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ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Αίύκωματοΰ Μαχβδονινοΰ Συλλόγου.—Τδ Συμ

βούλιο? τοϋ εν Άθήναις Μακεδονικού Συλλόγου άπεφά- 
σισε νά προβή εΐς τήν εκδοβιν λευκώματος μετ' εικόνων, 
έν Tip δποίφ θά περιληφθώσιν αί γνώμαι, at κρίσεις, αί 
ΐδέαι, al σκέψεις περί trfi Μακεδονικής 0«oWose>c άπαν- 
των των ίξεχόντων έν tfj πολιτείφ, τή κοινωνίφ καί ταΐς 
έπιοτήμαις άνδρών. Οί βουλόμενοι όπως δημοσιενθοϋν 
αί γνώμαί των παρακαλοΰνται δπως διά βραχέων δια- 
τυπώσωσιν αΰτάς καί τάς διαβιβάσουν μέχρι τής 31ης 
Δεκεμβρίου εΐς τήν έδραν τοΰ Συλλόγου.

«Journal des c u r i e ux».—"//ρξατο έκδιδόμε- 
vov εν Παρισίοις περιοδικόν μηνιαίο? είκονογραφημένον, 
Αδικόν δργανον συλλογέων, καλλιτεχνών, καί περιέργων. 
Συνδρομή φρ. δ. Διεύθυνσις 123 rue Monmartie-

*Ερώς «al τιμή.—Μονόπρακτο? έμμετρον δραμάτιον 
ύπό Κώστα Μισαηλίδου. Έν Σμύρνη, έκδίδεται προ
σεχώς.

'Π σύγχρονος Ελλάς. — Εικονογραφημένη έθνική 
έπετηρίς, ΐκδιδομέεη κατά τεύχη ΰπδ Kcootfj Οικονόμου. 
Έν Άθήναις. Τεύχ. α'. καί β'. Τδ δλον έργον ι>’ άπο- 
τίλεσθή έκ 500 σελίδων. Συνδρομή του δλον έργου δρ. 10.

Ή «Εύτυχία·. —Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων 
βιβλίων. ’Εράνισμα έξ άλλογλώσσοτν άναλόγων βιβλίων.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
•λλφόνσος ΙΓ’.Ό νεαρός τής 'Ισπανίας βασιλεύς εΐναι 

άπό τίνος δ ήγεμών τής ήμερος. Μετά τήν βόμβαν ήτις 
έρρΐφθη κατ’ αύτοΰ, ήδη είναι δ υποψήφιος γαμβρός. 

Πλεΐσται «’ναι αί φιλοδοξούσα· νά γίνουν βασίλισσα; τής 
'Ισπανίας. Πιθανωτέρα θεωρείται ή δεκαοκταέτις Εΰα, 
θυγατηρ τον πρίγκηπος ’Ερρίκου τοΰ Βάττεμβεργ, πρώτη 
εξαδέλφη τής ήμετέρας πριγκηπίσσηο. ’Αλίκης.

Δανία.— Τδάνάκτορον Φρέδενσβοργ είνε εν τών περι
ωνύμων ανακτόρων τής Βασιλικής Οικογένειας, είς δ 
ουνεκεντρώθησαν και εφέτος οί εστεμμένοι συγγενείς τοΰ 
γηραιού μονάρχου.

Ή άουλα fau'aj εινε αίθουσα των έπισήμων τελετών 
τοΰ γεραροΰ ΙΤανεπιστημίου τής Κοπενάγης. Α! τοιχσγρα- 
φίαι είνε έργα, των μεγαλειτέρων ζωγράφων τής Δανίας.

Ζάκυνθος. — Έντή όόφ 'Υφαντουργείων, είς δλας 
σχεδόν τάς οικίας αί νέαι έργάζονται είς τούς έργαλειούς, 
ύφαίνουσαι εντόπια υφάσματα. Ή όδδς αΰτη άγει είς τήν 
συνοικίαν Νεοχωρίον, ένθα κατοικούν Κρήιες.

Είς ίήν οδόν Φιλικών, εΐς τδ άκρον αυτής ύπάρχει 
ναός των Δυτικών τοΰ Άγ. Ήλιοΰ, εντός τοΰ περιβόλου 
τοϋ όποιου εύρέθη r<j> 1727 ό τάφος θεοδώρου τοΰ ά- 
θέου Κυρρηναίου; 'φιλοσόφου άκμάσαντος κατά τδν Δ'. 
μ. X. αιώνα.

ΤΗΔΕΦΩΝΟΝ
Καλλιτέχνη.— Παντού τά ίδια. Μήπως ό! φιλότε

χνοι ‘Αθηναίοι δεν κάτεδίκασαν τδν Φειδίαν διότι ίν τή 
έπί τής άσπΐδος τής Άθηνθς μάχη τών 'Αμαζόνων είχε 
χαράξη δήθεν τήν μορφήν τοΰ Περικλεούς καί τήν ΐδι- 
κήν του; Και δέν ΐχαρακτηρίσθη τούτο άς ασέβεια, κ·>ί 

■ δέν άπέθανεν έκθλίψεωςόύπατος τών γλυπτών έν τή φυ
λακή ;

Ν. Κ.— ’Ιδού τί γράφει έπί λέξει ή -Εστία-: -Ένας 
άξιωματικδς έσπασε? ιΐς τδ ξύλο ενα ιών ζωγράφων μας 
Είχε παράγγείλει εΐς αυτόν μερικός εικόνας ελαιογραφίας, 
τάς όποιας καί έπήγε νά παραδώοη προχθές εΐς τδν 
αξιωματικόν. Τοΰ έφάνη δμως ακριβή ή τιμή καί δέι- 
τάξε τδν ζωγράφον νά ταλςπάρη πίσω. Ό ζωγράφος διε- 
μαρτυρηθή διά τοντο, δ δέ αξιωματικός τδν έδειρε.. . 
μέσα εΐς τδ σπήτί του. Εΐς τό ύπουργεΐον τών'Στρατιω- 
τικών δ ζωγράφος υπέβαλε τήν δέουσαν μήνυσιν κατά 
τοΰ αξιωματικόν.· θέλετε και σχόλια;

—Τά πρακτικά τοΰ 'Αρχαιολογικού Συνε
δρίου θά είναι, δεσιμα κατά τά τέλη 'Οκτωβρίου. Ή ίκ- 
τύπεοοις ήρξα το προ πολλοΰ.

Έρωτώντι. — Ό σελιδοποιήσας έν άπνυσίφ τοΰ διευ- 
θυντοΰ ύπάλληλος κακώς έοημείωοε τδ δνομα τής At- 
γύπτου, ουγχέων προφανώς τδ έκεΐ μειόχιον τής μονής 
Σινά. Αυτά συμβαίνουν και εΐς . . . Παρισίους.

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΒΟΝΤΖΑΛΙΔΗΣ

Μετά λύπης άναγράφομεν τδν θάνατον εκλεκτού φίλου 
και συνεργάτου τής -Πινακοθήκης-, τοΰ Γεωργίου Βον- 
τζαλίδου, δστις έν Σμύρνη άνιεπροσώηευε τό ήμέτερον 
πτρόδικόν. Ό Βοντζαλίδης μετ’ αγάπης ασχολούμενος 
απδ λιώνεις τήν ποίησιν, άφήκε πλεΐστα ποιήματα. &· 
τινα ύπδ τόν τίτλον -’Ιωνικοί εμπνεύσεις- έοκόπει νά έκ- 
δάση. Νόσος δυσμάχητος τδν Ιφερεν μέ έσβεσμενον το 
φώς τής διάνοίας άπδ τάς χαριτωμένος άκιάς τής 'Ιω
νίας εΐς τους ασφυκτικούς τοίχους τοΰ Δρομοκαϊτίου, ί'νΰα 
καί έξεψύχησεν εν μελαγχολική ερημιά.
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Η ΔΥΟ ΨΥΧΕΣ

τό ξαιΙθό του
£ ΗΛΙΟΣ κλίνει σάν κοιμι

σμένος · “ ' .
1 καί ζαλισμένο κεφάλι 

.μέ τής ζέθωριασμίνες 
ί τουτώραααλλονεςμέσα 

Ε σττ,ς θάλασσας τήν «γ- 
re καλιά, καί „χρωμα.τϊζ®ι 

μέ τά .χλωμά ίτσυ τά 
κύματα ·τά .γάλανό'- 

' λευκά -κύματά Vffe.
Στής βάθυκύανε^ορ- 

“ίΰ πτέκονται -σκϋ^ρωπές μέφις τών βουνών,
τη σκοτεινή .φορεσιά τους, σάν νεράιδες ποϋ 
πενθούν γιά τό'θάνατο κάποιου ποιμίν.ος-αγα
πημένου, χύνονται .μέ γλύκα παράξενη ή -,φω- 
τεινότερεςμενεξεδίτιες σκίές:

Σκιές ιόζεΐ άγριες· σκιές ·$
Κι’ άντικρύ, στήν πράσινη επιφάνεια τοϋ

' ' :ς«λόγγου, ποΰ σιγοτρέμει καί κυματίζει άτακτα
σάν στ7,6ος λαχανιασμένου οδοιπόρου, ξαπλώ
νονται αναλυτά τά τελευταία του χρυσάφια.
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’Εραστής, δέν άποχαιρέτισε ποτέ ·μέ τόση 
θέρμητήν ερωμένη του.

Ψυχή, δέν έφίλησε ποτέ μέ τόση παραφορά 
τό πτώμα τοΰ πρώτου καί τελευταίου της 
ονείρου.

Τά πουλιά πλημμυρίζουν τόν αέρα μέ της 
γλυκιές τους μελωδίες· μουσική ποΰ απευθύνε
ται σ' άλλον κόσμον., γεμάτο.ν άπό μυστήρια 
καί άπο σκιά__

ύ0·μ·πάτης μέ »’ άδιάαοπα ·φυσήματά του, 
4«bm τά 'δένδρα .να ξυπνάνε, &/τη τον ύπνο ποϋ 
προππάθεΐνάχίσγιεπάνω-τΟυς ήάβρα ή κουρά- 
σμίένη τοΰ -δεΐλινοΰ, καί νά «sswowses σοιασμω- 
δ ικά ....

Σιγή στή φΰσι ποΰ άγκαλιαζτε, ,««ΐ σ’δ,τι 
.αύτή κρα.τεΐ αγκαλιασμένο 'βγή . .·. .,

Άλλά -σιγή π.οΰ δέν μπορεί .νά πνίξ/η κι' ενα 
μουρμούρισμα μυστικό, ποΰ ξεσπάάπ’ έδώ κι’ 
άπ’ -έκεΐ η ζωή ,τίΐς νύχτας, ποΰ'Ονειρεύεται 
πάντα τή ζωή της ,ήμέρας’!.. .

Κοντά στά παιχνιδιάρικα -κύματα, ποΰ να- 
νουρίζουν .αδιάκοπα τήν άκρογ.υαλιά ■ μέ τά υγρά 
φιλιά τους, -καί κάτω άπ ’ τον ίβαρυν ίσκιο ποΰ 
ρίχνουν .«οέϊ πυκνόφυλλα δένδρα, εράίυονται αό
ριστα -δυο σκιές, ποΰ κρατούν τά χόριά τους 
•σφαχτά-σφιχτά ενωμένα. . .

Μέσα στ-ούς τ'θολοώς πέπλους, ■'<&» -τό. άργο- 
7θάτημκι π^ίς μελαγχολικής ’’θεάς 'σκορπίζει στη 
φέσι, -.φαίνονται νά μοιάζουν ^μέ άεγγκ'λων σκιές, 
ποΰ «ατέβηκαν-στη γη γιά ·νά ·παρ«δοθούν σέ 
ανθρώπινους στοχασμούς, καί #ά "ονειροπολήσουν 
άπ’ .αυτήν τόν ούρο»ό το·υς ποΰ-τον-άφήκαν γιά 
'λ^·° ’

ΙΒΙ μιά άέκούει βοαί ή άλλη ίρμίλέΐ.
ΙΗ ^έ -φωνή της ποΰ Tggceai ·μ-ε^ύ μέ τό 

άρ.γό άνάσασμα . τοΰ ;άνέμου, ·δόν ^ισιάζει μέ 
φωνή" ·μοι4ζει ιμέ δνα στεναγμό -βάβύ γεμάτον 
■άπό ήκσπασιν -καί άπό -μυστήριον.

ίΚάί ί^έ-γει:
—. . ■ ”®έ ?π»»>λιά π-ρμγηυδοΰν μέ 

τόση χάρι"! .. . τόσο γλυκά"! . .. “Ακούσε ! 
ακούσε έκεΐ κάτω πρός τό χαμηλό μέρος πώς 
τό κύμα έξωμολογε'ΐται σιγαλά τά μυστικά του 
στην άμμο ποΰ υπερήφανα λαμπυρίζει! . .. Εί- 

κόνα πού βλέπει κανείς σέ δ,τι άγαπάται . . . 
«■ δ,τι ζ·^ ^τήν ψυχή ένός άλλου !. ..

Κύίτάξε ! ί ζέφυρος πόσο άπαλά αύλακώνει 
θό κΰμα μέ τά φτερά του τά βελουδένια ! . . 
Ώ, κάί τό ψιθύρισμα αυτό ποΰ σκορπίζουν ολό
γυρά στη φύσι ή πρασινάδες, δταν τά φύλλα 
τους άγκαλιασμένα τό ενα μέ τίλλο κολυμπούν 
ήΦονικά μέσα στη μυρωμένη θάλασσα τής δρο
σιάς, καί χαϊδεύονται καί φιλιούνται . . . Δέν 
σού φαίνεται οτι μοιάζει μέ μιά φωνή ευτυχι
σμένης ψυχής; Τί ευτυχία !.. Μία ευτυχία 
άλλοιότικη δμως. Ένφ εΐς ολους τούς άλλους 
est τήν γαλήνη, καί τά φτγγοβολήματα τής 

ς ποϋ χαρίζει τό όνειρο, καί ποΰ δίνει ή 
άγάπη, σ’ έμένα σκορπίζει τή θλίψι . . .

Στήν φαντασία μου γεννιώνται άπειρες σκέ
ψεις ανεξήγητες. . .

Στήν καρδιά μου γεννιώνται άπειρα αισθή
ματα σκοτεινά. Καί δμως κανένα δέν ήμπ-,ρώ 
νά τ-ό φέρω στό φώς. Και δμως κανένα δέν ήμ- 
πορώ νά τό βγάλω άπό τό σκότος. Μοΰ γλυ- 
στροΰν χωρίς νά ήμπορώ νά τά κρατήσω, έτσι, 
δπως γλυστρ? άπό τό κάθε φώς ό κολασμένος 
γιά νά χωθή ατό σκοτάδι! ...

Ώ, πές μου ! π·.ιά άγνωστη νοσταλγία είναι 
αύτή ποΰ θέλει νά μέ Τράβήξν) μακρυά άπό τόν 
κόσμο, εδώ κάτω, στ ή φύσι τή γεμάτη άπό τό 
μυστήριο τής μοναξιάς καί τής ησυχίας ;. . .

"Ας πάμε, &ς πάμε άκόμη μακρυά.. . πολύ 
μακρυά ... πηγαίνωμεν έκεΐ κάτω, ποΰ ή ει
κόνά παρουσιάζεται άκόμη πειό μαγευμένη. 
Νομίζει κανείς πώς δ,τι ωραιότερο σέ χρώμα., 
δ,Τε γλυκύτερο σέ άρμονίαν, καί δ,τι μελαγχο- 
λικώτερο σέ συνδυασμόν τό έσάρωσε ό θεός άπό 
δλα τά άλλα μέρη τοΰ ουρανού, γιά νά τό 
ρίξη άφθονο σ’ αυτό τό μικρό κομματάκι.... 
Πηγαίνωμεν...

Καί ή Σκιά εξακολούθησε σκυμένη στόν ώμο 
τής άλλης :

— Αισθάνομαι τά χέρια μου παγωμένα άπό 
τό μεγαλείο πού άπλώνεται ολόγυρά μας. Άπδ 
τό μεγαλείο αυτό ποΰ άν καί ήνε πόσο ini~ 
ραντο, μέ χαϊδεύει τόσο ήρεμα καί τόσο γλυκά 
Λες κάί μόνο erfo ψυχή μου εύρήκε τήν πραγ
ματική άπήχησι καί άντανάκλασί του!.. .

Άκί-ύς καί σύ . Ναι, κάτι μάς ψυθνρί- 
ζει . . . άλήθέϊα· δλα μίΰ μιλούν, δλα· άλλά 
μοΰ μιλοΰν μέ μιά γλώσσα άσύλληπτη ποΰ τό 
«Τίϋμά μου δέν ήμπορέΐ νά τήν ζαταλάβη ! .. 
Νομίζω ότι 4 δφοσεροό παφλασμοί ποϋ σκορπί
ζει στόν ά^α τό κι^εα, στάζουν μέσα στο κε
νόν τής Ψ*%ήί μίυ> *ήί άφίνΟυν κάποια άό- 
,ριστη γοητεία . .. “Οχι · · ■ δέν είναι κΰμα αΰ- 
τό . . . Είναι κ^πανίτίν άφρός, ποΰ άπορροφά-

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ται μέ απληστία άπ’ τήν ψυχή [ίου κάί τήν 
με®? ! . . .

Καί τώρα οί ιδανικοί αιθέρες, πού ησυχάζουν 
κάτω άπό τή σάρκα μου, διαλύονται σέ φυσα- 
λίδες, καί δέν άφίνουν άλλο τίποτε, παρά μό
νον ίχνη γεμάτα άπό αίμα καί άπό δηλητή
ριου ...

Πές μου σύ· ξεΰρεις άν καί άλλες ύπάρξεις 
πάσχουν τόσον πολύ, δταν ή λέξεις Ύψηλόν 
καί Ώ^αΐον παύσουν νά συλλαμβάνωνται μέ 
την άκο/ιν καί μέ τό βλέμμα, καί αρχίσουν νά 
συλλαμζάνωντάι μέ τήν Ψυχήν ’, . . .

Κύτταξε, κύτταξε άπ’ έκεΐ! . . . Τί κρΐμα ! 
Τό θαυμάσιον έκεϊνο μέρος, ποϋ τό έτύλιγε 
τώρα μέ τόση μεγαλοπρέπεια ή δύσις μέ την 
χλαμύδα της τήν στολισμένη δλο καί άπό μα
ραμένα λουλούδια, έβουτήχθηκε στό σκοτάδι...

-τή γή ξαπλώνουν τώρα μακρές καί περίλυ
πες σκιές οί λιπόψυχοι παλμοί ποΰ χύνουν ή 
τελευταίαις άχτίνες . . .

Τόσο γρήγορα λοιπόν έτελείωσε κι’ αύτό. ..
Έπλάκωσε τό σκοτάδι ! . .. Θεέ μου ! τί 

πένθος ! Ό ουρανός τώρα φορει τή σκιερά του 
στολή καί σιγά - σιγά θολώνουν ή φωτεινές αν
ταύγειες τών κυμάτων...

Κι’ δμως &ς μείνωμε έδώ. Είναι τόσο ωραία 
άκόμα ! τό ένα μυστήριο έπήρε τή θέσι τού άλ
λου . . . “Εγειν: σκοτάδι- μά σύ μή τό φοβάσαι- 
παντού υπάρχει λίγο φώς, δταν γνωρίζης πώς 
νά τό ζητης, καί πώς νά τό άφίνης νά σοΰ 
χαϊδεύη τήν ψυχήν, ..

Τώρα ή μιά Σκιά εκλινε τό κεφάλι της 
άκόμα περισσότερο στόν ώμο τής άλλης, καί ή 
φωνή της άκούσθηκε φοβεσμένη καί τρεμουλια-, 
στή, δπως καί τό μουρμούρισμα τοΰ ανέμου, 
ανάμεσα στά μαυρισμένα πειά φυλλώματα:

— Όχι, &ς μή φύγωμε ... Ή ποίησις μέ 
έγέννησε καί θέλω στην αγκαλιά της νά πε- 
θάνω" αγκαλιά, ποΰ δέν παγώνει ποτέ" δλες ερ 
χεται στιγμή ποΰ παγώνουν...

Σοϋ τού ορκίζομαι μπροστά στήν Αιωνιότητα, 
καί στό Πνεύμα αύτό τό μεγαλουργό μπροστά, 
ποϋ μάς περιβάλλει σάν ευλογία αόριστη άλλά 
αληθινή·' άύτός είναι ό πόθος μου . . .

Πίστεψε με ! ή φωνή τής Ψυχής δέν άπατ# 
ποτέ, άαί τώρα άκούεις τής ψυχής μου τή φωνή.

Ποιος· θά μοΰ δώση αύτή τήν εύτυχία, πού 
ονειρεύομαι άπό τότε πού έγεννήθηκα;

Ποιος είμπορεΐ νά δώση χρώμα ζωής στής 
χλωμές αναλαμπές τών ονείρων μου ;

Ποιος ήμπορεΐ νά δώίη σάρκα καί κόκκαλα 
σ' αύτή τή σκιά πού μ’ άκολουθεϊ άκούράστη 
καί στό μακρυνότερο δρόμο μου, καί ποΰ μέ 
ατέλειωτη στοργή μέ χαϊδεύει; . . .

Ποιος ήμπορεΐ νά δώση έξήγ-ησιν καί λύσιν,
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εις λ,τι πλέκει Αόριστα καί σκοτεινά ή σκέψις 
μου;

Κάνεις δέν μού άπ.αντά. . . κάνεις παρά μό
νον ή δροσιά τής νύχτας πού φυσά μέσα στά 
πεύκα καί στά κυπαρίσσια. ...

Αλλοίμονο ! ’Εκεί πού προσπαθώ νά συλλάβω 
ο,τι γεννιέται μέσα στη σκέψι μου, αισθάνομαι 
τό στήθός μου νά πάλλη,. καί- ή σκέψις ^βύ*****· 
και χάνεται- Οαρρ-ίς πώς ό παλμός είνΧι 
ένας αμείλικτος χρωστήρας, πού ίρχΗάι κάι 
σβύνει κάδε γλυκεία τής φάνΐάσίάς μούέι'κόζνά..

Μά γιχτί; δ,τι λοιπές γεννϊέΐάε μί«ά είς ιό 
κεφάλι, πρέπει νά χά««ί*1 ίκ'ύ Τό Mlfa; .· .■.

Καί όμως ή ακλόνητη ‘t$ii δΐι· τ·θς καρδιάς 
μου τά συντρίμματα fyx λάβουν νί&. ζ<ν>Ά 
χϋύ >ώβγ.ι, αύτή pts στηρίζει ί* αυτόν τόν 
κόσμο ακόμα ...

Άλλά κύτταξε! . . τό χρώμα tow άδου εξα
πλώθηκε τώρα απάνω στό χρφμα *ών ρόδων...

Νά ! κύτταζε ! κύτος είΰαΐ δ μυστικός μη
χανισμός δλα τού θανάτουί.. .

Αύριο τό χρώμα few ρόδων θά χυθή πάλι 
επάνω στό χώμα τού Αδουί.. Νά, άύίός εί
ναι ό μυστικός μηχανισμός όλης ify ζωής!’. .

Όλο καί χρώματά (. . . .. ΚύάΤάξε !
Τό ένα μυστήριο έχύθηκε έπάνω ίτό άλλο 

καί τό έσκίπασε ! . . .-
Όλο και μυστήρια !...
Διαλύθηκε τό φως, άλλά καί τώρα μέσα 

στό σκοτάδι κινούνται μέ μεγάλέίΤερη άκόμη 
ορμή οί λογισμοί μουΓ χάΐ φεύγουν έκεΐνοι, γιά 
νά δώσουν τόπο σ’ αιίτόύς- άστρα. »4ΰ βασιλεύ
ουν γιά ν ’ άνατείλΟυ·» άλλα ...

Νά, τώρα ή σελήνη ΑνέΤειλε βτόν ουρανό- 
σέρνει καί τώρα τόν αίώτΐί χορό της

Αισθάνομαι νά σκόρπίζη κάποιαν γαλήνην 
στό συγχυσμένο μου πνεύμα . . .

Γαλήνην, ναι- άλλά τήν ευτυχία ΑΟιός θά 
μού τήν δώσγ; Γαλήνην έχει και ή θάλασσα^ 
άλλά κάτω Απ’ τή γαλήνη της κρύπτεται βυ
θός μαύρος καί Αχόρ-ίάγίς, έτοιμος νά ροφήση 
και νά πνίξη κάθε ζωή, πού θά «τή» άγ- 
καλ'ά του ...

ΤΙ μιά Σκιά απλωτέ τώρα τά χέρια της, 
άγκαλιασε τήν άλλη καί έξακολοίθηβε:

— Καί τώρα, ποΰ εηίελ-ώς τήν καρ
διά μου γιά νά σού διαβάσω τά μυστικά της.·*. 
Καί τώρα, πού άνοιξα μπροστά «Τής ψυχής’σου 
τά μάτια όλους τους μέλαγχτλικόύς κόσμους 
πού χτυπιώνται μέ«« στό κίφάλι μίυ *«θί 
στιγμή . .. Καί τώρα, πού έφώτισα και τής 
πειό μικρές της ρυτίδες επίτηδες γιά νά τής 
όιακρίνης .. . Καί τώρα, ποΰ ξεσκέπασα τήν 
ψυχή μου ολόκληρη ., , Τώρα δεΐξέ μου καί σύ 
Την ψυχή σου, ανάλυσε μου τούς στεναγμούς σου 
καί σύ .. .

Κύτταζε καί σύ τά άστρα- έγώ αισθάνομαι

μι 

τής αχτίνες τους νά ήν» σφιχτά δεμένες μέ τήν 
ψυχή μου, καί ν’ άποτελούν τό φωτοστέφανο 
τώνοαίσθημάτων μου.— ’Αλλά σύ ;

Εγώ αισθάνομαι της χρυσές τους μαρμαρυ
γές νά πλημμυρούν άπδ φώς τόν ώχρόν ορί
ζοντα τής ψυχής μου.— Άλλά σύ ;

Τώρα ομίλησε καί σύ. ’Ακούσε- δλα έσώπα- 
σαν γιά ν’ άκουσθή καί ή φωνή ή δική σου σάν 
μυστηριώδες ίσοζύγ-ιον έρωτος, σάν ένα .ήμισυ 
Αγάπης ποΰ διψά Αγάπην άπό τό άλλο ... ■

Μίλησε!.. . μίλησε !...
Καί ή Σκιά έσώπασε, ένφ ή άλλη άκούσθηκε 

νά μιλή Αρμονικά μέσα στής νύχτας τήν σιωπή :
Καί' είπε :
—1 Ακούσε Αγαπημένη μου ψυχή! Έγώ δέν 

θά σού εϊπώπολλά,- άλλά οί λίγοι μου λόγοι θά 
ήν» άρκ-ίΤοί- γιά νά «έ περιβάλλουν τρυφερά, 
μέ ενά λευκόν καί- φωτισμένον Αφρό, πού Αφίνουν 
τά κύματα τής ψυχής μου.

Σέ Sxitxia νά μιλής μέ τήν Απαλότητα εκεί
νην πού στολίζει κάθε διάνοια παρθ-νική, καί 
δεν ήμπαρυΰβα νά «ού Απαντήσω... Ή ψυχή 
μλυ· μεθούσε Από τήν Ανέκφραστη γλυκύτητα 
τής ίδικής σου . . If σκέψι; μου πετοΰσε καί 
έχάίδευε τής σκέψεώς ίου τό άπειρον. Καί 
έβλεπα σάν μίσ* σέ όνειρο σφιχτά Αγκαλιασμέ
νες τής ψυχές μας, νά Αποτελούν μιά απέραντη 
μαρμαρυγή, ποΰ πετούσε παντού κύματα ωραίων 
Ονείρων, καί νά προκίλή Ανκμεσα άπό τά φυλ
λώματα ψίθύ-ρίσμα άγνωστο καί φανταστικό, 
σάν προσευχή ψυχών πού' τήν συνοδεύει μουσική 
Αγγέλων*.·.

Τί. π·έρεσσότερΐν νά σοΰ είπώ ; πότε ό κόσμος 
τής Αληθινή; Αγάπης έξωτερικεύθη σέ λόγια;..

Ψάξε τώρα στην καρδιά μου καί πάρε μόνη 
σου 8,τ< ποθείς· θά εΰρφς έδώ μέσα καί σκότος 
καί φώς, καί Αγκάθια καί ρόδα.

ΘΑ «υφής τή λύπη τοΰ θανάτου μέ τή χαρά 
τής ζωής.

Καί θά ίΰρης καί τή λύπη τής ζωής'με τή 
χαρά τοΰ θανάτου.

Ό,τι κ·ι ’ άν πάρης δικό σου θά είναι, καί σύ 
πρώτη θά τό α?σθ«νθί5ς.

Καί είς τά λόγια αότά, ή δυο Σκιές Αγκα- 
λικσθήκανε, καί τό πρώτο καί αιώνιο φίλημά 
τους τό έσκίπασε ή νύχτα μέ τό πυκνό της μυ
στήριο.’

Καί όταν έφάνηκάν καί πάλι στά κορφοβού
νια ή πρώτες τριανταφυλλένιες Ανταύγειες τής 
άύγής, σκιές δέν ύπήρχάν πειά.

Είχαν διαλυθή.
Καί τί τήν ήθελαν τήν ήμερα ; Ό έρως ό 

αιώνιος ποΰ τής ένωσε εις τό διάστημα μιας 
νύχτας ήτο καί ή αιώνια ήμερα τους ! . ..

ΕΙΡΗΝΗ Η AUHNJI*

ΣΤΓΧΡ0ΜΟΙ 01TAMHW1 ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ

ΑΛΟΝ καί ωφέλιμον θά ήτο εάν 
τόσοι νέοι πού χάνονται γρά- 
φοντες άθλια στιχουργήματα, 
διά τά όποια τό μέλλ.ο,ν δέν 
τοΐς επιφυλάσσει τήν παραμι-

κρ®ν δόξα», κατεγίνοντο νά ερευνούν, ν’ άνευρί-’ 
σκουν, νά εξετάζουν δλα τά παλαιά βιβλία ,ηαί 
τά ,χ®ιρ0.γρι»ΐφΛ τά όποια θά υπάρχουν εις τάς 
επαρχίαςτω» παρερριμένα καί ά-γνωστα *άι τά 
ύποξα άτυχώς κάθ’ ήμερ«ν χάνονται προς βλά
βην ελληνικής ιστορίας. “Ας σίοε.ύσ.ουν #ά 
διασώσου» πάν ·μ,τ.ι .δώναταινά διαλευκί»?ρ τά 
άγνωστα -μέρη τ.ής έθ.νικής μας ,ίστορίας, πά« 
δ,τι Αφορά τήν ελληνικήν ζωήν κατά τούς -ποι
κίλους κλάδους τής ,ά’έθρωπίνης έργασί^ς καί 
δράίϊεως. Είναι καλόν νά διατυ>ζωμεν ,ααι τό ρέ- 
λάχισταν μνημεΐαν τής ,έκλιπούσης ΰπάρξεως 
δίότ.ι δι’ αύτοΰ δύναται «ά διαφωτιάθή σπου
δαία καί-σημαντική λεπτομέρεια τοΰ δημοσί-ου 
και ιδιωτικού ημών βίου.

Ή έπακριβής τού παρελθόντος μελέτη καί 
ή -επιμελής καί ευσυνείδητος ερευνά τών .αρχειο
φυλακείων Αποτελείδι’ ,£ν εθν,ος ύπερήφανον καί 
•φιλότιμο» όχι μόχον Γνδειζιν τής προγονικής εύ
κλειας, άλλά $ιαί ωφέλιμον διδασκαλία» διά τ.ό 
μέλλοχ, διότι κατά τόν .Άημο.σ.θέ»η «καί τό χεί- 
ρίστ,ον iv τοίς παρ.εληλυθόσι, τούτο πρός -τά 
μέλλοντα βέλτιστο» ΰπ.άΜ'είΒ.

ίΗ .Κέρκυρα έγέννησε διαπρεπείς .ιστορικούς· 
Ό Άνδρέας Μουστ^ύδης είναι .ό .πρώτος οστις 
κατέγινε .σοβαρός είς τήν iaropia» -καί ·διά τ.οΰ 
« Έλληνομνήμονος» εδώθε τάς βάσεις τών. με
σαιωνικών μελετών.έν ίΕλλάδι. Σοβαροί ,καί^Χι- 
κρινείςίίστοριικοί ησα» καί ό ’.Ιωάχνης Ρωμανός 
και ό Φρεδερικο.ς Άλβάνας. Ό θάνατος τών τριών 
τούτων ή.τ.ο*μία .απώλεια διά τήν έπτα.·*ησ.ιακην 
Ιστορίαν. Άλλά ,ή .Κέρκυρα εχει ,και άλλ.ους 

; διαπρεπείς ·ίστςριχο.ύς^οί όποιοι ψργάζςνται-aw- 
δότως όπως έπιχόσουν έπιστ^μΑνικβν φώς ί!’« 
εποχής «αί .γεγονότα, Ό .Σπυρίδων Λάμπρος 
πριν .ςςαταγίνη εις μελέτας γςνικωτ.έρο,υ Άδιαφέ- 
•ρο.νηος εγραψε μέ πολλην ,-επιτυχίαν τά «ίΚερ- 
•χ.υραϊκάΒ.ΙΙρώτος;έρχ:εται ό Μάρκος^θεοτόκ,ης,

.· Kali, lot η ftat^ia άΑς.Αυ'ώ -έσώ· 4 ά* Ι-'λ

^ά,,ηϊ*6 ‘‘^■1 ϊ«β·ί aaxfoi tfstgoi “at
οςρίβίβαεφί, xgirZii foS βεί.·
jioros -

; ίΐσλώόιςκ

ό εύγενής ούτος γόνος αριστοκρατικού οίκου. Ό 
Φεοτόκης εγραψεν άζιολόγους ίστ.οοικάς με,λέτας, 
περί τής δράσεως τοΰ Ίωάννου Καποδίστρια έν 
Κεφαλληνία καί ά ζάσκευήν τοΰ έργου τού Παύ
λου Λάμπρον περί νομισμάτων καί μεταλλίων 
τής Ί8}Βτάΐί'.ήίθυ. Ό θεοτόκης διέσωσε καί έ- 
τ«κ.τοπόίή^ τό άρχεΐον τής Ίονίου Πολιτείας 
τοΰ όποΛΟΡ aWi καί επίτιμος έφορος. Τώρα κα- 
Τ«γ'^Τί« σά γρΑψη περί τής έν γένει δράσεως 
TOV Κά^δ^ριχ έν Έπτανήσω. Ό Θεοτόκης 

τό εύγενές’όνομά του καταγινόμε- 
«ώφέλιμ* διά τήν πάτριον ιστορίαν. 

’$! ^γλη τοΰ ονόματος του καταυγαζεται καί 
-MW τής Ατομικής του άξίας.

’Άλλος £^ιφ*νής ιστοριοδίφης είναι ό Λαυ- 
ρφιτκς |Βρ.ς«^,ης, ό όποιος έπεδόθη εις έρεύνας 
'itt τφ άρχειοφυλακείφ Κερκύρας πρός περισυλ- 
,λ-ογήν πολέμων πληροφοριών διά τάς βιογρα
φίας <διαπί#πών Κερκυραίων. Έδημοσίευσε πλή- 
?β„;ς μελετών #^»ί ιστορικών μ^ο-γρ^φιών μεταξύ 
-τών όποιων -κατέχουσι πρωτεύουσαν θέσιν τά 
βιογραφικά σχεδάρια τών έν τοΐς γράμμασιν, 
ώραίαις τέχναις καί άλλοις κλάδοις τού aot- 
mwvww ,βί,ου .δια;πρεψάν.των Κερηρραίω» άπό τών 
-μέσω» Λήι,ς ίπ«ρελθ;0><5?ης ςκατΑν.ταετ-ηρίδος.μέχρι 
τών άρχω» -τ^ς -έ«σ-<ί<ση;. $ ;έργασ.ία τοΰ ά- 
,καταπ.^ήτου το.ΰτο> ,λβγίου είναι -π,ί.λυτιμοτάίΓ/η 
.συμβολή .είς τήν -πλουσ.ίχν, πολμειδή ,καί άν.εκ- 
μ.ετά,λλιερτ.ον ιστορίαν τής (ΕέπταΜήσου,ομοιάζει 
,μέ τ,ήν ..πολύχυμ» ,καί πολύχρωμο» χλωρίδα 
με,ρι,ιών <τρ?πο(ών ,μ,ερών., τίσςν xWi πλουσία. 
'if. ,Κξρκυρα έγέΊί«ησε .καί τόν Σπυρίδωνα Δε- 
βιάζην τω ή Ζάκυνθος εχει όλα τά δι
καιώματα νά διαμφισβητήτη. Ό Αίβιάζης ο
μοιάζει μέ .φυτόν tft ιπρίν ά?μάδη, -πριν
. βλάστηση ««’· πρί» ιΤελείξφορήση .καρπούς μετε- 
φυτεύθη ,άπρ τής πατρική; γής έις άλλο ξδα- 

..φος. Ά» -έγΑκνήβη 1ν ΚΛρκ.ύρβ: -ό ,Δεβιαζης ήν 
.Ζακΰνθφ ρμωςεΐργάσ^, έδώ ήντλη^ε τή,ν ύλην 
τ-ής όστορ,κής τ.ουρ?»^¥^ϊ^-'Ο.Δββιάζης «ί- 
χαι έ>«ας .έκ ^ώ» όλίγ«ν ά,νθρώπων πού
.^.ουν -,προτςρήματα ,χωρή ελατα.ώμαΛα. 41ερί 
,τ^ς «τσρι&ήςτου έργα^ίας.-έγρά.ψαμενάλλοτε. <·)

J) £Μπι: Jtfa'swt&fywi&es y', .-osi. 1&·
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ται δεά τον πλούτον τών ειδήσεων καί ό άλ
λος διά τήν όρθοφροσύνην μεθ’ ής' κρίνει - τά 
πράγματα, άνεφάνησαν ό Γεράσιμος Μαυρογιάν- 
νης καί ό Ήλίας Τσιτσέλης. Ό Μαυρογιάννης 
έσπούδασε φιλολογίαν καί ζωγραφικήν.· Υπη
ρέτησε τήν πατρίδα ώς βουλευτής καί ώς πρό
ξενος. Έγραψεν ώραίους στίχους καί μετέφρασε 
ποιήματα τού Θεόκριτου. Έκ τών ποιημάτων 
είναι -γνωστόν, και έδημοσιεύθη μάλιστα είς α
ναγνωσματάρια τών δημοτικών σχολείων, ό 
Ναύτης τού Ίονίου, ώραΐον στιχούργημα άρχό- 
μ.ενον :

Στη μίση τον ίίτλάγον μίς τα xvuara, 
'’ιπίμτβα ίχινάρι χαι ΚτφαΙλοπά, 
καράβι πλουμισμένοι· .

Έγραψε περί βυζαντινής τέχνης καί βυζαν
τινών καλλιτεχνών καί άλλας ’καλλιτεχνικάς 
πραγματείας.· Τό σπουδαιότερου όμ-ως .τών έρ
γων του είναι ή - ιστορία τών Ίονίων νήσων, άρ- 
χομένη άπό τοϋ έτους 1799 καί λήγουσα τφ 
1815. Ή ιστορία αυτή' είναι έργον.πολύτιμον; 
Ό. Μαυρογιάν.νης·. είναι ένας άπό τούς εντίμους 
εκείνους ιστορικούς' πού ύπεράνω: παντός .αλλού 
θέτουν τήν αλήθειαν. Τόιαύτη είναι ή άληθινή 
άποστολή τού ιστορικού. Ν’ά άνερευν?· παντού, 
νά. φέρη είς φώς τήν αλήθειαν οπού καί άν τήν 
εύρη, τά. συμπεράσματα του νά. είναι- πάντοτε 
βάσιμακαί ορθά καί αί κρίσεις του αμερόληπτοι.

Ό. Ήλίας Τσιτσέλης κατά καιρούς· έδημο- 
σίευσε, . εϊς διάφορα περιοδικά καί φυλλάδια,

Ή Ζάκυνθος έγέννησεν όχι όλιγώτερον τής 
Κέρκυρας ένδόξοος ιστορικούς. 'Ο Παναγιώτης 
Χιώτης με την έπτάτομον ιστορίαν της ’Επτά
νησου, ό Έρμάνος Λούντζης μέ τά συγγράμ
ματα του περί τής πολιτικής καταστάσεως έν 
Έπτανήσφ έπί τών ’Ενετών (Storia delle iso- 
la Jonie sollo il reggimenio dei republicans 

καί Della Republic» sellinsulare). ό Νικόλα
ος Κατραμής μέ τά φιλολογικά άνάλεκτα τής 
νήσου Ζακύνθου καί άλλας ίστορικώς του με
λετάς, άποθνήσκο.ντες άφησαν εις τούς μετα
γενεστέρους τά ιστορικά των έργ-α, έντιμον μαυ
σωλείου τοΰ όνόματός των. Ό θάνατος όμως 
τούτων δεν άφηρεσεν άπό την Ζάκυνθον τούς τί
μιους σκαπανείς τής ιστορίας.Ό Λεωνίδας Ζώης 
ά&ακόπως εργάζεται καί τακτοποιεί τό πολύ
τιμον άρχειοφυλακείον Ζακύνθου. Ό Ζώης εί
ναι δημιούργημα τής επιμόνου εργασίας του. 
Μολονότι έγεννήθη πτωχός καί άπό ταπεινήν 
οικογένειαν κατόρθωσε διά τής έντιμου οδού 
τής φιλολογικής εργασίας νά άνελθφ είς τήν 
αριστοκρατίαν τοϋ πνεύματος. Έγραψε πολλάς 
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μελετάς καί μονογραφίας περί τής νήσου Ζα
κύνθου.’Αξιομνημόνευτα έκ τών πολλών έργων 
τοε είναι αί έν Ζακύνθω μοναί, ή στατιστική 
τής νήσου Ζακύνθου καί περί τών έν Ζκκύνθφ 
σεισμών. Τό σπουδαιότερου όμως έργον του είναι 
τό Ζακυνθινόν λεξιλόγ-ιον τό όποιον δημοσιεύει 
τμηματικούςείς τό περιοδικόν του «αί Μοϋσαι». 
’Επίσης καί ό ’Αντώνιος Μπισκίνη,ς είναι φίλερ
γος συλλέκτης τών ιστορικών παραδόσεων τής 
νήσου Ζακύνθου. Ό Μπισκίνης είναι ένας με- 
τριοφρονέστατος δημοδιδάσκαλος χωρίου, ή σο- 
βορά εργ*ασία του δμως θά είναι ωφέλιμος είς 
τήν ιστορίαν. Έξέδωκε χάρτην τής Ζακύνθου’ 
έγραψευ ακριβή πίνακα τών άποττάσεων τής 
νήσου τόν όποιον έδημοσίευσεν ό αυστριακός άρ· 
χιδούξ Λουδοβίκος Ιαλβατώρ είς τό άρτι έκδο- 
θέν περί Ζακύνθου πολυτελέστατου βιβλίον του.

Καί είς την.Κεφαλληνίαν-δεν έλειψαν οί φι
λόπονοι ιστορικοί οί διαφωτίζοντας διά τών έρ
γων των τήν ομίχλην τών περασμένων χρόνων. 
Μετά τόν Μαρίνον Πινιατόρον καί τόν ’Ιωάν
νη* Λοβέρδον έκ τών οποίων ό πρώτος διακρίνε-

Π· Ματθιοπούλου Παρισινή
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πλείστας λαογραφικάς μελετάς και ίστοριχάς 
πραγματείας. 'Εγραψε και στίχους. Διηρεύνησε 
τά ήθη, έθιμα καί τοπωνυμίας. Συνέλεζε πλεί ΚΙ 
στην λαογραφικην δλην καί ουτω έκ τών μελε-^ 
τών, ερευνών καί ερανισμάτων έξεπόνησε τρίτο- jB 
μονεργον δι’ ου καταδεικνύει την πολιτικήν,κοι-’W 
νωνικήν καί διανοητικήν κατάσταση» καί την 
έν γίνει δράσιν τών Κεφαλληνων. Τοΰ έργου 
τούτου έξεδόθη μόνον ό πρώτος τόμος περελαμ- 
βάνων βιογραφίας Κεφαλληνων, ιστορίας οικογε
νειών τής Κεφαλληνίας καί δημοσιεύματα 
Κεφαλλην ακά. Είς το έργον τοΰ Τσιτσέλη δια
φαίνεται η ακριβής τών γεγονότων γνώσις, ήτις 
προδίδει τό κΰρος της ιστορικής αλήθειας.

Καί ή Λεύκάς έχει τούς ιστορικούς της. Τά 
έργα τά όποια άφησεν άποθνήσκων ό Δημήτριος 
Ιίετριτσόπουλος, ίταλιστί γεγραμμένα, δέν εί
ναι βεβαίως μεγάλης αξίας. Ουδέ ακρίβεια τά 
διακρίνει, ούτε πλούτος ειδήσεων. Είναι έργα 
μέτρια δπως δήποτε καί άτελή. Ό Σπυρίδων 
Βλαντής δμως οστις καταγίνεται είς μελετάς 
περί τής Λευκάδος είναι ευσυνείδητος ιστορικός. 
Έγραψεν άξιόλογον ιστορικήν πραγματείαν «ή 
Λεύκάς υπό τούς Φράγκους, τούς Τούρκους καί 
τούς ’Ενετούς» (1204 - 1797). Τό έργον τοΰτο 
διακρίνεται Sex τήν ακρίβειαν, είναι μία ευσυ
νείδητος καί επιμελής περισυλλογή ιστορικών 
γεγονότων. Διά μιάς συστηματικής συναρμογής 
ό Βλαντής κατορθώνει τήν παράστασιν τής 
πραγματικής καταστάσεως τής Λευκάδος κατά 
διαφόρους εποχάς.

Δυσχερές καί πολύμοχθον είναι τό εργον τών 
ειδικών ερευνητών καί συλλογέων τής ιστορικής 
ύλης.

Ό Κερκυραΐος Άνδρέας Μουστοξύδης καί οί 
Ζακύνθιοι Έρμάνος Λούντζης καί Παναγιώτης 
Χιώτης έρριψαν τάς βάσεις τής επτανησιακής 
ιστορίας. Έπί τά ίχνη τούτων βαδίζουν φιλοτί- 
έκεΐνοι περί τών όποιων ανωτέρω ώμιλήσαμεν. 
Ζοΰν ταπεινοί, εργάζονται μέ μετριοφροσύνην 
καί δέν φιλοδοξούν άλλο τι είμή μόνον νά δια- 
λευκάνουν τήν ιστορίαν τής πατρίδος των. Έγώ 
πάντοτε εκτιμώ καί σέβομαι τήν σοβαράν έργα- 
σίαν, τήν άθορύβως γινομένην, τήν έντιμον ερ
γασίαν έκείνων οί όποιοι χωρίς πάταγον καί 
φωνασκίας βαδίζουν πρός ενα σκοπόν, πρός έν 
τέρμα, μέ υψηλά τό μέτωπον, μέ άσπιλον τήν 
ψυχήν, μέ λεύκάς τάς χεΐρας. Τό άκηλίδωτον 
όνομα τών ανθρώπων τούτων προσεπάθησα νά 
φέρω είς φώς, νά τό αποσύρω άπό τήν μετριό- 
φρονα σιγήν καί νά παρουσιάσω είς τό κοινόν 
τήν πολύτιμον εργασίαν των.

-Τ· ................................
κανείς είς τήν ιστορίαν, άλλά, καθώς είπεν 
’Οβίδιος:

Et pius est patriae facta refere labor

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ

-τήν πολύτιμον εργασίαν των.
Δέν είναι μόνον ωφέλιμον νά καταγίνεται 
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Η ΟΠΕΡΕΤΤΑ

της χοροπηδούν

ΒΡΟΧΗ καί μάλιστα ή 
αθηναϊκή βροχή έχει 
μίαν μουσικήν ένιοτε, ή 
δποία άν δέν πλησιάζει 
το απρόσιτον κάλλος 
τών βαγνερείων συνδέ
σεων, δέν ύστερε" όμως 
ούτε εις την γλυκύτητα 
ούτε είς τδ αίσθημα.

καί αί χονδραί σταγόνες 
της χοροπηδούν έπάνω «ίς τούς θαμβούς φεγγίτας ή 
ατμόσφαιρα πλημμυρει άπό μουσικούς τόνους.

Τδ ψιχάλισμα είναι ή εισαγωγή, ή νανουριστική 
και ύπερεκχειλίζουσα άπδ λυρικόν πάθος εισαγωγή. 
Καί έπειτα αρχίζει ή γλυχυτά»η καί παθητική καν- 
τσιονέττα έπάνω είς τά θολά τζάμια τών παραθυριών, 
τούς μεγάλους φεγγίτας, τούς ύελωτούς βόλους, τού; 
τρούλους τών ναών καί τά μαρμάρινα άνδηρα.

Μέσα είς μίαν μαρμαρένιαν αυλήν μέ κήπον είς τδ 
βάβος ή βροχή ήμπορεΐ νά σύνδεση δλόκληρη δπε- 
ρέττα, 5ταν πέφτη αργά, αργα σαν από βουρκωμένα 
μάτια. Επάνω εις τα φύλλα τα χονδρά τών φύκων 
καί τής λατάνιες κ.-υπα τής χαμηλές, τής σβυσμέ- 
νες νότες. Είς τά κρυστάλλινα γυαλιά τής σέρρας ευ
ρίσκει τδ έπάνω «ίο διά τάς declarations τής πρίμας. 
Είς καμμίαν μεγάλην ξεκολλημένην πλάκα παίζει 
σιγά, σιγά μίαν νόταν τοΰ βιολοντσέλου. Είς τδ μου
σαμά ποΰ σκεπάζει τδν περιστερεώνα χτυπά βραδέως 
τδ τύμπανον. Με το φλύαρον ρυάκι ποΰ σχηματίζει 
ανάμεσα εις τής άζάλιες καί τάς πρασιας αρχίζει τδ 
κελάρυσμα τοΰ πλαγιαύλου. Μέ τούς γυμνωμένους 
κλάδους τρα€£ τής δυνατές δοξαριές είς τά βρεγμένα 
πτερά τοΰ άνεμου. Άπδ δέ τδν μεγάλον ύδατόσω- 
λήνα ποΰ κρημνίζεται τδ νερδ τής στέγης άφίνει νά 
ξεφεύγουν ή βαρείες νότες τής γκράν κάσσας.

Καί ?τσι ή βροχή συνβέτει την οπερέτταν της μέσα 
είς τδ φωταγωγημένον από φειδωτάς άστραπάς Θέα- 
τρον, τδ δονούμενον άπό τδ βαρύ χειροκρότημα τής 
βροντής και την αγρίαν επευφημίαν τοΰ κεραυνού.

Καί υπάρχουν ξεχωριστές στιγμές ποΰ ευρίσκει 
κανείς ύπερτέραν την καταρρέουσαν μουσικήν τή; 
φθινοπωρινής βοοχούλας, άπδ τά λαβυρινθώδους έν
νοιας μουσικά αριστουργήματα ένδς Μπετχόβεν.

Εΐς ενα χλωμό ηλιοβασίλεμα δακρυσμένου αθηναϊ
κού φθινοπώρου, μία σταγών μουσουργημένης βροχής, 
εις ρεών τόνος από την ύγραν συμφωνίαν, είναι πολ- 
λάκις γλυκύτερος άπδ μίαν νόταν τοΰ Παρσιφάλ ή τοΰ 
'Γαγχόυζερ.

'Η μουσική τής βροχής δεν ανήκει είς καμμίαν 
σχολήν' δέν είναι ούτε τής Θνησκούσης παλαιας ιτα
λικής υ,ελωδίας, ούτε τής νεωτέρας συμβολικής, τής 
γριφώδους και βχθείας καί πολυτάραχου γερμανικής. 
Έχει ίδιον ρυθμόν, ίδιον χρώμα, ίδιον ύφος, ίδική-

της άν θέλετε μουσικήν κλίμακα. Διά νά τήν έν- 
νοήση τις δέν πρέπει νά εχη συμπληοώση τας μουσι
κά; του σπουδάς εΐς τάς σχολάς τής Δρέσδης η τοΰ 
Μονάχου. Χρειάζεται ολίγη μόνον συννεφιά είς τό 
μέτωπον. Καί τότε άπδ τά βρέχόμενα φύλλα και 
από τούς δερομένους ύελοπίνακις ακούει τήν θαύμα- 
σιωτέραν συμφωνίαν.

Οί άγαπώντες ιδίως πολύ και βαθειά ακούουν καί 
την τελευταίαν νόταν. Καί αυτοί μόνον ημποροϋν να 
διαβάσουν έκ πρώτης ίψεως πρίμα βίστα, είς τα εκ
τυλισσόμενα είς τον ουρανόν μεγάλα καί ύπομέλάνα 
μουσικά τεύχη, εις τά σύννεφα άπό τά όποϊα διδά
σκονται τήν μουσικήν τά φύλλα καί τά τζαμιά τών 
παραθυριών.

Ή βροχοΰλα ποΰ ραντίζει το άπαλον ανθόστρωμα, 
ποΰ σταλάζει ώσαν ολοστρόγγυλο δάκρυ, ποΰ φτιάνει 
τής δρόσου τούς αργυρούς κόμβους καί στολίζει μ’

αυτούς τά αλαβάστρινα κρίνα, έχει τήν μουσικήν μέ 
τήν όποιαν τραγουδεϊ τά ώχρα φαντάσματα τών πε
θαμένων πόθων καί τδ ρόδινον άστρον των πρώτων 
έλπιδων, τδ άστρον ποΰ μέ τρεμούλα σκορπίζει τδ «ν
τροπαλόν φώς του εις τάς άνατολάς τής ζωής.

Ή βροχοΰλα έχει μίαν μουσικήν καί διά τδν άνευ 
ελπίδων και διά τδν ζώντα είς άνθοπλήμμυραν αίω· 
νίαν, τήν μουσικήν τοΰ κλαίοντος Ουρανού ποΰ βρέ
χει με δακρυα τό χιονόστρωμα τών λυπημένων κρί
νων, την μουσικήν τοΰ νερού ποΰ παρασύρει τδ δά
κρυ τών θλιμμένων ρόδων.

Καί ή μουσική τής βροχούλας είναι τραγουδάκι 
όταν κτυπα είς τά τζάμια τοΰ παραθυριού καί είναι 
γλυκύς ύπομελισμός όταν σταλάζει αργά - αργά, καί 
είναι πένθιμον εμδατήριον είς τήν νεκρικήν πομπήν 
τών φθινοπωρινών ημερών.

ΤΙΜ. ΜΑΡλ'Ι'ΤΙΝΗΓ0 CHOPIN ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
( Ά r apr ή a e tc — Έπιστο.Ια ί)

ΕΝ εύρίσκουν τήν γαλήνην ούτε 
καί εΐς τδν τάφον, οί μεγάλοι άν- 
δρες οίτινες ύπεφερον διαρκώς εν 
τή ζωή.

Οί ταπεινοί μεταγενέστεροι πα· 
ροτρυνόμενοι ύπο ακατασχέτου 
περιέργειας, ή όποία τά πάντα 
έρευνμ καί εξετάζει, ρίπτονται έπί 
τών λειψάνων «τής εύκλειας», ζη-

τοΰσιν αυτήν εΐς τα πλέον άπόκρυφα μέρη τής ύπάρ- 
ξεώς της, εξετάζουν έπισταμένως τά αίσθήματά της, 
θέτουν είς αμφιβολίαν τήν αγάπην αύτής καί δλα 
ταΰτα -— λεγουσιν ούτοι, δεν γνωρίζομεν έάν δικαίως 
ή αδίκως — διά ν’ ανακαλύψου» τήν πηγήν τών ιξό- 
χων αύτών σκέψεων καί τών μεγάλων εμπνεύσεων 
τών μεγαλοφυών. Τό φλύαρον τοΰτο πεπρωμένο», δέν 
επρεπε καί δέν ήδύνατο ν’ άποφύγη ό άβρός, δ λε
πτός, δ βαθύς εκείνος ποιητής τοϋ κλειδοκύμβαλού, δ 
ονομαζόμενος Chopin.

Περί αυτού μέχρι τοΰδε πολλά έγράφησαν καί πολλά 
συνεζητήθησαν, αλλά βιογραφία πλήρης τοΰ καλλιτέ
χνου καί τοΰ ανθρώπου ικανοποιούσα τούς πάντας, 
ούδείς μέχρι τοΰδε είχε δημοσιεύσει.

Ό ΦερΙινάνδος Hosich, νεαρός Πολωνός συγγρα- 
φεύς, δημοσιεύει σήμερον περισπούδαστου βιβλίον με
γάλου ενδιαφέροντος έπί τοΰ «Chopin καί τών έργων 
του,ο τό όποιον πληροί τά κενά καί δίδει τάς όλι- 
γώτερον γνωστας πληροφορίας περί τής παιδικής του 
ηλικίας, τής εφηβικής, περί τής ζωής του, τής τέ
χνης καί τών ερώτων τοΰ μεγάλου διδασκάλου.

Ό Chopin χαρακτήρος περιπαθούς ήτο έπιρρεπής 
εις τον έρωτα καί τήν ζηλοτυπίαν. Άνευ τών δύο 
ισχυρών αυτών παθών, τα όποια εκυριαρχουν επί τής 
καρδίας του, ”σως ό κόσμος σήμερον δέν ήθελε κατέ
χει τας πηγας έκείνας τής μελωδίας, τής εμπνεύσεως 
καί τών θλίψεων αί όποΐαι έξωτερικεύθησαν είς τάς 
Nocturnes του .και είς τά Preludes.

Ουτοςήγάπησε παοαφόρως τήν Costanza Gladkon·

ska, ήτις ώς άοιδδς έψαλλεν είς τήν Βαρσοβίαν' ό 
βιογράφος του βεβαιώνει ότι είς τδ πείσμα τών λοι
πών ερώτων του, ή είκών τής ωραίας Costanza δέν 
ώχρίασε ποτέ, ποτέ έν τη καρδία του.

Είς τάς πρός τόν έπιστήθιον φίλον του Woyeic· 
chonski έπιστολάς του, ούτος μετ’ ειλικρίνειας καί 
άφελείας εκφράζεται και έξομολογεΓ τάς θλίψεις, τάς 
ευτυχίας, τάς όποιας τδ ερωτικόν αυτό πάθος τδν έ· 
καμνε νά αίσθανθή.

Έγκατέλειψεν έξ ανάγκης τήν Βαρσοβίαν μέ τδ 
προαίσθημα —- τό όποιον υπήρξε προφητεία — δτι δέν 
θά έπέστρεφε πλέον, ή θλϊψις δέ του αποχωρισμού 
καί ή ζηλοτυπία, ή όποία έν τή καρδιά τον εγεννήθη 
εδιδον είς αύτόν στιγμάς άπογνώσεως, αμφιβολίας καί 
πικριών ανέκφραστων.

Είς μίαν έκ τών πρώτων επιστολών του ό μουσουρ
γός έγκαταλείπεται εις τάς ονειροπολήσεις τοΰ έρω
τος αύτοΰ καί λέγει :

«Τήν βλέπω ακόμη τήν ώραίαν ξανθήν, λατρευτήν 
κόρην μέ τούς γαλανούς οφθαλμούς, μέ την θωπευτι
κήν φωνήν και ένβυμοΰμαι πάντοτε τας τερπνάς ώρας 
τάς διίοιας διήλθομεν μαζυ είς τήν έκκλησίαν τοΰ Ά
γιου Βερναρδίνου, καί έντδς τών παρασκηνίων τοΰ 
θεάτρου.

Έπαναβλέπων τήν είλόνα της' διαρκώς ®έρω είς 
τδν δάκτυλον τό δακτύλιόν της καί τό θωπεύω.

Κρούω καλλίτερου τό κλειδοκύμβαλου όταν έχω 
ενώπιον μου τδ όραμά της, διότι μοί φαίνεται ότι 
αύτή μέ ακούει, καί αύτη μόνη δύναται νά έ- 
ξηγηση έκεϊνο τό όποιον αισθάνομαι».

Παραφερόμενος ύπδ τοΰ εμπαθοΰς χαρακτήρος του 
έβασάνιζε συχνά τήν έρωμένην του εκδηλώνων είς 
εις αυτήν τας ύποψίας του καί την δυσπιστίαν του' 
άλλ* δμως δέν έβράδυνενά έκφράζη τήν μεταμέλειαν 
του διά τών θερμοτέρων λόγων. Κατά τάς στιγμάς 
έκείνας τής θλίψεως έγραψε τήν περίφημον μελωδίαν 
εΐς St minore έπί τής θαυμασίας ποιήσεως τοΰ με
γάλου του συμπατριώτου Michiench «Φύγε άπό εμ
πρός μου».

Έξ άλλου ό Chopin διά τήν φήμην τής μεγαλο- 
φυίας του, διά τήν ωχρότητα τού προσώπου του, διά 
τήν κομψότητα τής περιβολής του, διά τήν εύγενή 
συμπεριφοράν του, δέν έβράδυνε νά εύρη θαυμαστρίας,
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τάς όποιας έγοήτ«υσ«ν χαί ύπό τών δπσίων «γοητεύ- 
βτο. Ε?ν« γνωστόν — μεταξύ τών άλλων — ή ζωηρά 
συμπάθεια τήν όποιαν ούτος «τρεφε διά τήν διάση
μου αοιδόν Enrichetta Sountag.

«Τί κρίμα, εγρχφεν εις ενα φίλον του. ποϋ δέν η
χούσες τήν Sountag.Έψαλλε πεντάχις είς τδ εθνικόν 
θέατρον" έάν φθίσης εγκαίρως, ίσως τήν άχούσης. 
Ή Sountag δέν εΐνε ώραία, άλλά συμπαθής και έπί 
πλέον . . . ελκυστική. Μοί αρέσει χαί ή φωνή της, 
άν χαί δέν εινε μεγάλης έντάσεως, μέ καταγοητεύει 
Κανονίζει τελείως την φωνήν της' εις τδ diminuendo 
είναι πράγματι τδ non plus ultra.

ΈξετΙλεσε τήν cavatina τοϋ Barbiere χαί τής 
Gagga ladra. Τδ ασμχ της όμοιάζει μέ κέντημα' κά- 
μνει αληθώς μεγίστην έντύπωσιν, άλλ’ ούχΐ δσον ό 
Paganini. Ό πρίγκηψ Itadginill μοί έλεγε προχθές 
ότι ώς Ανοδεμόνα προχαλεϊ τά δάκρυα, και δτι οΰδε- 
μία δύναται να την ύποκριθή τοσοΰτον τελείως. Εί
ναι προσφιλής, συμπαθής, ευχάριστος, αγαθή !»

Ή καλλιτεχνική ψυχή τοΰ Chopin άφηρπάσθη 
ύπδ ακρατήτου ενθουσιασμού, ή μεγάλη δέ συμπά
θεια καί ό θαυμασμός, τδν όποιον ήσθάνθη διά τήν 
κχλλιτέχνιδχ ταύτην, ήθελε μεταβληθή είς αληθή 
έρωτα, έάν ή Costanza καί τοι μακράν ευρισκόμενη, 
δέν έξηκολούθει νά έςασκή έπ’ αύτοΰ γοητείαν ;

Αισθάνομαι συμπάθειαν διά τήν Sountag, έγραφε 
έγραφε πρδς τδν φίλον του, εϋρισκόμεθα συχνάκις μχ- 
ζύ, αυτή ψάλλει, έγώ τήν συνοδεύω έπί τοΰ κλειδο
κύμβαλού (ό Chopin ύπήρξεν επίσης μεγάλος χχί εις 
τήν συνοδείαν τοΰ άσματος) χχί τήν άπόλαυσιν τήν 
όποιαν δοκιμάζω, τήν οφείλω είς τδν π^ήγκιπα Βα· 
dyinill, ό όποιος μ’ έπαρουσίασεν είς αυτήν.»

Ό Chopin εγεινε προσφιλής φίλος της, τδ ομο
λογεί" αυτός ό ίδιος εις μίαν εκ τών επιστολών του :

«Ειδον σήμερον τήνSountag άτημέλητον. Σοί λέγω 
ότι χιλιάχις εύρον αυτήν χαριεστέραν καί θελχτιχω· 
τέραν μέ τήν έλαφράν εκείνην πεοιβολήν. Δυστυχής I 
πόσον την εχούραζον αί επισκέψεις τών αξιωματικών, 
τών λοχαγών, καί λοιπών’ τήν λυπούμαι καί μοΰ 
έρχεται σχεδόν ή επιθυμία νά διακόψω τάς ίδικάς 
μου επισκέψεις . . . άλλ’ έκεί'η εύγενώς μέ προκαλεΐ 

ΑΙ τελευταίοι οτιγμαί τον Chopin

πρός βλάβην τών άλλων, τούς όποιους άποπέμπει 
μή θέλουσα πλέον να τους δεχ,Οή.»

Εις- τδ πείσμα δμως όλων αυτών, δ ερώς του προς 
τήν Costanza έπανήρχετο πάντοτε έν τή καρδία τοϋ 
ώς εν molivo επαναλαμβανόμενον είς εν Prelude:

«Χθες είδον—εγραφεν έκ Βιέννης τήν 26 Σεπτεμ
βρίου 1830—μίαν γυναίκα, ή δποία ώμοίαζε πολύ με 
τδ «’Ιδανικόν μου». Ή σκέψις αύτη με κατέστησε 
τόσον ευτυχή, ώστε -ελησμόνησα πάντα καί παν- 
τας .... "Ηρχισα αμέσως νά γράφω .... "Οταν 
σκέπτωμαι, μοί έρχεται τοιαύτη σκοτεινή μελαγχο
λία, ώστε οίκτείρω τδν έαυτόν μου, χάνω σχεδόν τήν 
συνείδησίν μού, δεν βλέπω πλέον τίποτε . . . νομίζω 
ότι οί ίπποι καθ’ οδόν δύνανται νά μέ καταπατήσουν. 
Eire αίτή, ή όποία μέ φέρει είς αΰτδ τδ σημεϊον . . . 
Ή καρδία μου δμιλει μίαν ουρανίαν γλώσσαν όταν 
σκέπτομαι Αντήν. Έαν εύρίσχεσο πλησίον μου, θα 
σοί ελεγον παν ό,τι ονειροπολώ, παν δ,τι συνεχώς 
μέ καταδιώκει, παν ό,τι μέ καθιστά τδν εύτυχέστε- 
ρον καί τδν δυστυχέστερον τών ανθρώπων».

Αί γνώμαι περί τοΰ έρωτος τοΰ Chopin διά τήν 
ώραίαν Contanza, ησαν ποικίλαι και ουχί δμόφωνοι. 
Έπιστεύετο ύπδ μερικών ότι ούτος εύρίσκετο τότε 
είς μίαν φασιν ερωτικήν καί αγαπών, ηράτο αυτής.

Ό διάσημος δμως Zelenski υποστηρίζει δτι δ μο
ναδικός καί αληθής ερως τοΰ Chopin ήτο ή Cos- 
tanya, αύτή δέ ητο έκείνη ή δποία έπέφερε τήν 
μεταμόρφωσιν αύτοΰ άπδ Chopin virtuoso είς Chopin 
καλλιτέχνην δημιουργόν !

Ή Costanza ήτο έκείνη, ή δποία τδν έκράτει είς 
Βχρβοβίαν καί ή δποία έπεβράδυνε τήν άνευ επιστρο
φής άναχώρησίν του. Τοΰτο βέβαιο? είς μίαν εκ τών 
επιστολών του πρδς τον φίλον του Woyciechotvski.

«θαυμάζεις ίσως πώς εΰοίσκομαι άκόμη εδώ 1 
Άλλά μάθε δτι έν πράγμα μέ κρατεί, τδ όποιον 
δέν έχω τήν δύναμιν νά έγχαταλείψω !»

Αί πολωνικα’ι εφημερίδες κατά τούς μήνας Ια
νουάριον καί Μάρτιον 1830 έχαιρέτιζον δμοφώνως 
ενα «νέον ifazart»,lv άλλο «θειον παιδίον».

[Έπεται τδ ττίος)

ΙΘΑΚΗ ΚΑΙ ΔΑΙΡΠΦΕΑΔ**

Άφοΰ λοιπόν οϋτω διά. της γεωλογίας Υποδει
κνύεται δτι ή Λεύκάς κατά τούς ομηρικούς 
χρόνους ήτο νήόος, πρέπει κατ’ Ανάγκην νά 
άυμπεριληφθμ καί αύτη είς τδν Αριθμόν τών 
νήόων τών άποτελουόών τδ βαόίλειον τοϋ Όδυό- 
όέως και έχσμεν τότε τάς τέόόαρας νήόους, άς 
ένταΰθα Αναφέρει ό Όμηρος. Έπ’ αύτών τών 
τεόόάρων νήόων ύπολείπεται ήδη νά γείνμ ή 
διανομή τών όνομάτων, τά όποια Αποδίδονται 
είς ταύτας ύπό τοΰ 'Ομήρου. Άλλ’ ένταΰθα 
άκριβώς τό έπος παρέχει πολλας καί ρητής μαρ· 
τνρίας περί τής θέόεως τών νήόων πρός τε Αλ· 
λήλας καί πρός τήν Στεριάν. Τήν πρώτην θέόιν 
μεταξύ τών χωρίων τοΰ έπους τών περιεχόν- 
των τοιαύτας είδήόεις περί τής θέόεως της ’Ιθά
κης έν όχέόει πρός τας λοιπός νήόους καί τήν 
Απέναντι Στερεόν καί δυναμένων νά χρηόιμεύ 
όωότν Λμΐν ώς οδηγός έπί τρΰ προκειμένου, κα
τέχει βεβαίως τό πολυθρύλητον χωρίον, έν ώ ό 
Όδυόόεύς περιγράφει πρός τόν βαόιλέα τών 
Φαιάκων Αλκίνοον τήν πατρίδα αύτοΰ καί εΐς 
τοΰτο, ώς είκός. Αποδίδει καί ό κ. DOrpfeld τήν 
όπουδαιοτέραν όημαόίαν. Τό χωρίον τοΰτο, τό 
όποιον ένεκα τοΰ δυόερμηνεύτου αύτοΰ έδωκεν 
Αφορμήν είς μακράς όυζητήόεις καί ύποθέόεις 
άπό τών Αρχαίων χρόνων μέχρι όήμερον, έχει 
ώς έξης.

Λαιειάω <5’ Ίϋάκην ενδείελον' εν S’ δροί ainfj 
Νήριτον είνοοίφνλλον, άρατρεπέ{· &μφΙ δέ νήοοι 
ΠοΙ.Ιαί ναιττάοναι μαία οχεδδν εώίήίροιν. 
ΑσνΙΙχεόν τε Σάμη τε καί υίήεοαα Ζάκυνθος' 
αντη Si χδαμαλ'η κανυαερτάτη είν &U χεϊιαι 
ηροί ζόφον, al δε τ’ ανενδι χρδ{ ήέΰ τ' ήέΐιδν τε.

(Όδυαα. τ, 21-26).
ΟΙ δύο τελευταίοι ότίχοι τοΰ χωρίου ού μι

κρόν δυόκολίαν παρέόχοντοϊς έρμηνευταΐς, ών 
άλλοι άλλως τούτους ήρμήνευόαν. Ό κ. Dor
pfeld φρονεί δτι διά τής Ερμηνείας, ήν αύτάς 
είς τούς ότίχους τούτους δίδει, Υποδεικνύεται 
έναργέότατα, δτι τό χωρίον τοΰτο προόαρμό'ζε- 
ται τελείως πρός τήν Λευκάδα· διότι δι’ αύτοΰ 
ή Ιθάκη παρίόταται ώς τελευταία παόών (πα· 
νυπερτΑτη) πρός δυόμάς (πρός ζόφον), ένώ αί

’) Συνέχεια 

άλλαι έν τφ χωρίφ μνημονευόμενοι vnOot κεϊν- 
ται μακράν άνατολικώς τής ’Ιθάκης (άνευθε 
πρός ήώ τ’ ήέλιόν τε) Τό πρ ό ς ζόφον Ορμη
νεύει Απλώς πρός δυόμάςκαί ούχί πρός 
άρκτον, ώς Ορμηνεύει ό Στράβων ή π ρ ό ς 
τά βορε ι ο δ υτικ ά ώς άλλοι έξηγοΰόι, πα
ραπέμπει δέ καί είς άλλα τών 'Ομηρικών έπών 
χωρία, έν οίς γίνεται τής φράόεως ταύτης χρή- 
όις μετ’ Αναλόγου όημαόίας. "Οτι ή ’Ιθάκη δέν 
είναι ή δυτικωτέρα τών νήόων είναι προφανές· 
άλλ’ ουδέ ή Λεύκάς έχει τοιαύτην θέόιν δυτι- 
κωτέρα όντως παόών τών νήόων είναι ή Κεφαλ
ληνία. Άλλ’ ένταΰθα πρός Ακριβή καθοριόμόν 
τής γεωγραφικής θέόεως τών νήόων κατά τούς 
ύμηρικοΰς χρόνους δέν πρέπει, λέγει ό κ. D&r- 
pfetd, νά λάβωμεν ύη’δψειτήν θέόιν τών νήόων 
καί χωρών ώς αύται έχουόι όήμερον έπί τών 
χαρτών, τούς όποίους μετά χεΐρας έχομεν καί 
οΐτινες είναι μετά μαθηματικής Ακρίβειας έόχε- 
διαόμένοι, Αλλ’ ώς έφαντάζοντο τήν θέόιν αύ
τών κατά τήν Αρχαιότητα. Ώς ορθότατα ό Γερ
μανός καθηγητής Ίωόήφ Parlsch παρετήρηόε καί 
Απέδειξεν έν τμ περί Κεφαλληνίας καί ’Ιθάκης 
Γεωγραφικοί αύτοΰ μονογραφίρ, (ϋελ. 56) έπεκρά- 
τει καθ' δλας τάς έποχάς παρά τοΐς κατοίκοις 
καί τοΐς έπιόκέπταις τών Ίονίων νήόων ή τά- 
όις τήν νοτίαν καί νοτιανατολικήν διεύθυνόιν 
τών νήόων καί τής ήπβιρωτικης καί Άκαρνα- 
νιακής. Ακτής ώς καθαρώς Ανατολικήν νά θεω- 
ρώόι- διά πολλών παραδειγμάτων έκ όυγγρα- 
φέων Αρχαίων, μεόαιωνικών καί νεωτέρων καί 
έπιόήμων έγγράφων Αποδεικνύει όαφέότατα ό 
Parlsch Λτι πάντοτε ή διεύθυνόις τής Ακτής Από 
τής ερκύρας μέχρι τού Κορινθιακού κόλπου 
έθεωρεϊτο ώς διατρέχουόα Από δυόμών πρός 
Ανατολάς. Έάν παρατηρήόωμεν τούς Αρχαίους 
χάρτασ, ώς τόν τοΰ Πτολεμαίου, βλέπομεν έπ’ 
αύτών τήν όφαλεράν τοποθέτηόιν τών νήόων 
καί τής Απέναντι κειμένης Ακτής- έπί τών χαρ
τών τούτων ή διεύθυνόις τής Ακτής τής Στε
ρεάς είναι Απ’ Ανατολών πρός ουόμΑς· δυτικω- 
τάτη κατά ταΰτα είναι ή νήόος έκείνη, ήτις 
πρός τό ύψηλότερον όημεΐον παρά τήν Ακτήν 
ταύτην κεΐται. .

Άποδεικνυομένου οΰτω ότι ή Λεύκάς είναι ή 
δυτικωτάτη τών νήόων, έπεται ώς Αναγκαΐον
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συμπέρασμα συμφώνως πρός τό χωρίον της 
Όδυσσείας ότι αΰτη είναι Λ 'Ομηρική ’Ιθάκη. 
Τό τοιοϋτο προκύπτει και έκ τής άλλης μαρ
τυρίας τιΐς έν τφ αύτφ χωρίφ περιεχομένης, 
δήλαδή έκ τών λέξεων χθαμαλή etv άλi 
κείται- Ήδη ό Στράβων όρθώς παρετήρησεν 
ότι ή λέξις χ0 αμ αλή δέν σημαίνει ένταϋθα 
ταπεινή, διότι όλίγφ Ανωτέρω ό ποιητής λέ· 
γ»ι δτι tv αύτμ είναι τό δρος Νήριτον είνοσί· 
φυλλον καί άριπρεπές, δέν Αδύνατο δένά πε- 
ριπέσμ είς τοιαύτην άντίφαδιν ήδη Αποκαλών 
την νήσον ταπεινήν, Αλλ’δτι βρίζεται ή θέσις 
αύτής ώς κειμένης πλησίον τής Στερεάς ·οΰτε 
γάρ χθαμαλή δέχονται ταπεινήν ένταϋθα, άλλά 
πρόΟχώρον τμ ήπείρω έγγυτάτω ούάαν αύτής·» 
(Στράδ- Γεωγρ. Βιόλ.Γ.) Ό "Ομηρος θεωρεί τήν 
θάλασσαν, ώς καί'πας άνθρωπος έκ πρώτης 
όφεως, ώς κλιτόν δρους, ήτις άπό τών παρα
λίων, άτινα δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς οίπρό· 
ποδες του δρους τρύτου, άνυφοΰται βαθμηδόν· 
έκ τής τοιαύτης περί τής θαλάσσης άντιλή- 
^εως προήλθον καί αϊ έν χρήσει παρά τοΐς Έλ- 
λησιν έκφράσεις άν απ λ έ ω καί κα τ α π λ έ ω 
περί τών άποπλεόντων ή άφικνουμένων πλοίων 
οϋτω νήσος όρωμένη έχ τής ξηράς κείται έπί 
της φαινομενικός άνερχομένης πρός τά άνω 
έπιφανείας τή: θαλάσσης ώς έπί τής κλιτύος 
όρους τό μεταξύ μιας οΰτω κειμένης νήσουκαί 
τής ξηράς τμήμα τής θαλάσσης διιλοΰται ύπό 
τοϋ ποιητού ώςτό ύποκάτω τής νήσου, ή 
δέ έξω (πέραν) τής νήσου κειμένη θάλασσα ώς 
τόύπεράνω τής νήσου μέρος. Τάς έκφρά- 
δεις ταύτας μεταχειρίζεται ό Νέότε'ρ περιγρά- 
φων τόν πλοΰν τών έκ Τροίας έπιάτρεφόντων 
πλοίων καί άναφέρων τάς δύο άνατολικώς καί 
δυτικώς τής νήσου Χίου κειμένας οδούς πρός 
τήν Πελοπόννησον (καθύπερθβ Χίοιο καί ύπέ- 
νερθε Χίοιο, Όδυσσ γ. ι7ο καί ΐγιΙ- Κατά τήν 
άντίληφιν λοιπόν τοϋ ποιητού μία νήσος κείται 
χθαμαλήέν τφ θ α λ ά σ σ μ ή κ ά τ ω έ ν 
τμθαλάσάμ, άν αΰτη κείται πολύ πλησίον 
τής ξηρας. Κατά ταΰτα ή ’Ιθάκη πρέπει νά εί
ναι συμφώνως πρός τό χωρίον πληόιεότέρα πρός 
τήν ξηρήν ft αί λοιπαί νήσοι. Άναμφιόόητήτως 
ό χαρακτηρισμός ούτος άρμόζει τμ Λευκάδι 
πλεΐον ή πάδή άλλμ νήάφ, διότι μόνον αΰτη 
κείται έγγύτατα τής Άκαρνανιακής άκιής. ένώ 
αί άλλαι τρεις κεϊντήι πολλά ναυτικά μίλλια μα
κράν, ϋ φ η λά έν τμ θ α λ Ασάμ. Ό κ Dor- 
pfeld συνδέει τό χ θ α μ α λ ή μετά τού κείται 
είν άλί θεωρών τό χθαμαλή ώς κατηγορού
μενον μετ’ έπιρρηματικής σημασίας καί μή πα
ραδεχόμενος, ώς άλλοι έρμηνευταί. δτι έξυπα- 
κούεται είς τό χ θ α μ α λ ή τό έ ά τί ούχί χθα
μαλή έότί (ή χθαμαλή ούσα) κείται έν τμ θα» 
λάσσμ πσνυπερτάτη, άλλά κείται Χθα
μαλή, κείται δήλα δή χαμηλά έν τ μ 
θ α λ ά σ σ μ, κατά τήν ύπώρειαν τοϋ φανταστι» 
κού θαλασσίου δρους, έπομένως πλησίον τής 
στερεάς. Διότι, λέγέι, ν.ήσός τις έν τι) άνοικτμ 
θαλάσάμ κειμένη δύναται νά εΐναι χθαμαλή, 
άν δεν έχμ δρη, δέν δύναται δμως νά κείται 
χθαμαλή· περί τοιάύτης νήσου ό Όμηρος θά

15&

έλεγεν ύφη λ ή ή ύ φ ο ΰ κείται (παράβ. Θ. 
ί>ί>. Έν Αλλαις λέξεάι δέν πρόκειται ένταύθα 
περί τής γεωγραφικής κατασκευής καί Ουότά- 
σεως τής νήσου, άλλά περί τής γεωγραφικής 
αύτής θέσεως. Πρός έπίρρωσιν τής έρμηνείας 
ταύτης τής φράσεως χθαμαλή κείται όκ. 
Diirpfeld Αναφέρει καί το έτερον χωρίον τής 
Όδυσσείας, έν φ άπαντφ έπί όμοιας περιότά- 
σεως ή αύτή φράάις, προκειμένου δήλα δή πεοί 
τής νήσου τής Κίρκης (κ, ιρ^)· ής έπίσης
λέγει χθαμαλή κείται καί ούχί έστί Πρ.ρά· 
τίθηδι δ’ ότι καί σήμερον έτι είναι έν χρήσει 
παρά τοΐς Έλληάι τελείως άνάλογοι έκφράσεις 
διά του χ αμιιλά έν δυνδυασμφ μετά τής θα
λάσσης- περί πλοίου εύριόκομένου πλησίον τής 
ξηράς λέγουσιν δτι εύρίόκεται χαμηλά έν 
άντιθέσει πρός έτερον εύρισκόμενον είς τό Ανοι
κτόν πέλαγος, περί ού λέγουσιν δτι είναι ύ φ’ »ι· 
λά· όμοίως περί πλοίου έκ τής Ανοικτής θαλάσ
σης πρός τήν παραλίαν πλέοντος λέγουσιν ότι 
χαμηλώνει.

Τοιαύτην σχέάιν τής Ιθάκης πρός τήν στε
ρεόν δείκνυόι καί έτερον χωρίον. Έν Όδυσσ. 
υ, 187 άναφέρεται δτι ύπήρχε πορθμεΐον τακτι
κήν συγκοινωνίαν έκτελοϋν καί τό όποιον οϋ 
μόνον μετέφερε σφάγια προορισμένα ’διά. τήν 
τράπεζαν τών μνηστήρων έκ τών έπί τής στε
ρεής. έν τφδήμφ τών Κεφαλλήνων, βοόκομένων 
ποιμνίων τοΰ Όδυσσέως, άλλ’ ήτό δυνατόν νά 
χρησιμοποιήται καί ύπό παντός όδοιπόρου έπι- 
θυμοϋντος νά μεταόμ είς τήν νήσον Έπετδή 
μεταξύ τής σημερινής ’Ιθάκης καί τής άπέ- 
ναντι στερεάς δέν ήτο δυνατόν νά έξηγηθμ ή 
ΰπαρξις πορθμείου τακτικήν συγκοινωνίαν έκ- 
τελοΰντος, ήναγκάσθησαν νά παραδεχθώόι τήν 
συγκοινωνίαν ταύτην γινομένην μεταξύ Ιθάκης 
καί Κεφαλληνίας θεωροΰντες ώς δήμον Κε
φαλλήνων τήν νήσον Κεφαλληνίαν άλλ’ ό 
κ. Dfirpleld παραδέχεται δτι ή χώρα τών Κεφαλ
λήνων έκειτο έπί τής Απείρου, ήτοι τής άπέ- 
ναντι κειμένης ’Ακαρνανίας· Έπί ταύτης μόνον 
κατφκουν άρχικώς οί Κεφαλλήνες, μόνον δ’ είς 
τά νεώτερα μέρη τοΰ έπους, είςτό ω τής Όδυσ
σείας καί είς τόν κατάλογον τών νεών, καλούν
ται πάντες οί ύπήκοοι τοΰ Όδυσσέως Κεφαλ
λήνες. ’Επειδή λοιπόν χώρα τών Κεφαλλήνων 
δέν είναι δυνατόν νά είναι ή νήσος Κεφαλληνία 
καί έπειδή προσέτι έν τμ απαριθμήσει τών ποι
μνίων τοΰ Όδυσσέως (Όδυσσ. ζ. ιοο) έκτος 
τής ’Ιθάκης δέν Αναφέρονται τοιαΰτα βοσκό- 
μενα έπί άλλης νήσου, είμή έπί της Απείρου, 
ένθα ή χώρα τών Κεφαλλήνων, όφείλομεν νά 
παραδεχθώμεν δτι ή συγκοινωνία έξετελεϊτο 
μεταξύ, τής ’Ιθάκης καί τής στερεάς, τοιαύτη 
δέ καί διϊ τακτική, δύναται κάλλιότα νάνοηθμ 
μεταξύ τής Λευκάδος καί τής άπέναντι στε
ρεής, ών μεταξύ μόνον στενός πορθμός ύπάρχει.

Έτέραν άπόδειξιν τοΰ δτι Α Ιθάκη έκειτο 
πλησίον τής Στερεάς καί τόσον όσον Λ σημε
ρινή Λεύκάς παρέχουάι καί τά χωρία τής Όδυσ
σείας, έν οίς έπαναλαμδάνεται ή πρός τόν είς 
τήν νήσον έρχόμενον ξένον στερεοτύπως άπευ- 
θυνομένη έρώτηόις :

πω; δί ΰε νανται 
ηγαγον elf Ί&άχφ ; είνες ΐμμεναε ενχειύωντο ·. 
ου μεν γάρ el σε χεζόν οίομαι ίν&ά.δ' Ixiofai.

Συνήθως τόντελευταίο; στίχον οί έρμηνευταί 
έξελάμδανον ώς άπλοΰν χαριτολόγημα, καί Αφελή 
Αστεϊσμόν, ώς παρατηρεί καί ό σχολιαστής Εύ· 
στάθιος· -Ίστέον δέ δτι Αφελής ένταϋθα καί 
άστεϊος ό τοΰ Τηλεμάχου λόγος · Άλλ’ ό κ. 
DdrpfelA θεωρεί τήν έννοιαν τοΰ χωρίου σοβαρόν 
καί ίπικαλεΐται καί τοΰτο πρός ύποστήριξιν 
τής θεωρίαςαύτοϋ· μόνον, λέγει, έπαΐται ή άπλοι 
άνθρωποι συνείθιζον νά έπιχετρώσι μακρά τα- 
ξείδια πεζφ, διά δέ τού πορθμείου νά διαπε- 
ραιώνται είς τήν νήσον, οί εύποροι άνθρωποι 
Αρχοντα έπι πλοίων, ίδιων η ξένων, είς ’Ιθάκην- 
Οί δ’έρμηνεύοντες τόν στίχον ώς άπλοΰν Αστεϊ
σμόν δέν παρετήρηόαν δτι τοιαύτη έρμηνεία 
είναι δλως Ανάρμοστος είς τό έν π. 224 σχετι
κόν χωρίον. όπου ό Τηλέμαχος Απευθύνει τήν 
στερεότυπον ταύτην έρώτηόιν πρός τόν πατέρα
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αύτοΰ, δστις μόλις πρό όλίγου είχε φανερώσει 
-έαύτόν δέν ήδύνατο ό Όμηρος κατά τήν συγ
κινητικήν έκείνην στιγμήν τής άναγνωρίσεως 
πατρός καί υίοΰ. Αν θαυμαόίως περιγράφει, νά 
θέσμ είς τό στόμα τοΰ Τηλεμάχου Αστεϊσμούς 
καί εύφυολογήματα-

Κατά ταΰτα αί δύο αύται έκ τοΰ έπους έξα- 
γόμενα» μαρτυρίαι δτι Λ νήσφς ’Ιθάκη έκ πασών 
τών λοιπών Ουναναφερομένων νήσων έσχάτη 
πρός δυάμάς κείται καί πλησίον τής Στερεάς 
άποτελοΰάι τήν καλλιτέραν καί πειάτικωτέραν 
άπόδειξιν περί τής ταυτότήτος τής Λευκάδος 
πρός τήν ύπό τοΰ ποιητοΰ περιγραφομένην πα
τρίδα τοΰ Όδυσσέως· όντως δέ διά τήν σημε
ρινήν Λευκάδα, έάν λάβωμεν ώς βάάιν τόν πα
λαιόν χάρτην καί άναλογιάθώμεν τήν περί τής 
γεωγραφίας τών μερών άντίληφιν τών Αρχαίων, 
ώς προείρηται, δέν δύναται *νά δοθήί τής θέσεως 
αύτής έν δχέσει πρός τάς λοιπής νήσους και 
τήν Απέναντι Στερεάν περιγραφή βραχυτέρα



ΔίΕΘΝΗΣίΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΛΙΕΓΗΣ

Ή κεντρική λεωφόρος ιζς zlcey»j?

άνεύρμ τό ύφαλόν δρος τής σημερινής 'Ιθάκης, 
μάλιστα δέ καί ολόκληρος ή νήσος αΰτη δυσκό- 
λως δύναται νά διακριθμ άπό τής γείτονος Κε
φαλληνίας, μεθ’ ής ώς έκ τής άποδτάσεως συγ- 
χέεται- Τούναντίον τής Λευκάδος τό ύφηλόν 
άπότομον δρος διαφαίνεται μακράν έν τφ όρί- 
ζοντι; ένώ τά ταπεινότερα τής ύήσου μέρη δέν 
είναι ορατά· άριότερδ τοϋ δρους ιούτου κεΐται 
ή δυάς τών νιίσοιν. τό Δουλίχιον καί ή Σάμη, 
αί νϋν Κεφαλληνία καί Ιθάκη, καί Εη άπωγέρω 
προς τά άριότερά ή Ζάκυνθος.

Ού μικράς σπουδαιότατος όιά τήν Οέσιν τής 
Ιθάκης καί τοϋ Δουλιχίου θεωρεί ό κ. Dorpleld 
και τήν διήγιιόιν Λν ό Όδυόδεύς ποιείται πρός 
τόν Εύμαιον περί τοϋ ταξειδίου αύτοΰ έκ τής 
χώρας τών θεόπρωτών είς την ’Ιθάκην, (Όδυσσ. 
ξ. 3^4 κάΐ- έξΛ δν ι αί τό ταξείδιον τούτο είναι 
πλαστόν Ό Όδυσσεύς έπιδιδάζέται έν τι) χώρμ 
τών Θεάπρωτών πλοίου προορισμένου διά Δου
λίχιον, κατά τόν πλοΰν δέ, τοΰ πλοίου προσορ- 
μισθέντι-ς είς τήν Ιθάκην, δραπετεύει έκ τοϋ 
πλοίου ύποπτεύσαε δάα έβυσόοδόμουν κατ’ αύ- 
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τοΰ οί Εν ίώ πλοίφ καί σψζεται είς την νήσον 
’Ιθάκην. Επειδή δ’ή Θεσπρωτία, κεΐται έπί τής 
’Ηπείρου άπέναντι τής νήσου Παξών. πρέπει ή 
Ιθάκη νά κεΐται μεταξύ ταύτης καί τοΰ Δουλι
χίου (Κεφαλληνίας )· δντως δ’Λ Λεύκάς τοιαύ- 
την άκριδώς θέόιν έχει

Ώς τΐιν καλλιτέραν τέλος άπόδειξιν τής όρ- 
θότητος τής θεωρίας αύτοΰ θεωρεί ό κ. Dbrpfeld 
τήν άνεύρεάιν τής νησίδος, έφ’ ής οί μνηστή
ρες ένήδρευον τόν έκ Πύλου είς ’Ιθάκην έπα- 
νερχόμενον Τηλέμαχον. Όπως βνλλάβωσι τού
τον καί φονεύόωσιν, έκλέγουόιν οί μνηστήρες 
ώς τόπον ένέδρας νηόϊδά τινα έν τφ μεταξύ 
Ιθάκης καί Σάμης πορθμφ, τήν ’Λστερίδα, ήτις 
ύπό τοΰ ποιητοΰ χαρακτηρίζεται ώς πετρώδης 
καίέχουσα άμφιδύμους λιμένας.

Γσιι δέ τις νήσος μέοσγι αλί πετρήεοαα, 
μεασηγνς ’Ιθάκης τε Σάμοιό τε καιτιν.λοέοσης, 
Άσιερίς, ον μεγάλη' λιμένες δ’ ίνι ναύλοχοι αυτή 
άμφίδνμοι' τή τόν γε μένον λοχόωντες ’Αχαιοί.

(Όδυσσ. δ, 844-847).
(Έπεται συνέχεια).

(‘Ex της συλλογής γο5 γαλλοελληνιχον -Ταχυδρόμον τής Ανατολής»).

καί έπιτυχεάτέρα τής περιεχομένης έν ταΐς δυόί 
ταύταις μαρτυρίαις τοΰ Επους.

Άποδεικνυομένης ουτω τής Λευκάδος ώς τής 
'Ομηρικής ’Ιθάκης, άτε ούσης κατά τήν άντίλη- 
ψιν τών άρχαίων τής δυτικωτάτης των νήσων 
και Εγγύτατα τμ στερεή κειμένης, είναι πλέον 
δυνατός καί των λοιπών νήσων ό προσδιορισμός. 
Ή Ζάκυνθος διετήρηόε μέχρι σήμερον τό όνομα 
αύτής. 'Υπολείπεται ή διανομή των ’Ομηρικών 
όνομάτων Δουλιχίου καί Σάμης έπί των σημε
ρινών νήσων Κεφαλληνίας καί ’Ιθάκης. Λαμδά- 
νοντες ύπ’ δφει τά περί των νήσων τούτων ύπό 
τοΰ ποιητοΰ λεγάμενα, περί μέν τοϋ Δουλιχίου 
δτι ήτο πολύπυρον καί ποιήεν (Όδυσσ. π, 3ρβ) 
δτι έξ αύτοϋ καεήγοντο σχεδόν τόσοι μνηστή
ρες (02) δσοι έκ τών τριών άλι.ων νήσων όμοΰ 
(π, J47), περί δέ τής Ιθάκης δτι ήτο νήσος παι- 
παλόεσσα (Όδυσσ. δ. 67t, ο, ιρί. όφείλομεν 
ν’ άποδώμεν τό μέν δνομα τοΰ Δουλιχίου είς 
τήν Κεφαλληνίαν. ήτις είναι σχεδόν δκτάκις 
μείζων τήα σημερινής ’Ιθάκης. τό δέ τής Σάμης 
είς τήν μικράν όρεινην Ιθάκην, είς τήν όποίαν 
κάλλιάτα άρμόζει.

Τήν όρθότητατής τοιαύτης διανομής τών 
'Ομηρικών όνομάτων Δουλιχίου καί Σάμης έπί 
τών δύο τούτων νήσων άποδεικνύουόι καί τά 
έξής; δτι καί έν τμάρχαιότητι παρεδέχοντό τι- 
νες.ώς προείρηται, ολόκληρον τήν Κεφαλληνίαν 
ώς τό 'Ομηρικόν Δουλίχιον (ώς ό Ελλάνικος 
μνημονευόμενος ύπό Στράβωνος, Βι6λ. X, jbb), 
δτι οϋ μόνον άλλοτε ύπήρχεν έπί της Κεφαλ
ληνίας πόλις καλουμένη Δουλίχιον, κατά τήν 
μαρτυρίαν τοϋ Ησυχίου, άλλ' έτι καί σήμερον 
λιμήν τις έπί τής βορειανατολικής αύτής άκτής 

καλείται Δολίχα. Άξιοπαρατήρητον προσέτι· δτι 
αί δύο αυτατ νήσοι Κεφαλληνία καί Ιθάκη 
κατά πάσας τάς έποχάς έσχημάτιζον Εν ζεύγος 
νήσών ώςδέ κατά τόν μεσαίωνα έκαλοΰντο με
γάλη και μικρά Κεφαλληνία οΰτω καί παρ’ 
Όμήρφ άπαντώόιπάντοτε έν άτενφ συνδυασμώ·, 
Δουλίχιον τε Σάμη τε. "Οτι οΰτω πρέπει, ν’ 
άποοοθώΟιτάτέσόαρα 'Ομηρικάονόματα ’Ιθάκη, 
Δουλίχιον, Σάμη καί Ζάκυνθος έπί τών τεσσά
ρων σημερινών νήσων Λευκάδος. Κεφαλληνίας. 
Ιθάκης καί Ζακύνθου άποδείκνυται καί έξ Ικα
νών άλλων έν τφ Επει περιεχομένων μαρτυριών, 
ών τινας,παραθέτει ύ κ. Diiprfeld.

Έν τοΤς χωρίοις τής Όδυσσ: φ, 3^6 καί α. jti> 
άναφέρονται αί τρεις νήσοι Δουλίχιον, Σάμή καί 
Ζάκυνθος όμοΰ ώς κείμεναι άπέναντι τής Ήλι·' 
δος, έν άντιθέσει Επομένως πρόςτήν Ιθάκην, 
ήτις κεΐται μακράν τής “Ηλιδος- δντως δ’ αί 
τρεις νήσοι Κεφαλληνία, ’Ιθάκη καί Ζάκυνθος 
κεϊνται πλησίον τής Ήλιδος, ένώ ή Λεύκάς, ή 
κατά τόν κ Dorpfeld ’Ιθάκη, κεΐται μακράν αύ
τής, άκριβώς ώς φαντάζεται τήν θέάιν τών νή
σων ό ποιητής. Έν τώ Όμηρικώ ϋμνώ είς τόν 
Πύθιον 'Απόλλωνα περιγράφετατ ό πλους πλοίου 
διευθυνομένου είς Δελφούς, άναφέρονται δ’ αί 
νήσοι, αΐτινες έκ τοϋ πλοίου φαίνονται, δτε 
τούτο πλέει παρά τήν άκτήν τής Ήλιδος· 
καί σφιν ύπέκ νεφΐων 'Ιθάκης τ’ δρος αίμν πέφαντο 
Αονλίχιάν τε Σάμη τε καί ύλήεσσα Ζάκυνθος.

(στίχ. 250 καί 251).

Ό κ. D^rpfeld Επικαλείται καί τόχωρίον τούτο 
ύπέρ έαυτοΰ. Είς μάτην, λέγει, θά έζήτει τις 
διά τών όφθαλμών έκ τής άκτής τής “Ηλιδος νά

~ -ΣΤΙΧΟΙ

ΑΠΟ τρομαγμένους ύπνους σάι· ξυπνώ στην κάμαρά μθυ 

ίίον λιπόθυμες χλωμάδες στέλνει φως άπικρυνά,

Ίλαρρώ οτής γωνίας τους ίσκιους σ’ άντικρύζω (μπροστά μου 

και τό χέρι μου σ' άπλώνω πλήν άδράχνω τό κειό,

“Αχ πώς πέ&ανες ξεχνώ.

Και σε καρτερώ ακόμα γιατί τρίμμα ήταν νομίζω 

καμπάνας τ * άγιο κλάμα σκορπισμένο οτόν ναό, 

μά οάν τ όνομά σου πάνω στον σταυρό σου άντικρύζω, 

τότε μόνον ιό πιστεύω κτ* άπό τ’ όνειρο ξυπνώ, 

πώς δεν ζής δέν τό ξεχνώ.

Ως πίστη άνω τής Αάτμού ή σελήνη άγρυπνάει, 

σιήν ταφόπετρά σου έτσι κτ" (γώ ^έλω ν' άγρυπνώ, 

δίπλα, ώς αί ‘Ηλιάόες οιον Φαέίοιτος τό πλάι, ? 

νόμαι ευλαβής φρευρός σου στόν σταυρό σου νά γυρνώ, 

σέ σ’ αυτόν νά προσκυνεο.

Αεμησσδς Γ· ΜΑΡΚΙΔΗΣ

154 155



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ£
c H Ι/l GI 00 C G ΪC ^NoC· M Η H 6 C

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ν i) Ιταλία ι) μουσόληπτος 

έχασε προ μηνάς ii]>' με- 

γαζει>έρο»· μουσικήν της δό

ξαν, τό* Ταμάνιο, καί ή μι 
κρά Ελλάς ή πτωχή είς 

μουσικήν δόξαν, έχασε τδν 

Ιδικόν της Ταμάνιο. Και ιόν 

έχασεν εις τά ίδια εδάφη της πατρίδας τοΰ Βέρδη. 
Ο θάνατος τον ’Αποστόλου δυναιαι νά

κριθή ώς θάνατος, τον οποίου δ Αντίκτυπος 

υπερπηδά τά όρια της πατρίδας μας. Διότι εί 
χεν ήδη πολ.ιτογραφηθή <5 Αποστόλου είς ιή>· 
παγκόσμιον τέχνην. ΟΙ θρίαμβοι, ού; ήρατο είς 
τδ κέντρα τών καλλιτεχνικών Αγώνων, Ικιϊ 

δπουαί μετριότητες δέν ήμποροΰν ι·ά ζήσουυπίραν 
τής πρώτης νότας, τδν Λνεγνώριοαν ώς Αξίαν και 

ό ήδύλαλο; λάρνγξ τοΰ συμπαθεστάτου "Ελληνος 
ύψιφώνου κατεκήλει διαρκώς και συυήρπαζε. 
Ιίολλοί θά ένθυιιοονται είς τάς στενωπούς τής 

συνοικίας Νεαπόλεως κιυμάζοί'ΐα τόν Ά.ιοοτά- 
λου μέ τους ζωηρούς συντρόφους τον, χωρίς 

κανείς νά ίφαντάζετο τότε, δτι άπδ τους δρό

μους και τή; καντάδες θά Ανήρχειο αιφνη μέ 
τόσον στερεόν βήμα είς τάς σκηνάς ιών μεγα 

λειτέρων θεάτρων Επευφημούμενος. Άλλ’ ή 

δόξα άφησε άθικτου τήν μετριοφροσύνην του. 
Ενθυμούμαι. δίαν διά πρώτην και τελευταίου 

φοράν συνωμίλησα μαζί του, ένα ώραΐον δειλι- 

νδν εις τάς Ακιάς τής Φρεαττύος. Εέχομεν κα· 

τέλϋη μερικοί ηίλοι έξ Αθηνών άπδ Ενωρίς 
και Ικαθήμεθα είς έν ζυθοπωλιΐον, δτε εύτν- 
χής ούμπτωσις ώδήγηοεν Εκεί Εξαφνικά ιόν 

"Αποστόλου με δύο φίλους Ακριβώς της Αλη
σμόνητου Εκείνης Εποχής, καθ’ ήν ό 'Αποστόλου 

δεν ήτο δ Αποστόλου δ διεθνής. Μέ ποιαν 

Αγάπην ένεθυμεΐτο τους νυκτερινούς Εκείνους 
και άφελιΐ; περιπάτους, ποίαν θλΐψιν ήοθάνειο 

διότι παρήλθον οι χρόνοι Εκείνοι, με ποιον 
Αληθινόν πόνον διηγιΐιο τάς χαριτωμίτας πε

ριπέτειας του! Και ώς νά ήθελε νά Επανήρ- 

χετο είς τά χρόνια ξκεΐνα τής νεόιηιος ίψιθό- 
ρισεν ένα τραγούδι τής Εποχής Εκείνης και άν 

δεν μέ ήπάιησεν δ δφθαλμό;, είδα τά μάτια του 
ύγρότερα καί μελαγχολικώιερα

Ό ’Αποστόλου εύτυχώς δέν έμεινεν είς τήν 

Ελλάδα, τδν τόπον τών συχνών Απογοητεύσεων, 
’Εάν έμενε, βεβαίως θά εμενεν ώς Επάλληλος, 

ώς έμπορος, ή ώς Ιεροψάλτης. Έτάνυσε τάς 

πτέρυγας ιίς άϊλ.ιυ; όρίζοντος καί ήγγισε τά 
κράσπεδα ιή; Αθανασίας. "Ο,'ΐ συνέβη μέ 

τόν Δαμαλιϊ», τό»> ί'κύζαν, τόν Γύζην, τδν Μω· 
ρεάς, δ,τι θά σνμβή μέ ιόν Νικολάου καί.τδν 
Χατζηλουκάν. Ο Ίλιοοός δέν βλαστάνει πλέον 

δάφνας Μόνον βαθράκους τρέφει. .

έ
Η"ΚΑΤΟΧΗ"

diA ujv «Κατοχήν.» πο/.λό ΐγρόφησαν, πολύ 
περισσότερα έλέχθησαν. Οί έπαινοι έκυκλοφό 

ρουν περισσότερον καί άπδ τά κίβδηλα νομίσματα. 
Νέοι καί γέροντες, κυρίοι και παιδία Ιξεφρά- 

οθηοάν ευμενέστατα. Είς συνάδελφός μου δια- 

κρινομενος έπί ^αλαιοθησίμ μοΰ ώμίλησε περί 
τοΰ έργου μέ τδν αυτόν Ενθουσιασμόν, μεθ' ου 

και δ κηπουρό; μου. Μία δεσποινίς εύφυεσιάτη 

καί νεωτεριστική Αποφαίνειο δτι ήτο τό δράμα 

έκτακτον, μία γεροντοκόρη — λείψανου τής 

εποχής τή; «Κατοχή;» — τό . άνεκύρησσε δα- 
κρυουσα θαυμάσιου. Είς κριτικός κάμω; 
δύσκολος έγνωμάτευσεν ο>ι είνε «τό μόνον (!) 

τιλειότεριιν θεατρικόν έργον τής νεωτίρας Ελ
λάδος». °Ολα αυτά είχαν κεντήση τήν περιέρ

γειαν μοιτ, χωρίς έν τούιοις νά λησμονώ καί 
κάποιον άφορισαδν ένδς ξένου τεχνοκρίτου: 
«“Οταν επαινούν δλοιέν έργον. θά είπή on. δέν 

Αξίζει τίποτε. Ή τέχνη είναι περισσότερου διά 
τούς δλίγους παρά διά τού; πολλούς». Καί ένφ 

πριν Ακούσω τήν «Κατοχήν» μετά δειλίας 
ώμολόγουν τήν παράλειψιν, τώρα δέν διστάζω 
νά γράψω δτι διά πρώτην φοράν είδα τό έργον 

κατά τήν τριακοστήν. δευτέραν ποράστασίν του. 

Τό είδα άπδ το τελευταίου κάθισμα — 'δέν 
εύρον άλλο πληοιέστερον’ τό παρηκολούθησα μέ 

προσοχήν οπανίαν εις τά θεατρικά χρονικά τόΰ 
βίου μου, καί έφυγα μέ μίαν σφοδρόν Απογοή
τευσα·. Ήτο έκ τής. διαψεύσεως τών Εθνικών 

ονείρων ήν δ σνγγραφεύς έσχεν ώς βάσιν τοΰ 

έργου του; Ήτο Εκ τή; διαψεύσεως τών συγ
γραφικών καί τεχνικών προσδοκιών; Οΰιε τδ 
έν, ούτε τδ άλλο θά ήμην είς θέσιν ν'αρνηθώ-

Ή « Κατοχή» Αναγράφεται είς τό πρόγραμμα 
ώς «λθνική τραγωδία»' ό τίτλος είνε βαρύς, 

τόν μετεχειρίσθησαν- ·$έ μαλ/.ον έπαξίώς προγέ ■ 
νέοτερα έργά ; ή «"Άλώσις τής Τριπολιτσάς», 
τό «Σούλι», ό «Χορός τοΰ Ζαλόγγου» κ.λ.π. 

Ή «Κατοχή» είναι Αρκετός βαθμίδας κάτω 

τοιούταυ πομπώδους τίτλου- Είναι μία ιστορική 

σκηνογραφία, έν έπεισόδιον τοΰ νεωτέρου έθνικοΰ 
βίου έκ τών Ατυχέστερων, έν σημείου εις τδ 

όποιου στ·υαυτά τις σφριγηλήυ Ακόμη τήν ΰπαρ- 

ξιυ τή; Μεγάλης Ίδιος Και διά νά φανώ ειλι
κρινέστερος, είνε μάλλον ένάπδοκηνής μνη

μόσυνου ιών πρώτων Βασιλέων. Εύεξήγη- 
τος δθευ ή συρροή τοΰ πλήθους άπό τοΰ 

Ανεπτυγμένου μέχρι τοΰ βιοπαλαισιοϋ, διότι εί
ναι Αληθές οιι οί άείμτηστοι “Οθων καί ’Αμαλία 

απότινων ίτώνάνέζησαν έν τή ψυχή τοΰ “Εθνους, 
περιβληθένιες μιτά τόν θάιατόν των μέ τόσην 

Αγάπην, ής Ακριβώς δέν Ιτυχον εν τή ζωή. ‘Ο 

κ. Βώκος νπήρξεν ευφυής εν τή εκλογή τοΰ 
θέματος. Άνεζήτηοε τάς ευαίσθητους χορδάς 

τοΰ πλήθους καί τάς έθιξε. Ευτυχώ; τάς έθιξε 

—και τοΰτο είναι ή κατ' εξοχήν άρειή τοΰ έρ
γου—μέ κάποιαν τέχνην, μέ καποων εί·συ>ει 

δησίαν καί μετριοπάθειαν και ευγένειαν. Βε 

βαίως δέν ήδυνήθη νά Αποφύγη μερικός έξάρ- 

οεις πατριωτικά; καί κομπορρημοοΰνας — πομ
φόλυγας τής ίποχής έκείνης, διε ή φου- 

στανίλλα έκυριάρχι.ι και ή οσμή τής πνρίτιδος 
διεσώζετο Ακόμη. Άλλ άλλος συγγραφεύς θά 

ώργίαζεν έπί σκηνής μέ Ανακραυγάς, μέ φλ.άμ 
πουρά, μέ ταρταρινισμούς.

'Όσον Αφορά τδ έργον ώς σκηνικόν, βεβαίως 
δέν είναι δυνατόν νά έχη Αξιώσεις' αί πράξεις, 

σύντομοι καί άπλαΐ, παρέρχονται ώς είκόνες πα
νοράματος. "Εχουν συνοχήν, Αλλά στερούνται 

πλοκής' έχουν τό εθνικόν ίνδιαφέρον, τό τεχνι
κόν δμως μέρος πίπτει, θΰμα τοΰ πατριωτι

σμόν είναι μία Αναπαράσιασί; γεγονότων, τά 
όποια ήδύναντο και είς δύο πράξει; νά συμ· 

πτνχθώσι'άλλ.ά τδ κοινόν δέν θά έμενε εύχορι· 

στημένου και έπρεπε τό ένδιαφέρον του νά κο· 
λακευθή. Ή κατά τήν τελευιαίαν μάλιστα πράξιν

πένθιμος Ανάκρουσις τή; μουσικής κατά τόν 
μονόλογον τοΰ “Οθωνος προσίδωσεν ετς τήν 

δλην Αρρενωπήν παράστασιν κάτι τι τό μελω- 
δροματικόν, Αναπιμνήσκον τήν «Νόρμα»»’ ούχ 
ήττον ίκανότη; ήιο τοΰ συγγραφέως δτι Απέφυγε 

μερικά Αλισθήματα τή; σκηνής—Απαροίιητα διά 

πρωτόπειροι· τή; σκηνής — κτί Αφήκε άπλώς νά 
ύπονοηθώσι σκηναί οί όποιοι δέν είχον τήν 

θέαν των ιπι σκηνής, ώς λ χ. ή μή σνυάντησις 
έν τή τελευταία, πράξει τών πρέσβεων μετά 

τοΰ βασιλ.έως, τοΰ πρό δλίγον Αποδκόξαντος αύ ■ 

τούς.
ίίερί τοΰ έργου ώς ιστορικοί·, είμαι Αναρμό

διος να όμιλήσω. ΟΙ ζήσαντες τήν έποχήν εκεί
νην θά είναι εις θέσιν νά μάς εΐπωοιν αν ή Ανά- 

πσράσταοις τών ίστορ,κών προσώπων είναι 
ακριβής Από τή; δμιλίας μέχρι τοΰ βαδίσματος. 

Άλλά οί γερουειασταί όίι· γράφουν μόνον ό κ. 
ΙΙετοάλης υποθέτω οιι θά ήδύνατο νά μάς 
διαφωτίτι;,ιδίως&ν ήσανόπωςπαρίοτάντοιοί Βα

σιλείς δηλ. κουφοί καί Απερίσκιπτοι, Απειλ.οΰντες 
πρέσβεις καί παρασκευνζονιες κινήματα -μέ τόν 
στόλον και τδν στρατόν τοΰ 5-1!■ Ώς πρδς τήν 
ΰπόκρίοιν, δέν είναι δίκαιον νά έχη τις πολλάς 

Απαιτήσει; από θίασον προχείρως καί έξ Ανάγ

κης καιαρτισθέντα χάριν άποκλειοιικώς τοΰ ιρ 
γου.Ό κ. Λέων— Οθων—νπήρξεν ό πραγμα
τικός βασιλεύ; τή; παρασιάσεως. "Εσχεν Επιτυ
χίαν Αξιοζήλευτου. Διά τήν ’Αμαλίαν θά ήτο 

τολμηρόν νο ίσχυριοθή τις τδ αύτό.

Ο κ. Βώκος έτοιμάζει, ένθαρρυνθιίτ, νέου 
έργον «Τό 21». Δέν παρεξενέύθην διόλου. Και 

πρέπει νά τδ κόμη' αί εισπράξεις θά είνε άφθονοι.

ΔΑΦΝΙΧ

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ

Γίντται λόγος «τρί της αυτομάτου γτντσεως.
■—Ε:δ:ς ποΰ «νας Άγγλος χατώ,-Οωοτ νά 

φτειάνγι α»&ρώπο'·ς απο ^άδιο* ;
— Κακό αυτό !
— Γιατί ; '
-—Διότι δλοι αυτοί Οχ γΐνωνται... ραόιοΰογοιΐ

★

— Γιατί όταν μοΰ κόβγις τά μαλλιά, άδίλ^έ, 
έςιοτφ κάποιος τον κουρέα του, ·μοΰ διηγείσαι 
όλο φοβερές ιστορίες, εγκλήματα, φόνους ;

— Γιατί σηκώνονται αί τρίχες σας καί σας 
κουρεύω ευκολότερα I

*
Ό υΐδς προκειμένου νά κληρονομήση πλούσιον 

βείαν του., αποφεύγει την εργασίαν καί ό πατήρ 
τον επίτιμα.

— Να ώς πότε θα καθεται χωρίς εργασίαν; 
Περιμένεις νά ζήσης απδ τήν θείαν πρόνοιαν;

— ’Όχι. Άπδ τήν πρόνοιαν τής θείας.
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Μοϋαιΐα.—Προσεχώς εγκαινιάζεται εις τήν Βιέν

νην το νέον μουσεΐον τή; Εφέσου. Το πολυτιμό'ερον 
εχθεμα εσται θαυμάσιος αθλητή;, απολυόμενο? δια 
στ λεγγίδος

ΔιαγωηομιΙ—Έδημοσιεύθη εΐς τήν «’Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως» ή συγγραφή τών όρων διά τήν ανε- 
γερσιν ανακτόρων -.ής Ειρήνης έν Χάγη. Το ’Ανά
κτορου τοΰτο, δπερ θά κτισθή δαπάναις τοΰ Κάρ’εζυ, 
θ’ άνοικοδομηθή έπί τή βάσει σχεδίου έγχριν-.μένου 
μιτά δ'εθνή ζιτ,γ υνισμ.ον Καί είναι τδ μεν πρώτο» 
βραβείου 25 χιλιάδες δρσχμαί, τδ δεύτερον είκοσι 
χιλιάδες, άναλόγως δέ τά μικρότερα. Εύκτοΐον θα 
ητο καί 'Έλληνες αρχιτέκτονες να μετεΐχον του αγώ- 
νος, άφ’ ού μάλιττκ εΐς έν το'οΰιο» μέγαρον ελληνι
κός θά δοθή κατ’ ανάγκην ρυθμός.

— ΓΙροεκυρήχθη διά τήν 30 Νοεμβρίου παγκόσμιος 
διαγωνισμ.δς ανεκδότων φωτογραφιών ορεων, ύπο του 
«Συνδέσμου τών “Αλπεων».

★

Νία έργα.— Ό κ. Φ. Άριστευς έπεράτωσε μεγα- 
λην ελαιογραφίαν κατ’ απομίμησι» μωσαϊκού ύπο τον 
τίτλον «Ό καταχτητής». Παριστα τόν Μέγαν Να- 
πολεο.τα.

*
λ’ίιησις—Μετέβησαν εΐς Μονάχον οΐ κνλλιτέχναι 

κ. κ. Ίακωβίδης καί Γ'εοανιώτης, οίτινες εξέλεξαν τα 
προς αγοράν έργα τοΰ Γύζη, διά τοΰ προορισθένιος 
πρός τοΰτο ποσού τών 40,000 δρ. τοΰ Άβερωφίου 
κληροδοτήματος.

— Άφίκετο έκ Μονάχου, έπί εξαετίαν εκεί 
διαμείνας, ό ζωγράφο; κ. Σπ Βικάτος καί εκ Κων) 
πόλεως δ κ. Άλεχτορίδη;.

Ό κ. Β·χάτος μαθητής τοΰ Γύζη, τοΰ Ilalm και 
τοΰ Lofft: έπεδείςατο έκτακτον φιλοπονίαν καί όξυ- 
τάτην άντίληψιν. Άριστεύων εΐς τούς διαγωνισμούς 
πάντοτε ηρατο πλείττας έπιτυχίας Ελαβε εφετσς 
άργυροΰν μιτάλλιον, ή ’Ακαδημία ηγόρασε έργον του 
ή Γερμ.ανι ή κ,,ιτική ή τόσον δύσκολος έκαμε λό
γον περί αυτού, το δέ Studio ευφήμως εμνησΟη ε··ος 
έργου τοΰ Βικάτου, τής «Αδελφής τοΰ έλέ’.υς». Έ
τερον εργον του, ό «Αστακός», έ’υχε με·αλλίου εν 
Μοναχω.

’νί^Λρ.-άρτεί.—Εΐς τήν αύτήν ακριβώς Οίσιν τοΰ 
Palais fbya1, δΟίν ο Κάμ.'λλος Δεμουλέν έκήρυξεν 

τήν Γαλλικήν Έπανάστασιν ήγέρθη ανοριάς προς τι
μήν του, άποκαλυφθεί; πα-.ηγυρικίς κατά τον λή
ξαντα μήνα.

— Έν Λιέγη εγένοντο τα αποκαλυπτήρια του αν
δριάντας τοϋ Rof/ier.

Έκθίσει;.— Μεγάλη επιτροπή ύπό την πρόεδρε αν 
τοΰ μεγάλου Μιστράλ, διοργανοΐ παγκόσμιον έκθεσιν 
τών Γυναικείων Τεχνών, ήτις θά γίνη έν Μ.σσαλιρι 
τήν 15 'Απριλίου 190C μέχρι τής 15 'Οκτωβρίου 
τοΰ αύτ-.ΰ έτους. Εΐς τήν έκθεσιν αΰτην θα γίνουν 
δεχτά ού μόνον τά γυναικεία έργα, αλλα καί παν ο,τι 
ή βιομηχανία καί ή χειροτεχνία παρασκευάζει πςός 
χτήσι·, ή προς στολισμόν τής γυναικός καί τώ» παι
διών. Ιδιαίτερον τμήμα θά περι'αμ.βάνη την ιστο
ρίαν τοϋ ένδύνατος τής γυναικό; έν έκάστη -^ώρα, μέ 
δλας τάς παραλλαγάς αύτοΰ κατα τας οιαφόρους 
εποχάς.

Είς τό τμήμα τοΰτο ή 'Ελλάς ήδύνατο νά στείλη 
τήν ώραιοτεραν καί περιεργοτέραν σειράν ενδυμάτων.

— ’Εντός τοΰ μηνός 'Οκτωβρίου κλείουν αί εξής 
εκθέσεις:Έν Γαλλίςι.τή 31 ’Οκτωβρίου ή εκθεσις τοΰ 
Grand Palais τώ» Παρισίων. Τή 10 ’Οκτωβρίου ή 
τή; Χάβρηςήκατά τριετίαν διοργανουμένη,ή τοΰ Κα- 
λαί ειδική έκΟεσι; υδατογραφιών, ή τής Διέππης, τής 
Μπκγιών καί τής Βεζανσόν. Έν Βέλγιο» τή 15 ’Ο
κτωβρίου ή τής Άμβέρσης εΐδική εκθεσις τών έργων 
τοΰ Jui'daens, τών Βρυξελλών ειδική τών Βελγικών 
έργων άπό τοΰ 830 καί τής Λιέγης ή διεθνής τή 
30 Νοεμβρίου.

Επίσης θά κλείση τή 31 ’Οκτωβρίου ή τον Μο
νάχου έννάτη διεθνής εκθεσις. ή τής Βενετίας δέκατη 
έκτη, καί ή τοΰ Βιάδεν · Βάδεν κατά τά τέλη Νοεμ
βρίου.

— Μεταξύ τών βραβιυθέντων έν τή εκθέσει τής 
Βε/ετίας καταλέγεται καί ό κ. ’Λνδροΰτσος.

*
Σνιέδρια.— ’Εκτός τής Λιέγης, συνήλθε καί έν 

Βε ετίςι τή 21 - 28 Σεπτεμβρίου συνέδριον διεθνές 
τής τέχνης. *

θάιατοι -’Λπείίωσεν έ» Άθήνιις είς προβεβηκυΐαν 
ηλικίαν ό ζωγράφος Σπυρ. Χατζηγ'ανόπουλος, επι
δοθείς κυρίως εις τήν άγιογραφίαν. Έν τώ ναώ τής 
Άγ. Είρή-ης υπάρχει ωραία τοιχογραφία του, παρι- 
στώοα τόν Άγ. Παύλον ΐιοάσκο.τα τόν Χριστιανισμόν.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙΕΙΔΗΣΕΙΣ
Άναοκαφαί.—Αΐ ένεργηθεΐται εις τήν Επίδαυρον 

αρχαιολογικά! άνασκαφαί έφεραν stς φώς σπουδαιότατα 
ευρήματα. Έπι τοΰ κρηπιδώματος τοΰ ναοΰ ^τοΰ 
’Ασκληπιού άνεχαλύφθη ιερά πηγή καί χάλκί'ον 
άγαλμα έπί όψηλοΰ βαράθρου έστημένον, αποτελούν 
τούς κρουνού; τής κρηνης. Έκ τοΰ αύτοΰ αγάλματος 
άνεπήδων και πίδακες. Έπί τοΰ κρουνού υπήρχε» ύδωρ 
είς λεκάνην καί διά ταύτης -οιωχετεόετο δΓ υπογείου 
υδραγωγείου είς τό καλούμενου λουτρόν τοΰ Ασκλη
πιού. *Ητο δηλ. τό οικοδομήν.» εκείνο όπου έλούοντο 
ο! ασθενείς πριν κοιμηθώσι την νύκτα διά νά θερα- 
πευθώσιν ύπο τοΰ ’Ασκληπιού. Παρά τήν ΐεράν κρή
νην υπήρχε τό περίρραντήριον, δπερ έδέχετο ύδωρ 
καί έχρησιμευεν δπως ραντίζωνται διά τοΰ ήγιασμέ- 
νου ϋδατος οί ευσεβείς πριν είσέλθωσιν εΐς τόν ναόν.

— Κα! έν Δήλγ αί άνασκαφαί αί διενεργούμεναι 
ύπο τοΰ κ. Όλλω ύπήρξαν εύτυ^εΐς Έκτος τών 
άλλων σπουδαιότατη εινε συλλογή αρχαίων νομισμά
των τής εποχής τών ’Επωνύμων ’Αρχόντων. Τά νο
μίσματα ταΰτα τό ύπουργεΐον διέταξε νά μετακομι- 
σθώσιν ενταύθα καί κατατεθώσιν είς τό Νομισματικόν 
Μουσεΐον.

Έπερατώθη έν Δελφοΐς κα! τό έκεΐ Μουσεΐον καί 
ήρχισαν κατατιθέμεναι αί αρχαιότητες.

—- Είς τόν έν Βόλω άνασκαπτόμενον άρχαΐον τά
φον τοΰ Καπακλή άνεκαλύφθησαν πλεΐστα αντικεί
μενα, έν οΐς πέντε πλάκες χρυσού, δεκατρείς χρυσαΐ 
χρυσαλίδες, εξ μικρά! κεφαλαί λεόντων εκ χρυσού, 
χρυσού πεντάφυλλου εΐκοσι πέντε φύλλα, νάνδραι καί 
μυκηναϊκά νομίσματα, έν πήλινον κύπελλον περιέ- 
χον οστά τινά. Ό τάφος εΐναι προμηκυναϊκής επο
χής, αλλ’ άτυχώς είχε συληθή ύπό τών 'Ρωμαίων.

■—Έίς τήν θέσιν Δεμερλή τής Λαρίσσης άνεκαλύ- 
φθη αρχαιότατος τάφος, εντός δ’ αυτού κοσμήματα 
καί μέγα όρει/άλκινον άγαλμα.

—Ό Γερμανός καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τής 
Ρώμης Φ, "Αλμπέρτ έόημοσίευσεν μακράν καί σπου- 
δαιοτάτην έκθεσιν περί τών τελευταίων άνασκαφών 
τής Φαιστού καί τοΰ παρ’ αύτή. λόφου τής Άγ. 
'Γριαδος. Άνευρέθησαν έν δλφ ώς αναφέρει, 250 
πτώματα, δεικνύοντα δτι οί άνθρωποι οΰτοι εζων με
ταξύ του 1900 καί 1700 π. X. καί σφραγίδες εξ 
ευρεθεντων νομισμάτων καταφαίνεται δτι οί κάτοικοι 
τής Φαιστού ησαν λίαν φιλότεχνοι, κοσμοΰντες τούς 
τοίχους τών δωματίων δια ζωγραφικής.

—Έν Άλμυρώ διενεργεί άνασκαφάς είς τήν Άϊ- 
δινιώτικην Μαγούλαν, πρός άνακάλυκιν προϊστορικού 
συνοικισμού ό κ.

★

Ευρήματα.—Έν Άθήναις, έν τή δοφ Νίκης εΰ- 
ρέθη άρχαΐον μαρμάρινου άγαλμα άνευ χειρών, ποδών 
καί κεφαλής- παριστμ έφηβον, ανήκει δέ είς καλήχ 
εποχή». Επίσης εύρέθη και μικρόν Ρωμαϊκής τέχνης 
αγα^μα γυναικός κρατούσης μικρόν παιδιον είς τάς 
άγκάλας της.

— Εν Έρεσώ τής Λέσβου ανευρέθησαν δύο έπι-

ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ 

γραφαί, ή μέν επι μαρμάρου φαιού, ή δέ έπί κοινού 
λίθου. Ή πρώτη είναι ψήφ σμα τιμητικόν τοΰ Ύπερο- 
^ίδα Σαυλάω, επαινούμενου ώς ευεργέτου. Ή δεύτερα 
επιγραφή είναι αξιοσημείωτος, καθ’ όσον τό πρώτον 
απαντφί νέον επίθετου τής Άρτέμιδος, Δρηνεία.

— Έν Βοιαΐς τής Λακωνικής, άνευρέθησαν 1) 
"Αγαλμα έκ μαρμάρου λευκού άπό τών γονάτων καί 
κατωτέρω μόνον σωζόμενον, φέρον δέ τόν μανδύαν 
διήχοντα μέχρι τών αστραγάλων, τάς δέ ώραίας πτυ- 
χας του στρεφόμενα; έκ τών δεξιών.πρός τά άριστερά. 
Όί πόδες τοΰ αγάλματος, έξ ών ό μ'ιν δεξιός είναι έγ- 
λυμμένος κατ’ ευθείαν εμπρός, δ δέ αριστερό; εχει 
ικανήν κλίσιν πρός τά άρισ-ερά, φέρουσι» υποδήματα 
με λωρίδας θαυμασίως πλεκομένας διηκούσας δέ μέχρι 
τού πέρατο; τοΰ μανδύου. Έκ τοΰ τόπου εϊς τόν 
όποιον εύρέθη, υποτίθεται δτι πρόκειται περί αγάλ
ματος τοΰ ’Απόλλωνος, τοϋ όποιου ύπήοχε ναός καί 
άγαλμα έν τή άγορφ τών Βοιατώ». 2) Άνάγλυφον 
ύψους ένός μέτρου φέοον δεξιά μέν έγλυμμένον άνδρα, 
τοΰ όποιου ή μέν δεξιά χειρ είναι από τοϋ άγκώνος 
κεκαμμένη πρός τό στήθος, περιτετυλιγμένη δέ είς 
τον μανδύαν, ή δέ άριστερά κρέμαται πρός τά κάτω 
διηκουσα μέχρι τοΰ γόνατος, δ δέ μανδύας φθάνει μέ
χρι τών αστράγαλων, μέχοι τών όποιων φθάνουσι καί 
αί λωρίδες τών υποδημάτων. ’Αριστερή δέ γυναίκα, 
τής όποιας τόν μέν μανδύαν, εχοντα τήν ζώνην ολί
γον άνωθεν τών μαστών, φέρει διήκονΤα μέχρι τών 
άκρων ποδών, τήν δεξιάν χεΐρα έπί τών ώμων τοΰ άν- 
δρός, την δέ άριστεράν κρατούσαν τόν συνεπτυγμένον 
μανδύαν ολίγον κάτωθεν τών μαστών.

★

θ&νατοι.— Άπέθανεν έν Παρισίοις ό άρχαιολόγος 
Παύλος Δεσάρμ, αρχαίος έταΐρος τής ένταύθα Γαλλ. 
αρχαιολογικής σχολής, διατελέσας πρόεδρος τοϋ έν 
Παρισίοις συλλόγου πρός ένθάρρυνσιν τών Έλλην. 

. σπουδών’ ητο συγγραφεύς συγγραμμάτων περί τής άρ- 
χαίας 'Ελλάδος. Ό άποθανων ήγε τό 65;ν έτος.

—Άπεβίωσεν έν Άθήναις δ διευθυντής τής ένταϋθα 
Αμερικανικής ’Αρχαιολογικής σχολής καί θερμός φι- 
λέλλην (Θεόδωρος Έρμανς, εν ήλικία 38 ετών. Ό 
Έρμανς υπήρξε Θύμα τοΰ καθήκοντος. Καθ’ δλον 
τόν παρελθόντα ’Ιούλιον ένεργών μετά τοΰ εταίρου 
τής σχολής κ. Οΰάσβουρν άνασκαφάς έν Παλαια 
Κορίνθω πρός άποκάλυψιν τής άρχαίας άγορας προ- 
σεβλήθη υπό πυρετών, πιών δέ έκ τοΰ ΰδατος τής 
άρχαίας πηγής τής ΆκροκορίνΟου, άγνοών δτι ήτο 
μολυσμέ.ον, έπαθε έκ τύφου Ό άποθανώ» άνήκεν 
εις τους δοκιμωτέρους έκ τών άμερικανών αρχαιολό
γων.Έν νεαρωτάτη ήλικί^ διέπρεψεν ώς έταΐρος τής 
ένταϋθα Αμερικανικής αρχαιολογικής σχολής, πρό 
διετίας δ’ έτάχθη είς τήν διεύθυνσιν αύτής. Ετοίμα
ζε δύο σπουδαιοτάτας έπιστημονικάς εργασίας, άλλ’ 
άτυχώς δ πρόωρος θάνατος άνέκοψε τό έργον αύτοΰ.

* ■

■ Λινησις.—Διωρίσθη καθηγητής τής Έλλ. φιλολογίας 
είςτό Πανεπιστήμιου τής Βιέννης ό διαπρεπής αρχαιο
λόγος καί γραμματεύς μέχρι τοΰδε τής ενταύθα Αύ- 
στριανικής αρχαιολογικής σχολής κ. Βίλελμ.

ΑΙ “ ΣΕΛΙΔΕΣ
Πωλοϋνται άντι 2 δρ. εις τά γραφεία μας καί εις τά βιβλιοπωλεία 

Κωνοταντινίδου, « Εστίας» καί Έλεν^ερονδάκη.



ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, πίναξ Ν. Γύζη. 

Φωτοτυπία εις μεγα σχήμα. Δρ. ].

“ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, δράμα φ6· Κοππέ, κατά με- 

τάφρασιν “Αγιδος Θέροι·. δρ. 1

ΤΟ “ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ,, δράμα Ν. Λάσκαρη και 

Π. ,Δημητρακοπούλου. Δρ. 1.

Ε0ΚΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ TBS EAAAAOS

ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, Φρ&υ 'Α· 

ριστέως. Φωτοτυπία- Λεπτά 50.

Η “ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ,, Πίναξ - L. Perrault. 

Φωτοτυπία εις μεγα όχημα. Λέπι. 50-

Η "ΑΙΩΡΑ,, πίναξ Vigor. Φωτοτυπία είς μίγα 

όχημα. Λεπτ. 5ΰ.

Ο 'ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ,, ®*αξ 

Bochegrossc. Φωτοτυπία Δρ. 1.

ΚΑΛΎΜΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ
ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.

Γενομένης τή 18 Σεπτεμβρίου τής έκτης προσθέ-

Κλήοωσις λαχείου.

του κληοώσεως τοϋ εκ φρ. 60,000,000 δανείου τής 
«νέα αριθμοίΈθν. Τραπέζης, έξήνθησαν οί έξής έ·

μετά λάχνου. 1
180,088 κερδίζει 70,000 ?Ρ·Χί·
57,149 10,000
39,579 » 5,000

165,390 » 5,000 »
154,217 » 2,000
63,650 2,000
36,646 » 2,000 )>

119,519 9 2,000 Ε>
73,743 » 2,000 Β

τοΰ Α', Β', Γ' και Δ'. έτους πωλοΰνται είς το 

γραφείου μας &ντι δρ. 1,50. Διά τάς επαρχίας 2 
δρ. Διάτό Εξωτερικόν 2 φρ. χρ. συμπεριλαμ
βανομένων των ταχυδρομικών.

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
TOY A Β' Γ'ΚΑΙ Δ'ΕΤΟΥΣ 

ευρίσκονται είς τό γραφείων μας, τιμώμενοι οί 
χρυσόδετοι δρ. 15, οί άπλόδετοι δρ. 12, τών 

ταχυδρομικών πληρονωμενων νφ’ ημών.

Διά τό Εξωτερικόν, ή τιμή εις χρυσόν.

ΐΝΙκίτ

ΧΑΡΤΟΠΕΑΕΙΟΝ HAMH W ΚΟΤΖΙΑ
Ίδρυθόν έν "Αθήναις κατλ τό Ιτος 4870

Έν αύτώ πωλοΰνται λιανικώς καί χονδρικώς έχτρς 
τών διαφόρων ειδών γραφικής ύλης καί χάρτου καί 
τά έν τώ ίδίω άτμοκινήτω έργοστασίω κατασκευαζό- 
μενα είδη, ήτοι'

Φάκελλοι καί βιβλία εμπορικά. Καρτόνια φωτογρα
φίας μέ κατατομάς έπιχρυσωμένας. Πένθιμος επιστο
λικός χάρτης καί φάκελλοι. Γλύπταί έπί μετάλλου 
καί ξύλου Σφραγίδες καί έκ καουτσούκ καί πλάκες 
διά θύρας έπί σμαλτωμένων ελασμάτων.

ΈπχΰκεπτΛρχα κατασκευάζονται στιγμιαίως καί 
διά χαλκογραφίας.

20—"Οδός Έρμοί—20

Δ. ΚΑΒΡΑ

■ Ο.—Όδος Epyoi—ΙΟ.
Έκτελεσις φωτογραφιών παντός είδους καί’ με

γέθους έξόχως καλλιτεχνική. Τό κατάστημα κεί
μενον παρά τήν πλατείαν τοϋ Συντάγματος κα
τέστη τό κατ’ εξοχήν καλλιτεχνικόν εργαστήριο·?. 
Τελεία πινακοθήκη τών εικόνων τών ωραιότερων 
Άτθίδων καί τών επισημότερων προσώπων.

"Εντοκοι καταθέσεις.
Ή Έθνιχή Τράπεζα δέχεται έντοκους καταθέσεις 

είς τραπεζικά γραμμάτια καί είς χρυσόν ήτοι φρ. 
καί λίρας στερλίνας άποδοτέα; εις ώρισμένην προθε
σμίαν η διαρκώς. Αί εις χρυσόν καταθέσεις καί οί τό
κοι αυτών πληρόνονται είς τό αυτό νόμισμα, είς ο έ· 
γένετο ή κατάθεσις εις χρυσόν ή δι* επιταγής δψεως 
(cheque) επί τοϋ εξωτερικού χατ ’ έπ·λογήν τοϋ Ομο
λογιούχου.

Τό κεφάλαιον καί οι τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται εν τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τή αιτή
σει τοϋ καταθέτου έν τοΐς Ύποκαταστήμασι τής 
Τραπέζης.

Τόκοι καταθέσεων

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1)2

1)2

0)0 κατ’ έτ.
0)0
0)0
0)0
0)0

τών

»
I 

εντόκων

κατ. 6 μηνών 
ί& * ”
9
»
»

1
2
4
5

καταθέσεων

έτους 
ετών

»
»

έκδίδονται

Υπομιμνήσκει τοΐς έξ απλών καί χρεωστι

κών δανείων δφειλέταις αδτής παρά τφ Κεντρι- 

κω Καταστήματι και τοΐς νποκαταστήμασιν αυ
τής, δτι ή 1η ’Οκτωβρίου εϊνε ή διά τών οικεί

ων συμβολαίων ημέρα πρός πληρωμήν τών τό

κων και τών χρεωλυτικών δόσεων τών είρημε
νών δανείων.Ή Εμπρόθεσμος πληρωμή Απαλ

λάσσει τους δφειλέτας τών συνεπειών τής υπε

ρημερίας.
Έν Άθήναις τή 15») Σεπτεμβρίου t805.

(’Ex τοΰ Διχαστικού Τμήματος της Έθν. Τραπέζης).

’ ’ NEOTHS
1
2
2
3
4

Αί
κατ’εκλογήν τοϋ καταθέτου ονομαστικά! ή ανώνυμοί.

Δεκαπενθήμερον περιοδικόν Εν Άθήναις 

Συνδρομή δρ. '6.

ΒΝ ΑβΗΝΑΙΖ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ TQM KATASTHMATQN “ΑΝΒΣΤΗ KQNZTANTINIAOY,,


