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ΣΚαχχιΙέχναι και κοινόν, ντο πα λου
ΝΙΡΒΑΝΑ-

Ό δάναίος τον £)εοϋ, ντο βεκ.
'<5Γ έκαιαίδενβις έν Μακεδονία.
Ό βνίνχής, διήγημα Α. ΤΣΕΧΩΦ. Με- 

τάφρασις Π. Παναγοτούλου
Ό Ζάν ΣΜωρεάς κρίνων Γάλλους συγ

γραφείς.
Μαυρίκιος ΜαιΙερχιρκ.
A Creta, τοίησιςν. DE simone brouver 
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'βίΰΐδαχάμιον, ντο ΣΤ ΜΑΡΤΖΩΚΗ- 
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φέων. — Καλλιτεχνικά! άντιξηλίαι. — 
Εκατονταετηρις μουσουργού. — Ατό 
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<Jράμματα και Τέχναι.
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'ΣΚ χειοφόροζ τών Οέυραμίδων.
Τά σχοχεία της Μακεδονίας (Εξετά

σεις έν Μοναστήρια».— Η έν Θεσσα
λονίκη Ιωαννίδειος σχολή. — Τό έν 
Μελενίκω άρρενατγωγείον. — Ελλ. Γύ
μνασών Θεσσαλονίκης.—Σχολεων Σταρ- 
τσόβου).

ΣΤορος 'βχχηνίκός ντο τών μαθητών Λευ
κωσίας έν Κύτρω.

Ό δάναίος τοϋ £αρδαναινάχου.
ΣΚ. ΣΧρησίομάνος.
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φόνον.
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‘6ρ. £ιέχκε6ιΐς.
ΣΣΙούχη ΣΚοέμμερ.
Thio Sartinska.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ χρησιμοποιηθέντος μετά διαφόρους διασκευάς καί ιός 
τόπου συναθροίσεων.

Τής όλης εργασίας επιμελούνται ώς διευθύνοντες οι 
κ. κ. Κ. Κουρουνιώτης έφορος άρχαιοτήτων,Χ. Τσούν- 
τας καθηγητής τού Πανεπιστήμιου και γενικός επό
πτης κ. X. ’Πλιόπουλος φιλόλογος.

*

Έν Λύλωναρίω τής Χαλκίδος εύρέθησαν έντός θο
λωτού τάφου άρχαιολογικά αντικείμενα μεγάλη; άξια;.

— Παρά τό όρος Ιταμόν τής Καρδίτσης άνεκαλύ- 
φθη άρχαία πόλις, περιβαλλόμενη ύπό πολυγωνικού 
τείχους.

— Τό Έθν Νομισματικόν Μουσείου παρέλαβε 191» 
δηνάρια αργυρά και έν χαλκούν Ρωμαϊκής εποχής. 
Ταΰτα άνευρίθησαν πρό τίνος έν Χαλκίδι κατά τήν 
έξάσκησιν τών στρατιωτών είς τήν οχυρωτικήν. Τά 
εύρεθέντα αντιστοιχούν πρός τήν άρχαιαν ’Αττικήν 
δραχμήν. Τό χαλκούν δηνάριον είκονίζει έπί τής 
οψεως τήν Αγίαν Ελένην, τά δέ λοιπά ανάγονται είς 
τήν έποχήν τού Μάρκου Αύρηλίου μέχρις Ίίλιογαβά- 
λου, ήτοι άπό τής β' μέχρι γ’ έκατονταετηρίδος.

—'() ύπό τού έφορου τών Θεσσαλ. αρχαιοτήτων 
κ. Άρβανιτοπούλου ανασκαφείς θολωτός τάφος παρά 
τήν Δράνιτσαν τών Άγράφων απέδωκε Οήκας οστέι
να;, λίθους γλυπτούς μέ διαφόρους παραστάσεις Σφιγ
γών, χρυσά: πόρπας καί έτερα αντικείμενα χρυσά. 
Έξηκριβώθη ότι έντός τού αύτού τάφου είχον ταφή 
31 πολεμισταί. Έπί τής σαρκοφάγου ύπάρχει πλήρης 
άναπαράστασις τής ταφής κατά τούς 'Ομηρικού; χρό
νους. Τήν περιοέρειαν εκείνην κατώκουν οι Δόλοπες.

— Έν θήβαις άνευρέθη χαλκούν κάτοπτρου μέ έν
τυπον σ’μπλεγμα Διονύσου καί ’Αριάδνη; μέσω δέν
δρου και πάνθηρος, ώς και χρυσοϋν ζεύγος ενωτίων μέ 
παραστάσεις ερωτιδέων. Άνεσκάφησαν επίση; τάφοι 
περιέχοντες πλεΐστα κτερίσματα. πήλινα αγγεία κλα
σικής τέχνης κ.τ.λ.

—Έν Λονδίνο» έωρτάσθηή είκοσιπενταετηρίς άπό τής 
τής ιορύσεως τής έν ’.Αθήναις ’Αγγλική; 'Αρχαιολο
γικής Σχολής ύπύ τών συγκεντρωθέντων εκεί εταί
ρων της. ΊΙ επέτειος έωρτάσθη μεγαλοπρεπώς διά 
γεύματος είς τό ξενοδοχείο-? τής Μητροπόλεως, τού 
όποιου προηγήθη συνέλευσις. Τής συνελεύσεως προή- 
δρευσε ό τού < Ιύεσμινστερ, παρήσαν δέ πάντες ο! έν 
Λονδίνο» εταίροι τής Σχολής καί πολλοί τών ασχο
λούμενων είς τήν Τέχνην καί τήν ’Αρχαιολογίαν.

— Εί; Χιλιομόδιον εύρέθησαν τυχαίως δυο πήλινοι 
λυχνία·, καί δύο χάλκινα νομίσματα.

— Είς Μεγαλούπολιν παρεδόθη ύπό τίνος ιδιώτου

Έξαχολουθούσιν at πχ:ά τήν ΙΙνΰχα, δαπάνη τής 
’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας. διεξαγόμενα·. άνασχαφαί. 
Ώς γνωστόν ζήτημα σοβαρόν ήγέρθη περί τής γνησιό- 
τητο; άφ' ένός τής μέχρι σήμερον θεωρούμενης ΙΙνυ- 
χός, και περί τής χρονολογίας αφ' έτέρου τοϋ χολοσ- 
σαίου ήμιχυχλιχοΰ αναλήμματος, όπερ ύπό τινων καί 
Πελασγικόν έτι έθεωρεϊτο. Έγένοντο διάφορο·, σχαφαί 
μέχρι βάθους τριών καί πλέον ϊτ·. μέτρων, άποκαλύ- 
ψασαι αύτό τούτο τό άρχαΐον βραχώδες έδαφος, όπερ 
φαίνεται ότ·. ήτο έν πολλοί: λελαςεομένον πρός ίσο- 
■πέδωσιν* προσέτι τοίχος έκ δόμων βαθμιδωτός, καί 
τετράγωνος προεξοχή, έσωθεν τοϋ μεγάλου αναλήμ
ματος. όπερ απεδειχθη ούτω οτι κατεσχε'υάσθη κατόπιν, 
καί επομένως δέν είναι πανάρχαιον. Τό εύρεθέν δέ 
εσωτερικόν ανάλημμα άποδεικνύε: 0τ·. ό χώρος ήτοδ’.ε- 
σχευασμένος είς μικρόν ήμικυκλιχόν επίπεδον.όπε: δέν 
ήτο δυνατόν νά εχρησίμευε δια δημοσία; συναθροίσεις· 
Προσέτι άπεκαλύφθη ολόκληρος ή μεσημβρινή πλευρά 
δεξιά δηλαδή τοϋ υποτιθεμένου βήματος,ώς καί ή κάθε
τος πρός ταϋτην δυσμιχή’ άπεκαλύφθη δ’ούτω ήέτέρα 
γωνία τοϋ όλου λελαξευμένου χώρου, οστίς αποτελεί 
ακριβέ; ήμικυκλιχόν αμφιθεατρικόν επίπεδον.

Μετά τινα; ημέρα; ένεκα τοϋ χειμώνος καί τής λή- 
ξεως τοϋ εργασίμου έτους παύουσιν αί εργασία;, αϊτι- 
νες κατά τό ερχόμενον επαναλαμβάνονται,δι'ών θ’άοαιοε- 
θή ή μεγάλη ποσότη; τού χώματος, καί ούτως 
ολόκληρος ή Πνύξ τοϋ άποκαλυοθέντος βράχου έσται 
έλευθέρα, αποτελούσα ώραίον έν ταύτώ θέαμα.

Ιίλήν τοϋ μέρους τούτου, έσχάφη και άπεκαλύφθη 
μέγα μέρος καί τοϋ παρά τήν οδόν χώρου, άποδειχθέν- 
τος ότι ο-ΰτος άπετέλε; τμήμα τοϋ άρχαίου συνοικι
σμού τής πόλεως έν τω μέσω ή άνωοερική φαίνεται 
οδός μετά τών λελαξευμένων επί τα»της αύλάκων διά 
τό ύδωρ καί ένθεν χάκεΐθεν έπί τού βράχου λείψανα 
δωματίων καί διαδρόμων λελαξευμένων καί τούτων, 
ώς και μεγάλη δεξαμενή συγκοινωνούσα διά βαθέος 
διαδρόμου μετά μεγάλου φρέατος.

Έκ τών Λοιπών ευρημάτων διακρίνοντα·. ώραΐα λη- 
κυθοειδή ειδώλια, λυχνία; και πληθυς συντετριμμένων 
αγγείων τοΰ Δ' ώς έπί τό πλεϊστον αϊώνος π. X.

ΊΙ όλη έπίχωσις εμφανίζει πολλά στρώματα χώμα
τος άμμώδους καί έκ λίθων, ήτις 0’ άποτελέση σπου
δαιότατα κεφάλαια μελέτη; διά τήν ολην χρονολογίαν 
και χρησιμοποίησιν τής ΙΙνυχός, ή ιός τόπου τών δη
μοσίων συναθροίσεων καί συνεδριών, ή ώς ιερού τεμέ
νους πρός τόν ύπατον Δία, προσφόρου διά μεγάλα; · 
λετάς καί θυσίας, ή ώς έτέρου ιερού /’Ελευσινίου :) εί; τόν εκεί σχολάρχην άρχαΐον άγαλμα.

Τήν 20 Δεκεμβρίου

δα κνκχορορήση to HMEPOAOFION

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ, - “ΕΛΛ. ΕΠΙΘζΩ?ΗΕΕ&Ν,
καίάμεσίον έ} έκ^εκίών δημοσιευμαΐων καί κα^ύεχνικών εικόνων. 

£ννερράΙαι οί διαωρειτέσίεροι χόχιοι έ} οχων τών κένίρων τον "β^μηνισμον.
3Κομι[όΙαΙος τόμος έκ 250 σελίδων.

2)ιά τούς σννδρομηίάς μας δρ. 2. 3)ιά τούς ^οιωούς δρ. 3.
βίς ον δένα δα σΐαχϊϊ άνΐίΐυαον ανεν αφοα^ηρωμής. 

Οί έμμραρένίες δΓ άχχε^μών συνδρομηίαί ωαρακαχούνΊαι οωως αμα τίϊ μίϊ- 
ι/ει τον τυαρόνίος τεύχους άαοσίείχωσι το άνΐιΐιμον, ΐνα χάβωσι τό "ΖΚμεροχόχιον. 

'Ζηίήΰαΐε τό 'ΣΚμεροχόχιόν μας είς τά κενίρικώίερα διδχιοινωχεία.
‘Π,αοσίέχμείαι νρ’ ημών έ^εύδερον ταχυδρομικών τεχών.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
’Π λεωφόρος τών Ιΐνραρίδων.

Κ^ΛΛΙΤε^Ν^Ϊ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝ

ολυ περίεργον δόγμα διε- 
τυπώθη έ; αφορμή; τή; 
εντυπώσει.»; έπί τοΰ κοι
νού μερικών θεατρικών 
έργων. Ό εί; ουνεδούλευε 
τοΰ; κριτικού; νά μήν 
άποπλανώνται εί; καλλι
τεχνικά; θεωρία;, άλλά 
νά 'λαμβάνουν ώ; γνώμονα 

τήν άμ-εσον έντύτ.ωσιν τοϋ κοινού καί αΰτήν να διερ
μηνεύουν πιστό»;, βεβαιών, οτι τότε μόνον κρίνουν 
ένα έργον άσφα’/.ώ; καί ϊϋσυνειδήτω;. ’< > άλλο; συν- 
ΐδούλευε πάλιν τοΰ; συγγράφει; νά προσέχουν τά 
έργ-α. τά όποια έχουν τήν μεγάλην επιτυχίαν, νά 
βλέπουν τί αρέσει εί; το κοινόν, τί συγκινεϊ τό κοι
νόν, τί ενδιαφέρει το κοινόν καί. άφίνοντε; κατά μέ- 
ρο; τά; καλλιτεχνικά; των ιδιοτροπία;, νά τά λαμ
βάνουν ό»; πρότυπα τή; εργασία; των καί νά συμμορ
φώνουν τήν τέχνην των πρό; τοΰ; κανόνα; τοΰ; έκπη- 
γάζοντα; απ’ αΰτά.

Δεν έχω καμμίαν διάΟεσιν ν' άνακινήσω τό περί- 
πλοκον ζήτημα τή; τέχνη; καί τού κοινού, διά τό 
όποιον, καί άλλου κ' εδώ. έχΰθη αρκετή μελάνη."Εχω 
αρκετόν σεβασμόν καί αρκετήν έκτίμησιν πρό; τό έρ
γον τών συγγραφέων.ώστε νά μή τοΰ; μεταχειρισθώ μέ 
τήν ελαφρότητα καί άπροσεοίαν. πού συνεπά-,-εται 
πάντα μία βιαστική καί αμελέτητο; άντιμετώπισι; 
τοΰ καλ/.·.τεχνικοϋ έργου. Καί ούτε έφαντάσθην νά 
διατυπώσω κανένα ειδο; περιφρονήσεω; και απροσε
ξία; πρό; τήν γνώμην τού κοινού, πρό; τό όποιον έπί 
τέλ,ου; όλο·, άποτεινόμεθα. όνειρευόμενοι πάντα μίαν 
πλατυτέραν επικοινωνίαν, τή; όποια; τό άφθαστου ιδα
νικού μα; δίδει ό άρχαϊο; δήμο; τών Αθηναίων, εί; 
τήν έποχήν πού ή άριστοκρατικωτέρα τέχνη έγινε 
μαζύ καί ή πλέον δημοκρατική.

Δι' αΰτήν άκριδώ; τήν έπικοινωνίαν καί δ·.' αύτό 
τό ιδανικόν, ένα ιδανικόν συμφιλιώσει.»; ποιητών καί 
κοινού, έπί ένό; άνωτέρου έπιπέδου καλλιτεχνική; σ.- 
νειδήσεω; έρχομαι νάπολογηθώ τήν στιγμήν αΰτήν, 
κ.' έρχομαι μ.έ τήν συστο/,ήν καί τήν έπιφύλαςιν μιας 
μονάδο; κ’ έγι'.ι τοϋ μεγάλου κοινού, ένό; μορίου τού 
πο/,υσυνθέτου αΰτοϋ όργ-ανισμού. Κ’ έρωτώ:

18!)



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΗΚΗ
Είναι ό ζ^ζτ.ζζ αύτός, μ.έ τόν ζ-.ζ~.ζι Οχ έπιτευ- 

χθη ή ίδανιζή ϊ-’.χ.ζ’.ίμψ.χ Κοινού ζαί Τέχνης : Είνε 
ζ δρόμος αύτός, ζ ζτ.ζϊζς Οχ μ.άς πλησιάση ~ζζ: ~.χ- 
ζΟχστχ σύνορα τοΰ Διονυσιαζού Θεάτρου ;

ΙΙολύ φοβούμαι ότι ζ·/·.. >λη ή ιστορία τής τέχνης 
μάς διδάσζει οτι ζαί τοΰ έζλεζτοτέρου ζοινοΰ οδηγοί 
ζαί διδάσζαλοι υπήρξαν. άνθησις έζλεζτοτέρα τών 
ιδίων του σπλάχνων, ο: ζαλλιτέχναι ζαί οί ζριτιζοί. 
'() σοφός, ό όποιος είπε» ότι ή μ.όρφωσις ζαί ζ ν.χ- 
θαρισμ.ός τής δημοσίας ζαλαισθησίας, είνε μέγα έθνι- 
ζον ζήτημα, άπετείνετο πρός τούς οδηγούς ζαί τούς 
διδασζάλους τοΰ ζοινοΰ. Ό καλλιτέχνης, γέννημα ζαί 
αυτός ένός πολιτισμού, βαδίζει όμως εμπρός άπό τόν 
πολιτισμόν τής εποχής του, διότι ή Φύσις τοΰ έσωζε 
τό προνόμιο» αυτό. Καί τόν οδηγεί. '<) ζριτιζός, 
Βεύτερος δημιουργός αυτός, ανυψωμένος δια τών ιδίων 
του δυνάμεων εις το επίπεδον τής άνωτέρας συνειδή- 
σε<ος της εποχής του, βλέπε·, πρώτος αυτός τήν άνα- 
τολήν ζαί τήν αναγγέλλει πρός τό πλήθος. Γίνεται 
ζαί αυτός οδηγός τοΰ πολιτισμού του.

1 Ιού λοιπόν στηρίζεται τό δόγμα τού ζοινοΰ, ώς όΒη- 
γοΰ ζαί διδασκάλου συγγραφέων ζαί ζριτιζών : ’Ερω
τώ ζαι πάλιν τήν στιγμήν αύτήν, ώς ένα ταπεινόν 
μ.όριον ζ’ έγώ τού μ,εγάλου ζοινοΰ, ώς μία μονάς, 
πού τρέμει νάναλάόη τήν ευθύνην τοΰ οδηγού ζαί τοΰ 
προσζόπου.

Άλλα φαντάζεται ζανείς, πού έΐμποροΰμ.εν νά φθά- 
σωμεν μέ τήν ζαθιέρωσιν αναλογών δογμάτων: Φαν
τάζεται ζανείς πρός ποιον Βρόμον διευθύνεται ή δη
μοσία καλαισθησία : ’Οταν οί ζαλλιτέχναι, οί όποιοι 
είνε πάντοτε ολίγον παιδία ζαί οί όποιοι διψούν έπευ- 
?ηρ·ίας καί χειροκροτήμΛτα, όταν οί ζαλλιτέχναι, 
αρχίσουν να βολιδοσκοπούν τας ορέξεις τοΰ ζοινοΰ, 
να κολακεύουν τάς αδυναμίας του, νά υποχωρούν εις 

.2- TO’J, VCC pjp.O'jXzSUVTCCI
διαθέσεις τής στιγμής, ποια θά είνε ή τύχη ρυμουλ- 
ζούντων ζαί ρυμουλζουμ.ένων ; Έχομ,εν δυστυχώς τό 
παράδειγμα τής ρυμουλζήσεως αύτής εις άλλας λει
τουργίας τοΰ έθνους. Ειδαμεν τά αγαθά πού έοερεν 
ή δίψα τής μεγάλης ζυζλοφορίας. Ό Τύπος κλαίει 
μόνος τήν τύχην του, άνεπαρζής ζ ’ίδιος σήμερον νά 
ζορέσζ, τάς άζολάστους Βρέξεις, τάς οποίας μόνος του 
εγεννησε. Κ’ έρχεται τώρα ζ ίδιος, λησμονώ» τά πα- 
Οήματά του, νά φέρη τό Βόγμα της μεγάλης ζυζλο- 
τ^ρίας, μέσα εις τόν ιερόν περίβολον τής Τέχνης! 
Κ έρχεται νά. γέννηση ποιζίλας πονηριάς μεταξύ τών 
οημιουργών, οί οποίοι υπέρ πάντα άλλον, έχουν ζα- 
Οήζον νά είνε απονήρευτο·.. Καί δέν εννοεί ότι «έν 
άμίλλαις πονηραίς, άθλ’.ώτερος ζ •ί'.χΛρχζ :»

Δυστυχώς έζεϊ φέρονται τά πράγματα. Διά τό Οέ- 
ατρον ή ζρίσις δέν ήρχισε, όπως υποθέτουν πολλοί, 
άπό τήν στιγμήν πού τά ελαφρά, τά ελευθέρια, τά 
εύθυμα ή ζαί τά βάναυσα ακόμη έργα ήλθαν ν’ ανα
κουφίσουν τούς αστούς άπό τούς μόχθους της ζαλοζαι- 
ρινής ή μέρας. Αύτά περνούν χωρίς σπουδαία άποτε- 
λεσματα. ΙΙαρόμοια ζαρυζεύματα προσφέρονται πρός 
τό κοινόν εις όλον τόν ζόσμον. ΤΙ μόνη δυσάρεστος 
διάφορά διά τόν τόπον μας ύπήρξεν ή άνάμιξις ζαί 
συγχυσις όλων αυτών τών πραγμάτων, πολύ φυσική 
δι ένα τόπον όπου όλα είνε συγκεχυμένα ζαί άναζα- 
τεμένα. ΊΙ ζρίσις τοΰ θεάτρου θ’ άρχίση άπό τήν στι
γμήν, πού τό έζλεζτόν θέατρον, στολισμένον μέ τά 
αγνά σύμβολα τής τέχνης, θ’ άζολουθήση τόν ζοινόν 
Βρομον τών άλλων λειτουργών τοΰ έθνους, άπό τήν 

στιγμήν πού οί ιερείς μέ τα άμ.φιά των θά ζατεδοΰν 
εις τήν αγοράν, όπου χορεύουν οί σαλτιμπάγκοι. Τότε 
ό κίνδυνος είνε μεγάλος. Διότι τότε ή παρεξήγησ’.ς θά 
είνε φοβερά.

< )ταν οί ζαλλιτέχναι παρασυρθοΰν νά συγζινήσουν 
τα πλήθη μέ τά μέσα, μέ τά οποία συγζινεί ή ζοινο- 
τερα ζωή. ζαί όταν τά. πλήθη άδυνατοΰντα νά ξεχω
ρίσουν τήν ύψηλήν ζαί διακριτικήν συγζίνησιν, τής 
όποιας τό προνόμιον έχει ή τέχνη, άπό τήν ζοινήν 
ζαί ασφυκτικήν συγζίνησιν, πού δίδουν αί αθλιότητες 
ζαί αδυναμία: τής ζωής, λάβουν ώς γνώμονα τής τέ
χνης τά Βάζρυά των ζαί τόν πόνον τής ψυχής των, 
ποιος θα ειμ.πορή νά βεβαιώση τότε τό ζοινόν. ότι 
το ιδανικόν τού θεάτρου Βέν είνε αί «Δύο’Ορφαναί» 
ζαί ποιος θά παρηγορήση τούς συγγραφείς, οί οποίοι 
θα έλθουν νά μοιρασθοΰν τάς δάφνας των μέ τόν αεί
μνηστον Δ’ Ένερύ : Καί όταν οί συγγραφείς, οί έζ- 
ζλεζτοι συγγραφείς, μεταχειρισθοΰν όλα τά άνθη τής 
ψ»7.ήί τών διά νά στεφανώσουν τάς κοινοτυπίας τής 
ζωής ζαί ύλην τήν δύναμιν τού πνεύματός των διά. νά 
κατασκευάζουν διεγερτικά διά τούς νυστάζοντας, πυρο
τεχνήματα διά τους φιλοθεάμονας, αστειότητας διά 
τους βαρετούς, ελιξίρια οιά τούς γέροντας, γλυζίσμα- 
τα δια τά παιδία ζαί τά κοράσια, ζουδουνάζια διά τά 
βρέφη—διότι ένα ζοινόν θ’ άποτελείται πάντα άπό 
όλας τας ηλικίας ζαί τά γούστα—όταν οί συγγραφείς 
άναγζασθούν νά γίνουν φαρμακοποιοί ζαί πυροτέχναι 
ζαί κλόουν ζαί ζαχαροπλάσται ζαί αθυρματοποιοί, τί 
θά τά κάμουν τά χειροκροτήματα ζαί τί θά τάς ζά- 
μουν τάς δάφνας έν ήμερα ζρίσεως :

Και τό φοδερώτερον. ΙΙώς θά τολμ.ήση εις τό έξής 
να πορουσιασθή ποτέ γυμνός ζαί τετραχηλισμ.ένος μέ 
το λιτόν του ιμάτιον, ζ Σοφοζλής, ένώπιον τού Φω
τερού δήμου τών Αθηναίων :

*

Δεν βλέπω τι ειμπορεί νά γίνη. Δέν θα ζουρασθώ 
όμως ποτέ έπαναλαμβάνων τά λόγια τού μεγάλου 
I ύζη πρός τούς μαθητάς του. Είνε ή ζατάλληλος 
στιγμή νά έπαναληφθοΰν άζόμη μίαν φοράν :

«’Αθώο·, νά εϊσθε, παιδιά μου. "Ασπροι σαν τά πε
ριστέρια. Δέν σάς θέλω πονηρούς έγώ....»

Οί νέοι ζωγράφο: ύπό τά βλέμματα τού μεγάλου 
διδασζάλου, συνέθεταν εις τό έργαστήριον. Έπροσπα- 
θούσαν μέ τήν φιλοδοξίαν της νεότητος νά ζάμουν 
τούς πίναζάς των φανταζτερούς ζ’ εύχαρίστους. Έ- 
γνώριζαν ζι’ αύτοί τάς αδυναμίας τού ζοινοΰ. διότι 
ζ’ ένα ζοινόν τοΰ Μονάχου έχει τάς αδυναμίας του. 
Ό διδάσζαλος έπλησίαζε μ.έ τήν παροιμιώδη ζαλοζα- 
γαΟίαν του :

— Γιατί τώβαλες αύτό. παιδί μου : Τί θέ/.ει έοώ 
αυτή ή σζιά : Τί θέ/.ε: αύτό χρώμα : Καί αύτή ή ζόζ- 
ζινη ποδιά ζαί αύτό τό άσπρο μαντύλι ζι’ αύτή ή 
γλάστρα στή γωνιά: Γιατί τάβαλες αύτά παιδί μου :

Ό μαθητής έμενεν έζθαμ.βος.
— Δέν νομίζετε δάσζαλε, πώς πηγαίνουν : ΙΙώς 

ζάνουν τήν έντύπωσί τους :
— Σούστα,παιδί μ.ου. σβύστα. Νά μή θέύ.ης νά γε- 

λάσης τόν ζόσμο. Νά μή θέλης νά γελάσης τό δάτ/.α- 
λό σου. Σβύστα σοΰ λέω.

Κα: στρεφόμενος, ιός νά ήθελε νά συμπεράνη, πρός 
όλην τήν αίθουσαν, έπανελάμβανε.

— Αθώοι νά είσθε, παιδιά μου. "Ασπρο·, σάν τά 
περιστέρια. Δέν σάς θέλω πονηρούς έγώ.

’() διδάσζαλος δέν αγαπούσε τήν ζολαζείαν τοΰ 
πλήθους. Καί ήθελε νά πείση τούς μ,αθητάς του. οτι 
ζάθε αδυναμία ζαί ζάθε έλλειψις ειμπορεί νά συγχω- 
ρηθή εις τό ζαλλιτέχνην. Τ’.ζτός τής άγυρτείας. Διότι 
ή |ΐΐ;υΛζε'.-

Καί όμως πρός αύτήν οδηγούν τά νέα δόγματα, τά 
οποία έφερ-ν εις τήν μέσην ό Τύπος. Ας φυλαχθούν 

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ1

νωςτος 'Ιταλός συ-ργραφεύς, 
0 ’Ιωάννης I Ιαπίνι, ’δημοσίευσε 
βιβλίον τό οποίον φέρει τόν τί
τλον « Αί αναμνήσεις τοΰ Θεού» 
ζαί αποτελεί τρόπον τινά ένα 
είδος αύτοβιογραφίας τοΰ 1 Ιαν- 
τοουνάμου, εις τήν οποίαν ζ ήθι- 
ζοφιλόσοφος λέγε: πολλά ορ
θά πράγματα.

: τόν Θεόν ιός έπιΟυμοΰντα ν' άποθάνη 
λάσμ^τά Του. οί άνθρωποι, ποθούν διαρζώς 

τήν άθανασίαν.
Θί προφήται, οί ά-,-ρελοι. όλοι οί άλλοι μεσάζον

τες μεταξύ τού Ύψίστου ζαί τών άνθρώπων δέν ζα- 
τιόρθωσαν νά τόν εννοήσουν ζαί νά τόν παρουσιάσουν 
οποίος πράγματι εινε. άλλά τόν παρουσιάζουν ώς ένα 
περίεργον τέρας γεμάτο ζαζίαν ζαί ζλίνον συχνά 
τήν αδιζίαν. "<) Γψιστος δέν θέλει νά έχουν δι 
τόν τέτοιαν ιδέαν οί άνθρωποι ζαι προτιμά νά έζλείψη 

ν’ άποθάνη.
ό οποίος εδημιούρ-ρησε τόσ-ην ζωήν, είνε φυ- 
θέσιν νά δώση τέλος εις τήν ίδιζήν Του.
:ό ζάμη αύτό όμαος, αποφασίζει νά γράψη 

τά άπομ.νήμονεύματά Του.
Καί άπό αύτά προζύπτει ότι ό "Γψιστος δέν είχε 

ποτέ ζαμμίαν σχέσιν μέ τήν ουρανίαν μ^ζαρι 
τήν όποιαν τού αποδίδουν οί ~·" 
τίον ύπήρξεν ζ μεγαλεί

’Επειδή δέν έγεννήθη 
τής μητριζής στορ-,-ης. 
ζάθε αίσθημα άφοσιώσεως προς ζα· 
τόν εαυτόν το - -Γ 

ιόν του, άφοΰ Αυτό 
ΙΙρό αύτού ούδέν υπήρχε 

θά ύπάρχη.
Διά τόύτ 

Ή

ι Ουρανίαν μυζζαριοτητα 
;ί άνθρωπο:, αλλά τούναν- 

ιερος δυστυχής τοΰ Σύμ-αντος. 
έ, αγνοεί τάς ήδύτητας 

αγνοεί ζάθε οϊζιαζήν χαράν, 
ύψηλότερον άπό 

•ου. ζάθε αίσθημα εύγ-νωμοσύνης πρός άλλον 
όμοιόν του, αφού Λύτός είνε τό παν. τό απόλυτον.

ζζί ούδέν ζατόπιν αυτού

ζ Θ.
ζτήν μ.όνωσιν.

Καί εις τά εύγενέστερα τών πλασμάτων του είνε 
ζαταδιζασμένος νά βλέπη τήν είζόνα του άνταναζλω- 
μένην εις πολύ υποδεέστερον βαθμόν.

Τό ταπεινότερον τών πλασμάτων του εύρίσζει τήν 
ύψίστην χαράν ζαί άπόλαυσιν εις τήν άγάπ-ην ά/.λου 
όμοιου του ζαί έν τούτοις διαφέροντος άπό αύτό.

■<) Θεός δέν δύνατα: ν' άγαπήση, δέν δύναται νά 
θαΰμ.άση παρά μόνον τόν εαυτόν του.

ΊΙ μόνιοσις εις τήν οποίαν ήτο βυθισμένος συνετέ- 
λεσεν εις τό νά διαπράξη τό μοναδιζόν άλλα ζαι παμ- 
μέγιστον σφάλμ,ά του. νά δημιουρ-ρήση δηλαδή τόν 

οί αληθινοί ζαλλιτέχναι άπό τάς συμβουλάς του. 'Ο 
Γύζης έφερεν εις τάς 'Αθήνας τήν «Δόξαν» του, ένα 
άριστούρ-,-ημα έμπνεύσεως ζαί τέχνης λιτής ζαί άρι- 
στοζρατιζής. ΊΙ ειρωνεία τού ζοινοΰ—τό όποιον αι 
εφημερίδες θέλουν τιόρα οδηγόν ζαί ΒιΒάσζαλον τοΰ 
τεχνίτου—έσηζώθη άπό παντού να τόν πνίξη. Τι τον 
έμελλε τόν Γύζην :

ΠΑΎΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

ζόσμον, ζ οποίος τώρα τόν ζάμνει νά αισθάνεται τό- 
σας τόψεις συνε·δήσεως.

Καί αύτόάζόμη τό 'Άπειρον έχει τά όριά του. Δέν 
δύναται νά διπλασιάση εαυτό ζαί άν άποφασίση νά δη- 
μιουργήση πλάσματα πού νά τού ομοιάζουν, τά πλά
σματα αύτά θά εινε οίζτρά άντίγ·ραφατοΰ πρωτοτύπου.

ΊΙ δημιουργία ύπήρξεν έ'να είδος έζτρώσεως ζαί 
τό οϊζτρότερον τών έζτρωμάτων είνε ζ άνθρωπος, 
«παράδοξον ζωον,άβυσσος ζαταπτιόσεως ζαι υπεροχής».

Άο’ ότου έδημιούρ-,ησε τόν άνθρωπον, ζ Παντο
δύναμες ήρχισε νά συλλογίζεται οτι ήτο προτιμωτέρα 
ή τελεία μόνιοσις άπό τήν συντροφιάν ένός τέτοιου 
πλάσματος.

’() πόνος τοΰ ανθρώπου ύψοΰται διαρζώς προ τού 
Θρόνου τοΰ Θεού, όπως τό φάντασμα τοΰ Μπανζοό 
προ τοΰ Μάζβεθ.

’() "Γψιστος αναγνωρίζει τό σφάλμά του ζαί σχε
δόν ζητεί συγχιορησιν άπό τόν άνθρωπον διότι τόν 
εδημιούργησε.

Καί τώρα ποΰ πρόζειται ν’άποθάνη. ό Θεός αισθά
νεται ότι διάδοχοί του θά είνε οί άνθρωπο: ζαί απο
τεινόμενος πρός αύτούς λέγει :

— Δέν είσθε πλάσματά μου, είσθε δημιουργοί μ.ου. 
Δέν σας ’δημιούργησα, αλλά σείς μ’ έδημιουργήσατε.

Σε'ς μού έδώσατε ψυχήν ζαί θελ.ησιν.
Τώρα σάς ίζετεύω νά μέ άπελευθεριόσετε, νά 

παύσιο ζαι έγώ να ύφίστάμαι.
Σείς ποΰ γνωρίζετε τήν άνάπαυσιν τού τέλους, μή 

τήν άρνήσθε εις Έζείνον ποΰ έζησε πολύ ζαί είνε 
ζουρασμένος άπό τήν ζωήν.

Συλλογίσου, άνθρωπε, οτι έδωζες εις τόν Θεόν 
τήν ζωήν, χωρίς να σοΰ τήν ζητήση. Δώσέ του τιόρα 
ζαί τόν θάνατον, τόν όποιον ιζετευτιζώς σοΰ ζητεί.»

Μέ αύτάς, περίπου, τάς λέξεις τελειιόνε: τό βι
βλίο» εις τό οποίον έζτός τοΰ 1 Ιαπίνι εύρίσζει ζανείς 
άναζατευμ^νους ολίγον Βολταίρον. Νίτσε, Χαίζελ, 
Σοπε·,7?·5υΞ? y·^'· Ι^-ληνας άθεϊστάς φιλοσόφους.

Καί τώρα ας έπιτραπή ζαί εις ήμάς νά ζάμωμεν 
μίαν παρατήρησιν.

"Λν ζ Θεός ήτο ένας μεγάλος απογοητευμένος, 
όπως τόν φαντάζεται ζ Ιταλός z\>-~;zxzzjz_, θά ήξιζε 
πράγματι ν’ άποθάνη.

Άλλ’ άν είνε όπως τόν έφαντάζοντο ό Αριστοτέ
λης, ό Ιησούς, ζ Δάντης, ζ ΙΙασζάλ, τότε δέν είνε 
δυνατόν νά είνε απογοητευμένος, ζαί δέν είνε δυνατόν 
νά ποθή τήν ανυπαρξίαν.

ΒΕΚ.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Το Μελένιζον, πόλις ύπ'ο Βυζαντινών ίορυ- 
Οεϊσα ζαί προ; J. τών Σερρών ζειμένη, ά^’ ή; 5ε- 
ζάωρον απέχει, είνε ζέντρον Έλληνιζώτατον. Αριθ
μεί 800 οΐζογενεία;, άπάσα; σχεδόν Έλληνιζάς, 
οΰδεμιας Βουλγαρ'.ζή; ΰπαρχούσης. ΊΙ Κοινότης δια
τηρεί το Κεντριζόν ' Αρρεναγωγεϊον, όπερ περιλαμ
βάνει γυμνασιαζά; τάςει; ζαί άστιζήν σχολήν.

*

Το Στάρτσοβον, χωριον Έλληνιζώτατον παρά τήν 
Ιίετρίτσην τη; Μακεδονίας, υπάγεται εΐ; τήν Μη- 
τρόπολιν Με'λενίζου. ’Αριθμεί 200 οΐζογενείας. Ό

’Εξετάζεις τής γυμναστικής έν Μοναιίτηρίω.

ΜαΟηταϊ τής ίν ©εδύαλονίκΗ Ίωαννιοεΐου ιίχολής 
μετά τοϋ Γυμνασίαρχον καί ιών καθηγητών αυτής.

ΙΙληΟΰν ζαι ποικιλίαν σχολείων. άναλόγω; του 
πληθυσμού της,έχει υπέρ πάσαν άλλην πόλιν, ή <-)εσ- 
σαλονίζη. Έχει 20 Τουρζιζά σχολεία, 2 Ιερμα- 
νιζά, Ο Ίταλιζά, 2 ’Αγγλικά, I Αμερικανικόν, 7 
Γαλλικά, 8 Έδραιζά. Ο Βουλγαρικά, I Ρωσσικόν, 

Σερδιζά, I Άρμενιζόν.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Τ?Κ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διΰάϋν.αλοι ιιαΐ μαΟηταϊ τοΰ ίν Μιλενίκω άρρεναγωγεΐου.

Ελληνικόν γυιινάοιον ©εόόαλονίκης.

Σχολεϊον τον Στ<ιρτι»ό6ον. 01 μαίΙηταί καί μαθήτρια· 
μετά τών διδασκάλων καί τοϋ ίερκως.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΣΕΧΩΦ

Ο ΈΖ "Ζ" Τ “Ζ" ΖΖ ΈΖ Έ3

H0 τόν σταθμόν «Μπολογγόε 
τών σιδηροδρόμων Νικολάεφσκη 
εκκινεί αμαξοστοιχία επιβατών. 
Εις βαγόνιον δεύτερος Οέ τέως 
«διά τούς καπνίζοντας εϊς τό 
ημίφως πέντε έπιβάται μι σοκοι- 
μώνται. Πρό ολίγον έδείπνησαν 
καί τιάρα στηριχθέντες είς τά 
νώτα τών καθισμάτων προσπα- 

θοΰσι νά αποκοιμηθώ ιιν. Πτυχία. 'Ανοίγεται ή Αύ
ρα καί εις τό βαγόνιον εισέρχεται υψηλή πρός ράβ
δον όμοιά'ζουσα φιγούρα μέ πυρρόν πίλον καί κόμ
η,όν παλτόν, ζωηρώς ΰπεθυμίζουσα τούς ήρωας τών 
μυθιστορημάτων τοϋ 'Ιουλίου Βέρν.

Ή φιγούρα ΐσταται εϊς τό μέσον τοΰ βαγονιού, 
φυτά καί έπί μακράν κάμνει τούς οφθαλμούς πρός 
τάς θέτεις.

— Ούτε τούτο είναι! — μουρμουρίζει.— Ό Διά
βολος ξεύρει τί συμβαίνει! Περίεργον! πολύ πε
ρίεργον | Δέν είναι τούτο !

Είς έκ τών επιστατών προσβλέψας εϊς τήν φιγού
ραν εκβάλλει φωνήν χαράς.

— Ίβάν Άλεξέβιτς ! Τί σύμπτωσις ! Σείς εϊσθε; 
Ό ραβδοειδής Ίβάν 'Λλεξέβιτς έξαφνίζεται. άμ- 

βλέως παρατηρεί τόν επιβάτην καί άναγνωρίσας αυ
τόν, εΰθύμιος συνδέει τάς χεΐρας.

— “Ω ! Πέτρε Πετρόβιτς !— λέγει— Σάν τι'ι 
χιόνια ! Γιά φαντάσου νά μ ή γνωρίζω οτι τάξει- 
δεόομε μέ τό ίδιο τραίνο !

— Πώς εϊσθε ; Καλά :
— Καλά, καλά. Μόνον, φίλε μου, έχασα τό βα

γόνι μου καί μέ κανένα τρόπον δέν ήμπορώ νά τό 
εΰρω. Μά τί βλι’ιξ πού είμαι ! Ξύλο μού χρειάζεται !

Ό ραβδοειδ-ς Ίβάν 'Λλεξέβιτς ταλαντεύεται είς 
τι'ις κινήσεις τής αμαξοστοιχίας καί γελρ ήχηρώ,-.

— ΙΙολλάκις συμβαίνει τότοιοΰτον !— έξηκολοό- 
ΐίησε—Μετά τόν δεύτερον κώδωνα. έξήλθον νά πιω 
ένα κονιάκ. Έπια βεβαίως. “Επειτα σκέπτομαι δ 
επόμενος σταθμός είναι ακόμη μακράν, άς πιω α
κόμη ενα ποτηράκι». ί,'Ενφ έσκεπτόμην καί έπινα, 
τό τρίτο κουδούνι... Σάν τρελλός τρέχω καί πηδώ 
εις τό πρώτον βαγόνι, πού έτυχεν εμπρός μου. Δέν 
είμαι ένας βλιίξ. δέν είμαι ενα κουτόπουλο ;

— Διακρίνω δτι εϊσθε εϊς εϋθυμον διάΟεσιν— 
λέγει ό Πέτρος— ΚαΟήσατε δά ! Τιμή μας είναι 
καί θέσις υπάρχει.

— “Οχι, όχι ευχαριστώ, υπάγω νά εΰρω τό 
βαγόνι μου ! Χαίρετε !

— Τί είναι ανάγκη νά τρέχετε στά σκοτεινά ; 
Φόβος είναι μί| κυλίσετε άπό κανένα εξώστην. Ka- 
θήσατε, καί όταν φθάσωμεν εϊς τόν πρώτον σταθ
μόν, ευρίσκετε τό βαγόνι σας. ΚαΟήσατε !

Ό Ίβάν 'Λλεξέβιτς άναστενάξει καί άναποφα- 
σίστως κάΟηται απέναντι τού Πέτρου Πετρόβιτς. 
Φαίνεται πολύ τεταραγμένος καί κινείται ώς νά κά
Οηται έπί βελονών.

— Πού πηγαίνετε ; έρωτι'ι ό Πέτρος Πετρόβιτς.
— 'Εγώ ; Είς τύ διάστημα. Τόσην σΰγχυσιν έχω 

εις τό κεφάλι μου, ώστε ουδέ έγ,ίι ό ίδιος γνωρίζω 
πού πηγαίνω. Όπου μέ φέρει ή τύχη. Χά-χα-χά. 
’Αγαπητέ μου φίλε, είδες ποτέ σου ευτυχείς βλάκας; 
Όχι ; Ιδού παρατηρήσατε! Πρό ύμών ΐσταται ο 
ευτυχέστατος τών θνητών ! Μάλιστα ! Δέν διακρί- 
νεται είς τό πρόσωπόν μου ;

— Ναι, ναι κάτι δικρίνεται. .. άλλιι λιγάκι.
— Χωρίς άλλο τό πρόσωπόν μου Οά φαίνεται 

τιίιρα φοβερά βλακώδες ! Αΐ ! Κρίμα νά μήν έχω 
ενα καθρέπτην, Οά έβλεπα τήν φάτσα μου ! Αισθά
νομαι, φίλε μου, δτι γίνομαι βλάξ. Τιμίως. Χά-χά! 
Φαντασθήτε δτι εκτελώ γαμήλιοι· ταξείδιον. Λί ! 
Δέν είμαι ένα κουτόπουλο ;

— ’Αλήθεια ; Μήπως ένυμφεύθης ;
— Σήμερον, άγαπητέ μου ! ’Εστεφανώθην καί

κατ' εύθεΐαν είς τό τραίνο.
“Αρχονται τι'ι συγχαρητήρια καί αί συνήθεις ερω

τήσεις.
— ΔΓ αύτό λοιπόν— γελιξό Πέτρος Πετρόβιτς— 

μοΰ εγεινες κομψευόμενος.
— Μάλιστα... Καί πρός συμπλήρωση- μάλιστα 

τής μεταμορφιίισεώς μου έβαλα καί μυρωδιές. Έμ- 
πήκα κ' έγόι στό χορό ! Τώρα ούτε φροντίδες, ούτε 
σκέψεις, μόνον ενα αίσθημα, πώς νά τό πή κανείς... 
ευδαιμονίας ! Έκ γενετής δέν ήσιθάνθην ποτέ εως 
τιίιρα τόν εαυτόν μου τόσον ευτυχή I

Ό Ίβάν 'Λλεξέβιτς κλείει τούς οφθαλμούς καί κι
νεί τήν κεφαλήν.

— 'Υπερβολικά ευτυχής !— λέγει— Κρίνατε ό ί
διος. θά υπάγω τώρα είς τό βαγόνι μου. ’Εκεί εις 
τό καναπεδάκι, πλησίον εις τό. παραθυράκι, κάθεται 
ένα πλάσμα, τί> όποιον ούτως εϊπεϊν, έ| όλης ψυχής 
είναι άφωσιωμένον είς έμέ. Μιά ξανθοϋλα μέ μιά 
μυτίτσα... μέ κάτι δακτυλάκια...Ψυχίτσα μου '.’Άγ
γελέ μου! Μπουμπούκι μου ! Φυλλοξήρα τής ψυχής 
μου ! Μάποδαράκι. Θεέ μου! Ποδαράκι όχι όπως 
τά ποδαράκια μας, άλλά κάτι τι μικρογραφία... μα
γεία... κάτι τι άλληγορικόν ! “Ετσι σοϋ έρχεται, νιΐ 
τό φρ.ς ένα τέτοιο ποδαράκι ! Άλλά πού καταλαβαί
νετε σείς ! Σείς εϊσθε ένας πραγματιστής, αμέσως Οά 
κάμετε άνάλυσιν τούτο, εκείνο ! Ξηρό γεροντοπαλ- 
λήκαρο, τίποτε περισσότερο ! ΝυμφευιΊήτε καί τότε 
Οά μέ ένθυμηθήτε ! Τότε ΒΛ εϊπητε «πού είσαι, 
καϋμένε Ίβάν ’Λλεξέβιτς;» Καιρός όμως είναι νιΐ 
υπάγω εις τό βαγόνι μου. Κάποιος έκεϊ μέ περιμένει 
μέ ανυπομονησίαν, προαπολαύει τής παρουσίας μου. 
Ένα μειδίαμα θα είναι ή υποδοχή μου. Θά καθίσω 
πλησίον καί... Οά τής πιάσω μέ τι'ι δυιι μου δάχτυλα 
τό σαγανάκι...

Ό Ίβάν Άλεξέβιτ» κινεί τήν κεφαλήν καί έκρή- 
γνυται είς ευτυχή γέλωτα.

"Επειτα, γέρνεις τό κεφάλι σου εϊς τόν ωμόν 
της καί περνφς τό χέρι σου στή μέση της. Γύρω σου 
ησυχία... ένα ημίφως ποιητικόν. Σου φαίνεται οτι 
εκείνην τήν στιγμήν αγκαλιάζεις δλον τόν κόσμον. 
ΙΙέτρεΙΙετρόβιτς,επιτρέψατε μοινά σιςέναγκαλισθω!

— Παρακαλώ, ελεύθερα.
Οί δύο φίλοι ύπό τόν γέλωτα τών επιβατών έναγ- 

καλίζονται καί ό εύτυχής νεόγαμος εξακολουθεί.
— Καί διά περισσότερόν εύτυχίαν, ή ώς γράφουν 

είς τι'ι μυθιστορήματα, δα! περισσότερον ρομαντι
σμόν, πηγαίνεις είς τόν μπουφέ καί τραβφς δύο 
τρία ποτηράκια. Τότε εϊς τύ κεφάλι σου και τύ 
στήθος σου αισθάνεσαι κάτι τι πού ούτε είς τά πα
ραμύθια δέν τό έχεις διαβάτη. Μικρός άνθρωπος 
είμαι, τιποτένιος καί όμως μού «ραίνεται δτι δέν 
έχω όρια... Όλον τόν κόσμον αγκαλιάζω !..

Οί έπιβάται βλέποντες τόν νύθυμον, ευτυχή νεό- 
γαμον μετέχου.σι τής ευθυμίας του καί δέν αισθά
νονται πλέον ορεξίν πρός ύπνον. -Αντί ένός άκρυα- 
τού,περί τόν Ίβάν 'Λλεξέβιτς ταχέως φανεριάνονται 
πέντε Λυτός δέ στρέφεται ώς νά κάθηται έπί βε
λονών. οί πύδες του εΰρίσκονται είς άέναον κίνη- 
σιν,κινεί σπαηιωδικώς τάς χεϊράς του καί φ λυαρεί 
άνευ διακοπής. Καί αύτός γελά καί όλοι γελώσιν.

Το σπουδαιότεροι·, κύριοι, είναι νά σκέπτεται 
τις όλιγώτερον ! "Ας πίνε στό διάβολο όλαι αί σκέ
ψεις... Σοϋ κατέβη νά πιής, πιέ, είνε περιττή ή φι
λοσοφία, αν ωφελεί τύ πιοτό ή βλάπτει. .. Ας πίνε στό 
διάβολο καί αί φιλοσοφίαι όλαι καί αί ψυχολογίαι

Διά τοϋ βαγονιού διέρχεχαι ό δδηγιις.
Αγαπητέ κύριε αποτείνεται πρός αυτόν ό 

νεόγαμος.— Όταν θά διέρχεσθε άπό τό βαγόνιον 
άριθ. 209, θά εύρητε εκεί μίαν κυρίαν μέ φαιόν 
καπέλλον καί άσπρο πουλί επ' αυτού Είπέτε, σϊς 
παρακαλώ, είς αΰτήν δτι εγώ εδώ είμαι !

— Ευχαρίστως. Άλλιι εις τό τραϊνον τούτο 
τυιοΟτος αριθμός 209 δέν υπάρχει. Υπάρχει 219.

— "Ας είναι 219 ! Τό ίδιο είναι ! Είπέτε λοιπόν 
είς τήν κυρίαν αΰτήν, ίίτι ό άνδρας της είναι σώος 
καί αβλαβής !

Ό Ίβάν ’Λλεξέβιτς αίφνης σφίγγει τήν κεφαλήν 
του καί στενάζει.

- 'Ανδρας... Κυρία... Πρό πολλοϋ άρά γε είμαι 
σύζυγος; Σύζυγος... Χά-χά-χά... Ξύλο πού μού 
χρειάζεται ! Καί όμως είμαι σύζυγος ! "Αχ,ανόητε !... 
Άλλ’έκείνη ! Χθές άκόμη ήτο κοριτσάκι... μιά πε- 
ταλουδίτσα... Πού νά τό πιστεύση κανείς!

— Είς τόν καιρόν μας κάπως περίεργον είναι νά 
ϊδη τις εύτυχή άνθρωπον — λέγει εις έκ τών επιβα
τών—Εύκολώτερον είναι νά ϊδης άσπρον ελέφαντα 
παρά εύτυχή άνθρωπον.

— Μάλιστα. Καί ποιος όμως πταίει; λέγει ό 
Ίβάν Άλεξέβιτς τείνων τούς μακρούς πόδας του μέ 
πολύ μυτεράς άκρας — 'Εάν καί σεις δέν εϊσθε ευ
τυχείς, σείς οί ίδιοι πταίετε ! Τί νομίζετε ; Ό άν
θρωπος είναι δ ίδιος δημιουργός τής ευτυχίας του. 
Θέλετε ; καί σείς δύνασθε νά εϊσθε ευτυχείς, άλλά 
δέν θέλετε. Έπιμόνως αποφεύγετε τήν εύτυχίαν!

— Καί δέν μϊς λέγετε κατά ποιον τρόπον ;
—’Απλούστατα! Ή φύσις ώρισεν ΐνα δ άνθρωπος 

είς ώρισμένην περίοδον τοΰ βίου του «ίγαπήτ|].Ήλ- 
θεν αυτή ή περίοδος ; αγάπησε μέ όλη σου τήν 
καρδιά. Άλλά σείς δέν ύπακούετε είς τήν φύσιν πάν
τοτε κάτι τι περιμένετε. Έπί πλέον... Έν τιϊι νόμφ 
γέγραπται δτι κάθε γνωστικός άνθρωπος όφείλει νά 
νυμφεύεται... Άνευ γάμου δέν υπάρχει εύευχία.ΊΙλ- 
θεν ή ευλογημένη έποχή; νυμφεύσου, τίς ή ανάγκη 
νά τραβφς τό σχοινί;... Άλλά σείς δέν νυμφεύεσθε. 
πάντοτε κάτι τι περιμένετε! Ιίλήν τούτου είς τήν 

Γραφήν είναι γραμμένο «καί οίνος καρδίαν ανθρώ
που ευφραίνει»... 'Εάν αισθάνεσαι τόν εαυτόν σου 
καλά καί θέλεις νά είσαι άκόμη καλλίτερα, πήγαινε 
είς τόν μπουφέ καί πίε. Τό δέ σπουδαιότερον — 
κατά μέρος αί σοφίαι. Κάμνε μόνον τό γοΰστο σου.

— Λέγετε δτι ό άνθρωπος είναι δημιουργός τής 
τύχης του. Τί διάβολο δημιουργός είναι, εάν έστω 
καί ενα δόντι σάπιο ή μία κακή πενθερά είναι άρ- 
κετά ώστε νά τοϋ άφίση υγείαν ή ευτυχία. Τά πάντα 
έξαρτώνται έκ τών περιστάσεων. "Ας γείνη τώρα 
μία σύγκρουσις τών σιδηροδρόμων ή μία έκτροχία- 
σις καί τότε άλλα θά ιράλλης.

— Ανοησία ! — διαμαρτύρεται ό νεόγαμος - Κα- 
ταστροιραί συμβαίνουσι μόνον μίαν φοράν τό έτος. 
'Εγώ δέν φοβούμαι τάς περιστάσεις, διότι αί περι
στάσεις δέν συμβαίνουσιν επίτηδες. Πολύ σπάνιαι 
είναι αί περιστάσεις! Άλλ' άς πίνε στό διάβολο! 
Ούτε λόγον μάλιστα δέν θέλω νιΐ κάμνω περί αύτών ! 
Μού φαίνεται οτι πλησιάζομεν είς στάσιν.

Καί πού πηγαίνετε τώρα; — έρωτφ ο Πέτρος 
Πετρόβιτς — Είς τήν Μόσχαν ή νοτιώτερον ;

Καλή μέρα σας ! Πώς είνε δυνατόν νά εΰρεθώ 
πρός νότον, άφοΰ ταξειδεύω πρός βορρίν;

Ναί, άλλά ή Μόσχα δέν είνε πρός βορρΐν.
Τό γνωρίζω, άλλά τώρα ημείς πηγαίνομεν είς 

Πετρούπολη·! λέγει ό Ίβάν 'Λλεξέβιτς.
Μέ συγχωρεϊτε, είς τήν. Μόσχαν πηγαίνομεν!

- Μά καί πώς είς τήν Μόσχαν ; — έκπλήττεται ό 
νεόγαμος.

Περίεργον. .Διά πού έπήρατε είσιτήριον ;
— Διά Πετρούπολιν.

Έν τοιαύτη περιπτώσει σϊς συγχαίρω. Δέν ι·ί- 
σήλθατε είς εκείνην τήν αμαξοστοιχίαν.

Παρέρχεται στιγμή σιγής. Ό νεόγαμος εγείρεται 
καί έκπεπληγμένος περιβάλλει διά τών βλεμμάτων 
πάντας.

Ναί. ναί έξηγεϊ ό Πέτρος Πετρόβιτς.— Είς 
τόν σταθμόν Μπελόχ > έπηδήσατε όχι είς εκείνο τό 
τραϊνον...Φαίνεται οτι μετά τό κονιάκ σϊς κατέβη 
νά πηδήσητε είς τό πρώτον τυχόν τραϊνον.

Ό Ίβάν Άλεξέβιτς ώχριφ, αρπάζει διά τών χει
ρών τήν κεφαλήν του καί ταχέως βηματίζει είς τό 
βαγόνιον.

— Άχ! τί βλάξ!— λέγει άγανακτών — “Λχ ! τί 
αχρείος πού είμαι, ποΰ νιΐ μέ «ρίνε οί διάβολοι! 
Τώρα τί νά κάμω ; Ή γυναϊκά μου είναι είς εκείνο 
τό τραίνο. ’Εκεί είναι μόνη, περιμένει, βασανίζε
ται! “Λχ· τί μασκαρϊς πού είμαι!

Ό νεόγαμος ρίπτεται είς τό διβάνιον καί συμμα
ζεύεται ώσάν νά τόν έπάτησαν εϊς τόν κάλον.

— Δυστυχής άνθρωπος!—στενάζει—Τί νά κάμω 
τιάρα; τί;

— Δέν είναι τίποτε, δέν είναι τίποτε —τόν παρη- 
γςροΰσιν οί έπιβάται.—Τηλεγραφήσατε είς τήν κυ
ρίαν σας καί προσπαθήσατε νά πάρητε τό κατ* ευ
θείαν τραϊνον. Κατ' αυτόν τόν τρόπον θά τήν προ- 
φθάσετε.

— Κατ' εΰθειαν τραϊνον!—κλαίει ό νεόγαμος ·ό 
δημιουργός τής ευτυχίας του». - Καί πού νά εΰρω 
τά χρήματα διά τό κατ' ευθείαν τραϊνον; Όλα τά 
χρήματά μου τά έχει ή γυναϊκά μου 1

Οί έπιβάται γελώντες συνενοήθησαν χαμηλοφώ- 
νως μεταξύ των. έκαμον συνεισφοράν καί έφωδία- 
σαν τόν εύτυχή διά τών αναγκαίων χρημάτων.

Μίιάγρααιζ Π· Δ· ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
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ΚΥΠΡΟΣ Χορός έλλληνικός υπό τών μαθητών τοΰ έν Λευκωσίφ 
ΙΙαγκυπρίου γυμνασίου.

Ο Ζ A Ν Μ Ω Ρ Η A si
ΚΡΙΝΧ1Ν ΓΑΛΛΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΜΑΥΡΙΚΙΟ? ΜΑΙΤερΛΙΓΚ

7/ άεατρικ»)] «/ >/μερ:« .. «όρ- 
ρο;» η/ί Ρώμης δημοσιεύει r« α
κόλουθα περί τοΰ Ζάν Μωιιάς :

λείπει παοα το

ΖΑΝ M-FEAZ ήζζ Ζ/.'/.Τ,ΖΖ:/.2·. 
εϊρων εις τάς κρίσεις του. 
Ό ζσιητής, ό σζσΐσς συνή
θιζε νά μή ν,ί'.ματα! διά νά έχη 
τήν αυταπάτην, ότι ζή δύσ φσ- 
ράς, συνήθιζε νά Ζέγη δια τόν 
Σαίςπηρ.

— Είνε ί διάδσλίς, s άγα- 
ζητότερσς εις τον Θεάν.

Διά τον ΙΙασχάλ Γ/.εγεν.— 
Είνε είδος Σαίξπηρ’ δεν τού 

νά φρόντιζε, δ'.ά τούς ϊππους καί 
διά τήν θύραν τοΰ θεάτρου, καθώς ό 'Ά·~;'ί.ζζ.

Διά τον Φλωμπέρ.— Είνε τέλε’.ος, άλλ’ έχε: τήν 
τελειότητα τού διυλισμένου υδατος. !..

Δ·.ά τον Γκαϊτε. —Εΐνε ό μεγαλείτερος τών Γερ
μανών, δηλαδή ό δλιγώτερον Γερμανός.

Δ’.ά τον Άλφρ'δ δέ Μυσσέ. —Είνε αληθής, γοη
τευτικός ποιητής. Άλλ’ έν αΰτώ εμφανίζεται σεμνά 
ό υπάλληλος ενός καταστήματος νεωτερισμών.

*

Διά τόν Ζάν Μωρεάς ό Ααμαρτΐνος ήτο ό μεγα
λείτερος τών ποιητών τού αίώνος και συνείθιζε νά λέγε, 
περί αύτοΰ :

— (Ετος σύρει τήν γλώσσαν τοΰ δέκατου ογδόου 
αίώνος ώς φορτίον !

Καί έπειτα προσεθετεν :
— Αλλά τήν σύρει προς τήν δόξαν !
Ένα βράδυ τον ήρώτησαντί σκεπετα: δια τον Χουϋ- 

σμαν. Ό Μωρεάς ελαόε τότε τό άπλοίκιότερον ύφος 
καί μέ έκπ/.ηςιν ήρώτησεν.

— Άλλ’ είναι λοιπόν συγγραφεύς ό Χούσμαν! 
'Εγώ πάντοτε ένόμισα, οτι ήτο χασάπης!

Εναντίον τοΰ Ι’οστάν επιδείκνυε μίαν περιφρόνη
σή ανεξήγητε».

Διά τόν « Αετιδέα» τοΰ είπεν ό Ζάν Μωρεάς.
— Είνε μία χήνα μέ πτερά αετού.

Αλλ' άγριώτερες 'δεικνύετε προς τόν 11ώλ Αδαμ 
περί τοΰ οποίου έλεγε:

— Δέν μπορώ νά καταλάβω πώς δεν έμαθεν ακόμη 
νά γράφη. Καί όμως υπήρξα συνεργάτης του !

ΔΓ έν βιβλίεν τού "Αδαμ (πιθανώς δ'.ά «Τό 
μαύρο φεΐδι» ό Μωρεάς είπε μίαν ήμέραν μέ τό σύ- 
νηθες σαρκαστικόν ύφος, οτι τό βιβλίεν εκείνο τό είχε 
πάντοτε εις τό προσκέφαλόν του.·

'Επειδή δέ εί συνεμιλητα: του έςέφρασαν έκπληςιν 
ό Μωρεάς έσπευσε νά έπεξηγήση.

— ’Εννοείται, είνε έν βιβλίεν ενός φίλου καί δέν

Εις τούς ζητοΰντας τήν γνώμην ,του δ’.ά τόν ΙΙ'.ερ 
Αοτί ήρκεΐτο νά άπαντήση.

— Είνε ένας άνθρωπος τής θαλάσσης.
—■ Καί τίποτε άλλο :
— ’’Εχει τό προσόν ότι περιέγράψε πάν ο,τι είδε, 

άλλά καί τό άδικον οτι είδε πο/.λά πράγματα χωρίς

Ανδρέαν Σίδ έλεγε μέ σκληρότητα κρι-
σεως.

— Είνε ένας κουτός πού γυρεύει ψύλλους ! Καί 
έως εδώ τίποτε τό κακόν. Τό δυστύχημα όρκος είνε οτι 
θελει νά τούς δίδη εις τούς άλλους νά τούς τρώ
γουν !

Κ. Κ·

Εις εν τών τελευταίων φύλλων τής τ Τριμαούνας ·, ό 
Αιμίλιος Totxxi, αφορμήν λαμβάνων ίχ τής απονομής 
τοΰ βραβείου Νόμπελ δια τήν φιλολογίαν εις τον Μαί- 
τερλιγκ, άφιεροΐ μακροτάτην φιλολογικήν άνάλνσιν τών 
εργοον τον. Ίδοΰ εν χαρακτηριστικόν απόσπασμα : 

ατά τήν πρώτην μας νεότητα 
μέ τάς-πρώτος εντυπώσεις τής 
εφηβικής μας ηλικίας, όταν τό 
πρώτον έξαρθούν τό ένστικτά 
μας έκ τής προαισθήσεως τοΰ 
έρωτος, ή σκοτισθούν έκ τής 
σκέψεως τοΰ θανάτου, γίνεται 
λόγος διά τήν ποίησιν τοΰ Μαί- 
τερλιγκ. Έρχεται κατόπιν, μαζύ 

μέ τήν άνάγκην τής ισορροπίας τής ζωής μας, μέ 
τήν ώρίμανσιν τής σκέψεως, μέ τύν αύξοντα κα
θορισμόν τών αισθημάτων καί τών έπιθυμιών, ή 
συμπάθεια πρός τελειοτέραν καί δυνατωτέραν τέ
χνην. Καί ή ποίησις τοΰ Μαίτερλιγκ μένει είς τάς 
περασμένος σας εντυπώσεις ώς άπώτερον ήμίφως 
όπου διατηρείται κάτι άπείρως αγαπητόν, τό όποιον 
δμως αΐσθανόμεθα οτι δέν δύναται νά ζήση άφ' 
έαυτοΰ μέ περιπάθειαν, όπως άλλοτε. Σήμερον δ 
Μαίτερλιγκ έμφινίζεται μέ νέα έργα, κατά βάθος 

Ό θάνατος τοϋ Σαρδαναπάλον.

όμως παραμένει πάντοτε ζωηρόν τό άρχαΐον πνεύμα. 
II ποίησίς του όμιλε! ακόμη ώς μία άνάμνησίς... 

σήμερον δέ ότε έτιμήθη μέ τό βραβεΐον Νόμπελ, 
πρέπει νά έμβαθύνωμεν, λεπτολογούντες εις τό 
έργον του. 'Ομιλώ περί τού έργου αύτοΰ άφορμώ- 
μενος έκ τών δύο φιλοσοφικών αύτοΰ βιβλίων ;
Ό θησαυρός τών ταπεινών» καί «Φρόνησις καί 

πεπρωμένον» δΓ ών κατέστη διάσημος, καί μή λαμ
βάνων ύπ' όψιν μου τά λοιπά του έργα, ώς τόν

ΙΙιλλέαν . τον Μελίσανδρον , τόν «θάνατον τοΰ 
Τιταγκ'ιλ’>, τό «Σπήτι», τήν «Μόννα Βάνναν», καί 
τόσα άλλα θεατρικά καί λυρικά του έργα.

'Εάν όμως τά δύο αύτά βιβλία καθιστούν .αι
σθητά πλεϊστα μυστικά τοΰ καλλιτεχνικού του 
πνεύματος, τό όποιον φθάνει είς τήν παράστασιν 
πάντοτε μέσω ιδιαιτέρου τύπου σκέψεως, θεω
ρούνται ώς απλή καί καθαρά τέχνη, διότι δέν τά 
διέπει μία μόνη σκέψις, έν σχήμα, μία συνάφεια 
ηθικών σκέψεων έπί τής ζωής, αλλά ποιητική ατμό
σφαιρα, λεπτή είδωλολατρική άγνότης, ήτις εινε 
κατά βάθος λυρικόν αίσθημα διαχυνόμενον είς δλας 
τάς σελίδας τών έργων του.

Λί προσπάθειαι τοΰ Μαίτερλιγκ, καί είς τά έργα 
αύτά ακόμη τής σκέψεως, δέν τείνουν τόσον πρός 
ηθικήν σκέψιν, όσον προς άπόδοσιν αίσθηματικοτη- 
τος, πρός τελειότητα ρυθμού. 'Εντεύθεν ή μεγάλη 
επιτυχία τών έργων του τούτων. Είς τά μεγάλα του 
αύτά πλεονεκτήματα τό κοινόν αισθάνεται κολακευο-
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μένην τήν αισθητικήν του περιέργειαν,λεπτήν, περί
πλοκοι·, ελαφρώς διεφθαρμένη)·. ήτις εύρίσκετιαι εις 
τό βάθος τής νεωτεριστικής μας ψυχής. Εις τάς σε
λίδας των έμπερικλείεται μία λεπτή ευωδία μοιχού, 
μία έκνευριστική δερμότης κλειστού δωματίου, όπως 
εις τά θρησκευτικά βιβλία τών κυριών, αϊτινες άρέ- 
σκονται εις τήν άνάγνωσιν μιας σελίδος ασκητικού 
έργου, ένώ ξηραίνεται τύ σαμπουϊγκ εις τά μαλλιά 
των. Εις τά έργα του ευρίσκει κανείς πολλούς κή
πους, πολλούς αστέρας, πολλά ούράνια τόξα ανα
μιγνυόμενα εις τόν νεοπλατωνισμόν. Καμμία κρίσις, 
καμμ,ία ενδότερα διαλεκτική δέν δραματοποιεϊ τά 
κεφάλαια ηθικής. ’Εμπερικλείουν πλημμύραν εύ- 
γλωττίας,διαρκούς καί παραινετικής, είδος γονίμου 
αβρότητας ίερέως, όστις έμεινε τοιοΰτος καί άφοΰ 
έγινε λαϊκός.

Ό μυστικισμός τού Μαίτερλιγκ άποτελείται άπό 
έκδήλωσιν ύπερβάλλοντος χριστιανισμού μέ δόσιν 
ταπεινοφροσύνης, ή όποια ακριβώς αποτελεί καί τό 
μεταδοτικόν στοιχείου τών έργων του. Πρόσωπαπα- 
ριστώντα τήν ανθρωπότητα άπό τής πραγματικής 
της άπόψεως, προικισμέ να έπί πλέον δι' ή δικής 
αύτή είνε ή ηθική τοΰ Μαίτερλιγκ προτού μεγάλου 
ερωτηματικού. Παράδειγμα τό θεατρόν του καί τά 
έργα του έν γένει, εις τά όποια παρουσιάζεται υπό 
τάς πλουσιωτέρας καί τάς άμεσωτέρας εκφάνσεις του.

Διότι ύ θάνατος είνε ή μοναδική καί πραγματική 
μοϋσα τοΰ Μαίτερλιγκ, ό πρωταγωνιστής του. Είνε 
συμβολιστής, ανάγκη όμως νά λεχθή δτι ό θάνατος 
είνε τό μοναδικόν σύμβολον. τύ όποιον λαμβάνει μέ 
επιτυχίαν δ άπό μηχανής θεός κάθε πλοκής. Είνε 
ή μόνη βαφή, ισχυρά όμως καί βέβαια, ικανή νά 
άποδιόση κάθε βαθύ χρώμα καθώς καί κάθε χρώμα 
άπαλόν, καί τήν όποιαν μέ επιτυχίαν μεταχειρίζεται 
δι' δλας τάς εξάρσεις. Τύ άρχαΐον δράμα είχε πρό
σωπα τραγωδίας Βασιλείς καί πρίγκηπας· τά πρό
σωπα τοΰ Μαίτερλιγκ είνε Αύτοκράτορες. Βασίλισ- 
σαι, πρίγκηπες καί ίππόται, διότι δέν πρέπει νά είνε 
άπηλλαγμένα άπό τάς ύλικάς φροντίδας καί νά ζοΰν 
ώς άσαρκοι ψυχαί, περιπλανώμεναι εις τό άπειρον 
ζωής καί αθανασίας. Σκηνοθεσίας έκλέγει φρούρια, 
αύλάς, πύργους καί κήπους,μέ ιδιαίτερον δέ τρόπον, 
παράστασιν δρόμων απέραντων, διαδρόμων ατελείω
των όπου αντηχούν τά βήματα, δωματίων κενών· δί
δει εις τά έργα διά τής ύποβλητικότητος συναίσθη- 
σιν τοΰ μυστηρίου τής ανθρώπινης ψυχής δπως ακρι
βώς άποδίδεται εις τά παλαιό άσκητικά βιβλία μέ 
άλατά μυστήρια της. Εις τά έργα του Μαίτερλιγκ 
ή πρίξις ουδέποτε προηγείται μέσω τών γεγονότων 
καί τών λόγων.

Εις τά φρούρια αυτά, τούς κήπους, τύ μενεξε- 
δένιο χρώμα τών αστέρων. πρό ακινήτων πρασίνων 
νερών, μέσα εις σπήλαια μέ βλάστησιν χαμηλήν, 
περιπλανώνται οί υπερήφανοι έφηβοι μέ τά μισο- 
σβυσμένα μάτια, κλαίουν γλυκεϊαι νεάνιδες, γέρον
τες προχωρούν ψηλαφητέ! ώς έπιστρέψαντες εις τήν 
βρεφικήν ηλικίαν. Τά πρόσωπα τοΰ Μαίτερλιγκ 
έχουν τόν πυρετόν τών εραστών, είνε παιδία μέ ψυ
χήν γεμάτην όνειρα ζώντα, όπως καί τά άλλα πρό
σωπα, έν μέση> ατμόσφαιρας φαντασμαγοριών. Τό 
κάθε πρόσωπόν του δμιλεΐ ώς νά μή απευθύνεται 
εις τά περί αυτό' όμιλεϊ μέ επαναλήψεις, μέ κυμα
τ ισμούς εκφράσεων αισθηματικών, χωρίς νά φοβή- 
ται μήπως νοηθή, διότι γνωρίζει οτι όμιλεϊ πρός 
εαυτό. "Οταν δ Μαίτερλιχκ έχει τό θάρρος νά αντι
μετώπιση τό ένιαΐον τοΰ αισθήματος τούτου, νά 
άπομονώση τήν αίωνίαν αυτήν άπλουστάτην ιστο
ρίαν, γράφει ώραϊα μικρά δραματικά ποιήματα, 
αδιάκοπα κύματα τής νεκρικής φρικιάσεως. Εις τόν 
«Θάνατον τοΰ Τιταγκίλ» ό μύθος μετατρέπεται εις 
πραγματικότητα, ό τραγικός μύθος ταυτίζεται μέ 

τόν μικρόν Τινταγκίλ, όστις μέση) τών σκοτεινών 
διαδρόμων άπάγεται ΰπό τών υπηρετριών τής φοβε
ρές δεσποίνης, ένφ ή αδελφή του τρέχει εις τάς 
επικλήσεις του καί δέν κατορθώνει είμή νά έννο- 
ήση τόν θάνατόν του όπισθεν μιας πελώριας θύ- 
ρας, τήν όποιαν δέν ήμπορεϊ νά άνοιξη. Άπλούστε- 
ρος άκόμη είνε ό Μαίτερλιγκ εις τούς «Τυφλούς», 
εις τόν ·Παρείσακτον» καί ιδίως είςτό «Σπήτι . τό 
αριστούργημά του. Εις τό έργον του όμως αύτό δέν 
τρέχει ή φαντασία τοΰ Μαίτερλιγκ εις μυστικοπαθείς 
μεταφοράς, εις φρούρια καί φυλακάς, άλλά παριστά
νει τό σπήτι ταπεινόν καί άκομψοι·. Εις τό έργον 
του αύτό μέ μεγάλην δύναμιν ό Μαίτερλιγκ ζωγραφί
ζει ένα περιβάλλον ζωντανόν μιάς στιγμής, μεταξύ 
τής σιωπηρις προαισθήσεως καί τής προαισθήσεως 
ένός θανάτου.

Νυκτερινή σκιά ένός κήπου. Εις τό βάθος φωτι
σμένο παράθυρο. Γύρω άπό τό τραπέζι καθισμένοι, 
άφοΰ έφαγαν, δ πατέρας ή μητέρα καί μία κόρη. 
Τό πρωί έπήγεν εις μίαν μακρυνήν συγγενή της ή 
άλλη κόρη καί Οέλουσα νά μαζεύση άνθη εις τόν 
δρόμον έπεσεν εις τόν ποταμόν καί έπνίγη. Εις τό 
σπήτι νομίζουν πώς έμεινε εις τό συγγενικόν σπήτι, 
όπως καί άλλοτε. Κάτω άπό τά δένδρα τοΰ κήπου 
ένας γέρος μέ τήν κόρην νεκράν καί ένα ξένον έρχον
ται νά αναγγείλουν τήν θλιβερόν ειδησιν, πριν εΐ- 
σέλθη ή συνοδεία μέ τήν νεκράν.

Πρό τής διαβαθμίσεως τής συναισθήσεως τοΰ θα
νάτου, όστις εΐνετό μυστικόν τής άνθρωπίνης ζωής, 
γεννάται αίσθημα άμετρου οίκτου, τό πλέον πραγ
ματικόν τού θεάτρου τοΰ Μαίτερλιγκ.

ΜΕΙΔΙΆΜΑΤΑ
Λακωνικόν.
Ή κόρη (αναγινώσκουσα).—Γιαγιά, φρονείς, δτι αυτή 

ή συγγραφείς &ά κόμη όνομα;
— Ναι, παιδί μου ... αν παντρευδή !

★
Ποιητής (πρός τήν πολύ πλουσίαι· μνηστήν τον).— 

Niva, μοΰ φαίνεσαι ώί ανοιξιάτικου ποίημα—καί συγ
χρόνως . .. ώς πληρωμένου ποίημα.

Ώ. ή τέχνη!
Μία /προς άλλην.)—Με τήν Τόνη δέν ξαναπηγαίνω 

ποτέ εις τήν Καλλιτεχνικήν Ικ&εοιν' 9έλει νά βλέπη δι
αρκώς εικόνες !

★
Κάποιος ζωγράφος άφηγεΐται ποΰ χρεωοτεΐ.
— Χρεωοτώ άκόμη καί είς τόν Νίκον....
— Καί εις αυτόν χρωστάς; Μά τότε πλέον ου δέν εί

σαι ζωγράφος. Είσαι χρωσ τή ρ...
★

Μία — Ό μπαμπάς μας αγόρασε τελευταίως στό Πα
ρίσι ενα Ροϋμπενς!

Αυτοκινητιστής. — “Α! Και πόσων ίππων δννάμεως;
*

Οί συνάδελφοι.
“Ενας ποιητής. — Ό ισχυρισμός, δτι τό κοινόν έγέλα- 

οεν, όταν απήγγειλα τά «Παραπονετικά τραγούδια · μου 
καί τά « Πόνοι- τραγούδια* μου δέν είνε ακριβής.

“Αλλος ποιητής. — Τό πιστεύω. Λέν μπορεί κανείς 
συγχρόνως νά χασμαται, νά κοιμάται καί νά γελρ.

*
Μία συγγραφείς.—Σήμερα πάω νά χάσω νό κεφάλι 

μου! “Αρχισα ένα διήγημα, ενα γράμμα, μιά πουδδίγκα 
καί μια κάλτσα... τί νά πρωτοτελειώσω;

Salute, ο Creta, terra magnanima!
0 gloriosa figlia dell’ Ellade !
Che contro I'avverso destino
Per secoli interi pugnasti.

Talor colpita, ma sempre indomita,
Invilta e alters, Terra di Gnossio,
Tu fosti la culla dei prodi,
Tu che sei la gemma del mare.

Non v’ebbe giorno die al mondo atlonitn 
Tu non offrissi degno spettacolo: 
Mangiasti il tuo povero pane 
Di lagrime pregno e di sangue.

Ardente sangue di mille vittim-, 
Pianto copioso dei lanli esuli, 
Che udivi gridar nel partire: 
0 Creta, non ti vedri) piti mai!

Pianto piu amaro di quei die vissero 
Oppressi in patria, dolenli e miseri.
Sotto 1’empio giogo del lurro, 
Fra gli artigli dell’ agarcno.

Ma I’ora augusta, l’ora falidica, 
Iddio io vuole, gia suona, e prosrima : 
Dopo triste e lunga agonia 
Sorride il trionfo invocato.

Fermi, o Cretesi, pazienli e taciti 
Siate in attesa del gran iniracolo, 
Che il tempo mature vi porge, 
Compenso alia santa tenzone.

Oh presto avvenga 1 Dalia bell’ isola 
Sparisca il truce segnal dei barbari !
Sui tetti, sui I'orti, sui lidi
Stille navi a fesla agghindate,

All’ aura dolce, nel sole fulgido, 
II biaucoazzurro vessillo sventoli 
E dica alle geuti stupite 
Che liberi alfine voi siete.

Dica alle genti : vince chi intrepido 
Resiste e ha in core I'iamma si nobile;
E sia questo sprone al valorc 
All’ eta noslre, alle future.

Palpileranno di sotto ai tumuli 
Le ancora inulte ossa dei martiri
E avranno un fremito arcano, 
Un senso di gioia supreme.

Da cima a valle ripercotendosi 
Risuoneranno pei monti i cantici:
Un alito immense d’ amore 
Scorrera le plaglie redenti.

E cento braccia, sublime anelito, 
Si leveranno ri voile all’ Attica, 
0 Madre, esclaniando, deb string!
La Figlia risorta al tuo petto!

Salve, o Cretesi, progenie eroica !
Salve, o purissimi figli dell’ Ellade!
Vi giunga suit’ ali del verso 
Un sospiro, un veto, un saluto.
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Ώ χαΐρε, Κρήτη, γή μεγαλόψυχη, 
Μεγάλης μάνας κόρη τρισένδοξη 
Ποΰ μιά τύχην ένάντια σ έσένα 
Πολεμάς τώρα τόσους αΙώνες.

Πότε θλιμμένη, μά πάντ' άδάμαστη, 
Πάντα μεγάλη κα! πάντ' ανίκητη· 
Τών άνδρείων σύ είσαι πατρίδα, 
Σύ τής θάλασσας μόνο καμάρι.

Δέν -ερνά μέρα στή γή τήν έκπληκτη 
Ποΰ νά μή δώσης άντάειο θέαμα· 
"Εχεις φάει τό φτωχό τό ψωμί σου 
Άπό αΐιια καί δάκρυ γεμάτο.

Αίμα ποΰ έχυσαν χιλιάδες,.θύματα, 
Δάκρυ ποΰ έχύσαν άμετροι έκριστοι. 
Ποΰ φωνάραν τήν ώρα ποΰ έφευγαν : 
Άχ I πλειά, Κρήτη, δέ θέ νά σ'ίδοϋμε.

Πλειό πικρό δάκρυ άπ' όσους ίήσανε 
Μέσ' στήν πατρίδα θλιμμένοι, δύστυχοι 
Μέσα στ άτιμα νύχια τοΰ Τούρκου, 
Μεσ' στό βάροαρο μαύρο ΰυγό του.

Μά ή ώρα ή άγια πού ό νοΰς πρσφήτεψε, 
Ό Θεός τό θέλ ει, ϊφθασε, έσήμανε’ 
Άπό τόση χρονώνε άγωνία 
Ή στιγμή του θριάμβου προβαίνει.

Σταθεροί, Κρήτες, σιωπηλοί μείνετε 
Τό μέγα θαύμα νάρθή προσμένοντας, 
"Οπου ό χρόνος σ' εσάς φανερώνει 
Γι' αμοιβή σας στόν άγιον άγώνα.

Γρήγορα άς έρθη άπό τήν ένδοξη 
Νήσο νά φύγη τό μισοφέγγαρο !
Στ’ άκρογιάλια, στά κάστρα, στες στέγες, 
Εις τά πλοία μέ τές μύριες σημαίες,

Στό γλυκό άγέρι, στόν αΙώνιο ήλιο 
"Ας κυματίξη ή γαλανόλευκη 
Καί στά έκπληκτα πλήθη άς φωνάξη 
"Οπως τώρα σείς λεύτεροι ξήτε.

Άε λέη στά πλήθη : νικά ό άτρόμητος 
Ποΰ κλεί στά στήθεια φλόγα τρισάγια, 
Καί αύτό πάντα άς ξυπνά τήν ανδρεία 
Εϊε έμαε, στούς αιώνες ποΰ θάρθουν.

Γοργά θά πάλλουν μέσα στά μνήματα 
Τόσων μαρτύρων τ' άγια τά κόκκαλα 
Θά αισθανθούν μιάν άπόκρυφη φρίκη. 
Μιά χαράν υπερκόσμια, μεγάλη

Θέ ν’ αντηχήσουν στά κορφοβούνια, 
Στές σπηλιές μέσα τραγούδι' άμέτρητα, 
Μιά πνοή πανουράνιας άγάπης 
Θέ νά τρέχη τά ελεύθερα μέρη.

Κ’ εκατό χέρια, πνοή τρισάγια, 
"Ολα θά στρέψουν πρός τήν 'Αθήνα μας : 
Γλυκειά μάνα, θά λένε, στό στήθος 
Τήν μεγάλη τήν κόρη σου σφίξε!

Χαίρετε, Κρήτες, άθάνατοι ήρωες, 
Σείε τής Ελλάδος τέκνα περίλαμπρα ! 
Μιάν εύχή, τούς θερμούς στεναγμούς μου 
Στά φτερά σ’ έσάς στέλλω τοΰ στίχου.

Μηάφραοις Στ. Μαρτζώκη
Φ. ΔΕ ΣΙΜΩΝΕ ΜΠΡΟΥΒΕΡ
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3Κ. ίΧρησΙομάνος
Ό « -ύ ο >9 «>’ ώ >' λ ο ;■ η y ρ ά if ο ς

οι “weyTAU του so^okasoys
Ο ΣΟΦΟΚΛΗΣ ίΙΣ ΣΑΤΙΡΙΚΟΣ

ις την αίθουσαν τής Βασιλικής Εται
ρείας τού Λονδίνου έγ-ένετο άνακοί- 
κοίνωσις πρός τά μέλη τής «'Εται
ρείας πρός άρχαιολογικάς έρεύνας 1·ι 
Λίγύπτω». περί γεγονότος μεγάλως 
ενδιαφέροντος όλον μέν τόν φιλολο
γικόν κόσμον, κυρίως δέ ήμας : Περί 
τής άνευρέσεως ένός δράματος τοΰ

Σοφοκλέους, τό όποιον ήτο μέχρι τούδε γνωστόν εις 
τούς φιλολόγους εκ τής απλής μνείας, ήν έκαμνον 
δΓ αύτο διάφοροι ’Αλεξανδρινό·. γραμματικοί’ περί 
τοΰ Σοφοκλείου σατυρικού δράματος «Οί Ίχνευταί».

Ή φιλολογία οφείλει αρκετά εις τούς εν Αιγύπτω 
αρχαιολόγους. '( > Δόκτωρ Χαίντ, ό όποιος ανήγγειλε 
τήν άνακάλυψιν, ύπενθύμισεν εις τά μέλη τής ’Εται
ρείας, οτι άπό τής εποχής, καθ’ ήν τελευταίο» είχεν 
ομιλήσει πρός ούτά, έξετυπώθησαν δύο νέοι τόμοι έκ 
τών παπύρων του Όςυρρύγχου. Ήσαν δύο άνευρεθέν- 
τα έργα τών ποιητών Καλλίμαχου και Κερκίδου τού 
κυνικοΰ, τά όποια έπροκάλεσαν άμετρον ενδιαφέρον.

’Ήδη ό Όξύρρυγχος έπλούτισε τήν φιλολογίαν μέ 
νέον πολύτιμον εύρημα. Προ τριετίας, εις τάς έκεϊ διε- 
ςαγομένας αρχαιολογικά: ερεύνα; ώφείλετο ή άνεύρε- 
σις τής «Τψιπύλης», άπολεσθείσης τραγωδίας τοΰ 
Εύριπΐδου. "Ηδη έφθασεν ή σειρά τού Σοφοκλέους, 
ευτυχώς δέ τό εύρημα παρουσιάζει τον τραγικόν τού
τον ποιητήν ύπό νέαν, άγνωστον τέως μορφήν, ύπό τήν 
μορφήν τοΰ σατυρικού.

Ώς γνωστόν, αί αρχαία·. τραγωδία·. έπαρουσιάζοντο 
συνήθως εις τριλογίας, τάς οποίας ήκολούθει έν σα
τυρικόν δράμα, έλαφροτέρας φιλολογικής ποιότητος 
καί τοΰ όποιου ό χορός άπετελεϊτο έκ σατύρων, πρός

Ε5Π£Ρ!ΝΟ2
Γέρνει μέ λύπη Λ βασιληάς τής μέρας ματωμένος 
καί πορφυρώνει τούς γιαλούς χαΐ τά ψηλά βουνά, 
καί τώρα πνίγει την ζωήν ό ύπνος ό θλιμμένος 
πού θά ΰφάνη ονείραια τή νύκτα σκοτεινά.

Ό ζευγολάτης σταματή τ' αλέτρι κουρασμένος 
καί τό στρατί του πέρνωντας, οτό σπίτι ιοί’ γυρνά 
καί μιας φλογέρας ό αχός πεθαίνει λιγωμένος 
οαν το λυγμό ένός κύματος, πού οβϋιει αλαργινά.

Φυσά απαλά τό βραδυνό τ αγέρι μυρωμένο 
που σαν φτεροθορύβημα τά στάχια συγκυλά, 
κι ’ ένώ τ' αηδόνι ένα νε/ρό λές πώς θρηνεί θλιμμένο

Ι\ι’ on τό σήμαντρο χτυπά τό .Χοίρε τοϋ θανάτου, 
οβύνει τού ήλιου ή στερνή άχιδα έκεϊ ψηλά 
κι όλα θαρρείς πώς κλαίγουνε γιά τό ξεψύχισμά του.

ΛΕΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

άνακούφισιν τοΰ πνεύματος τών ακροατών τών τράγοι 
διών. Τοιούτου είδους σατυρικόν δρίμα μόνον έν ήτο 
μέχρι τούδε γνωστόν. Ητο δέ τούτο ό «Κύκλωψ» 
τοΰ Εύριπΐδου. Έκ τών παρομοίων έργων τοΰ Αισχύ
λου κα·. τοΰ Σοφοκλέους ασήμαντα τινα μόνον απο
σπάσματα ήσαν μέχρι τούδε γνωστά, και τούτα άνα- 
φερόμενα εις μελέτας γραμματικών τής Αλεξανδρινής 
καί άλλων νεωτέρων Σχολών.

’Ήδη κατέχσμεν ώραιότατον δείγμα τοΰ Σοφο
κλέους, ώς σατυρικού ποιητού.

*
1> εν λόγω πάπυρος τού Σοφοκλείου δράματος 

άνευρέθη εις κατάστασιν αρκετά προχωρημένης φθοράς. 
Έχρειάσθη έν ολόκληρον έτος διά νά συνδεθούν τά 
διάφορα τεμάχια, διά νά συγκολληθούν και νά συμ
πληρωθούν. Ήδη δύνανται ν’ άναγνωσθοΰν άκόπως 
τετρακόσιοι περίπου στίχοι, άποτελοΰντες 16 στήλας 
τοΰ όλου δράματος. Δεδομένου δέ ότι τα σατυρικά 
δράματα ήσαν πάντως μικρότερα τον όγκον τών συνή
θων τραγωδιών, δύναταί τις να συμπεράνη [ίασίμως 
ότι οί τετρακόσιοι αυτοί στίχοι αποτελούν τό ήμ.ισυ. 
άν μή περισσότερον, τού όλου έργου.

Ή ϋπόθεσις τών «’Ιχνευτών» βασίζεται έπί τοΰ 
γνωστού μ.ύθου περί τών άθλων τού νηπίου Έρμου, 
περί τής αρπαγής τών αγελών τού ’Απόλλωνος καί 
περί τής εφευρέσεως τής λύρας.

ΙΙρώτος παρουσιάζεται ό Απόλλων, ό όποιος τ;- 
γέλλει τήν έςαφάνισιν τής αγέλης, τήν όποιαν μάτην 
άνεζήτησεν’ ό Απόλλων προσφέρει καί βραβεϊον εις 
εκείνον, ό όποιος θά τού εύρη τήν άρπαγεΐσαν αγέλην.

Τότε παρουσιάζεται ό Σειληνός μέ τούς Σατύρους 
του καί προτείνει εις τον Απόλλωνα νά τόν βοηθήση 
εις τήν άναζήτησιν τής αγέλης. Ένθαρρυνόμενος παρα 
τού Σειληνού ό χορός αρχίζει ν’ άνιχνεύη. Γρήγορα 
ανευρίσκονται τά ίχνη τής αγέλης, όδηγοΰντα πρός τό 

ίτόμιον ένός σπηλαίου. Έκεϊ όμως οϊ Σάτυροι στα
ματούν φοβισμένοι. διότι μ.έσα άπό τό σπήλαιον ακούον
ται ήχοι άγνωστο: τέως : είνε οϊ ήχοι τής νέας λύ
ρας, μ.έ τήν όποιαν διασκεδάζει ό Ερμής.

Ό Σειληνός τούς επίτιμα δια τήν δειλίαν των και 
προχωρών ό ίδιος πρός τήν είσοδον τού σπηλαίου φω
νάζει νά έςέλθουν οΐ ένοικοΰντες. I Ιαρουσιάζεται τότε 
μία νύμφη, ή όποια έν διαλέγω μετά τού Σειληνού 
γνωρίζει αϋτώ ότι είνε ή τροφός τού νεογέννητου τέκνου 
τού Διός, τού οποίου περιγράφει τήν καταπληκτικήν 
άνάπτυςιν καί τήν παρ’ αύτού έφεύρεσιν τής λύρας.

II νύμφη αποκρούει μέ θυμόν τήν κατηγορίαν τής 
ζωοκλοπής παρά τού νηπίου Έρμ.ού. < >ί Σάτυροι 
όμως παραμένουν δύσπιστοι. ΙΙώς κατεσκεύασεν ό 
Έρμης τάς χορδάς τής λύρας του, αν μή άπό έντερα 
αγελάδες: Έπειτα τά προδοτικά εκείνα ίχνη, τά 
όποια ωδήγησαν αότούς εις τό σπήλαιον :

Ένω λοιπόν εςακολουθεϊ όχαριέστατος διάλογος 
εμφανίζεται ό Απόλλων, οστις δέχεται τά τεκμήρια 
τής ενοχής τού Έρμου καί αμείβει τούς Σατύρους.

Έδώ τό δρίμα σταματά’ υποτίθεται όμως ότι τό 
τέλος του θά παριστανε τόν Έρμήν έμφανίζόμενον επί 
τής σκηνής καί κατευνάζοντα τόν θυμόν του Απόλ
λωνος διά τής προσφοράς τής λύρας, όπως αναφέρει 
ο σχετικός ύμνος τού '(ίμήρου.

Τοιαύτη ή ϋπόθεσις τού έργου. Το κωμικόν στοι- 
χεϊον άφθονεϊ. ως έκ τής άναθέσειος εις τούς Σατύ
ρους έργου κυνών ίχνηλατικών, σκηνή ή όποια έχει πολύ 
«χιούμορ», ώς είπεν ό δόκτωρ Χαίντ.

X. Σιιρράκου Χωρίς ιιάννα

Τό νέον έργον, φέρον τήν ά/άθητον σφραγίδα τοΰ 
Σοφοκλέους, διαφέρει έν τούτοις ριζικώς τών ήδη γνω
στών έργων του.

ΙΓ/,ήν τού παπύρου τούτου, εις το ίδιον σημεϊον 
εύρέθησαν καί άλλα τεμάχια παπύρου, γραμμένα παρά 
τής ιδίας χειρος καί περιέχοντα αποσπάσματα μιας 
αγνώστου τραγωδίας, προφανώς Σοφοκλείου, έχούσης 
ιός ύποθεσιν έν έπεισύδ'.ον τού Τρωικού πολέμου. 
Καίτοι τα αποσπάσματα ταύτα είναι πολύ μικρά, ή 
σημασία των είνε μεγάλη, διότι έπιχέουν νέον φως 
έπί τής αρχαίας δραματικής τέχνης.

Λ

Εις τά αύτά τεμάχια τών παπύρων εύρέθη καί μια 
βιογραφία τοΰ Εύριπΐδου, γραμμένη άπό τόν φιλόσο
φον καί ιστορικόν Σάτυρον, άκμάσαντα κατά τήν δευ- 
τέραν π. X. έκατονταεπηρίδα καί συγγράψαντα διά
φορους βιογραφίας, μεταξύ τών οποίων τήν βιογρα
φίαν Φιλίππου τοΰ Μακεδόνος καί τοΰ Δημοοθένους.

ΤΙ βιογραφία αύτη είνε πολύτιμος διά τήν πρωτο
τυπίαν της, διότι είνε γραμμένη διαλογικώς. Ό Σά- 
τυρος δέν είνε ξηρός γραμματικός, όπως οι πλεϊστοι 
τών συνάδελφων του. Ανακαλύπτεται δέ οτ·. αυτός 
είνε ή πηγή τών μέχρι τούδε γνωστών άνωνύμ,ων βιο
γραφιών τοΰ Σοφοκλέους καί τού Αισχύλου.

Ώς πρός τόν Εύριπίδην, ή νεωτέρα γραμματολογία 
κερδίζει πλείστας πληροφορίας καί αποσπάσματα έκ 
τών άπολεσθέντων έργων του.

'Ο·/.. Χαϊντ έδήλωσεν, οτι τά νέα ευρήματα θα 
δημοσιευθούν εις τόμον κατά τό προσεχές θέρος.

μαζί soy
7'ά εΰσπλαχνικά φωτόβολά σου μάτια 
Μσΰ έφέξανε ν' ανέβω, οπού καιρό 
Τ' άνθοντνμένα έτοΰτα μοί'οπάτια 
Γί.νκοποθονοα τόσο νά χαρώ.

Καί εύρηκα έδώ κρυστάλλινα παλάτια, 
Τραγουδιστής τής Νηότης, μέ άργυρό 
.δοξάρι μέσ' στ' άτέλειοιτα τά πλάτια 
Τού αιθέρα οπον οί Χαρές λπυκό χορό

Σύρουνε αληθινά, μά ονειρεμένα, 
Καί αιώνια μέ τά χείλη γελαστά 
Τήν κάθε σκέψι διώχνουνε άπό μένα,

Καί ζοΰμε άπό τή θλίψη χωριστά'
Καί ένω γιά όλους τούς άλλους πεθαμένοι, 
περνούμε μόνο έμεΐς ευτυχισμένοι /..

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΓΙΑΛΙΤΗΣ

Αυτογνωσίαν κατέχουν πολλοί, αΐ’τοκρισίαν πολύ .... 
ολ.ίγοι. ♦

Μερικοί άνθρωποι βλάπτουν περισσότερον ιός φίλοι 
παρά ώς εχθροί.

♦
Πολ,λοί είνε κατά τοΰτο ενάρετοι, διότι τούζ λείπει τό 

θάρρος ή ή ευκαιρία πρός άμαρτίαν.
*

"Αν μία γυναίκα βυθίζεται είς σκέψεις περί τοΰ εαυ
τού της—τότε εξάπαντος θά ευρίοκεται πρό καθρέπτου.
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Λουχία ΚονντουριώτΟυ. —Άλ. Στεφάνου

έΤϊοικί^η £ej]iq
ΖΝεκραναβΙάσεις συγγραφέων

Ό ’Ιάκωβος Νορμάν εφεύρε διά τούς άναγνώστας 
τοΰ εβδομαδιαίου φιλολογικού παραρτήματος τού 
«Φιγαρω > τήν Ακόλουθον οικονομολογικήν, ηθικήν 
καί πρακτικήν διασκέδασιν.

'Εκλέγει έν όνομα διαπρεπούς άνδρός άποθανόν- 
τος πρό ετών καί κατόπιν ζητεί άπό τούς άναγνώ
στας του ν' άπαντήτουν είς τά ακόλουθα ερωτήματα : 
ποιαν ηλικίαν θά είχε σήμερον ; τί ήτο δυνατόν νά 
κάμνη; ποία θά ήτο ή φυσική του δψις ;

’Ιδού καί μερικά παραδείγματα τοΰ εύχαρίστου 
παιγνίου.

Ό Άλφρέδος δέ Μυσσέ θά ήτο σήμερον ήλικίας 
εκατόν καί ένός ετών.

Κάτασπρος κα'· κομψός γεροντ-ϊκος. θά διήρχετο 
τάς νύκτας του κοιμισμένος ήσυχα ήσυχα είς τό 
κρεββατάκι του.

Θά μετέβαινεν ενίοτε είς τήν Γαλλικήν Κωμω
δίαν» διά ν’ άκούση τά νέα έργα τών Φλέρς καί Κα- 
γιαβέ κ' έκεΐ θά έβλεπε μερικάς άπό τάς παλαιός 
του φίλος, γηραιός επίσης κυρίας σήμερον. Πριν 
κοιμηθή θά έπινεν ένα ποτήρι ζεστό γάλα μέ ά
φθονη ζάχαρη.

Ό Αλέξανδρος Δουμϊς υιός θά ήτο σήμερον ήλι
κίας έβδομήκονια έπτά έτών κοί θά έξηκολούθει 
νά κατοική είς τό Μαρλΰ.

Θά είχε άκόμη παράστημα σωματοφύλακας, βλέμ

ΕΠΙΘΑΛΑΜ1ΟΝ
ΑΠΕΞΙΟΣ fl. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΠΟΥΚΙΑ Π· KOYNTOYPIQTOY
2’ σάς ή Μοΰσα στέλλει
Τύ πειύ θερμό τραγούδι μου 
Κι' άπ’ τήν ψυχή μου θέλει 
Νά βρή έναν ήχο άπόκρυφο, 
Τήν ευωδιά πού χύνει
Όταν μιλέΐ σέ μάς ή ευγνωμοσύνη

Χαρά δέν είνε τόση
Ποΰ νά μπορή τό άχειλι μου
Γλυκά νά φανεριάση
Ό.τι στά στήθη αισθάνομαι 
Γιά σϊς πού βλέπω τώρα
Μέ τόσα τής ψυχής περίσσια δώρα.

Τά ζηλευτά σας χρόνια
Χαρήτε σείς άτάραχον 
Δέν φθάνουνε τά χιόνια 
Στά μέρη ποΰ τά σύγνεφα 
Δέν βγαίνουν στον αιθέρα
Γιά νά σκεπάζουν τή γαλάζια ημέρα.

Εσάς, ποΰ ή καλωσύνη 
Μέ τή σοφία τήν άφθαστη 
Κ’ ή λεβεντιά, ή γαλήνη 
’Αγγελικά έγεννήσανε, 
Ή δάφνη άδελφωμένη
Μέ τήν έληά πάντα άπό σάς θά βγαίνη.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

μα ζωηρόν κάί φωνήν έντονον.
Θά έξηκολούθει νά εργάζεται διά τό Οέατρον 

καί Οά ήρχετο είς φώς νέον του έργον φέρον τόν 
τίτλον «Ή άνεψιά τοϋ Κλαυδίου».

Ό Δάντης Άλιγκιέρης Οά ήτο—ούτε πολύ, ούτε 
ολίγον—πεντακοσίων ένενήκοντα ετών.

Θά είχε περιουσίαν τούλάχιστον πέντε εκατομ
μυρίων άπό τά συγγραφικά δικαιώματα τά όποια 
θά τού έπλήρωναν οί απανταχού τής γής έκδόται 
άφ’ ής εποχής έψηφίσθη ή διεθνής σόμβασις περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας.

* *

— ΣΚαχχιίεχνικαϊ άνΐι^η^ίαι.
II περίφημος Λίνα Καβαλλιέρη καί ή Μαιρη 

Γκάρντεν δέν χωνεύονται.
Ή Γκάρντεν παίζει είς τήν Γράντ Όπερά τών 

ΙΙαρισίων τήν «Θαΐδα καί πολύς λόγος γίνεται διά 
τούς θριάμβους της.

Τούτο μή όποφέρουσα ή Καβαλλίερι έδωκε μίαν 
εορτήν είς τήν οικίαν της, έφόρεσε τήν καλλιτέραν 
της στολήν μέ τούς 30,000 δολλαρίων αξίας μαργα
ρίτας και τούς περιφήμους σμαράγδους της καί έ
ψαλλε άποσπάσματα τής «θαΐδος» κατά τόν διαβο
λικά γοητευτικόν τρόπον της.Χειροκροτούμενη μετά 
τούτο ύπό τών θαυμαστών της, έδειξεν έπί τοΰ 
τοίχου μίαν εικόνα γκαμήλας καί είπεν είρωνικώς:

— 'Ιδού ή Γκάρνεν ή Θαΐς . ..
Καί τώρα ή Παρισινή άριστοκρατία είνε διηθη

μένη. ’Άλλοι είνε υπέρ τής Θαΐδος Καβαλλίερι, 
άλλοι υπέρ τής Θαΐδος Γκάρτεν. Και οί έν ΙΙαρι- 
σίοις Αμερικανοί μένουν αναποφάσιστοι. Διότι καί 
αί δύο ηθοποιοί έχουν Αμερικανικός αξιώσεις ΊΙ 
Καβαλλίερι έσχεν Αμερικανόν σύζυγον, ένώ ή 
Σκωτίς Γκάρντεν άνετράφη έν Σικάγιρ..

Έπί πλέον ή Καβαλλίερι κατηγορεί τήν Γκάρντεν 
ότι διά νά διατηρεί τήν φωνήν της, τρώγει κάθε 
εσπέραν ένα . . κρομμύδι.

* *

— 'βκαίονίαείηρις μουσουργού.
Έωρτάσθη ή έκατονταετηρίς ένός μεγάλου μου

σουργού, τοΰ Καρόλου ’Αμβροσίου θωμά, συνθέτου 
τοΰ Άμλέτου , τής «Μινιόν», τής «Ψυχής» κλπ.

Έγεννήθη κατά τό 1811 άπό πατέρα μουσικόν 
όστις καί τοϋ έδωσε τά πρώτα μαθήματα. Κατάτό 
1832 είς ηλικίαν 21 έτών έβραβεύθη μέ. τό μέγα 
βραβείον τής Ρώμης καί εστάλη είς ’Ιταλίαν πρός 
τελειοποίησιν τών σπουδών του.

Έμεινε τρία έτη είς τήν ’Ιταλίαν και τήν Γερ
μανίαν, μεθ’ ό έπέστρεψεν είς τήν Γαλίαν καί ήρ- 
χισεν άπό τότε νά συνθέτη.

Πρώτον του έργον ύπήρξεν ή «Διπλή Κλίμαξ» 
κωμικόν μελόδραμα παρασταθέν κατάτό 1837 μέ 
μετριαν έπιτυχίαν.

Ήκολούθησαν καί άλλα έργα τά όποια έσημείω- 
σαν μεγαλειτέραν έπιτυχίαν, έκεΐνο όμως τό όποιον 
έθεωρήθη καί έξακολουθεΐ νά θεωρήται ώς αρι
στούργημα είνε ή «Μινιόν», ήτις παρεστάθη διά 
πρώτην φοράν κατά τό 1866.

"Εγραψε κατόπιν δ Θωμϊς έργα λεπτότερα, άλλά 
κανέν άπό αυτά δέν τόν κατέστησε τόσον δημοτι
κόν, όσον ή «Μινιόν».

Κατά τό 1872 ό μουσουργός—γέρων πλέον— 
έγραψε τήν -Φραγκίσκον τοΰ Ρίμινι», ή όποια 
όμως έσημείωσεν αποτυχίαν καί διά τοΰτο ό Θωμϊς 
έθλίβη υπερβολικά καί δέν έγραψε άλλο έργον, 
προτιμήσας ν’ άναλάβη τήν διεύθυνσιν τοΰ Γαλ
λικού Ωδείου, όπουδιεδέχθη τόν Ώμπέρ.

* ★

— '<$¥«70 ζην Τριαιο^ίΙιδα.
Αί παροιμίαι αποτελούν— όπως μις έδίδασκον είς 

τό Σχολεϊον όταν ε’ίμεθα μικρά ποιδιά—τήν σοφίαν 
τών λαών.

Καί διά νά λάβουν οί άναγνώσταί μας μίαν ιδέαν 
τού φιλοσοφικού πνεύματος τών ιθαγενών τής Τρι- 
πολίτιδος, παραθέτομεν μερικάς άπό τάς παροιμί
ας των.

— Μή κυνηγφς πεπρωμένον σου. "Αφες νά έλ- 
θη αύτό νά σέ ζητήση.

— Τά γλυκά λόγια καμμιά φορά σπάνουν κόκ- 
καλα.

— Όλα είνε πικρά δΓ όποιον έχει τήν χολήν εις 
τό στόμα.

— "Αν δέν ελπίζω τίποτε άπό σέ είς τήν δυστυ
χίαν μου, δέν σέ έχω άνάγκην ούτε όταν είμαι εύ- 
τνχήζ.

— "Αν είπής τό μυστικόν σου είς ένα φίλον σου, 
συλλογίσου ότι θά έχη καί αυτός κάποιον άλλον 
φίλον.

— Όποιος υποχρεώνει μέ προθυμίαν, υποχρεώ
νει διπλά.

— Ό θάναιος είνε ή παρηγοριά τού πτωχού.

— ’Άν άπό τά άστρα έπιπτε ψωμί, όλοι θά διενυ- 
κτέρευαν είς τό ύπαιθρον.

— Χωρίς τά δάκτυλα τό χέρι δέν Οά διέφερεν 
άπό τό κουτάλι.

— Αρέσουν είς τήν πέρδικα τά φασόλια, όχι 
όμως εκείνα μαζή μέ τά όποια βράζει μέσα είς τήν 
χύτραν.

* *

—"6ν podejo.
Άπέθανε κατ’ αύτάς είς τό Παρίσι κάποια Αίμυ- 

λία Μινόρι, Ίταλίς, ή οποία εις τήν έποχήν της 
υπήρξε τό άγαπημενο μοδέλο τοΰ ζωγράφου 
Ζερώμ.

Ή φιλία ή όποια συνέδεε τόν ζωγράφον μέ τό 
μοδέλο είχε τήν άρχήν της είς έν περιεργότατον 
περιστατικόν.

"Οταν διά πρώτην φοράν έπόζαρε γυμνή ενώπιον 
του,, έχρησίμευ ιεν ώς μοδέλο διά τήν άναπαράστα- 
σιν Έλληνίδος χορεύτριας.

Τήν στιγμήν όμως ποΰ ένεδύετο παρέσυρεν εν 
άγαλμάτιον. τό όποιον έπεσεν εις τύ πάτωμα καί 
έθρυμματίσθη.

Ό Ζερώμ έπετέθη εναντίον της καί όβρίζων τήν 
επέταξε κακήν κακώς έ"ξω άπό τό άτελιέ του.

Εις τόν δρόμον ή Μινόρι συνήντησε γνωστόν της 
νέον όστις έφερεν ένα ώραϊον τριαντάφυλλου είς 
τήν κομβιοδόχην.

Τοΰ τό έζητησε κ' έκεϊνος τό προσέφερεν μέ με- 
γάλην προθυμίαν.

Μέ τό άνθος είς τό χέρι τύ μοδέλο έπέστρεψεν 
είς τύ άτελιέ, όπου ό καλλιτέχνης κατεγίνετο 
νά συνάζη τά τεμάχια τοΰ άγάλματος.

Χωρίς νά δυστάση διόλου, ή Μινόρι έπλησίασε 
τύν καλλιτέχνην καί του προσέφερε τύ τριαντά
φυλλο ν.

Ό Ζερώμ, κατάπληκτος, τά έλησμόνησεν όλα καί 
δεν ένεθυμείτο παρά μόνον τήν ώραίαν Ιταλίδα 
ποΰ ϊστατο ενώπιον του μέ τό άνθος άνά χεΐρας.

Έδέχθη μ’ ενθουσιασμόν τύ ποιητικόν δώρον καί 
ήσπάσθη είς τόμέτωπον τήν ώραίαν κόρην,ή όποια 
τοΰ τό προσέφερεν.

’Εννοείται ότι κατόπιν ήνθησαν καί άλλα πολλά 
ρόδα διά*τοϋς δύο ερωτευμένους.

♦ ♦

— '^/IveRdolov Sliel.
’Επ’ εύκαιρίφ τώ,· μουσικών έυρτών, αί όποιοι 

έδόθησαν πρύς τιμήν τσΰ Λ'στ, διάφορα άνέκδοτα 
σχετικά μέ τόν μεγάλον μουσουργόν καί εκτελεστήν 
άνεσύρθησαν είς τήν επιφάνειαν. Ιδού έν.

Ό Λίστ έθαύμαζε τόν Βάγνερ. Ένα βράδυ έν 
Βερολίνφ, είς τήν πρώτην παράττασιν τού «Τρι- 
στανου καί τής Ύζόλδης» ό Λιστ καθήμενος παρά 
τφ Βάγνερ εξέφραζε τόν ενθουσιασμόν του διά τύ 
νέον έργον τοΰ διδασκάλου. Είς ένα διάλειμμα ό 
Βάγνερ παραζεσταμένος έβγαλε τύ μανδήλι του καί 
έτφόγγισε τύ μέτωπόν του, ένα μανδήλι κολοσσιαίοι· 
μέ πολύχρωμα τετράγωνα. Δύο κυρίαι άμα εΐδον τό 
γιγαντιαϊον μανδήλι έξεκαρδίσθηκαν είς τά γελοία. 
Ό Λίστ άποτόμως αρπάζει τό μανδήλι άπό τά χέρια 
τού Βάγνερ καί τό προσφέρει είς τάς κυρίας, λέγων

— Φυλάξατε το- οί μεταγενέστεροι θά γελάσουν 
ολιγώτερο γι'αΰτύ, παρά γιά τής δαντελλες σας.
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ΠΙΝΑΚΟΗΚΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ Τ’
Έπίτή έκατοι-ταειηρίδι τήςγεννήοεοις τοΰΛίοτ, ή έξο

χος παρ' ήμϊν κλειδοκυμβαλίοτρια κ. Σοφία Τοίλλερ εδοιοε 
συναυλίαν έν τώ Βασ. Θεάτρω, καθ’ ήν παρευρέθη έκλε- 
κτοτάτη μερίς τής Αθηναϊκής κοινωνίας. Ή διαπρεπής 
χαλλιτέχνις διηρμήνευοε δυσκολωτάτας συνθέσεις, μόνη αυ
τή έκτελέοασα όλοκληρον πρόγραμμα, πλήν ένός μικρού 
διαλείμματος, κατά τό όποιον άπήγγειλε μέ δραματικόν πά
θος καί αίσθημα ή δεσποινίς Σαβερία Κανελλοπούλ.ο>-, 
τόν ‘Λιποτάκτην· τοΰ κ Πολέμη και τόν Καλλιτέχνην· 
τής δ. Χρνσοβέργη.

Ή κ. Τοίλλερ μετά μακράν αποχήν έδωσε άϊρά δείγ
ματα τής νπεράχ ιν τέχνης της, άναμνήσαοα τους παλαιούς 
θριάμβους της Ή ταχύ της, ή άκρίβεια, ή αίοθητικότης, 
ή τέχνη, >/ ένάργεια, ή μεθοδικότης έθαυμίοθησαν Καϊ
τοί έξετέλεσε 12 ολοκλήρους συνθέσεις, μέ έν μόνον διά
λειμμα, δέν έφαίνετο αίοθανομένη τήν παραμικρόν κόπω 
οιν, αλλά καί τό άκροατήειτν άπλήοτως ένετρύφα είς τό 
παίξιμόν της. 'Π Elude (Op. 25 Νύ /) τοΰ Chopin 
κατά διασκευήν τοΰ GodoiUSky έπαίχθη τελείως, τό δέ 
Jardins sous la pluie (Claude — I ebussy) μέ 
παραστατικότητα έντονον, μέ αμίμητους συνηχήσεις, μέ 
ρυθμικήν ταχύτητα, δπως μέ καταπλήσσουσαν καί οιναρ- 
πάζοι-σαν γοργότητα άπεδόθη δ θαυμάσιος 'Ισπανικός χο
ρός τοΰ Σαραζάτε, διασκευή τής κ. Marx - Goldsch
midt. Ή αντοχή της, χωρίς νά παρεκχλίνη τό παρά- 
παν, είς τήν μακράν Ουγγρικήν ραψφδίαν No IX τοΰ 
Liszt (Άπόκρεω τής ΙΙέστης) έκαμεν έντύπωσιν, ή χά
ρις είς δύο σπουδάς τοΰ Άγγλου Δάουελ καί είς τό « "Ονεί
ρου Έρωτος· τοΰ LlSZl, καί ή εύχέρειαείς τάς DailSCS 
deselfes τοΰ Popper, κατά παράφρασιν τοΰ Philipp. 
Ή διαπρεπής χαλλιτέχνις έπαιξε καί μίαν Άβανέζικην 
σερενάταν τοΰ κ. Σαμάρα, ήτις ήμποροϋσε νά όνομασθή 
'Ελληνική, όμοιάζουοα μάλλον πρός Έλλ. χορόν.

Ή συναυλία έτελείωσε μέ τού Λίσι τήν Ταραντέλλαν, 
ενα χαριτωμένου Ναπολιτάνικον τραγούδι, έλκυοτικής 
γοητείας.

*
Ό διαγοινιομος τοΰ σχολείου τών Καλών Τεχνών διά 

τύ χιλιόδραχμον Ράλλειον βραβείου άνεβλήθη, όρισθείς 
διά τήν 1 Δεκεμβρίου Θά μετάοχουν οί κ. κ. Μπεσκίνης 
καί Γουναρόπουλος.

Ό διαγωνισμός άπό τοΰ προσεχούς έτους θά γίνεται 
κατά μήνα ‘Ιούλιον Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οί μα- 
θηταί τών δύο τελευταίων τάξεων.

«

Συνεοιήθη ‘Ωδική 'Εταιρεία υπό τήν προεόρτιαν τοΰ 
κ Κ. Μελά, ίχουσα ειδικόν σκοπόν τήν ούοταοιν λαϊκής 
χορωδίας έκ φοιτητών, υπαλλήλων καί τεχνιτών, διδα- 
σκομένιον υπό τοΰ κ. Κόκκινου. Άπετάνθη ή 'Εταιρεία 
είς τούς Έλληνας μουσουργούς νά γράψουν τραγουδά
κια διά τόν αρτισύστατοι- χορόν.

*
Ό νέος μουσικός καί φιλολογικός σύλλογος ‘Τέχνη» 

ήρχισε τάς έργαοίας τον, καταρτισθέντος τού όριστικοΰ 
Διοικ. συμβουλίου, ώς εξής: Πρόεδρος Δ. I. Καλόγερό- 
πουλάς, αντιπρόεδρος Ν. Σπανδωνής, Γεν. γραμματείς 
Άδ. Αδαμάντιον, Ειδικός Σ. Χιλιαδάκης, Ταμίας Δ. 
Δεσμίνης, Έφορος τού μουσικού τμήματος Φιλ. Οίκο
νομίδης, τοΰ Δραματικού Πολύβ. Δημητρακόπουλάς καί 
σύμβουλοι ’.1>·τ. ‘Ηπίτης, Τιμ. Σανθόπουλ.ος, Τω. 
Ίωαννίδης καί Θωμάς Θωμόπουλος. Κατηρτίοθηααν καί 
δύο έπιτροπαΐ έκ κυριών, δ; άπετέλεσαν αί κι-ρίαι Σο

φία Τοίλλερ, I. Ι’ρυπάρη. Μαρία Τρικούπη, Ειρήνη 
Καλογερή, Ευγενία Αέκα, 'Ελένη Γεοιργαντή καί αί δε
σποινίδες Λουκία Ίωάννον, Τασία Λι-μπεροπούλου, Πη
νελόπη ΤΙαπαχατζή, Ευγενία Ζωγράφον, Μαρία Άντω- 
νοπούλου καί ’Αγγελική Στεφάνου.

Ό Σύλλογος θά δίδη κατά μήνα Προεσπερίδας, είς 
άς θά μετέχιοσιν έρασιτέχναι τον μουσικού τμήματος καί 
τού φιλολογικού, μετά συντόμων διαλέξεων περί τέχνης.

Είς τάς προεσπερίδας ή είσοδος θά είνε προσιτή μό
νον είς τά μέλη οίκογενειακώς. Κατά διμηνίαν θά δίδων- 
ται έν τιρ Δημοτικώ Θεάτρφ μεγάλοι Σννανλίαι υπό καλ
λιτεχνών έξ επαγγέλματος μετά διδαχής μονοπράκτων 
δραματικών έργων, δι" ά θά έργαοθώσι ο! έκλεκτότε- 
ροι θεατρικοί μας συ,-γραφείς.

Ό Σύλλογος πρός τοντοις θά έπώιώξη τήν διοργάνω- 
σιι- λαϊκών συναυλιών κατά συνοικίας έπί είκοοαλέπτφ 
τιμήματι, διδόμενων νπο τών ερασιτεχνών τοΰ μουσικού 
τμήματος προς μουσικήν διαπαιδαγώγηση τοΰ λαού.

*

θηοαι- μέτρα—ούχί δυστυχώς δρακόντεια — έξα- 
σφαλίσεως τών έν τοΐς Μοι-σείοις άρχαιοτήτων.Διετάχθη- 
σαν ο! έφοροι νά τηρούν ακριβή κατάλογον τών έν τοΐς 
Μουσείοις θησαυρών (μά δέν υπήρχον τοιοντοι έως τώρα 
κατάλογοι ;) καί νά φροντίσουν διά τήν άγρυπνοι-φύλαξιν.

•

Διετάχθη ί-πό τοΰ ' Υπουργείου τής Παιδείας ή έκ τής 
Έθν. Βιβλιοθήκης μεταφορά είς τήν Έθν. Πινακοθή
κην τής ωραιότατης -ε Ψυχής·, ελαιογραφίας φυσικού με
γέθους, άρίοτης τέχνης, έργου τοΰ “Αγγλοι- ζωγράφου 
IVotS, έκτιμωμένης μέχρις 100,000 δραχμών.

Λ

Είς τήν προθήκην του ενταύθα καταστήματος καλλι
τεχνικών έργων Λάβδα έξετέθησαν έργα άγνωστοι· μέχρι 
τοΰδε ζωγράφον, τοΰ κ. Βάρδα, έν οίς καί προσωπογρα
φία τοΰ ποωθι-π. υιγοΰ κ. Βενιζέλοι-. Έν άντιθέσει είς 
τήν έλλειψιν σχεδίου είς τό σώμα, τό προσώπου παρου
σιάζει τεχνικήν ομοιότητα μεγαλην.

Ό ζωγράφος είνε δεκαεπταετής, καλής οικογένειας 
τής Σμύρνης, ουδέποτε διδαχθείς ζωγραφικήν, άγνοών 
εντελώς οχέδιον. Τήν εικόνα τοΰ κ. πρωθυπουργού έκαμε 
έκ τοΰ φυσικού έξ όλιγολέπτου παρουσιάσεως ενώπιον αυ
τού. Πρόκειται περί αληθινής ιδιοφυίας.

Λ

'() κ. Άρ ΙΙροβελέγγιος άνέγνωσεν έν κϋκλψ λογιών 
τήν τραγφδίαν του ‘Νικηφόρος Φωκάς». Οί άκροαταί 
άπεκόμιοαν ζωηρόν έντύπωσιν διά τό τραγικόν μεγαλείου.

Ό Νικηφόρος Φωκάς. <5 άνακτήσας τήν Κρήτην, δ 
έμπνενοαΖ τόν τρόμον είς τοί-ς Σαρακηνούς, ό διατηρή- 
σας καί έπί τοΰ θρόνοι- τόν πόθον τοΰ μοναχικού κα! 
ασκητικού βίοι-, παρ' ολον τόν έρωτά τοι- πρός τήν Θε
οφάνιά, τόν οι-γκλονήοαντα τήν αγέρωχου ψυχήν του, έκ- 
τνλίοσει τάς ιιλλεπαλλήλους τοι- μεταπτώσεις μέ τήν γορ
γότητα τήν χαρακτηρίζουσαν τούς αι-δρας τών άκρα»· 
αίσθη^ιάτων.

Άλλ'δ,τι υπερέχει είς τήν τραγφδίαι- τού κ. Προβε- 
λεγγίου είνε δ χαρακτήρ τής Θεοφανοΰς, όστις, ένθυμί- 
ζων τήν Κλυταιμνήστραν καί τήν λαίδην Μάκβεθ, προ
σθέτει έν τούτοις είς τήν ιστορίαν τού θεάτρου μίαν νέαν 
ήρώιδα υπέροχοι- έν τιρ έγκλήματι καί έν τή μετανοία.

Τόν ‘Νικηφόρου Φωκαν» θά δώση προσεχώς είς τό 

Βασιλικόν Θέατρον ό θίασος Κυβέλης, μέ Θεοφάνιά τήν 
κ. Κυβέλτρ καί Νικηφόρου τόν κ. Οικονόμου.

*
Έν ουνεδρά,ι τά δύο Σώματα τοΰ Οίκ. Πατριαρχείου 

άπεφάσισαν τήν άνέγερσιν μνημείου είς τόν δολοφονη- 
θέντα Μητροπολίτην Αίμιλιανόν. Τό μνημείου θά λαξευθή 
δι ■ εθνικού εράνου, θά στηθή δέ είς τόν τόπον τού έγκλή- 
ματος.

*
‘Αφιχθεΐοα έκ ΙΙαριοίων, ένθα άπό ετών πολλών είνε 

εγκατεστημένη, παρεπιδημεί έν Σύριρ, τή γενετείρα της, 
ή διακεκριμένη ζωγράφος δεσποινίς Ιουλία Ροδοκανάκη. 
'.Η δεσποινίς Ροδοκανάκη έσποΰδασεν έν Παριοίοις τήυ 
ζωγραφικήν παρά τφ διασήμιρ καθηγητή Jecill Paul 
Loreans, τελειοποιηθεΐσα κατόπιν παρά τιρ Έρρίκω 
Μαρτέν. Διακρινομέι-η ιδίως είς τήν προσωπογραφίαν, 
περιηγεϊτιυ έκαστον θέρος τήν Ανατολήν ζωγραφίζουοα 
τοπεΐα, κατέχει δέ ήδη έξέχοι-οαν θέοιν μετάξι- τού καλ
λιτεχνικού κόσμου τής Γαλλικής πρωτευόύσης.

Είς Σύρον έιπεικόνισε τοπεΐα τής νήσου, ιίτινα θά 
έκθεση εις τό Παρισινόν Salon.

Ν. ΙΙαπαλιξανδρής

Άπέθανεν έν Άθήναις αίφ-νηδίως είς τών άρχωομα- 
θεστέρωυ καί κριτικωτέρων παρ' ήμΐν λογιών, ό Νικό
λαος Παπαλεξανδρής. Καίτοι κύριοι- έργου έχων τήν δι
κηγορίαν, είς ήν διεκρίθη ιδίως κατά τάς ποινικός δίκας 
έπί ευγλωττίτμ ούχ ήττον έφλέγετο πάντοτε έξ άγάπης 
πρός τάγράμματα κοιτά θέατρον. Γεννηθείςέν ‘Αιιφίσοη 
πρό 62 ετών, διετέλεοε υπάλληλο: τής Έθν. Βιβλιοθή
κης. Έγένετο διδάκτωρ τής νομικής, άλλ' άνεμιγνύετο 
πάντοτε είς τούς φιλολογικούς κύκλους, έμεινε δέ ιστο
ρική ή σφοδρά έπίκοιοις κατά τού Βασιλειιίδον, ώς καί ή 
κατά τής «Φαί-οτας τοΰ Βερναρδιίκη. Λάτρης τών δημο
τικών άομιίτων καί εθνικών χορών, θιασώτης τών λαϊκών 
παραδόσεων, άλ'ώ. καί μύστης τής άοχαίας γλώσσης, 
φανατικίις οπαδός τού Αόντου. Η διιίλεξις ήν έποιή- 
σατο έν τοι Ιημ. θεάτριρ έξ ονόματος τοΰ Έθι-ικοΰ μου
σικού Σύλλογοι· περί δημοτικών ιίομάτων καί όρχήοεως 
είχε κάμη μεγάλην ^έντύπωσιν, διότι ήτο ό βαθύτερου 
είοδύσας είς τήν λαϊκήν εθνικήν ψυχήν.

Ό ΙΙαπαλπξανδρής έγραψε καί θεατρικόν έργον, τό 
‘Λάγίο ιίρνί · τό όποιον είχε μεγαλην έπιτυχίαι-, έξ ού 
ένθαρρυνθέντες έγραψαν έκτοτε καί άλλοι λαϊκά έργα.

Έν Άνδριμ άνεγερθήοεται προσεχώς προτομή τοΰ 
Θεοφίλου Καίρη, τελούμενων τών αποκαλυπτηρίων έπι- 
οήμοις, παρά τήν άπαγόρευσιν τής Ίεράς Συνόδου, ήτις 
άλλοτε εί-χεν άφορίοη τόν Καιρην, ώς αιρετικόν.

*
Είς τόι- έπαρ-χίαν τοΰ Γηέρς έν Γαλλίρ θά άνεγερθή 

μνημείου είς τόν Δ’ Άοτανιάν, τόν ιιρχηγόν τών Σωμα
τοφυλάκων, άποθανατιοθέντα μάλλον διά τοΰ ευφαντάστου 
καλάμου τοΰ Δουμά ή διά τά πολεμικά έργα του.

★
Ή ‘Διεθνής 'Ομοσπονδία τοΰ Περιοδικού Τύπου», 

ής τό πρώτον Συνέδρων έγένετο τιρ 1907 είς Βρυξέλλας, 
καί τό δεύτερον τόν Αύγουστον τοΰ 1910, προκηρύσσει τό 
τρίτον, όρίζουσα τόποι- τούς Παρισίους καί χρόνον, τόν 
Σεπτέμβριον τού 1912. Έξελέγη ιίπό τοΰδε Διαρκής 
Επιτροπή τών διεθνών συνεδριών τοΰ Περιοδικού Τύ
ποι-, ήτις έξέδωκε καί Κανονισμόν, άντίτυπον τοΰ όποιου 
εστάλη πρός τόν Διευθυντήν τής Πινακοθήκης· ώς 
προϊστάμενον τής έν Άθήναις Εταιρείας τοΰ Περιοδι
κού τύπου. Πρόεδροι έπίτιμοι τής ‘Διεθνούς 'Ομοσπον
δίας τοΰ Περιοδικού τύπου», ής ή κεντρική έδρα είνε 
αί Βρυξέλλαι, είσίν ό Βέλγος υπουργός κ. J. Lejeune, 
ό γερουσιαστής Ε. Picard καί ό βουλευτής Leon 
Theodor, γενικός δέ γραμματεύς ό κ. Λ. Coulomb.

♦
Είς τήν αίθουσαν “Ιλιον Πάλας ό ενταύθα παρεπι- 

δημών διακεκριμένος καλλιτέχνης, ερμηνευτής τών Σαιξ- 
πηρείων έργο»', κ. Κ. Κοντογ’άννης έδωσεν έοπερίδα, 
καθ'ήν απήγγειλε Γερμανιστί τόν μονόλογον τοΰ Αντω
νίου άπό τόν « Ίού/.ιον Καίσαρα· τού Σαίξπηρ, τήν Λΐ" 
ται-είαν τοΰ Αίνε μέ ΰπόκρουσιν, τρία ποιήματα τοΰ 
Γκαΐτε καί μίαν μελοδραματικήν άφήγησιν, τό Τραγούδι 
τής Στρίγλλας (DilS Hexen/'ied) τοΰ Βίλδεμπρουχ 
μέ μουσικήν τοΰ Μάξ Σίλλιγκς. Ή απαγγελία τοΰ ποι
ήματος τούτου, ήτις διήρκεσεν έπί ήμίσειαν ώραν, 
έι-ι ποίησευ ίσχι-ράν έντύπωσιν. Ό κ. Κοντογίάνης καί άλ- 
λαχοΰ, όπου άπήγγειλεν αύτό, έν Τεργέστη, Κωνέπόλ.ει 
καί Βοι-κουρεοτίοι κατήγαγεν έπιτυχίαν.

Τής συναυλίας μετέσχον ή δις Κολοβά καί ή δε
σποινίς Noyer, διπλωιιατοΰχος τής έν Λονδίνω Μουσι
κής Ακαδημίας.

★

Άπό τού έν Φλιορεντίφ Μουσείου τοΰ Άγ. Μάρκου 
έκλάπη ό περίφημος πίναξ τοΰ Fra Anyelieo ή Παρ
θένος μέ τόν αστέρα· άξίας 100,000 φρ.

Επίσης έκ τοΰ Μουσείου τοΰ Qllimper έ'τερον έκλάπη 
αριστούργημα, έργον τού Γάλλου ζωγράφου Boucher 
-ό Ποοείδιον καί ή Αφροδίτη·.

*
“Ηρχισαν αί σι-ναυλίαι τού ‘Ωδείου Αθηνών. Ή ορ

χήστρα έξετέλεσε τό συμφωνικόν ποίημα τοΰ Φράνκ 
‘Redemption·, έτερον τοΰ κ. Μαρσίκ, διευθυντοΰ τής 
όρχήστρας, τήν ‘Πηγήν· έκτελεσθεϊσαν τό πρώτον έν 
Παριοίοις καί ιό όποιον είνε παραστατικώτατον μέ τήν 
διερμήνευσιν τής ροής τών ΰδάτωι- διά τοΰ περιέργου 
φινάλε τ<·«’ βιολοντσέλων, βαθυ-χόρδου καί εύθυαύλου, 
καί τήνείσαγωγήν τοΰ < RulJ Blas· τοΰ Μένδελοον. 
Ό καθηγητής κ. Λογγοβάρδη έξετέλπσεν έπί κλπιδοκυμ- 
βάλοι-, τή ουνοδείφ τής ορχήστρας, τό Κονσέρτο είς λά 
ελαοοον τού Σοϋμαν, άλλά τό cloil τής συναυλίας ήτο 
ή ί-πέροχος σκηνή τών Ήλυσίωι- άπό τόν« Όρφέα· τού 
Γλούκ, ήν άρμονικώτατα έξετέλεσε ή όρχήστρα' τό solo 
τοΰ μαγευμένου αύλοΰ έπαιξε ό κ. Παπαγεοτργίου. Είς 
τό έκτελποθέν τεμάχιον ή μεγαλοφι-ϊα τοΰ Γλούκ δια
λάμπει έν όλη τή μεγαλοπρεπείς καί άγνότητι, οαγηνεύ- 
οι-σα διά τής άπλύτητος καί βαθύτατης συγκινήσεοτς.

★
Ό διάσημος ουγγραφεΰς τοΰ ‘Quo vadlS· Σιέγκε- 

βιτς έν Βαρσοβία ?ν τινι κυνηγετική εκδρομή πρός θή-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ε. ϊιέγκεβττς

ραν φάσιανών έτραυματίσθη βαρέως παρά τίνος έκ τών 
προσκεκλημένων κυνηγών, κατά λάθος, εις τό μέτωπον 
καί τό γόνυ.

♦

Οί 'Ιταλοί Μελλοντιοταί ζωγράφοι προετοιμάζουν με
γάλη)· εκθεσιν, ήτις θά γίνη είς Παρισίιης τήν 5 Φεβρου
άριου Id 12. Ηά διαρκέση 20 ημέρας.

*

Μετάξι· τής ένταΰθα Γαλλικής πρεσβείας καί τοΰ 
υπουργείου τών Εξωτερικών διεξάγονται συνεννοήσεις 
διά τήν σύναψη· συμβάσεως πρός άμοιβαίαν μεταξύ τών 
δύο χωρών προστασίαν τής πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Ό έν Ισχύϊ νόμος παρέχει είς τήν Κυβέρνηση· τό δι
καίωμα νά συναπτή άμοιβαίαν σύμβασίν /ιεθ' οίουδήποτε 
ξένου κράτους πρός προστασίαν τής πνευματικής ιδιο
κτησίας, χωρίς νά ΰπάρχη ανάγκη κυριόσεως διά νόμον.

Ό νόμος οίτος αφορΐ) ρητώς τά έν Έλλάδι παρι- 
στανόμενα ξένα έργα καί είς ξένην γλώσσαν, ιός καί τά έν 
τή αλλοδαπή παριοτανόμενα ελληνικά έργα είς ελληνικήν 
γλώσσαν. Ό ένταΰθα πρεσβευτής τής Γαλλίας έζήτησεν 
όμο>ς δι ’ εγγράφου του όπως είς τήν περί σό ό λόγος έν 
σχεδίφ σύμβασίν περιληφθοΰν καί αί είς τήν ί.λληνικήν 
έκ τοΰ Γαλλικού μεταφράσεις ξένων έργων. Είς τήν πρό
ταση· αυτήν τοΰ Γάλλον πρεσβεντοΒ, τό ύπονργεΐον τών 
‘Εξωτερικών έπεφυλάχθη ν* άπαντήση. Έν πάορ περι- 
πτώσει, άν δεχθή ή Κνβέρνησις τήν σύναψιν τοιαύτης 
συμβάσεως, δέον αυτή νά κιρωθή διά νόμον, διότι ό 
ισχύων νόμος δεν περιλαμβάνει τάς έν μεταφράσει εκδόσεις.

♦
Νέον έργον παραστάθη έν Λονδίνφ, <! «θεός τού Πο

λέμου* τον ‘Ισραήλ. Τζαναβίλλ. Τό δράμα είνε έμμετρον 
εις στίχους ανομοιοκατάληκτους, θέμα δέ έχει τήν μεταξύ 
πολέμου καί ειρήνης πάλην.

“Ηρχισαν αί λογοτεχνικοί διαλέξεις έν τφ«Παρναοοφ), 
συγκεντρώνουσαι καθ'εβδομάδα εκλεκτόν κόσμον. Πρώτος 
ό κ. Πολέμης απήγγειλε σειράν ανεκδότων ποιήσει!»· 
του, έκ τών οποίων ιδιαιτέρως ήρεσαν ό «"Υμνος είς 
τάς 'Αθήνας*, ό «Μισεμός», ή «Έσθήρ* ή «Μάνα*, καί 
ό «Ποιητής > καί τών όποιων έξετιμήθη ή αρμονία τοΰ 
στίχον καί ή βαθύτης τοΰ αισθήματος.

’() κ. Ν. Σπανδιονής μέ τήν ελκυστικήν διαλεκτικό- 
τητα του ώμίλησε περί τών γυναικών αί όποιοι έκαμαν 
καλόν καί τών γυναικών αί όποιοι έκαμαν κακόν, άπόίατο- 
ρικής άπόψεως. ‘Ανέφερε τάς κορυφαίας, άπό τών άρ- 
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χαιοτάτων χ.ρόνων μέχρι σήμερον, τήν Κλεοπάτραν, τ»;ι· 
Πομπαδούρ, 'Ισαβέλλαν την Β', την Μαντές, τήν Del'JS 
και άλλος, έπιδείξας διά φωτεινών εικόνων τάς φυσιο
γνωμίας των.

Ό κ. X. "Αννινος έσατύρισε τά νυκτερινά παθήματα, 
διεξετραγώδησε τής αϋπνίας τά βάσανα και άνέφερε έξυ
πνα ανέκδοτα σχετικά πρός τήν νύκτα.

Ό κ. X. Δαραλέξης έπραγματεύθη το λεπτότατο)· ζή
τημα, αν είνε δυνατόν νά ύπαρξη άγνή φιλία μεταξύ άν- 
όρός καί γι-ναικός, άναγνώσας πολλάς γνώμας Γάλλο»· 
συγγραφέων καί νποοτηρίξας άτι είνε μέν σπανιωτάιη 
άλλ’ όχι και αδύνατος ή φιλία μεταξύ τών δύο φύλατν. 
Ό κ. Δαραλέξης είχε τό πυκνότερου άκροατήριον.

Ό κ. Τσοκόπουλος ανέπτυξε τά θέμα πώς γράφεται 
καί πώς παραστάνεται παρ' ήμϊν εν θεατρικόν έργον, 
άρτύσας τήν όμιλίαν μέ κωμικά ανέκδοτα.

Κατόπιν θά ομιλήσουν οί κ. κ. Δ. Καμπούρογλους. 
Ν. Λάοκαρης, I. Κονδυλάκης, Π. Δημητρακόπουλος, 
Π. Νιρβάνας καί Λ. Προβελέγγιος.

Μετά τών λογοτεχνικών θά συμβαδίζουν καί αί επι
στημονικοί διαλέξεις. Πρώτος ώμίλησεν <ί κ. Ν. Άπο- 
στολίδης περί τέττιγυς καί μύρμηκος.

*
Άφίκετο έκ Παρισίων δ αριοτος γλύπτηςκ. Κ. Δημη- 

τριάδης. Μετά ολιγοήμερον διαμονήν θά επιστρέφη είς 
ΙΙαρισίους.

*
Ό γνωστότατος καθηγητής τής ζοτγραφικής κ. Β, 

Μποκατσιάμπης διωργάνιοσεν έν τή οικία του (όδός '/.ά
λμη 22) τήν έτησίαν εκθεσιν τών έργων του. Ή έφετεινή 
έκθεοις περιλαμβάνει είκοσι νεωτάτονς πίνακας του, οΰς 
είργάσθη κατά τό θέρος, ελαιογραφίας καί υδατογραφίας, 
τοπεΐα τής ‘Αττικής, τής Κέρκυρας, Ήπειριότας μέ 
τάς εγχωρίους αμφιέσεις των καί ώραιοτάτας κεφαλάς 
γυναικείας. Τά έργα του ένεπνεύσθη έξ αυτής τής φί— 
σεως, κατά τάς ώ'ά τήν 'Ελλάδα περιοδείας τον.

*
ΙΙαρεοτάθη διά ποώτην φοράν είς τό θέατρον τών 

’ Παρισινών Μπούφο»" νέα θεατρική έπιθεώρηοις ύπό 
τόν τίτλον : Ή έπιθεώρηοις τών ‘Αγνώστων*. Μολονότι 
τιτλοηιοροΰνται άγνωστοι οί σιγγραφεΐς, είνε έν τούτοις 
γνωστοί διά τό τάλαντόν των. Δέν είνε δέ δύο ή τρεις, ώς 
θά νπετίθετο, άλ.λ'εξ, οί κ. κ. Καγιαβέ, Ρωμαίν, Κοολύς, 
Φρανσίς ντέ Κρουαοέ,Γκινόν, ‘Ιάκωβος Ρισπέν καί Μωρέ.

Αί σκηνογραφίαι ήσαν θαυμάσιοι. Τό έργον άρχεται μέ 
τό ιόραΐον έπεισόδιον τοΰ τυμπανοκρούστου tiji Άρκό- 
λης, κατόπιν δέ παρελαύνοω· τό έπεισόδιον τοΰ φάσμα
τος, άδιακρισίαι αποδιδόμενοι είς τόν απαράμιλλου Δ’ Άν- 
νούντσιο, έπεισόδια δημοσιογράφο»· καί λογίων, σκηναί λεμ
βοδρομίας, οκηναί τοΰ Μεγάλου Καραγκιόζη, καί τέλος 
άνακριτική έξέτασις ενός απλού κυνός, έξέτασις τυπική, 
αλλά δυναμένη νά κόμη τον διάσημου ζωγράφον ζό/ων 
Κολέτ Βιλλύ νά ζηλοτυπήοη.

*
Ό «Σύνδεσμος τών Έλληνα»· καλλιτεχνών ωρισε 

τήν πριώτην αύτον Πανελλήνιον καλλιτεχνικήν “Εκθεσιν 
διά τήν 25 Μαρτίου 1912. θά γίνη είς τό Ζάππειον καί 
θά δ.αρκέοη 40 ημέρας. Ή Ελλανόδικος ’Επιτροπή 
κατηρτίσθη ύπό τήν προεδρεία)· του κ Γ. Ίακιοβίδον 
έκ τών κ. κ. Ε Τοϊλλερ άρχιτέκτονος, θ. θιομοπούλοι· 
γλύπτου, Ν. Αύιρα καί Ν. 'Οθωναίω·ζωγράφων. Ανα
πληρωματικοί έξελέγηοαν οί κ. κ. Ζευγιόλης καί Γερα- 
νιόηης. Ό Σύνδεσμος προκηρύσσει διαγωνισμίιν διά τήν 
καλλιτεχνικήν πολύχρωμοι·διαφήμισα· (afrclie) njs αγγελ
λόμενης Έκθέσεως, μέ γέρας 150 δρ. Τά σχέδια δει»· 
»■« άποοτα'ώσι μέχρι τής H0 Δεκεμβρίου.

*
Ό Σύλλογος τών ‘Ερασιτεχνών ετοιμάζει εσπερίδα, τής 

όποίας α: εισπράξεις θά Λ«χιεθοϋ>· ώί έρανος συμμετοχής 
διά τήν προτομήν τοΰ Ζάν Μωρεάς.

Τό πρόγραμμα τής εσπερϊδος θά περιλαμβάνη άσματα, 
τά όποια θά έκτελεσθοΰν άπό τό μουσικόν τμήμα τής 
'Εταιρείας. Κατόπιν θά απαγγελθούν ύπό δύο μελών τοΰ 
δραματικού ό ύμνος πρός τήν Άρτέμιδα τών δύο κορυ
φαίων νεανίδτον τοΰ χοροί' τής ε' πράξεως τής Ιφιγέ
νειας*, καί ποιήματα τοΰ ποιητοΰ Γαλλιστί, ώς καί δύο 
ποιήματά τον κατά μετάφρασιν τον κ. Μαλακάοη.

h
'Ολόκληρον τό πνευματικό)· Βερολίνου συνεκεττρώνετο 

έπί τή έκατονταετηρίδι τοΰ Κλάϊστ είς τήν Βαινζέε, οπού 
ό τάφος τοΰ ποιητοΰ. Άπηγγέλθησαν εκλεκτά αποσπά
σματα το»' έργων του, καλλιτέχναι έηιαλαν ρσματα πρός 
τιμήν του καί ό μυοτικοούμβουλος Ζάονερμανν έξεφόι- 
νησε αναμνηστικόν λόγον.

Περί τού Κλάϊστ θά γράψωμεν είς το προσεχ.ές τεΰχος.
★

Έν Ρώμη παρεστάθη νέον έργου τοΰ Τεοτόνι, ή «Έ- 
πιτυχία», κφμωδία, ή όποια ήρεσε πολύ. Είνε έργον έλα· 
φρόν. καλογραμμένοι·. σατυρίζον τήν έπαρχιακήν’Ιταλικήν 
ζωήν.

—Είς ιό θέατρου Πολυθέαμα· έν Νεαπόλει έπαίχθη 
διά πρώτη)· φοράν τό νέοι· μελόδραμα τοΰ μαέστρου Λου- 
παρίνι ή «Νόρα , έπί στίχο»· τοΰ Μαοποΰρο. Ή γενική 
έντύπωσις υπήρξε)· ότι ή μουσική τοΰ έργου είνε άρίστη, 
πρωτότυπος, ζο»)ρά καί εές τινα σημεία ιιελωδική.

—Είς τό Παρισινόν θέατρου τών Τεχνο»· παρεστάθη νέον 
έργον, τό Ψωμί*, λαϊκή τραγτοδία ισχυρός πραγματικό- 
τητος καί ποιήσεως συγχρόντος. Εινε έργον τοΰ 'Ιάκω
βου Ριόοσελ καί έστέφθη ύπό μεγάλης επιτυχίας.

— Επίσης επέτυχε νέου δράμα τοΰ Βιέρ Γκολφ, <5 
«Άπαγορευθείς “Ερως», δοθέν είς τό «Gllmnaffe» 
τών Παρισία»·.

Λονλη Kpiuytp

Ή δεσποινίς Δούλη Κρέμμερ διακρίεεται διά τήν 
ώραίιο· καί τεχνικήν ι/οινήν της. Έπί έτη έδίδαξε καρ
ποφόρος είς τό ΏδεΤον Αόττνερ, έ/δη δέ κατήρτιοε 
ίδιαν σχολϊ/v ‘Ωδικής.

Είς μίαν το»· αιθουσών τοΰ ΙΙαρναοοΰ ό Σύνδεσμος 
το»· 'Ελλήνων καλλιτέχνη»·* διωργάνοισε καί εφέτος αγο
ράν καλ.λ. έργο»·. Έξετέθησαν 60 τοιαΰτα, άλλα πρός 
πώληση·, καί άλλα προωρισμένα διά λαχείου, οπερ θά έκ- 
κυβευθή μετά ένα μήνα, δτε καί θά κλείση διά προεσπε- 
ρίδος ή αγορά. Αί εισπράξεις έκ τών λαχνών διατίθενται 
υπέρ τοΰ Συνδέσμου.

★
Ό λοχαγός τοΰ μηχανικού κ. I. ‘Ορφανίδης ιόμίληοεν 

έν τφ Παρνασοιρ* ευφραδώς περί Ειρήνης καί πολέμου 
από φιλοσοφικής κοινωνικής καί ιστορικής απόφειος, νπο
οτηρίξας ος ενεργετικί/ν τήν άνάγκην τοΰ πολέμου

Ττ
Ό καθηγητής τής 'Ελληνικής Φιλολογίας είς τό Πανε

πιστήμιου τής Λίλλης έι· Γαλλίφ κ. Μεδερικ Ντεφοϋρ 
έκαμε τρεις διαλέξεις περί τοΰ αρχαίου 'Ελληνικού δρά
ματος καί ι»7ί Ελληνικής μουσικής.

Είς τήν ποώτην διΑλεξτν ό κ. Ντοφονρ έλαβεν ιός 
θέμα μίαν παράστασιν τής « ‘Αντιγόνης τοΰ Σοφοκλέους 
κατά τούς κλασικούς χρόνους τών αρχαίων ’Αθηνών. 
Ώμίλησε περί τοΰ έθους τής παραοτάσεως τραγτρδώ»· 
κατά τάς έορτάς τοΰ Διονύσου καί έπέδειξεν εις τούς 
ακροατής του ρ>ο>τει>’άς προβολάς τών σημερινών έρειπίων 
τοΰ θεάτρου τοΰ Διοιύσου καί τοΰ 'Πρώδου τοΰ ‘Αττι
κού, άναπαραοτήοας τήν άπό σκηνής διδασκαλίαν τών άρ- 
χμίο»· άριστουργημάτων, τους χορούς περί τήν θυμέλην, 
τούς προσεκτικούς θεατάς έπί τΰιν άμφιθεατρικών εδω
λίων, καί ώμίλησεν ωραιότατα περί τής άρχαίας θεατρι
κής κριτικής, κριτικοί τής όποίας ήσαν ποιηταί καί φι
λόσοφοι.

ΊΙ δευτέρα διάλεξις τοΰ κ. Ντοφούς εΐχεν ώς θέμα 
μίαν παράστασιν το»· Άχαρνέων ■ τοΰ Άριστοφάνους 
είς τάς άρχαίας Αθήνας.

★
Κατά τήν στατιστικήν τοΰ = Δελτίο)· τοΰ διεθνούς βι

βλιογραφικού ‘Ινστιτούτου αί κυριιότεραι εύρωπαϊκαϊ χώ
ρια ήρίθμουν τό 1908 τά έξης . περιοδικά. Ή Γαλλία 
8,940, ή Γερμανία 8,050, ή 'Αγγλία 4,329, ή ‘Ιταλία 
:ΐ;068, τό Βέλγιοι· 2,023, ή Ριοσσία 1,661, ή 'Ισπανία 
1,350, ή Έ/.βετία 1,332 καί ή 'Ολλανδία 1,402. Αί 
άλλα» χώραι τής Ευρώπης έχουν άπό 19 (Βοσνία καί 
Ερζεγοβίνη) μέχρις 753. (Σουηδία). Τά όλιγώτερα πε
ριοδικά έ-χοννα μέρη είνε τό Σιάμ καί ή Γροιλαΐ'δϊα. 
Έχουν μίαν μόνην έκδοοιν. Το πρώτον περίαδικώ· άντά- 
ξιον τοΰ ονόματος αΰτοΰ ήτο ή τΝιώ'ύβ Τύδιγεν* έκδο- 
θεΐοα τό 1605 εις τήν ‘Αμβέρσαν. ‘Από την εποχήν έκεί- 
νην μέχρι τοΰ 1800, ό περιοδικός τύπος έξεδίδετο σχε
δόν άποκλειστικώς είς τήν Γαλλίαν, Γερμανίαν, ‘Αγγλίαν, 
καί τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας. 'Ιδού ή πρόοδός του είς 
τήν Γαλλίαν. Τό 1640 I περιοδικώ·, τό 1780 24, τό 
1760 350, τό 1826 490, τό 1866 1640, τό 1872 
2024, τό 1892 5600, τό 1898 6417, τό 1904 827ή 
καί τό 1908 8940.

■α

’Υποψήφιοι είς τήν Γα/.λικήν ‘Ακαδημίαν διά τήν 
κεί'ωθεΐσαν έδραν έκ τοΰ θανάτου τοΰ Άνρύ Οϋσσα! 
είνε μεταξύ άλλοιν ό Πώλ Άδάμ, ό μυθιστοριογράφος 
καί δημοσιολόγος, ό ‘Αδόλφ Μπριοοώ·, διευθυντής τών 
«Annales* καί θεατρικός κριτικός τοΰ «Χρόνου*, καί 
ό κ. Νολάκ έφορος τών Βερσαλλιών, άποτυχών είς προη- 
γουμένην έκλσγήν καί πιθωώτερος παντο»·.

♦
Είς τό iGy/nnase*, είς απογευματινός θά παιχθή τό 

«Καλό διαβολάκι*, έργον είλημμένον άπό τό γνοωτίτν μυ- 
θιοτόρι)μα διά παιδιά τής κυρίας ντε Σεγκύρ. Τήν δρα
ματοποίηση’ τοΰ μυθιστορήματος έφιλοτέχνη τά δύο τρίτα 
τής οικογένειας Ροστάν, δηλαδή ή κυρία Ροστάν καί ό υίιις 
Μωρίς Ροστάν.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Theo Sartinska

Ή έν Άθήναις παρεπιδημούσα λόγια Πριγκήπισσα 
Teo Σάρτινσκα έκαιιεν ενδιαφέρουσα/ καί θελκτικωτάτην 
διάλεξιν έν τφ Δημοτική) θεάτρω περί τής ιδιαιτέρας 
ζωής τώ»' χαρέμια»· τοϋ Χαμίτ.

Ή Πριγκήπισσα Σάρτινσκα, θνγάτηρ τοΰ πρίγκη- 
πος Στεφάνοβιτς, διοικητοΰ έν Καυκάοφ Κιρκασίαν, 
έτυχεν έκτακτον μορφώσεως. Λόγω τής θέσεως τοΰ 
πατρός της εΐοήλθεν είς τήν Αυλήν τής Βαλιδέ Σουλτά
νας έπί Χαμίτ ώς πρώτη διερμηνείς, φθάσαοα μέχρι τον 
βαθμού τής Μεγάλης Κυρίας καί τιμηθεϊσα διά τής με
γάλης ταινίας τοΰ Σεφακάτ.

Ή Πριγκήπιοσα, γνωστή διά τήν συνεργασίαν της μέ 
τόν Πιέρ Λοτί είς τήν συγγραφήν τοΰ πολύκροτου έρ
γου < Ή ‘Ανατολική φιλολογία·, έκαμε μετά καταπλη
κτικής έπιτυχίας έν Ευρώπη διαλέξεις περί τής ’Οθω- 
μανίδος γυναίκας καί τών χαρέμια»·.

‘Εν Καΐρφ εκδίδει Έλληνογαλλικόν περιοδικόν τήν 
• Κοιλάδα τοΰ Νείλον .

*

ΘΕΑΤΡΑ
Τό ζεύγος Συλβαίν, ακολουθούμενου υπό μέτριου θιά

σου, έδωσε τέσσαρας παραστάσεις είς τό Βασιλικόν θέα
τρου. 'Επαίχθη μέ τόν «Γκρεγκουάρ· μονόπρακτοι· κωμω
δίαν τοΰ Μπαμβΐλ. ή “ Ήλέκτρα· τοΰ Σοφοκλέους, κατά 
μετάφραση· τοΰ Πουαζέ- Ή απαγγελία ρυθμική, μεγα
λόφωνος, υγρά, είμπορεΐ τις νά εϊπή- α! κινήσεις καί αί 
στάσεις, αριστοτεχνικοί. Άλλ’ ό χορός,—πλήν τής κο
ρυφαίας—απαίσιος τήν οψιν, ύπενθνμίζων τούς Βεδου- 
ΐνους. Έδιδάχθηοαν πρός τοντοις καί τά εξής έργα: Ό 
« ‘Απόστολος · δράμα τοΰ Παύλου Λοαζέν, ό “Παπά 
Λεμπονάρ τοΰ Αίκάρ,καί ή “Εκάβη· τοϋ Εύριπίδου, 
κατ ’ έμμετρον μεταφρασιν τοΰ Συλβαίν, συνεργασίφ τοΰ 
κ. Ζομπέρ, μέ το μονόπρακτοι· δραμάτων τοϋ ΙΙεριέ 
«Ζάν Μαρϊ·.Είς τήν “Έκάβην· ό κ καί ή κ. Συλβαίν 
έπαιξαν θαυμάσια. Τήν · Έκάβην· έπαιξε τό ζτϋγος 
Συλβαίν διά πρώτην φοράν εφέτος τόν Μάρτιον είς τό 
Παρισινόν θέατρον Porte Saint Martin, έν παραστάσει 
είδικώς δοθείση διά τούς φιλολογικούς κύκλους.

— Ή κορυφαία τοΰ Γαλλικού θεάτρου κωμωδός, ή 
υπέροχος τοΰ Ίψεν διερμηνεύτρια Suzanne Despres, 
διερχομένη έξ ’Αθηνών έδωκεν είς τό Δημοτικόν θέα
τρον πέντε παραστάσεις : Τήν « Bampe· (Τό Προακή- 
νιον) μέτριας άξίας έργον τον Ρότοιλδ. Τήν Sacrifice 
(Άδικηκένην) άλλο μέτρων έργον τον Ντεβάρ. Τήν 
Κόραν τοϋ Ίψεν, είς ήν καί έξαιρετικώς έπετυχε' είς 
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τήν γ' πράξιν ύπεκρίθη μέ μεγάλη·· τέχνην καί έκφρασιν, 
υποχρεωμένη νά κρύπτη τήν φοβερόν σνγκίνηοιν, ή>· 
αισθάνεται χωριζομένη τοΰ συζύγου καί τώι· τέκνων της. 
Τάς “Μαριε νέτας τό λεπτότατου έργον τοϋ Βόλφ. Τό 

Κρίνον· δράμα επίσης τοΰ Βόλφ, έν συνεργασία μετά 
τοΰ Βέμπερ γραφέν, δραματικώτεριιν τοΰ πρώτου, όπερ 
έπαίχθη μαζί μέ τον Κοκκινοτρίχα· τοΰ Ρενάρ.

— Τήν 'ί Δεκεμβρίου θά παίξη είς τό ‘Αττικόν θέα
τρον ή δεσποινίς Κοτοπούλη, ιιεθό θά μεταβή είς Κρήτην.

— Η Τέρρεν ένεφανίσθη διά πρώτην φοράν είς Βε
ρολίνου, μετά μεγάλης επιτυχίας.

— ‘Η μεγάλη όπερα Καοτελλάνο έδωσεν είς τό 1η- 
μοτικΰν ‘Αθηνών παραστάσεις έν αίς Τόσκαν καί Κάρμεν 
είς ήν έξαιρετικώς ωραία έπαιξαν ή μεσόφωνος δεσπ. ‘Ιω
σηφίνα Μπονέτα, ήτις θεωρείται διά τήν τέχνην της ή ά- 
νοιτέρα Κάρμεν τής 'Ιταλίας. Ό θίασος θάμεταβή κα
τόπιν είς Πάτρας καί Ζάκυνθον.

— Είς τό νέον κομψόν 'Αθηναϊκόν θέατρον τής όδοΰ 
Προαοτείου, ιίπερ ώνομάοθη · Δ όνυοια , ήρχισε παρα
στάσεις νέος θίασος, μέ πρωταγωνίστριαν τήν κ. Φοκρώ 
Γεωργιάδου. Μετέχει καί ή κ. Γαβριηλίδου. Δραματολό
γιο/ άποκλειστικώς έξ έπιθεωρήοεων. Πρώτη έπιθειώ- 
ρησις τά · Πανελλήνια· τοϋ ηθοποιού κ. Γεωργιάδου.

— ‘Η δεσποινίς Κολοβά έδωσε είς τό Βασ. θέα
τρον εσπερίδα. “Επαιξε/ ώς Συλβία είς τόν ί Δια
βάτην· τοϋ Κοππέ, απήγγειλε τόν κωμικόν μονόλογον τό 
"Διαζύγιο/ Κλαρί κατά Κλαρί· τον Μιλάς, καί έψαλλε 
τρία ασματα. Είς τήν συναυλίαν μετέσχον ό οξύφωνος κ. 
Βολάνης, ό καθηγητής τής Μανδολινάτας κ. Άλέσιος καί 
ή δίς Μινιόν Σανθοπούλοι·.

— "Πρχισε μέ τό « Ανοιξιάτικου αεράκι· τάς παρα
στάσεις της είς τό «’Αττικόν» θέατρον ή νέα όπερέττα 
τοϋ κ. Παππαϊωάνοι·, μέ ύψίφωνον τήν δ. Τοιφυλάκη, 
υψιφώνους τούς κ. κ. Καμβύσην καί Κοφινιιότην, βα
ρύτονον τόν κ. Φιλιππίδην καί με τάς πρωτοεμφανισθεί- 
σας δεσποινίδας Οίκονομάκου. Είς τόν θίασον προσελή- 
φθη διά δύο μήνας ή δεσποινίς Κολοβά.

— Τό “Τζιώτικο Ραβαΐσι· πρός δόξαν τής Νεοελληνι
κής καλαισθησίας ήρίθμησε άνευ διακοπής τήν 107ήν παρά
σταση/. Ένεφανίσθη έν τφ μεταξύ ό έξάδελφός τής Λεον- 
Ταθή, άνεμένετο δέ ό γαμβρός του, ό πενθνρός τον κλπ. 
δτε παρενέβη ή « Έξατιρρενική άναμποι-μποϋλα· ήτις 
μάτιγνέζήλωοε δάφνας Ραβαΐσίοι· .. Ήπειλτ,θη ή θεα
τρική ισορροπία συγγραφέως καί θιασάρχον, άλλά σννεφι- 
λΐώθησαν. Διό καί γράφεται ήδη ή συνέχεια τοΰ Τξιώτικου 
Ραβαίσιοϊ·, Ραβαΐσι τό Βον ή ’Αθηναϊκόν Ραβαΐσι....

-•-‘Ο κωμειδυλλιακός θίασος Λομβάρδο. όστις παίξει ήδη 
είς Τεργέστην, θά δώση 7 παραστάσεις είς τό Δημοτι
κόν. θά άρχίσ/ι τήν 9 Δεκεμβρίου μέ τό θεαματικόν έρ
γον · Arcadiem· τό όποιοι· έπαίχθη 70 φοράς κατά 
οννέχειαν είς τό Λονδίνου. Υψίφωνος ή δνις Ροξαλίν, 
καί μεσόφωνος ή κ. Παλέστρα. θά δοθοϋν νέα διά τάς 
‘Αθήνας έργα, έν οίς ή «Δανάη· καί ή τΣαπφώ·.

— ΊΙ Κυβέλη ήρχισε μέ τό έργον ·Σέ μία νυχτιά· 
τοϋ Τραριέ παραστάσεις είς τό Βασιλικόν, αϊτινες θά 
διαρκέσουν περί τό>· ένα μήνα. Τό δραματολόγιον περι
λαμβάνει πρωτότυπα έργα τόν * Νικηφόρου Φωκΰν· τοϋ 
κ, Προβελεγγίου, τό · Κάστρο τής Ωρηαςτι τοΰ κ. Τσο- 
κοπούλου, τούς “Νικημένους· τοϋ κ. Χόρν.Έκ τών πα
λαιών έργων τήν “Γυΐ’αϊκα· τοϋ κ.Πολέμη, τής ' Μπλό
φες· τοΰ κ. Συναδινοΰ καί τό “Κόκκινο πουκάμισο· τοϋ 
κ. Μελά.Σένα δέ, τά έκλεκτότερα τής διεθνούς φιλο
λογίας, μεταξύ τών όποιων ό “Φάονοτ·, ό,“Οίδίπους Τϋ- 
ραι-νος ~ΐργα τοΰ “Ιψεν, καί έργα τής νεύττάτης Γαλ
λικής φιλολογίας, έν οίς τήν “Σταγτοποΰταν·, τάς «Μα- 
ριονέτας·, τήν · Τρίοτανον καί Ίζόλδαν· τήν “Διπλήν ζω
ήν·, τήν Εύτυχιομένην·, τόν “ Πληκτικόν κόσμον', τούς 
“Γόμους τοΰ Φίγαρο·. θά ονμπράξη είς μερικά έργα καί 
ό κ. θ. Οικονόμου.

— Τό Έλλην. μελόδραμα θριαμβεύει είς Βραΐλαν.

St Sr Sr Sr Sr Sr Sr >,· Sr
NEfll ΕΚΔΟΣΕΙΣ

'Ογκώδης, -/.αλί •.'ii/viiii;, πο:κ;λώτατος εςεοόΟη δ 
27ος τόμ-ος (1912) τοϋ Ή»ττοοϋ.ογ«ου Χκόκον, 
'Ύλη έχ.λεκτη. ϊ'κόνες «όρ'ότατα;. χάρτης πλούσιος, 
συνεργασία τών εγκριτοτέρων λογιών. Το Ήμ-ερολό- 
γιον Σζόκου κατέστη τό εντ-υκτήριον τών λογιών [Λα; 
καί εκείνων οί όποιοι γράοουν άπας τοϋ έτους καί 
εκείνων ποϋ χύνουν ποταμόν μελάνης ό>ς χρονογρά
φο·.. Συναντμτιςονόματα Ιΐανελλήνιααλλά καπου-καπου 
καί δ-'.λάς εμφανίσεις ερασιτεχνών τής γραφίδος, ζών- 
τας άλλά καί τεΟνεώντας. Άλλ' είς ολα τά δημοσιεύματα 
κυριαρχεί ή ’Αττική χάρις καί κομύότης. Αιότι ό κ. 
Σκόκος απέκτησε πλέον άδιαφιλονείκητον ικανότητα 
έκλεκτικότητος. Ό έφετειν’ος τόμος περιλαμβάνει δη
μοσιεύματα τών κ.κ. Ιίαλαμϊ, Ζερβού, 1’οίδου, Μελά, 
Σιγούρου, Καιροοίλα, Κοκόλη, Κωνσταντινίδου, 11ο- 
λέμη, Ιίορούρα, Νιρβάνα, Σενοπούλου, Χαζοπούλου, 
ΙΙροβελεγγίου, Χρηστοβασίλη. Σταματίου, Εύστρατιά- 
δου, Μαρκορά, Καρκαβίτσα, ΙΙαπαντωνίου, Καλογε- 
ροπαέλου, τών κυριών Παναγιωτάτου, Ρεβέκκας, Σοο- 
ρώνου, Μενεϊκου κλπ."0,τι ιδιαιτέρως δέον νά σημειω- 
Οη είνε ή ωραία ιδέα, ή εφέτος συστηματικώτερον επιτε- 
λεσΟεϊσα, τής εικονογραυήσεως ύπό διακεκριμένων καλ
λιτεχνών μας, διηγημάτων, δραματίων. ηθογραφιών 
καί εντυπώσεων. Έν γένει ή καλλιτεχνική έκτύπωσις 
καί ή αφθονία τών εικόνων κατέστησαν καί τόν έφε- 
τεινόν τόμον τέλειον, αντάξιον τής φήμης, ήν έχει τό 
Ήμερολόγιον Σκόκου, τό όποιον κατέστη τό μάλλον 
περιζήτητον Ελληνικόν βιβλίον.

*
Ιεζεκιήλ Βελανιδιαίτοι:. Άν.ιγκαϊ»»» »εεραρι>ι'Ο- 

ιείιίεις έν τΛ Έκκληόια τής Ελλάδος. Ό εύ- 
παίδευτος έν Τεργέστη αρχιμανδρίτης τής έκεί Έλλ. 
Κοινότητος εδημοσίευσε όρΟοτάτας παρατηρήσεις περί 
τοΰ ένεστώτος διοικητικού συστήματος τής εκκλησίας, 
ύποδεικνύων τάς έπιβαλλομένα; βελτιώσεις.♦

‘Αγαθάγγελου Νικολάκι, αρχιμανδρίτου εν Χανίοις 
Λόγος Έπΐ{ΐνιιι«ό<ίννος είς τόν εθνομάρτυρα Μητρο
πολίτην Γρεβενών Αίμιλιανόν.

*
Ό έν Δελφοίς βοηθός τοΰ έφορου τών αρχαιοτήτων 

κ. ’.Ίλες. Έμ. Κοντολέων, ειδικότατος γνώστης 
παντός 3,τι συνδέεται μέ τούς Δελφούς, έςέδωκε δύο 
περιγραφικάς πραγματείας χρησιμωτάτας, τόν "Οδη
γόν τοϋ Κωρνκίον Άντρου καί τούς «Δελφούς 
καε τίεν Κασταλίαν ΙΙηγίιν». Αί μονογραφία! αυ- 
ται, νύν μάλιστα, δτε αί άνασκαφαί τής Γαλλ. 'Αρ
χαιολογικής σχολής άπεκάλυψαν πολυτίμους θησαυ
ρούς, είνε άναγκαιόταται, συμβάλλουσαι είς τήν δια- 
φώτισιν ενδιαφερόντων ζητημάτων. Ό κ. Κοντολέων 
ακριβής καί σαφής εις τάς περιγραφές του, δίδει πλήρη 
εικόνα τών αρχαιολογικών τόπων, είς ούς άπό ετών 
•ήδη ζή, στηριζόμενος πάντοτε είς τάς αϋΐεντικωτέρας 
τών πηγών, μή παραβλέπων αμα καί τάς σχετικάς 
παραδόσεις τάς παρά τοΐςπεριοίκοιςσωζομένας οίαι ακρι
βώς ήσαν καί έντή άρχαιότητι,ώς καί περιεργότατα ήθη 
καί έθιμα. Άμφότεραι αί μελέται τοΰ κ. Κοντολέοντος 
άποβαίνουσιν απαραίτητος οδηγός διά πάντα έπισκέπτην 
τών Δελφών.

*
Διαλέξεις περί τής άνασκαφής τοΰ άρχαίου τών 

’Αθηνών άστεως καί τής κατασκευής νέας μεγάλης 
λεωφόρου ΙΙερικλέους—Ασπασίας εν τή πόλες ’Αθη
νών. Είς πολυτελή έκδοσιν περιελήφΟησαν αί περί τοΰ 
γνωστού ωραίου καί αρχαιοπρεπούς σχεδίου τοΰ νομο- 
μηχανικοϋ κ- Γεωργιάδου γενομεναι έν τή 'Αρχαιολο
γική Εταιρία ’Αθηνών όμιλίαι τών κ.κ. Γ. Μιστριώ- 
του καί Α. Φιλαδελφέως. Διά τοΰ σχεδίου τούτου άφ' 

ένός Οά έκσκαφή σπουδαιότατον μέρος τής αρχαίας πό- 
λεως, άφ’ έτέρου δέ Οά αποκτήσουν αί ΆΟήναΐ μίαν πε- 
ρικαλλεστάτην λεωφόρον, άντί τών σημερινών ατρα
πών. Ή λεωφόρος αύτη προτείνεται όπως χαραχΟή 
άπό τής όδοΰ Κοραή μέχρι Άκροπόλεως. Θά έχη μή
κος 1170 μέτρων.

Τό έκδοΟέν τεΰχος συνοδεύουν δύο διαγράμματα τής 
προτεινομενης νέας λεωφόρου.

*
Οί ϋπερ τής ΈΟν. καΟαρευούσης γλώσσης σθεναροί 

άγώνες τού κ. Γ. Μιστριώτον επ' αφορμή τής περ·.- 
φρουρήσεως αύτής έν τα> Συνταγματικό χάρτη περι
γράφονται έν τώ άρτι εκδοΟέντ; π έ μπτω τόμω έκ σελ" 
3G0 τών « 'Ρητορικών λόγων» του.

Έν αύτφ, εκτός τών άγορεύσεών του, συμπεριλαμ- 
βάνονται έγγραφα Πατριαρχείων, έπιστολαί φιλελλή
νων, ψηφίσματα συλλόγων, δήμων κ.λ.π. ’Αλλά και 
το γλωσσικόν έν γένει ζήτημα έπ'.σκρπείτα·. κατά τάς 
διαφόρους αύτοΰ απόψεις.

Έκ τοΰ ιστορικού τούτου βιβλίου ό ερευνητής τοΰ 
μέλλοντος βά άρυσΟή ενδιαφέροντα διδάγματα.

*
Πολύτιμον συμβολήν είς τήν Έλλ. γεωγραφίαν πα- 

ρέχουσιν ό ποόεδρος τής Έλλ. Γεωγραφικής Εται
ρείας κ. Κ. Παπαμιχαλόπονλος και ό σύμβουλος αύτής 
κ. Κρίτσας υποπλοίαρχος διά τής δημοσιεύσεως 
μελέτης περί τών 'Ελληνικών νι’ιιίων, ήτις χρησι
μεύει ώς εισαγωγή εϊς τρίτομον σύγγραμμα έκ 1500 σε
λίδων. Ή εισαγωγή αυτή είνε άσχετος πρός το δλον 
έργον, δίδει όμως έν μικρογραφία εικόνα τής πολυε
τούς κοπιώδους έργασίας, δι' ης α'ι πολυάριθμοι Έλλ. 
νήσοι καταγράφονται λεπτομερώς μέ τήν ιστορίαν τού 
ονόματος έκαστη άπό 'Ομήρου καί εντεύθεν καί ανα
γράφεται ή ορθή γραφή 'Ελληνιστί καί διά λατινικών 
χαρακτήρων. Σήμερον ή είς τούς Ευρωπαϊκούς χάρτας 
άνεύρεσις τών νήσων είνε δυσχερής διά τήν παραφθο
ράν τοΰ ονόματος, καί ιδίως όσον άφορα τάς μι- 
κοοτέρας.

Ό διεξερχόμενος τάς σελίδας τοΰ πονηματίου τού
του, προσκόπου τή? μεγάλης ακαταπονήτου εργασίας 
τής μελλούσης αργότερα νά έκδοθή, καταλαμβάνεται 
ύπό καταπλήξεως διά τήν πληθύν τών νήσων, διά τήν 
άποκατάστασιν τής πραγματικής ονομασίας κατόπιν τής 
έπικρατησάσης συγχύσεως και παραμορφώσεως. Κα- 
ταντφ μία καί αύτή νήσος νά έχη πολλάς ονο
μασίας. Τά Αντικύθηρα λ. χ. άναγράφονται είς χάρ
τας καί βιβλία δΓ 62 ονομάτων, ή Κεφαλληνία διά 34 
κ.λ.π. ’Εννοεί τις όποιαν κολοσσιαίαν εργασίαν απη- 
τησεν ή έρευνα τοΰ δημιουργηθέντος χάους τών ονο
μάτων τών Έλλ. νήσυ.ν. Πρώτην φοράν δίδεται είς 
χείρας ξένων Έλλ. βιβλίον τοιαύτης είδικότητος καί 
τόσον διαφωτιστικόν.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 4>Ε£Η
Έκ τών έξοχωτέρων έργων τοϋ δαιμόνιου Σαίξπηρ, 

κεινόμενον ώς ισάξιον τοΰ ΜάκβεΟ καί τοΰ Όθέλλου 
είνε ό Κοριολανός. Ή τραγωδία ειλημμένη έκ τής 
άρχαίας "ιστορίας τής Ρώμης, παρουσιάζει τόν Κοριο- 
λανόν, τόν ηρωικόν υπερασπιστήν τής πατρίδος του 
καταπίπτοντα έξ έκδικήσεως μέχρι τής προδοσίας καί- 
υφιστάμενον ολας τάς άγωνίας τού αισθήματος καί 
δλας τάς άθλιας περιπέτειας τής τραγικ ής του μοίρας. 
Ή έκφρασις υίικής στοργής καί δ τύπος τής συζύγου 
τοϋ ήρωος, ώς διατυποϋνται είς τήν ύπέροχον αύτήν 
τραγωδίαν, λογίζονται ύπό τής κριτικής εφάμιλλοι τών 
άρχαιων κλασικών τραγικών. Ή μετάφρασις, γενομένη 
μετά οιλολογικής άκριβείας καί είς ϋφος σαφές και 
κομψόν ύπό τοΰ εμβριθούς Σαιξπηριστοϋ κ. ΔΙιχ. Δα- 
μιράλη μετά συνοπτικού προλόγου καί φιλολογικών 
καί ερμηνευτικών σημειώσεων, έξεδόθη είς τήν Λογο 
τεχνικήν Βιβλιοθήκην Φέξη.



Ή Λύρα τον Κόλπον. Βαθύ; εί; τήν έννοιαν 
καί υψηλό; ε’ι; τόν λυρισμόν ποιητή; είνε ό Κάλβος, 
θαυμαστό; εί; τήν αρμονίαν τού στίχου του, υποβλη
τικό; εί; τό σύνολον. Αί είκοσιτέσσαρε; Ώδαί του. 
έργα μεγαλήγορα έμπνεύσεω; είνε άπό τά ύπεροχ.ώ- 
τερα τή; Νεοελληνική; ποιήσεω;. Έξεοόίησαν δλαι 
με τόν δοθέντα υπό τού ποιητοΰ τίτλον «ή Λύρα» 
εί; κομψόν τόμον, μετά βιογραφία; άνεκοοτική; τού 
Κάλβου, ϋπό τού Έκδ. Οίκου Φέξη εί; τήν «Λογο
τεχνικήν Βιβλιοθήκην ■>.

'Απολογία Σωχράτους. Άπό τά πλέον ενδιαφέ
ροντα καί εύάρεστα εί: ανάγνωσιν έργα τού ΓΙλάτωνο; 
είνε ή Οαυμασία άπολογία τού διδασκάλου του Σωκρά- 
του;. Τα-ϋψηλόν δράμα τή; δίκη: καί καταδίκη; τού 
μεγίστου τή; άρ/αιότητο; ηθικολόγου, ή παρ’ αυτού 
τού ίδιου γενομένη πρό τώι δικαστών ϋπεράσπισι; τή; 
ζωή; του, τή; ήΟική; τοο καί τών φιλοσοφικών διδα- 
σκαλιώ. του, περ’.ελήφ’ιησαν π’.στώ; ε·.; τήν «Απο
λογίαν», ή όποια δύναται νά ΟεωρηΟη σύνοψι; όλη; 
τή; θετική; Σωκρατική; ηθικολογίας. Δ,ο μεγάλαι 
κοινωνικαί ροπαί’—τό πνεύμα τή; όπισΟοδρομικότητο; 
καί τών προλήψεων άφ' ένό; και τό πνεύμα τή; προό
δου καί τών υπερτερών αντιλήψεων αφ’ έτερου—πα
ρουσιάζονται μέ λιτήν άλλα βαθυτάτην καί άληΟεστά- 
την είκονικότητα συγκρουόμεναι, δια νά κατίσχυση 
προσωρι.ώ; ή συντηρητικότη; καί ή πρόληψι;, νά περι- 
βληϋή μαρτυρικήν αιγλην ή ύπερτάτη άντίληψι;, ή 
προωρισμένη νά κατίσχυση έπειτα κα: νά φωτίση καί 
καΟοδηγήση τό μέλλον.

Το Πλατωνικόν τούτο αριστοτέχνημα μετέφρασε πι- 
στώς, σαφώς καί γλαφυρώ;, ό κ. ΆΙ. Μωοαϊτίδης, εξε- 
δωκε δ'ε ό Εκδοτικό; Οίκο; Φέξη εί; τήν Βιβλιοθήκην 
τών Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων.

Ό,έγκληείατίας άνθρωπος. Έπανάστασιν εί; 
τήν ποινικολογίαν καί τήν ιατροδικαστικήν καί εί; τήν 
ηθικολογίαν άκόμη προεκάλεσε τό όιάσημον σύγγραμμα 
τού .Ιο,απρόζο ό *‘Εγκληματίας &νΟρ<οπος>. ’Κτ.α- 
τέλεσμα πολυχρονίων μελετών καί παρατηρήσεων,στη- 
ριζόμενον δέ εί; τά δεδομένα τή; κληρονομικότητος 
καί είς τήν περί εκφυλισμού θεωρίαν, πλήρες κλινικών 
παραδειγμάτων καί ανατομικών, φυσιολογικών, γρα- 
φολογικών, ψυχολογικών διευκρινίσεων, παρουσιάζει 
τόν ή'ικώς διεστραμμένου άνθρωπον ώς δεόμενον ιατρι
κή; περιΟάλψεως μάλλον ή σωφρο.ισμού. Τοιουτοτρό
πως διά πολλά; κακουργημάτων μορφά; αποκρούει τό 
ϋπεύΟυνον, γενικώς δέ έκ τού ποινικού νόμου δέχεται 
τα; διατάξει; εκείνα; μόνον αί’τινε; συμπίπτουν μέ τά 
υποδεικνυόμενα ϋπό τή; ιατρική; επιστήμη; καί μά
λιστα τή; νευρολογία; μέτρα. Θέτε: δέ οϋτωβάσιν τή; 
ποινή; όχι τόν σωφρονισμόν ή τόν παραδειγματισμόν 
ή τό ήΟικόν κοινωνικόν αίσθημα, αλλά τήν ανάγκην 
τή; έν τφ μέλλοντ: προφυλάξεω; τή; κοινωνία; άπό 
τού εγκληματίου καί τή; προλήψεω; συνάμα τών κα
κουργημάτων." Ό εγκληματία; άνθρωπο;» μεταφρασΟεί; 
γλαφυρώ; ϋπό τού κ. Μπάμπη ‘Avtirov, εξεδόΟη είς 
δύο τόμου; εί; τήν «Φιλοσοφικήν καί Κοινωνιολογικήν 
Βιβλιοθήκην Φέξη».

Άπό τά σπουδαιότερα επιστημονική; φιλοσοφία; σύγ
χρονα έργα εινε «ΊΙ ζωή καί ό θάνατος»τού καΟη- 
γητοΰ Dastre. Μέ πολυμάΟειαν καί σαφήνειαν έκτίΟεν- 
ται α·. παλαιαί καί νεώτεραι θεωρία:, μεταφυσικοί καί 
επιστημονικά·., περί αιτιολογία; καί τή; ένεργεία; τή; 
ζωή; καί περί τή; έξηγήσεω; τοΰ θανάτου.

Αί δοξασία:, αί αποδεχόμενα: τήν ϋπαρξιν ψυχή; κα
θώς καί αί άΟείστικαί αντιλήψεις διευκρινίζονται καί 
ταξινομούνται τοιουτοτρόπως ϋπό τοΰ συγγραφέως. 
ώστε ν’ αποβαίνωσιν ευχερώ; αντιληπτοί, επί τή βάσει 
δε τώννεωτέρων δεδομένων τή; έπιστήμης καί ιδία τή; 
χημεία; καί βιολογία; έξελέγχοντα: τα πλημμελή ση
μεία τών παρατιΟεμένων θεωριών καί γίνεται μεθοδι
κά»; δ’.εξήγησ:; τών φαινομένων τής ζωής καί τοΰ θα

νάτου άπό τών άπλουστέρων εκφάνσεων πρό; τά; συν- 
Οετωτέρα; καί μέχρι τοΰ ανθρώπου. Μεταφρασθέν εις 
ϋφο; επιμελημένου ϋπό τοΰ κ. *Ζ<5. Στρατηχοποΰλον 
έξεδόΟη εί; τήν σειράν τή; «Φιλοσοφική; καί Κοινω
νιολογικής Βιβλιοθήκη;» Γ. Φέξη.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
«Νέα Ζωή» 'Αλεξάνδρειά;. 'Επανέλαβε τήν έκοο- 

σίν του τό φιλολογικόν περιοδικόν τοΰ ομωνύμου συλ
λόγου, έν γ’ περιόδω, άτυχώ; οργανον και πάλιν τών 
μαλλιαρών. Δημοσιεύεται εί; τό τεΰχο; τοΰ Νοεμ
βρίου τό δράμα τή; Πετρούλα; Ψειλορίτου «Μέ κάθε 
Ουσία, έν διήγημα τοΰ κ. Βουτυρά κλπ.

«Mercure de France·. No 345 τή; 15 Νοεμ
βρίου 1911. Δημοσιεύει έν τφ τεύχει εούτω τήν τρι- 
μηνιαίαν του Κριτικήν περί τής νεοελληνικής φιλο
λογίας, όσον άφορα τά; νεα; εκδόσεις καί παραστάσεις 
ό κ. Λεμπέγκ, ϋπό τό ψευδώνυμον Άστεριώτης.

Λαογραφία. Τόμο; Γ'. Τεΰχο; Α—Β'. Έκδίδε- 
ται κατά τριμηνίαν. Περιεχόμενα : Μαγικαί τελεταί 
πρό; πρόκλησιν ονείρων περί γάμου ϋπό Ν. Πολίτου.
— 'Αγνεία; πείρα, μέρο; γ’ ϋπό Άδ. Αδαμάντιου.— 
θυσία ταύρων έν Θράκη. — Ή Γοργόνα τή; ’Αταλ
λεία;.—Παροιμίαι Σερρών.—Τουρκική λαογραοία.Τόν- 
τόμον συμπληροΰν έκτενεί; βιβλιογραφίαι.

■ Χειρεινγή» Τοΰ άξιολόγου τούτου τή; Μυτιλήνης 
περιοδικού έξεδοϋητό τεύχοςτή; 15 Νοεμβρίου. «Συγ
γραφική συνείδησι; λγνώμα: Γάλλων Ακαδημαϊκών).
— Τρελλος, διήγημα Cuy de Maupassant.— ΊΙ Πα- 
ραμυΟοΰ, διήγημα J. Teneromo.—Στήν έξοχή, διή
γημα ΔημοσΟένου; Βουτυρά. — ’Εκπαιδευτικά ζητήματα 
Ήλία Σταύρου κλπ-

«'Αρετή». ΉθικοΟρησκευτίκόν περιοδικόν, έκδιδό- 
μενον έν Βόλω. ϋπό τού κ. Στεφάνου ΓΙαπαδημητρίου 
όί; τοΰ μηνάς.

«Άιίπίς·. Παιδαγωγικόν περιοδικόν έκδιδόμενον 
κατά δεκαπενθήμερον έν Χανίοις.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ

Μετά δεκαετή νάρκην, έπαναβλέπει τύοώ;ή «Ποι
κίλη Στοά» τό αλησμόνητου Ίίμερολόγιον τού κ. 
*Ζω. Άοοένη, μέ νέον σφρίγος. Ό ΙΕ' τόαος, όστις 
Οά κυκλοφορήση, ώρισμένω; πλέον, εί; τά; 20 Δεκεμ
βρίου, Οά είνε ϋπό πάσαν έποψιν πολύτιμος, διότι έν 
αύτώ διεσώθησαν άξια πολλοΰ λόγου δημοσιεύματα, 
μετά νεωτάτης λογοτεχνική; ύλης.

Ή άνίδρυσι; τοΰ έργου οφείλεται εί; τόν κ. Μ. 1’α- 
φαήλοβιτ:, άναλαβόντα ενΟουσ'.ωδώ; μετά τού διευ- 
Ουντού τή; «II. Στοάς» τήν περαιτέρω έκδοσιν.

-*· ·«-■

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΆΣ
Ό θάνατος τοά Σαρδαναπάλον. — Ή εϊκών 

παριστά ιόν τελευταίοι- ιών ’Ασσυριών βασιλέα, όστις 

άφοΰ ήττήθη ύπό τών έχθρών, αποφασίζει νά άπο- 

θάνη ήρωϊκώς ΐνα μή πόση άδόζως είς τάς χείρας τών πο

λεμίων. Δ έταζε νά παρασκευάαωσι παμμεγέθη πυράν, 

έφ’ ής έτοποθέτησαν χρυσής τραπέζας, πολυτελή σκεύη, 

πλούσια ανάκλιντρα, τάπητας άνακτορικοΰς καί όλα 

τά κειμήλια καί τούς θησαυρούς του. θέσας πϋρ είς 

τά άνάκιορα ό Σαρδανάπαλος άνέβη μετά τών γυ

ναικών του όλων έπί τής πυράς άφοΰ διέταζε τούς δα

δούχους νά βέσωσι πϋρ. Τήν τραγικήν αύτήν στιγμήν 

παριστά ή είκών.

Οί εχοντες Αγγελίας τοϋ 'Ημερολογίου τής 
^Πιναπο'&'ήκης» παρακαλοΐνται rd ί.τιοτρέ- 
γωοιν αί'τάς πρός τήν διεϊϋυνο,ν.
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