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.■^τί^ί<?ά§ι.α Tijc -iwjjc. — 'Δ ί^^ή'μ'α τ α Χ α ί εί..*.όνες ύπό’ ^Δ α'μβ-έρ^ ^Σ^ίξάαει ΐοως τού ητξΤ:.
γραφέως, άποστέργοντο; οίαν'δήπ'οίε κρίοιν, Ιλάχιστός"
λόγος έγένετο διά τά <ΓΕπεισόδια της ζωής» όπως ε
λάχιστος είχε γείνρ καί διά τούς προεκδοθέντας
• Κρητας· του. Καί έχει δίκαιον καί οί στερεότυποι
.,α έπαινοι τής δη)
■■;·} περιττόν, χα^ώί

ο,δ ώ ρ ου Ευ π ρ α ί ο υ.
~»μγΜβμένα u/ε πολύ
εΰζ&ε'ν* Μλ
,.φαγτασία^, ___ υρίξχς-δέθ'^β'βιη^/κ
. μάλλον κοιν^ικαί^Ιϋάύ'ες και ποιήσεις Ιν πεζή), θά
ηϋχετο τ·ς έν τούτοις δλιγωτέραν χρήσιν θαυμαστικών.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ

ίτής ^ιρσά^σεβις
ι /^Ι^ΰ ® &eένι^τξις. ’βρ κ.
- τηςαιλολογικης'Άγασέάς το αΛΛ oute sis ανασήΡο· χαιολογσύιτάι'ν. οΰδ'έ^ίά di
Σβορώνος άνέπτυξεν Ιδίαν θεωρίαν, καθ’ ήν αριστερή .
ofafoir jrgo/facyojusr, διά νά rayxacrttovy ol παρακο·
μεν του θεατού είκρνίζειαι ή Δήμητρα, ήτις άπευθΰAwMfo'tes την φιλολογίαν μας ν* άγοζάοον* τά ξζγον.
γοησα ^μβο^άς ,πρός
&&ι δ βασιλεύς
Ποίκιλαν\
Άβισιμι αίάπαρ
των Δτεγαρονν Νΐσος κράτεί δακίθλιον δεξιή δε είκονίχαί τής εκδοτικής έργαοίας τής τά πρώτον ήδη εμ ζεται ή Περσεφόνη, ήιις θέτει ώς δ&ρον είς τήν κεφαφανιζόμενης δεσποινίδας^ K^ivOS
· ^ήν ^ύ
τ^ίχα.
τηιρίας της φιλολόγία(ί'Κβγηβτΐίεν:κύψεληύιεν..ή·
Καρλόττα BU.— Τήν 8, Φεβρουάριου θά εμφανιοθή
άπεταμιεύθη γνήσιον Τό . μέλι τής ‘Αττικής χάριτος.
θά ηΰχετο τις νά έλειπαν μερικά άρθρα καί τινε/ ίπί τής σκηνής τού Βαοιλικοΰ θεάτρου ή διάσημος Δαπρωτόπειρων στίχοι, άλλα διατί νά φανη τις τόοον ΐίς ήθοποιός Καρλόττα Βίε, έξοχος χορεύτρια, Υψίφω
απαιτητικός και μάλιστα προς δεσποινίδα, αφού τά νος όπερέττας, μίμος θαυμαστή καί κωμφδός χαριτω
ελαττώματα αυτά τά ευρίσκει τις, καί ΐσως εις μεί- μένη. Κόρη μουσικού, εοποΰδασεν είς τήν εν Δανίρ καλ
ζονα^ άκτίν^, τ^ς-πρίύ-σρχ^ιότ^ρ^ >fai με περισσότερός λιτεχνικήν σχολήν είς ηλικίαν 16 ετών είσήλθεν ώς χρ·
αξιώσεις ήμεροίβγεα. Επειτα το γεγονός διι δίνπλημ- ρεήτρια είς τό Βασιλικόν θέατρον τής Κ^νά^ί^,^^ιή
μυρεΐται άπό νεκρολογίας καί διαφημίσεις ζώντων, δε κατόπιν δσα> καί περίεργος νπήρξεν ή έξέλιξις τού
έμπι'ρων ώς Ιπί τό κλειστόν, άρχει διά νά έλπίση τις σπρνίου ταλάντου της, ώς ήθοποωύ. Έννμφεύθη τόν
Οήγγρον συγγραφέα και μουσικοδιδβ6σμαλι^.ίΆ^ξρενβΈ!ς
δτι μίαν ημέραν θά διεκδίκηση ΐσως την πρώτην ή·
Π^ριοίους ήρίθμησε πλείστους θριάμβους.'Ο Κλαρετή έ·
• '..μεραλώγικήύ γραμμήν.
:< . · 1Τ
γρβγψε περί αυτής δτι είνε ^πνεύμα. Παρισινής είς σώμα
Σπαρτιατικόν ήμίροΛόγιον. — Έτος ΣΤ. δετό, Μι χ.
όρχηοτρΐδος τής Ταναγρρ,ς·,'.\
■'.5/ V _■ ·■■■■' 'v't
θε α δ ω ρ οπ ο ύ λο υ. Τέλειον έπαρχιακόν ήμερο<Λγαλ(*α Μίγ. ΙΙέτρου.— Ε’νε εστημένον έν τή πλαλόγιονί ·'^'ριέχεί· θέματά σχετικά Άπαντα μΐ-τήν τείφ τού Νεγάλου Πέτρου, παρά τή όποίρ έγένενο εσχάΣπάρτην. Συγκιρη^,τήν στατιστικήν, την ξηϊών Ιστό- τωί ή μεταξύ απεργών καί σιρατοΰ σύγκρονσις, ή έμ_■ ρΤάθ'ί&τήΰχάρίύ καί ΐήν 'κίαλιίπέιάν. ’Οΐιίϋέεργάίαι ποι,ήσασα τόοφ Ισχυρόν, εντΰπωσιν εν Ευρώπη.
δοκιμώτατοι τής,χρ^^τ^χειρια^αί. tyaiil/Q.fy
τών κ. κ. Δ-ΦιλιΟυβΛ. Ζησίου. Σ. δειΒιαζη,'Δ. ,α·
λογεροπούλου. κ, λι, π.
'■·.
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΙ ΣπογγαλιεΤς τού Α^αίου. ύπό·??
ϊνναδί λφ<ρ. - Τά ίπιχειρήματα υπέρ τής πεζής παρανά γ ρ α. Ναυτικόν μυθιστόρημα πλήρες δράσεως,
σιφσεως
τού Παλαιολόγου εινε, χαθά μάς ανεκοινώθη,τά
πτριγραφικό^/τος'κάί-άλλιθείιΐί:
.
.
έξής: a ) 8τι ουδεμίαν Γχο/Μ*· ιστορικήν μαρτυρίαν βε·
Ό ρυγγραφεύς του—ναυτικός—:έ>4ίλ^τησεν Ικ τού
την έφιππον παράσταοιν κατά την αλωσιν^
οΰνεγγες την βιοπάλην τ&ν άτυχ&ή σπογγάλιέων και βαι'οΐοαν
άλλα μόνον θρύλους και παραδόσεις· β') ότι ή αύτοκραΑποδίδει πιστότητα και με
νορ/κή περιβολή χάνει αισθητικής έν έφίππφ παραστά
σκηνάς καί τά συγκινητικά επεισόδια ζώής κατ ε σεις
μη άρμοζομένη καλλιτεχνικής επί άναβάτεν καί γ' ]
ξοχήν περιπετειώδους. Τό βιβλίον έξέδωκαν ο! φι
δτι, ο έφιπποι άνδριάς στοιχίζει περισσότερον.
λόκαλοι έκδόται^ά^ελφοί Α* Κ^νσταντινίδου.
Συνδρομητή Κ.— Ή μετά τής -Αστραπής· σΰμβα'Οδηγόί Ti|c ’Ολυμπίας. Περιγραφή τών άναοκαφών
σις. έληξε τή 31 Δεκεμβρίου.
ίέν.,&.καωνσθε νά
καί κατάλογος τού Μ^κσείου νπό^ Κ. K»VMV- ίαμβάνετε την «Πινακοθήκην·.
ν ι ώτου έφύρου'^ν 'ίρχαϊβί’ήτωιη' εν ’^βήίαίς: '
Ελύπτη.— Έξ υλών τών πολιτικήν άνδρων τα περισΈξ>£.νιΐΛιΈζε&ί9η ^ τεύχος, ταΰ-ι’ιίαναυαρίου· Περιεχό σόΑρα μνημεία τά έχει & Βίσμαρκ. Υπάρχουν εις την
μενα ·. ‘Ελληνιστί βιούν.— Ή πανεπιστημιακή, παί· Γερμανίαν 11)4 μνημεία πρός τι[^,·φβίγ.'^ύλ^.'στ^·
δευσις.—ιΔίκαιος καί άδικος πλούτος.—ΉίοΡβιογήιικδν τάρχου, καί 48 εύρίσκονται εν κατασκευή. Μονον ή Σαπνεΐμα Ιν Ιαπωνία. —
ξ<ο^« h* 42
:
[Κορνάρος].—Ή έξέλεξις του χάρακτηρος.— θεβα’Αναγνώβτη.— Ή ποίησις &φ’ δτου Ιφημερίδες τινές
πευτικαύ,^^^ρι, , κα{ τινα περιοδικά δρμοσιεύουσιν άντι ένος μονοδράχΛ«ίικ4ν
^μπ^ρι^, ^Εξεβό^η μορ λιμοκοντόρου τά'περίφημα ·τραγουδάέααμβς'·κατήν·
τησ^ε κάτι τι ο^κτρ^, είς. τρόπονρ.ι^^-/^Μβ^ρτ^ γράτο 24
‘ ’
φαχν καλούς στίχους νά εντρέπεται όταν χον δνομάζούν
ΜικταΙ σςλίδΐέ,' μετ εϊκόνιύν· και πινάκων, Σ π ύ"ρ ί·
μέ.τδ όνομα τού ποιητού. Διατρέχει ή Έλλ. ποίησις
δ ων ο ς Λάμπρου. Νέου τόχ^ιμ, ρ#·
ανιψιόν κωμικότητος, άφ’ ένός με τους μαλλιαρούς τρο
αγγέλλει δ φιλοπονώτατος κ. Λάμπρος, εν τφ όποιφ βαδούρους καί άφ' έτερον με τούς μαν^Με^&χίΜ^βιή·
θά περιληφθώοι διάφορ,ρ.ίσΜριμά, ’ πμλ* φιλολογικά πτόβ>ς, τούς. εοφηνωμενους είς τά διάφορα ·κόινωνικΐί·
άρθρα, σποράδην έκδεδομένα, λόγοι, έπιοτολαί. Τό t<5y εφημερίδων.
βιβλίων θίιάποτελεοθ^ρίξ-ΤόλΟ σελίδων·^ Τιμή δρ. 9.
φίλφ.— Έργα τού Λύ.τρμ, έκϊό&.'ών· γεμα&εών συν
Ή καραμπόλα εις 30 μαθήμα^α,.ύάό· I. Χ ρ.υ,,σ. α νθέσεων του, είνε τρεις προσωπογραφίαι των αειμνήστων
θοπού λο υ Βοήθημα άριστον διά τούς θέλον ΑυΟ,.Καυτατζόγλου, Δ· Σκαλίστήρή και Γ. Σοντσου,
τας νά άσκηθώσι είς τό σφαιριστήριον, τήν-ώραιο· άνάρείμεναι έν τή αιθούση τής Δώυθΰνσεως τού Πολυτε
τατην ταύτην &σκησινι ήτις έπανήλθε. πάλιν εξς τον χνείου. Έντβ αντ^,·.μ1^ούοάί'ία^δει1>ίάι -έΐς πίναξ Ελ
συρμόν. Προτάσσεται χα^ίέστΐΑος πρόλο7<>ϊ·:7'Αδ*Όΐ ληνικού πυρπολικού ανατινάροοντοςΤννρκικον πλοίου τού
δραχμής. Άποστέλλεται καί παρ' ήμίν προς πάντα
’ΑΊβάζόφοκη δχι βέβαια από τά καλϊχ έργα τον Αρμενίου
προαποστέλλοντα τρ^ά^τ/μρν^
καλλιτέχνου.
■

^.^ΧΑ,ΪΟΛόΓΊΚΟΝ·
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Π1Ν ΑΚΟΘΗΚΗ

Συνησθάνετο δτι φεύγουσα .θά έπραττεν αμάρ
τημα τό όποιον θά ήτί^-αζε τό όνομά της, καί
άπάγουσα μεθ’ έαυτήςτήν Νίτσαν, θά τήν εσυρε
θά τήν έκύλιε καί αύτήν είς τήν ενοχήν...

* ΤΑ ΔΡΑΜΑΤΑ TOS ΚΑΡΔΙΑε *

ΣΤΑ ΧΕΙΛΗ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ
[Eli τον ποιητήν Στέφανον Μυροιμίνον]

ΚΕΙΝΟ τό δειλινό— ένα
δροσερώτατο άνζιζ,ιΑτικο δειλινό — η Μαρ
γαρίτα ελαβεν έναγραμ
ματάκι κομψόν, αποπνέον έλαφρότατον &ρωμα βιολέττας.
Κ.
Τής έγραφεν ό αγα
πημένος της, ό γλυκύ
τερος τής καρδιάς της φίλος.
Τής έγραφεν ό Γλαύκος Λέανδρος, ό ποιητής
τών «Έβωτίυμένων Κύκνων» ό μελαχροινός
εκείνος νέος, που τής είχε μαγνητήσει ολόκλη
ρον την ψυχήν :
ο Μαργαρίτα μον !..
«Διστάζεις άκόμη;... Άλλά λοιπόν δεν βλέ
πεις πόσον ύποφέρομεν καί οί δύο μας;... Δέν
εννόησες ακόμη, λατρευμένη μου Μαργαρίτα-,
τήν διαφοράν μεταξύ σοΰ καί τοΰ άνθρώπου είς
τον όποιον άνήκεις ;... Λοιπόν ή αγνή”καί εύγενής ψυχή σου δύναται άκόμη νά ΰπομένη νά
ζή μετά τοΰ όντος εκείνου, τό όποιον ουδέποτε
σέ έννόησεν ούτε θά σέ έννοήση ποτέ;...
«Μετ’ εκείνου ποΰ πέρνα, τάς νύκτας του έν
μέσφ όργίων, μέ τά φιλήματα καί τάς ευτελείς
θωπείας τών γυναικών ποΰ πληρώνονται, ποΰ
σύρει τό όνομά σου, τήν τιμήν σου είς τόν βόρ
βορον, ποΰ δέν τρέφει ουδέ ένα κ&ν εύγενές αίσ
θημα, ουδέ μίαν μόνην σκέψιν διά τήν Νίτσαν
του, την μικρούλαν του, τό αγαπημένο μου
άγγελοΰδι, ούτε μίαν άπειρον λατρείαν, ένα ώραιον καί θερμόν έρωτα διά σέ, γλυκυτάτη μου,
αγνότατε λευκέ μου κρίνε, ποΰ καταστρέφεις
τά λαμπρά σου μάτια άπό τά δάκρυα...
«Έλα, Μαργαρίτα!., πάσχω διά σέ!.. Σέ
λατρεύω, αγαπημένη Παναγία !.. Κάμε νά παυ
σουν ή τρικυμίες τής φτωχής μου καρδιάς, ποΰ
υποφέρει γιά-σένα καί σέζητεΐάκαταπαύστως...
“Έλα νά μοΰ φέργς τήν είρήνην μέ τό χαμόγε
220

λό σου τό γεμάτον άπό καλωσύνην. Έλα!.. Σέ
περιμενει ένας άλλος ουρανός, σκεπασμένος άπό
ροδόχρυσα .νέφη, σέ περιμένει μίά νεφέλη γαλά
ζια, διαυγής, ποΰ τήν φιλούν τά κύματα τής
γλαυκής τραγουδίστρας θάλασσας. Σέ περιμένει
μία γωνία Παραδείσου, άνθισμένου, μία μικρά
Έρωτος Έδέμ, γεμάτη άπό. χίλια άγνωστα,
παράδοξα άρώματα, άπό χάδια, άπό φιλήματα
τρελλά... Γιά σένα, λατρευμένη μου Παναγιά,
γιά σένα αγνότατε λευκέ μου κρίνε, τό παλατάκι έκεΐνο τό πλούσιο, τό ωραίο, μά τό ορ
φανόν άπό χαράν καί γαλήνην, καί άπό τόν
ήλιον εκείνον που φωτίζει, ποΰ ηλεκτρίζει, ποΰ
μαγεύει: Άπό τόν Έρωτα!... Γιά σένα πού
μέ κατέκτησες ολόκληρον μέ τό παράδοξον βά
σκαμά σου...
«Έλα, Μαργαρίτα!.. Ό ποιητής σέ περι
μένει γιά νά σοΰ ψάλλη τά γλυκύτερά του τρα
γούδια, τά περιπαθέστερα σονέττα, καί τής ευ
γενικότερες στροφές μέ τόν ρυθμόν τών κυμά
των...
«Έλα!...'Ο ποιητής θέλει νά σέ κάμη βασίλισσά του, θέλει νά γίνη σκλάβος σου. Έλα,
αγαπημένη μου Παναγιά!...
Γλαύκος

Ή Μαργαρίτα έδιάβασε τό ποιητικόν έκεΐνο
γραμματάκι μέ μίαν άφατον ηδονήν. “Επειτα
έκλινε την ώραίαν της κεφαλήν καί έφίλησε τό
όνομα τοΰ Γλαύκου. Ή καρδιά της άνεσκίρτη-·
σεν είς τον γλυκύτατου πειρασμόν καί ή ωραία
δψις τής «άγαπημένης Παναγιάς» έβοάχη άπό
δάκρυα. Νά φύ^η, ναί, νά φύγη είς την ώραίαν
εκείνην νήσον, όπου τήν έπερίμενεν ό έρως εκεί
νου, τόν όποιον άπό τά βάθη τής ψυχής της
έλάτρευεν...
Ναί. Άλλά τήν μικρούλαν της, τήν Νίτσαν
της ποιος θά τήν άνέτρεφε;.. ΙΙοιός θά έφρόντιζεν
δι’ αυτήν μέ τήν στοργήν καί τήν άπειρον εκεί
νην άφοσίωσιν, μέ τήν οποίαν αυτή ήγάπα τό
πλάσμα της;... Θά τήν επερνε λοιπόν καί τήν
Νίτσαν της μαζί; εκεί κάτω, είς τήν γελαστήν
χώραν μακράν άπό τόν κακόν εκείνον πατέρα
πού έλησμόνει καί αύτήν άκόμη τήν κόρην του,
το ιοιόν του αιμα...
Ή ψυχή τής Μαργαρίτας έπάλαιεν, ήγωνίζετο νά άπολυτρωθή άπό τάς σκέψεις καί τά
αισθήματα εκείνα, ποΰ τής ύπεδούλβυν καί τήν
καρδίαν καί τό λογικόν.

Καί έπειτα, έσκέπτετο, ή παρουσία τής μικράς θά ήτο ένας διαρκής σιωπηλός έλεγχος,
ποΰ θά ύπενθύμιζεν άκαταπαύστως εις την μη
τέρα τόν ένοχόν της έρωτα.
Καί κατόπιν ή είκών τού συζύγου, τού λε
πτοκαμωμένου εκείνου μποεμ πού κατεκουρέλιαζεν ύπό τούς πόδας του τά αισθήματα τού
πατρός καί τοΰ συζύγου, εκείνου ποΰ τής κα
θιστά τήν ΰπαρξιν μισητήν, τής ήρχετο είς τόν
νοΰν καί τήν έκαμνεν ολόκληρον νά φρίττη...
Καί ή φτωχή της καρδιά, καταβεβλημένη,
συνετριμμενη άπό τήν διηνεκή πάλην, έπαλλε
δυνατά - δυνατά καί τά πορφυρά της χείλη,
σπασμωδικώς άνατριχιαζοντα, άφιναν νά διαφαίνωνται τά λευκά τη; δόντια, τά μαργαρι
ταρένια...
Έσηκώθη. Είχε τήν ώραιοτάτην δψιν ώχραν,
ωσάν τά χλωμά ρόδα ποΰ ήγωνίων μέσα στά
μεγάλα ’Ιαπωνικά βάζα, τά στολιζοντα το

περίκομψον έκεΐνο σαλονάκι. Τά μαύρα τηςμάτια έχυναν είς τό σκιόφως’άστραπάς, φωσφο
ρισμούς παραδόξους. Τά οξέα άρώματα τών
άγωνιώντων ρόδων, τά μικροσκοπικά άνάγλυφα
τών μεγάλων βάζων, τά άριστοτεχνικά γύρωθεν
έπιπλα, ή βελουδωτές κόκκινες πολυθρονίτσες,
τά χαριτωμένα κινεζικά κομψοτεχνήματα, τό
πάν, τό πάν έφαίνετο ωσάν, έμψυχωθέν αίφνης,
νά τής έψιθύριζε μέ μίαν άγνωστον καί μυστη
ριώδη γλώσσαν:

«—Πήγαινε!... Φύγε, Μαργαρίτα, φύγε !..
Σέ περιμένει ό Γλαύκος, καί μαζί μ’ αύτόν τό
μικρό γαλάζιο σπητάκι, έκεΐ κάτω στήν άκροθαλασσιά, τό σπητάκι τό όλώμορφο, τό γαρνι
ρισμένο μέ χίλια καί χίλια λουλούδια, ποΰ άναβρύουν τά μεθυστικά των άρώματα είς τήν εσπε
ρινήν αύραν... Άλλά τό ώραιότερον άνθος πού
λείπει είσαι σύ, μελαγχροινή Παναγιά... Πή
γαινε· σέ περιμένουν !...»
Έστάθη άκόμη έπ’ ολίγον άναποφάσιστος.
“Επειτα, μέ ένα πυρετώδες, νευρικόν κίνημα,
έπήρε τό καπέλλο της, ένα έλαφρότατον άνοιξιάτικο καπέλλο, τό έφόρεσε, καί τό έκάρφωσε
μέ μιά μεγάλη διαμαντένια καρφίτσα...
Διέσχισε τήν αίθουσαν, ελαφρά ώς πτερόν,
ιδεώδης σάν όνειρον, σύρουσα επάνω είς τόν πα·
χύτατον τάπητα τήν μακράν ούράν τοΰ πολυ
τελούς άπό μαΰρον βελούδον φορέματος της...
Μετ’ όλίγαςστιγμάς έπέστρεψε πάλιν. Έστάθη
καί έξεκάρφωσεν,' άπό ένα έργόχειρον, μιά φω
τογραφίαν τής κόρης της. Ένας λυγμός τής
άνέβη άπό τή? καρδιά ώς τά χείλη...
— Νίτσα μου, χαΐρε!... έψιθύρισε μετά λυ

γμών. Χαΐρε, αγαπημένο μου παιδί, καίσυγχώρεσέ με !...
Έφίλησεν έπανειλημένως τό πορτραΐτο, καί
έπειτα, κρύψασα αύτό είς τόν κόλπον της, μέσα
στής πλούσιες δαντέλλες τοΰέπανωκορμίού της,
έκινήθη νά φύγη, δτε αίφνης ή σκέψις τής Νίτσας τήν {κράτησε καί τήν έκαμε νά μείνη. ■
Κατ’ εκείνην ακριβώς την στιγμήν ή βαρελά
δαμασκηνή πορτιέρα ύπηνοίχθη, καί, μέσα άπό
τάς αναδιπλώσεις τοΰ βελούδου, προσέκυψεν ένα
ξανθό, σγουρόμαλλο κεφαλάκι.
— Μαμάκα, είσαι σύ;... αντήχησε μιά φωνούλα λεπτή καί καθαρά, σάν νά έσήμανεν ένα
μικρό άσημένιο κουδουνάκι.
’Εκείνη δέν άπεκρίθη. Άλλ’ή μικρά ίδοΰσα
τήν μητέρα της, έμπήκεν.
—Νίτσα!.. Νίτσα μου!.. Καί ή Μαργαρίτα
βιαστικά ξεκαρφώνει πάλι τό καπέλλο της, καί
τό πετ? επάνω σέ μιά πολυθρόνα. Τά μάτια
της γεμίζουν άπό δάκρυα καί διά μέσου αυτών
ώς άκτίς λάμπει ένα βλέμμα άπειρου στοργής,
άπεράντου πόθου. Καί μέσα στά μισανοιγμένα
της χείλη γλυκοχαράζει ένα θείο χαμόγελο...
— Τί θέλεις, μικρούλα μου, τί θέλεις;. .
Καί τήν σφίγγει μέσα είς τάς άγκάλας της,
και τήν φέρει έτσι έως στό μεγάλο διβάνι, έκει
είς τό βάθος καί τήν καθίζει στά γόνατά της
καί τήν φιλεΐ-τήν φιλεΐ θερμά, παράφορα...
— Μά τί έχεις, μαμάκα μου;.., τί έχεις;.,
άναφωνεΐ, μέ τά μικρά’της γαλανά ματάκια
βουρκωμένα.
Ή μικρά είδε τό πρόσωποντής γλυκειάςτης
μητερούλας βρεγμένο στά δάκρυα.
’Εκτείνει τά μικρά της χεράκια, μέ τάςπυγμάς συνεσφιγμένας πρός τήν θύραν τής αιθού
σης. Φαίνεται ώσάν νά θέλη νά άπειλήση κά
ποιον άόρατον εχθρόν. Έπειτα έναγκαλίζεται
τήν μητέρα της, καί :
— Γιά πές μου, μαμάκα, ό μπαμπά; σέ έ
καμε νά κλάψης πάλι;... αί;...
Άλλ’ ή μητερούλα χαμογελά καί έναγκα
λίζεται τήν Νίτσαν της. Τά ματάκια τής μικράς ξαστεριάζουν πάλι. Καί ή Μαργαρίτα ύφίσταται μέσα της μίαν τρομεράν, άπελπεστικήν
πάλην...
Άλλά κυττάζει έκ νέου τήν κόρην της προ
σεκτικά, κατάματα...
Ή τρικυμία έπέρασεν...
Έσώθη!...
Μέσα στά μάτια τού μικρού της εκείνου, τοΰ
χορντωμένου Χερουβείμ, βλέπει τήν γλαυκήν άκροθαλασσιά, τό ανθισμένο σπητάκι, τήν ευτυ
χίαν πού τής υπέσχετο ό ποιητής.
Ή άγάπη τής μικρούλας της θά κατίσχυεν
ίσως τού έρωτός-του. Καί άπό τήν άγάπην αύ
τήν ή μάρτυς έκείνη τού αισθήματος άρύεται
νέας δυνάμεις διά νά έξακολουθήση τήν ύπερ2ϊ«
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τάτην Ουσίαν, παλαίουσα συνεχώς, άδιακόπως
διά τό καθήκόν της, διά την τιμήν της.·.
— Πές μου, Νίτσα, δτι μέ θέλεις πολύ, δτι
ρ.’ άγαπφς, οτι μέ χρειάζεσαι. Πες μου το 1...
Καί τής φιλεΐ καί τής χαϊδεύει τδ ξανθό ^εφαλάκι.
— Ναί! Σέ άγαπώ καί σέ θέλω πολύ, πολύ,
πολύ, μαμάκα μου, άπαντα ή μικρά άνταποδίδουσα τά φιλήματα.
Μία άκτίς τοΰ δύοντος Ήλίου εισδύει έρπουσα μέσα άπό τά μεταξωτά παραπετάσματα
τοΰ παραθύρου.
.
Τδ μελαχροινδ κεφάλι τής μητερούλας, καί
τδ ξανθό σγουρόμαλλο .κεφαλάκι τής Νίτσας
φωτίζονται καί φιλοΰνται. άπό τήν χρυσήν εκεί
νην άκτΐνα που φαίνεται ωσάν να τάς εύλογή
καί νά τάς προστατεύη,..
Τά χλωμά ρόδα, μέσα στά μεγάλα ’Ιαπω
νικά βάζα, ψυχομαχούν — καί άποθνήσκοντα
άναδίδουν δλον τδ διαπεραστικόν, τδ γλυκύτατον άρωμ» τών μικρών των ψυχών...
Τά άραβ ουργήματα, ή μικρές κόκκινες πολυ
θρόνες, τά σινικά κομψοτεχνήματα, δλα τά χα
ριτωμένα εκείνα πραγμ.ατάκια, φαίνονται τώρα
ωσάν νά τής ψιθυρίζουν παραπονετικά:
— Καί ό Γλαύκος, ό φτωχός μελαχροινδς
ποιητης, σέ περιμένει!..
Άλλ’ ή Μαργαρίτα δεν άκούει, δέν θέλει νά
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άκούση τάς παραδόξους έκείνας φωνάς τάς άκαταλήπτους, πού πρό ολίγου τήν παρέσυραν.
Τώρα χαμόγελό?... Τώρα άκροάται τήν μυ
στηριώδη φωνήν τής μητρικής στοργής...
Έκεΐ, είς τδ βάθος, ή βαρειά δαμασκηνή πορτιέρα ανοίγεται. 'Εμφανίζεται ή ωραία μορφή
ενός άνδρός, πού παρατηρεί συγκεκινημένος τό
σύμπλεγμα τών δύο αβρών εκείνων πλασμάτων.
Εινε ό σύζυγος...
Ποιος ξέρει τί νά συνετελέσθη τήν ώραν εκεί-,
νην μέσα εις τήν ψυχήν του...
Ίσως νά έμάντευσε τό μυστικόν, της, και ή
παραπλανηθεΐσα ψυχή του επιστρέφει συντετριμ
μένη τώρα είς τήν άγκάληντής οίκογενείαςτου.
Ή ποιός ξέρει πάλιν άν, παρελθούσης τής πρώ
της εκείνης συγκινήσεως, δέν εγεινε πάλιν ό ίδιές
ό αδιάφορος, ό ήδονοθήρας μποέμ, καί δέν ξαναγυρίζει τώρα είς τά ίχνη τών ενόχων του ερώ
των, είς τάς εύτελεΐς θωπείας καί τά λάγνα
φιλήματα πού πληρώνονται μέ χρυσόν, ένώ ή
γλυκυτάτη έκείνη μάρτυς. τδ άγνώτατον λευ
κόν κρίνον, ή μελαχροινή Παναγιά, βασανίζεται
καί πάσχη καί παλαίη δι ’ αυτόν, διά τό αίμα
του, διά τδ όνομά του !...
ΘΡΑΣ. ΖαϊΟΠΟΎΑΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

δ’ΕΣΤΡΕ

— ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΓ

^.τέροχος Έλληνες άπέθανεν ίν Σορρέντφ τής ’Ιτα
λίας· ή Μαργαρίτα Δ’ Έοτρε. 'Ως δεσποινίς Μαρία Βλασοποΰίον εΰαυμάσΰη «ι· Ρουμανία,Μα ίγεννήΰη, &ά την
εςοχον καλλονήν της. Ήτο γνωστή με τό όνομα ή “’Ω
ραία Έλληνίς». Ήογολή&η είς τή γράμματα, γράφονοα
κομψότατα υπό τό ψευδώνυμον Μαργαρίτα Δ’ Έατρί.

Είς τας Ευρωπαϊκός μεγαλουπόλεις εν όημοσίαις διαλίξεοε.
ένίσχνε τήν πρός τήν ’Ελλάδα αγάπην τών ξένων. Τά
νεώτερα έργα της, ίκδο&έντα εν Παριοίοις, φέρουν τους
τίτλους : «‘Εν Αίγύπτω·, οί «’Ολυμπιακοί Αγώνες,· ή
«Αλβανία". Έβάδισεν 9αρραλέως επί τά ίχνη τής Δο'/ρας
Δ’ "Ιοτρια, ήν Ιοχεν ώς πρότυπον.

ΠΙΝΑΚΟΟΗΚΗ

* ΑΠΟ ΤΗΝ

ΨΤΧΟλΟΓΙΑΝ *

Η ΣΤΓΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΙΣ τους μάλλον απαθείς ή
τούς ζ ώ ν τ α ς σύμφωνα
προς τον Νίτσε, μόνους
είς τόν κόσμον αύτόν, και
είς αυτούς τούς ύπερπολιτισμένους τούς όποιους έχτύπτμτεν αρκετα νευρωδώς
ό Ροΰζβλετ, εινε αισθητή
κατά τά; άγιας ήμέρας ή συγχίνησις
.
.
. οίχογενεια,
της
κής εστίας. Ένφ δμως πάντες αισθανόμεθα αυτήν
εντός ένός οικογενειακού κύκλου με κεντρον την ε
στίαν, ένφ τά μικρά ή τ’ ασθενή μέλη τής οικογέ
νειας αισθάνονται περισσοτέραν συγκίνησιν συσπειρουμένα πλησίον των γονέων των καί οδτοι ’ιδιαιτέρως
ευχαριστούνται αύιάς τας ήμέρας θωπεύοντες αυτά,
ένω δια μέσου τών αιώνων καί αί διάφοροι Ορησκείαι
ήγίασαν την οικογενειακήν αυτήν συγκίνησιν, ή μεν
Ελληνική διά τής ί σ τ ί α ς, ή δέ χριστιανική διά
τόσων ευλογιών καί διατυπώσεων, ούδείς δστις έσχέφθη διατί αίσθανόμεθα τήν συγκίνησιν αυτήν καί πό·
θεν αυτή προέρχεται.
Ούδείς ίσως θα έβκέφθη μέσα εΐς τήν θερμότητα
τοϋ οικογενειακού θεσμοϋ, ή δποία εινε τόσον εύχά·
ριατοςτάς επισήμουςήμέρας,διατί αισθάνεται μίαν ζωη
ράν άφοσίωσιν είς τήν οικογένειαν, μίαν ευγνωμοσύ
νην συγχρόνως καί αγάπην πρός αυτήν, μίαν χαράν
διά την κοινήν ζωήν, διατί ιδιαιτέρωςπληρουται άπό
φιλάλληλα αισθήματα αύτοθυσίας πρός τ’ αλλα μέλη
καί διατί τέλος αισθάνεται μίαν ένστικτον χαράν συνδεδε^ιένην άρρήκτως με αυτήν τήν ψυχικήν του ζωήν,
ώς εάν νά ητο κάτι ένττικτον το αίσθημα εκείνο τό
όποιον ικανοποιείτο τήν στιγμήν εκείνην μέσα είς τήν
χαράν τής οικογενειακής εστίας.
Βεβαίως ή ψυχολογική άνάλυσις τής ωραίας αυτής
συγχινήσεω; θα μας φέ^η πρό τώ» απλών εκείνων
στοιχείων τά όποια εξάγει ή χημικη άνάλυσις από
ενα ώραίον, ευώδες καί λαμπρόχοωμον ύγρόν, θά μάς
φέρη είς τ’ όπλα στοιχεία από τα όποια προέρχονται
δλα τα ψυχικά ήμών αισθήματα, δηλαδή είς τ’ αρ
χικά μας ένστικτα, θά μάς φέρη είς,τήν αρχική» ε
κείνην ανάγκην ή δποία έγέννησεν εις τόν άνθρωπον
τόν οικογενειακόν δεσμόν μετά τήν ανάκυψιν αΰτοϋ
από τής κατωτέρας μορφής, μέσα εΐς τους σκληρούς
χρόνους τής άρχεγόνου ριοπάλης. Πρέπει δέ ν’ άνέλθωμεν είς την πρώτην αρχήν τοΰ δεσμού διά νά ίδω
μεν την έξέλιξιν του άπό τών τραχέων χρόνων τή; α·
γρίας βαρβαρότητος, τής όποιας ύπάρχουν ίχνη καί
τώρα, εΐς τους σημερινούς τουλάχιστον άγρι
ους, μέχρι τών σημερινών χρόνων τών τόσων αβρών,
καθ’ ους τό οικογενειακόν αίσθημα εΐνε τόσον εγκάρ
διον καί ειλικρινές—δταν τουλάχιστον τά οικονομικά
φαινόμενα δέν τό παραζαλίζουν.
θά γνωρίζη δ αναγνώστης ότι ή άρχέγονος οικογέ
νεια έφερε τόν τύπον ανήκουστου βαρβαρότητος. Ή
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γυνή η άνήκεν είς τήν κοινότητα,δηλαδή είς δλους, ή
άνήκεν ώς δούλη εις ενα μόνον, τά δέ γεννώμ&να τέ
κνα, ιδίως τά θήλεα, επειδή ή βιοπάλη ήτο τρομερά
δύσκολος, αυτά δέ όχι μόνον δεν ήδύναντο νά προσ
φέρουν τι είς τήν οικογένειαν, άλλά τουναντίον ούτε
να ζήσωσι μόνα ήδύναντο—άνευ διατυπώσεων έφονεύοντο. Έπέζων επομένως τά αρρενα τά ικανά οιά
την βιοπάλην, 6 αρχηγός τής οικογένειας καί -τό κέν
τρου αυτής, ή γυνή. Τό έσπέρας επέστρεφεν δ κατά
κοπος «ρχηγός φέρων λείαν τινά, επαθλον τρομερών
αγώνων πρός όμοιους ή πρός τά θηρία, έπέστρεφονέπίσης και τά μικρά κατάκοπα έκ τοΰ άγώνος φέροντα
καί αύ α κάτι, είσήρχοντο είς τήν καλύβην, καί άποθέτοντε'· εις τι α γωνίαν τά όπλα ήναπτον πυράν διά
να θερμανθώσιν, ένφ ή γυνή τρομακτικώς έςηντλημενη εκ τών κόπων τής «δουλείας» ήτοίμαζε τό δεΐπ^ον. Εις την θέρμην τής άρχεγόνου αύϊής οικογενεια
κής έστιας, βλέπομεν την πρώτην αυγήν τής εξημε
ρώσει:, τήν πρώτην λάμψιν τής άναπτομέ ·ης εστίας.
Το δε γεγονος oat όλα τά μέλη προσέφερον ε'ις τήν
οικογένειαν δσα ήδύναντο» το γεγονός δτι όλα τά μέ
λη ησ«ν χρήσιμα είς τήν οικογένειαν ικανοποιούσε τό
άγριον ενστιΧτον τής αύτοσυντηρήσεως καί έπέτρεπεν επομένως είς τά τρυφερά αισθήματα τής ανθρώ
πινης φύσεως—τά οποία εινε κοινά καί είς τά; ΰποδεεστέρας ζωικάςμορφάς,—νά έκδηλωθώσι. Μετά τό δειπνον λοιπόν, ενώ έσίγα τό άγριον ένστικτον, .περί τήν
πυράν τής εστίας, έγεν»ώντο μέσα είς τήν τραχείαν
Ήςήν .τ“» άρχεγόνων,μας προγόνων άσαφή τά τρυ
φερά αισθήματα τοΰ οικογενειακού δεσμού, αισθήμα
τα βαθία κληροδοτηθέντα διά μέσου γενεών καί αιώ
νων απο τών κατωτέρων μορφών.
Εφ’ οσον ή αρχέγονος βιοπάλη καθίστατο εύκολωτέρα καί τό άγριον ένστικτον τής αύτοσυντηρήσεως
ικανοποιείτο ευκολώτερον, έπί τοσοΰτον τά τρυφεοά
ένστικτα τής ύιικής στοργής καί τοΰ συζυγικού έρω
τος ηδυνηθηταν νά λάβωσι κάποιαν μορφήν θετικήν,
επί τοσοΰτον ηδυνήθη ή τρομοκρατία νά έκλειψη καί
τα πράγματα να γείνουν ημερότερα, έπί τοσ-.ΰτον έδίδετο καιρός είς τό κοινωνικόν ένστικτον τής συμπά
θειας να σιωπά επί πλέον τό άγριον ένστικτον τής
αύτοσυντηρήσεως. Τότε ηδυνήθη ή οικογενειακή χαρά
να εγχατασταθή περί τήν πυράν τής εστίας θετικώτερον, τότε ή παιδοκτονία τών Οηλέων θά έπαυσε χαί
περί τήν εστίαν θά συνεμερίζοντο μετά τών άρρένων
χαί τά θήλεα τέκνα τήν χαράν τής ζωής, τής ΰπάρξεως, τήν χαράν τοΰ δτι ή οίκογέ εια έσώθη από την
τρομερά»-βιοπάλην τής ήμέρας εκείνης, δτι ενίχησε»,
δτι έχέρδισε τά μέσα πρός τό ζήν, καί δτι συνηνωμένη οΰτω πως δύναται έπιτυχώς νά έξαχολουθήση
τήν διεξαγωγήν τής ζι.,ής. Είς τήν ίκανοποίησιν επο
μένως τοϋ αρχικού ενστίκτου τής αύτοσυντηρήσεως
εχει τήν γένεσίν της ή χαρά τής οικογενειακής ε
στίας, καθώς είς τήν ΐκαναποίησιν τοϋ αρχικού ενστί
κτου τής αύτοσυντηρήσεως τοΰ είδους έχει τήν αρ
χήν της ή γένεσις τής οικογένειας.
’Εάν τώοα σκεφθή κανείς μέσα εΐς τή» οικογενεια
κήν χαράν τής σήμερον, ότι τό δωμάτιον τό θερ
μαίνει ή έστία είτε μέ άνθρακα, είτε μέ ήλεκτρικην διαπύρωσιν, δτι είς τό γειτονικόν δωμάτιον κείνται τά όπλα τής βιοπάλης: πέννες, χαρτιά, βιβλία,
μηχανήματα, διάφορα εργαλεία κλπ., δτι ή οίκογε-

νειακή χα^ά είναι κοινή διότι όλοι προσφέρουν ή ύπόσχονται να προσφέρουν, καί διότι ούδείς εινε παράσι
τος, θά ίοη δτι τά πράγματα ήλλαξαν μορφήν και'δχι
ούσίαν. Εΐνε λυπηρόν εκ πρώτης όψεως διότι εν τό
σον αβρόν αίσθημα ώς τό-τής οικογενειακής χαράς
έχει τόσον τραχείαν προέλευσιν, αλλά τί να καμωμε». Αυτή εινε ή έξέλιξις. Δέν όφείλομεν μάλιστα
διόλου νά λυπούμεθα Τουναντίον οφείλομε» να^χαίρωμεν καί νά έλπίζωμεν διότι ή έξέλιξις αυτή εγ
κλείει τάς μάλλον παρηγόρους ελπίδας. Διότι εάν εντός
τόσων ολίγων χιλιετηρίδων ή άγρια κατάστασις τής
οικογένειας έξελίχθη είς τήν τόσον άβράν και έγκά:διον τών σημερινών χρόνων,τί θα γεί-η εντός, ολίγων
έτών ακόμη περισσότερον έξημερουμένων τών ανθρώ
πων ; θα γείνη μ έ έργα δ,τι ειπεν δ Χρίστος, δστις
ώνειρεύθη ανθρωπότητα αδελφικήν καί άλληλοαγαπημένην. Επιμένω είς τά έργα, διότι μέ λόγια
εΐμεθα καί σήμερον άδελφοποιγ|μέ»οι.
Σ. ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ

ψ.
&ΤΙ ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ $
θαυματουργόν,

Τό έγώ εινε

όχι

τό έγώ

άλέά

τοΰ κούφου αύτοθαυμαομοΰ,
τό εγώ της
Ατομικής θελήαεως καί της ουναισθήοεως τον
καθήκοντος.
*

Παρετηρήαατε

πως

ο! Ιππείς

κώς

εις

τα>ν

δρόμον

τόν

τό Ιπποδρόμων; "Ιδετε

τρέχουν

έφιπποι

θριαμβευτι-

χωρίς

κανλν έμπό·

προ·

όιον ; πώς άλλοι Αναρριχώνται κατόπιν
απαθειών πώς άλλοι Αποπειρώνται, Ασθμαί

Αλλ'

νουν,

Αδυνατούν ;

Όλοι

έπί

τέλους

κάτι κάμνουν, κ&τι κατορθώνουν. Άλλ’ Υπάρ
χουν καί μερικοί

παρείοακτοι

γελωτοποιοί, οί

Απαραίτητοι θορυβοποιοί, οί π α λ ηάτοο ι, οί

όποιοι —Ανίκανοινά κάμουν δ,τι οί Ιππείς— χα

ζεύουν, περιφέρονται, προκαλοΰν άλλων τά μει

διάματα

και

άλλων την Αηδίαν, κυλίονται χά

μιμούνται, ωρύονται, μορφάζουν,

μω,
Υβρί
ζουν καί τό πολύ πολύ δίδουν την χεΐραΐναέπ'
αύτών θέοουν τό πέλμα οί Αναβάται,
καί οί μαλλιαροί εΐνε οί

Οί ψυχαριοταί

κλόουν

τοΰ

φιλολογικού 'Ιπποδρομίου

εν

οί

Έλλάδι. "Ολοι
τον Πηγάοου Αναβάται κάτι
κάμνουν αύτοι Αρέοκονται
κυλίωνται κατά

γης Ανίκανοι καΐαύτήν τηνχέΐρα νά προσφέρουν'
ώς υπόβαθρου, μειονέκτοΰντες κατά

αύτών

τών

έν τώ

πραγματικώ

τοΰτο και

Ιπποδρομίες

αυνοδέλφεον των.
*

Όλοι

ο! Άνθρωποι ώς ζώα—λογικά, Αδιά-

φορον πάντοτε ζώα—εινε μόνον φιλόζωοι' Αλ

λά πόοον Ανθρωπινότερον θά ?)το νά fyav καί
ζωόφιλοι.
Ο ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΣ
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ΟΛΑΚΕΙΑΣ δέν εΐνε φωνή ήτις τολ
μά νά σκιαγραφήση εν όλίγοις μίαν
αληθή καλλιτεχνικήν ψυχήν. Σύν
δεσμος μυστηριώδης ενώνει τά
πλάσματα εκείνα, τά οποία ή δια
τής σκέψεως, ή διά τών ήχων, ή
διά τοΰ χρωστήρος, διατρέχουν τό
λευκόν στερέωμα τής ίδιας δπως προσφέρουν ένα εισέτισπινθήρα είςτής,Αθανασίαςτό φωτεινόν διάδημα.
Μία καλλιτεχνική ψυχή, ή όποια έν όαύτή περι
κλείει τόν τριπλοϋν άκτινοβόλον αστερισμόν τής τέ
χνης, προ διετίας έφερε ύπο τόν ουρανόν μας τό γαλή
νιο» βλέμμα της δπως άναπαύση τό βήμα κατόπιν
τών θριάμβων τήςδιασεως, κατόπιν δλης εκείνης τής
μέθης, τήν όποιαν ήντλησε έκ τοΰ περιβάλλοντος εκεί
νου, δπου τών ήχων ή ανεξάντλητος πηγη εις εν
ζωογόνον βάπτισμα εξαγνίζει καί αποκαλύπτει πλειότερον τήν ψυχήν.
Ό Λουδοβίκος “Ιππαβιτζ έζησεν έπί πολλά έτη
εΐς τό Μιλάνον και έγεννήθη είς τό Friuli τής Gorizia. Άφήχε τό πατρψονέδαφος μέ τό μειδίαμα ού^.ί
τής απογοητεύσει»;, άλλά μέ τήν λύπην, δτι μία α
νάγκη έδέσμευε τούς πόθους του, τούς οποίους ή δυσ
μένεια μιας ατυχίας ώδήγει. Είς παρήγορος λογισμός
ώθει τό βήμα του, τήν καρδίαν του, ή δποία ήσθάνετο τήν αδελφικήν περίπτυξιν, τήν όποιαν θά ευρισκεν είς τήν ήαετέραν πατρίδα και ύπό τήν άρωματώδη ατμόσφαιραν τοΰ φωτός μας και τής θείας αί
γλης τών αθανάτων μνημείων μας έσταμάτησι. ’Αφήκε έτερον ουρανόν γλυκύ» και άρμονικόν χαΐ μέ γέμουσαν την ψυχήν έκ τών μελωδικών φθόγγων τοΰ άσματος, ήλθεν ώς σεμνός προσκυνητή;, έμπροσθεν ένός
αρχαίου μεγαλ.είου νά ύψώση μίαν προσευχήν, να ένώσγ, και να συνδυάση τόν χρωστήρα τοΰ Τιτσιάνου
και τοΰ-Τ ντορέττου έμπροσθεν ένός λευκού αναγλύ
φου και ν’ απεικόνιση διά τοΰ χρωστήρος τό ιώδες
χρώμα τών απαλών κορυφών τιΰ Υμηττού. Τέλειος
τύπος εύγενοΰς καί τέκνον ύγιοϋς αιώνος, ζή μέ τάς
αναμνήσεις μιας εποχής ιδεώδους εκ τής όποιας τα
έτη δέν άφήρπαοαν τήν αίγλην καί ή φαντασία του
πάντοτε πτερόεσσα ανατρέχει πρός αυτήν, ένω πάν
τοτε όγαπξί καί περισφίγγει μετ' ειλικρίνειας δ, τι
καλόν δύναται νά ζήση είς τήν εποχήν μας. Ό φι
λόσοφος ούτος άνήρ, τόν δποίον χαρακτηρίζει θέλησις ισχυρά καί λατρεία πρός τήν τέχνην, κατέχει τό
μυστήριον τή; εύρυμαθείας. Περί αύτοΰ έν ’Ιταλία
πλείστοι λόγιοι έξεφράσθησαν, και ό διάσημος Flogaro
του Μιλάνου ό όποιος είπε δτι ούτος είναι πλειότε^ον
μοναδικός ή σπάνιος. Ει·<ε συγγραφέύς πλείστων έρ
γων, ή δε άγάτη του πρός τήν Ελλάδα έξεδηλώθη
άκόμη πρό έτών, δταν ούτος έπισκεφθεΐς καί διμμείνας είς Κέοκυραν, συνέγραψε κατά πρώτον _τήμΰ^ε>·kyra, Bozzetti slorico ■ idiltiaci (4897j‘. Corciva
Anlica e Moderna /iS9i/.To έργον αύτό, απόρροια
μελέτη;, περιέχει ιστορικά μεγάλης προσοχής καί
βαθείας εύρυμαθείας, διότι έν αύτφ παρελαύνουν
όλοι εκείνοι οί ’Ιταλοί, οί δποίοι εζήτησαν ασυλον έν τή έξορία καί διέδοσαν τάς τέχνας καί τά
γράμματα κατά τούς νεωτέρους χρόνους, διαπλασσαντες τό πνεύμα τής άρ^αίας καί ποιητικής νήσου τών
Φαιάκων. Μίαν γενικήν περιγραφήν χαράττει εχεί δ
συγγραφέύς. Ναοί αρχαίοι χριστιανικοί βυζαντινής ε-
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B. Μποκατσιάμπη

ποχής, ποιητικώς περιγράφονται διάφορα μνημεία,
αί ονομασίας διαφόρων τοποθεσών, ώς όπτασίαι διέρ
χονται καί Φανερώνουν προ τών οφθαλμών μίαν ζώσαν εικόνα απομακρυσμένων χρόνων, καί έτέραν σφριγώσαν καί πλήρη φωτός. Ή συγγραφική σαφήνεια τοΰ
έργου αύτοΰ τδ καθιστώ προσφιλές. Ό φιλελλην ίταλδς έξετάζει καί τήν έλάχίστην γωνίαν τής νήσου καί
δέν αφίνειούδέν καινόν έπί τόΰ όποιου τό ^ώς τής α
λήθειας νά μή εισδύη καί ν’αποκαλύπτη εν γεγονός,
έν έδαφος ιστορικής αξίας. Τόΰτο δύναται. να μας φα
νέρωση την αγάπην του προς δ,τι έζησε καί άνέπνευσε διά τής ελληνική; ψυχής. Τά ιστορικά γεγο
νότα ποιητικώς εξεταζόμενα, καθιστώσι τό εργον τερ
πνότατων καί δι’ εκείνον δστις αδιαφόρως ήθελε στρέ
ψη έπί τών σελίδων του τό βλέμμα. Πλείστα έτερα
έργα συνέγραψεν δκ. Ιρραυίζ/Η προνομιούχος αΰτη
ιδιοσυγκρασία κατέγεινε ουχι είς μεμονωμένην σπου
δήν, διότι ή ψυχή του περικλείουσα τρεις εμπνεύσεις,
την ποίησιν, τήν μουσικήν καί τήν ζωγραφικήν, ήσθάνετο ούχί μόνον ν’ αποτύπωση διά τοΰ στίχου ενα
λογισμόν, ούχί διά τής ^ωνής ^ίαν θωπευτικήν μελω
δίαν καί διά τοΰ χρωστηρος τα χρώματα τής φύσεως
καί τήν εκφρασιν τοϋ οφθαλμού, άλλά νά είσδύση διά
τής σκέψεως .βαθύτερου νά έξετάση τάς' πηγάς άπό
τάς όποιας εξήλθε τό' ώραΐον καί νά φέρη τά συμπε
ράσματα εκείνα, τά όποία είς άπλόΰς καλλιτέχνης
δέν θά είχε τήν δύναμιν νά έξετάση, έάν δέν ητ'ο προι
κισμένος διά τής ^αθεΐας άντιλήψεως καί τής τελείας
μορφώσεως. Τήν εποχήν κατά την όποιαν είςτό Con·
servatorio τοΰ Μιλάνου έλάμΰανε τιμητικόν δίπλωμα,
εγραφεν έν εργον του τό Trattafello sul mode di ben

Μελαχροινή

canfare, εργον άπείρως ωφέλιμον δι’ εκείνον δστις επι
ζητεί διά τής φωνής νά εκδήλωσή την τέχνην έν τώ
άσματι. Βλέπομεν αυτόν να συγγραφή έργα ούχί μό
νον φιλολογικά καί καλλιτεχνικά, αλλα καί γεωπο
νικά καθώς τά Ragionamenti sulla Sericoltura Corcirese ώς καί τά Ragionamenti suU’Apicoltura, τά
όποία καί μετεφράσθησαν καί 'Ελληνιστί. Τάς έντυπώσεις του ές ’Αθηνών, τάς όποιας έδημοσίευσε
τό περισποϋδαστον περιοδικόν Marzocco τής Φλωρεν
τίας, ώς καί Γραμματικήν τής ’Ιλλυρικής διαλέκτου
τής πατρίδος του. Βιβλίον μεγάλης ιστορικής αξίας
εύρίσκεται ύπό τά πιεστήρια αί Notizie bibliografiche
αί όποίαι περιλαμβάνουν δλα έκείνα τα έκλεκτά τέ
κνα τής ’Ιταλίας, τά όποία κατήλθον είς Κέρκυραν
άπό του 1821 μέχρι τοΰ 1’849.. "Ετερον ϊργον του κο
πιώδες καί πεοισπούδαστον εινε ή μουσική διαμέσου
τών αιώνων, La Musica aliraverso i secoti, ώς καί
τόμο; ποιημάτων είς 'Ιταλικήν καί ’Ιλλυρικήν διά
λεκτόν, τόν όποιον δημοσιεύει σήμερον κατόπιν πολ
λών χρόνων, ώς μίαν άνάμνησιν της ζωής του εκείνης
ή όποια ώς έν λευκόν· όνειρο* παρήλθε’ ότε ή ψυχή
του ήσθάνετο τήν δύναμιν τής ζωής καί τών πόθων,
έζήτει νά. έξωτερικεύη δλας. εκείνας τας άγνάς εντυ
πώσεις, όλα τά άπαλά φιλήματα ένός . ζω γόνου ζέ
φυρου, ό. όποίος καθίστατο’ προσφιλέστερος καί πλέον
αρωματώδης' διότι· ούτος εδιδε σφρίγος καί ζωήν είς τα
ρόδα και τούς παλμούς τής νεό'τητ.ος. Είς τήν τρυ
φερών ταύτην εποχήν ώφείλεται εν νέον εργον του, τό
οποίον έξεδόθη προ ολίγων ημερών έν Μιλάνω τό ο
ποίον ό συγγραφεύς θέωρεί ώςτο πλέον αγαπητόν του.
Τό εργον αύτό εΐνε ή Amicizia Amorosa (’Ερωτική
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φιλία). Διά γλαφυρότατου προλόγου ό συγγραφεύςε’ιeaYet τ<>ν αναγνώστην βις τό θέμα του έργου, το ο
ποίον δεν εινε είμή μία επιστολογραφία, ή όποια λαμ
βάνει χώραν μεταξύ νεοσ τίνος καί νεαρας γυναιχδς
αμίζοτέρων αριστοκρατικών οικογενειών. Ή ερωτική
φιλία αναπτύσσεται ολίγον κατ' ολίγον άκουσίως' ή
καλλιτεχνία εινε ό δεσμός εκείνος δστις συνδέει τάς
δύο ταύτας ποιητικάς καρδίας, αί δποίαι, ένώ άγαπώνται, προσπαθούν ν’άποχιύψουν τό αίσθημα των,

Luigi Tppaviz

νά κατασιγήσουν τήν πλημμύραν ένός εΰγενοϋς πόθου
δπως άντεπεξέλθουν ύπερηφάνως άφ’ ένός μεν, πρις
τά κοινωνικά καί οικογενειακά καθήκοντα τής γυναικός, άφ’ ετέρου δέ,έκ σεβασμοί πρός τόν ίδιον εαυτόν
των, όπως καί δ συγγραφευς αναφέρει μετά τόσης χάριτος εν τινι παραγράφω τοΰ προλόγου του. «Τόέργον
τούτο δεν θά έννοηθή ε'ιμή άπο εκείνους οίτινες θα
εύρεθοΰν εις παρόμοιας περιπτώσεις, καί άπό εκείνους
οίτινες αισθάνονται λεπτώς καί άριστοκρατικώς και
..asS
ι-.

έπ^οικίσθησαν δι’ ένός εκτάκτου σεβασμού απέναντι
του ίδιου Ιαυτοΰ τωνΐ>.
Πόσον ήδέως δ ποιητής εκφράζεται διά τής τελευ
ταίας παραγράφου τοϋ προλόγου αΰτοϋ και πόσον χα
ρακτηρίζει καί αποκαλύπτει εαυτόν καί τά εύγένή αι
σθήματα του, ενθυμούμενος τήν νεανικήν ζωήν του,
κατα την όποιαν ή ερωτική αΰτη φιλία ανεπτύσσετοΣήμερον ώς μυριόχρωμοι χρυσαλίδεό αί αναμνήσεις
έχεϊναι ακόμη πτερυγίζουν προ τώε,οφθαλμών του καί
ζητούν νά δώσουν είς τήν ψυχήν μίαν λάμψιν, έν ά
ρωμα, άλλά καί πόσον ταχέως εξαφανίζονται προ τής
πραγματικότητος 1 Πόσον εύγλώττως όμιλεί ή σκέψις
του δταν λέγει.' «*0 πόσας φοράς ί’ις αύτήν τήν με
γάθυμων 'Ελλάδα ή σκέψις μου πετφ αδάμαστος είς
τήν αγαπητήν μου μακρυνην πατρίδα και να επανα
φέρω ζητή τας ωραίας ήμέρας, αί'δποίαι τόσον τα
χέως διέρρευσαν.
*Q πόσον προ τής σκέψεως εμφανίζονται όλαι έκείναι αί ευτυχείς ώραι, τάς όποιας διερχόμεθα είς
τήν εξοχήν, είς τήν πόλιν, εις έκδρόμάς, είς τάς θαυ
μάσιας μουσικάς συναναστροφάς, δπου αί δυωδίαι καί
τά ρσματα τών εκλεκτότερων έργων έξετελοΰντο μετά
σπάνιάς τέχνης μετά τής μεγαλειτ(έρας λεπτότητος·
Ήδη τά πάντα έτελείωσαν καί 8έν μένει είς . έμέ
είμη ή θλιβερά ένθύμησις τού παρελθόντος, ή όπ-,ία
καθίσταται θλιβερότερα δσον άκτινοδόλα υπήρξαν τα
ευτυχή εκείνα έτη, τά όποία διελυθησαν ώς ώμιχλη
διά μέσου τών ανέμων»,
'-a
Ή έρωτική φιλία εΐνε εργον, του όποιου ή ψυχο
λογία δύναται νά χαράξη έπί τοϋ λογισμού συμπερά
σματα άπείρως εκλεκτά, ιδεώδη, ή δέ ψυχή δύναται
»α εντρυφησγι έπί όλης εκείνης τής ειλικρινούς άπλότητος τής επιστολογραφίας ταύτης,τήν οποίαν’ό ποιη
τής δέν προσπαθεί νά ποικίλη διά τής φαντασίας, αλλα
δια τής ειλικρινούς καί ζώσης φωνής δύο εύγενών υ
πάρξεων. Πόσον διακρίνει τις την θυσίαν τών δύο αυ
τών καρδιών, αί δποίαι δι’ ένός μειδιάματος προσπα
θούν νά καλύψουν τό βαθύ αύτό αίσθημα, τό όποιον
διαρρέει αγνόν καί ποιητικόν διά μέσου τών πτερύγων
τοΰ χρόνου καί ούδεμία κηλίς αφίνει να πεση επί τοΰ
χώματος, αλλά μέ τήν λευκότητα ένός κρίνου να
θάλλη επί τής γης καί θνήσκων τό άρωμά του νά
περιλούση τάς άπωτάτας σφαίρας τοΰ ’ΙδανικούΈν όλίγοις αΰτη εινε ή άνάλυσι» τοΰ τελευταίου έρ
γου τοΰ κ. Ιρραυίζ, Zitm τήν ζωήν του αφιέρωσε εις
τα γράμματα, είς τόν χρωστήρα καί είς τό μσμα τό
οποίον καί σήμερον άκόμη τόν θερμαίνει καί εινε ή
μόνη χορδή ή όποια επαναφέρει έπι τής καρδίας του
τα γεγονότα καί τάς εικόνας τών ευτυχών ημερών.
Είς πλείστας συναυλίας έλαβε μέρος είς Μιλάναν ώς
καί τήν τελευταίαν κατά τήν όποιαν διηύθυνεν 0 Μασκάνης, ή όποια ητο έν. όραμα διά τήν ψυχήν καί
τούς οφθαλμούς. '
■
Εινε ελάχιστη ή μικρογραφία αΰτη διά τόν κ, Ιρ·
puwi, άλλ’ δ,τι ήδυνήθην να «“πω, αγνός ενθουσια
σμός με ώθησε πρός τοΰτο, ή μικρά δέ αυτή σκιαγρα
φία θα εύρη μίαν έξιλέωσιν μόνον διά τήν είλικρίνειάν
της, διότι ή άξια τοϋ διαπρεπούς άνδρός «ινε άπείρως
μεγάλη απέναντι τώ» ολίγων αυτών λέξεων.
Ή Ελληνική πατρίς σήμερον έναγκαλίζεται τά
ανδρικά άνειρα του εύγενοϋς τέκνου τής ’Ιλλυρίας, δ
δέ σύνδεσμος της χώρας εκείνης μετά τής αρχαίας ’Ελ
λάδος, καθιστμ προσφιλέστερου τό τέκνον αύτό, του
όποιου τό εθνικόν δνομα εφερεν ό υιός τοΰ Κάδμου
καί τής Αρμονίας.
ΕΛΕΝΗ Σ. ΛΑΜΑΡΗ

* ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ZQH-*

ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΗΡΙΣ

καλάθι τώό άχρη
στων !
’Ιδού έν άντικείμενον τό όποιον ποτέ
δέν ϋμνησεν ή Μούσα
άλλ’ούτε καν ή πεζή
χρονογραφία. ’Ιδού εις
ταπεινός άλλά ■ πολύτιμος ευεργέτης παντός
έχοντος τό ατύχημα νά είναι διευθυντής εφη
μερίδες ή περιοδικού.
■ Φίλος πιστός καί υπομονητικότατος, είς τό
πλευράν πάντοτε τοϋ γραφείου μου, σύντροφος
παρήγορος είς τάς απογοητεύσεις καί τάς δυσ
φορίας τοϋ επαγγέλματος μου, άγαλματώδης
παραστάτης, άκαμπτος, ώς σπονδυλική στήλη
Ρωμαίου συγκλητικού. Τό αιωνίως άνοικτόν, τό
χασμώμενον στόμα του — ώς νά άνεγίνωσκε τήν
ύλην τήν όποιαν τοϋ έξαποστέλλω— τό άδηφάγον στόμα του δέχεται τόν χάρτην μέ τά
μαϋρα στίγματα.— τό πολυδαίδαλον πεσκέσι τοϋ
Κάδμου — καί στοιβάζονται σωρηδόν συνεστραμ
μένα καί στραγγαλισμένα χειρόγραφα καί ται
νία: καί σημειώσεις καί φάκελλοΊ, έν δημοκρα
τική ίσότητι, τόσον πολλά, ώστε τά βάθη του
νά στενάζουν ύπό τό βαρύ φορτίον. Ό ταχυ
δρόμος καί ό υπηρέτης κομίζουν άλληλοδιαδόχως
έπιστολάς, δέσμας χειρογράφων, εφημερίδας.Ώ
πόσοι πόθοι άδόξως θνήσκουν, πόσαι φιλοδοξίαι
καταρρέουν, πόσοι εγωισμοί ταπεινούνται και
έρωτες συντρίβονται, πόσαι σκέψεις ' φυγαδεύον
ται! Υπάρχουν άνθρωποι, οί όποιοι ευχαρίστως
θ’ άπέθνησκον άρκεΐνά έβλεπαν τό όνομά των
τυπωμένον κάτωθεν άρθρου ή ποιήματος ή έστω
και έπιστολιμιαόας διατριβής. Όλοι οί. πρωτό
πειροι τοϋ καλάμου, όλοι οί κενόδοξοι έγωϊσταί,
μαθηταί άπορριφθέντες, δλοι οί άπειροι τής ζω
ής, — καί εινε άληθώς Άπειροι — άπηλπισμένοι

έρωτιδεΐς, οί άεργοι σκεπτικισταί, άναιμικαί
νεάνιδες, συγγραφείς ναυαγήσαντες καί δημοσιο
γράφοι απόμαχοι, έχουν τόν ύποκάρδιον αυτόν
πόθον, τήν θυελλώδη επιθυμίαν νά άνασνρθή έκ
τοϋ βάθουςτοΰ συρταρίουτων,ένθα ενλαβώς ανα
παύεται, ή πνευματική των όπόστασις είς τήν
λείαν επιφάνειαν μιάς εφημερίδες, ένός περιοδι
κού. Καί διά μεν τήν εφημερίδα τό νόσημα επι
δέχεται κάποιαν θεραπείαν.Άμα έχουν νά έπιδείξουν ολίγα μονόδραχμα—ό αριθμός των έξαρτάται έκ τής κυκλοφορίας του φύλλου —ή.
δόξα συλαμβάνεται αιχμάλωτος, έστω και με
ταξύ ρεκλαμών περί θεραπείας τής φθίσεως, τών
κάλων και τών ρευματισμών. ’Ενίοτε καταφεύ
γουν καί είς ημερολόγια, μέ τήν προϋπόσχεσιν
εγγραφής συνδρομ.ητών, σχετιζομένων πάντοτε μέ
τάς... ομοβροντίας τοϋ πυροβολικού. Άλλ’ ή έφημερίςείνε—τό λέγ-εικαίή λέξις—κάτιτιέφημεροκ. -Ή αθανασία δέν κερδίζεται έπαρκώς καί
μάλιστα τώρα πού έγιναν αί εφημερίδες έξασέλιδοε καί όκτασέλιδοι. Νά έκδώσουν βιβλίον ;
Τά έξοδα ; Πού. έπειτα άποθήκη διά νά κοιμη- θούν τόν αιώνιον; Τό περιοδικόν ! ’Ιδού τό σω
σίβιο». Αυτό, όλοι οί άναγ-νώσται τό φυλάττουν,
τό χρυσοδένουν. Τό άναγινώσκει δλη ή οικογέ
νεια, τό ζητούν οί φίλοι. Καί ιδού ό λόγος, δι’
δν κατά μοιραίαν .. προτίμησιν ήμεΐς οί διευθυνταί περιοδικών, τών όπωςδήποτε ευπροσώπων,
ειμεθα οί μεγαλείτεροι οσιομάρτυρες τής υπομο
νής, έξ δλου τού δημοσιογραφικού μαρτυρολογίου.
* «
·»

·

Ή χειρ μου άσπλαγχνος, άλλά καί συνειθι·
σμένη, σχίζει, σχίζει, σχίζει... Σχίζει εις τεμά
χια τόσας ελπίδας γεννηθείσας συνεπείγ εγκε
φαλικής έκτρώσεώς, τόσας προσδοκίας έκφυλων
ονειροπολημάτων, τόσαςνηπιώδεις πτήσεις ανι
σοσκελών στίχων, αλλά καί πόσας ανορθογρα
φίας, πάσας ασυνταξίας, οΐους σολοικισμούς και
βαρβαρισμούς! Οί Έξαρχόπουλοι καί' οί Μελ.αγχρινοί δέν άπέθανον. Καί σχίζει ή χειρ μου
ακούραστος καί ό κάλαθος δέχεται στωϊκώτατα
είς τήν έξογκωμένην, τήν παμφάγο» κοιλίαν του
δλας τάς μωρίας τών ατροφικών μυελών, · δλας
τάς γελοιότητας τών φιλολογικών νεοσσών, τάς
άπεσταγμένας φιλοδοξίας κάθε γεροντοκόρης.
θαρρώ δτι ακούω διαμαρτυρίας, γογγυσ
μούς. θά είνε ό επιθανάτιος ρόγχος τών θνησκόντων χειρογράφων.Άλλ’ οχε* είνε ό τριγμός
τών στοιβαζομένων χειρογράφων, εινε στενοχώ
ριας κραυγαί. Θέλουν άέρα οί κατάδικοι. Καί
αισθάνομαι αληθή άνακούφισιν— διότι καί άποριφθέντα τά χειρόγραφα με τρομάζουν — δταν
ή γηραιά μου ύπηρέτρια κάθε πρωί τά πέρνει
μεγαλοπρεπώς — ή μάλλον τά ' κηδεύει — τά
παραδίδει είς τό κάρρον τής καθαριότητες —
229

,

Τό· άγαλμα το3 ««γάλον Πίτρου

ώ οίκτρά ^παρωδία τοΰ τάφου — καί κομίζει τό
καλάθι πά-λιν-εις τήν θέσιν του, κενόν, καλά
άερισμέν’ον, ,’Α, έχει εξαιρετικήν ικανότητα είς
τήν απαγωγήν των - θνησιμαίων .πνευματικών
εκθέτων, ή γηραιά μου υπηρέτρια. Είνε κωφή
καί βλέπει από τό ενα μόνο μάτι... Τέλειος
τύπος τής Κριτικής.’Ονομάζεται ’Ολυμπία, καί
μέ Όλύμπίον αληθώς γαλήνην συλλαμβάνει
άπότά.δύέ-α,ύτιά τό καλάθι, το τινάζει καλά,
μήπως μείνή. καί τό έλάχιστον χαρτάκι, καί
τό «λά-χίστον μίασμα, καί φεύγει σιγηλή, αγέ
ρωχος, ενώ ό άνεμος στροβιλίζει υπεράνω του
κάρρου κανέχ καθυστέρησαν χειρόγραφον — λείψανοντίς-οιδε'ποιας βεβιασμένης ομοιοκαταλη
ξίας
έκφύλου στεναγμού!

λυσία τών κάτω άκρων έπροχώρησε και καιρός
ήτο πλέον ν’ άνάπαυθής καί σύ ώς άχρηστον.
Τί να γείνη ... Sic transit gloria.

ΠΕΤΡογίϊοΛϊε ·

Σήμερον—,τελευταίαν ημέραν τού έτους—
συμ.πληροϋτάι 'δεκαετία άφ’ δτουήρχισες νά
μού προσφέρ'ης τάς αφιλοκερδείς- ύ-ηρεσίας ecu,
ω κάλαθε· χρ-ηοιμώτατΐ χν καί σε άποκαλουν κά
λαθον τών-άχρηστων. Άλλά μέ την συμπλήρω
σιν τής δεκαετίας σύμπληρούται καί ή ζωή σου.
’Επέστη ή μ-.«αία ώρα ν · άκολουθήσης καί σύ
την αυτήν οδόν, είς ήν ώδήγησες τόσα· θνησι
γενή δοκίμια; ε’ς τό κάρρον τής Δημαρχίας...
Πριν ή παραδώσης, όχι τό πνεύμα—· διότι
ουδέποτε τό έγνιύρισες — την υπηρεσίαν ε’ς τόν
νέον διάδοχον σου, σού απευθύνω τόν τελευταίου
αποχαιρετισμόν.
Δέκα έτη ! Έγήρασες δυστυχισμένον ή παρα
iia

Σε παρακολουθούν αι άραί καί τά αναθέμα
τα τών άπορριφθέντων συγγραφέων, άλλα αλά
:τά πνίγει ή ευγνωμοσύνη μου, διότι μέ άπήλλαξες άπό ένα φιλολογικόν συρφετό, άπό έν
ανεμομάζωμα τό όποιον μετέβαλες είς διάβολοσκόρπισμα. “Ανευ σού ή επαγγελματική ζωή
μου θά ήτο βασανιστήριον καί τό περιοδικόν
μου... αποθήκη παντοίων γνώσεων. ‘Τπήρξες ό
•τακτικώτερος καί εμβριθέστερος συνεργάτης μου
άπό τής έκδόσεως τού φύλλου καί εάν αποφά
σιζες ποτέ—ώ τρομερά άπόφασις — νά έξέδιδες—
όπως ίκδιδουν τούς εγκληματίας—·δσα ένεκολπώθης, σέ βεβαιώ ότι καί αυτή ή ’Εθνική βι
βλιοθήκη θά ίλιγγία προτού μεγέθους τών χει
ρογράφων τής· ίδικής σου δεκαετίας. Διότι δυσ
τυχώς οί "Ελληνες όταν δέν συζητούν καί δέν
ρητορεύουν, γράφουν, γράφουν, γράφουν; .....
-Τό χαρτί καί ή μελάνη είνε τά εύθηνότερα
πράγματα είς τόν κόσμον αυτόν, ένω .έπρεπε
νά είνε τά ακριβότερα.
Σέ υμνώ καί σάδοξάζω, ώ μεγάθυμε εύεργέ,τα' ΐγνώριζες δτι άν σέ συνήντων δλ« οι συγ
γράφεις καί αντιγράφεις ών τά έργα κατέπιες,
θά σέ κατεσπάρασσον καί θά σέ καμναν τόσα
κομμάτια, όσα έγειναν τά έργα των. ’Αλλά συ
έζηκολούθεις απτόητος τό σωστικόν έργον σου.
Τό καθήκον, πάντοτε τό καθήκον, τίποτε δλι—
γώτερον του καθήκοντος! Δέν έφοβεΐσο κανένα’
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
άνελογίζεσο δτι εύηργέτεις τόσους, καί τόσους
άναγνώστας, οί όποιοι χάοεν -εις την μεσολάβη
σήν σου εσώθησαν,εξασφάλισαν την ήσυ, ιαν τών
οφθαλμών των ζαΐ τοϋ... στομάχου tojv.
Αναπαύθητι έν ειρήνη ! Σοί ήρμοζεν σύντα
ξις· άλλά την σύνταξιν τήν άπομαχι/.ήν σύ τήν
έλάμβανες εν ζωη, άφοΰ εδείχθης τόσον άμείλικτος εις την αυτόκλητον αννταζιν τοΰ περιο
δικού.

πήλθεν ώς ψυχρολουσία ό όκαιός χαρακτηρι
σμός τοΰ ’Αθηναϊκού κοινού ώς «Απαίσιου» ύπό
τής Σάρρας Βερνάρ. Ό κ. Πάλλης μέ τήν «1λιάδα· Ακόνισε τών σατυρικών τήν γραφίδα,
ό δέ κ. Μανος μετέφρασε τήν «Αντιγόνην» είς
τσ δημώδες Ιδίωμα.
Άλλα γεγονότα εΐνε. τό «Εκπαιδευτικόν Συ
νέδριου» οΰ Αμφισβητήσιμοι οί καρποί καί ό
«Λασσάνειος διαγωνισμός» μέ τάς μαραμένος
δάφνας του.
Είς τήν δημοσιογραφίαν,ά·
νέτειλεν ή ριζοσπαότΐκή«Με·
ταρρύθμιόις», ό κομψός «Πρό
σκοπος», ή «Εικονογραφημέ
νη» καί έν ’Αλεξάνδρειά τό
περιοδικόν «Νέα Ζωή».
Πολλά βιβλία άνηγγέλθησαν, άλλ’ άνευ έλπίδος... ζω
ής είς τό φώς τήςδημοόιότητος.

αυτό της παραγωγής, γίνονται άτάκτως. Εφέ
τος μαλιότα ούτε αύτή ft έκθεόις τού ΠαρναΟού» δέν έγινε, ft όποια οπωσδήποτε συγκεντρώ
νει τήν έργασίαν τών καλλιτεχνών· καί πρέπει
νά είσδύσμ τις άνά τάς παρόδους τών ‘Αθηνών,
είς Ας υπολανθάνουν. κάπου τά καλλ. έργαόιή·
ρια διά νά Ανακαλύψει νέον τι έργον δημιουργι
κόν, διότι, at κατά παραγγελίαν προσωπογραφίαι ένδιαφέρουν μόνον τάς οικογένειας τών
είκονιζομένων καίτάθυλάκια τών καλλιτεχνών.

* *

»

*

Δέν σε ύμνησε ποτέ, ω κάλαθε των άχρηστων,
ή Μούσα, ούτε κάν ή πεζή χρονογραφία σέ έθιξε,
Και δμως είσαι
ένός Ήροοότου, ενός ’Ο
βιδίου, άν όχι ένός Όμηρου!
$1 Δεκεμβρίου 1904.
ΔΙΚ.

ΤΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΙ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ 1904

ύπήρξεν .ft φιλολογική και
καλλιτεχνική παραγωγή κατά
τό 1904 έν Έλλάδι; 'Ιδού έρώτημα, εΐς τό όποιον δέν θά.
κοπιάσει κανείς νάάπαντιίση.
Διότι δέν είνε μόνον στενός ό
κύκλος τών καλώς γραφόντων
συμβαίνει Kai κάτι τι άλλο·
ότι οί εύδοκίμως γράφοντες
σπανίως ft ούδόλως έκδίδουν είς τόμους τά έρ
γα των. Καί ούχί Αδίκως- διά νά Αποφασίσω τις
νά έκδώΟμ έργον είς τόπον, ένθα δέν άναγινώσκουν, θά είπή ότι ευπορεί· άλλ’ οί λόγιοι
μας είνε σχεδόν βιοπαλαισταί. 'Οταν συνεργά
της μας, έγκριτος έπιστήμων, παρουόιασθείς
είς τήν Α. Μ τόν Βασιλέα έξέφραόε δισταγμούς
διά νά έκδώόμ έν έργον του πολυσέλιδον, έθνικοΰ ένδιαφέροντος, ό Βασιλεύς είπε μειδιών :
—Έχετε δίκαιον, έδώ δέν Αγοράζουν βιβλία,
Διά τούτο τά έκδιδόμενα άξια λόγου έργα
εΐνε όλίγα, παρατηρείται δέ καί τό άρκετά άποθαρρυντικόν γεγονός ότι έργα γραφέιτα πρό
δεκαπενταετίας έκδίδονται ήδη, μετάπολυώδυνον Αγωνίαν, θεωρούμενα ύπό πλείάτων είς
νέαΉ καλλιτεχνική κίνηόις δέν υστερεί είς τήν
.. καθυ’στέρηόιν Αί έκθέσέις, τό σφυγμόμετρον
οιλ
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“Ας άρχίσωμεν άπό τούς ιππείς τών γραμμά
των : τούς ποιητάς. Εννέα συλλογαί λυρικαί
έξεδόθησαν. Ό άτίθασσοσ ποιητής Συνοδινός
μέ τάς «Δάφνας καί Κρίνους», ό πολύστονος Πά
νας μέ τά -Λυρικά-» του καί ό ένθουόιώδης
Στρατήγης μέ τά «Μακεδονικά τραγούδια· Α
ποτελούν μίαν τριάδα βαρυτόνων άοιδών, οί
όποιοι έξυπνοΰν κεκοιμημένα αισθήματα- ή
έκδοόιςτών «’Ανεκδότων- τοΰ Παράσχου εινε τό
σπουδαιότερο* ποιητικόν γεγονος τοΰ έτους·
τρεις νέοι ποιήταί ένεφανίσθησαν, ό Σκιαδαρέσης, ό "Ερμονας καί ό Βάρναλης· ό λιγύς
Πολέμης μάς προσεφερε τά -Κειμήλιά· του καί
ό κ. Παλαμάς, ΰότατος πάντων, προσέθεόεν είς
τούς τόμους του τήν «Άσάλευτην ζωήν»·
”Δς έλθ.ωμεν είς τό πεζικόν τής φιλολογίας,
δηλ. τά Διηγήματα Πέντε τόμοι έξεδόθηόαν.
Ή δεσποινίς Ζωγράφου έξέδωκε μυθιστόρηματήν
•Γκούραιναν· καί ό Τανάγρας τάςναυτικάς όκηνάς.τών «Σπογγαλιέων τοΰ Αιγαίου»· ό Μεταξάς Βοσπορίτης άνέλαβε νά μάς οδηγήσει «ύπό
τήν Σκιάν τών φοινίκων», ό Δαμβέργης μάς
εϊλκυόε μέ τά «’Επεισόδια τής ζωής· καί ό Ψυχάρης ήλθε νά ταράξμ τούς κύκλους τών γλωσ
σολόγων μέτόν Ρομπινόώνα του(Ζωή κι’Αγάπη
Ατή μοναξιά).
Τό βαρύ πυροόολικόν. Εΐνε ό «Νέος-Έλληνομνήμων» τοΰ Ακαμάτου κ., Λάμπρου, αί «Παρα
δόσεις» τοΰ κ. Πολίτου, αί «Είσαγωγαί είς τόν
Σοφοκλέα- τον κ. Μιότριώτου, ft μελέτη τούκ.
Σκιά περί τοΰ γλωσσικού ζητήματος, οί «Έπίνικοι τοΰ Πινδάρου» τοΰ κ- Βάλβη, τά Γράμ
ματα» τοΰ κ Παλαμά, ή «Δανία» τοΰ κ. Γάδου.
Ό κ. Άσώπιος έξέδωκε τά «Παλαιά καί νέα»
καί μόλις - έπρόφθασε νά ίδμ τό δύον έτος τό
«Ποικίλον Ήμερολόγιον·
Είς τήν μουσικήν, εΐχομεν τήν περίεργον έμφάνισιν τοΰ Φλοριζέλ φόν Ρόϊτερ, τήν έκτέλεόιν τής «Δημιουργίας- τού Χάΰδν έν τώ
Ώδείφ Λότνερ καί τήν έκδοόιν τού «’Απόλλω
νος» μουσικού περιοδικού.
Είς τό θέατρον έλαμψαν οί «Ίσαυροι» τοΰ κ.
Ραγκαβή καί έπροκάλεσαν Λχηρούς Ανδρικούς
γέλωτας αί ύπό τοΰ κ. Δημητρακοπούλου μεταφρασθεΐσαι «Έκκλησ<άζουσαι»·εΐχομεντήν διέλευδιν τοϋ θιάσου Μαίτερλιγκ, τόν Νοβέλλη,
τόν Σιλβαΐν, δστις Αφύπνισε τούς κριτικούς
μας, μέ τήν έν τφ Σταδίφ παράΟταΟιν τής
’ I φ ι ζ ε ν ί τοΰ Μορεδς, μίαν φωτεινήν, ώσεί
διάττοντος, έμφάνιόιν τοΰ κ. Μάρδα, καί έ-
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νηόιν έπισφραγίζει ft περί τά τέλη τοΰ έτους
ίδρυσις τής «’Εταιρείας τών γραμμάτων καί
τεχνών», ήτις πρόώρισται νά ένισχύόη πολυτρόπως τά τε γράμματα καί τάς καλάς τέχνας.
Καί μέ τΑν εύχήν ύπέρ εύοδώσεως τοΰ εύγενούς τούτου σκοπού κλείομεν τήν πενιχρήν
έπιθεώρησιν τοΰ νεκρωθέντος έτους.
ΔΑ*Ν1Σ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
Ό Γκαβαρτί.

μνημείου εις

—Ή άνέγεοσις
μέγιςν Γκαυαρ-

τοΰ Άγ. Γεωργίου,
παρισινόν καλλιτεχνικόν
σμον,διότιή ανέγερσις μνημείου
πρό; τόν μέγαν γελοιογράφον
Ιοάθ ήτο μία εκδήλωσις σεβατών πλέον πρωτοτύ.
πων ταλάντων τοΰ (9ου αΐώνο;Μιας δε τοιαύτη; ίκδηλώσέως
σεβαομοΰ πλειοτερον παντός αλ·
λου ήτο άξιος εκ μέρους τών
πατριωτών του αυτό τό μεγα
τοΰ λαοΰ- μέ τ.α έμφυτα
καλλιτεχνικά του ένστικτα, τήν
μεγάλην του δράσιν καί λελογισμένην βίλησίν του, οιος ητο ό
Γκαβαρνί, δστις εγένετο δ ίστορικός τής εποχής του δια τοΰ
γελοίου γραφικού του οίστρου.
Βραδύτερον η φιλοσοφία τοΰ Ιρ·
γου του έπλάτυνε τό πλαίσιον
και δ ά τους καλλιτέχνας ,όλόκληρον παρελθόν'τ'ναπόλέΐ’ σή·
μερον ή άνάμνησις αΰτη ’ τοΰ
σχεδιαστοΰ τοΰ 1840.'
Ό Σουλπίκιος — Γόυλιέλμος
Σεβαλλιέ, τόν όποιον ΐδόξασε τό
ψευδώνυμον Γκάδάρνί, έγεννήθη
εν Παριτίοις, άλλά διήλθε τήν
νεότητά του εις τό Βενιενάλ,
επανήλθε όμως και αυβιςεΐςΠαρισίους βραδύτερον, νεανίας πλέον
πληρης καλλ τεχνικών
ρων, ώστε ή φήμη του
απο*
στράψη άπό τής πρώτης
ε-

Ό θάνατος έχει τήν μερί- I
9Η·Η·ΗΗΕΒΒΗβ||^Η
δα τοΰ. · λέοντος είς τόν U
Έλλ. Απολογισμόν, τόν φίλο- I
λογικόν καί τόν καλλιτεχνι- I
κόν, Αφαρπάσας δύο, κορυ- |
φΑς, τόν Ροίδην καί τόν Λύ· I
τραν.
.. |
Β^ΒΒΒΒ^ΒΒ^^^Η
Οί Απανταχού καλλιτέχναι U
έπένθηόαν τόν θάνατον τών I
παγκοσμίου φήμης καλλιτε- I
χνών Ζερώμ, Βερετσάγιν. I
Λέμπαχ, Ούώτς καί Βαρθόλ- I
9ΒΗΗΒ^·^^^^^Β
δι. Είς τάς ξένας έκθέσέις, I
είς μέν τό Salon τών ΙΙαριόίων μετέόχον τρεις αύτόθι
διαμένοντες Έλληνες, είς
τήν έκθεσήν δμως τοΰ ”Αγ.
Λουδοβίκου ούδείς Έλλην
ΒΒ^ΜΒΗ^Μ^^^^^Β
καλλιτέχνης Αντεπροσώπεν- .
■SBHbHHB^^^^H
σε τήν πατρίδα του.
Β^Η|Β^Β^^^Β
Δύο ίδιωτικαί έκθέσέις έν I
Άθήναις διοργανώθηδαν, Λ I
τοΰ κ. Έπ. θωμοπούλον έν |
Β^ΗΒ^^ΒΗΒΙ^^^Η
Πάτραις καί τοΰ «κ. Β- Μπο· ί
κατσάμπη έν Άθήναις, μία
δέ έν Κωνίπόλει.ής,πλεΐστοι
γάπα, έμελέτησε κατά βάθος δ·
τών έκεΐ καλλιτεχνών μετέΚαρλόηα Βίι
λας τάς φυσιογνωμίας και τάς
σχον.
μορφάς τής Ολίψεως καί τής εΌ άνδριας τοΰ Κόλοκοτρώνη σιγμ Ανεστηλώθη καί παρ’ όλίγον ή το . κεντρικότητος τής ανθρώπινης ζωής κε'ι ή χάρις τών
τύπων τούς όποιους έδημοιούργησεν ή μολυβδίς του
ποθέτησές του νά καταστώ ζήτημα., πολιτικόν.
εμεινε παροιμιώδης.
,
.
Ώςέν έπιλόγφ δύναται τις νά άναφέρμ δτι
Μέ τά έργα του δ βθωμας Βφελόκ», τα ;«Τρομερα
καί κατά τό έτος τοΰτο παρέμεινε κλειστή και παιδιά»,αί «’Αποχρώσεις τοΰ αισθήματος»'καί άλλας
Απρόσιτος ή «’Εθνική Πινακοθήκη».
συλλογάς, δ Γκαθαρνί ανύψωσε τήν γελοιογραφίαν είς
Άνασκαφαί είς πλεΐότα διενεργήθηόαν μέρη περιωπήν κοινωνικής σατύρας.
,
Αξιοσημείωτος δέ εΐνε ft Αναότήλωόις τοΰ λέον
Εις την ζωήν του όπήρξεν έργατικώτατος καί κατα
τάς άλησμονήτους ήμέρας τοΰ Σαριβαρί, δ Γκαβαρνί
τος τής Χαιρωνείας.
Μία δωρεά έργων ζωγραφικ. έσημειώθη,Α τοΰ παρήγε καθ’ έκάστην καί ίν σχέδιον. Τοιουτοτρόπως
κ. Ροδοκανάκη,έχάσαμεν δμως τήν πολυτιμωτέ- ύπήρξε δ αγαπημένος τής παρισινής κοινωνίας, ζη
τούμενος πανταχοΰ ύπό τών ανθρώπων τοϋ πνεύμα
ραν, τοΰ κ. Ίωνίδου, δωρηθεϊσαν είς ’Αγγλίαν.
Τήν δλήν φιλολογικήν καί καλλιτεχνικήν κί- τος, καθώς καί εις τούς κοινωνικούς κύκλους δπου
333
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έχυριάρχει. ή διαακέδααις. .
_
Τοιούτου'μεγάλου. , καλλιτέχνου οί Παρισινοί. έώρλ
τασαντάαΛδχίχλυπτήρια'τής προτομής του, ήτις εινε
εργοντρύ διακεκρίμένού γλύπτου ΪΙουές.
‘Η Εκκλησιαστική τέχνη.— Συνέστη. ύπο τήν προεδρείαν τοϋ Σεβ. Μητροπολίτου ’Αθηνών Σύλλογος,οΰ
κύριος· σκοπός εινε· ή καταδίωξες τών αυτοσχεδίων άγιογράφων τεχνιτών-και ή-άγορά αγιογραφιών έκ τοΰ
‘Αγίου'Όρους παρ’ 'Ελλήνων κληρικών, έξ'έπάγγέλματος άσχοΑουμένων είς τήν καλλιτ-..αγιογραφίαν.

κάλεσε.εράνους, μέχρι δραχμής,, πςδς άνέγερσιν 'Η
ρώου εν Αγίμ Λαύρμ. ύπέρ τών κατά τδ 1824 άγωνό
σαμένων και πεσόντων. ' ’ ■
- ■’
·
' —Έγένοντο έν Παλέρμω αποκαλυπτήρια'του άνδριάντος τοϋ μεγάλου πολιτικού τής Ιταλίας Κρίσπη;
•
Μία πρότασις.— Ό ήμέτερος έν Λιέγη διακεκριμέ
νος φίλος κί Plonideiiv μας άπέστειλε τήν κατωτέρω
δημοσιευομένην έπισ·ολήν,ι αξίαν νά έφελκυση τήν
προσοχήν τών ύπερ τής τέχνης ενδιαφερομένων.

.της «ΙΙιίήΟ^ηςλ» ν’, άτοστειλωσίν ^Ζΐν'Α·τήν;,.^δρί^ήν
[χηνό;· Φε^υαρίου.
,ιμίι^θθι,

-

Νομισματική δωρεά.—Έν Αιγύπτω ανεκαλύφθη θη
σαυρός ’Αθηναϊκών αργυρών νομισμάτων τής μετά
τον Περικλέα εποχής, εκτάκτου επιστημονικής σπουδαιότητος, ώς αποτελούμενος έκ τετράδραχμων φερόντων πάντων ποικιλότατα δοκιμαστικά ή επικυρω
τικά τής γνησιότητος τών νομισμάτων ύστερόσημα
τών εγχωρίων τής Αίγυπτου τραπεζιτών Τον θησαυ
ρόν τούτον ήγόρασε b έν Καιρω ’ίγάλδς νομισματολόγος κ. Ντ.αταρη,μέρος δ εδωρήσάΐο εις τδ έν Άθήναις νομισματικόν μοοσείδν τά χαρακτηριστικότερα
ήτοι 8-4; τετράδραχμα, άριστα διατηρούμενα.
¥

Μνημεία καί ανδριάντες.— Παρά τήν Μητρόπολιν
τοΰ Άγ. Παύλου έν Λονδινφ ήγέρθη μνημειον ύπέρ
τών εν Τρανσβάαλ. πεσόντων δέκα τριών δημοσιογρά
φων, θυμάτων τοΰ καθήκοντος.
— Τον προσεχή Μάϊον θά γίνίυν έπισήμως έιςτή'ν
Γραβελ'ότην τήζΐ'Ά'λσάτίαςίτά άποοίάλόπΐτΗΛα του
αγάλματος τδ’-ΐ.ποϊον 'κατεσκευάσϊη'’ύπδδείςβι τδυΆυ·'
τοκράτοροςιτής Γερμανίας υπό τοΰ Λουδοβίκου- ΚάΌυερ καί.ίο δπόϊον ονομάζειαι.αό Νικητής "Αγγελος».
Τδ άγαλμα τούτο, ύψους τριών μέτρων, παριστα άγ
γελον ατενίζ'ον,τα τόν ουρανόν. Έίνε έκ χαλκού έπιχρύσου και θα τοποθετηθή πλησίον του κενοταφίου,
όπου αναπαύονται όι Γερμανοί καί οί Γάλλοι στρατιώται,ιοί πεσόντές έκεΐ τή 16 Αύγουστου 1870.
— Ό έ« Άθήναις: Καλαβρυτινός σύλλογος προε-

Clier Monsieur,
Le congi^s international d’Aichiolc^ie qui va avoir
lien fiOcbairienient a Athene*- 'poui'rait Sire I’et·
cisidn d’unp’exf.bsition cell elective des releves, pro·
-jets de resiaurafion, etude* faits depiiis 70 ans sur
les monuments ancieris' dir monde grec. 'Cette ea posi
tion ddnneraii .tine vue 'd’ensemble de I Arcb0ologie
grecqbe et niorrtrernil les irogres realises dans Cette
science- Ce serait de plus tine attraction instructive
pour les visiteUfs'de.voti e belle ville. Je soui.aite que
voire congn’sTrtt plein succis qu’i) esl sorts le plus
grand bien pour Athene* et I’etudc des chefs d’oeu
vres de I’Afitiqmte.
Reeevez.clierWonsieur,roes sentiments bien devours
et corHiaux.
J Plomdetir.
. ,
• *
Κρητικοί αρχαιότητες.— Τέσσαρές’ τάφοι αρχαίοι- θο
λωτοί άνεσκάφησαν παρά τδ χωρίον' Κουμάσα έν
Κρήτη. Εις έκαστον τάφον ήσάν τεθαμμένοι νεκροί
πολυάριθμοι. Εύρέθησαν καί ειδώλια μαρμά; ινα ,και
30 σφραγίδες έξ ελεφαντοστού και στεάτιναι
'' *

ΜΟΥΣΙΚΗ
WVV V V V
Ή έξοχος σύνθεσις τής «Δημιουργία,ς» τοΰ Haydn
εξετελέσθη δίς λίαν έπιιυχώς έν τώ Ώδείω Λόττνερ,
λαμβανομένου πάντοτε ύπ’ δψει δτι καί τδ εργον εΐνε
αύτδ καθ’ έαστδδυσχερές καί τών μαθητών οί πλεϊστοι αρχάριοι’ έλαβον έν τούτοις οί άκροαταϊ μίαν
σχιδδν πλήρη ιδέαν τοϋ θαυμάσιου όρατορ.ίου. Διεκρίθησάν ή δεσποινίς Βρζίκη καί οί κ . κ. Άγγελόπουλδς κοίί‘Γεώργαντή'ςί
ΣΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
VV V V V VW YVV V ν V V V
Τδ έν ’Ιταλία ύπδ τοϋ διάσημου ιστορικού Angelo
de Gouvernatisixb&iy.svov περιοδικόν eCromache del
la civilld Ellefto - Lalina» έποιήσατο έν τώ τελευταίω αυτού τεύχει εύφημον κρίσιν περί τής «Πινακο
θήκης» ώς καλλιτεχνκοδ περιοδικού.

Λ.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ Κ. Κ. ΣΤΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

Li.fcge, 16 Janvier 1905

‘Επιγραφή;·?- Έργάται άνασκάπτοντεςΛ* Αίγίνη ά·
νεϋρον βάσ;ν μχρμαρίνην φέρουσαν έγ.κ.εχάρ'αγίιενην.
τήν κάτωθι .επιγραφήν’': '1
. ' ' Τιβε'ριον Κλαύδιον
' - ' τάκ Γερμανικόν ή Βουλή
‘ και <5 δήμος Φαιδρέου
τοΰ Πολυκράτονς άνα&εντος
~
άπό τής γυμνασιαρ'χίας
■*
Διαλέξεις.— 'Ο κ. Σβορώνος ώμίλησε περί νέας
ερμηνείας τών διάσημων αναγλύφων του Έχέλου καί
της Βασίλης.
— Ό κ. Δαΐρπφελδ ώμίλησε π^ρί ’Ιθάκης έν τή
Γερμανική σχολή και όψ. Κουρούνιώτης περί τών
έν Λυκάίώ άνάσκάφών.
ι
·';■
—’Εν τώ «Παονάσσώ» έποιήάατο άνακοίνωσιν δ1
κ. Φίλιος περί τοϋ έν Έλβυσΐνι Δαχρατειδίου ανα
γλύφου.'
■ V' · .';· τέ · ■
Τό βραβεΤοντ^Ρ^ής.- Τδ gt‘ufttf prix <ie Ro
me έφέ'τός θ’ άπονεμήθή ειςάρχιτέκτονας.
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θάνατος γλύπτου.— Άπέθανε· έν Πα.ρισίοις ό διάγλύπτης Λουδοβίκος Barrias, αδελφός τού ζωΦήλικος Μπαρριας. Τού Οανόντος καλλιτέχνου
οσιεύσωμεν εις τδ προσεχές φύλλον σκιαγρα,φίαν.

Ladislas de Pa a I, peinlre hongrois, ύπό
Bela.
Θεωρία και ιστορία τοΰ Ίτάλοΰ
Croce. Μετάφρασις ε'ς την Γαλλικήν ύπό Η Bigot.
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Πωλοΰνται είς τά γραφεία μας &ντι 1,50

κατ* άπύφαοιν τον Γεν. Συμβουλίου συγκαλείται τήν 7 Φεβρουάριόν 1905 ημέραν

έκαστον.
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■Δευτέραν και ώραν 3ην μ.μέντφΚα‘Παρ’ήμΐν ·ε^ρίσκονται,καΙ -καλύμματα-προη
'ταστήμάτιτής Τραπέζης ή ετηοία τακτική γουμένων τόμων
ύύνέλευσις τών μετόχων, είς ήν προοκμ.λόυνται νά παρευρε&ώσιν οίκατάτό άρΦρον 47 τού Καταστατικόν δικαιούμενοι
Ζητείτε είς τά βιβλιοπωλεία τά. Κάρτ Ηο
νά μετάσχωσιν αύτής κ. κ. μέτοχοι και οί ϋτί&'τής «Πινακοθήκης» 20 είδών. μέ έργα
διαβήμών "Ελλήνων καί ξένων καλλιτεχνών·
ειδικοί τούτων αντιπρόσωποι.
ΊΌ λεπτά-έκαστον·. ; ν- >■Οι. κάτοχοι ανωνύμων μετοχών δέλοντες
νά λάβωσι μέρος εις τήν τακτικήν τούτην ·■
-έλληΜιςμοΧ
.
ουνέλευσιν δφείλουσι κατά τό έδάφιον α'.
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Όργανον τής όμωνύμουΈ-ταιρίας τοΰάρδρου 51 τον καταστατικού 15 ήμέΈν tip ·Έ11ηνιομφ· Ικ πένΐί 'ττίπ-όγ'ραφικώΐ' φύλλων,ρας τουλάχιστον προ τής ένάρζεως τών συγκειμενφ, μελετιόνται; ειόικως.· 5καν.τά.· τά εύνικα και
συνεδριάσεων νά καταβέσωσι έπίαπόδείζει εκκλησιασεικα ζητήματα, τα ώτασχολούντα τό ήμέτερον
“Εθνος.
'>■’
-■ ■■■τούς τίτλους αυτών εντός μέν τής ςΕλλάδος
Γραφεία όόός Σοφοκλέου; 12: — ίΰνόρομη ετηοία- φρ. S
είς τήν Τράπεζαν κατ’ εύ&εΐαύ. ή εις τά
Υποκαταστήματα αυτής
’Εν Βιέννη παρά rg Wiener -Bank VeΈντοκοι. καταθέείβις.
rein.
·
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Ή ’Εθνική Τράπεζα δέχεται· έντοκους. καταθέσεις

' ·Έν ’Αόήνα/ί rfi 5 ’Ιανουάριου 1905
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εις oifισμενην προθεσμίav -η διαρκή. At είς χρ.υσόν'
καταθέσεις καί οί τόκοι αύτών πληρόνονται είς τδ

(Ύπ.) Σ. ΣΤΡΕ-Ι-Τ

άύτό νόμισμα, εις δ έγένετο ή κατάθεάίς. '

“ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΜΗΝΤΤΩΡ,,
ΙΑΤΡΙΚΟΝ
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Διευθυντής: Σ. Λ.ΡΟΚΚΟΣ ’Ιατρός
Γραφεία idos Ώινδάρον H.

Τό κεφαλαίου καί οί τόκοι τών άμολογιών πληρώ
νονται έν τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τή αιτή
σει τον καταθέτου έν τοΐς Ύποκαταστήμασι τής
Τξαπέζης, έν Κερκόρφ δε Κεφαλλήνιά καί Ζακύνθω
δια τών ύποκαταστημάτων τής ’Γονικής Τραπέζης.
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At δμολογίαι τών έντοκων:. καταθέσεων έκδίδονται
κατ’εκλογήν του καταθέτου ονομ?στιχαί ή ανώνυμοι
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ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΗΜΟΣΙΕΎΜΑΤΑ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, .7
Τδ καθαρτήριον τών γραμμάτων.—Ύπό Είρ.

’Ασωπίου.

Γεώργιος Μανιάτης. — Τά οχυρώματα Κέρκυρας.— Ή Βυζαντινιι άγιο·

ικίφία έν Κεφαλληνία.—

'Ιστορικά! μελέται υπό Σπ. Δε Βιάζη.

Έκάς οί βέβηλοι! — Διήγημα ύπδ Δ. I.

Καλογεροπονλον.

Τί διδάσκουν τά ίργα τής τέχνης. —Αισθητικήμελέτη νπδ Στ. Ζωγραφίδου, Ιατρού.

Νέα ποιήματα.— ‘ΥπάΣτεφ. ΜαρτζώκηΑί Λουϋΐάδες.— “Ασματα Καμόενς,

Ό άνθρωπος.— ’Υπό Maxim Gorky.
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κατά μετάφρασιν Χρ Χρηστοβασίλη.
(Μετάφρασις Γ. Καμβανέλλη)
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