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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεονάρδος Δα Βίντσι, μελέτη ύπό Α. Φα- 
ρινέλη. Μετάφρασις Μαρ. Γιαννοπούλου.

Δύο έπισιήμονες ύπό Σπ. Δέ Βκίζη. 
Σημειώσει; δύο μηνών υπό Δάφνώος. 
‘Αντίλαλοι.
Τί σκέπτομαι ί'τό Δίκ.
Μαργαρίτες υπο Αθήνα. Ταριοΰλη. 
Φθινοπωρινό υπό Βικτ. ΙΙρατάνου. 
Φτερούγισμα υπό Λόονας.
Ό Πόλεμο; ύπό X. Χρηστοβασίλη.
Αί δύο κυρίαι ύπό Δ. I. Κ. 
‘Επιγράμματα όπό Κ. Σκόκου. 
Γράμματα και τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Τό συσσίτιον εϊς τό Μετωπον. 
Άνάπαυσις πολεμιστών εις τά φυλάκια. 
Ή εορτή τών Θεοφανείων έν Πειραιεϊ. 
ΟΙ Βασιλείς κατά τήν τελετήν τοΰ Νέου έτους 
Οί Βασιλείς εις τό μνημόσυνον τοΰ Πάπα.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ χ:χ· ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΈΣ

« ► ■ χ -» Ουσ " ε < ■ ·· ·'· ·· - ε.. την συνιίροαήν των. 
παοαζα'λδΰντκι ν' κποστεΓλουν ζυτην άπ’ εύ- 
θείζ; πρός την Διευθυνσιν τής «I Ιινζζοθτ,ζη; ».

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Έν Νικοπόλει εύρέθη ναός Χριστιανικός τοΰ 
όποιου σώζεται μόνον τό ψηφιδωτόν δάπεδον θαυ
μαστής τέχνης Έπίσης εύρέθησαν πλεϊστα αρχιτε
κτονικά μέλη καί γλυπτικά τών πρώτων Χριστιανικών 
χρόνων.

— Αξία λόγου υπήρξε ή έν Μ Άσίρ γενομένη αρ
χαιολογική έργασία. ΙΙύτρεπίσθησαν αί έν Ιίεργάμω 
αρχαιότητες, ίδρυθέντος μικρού Μουσείου, ιός καί έν 
Έφέσω. Ένηργηθησαν άνασκαφαί έν Κλαζομεναϊς.έν 
Έφέσιρ καί έν τή παρά τόν Μαίανδρον πόΛει τής Ικα
ρίας Νύση.’Εν Κλαζομεναΐς άνεκαλύφθησαν νεκροτα- 
φεϊον, ζωγραφημέναι σαρκοφάγοι καί μία οδός τής 
αρχαίας πόλεως.

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ

Συνδρομητή "Πργησεν ή έκδοσις διά λόγους 
άπασχολήσεως ιού Διευθυντοΰ μας είς εργον πατρι
ωτικόν Έδιαβάσαμε βέβαια τό ευφυολόγημα τής
• Καθημερινής». "Αν χειάζονται καζοκαιρνά διά τούς 
έιναγνώστας ιιας, διά τους ίδικούς της χρειάζεται 
γούνες πρός προφύλαξιν άπό τά τοί'.ύτου είδους κα- 
τεψυγμένα αστεία της. τά όποια συχνά δημοσιεύει...

Ν .1.— Περί τή; λεγομένης Ι’οδιακής αγγειο
πλαστικής έχει γράψη ένδιαφέρουσαν μελέτην ό έν 
’Αλέξανδρέ.α κ X Νομικός.

Τ — Τό πρωτότυπον τών «’Αρραβώνων τών παί- 
δων» τοΰ 1'ύζη εύρίσκεται εί; τήν ιδιωτικήν πινακο
θήκην τοΰ κ Χατζηαργύρη. Διά τό Κρυφό σχολείο 
τοϋ Ιδίου έχουν γράψή ποίημα ό κ. Πολέμης και διή
γημα ή Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Φαντάρω Οί Γάλλοι στράτιώται αϊτινες ύπέιρε- 
ράνεις 'ά χαρακώματα άπό ανίαν ιήν είχαν ώνομάσμ
• κατσαρίδαν·. Οί "Αγγλοι τήν λέγουν σπζ.ήνα . Σάν 
κατσαρίδα ομοιάζει ή πλή'ξις,ή όποια μάς εκνευρίζει.

Λεξιθήρα. — Τό Sui generis, ιδιόρρυθμος δυ
νατοί νά μεταφρασθή. Ή λέξις geste κακώς με
ταφράζεται χειρονομία, διότι παρ’ ήμϊν γίνεται χρή- 
σις τής λέξεως μάλλον έπί κακού, ένώ δια τής με
ταφράσεως υπονοείται επί καλοί, προκειμένου νά 
χαρακτηρισθοϋν αί εύγενεϊς καί γενναίοι πράξεις.

Διά τήν λέξιν τάκτ. ό κ.Καμπούρογλους έν συζη
τήσει μεταξύ λογιών έπρότεινε προκειμένου περί τρό
που συμπεριφοράς τήν λέξιν «όρθροπρέπεια >, έπί 
γενικωτέρας δέ σημασίας έπροτάθη ύπό τοϋ κ. Κουρ- 
τίδου ή λέξις «ευστοχία». Διά τής λέξεως τρακ διά 
τήν δειλήν καλλιτεχνικήν έμφάνισίν καί τρούκ δια 
τά σκηνικά έργα, δέν ήμπορονμε νά σάς είποΰμεείμή 

* ότι αποτελούν μίαν κροτίδα, κοινώς τρακατρούκαν.

ΕΚΚΛΗΣίΣ
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ

Οί ήρωϊκο·. "οθ.εαισταί μχς ζητούν ίόιολιζ 
πρός Ζνάγνωσιν κατά τάς άνιαράς όιρζς τοΰ 
χειαώνος, ίοίω; όέ οί εύο'.σζόαενοι εί; τά; γρζα- 
αά; τοϋ μετώπου τής Μικρά; ’Ασίας.

'Ο ύττό τήν επίτιμον Προεδρείζν Μου «Σύν- 
όεσαος Ί'υ/κγωγία; τών Ιίολειχιστών» άπέ- 
στειλε μέ/pi τοΰόε χιλιάδζς βιβλίων ε’.ς τό 
στράτευαν., άλλά / ρειάζονται πολλά χν.όμτ, Six 
νχ έφοό'.ζσύουν πάντζ τά στρατιωτικά σωαζ- 
τζ. Έπικζλοϋαζι τά φίλοπάτριδα ζΐσθά,αζτζ 
τών χπχντχγοΰ 'Ελλήνων, όπως βοηθά,σουν τό 
έργον μχς, ixoGTsHovrs: βιολιά χράσιμ.ζ κζί 
τερπνά, κζί εί δυνατόν καινουργή.

Έπίσης στντελεστιζόν τής τέρψεως τών 
στρατιωτών θά ητο ή αποστολή φωνογράφων. 
Οί έ'/οντε; όιζθεσίαους, τά αεγιστα θά έζυπη- 
ρετησωσι τόν σκοπόν τή; ψυχαγωγία; προσφε- 
ροντες αύτους.

Τά βιβλία καί οί φωνογράφοι οεον ν' ά.πο- 
στέλ'λωνται εί; τόν «Σύνδεσμον Ί’υχαγωγίας 
τών Πολεμιστών», οστις θελει μεριμνησει περί 
τής ταχείας καί ασφαλούς αποστολής το»ν· 
(Γραφεία έν τώ περιβόλω τή; Βουλής).

ΕΑ1ΣΣΑΒΕΤ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΔΑ-ΒΙΝΤΣΙ
Η ΦΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΚΕΨΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΤΟΥ

Μέ τόν τίτλον «Ό Λεονάρδος δά Βίντσι καί ή 
φυσις» ύ καθηγητής τής ιταλικής φιλολογίας ’Αρθού
ρος Φαρινέλλι έγραψε μιά θαυμασίαν μελέτην. Βι
βλία γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά, εφημερίδες καί 
περιοδικά παρελαύνουν πρό τοϋ Φαρινέλλι, διά νά 
δώσουν τάς πληροφορίας των, τάς σχετικός διά τόν 
ύπέροχον καλλιτέχνην. ΊΙθέλησε ν’ άποδώοη όσοι ήτο 
δυνατόν πιστότερα τάς σκέψεις τοϋ μεγάλου ζωγρά
φου, πού συγχρόνως κατώρθωσε νά διακριθή ώς γλύ
πτης.· άρχιτέκτων, μουσικός, μηχανικός, φυσικός καί 
συγγραφεύς *).

Περίληψιν τής μελέτης τοΰ Φαρινέλλι ένόμισα 
απαραίτητον, νά κάμω χάριν τής «Πινακοθήκης».

—Ό Λεονάρδος Da Vinci λέγει «ΊΙ μεγάλη 
αγάπη προέρχεται, όταν γνωρίσι) κανείς καλά, ε
κείνο πού άγαπφ. "Αν δέν τό ήξεύρη, λίγο θά μπό
ρεση νά τ άγαπήση ή διόλου. ΚΓ αν τάγαπάη διά τό 
καλόν πού περιμένει άπ’ αύτό, καί όχι διά τά προ
τερήματα του, τότε ομοιάζει μέ τό σκυλί πού κινεί 
τήν ούρα του, καϊ χοροπηδάει είς εκείνον, πού μπο
ρεί νά τοϋ δώση ενα κόκκαλο».

Τό ν’ άπολαμβάνη κανείς τάς φυσικός καλλλονάς 
καί νά αισθάνεται συγκίνησιν διά τόν Δα — Βίντσι 
είναι τό ίδιον μέ τήν άνακάλυψιν καί τήν διασάφη- 
σιν τών δυσκολιών κάθε δημιουργημένου πράγματος, 
Ο θαυμασμός συνωδεύετο πάντα με τήν έρευναν 

και τήν μελέτην. Οίπω, τέχνη κΓ επιστήμη έχουν τήν 
αύτήν έπίδρασιν. Ποτέ ό καλλιτέχνη; δέν διαψεύδει 
τόν έπιοτήμονα. Άλλ’ ούτε ό επιστήμων, τόν καλλι
τέχνην.

’Ισχυρίζονται μερικοί ότι ό Δά —Βίντσι όταν ή
ταν νέος πολύ, έσύχναζε είς τό σπίτι τοϋ Magnifico- 
Η μάνα τού πρίγκηπος πού έτυράννησε τή Φλωρεν

τίαν, έκλινε γλυκειά είς τάς μαγείας τής φύσεως. Ό 
ήλιος πού γέρνει στή δύσιν, τά μυρωμένα δάση, τά 
πουλάκια πού παραποιούνται γι’ αγάπη, τό πράσινο 
λειβάδι γεμάτο ώμορφα λουλούδια, δίνουν παρη- 
ί'ορία, εϋχαρίστησιν, γλυκειά συγκίνησιν καί θέμα 
διά στίχους. Ζωγράφοι καί ποιηταί έμπνέονται, καί

*) Τό περί Ζωγραφικής σύγγραμμα τοΰ Δά-Βίν- 
τσι είνε μεταφρασμένου Ελληνιστί άπό τόν Πανα
γιώτην Δοξαράν,

φιλοτιμοΰνται ποιος ν’ ΰποτυπώση μέ ζωηρότητα τής 
έμορφιές τής φύσεως.

Στόν Δά Βίντσι πού ήταν παιδί, γελούσε ή παρ
θένα φύσις. Θά έγραψε τάχα τάς πρώτας του εντυ
πώσεις διά τόν ούρανόν καί τήν γήν τής (όμορφης 
Τοσκάνας; Είς τάς παιδικός αναμνήσεις του, αναφέ
ρει ότι ένώ έκοιμάτο στή κούνια του, είδε στονειρό 
του, ένα κανάβι πού μέ τί,ν ούρα του χτυπούσε τά 
χείλη. Καί συμπεραίνει ότι τό κανάβι αύτό θά ιήτο ή 
τύχη του.

Τό αίσθημά του διά τήν φύσιν, αλλάζει μέ τά 
χρόνια. Μά ή αλλαγή αύτή μάς διαφεύγει. Μάς δια-' 
φεύγει ή έξέλιξις τής μεγάλης του ψυχής του πού ή
ταν πάντα ανοιχτή είς κάθε συγκίνησιν. ’Απ' όσα ε
πιστημονικά καί καλλιτεχνικά έργα περιήλθαν είς 
χεΐρας μας, ό Δά — Βίντσι φαίνεται τέλειος. ’Ασφα
λώς δυνάμεθα νά εϊπωμεν οτι ή διανοητική δύναμις, 
ένδεδυμένη μέ τήν σκέψιν καί μέ τά πολλά πειράμα
τα δυνάμωνε καί έγίνετο κυρίαρχος. Ή καλλιτεχνική 
συγκίνησις έξησθένει άπό τήν επιστημονικήν άνάλυσιν. 
Άλλά μ’ δλ’ αύτά ό Δά Βίντσι άγαποΰσε τήν μεγά
λην μητέρα φύσιν, σάν τό παιδί πού καταφεύγει είς 
τήν καλή μητέρα καί λησμονεί κάθε πόνο. Είς τά ε
πιστημονικά συγγράμματά του, αναφέρει συχνά τήν 
εύχαρίστησιν πού έδοκίμαζεν είς τάς φυσικός καλ- 
λονάς. Εξυμνεί τήν άγαπημένην του τέχνην διότι ε
πιτρέπει στούς ανθρώπους νά βλέπουν, όποιανδήποτε 
εποχήν, τάς καλλοννάς τής φύσεως. Ό ζωγράφος τόν 
χειμώνα παρουσιάζει τοπεΐα πού εμπνέουν «στιγμές 
εύτυχίες κοντά σέ μιά πηγή· Κ.’ έτσι μπορή «.νά 
’αναιδής τόν εαυτό σου μέ τήν αγαπημένη σου στ’ 
ανθισμένα λειβάδια κάτου άπό τή σκιές τών πράσι
νων δένδρων». Μόνον ή ζωγραφική, αληθινή θυγά- 
τηρ τής (ρύσεως, ήμπορεϊ νά παραστήση τήν αληθινήν 
οψιν τών πραγμάτων, τήν «φυσικήν ώμορφιά τοΰ κό
σμου».

Τύ μάτι τοΰ ζωγράφου βλέπει τις σκιερές κοιλά
δες πού αΰλακόνονται άπό τά παιχνίδια τών φιδωτών 
ποταμιών, τά διάφορα λουλούδια, πού δίνουν στό 
μάτι αρμονία μέ τά χρώματά τους. Κομμοί φορά 
θυσιάζει τήν συνειθισμένην συντομίαν του. Υποχω
ρεί στό αίσθημα πού τόν θερμαίνει, καί τραγουδεϊ 
τά θαυμαστά προτερήματα τής φύσεως. ΊΙ άρετή.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

λέγει ό ίδιος, πού έ;ει έδραν τις ευγενικές καρδιές, 
ενθυμίζει τήν κατοικίαν τών πουλιών «στά. πράσινα 
δάση, πάνω στ' ανθισμένα κλαδιά . Μ’ εξαιρετική α
γάπη ζωγραφίζει τά φειδωτά ρυάκια «πού μέσα σ 
αύτά τό νερό κάνει τόαΙώνιο παιχνίδι του». Γεμίζει 
τις εικόνες του λουλούδια·. Βρήκε τήν άληΟινή ψυχή 
τών λουλουδιών, τών φύλλων, τών άγκαθιών, τών 
φυτών πού οί άνθρωποι καλλιεργούν, κι' εκείνων πού 
μεγαλώνουν μόνα των κάιου άτό ελεύθερο θύσανό, 
πολύ καλύτερα άπό τούς "Ομβρους κ ιί τούς Φλαμ ι
χθύς.

Έχει τό αίσθημα Ανθρώπου υγιούς, πού δέν τα
ράσσεται καί δέν θολώνει ποτέ τήν καθαρήν όψιν τών 
πραγμάτων. Δέν παραπονιέται σιό αιώνιο χάσιμο 
κάθε δημιουργήματος τής φύσεως. ΚΓ άν τραγουδεϊ 
τό «beatus ille» δέν χύνει δάκρυα ποτέ. Στή μονα
ξιά, αποκτά νέας δυνάμεις διά νέας μελέτας. ζητεί μ' 
άτελείωτην αγάπην τάς μυστικός αιτίας κάθε φυσι
κής έκδηλώσεως Ήσθάνθη τήν ποίησιν τής αγροτι
κής ζωής, άλλ' όχι καί τάς θορύβους τών πόλεων. 
Μέ αύτήν τήν ποίησιν όλοι του οί πίνακες εινε γεμά 
τοι. Τό τοπεΐον, πού τόσο παρημελήθη κατά τήν 'Α
ναγέννησιν, πήρε απρόοπτον τόσην ζωήν, όσον ένας 
άνθρωπος. ’Ό καλλιτέχνης πού ήθελε μέ φυσικότητα 
νά ζωγραφίση ενα τοπεΐον πήρε αναρίθμητα παρα
δείγματα, πού εΐκονίζουν τήν άπόστασιν τής σκιάς, 
τοΰ φωτός, τήν διαφοράν τών χρωμάτων σύμφωνα 
μέ τήν άπίκιτασιν. Είδε τήν οψι πού παίρνουν τά 
φιτά καί τά πυκνά κλαδιά στά πλάγια τού βουνού 
μέ τό ζωηρό γαλανό χρώμα τοΰ μεσημεριάτικου ού- 
ρανοϋ, καί πώς φαίνονται ζωηρότερα όταν τά σύν
νεφα ελαττώνουν τήν λάμψιν τοϋ ήλιου. Και ή μι
κρότερα λεπτομέρεια δέν διαφεύγει τόν Δα — Βίντσι. 
Έμελέτησε πολύ τήν φυτικήν καί ζωικήν φύσιν έτσι 
ξεκαθαρίζει κάθε αμφιβολία. Έξ αιτίας τών Ανθρώ
πων —έλεγε — Οά έρήμωναν τά δάση άπό τά εύ
μορφα δένδρα τους. Χιλιάδες ζώα Οά χάσουν τή 
ζωή τους, διότι ό άνθρωπος κατά βάθος έχει σκλη
ρά ένστικτα.

Ώ Δά — Βίντσι δέν έφαντάζετο άλλον τύπον 
άπό τόν φυσικόν. Διά τούτο ό Γκαίτε πού τοΰ αφι
έρωσε μίαν μελέτην, λέγει, ότι είναι περισσότερον 
αντιληπτός άπό τόν Μιχαήλ Άγγελον. Ένας κό
σμος φανταστικό; είναι καλός μόνον διά τούς ίδεο- 
λόγους Παρατηρήσατε καλά τήν φύσιν. Ό Δά— Βιν- 
τσι ήξενρε νά βλέτη, όσον ολίγοι γνωρίζουν νά βλέ
πουν. Τά μάτια του ήσαν καθρέπτης τής παγ: οσμίου 
εύμορφοι;. Καί ή φύσις πήγαινε καί καθρεφτιζότανε 
μέσα σέ κείνα τά φωτερά βλέφαρα. 'Ονομάζει τά 
μάτια · παράθυρο τοΰ άνθρωπίνου σώματος άπό τό 
όποιον βλέπει ή ψυχή τήν ώμορφιά τοΰ κόσμου·. Τό 
μάτι είναι τό πλέον Αξιοθαύμαστου δημιούργημα τοΰ 
Ηεοΰ. « Ατελείωτες είναι αί ευεργεσίες τοΰ ματιού 
Είναι ό βασιλεύς τής Αστρονομίας. Έδημιούργησε 
τή κοσμογραφία. Διορθώνει άλας τάς τέχνας.'Οδηγεί 
τόν άνθρωπον είς διάφορα μέρη. Είνε ό πρύτανις 
τών μαθηματικών Αύτό μέτρησε τήν άπόστασι καί 
τό μέγεθος τών άστρων, αύτό εΐίρε τά στοιχεία, προ 
είπε τά μέλλοντα κοιτάζοντας τή πορεία τών Αστέ
ρων. έφαντάσθη τήν Αρχιτεκτονικήν, «γέννησε τή 
θεία ζωγραφική. Σιάλισε τή φύσιν μέ τήν γεωργίαν 
καί μέ μαγευτικούς κήπους. Ή γοητεία τής τέχνης 
είνε Αποτέλεσμα τελείας δράσεως. Υπάρχει στό μάτι 
μυστική δύναμις». Ό Δά Βίνσι υπενθυμίζει «πώς 
τό φίδι μέ τά μάτια του τραβά κοντά του τό άηδόνι 
πού μέ παραπονετικό τραγούδι, τρέχιι στό θάνατό 
του». ΤΙ κοπέλλες έχουν τέτοια δίναμι στά μάτια 
ώστε Αποκτούν τήν Αγάπη τών Ανθρώπων»

Είς τόν καλλιτέχνην ή παρατήρησις είναι ά.ταραι 

ιητυς. Όλαι αί περιγραφαι, αί εικόνες, σι διηγήσεις 
έχουν ανάγκην παριιτηρήσεως. Διά τοϋ ο ο Δά-Βιν- 
vol ιά παρατηρεί όλα. Τάς μικρότερα; κινήσεις των 
πουλιών, ιό ελαφρό ή τό δυνατό χτύπημα των πτε
ρών, τό φύσημα, τοϋ Ανέμου, τό τρέξιμο των μυρμη- 
κιών σάν ιό δένδρο κόβεται άπό τόν πέλεκυν τοΰ χω
ρικού. Όλ' αύτά τά κυττάζει μέ τήν ιδίαν προσο 
χήν. πού Οά είχε διά. σοβαρότατα πειράματα καί διά 
τάς τολμηροτίρας επιχειρήσεις. Καί πρέπει νά πα- 
ρατηριι κανείς τάς ποικιλίας αύτός τής φύσεως. διότι 
είναι πράγματι πολλαί. Ποτέ δέν ύπάρχει τελεία ό- 
μοιότης είς δύο φυτά, είς δύο πρόσωπα, είς δυο 
φύλλα. "Οποιος θέλει νά μιμηθή τήν φύσιν είς τήν 
ζωγραφικήν, άς έχει όσο πιό πολύ ήμπορεΐ ποικιλία. 
"Ας προσέχη στήν διαφορά τών γραμμών.

Ό ζωγράφος δέν πρέπει νά συγκέντρωνα όλα; 
τάς δυνάμεις του είς τό πρόσωπον τού Ανθρώπου, 
άλλά πρέπει νά παραιηπή όλα τά φαινόμενα καί νά 
προσπαθή τά τά ζωγραφίζη. Χά κυττάζη «πόσα είδη 
ζώων, δένδρων, χόρτων, άνθέων ύ.τάρχουν. Νά βλέπΐ] 
τάς διαφοράς τών βουνών, κοιλάδων, γεφυρών, πό
λεων, δυμοσίων καί ιδιωτικών κτιρίων, εργαλείων 
καταλλήλων διά τήν άνθρωπίνην χρήσιν, φορεμάτων, 
στολισμών κτλ. · Άλλά κι’ ύστερα άπό βαθειά με
λέτη ας μή νομίση ότι Οά μπορέσμ νά συγκέντρωση 
δία τάς ποικιλίας τής φύσεως. Καμμιά Ανθρώπινη 
διάνοια δέν Οά έξεύρμ ώραιοτέραν, εύκολωτέραν καί 
συντομωτέραν άπό εκείνος πού φαντάστηκε ή φύσις. 
Ποτέ δέν Εσφαλε είς τίποτε. Φτάνει πάντα σιό σκο
πό της. Είναι είς αύτήν σκορπισμένος ό βεός. Δέν 
κουράζεται ό Αά —Βίντσι διά νά πλάση φύσιν είς 
τήν ζωντανήν φύσιν. Παρατηρεί μόνον τό μεγαλο
πρεπές θέαμα πού παρουσιάζεται άπό κάθε μέρος. 
Είς τάς συνθέσεις της ή φύσις δέν έχει τίποτε τό 
περιττόν, άλλά καί τίποτε τό Ατελές. <ΓΩ! δυνατή καί 
έμψυχη βοήθεια τής καλλιτεχνικής φύσεως !»— φω
νάζει— «"β ! θατμασία άνάγκη, υποχρεώνεις μέ 
τούς νόμους σου κάθε πράξι άπό τό συντομότερο 
δρόμο νά σέ παρακολουθ ή».

Δέν έφθαναν δμως αυτά στόν Δά Βίντσι.Μιά επι
θυμία τόν ωθεί είς τούς δρόμους τής έπισιήμης. 
Θέλει νά μάθμ τήν αιώνιον Αλήθειαν. Τολμηρά ξε
σχίζει τό σκοτάδι, διά νά φθάση στό φώς. Ίϊού πώς 
περιγράφει τήν άναζήτησιν τής Αλήθειας. «'Π Οέ- 
λησί; μου μέ έσπρωχνε νά ίδώ τά ποικίλα καί παρά
δοξα σχήματα τής καλλιτεχνικής φύσεως. Καί περί
πατόν μέσα σέ σκοτεινούς βράχους, έφθασα στήν 
είσοδον μια; μεγάλης σπηλιάς. Μπροστά σ' αύτήν 
δέν ήξευρα τί νά κάμω. Στήριξα τό χέρι μου στό 
γόνατο, καί τό δεξιό τοποθέτησα πάνου άπό τά κου
ρασμένα βλέφαρά μου. "Εσκυβα δώ κι' έκεϊ. γιά νά 
διακρίνω τί ήταν μέσα, μά δέν μπορούσα να τό κα
ταφέρω γιατ’ ήταν πολύ σκοτεινά. Κάθισα λίγο, 
καί τότε δύο πράγματα’ήσαν στή σκέψι μου : φόβος 
καί επιθυμία. Φόβος γιά τό σκοτεινό εκείνο σπήλαιο. 
Περιέργεια γιά νά ίδώ αν κεΐ μέσα ήταν τίποτα τό 
Αξιοθαύμαστο. Ώ. Αληθινά, «μόνον κάτι» μπόρεσε 
νά διακρίνη ό Βίντσι. Ποτέ δέν ίκανοποιήθη ή πε
ριέργεια του. Νομίζει ότι ό κόσμος έχει Ατελή ιδέαν 
δΓ όλα τά δημιουργήματα. Διά τοΰτο ζητεί νά τήν 
τελειοποίηση. Όλα: αί σκέψεις ποΰ ήσαν συγκεντρω
μένοι εϊς τάς κεφαλάς τών συγχρόνων του, περνούν 
άπό τόν ίδικόν του εγκέφαλον έπεξειργοσμένιιι, καί 
δίδουν Αρχάς διά νέας. Άς άμφιβάλλομεν γιά τό 
κάθε τί, λέγει ό Δα —Βίντσι. Λίγα καταφέρνει ό ζω
γράφος ποΰ δέν Αμφιβάλλει. Ήξευρε ό μέγας ΔΑ 
Βίντσι όπως ό Νεύτων, ό Descartes, ό Bruno καί ό 
Γαλλιλαΐος ότι Από τήν Αμφιβολίαν προέρχεται ή 
Αληθινή γνώσις τών πραγμάτων. 'Ονομάζει την άλή- 

θειαν «τήν καλύτερη τροφή τών εύγενικών διανοιών, 
πραγματικόν πλούτον τής ψυχής.» ΟΙ άνθρωποι πού 
έχουν λογική, κατά τήν άντίληψίν του. θάπρεπε νά 
έπιδοθοΰν είς τήν Αναζήτησιν τής άληθείας, νά ερευ
νήσουν τήν φύσιν ποϋ τούς περικυκλώιει. Πολύ λίγο 
έξυπηρετοΰν τήν φύσιν όσοι περιφρονοΰν τήν μελέτην 
αύτής. Καί είνε υπέρτατη καλοσύνη νά δίδμ κανείς

ΑΥΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΛΜΦΟΤΕΡΟΙ ήκμασζν εί; τήν Ένετίαν 
συγχρόνως. 'Ο εις έγεννήθη έν Κέρκυρα περί τά 
1760 καί καλείται Λουδοβίκος 'Αντώνιος Ρω- 
μαιός.ό άλλο; έγεννήθη έν Ζκκΰνθω τώ 1758 
καί φέρει νό ονομκ ΛΓωνστακτΐιο; 2ι;·υΰοος ΑΙ 
2'ύλλας. Άμφότεροι έξεπαιδευθζσζν εϊς τζ,ν 
στρατιωτικήν σχολήν τή; Βεριόνη; καί διέποε- 
ψαν εις τήν πρακτικήν έξζσκησιν τής έπιστή- 
μης αύτών έν τω στρατώ, ώ; μηχανικοί

"Οταν έξερρζγη ή γαλλική έπαναστασις, 
ό Ζακυνθιο; άσπάζεται τά; δημοκρατικά; 
άρχάς καί γίνεται θιασώτης τοΰ Βοναπάρ- 
του. Φυσικά με-'άλαι πολιτικζί μεταβολαί 
ήρχισαν εί; τήν ’Ιταλικήν Χερσόνησον. Οί 
Γάλλοι τώ 1792 καταλαμβάνουν τήν Σαβοΐαν 
καί ο Βονοπάοτη; τώ 1797 ίδρυσε τήν καλού
μενη» Κισαλπίνην δημοκρατίαν μέ ποωτεύουσαν 
τό Μιλάνον καί είς χε’.ρα; αύτοϋ περιήλθε ή 
θαλασσοκράτειρα Ένετική πολιτεία, ήν έπειτα 
δυνάμει τή; συνθήκη; τοϋ Καμποφορμίου πα- 
οεδιδε τήν άτυχή άσπλάχνω; εί; τήν 
Αυστρίαν ! Ό Ζζκύνθιο; Ανταμείβεται και 
αε τόν βαθμόν τοϋ ταγματάρχου διωρίσθη προ
σωρινά»; αρχιμηχανικό; εν τή περί ή; λόγο; 
Κ-.σαλπίνη δημοκρατία. Άφοϋ ομω; έξετέλεσε 
τήν γενζίαν ύπεράσπισιν τοϋ Βάρου, διωρίσθη 
τακτικό; αρχιμηχανικό;. Ιίαρατηρητέον οτι 
διεπρεπε εί; τήν οχυρωματικήν. καί γεφυοο- 
ποι'ί'ζν καί εί; αύτόν οφείλεται ή όχύρωσι; τή; 
πόλεω; Κιότζας καί ή γέφυρα τή; πόλεω; Λι- 
νιανου. Ότε έπρόκειτο νά κκταδαφίσουν τό 
φρουριον τών Ί'ερράρα;, αύτό; έλαβε τήν έντο- 
λήν καί ή έργασία έγένετο χωρίς νά ύποφέργ 
καθόλου ή πόλις. Διωρίσθη διευθυντή; τών δη
μοσίων έργων καί τοϋ λογιστηρίου εί; ΙΙάΊοβαν 
και άφηκεν όνομα τιμίου άν^ρό;.

Ό Κερκυραΐο; εύρίσκετο έν τή Ι’ωσσικ?,

I'.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

στους «πρόστιχόυ;» Ανθρώπους, έκείνη τήν «ώραία 
βοήθεια καί όλος τάς ποικιλίας τιον μηχανημάτων» 
πού Αξίζουν μόνον στους θεωρητικούς Ανθρώπους. 
Θά τούς έφθανεν έν Απλό σακκί νι'ι τό γεμίζουν καί 
νά τ’ Αδειάζουν.

(Ακολουθεί)
ΜΑ! ΙΕΤΤΛ Ε ΓΙΛΝΝΟΠΟΤΛΟΥ

υπηρεσία, έν τώ έπιτελείω μέ τόν βαθμόν τοϋ 
άντισυνταγματάρχου. Ό Βοναπάρτη; μετά την 
ειρηνην τή; Βιέννη;, τώ 1809, προσεκάλει μέ 
απειλητικήν διαταγήν πάντα; τούς γάλλου; καί 
ϊταλού; υπηκόου; νά έπανέλθουν εί; τά; πα
τρίδας των. Τότε καί ό Κερκυραΐο; έπέστρεψεν 
εί; τήν ’Ιταλίαν και διωρίσθη γενικό; διευθυν
τής τή; οδοποιία; καί τών υδραγωγείων τοϋ 
ιταλικοϋ βασιλείου με τόν βαθμόν τοϋ ζς- 
χιμηχανικοϋ. Συγχρόνω; ύπό τά; ίιαταγά; τοϋ 
γενικού διευθυντοΰ τών δημοσίων έργων τή; 
Βενετία; Άρτίκου, έξετέλεσε πολλά έογα. 
Μετά τέσσαρα έτη έγένετο διευθυντή; τών 
δημοσίων έργων εί; Δαλματίαν.

Ό Κερκυραΐο; διαπρεπή; επιστήμων διε
κρίθη καί <ύ; συγγραφεΰ;. Ήτο νεώτατο; οτε τό 
ονομά του έγένετο γνωστόν ώ; τοιοϋτον διότι 
μετά τοϋ Βικεντίου Δζνδόλου, έπετέθη κκτά 
τοϋ Βοζρεττη τοϋ δημοσιεύσαντο; 2κίγει; περί 
της τριτομϊας της γωνίας, άλλά φήμην άπέκτη- 
σε μέ τό σύγγραμμα τό φέρον τίτλον : Βλέμ
ματα έπι τών Κοζάκων τον Αών ''αλλιστί, 
το οποίον έπειτα εί; τήν ιταλικήν άνετυπώθή 
εί; όύο τόμου; εί; Μιλάνον. "Αλλου; δύο τό
μου: συνέγρκψε περί τή; ριζική; τακτοποιή- 
σεω; τοϋ ποταμοϋ Βρενζ; καί μελετην περί τοϋ 
ύποθκλασσίου ηφαιστείου τή; νήσου Μελέδκ 
παρά τή Ραγοΰζγ.

Ό Ζζκύνθιο; έν τούτοι; διά νά άνκπαυθή 
τή; ύπερκοπώσεω; έξέλεξε διά διαμονήν κτή
μα του εί; Ισπεδαν επί τών τερπνότατων Εύ- 
γανείων λόφων καί άφιερώθη εί; τήν βοτανικήν 
συγγράύζ; μελέτην περί τή; καλλιέργειας τη; 
ελαία; τών εΐρημένων λόφων.

Λμφοτεροι τιμώμενοι καί άγαπώαενοι έ
κλεισαν διά παντό; τού; οφθαλμού; είς Βενετίαν.

ΣΠ. ΔΕ ΒΙΛΖΗΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Το συσσίτ&ον.ΜΕΤΩΠΟΝ“Μ. ΑΣΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ
Τεχνητός χρυσό.-.— ’Επιβάτης Οικουμενικός. — Έ- 

σκότωσε ή δέν έσκότωσε ;— Μανιφέστου διανο
ουμένων.— Ό 'Οδοιπορικός Σύνδεσμος. ~- Αί 
μεταφράσεις τοΰ Δάντου — Πώς έκτίσδη ο κό
σμος. — "Ερε, Σιγκάλ, Βερτίζ, κλπ.

Ο ΕΔΙΣΟΝ έπροίκισε τήν γηραιόν ανθρω
πότητά μέ ανακαλύψεις, αί όποΐαι τήν εύηργέ - 
τησαν.Τώρα έγινε καί άλχημιστής, ζητών νά έπι- 
σκίαση τούς ϊδεολόγους τοϋ Μεσαίωνος.Αί έρευ- 
ναί του τόν (οδήγησαν έπιτυχώς εϊς τήν ανακα- 
λυψιν τρόπου κατασκευής χρυσού τεχνητού. Τό 
μόνον πράγμα ποΰ έως τώρα έκρατοΰσεν υ
ψηλά τήν θέσιν του, ήτο ό χρυσός. Παν δ,τι 
λάμπει δέν εΐνε χρυσός, έλεγον όλοι. ’Ιδού ό 
μέγας Αμερικανός φέρει νέαν άνασιάτωσιν έν 
τή κυριαρχία τοΰ χρυσού. '() τεχνητός χρυσός 
θ’ άντικαταστήση και θά πλαστογράφηση τόν 
πραγματικόν .'Ώστε ή φιλοσοφική λίθος δέν εί
ναι δνειρον, δπως δέν εΐνε πλέον καί τό πηδά
λιου τοϋ αεροπλάνου. Δέν μένει παρά ό τετρα
γωνισμός τοΰ κύκλου. Θά εύρεθή κάποιο τετρα
γωνικό μυαλό νά τόν έφεύρη καί αυτόν διά 
νά ήσυχάσωμεν ί’πί τέλους άπό πολλούς ανι
σόρροπους.

♦

Μέ τήν εκλογήν τοΰ Νέου Οικουμενικού 
Πατριάρχου έξενίσθησαν πολλοί, άναγνώσαντες 
εϊς τάς εφημερίδα: διά τό κλίμα τοΰ Πατριάρ
χου — μερικαί τό έγραψαν κλήμα— τό κλιμά
κων, τό Συνταγμάτων, τήν ενδημούσαν Σύ
νοδον και έπι τέλους δτι ό εκλεχθείς Πατριάρ
χης εΐνε επιβάτης τοΰ θρόνου τού Χρυσοστό
μου. Καί γράφουν αι περισσότεροι εφημερίδες 
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μετά τόσης περιφρονήσεως περί τοΰ Πατρισρ 
χου, ώς νά ήτο επιβάτης ’Αθηναϊκού τράμ. Οί 
δροι αυτοί οί εκκλησιαστικοί φαίνονται τόσον 
περίεργοι, δσον περίεργος ή εκλογή κληρικού 
κεκαρμένου, ρεδιγκοφοροΰντος καί σχισματι
κού άνακηρυχθέντος. Ε’ίη ή χάρις τοΰ Κυρίου 
έπί τών κεφαλών τών λειτουργών του !

★

Ό κυανοπώγων τών Παρισίων, ό δολοφό
νος ένδεκα (άρ. 11) γυναικών Λανδρύ δικαζό
μενος έγεινεν ήρως δραματικής... δπερέττας. 
Πλεϊσται ενδείξεις τής ενοχής του, καμμία άπό- 
δειξις- Καί οί ένορκοι άφοΰ τόν κατεδίκασαν 
εϊς θάνατον, ευθύς άμέσως υπέγραψαν αϊτησιν 
χάριτος. ’Οξύμωρος ή άντίληψις αύτή τής Δι
καιοσύνης. Έσκότωσε ή δέν έσκότωσε ; Μυ
στήριον καί μετά τήν δίκην I

*
Οί "Ελληνες διανοούμενοι ήρχισαν νά κι

νούνται διά τών . διαμαρτυριών. Άφοΰ μερικοί 
έξ αύτών διεμαρτυρήθησαν διά τήν αθλιότητα 
τών Ρώσσων διά μανιφέστου άτυχούς, ύπό έ- 
ποψιν διατυπώσεως καί άνακριβοΰς άφοΰ άνα- 
κηρύσουν τό Ρωσσικόν πνεύμα ώς τήν πηγήν 
τοΰ πολιτισμον(ί), είς νέον μανιφέστον τινές έξ 
αύτών, προσθήκη καί άλλων, διεμαρτυρήθησαν 
διά τήν τραγωδίαν τοΰ Πόντου πρός τόν πεπο- 
λιτισμένον κόσμον. Ή διαμαρτυρία αϋτη συμ
παθή εύρε άπήχησιν,διότι προέρχεται άπό πόνον 
ψυχής διά κακουργήματα διά τά όποια φρίττει 
πάσα συνείδησις. Άλλ’ εϊς τους λαβόντας τήν 
πρωτοβουλίαν θά παρετήρει τις ότι τοιαύτη; 

φύσεως διαμαρτυρίας έπρεπε νά φέρουν τ-’ς 
ύπογραφάς δλων τών λογίων καί όχι όμάδος, 
κατ’έκλογήν άπευθυνθείσης εϊς ώρισμένα πρό
σωπα, άποτελοΰντα κλίκαν. Ό τοιοΰτος περιο
ρισμό: μεωΐ τήν σημασίαν μιάς διαμαρτυρίας, 
ήτις έπρεπε νά έχη πάντως εύρυτέραν έκτασιν.

*

'Υπάρχουν εκατοντάδες σωματείων, φανε
ρών καί μυστικών, σοβαρών καί λαθροβίων, 
άλλ ολίγα elvat εκείνα τά όποια δρώσι σηστημα- 
τικώς καί συχνά. Ό «'Οδοιπορικός Σύνδεσμος» 
εμφανίζεται κατά Κυριακήν όχι εις κοσμικά κέν
τρα, άλλά χιλιόμετρα μακράν τών ’Αθηνών, κα · 
τορθωνων ν’ αποσπά άπό τά ζαχαροπλαστεία 
μερικούς 'Αθηναίους.

Άλλά δέν εΐνε μόνον ή πεζοπορία, ήτις 
δ.καιολογει τήν ΰπαρξίν του. Έρευιά, μελετά 
καί θά εϊσφέρη πολύτιμον συμβολήν προσεχώς 
είς τήν τοπογρα ι ίαν, διά τής έκδόσεω: πλή 
ρους 'Οδηγού τής Αττικής. Δέν πρόκειται περί 
συνήθους Μπαίδεκερ,άλλα θά εΐνε έργον επιστη
μονικής αξίας. Θά περιλάβη α') τά όρη τής 
’Αττικής β') τά παράλια καί γ') τά μεσόγεια. 
Θά έξαντλή δλα τά σχετικά θέματα, τήν ό,ο 
ματολογίαν, τά κτίρια, τά σπήλαια, τά ερείπια, 
τήν συγκοινωνίαν, τήν χλωρίδα, τήν γεωλ. .γι- 
κήν σύστασιν μετά τής σχετικής βιβλιογραφίας. 
ΊΙ έργασία αύτή, είς τήν έπιτυχίαν τής οποίας 
τά μέγιστα θά συμβάλη ή έπιτόπως καί ομα
δική έρευνα, καί κατόπιν ή μεθοδική κατάτα- 
ξις τών άρθρων άτινα θά γράψουν ειδικοί, θά 
άποβή υπό πάσαν έποψιν πολύτιμος. "Ας ελ- 
πίσωμεν οτι ή συνεργασία τών ειδικών θά είνε 
ικανοποιητική.

★

’Επ’ευκαιρία τής έορτασθείσης έκτης έκα- 
τονταετηρίδος τοΰ Δάντου, ευχής έργον θά ήτο 
νά έγίνετο μία έπιμεμελημένη μετάφρασις τής 
• Θείας Κωμωδίας». Τμηματικαί μεταφράσεις 
έγένοντο παρ’ ήμϊν μέχρι τοΰδε από Έπτα ·

ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ 

νησίπυς ποιιμάς, πλήρης δέ ύπό τοΰ Γεωργ. 
Άντωνιάδου εϊς καθαρεύουσαν καϊ δεκαπεντα 
σύλλαβον, βραβευθεΐσα τφ 1881. Έπίσης ό έν 
Κ)πόλει κ. Πράσινος έδημοσίευσεν αποσπάσμα
τα εϊς τον «Λόγον» τής Κ πόλεως μεταφράσεως 
μαλλιαρής, Έπίσης μετάφρασιν εις δημώδη εί- 
χεν επιχείρηση ό έν ΙΙειραιεΐ λόγιος I’. Ζουφρές, 
άλλ’ ό θάνατος διέκοψε τό έργον του. Τιι 
πείτε πρώτα άσματα τής Κολάσεως έχει έμμέ 
τρως ιαταφράση δ II. Βεργωτής, μετά σημειώ
σεων ερμηνευτικών. ’Εκείνο τό όποιον λείπει 
εινε μία μετάφρασις εϊς απλήν γλώσσαν, οί’τε 
υπερκαθαρεύ.ιυσαν, ούτε χυδαίαν. Δέν θά εύρε
θή κανείς εκδοτικός οίκος νά άναθέση τήν έρ
γασίαν εϊς ’Ιταλομαθή λόγων ;

*

Ζήτημα πάντοτε άλυτον : πώς έκτίσθη ό 
κόσμος. Ποικίλαι διετυπώθησαν γνώμαι, πάν
τοτε δέ έν άντιθέσει, οί θεολόγοι άφ’ ενός, οί 
αστρονόμοι καί οί γεωλόγοι, άφ’ ετέρου. Νέαν 
θεωρίαν περί κοσμογονίας διατυπιόνει ό ’Αμε 
ρικανός καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ 
Σικάγου Τσαμπερλάϊν. Κατ’ αύτόν ή γή δέν έ 
οχημ ιτίσθη έκ ψύξεως τής έν διάπυρο) εύρισκο 
μένης καταστάσει μάζης. άλλ’ έκ συσσωρεύσει»; 
κατά τήν πάροδον τών αιώνων μικρών σωματι
δίων, περιδινουμένων εϊς τό αχανές, γενομένη 
ένεκα τής ομοιότητας αύτών πρός τόν πλανή 
την οστις τά προσείλκυσε. Γενικώς υποστηρίζει 
ότι τό Εσωτερικόν τής Γής δέν είνεέν διαπύρω 
καταστάσει, άλλά στερεόν ώς δ φλοιός αυτής. 
Κατ’ αύτά μέν περί γενέσεως τής γής. Άλλά 
μήπως καί περί τής καταστροφής της υπάρχει 
καμμία συμφωνία ; Μόνον εκείνοι ποΰ θα συγ- 
καταστραφοΰν μετί τής γής θά εΐνε εϊς θέσιν 
— δν προφθάσουν καί θά έχουν ό'ρεξιν — νά 
διασκεδάσουν μέ τάς θεωρίας τών προκεκοιμη- 
μένων συνανθρώπων των.

*

Αύτή ή πληγή τής νοσφίσεως τής ξένης



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

πνευματικής εργασίας εξακολουθεί, υποθαλπό
μενη ύπό τών εβδομαδιαίων φύλλων, τά οποία 
χάριν εύρυτέρσς κυκλοφορίας δέχονται συνερ 
γασίαν οίουδήποτε μωροφιλόδοξου θέλοντος νά 
ΐδη τυπωμένον τό όνομά του η το ψευδώνυμον 
του κάτωθεν .... ξένου έργου. Οί διευθυνταί 
τών περιοδικών, φυσικά, αδυνατούν νά γνωρί 
ζουν όσα έχουν γραφή, έστω καί άπό γνωστούς 
συγγραφείς καί οίίτω πίπτουν θύματα μιάς α
ξιοποίνου πράξεως Καί υπάρχει μέν νόμος 
πνευματικής ιδιοκτησίας, άλλ’ έως τώρα δέν τόν 
εϊδομεν εφαρμοζόμενου. Μόνον ό πρόεδρος 
τοϋ Συνδέσμου τών Θεατρικών Συγγραφέων 
ανέκοψε τήν πρός κατακράτηση· τών ποσοστών 
τάσιν μερικών θιασαρχών

Διπλήν έκπληξιν έδοκίμ ισα πρό ημερών 
άναγνώσας εις τά «Πανελλήνια», τό κάλλιστον 
περιοδικόν,έν πεζόν μου ποίημα «Ό Διαβάτη.» 
δημοσιευθέν δίς εϊς περιοδικά καί περιληφθέν 
εϊς τάς έν έτει 1903 έκδοθείσας «Φωτοσκιά 
σεις» μου. Κάτωθεν, τά αρχικά ξένου ονόματος 
— Δεσπ. Άμ. I. II.—λυπούμαι διότι δέν γνω 
ρίζω ολόκληρον τό όνομά της διά νά τό παρα
δώσω εις τήν ’Αθανασίαν, άφοΰ τόσον πολύ 
θέλει νά γίνεται λόγος περί αύτής. Τήν αύτήν, 
κατά σύμπτωση·, ήαέραν εϊς τήν «Φωνήν τής 
Κύπρου» είδα δημοσιευμένου άλλο διήγημά μου 
«Εξομολογήσεις πρός τά διάμεσα.» 'Ο άναδη 
μοσιεύσας ήτο όλιγώτερον αυθάδης. Ύπεγρά- 
φετο μέ τρεις αστερίσκους απλώς.

Σημειώ τά δύο αύτά κρούσματα —δέν εινε 
άλλως τε ή πρώτη φορά καθ’ ήν μοΰ γίνεται

ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΩΝ

Εϊ..· ποιαν γλώσσαν (ομιλούσαν δ Άδάμ 
καί ή Εύα ;

Ή έριότησις άπετέλεσεν άλλοτε θέμα σοβαρά; 
έρεύνη . Μέχρι τοΰ 500 π. X. έθεωρεϊτο ώς 
άναμφισβήτον ότι ήτο ή Εβραϊκή, τήν γνώ
μην δ’ αύτήν είχον δ Ωριγένης καί δ Άγ. 
Ιερώνυμος. Ό Γκενάρ ύπεστήριξεν ότι ή Ελ
ληνική καί ή Εβραϊκή ήσαν μία γλώσσα, μέ 
τήν διαφοράν οτι ά> εγινώσκοντο αντιστρόφους. 
’Αλλοι ύπεστήριξαν κατόπιν άλλα; γλώσσας, 
τήν ’Ολλανδικήν, τήν Σουηδικήν, τήν Περσι
κήν. Τό μόνον βέβαιον είναι ότι τό ζήτημα δπερ 
έσχάτως άνεκινήθη ύπό ’Ιταλού καθηγητοΰ, 
είναι καί θά παραμείνη άλυτον.

Η ΜΟΥΣΙΚΗ TCN ΑΡΧΑΙΩΝ

Μία δίάλεξις τού κ. Γάστωνος Ραγκό) εϊς 
τήν αίθουσαν τών -Annales· έν Παρισίοις περί 
τής μουσικής καί χορών τής ελληνικής άρχαιό
τητος έγινε τό άντικείμενον συζητήσεω; μεταξύ 
τών κριτικών καί τών αισθητικών.

Εκείνο ποΰ γνωρίζομεν περί τής μουσικής 

ή τιμή αύτή τής κλεψιτυπίας — διά νά κατα 
δείξω τήν στειρότητα άλλά καί τήν άναξιοπρέ- 
πειαν εις ήν καταφεύγει ή δρώσα εϊς τάς στή- 
λας τών εβδομαδιαίων περιοδικών αυτόκλητος 
σπείρα εκείνων, οί όποιοι ώς σάρακες εισδύουν 
εϊς τήν πνευματικήν έργασίαν τών άλλων. Τις 
ή ανάγκη άφοΰ είναι άνίκανοι νά γράψουν 
κάτι ιδικόν των νά διαπράττουν πλαστοπροσω 
πίας καί νά έπιδίδωνται είς διαρπαγάς τοΰ 
οίκτροτέρου είδους ;

★

Τέσσαρα νέα κοσμικά κέντρα ήνοιξαν, μέ τά 
έξής ονόματα: Έρε, Σιγκάλ, Βερτιζ, Σπίντερ 
Κλούμπ. Αί ξέναι αύταί ονομασίαι άνήκουν 
εϊς κέντρα Αθηναϊκά, εϊς τά όποια διασκεδά 
ζει ή νεολαία. Άλλά διατί ή ξενομανία αυτή 
εις τοΰ; τίτλους. Έχάθησαν αί Ελληνικοί λέ
ξεις ; ΊΙ 'Ελληνική γλώσσα καί ή Έλλην. μυ
θολογία έχουν τόσον ώραΐα καί κατάλληλη ονό
ματα. Διατ' κινηματογράφοι Σιλέντιτ ή Σαλόν, 
εφημερίδες Σκρίπ καί Ρεκόρ, παντοπωλεΐον 
Σαντράλ, ζαχαροπλαστείου Ντορέ, φαρμακείου 
Μοντέρν, καφωδείου Έτουάλ, ξενοδοχεία Μπρί
ο τόλ, Π λάζα, Πάλας, τέϊα Καπρίς, Φιίϊβ ο κλόκ, 
ζυθοπωλεΐον Έλδοράδο. ΊΙ ξενομανία ε’νε 
πληγή, ή όποια χρονολογείται πρό τής Έλλ. 
Έπαναστάσεως άκόμη. Ό Κοραή; διεμαρτυ- 
ρήθη καί προεΐδε τοΰ κακού τήν διάδοσιν. ΙΙότε 
έως τέλους θά γίνωμεν οί Έλληνες καί ολίγον 
φιλέλληνες ;

ΛΑΦΝΙΣ

τον αρχαίων είναι ότι συνώδευε τον χορόν καί 
τήν άπαγγελίαν τών ύμνων, Τά όργανά της 
δέν ήσαν παρά μόιον τρία. ΊΙ λύρα τών επτά 
χορδών, ό αύλο; κηί ή σύριγξ τοΰ ΓΙανός. Καί 
όπως ό χορός, καί οί ύμνοι καί ή μουσική είχον 
χαρακτήρα θρησκευτικόν καϊ ιερόν. Εις τόν 
άναστατωμένον καί πλήρη βαρβάρων διακοπών 
δρόμον τών αιώνων τά ίχνη τής αρχαία; ελλη
νικής έχάθησαν. Καί δ κ Ραγκώ σοφός μελε
τητής καί αισθητικός έρωτά.

— Έάν θά κατωρθοΰτο ν’ άνευριθή τό 
ιδεώδες τοΰ πλαστικού κάλλους τών Ελλήνων 
δέν θά άνευρίσκομεν καί το ιδεώδες τοΰ μου
σικού κάλλους των;

'Ο κ. Ραγ; ιί> είνε αισιόδοξος. Καί αναφέρει 
τά άριστουργήματα τοΰ Γκλούκ, τοΰ μόνου 
μέχρι τοΰδε εϊσδύσαντος είς τό μουσικόν πνεΰμα 
τών αρχαίων, ή κατορθώσαντος τούλάχιστον νά 
συνοδεύη μέ τήν μουσικήν του τούς χορούς 
τούς κατά τό δυνατόν άναπλαττομέι ους άπό 
τάς δ,ασωθείσας παραστάσεις τών αγγείων.

ΦΟΥΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Εί; ΙΙαρισίους καί είς τό εύρύχωρον θέα- 

τρον τών Ήλυσίων Πεδίων, όπου έπαίχθη έ
σχάτως τό παράδοξον έργον τοΰ Κλωντέλ «Ό 
άνθρωπος καί δ πόθος του,» έδόθη φουτουρι
στική μουσική παντομίμα, συντεθεϊσα ύπό τοΰ 
πολύκροτου Μαρινέττι. Ό συιθέτης έκρινε φρό
νιμον νά παρακάλεση τούς θεατά; να μή δια
κόπτουν, άν δέν τού; ήρεσκεν ή μουσική, νά 
φυλάξουν δέ τάς τυχόν διαμαρτυρίας των διά τό 
πέρα; τής παραστάσεως. 'Επί τή; σκηνής ήσαν 
τοποθετημένα 29 όργανα «πολυθόρυβα» έφευ- 
ρέσεως Μαρινέττι, άποδίδοντα κοασμούς, τριγ
μού;, συριγμους καί άλλους παρομοίους ήχους. 
Ήταν επίσης καί 12 όργανα παρωχημένων ε
ποχών, μεταξύ τιΰν οποίων καί μία Λαυϊδική 
άρπα. Έπέπρωτο όμως νά μή πραγματοποιη- 
θή ή παράκλησις τοϋ μεγαλοπράγμονο; συνθέ
του. Μερικοί ντανταϊσταί έκ τοΰ ακροατηρίου 
ήρχισαν νά κάνουν δαιμονιώδη θόρυβον ύβρί 
ζοντες καί κατηγοροΰντε; τήν μουσικήν τού Μα 
ρινέττι ώς . . . όπισθοδρομικήν. Καί προτού 
πανδαιμόνιου τούτου οί θεατοί έκριναν καλόν 
νά τραπούν είς φυγήν.

ΑΡΧΑΙΑ ΑΣΠΡΟΡΡΟΥΧΑ

“Ενα παράδοξον εύρημα έσημειώθη κατά 
τάς έσχάτως γενομένας άναοκαφά: ύπό τή; 
αποστολής τοΰ έν Νέα Ύόρκη καλλιτεχνι
κού Μουσείου είς τήν άρχαίαν Αιγυπτιακόν 
πόλιν τών Θηβών.

Αί άνασκαφαί έφεραν εις «ώς μίαν μού 
μιαν, ή δποία οφθαλμοφανώς ένεταφιάσθη μέ 
όλα τά άσπρόρρουχα τοΰ νοικοκυριού της. "Ο
πως δέ διεπίστωσεν έν έκ τών μελών τή; άπο- 
στολής, δ αρχαιολόγο; Βάλτεο Χάουσερ, εύρέ · 
θησαν έντός τοΰ τάφου περί τά 49 θαυμάσια 
λινά τραπεζομάνδηλα πολύ μεγάλα καί κοσμη
μένα μέ κρόσσια. Τό λινόν έχει προσλάβει ένα 
τεφρόχρυσον τόνον καί διατηρείται εις έξαίρετον 
κατάσταση·. Εις μερικά τραπεζομάνδηλα παρα 
τηρούνται καί ίχνη επιδιορθώσεω;.

TO ΟΝΕΙΡΟΝ ΤΟΥ ΜΠΑΛΖΑΚ

Ό μεγάλος συγγραφεύς τής «Ανθρώπινης 
Κωμωδίας», ένώ κατεδιώκετο άπδ τούς δικά 
στικούς κλητήρας κα! έβασανίζετο άπό τού: πι- 
στωτάς του, έτρεφε συγχρόνως ένα μεγάλο 
όνειρο, νά κάμη τό σπίτι του παλάτι. Μέ τό νά 
περιγράφη δέ τήν πολυτέλειαν, τήν όποιαν έμε 
λέτα νιι σκορπίση έκεΐ μέσα, όταν . . . θά είχε 
Χθήματα, κ.'Π^'Ί»ε ν“ Τ<’ πι««ύση καί ό ίδιος. 
’Εζη ώς εύγενή;, μέ μεγαλοπρέπειαν εντός τής 
οικίας του εκείνης, ή οποία δέν είχε ούτε έπι- 
πλον εκτός τών στοιχειωδώς αναγκαίων. Τά 
έπιπλα άντικαθίστων άπλαΐ χειρόγραφοι έπι- 
γραφαί έπί τών τοίχων, εϊ; τούς οποίους άνε- 
/ινωσκε κανείς. « Εδώ στρώσις άπό πορφυ 
ρίτην», καί παραπέρα. »Έδώ τζάκι Τουρκικό 
άπό γαλάζιο μάρμαρο μέ ναπολιτάνικα μω
σαϊκά». Καί ένώ έπερίμενε τά μεγαλεία αύτά δ 
μέγας μυθιστοριογράφος έμενεν εί: τά κενά 
δωμάτια τή; οικίας του καί έκρύπτετο διά τόν

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

φόβον τών δικαστικών κλητήρων είς τό έλάχι- 
στον κουδούνισμα τής πόρτα: . . .

Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ ΟΥΑ Ι ΛΔ

Ό Όσκαρ Ουάϊλδ ήρέσκετο νά «ποζάρη», 
νά κάνη φιγούραν μέ τήν συνείδησιν όμως αν
θρώπου δ όποιο; θεωρεί τήν πόζαν ιός δευτέ- 
ρ ιν φύσιν. Ό ’Ιρλανδός ποιητής Ι’ιάτ;, ό οποίος 
τόν έγνώρισεν, γράφει ότι ό Ουάϊλδ είχεν ανάγ
κην νά ζή ζωήν φανταστικήν. Ή μεγαλειτέρα 
του αδυναμία ήτο νά έχη σχέσεις μέ τήν αρι
στοκρατίαν. Δέν έθεώρει πληρεοτέραν ίκονο- 
ποίησιν παρά νά συμφάγη μέ μίαν δούκισσαν, 
ή νά λάβη πρόσκλησιν άπό τήν τάδε μαρκη- 
Ι5!αν,.'Ι :’0ιΥ>'·ή:τισ,1“ν. Χ«ί τούτο κυρίως διότι 
τόν έφερεν έν μέσοι κόσμου εξαιρετικού. ΊΙ συ
νομιλία του προε-.άλει τήν έκπληξιν, καθόσον ό 
Ουάϊλδ ώμίλει μέ τόσον τέλειον τρόπον, μετά 
χειριζόμενος φράσεις τόσον μελετημένος καί 
τοριευιάς, εξαιρετικής δέ άκριβολογίας, ό'ιστε 
έκανε τήν έντύπωσιν ότι τάς είχε γράψη μετά 
μεγάλη; έπιμελείας τό ίδιο βράδυ . . .

ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΜΠΗ I ΑΣ

Ενώ οί κληρονόμοι τοϋ Ρωμαϊκού πολιτι
σμού ήσαν άπησχολημένοι είς τον Ευρωπαϊκόν 
πόλεμον, αί άνασκαφαί εϊς τήν Πομπηίαν έσυ- 
νεχίζοντο. Άρχίσασαι άπό τοΰ 1911, έφεραν έ
σχάτως είς φώς σπουδαιότατα ευρήματα, τά ο
ποία δλίγιστοι προνομιούχοι μόνον τά εΐδον κα
θόσον άπαγορεύεται είς τό κοινόν νά έπισκε- 
φθή τόν τόπον τών άνασκαφών. Μεταξύ τών 
προνομιούχων τούτων υπήρξε καί όέν Ρώμη αν
ταποκριτής τών «Τάϊμς,» ό όποιος εκτός τή; 
περιγραφής, άπέστειλεν εΐ; τήν εφημερίδα του 
καί φωτογραφίας τοΰ σχεδιαγράμματος τή; πρός 
2000 έτών ταφείσης πόλεως, ώ; καί τού έσωτε- 
ρικοΰ ένίς πανδοχείου τής έποχή; έκείνης. Tit 
σπουδαιότερα όμως τών ευρημάτων, άποιελοϊσι 
10 χογραφίαι λεπτότατοι εϊς τά σταυροδρόμια, 
τά όποια έθεωροΰντο ιερά, αφιερωμένα εϊ; τού; 
Εφεστίου; θεούς. Είς έν έξ αυτών εύρέθη τοι

χογραφία, χωρισμένη εϊς τρία τμήματα καί πα 
ριστώσα τό Δωδεκάθεον. Δεξιά ταύτης είνε ζω 
γραφισμένη σκηνή θυσίας, παριστώσα τούς δύο 
Εφεστίους προστάτα; τοΰ σταυροδρομιού χο

ρεύοντας, καί εϊς τό κέντρων έν σύμπλεγμα ιε
ρέων, οί όποιοι προσφέρουν θυσίας έπί μαρμά
ρινου βωμού. Πλησίον τοΰ σταυροδρομιού υπάρ
χει οικία φέρουσα λείψανα εξώστου έπί τοΰ 
πρώτου πατώματος.

Η ΕΚΛΤΟΝΓΑΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ , . . ΟΜΠΡΕΛΛΑΣ

Οί Άγγλοι ετοιμάζονται νά πανηγυρίσουν 
τήν εκατονταετηρίδα τής έφευρέσεως τής όμ- 
βρέλλας, τής όποιας ό έφευρέτης, κατά τούς 
ισχυρισμού; των, εΐν3 συμπατριώτης των. Ιδού 
όμως πού ένα; Γάλλος λόγιος άποκαλύπτει, είς 
άρθρον του δημοσιευθέν εϊς τόν «Γαλάτην 
Έρμήν», ότι ή όμπρέλλα ήτο γνωστή εϊς τούς
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αρχαίου; “Ελληνας, κατά πά ’αν δέ πιθανότητα 
εις αυτούς ανήκει και ή τιμητή: έφευρέσκω; 
ταύτης. Λέγει δτι πρό τίνος ήγόρασε αίαν Άτ 
τικήν λήκυθον, πιθανώς τού 4ου π. X. αίώνος, 
παριστώσαν γυναίκα ή όποια ε.Ις το αριστερόν 
της χέρι κρατεί εν αλάβαστρον, στηρίζεται δέ 
διά τής δεξιά; χειρός έπί Αντικειμένου τίνος 
είδους δαπρέλλας. άλλ' οιιπρέλλα; εντελώς ιδι
ορρύθμου σχήματος, μέ τό ΰφικ μά της δι.-ιλω- 
μένον κατά τό ήμισυ, εις τήν μίαν μόνον πλευ
ράν τής ράβδου.

Αί δμπρέλλαι Ανεφανησαν μετέπειτα κατά 
τον IGov αιώνα. ’Οταν ό πρώτος άνθρωπος 
έφάνη, μίαν βροχερόν ημέραν, εις τούς δρό
μους τής Νυρεμβέργης κρατών τεράστιον ομ 
πρέλλαν ίδικής του κατασκευή , όλο; ο κόσμος 
τόν έπήρε διά τρελλόν καί παρ’ ολίγον νά τόν 
λιθοβολήσουν. Κατόπιν δμως, Ιδόντες τήν χρη 
σιμόιητα τού νέου αντικειμένου, τόν εμιμήθη 
σαν πολλοί. Μετά εν έιος ίδρύετο τό πρώτον 
δμβρελλοποιεϊ ,ν τής Νυρεμβέργης, διά νά επα
κολουθήσουν καί άλλα είς τας κυριωτε'ρα; πό
λεις τής Γερμανία;, άκολοί'ίΐω; δέ καί ίάης τής 
Εύρί,όπης.

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ

Άπό εϊδησιν Ά&ηναϊκής εφημερίδας . . 
«. . τραυματισθέντων έξ εγκαυμάτων άπόντων 
τών μελών τής οικογένειας του.»

Άπό χρονογράφημα έφημερίδος τών 'Α
θηνών.

«Οί εκτελεστοί τοΰ κρουσιμελοΰς συγκω- 
δωνισμοΰ ...»

Ή φράσις διαβιβάζεται μεθ’ όλων τών τι
μών είς τήν Σύνταξιν τοΰ Ιστορικού Λεξικού 
τής Έλλ. γλώσσης.

*

Μιά έφημερΐς τά άλεξήλια ώνόμασεν άνθη - 
λισ. Ευτυχώς δέν συνέβη τυπογραφικόν λάθος 
καί τά ανθύλλια έμειναν χωρίς δμβρέλλες.

*

«Τρεις γλυκείες άμηξηλάτισσες ...»

»

Άπό τό περιβόλιον φουτουρίζοντος ποιητοΰ 
γράφοντας κάθε απόγευμα τήν κοσμικήν κί- 
νησιν.

Παρίσταντο ή δίς Γ. μέ θέρμην ομιλίας 
καί... αίματος ! ΊΙ δ. II. έταστική ύπό τάς διό
πτρα;, ή Α. φασαμενίζουσα, ή Τ. άβρόδερμος, 
ή Δ σεληνυπρόσωπος, ή ΓΙ. μέ βελουδοβλε 
φαρα μάτια, ή Κ. κΐ'λοσι’νευτη, ή Μ·>ρω ή 
ΰμνημέιη έμμέτρως, ή Μ. μελαψής λαμπρότη 
τος εϊς εύ/ρι-ΐ ιν παρειών, ή Ξ. Αρειμάνιος 
άνατάιιεως, ή I’. μέ έληές θελκτικέ; διαστιζου 
σε; τήν λαμπικαρισμέιην χροιάν, ή Τ. μέ τήν 
θερμοαιμίαν καί γλνιεράν λυρικότητα, ή Α. 
μ.τ ρμπιλι ειδής, ή Γ. άχλαδιιπροσωπου καλ
λονής, η Τ. μέ τήν ώχραν τών οίκτιρμών».

Μέ τήν τελευταίαν αύτήν φράσιν σταμα- 
τώμεν τήν άτελείωτην λίσταν τής γλυκερός λυ· 
ρικότητο; καί άχλαδοπρεποΰς περιγραφής, εις 
ήν υπάρχει άφθονο; ώχρα οϊκτιρμοΰ. Τποσχό- 
μέθα έν τούτοι; συνέχειαν.

ΑΛΙΕΥΣ ΊΙ έορτή τιον Οεοφανείων έν ΙΙε;ρν.;εϊ.

ΤΙ 23 Κ Ε ΤΊ Τ Ο JMC A. I
ΠΕΖΑ

“Οταν /άν/; κζνεϊ; μία πζρουσιαζομένζ. τύχη, 
υπάρχουν τοίχοι διά νά κτυπησνί το κεφάλι του.

Μεοικοϊ πολιτευόμενο·, ομοιάζουν τά φειδία. 
Αλλάζουν κάθε χρόνο κζι πουκάμισο - κόμμα.

’Ιατρική καί διπλωματία.
Τήν καλλιτέραν διάγνωσιν τή; νόσου τής 

πολιτική; τών Ευρωπαϊκών κρατών έκζμεν εν 
τυπο'Όαφικόν σφάλμα. ο <) σιτα.ιισαός τών ουο 
’Εθνών θζ καλλιτερεύση τήν κατάστασήν»...

¥
Πεοισσότερον μζ; ενώνει ή δυστυχία πζρζ 

Ζ χαρά. *

ΊΙ αιδώ; είνε τό θερμόμετρου τή: Αρετής. 
¥ '

Τρία πράγματα δέν έχουν όρια εί; τό κό
σμον αυτόν. ΊΙ ποιησις, τζ ισυοια όεσμζ 
καϊ ή γυναικεία γλώσσα.

ΊΙ πανσέληνο; εμφανίζεται ώ; πρόσωπον, 
αλλά τοσω κωμικόν, ώστε μοΰ φαίνεται σαν κε
φάλι πεθεράς, ή οποία μειδιά. .

★

Τελειον έργον τέχνη; είνε εκείνο, ζπο το 
όποιον δέν ήαποοεϊ τι; τίποτε ν’άφζιρίσζ, ούτε 
νζ προσθέσζ.

★
ΊΙ ούρα παίζει μεγάλον ρόλον εί; τήν ζωήν 

τοϋ άνθρώπου. διά νζ φζνερώνζ, τήν συγγένειαν 
του πρό; τζ κτήνη. Ό Ηεός έδωσε τζ,ν ούράν εί; 
τά ζώα τή; ;ηρζς, ϊΐ; τζ ψάρια, εί; τά πετεινζ 
τοϋ ουρανού. '(4 άνθρωπο; την επεςέτεινεν έφ’ 
έζυτοϋ. Αί γυναίκες προσέθηκζν ουρά εί; τά φο
ρέματα των, λέγομεν όλοι ψιμμζτζ με ούρά, με- 
ταχειριζόμεθα πιάνα με ούρά, εί; τόν στρατόν 
ύπάοχουν ούρζγοί, πρό τών θυρίδων σχηματίζε- 
τζι ούρά καί οί ναϋται διά νά ζητωκραυγάζουν, 
φωνάζουν «ούοοά»!. . .

ΛΙΚ,

ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ

ΛΟΥΣΜΕΝΟΙ στό φώς καϊ τή δροσιά, όλο- 
πράσινοι καϊ γελαστοί, οί κάμποι απλώνονται 
σάν μ·.ά γαλήνια θάλασσα μπρος στά θαμπω
μένα άπό θαυμασμό μάτια μου.

ΙΙερ’άπό τά διάφανα καί μέ τή; ήμερες 
καμπύλε; βουνά κατεβαίνουν ή μυρωμένε; αύςες 
κ’έρχονται νά χαϊδέψουν μέτωπζ, νά φιλήσουν 
ψυχές, νά λικνίσουν λουλούδια κάθε λογής ποϋ 
στολίζουν φράχτες κζί χαράδρες κι απάτητε; 
ραχούλες.

ΙΙόση γζλζ,νζ, πόση κπλοτης, γι’ζύτο καί 
πόση «ομορφιά !

Έδώ πετζ ελεύθερα κ’ ευτυχισμένη Ζ 
ψυχή μου καϊ αγκαλιάζει μέ χαρά. ορμή; πρω
τόγονη;, μια πλουσίζ κΓ αληθινή ζωή καί με
γάλη, στόν Ανοιχτόν αυτόν ζέρζ μακρυά άπό 
κάθε ανθρώπινο. Κι’ έτσι βυθισμένη σέ μίαν 
αμίλητη καί γλυκειά έκστασι,σάν ν’άφρουγκά- 
ζεται κάποιους αντίλαλους τής σιωπής, ακούει 

τζ μυστικά παραμύθια ποϋ διηγούνται τζ μύρια 
στόματα τών λουλουδιών.

ΊΙ λεύκες ριγούν άπό γλυκεία συγκίνησι,ή 
ρεματιές άντηχοΰν άπό τρελλά κελαδήματα, 
κι’ ή πεταλούδες δείχνουν στόν ήλιο την ολό
λαμπρη φορεσιά του;.

Έδώ, ψυχές διαλεγμένες, ψυχές ευγενικές, 
ζνοΐςτε διάπλατε; τής εσώτερε; θύρε; τών ναών 
σας χζ>7.στΐ τού; θαυμαστικού; ύμνους τή; 
βζθειά σα; τελούμενης μυσταγωγία; νά ξεχυ
θούνε σέ ουράνιε; μελωδίες γιά τ’ άτελειωτζ 
κάλλη ποϋ βλέπετε γύρω σας.

Έδώ σ’αΰτη τζ,ν απόλυτη άλήθεια θζ βοή- 
τε τή ζωή κάποιο, άπώτερου ονείρου σζ; κι’ 
απαλά κι' άθόρυίζ θά πιήτε άπ’ τήν άκίνητη 
πηγή τ’ αληθινού.

Σηκώσετε τό κεφάλι σας και κυττάξετε ελεύ
θερα κΓ άφοβα τό 'Ήλιο αν είχατε πάντα αυ
τόν οδηγό, κ’ έπειτα σκύψετε γλυκά καί χαϊ
δέψετε τή; μαργαρίτες τής λευκές ποϋ καθρε
φτίζονται στό ήσυχο ποτάμι ποϋ κρύβετε σε 

45
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κάποια βάθη σα; αόρατα και λησχονηχένα.
Τί [μπορεί νά σκοτεινιάσω τής κρινενιε; ανα

λαμπές του; άφοΰ πάνωθέ του; λάχπει ό Ήλιος:
Καί ποιος μπορεί νά σας σβύσή*τόν ανίκητο 

πόθο μιάς τόσο αθώας κ’ ευγενική; άγάπη; ;
Μαργαρίτες ! ’Άσπιλα καί ταπεινά λουλού

δια, ποΰ τρεμάμενα κρύβετε μεσ’ τήν πζρθενι- 
κή σζ; ψυχή κάποια μυστικά άγάπη; κζί πό
νου, ζωή; καί θανάτου !

Σκυμενη, ή μιά μέ τήν άλλη, λετε ζναμε- 
τζ.ζύ σζ; τό αιώνιο παραμύθι, τυλίγοντζ; ή ςε- 
τυλίγοντα; κάθε φορά τήν κλωστή των στο/α
σκών μας.

Μά πάντα είσθε λεύκες κΓ ζν τόν θά
νατο, κΓ ζν τον πόνο μαοτυράτε, πόνο καί θά
νατο λευκό, οπω; αγάπη κκΐ ζωή λευκή

"Αν φυτρώσουνε νύρω σκ; παπαρούνες, αυ
τές θά σκορπίσουν στό πρώτο φύσημα. τά πέταλά 
τους στά πόδια σας, μά εσείς θά ζήσετ’αιώνια 
γιατί άπ ’ τά δικά σας πέταλα θά γίνουν κύριε; 
λευκέ; πεταλούδες ποΰ θά σκορπιστούν σέ 
ζφρους τής θάλασσα;, σέ κορφές απάτητες, σε 
απαλά σύννεφα, σέ άστρα, σέ αγγέλου:, σ’ ένα 
χείμαρρο λευκό, ποΰ ολα μζζή θά ψάλλουν τόν 
αιώνιο ύμνο στήν Άγάπη.

Γι’ αυτό αφήστε με νά ζήσω κ’ έγώ λίγε; 
ώρες ... νά ζήσω αιώνια άνάμεσα στή δροσιά 
καί στή λευκότητα σας, νά κυλ'.σθώ σαν χαρού
μενο παιδί στό απαλό σας χνούδι, τό μυροβόλο, 
κι' ολόδροσο καί χαϊδευτικό, κ’ ύστερα νά δοέ- 
ψω πολλές, πολλές από σας, νά γεμίσω την 
αγκαλιά μου, τό στήθος μου, κ' έτσι ν’ αποκοι
μηθώ με χίαν άφωνη καί μυστική προσευχή 
τριγύρω άπό τό λευκό σζς τ'ονειοο !

ΛΘΙΙΧΑ Ν, Ί'ΛΡΣΟΥΛΗ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ

"li I πώς |Γ αρέσει ή μυρωδιά, ποΰ άπό τό .τρωτο
ί ββόχι

σκορπά τό χώμα, ποΰ καλεΐ ’ς αγκάλιασμα τά φύλλο, 
τον αδιάκοπα έχει έπάνω του τον Χάροντα τό βρόχι 
γιά σέ στημένο, όσο κι' άν λές ζωή μου. άσκεφτη 

[κύλα ι.

"Ω ! πώς μ’ αρέσει ή μυρωδιά τοΰ χώματος τοϋ Ό-
[χτώβρη, 

μέ κίτρινα χρυσάνθεμα*, χρώμα—άνθη τοϋ θανάτου’ 
ό νους μου τό προμήνιμα δέν άργησε νά τό ’[5ρη : 
κάποιο γλυκό φθινόπωρο, κ’έγώ Οά σκύψω κάτου.

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΡΑΤΑΝΟΥ

ΦΤΕΡΟΥΠΧ?Λ?λ

Mil κλαΐς! Ήροσπάθησε να νικήσγ,ς τόν πό
νο σου. Μή άκου; τά τραγούδια ποΰ σκορπούν 
γύρω σου τά κύματα σαν σποϋν στά πλευοά. 
τοΰ βαποριού σου. Ή θάλασσα εινε τόσο σκο
τεινή, πού δέν απορεί παρά νά σοΰ λέη γιά 
τοΰ; πόνου; εκείνους ποΰ έχουν τό βάθος τη; 
καί την σκοτεινιά της.

(-Ιέ; νά φύγν,ς ; ’Έρχομαι κοντά σου. Ηά 
τρίζουμε μαζί όλο τό πλάτος τή; θάλασσας, 
θά φθάσουμε έκεΐ που σαν πεθαίνει ό ήλιος, οί 
’Άγγελοι που παραστέκουν στόν θάνατο του 
σκορπούν μΰρα κζί θά μεθύσουμε. Τότε θά θυ
μηθούμε τές άλλες εκείνες δύσει; ποΰ πέρα,μα- 
κρυά— πόσο πολύ μακουά — σέ κάποιο λόνγο 
μας τύλιγαν μ’ολου; τούς πόθου; τοϋ καλοκαι
ριάτικου ουρανού που τό σκέπαζε όταν, σιωπη
λοί κ’ οι δυο καθισμένοι στήν άκρη τοΰ βράχου 
— στη μέση τοΰ λόγγου — κυτάζζμε καί τρα
βούσαμε ολο τό φώς μέσα μας. Ή ψυχές τότε 
έγινοντο ανείπωτα τοαγούδια.

Χά φύγουμε I Έκεϊ — εινε θείε; ή πνοές 
που χαρίζουν οί ροδότοποι — τό φώς θαναι 
τόσο απαλό. θζχη τόση γλύκα, που άθελα μας 
θά κλίνουμε τά μάτια γιά νά δούμε ξανά τά 
Λειλινά εκείνα που ευτυχισμένοι — κ’ είνε 
κάτι, να νοιωση κανείς ευτυχία έστω κ’ενζ δει
λινό— ήσυχοι, ανεβαίναμε στή κορφή τοΰ μι
κρού βουνού - ποϋ ταν στή μέση τοΰ δρόμου γιά 
νά σταθούμε έκεΐ πάνω, κ’ έγώ γυρτή κάτω 
άπο τον ηχο τή: φωνή; σου ν' ακούσω τά τεζ- 
γούά.ιζ σου.

Εινε σκοτεινό; ό ουρανός. ΊΙ θάλασσα α
γριεμένη σκορπά τοΰ; πόνου; τή; σκοτεινής τη; 
καρδιάς — φοβάσαι :— μά μην ζκοΰς τί λέν 
τά κύματα σάν σποΰν στάπλευοά τοΰ βζποειοΰ 
σου. γλζτϊ ή ψυχή σου θά σπζρταρίση από άπό- 
γνωσι

Είμαι κοντά σου. Κράτησε με δυνατά κ' 
ας πάμε— τρέχοντα; πάνω άπ’ τό πλάτος τής 
θάλασσας — έκεΐ ποΰ ένα μεθύσι άπό φώ; κζί 
μΰρζ θά μάς κοιμίση καί που ό ουρανό; θά ζε- 
σταθή ξανά από τό φώ; ένό; δυνατού ήλιου.

Στό πέρασμά μζς —πρέπει — θ’άφήσουμε 
νά κυλίσουν όλα τά δάκρυα στά σκοτεινά νερά. 
Κι’ αύριο νεζ μαργαριτάρια θά γεννηθούν στόν 
βυθό της.

ΛΟΙ'ΝΑ

Ο ΓΤ Ο YV Ε 1VE Ο S

Πεινάω γιά σάρκες Διφάω γιά αίμα ! 
Πάντα τροφή μου αγαπημένη
Έχω τοϋ ανθρώπου τήν άσπρη σάρκα 
Καί γιά κρασί μου αγαπημένα 
"Εχω τοΰ Άνθρωπον τό κόκκινο αίμα 
Καί γιά ιερό μου τ ' αχρο του δάκρυ. 
Μέ νειών κουφάρια πανηγύριζα), 
Ροτφάω οίμα, κι' otav μεθάω, 
Σύννεφα μαύρα, ψυχές γεμάτο,
Δώρα μου οτέλλω στόν Κάτω—Κόσμο .'

¥

Κόκκινο κάστρο γιά καιοικειό μου, 
Ιίονναί το μ’ αίμα κοκκιπσμένο, 
Πέρα καί πέρα, σαν παπορούια, 
Έχω χτισμένο ο'ής Γής τήν Άκρη, 
Μέ σκοτωμένων πλήθος κρανία. 
Αόιοκραιόροι και Βαοιλειαδες 
Καί στρατηλάτες τρισδοξασμένοι 
Είιαι υπουργοί μου, πιστοί μου δούλοι, 
Τραπέζι κόκκινο αυτοί μοΰ στρώνουν, 
Φαγιά μοΰ φέρουν καί μέ κερνούνε.

*

Σέ κόκκινο "Ατι καβάλλα τρέχω 
Άπό τήν μιά άκρη τής Γής στήν άλλη, 
Μέ τό σπαθί μου βγαλμένο πάντα, 
Κορμιά θερίζω, καίω πολιτείες 
Καί μές ατό αίμα πλέω καί πεζτάω ! 
Σίφουνας είμαι, θύελλα μαύρη, 
Αστροπελέκι κι όργή Κυρίου, 
Γκρεμίζω κάστρα, σαρώιω θρόνους, 
Σίδερο βρέχω, φωτιά χιονίζω, 
Στάχτη κι’ έρείπια πίσω μου άρίνω !

*

Είμαι τής "Εχτρας παιδί καί τοΰ Άρη, 
Είμαι τοΰ Χάρου το δέςιο του χέρι, 
Τοΰ Κά,ϊν έχα' μέσα μου άκέριο 
Τοΰ μαύρου Φόνου τ ’ άσποντο μίσος, 
Καί δέΐ1 χορταίνω »·ά τρώγω σάρκες 
ΚΓ ούδέ rd τιίθυο αιμα καί δάκρυ.

Τρομάζει ό Κόσμος στό πέρασμά ιιον, 
Σειούνται, τραντάζουν τής Γής τά στέρνα, 
'Οργώνω τάφους μέρα καί νύχτα 
Και χιόνω μέσα τους πεθαμένους !

¥

ΚΓ άπό τοί’ς τάφους τών σκυ'ω:· ει ων 
Φυιριίινουν : φιώχεω, υρράιεια. πιυα. 
Άρρώστιιες. κρύο, απελπισία, 
’Ερημιά, πίκρες, πόνοι κοί δά'/τετ, 
Τά ζηλεμένα καί τιμημένα 
Απ’ δλα τ’ άλλα τής Γής τδ δ/ντρίι, 
Άπ’ δπου ή Δόςα κόβει καί πλένει 
Χλ.ωοά ο εφάνια και οτεφανόνει 
Τό Πολληκάρια, τους γιιοί'ς τής Χίκη;, 
Κάν ζωιταιά είναι, καν πεθαμέι α.

¥

"Οπου κΓ άν διαβώ, κΓ δπου άν περάσω, 
Στριόιειαι ό τόπος κουφάρια ανθρώπων, 
Κόκκινες λίμνες τό αίμα φκιάνει, 
Κι άχροα ποτάιιια ’ά πικρκ δάκρυ , 
Κοί κουβαλιοΰι ται καί κουβαλιούνται 
Πλάι σιές λίμνες κοί στά ποτάμια 
Χιλιάδες μάνι ες καί παιεραδες 
Αδέρφια, χήρες, κΓ ώρφ.ατ εμέι α 
Παιδιχ καί στήνουμε μυρολόγια, 
Ποϋναι )’<δ μέν > γλυκά τραγούδια.

*

Φορώ πορφύραν αίοαιωμένη, 
Ά" ι'ίλικον θρόνον απάνω στέκω, 
'Ιόοσόνω οίμα, ίύροόνω δάκρυ 
ΚΓ έχω ώς σκοπό μου έναν καί ;
"Ολον τόν Κόσμον rd οφάςω τούτον 
Και να μή μείνη ποδάρι άνθρωπον 
Χά πευπαιάη σι ήν ίήν απάνω !
Κι ' ιιύτ'ην ακόμη τής Γής τήν Σφαίρα, 
Ρΐάρθη μιά μέρα, θάρθη μιά νύχτα, 
Ποΰ θά τήν πνίξω στό αίμα μέσα !

X. ΧΙΉΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ
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ΤΕΛΕΤΑΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗ

R I ΔΥΟ Κ Υ Ρ I fl I

Λφΐίΐς τό>ν ΙΒχσολέων εις τ<>ν Λ·ητ'ιθπ<»λοτςζ<>ν νιόν ζ.χτΰ. "ή* 
τελετήν τού όΧ'έ<»υ έτους.

Ιύέτοΐΐος τόίν ΙΕχσελέων εις τον ·<χϋολιζον νχόν 
ζχτ-i τί» μνημόσυνου τού ΙΙχπχ.

II ΚΥΡΙΑ 'Γ'ί’ΐΊ.χ Μαουνίδου σύζυγο; έφο- 
πλιστού καί 1, δεσποινίς Ντέλη Τεφαρίκη κόρη 
εμπόρου αποικιακών—γνήσια·. έλληνίδες παρ’ύ
λην τήν ςενικότητα τού 'ίαπ πιστικού των— συ- 
ναντώνται καθ’ οδόν. Χαιρετώνται διά θερμή; 
χειραψίας, φιλιούνται παταγωδώς, όρύοντζ*. όμι- 
λοϋσαι τζύτοχρόνω; καί εις τήν δια πασών, χα
λούν τόν κόσμον, επί τή ευτυχεί γεγονότι τής 
συναντήσεως. Είχαν νά συναντηθούν από . . . . 
χθες [άράδυ.

Μετά τά άπαραίτητα τί γίνεσαι, πώς πεί
νας, τί νέα, τί κάνε·. Τοτός καί ή Λουλοδκα 
καταλήγουν εις τήν επίσης άπζραίτητον όσον 
καί ζδιάκριτον έρώτησιν «πού πηγαίνει;» ;

— Στό Λύχειον των Έλλ.ηνίδων. Έχομεν 
τήν συνεδρίασιν κζτά τής πολυτελείας.

— Κζί έγώ εκεί πηγαίνω. "Ελαβα μίαν 
πρόσκλησιν.

— Νά τοϋ είπώ, πρέπει νά έργασθοΰμε 
πολύ κατά τής πολυτελείας, τής αΐσχροκερδίας, 
τής μόδας. Παράγινε πειά τό κακό.

— ’Αλήθεια. Ιΐοΰ θά πζμε έτσι. . .
— ΙΙάμε στά μαγζζειά, είπεν ή κ. Μζου- 

νίδου, παρεξηγήσζσζ την φράσιν της δεσποι
νίδες, ήτις εννοούσε οτι μέ την κζτάστασιν αυ
τήν πηγαίνομε ν... κζτά Διαβόλου.

Λί δύο αντιπρόσωποι τού ωραίου φύλλου 
συνεφώνησαν κζί ήρχισεν ή εκστρατεία εις την 
οδόν Έρμού. Έν τω μεταξύ κοντοστέκονται κζί 
συνομιλούν μέ κάποιαν ζγζνάκτησιν.

— Μα τί ακρίβεια. . Φρίκη ! Δεκζπλασία 
ή άζία όλων των πραγμάτων.

—Καί άμα είπής τίποτε, «το συνάλλαγμα» 
σου απαντούν.

— Καλέ τί συνάλλαγμα : Όλα ζύτζ πού 
πωλ.οΰν εινε περυσινά.

— Δεν λες καλλίτερα προπέρσινα.

— Κζκοσυνείθησαν στην ακρίβεια. Φωτιά 
όλα τά πράγματα.

— Πρέπει νά διαμαρτυρηθούμε, νά πολεμή
σουμε τό κακό. Τί νά ιού κάμη ένας οικογε
νειάρχης.

Μέ τό πρελούντιο ζύτό εισέρχονται εις έν 
κατάστημα... πολυτελείας. Κυττάζουν διάφορα 
πράγματα καί εξέρχονται μετά μίαν ώραν μέ 
έλαφρότερον τό ^αλάντιον. Συνεχίζεται ή πε
ριοδεία καί διάφορα πακέτα ετοιμάζονται διά 
νά άποσταλούν εις τό σπίτι.

Ενθυμούνται ζί καλαί κυρία·, καί την συνε- 
δρίζσιν τού Λυκείου.

— Καλέ ξεχάσζμε τήν συνεδρίζσι 1
— ’Αλήθεια καϋμένη- ας πζμε κ’έκε·· 

αργά εινε, άλλα δέν πειράζει.
Καλείται έν δίιππον καί ζί δυο κυρίαι σπεύ

δουν μεγαλοπρεπές εις τήν οδόν ΙΙεριάνδρου.

¥
ΊΙ αίθουσα κατ άμ εστος κυριών "Ενα κύμα 

αρώματος Ούμπιγκάν άναδίδεται. Καπέλλα τού 
τελευταίου συρμού, γούνε;. μεταξωτά, διαμαν
τικά, γοβάκια, ολα αποτελούν μίαν λάμψιν ύπό 
τούς ηλεκτρικούς λαμπτήρας.

Όμιλεΐ μέ φωνήν αριστερού ψάλτου έκκλη- 
σίζς μία κυρία, σύγχρονος τού Έρεχθείου.

— Καλέ τί κζνονζρχζ αυτή ή Χριστιανή ; 
Λέγει ή κ.Μαουνίδου πρός τήν δεσποινίδα Κο
λοβοί».

— ’Ομιλεΐ pro iluiilo SUa. (ΊΙ δ. Κολο
βού εινε από διετίας τελειόφοιτος τής φιλολο
γίας. άπορριφθεΐσζ εις τά Λατινικά).

ΊΙ κ. Μαουνίδου νομίζουσα οτι ή δεσποι
νίς όμιλει Γαλλιστί, άπαντα.

— Βοΰ ζαβέ ρεζόν μά σερ.
Αί γλώσσα.·, καλά τροχισμένα·-, συναγωνι-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ζοντα·.. Όλα·, λέγουν τήν γνώίΛΤ.ν των, κν ζ.αί 
0ύ.α·. είνε. . σύμφωνοι.

Μιά χάλιστζ ζυοιολεζ.τιζ.ώ; μαίνεται κατά 
τής ακρίβεια; καϊ προτείνει μ-ο'ΰκοτάρισμα τής 
πολυτελεία;. Καί φωνάζει : «Νά μή άγο- 
ρκζομεν τίποτε. Ένα φορεματακι, τό περισινό 
μα;. Νά τό μεταφράσουμε. .

ΊΙ δ. Κολοβού διαμαρτύρεται νομίζουσα ότι 
πρόκειται περί μεταφράσεως Λατίνου ποιητοΰ.

—Καλέ μή διαακοτύοεσαι, δεσποινίς. Νά τό 
γυρίσουμε... έννοω.

— "θ/.’-ν ''-’’-λλίτερκ νά τό 'θάψουμε.
— Και νά τό ράβουμε μόνη μα; .
ΊΙ κυοια ποϋ «ομιλούσε ήτο έν κινητόν εμ

πορικόν κατάστημα. Τό φόρεμά τη;, dernier 
eri de la Mode Parisienno, ήτο βαρύτι
μον. Τά γουναρικά τη; πολύτιμα. Τό καπελλο 
τη; έστολίζετο από Παραδείσια πτερά. Τά αυ
τιά τη; έλαμποκοποΰσαν άπό brilliants, τά 
παπούτσια τη; έστοίχιζον εν έκατόφραγκον έκα
στον. Και έλεγε, άλλά διεκέπη εϊδοποιηθεΐσα 
ότι τό αύτοκίνητον ήλθε νά τή·/ πάρη.

Μια άλλη μύδρου; έξεσφεδόνιζε κατά τοϋ 
κακού.

— Νά αντεπεζέλΟιομεν, έφώναζεν κατακό- 
κινη άπό τόν θυμόν, κατά τών περιττών έξό- 
όων. Οικονομία; αύστηρά; νά έπιδιώςωμεν. 
Καί πέτα άπο επάνω τη; έν στιγμή έζάψεως 
την βαρύτιμον γούνα τη;. Καϊ εμφανίζεται μιά 
σεμιζέτ αραχνοΰφαντος.

—Τί ωραίο τό φόρεμά τη;, σπεύδει να πα
ρατήρηση μία κυρία, θά τήν ρωτήσω αμα τελ-

Ε Π I Γ Ρ £

ΕΙΣ τό προηγούμενον τεύχος έδημοσιεύθη- 
σαν τρία επιγράμματα μέ τήν επιγραφήν «Ί
καρο;»·. ’Ο κ. Σκόκο; δι'επιστολή; του εί; τά; 
«’Αθήνας» διεζεδίκησε τήν πατρότητα των, έκ- 
φράσα; τήν απορίαν διατί έδημοσιεύθησαν μέ 
ψευδιόνυμον. Ό διευθυντή; τή; «Πινακοθήκη;» 
άπαντών εί; τά; «’Αθήνα;» έζή ησε ότι τά ε
πιγράμματα άνεδημοσιεύθησαν εί; τήν« Πινακο
θήκην» άνευ ύπογεαφή; τού κ. Σκόκου, άπλού- 
στατα διότι δέν ύπήρχεν ύπογραφή. Ί'πό τό ψευ 
δώνυμον "Ικαρο; συχνά έδημοσιεύοντο τοϋ αυ
τού ύφους έμμετρα σκτυρογραφήματα και ή 
«Πινακοθήκη* ένόμισε, επειδή ήσαν έξυπνα,ότι 
ήσαν τού 'Ίκαρου. Έν τούτοι; πρό; ΐκκνοποίη- 
σιν τή; δικαίω; τρωθείση; μετριοφροσύνης τοϋ 
πατρό; τών Επιγραμμάτων, ύπεσχέθη ό διευ
θυντή; τή; «Πινακοθήκη;» νά δημοσιεύση, έξ, 
αντί τριών,επιγράμματα καί τηρεί τηνύπόσχε- 
σίν του. ’Ιδού αύτά : 

λειώσγ, την ομιλία τη; από ποΰ τό πήρε.
— Και ποιά τό έ'ρραψε, καϋμενη. Αύτό είνε 

τό παν.
— Καί τδ καπελλο τη; πολύ chic.
Καί ήρ/ισζν τά σχόλια και ή ανατομία τοϋ 

καπέλλου,άπό τίείδου; γαρνιτούρα άπετελεϊτο.
Τό συμπέρασμα : Παμψηφει ή συνελευσι; 

απεφάνΟη ότ ολαι αί κυρίαι — έζκιροϋνται αί 
παρούσα·. - πρέπει νά πολεμήσουν την πολυτε
λείαν.

"Ολαι συνεφώνησαν και ή συνεδρίασι; έλυ- 
θη. Μολονότι άντιρρησι; δέν υπήρξε, άπεφασί- 
σθη νά συνέλθουν καί πάλιν Έως τότε έλπι
ζε ται νά έχουν πέρατωθήαί νέαι προμηθειαι τών 
κυοιών, αί όποΐαι έοοιπτον καθ’ όλην τήν διάρ
κειαν τή; συσκέψεω; ζηλότυπα βλέμματα έπί 
τών άαε,ιέσεων τών συναδέλφων των.

'Γην έπομένην ό κοσμικό; ρεπόρτερ έγραφε:
«Κατά τήν χθεσινήν συνεδρίασιν τού Λυ

κείου τών Έλληνίδων διεκρίθησαν ή κ. Τ. με 
άφροκρεμοειδή άμφίεσιν, ή δ. Ί·. μέ τρίκωχον 
άργυροποίκιλτον πίλον...»

Και ή μέν συνέχεια τή; περιγραφή;, είς τό 
φύλλον τή; έφημερίδος, ό δέ πραγματικό; αντί
κτυπος τή; συνεδριάσεω; έσημειώθη εί; τά εμ
πορικά καταστήματα τή; οδού Έρμου, «’ζΐ.σό 
σήμερον αϋξηοις 10 ο)ο 'ένεκα ιοΰ ου>·αλλάγμα
τος, ν

Προαγγέλλεται καϊ... άλλη συνεδρίασι; 
τών κυριών «Συνδέσμου τών Έλληνίδων οίκο- 
κυοών.»

Δ I. Κ.

Μ Μ Α Τ’ Α

(Είς Άλυωτον Αμαρτωλόν)

"Αρπαξε, έκλεψε, έφαγε 
•/.’είχε τόσου; ξεπαστρέψει, 
που ούτε ό Χάρο; μπόρεσε 
τέτοιο λύκο νά χωνέψγ, !

(Φιλενάδες)

"Ασπονδε; εχθρέ; ώ; χθες, 
μέ τί γλύκα κουβεντιάζουν ! 
Τί συμβαίνει:. . Ασφαλώς 
κάποια τρίτη σφαγιάζουν...

(Ή συμφορά τοΰ φ&ονεροΰ)

Σκυφτό;, χλωμό;... Σάν τί κακό 
μεγάλο νάχη πάθει ·, 
Ά, μπα κάποιο εύτύχημα. 
γιά άλλον έχει μάθει !...

(Ή υπηρέτρια ιής εποχής)

’Έχει πάρει τόν αέρα 
όχι μόνον τή; κυρ ας.
καϊ στόν κύριο σάν μιλή 
παίρν.-ι ΰφο; πενθερζ; '.

('Οξύμωρος)

Τό πρόβλημα <· Τό μεγιστον 
έν έλαχ;.σ:«;>)—βρήκε,

V ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤιςΧΝΑΙ Τ
EIKAETIKAI ΤΕΧΝΑΙ

Κατά ιήν χειμερινήν περίοδον οί καλλιτέχναι μα; 
έζησαν ύπό τήν σκιάν τή; άφανεία; Άπ’ έναντίτις, 
αι καλλιτέχνιδες έδειξαν σημεία ζωής καί προόδου. 
ΊΙ δεσπ Ελένη Καραταύλου μετά διετή διαμονήν 
έν Ρώμη διωργάνωσεν έν τφ · Παρναβοφ» έκθεσιν 
έργων τη;. Μαθήτρια άλλοτε τού κ. Μποκατσιάμπη 
είχεν έκθεση τά πρωτόλειά τη; εί; τήν γυναικείαν 
καλλιτεχνικήν έκθεσιν τοϋ Λυκείου τών Έλληνίδων. 
Ήδη είνε σχεδόν αγνώριστος. Αί στουδαί τη; απο
δεικνύουν μίαν καλλιτεχνικήν έξέλιξιν λεπτήν και 
άπόδοσιν άρκετά τεχνικήν. Τά έργα τη; είνε κυρίω; 
τοπεΐα, κατά τό πλεΐστον Ιταλικά,καί σπουδαί Άλλά 
καί είς τάς προσωπογραφίας δέν υστερεί

Ή δ)νίς Καραπαύλου προτιθεται νά μεταβη καί 
πάλιν είς 1 ώμην, συνεχίζουσα τά; τόσον εύγενεΐς 
όσον καί επιτυχείς προσπάθεια; της.

— Ή κ. Φλυ ρά· Καραβία, ή παλαιό γνώριμος είς 
τοϋ; Αθηναίους καλλιτέχνις μά; ένεθυμήθη, έκθέ- 
σασα εί; τήν αίθουσαν τοΰ Λυκείου τών Έλληνίδων 
νέα, ώ; έπί τό πολύ, έργα της. έν οί; καί πολεμικά 
σκίτσα, τά όποια έσχεδίασε κατά τήν τελευταίαν εί; 
Μ. ’Ασίαν περιοδείαν της. Ή κ Φλώρα έχει δώση 
τόσα δείγματα τή; εκλεκτής τέχνη; της, είργάσθη και 
άλλοτε κατά τοϋ; Βαλκανικούς πολέμου; εί; τά πολε
μικά πεδία, ώστε νά μή χρειάζεται νά έξαρθή τοϋ 
χρωστήρό; ιη; ή δεξιότη;. Ό γέρο; ποϋ διαβάζει, ή 
κυρία μέ τά μαύρα, ή βραδυνή ώρα, ή βλάχα ποϋ 
γνέθει, ή Ούρα τοΰ σχολείου μέ τόν έσμόν τών μα
θητριών, οί ψαράδε;, είτε άπό τά καλλίτερα. Έρ
χονται έπειτα ή ΙΙροΰσα. τό καφενεϊον τών Μουδα 
νιών, ό καταυλισμό- τοϋ Έμίν ’Αγά, οί Τούρκοι 
αιχμάλωτοι έν Σμύρνη, τό πότισμα τών άλογων, ποϋ 
άναδεικνύοιν τό έργον ιη; καί ιό καθιστούν εξαιρε
τικής σημασίας. Είκοσι πασιίλ γυναικείων κυρίως 
προσώπων «ό συμπληρώνουν καί ιό εξωραΐζουν.

—Γερμανός ζωγράφος διαβατικός έξ’Αθηνών ό κ. 
J, Wcntscher έξέθεσεν έργα ιου υδατογραφικά, πρό 
παντός δέ Ελληνικά τοπεΐα. Είνε νεωτεριστής ιήν 
τεχνοτροπίαν καί δεικνύουν μίαν επαινετήν προσπά
θειαν.

— Έλλην ζωγράφος, έν 1’ωσοία διαμένων,άγνω
στος εντελώς έν Ελλάδι. ήλθε, παρασυρθεί; άπο τήν 
θύελλαν τοΰ Μπολσεβικισμϋ, ό κ. Ν Χειμώνας, μέ
λος τή; Ακαδημία; Γ1ε«ροι·πόλεως. Καλλιτέχνη; δυ
νατός. είς τό σχέδιον καί εί; τό χρώμα.

εύθύ; πού 'στό κεφάλι του 
μεγάλη λόξα 'μπήκε...

(Παραδόπιστος)

Γιά τόν πζρζ είν’ έτοιμο; 
τό πζν νζ διζ.πράξη, 
ακόμα—το πιστεύετε: — 
καί μιά... ωραία πράζι :

KUN. Φ. ΣΚΟΚΟΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Ό Ρωμοΰνος καθηγητής τών Καλών Τεχνών κ. 
Στεφανέσκο ώμίλησεν είς τόν Παρνασσόν περί ιη; 
ποιήσεως τοΰ Έμινέσκο, τοΰ μεγαλειτέρου ποιητοΰ 
τή; Ρουμανίας, καί έν άλλη διαλέξει περί τή; αρ
χαία; τέχνης τών παλαιών μονσστηρίων τής Ρουμα
νία;.

— Ό κ. Γ. Βώκος έκαμε διαλέξει; περί του θέμα
τος έν τή τέχνη, τήν μουσικήν καί τό; εικαστικά; τέ- 
χνας, άρχαίαν καί νεωτέραν καί περί τοΰ αίώνος ιού 
Περικλεούς. , , ,

— ΊΙ δ. Άννα Σταματελάτου ει; το Λυκειον των 
Ελληνίδων έκαμε σειράν διαλέξεων περί τής έξελί-

ξεωςτοϋ Πολιτισμού. , , ,
— Εν διαλέξει ήν διωργάνωσεν ό εκδοτικός οί

κο; · ’Αγκυρας» ό κ. "Αννινος άφηγήθη τήν Ιστορίαν 
μιά; οχλαγωγίας, μιά; τραπεζομαντείας καί ό κ. ΙΙο- 
λάμη; απήγγειλε ποιήματα.

— ΊΙ δ. Σοφία Άντωνιάδου ώμίλησεν είς τόν 
«Παρνασσόν» περί τοΰ Γάλλου συγγραφέως Βιλχέ 
ντε Λίλ Άντάν, άναλύσατα τό έργον του

— 'Ο γνωστός έν Βιέννη δημοσιολόγο; κ. Κλ. 
Νικολαίδης διελθι’ον έξ ’Αθηνών άνεκοίνωσεν εις τόν 
«Παρνασσόν» νέα; πηγάς περί τη; πολιτικής τοϋ 
Μέτερνιχ. Ό κ. Χικολαίδη; άνέπτυξε δτι ό διαβόη
το; Αυστριακό; διπλωμάτης κατά βάθος δέν ήτο μι- 
σέλλην, άλλ’ άπηχθάνετο τά; λαϊκά; εξεγέρσεις διά 
τούτο δέ δέν ηΰνόησε τήν Έλλ. έπανάστασιν

_ ΊΙ Αρχαιολογική Εταιρεία διωργάνωσε σειράν 
διαλέξεων κατά Πέμπτην μετά προβολών φωτεινών 
εικόνων τών σπουδαιότερων αρχαιολογικών τόπων 
καί μνημείων, προωρισμένα; διά τοϋ; μή ειδικού;, 
έν εϊδει περιηγήσεως. Κατ’ αύτά; θά έρμηνευθώσι 
τά κατά τάς Κρητικά; αρχαιότητας διά τοΰ κ. Ξαν- 
θοΰδίδου, τό κατά τήν Ρόδον καί Κύπρον και Κό
ρινθον διά τοΰ κ. Φιλαδελφέω;, τά κατά τήν ’Ολυμ
πίαν διά τοΰ κ. Κυπαρίσση, τά κατά τού; Δελφούς 
διά τοΰ κ. Κερ μοποΰλου, τ<< κατά τήν Βοιωτίαν και 
Εύβοιαν διά τού κ. Παπαδάκη, τά κατά τό Άμφιά- 
ρειον καί τήν Επίδαυρον διά τού κ Εύαγγελίδου, τά 
κατά την Χυιικήν Ελλάδι καί ιήν ’Αρκαδίαν διά ιοΰ 
κ. Ρωμαίου, τά κατά τήν Θεσσαλίαν διά τού κ. Άρ- 
βανιτοποΰλου, τά κατά τήν Πέργαμον καί Έφεσον , 
διά τοϋ κ. Οικονόμου, τιι κατά τόν άρχαίον Πειραιά 
διίΐ τοϋ κ Δραγάτση, τά κατά τό Σούιιον καί τήν 
’Ελευσίνα καί τόν "Οσιον Λουκάν καί τήν Βυζαντινήν 
"Αρταν διά τοΰ κ Όρλάνδου, τά κατά τήν Θεσσαλο
νίκην καί τό "Αγιον "Ορο; διά τοΰ κ Σωτηρίου καί



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

κατά τον Μυστραν καί τό Γεράκι διά τοϋ κ. 'Αδα
μάντιου.

ΜΟΥΪΊΚΗ

Διωρίσθησαν καβηγηταί τοΰ Ωδείου Αθηνών 
ύ κ. Χίλσμπεργ,ή δ)νίς Φίτσιου διδασκάλισσοι δέ οί 
δεσπ. Φ. Πασχάλη, Β Ρουμπέν, Άλ. Βασιάδου, "Ολγα 
Νικολάου καί Πόπη ’Αλεξάνδρου.

Είς τό "Ελληνικόν Ωδεΐον προσελήφθησαν ώς κα- 
Οηγήτριαι ή δ)νίς Α. Κοψίδα τοϋ τετραχόρδου καί ή 
κ. Ύβόνη Κερλάρ—Ριζοδήμου τοϋ άσματος, διαπρε
πής καλλιτέχνις τής "Οπερα Κωμίκ.

— Είς τάς μουσικός του εκδόσεις ό παγκόσμιος 
Τερματικός εκδοτικός Οίκος «Universal E<1 lion’ 
συμπεριέλαβε μεταξύ των κλασικών του έργων σειράν 
συνθέσεων τοϋ "Ελληνος μουσουργού καί καθηγητοΰ 
τοΰ Ωδείου Θεσσαλονίκης κ. Λώρη Μαργαρίτη ύπό 
τόν τίτλον «Νεότης». Αί συνδέσεις αΰταί τοϋ "Ελλη
νος μουσουργού έξετελέσθησαν μέ μεγάλην έπιτυχίαν 
είς τό Μοζάρθεουμ καί τό Μούζικ Φεράίν τής Βιέν
νης, ώςκαί είς τό Μούζικ Φεράίν τοΰ Βίντερθουρ τής 
Ελβετίας, δπου, ώς γνωστόν, έκτελοΰνται έργα μόνον 
άνεγνωρισμένων μουσουργών.

ΧΥΜΜΙΚΤΑ

Είς τήν πλατείαν Κοραή έν ΙΙειραιεϊ έτέίΐη ό 
θεμέλιος λίθος διά τήν άνέγερσιν άνδριάντος τοΰ 
Βασιλέως.

— Γενομένων αρχαιρεσιών τού Συνδέσμου τοϋ 
Ξένου Τύπου, έξελέγησαν πρόεδρος ό κ. Έμμ, 
Μετρητίκας,ανταποκριτής τοϋ πρακτορείου Exchange 
καί τής «Matin·, άντιπρόεδρος ό κ. Κάρ. Μαυρο- 
γορδάτος, ανταποκριτής τοΰ πρακτορείου Reuter, 
γραμματεύς ό κ. Bronnaire. ανταποκριτής του πρα
κτορείου Havas, ταμίας ό κ Τώφ.τ, ανταποκριτής 
τοϋ Amsterdamsclie Courant.

ΧΥΝΑΥΛΙΑΙ

Διά τό πατριωτικόν έργον τοΰ «Συνδέσμου Ψυχα
γωγίας τών Πολεμιστών» έδόθησαν μία παράστασις 
ύπό ερασιτεχνών είς τό Βασιλικόν θέατρον καί μία 
συναυλία στρατιωτική είς τό Δημοτικόν. Κατά τήν 
πρώτην δοθεϊσαν ύπό τήν προστασίαν τοΰ πρίγκηπος 
Νικολάου,έπαίχθησαν τοΰ Μπράκο ό Φρίκ, κωμωδία, 
οί Μεγάλοι καϋμοί τοΰ Κουρτελίν κωμική σκηνή, ή 
«Τύχη τοΰ συζύγου κωμωδία τών Ντέ Φλέρ καί Κα- 
γιαβε. Έπαίχθη έπίσης μία παντομίμα τών κ.κ. Βου- 
τσινα καί Άλεξανδροπούλου «Ή αίιύνια ιστορία» 
καί ή δεσποινίς ΙΙαπαπαναγιώτου έτραγούδησε, συνο
δεύοντας τοΰ κ. Τριάντη Εϊς τά έργα άτινα έπαί
χθησαν μετά ζηλευτής έπιτυχίας έλαβον μέρος αί 
δεσπ. Μάχη Μαυρογένους, Δώρα Στρατού, Καίτη 11α- 
παπαναγιώτου, ’Αλεξάνδρα Καλλέργη καί οί κ κ. Μάς 
Ζαλλώνης, Μ. Βοιτσιτάς καί Στεφ. Καλλιγάς.

Είς τήν Στρατιωτικήν συναυλίαν, ήν έτίμησαν 
διά τής παρουσίας των οί πρίγκηπες Νικόλαος καί 
Άνδρέας, ό υπουργός τών Στρατιωτικών καί είς ήν 
παρευρέθησαν εξακόσιοι τραυματίαι έξ όλων τών νο
σοκομείων, ή μουσική τής Φρουράς έξ 100 οργάνων 

wαποτελουμένη ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Γεν. Έπιθεω- 
ρητοΰ κ Καίσαρη, έπαιξε τήν «Εισαγωγήν» τοΰ 
Κουλάου, τόν «Χορόν τών ’Αθηνών· άπό τήν Φλώρα 
Μιράμπιλις τοϋ Σαμάρα καί τόν Χορόν τών Ωρών 
έκ τής Τζοκόντας, Οί κ. κ. Αομπιάγκο, Κούλας, Άλ- 
μπέρτης καί Κωνσταντινίδης έπαιξαν τό Κλασικόν 

κουαρτέιτο τοΰ κ. Ααυράγκα. ό κ. Ξηρέλλης έτρα
γούδησε τό «Γιατί» τοΰ κ. Ξανθοπούλου καί τήν 
«Δέσπω» δημώδες, ό κ. I. Μηλιάδης άπήγγελε τό 
«Σάν παραμύθι» τοϋ κ. Γρυπάρη καί τό «Ώρολύγι» 
τοΰ κ ΓΙολέμη, οί κ.κ. Γ. Αυκούδη;, Άχ. Παπαδη 
μητριού καί Σ. φαραντατος έξετέλεσαν τό «Τρίο» 
τοΰ Τσαϊκόφσκη, ή στρατιωτική χορωδία έψαλε τόν 
• Έθνοφύλακα» τοϋ Παριζίνη καί τό νέον εμβατή
ριου τοϋ κ. Καίσαρη «Στόν Κωνσταντίνο μας». ΊΙ 
έκτέλεσις ολοκλήρου τοϋ προγράμματος ένεποίησε ά- 
ρίστην έντύπωσιν.

— Ή δεσπ. Μαρίκα Φιλιππίδου είς τήν έτησίαν 
συναυλίαν έψαλλε τραγούδια διά πρώτην φοράν ά- 
κουόμενα, Ιταλών, Γάλλων, Γερμανών, Ι’ώσσων συν. 
θετών καί δύο ίδικά μας δημοτικά. ΊΙ φωνή τηχ 
πάντοτε σι απαθής, έντονος, τεχνική. Τό τραγούδι έ- 
ποίκιλεν απαγγελία τής κ. Ζερβού.

— Ό κ. ΊΙ. Πασχαλίδης είς δύο συναυλίας του 
ήρεσε πολύ, άποθώσας τά άσματα μέ τήν γνωστήν τέ
χνην του.

— Ό κ. Θ. Ιΐίνδιος έδωσε δείγματα εκλεκτής δε- 
ξιοτεχνίας είς συναυλίαν— recital— δοθεϊσαν είς τό 
Έλλ. Ώδεΐον. ΊΙ έκτέλεσις άρκετά δύσκολος ικανο
ποίησε καί τούς μάλλον απαιτητικούς. "Επαιξε τοΰ 
Μπάχ—Στραντάλ τό Orger Konzert, τήν Σοναταν έν 
ε'ίδει φαντασίας τοΰ Μπετόβεν, τάς Ταξεδιωτικάς 
σπουδάς τοΰ Σοΰμαν, τήν Ταραντέλλιιν τοΰ Λίστ καί 
τό Νυχτιάτικο τοΰ κ. Καλομοίρη. Ό κ. Πίνδιος χω
ρίς νά έπιδιώκη διαφημίσεις, άκολουθεϊ τόν δρόμον 
τής τέχνης προοδευτικά, πολύ μελετημένος πάντοτε 
καί μέ μίαν σταθερότητα είς τήν έκτέλεσιν ζηλευτήν.

— ΊΙ πρώτη συναυλία τοΰ ’Ωδείου ’Αθηνών είχε τό 
εξαιρετικόν ότι ένεφανίσθη ό νέος 1‘ωσσο-Γερμανός 
καθηγητής κ. Χίλσπεργ. Έθαυμάσθη ή αριστοτεχνική 
δύναμις, ή λεπτότης, ή άφέλεια, δ συντονισμός μέ τήν 
όρχήστραν, τό έξοχον τουσέ ε’ις τό Concerto τοΰ 
Γκρήγκ. Έπαιξε καί ί ν solo ενα μικρόν άλλά χαρα
κτηριστικόν κομμάτι, μέ πολλάς variations

'll ορχήστρα έπαιξε τάς Έβρίδα; τοϋ Μένδελεον 
καί τήν Συμφωνίαν (άρ. 4) τοϋ Σοΰμαν. Τό ’Ιταλικό 
καπρίτσιο τού Τσαϊκόφσκη, χαριτωμένων άλλά δέν 
έτσίριαζε μέ τήν σοβαρότητα τού άλλου προγράμμα
τος.Ή ένορχήστρωσις του θαυμασία. Ώς βάσις χρησι
μεύει γνωστή ναπολιτάνικη καντσονέττα.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΗΗΝ «ΠΙΝΑΚΟΗΚΗΝ»

'Ο τάφος τοΰ Βηλαρα

Έλάβομεν τήν εξής επιστολήν άπευθυνομένην 
πρός τόν Διευθυντήν τής «Πινακοθήκης.·

Αγαπητέ μου,

Σάν νά μή έχη δίκαιον ύ επιστολογράφος X. Έ- 
πισκεφθ. ίς πέρυσι τό Τσεπέλοβον καί ΐδών οτι δέν 
ύπάρχει αναμνηστικόν τι σημεϊον έκεϊ όπου όλοι λέ
γουν οτι έτάφη ό Βηλαρά:, έστειλα μίαν αναμνηστι
κήν πλάκα ν’ άνασιηλωθή έπί τύπου, ’ιδού δλη ή 
άνάμιξίς μου είς αύτό τύ ζήτημα. Δέν ήτο λοιπόν δυ
νατόν νά εϊπω ότι υπήρχεν αναμνηστική πλάξ, άφοΰ 
έγώ τήν άνέθηκα.

Σός

Κωνσταντίνος Ρόδος

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΙΙαλαιά ουνεργάτις τής «Πινακοθήκης κρυπτό

μενη με· ριοφρόνως ύπό τό ψευδώνυμον Δάφνη Λώρα 
έξέδωκε είς τόμον τά διηγήματά της, μέ τό άπλοΰν 
τίτλον ΐι’Από την ζωήν τής γυναικός*. Οί άνα- 
γνιόσται τής «Πινακοθήκης» θά. ενθυμούνται τάς ω
ραίας, ήρεμους καί ψυχολογικός γραμμές τών διηγη
μάτων άτινα έδημοσίευσεν είς τάς στήλας της ή εΰ- 
γενής δέσποινα. Ήδη, μαζή μέ άλλα άπετέλεσαν 
τόμον τόν όποιον μέ πολύ ένδιαφέρον θά παρακολου
θήσουν οί ειλικρινείς θιασώται τής ωραίας γυναι
κείας ψυχής.

*
Είς τήν θεατρικήν βιβλιοθήκην, τήν όποιαν ϊδρυ- 

σεν ό κ. Ζηκάκης έξεδόθη ό Ποιητής Ζίγκες. δράμα 
εξελισσόμενου είς τρεις ώρας τοϋ Άρμουγκαν—Πρα- 
τόνου Ό συγγραφεύς. εμφανιζόμενος καί ώς μετα
φραστής μέ ψευδώνυμον,πρωτότυπος καί τολμηρός είς 
ιδέας, υπεραμύνεται τής γυναικός ήν ζητεί νά κρατή 
δούλη ν ό δεσποτικός τού άνδρός εγωισμός.

*
Γ, Χαριτάκη. Αί περί έξελίξεως τών κοινωνιών, 

τοϋ πολιτισμού καί τής καλλιέργειας ίδέαι τοϋ We
ber έρευνώνται καί έν σχέσει πρός αύτός ό εθνικοί 
πολιτισμός καί ή ‘Εθνική καλλιέργεια (Kultur) έν 
τή νεοελληνική ζωή.

¥
Ή ώραία τοϋ Πέραν, μυθιστόρημα ύπό Τυμ

φρηστού (Δ. Παχαδοπούλουή ρομαντικόν, τό όποιον 
θίγει ευαίσθητους χορδάς τής ανθρώπινης ψυχής. Έν 
έπιλόγφ ό συγγραφεύς εκθέτει τάς ιδέας του διά τό 
άλυτον γλωσσικόν ζήτημα.

¥
Γερμανού Λιβαδα αρχιμανδρίτου, Η Χριστιανέ- 

ξουσα Έ&νική Θεολογία. Κριτική μελέτη έπί τή 
βάσει τών Ρωμαϊκών πηγών, ών βαθύς άναδεικνύεται 
ερευνητής ό συγγραφεύς.

¥
Ν. I. Λούβαρι. Άλή&εια καί Ποίησις. ’Αναμνή

σεις τής φοιτήσεως του έν τή Ριζαρείω σχολή.

¥
Ό κ. Β. Παπυγιανόπουλος ό γνωστότατος φω- 

τοτύπος περιγράφει είς βιβλίον τό όποιον κοσμούν ω
ραιότατοι φωτοτυπίαι, εντυπώσεις έξ εκδρομής του 
εις τας κορυφίις νοΰ Όλυμπου. Ή άφήγησις αφε
λής όσον καί ή φυσική ζωή, ελκύει τόν αναγνώστην, 
δστις φαντάζεται τάς ύψινεφέλους κορυφάς καί μα
καρίζει τού σπανίους άναβάτας των.

¥
Ά'πό τής δεσποινίδας Μερύπης Τσιώμου έξεδόθη 

τό Ήμερολόγιον Θεσσαλονίκης τρίτον ήδη έτος. Πε
ριέχει ποικίλην καί ευχάριστου ύλην, τήν όποιαν συ- 
νεισέφεραν έκλεκτοί ουνεργάται.

*
Αναστάσιος Μιλάνο; Στρατηγόπουλος. Τζελίκα. 

Εκτενές ποίημα ’Ανατολικής ύποθέσεως είς τρεις 
νύχτας, πρό δεκαετίας γραφέν άλλά τώρα μόλις δη
μοσιευόμενοι

★
Νέα εκδοτική εταιρεία ίδρύθη, ή «Παρνασσΐς*, 

ή όποία έξέδωσε τρία έως τώρα βιβλία είς χάρτην 
πολυτελείας, μέ χρωματιστά εικονογραφημένα εξώ
φυλλα: Τό τραγούδι τής τάβλας τοΰ Μάρκου Αύγέρη, 
τό Μιχελιό, Κρητικήν ηθογραφίαν τοΰ κ.Γ. Μαράντη, 
αναπαριστώσαν τά ήθη τού .Μιραμπέλλου μέ τόδιαλι- 

κτικόν ιδίωμα τής επαρχία; καί ή ’Ελεούσα, βυνέττα 
τού Ποντίου ποιητοϋ κ. Στ. Κανονίδι).

¥
Έξεδόθη μελέτη τοΰ αρχαιολόγου κ. Ν Γιαννο- 

πούλου περί "Αντρου έπιγεγραμμένου έν Φαρσάλφ.
¥

Ό κ. Τ. Χαιρόπουλος νέον έξέδωκε έργον ύπό 
τόν συμβολικόν τίτλον · Η ζωή των πεθαμένων·. 
Απαρτίζεται άπό σειράν διηγημάτων του,μορφής εντε
λώς νεωτεριστικήςκοί άσχετων πρός τά προεκδοθέντα 
ρεαλιστικά έργα του. Οί ήρωες τών διηγημάτων είνε 
ζωντανά πτώματα, χαμένοι στί> σκοτάδι, μέ απραγ
ματοποίητα ιδανικά καί ανεκπλήρωτους πόθους, ζών- 
τες μιά ψεύτικη ζωή.

¥
’Εξακολουθεί τάς επιτυχείς φιλολογικάς εκδό

σεις του ό κ. Ζηκάκης. Έξεδόθησαν «Τό ’Έγκλημα 
τοϋ Αρθούρου Σεβίλ» τοΰ Όσκαρ Ούάΐλδ, ό «Γολγο
θάς τής ’Αγάπης» τοϋ Ντιγκέ. «Μιμί ΙΙενσόν· τοϋ 
Μυσσέ, ό «Νεκροζώντανος» του Ζολά, ή «Τβέλλα» 
τοΰ Άνρέίεφ, τά «Ερωτικά διηγήματα» τοϋ Μαντές, 
ή «Σαλώμη» τού Φλωμπέρ, ή «’Αρετή τής Ιίεκί- 
νας» τής Σεράο.

¥
Μετά τά «Ταξείδια» τοϋ Ι’αβριηλίδου ό έκδο- 

τικός οίκος Έλευθερουδάκη έξέδωκε καί άλλο τού αυ
τού αειμνήστου δημοσιογράφου έργον, ύπό τόν τίτλον 
• Αί Γυναίκες ·. Είνε μακρύ μελέτη δημοσιευθεϊσα 
μέ ψευδώνυμον πρό 2~> έτών, άλλιί χωρίς νά χάση 
διά τούτο τό ένδιαφέρον καί μετά πάροδον τόσων 
έτών. Ά’πό τού αυτού εκδοτικού οίκου έξεδόθησαν 
αί «’Ανατριχίλες» τοϋ Ιίουτσίνι. ό «Κραινκεμπίλης» 
τοϋ Άνατόλ Φράνς, καί οί ·Ρωμαϊκοί ϋ-ρϋλοι» τού 
Σουηδού φιλοσόφου Ρόδβεργ.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

• Μουσική Έπι&εαιρησις». Περιοδικόν μετά 
πολλής έπιμελείας συντασσόμενον, άσχολούμενον είς 
τήν καθόλου μουσικήν κίνησιν. συνεργασία ειδικών. 
Διευθυντής του ό καθηγητής τής Έκκλ μουσικής έν 
τφ Ώδείψ κ. Ν. Ιίαππάς. ΊΙ έκδοσίς του άναπληροϊ 
μιαν έλλειψιν μουσικού περιοδικού μέ πρόγγραμμα 
εύρείας έρεύνης τών μουσικών ζητημάτων.

Νέαι πολιτικοί εφημερίδες έξεδόθησαν ή «Μεταρ
ρύθμισή» τοϋ κ. Φραγκοΰδη, ή «Έφημερίς τών Συ
ζητήσεων» όργανον τού Μεταρρυθμιστικού κόμματος 
ή «Λαϊκή» τού Λαϊκού ΙΙολιτ. Συλλόγου, τό «Στέμ
μα», τό «Ελεύθερον Βήμα», τά «Πρωινά νέα» καί 
...έπεται συνέχεια.

’Απέκτησε καί ή Χίος τό φιλολογικόν της περιο
δικόν, τήν «’£στ<άόα».Καί δυστυχώς μέν είνε άκρως 
δημοτική, άλλά εύτυχώς. κατά τήν δήλωσίν της θά 
σέβεται καί τάς αντιθέτους αντιλήψεις.

Χαραυγή. Έβδομαδιαϊον περιοδικόν μέ ποικι
λίαν ϋλης, πυκνοτυπωμένον. χωρίς γλωσσικούς αφο
ρεσμούς. Διευθυντής Κωνστ. Θεοδωρόπουλος.

Παρ&ενών. Περιοδικόν μηνιαϊον φιλολογικόν καί 
καλλιτεχνικόν έκδιδόμενον έν Άθήναις ύπό τοϋ Φι
λεκπαιδευτικού συλλόγου Αλληλεγγύη». Διευθυν
τής Κ, Κουρακος.

«Παιδική χαρά». Περιοδικόν μηνιαϊον μέ έκλε- 
κτήν ύλην. Διευθυντής Α. Ράλλης.

Παντογνώστης. Ώς φαίνεται έκ τοΰ τίτλου, εγ
κυκλοπαιδικόν περιοδικόν. Διευθυντής Γ. Ίωάννου. 

Άρχεΐον Οικονομικών καί Κοινωνικών ’Επι
στήμων. Διευθυντής Δ. Καλλιτσουνάκης, υφηγητής 
τού Πανεπιστημίου.52



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
«ΓΙΑΝΘΕΟΝ»

Άυεζαιυίσθη ύπό την νέαν ίιεύΘυνσιν 
τής Ελληνοαμερικανιζής Εταιρίας Ται
νιών Τριαντάφυλλου - Πίκρα. Εργα έ
κτακτου ενδιαφέροντος.—’Ορχήστρα ύπό 
τόν ζ. Μαρτίνο. Σόλο βιολιού ύπό τού ζ. 
Κούλα.

ΚIΝ ΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
« ΔΙΟΝΥΣΙΑ»

Νεώταται ταινίαι. —Δράματα οίζογε- 
νειαζά, κοινωνικά,ιστορικά.— Ορχήστρα μέ 
ζαΙηγητάς τού Ωδείου Θέρμανσις πλήρης.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ίδρυ&εΐσα. τώ 1841

Μετοχικόν κεφάλαιο ν δρ. 20.000.000 
Άποθεματικόν . . » 13.000.000

"Εκδοσις τραπεζιτικών γραμματίων.— Προε
ξοφλήσεις. — Δάνεια επί. ένεχύρω χρηματογρά. 
φων και εμπορευμάτων. — Δάνεια ενυπόθηκα 
—Δάνεια προς νομικά πρόσωπα καί γεωργούς 
—Αγορά και πώλησις συναλλάγματος. Πιστω
τικά! έπιστολαί. — Καταθέσεις έν όψει και εις 
ανοικτόν λ)σμόν.— Καταθέσεις έντοκοι. Ταμι- 
ευτήριον.—Ταμεϊον τίτλων πρός φύλαξιν.

Συνδρομηται είς τήν «Πινακοθήκην» 
ί’γγράφονται καί είς τό βιβλιοπωλεϊον X. 
Γανιάρη, οδός Σοφοκλέους 3.

Τόμοι παλαιοί τής «Πινακο
θήκης» πωλοϋνται είς τό βιβλιοπωλεϊον 
Ζηκάκη, οδός Πεσμαζόγλου.

Διά τούς έν τώ εξωτερικά) συνδρομητάς 
ή συνδρομή έννοεϊται πάντοτε εις φράγκα 
χρυσά και ούχί είς δραχμάς καί έάν ήθελε 
πληρωθή αΰτη είς 'Αθήνας.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΙΙΟΙΗΣΙΣ
I νωστοποιοΰμεν οτι τήν 25ην μεσούντος ημέ

ραν Πέμπτην από τής 11 μέχρι 12 μεσημβρι
νής επζνκληφθήσετζι εις τό Δημοτικόν κατά
στημα ή όημοπρχσία διά τήν έκπαίησιν κενών 
δοχείων βενζίνης καί τοιούτων αετά Ουλίνων 
κιβωτίων.

Έν Άθήναις τή 1 όη Νοεμβρίου 1921.
'Ο Δήμαρχος. 

1\ Λ . Τσόχας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Διακηρύττει οτι
Εκτίθεται εις δημοπρασίαν ένεργηθησομένην 

τήν 3ην Φεβρουάριου έ. έ. ώραν 11 —1'2 έν τώ 
Δημαρχείο) ή προμήθεια δι’ έγγάφων προσφο
ρών τών κάτωθι ειδών διά τήν κζθαειοτητα των 
ασφαλτοστρωμένων όόών τής πόλεως

Ιον. Εκατόν 100 βουρτσών μετά τών κον
τών αυτών.

2ον. Πεντήκοντα σζρώθοων κζί
-Ίον Πεντήκοντα 50 φαρασίων έκ λαμκρίνης 

γαλβανισαενης.
Ό Δήμαρχος

Γ - Λ. Τσόχας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διακηρύττει οτι, ύπό τού; ορούς καί υπο
χρεώσεις τής ταύταρίθμου έ. ε. διακηρύξεως 
κατατεθειμένης είς τό Τμήμα ’Αμέσων Φόρων 
κζί Κτημάτων, εκτίθεται είς πλειοδοτικήν δη
μοπρασίαν ή ένοικίασις τής Δημοτικής Λαχα
ναγοράς ( Πλατείας, υπόστεγων κ. λ. π.) πλήν 
τών φυλακείων κζί του καφφενείου διά τό από 
1η; ’Ιανουάριου 1922 μέχρι τής 31 Μαρτίου 
1923, χρονικόν διάστημα, μέ έλάχιστον ό'ρον 
πρώτης προσφοράς δραχμών τριακοσίων χιλιά
δων (300.009).

Ί 1 δημοπρασία ένεογηθήσεται την 1 6ην Δε
κεμβρίου 1921 ήμέρζν Πέμπτην άπό τή; 11 — 
12 μ. εί; τό Δημοτικόν Κατάστημα (Γραφεΐον 
Δημάρχου) ενώπιον τή; Δημαρχιακής ’Επιτρο
πής.

Έν Άθήνκις τή 7 Δεκεμβρίου 1921.
Ό Δήμαρχο; Αθηναίων

Λ. Τσόχας.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ
Δ· Ι· ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΙ ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ


