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Κλέοβις.
Γαλλικός στρατός έν Θεσσαλονίκη.
Ή γέφυρα τής Δοβρουτσας
Αγ_. Μαδράςώς Όθέλλος. ύπό 9Ϋ· £zepyiov 
Διάνα Κάρεν.

Παρακαλοϋνται οί κ· κ. συνδρομηταί, 
οί είσέτι καθυστεροΰντες τήν συνδρομήν 
των, όπως άποστείλωσιν αύτήν, διότι άλ
λως θά διακοπή ή αποστολή τοϋ φύλλου.

ΤΗΛΕΦΗΝΟΝ
Φίλο λόγιο.— Ή 'Ελληνική χρησιμοποιείται συνε

χώς ύπβ τών ξένων. Τώρα οί Γάλλοι ονομάζουν τούς 
φίλους τών Γερμανών 'Germanophiles».

JT-—Τά ξηρά αμύγδαλα ένισχύονν πολύ τύν εγ
κέφαλον οί πνευματικώς εργαζόμενοι πρέπει νά τρώ
γουν τακτικά διά νά διατηρούν διαυγές τό πνεύμα 
των. Έν γένει οί ξηροί καρποί ενεργούν Οαυμασίως 
έπί τών νεύρων τ .ύ εγκεφάλου. Τό μέλι καί τά κου
κουνάρια έχουν κατασταλτικήν δύναμιν κατά τών έντε- 
ρικών διεγέρσεων.

Φυσιοδίφη.— ’Αφού ή καρδία σφύζει 69 σφυγμούς 
κατά πρώτον λεπτόν, τό αίμα γέροντας 85 έτών έχει 
διανύει ταξείδιον 5,212,000 μιλλίων.

ΛΓ. Μ.- Ό Φοντενέλ εΐπεν οτι ψεύδεται τις καί 
όταν άποοιωπφ αλήθειαν, τήν όποιαν όφ>είλει νά εϊπη. 
'Εξαιρούνται αί άλήβειαι,αΐ όποϊαι δέν ενδιαφέρουν 
κανένα νά τάς μαβή.

Περίεργω.— ’Ακριβώς περί τούτου έδημοσιεύύη 
επίσημος έκθεσις, καθ’ ήν τό Δημόσιον χρέος τής 
Ελλάδος άνήρχετο κατά τό 1915 είς έν δισεκατομμύ- 
ριον καί 543 χιλιάδας δρ. Οί δημόσιοι υπάλληλοι 
ανέρχονται είς 37.000 δι’ οΰ; δαπαναται ποσόν 55 
εκατομμυρίων έτησίως.

άεσπ. Ρ.—Κάποιος ξένος τεχνοκρίτης εΐπεν ίίτι ή 
τέχνη ομοιάζει μέ τά διαμάντια. Μόνον ένας τεχνίτης 
ήξεύρει νά ξεχωρίση τά άληΟινά άπό τά ψεύτικα. 
Όπολύς κόσμος συγχέει καί δέν μπορεϊ νά διακρίνη 
τήν γνησιότητα καί τήν πραγματικήν αξίαν, άπό τήν 
έπίπλαστον καί ψευδή έντιοτωσιν.

ΠΡΟΤΓΠΟΝ ΠΑΡβΕΝΑΓίΙΓΕΙΟΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦϊΛΛΙΔΟϊ

Υπό τήν 'ίψηλήν προστασίαν 
τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης “Ολγας 

ΟΑΟ2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 26.— Αρι&. Τηλ.147.

Συμπληρώσαν εικοσιπενταετϊαν όλην δράσεως 
παρέχει ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΦΩ- 
ΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΗΗΝΟΠΡΕ- 
ΠΟΥΣ, άναγνωρισθείσης ανέκαθεν υπό τοΰ κρα- 
τίστου μέρους τής παρ’ ήμϊν κοινωνίας. Διδα
σκαλία ςένων γλωσσών. Δέχεται μαθήτριας εσω
τερικά;, εξωτερικά; καί ήμιτρόφους.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

“Α Π Ο_Λ Λ Ω Ν„
Καλλιτεχνική ΔιεύΟυνοις Κ. Έμπίογλου 

’Αριστοκρατική συγκέντρωσις. —Θέρμανσις καλο
ριφέρ.— "Αναπαυτικά καθίσματα. —Τρεις εύρεΐαι 
έξοδοι.—Ταινίαι εκλεγόμενα·, παρ’ειδικού αντι
προσώπου. —‘Ορχήστρα Κρασσά.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

“ΠΑΝΘΕΟ Ν„
Διευθυντής Α. Περάτης

Σειρά ταινιών μεγάλου ενδιαφέροντος. Τά ε
κλεκτότερα δραματικά αριστουργήματα μέ πρω
ταγωνιστώ; τούς όνομαστοτέρους ηθοποιούς.

Όδός Πανεπιστημίου

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ

“ΟΛΥΜΠΙΑ
Όδός ’Ακαδημίας

Αίθουσα θαυμασί,α, μέ τελείαν θέρμανσιν.— 
Κέντρον αριστοκρατικόν.—Ταινίαι κατάλληλοι 
οι’ οικογένειας.— Άοιδο’ι Παρίσιναι, χορεύτριαι, 
ό κωμικός Βιλάρ, διασκεδάζουν τούς θεατά;.— 
Αίθουσα τείου μετ’ ορχήστρα;.

JjClTA ΚΕΙΜΗΛΙΑ] ΙΏΝ [ΜΟΥΒΕΙίΙΝ*^■ · 3 — , —-

□ ΚΛΕΟΒΙΣ ΚΑΙ ΒΙΤΩΝ
ΙΔΑΧΘΕΝΤΕΣ έν 
τώ σχολείο» τήν ίστο- 
οίαν τών δύο Άρ- 
γείων αδελφών Κλεό- 
β'.ος καί Βίτωνος ενο- 
μίζομεν, οτι τά υπό 
τού πατρός τής ιστο
ρίας Ηροδότου περί 
αύτών άναφερόμενα 
εινε μύθος καί δτι 
πράγματι οι ανωτέρω 

αδελφοί ουοέποτε^υπήρςαν εν τούτοις, εις τάς 
ύπό τής έν Αθήνα·.; Γαλλικής Σχολής γερ
μένα; έν Δελφοί; άνασκαφάς εύρέθησαν ουο αγάλ
ματα μετά ' τών ενεπίγραφων αύτών βάσεων, 
δι’ων πιστοποιείται όν-.ως οτι οι Αργειοι.άφιε 
ρωσαν είς τούς Δελφούς τά δύο ανωτέρω αγάλ
ματα, ατίνα παριστάνουσι τούς ουο Αργείου; 
αδελφούς Κλέοβιν καί Βίτωνα. Ό 'Ηρόδοτο; 
αναφέρει αύτολεξεί περί αύτών τάέςής: - Ατού 
ό Σόλων ώμίλησε πρό; τον βασιλέα ΚρΟ'.οον περί 
τοΰ Τέλλου καί τώ άπηρίθμησε τούς λόγου; οιά 
τούς οποίους τόν εθεώρει ευοαιμονα, ό Κροισο, 
τόν ήρώτησε πάλιν ποιον είοεν ευο/ιμονεστατον 
μετ’ εκείνον, ύποθέτων άδιστάκτως οτι θα έλάμ- 
βανε τούλάχιστον τά οευτερεΐα. Αλλ ο Σόλων 
άπεκρίθη : Γόν Κλέοβιν καί τόν Βίτωνα, Άρ- 
γείους τό γένος. Αύτοί είχον περιουσίαν αρκετήν 
καί πρός τούτοις τοιαύτην σωματικήν ρυναμιν 
ώστε άμφότεροι είχον νικήσει εις τους αγώνα;' 
ιδού δέ τί λέγουσι περί αύτών. Οί Άργειοι έτε- 
λουν τήν εορτήν τής "Ηρα; καί έπρεπεν άφεύκτως 
νά φέρωσι τήν μητέρα των εις το ιερόν οι ροές 
δμως δέν ήοχοντο εγκαίρως άπό του; αγρούς. 
Τότε οί νέοι βλέποντες ότι παρήρχετο i, ώρα, 
έδε’θησαν είς τόν ζυγόν καί έ'συρον τήν^ άμαξαν 
έντός τής οποίας έκάθητο ή μήτηρ των διηνυσαν 
ούτω τεσσαράκοντα και πέντε στάδια και έ’φθα-

σαν είς τό ιερόν. Αφού έξετελέσθη ή πράξι; αυτή 
ύπό τά δμματαόλης τής πανηγύρεως, έσχον θά
νατον άρ'.στον. Είς αύτού; έδειξεν ή θεζ δτι προ- 
τιμότεοον ό άνθρωπος νά αποθνήσκη η να ςή 
διότι οί μέν ’Αργείο1, περιστοιχ.ίζοντες αύτού;, 
έμακάριζον τού; νέους διά τήν δύναμίν των, αί 
δέ Άργείαι έμακάριζον ·. ήν μητέρα έχουσαν τοι- 
ούτους υιούς- τότε αύτη, πλήρης χαράς διά τήν 
ποάξιν καί τού; λόγου; εκείνους, εστη προ τοΰ 
ά···άλυ.ατος ίκετεύουσα τήν θεάν νά δώση είς τούς 
υιού;’ της Κλέοβιν καί Βίτωνα, οΐτινες τόσον τήν 
είχον τιμήσει, ό,τι δύναται νά συμβή εύτυχέστε- 
ρον εις τόν άνθρωπον. Μετά τήν προσευχήν ταυ- 
την, αφού έθυσίασαν καί εύωχήθησαν, κοιμηθεν.

Κλέοβις
(Τό άνω μέρος τοϋ σοφωτο;)
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τες οί νέοι εντός αυτού τού ιερού, οέν άφυπνί 
σθησαν πλέον, άλλά τοΟτο ήτο τό τέλος τής 
ζωής των. Οί δέ Άργεϊοι διέταξαν νά κατα- 
σκευασθώσι τά άγάλριατά των, τά οποία άνέθη- 
ζαν είς τούς Δελφούς πρός ένδειξιν οτι υπήρξαν 
άοιστοι άνδοες. "Εδωκε λοιπόν εις αυτούς ό Σό
λων τά δευτερεΐα τής ευδαιμονίας.

’Ιδού ή περιγραφή των δύο αγαλμάτων :
467. ι) "Αγαλμα υπερφυσικού μεγέθους, σώ

ζεται έν καλή καταστάσε'.· έστηρίζ-το έπί τοΟ 
δεξιού ποδός. Το πρόσωπον του είνε τριγωνικόν 
καί έπίπεδον κατατετμημένων οΰτω πως τών με
λών τού σώματος, ώς π.χ. αί παρειαί, τό στή
θος, ώστε τό άκρα αύτών άπολήγουσι σχεδόν είς 
οξύ οίον τά χείλη, ή ρίς, ή σιαγών καί τό στή
θος· ή εργασία είναι λίαν έπιμεμελημένη, άνα- 
τομικώς δέ δεδηλωμένη εις τά καθέκαστα μετ' 
ακρίβειας έν τή διαπ'λάσει τού σώματος’ ή κόμ- 
μωσις λίαν επιμεμελημένη κατέρχεται όπισθεν 
τών νώτων καί οεοεμένη ταινία, ενώ έμπροσθεν 
εκατέρωθεν τών ωμων πίπτουσιν άνά τοεϊς βό
στρυχοι- έπί τού μετώπου έπίσης ή κόμη άπολή- 
νει είς ωραίους ρόδακας μετά οπών, αΐτινες τό 
πάλαι έφερον κοσμήματα, αί χεϊρες καθειμέναι 
κατά τκ πλάγια τού σώματος είσ'ι προσκεκολλη- 
μέναι έπί τών μηρών, κεκαμμένων τών δακτύ
λων, τά ώτα μείζονα τοϋ φυσικού καί ολίγον 
άνωθεν. "Υψος άπό τής κεφαλής μέχρι τών σφυ
ρών 1,98. Μάρμαρον Πάριον. Εύρέθη έντετειχι- 
σμένον δίκην κοινών λίθων μετ’ ασβέστου, ΐστατο 
δέ όρθιον κατά μέτωπον δεξιά τού οικοδομήμα
τος του Θησαυρού τών ’Αθηναίων.

980. Έπί μαρμάρινης έπιμήκους πλακός είνε 
έγκεχαραγμένη ή εξής έπιγραφή. Μήκος πλακός 
0,70 πλάτος 0,38, πάχος 0,19 ύψος γραμμά
των 0,03.

εάγαγον τοΐ ζυγοί Πολύ]μίδες έηοίεε 
Ιίαργεϊος.

"Ητοι, ήγαγον μέ τόν ζυγόν τής άμάξης' Πολύ | 
μήδης έποίει ’Αργείος.

Έπί τής άνω μαρμάρινης έπιμήκους πλακός 
σώζονται τά πέλματα μετά τών ταρσών αγάλ
ματος· έξβτασθεΐσα ή άνω πλζξ άνεκαλύοθη, δτι 
σϋτη άπεσπάοθη άπό τό ύπ' άριθ. 467 άνωθεν 
περιγραφέν άγαλμα’ κατά συνέπειαν αϋτη είνε ή 
ενεπίγραφος βάοις του. Ευρέθη τή '2 Νοεμβρίου 
1893 έπί τής δυτικής πλευράς τού θησαυρού τών 
’Αθηναίων, ένθα είχεν ευρεθεϊ καί τό ύπ’ άριθ. 
467 άγαλμα

1524. Άγαλμα ανδρικόν είς δυο τεμάχια 
κατά τόν όμφαλόν τεθραυσμένον, αρχαϊκόν. Λεί- 
πουσιν οί ίονες καί οί πόοες άπό τών γονά
των. Μέγεθος υπερφυσικόν. Ευρέθη είς τήν κα
μπήν τής Ίερας όδού αριστερά τώ άνιόντι, τή 
16 Μαίου 1894.

4672. Τεμάχιον μαρμάρου έκ βάσεως αρχαϊ
κού αγάλματος, πάχους 0,20 πλάτους 0,395 
μέγιστος μήκος 0,40’ ή κάτω επιφάνεια κοιλαί- 
νεται ελαφρώς ώστε κατά τό μέσον τού μήκους 
είνε ελαφρώς λεπτότερα ώς πρός τό πάχος, κα
θώς ή βάοις τού ’Αγάλματος τού ’Αργείου ΓΙο- 
λυμήδους· ή άνω επιφάνεια διατηρεί έξέχον τό 
συμφυές ίχνος τού τεθραυσμένου άριστερού ποοός· 
έκ τοϋ ίχνους τού δεξιού ποοός σώζεται αποκε- 
κρουσμένον μέρος τ', περί τόν μέγαν δάκτυλον’ 
είς τό πλησίον δέ χείλος τής μικράς πλευράς 
ταύτης τής άνω επιφάνειας τής βάσεως έπιγραφή 
ής άναγιγώσκονται τά εξής :

[Κλέοβις χαΐ Βί]των τάν ματάρα
Είνε ή βάσις τού ετέρου τών δύο αρχαϊκών

I
:ήν

αγαλμάτων τού Μουσείου.
Ευρέθη ύπό τοΰ κ. Κεραμοπουλου εντός τών 

ερειπίων τού έκ πολλών αρχαίων λίθων έκτι- 
σμένου ρωμαϊκού βαλανείου υπό τήν πλατείαν 
τήν κειμένην έμπροσθεν έξω τής κυρίας εισόδου 
τού Τεμένους, τή 7ή Νοεμβρίου 1907.

Τά ύπ’ άριθ. 980 καί 4672 δύο άνω περι- 
γραφέντα ενεπίγραφα τεμάχια αποτελούσι 
εξής επιγραφήν :

Κλέοβις καί Bi]των τάν ματάρα Ιάγαγον τοΐ 
δυγοϊ ΙΙολυ μέδες ίποίεε Ηαργεϊος.

'Ήτοι : Κλέοβις καί Βίτων τήν μητέρα ήγα- 
νον μέ τήν άμαξαν Ιίολυμήδης έποίει ’Αργείος.

Κατ’ άρχάς ύπέθετον, δτι τά άνω άγάλματα 
παρίστανον 'Απόλλωνα;, διότι όντως έχουσι τόν 
γνωστόν τύπον τού Απόλλωνος, άλλά μετά τήν 
έξέτασιν καί μελέτην τών δύο ενεπίγραφων βά
σεων άπεδείχθη πλέον, δτι ταύτα παριστάνουσι 
τούς δύο άδελφούς Κλέοβιν κα’· Βίτωνα, οϊτινες 
ήσαν υιοί τής Κυδίππης ίερείας τής έν ’Αργεί 
"Ηρας καί οϊτινες ζευχθέ-.τες οίκειοθελώς είς 
τήν άμαξαν, έσυραν τήν μητέρα αύτών έως τού 
ναού, καί έχει άποκοιμηθέντες άπέθανον άμφότε- 
ροι κατ’ αίτησίν τής μητρός αύτών εύξαμένης 
αυτοϊς τό μέγιστον τών άγαθών.

Οί κ. κ. Homolle καί Bourguet άνέγνωσαν 
πρώτοι τάς έν λόγφ έπιγραφάς, ό δέ κ. Homolle 
ιδίως πρό τής εύρέσεως τών ενεπίγραφων τεμα
χίων έξέφερε τήν γνώμην, δτι τά άνω δυο άγάλ
ματα παριστάνουσι τούς δύο Άργείους άδελφούς 
Κλέοβιν καί Βίτωνα' πρός δέ ό κ. Homolle 
περιγράφει τά άνω δύο άγάλματα έν έκτάσει 
έν τώ Δελτίο» τής Ελληνικής ’Αλληλογραφίας 
(δοα Bulletin de Correspondance Ilelleni- 
que, tome 24.1900- pages 445 — 462) καί έν 
τώ πολυτίμω συγνράμματι ύπό τόν τίτλον Fouil- 
les de Delphes. Tome IV page 5—18.

Τελευταίο·? δέ ό κ. Anton υ. Tremerslein 
μελετήσας καί έξετάσας τάς δύο ένεπιγοάφους 
βάσεις άπέδειξε διά τής ύπ’ αυτού άναγνώσεως 
τών επιγραφών τούτων, δτι τά δύο άγάλματα 
παριστάνουσι τούς δύο Άργείους άδελφούς Κλέο- 
βιν καί Βίτωνα' τό δέ πόρισμα τών μελετών

-ου έδημοσίευσεν έν τώ περιοδική, τού έν Βιέννη 
Ινστιτούτου ύπό τόν τίτλον «Κλέοβις και Βι- 
των». , ν

’Αξιόν σημειώσεως καί παρντηρησεως εινε, 
δτι έπί μέν τής επιγραφής ήτις είνε έγκεχαρα- 
νμένη έπί τών δύο πλακών αναφερεται η λέςις 
ψοί ουγΛ=τώ ζυγώ είς δέ τόν'Ηρόοοτον ανα
φέρεται ή λέξϊς ζεύγλη (ύποδύντες αυτοί υπο την 
ζεύγλην είλκον τήν άμαξαν)’ και αι ουο αύται 
λέξεις ζεύγλη καί ζυγός σημαίνουσι το αυτό 
πράγμα ήτοι, τό μέρος του ζυγού οπού εισέρχεται 
ό λαιμός τού βφδιού· είνε ο ζυγός της αμαςη, ει, ο. 
ζευχθέντες οί δύο Άργεϊοι άόελφοι Κλέοβις και 
Βίτων έσυραν τήν άμαξαν τής μητρός των εις το 
ΤΙοαίον.

Καί τά δύο άγάλματα τά εν τη αιθούση του 
Ναού τού ’Απόλλωνος έναποκείμενα παρουσια- 
ζουσι τά εξής ύπό γλυπτικήν έποψιν. Καί τα ουθ 
ά”άλματα έχουσι γλυφή ούτως,ωσ.ε παρουσ.α 

ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΑ1 ΣΚΕΨΕΙΣ

’Αρχίζει ή μέθα νύ χαράζη 
Μεο1 στά νερά σκορπίζονται τά ρόδα ιης αυγουλας. 
Ή θάλασσα όλογάλανη καί ράθυμη έχει γύρει. 
Καί κράζει μας ό πετεινός στό φωτ«τανηγΰρι- 
Άλλο δέν Ξέρω τί νά είπώ, άλλά καί τί με νοιάζει;

1) Οί αριθμοί δηλοϋσι. τύν αύξοντα αριθμόν, ύφ’δν 
είνε καταγεγραμμένα τά περιγραφόμενα αντικείμενα 
έν τώ ευρετήρια. τον Μουσείου.

Ό πόνος μέσα μου φωληάζει.

’Αρχίζει ή μέρα νά χαράζη
Ποτέ σας μή ζητήσετε τό πώς γεννήΟη ό κοσμος, 
Ούτε γιά τ’ άστρο τό λαμπρό πού κάθε τι χρυσωττι. 
Μπρος στά μεγάλα θαύματα τ’ ανθρώπου ό νους θα- 

ίμπωνει, 
"Αλλο δέν ξέρω τί νά είπώ, άλλά και τί μέ νοιάςει;

'Ο πόνος μέσα μου φα’ληάζει.

’Αρχίζει ή μέρα νά χαράζη.
Ό ! μή θαυμάζετε γιατί θέλησα να πεθανω 
Τί εΐν’ ή ζωή ; ένας καπνός, πού τόν άκολουθουμε 
Τό μόνο δώρο μας στή γή είν’ πάντα νά πονούμε. 
"Αλλο δέν ξέρω τί νά είπώ, άλλά και τι με νοιάζει

Ό πόνος μέσα μου φωληάζει.

’Αρχίζει ή μέρα νά χαράζη
Τ’ άγέρι ήρθε καί φίλησε τούς κρύφιους λογισμούς μου, 
"Ενα σκυλί, πού ρυάζεται πάντ’ έρχεται κοντά μου. 
Κάτ’ άπονα παράθυρο συντρίμμια είν’ ή καρδιά μου- 
■ Άλλο δέν ξέρω τί νά είπώ, άλλά και τί μέ νοιάζει..

Ό πόνος μέσα μου φωληάζει.

I. ΠΑΞΙΝΟΧ

ζουσι δύο όμοιους ά’ κίμους νεανίας οϊτινες φαίνον
ται δτι διά τής ισχύος των καί της ουναμεως 
των σύσουσι άρμα’ διότι όλη ή στάσις των αυτό 
δεινκύει καί ιδίως αί χείρες τω, εινε ουτω πω, 
-..,γλυμέναι, ώστε παρατηρείται άμέσως οτι ουτοι 
ώ. δύο αδελφοί έχουσι τεθεί είς τόν ρυμον του άρ
ματος καί προσπαθούσι νκ σύρωσι το αρμα της 
αητρός των όντως, ό τεχνίτης ή μάλλον ο γλυ- 
Άης, έχει δώσει τοιαύτην εκφρασιν εις τα σ<ο- 
ματακαί'τώνδύο άοελφών τούτων Άργείων, ώστε 
έκ πσώτης’ όψεως νομίζει τις οτι ουτοι εινε γε- 
γλυμμένοι ϊνα σύρωσι άρμα’ τοιαυτη 
ε7ν= ‘ή γλυπτική τούτων διαμόρφωσες. Και οια 
τούτο πρέπει νά προστεθή αυτή ή παρατηρησις 
ϊνα δειχθή δτι όχι μόνον έπιγραφικως ελυθη το 
ζήτημα; αλλά καί'γλυπτικώς.

Έν Δελφοϊς τή 16 Αύγουστου 1916.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜΜ. ΚΟΝΤΟΛΕΒΝ

ΣΚΕΨΕΙΣ
•Εάν ή εύτυχία είνε δυνατή, όπάρχει έν τή άπο- 

λύτω μοναξιρ.
Λ

Αυνάμεθα νά κρίνωμεν ενα άνδρα άπό τήν γνώμην, 

τήν όποιαν έχει περί γυναικών.

Λ
Τό εσωτερικόν τού δωματίου δίδε, τήν φυσιογνω

μίαν τοϋ κατοικοϋντος έν αύτφ.

Ό αληθινός έρως είνε ολιγωτερον σπάνιος της αλη

θινής φιλίας.

Τό ·ν«ί· καί τό «δχι> εινε είς ύλας τάς γλνϊσοας 

τοϋ κόσμου αί άπλούστεραι λέξεις και όμως πόσες 
ιρορές δεν λεγομεν τό ένα, ένφ θέλομεν να ειπωμεν 

τό άλλο.

'Η γυναίκα, όταν είνε 18 έτών λέγει, όχι. 20 
έτών, διστάζει. 25 έτών λέγει, ναι. 30, έπιμενει.

Λ
‘II γοητεία δύναται νά άναπληρώσή τήν δύναμιν, 

άλλ’ ή δύναμις δέν δύναται νά άναπληρωση την 

γοητείαν.
W

Εύκολώτερα δύναται τις νά κακολογήση ένα φί
λον του ή ένα έχθρόν του. Διότι τόν φίλον τον 

γνωρίζει κανείς καλλίτερα.
Λ

Είνε νέος κανείς, έφ’ όσον ονειροπολεί.

Λ
Εις τόν έρωτα όπως καί είς τήν ποίησιν, οί τρελ- 

λοί βλέπουν καλύτερα τών σοφών.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ζίιέΛευσις Γαλλικού οτρατοϋ διά^τών όδών

ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ
ΝΕΥ ούδενός θορύβου ήγγέλθη 
πρό τίνος ό θάνατος ενός ποι- 
ητον, οστις πρό τεσσαράκοντα 
ακριβώς έτών είχε συγκινήσει 
άπύ άκρου είς άκρον τήν Ιτα
λίαν. Ό ποιητής οΰτος elia ό 
Λαυρέντιος Στεκκέτη. Ό πάτα
γος τόν όποιον είχε προκαλέσει 
ή έκδοοις τών πρώτων στίχων 
του, ΰπύ .ον λατινικόν τίτλον 
«Postliunia· είχε φθάσει μετά 

τινα έτη μέχρι τών ελληνικών ακτών καί προεκάλε- 
σεν άνάλογον συγκίνησιν. Τα ποιήματα ταύτα έδη-
μοσιεύθησαν κατά τύ 1877 <ίπό τόν εκδότην Νικό
λαον Τζανικέλλην. άλλ’ έν Έλλι.ίδι περί τού ποιητού 
έγένετο λόγος κατά πρώτον μόλις κατά τύ 1881, άπύ
ενα κύκλον νέων ποιητών, τόν όποιον άπετελοϋμεν 
τότε καί είς ον περιελαμβάνοντο ό ’Αντώνιος Μάτε-
σις, ό Ζαφείριος Μάτσα;, ό Σαουνάτσος- ό Ξενόπου- 
λος, ό Έσλιν, ό Ραυτόπουλος καί άλλοι, ώς έπί τύ 
πολύ Έπτανήσιοι, οί οποίοι τότε έγράφ,ομεν τά πρώτα 
μας φιλολογικά δοκίμια.

Ό Μάτεσις ήτο έκεΐνος, δστις πρώτος μάς άνέ
γνωσε μεταφράσεις τού Στεκκέτη. αί όποίαι μάς 
έπροξένησαν βαΟεΐαν έντύπωσιν. Λί μεταφράσεις 
ήσαν ωραιότατοι, άλλ’ ό Μάτεσις μάς ά.τήγγελε συ 
νήθως άπό μνήμης τους ιταλικούς στίχους, μετά πά
θους συγκινητικότατου. Όλοι έσπεύσαμεν τότε νά 
προμηθευθώμεν τόν μικρόν τόμον τών 'Ιταλικών ποιη
μάτων, οί πλεΐστοι δέ έπεδόθημεν μετά σπουδής εϊς 
μετάφρασιν αύτών, ούτως ιίιστε μετ’ ολίγον όλα σχε
δόν τά ποιήματα τού Στεκκέτη είχον μετενεχίΐή είς

Θεσσαλονίκης, μεταβαίνοντος είς τά σύνορα

ΣΤΕΚΚΕΤΗ
τήν γλώσσαν μας. Πρέπει νά όμολογ ήοω δτι αί με
ταφράσεις του Μάτεσι ήσαν αί καλλίτεροι, κατά τήν 
γνώμην μου δέ, ουδείς άπέδωκε λεπτότερου καί πι
στότεροι’ τύν Στεκκέτη καί τύν 'Αίνε άπό τόν σημερι
νόν πρόεδρον τού Δικηγορικού Σύλλογοί' καί βουλευ
τήν Αττικής. Κατα τήν έποχήν δ' έκείνην δλου; μας 
είχε κυριεύσει ή ποίησις τοϋ Στεκκέτη καίτοϋ "Αίνε.

Ό Στεκκέτη έγένετο ένδοξος άπύ τής πρώτη; ημέ
ρα. τής έκδόσεω; τών έργων του, συνεπεία τοϋ ακο
λούθου τεχνάσματος. Έν πρώτου τό όνομα Λαυρέν
τιος Στεκκέτη ήτο ψευδώνυμον, ό δέ πραγματικός 
ποιητής, δστις .καλείτο Όλΐνδος 1'οιερρίι η ένεφανί- 
σΟη ώς έκδοτης μόνον τών μετά Θάνατον έργων ένός 
ι ςαδέλφου του. Οανόντος έν Βολωνίρ. φθισικοϋ είς 
ή/.ικίαν τριάκοντα έτών. καί έμπιστε ι.·θέντος είς αύ- 
τόν τήν έκδοσιν τών ποιημάτων του.

Είς τήν έκδοσιν αύτών ό Γουερρίνη διηγείτο μετά 
συγκινητικής άφελείας τίιν πολυώδυνου ιστορίαν τού 
ποιητού. Ό Στεκκέτη, έλεγεν, είνε έίάδελφός μου· 
έγεννήθη είς τήν Φιουμάνα μικρόν κοινότητα τής 
Φορλιβέζε είς έν μικρόν χωρίον καλούμενοι· Κοζέλα 
τίιν 4 Οκτωβρίου 18Τ>. 11 οικογένεια του δέν ήτο 
πλούσια, άλλ’ έπαρκής. Είς τά 1848 έχασε τόν πα
τέρα του καί είς τά 1850 τήν μητέρα του. Έσπού- 
δσσε κατ' άρχάς είς ιό δημοτικόν γυμνάσιου τής 
1’αβέννης, κατόπιν είς ιό δημόσιον τού Τουρίνου καί 
έντέίει είς τό ΙΊανεπισιήμιον τής Βολωνίας. Άντί 
δμως τής σπουδής τών κφδίκων κατεγίνετο πλειότε- 
ρον είς τήν μελέτην τού Βύρωνος, τοϋ "Αίνε καί τοϋ 
Μυσσέ, οδς άπεκάλει 'Αγίαν Τριάδα του. Είς τήν 
πόλιν ταύτην, έλεγεν ό Γουερρίνης, είς μίαν μικρόν 
κ.ιμαρούλαν τής όδοϋ Τζαμπόνι τού άνέγνωσε μερικά 

του τραγούδια καί τού άνίθεσε νά τά δημοσίευση 
όταν Οά άπέθνησκεν. "Ολοι έγνώριζον, ώς και αυτός, 
τήν νόσον του. καί όλους τούς κατεΐχον πένθιμα προ
αισθήματα. Κατήλθεν είς τήν Νεαπολιν. είς εύκραε- 
στερον κλίμα. Έκεϊ έγραψε έν ποίημα τοϋ οποίου 
ενθυμούμαι τό πρώτον τετράστιχον

Mi si spezza la testa, io son inalato 
E la febbre mi brucia entro le vene 
Sono ilebole, giallo, -limagrato. 
Ma quanto penso a te mi seno bene.

■Αλλά πάσαέλπίς είχεν άπολεσθή καί δ Γόυερρί 
νης έλαβεν ημέραν τινά έν τηλεγράφημα τό οποίον 
τοϋ έλεγε.—"Ελα νά μέ ίδής, αποθνήσκω. Ρέντζος. 
-Οταν είσήλθε δέν τού είπε παρά μόνον τήν λέξιν— 
,ύχαριστώ.-Τόν έπεριμενε καί τού έτεινε τήν χ. ίρα 
παγωμένην. Τον έξενύκτισε. Τίιν πρωίαν ο Οανστος 
ήλθε γοργός. Τύν έθαψαν καί έκ τής ζωής του δεν 
άπέμειναν ή οί ολίγοι στίχοι τούς όποιους έδημοσίευσε.

ΊΙ σπαρακτική αΰτη ιστορία ή προταχθεισα εις 
τύν τόιιον τών ποιημάτων έπροζένησε άπεριγραπτον 
συγκίνησιν καθ’ δλην τήν Ιταλίαν. Λί έφ ημερίδες 
καί τά περιοδικά έλεηλάτησαν τούς στίχους του. 
οί δέ επιφανέστεροι κριτικοί τής Ιταλίας ανέλυαν το 
έργον τοϋ άτυχούς ποιητού. εις τό όποιον ενρισκον 
βαυμασίαν εΰρροιαν στιχουργίας και άφελεστατην 
παράστασιν άλλοτε μέν άβροτάτων καί φυσικωτατων 
αίσθημάτων. άλλοτε δέ βίαιων ένστικτων, α/./.ά και 
ί·πο τήν μίαν καί ύπό τίμ· άλλην μορφήν διερρεε μια 
ισχυρά άληθώς ποίησις, όμοια τής οποίας προ πολ
λοί- δέν είχεν αίσθανθή '1 Ιταλία. Ολοι εθρηνουν 
τόν πρόωρον θάνατον τού ποιητού καί τίιν στέρησιν 
τήν όποιαν ύπέστη ή ιταλική λογοτεχνία έκ τούτου.

Πράγματι, μετά τόν Καρδούτση ουδείς άλλος έκ 
τών συγχρόνων ποιητών ήδύνατο νά παραβληθή πρός 

■Η Γέφυρα της Δοβρουτσάς ίπΐ τοϋ Δουνάβεως (μία τών μεγαλειτέρων τής Ευρώπης), 

ήτις έσχάτως άνεττνάχ^η κατά τήν ύποχώρησιν τοϋ Ρουμανικού στρατού.

αυτόν, καίτοι ό Καρδούτση'ί’πήρίεν ποιητής κλασι
κής μορφής καί χάριτος. ΈχαρακτηρίσΟη αμέσως 
ώς ηγέτης τής Πρακτικής Σχολής, ή όποια άνεγνω- 
ριζεν ώς ιδρυτήν καί ιεροφάντην της τύν Ερρί

κον "Αίνε.
"Οταν πλέον τύ ένδιαφέρον τού Ιταλικού δημο

σίου έφί'ασεν είς τό κατακόριφον, ό 1 ουερρίνης ένε 
φανίσθη καί κατέστησε γνωστόν τον μύθον τού Λαυ
ρέντιου Στεκκέτη. Τότε έγενήθη μία βιαία άντίδρα- 
σις έκ τής αντιθέτου Σχολής, τής Ιδανικής. Λιεςή- 
χίΐη δέ μία πάλη, καί)’ ήν ό Στεκκέτη έφάνη τόσον 
πικρόχολος καί τόσον βίαιος, ώστε άπεδοίΐη είς αυ
τόν ή έλλειψις παντός σεβασμού καί πάσης ευπρέ
πειας προς Σχολήν άνοδεί’ξασαν μεγάλους ποιητάς, οί 
όποιοι διείίρωραν γενεάς ολοκλήρους καί παρεσκυύα- 
σαν τύ έδαφος τής νέσς φιλολογικής ζωής εν Ιτα
λία. Αλλ* ό Γουερρίνης είχε τάς ιδέας του και τας 
φιλολογικός του πεποιθήσεις, τάς οποίας υπεστήριςε 
δι’ όλων του τών δυνάμεων καί δΓ όλων τών μέσων.

Τά νεώτερα ποιητικά έργο τοϋ Στεκκέτη ή Νέα 
Πολεμική» δέν ύπερέβησαν κατά τίιν δύναμιν τα
Μετά θάνατον», ώστε τύ μέτρου τή; ποιητική; του 

άτια; εί'ρίσκεται είς τό πρώτον μικρόν τομίδιον. 
Άπό τινων έτών ύ Στεκκέτη δήν ήκούετο πλέον. 
Νέοι ποιηταί καί νέα ιδανικά άπασχολούν τύν πνευ
ματικόν κόσμον τής Ιταλίας. Ο Στεκκέτη είχε γηρά- 
σει πλέον. Μάλιστα ή άγάπη προ; τήν Θρησκείαν τον 
Βάκχου τον είχε καταστήσει αλκοολικόν. Λπέθανε 
χωρίς δ θάνατός του να προϊενήόΠ ουδέ- τό πολλο
στημόριου τής συγκινήσιως. ήν είχε προξενήσει όαναγ
γελθεί: παρ’ αύτου θάνατός του. Εί: τήν περίστασιν 
ταύτην καταδεικνύεται ή αλήθεια τού αρχαίου ρητού : 
.-<->ν οί Βεοί φιλοϋσιν άποθνήσκει νέος .

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚ Η

Δ ϊ Σ 1 Σ
oto άιρρισμένο 
τοϋ Κορινθια- 

ποΰ ά- 
σπάε ι

ΕΣΑ
κύμα 
κοϋ κόλπου, 
λαφιασιιένο 
στήν βοτσαλένια α
κρογιαλιά, ή κορφές 
τών ψηλών βουνών 
ποΰ τόν έχουνε ζω

σμένο σάν πανώρηο ύαχτυλίδι καίονται απ' τής 
χρυσωμένβς άχτϊδβς τού ήλιου, ποΰ κουρασμένος τώρα 
απ’ τό ταξβϊδι τής ημέρας γέρνει νά κοιιιηθή. Στό 
αντικρυνό βουνό μία άσπρη γραμμή ποϋ σάν φεΐδι 
ξετυλίγεται κοντά στή θάλασσα, τιόρα φωτίζεται έδώ 
κ έκεϊ καί τά τρεμουλιασμένα φώτα τους ξεκουρά
ζουν τό μάτι τοϋ παρατηρητήν ποϋ ή υγρή γαλάζια 
επιφάνεια τό έχει απορρόφηση μέ τά χίλια μυστήρια 
της, πού ξεδιπλώνεται σάν τό πανί στόν αργαλειό 
μέσα απ’ τ’ ανατριχιαστικά βάθη της καί σκορπί
ζουν γύρω μιά αφάνταστη λύπη ποϋ μόνον τό ά/.λο 
ςεδίπλωμα αύτοΰ τον κάτασπρου πανιού ποΰ λέγεται, 
κύμα, ήμπορεϊ νά τήν σβύτη. ’Εκείνη ή κάτασπρη 
γραμμή μέ τά τρεμουλιασμένα φώτα, είναι τό Λου
τράκι πού κουρασμένο πειά άπ’ τήν καλοκαιρινή του 
τρελλή ζωή κοιμάται τώρα ήσυχα, ένώ τό μαλακό 
κύμα γλύφει τούς τοίχους άπ’ τής ψηλές ταράτσες
των σπιτιων κι ένα σκοτεινιασμένο βουνό τό προ- 
φυλάσσει σάν πονετική κλώσσα απ' τά στοιχειά τής 
φύσεως. ’Απέναντι του ό ΆκροκόρινΟος μέ τούς 
ψηλούς τεχνητούς βράχους του στέκεται επιβλητικός 
στή μελαγχολική σκιά που απλώνει ή δύσις, σάν νά 
ίΙέλη νά φανέρωσή σ’ όλη αύτή τή καλοσύνη και το 
μυστήριο πού σκορπάει τό περασμένο μεγαλείο του 
πού τόσο τό έλάτρευσαν οί. άνθρωποι καί τόσο τό 
ν,δόξασαν οί χρόνοι. Παρέχει κάτι έρημοι βράχοι πού 
βρίσκονται γυρμένοιάπό τά γεράματα κι' απ’ ώρα σ’ 
ώρα νομίζει, πώς Οά πέσουν, σκεπασμένοι τώρα μέ 
τά μεταξένια άσπρα σύννεφα πού σάν απέραντα 
βαμβάκια ανεβαίνουν αγάλι αγάλι στ’ άγνωστα βάθη 
τ’ ουρανού, καίοντοι τιόρα άπ’ τήν αόρατη φωτιά 
πού απαλά άπλώνεται στής ράχες τους, κι' έτσι σιγά 
σιγά σέ μιά πανώρηα τής φύσεως θέλησι γίνονται 
αφαντοι άπ’ τό βαρύ σκοτάδι πού γύρω τους απλώ
νει τό μαύρο του σάβανο.

Είναι νύχτα ! . . . Ολα ετοιμάζονται γιά τόν νυ
κτερινό θάνατο. Κάτι πουλιά ποΰ φεύγουν τή μαυ- 
ρίλα πού τα κυνηγάει χάνονται ’στό άπειρο, μιά γρη- 
ούλα μέ τ’άσπρο της τσεμπέρι στό κεφάλι μαζεύει 
απ’ τόν χορταρένιο φράχτη ποϋ περιτριγυρίζει τό 
καθιίριό της σπιτάκι τ’ άσπρορρουχα ποΰ τάχε βάλει 
να στεγνώσουν, ένα τζάμι ανοίγει κι' εναό.ραϊο κεφα- 
λακι που σάν φειδία τό τριγυρίζουν κάτι σγουρά 
μακρυά μαλλιά ξεπροβάλλει, ρίχνει μιά ματιά στής 
νύχτας ι ατέλειωτο μυστήριο καί κλείνει γρήγορα 
τό πράσινο εξώφυλλο τής κάμαράς της. ένώ μιά 
αχτίδα πού πέφτει άξαφνα άπ’ τήν στιγμιαία μά δυ
νατή αναλαμπή του άντικρυιού φάρου δίνει 'στό 
προσωπον της μιά πηγή ζωής ποΰ τήν φωτίζει σ’ 
αύτό τό άχαρο σκοτάδι, σάν μιά άγνωστη άχτΐδα πού
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χύνει γύρω της χίλιες κρυφές χάρές καί χίλια μυστή
ρια. τής χαρές πού σκορπίζουν τά μάτια της, καί τά 
μυστήρια πού κλείνει ή καρδιά της. Είναι ή καινούρ
για μου φιλενάδα!.. . Τήν πρωτόειδα σέ μιά άπ ’ 
αυτές τής δυτεις ποΰ έχει γιά προνόμιο ό Κορινθια
κός. Εΐνε μιά έβδομάς τώρα πού κουρασμένος άπ' 
τάς ενοχλήσει; πού χαρίζει ή ή ιέρα, έπηγα στό 
βοτσαλένιο ακρογιάλι. Ή θάλασσα ήταν άηιρισμένη 
κι’ έπλενε τό βότσαλα τ’ αμέτρητα σέ σχήματα καί 
χρώματα, ένώ ό άέρας πού έφερναν τά κύματα τήν 
ωρα πού έσπούσαν μιϋ δρόσιζαν τύ πρόσωπο μέ τύ 
άγριό τους ά άσασμα. Ήταν κάμποση ώρα πού περι
πατούσα στην άκρη άπ’ τή θάλασσα,ό ήλιος φαινόταν 
πως έκαίετο καί μέσα σ’ αύτή τή φωτιά του. πυρ
πολούσε κι όλα τ’άψυχα πού τόν περιτριγύριζαν γιά 
νά ζεσταθούν κοντά του. Τό κάθε τι υπομονετικά 
έκαίετο άπό τή; άχτΐδες του κι’ αύτό έφαίνονταν 
πώς τ’ώκανε γιά νά δείξη τήν εύ/νωμοσύνη του σ’ 
αύτόν πού τόν έ-ζέστανε στό πρόσκαιρο διάβα τής 
καθημερινής του ζωής. Στάθηκα γιά νά δώ αύτό 
τό καρτερικό κάψιμο τών δντων καί δέν ξέρω 
πώς ή ψυχή μου γιά μιά στιγμή πόθησε νά βρεθή 
κι’ αύτή σ' εκείνη τήν ονειρεμένη θέσι ποϋ είχε κάθε 
άψυχο πράγμα εκείνη τήν στιγμή ποϋ πλυμμήριζε τό 
μυαλό μου παράξενες ιδέες καί γέμιζε τή ψυχή μου 
άπειρη λύπη, τή λύπη πού δέν μπορούσα ν’ αγγίξω 
κι’ έγώ αύτή τήν εύτυχία, πού ό Θεός μόνο στ’ ά
ψυχα χαρίζει.

"Αξαφνα ένας πόθος νά βρεθώ κι’ έγω σ’ αύτό τό 
φλογισμένο περιβάλλον μέ έκυρίευσε καί μιά απελ
πισία. νά μή μτορώ νά αίαθανθώ κι’ έγω τής κα- 
λωσύνες πού κρύβονται μέσα σ’ αύτό τό θεϊκό χρυ
σάφι ποϋ σπάταλα ξαπλώνεται στύ Ουρανό σέ κάθε 
δϋ.ιι. μ’έκανε άθελα νά ξαπλωθώ στά υγρά απ' τά 
φ λήματα τής θάλασσας βότσαλα καί νά καρφώσω 
τά μάτια μου στό άλυιο μυστήριο πού χάριζε μέ τή 
φωτιά του άγνωστες σκέψεις κι’ ατέλειωτες ερωτή
σεις σιό Δημιουργό. Τά μάτια μου κουράστηκαν 
πειά νά βλέπουν αύτό τό θέαμα κι’ έκλεισαν γιά 
μιά στιγμή. Όταν ξανάνθιζαν, όλα είχαν χαθή καί 
τό σκοτάδι τιόρα σκέπαζε κάθε αντικείμενο. Τιόρα 
τήν περιέργεια γιά νά ίδώ τή φωτιά, τήν σκέπασε 
αύτή τοΰ σκότους, κι’ άνοιξα πάλι καλά τώ μάτια 
μου στήν άπειρη μαυρίλα. Τριγύρω μου όλα κοιμούν
ται καί μεσ’σ' αύτή τή νεκρική σιγή ή σκέψις μου 
γυρνάει σ’άγνωστους τόπους χαράς, γαλήνης, τής 
χαράς πού δίνει ή αληθινή άγάπη. καί τής γαλήνης 
πού χαρίζει ή ψυχή στήν ψυχή πού πάσχει γιά ’κείνη. 
Αί σκέψεις παλαιόυν στό μυαλό μου. κι' άπύ μέσα 
άπ’ αύτό τό πάλεμα μιά λεξι ξεχωρίζει : ’Αγάπη». 
Μά καί τί άλλο είναι ή ζωή παρά γεμάτη άγάπη ; 
Τύ κάθε τί πού έδημιούργησε ή τελεία σοφία τού 
Δημιουργού δέν είναι τίποτ’ άλλο παρά πηγή αγά
πης, γιατί άμα δέν ήθελε άγάπη ό Θεός δέν θά έκανε 
τοσο ωραία καί προκλητικά τά δημιουργήματα του 
ποΰ άμα τά βλέπομε ευθύς να τ' αγαπούμε μ’ όλη 
ιή δύναμι ποΰ κλείνει ή καρδιά μας.

Λ
Σέ μιιι τέτοια νυχτιά, καμωμένη γι’ άγάπη, έγνώ- 

ρισακι’έγώ τήν φιλενάδα μου. Τά δακρυσμένα μά. 

τια μου άπό τήν όπερέντασι ποϋ έβλεπαν τόση ωρμ 
τα σκέπασαν τά βλέφαρα γιά μιά στιγμή για να < 
άνοίΐιι πάλι τό άνοιγμα κάποιου παραθυριού που 
σκοτεηο ώς τή στιγμή εύρίσκετο απέναντι μου. Ή
ταν ή νέα πού έγινε υστέρα φιλενάδα μου. Στήν ξα
φνική άχτΐδα τοΰ άντικρυνοΰ του φάρου γνωριστή 
κάμε, τήν κύτταξ ι περίεργα, μέ κοίταξε κι αυτή, 
δίαν έκλινε τό εξώφυλλο, κούνίσα αόριστα τό κεφάλι 
μου, τύ κούνισε κι’ αύτή. ύστερα άπ' ολίγο πέρασα 
σιμά στό παραθύρι της, κιύπησα άθελα τό μπα
στούνι μου στά βότσαλα, άνοιξε τό παράθυρο κι’ 
άιια μέ ε.·δε γρήγορα τ’ώκλιινε. ένώ έκύτταξε άπύ 
μιά χαραματιά..γύρισα κάμποσες φορές ιά μάτια μου

ΑΠ© ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΝ ΣίλΗΝ

ΥΜΝΟΣ Π©Υ ΔΕΝ ΕΓΡΑΦΗ
ΧΕΔΟΝ όλοι οί’Α
θηναίοι χρονογρά
φοι εύρίσκου? ευκο
λίαν είς τήν διά δια
λόγου διατύπωσιν 
τοΰ θέματός των.' Υ
ποστηρίζουν κάτι, 
τό άντικρούουν οι 
ίδιοι, τό σχο λιά

ζουν, καί ουτω γ εμίζει εΰκολώτερα η στήλη. Ας 
κάαοι καί έγώ τό ίδιον.

Συνήντησα προχθές είς τό τράμ μίαν y αριτω- 
μέ?ην δεσποινίδα, οχι πολύ ώραίαν, αλλά πολύ 
εκφοαστικήν. Τό σπουδαιότερο·? δέ, ελεύθερων 
σκέψεων. Ποτέ δέν ώμίλησαμε διά τόν ωραίο? 
ή άσχημου καιρόν, διά τήν πολιτικήν ή την 
ράπτριαν, διά τόν κινηματογράφον ή δια το 
τσάι. Αυτά, τά άκοΰμε αδιάκοπα άπό τους γεί
τονας μας όπου καί άν Οελήσωμεν να άναπαυ- 
σωμεν τά κουρασμένα πόδια μας ή νά οροσίσω- 
μεν τά ξηραμένα χείλη μας.

Μιλούσαμε διά τά σημερινά αισθήματα. Ια 
εΰρίσκαμε—πολύ φυσικόν—ψεύτικα. Μιλήσαμε 
διά τήν πνευματικήν μόρφωσιν. 1 ήν ευρομεν 
ακόμη φυσικιότερον — όπισΟοδρομικήν. Εςχφνα 
μέ ρωτά. Έδώ αρχίζει ο διάλογος

— Καί τί γράφετε τώρα;
— Τίποτε. Θά γράψω όμως.
— Κανέ? πεζόν ποίημα;
— 'Ακριβώς.
— Γιά τά μάτια μας, γ’.ά τά χείλη 

γιά τά μαλλια της. , , , .
__ Μή πέρνετε περισσό cepo δρομο απο το 

τραμ αυτό ποΰ είμεθα. “Ολα αυτά, ποΰ είπατε 
αξίζουν στίχους, μετά καί άνευ ομοιοκαταλη
ξιών. Ένώ έχω τήν διάθεσιν τώρα τελευταία 
νά ύμνήσω κάτι ποΰ δεν ύμνησε κανείς εως

στή χαραμάδα κι’ έφυγα γιά τό σπήτι μου. ..
Τήν άλλη μέρα τήν ξανάδ ι στή ίδια θέσι, τής γέ

λασα—μ ·ύ γέλασε, χαιρέτισα-χαιρέτισε, δτ τν έφευγα 
τής είπα: -Καλή νύχτα κι’ αύτή δειλά άπήντησε :

Αύριο!»
Ύστερα άπό μιά εβδομάδα βρισκόμαστε κι’ οί δύο 

μαζύ. Στό ίδιο άγρογιάλι σιν γνωστοί άπ τα μικρά 
μας χρόι ια θαυμάζαμε σιωπηλοί κι ακίνητοι τη 
δύσι. καί μέσα άπ' αύτή τί) σιωπή μις κουβέντιαζαν 
σιγανά δύο ψυχές, ή δική μου κι’ ή δική της !...

Τί ώραία πού εΐνε ή δύσις 'στόν Κορινθιακό !. · .

ΜΙΜΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

τώοα ποιητής η λογογράφος. “Ενα μερσς του 
•υναικείου σώματος έμεινε παρηγκωνίσμένο?. 
Μή κοκκινίζετε, δεσποινίς, μή ύποπτεύεσθσ 
πονηρά.

Ί-Ιρ/ισα νά περνώ τό? κατήφορον, γληγορω- 
τεοα από ότι Οά τόν έπερνε τό τραμ έάν δέν 
ήτο . . . στασιαστικόν.

_  ζχτι ποΰ οέν τοΰ έδωσα? προσοχήν, 
όσοι έϋύ.οτ μήΟησαν νά καύσουν τούς λιβανω
τούς τών είς'τή? γυναίκα. Τά μάτια [ίέβαια καί 
τά χείλη καί όλη ή άλλη διακόσμησις του.γυ
ναικείου προσώπου, καί διότι φαίνονται και οιότι 
άντανακΰ.οΰν τά ψυχικά συναισθήματα, κάμνουν 
έντΰπωσιν. Κάμνει έντΰπωσιν άκόμη περισσο- 
τέσαν διά τόν κοσμάκην κκί ή άποκά'λυψις 
μιάς -άμπας. όταν αί κυρίαι ανεβαίνουν εις τό 
τοάμ ή'όταν βρέχει. Καί δμως, δεσποινίς ...

— Μά σεις δέν πέρνετε αναπνοή . . -
__ Βιάζομαι νά τελειώσω πριν φΟάση εις 

τό τέρμα τό τράμ. ..... ..
— Μήν άνησυχήτε και οέν υπάρχει φοόος να 

φΟάση καί πολύ γλήγορα.
_ Λοιπόν ένα μέρος τοΰ σώματος . . .
— Μά ποτό επιτέλους ;
__ "Ay! αύτή ή γυναικεία ανυπομονησία... 
Είδα ότι έΟΰμωσε λίγο ή χαριτωμένη συνο

δός μου καί έρριψα άποτόμως τόν πύραυλον^
— Τά γόνατα! Μή γελάτε. Τά γόνατα αξί- 

ζου? ένα πεζόν τυύλάχιστον ποίημα καί Οά τό 
γράψω. ( γ ,

Τό τοάυ. εις μίαν απότομον στάσιν—τή? εν- 
νάτην ή δεκάτη?—έκαμε τά γόνατα μας νά έλ
θουν εις επαφήν ήκιστα... διπλωματική'·.

— Μέ τά λόγια νά υποστηρίζετε τήν περί
εργη ιδέα σας . . - μοΰ λέγει μέ ένα χαμόγελο 
γλυκύτερο? τοΰ γλυκυτέρο·^ γλυκίσματος, ενώ 
έτακτοποιοΰσε κάπως τά πόοια της.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

—'Ακούσιε λοιπό/ τόν πανηγυρικόν τών γο
νάτων. Ε'.; τήν αρχαιότητα . .

"Αλλο [Λίΐοίαμα τής όεσποινίδος, υέ κάποιαν 
οόσιν ειρωνείας αύτό

— οσοι ήθεν αν νά εκδηλώσουν υποταγήν, 
σεβασμόν, ήγγιζον τά γόνατα τών ισχυρών. 
“Οταν ίκετευον τούς θεούς, έψαυον τά γόνατα 
τών αγαλμάτων. 'Αλλά καί σήμερον ή μεγαλει- 
τέρα ευλάβεια καί -[στις έκόηλούται διά τής 
γονυκλισίας. Ό πιστεύων, ό αγαπών, ό μετα
νοώ·/ γονυπετει.Ό Ούγκόι λέγει κάπου ότι καί 
ή ψυχή γονυπετεϊ .

— 'Εξακολουθήσατε καί χωρίς τόνΟόγκώ...
— Λοιπόν, είς τά γόνατα τελειώνει τό καθ' 

αύτό σώμα καί αρχίζει ή κίνησις. Είνε οί συν- 
οετήρες τοΰ σώματος. Άλλά τό γόνατο/ έχει 
ποίησιν Είνε το σύνορον μιας τορνευτής κνήμης 
καί ένός στρογγυλού μηρού.

— Μά οιλε μ.ου, πέρνετε πολύν κατήγορον.

ΦΙΛΙΑ ΑΝΔΡΟΣ
Εξ άφορμής μιας διαλέξεως

111’0 τινων ημερών γενομένη 
έν στενό) κύκλω φιλοτέχνων 
σύντομο; διάλεξι; τής «γρα- 
φούσης; εΰγενοϋς δεσποίνη;. 
ήτις νομίζει διι δύναται νά 
νπάρξη μεταξύ άνδρός καί γυ
ναίκας άγνή φιλία άνευ ερω
τικής όπισθοβουλίας, δύναται 
νά προκαλέση βύρυτέραν συζύ- 
τησιν μετά τήν δημοσίευσιν 
της έν τή Πινακοθήκη·. Εις 

έιιέ τουλάχιστον, ακροατήν τής διαλέξεως εκείνης, 
δίδει αφορμήν νά διατυπώσω διά τάς Ιδίας Ιΐινσ- 
κοθήκη;- δ,τι προφορικώς είπα είς τήν φιλότεχνόν 
■ ιμιλήτριαν, άμα ήκουσα τά ύπ’ αύτής λεχθέντα.

Τό γυναικολογικόν τούτο ή κοινωνικόν ζήτημα εί
χεν άνακινηθή εσχάτως έν Αμερική υπό έφημερί- 
δος ήτις έδημοσίευσε πολλάς καί διαφόρους γνιόμα; 
ποιητών και συγγραφέων καί γρι/φουσών Ευρωπαίων 
καί ’Αμερικανίδων. IΙαραχολουΟήσας δέ τήν έκεϊ. συ. 
ζήτησιν έσπευσα νά γνωρίσω είς τήν ομοεθνή μας 
φίλην «γράφουσαν» οτι ή πλειοψηφία τώνγνωματευ- 
σάντων περί τοΰ ζητήματος, δπερ έθιξε διά τής ομι
λίας της, άπέκλινεν υπέρ τής γνώμης τοΰ Σαίντ-Μπεβ, 
νίπόντος οτι «ή φιλία άνδρός καί γυναικός είναι ή 
μεγάλη λέξις τών γυναικών είτε διά νά εισάγουν, 
είτε διά ν’ Αποπέμπουν τόν έρωτα·.

Τήν γνώμην ταύτην, ύπό άλλας έκφραστικωτέρας, 
μάλλον κτυπητάς δηλαδή φράσεις, εΐχον διατυπώ
σει από τών αρχαίων χρόνων μέχρι τών καθ’ ημάς 
πολυάριθμοι συγγραφείς καί λογοτεχνία άμφοτέρων 
των φύλων. 'Αλλά νομίζω δη καί ή έν γένει ιστορία 
δέν αναφέρει παραδείγματα τοιούτου είδους αδελφι
κής φιλίας μεταξύ άνδρός καί γυναικός αία τά τής 
φιλίας τού Δάμονος καί Φιντία, τοΰ Όρέστου καί

— “Οσον οέν πέρνει τό τραμ ; . . . “Οταν 
θέλομεν νά έκ^ράσωμεν τόν διακαέστερον έρωτα, 
κάμπτομεν τά γόνατα μας καί τά γόνατα αγκα
λιάζουμε εκείνης πού αγαπούμε. Οί ίππόται τού 
Μεσαίωνας...

Μία απότομος στάσις τοϋ τραμ, μέ έκαμε νά 
σταματήσω κ' εγώ.

Είχαμε οθάση επί τέλους εις τό τέρμα!
Τό τέρμα τής συζητήσεως δέν είνε αύ-.ό. 

Απ' εδώ θά ήρχιζεν ό πανηγυρικός τών γονά
των.Άλλ’ ή συνεπιβάτις μου, ή όποια άλλως τε 
εοοροΰσε πολύ κοντά φορέματα, έσπευοε νά μέ 
αποχαιρέτισα,, ίσως οιά νά μή άκούση τήν συ
νέχειαν. Ή άναγνώστριά μου πιθανόν νά θέλη 
έν τούτοις νά άκούση τόν διακοπέντα ύμνον. 
“Ας έπιουλαχθή νάδιαίάση τό πεζόν ποίημα, τό 
όποιον ασφαλώς μίαν καλήν πρωίαν θά γράψω 
οιά τά γόνατα.

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΣ

Πύλάδου καί άλλων πολλών δυάδων, καίτοι έν τισι 
τούτων ΰπελάνθανον καί άλλα αισθήματα στοργής, 
άλλοιοΰντα τήν αγνότητα τοϋ φιλικού αίσθήματο:. 
ως διετυπώθη υπό τής όμιλητρίας μας.

Άλλ’ έπί τοϋ προκειμένου, αί γνώμαι τών φιλοσο- 
φησάντων έπί τοϋ ζητήματος τής μεταξύ γυναικός 
καί άνδρός άνοθεύτου, άδολου καί άκινδύνου, ούτως 
είπεΐν, φιλίας δέν αποδέχονται τήν υπαρξιν ή μάλλον 
τήν έπί μακράν διατήρησιν τοιαύτης φιλίας, ή οποία 
ομοιάζει πρός τά γνωστά πυρεϊ ι, τα όποιοι είναι 
ακίνδυνα έφ’ δσον δέν προστρίβονται έπί τών πλευ
ρών τοϋ κυτίου. ΊΙ φιλότεχνος όμιλήτριά μις 
έλησμόνησεν ότι οί έχοντες τήν γνώμην της ι’ίιδρε; 
έχουν καί πλευρά καί ή προστριβή τοιούτων πυ
ρείων, ήτοι σπίρτων ή πνευμάτων, έπί τοιούτων 
πλευρών δέν είναι ακίνδυνος, εκτός έάν τιι πλευρά 
ταΰτα ένερούλιασαν ή δέν μεταδίδουν τόν σπινθήρα 
είς τιί πυρεία.

ΊΙ σειρά τοιούτων σκέψεων ή παραβολών δύναται 
νά μάς φιέρη είς κατήφορον, πρό τοϋ οποίου 
όμως υπάρχει ΰπόμνησις όμοια περίπου πρός την 
τών θεατρικών προγραμμάτων, άτινα προαγγέλλουν 
ότι ή παράστασις απαγορεύεται είς τάς δεσποινί
δας, άλλά καί εις τάς δέσποινας· διά τούτο περιο
ρίζομαι είς τήν παρέλαση- τών δημόσιευθεισών έν 
τή ’Αμερικανική έφημερίδι, γνωστών άλλως, γνωμών 
τών μετά κύρους άποφανθέντων έπί τοϋ ζητήματος. 
Δέν αναφέρω πρώτην τήν γνώμην τοΰ Κορνηλίου, 
όστις εγραψεν ότι ή φιλία γυναικός καί άνδρός μάς 
οδηγεί ευκόλως είς τό Ερωτα' διότι άλλοι κατηγορη
ματικότερου ειπον ότι ή τοιαύτη ιμιλία είνε μικριί 
ομογάλακτος αδελφή ιού έρωτος’ άλλοι δέ, ώς ό Λ. 
Γκυγιάρ, ότι ή φιλίαάνδρός καί γυναικός είνε νεφέ
λη διαφανής, όπισθεν τής όποιας ανατέλλει ό έρως.

Τήν ιδίαν γνώμην διετύπωσαν καί άλλοι καί βΊ-

της. ή ή *- 
φαίνεται οτι 
ται οτι έχει φίλους, διότι 
Απλούς φίλος γυναικός 
άπιίσχολημένο; ·/ 
δημιουργήση έρωτα ιΐστ ιτον. 
κ. Λΰ ΙΙυϊίιέ όμιλεΐ πάντοτε 
επιδεικνύω ώραι ·ν πρόσωπον. 
βραχίονα: και ωραία; χεϊρας, 

' ’?.·’; ' ■
,ς έ/οιίσας τοιαϋτα ωραία σωματικά 

γητρα, έάν κολακεύονται έκ ' ' ,
διότι, ώς λέγει, «παρά πάσαν τήν Αρετών τήν οποίαν

Αλλαχού καί τότε κινδυνεύει αϋτη ν

ί.αι, μέ άλλας λέξεις καί συμπεράσματα· ως π. χ-ο 
Μαινάρ, δστι; γνωματεύει ότι ό Ανήρ ποτέ δεν είναι 
φίλος μιας γυναικός, όταν δύναται κι είνε εραστής 

Δέ Πϋίζέν, ήτι: άννπιφυλάκτω; απο- 
εΐς μιίτην γυνή άτιαγάπητο; κολακειιε- 

ό άνήρ ποτέ δέν εί'·'’ 
Αξιαγάπητος, έκτος άν ήνε 

νιΐ
Σημί'ίωτέον δέ οτι η 
περί γυναικός, ήτις 

ώραΐα στέρνα, ώραίους 
πρό; τήν όποιαν δέν 

Λνε δυνατόν νά ιήιι’.ή «ί; άνί,ο άταράχως' δικαιο
λογεί δέ τά; έχούσας τοιαϋτα ώραΐα σωματικό θελ- 
γητοα. έάν κολακεύονται έκ τή; έπιδειςεως, 
διότι, ώ; λέγει, «παρά πάσαν τήν άρετίιν τήν οποίαν 
αποδίδουν είς τοιαύτας γυναίκας, αύται αποδέχονται 
τά εγκώμια των, ήΐ«ι τών θέλγητρων των».

Απέναντι τής γνώμης ταύτης, ήτις μυρίζει ,οΛίγην 
ύλιστικότηια, αντιτάσσονται έναντίαι γνωμαι, , ως η 
τής κ. Δέ Σιμιάν ήτις πιστεύει ότι ή φιλία άνδρός 
πρό; γυναίκα καί τ’ άνάπαλιν άναπληροι τας μέγι
στα; τών ηδονών. Άλλ’ όπάρχει γνώμη τοϋ Διδερω, 
άντιτιθεμένη πρός τήν γνώμην τής κ. Σιμιαν, ηιις 
θέλει νά παραστήση έαυτήν ώς μή ένδιαηερομενην 
διά τήν υλικήν της ήτοι τήν σωματικήν της υπο- 
οτασιν. Ό Διδερώ, λοιπόν ούτο; συζητών άλλοτε επι 
τοΰ ζητήματος άν υπάρχουν γυναίκες πλασμένοι μονον 
δκι φιλίαν, άποφαινεται δτι υπάρχουν γυναίκες α1 
όποϊαι είνε ιϊνδρες καί άνδρες οί όποιοι είνε γυναί
κες, προκειμένου δέ νά έκλέξ·.ι μεταξύ τοιούτων αρ- 
σενικοθηλύκων, συμπεραίνει δτι εύχαρίστως θα εκαμνε 
φίλην μίαν γυναίκα ή όποια είνε άνηρ.

Λ

•Αλλά καί αυτοί οί συντασσόμενοι ύπέρ τής γνώ
μη; δτι δύναται νά ύπαρξη φιλία άγνή μεταξύ γυναι- 
κό- καί άνδρός, δέν αποκλείουν έντελώς τήνέν ταυτη 
έρωτικήν όπισθοβουλίαν. Ό ’Γόμάς π. χ. ποοτ^ια 
νά έχη φίλον ενα άνδρα διά τιις φοβερός περιστάσεις 
τού βίου, άλλ’ επιθυμεί διά τήν καθημερινήν ευτυ
χίαν τον, τήν φιλίαν γυναικός. Ό Γκυγιάρ δεχεται 
έπι ή φΡ ία γυναικός, ήτι; παρέχει τήν έρωτικήν ευ- 
ϋαιαονίαν, δύναται νά μάς παρέχη τάς αφοσιώσεις 
καί’τάς ήδύτητας τού φιλικού λεγομένου αισθήματος. 
Άλλ’ ή κ. Δε Λαμπέο έπροχώρησεν εις λεπτομέρεια; 
έν τή συζητήσει, άν ή φιλία δύναται νιί ύφίσιαται 
μεταξύ έτεροφύλων προσ.όπων καί γνωματεύει οτι το 
τοιούτο είνε σπάνιον καί δύσκολοι' διότι «απαιτείται 
περισσότερα άρετή καί έγκράτεια». Άποφαίνειαι δε 
δτι δέν είναι άξιαι τοιαύτης φιλίας γυναίκες μη γνω- 
ρίσασαι ή τόν έν χρήσει έρωτα, ώς είναι Ανάξιοι τοι
αύτης μετά γυναικός αγνής φιλίας οί Ανδρε; οι οποίοι 
«δέν φαντάζονται δτι είναι δυνατόν να εχη η γυνή 
τά χαρίσματα τοϋ πνεύματος καί τή; καρδια; δελεα- 

στικώτερα άπό τά τή; καλλονής».
Ώ; γίνεται δήλον Από τήν σειράν τών γνωμων τού

των. πάντοτε τίθεται ώς βάσις συζητήσεως γυνή ελ- 
κύουσα οπωσδήποτε διά θέλγητρων, οία τα υπο τη, 
κ. Δε Πύίζιέ ύποδειχθέντα. Άλλ’ ή πλειοψηφία των 
Αποκρουόντων τό δυνατόν τής ύπάρξεως τοιαύτης ανό
θευτου φιλίας Αποκλίνει είς τήν εναντίαν λυσιν του
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ζητήματος, δπερ έθετεν ή δοϋσα αφορμήν είς τάςγραμ
μής ταύτας δέσποινα, ήν πρό όλίγου έχειροκροτει το 
κοι νόν και ώς θεατρικήν συ,-γραφέα μονόπρακτου 
έργου. ’Επειδή δέ έχει όποληψιν πολλήν είς ταςγνω- 
μ-ι_- τών έχόντων διεθνή φήμην ,ξένων ποιητών. τη 
υπενθυμίζω καί άλλα: γνώμ ι; των. οίον τήν τοϋ Ρό
στα ν. είπόντο; ότι ή φιλία άνδρός και γυναικός είναι 
θεία μέ μάτια έξαδέλφης. πολλάκις γείτονος τοϋ έρω
τα:. τήν ιού Όκταβίου Φεγιέ. είπόντος ότι «οί άν. 
δρες παραμελούν τάς γυναίκα; άπό τάς οποίας δέν 
περιμένουν είμή μόνον φιλίαν καί περιποιούνται 
εκείνος από τά; όποιας περιμένουν κάτι περισσότε
ρον . Καθαρότερα δέ έθηκαν τά ζητήματα ό Παύλος 
.Μπουρζέ. είπων ότι ή φιλία μεταξύ άνδρός καί γυ- 
ναικός είναι έρως χηρεύσας ή έρως παρθένος, και ο 
Δε Σεγγύρ, ό γράψεις ότι άν ή γυνή έκλέξη άνδρα ώς 
φίλον, υπάρχει χροιά τις έρωτος εί; τήν φιλίαν αύτήν 
μεταξύ άνδρός καί γυναικός. ιΨύδεται, έγραψεν άλ
λος συγγραφεύς, ό Μαλφελάτρ, τό ώραϊον φϋλον ίσχυ- 
ριζόμενον ότι ή άπλή φιλία δύναται άνευ τού έρωτος 
νά Ικανοποίηση τήν ψυχήν του’ διότι ό έρως διεκδικεί 
άπό τάς καρδίας τών γυναικών, τουλάχιστον τό 

ήμισυ».
Τοιαύτας παραπλήσιας γνώμας δύναται νά ϊδη 

ή φίλη όμιλήτριά είς πολλά κοινωνικά μυθιστορή
ματα ή δράματα, μάλιστα δέ εις τό κατά τάς ημέ
ρας ταύτας δημοσιευόιιενον έν μεταφράσει ύπό τόν τί
τλον «Ερωτική φιλία». Δι’ αύτοϋ ή μυθιστοριογρά
φος κ. Έρμίνα Λεκόντ Ντύ Νουι,—όπως τήν μετα
φράζουν—έκθέτει τάς μεταπτώσεις τής φιλίας είς 
έρωτα καί τ’ άνάπαλιν. Εύφυώς δ’ έχαρακτήρισε διά 
τοϋ τίτλου τοϋ μυθιστορήματος της τό άνάμικτον τούτο 
μεταξύ άνδρός καί γυναικός αίσθημα ώς ερωτικήν 
φιλίαν, ή φιλίαν έρωτικήν, όπερ ταύτό.

Λ

’Ορθόν είναι νά σταματήση έως έδώ ή έξέλιξις τοϋ 
.ίκανθ.όδους ζητήματος, διά τό άσκανδάλιστον ύπο- 
μνήσας είς τήν σοβαρόν φιλότεχνον Δέσποιναν οσα 
άλλοι είπον περί τού ζητήματος, δπερ έθιξεν, τή 
συνιστώ νά μή Ανταπάντηση εις τ’ ανωτέρω' διότι θά 
πελαγώσωμεν άλλως ή συζήτησις έπί τοιούτων Οε|αί- 
των δέν περατούται διά παρελάσεως γνωμών έστω 
καί συγγραφέων διεθνούς φήμης δυναμένων νά λαλή- 
σωσι μετ’ αύθϊντίας. Άνέπιμείνη είς τήν ιδέαν της 
ί« έχη ύπ’ ύψει της καί τήνγνώμην άλλου, ούχί δι
εθνούς φήμης συγγραφέως, τού Α. Βωβενάργγ, ειπόν- 
τος δτι αί γυναίκες δέν ήμπορούν νά έννοήσουν οτι 
(■πάσχουν άνδρες άποβλέποντες είς αύτάς άνευ ιδιο
τέλειας. "Ισως δέ άλλος συγγραφεύς, ό Δε Σεγγύρ έθη- 
κε τό ζήτημα είς τήν θέσιν του, γράψας δτι «πρέπει 
ν’ άφήσωμεν τό πράγμα είς τόν τόπον του, ν’ άφήσω- 
μεν του; Ανθρώπους ν ’ Απολαμβάνουν δ,τι οί νόμοι 
τής φύσεως έπιβάλλουν. Καθορίζει δέ τήν θέσιν τού 
ζητήματος ώς εξής: Αί γυναίκες ας ζώσι διά τήν μη
τρικήν στοργήν καί τόν έρωτα, δΓ αύτάς δέ ή φιλία 
μετ’ Ανδρών άς είναι τό δευτερεϋον ένδιαφέρον τής 

ζωής των». , ■
Ταύτα έπιστέλλει τή φιλοτέχνφ όμιλητρίφ ο εμπει

ρότερος. λόγω πρεσβειών, ήτοι ό γηραιύτερος των 
Ακροατών τής συντόμου διαλέξεώς της

TIM- ΑΜΠΕΛΑΣ
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1

Σ e Ν Ε Τ Τ Α

Ώ π ψε άνάμνησι, χαμένων άναδεϋτρα, 
Γιά v j σπαράζεις τή γαλήνη μου φριχτά.

ΙΙ.ιρε πειά νάρχεσαι 'ςτό νοϋ μου άχνη, πλανεϋτρα, 
Μέ ή χαρά σου μέσ' τήν λύπησι σμιχτά.

Μήν τριγυρνρ.ς ’ςτό νοϋ μου άνάμνησι χαδεϋτρα 
Γιατί τό χάδι αύτό σου φεύγει τραβηχτά.

Τήν θλϊψι άφίνοντας 'ς έμένανε παιδεϋτρα.
Καί τά παλάτια δείχνοντας μου σιραλιχτά. . .

ΊΙ πάψε άνάμνησι *ς τόν ϊσκο οου αγάλι 
Νά μοϋ Ουμίζης μέσ’ 'ςτόν πόνο, χωριστό.

Τ’ωρηο, τ'αξέχαστο, ξανθό-ξανθό κεφάλι. . .

Ώ φύγε άνάμνησι' γιά. πάντοτε σβυστά 
Μένουν τ<ί μάτια 'ςτήν φριχτήν ανεμοζάλη.

Ποϋ ξάφνου τ’ άφισε 'ςτή μόνη της κλειστά.

C "Ht^GlCOCGlC Η HO C

'Ιεραπόστολο; της Πατρίδο;.—Λευκός "Ελλην, Λινκός 

Σταυρός. Ό σταυρός τών όβίδων.—Τό φίλημα τής Βασι

λίσσης. Ό... Itolce far niente.—Τό πορτραίτο τής πρεσ- 

βείρας. Διονύσιος Στεφάνου.—Άνωτέρα γυναικεία σχολή. 

Τά χαμόγελα τών Άτόίδων.

μοϋ [γράφει τά εξής :

PIN αρχίσω νά κα- 
ταστρώσω τάς σημει
ώσεις μου, έλαβον ένα 
γράμμα άπό τόν Μα- 
τσούκαν, τόν οποίον 
γνωρίζω πρίνγίνη,.. 
Ματσούκας. Ό άνοι- 
χτόκαρδος, ό λεβέν
της, ό γεμάτος έρωτα 
πρός τήν Πατρίδα καί 
στοργήν πρός τούς 
πασχοντας ποιητής.

.«Ιέ τήν δομήν των δημοτικών μας τραγουδιών καί 
μέ τή φωνή μου τήν βροντερή πέρασα ωκεανούς καί 
βουνά καί λαγκάδια καί ζητιάνεψα γιά τήν Ιδέα πού 
λιποψυχούσε καί μαζί μέ τά τραγούδια έπερνα καί 
τόν τίμιον οβολόν καί τή λευκή ψυχή τών ξενητημέ- 
νων γιά τό όνειρο τής Μεγάλης Πατρίδος. Καί τό 
πλοϊον «Νέα Γενεά καί ή πυροβολαρχία «Νέα Γε
νεά» έδρασαν όπως τό έπερίμενα. Άλλά τά σπα
σμένα κειμίλια των ήρώων τών Γιαννιτσών καί τού 
Κιλκίς καί τοϋ Λαχανα μού ένέπνευσαν τόν Λευ
κόν Σταυρόν, τόν όποιον έχε πάντοτε ΰπό τήν προ
στασίαν τών έθνικώνσου βλεμμάτων. Σοΰ άναγγέλλω 
ότι 80 ορφανοί πολέμου ΰπανδρεύθησαν καί τιάρα
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Άκόμα πειύ θαμπότερα κι’ άκόμα πειό Ολιφτά,
Αγνή Σελήνη φώτισε τ' ώχρό τό μέτωπό μου. 

Άκόμα πειό σιγότερα κΓ άκόμα πειό συρτά.
Δοξάρι μου άλαφρόγυρε ’ςτόν άναστεναγμό μου. 

Άκόμα πειό αργότερα κι'άκόμα πειό σμ ιχτά,
Βιολί μου άνιστόρησε τόν άθωρο καϋμό μου, 

Άρμόνισε ‘ςτά στήθια σου μέσ’ 'ςτ' άναφυλλητα,
Τόν Βίο μου, τόν ΙΙόθο μου, καί τό Παράπονό [ίου 

Άκόμα πειό λαφρότερα κι."ακόμα πειό συρτά
Ώ ήχε 1 ήχε αγνώριστε, βυθίσου "ςτήν ψυχή μου'. 

Καί χύσε βάλσαμο άκρατο ςτήν βαθουλή πληγή μου.. 

Ατίμητο συντρόφι μου, πολύξερο βιολί μου,
Ώ ψάλε 'ςτ' άσημόιρωτο, ωραία, άγαλλισστά,

Μ’ ακόμα πειό αχνότερα, κι' άκόμα πειό σβυστά. . .

Ν Ν. ΔΡΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

θέλω νά κάμω τόν Λευκόν Σταυρόν παγκόσμιον! 
Λιαλάλησε το διά τής προσφιλούς "Πινακοθήκης».

Σέ φιλώ άδελφικά
Σπνρος Ματσούκας

Πώς ένεπνεύσθη ό Ματσούκας—ό Λευκός 'Έλλην— 
τόν Λευκόν Σταυρόν, ολίγοι τό γνωρίζουν. Ήτο είς 
τήν γραμμήν τοϋ πυράς, όταν τήν 22 Φεβρουάριου 
1913 δύο οβίδες έρχομέναι άντιθέτως άπό τήν Κανέ- 
ταν καί τό Μπιζάνι συνηντήθησαν, συνεκρούσθησαν 
έκ τής συγκρούσεως δ'έσχηματίσθη ένας λευκός σταυ
ρός. Τήν στιγμήν εκείνην ένας τραυματίας Καρπε- 
νισιώτης έφώναζε : Άδελφούλα μου !· Ό ποιητής 
έστράφη τότε καί οίονεί έμπνεόμενος έκ τού αιθέ
ριου σχήματος τών οβίδων τού είπε : «Έννοιά σου ! 
Είδες αΰτόν τόν σταυρόν ; Αύτός Οά τήν προ· 
στατεύοη !»

"Οταν κατέβη είς τήν ΙΙρεβέζαν, συνήντησε τήν 
Βασίλισσαν “Ολγαν. Τής άνεκοίνωσε τήν ιδέαν του 
και η Λ. Μ. αφού τόν ήσπάσθη είς τό μέτωπον, τοϋ 
έστειλε 50,000. Ό Ματσούκας είπε τότε τό θάυμά- 
σιον : «Άφ’ δτου μ' έφίλησε ή Βασίλισσα μου, έγινα 
νόμισμα' δέν έχω άνάγκην νά ζητήσω χρήματα».

Καί δμως τά χρήματα είσέρρευσαν είς τό ταμεΐον 
τής ’Εθνικής Τραπέζης. Λιότι ό Ματσούκας σάν 
έξυπνος άνθρωπος, δέν θίγει τό χρήμα, δέν διαχειρί
ζεται. Είνε αύτός όχι ό ελεγχόμενος, ό έλέγχων. 
Μετά τίιν προικοδοσίαν τών 80 ορφανών, υπάρχουν 
κατατεθειμένοι είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν 413,000.

Ό Ματσούκας τώρα ονειροπολεί κάτι μεγαλείτε- 
ρον. Τήν Ιδέαν ιού Λευκού σταυρού φροντίζει νά τήν 
καταστήση παγκόσμ ιον. Θέλει νά ύπανδρεύση όρφανάς 
πολέμου τής Γαλλίας είς τό Παρίσι, τής Γερμανίας 
είς τό Βερολίνου, είς δλα τά εμπόλεμα κράτη. Ή 

ιδέα χαρακτηρίζει τήν εύρύτητα τής καρδιάς τοϋ 
πονετικού ποιητού. οστις θέλει απο τα ραγισμένα 
μάρμαρα τοϋ Παρθενώνας νιι μεταφέρη την ελαίαν 
τής ειρήνης έκεϊ. όπου τό αίμα χύνεται με τόσην ορ 
μηηκότητα. Μετά τόν 'Ερυθρόν σταυρόν, ο Λευκό,. 
Μετά τήν φρίκην τής άλληλοσφαγης, το μειδίαμα 
τή: χριστιανικής άγάπης. Λέν ήξεύρω άν ο ποιητης 
,ΐά κατορθώση νά έπεκτείνη τήν άγαθοποιον δρασιν 
του πέραν τών ορίων τής λατρευτής του Πατρίδο,· 
Ξεύρω δμως ότι δια τήν Πατρίδα του αυτήν εκαμε 
κάτι δυσκολότατοι·. Μέ τά λόγια κατωρθωσε να 
κάμη έργα. Κατόρθωσε κάτι μεγαλείτερο Να εμ
πνέεις τόν λαόν τήν πίσιιν είς τό μελ/.ον του 
“Εθνους. Καί εύτυχώς ή πίστις αυτή δέν τον απελιπε, 
μεθ’ ολας τάς άντιξόους περιστάσεις.

Νοστιιιώτατον τό πάθημα γνωστής ηθοποιού, ή 
οποία έσχάτως άνιήλλαξε τόν κόθορνον με τον καλα 

μον. Πρό τίνος ήρώτησε κάποιον δημοσιογράφον 
σημαίνε'ι τό Poke far niente. Ό κακεντρεχής συ
νάδελφος άστεϊζομένος τής λέγει ότι είνε 
γάλου ζωγράφου τής Αναγεννήσεως! H αφελή, κ ■ 
λιτέχνις δέν έδίστασε νά έπωφεληθή μιας τοσον ι 
κόλου γνόσεω:. Καί είς ενθουσιώδες πεζόν ποίημα 
τό οποίον συνέθεσε διά μίαν πρέσβειραν, εγραψεν 
δτι ομοιάζει μέ πορτραίτο τού Dolce Farniente ._. . 

Τό πάθημα μάς υπενθυμίζει ένα άλλο, το οποίον 
έπαθε άλλοτε νεαρός δημοσιογράφο:. Έπροκειτο να 
παι/Οή εί: τό θέατρον ό Πολιτικό: θάνατος (Mort, 
civile ) τού Γιακομέτι. Καί έγραψε : · - ποψε παι
ζεται ό «Μόρτης τής πόλεως».

*
Έξέχουσα φυσιογνωμία, πολυποικίλως δράσασα. ο 

Διονύσιος Στεφάνου έξέλιπε. Τόν μακρόν άλλα και 
πλήρη φωτεινού πνεύματος βίον κατηνα/.ωσε υπι-ρ 
τής επιστήμης, τής πολιτείας, τής κοινωνίας. 11 7.α- 
ρίεσσα διαλεκτικότης του, ή άρτυομένη με χαρακτη
ριστικά άνέκδοτα, ή εΰθύτης τού χαρακτήρας, η μόρ

©ΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Δημοτικόν Θέατρον

Τόν «Ό^έλλον» έχουν παίξη οί κράτιστοι των 
παρ'ήμϊν δραματικών, έν οίςό Ταβουλάρης και ε
σχάτως ό Βονασέρας. Εύλόγω; οθεν άνεμενετο μετ 
έξ'αιρετικού ένδιαφέροντος ή εμφανισις του Ε.Λη
νός ήθοποιού του θιάσου τής Σάρρας Μπερνάρ κ. 
ΆχιλλέωςΜαδρά. Ή παράστασις εγενετο ενώπιον 
πολυπληθεστάτου καί εκλεκτού άκροατηριου. Ο κ. 
Μαδρά ώς Όθέλλος έπαιξε διαφορετικά απο τους 
Έλληνας συναδέλφους του, κατά το I αλλικον σύ
στημα. “Εδωσεν είς τόν ρόλον του μεγάλην δύναμιν. 
καί ή μορφή του ήτο έκφραστικωτατη, απεδωοε το 
τραγικόν πάθος τής ζηλοτυπίας μέ εξάρσεις, ας υπε- 
βοήθουν αί τεχνικόταται καί ψυχολογικά, μεταπτώ
σεις τής φωνής του. Τόν ήδίκει ένίοτε τον ξενΧζον 
τής απαγγελίας, άλλ' είχε στιγμάς σκηνικής εμψανι- 
σεως καί κινήσεων δλως καλλιτεχνικός. Εις τον απο
χαιρετισμόν ίδίφ τών όπλων συνεκίνησε πολύ. Είς 
τήν ερμηνείαν τού Σαιξπηρείου Αριστουργήματος

φωσες, ή βαθεί ι κρίσις ήσαν χαρίσματα δντω: σπά

νια Ή τελευταία του έμφανισις ητο η ■ - -
το'/τη διάλεξις έν τιί> Παρνασσό·. επι δε τη: λλι- 

ξΞΒΕ·" 
κατήλθε είς τόν τάφον αληθώς «τετιμη,

W
Χαιρετίζιιμεν ένΟουσιωδώς την υπο της Λ. Μ- 

Βασιλίσσης ίδρυσιν Άνωτέρας Γυναικείας σχολή, 

κατά τό υπόδειγμα των εν Ευρώπη και ι .· -
, ειτουργουσών. Ή Έλληνις υστερεί ει, την <ν_ 
ραν μύρφωσιν, ή έν γένει δ' έκπαιδευσι, τη, I /.Ο τ 
ίσχάτων ήτο απλώς στοιχειώδης' δεν «βν 
τάοικονομικά και κοινωνικά ,ητηματα. 
συντελούν εί: τήν ηθικήν «νυψωσιν της ■ Ι,Λ ’ 
"ΤΧ ΰλικήν αύτής έξασφάλισιν. Το έργον πρεπει 

νά ένστερνισθούν δλαι «ί δυνάμεναι να το παρακο

λουθήσουν 'Ελληνίδες.
Λ

Ό Γάλλος ναύαρχος ό παρεπιδημών εις Κερατσζ 
νιον με ΤΟ Οξυδερκές ναυτικόν τον μάτι διεκριτε 
τρία χαρίσματα τών Άτθίδων. Τό χαμόγελό. το ελα 
φρόν βάδισμα, τήν κομψότητα. Οι σκαιο, , 5
πολιτικός άξιώσεις του ναύαρχος εδειχ» η ι -^ 
νεότατο' πρό; τό ώραϊυν μας φυΛον, α/./.α δεν ατε 
Ξί^τήν πυρίτιδα. Όλοι σχεδόν οί ξένο. 

διήλθον έξ 'Αθηνών, εξύμνησαν την χαριι τη, Ατι 
δος. είς κλήσεις καί όιρθαλμοβολας και μειδιάματα 
Ή Παρισινή έχει τό ρεκόρ τήςκομψοτητο,_· 1
■Ε>/ηνίς είνε φυσικωτέρα και η ελςις τη, πολλακι, 
Ι.Λ/.ηνι, ε ! ακαταδεξία και μια

άκαταμαχητο,, μοΛονοτι . --α,.™;-
άδιαφορΩ άδικαιολόγητος τας καμνει ενίοτε σοβαρα

v,i ήσαν τούλάχιστον διευθυντριαι παρθενα.ιζ 
νείου . Πολύ τυχερός ό Γαλάτης ναύαρχος που είδε 

μειδιάιιατα μόνον άγγελικά καί όχι · . . αγγΛίκα- 
1 ΔΑΦΝΙΣ

«ΰτύ/ησε νάέ,χη δύο πολυτίμους συνε^/άτας. Τόν »· 
θ SXX -Ιάγον, δστις παρά τήν μονοτονίαν, 
θ'εβάθυνε είς τόν χαρακτήρα τού προσώπου και την 
ΓθΧ Δρακοπούλου, ώς Δυσδαιμόναν. η οποία 
ΚίΧ είς τύ τραγούδι τής Ιτιάς ΰπήρξε θαυμασία.

Κεντρικόν ι> βέατρον
Ή δεσποινίς Βάλβη έκαμεν εν βήμα προόδου ση

μαντικόν. 'Αφού μάς έδειξε τήν χάρ.ν της ελαφρός 

ΰ,οκρίσεω: είς τό «Ξιφίρ Φαλερ», --τη 
λυρικού δράματος τήν δοκιμασίαν. 1 ·
Ταύροις» τοϋ Γκαίτε είνε έργον Λυρικόν, αλλα με 

νεία- τής Ιδεώδους παρθένου μια εςωτερικευσι, 
££ικής στοργής, άπαιτεΐ εξαιρετικά χαρίσματα 
ήθοπο4 ΐνα άποδοθή. Ή δ. Βάλβη, καίτοι μ η εξ 
έπαγγέλματος ηθοποιός, ουδέ διδαχθεϊσακαν, απεδωκε 
τό δώτκολον παρ’ δλην τήν απλότητα μερο» Ρ - 
έπιτυχίας πολλής. Ή .όραία φωνή της, η ‘ b
γλυκεία καί ανεπιτήδευτος, απεδωκετου, λυρικούς 
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μονολόγους μέ αίσθημα. Μεταπτώσεις 
τινές έπεβάλλοντο καί χρωματισμός 
φράσεων προσεκτικότερος, άλλ’ή έμφά- 
νισις της έν τφ συνόλφι ήτο πλαστική, 
άρχαιοπρεπεστάτη. Ή δ. Βάλβη άφο- 
σιουμένη συστηματικής εις τό θέατρον 
Οά μάς δώση εκπλήξεις εύαρέοτους.

Ό κ. Ροζάν ώς Όρέστης άριστος. 
Δραματικός πρώτης τάξεως, Ικανότατος 
ΐκαί διά τραγωδίαν,είς τήν τρίτην ιδίως 
πράξιν συνεκίνησε τούς άκροατάς. Έ
δωσε μέ πολλήν ψυχολογίαν τόν τύπον 
τοϋ Όρέστου, τόν τραγικόν, δστις απο
τελεί την βάσιν τοΰ όλου έργου.'Υπήρ
ξαν στιγμαί ΰποκρίσεως δημιουργικοί, 
άψόγως έκτελεσθείσαι.

Ό κ. ΙΙαλαιολόγος ήθέλησε νά παίξη 
νεωτεριστικά τό πρόσωπον του ΙΙυλάδου 
καί άπέτυχε. Ή αφέλεια δέν συνεβιβά- 
ζετο μέ τό λοιπόν δραματικόν περιβάλ
λον, κινήσεις δέ τινές ύπενθύμιζον νού
μερα Έπιθεωρήσεως. Καλός ό κ. Τρί
χας ώς βασιλεύς, μέ τήν επιβλητικήν φω. 
νήν καί τήν άγέρωχον στάσιν.

Ή μετάφρασις δυστυχώς μαλλιαρή, 
μειούσα οπωσδήποτε τήν έκ τής όλης 
παραστάσεως αγαθήν έντΰπωσιν.

Ή νεοσύστατος όπερέττα Λεπενιώτου 
ήρχισε μέ τήν παλαιάν άλλ" εΰθυμον 
όπερέτταν τοϋ "Οφφβμπαχ «Μαντάμ Φα
βάρ» , ή οποία πρό έτών είς τό θέατρον 
Νέου Φαλήρου, είχε κατσκτήση τό κοινόν. Ή άναβί- 
ωσις τής «Κυρίας Φαβάρ» συνωδεύθη μέ νέας εμφανί
σεις, τοΰ κ. Λεπενιώτου διά πριύτην φοράν παίζοντας 
εις όπερέτταν καί δστις διέπλασε, μέ τήν συνήθη αφέ
λειαν του, ένα κωμικώτατον τύπον, τόν Κύριον Φα
βάρ. τοϋ λυρικού όξυφώνου κ. Βολάνη, πρώτην φο
ρών εμφανιζόμενου έπί σκηνής, διπλωματούχου τού 
Ωδείου, δστις παρά τήν σκηνικήν αδεξιότητα έκρίθη 
εάμενώς διά τήν συμπαθητικήν, ιδίως είς τούς χαμη
λούς τόνους, φωνήν του καί τής κ. Λόλας Κύψου, ή 
όποια υπόσχεται εΰδοκίμησιν καί είς την όπερέτταν, 
μέ τήν γλυκείαν φωνήν της. Ό Φιλιππίδης (πατήρ) 
ένεφανίσθη καί πάλιν, πάντοτε καλός. ΊΙ πρωταγω
νίστρια δ. Κολυβα καί είς τόν νέον ρόλον τής Μαντάμ 
Φαβάρ χαριτωμένη, ύπερνικήσαντα κάθε δυσκολίαν 
τής τεχνικής φωνής, ή οποία απαιτείται διά τό μέ
ρος της. Τό κόρο εΰπρωσοπώτατον.

Ό θίασος έτυχε εύ,ιενεστάτης υποδοχής ύπό τού 
κοινού, τό όποιον άθρόον παρακολουθεί τής παρα
στάσεις τού νέου θιάσου. Προσεχώς θά παιχθή ή 
«Φατινίτσα» καί ετοιμάζεται ή « Πριγκίπισσα τής 
Βαγδάτης». ΓΙιθανώτατα νά δοθή καί μία θεαματική 
Έπιθεώρησις γραφεϊσα ύπδ δύο γνωστών δημοσιο
γράφων, τηρούντων αύστηράν ανωνυμίαν.

Θέατρον *Διονύοιατ>

Ό <Άπόαιρατος» τών κ. κ. Λιδωρίκη καί Κολο- 
κοτρώνη εΐνε μία δραματική σκηνή, διά τήν οποίαν 
παραδόξως ουνειργάσθησαν ένας δραματικός καί ένας 
κωμικός συγγραφεύς, ένφ μόνον ένας αρχάριος ήμ- 
πορούσε νά τήν γράψη.'Ένας γέρων άπόστρατος μαν-
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Ο κ. Μαδρας ώς 'Οΰέλλος.
Προτομή ύπο ΝΓΣτεργίου

θάνει δτι ό υιός του έφονεύθη είς τό Μπιζάνι καί 
ένδύεται άμέσως τήν μεγάλην στολήν του σύν τφ λο- 
φίφ (!) διά νά ύπάγη καί αυτός νά, . . πολεμήση, άλλά 
προσβάλλεται άπό άποπληξίαν και αποθνήσκει ρητο- 
ρεύων.Τό «έργον», τό όποιον μετείχε καί τοΰ Άβερω- 
φείου, έγράφη μέ τόν σκοπόν νά προκαλέση πατριωτι
κός συγκινήσεις καί έπροκάλεσε μειδιάματα είς βάρος 
τών αφελών συγγραφέων.

Μέ τό ■ Παραβαν ·. τό νεώτερον έργον τού Τρα- 
βέρσι. συνεχίζεται ή πολιτογράφησις τών Ιταλικών 
έργων. Ή όπόθεσις έχει ώς έξής: Ό κόμης Ντά 
Ρίβα μετά τής γυναικός του ζοϋν είς μίαν έπαυλιν 
δπου φιλοξενούν τόν φίλον των Πέτρον συνδεόμενον 
οίκειότατα μέ τήν σύζυγον. ’Αλλά τήν αρμονίαν 
’ής τριάδος ταράσσει ή άφιξις ένός άλλου φίλου τοΰ 
κόμητος, τοΰ Αλβέρτου, ό οποίος αρχίζει νά έρωτο- 
τροπή μέ τήν κόμησαν, ή όποια φιλάρεσκος, άλλά καί 
διά νά κίνηση τήν ζηλοτυπίαν τού Πέτρου φαίνεται 
δεχόμενη τοΰ Αλβέρτου τάς έρωτοτροπίας'άλλ* ό ’Αλ
βέρτος δέν αργεί νά έννοήση τύ παιγνίδι ποΰ τοΰ παί
ζει ή κόμησσα καί καιροφυλακτεϊ μίαν νύκτα, δτε ή 
κόμησσα είχε δεχθή είς τό δωμάτιόν της τόν Πέτρον, 
ζητεί νά είσέλθη καί αυτός, ανακαλύπτεται ή ΰπο 
πτος συνέντευξις, εμφανίζεται καί ό σύζυγος, δστις 
μηδέν έννοών, παραλαμβάνει τήν γυναίκα του, ένΦ 
οί δύο έρασταί φεύγουν απογοητευμένοι.

ΊΙ κ. Κυβέλη θελκτική ώς κόμησσα. Ό κ. Νέζερ 
αληθινός τύπος άνεκτικοϋ συζύγου, οί κ. κ. ΙΙαπα- 
γεωργίου καί Φραγκουλάκης έπίσης πολύ καλοί.

'Όπως δλα τά έργα του Τραβέρσι καί τό «Παρα- 
βάν» λέγεται δτι εΐνε δραματοποίησις προσωπικής του

ιός μορφή καί ώς φωνή, καί ώ; Σερμπίνα. αί δεσπ. 
Δαλεζίου καί Βρασιβανοπούλου, τελειόφοιτο. του 
■ωδείου καί δ κ. Κοντογιάννης- ω; τόν κωμικο 
ρόλον τοΰ Πσντόλφο. καίτοι ήέκλογη του «ργτυ ό> 
άτυχης. Ηά δοθούν άργότερ ι η Λακμΐ, τα ■ - - 
μύθιαιοϋ-Όφφμαν, ή Αρπαγή εκ του Σεραγιο , 
ό Βέρτερος, ή Μινιόν, ή Ρέά και ως κορών., 

«Λόεγκριν».
Ξένα ϋ·έατρα

Το θέατρον Εκράν Γκιν.όλ- 
νατουραλισηκά δράμιτά του έσημνιωσε με/ 
τυνίαν καί εΐ; τήν Ιταλίαν. ,
1 Τό θέατρον «Άντουάν. «τό Πσρ.σι ηνο.ξε τα 

πύλας τον μέ νέον έργον. Ό τίτλος του εινε ·Μ 
η ίλη άπό τήν ’Αμερικήν , κωμωδία ει: πραξει, ; και

— -Μίστερ Μοβοντί’ τό νέον έργον του -ιμ',ν? ’° 
όποιον πρό ημερών έδωσε τό θέατρον « ' »ΙΛ' 
μείωσε μεγάλην ίπιτυχίαν.
' Είς ΤΟ Παρισινόν θέατρον «'Αλβέρτος Ιο,» 8 
παίχθη ένα πολύ περίεργον έργον με τον τιτ/.οι 
όιπόπειρα τοΰ κόκκινου σπιτιού». _

■Η ί·πόθεσ.ς εΐνε ότι ένας Γερμανό; .·πνωΐι^ - 
γυναίκα τοΰ είς τήν έργασίαν Γάλλου αυντ^ « του 
καί τήν στέλλει νά πυρπόληση μ«γ<Λ«» 1 έλικας 

ποθήκας τροφίμων. _.
-- Νέα έπ.θεώρησις έπαίχθη στο Παρίσι εις το οε 

ατρον Καπυσίν μέ τό^ίτλο^Ταμπούρ Μπα^ν·- 
Τήν έγραψαν οί πολύ γνωστοί συγγράφεις, Δω-ορμ 
καί Καοπαντιέ. 'Επέτυχε πολύ, διότι εχει ειθοισι

^ον ·Πΐ 
λογράφος: τών Έννεκένκαι Μισσέλ.βωδεβιλ, με μ>υ- 

σικήν τοϋ Ζακέ. -,οό-
_ ΊΙ θαυιιασία Εΰα Λαβαλλ.ερ, μετά πο/ά-ου χρο 

νου άπομάκουνσιν άπό τής σκηνή:, έιτφανισθ.>πα . ν 

είς τό θέατρον. -Οχ. όμως είς «Μιου,ικ 
είς τό Παρισινόν " ΆΟήναιον , οπού παίζει - L 
φημον «Γαϊδούρι τοϋ Μπουριντάνι.

_ Είς τό θέατρον «Μισσέλ- άλλο νεον εργω « 
άνδρνς καί μία μαϊμού», φανταστική κωμωδία τυ.ν 
Βεμπέο καί Μ.< άνδ. Είς ιό έργον αυτό παίζει η χα
ριτωμένη Σπινελλι. δημιουργούσα ιδιόρρυθμόν γυ.αι

- Εί- τήν ."Οπεραν· τών ΙΙαοισιων εφετο, θα π μ 
χθοϋνλ’έα μσυσ.κά'έργα,ό «Προμηθεί·;» τοΰ Ιαβρυ- 
ήλ Φώρ,αΐ 'Ινδοί» τού Ραμω. οι «Γκογιεσκας» του 
Ί πανόΰ μουσουργού Γρανάδος τού πνιγεντος κατα 
τήν τορπίλλισιν τού -Σούσεξ , καί ενεργοί- του Αλ

βέρτου Μανιάρ.
— ΊΙ «Γαλλική Κωμωδία- είσέπραξεν είς μιαν 

άπό τάς τελευταίας τη; άπογευματινάς Φ0- με
τόν Όράτιον καί τύν «Μισάνθρωπον . Π εισπρα- 
ϊι- αυτή εΐνε άπό τάς σπανιώτατσ πρ ιγματοποιηθει- 
σας είς τόν Οίκον Μολιέρου άπό τής ιδρυσεω; του.
- Τύν μήνα Δεκέμβριον ό θίασος τής «Όπερα Κω- 

μίκ τών Παρισίων Οά μεταβή εις τό Μιλάνον δια 
νά δώση σειράν παραστάσεων είς το θέατρον τη. 
Σκάλας. Ταυτοχρόνως ό θίασος τής «Σκάλάς» εις το 
Παρίσι Οά παίξη άπό σκηνής τοΰ θεάτρου της Οπε
ρά Κωμίκ . Έπί τή εύκαιρία τών καλλιτεχνικών αυ
τών άντεπισκέψεων θά δοθούν καί σχετ.και εορται

-Εί: Παρισίους, είς τό «Θέατρον τών τεχνών»,επαι-
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περιπέτειας, διεξάγεται δέ είς πολυτελέστατα σαλόνια, 
τά όποια ό συγγραφεύς, άπύ τούς κοσμ.κωτερους βι- 
βέρ τής ανώτατης κοινωνίας της Ι’ωμη,, γνωρι,ει 
ποΙύ καλά. Κατά τήν έδώ παράστασιν, εχρησιμοποι- 
ήθησαν κομψότατα σαλόνια, κομισθέντα έξ Ίτα/.ιας. 
Ή μετάφρασις γενομένη έκ χειρογράφου υπο του κ. 
Ποριώτου πολύ ομαλή καί μετριοπαθέστατη, ανΖ.η- 
φΰοϋν μάλιστα ΰπ’ δψει αί γλωσσικοί δοτασιαι ίου 

μεταφραστοϋ.
“βρωτ καί οτρατός. Φάρσα τών Γάλλων Καρέ και 

Μπυλω μέ πολύπλοκα επεισόδια, στρεφόμενα περί μιαν 
γυναίκα τήν οποίαν διεκδικούν δύο σύζυγοι, εΐ; πρώην 
καί εις έν ένεργείρ, έφεδροι άμφότεροι, και εΐ: συν
ταγματάρχης. Οί κ. κ. Νεζεο καί Χαλκιόπουλος έσκοο- 
πισαν πολλούς γέλωτα;. ΊΙ κ. Δημοπούλου ανεπληοω- 

σεν έπαρκώς τήν κ. Κυβέλην.

Θέατρον ι Ολύμπια»

'Ο 'Ελλην. μελοδραματικός θίασος παρουσίασενεπι
τυχή έργασίαν διά τή: παραστάσεως τή; γλυκύτατη» 

Τξοχύνδας» τού ΙΙοικιέλλη. ΙΙα.ρεστάθη δια πρω 
την φοράν Ελληνιστί, καίτοι χρονολογείται απο 
τό 187β, μέ ϋπόθεσιν ήτις ύπόκειται είς την Βενε
τίαν κατά τόν ΙΖ' αιώνα. ΔΓ αύτό καί έκομίσθησαν 
αί ένδυμασίαι καί τά σκηνικά έξ ’Ιταλίας. ΙΙαρα τας 
δυσκολίας ά; παρουσιάζει ή μουσική της Τ,οκον- 
δας». ή πλήρης ρωμαντικών μελωδιών, ιδίως εις τα 
κόρα, έπαίχθη έπιτυχώς. ΊΙ Βλαχοπούλου. ή Φραου, 
ό Μποάλια. ό Σεμπέλικο, ό Οίκονομίδης ήμιλληθη- 
σαν είς εκφρασινκαί πλούτον φωνή; καί δύναμινυπο- 
κρίσεως.ΊΙ ορχήστρα, χάρις εΐ; τόν κ. Λαυραγκαν 
παρά τάς δυσκολίας τής συνθέσεως καί τήν έλλειψιν 
οργάνων τινών, έξετέλεσεν ϋλα τα μέρη κάλλιστα, καί 
ιδίως τήν εισαγωγήν τής τρίτη; πράξεως, τό περίφημο 

μπαλέττο τών ‘Ωρών.

Θεατρικα'ι είδήαεις

'Ο θίασος Κονταράτ?υ διαιρεθείς είς όπερέτταν 
καί μελόδραμα, ένισχύθηώς πρύ; τό δεύτερον διά τής 
προσλήψεως τοΰ ζεύγους Βλαχοπούλου, τού κ. Οικο- 
νομίδου, τών Ιταλών Σεμπέλλικο καί Μπράλια, δια- 
λυθέντος καί πάλιν άτυχώς τοΰ υπό τύν κ. Λαιράγκαν 
μελοδράματα,. ΊΙ όπερέττα μέ τήν κ. Ένκελ ετοιμά
ζει τόν «Βοκκάκιον» καί τύ Τέ κνον ιού Ηγεμόνας .

'Υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Καλομοίρη συνεστήθη 
Μελοδραματικός όμιλος», δστις θά συμπράξη μετά 

τού μελοδράματος Κονταράιου. Σκοπός του ομίλου 
εΐνε ή τελειότερα όσον τό δυνατόν έκτέλεσις Ελλη
νικών και ξένων έργων καί ό πλουτισμός τή; Ελλ. 
σκηνής μέ νέα ικανά στοιχεία, τά όποια υπάρχουν, 
έκ τού Ωδείου ’Αθηνών προερχόμενα και τα οποία 
ένεκα τών κρατουοών δυστυχώς έτι προλήψεων μένουν 
άχρησιμοποίητα. Ό όμιλος ιίπετελέσθη ιίπό τάς κυ
ρίας καί δεσπ ινίδας Φωκά, Γεννάδη. Θεοδωροπου- 
λου^ Καλομοίρη Γκίνη, Παντζοπούλου. Δαλεζίου, 
Βρασιβανοπούλου. ΙΙερπινιά καί τους κ. κ. Οικονο. 
μίδην, Σκλάβον, Παπαδημητρίου, Κοντογιάννην, Μι- 
χαλόπουλον καί Καρατζάν. Ό όμιλος ένεφανίσθη 
εϊς τήν «Καβαλερίαν- κατά νέαν μεράφρασιν τοΰ κ. 
Βακαρέλλη καί είς τήν Σέρβα-Πατρώνα (Υπηρέ
τρια κυρία) τοϋ Περγκολέζι. Ένεφανίσθησαν εις τα 
έργα αύτά ή δ. Παντζοπούλου μία συμπαθ ής Σαντζουτα
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χθη νέον έργον ιού ’Ιταλού δημοσιογράφου Ντ’ ’Α
μαυρά, τά «Σύνορα». Κυρίως δέν είναι πολεμικόν, 
καίτοι έκ τοΰ πολέμου ένεπνεύσθη, άλλά κοινωνικόν.

— Εις τό θέατρον τοϋ Άγ. Μαρτίνου τών ΙΙαρι- 
σίων έδόθη νέον έργον τοΰ Μπατάϊγ, ή Άμαζών . 
Δι' αύτοϋ ό συγγραφεύ; προσπαθεί νά άναπαραστήσ>| 
τά ουσιώδη δεδομένα τοϋ σημερινού πολέμου έν τή 
κοινωνίρ. Τό έργον έκρίίΐη παθητικόν, συναρπάζο. ιΐς 
σκέψεις.

— Εί; τό «ΙΙαλαί Ρουαγιάλ- έδόθη ή νέα κωμω
δία τών Έννεκέν. Βεμπε.ι καί Γκ.ύρς «Ή κυρία καί ό 
Αναδεχτός τη;·, μέ ύπόθεσιν πολεμικήν.

— Καί είς τήν Ίταλίιν ή έπιθεώρησι; κυριαρχεί 
Είς τό -Έδέμ» τοϋ Μιλάνου θριαμβεύει τό ■ Μήλον 
τοΰ Άδάμ» τών Φραντίνη καί Νεβελίνι. ’Επί σκηνής 
παρελαύνουν αί γνωστότεραι φυσιογνωμία! τής Πα
λαιό; Γραφής, κατόπιν ό Άδάμπεριοδεύει τήν γήν καί 
απογοητευμένος επιστρέφει εί; τόν Παράδεισον διά νά 
διηγηθή είς τούς άλλου;πατέρα; τάς θελκτικά; άμαρ 
τίας τών απογόνων του.

— Είς τήν ’Ιταλίαν παίζεται νέα όπερέττα τού

'< ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ Τ
Τό βραβεΐον Νόμπελ τής φιλολογίας διά τό 1915. 

τού όποιου ή άπονομή είχεν άναβληθή πέρυσιν, άπε- 
νεμήθη εί; τόν Γάλλον συγγραφέα Ρομαίν Ρολάν. 
υπό τή; Σουηδικής ’Ακαδημίας,τό δέ τοϋ 1916 είς τόν 
Σουηδόν ποιητήν Χάΐδεσταν.

Τό βραβεΐον τή; Ειρήνης, άποτελούμενον έκ 350 
χιλιάδων κρόνερ, άνεβλήθη δι’ άλλην εποχήν, καθόις 
καί τό έπαθλον τής Φυσική; καί τής Χημεία;.

'Ο βραβευθείς Γάλλος συγγραφεύ; Ρολάν είνε έκ 
τών διασημοτέρων συγχρόνων φιλοσοφίαν καί αισθη
τικών. ή φήμη τού όποιου στηρίζεται κυρίως έπί 
δεκάτομου μυθιστορήματος, φέροντο; τόν τίτλον 
Jean Christoffe , τοΰ οποίου ή ένιύπωσι; υπήρξε 

καταπληκτική εί; τό παγκόσμιον αναγνωστικόν κοι
νόν καί δπερ πραγματεύεται περί τής ζωή; ιού Μπε 
τόβεν. Ό Ρολάν έγραψε τελευταίως πολλά κατά τού 
πολέμου, προσπαθήσα; διά διαφόρων δημοσιευμάτων 
του νά έξεύρι] συμβιβασμόν τινα. Διά τήν τοιαύτην 
του εργασίαν ήνα /κάσθ η μάλιστα νά καταλίπη τήν 
Γαλλίαν, ευρισκόμενο; έπί τού παρόντος είς Γενεύην 
τή; ’Ελβετία;. Τό τελευταίου επίκαιρον φιλοσοφικόν 
του έργον επιγράφεται Ύπεράνω τή; συρράξεως > καί 
ύπό πνεύμα μετριοπάθειας άνωτέρας τών ανθρωπί
νων παθών καί διαφόρων ιμπεριαλισμών εύαγγελίζε- 
ται κάποιαν μελλοντικήν προσέγγισιν τού Γαλατικού 
καί Τευτονικοϋ πνεύματος.

Μεγάλης αισθητική; καί τεχνοκριτικής σπουδαίο- 
τητος είνε τό σύγγραμμά του περί «Συγχρόνου Μου
σικής», είς τό όποιον αναλύονται βαθύτατα οί αντι
προσωπευτικότεροι τών μεγάλων διδασκάλων τής 
τέχνης.

Ό έτερος βραβευθείς Σουηδός ποιητής καί μυθι · 
στοριογράφος Βέρνερ φόν Χαΐδεσταν, έπίσης αρι
στοκρατικής καταγωγή; καί έμπνεύσεως, δύναται ίσως 
νά Οεωρηθή ό καλλίτερος τών συγχρόνων τοϋ μετά 
τήν Σάλμα Λάγερφος, τήν πρό έτών διά τού Νόμπελ 
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γεονκαβάλλο. ληη θεΐσα άπό κάποιαν παλαιόν Γαλλι
κήν κωμωδίαν -Δάνεισε μου τήν γυναίκα σου··. Τό 
έργον επέτυχε, μολονότι έπεκρίίΐη ό Λεκκαβάλλο, ώς 
ύποτιμών τό τάλαντόν του ασχολούμενος εί; όπερέττας.

— Είς τά ’Ολύμπια» τοΰ Μιλάνου άνεβιβάσθη 
νέον έργον γραφέν ύπό τοΰ θιασάρχου Μοιιρέλο, τρί
πρακτοι· δράμα ό «Μαγνήτη; , μ’ εξαιρετικήν επιτυ
χίαν. Η ύπόΟεσίς του είναι ή έξη;:

Μία ωραία Ναπολιτανή άριστοκράτις όφίσταται τήν 
γοητείαν ένό; οικογενειακού τη; φίλου, δστις δμω; μέ 
τό άγέρωχον ίίφος του προσβάλλει τόν επίσης υπερο
πτικόν χαρακτήρα τή; κόρης. Διεξάγεται μία πάλη 
θελήσεων καί ή κόρη διά νά μή υποχώρηση άρρα- 
βωνίζεται ένα πλούσιον βιομήχανον, πρό; τόν όποιο'’ 
ούδεμίαν κλίσιν αισθάνεται. ’Ολίγον όμως πρό τού 
γάμου εμφανίζεται ό πρώτο; έξασκών όλην τήν γοη
τείαν τή; Άπολλωνείου μορφή; του. Είνε ό ισχυρό; 
μαγνήτη:, είς τήν έ’λξιν τοΰ οποίου ή κόρη είνε άδυ- 
νατον ν’ άντιστή. Καί ή θέλησί; της ομολογεί έαυτήν 
ήττημένην. Ή κόρη εγκαταλείπει τόν βιομήχανον καί 
φεύγει ακολουθούσατόν δυνάστην τής καρδίσς της.

βραβευθεΐιαν. Ό Χαΐδεσταν διά τοΰ ιστορικού μυθι
στορήματος φροντίζει νά δείξη τήν ιστορίαν τήςΰπερ- 
βορείου πατρίδο; του ώ; εύμοιροϋσαν πνοή; Σαιξπη
ρικής. Εν έκ τών έργων του άφιερώθη εί; τόν Κά
ρολον τοϋ IB', τόν κατ’ εξοχήν ήρωα τών Σουηδών. 
’Αλλά καί είς άλλα είδη μυθιστοριών δέν υστε
ρεί. Τό «Μυθιστόρημα τού μικρού αδελφού» μετα- 
φρασθέν καί είς τήν 'Ελληνικήν ύπύ τού κ. Κ 
Χατζοπούλου, είνε εν δείγμα του τρυφερότητος τού 
συγγραφέως.

Ό Χαΐδεσταν έγεννήθη τώ 1859. Δέν ανήκει εί; 
ώρισμένην φιλολογικήν σχολήν, άλλά διεκρίθη ανέ
καθεν διά τήν τήν άντιπάθειαν του πρό; τού; ρεαλι- 
στάς καί νατουραλιστά; συγγραφείς."Οταν ένυμφεύθη 
ό γάμος του έπανηγυρίσθη είς μίαν νήσον τή; Βαλτι
κής. Παρέστησαν είς τήν τέλεοιν αύτοϋ οί κάτοικοι 
τής νήσου ένδεδυμένοι ώ; αρχαίοι "Ελληνες καί στε
φανωμένοι μέ ρόδα.

*

Συχνοί εκθέσεις διοργανούνται είς Παρισιού;. 
Εκθέσει; Βέλγων ζωγράφων καί γλυπτών, έκθέσεις 

ζωγράφων ευρισκομένων είς τό μέτωπον, έκθέσεις 
βιβλίων, αναπαραστάσεων πόλεων καταστραψεισών 
καί ανοικοδομούμενων. ’Εσχάτως έγεινεν έκθεσις μι
κρών καλλιτεχνικών άντικειμένων, αθυρμάτων καί 
κομψοτεχνημάτων, παλαιών εποχών.

— Μεγάλοι έργασίαι εξακολουθούν έν Βενετίρ διά 
τήν προφύλαξιν τών έργων τής Τέχνης. Σάκκοι 
χώματος έτοποθετήθησαν, στέγαι ειδικοί, δεξαμεναί 
δΓ ενδεχόμενα; πυρκα’ίάς. Οί Βυζαντινοί λέοντες 
τού Άγ. Μάρκου κατεβιβάσθησαν, προεφυλάχθη δέ 
καί ή 'Ελληνική έκκλησία τοΰ Άγ. Γεωργίου, ήτις 
αποτελεί Ιστορικόν μνημεϊον, διατελούν ύπό τήν 
προστασίαν τού ’Ιταλικού υπουργείου τών Καλών 
Τεχνών.

Ό Δ’ Άννούντζιο υπηρετών ώς Αξιωματικός είς

τήν πρώτην γραμμ ήν, ελαβε δίς έως τώρα τό άργυρουν 
μετάλλιον τής Ανδρείας. Ήδη προήχθη εί; λοχαγόν 
διακριθεί; εί; τήν έπίθεσιν κατά τού βουνού Βελικι 
Χρίμπαχ. ιός έξασκήσα; άπστελεσματικωτάτην έπι- 
δρασιν έπί τών στρατιωτικών διά τού λόγου και τού 
παραδείγματος» ώ; αναφέρει τό συγχαρητήριον τηλε
γράφημα τού αρχιστρατήγου Καδόρνα.

— Οί φίλοι τοΰ Γάλλου ζωγράφου Άνδρέου 
Derain δστις μάχεται εί; τό μέτωπον. διωργάνωσαν 
έν Ιίαρισίοις έκθεσιν τών έργων του. Τήν άπήρτισαν 
τριάκοντα πίνακες. Ό μαχητής καλλιτέχνης τυχών 
άδειά; επεσκέφθη τήν έκθεσιν του, ήν κατήρτισαν έν 
τή Απουσία του φίλοι του, δλοι ποιηταί, καί έπε- 

στρεψεν είς τό μαχόμενον σώμα του.
— Άπέθανεν είς Βεβαί τής 'Ελβετίας ό έκεϊ δια

τριβών διάσημος Πολωνός συγγραφεύς Ερρίκο; Σι
έγκεβιτς, έκ συγκοπή; τής καρδίας, εί; ηλικίαν 70 
έτών. Έγεννήθη εί; τό κυβερνείου Ραδόμ τής Πο
λωνίας. Ένεφανίσθη είς τήν φιλολογίαν ώς κριτι
κός τώ 1869. Τό επόμενον έτος έδημοσίευσε τό πρώ
τον εκτενές διήγημα του -Ματαίως- καί κατόπιν άλλα. 
Άπό τού 1876—78 έταξείδευσεν εί; Γερμανίαν, Αγ
γλίαν, Γαλλίαν καί Αμερικήν καί άπεκρυστάλλωσε 
τά; εντυπώσει; του ιί; τάς -Ταξειδιωτικά; Έπιστο- 
λάς», είς τόν «Φαροφύλακα», Δια μέσου των στεπ- 
πών κ. λ. π. ΙΙρίν άσχοληθή είς τά μεγάλα ιστορικά 
μυθιστορήματα του, ό Σιέγκεβιτς έγραψε, τόν «I ιαν- 
νόκην τόν Μουσικόν», τόν «Διδάσκαλον τού ΙΙοζεν , 
τόν "Μπαρτέκ τόν νικητήν» κ.λ.π. Τφ 1881 έδημοσί
ευσε τό «Διά πυρός καί σιδήρου», τό όποιον μα·-ΐι 
μέ τόν «Κατακλυσμόν» καί τον "Αρχοντα Βολοδυ- 
γιόφσκη» Αποτελούν αναπαράσταση· τής Πολωνίας 
τού 1Ζ'. αίώνος. Μετά τήν ηρωικήν αύτήν τριλογίαν 
έξέδωκε τό «Χωρίς δόγμα" ψυχολογικόν μυθιστό
ρημα περί τής μή παραγωγικότητας των Σλαύων καί 
τήν «Οικογένειαν Πολανιέκ» δπου κηρύσσει τήν επι
στροφήν είς τήν αύστηράν ζωήν. Τέλος τφ 1895 
έξέδωκε τό περίφημον καταστάν «Quo vabis· (Πού 
υπάγεις;) μεγαλειώδη άναπαράστασιν τής Ρώμης 
έπί τών πρώτων Χριστιανικών χρόνων, καί τό όποιον 
βστερέωσεν όρισιικώς τήν διεθνή φήμην τού Σιέγ- 
κεβιτς. Πέντε έτη βραδύτερον οί «Σταυροφόροι» συ- 
νεπλήρωσαν τήν ιστορικήν τριλογίαν του.

Ό Σιέγκεβιτς ϋπήρξεν ό έθνικός συγγραφεύς τής 
Πολωνίας. Καί ό θάνατος έπήλθεν εϊρων, ένώ ήγ- 
γέλλετο ή είς βασίλειον άνασυγκρότησις τής άτυχούς 

πατρίδος του.

W
Ό γλύπτης κ. Ν. Γεωργαντή; έπεράτωσε τό μνη

μεϊον τού αειμνήστου καθηγητοΰ τού Πανεπιστημίου 
I. Σημαντήρα, συμβολΐζον τήν επιστήμην σκορπίζουσαν 
δάφνας έπί τής επιτύμβιας πλακός.

— Ό ζωγράφος κ. Ν. Όθωναΐος μετά μακράν 
διαμονήν είς τάς νήσους, έξέθεσεν είς ειδικήν αίθου
σαν τού «Παρνασσού» όγδοήκοντα πίνακας, απεικονί
σεις τοπείων καί ποικίλων συνθέσεων, μέ θέματα έκ 
τής Έλλ. ζωής. Συνεκθέτει καί δ κ. Τόμπρος οκτώ 
γλυπτικά έργα. Περί τής έκθέσεως θά γράψωμεν είς 

τό πρόσεχε; τεύχος.
—Συνεχίζων τήν πρό διετίας διάλεξίν του περιτής 

Θείας Κωμωδίας τού Δάντου ό ένταΰθα πρεσβευτής 
τής Ιταλίας κ. Μποσδάρι, ανέλυσε τό γ'. άσμα τού

ΙΙαραδείσου, οπού είς τόν πρώτον ουρανόν τής σελή
νής συναντιόνται αί ψυχαί έκτϊναι. αΐτινες άκουσιως 
δέν έτήρησαν τόν όρκον τής άγνότητος, άποκαλέσας 

τό άσμα αύτό, άσμα είρηνης.
Τό θέατρον -Διονύσια» ένεκαινίασε τόσύστημι 

απογευματινών διαλέξεων κατά Τρίτην με θέματα 
σχετικά πρός τό θέατρον καί τή συνοδεία Απαγγελίας 
καί άναγνώσιως αποσπασμάτων θεατρικών έργων. 
Πρώτος ώμίλησενόκ. Δαραλέξης περί τού ερωτικού 
πείσματος έν τώ θέάτρφ καί τή ζωή. Κατά τήν δι
άρκειαν τη; διαλέξεως ύ ήθοποιό; κ. Ζη·ων απήγ
γειλε τήν πρός τήν πείσμονα Δι δίαν ωδήν τού Όρα- 
τίου, ή κ. Ζαφειροπούλου, ή κ. ’Αλκαίου, ό κ. Νι - 
ζερ κ ιί ό κ. Άποστολίδης άνέγνωσαν τό Ερωτικόν 
πείσμα τού Μολιέρου, η κ. Κυβέλη μετά τή; κ. Νί
κης Βέλλη καί τού κ. ΙΙαπαγεωργίου. άνεπαρέστη- 
σαν τήν σκηνήν Δένπιίζουν με τον Ερ.οτα- τού 
Μυσσέ καί τέλος ό κ. Νέζερ άνέγιωσε τόν λαϊκόν μύ
θον, καθ’ δν ή ΰπερπείσμων σύζυγος καί βυθισμένη 
άκόμη είς τό φρέαρ, έσήκωνε τήν χεϊρα ί·πέρ τό ύδωρ 
είς σχήμα τμαλιδιοΰ δκι νά βεβαίωση καί άπό έκεϊ 
άκόμη τήν εμμονήν της εί; τήν γνώμην δτι θερίζουν 

μέ τό ψαλίδι !
Ό κ. Πολέμης ι!πήγγε·λε νέα ποιήματα του καί 

έπαίχθη κατόπιν ή «Γυναίκα». Ιδιαιτέρως ήρεσαν ό 
.Βρυκόλακας», ή «’Άπιστη» αί «Δύο άδελφαϊς», τό 
Παραμύθι τής ζωή; καί ή Νύχτα».

Τό πρόγραμμα τών άλλων διαλέξεων κατηρτίσΟη 

ώς εξής :
Ό κ. Βελλιανίτη; θά όμιλήση «ΙΙερι των πρωτιω· 

Ελληνικών θεάτρων». Ό κ. 1. Δαμβέργης ώρισε τί
τλον τοΰ θέματός του «Δύο έτη άπό τά παρασκήνια». 
Ό κ. Μ. Λιδωρίκη; θά όμιλήση «Περί ΙΙιερρότου, 
Κολομπίνας καί Αρλεκίνου» με σκηνάς έκ τού μιμι
κού θεάτρου. Ό κ. Γ. Τσοκόπουλο; .Περί Καραγκι
όζη», ομοίως μέ σκηνάς τοΰ θεάτρου τών άνδρεικέλ- 
λων. Ό κ. Μελάς περί Δουμά υιού. Ό κ. Βουτσινάς 
περί «Σανσονέττας». Ό κ. Παλαμάς περί τού Μι-ϊ 
στράλ, μέ άπαγγελίας τών ποιημάτων τού μεγάλου 
ποιητοϋ. Ό κ. "Αννινος περί τών «Τραγουδιών τού 
δρόμου-. Ό κ. Νιρβάνας .’Αναμνήσεις άπό τό Οεα- 
τρον. θά όμιλήσουν πρό; τούτοις οί κ. κ. Μάτεσις, 
Λάσκσρης, Μωραϊτίνη; καί άλλοι μή δηλωσαντες 

έτι τό θέμα.
— Διά Β. Δ. χορηγείται έκ τών πόρων τού κληρο

δοτήματος Δωρίδου είς τήν έφορείαν τού Χριστιανι
κού Μουσείου ποσόν 6.000 δρ., δπω; διατεθή πρό; 
προαγωγήν τών περί τής Βυζαντινής καί νεωτέρας 
τέχνης καί ιστορίας μελετών.

— Άπεφασίσθη ύπό τοΰ Ωδείου Αθηνών ή έκδοσις 
έν ιδιαιτέρα συλλογή τών σχολικών άσμάτων τών 
βραβευθέντων κατά τόν πρώτον Άβερώφειον διαγω
νισμόν τού ’Ωδείου. Ό δεύτερος διαγωνισμός λήγει 

τέλος Δεκεμβρίου.
— Ό καθηγητής κ. Ψάχοςθάκάμη καί εφέτος σει

ράν διαλέξεων έπί τών δημοτικών άσμάτων συνοδείφ 
μικρά; ορχήστρας έκ καθηγητών τού Ωδείου.

__Είς τήν ’Επιστημονικήν Εταιρείαν ο κ. Στ. 
Ψάλτης, συντάκτης τού Ιστορικού Λεξικού, ώμίλησε 
περί τής αρχής τών λέξεων «άλλήθωρος, άλλεω;» καί 
«άλλεώτικος.,'υποστηρίξας δτι έσφαλμένη είνε ή συ
νήθης αύτών γραφή «άλλοίθωρος, άλλοιως- καί <άλ- 

λοιώτικος».
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 

Ό κ. Xr. Δεινάκι;, συντά
κτης έπίσης ιού Ίσιορ. Αι:ι- 
κοϋ, άνεκοίηησε παρατηρήσεις 
αύτοΰ καί συμπεράσματα έκ 
τής γλωσσικής ιΐς Κρήτην 
αποστολής, ήνκιτάτο πι.,,ελ- 
θόν βέρος ανέθεσεν αύτφ ή 
τοϋ 'Ιστορικού Λεξικού επι
τροπεία.

— Εί; τό Δημοτικόν θέα
τρον κατόπιν άποφάσευις τού 
Δημ. Συμβουλή υ, θάδίδωνται 
μηνιαίω; λαϊκαί συναυλίαι, 
έπιμελείρ τοϋ θιάσου Κοντα- 
ράτου καί τή συμπράξει τοϋ 
κ. Καλομοίρη. Ή πρώτη έδόθη 
πρό αραιότατου δυστυχώς καί 
ήκιστα λαϊκού ακροατηρίου.

Ό κ. Καλομοίρης εξέθεσε 
τήν σημασίαν τών λαϊκών συ
ναυλιών καί ανέλυσε συντόμως 
τάς συνθέσεις αίτινες έπρό- 
κειτο νά έκτελεσθώσι. Ή κα
λώς κατηρτισμένη όρχήστρα 
τοΰ Μελοδραματικού θιάσου 
έξετέλεσε μίαν ώραίαν Νορ
βηγικής έμπιεύσεως σουίταν 
τοϋ Ι’κρήγκ, τό ΙΙένθιμον 
βάλς» τοϋ ’Ιρλανδού συνθέτου 
Σεμπέλιους έν μικρόν άρι-
στούργημα, έν τή) όποίφ, εί- 
κονίζεται μία μητέρα παρά τό ψυχορραγούν τέκνον 
της καί τό Προανάκρουσμα τής γ’. πράξεως τού «Λόε- 
γκριν» τοϋ Βάγνερ. Κατόπιν έξετελέσθη ύπό τής ορ
χήστρας, διευθυνομένης υπό τοϋ κ. Λαυράγκα. δ πρό
λογος τοΰ «Μεφιστόφελέ- μετά μικτής χορφδίας καί 
μονωδίας ΰπό τοϋ κ. Σεμπέλικο. Ό κ. Βλαχόπου- 
λος έψαλε τό » Άταίγγανος περνά · έκ τής ΙΙερουζέ» 
καί έξετελέσΟησαν τέσσαρα στρατιωτικά τραγούδια, 
έκ τών βραβευΰέντων. Αί λαϊκαί αΰται συναυλίαι 
καλόν θά ήτο νά συνεκέντρωναν, δι’ έλαττώσεως τής 
τιμής καί καταλλήλου διαφημίσεως, λαϊκά; ομάδας, 
ΐνα τελεσφόρος άποβή ή έπίδραοίς των, άφοΰ ό καταρ
τισμός των είνε εκλεκτός.

— Νεαρός κλειδοκυμβαλιστής, απόφοιτος τού Ω
δείου τής Γενεύης, δ κ. Γ. Ξανθοπουλίδης ένεκαινίασε 
τάς έψετεινά; συναυλίας τού Ωδείου. Τό πρόγραμμα 
περιελάμβανε κατά τό πλεϊστον γνωστός συνθέσεις, 
έκτελεσθείσα; ΰπό δοκιμωτάτων καλλιτεχνών. Τύ 
παίξιμον τού νεαρού καλλιτέχνου απέδειξε άρίστας 
τάς μαθητικός σπουδάς του’ είνε έλαφρόν, μέ καλόν 
μηχανισμόν. Έπαιξε τήν Chaconne τού Μπάχ μέ 
κάποιαν αστάθειαν ιός έκ τής πρώτης ενώπιον τού 
’Αθηναϊκού κοινού έμφανίσεως, είς τού Σοπέν όμως 
τάς δύο συνθέσεις έδειξε, είς μέν τήν πρώτην, τήν 
καί δυσκολωτέραν, ειλικρινές αίσθημα, ευχέρειαν δέ 
μεγάλην είς τήν δευτέραν’ είς τήν-Μπαλλάνταν· τήν 
γνωστήν διά τίιν μελωδικότατα εϊς τινα μέρη ιϊπεδί- 
δοντο κάπως συγκεχυμένο,; οί τόνοι. Τεχνικώτατος 
είς τό Σονέτο τοΰ ΙΙετράρχου τού Λίστ, γοργότατος είς 
τήν Segueilillas τού Albeniz, έν δέ μικρόν «Άσμα 
χωρίς λόγια» τού Μορέ άπέδωσεν άριστα.

Έν τέλει έξετέλεσε τό πολυμερές < Καρναβάλι > τοϋ 
Σοϋμανν μετ’ έπιτυχίας ικανής.

Διάνα Κάρεν
Ή νέα πρωταγωνίστρια του Πανθέου», υπέροχου τέχνης δραματική 

ηθοποιός, θά έμφανισθή προσεχώς είς τό δράμα «Ότανδ έρως ξανανθίζει.

Απέθανεν εν Αθήναις ό ‘Ιωσήφ Γουΐδας, έκ τών 
παλαιοτέρων άλλ’ ικανών μουσικοδιδάσκαλων. Ιταλός 
τήν καταγωγήν έζησεν έπί πολλά έτη είς ’Αθήνας, 
μετέσχε δέ πολλών συναυλιών ώς βιολονσελίστσς.

— Ή μικτή χορωδία τοΰ Ωδείου ’Αθηνών, άπο- 
τελουμένη έξ 135 προσο,πων γυμνάζεται ΰπό τήν δι- 
ευθυσιν τοϋ κ. Παπαγεωργίου ιί; τήν εισαγωγήν τού

Μεφιστόιρελε . Τό μέρος τού Μειριστοφελοϋς 0“ 
έκτελέση ό βαθύφωνο; κ. Μιχαλόπονλος.

-- Εις τό Λύκειον των Έλληνίδων ίδρύθη ερασι
τεχνικόν τμήμα ζωγραφική; πρύ; ένθάρρυνσιν τών 
ερασιτεχνών καί έρασιτεχνίδων, διι'ι διοργανο'ισι,ος 
διαλέξεων περί τέχνης, ετησίων εκθέσεων καί μικρών 
έκθέ,εων έντός τού έτους. ’Επίσης θιί διοργανόνων- 
ιαι έκδρομαί άνά τιί μου.τεΐι καί ζωγραφική είς τύ 
ύπαιθρον. Γίνονται δι-κταί ιός μέλη έρασιτέχνύ ες ερ
γαζόμενα, έκ τού φυσικού. ’Επίσης ιδρύεται τμήμα 
διακοσμητικής.

— Είς τήν αϊθουσιν τών καταστημάτων Πάλλη 
έξετέθησαν έργα τής ζωγράφου κ. Θαλείας Φλώρα 
Καραβία, ήτις εϋρίσκεται άποκεκλεισμένη είς Αίγυ
πτον. Είνε τιι έργα της τοπεΐα τής Κωνσταντινουπό
λεως, σκηναί καί επεισόδια τού Βαλκανικού πολέμου.

Είς τύ -Αύγουσταϊον» τής Ρώμης έδόθη κολοσι- 
αία κινηματογραφική ταινία ό «Χριστός , άδείρ τού 
Πάπα. Έστοίχισεν εν έκατομμύριον, είνε δ’ έπακρι. 
βής άναπαράστασις τή; ζωής καί τού μαρτυρίου τού 
’Ιησού, σκηνοθετηθεϊσα ΰπό τού γνωστοτάτου λογίου 
Σαλβατόρι. Οί ήθοποιοί μετέβησαν είς Παλαιστίνην 
πρός τούτο. Τό έργον συνοδεύεται άπύ μουσικήν, είς 
ϋφος όρατορίου, γραφεΐσαν ΰπό τού ίερέως Φίνο.

jpXMOMinU ΜΓίΜΙΙΜ*
ΒΙς rte taSogW ϋ

ι <■" ■»«“«·“»■ '1ν“"Χ±' 2 
wta οίκοδομηματα. των ΐΛΟΐι.,ν , &ΕΪαιιΕνί1;.

' ίτις ωερει κάτω προς εκρού ,ιΚνυ- κλί-^εβλημένην διά ο1 φούντες νά

Ε έπι τού ώμου τού όποιου προβάλλει οφι„, .

ΒέΕ^θαλμοί καί έπί τής βάσεως αί^είνε γεγραμ- 

Λτεκύλυψεν έν τή έπαρ- 

./ilf Αλμυρού τάφον θολωτόν- δν ζί
| «υλήσο,σι χωρικοί, καί τόν όποιον δ.εσωσεν. Επίσης 

άνηγγέλβη είς αΰτόν έκ τού εσωτερικού τη Οεσσα 

λίας ότι χωρικοί καταστρέφουν διάφορά υ.·^ ε 
-,Λ καί άνβκάλυψεν έν λαθρα ία.ε αναοκαφαϊς δια 

άρχαιότητο; έκ λίθου, ήτοι πλάκας μευά 

. παραστάσεο,ν, λίθινους λέοντας, και ,
- Εί* τό χωρίον Ταξιάρχης παρα το Θερμόν της - 

τωλίας εΰρέθη καλό,; διατηρούμενος μικρός ναο, τοι 
ΣΤ αίώνος π. X. Λί πήλινοι ακροκέραμοι τηςστε 
γης είνε άξιολΛγοι, έχουσι δέ έν τή, μετωπφ κεφα,.«ς 

Σειληνών, Κορών κ.λΛ.
_ -ο έφορο; τών βυζαντινών αρχαιοτητο,ν κ. . 

''ωτηρίου καθόρισε τά διάιρορα κτίρια εν τφ Φραγ- 
ΓΞκάστρω Χλουμουτζίω τ ής Κυλλήνης, ανεκα.υψε 

δέ σπουδαιότατου μεσαιωνικόν νομισματοκοπειον. 
όπερ είχεν έξαφανισθή ύπό κλίβανον Τουρκικών 

ΖΤ'·Ο άρ/ιτέκτων ,κ. Όρλιίνδος διετάχθη νά έπι- 
στατήση είς τήν ίυτοστήριξιν του Βυζ. ναού της Πα

ρηγόρησης έν Άρτη /αί τοϋ άρχαίου ναού τη, 
Εκατονταπυλιανής έν Ιΐάρφ.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Είς κομψήν έκδοσιν καί ΰπό τόν πρωτότυπον τίτλον 

Α - Ω, συνεκεντρώθησαν 24—όσα καί τα γραμματσ 
τοϋ αλφαβήτου— πεζά ποιήματα. Τό βιβλίον δεν φέ
ρει όνομα συγγραφέως, άλλά δέν δ.στάζομεν να άπο- 
καλύψωμεν τό... ψευδώνυμον αύτοΰ. Είνε ο Κωσταί 
Γαζίας, λόγιος Κωνσταντινουπολίτης, άλλ" είς Αθή
νας ήδη διαμένων.Τά πεζά ποιήματά του διαπνέει πνοή 
ποιητική, ήρεμος λυρισμός, αίσθημα βαθύ. Τα πε
ρισσότερα έμπνέε. ό έρως. Τό βραχυλογον, γοργον 
καί εύστροφου ύψος δέδει μίαν δύναμιν καί συγχρόνως 
μίαν αρμονίαν είς τήν έκδήλωσιν τών Ιδεών, αιοποίαι 
ε&νοοΰνται άπό μίαν άνωτέραν άντίληψιν της _ζωής 
καί μίαν λεπτότητα ψυχικής διαιυθήσεως. Ολα τα 
δημοσιευόμενα είνε εΰμοριρα, άλλ υπερέχει το τελευ- 
ταϊον. ή πρός τήν Γυναίκα έπίκληοις-υμνος υπέροχος.

Λ
■Αποσπασθεϊσα έκτου «'Αρχαιολογικού Δελτίου» 

έκυκλοφόρησε καί είς Ιδιαίτερον μεγαλόσχημον τευ-

S

χο; λίαν ενδιαφέρουσα μελέτη τού κ. 
πεοίτής Άνασχαφής Φάληρου. Ο διαπρ 1, 
στήμων περιγράφει διά «ί
ένήργησεν έν ΦαλήρΦ -'Χίφησ'ιν ΰπό

σιδηρόδετοι σκελετοί, περί ων πο 
ειδικών και μη. Η εκθεσις τ - „,ρί1ίι,,ν ·Μί ιρω- 

ρίων.

'<) καθηγητής κ. X Διοσχουβί6ηί έν μακοζι με-

λύΐιμα διδάγματα διά τήν μόρφωσιν και αγω; 1 

σποτδαζούσης νεότητος.

έξ αύτών είνε ποιητικωτατα. με μ«*ν - 7. 
ριομοϋ όχι πολύ πρωτότυπον, άλλ’ ει,.ικρινη.

y
Περί τού διακεκριμένου Γάλλου ζ^ράφον 

ράκτου Ain.e DaBemngnc έδημοσιευθη 
„S «. G.»g« Turpin, ί >»' ‘ '
τέχνης καί άναλΰεται ή εργασία αυτου. II καλλιτε 

ριφήματα τού κρινομενου τεχνίτου.
KS

Δύο νέοι Ιστορικοί έργασίαι τοΰ κ. ,
έξεδόθησαν. ΊΙ μία ΰπό τόν τίτλον ■ Οι Σουλιωται και 

παρέχει πλήρητήν Ιστορίαν των μεταςυ 18Μ και181 
σ/ηιιατισθέντων έν τοΐς Ίονίοις νησοις υπο του I ωσ 
σοικ. Γάλ/.ου; καί Άγγλους επικουρικών στράτευμά 
Ζν, έν οϊς όλοι σχεδόν οί.μετά ταύτα 

Έλλην Έπαναστάσεως έλαβον πληρεστ ρ 
ΖΧτικήνμόριρωσιν. Τό βιβλίον, συνοδευομενον 

καί ίπό πολλών είκόνων.
βασιζόμενου έπί ανεκδότων πηγών, ήτοι πληθυος δο 
κουμάντων έκ τών Γαλλικών. Επτανησιακό,ν και Αγ- 

γλτ7έτΧϊγοντοϋ κ. Ράδου -«^ά 

χαΐ ίπιστολαΐ τοϋ ύπααπιοτου του Δ. 'f*1 / 
αυνταγματάρχου Βοϊ^οχου; μετά εκτεταμένου Ιστο
ρικού σημειώματος περί τής εΰτόλ^ ™
Καποδιστρίου κατά τά ετη 1828 καί 182ί η’ 
στρατείας, δι’ ής ύπό τόν Δημ. Ύψηλαντην α^κτηθη 

ή Στερεά, καθ’ δν χρόνον και οί Ρωσσοι κατηρχ 

είς Άδριανούπολιν.

Έξεδόθησαν τά τεύχη 26ον καί 27ον τοϋ άελτ.Όυ- 
τΰϊ Ιστορικής καί Έέένολοχ.κήί Έταιρειαί 
λούντα τόμον έκτον, έκ σελίδων 439. Περιεχουσ. 

λίαν ένδιαφέρουσαν Ιστορικήν "pLovκαί
ίσιορικάς έρεύνας τών κ.κ. Κωνσταντίνου 1άδοτ και 
Περ. Ζερλέντου, ώς καί τά πεπραγμένα τη, Κται / .·



καί κατάλογον τών πολυτίμων τελευταίων 
προσκτημάτων τοΰ Μουσείου καί Αρχείου τής 
'Εταιρείας.

Έ'ίεόόΟη νέον διπλσΰν τεύχος τών έπιμελεία τή; 
• Άγχύρας» δημοσιευόμενων Άρχτίων 'Ιατρικής καί 
Βιολογίας^ μέ ένδιαφέρουσαν καί πυκνήν ύλην- 
Μεταξύ άλλων, άνακοίνωσις τοΰ κ. 'Γσέτσικα εις τήν 
’Ιατρικήν Εταιρίαν καί τά πρακτικά τή; τελευταίας 
της συνεδριάσει»;, άρθρα τοΰ ύφδαλμολόγου κ. Κο- 
σμετάτου, του υγειονομικού έπιϋεωρητού ζ.Κυριαζίδου 
τοΰ έπιμελητοϋ τοΰ Εύιγγελισμοΰ κ. Άζελοΰ, τής μι
κροβιολόγου κ. Παναγιιοτάτου, θεραπευτικιί έπιΟεώ- 
ρησι; κτλ. ~

Λ
Έ£εδόί)ΐ| νέον διπλοϋν τεύχος (άριΰ. 8-9) τοΰ λο

γοτεχνικού περιοδικού -Κριτική καί ϋοίησις·. Έκ 
τών περιεχομένων του άναφέρομεν τού; «'Ύμνους 
στή Νύχτα» τοΰ Γερμανού ποιητοΰ Νοβάλις κατά με- 
τάφραοιν τού κ. Γ. Πολίτου, τις «Παραλλαγές» πεζά 
ποιήματα τοϋ κ. Άλ. Μπουρνια, τήν κριτικήν του 
έργου τοϋ Καμπύοη ύπό Γ. Άποστολάκη έν τή οποία 
εξετάζεται εύρύτερον καί δλη ή σημερινή λογοτε
χνική κίνησις τής 'Ελλάδος, τήν «Μανόν Λεσκώ- καί 
τόν «θάνατοντού Βαττώ» κλπ.

— ΈξεδόΌητό Α τεύχος μηνιαίας εγκυκλοπαιδικής 
έπιδεωρήσεως υπό τόν τίτλον <'Ελληνικόν πντϋμα· 
καί ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. 2. Φίλιππο.

Λ
Μία εκλεκτή φιλολογική εργασία είδε τό φως είς 

κομψοτάτην έκδοσιν τής Λογοτεχνικής Βιβλιοθήκη;’ 
τής «Άγκυρας . Τοϋ Ρόσταν «Ό Άττιδτΰς ~ οοτκ ό>ς 
γνωστόν πλέκεται περί τήν βραχεϊαν καί τραγικήν' 
ζωήν τοϋ υίοΰ τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος, τοΰ βσ,σι- 
λέτος τής Ρώμ ης. 'Επέτυχε δέ ό κ. Πολ. Δημητρακό- 
πουλος, ό όποιος τό μετέφρασεν, όχι απλήν μετά 
φρασιν, άλλά τήν πιστοτέραν καί λεπτοτέραν δυνατήν' 
άπόδοσιν τού αριστουργήματος αύτού είς τήν γλώσ
σαν μα;, είς ωραίους δεκαπεντασυλλάβους.

Λ

Είς κομψήν έκδοσιν τής «Άγκύρκς· έκυκλοφόρη- 
σεν ή "Ζωή τοϋ δρόμον· από τάς έκλεκτοτέρας σε. 
λίδας τοϋκ. Παύλου Νιρβάνα. Εΐνε εντυπώσει; ιίπό’ 
τήι· μεγάλην καί πολυσύνθετον ύπαιθρον κίνησιν, 
σελίδες, ποΰ έχουν τήν Ιδιάζουσαν αρετήν, ότι άπετυ-, 
πώΟηβαν άπό τήν άμεσον παρατήρησιν καί vj.eixnvy 
μέσα των τήν τραγικήν ή τήν κωμικήν άλήΟειαν τή; 
στιγμής.

Έν Θεσσαλονίκη έξεδόΟη όλιγοσελιύον τεύχος τοί 
κ. Jean <le Subtil. ύπό τόν τίτλον «La Guerre et la· 
Dentelle», περιέχον ψυχολογικά; εντυπώσεις ας ένί·' 
πνευσεν ή παρουσία τοΰ στρατοΰ τής Δύσει»; έν Θεσ
σαλονίκη-

ΜΪΕΒ Ε8Ν1Κ0Ϊ ΣΤ0Λ8Ϊ UI ΗΙΙΪΓΜΙ ΤΗΙ EMMJI
1916—ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΞ ΔΡ. 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

Καθ’εκάστην ) Έκδίδονται 100,000 γραμμάτια αξίας δραχμών 400,000:
κλήρωσιν ) Παρέχονται κέρδη εις 2.000 γραμμάτια αξίας δραχμών 200,000!

Έκαστον ακέραιον γραμμάτιου τιμάται δραχ. 4, δυνάμενον νά διαιρεθή είς τέσσαρα τέταρτα 
γραμματίου τιμώμενα μιάς δραχμής.

ΚΕΡΔΗ ΕΚΑΣΤΗΣ TQN KAHPQSEQN
Κέρδη Δραχμαί Έν δλφ

I έξ 80,000 80,000
1 έξ 20,000 20,000
2 άπό 2,500 5,000
6 άπό 1.000 6,000

15 άπό 400 6,000
25 άπό 200 5,000

1950 άπό 40 78,000
2000 200,000

Ή πρώτη κλήρωσις γενήσεται τή τελευταίοι Κυριακή 28 Φεβρουάριου (12 Μαρτίου) 191’» 
ή δεύτερα τή 24 ’Απριλίου (7 Μαΐου) 1916, ή τρίτη τή 26 Ιουνίου (9 Ιουλίου) 1916, ή τε· 
τάρτη τής 25 Σεπτεμβρίου (8 ’Οκτωβρίου) 1916, ή πέμπτη τή 27 Νοεμβρίου (10 Δεκεμβρίου) 
1916 και ή έκτη τή 31 Δεκεμβρίου 1916 (13 Ίανουαρίου 1917).

Δι’ εκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ‘ίδια άκέραια γραμμάτια, πωλούμενα αντί τεσσάρων 
δραχμών, Ισχύοντα δι’ ολόκληρον τό κέρδος, και δυνάμενα νά διαιρεθώσινείς τέταρτα γραμματίου, 
τιμώμενα άντί μιας δραχμής έκαστον και παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοΰ κέρδους.

Άμοιβαί, ών δεν έζητήθη ή πληρωμή έντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται 
υπέρ τοΰ Ταμείου τοΰ Έθνικοΰ Στόλου.

Εί; τούς άγοράζοντα; πρός μεταπώλησιν διά μιάς έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν < 
ειδικής μετά τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου ι 
αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοΰ τιμήματος αύτών 15 ο)θ, είς δέτούς άγο- . 
ράζοντας διά μιάς έπί προκαταβολή τοϋ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου αξίας χιλίων 
δραχμών τουλάχιστον, παρέχεται έκπτωσις 10 ο)ο, καί εις τούς δημοσίους υπαλλήλους, τού; επιτε
τραμμένου; τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου„ παρέχεται έκπτωσις 5 ο)ο.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γραφεϊον Λαχείου τον 
’Β&νικοΟ Στόλου καϊ τών ’Αρχαιοτήτων, Ύπουργεϊον Οικονομικών.

Ό Διευθυντής Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

Τύποις ΑΔΕΛΦΏΝ ΜΠΑΑΖΟΥΔΑΚΗ — Εύριπίδου 3, ΆΦήναι.


