γυναίκες—μητέρες, έν γνώοει ύ.τοταοσόμεναι είς 
τόν νόμον τοΰ θεοΰ, σείς μόναι γνωρίζετε έν μέσω τής 
σημερινής δυστυχούς, διεστραμμένης, άπολεσάσης τήν 
είκόνα τοΰ άνθρώτου κοινωνίας, σείς μόναι γνωρίζητε 
τήν πραγματικήν Ιδέαν τής ζωής, πατά τόν θείον νόμον, 
καί αεΖς μόναι διά τοΰ παραδείγματός σας δύναοθε νά 
έπιδείέητε είς τούς ά> θρώπους έκείνην ιήν εύτυχίαν 
τής ζωής, τήν συνισταμένην είς τήν υποταγήν είς τήν 
θέλησιν τοΰ θεοΰ, τής δπο'.ας στεροΰσιν εαυτούς. Σείς 
μόναι γνωρίζητε εκείνον τόν ενθουσιασμόν καί τήν χα
ράν τήν καιαλαμβάνουσαν πάν δν, μή απομακρυνόμε
νου άπό τοΰ νόμου ιοΰ θεοΰ- Σείς γνωρίζετε τήν ευ
τυχίαν τής άγάπη; πρός τόν σύζυγον, τήν ευτυχίαν ή 
όποία δέν τελεώνει, δέν διακόπτεται, όπως δλαι αί άλ- 
λαι, άλλά άποτελεί τήν άρχήν νέας ευτυχίας, ιής άγά- 
πης πρός τό τέκνον. Σείς μόναι δίαν ε’οθε άπλαί καί 
ευπειθείς είς τήν θέλησιν τοΰ θεοΰ, γνωρίζετε δχι τόν 
άσιεΐον και κίβδηλον κόπον, τόν όι.οίον οί άιδρες τής 
τόξεώ; σας καλοΰσι κόπον, άΐΐά γνωρίζειε τόν άληθή, 
τόν ΰπό τοΰ θεοΰ καθωρισμένον είς τούς άνβρώπους 
καί γνωρίζετε καί τάς άληθιΐς άμοιβάς τοΰ κόπου τού
του καί τήν εύτυχίαν τήν δποίαν ούιος παρέχει. Σείς 
μειά τήν χαράν τοΰ έρωτος έν ταραχή, φόβερ και έλ- 
πίδι περιμένετε τήν βασανιττικήν κατάστασίν τής έγκυ- 
μοού·.·η;, ή όποία κάμνει ΰμας άοθενείς επί 9 μήνας, 
φέρει ημάς είς τό χείλος τοΰ θανάτου καί είς άνυποφό- 
ρους ωδίνας κπΐ πόνους.

Σείς γνωρίζετε τάς ουνθήκας τοΰ άληθ >ΰς κόπου, 
δταν μετά χαράς άναμίνετε τήν στιγμήν τών φοβερωτά- 
των βασάνων, μετά τάς όποία; επακολουθεί ή είς σάς 
μόνον γντοστή εύδαιμονία.

Σείς γνωρίζετε τοΰτο, δίαν σμΐσως μετά τάς βασά- 
νους ταύτας άνευ ά··α.-.αύσεω;, ανευ διακοπής, έπιλαμ- 
βάνεοθε άλλης σειράς κόπων και βασάνων, τής άνατρο- 
φής, κατά τήν δποίαν άπαρνείοθε ύπείκουται εί; τό αί
σθημά σας και αύτήν τήν έπιτακιικωτέραν άνάγκην τοΰ 
άνθρώπου, τόν ΰπνον, ό οποίος κατά τήν παροιμίαν 
είνε άγαπητότερος καί πατρός καί μητρός, καί μήνας, 
ειη δέν κοιμάσθε έπί όλόκληρον νύκτα, ένίοτε is καί 
sni ηολλάς κατά σειράν άΐΐά μέ αίμωδιαιμ/νας χείρας 
λικνίζετε τό οπαράοαον τήν καρδίαν σας άοθενές τέ
κνον σας. Καί δίαν αεί, πράτιητε τοΰτο ύπ' ούδενός 
μη ένθαρρυνόμεναι, ύπ' ούδενός όρώμεναι, μή άνα-ιέ- 
νουσαι παρ' ούδενός επαίνους ή βραβεία, δταν σείς 
πράττητε τοΰτο δχ' ώς κατώρθωμα, άλλ' ώς ό έργάτης 
τής εύαγγελικής παραβολής ό έρχόμενος έκ τοΰ άγροΰ, 
οίαθανόμεναι δει μόνον τό καθήκον σας έπράξατε, τότε 
γνωρίζετε τί είνε ό κίβδηλος κόπο; διά τήν δόξαν καί 
τι ό πραγματικός ό αυνιστάμενο; είς τήν έκπλήρωαιν 
τής θελήαεως τοΰ θεοΰ, υποδείξεις τάς οποίας αίοθα- 
νεσθε έν τή καρδι'φ σας. Σείς γνωρίζετε δ(ΐ, έάν είνθε 
άληθινή μήτηρ, είνε άδιάφορον αν βλέπη τις τόν κό
πον σας ή δχι, άν σάς έπαινή τις διά τοΰτο ή δχι, γνωρί
ζετε έπίσης διι έκείνοι διά τους οποίους κοπιάζετε δχι 
μόνον δέν θά άναγνωρίσωσι τοΰτο, άλλά συχνάνις θά 
βααανίσασι, θά μεμφθώσιν υμάς. Και μέ ιό έπόμενον 
παιδίοντό αύιό πράιτετε, πάλιν υποφέρετε, πάλιν ΰπο- 
βάλλεοθε είς τόν αύιόν αφανή φοβέραν κόπον καί πά
λιν δέν περιμένειε παρ' ούδενός άμοιβήν καί αίοθάνε- 
αθε τήν αύτήν ικανοποίησήν.

Έάν είσθε τοιούιη γυνή, isv θά ιΐπηιε ούτε μετά 
δύο τέκνα, ούτε μειά ιΐκοειν διι άρκειά έγεννήσατε, 
ώς δέν θά ιϊπη ΰΟούιης έργάτης διι άρκειά είργάθη, 
έφόσον τρώγει καί κοιμάται καί οί μυώνες αύτοΰ ζη- 
τοΰσιν έργασίαν. Έάν είσθε τοιαύτη γυνή, δίν θά άνα- 
θέσητε τήν διατροφήν καί περιποίησιν ιών τέκνων σας 
εις ξένην μητέρα, ώς δέν θά δώση ποτέ ό έργάτης είς

καί καθιστά τήν ζωήν μου ποικίλην καί γεμά- 
την δσφ ήτο κατά τάς προηγουμένας φάσεις.

Ίσως δέν έκφράζομαι διαυγώς· άλλά τό α ί- 
σ θ ά ν ο μ α ι διαυγέστατα· δτε έχασα παν έν
διαφέρον διά τήν άτομικήν ζωήν μου, ένώ τό 
θρησκευτικόν ένδιαφέρον μου (άλλως λεγόμε
νον ένδιαφέρον διά τό καλόν δλων) δέν είχεν 
άκόμη έξυπνήσει μέσα μου, έτρόμαξα. Άλλά 
καθησύχασα, δταν τό τελευταϊόν τοΰτο αί
σθημα έγεννήθη. Εδρ.σκα τότε έν αύτφ τήν 
προσωπικήν εύχαρίστησιν, τήν άτομικήν εύ
τυχίαν.

Τό αύτό συμβαίνει καί σήμερον, δταν ή έμ- 
παθής έπιθυμία νά καταστήσω εύτυχή τήν άν- 
θρωπότητα έξασθενίζει έν έμοί. Καί πολλάκις 
είδος φόβου μέ κυριεύει, ώς έάν εύρισκόμην είς 
άπέραντον έρημον.

’Αλλ’ ή τάσις μου πρός νέαν ζωήν καί ή προ
σπάθεια μου νά παρασκευασθώ δι’ αύτήν, δια
δέχεται ήδη είς τήν έξαφανισθεΐσαν ψυχικήν 
κατάστασίν μου· έγεννήθησαν άπό ταύτης καί 
ευρίσκω έν αύταΐς τήν εύχαρίστησιν τοΰ άτόμου 
καί τήν τοΰ μέλους τής άνθρωπίνης κοινωνίας.

Παρασκευαζόμενος διά νέαν ζωήν φθάνω 
ταυτοχρόνως τόν παλαιόν σκοπόν τήν εύτυχίαν 
τής άνθρωπότητος καί τοΰτο μετά μεγαλειτέ- 
ρας βεβαιότητος παρά καθ’ δν χρόνον αύτη ήτο 
δ μόνος σκοπός μου.

Ζητών νά συναντήσω τόν Θεόν, νά έγκλείσω 
έν αύτω τήν θείαν άρχήν, πραγματοποιώ άσφα- 
λέστερον καί τό καλόν τής άνθρωπότητος καί 
τό προσωπικόν καλόν. Καί τοΰτο πραγματο
ποιείται χωρίς βίαν, χωρίς κούρασιν, μέ τήν 
συνείδησιν ήσυχον καί έν φαιδρότητι!

Ό Θεός είη μοι βοηθός!
ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΙΙ

- * ■<·»-♦■ ................ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΥΝΑ1ΚΕΣ-—μητέρες τών πλουσίων 
τάξεων ή σωτηρία τών άνθρώπων 
έκ τών κανών, τά όποία ΰφίστανται, 
είνε είς τάς χείρας σας.

Οχι έκιίναι αί γυναίκες, αί όποίαι 
ασχολούνται μόνον είς ιόν καλλωπι
σμόν, ιίς την κόμμωσι·,, είς τήνγοη

τείαν τών άνδρών και παρά τήν θέλησιν των, κατά λά
θος, μετ’ απελπισίας γενιφοι τέκνα καί παραδίδουσι 
ταΰτα είς τροφούς, οΰιε έκιίναι αί όποίαι επιδίδονται 
ιίς διαφόρους οπουδάς και όμιλοΰ'ΐι περί τών κινητη
ρίων κέντρων ταΰ έγκεφάλου καί περί διαφορικού υπο
λογισμού καί αί όποίαι έπίσης προοπαθοϋσι νά άποφύ- 
γωσι τήν γέννησιν τέκνων, ϊνα μή έμποδ-'ζωσι τήν ανο
ησίαν ανιών, τήν δποίαν όνομάζουοιν άνάπιυξιν, άλλ' 
έκείναι αί γυναίκες—μητέρες, αί όποίαι αν καί δόναν- 
ται νά άποφύγωσι τήν γέννησιν τέκνων, έν γνώοει καί 
μετά προθυμία; υποτάσσονται είς τόν αΙώνιον καί αμε
τάβλητον νόμον, γνωρίζουσιν δ.ι τό βάρος και ό κόπος 
τής υποταγής ταύτης είνε δ προορισμός τής ζωής των, 
Ιδού αΰιαι αί γυναίκες — μητέρες τών ήμττέρων πλου
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άνθρωπον άλλον νά τελειώση ιό ίργαν τό όποίον αύτός 
ήρχισε χαί σχεδόν έτελείαοε, διότι διά την εργασίαν τού
την περιωρίσατε τήν ζωήν οας καί επομένως δτον 
πληρέστερα κα'ι ιύιυχερεστέρα είνε ή ζωή σας, τόσον 
περισσότερα θά είνε κα'ι ή εργασία αΰτη Όταν λοιπόν 
σ·Γ» ε'οθε ιοιαύτη—κα'ι τοιαΰται ΰπάργουσιν ακόμη πρός 
ενινλίαν τών ανθρώπων—τότε τόν νόμον τή; υποτα
γής εί; τήν θέληαιν τοΰ θεοΰ ΰπό τοΰ όποίου σείς κα- 
θοδηγείοθε είς τήν ζωήν σας, θά έμβάλητε ιί; τήν ζω
ήν τοΰ συζύγου σας, τών τ κνοιν σας καί τών οικείων 
ca;. ‘Εάν σε'ις είοθε τοιαύιη καϊ έξ εαυτών γνωρίζετε 
ότι μόνον <■ μετ’ αύταπαρνήσε ος, άγανής, άνεν αμοι

• -*·► ·-------------

ΕΠΙ ΣΤ ΟΛ ΑΙ ΕΚ ΒΕΝΕΤΙΑΣ'
Βενετία, 10 ’Ιουλίου.

’Αγαπητή μου,

ΙΝΛΙ μερικά πράγματα τής 
ζωής, τά όποια όσον καί άν θέ
ληση τ1ί Υ6“ΨΒ εΐς τό ήμε- 
ρολόγιόν του διά νά έλαφρώση 
τήν ψυχήν του καί όσον καί άν 
θέληση εΐς τάς χλωμός αύτοΰ

ij σελίδας πιστά νά ήυλάξΐ] μερι
κές φωνές τή; καρδιάς του. δέν φθάνει διά τόν άν 
θρωπον, δέν ανακουφίζει, δέν παρηγορεΐ. Πολλάκις εΐς 
τοιαύτας περιστάσεις ό εγκέφαλος καί ή γραφίς στα
ματούν καί ή καρδία κουράζεται. Διά νά έλαφρυνθή 
καί ξεκουρασθή ή άνθρωπίνη ψυχή έχει ανάγκην μιας 
άλλης ψυχής, ή όποια νά τήν έννοεϊ, νά τήν άγαπσ. 
Διά τοΰτο, "Λτναμιυ μόλις έφθασα έδώ κατά τάς τέσ- 
σαρες μετά μεσημβρ’α ·, άνεπαυθην ολίγον καί τώρα 
αφιερώνω τά; πρώτα; ώρας μου εΐς σέ. Ναι, ή ψυχή 
μου έχει άνάγκην ·,ά εΐπη είς τήν ΐδικήν σου, ή 
οποία τήν έννοεϊ καί τήν άγαπφ ο,τι, άπό πέντε ήμε
ρων, κατά τήν διάρκειαν δηλ. τοΰ ταξειί ίου μου, 
ήσθάνθη καί έσκέφθν.

Τύ τάξείδιάν μου αυτό, θεωρώ ώς τό ώραιότερον 
έξ όσων έχω κάμει έως τώρα. 'Ομοιάζει κατά τήν 
γλυκύτητα τόν ουρανόν τής Βενετίας, τόν όποιον τήν 
στιγμήν ταύτην θαυμάζω έκ τοΰ ανοικτού παραθύρου 
μου... Τί ήρεμος ούρανό;.. Λοιπόν, ενθυμείσαι τό 
Σάββατον; Είς τήν προκυμαίαν πριν σάς άφήσω έφί- 
λησα τελευταΐον καί έσφιξα εΐς τήν αγκαλιάν μου τό 
μικρύν μου άδελφάκι, τό όποιον μ’ έκυτταζε μέ απο
ρίαν. Γλυκό μου παιδί! Δέν ήννόει τίποτε άπ’ όλο 
έκεΐνο τό κακό, τήν ταραχήν, καί φαίνεται οτι ί) θέα 
τοΰ μεγάλου άτμοπλοίου τοΰ Ι.ονιΙ τό έτρόμαξεν. 
’Ενθυμείσαι υστέρα ;... έτρεξα γλήγωρα εΐς τήν γέφυρα 
καί σας έβλεπα άπ’ έκεΐ, έως δτου τό πλοϊον μας 
μεγαλοπρεπέστατου, έσήκωσε τήν άγκυράν του, έστρεψε 
τά νώτα πρός τήν Αλεξάνδρειαν καί ΐξήλθε τοΰ λι- 
μένος μέ υπερηφάνειαν άγριου Οηρί νυ. Σάς έχαιρέ- 
των άκαταπαύστως μέ τό μανδήλι μου, καί σείς 
όλοι, άπό τήν προκυμαίαν έκινούσατε τά ίδικά σας.

*) Σ. II. Αί έπιοτολοί ανιαί έγράφησαν ύπό διακε
κριμένης Έλληνίδος καλλιτέχνιδος, διαμενούοης άπό 
ετών έν Παριοίοις.
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βής κόπο;, ό μετά κινδύνου τής ζωής, ό μέχρι τών 
έσχάτων όρίων έντεινόμενος χάριν τής ζωής, τών άλλων 
είνε ό προορισμός τοΰ ανθρώπου ό παρέχων αΰτφ χά- 
ράν, τότε όμοιας απαιτήσεις θά ίχητε καί παρά ιών 
άλλων, πρός αυτόν τόν κόπον θά παροτρύνετε τόν σύ
ζυγον καί κατά τόν κόπον τούτον θά εκτιμάτε τήν άξίαν 
τών ανθρώπων καί πρός τόν κόπον τοΰτον θά προε- 
τοιμάσητε καϊ τά τέκνα σα;.

(Έπεται τό τέλος)
ΛΙετάφρασις έκ τοΰ Ρωσοικοΰ ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΗ 

ύπό Π. Δ. Πανκγοκοϋλου

Ακόμη νομίζω δτι βλέπω σέ νά κινής τήν άσπρην σου 
όμπρέλλα... Τί συγκίνησις!... πόσα δάκρυα! Σιγά σιγά 
έξήλθομεν εΐς τήν άνοικτήν θάλασσαν καί δλοι μαζύ 
μετά τής πόλεως έχάθητε όπισθεν τοΰ όρίζοντος. ’Εγώ 
δέ, έκεΐ επάνω εΐς τήν γέφυραν έμεινα θύννους, έν ώ 
οί λοιποί συνταξειδιώταί μου εύθυμοι κατήλθον είς 
τό έστιατόριον διά τό απογευματινόν τσάι των. "Εβλε- 
πον διαρκώς τήν πράσινην θάλασσαν, ή όποια δέν 
είχε καθόλου εύχάριστον δψιν... καί έσκεπτόμην πάν
τοτε σάς. Τίς οίδε πότε πάλιν θά έπανίδω τούς γο
νείς μου, τά άδελφάκια μου, τούς λατρευτούς μου 
φίλους. Έζητοΰοα παρηγοριάν άπό τήν Οιίλασσαν, 
άλλ’ έκείνη άγρίευε.. καί ήρχισα νά αΐσθάνωμαι δτι 
τό πλοϊόν μας δέν έσχιζεν ήσυχα τά μεγάλοι κύματα 
τής Μεσογείου. Έκάΰησα εΐς έν θρανίον καί έσκε- 
ιττόμην πάντοτε. Ψυχή δέν ύπήρχεν έκεΐ επάνω. Διήλ- 
Οον άπό τής φαντασίας μου μία πρός μία καί αί δώ
δεκα ήμέραι, τάς όποιας διήλθον έν μέσω τών άγα- 
πητών μου κατόπιν ένός καί ήμίσεος σχεδόν έτους 
χωρισμού. Μοΰ έφαίνετο ώς έν γλνκύτατον δνει- 
ρον, τό όποιον δυστυχώς διήλθε πολύ, μά πάρα 
πολύ ταχέως... καί τώρα έφευγα έκεΐ ποΰ μ’ έκάλει τό 
καθήκον καί ή τέχνη, συνοδευομένη ύπό τών εγκαρ
δίων εύχών δλων τών λατρευτών ψυχών, τάς όποιας 
πρό μιάς ώρας είχον αφήσει εΐς τήν προκυμαίαν τής 
’Αλεξάνδρειάς Μετ’ ολίγον όμως ήρχισα νά κρυώνω. 
Το πλοϊον έκινεΐτο πολύ δυνατά καί αί ψεκάδες τών 
κυμάτων έφθανον μέχρι τοΰ προσώπου μου. Φαίνεται 
δτι τά Αιγυπτιακά έκεΐνα κύματα μοΰ έφερναν διά 
τοΰ λευκού άφροΰ των τά τελευταία φιλήματα τών 
άγαπητών μου. Καί έγώ έδεχόμην αυτά έν έκστάσει. 
’Εν τούτοι; έπρεπε νά καταβώ διότι δ άνεμος μέ 
είχε ζαλ.ίσμ, καί ή θάλ σσα όλονέν έδαιμονίζετο. 
Κατεβαίνω ...Τί θέαμα ελεεινόν! "Ολοι οί προηγου
μένως τόσον εύθυμοι συνταξειδιώταί μου, έσπαρμένοι 
έδώ καί έκεΐ εΐς τούς καναπέδες καί τάς καμπίνας 
των ύπέφερον άπό ναυιίασιν. Τόσον μ’ έπηρέασε τό 
θίαμ-. τοΰτο, αί φωναί, ή κίνησις τών υπηρετών, ώστε 
ήρχισα νά κλονίζωμαι καί έγώ, ή όποια ποτέ δέν ύπο- 
φέρω άπό τ ν θάλασσαν. Προσεπάθησα κλονιζομένη 
πάντοτε νά φθάσω μέχρι τού διαμερίσματος μου. Έκεΐ 
άλλη Κόλασις. Ή δευτέρα κλίνη τής καμπίνας μου 
ήτο δοσμένη είς μίαν νεαράν κυρίαν, ή όποια ύπέφερε 
φρικτά. Μάτην ό ιατρός τού άτμοπλοίου διετείνετδ δτι 
μόλις περάσμ ή τρικυμία θά περάση καί ή κατάστα- 
σίς της. ’Εκείνη έκλαιεν, έφώναζεν, έζήτει βο-ίθειαν 
ώς μικρόν παιδίον. Άπεφάσισα πάλιν ν’ άνέβω είς

ν

, . „ .. 'Π άκουσία
Louis Belle

τήν γέφυραν, εΐς τόν καθαρόν άέρα. Εξέρχομαι εΐς 
τόν διάδρομον. Πώ>ς νά περιπατήσω δμως ; Δέν ήξεύρω 
καί έγώ τί χορόν έχόρενε τό «llasbourg* μας. ”Ε- 
φθασα κακήν κακώις εί; τήν τραπεζαρίαν. ’Αδύνατον 
νά προχωρήσω. Έστάθην ένα λεπτόν ταλαντευομένη, 
μή γνωρίζουσα τί νά κάμω, μή βλ^πουσα έκ τής ζάλης. 
Ένθυμοΰμαι άκόμη πόσον ύπέφερα έκείνην τήν στιγ
μήν καί τρέμω. ..Καί πρό δύο ώρών μέ κατευοδώσατε 
δλοι σας μέ τόσας εύχάς ύπέρ τοΰ καλού τάξει δίου 
μου!... Κλονιζόμενα), είχα τά δάκρυα είς τούς οφθαλ
μούς, δτε εΐς άνθρωπος, ό όποιος είχον άντιληφθή δτι 
έφόρει άσπρην ζακέταν μ’ έπλησίασε καί μέ ήρώτη- 
σεν άν υποφέρω καί άν έχω άνάγκην βοήθειας. Έξέ- 
λαβον τρν άνθρωπον εκείνον ώς ύπηρέτην τοΰ πλοίου 
καί τοΰ άπήντησα ίταλιστί, δτι ύποφέρω ελεεινά, δτι 
ή κεφαλή μου γυρίζει καί δτι άν θά έμενα έκεΐ θά 

έλιποθύμουν. Ό νέος μ’ έβοήθησε νά καθήσω, μοΰ 
έδωκε καί έπιον δέν ήξεύρω καί έγώ τί καί κατόπιν 
μέ ώδήγησεν όπισθεν τής μηχανής εΐς τό κέντρον τοΰ 
πλοίου δπου ή κίνησις όλιγώτερον αισθητή, έμπροσθεν 
ένός μεγάλου παραθύρου. Άκούμβησα τήν κεφαλήν 
μου είς τόν τοίχον, έκλεισα τούς οφθαλμούς καί συν- 

ήλθον ολίγον.
Ό άνθρωπος, τόν όποιον ή Θεία Πρόνοια μοΰ έστει- 

λεν είς μίαν μαύρην στιγμήν διά νά μέ βοηθήσω ήτο 
πάντοτε πλησίον μου. «Gome va ?» μέ ήρώτα άκατα
παύστως. Βεβαίως ήμην καλλίτερου, άλλά τοΰτο δέν 
διήρκεσε πολύ. Τό πλοϊον ήρχισε νά χοροπηδφ χειρό
τερον καί έγιΐ» έχασα όλοτελώς τάς αισθήσεις μου... 
’Ενθυμούμαι μόνον δτι ό καλός έκεΐνο; άνθρωπος, τόν 
όποιον άκόμη δέν είχον ΐδφ καλώς, μ’ έσήκωσε σχεδόν 
είς τούς βραχίονας καί εύρέθην επάνω είς τήν «ταρά-
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τσιν·> σ’ ένα κάθισμα, δερομένη άπό τδν άέρχ και τά 
νερά τά όποια έφθαναν ώς έκεϊ. Είς τήν αρχήν ή κί- 
νησις μάλλον μ’έζάλισεν, άλλ' ολίγον κχτ’ ολίγον συν
ήλθαν. Ό καθαρός αήρ μ' έσωσεν. Τήν νύκτα ή θά
λασσα καθησύχασε εντελώς καί ή Κυριακή μ’ εΰρε 
ζωηροτάτην καί άπό τάς έξ τής πρωίας έπί ποδός. 
Έκάθησα είς τδ βάθρον ένός παλαιού έν άχρηστίρ 
τιμονιού ευρισκομένου είς τό άκρον δλως διόλου τοϋ 
πλοίου, καί έκεϊ διήλθον τάς πρωϊνάς μου ώρας άνα- 
γινώσκουσα τό alnco-nu» τοΰ Φλαμμαριών. Μέ διε- 
σκέδαζον τόσον τά διάιρορα φαντάσματα τοϋ μεγάλου 
άστρονόμου τής Γαλλίας, ποΰ ή φαντασία μου έβλε- 
πεν ήδη τοιαϋτα έξερχόμενα έκ τών άφρών τών τρελ- 
λών κυμάτων. Οίάω τή βοηθείρ τοΰ ωραίου βιβλίου 
μου ήλθεν ή μεσημβρία, μαζή μ* ένα ζεστόν ήλιον, 
καί ή θάλασσα ήρχισε νά μάς λυπήται. "Εφαγα είς τδ 
καπνιστήριον πάλιν, τό όποϊον άπό είκοσι τεσσάρων 
ωρών δέν είχεν ϊδη ούτε καπνόν, ούτε καπνιστάς'.Όλοι 
κλινήρεις. Τό άπόγευμα ήρχισα νά κάμνω γύρους 
παντού, καί μαζύ μ’ έμέ «ξεμύτιζαν» ολίγον κατ’ ολί
γον καί οι άλλοι. Ό καιρός άπεκ ιθίστατο. Κατέβην 
είς τό δωμάτιόν μου, έσυντρόφευσα τήν συντ ιξειδιώ- 
τισσάν μου, ήτις ύπέφερεν άκόμη ολίγον. "Εχει ή ζωή, 
φίλη μου, μερικά πράγματα ανεξήγητα I Διατί δταν 
έδυεν ό ήλιος όπισθεν τών κατευνασθέντων πλέον κυ
μάτων, διατί νά [ΐελαγχολήσω μέχρι δακρύων; Διά 
μίαν στιγμήν είχα νομίση δτι ή φύσις μού έψχλλεν 
είς τά ώτα μεγαλοπρεπές μυστήριον, καί έν φ δι’ δλης 
τής δυνάμεως τής ψυχής μου προσετάθουν ν’ άκούσω 
νά έννοήσω, αίφνης ό δυνατός κιόδων τοΰ δείπνου μοΰ 
διέλυσε τδ δτειρον... Ό πλοίαρχος μοΰ έψιθύρισε 
«ιίορο pranzo I’aspetlero qui» καί κατέβη πρώτος... 
έν φ έγι'ο ώς ήλιθία έβλεπον αύτόν νά φεύγη καί τόν 
έξελάμβανον ώς έν έκ τών φαντασμάτων τοΰ Φλαμμα- 
ριών.,.Μήπως ονειρεύομαι ; έσκεπτόμην... "Οχι...δυστυ
χώς δχι...ήτό πραγματικότης../O δεύτερος κώδων τοΰ 
δείπνου μοΰ τό άπεδείκνυε ..Κατέβην καί έγώ. Ή φαι
δρά δψις τών έπιβατών, οί όποιοι ήρχισαν ήδη νά 
τρώγουν, τά δυνατά ήλεκτρικά φώτα καί έν γένει ί] 
πλήρης έκεϊ μέσα ευθυμία μ’ έπανέφερεν όλοτελώς είς 
τήν πραγματικότητα.

Έφαγα μέ δρεξιν καί είπον χίλια δύο εύθυμα πρά" 
γματα μέ τούς συντρόφους τοΰ τραπεζιοΰ. Δέν ήξεύρω 
ποιος είχε στήση ένα μεγάλον γραμμόφωνου είς μίαν 
γωνίαν τοΰ έστιατορίου καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ 
δείπνου, καί ό κόσμος ένθουσιάζετο άπό τήν Manon, 
τήν όποιαν έψαλλεν ό Caruzo, χειροκροτούσε καί διέ- 
κοπτε τό φαγητόν του. Έγώ δμως έχω ιδιαιτέραν αν
τιπάθειαν πρός τά χονδροειδή αύτά χωνία, τά όποια 
ποτέ δέν θά ήμπορέσουν ν’ άτοδώσουν καθαρόν τήν 
άνθρωπίνην φωνήν, καί διά τοΰτο μόλις έτελείωσα τό 
δεϊπνόν μου άφησα τούς διαφόρους συντρόφους νά 
χάσκουν πρό ένδς δολοφονημένου «Bigoletto» καί 
παρά τάς διαμαρτυρίας των, διότι τούς ίγκατέλειπον, 
άνεβην είς τήν ταράτσαν τή συνωδίρ ενός γέροντος 
Ούγγαρέζου. Μοΰ διηγείτο διάφορα άνέκδοτα τοΰ χω
ρίου του καί τών ταξειδίων τον, έν ώ περιεπατούσα- 
μεν άπό τήν μίαν είς τήν άλλην άκραν τή; γεφύρας. 
Εύψυέστατος άνθρωπος ό γέρων έκεΐνος. Μέ διεσκέ- 
δαζε πολύ. "Οταν δμως ή υγρασία τόν έφόβησε διά 
τούς ρευματισμούς του κ-Λ τόν ήνάγκασε ν'άποσυρθή 
ήμην περισσότερον εύχαριστημένη.

Έκάθησα πλησίον τοΰ πλοιάρχου. «Τί ήσυχη ποΰ 
είνε ή θάλασσα άπόψε!» καί πράγματι άπόλυτο; γαλήνη 
έβασίλευε πανταχοϋ. Προσήλωσα τό βλέμμα είς τό 
έμπροσθεν μου έκτεινόμεναν στοιχεϊον, τό ότοϊον έτεϊ 
είς μίαν γωνίαν έθώπευε τό χλωμόν φώς τής Σελήνη; 
καί ήκουα τόν φίλον μου. Ώμίλει διά τήν θάλασσαν, 
τό μεγαλείτερον στοιχεϊον τής φύσεως· μοΰ έλεγεν δτι 
άγαπρ αύτήν περισσότερον φοβερόν, άγρίαν, απειλητι

κήν, καί διετεινετο δτι ήτο ή πιστή σύντροφος τής 
ζωή; του. Ήτο, "Αννα, πράγματι ένας ύμνος θαυμα
σμού, τόν όποϊον άπέτεινε πρός τήν σύντροφον τοΰ 
βίου τυυ, λησμονήσας όλοτελώς τήν παρουσίαν μου. 
ΏμΩ ει σιγά, πολύ σιγά. Μόλις ήκουα. Ήτο άπόλαυ- 
σις. Θαρρείς ή ψυχή του ήνοιγε τόν δρόμον διά νά 
φθάση είς τήν ίδικήν μου... καί ό δρόμος ήνοίχθη 
άμέσως. «Signorina. lei vede quella co=a nera... la 
giii ?·»... Ναί... ναί, βλέπω... «La cosa e?« .. Ή καρ
διά μου έκτύ.τησε καί τόν έκύτ.-αξα χωρίς νά εϊπω λέ
ξιν... «Ε la Grecia. .» ναί, ήτο ή Κρήτη... Έσηκώθην, 
έπήγα είς τά κάγκελα καί άκούμβησα τήν κεφαλήν μου 
είς τά; χεϊράς μου. Ή μέθη μου είχε φθάση είς τό 
κατακόρυφον. Ό φίλος μου άνέπνεεν ήσύχως πλησίον 
μου καί έγώ έκύτταζα, έκύτταζα πάντοτε έκεϊ... καί 
έστειλα τούς γλυκυτέρους παλμούς τής καρδιάς μου. «La 
mia Palria» έψιθύρισα... «Parola grave... immen
se !· προσέθηκεν ό σύντροφός μου βλεπων καί αύτός 
τόν άμορφον όγκον έκεϊ κάτω είς τόν ορίζοντα. ....

Έμείναμεν πολλήν ώραν έν έκστάσει, μέσα δέ είς 
τήν έκστασίν μου τόν ήκουα μέ τήν προηγουμένην γα
λήνην του νά ψάλλη άλλον τώρα ύμνον... ύμνον πρός 
τήν Πατρ ίδα του. Καί ή Πατρίς τοΰ φίλου μου έπί
σης ήτο άθάνατη χώρα. «L’ltalia»!.. Πόσα εΐπομεν 
καί οί δύο διά τάς ένδοξου; Πατρίδας μας... τάς χώ
ρας τάς όποιας ευγνωμονεί ή Ιστορία, τάς χώρας, αί 
όποΐαι έφωτισαν τήν άνθρωπότητα. Πόσον ήννόουν 
τόν θαυμασμόν του καί πώς ήννόει τήν λατρείαν μου! 
Έπειτα οί παλμοί τούς όποιους ήσθάνθημεν έπί τή 
άναμνήσει τοΰ ΐερωτέρου αισθήματος μας, μάς έκα- 
μον νά θελήση ό είς νά γνωρίση καλλίτερον τόν άλ
λον. Οϋτω, δτε έστειλα ένα έγκάρδιον ασπασμόν είς 
τήν Κρήτην,ή όποία έφαίνετο άκόμη έκεϊ κάτω κ’έχαι- 
ρέτισα τόν πλοίαρχον καί άτεσύρθην είς τδ δωμάτιόν 
μου, έγνώριζον τήν Ιστορίαν τοΰ φίλου μου. Ένόμι- 
ζον, "Αννα μου, δτι έγνώριζον αύτόν άπό πολλών έτών, 
καί δτι είχον ζήσει πολύ μαζύ του, τόσον ήννόουν 
κάθε κίνησιν τής καρδίας τοΰ εύγενοΰς έκείνου θαλασ
σινού. Ή οίκογένειά του εύρίσκετο είς Τεργέστην· 
έκεϊ έγεννήθη καί αύτός, έκεϊ άνετράφη, έσπούδασε 
καί ήσθάνθη δλας τάς ευτυχίας καί δυστυχίας τής 
ζωή;. Έκεϊ ήγάπησε μίαν γλυκυτάτην κόρην, μίαν 
χαριτωμένην Μαρίαν. Μέ πόσην δύναμιν μοΰ ώμί- 
λησε περί άγάπη;! Έτρεμε ή φωνή του, τά δάκρυα 
άνέβλυζον... διεκό.ττετο, καί πάλιν ήρχιζε............Μοί
διηγήθη κατόπιν πώ; ή Μαρία ήσθένησε καί πώς 
ό άγριο; πυρετό; ολίγον κατ’ δλίγον τήν ήρπασεν 
άπό τήν άγκάλην του... καί πώς σήμερον ώς μόνην 
σύντροφον είς τήν ζωήν, ώ; μόνην παρηγοριάν έχει 
τήν θάλασσαν, τήν άπειρη θάλασσα ήτις συχνό
τατα κλαίει, μουγγρίζει... καί πονεϊ μαζύ του...

"Εκλαυσα πολύ είς τό κρεββάτι μου, έκλαυσα τήν 
κ’ έγό> τήν φίλην τοΰ καλοΰ έκείνου νέου, ή όποία 
άναπαύεται διά παντός έντός ώραίου μνήματος, γεμά

του άπό άσπρα λουλούδια, διότι έκεΐνος ποΰ τόσον τήν 
ήγάπησε, μόλις τό Lovd τόν φέρη είς Τεργέστην, 
άποβιβάζεται ήσύχως....άγοράζει άνθη...καί πηγαίνει 
νά τή; διηγηθή τό ταξείδιόν του, νά γελάση μαζύ της, 
νά ζήση ολίγον είς τόν Ούρανόν μέ τήν ψυχήν της.... 
καί έπειτα κλαίων νά μεταβή είς τήν οικίαν του όπου 
είς γέρων πατέρα;, μία μήτηρ άγατηπή καί λατρευτά 
άδέλφια τόν αναμένουν έν άγωνίρ....

Φίλη μου, σ’ άφίνω πλέον άπόψε. Αΰριον θά έπι- 
σκεφθώ τήν Βενετίαν θά σοΰ γράψω τάς έντυπώσεις 
μου, καί τήν συνέχειαν τοΰ ταξειδίου τό όποιον μοΰ 
παρουσίαοεν ένα πλάσμα τόσον δυστυχές καί τόσον 
καλόν. ’Ιδού πώς συναντρ τις ανθρώπους τούς όποιους 
διά μίαν ήμέραν άγαπρ, συμπονεϊ, καί έπειτα ζή έν τή 
άναμνήσει ενός ιδανικού.

(' Α^οΙουϋιΙ)
ΖΟΦΟΣ

4 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ <>
— Δέν έχει νά κάμη. ’Αρκεί δτι είνε όμοιος ο τί

τλος είς τά δύο έργα. Λοιπόν, ό Λαμαρουά μοΰ άνα- 
θέτει νά σοΰ ζητήσω είκοσι χιλιάδες φράγκα ώς άπο- 

ζημίωσιν.
Ό Μπαλζάκ ύπεχώρησεν άμέσως είς τάς αξιώσεις 

του καί ήναγκάσθη παρ’ ολην του τήν άπενταρίαν νά 
κάμη τό τραπέζι είς τόν Σιρωδέν.

»

Ό Θάνατος τοϋ ΔίαπΆΙοντος.
Ό Γάλλο; κ. Παύλος Φρεμώ άνεκάλυψε εσχάτως 

έν Λονδίνο) σημαντικήν Ιστορικήν μαρτυρίαν, φάκελ- 
λον έγγράφων, τά όποια κατέλιπεν ό Χσύδσον Λόβε 
είς ον ή ’Αγγλία είχεν έμπιστευθή τήν φύλαξιν τού 
έξορίστου Ναπολέοντος. Τά έγραφα ταϋτα είνε έκθέ- 
σεις δεσμοφύλακος, μέτριοι κ< ί αδιάφοροι. Άλλ’ ή 
τα.τεινότης καί ή ξτρότης αΰτη καθισιώσι τό κείμενον 
έξαιρέτως συγκινητικόν. Ιδού πώς εκτίθενται έκεϊ αί 
τελευταϊαι στιγμαί τοΰ Λύτοκράτορος.

Ό Ναπο'έων δέν ήνείχετο τόν θόρυβον καί τήν 
ταραχήν. Ή έλαχίστη κίνησις τού έπέφερε λύγγα καί 
τόν έρεθισμόν, τόν όποϊον ήκολούθει άκρα άτονία. 
Πάσα ταραχή ήδύνατο νά προκαλέση τόν άμεσον θά

νατόν του.
Ό κόμης δέ Μοντολόν λέγει δτι κατά στιγμάς ό 

Ναπολέων έφαίνετο διατηρών «κεραίας τάς φρένας 
του καί δτι κατ’ άλλα; πάλιν στιγμάς έχανε τελείως 
τήν κρίσιν καί τήν μνήμην. Έπέμενεν άρνούμενος 
πάν δ,τι προσέφερον αύτφ, φάρμακον ή τροφήν άνε - 
κίνει πάντοτε τήν κεφαλήν λέγων. «Όχι, όχι» διά 
τόνου έπιπληκτικοΰ. Πολλάκις δ κόμης προσεπάθησε 
νά έπιτύχη τήν συναίνεσίν του δπως συμβουλευθώσιν 
άλλους ιατρούς, ώς προέτρεπεν δ διοικητής της νήσου, 
άλλ’ ό Ναπολέων τότε ήρώτα. «Μήπως είμαι έτοιμο- 
θάνατος ;» Είς τοΰτο δ κόμης άπήντα δτι ή κατάστα- 
σίς του δέν ήτο ύπολύτως κρίσιμος, άλλ’ δτι τό διά
βημα άποτελεϊ επωφελή προφύλαξιν. Ό Ναπολέων 
έπέμενεν άρνούμενος. Τό πνεΰμά του ήτο τόσον τετα- 
ραγμένον, ώστε σννέχεε τά πάντα.

«Ενίοτε, έν τούτοι;, έξηκολούθηοεν δ κόμη:, έπα- 
νακτΰ πλήρη τήν διαύγειαν τού λογικού του. Έπί 
παροδείγματι τήν παρελθοΰσαν εσπέραν ήτο έντελώς 
ήσυχος, μέ παρεκάλεσε δέ δπως φρονιίσω νά έξέλθωσι 
πάντες οί ευρισκόμενοι έντός τού δωματίου του καί νά 
λάβω γραφίδα καί χάρτην, κατόπιν μοί ύπηγόρευσεν 
έπιστολήν πρό; τόν διοικητήν καί μοί συνέστησε νά 
τήν άτοστείλω εύθύς ώς ήθελεν άφήσει τήν έσχάτην 

πνοήν...»
Ή κατάστασις τοΰ έτοιμοθανάτου δέν έπεδεινώθη 

παρά μετά τρεις ώρας. Τήν στιγμήν ταύτην ό δόκτωρ 
Άρνότ άπέστελε τάς άκολούθους γραμμάς τάς όποία; 

έχάραξε διά μολυβδοκονδύλου.
«Ό σφυγμός δέν είνε πλέον αισθητός είς τό μετα- 

κάρπιον, ή Οερμόιης καταλείπει τήν έπιφάνειαν άλλά 
δύναται νά ζήση ώρας τινά;».

Είς τάς πέντε καί ήμίσειαν, δ ιατρό; άτ-ήγγελλεν έκ 

νέου :
«Είνε χειρότερα, ή αναπνοή του είνε ταχυτέρα καί 

δυσκολωτέρα »
Καί ολίγα λεπτά πρό τή; έκτης—στιγμής καθ’ήν 

άκριβώς έδυεν δ ήλιος- έλήφθη ή άκόλουθος λέξις. 

«Έξέπνευσεν».

Οαροιμϊαι Κινιζικαΐ.
Αί Κινέζικαι παροιμίαι διακρίνονται διά τήν θυμο

σοφίαν των καί τό πρωτότυπον αύτών καί είναι κοι
νότατοι εΐς τά χείλη τών κατοίκων τοΰ Ουρανίου 

Κράτους.
Παραθέτομεν μερικά;, παραλαμβάνοντε; ταύτα; 

έκ τοΰ «’Αγγελιοφόρου» τής Ρώμης.
— Μέ τούς σοφούς πρέπει νά δμιλή τις περί βι

βλίων, μέ τούς κρεοπιόλας περί χοίρων.
— Άπάτησε τόν μανδαρίνον, συμ.τεριφέρου πρός 

αύτόν ώς πρός κτήνος, άλλά μή τόν ύβρίση;.
— Άν έπιθυμής νά είσαι φίλος τών φίλων σου, 

δίδε είς αύτούς εμπορεύματα έπί πιστώσει καί λη
σμονεί νά τοΐς ζητής τά χρήματα.

— Μή βλάσφημη; μέχρις δτου σοΰ λείψουν αί εύ· 

πρεπεϊς φράσεις.
— Είναι άνθρωπο; έκεΐνος ό όποιο; κάμνει περι

ουσίαν, ό όποιος αρχίζει δίκην, ή άρχίζει νά κτίζη 

οικίαν.
— Κτύπα τήν γνναϊκά σου μέ τήν ράβδον σου όχι 

δτσ.ν δύνασαι νά τό κάμης, άλλ’ δταν τό άξίζη.
— Εύκολώτερον δύνασαι ν’άποτρέψης τήν βροχήν, 

παρά τήν μητέρα σου άπό τοΰ νά νυμφενθή έκ δευ

τέρου.
— Εύκολώτερον κυβερνρ κανείς τό κράτος παρά 

τήν ίδικήν του περιουσίαν.
— Εύκολιύτερον τά καταφέρει κανείς μέ χιλίους 

δαίμονας παρά μέ τήν σύζυγόν του.
Έκ τής τελευταίας παροιμίας έξάγεται δτι οί 

Κινέζοι, δέν είνε, κατά κανόνα, σύζυγοι ευτυχείς.

*

Τά χρίη τοϋ Μκαϊζάχ.
Είνε γνωστόν δτι ό μέγας μυθιστοριογράφος Μπαλ- 

ζάκ κατεδιιόκετο είς δλην του τήν ζωήν άπό τούς 

πιστωτάς του.
Έν τούτοις ήτο πάντοτε αισιόδοξο; καί έπίστευεν 

δτι θά κατώρθωνε νά πληρώση τά χρέη του μέ τάς 
χιμαιρικός εργασίας ποΰ έπλαττεν ή άρκετά ζωηρά 

φαντασία του.
Τά σχέδιά του υπήρξαν πολυάριθμα καί κολοσσι

αία. Κάποτε έσκέφθη νά μεταβή είς Σαρδηνίαν καί 
νά έξαγάγη άπό τά άρχαΐα ερείπια πολύτιμα όρυκτά

Άλλοτε πάλιν άνήγγειλεν είς τούς φίλους του δτι 
θ’ άνεχώρει διά τήν Ασίαν διά νά έκμεταλλευθή πά
λιν άρχαΐα ερείπια. ’Εννοείται δτι δέν τό έκουνοϋσε 
ποτέ άπό τό Παρίσι καί όλα τά σχέδιά του κατέλη

γαν είς ένα μεγάλο μηδέν.
Όταν κάποτε δ Σιρωδέν παρέστησεν ένα δράμα 

φέρον τίν τίτλον «Ή έκδίκησις», δ Μπαλζάκ ό 
όποιος δέν είχε τότε πεντάραν είς τήν τσέπην του, 
μετέβη καί τοΰ έζήτησε τό έν τρίτον τών ποσοστών.

—Γιατί; ήρώτησε κατάπληκτος ό Σιρωδέν.
— Διότι έχω. δημοσιεύσει πρό πολλοΰ ένα μυθι

στόρημα μέ τόν ίδιον τίτλον.
— Μά άφού δέν είνε ή ιδία ύ.τόθεσις ;
— Δέν έχει νά κάμη. Άρκεϊ δτι τά δύο έργα έχουν 

τόν ίδιον τίτλσν. Θέλω τά ποσοστά μου.
— Καλά Έλα αΰριον νά τά πάρη;.
Τήν άλλην ήμέραν δ Σιρωδέν παρουσίαοεν ένα έγ

γραφον είς τόν Μπαλζάκ.
— Αύτό έδώ—τοΰ είπε—είνε πληρεξούσιον τοΰ φί

λου μου Λαμαρουά Πέντε χρόνια πριν γράψης έσύ 
τό μυθιστόρημα «Ή κόρη τής Εΰας» είχε γράψει 

αύτός ένα δράμα μέ τόν ίδιον τίτλον.
■— Μά άφοΰ δέν είνε ή ιδία υπόδεσις;
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ **

Ό ίν Παριοίοις1 "Ελλην γλύπτης Κ. Δημητριάδη; 
έλαβε χρυσοΰν μετάλλων είς τήν τελευταίαν καλλιτε
χνικήν έκθεοιν τή; ‘Αργεντινής Δημοκρατίας, διά τό 
εκτεθεν έργον τον «L’ honime», ή δέ 'Αργεντινή Κυ- 
βέρνησις (ζήτησε νά άγοράση τό εργον. Κατά τήν εκθε- 
οιν ταύτην μόνον τρείς έλαβον χρυοοΰν μετάλλων. Ό 
έξοχος 'Ισπανός γλύπτης Μπλάγιε, δ κ. Δημητριάδης 
Χαί είς Γάλλος. Είς τήν έκθεοιν αυτήν άπ έστειλαν έργα 
οί μάλλον διακεκριμμένοι Ευρωπαίοι καλλιτέχ.ναι.

¥

Είς Παρισινός ερασιτέχνης έσχε τήν ώραίαν Ιδέαν >ά 
κόμη συλλογήν άπό χρωματοπινακίδας, ας μεταχνιρί- 
ζοντο οί γνωστότεροι ζωγράφοι δλων τών εποχών. Συνί- 
λεξε ήδη 150 τοιαύτας, μεγάλης αξίας, άνηκούοας είς 
καλλιτέχνας τού (Θ' αίώνος. Κέκτηται ήδη χρωματο- 
πινακίδας τοΰ Corot, τοΰ d Isabey, τοΰ A. de Neu- 
ville, τοϋ Detaille, τοΰ Dujardin - Beaumetz, τοΰ 
BousFean, τοΰ Dore, τοΰ d’llarpignies.

Kai μ'α περίεργος παρατήρησις. Οί τοπειογράφοι 
προτιμούν τάς τετραγώνους χρωματοπινακίδας. Οί ζω
γράφοι ιστορικών θεμάτων καί είδογράφοι στρογγύλας. 
Υπάρχουν είς τήν συλλογήν καί χρωματοπινακίδε; εξ 
αλουμινίου.

‘Επίσης καί ό έμπορος πινάκων έν Παρισίοι; Bez- 
nheilll κ'κτηται πολύ καλήν συλλογήν χρωματοπινακί- 
δων μεγάλων ζωγράφων. Τάς έχει άνηρτημένας είς θή- 
κας έκ βελούδου ιίς μίαν αίθουσαν τής πινο τοθήκης του.

¥

Ό Άνδρέας Πικάρ, γνωστός κωμφδιογράφος, έδω- 
κεν εσχάτως είς τό θέαιρσν νέον έργον του ύπό τόν τί
τλον ό «Προστάτη;·.

ΊΙ κωμωδία αύτή είνε μονόπρακτο·. Πρόκειται <5ό 
περί νεαρας κόρης ή όποία ανακαλύπτει διι ό έραιτής 
της δέν είνε αρκετός διά νά πληροί ολα; τάς άξιώτεις 
τής καρδίας της, διότι ποθεί καί ωραία φορέματα ώ; 
καί άμαξαν, ό δέ φίλος της είνε πτωχός, ζΐιά τοΰτο χω
ρίς νά τόν έκδιώξη, ευρίσκει καί εν πρόιωπον μάλλον 
ηλικιωμένου καί σεβαστόν, τόν όποιον χειροτονεί ποοι- 
τάτην της. Μεταξύ έραστοΰ καί προστάτου διαμείβονται 
χαριέσταται σκηναί.

*
Μόλις (τελείωσε τό νέον του μουσικόν έργον *Ό 

'Ιππότης τών Ρόδων* ό Ριχάρδος Στράους ήρχισε τήν 
σύνθεοιν νέου μελοδράματος ΰπό τόν τίτλον α'ΙΙ Κίρκη”.

Ό ^'Ιππότης τών Ρόδων· θά παιχθή διά πρώτην 
φοράν είς τήν Δρέσδην κατά τόν Ιανουάριον

Ό Στράους είνε ό φιλοπονότερο; καί παραγωγικώ- 
τερος δλων τών συγχρόνων μουσουργών. Γνωρίζει δμως 
καί νά πληρώνεται μεγαλοπρεπέστατα διά τά έργα του. 
‘Εσχάτως είχε περιπλοκή είς έριδα μέ τήν διεύθυνοιν 
τοΰ θεάτρου τής Δρέσδης, διότι προέβαλε φοβερός αξι
ώσεις διά τήν έκχώρηοιν τοΰ δικαιώματος τών παρα
στάσεων τών έργων του.

Πρό εκατόν ετών οί μουσουργοί ίκέρδιζον γελοία 
ποσά. Ό ατυχής Μπετόβεν έπώλει τά έργα του είς 
εΰτελεστάτας τιμάς, ό δέ Μπάχ καί ό Μόζαρτ δεν 
(κέρδισαν ούτε μίαν πεντάραν άπό τάς συνδέσεις των.

¥

Πρό ημερών άπέθανεν έν Λονδίνφ είς τών μεγαλη- 
τέρων ρεπόρτερ - σχεδιαστών τοΰ κόσμου, ό Μίλτον 
Πριόρ. Ήρχισε τό στάδιόν του είς τήν ·Νέαν Εικονο
γραφημένη}·· τοΰ Λονδίνου, σχεδιάζων σκίτσα κωμικά 

καί άγγελίσς. Μίαν πρωίαν κατά τό 1873 ό διευθυν
τής του τόν έκραξε καί τοΰ είπε:

—θέλετε νά υπάγετε μεταξύ τών Άοχάντι ; Ό πό
λεμος κατά τών αγρίων αύτών ήρχισε καί μας χρειά
ζονται σχεδιάσματα. Έπρότεινα είς δύοτρεί; άλλους 
συναδέλφους σου, άλλ' αύτοί άγαποΰν πολύ τό σαρκίο1/ 
των. ΙΙηγαίνε.ς ;

— Πηγαίνω.
Ό διευθυντής του, σίρ Οΰίλλιαμ “Ινγκραμ, τόν παρε- 

κάλεσε νά μεταβή άμέσως νά παραγγείλη μίαν ταξειδιω- 
τικήν ένδυμαοίαν καί καθώς ό Πριόρ ίξήρχετο τοΰ 
έφώναξ.ν :

—“Ακούσε 1 ‘Εάν τυχόν τραυματισθής, κάμε τά 
σχεδιάσματα μέ τό αίμά σου καί θά τά τυπώοωμεν μέ 
κόκκινην μελάνην !

Ό Πριόρ άνεχώρησε καί έξηοφάλιοε τήν δόξαν τοΰ 
θριαμβευτικωτέρου πολεμικού άνταποκριτοΰ. Έλαβε 
μέρος ιίς 24 εκστρατείας,είς Τράνσβααλ, Αίγυπτον,’Αρ
γεντινήν, Βερολ’.νον, Δανίας, 'Ιαπωνίαν. Εις τό Σου
δάν ό Πριόρ έπαθε θραΰσιν τής κνήμης του, είς δέ τό 
Άμπόν Κρού έτραυματίσθη είς τόν πόδα.

Δέν έφοβήθη τόν κίνδυνον είμή μίαν μόνην φοράν.
Είχεν ίδει τότε καθ' ύπνους δτι παρίστατο είς τήν 

κηδείαν του. Έξυπνήσας έντρομος ελαβεν έπιστολήν τΰς 
μητρός του, ήτις τόν ικέτευε νά μή λάβη μέρος είς τήν 
έπίθεοιν πρός λύσις τής πολιορκίας τής πόλεως Ένόσυ.

Ό Πριόρ ήκολούθησε τήν συμβουλήν τής μητρός του 
καί έστειλεν άλλον σχεδιαστήν είς τήν μάχην. '() σχε
διαστής οΰτος έφονεύθη μεταξύ τών πρώτων..

*
Δύο νέα μελοδράματα, έπαίχθησαν, άπό τής Ιταλι

κής σκηνής ή «Σεμίραμις· τοϋ νεαρού μαέστρου Ρε- 
σπίγγι ήτις κρίνεται καί ώς λιμπρέτον καί ώ; μουσική 
μεταξύ τών άρίοτων έργων, καί ή ‘Ροζίτα Άλικάντη· 
Τοΰ μαέστρου Μπόττο, ή όποία έπίσης ήρεσε πολύ ώς 
σύνθεσις έξόχως μελωδική.

Ή τ Σεμίραμις· παρασταθεϊσα έν Βολωνίφ (θριάμ
βευσε. Ό συνθέτης έκλήθη 13 φοράς έπί σκηνής.

"Ο,τι Ιδιαιτέρως έκαμεν έντϋπωσιν είνε δτι τό δράμα 
τούτο, όπερ άναφέρεται είς τήν ομώνυμον Βασίλισσαν 
τής Βαβυλωνίας, αποτελεί μίμησιν, κατά πρώτην φοράν 
έκδηλουμένην ίν ‘Ιταλία, τής σχολής τοΰ Στράους καί 
ύπό έποψιν μουσικής. “Εχει τόσα σημεία όμοιότητος μέ 
τήν τ'Ηλέκτρονο καί τήν « Σαλώμην» παί είς τήν δρα
ματικήν κίνηοιν καί είς τό χρώμι καί τόν τρόπον τής 
συνθέσεως, ώστε τό ένδιαφέρον τοΰ μελοδράματος στρέ
φεται καί είς τό νά βεβαιωθή κατά πόσον ή τραχεία 
αίίτη γερμανική έμπνευσες είνε δυνατόν νά τύχη ευμε
νούς καλλιέργεια; είς τό Ιταλικόν μουσικόν περιβάλλον 
τό πλήρες απαλοτήτων καί λεπτοτήτων ήδΰτητος.

¥ ·
Έν τή αιθούση τόν <Παρνασσού· ό κ. Λάμπρος διη- 

γήθη τά τής ΙΟΟρίδο; τοϋ Πανεπιστημίου τοΰ Βερολίνου, 
τοΰ όποιου πρώτον έξέθηκε τήν ιστορίαν. Είοήλθε κα
τόπιν είς τήν έξέλιξιν τών εορτών καί παρήλασε πρό 
τών άκροατών ή ζωηρόιης τής Πανεπιστημιακής ζωής 
ίν Γερμανίφ δχι μόνον ιών φοιτητών, άλλά καί τών 
καθηγητών.

Κατόπιν διηγήθη τό είδύλλιον καί τόν γάμον τοΰ 
πρώτου Έλληνος ΙΙρυτάνεως Κωνσταντίνου Σχινά μέ 
τήν κόρην τοΰ σοφοϋ φιλέλληνος Σαβινϋ, άνεκοίνωσε 
δέ δτι πρόκειται νά προβή είς τήν έκδοοιν άλληλογρα- 
φίας των, τήν όποιαν άνεκάλυψεν είς κάποιον χωρίον 
τής Σας ώνιας.

ΊΙ χημικός κ. Curie έθισεν ύποψηφιότητα είς τήν 
Γαλλικήν 'Ακαδημ'αν τών Επιστημών καί θεωρείιαι 
βέβαιον ότι θά επιτύχρ.

Η
Νέα Παρισινή καθημερινή ίφημιρ'ις «Excelsior» 

έξεδόθη, γενομένη άνάρπαστος. Μιμείται τό εΝιαίίλυ- 
Μαίίλ· ώς πρός τήν μορφήν. Τό ο', ψύλλον έφθαοε νά 
πωληθή 2,50 φρ. τό άντίτυπον, ώς έκ τής καταπλη
κτικής τον κυκλοφορίας.

Μ

Είς Tuileries τών Παρισίων άπεκαλύφθη άνδριάς 
τοΰ 'Ιουλίου Φερρΰ, τής μεγάλης πολιτικής φυσιογνω
μίας τής τρίτης Δημοκρατίας. Γλύπτης τοΰ έργου ό 
Γουοταΰος Michel-

— Είς τόν αυτόν κήπον τών Tuileries άνηγέρθη μνη- 
μείον είς τόν Κάρολον Perrault, ιόν περιφανή συγγραφέα 
θαυμάσιων καί έλχυστικών διηγημάτων. Τήν προτομήν 
τοΰ συγγραφέως (φιλοτέχνησε ό j’Zvnriji J'ech.

¥

'Απέθανεν είς Παρισίους ό llobcit Gaugnat, θεα
τρικά; κριτικός αλίοτο τής «Matin» καί πρωτεργάτης 
τής ^Εταιρείας τών Συγγραφέων·. Ό Gaugnat άπέ- 
θανεν ίν ήλικίφ 44 ετών.

¥

'Απεβίωσεν ό γερουσιαστής Άγγελος Mosso καθηγη
τής τής βιολογίας είς τό Πανεπιστήμιο/ τοΰ Τουρίνου

Ή έπισιήμη όπόλλυσι ένα τών οοφωτέρων αύτή; 
θεραπόντων, ή ‘Ιταλία έν τών (νδοξοιέροιν τέκνων της 
καί ή ήμετέρα πατρίς ένα τών ίι θερμοτέρων φίλων της.

'Ο Άγγελο; Mosso διανύσας ήδη ένδοξον επιστημο
νικόν στάδιον ώ; φυσιοδίφης, κατήλθεν εις Κρήτην έλ- 
κυσθείς άπό τήν φήυην τών αρχαιολογικών άτακαλν- 
ψεων ίν τή πατρίδι τοΰ Mlvmo;.

Διαμτίνας ολίγα; μόνον εβδομάδας ίν Κρήτη έγένετο 
ένθους θαυμαστή; τοΰ Μινωϊκοΰ πολιτισμού καί πεπροι- 
κισμίνο; ύπό όξυτάτης άντιλήψεω; καί άκαιαβλήτου 
δραστηριότητο; έγένετο τάχιστα εί; τών σπουδαιοτάτων 
έξερευνητών καί ερμηνευτών αύτοΰ, συγγράψα; εντός 
βραχυτάτου χρονικού διαστήματος τά έξής, ιόν τά πλεϊ- 
στα στηρίζονται (πΐ Ιδίων ερευνών καί παρατηρήσεων.

1) Έκρομαί εί; τήν Μεσόγειον καί αί ίυ Κρήτη 
άνασκαφαί.

Τό βιβλ'ον τοΰτο είναι ή πληρεοτέρα διά τό κοινόν 
περιγραφή τοΰ Κρητικού πολιτισμού. Μετεφράσθη εί; 
τήν Αγγλικήν καί εντός διετίας ίξαντληθέν έξεδόθη 
έκ νέου.

2) Αί άρχαί τοΰ πολιτισμού έν Μεσογεΐφ.
3) Τά αρχαιότατα όπλα έκ χαλκοΰ καί όρειχάλκου.
4) ΧρΛοις τών σπονδυλικών όστών τών Ιχθύων ώς 

κοσμημάτων ή περιάπτων.
5) Κεφαλαί τοΰ άνθρωπίνου /ιερικοΰ όττοΰ ώς πε

ριδέραια ή περίοπτα.
6) Προϊστορικοί συνοικισμοί έν Coppa Nevigata.
7) Αί νεολιθικοί νεκρτπόλεις τής Molfetta.
8) Προϊστορικοί ανακαλύψεις είς Terlizi.
9) Αί άρχαί τοΰ σιδήρου.

»

Έν Βοστώνη άπέθανεν ή ίδρύτρια τής Χριστιανικής 
‘Επιστήμης Μαίρη Έδδυ.

Ήτο ηλικίας 89 (τών, καθ' δλην δε τήν διάρκειαν 
τή; άσθενεία; της, πιστή νί; τά δόγματά της, δεν ίπέ- 
τρεψε νά τή:' έπισκεφθή ιατρός.

Γεννηθείσα κατά τό' 1821 έκ γονέων Άγγλων άπο
ρων καί ύοτερική έκ κληρονομικότητας, επασχεν όρα- 
ματιομού; κατά τήν παιδικήν της ηλικίαν. Ή υστερία 
της, με τήν βοήθειαν τής γνωριμία; Άγγλων καί ‘Αμε
ρικανών θεολήπτων παραδοξολόγων, διεμορφώθη πρό 
τεσσαρακονταετίας καί πλέον είς τήν λεγομένην Χρι
στιανικήν Επιστήμην, καθ' ήν δλαι αί νόσοι προέρ-

Εκτάκτως καρποφόρος ύπήρξεν ή πνευματική έσο- 
-δεία τής 'Αγγλία; κατά τό παρελθόν έτος 190!). Μόνον 
νέα πριστότυπα μυθιστορήματα έξεδόθησαν 1654. 'Ιστο
ρικά καί βιογραφικά βιβλία πρωτότυπα επίσης 588, παι
δαγωγικά 574, θεολογικά 503 καί έν γένει ό άριθμός 
τών κατά τό 1909 ίκδοΟένιων συγγραμμάτων ανέρχε
ται είς 5234, όπερ σημαίνει δτι άναλογςνν 14 νέα βι
βλία καθ' έκάστην.

¥
■ Εν Λονδίνο! ή έκείδεν διελθούσα δεσποινίς Ευγενία 

Ζωγράφου, διευθύντρια τής * Ελληνικής Έπιθεωρή- 
οεως· έκαμεν έν τή αιθούση τής αυτόθι Ελληνικής 
Πρε-βείας διάλεξιν περί τής θέσεως τής Έλληνίδος γυ- 
ναικός. Τό άκροατήριον ήτο πυκνόν καί επίλεκτοι1. Έτό 
νισε τήν φιλοπονίαν τής Έλληνίδος, έξήρτησεν δ’ έξ 
αυτής τήν εθνικήν ανατροφήν.

*
Ή Σουηδική 'Ακαδημία άπένειμε τό βραβείο1/ Νόμ- 

πελ τής φιλολογίας ιοΰ έτους τούτου είς τόν Γερμανόν 
συγγραφέα Παύλον Χέύς, έορτάοαντα πρό τίνος τήν 
όγδοηκονταετηρίδα του. Ό Χέϋ; (γνώρισε πρός τοίς 
άλλοις είς τούς Γερμανού; είς θαυμασία; μεταφράσεις 
τούς 'Ιταλούς ποιητάς τοΰ Ιθ' αίώνος, άπό τοΰ Λεο- 
πάρδη μέχρι τοϋ Καρδοΰτοι.

Διά τήν χημείαν τό αύτό βραβείον (200,000 φρ.) 
έδόθη είς τόν Otto Wallancll, καθηγητήν τοΰ Πανε
πιστημίου τής Γοτίγγης.

¥
Είς τό Δημοτικίν θέατρον έδωσε επτά παραστάσεις 

γνωστών έργων Γαλλική όπερέττα πολυπρόσωπος, μέ 
πρωταγωνίστριαν τήγ υψίφωνον Αύγουστον Πουζέ καί 
κορυφαίαν τών όρχηστρίδων τήν δ. Δυπρέ.

'Η κ. Πουζέ, πρώτη υψίφωνος τοΰ θιάσου, είνε 
σοπράνο, ικανής τέχνης καί πολλής λεπτότητός Παρι
σινής. Ήρεσε πολύ χαί ό βαρύτονος κ. Ντελαί. Ή δε
σποινίς Blanche Dupre έχόρευσε χαριέστατα τά ντιβερ- 
τισμάν, δώσασα διά τών κινήσεων της μίαν Ιδέαν κλα
σικού χορού. Εί; τάς δύο τελευταίας παραστάσεις έλα
βε μέρος ή πρώτη υψίφωνος τοϋ Παρισινού θεάτρου 
«Varietes» κυρία Tariol—Bausc.

¥
Ό Σύνδεσμος τών Ελλήνων καλλιτεχνών άπηύθυ- 

νεν υπόμνημα πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην, ζητών 
δπως ή 'Ιερά Σύνοδος άπογορεύει εφεξής τήν άνάρτη- 
σιν είς τούς ναούς αγιογραφιών, έάν αΰται δέν κρ'θοΰν 
προηγουμένως ύπό επιτροπής καλλιτεχνών. Ή πρότα- 
σις είνε όρθοτάτη. άπό τόν Σεβ. Μητροπολίτην δ' έξαρ- 
τιϊται ’ά άπαλλάξη τούς πιστούς άπό θεάματα τερατοι- 
δους άσχημίας, ώς είνε αί περισσότεροι άγιογραφίαι, αί 
ύπό άκαλαιοθήτων καί αύτοδιδάκτων καλογήρων ή τινών 
άποτυχόντων ώς καλλιτεχνών διαπραττόμεναι. Καί διά 
τινας έκ τών ήδη άνηρτημένων έν ‘Αθηναϊκοί; ναοϊς 
δέον νά ληφθ,ή φροντίς όπως ξεκρειιασθοΰν, ν' άνατεθή 
δέ είς άναγνωρισμένης ίκανότητο- καλλιτέχνας νά έργα- 
σθώσι νέας.

‘Ο νέος καθηγητής τής φιλολογίας κ. Σκιά; έκαμε 
έναρξιν τών παραδόσεών του δι' ίναρκτηρίου λόγου εν
τόνου εί; έννοιας, θέμα ήτο ή φιλολογική επιστήμη διά 
μέσου τών αιώνων, άμα δέ τό πρόγραμμα τής μελληύ- 
οης διδασκαλίας του. Διέγραψε τήν άνάπτυξιν τής άρ- 
χαίας 'Ελληνικής φιλολογίας, τών κλάδων περί οΰ; αύτη 
ήσχολείτο, τόν τρόπον διά τοΰ οποίου χάρις εί; τούς σο
φούς, διετηρήθησαν όπωσδήποτε έν καλή καταστάσει 
τά Έλλ. έργα, τάς νέας ερεύνα; τών Ευρωπαίων, ώς 
καί τάς ώφελείας, α! όποίαι εξ αύτών προκύπτουν.

Έν τέλει άνέπτυξε συντόμω; τά καθήκοντα έκαστου 
φιλολόγου, τάς γνιόσεις, ών έχει άνάγκην καί έξήρε τήν 
εργασίαν τοΰ Ιθ'. αίώνος, τοΰ κατ' εξοχήν ιστορικού 
αίώνος.

¥
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

χονται έξ ηθικής έξασθενίοεως καί θεραπεύονται διά 
τής σιωπηρά; έπικλήσεω; τής θείας Άντιλήφεως, 
ά«υ τή; άναμίξεω; τών Ιατρών.

¥
Ό χορυφαΖος καί δημοφιλέστερο; τών 'Ελλήνων 

κωμικών, 6 Κωνσταντίνος Σαγιώρ, πρό πολλοΰ κατά
δικος ΰπό τής ίπιστήμης, άπέθανεν έν 'Αθήναις. Ή 
Ιξέλιξις τοΰ Σαγιώρ ώς ήθοποιοΰ υπήρξε γοργή. Έν. 
Πατρών, ένθα έγεννήθη, μετέβη τί; Σμύρνην. Έκεΐ 
τόν ενθυμούνται οί συνάδελφοί του ώς τοιχοκολλητήν 
προγραμμάτων. Έπειτα έποιξεν επευφημούμενος εί; 
τύ έκεΐ θέατρον, δτε έρχεται εί; ‘Αθήνα; καϊ εμφανί
ζεται δειλά είς τό θέατρον τής Νεαπόλεως. 'Ο Σαγιώρ, 
ό μικροοκυπικός, ό αγτωοτος έπεβλήθη ταχύτατα, καϊ 
κατόπιν εί; τήν · Νέαν Σκηνήν· έκυριάρχησ. ν ολοκλή
ρων θεατρικών πβριόδω». Κατέστη δημοφιλής, εί; Ο
λους δε τούς ρόλους έγίνετο άφορμή γελώτων, μ' ύλην 
τήν μονοτονίαν τής έκφριϊοεως. Ώ; Πετεινάρη; είς τά 
«Παναθήναια· εδημιούογηοεν ε α τύπον πολύ χαρα
κτηριστικόν. δστις έατήριξεν ολον τό έργον. Άλλ' >; 
μεγαλειτίρα έπιτυχία του, είς ήν απέδειξε καλλι
τεχνικόν τάλαντον, ήτο ό · δίπρισαι τώ· Έθαυμάοθη 
ή λεπτότη; τής ηθοποιίας' έπαιξε με φυσικότητα 
ωσάν νά προησθάνετο fill θά ήτο ήρως πραγματικός 
τής δραματικής ίκείνης περιπέτειας, ήν έζωντάνευσεν 
ιός πρωταγωνιστής ΰποδυόμενο; κωμικόν ηθοποιόν.’Ιδίως 
επέτυχε» όταν υπεκρίθη έκ'ϊνον τόν ώραΐον καϊ καλλι
τεχνικόν θάνατον.

Ό Σαγιόιρ δεν έταμε νέας οδού; εί; τό θέατρον' 
υπήρξεν όμως είουνείδητος εργάτης, κύομιος καϊ φιλό
καλος. Πολλάκις διά τών πορεμβαλλομένων κατά τήν 
παράστασιν ίδικών του επικαίρων ευφυολογιών ένίσχυε 
τά έργα, προεξοφλών τήν ευθυμίαν τοΰ ακροατηρίου. 
Υπερέβαλε τόν Ι/αντόπουλον, δστις ήτο αρκετά χον
δροειδή; εΐς τάς κινήσεις του, υπήρξε δέ ό διάδοχός 
τον, δταν εκείνου ή φήμη έξέλιπε πλέον.

'Ασθένεια απαίσια, ή φυματίωσις, υπονόμευσε τόν 
ακμαίο» οργανισμόν του. Κατά τήν πρώτην παράοταο.ν 
τοΰ · Μαροθωΐ’είου δρόμου· είς τό διάλειμμα τή; β' 
πράξεω; έκαμε» αίμοπτυσίαν. Έκτοτε ιΐχε καταδικα- 
οθή είς θάνατον ό συμπαθής πρωταγωνιστής, ό αφει
δής χορηγός τοϋ ‘Αθηναϊκού γέλωιος. Άπό διετίας 
άπέσχε τών παραστάσεων, διαμείνας έν Αίγύπτφ τόν 
χειμώνα πέρυσι καϊ έν Κηφισσιή τό θέρος. Αί τελευ
ταίοι του εμφανίσεις έπΐ σκηνής ήσαν μία είς τά εγ
καίνια τοΰ Δημοτικού θεάτρου ‘Αθηνών, δτε απήγ
γειλε ενα ίδικόν τον κωμικόν ι ονόλογον καϊ ή άλλη, 
πρό τινων ήμερων είς τόν «Παρνασσόν·, δτε ύπό τήν 
προστασίαν τής πριγχηπίσσης Άλικης έδόθη, συμπρά- 
ξει εκλεκτών Άιθίδων, μία προεσπερ!;, καθ' ήν άπήγ- 
γειλεν <1 ίδιι; ένα μονόλογον,καϊ ή; αί εισπράξεις 1300 
δρχ. προωρίζοντο διά τά έξοδα ταςειδίου είς Davos τής 
Ελβετίας πρός νοσηλείαν. Τά χρήματα αυτά έχρησιμέυσαν 
διά τάς δαπάνας τής κηδείας του.'Οξεία νεφρΐτι; έπετά- 
χυνε τόν άλλως άναμενόμειον θάνατόν τον. Ειρωνεία 
τή; ιΰχη;'· Αυτός δστις έσκόρπισε τόσου; γέλωτας, έπέ- 
πρωτο νά άποθάνη άπό τήν σκληροτέραν νόσον, 
πνιγεί; άπό κύματα αίματος.

Ή κηδεία του έτελέσθη σεμνοπρεπής, άκολουθούν- 
των λογιών καϊ καλλιτεχνών. Ό κ. "Αννινος καταθε
τών στέφανον έκ μέρους τής «'Εταιρίας τών θεατρι
κών συγγραφέων» προσεφώνησε, ιίπών δτι τά δάκρυα 
έπι τφ θανάτω του ήσαν «τά μόνα δάκρυα τά όποια 
είς τήν ζωήν του έκαμε νά ρεύσωσιν έκ τών όφθαλμών 
τών άλλων·. Έν τφ ναφ τοϋ Άγ. Κωνσταντίνου ή 
κυρία Είρήιη Πολ. Δημητρακοπούλου ΐξεφώνησε σύν
τομον, άλλά ποιητικόν επικήδειο» λόγον, έν δέ τφ 
νεκροταφείω ώμίλησεν ό κ. Ο. Ρευσύπουλος.

*

Ή έν Ρώμη διαμένουσα κεΡλιτέχνι; δεσποινίς Μα

ρία Ίγγλέση άνέλαβεν εΰγενώς νά έπιστέλλη ήμίν περί' 
τή; έκεΐ καλλιτεχνικής κινήσεως ειδήσεις. Δημοσιεύο
με» τήν πρώτην άνταπόκριοίν τη; :

• Άπέθανεν έν Ρώμη ό έπιφανή; Βοημός ζωγρά
φο; Benedett' Knuffer, δστις ώ; έκ τής μακριί; 
του έν Ρώμη διαμονή; έθεωρεΐτο Ρωμαίος. Άπό 
πολλών έιών έχόσμει τάς εκθέσει; τής Ρώμης διά 
τών θαυμάσιων πινάκων του' έποίκιλλε τάς θαλασ
σογραφίας του μέ Νύμφας, Σειρήνας καί έν γένει θα
λάσσιας θεότητας. Άπό τοΰ 1883, διε έθριάμβευοεν 
έκθέσας δμιλον Νυμφών ροδοστεφανωμένων έν τή πα- 
ραλίρ, μέχρι τ··ΰ παρελθόντος έτους, δτε τό τελευταΐον 
του έργον ·Τό κύμα· εϊλκυσε δλους τοΰ; έπισκίπτα, 
τής έκθέσεως,ό Knuffer έθοιάμβευοε, έθαυμάοθη καί 
άπέκτησε φήμην μεγάλου καλλιτέχνου έν Ρώμη. Ό 
καλλιτέχνης ουτο; τής θαλάσση; καί τώ, έναλίων θεαι- 
νών έλκυοθεΐς φαίνεται έκ τοΰ ονόματος τών Σειρήνων, 
ηύτύχησε νά εϋρη τήν αίωνίαν γαλήνην μεταξύ αύτών, 
τών όποιων τάς έξοχου; πλαστικότητας τόσον θαυμα- 
οίως απεικόνισε. Ταξειδ-.ύων δι' Άγχώνα, έπΐ οκοπφ 
δμω; τ'ά μή φθάση καθότι είχε προαποχαιρετ'ση τούς 
φίλου; του δι’ έπιστολών, διέλαθε τήν προσοχήν τοϋ 
πληρώματος έν νυκτϊ τρικυμιώδει, καϊ έρρίφθη εί; τή;· 
θάλασσαν. Ώ; δικαιολογίαν τοΰ άπο· ενοημένου αυτού 
κινήματος φέρει δτι έβαρύνθη τήν ζωήν καί ήτο και
ρό; πλέον ν' άι.οθάνη. ΟΙ ιδιαίτεροι <ρ λοι του γνωρί- 
ζοντες τόν έρωτα αύτοΰ πρό; τήν θάλασσαν, αποδίδουν 
είς καλλιτεχεικήν υπερευαισθησίαν την αυτοκτονίαν του. 
Ό Knuffer διαρκώς έργαζόμενος κα! ευρισκόμενος έν 
επικοινωνία μετά τών Νυμφών καϊ Σειρήνων, έδημι- 
ούργηαε έν τή φανταοίφ κόσμον έξ αύτών, δν τόσον ή- 
γάπησε καϊ έπόθησεν, ώστε έοπευσε πρός ουνάντηοίν 
του. Ό βίο; τοΰ Βοημοΰ ζωγράφου είναι παράδειγμα 
εργατικότητα; καϊ μετριοφροσύνης. Παρ' δλους του τους 
θριάμβους ουδέποτε έκαυχήθη καϊ άν ποτέ ήρωτϊιτο άν 
έχη τί νέον έργον άπή 'τα πάντοτε «Μικρά πράγματα.» 

Έξ αντιθέτου δέ, διον μετριόφρων ήτο δι' εαυτόν 
τόσον έχαίρετο διά τούς θριάμβους τών φίλων του, ανα
γνωρίζω» καϊ άποδίδων έκαστο) καλλιτέχνη τήν αξίαν 
του. Πρό τριακονταπενταετία; έπεσκέφθη τήν ΊιαΖίαχ, 
ήν έκ ψυχής ήγόπησε καί ουδέποτε έγκατέλειψεν, ή 
κατά τό παρελθόν έτο;, οπότε χάριν τών εορτών τοΰ 
1911, τό atelier του κατεδαφίσθη διά νά δώοη θέαν 
εις άλλο κτίριον άνεγερθεν χάριν ιών έορτών. '& 
Knuffer τόσον ιίχεν άγαπήση τήν μικρόν έκείνην γω
νίαν, ώστε δεν ήθέλησε πλέον νά έπανέλθη είς Ρώμην, 
συχνότατα δέ γράφων εί; τοΰ; φίλους τον, έκαμνε 
μνείαν τοΰ atelier του.

'Ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν τοΰ καλλιτέχνου είναι 
δτι ουδέποτε είργάσθη έκ τοϋ φυσικού' δλου; του τοΰ; 
πίνακα; έξειέλει έκ μνήμη;, μετά διαμονήν έν παραλία 
πόλει καϊ ίδίο>; είς τό Αηζίο... Είς τό θαυμάσιον 
Caffe Greco διήρχετο τάς εσπέρας του ληομονών εί; 
μίαν partita reacehi καϊ φίλους κοϊ οικογένειαν καϊ 
άνάπαυσιν. Ή'Ιταλία καί ή ιδιαιτέρα του πατρίς θρη
νούν τήν άπώλειαν τοΰ καλλιτέχνου καϊ βαθέω; φέ- 
ρουσι τό πένθος του

— Άπεφασίσθη δπω; παραμείνη ή Γαλλική Ακα
δημία έν Ρώμη έπι τρία είσέτι έτη.

Ο υπουργός τών Καλών Τεχνών τής Γαλλία; έπεθύμε· 
νά μετοφέρη τήν σχολήν αύτήν παρά τήν Μεσημβρινήν 
Γαλλίαν, dU’ οί καλλιτέχσαι κοϊ ό Κάρολο; Duran έρ- 
ρωμένω; άν'έστησαν' ώ; έκ τούτου έψηφίσθη κα! πάλιν 
ή έπι τριετίαν διατήρησι; αυτής, διιυθύνοντος τοΟ εί- 
ρημένου καλλιτέχνου Duran.

¥

Επίσημοι πληροφορία; έκ Κωνσταντινουπόλεως αγ
γέλλουν δτι ή Ιερά Σύνοδο; ένέκρινε τήν γνόιμην τοΰ 
Οικουμενικού ΙΙατριάρχου δπω; μελετηθή τό γλωσσικόν 
ζήτημα έν τή Εκπαιδευτική Πατριαρχική Επιτροπή 
καϊ ληφθώσι μίτρα χατά τών μαλλιαρών καϊ χυδαϊστών-

Ύφανταϊ—Μονήρεις άνθρωποι—Χιίνελα—ή Βουλιαγ
μένη Κααπάνα—i Άμαξάε "Ενοελ — Ό πτωχό; Ερρί
κο;— "Ελγκα—ή Πίππα χορεύει.

Εκτός τώ» άνωτέρω δραμάτων, εί; α δ σοσιαλισμό; 
παίζει ένεργών μέρος, έγραφε διηγήματα καί ταξιδιω
τικά; έντυπώσεις. έν α ς καϊ αί ιΈαριναϊ ήμέραι έν 
Έλλάδι·.

¥
Πύτοκτόνησε, συνεπείφ άνακαλύφεως λογιστικών άτα- 

ξιών έν τή δ.αχειρίσει τον, ό γραμματεΰ; τοΰ Πολυτε
χνείου Αθηνών Αριστοτέλη: Μαυρίδης. Ό Μαυρίδης 
διετέλει εί; τήν θέσιν ναύτην έπΐ 31 συνεχή έτη, πάντες 
δέ οί .καλλιτέχναι καί μηχανικοί έτνχον τή; προστατευ
τική; έννοια; του.

*
Ένεκα καταγγελίας έπΐ παροχή φευδσϋς απολυ

τηρίου, ηντοκτόνητεν έν αύτεΰ τφ άνακριτικφ γραφείιρ 
ό έφορο; ιών άρχαιοτήτων καί τμηματάρχη; τοΰ αρ
χαιολογικού τμήματο; τοΰ υπουργείου τής Παιδεία; 
Γαβριήλ Βυζαντινός.

Ό Βυζα-'τινό; έκ Τενέδου έλθών, άπροστάι ευτος, 
υίοθετήθη παρά τίνος κυρίας, έν ή υπηρέτει.

Άλματικώ; άνεδείχθη, κα,αλαβών διαφόρου; καθη
γητικά; καί υπηρεσιακά; θέσει;. Δέν ήτο δημιουργι
κό; νοΰς, άλλά τόν έβοήθει πολύ ή ιύρυτάτη μνήμη τον.

Ό Βυζαντινό; ήτο καϊ καθηγητή; τή; Ιστορίας τή; 
Τέχνη; έν τή Καλλιτεχν.κή σχολή. Ήγεν ήϊικίαν 38 
έτών.

*
Έν Κω'·)πόλιι έγένετο έκθεσι; τώ» «ργω»· τοΰ ζω

γράφου κ. Κ. Μαλέα. Έξετεθησαν 250 περίπου 
έργα. Έκρίθησαν ενμενώ; οί πίνακ·; του ·Τό άσμα 
τού 'Ομήρου·, ή · Μελέτη·, «<5 Τυφλός έπαΐτη.·, 
«Μετά τήν χαράν·, τά «Παλαιό πράγμαια·, τό ·Λυ- 
κόφω; τή; ζωή;·, τύποι τινέ; Βεδουίνων καί Σούδα- 
νέζων καί άλλαι σπουδαί του.

¥
Ό κ. Ν. Γεωργαντή; έφιλοτέχνησε τρία νέα έργα, 

έν πρόπλάσμαοιν. Τό έν, ή «Βιοπάλη·, είνε δυνατόν 
σκαρίφημα πολυσύνθετον. Είς μεγάλα κύματα τοΰ ωκε
ανού, συμβολίζοντας τήν ζιοήν, παλαίσυν άιθρωποι 
άγωνιζόμενοι τόν αγώνα τής αύτοουντηρήοεω; καί τή; 
έπικρατήσεως, άλλοι άηηυδη-·μέ»οι καί αλίοτ παλαίοντε; 
ένφ εί; τήν όπισθεν πλευράν ουμφύρονται τά πτώματα 
τών ήτιηθέντων ιί; τήν βιοπάλην.

Τά άλλο έργον, είνε ό ■ Μόχθο;·. Λύσανδρε; προσπα
θούν νά μ-τακινή ιου» ένα βράχον, χωρίς νά τό κατωρ- 
θιόνουν. "Ολη ή έντασις πρό; επιτυχίαν φανεροΰται ι’ς 
τοΰ; προτεταμένου; μυώνας τοΰ γυμνού σώματός των.

Τό τρίτον εΐνε δισκοσμητικόν άνάγλυφον, ή ·'Αρ
μονία·.Έντός μιας λύρας, ώ; έν πλαισίφ, διαφαίνεται 
ή μορφή μια; Μούσης, ήτις έχει άνοικτά τά χείλη, ώ; 
νά έπτερύγισε μόλις έξ αύτών τό μέλος. Τό τελεχ'ταΐον 
θά δωρήση ό κ. Γεωργαντή; εί; τόν · Σύνδεσμον τών 
καλλιτεχνών».

*
Ό Μαυρίκιο; Μαίτερλιγπ, ό γνωοτός ποιητής καί 

μυστικοπαθή; συγγραφεύς τοΰ Βελγίου έγραφε τά εξής 
περί Τολστύη :

« Ό Λέων Τολστόη υπήρξεν ό μεγαλείτερος καλλιτέ
χνης τοΰ σημερινού μας πολιτισμού.

• Κανείς άλλο; δίν έξήσκησε πραγματικωτέραν καϊ 
βαθυτέραν έπίδρασιν έπΐ τοΰ κόσμου. Ή έπίδρασίς του 
ήτο κάτι βαθύτερο» τής άπλή; έπιδράσεως έπΐ τών εθί
μων, τών σίσθημάτων καί τών σκέψεων τών άνθρώπω» 
Έφθανε μέχρι τοϋ κεντρικού καί μυστηριώδους έκείιου 
σημείου τής ζωής, τό όποιον έκφεύγει πάιη; άναλύσεω; 
καί μεταμορφώνει βαθμηδόν τήν πνευματικήν άτμό- 
σφαιραν, τήν οποίαν ή σκέφις θ' άναπνεύσρ αέριον.

• ‘Ολίγοι καλλιτέχναι κατείχον τό χάρισμα τοΰτο. Ή

Συνεπεία τή; τοιαύτης άποφάσεως ουνελθούτα είς 
πρώτην συνεδρίασιν ή ‘Επιτροπή τών Πατριαρχείων 
έπελήφθη τοΰ ζητήματος, τοΰ προεδρεύοντος Μητροπο
λίτου Προκοπίου άναγνιϊισαντο; σχετικήν έκθεσιν τοΰ 
Επόπτου τών Σχολών κ. Σωφρονίου καϊ άπαγγείλαν- 
τος δριμύν φιλιππικόν κατά τών μαλλιαρών, αί ένέρ- 
γε αι καϊ αί γλωσσικοί δοξασίαι τών όποιων τείνουν είς 
διάσπασιν τή; ενότητα; τών Ελλήνων.

Ή ‘Επιτροπή θά έξακολουθήση τά; συνεδριάσει; 
της καταλήγουσα δ" εί; όριστικά; αποφάσεις θά άναγ- 
γείλη ταύτας τφ Οίκουμεν. Πατριάρχη Ιωακείμ.

Τό Πατριηρχεϊον άφ' ετέρου δΓ έγγράφου του διυ- 
βιβαοθησομένου είςτήν ' Ιεράν Σύνοδοι τή; Ελλάδος θά 
άναγγείλη τάς κατά τών μαλλιαροί» αποφάσεις καί τά 
ληφθησδμενα μέτρα.

¥

Εί; τό Μιλάνον έδείχθη έσχάτοι; κάποια τάσι; πρΐς 
άνέγερσιν «ουρανοξυστών» καί εί; μίαν πλατείαν τής 
ιόραίας πρωτευούοη; τήν Λομβαρδία; ΰφωσε θραούτατα 
τοΰ; δεκαπέντε ορόφου; του ένα κτίριον 'Αμερικανίζον.

Άλλ' άν αύτά τά ύιμηλά προϊόντα τοΰ σημερινού 
βιομηχανικού πολιτισμού θεωρούνται θαυμάσια εί; τήν 
αντίπεραν όχθην τον Άτλαντικοΰ, αί πόλει; τή; Ευ
ρώπη; έχουν παραδόσεις καλλιτεχνικά;, έναντίον τών 
όποιων κάθε εύρανοξύστης θεωρείται ί'βρι;.

ΔΓ αυτό καϊ εί; τό Μιλάνον, δπου τόσα εγείρονται 
μνημεία τή; τέχνης τή; ‘Ιταλικής Αναγεννήσεως έξη- 
γέρθησαν οί αρχιτέκτονες καϊ πολλοί άλλοι καλλιτέχναι 
καί άπαιτοΰν ιϊπό τήν δημοτικήν άρχήν ν' άπαγορεύοη 
τήν άνέγερσιν κτιρίοιν, τών όποιων τό ΰφος εΰρίσκεται 
είς δυσανάλογον δυσαρμονίαν πρό; τό μήκος τή; προ- 
σόφεώς των.

¥
Έλήφθη όριστικώ; ή άπόφσσις, δπω; κατιι τά; εθνι

κός έορτάς έν Ρώμη κατά τό 1911 παρασταθώσι καί 
τινες έκ τών κλασικωτέρων αρχαίων κωμιρδιών καϊ 
τραγοσδιών.

UI κυριώτεροι τών οργανωτών τών αρχαίων τούτων 
παραστάσεων είνε ό θεατρικός συγγραφεύς 'Ιάκωβος 
Μπόνι καϊ ό καθηγητή; Έκτωρ Ρωμανιόλι. Κατ' 
άρχάς είχε γείνη σκέφις νά δοθούν παραστάσει; είς τήν 
άρχαίαν Ρωμαϊκήν αγοράν, άλλ' ένεκα διαφόρων δυσκο
λιών έπροτιμήθη τό Στάδιον.

*
Και ή Ρωσσία είσήλθεν είς τήν χορείαν τών πολι- 

τειώ:·, αί όπι ίαι αναγνωρίζουν, δτι ή πνευματική έρ 
γασία έχει κάποιαν αξίαν.

Τό Συμβούλιον τή; Επικράτεια; έπεκύρωσε τό άρ
θρο» 35 τοΰ ηιηφιοθέντο; νόμου περί πνευματικής 
Ιδιοκτησίας, καθ' 8 ούδεν ξένον έργον δύναται νά μετα- 
φραοθή έν Ρωσοία άνευ τής άδεία; τοΰ ουγγραφέω;.

*
Ό θίασος τής Κυβέλης έξακολουθεϊ τάς παραστάσεις 

του είς τό Κάιρο», ύποστηριζόμενος άπό τήν έκλτκτο- 
τέραν μερίδα τή; έκεΐ παροικίας. Εί; τά μέσα Δεκεμβρίου 
επιστρέφω» άπό τήν Αίγυπτον, θά μεταβή είς Πά
τρας διά 15 παραστάσεις. Κατά τήν διέλευσιν έξ 
'Αθηνών θά όώση εί; τό Βασ θέατρον τρεις παρα
στάσεις. Πρώτη θά είνε τό «Σκάνδαλο»· τοΰ Bataille.

¥
Έν Νεαπόλει έγένοντο τά εγκαίνια ύπερμεγέθους 

μνημείου τοΰ Βαοιλέως Ούμβέρτου έπΐ παρουσία τών 
Βασιλέων καϊ τών υπουργών·

♦
Ό Γεράρδο; Χάουπτμαν, ου τό»· θάνατον άνηγγεί- 

λαμεν, αναγνωρίζεται ώς εί; έκ τών μεγαλειτέρων δρα
ματικών συγγραφέων τή; Γερμανία;. Έγεννήθη τφ 
1862. Έζησε άγροτικήν ζωήν ώ; νέος. Έφοίτησεν είς 
τά Πανεπιστήμια τής 'Ιένη; καί τοΰ Βερολίνου- Τά κυ- 
ριώτερα έργα του είνε : Πρό τής άνατολής τοΰ ήλιου —
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έπίδρασις τοΰΤολστόη, άρκετά άμφισβητήσιμος κατ’ άρ- 
χάς, κατέστη γενναιόφρων καί φιλανθρωπική, μετα- 
βληθεΐαα ιίς είδος άοθενικοΰ καί άλλοκότου Χριστιανι
σμού, δια νά καταλήξρ τέλος κατά τάς τελευταίας έκ- 
φάνοεις της εΐς τό ύφηλότερον ιδεώδες, τό όποϊον τά 
σύγχρονα ανθρώπινα πνεύματα θά ήδύναντο νά ουλ- 
λάβουν· ·

*

Όμάς εύγενών "Αγγλων, ενδιαφερομένων διά τήν 
τύχην των Χριστιανικών λαών τής ‘Ανατολής, ίδρυσε 
κομιτατον διά τήν άνέγεροιν μνημείου είς τιμήν τοΰ 
πρό καιρού άποθανόντος αίδεσιμωτάτου δϊάλκολμ Μάκ- 
κολ, έπί 23 έτη διατελέοαντος εφημερίου τοΰ καθεδρι
κού ναοΰ τοΰ Ράΐπον.

Τό μνημεϊον θ' άνεγερθή έντός τοΰ νατΰ, τό δε συ- 
σταθεν κομιτατον. απευθύνει ίκκλησιν πρός τοϋ; έν 
Έλλάδι τιμώντας τήν μνήμην άνδρός, έπί 50 έτη άγω- 
νισθέντο; υπέρ τών καταπιεζομένων καί άδικουμένων 
χριστιανικών πληθυσμών καί οί οπαίοι θά ήσαν διατε 
θειμένοι νά συνεισφέρουν διά τήν άνέγεροιν τοΰ μνη
μείου.Ό αίδεσιμώτατο; Μάκκολ είνε συγγραφεύς διαφό
ρων έκκλησιαστικών καί πολιτικών συγγραμμάτων.

ΠΡΟΕΣΠΕΡΙΔΕΣ «ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ»
Πόθος πνευματικής ζωής παρώτρτη·ε τήν διενθυνσιν 

τής «Πινακοθήκης» δπως, έπ' εύκαιρίρ τής προσε
χώς συμπληρουμέτης δεκαετούς σταδιοδρομίας άπό 
τής ίδρύσεως, διοργάνωση φιλολογικός καί καλλιτε
χνικός προεσπερίδας καθ’ έκάστην Πέμπτην είς τάς 
αίθουσας αύτής. Ή ανάγκη στενωτέρου δεσμού, διά 
τής επικοινωνίας, τών εΐς τά γράμματα καί τάς τέ- 
χνας άσχολουμένων, τών άτυχώς έν άποστάσει βιούν- 
των σήμερον, ύπήρξεν ή κυριωτέρα αφορμή τών συγ
κεντρώσεων αύτών, αϊτινες, έπί τοΰ παρόντος, Οά πε- 
ριορισθοΰν είς τόν κύκλον τών συνεργατών,άμφοτέρων 
τών φύλων. Κατά τάς άπογευματινάς αύτάς τά ανέκ
δοτα πνευματικά έργα Οά λαμβάνουν τό βάπτισμα 
τής δημοσιότητος, τά συμπεράσματα μιας κριτικής 
μελέτης θά συζητούνται, οί δέ επιδιδόμενοι είς τήν 
μουσικήν, φωνητικήν ή ένόργανον, Οά δείξουν τάς 
προόδους των.

Οϋτω συνδυάζεται πρός τό έντυπον ψύλλον τής 
«Πινακοθήκης» ό προφορικός λόγος καί τό αρμονι
κόν άκρόαμα, έλπίζει δέ ή «Πινακοθήκη» δτι κα- 
Οιεροΰσσ. τάς φιλολογικός αύτάς καί καλλιτεχνικός 
σνγκεντροισεις, παρέχει άξιον μιμήσεως υπόδειγμα 
πρός ΰπαρξιν μιας άνωτέρας ζωής καί έν τή παρ’ 
ήμΐν κοσμική κινήσει.

»
Αί προεσπερίδες ήρχισαν τήν 11 Νοεμβρίου, παρι- 

σταμένων έκλεκτόιν άντιπροσώπων τών γραμμάτων 
καί τών τεχνών.

Πρώτος, οίονεί πρόσκοπος τών μελλόντων νά πα- 
ρελάσωσιν, ό διευθυντής τής «Πινακοθήκης» κ. Λ. 
Καλογερόπουλος ώμίλησε περί τού σκοπού καί τής 

σημασίας τών προεσπερίδων, άς καθιεροΐ, καί σν{- 
χρόνως έδωσε χαρακτηριστικήν τήν φυσιογνωμίαν 
τών άριστοκρατικών παρ’ ήμΐν αιθουσών, αϊτινες δια- 
κρίνονται διά τόν πλούτον, δχι δμως καί διά τό 
πνεύμα.

Εΐς τήν εικόνα, ήν έδωσε, έσφιγμομέτρησε τήν 
πρόοδον τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας, ήν έν τούτοις 
καθιστρ. προβληματικήν ή τάσις άφ’ ένός πρός ψευ- 
δεπίδειξιν καί ή άπουσία άφ’ ετέρου έκ τών αιθου
σών αύτής, τών ανθρώπων τών άφιερωθέντων είς 
τήν έξυπηρέτησιν τού Καλοΰ, έν ταΐς ποικίλεις αύτοΰ 
έκδηλώσεσιν. 'Υπέδειξε τήν άνάγκην δπως δημιουργη-

Οοΰν καί παρ’ ήμΐν κοινωνικά έθιμα, έχοντα κέντρον 
τό ΙΙνεϋμα, περατών δέ τήν ομιλίαν άνέφερε τούς 
μέλλοντας νά λάβωσι μέρος όμιλητάς καί καλλιτέχνας.

Κατόπιν ό κ. Νικ. Σπανδωνης. δ πολυΐδμων καί 
δεξιιότατος conferencier, ώμίλησεν έπ’ άρκειόν διά 
τά σαλόνια έν γένει ίστορικώς, άπό τής έποχής τοΰ 

Περικλεούς μέχρι τοΰ IΙΓ. είς ίί πλειότερον ένδιέ- 
τριψε. Ή διάλεξές του. πλήρης εύφυεστάτων ψυχο
λογικών παρατηρήσεων, έθελξε. ’Εν έπιλόγω μετά 
δηκτικής ειρωνείας έσατύρισε καί ουτος τάς συνήθεις 
παρά τή άριστοκρατιζούση παρ’ ήμΐν κοινωνική τάξει 
συναθροίσεις.

Ή κ. 'Ελένη Γεωργαντή, ή διακεκριμένη γλύ- 
πτρια, έψαλλε μετά πολλοΰ αίσθήιιατος τήν Προ
σευχήν έκ :ής «Λακμέ» καί τόν «Γέρω Δήμον», τό 
γνωστόν κλέφτικον τραγούδι. Ή δεσποινίς Ιωάννα 
Κατσαρά, μαθήτρια τοΰ κ. Σοΰλτσε, έξετέλεσε μετά 
τέχνης έπί τοΰ τετραχόρδου τό «Concert No 22» τού 
Viotti καί τήν «Berceuse Slave’ τοΰ Kranz Neruda. 
Ή δεσποινίς Εύθαλία Λέκα έπαιξεν έπί τοΰ κλειδο- 
κυμβόλου τήν «Γονδολιέραν» τοΰ Μένδελσον καί ό κ. 
Γ. Άναστοσιάδης άπήγγειλε τήν «Βγενούλαν», έκ τών 
ωραιότερων δημοτικών ποιημάτων, καί τήν «Άπι
στον» τοΰ κ, Πολέμη.

♦
Κατά τήν δευτέραν άπογευματινήν, ένδιαφέρου- 

σαν έποιήσατο διάλεξιν ή κυρία Πετρούλα Ψηλορεί- 
του, ή παλαιό τής «Πινακοθήκης» συνεργάτις Lalo 
de Castro ήτις έγκατασταθεΐσα ήδη έν ’Αθήναις, 
επαναλαμβάνει τακτικήν συνεργασίαν άρχίζουσα άπό 
τοΰ παρόντος τεύχους διά τοΰ περί Τολστόη χρονο
γραφήματος της. Ή κ. Ψηλορείτου ώμίλησε περί τοΰ 
γυναικείου ζητήματος, άσχοληθείσα εΐδικώτερον είς 
τό θέμα αν ή γυνή πρέπη νά φροντίζη μάλλον πώς 
νά φαίνεται ώραία καί ν’ άρέση ή άν πρέπη νά είνε 
απλώς νοικοκυρά. Μετά χάριτος καί άπλότητος έχειρί- 
σθη τό ζήτημα κηρυχθεϊσα υπέρ τής πρώτης γνώμης, 
θίξασα ταύτοχρόνως καί τό ζήτημα τής πνευματικής 
χειραφεσίας τής Έλληνίδος.

Ό ζωγράφος κ. Βανδώρος διηρμήνευσεν έπί τοΰ 
τετραχόρδου τρεις ώραιοτάτας συνθέσεις, τήν 
«liomance» τού Svendsen, τήν «Heveric· τού 
Schumann», καί τό «Mort d’Ase» τοΰ Grieg. Ό κ. 
Μαρίνος Σιγοΰρος άνέγνωσεν ανέκδοτον εκτενές 
ποίημά του «Τά δύο άδέλφια», τό όποιον ήρεσε 
πολύ Ό κ. Ναπολέων ΛαπαΟιιότης έπαιξεν έπι τού 
κλειδοκυμβάλου τό «Oisillon» καί τήν «berceuse» 
τοΰ Grieg. Ό κ. Γ. Άναστοσιάδης άπήγγειλε τρία 
σατυρικά ποιήματα τοΰ κ. Σουρή. τόν «Άνθρωπον», 
τήν «Γεροντοκόρην» καί τήν «Παπαδιά».

*
Κατά τήν τρίτην προ εσπερίδα, ό κ. Δ. Καλογερό

πουλος άνέγνωσε σατυρικόν σκαλάθυρμα έκ τής σει
ράς τών ανεκδότων «Διαλόγων» του, ύπό τόν τίτλον 
«Τό φίλημα», δπερ ήρεύνησεν ύπό έποψιν υγιεινής. 
Ό γλύπτης κ. Ν. Ι’εωργαντής εψαλλε τήν aria τοΰ 
υψιφώνου έκ τής «Δημιουργίας» τοΰ Χάΰδν, συνο- 
δευούοη: έπί κλειδοκυμβάλου τής κ. Αύρας θϊοδωρο- 
πούλου. Ή δεσποινίς Μαρία Μαλανδρίνου έπαιξεν έπί 
κλειδοκυμβάλου δύο σονάτες τού Μόζαρτ, ή δέ δε
σποινίς Ξαβερία Κανελλοπούλου άπήγγειλε λίαν έπι- 
τυχώς τόν «Έσταυρωμένον» ποίημα καλλ ιτεχνικής 
ύποθέσεως τής δεσποινίδος Κρυσταλλίας Χρυοοβέργη 
καί τό «Λάφυρον» τοΰ κ. Πολέμη.

•
Κατά τάς άπογευματινάς ταότας πάντες οί λαβόν- 

τες μέρος, κυρίαι καί κύριοι, ζωηρώς έχειροκροτή- 
θησαν, οφείλονται δ’ αύτοΐς χάριτες διότι διά τής 
έπιτυχοΰς συμμετοχής των συνετέλεσαν δπως ένισχυθή 
ή ιδέα τής «Πινακοθήκης».
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Ό ίν Μυτιλήνη τέως γυμνασιάρχης κ. Ίω. 'Ολύμ

πιος έξέδωκεν ογκωδέστατο» έξ 628 σελίδων σύγγραμ
μα, τόν α'. τόμον περί τής Φιλοσοφίας τοΰ Πλά
τωνος, είς σύστημα ερμηνευόμενης. Ό α' τόμος, οστις 
αποτελεί τό εν πι'μπτον τής όλης συγγραφής, περιλαμ
βάνει τήν διαλεκτικήν τών Ιδεών, ήτοι τήν καθαράν 
ιδεολογίαν. ΊΙ εργασία τοϋ κ. ’Ολυμπίου, έμβριθής 
και ευσυνείδητος, είνε καρπός πολυχρονίων μελετών. 
Ό β'. τόμος περιέχων τήν Διαλεκτικήν οντολογίαν 
είνε τελείως έτοιμες πρός έκδοσιν. Δςά τής έπι 
ταύτης συγγραφής ό διακεκριμένος φιλόλογος έμφανίζει 
είς κάλλος γνωσίως ελληνικόν τήν υπάτην μορφήν τοϋ 
μεγίστου τών Ίδεολόγων, οστις έδωσε τήν λαμπροτέ- 
ραν μορφήν τής φιλεσοφίαι, έξ ής κατεσκευάσθησαν 
έκτοτε άπειρα εκμαγεία κατ’ άπομίμησιν. ’Εννοεί τις 
πόσον ούσκολον ητο νά συστηματοποιήσν, τις κα1. νά 
αποοώση τήν φιλοσοφίαν τοϋ Πλάτωνος άρτίαν, ευτυχώς 
όμως τό δεινόν επιχείρημα όπερ άνέλαβεν ό κ. ’Ολύμ
πιος οεξιώς έ/ειρίσθη. ΊΙ τεχνική σύνθεσις τοϋ συγ
γράμματος καί ή οικονομία είνε αξιοθαύμαστος. ‘Ερ
μηνεύει ό συγγραφεύς .-.ατά τρόπον άρ,ιστον τό Πλα
τωνικόν σύστημα. Μετά τήν Γενικήν εισαγωγήν εΐς 
τά δόγματα τής Πλατωνικής φιλοσοφίας έρευνα ό συγ- 
γραφευς τήν ιδέαν έν τοΐς διαλόγοιο, τήν διαλεκτικήν 
τοϋ Άληβοΰς κοί τοϋ Καλοΰ (περί "Ερωτος, Τέχνης, 
Θεού), τήν διαλεζ.τικήν ίδεολογίςςν, τήν διαλεκτικήν 
γνωσιολογίαν (Αϊσύησις, Δόξα, Διάνοια, Νόησιι). Τό 
εργον τοΰ κ. ’Ολυμπίου σημειοϊ περιφανή πρόοοον είς 
τάς τόσον σπάνιάς παρ’ ήμΐν φιλοσοφικός μελέτας.

Πρώτον έφέτος ήμερολόγιον έκυκλοφόρησε τό «Μς- 
κρασεατινύν» τής δεσποινίδος 'Ελένης Σβορώνου, 
κατο μεστόν έξ ύλης άξια-αγνώστου καί μετ’ επιμέ
λειας συνηρμολογημένης. Μεταξύ άλλων δημοσιεύονται 
έν αύτώ, μελέτη τού αρχαιολόγου κ. Ίω. Σβορώνου 
περί ’Ιατρικοί Θαύματος τοϋ ’Ασκληπιού, εν άρχαϊον 
διήγημα τοΰ κ. Μπροϋβερ, μελέτη περί τής Καστρη- 
σίου ύπό τής κ. Άλιμπέρτη, περί Κολοοσαίου ύπό Κ. 
Καιροφύλα, περί τής ήρωίδες 'Ελένης τοϋ Σαίξπηρ ύπό 
Α. Κουρτίδου, περί Λασκαράτου ύπό Δε Βιάζη, (όστις 
προτείνει τόν εορτασμόν τής εκατονταετηρίδας τοϋ 
ποιητοϋ άπό τής γεννήσεως ήτις συμπληροϋται τή 1 
Μαίου 1911) μελέται τών κ.κ. Φραγκιά, Άννίνου, ή 
ένδιαφέρουσα μετάφρασις περί ήόικοϋ έκφυλισμοΰ ύπό 
τοϋ κ. Άξιώτου, οί «Πι,ρρότοι» μετάφρασις μελυδρα- 
ματίου υπό τής Ρεβέκκας, Στό Χωριό, παπυρικόν διή
γημα τοΰ κ. Σταματίου, ή έγγονή τοΰ Διονύσου 
διήγημα τής κ. 'λλεξανδριδου καί έτερον ή Νύφη τού 
αγγέλου υπό τοΰ κ. X. Χρηστοβασίλη, ή «Καλλίτερα 
λύσις» δραμάτων τοϋ κ. Δεληκατερίνγ, σκαλάθυρμα 
περί φιλήματος ύπό ποΰ κ. Δ. Καλογ.ροπούλου, ή 
Σονάτα - "Ολεδρος (φιλοσοφικά! σκέψεις) τής κ. ΙΙα- 
ναγ-.ωτάτου, ό Παπά - Παιδένης διήγημα ύπό τής Σΐ- 
βύλλης, ποιήματα τής έκδότιδος δεσπ. 'Ελένης Σβο
ρώνου κ.λ.π. Είς τόν έφετεινόν τόμον συνεχίζεται τό 
λεύκωμα τών 'Ελληνίδων καλλιτεχνίδων, όπερ οΰτω 
συμπληροϋται.

¥
Αό άοΟίνειαι τής Βουλήσεως. Ίί Ψυχολογία 

στηριζομένη έπί τής φυσιολογίας, άπο ταύτης άπορ- 
ρέουσα καί είς αύτήν καταλήγουσα, έκαμε κατά τούς 
τελευταίους χρόνους μεγίστας προόδους. Τά αισθή
ματα, τά συναισθήματα, αί άρεταΐ, τά ελαττώματα, 
εξεταζόμενα ύπό τό ισχυρόν τής βιολογίας φώς, διηυ- 
κρινίοθησαν καί έξηκριβώθηααν ώς αποτελέσματα τής 
εγκεφαλικής καί καθόλου τής νευρικής ένεργείας τού 
οργανισμού, κα:ενεμήθη δέ ή έκ τούτων εύθύνη είς 
τήν κληρονομικότητα, είς τό περιβάλλον καί είς τό 

άτομον. Ή Ψυχολογία τοιουτοτρόπως, κλάδος τής 
μεταφυσικής πρότερον,είσήλθεν ήδη είς τόν τών θετικών 
έπιστημών. Είς έκ τών νεωτέρων έπιστημόνων κα! οι- 
λοσόφων κυριώτατα συντελέσας είς τούτο εινε ό Ριμπώ, 
ό μέγας Γάλλος ψυχολόγος. Καί έν τών σπουδαιοτέ- 
ρων αναφορικώς με τό θέμα τοΰτο συγγραμμάτων του 
είνε «Αί άσθένειαι τής βουλήσεως» έν ω διερευνών- 
ται αί λειτουργίας τοΰ οργανισμού, αί καταρτίζουσαι 
τήν βούλησιν καί καταδεικνύονται αί νοσηοαί αύτών 
άτέλειαι, αί προκαλοΰσαι τάς διαφόρους ασθένειας τής 
βουλήσεως, συνάμα δί παρέχονται εύρύταται σχετικαί 
κοινωνιολογικά! αντιλήψεις. Τό τόσω πολύτιμον έργον 
τοϋ Ριμπό) κατά μετάφρασιν τοϋ κ.Πέτρου Ψηλορείτη, 
δστις μετεχειρίσθη γλαφυροτάτην καθαρεύουσαν, έξε- 
δόθη ήδη είς τήν «Φιλοσοφικήν—Κοινωνιολογικήν— 
’Επιστημονικήν βιβλιοθήκην» Φέξη.

*

Π. Βράϊλα Άρμένη. «Στοίχοι* θεωρητικής καί 
πρακτικής Φιλοσοφίας», έν ’Αθήναις. Είς τήν σει
ράν τής «Φιλοσοφικής καί κοινωνιολογικής βιβλιοθή
κης Γ. Φέξη» έξεδοθη πολύτιμον έργον τού Νεοέλλη
νες φιλοσόφου Βράϊλα, έν τώ όποίω περιλαμβάνονται 
περιληπτικώς τα κυριώτερα τών μεταφυσικών συστη
μάτων τής φιλοσοφίας, διερευνώνται καί καθορίζονται 
από φιλοσοφικής άπόψεως ή ψυχολογία καί ή ήθική,δι- 
ευκρινζονται οί τρόποι κα! οί νομοί τής ποιήσεως, τής 
ζωγραφικής, τής γλυπτικής καί καθόλου τής καλλιτε
χνίας έπί τή βασει κυρίως τών θεωριών τού Κάντ καί 
τοΰ Έγγελ. Τά άπό τής φιλοσοφίας πρακτικά πορί
σματα, άφορωντα είς τήν εν τή κοινωνίφ θέσιν τού ατό
μου, δεατυπούμενα σαφώς καϊ μεθοδικώς καθιστώσι τό 
εργον λίαν ωφέλιμον καί άπό πρακτικής άπόψεως, άξιον 
δέ άναγνώσεως ύπό είασδήποτε άναπτύξεως ανθρώπων.

*

Άπό τάς άρίστας τραγωδίας τοΰ Εύριπίδου λόγω 
τής τεχνικωτατης οικονομία; καί τής φυσικής άκο- 
λουθίας τών μερών της είνε αί «Βάνχαι», τιών οποίων 
υπόδεσις ε ίνε ή τιμωρία τών άνθρώπων διά τήν παρε- 
ξήγησιν καί τήν ολιγωρίαν των πρός τά θεία.

Τά χορικά τής τραγωδίας ταύτης διαπνεόμενα άπό 
ισχυρόν κλ.ονισμόν, είς τόν όποιον μέ λαμπρότατα χρώ
ματα είκονζεται όλη ή θαυμασία 'Ελληνική παραδο·* 
σις περί τοΰ θεοΰ Διονύσου, κρίνονται ώς τά καλλίτερα 
τοϋ μεγάλου τραγικοί.

Τάς «Βάκχας» είς ώραιοτάτην φιλολογικήν με>;ά- 
φρασιν άπέδωκεν είς τήν σημερινήν γλώσσαν έμμέ- 
τρω; ό ποιητής κ. Κ. Βάρναλης, έξέδωκε δέ είς τήν 
«Βιβλιοθήκην τών ’Αρχαίων 'Ελλήνων συγγραφέων» 
ό εκδοτικός οίκος Γ. Δ. Φέξη.

*

Ή Επαύριον ταΰ θανάτου. ’Απολογία έπιστη- 
μονική τοΰ θεϊσμού καί άπόδειξις τής ύπάρξεώς ζωής 
μετά θάνατον έπί τή βάσει τών δεδομένων τής σημε
ρινής γνώσεως δύναται νά χαρακτηρισθή τό πολύχρο- 
τον έργον τοΰ Φιγκιέ «Ή έπαύριον τού θανάτου». 
Εινε γραμμένον μέ απλότητα εννοιών, έμψυχούμε- 
νον άπό ποιητικήν πνοήν, μεστόν ψυχολογικής άνα- 
λύσεως, κυρίως δέ ερμηνευτικόν τών γνώσεων άστρονο- 
μίας, φυσικής, χημείας κλπ. συσχετιζομένων μέ τήν 
άνθρωπίνην ύπόστασιν καί διατεταγμένων τοιουτοτρό
πως,ώστε νά άποδεικνύουν έναργέστατα οτι δέν είναι τι 
παροδικόν καί άποοβεννύμενον δια τοΰ θανάτου ό άνθρω
πος, άλλ’αίώνιον καί συιαφές πρός τήν θείαν ύπόστασιν. 
Καϊ ή έκδοσις του, άνεξαρτήτως δοξασιών, έκρίθη έν 
Γαλλία ώς μεγάλη συμβολή είς τάς θεϊστικάς θεωρίας, 
έσχε δέ μεγίστην πανταχοϋ έπιτυχίαν. Τό έργον μετα- 
φρασθέν καλλιλογικώς ύπό τοϋ κ. Α. Πολυμέρη έξε- 
δόθη είς τήν «Φιλοσοφικήν χαί Κοινωνιολογικήν βι
βλιοθήκην» Φέξη.

Μ
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Έζ τών δραματιζωτέρων τραγωδιών τοΰ Εύριπίόου 
είνε ή «’Ιφιγένεια ή έν Ί αύροίς», τής οποίας ό μΰ- 
θος άνάγεται είς τόν κύκλον τοϋ Τρωικού πολέμου. Ό 
αδελφός τής ήρωίδος Όρέστης μετά τοΰ φίλου του Πυ- 
λάδου συναντά είς τήν χώραν τών Ταύρων τήν ’Ιφιγέ
νειαν, άοοϋ κκταδιωκόμενος ύπό τών Έρινύων διά τής 
μητρός του τόν φόνον περιετλανάτο οίζτρόν θύμα τής 
ειμαρμένης. Έκεί κατά διαταγήν τοϋ Απόλλωνος είχε 
καταφυγή ϊνα πρός εξιλασμόν του μεταφέρη έχεϊθεν τό 

■ άγαλμα τής Άρτέμιδος εις ’Αθήνας. ΊΙ συνάντησις 
τών δύο αδελφών άποτελεϊ τό τραγικόν κορύφωμα τού 
έργου, είναι δέ μία τών παθητικωτέρων σελίδων τοΰ 
μεγάλου τραγικόν. ΊΙ λύσις διά τοΰ άπό μηχανής θεοΰ 
δίδει αίσιον εί: τό δράμα τέλος. Τής ’Ιφιγένειας ώραίαν 
'έμμετρον μετάορασιν, φιλολογιζώς δέ άκριβή, έξεπό- 
νησεν ό κ. Ν. Κυπαρίσσης, έζδοθεϊσαν έν τή «Βιβλιο
θήκη τών ’Αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων» Γ. Φέξη.

*
Τοΰ Έμερσον, δστις ύπήρξεν ό περιφανέστερος 

αντιπρόσωπος έν Αμερική τής φιλοσοοικής σχολής, 
ήν ϊδρυσεν έν Εύρώπη δ Κάντιος, εν από τά ώραιό- 
τέρα έργα του, τά «Λόγια τής ψυχής καί τής α
γάπης» μετέφρασε δεξιώτατα καί μετά πολλής ακρί
βειας άλλά καί άπλότητος ό έν Κων,πόλει λόγιος 
ιατρός κ. Θεύδ. Φλώρας. Ό "Εμερσον διά τών δοκι
μίων του καί τών δημοσίων μαθημάτων έπέδρασε πολύ 
επί τής πατρίδος του, σημειώσας νέαν εποχήν.

Ό Έμερσον ομοιάζει είς πολλά μέ τόν Νίτσε ιδίως 
κατά τήν έξωτερικήν μορφήν τών έργων των, διότι 
άμοότερα 'έχουν ϋφος πλήρες έξάρσεων και εικόνων. 
Τά κεφάλαια τοΰ βιβλίου είνε : Ψυχή τοΰ κόσμου.-- 
Άγάπη.— Δΰναμις.— Φιλόσοφος.— Αναμορφωτής.— 
’Ονειροπολήσεις.

*
Τά χημικά λιπάσματα, ύπό Ρ. Δημητριάδου- 

Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων. Σελ. 96. 
Λεπτά 60. — Είνε γνωστός ό ζ. Δημητριάδης ώς ό 
εύγλωττότερος, ευφυέστερος καί δραστηριώτερος τών 
γεωπόνων μας. Τό βιβλίον του είνε χρησιμώτατον διά 
τάς γεαηγ.ζας τάξεις, αϊτινες έχουν πολλά νά ωφελη
θούν έζ τής καταλλήλου χρησιμοποιήσεων, όπως ύπο- 
δεικνύεται έν τω βιβλίω, τών χημικών λιπασμάτων, 
ών ή δΰναμις είνε θαυματουργός καί πλουτοφόρος.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
«Αό Μουσαίο. Διά τοϋ άρτι έκδοθέντος φύλλου τό 

ύπό τον ιστοριοδίφου ζ. Λέων. Ζώη διευθυνόμενον 
φιλολογικόν περιοδικόν τής Ζακύνθου είσήκθε εις τό 
Ιέ ον έτος άπό τής έκδόσεως.

¥
Αογραφία. Τόμ. Β'. Τεΰχος Β — Γ. Έκ τών περιε

χομένων : Λαογραφία τής Μακεδονίας, ύπό Ν. Πολί
του.— Ή Αγία 'Ελένη είς τήν Κύπρον, ύπό Σ. Με- 
νάρδου. — Κεφαλλή-ων βαπτιστικά ονόματα.— Συλ
λογή παροιμιών τοΰ Ζαγορίου. — Κυθηραϊχά αινίγματα. 
—Τρία παραμύθικ Αίτωλιχά.— Κουτσοβλαχική λαο
γραφία.

Μ

Le Cat liolique. Revue niensuelle.Bruxelles. "Ετος 
Α’. τεΰχος Β'. Έκ τών περιεχομένων: Le culte des 
images.—Pie IX.—Tolstoi.—Joseph de Maistre.— 
Rubens el l’Art religieux κ.λ.π.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ: 
Οί έν Σύρω κ.κ. Σ. Φραγζούλης και Γ. Άνδρεάδης

Έν Άθήναις έκ τοϋ Τυπογραφείου «Κράτους» Θάνου Τζαβέλλα Όδός Άριστείδου 1.

αγγέλουν τήν έκδοσιν «ΊΙμεοολογίου τής Σύρου» τοΰ 
1911.

*
Οί έν ΊΙρακλείω κ. κ. Σ. Ξανθουδίδης έφορος τών 

αρχαιοτήτων καί Σ. ’Αλεξίου διευθυντής τής «Έβοο- 
μάδος» παρασκευάζουσι κριτικήν έκδοσιν τοϋ Έρωτο- 
κοίτου. Ώς βάσιν έλαβον τό κείμενον τοϋ ίν τώ Βρετ- 
τανιζω μουσείω χειρογράφου, άλλ* έπιμελώς θα παρα- 
θέσωσι καί πάσας τάς διαφόρους γραφάς ού μόνον τής 
δευτέρας έν Βενετία έκδόσεως (1737) ήτις είνε ή σχε- 
τικώς άρίστη, άλλα καί τής πρώτης (1713) ής τό μο
ναδικόν άντίτυπον εύρίσκεται ιίς τήν βιβλιοθήκην τοΰ 
έν Λονδίνω πρεσβευτού κ. Γενναδίου. Ή έζοοσις θά 
πλουτιοθή οι’ εισαγωγικής μελέτης, κριτικών καί ερμη
νευτικών σημειώσεων καί πληρέστατου γλωσσάριου.

¥
Αγγέλλεται ή κατά τόν προσεχή Φεβρουάριον έκδο- 

σις έν Νέα Ύόρζη «Ελληνικού Φιλολογικού Ημε
ρολογίου;, ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ κ. Θησέως Λαμπρί- 
δου. Θά περιέχη ελληνικά διηγήματα, μυθιστόρημα 
έλληνοαμερικανικής ΰποθέσεως ό «Ξενητεμένος», ποιή
ματα πατριωτικά, χρονογραφήματα, περιγραφές έλλ. 
ύποθέσεων, σατυρικά άρθρα, επιστημονικά κ. λ. π. 
Συνεργάται έξ ’Αθηνών οί κ.κ. Λάσκαρης, Πώπ, Βώ- 
κος. Νιρβάνας, Στρατήγης, Ιίαλαμας, Καλογερόπου- 
λος, Πολέμης, Δροσίνης, Δημητρακόπουλος, Σπανδω- 
νής κ.λ.’π. Σελίδες ύΟΟ. Εικόνες έλλην. πόλεων καί 
τοπείων.

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
Συνδρομητή Α. Π. Ένταΰθα.—Ένεκα ατυχή

ματος τού πιεστηρίου '.ό έξώφυλλον έτυπωθη κακώς 
και έτυπώθη μέν έκ νέου, άλλ' είχε γίνη ύπό τοΰ δια
νομέας έν άγνοια τής διευθύνσεως διανομή 50 φύλλων, 
μέ τό κακοτυπωμένων έξώφυλλον. Εϊμεθα πρόθυμοι νά 
άνταλλάξωμεν τό φύλλον σας δι’ άλλου καθαρού, ώς καί 
παντός άλλου, λαβόντος έκ τών οϋτω κυκλοφορησάν- 
των τευχών.

’Αναγνώστη τακτικφ. Δέν ηύτυχήσαμεν (ή μαλ- 
μον δέν είσθε τυχερός) νά λ.άβωμεν τάς άρτι έκδοθεί- 
σα; εις τό Παρίσι τρεις σφραγίδες τοΰ κ. Σκίπη. 
"Εχουν, δπως μανθάνομεν, πολλά διάφορα καρυκεύματα. 
’Αρχίζουν μέ 'Αμανέδες, είς ένα τών όποιων «ή Ρίνα 
φαρμακώνεται διότι τής πρίσθηκε ή κοιλιά». Οί τίτλοι 
εινε «Θέατρο καί Πρόζα» (ή Πόζα), «Τρόπαια στή 
Τρικυμία» (ή Τρικυδύο) καί «Τσιγγανόθεοι». Τό τε· 
λευταίον είνε κωμωδία (μόνον τό τελευταϊόν μέ 
τήν εξής σκηνοθεσίαν : «Σ' ένα σύνεφο είνε στημένο τό 
τσαντήρι(Ι) τών Μοιρών. Ένας άργαλειός καί τρεις 
μοίρες ποΰ βαίνουνε σπουδαχτικά. "Ολοι χεεβανίζουνε 
καί χτυπάνε τά ταψιά. ’Από ζερβά οί άνεμογαζοΰδες, 
πλέκουνε γύρους καί κύκλους. ’Ανοίγει ό μπερντές 
(αϋλαία)ο... καί πέφτει μαξιλάρι. Καί έτσι ή ποίησις 
χάρις εις τόν μπερντέ τοΰ ποιητοΰ, άποκτα καί καραγ- 
κιόζ μπερντέ.

Συλλέκτη. Έχετε λάθος. Ό μεγαλοπρεπής μαρ
γαρίτης ήλιεύθη εις τά «Παναθήναια». Έκεί άνεγράφη 
οτι ί> ’Ανδρόνικος Κομνηνός έσκόπευε νά άποδράση έκ 
τών φυλακών... δι' άτμο.τλοίου. Σπουδαία όντως ανα- 
κάλυψις, δτι καί οί Βυζαντινοί ειχον άτμόπλοια 1

’Ερασιτέχνη. — ΊΙ πρόοδος τείνει πάντοτε πρός 
τήν καλλιτεχνίαν. Είς τό Παρίσι άπό τό νέον έτος θά 
μεταχειρίζωνται — οί νεωτερίζοντε; — ζωγραφισμένα 
έπισκεπτήρια. Είς μίαν γωνίαν τοΰ επισκεπτηρίου ό 
ζωγράφος θά σχεδιάζη κάτι τι. Οϋτω και οί μικροί ζω
γράφοι θά εϋρουν εργασίαν.


