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ΝΕΑ.Ι ΕΚΔΟΣΕΙΣ
’Εγκυκλοπαιδικόν ήμερολόγιον τοΰ έτους 1906 

ύπό *1. A Έκ Άθήναιι;· ”Ετος ST'. Σελ 400
Συνεχίζει τήν πρακτικήν και επωφελή έκδοσίν τον 

ό κ. Βρετός διά τοϋ ημερολογίου τον τοϋ δντω; έγ 
κυκλοπαιδικοϋ. Ώς έν κυψέλη. συνεχεντρώθησαν καί 
έφέ'^ος μετ’ έπιμελείας ποικ·λαι πληροφορίαι κσ.ί 
γνώσεις έκ τής κοσμογραφίας, γεωλογίας, ζωολογίας, 
ανθρωπολογίας,- στατιστικής, αρχαιολογίας κ.λ π. 
Μία ποικιλία γνωμών, ανεκδότων περιέργων καθιστά 
τδ Ήμερολόγιον τερπνότατον. Τιμή δρ. 3. Χρυσό- 
δετόν δρ. 4. Βιβλιοπωλείου «'Εστίας».

Βιβλιοθήκη Μαραβλη. Διά τών άρτι έκδοθέντων 
τευχών 295—303 σνμπληροδνται ό «Αότοχράεωρ Ν··- 
χ·η^όρϋ<: Φοιχας· τοϋ Schlumberger κατά μεταφρα- 
σιν I. Λαμπρίδον καί ή «'Ιστορία τήο ΈΛ1τ)»ιπ?ϊς 
4ογοτεγτία<» του Christ κατά μεταφρασιν Λ. Κώνστα 
καί Ν. Πολίτου. Τδ 804ον«τεϋχος περιλαμβάνει μ<- 
ταφρασιν εις πεζόν τοϋ «'/ου-ίίουΚαίσαροη· τραγω
δίας τοΰ Σαίξπηρ, υπό τοϋ κ. Δαμιραλη.

Γράμματα άπό τά βουνάύπό βα^η. Έν Άβήταΐΐ.
'Ο άγνωστος συγγραφείς χαταδείχνυται εχων τδ 

χάρισμά τής περιγραφικότατος. Τά «γράμματα» του 
εινε έντύπώσεις θεσσαλικαί,, γεγραμαέναι μέ πολλήν 
αφέλειαν είνε πιθανώς τδ πρώτον-του έργον, ώς έχ 
τούτου δέ στερείται τδ εργον του τέχνης, έχει βμως 
καποιαν ζωήν. Τό ύφος τον,εάν τδ έπιμεληθή περισ
σότερον, θά είνε άρμοδιότατον ιδίως διά τδν σκοπόν, 
διά τόν δποίον γράφει.

Ό αύτοκράτω-ρ ’Ιουστινιανός —Μετά τδν 'Η
ράκλειον δεύτερος έκδίδεται δ ’Ιουστινιανός είς τήν 
σειράν τών μηνιαίων δημοσιευμάτων τοΰ Συλλόγου 
πρός διαδοσιν ωφελίμων βιβλίων, γραφείς επίσης υπό 
τοΰ καβηγητοΰ κ Π. Καρολίδου. Ουτω θά παρελα- 
σουν αί βιογραφίας τών κυριωτατων αυίοκρατόρων 
από Κωνσταντίνου τοϋ Μεγάλου μέχρι του Κωνσταν
τίνου Παλαιολόγαυ,γεγραμμέναι κατά τρόπον"άπλοϋν. 
καί επαγωγόν, άλλά κ>αί μετά ιστορικής ακρίβειας, 
δπως χρησιμεύουν ώς τερπνόν άμα καί διδακτικόν 
ανάγνωσμα του λαού. Προσεχώς ή Γυμναστική ύπδ 
I. Χρυσάφη.

Revue Mondiale.— Εΐσήλθεν είς τδ τέταρτον άπό 
τής έχδόσεώς της έτος, έπί τή ευκαιρία δε ταύτη 
ηΰξησε τδν κατάλογον τών συνεργατών της. Ή 
«Revue Mondiale», ήύπδτοϋΓκ Ο. Galdine διευ- 
θυνομένη, θά έκδίδετα- εφεξής άπαξ τοϋ μηνός.

Νέα ζωή. Ύπδ τδν τίτλον αυτόν ό καθηγητή; 
τών μαθηματικών εν τφ Έθνικω Πανεπιστημίφ καί 
ποιητής κ. Νικ. Χατζιδάκης αγγέλλει τήν έχδοσίν 
εικονογραφημένου ημερολογίου δια τό 1906.. βά πε- 
ριέχη μόνον μεταφράσεις έργων τής Δανικής,Νορβη
γικής, Σουηδικής, Αγγλικής, Γερμανικής καί ’Ιτα
λικής φιλολογίας χατ*έκλογήν,·ήτοι τώ» 'ίασημοτέρων 
συγγραφέων διηγήματα καί ποιήσεις Ό Α'. τόμ-ος 
έκ σελ. 260 καί μετά 40 εικόνων θά τιμάται δρ. 4,..

X. Σχόχοο. ’Εθνικόν Ήμερολόγιον, χρονογρά-. 
$»κόν, <ρι^ο4ογιχόπ καί γε^οεογραιριπότ. “Ew. llor. 
Σί1· H9. ’Er Ά^παις.

*0 χ. Σκόχος πλησιάζει εις τήν 25τηρίδα. Τό 
Ήμερολόγιόν του κατέστη πλέον δ απαραίτητος καί 
αγαθός προάγγελος κάθε πρωτοχρονιάς. Καί εφέτος ή 

αυτή επιμέλεια εις τήν ύλην, ή φιλοκαλία εις τήν 
διάταξιν. Πυχνοτυπωμένο-z παρέχει μίαν εικόνα τής 
φιλολογικής κινήσεως. ’Ονόματα, τά οποία δέν ou- 

,ναντά Τ{· πλέον έν τή σνγχρόνω δράσει, εμφανίζον
τας εςαιρετικώς κατ’ έτος εις τδ ήμερολόγιον του φί
λου χ. Σκόκου. Άλλά καί τό εικονογραφημένου μέ
ρος εινε πλούσιον, διαχρίνεται δέ τδ «(Ιάσγα έν *Ελ- 
λάδι», τοϋ χ. Άριστέως, δπερ υύτος χάρίν τής «Πι
νακοθήκης" εφιλοτίχνησε καί τδ όποιον εις μεγα- 
σ^ήμα εδωρήσατο τδ ήμετερον περιοδικόν πίδ έτών 
εις τους άναγνώστας του.

Λαόΰάνειος ποιητικός άγών. — “Εκόεσις τής 
χρίσεως, χναγίιωαΟιΐσα τήν 29,Μαίου 1905 ΰπό τοΰ 
είσηγητοϋ Σ. Κ. Σακελλαροπούλου Έν Άθήναις

Αί «Μοΰόαι», τό φιλολογικόν περιοδικόν τής Ζα
κύνθου. τό ύπό τοϋ ίρίλου χ. Λέων, Ζώη διευθυνό- 
μενον, είσήλθεν είς τδ I4ον έτος άπό τής εκδόσεώς των.

Les Farnese peints par tilien. Par G. Clausse. 
Μετά 15 φωτοτυπιών.

LaRenaissance'septentrional# ei les premiers 
maitres de Flandres, par Fierons-Gevaerl.

La Cantilene romaine, par G. Hondard (ίστο- 
.ρική μελέτη).

Nuremberg Par P. J- (lee. ’Αποτελεί μέρος τής 
σειράς «Les villes d’art ceJebres»

t
Michel-Ange, par R. Boeland Μετά 24 εικόνων. 

Φρ 3,50.

Sonates au elazr de lune. Ύπδ Amedee Pron- 
vyst Paris. Σελ.. 216 Έχδόται Cafmann-Levy.

’Ελάβομεν παρά του Γάλλου διακεκριμένου ποιη- 
του χ. Prouvost ογκώδη τόμο» ποιήσεων αυτοί, άρτι 
εκοοθεισών Την ολην. ποιητικήν συλλογήν διαπνέει 
βαθύ ποιητικόν αίσθημα, έξωτερικευόμενον διά κομ
ψότατων καί εμπνευσμένων στίχων.

,Ch. Callet. Myrriue, roman grec, Paris 
φρ 3,50. Δια κρίνεται διά τήν πρωτοτυπίαν και τάν 
δραματικότητα. Συναντά ό αναγνώστης 'εις τας σε
λίδας τής «Μυρρίνης» εύγπνή αίσθήματ-χ. υψηλούς 
έρωτας, σκέψεις καλλιτεχνικά;.

Le υ ais's e a u s 6 It l air e. — Poemes par 
Edgar Malfere Lilie.-r-Μία συλλογή ποιητική, 
άξια πολλής έκτιμήσιως Ό τραγικός ίίρθρος,ή ’Αφρο
δίτη. αί ,Λόυόμεναι.Μοΰσαι, αί Παρθένοι είνε στίχοι 
εμπνευσμένοι.

A.Engel καί R. Serrure Traite de nil- 
mismat ique de Moren. Age. Τόμος Γ’. 
Διά τοϋ τόμου τούτου περατοϋται τό ολον εργον. Ει
κόνες 514. Τιμή φρ. 15.

Ε. Moreau -Nelaton. Histoire de Co
rot e ί de ses env res. Μετά 300 εϊχόνων. 
25 φρ.

Alb. Schr coder. Etudes nomismatiques 
(Annam). Μετά HI εικόνων. Φρ. 50.

Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΔΝΔΡΕΑ2 ΚΑΙ Ή ΠΡΙΓΚΞΠΙΣ2Α ΑΛΙΚΗ
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Μ ΖΩΉ

C ΪΤΓΧΕΙΣ εκείνοι ποΰ τούς
^\. ικανοποιεί ή ζωή, έχεΐνοι 

’ ποΰ ευχαριστούνται μ’αύ-
τήν, έχεΐνοι είς τούς ό- 
ποιους Αρέσχει αύτη.

Υπάρχουν άνθρωποι, 
. y οί οποίοι αγαποΰν δλα, 

τούς όποιους 5λα τούς 
ί} γοητεύουν.

Άρέσκονται είς τδν ήλιον χαίτην βροχήν, 
τδ χιόνι και την όμίχλην, τάς έορτάς και την 
οικογενειακήν γαλήνην, είς παν δ,τι βλέπουν, 
ο,τι ν.άμνουτ, δ,τι λέγουν, ο,τι Ακούουν.

Καί αύτόι περνοΟν μίαν ζωήν ευτυχή, ήρε- 
μον και ΐκανόποιημένην έν τώ κύκλω των. 
Έχουν μ'ίαν δπαρξιν μ«τακινουμ«»ην άπδ ευ
χαριστήσεις καί,διασκεδάσεις.

Ουδέποτε άνιώσιν.
*Ή ζωή δι’αυτούς είνε είδος τι διασκεδα- 

στικοΰ θεάματος τοΰ όποιου είσίν αυτοί ούτοι 
οί ύποκριταί, ίνα πράγμα καλόν καί εύμετά- 
βολον, τδ οποίον, χωρίς νά τούς έκπληττρ. 
πολύ, τούς άφαρπάζει.

Άλλ’άλλοι άνθρωποι, διατρέχοντες διά 
μιάς έκλάμψεως τής σκέψεως τδν στενόν κύ
κλον τών εφικτών Απολαύσεων, διαμένουν θαμ
μένοι προ τοΰ μηδενός τής εύδαιμονίας, τής 
μονοτονίας κάί τής πτωχείας τών γήινων Απο
λαύσεων^

Μόλις'ίγγίσουν τδ τριακοστδν Ιτος, τδ πάν 
έτελείωφΟι* άύτούς

Και τί νά περιμένουν πλέον ;
Τίποτε δέν τούς άφαρπάζει π>έον, έξήντλη- 

σαν ολας-τάς ίσχνάς απολαύσεις.
Ευτυχείς εκείνοι ποΰ δέν άναγνωρίζουν τήν 

άκατανόμάστον Αηδίαν τής έπαναλήψεως τών 
αυτών πράξεων Εύτυχιΐς έκεϊνοι ποΰ έχουν 
τήν δύνάμιν νά έπαναρχίζουν κάθε πραΛ τάς 
αύτάς έργασίας μέ τά ίδια κινήματα, γύρω 
άπδ τά ίδια έπιπλα, πρδ τοΰ αύτου όρίζοντος, 
ύπδ τδν ίδιον ουρανόν, νά βγαίνουν είς τούς αυ
τούς δρόμους, είς'.τούς 'οποίους άυναντοΰν τάς 
(δίας μορφάς καί τά ίδια ζώα !
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— Ευτυχείς έκεϊνοι, οϊτινες δέν Αντιλαμβάνον
ται μέ άπειρον.άπογοήτευσιν οτι τίποτε δέν 
άλλάσσει, ότι τίποτε δέν περν^ κάί δτι τό nSv 
είνε κουρασμένου !

Πρέπει νά έχωμεν τδ πνεΰμα βραδύ, κλει- 
σιιένον καί ήκιστα Απαιτητικόνόπως εύχαρι- 
στούμεθα είς τό ύπαρχον.

Πώς συμβαίνει, ώστε τδ κοινόν τοΰ κόσμου 
άκόμη δέν έφώναξε : «Άς σηκωθή ή αύλαία!», 
δέν έζήτησεν άκόμη τήν έπομένην. πραξιν μέ 
άλλα δντα άπδ τδν άνθρωπον, μέ άλλα σχή
ματα, μέ άλλας έορτάς, μέ άλλα φυτά, μέ 
άλλα άστρα, μέ άλλας έφευρεσεις; με άλλας 
περιπέτειας;

Πράγματι λοιπόν κανείς . δέν ;έδοκίμασεν 
άκόμη τδ μίσος κατά τής Ανθρώπινη· μορφής, 
τής αιωνίως όμοιας, τό μίσος κατά τών ζφων, 
άτινα φαίνονται ώς μηχαναι ζώσαι.μέ τά Αμε
τάβλητα ένστικτά των, άτινα μεταβιβάζονται 
έν τή σπορή των άπό τοΰ πρώτου· τής φυλής 
μέχρι τοΰ τελευταίου αύτών, τό μίσος κατά τών 
τοπείων τών αιωνίως όμοιων καί τδ μίσος τών 
τέρψεων, αιτινες ουδέποτε Ανακαινίζονται;

Ι'αρηγορηθήτε, λέγουν, είς τδν· έρωτα τής 
έπιστήμης καί τών τεχνών.

Άλλα δέν βλέπουν λοιπόν ότι ειμεθα αιχμά
λωτοι τοΰ έαυτοΰ μας, χωρίς νά κάτορθωνω- 
μεν νά έξέλθωμεν απδ τήν αιχμαλωσίαν ταύ
την, καταδικασμένοι, νά σύρώμεν τάς άλύτεις 
του ονείρου μας μέ υπομονήν !

Πάσα ή πρόοδος τών διανοητικών μας προ
σπαθειών συνίσταται είς τό νά άποδεικνύωμεν 
ύλικά γεγονότα διά γελοιωδώς ατελών όργά- 
νων, άτινα άναπληροΰσιν έν τούτοις όλίγον τήν 
Ανικανότητα τών οργάνω>μας.

Χρειάζεται μία ολόκληρος ζωή, όπως κατά 
τήν ώραν σχεδόν τόυ θανάτου του άνακαλύψν) 
ό έπιστήμων έρευνητής ότι ό άηρ περιεχει έν 
Ακόμη,.συστατικόν άγνωστον μέχρι τοΰδε, ή 
ότι μεταξύ τών Απείρων Αστέρων υπάρχει είς 
τδν όποιον ούδέίς μέχρι τοΰδε είχε παρατη- 
ρήσγ. Άλλά,καί τί μ’ αύτό λ'

Αί Ασθένειαί μας προέρχονται έκ μικροβίων;

Πολύ καλά. Άλλά τά μικρόβια πόθεν προέρ
χονται ; Καί πόθεν αί Ασθένειαι τών Αοράτων 
τούτων δντων; ....... .......

Δέν γνωρίζομεν τίποτε, δέν βλέποαεν τί
ποτε, δέν δυνάμεθκ. τίποτε, δέν μαντευομεν 
τίποτε, δέν φανταζόμεθα τίποτε, είμεθα αιχ
μάλωτοι, φυλακισμένοι τοΰ έαυτοΰ μας.

Καί ό κόσμος εκπλήττεται μέ τδ Ανθρώπι
νον πνεύμα 1 . . .

Αί τέχναι! *Η ζωγραφική Αναπαράγει διά 
χρωμάτων τά μονότονα τοπεία, χωρίς ποτέ νά 
όμοιάζωσι πρός τήν φύσιν, ζωγρχφίζει τούς 
Ανθρώπους χωρίς νά κατορθώνη ποτέ νά άπο- 
δώσιρ τήν πραγματικότητα. ’Αγωνίζεται λοι
πόν ό άνθρωπος ματαίως έπί ίτη βπω; μιμηθίί 
τό περιβάλλον καί μόλις κατορθώνει, μέ βλας 
τάς προσπάθειας τής ζωής, νά δείξη είς τά 
γυμνασμένα δμμζτα, έκείνο τδ οποίον προσε- 
πάθησε νά έπιχειρήσν).

Πρδς τί αί προσπάθιιαι αδται; Πρδς'τί ή 
ματαία αδτη μίμήσις; Πρδς τί ή χυδαία αύτη 
άναπαράστασις πραγμάτων τοσοΰτον θλιβεοών 
καθ’ έαυτά ; Δυστυχία ! ....

Οί ποιηταί πλάττουν μέ λέξεις, έκείνο τό 
οποίον οί ζωγράφοι προσπαθούν μέ τάς Απο
χρώσεις. Άλλά-διατί;

-Οταν Αναγνώσν) τις τούς τέσσαρας έπιδε- 
ξιωτέρους καί πνευματωδεστέρους έξ αύτών 
είνε περιττόν ν’ άνοίξτι κανένα άλλον. Καί δέν 
γνωρίζουν τίποτε περισσότερον. Δέν δύνανται 
καί αυτοί οΐ άνθρωπον παμά ν.Α τόν
άνθρωπον. Έ£α*τλσΰνται είς μίαν προσπάθειαν 
άγονον. Διότι τοΰ Ανθρώπου μή μεταβάλλομε ·

Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΧΘΟΦΟΡΟΣ
ινε Λ ώρα τής άφίξεως 
μιας τών Αμαξοστοιχιών 
έκείνων, αί όποΐαι φθά
νουν άπό τήν άκραν 
τοΰ κόσμου καί αί ό
ποιοι έξερεύγονται διά 
τών βιαίως άνοιγομένων 
θυρίδων τά θορυβώδη 
πλήθη τοΰ νεωτέρου

Έν μέδφ τής κοδμοπλημμύρας, Α οποία 
άφικνεϊται άπδ τάς διαδημοτέρας. πόλεις τής 
οίκουμένη-, φθάνει είς νεαρός καλλιτέχνης, 
κρατών τούς πίνακας, οΰς είχε φιλοτεχνήδμ, 
μόνος, ίόχνός, φορτωμένος με τό προϊόν της 
έργαόίας του.

Είς ρωμαλέος Αχθοφόρος, καραδοκών νά κερ- 
δίάμ τόν άρτον του, ώρμηόε καί ήρπαόε μετά 
βιαιότατος προδιδούΟης τήν πτώχίαν του, τό 
δέμα τό όποιον ό ' καλλιτέχνης έτοποθέτει 
έπάνωτου, βπέύδων νά καταφύγμ είς τήν σι
γήν; ϊνα ζήόμ τό φάσμα του έν μέόφ τών έρ
γων τής διανοίας του.

*0 ρωμαλέος άχθοφόρος άρπάδας, άκοντος

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚ Η

νου, ή περιττή τέχνη του μένει αμετάβλητος-
Άφότου δρ£ ή βραχεία σκέψις μας ό άνθρω

πος είνε ό αυτός. Αί αισθήσεις του, αί πεποι
θήσεις του, τά αίσθήματά του είνε τά ί'ίια. 
Κατ’ ούδέν έπροχώοησε, κατ’ ούδέν όπισθο- 
δρόμησε. κατ’ ούδέν έχινήθη. Είς τί μοΰ χρη
σιμεύει νά μάθω τί είμαι, νά αναγνώσω τί 
σκέπτομαι, νέ διακρίνω,τόν εαυτόν μου είς τάς 
χυδαίας περιπέτειας ένδς μυθιστορήματος ;

*Α ! έαν οί ποιηταί ήδύνάντο νά διασχίσωσι 
Το άπειρον, νά Αξπρευνήβωσι τά άστρα, ν’ Ανα- 
καλύψουν άλλα σύμπαντα, άλλα οντα, νά άλ- 
λάσσουν Αδιακόπως διά τό πνεδμα μου τήν 
φύσιν καί τδ σχήμα τών πραγμάτων, νά μέ 
φέρουν διαρκώς μέσα είς έν άγνωστον μεταβαλ
λόμενου καί έκπλήσσον, νά μοΰ Ανοίγουν θύρας 
μυστηριώδεις έπί οριζόντων άπροσδοκήτων καί 
θαυμάσιων, τότε θά τούς Ανεγίνωσκον ήμέραν 
καί νύκτα. Άλλά δέν δύνανται οΐ Ανίσχυροι 
ουτοι παρά νά μεταβάλλουν τήν θέσιν μιάς λέ- 
ξεως καί νά μοΰ δεικνύουν τήν εικόνα μου, ώς 
οί ζωγράφοι;

Άλλά πρός τί τοΰτο;
Διότι ή σκέψις τοΰ Ανθρώπου είνε Ακίνητος, 
Τών. βρισμένων καί άδια.περάστων ορίων άπαξ 

προσπελασθέντων, στρέφει τότε ή σκέψις ώς 
ίππος έντδς ιπποδρόμου, ώς μυΐα εντός κεκλει- 
σμενης φιάλης, ίπταμένης συνεχώς περί τά 
πλευρά τής φιάλης 5σον διαρκώς κτυπ$.

Καί δμως, ελλείψει άλλου καλλιτέρου, είνε 
ώραΐον νά σκέπτε-πκι· κανείς-,, οτι ζή μόνος.

Κ. Καιοοφύλα)
QUY DE MAUPASSANT

τού καλλιτέχνου, τούς πίνακάς του, έπροχώ- 
ρηόε βήματά τινα, ένφό καλλιτέχνης διαμαρ- 
τνρόμενος έπέμενε όπως λάβμ αΰτός είς χεϊ- 
ράς του τό. φορτίον, μέ τό όποιον ή έμπνευ- 
δις ειχεν έπιόαρύνμ τό όώμα του.

Ό ρωμαλέος άχθοφόρος έκλονίζετο, παρά 
τούς Ιδχυροΰς μυώνας του, ύπό τό βάρος τών 
έργων τοΰ ζωγράφου. Μετ’ όλίγον έγκατέλειφε 
τό φορτίον, τό όποιον άναλαμδάνων έπϊ τών 
λεπτοφυών ώμων του δ καλλιτέχνης έφερεν 
έλαφρός, λέγων πρός τόν.άγοραΐον άχθοφόρον: 
«’Εκπλήττεσαι, Ηρακλή, πώς έγώό καχεκτι- 
κός φέρω έν φορτίον, ύπό τό όποιον οί μυώ
νες <5ου ύπεχώρηόαν. Άς διασκεδαόθμ ή 
άγνοια, ήτις όοΰ άποκρύπτει τήν αίτίαν. Άν 
θρωπε. <?ύ έχεις μόνον τάς άνάγκας Οου καί 
τοΰτο είνε μία άνίάχυρος δύναμις παραβαλ- 
λομένη πρός τήν φιλοδοξίαν μου, ήτις είνε 
τό ’Ιδανικόν».

Καί λέγων "ταΰτα ό ξένος άπεμακρύνθη, 
παρακολουθούμενος διά τών όφθαλμών ύπό 
τοΰ ήρακλείου άχθοφόρου. δΟτις έμεινεν έν- 
νεός, μή έννοών τίποτε ί

(Μ«τ. Κ·) EMILE BERNARD
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Κώστα Κουβαρα

Δίν σέ γνωρίζω, κόρη μου, 
Ούτε ποτέ στήν πλάόι 
Έξάνοιξα τό μάτι σου 
Σ’ έμένα νά γελάσμ- 
Ο&τε ποτέ άφ’ τό στόμα σου 
Δέν άκουσα έναν ήχο, 
Νά κλείσω μεσ’ άτό στίχο 
Μιάν άσβεστη ζωή.

Μά στής ψυχής τά δράματα, 
Στοϋ σπαραγμού τά σκότη, 
Εΐδα νά λάμπμ γϋρφ μον 
Την τρυφερή σου νιότη, 
Καί β’ ένα κόσμο βρέθηκα 
Μέ λούλουδα καί κρίνα 
Καί έγυρα έμπρός σ’ έκεϊνα 
Δειλά τήν κεφαλή.

Και στής ψυχής μου τή χαρά 
Είπα κρυφά στή σκέφι, 
Μέσ’ άπ’ αύτά τά λούλουδα 
Κάτι γιά'σέ νά κλέψμ, 
Γιά' νά προσθέσω ολόχαρος, 
Μ’ δ,τι άπό σένα έπήρα, 
Στήν πάλλευκη τή λύρα 
Τήν πλειό σεμνή στροφή- 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

ΤΡΑΓΟΤΑΙΑ ΤΗΣ! ΑΓΑΠΗΣ!
Στήν δεσποινίδα Ν.

•ί

"Εχεις τή Νύχτα στά μαΛΛϊά, τόν’Ηλιο μέσ’στά στήθεια, 
άπό ζής χάρις ώμορφίίς xal νοστιμάδες πήρις'
Λίς, χί’ είσαι χαποια Ρήγισσα, π'δχουν τά παραμυθία 
ποιητή ποιμίζουν ή 5ωά’ΐςπαΓτή ίνπνοΐίν ■>; Α/οίρες

“Εχιις στά μάτία τή φωτ?ά το% κεραυνοί ποΐί πίεριιι 
άπό τά μαΐ!ρα σύννεφα μ’ όρμή στή γη μας χάμου, 
εχιις τά μάτία, αγάπη μον, γ>ά πΐό Λαμπρό καθρέφτη 
ποδί ^ίπω τήτ αγάπη σου, μαζύ μέ τή άιχ’ά μον

"Εχεις τάχεΙΛη γ’ά <ρω4ηά των ρόδων xal των πρίνων, 
τά μάγουΛά σου πάντοτε ταχείς τριανταφυΛΛένία. 
Χαρά σ’ έχείνη τη καρδιά, χαρά οτό νιϊόν ίχεΐνον 
πο"ύ θά γένη σκέφι σου, ό στεναγμός σου κί' ή Irvola !

2
—Τό χΐέμα παιχνιδιάρικο χαϊδεύει τό χαϊχάχι, 
τ’ αγέρι τώρα όΛόδροσο φουσκώνει τό πανάκι.·..
Πσδ πας; Πορίζω δ άνεμος θά σχέση τό πανί
π’* άπ’ τή ζηρά ή αγάπη μου νεκρή θά σέ θρηνΐ).....

—Στόν άνεμο συνείθισα, δπως καί στή γαΛήνη- 
ϋχω φωτίά στάοτήθεια μου ποί! ή τρικυμία δέσβύνιι. 
Χαμμένη μέο’ οτό πίΛαγο, άκέρηα στή ίηρά, 
τούς δύο μας δέν/γράφτηκε νά σμίζη ή χαρά ! ..... ■

Έν Σμύρνη
ΚΩΣΤΑΣ ΜΪΣΑΗΛΙΔΗΣ
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S Ε Ν I L I A

Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ

10 φίλοι κάθηνιαι είς μίαν 
τράπεζαν καί πίνουν τσάι.

Αίφνης άκούεται ταραχή είς 
τον δρόμον στεναγμοί Επώ- 

δυνοι, ύβρεις βάναυσοι, Εκ
ρήξεις γέλωτος άπαισίου.

— Κάποιον $d δέρνουν,
παρετήρησε δ εϊς Εκ των δύο 
φίλων,’'προβάλλων εις τό πα· 

ράθυρον.
— 'Εγκληματίαν ; φονηα; ήρώτησεν δ άλ

λος. "Οποιος καί Sv εΐνε, δεν πρέπει ν' άφή- 

σουμε ν’ αύτοδικήσουν. Πάμε νά τόν ύπερα- 
σπισθούμε.

— Μά δέν εΐνε φονηάς.
— Κλέπτης ; Τό ίδιο κάνει. "Ας οπεύσωμεν 

νά τόν σώσωμεν άπό τάς χεΐρας τοΰ δχλου.

— Ούτε κλέπτης φαίνεται rd εΐνε.
— Οϋιε κλέπτης ; Ταμίφς λοιπόν, σιδηρο

δρομικός ύπάλληλος, προμηθευτής τοΰ στρα- 
τοΰ, Ρώοσος Μαικήνας, δικηγόρος, δημοσιο

γράφος, Εθνικός εύεργέτης; *0,τι καί άν εΐνε, 
πάμε νά τόν βοηθήσωμεν...

— Ξέρεις; δέρνουν άνταποκριτήν.

— ‘Ανταποκριτήν; "Ε, 3ς πιούμε πρώτα τό 

τοάΐ μας· ·. .

ΟΙ ΔΪ*Ο ΒΑΘΥΠΛΟΥΤΟΙ

"Οταν Ενώπιόν μου θεοποιούν τόν Εκατομ

μυριούχου Ρότσιλδ, δστις Εκ τών άπειρων εισο
δημάτων του δίδει χιλιάδας δλοκλήρους πρός 
άνατροφήν των παιδιών, νοσηλείαν άσθενούν- 

των, περίθαλψιν γερόντων, τόν Επαινώ καί 

συγκινοΰμαι.

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ
Σχίψις συζύγου-
Ar καί τά χαπέλλα τδν κυρίων iyitoe συνηθί

ζονται πολύ χαμηλά, οί λογαριασμοί ίν τούτοις τής 
μοδίστας εΐνε . . . υψωμένοι-

*·
Κάποιος μισογύνης ΐλιγι ·.

— Αί γυναΐχις δμοιάζουυ μέ τούς άπμοδιίχτας. 
Παύουν να στριφογυρίζουν, άμα σκουριάσουν.

»
“Εν τινι χορΐΰ τής χ. Π.

— “Εχιι ωραίας γραμμάς ακόμη aw) ή κυρία, ?- 
λιγι κάποιος.

— “Ω I ναι, άπιχρίθη ϊτιρος, έπί... τού μετώπου.

Άλλ' Εν τούτοις δέν δύναμαι rd μή Ενθυ
μούμαι καί μίαν πτωχήν χωρικήν οικογένειαν 

ή δποία Εδέχθη είς τον κατεστραμμένου οίκο- 
νομικώς οίκίσκον της μίαν δρφανήν άνεψιάν.

— "Αν πάρωμε μαζή μάς τήν Κατερίνα, 

Ελεγεν ή γραία, τό τελευταίου καπίκι θά φάμε 
γι’ αύτή, δέν θάχωμε νά πάρουμε άλάτι ν’ 

άλατίζουμε τό ψωμί...
— Τό τρώμε και άνάλατο, γυναίκα, άπήν- 

τησε δ χωρικός.

Διαφέρει πολύ δ Ρότσιλδ dnd τόν χωρικόν;

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ
Είς Ενα δρόμον τής πρωτευούσης τρέχει, 

σχεδός μέ πηδήματα, ένας νεαρός κύριος. Αϊ 
κινήσεις του είνε εύθυμοι καί ζωηραί· τά μά

τια του άστράπτουν, τό πρόσωπόν του κατα 
χαρούμενου ροδίζει... Εΐνε δλος χαρά και ευ

θυμία.
Τί νά τοΰ συνέβη; Καμμνά κληρονομιά ; 

Σπεύδει είς ερωτικήν συνέντευξίν ; "Η άπλώς 

μόνον Εγευμάτισε καί τό αίσθημα τής καλοπε- 
ράσεως τόν ήλεκτρίζει; Μήπως Εκρέμασες είς 
τόν λαιμόν του τό οκτάγωνον παράοήμϋν, ώ 

βασιλεύ τής Πολωνίας Στανίσλαε; "Οχι ! Έξύ- 

φανε συκοφαντίαν κατά φίλου, διέδωκεν αύτήν 

Επιτηδείως, ήκουσεν αύτήν τήν Ιδίαν συκοφαν
τίαν άπό τό στόμα άλλου φίλου καί αύτός δ 

ίδιος τήν Επίστευοεν.
*Ω, τί εύχαριστημένος, πόσον καλός μάλιστα 

τήν στιγμήν αύτήν εΐνε δ γλυκύς, δ πλήρης Ελ

πίδων νεανίας !

(Κ.)
ΙΒΑΝ ΤΟΥΡΓΕΝΙΕΦ

Έκιΐνος καί έχιίνη, μιμνηστιυμΐνοι, συνδιαλέ
γονται πιρί των μιλλόντων σχιδίωτ των :

— θέλω νά φύγωμιν ιίς ΐζοχήν, αμέσως μετά τόν 
γάμον μας.

— Καλά, φίλι μου.
— θέλω νά μή άρίσχισαι ιΐς χορούς και διασκε

δάσεις . -
'ff πενθερά, χαμηλοφώνως είς τήν θυγατέρα της ·.

— Μά δέν σκέπτεσαι δτι ό μέλλων σύζυγός σου Ιχει 
πολλάς απαιτήσεις ;

— Mitre ήσυχος, μητέρα. . Υπαγορεύει τάς τε
λευταίας του^θελήσεις

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΑΘΗ

σαν έπί του μαρμάρινου των

Ο 1905 υπήρξε 
δι’ δλον τόν κό
σμον .έτος πέν
θους ένεκα τής 
δύσεως πολλών 
Αστέρων τής τέ 
χνηςχαίτζςδικ- 
νοίας. Μεγάλα 
όνάμ.ατα, το έν 
κατόπιν τοΰ άλ
λου, έχαράχθη- 
τύμβου καί έ- 

πλαισιώθησαν μέ τήν πένθιμον ταινίαν, τής 
όποιας -τί άκρα ύπεβάσταξεν εύλαβώς ό κό
σμος όλος.

*0 θάνατος διά τήν μεγαλοφυιαν διέρχεται 
έπι τοΰ πλανήτου ριας μέ έκτακτον τραΐνον, 
μέ φορεΐον βασιλικόν, διά νά άναλάβη έκ τής 
γής τάς ύπερόχους υπάρξεις, τάς όποιας μέ 
τόσην φειδώ καί άραιά Απέστειλεν ή παγκό
σμιος δύναμις τής Δημιουργίας, ώς τεμάχια 
τής.ύπάρξεώς της, ώς δειγματολόγια πρός ά- 
νάμνησιν οτι υπήρξε ποτέ παράδεισος διά τήν 
ζωήν και ζωή ύπερτάτης ευτυχίας, ήτις στη
ρίζεται έπί τής χαράς τού ώραίου καί τοΰ Α
ληθούς.

Ό '"Αλμα Ταδέμα καί ό “Ιρβιγκ τής Αγ
γλίας, ό Μέντζελ καί ό Λίμπερμαν τής Γερ
μανίας,ό Μπαριάς και,ό Γκιγιώμ τής Γαλλίας, 
ό Ταμάνιο τής ’Ιταλίας, ό Λύτρας και ό ’Α
ποστόλου τής “Ελλάδος (πλήν τοΰ Ίψεν τής 
Νορβηγίας, ό οποίος κατ’ έμπνευσιν τοΰ Ελ
ληνικοί τύπου έπρεπε καί αύτός εφέτος νά 
άποθάνη), όλοι ουτοι άνά ζεύγη φωτεινά, ά- 
νήλθον έν τφ αύτφ σχεδόν του χρόνου διαστή- 
ματι τό έκτακτον τοΰ Χάρου φέρετρον.

‘Η άνθρωπίνη διάνοια, ή όποία Ανήσυχος, 
περιδεής καί πείσμων παρίσταται τανύουσα 
ύπερμέτρως τάς πτέρυγάς της διά νά εξερεύ
νηση τό σκοτεινόν τοΰ άγνωστου χάσμα, τό 
οποίον τόσω πλατύτερον διανοίγεται οσον φώς 
περισσότερον προσάγεται διά τής έπιστήμης, 
θά καταλογίση μεταξύ τών προβλημάτων της 
και τήν άγνωστον αιτίαν ή όποια έρχεται έ- 
πιδημικώς καί ταύτοχρόνως νάσυγκλονίση τήν 

πάλλουσαν ζωήν μιάς συγχρόνου μεγαλοφυΐας.
Δέν πιστεύω οί θάνατοι ουτοι νά είνε ά- 

πλαϊ συμπτώσεις. Αί συμπτώσεις συμβαίνουν 
είς τάς κοινάς καί συνήθεις ύπάρξεις. Κάποια 
ελξις ύπερκοσμίου μεγαλοφυ’ίας Ανακαλεί αύ- 
τούς είς τήν 'Εστίαν όπόθεν έξαπεστάλησαν 
είς τδ Πάνθεόν των, όπου συγκεντροΰνται.Κά
ποιοι ήλιοι ύπερκόσμιοι μακράν είς τά Ατε
λείωτα βάθη τοΰ Απείρου άναπλάσσονται δα
πάναις τής ζωής μεγαλοφυών τών πλανητών 
τοΰ κόσμου, όπου υπάρχει ζωή καί νοΰς έγ- 
κατεσπαρμένος κάπως Αφειδώς καί όλαι αύται 
αί πνευματικαι καί καλλιτεχνικά! φωτονεφέ- 
λαι συμπυκνοΰνται πρδς δημιουργίαν κανενός 
μεγάλου πνευματικού ήλιου.

*£}, άναμφιβόλως! Δέν είνε μηδέν όπισθεν 
τής δύσεως τής ζωής τών μεγαλοφυών τοΟ κό
σμου, είς μάτην δέν θάσβύνη ένός καλλιτέχνου 
ή ζωή, δπως ή ίδική μας. Κάτι Αθάνατον τούς 
παρακολουθεί πέραν τής αποσυνθέσεως τοΰ 
τάφου. Κάτι’μέγα, κάτι ύπερόχως φωτεινόν, 
τό όποϊον έν τή ζωή των μόνον ουτοι είδον μέ 
τά μάτια τής φαντασίας των καί μόνον ίχνη 
τινα διά τής τέχνης των Αφήκαν είς ημάς, 
κάτι άπείρως μέγα συντελεϊται διά τοΟ θανά
του των πέραν ήμών τών κοινών, πέραν τής 
άντιλήψεώς μας.

Διότι τίποτε δέν χάνεται εις τόν κόσμον, 
ούτε ύλη, ούτε δύναμις. Τά πάντα ζοΰν, τα- 
ξειδεύουν, διατρέχουν τούς πλανήτας, όλα πλα- 
νήται, ζητοΰν τοΰ απείρου τόν χώρον, τά πάντα 
κερματίζονται, σμικρύνονται ή μεγαλύνονται 
τηροΰντα τήν αίωνίαν παντού Εξίοωσιν. Κανείς 
άπό τούς μεγάλους νεκρούς δέν έχάθη.

Άλλά Φειδίας, Πραξιτέλης καί ολη ή “Ελ
ληνική καλλιτεχνική διάνοια δέν έπανήλθεν 
Ακόμη ολοκληρωμένη και πάλιν. Κερμάτια 
μόνον τής μεγαλοφυ’ίας εκείνης έπεσκέφθησαν 
τόν κόσμον έκτοτε καί τόν έπισκέπτονται 
όλονέν.

Άλλ’ όμως δέν θά έπανέλθη άρά γε Ακόμη 
μίαν φοράν Ακέραια ή ‘Ελληνική διάνοια είς 
τήν γήν αύτήν, πριν είς τά σπλάγχνα της 
σβύσγ πάσα ζωή;

I. Κ· ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΣ





ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΑΙ ΔΥΟ ΕΙΚΟΝΕΣ
«ΩΜΙΚΟΣ ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Κ®

λιτέχνης, ό άπαράμιλλος, έκθέτει πολύ συχνά 
έργα του, ζωγραφικά καί γλυπτικά. Εκθέτει 
είς αύτήν τήν αίθουσαν βν άληθινδν άριστούρ- 
γημά του, μία ζωγραφιά έκ τοΰ φυσικοϋ. Γλυ- 
κυτάτη, μία ενωσις δροσιάς καί μύρου. Είνε 
έδώ, έμπρός σας, μέ βλέπει καί μόνον έγώ 
δέν τήν βλέπω... δέν είμαι δά τόσον άνόητος 
νά τήν βλέπω ένώπιον σας αύτήν τήν στιγ

μήν... Μαντεύσατε την! Έγώ θά σάς εΐπώ 
μόνον τδν καλλιτέχνην.

Λέγεται... "Υψιστος.
Καί τώρα εΰρήτε την νά συγχαρήτε το καλ

λιτέχνημα, άφοΰ σάς είνε άδύνατον νά συγ
χαρήτε τδν καλλιτέχνην.

, ΔΪΚ.

δηλαδή δχι' 
τούλάχιστον,

AJ...
έγώ
ναι έγώ, σάς λέγω 
δχι. Καί είσθε βέ
βαιοι δλοι οσοι εί- 
σθε έδώ; Καλέ τί 
λέτε. . Σείς λ. χ. 
δεσποινίς (δεικνύει 
άορΜτως) δέν συμ
φωνείτε μαζί) μου; 

Οχι σείς, (βλέπων άηωτόρω) είς σάς κάτι 
έχω νάείπώ, άλλ’ άργότερα... (Πρός δλλην 
αί^νιδίως άηοτεινόμενος) Ανησυχείτε; "Ωστε 
την βλέπετε· γ|ά παρατηρήσετε καλά! . . . 
δχι έμένα.Κυττάξετε, κυττάξετε πχρακαλώ, 
ελευθερως. Καλέ, δεξιά πλησίον μου. ΤΑ, είνε 
έξοχος εΐκών. Τί κομψότης, άλλά καί τί χά
ρις ! Σάς εμπνέει, σάς αιχμαλωτίζει, μ’ έν- 
θουσιάζει. Δέν έχω,κύριοι, δίκαιον ; Δέν έχω... 
μιαν παλεταν διά νά την άντιγράψω. Δένέχω... 
Ά πολλά πράγματα δέν έχω. "Όχι βέβαια 
μυαλό... Δέν έχω ύπομονήν, άλλ* έχω... δί
καιον.

Ξεύρετε, έρχομαι άπο μίαν Καλλιτεχνικήν 
έκθεσιν. Πολύ εύμορφα έργα· άλλά μία εΐκών 
μοΟ έκαμεν τόσην έντύπωσιν, ώστε... δέν ήμ- 
πορώ να την περιγράφω... Είναι προσωπογρα
φία δεσποινίδος. Έθάμπωσαν τά μάτια μου 
άπδ την έκφρασιν τών ματιών της. Τί γλύκα, 
τί... ‘Ησυχάσατε. Δέν προχωρώ .. Άλλά ένφ 
την έθαυμαζα, άναπολών τδ πρωτότυπον, τδ 
όποιον θά ήτο τελειότερον άναμφιβόλως, δίπλα 
μου έρχεται και σχεδόν μέ σκουντά μία διοπ
τροφόρος κυρία. Πλησιάζει πάρα πολύ εις τδ 
εργον καί έπειτα Οπισθοχωρεί χωρίς νά ύπολο- 
γισγ δτι υπήρχε καί κάποιος χριστιανός πίσω 
της. Πίσω μου σ’έχω Σατανά, άνέκραξε. Άφοΰ 
δε μ’έπάτησε, γυρίζει »ά μου ζητήσν) καί συγ
γνώμην! Οίμοι! Όλα τά φαινόμενα πείθουν οτι 
πρόκειται περί.... δεσποσύνης. Νά σάς περι
γράψω καί την εικόνα αύτήν ;

Τά μάτια της, Ηφαίστεια σβυσμένα προ μιάς 
είκοσιπενταετίκς τουλάχιστον. Μαλλιά εις 
άραιάν φάλαγγα, λευκότερα και άπδ τά μάρ
μαρα τίς Πεντέλης. Δόντια., ά τέτοιο πράγμα 
δέν έχει·. Μύτη ποΰ ύπενθυμίζει τδν μίτον 
τής ’Αριάδνης, τδν οποίον πρέπει νά έχγ μαζή 
του κανείς διά νά ίδ$ τδν ?να ώμον καί ν’ 
άνακαλύψν) έπειτα τδν άλλον. Ή δεξιά πλευρά 
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άγνοεί εύαγγελικώτατα τί πράττει Ίί άρι- 
στερά. Θέλετε ίσως νά μάθετε πότε έγεννηθη; 
(ΆναΟτενάζωνΙ Ά έδώ τά ’μπλέξαμε... Αυτή 
έγεννηθη πρό τοΰ ληξιαρχικού νόμου. Πέρυσι 
ίσχυρίζετο δτι έγεννηθη ολίγον πρό τής Μετα- 
πολιτεύσεως, εφέτος δτι μόλις ενθυμείται την 
έπιστρατείκν τοΰ 1885, άλλά βεβαίως κ,ατά 
τήν έπιδρομήν τοΰ Δράμαλη αυτή θά ήτο εις 
τδ άνθος τής ήλικίας της.

Λοιπόν αυτή ή οποία ήμπορουσε κάλλιστα 
νά είνε ή πενθερά τής γιαγιάς μου τής μακα- 
ρίτισσας, αύτό τδ κοκκαλ|άρικο λαδικό—δσαι 
έξ υμών άγουν ηλικίαν άνω τών 50 παρακαλώ 
νά κάμνουν πώς'δέν μ*ακούουν—αύτδτδ θαΰμα 
τοΰ 19ου καί 20ου αίώνος, πιστεύετε δτι είς 
μίαν καλλιτεχνικήν έκθεσιν θά ήτο ή ώραιο- 
τέρα εΐκών τής έκθέσεως, άν ήτο... εΐκών ; 
Μειδιάτε δεσποινίς; Αύτό είνε εΰχάριστον, 
διότι βλέπω τόσα ώραΐα μαργαριτάρια.. .’Αλλά 
μή μοΟ άρνηθήτε βτι δέν έχω δίκαιον, καί 
(βήχει) βήχα. Αυτός ό καιρός έφέτος είνε έλε- 
εινός. Τί λέτε σείς, ιατρέ; Διά τδν καιρόν, 
πάντοτε... Διά τδν βήχα, ξεύρω πώς γιατρικό 
δέν υπάρχει. Ή άγάπη καί ό βήχας δέν 
κρύβονται, δηλαδή δέν ιατρεύονται. Ή νεο
λαία άς μέ δικαιώση.

Λοιπόν; τί έλεγα; Ά, διά τήν αρχαιό
τητα, τήν οποίαν κανείς άρχαιολόγος δέν εό- 
ρέθη νά κατάσχη. Λοιπόν αύτήν τήν γυναίκα 
—ζητώ συγγνώμην άπδ τάς κυρίας διότι τήν 
ονομάζω «γυναίκα» — ένας καλλιτέχνης θά τήν 
έπεθύμει πολύ νά τήν κάμη—δχι βέβαια σύ 
ζυγόν—μοδέλο. Έκεΐνο τδ παρόραμα τής Δη
μιουργίας ήμπορουσε ώς προσωπογραφία νά 
δημιουργήσει μίαν καλλιτεχνικήν δόξαν. Άλλά 
τώρα έδημιούργησε μόνον ένα... μονόλογον, 
διά τόν όποιον ό συγγραφεύς θ’ άκούσγ πολ- 
λάς διαμαρτυρίας όλων όσοι δέν έχουν μαλλιά, 
δόντια, ή έχουν άσχημες μ.ΰτες καί μεγάλα 
αύτ|ά... Άλλά τί βλέπω; Σάς βεβαιώ, αυτή 
είνε. Ή είκών τής καλλιτεχνικής έκθέσεως! 
Άνέζησεν έδώ είς τήν ζωντανήν αυτήν έκθεσιν 
τής αιθούσης αυτής, ωραιότερα.Ή είκώνμου... 
Ακριβώς... Τήν βλέπω έδώ. κοντά σας καί 
κοντά μου... Άν ποοσέξετε... Ά κυρίαι καί 
κύριοι, άνευ διακρίσεως... ήλικίας, άναπτύ- 
ξεως, ώραιόιητος, καλοσύνης, έθνικότητος, πε
ριουσίας, θ’ άναμνησθώ ενός μεγάλου καλλι
τέχνου. Κανείς δέν τόν φθάνει. Αυτός ό καλ-

ΑΓΑΛΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗΝ

aor Sr άγαΛμα δίκαιον. "ΑγαΛμα είς τόν 
ΆΛφρέδον Μυσσέ, τόν παθητικώτερον καί 
γΛυκΰτερον τών ποιητών της Νιας ΓαΛ· 
Λίας, ποιητήν τοΰ “Έρωτος καί ποιητήν 
ταύτοχρόνως τοΰ “Αργους. ’Απιφασίσθη 
ήόη ή άνίδρυσις ανδριάντες είς τόν περι
παθή ψάλτην, αί έφημερίδες ήνοιξαν έρά- 
νους, χαΐ ό Μυσσέ, δπως τόσοι άάάοι tic 
την ΓαΛΛΐαν, χώραν κατ' έξοχή·/ τών 
άγαΛμάτών, θμ έχη προτεχώς τήν «μαρ- 
μαρίνην αθανασίαν· του.

Δεν δύναται κανείς νά γνωρίοη τόνΜυσ- 
σέ χωρίς νά τόν άγαπήση, καί όΛίγα ?ργα 

καί όΛίγη ποίηαις διεγείρουν τόσον άΛγεινάς αναμνή
σεις δσον τδ ίδικά του .

Ό Μυσσέ είνε ό κατ’ ίξοχήν ποιητής της νεότη
τας Έξέφρασε θαυμασΐως τήν έμπαθή <ρΛή-α της, 
τήν άπερίσκιπτον μέθην τεμα τήν ύπιρηφάνειαν τδν 
είκοσι χρυσών έτών της, τας πυρετώδεις παραφοράς 
της, τήν χάριν της καί την χαά^ονην της, τά θιΛ- 
τικά της μειδιάματα καί ακόμη τας μείαγχοΛΙας της 

. τάς άφεΛείε, τάς πάντοτε εΙΛικρινιίς καί πάντοτε βε- 
βαίας- Τπήρξι σχεδόν μέχρι τοΰ τέΛους της ζωής 
του tie μεΐραξ καί ?ν παιόίον καί tic ίρωτευμένος 
νεανίας, είδε τήν ζωήν ίσπαρμένην πάντοτι μέ ρόδα 
άΛΛά καί πάντοτι μέ απογοητεύσεις, καί δέν έζήτη- 
σιν άπό τόν “Έρωτα είμή τό φευγαΛέον Ιδεώδές του, 
ίνα Ιδεώδες τό οποίον σβέννυται καί ίξατμίζεται μό· 
Λις κατορθώση κανείς να τό θίξη καί μόΛις δυνηθή 
κανείς να τό προσέγγιση.

Ό Μυσσέ ύπήρξεν εις διώκτης κουφών καί πΛάνων 
χιμαιρών, αί όποΐαι Ιν τοσοΰτω εξύψωσαν τό πνιΰ- 
μά του καί είς τάς όποιας όφεΙΛει τάς ώραιοτόρας 
ποιητικός κραυγάς τον κα\ τους ώραιοτίρους στίχους, 
τούς όποιους ήσθάνθη καί ίψαΛΜ ποτί ή άνΟρωπίνη 
καρδία, ή κΑυδωνιζομόνη αιωνίως ύπό τών παθών

ΟΛρν τό Ιργον καί ή ζωή το? ΜνσσΙ δεν είνε ή 
μία αλγεινή άπόδιιξΐ€ τών απογοητεύσεων καί τών 
πικριών,. τάς όποιας δύναται ν’ άφήση ή όωη. όταν 
δίν άπ·ιΐτή κάνεϊς παρ’ αυτής ή ήδονάς διαρκΛς καί 
οταθιράςι-τάς όποιας αδυνατεί να δύση και τας όποιας 
ουδέποτε] δδωκεν ιίς ούδΐνα, τφ’ δσον υπάρχουν έπί 
τής γης πΛάσματα ανθρώπινα, ήτοι πιάσματα προω- 
ρισμένα αιωνίως ν’ άΛγοΰν καί αΙωνίως να πάσχουν.

ΚάΙ i Μνσσέ άναγνωρίζιι τήν'άΛήθιιαν τήν πικρόν 
καί τρομερόν και ό γΛυκΰς ψάΛτης καί ό αδρός έρω 
τιυμένος έκφωνιΐ ιίς μίαν στιγμήν πικρίας καί ιίς 
μίαν στιγμήν ύπιρτάτου αΜγους

«Εις τδ βάθος τών μεταίων ηδονών, τάς δποίας 
χαλώ είς βοήθειαν μου, δοκιμάζω τόσην αηδίαν, 
ώστε αισθάνομαι τόν έαυτόν μου θνήσκοντα».

Καί δμως ό ποιητής Ιμενι πάντοτε νέος καί πάν
τοτε έρωτευμένος καί έθέΛγετο διαρκώς άπό τας πλά
νους καί κούφους αύταπάτας τής ζωής καί έρρίπτιτο 
αιωνίως μιτα μέθης καί μετά παραφορας είς τόν ΐρω- 
τα, έρρίπτιτο ιές τό αάγος καί ιίς τήν άπογοήτιυσιν 
καί ήνάγκαζε τήν Μοΰσάν του νά ψάΛΜ) μέ όρμήν 
καί μέ δάκρυα τάς απογοητεύσεις και τας βασάνους 
τής ζωής

Εές τόν αγώνα αύτόν τών έΛπίδων καί τών πι
κριών, τών χιμαιρών καί τοΰ έρωτος, ό όίυσσί έξήν- 
τλήαιν δΧον του τό είναι. Υπήρξε μία ταλαίπωρος 
βασανιζομένη ψυχή, ωραία ιίς τήν δροσιρθτητα καί 
ιίς τήν εΙΛικρίνειαν τών πόθων της, ώραιοτέρα ακόμη 
καί συγκινητικωτέρα ιίς τήν άΧήθειαν τοΰ δΛγους της

Hotoc δέν Ιζησε τάς ώρας αύτας τής συγκινήσεως 
καί τής ταραχής; Ποιας ήδυνήθη ν’ άκούοη φρικιώ- 
σαν καί κΧοίονσαν τήν Λύραν ■ τοΰ ποιητοΰ tie τάς 
«Νύκτας· καί ιές τόν «ΡοίΛά·, χωρίς ν’ άναγνω- 
ρίση ιίς τήν φωνήν του, τήν φωνήν ένός έμπνιυσμέ- 
νου άδιΛφόΰ, έκφράζοντος καί διερμηνεύοντας τό αίώ- 
νιον παράπονον τής άΛγούσης άνθρωπάτητος !

Καί ποιος δέν θό τόν ήγάπα έπί τέΛους τόν ποιη
τήν αύτόν, ποιος δέν θά τόν ήγάπα μέ οίκτον καί μέ 
συγκίνησιν, μέ: κάποιον αίσθημα άδεΛφικόν, με ινα 
αίσθημα απροσποίητου καί φΛογερόν ; Ό Μυσσέ δέν 
ύπήρξε βεβαίως ισχυρά ψυχή, δυναμένη ν’ αντιμετώ
πιση μετά θάρρους τάς πικρίας καί τάς άπογοητιύ - 
σεις τής ζωής.

Καί ήτο βεβαίως άΛγιινόν τό θέαμα τοΰ αδρότερου 
καί γΛυκοτέρου τών ποιητών προσπαθοΰντος νά κα- 
ταπνίξη τάς βασάνους τής ψυχής του ιίς τήν άσέΛ- 
γειαν, εις τό χαρτοπαίγνιου καί είς τήν μέθην καί 
ήν άπιίρως πένθιμος καί άπείρως ΘΛιβερα ή εΐκών 
έ< ός Μυσσέ άπισχνανθίντος, γηράσαντος προώρως, κύ 
πτοντος έπί ένός ποτηριού, έντός τοΰ οποίου ΙΛαμπι 
τό ποιόν τό νοσηρόν, τό προωρισμένον ν' άποκοιμίση 
τόν έγκέφαΛόν τον. ΆΛΛα ποϊος δέν θά ήαθάνετο είς 
τό θέαμα αύτό μαΛΛον οίκτον παρά άηδίαν ;

Ή άδυναμία τοΐί ανθρώπου είνι έκιϊ, ό.έόχΛηρος 
παραπΛεύρως τής ύπεροχής τής μεγαΛοφυιας του καί 
εννοεί κανείς ένώπιον τών δύο τούτων άκρων, τών 
ηνωμένων είς ενα καί τόν αύτόν άνθρωπον δτι αν ή 
σαρξ άποτεΛεΐται κάποτι άπό ίΛΙν καί άπό βόρβορον, 
άΖΙά τίποτε δίν εμποδίζει τήν ψυχήτ νά διαπνέεται 
άπό μίαν πνοήν θείαν, μίαν πνοήν ύπέροχον!

Ψ.



ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Ή τέχνη καί ό λαός.
Ζήτημα έθεωρήθη έν τοΐς κύκλοις τών φι- 

λολογούντων, δν αί κκλαι τέχναι εΐνε άναγ- 
xatai είς τδν λαόν. *0 Πλάτων έξεφράσθη 
άρνητικώς. Έκ τών νεωτέρων τινές άπεδέχθη- 
σαν δτι εΐνε άναγκαία διά τάς λαϊκά? τά
ξεις, άλλ* ύπό τινας περιορισμούς. Ό Τολστόη 
βροντοφωνεΐ δτι ή άνάνκη τής καλλιτεχνικής 
άπολαύσεως εΐνε είς πάντα άνθρωπον αδιακρί
τως κοινωνικής τάξεως, ωφέλιμος και Αναγ
καία. Τδ άγαπήν τήν τέχνην εΐνε έμφυτον 
είς τδν άνθρωπον. Περί τούτου δέν υπάρχει 
αμφιβολία. "Αν αί καλαί τέχναι είνε έπω- 
φελεϊς δι’ ενα Ανεπτυγμένου, είναι διπλασίως 
ωφέλιμοι δι’ ένα Αμαθή. θά τδν έξέυγενίση, 
ένω διά τδν Ανεπτυγμένον, δηλαδή τδν εξευ
γενισμένου την σωτηρίαν αυτήν έπίδρασιν δα 
ίχη ή τέχνη εν ήσσονι μοίρ^. ’Εάν περιορίσω- 
μεν τήν τέχνην είς ώρισμένην τάξιν Ανθρώ
πων, εΐνε ώς νά θέλωμεν νά περιορίσωμεν τδ 
φώς τού ήλιου.

Ή γννη καί Λ τέχνη.
Ή γυνή εΐνε δεκτική καλλιτεχνικής Ανα- 

δείξεως. Διότι και τούτο ήμφισβητήθη καί 
δέν πρέπει νά φανή άπορον, άφοΰ ύπήρξε ζή
τημα έν άλλη έποχή δν ή γυνή είναι άνθρω
πος, και συνεζητήθη σοβαρότατα! *Η γυνή 
τδ θαυμασιώτερον καλλιτέχνημα τής Δημιουρ
γίας εΐνε πεπροικισμένη μέ τόσην λεπτήν άν- 
τίληψιν καί εύγενη αισθήματα, ώστε εΐνε άρ- 
μοδιωτάτη νά ύποθάλψη τδ καλόν καί νά 
δράση έν τφ καλλιτεχνική κόσμφ. Καί έδρασε 
μεν πάντοτε, άλλ’ άντικειμενικώς ώς πρότυ
πον· ένέπνευσε καλλιτέχνας. "Ανευ τής γυ- 
ναικδς ή τέχνη θά έχανε τδ θέλγητρόν της.

Άλλά και ύποκειμενικώς, δηλ. ώς· καλλιτέ- 
χνις αυτή ή,ίδία. Τδ βέβαιον εΐνε δτι σπανί
ζουν έν τφ παρελθόντι τά παραδείγματα όνο- 
μαστών γυναικών καλλιτεχνίδων. ’Αλλά τοΟτο 
Αποδοτέον οΰχί είς ιδίαν άπδ φύσεως Αδεξιό
τητα τής γυναικός, άλλ’ εΐς τδ κοινωνικόν κα
θεστώς, τδ οποίον έδέσμευσε τήν γυναίκα-εν
τός τών πεζοτάτων οικιακών ενασχολήσεων. 
Άλλ’ ήδη ή καλλιτεχνία έκαμε κατακτήσεις 
έν τφ γυναικείφ κόσμφ. Έν Ευρώπη αί καλ
λιτεχνικές είς εκατοντάδας Αριθμούμεναι ήρ- 
χισαν νά έμβάλλουν εΐς άνησυχίαν τούς άρρε- 
νας συναδέλφους των, έν Παρισίοις δέ προε- 
κλήθη ζήτημα σοβαρόν, οπερ έπηκολούθησαν 
διαμαρτυρίαι, άναφοραί κ.λ.π.

Περίοδοι τής τέχνης.

Ή τέχνη ήκολούθησε διαφόρους εξελίξεις, 
άναλόγως τών εθνών καί τών έποχών. Διαι- 
ροΰμεν ταύτην εΐς δύο μεγάλα τμήματα. ΑΖ.) 
τήν Αρχαίαν τέχνην, ήτις περιλαμβάνει 1) τήν 
Αιγυπτιακήν τέχνην, 2) τήν Χαλδαϊκήν καί 
Άσσυριακήν, 3) τήν Περσικήν, 4) τήν ‘Ελ
ληνικήν καί 5) τήν Ρωμαϊκήν, Καί ΒΖ. ) τήν 
νεωτέραν, ήτοι 1) τήν Βυζαντιακήν, 2) τήν 
Ασιατικήν, 3) τήν Γοτθικήν, 1) τήν ’Ανα
γέννησιν καί 5) τήν σύγχρονον. Ή δεύτερα 
αύτη περίοδος τής τέχνης περιλαμβάνει ύπδ 
έποψιν ζωγραφικήν τδν Χρυσοΰν αιώνα τής τέ
χνης. "Ηκμασαν ό Λεονάρδος δά Βίντσι, ό 
Μιχαήλ "Άγγελος, ό Ραφαήλ, ό Γκιότο, ό 
Δονατέλος, ό Τισιανός, ό Βερονέζ, ό Κορέγ- 
γιος. Έν τή μεταγενεστέρφ δ’ εποχή άνε- 
φάνη ό Βελασκέ, ό Μουρίλλος, ό Βάν-Δίκ, ό 
ΡοΟβενς, ό Ρέμβραντ, ό Δελακρουά, ό Μεσσο- 
νιέ κ.λ.π.
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δέοντος έσπερίς, εργασία

ikOsi κβί έξ ετών δ Μό- 
ζαρτ ένυμφεύβη τήν Κων
σταντίναν Βέμπερ.Εις την 
ηλικίαν αύτήν εΐνε μικρο- 
καμωμένος χαί ισχνός μέ 
τδ χρώμα ώχρότατον. 
‘Η κεφαλή μεγάλη καί 
χονδρή, ή ρίς πελώρια, 
τδ ίμμα μεγάλον, αλλ’ 
απλανές τδ βλέμμα καί 
άφηρημένον. Είνε ήδη 
πολύ εξησθενημενος. Διά 
τδ τίποτε, άρχεί μία πα- 
ρατεταμένη πλέον τοΰ 
ολίγον κοπιωδέστερα τοΰ 

πρέποντος, ρικρά τις συγκίνησις δϊά νά λιποθυμήση, 
ή να πέση ασθενής. Καί εΐς τάς αιτίας αύτάς της 
έξαντλήσεως προστίθεται μία ακόμη φοβερωτέρα, ή 
πενία. Θριαμβευτής όλων τών θεάτρων τής Αυ
στρίας, Γερμανίας, ’Ιταλίας καί Γαλλίας, δ Μόζαρτ 
κινδυνεύει κυριολεκτικώς νά άποθάνη τής πείνης παρά 
τδ πλευρδν τής ασθενούς συζύγου του.

Εΐνε ζήτημα τών βιογράβων αί παράδοξοι άνωμα- 
λίαι. Δέν εΐνε φυσικόν έν τούτοις νά βλέπη τις τδν 
ανδρα, τδν δυνάμενον μέ τδ τίποτε νά χερδίζη άπειρα 
χρήματα, νά λιμώττη, κυριολεκτικώς νά έπαιτή.

’Απδ τής επόμενης τών γάμων των, οί νεόνυμφοι 
δέν έχουν ουδέ όβολδν καί παραθέτοντες γεύμα εΐς 
ένα φίλον, τφ δίδουν άρτον και καφέν τδν δποίον ή 
νεόνυμφος ψήνει εΐς τήν κρεβατοκάμαράν της μέ τήν 
νυμφικήν της έσθήτα διότι δέν έχει άλλην νά φο- 
ρέση. Μήνας τινας βραδύτερον δ Μόζαρτ γράφει εις 
τήν βαρώνην τοΰ Βάλστεδεν καί τήν πιοακαλεί νά 
τφ άποστείλη ολίγον ζΰθον τδν όποιον ζητεί ή έν 
ενδιαφερούση καταστάσει εύρισκομένη σύζυγός του 
διότι αύτδς δέν έχει ουδέ οβολόν νά άγοράση.

Τρία τέκνα γεννώνται, τό έν κατόπιν τοΰ άλλου, 
εξ ών τά δυο επιζουν. Ό Μόζαρτ κ ιτανοήσας 8τι 
άφήκεν εαυτόν, αγωνίζεται, δίδει συναυλίας, μαθή
ματα συνθέτει, αποτείνεται παντού, κρούει πάσας 
τάς θύρας, άλλ’ ή πενία γίνεται τολμηρότερα. Άρ- 
γότερον όταν μέ τήν έπιτυχίαν τοΰ «Μαγευμένου 
Αυλοΰ» ή τύχη στρέφεται υπέρ αύτοΰ εΐνε πολύ

Ο ΜΟΖΑΡΤ
αργά' πλήν... δ δυστυχής ύπεστη τόσα, ήγωνίσθη 
τόσον πολύ, ώστε μία τυχαία περίστασις τδν φέρει 
εΐς τήν παραφροσύνην. Ό Μόζαρτ διέρχεται τούς 
τελευταίους μήνας τής ζωής μέ τάς οπτασίας ένδς 
παράφρονος. Τδ γεγονδς πολλάκις έξιστορήθη, άλλά 
ένδιαφέρει ή γενομίνη σήμερον διάγνωσις αΰτοΰ. Μίαν 
ήμέραν τοΰ ’Ιουλίου 1791 δ επιστάτης τοΰ κόμητος 
Βάσεγκ ηλθεν είς του Μόζαρτ καί παρήγγειλεν έν 
’Requiem. Ό άνθρωπος εκείνος μαυροενδυμένος, 
ολιγόλογος, ήρνήθη νά ειπη ποΓος τδν άπεστειλε, 
καί ό συνθέτης, μέ τήν ύγιείαν ύπεσκαμμένην,νευρι
κός, έφαντάσθη . 8τι ό απαίσιος εκείνος επισκέπτης 
τω παράγγειλε την ιδίαν έπικήδειον ωδήν.

Έφ* οσον προχωρεί ή εργασία, ή ιδέα αύ'τη.χα- 
ράσσεται βαθύτερον είς τήν διάνοιαν αύτοΰ τήν τετα- 
ραγμένην. Ό Μόζαρτ λιπόθυμε? κάθε φοράν ποΰ 
βλέπει τόν μελανείμονα άγνωβτσν.

«— Εύρίσκεται διαρκώς ενώπιον μου, έλεγεν δ 
Μόζαρτ, μέ πιέζει, μέ παρακαλεί διαρκώς. ’Αλλοί
μονο», δέν εΐνε δυνατόν ν’ αλλαχθή τό πεπρωμένον 
μου. Πρέπει νά περατώσω τήν νεκρώσιμόν μου ωδήν 
καί δέν θέλω ν’άφήσω άτελείωτον τήν σύνθεσίν μου·.

*Η σύζυγός του τδν περιποιείται καί κρύπτει τήν 
σύνθεσίν εις τδ βάθος έρμαρίου. Άλλά τόν Νοέμβριον 
τδ κακόν αυξάνει. Είνε τόση ή αδυναμία του, ώστε ό 
Μόζαρτ λεποθυμεί πλειστάκις τής ημέρας. Άί χείρε: 
καί οί πόδες εΐνε πρισμένοι, ή ίσχνότης εΐνε τρομα
κτική, ή αγωνία άρχεται, άλλ’ έν τούτοις δ Μόζαρτ 
τελειώνει τήν ωδήν. Τήν 4 Δεκεμβρίου δ ιατρός δια
τάσσει κομπρέσσας ψυχροΰ ΰδατος, άλλ’ αύται βυ
θίζουν τδν μουσουργόν είς τελείαν άφασίαν. Τήν 
πέμπτην πρωινήν ώραν τής 5ης Δεκεμβρίου τά 
πάντα ειχον τελειώσει και τήν έπομένην, ύπδ φοβε
ρόν χιονοθύελλαν, δ Μόζαρτ επί τής νεκροφόρου τών 
πενήτων, οδηγείται είς τδν κοινόν τάφον τοΰ κοιμη
τηρίου τοΰ Σχίν-Μάξ.

Ό ιατρός Μπαρώ συμπεραίνει, ότι ή ύπερβολική 
εργασία, ή ύπερκόπωσις, έξακολουθητιχαι κοπώσεις, 
καί φοβερά πενία, ύποσκάπτουν τήν υγείαν τοΰ Μό
ζαρτ, εΐς τρόπον ώστε κατά τήν τριακονταετή ηλι
κίαν όλη ή ζωτική δύναμις έξηντλήθη... "Ενεκα αύ
τών δ Μόζαρτ προσβάλλεται ύπδ νεφρί*ιδος και άπο- 
θνήσχει έκ λευκωματουρίας, ένφ τόν έθεράπευον οί 
ιατροί τής έποχής έχείνης δι’ εγκεφαλικόν πυρετόν.

"Οταν κατά πρώτη φορά εγνώρισα τδν κ. Δημα- 
κόπουλον, δέν ήςευρα πω: γράφει ποιήματα, ήξευρα 
μόνο ότι τοΰ άρέσιι πολύ ή άνάγνωσις ποιημάτων χαί 
όχι άλλο. Έγνωρίοθηκα μαζί του καί ή φιλία μας 
αυτή ύπήρξεν άπό μέρος μου μία μελέτη τοΰ άνθρώ- 
που,'τής οποίας '·.’Αποτελέσματα,, εις τήν έκφμλον 
αυτήν έποχή, ήσαν πολύ-παρήγορα,' Τήν έμελέτησα 
μ’-βλ^ μου τή σκεψι καί ,μ’δλη μου τήν συνείδησι, 
καί ηυρα μίαν ίσορροπία,σ’ δλας του τάς διανοητικός 
δυνάμεις, μίαν αρμονία, μία γαλήνη, μίαν άγάπηκο· 
σμοπολιτική.

Τήν στιγμήν τής μελέτης μου έβλεπα κάτι τι τδ 
άληθινό, τδ σεμνό, έβλεπε τήν ιδέα και τδ αίσθημα 
νά διασταυρόόωνται, νά ένώνουνται, καί μέσα απδ 
όλα αύτά, ένόμιζα οτι ακόυα τήν αρμονία μιας θλί 
ψεως, τήν έξιδανίκευσιν ένδς πόνου, τήν πνοήν μιας 
βαθειας σκέψεως, ποΰ γυρεύει νά βοή κάτι άνώτερο 
τής ζωής, καί τέλος τό αίσθημα τό οποίον έχουν δια- 
πλάσει όχι τόσον οί δικοί του πόνοι, οσον οί τών 
άλλων.

"Ολα αύτά γιά μέ ήσαν τόσα ώραιότατα ποιήματα, 
τόσο ζωντανά καί αληθινά, ποΰ ένόμιζε κανείς πώς 
δ νέος αύτδς έζήτησε ^έ τήν πρίξι τήν εφαρμογή 
τής ποιήσεως στή ζωή καί όχι μέ τδ λόγο

Ήθέλησα νά παραβιάσω τήν μετριοφροσύνη του 
καί κατώρθωσα ν’ άχούσω πώς γράφει ποιήματα.

Τά ποιήματά του ησαν δμοια μ’ έκεινα τά δποίχΣΕ ΜΙΑ ΑΜΑΡΤΩΛΗ
’Στή ν άγχαΐΐά μον γύρε τή ΘΛιμμϊνη 
Στερνή φορά, δυστυχισμένο π.Ιάσμα. 
Μη γέρνης τό χιφάΛι ντροπιασμένε), 
Κι’ αχουσ’ αύτό τοΰ πόνόυ μον τό ασμα.

Mi δάχρνα θτρμά τήν αμαρτία 
ποΰ κίιϊς. μέ τόσο πόνο 'στη ^υχή σου,

- Σίΰσε μΐ μίας, Χαι μία' ’στή δυστυχία 
Ζησι αγνά τή πρόσκαιρη ζωή σου.

Κ’ ίσως γΐά σΐ μία ’μέρα θ' άναττίΐνι 
Γιμάτη άπό χαρά, νάρθ-ης 'μπροστά μον 
Μ’ ίνα- άβΰοχαμόγιΐο ’ατά χιίΐη-

Μά ’γώ ό φτωχός ποΰ άθιΛα συντρίβω 
Τά Ιδανικά ποΰ χΐτιΰ μίσ’ τή καρδιά μον, 
Άπ’ τή ντροπή τό πρόσωπο θά χρύθω.SONETTO
Καθάριο φως δ ήάιος μας σχορπίζτι. 
Κ’ αστράφτει ό ουρανός, ή γη, τό χΰμα' 
Ό κάμπος όίοπράσινος άνθίίιι.
Κρίνους θωριϊ ακόμα xal 'οτό μνήμα.

Mia’ τό ποτήρι τό κρασί άφρίζτι, 
Γ«ματ’ άπό καρπό γέρνει τό χίημα, 
Παντού χαρά τό μάτι αντικρίζει 
Κι’ οΛο τραγονόια άχοΰς σΐ χάθτ ^ημα.

Έριοτιχά τό /Μίμμα τύρα σμίγτι, 
άρυσές σκορπά άχτίόις χ’ 81ο αστράφτει 
Και χΙΛιονς χόσμονς ήίονης ξανοίγτι'

Καί μίσ' τό χοιμητηρι όποιος πάει, 
6’ ά«οέοη μ’ απορία τό νεκροθάφτη 

• Αμέριμνα κι’ αυτός να τραγονόάη.

εφχντάσθηκα, μέ στίχους γεμάτους αρμονία, μέ μορ
φή που πλησιάζει τήν τελειότητα, μ’ όλα έχιίνα τά 
δώρα, τά δποία ·,’ 
δησις ή άγάπη πρδς τά γράμματα τελειοποιεί.

Αν καί εινε --■>·· ------ ι- ·'- ' '·- -- Τ -
πολύ πρόωρος, 
καί πρό πάντων 
αλύγιστος στή γυναίκα, 
πλάττει μέ τήν φαντασία του, 
έλύγισε εμπρός της τή ψυχή,

πόσες φορές τήν άπόφυγε γιά νά τήν ζητήση μέ τά

Βτδ πρόσωπό του τδ τόσο νεαρό, βλέπεις μίαν άν- 
*. , βλέπεις νά πλαναται ή σκέψις τής ώριμου

ηλικίας, μέ τήν αρμονία έχείνη ποΰ διακρίνει κανείς
.1 .......... ! Λ....-.Ζ .« t_.t. ν
μαλλιά. .

Τρία μόνο ποιήματα τοΰ Δημαχοπούλου παρου
σιάζω μ’όλη τή συγχέντρωσι τής σκέψεώς μου καί 

πατρίδος μου. Εινε αληθινά ποιήματα καί ώς τέτοια

η φυσις δίνει καί ή γνώσις, ή συνεί- 

πολύ νεαρός, ή άνάπτυξίς του εΐνε 
ή γνώσις τοΰ κόσμου, τής καρδίας 
τής γυναικός είνε πολύ βαθειά. Εΐνε 

, την όποιαν ονειρεύεται καί 
" "·", άλλά πόσες φορές 

. . . πόσες φορές την κα-
τηράσθη [χέ τδ στόμα καί τήν ευλόγησε μέ τό νοΰ, 

άσβεστα μάτια τής ψυχής.
Βτδ πρόσωπό του τδ τόσο νεαρό, βλέπεις μίαν άν- 

τίθεσι, βλέπεις νά πλαναται ή σχέψις τής ώριμου 

σέ μίά νεαρή ώμορφιά, ή όποία έχει χατάλευκα τά 
μαλλιά. .

Τρία μόνο ποιήματα τοΰ Δημαχοπουλου παρου- 

μ’ όλη τήν άμεσον ,άγάπη μου στά γράμματα τής 

τά παρουσιάζω. Δέν έσυνείθισα νά κολακεύω, άλλά 
μόνο ξέρω νά αγαπώ καί νά εκτιμώ 8,τι αξίζει και 
νά ενθαρρύνω εκείνους που έχουν τό δικαίωμα τής 
ένθαρρύνσεως.

Στέψ·Μαρτζώ»ιηςΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
’Στό άπειρο χάος πτοή όέν γροικούσες 
Τη πίάσι σάν κ^ειοΰσες είς τή φάντασμά, 
Ώς ποΰ ’στό καθένα ζωή έφυσοΰσις 
Καί γύρω σου ίφ&γαν γιματ’ εϋμορφ’ά.

’Στ* άστίργια σκορπούσαν τή Λάμ^τι τή πρώτη, 
’PojtoVoov τά κρίνα τή πρώτη όροσίά, 
Κι' αμέτρητοι ή4ιοι ’στά άφθαστα σκότη 
Σκορπούσαν τοΰ νοΰ σου μι' άχτϊόα γάυκε’ά

Τ’ όϊόδροσο κΰμα ίΛτΰθτρο τώρα 
Της γης ΐφιΛο^στ τή νιόπΧαστη άχεή, 
Τά δίντρα ίχαρίζαν τά πρώτα τους δΰρα 
Καί ’χτί γύροι τ’πίτα δτιίά τό που.ίί.

’Στό πίΐαος, ’στά δάση, ’στ’ απέραντα όρη 
Έπρόθαίναν χίΐιις χαίνούργιτς ζωίς, 
Τό θιΐό σαν μάτι άχόρταγ' Ιθώρτι 
'Εμπρός σον νά ρίχνουν τά νίφ’ αστραπές.

Καί όταν τήν ύστερη ίτΙΛιιωστς 'μέρα 
Ό,τ’είχε ό απέραντος νοΰς σου σχιφθη, 
Έγύριστς κ' τΐδτς ετούτη τή σφαίρα 
Πό9 ζόΰμτ μΐ πόνο ίμτίς οΐ θνητοί.

Καί κΐιιΰνιας τά μάτια σΐ σκίγι μτγάΐη 
“Ενα δραμα ιΐδις θΐιμμένο φριχτό, 
Καί οάν άπό αίώνια νά Ιθγαιντς πάΐη, 
Έζνπνηστς μ* Ινα πικρό στεναγμό.

Δ. Σ· ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΤΑ ΓΙΟΥΛΙΑ S Τ I X Ο ϊ

ωρλ μέ την έ- 
ρημιά καί τά 
ρίγη τοΰ χειμώ- 
νος, ποΰ τά δέν
δρα γυμνά Α
πλώνουν τοΰς 
σκελετούς τών 
κλαδιών τους, 
καί τά φύλλα 
πίπτουν ένα— 
δνα, ώσάν τραυ
ματισμένες πε
ταλούδες, είς 
τήν μανίαν τοΰ 

άνέμου, τώρα ποΰ δίχως ζωήν εΐνε Λφύσις καί 
δλα φαίνονται βυθισμένα εΐς μαρασμόν θανά
του, τήν έποχήν αύτήν^τήν ξηράν καί άχαριν, 
μονάχα τά τρυφερά, τ’ άπαλώτατα καί εύώδη 
γιούλια σκορπίζουν κάποιο θέλγητρου καί κά
ποιαν μαγείαν τριγύρω μας.

Τ’άγαπώ Ιδιαιτέρως και άπό τά περιπαθή 
χρυσάνθεμα τών άγρών, καί άπό τούς δειλούς 
μενεξέδες π’ άρωματίζουν τώρα τόν άέρα μέ 
τό μεθυστικό μοσχοβόλημά τους, και άπό τήν 
κατάλευκην ώμορφιά τών γιασεμιών άκόμη, 
τών όποιων τά μϋρα παραβάλλει ό Λιναΐος 
πρός τήν Αμβροσίαν τών θεών.

Τά προτιμώ τά γιούλια μεταξύ δλων τών 
άνθέων, τά λατρεύω έξαιρετικώς, τά θαυμάζω, 
έάν θέλετε, γιατί έχουν κάτι τι τ’ άγνόν,τό αί- 
θέριον,τό άφελές, τό άπείρως άφελές μέ'όα είς 
τό βασίλειον τών λουλουδιών. Φυτρώνουν σχε
δόν μόνα των, γύρω είς τά λευκά σπιτάκια 
τών χωρικών, φίλοι των Αγαπημένοι, δίπλα 
είς τήν καλύβην τοΰ πτωχού βοσκού.

Όρθοΰν τά λιγυρά τους στελέχη καί κατο
πτρίζουν ότά ήσυχα κρύα νερά τά καμαρωτά 
των κάλλη, σάν τις νεράιδες τοΰ παραμυθιού,

Στόν^Αάιρτιν 

ένφ τά μικροσκοπικάτους φυλλάκια σαλεύουν 
είς τό έλαφρότατο της αύρας άγγιγμα, κι’ 
δταν γέρνουν γλυκά καί ζυγώνουν τά: λεπτό
τατα σώματά των,; λές κι’ άγροικμς τότε τά 
κρυφοφιλήματα, τά άθώα μυστικά τους, άνοί- 
γουν τις καρδούλες των, γεμάτες άπό τό ά
ρωμα τής άγάπης, και σμίγουν λιγωμένα σ’ 
εύωδιαότά φιλιά-...

"Αμα χρυάοροδίζει Α αύγή, προβάλλουν δει
λά—δειλά τ’ άσπιλα, τ’ άνέγγιχτα πέταλά 
τους νά ρουφήξούν στην χιονάτην άγ’καλιά 
των τό πρώτον φώς τοΰ ήλίου, ποΰ τά φωτο- 
λούζει ψηλά, καί νοιώθεις χωρίς νά θέλμς τότε, 
ένα σκίρτημα χαράς, κάποιο φούντωμα καλω- 
σύνης ποΰ άφίνει σάν γλυκό καταστάλαγμα 
τήν γαλήνην είς τήν ψυχήν σου.....

Καί όταν πάλιν τ’ άόημένιο φώς τοΰ φεγ
γαριού σίγοβγαίνει άπ’ τό βουνό, μιά άχνάδα 
πάλλευκη, τρεμονλιαστή χύνεται σάν όλοφώ- 
τεινη αίγλη έπάνω τους, καί τ’ άπαλά χαϊδέ
ματα τοΰ άγεριοϋ αίσθάνεσαι τώρα βαρειά κά
πως, γαργαλιστικά, πνιγμένα άπό τήν δυνα
τήν μυρουδιά των. Σέ μεθούν, σέ ναρκώνουν 
σέ γλυκοκοιμίζουν......

Καί περνούν άθόρυβα έτόι τήν ζωήν τους 
τήν παρθενικήν, τήν γεμάτην άπό τήν ποίη- 
όιν της μοναξιάς καί τήν γοητείαν τών έξω- 
τικών νυκτών. Μακρυά άπό κάθε βέβηλη ματιά 
Ανθρώπου, πέραν είς τήν έξοχήν μέ τούς 
πράσινους λόφους, τούς κίτρινους κάμπους, 
ψάλλουν τήν νοσταλγίαν κάποιου χαμένου ο
νείρου, τήν έξαρόιν ψυχής είς άλλην σφαίραν, 
καί μέσα άπό τά πέταλά των, θαρρείς πώς 
βγαίνει άργά—άργά μιά πνοή, ώς ένας ύμνος 
άνερχόμενος πρός τόν Πλάστην, μιά φωνήπα- 
ρήγορος πρός τήν ζωήν ποΰ βογγα κάτω είς 
τήν πόλιν 1....

ΤΑΚΗΣ KONOPQOS

ΜΕΣΑ ’ί τά βάθη τής χαρόιας σου 
Το9 πάθους τή Λαχτάρα νοιόθω, 
ΆΛΛά πΛαναται ’ς τή ματιά σου 
Κάποια ψυχρότης, δίχως πόθο ■ . .

Τέτοιος ό κόσμος. Σι μιά σκέπη 
Ή γη τό βιό της κρύβτι ή μαύρη ■ 
Χαρά σ’ ίκιίνοττ όπου βΛίπτι : 
Τούς θησαυρούς της όΛους θαΰρη !

ΑΛ. ΠΕΡΔΙΚΙΔΗΣ

ΑΓΑΠΗ γΛυχοστάζοντας ό ήΛιος γίρντι άγάΛι 
για τό κρτθθάτι τής τνχεός, πτθαίνουν οΐ φιονίς 
καί σιγοχΛτιονν τά ΛούΛουόα τά πΐταΧά tone πά.Ιι 
σάν χΐρια ποΰ ίνωθήχανι οί πρόστυχης στιγμές.

’Απ’ τό9 χαΛοή της τήν θιρμή άγχάΛη άχνοτιυττάτι 
τά ’ματωμένα ονγντφα μιά κόρη άχνοχΛωμή, 
Λές χάτι πο% σθυνότανι στά στήθη της θρηνάτι 
άπόχρνφα στην άγια κι’ ατάραχη σιγή.

. . . . ΦιΛα ό ήΛιος tic κορφές απ’αντίκρυ γΛιστρήσαν 
καί σβϋσαν 5Λτς oi σκιές ΘΛιμμέντς μακρυά, 
μαζί τους ρρτύγτι χι’ ή ψυχή τής χάρης σάν έγγίσαν 
στά χιίΛη της τά χτίΛη του' Λές κι’ ήταντ σκιά.

V. ΜΑΡΚΙΔΗΣ

ΑΛΗΘΕΙΑΙ
Ή δυστυχία αύξάνει τήν Αγαθότητα τών 

άγαθών καί τήν κακίαν τών κακών. Οίγκύ

Τίποτε κινδυνωδέστερον άπό τοΰ νά όυλ- 
λάβμ μία κενή κεφαλή "σχέδια μεγάλα. fair

ΟΙ φίλοι ιής άταξίας όμοιάζουόι πολύ πρός 
τούς κατοβρέκτας τών δημοσίων οδών, οϊτινες 
δύνανται νά δημιουργήόωσι βόρβορον, όταν ύ- 
πάοχη ήλιος, δέν δύνανται δμως νά δημιουρ- 
γήσωσιν ήλιον, δτα,ν ύπάοχμ βόρβορος.

άονμας

Ή θρησκεία δέν στέκει μόνον είς τά δόγ
ματα- ό στερεότερος αύτής θεμέλιος είνε Α 
πρόςάλλήλους άγάπη, Α είς τούς αύτούς νό
μους χωρίς προνόμιά κοινή υποταγή.

Έάν θέλμς νά λυπήσμς τόν μιόοϋντά σε,μή 
τόν ύβρίζμς άλλά σύ αυτός έδο σώφρων, φιλα- 
λήθιίςΛ φιλάνθρωπος, δίναιος. Π-Ιοίταρχος

Ένόόφ Λ γυνή τίκτει τόν Ανδρα, θά ύπάρχι.ι 
πάντοτε έλλειπές τι έν αύτώ. Φτγιό.

Υπάρχουν τριών είδώνφίλοι. ΟΙ φίλοι ποΰ 
μάς άγαποϋνοί φίλοι ποΰ άδιαφορόΰν δι Αμας- 
οί φίλοι ποΰ μας μισούν.

"Οσφ ό κόσμος καθίσταται ψυχρότερος καί 
αί συνθήκαι τής ζωής καταΟλιπτικώτεραι, έπί 
τοσοΰτον Λ άνάγκη τής όατύρας έν τώ τύπψ 
καί τών κωμωδιών έν τώ Οεάτρφ καθίσταται 
Απαραίτητος-

Είς τόν φίλον σου είπέ ένα ψεΰμα, και άν τδ 
κρατήσμ μυστικόν, είπέ του τήν άλήθειαν,

C Hl^GJC&CGlC 0NOC-J|{ Η HOC
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ιί νεκρολογία τού έν χορ- 
δαϊς καί δργάνοις δύοντος 
έτους ύποχρεοΐ τόν χρο
νογράφον, έλλείψει γεν
ναίας παραγωγής, νά άρ- 

. χίση άπό τούς σταυρούς 
τού νεκροταφείου. Ή τέ
χνη, Α παγκόσμιος, έάν 
Απέκτησε νέους ικανούς 
έργάτας. δέν δύναται είς 
δώδεκα’μήνας νά τούς πα- 
ρουσιάση ώς δημιουργή
ματα τής συντόμου χρο- 

. νικής ταύτης περιόδου. 
Εϊνε μία λάνθάνουδα έργαάία δεκαετηρίδων Λ 
άνάδειξις ένός Ιδιοφυούς καλλιτέχνου. ’Άλλ’ ό 

θάνατος, έξ έναντίας, άκαριαίως δημιουργεί τό 
κενόν και δίδει έν συνόλφ διά μιας τόν χα
ρακτηρισμόν τής άπωλείας.

Κατά τό λήξαν έτος Α Γερμανία έχασε τόν 
ίδιότυπον Μέντζελ,τόν γηραιόν Achenbach καί 
τόν impressionist Δίμπερμαν. Ή Γαλλία τόν 
Μπουγκερώ,τόν "Εννερ, τόν Βιλέμε, τούς γλύ- 
πτας Μπαρριάς, Γκιγιώμ, Κορδιέ καί τόν χα
ράκτην Δουμπουα. Τό Βέλγιον τόν γλύπτην 
Μενιέ καί τόν ζωγράφον Verbeyden. . ’Η Αύ- 
στρία τόν ζωγράφον Γκαΐτζερ. 'Η ‘Ελλάς έχει 
τόσον ολίγους καλλιτέχνας, ώστε εύτυχώς ό 
θάνατος νά μή εύρίσκμ κατ’ έτος κληρωτούς. 
’Εν τούτοις άπώλεόεν ένα ικανόν άγιογράφον, 
τόν Χατζηγιαννόπουλον.

Καλλιτεχνικά! έκθέσεις 'Ελληνικά! έγένοντο 
δύο. ‘Η τοΰ «Παρνασσού· μή σημειώόάσα έφέ-
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τος έξαιρετικήν τινα έπιτυχίαν καίή τοϋ Κάι
ρου μέ τ’ Αμφίβολα άποτελέόματά της.Οί κ. κ- 
Μποκατάιάμπης καί ΒικΑτος διωογάνωόαν 
Ιδιωτικής έκθέόεις, φαίνεται δέ δτι Ανεόλήθη 
δι’ Αργότερα Α έκθεΰις της · ‘Εταιρείας τών 
γραμμάτων καί τεχνών».

Κατά τό λήξαν έτος πανταχοΰ τής Ευρώπης 
ύψώθηόαν Ανδριάντες καί μνημεία, μέχρι τών 
άποκέντρων χωρίων Ή 'Ελλάς. πτωχή είς 
τάς άπομαρμαρώδεις, έχει έν Οχεδίφ μόνον 
τούς Ανδριάντας της. Έπιτροπαί καταρτίζον
ται, Αλλ’ οί έρανοι δέν είνε ένθαρρυντικοί· 
Οΰτω, τό 1905 δέν είδε τούς θρυλληθέντας Αν
δριάντας Κωνσταντίνου τοϋΓΙαλαιολόγου, Βα- 
λαωρίτου, ΔηληγιΑννη, Μανιάτου, Συγγροΰ 
Ρήγα, ούτε τό ήρφον της Άγ. Λαύρας. Μόνον 
Αθορύόωςέότήθη είς τήν είσοδον τοϋ νεκροτα
φείου ό άνδριάς τοϋ Άόέρωφ.

Είς τήν πληθώραν τών έν τμ ξένμ Ανδριάν
των, Ιδιαιτέραν δφείλομεν νά κάμωμεν μνείαν 
τοΰ είς τόν Γύζην Ανεγερθέντος ύπό τών Γερ
μανών έπιτυμβίου μνημείου έν Μονάχφ.

Είς τόν καλλιτεχνικόν Απολογισμόν Ανά
γονται καί δύο έξαιρετικά φαινόμενα πρωίμου 
καλλιτεχνικής Ιδιοφυίας δύο Έλληνοπαίδων. 
Τοϋ Μάνη υίοϋ ξυλουργού περί ού πολύς λό
γος έγένετο έν ’Αμερικμ, καί τοϋ Παπακώστα, 
υίοΰ Αρτοποιού έν Άθήναις τόν όποιον άνε- 
κάλνψεν ό παρεπίδημος Δανός ζωγράφος κ· 
Bogibjerg.

‘Η Αρχαιολογία έόημείωόε είς τό ένεργητι- 
Κόν της τό Α'. διεθνές ’Αρχαιολογικόν συνέ
δρων. Άνασκαφαί έγένοντο είς πλεϊστα μέρη. 
Ιδίως ύπό ξένων, Αξιωόημείωτοι δέ είνε αί 
νέαι Ανακαλύψεις τής Κνωόάοΰ, ύπό της έ
κτης ’Αρχαιολογικής ’Αγγλικής Αποστολής 
διευθύνρντός τού κ. Ήδανς. Βιβλίον εν έξε· 
δόθη έν 'Ελλάδι Αρχαιολογικόν, περί τών έξ 
Αντικυθήρων εύρημάτων ύπό τού κ. Στάη. 
Είς, τό, π&θητικόν δέον ν’ Αναγραφή ό θάνα 
το,ς το® ’Αμερικανού Έρμανς και τοϋ Γάλλου 
Δεσάρμ

Ή παγκόσμιος μουΟτκή έθρήνιΌε τόν θάνα
τον του Ταμάνιο, Α δέ 'Ελληνική συγχρόνως 
σχεδόν τήν Απώλειαν τοϋ ’Αποστόλου. Τό 
Έλλ. μελόδραμα έδειξε σημεία ζωής, ό Νικο
λάου καί έφέτος μας έπεσκέφθη, ό Σαμάρας ή- 
ρατο νέαν έπιτυχίαν έν Γενούμ καί έθριάμ- 
βευσαν βραβευθέντες έν Εΰρώπμ οί Αδελφοί 
Καζαντζή.

Ό θεατρικός Απολογισμός Ισχνότατος. Εΐ- 
χομεν την διέλευάιν τής Βιέ,τοΰ Γκαλιπώ, τού 
Λαμπέρ, καί τής Έλλας Τίσκα. Τό Βασιλικόν 
έξακολουθεΐ νά φυτοζωψ. Κατά τό θέρος είρ- 
γάσθηάαν δξ-έπτά (!) θέατρα, έάημειώθη δέ 
μία λαϊκή έπιτυχία, Α «Κατοχή».

'Η φιλολογική κίνηύις Αραιά καί αυτή, έν- 
δεικτική τής έπικρατούσης γαλήνης είς τήν 
φιλολογικήν παραγωγήν.

Τό διήγημα προχωρεί μέ πολλάς έλπίδας. 
«Τής έξοχης» τού κ. Γκίκα. τά «Παραμύθια 
τών Έλληνοπαίδων» τήςκ. Άρά Παπαδοπού· 
λου, αί «Σελίδες» τού κ Καλογεροπούλου είνε 
τά έκδοθέντα είς τόμους. Άλλ’ είς τά περιο
δικά, τά Ημερολόγια καί τάς έφημερίδας έδη- 
μοσιεύθηάαν πλεϊστα διηγήματα, ών έξέχει ό 
«Κόκκινος βράχος»· τοΰ κ. Ζενοπούλου.

Ή ποίησις'ήρίθμησε τά «’Εξωτικά» τοΰ κ. 
Πολέμη, τάς «Συμφωνίας» τού κ. Σπεράντάα, 
τά «Μαύρα κρίνα» .τού κ. Άγ. Σημηριώτου, 
τά «Τραγούδια» τοΰ κ. Γ. Σημηριώτου καί ένα 
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τόμον κάποιου "Ερμονα, άπηλλάγη δέ τοΰ 
Λασσανείου διαγωνισμού, «κπνεύόαντος έφέ
τος ύπό τό βάρος τών... δαφνών του-

Ή λογογραφία έπλουτίσΟη μέ δύο τομίδια 
τού κ Παγανέλη, τά «Πάρεργα φύλλα» καί 
τήν «Τριλογίαν τοΰ μυστηρίου».

Είς τήν σατυρικήν ποίησιν προόετέθη ή 
«Ελληνική Πολιτεία» τοΰ κ. Δημητρακο- 
πούλου.

Έν τμ «Βιδλιοθήκμ Μαραόλή», ήτις Ανελ
λιπώς έκδίδεται, έδημοσιεύΟηάαν έφέτος, .με
ταξύ Αλλων τά «Δημοτικά άσματα» τοΰ κ. Πα- 
χτίκου, αί μεταφράσεις πέντε Σαιξπηρείων 
δραμάτων ύπό τοΰ κ. Βλάχου καί δύο πολύ
τιμοι τόμοι τοϋ κ. Χατζιδάκι, ή «άπάντηόις 
είς τόν Κρουμβάχερ» καί τά «Μεσαιωνικά και 
νέα ’Ελληνικά».

Είς τήν σοβαράν μελέτην Ανάγονται τοΰ κ. 
Κρέμου ή «'Ιστορία, τοΰ σχίσματος τών δύο 
’Εκκλησιών», τοΰ κ. Αναγνώστου τά «Λε
σβιακά» βραβευθέντα ύπό τής Γλωσσικής Ε
ταιρείας, του κ. Κοντογιάννη οί «Έλληνες 
κατά τόν Α'. Ρωόόοτουρκικόν πόλεμον», τοΰ 
κ. Τόιτδέλη τά «Κεφαλληντακά σύμμικτα», 
τού κ. Λάμπρου αί «Μικταΐ σελίδες» καί τού 
κ.Τριανταφυλλίδου Λ «Ζενηλαόία ή Ισοτέλεια».

’Ιδιαιτέραν τάξιν Αποτελοϋσι τά Ημερολόγια, 
έπετηρίδες, λευκώματα κ.τ.λ. 'Οκτώ τοιαΰτα— 
μέχρι τής στιγμής τουλάχιστον καθ’ Αν γράφω 
— ένεφανίάθησαν. Τοϋ κ. Σκόκου τό «’Εθνικόν 
ήμερολόγιον», τοϋ κ. Χρύσανθου ή » Πει- 
ραίκή Έπετηρίς». τής κ. Πρεδεζιώτου αί “’Α
ναμνήσεις», τής δεσπ. Ήλιακοπ ούλου τό «Ποι- 
κίλον», τό τών φιλανθρωπικών καταστημάτων 
Κ)πόλεως, τού κ. Βρετοϋ τό «’Εγκυκλοπαιδι
κόν», τοΰ κ. Σαδόίδου τό «Πανελλήνιον Λεύ
κωμα», έσημείωάε δέ Αληθινήν πρόοδον ό κ. 
Ίγγλέσης μέ τόν «‘Οδηγόν τής Ελλάδος»·

Ό τύπος Απέκτησε νέα δργανα. Έξεδόθη ό 
«Κόσμος», ό «Ελληνισμός» όργανον τοΰ όμω- 
νύμου συλλόγου», ό «Μέγας Αλέξανδρος»,έφη- 
μερίς μακεδονική, καί έγκατεάτάθη είς Αθή
νας ή έκ Βουκουρεότίου Απελαθεΐόα «Πατρίς». 
Ό περιοδικός τύπος Αρίθμησε τήν «Πανδώ
ραν». τήν « Πολύμνιαν», έξεδόθηάαν καί 
δύο περιοδικά διά τούς νεαρούς φιλαναγνώ- 
ότας : Α «Νεότης» καί ή «Σμυρναίς», ήγγέλ- 
θηόαν δέ τά «Ήλύσια». Περιοδικά τινα ξσδυ- 
σαν σιωπηλώς, ένώ άλλα Αναγγελθέντα, κυ-. 
οφοροΰνται έτι.

Είς τά πένθη τών γραμμάτων καί τής τέ
χνης συγκαταλέγονται οί θάνατοι τοΰ Έρε- 
διά, τοΰ Έρόιγγ, τοΰ Βέρν, τοϋ Ρεκλύς. Άλλά 
καί έν Έλλάδι άπεάτέρηΟεν ό Χάρων αρκε
τούς έργάτας τοϋ καλού. Άπέθανον ό Άσώ- 
πιος, ό Φλογαίτης, ό Σκαλτόούνης, ό Άντω- 
νιάδης, ή Κεχαγιά, ό Μηλιαράκης, δΒοντζα- 
λίδης καί ό Ηθοποιός Πετρίδης.

*
μιλ εΜεειε

Ό κ. Μποκατόιάμπης, συνεχίζων τήν Αλη
θώς καλλιτεχνικήν έμπνευσιν του,διωργάνωάε 
καί έφέτος δευτέραν ήδη φοράν, έκθεσιν τών 
έργων του έν τώ έργαΟτηρίφ του. ’Αφού γε
νικοί έκθέόεις είνε τόόφ δύσκολον, ώς έκ τής 
Ασυμφωνίας τών καλλιτεχνών μας, νά γίνων- 
ται Α καί έάν γίνωνται σχεδόν Αποτυγχάνουν, 
πολύ φρονίμως Απεφάσιάε νά έργάζεται μόνος 
καί νά καλμ τούς φιλοτέχνους είς τάς κομψής 
αίθούσας του.

Ή έκθεσίς του περιλαμβάνει τά κατά τό 
λήξαν έτος φιλοτεχνηθέντα, Ιδίως δέ κατά τό 
θέρος, έργα του, άτινα Ανέρχονται είς τριά
κοντα. Περί τής καλλιτεχνικής Αξίας τών έρ
γων τοΰ Κερκυραίου ζωγράφου πλειστάκις μάς 
έδόθη Αφορμή εύφήμως νά γράψωμεν. Καί ήδη 
δέν έχει τις ή νά έπαναλάβη την έκτίμηάιν 
του διά τούς έπιτυχεΐς χρωματισμούς, διά τάς 
μαγευτικής Απόψεις, διά τήν ειλικρίνειαν τής 
έπεξεργασίας, τόν πλούτον τής έμπνεύσεως. 
Είνε Αρκετόν νά σημειώόμ τις δτι είς τήν έφε · 
τεινήν έκθεσιν, ήτις δέν Απολείπεται τής πε- 
ρυσινής ούτε κατά ποσόν, ούτε κατά ποιόν 
διακρίνονται ίδίως πέντε έλαιογραφίαι ; μέ ■

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

’Avfyiartcc καί /irtffuTa — Εις τό γένέθλιον του 
Πάπα χωρίον Ριέζε άνηγέρθη μαρμάρινος άνδριάς αυ
τοί, άναπαριστών τδν Πάπαν είς φυσικόν μέγεθος. 
Κάτωθεν αυτού αναγινώσκεται ή έξης επιγραφή: « Ό 
ανδριας ουτος ενδς τέκνου τοϋ λαού, αναγορευθέντος 
Πάπα, άνηγέρθη ζώντος ίτι αυτού διά διεθνοϋς συν
δρομής τή 22 ’Οκτωβρίου 1905». Περαιτέρω δέ ση- 
μειοϋταϊ: «Ίωσή© Σάρτο, γεννηθείς έν Ριέζε τή 2 
’Ιουνίου 1835. Έξελέγη ποντίφηξ τή 4 Αύγουστου 
1903 ύπό τό όνομα Πίος ό I».

— Συνεστήθη έπιτροπή υπό τήν προστασίαν τοϋ 
Διαδόχου έκτων κ. κ. Α. Ρώμα, Τ. Άργυροπού- 
λου, Α. Κρασσά, Α. Μεταξα, Ν. Ζίννη, Α. Σοφια
νού καί του καθολικοί ίερέως δόν Μάμμου, δπως 
φροντίση διά τήν άνέγερσιν αναθηματικής στήλης είς 
τούς πεσόντας κατά τόν ’Αγώνα υπέρ τής ’Ανεξαρ
τησίας φιλέλληνας. Έν τή στήλη θ’ άναγραφώσι τά 
ονόματα τών πεσόντων.

’Εθνική Πινακοθήκη — Ή έπιτροπή ή δρισθεϊσα 
όπως έκ τών τόκων του κληροδοτήματος Άβέρωφ ά- 
γοράση έργα πρός πλουτισμόν τής εΐσέτι κλειστής’Ε
θνικής Πινακοθήκης άπεφάσισε ν’ άγοράσητά έξής : 
Άπαντα τά παρά τή οικογένεια Γύζη εν Μονάχω 
σωζόμενα έργα του υπέροχου καλλιτέχνου, τά πλεϊ
στα σκίτσα, άντί 65,000 δρ., τό «Κονσέρτο» του κ. 
Ίακωβίδου άντί 18,000 δρ., μίαν παλαιάν θαλασσο
γραφίαν τοϋ κ.κ. Βολωνάκη άντί 1,500 δρ καί τό 
«Μοιρολόγι» τοϋ Λύτρα άντί 2,500 δρ.

Τά ύπάρχοντα σήμερον χρήματα, 10 περίπου χι 
λιά^ες, δέν εξαρκοϋν, άλλ’ άπεφασίσθη όπως κατ’ α
ναλογίαν λάβουν ήδη μέρος του τιμήματος οΐ κάτο
χοι τών αγορασθεισών εικόνων, εντός δε τριετίας δτε 
θα συμποσωθοϋν οΐ τόκοι είς αρκετόν ποσόν, λάβουν 
καί τό υπόλοιπον. Έν τούτοις άπορον φαίνεται πώς 
παρωράθη ή γλυπτική

Νια ϊργα.— Ό κ. Άλεκτορίδης επεξεργάζεται 
την προσωπογραφίαν τού κ. Λ. Καλλιφρονϊ κατά 
παραγγελίαν- τοϋ Δήμου Αθηναίων, επτά κεφάλας 
άγιων δια τόν ναόν τού ‘Αγ. Κωνσταντίνου, καί τήν 
προσωπογραφίαν διά κ^ητϊδος τοϋ κ. Άλ. Ζαίμη.

— Ό κ. Βικϊτος επεξειργάσθη τάς προσωπογρα
φίας του Μιχαήλ Μελά κατά παραγγελίαν τής κ. 
Μαρίας Ρωμάνου καί Λέοντος Μελά παραγγελία τής 
κ- Ά· Παπαδοπούλου. Του αύτοϋ καλλιτέχνου μίαν 
σπουδήν κεφαλής ήγόρασεν ή κ. Νεγρεπόντη.

— *Ο κ. Ίακωβίδης άνέλαβε παραγγελία τοϋ

ΠΙ Ν Α ΚΟ θ Η Κ Η

ρος τοΰ Κερκυραϊκοΰ λτμένος έν ώρμ πρωίας, 
Α λίμνη Χαλκτοπούλου, δύο Αττικά τοπεΐα 
(τά Πευκάκια καί τό Στροφίλι) καί μιά προσω
πογραφία γέροντος. Έκ δέ τών ύδατογραφιών 
έξέχει τό ποιητικότατου Φθινόπωρον καί ή εί
σοδος τοΰ Mon repos

Ό κ. Μποκατόιάμπης έργατικώτατος δσω 
καί μετριόφρων, Αφοστωμένος είς μόνην τήν 
τέχνην του, παρέχει έν άξιοζήλευτον παρά
δειγμα είς πολλούς Αλλους όμοτέχνους του. 
οί όποιοι περισσότερον Ασχολούνται είς Αστό- 
χους μικροΟυζητήσεις ή είς τήν πραγματικήν 
έξυπηρέτησιν τών Αξιώσεων τοϋ Καλού.

ΔΑΦΝΙΣ

Δήμου ’Αθηναίων νά κάμη τήν προσωπογραφίαν τοϋ 
δημάρχου κ. Μερκούρη.

Έκθίσίις.— *0 κ. Π Ματθιόπουλος άπήλθεν είς 
’Αλεξάνδρειαν, κομίζων μεθ’ έαυτου 80 έργα Ελλή
νων καλλιτεχνών, 8πως διοργάνωση αύτόσε καλλιτε
χνικήν εκθεσιν. Τά έργα εΐσί τών κ. κ. Ίακωβίδου 
(τό «Κονσέρτο») Γιαλλινά, Φωκά, Λασκαρίδου,Παρ- 
θένη, Άλεκτοοίδου, Λεμπέση, Φωκά, Χατζή, Βιχά- 
του χα' Χατζοπούλου·

—■ Εις τήν Galeric Georges Petit έν Παρισίοις έγέ
νοντο δύο έκθεσεις. Μία τών έργων τοϋ A. Brue!, 
καί έτέρα Ισπανών ζωγράφων.

— Εις τό φθινοπωρινόν Salon τών Παρισίων διε- 
κρίθησαν τά έργα τών Allard, Ghigjt, Dezrnelles, 
Sort ini. καί Rodin.

— 'Τπό τοϋ Gercle atbletique Liegcois διωρ- 
γανώθη έκθεσις τών έργων τοϋ Francois Mareclial. 
Έξετέθησαν 160 έργα, έξ ών 9 έλα-.ογραφίαι καί 70 
σχέδια.

— Εις Βερολϊνον άνοίγει τήν 1 Ίανουαοίου έ*θε- 
σις τών έργων τών Γερμανών καλλιτεχνών, τών άκ- 
μασάντων είς διάστημα α’ιώνος, άπό τοϋ 1775 μέχρι 
του 1875

ΚΙτηοιν.— Ό γλύπτης κ. Λαζ. Σώχος έλαβε βρα- 
βεϊον εκ 2,000 φρ. χρ. ύπό τής έν Τεργέστη επιτρο
πής τοϋ Οίκονομείου κληροδοτήματος διά τάς καλ- 
λιτεχνικάς του εργασίας.

Sera fyyti. — Άνηρτήθη είς τήν «Αίθουσαν τών 
Πρεσβευτών» εις τά ανάκτορα τών Ήλυσίων έν Πα
ρισίοις ή δωρηθεΐσα είς τόν Λουμπέ είκών παρά τής 
έν Ρώμη Ίταλογαλλικής εταιρίας. 'Η ε’κών αΰτη 
έργον τοά’Ιταλου ζωγράφου Άπρία παριστά τόν Λουμπέ 
μετά τοϋ Βίκτωρός Εμμανουήλ κατά τήν έπίσκεψίν 
των εις τό Ρωμαϊκόν Φόρουμ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΆτασχαιραΙ καί ιύρήμαια.— Χωρικός ένφ έσκαπτε 

εις τινα αγρόν κείμενον πλησίον τοϋ ^ώρίου «Γωνίας» 
τοϋ δήμου Καλλίστης τής Θήρας, ευρε πήλινον άγ- 
γεΐον περιέχον έξήκοντα όκτώ χαλκά νομίσματα 
κοίλα Βυζαντινά, φέροντα έκατερωθεν διαφόρους χρι- 
στιανικάς παραστάσεις.

— Έν Άφροδισιάδι, ένεργουμένων άνασχαφών ά- 
νευρέθησαν πολλά μικρά αγάλματα Ρωμαϊκής τέχνης
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αναγόμενα εί; τδν χρυσοΰν αιώνα τής ιστορίας τών 
Καλών Τεχνών. Τό σπουδαιότερου όμως καί λίαν εν
διαφέρον διά τήν ελληνικήν αρχαιολογίαν είνε ή 
άνευρεθείσα κεφαλή τής ’Αφροδίτης, ήτις εινε πανό
μοιος μέ τήν του Μουσείου τής Ευαγγελικής σχολής 
ήτις εινε καί ή μόνη άληθήϊ άπεικόνισις τής άναδυ- 
ομένης ’Αφροδίτης τών ‘Ομηρικών χρόνων.

— ’Επίσης αγγέλλεται εκ Παλαιστίνης οτι άνεκα- 
λύφβησαν εντός αρχαίου βωμοί πεντε σαρκοφάγοι απδ 
τοΰ τραχήλου τών όποιων ητο ανηρτημέυος μεγας 
αριθμός αρχαίων νομισμάτων, ων ή αρχαιολογική 
αξία θεωρείται ανεκτίμητος ύπδ τών έξετασάντων 
αυτά αρχαιολόγων. At σαρκοφάγοι ανευρέθησαν εντός 
τοΰ ναοί ορθιαι πρδ αύτών οέ προυκειτο παμμίγέθης 
Τράπεζα κατεσκευασμένη εκ χαλκού, εξαίσιας δέ 
τέχνης-,

Τά ευρήματα ταΰτα κατά τήν γνώμην τών αρ
χαιολόγων ανάγονται εις τήν εποχήν τών αρχαίων 
Φοινίκων.

Κατά τήν γνώμην τών έξετασάντων μερικά έξ αυ
τών η ανεύρεσίς των πολύ θέλει μετατατρέψει τας 
κρατούσας ιδέας τών αρχαιολόγων.

— Εις τήν Ήράκλειαν τής ’Ιταλίας γενομένων 
άρτι ανασκαφών, άνευρεθησαν πολλοί πάπυροι καί 
αγάλματα. Οί πάπυροι εινε γεγρσμμένοι 'Ελλη
νιστί, τά δέ αγάλματα είνε τών αρχαίων Ελλη
νικών θεών Τά άνευρεθέντα θα κατατεθώσιν εις τδ 
έν Νεαπόλει αρχαιολογικόν μουσείον.

— Ένεργηυεισών άνασκαφών υπό τοΰ έπιμε- 
λητοΰ τών αρχαιοτήτων κ. Κωνστ. Σαβοοπούλου 
έν τώ περιβόλω τής έν Τεγέα Επισκοπικής, εύρέθη 
έντδς Βυζαντιακου ναοί, του οποίου τά θεμέλια σώ
ζονται, καί παρά τήν βόρειον πλευράν αύτοΰ, μαρ· 
μαρόκτιστος Χριστιανικός τάφος, εν ώ ύπήρχον συν
τρίμματα οστών. Παρ’ αυτόν εύρέθη μέγα μαρμάρι- 
νον βάθρον ανδριάντος, ®έρον έπί τής μιας πλευράς 
'Ρωμαϊκήν εαμετοον επιγραφήν εΐς τινα ύπατον 
'Ρουφον.

— Έν Μιλήτω έληξαν αί εργασίαι τών άνασκα
φών τών ενεργουμένων έκεΐ ύπδ Γερμανών αρχαιο
λόγων. Αι ανασκαφαΐ έφεραν εις φώ; μεγάλης οπού· 
δαιότητος εύρήματα καί επιγραφές, θά έπαναληφθοΰν 
δέ κατά πάσαν πιθανότητα τόν προσεχή Μάρτιον.

Μονσιΐα.— Έν Λευκωσία τής Κύπρου άπεφασίσθη 
ώρισμένως ή άνέγερσις αρχαιολογικού μουσείου, έπί 
σχεδίου δπερ θα παρακληθή νά υπόδειξη ή Έλλ. 
Κυβέρνησις. Εΐς τό μουσείον θά ταξιθετηθοΰν αί εδώ 
κ’ έκ·.ϊ έγκατεσπαρμέναι κυπριακαί αρχαιότητες. Έ- 
κυρήχθησαν ήδη ώς αρχαία μνημεία τά φρούρια Άγ. 
Ίλαριωνος, τοΰ Κουτζουβέντη καί τό τής Καντάρας 
εκ τών μεσαιωνικών, έκ δέ τών αρχαίων ή Σαλαμίς, 
ή Ταμασός, οί τάφοι τής Άμαθοΰντος καί ό ναός 
τής Ιϊαφίας Αφροδίτης. Ώς έφοροι αρχαιοτήτων ώ- 
ρίσθησαν έν Λευκωσίμ δ κ. Κωνσταντινιδης, έν Λάρ- 
νακι ό κ. Κόπαμ, εν Λεμησσώ ό κ. Μενάρδος, έν 
Κυρηνιμ ό κ. Τσαμπερλέΰν.

— *0 κ. Σταμ. Άντωνόπουλος προσέφερεν εις τό 
Χριστ. Αρχαιολογικόν Μουσείον πολυτιμότατον δα
κτυλιόλιθον εφ’ ού απεικονίζονται αρχαιότατα χρι
στιανικά σύμβολα, δύο ίχθΰς καί σταυρός μετά τών 
γραμμάτων ΙΗΧΡΘ—’/ησοΐίς Χρισεός Θεός ήτοι σύν
τομος τόπος τής έν τή λέξει ΙΧ0ΓΣ περιεχομένης εν - 
νοίας ’/ησοΰς Xfiotdc. θίθ% Γίός Σωςήρ. *0 δακτυλιό
λιθος ούτος εύρέθη εΐς τήν Μικράν ’Ασίαν.

Jia-iefsic xal άναχοινώοιις.—■ Εΐς άνακοίνωσιν του 
έν τώ αρχαιολογική» τμήματι τοΰ «Παρνασσού» δ κ. 
Π. Καρολίδης έκαμε γνωστόν άξιόλογον ιστορικόν 
γεγονός, δτι τό πρώτον μωαμεθανικόν τέμενος, τό 
όποιον ΐδρύθη έν Κων]πόλει δέν ητο τδ τοΰ Βαγια- 

ζίτ έπί τοΰ Ίσαακίόυ ’Αγγέλου, άλλά πολύ προγε
νέστερον έπί τής εκστρατείας τών ’Αράβων κάτα τής 
πόλεως τδν η’αιώνα. Τήν εΐδησιν ταύτην μας κάμνει 
γνωστήν ό "Αραψ ποιητής Σαιτ-ΙΙατάλ,επιβεβαιώνει 
δ’ϊαύτήν'ό "Αραψ ιστορικός Ταβάοης καί μία τουρκική 
μετάφρασις τής ιστορίας του. Τδ δέ περίεργον εινε, 
ότι καί ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος λέγει οτι, 
κατά τήν έκστρατείαν ταύτην τοΰ Μοσλαμά έδόθη 
άδεια εΐς τους "Αραβα; νά ιδρύσουν έν Κωνπόλει, 
«μασγίδιον», δηλαδή μικρόν τέμενος.

— Κατά τδν λήξαντα μήνα εΐς τδ Γερμανικόν Ίν- 
στιτοΰτον δ κ. Χεπδιγκ ώμίλησε περί Περγάμου, δ 
δέ κ. A. S. Άρβανιτόπουλος περί νέας ερμηνείας 
παραστάσεων τινων τής ανατολικής ζφοφορου τοΰ 
Παρθενώνας, ό κ. Δαίρπφιλδ περί τών νέων ανασχα- 
φών έν Περγάμω καί ό Λ. Κούρτιος περί νέων έκ 
Σάμου γλυπτών έργων.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ‘ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ,
Μια ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Ά(ιότιγε χ Κα2ογιρόπον2ι,
Προσθέσατε, παρακαλώ, είς τήν έν τέλει τής περί 

’Ιθάκης άρχαιολογ. μελέτης μου βιβλιογραφίαν τά 

έξης συγγράμματα εΐς τά κατά τής θεωρίας τοΰ χ. 
Ddrpfeld αναγραφόμενα έν αύτή :

Saioelor Ludwig. WiwtcTlage auf Ithaka.
G>0<M J. Die Leukas Ithaca Frage uud ibre 

vorgeschicbte.
Lang G. Uiitcrsuehungen jur Geographie des 

Odyssee.
Michael D;e Heiinat des Odysseus.
’Ιθάκη 3 Δ)βρίου 1905.

Διατελώ μετ’ εξαίρετου ύπολήψεως
Α. Δ- ΛΕΚΑΤΣΑΣ

>*<

Τρίχκα-Ια θισσαΛίας τή? 15 Δ]6ρΙον 1905
Άζιότιμτ κ. Διιυθοττά τής ·Πιτακο9ήχης”■

’Ακολουθών τώ κ- Βουλοδήμω, καθηγητή έν Πει- 
ραιεί, ώς ειδον είς τδ ΝΗ' τελευταίον φυλλάδιον τοΰ 
πολυτίμου περιοδικού σας ου είμή συνδρομητής καί 
ενθουσιώδης αναγνώστης, σπεύδω ν’ αναγγείλω ύμίν 
οτι καί ενταύθα, έν τε τή πόλει μις καί τοίςχωρίοις, 
έπανηγυρίζετο τδ κατά τάς'άνομβρίας έθιμον δπερ 
ΐσχυε μέχρι του 1890, διακοπέν έ'κτοτε άγνωστον διά 
τίνας λόγους. Ήτοι δσάχις συνέβαινεν ανομβρία αλ - 
λαχοΰ μέν γυμνήν κόρην, αλλαχοΰ δέ παιδία γυμνά 
έστόλιζον οΐ κάτοικοι διά θαμνωδών φυτών καί κλά
δων δένδρων, περιέφερον δέ αυτά είς τα χωρία η έν
τδς τής πόλεως πολλοί ’οίτινες έτραγώδουν ώς εξής' 

Περπερίτσα περπατεί 
τδν Θεόν παρακχλεί, 
γάά νά ρίξη μ’ά βροχή 
Νά γίνουν'τά ’σιτάρια 
καί τά καλαμπόκια 
του Θεοΰ τά παρασπόρια.

"Ισως τδ έθιμον τοΰτο έξακολουθεί καί σήμερον είς 
τά χωρία τοΰ νομού Τρικκάλων.

Σημειώ έτι οτι καθ’ όν χρόνον ετρχγώδουν οΐ συ
νοδοί τής «περπερίτσας» τούς'ςάνω στίχους, έκτων 
οικιών οί κάτοικοι έχυνον ύδωρ έπευφημοΰντες διά 
διαφόρων ευχών τούς πε^ιερχομένους. Έκ τούτων 
συνάγεται ότι τδ έθιμον εινε έλληνικώτατον: 

Διατβλώ μεθ’ ύπολήψεως 
Κωνότ. Χρ. ΗλττόΑν.ης 

ίίικηγόρος

,ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ .
Σπουδαστή.—Τόκληροδότημα Ίω. Μπόζου ώρίσθη 1 

διά τήν είς Ευρώπην έχπαίδευσιν υποτρόφων πρδς 
σπουδήν τής αρχιτεκτονικής, ζωγραφικής καί γλυ
πτικής. ρησώς- Καί εινε μέν βέβαιον δτι τό προκά- 
τοχον ύπουργεΓον προεκήρυξεν άλως παρανόμως δια
γωνισμόν πρδς σπουδήν τής .. χημείας, άλλ’ ευτυ
χώς άπεσοβήθη ή παραβιασις τής θελήαεως τοΰ δια
δέτου, άναβληθέντος επ’αόριστον τοΰ διαγωνισμού.

ΔνΙίτ “Αννα —Μεγάλας προόδους έπετέλεσε τό σύ
στημα τής χαύσεως τών νεκρών έν Ευρώπη. Κατά 
τάς στατιστιχάς πληροφορίας πρδς διάδοσιν τής συ
νήθειας ταύτης ΰπάρχουσι σήμερον έν Ευρώπη καί 
‘Αμερική εν δλφ 90 ιδρύματα τής καύσεως τών νε- 

' κρών καί 127 «ταιρίαι τής εργασίας ταύτης. Έν 
Γαλλία έξετελέσθησαν 73,330 καύσεις έν δίαστήματι 
δέκα πέντε ετών εντός τοΰ νοσοκομείου Πέρ-Λασέζ, 
δύο δέ αλλα τοιαΰτα ιδρύματα ΰπάρχονσιν έν Ι'ουέν 

καίΡήμοις.

Μ. A.-rTl> διηγούνται διά τδν ζωγράφον Γκρέζ. 
Περιεπάτει μίαν ημέραν μέ κάποιον εΐς τδ Λουβρ 
καί χασέκρινε τήν εικόνα τοΰ Poussin, Τήν χαριστώ- 

σαν τόν Γάμον. ·— Άλλά δέν εκπλήσσομαι, προσέθηκεν δ Γχρέζ, 

αν ή εικών είνε ανεπιτυχής
—Διατί;
- -Διότι εΐνε αδύνατον νά κάμη τις γάμον επιτυχή 

έστω καί στό... πανί τής ζωγραφικής.

Έρωτώντι.—Τό συμπλήρωμα τοΰ · ’Εγκυκλοπαι
δικοί Λεξικοί* έπερατώθη, έν τέλει δε επισυνάπτον
ται καί προσθήκαι είς τό συμπλήρωμα. Τό συμπλή
ρωμα άπετελέσθη έξ 64 τυπ. φύλλων.

Ν. —Δείγμα τής καλλιτεχνικής ανςιλήψεως 
καί μύτών ετι τών λεγομένων ανεπτυγμένων θα σάς 
άναφέρωμεν καί τδ έξης αυθεντικόν επεισόδιον. Κά
ποιος μεγαλοβιοαήχανος ήθελε σχέδιον καλλιτεχνικόν 
διά μίαν εργασίαν. ’Ανέθεσε είί γνωστότατον καλλι
τέχνην τήν εργασίαν αυτήν, άφοΰ δέ τήν έχρησιμο- 
ποίησεν έπωφελώς, έλησμόνησε τόν ζωγράφον. Ουτος 
εύγενώς ύπέμνηαεν εις τόν κύριον αυτόν τήν εργασίαν 
του, «κείνος δέ έθεώρησεν άστείαν πάσαν αμοιβήν καί 
δι’ επιστολής του προσεφέρθη γενναιοφρόνως ν’αμει'φη 
τδν καλλιτέχνην μέ ενα .. καφέ!

Περιέργω. — Αί Έλλ. Κυβερνήσεις δεν πολυσκοτί- 
,ζονται διά τήν,τέχνην. Ή μόνη Κυβέρνησις, ήτις 
έσκέφθη περί αύτής ήτο ή κυβέρνησις Κουμουνδούρου 
τφ 1867. Ό αείμνηστος πολιτικός έκάλεσε τότε τόν 
μακαρίτην Λύτραν δπι. ς του ζητήση τήν γνώμ-ν 
κατά τινα τρόπον ήδύνατο τδ Κράτος νά ύποστηρίξη 
τήν καλλιτεχνίαν ‘Αλλ’ αί άγαθα'· διαθέσεις προσέ- 
κοψαν εις τήν ευθύ; μετ’ ολίγον . πτώσιν τή; Κυ- 
βερνήσεως- Τίς οίόεν άν έκτοτεήϊν είχομεν Πινακο

θήκην 1

Φί-Ιω —Ούτε πολλά, ούτε λίγα Κάποιος είχε τήν 
υπομονήν νά κάμει τήν στατιστικήν τών έν Γαλλία 
δραματικών συγγραφέων. Εινε οέ ούτοι 4,5<ι0. Έάν 
γράφουν 3 έργα μόνον κατ’ έτος έχομεν 13,500. Εις 
τά παοισινά δέ θέατρχ παρεατάθησαν 600. Τά άλλα 
12,900; Γράφονται διά νά: . γράφωνται !

Ποιητή- — ’Αλλαχού άλλως αντιλαμβάνονται τά 
πράγματα. Ή χήρα βασίλισσα τής ’Ιταλίας Μαργα
ρίτα πληροφορηθείαα οτι δ μέγας ποιητής Καρδούτση 
πένεται (παρηγορηθήτε ώ "Ελληνες ποιηταί ...·) 
έσπευσε ν’ άγοράση τήν έν Βολωνία οικίαν ϊν ή κά
τοικε” επί ενοικίιρ δ ποιητής, τοΰ την εχάρισεν και 
ήγόρασε τήν βιβλιοθήκην του, ινα μετά τόν θάνατόν 
του διασωθή αϋτη. Έδώ ποιος ερωταί όχι άν πεινούν, 
άλλ’ άν ύπάρχουν καν ποιηταί ! .

Ρί· ~Έιι ιιΊι·!-^------Ίί~~_ ιι~

mi MEWPTBffim 
EIS ΤΗΝ « ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ »»

Μετά τοΰ «,οοσεχοΰ? φύλλου 
λήγει ,τό πέμπτον έτος τής «Πινακο 
■θήκης*. Κατάτδ άργόμενον μετ' ολίγον 

&χτ&ν έτος

θά έπέλθουν πλεΐσται μετο,βολαί. Νέα 

διαρρνθμισις τής νλης καί τών εικόνων. 

Νέα συνεργασία διαπρεπών λογίωτ.

Περί τών μεταρρυθμίσεων εκτενής λό- 
γος γενήσεται εΐς τό

προσεχές φύλλον

147,1 54 χερδίζων · · · ·

Β

3,000
η
»
Β
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΛΗΡΟΣΙΣ ΤΒΤΝΕΟΙ ΛΑΧΕΙΟΦΟΝΠ
(X κερδίΟαντες αριθμοί

Έγένετο ενώπιον τής μεγάλης οικείας επιτροπής 
ύπό τήν προεδρείαν τοΰ ύποδιοιχητοϋ κ. ’]. Ευταξία 
ή έβδομη κλήρωσις τοΰ Κτηματικοί λαχειοφόρου δα
νείου τών 2θ.500,000 δραχμών τής ’Εθνικής Τρα- 

πέζης τής Ελλάδος.
Έχ τής κληρωτίδος έξήχθησαν οΐ ακόλουθοι 16 

αριθμοί :
• · · Άραχ. 50,000
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129,647
79,776
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92,98*
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182,557
112,533
26,243

Τά κερδηθί
γραυ,μάτια έπί προσαγωγή τών οικείων 1
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τραπεζικάις 
τίτλων.



ΕΕΒΛΟΘΗΣΑΝ

ΑΙ “ΣΕΛΙΔΕΣ,,
ΙΜία escp& διηγημάτων

Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΤ

Πωλοΰνται εΐς τά γραφεία μας και είς τά 
βιβλιοπωλεία «‘Εότίάς» καί Έλευθερουδάκη, 
άντι δρ. 2.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ
EiowmtiMm otw Earn»

ΥΠΟ HAN. ΣΑΒΒΙΔΟΓ

Α. Γραφεία s

Πωλείται:

Otte Μετάτόρου 25. 

δρ. 3 είς τί-βιβΛίοηΐύΛιΐάΕΪ»

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τη 19 Δεκεμβρίου έ. έ. έγένετο εν τφ χαταστή- 

ματι τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος και ’ενώ
πιον του Γενικοί? συμβουλίου αύτή., έν δημοσία συ
νεδριάσει ή 103η χλήρωσις του έχ φράγχ. 60,00θ, 000 
δανείου αυτής, ή ώρισμένη δια τήν 19)1. Ιανουά
ριου 19C6.

Κατά τήν χλήρωσιν έξήχθησαν έκ τής’κληρωτίδος 
οί εξής εννέα αριθμοί όμολογιών μετά, λάχνων κερ- 
δήσάντες τά έξης ποσά :

Ίου-

92,566 ΔΡ“λ- 100,000
88,920 )> 10,000

180,122 Η 1 2,500
135,370 0 2,500
126,422 1,000
99,000 9 1,000

135,362 D 1,000
67,785 Β 1,000

107,220 Β 1,000
Τά χερδηθέντα ποσά
... «ολλ --__ τ.,.ι

πληρώνονται τήν 2)15 ’
γραμματια επινιου ΙυΟο εις τραπε 

των οικείων τίτλων.

ZAPTOSflASIOK ΠΑΔΛΗ ΕΑΙ ΜΑ
Ίδρνθέν έν *ΑΘΛνα»ς κατά τό έτος 1870

’Εν αύτφ πωλοΰνται λιανικώς καί χονδρικώς έκτδς 
τών διαφόρων ειδών γραφικής ΰλης καί χάρ-ςου καί τά 
έν τφ ΐδίφ ατμοκίνητα» εργοστασίφ κατασκευαζόμενα 
είδη, ήτοι:

Φάκελλοι και βιβλία εμπορικά. Καρτόνια φωτογρα
φίας μέ χάτατομός έπιχρυσωμένας. Πένθιμος επιστο
λικός χάρτης καί φάκελλοι. Γλυπταί επί μετάλλου 
καί ξύλου Σφραγίδες καί έκ καουτσούκ και πλάκες διά 
θύρας επί σμαλτωμένων ελασμάτων.

ΈπιδκεπτΛρια κατασκευάζονται στιγμιαίως· και 
διά χαλκογραφίας. ■■

20— 'Οδός 'Ερξίοϋ—20

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ IΛΤΟΓή«!0Ν 
IB ;Δ· ΚΑΒΡΑ > 

10.—'Οδός Έομον—ΙΟ.
Έκτέλεσις φωτογραφιών παντός είδους καί 

μεγέθους έξάχως καλλιτεχνική. Τό κατάστημα 
κείμενον παρά τήν πλατείαν τοΰ Συντάγματος 
κατέστη τό κκτ’έξοχήν καλλιτεχνικόν έργαστή- 
ριον, μία πινακοθήκη τώνείκό’νων τών ωραιότε
ρων Άτθίδων καί τών επισημότερων προσώπων.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ
Ν Ε Υ Ρ IΚ ΩΝ Ν Ο Σ Η Μ A TΩΝ 

«ι» ΕΝ ΠΑΊΉ2ΙΟΙΣ «Μ» 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ I- S. Γ. ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ 
Νενρολόγος καί Φρενολόγος

-οφε-

Κλΐναι άπδ 1Ο-2Ο όραχμ&ν «V ημέρας 
Άρ«0· Τηλεφώνον 314 

ΠληροφορΙατ δδδς ΖΛνωνος 16

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ»
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έντοκο* καταθέσεις
ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» πίναξ Ν. Γύζη. Φω

τοτυπία είς μέγα όχημα. Δρ. 1. Έπί χον· 
όρον χάρτου δρ. 2.

«ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ» όραμα Φρ. Κοππέ, κατά μετά- 
φραοιν’Άγιόός θέρον. Τεμ&ται δρ. Ι.'ΕπΙ 
Ollaritxov χάρτου δρ 2.

ΤΟ «ΜΑΓΣΩλΕΙΟΝ» δράμα Ν. Λάοκαρη καί Π. 
Δημητρακοπούλου Δρ. 1.

ΤΟ «ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ» πίναξ Φρίξου Άρε- 
οτέως. Φωτοτυπία είς μέγα σχήμα. Δρ. 1.

Η-«ΜΙΚΡΑ ΕΠΑ1ΤΙΣ» πίναξ L. Pwrault. Φω
τοτυπία είς μέγα σχήμα. Δρ. 1.

Η «ΑΙΩΡΑ» Ιΐίναξ Vigor. Φωτοτυπία είς μέγα 
σχήμα Δρ. 1.

Ο «ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΓΜΦΗΣ» Πίναξ Ro- 
chegrosse. Φωτοτυπία. Δρ. 1.

Ή Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκους καταθέσεις 
είς Τραπεζικά γραμμάτια καί είς χρυσόν ήτοι φρ. 
καί λίρας στερλίνας άποδοτέας εΐς ώρισμένην προθε
σμίαν ή διαρκώς. Αί είς χρυσόν καταθέσεις καί οί 
τόκοι αύτών πληρόνονται είς τό αυτό νόμισμα, είς 8 
έγένετο ή κατάθεβις εΐς χρυσόν ή δι’ επιταγής δψεως 
(cheque) έπί τοΰ εξωτερικοί κατ’ επιλογήν τοΰ όμο- 
λογιουχου.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ’ομολογιών πληρό
νονται έν τφ Κεντρικώ Καταστήματι καί τή αιτήσει 
τοΰ καταθέτου έν το'ς ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης.

Τόκοι καταθέσεων

διά κατ. 0 μηνών
1 '
2
4

1
2

2
3
4

Αί, · ,·
κατ’ εκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαί ή άνώνυμαι.

% τοις ®/0 κατ’ ίτ.
Λ
»
»

»ν8
°/ο

• °/ο
’ %
• 0/« 

όμολβγίαι τών εντόκων

>
Γ

β
»

9 &

έτους 
έτών

>
Β

καταθέσεων έκδίδονται

Τνποες Παραοχινα Λεύνει -- 'Οδός ΠεριχΛίονς ‘Αριθ. 16.


