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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Στόν ναό τοϋ Φ&α, διήγημα ύπό ΡΜ. £εε- 

φανίόου.
Σαράντα χρόνια έφημέριος, (Τέλος) ύπό 

SCpnezo6amjn.
Παράπονα, ποιήσεις cT". £ayia}n. 
Σκέψεις.
Άρμονίαι, ύπύ 'έΚμάρ.
Από τό Ήμερολόγιόν μου. ύπύ 3ϊΙαίρης. 

Φ&ινόπωρον, ύπό 3ΐαύ^ου εΝϊρβάνα. 
Νέφη, ύπό £αιύρου 3ΫΙε#α.
Μαραμένα φύλλα, ύπύ ^άφνιόος. 
"Ερως—Φιλία, ύπό Ούρ. 'Ζαβιεσιάνου. 
Πάξτον Χίμπεν.
θεατρική Έπι&εώρηαις. 
Γράμματα καί Τέχναι.
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Κατάληψις πόλεως ύπό Γερμανών. 
Ούρανία Ζαβιταιάνου - Σδρίνι.
Πάξτον Χίμπεν.

ΤΜΑΕΦίΙΝΟΝ
Πέτρον If. Σΰρον. —Σάς εύχαριστοΰμεν διά τήν 

αποστολήν τώνδύ» συνδρομών. Ακριβώς τώρα χρειά
ζεται ένίσχυσις έκ μέρους τών καθυστερούντων. ore 
έτριπλααιάσθησαν αί δαπάνα ι τής έκδόσεοις, άνευ 
αύξηαεως τής συνδρομής ή ίλαττώσεως τών σελίδων" 
απ' εναντίας ή ϋλη έπυκνοίβη.

Βιβλιοφίλφ.—Μεταξύ τών βιβλιοθηκών τοϋ κόσμου 
φημίζεται ώς έκ τών πρώτων ή Βασιλική βιβλιοθήκη 
τοΰ Βερολίνου ή όποια περιέχει 1,391,966 τόμους, έξ 
ων 155,344 τόμοι μουσικών έργων.

Μ. Π.—Γάλλος μουσουργός συνήθιζε νά λέγη: 
• Οσον άφορά τό άσ|ΐα, ό Ισπανός κλαίει, ό ’Ιταλός 
παραπονεϊται, ό Γερμανός μυκάται, ό Φλαμανδός 
ουρλιάζει καί μόνος ό Γάλλος άδει·.

Καλλιτέχνη■—Τό έν Λειψίρ άνεγερθέν μνημεϊον 
διά τήν «Μάχην τών Εθνών» φημίζεται μέν δτι είνε 
τό μέγιστον πάντων, όχι όμως και τό πολυτιμιότερον. 
Τό περισσότερον πολύτιμον έκ πάντων τών μέχρι τοΰδε 
άνεγερθέντων μνημείων είνε τό έν Ίταλίρ πρός τιμήν 
τοΰ Βίκτωρος Εμμανουήλ ίδρυθέν παρά τούς πρό- 
ποδας τοΰ Καπιτωλίου. Έν ώ τό έν Λειψία «στοίχισε 

7.-W.000 φράγκα, διά τό τοΰ Βίκτωρος 'Εμμανουήλ 
έδαπανήθησαν 100.000.000 φράγκα.

Ζωγράφο».—Τά έκ τοΰ χρόνου άπαλειφθέντα 'χρώ
ματα τών παλαιών ελαιογραφιών καθίστανται ζωηρά 
δΓ έπαλείψεως επανειλημμένη: όπεροξειδίου τοΰ 
υδρογόνου όξυγονούχου ΰδατος.

Γλύπτη-—Είς τήν Γαλλίαν υπάρχουν άπειροι 
ανδριάντες. Ιδού καί έν σχετικόν άνέκδοτον.

Ήρώτων ποτέ τόν Κάτων.ι διατί τάχα δέν είχε καί 
αυτός τόν άδριάντα του εί: εποχήν, κχθ' ήν ή Ρώμη 
έβριθεν άδριάντων.

— Προτιμώ, άπεκρίθη. νά μέ έρωτοΰν διατί δέν 
έχω. παράδιατι έχω.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΠΑΡΟΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΟΥ

Ύπό τήν ‘ί ψηλήν προστασίαν 
τής Α. Μ. τή; Βασιλίσσης “Ολγας 

ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 26. —Άρι&. Τηλ.147.
Συμπλήρωσαν εΐκοσιπενταετίαν όλην δράσεως 

παρέχει. ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΦΩ- 
ΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΗΗΝΟΠΡΕ- 
ί’ΙΟΥΣ, άναγ,ωρισθείσης ανέκαθεν υπό τοΰ κρα- 
τίστου μέρους τής παρ’ ήμίν κοινωνίας. Διδα
σκαλία ξένων γλωσσών. Δέχεται μαθήτριας έσω- 
τερικάς, έξωτερικας καί ήμιτρόφους.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

,,ΑΠ Ο_ΛΛΩΝ“
Καλλιτεχνική Διεύθυνσις Κ. Έμπέογλου 

'Αριστοκρατική συγκέντρωσις. — Θέομανσις καλο
ριφέρ.— ’Αναπαυτικά καθίσματα.—Τρειςεύρεϊαι 
έξοδοι. — Ταινίαι εκλεγόμενα·, παρ’ειδικού αντι
προσώπου.—'Ορχήστρα Κρασσά.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

,,Π Α Ν Θ Ε Ο Ν„
Διευθυντής Α. Περάτης

Σειρά ταινιών μεγάλου ενδιαφέροντος.- Τα ε
κλεκτότερα δραματικά αριστουργήματα μέ πρω
ταγωνιστές τούς όνομαστοτέοους ηθοποιούς.

'Οδός Πανεπιστημίου

ΠΡΟΣΕΧΏΣ
Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

„0ΛΥΜΠ1ΩΝ“
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

„PALLAS“
ΟΔΟΣ ΣΙΑΔΙΟΥ

ΣΤΟΝ ΝΑ© Τ©Υ ΦΟΑ =
(Χυμικόν διήγημα)

ΙΝΑΙ ευτυχής ό Δημόκρι
τος στήν Μέμφι, στήν ιερά 
πόλι «τής ευτυχίας», στόν 
ναό τοΰ Φθά, μαθητής τώρα 
τοΰ μεγάλου Όστάνου, που 

τ' απόκρυφα τής 
τά μυστήρια τών 
Καί περιμένει μέ 

γνωρίζει
ύλης καί
άστρων. , ,
λαχτάρα νά μυηθή στήν σο- 

τώρα φωλιάζει μέσα στά πα- 
σφραγισμένη σέ ιερά σύμβολα, 

; τοΰ ξακουσμένου ναού. Και
. - . · - < ής

ήί
νεννιώνται I

φία, πού αιώνες 
πύρινα φ ύλλα ή, 
πάνω στις στήλες τοΰ ξακουσμένου ναού. Καί 
ανοίγει ά/όρταγα τά μάτια ό σοφός μαθητ" 
τοϋ Λευκίππου στους καινούργιους κόσμους τ 
χώρας τοΰ Όσίριδος, όπου οί μέρες .
άπό τήν μουσική τοΰ Ήλιου καί οι χορδές τής 
λύρας άρμονίζονται μέ τις ώρες τοϋ ενιαυτού. .

Δημόκριτος στόν Λεύκιππο :
«Αλήθεια ! άλλοι θεοί έπλασαν έοώ τόν κό

σμο, θεοί τεχνίτες σάν τούς τεχνίτες άνθρώ- 
πους, πού έκτισαν τές πυραμίδες πελώριες καί 
ασάλευτους τούς πέτρινους θεούς των. Μπουκέτο 
άπό βουνά καί κάμπους, άπό λουλούδια και 
νερά, άπό σκιές καί φώς, νά ή πατρίδα μας. 
"Ολα μαζωμένα τά κλείνει τό μάτι και τά κυ
ριεύει καί σΐηθάιεσαι τόν έαυτό σου γιγκντα 
άνίρχυρο μέσα στήν ούναμι σου. Εδώ τα Α
πειρα, ’ άπειρα χωρισμένα, σαννάφερε μία δίνη 
τα όμοια κοντά στά όμοια, πού δειλιάζουν τόν 
άνθρωπο καί τόν παραδίνουν άοπλο στήν παντο
δυναμία τών θεών—πού τόν γιγαντώνει. ΤΙ 
σπατάλη ουρανού, τι σκόρπια άμμου, τί πλή
θος νεροΰ Γ &0λά στέκουν χωριστά κι’ απείρα
χτα. Καί ’σάν νά φοβάται ή ψυχή μήν άπλωθή 
ώς πέρα μάζυ των καί σβύση μέσα σ.όν άτε- 

λειωτο αιθέρα, μαζεύεται μέ φόβο στά στήθια 
βαθιά καί φωλιάζει.

Λείπουν έδώ τά χίλια στόματα τής Φυ- 
σεως, πού άκατάπαυστα μιλούν γιά τές αιτίες 
τών άγνώστων. Έδω γύρω απλωμένο ένα σ ω- 
πηλό μυστήριο, ένα μονάχα πρόβλημα γιγάντιο 
μέ τούς χιλίους του αγνώστους.

Μία άλλέα, κρασπεδωμένη μέ πέτρινα φοβερά 
λιοντάρια κοκκινοβαμμένα, καί γύρω άγάλματα 
πελώρια βασιλέων, φέρνει στόν ξακουστό ναό του 
Φθά άπό μεγάλες γρανιτόπετρες μ’ ωραίες γλυ
φές καί άλαβάστρινα στολίδια. Δέν είναι σάν 
τούς δικούς μας ναούς, λεύκες περιστέρες, κα- 
τεβασμένες άπό τά ουράνια κάτω στήν γη—καί 
δαως τόσο γήινες καί γνώριμες. Σάν γέννημα 
τής μαύρης Γής μέσ’ άπό τά σπλάχνα της, ο 
ναός τοϋ Φθά είναι γεμάτος άπό ουράνια μυ
στικά, άγνώριστος καί άκατάληπτος. Μπροστά 
στήν είσοδο τό άγαλμα τοΰ μεγάλου Πταμέρου 
μέ τήν έπιγσαφή: «Τίποτε δέν ήταν γι’αυτόν 
κρυμμένο, μά τήν κάθε του γνώσι τήν σκέ
πασε μέ πέπλο πυκνό». Μέ τήν προσδοκία, που 
θά μπορέσω εγώ νά σηκώσω λιγάκι τόν πέπλο 
αύτόν τοΰ μυστηρίου, πέρασα τό κατώφ‘1.

Κάτω ή γή στολισμένη μέ ανθισμένα φυτά, 
καί τά φύλλα των ζώνουν τούς στύλους, που 
άναβαίνουν στόν Ουρανό. Κορμοί παπύρων καί 
λωτών σκεπάζουν τούς τοίχους, καί μέσα σε 
μπουκέτα άπό νυμφαίες άσπρες καί γαλάζιες και 
τοιανταφυλλιές, σέ γιρλάντες άπό διπλούς κάλυ
κας κρύβονται ιερές ίβιδες καί κροκοδειλάκια 
πασδαλά. Χουσάφι καί άργυρος καί πετράδια των 
•Ινδιών καί' τής' Αιθιοπίας. Ψηλά ο Ουρανός 
γαλάζιος μ' έξάκτινα άστρα κίτρινα καί στό βα- 
θος άπό τήν χαραγή τοΰ θόλου προβάλλουν άγ
γελοι καί θεοί', καί πιό πέρα στό άπειρο κυλάει
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τό ρεύμά. του ,.ό ’Ωκεανός, όπου ολοένα ταςει- 
οεύει τό φεγγάρι καί ό ήλιος ανάμεσα στους 
πλανήτες και στους αστερισμούς, μέ τά πνεύ
ματα τών ημερών ζαί τών μηνών. Στό βάθος ή 
κατοικία τού Φθά, ξεχωριστό μονόλιθο εκκλη
σάκι από λίθο πράσινο σκεπασμένο μέ άστοα καί 
σφαίρες καί ανθρώπους καί ζώα, σκοτεινό υέσα 
στα χρυσοκέντητα παραπετάσματα του. "Ορθιος 
επάνω στό βάθρο του καί ασάλευτος ό θεός τών 
μετάλλων καί προστάτης τών νεκρών. 'Ο «αν- 
ταστικος- αυτός κοσμος περιμένει τόν εξηγητή 
του. Καί τόσον ανυπόμονα* τόν περιμένω έγώ, 
ω Λεύκιππε ! Τό πιστεύεις, φίλε μου; Δέν γελώ 
πιά....»

«Τέλος πάντων ! Χθές έγινε ή μύησίς μου. 
’Άργησε ώς τώρα, γιατί ό άνάδοχός μου Όστά- 
νης θέλησε νά δώση μιά εξαιρετική λαμπρότητα 
στήν τελετή' μου. Ό Όστάνης μέ τά στενόμα
κρα του φορέματα καί τήν σουβλερή κορώνα, 
μοια,ει μικρός ζωντανός οβελίσκος γεμάτος 
επιγραφές συμβολικές. Νομίζεις πώς δέν σκέ
πτεται. Σάν νά διαβάζη μονάχα τήν σοφία, ποΰ 
εγραψεν επάνω του τό Πεπρωμένο. Καί δμως 
τόσο εύκολα έμαθε νά γνωρίζτ, τούς ανθρώπους, 
μά και νά εχη συνείδησι τών πιό λεπτών εντυ
πώσεων, που αυτός κάνει στους άλλους καί μέ 
τες μικρότερες του φυσιογνωμονικές κινήσεις — 
πράγμα τόσο δύσκολο στόν άνθρωπο. "Αν μπο
ρούσε κανείς νά φυσήση λίγο πνεύμα διαλεκτικό 
μέσα σ αυτόν τόν τάφο τής γνώσεως ! Τί άνά- 
σ”ασ';ς >*’·“» καινούργιας ελληνικής σοφίας !... 
Τόν αγάπησα καί τόν σέβομαι σάν μαθητής μι
κρός τον οάσκαλό του.

Στήν εορτή μου προσεκλήθηκαν οίπιό επίσημοι 
ουήβοι τής Αίγύπτου, οί μεγαλήτεροι διδάσκα
λοι της 1 έχνης, οί σοφώτεροι έξηγηταί τών 
μυστηρίων. 'Ιερείς τών Θηβών, τών Φιλών, τής 
Ηλιουπόλεως, τών περισσοτέρων ιερών οί βασι

λικοί ιερογραμματεΐς. Ξεκινούμε άπό τό μέρος 
όπου αρχίζει τόν δρόμο του ό “Ηλιος στόν Οόλο 
τού ναού. Πρώτος προχωρεί ό μέγας Πηβίχιος. 
ΙΙισω του μιά Γουήβ, ή θεά Ίσις. Υψώνει τά 
χέρια η ιέρεια καί κτυπφ τό σείστρο. Φεύγουν τά 
πονηρά πνεύματα...Τά πνεύματα τού "Ον καί 
τού Χνουμ γονατίζουν μπροστά στόν “Ηλιο καί 
τόν προσφωνούν...Κόβουν τά μαλλιά μου καί 
ραντίζουν μέ τήν ανθοδέσμη άπό τό νερό τής νιό- 
της καί της ζωής τά πουλιά τής θυσίας....

, Δημόκριτε από τά “Αβδηρα ! Είσαι προ
φήτης τής τίμιας Τέχνης καί ποιητής τής 
Χρυσοποι’ίας J

. Ω Λεύκιππε, πόσο ήθελα νά σοΰ μιλήσω 
. τήν^χρύσοποιία, - πού τίποτε ώς τώρα δέν 

ξςραμε γι’ αύτή στήη 'Ελλάδα. Κανείς καμμιά 
ειοηαι οεν μάς έφερε ποτέ γιά τήν τίμια τέχνη. 
Outs ο Όρφεύς· ούτε ό Θαλής. Μά δέν ξέρω κι’ 
εγώ τώρα πολλά, κι’ άν ήξερα δέν θά σοΰ μιλούσα.
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Δέν φοβάμε τό νερό τής πικροδάφνης, μά μέ 
συγκρατάει ή λαχτάρα νά μάθω, νά ίδώ τή 
σοφία πού έθρεψαν τά γλυκά νερά τού Νείλου.»

«Σάλες υπόγειες, γεμάτες άπό φούρνους καί 
χάλκινους άμβυκας, χωνευτήρια πήλινα, λεκάνες 
αλαβάστρινες, άγγεϊα άπό αχάτες καί ϊάσπιδες. 
Ιερογραμματεΐς έργάται γυμνοί, χρυσοποιοί πα
πάδες φυσούν, βράζουν, κοπανίζουν, ανακατεύ
ουν, άμβικίζουν, λειώνουν, μαζώνουν, πλάττουν, 
δημιουργούν. Δέν βαστώ. Θέλω νά σού μιλήσω 
Κράτησε τα μυστικά, Λεύκιππε !’Αχούς; Κρά- 
τησέ τα μυστικά ! Νά, έδώ κατασκευάζουν έμ
πλαστρα, άλοιφές,κολλύρια, γιατρικά άπό βοτάνια 
καί χυμούς καί άλατα. Έκεϊ, μέσα σέ μαγικά 
νερά αγιάζονται τά φυλακτήρια. τά πράσινα 
μυστικά μάτια, τά λεπτοκαμωμένα Ίσιδάχια, τ’ 
άγαλματίδια τού Νίτου καί τού Φθά, ζώνες καί 
λωριά καί κομβολόγια άπό σμαράγδια καί άνθρά- 
κια καί ήλεκτρα καί μαργαρίτες μέ σχήματα 
καρδιάς, δαχτυλιών, φειδιών, σκαραβαίων. ’Αλ
λού, πλάττουν τές γιάλινες ψήφες, τά σμάλτινα 
καί τά πολύτιμα πετράδια, κάμουν τά μέταλλα 
μαλάματα καί τα μαλάματα χρυσάφι μέ τές συν
ταγές, πού είναι γραμμένες πάνω στούς στύλους 
ακατάληπτες.

Θεέ μου, τί πλήθος μολύβι ! Τό μέταλλο, 
ποΰ μ’ αυτό έζωσε ό Όσιρις τδντ> κόσμο, καί 
μέσα σ’ αύτό θάφτηκε, ζωντανεύει τις δημιουρ
γικές έρ/ασίες. Λεύκιππε, γιά νά κάνη κανένας 
άπό τά μάρμαρα θεούς, όπως αυτού επάνω, είναι 
ανθρώπινο, μά ν’ άλλάζη τήν ουσία της ύλης, 
αυτό είναι θείο ! Ποιο είναι τό μυστήριο ;

— ’Ανέβα στήν πιό ανώτερη στέγη. ’Ανέβα 
στό πυκνοφυτευμένο δάσος. ’Εκεί θά βρής μιά 
φορά ένα λίθο μέ τό ταίρι του. Πήγαινε στά 
ρέμματα τού Νείλου, καί πάρε τήν ζωντανή 
πέτρα. Σχίσε την καί βγάλε τήν καρδιά της, 
καί άπό τήν καρδιά της τήν ψυχή.

Μέσα άπό ένα στύλο, κοντά στό έργαστή- 
οοιο, ξεπετάει καθημέρα ένας χάλκινος άετός μέ 
φτερούγες πελώριες, λούζεται σέ μιά πηγή κα
θαρή. καί γίνεται καθ’ ήμέρα καί πιό νέος. Δέν 
τόν είδα, μά μού τό λέγει ό Όστάνης, καί τό 
πιστεύω, Πιστεύω έγώ τώρα, Λεύκιππε ! Δέν 
είναι μονάχα τό λογικό, ποΰ δίνει τήν αλήθεια. 
Είναι καί κάποια ανώτερη δύναμι μέσα μας, πόύ 
μας φωτίζει σάν θέλώμε νά τής άνοίξωμε τόν 
νού μας. Είναι καί κάποια άλλη αΐσθησίς, άγνω- 
στή μας αυτού,καθώς ζή καί ένας άλλος κόσμος 
άόρατος. Γιατί τάχα τά σώματα, πού έγγίζουμε 
καί βλέπομε, νά είναι πιό πραγματικά άπό τά 
φαντάσματα, καί γιατί καί τά όνειρα νά μήν έ
χουν τόσα δικαιώματα, όσα έχει κι’ ’ αύτό, πού 
λέμε ζωή; . . . Τί δηλοϊ αυτός ο αετός ;

— Ή τέχνη είναι σάν τήν κίνησι " τού τρο
χού. Στόν ανώτατο πόλο του κόσμου γυρίζουν 
έδιάκοπα παλάτια καί κάμποι δοξασμένοι.

Άφίνω τόν εαυτό μου, Λεύκιππε, νά παρα· 
σ7σθή μέσα έδώ στό τριγύρισμα τών μυστικών 
καί τώ» άκαταλήπτω», γιατί έτσι μονάχα μέσα 
5τόν γύρο χορευτής μπορεί νά αΐσθανθή ό »ου; 
τήν αλήθεια... Δέ» μ’ αναγνωρίζεις; Ιίερίμενε. 
Θά ®/ω π*’»τα τόν καιρό νζ δώ καί πάλι τι 
πράγματα άπ’ αντίκρυ.»

τυ«λοπόντικος ! Μ·.ά φορά ένας νέος 
τήν χάρι άπό το» Φθά »ά μαθη τά 

μυστήρια τού “Ηλιου. Καί άνοίχθηκαν τά μά
τια του καί είδε τό» “Ηλιο νά σκορπά χρυσάφια 
και νά ραίνη άμεθύστο-υς κοί διαμάντια, καί νά 
κεντάη μέ χίλια χρώματα τήν Γή, άπό τήν θά
λασσα »ά βγάζη άστρουλάκια στόν ουρανό, και 

ζωγραφίζη ουρά- 
τόν “ίΐλ.ο-βασί- 
Ούρανό σκλάβο,

« Είμαι 
σοφός πήρ; 
μυστήρια · 
τια του καί είδε τό»

μέσα στά ν. 
νιες φχντασ: 
λιά νά 
καί περί 
διάβα ‘ 
ζωνται 
φωτός,

του

εϊόε 
άομονία 

τόν

τόν

-,ά τού Νείλου νά 
.κες εικόνες. Είδε 

τοαβάη πίσω του τον
..'.πατώντας ανίκητος πότε νά κάμη στην 
του νά φτερουγίζουν οί ζωές καί νά λου- 

τοελλά μέσ’ στά ξανθά κυματάκια τού 
καί πότε νά σοαλάνε τά λουλούδια τα 

ματόκλαδά των καί νά πεθαίνουν λυπημένα, του 
βασιλιά παιχνίδια. Είδε τόν “Ηλιο-πολεμιστή μέ 
τούς θυμούς του νά συγκρούη τά στοιχεία τού 
Κόσμου σέ μ.ά ανήκουστη γιγαντομαχία, και ι 
τόν “Ηλιο νά κυβερνά τήν ασύλληπτη άρμ. 
μέ τά μύρια στόματα τής Φύσεως. Ειοε 
“Ηλιο ν’ άπλώνη γύρω αμέτρητο τό άπειρο 
τή» αθανασία, καί τόν είδε νά τεμαχίζν 
χρόνο καί νά πέρνα' τες ώρες μικρές, θνητ.,, 
μάταιες. Είδε τά μυστήρια αυτά καί δέν τά χώ- 
ρησε μέσα’του, μ’ ανέβηκε πάνω σ' ένα βουνό 
καί «ώναξε γύρω του : «Είδα έγώ! Είδα τά 
θάμματα τού'“Ηλιου ! Ελάτε νά σά; τα μά
θω !» Μά ό θεός αύτό δέν το συγχώρησε καί 
σχίσθηκε άξαφνα ή γή καί κρήμνισε μέσα ένας 
τυφλοπόντικας, ό σοφός, πού έμαθε τά μυστικά 
τού “Ηλ ιου. 

Μήπως κι’ έγώ μίλησα πολλά ; Πέθανε ό 
Όστάνης. “Ενα πρωί βρέθηκε νεκρός στήν ανα
τολική αύλή, δίπλα στή μυστική «θυία». Λένε 
πώς φαρμακώθηκε άτός του. Ποιός ςερει. Μά τι 
κρίμα στήν χρυσοποιϊα. Καμμιά ώς τώρα ερ
γασία μας δέν κατήντησε σέ αποτέλεσμα, και 
μάς έλεγε πώς είχαμε άκόμα ανάγκη άπόάσκησι 
καί δοκιμή καί χατήχησι, έως ότου γίνουμε 
άξιοι νά δεχθούμε τό τελευταίο μυστικό τής 
Τέχνης. Ποιο μυστικό ; Μέρες ξεφυλλίζαμε τά 
βιβλία τού εργαστηρίου. Τού κάζου ! Και όμως 
άπό τήν άποκάλυψι αύτή ήταν κρεμασμένη ή 
τύχη τοΰ μεγάλου έργου, καί ήλθα έγώ νκ γνω
ρίσω έδώ μέσα κάποιαν αλήθεια γιά τό «ον» 
καί κάποιο φώ; νά πάρω γιά τό μυστικό ελα
τήριο τής δημιουργίας καί τής ζωής. "Αν έπι- 
καλούμεθα τό πνεύμα τού Δασκάλου μας ;— 
έσζέφθηκα. Δέν θάχε βέβαια άκόμα. πλανηθή 
πόλύ μάκρηά μας. ’Ακόμα τό σώμά του -παίρνε

τά λουτρά τού κεδρελαίου ζαί τής σμύρνας. Καί 
δέν θάθελε ν’ άρνηθή δυό λόγια σ’ άγαπημένους 
μαθητάς. Κι’ έτσι όλοι μαζύ, ιερογραμματεΐς 
ζαί προφήται τού έργαστηρΐου, κάμαμε οιά θυ 
σία στό πνεύμα τού Όστάνη, καί φώναςα έγώ 
στό τέλος, σηκώνοντας τά μάτια στόν^ ουρανό :

— Πατέρα! Πές μας εκείνο, πού δέν μπο
ρεί νά φθάστ, ή νους μας, άν έχωμε κι’ ημείς 
κάαη κάτι καλό γιά σένα !

Κοκτώντας τήν αναπνοή, περιμέναμε ν' άκου 
σωμε τήν φωνή του. Γίποτε ! Μονάχα τό 
ήσυχο ρόυθούνισμα μιας ιερής γάτας, ξαπλωμέ
νης στά σκαλοπάτια τού βωμού, άζούετο ρυ
θμικά.

' — Διδάσκαλε, πώς νά ταιριάσομε τές ου
σίες;—είπα καί πάλι σιγά - σιγά καί μέ δί
χως ελπίδα.
' “Ενα παράξενο ψιθυρίσμα σάν μέσ’ άπό τήν 

Γή βαθιά άκούσθηκε τώρα σιγανό :
— Δύσκολο πολύ, Δημόκριτε . . . Δέν μ’ 

άφίνει τό Πνεύμα. Μά τά βιβλία μου είναι στό 
ιερό...

' 'Η φωνή τού δασκάλου απαράλλακτη ! Γο
νατίσαμε μ'.ά φορά ευχαριστώντας, καί αμέσως 
όλοι μας τρίξαμε στό ιερό. Γυρέψαμε παντού, 
σ’ όλες τις στήλες καί σ’ όλες τις γωνίες. ’Αλ
λοίμονο. Τίποτε πουθενά ! Γυρίσαμε καί πάλι 
στή δουλιά μας, κι' είχα ξεχάσει το πράγμα, 
όταν προχθές σέ μιά πανηγύρι, πού όλοι καθι
σμένοι στό μεγάλο συμπόσιο στήν πολύστηλο 
σάλα τρώγαμε, έξαφνα μία στήλη εκεί κοντά 
σχίζεται μοναχή της μέ κρότο δυνατό. I Ιετα- 
χθήκαμε ολοΐ,'κάί είδαμε μέσ’ στή σχισμή τά 
βιβλία τού Όστάνη ! Μέτί λαχτάρα τά ηρπασα 
καί άρχισα νά τ’ άναφυλλίζω. Μκ και τότε και 
ύστερα, πού μέ περισσότερη προσοχή τκ μελέ
τησα, μιά μονάχα μοΰ είπαν καινούργια γνώσι, 
ένα» σοφό άφορισμί, άγ»ωστο σ εμάς ως τότε . 
Ή φύσις χαίρεται τήν φύσι, ή φύσις τή» φύσι 
νικά, κι’ ή φύσις κυριεύει τήν φύσι...

Θά -/ράψω γιά τήν θεία τέχνη, καί πάνω σ’ 
αύτή τήν αλήθεια, πού μέσ’ άπό τόν "Αοη μου 
«α»έρωσε ό Όστάνης, θά στηρίξω τό έργο μου. 
’Εκεί θά διηγηθώ τά φυσικά πράγματα μέ ,τήν 
μυστικήν των δύναμι, πού μ’ αύτή μονάχα ο τε
χνίτης μπορεί να κυβέρνηση τα παιγνίδια τής 
ύλης».

«Λεύκιππε !
Προχθές τό βράδυ κάθουμουν στό βόρειο εξώ- 

στεγο τού ναού, μέ τήν σκέψι στές διάφορες τά
ξεις' τής πραγματείας μου -Φυσικά καί Μυ
στικά.» ’Απέναντι μου οί δύο πυραμίδες έδει
χναν μέ τήν κορυφήν των τόν ούρανό καί μέ τές 
πλευρές των τά σημεία τού κόσμου, και πιο πέρα 
ζωγραφίζετο ακαθόριστη ή μορφή τής μεγάλης 
Σφίγγας. Ό ήλιος μόλις εγυρνε στή δύσι, καί 
όμως ουρανός καί άμμος, αέρας, και νερά τού
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Νείλου, ολα είχαν πάρ^ τό ίδιο μολυβένιο χρώμα. 
Άκινητούσε σιγά-σιγά ή σκέψι μου σάν ν’ άνε- 
κατεύετο ολοένα μέ τά γύρω καί ν’ άφομοιώνετο 
μ’ αυτά. Δέν σκεπτόμουν τίποτε πιά, κι’ ό ρεμ
βασμός μου μοΰ φαϊνετο σάν ρεμβασμός δλου 
εκείνου τοϋ μολυβένιου άπείρτυ. Έξαφνα ήσθάν- 
θηκα μιά απαλή θερμή πνοή μαζύ μ’ ενα συνεχή 
ψίθυρο. Στρέφω τά ματια στές πυραμίδες. Πέρα 
μακρυά, γύρω άπό τήν Σφίγγα, ένα σύνεοο άπό 
άμμο στριφογύριζε πελώριο, σάν νά τό φυσούσε 
το στόμα τής θεάς, κι’ ολοένα μεγαλώνοντας 
έφθασε στές πυραμίδες, τές σκέπασε μέσα στόν 
όγκο του, και άπλωσε γρήγορα πρός τήν Μέμφι. 
'Ο ψίθυρος έγινε σέ λίγο ένα σφύριγμα δυνατό. 
'Άμα πλησίασε στήν πόλι ό'λο εκείνο τό αμμώ
δες σύνολο άρχισε νά υψώνεται σινό-σινά στόν 
ούρανύ. Έκεϊ ψηλά κάθε κόκκος άμμόυ εφαίνετο 
καθαρά νά στριφογυρίζω γύρω στόν άλλον. Άλλοι 
έσπανα», άλλοι ενώνονταν πολλοί μαζύ σέ με- 
γσλείτερα σφαιρίδια, πού γύριζαν κι' αύτά άκα- 
τάπαυστα, κι’ από τόν χορό αυτόν πετούσαν 
σπίθες φανταστικές πολύχρωμες σάν ΐρεδισμοί 
σέ λιπαρά νερά, καί μ’ αύτές κάθε κομματάκι 
επάιρνε κι ιδιαίτερο χρωματισμό. Κίτρινες, 
πράσινες, κόκκινες, ξανθιές, μενεξεδένιες σ»αϊ- 
ρες κυλιόνταν τώρα μέσ’ στό άπειρο, καί κάθε 
φορά, που άλλαζαν οί κόκκοι τόν χορό των, άλ
λαζε χρώμα τό κάθε κομμάτι, μά άλλαζε μαζύ 
καί σύστασι. Τώρα σκληρό, υσ-ερ’άπαλό, πυκνό, 
νερουλό, άέρινο ! Τί εξωτικός χορός ! Τί κίνη- 
σ'.ς καί ζωή άτέλειωτη ! "Εξαφνα οί χρωματι
σμένες σφαίρες, όλες μαζωμένες άρχισαν νά 
κοημνίζωνται σάν διάττοντα αστέρια πάνω στήν 
Γή. Σκύφτω νά δώ κάτω. ’Απίστευτο. Έκεϊ

πέρκ στό δάσος, δλα τά φύλλα τών φοινίκων, 
σάν χέρια απλωμένα στόν ουρανό, ζητούσαν 
ν’ άρπάσουν τά φωτεινά μετέωρα μέ μιά οχλο
βοή σάν δυνατό ψιθύρισμα δένδρων, σάν φωνές 
πολυγλώσσων άνθρώπων, πότε -μέ μιά μουσική 
καί πότε μέ άλλη. Καί έκλειναν μέσα των τά 
δακτυλόμορφα φύλλα τές σφαίρες, καί άοιγαν 
πάλι, καί στό άνοί/μά των σκορπούσαν παντοΟ 
λουλούδια καί καρπούς, χρυσάφια καί πορφύρες, 
ασύγκριτα αγαθά κι' ανήκουστα πλούτη ! Καί 
μιά φωνή μυριόστομη ακούστηκε στό τέλος μέσ' 
άπό τό δάσος : «Χαϊρε, Δημόκριτε ! Χαϊρε βα
σιλιά τών άτόμών ! Χαίρε, ποιητή τής Χυ- 
μείας !»

ΆκοΟς ; Βασιλιάς τών «ατόμων» ναι ποιη
τής τής «Χυμείας !» Τί νά σημαίνουν αύτά, 
Λεύκιππε; 'Ανυπομονώ ?ά μιλήσω μαζύ σου..»

*
Πέρασαν αιώνες. Ό κηροτάκης δέν χρυσώνει 

πιά τό μολύβι, καί μέσ’ άπό τήν χοάνη ή πυ
ρωμένη λάμψίς τού χύματος δέν άντίκρύζεί τήν 
φλογερή ματιά του άλχυμιστή. Κλειστά, σιω- 
π ,λά, σαβανωμένα μέσα στήν σκόνη τοΰ μονα
στηριού τά «Φυσικά καί Μυστικά» τού Δημο
κρίτου. "Αλλοι θεοί έφεραν νέες λατρείες καί 
νέους έρωτας. Μά μέσ’ άπό τις κρυστάλλινες 
φιάλες, όπου βράζουν τώρα καινούργιες ουσίες μέ 
φωτιά, πού έκλεψαν νέο·. Προμηθείς άπό τις μα
γικές άκτίδες τών άστρων, μιά παληά αρμονία 
ακούεται μυστική, ή αρμονία τών «άτόμών» τού 
Δημοκρίτου καί μαζύ μ’ αύτή σάν ψιθύρισμα ό 
προφητικός εκείνος χαιρετισμός άπό τόν ναό 
τού Φθά.

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ*

ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΟΙ

Τήν Κυριακή τό πρωί, άμα βάρεσε ό σήμαν
τρος, πήναμε στήν έκκλησιά, καί κατά τά συνη
θισμένα, άλλοι χωρικοί ήρθαν έκεϊ, κι' άλλοι 
έλειπαν δώθε-κείθε, γύρα στό χωριό.

Πρ'ντοϋ «Μετά φόβου Θεοϋ» ό Παπά-Θωμάς 
κύτταξε κρυφά άπό τήν «άνεμόθυρα» καί μή 
βλέποντας δλο τό χωριό υ αζωμένο στήν έκκλη- 
σιά, σάν πώς μαζεύονται τά Χριστούγεννα καί 
τήν Λαμπρή, φώναξε :

— Θέλω νά μαζευθή δλο τό χωριό σήμερα 
έδώ στήν έκκλησιά καί νά μή λειψή ένας ! Έχω 
λόγο νά σάς πώ. Βαρήτε τό σήμαντρο ί!! "Εχω 
λόγο νά σάς πώ ! Άκούτε ;

Έτοεξαν δυο τρεις έξω άπό τήν έκκλησιά νιά 
νά φωνάξουν όσους έλειπαν κι’ ένας γιά νά ση-

* Τέλος
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μάνα, τό σήμαντρο. Δέν πέρασε πολλή ώρα κι 
όλο τό χωριό ήταν παρόν στήν έκκλησιά.

Ό Παπά-Θωμάς, βγήκε μέ τό «Μετά φό
βου Θεού», υστέρα ξαναμπήκε στό ιερό, κι’ άφού 
είτε κάμποσα γράμματα ξαναβγήκε, διάβασε 
«απόλυση», έπήρε τόν δίσκο μέ τό άντίδωοο κι’ 
άρχισε νά τό μοιοάζν), λέγοντας: «Εύλογία 
Κυρίου καί έλεος έλθγ έφ’ υμάς».

"Οταν έτελείωσε ή διανομή τοΰ άντίδωρου, 
μάς έδωκε εμάς τών παιδιών δσο είχε περισσέ
ψει κι’ αυτός άρχισε τόν λόγο :

— Ευλογημένοι μου Χριστιανοί !
Σαράντα χρόνια σάς έκκλησιάζω, σάς δίνω 

άντίδωρο, σάς μεταλαβαίνω, σάς βαφτίζω, σάς 
μυρόνω, σάς στεφανόνω, σάς θάφτω, σάς έξομο- 
γάω, σάς εύκολογάω, σάς εύλογάω, σάς αγιάζω, 
παρακαλάω τόν Θεό—μεγάλο τ’ όνομά του—

νιά τήν υγεία σας, γιά τήν υγεία τών παιδιών 
σας καί τών ζώων σας, γιά τά σπαρτα των χω- 
οαφιών σας καί τά σταφύλια τών άμπελίων σας. 
"Ησθα μέ κάμμιά τρίχα άσπρη καί τώρα οεν 
έχω κάμμιά τρίχα μαύρη! «Όγδοήκοντα κο- 
πο’ς καί πόνος». Πέρασα τά όγδοηντα κι αιστα- 
νομαι κόπου, καί πόνους στό κορμί μου. Γο μυαλό 
μου αρχίζει νά θολόνει ... Τήν περασμένη Κυ
ριακή' έλησμόνησα κάμποσα γράμματα απο την 
λειτουσγιά καί μπήκα σ’ αμαρτία. Αύριο )ά 
σμονήσω πλειότερα καί θά κολαστώ. Προχτές 
τό βοάδυ—χτές ξημερόνοντας ήρθε στον ύπνο 
μου' ένας πολύ γεροντότερος άπό μένα Εκείνος 
εκεί (κι’ έδειξε τήν εικόνα τοΰ Προφητ Ηλία) 

καί^τάθηκε’μπροστά μου, άπαράλλαχτος, οπως 
τόν'βλέπετε στήν εικόνα — προσκυνούμε .ην 
χάση του—καί μου είπε :

«Παπά-Θωμά I Παπά-Θωμα ! Παραγέρα· 
»σες.... Εϊσουν ‘ άξιος σωματικώς ρ’-ά φορά, 
»τώσα όμως σοϋ άρχ-.σαν οί κόποι κι οι πονοι. 
»Δέν πρέπει πλειά νά εργάζεσαι. Εφαγες .ο 
»ύωυί σου καί πρέπει νά ήσυχάσν,ς . » ,

' Πσανματικώς, παιδιά μου, έφαγα το φωμί 
υ,ου καί πρέπει πλειά νά ησυχάσω ΙΙαρα,ησα. 
Είστε όλοι σας παιδιά μο- "Οσοι είστε απο σα
ράντα χοονών καί κάτω περάσαταν μικρουλ/ια 
άπό τά χέοια μου στήν κολυμπήθρα. Δεν εχω 
κανέναν όμοήλικό μου έδώ μέσα. Μου έφυγαν
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ό'λοι οι όμοήλιχο·. καί μέ άφησαν μόνον. Τώρα 
ηρθ£ κι η οική μον ή άράοα νά πάω ν' ανα
παυτώ στό σπίτι μου, ώ; ποΰ νχρΟη ό Άγγελος 
του Θεοΰ νά μέ πάρ·^.

Ω; ^?ωπος,^ π-.ioti μου, μπορεί νά σάς 
εόλαγα, θέλοντας ή μή θέλοντας, μπορεί καί νά 
τάς επίκρανα, καί σάς ζητάω σχώρεση ώς αμαρ
τωλός άνθρωπος ποΰ είμαι.

_ «Σχωρέστε με, παιδιά μου, κι’ ό Θεός νά 
σας σχωρεση, κι’ άπό μένα τόν 'Αμαρτωλό νά 
είστε σχωρεμένοι άπό τήν γή ώς τόν ουρανό !»
,—-χωρεμένος νά είσαι άπό τήν γής ώς τόν 

ουρανό!
Αντήχησε ή εκκλησία απ’ όλα τά στόματα, 
ολο σό χωριό; άντρες, γυναίκες καί παιδιά 

α?Χ'·σαν κλαιν καί νχ μυρολογούν ζωντανό 
τόν εφημέριο τους !
_ Γότε ό Παπάς, όπως είτα/ ίεροοορεμένος, 
πήρε τό Ουμιατήρ·. άπό τό χέρι μου καί άκολου- 
Ιτγμενος. απ’ ολο τό χωριό βγήκε στό νεκροτα- 
ήί'.ο, κι' έρριξε τρισάγιο σ’ όλα τά μνήματα 
των πεΗμένω/ τού χωριού, πού τά ήξεοε απ’ 
εςω,αρου απσχαιρέτησε τούς πεΟαμμένους μέ τήν 
ΖΧ?Χ*τηριστική φράση :

~ «Σε λίγο ΟίρΟω κ.’ εγώ κοντά σας καί Οά 
σας οερω χαιρετίσματα άπ’όλους τούς φίλους 
σα^. » ςζναγϋριυε στήν εκκλησία, μπήκε στό ίεοό 
απόσωσε τήν λειτουργία, ς-ντϋΟηκε καί 3γήκε 
στον νάρθηκα, όπου τόν περίμενε όλο τό χωοιό 
’'Χ.οεΖ.τ? γ’·ά ύστεση βορά τήν εύκή του κύί‘να 
του βιλήστ, τό χέρι.

"Ενα. γενικό τραπέζι διατάχτηκε άπό τούς 
προεστούς νά στηΟή έξω άπό τόν περίβολο τής
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—ά ιρίδια, δράκοι ακοίμητα 
τά μαύρα σου τα φρύδια 
τό θησαυρό μου φύλαγαν : 
τά δυό γλυκά σου μάτια.

Μά κάποιος πλάνος νάρκωσε 
τούς δράκους καί τά φίδια 
καί μούκλεψε τό θησαυρό : 
τά δυό γλυκά σου μάτια...

II

Κι’ ό φοβερός κροκόδειλος 
δπου καρδιά δέν έχει.
πριν καταπιή τό θύμά του 
μέ δάκρυα τό βρέχει.

Μά σύ.'καί τόν κροκόδειλο 
Τόν άπερνάς ,Κυρά μου, 
γιατί μέ μάτι αδάκρυτο 
σπαράζεις τήν καρδιά μου !

- Θωμάς 
τών κλασμάτων., 
τόν Κόσμο, άλλ'

έκκλη,ιάς, κάτω άπό ύπερήύηλα δέντρα, στήν 
στιγμή σφάχτηκαν άρνιά καί κατσίκια καί απ/- 
xav στο σουβλί, καί τό μεσημέρι ό'λο τό χωοιό 
έστιασε εκεί γιά τελευταία βορά .τόν σεβαστό κι’ 
αγαπημένο του πνεματικόν ποιμένα !

Όταν ετελείωσε τό φαγί, ό Παπά - Θωιζάς
. τά ««ρΐ’σεΰματα τών κλασμάτων»

και Οελησε ν’ άποχαιρετίση ’ 
όλοι φώναξαν μέ μιά φωνή.·

—Όχι έδώ ! Όχι έδώ ! Οά σέ συμποοβοδή- 
σωμε ως το χωριό σου καί Οά σέ πάμε ώς τό 
σπίτι^σου τίμημένον καί δοξασμένου.

Κάποιος έπρότεινε νά τόν ίεροβοοέσουν καί νά 
τον παν στό χωριό του ιεροβορεμένον, άλλος 
είπε οτι πρεπει ο Παπάς ώς ίεροφοσεμένος νά 
κραταπ τό Βαγγέλιο, κι’ άλλος ότι πρέπει νά 
προηγηΟοΰν τής πομπής 
πάδες και τά έξαβτέσυγα.

-Σωστά ! '
— Ναι !

ιεροβορεμένον, άλλος 
'.εροβορεμένος νά 

οτι πρεπει νά 
τρεις αναμμένες λχμ.

—'Αλήθεια, έτσι νά γίνη !
Φώναξαν όλο·., καί ,έ λίγο ίεροβοσιώνταν ό 

ΙΙαπα-Θωμας, κι’ έπαιρνε στό χέρι τού τό Βιν- 
γέλιο, χναβονταν τά κεριά, καί σηχάνονταν τ’ζ 
εςαβ-.ερυγα. Τά παιδιά, ποΰ κρατούσαν τά κέσιά 
χαι τχ εςαβτέρυγχ κίνησαν μπροστά, ακολούθησε 
ο ΙΙαπα-Θωμας ίεροφορεμένος μέ τό Βαγγέλιο 
στο χέρι βάλλοντας τό : «Έν τή ΈσυΟοά Θα
λασσή» καί πίσω άπό τόν Παπά άκολοΰΟύε συν. 
κινημένο ολο τό χωριό καί τόν πήγε μ’ όλες τές 
οοςες του, κι όλες τές τιμές του ώς τό χωοιό του 
χι ως το σπίτι του ! *

Συύάα, 1916. X. χρκΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ

III . --
Q, στά μαλλιά σου τ’ ιϊπλεγα 

λαχταριστό μου ταίρι, 
πού τά χαϊδεύει ανάλαφρα 
τής χαραυγής τ’ αγέρι, 
καί λιγωμέν’ αρώματα 
άπό μακριά σού φέρει, 
ώ, στα μαλλιά σου τ’ άπλεγα 
νά έβύθιζα τό χέρι, 
πού σέρνεται απαλότερα 
κι’ άπ’ τής αυγής τ’ αγέρι...

IV
ΑΙσθάνομαι τά σπλάχνα μου νά καίνε 

κι’ απ’ τόν καϋμό θά λυώσω 
πού δέν μπορώ τόν τάπητα τών άστρων 

στά πόδια σου νά στρώσω.
Αισθάνομαι τόν πόθο νικημένος 

στά πόδια σου νά σβύσω, 
άφοϋ μονάχα τή φτωχή ζωή μου 

μπορώ νά σού χαρίσω...

V

Τή γλύκα τών ματιών της 
τό μύρο τών φιλιών της 
ποδηταν δικό μου κτήμα 
—ώ, τό μεγάλο κρίμα
τά ρούφηξ’ ένας άλλος.

ένας άλλος...

Καί κλαίω τών ματιών της 
τή γλύκα, τών φιλιών της 
τό μύρο, ποΰ γιά μένα 
σέ μιά νυχτιά, ώϊμένα ! 
έχάθηκε γιά πάντα,

γιά πάντα...

VI

’Εσύ ποτέ δέ θά μαντέψης 
πώς υποφέρω καί πονώ, 
καί πώς κατήντησε ή ζωή μου 
στή γή μαρτύριο αληθινό.

Μπορεί στό πλάι σου νά στέκω 
γαλήνιος, πρόσχαρος, φαιδρός, 
ένφ τά στήθη μου δαγκάνει 
κρυφά τής ζήλιας ό σκόρπιός.

Μπορεί νά πέσω νεκρωμένος 
έάν σέ Ιδώ μ’ άλλον μαζί, 
δίχως ό νους σου νά τό βάλη 
οτι μ’ έσκότωσες εσυ...

VII

"Ο.ιο τά μάτια μου σέ βλέπουν 
καί μέ τό νοϋ μου σ’ άγρικώ, 
πάντα γιά μένα θ’ άπομείνης 
πλάσμα αιθέριο, Ιδανικό.

Μπορεί σύ κι ’ άλλον ν’ άγαπήσης, 
άλλ’ ό βωμός πώχω γιά σέ 
μες στήν καρδιά μου σιεργιωμένο 
ώ, δέ θά γκρεμιστή ποτέ !

"Οσο τό στήθος μου ανασαίνει 
κι’ άνάφτει μέσα μσυ ή ψυχή, 
πάντα γιά σένα θ’ άνεβαίνη 
στά χείλη μου μιά προσευχή...

ΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΙς τόν έρωτ ι τό κάθε τί είναι αληθινό, τό κάθε 

τι είναι ψεύτικο : καί είναι τό μόνον πράγμα διά τό 
όποιον δέν ήμπορεϊ κανείς νά πή παραλογισμούς.

Κ

Ή ζηλοτυπία διάρκεϊ περισσότερον άπό τόν έρωτα. 
’Ακόμα καί όταν άποχωρισθή κανείς καί αφοσιωθή 

άλλου, νομίζει δτι έχει άκόμη δικαιώματα. Ό εγωι
σμός φεύγει πάντοτε τελευταίος.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚ η

VII
’Εσυ δέ φταις σέ τίποτε καϊμένη, 
σύ δέν μπορούσες τότε ν’άγαπησης, 
μικρή παιδούλα, σπίτι σου κλεισμένη 
ντρεπόιουν ένα νιό καί ν’ άντικρύσης. 

Φταίει ή τυφλή κι’ αστόχαστη Ειμαρμένη 
πού σ’ έφερε στό δρόμο μου >' άνθισης 
καί μέ τήν άχνα σου τή μυρωμένη 
τό νοϋ κοί τήν καρδιά μου νά μεθύσης. 

Φιαίω έγώ πού έπλασα παλάτια, 
παλάτια μαγικά κι’ όνειρεμμένα 
άπ’ τά γλαρά σου θαμπωμένος μάτια,

Καί τώρα τά κυττάζφ γκρεμισμένα 
καί σέρνω στά συντρίμμια τους τό βήμα 
σά φάντασμα πού βγήκε άπό τό μνήμα...

IX
Λύσε τά μαύρα σου μαλλιά 
στ’ ολόλευκο μου μνήμα 
καί τό σταυρό μου αγκάλιασε 
σά δακρυσμένο κλήμα.

Λύσε τά μαύρα σου μαλλιά 
καί κρέμασε τά χείλη 
στό παγωμένο μάρμαρο 
σά τραγανό σταφύλι.

Λύσε τά μαύρα σου μαλλιά 
καί κόλλησε τό στόμα 
στήν πλάκα—τέτοια ζωγραφιά 
δέν είδεν ή γή άκόμα 1

X
Μνημούρι παντέρημο, μόνο 
καί δίχως σταυρό καί λυχνάρι 
σκεπάζει ένα μαύρο αΰτοκτόνο, 
αγένειο, χλωμό παλληκάρι.

Στή γή του δέ βγαίνει χορτάρι 
άλλ’ ούτε ψηλό κυπαρίσι. 

Τό βράδυ ένα πλάνο ζευγάρι 
διαβαίνει στοΰ ήλιου τή δύση.

Ό νιός τό μνημούρι κυττάζει 
Καί λέει πικραμένος: τί κρίμα ! 
Κ’εκείνη άπαντάει μ'ένα νάζι : 
Γιά χάρι μου μπήκε στό μνήμα...

Γ. ΣΑΓΙΑΞΗΣ

Τό νά βλέπη τις χωρίς ν’ άγαπφ, είναι σάν νά κυτ- 

τάζη μέσα στό σκοτάδι.

Κ
Ό έρως είναι όπως ό πυρετός’ γεννιέται και σβυ 

νει χωρίς ή θέλησις νά παίζη τόν παραμικρόν ρολον.

X
ΊΙ σκέψιςκαί ή κρίσις έδόθησαν είς τόν άνθρωπον 

διά τά τόν κάνουν νά ύποφέρη.
Κ

Φωνάζομεν καί κλαίομεν όταν έρχόμεθα εις τόν κό
σμον. Φωνάζομεν καί κλαίομεν όταν φεύγωμεν.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΑΡΜΟΝΙΑΙ
€ΛΑ . . .

.1/1 κοντά μου, πολύ κοντά. 
Μ ή φοβάσαι* Ελα νά μοΰ πής 
τό μυΟ'ϊκό της ζωής, έλα νά 
σοϋ τραγουδήσω τής ζωής τή 
χαρά. "Ελατά σοϋ δώσω φω 
τιά από κείνη ποϋ μοΰ καίει τό 
στήθος.Έλα νά δώσης ελπίδα 
στή κουρασμένη μου ζωή.

Ελα, γύρε στους ώμους μου τό κεφάλι μέ 
τά αφθονα μαλλιά, μέ rd ονειρεμένα μάτια. Ά
φησε με νά χαϊδεύω τά μαλλιά σου, τά μάτια 
σου ν' άνιικρύζω.

Κανείς δέν μάς βλέπει. Μόνον τά δένδρα καί 
<5 ουρανός. Μά κι' αυτά εΐνε έρωτευμένα. Έλα 
νά σφίξουμε τά χείλη Ανάλαφρα, γλυκά, νά αλ
λάξουμε πνοές, νά νοιώσης μέσα σου τή φλόγα 
τής αγάπης μου, νά νοιώσω κ’εγώ μία χαρά 
απόκοσμη. Άφησέ με νά δειλοί στά μικρά, τά 
λεπτά, τά κερασένια γ,εΐλη σου, σκλάβος γιά 
πάντα.

W
Ελα, μη φοβάσαι. Είμαι ένας προσκυνητής, 

ποϋ νοιώθει νά σβύνειαι ή ψυ,ή του στό εικό
νισμα τής Παναγιάς του. Είμαι τό ραγισμένο 
βάζο ποϋ οέ μιά απρόσεκτη χειρονομία σου θά 
γίνη θρύμματα. Στοχάσου πώς είσαι οΰ γιά μέ 
ή ζωή ή ό θάνατος...

Έτσι κοντά μου, πολύ κοντά, ένωμένες ή 
ψυχές, ενωμένες ή ματιές, ενωμένα τά χείλη, 
οί δυο μιά ψυχή. Έλα, έτσι θά μάς έγγίζη 
πάντα τό χάδιτής ευτυχίας, θά φτερουγίζει γύρω 
τό χαμόγελο τής χαράς. 'Έλα κοντά μου. 
άφησε νά νοιώσω στά χείλη μου τή μετάληψι 
τής θείας Αγάπης.Διψούν, γιατί τά σιέγνωσεν έως 
τώρα <5 πυρετός τής δδύνης. Έλα πειό κοντά, 
καί μ’ ένα δυνατό άνάσασμα καί μιά στοργική 
ματιά άφησε νά 'άκουμπήσω τά χείλη μου ποΰ 
τρέμουν, στά μισοανοιγμένα χείλη σου...
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Έλα κοντά, πειό κοντά, άκόμη πειό κοντά... 
Έτσι... Μεθώ τώραάπό χαρά. "Οχι, δέν είμαι 
άρρωστος πειά. Νοιώθω νά μοΰ δίνης μιά νέα 
ζωή. Πέζνω μιά δόνα, ·ι— ά, είμαι δυνατός 
τώρα!— Ετσι, ενωμένοι στήν Αγάπη, ενωμένοι 
πάντα στή ζωή !

ΤΟ Φ9ΤΙΣ/Λ€ΝΟ ΣΥΝΝΕΦΟ

Είς τό βάθος τοϋ υρίζονιος δ"Ηλιος σκορπά 
κόκκινες Αναλαμπές. Ή Ακτίνες του δέν εΐνε 
πειά θερμές, δέν εινε θαμβωτικές. Χαϊδεύουν 
καί κάνουν νά μελαγχολούν εκείνους, ποΰ τής Αν- 
τικρύζουν.

'Ο 'Υμηττός φορεϊ τή μενεξεδένια του άλουρ- 
γίδα. Όπισθεν τών στηλών τοΰ ΓΙαρθενώνος 
ροδίζουν αί τελευταίοι άνταύγειαι σάν ένας φω
τοστέφανος δόξης.

Πρός τήν δύσιν, ένα σύννεφο άπεπλανήθη 
άπό τους συντρόφους του καί θέλει νά πλησιάση 
τον "Ηλιον. Και φωτίζεται Από τής ακτίνες του. 
Ητο λευκό καί έγινε ρόδινο. Φαίνεται τώρα 

πειό (όμορφο. Τό ('ομορφαίνει τό δανεικό φώς 
τοΰ ήλιου.

Ό ήλιος ίξηφανίσθη. Σιγά-σιγά τά χρώματα 
λιποθυμούν, dev μένει ή μία άντανάκλασις—ή 
άνάμνησις. Οί μενεξέδες τού Υμηττού μαραί
νονται, αί στήλαι τοΰ Παρθενώνας έπανέρχον- 
ταο στή σκιά τοΰ μεγαλείου των, τό σύννεφο 
ώχριή. Χάνει ολοένα τή λάμψι του, τήν (ομορ
φιά του. 'Αρχίζει καί γίνεται λευκό' οέ λίγο πέρ- 
νει ένα φαιό χρώμα. Ή φωτιά γίνεχα^ στάχτη.

Τό σύννεφο φεύγει τώρα. Ό νυχτερινός αέ
ρας Αρχίζει vd τό σπρώχνη σέ άγνωστα μέρη. 
Άφίνει τι/ δύσι καί προχωρεί μακρυά διμ νά 
Αποουντεθή είς σταγόνας. Θά εΐνε τά δάκρυα 
ποΰ θά άναλυθή όλόκληρο, κλαίοντας τόν έξα- 
φανιομό τοΰ "Ηλιου, ποΰ τό είχε τόσω πολύ καί 
τόσφ ώραΐα φώτιση.

Ό ήλιος είσαι σύ, τό σύννεφο έγώ ...
ΑΜΑΡ.

ΑΠ© Τ© ΗΜΕΡ©Λ©ΓΙ©Ν Μ©ϊ*

ΔΥΣΙΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

ΗΛΙΟΣ έγερνε σκορ
πίζοντας τής υστερνές 
του ακτίνες στά γύρφ 
σύννεφα καί τό άντι- 
κρυνό βουνό έπαιρνε ενα 
χρώμα μώβ, τόσο Αχνό 
οά» νά τό είχε σκεπάση 
δλο μιά μενεξεδένια γά
ζα. Τριγύρω, Απόλυτος 
σιγαλιά. Τά λουλούδια

Αργοπεθαίνουν στους φράκτες, γεμίζοντας τόν 
Αέρα μέ μιά μυρωδιά μεθυσμένη- άπό τό βάθος 
τού περιβολιού έρχεται ή λυπητερή φωνή τοΰ 
κούκου, 'σάν λησμονημένο παληό τραγούδι. 
Λίγο πειό πέρα ακούεται τό μελαγχολικό τρα
γούδι ένός ρυακιού, ποΰ κυλούσε αργά—άργά 
ανάμεσα στά δένδρα καί φιλούσε ανάλαφρα τής 
γύρω κυκλαμιές καί τό τραγούδι του έμοιαζε 
οιιν νανούρισμα, μά καί σάν κλάμμα.

Μακρυά ή καμπάνα τής έξοχικής ίκκλησίας 
χτυπά άργά, μονότονα, γιά τόν έσπερινό. Εΐνε 
ή ώοα πΟΰ ολα γύροι σου θαρρείς πεθαίνουν, μά 
τόσο γλυκά, ποΰ νοιώθεις βαθειά μία μελαγχο
λία νά σοΰ πιέζη τό στήθος καί νά σοΰ φέρη 
άθελα δάκρυα στά μάτια, ένώ Αόρατες μυστικές 
φωνές σοΰ ψιθυρίζουν λόγια κόσμου άέρινου, 
ποΰ μόνον τά μάτια τής φαντασίας μπορούν 
ν’ αντικρύσουν,

Ώ, Αφάνταστη ηρεμία, δνειρεμένη γαλήνη ! 
Πόσο σέ ποθούν ή κουρασμένες ψυχές...

ΤΟ ΦΟ1ΝΟΠΩΡΟΝ
ΧΕΔΟΝ συγχρόνως έδη* 
[ΛοσίϊόΟησαν ούο σύντομοι 
και χαρακτηριστικαΐ εντυ
πώσεις,ούο τών μάλλον οια- 
κρινομένων^ άλλά καί δια
φόρων εϊς ύφος συγγραφέων, 
τού λυρικού Νιρβάνα καί 
τού ρεαλιστού Μελά. Γρά
φουν έκσυμπτώσεως διά τά 

φθινοπωρινά σύννεφα,τά όποια ε>.ς ολους μόνον με
λαγχολίαν έως τώρα ένέ-νευσαν και διά τά 
όποια οί δύο χρονογράφοι, ές εναντίας, γίνονται 
οί γαλήνιοι άπολογηταί τής αισιοδοξίας. Παρα- 
θέτομεν άμφότερα τά χρονογραφήματα,άφίνοντες 
εϊς τόν αναγνώστην τήν σύγκρισι·/. Εϊςάντίθεσιν, 
όημοσιεύομεν καί μίαν ποιητικήν άντίληψιν περί 
τού φθινοπώοου, όπως το αισθάνεται πάντοτε 
* ’ * » I * tη α·.ων».α ψυγν,.

ΝΥΧΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΛΛΣΣΑ

Μεσάνυχτα ! Ή σελήνη ρίχνει τής* Ασημέ
νιες Ακτίνες της στή θάλασσα. Απο μακρυα· 
Ακούεται ό ρυθμικός κτύπος τών κουπιών μιάς 
βάρκας, ποΰ ξεγλυστρα ίλαφρά, στά ήσυχα νερά. 
Ποΰ καί ποΰ κανένα μικρό κυματάκι ξεσπα 
σάν τρελλό παιδιάστικο γέλοιο στά πετράδια τοϋ 
γιαλιοΰ.

Καθισμένη στήν ακρογιαλιά, με μόνο σύν
τροφο τήν πονεμένη μου καρδιά, αισθάνομαι 
ότι είμαι ευτυχισμένη ποΰ βρίσκομαι μακρυά 
άπό τής ασχήμιες, πού τριγυρίζουν τήν θλιμ
μένη μας ζωή. Μοΰ έκαμε τόσο καλό αύτή ή 
ήρεμία τής φύσεως καί έχυσε στή ψυχή μου 
τόση παρηγοριά, ποΰ νόμιζα πώς δλα γύροι μου 
ψιθύριζαν λόγια καλοσύνης καί αγάπης. Είχα 
βυθισθή σέ τέτοια έκοτασι, ποΰ έννοιωσα σιγά 
σιγά νά κόβωνται δλες ή Αόρατες κλωστές ποΰ 
μ' έδεναν μέ τή ζωή καί δ λογισμός μου πέ- 
ταξε έλεύ θέρος πειά σέ κόσμους μακρυνούς, γε
μάτους Ασύγκριτες (ομορφιές καί ευτυχίες Ατε
λείωτες, ποΰ ό πόνος δέν τής είχε έγγίζη καν μέ 
τά μαύρα του φτερά.

"Οταν έξαφνα μ' έφώναξαν νά φύγω, νόμισα 
πώς ξύπνησα απότομα από ένα μαγικό όνειρο, 
γιά νά βυθισθώ πάλι στήν αγκαλιά τής πραγμα
τικότητας. Ώ, γιατί νά μή μ άφήσουν έκεϊ γιά 
πάντα, μόνη μέ τά όνειρά μου καί καθώς ή 
φαντασία μου αντίκρυζε Ανύπαρκτες χαρές, νά 
κλείσω τά μάτια γιά πάντα, μέ τήν απατηλη 
αύτή εντύπωσι ;

Στιγμές ποΰ φεύγουν γρήγορα σάν τήν ευτυ
χία καί ποΰ άφίνουν θλϊψι στήν καρδια καί δα- 
κουα στά μάτια.,..

ΜΑΙΡΗ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ
— ΓΙοϊο; είπεν δτι τό Φ&ινόπωρον εΐνε μία. μελαγ* 

χολική εποχή ;
— Τό είπαν οί ποιηταί καί εχομεν ύποχρεωσιν να

τούς πιστεύσωμεν. , .. ·
— Οί ποιηταί δέν κάμνουν άλλο τίποτε, παρά νά 

φυτεύουν προλήψεις καί να τας καλλιεργούν. Η με
λαγχολία τοϋ φθινοπώρου εΐνε καί αύτή μία πρό-

— Καί δμως τά φύλλα πέφτουν, οι φύιοικοι πε
θαίνουν. Δέν ένΟυμεϊσΟε τά «Φαντάσματα» τού Βί- 

κτωρος Ουγκιό ;
— 'Η πτώσις τών φύλλων εΐνε ενα φυσικόν <ραι· 

νόμενον, πού δέν αποτελεί άποχρώντα λόγον μελαγ
χολίας. Τό δένδρον, πού χάνει τά φύλλα του, δέν 
καταστρέφεται, ούτε υποφέρει. ’Αλλάζει απλώς φό
ρεμα. ΙΙού ευρίσκετε τήν μελαγχολίαν είς τό τυπικόν 
αύτό φαινόμενον ; Περισσότερον μελαγχολικόν εΐνε 
τό θέαμα μιάς ανθρώπινης κειραλής, πού χάνει τάς 
τρίχας της, διότι αύτή δέν εχει τήν ελπίδα νά καλυ_
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φθή μέ νέον τρίχωμα τίιν Άνοιξιν. Καί δμω; τόσοι 
φαλακροί γύρω μας δέν ένέπνιυσαν ποτέ ένα ποιη
τήν μέ . ό <( υλλορόημα τής κεφαλής των.

— Καί οί φθισικοί, τούς οποίους δέν θά έπανεύρμ 
πλέον ή νέα Άνοιξις ;

— Αΰτοί πηγαίνουν σήμερον είς τά σανατόρια, τά 
όποια δέν είχον έφευρεΟή εις τήν έποχήν τοϋ Μιλ- 
βουά καί τοϋ Παράσχου. "Επειτα, είς όλας τάς έπο- 
χάς πεθαίνουν οί άνθρωποι. Αΰτο εϊνε τύ έπάγγελμά 
τους.

— Φαντάζεσθε λοιπόν οτι τό Φθινόπωρου εϊνε 
μ ία έποχή, δπως κάθε άλλη ;

— Εϊνε άπό τάς ώραιοτέρας καί εύθυμοτέρας.
— Ευθυμείτε λοιπόν έσεϊ; αΰτήν τήν στιγμήν 

κάτω άπό τά πρώτα σύννεφα, ποΰ πλανιόνται ΰπε- 
ράνω τής κεφαλής σας ;

— Ουδέποτε αίσθάνθηκα τό νευρικόν μου σύστημα 
πλέον ισορροπημέναν, όσον τίιν έποχήν αυτήν. Τιι 
σύννεφά σας, τά όποια σάς έπεισαν οί ποιηταί οτι 
εϊνε πηγή θλίψεως καί μελαγχολίας, έρχονταιέξ εναν
τίας νά διακόψουν τήν πένθιμου μονοτονίαν τοϋ ου
ρανού καί νιί τού δώσουν ζωήν, κίνησιν, ένέργειαν’ 
Δέν είδατε τί ώραία σχήματα παίρνουν, τί νταντέλ- 
λες πλέκουν έκει επάνω, τί πούπουλα σκορπούν, τί 
χρώματα ντύνονται, μέ ποιαν χάριν ταξειδεύουν είς 
τόν ωκεανόν τοϋ στερεώματος ; Καί ιδίως τά φθινο
πωρινά σύννεφα ! Καί ιδιαίτατα τά ’Αττικά σύννεφα; 
Διατί λοιπόν νά τά βλέπετε ιός κρέπια πενθούσης 
Ζ.ήρας > Αύτό εϊνε μία κακή συνήθεια. ’Αφήστε τόν 
ποιητήν νά επαναλαμβάνω τήν μωράν συνταγήν του 
καί τόν πολιτικόν άρθρογράφον νά άναμασσά, δτι ό 
πολιτικός όρίξων καλύπτεται ύπό μαύρων νεφών κτλ, 
Μιμηθήτε εμένα !

— Τί κάμνετε έσεϊς ;
— Καβαλικεύω ένα σύννεφο, πού ομοιάζει μέ λευ- 

κύν κύκνον, καί ταξειδεύω είς τύ "Απειρον.
— Δέν κατεβαίνετε λιγάκι άπό τόν κύκνον ;
— Θά κατεβώ εύ/αρίστως. Καί Οά σάς επαναλάβω 

μέ. τήν γλώσσαν τών πρακτικών ανθρώπων, δτι τύ 
Φθινόπωρον γεμίζει χαράν τήν ΰπαρξίν μου. Μετά 
τόν φούρνον τοϋ καλοκαιριού, δπου έκάμαμεν άπό 
κοινού τήν δίαιταν τής ασφυξίας καί τοϋ ίδρώτος, 
τιάρα δροσίζομαι, αναπνέω, κοιμούμαι ώς άθώον 
βρέφος, αντιμετωπίζω τήν απεργίαν τών τράμ μέ 
άδιαφορίαν, είμαι ικανός νά λάβω μίαν γενναίαν 
άποφασιν. Τί άλλο θέλετε ;
— Καί όμως τά φύλλα πέφτουν.

— ’Αφήστε τα νά πέφτουν καί μή τά εμποδίζετε 
διόλου.

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

ΝΕΦΗ
Ένας μικρός ξανθομάλλης καί παχουλός, ένα παι

δάκι θαυμάσιον, τό όποιον μού ενθυμίζει ζωηρής 
τήν τοιχογραφίαν τού θείου βρέφους του Πανσέληνου 
είς τύν ναόν τού Πρωτάτου τών Καρύων, χοροπη
δούσε σήμερα τύ πρωί μέ τρελλήν χαράν είς γειτο
νικόν δώμα.

— Σύννεφα, μπαμπά ! Σύννεφα ! Πολλά σύννεφα! 
Οι", πόσα !

Καί αύτός ό σπινθήρ της παιδικής άγαλλιάσεως 
μετεδόθη παραχρήμα είς δλην τήν οικογένειαν, μή 
εξαιρουμένυυ καί τού παππού, δστις, άνελθών μέ τήν 

φαιάν ρόμπαν του είς τίιν ταράτσαν, εξέθεσε τήν 
φαλάκραν του, στιλπνήν ώς μπίλιαν σφαιριστηρίου, 
είς τήν φθινοπωρινήν υγρασίαν.

Ό μικρός είχε τά σκιρτήματα τού σπουργίτη, τό 
τίναγμα τών πτερών μέ τίιν άλλαγήν τού καιρού. Καί 
ή χαρά του μετεδόθη καί είς έμέ έπίσης, ώς άνέλπι- 
στον πρωινόν δώρον. Έπί τέλους είχε καταντήσει 
άηδία τύ αιώνιον αύτό κυανούν τού θερινού στερεώ
ματος. ’Ολίγη διακόσμησις είχε γίνει έκ τών ώνούκ 
άνευ.

Πολλοί, δέν γνωρίζω διατί, έμπνέονται μελαγχο
λικά πράγματα. Φαντάζονται τά νέφη ώς άσκούς 
δυστυχίας, ένφ δέν είναι παρά χελιδόνια. Αυτό δέ τό 
όποιον υπόσχονται, είς δσους δέν πάσχουν άπό ρευ
ματισμούς, είναι τσαγάκι. φλερτσκι. παιγνιδάκι, ξε- 
φαντωματάκι, χοροπηδηματάκι. τά γλυκύτερα έργα 
τού Σατανά. Έπί τέλους τί Οά συμβή, αδελφέ μου 
μουσόληπτε, δστις Ιδρώνεις νά έφεύρης τάς πλέον 
μαύρος παρομοιώσεις; Ή ζωή είναι άπύ δώ έως 
έκεϊ. Μερικοί χειμώνες καί μερικά καλοκαίρια. Ενα 
ποτήρι κρασί καί ένα τσιγάρο. ΊΙ ’Αμερική άνεκα- 
λύφθη ΰπό τού Χριστοφόρου Κολόμβου. Ό άσύρμα- 
τος τηλέγραφος έφευρέθη ΰπό τού Μαρκόνι. ’Ιδού 
αύτός ό μικρό; ξανθομάλλης. "Εχει άναμφιβόλως τήν 
άρτιωτέραν φιλοσοφίαν. Χοροπηδά.

—Αυτά μας βλέπουν τώρα, παππού ; έρωτά αίφνης
— Μάς βλέπουν, παιδί μου.
— Καί τί ιδέαν έχουν γιά μάς ;
— Χμ ! Πρέπει νά μάς λυπούνται, πιστεύω. Δέν 

είδες πού κάποτε κλαϊνε ;
— Κλαϊνε ; Γ ιά μάς κλαϊνε ή τά μαλώνει ό Θεός, 

παππού, καί τά βάζει στή γωνία ;
— Φυσικά, δταν κάνουν άτακτα καί δέν τόν αφή

νουν νά διαβάσρ τήν έφημερίδα του.
— Πότε κάνουν άτακτα, παπποΰ ; "Οταν τρέχουν ;
— Όταν τρέχουν, βέβαια, καί μπουμπουνίζουν καί 

κάνουν κρότους. Ή δταν περνούν τά γυαλιά τοΰ 
θεού καί τά κρύβουν, δπως προχθές εσύ τά δικά μου...

Ό μικρός έξεκαρδίσθη στά γέλοια καί είς μίαν 
νέαν έκρηξιν ευθυμίας έτεινε τά λευκά του χερά
κια ώς νά ήθελε νάχαϊδέψη τά σύννεφα.

Μέ τήν ιδίαν έλαφράν διάθεσιν παρηκολούθουν 
άπύ τύ παράθυρου τό βραδύ ταξείδιόν των καί τάς 
αέναους μεταμορφώσεις των. Καί έτσι μοϋ ήρχετο 
νά πάρω ένα μαντηλάκι καί νά τά χαιρετήσω. Άν 
παίρνουν μαζύ των ένα έτος τής ζωής μας, μήπως 
δέν μάς φέρνουν άλλο ένα; Καί τήν ημέραν ποϋ Οά 
έλθουν διά νά πάρουν χωρίς νά φέρουν τίποτε, μή
πως δέν θά είναι άκόμη καλλίτερα ;

ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΑΣ

ΜΑΡΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ
Φαιά σύννεφα αίωρούνται είς τύ κενόν. 'Ορμητικός 

άνεμος αναστατώνει τών υψίκορμων δένδρων τά φύλλα 
τά όποια άφίνουν μίαν βοήν, σάν μοιρολόγι. Μία συ
ναυλία, είς τήν όποιαν όλα τά μυστικά τής ζωής καί 
όλοι οί στεναγμοί τού θανάτου ανταλλάσσουν φιλή
ματα. Μία σκιά απλώνεται είς τήν φύσιν, καί άκόμη 
περισσότερον είς. τήν ψυχήν μου.

W
Είμαι μαζή της. Μάς έφερε στήν έξοχή ένας πόθος 

άπομονώσεως. Έρη,ιία γύρφ. Άπό πάνω μας φύλλα 
ξηρά, τά όποια άποσπφ ό άνεμος καί πέφτουν αραιά— 

άραιά. έλαφρά,-διάττοντες αστέρες, μέ τό κιτρινωπόν 

,οώμα των, είς τόν κόσμον τής πράσινης ,ωης.
Πέφτουν έξηντλημένα, διά νά συγχωνευθούν μι- το 

χώμα. Φεύγουν, δπως φεύγουν και τά όνειρα εκείνου, 
πού αγαπά χωρίς ελπίδα.

Κοντά μου εκείνη—ή άγάπη μου -γλυκεία, ήσυχη, 
όλη ένας μαγνήτης. Μέ βλέπει χαριτωμένα’ δια
κρίνω στά μάτια της μία έκδήλωσι συμπάθειας. Μου 
φαίνεται σαν νά θέλη νά τήν φιλήσω ...

Καί πέφτουν δίπλα της ξηρά φύλλα και συσσωρευ 
ονται άπό πάνω της, ψηλά, σύννεφα. Φθινόπωρο της 

ζωής, φθινόπωρο τής ψυχής μου...
Πλησιάζω τά χείλη μου’ μά δέν «κουμπουν στα 

δικά τη;. Τήν άντικρύζουν τά γεμάτα μελαγχολία μα- 
τια μου, άλλά δέν λένε πειά τίποτε. Δακρύζουν 

μόνον... *

Αποχωρίζονται τά φύλλα ώχρά άπό τους κορμούς 
πού τούς έδιναν τό χυμό τής ζωής. Αποχωρίζονται 
άπό τούς συντρόφους των, τά άλλα φύλλα, που κ
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ΦΙΛΙΑ έγκειται έν τή 
αναγνωρίσει καί από
λυτη» εκτιμήσει τών προ
σωπικών καί ηθικών 
Ιδιοτήτων τοϋ ατόμου.

Εξεταζόμενη αΰτη ώς 
ηθική ίδιότης επιδρά 
έπί τού ηθικού τού άτό- 
μου κατά τοιοΰτον τρό
πον, ώστε επέρχεται

ψυχολογική τις μεταξύ τών δύο προσώπων άφομοίωσις 
καί ποία τις ψυχική συνταύτισις, ήτις προσδιδουσα 
είς τό ατομον έξαιρετικήν άλλά καί προσωποπαγή 
’ιδιότητα, διακρίνει τό πρόσωπον τούτο έκ των λοι.

*) Σημ. < Πινακο&ήχης» ·
ΊΊ παρεπιδημούσα έν Άθήναις λόγια κόμησσα 

κ. Ουρανία Ζαβιτσιάνου—Σδρίνι, ή συγγραφεύς τής 
«Ισχύος τοϋ μίσους· άνακινεϊ διά τής κατωτέρω με
λέτης τη; ένδιαφέρον, συζητηθέν καί άλλοτε, αλλ 
άλυτον παραμείναν κοινωνικόν ζήτημα, έάν ημπορει 
νά ύπαρξη φιλία μεταξύ άνδρός καί γυναικός, χωρίς 
νά συνυπάρξη καί έρως.

’Επ’ εύκαιρίατής πρώτης ταύτης έμφανισεως της 
κ. Ζαβιτσιάνου έν ταϊς στήλαις τής «Πινακοθήκης, 
δημοσιεύομεν τήν εικόνα της, άλλά και δια την πολυ- 
ποίκιλον δράσιν έν τοΐς γράμμασι καί τή φι/.ανθρω- 
πίφ. ήτις πιστοϋται διά τών μεταλλίων τά όποια επα- 

ξίως τήν κοσμοΰσι.

εκείνα σήμερα-αΰριον θά στροβιλισθοΰν στόν ίδιο 

μακάβριο χορό. . , ,
Τί δέν μοϋ λένε τά φύλλα αύτά μέ τίιν πένθιμη 

πτώσι των ! ,
ΙΙοιύς ξέρει αν δέν θά έχω καί έγω την ίδια τύχη, 

μέ τό φύλλο πού τό πέρνει ό βιαστικός άνεμος να το 
πετάξιι σέ μιά γωνιά, έρημο καί άρρωστο !

Πέφτουν τά φύλλα. Εκείνη, πλάι μου καθι
σμένη, μού δίνει γλυκείες ελπίδες. Χαμογέλα’ τα μα- 
τια της μοϋ ανοίγουν ένα Ουρανό, τα χείλη της ετα 
Παράδεισο. Μού χαϊδεύει τά χέρια, σάν νάμαι μικρό 
παιδί. Άλλ’ ή καρδιά μου πάντα πονεϊ. ’Εκείνα τα 
φύλλα τά ξερά ποϋ πέφτουν, μού φαίνονται σαν ενα 
άνθοβόλημα ενός μυστικού Υμεναίου - Ονείρου και 
Πραγματικότητας, Χαράς καί ’Οδύνης. Τραγουδιού 

καί Λυγμού... , .
Πόσο νοιώθω τά ξερά εκείνα φυλ/.α να πέφτουν 

μέσα βαθειά στή καρδιά μου...
ΔΑΦΝΙΣ

πών έν τή κοινωνίιι ατόμων δι’εξαιρετικής προσι- 
διαζούσης έκτιμήσεως. ...

Ή φιλία έκτός τής ψυχολογικής επιρροής την οποίαν 
ασκεί έπί τού ατόμου, παρέχει τοιαΰτα αγαθα, τα 
όποια δέν δύναται τις συγκεκριμένος νά απαρίθμηση 
έκ τών προτέρων, άλλά έκ τών παρουσιαζομένων 
έκάστοτε περιπτώσεων δύναται σχετικός νά προσδιο- 
ρίση. Έν τή λύπη, φέρ’ είπείν, ή παρουσία φίλου 
αυτή καθ’ έαυτήν παρέχει είς τόν έχοντα τό ηθικόν 
συναίσθημα τής λύπης τοιαύτην άντίδρασιν και δύναμιν 
ώστε νά έπέρχεται λανθάνουσά τις άντίδρασις του 
ήθικοΰ συναισθήματος τής λύπης, και άνακουφισις 
τις τού ψυχικού άλγους τής οδύνης καί των λοιπών 

ανιαρών τής ψυχής διαθέσεων. , , ,
ΊΙ φιλία αύτή καθ’ έαυτήν έξεταζομένη ως προς τον 

φίλον, καί κυρίως έχουσα βάσεις τήν ηθικήν καί 
μόνην τού προσώπου ιδιότητα στερείται πάσης ιδιο
τέλειας καί πάσης υστεροβουλίας καί παρέχει την 
αυταπάρνηση· εις τό πρόσωπον, ήτις έξικνειται μέχρι 
τή: θυσίας καί αύτών τών πρωτογόνων δικαίων της 
αύτοσυντηρήσεως, τής άμύνης καί τής ΰποστάσεως έν 

γένει τού προσιόπου. _
Έχομεν τό παράδειγμα τή; διαφημισθείσης φιλία, 

τοΰ Άχιλλέως είς τόν θάνατον τού Πατρόκλου, τού 
Δάμωνος καί Φιντία, τού Εΰδυμίδα, τού Άρεταιου 
καί Χαριξένης, καθ’ ήν τό δικαίωμα τής αυτοσυν- 
τηρήσεως καί τής ΰπάρξεως τού προσώπου υποχωρεί 
πρό τού υψηλού αισθήματος τής φιλίας και τής ψυχι
κής καταστάσεως είς ήν αΰτη διαθέτει τό πρόσωπον 

Έζετάσωμεν νΰν τό εξής άξιοσημείωτον ζήτημα. 
Είναι δυνατόν ή φιλία νά διέπηται ΰπό τών αυτών 
πάντοτε κανόνων ανεξαρτήτως διακρίσεως του φυλου; 
Ή άρα γε τό φΰλον δύναται ώς τοιοΰτον νά εμ
πνέει τά τής φιλίας αισθήματα ώς έκ τής διαφοράς 
αυτού καί τής έλξεως, ήν συνεπάγεται πρός το αντ
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θειον γένος ; Κατ’ έμέ. τό χαρακτηριστικόν γνώρι
σμα τής φιλίας έγκειται έν τή ψυχική διαθέσει, ήτις 
μορφούται καί σχηματίζεται έν τώ άτόμφ ώς έκ τής 
πεποιθήσεως καί τής εμπιστοσύνης, δι’ών περιβάλλει 
τόν φίλον, ανεξαρτήτως τοΰ γένους είς τό όποιον 
ανήκει.

’Ακριβώς, ώς ανωτέρω διέλαβον, ή γενεσιουργός 
αιτία τοϋ αισθήματος τής φιλίας έγκειται έν τή άνα- 
γνωρίσει καί εκτιμήσει τών ήθικών προσόντων τού 
ατόμου.

Έάν ήθέλομεν άποδεχθή τήν αρχήν ότι έρως καί 
φιλία είνε αισθήματα μέχρι τίνος όμοειδή, ήθέλομεν 
περιέλθει εις σύγχυσιν δύο αισθημάτων, άτινα όσον 
καί άν παρουσιάζω νται ανάλογα, διΐστανται άλλήλων.

Αλλά πώς ήθελεν έξηγηθή τό συναίσθημα τής 
συμπάθειας ήν δύναται νά αίσθανθή νεαρά γυνή πρός 
εϋφυα άλλά δυσειδή ή απλώς άκαλαίσθητον ή γηρα
λέου άνδρα ; Προφανώς ένταΰθα έλλείπουσιν οί θε
μελιώδεις όροι πρός γένεσιν τοϋ έρωτικοϋ αισθήμα
τος. Αλλά καί άν ύποθέσωμεν ότι δ ανωτέρω άνήρ 
είναι νέος καί θελκτικός, έπεται εντεύθεν ότι ή νεαρά 
γυνή θέλει έρωτευθή τούτον; Έάν άπαντήσωμεν 
καταφατικώς, πρέπει νά φθάσωμεν κατά λογικήν ακρί
βειαν είς τό συμπέρασμα δτι πάσα γυνή πρέπει ν’ ά- 
γαπήση πάντας τούς περί αύτήν επαγωγούς άνδρας. 
Ευτυχώς τοιοντόν τι έν τή κοινωνία δέν συμβαίνει. 
Εάντοιαύτη ήθελεν είσθαι ή ροπή τής άνθρωπότητος 

ώφειλεν ό ’Αμερικανός, ό Παρισινός, δ Γερμανός 
και εν γένει ύ πεπολιτισμένος κόσμος νά περικλείη 
τάς γυναίκας αύτοϋ έντός σοφτά ή Σεΐχ —οϋλ—σο- 
λαμή. Εύτυχώς όμως ή κατωτάτου βαθμού κοινωνική 
καταστασις , μεταξύ ποπολιτισμένων κοινωνιών δέν 
υφισταται. Άναντίρρητον όμως είναι ότι πάσα γυνή, 
ένφ δέν είναι φύσει δυνατόν νά έρωτευθή πάντα’ 
νεαρόν καί θελκτικόν άνδρα, θά αΐσθανθή θαυμασμόν 
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διά τήν ευφυΐαν του καί τήν άνά- 
πτυξιν καί έκδή'.ωσιν τών έξεχόντων 
προτερημάτων.

Γυνή μή δυναμένη νά έκτιμήση τό 
εύγενέστερον καί υψηλότερου τούτο 
συναίσθημα τή; φιλίας θά υστερείτο 
διανοητικού καί ήθικού βίου.

Άλλοίμονον δέ άν ήθελε κατισχύ- 
σει ή αντίθετος τής ύποστηριζομέ- 
νης άρχή!... Πόσα ζητήματα δέν 
ήθελον θυσιασθή έκ τής άποκρού. 
σεως συνεργασίας μετά θελκτικών 
καί ωραίων γυναικών καί ενθουσιω
δών νέων παρεχόντων άμφοτέρων τά 
έχέγγυα τελεία μορφώσεως καί ευρύ
τητας γνώσεων; Άλλά μήπως ό 
θαυμασμός διά τήν ευφυΐαν ή ή 
έκτίμησις διά τάς άρετάς είναι συ
ναισθήματα ταυτιζόμενα μέ τόν 
έρωτα ;

Πολλού γε καί δή. Έάν τό τοι. 
οΰτον ήτο αληθές θά ήτο αδύνατον 
γυνή νά έρωτευθή ποτέ άνδρα μ ή 
εύφυα ή μή ώραΐον ή μ ή ένάρετον. 
Τό δέ επιχείρημα ότι ό έρών τυφ- 
λώττει ούχί πάντοτε καταλλήλως 
προβάλλεται, διότι πολλάκις αύτός 
ούτος δ έρών άνομολογεί τήν όλίγην 

νοημοσύνην, ή τήν όλίγην αρετήν ή πολλά καί ποι
κίλα ελαττώματα τού παρ ’ αύτοϋ άγαπωμένου προ
σώπου, τό όποιον όμως παρ’ όλα τά τρωτά αύτοϋ 
σημεία άτινα αναγνωρίζει έξακολουθεϊ ν’ άγαπιξ, 
καθότι ή ερωτική καταστασις παρουσιάζει ανισο
σκελή πάντοτε τήν 'κρίσιν καί τήν τών σκέψεων 
ισορροπίαν ώς κυριαρχούσαν έν τή γενέσει τών λοι
πών Ιδεών καί έξάπτουσαν τήν φαντασίαν.

Έκ τών άνωτέρων λοιπόν άριδήλως άποδεικνύεται 
ότι φιλία καί έρως είσίν αισθήματα συγγενή μέν άλλά 
ετεροειδή, διαφέροντα ούσιωδώς τοϋ πάθους δπερ 
έχει διάρκειαν χρόνου βραχυτάτην, έν ώ ή φιλία με- 
γίστην, διατηρουμένην πάντοτε νεαράν.

Μεταξύ τών ολίγων τέρψεων αΐτινες παρέχονται 
πρός ημάς έν τώ βίφ, άναμφιβόλως έκεϊναι αΐτινες 
άπορρέουσιν έκ τής φιλίας είναι οί καθιστώσαι χαρο
ποιόν τήν ϋπαρξιν ημών.

Αί παραμυθίαι αΐτινες έκ τής φιλίας γεννώνται έπι- 
δρώσι τοσούτον έπί τών ψυχικών διαθέσεων, ώστε 
δικαίως δύναται τις νά παραβάλλη ταύτας πρός φά
ρους καταφωτίςοντας κλυδωνιζόμενον πλοϊον έκ τής 
τρικυμίας έν τφ έρέβει τής νυκτός! Παράτοϊς άρχαίοις 
Έλλησι καί Ρωμαίο ις ιστορείται καί ναός πρός λα
τρείαν τής φιλίας, ήτις παρά μέντων Ελλήνων παρί- 
στατο ώς θεά κρατούσα έν τή δεξιφ ξηρόν πτελέαν 
έφ’ ής έρείδετο κλήμα πλήρες σταφυλών, παρά δέ 
τών Ρωμαίων ώς νεάνις ένδεδυμένη λευκήν έσθήτα 
καί έστολισμένη τήν κεφαλήν διά μύρτων καί ροιαν- 
θέων πρόςτούτοις δέ έν τοΐςδιαφόροις τούτοις έμβλή- 
μασι φέρονται αί λέξεις εχειμώνκαΐ θέρος·, έπί τού 
κροσσού τού έπενδύτου αί φλέξεις ·ζωή καί θάνατος > 
καί έπί τών πτυχών τοΰ υφάσματος πλησίον τής καρ
διάς αί λέξεις ■ έγγύθεν καί μακρόθεν». Ό δέ Βύρων 
λέγει ·δ,τι δήποτε καί άν μοί έτοιμάζη τό μέλλον ή 
ψυχή μου προσκολλαται πάντοτε μέ αγάπην είς μίαν 

καί μόνον Ιδέαν: ιΦιλία»! Φιλία, ερως 
χωρίς πτερά !

Συνεπώς ή φιλία άναπτυσσομένη από 
τής ήβης οχ,'σα κύριον στοιχεΐον τής 
κατ’ Άριστοτέλην κοινωνικότατος τοΰ 
ατόμου είναι συμφυής τούτου Ιδιότης 
γεννωμένη καί συνεκλείπουσα μετά τού
του, ώς έπίσης καί ενεκεν όποκωλυτι- 
κών αιτιών, παριστώσα δε πάντοτε τήν 
έμφαντικωτέραν έκδήλωσιν τού εσωτε
ρικού τού ατόμου κόσμου, θέλει πρυ
τανεύει έν ολαις ταϊ; φάσεσι τών ιδιο
τήτων αύτοϋ, τοιούτον δ’ υψηλόν συ
ναίσθημα θά βασιλεύη πάντοτε έπί τών 
καρδιών τών εύγενών υπάρξεων ανεξαρ
τήτως τάξεως καί φύλου καί θέλει πάν
τοτε παριστά τήν ΰψηλοτέραν εκδηλω- 
σιν τοϋ εσωτερικού ημών κόσμου.

Άν δέ ποτέ ήθελε σβεσθή έν τώ κό
σμοι τούτο.» ή ζωή, τότε καί μόνον ήθελε 
φυγαδευθή καί ή φιλία ήτις όμως θά 
ϊπταται είς έτερον άστρον, αναζητούσα 
έν αύτφ φιλοξενίαν.

ΟΥΡ. ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΥ ΣΔΡΙΝ’

ΠΑΞΤΟΝ ΧΙΜΠΕΝ
Ό κ. Πέτρος Πάξτον - Χίμπεν, δ διακεκριμένος 

καί συμπαθής ανταποκριτής τού Ηνωμένου 1 υπου 
τής Αμερικής, όστις διά τάς βαρυσήμαντους και 
άιιεροληπτους αύτοϋ ανταποκρίσεις περί των καιΙ 
ήμάς πολιτικών πραγμάτων έξέχουσαν κατέλαβε θεσιν 
μεταξύ τών ενταύθα ξένων ανταποκριτών, εγεννηθη 
έν Ίνδιανουπόλει τών "Ηνωμένων ΙΙολιτειοιν κατα 
Δεκέμβριον τοϋ 1880. Πτυχιοϋχος τών Πανεπιστήμιων 
τού ΙΙρίντσετον καί τοϋ Χάβαρτ, μέλος τη; γεωγρα
φικής 'Εταιρίας τής ’Αγγλίας, ιππότης τοΰ Ταγματο; 
τοϋ Άγιου Στανισλάου τής Ρωσσίας εχρηματισεν επι 
σειράν έτών διπλωματικός υπάλληλος τής ’Αμερικής 
έν Βερολίνο», Πετρουπόλει, Μεξικφ, Χάγη, Δου,εμ- 
βούργιι» κ.τ.λ. Διετέλεσε γραμματέας κατα το διεθνε; 
υπέρ τής ειρήνης Συνέδριον τής Χάγης και εις διά

φορά διεθνή Συνέδρια άντεπροσέπευσεν επαςιως την 
μεγάλην χώραν του. Κατά τό 19Γ2 αποσυρϋεις του δι
πλωματικού σταδίου, έξετέΰ η βουλευτής έν τή πατριδι 
του ώς οπαδός τού Ρούζβελτ. .

Δόκιμος ποιητής καί συγγραφέας, διακεκριμένος 0η-

©ΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΣ
Κεντρικόν Θέατρον

Καί άλλο Ιταλικόν έργον έπαίχθη, ή τρίπρακτο; 
κομεντί τού Σαμπατίνο Λοπέζ « Τρικυμίες> (Bufere). 
Ό Λοπέζ θεωρείται ώ; δ Λαβεδάντής Ιταλίας, είνε 
δέ μετά τού I)’ Annunjio, τού Μπράκο. τού ΙΙραγα 
καί τής Τραβέρσι όχι μόνον οί άριστΟι, άλλά και οι 
παραγωγικότεροι συγγραφείς τού νεωτέρου Ιταλικού 

θεάτρου.
Ή υπόθεσές του είνε ή εξής : Είς καθηγητής της 

χειρουργικής όνομαστός, ζή ήσυχα μέ τή»· ,ιιαϊκα 
του Σαβίναν, ήτις τόν λατρεύει.

Ή τρικυμία έν τούτοις δέν αργεί νά επέλθη, και 
τήν φέρη ή ωραία σχοινοβάτις Κόρα, τής «ποιας

ίΐάξτον Χίμπεν

μοσιογράφοφ άπεστάλη άπ’ αρχή: τού Ευρωπαϊκού 
πολέιιου εί; τήν Εύρώπην, παραμείνας επι πολ/.ους 
μήνας ώς πολιτικός άνταποκριτης εν I. ερμανιρ. Λ, 
X Γαλλία, Ιταλία και Σερβία Έν Ε/./.αδι εύ
χεται άπό τοΰ Λΰγούστου τού 191ο ώς ™οκρι- 
τής τού Ηνωμένου Γυπου της Αμερική,. Α πολύ 
κοοτοι αύτοϋ συνεντίυςεις μετά της Α. Μ. του Βασι 
λέω; Κωνσταντίνου περί τη; πολίτικη; οταοξι?\ 
'Ελλάδος καί τού Ευρωπαϊκού πολέμου επρο,ετησαν 
αϊσθησιν έν Αμερική και ι 
υπό τών σπουδαιότερων οργάνων του διεθιου, Ιυπου. 
"Ο κ ΙΙάϊτον - Χίμπεν διά των εμβριθών και αμερο- 
/ ήττων αυτού ανταποκρίσεων περί των πραγματικών 
διαθέσεων καί τάσεων τής "Ελληνική;
καί τού Ελληνικού λαού, παρεσχεναλ.,θει, υπηρεσία, 
εί; τόν τόπον, παρ’ ώ δικαίως απολαύει «°λΜ’ 
τιίιήσεως καί ζωηρών συμπαθειών. Ο *. XlJμπει 
συνεδέθη πρό τίνος δια γάμου μετ Καΐκ
ριεστάτης ’Αμερικανίδάς, τη; δος Ποικιλίας Καικ, 
τήν οποίαν έγνώρισεν προσφερουσα υπηρεσία, ι ι, το» 
’Ερυθρόν Σταυρόν έν Θεσσαλονίκη.

έθεράπευσε τόν έραστήν. τραυματιοθέντα έκ πτώσεως 
Ό καθηγητής γίνεται έρμαιον τής επικίνδυνου σχοι- 
νοβάτιδος. Τόν έκδικεϊται ό ερως. τόν όποιον περιε- 
φρόνησε ’ χάριν τής έπιστήμης, μέχρι τού σημείου 
ώστε δ σοφής καθηγητής άναγκάζεται νά συμμερίζε
ται τήν έννοιαν της μέ τόν παλαιόν έραστην. Η γυ- 
ναΐκά του άνιιληφθεϊσα ΰλ" αυτά καταφεύγει εί; την 
μητέρα της καί ό καθηγητής συζή τώρα με την Κό
ραν. Άλλ’ή ζωή του έχει γίνη μαρτύρων. ΊΙ Σαβινα 
έπιστρέιρει στό σπίτι καί ζητεί νά σώση τόν άνδρα 
της, άλλ’ ή γοητευτική Κόρα τόν κρατεί α/.υσσοδε- 
μένον. Ποΰ θά λήξη ή περιπέτεια αυτή; '<> συγ
γραφείς μεταχειρίζεται ηρωικόν φάρμακον. Ή _α- 
βίνα παρακολουθούσα κρυμένη όπισθεν ένό; παραβαν
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τύν τρόπον μέ τόν όποιον ή Κόρα τυραννεΐ τόν άν- 
δρα της έξορμά καί βυθίζει τό έγχεισίδιον εις τά 
στήθη τής σχοινοβάτιδος.

Τό έργον εΐνε μέ μεγάλην ψυχολογίαν καί λεπτό
τητα γραμμένου. Έχει ικανήν δράσιν καί δυνατός 
σκηνάς.

Έπαίχθη μετά μεγάλης επιτυχίας. Όλοι οί ηθο
ποιοί έπαιξαν πολύ καλά. ΊΙ κ. Νίκα ιός σχοινο
βάτη. ή δ. Κολυβα ιός σύζυγος, ό κ. Ι’εζάν ώς κα
θηγητή; καί ό κ. Τρίχας ώ; εραστής εις τήν μοναδι
κήν σκηνήν εί; ήν έμιρανίζεται, ήρμήνευσαν άριστα 
τούς ρόλους των.

Θέατρον <’0λύμηια>
Μετ’επιμελή προετοιμασίαν άνεβιβάσθη ό «Μ«φι- 

στόφείε» τού Μπόϊτο, διά πρώτην φοράν διδόμενος 
'Ελληνιστί. Ό «Μεφιστάφελε» καί ώ; μουσική καί 
ώς θεατρική έκτέλεσις καί ώ; σκηνοθεσία εΐνε άπό 
τά δυσκολότερα έργα. ΊΙ πρώτη. του δοθεϊσα τώ 1868 
είςτήν ■Σκάλαν» τού Μιλάνου ύπήρξεν ατυχής.' άλλά 
μετερρυθμίσθη καί κατενοήθη μετά πολλάς συζητή
σεις και άνεγνωρίσθη τό τολμηρόν και πρωτότυπόν 
τοϋ συνόλου, αλλά καί ή μελωδικότης ώρισμένων 
μερών. Τό έργον αύτό τό ίσχυράς έμπνεΰσεως, διά 
τό όποιον είργάσθη ό συνθέτης του έπί είκοσι ολα 
έτη, ήκούσθη μέ εξαιρετικόν ενδιαφέρον. Ή προσπά. 
θεία τού κ. Λαυράγκα νά μή ύποληφθή ή ορχήστρα 
είς τήν μεγαλειώδη καί ύπέροχον σύνθεσιν υπήρξε 
φιλότιμος καί επαινετή’ τό τέλος τοΰ έργου, τ'> 
καταπλήσσον, άφήκε ισχυρόν έντΰπωσιν. Ό κ. Σεμ- 
πέλικο θαυμάσιος ώς Μεφιστοφελής, ιδίως είς τόν 
πρόλογον, άλλά καί ή ηθοποιία του αξία έκτιμήσεως. 
Η κ. Βλαχοπούλου άρίστη έπίσης, θαυμασθεΐσα διά 
τήν έντασιν τής φωνής, ιδίως είς τήν τρίτην πράξιν. 
Ό υψίφωνος κ. Ρέ ώς Φάουστ νπελείφθη εϊς τινα 
μέρη.

Η ’Φαιδώρα , ή γνωστή ήρω'ί; τοΰ ομωνύμου δρά
ματος τοϋ Σαρδοΰ, έπαίχθη διά πριότην φοράν ύπ° 
Ελληνικού θιάσου ώς μελόδραμα. ΤΙ πλήρης έρωτος 
καί περιπετειών ζωή τής ήρωΐδος άπεδόθή είς μίαν 
λυρικήν καί λεπτήν καί αισθηματικήν καί νεωτεριστι
κήν μουσικήν ύπό τοϋ ’Ιταλού συνθέτου Τζορντάνο.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ Τ’
Εξαιρετική κίνησις εφέτος είς τάς έν τφ Ώδείω 

’Αθηνών έγγραφός μαθητών καί μαθητριών, άνελ- 
θόντων είς 700 καί πλέον, πρός σπουδήν κατά προ- 
τίμησιν τού κλειδοκύμβαλού. Ύπό τού Ωδείου άπε
φασίσθη ή είς Ευρώπην αποστολή ώς υποτρόφου 
τοϋ λαβόντος εφέτος δίπλωμα βιολονσελίστα κ. Α. 
ΙΙαπαδημητρίου, καί ή προαγωγή είς [διδασκάλους 
τών μέχρι τούδε βοηθών, δεσπ. Γκίνη καί τού κ. 
ΙΙινδίου.

Προαγγέλλονται αί έξής συναυλίαι. Τής ορχή
στρας τοϋ ’Ωδείου ’Αθηνών εξ έν δλφ. δοθησόμεναι 
είς τό Δημοτικόν θέατρον. τών καθηγητών τού ’Ωδείου
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ότε δέ έπαίχθη τό πρώτον τώ 18Β8 είς τό · Λυρικόν» 
τού Μιλάνου μέ τήν Μπελιτσιόνι καί τόν Καροϋζο, 
έσημείωσε επιτυχίαν μεγίστην. ΊΙ ερωτική μάλιστα 
μονωδία τή; β' πράξεως έξησφάλισε τό καλλιτεχνικόν 
στάδιον του Καροϋζο.

Ό μαέστρος κ. Λαυράγκας, δστις εΐνε καί ό μετα
φραστής τοϋ λιμπρέττου, άνεβίβασε τό έργον μέ 
μεγάλην επιμέλειαν. ΊΙ ορχήστρα, ίδίω; είς τό 
γλυκύτατοι·, σχεδόν ονειρώδες, ιντερμέτζο τής β' πρά
ξεως, έπαιξε μέ άντίληψιν ιίλω; καλλιτεχνικήν.

Ή υψίφωνος κ. Τζακομέλλι, καίτοι άδικουμένη 
ω; έμφάνισις άπό τόν σωματικόν όγκον, έτραγούδησε 
τεχνικά καί άβίαστα. 'Ο βαρύτονος κ. Οίκονομίδης 
πολύ καλό; είς τό ολίγον μέρος του, είς τήν μονω
δίαν τή; β' πράξεως. Ό ήρως τής παραοτάσεω; 
ύπήρξεν ό υψίφωνος κ. Ρέ. Μία άπότάς καλλιτέρας 
του έως τώρα εμφανίσεις. Είς τήν β' πράξιν, ήτι; 
εΐιεκαί ή άνωτέρα τοϋ έργου, υπήρξε έκτακτος, ύπό 
έποψιν φωνής, αντοχή; καί ηθοποιίας άκόμη. ΊΙ 
ώραία καί ποιητική μορφή του. ή γεμάτη πάθος 
συνετέλεσεν δπως ό ρόλο; του έκτελεσθή μετά ζη
λευτής επιτυχίας.

Θεατρικαί ειδήσεις
Ό θίασος Κοτοπούλη άνεχώρησεν είς Πάτρας. Ό 

τοϋ Ιίλέσσα δίδει παραστάσεις είς τήν Τρίπολιν. ό 
τής κ. Καλογερικού είς Καλάμας.

— Τήν 20 ’Οκτωβρίου εγκαινιάζονται τά «Διονύσια» 
μέ τήν κ. Κυβέλην πρωταγωνίστριαν. Μετά δύο μή
νας, Οά έγκατασταϋή όπερέττα.

— Ή δεσποινίς Κολυβα καί ό κ. Λεπενιώτης άκο- 
σπασθέντες τοϋ θιάσου τοϋ Φύρστ - Νίκα, άναχωρούν- 
τος είς Ζάκυνθον, θά καταρτίσουν ίδιον θίασον όπε- 
ρέττας, δστις θά παίξη είς τό «Κεντρικόν ■ μετασκευα
ζόμενου είς χειμερινόν.

— Ή χειμερινή θεατρική περίοδος, τών Αθηνών 
Οά εΐνε κυρίως μουσική. ’Εκτός τοϋ ύπό τόν κ. Λαυ- 
ράγκαν Μελοδράματος, Οά διχοτομηθή καί ’ό θίασος 
Κωνταράτου, άπαρτιζομίνου ειδικού μελοδράματος, 
ύπό τήν διεύθυνσιν τού κ. Καλομοίρη καί τή συμ
μετοχή τών καθηγητριών Φωκά καί Γεννάδη, θά 
δίδη δέ νεωτέρα, ώς έπί τό πλεϊστον, μελοδράματα. 
Ο κ. Καλομοίρης μεταφράζει ήδη τόν «Λόεγκριν», 
δστις θά παιχθή τή συνδρομή τοϋ ’Ωδείου Αθηνών’

Λότνερ, τοϋ Κουαρτέττου Μποτστεντουΐ, τού άνα" 
συνιστωμένου Έλλ. χοϋίντέττου. τοϋ Φωνητικού 
κουαρτέττου, τού καθηγητοΰ κ. Μπουστεντούϊ, τών 
κυριών Φωκά, Καμπανάκι), Θεοδωροπούλου, Σκέπερς, 
τής άοπιστρίας δεσπ. Ίωάννου, τών δεσπ. Σπανδω- 
νίδου, Καίσαρη, ΊΙπίτου, τών καλλιτεχνών κ.κ. Άνε- 
μογιάννη, Μπόταση, ’Εράστη, Κοντογιάννη, Φα- 
ραντάτου.

— ΊΙ έν ΙΙαρισίοις Societe Academique il’histoire 
international έξέλεξε μέλος αύτής ένεργόν τόν Δι
ευθυντήν τής «Πινακοθήκης» κ. Δ. Καλογερόπουλον.

— Ό κ. I’. Μπονάνος έφιλοτέχνησε προτομήν τής

έν Βελγίφ άποθανούσης Αθηναίας δεσποίνης Πιεράρ, 

άδελφής τοϋ κ. Τ. Άμπελα. _
_ Οί στρατιώτα» τού 8 λόχου του έβδομου πε,ι- 

κοϋ συντάγματος δι’ εράνου θά στήσουν προ του Δυ 

«,η.η,Ι» Α- Μ -
καλλιτέχνης κ. Γωργ. Δημητριαδης, ητις υπηρετεί 
ώς στρατιώτης, κατεσκεύασε ηδη το 
δπερ καί ήρξατο έκιελούμενον βπι μαρμαρο . . 
τρεις μήνας θά εΐνε έτοιμον.

— Έξετέθη είς προθήκην τής όδοΰ Σταδίου νεον 
έργον τοϋ γλύπτου κ. Ν. Στεργίου. Παριστι; τον 
παρεπιδημούντο Έλληνα ήθοποιόν της 
σκηνής κ. Άχιλ. Μαδρά ώς Όθέλλον, τον οποίον 
θά ύποδυθή προσεχώς εί; τό Δημ. θέατρον. πρ 
τομή είκονίζει μίαν άπό τάς χαρακτηριστικωτερας 
στιγμάςτοϋ ΌΟέλλου. Τό βλέμμα, α! συσπάσεις νων 
όφρύων,ή πτύχωσι; τών χειλέων έχουν ψυχοΛογηθη και 
άποδοθή άριστα ύπό τοϋ νεαρού καλλιτέχνου. Κι 

θιστά δ’ ετι έκφραστικωτέραν τήν προτομήν ο ακρι
βής χρωματισμός αύτής. Το μελαψόν χρώμα του 
προσώπου μέ τά Βενετικά κ σμημάτα «ρμονιζσνται 
έπιτυχώς. Είς τό έργον αύτό κατωρθωθη και η φυ
σιογνωμία τοϋ καλλιτέχνου νά εΐνε πίστη και η εκ- 
φρασις τή; ηθοποιίας νά μή υστέρηση.

_ Άφίκετο έκ Παρισίων δ καλλιτέχνης κ. Κίμων 
Τριανταφύλλου, αδελφός τού ντιζαίρ «Άττικ», διπλω
ματούχος τοϋ άσματος ταϋ Ωδείου τών Παρισίων, 
τιμηθείς διά τοϋ Α'. βραβείου. Ό κ. Τριαντάφυλλου 
έπίπολΰν χρόνον διετέλεσε οξύφωνος της Opera 
Comique τών Παρισίων. Προσεχώς θα δωση συναυ
λίαν έν τφ Δημοτική) θεάτρφ.
- Ή «Εταιρεία τών Ελλήνων θεατρικών συγ

γραφέων» προετοιμάζει τήν προκήρυξιν νέου δραμα
τικού διαγωνισμού. Έγνώσθη δτι τό εκ πεντακο- 
σίων δραχμών βραβεϊον προσφέρει ο κ. Διον. λο- 
βέρδος. Τήν κριτικήν έπιτροπήν, άν είς τον διαγωνι
σμόν άποφασισθή νά έπιτροπή νά λάβουν μέρος και 
αέλη τή; Εταιρείας,θ’ άποτελέσουν φιλολογοι ,ενοι 
πρός αύτήν. 'Αν δμως όχι, τότε ώς τοιαυτη θα χρη 

σιμεύση τύ Συμβούλιον τή; 'Εταιρείας.
— Όμάς λογίων καί καλλιτεχνών καθιέρωσε καλ

λιτεχνικά; συγκεντρώσεις έπί τής Άκροπολεως, κατα 
Πέμπτην· Άναγινώσκονται πρωτότυπα φιλολογικά 
έργα καί γίνονται άπαγγελίαι μονολόγων και Λυρι
κών ποιημάτων. Μέχρι τούδε άνέγνωσαν ο κ. Ν- 
Λιβαδάς αισθητικά σκαριφήματα, ό κ. Δ. Κ“Λογε· 
ρόπουλος πεζά ποιήματα, ή δεσπ Τζούλια Αμπελα 
έντυπώσεις άπό τήν ζωήν, ή κομησσα Ζαβιτζιανου 
ανέκδοτον μελέτην της περί φιλίας καί έρωτος, ο κ. 
Σαγιαξή; ποιήματα, απήγγειλαν δέ ή δεσπ. Μπηλιω 
Χρυσούλη εκλεκτούς στίχους Γάλλων ποιητών, και ο 
ήθοποιός τοΰ Γαλλικού θεάτρου κ. Άχιλ. Μαδρα 
μονολόγους άπό τόν «Οίδίποδα Τύραννον» του Ζόφο 
κλέους καί άπο τήν «Άνδρομάχην» τού Ρακινα.

_ Έν Άργοστολίφ άπέθανεν εΐςτών παλαιοτέρων 
λογίων τής 'Επτάνησου, δ Παναγιώτης Βεργωτης- 
Έκ τών καλλίστων έργων αύτού εΐνε ό «Μικρός πο
λίτης» παιδαγωγικόν σύγγραμμα, ό «Έρως της 
Ιδέας» έν φ κρίνει τά τού ριζοσπαστικού άγώνος, το 
βραβευθέν έν διαγωνισμή) «Γλωσσάριον τη; Κεφα - 
ληνίας», άποσπάσματα μελέτης του περί των Προθε 
σεων έν τή δμιλουμένη. ανέκδοτον πολλυν

έργασίαν, ιδίως γλωσσικήν καί λαογραφικί,ν καί 
άρθονον ύλικόν Έλλ. γραμματολογίας. _

— ’Απέθανεν έν προβεβηκυίφ ήλικίσ εν Κυπρψ ο 
Όνούφριο; Ίασωνίδης, έκ τών παλαιοτέρων Ι.ογιων. 
Υίός πολυταλύινιου πατρός έτυχε έξαιρετικη; ανατρο
φής. Τάς σπουδάς του έπεράτωσε είς το Ιΐανεπιστη- 
μιον τής ’Οξφόρδης, κατέγινεν δε. είς μεΛετας Ιστο
ρικός, φιλοσοφικά; καί φιλολογικός. Πιο εγκυκλο 
παιδικότατος καί διαλεκτικός, άλλ’ έσιερεΐτο πρα
κτικού πνεύματος, δύω καί ήτύχησεν εις την ζωήν. 
"Εσχάτως έξέδιδε τόν «Έλικώνα» μηνιαΐον περιοδι
κόν, άλλ’ έλλείψει πόρων, ήναγκάσθη να τοδιακοψη. 
Άφίνειπλείστα χειρόγραφα, άποτελούντα χρήσιμον 
ύλικόν διά τήν ιστορίαν τής Κύπρου.

>8
Ή πόλις τών Παρισίων προετοηιάζει μίαν συγκι

νητικήν έκθεσιν, είς τήν οποίαν θά εκτεθούν ολα τα 
λείψανα τών οικοδομών, μουσείων, ναών και οικιών 
τών διαμερισμάτων καί πόλεων, δσαι έπαθαν απο τον 
εχθρικόν βανδαλισμ >ν-τήν «Έκθεσιν τών ερείπιων»’ 

‘Συνελέγησαν εί; μέγαν αριθμόν αγαλμαια, εικονε^, 
στήλαι καί άλλα αρχιτεκτονικά κομμάτια παθοντων 
καταστροφάς καί Ακρωτηριασμούς άπο πυρκαιας και 
αδικαιολογήτους βομβαρδισμούς. Ολ αυτα προέρ
χονται έκ τών πόλεων Ρέϊμ;. Άρρας και Βερδέν, θε. 
λουσι δέ τακτοποιηθή έκτιθέμενα καθ’ ημερομηνίαν 
καταστροφή; μέ το όνομα τής πόλεως, εις την οποίαν 

U'^Τό Γα/λικόν Συνεδρίαν τσύ Βιβλίου, τό οποίον 
διωργανώθη άπό τήν «Εταιρείαν τών'^ων 
τών γραμμάτων», άπό τήν Λέσχην των Βιβλιοπωλών 
καί τήν Εταιρείαν «Τό βιβλίον», θά συνεΛθη εις την 
Γαλλικήν πρωτεύουσαν τό πρώτον δεκαπενθήμε

ρον τού μηνός ’Οκτωβρίου.
' Σκοπός τοϋ Συνεδρίου εΐνε η ευρεσις και μελετη 
τών μέσων, διά τών οποίων θά καταπολεμηθη ο 
Γερμανικός συναγωνισμός, δ παραβΛαπτων πολύ τον 
μέγαν αύτόν κλάδον τής Γαλλικής βιομηχανίας. Αι 
προκαταρκτικοί εργασία, έτελείωσαν και διενεμηθη 
τό σχετικόν ύπόμνημα, τό όποιον περίΛαμβανει τα 
συζητηθησόμενα διάφορα θέματα, τα αφορωντα την 
τεχνικήν καί εμπορικήν διάδοσιν του βιβλίου. Ε ,ς 
τό' Συνέδριον θά λάβουν μέρος ολα τα Συμμαχα 

Κ-Τ1Μετ· ολίγον ύπό τόν ιστορικόν θόλον τοϋ Γαλ 

λικοϋ Ινστιτούτου καί έπί τή εύκαιρα? της επετείου 
τής ίδρύσεώςτουθά τελεσθή επιβλητική εορτή σο- 
φών, ήτις καί θά παραμείνη άληθώς ιστορ-η. Θα 
σι,νέλθουν τά μέλη δλων τών Αποδημιών ξαλ 
λίας, έκ τών όποιων έξελέγησαν οι ρήτορες, οι οποίοι 
καί θά όμιλήσουν περί τών τελευταίων μεγάλων γε

γονότων όλου τού κόσμου. r
Έξ όνόματος τής Γαλλ. Ακαδημίας θα ομιλησ» ο 

Πρόεδρο; τής Βουλής Παύλος Δεσανελ, εκ ^ροις
' τής Ακαδημίας τών Καλών Τεχνών ο σοφος Ελλη 

νωτήςκ. Ώμόλλ, ό μέγας μοραλίστ 
έ% μέρους τής Ακαδημίας των Π°λ«ζκω„ν 
μών καί άλλοι σοφοί τοΰ άγωνιζομενου Εθνου, „ω, 
αντιπρόσωποι άλλων σωματείων. Η μοναδικ ι

μέ νέα σκηνικά έμφανίσεως ή χιλιοστ ή 
στή τεσσαρακοστή πέμπτη παραστασις τη, .8 
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Ή Κάρμεν» είνε τό παιχθέν περισσότερα; φοράς 
άπό τά άλλα Γαλλικά μελοδράματα. Άλλά είνε καί 
τό έργον, διά τό όποιον οί Γάλλοι έχουν έξοδειίσε1 
χρήμα ανυπολόγιστον.

— Άπό πρώτη; 'Οκτωβρίου Βίσή/θη είς τήν Γαλ
λίαν καί Ιταλίαν ή αϋττηρά λογοκρισία τών φιλμ. 
Καμμία ταινία δέν παίζεται, οίίτε εξάγεται, άν δέν 
«ΖΉ τήν άδειαν τής Διευθύνσεως τή; Αστυνομίας.

— ’Από τή; ένάρξεω; τοϋ πολέμου μέχρι τών μέ
σων τοϋ μηνάς τούτου έφσνεύθησαν εΐ; τύν πόλεμον 
1G88 Γερμανοί φιλόλογοι.

- Ο μέγα; γλύπτης Ροντέν δι’ έπ σήμου συμβο
λαιογραφικής πράξεως του εκχωρεί είς τίιν Γαλλίαν 
<>λα τ,ι. καλλιτεχνικά εργάτου καί δλα τά συγγράμ
ματα του, δημοσιευμένα καί αδημοσίευτα. ’Επίσης 
δλα τά δικαιώματα, τά όποια θά απορρέουν έκ τών 
εκδόσεων του μετά τόν θάνατόν του.

Αί π ιραχωρού.ιεναι εί; τήν Γαλλίαν σύλλογοί πε
ριλαμβάνουν 11 μαρμάρινα έργα, 28 όρειχάλκινα. 111 
τερρακότε;, 3J.) υδατογραφίας, 40 ιχνογραφία; καί 39 
λευκώματα, περιλαμβάνονται 1160 σχεδιάσματα τοϋ 
μεγάλου διδασκάλου Ο νεώτερο; Φειδίας ύ.τεσχέϋη 
έπίση; να κληροδοτήση είς τό Κράτος κ ιί τήν περί
φημοι· έν Μεντόν οικίαν του μιζή μέ τό έργαστή- 
ριόν του.

Ή Αυστραλιανή Κυβέρνησις προκηρύσσει διε
θνή διαγωνισμόν μεταξύ διπλωματούχων άρχιτεκτό" 
Vioy διά τήν έκτόνησιν τών σχεδίων Κοινοβουλευτι
κού Μεγάρου έν Καμπέρα άξίις μέχρι 1,000,000 λι
ρών. Προθεσμία δια τήν υποβολήν τών μελετών έτά- 
χί»η ή 31 'Ιανουάριου 1911. Ώς αμοιβή εί; τόν α’ 
βραβευθησόμενον λίραι 2000, εί; τόν 2ον λ. 1500 
εί; τόν 3ον λ. 10(H), είς τόν 4ον λ. 50J καί εί; 4 άλ
λου; άνά 250 λ. Πλείονα; λεπτομέρειας δύναται νά 
παράσχη τό Αρχιτεκτονικόν Τμήμα τοϋ ήμετέρου 
υπουργείου τής Δ. Έκπαιδεύσεω;.

— Άνηγγείλαμεν εί; τό προηγούμενοι· τεύχος τήν 
επιδρομήν Αυστριακών αεροπλάνων έν Βενετία 3ι’ 
ων έβομβαρδίσθη ό περίφημο; ναός τών Άγιων Ίω- 
άνου καί ΙΙαύλρυ, όστις εινε μετά τύν τοϋ Άγ. Μάρ
κου, ό μεγαλοπρεπέστερο; ναό; τής Βενετίας. Κατά 
νεωτέρας πληροφορίας, ή έκρηξι; έβλαψε κυρίως τήν 
περίφημου «Δόξαν τού Άγ. Δομηνίκου», ή όποια, 
καρφωμένη έπί καμβά έπί τοϋ ταβανώματος, δέν 
ήδύνατο άτυχώ; νά μεταφερθή αλλαχού πρός προφύ- 
λαξιν. Τό μέγα παράθυρου τοΰ Βιβαρίνι, τό όποιον 
είχε μεταφερΟή, έσώθη, άλλ' έθραύσθησαν δλα τά 
άλλα παράθυρα. Τό έφιππον άγαλμα του Κολλεόνι, 
το οποίον ΐσταται έμπροσθεν τού ναού, δέν έβλάβη 
διόλου, άν καί έκαλύφΟ η άπό τά χαλάσματα τού ναού, 
τα οποία έπέφερεν ή έκρηξι;.

Σημειωτέοι· δτι, κατά τηλεγράφημα έκ Μιλάνου 
των «Τάίμς», αι αεροπορικοί αΰταί έπιδρομαί κατά 
των αρχαιολογικών θησαυρών τής Βενετίας, γίνονται 
συχνότατα.

W
Επεσε μαχομενο; είς τόν πόλεμον ιό; έφεδρο; 

ιπολοχαγό; ο Κάρολος Βιτσότο, ό γνωστό; Ιταλός 
δημοσιογράφο; καί στγγραη εύ; λιμπρέττων όπερετ- 
των Ιό πρώτον του λιμπρέττο τό όποιον καί τόν 
κατεστησεν αμέσως γνωστόν είνε ό -."Ερως ΙΙριγ- 
κηπων- μέ μουσικήν τού Έΰσλερ, μετάφρασθέν καί 
πολλάκις παιχθέν καί Ελληνιστί.

— Εί; τόν «Mercure de France» ό διά τήν Ιτα
λικήν φιλολογίαν συνεργάτης γράφει περί τών φιλο
λογικών άπωλειών ας ύπέστη εσχάτως ή Ιταλία. Α
ναφέρει ιόν πέρυσι φονευΟέντα έν τώ πολέμιο Γενά
του Σέρρα. τού όποιου τό έργον Esame de Coscieuza 
<1 un leterato, δημοσιευίΐέν ολίγον πρύ τής κηρύξεω; 
τοΰ Ιταλικού πολέμου εϊνε η-υχολογία βαθύτατη ένό; 
αισΟηματίου ποθούντος τόν πόλεμον’ τόν Άλφρέδον 
ΙΙανζινη.^ δστι; έχει πολλά έργα δημοσίευση άλλά 
δια τον οποίον μόλις έσχάτω; ήσχολήθη ή κριτική 
και τοϋ οποίου τά διηγήματα έχουν ατομικότητα, ιδίως 
τύ τελευταίου μυθιτόρημα La Madona di Mania' διι'ι 
τόν Σλαυϊκή; καταγωγή; Σκηπίωνα Slataper θα- 
νόντα πέρυσι γνωστού διά τό II niio Carso, έν είδος 
αυτοβιογραφία; ένό; νεαρού εΰρώστου άλλά καί όνει- 
ροπόλου, δστι; άρέσκεται νά ΰποδύειαι τόν βάρβαρον 
καί είς τίιν ψυχήν τοΰ οποίου συναντιόνται ώραϊαι 
αναμνήσεις καί παραφοραί στειρότητος.

-Απέθανεν ο ’Ιταλό; ποιητήτής Guido Gozzauo, 
εκ φίΗσεως. Τά ποιήματά του απλά καί νοσταλγικά. 
έχουν κάποιαν έπίδρασιν τοϋ Μυσσέ.

— Ο ’Ινδό; ποιητή; Ραμπιντρανάθ Τογκόρ, περι
οδεύει άπό τινο; είς τά;'Ηνωμένα; Πολιτείας, όπου 
0ά μείνη άρκετάς εβδομάδας. "Επειτα Οά έπιστρέψη 
είς τό Λονδίνου, ένθα κατοικεί.

— Άπέθανε ,εί; τήν Ρωσσίαν ό διάσημος Ι’ώσσος 
γλύπτης Ματθαίο; Άθανάσιεβιτ; Τσιτσώφ. Μακράν 
κριτικήν έπί τού έργου του άφιερώνει είς τάς στήλας 
της «Νοβόγιε Βρέμια» ό πολεμικός ανταποκριτή; τη; 
και σχεδιαστή; Κοαβτσέγκο, δστι; τονίζει τύ άρ
κετά σημαντικόν γεγονός, δτι καί ό Τσιτσώφ, δπω; 
καί τόσοι άλλοι μεγάλοι Ρώσσοι καλλιτέχναι, μουσι
κοί και συγγραφείς, κατήγετο έκ χωρικών γονέων. 
«Ποϊαι καταπληκτικοί δημιουργικά! δυνάμει; εΰρί- 
σκονται κρυμμέναι μέσα εί; τήν ψυχήν τοϋ Ρωσσικού 
λαού!» άναφωνεϊ μέ εύλογον θαυμασμόν.

Ή Ρεζάν, μολονότι προσεγγίζουσα τό εξηκοστόν 
έι<»5 τή; ηλικίας της, θριαμβεύει πάλιν εΐ; τό Παρίσι, 
παίζουσα τήν «Κυρίαν δέν μέ μέλει».

—Τύ γραφεϊον τοϋ διευΟυντού τού θεάτρου Γκράν- 
I κινιόλ» των Παρισίων έγέμιοεν άπύ αιτήσεις ξένων 
μεταφραστών, έκδοτων καί Οιασαρχών, ζητούντων 
τό τελευταίως εί; αύτό παίζόμενου δράμα «Τό σημάδι 
τού ζώου». Πρόκειται περί ένό; έργου, τό όποιον ό 
Λωμαν διεσκεύασε διά τό θέατρου έμπνευσθείς άπό τό 
γνωστόν διήγημα τού Κίπλιγκ.

— Ό περίφημος ηθοποιό; καί ίΙιασάρχης Ζεμιέ 
ϊδρυσεν είς τό Παρίσι τήν «Σαικσπήρειον Εται
ρείαν», ήτις άπαρτιζομένη άπό εκλεκτούς Γάλλους 
καί "Αγγλους, έχει αποστολήν νά έορτάζη κατ’ έτο; 
μέ τήν μνήμην τού μεγάλου συγγραφέως καί τήν με
γάλην αυτού πατρίδα. Άπό τοΰ προσεχούς χειμώνο;, 
0 άρχίσουν αί έορταί διά μιας παραστάσεως τού 

« Εμπόρου τή; Βενετίας» είς τό θέατρον · Άντοάν» · 
~ Ο?·“ι αί 1‘έχρι τοϋδε πολιτικοί γελοιογραφίαι 

τοΰ Ολλανδού ζωγράφου Ραιμέκερς έτυπώθησαν έν 
Λονδίνφ εί; βιβλίον καί κυκλοφορούν έν αφθονία είς 
τά; ούδετέρας χώρας. Είνε αί σάτυραί έκεΐναι περί 
τών οποίων έγραψεν ό Μαξιμιλιανό; Χάρδεν, δτι 
έβλαψαν τήν Γερμανίαν περισσότερον άπό πολλά βι
βλία διασήμων συγγραφέων.

— Ο Ριχάρδο; Στράου; έτελείωσε νέαν όπεραν του, 
καλουμένην «Ή γυναίκα.χωρίς-σκιά».

μικρά τής Θεοτόκου κρατούσα όρθιον τόν παϊδα Ίη 
σοΰν τείνοντα τήν χεϊρα πρός άνθος δπερ κρατεί η 
Θεοτόκος, ής ή άμφίεσις ομοιάζει την αρχαιαν Ελ
ληνικήν. Ή κεφαλή της είνεάσκεπής, τάδε χαρακτη
ριστικά τοΰ προσώπου της λεπτά καί χαριειπα. Εινε 
τού 1500 περίπου έτους. Τό άλλο εύρημα, εινε επι
τραχήλιο? Βυζαντιακύν μετά τινων ποικιλοχροων κεν 

νημάτων.

Είς τήν < Ακαδημίαν τών ’Επιγραφών καί τών γραμ 
μάτων τών Παρισίων ό κ. Ράϊναχ έκαμε μακρα- 
άνακοίνωσιν περί τής «Ζυγοφόρου ’Αφροδίτη;» παν- 
ρουσιάσας φωτογραφία; δύο παραστάσεων τη; θεάς 
τού Έρωτος κρατούσης ζυγόν, τού όποιου αι πλάστιγ
γες εί-ρίσκονται έν ίσοσταθμίρ. Μέχρι τοϋδε. «γει ο 
Ράϊναχ έν τή ανακοινώσει του. δύο τοιαϋται παρα
στάσεις τής ’Αφροδίτης ύπάρχουν. ή μία επι Ρωμαϊ
κού νομίσματος τοΰ 49 π. X., ή δέ έτέρα επι της /-ε- 
γομένης στήλης τής Μαγνεντίας εργον του μ. X- 
Έπίσης έπάρχει όμοια παράστασις και έπι νομίσματος 
τού Αντωνίου τού Εύσεβούς τή; Αίγυπτου.

Διατί ή Αφροδίτη παρίστατοι κρατούσα ίσοβαθ- 
μούντα ζν^όν; Μέχρι τοϋδε ύπήρχεν ή γνώμη οτι η 
παράστασις αΰτη οφείλεται είς λόγους αστρονομικούς. 
“Οταν έπενοήθη ό ζωδιακό; κύκλο; παρά των προ 
Χριστού άστρολόγων τής Αίγυπτου καί ώρίσθη έπ 
αύτοΰ ή θέσι; τών διαφόρων θεοτήτων, η ’Αφροδίτη 
έτοποθετήθη πλησίον τού Ζυγού. Έντεύθβν Αφροδίτη 

ή Ζυγοφόρος.
"II έξήγησις ήτο αύθαίρετος, τοσουτον μάλλον κα

θόσον οί Ρωμαίοι είχον ήδη δώσει άκριβεστεραν ερ
μηνείαν. Κατά τού; Ρωμαίους ή Αφροδίτη Οετει εν 
άρμονίρ τά; καρδίας τών συζύγων καί τών ερασν.ν 
έπί τοσουτον, ώστε καθιστά αΰτάς Ισοβαρείς, ω; εαν 
νά τάς έθετεν έπί τού ζυγού. Κρατεί επομένως η 
•Αφροδίτη τόν ζυγόν, διότι επιβάλλει είς τους ανθρώ
που; τόν ζυγόν τοΰ έρωτος. Έάν η φρασις ςυγος 
τού έρωτος,ζυγός τοΰ γάμου έχασε τήν σημασίαν της, 
τούτο όφείλεται είς τό γεγονός δτι η ίσοσταθμισις 

έπ ιτυ γχάνετα ι δυσκόλως...

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
•Ογκώδες, πολυτελές, είς μέγα σχήμα, είκονογρσ- 

φημένον.χρυσόδετον έξέδωκεν ό <lTareU^-«>s ίυλλο- 
νος τών Γυναικών» ’Αναμνηστικόν Ατύκωμα της 
δράσειός του κατά τούς πολέμους 1912—1913. Η επι
μέλεια τής έκδόσεω; καί σύνταξις όφείλεται είς την 
διακεκριμένην Ιστοριογράφον καί γενικήν γραμματέα 
τού Συλλόγου κ. Σωτηρίαν Άλιμπέρτη. ήτις παρου
σίασε δλην τήν άξιοθαύμαστονκσί πολυμερή οσφ και 
άΰόρυβον έργασίαν, ην ό Σύλλογος έπετελ.σε κατα 
τούς άπελευθερωτικοΰς πολέμους. Ήλθον πανταχού 
αρωγοί είςτά θύματα τοΰ πολέμου. Παρηγόρησαν και 
περιέθαλψαν καί ένοσή/^υσαν οίκογενείας.χαρις εις την 
γενναιοδωρίαν εύγενών Έλληνίδων. Όλη αυτή η μη
τρική άντίληψις ύπέρ τών τραυματιών και προσφυ
γών παρελαύνει, προκαλοϋσα τήν εύγνωμοσυνην δια 
τήν πατριωτικήν καί φιλάνθρωπον άμα υπηρεσίαν των 

μελών τοΰ Συλλόγου. .. ...
Προσεχώς ό Σύλλογο; θά έξωτερικευσΒ τα προ, την 

Βασίλισσαν-Μητέραν Όλγαν, τήν Βασίλισσαν Σόφιαν 
καί τάς πριγκήπισσα; εύγνώμονα αισθήματα δια την 
πολύτιμον δράσιν των δι’ άναμνηστικής στηλης, δι 
εράνου άναγερθησομίνης τών άπανταχοΰ Ελληνίδων

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Ή ’Αρχαιολογική εταιρεία διενεργεί δια τού έφορου 

άρχαιοτήτων κ. ’ Αρβανιτοπούλου άνασκαφά; καί έν 
Ηεσσαλία. "Εμπροσθεν τών ιερών Τεμπών κεϊται άρ- 
,αία άχυροιάτη πόλις, οί Γόννοι. ένθα τι» 1911-191-. 
ε-ΐχεν εδρει ό κ. Άρβανιτόπουλος τόν ναόν της Αθή
να- ΙΙολιάδο; μέ 200 ψηφίσματα τή; πόλεως καιαλ- 
λας επιγραφής. Ήδη άγγέλλεται δτι ό αύτός έφορο; 
άνεκάλυψε ναόν τή; Άρτέμιδο;, ένθαεύρεν 138 μαρ
μάρινα; στήλας, αϊτινε; φέρουσιν ιίναθηματικα; επι- 
γραφά: είς τήν Άρτεμιν, λατευομένην θερμώς ως 
Λοχίαν. Γενέτειραν, ΕίλείΟυιαν, ήτοι ω; προστατιδα 
τών έπιλόχων. τών τεκουσών καί τών έπωδύνων γυ
ναικών. ΙΙρύ; τούτοι; εΰρέθησαν 15 κεφαλαί μαρμά
ρινων καί πήλινων άγαλμάτων τής θεάς, περί τα 40 
ίλλα μέλη αγαλμάτων, βάθρα 33, στήλαι ανάγλυφοι 
9. στήλαι μέ βαφά; ό καί άλλα τοιαύτα. Είνε φανε
ρόν δτι μόνον γυναίκες αναγράφονται, αίτινες είχον 
κάμει -Τάματα, κατά τόν τοκετόν, ώ; συμβαίνει και 
σήμερον. Περίεργο; είνε ή έκφρασι; μιας στηλης, 
τήν όποιαν άφιέρωσεν ή Μενέπολις ώ; Πανσιτόκεια, 
δηλαδή έπειδή έζήτησε παρά τής θεάς ένεκα έκτα
κτου πολυτεκνίας νιί παύση πλέον τέκτουσα και 
είσηκούσθη βεβαίως. Αί άνασκαφαί έξακολουθουσι 
καί ΰπάρχει πιθανότης οτι αί aval) ηματικαι αυται 
στήλαι θά ΰπερβώσι τάς 200 καί πολλά ζητήματα θα 

διαφωτίσωσιν.
Αί άνασκαφαί δικαιώνουν τον άείμνηστονΓα/.Αον επι

γραφικόν Άδδλφον Ρεϊνάκ. έφεδρον ύπολοχαγόν, πε- 
σόντα εί; τό μέτωπον τοϋ Νανσύ, δστις είς το περιο
δικόν του -Revue Epigraphinue- έγραφε πρό διετίας, 
δτι οί Γόννοι άνή/θησαν δια τών άνασκαφών του κ. 
Άρβανιτοπούλου εις επιγραφικόν κέντρον πρώτης τα- 
ξεως έν τή Βορείφ Έλλάδι.

*
Κατά τάς γινομένας άνασκαφάς έν Μαμόύρρ τής 

Κωπαΐδο; άνεκαλύφθησαν δύο ναοί, ό είς των όποιων 
είνε. φαίνεται, ό υπό τών συγγραφέων παραδεδομενος 
ναό; τής Άλαλκομενηίδος Άθηνάς. Τούτο πιστούται 
έκ μονογραμμάτων, χαραγμένων έπι μικρών πήλινων 
σκευών καί εξηγούμενων ώς τών αρχικών του ονομα- 
το; τοΰ Άλαλκομένους. (δστι; ύπήρξεν ο άναθρεψας 
τήν ’ Αθήναν. έξ οΰ καί τό άλλο τούτο έπίθετον της 
Άλαλκομενηΐς). Τοϋ μικρότερου έκ τών εΰρεθέντων 
ναού σώζονται κατά τό πλείστον μόνον τα θεμελια 
καί έν τή νοτιοδυτική γωνία καί μία σειρά διπλών 
ορθοστατών· έμπροσθεν τούτου εΰρέθη καί ο συνήθη; 
πρό τών άρχαίων ναών βωμό;, περιβάλλονται δέ δ τε 
ναό; καί ό βωμό; ύπό εύρυχώρου τεμέ νους μετά πλα- 
κοστρώτων αυλών. Παρά τόν ναόν εύρέθησαν πλεϊστα 
μικρά πήλινα άγγεϊα καί ειδώλια.

Κάτωθεν τοΰ ναού «ίνεσκάφη Μυκηναϊκών χρόνων 
οίκημα, δπερ προΰπήρχε τούτου καί έξ ον προέρχον
ται δύο άξιόλογα μεγάλα Μυκηναϊκά άγγεϊα.

Ό δεύτερο; ναός εϊνε πολύ μεγαλείτερος, είνε δε, 
ώς σώζεται σήμερον, Ρωμαϊκών χρόνων, τά θεμέλια 
δμως αύτοΰ εϊνε παλαιό τέρα Ελληνικά. Παρ’ αυτον 
εΰρέθη, πλήν άλλων, καί μία υπερφυσικού μεγέθους 
κεφαλή τοΰ Αύτοκράτορος Οΰεσπεσιανού.

*
Ή έρευνα πρό; άνακάλυψιν χριστιανικών αρχαιο

τήτων έξακολονθεϊ πανταχού. Έν Σκοπέλφ άνεκαλύ
φθησαν δύο πολύτιμα κειμήλια. Τό εν είνε μια είκων116



Ό αισθητικός ποιητής κ. Τάχη; Μπαρ/.ής έόημο- 
σίευσεν ώραιοτάτηνχαί μεγαλόστομοι· ποιητικήν ώδΰν, 
ήν τιτλοφορεί > Κραυχήν · .έμπνευΟνϊσαν έκ τής προσ
φωνήσει»; τοϋ Βασιλέως πρός τούς κλήροι τούς.

Α ·

Ύπό τοϋ Ζα&ολικοΰ Κομιτάτου τής Γαλλικής 
Προπαγάνδας έχδίδοντοι βιβλία συνεχώς. Άρτι έ'ϊε- 
δόΟησαν τώ έξή; : I.’ Allemagneet les ΑΠίέβ devant 
la conscience chritienne.—Ln guerre aetuelle devant 
la conscience CathoJi<]ue.i«<> τοϋ κομήτης Begotten.— 
Les Catholiques ail service de la France.—L’Eveil 
de I’Ame Francaise devant I' Appel aux Arnies.— 
L’Alleniagne ennemie de l>ieu ct de toutii religion, 
ύπό B. Gaudeau.—Lettrc de l'Episcopat Beige aux 
Cardiuaux et aux Eveques d’AIlemagne, de Bavifere 
et d’Autriche.—Pour les Armenieus, λόγος έκφωνη- 
Οβίς υπό τού επισκόπου τοϋ Όρλεάν Touchet.

ΕΙ; δέ τήν σειράν τών Pages actuelles έξβ- 
δόΟησαν 1-'· κτι τομίδια περιέχοντα ενδιαφέρουσας 
μονογραιρίας στρεφομίνα; περί τόν πόλεμον. Ιδού 
μερικοί τίτλοι : L’Alleniagne, les Neutres et Ie Droit 
<les Gens.— 1 .’Opinion catholiqne et la Guerre.— 
1λ France au dessus <le tout.—La Heine Elisabeth.— 
La Charity et la Guerre.—Les Femmes et la Guerre.— 
L’Arnienie Martvre. ί«ό τοϋ άββά Grisclle.

Ό κ. Ρωμος Φιλύρας, ό αισθηματικός ποιητής 
τών ■ Ρόδιον στόν άφρό> εμφανίζεται ώ; πεζογράφος 

εντελώς διαφορετικός. Ό < Θεατρίνος τής Ζωής* 
άποτελεϊται άπό σκίτσα πολύ πρωτότυπα ένός 
νέοι1, ό όποιο- κάμνει τήν έμφάνισίν του είς τόν κό
σμον. Είτε έν είδος αυτοβιογραφίας, μέ χαρακτηριστι
κούς τούς σταθμούς τής πρώτης ζιοής, οΐτινες διαγρά
φονται μέ άδράς και σχεδόν βιαστικής γραμμής, άλλά 
καί μέ μίαν σταθερότητα, ή όποια προδίδει, τόν 
προσεκτικόν παρατηρητήν,άλλάκαί τόν ψυχσλόγον.Τάς 
ολίγα; σελίδα: τού - Θεατρί νου >διαβάζει ό αναγνώστης 
πολύ ευχαρίστως, παρά τό ασυνήθιστου καί καινοτο
μώ· ϋφο; τοϋ συγγραφέοις. καί αύτό είνε μία άπόδει- 
ξις τής επιτυχίας τοϋ έργου, τό όποιον'καί γλωσσικό»; 
είνε αξιον προσοχή: διά τήν γραφικότητα πής έκφρά- 
σεως καί τήν ύπολανΟάνουσαν αρμονίαν.

Α

Έξεδόθη διπλοϋν τό τεϋχικ τής επιστημονικής 
επιθεωρήσει»; <’Αρχεία’Ιατρικής και Βιολογίας» έπι- 
μελείγ. τοϋ 'Εκδοτικού τμήματος τού Οίκου Άγκυρας 
μέ ποικιλωτάτην καί λίαν ένδιαφέρουσαν ύλην. 
Έκ τών διαφόρων μελετών άναφέρομεν τάς τών κ. κ. 
Α. Τράντα έπί τής όφΟαλμοσκοπήσειο; τής ίριδοκε- 
ρατίου γωνία;. I. 1 ΙαπαΟεοδώρυυ έπί τής εν πολέμφ 
χειρουργικής παρά τοϊ; αρχαίοι; Έλλησι καί Ρω
μαίοι;, τόν έναρκτιήριον λόγον τοϋ καΟηγητοϋ κ. Κ. 
Μέρμηγκα, κλπ. Έν παραρτήματι δέ δημοσιεύεται 
επιμελημένη καί διορθωμένη έκδοσις, έπί τή βάσει 
τών σωζομενιον σήμερον κειμένων, τής Πραγμα
τείας Ιατρικής τοϋ Παύλου Αίγινίτου.

ΑΑΧΕ10Ν Ε0ΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ
<1916- ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΞ ΔΡ. 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

Καθ’ έκάστην ) Έκδίδονται 100,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 400,000
κλήρωσιν ) Παρέχονται κέρδη είς 2,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000

"Εκαστον ακέραιον γραμμάτων τιμάται δραχ- 4, δυνφμενον νά διαιρε&η είς τέσσαρα τέταρτα 
γραμματίου -τηκόμενα μιας δραχμή^.

Κ€ΡόΗ €ΚΛΣΤΗ5 TQN KAHPOSCSN

1 έξ
Δραχμαΐ
80,000

Έν όλφ
80,000

1 έξ 20,000 20,0002 άπό 2,500 5,000
6 άπό 1,000 6,000

15 άπό 400 6,000
25 άπό 200 5,000

1950 από 40 78,000
2000 200,000

Ή πρώτη κλήρωσις γενήσεται τή τελευταίφ Κυριακή 28 Φεβρουάριου (12 Μαρτίου) 1916 
ή δεύτερα τή 24 ’Απριλίου (7 Μαΐυυ) 1916, ή τρίτη τή 26 Ιουνίου (9 Ιουλίου) 1916, ή τέ
ταρτη τής 25 Σεπτεμβρίου («’Οκτωβρίου) 1916, ή πέμπτη τή 27 Νοεμβρίου (10 Δεκεμβρίου) 
1916 καί ή έκτη.τή 31 Δεκεμβρίου 1916(13 Ίανουαρίου 1917).

Δι’ έκάστην'τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια άκέραια γραμμάτια, πωλοόμενα άντί τεσσάρων 
δραχμών, ίσχυοντα δι’ ολόκληρον τό κέρδος, καί δυνάμενα νά διαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, 
τιμώμενα αντί μιας δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοΰ κέρδους.

Άμοιβαί, ών δέν έξητήΰη ή πληρωμή εντός τριών μηνών άπό τής κληροιοεως, παραγράφονται 
υπέρ τοΰ Ταμείου τοϋ 'Εθνικού Στόλου.

Εις τούς άγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιάς έπί προκαταβολή τοϋ τιμήματος, κατόπιν 
ειδική; μετά ιοΰ 'Υπουργείου τών ΟΙκονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου 
άξίας δέκα χιλιάδων δραχμών, παρέχεται έκπτωσις επί τοΰ τιμήματος αύτών 15 ο)ο, εις δέ. τούς αγο
ράζοντας διά μιας έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων 
δραχμών τουλάχιστον παρέχεται έκπτωσις 10 ο)ο, καί είς τού; δημοσίους υπαλλήλους, τούς επιτε
τραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 ο)ο.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευδυντέον είς τό Γραφείον Λαχείου τοϋ 
'Άϊνικοϋ Στόλον καί τών Αρχαιοτήτων, Υπουργείου Οικονομικών.

Ό Διευθυντής Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

Τύποις ΑΑΕΑΦΩΝ ΜΙΙΛΑ ZOtAAKH — Εύριττίίου 3, ‘Α&ήναι.


