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ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Σπ. Π. Λάμπρον, Μτκτατ ΰελίδες μ»τ’ tlxirar. 

Λόγοι, ΙπιατοΛαΙ, μιΛίται.
Αί «Μίκταί σελίδες · εΐνε οίονεί δεύτερος τόμος 

τών «Λόγων καί άρθρων» του χ. Λάμπρου, τών πρό 
τριετίας εκδοθέντων. Τδ πλε“στον μέρος τοΰ τόμου 
καταλαμβάνουσιν αί μίλέται, έζήκοντα περίπου, πϊ- 
σαι ίστορικαί, συ^κεντρωθείσαι εκ τών εΐς περιοδικά 
χα'ι εφημερίδας απδ τοΰ 1874 δημοσιευθεισών. Διά 
τοΰτο αί πολλά! έξ αυτών έχουσι τδν χαρακτήρα τοΰ 
επικαίρου ή προχείρου, μή θελήσαντος τοΰ συγγρα- 
φέως νά μεταβάλη τδν τόπον καθ’ ον έγράφησαν άρ- 
χήθεν συμφώνως πρδς τδν σκοπόν τοΰ κύκλου τών 
αναγνωστών τών περιοδικών καί ημερολογίων, έν οίς 
έφιλοξενήθησαν. Είς τόν τόμον περιλαμβάνονται καί 
αι εκ Ρώμης επιστολαί περί τοΰ συνεδρίου τών ’Ανα
τολιστών ένετει 1899. Τιμή δρ. 9.

Πανελλήνιον λείικωιια. ΈτηοΙαβΐχονογρα^μίνη 
Ιθηχί) Ιπιθιώρησις, έκδιδομένη ύπδ Παν. Σ. Σαββί- 
Λον, δημοσιογράφου. Τιμή δρ. 3.

‘Ο φιλόκαλος έκδότης ήθέλησε νά άντικατοπτρίση 
είς τριακοσίας κομψάς σελίδας, τδν έτήσιον κατά τδ 
λήξαν έτος έθνικδν βίον τής ’Ελλάδος, νά δώση μίαν 
σύντομον άλλ’ ώς οϊόν τε πιστήν άναπαράστασιν της 
έν διαστήματα ένδς έτους «πιτευχθείσης προόδου εΐς 
δλους τούς κλάδους τής εθνικής καί κοινωνικής ζωής. 
Καί σχεδόν τδ κατόρθωσε, καίτοι πάσα άρχή δύσκο
λος. Τό «Πανελλήνιον λεύκωμα» δέν είνε φιλολογι
κόν ήμερολόγιον, ούτε άπλοΰς οδηγός. Είνε είς ευ
φυής συνδυασμός και τών δύό. Είς τδ φιλολογικόν 
μέρος δημοσιεύονται καί πρωτότυπα έργα τών κ. 
Καρκαβίτσα, 3ενοπούλου, Μαρτζώκη, Καλογεροπού- 
λου, Δροσίνη, Δημητρακοπούλου, Ζωϊοπούλου κ.λ.π. 
καί κατά μετάφρασιν '( Τουργένιεφ, Σούδερμαν, 
Σααδή, Ρονύ, Τέννυσον. Δ’ Άνούντζιο, Σύλβα). Λίαν 
επιτυχείς φωτοτυπίας ώραίων έργων ποικίλλουσι τόν 
τόμον. Εις τδν αγαπητόν εκδότην εΰχόμεθα νά συνέ
χιση άπροσκόπτως τδ πολύτιμον έργον του καί νά 
εότυχήση νά έκδώση πλουσιωτέρους άκόμη τόμους, 
άλλά καί τδ κοινόν θά ηύχόμεθα νά φανή πρόθυμον 
είς τήν άπόκτήσιν τοΰ χρησιμωτάτου βιβλίου, ινα 
ουτω ένισχυθή μία ιδέα κατ’ εξοχήν εθνική.

Φωτοτυπία,!. "Ο ικανότατος παρ’ ήμϊν φωτοτύ- 
πης κ. Β. ΠαπαγιαντόπονΛοο εσχεν ευτυχή έμπνευ- 
σιν. Έξέδωκεν .είς τδ σχήμα τής «Πινακοθήκης» 
σειράν έκ 34 φωτοτυπιών, άποτελουμένων έξ έργων 
Ελληνικής έμπνεύσεως. πάντων διασήμων καλλι
τεχνών. *Η συλλογή αυτή είνε έν έπί πλέον δεΓγμα 
τής έξόχου καλλιτεχνικής εργασίας τοΰ κ. Παπα- 
γιαννοποόλου, ε’νε δέ άπόκτημα διά κάθε Έλλ.ηνι- 
κήν οικογένειαν, ήτις δύναται πλέον νά στολίζη τάς 
αίθουσας της μέ αντίτυπα έργων υπέροχων. Ή σειρά 
τών φωτοτυπιώνάποτελεϊται απδ τάς εξής εικόνας :

Ιφιγένεια,’Επιστροφή έκ του Κεραμεικοΰ του Νοη- 
nenbruch' δ Λεωνίδας έν Θερμοπύλαις, δ θάνατος 
του Όρφέως τοΰ Levy· ό Κεραμογράφος, αΐ ΜοΓραι, 
αί Σειρήνες, τδ Λουτρδν τοΰ Thumann ·ή παιδιά τής 
σφαίρας τοΰ Leighton· ή έν Σαλαμΐνι ναυμαχία τοΰ 
Kaulbach’ οί νικηταί τής Σαλαμινος τοΰ Cormon· ή 
άνάγνωσις τοΰ 'Ομήρου, Είς τδν ναόν τής ’Αφροδί
της, Σαπφώ καί Αλκαίος τοΰ Alma Tadema’ ό Σω
κράτης διδάσκων τδν Άλκιβιάδην, δ Όδυσσεύς άνα- 
γνωρίζων τδν Άχιλλέα, δ.’Εκτωρ άποχαιρετών τήν 
’Ανδρομάχην τοΰ Schofin' δ Χορός τών Μουσών, 

τ’ Άνακρεόντειον ασμα, τδ Ράντισμα’, ή Ήώς τοΰ 
Crosio- ή Φρυνη έν ΈλευσΓνι τοΰ Siemiradky ή 
Ήχώ τοΰ Seifert, δ Θουκυδίδης έκούων τδν Ηρό
δοτον τοΰ Hiltensperger’ οί γάμοι τοΰ Μεγ. ’Αλε
ξάνδρου τοΰ Muller' δ θάνατος τοΰ Μεγ. ’Αλεξάν
δρου τοΰ Pilloti' Όρφεύς καί Ευρυδίκη τοΰ Beys- 
chtay 0 Περικλής τοΰ Foltz’ είς τάς ϊχθας τοΰ Πη
νειού τοΰ Wunnenberg’ ή θερινή νύξ. τοΰ Mooce' ή 
’Ελπίς τοΰ Rodenhausen· ή ’Ασπασία τοΰ Coomans.

Ό κ Παπαγιαννόπουλος δστις διεκρίθη διά τήν 
επιτυχή έκλογήν τών έργων, θά εξακολούθηση έκδί- 
δων φωτοτυπίας, αΐ'ςινες θά φθάσουν τάς 100. Ή 
τιμή τών, 40 λεπτά έκάστη, είνε τόσω μικρά, ώστε 
δέν θά μείνη βεβαίως οικία, ή όποια να μή στολισθή 
αέ τάς έχλεκτοτέρας έξ αυτών. Ό αυτός εκδότης θά 
έκδώση καί συλλογήν χρωμοφωτογραφιών, πρώτην 
φοράν έν ‘Ελλάδι εκτελεσθησομένων, τών μνημείων 
τών συγχρόνων ’Αθηνών είς σχήμα 30χ4Χ).

Γεωλογία. — ‘Ο Σύλλογος τών ωφελίμων βιβλίων 
έξέδωκε τδ 70στδν τομίδιον. Εΐνε συνοπτική Γεωλο
γία μετά εικόνων προωρισμένη νά καταστήση γνω
στόν εις τούς πολλούς τδν βίον τής γήίνης σφαίρας 
διά μέσου τών αιώνων. Τό βιβλίον έγράφη ύπδ τοΰ 
κ. Γ. Π. Βουγιούκα καί περιέχει πολλάς εικόνας; 
Ό Σύλλογος ήρχισε καί τήν εκδοσιν εικόνων πρδς 
χρήσιν τών σχολείων τοΰ απανταχού 'Ελληνισμού.

Ύπδ τής Τεργεσταίας «Ν. Ημέρας» προαγγέλλε
ται ή εκδοσις αυτόθι δεκαπενθημέρου περιοδιχοΰ πα· 
^ακολουθοΰντος τήν σύγχρονον πνευματικήν έξέλιξιν 
εν ταίς χυριωτέραις αύτής έχφάνσεσιν. Τδ περιοδικόν 
θά έκδίδεται ώς παράρτημα τοΰ εβδομαδιαίου φύλλου, 
μετ’ εικόνων επικαίρων, θά γράφεται δέ έν γλώσση 
γλαφυρά χαθαρευούση. Τήν διεύθυνσιν θά έχη λόγιος 
μεγάλης μορφώσεως. Συνδρομή 40 φρ. χρ.

Ήλΐτΰτα. Ύπδ τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Π. Νιρβάνα 
αγγέλλεται ή άπδ 1»« ’Ιανουάριου τρίμηνος έκδοσις 
μεταφράσεων λογοτεχνικών, έργων διασήμων συγ
γραφέων, κλασικών καί συγχρόνων. "Εκαστος τόμος 
είς 8°’ σχήμα θ’ άποτελεΐται έξ 159—200 σελίδων 
καί θά τιμάται 3 δρ. Συνδρομή 10 δρ. Ή εκδοσις 
αΰτη ήτις θά συνίσταται- αποκλειστικός εκ μεταφρά
σεων, θά περιλάβη εργά τοΰ Πλάτωνος, Δάντη, 
Γχαϊτε, Λουχιανοΰ, Λεοπάρδη, Τσέχωφ, Σέλλεΰ,κλπ.

Ή ματχά μελέτη ύπό Γ. ’Λβάζον·. Έν Άθήναις.
Εΐνε λυπηρόν 8τι έπιστήμων καλός όπως φαίνεται 

άπετόλμησε νά γράψη τήν έπιστημονικήν μελέτην 
του είς τδ εξωφρενικόν μαλλιαρόν ιδίωμα. Διακρίνε- 
ται μία αγωνιώδης προσπάθεια διά νά έκφραση 
είς τήν Ψυχαριχήν βολαπύκ επιστημονικούς όρους, 
άλλ’ ή γίνεται ακατάληπτος ή καταντά ή εκφρασις 
κωμική. Εΐς φιλόδοξα παιδάρια συναρμολογοΰντα 
στίχόυς έπιτρέπεται νά θυμιατίζουν τούς άντάρτας τής 
γλώσσης’ άλλ’ είς ίνδρας σοβαρούς, ών ή εργασία α
ποβλέπει εΐς επιστημονικόν μέλλον, ή προσπάθεια νά 
διοχετεύσουν μέχρι τοΰ Έθν. Πανεπιστημίου τδ μία
σμα τής χυδαίας γλώσσης εινε οΐκτρδν καί αντιεπι
στημονικόν. Διά τοΰτο και ή με’λέτη μέ ολην τήν ύ- 
περκαθαρεύουσαν δοτικήν τοΰ τίτλου τοΰ συγγραφέως 
ώς .« Ύφηγητο® έν τφ Έθνικφ Πανεπιστημίφ» εινε 
μελέτη άχρηστος’ καί έπρόλαβε μέν ό ίδιος συγγρα- 
φευς νά τής κόψη τά · φύλλα—άφεύκτως: θά έμεναν 
άκοπα, - άλλά πόσον προτιμότερον θά ητο αν έκοπίε 
τάς· —γλωσσικός ιδεοληψίας του.

θ' Ράλ^ Το άντέδωοο-ν



I
ΑΘΕ ό καιρός νά τα- 
ξειδεύση τό ναυτό
πουλο, ν’ άνοιχθήστά 
ξένα πλατεία πελάγη, 
μακργ,ά, πολύ γ.<χ.~ 
κργά άπό τό ήσυχο 
καί φτωχικό νησί. Αι
σθάνεται. μία .ικανο

ί νοποίνισι καί.μία υπε
ρηφάνεια ποϋ θά φυγή- "καί "αυτός γιά μακρυνδ 
σέ άλλες πολιτείες ταξείδι, .εκεί που άνδρβιεύει 
τό σώμα, έκεϊ ποϋ ξανοίγει <5 νους, έκεϊ ποΰ 
βγαίνει σωρός τό χρυσάφι, θά περάση μέ τό με
γάλο καράβι θάλασσες, θά άντικρύσ·/) κύματα, 
ποϋ τό ύψος των όυτε τό ώνειρεύθη, θα ΐδνί δια
φορετικόν ουρανόν, άνθρωπον; άλλους, άκτάς και 
νήσους σάν εκείνες ποϋ τοΰ περιέγρκφε στά 
παραμύθια ή νόνα του,στά μικρά του χρονιά, τής 
χειμονιάτικες νύκτίς; κάτω άπό τό λυχνάρι.

’Αλλά μέσα ;φίς τήν εύχαρίστησιν αυτήν 
νοιώθει £να φαρμακερό δάγκαμα. Ό ναύτης μέ 
τά δεκαεπτά του χρόνια αγάπησε — καί ποιδ 
παλληκάρι δέν άγαπά !—τήν Μόρφω, τό άγγε- 
λικώτερο πλάσμα τοϋ νησιού. ΙΙώς νά την άφήσνι 
τώρα ποϋ άφ’ βτσυ έγνώρισε ζωή μ’ αυτήν ζή, 
μ’αυτήν μεγάλωσε, μ’ αυτήν έμοιράσθηκε 5- 
λες τές χαρές κάι ολας τάς θλίψεις τής νεανι
κής ζωής του. Άλλ’ έπρεπε νά φύγνι διάνα 
λάβη τό βάπτισμα τών κινδύνων και ερχόμενος 
έπειτα νά τήν πάρη, άξιος πειά ναυτικός, ταίρι 
του παντοτεινό.

Τό καράβι έχει άπλωμένα τά κάτασπρα πα
νιά του. Οί συγγενείς κατέβηκαν κάτω στήν 
παραλία διά νά τό κατευοδώσουν. Τό καράβι 
πέρνει μαζή του τόσα όνειρα, τόσες ελπίδες, 
τόσες άγάπες: πατέρες καί άδελφούς καί γυιούς 
και έγγόνικ. Καθ’ ένας άπό αυτούς άφίνει έρη
μες καρδιές. Άλλ’ ή ποιο έρημη καρδιά ήταν 
τής Μόρφως. Αυτή έχανε κάτι περισσότερο άπό 
τούς άλλους· έχανε γιά πολύ καιρό τό φως τών 
ματιών της. Καί τοϋ ορκίζεται νά είνε πιστή 
σάν τόν ήλιο, ποϋ τόσω πιστά φωτίζει τήν γή.

ΓΙέντ’ έξ μανδήλια σειόνται εκατέρωθεν· ό 
άνεμος παίζει μ’ αύτά τρελλά, ενώ συγχρόνως 
κολπώνει άκράτητος τά ιστία.
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Τό καράβι φεύγει άπό τά νερά τοϋ νησιού 
καί μόλις άκούεται άπό μακράν τό ανέμισμα 
τών μανδηλιών, τά όποια μετ’ ολίγον άκουμ- 
βοϋν εις τά μάτια γεμάτα άπό δάκρυα.

Ό ναύτης ταξειδεύει. Πέρασαν είκοσι μέ
ρες, προσήγγισαν εις Φραγκικούς λιμένας, αλλά 
δέν λησμονεί ούτε στιγμήν τήν ώραν τοϋ απο
χωρισμού. Κάθετε συχνά στήν πλώρη, απλώνει 
τά χέρια στά σχοινιά, χαμηλώνει τό κεφάλι 
και βλέπει τήν θάλασσα· θαρρεί δτι αυτή φεύ
γει, θαρρεί πώς οί άφροί ποϋ άφίνεί πίσω του τό 
καράβι θά κατασταλάξουν στό νησί του, πώς θά 
τούς χαιρετίσν) ή άγαπητηκιά του, αυτή ποΰ μέ 
βουρκωμένα μάτια τοϋ όρκίσθηκε νά είναι, πιστή 
σάν τδ ήλιο,' τήν στιγμή ποϋ αυτός τής ώρκί- 
ζετο στό κύμα δτι δέν θά ξεχάσρ ποτέ τήν 
θερμή άγκκλιά της.

ίζκι στά όνειρα ποϋ ξανοίγει διά τό μέλλον 
νομίζει πώς θά ερώτηση τό κϋμα ή Μόρφω και 
γοργοκυλά ένα δάκρυ του, τό πέρνει στους ά- 
φρούς του τδ θεότρέλλο κϋμα καί φεύγει βια
στικό διά νά τό φέρη είς τήν άγαπητηκιά του 
•—μύνημα χαρωπό ...

Ό καιρός περνζ. Δύο χρόνια έχει στήν ξε- 
νητειά. “Αμαθος στά χιόνια, μιά μέρα έκρύωσε 
στά καλά καί έμπήκε στό νοσοκομείο. "Ας είνε 
καλά ό πρόξενος ποϋ συμπάθησε τά νειάτα του 
και έφρόντισε νά γιατρευτή. Ή άρρώστεια του 
έβάσταξε πολύ καί τόν έκαμε νά-χάση τό κα
ράβι· έξηκολούθησε έκεΐνο τό δρόμο του και αύ- 
τος ήναγκάσθη. νά δούλεψη σ’ ένα συνεργείο 
εως βτου ξαναπεράση. Και τά δύο χρόνια έγει- 
ναν τρία. Είδησι καμμιά δέν είχε άπο το νησί 
του. Οΐ ναϋται δέν έχουν κατοικίαν δέν ήξευ- 
ρουν ποϋ θά βρεθοϋν σήμερα και ποϋ αύριον τά 
γράμματα χάνονται καί δέν μπορεί νά ξέρη 
κανείς τίποτε. Ό ναύτης έστάθη πιστός σάν τόν 
ήλιο. Τί δέν είδανε τά μάτια του ! Τι γυναί
κες, τί εύμορφιές, τί χάρες, τί θαύματα, άλλά 
καί τί παραλυσίες! Στά καφωδεία ποϋ τόν έ
σερναν οΐ σύντροφοί του έπεφταν γυναίκες ημί
γυμνες στήν άγκαλιά του ’καί " αυτός σάν να τον 
έζωναν φειδία όπισθοχωρούσ»· .και όταν οί σύν-

Π IN Α ΚΟΘΗΚΗ
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τροφοί του έγελοϋσαν μέ τά παιδικά του φερ
σίματα, αυτός κοκκίνιζε σάν κοπελλα. ’

Μά στό χωριό κάτι παράξενο συμβαίνει, 
άστατη θάλασσα έβαστουσε τδν- πειό πιστό άν- 
θρωπο·ή στερηά όμως όχι· ό πατέρα: τής Μόρ
φως,ένας τετράγωνος ύψηλός καί παχύς,ένας ισχυ- 
ρογνωμων καί απότομος ναυτικός τήν έπάντρεψε 
μέ ένα μεσόκοπου εμποροπλοίαρχο ένός γειτο
νικού νησιού· ή Μόρφω δέν ήθελε· δέν είχε ξε- 
χάση πώς όταν έφευγε ό ναύτης, τό μανδήλι 
της ήταν γεμάτο δάκρυα· άλλ’ ό πατέρας, οί 
συγγενείς δέν έννοοϋσαν νά χάσουν μιά τέτοια 
καλή ευκαιρία. Καί τήν πάντρεψαν, ένω ό ναύ
της ταξειδεύει άκόμη καί στέλλει μέ τό κϋμα 
τά δάκρυα του, διαμαντόπετρες τυλιγμένες μέσα 
σ’ άφρούς...

Β

Ευλογημένη ήμερα ! Ήταν Σάββατο δειλινό, 
καί ό ναύτη; έγύριζε πειά στό νησί του. Πόσα 
μερόνυκτα λαχταρούσε αυτή." τή στιγμήν. Τήν 
περίμενε όταν ή θάλασσα έκοιμκτο γαλανή, 
άτάραχη, κάτω άπό τό ήλιοσκόρπισμα· τήν πε
ρίμενε και όταν φουρτουνιασμένη έμ.αύριζε έτοι
μη σάν Χάρος νά τόν καταπιή· τήν περίμενε 
όταν έκυττοϋσε στ’ αστέρια τά μεσάνυκτα καί 
έκάρφωνε στό τρεμ.όσβυσμά τους τά μάτια, νο
μίζοντας οτι κ’ ε’κείνη προσήλωνε τά δικά της 
μάτια καί οτι εκεί μυστικά άνταμώνοντο· τήν 
περίμενε καί όταν κλεισμένος τήν νύκτα στήν 
καμπίνα του άκουε το φυσομάνιασμα τοϋβορρηά 
νά μ.ουγκρίζη στά πλάγια τοϋ καοαβιοΰ. Πόσα 
ώ πόσα μερόνυκτα έπέρασαν μέ τήν γλυκειά της 
άνάμνησι ί

Και τώρα νά, έπί τέλους, ποϋ σέ λίγο ή 
Μόρφω θά είνε πάλιν ίδική του, ποΰ θά τήν 
άγκαλιάση, ποϋ θά άκούση τά γλυκά της, τά 
μαγεμένα λόγια, ποϋ θά μεθύση στής λαυ.πε- 
ρες, στής ερωτικές ματιές της, νά τώρα που θά 
είνε δική του πειά καί άγαπητηκιά καί άρρα- 
βωνιστηκιά καί γυναίκα !

Τρελλδς άπό έρωτα λησμονεί έμπρός στ’ 
άκρογιάλι τοϋ νησιού του τής ξενητειας τά βά
σανα. Ό ήλιος καταβαίνει νά κρυφθή πίσω στοϋ 
’Άί-Ληά τό βουνό, τό άεράκι άρχίζη νά ξεψυχά 
καί αύτό, άλλά κρατεί άκόμη τήν δύνκμ.ιν ταυ 
διά νά σπρώξη τό καράβι στά αγαπημένα νερά. 
Π καμπάνα ηχεί χαρμόσυνα, καλοϋσα είς τόν 

εσπερινόν τούς πιστούς. Ή φύσις άπαλή, χύνει 
τούς θησαυρούς της. άσωτα. Τά νερά, ποΰ μ’ 
αύτά άνατράφηκεν ό ναύτης, γελοϋν τώρα· δέ
χονται ηδονικά τάς τελευταίας λάμύεις τοΰ 
ήλίου, τά τελευταία ροφοϋν φιλήματα τοΰ μαέ
στρου. Μιά μαγεία απλώνεται παντού. Σάν 
όνειρο φαίνεται στον ναύτη ή επιστροφή. Δέν 
βλέπει τήν στιγμή πότε νά πατήσγ, τής κυμα- 
τόλουστες πέτρες τής προκυμαίας. '

Ό ήλιος έκρύφθηκε, ό άνεμος ξεψύχησε, ή 

καμπάνα έπαυ:ε νά σημαίνγ, τό καράβι αγκυ
ροβόλησε.

’<) ναύτης είνε ελεύθερος.

Τόν χαιρετούν μέ χαμόγελο οί χωριανοί του. 
.......... —·· ····; αυτός ολου; βιαστικός. Ή 

προ: τά ενδότερα τοϋ νησιού, 
τίποτε. Εκείνος λαχταργ νζ 

, περισσότερο καί άπό τούς 
τά άδελφια. Καί τρέχει στό

Τούς χαιρετά καί 
άγάπη τδν σύρει 
Δέν τδν κρατεί ■ 
ίύή τήν Μόρφω του. 
γονηού; καί άπο * 
σπήτι της.

*Η Μόρφω ετοιμαζότανε νά βγή, όπως συνεί- 
θιζε, στήν αυλόπορτα· ήταν Σάββατο βράδυ 
καί είχε τελε'ώσγ κάθε δουλειά.

Ό ναύτης ανοίγει τήν πόρτα καί βλέπει τήν 
Μόρφω στολισμένην, όλο εύμορφιά καί γλυκά. 
Πέφτει τότε έξαφνα στη αγκαλιά τη; μεθυσμέ
νος άπό άγάπη, τήν σφίγγει μέ όλη τήν δύναμι 
που τοΰ έδινε τόσφ μακρυνή άπουσία. Επάνω 
στό σφιγκταγκάλιασμα, μιά βασφημία έκρήγνυ- 
ται, μιά λάμψις εξακοντίζεται, ένας κρότος ά· 
κούεται. Ό ναύτης σωριάζεται ματωμένος στά 
γόνατα τής Μόρφως. Μόλις ψιθυρίζει κάτι. Ή 
άγαπητηκιά του λιπόθυμος σωριάζεται επάνω 
στά στήθη του. Καί μένουν και πάλι αγκα
λιασμένοι.

Ό άνδρας τής Μόρφως περιπατούσε έξω άπ’ 
τδ σπήτι. Είδε νά διασκελίζει ένα: άνθρωπος 
τήν εξώπορτα· τρέχει,βλέπει τον άνθρωπον αυτόν 
στήν αγκαλιά τής γυναικός του. Ή συζυγική 
απιστία τδν κάμνει έξω φρενώ·'. Νομίζει δ'τι θά 
είχαν προσυνενοηθή καί έπυροβόλησε άνάμεσα στό 
σύμπλεγμα διά νά έξαγνίσ·/)—έτσι τό φαντά- 
σθηκε—τήν τιμήν του.

Ή σφαίρα έπέρασε τήν καρδιά τού ναύτου.
Καί συνηντήθησαν είς τόν εσπερινόν λυκόφως 

ή φωνή του ναύτου : «Μόρφω μουη, ή κραυγή 
«Μή...τ> ποϋ μόλις επρόφθασε νά ξεστομίσγ ή 
Μόρφω. Ή τρίτη φωνή, ήτο ή ηχώ τοΰ πολύ
κροτου, ή οποία έσκέπασε τάς δύο άλλας.

Ή καμπάνα καλεΐ και πάλιν εις τόν εσπε
ρινόν τούς νησιώτας. ’Αλλά κάποια μυστική 
δύναμις τήν κάμνει νά ήχή τώρα βραδέως. Ό 
ήλιος, ποΰ σ’ αύτδν τοϋ είχεν όρκισθή οτι θά 
ήτο πιστή, είχεν άφανισθή. Κϋμκ δέν είχε πλέον 
ή θάλασσα.

Τήν Μόρφω σπεύδουν και άνεγείρουν· συνέρ
χεται έκ τής λιποθυμίας, άλλά την κατέχει δε- 
σμίαν ό τρόμος, τήν πληγώνει ό άδικος θάνατος 
τού ναύτου.

Ό ναύτης μένει εξαπλωμένο; μέ τό αιμα 
πορφυρώνον τά πελιδνά χείλη του. Άλλά τα 
μάτια του είνε ανοικτά. Βλέπουν, βλέπουν άκομη 
τήν άγαπημένη του Μόρφω...

Δ- Τ- ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΖ



φ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΝΗΣΙ φ
ΣΤΟΥ σιωπηλού μεσονυκτίου ιή μαγεμένην ώρα, 
Ποΰ ή φρίκη άπλάνει στήσιγή τά δίχτυα της δειλά, 
Τί θέλεις, Σ Άνάμνησι, παρθένα λευκοφόρα. 
Καί με πανσέδων πέταλα με ραίνεις δ-παλά ;

Λησμονημένες μελφδιε; στα ώχρά σου παίζουν '^είί-ΐ) 
Και κάποια αϊώνια ζωγραφιά μοΰ δείχνεις νά περνά : 
Γύρω’ς Sv" άνθος,ποΰ ή αυγή τ" άφρόπλασε τοΰ ‘Απρίλη/ 
Μια πεταλούδα δλότρελλη μ’ άγάπη τρίγυρνρ.

Μά, ν&ξερες, πόσο άγρια κι" όλόπικρα ή δδύνη 
Μέσα στά στηΟη μου άπλωσε τά μαΰρα της φτερά, 
Ποΰ δε Ο «ΙκονΟβί πειά ποτέ στή νυκτική γαλήνη 
Ώόδου τραγούδι ύπ" τήν καρδιά γλυκά νά πλημμυρή.

Ή κ. βίοδώ^ον ώς ΜνρτννηΜΙΧΑΗΛ. ΕΠΙΦΑΝΗΕ



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΙΘΑΚΗ KAI ΔΑΙΡΠΦΕΛΔ*

Έν τώ καταλόγφ τών νεών, δστις θεωρείται 
έκ τών νεωτάτων μερών τον έπους, εύρίσκο- 
μεν τά νέα ταΰτα όνόματα, τά όποια μετά την 
Δωρικήν έπιδρομήν έπεκράτηόαν είς τάς νή
σους. Έν αύτφ άναφέρονται ώς νήσοι ύπό τό 
όκήπτρον τοϋ Όδυσσέως ύπαγόμεναι ούχί αί 
έν άλλοις μέρεόι τοΰ έπους άναφερόμεναι τέσ- 
σαρες γνωόταί ήδη, αί ’Ιθάκη, Νήριτος, Κρο- 
κύλεια, Αίγίλυφ, Ζάκυνθος καί Σάμος.

Αύΐάρ Oivoaevt ι}γ« KiyaJArjraf μεγάθυμους 
ΟΪ p’ ’Ιθάκην άχον «αί Νήριτον tlroalyvilor 
Xal Κροχύάει’ Μμαντο xal Αίγιάι/ια τρηχιΐαν 
of re Zaxvrfior ΐχον ήό’ ol Σά/ior άμφιιτίμονιο 

(Ίλιάδ. Β, 631).
Τό Δουλίχιον μετά τών Έχινάδων καταλέ 

γεται είς τό βαόίλειον τοΰ Μέγητος.
Oi <J’ tx ΔουΛιχΙον >Βχ»ναΙ»ν θ' ίιράχων 
νήσων, α< ναίονσιν πίρην ά2ύς, 'ΉΑιθος άντα.

(Ίλιάδ. Β, 625).
Αί δύο αύται μαρτυρία», Λ έν τοΐς άρχαιο- 

τέροις τοΰ έπους μέρεόι καί Λ έν τφ καταλόγφ 
τών νεών, άναφέρονται είς δύο διαφόρους έπο- 
χάς, την πρό τής Δωρικής έπιδρομής καί τήν 
μετ’ αύτήν καί παριότώσιν ήμϊν τήν κατά- 
στασιν τών νήσων κατά τάς δύο ταύτας έπο- 
χάς. Οϋτω έν τφ καταλόγφ τών νεών είνε ’Ι
θάκη ή σημερινή ’Ιθάκη, Νήριτος Λ δασώδης 
Λεύκάς, Κροκύλεια καί Αίγιλιφ πιθανώς δύο 
έκ τών περί τήν Λευκάδα κειμένων έλασσό- 
νων νήσων ιίσως τόΜεγανήσι καί Λ Άτοκος), 
Ζάκυνθος ή καί σήμερον οϋτω καλουμένη νή
σος καί Σάμος ή Κεφαλληνία. Τούναντίον έν 
τοΐς παλαιοτέροις μέρεσι τοϋ έπους Ζάκυνθος 
είνε ή καί σήμερον όμώνυμος νήσος, ή Κεφαλ 
ληνία δμως καλείται Δουλίχιον, ή σημερινή 
’Ιθάκη Σάμη καί Λ σημερινή Λεύκάς είνε ή 
πατρίς τοϋ Όδυσσέως Ιθάκη. Ή τοιαύτη με- 
τάόταόις όνόματος άπό νήσου ή χώρας τινός 
εΐς έτέραν δέν είνε Ασυνήθης καί πρωτάκου - 
ότος, λέγει ό κ. Dorpfeld' Αρκεί ν’ άναμνη- 
δθώμεν δτι κατά τούς προϊστορικούς χρόνους 
πολλαί έλληνικαί χώραι, ώς ή Θεσσαλία, ή 
Βοιωτία καί ή Πελοπόννησος μετά τών κατοί
κων μετέβαλον συγχρόνως και δνομα, Αρκεί 
προσέτι νά λάδωμεν ύπ’ δι}τει δτι Αρχαϊαι μυ
κηναϊκοί πόλεις, ώς ή Σπάρτη καί ή Πύλος, 
κατά τήν έποχήν τής Δωρικής έιηδρομής κα- 
τεστράφησαν καί ίδρύθησαν είτα έκ νέου είς 
Αλλας θέσεις, δτι οί Κεφαλλήνες, οίτινες κατά 
τούς χρόνους της Όδυσσείας κατψκουν έπί 
τής Στερεδς, κατά τούς κλασικούς χρόνους 
κατεϊχον μίαν τών Ίονίων νήσων, δτι δ’ έπο- 
μένως ή νήσος Κεφαλληνία μόνον συνεπείμ 
τής είς αύτήν έποικίόεως ταύτης τών Κεφαλ
λήνων έλαβε τό δνομα τοΰτο.

Ή ύπό τών Κορινθίων περί τό έτος 700 π. 
X. ΐδρυθεϊσα πόλις Λεύκάς έκειτο παρά τό 
στενώτερον μέρος τοϋ μεταξύ Λευκάδος καί 
Στερεάς πορθμού, ένθα σφζονται έτι έρείπια.

* Τέλος.
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’Απέναντι έπί τοϋ Ακρωτηρίου τής Στερεάς 
Άγιου Γεωργίου εϋρεν ό κ. Dorpfeld κατά 
τάς άνασκαφάς μικρόν φρούριον έχον όμοια 
πρός τά τής μεγάλης έπί της Λευκάδος ’ κει
μένης ταύτης πόλεως πολυγωνικά τείχη καί 
δεΟπόζον καί τούτο τοϋ πορθμού' τεχνητός 
βραχίων συνέδεε τά δύο ταΰτα μέρη τής ύπό 
τών Κορινθίων κτιόθείσης ταύτης πόλεως καί 
μετέβαλλε τό νότιον τοϋ πορθμού μέρος είς 
λιμένα. Τό μικρόν τοΰτο έπί τής Στερεάς κεί
μενον έρυμνόν χωρίον θεωρεί ό κ. Dorpfeld ώς 
τήν ύπό τοΰ θουκιδίδου(III, i>) μνημονέυο- 
μένων Νήρικον, ένθα ό στρατηγός Άσώπιος 
έποιήσατο άπόβασιν. Τά δύο ταΰτα μέρη τής 

, πόλεως. Λ Λεύκάς δήλα δή έπί τήςόμωνύμου 
νήσου καί ή Νήρικος έπί τής Απέναντι Στε
ρεάς ίδρύθηόαν ύπό τών Κορινθίων μετοικι- 
σάντών τούς κατοίκους τής άρχαίας πόλεως 
Νηρίκου είς τάς δύο δχθας τοϋ πορθμού, ώς 
λέγει ό Στράβων. Τήν άρχαίαν δέ πόλιν Νήρι- 
κον, ήν Αναφέρει ό "Ομηρος (Όδυσ. ω, 377) 
ώς έπί τής Ακτής τής ήπείρου κειμένην, το
ποθετεί ό κ. Dorpfeld παρά τά έρείπια τής 
πόλεως Πάλαιρος καλούμενα σήμερον Κεχρο- 
ποΰλα,ήτις δεστόζει πάσης τής γειτνιώσης τμ 
Λευκάδι χερσονήσου τής ’Ακαρνανίας ήτις 
χερσόνησος είνε ή Ακτή ήπειροι ο.

Θεμελιώσαντες λοιπόν οί Κορίνθιοι τήν πό
λιν Λευκάδα τό μέν πρός . νότον μέρος τοϋ 
πορθμού έκλεισαν διά τής κατασκευής βραχί
ονος, τό δέ πρός βορραν άνέωξαν διορύξαντες 
ώς προείρηται, τήν έκεΐ ύπάρχουσαν ταινίαν, 
πιθανώς δ’ έκβαθύναντες καί ένιαχοΰ τόν πορ
θμόν. Μόνον λοτπόν κατά τό βορειότατον μέ
ρος τού πορθμού, μεταξύ τής έκεΐ σχηματι- 
ζομένης ταινίας καί τήςΆκαρνανιακής Ακτής 
έκειντο πάντοτε τά είς την ναυτιλίαν έμπό- 
δια, τά όποια διαφόρως κατά τάς διαφόρους 
έποχάς προσεπάθουν νά άρωόιν ή άποφύγωσι.

Ούχ ήττον φρονεί ό κ. Dorpfeld δτι πόρος 
πάντοτε ύπήρχεν αυτόθι, διότι ή κατά τό βό
ρειον σημεΐον τού πορθμού κειμένη ταινία 
αΰτη ούδέποτε έόχημάτιζεν Αληθή στερεόν 
ίσθμόν τήν νήσον μετά τής στερεάς όυνδέον- 
τα, Αλλά μεταξύ τής ταινίας καί τής Απέναν
τι άκαρνανιακής άκτής έμενε πάντοτε βορεια- 
νατοληώς πόρος, στενός βεβαίως και σπου
δαία κωλύματα εΐς τόν διάπλουν παρέχων 
μόνον δέ δτε οί Κορίνθιοι κατά τόν S', π. X. 
αίώνα διώρυξαν τήν ταινίαν αύτήν καί έόχη- 
μάτισαν όύτω νέον πόρον, τά κωλύματα ταΰτα 
ήρθησαν, μέχρι ού ή. θάλασσα άπέκλεισε πά
λιν διά τής όυσσωρευσεως χαλίκων τόν τε
χνητόν τούτον πορθμόν, όπότε πάλιν ήναγ- 
κάσθησαν οί ναυτιλλομενοι νά χρησιμοποιώόι 
τόν παλαιόν βοοειανατόλικόν πόρον. Ούδέποτε 
λοιπόν ή Λευκός χερσόνησος τής ’Ακαρνανίας 
ύπήρξε.

Ώς ταφίους νήσους θεωρεί ό κ. Dorpfeld τάς 
παρά τήν ’Ακαρνανίαν κειμένας Κάλαμον καί 
Καότόν.

'Η κατά πάντα όμοιότης καί τελεία όυμφω-

νία τών περιγραφών και τών μαρτυριών τ>ϋ 
έπους πρός τήν σημερινήν κατάόταόιν καί 
σχέσιν τών νήσων καί χωρών, οΐας συμφώνως 
πρός τήν θεωρίαν αύτοΰ Ανευρίσκει ό κ DOrp- 
feid, ήγαγον αύτόν είς τό συμπέρασμα δτι ό 
ποιητής έγνώριζε τελείως τά μέρη, τά όποια 
περιγράφει' αί τέσσαρες νήσοι τοΰ Ίονίου πε- 
λάγους, ή νήσος ιδία, Λεύκάς—’Ιθάκη μετά τών 
λιμένων, όρέων καί πηγών αύτής, ήσαν πολύ 

ϊ γνωσταί είς αϊτόν. Άλλά καί τήν Πελοπόν
νησον έγίνωάκε πολύ καλλίτερον ή δσον κοι
νώς μέχρι τοΰδε ένομίζετο, τά δέ δυτικά μέρη 

; τής Έλλάδο; ήσαν είς τόν ποιητήν τής Ό
δυσσείας μάλλον γνωστά ή Λ μικρά Άσία καί 
αί προς Ανατολής κείμενιι Ελληνικοί νήσοι.

Αί ίδέαι αύται ένέχουόι μεγόλην σημασίαν, 
φρονεί ό κ Dorpfeld, διά τό ‘Ομηρικόν ζήτη
μα έν γένει. Δύο μόνον συμπεράσματα κατα 
δεικνύοντα τήν σπουδαιότατα ταύτην παρα
θέτει έπί τοΰ προκειμένου. Πρώτον δτι ό γε
ωγραφικός όρίζων τΰς Όδυσσείας προσπελά
ζει ήμάς περισσότερον είς τήν είκασίαν δτι τό 
έπος τοΰτο δέν έγεννήθη έν Μικρμ Άόίμ. ώς 
φρονοϋσι πολλοί Όμηησταί. άλλ’ έν τί> μη- 
τρικμ χώρα, τμ Έλλάδι αύτμ, είτε έν Πελο- 
ποννήόφ είτε έπί τών Ίονίων νήσων. Δεύτε 
ρον ότι αί γεωγραφικοί μαρτυρίαι τοΰ παλαι- 
οτέρου έπους άνταπο.κρίνονται είς τήν πρό 
τής Δωριχής έπιδρομής κατάσταΟιν τής Ελ
λάδος, ένφ έν τοΐς νεωτέροις μέρεσι τής Ίλι- 
άδος καί Όδυσσείας παρουσιάζονται αί έκ τής 
μετακινήόεως έκείνης τών λαών έπελθοϋσαι 
μεταβολαί, ώς προείρηται· θά ήδύνατό τις 
νά συμπεράνμ έκ τούτου δτι ό πυράν τών 
ποιημάτων έόχηματίσθη πρό τής Δωρικής έ - 
πιδρομής, οϋτω δ’ όφείλει τόν σχηματισμόν 
αύτοΰ εΐς τόν Αρχαιότατον πολιτισμόν τών 
μυκηναϊκών ή Αρχαϊκών χρόνων πρός δέ ότι 
έσχηματίσθη είς διάφορα τής μητρικής χώρας 
(Ελλάδος) μέρη. Οΐ ύπό τών έπιδραμόντων 
Δωριέων έκδιωχθέντες έκ τής Πελοποννήόου 
καί τής Στερεάς Αχαιοί (Αίολεϊς καί Ίωνες) 
παρέλαβον μεθ* έαυτών τά ποιήματα ταΰτα 
είς τήν Μικρήν Άοίαν έκεί ταΰτα ήδοντο καί 
διεφυλάττοντο ώς έθνικόν κειμήλιον* έκεΐ δέ 
Ούν τφ χρόνφ προϊόντι διά προσθηκών καί 
μεταβολών πάσης φύσεως έλαβον τήν μορφήν, 
ύφ’ ήν σήμερον κατέχομεν ήμεϊς ταΰτα.

Δαπάναις τοϋ πλουσίου φιλάρχαιου Όλλαν- 
δοΰκ. Coekoop καταληφθέντος ύπό τής εύγε- 
νοϋς φιλοδοξίας ν’ άποκαλύφμ τό άνάκτόρον 
τοϋ Όμηρικοϋ βασιλέως τής Ιθάκης καί πρός 
τόν σκοπόν τοΰτον κατελθόντος τφ 1900 είς 
Ελλάδα, ένήργησεν Ανασκαφάς έπί τής Λευ
κάδος ό κ. Dorpfeld κατά τά έτη 4 900 -1903 
καί είς τήν θέσιν, ένθα κατά τάς Αποδείξεις 
τοΰ έπους τοποθετεί τό ‘Ομηρικόν άστυ, περί 
τόν λιμένα Βλιχό καί Ακριβώς είς τήν περί 
αύτόν έκτεινομένην καί πρός βορράν ύπό τοΰ 
δρους Σκάρου όριζομένην πεδιάδα Έκεΐ εϋρε 
μυκηναϊκής έποχής συνοικισμόν καί ύδραρ- 
γεΐον τής αύτής έποχής άποτελούμενον έκ 
σωλήνων πηλίνων κώνικοϋ σχήματος' φρονεί 
δ’ ότι πρόκειται ένταϋθα περί τής κρήνης, 
τήν όποιαν Αναφέρει ό Όμηρος ώς πλησίον 
τοΰ άστεως κειμένην καί έξ Λς ύδρεύοντο Οί 
πολΐτάι καί τήν όποίαν .κατεόκεύασαν οί Ί- 
θακος, -Νήριτος -καί Πολύκτώρ (Όδυσ-. ρ, 205).

Αί έπί τής Λευκάδος άνασχαφαί θά έπανα- 
ληφθώόι καί έφέτος. Κατά τό .κατά τό θέρος

τοϋ παρελθόντος έτους είς Εύρώπην ταξείδιον 
αύτοΰ ό κ. Dorpfeld έόχε τήν εύκαιρίαν έν 
όυνεντεΰξει, ήν μετί τοϋ Γερμανού αύτοκρά- 
τορος έλαβε, ν’ άναπτόξμ είς αύτόν τήν νέαν 
αύτοΰ περί τής ‘Ομηρικής Ιθάκης θεωρίαν 
καί νά διεγείρμ τό ύπέρ τοΰ ζητήματος τού
του ένδιαφέρον τοΰ αύτοκράτορος, δστις ύπε- 
σχέθη πρός τόν κ. Dorpfeld ότι θά πέμφμ είς 
Λευκάδα δύο Γερμανούς Αξιωματικούς, όπως 
Οχεδιάσωσι τέλειον χάρτην τής νήσου· όντως 
δ’ έγκριθείσης ύπ’.αύτοϋ; τής πρός τούτο ά- 
παιτουμένης δαπάνης κατάλθον πρό τίνος 
καιρού είς Ελλάδα οί Πρώσσοι Αξιωματικοί 
νθη Marees καί Nonne, οίτινες έπελήφθηάαν 
τής έργασίας ταύτης έν Λεύκάδι. Συγχρόνως 
δ’ εύρέθησαν είς Γερμανίαν -καί οί Μαικήναι, 
δαπάναις τών όποιων ό κ. DO’rpfeld 0ά έπανα- 
λάβμ τάς έπί τής νήσου ταύτης άνασκαφάς 
καί 0ά έξακολ'ουθήσμ ταύτας έπί τρία έτη. 
Τόν έν τ^ πεδιάδιΝυδρί Ανακαλυφθέντα προϊ
στορικόν συνοικισμόν σκέπτεται ν’ άποκαλύ- 
φζΐ καί έξετάσμ έτι μάλλον, θά έρευνήσμ δ’ 
άρχαιολογικώς καί άλλα τής νήσου μέρη. Με
τά τό πέρας δέ τών έπί τής νήσου ΑναΟκα- 
φών αύτοΰ καί έρευνών, όπότε καί ό χάρτης 
αύτής θά είνε έτοιμος, σκέπτεται ό κ. Dorp
feld νά έκδώόμ έχτενές σύγγραμμα περί τής 
Λευκάδος καί τού ζητήματος τής 'Ομηρικής 
’Ιθάκης Διά τών άνασκαφών έλπίζει ό κ. 
Dorpfeld ότι θ’άποδείξςι τήν όρθότητα τής θε
ωρίας αύτοΰ. Άλλά καί Αν τό Αποτέλεσμα αύ
τών δέν εΐνε, οιον προσδοκάται, ούδεμίαν ση
μασίαν δύναται νά έχη τοΰτο έπί τοΰ ζητή
ματος καί τής θεωρίας, διότι κατά τόν κ. 
Dorpfeld Λ ταυτότης τής Λευκάδος πρός τήν 
‘Ομηρικήν Ιθάκην εΐνε έπαρκέότατα πλέον 
Αποδεδειγμένη.

Ό ‘Ολλανδός φίλόμηρος κ. Joekcop ό έπί 
τέσόαρα έτη καταβαλών τήν άπαιτουμένην 6tA 
τάς έν Λευκάδι άνασκαφάς δαπάνην βλέπων 
ματαιωθείόας τάς έλπίδας αύτοΰ περί άνευ- 
ρέάεως έν τμ νήβφ ταύτμ τοΰ Ανακτόρου τού 
Όδυσσέως. μή εύρίσκων δέ τήν δλως θεωρη
τικήν τοΰ κ. Dorpfeld' λύόιν έπαρκή ώς άντα- 
ποκρινομένην είς τόν σκοπόν αύτοΰ ώς πλη
ρούσαν τόν πόθον καί τό ιδανικόν αύτοΰ, 
έβτράφη πάλιν πρός τήν Ιθάκην, μήπως δι’ 
έπιμελεστέρας καί έπιστημονικωτέρας έρεύ- 
νης ίδμ έν αύτφ πραγματοποιούμενον τό εύ- 
γενές αύτοΰ δνείρον, τήν ΑνεύρεΟιν τού Ανα
κτόρου τοϋ Όμηρικοϋ Λρωος, άφοΰ άλλως τε 
τό έδαφος τής νήσου ταύτης ήτο άρχαιολογι- 
κώς άνεξερεύνητον, τοϋ κ. Dirpfeld κατά τό 
1900 καί πρό τής είς Λευκάδα μεταβάόεως 
άόημάντνυς έπ* όλίγας ήμέρας ένεργήόαντος 
δοκιμαστικός άνασκαφάς, αΐτινες ούδέν ήδύ- 
vavro ν’ ΑποδείξωΟιν έπεβάλλετο τούτου ένε
κα Α συστηματικωτέρα καί έπιμελεστέρα Αρ
χαιολογική έξέταΟις τής νήσου' όντως δ’ ό 
κ Joekoop κατά τό θέρος τοΰ παρελθόντος έτους 
έπεόκέφθη πρός τόν σκοπόν τοΰτον καί πά
λιν τήν Ιθάκην μετά το.ϋ συμπολίτου αύτοΰ 
άρχαιολόγου κ. Vollgraff, έταίρου τής έν ΆΘΑ- 
νάις Γαλλικής άρχαιολογικής Σχολής. Αί υπό 
τοϋ κ. Vollgraff ένεργηθεϊσαι άναάκαφαί άπέ- 
δειξαν ότι έν τω βορείφ μέρει τής Ιθάκης, 
έκεΐ, ένθα ύπό τών νεωτέρων Αρχαιολόγων καί 
'περιηγητών τής νήσου τοποθετείται τό ‘Ομη
ρικόν άότυ, ύπήρχε συνοικισμός προϊστορι
κός, διότι Ακριβώς παρά τόν λιμένα Πόλιν εύ-
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ρέθησαν θραύσματα άγγείων μυκηναϊκής έπο- 
χής. Τά λοιπά ευρήματα τοΰ βορείου καί τοΰ 
κεντρικού μέρους της νήσου ήραν 'Ελληνικών 
καί Ρωμαϊκών χρόνων.

Έλπίζομεν ότι θά έξακολουθήσωόι καί αί 
έπί τής ’Ιθάκης άνασκαφαί, οϋτω δ’ ύπάρχει 
έλπίς, έρευνωμένων έπιστημονικώς καί έπι- 
μελώς τών δύο τούτων νήσων, ν’ άχθμ τι είς 
φώς, άν ούχΐ λΰον, τούλ.άχιότον διαφωτίζον τδ 
σκοτεινόν της 'Ομηρικής ’Ιθάκης ζήτημα και 
καθιάτών Λμας ικανούς νά έκφέρωμεν έπ’αύ
τοΰ γνώμην πιθανωτέραν.

Αί ίδέαι τοΰ κ. Dorpfeld εύρον, ώς ήν έπό- 
μενον, πολεμίους ούκ όλίγόυς. Πολλοί Αρχαι
ολόγοι, φιλόλογοι, όμηρκ5ταί καί έν γένει πε
παιδευμένοι 'δυνάμενοι νά έκφέρωόι γνώμην 
έπί τοιούτων ζητημάτων κατά τό μάλλον καί 
ήττον σοβαράν καί βαρύνουόαν, άντεπεξηλ- 
θον κατά τής τολμηρός θεωρίας, άναδειχθέν- 
τες θερμοί συνήγοροι τής μικράς ’Ιθάκης καί 
τής κινδυνευούσης αύτής δόξης, άντιτάξαν- 
τες δέ κατά τών Ιδεών τοΰ κ. D. πολλά έπτ- 
χειρήματα, δι’ ών κατέδειξαν τά πολλά τής 
θεωρίας ταύτης τρωτά' δτι έξάλλου ό κ. Dorp
feld εύρε καί όμόφρονας άόπαΟθέντας καί ulo- 
θετήόαντας τήν θεωρίαν αύτοΰ καί διά τής 
γραφίδος τούτων υποστηρίζοντας, είνε'περιτ
τόν, φρονοΰμεν, νά προσθέσώμεν άπό τοΰ 
1900, όπότε τό πρώτον έξηνέχθη ή θεωρία, μέ
χρι σήμερον ούκ όλίγα έγράφησαν υπέρ καί 
κατά ταύτης, έξακολουθοΰσι δ’ έτι γραφόμενα. 
Περατοΰμεν τό άρθρονήμών παράθέτοντες τάς 
όπουδαιοτέρας έκ τών διατριβών,, αίτινες Απο-. 
τελοϋσι τήν άπό τής έποχής έκείνης σχιμα- 
τιόθείόαν βιβλιογραφίαν τοΰ ζητήματος. Πρό 
τούτου δμως ύφείλομεν ένταΰθα ιστορικής Α
κρίβειας καί δικαιοσύνης ένεκα νά ΟημειώΟω- 

μεν δτι τήν γνώμην ταύτην, ήν.ό κ. Dorpfele 
κατέστησε γνωστήν τφ έπιστημονικφ κόσμω 
καί είς θεωρίαν τελείαν διετύπωόέν, ειχεν έκ- 
φέρει πολύ πρό αύτοΰ, τφ 1391, δ Γερμανός 
Draheim (δρα ταύτην έν : Wocheusclirift fur 
tlassische Philologie 1894,Ne3 σελ. 63 καί έξ.).

Βιβλιογραφία. 'Υπέρ τής θεωρίας τοΰ κ. 
Dorpfeld έγραφαν οί : Ε I s s u e r, der Berrsclien- 
sitz des Odysseus (Schlesiscbe Zeitung von 13 
April 1900) καί έν τώ συγγράμμ. Bilder aus 
Neu-Hellas (σελ. 380-388).—Gallina, Tlieorie 
Leukas-Ilbaka (Zeilschrift far die Osterreicb. Gy- 
mnasien 1901 (σελ. 97-118). — Ileissinger, 
Blatter fur das cymnasials clmiwcsen (XXXIX, 
Β, σελ- 369). Cosssler, Leukas-Ithatea, Stut
tgart 1904. — Μ π.άρ τ, ΊΙ 'Ομηρική ’Ιθάκη 
(•'Αρμονία» τεϋχ. 7ον σελ. 401-415).

Κατά τής θεωρίας έγραφαν οί.·
R e i η ac h, La question d’llbapue (Rcvuearcbd- 

ologique 1900 (σελ- 464-466).---M i c ha e I, das 
Homerische und das lieulrge Dhaka, Tauer 19o2. 
— Manly, ll batea or Leu teas?. —Berard, des 
Plietiiciens et Γ Odyssce (Τόμ. B'.).— W i la m o- 
vv i t z — M oe I I e n d o r f ;έν Berliner phtlolog. 
Wocbeiiscbrif 1903 σελ. 380 καί έξ ). —La ng, 
»Leukas»-«lthaka» <Dulichion» «Astcris» (Stid- 
west deut?chc Scbulblatter XXI Jalirgang 1904). 
—“Αννινος Καβαλλιεράτος, 'Η 'Ομη
ρική’Ιθάκη, ’Αθιϊναι 1900 (έκ σελ. 16).—Λ έ
κατσα ς Ά θ. ‘Η 'Ομηρική ’Ιθάκη, άπάντη- 
δις είς τόν Δαΐρπφελδ («Καιροί» 28, 29, 30 
Άπριλ. 1900)—Παυλδ τ ος Νικ. Ή Αληθής 
’Ιθάκη τοΰ 'Ομήρου. Άθήναι 1902(έκ σελ. 32).

Ίθάχη Α®. ΛΕΚΑΤΣΑ3
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ATHHTHse φαινόμενου ΰπά· 
νιον σήμερον νά εύρίόκεται 
άνθρωπος έν Κΰρώπμ Αγα
πών είλικρινώς τήν Ελλά
δα, άνευ άνμφέροντος ή ό- 
πισθοβουλίας. ΟΙ τοιοϋτοι άν · 
Ορωποι ύπήρχον άλλοτε πλεΐ- 
Οτοι, Αλλ’ή έπίΰημος 'Ελλάς 
εΐργάσθη τοσούτον έπιπο- 
λαίως καί δύναμαι νά εΐπω 

τοσούτον ά,ντιπ τριωτικώς, ώστε ό είς μετά 
τόν άλλον έξέλιπον ft έκλείηουν οΐ έν τμ 
Έσπερίμ φίλοι κβί ύποότηρικταί ήμών, ένφ 
τούναντίον οΐ έχθροί μας πολλαπλασιάζονται 
καί ούδεμίαν άφίνουστν εύκαιρίαν χωρίς νά 
μάς ύβρίζωσι καί μάς όυκοφαντώσι.

θά νομίσμ τις δτι τό Κράτος τό Ελληνικόν 
Ακολουθεί αύστηοώς προδιαγεγραμμένον σχέ- 
διον δπως άπελπίζμ ft τούλάχιότον Απογοη
τεύει τούς ξένους φίλους μας. Τίς άγνοεΐ δττ 
δέν εύρέθη Ακόμη καμμία κυβέρνηάις Αξία 
τοϋ όνόματός της δπως άπονείμμ παράσημα 
είς τούς κατά τόν πόλεμον τοΰ 1897 κατελ- 
θόντας φιλέλληνας ;

Κατά τόν παρελθόντα ’Απρίλιον εϊχον τήν 
τιμήν νά παρουσιασθώ πρός τόν Αείμνηστον 
θ. Π. Δηλιγιάνην, πρός δν Ανεκοίνωσα δτι 
ύπάρχει έν Άμδέρσμ βαρυσήμαντος έφημερίς 
άπό δωδεκαετίας ύποστηοίζουόα έκθύμως τά 
έλληνικά δίκαια καί δτι έφρόνουν δτι δίκαιον 
ήτο δπως ό διευθυντής τής έν λόγφ έφημερί- 
δος άμοιφθφ ήθικώς.

"Εκπληκτος μέ ήκουσεν ό πρωθυπουργός 
διότι ήγνόει τό τοιοϋτον, τοΰ έν Βελγίφ Αντι
προσώπου τής 'Ελλάδος ούδέποτε πληοο- 
φορήδαντος τήν Κυδέρνηάίν του περί ύπάρ- 
ξεως κάν τής έν λόγφ έφημερίδος ! Ένεχεί- 
ρηάα τότε αι’τω μερικά φύλλα τής έφημερίδος 
έκείνης, άτινα διατρέξας ό Αείμνηστος άνήρ 
μοί ύπεόχέθη δτι θ’ Απονείμμ είς τόν φιλέλ
ληνα διευθυντήν της τόν χρυσού» σταυρόν 
τού Σωτήρος.

Περιττόν νά προσθέσω δτι ούδέν έγένετο.
Είναι τόσα πολλά τά παραδείγματα, άτινα 

ήδυνάμην ν’ Αναφέρω ένταύθα, ώστε δέν θά 
έπήρκουν όλόκληρα τεύχη τής «Πινακοθήκης» 
δπως περιλάδουν ταϋτα.

Καίδμως οί Βούλγαροι, οί βάρβαροι, οί δο
λοφόνοι, οί άρπαγες, οί... οί... κτλ. έχουσι 
σήμερον έν Εύρώπμ πολλούς φίλους καί μά
λιστα θαυμαστής, διότι δν οί Βούλγαροι στε
ρούνται πολιτισμού καί Ανθρωπισμού, κατέ- 
χουσιν δμως μίαν Αρετήν πολύ μεγάλην, Λς 
Λμεΐς τελείως στερούμεθα. Γνωρίζουν νά έρ- 
γάζωνται, ένώ ήμείς γνωρίζομεν νά μή έργα- 

ζόμεθα. Αύτή είναι ή πικρά Αλήθεια.
"Οταν βλέπω δτι ύπάοχει άνθρωπος μή "Ελ- 

λην Αγαπών τήν Ελλάδα, καταλαμβάνομαι 
Από συγκίνησνν καί θαυμασμόν διά τόν χαρα
κτήρα τού Ανθρώπου έκείνου.

Τοιοϋτον άνθρωπον έγνώρισα μακρόθεν. ’Ο
νομάζεται J. Plomdeur. κάτοικος τής Λιέγης 
τού Βελγίου· ό άνθρωπος αύτός εύρείας παι
δείας καί Αδαμαντίνου χαρακτήρος αισθάνεται 
διά τήν Ελλάδα έκεΐνο τό όποιον ίσως-ϊσως 
ούτε ήμεΐς οί Έλληνες αίσΟανόμεθα.Τήν όνει- 
ρεύεται μεγάλην, ώραίαν, ένδοξον, πλουσίαν; 
ίσχυράν, βαδίζουόαν έπί κεφαλής τού πολιτι
σμού καί κρατούσαν τά σκήπτρα τοϋ κόσμου.

*0 κ. Plomdeur είναι βιομήχανος, άλλά έρα- 
στΰς τών σπουδών καί, ώς είπον, λάτρης τής 
Ελλάδος.Άνέγνωόα πλείστας έπτστολάς άπευ · 
θυνομένας πρός τόν φίλον μου κ. Δημ. Καλο- 
γερόπουλον, έν δέ ταϊς έπιστολαϊς του ταύ- 
ταις Αποπνέει δέν γνωρίζω ποϊον εύγενές ά
ρωμα. Ό νους του είναι πλήρης σχεδίων ίδίως 
διά τάς προσφιλείς του ’Αθήνας, ών τήν όμο· 
λογουμένως κολοσσιαίαν πρόοδον παρακολου
θεί μετά μεγίστου ένδιαφέροντος. Ούδέν τό 
παράλογον λέγει, δλα δύνανται νά γίνωσιν. 
Αρκεί νά εύρεθφ ό άνθρωπος. ’Αν τά σχέ
δια τού καλού τούτου φιλέλληνος ύπεβάλλοντο 
είς τό δημοτικόν συμβούλων και εύρίσκοντο 
έν αύτφ ούμβουλοι Ικανοί νά Αντιληφθώόι 
περί τίνος πρόκειται, βεβαίως μετ’ ένθουάια- 
σμοϋ θά ίγένοντο Αποδεκτά καί Α πρωτεύουσα 
τής Ελλάδος θά έλάμβανεν άλλην δφιν. Άλλά 
τίς πολυόκοτίζεται διά τά τοιαϋτα ;

Ό φιλελληνισμός τού Ανδρος είναι τόσοϋ- 
τον μάλλον πολύτιμος, καθ’ όσον είναι καθ’ 
ολοκληρίαν Αφιλοκερδής. Αισθάνεται διά τήν 
’Ελλάδα του έκεΐνο τό όποιον αίσθάνεται ό 
έραστής διά τήν λατρευτήν του φίλην. ’Ασμέ
νως έγκαταλείπει τάς πολλάς του Ασχολίας 
διά νά ρίψή έπί τού χάρτου μίαν του Ιδέαν, 
μίαν πρότασιν, ήν Αποστέλλει πρός τόν διευ
θυντήν τής «Πινακοθήκης». Καί αί ίδέαι του 
καί αί προτάσεις του — σημειωτέον καλώς 
τούτο — Αποδεικνύουάιν άνθρωπον πολλά με- 
λετήσαντο, πολλά γνωρίζοντακαί πολλά όνει- 
ρευόμενον διά τήν ώραίαν μας πατρίδα.

Γνωρίζω δτι θά προσκρούσω είς τήν μετριο
φροσύνην του. γράφων δσα γράφω. Άλλ’ άς 
μέ συγχωρήσμ ό κ. Plomdeur. Είναι τόσον όλί- 
γοι σήμερον οί άγαπώντες τήν πατρίδα μας, 
ώστε νά θεωρώντατ Αληθείς εύεργέταϊ.

Καί πρός τούς εύεργέτας του αισθάνεται τις 
τήν Ανάγκην νά φωνήόμ δν μέγα «εύχαριάτώ I»

A. Κ. ΠΕΡΔΙΚ1ΔΗΣ

Τίς ή σχέσις τής τέχνης πρός τήν έπιΟτήμην.
Ή πλαστική, όπως καί ή ποίησις, έχουν βά- 

βΐΊ την έμπνευσιν, τδ έμφυτον τάλαντου. Ό 
γλύπτης είναι -ποιητής. ’Αλλά δέν επεται έκ 
τούτου δτι πρέπει νά λείπγ καί ή έπιστήμη. 
Είς τών κορφυαίων ζωγράφων άλλά και σοφών 
τής έποχής του, ό Λεονάρδος Δα-Βίντσι λέγει 
τά εξής διά την τέχνην καί την επιστήμην:

«Ή έπιστήμη, γενικώς είπεΐν, έχει ώς αρ
χήν νά διακρίνη τδ άδύνατον άπό τδ δυνατόν. 
Ή φαντασία, ελεύθερα αύτή καθ’ έαυτην, συ- 
νίσταται είς όνειρα, είς ιδεώδη· ή έπιστημη 

συγκρατεΐ τά άχαλίνωτα όνειρα είς έν περι
βάλλον υπαρκτόν, δεικνύουσα τά όρια μέχρι τών 
οποίων φθάνει ή αλήθεια. Ή έπιστημη στα- 
ματγ την τέχνην και τή λέγει: «”Εω; έδώ. 
Πέραν δεν υπάρχει.»

Μη τις νομίσγ έν τούτοις ότι 'δ έπιστημη α
παρτίζει τά στοιχεία τής τέχνης, οΰτε ότι ο 
καλλιτέχνης πρέπει νά φοβάται την επιστήμην. 
Είς τήν τέχνην οί κανόνες δέν εμποδίζουν τήν 
έμπνευσιν, όπως ή ηθική δέν έμποδίζει τήν 
ελευθερίαν.

Ό Σίλλερ είπε: « Πρέπει οί κανόνες της
τέχνης νά καθίστανται δι’ ενα ποιητήν ή καλ
λιτέχνην δευτέρα φύσις. Ή φαντασία άπελευ- 
θέρουμένη τών δεσμών της έπανευρίσκει έν τή 
τέχνν) ολην της τήν δύναμιν».

Τίς ή σχέσις μεταξύ τέχνης καί ήθικής.
Τδ νά θέλγ τις νά παρομοίωση τδ ώραΐον και 

τό άγαθόν, τήν τέχνην και τήν ηθικήν, είναι 
ώς νά παραβλάπτγ και τό έν καί τό άλλο. Ή 
τέχνη έχει μεγάλην έπίδρασιν έπι τής ψυχής. 
Ή ψυχή του καλλιτέχνου έξευγενίζεται έν τή 
τέχνη. ΙΙώς είναι λοιπόν δυνατόν νά άντίκειται 
είς τήν ήθικήν τό εύγενές αυτό συναίσθημα τής 
ψυχής του καλλιτέχνου ; Ουδέποτε συνθηκολογεί 
πρός τήν χαμέρπειαν. Ό Διδερό, παρά τήν σο
φίαν αυτού, ήθελε τήν μεταμέλειαν, τήν τύψιν 
τής συνειδήσεως ώς τδ σύμβολου τό όποιον έ
πρεπε νά ύπάρχη εις τά καλλιτεχνικά έργαστή- 
ρια. Άλλά τδ ζητημα έλυσεν εύθαρσώς υ.ία υ
πέροχος γυνή. Ή madams Sta©l. «Πρέπει νά 
λεγη τις πρός τούς καλλιτέχνας : Έστέ ενά
ρετοι, ευσεβείς, έλεύθεροι προλήψεων. Σεβασθήτε 
ο,τι άγαπκτε. Ζητήσατε τήν άθανασίαν είς τδν 
έρωτα καί τό θειον έν τή φύσει. Ή ψυχή σας 
έστω εις ναός.» *Όπερ  σημαίνει οτι ή τέχνη ε
πιδρά σωτηριωδώς εις τά αισθήματα τής ήθι
κής, δπως επίσης ή τέχνη είς τάς τρικυμίας τού 
βίου είνε· μία παρηγοριά.

* Σντίχιια.

Τό' γυμνόν έν τή τέχνν) αποτελεί τούτ ’ αυτό 
τήν άποθέωσιν τής τέχνης. "Ο,τι έν τώ κοινω
νική βίω θεωρείται άνήθικον και άσεβές, μία 
λ.χ. γυνή ολόγυμνος, έν τή τέχν^ είνε άνάγκη 
ψυχική· άνήθικον εκμηδενίζεται, καί κυ
ριαρχεί, τσ'συναίσθημα τοϋ υψηλού και ωραίου. 
Ό Θεός έδημιούργησε τ.ύς πρωτοπλάστους γυ
μνούς· οί άνθρωποι έφεϋρον τά φορέματα· άλλ’ 
ή τέχνη ή όποια ύψουται μέχρι τοΰ θείου, άνα- 
ζητεΐ καί θέλει τόν άνθρωπον δπως έδημιουργή- 
θη, οσον τό δυνατόν φυσικώτερον, αληθέστερου· 
όιότι τό ένδυμα είνε ψεύδος καί προσποίησις. 
Τό γυμνόν ίδίως έν τή γλυπτική θριαμβεύει. 
Γλυπτική χωρίς γυμνόν είνε τί άκατανόητον. 
Ένδύσατε τδν Έρμήν τοϋ ΙΙραξιτέλους! Άλλ ’ 
ή γυμνότης δέν.άντιτίθεται είς τήν ήθικήν μό
νον είς τόν χυδαϊον καί άνευ εύγενών αισθημά
των άνθρωπον δύναται τδ γυμνόν νά είνε σκαν
δαλώδες, νά έμπνέγ πονηρές σκέψεις, νά 
εξάπτει κτηνώδεις ορέξεις. Άλλ’ ή τέχνη είνε 
χάρισμα τών πεπολιτισμένων. · Και ό πεπολιτι- 
σμενος άνθρωπος είς τό γυμνόν βλέπει μόνον τήν 
τέχνην, μόνον τό ώραΐον.

Ή τέχνη καί ό πολιτισμός.

Ή τέχνη τά μέγιστα συντέλεσεν είς τήν 
άνάπτυξιν τοϋ πολιτισμού. Τά έργα τής τέχνης 
είνε πρόσφορα είς τήν διαπαιδαγώγησή τοΰ 
λαού. Δι ’ αυτό πρέπει καί νά είνε ευπρό
σιτα είς τδ πλήθος. Ή τέχνη, είπεν ό Έγελος, 
υπήρξε πάντοτε όργανον πολιτισμού, μέσον ά- 
ναπτύξεως πνευματικής, μύστις τής θρησκείας. 
Είνε μαζή μέ τήν θρησκείαν ό ύπέρτανος διδά
σκαλος τών λαών. Έκ τούτου δικαιολογείται 
καί ή άνάρτησις εικόνων είς τάς εκκλησίας και 
ό στενός σύνδεσμος θρησκείας καί τέχνης. Είνε 
άλλο τδ αίσθημα τδ όποιον μάς καταλαμβάνει 
άμα είσέλθωμεν είς ναόν πλήρη εικόνων καί 
άλλο δταν ό ναός είνε γυμνός, μέ μόνους τούς 
τοίχους. Ή τέχνη ύποβοηθεΐ τό έργον τής θρη
σκείας. Ώθεϊ είς τήν προσευχήν, εντείνει τόν 
σεβασμόν, αναπαριστώσα διά τών χρωμάτων 
ζωηρότερον δ,τι άμυδρώς φανταζόμεθα. Τόν τοι- 
οΰτον σύνδεσμον τέχνης καί θρησκείας δέν κα
τεργάζεται μόνον ή ζωγραφική, άλλά καί ή 
γλυπτική. Άλλ’ ή γλυπτική έχει άτυχώς ά- 
ποκλεισθή' άπό τάς όρθοδόξους εκκλησίας, ένφ 
τούναντίον είς τάς καθολικάς, ή τέχνη άδιαί- 
ρετος, έξ ίσου έκφραστική,θριαμβεύει καί διά τής 
γλυπτικής, δπως καί διά ■ τής ζωγραφικής.

("Entcat cd ziXoc'i·

Κ.



ΜΕΞΙΚΟΝ ΙΙλωτοτ Kftsot

Αϊ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ! ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ
,ηγβιτμ ξένος ζωγρά
φος, βΰτυχήσας να κά- 
μη τήν προσωπογρρα- 
φίαν τοΰ Πάπα Λέον- 
τος έχ τοΰ ψυσιχο?,τάς 
λεπτομέρειας τής ευ
τυχούς αυτής συναντή- 
σεως μέ τόνίΐανάγιον,αΐ 
δποΐαι πρώτην φοράν 
εκτίθενται ακριβώς. Τό 
νά κάμη κανείς τήν 
προσωπογραφίαν ένδς 

φυλακισμένων καί τών μεγάλων 
......... *________*· . β-ί

φ ΑΠΟ TON BWN ΤΏΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΏΝ φ

έχ τω* μεγάλων
«προσιτών τοΰ κόσμου τούτου, μι2ς έπιγείου Μ· 
τητος τέ^ος πάντων δπως δ άγιάσας άπδ τήν ήλι- 
χίαν του · άν δχι άπδ τδ αξίωμά του Πάπας Λέων ό 
1Γ', «tvs σπάνιον κατόρθωμα, άξιον διηγήσεως Ό

ζωγράφος εύρεθε’ις εΐς τδ ατελιέ του jxs κάποιον δημο
σιογράφον άνεπόλησε την ευτυχή εκείνην φασαρίαν.

Είς τό 1893 έπήγε εις' την Ρώμην μέ τήν προ- 
δεσιν νά’χάμη τήν προσωπογραφίαν το? Πάπα. Δια- 
δοχικώς δ Γάλλος πρέσβυς καί δ καρδινάλιος Ραμ- 
πόλα «ζήτησαν άπδ τήν Άγιότητά του νά δεχθγί νά 
ποζάρη ενώπιον του ζωγράφου. ‘Ο Πάπας ήρνήθη. 
Ό ζωγράφος εζήτησε τότε δ ίδιος νά παρουσιασθή 
ενώπιον τής Άγιότητός του καί τό επέτυχε. Κατά 
τήν άκρόασιν έκείνην κατέβαλεν ίλην του τήν ευ
γλωττίαν διά νά πείση τδν Πάπαν 8τι πρέπει νά πο- 
ζάρη. "Ήρχισε νά έξαίρη τά χαρακτηριστικά τής 
μορφής το? ’Αγίου Πατρός, τά ιδιαίτερα σημεία καί 
τάς θέσεις διά τών δποίων ή ΰπερίχως ενδιαφέρουσα 
φυσιογνωμία του θά ητο καλλιτεχνικότερου προφανής 
είς τούς ίφθαλμοΰς ένός προσωπογράφου «’Εξυμνού
σα, λέγει, τό βλέμμα τόΟ ’Αγίου Πατρδς καί τάς

Ό μουσικός Γκουνώ ^σθάνετο από μικρός ήλικίας 
τά πτερνγίσματα τής μεγαλοφνΐας.

Είς έν βιβλίον περί μουσικής, τελευταίως έκδοθέν, 
ύπάρχει τό ίξής άνέκδοτον περί τής είσόδου του εΐς 
τας μουσικοί σπουδας και περί τοΰ άγώνος Sv κατέ
βαλε δια νά λάβη τό βραβεϊον τής Ρώμης.

Ήτο δεκατριετής, δρφανός έκ πατρός καί μέ τήν μη
τέρα του άγωνιζομένην νά τόν. είοαγάγη είς τό Πολυ- 
τεχνεΐον.

Μίαν ημέραν σοβαρώτατα τή άνήγγειλεν, δτι ήθελε 
να γείνη μουσικοί.

— Εΐνε σοβαρά αύτή σου ή τρέλλα ;
— Πάρα πολύ σοβαρά·
— Δεν θά ύπάγης είς τό Πολυτεχνεΐον;
— "Οχι, ποτέ !
— Καί τί θέλεις ;
— Νά εΐσέλθω εΐς τό Ώδεϊον.
— Καί έγώ λοιπόν σοΰ λέγω: Όχι· ποτέ !
'Η μήτηρ του ξξω φρενών ήρνεΐτο- δ Γκουνώ 

έπέμινε.
Όταν τον είπε δτι θά έπροτίμα νά τόν κόμη στρα

τιώτην:
— Όχι, είπε. Δέν θά φέρω ποτέ δπλον.
— Αλήθεια ; Καί πώί, σέ παρακαλώ, θ’ άποφύγης 

τήν κοινήν αυτήν ύποχρέωσιν;
— Δεν θά τήν άποφύγω· θ’ Απελευθερωθώ υπό 

αυτήν.
— Καί πώς ;
— Κέρδιζα» τό πρώτον βραβεϊον τής Ρώμης.
Η μήτηρ τοΰ Γκουνώ τότε εθεσεν ώς μεσάζοντα ιόν 

γηραιόν διδάσκαλον, τόν Ποαροών, όπως μεταπείση τόν 
ίσχυρογνώμονα μαθητήν.

Ό Ποαροών έκάλεσε τόν μικρόν Κάρολον.
— "Ωστε, φίλε μου, θέλεις νά γείνης μουσικός ;
— Ναί, κύριε Ποαρσών, απήντησεν ό νέος ξηρότατα.
— Ναί, άλλα δέν εΐνε Ιπάγγελμα αυτό.
— A I Δέν εΐνε επάγγελμα νά εΐνε κανείς Μόζαρ, 

Εέμπερ, Μάγερβερ, Ροοσίνης; εΐσθε δύσκολος.
Ο καλός διδάσκαλος άπήντησεν :
— Άλέά <5 Μόζαρ. . . δ Μόζαρ εΐς τήν ηλικίαν σου 

είχε δείξει τήν^μεγαλοφυίαν του. Δεϊξέ μου τί ήμπορεΐς

Ο ΓΚΟΥΝΩ
νά κόμης καί επειτα βλέπομεν.

Καί χωρίς άλλην λέξιν δ διδάσκαλος έκάθισε και τοΰ 
έ'δωκε μίαν μονωδίαν άπό τόν Ί ο> σ ι έ φ.

— Ιδού, είπε, μελέτησέ μου αύτό καί άν ήμκορής 
κάμε μου μουσικήν τοΰ Μέϋ. Δέν άπαιτώ Μόζαρ.

Ό Γκουνώ έλαβε μειδιών τό τεμάχιον καί μετά δύο 
ώρας επιστρέφει μέ τό τεμάχιον μελοποιημένον.

Ήτο ή πρώτη του μελφδία.
— Α ! εΐπεν δ διδάσκαλος- -ούλάχιστον δεν είσαι <5- 

κνηρός. Τραγούδησε μου το τώρα.
— Να τό τραγουδήσω ! Καί τό κλειδοκύμβαλον ;
— Τί νά κάμωμιν τό κλυδοκύμβαλον ;
— ’Αλλά διά συνοδείαν. Χωρίς αύτό δέν θά κατα

λάβετε τάς αρμονίας μου.
— Νά τάς βράοω έγώ. τάς άρμονίας σου. Ή Ιδέα, 

τό μουσικόν αίσθημα- μέ ενδιαφέρει. ’Εμπρός, τραγού
δησε.

Ό Γκουνώ έτραγούδησε.
Όταν έτελείωσε, στραφείς είδεν δτι δ διδάσκαλος 

τΐχε δάκρυα είς τους δφθαλμούς.
Τόν έπήρε καί τόν ένηγκαλίοθη.
— Ώραΐα· πολύ ώραΐα, παιδί μου. Καλά· Γενυύ λοι

πόν μουσικός άφοΰ θέλεις. Δέν ήμπορεϊ κανείς νά σοΰ 
άντιοταθή.

Καί έ'κτοτε μαζή μέ τόν μαθητήν κατώρθωσε νά πείση 
τήν μητέρα, ή όποια μή δυναμένη νά κόμη διαφορετικά 
τάν ώδήγησεν είς τόν μουσικόν Ρεισά, παρακαλών δμως 
αυτόν, νά προσπαθήση ν’ ύπογοητεύση τόν υιόν της.

Άλλά μετ’ όλίγας ημέρας δ μουσικός ευρισκε τήν 
μητέρα.

— Φτϋ '. κυρία μου, τό παιδί εχει τήν μανίαν τής 
μουσικής καί δέν ήμπορεϊ κανείς νά κάμη τίποτε. Πρέ
πει νά τό πάρης δπόφασιν.

Μετ' όλίγον ό Γκουνώ διηγωνίζετο διά τό βραβεϊον 
τής Ρώμης καί ήρχετο δεύτερος.

Τήν άλλην φοράν παρηγκωνίζετο διά τοΰ μουσικού 
Μποσίνη.

: Τήν τρίτην τό κατώρθωσεν· έξήλθε νικητής τηρήσας 
τήν ύπόσχεσιν τήν όποιαν είχε δώσει είς τήν μητέρα του.

ΜΕΞΙΚΟΝ Κάκτος Organo



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Κωδωνοότάύιον Άγ· ΠάντωνΖΑΚΥΝΘΟΣ

0<ίας του χβίρχς. Σχχδδν ίχαμνχ χόρτι άς τδν Πά
παν δπως πρδς μίαν ώραίαν γυναΐχα .»

— Πολύ χαλά, ebtsv δ Πάπας. Καί πόσην <3ραν 
προπίΐ νά ποζάρω ;

— Μίαν ώραν. 'Αγίότατβ.
— "Οχι περισσότερο ;
— Οχι. Άχριβώς μία ώρα.
—ι Πολύ καλά δέχομαι, άλλά μόνον γιά μιά ώρα. 

t Δια κάβε άλλον μιάς ώρας προβεαμία δέν αρκεί 
εις τόν ζωγράφον ούτε νραμμάς νά χαράξω, άλλά 
προχ«ιμ« ου διά τδν Πάπαν μ·α ώρα είνε πολλή. Ό 
ζωγράφος ενετεινε βλας τάς δυνάμικ διά νά άρπάξη 
τα χαρακτηριστικά. “Ηρχισε νά εργάζεται συνομιλών 
συγχρόνως μέ τδν Πάπαν. Έχάραξε κατ’ άρχάς τδ 
περίγραμμα .καί ήσχολήθη κυρίως εΐς τήν κεραλήν. 
.Η εργασία επήγαινεν αρκετά καλά, καί δ ζωγράφος 
επείσθη δτι έπέτυχεν εις τήν γενικήν άποτύπωσιν 
της μορφής. Αΐφνιδίως δ Πάπας ήρώτησε :

— Τί ώρα εΐνε ;
— Ή Άγιότης σας ποζάρει έπί μ ι ά μ ι σ η ώ

ρα ... ^
— Δεν εινε δυνατόν, ειπεν δ Πάπας.
Έπειτα, μειδιών, έσηκγίθη άπό τήν θέσιν του 

καί παρετήρησε τδν πίνακα. Έφάνη ευχαριστημένος 
απδ τήν εργασίαν τού ζωγράφου.
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— Άπδ τώρα και εις τό εξής, ε’πε, σάς παρα
χωρώ 8σον καιρόν χρειάζεσθε διά νά τδ τελειώσετε.

Ούτως δ καλλιτέχνης κατόρθωσε νά μετάβή άλ- 
λας πέντε φοράς είς τδν Βιτικανόν καί νά ζωγράφισε} 
τδν Πάπαν, ποζάροντα.πάντοτε-

Ή προσωπογραφία έν τούτοις εμε.ινεν ατελής, χαί 
τού εχρησίμευσε διά να χάμρ επ’ αυτής μίαν δευτέ- 
ραν χαί πλήρη εικόνα τού ΙΙάπα Τδ πρωτότυπον τδ 
έκράτησεν ό Πάπας καί περιήλΟε μετά θάνατον είς 
τους συγγενείς του. 'Η δεύτερα είκών εγεινε περίφη
μο:, παγκόσμια. *0 ίδιος δ Πάπας έξέφρασε τήν έπι· 
βυμίαν νά εκτεΟ# παντού, καί νά τήν ΐδούν δσον τδ 
δυνατόν περισσότεροι Τδ έργον διέτρεζε πράγματι 
τήν Ευρώπην καί τή·' ’Αμερικήν. Έμεινεν ιδιοκτη
σία τού ζωγράφου χαί παρ’ όλας τάς γενναίας προσ
φοράς δ καλλιτέχνης δέν εννοεί' νά το άποχωρισΟή.

Αί μεγάλαι κεφαλαί τάς δποίας φωτίζει ό νους ή 
ένα στέμμα σκανδαλίζουν τούς προσωπογράφους Βέ
βαια τδ νά ζωγράφισε} κανείς τδν Φραγκίσκον ’Ιω
σήφ, τδν ηγεμόνα Φερδινάνδον, τδν μπάρμπα-Λου- 
μπέ, τδν Καραγεώργεβιτς τής Σερβίας δέν εΐνε μέγα 
κέρδος. Οί άπλοΓ χαί ευτυχείς αυτοί μέτριοι δέν 
σκανδαλίζουν τήν καλλιτεχνίαν. Αί κέφαλαΐ ποΰ τήν 
σκανδαλίζουν εινε έχείναι είς τάς δποίας ή λάμψις 

τ&ύ πνεύματος δίνει ιδιαιτέρας φωτοσκιάσεις χαί παρέ
χει ’ιδιαιτέρας δυσκολίας. "Ενας Πάπας ωσάν τδν 
Λέοντα τδν ΙΓ* δέν ητο μόνον ύπδ γραφικήν ίποψιν 
έξόχως ενδιαφέρουσα κεφαλή, δέν ητο μόνον μέγας 
τύπος άγιας μούμιας, άλλά καί πνεύμα, χαί χάρις, 
χαρακτηριστικά τά δποία δέν είνε εύκολον νά απο
κρυσταλλωθούν.

Ένας π^οσωπογράφος εύρίσκεται εΐς τήν αύτήν 
δυσκολίαν εις τήν όποιαν χαί δ βιογράφος καί δ ιστο
ρικός. Τούτο εΐνε ή βαθύτερα άντίληψις τής τέχνης. 
Σήμερον ή μόνη εστεμμένη κεφαλή ή σχανδαλίζουσα 
τήν τέχνην, εενε εκείνη πού φέρει τόσον όρθίαν έπί 
τών ώμων του ό πολυσύνθετος, ό αινιγματικός, ό με
γαλόπνευστος Αύτοκράτωρ τής Γερμανίας. Μετά·τδ 
κλείσιμον τής τελευταίας ειρήνης, καταντά εκτάκτως

ΜΑΡΜΑΡΓΓΑΙ
11ΕΡΙ2Σ0ΤΕΡ0Κ πρέπει vet ύπερηφανευώ- 

μεθα διά τό αίσθημα που αΐσθανόμεθα 
παρά δι’έκεΐνο ποΰ έμπνέομεν.

Διά μερικούς ανθρώπους Α εύτυχία εΐνε 
μία Ιδέα μόνον, και τίποτε περισσότερον 
δι ’ άλλους πάλιν εΐνε μία ώραια πραγμα- 
τικότης και τίποτε όλιγώτερον.

Θέλεις νά αΐσθανθης τήν φυχήν σου 
θερμαινομένην ; αφιέρωσε την έξ ολοκλή
ρου εΐς άλλην φυχήν.

"Όταν Λ καρδία γονυπετεϊ, εγείρεται ό 
νους.

Ή ζωή φαινομενικών μόνον άποτελεΐται 
άπό μήνας και έτη· πραγματικός άποτε
λεΐται άπό τινας στιγμάς.

Μετά τήν συμπάθειαν δύνασαι ν’ άγα- 
πήσης· μετά τήν αγάπην δμως εΐνε αδύ
νατον νά συμπαθήσμς.

Τό ν’ άποθάνη τις εΐνε έλάχιστον τό 
νά μή ζη όμως εΐνε φρικτόν.

Πάσχε διά vet φιλοσοφης κλαίων άναι- 
σθήτει διά νά φιλοσοφής γελών.

Μεταξύ μεγαλείου καί μεγαλείου υπάρ
χει τόση διαφορά, όση δέν ύπάρχει μεταξύ 
μεγαλείου και σμικρότητος.

επίσης ενδιαφέρουσα καί ή κεφαλή τού εις τδ 
άλλο ήμισφαίριον είρηνοποιού, τού Ρούζβελτ. Άλλος 
παράδοξος άνθρωπος Καί πώς νά τδν ζωγραφίσει κα
νείς άφού, καθώς διηγούνται οί τολμήσαντες νά τδ 
κάμουν εινε αδύνατον ο μέγας Γιάγκης νά σταθή εις 
μίαν θέσιν. 'Η ’Αμερικανική ένεργητικότης του τδν 
χάμνει αεικίνητον, καί εΐνε τδ χειρότερον μοντέλο 
τού κόσμου...

Βεβαίως δέν φανεάζεσθε ποτέ δτι ένας μεγαλο
φυής μπορεί νά ποζάρω έστω καί επί δύο ώρας ακί
νητος διά νά ζωγραφίζεται. Ευτυχείς οί μέτριοι ηγε
μόνες ! Αυτοί επειδή έχουν τόσον συνειθίσει εΐς τήν 
ακινησίαν, ζωγραφίζονται ευκόλως.

ΜΑΚΚΑΒΑΙΟΣ

Ό λέγων ότι ή ζωή εΐνε πικρά, σημαί
νει ότι δέν τήν έγνώρισε ποτέ.

Ό ζών τήν ώραιοτέραν ζωήν εΐνε έκεΐ- 
νος, τοΰ όποιου Α σκέφις συνδέεται μέ 
μιαν άνάμνησιν, και παρακολουθεϊται άπό 
ένα παλμόν.

Τήν εύγενή φυγήν κάθε νέα άπογοή- 
τευσις τήν άναόιοάζει ύφηλότερον.

Δέκα έργα συνέγραφες; Δέκα φοράς ά- 
πέθανες, άλλά καί δέκα ΰνεγεννήθης.

"Οσω πεισματωδέστερον ζητείς τήν οδόν 
τής εύτυχίας σου, τόσον και απομακρύνε
σαι άπ’ αύτήν.

"Ιστασαι Α έρπεις· μέσος σταθμός δέν 
ύπάρχει.

Μία μεγάλη φυχή άκτινοβολεΐ παντού* 
έντός δέ τοΰ σκότους ακόμη περισσότερον.

’Αγάπη! πνοή κατελθοΰσα έκ τοΰ ού- 
ρανοΰ ϊνα δροσίση τούς πάσχοντας, λαμ- 
πηδών, εΐς τήν όποιαν έγκλείεται άπασα 
τής ζωής Α εύτυχία καί τό μυστήριον 
φθόγγος άρμονικός, έξ ού έμπνέεται ή άρ
ρητος γοητεία καί ή αΐωνία θλίφις.

ΕΙΡΗΝΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ
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ΓΑΛΗΝΗ
ΚΟΥΜΒΙΣΜΕΝΗ είς to βελούδινου Ανά

κλιντρου, έν μέσφ ύψικόρμων φίκων, μέ μίαν 

μακράν Ιόχρουν έσθήτα, ύπότή»· όποιαν διαγρά- 

φετο σώμα σφριγηλόν καί ενγραμμον, . έκράτει είς 
τας χείρας τήν έπιστολήν την όποιαν τής έφεραν 
πρό δλίγου.Είς τήν άρωματισμένην έκείνην αϊθου- 

σαν, είς ήν τό φως μόλις είσήρχετο άπό τάς ρωγ- 
μάς τών βαρυτίμων παραπετασμάτων, ήτο μόνη 

αύτή.Ήγειρε τούς κουρασμένους δφθαλμούς της, 
τούς περιέφερε βαρυθύμως έπάνω είς τάς εικό

νας, έργα έξοχων. καλλιτεχνών καί τούς προσή

λωσε μετά τίνος επιμονής έπί τίνος ανθοδοχείου.
”Ολαι αί στιγμαί at χαριτωμένοι και τά έπει-

σόδια τά περιπαθή και αί όμιλίαι αί μελισταγεΐς 
καί αί Υποσχέσεις αί πύρινοι καί αί δφθαλμο 

βολαί αί γλυκεΐαι, 8λα αύτά, ώς μία λιτανεία πε 
θαμένων όνειρα»·, Ιπερνονσαν άπό τό ήρεμου 

πνεύμα της. Και τώρα όλον αύτό τό νήμα τής Ευτυχίας 

ήρχετο <5 δημιουργός τής αισθηματικής ζωής της καί τό 
έκοπτεν άποτόμως, σκαιώς.

Συνέθλιψε τήν επιστολήν, δι ής άνηγγέλλετο δ χωρι

σμός, Εβύθιοε τήν χεϊρα είς τό στήθος καί άφήκε νό 
πέση ολόκληρον τό σώμα είς τό άπαλόν άνάκλιντρον.

“Έκλεισε τούς δφθαλμούς. Τόν βλέπει νά φεύγη άπό κοντά 

της μέ δακρύβρεκτα βλέφαρα' νά φεύγη μί έν μειδίαμα
. πένθους κοί άπογνώσεως· μία θάλασσα άπέραντος διη ■ 

νοίγετο βαθμηδόν ενώπιον αυτής καί τόν βλέπει επάνω
■ είς έν άκάτιον νά άπομακρύνεται. Μία νεφέλη χρυσή είς 

τά βάθη αύζάνει όλονέν, μεγεθύιεται καί περιπτύσσεται 

tor Ικλεκτόν τής ψυχής της.
Ό αίθήρ πανηγυρίζει είς πληθώραν χρωμάτων, είς 

έναλλαγάς όπαλλίνους καί ιώδεις, ένα ,έτι θρίαμβόν της, 

. ένφ άπωτέραί μία πυρκαϊά νεφών σχηματίζει πύλην ά 
κτινοστεφή, πύλην Χάους καί “Αθανασίας.

Άκουμβισμένη επάνω είς τά βελούδα, έν μέσερ τώ' 

υψίκορμων φίκων, είχεν άποκοιμηθή.

( Εκ τον ^ΙΙανιλληνίαν Λευκώματος^)
ΔΙΚ

ΚΛΙΣΙΣ

ινλι μία κυρία καθώς πρέ
πει. Εύμορφη δέν είνε,Αλλά 
πολύ Ανεπτυγμένη, πολύ 
έξυπνη- Ή μόνη της άφο · 
σίωάις είνε ό Μπάμπης της. 
Ένα παιδί χαριέστατο, ζωη
ρό, ευφάνταστο. Τό μέλλον 
τοΰ παιδιού της τήν Απα
σχολεί, τήν βασανίζει. Αύ
τήν τήν ήρεμον καίμειλι· 
χίαν, τήν έχει καταστήσει

νευρικήν ή Ανήσυχος σκέψις τί πρέπει νά 
σπουδάάμ καί πώς ν’ άσφαλίσμ τό μέλλον του 
ό υίός της. Περιουσίαν δέν έχει, Αλλ’ έφρόν- 
τιάε νά τόν προικίσμ μέ μάθιιΟιν καί μέ εύ- 
γένειαν χαρακτήρος.

Προχθές συναντώ τήν μητέρα πολύ άνήσυ- 
χον. Έμάντευσα τήν Αφορμήν.

—Πάλιν διά τόν υίόν σας θά μοΰ είπήτε. 
—Άχ ! ναί.
—’Επαινώ τάς φροντίδας σας, Αλλά μοϋ φαί

νεται δτι κάποια ύπερδολή. ..
—Καθόλου. "Αν ήξεϋρατε τί μοΰ συμβαίνει 
— Είμαι περίεργος νά τό μάθω
—Έχω μία ταραχή' δέν σάς βλέπω άπό τό 

κακό μου . . .
—Δέν χάνεται τίποτε ποΰ δέν μέ βλέπετε’ 

χάνετε δμως τήν ύγείαν σας μέ αύτήν τήν Α
διάκοπου σύγχυΟιν. Λοιπόν ;

— Ό Μπάμπης δέν θέλει νά γίνμ νομικός, 
ούτε Ιατρός.

—’Αξιωματικός ίσως. . .
— Ούτε' άποάτρέφεται τά όπλα, δπως Απο- 

Οτρέφεταί λέει τήν ψευτιά και δέν θέλει νά 
γίνμ νομικός, Αποστρέφεται τά μικρόβια καί 
δέν στέργει νά γίνμ Ιατρός.

—Ούτε μηχανικός ; Άρχιτέκτων, ύδραυλι- 
κός ;

— Τίποτε Από αύτά, τό συχαμένο, δέν 
θέλει.

—Καθηγητής πιθανόν, πολιτευτής τούλά- 
χιότον, ύπάλληλος. . .

—Γελάτε ; Δέν θέλει κανέν έπάγγελμα ν’ 
άκολουθήάμ ποϋ νά τοΰ Αάφαλίσμ τούλάχιΟτον 
μίαν κοινωνικήν θέσιν, ένα τακτικόν μισθόν, 
ποΰ νά μπορέόμ νά άνα.πτυχθμ ...

—Μέ κάμνετε νά ύποπτεύωμαι δτι θέλει ,νά 
ένδυθφ ράσα ...

—Θέλει νά γίνμ καλλιτέχνης !
Καί ή κυρία, ή πολύ Ανεπτυγμένη, ή πολύ 

έξυπνη Ουνώδευσε τήν φράόιν της μέ ένα στε
ναγμόν, μέ μίαν φρικίαάιν θλίψεως.

—Άκοϋτεέκεϊ, έξηκολούθηΟε, τί τοΰ κάθησε 
στό μυαλό ; Καλλιτέχνης ! ΙΙοΰ κάθε άλλο 
μπορούσα νά φαντασθώ δχι δμως καί αύτήν 
τήν λόξα. . .

—’Εάν ήσθο ψυχραιμοτέρα θά έτολμοϋάα νά 
σάς δ,ακόψω ...

—Διά νά συνηγορήσατε ύπέρ τών ιδεών τοϋ 
υίοΰ μου!. . . Αύτό θά ήτο ειρωνεία.-

—Επιτρέπετε ;
— Μέ μεγάλην στενοχώριάν ήά σάς Ακούσω· 

άλλά τέλος πάντων.

—Δέν θά συμμερισθώ καθόλου τήν περιφρό- 
νησίν σας πρός τούς καλλιτέχνας. Ένας ζω
γράφος, ένας γλύπτης, ένας μουσικός σημαίνει 
δν προνομιοΰχον. 'Ομιλώ περί τών έχόντων 
βέβαια κάποιαν κλίόιν, κάποιο τάλαντον καί 
ό υίός σας. . ·

— Έχει τό παληόπαιδο φοβεράν κλίόιν είς 
τήν ζωγραφικήν.

— Αύτό είνε πολύ εΰχάριότον. Βεβαίως 
ή κοινωνία ή Ελληνική δέν έκτιμρ τούς 
καλλιτέχνας, τό γνωρίζω. ’Αλλά ποιόν δικαίω
μα έχετε σείς νά στραγγαλίσετε μίαν ιδιοφυίαν 
είς τά σπάργανά της, νά άρπάσέτε τόν υιόν 
σας άπό τόν ναόν τής τέχνης είς τήν είσοδον 
τοΰ όποίου είνε σήμερον ικέτης κάί νά τον 
ρίψετε άκοντά καί χωρίς καμμίαν δρεξιν είς 
τό χειρουργείου ή είς τό ειρηνοδικείου, είς τό 
προξευεϊον ή είς τόν στρατώνα ; Όβω καί άν 
ό ψευδής καί κατ’ έπίφασιν πολιτισμός μας 
μάς κρατεί τυφλούς είς τήν καλλιτεχνικήν 
άντίληψιν, θά δλθη ήμέρα καθ’ ήν θα πτερυ · 
γίόη ή δόξα πέριξ τοΰ όνόματος κάθε ικανού 
καλλιτέχνου. Έχει τό δικαίωμα ή τέχνη, ήν 
θέλετε νά στερήσετε ένός άξίου τέκνου, νά ζη- 
τήόμ λόγον Από σάς διά τήν Αδικίαν...

Ή κυρία δέν έπωφελήθη τής διακοπής μου 
διά νά Αντείπμ. Άνέμενε, γαληνία ήδη, νά 
έξακολο’.ιθήόω. Άλλά τό Αποτέλεσμα έβλεπα 
εύνοϊκόν καί έθεώρησα καλόν νά σπεύόω είς 
τό τέλος.

—Μή βλιπετε τό παρόν πρόκειται περί 
μέλλοντος καί δσ<ρ καί Αν είσθε προκατειλημ
μένη, τό μέλλον αύτό θά είνε ικανοποιητικόν 
διά τόν υίόν σας. Προτιμάτε ένα μέτριου δικη- 
γορίσκον Από ένα καλλιτέχνην μέ τάλαντον ;

Ή κυρία έπανεΰρε τήν εύφυίαν της. "Γπε- 
χώρηόε καί μοΰ έξεμυότηρεύθη τούς φόβους 
της.

—Ακριβώς, κύριε, δι’ αύτήν τήν κοινωνίαν 
δέν θά ήθελα νά γίνη ό υίός μου καλλιτέχνης. 
Τί θά είποΰν ό ένας καί ό άλλος, ποΰ δλοι τόν 
περιμένουν έπιστήμονα’ . .

— Κυρία μου,μή σάς μέλλει τί θά είποΰν οί 
ψευδοπολιτισμένοι. Νά σάς ένδιαφέρμ τί θά 
είπμ Λ ιστορία.

Τήν Απεχαιρέτησα μέ μίαν ήθικήν εύχαρίότη- 
σιν δτι συνετέλεσα νά όωθμ μία ΰπαρξις, Λ 
όποια ήδη εύριόκε τόν δρόμον Από τόν όποιον 
Λ κοινωνική ηρόληψις παρ’όλίγρννά τήν άπο- 
πλανήόη καί είς τό άκρου τοΰ όποιου, τίς 
οίδε, άν δέν χαράζη μία αύγή καλλιτεχνικής 
Αναγεννήσεως.

ΝΕΚΡΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΙΤΕΝ

"Αγνωστον πώς διεδόθη δ θάνατος τοΰ "I- 
ψεν νεκρολογίαι έδημοσιεύθησαν άφθονοι, είς 
τό πείσμα δέ τών κριτικών ό μέγας Νορ
βηγός συγγραφεύς ζή καί βασιλεύει καί ί
σως Οά γελφ μέ τούς βιογράφους του. Έπί 
τφ εύκαιρίμ αύτμδύναταί τις νά είπμ δτι 
είλικρινές ένόιαφέρόν έξεδηλώθη πανταχό- 
Οεν καί δικαίως διότι ό Ίψεν ύπήρξε· παγ
κόσμιος δόξα. Ύπερέπήδησε τδνομά του Λά 
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

όρια τής ηατρίδος του καί ό έπαναάτάτης 
κοινωνιολόγος, τάχτότα έγένετο ό Αρχηγός Σχο
λής νέας, ήτις πανταχοϋ Μχε θαυμαότάς. Ό 
σιτωφός φαρμακοτρίβης μιας κωμοπόλεως άνε- 
δείχβη είς τών μεγαλειτέρων δραματουργών. 
Διά τών έργων του έκαινοτόμηάεν. Άνέταμε 
τήν κοινωνίαν, άνέξεόε πληγής, έξήταόεν έλκη 
καί δφερεν έπί τής Οκηντίς τούς άθλτεότέρους 
τύπους μέχρι δτυγνότητος.Ή γραφίς του ήτο 
καυτήρτον τών κοινωνικών Αθλιοτήτων. Ό 
,έκφυλιάμος εΰρε τδν άδυόώπητον άνατόμον 
του, Α πραγματικότης δ’ έφθαόεν είς τά έργα 
του μέχρι τούαύτης νοδηρότητος καί άκρι
τους παραδτάόεως, ώάτε νά αίόθάνεταί τις 
δχι μόνον οίκτον καί φρίκην, Αλλ’ αύτόχρημα 
Αηδίαν. ’Εργαζόμενος μακράν τοΰ θορύβου 
ήτο μάλλον Οκεπτικιότής. Συμβολικός, φιλό
σοφος, φυχολόγος. At θεωρίαι του περί της 
ήθικής κληρονομικότητος, περί της έλευθε- 
ρίας του γάμου, περί της φύόεως έπαναΟτα- 
τούόης κατά τών γραπτών νόμων, ύπηρξαν 
θεωρίαι αί όποΐαι ένέπνευάαν βαθυτάτην αί- 
άθησιν. 'Ο Λαμαίτρ έγραφε περί τοΰ "Ιφεν δτι 
έπαναδτατεϊ κατά τών ύποκριάιών καί τών 
κατά συνθήκην έν όνόματι ένδς χριστιανι
σμού Αδιαλλάκτου καί ριζοσπαστικού, ό δέ 
*Εδ. Ρώδ δτι έννοεΐ τήν ιστορικήν Ανάγκην 
τοΰ χριστιανισμού, χωρίς δμως νά τόν θαυ- 
μάζμ, ούτε νά τδν άγαπμ.

Είς τήν Ελλάδα ot θαυμαστοί τής ξένης 
φιλολογίας έσπευδαν νά μεταφράάωδι έργα τοΰ 
*Ίφεν. Οί Βρυκόλακες, τδ Κουκλόσπιτο, ό ’Εχ
θρός τοΰ Λαού, Α Άγριόπαπια, Λ "Εδδα Γκλάμ- 
περ παρεότάθη··αν έν Άθήναις. Άλλ’ έννοεϊ- 
ται δτι αί ίδέαι τού Νορβηγού συγγραφέως άν- 
τττίθεντατ είς τά ‘Ελληνικά ήθη. Τά έργα 
ταΰτα έτυχον διά τούτο φυχροτάτης υποδοχής.

Άλλά παρ’ δλίγον νά γράφωμεν καί Λμεΐς 
νεκρολογίαν ζώντος, καί δι’αύτό έπιφυλασσό- 
μεθα νά συνεχίάωμεν άμα αί τελευταίοι 
ώ ρ α ι τών έφημερίδων γράφονται μέ κάποιαν 
εύσυνειδησίαν.

ΕΙΣ ΑΝΔΡΙΑΣ

Μόνον ’Αμερικανικός νους Αμποροΰσε νά 
τδ φαντασθ^ καί νά τό έκτελέσμ. Άπό τούς 
ανδριάντας οί όποιοι μάς δίδουν τήν μορφήν 
τών μεγάλων Ανδρών έλειπεν είς. Τοΰ Δια
βόλου. Καί διαβολικήν έμπνευάιν έσχεν ό 
Έρμαν Μέντς. Άνήγειρεν είς τόν Σατανάν 
Ανδριάντα καί τόν δστηάεν είςτόν κήπον του. 
'Ο άνδριάς έχει ύφος πέντε μέτρων, άλλά τδ 
ύφος της Αθεΐας τού ’Αμερικανού ύπερβαίνει 
καί αύτόν τδν μαρμαρωθέντα Διάβολον.

‘Ο άθεος Μέντς κατοικεί είς τό Μίσιγκαν 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. Φρονεί δτι δ Διά
βολος Αξίζει καλλίτερον άπό δλους τούς πα
πάδες καί θέλει νά τόν τιμήσμ. ‘Η ίάτορία 
τής καλλιτεχνίας διά πρώτην φοράν Αναγρά
φει τήν άνίδρυσιν τοιούτου Ανδριάντος, ό ό
ποιος δμως άδηλον είναι Αν θά μείνμ είς τήν 
θέσιν του, διότι οί συμπολΐται τού Μέντς έξη- 
γέρθηάαν καί διεμαρτυρήθηάαν έντόνως κατά 
τής άσεβείάς καί σύσκεφις έγένετο δπως βία 
εισερχόμενοι είς τδν κήπον καταρρίφωάι τδ 
ίνδαλμα. Φαίνεται δμως δτι δέν έχουν καί 
πολύ δίκαιον οί έξεγερθέντες. Διότι καθόλου 
παράδοξον ό Μέντς νά ήθελε νά έγείρμ τόν 
Ανδριάντα του καί διά νά είνε ούτος δσον τδ 
δυνατόν πιστότερος είς τήν άπεικόνιάιν πα-
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ρήγγειλε νά τοΰ δώσουν τήν μορφήν τού Δια
βόλου, τδνόποϊον άφεύκτωςθάέχμ μέσα του. .

ΠΑΝΤΕΛΙΔΕΙΟΣ

’Ας σκιρτήσουν έκ χαράς οί έμμετροι δρα- 
ματογράφοι, οί δαφνοστολιάμένοι τρόφιμοι τοΰ 
Αειμνήστου Λασσανείου. Ό Λασσάνειος άπέ- 
θανε, ζήτω ό . . . Παντελίδειος! Δέν παρήλθε 
τό πένθος έπί τή τελευτμ τοΰ πολύπαθους έ- 
κείνου Αγωνίσματος καί ίδού κυματίζει λάβα
ρου χαρας. Δέν άνεπνεύσαμεν ήμεΐς οί κοινοί 
θνητοί άπό τούς ιάμβους τών Βυζαντιακών αύ- 
λών καί τά ίδια Παντελή μου, τά ίδια. . . κ. 
Παντελίδη I Παντελίδης δέ είνε ό έν Άλεξαν- 
δρείμ φιλόμουσος τραπεζίτης δστις Αφού έμα- <
θήτευόε παρά τώ Κερδώφ,θέλει ήδη νά συνα- 
ναάτραφμ καί τόν Λόγιον. Καί διαθέτει χιλίας 
πεντακοσίας δρ. κατ’ έτος διά δύο βραβεία, 
έπαθλα δραματικού διαγωνισμού προκηρυσάο- 
μένου ύπό τοΰ Πανεπιστημίου. Εύτυχώς ό Α
γωνοθέτης δέν θέτει κανένα φραγμόν είς τήν 
έποχήν, προτιμά δμως τήν Νεοελληνικήν, ή
τοι άπο τής Άλώσεως μέχρι σήμερον. Δόξα 
σοι ό Θεός, ποΰ θά άπαλλαγώμεν άπό τάς τυ
φλώσεις καί τάς μοιχείας καί τάς συνωμοσίας 
τών Βυζαντινών, Από τούς αιωνίους Φωκάδες. 
Δύο παρατηρήσεις μόνον θά ύποβάλλωμεν εύ- 
σεβάότως είς τόν Αγωνοθέτην. Διατί τάχα δί
δει έλευθερίαν είς τόν ποιητήν ώς πρός τήν 
έθνικότητα. Δέν είνε άπίθανον έντοταύτμ πε- 
ριπτώσει νά ίδωμεν μιμητές τού Ίφεν ή·τοϋ 
Σούδερμαν καί άκηνάς ύποκετμένας είς Στοκ
χόλμην, Κείπτάουν ή Πόρτ-Άρθούρ 'Η Έλλ. 
ίστορία, ό Έλλ. βίος, Αφού μάλιστα άφίετατ 
δλόκληρον τδ τρισχιλιετές βλάστημα Ελεύθε
ρον είς τήν φαντασίαν τοΰ ποιητοϋ, δέν άρκεΐ 
καί πρέπει νά έπικαλεδθώμεν ξένους τύπους 
καί έθνικότητας ξένας; Ή δεντέρα Απορία συ- 
νίσταται είς τήν έπιμονήν δπως τά δράματα 
είνε έμμετρα. Άλλ’ οΰτω, ένφ δίδεται άφ’ έ- 
νός ή άδεια νά ληφθώσι θέματα έκ τοΰ συγ
χρόνου βίου, άφ’ έτέρου Αποκλείεται σχεδόν 
τό κοινωνικόν δράμα.Διότι θά είνε άστεϊον τά 
πρόσωπα δράματος συγχρόνου Αθηναϊκού νά 
διολέγωνται μέ ιάμβους ή όμοιοκαταληξίας ! 
Διά τοΰ Αγωνίσματος ύποθέτομεν δτι σκοπεί- 
ται δχι ή ένΐσχυσις τής ποιήσεως, άλλ’ ή ά·- 
πόκτησις δραματικών καθαρώς έργων. Συνε
πώς έπρεπε ν’ άφεθμ έλεύθερος ό πεζός ή ό 
έμμετρος λόγος. "Οσον άφορά τήν γλώσσαν,ό κ. 
Παντελίδης φαίνεται πολύ γνώστικδς άνθρω- 
πος. ’Απέκλεισε τήν ύπερκαθαρεύουσαν, δεί- 
κνυται δμως Αμείλικτος καίπρός τήν δημοτι
κήν. Οί μαλλιαροί θά σκάσουν άπό τό κακό 
των καί είθε νά ΰυμβμ αύτό, διά νά ήσυχάσω- 
μεν άπό τής πλεξούδες τών μενεξεδένιων. . . t
στίχων των. "Οτι δέ ό Αγωνοθέτης είνε πρα
κτικός άνθρωπος—ώσάν τραπεζίτης πού είνε— 
άποδεικνύμ καί μία έπιφύλαξίς του; ό Αγών είνε 
δοκιμαστικός. Διά τρία μόνον έτη διακινδυ
νεύει τά βραβεία. Άν έπιτύχμ ό διαγωνισμός, 
είνε βέβαιον δτι θά έξασφαλίάμ τό Αγώνισμα 
και μετά θάνατον άν τ’ Αποτελέσματα συνα
γωνίζονται πρός τά τοΰ Λασσανείου, τότε άς 
χωθούν είς τά καύκαλά των οί εύφάνταότοι 
στιχοπλόκοι καί άς διατεθούν τά χρήματα 
είς πτωχούς· Αύτοί τουλάχιστον ούτε δράματα 
γράφουν, ούτε κωμωδιών ήρωες γίνονται.

ΔΑΦΝΙΣ

!
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Άνδριάντκ μνημεία.—Πανηγυρικά έγένοντο 

tv Λονδίνφ τά αποκαλυπτήρια μεγάλου ανδριάντος 
τοΰ Γλάοστωνος. Ό άνδριάτ φιλοτεχνηθεΐς ύπό τοΰ 
Thornycroft παρισ'τ£ τδν Γλάδστωνα έν tff atoXff 
του θησαυροφύλακος Καγκελαρίου. αξιώματος έν τφ 
δποίω δ Γλάδστων κατήγαγε θριάμβους. Τήν βάσιν 
τοΰ 'ανδριάντος κυκλοΰσιν άλληγορικαΐ μορφαί. ή τής 
’Αδελφότητος, τής Παιδείας, τής ’Εργασίας καί τής 
Γενναιότητος. Τόν ανδριάντα άπεκάλυψεν ό Μδρλεϋ, 
ό μεγαλώνυμος τοΰ Γλάδστωνος βιογράφος.

—, Εις τήν πρό τής εισόδου τοΰ ένταΰθα Α'. νεκρό 
ταφείου πλατείαν ϊδρύθη ό ύπό τής επιτροπής τής 
έν Άλεξανδρεί? κοινότητος ίδρυθεΐς άνδριάς τοΰ 
Γεωργίου Άβέρωφ. Τό πρόπλασμα etyev εργασθή δ 
θανών γλύπτης Γεώργ. Βιτάλης, εξετέλεσε δ’ αυτό ό 
κ. Ίω. Βιτάλης, τή συνεργασία τοΰ κ. Φιλιππότου.

— Οί μαθηταΐ τών σχολείων τής γαλλικής Νάν- 
της έσχον μίαν περιεργοτάτην ιδέαν. Νά Ιδρύσουν 
μνημεΐον ευγνωμοσύνες εΐς τόν μυθιστοριογράφον 
’Ιούλιον Βέρν, δστις εθυσίασε τό φιλολογικόν του 
τάλαντον —έαν τό έθυσίασε—δπως διαπαιδαγωγήση 
καί τέρψη ταύτοχρόνως τούς μικρούς μέ τά μυθιστο
ρήματα του. Οί μαθηταί έλαοο» τήν άδειαν τοΰ 
ύπουργείου νά ποιήσουν εκκλησιν πρός άπαντας τούς 
μαθητάς τής Γαλλίας, δπως έκαστος είσφέρη τόν φό- 
ρον τής ευγνωμοσύνης του.

— Ε’ις Vouziers τής Γαλλίας, γενέθλιον τοΰ Taine 
έγένοντο τ’ άποκαλυ-τήρια τοΰ πρός τιμήν τοΰ με
γάλου -ζριτικοΰ άνεγερθέντος μνημείου, έργου τοΰ 
llujardin-Beaumetz.

— Είς Clamercy τής Γαλλίας άπεκαλύφθη δ άν- 
δριάς τοΰ Claude Tillier ποι»τοΰ καί μυθιστοριο- 
γράφου άποθανόντος τφ 1844.

— 'Ο γλύπτης Adrien Jones, αξιωματικός, πε
ρατώνει κατ’ αυτάς τόν ανδριάντα τοΰ δουκός τοΰ 
Cambridge, θείου τοΰ βασιλέως τής Αγγλίας. Ό 
άνδριάς θά στηθή τό προσεχές φθινόπωρον ε’ις Whi
tehall.

— Άρχομένου τοΰ ί 906 θά άποκαλυφθή έν Ρώμη 
έπί τής Place Royale μεγαλοπρεπές μνημεΐον εΐς ά- 
νάμνησιν τοΰ βασιλέως Ούμβέρτου, κοινφ εράνω ά- 
νεγερθέν.

— Εΐς Yonne τής Γαλλίας άποκαλύφθη ό άνδριάς 
τοΰ περίφημου στρατάρχου Vauban, έργον τοΰ Cuil- 
lot, είς δέ τό Saint-Dizier μνημεΓον τής άμύνηςτής 
πόλεως ταύτης έν ετει 1544 κατά τοΰ Charles 
Ouinl. Τό μνημεΐόν είναι ώραιότατον, έργον τοΰ 
Ηοηό Carillon.

— Έν Παρισίοις έγένοντο τά άποκαλυπτήοια με
γαλοπρεπούς μνημείου ύψωθέντος εΐς τιμήν τών Αε
ροναυτών τής πολιορκίας τών Παρισιων Τό έργον 
ε’νε του γλύπτου Βαρθδλδι. δστις δεν έπέζησε διά 
νά τό ΐδη άποκαλυπτόμενον. Εΐς τήν κορυφήν τής 
στήλης υπάρχει μεγα αερόστατου, από τοΰ όποιου 
συγκρατοΰνται οΐ άεροναΰται. Ή Μογκολφιέρειος 
σφαίρα μετά τών άεροναττών διά να παρασταθή ά- 
πητήθη έκτακτος καλλιτεχνική δεξιότης.

*
θάτατοί-—Μετά τόν θάνατον τοΰ Μενιέ καί άλλην 

σημαντικήν άπώλειαν ύπέστη ή Βελγική τέχνη Ά- 
πέθανεν ό μέγας Βέλγος ζωγράφος ’Ισίδωρος Vcr- 
hej'len, διευθυντής τής έν Βρυξέλλαις Ακαδημίας 
τδν Καλών τεχνών. *Θ Verheyden αποθνήσκει έν 
τή ακμή τής. ήλικίας καί έν τή ίσχυροτέρμ έκδηλώ- 
σετ τής τέχνης του.
• — ■ Άπέθανεν έν Φιλανδίμ δ μέγας Φιλανδός-ζω

γράφος ’Αλβέρτος Edelfelt. ‘Υπήρξε μαθητής τοΰ 
GArome. Έσπούδασε κατόπιν έν ’Ολλανδία. Τώ ί877 
έξέθεσεν είς τό Salon τών Παρισιων τήν Βασίλισσαν 
Bianca. Τό Μουσείον τοΰ Λουξεμβούργου έχει τόν 
πίνακα του «θρησκευτική τελετή εΐς Skaergaad». 
Όνομαστή εινε ή προσωπογραφία τοΰ Παστέρ, ή ά- 
γορασθεΐσα έκ τοΰ Γαλλικού κράτους καί άναρτηθεΐσα 
εΐς τήν Σορβόνην. Επίσης εχαμε τας προσωπογρα
φίας πολλών μελών τών ήγεμονικών οικογενειών τής 
Ρωσσίας, Σουηδίας καί Δανίας.

— Έν ήλικίςι 74 ετών άπέθανε r-ς Clamarl τής 
Γαλλίας δ διαπρεπής χαράκτης μεταλλίων Alpbee 
Dnbois. Γεννηθείς εν Παρισίοις, υιός χαράκτου, έμα· 
Οήτιυσε παρά τοΐς Bane και Durct. Έν ηλικία 24 
έτδν έλαβε τό βραβεϊον ιής Ρώμης μέ τό έργον του 
«Πολεμιστής θνήσκων έπί του βωμού τής Πατρίδος». 
Έφιλοτέχνησεν απειρίαν μεταλλίων, <ν οίς επιφανέ
στερα εΐνε ή διάβασις τής Αφροδίτης, δ Παστέρ, 5 
Δουμας, οΐ ποιμένες Αρκάδες, δ Πάπας ευλογών τόν 
νεογέννητου αΰτοκρατορικόν πρίγκηπα, όΣεβρέλ. τά 
νομίσματα τής Τυν-.δος καί Άβυσσινίας, τά αποκα
λυπτήρια τοΰ ανδριάντος ΝαπολέοντοςΑ'. εΐς Ρονέν, 
Πΐος δ Θ', δ Κουζίν, κλπ. Είς τό μουσείον τοΰ Λου
ξεμβούργου five εκτεθειμένα πλεΐστα έργα του. Εις 
τάς παγκοσμίους εκθέσεις ελάμβανε μετάλλια τιμής.

— Άπέθανεν αΐφνηδίως έν Άμβέρση δ ζωγράφος 
στρατιωτικών εικόνων Leon Abey. Υιός στρατηγού, 
κατήγετο έκ μητρός έκ τής περιφήμου οικογένειας 
Damry, τής διακριθείσης έν Λιέγη διά τήν ζωγραφι
κήν. Τό πρώτον έργον του εξέθεσε τώ 1879. Άφο· 
σιωθείς εΐς τήν άπυκόνισιν σκηνών τοΰ στρατιωτικού 
βίου, διεκρίθη εις τό τεχνικόν μέρος.

Klrqvic. — Έγκατεστάθη είς ’Αθήνας έκ Σύρου ό 
γλύπτης κ. Ίω. Βιτάλης. Τό έργαστήριόν του ιδρυσεν 
εν τή άρχή τής λεωφόρου Συγγροΰ.

«·
Νία έργα.— Ό κ.Άριστβύς έπεράτωσε νέον εργον, 

τόν «Αρχσΐον χορόν» Σατύρου και Βακχιδος.

’ΑγιογραφΙαι. — ΟΙ επίτροποι τοΰ ενταύθα νεοδ- 
μήτου ναοΰ τοΰ Άγ. Κωνσταντίνου ανέθεσαν εΐς 
τούς ζωγράφους κ. κ. Φωκάν χαί Κοντόπουλον τήν 
φυσικού μεγέθους άγιογράφησιν τών έν τώ τέμπλω 
δχΐώ εικόνων, εις τούς κ. κ. Βιχϊτον χαΐ Ροσόλυμον 
άλλας μικροτέρας καί εις τόν κ. Άλεκτορίδην τήν 
εικόνα του δεσποτικοΰ. Αΐ εικόνες άνηρτήθησαν, άλλ’ 
ό κ. Δήμαρχος ήρνήθη νά τάς παοαλάβη,ώρισε δ’έπι- 
τροπήν δπως τάς χρίνρ εκ τών χ.χ. Κολλινιάτου,Ία- 
κωβίδου καί Μεσσαλά. Η επιτροπή άπερριψεν βλας τάς 
αγιογραφίας, πλήν τής του κ. Άλεκτορίδου. ώς πα- 
ρουσιαζούσας ουσιώδεις έλλείψεις,πρόκειται δέ ήδη νά 
προχηρυχθή διαγωνισμός. Ή άπόρριψις τών εικόνων 
προεκάλεσε ποικίλα σχόλια είς τούς καλλιτεχνικούς 
κύκλους, αποδιδόμενη είς εισηγήσεις άλλων, ενδιαφε
ρομένων καλλιτεχνών.

■Κ
Έχθίσεις. — ‘Η θυγάτηρ τοΰ van der Ouderaa, 

τοΰ μεγάλου φιλέλληνος Βέλγου ζωγράφου, δόκιμος 
καί αδτη ζωγράχος έκθέτει εις τάς αίθούσας τής '' Me
tropole» τής γνωστής έν Άμβέρση εφημερίδας συλ
λογήν έργων της, περί ών γίνεται πολύς λόγος.

—Εις τάς αίθουσας τής ’Αθηναϊκής λέσχης έξέθε- 
σεν 5 κ. Βικϊτος σειράν έκ 17 έργων του ών τα 
πλεΐστα· είργάσθη έν Μονάχω.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΑΡΧΑ1ΟΛΟΓΙΚΑ1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ευρήματα.—Μεσημβρινώς τών Θηβών άνευρέθησαν 

δύο τάφοι, ό εις μεγαλείτερος τοϋ άλλου. Έχ τών 
τάφων αύτών έξήχθησαν διάφορα είδη αρχαιολογικής 
αξίας. "Ηδη αί ανασκαφαί ήρξαντο ένεργούμεναι είς 
τήν θέσιν Δραγατσούλα πρδς νότον τής πόλεως.

— Έν Διαβοζιτσίω εΐς τδ χωρίον Μπουγάζι άνευ· 
ρέθη έντδς αρχαίου ναοϋ πλάξ ρηχούς 65 έχ. τοϋ 
μέτρου καί πλάτους 55 έχ. φέρουσα έπί τής μιας 
δψεως 41 Ονόματα αρχαία. Έπί τοΰ λόφου δπου κεί
ται ό ναός άνευρέθησαν χαί τείχη Πελασγικά,ώς χαί 
λείψανα αρχαίων πύργων.

— Ή ’Αγγλική ‘Εταιρία τών αρχαιολογικών πα
ρατηρήσεων χαί μελετών έν Αιγύπτιο αναγράφει τα 
εξής σπουδαιότατα έν τώ τελευταίω τεύχει τής παρ’ 
οιύτής εκδιδομένης εφημερίδος:

ΟΙ χαθηγηταί Grenfell καί Hunt ένεργήσαντες 
άνασκαφάς έν Όξυρύγχφ άνεχάλυψαν ικανήν ποσό
τητα παπύρων άνηχόντων κατά τδ πλείστον είς τούς 
τέσσαρας πρώτους αιώνας τής Χριστιανικής εποχής. 
Άνεχάλυψαν δέ καί άλλους πάπυρους ανήκοντας εις 
προγενεστέρους χρόνους τής κλασικής εποχής. Έκ 
τών μάλλον διαφερόντων είνε τά αποσπάσματα αρ
χαίων τραγωδιών ώς οή Τυρώ» τοϋ Σοφοκλέους, “δ 
όΐνεδς» τοϋ Εύριπίδον καί τις πρόλογος εΐς τετρά- 
μετρον τροχαϊκόν γνωμικοϋ ποιήματος άποδιδομένου 
είς τόν Επίχαρμον.

Εύρέθη επίσης και έ'ν απόσπασμα τοϋ Φιλήμονος 
συγχρόνου του Μενάνδρου,ιδιαιτέρου διαφέροντος, κα
θότι ανήκει είς έργον άπδ του όποιου δ ΙΙλαυτος έξη · 
γαγε τήν ■ Alularia». Εύρίθησαν επίσης άποσπά- 
σματα κωμωδιών αποδιδόμενων είς τδν ίδιον Μέ
νανδρον.

’Αλλά τδ σπουδαιότερον πάντων εΐναι σύγγραμμά 
τι έξ ου ερρίφθη νέον φώς περί τής Άρχαίας Ελλη
νικής Μουσικής. Ό συγγραφεύς τοϋ ανευρεθέντος 
συγγράμματος είναι άρχαιότερος τοϋ ’Αριστόξενου 
(Δ’ αιών π. Χρ.) διότι πραγματεύεται περί μουσιχοϋ 
συστήματο: μή δντος εν χρήσει κατά τούς χρόνους 
τοϋ ’Αριστόξενου. *0 καθηγητής Blass τά άποδίδει 
είς τδν Ιππίαν τόν Ήλείον, ού τό δνομα φέρουσι δύο 
διάλογοι τοϋ Πλάτωνος.

Εόρέθησαν επίσης αποσπάσματα έξ ενός φιλοσο
φικού συγγράμματος του ©εοφραστου περί τής θεω
ρίας τών ατόμων, τής ύποστηριζομένης ύπό του Δη
μοκρίτου.

Έχ τών ήδη σωζομένων κλασικών τραγωδιών εύ- 
ρέθησαν διάφορα τεμάχια τών τραγωδιών «Άλκήστι- 
δος», «Ιφιγένειας έν Ταύροις*, «Ήλέκτρας» τοϋ Εύ- 
ριπίδου. Επίσης έτερον τεμάχιον «ΓΙερϊ ρητορικής 
πρδς ’Αλέξανδρον» συγγράμματος αποδιδόμενου πρό- 
τερον είς Άριστοτέλην, νϋν δέ είς τδν Άναξιμένην.

’Επίσης εύρέθησαν έν καλενδάριον άστρονομικδν 
άνερχόμειον μέχρι τοϋ 300 π. Χρ., άναφοραί, άλλη- 
λογραφίαι επίσημοι καί ιδιωτικοί, έγγραφα, συμβό
λαια κτλ. ά’παντα έπί παπύρων.

— Ό Αιγυπτιολόγος Λεγκράν άνέφερεν έν τινι αρ
χαιολογική διαλέξει δτι άπδ 15 Νοεμβρίου 1904 μέ- 
χρις 25 Ιουλίου 1905 άνεσκάφησαν είς διάφορα μέρη 
τής Αίγυπτου 900 αγάλματα έκ λίθου και 8000 έξ 
ορειχάλκου πο.ναρχαιοτάτης εποχής.

— Έν Θήβαις ό κ.Κεραμόπουλυς ένήργησεν ανά- 
σχαφας είς τρία μέρη τής πόλεως. "Εν τινι θεσει α- 
νεΰρεν ίχνη ιερού τίνος αγνώστου, τοϋ 8““ πιθανώς 
αΐώνος, έν άλλη θέσει ευρε τέσσαρας πενιχρότατους 
τάφους ρωμαϊκών ίσως -χρόνων, αλλαχού δέ ούο σπη
λαιώδεις καί θαλαμοειδείς τάφους μηκυναϊκών χρόνων. 
Οί τελευταίοι τάφοι '-ύτοι είναι πολλοϋ λόγου άξιοι 
Ό εΐς τούτων είναι ό μέγιστος τών τοιούτου είδους,ώς 
έχων 19 τετρ. μέτρων έμβαδόν. Άμφότεροι είνε συ- 
λημένοι.

AiaMfac — Έν τήξΓερμανική άρχαιολογιχή σχολή 
ό κ. Δαίρπφελδ έξέθηκε τάς κατά τό διαρρεϋσαν έτος 
εργασίας τής σχολής, ό δέ κ. Κάρω ώμίλησε περί 
τής έξελίξεως τοΰ ιερού τών Δελφών.

— Έν τώ άρχαιολογικφ τμήματι τοϋ «Παρνα- 
σοϋ» ώμίλησεν δ κ. Φίλιος περί του πίνακος τοΰ 
Νιιννίου.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ‘ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ,
ΕΝ ΕΘΙΜΟΝ

Άί'ιότιμι κ J. ΚαΛογιρόπουΛι,
Τό έθιμον τδ γινόμενον, ώς γράφετε, έν 'Ρουμανία 

έν καιρφ ανομβρίας καί τοϋ όποιου την ώραίαν ει
κόνα έδιμοσίευσε τό τελευταΐδν φύλλο» τής ΰμετέρας 
«Πινακοθήκης» γίνεται άκριβώς καί εΐς τήν πατρίδα 
μου "Ηπειρον, έν Ζαγορίφ τουλάχιστον ώς καλώς 
γνωρίζω καί ώς δρών πρόσωπον μάλιστα κατα τους 
παιδικούς μου χρόνους. Ή διαφορά έγκειται οτι,άντί 
κλάδων δένδρων καί αμπέλων περιτυλίσσομεν ενα 
παιδί μέ ένα φυτόν μοκρΰν καί στερεώτερον, ομοιον 
πρδς κισσόν, καθ ούμενον έχει χελιδρονιά καί μετα
βάλλομε'/ αύτό αυτόχρημα είς κινητήν πρασινάδα καί 
περιβρίχομεν αυτό οθεν διέρχεται ψάλλοντες τδ έξης.

Παπαρούνα πιρπατιΐ 
τόν θιόν πιιρακαΛιϊ 
για νά όάσ>) μια βρογή 
νά βραχούν τά σιτάρια μας 
τά σιτάρια, τά κριθάρια μασ

Περισσοτέρους στίχους δέν ενθυμούμαι.
"Ωστε τδ έθιμον τοΰτο δέν εΐνε 'Ρουμανικόν, άλλά 

Έλληνικώτατον έν άχραιφνέΐ- έλληνισμφ άπαντώ- 
μενον είς τό Ζαγόριον τής Ηπείρου, οπού ουδέ μία 
Κουτσοβλαχική λέξις εύρίσκεται. Τδ εθιμ.ον λοιπόν 
τοΰτο έν 'Ρουμανία διέδωχαν οί ήμέτεροι χαί μάλι
στα οί Ήπειρώται, οΐ όποιοι έξέλεγον ώς τόπον τής 
ξενειτιάς των κατ’ εξοχήν τήν Βλαχιά,

Ουδόλως άπίθανον τό τοιοϋτον έθιμον νά έχη 
τήν αρχήν του από τής λατρείας τής Δήμητρος καί 
νά έξεικονίζη εν πρασινω καί χλοερφ τό «άσμα τής 
Δήμητρος' διότι μόνον άπό τής 'Ελληνικής φαντα
σίας δύναται νά δημιουργεΐται τοιαύτη ποιητική αλ
ληγορία, ήτις ητο συμφυής μέ τήν ολην Ελληνι
κήν ψυχήν.

Μετά πολλής έκτιμήσεως

1. Κ. ΒΟΥΛΟΔΗΜΟ2
Γ/ Πθίφαα?

Φ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
Μ. X.—*0 Κοραής εΐπεν οτι τά έθνη τότε μόνον 

ονομάζονται φωτισμένα όταν φέρωσι τήν γλώσσαν 
αυτών είς τελειότητα.

ΦΙΛφ.-— Σάς συνιστώμεν τά διηγήματα τοϋΜω- 
πασσίν, τοϋ Mandes. τοϋ Rosnv. τοϋ Πρεβώ καί 
τής Gyp.

ΕαΛΛιτέχν-,ι.— Ή «Πηγή» τοϋ Ingres, ήν έδη- 
μοσιεύσαμε», εύρίσκεται εις τό μουσεΐον τοϋ Λούβρου. 
Εις τδ αύτό μουσεΐον εύρίσκεται καί τό διακρινόμε- 
νον διά τήν πρωτοτυπίαν του έργον τοϋ αύτοΰ ύπε- 
ρόχου καλλιτέχνου, ό Οίδίπους πρό τής Σφιγγός.

♦·

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
Άρτεμτάία· Τό Β. ©έατρον ήρχισε τάς παρα

στάσεις του μέ την «Αρτεμίσιαν», τήν βραβευμένη» 
εν τώ Λασσανείω διαγωνισμώ τραγωδίαν τοΰ κ. Τιμ. 
Άμπελώ Ή παράστασις διεξήχθη μετά μεγάλης 
πολυτελείας καί έπιτυχίας, έπανάληφθεΐσα τρις, Ή 
κ. *Ελ. Λοράνδου ύπεδύθη τδ πρόσωπον τής ήρωί- 
δος βασιλίσσης, ή δέ κ. Έλ. Θεόδωρου τδ τής Μυρ- 
ρίνης, τής μνηστής τοϋ έραστοϋ τής βασιλίσσης Δαρ- 
οάνου.

Σάμος. Ή α'- είκών παριστρΐ μίαν γωνίαν τοϋ 
λιμένος Βαθέος τής Σάμου. Ή β'. τό γραφικώτατον 
δάσος τοΰ Μαλαγαρίου, κείμενον έπί τής δυτικής α
κτής τοϋ λιμένος Βαθέος, ή γ'. τήν μονήν τής Ζωο- 
δόχου πηγής, ήτις εΐνε τό θερινόν ένδιαίτημΛ τοϋ 
ήγέμόνος.

' Μεξτκόν. ΠΑιοτοΙ «ηποι. Έκ τών μάλλον ενδια
φερόντων τρόπων καλλιέργειας έν Μεξιχώ είναι δ 
τών πλωτών κήπων ehiampas. Πυκνόν πίλωμα ένυ
δρων φυτών έπιπλεόντων καί χεχαλυμένω» υπό λε· 
πτοΰ στωματος γης εΐνε ή βάσις, έφ’ ής συσσωρευ- 
θέντων άργότερον νέων στρωμάτων χώματος χαί διά 
τών μακρών ριζών τών ιτεών καταρθοϋται ώστε νά 
βαστάζουν, χαί καλύβας κηπουρών.

Κάκτος Organo. Είνε δένδρον τοϋ Μεξικού, πε
ρίεργον υπόδειγμα χακτοειδοΰς φυτείας. Καταντά 
σχεδόν απίστευτο» δτι κάκτος δύναται ποτέ νά προσ- 
λαβη τοιαύτας διαστάσεις. Έφωτογραφήθη ύπό τοΰ 
Έλληνος γεωγράφου Λ. Χαλκιοπούλου κατά τήν πρό 
τινων μηνών εκδρομήν αύτοΰ είς Μεξικό» χαί "Ηνω
μένας Πολιτείας, δπου είχε μεταβή δπως μετάσχη 
τοδ ογδόου Διεθνούς Γεωγραφικοί συνεδρίου, συγχρο- 
τηθέντος έν Ούασιγκτώνι.

Ζάκυνθος· "H φω-ογραφία τοΰ κωδωνοστασίου 
τών Αγ. Πάντων δπερ είνε έχ τών ώραιοτέρων τής 

Ελλάδος, είχε ληφθή ολίγον πρό τών σεισμών τής 
Ζακύνθου πρό τινων έτών,συνεπώς είκονίζεται ώς είχε 
τό κωδωνοστάσιο» πρό τής καταστροφής.

ΤΟΜΟΙ «ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ»
ΤΟΓΑ'Β'ΓΚΑΙΑ'ΕΤΟη

ε^ρίσκοΊται εις τδ γραφεϊον μας, τιμώμενοι οΐ ■ 

■χρνοόδετοι δρ. 15, οί άπλόδετοι δρ. 12.
did το Εξωτερικόν, ή τιμ^ εΐς χρναόν.

Β iira IBS JJH. TPAHESESTBSEAAAAOS
γνωϋτ'ο ποιεί

όττ ϋήμερον ήμέραν Πέμπτην καί ώραν 10 
π. μ. ένβργηθήΰεται έν τω καταϋτήματι αύ
τής καί ένώπιον τοϋ Γενικού Συμβουλίου, έν 
δημοοίμ ΟυνεδριάΟει, Λ έβοόμη νλήρωΟις τοϋ 
έκ δρ. 25,500,000 δανείου της,Λ ώρτδμένη διά 
την 1 Δεκεμβρίου 1905.

Κατά την κλήρωάιν ταύτην ΟέλουΟιν έξαχθή 
έκ τής κληρωτίδος δεκαέξ (16) άοιθμοί ομο
λογιών μετά λαχνών.

Έν Άθήναις τη 1 Αιχιμθρίου 1905
Ό διοικητής
S· Στρέΐτ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ

ΝΕΥΡΙΚΟΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
•SMS' ΕΝ ΠΑΤΗΣΙ0Ι2 ίΓ

•διευθυντής: · S· Γ· ΒΑΑΒ1ΑΝΟΧ 

Νευρολόγος καέ Φρενολόγος

-age-
Σλΐναι άπό 10-20 δραχμών δι ημέρας
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ϊίληροφορίατ όδός Ζήνωνος <6

Δ- ΚΑΒΡΑ
ΙΟ.— ’Οδός ’Epyotf—ΙΟ.

Έκτελεσις φωτογραφιών παντός ε^ους καί 
μεγέθους έξοχως καλλιτεχνική. Το κατάστημα 
κείμενο» παρά τήν πλατείαν τοΰ Συντάγματος 
κατέστη το κατ’έξοχή» καλλιτεχνικόν έργαστή- 
ριον, μία πινακοθήκη τών εικο'νων τών ωραιότε
ρων Άτθί^ων καί τών επισημότερων προσώπων.

ΖΑΡΤΟΠΏΛΕΙΟΜ ΠΑΛΛΗ ΚΑΙ Κ3Τ2ΙΑ
Ίδρνθέν έν ΆθΛναις κατά τά έτος 1870

Έν αύτφ πωλοΰνται λιανικώς καί χονδριχώς έκτός 
τών διαφόρων ειδών γραφικής ύλης καί χάρτου καί τά 
έν τφ ιδίω άτμοκινήτφ εογοστασίφ κατασκευαζόμε»α 
είδη, ήτοι:

Φάκελλοι χαί βιβλία εμπορικά. Καρτόνια φωτογρα
φίας μέ χατατομάς έπιχρυσωμένας. Πέν.θιμος επιστο
λικός χάρτης καί φάκελλοι. Γλυπταί έπί μετάλλου 
καί ξύλου Σφραγίδες καί έκ καουτσούκ καί πλάκες διά 
θύρας επί σμαλτωμένων ελασμάτων.

’Επισκεπτήρια κατασκευάζονται στιγμιαίως καί 
διά -χαλκογραφίας.

20-"Ο5άς Έρμοϋ—40



ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ

ΑΙ“ΣΕΛΙΔΕΣ,,
ΛΓέα βειρά δί^γ^μ-άτων

Δ· I- ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Πωλοΰνται είς τά γραφεία μας καί είς τά 
βιβλιοπωλεία «Εστίας» καί Έλβυθερουδάκη, 
άντί δρ. 2.

I = I CT I CT | = | C=a~|[==i I 1= I ό | m | ca lol

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ
ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

τον A', Β', Γ καί Δ' έτους πωλοΰνται είς τδ 

γραφείου μας άντί δρ. 1,50. Διά τάς ίπαρχίας 
2 δρ. Διά τδ ίξωτερικδν 2 φρ. χρ.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
"Εντοκο* καταθέσεις

Ή Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκους καταθέσεις 
εις Τραπεζικά γραμμάτια καί είς χρυσόν ήτοι φρ. 
καί λίρας στερλίνας άποδοτέας εις ώρισμένην προθε
σμίαν η διαρκώς. Αί εις χρυσόν καταθέσεις καί οι 
τόκοι αυτών πληρόνονται εις τδ αυτό νόμισμα, εις δ 
εγένετο ή κατάθεσις εις χρυσόν ή δι’ επιταγής δψεως 
(cheque) έπί τοΰ εξωτερικού κατ’ επιλογήν τοΰ Ομο
λογιούχου.

Τδ κεφάλαιον καί οί τόκοι τών δμολογιών πληρό
νονται εν τφ Κεντρικώ Καταστήματι καί τή αιτήσει 
τοΰ καταθέτου έν τοΐς ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης- 

Τόκο*.καταθέσεων
κατ’ έ'τ.

Β
Β
8
■

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΠΙΛΟΙ

V/i
2
2
3
4

Al

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ

ΚΛΙΤΗΣ ΠΑΠΑ
56 — 'Οδός Έρμοΰ — 56

διά κατ. 0
>
8
»
■

7ο 
%
7ο
7ο
°/0

Τ014
8
»

Β
όμολογίαι τών εντόκων

*/2
1

2
4

5

μηνών 
έτους 
ετών

»
»

>
»
»
»

χαταθίσβων έχδιδον<«<
~=»®τ»·

ΠΙΛΟΙ ΠΑΡΙΣΙΝΟΥ ΣΥΡΜΟΥκατ’ εκλογήν του καταθέτου όνομαστιχαί ή άνώνυμαι.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ»
ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» πίναξ Ν. Γύζη. Φω

τοτυπία εις μέγα σχήμα. Δρ. 1. Έπί χον

δρού χάρτου δρ. 2.

«ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ» δράμα Φρ. Κοππέ, κατά μετά- 

φρασινΆγιδος βέρου. Τιμάται δρ. Ι.Έπι 

’Ολλανδικού χάρτου δρ. 2.

ΤΟ «ΜΑΥ2ΩΛΕ1ΟΝ» δράμα Ν. Δάσκαρη καί Π. 

Δημητρακοπούλου Δρ. 1.

ΤΟ «ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ» πίναξ Φρίξου Άρι- 

στέως. Φωτοτυπία είς μέγα σχήμα. Δρ. 1.

Η «ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ» πίναξ L. Perrault. Φω

τοτυπία είς μέγα σχήμα. Δρ. 1.

Η «ΑΙΩΡΑ» Πίναξ Vigor. Φωτοτυπία είς μέγα 

σχήμα Δρ. 1.

Δ. I. Κααογεροπουαου

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Σελ. 208. Δρ. 3.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ τής ΖΩΗΣ Διηγήματα εικονογρα

φημένα. Σελ. 184. Δρ. 2.

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ Πεζά ποιήματα μετά χρωμα

τιστών εικόνων. Σελ. 184 Δρ. 3.

ΣΛΤΥΡΑΙ Διηγήματα καί Σκέψεις. Σελ. 64. 

Δρ. 2.

ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ Πεζά ποιήματα μετ' εικόνων. 

Σελ. 64. Δρ. 1.

Διά τούς συνδρομητάς τής «Πινακοθήκης^ 

είς τδ ή μυ σι τής τιμής 

ΙΙωλοννται είς τά γραφεία μας.
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