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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΔίΕΥθΥΝΤΗε» Δ. I ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ «ί τή* έκαστου μηνός ir Άΰήναις

ΓΡΑΦΕΙΑ: Όδδζ Γ'. Σεπτεμβρίου 85 (Πλατεία Κυριάκου).

ΣΥΝΔΡΟΜΗ Έτησία Ιν 'Ελλάδι δρ. 12.—Έν τω Έξωτερικφ φρ. χρ. 12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ζωγράφοι θύματα τΛς τέχνης των 
ιστορική).

Ή Νεράιδα Διήγημα) ύπό Είρήνης ’Αθηναίας.
Ο ωραιότερος τάφος (Χειμερινό παραμύθια) ύπό 

Δ. I. Καλογεροπούλον.
ΤΙ άκέηταματ ύπό Δίκ.
Στό δρόμο τάς ζωΛς /Ποίημα) ύπό Γιάννη Καμ- 

βανέλλιι.
Ή άρρώότειά τοΰ αίώνος ύπό Κάρμα Νιρόαμή. 
Μέ τοίτς Λχονς τΛς μονάικάς 'Διήγημα) ύπό 

I. Μουρέλλου.
’ΑλήΑειαι·
ΠοτΑματα (Οιζό τραγσύόι. — Τραγονόι σέ κρυφόν 

ήχο—Σύμβολα. ~ Χριστούγεννα — ’Αγάπες ro? 
όάσουο) ύπό Μαρ. Σιγούρου.

Τό <5άμα τοΰ άηδονιόΰ· — Παραμύθι ύπό G- 
Raguza—Moleti (Μετάφρασες Κ· Καιροφύλα.)

ΗΑΙΟΙΕΒΖίΖΤΒΖ ΒδΝ. TFAHEZHS TBS ΕΑΜΑΟΖ 
Απλοποιεί δτι

"Οτι χατ’ αύτάς τίθησιν εΐς κυκλοφορίαν 
τραπεζικά γραμμάτια τών δραχμώ' πέντε(5) 
νέας έκδόσεως (δευτέρχς) και νέου τύπου μή
κους 11 περίπου εκατοστών του μέτ ου καί 
πλάτους 6 1)2.

Τά νέα ταΰτα τραπεζικά γραμματια διακρί- 
νονται έκ τών έξήςκυριωτερων γνωρισμάτων : 

Έπι της προόόφεως.
Φέρουσι προς τά άνω έν σχήματι τάξου διά 

κεφαλαίων μελανών στοιχείων τάς λέξεις 
αΕθνική Τράπεζα τής Ελλάδος», αμέσως δέ 
κάτωθι έν βυρεφ κεκοσμημένω δια δανεελλο- 
ειδών ποικιλμάτων τόν Αριθμόν 5 διά μεγάλου 
λευκού στοιχείου. Ύπό τούτον έν μελανή ται
νία Αποτυποΰνται διά λευκών κεφαλαίων στοι
χείων αί λέξεις βδραχμαί πέντε». Ύπό τήν 
χρονολογίαν φέρονται Αριστερά ή υπογραφή τοΰ 
Ταμίου τής Τραπέζης, έν τφ μέσω ή τοΰ 
Διοικητοΰ και σεξια ή τοΰ Βασιλικού ’Επιτρό
που, τεθειμέναι αί μέν τοΰ Διοικητοΰ και τοΰ 
Ταμίου διά σφραγιστήρος, ή δέ τοΰ Βασιλι
κού Επιτρόπου ίδιοχείρως.

'Εκατέρωθεν τοΰ γραμματίου Αποτυποΰνται 
έν κυκλικοΐς πλαισίοις, περιβαλλόμενους ύπό 
δαντελλοειδοΰς ποικίλματος, Αριστερά μέν ή

Ποικίλη όελίς.
Σημειώνεις ένός μηνάς (Κριάβο ύ Δομιγκεθ. 

Ή νηστεία. - Nta ποιήματα) ύπό Δάφνιδος
Γράμματα καί τέχναι·

ΕΙΚΟΝΕΣ

Χωρικός Κερκνραΐος Β Μποκατάιάμπη. 
Λιμη» Κέρκυρας Β· Μποκατδιάμπη. 
Τό τάμμα Ν· Γύζη.
Τό μνάτικόν τοΰ έρωτος G. Seignac. ,
Ή Αδελφή τοΰ έλέους Σ. Βικάτοιι. 
Μόνοι έν τφ κόόμιρ.
'Ο θάνατος τοΰ Όρφίως L. Levy.
Ή άάτνρα τοΰ μηνός Σ. Ξενοπούλού. 
Κριάδο ΰ ΔομιγκέΟ.

εΐκών τοΰ ίδρυτοΰ τής Τραπέζης Γεωργίου 
Σταύρου, δεξιά δέ τό Βασιλικόν Στέμμα Ά- 
νωθι τοΰ πλαισίου τούτου φέρεται έν θυρεοϊς 
κεκοσμημένοις ό Αριθμός 5 δια λευκών στοι
χείων, κάτωθι δέ δι’ έρυθρών στοιχείων ή 
σειρά καί ό Αριθμός έκαστου γραμματίου. *Η 
δλη πρόσςψις, περιβκλλομένη ύπό πλαισίου 
πεποικιλμένου διά δαντελλοειδών κοσμημάτων, 
είνε χρώματος κατά μέν τό πέντρον ούρανοει - 
δοΰς κατά δέ τά άκρα καστανίνου, ούρανοει- 
δοΰς καί μελανοΰ.

Έπί τής άπιάθίας δψεως.
Έν τφ μέσφ τής όπισθίας δψεω; είκονίζεται 

έν κυκλικφ λευκφ πλαισίω ή ΆθηνΑ. *ΆνώθΙ 
τής είκόνος ταύτης έν καστανίνω τοξοειδεϊ 
ταινία άναγινώσκονται διά λευκών κεφαλαίων 
στοιχείων αί λέξεις «δραχμαι πεντε», κάτωθι 
δέ έν έπίσης καστανίνφ έπιμήκει ταινία διά 
λευκών κεφαλαίων στοιχείων Αναγράφεται ή 
έκδοσις (έκδοσις δευτέοα). Εκατέρωθεν τής 
είκόνος ταύτης και έν θυρεοί; πεποικιλμένοις 
διά δαντελλοειδών κοσμημάτων χρώματος με
λανού, ούρανοειδοΰς καί καστανίνου διά μεγά
λων λευκών στοιχείων ό Αριθμός 5.

Έν Άθήναις τή 4 Φεβοουαοίου 1906.

Ό Διοικητής Σ. Στρέιτ

ΖΩΓΡΑΦΟΙ
ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΧ ΤΕΧΝΗΖ ΤΩΝ

ΠΡΟΣ τήν έργασί- 
αν Αφοσίωσις μέ
χρι τοΰ σημείου ώ
στε νά θυσιάση τις, 
χάριν αύτής, τήν 
ζωήν του, ή μέχρι 
θανάτου Αγάπη τοΰ 
καλοΰ, τοΰ ωραί
ου, τής Αλήθειας, 
ΑποτελοΟσι πάντα 
ταΰτα σημεϊον εύ- 
γενές έπί τοΰ ο

ποίου ΐσταται ή Ανθρώπινη ,φύσις. "Οπως ή 
έπιστήμη, ούτω καί ή τέχνη έχει τούς ήρωάς 
της καί τούς μάρτυρας της, οϊτινες έθυσίασαν 
τήν ζωήν των δπως άφίσωσιν δπισθέν των έν 
έργον Αθάνατον. Δράματα τών πεδίων τών 
μαχών, μανίαν τών τρικυμιών, καύσωνας φλο
γερούς τής ερήμου, θανατηφόρα ψύχη τών πα
γετώνων, Ατρόμητοι ζωγράφοι δέν έδειλίασαν 
ν’ Αντικρύσωσιν. ’Εκείνοι τών οποίων Αφηγού
μεθα τήν τύχην,ώς έπί τό πλεΐστον τραγικήν, 
υπήρξαν σύγχρονοι ήμών. Τό παράδειγμα αύ
τών Υποδεικνύει πασιφανώς δτι ή έποχή ημών 
διεφύλαξε τήν παράδοσιν τής Αφοσιώσεως χά
ριν ύψηλοΰ ιδανικού.

Πρό δύο περίπου έτών, τήν 13 ’Απριλίου 
190ί, έν τών ώραιοτέρων θωρηκτών τοΰ ρωσ- 
σικοΰ στόλου, ή ναυαρχίς ούετροπαυλόφοκηΐ) 

φέρουσα εκατοντάδα Ανθρώπων καί μηχανών, 
ποσότητας μεγάλας τροφών καί έργαλείων, 
μηχανικούς, σοφούς—ολόκληρον κοινωνίαν ικα
νήν νά διαπλάση έν Ανάγκη νέον κόσμον είς 
έρημον νήσον — ίπλεε μετ’ εμπιστοσύνης έν 
τοΐς ύδασι τοΰ Πόρτ-Άρθούρ.

Μικρά τορπίλλη έκοιμάτο είς τά ήσυχα 
βάθη τοΰ κόλπου.Το αΠετροπαυλόφσκηΐ) τήν 
ήγγισε. Έν μι£ στιγμίί, ό μέγας σιδηροΰς 
κυκεών, μέ τά τηλεβόλα του, τά δωμάτιά 
του, τάς μηχανάς του, τάς προμήθειας του, 
τούς πύργους του, τόν νέον καί δραστήριον 
πληθυσμόν του, τόν πλήρη έλπίδων καί όνεί- 
ρων, πληγείς θανασίμως ύπο τοΰ καταστρε
πτικού μηχανήματος έβυθίσθη καί έξηφανίσθη 
διά παντός ύπό τά κύματα. Ή καταστροφή 
υπήρξε τελεία. Μόλις ναΰται τινες κατόρθω
σαν νά διασωθώσι.

Άφηγήθησαν ούτοι δτι κατά τήν έσχάτην 
στιγμήν είδον τόν ναύαρχον Μακάρωφ όρθόν 
έπί τής γεφύρας καί πλησίον αυτού ενα κύριον 
ύψηλόν, ήλικιωμένον, φέροντα μακράν γενειάδα 
οστις δέν έφερε στολήν καί δεν ήτο ναύτης, 
«όιήρχετο τάς ώοας του γράφων έπί τεμα
χίων χάρτου, έπρόσθεσεν εϊς ναύτης, καί 
έφαίνετο πολύ καλός Ανθρωπος...» Δέν έγνώ- 
ριζεν, έν τή άθώγ άγνοια του, νά τόν χαρα
κτηρίση σαφέστερον, άλλά σύμπασα ή Εύρώπη 
ήννόησεν, έκ τής περιγραφής ταύτης, τίς ήτον 
ό μυστηριώδης σύντροφος τοΰ ναυάρχου καί 
δτι έν τφ προσώπω αύτού έχανε τόν οιαπρε- 
πέστερον τών ζωγράφων της, τόν Βασίλειον 
Βασιλιέβιτζ Βερεστσάγιν...

Άλλ* δ,τι όλιγώτερον ήννοήθη, είναι διατί 
εύρίσκετο εκεί καί διατί έπέβη τής τραγικής 
έκείνης γαλέρας. Διά τόν πολύν κόσμον, ό 
ζωγράφος είναι άνθρωπος τοΰ σπητιοΰ δστις 
έργάζεται ήσύχως, έντός δωματίου καλώς κε- 
κλεισμένου, θερμόν τον χειμώνα, δροσερόν τό 
θέρος,, μέ,έν.μέγα ύελωτόν παράθυρον, με πολ
λούς ωραίους τάπητας, μέ δέρματα ζψων καί

ί



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

μέ χάλκινα. δοχεία πέριζ «ύτοΰ...Πράγματι 
δέ πολλά σπουδαστήρια ζωγράφων έχουσι τόν 
διάκοσμον τοΰτον.

•Άλλ’ Ανέκαθεν, ύπήρξαν τά ζωηρά πνεύ
ματα, τάζητοΰντα νέας έντυπώάεις. τά όποια- 
ήθέλησαν νά χαράξωση» έπί τοΰ πίνακος, % 
έπί τοΰ μαρμάρου θεάματά τινα τά όποία δέν 
εύρίσκονται ί μόνον μακράν χαι μέ κίνδυνον 
αύτής τής ζωής. Τοπεΐα τών πάγων ή,τών 
τροπικών, θέας τής έρημου, τών πεδιάδων τής 
άμμου βπου μαίνεται ό τιμούν % βράχων δπου 
ένδιαιτώνται τ* άγρια θηρία, οκηνάς τρικυ
μιών ή ναυαγωσωστικάς, εικόνας μαχών;σφα - 
γών καί πυρπολήσεων, πάντα ταΰτα έπιδιώ- 
κουσιν οΐ έκλεκτοί τής τέχνης δπως άναπα 
ραστήσωσιν διακινδυνεύοντες τούς χειροτέρους 
τών κινδύνων.

Ουτω ό ’Ιωσήφ Βερνέ, ό θαλασσογράφος, 
προσεδέθη έπί τοΰ μεγάλου ίστοΰ πλοίου τι 
νος, διαρκούσης τής τρικυμίας, δπως παρατηρή 
καί σχεδιάζγ, άνά έκάστην στιγμήν, δλα τά 
σχήματα καί πάσας τάς Αποχρώσεις τώ· μαι- 
νοαένων κυμάτων. Ό Τώρνερ ουδέποτε έδί- 
σταζεν νά έπιβαίνγ εντός κελνφους καρύου 
δπως μεταβαίνη καί έδφ εγγύτατον ναυάγιόν τι.

Ό βαρώνος Ντενόν, έπί Βοναπάρτου, διαρ- 
κούσης τής έκστρατείας τής Αίγυπτου, εύρί- 
σκέτο πάντοτε έφιππος έπί κεφαλής τών 
στρατιών δπως καλήτερον καί ταχύτερου σχε
διάζει πρό τής μάχης. Ημέραν τινα έζωγρά- 
φιζεν έρείπια τινα. παρά τόν Νείλον όπόταν 
σφαίρα συρίζει έπί τοΰ χάρτου του. Άραψ τις 
είχε σκοπεύσει αύτόν καί έπέτυχε. "Οταν δέ 
τω παρετήρουν άργότερον οτι ή γραμμή τοΰ 
όρίζοντος ήν ειχεν σχεδιάσει δέν ητο τελείως 
ευθεία, άπήντησεν έκεΐνο, «’Εκείνος ό άθλιος 
Αράπης πταίει- είχε πυροβολήσει πολύ γρή
γορα Ιβ

Πολλοί είναι οί καλλιτέχναι οίτινες μετέ- 
βησκν είς τούς πολέμους, ώς ό Ντενόν. Άλλ’ 
οί πλεΐστοι έκ τούτων δέν είχον άλλον θώρακα 
ή τό χαρτοφυλάκων των, ούδ’άλλκ δπλα άπό 
τήν μολυβδίδα των.

*0 Ούϊλλιαμ Σίμψων, ζωγραφίζων έκ τοΰ 
πλησίον; κατά τον Κριμαϊκόν πόλεμον, τό άγ- 
γλικόν πυροβολικόν τό ύπηρετούμενον ύπό τοϋ 
ναυτικοΰ, και έν φ οί ρώσσοι έπυροβόλουν 
διαρκώς, είδε σφαίραν έκπεμφθεΐσαν έκ Σεβα
στουπόλεως καί πεσοΰσαν έπί τοΰ χαρακώμα
τος δπου έξερράγη καί κατέστρεψε τό σ/έ 
διόν του, it φ εύρίσκετο τοΰτο έν τώ τελεί 
οΰσθαι. "Ο Μελτων ΙΊράϊοιρ, ακολουθών τόν 
στρατηγόν Ούώλσελεϋ, διχρκούσης τής έκστρα- 
τείας τοϋ Νείλου, «ζωγράφιζε τήν μάχην τοϋ 
Έλ-Τέμπ έν ω έμαίνετο αυτή.

Τοιοΰτοι έμπαθείς λάτραι τής τέχνης Απωλ- 
λυσι πάσαν σύνεσιν; Κατά, τόν τουρκο-σερ-, 
βικόν, πόλεμον τοΰ 1876, ό ρώσσός στρατηγός.
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Δόχτούρωφ, παρατηρήσας. ένα κύριον δστή; 
έστη έπί τοΰ περιφανέστερου υψώματος τρ 
'ποιον διαρκώς έσκόπευον οί Τοΰρκοι, ήρωτησε 
τίς ήτον έκεΐνος ό τρελλός καί τφ άπήντησαν 
δτι', ήτον ό Φρειδερίκος Βίλλιερς, ό ζωγράφος 
Ανταποκριτής τόΰ Γκράφικ δστις είχεν-επίσης 
τήν μανίαν νά κοιμάται χωρίς νά βγάζγι τά 
σπηρούνια του. Κατά τήν έκστρατείαν τοΰ 
Νείλου αύτός ό ίδιος ό Βίλλιερς έσχεδίαζε 
σωρόν πτωμάτων ’Αράβων όπόταν, αίφνης,, είς 
έκ τών ύποτιθεμένων νεκρών έξήλθϊν, βρπων 
έκ τοΰ σοροΰ και έγερθείς έπετέθη μέ τό ξί
φος γυμνόν κατά τοΰ καλλιτέχνου.

Κατά τό 1870 αί πρωσσικαι προφυλακαί 
είδον πολλάκις διερχόμενον μεταξύ αύτών πε
ρίεργον άνθρωπον, ένα πολίτην δστις περιε- 
φρονες τούς κόπους καί τούς κινδύνους δπως 
ζω.γραφίζγι ?ν φορητόν νοσοκομειον έν Μπο- 
ζανσύ ή ενα σωρόν νεκρών έπί τίνος λόφου με
ταξύ Σαμπινύ καί Βιλιέρ· ήτον ό Σύδνευ 
Χώλλ, "Αγγλος καί ούτος ζωγράφος.

Άλλ’ έκ πάντων τών κχλλιτεχνών τούτων 
ούς τό πίθος έφερε παρά τό πλευρόν τών δια- 
μζχομένων δπως Γδωσι τάς φρικαλεότητας καί 
τάς καλλονάς τών μαχών, ούδείς έπέδΐιξε με·- 
γαλειτέράν άφοσίωσιν είς τήν τέχνην του, ό - 
λιγωτέραν προσοχήν εις τούς κινδύνους, ούτε 
τοσχύτην περιέργειαν δι’ δλα τά ένδοξα ή φο 
βέρά γεγονότα τοΰ πολέμου άπό τόν ζωγράφον 
τόν πεσόντα τήν 1 δ ’Απριλίου 1904, θΰμα 
τής τέχνης του, τόν Βασίλειον Βερεστσάγιν.

Έγεννήθη τώ 1842, άλλ’ ήτον ίσχυράς 
κράσεως, πλήρης ζωής καί ύγιείας καί ήδύνατο 
νά ζήσγ) άκόμη έπί πολύν χρόνον Είχε τό με- 
τωπον υψηλόν, άνοικτόν, τούς όφθαλμους σκε
πτικούς, τό βλέμμα, βαθύ, _ κάτι τι τό ,ύπερό- 
χως θλιβερόν και Αγαθόν, φωνήν βαρεΐαν καί 
τό σύνολόν αύτοΰ έδείκνυεν άνθρωπον τής ει
ρήνης καί τής άγάπης. Άλλά δέν ήτον εύτυ- 
χής ή είς τόν πόλεμον. Δέν έχαιρεν ή έπι 
βαίνων θυμοειδούς ίππου, ύπό τόν συριγμόν 
τών σραιρών ή δταν ϊστατο έπί τής γεφύρας 
πλοίου ετοίμου νά έκσφενδονίση τορπίλλην, έν 
μέσφ τών παταγωδώς πιπτόντων όβουζίων 
έπί τής θαλάσσης- ......

Μολονότι έφαίνετο πλασμένος διά τόν πα
τριαρχικόν οικογενειακόν βίον, έν τούτοις δέν 
ήδύνατο νά παραμένγ, ?να μήνα είς τήν αύτήν 
θέσιν. *0 βίος του υπήρξε μία σειρά ταξειδίων 
έπι τών Βαλκανίων, είς τόν Καύκασον, είς τάς 
Ί δίας, εΐς τήν Παλαιστίνην ή είς Παρισίους 
δπως διοογανώσγ έκθεσιν, είς Λονδΐνον όπως 
έπισκεφθ'ίΐ τούς φίλους του, είς Τουρκεστάν,' 
εΐς Μόναχον, παντοΰ δπου άγαπάται ή τέχνη 
κοί δπου συγκροτΟΰνται μάχαι.

Έκήρυττε τήν φρίκην τοΰ πολέμου,.ολόκλη
ρον δέ τό έργον αύτοΰ, δπερ. είναι μέγα, δέν. 
είναι άλλο ή μία, δραματική, συνέχεια:, τών 

δτυχιών τοΰ πολέμου τοΰ Κολλώ καί τών θλί
ψεων τοΰ πολέμου τοΰ Γκόϋα. Βλέπει τις είς 
τά έργα του τραυματίαν στρατιώτην έγκα- 
ταλείποντα τήν γραμμήν’τοΰ πυρός,” μέ τάς 
χεΐρας έπί τών έντοσθίων, άτινα έκχύνονται, 
μέ τόν εξής τίτλον: &άνάσιμον τραΰμα, ■ ή 
στρατιώτην κατακείμενον έπί τής πεδίάδος, 
κυκλούμενον ύπό σμήνους όρνέων, μέ τόν τι 

τ\ον «Έγκαταλελειμύνος !» Άλλαχοΰ βλέπει 
τις σκοπόν ίστάμενον έπί τής άκρωρείας Τής 
Σίπκας, έν μέσφ χιονοστροβίλου, πίπτοντα, τά

ΥΧΤΑ. Γοργοί οΐ παλμοί Αγκαλιάζουν σφιχτά, καί φιλοΰνε σφιχτότερα. 
τής θάλασσας· ποιος 
τ 
ρι, του σ · ήν καρδιά τής 
έρωτευμένης ;

ί Κύματα πολλά.......
Άλλα μικρά, άλλα 
μεγάλα' άλλα πολύ 
άγρια, άλλα ήμερώ- 
τερα.

Κύματα, κύματα...
Σπάζουν στους βρά

χους καί κατόπιν σιω-
ενα
τήν

Καί,ή θάλασσα είνε σκοτεινή, άλλά δμως γιά 
έχει άκουμπίση τό χέ- δές· σέ προστατεύει σάν άλλη μητέρα.

« Ελα ! άφησε τή βάρκα σου Ακυβέρνητη.,. 
©ά αίσθανθής .τότε τίό σώμά σου νά βυθί
ζεται στά στήθη της^αρύ σάν μολύβι, Αλλά 
δμως θά αίσθανθής καν τήν ψυχή σου νά φτε- 
ρουγίζη πρδς τά έπαγω ελεύθερη, καί τά 
άστρα, ποΰ είνε σβυσμένα αύ·ή τή στιγμή νά 
τά ξανανάφτγ μέ τά φιλήματα της !...

«Έγώ θά είμαι έκεΐνος ποΰ θά τήν σηκώσω 
ώς έκεΐ επάνω. Καί έτσι θά πάργι άπό τήν 
ΰπαρξί σου καί ή θάλασσα ποΰ τήν λατρεύεις 
καί έγώ ποΰ σέ ποθώ ! .. "Ελα ! έλα !...»

’Ανατρίχιασε.
Ένόμισε πώς τάκουσε αύτά τά λόγια κι’ 

έβύθισε τρομαγμένη τή ματιά του στή θά
λασσα.

Δύο μάτια ποΰ έλαμπαν σάν δύο φοβερές 
πυρκαΐές μέσα σέ μιά απέραντη καί μαύρη 
κόλασι, είχαν στυλωθή έπάνω του καί τόν 
έκύτταζαν επίμονα....

Τινάζεται άπό τή θέσι του και γυρίζει τό

πώς ό ήχος έκεΐνοςποΰν. Νομίζεις 
γελοίο σατανικό, καί μία είρωνία 
αρμονία.

Μιά άγρια παρατονία.
Ώς καί ό γέρω βράχος γελάει 

Αγωνία, ποΰ τό γέλοιο 
κρύα καί σέ ιδρώτα..'.

Τό Ναυτόπουλο Ατρόμητο ψαρεύει. 
Πότε-πότε τραγουδάει.
Θαρρείς πώς προσπαθεί νά ήμερώσγ τή θά-

μέ τόση
του ξεσπάει σέ δά-

λασσα μέ τδ τραγούδι νά στείλγ μί · κεφάλι Του iit'o τήν άλλη μεριά. . . /
7- 
ζυ

Τον άνεμο τόν γλυκύν ήχο τοΰ τραγουδιού του 
είς τήν Ακοή τών Ανθρώπων, μαζύ μέ τδν 
άγριο σπαραγμό τοΰ κύματος, σάν μιά μυστι
κήν ύπόσχεσι ποΰ νά τούς λέη : «έδώ μέσα 
στήν τρικυμία ύπάρχει μιά ψυχή ποΰ έχει 
μέσα της τή γαλήνη- πάρετε καί σείς τή γα
λήνη στήν ψυχή σας, καί τήν τρικυμία μή τήν 
φοβεϊσθε ποτέ 1»

Τώρα προχωρεί τό Ναυτόπουλο σέ νερά βα 
θύτερα.

Τά μαλλιά του χτυπιώντζι στό μέτωπο 
του άγόια. Εινε πολύ δυνατός ο.·β&_έίδς/ .

Συρίζΐιόλόγυράτσό^ά» ν^θέ’ΐθί ^το.ΰ είι$ : 
«Θέλω νά σέ σφίξω ,^τηνΐάγκαλιά μού.

Θέλω νά σέ σηκώσω στά" φτερά μου καί νά 
πετάξουμε μαζύ μακρυκ —μακρυά. Είνε με
λανά τά φτερά μου άλλά τί ; μή σέ μέλλιρ·

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 

μέλη παγωμένα, ύπό τό σάβανον τής χιόνος· 
ό τίτλος τής είκόνος ταύτης είνε : Έν Σίπκα 

πλήρης ήουχία ! Έζωγράφισεν επίσης στρα
τιώτην “Ασκεπή''~Γστάμενον πρό έπιτυμβίου 
σταυροΰ κεκαλυμμένου.ίύπό χιόνος, «ζωγράφι
σε μεταφοράν τραυματιών, σκηνάς στρατιω
τικών νοσοκομείων", -?Ίά μετά τήν ίφοδον, τά 
βάσανα τής ύποχωρήσεώς τών Ρώσσων έπί Νά- 
πολέοντος ή πυραμίδα έκ κρανίων έπί τών 
όποιων πλανώνται και κατέρχονται κόρακες.

("Επεται συνίχίΐα)

Τά μάτια κι’ έκεΐ!
Γυρίζει τή βάρκα πρδς τό άντίθετΛμ.έρος.... 
Τα-μάτια κι’ έκεί αγριότερα,' φ^^φίτερα, 

άστραφταν έπάνω άπ* τό κΰμα. ·. !’ 
Κυττάζει δεξιά, άριστερά. , '
Παντοΰ ,οί δαίμονες έκεΐνοι οί φωτεινοί.
Παντόΰ τά δύο έκεΐνα ηφαίστεια ποΰ πε- 

τοΰσαν Αδιάκοπα φωτιές καί-λάβα . · ;
’Ηταν μιά άβυσσος σκοτεινής ποΰ τά’ δύο 

^έκεΐνα φωτεινά μάτια της έλεγες πώς είχαν 
, 'άνοιχθή μόνο καί «.όνο γιά νά ,δείξουν.τδί σκο

τάδι της Ακόμη μελανώτερο !
Τό ναυτόπουλο δ?ν ήμιτορ^ίβτΆτειά -νά τά 

βλέπρ. .
Άνοιξε το παόι του κι’ έφυγε, φοβισμένο...

Νύχτα, γαλήνη. Ποιος έχει άκουμπίσγ) το 
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

πουχέρι του επάνω στδ στήθος του βρέφους 
Ονειρεύεται μέ*α στδ λίκνο του ;

Κύματα χρυσ& κι’ ασημένια χύνονται 
’πάνω καί ξαπλώνοντε στη επιφάνεια 
νερών που κοιμούνται καί τών άφρών ποΰ 
νουρίζουν ερωτικά δ,τι κοιμάται·..

Νομίζεις πώς είνε φτερά άγγέλων τής 
λασσας, ποΰ την ήμερα κρύβονται μέσα ■ 
μυστικές άγκαλιές της, καί τήν νύχτα βγαί
νουν γιά νά χαϊδέψουν τά στήθη της άπδ ευ 
γνωμοσύνη....

Τδ ναυτόπουλο άνοίγει πανί, ^χαί· κάθεται 
στδ τιμόνι ώχρδ καί άδύνατό'

Τά δύο εκείνα μάτια παντού μπροστά του, 
καί στη γαλήνη καί στην τρικυμία.

Φοβάται νά κυττάζγ πειά τή θάλασσα.
Έβαρέθηκε ο,τι άγαποΰσε.
Άλλά τί νά κάμγ ποΰ δέν έγεννήθηκα γιά 

τίποτε άλλο παρά μόνο γι’ αυτήν;
Γαλήνη.
Τά κύματα ποΰ ήσαν άγρια-χθες .καί πο

λεμούσαν ώεταξύ τους, τώρα άγχαλιάζονται 
δλα μαζύ μιά ειρήνη άδελφ^μ^^^^γ 
σπαρταράει’-^^ενςρ^^.σα στήν - αγκαλιά του 
άλλου. : · *

Μυστικά ίμως. Τ ' -'
Τύ ναυτόπουλο 

δέν μπορεί. . '
Αισθάνεται δτι τά νερά έκεΐνα- ποΰ εΐνε 

ήρεμα καί ά’^λ^^ρ^^ουν ν’ άνασηκώνωνται 
σιγά-σιγά, σάν βνα στήθος πόΰ'ζεσταίνεται. 
άπδ κάποιον πόθο καί αναστενάζει βαθειά·

Τδ άγέρι άρχίζει λίγο λίγο νά φυσ£...
Τά στήθη τής θάλασσας άνασηκώνονται πε

χπο 
τών 

νκ·

θά- 
«τής

ΕΙΡΗΝΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ

·*·■
χφ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΠΑΡΑΜΎΘΙΑ

Ο ΩΡΑΙΟΤΕΡΟΣ ΤΑΦΟΣ .
<'·«

Τό έφερε Υψηλά, πολύ Υψηλά. Και τότε είδα 
μέ τά μάτια της ταξειδεΰιρας ψυχής πόσον 

μικρός είνε ό κόσμος! Πόλειί δλόκληροι έ- 
φοίνοντο ώς μυΐαι κοιμώαενέβκ&Λ λευκού χάρ

του.
Μ’ έφερεν ό αίθερρβά^^&φίέντωρ είς μίαν 

εϊ$α είς · ίό δνειρόν πατήψΰλόν'κόρυφνή^ ■ '/ί^^βν^ίς τόν βόρειον 

» μου. πόλον,, δπου οι παγετοί ποτέ δέ» λυώγουν. Εις
^τήν χιονοσκεπή Ικεϊ κορυφήν ποΰ Ανθρώπου 

* #α πατήση, μέ έναπέ- 
θεσεν Υπτιον. Πάγοι καί χιόνες Υπήρξα τό 

όλόλευκον, τό άχραντον οάβονόν μου.
Άπεμαρμαρώθητ καί έμεινα έκεϊ βλέπων 

πρός τόν οΰρατόν, δ όποιος ήτο ήδη πλησίον 
μου. Τά βλέφαρά μου, τά όποια είχεν ή νό

σος Αμαύρωση, κάποια μυστική δύναμις τά 
διανοίγει είς ιό λευκόν φώς, είς τάς λεύκάς

ΝΙίΙΡΟΠΟΛΟΓΣΑ είς 
τον ύπνο μου τόν ώ· 

V· ραιότερον τάφον.
Νά σας διηγηθώ 

πώς τόν Ιφαντάοθην, 

ή μάλλον ηάς τόν

5'

•ϊ- ■

_ _ . ρυφ»
ί ’Ένας άειός δχι ποΰς οΰιε έπάτησεοΰΐε $α ;

...»

πλέον δ αιώνιος Χά

ρος μέ τά γυμνά του 
πόδια, μέ τό ποκκάλιάρικο στήθος, τάς άπαι- 

σίως μειδιώσας σιαγόνας, καί μέ τό κλασικόν 
δρέπανον έπ' ώμου — ένας άετός Υπερήφανος 

μέ Ανοικτάς τας μεγαλοπρεπείς του πτέρυγας 
ήρπασε τό νεκρωθέν σώμα μου. 

6

ιισσότεοο, χχι τδν άναστεναγμό τους τδν παίρ
νει στά φτερά του ό αιώνιος διαβάτης, χαι τδν 
φέρνει στήν άχοή τοΰ ναύτη.

Κάτι άγριο πρέπει νά γίν'ρ, που ου-re τά- 
στρα θέλουν νά τδ ΐδοϋν, γι’ αύτδ άργίζουν 
χΓ εκείνα νά χρύβωνται φοβισμένα .

Άλλά τά μάτια άπδ χάτω ανεβαίνουν λίγο 
λίγο χαι πλησιάζουν....

•Θέλει νά στρίψτι τη βάρκα του καί νά γυ- 
ρίσιρ χαί πάλι στη στερηά, μ^ δέν [Απορεί...

Σάν νά είνε δευ-ένος.. άπδ'άδιάλυτα μάγια 
τραβιέται δυνατά άπδ τδν φοβερή μαγνήτη των 
δύο-,έχεένωνματιών... 3'

Τδ ναυτόπουλο σύρεται πίσω, μά τά μάτια 
τδν τραβοΟνε έμπρός !

Νομίζει τώρα οτι άχούειχαί-τή φωνή έχείνη 
τόΰ άγέρα κοντά 'του, πολλί κοντά του, στήν 
ψυχή $#υ μέσα...
... Γ.ρν,αϊίζει καί σταυρώνει τά χέρια...
'Τά μάτια πλησιάζουν,: πλησιάζουν καί με

γαλώνουν... καί άγριεύουηπερισσότερο... καί 
πετοΟν μεγαλείτερες σπίθεφ^^ 

.^ΑίΓότε δύο κύματα σάν^^^^τήθη γιγάντια 
τινάζονται ψηλά με όρμηβΆχίζ νται στά δύο 
καί τδ άγκαλιάζουνΊτπάσμωδικά.

Τίποτε δέν άκ'όύσθηκε άλλο άπδ ένα φιλί
^^όμδή.ση· άλλ^ τρομερδ ποΰ άφήθ^ε στδ στόμα τοΰ ναύτη ή 

’άκράτητ,η ερωτευμένη νεράιδα, — φιλί ποΰ στδ 
άκουσμά τ§&?ί^·’ά'ίίΛ^^δς ό.,γέρω-βράχος αν
τιλάλησε μέ τδ αίώνιί.,γέλο^-.του, σάν είρω-τιλΧλησε μέ τδ Λίώνιί8..γελο'®-.του, σάν είρω- 
νίά πρδς τής άγάπης την άγκάλιά ποΰ αιω
νίως σκοτώνει I.

σινδόνας τών δρέων, αί δποίαι Υπέρκεινται τών 
άφρών που ώκεανον.

Μέ φρίκην ΑνάλσγΙζΟμαι, εκεί Απάνω πού. 

είμαι, νρΥς γήινους τάφους. ■
Έδώ, οΥτε πηλός, οίιε σκώληκες, ούτε σή· 

ψις, οϋτε σκότος κ αί — τίεύτυχία! —— Αδώ 

κανείς δέν έρχεται νάμ' Ανοχλήοη. Ό τάφος 
μου δέν γίνεται τόπος ερωτικών συνεντεύξεων, 

ούτε λεκάνη κροκσδειλίων δακρύων.
Τί δυστυχείςαυτοί οί άνθρωποι ! Ζητούν 

»ά προσπελάσΟννείς τά Υψη, άναρριχώνται 

είς τά Αερόστατα καί δσφ> ψηλά ζητούν νά αίω- 
ρηθοΰν, τόσφ μετά θάνατον τους καταχώνουν 
είς τά βάθητής γής καί επάνω τους σωριάζουν 

πυραμίδας μαρμάρων..,

θάνατος εδώ Αθάνατος !

Είμαι πανευτυχής' είς τόν παγωμένων, είς 

τόν πάλλευκον τάφον μου.
Μέ χωρίζει άπό τούς βράχους πελώριον 

σιρώιια χιόνος άδιαλύτου. Μέ θυμιατίζουν 

γύρφ μου οί λευκοί Λτμοι τών συννέφων, μέ 

χαιρετούν, πρώιον άπό δλους λμέ, αί Ακτίνες 
τοΰ ήλίου, τής σελήνης δ&έρμοι καί μελαγχολι- 

καί, ή αύρα συνθέτει διαρκώς τόν έπικήδειον

ΤΙ ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ
"Η σιγή εΐνε ή ώραιοτέρα έκδίκησις.

Τά έργα τών χειρών δέν είνε δυνατόν ή νά 

είνε πάντοτε προσοδοφόρα, άφον αί χεϊρες μας 

έχουν . ■ . καρπούς.

Είς τήν δόξαν καί τδ σφάλματα θεωρούνται 

προτερήματα' ' είς τήν μετριότητα καί τά προ

τερήματα θεωρούνται σφάλματα.

'Ο άνθρωπος έχει έν οωοίβιον είς τήν τρι

κυμίαν τής ζωής' τήν αύταπάτην.

Υπάρχει καί έν πράγμα, τό όποιον χάνει 

κανείς χωρίς >·ά τό έχη.

Τό μυαλό.

Υπάρχουν δολοφόνοι τους όποιους κανείς 

νόμος δέν τιμωρεί

Εΐνε έκείνοι ποΰ σκοτώνουν . . . τήν 

ώρα τών είς τά καφενεία.

Δίκ.

Υμνον, πτερυγίζουν ίπάνω μου — σύμβολα Υ 
περηφανείας καί Ισχύος —Αετοί καί ,γΰπες και 
κανείς άνθρωπος, μά κανείς,_ δέν ήμπορεϊ νά 
μέ πλησίάση. Τούς έχω άήβιάση!,.. Ζώ είς τό 

ύψος, τής γής, Αλλ' &νευ συναφείας μετ' αύτής.
Ζώ είς μόνην τήν άνάμνησιν των άνθρώ- 

πων. Κανείς ποτέ δέν δά λάβη τήν εδχαρί- 

στιγάιν νά άντικρύοη, νά ψαύση, νά άηδιάση, 
νά οίκτείρη τά κάκκαλά μου. Θά είμαι πνεύμα, 

άλλά καί σώμα τδ όποιον, αύτό τό. ίδιον όπως 

καΐ έν τή ζωή, άναλλοίωτον, μέσα ιίς τους 

αιωνίους πάγους, θά άποτίλέοη τ<3$ ανδριάν

τα μου.

Καί τότε θά ήμπορω θνήοκων—πρίν &φυ- 
πνισθώ—νά κραυγάσω :

«Πεθαίνω. Άλλα μακράν μου, ώ άν

θρωποι!»
• Κοί δταν άναστηδώ άπό τήν σάλπιγγα τής 
Δευτέρας Παρουσίας θάφωνάξοο μέ νέαν φω

νήν :
«Έπέθανα καί Αλησμόνησα τούς Ανθρώ

πους.»

Τί κρίμα πού ζώ άκόμη !

a. I . ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΣ.

Τλ ΤΡλΓΟΥ&ΙΑ ΤΟΥ ΑΕΙΑΙΝΟΥ

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Elc τόν /(αδελφόν μου 
Μ. Σ ι γ ο ΰ ρ Ο r

Σ’ αύτδ τό δρόμο ποΰ διαόώ 
κάτι σάν ήθελα νά βρώ· 
χώρις άρχή καί τέλος*

κάποια εύτνχιά, κάποια ζωή, 
κάτι ποΰ έχάθηκε άτή γή 
καί δέν θά ξαναϊδώ.

I·’ αύτδ τδ δρόμο τδν πλατύ 
βρΐΟκουματ άκόμη ότήν άρχή 

δειλός καί κουρασμένος.

Βλέπω ένα μνήμα σκυθρωπό 
στδ πέρασμά μού σάν φρουρό, 
μνήμα ποΰ σταυρό δέν έχει

ούτε στεφάνια άπδ λουλούδια* 
κι’ δμως γοργόφτερα τραγούδια 
άκέπτουμε δταν τδ θωρώ !

Μνήμα τό στήθος μου, βαθύ 
ποΰ άτές άγκάλες του κρατεί 
πόθους, έλπίδες καί καϋμούς

μνήμα τό στήθος μου πλατύ I

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΒΑΝΕΛΛΗΣ

Sapri di Salerno
7



Η ΑΡΡΟΧΤΕΙΑ TOT AIONOX

αν άνατρέξωμεν <$ιύ. παιδικά 
χρόνια τής Ανθρωπότητας δέν 
εύρίόκομεν κανέν Ίχνος τής 
άρρώστειας αύτής.ΌΙ πρώτοι 
Ανθρωποι ήσαν Αφελείς, Λ 
καρδιά των ήταν Απλή καί 
ήρεμες, μεγάλες γραμμές ζω
γράφιζαν τήν ψυχή των. ‘Η 
φύσις ξεσκεπάζεται σάν θαύμα 
καί σάν χαμόγελο μπροστά 

των. Όλα γι’ αύτούς ήσαν ζωντανά καί παρ
θένα. 'Η κρίσις δέν είχεν άναπτυχθμ άκόμα 
ιιαί δέν έδηλητήρίαζεν άλες τις χαρές και δέν 
μπορούσε νά βρεϊ κάτω άπό τή λαμπρόν έπΐ- 
φάνειαν τήν μηδαμινότητα καί τήν όδύνη. Ό 
έσωτερικός άνθρωπος δέν είχε έγγιχθψ άκόμη 
άπό τίς λεπτόλογες ψυχολογικές παρατηρή
σεις, άπό τήν άνάλνόη καί άπό τήν έπιστήμη.

Ή ψυχή σιγά’-— σιγά άνοιγε κι’ έβλεπε 
τόν κόσμο έκπληκτη κι’ έχαμογελοΰσε. Άπό 
τά ύψηλά όροπέδια τοΰ Θιβέτ, έχύθηκε κάτω 
στις πεδιάδες ή άνθρωπότης, Αφελής, πατρι
αρχική, μέ τίς καλύβες στις δχθες τών λιμνών 
μέ τά άντρα Ατούς πρόποδας τών όρέων, με 
τής προσωρινές σκηνές έπάνω Ατούς άμμους 
τών έρήμων.

Τά αίσθήματά των πόαν Απλά καί μεγάλα 
καί Αγρια. *Η άγάπη ήταν απλή, πρωτογενής 
—ένστικτον Ακόμη.

Όλα ήσαν Αφελή τότε·. Ό θεός κατέβαινε 
στις κορφές τών βουνών. Μάννα έπεφτεν άπό 
τόν ούρανό κι’Από τούς βράχους.άνέβλυζαν 
πηγές 01 θεοί κατέβαιναν στήν γήκι* έσμι
γαν μέ τίς θυγατέρες τών Ανθρώπων. Οί άν
θρωποι Ανέβαιναν ’ στον ούρανό κ’ έσμιγαν μέ 
τίς θεές. Ό ούρανός μέ. τή μαγική σκάλα τής 
άφελείας συγκοινωνούσε μέ τήν γή. Καί ήσαν 
μάλιστα τόσο κοντά, ώστε τφ καιρω έκείνφ 
ύψωναναί Αγελάδες τό κεφάλι κι’ έγλνφαν μέ 
τίς γλώσσές των τόν ούρανό.

8 "

Ό μεγάλος ήλιος πού καίει καί θαμπώνει 
καί τυφλώνει δέν είχεν άνατείλει Ακόμα.

Σ’ δλο τό μάρμαρο και σ’ δλ.ες τίς σκέψεις 
των κάποιο φώς’χαμογελμ, κάποια ειλικρίνεια 
ποΰ δέν γνωρίζομεν έμεϊς οί σεμνότυφοι καί οί 
ύποκριταί Ίδέτε τόν Παρθενώνα. Είνε φως 
καί ειλικρίνεια. Διαβάσετε τή Μαχαβαράτα τών 
Ινδών. Ό έραδτής «πίνει» όληνύχτα τά χείλη 
τής έρωμένης καί τ’ Αγκάλιασμα, λέγει κάπου, 
είνε τόσο άγριο ώστε «οί μαστοί τής γυναικός 
βυθίζονται στό στήθος τού Ανδρος καί κάθε 
κενόν τού σώματός της γεμίζει καί τά ψέλλία 
καί τά περιδέραια σπούν». Αύτή είνε ή Αγάπη 
τών πρώτων Ανθρώπων. Διαβάσετε τό Τ.Ασμα 
τών “Ασμάτων στήν ώμορφη Σουναμίτιδα. Ό 
έρως .δέν ήτον Αμάρτημα τότε καί είχε τό 
δικαίωμα νά είνε ειλικρινής. Ή Σαπφώ—ή 
πρώτη χειραφετημένη τής Ιστορίας—έστέναζε 
τή νύχτα γιατί βρισκόταν μονάχη καί δέν έδί- 
σταζε νά τό λέει.

plr ή asAarrt
χαΐ Λ-ΛίΖαΛς’ μίσοι il rvxttc'
nafa δ’ ίρχ»ι' <fya, 
Έγύ δι fiira χαθιϋδω.

Καί πετφ τή σαΐτα τοΰ Αργαλειού της δαμα
σμένη άπό άγάπη καί λέει στή μητέρα της : 

iiattp, Svri ίνναμαι κρίχητ tor tutor.
Πδ9οτ δάμασα. παίδος (ffaiirar it' 'Aypiittar

Πόση Αφέλεια, πόση ειλικρίνεια, πόση χαρά 
καί τελεία άντίληψις της ζωής ! Στόν κόσμο 
τούτον βρίσκονται δλα τ’ Αγαθά. Πέραν οι’δέν. 
Σκιαϊ καί είδωλα καμόντων είς λειμώνας Ασφο
δέλων. Ό Άχιλλεύς εύχαρίάτως θ’άντήλασσε 
τήν θέστν του, ώς Αρχηγού τοΰ Άδη, μέ τή 
θέσιν δούλου άτήν γή. τόν έφτανε μότο νά 
βλέπει «φάος λαμπρόν ήελίοιο».

01 Αρχαίοι έσυνδύαζον τελείως τάς Απαιτή
σεις τοΰ σώματος καί τάς Απαιτήσεις τής ψυ
χής. Ούδέποτε ισορροπία τελειότερη άπεκα- 
λύφθη στήν ιστορία. Μετά τό γυμναστήριον ή
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’Ακαδημία τοϋ Πλάτωνος, δ Σωκράτης άπό 
τήν Κνωσσδ πηγαίνει σιγά σιγά στήν Ίδη καί 
διδάσκει καί έμπνέεται τούς Νόμους.

Τό σνμπόΟιον τοΰ Πλάτωνος είνε Λ μικρο
γραφία, μοΰ φαίνεται, τοΰ έλληνικοΰ κόσμου. 
Δέν κουράζομαι ποτέ νά τό διαβάζω. Ό Σω
κράτης καί δ ’Αριστοφάνης καί ό Φαϊδρος καί 
άλλοι ξαπλωμένοι στά δίκλινα γύρω στό τρα
πέζι. Στεφάνια άπό ρόδα κι’ άπδ μενεξέδες 
είχαν στο κεφάλι., 'Ωραία παιδιά.έκερνοΰδαν 
άπό ένα μεγάλον ώμορφο κρατήρα. Καί συζη
τούν καί πίνουν κι’ Ανεβαίνουν σιγά σιγά καί 
μεγαλόπρεπα στις ϋψηλότερες κορφές τοϋ ’Ι
δανικού ροδοστεφανωμένα ίοότέφανον φιλοσο
φούν καί στά χείλη τοϋ Σωκράτη πέρνουν τά 
λόγια τής Διοτίμας τό θεϊκώτερο φτερούγιάμα 
ποΰ έως τώρα έγνώριΟεν ό Ανθρώπινος νοϋς. 
Καί ξάφύόυ Ανοίγονται οί πόρτες ,καί είσορμμ 
μέσα ό ώραιότερος Έλλην. Κισσόν είχε στά 
μαύρα μαλλιά του ό ’Αλκιβιάδης, καί ώμορφες 
αύλητρίδες τον Ακολουθούσαν καί τδν Αγκάλια
ζαν. Καί τδ κρασί χύνεται άφθονώτερο καί δ 
γέροι Σωκράτης χαμογελά καί συμμαζεύεται 
δτδ κρεββάτι του γιά νά κάμει θέΟι. τοϋ ’Αλ
κιβιάδη νά ξαπλωθφ.

ΙΙοτέ δέν κουράζομαι νά διαβάζω τό συμπά
θιο τού Πλάτωνος. Είνε γιά μένα, ή μεγάλη, 
Λ άγτα ΑποκΑλυψι τοϋ κόσμου τού έλληνι- 
κοΰ. Όλην έκείνη τήν Άτλαντίδα τήν βου
λιαγμένη βλέπω ν’Ανατέλλει μέσα άπδ τά κύ
ματα τών περασμένων χρόνων δπως-θυμά- 
στε;—Ανέβηκε μιά μέρα μέσ’ άπδ τά κύματά 
τοΰ Σαρωνικοΰ μπροστά σ* δλους τούς Έλλη
νας έμορφη χαί δλόγυμνη ή "εμνότερη καί 
ώραιότερη τών έταιρών—Λ Φρύνηί

Ήταν τότε Λ θρησκεία τοΰ Καλού. Ό ’Α
πόλλων—ό ώραϊος Μουόηγέτης—ήταν Λ προ- 
σωποίηδις τής Ελληνικής ψυχής. Στή Σικέ · 
λία Λ πόλις Αίγεάτα έκτιζε ναό στδν ώμορφήτ 
τερο πολίτη της. 'Υπήρχαν Αγώνες κάλλουό·.-. 
Καλλιστεία Ανδρών, καλλιστεία γερόντων, 
καλλιστεία παίδων. Στά Μέγαρα έτελεϊτο Αγών 
φιλήματος έφήβων, δπου ώς Αναφέρει δ Θεό
κριτος «δς δν προσμάξχι γλυκερώτερον χείλεΟι 
χείλη βριθόμενος ότεφάνοιόιν την ές μητέρα 
άπήρχετο».

Τέτοιος ήταν ό κόσμος δ 'Ελληνικός. 'Η 
μελαγχολία ήταν Αγνωστη. Τά μεγάλα προ
βλήματα δέν είχαν Ακόμα παραμορφώσει τήν 
Ψ"χή άπό Πόνο. Κυττάξετε δλους τούς ναούς 
των κι’ δλα τ’ Αγάλματα κι’ όλες τίς σκέψεις 
των πόσο χαμογελούν !...

'Ως δλα τά ώμορφα πράματα—κι ό κόσμος 
ό Ελληνικός Απέθανε. γρήγορα. Μέθα στήν 
ύπεράνθρωπη κ’ Απάνθρωπη Αταραξία τών 
Στωίκών. Μέσα στις ύάτερικές τάσεις καί τήν 
Απόγνωσι».,·τών ΠειΟιθανάτων καί τών Ήγη 
σιακών καί τών Άννικερίων Μέσα στήν άκη- 
λαόία τών έκτροχιαόθέντων δπαδών τοΰ Έ 
πίκούρου—Απέθανε .

#Ό Απόλλων ό ώραϊος θεός, τδ χαμόγελο τοΰ 
"Ολυμπου άπέθ^γε. Κι’ έαεφάνη άπό τήν ’Α
νατολή, ό Γίδς -τής Παρθένου -δ πατέρας τής 
σημερινής άρρώστειας τής ψυχής

Μέχρι τοΰ Ίήσσΰ ό Ανθρωπος έξετίμα τήν 
ζωή καί τ’ Αγ$θά τοΰ κόσμου τούτου. Ήθελε ■ 
νάΆϊνε ώραϊος5 κάί ύγιής καί νέος καί πλού
σιος. "Ηθελε ν’ άπολαυσμ τή ζωή καί ήξερε, 
νάί τήν Απολαύσμ. ' '

’Ε®υφήνη_Α- Ιησούς^· .ώχρδς δνειροπώλος . 
Ανεθρεμένος στους θερμούς ήλιους τής Πα

.10 ..........................

λαιστίνης, μέσα στή σιγή καί τήν άτάραχτη 
όνειροπολία τής λίμνης τής Γεννησαρ,έτ.

’Ανέβηκε μιά μέρα γλυκύς,γαλήνιος. ώραϊος 
στό δροςκαί Λ Ανθρωπ.ότης .τδν.Ακολούθησε καί . 
είπε γελαστός:«Μακάρια» pt πτωχοί τώ πνεύ- 
μάτι. Μακάριοι οί πεινώντες· καί διψώντες. 
Μακάριοι οί πενθοΰντες».

’Ανέβηκε στδν Παρθενώνα ό Ναζωραίος ό 
ώχρδς κι’ έδιωξε τούς Μεγάλους θεούς. Τόν 
’Απόλλωνα κάί. τήν. *Αρτεμιν καί τδ χαμόγελο 
τής Άφρο'ίτης..καί τήν εύθυμί ιν τοΰ Διονύσου 
—«κι* δσβυόε τό γέλοιο τό Ασβεστο τών θεών·.

Κι* Απλώθηκαν Απάνω Ατά μάρμαρα οί άγιο 
γραφίες καί οί σταυροί Παναγίες σιωπηλές μέ 
κατεβασμένα μάτια, χλωμές Παναγίες ποΰ 
κλαϊνε, μαρτύρια Αγίων, σάρκες άρρωστημένες 
καί αίματωμένες.

Μιά βαρεία μυρωδιά λιβανιού Απλώνεται 
στδν κόσμο. Καί μαραίνονται τά ρόδα καί θε
ριεύουνε τά ροσμαρί καί1 ή βάγια καί τό κυπα
ρίσσι καί ή ιτιά.'

‘Εφερε ότδν κόσμο τήν άγάπη καί τήν Αγα
θότητα καί τή ταπεινοφροσύνη Ναί. ’Αλλά καί 
τόν άγ άτρευτο Πόνο καί τή. μεγάλη Νοσταλ
γία καί τήν .αίώνια προσήλωση σ’ ένα κόσμον 
ώραίαν, μακάριον,δποϋ ούκ έστι στεναγμός · · · 
άλλ’ Ανύπαρκτον ί

’Αγαπάτε τούς έχθροΰς ύμών: Έλθετε πρός 
με πάντες οΓ κοπιώντες κάγώ Αναπαύσω ύμάς. 
Πάτερ, Αφες αύτοϊς ού γάρ οίδαόι τί ποιοΰσι. 
Ποΰ εύρέβησαν τά παράξενα αύτά, τά πρωτά
κουστα λόγια ; Σέ ποιόν κόσμον ήρεμίας έστρέ- 
φοντο άρά γε τά μεγάλα αύτά, τά γαλανά 
μάτια:

Άδιάφορον. Ή άνθρωπότης Ακούσε κι’ έσα- 
γηνεύθη.

Άπό τήν ώρα έκείνη ούτε χαρά,, ούτε άπό 
λαυστς!

1 Τρίχινος σάκκος στό σαρκίον, στάχτη έπάνω 
.-Οτό- κεφάλι-καί-γονυκλισίες κοΐ σταυροκοπή- 
ματα καί παραβιάσεις τής φύσης πέρα στις 
σκήτες τών άμμων τής Λιβύης, μέσα στά με
γάλα καίτά ήψηλά καί τά βουβά μοναστήρια.

Τό κάλλος ήταν Αμαρτία κι’Λχαρά δέν ήταν 
πλειά πρόόευχή. Καί περνούν μπροστά άπό 
τά μάτια τής ψυχής μου δλες έκείνες ^ι σει
ρές των πάρθένων μέ τ’ άφίλητα, τά χλωμια- 
Ομένα χείλη-·-Παρθένες ποΰ άπέθαναν χωρίς 
νά χαροΰν τή μεγάλη Ανατριχίλα τής ζωής, 
κορμιά στείρα καί λευκά—λουλούδια ποΰ μα
ράθηκαν κάτω άπό τόν ϊσκ»ο τοϋ σταυροϋ......

Πόσα μεγάλα δράματα δέν έχουν νά διηγη- 
θοϋν οί χαλασμένοι τώρα τόϊχοι τών μεγάλων 
μοναάτηρίων καί πόση ΑπογοήτευΟιν δέν σκε
πάζουν οί χορταριασμένες πλάκες τών σιω
πηλών κοιμητηρίων !

Τ’ άγαθά τοΰ κόσμου τούτου έπεριφρο-ήθη- 
άαν Τά μάτια ήσαν Ανοιχτά κι’ έβλεπαν Α
πάνω, τήν "Ανω Ιερουσαλήμ, τήν Αίώνιον 
Χίμα-ρα, τήν Βασιλεία τών Ουρανών δπον θά 
βλέπωμεν όλημερίς πρόσωπόν πρός πρόσωπόν 
τόν θεό 1 Καί πεθαίνεις. Καί τό χώμα ρίχνε
ται Αποκάνω σου καί περιμένεις. Μέ σταυρω
μένα χέρια, μ’ένα κέρινο σταυρό στό στόμα 
βίάαι ξαπλωμένος κάτω καί περιμένεις. Ή 
σάλπιγγα τής άναστάάεως δέν γροικιέται. Οί 
άγγελοι Αργούνε νά φανούν. Καί περιμένεις, 
Καί έν τφ μεταξύ σαπίζεις κι’ έπιστρέφεις είς 
τήν Μητέρα γή καί μεταμορφώνεσαι τή με
γάλη, τή φρικώδη, τήν Απελπιστική μετα- 
μόρφωάι τών δργαντσμών. Καί χύνεσαι χωρίς 

έγώ λίπασμα γύρω στό χώμα κι’Αποπάνω σου 
θρεμένα άπό τό κορμί σου άκολασταίνουν τά 
λουλούδια.

Καί οί Ανθρωποι γίνονται ‘όνειροπόλοι καί 
εύαίόθητοι.

Ή ψυχή άφαιρεΐται σέ έκΟτάσεις μυστικο
παθείς καί θρησκευτικός.

Ή Αγία θηρεσία Αγαπά ’σαρκικώς τδν Χρι
στό. Πόσοι καλογέροι δέν Αγάπησαν τίς χλω-ΜΕΤΟΪΣ ΗΧΟΪΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

κοινωνική; τρικυμία; κι' αυτά ναυαγοί

ΟΓ-Ε τνϋυμοΰ· 
μαι και τού; 
όνο πολύ μι
κρού; δκόμα. 
Έτυχαν κι' 
αύτά υπρό; 
τή φοβιρά 
καταιγίδα τή; 
δυστυχ£α;καί 
τή; κακομοι
ριά;· μίσα 
στά γιγάντιία 
καί ορμητικά 
κύματα τή; 

ρίδηκαν χωρί;
στήριγμα και προστάτη, ξίνα, έρημα, μόνα, δρφανά, 
γυμνά.

Έκτίνη ή μικρά Μαίρη μϊ τά κατάμαυρα καί ήμινι- 
κρωμίνα μάτια τη;, τά γτμάτα ρίμβη καί πόνο, μτσα 
στά ώραΐα βλίφαρά των, ποΰ μοιάζουν μϊ σκοττινα 
νίφη δταν σχίζονται γιά νά πρόβάλη ό ώχρό; κύκλο; 
τή; στλήνη;, μϊ τά χιιλάκια τη; τά κοράλλινα ποϋ παν
τοτινά ίφαίνοντο σάν νύσταζαν αίμα. Ία Ιλτφάντινα 
και διαμαντοκολλημίνα δόντια τη;, τά ξίπλτκτα καί 
μαΰρα ώ; Ιβιννο; μαλλιά τη;, τά σχηματίζοντα fv ύπτρ- 
φυσικόν καί μάγον πλαίσιον τή; παλλτύκου καλλονή; τη;. 
Ήτο μικρά δκόμα δταν τήν ίγνώρισα, το δυστυχιομίνο 
δποπαϊδι τή; τύχη;.

"Επα.ζιν άπό καφφτνιϊον τί; καφφτνιϊον μϊ τόν Τά- 
κην τη;, '; τό άγγιλοΰδι ίκιΐνο τό ξιπτταριστό, τδ <’νοι- 
χιόκαρδο, τό Ιριοτιάρικο παιδί, τό γιμάτο ζωή και σο
βαρότητα οδν νάννοιω&ι τό μΐγτ&ο; τοϋ προορισμού τον 
σαν νάννοιωδτ πιύ; ό προορισμό; του ήτο νά γίνη προ
στάτη; τή; δδτλφή;, ποΰ δίν τον ιδωκιν ή μάννα του 
άλλ’ ή μοίρα, καί ήτο πάντοττ κατηφή; καί ουννον; 
μι τό πικρό χαμόγιλο τή; δυστυχία; tl; τά χιίλη καί 
μι τό δάρρο; τοΰ μάρτυρα; στή μικρά του καρδούλα.

Έτσι τό δίλησιν ή μαύρη καί άπονη τύχη γιά τά 
δόλια ίκιΐνα πλάσματα τοϋ δημιουργού ποϋ ίπιμιμι στό 
κόσμο τονια γιά νά παρουσιάζοιιν κδποτι στού; άλλου;, 
τή πιιό τιλιία ιίκόνα τή; δυστυχία; άδιλφωμίνη μι τή 
καρτιρίαν.

ΙΙάντοττ .μαζί, ποτί του; διν Ιχωρίζοντο ! Άπό μι
κρά Ζρφαντμίνα τά πιριτμάζτυσι πτωχό; γίρων μουσι
κό;, άπό τόν δρόμον σχιδόν, που τά άκουσι νά τρα
γουδούν μιά μίρα ανοιξιάτικη κάτω άπό δνα πιΰκο.

Μισα σ’ αυτό τό τραγούδι ιύρτ μουσική άρμονία ττ- 
λιία, tva τόνο τή; τριλλή; χαρά; μιμιγμίνη; μι τή λύπη 
τή; καιαφρόνια; καί τή; δρφάνια;. Έτρτξτ· τά παρτ- 
κάλτσι· τά χάΐδιηιτ μ' ίνα πατρικό πόνο δταν Ιμαδι 
1>τι και τά δυο ήσαν δρφανά καί τα πήρτ μαζί τον, γιά 
νά τ’ άναδρίφη νά τά κάμη.μουσικού;, ν' άκούη κάποτι

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

μες Παναγίες μέσα Ατούς μιόοφωτιάμένους 
κι’ Αμίλητους ναούς 1 Λ'

Ή εύαισθηΟία καί ή δκσταόίς καί ή όνει- 
ροπολία είνε αισθήματα. άγνωστα στον κόσμο 
τόν άρχαΐον, τόν σοβαρόν καί μετρημένον, τδν 
γνωρίζοντα τί θέλει καί πώς νά θέλει καί πό
σην άξία άπροΟμέτρηκη. έχο^ν Λ χαρές τοϋ 
κόσμου τούτου.
('£π«τακή>νίχ«α) ΚΑΡΜΑ ΝΙΡΒΑΜΗ

Τφ άγαπητφ μοι Δάφν».

στά γηραττίά του μουσική νά τόν μιταρσιοϊ καί να τόν 
μαγιύη.

Καί τά δυο άγαποΰσαν τή ύΜαν τίχνη καί ιύθύ; tl- 
σήλϋον οτά μυστήριό τη;. Διν ήσαν δδίλφια όμογάλα- 
κτα· δχι I ή δυστυχία καί ή φτώχια τά τίχτν υίοδττή- 
ση. Ή μοίρα τά δκαμτ νά σφιγκτουν καί νά συναοπισ- 
ϋοΰν σάν πραγματικά άδίλφισ κατά τή; φοβτρά; και 
μανιώδου; πνοή; τή; γδύμνια; καί' τή; πτίνα;.

Ήλ&τ καιρό; ποΰ άρχισαν νά παίζουν οτά διάφορα 
καφφτνίϊα μϊ τόν τυφλόν πλίον διδάσκαλό των. Δίν 
πίραστν δμω; πολύ; καιρό; καί ό χάρο; <5. άδυσώπητο; 
ξτχώριστ τήν τριάδα Ικτίνη- δ γίρων άπίδαντ! Και Ιτοι 
χο ρί; παρηγοριά δ ίνα; μί τό βιολί και ό άλλο; μϊ τήν 
Xi&iga μόνοι' χαταμόν<ιχ<>ι. '.

Μτγάλωσαν- σννηδισαν στή φτώχια. Κάί'τ βράδυ ήρ- 
χοντο στό ξτνοδοχτΐο κι' Ικτΐ υπό τά; άστραπά; τοϋ 
πλούτου κι' αύτά μιά πλαγία γραμμή μίσα στά; παραλ
λήλου; τή; τύτυχία; τφν άλλων, κι' αυτά δμω; μία πα
ράλληλο; μίσα στά; πλαγία; τών άλλων πρό; τήν δτΐαν 
ίκιίνην τίχνην, τήν μουσικήν.

Οί ,&ρμονικοί καί γλυκιΐ; ήχοι τών δργάνων των μά- 
καναν ν' δφήνω τό φαγητό καί ν' Λκούω. Άν ποτ» 
συνίβαινι νά μήν δλδουν, δίν ξτύρω κι' Ιγώ σάν τί 
νάννοιοιδα μίοα στή καρδιά μου, σάν νά μοϋ ΐλτιπι 
κάτι τι γιά νά χορτάσω. Αύτήν τήν Αρμονίαν τήν ύδιω- 
ροΰσα πτιά άναπόσπαστην άπό τή σωματική μου τροφή· 
ήδιλα καί τήν φυχικήν.

Έτσι πιράσαν μήνι;- μιά βραδιά, βραδιά άνοιξάτικη 
καί δροσολουσμίνη, άπο Ικτΐντ; ποϋ μόνον ό ουρανό; 
τή; ‘Αττική; γνωρίζτι νά μδ; παρουσιάζω, τά τΐδα νά 
δρχωνται μϊ τά δργανα ύπό μάλη;. Ία πτριίμινα πρό 
πολλή; ώρα;, γιατί Ικτίνη τή βραδιά πόνο; βα&ΰ; μϊ; 
στήν καρδιά μου ήτο. Πτρίμτνα παρηγοριά δπό τή &tla 
τίχνη, από τόν γλυκόν καί άγγιλικόν ήχον, ποΰ σοΰ δί- 
όιι νά ίννοήση; δλα τά υψηλά καί αΐύίρια, δλη τή 
κρυφή πλάσι τοϋ δημιουργού, ποΰ σοϋ μτταφίριι τό 
πνιΰμα ίκιΐ ψηλά ποΰ μόνον ή φαντασία ποιητοΰ καί ή 
ψυχή μουσικοΰ δύναται νά φ&άσγ/.

Άρχισαν νά παίζουν κάποιο άγαπημίνο του; σοννίτο. 
Δϊν τ’χτ τιλτιώστι ή πρώτη π α τ ο ύ τ α καί μια Ανατρι
χίλα, ϊνα βϊγο; διίδραμ· τό σώμα μου. Μίσα σίνα 
ήχο ποΰ μίκαμι νά Ιν^υμηβώ κάποιο νυχττρινό μουρ- 
μούρισμα, ποΰ άκουσα μιά Οίληνοφώτιστη βραδτιά νά 
κάνη μίσα στό πυκνό δάσο; ίνα μικρό ποταμάκι, διί- 
κρινα κάτι τι τό ίδιαίτιρον άπό ταί; άλλοι; βραδυαί;· 
κάτι τι τό ίίτΐον, τό ουράνιον νπήρχτν ;ί; τόν πρώτον 
Ικτίνον ήχον.

Παρττήρι/σα τόν Τάκην πρώτον καί ίπιιτα τήν Μμίρη. 
Ό ίνα; μϊ κλτιστά τά μάτια κφι μι κλιμίνο τδ κιφάλι 
πάνω στό βιολί ίφαίνττο σάν νά μή ήτο στόν κόσμον τού
τον, Αλλά σϊ κάποιο μυστυρμόδη, ‘κτΐ ποΰ οΐ άγγτλοι 
χτροπιαστοί χορτύουν, ίκτί ποϋ ή χαρά πανιοιτινό βα-
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σίλειο εχιι στήσει x‘ ή λύπη δεν έπάτηιι ποτί της.'Ενα 
μικρό χαί Αδιόρατο μειδίαμα διίστελλε τα χείλη τον, σάν 
ν&βλεπε βτδ ϋρόιτο το θεό τον κι* Ενας σπασμός Από
κρυφος διίδραμε τδ σώμά του τδ ναρκωμένο κα! λε
πτό,. σΉ να ήχον γονατιστός πρδ τής εϊκόνος τοΰ Χρι
στού καί ίζήτει βοήθειαν.

Τδ λεπτό καί Απαλό χεράκι τής Μαίρης μ£?α λεπτό 
τρεμούλιασμα πηδούσε πάνω σταίς χορδαίς, καί με βλέμ
μα γεμάτο Ερωτα καί Αφοσίωσι παρατηρούσε τδν Τά- 
κην της.

Μέσα σίνα ήχον ακόυσα μια ερωτικήν ίξομολόγησιν. 
Ενα σ' Αγ απ <i έξέφυγε Από τδν ήχον τοΰ βιοΧιοΰ κι' 

Ινα σε λατρ εύ ω Από τδν ήχον τής κιθάρας Ετριξε 
νά προφθάσι; τδ πρώτο.

— Για σένα id καί βρίσκομαι στο ψεύτη τοΰτο κόσμο, 
εΐπιν Ικ {εντέρου δ λιπιάς καί τρεμουλιασιός ήχος τού 

' βιολιού.
— Για σένα θ' Αποθάνω, Απήντησεν δ πλήρης γλυ- 

κύτητος καί πάθους τής κιθάρας ήχος.
Ή Αποκάλυψις Εκείνη μτ ίμάγευσεν. Ηχούσα μίσα 

σε κείνους τούς Αρμονικούς ήχους μιά ίρωτική συνομιλία 
δύο ψυχών Αγαπωμίνων. Ώ Έρως, θηρίον Αδάμαστον 
καί τυφλόν !

Υπήρξα Ακούσιος μάρτυς άχνης καί Αγίας ίξομολο- 
γήσεως! Ώ έρφσα καρδία πώς πάσχεις !

Παρέτυχον είς θειον καί Αγνόν μυστήριον, εΐς τδν 
Αόρατον Ασπασμόν δύο ψυχών. Ώ μειδίαμα τοΰ ούρα- 
νον, γλυκό χαμόγελο τών Αγγέλων I

Ηκονσα τδν ύμνον χρδς τδν Ερωτα, τήν μυσταγω
γίαν {κείνην τήν ουρανίαν, ιίδον τδν αιώνιον κρίκον 
δύο ψνχιίν, τήν αίθερίαν Επικοινωνίαν τών ίρωμενανν.

ΑΙ δυο Ικιΐναι ψνχαί ήγαπΛντο παραφόρως, Ασπι
λοι, Αγναί ώς αί Ακτίνες ήλιου.

Ό τόνος τοΰ βιοΧιοΰ καί δ ήχος τής κιθάρας μοί τά 
εΐπον δλα. Πόσον είχον δίκαιον !

Μίσα στάς σκέψεις ίκείνας,μέσα είς τούς Αλληλοσυγ- 
κρονομίνονς συλλογισμούς, χεΙρ πρδ εμού Ετείνετο.

Ήτό'δ ΤάΧης ίσως ζητών Αποζημίωσιν διά τήν Αδι
ακρισίαν μου. Τούς παρετήρησα- μέσα σεκείνα τά κατά- 
μανρα μάτια, -τί δεν. υπήρχε; "Ερως, λατρεία, υπομονή, 
καρτερία, πτωχεία, δυστυχία....

* κ

Πιράσαν Απδ τόεε χρόνια κάμχοσα, καί δμως ουδέ
ποτε {λησμόνησα τά δυο Ακτίνα πλάσματα· ουδέποτε {λη
σμόνησα τήν συγκίνησιν καί τήν Ανατριχίλα ποΰ {/σθάν- 
θην κατ' {κείνην τήν Εσπέραν.

Σε κάθε στιγμή τοΰ βίου μου ή είκών αυτή παρον- 
σιάζιτο πρδ εμοΰ καί ό ήχος ίκιΐνος αίωνίως ιίς τά 
ώτάμου ήρχέτο.

Νύκτα βαθειά καί σκοτεινή- μονάχος καταμόναχος 
περιπατούσα Εξω Απδ τό νικροταφιΐον. τής πόλεως με 
τδ βλέμμα .Απλανές τίς τδν δρίζοντα, βαθειά Εκτί τίς τδ 
άπειρον καρφωμένο μίσα είς τδ μυστυρίώδτς σκό’ος 
τοΰ Αγνώστου. Τά Αστρα έτρεμόσβυνάν και μικρά νεφί- 
δμα {ποίκιλλαν κάποτε τδν κατάστιρον ούρσνδν σ'άν 
στίγμα! χαράς μίσα στό πέλαγος τής Ανθρώπινης λύπης, 
σΛν μικρά εύτυχίας σημεία τις τδ βαθύ καί Αδιαπέρα
στων σκότος τής ποντμίνης καρδίας.

Περπατούσα συλλογισμένος . γιά κάτι τι ποΰ μοΰ είχε 
ουμββ, όπότε αίφνης γλυκύς ήχος, ήχος παθητικός μυ
στηριώδης τίς το σκότος τής νυκτδς καθιστάμενος, με 
Απίσπαστν Απδ τούς θλιβερούς συλλογισμούς μου.

Έσταμάτησα Αποτόμως- Αφτρα τό χέρι μου στό μί- 
τωπον μου σάν νάθελα νά Επιστρέφω χρόνια πολλά δπίσω 
τό {ξησθενισμένσν μνημονικόν μου.. Ό ήχος Ικτίνος ό 
μυστυριώδης με Εκαμε νά γυρίσω χρόνια πολλά πίσω 
στή -χαλβά ζωήμΟυ. .

' Τρέχει, τρέχει ή μνήμη μου Ακούραστη- πτρνή τά 
πάντα, διασκελίζει καί τά μεγαλύτερα σημεία τοΰ παρελ
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θόντος μον καί ζητεί, ζητεί Ακάθεκτη κάποιο μικρό μά 
ζωηρό σημεΐον τοΰ παρελθόντος.

Μίσα στδ σκότος τδ βαθύ, τό σκότος τδ Αδιαπέρα- 
στον βρίσκει δτι γύρευε καί σταματή· δλη ή εκτυλιχ- 
θεϊσα πρδ hdv σκηνή ίν τφ ξενοδοχείφ μοΰ ίπανήλθε 
ζωηρά, δπως καί τήν ήσθάνθην- τούς ήχους ίκείνους, 
νά ! Ακόμα τούς Ακούω- τούς βλέπω- νά τους ! ,μπρός 
μου καί τά δυο μικρά πτωχά μου πλάσματα 1

Καί αύτά δλα μοΰ ήλθαν εξ αίτίας εκείνου τον μυ
στηριώδους καί Αγνώστου ήχου.Τίς 8ραχ* νά εΐναι ! ojv 
ποιδς μίσα στδ βαθύ σκότος τοΰ νεκροταφείου ήθελε 
παίζει μί τόσην γλυκύτητα καί πάθος ; 'Επλησίασα λίγο 
Αλλά δσο τδ δυνατόν συγότερα πατΦν πάνω άτήν χλόην 
γιά νά μή Ακούωνται τά βήματά μου.

Τώρα Ακούω καλά Απ' ίδώ ! καί S ήχος εξηκολούθει 
πάντοτε παραπονετικός καί γλυκύς.

Κάποτε τό βιολί Επαυε καί φωνή πονετική καϊ βα- 
θεια σάν νά Εβγαν' μίσα Απδ κανένα τάφο ήκούετο νά 
ψάλλη μί τήν μεγαλητίραν γλυκύτητα ποΰ δύναται νά 
συλλαβή ό νοΰς τοΰ Ανθρώπου τούς Ακολούθους στίχους.

Ώ ! γιατί νά μ' Αγφήόης ψυχή μου 
μες στοΰ κόσμου στά κρύα παλάτια ! 
άγγελε μου Αναστήσου σιμά μου 
Ελα ί δφσε ζωή στη καρδιά μου !

Τδν Ακόυσα με δλη τήν καρδιά μου- δεν Ανίπνεα Ικ 
φόβου μή χάσω και τήν ίλαφροτίραν μετάπτωσιν τής 
φωνής του.

Άλλά σ&ν νά Ελειπε κάτι γιά νά με Ικανοποίηση- σάν 
νά μή μί ευχαριστούσε τελείως- περιίμενα καί κάτι τι 
Ακόμα- ποΰ τό {γνώριζα καί. ποΰ ήτο πάντοτε συνδεδε- 
μΐνον με τδν ήχον εκείνον τοΰ βιολιού. Πλήν ό τάφος 
βαθύς Εχει γίνη καί βαρεία πλάκα σκεπάζει τδ Αγγελό
μορφο κορμί τής Μαίρης !

Μάτην θα περιμίνω! δεν'ύπάρχει πειά„Εφυγε- Εφυγτ 
αιώνια, δεν θα γυρίση πειά!

Καί φεύγω μ' Ενα βαθύ πόνο στή καρδιά- μένα βαρύ 
συλλογισμό- τδ είχα Εννοήσει- ό ήχος τοΰ βιολιού μοΰ τδ 
είπε.

Καί Απομακρύνομαι όλονεν καί τδ βιολί ΙξακολονθεΤ- 
εξακολουθεί νά παίζη λυπητερά με πάθος, με πόνο, με 
παράπονο κα! λύπη- καί ό Τάκης κάποτε κάποτε τύ συνο
δεύει μί τή παθητική στροφή του.

*Ω! γιατ! νά μ' Αφήσης ψυχή μου, 
μες στοΰ κόσμου τά κρύα παλάτια 
άγγελε μου Ανασιήσον σιμά μου 
Ελα δώσε ζο>ή στή καρδιά μου

I- Δ· ΜΟΤΡΕΛΛΟΖ

ΑΛΗΘΕΙΑ!
Νιχηταϊ δίι είνε Εκείνοι, οΐ όποιοι απολαμβάνουν 

των xapxiSr τής νίκης των. ίίικηΐαΐ εινε Ικείνοι οΐ 
όποιοι πίπτουν ιίς τδ πεδΐον τής μάχης.

Γκόρκν.

’4ri}j> άξιος τού ονόματος δίν πρέπει να μερικεύη 
τάς γνώσεις του. Ή είϊικότης καταδικάζει τήν νοη
μοσύνην zal ύποθιθάξει τήτ θέλησιν.

Ρονζδελι.
Τό πλήθος ομοιάζει μί τήν θάλασσαν Σί άναιθάζει 

Αψηλά «ί σί καταπίνει,άναλύγως τού άνεμον ποί! φνσρ 
Κάρμιν Σύλθα

Τά βιθλΐα εινε απόλυτος ανάγκη τής ζωής. "Αξιος 
οίκτου εΐνε Εκείνος δστις δίν τροφοδοτεί διαρκΰς τήν 
διανοητικήν καί ήθιπήν ύπόσταβίν του διά των πε
ριεχομένων των καλλίτερων βιβλίων, αρχαίων καί 
νεωτίρων.

»<©·Κ·©>«
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δικλ ή Τύχη στοάς θνητούς I- 
μοΐρασε^τά δ3ίρα της.

Ζαΐ βλίπω*ίσί, ποΰ δ πόνος 
δεν σί αγγίζει ν’ άνθΐζης'οάν 
Αμάραντο ΛονΛο<5·5<·

’Εμπρός στις μαήρες συμφο- 
ρίς είναι ή ψυχή σου εύτνχι- 
σμένη, καί δεν γνωρίζει δά
κρυα χαί θλίψη.

Άπδ μπροστά οου δτι Επί- 
ραοε κ’ ίσβύστηκε, γέρνοντας 
είς tvr τρικυμία τοΰ κόσμου

συντριμμένο, δίν άφησε να ίχνος στήν ψυχή σου, 
ο0μ οΑ τιΛ σου. μιά πικρήν ανάμνηση.

Ώ γυναίκα, δίν {γνώρισες τήν αγωνία χάϊ tA»1 ά· 
γρύπνια, δποΰ ή ψυχή μας τρεμοσβύνει σάν τδ κον
δύλι ίμπρδς στδ εικονοστάσι· ■■

Ό φόβος- ί φροντίδα ή άκαταμάχητη στδ νοΰ σον 
δίν {φώλιασε, σάν τδ σκουλίκι όπό9 φθείρει τδν καρ
πό- Καί δίν {ζήτησες ποτί καμμιάν Αξήγητη καί 
μαύρη τής ζωής Αλήθεια.

Παιδιά δεν σοή Εδωσε ό θεός, καί δίν {στάθηκες 
σ’ αύτή τήν πλάση γόνιμη μητέρα. Γι’ αύτδ δίν Εγυ- 
ρες ποτί μί σκέψη μί φροντίδα κάνου στ’ άδ^α^κε- 
φάλια τΰν παιδιών σου, σί άγνίς ζωίς πό9 ίβγήκαν 
Απ’ τά σπλάχνα σου.

“Ακαρπη {στάθηκε ή Αγάπη σου καί περιττή ή ζωή 
σου- ■ · "Ω τίποτε δίν είναι εύγενικώςερο καϊ ώραΐο 
καϊ θαυμαστό καϊ Αγαπητό, σάν δημιουργία τής 
ζωής, πδή ό Ανθρωπος τδν Ανθρωπο γέννα, σάν τδ 
σκουλίκι, σάν τδ κτήνος, σάν τδ δένδρο, σάν δ,τι ύ- 
πάρχει μις τή γή χαϊ κάνου άπδ τδν ήλιο.

“Ετσι θά σβύση τής ζωής σου ή λαμπάδα, χωρίς 
νά πάρουν φώς Αλλες ύπάρξρις- · ■

Κ’ έγώ, ποΰ μές τδν δρόμο τής ζωής πολύ μοβ μέ
νει νά θρηνήσω Ακόμη, τήν Ακαρπη, τήν περιττή, τήν 
ασυγκίνητη ζωή σου τήν μισώ' καϊ προτιμώ, τήν θλι
βερή seal πολυδάκρυτη ζωή, ποΰ ίξαγι-ίζει τήν ψυχή 
μας καϊ τήν σέρνει πρός τδ βωμό κάποιας θρησκείας.

2.
Τρίιγοϋδ» όέ κρνφάν λχβ.

—Γροικάμε στήν ψυχή μας 
μέσα Από κόσμους χίλιους, 
σάν άπό κάποιους ήλιους, 
δημιουργία κρυφή.

AUitc φώνίς καϊ γλώσσες 
στή σκέψη μας μιλόΰνε 
καϊ στήν ψυχήν ανθούνε 
οί σπόροι t?jc ζωής.

Γιά μας σκλαβιά εΐν’ 0 κόσμος- 
‘Ελευθερίά ζητοώμι 
κ' αιώνια ποθούμε 
μιά νέαν ανατολή.

Ώ πνεύμα αίώνιο, χαΐρε' 
iwS μέσα jtac yaUi<We«, 
»i Sr ζωή οπαράζης 
τδ θάνατο νικφς.

3.
Σύμβολα·

Τό ψίχαλο, ά στάλά τόή νερόώ καϊ τδ λουλόΰδι, 
γιά μί είναι βαθυνόητο Αληθινό τραγόώδι.
Στό μαραμμένο τδ δενδρόφυλλο καϊ στδ σκουλίχΐ 
καί στής θλιμμένης της ψυχής τδ στεναγμός 
σέ ό,τι περνάει καί σβένεται ίχνος χωρίς ν’ άφήνη. 
τής ΕΙμαρμένης·τήν κρυφή τήν αρμονία γροικώ. 
Ό,τι περνάει Ασκοπο καί χάνιται ίδώ κάτου. 
τή χαρά νοιώθει τής ζοής τδν πόνο τόΰ θανάτου 
"Ετσι κ’ εγώ (τάχα γιατί!} δσο πέρνα τ} ζωή μου, 
νοιώθω μιά θλιβερή φωνή νά κλαίη μις τήν ψυχή μαυ.

ά.

■ ■ ■ Cosi nel mondo 
sua venture ba ciascum da) di che nasce.

Petrarca.
—’Απόψε, ξέρεις, βγαίνουν τά φαντάσματα 

καί τρέχουνε στούς δρόμους στά σκοτάδια, 
περνοών μέσα άπδ λόγγους καί χαλάσματα, 
πηδεύίν πόνου οτίς στέγες, στά ρημάδια.

Καί φεύγουνε καί τρέχουν καϊ γυρίζουνε 
μ’ Αγριαν δρμή μί μάνητα πολέμου, 
πίσω άφ’ τά παραθύρια μας σφυρίζουνε 
αθώρητα μές τά φτερά τΛ ανέμου.

—Μιά τέτοια νύκτα, <5 γριά, κ’ δγώ γεννήθηκα 
κ’ ήλθα κ' έγώ στδν κόσμον έδΰ κάτου· ■ ·

—Σώπα, παιδί μου, σώπα κ’ {φοβήθηκα 
καί εΐναι κακή ώρα γΕννας καϊ θανάτου.

I-

L. Levy Ό βάνα^ος toO Όρφέως
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"Οποιος τό βράθν ίεοΰτΰ. γιννηθφ, 
καί όποιος πιθανή" τοΰ Χριστοΰ τό βράθν 
Δαιμόνιο θά, τοΰ γιτή >5 ψνχΰ 
καί SXo θά'τρίχη στά άγνωστο σχοτάόι.

5

Αγάπες τοΰ Δάύονς·

Στό μαγιμμένο βασος 
τ’ άηίόνι κιλαΐίεΐ, 
μΐ μαγικη^φωνή, 
γλνχό τραγόΰίι.

ΟΙ Σάτνροι καί οί Φαΰνοι 
στΰν Ονδρων »ή σκιά 
ψάλίίουνι μαγικά 
κι* άργά γυρίζουν.

Καί στίς πηγίς, ποΰ τρέχουν 
δροσάβολα ντρά, 
χοριύουν ξωτικά 
καί άραίτς //ιράϊδις.

M/tv πλανιθής, i χάρη, 
καί πας τή νύχτα έκιι 
γιατί σέ χαρτιριΐ 
κακή ΝιράΙδα.

Στό κούφωμα ένός δένδρου 
—ύ μαΰρο ροιζιχό— · 
π/χ^άπ νόφικό_ 
al πιριμένιι.

01 Νύμφτς καί οί Δρυάδις. 
τΰν δένδρων τά στοιχιιά, 
ξανθή μου ύμορφονιά, 
ci χαρτιροΰνι.

Τά πνεύματα τοΰ Δάσους, 
μιαν &ρα μαγική, 
στΰν Ισκιων τή σιγή 
θά σέ φιλήσουν.

Καί ό θεδς τό9 Δάσους, 
γέρος αρχαίος θιδς, 
θά ci μαγέψη αύτός, 
θά σΐ χρατήση.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ

G. RAGUSA-MOLETIΚ ’

ΤΟ ΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΗΔΟΝΙΟΥ

ΙΝΕ νύχτα-
doo ώρες τύρα τό Αη

δόνι ψάλλει στόν Ανοικτό

γούδι τον ; 
Κανείς.

Ποιος Ακούσε τό τρα

Τό πουλί πετάει.

Τι μένει Από τό τρα
γούδι τον ;

Τίποτε· κανείς δέν τό περιμάζευσε· κανείς 

δέν ύά τό τυπώση χαί κανείς δέν γνωρίζει τό 
Ανομα τοΰ χαριτωμένοο έκείνου ψάλτη τοΰ 
Απειρον.

«Πόση ποίηοι χαμένη !» Οά ποΰν οί συνει- 

ϋισμένοι τό ψάλλουν γιά τούς δλίους καί Από 
ματαιότητα Ιπαίνου, δχι Από Ιμπνένσι ή χαρά, 
Αχι Από Ανάγκη να χύσουν τήν ψυχήν των ατό 
Απειρο.

Έγώ δέν σέ λυπούμαι, ώ μικρέ Αγνωστε 

καλλιτέχνη, ώ χαριταιμένο αηδόνι !
Σέ ζηλεύω-
θέλω, οΑν κι Ισέ, νά λάβω τήν ενχαρί- 

στησι τα ψάλλω γιά έμέ μονάχα τά τραγούδια 
μου, τή νύχτα μές τά. δάση, στ' Ακρογιάλι, 
στό βουνό, χωρίς ψυχή καμμία νά μ' άκούη.

"Οταν τελειώνης τό τραγούδι σου πετας Από 

τό δένδρο ποΰ έμεινες μίαν ώρα, χα>ρίς τό 
φροντίζης Αν Αλλα πουλιά, οέ ακόυσαν ή δχι, 

δτ ίσως μ' Ιπαινο μιλοΰν γιά οέ.
Και έγώ επε&νμοΰσα νά ενρω δχι στήν'ευ- . 

χαρίστησι τοΰ Αλλου, όλλα σ’. έμέ -τόν ίδιον ■ 
τήν Αμοιβήν τον τραγουδιού μου, ποΰ εΐνε αύτή 

μου ή ζωή.

Στόν χορό έκράτησεν ή Νινί ζωηρόν τήν 

συναναστροφήν...
’dA10 τί έγινε ;
Ποΰ ίπήγε ή Νινί ;
Γιατί φεύγει, γιατί τρέχει ή Νινί; .
Τής πέφτουν τά μαλλιά, ή κορδελίτσές, χύ· 

νονται τά διαμάντια...Μήπως έτρελλά&η τάχα ;

’Όχι.

Είδε ενα ποντικάκι καί Αφησε τούς χορευ

τάς, τός εύγενέϊς κυρίας, τόν χορόν, τήν συν- 
διάλεζι γιά νά τρέξη πίσω Από τόν μαΰρον καί 

βρωμερόν κάτοικον τών δχετών.
Δέν Αλλάζει ποτέ' ή φύΰίς.

Πεθαίνει γάτα όποια ίγεννή&η γάτα...

(Μιτάφρασις Κ· Κατροφύλα,)

Η ΣΑΤΤΡΑ ΤΟΤ ΜΗΝΟΣ υπο ΣΤ. ΞΕ80ΠΟΥΛ0Ϊ

Κατά rife τύριίας πιριφτριίας ίνικα τΰε 
σαραχοστης.

ΠΑΡΑΜΥΘΙ

"Ενας πολύ πλούσιος κύριος ήγάπησε μιά 

χαριτωμένη γάτα καί Αποφάσισε νά ,τήν νυμ-

Δέν μπορείτε νά φαντασ&ήτε μέ ti λοΰσο τήν 
έντυσε στήν καλλίτερη της χώρας μοδίστα. Τις 

φόρεσε διαμάντια, μπιρλάντια, μαργαριτάρια· 
τής έβαλε μαλλιά ξαν&ά' στήν κόμη 'μέ κορδε- 
λάκια. . ■ ·

Ή γατίτσα, ποΰ τήν ίλεγαν Νινί, Ιγινε 

αγνώριστος.
Άλλά ti πνεΰμα ! ΤΙ τρόπους πόΰ είχε !·..

Μέ ι< χάρι Ιδινε τό βελόύδόντύμένο ποδα- 

ράκι της στό χειροφίλημα' τών Ιπποτών, τών 

φίλων τοΰ σπητιοΰ.
Πόσον ήτο μελωδική ή,φωνή τον μιά ου.

Πόσον ήτο γοητευτική ϊ... ·:

* *

Ό-δ ραγού μ άν σς τί/’S θι- 
οταχιχοΰ σννδυασμόΰ ίν Άττιχη.

Τάσχιάχιρα τοΰ Κοινοβονλεοτιχοΰ 
πολιτιόματος.



ΓΊΟΙΚΙΛΗ SEAIS
ΕΘΙΜΑ

ΟΙ ΤΥΦΛΟΙ ΑΛΛΟΤΕ

Οί τυφ.Ιοι παρά cote άρχαίοις "ΕΛΛησιν ίφονιύοντο, 
παρά δί ΤΟΐ; Ρωμαΐοις 'ίχρησίμινον ή tie βάρβαρα 
παιγνίδια η πρόί άθιμίτοις διασχιδάσιις· H ίπονιί- 
διστος aven .συνήθαα ixparei άχόμη χατά τόν μισαί- 
a>va, Set xata rd li2 > tie r»)r auji}»· ro? άναχτόρου 
τοΰ A' 'Αρμανιάχ τυφΛοί ίζωσμίνοι^σιδηρά δπΑα bne- 
χριώθησαν rd χαταδιύχουσιν Ira χοίρον, δοτις θά 
iiliito i>e βραβιϊον tie ixetvov, άστις“θά tir lyivive 
βιά ραβδισμόν Οι δυστυχείς αόμματοι ΑΛΛηΛιδΙρόντο 
οΰτω ini ώρας παρίχοντες tie τού; παρισταμενονς 
θί^μα πρός εύθνμίαν xal γίΛωτας·

ΓΝΩΜΑΙ

Αί σκέψεις τών λογίων.
Τάδ» γρ&φιι ή άαΐδν Γχρίβιΐ tie rd -Γχράφιχ· ύ- 

πιραμυνομίνη φυσικά τοΰ συρμοΰ, τοΰ όποιου tire 
ίοΰΛαι αί δμόφυΛοί της χαι ίν γίνιι δΛοι οί χομψινό- 
μχνοι·.

«Etvs γίγονδ; αναμφισβήτητο» 8τι όπως ή ά;ία 
svi; πτηνού >ογαριάζ«ται *πί rg βάσβι τών πτ«ρώ», 
ίτσι σήμερον καί οΐ πλεΓστοι τών άνθρώκων χρίνονται 
μάλλον από τήν έξωτεριχήν των ευπρέπεια» παρά 
άπδ τδν χαρακτήρα.. »

Λαϊκή σοφία.
Καί μία πρωτότυπο; λαϊκή 3βρι; πρδ; γυναίκα, ιί; 

τήν Κιραλληνιαν.
— Γκρεμίσου άπδ δώ... νούμερο δύο τή; ανθρω

πότητα;.

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ
Ό γάμος είνε πρόσθεσις, Α κληρονομιά διαί- 

ρεσις, ό έρως πολλαπλασιασμός καί ό τάφος 
άφαίρεόις,

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

θίτομιν tie robe άναγτώστας της ’Πινακοθήκης* 
ίρωτηματα. Ιφ' ώκ διχόμιθα άπαντήσιις, lx τΰτ ό· 
ποίων αί μάΛΛον Ιπιτνχεΐς θά δημοσιιύωνται μι τό 
δνομα η τό ψιυδώνυμον τοΰ ίπιστΙΛΛοντος.

Ό βραβινόμινος θά Ααμθάνι) ώς ίβρον ίξογον καΛ- 
Λιτιχνιχήν ιΐχόνα.

1 Έν έργον τέχνης πρέπει νά τό αισθάνεται 
ττς περισσότερον ή νά τό έννομ ;

2 Ώραΐα μάτια ή ώραΐα χείλη;
3 Τί είνε ό κόσμος·,

ΔΙΑΣΤΙΧΑ

* Εί; τδ Ώδειον Νίαπόλίω; «γχυμονεΐται νέο; 
μουσιχδ; άστήρ.

— Ό συ 9*τη; Ν. Τ«ρούτη;.
* Ό αΰτοχράτωρ τή; Γερμανία; λαμβάνίΐ έπιχο- 

ρήγησιν 17,500,000 μάρκα τό ίτο;.
* Εί; Ν. Ύόρχη» παρίστάθη φάρσα έλλ. ύποίέ- 

σ«ω;, τοΰ Δάβι;.
— Σατυρίζονται οΐ Ευρωπαίοι χαΐ 'Αμερικανοί 

ανταποχριταί κατά τδν Έλληνοτουρχ χδν πόλεμον.
— 'Β α'- πράξις εκτυλίσσεται el; τδ έν Άθήναι; 

ξενοδοχεΓον τή; ’Αγγλία;, ή β'. . εί; τήν παραλίαν 
Πείραιώ;, ή γ'. εί; τήν μεθόριον γραμμήν.

— Έτ.ί σκηνή; παρουσιάζεται καί δ Διάδοχο; Κων
σταντίνο; (I).

* Κατά τινα ’Αμερικανόν ιατρόν 0 θυμό; εϊνε εύερ- 
γετιχό; διά τόν οργανισμόν τοϋ ανθρώπου.

— ’Ενισχύει τήν κυκλοφορίαν τοΰ αίματος xtvef 
τά άδρανο3·τα νεδρα, ισχυροποιείτήν διάνοιαν, διευ
κολύνει τήν πέψιν, καθαρίζει τδν λάρυγγα καί τοΰ; 
πνεύμονας.

— Ώστε νά θυμώνετε καμμάα φορά.
* Λέγουν 8τι ή· παραφροσύνη οίνε μεταδοτική.
* Κάποιο; Άγγλο; ιατρό; άνεχάλυψε νεαν ουσίαν 

τήν ετριψίνην», δι’ ή; θεραπεύεται ό καρκίνος.
* θέλει; νά ΐδή; τήν ευτυχίαν άπδ τήν άνάποδην 

δψινι Νυμφεύσου, λέγει el; Αμερικανό; συγγραφεύ;.
* Έφευρέβησαν ’Αμερικανικέ; καραμέλες εναντίον 

τή; μβθη;. Αμα τή; μασσήσητε, χάνετε τήν επιβυ- 
μίαν τοδ οΐνου.

— Αλλά πραχτικωτέρα εινε ή κατασκευή οίνοη. 
8στι; έχει τήν εύάρεστον γεΰσιν τοΰ συνήθους οίνου, 
άλλά στερείται εντελώς οινοπνεύματος.

— Κατασκευάζεται άπδ καρπού; κατά τρδπον ί - 
γνωστόν είσετι.

— Έν Ζυρίχη συνέστη μεγα; οίκος πρδ; τή» κα
τασκευήν τοιούτου οίνου, 8στι; δεν ζαλίζει καθόλου

— Σημαντική ποσότη; ίζήχθη μέχρι τοΰδε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Ύλη πρός κόλλησιν.
Τό Λευκόν τοδ ώοί μιγννόμενον μετά κώ-εως ασβι- 

στον καθίσταται άζιόΛογος χολΛητιχή ΰΛη διά rd in 
πορσελάνης ή τά φαγεντιανά σχιύη. ΌμοΙνη καί δ 
νιόηηκτος τυρός ή ή τνρώδης ουσία τοΰ γάλακτος, 
τριβομίνη i.tl μαρμάρου μϊ ίοβεσμίνον άσβιστοτ, ηαδί- 
χει tnv χαΛΧιτΙραν κολλητικήν ΘΛην,δι’ης δυνάμιθα 
rd συγκο.Μώμετ σχιύη ίζ ύίΛο·>, πορσελάνης, Λίθον 
θραυσθίττα η xal μίταλλοτ. Alv sire δί άνάγχη νά 
tlvt .liar πυκνή ή κολλητική ύλη xal npinti νά τήν 
μιταχειριζύμιθα άμϊσως διότι πήγνυται ταχύτατα.

Ή Συμβουλή τοΰ. Ιατρού.
Δύνασθε ασφαλώς νά θεραπεύσητε τά; ρυτίδάς τοΰ 

προσώπου σας- διά τοΰ καλούμενου «παρθενιχοΰ γά
λακτος». Ήμπορείτε δε ώ; ακολούθως νά χατα- 
σχευάσετε αύτό' είς εκατόν δράμια τριανταφυλλόνερο 
προσθέσατε μίαν ούγγίαν βάμματος Βενζόης. Διά τε
μαχίου δέ φανέλλα; βρε/ομενου εντός τής διαλύσέω; 
πλένετε τό πρόσωπόν σας πρωί καί βράδυ.

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ

ΜιταζΙ) Λιμοκοντόρων
— Καί σοΰ πηρι τά μίτρα σου ό ράπτηο ;
— “Οχι, inifpt τά μίτρα του, διότι μοΰ tint νά 

t0r χροηΛηρύσιο.

Πρόχίιται πιρί δύο φίΛιον οί ό.τοίοι δίν ποΛυχω- 
νιύονται.

— Sire άσπονδοι φιΛοι, Μγιι κάποιος·.

Έρωτοΰτ era ύποφήφιον αννδνασθίντα μι άντίθι- 
ror του.

— Kai eMe. όμόφροτις άφοΰ σνγιδυόσθητί ;
— “Οχι, άλϊάςρροτες είμεθα, άΛίά τί ση

μαίνει ;
ΑΚΡΟΤΕΛΕΎ1 ΙΟΝ

Γυναικείος πίλος. Γάβτρα μί άνθη τά όποία ί 
ηοτίσθησαν μί τόν Ιδρωτα της Ιργασίας τοΰ συζύγου

Co HlylGJC&ceiC: θΗο«ί 1j{hhoc·
ΚΡΙΜΟ ϊ ΛΟΙΙΓΚΕΘ

Ό ’Ιωάννης Δομιγ- 
κέθ είναι δ μέγας φι
λάνθρωπος της 'Ισπα
νίας, Α ^υχή της με
γάλης έταιρίας τού Ε
ρυθρού Σταυρού έν 
Μαδρίτην, Ατις θαυμά
ζεται δχι·"μόνον διά 
τάς έν τφ πολέμφ τού 
1898, έν' Κούόμ καί 
Φιλιππίναις, παρα- 
άχεθείάας ύπηρεάίας, 
άλλά καί διότι καί έν 

καιρω «ίρήνης παρέχει3*παντός είδους πε
ριθάλψεις είς τά πάσχοντα μέλη της κοινω
νίας, Ιδρύει θεραπευτήρια, σταθμούς βοηθειών 
σταθμούς ναυαγοσωστικούς, σχολεία νοσοκό
μων,' παρασκευάζει Αγήματα έτοιμα νά σπεύ- 
σωΟιν είς τό πρώτον άκουσμα πλημμύρας Α 
άλλης μεγάλης καταστροφής, δπου Λ τών Αρ
χών άντίλ'ηψις δέν δύναται νά έπαρκέση. Χά
ρις είς τόν Δομιγκέθ ό ’Ερυθρός Σταυρός τής 
Ισπανίας κατέστη τό έξοχώτερον τών τοιού- 
των Ιδρυμάτων έν τφ κόσμφ. Ό Γ. Γραμμα- 
τεύς δωρίζεται ύπό τής κυδερνήσεως καί εί
ναι περιττόν νά είπωμεν δτι Από μακρών έ- 
τών είναι ό Δομιγκέθ. Άν καί νέος Ανήρ έχει 
Αδη όνομα έν τμ ισπανική φιλολογία. Διδά- 
κτωρ τά νομικά, καθηγητής κατόπιν τής Ιστο
ρίας έδημοσίευσεν άξιολόγους Ιστορικός με- 
λέτας, καί, —έκεΐνο δπερ ένδιαφέρει Λμάς πε
ρισσότερον,—«Ιστορίαν τήςέλληνικής φιλολο
γίας», Αν μετά πάθους Αγάπηδεν ό λάτρης 
ούτος της κλαδικής Αρχαιότητος. Άλλά καί 
πρός τήν σύγχρονον Ελλάδα έχων λίαν συμ- 
παθώς πολλάκις ύπέμνηόε τά παρ’ Λμϊν έργα 
τής φιλανθρωπίας καί ίδίως τό έργον τής Βα- 
σιλίσσης Αμών είς τά πολλά περί εύποιίας 
βιβλία αύτοΰ- Είναι μέλος πολλών Άκαδημιών 
και φέρει τόν μεγαλόσταυρον τής στρατιωτι
κής Αξίας.

HHITEJA
Ή Αγία καί μεγάλη Τεσσαρακοστή κυριαρ

χεί. 01 άστακοί, Α έλμές, οΐ ταραμάδες, τά 
φασόλια καί τά κρομμύδια είς τήν Αμερηόίαν 
καί έσπερινήν διάταξιν. Ή Απελπιστική αύ
τή κατάστασις Λ δολοφόνος τών στομάχων καί 
Α έκνευριάτική τών έγκεφάλων λέγεται άγία, 
όπως έλέγοντο Αγιοι οί άσκηταί καί νηστευ- 
ταί. Άλλ’ άπό τής έποχής έκείνης μέχρι σή
μερον έμεόολάόηόαν αίώνες. Ήλλαξαν πολλά 
πράγματα καί αί άνθρώπιναι ίδιοσυγκρασίαι, 
καί τό κλίμα, καί ό τρόπος τοϋ βίου καί αί 
Αντιλήψεις τών Ανθρώπων.

Τό κράτος τής νηστείας κλονίζεται, έκλονί- 
σθη, πίπτει. Ή ύγιεινή διατάσσει διι άπό 
καιρού είς καιρόν πρέπει νά νηΟτεύωμεν, άλλ’ 
Α έκκλησία μέ τάς αύστηράς καί Απηρχαιω
μένος περί νηστείας διατάξεις της, Ανάγκασε 
τούς Ανθρώπους νά μή είνε τόσον πειθαρχικοί 
είς τά κελεύόματά της. Εύτνχώς κάποιον φώς 
Ανατέλλει άπό τΑν Έπτάλοφον, Από τόν σεβά

σμιον θρόνον τοΰ Οίκουμενίκού Πατριαρχείου. 
Ό Πατριάρχης ’Ιωακείμ προέτεινε δοφώτατα 
είς τήν Ίεράν Σύνοδον, δπως κατά τήν νη
στείαν έπιτρέπεται Α γαλακτοτροφία καί Α αύ· 
γοφα,γία. Τί δέ Αθωότερα . καί Αγνότερα τοΰ 
γάλακτος, τού τυρού, τού αύγού, τού βουτύ
ρου ; Μερικοί ρασσοφόροι στερρώς έχόμενοι 
Απηρχαιωμένων κανόνων οί όποιοι έχουν 
πλέον ίσχύν προλήψεων άντέτειναν, ίσχυριζό- 
μενοι δτι Απαιτείται νέα Οικουμενική ούνο- 
δος. Άλλ’ αύταί είνε προφάσεις έν....νηστεί- 
αις· Διότι πρόκειται περί άπλής Λμιεπισήμου 
πράξεω; ήτις θά έχμ τό σωτήριον άποτέλεσμα 
ν’ Αποτρέπμ τήν κρεωφαγίαν, άφοϋ Α τήρησις 
τής αύστηράς νηστείας είνε Αδύνατος, καί 
Αφού Λ γαλακτοτροφία έξομοιούται σήμερον 
πρός τήν κρεωφαγίαν. Τό ζήτημα τής νηστεί
ας δέν είνε δογματικόν, είνε μία δφις τού 
πρακτικού βίου. Αί περιστάσεις, αί έποχαί, αί 
άνάγκαι τοϋ κοινωνικού βίου, τά ήθη έπέφε- 
ραν μοιραίως τοιαύτην έπίδρασιν, ώστε κανό
νες, οΐτινες άλλοτε έθεωρούντο έκ τώνών ούκ 
άνευ, σήμερον έχουν περιπέσμ είς πλήρη Α
χρηστίαν. Είς τήν δύναμιν τών Αλλοιώσεων, 
είς τήν ροήν τών χρόνων τίποτε δέν δύναται 
ν’ άντισταθΑ· Μεταδολαί τοιαΰται έσημειώ- 
θησαν άλλως τε είς πολύ μείζονος σημασίας 
ζητήματα Αφορώντα αύτήν τήν θείαν λατρείαν, 
τάς έκκλ τελετάς κλπ. Ή τυρινή έόδομάς λ. 
χ. άλλοτε Ατο...νηστήσιμος, βαθμοί τινές'συγ
γένειας πρός γάμον άλλοτε Απαγορευόμενοι, 
σήμερον σιωπηρώς έπιτρέπονται. *0 Αναβα
πτισμός, Α μετάθεσις τών Αρχιερέων, ήτις 
Απαγορεύεται, οί πολιτευόμενοι Αρχιερείς (έν 
Κύπρφ καί Σάμφ) είνε" παραδείγματα εύγλωτ
τα μεταβολών άνευ Οίκ. Συνόδου. Άλλά δέν 
είνε μόνον Α νηστεία'καί είς τούς τύπους τής 
έξωτερικής λατρείας πρέπει νά έπενεχθώόι 
βελτιώσεις ύπαγορευόμέναι ύπό τοϋ σημερινού 
βίου- πλεΐστοι άσκοποι ή έπιβλαδεΐς δέον νά 
καταργηθοϋν. Ή έκκλ- μουσική—ό μητροπο
λίτης Αθηνών έδειξε πάλιν έν Αδικαιολόγη
τον πείσμα κατά τής τετραφώνου διά τής έγ- 
κυκλίου του—είνε ούχΐ τύπος, Αλλ’ αίσθηόίς: 
Ό πιστός πρέπει νά «νομ» καί νά «αισθάνε
ται» τοϋς ψαλμούς, δπως δέ ψάλλονται ούτοι 
έρρίνως και άτελευτήτως ύπό τών Βυζαντινο- 
φίλων ψαλτών τρέπουν είς φυγήν. Ή μουσική 
είνε τέχνη,συγκρατεΐ τήν προσοχήν τού άκρο- 
ατοϋ, αίρει Αψηλά τήν ψυχήν, καθηδύνει, 
παρασύρει- τοιαύτη δέ είνε μόνον Α άρμονικω- 
τάτη τετράφωνος. Ή ζωγραφική τώνιαών πρέ
πει νά είνε Αληθής καλλιτεχνία, Ίνα ιί δρασίς 
θαυμάζει καί ούχί βάναυσος Αγιογραφία. ’Εάν 
παραδεχθώμεν δτι Α είκών είνε είδος είδωλο- 
λατρείας, μόνον .Α ύψηλή τέχνη δύναται νά 
τήν έξιδανικεύσμ· ούδέ πρέπει ν’ Αποκλείει- 
ται Λ γλυπτική, διότι διατί τάχα τό βαμμένον 
ξϋλον νά γίνεται. Αντικείμενου λατρείας καί 
όχι τό λευκόν μάρμαρον, Ή Αγιογραφία πρέ
πει νά Αποβάλμ μερικούς χυδαίους καί τερα
τώδεις Βυζαντιακούς κανόνας καί νά άποβήϊ 
καλλιτεχνικωτέρά, νεωτεριστικωτέρα. Αί Ακο- 
λουθίαι πρέπει νά συντομευθοϋν, καί οί ναοί 
εύρυνόμενοι νά περιλάβωσι στασίδια πολυά-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ριθμα είς μακράς σειράς, αί κυρίαι νά έχουν 
άλως Ανεξάρτητον θέσιν καί είσοδον άπρ τούς 
άνδοας, ή Αγία μετάληψ.ις ή διδομένη Οήμε 
ρον είς νήπια, νά δίδεται άπδ μεγαλειτέρας 
ήλικίας,διότι άν συνέόαινε αύτό, δέν θά Ακου· 
ετο τό κλαδικόν έκεϊνο τοΰ παπά τοΰ μετα- 
λαμβάνοντος δυστροποΰν καί κλαυθμηρίζον 
μωρόν:·Άνοιξε τί στόμα <5ου νάμηη ό Διάολος 
μέθα σου».Άλλά πότε θά ε&ρεθξιό σθεναρός καί 
εύρύνους έ κείνος άρχηγός τάς έκκληόιας, δστις 
θά συντρίψμ τάς προλήψεις καί Οά άναλάδμ 
νά βελτιώσω τά κακώς έχοντα καί νά κατα
στήσω τήν έκκλησίαν, άνάγκην της ψυχής 
έμμονον και άναπόδραότον ;

ΝΕΑ ΠΟΙΗΙΑΤΑ
’Εξακολουθεί Απτόητος, καίτοι έν περιδάλ- 

λοντι ζών άπογοητευτικφ, τους εύγενεϊς Α
γώνας τοΰ ιδανικόν καί τούς μετεωρισμούς είς 
τόν κόσμον τοΰ αιωνίου φωτός ό ποιητής Στ. 
Μαρτζώκης. Νέα συλλογή, τέτάρτη αύτή, έξε- 
δόθη.περιλαμβάνουσα τά νεώτερα ποιήματα 
τοΰ κατ’ έξοχήν νευρώδους καί ύψιπέτου 
ποιητού. Τήν νέα'» σειράν διακρίνει ή αύτή 
έπιμέλεια τής μορφής, άλλά καί Λ αύτή δύ- 
ναμις μέ τήν όποίαν σφυρηλατεί καί έκόφεν- 
δονίζει τούς στίχους του,χωρίς νά τούς καλλω
πίζω μέ τά ψευδή μΰρα τής άβροεπείας δπως 
άλλοι. Καί δέν λείπει άπό τά πλήρη έσωτερι- 
κής άξίας ποιήματά του ή αίσθηόις τής Αρ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
Την 15 ‘Απριλίου έ. ε. ανοίγει έν Μασσαλίφ ή προ- 

αγγελθείσα διεθνής έκθεσι; γυναικείων έργων τέχνης. θά 
διαρκέση έπί έξάμηνον. Ή (κθεσις εσται γενική, άφο- 
ρώσα. ενδύματα, κοσμήματα, κόμμωσης, φιλολογίαν, 
ζωγραφικήν καί γλυπτικήν, υγιεινήν κλπ.

*

Λίαν προσεχώ; Ανοίγουν αί έξής έκθέσει;: Έν Πα
ρισίοις διά πρώιην φοράν διοργανονται έχάτσι; χαρα
κτικής έν τή Καλλ. «χολή. Επίσης έν Παρισίοις, έκθε- 
οις τών Artistes indepentants, εκθεσις Aris el in
dustries des Few ίάπό ‘Ιουνίου μέχρι; ’Οκτωβρίου) 
καί εκθεσις τοΰ tCercle des Arts·. Έν Μασταλίφ ά- 
ποικιακή διοργανονται εκθεσις μετά τμήματος καλλιτε
χνικού, έν ΝίκαΙιγ ή 20ή εκθεσις τής Καλλιτεχνικής 
Έταιρίαςν, έν Λ’,'ώνι ή 19η έκθεσις τής Sociele lyi- 
naise des Beaux Arts, ιίς Βεζανοόν εκθεσις retros
pective de la region jurassienne, μιτά τών πρωτο
τύπων τών μεγάλων ζωγράφων τού 1Η’ αίώνος.

Έν Άμβέρση ήνοιξεν εκθεσις τών έργων τον Ver- 
straeten. έν Γάνδη έργων τοΰ Van Eyck, ίν Μονά- 
χφ τον προσεχή Απρίλιον έκθεσις τής Βαυαρικής τέ
χνης κατά τήν περίοδον τών έτών 1800—1850, έν 
Φραγκφούρτη διεθνής έκθεσις βιβλιοδετικής τέχνης, έν 
Μαδρίτη τών Ιργων τοΰ Zurbaran.

*

Άπεβίωσεν ίν Μονάχφ ό έπιφονής Ελληνιστής ί'. 
φόν Χρίστ (Christ) Ιν ηλικία 75 ετών. Άπό τοΰ I860 
διετίλει καθηγητής τής κλασική; φιλολογίας τοΰ έν 
Μονάχφ Πανεπιστημίου, ήτο δέ καί μυσιικοσύμβουλος. 
Ο Χρίσε ήτο φιλοπονά ια :οί έπιστήμων, άλλά κατ εξο

χήν διδάσκαλος. Αί ποικίλοι διατριβαί του οί 
όκαδημαϊκοί λόγοι του, at εΐς συνέδρια ανακοινώσεις 
του ήσαν απαυγάσματα επιμελούς μελέτης. Γνωστότερα 
έργα τον εΐνε ήΜετρική και ή Ί σ τ ο ρ ί α τής 
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μονίας τοΰ ήχου. Αί ότροφαί τών ποιημάτων 
του είνε γοργαί, ρυθμικαί καί δέν έχουν τί
ποτε τό περιττόν. Συν εσφιγμέναι είς έννοιαν, 
κΰρεΐαι τήν σύλληψιν, έντονοι ..τήν έκφραόιν 
έχουν δλην τήν ζωήν τής Αληθινής ποιήσεως 
ήτις έμπνέεται άπό τά ΰψη πάντοτε καί κα
ταφρονεί τήν ϋλην. Ή ψυχή τοϋ ποιητοΰ πα- 
λαίει, αίρεται άλλά καί άγωνιζϊ, Ασπαίρει άλλά 
καί δέν 1’ιττάτα.ι. ^Ψάλλει τά δράματα άλλά καί 
τάς κωμωδίας τής ψυχής, ύμνεϊ άνά· δνα ήρωα 
μεγαλόφυίας, τόν Φειδίαν έκ τών ’ γλυπτών, 
τόν Δάντε έκ τών ποιητών, τόν Ραφαήλον έκ 
τών ζωγράφων καί τόν Βέρδην έκ τών μουσι
κών. Άν.αφυλλίζει τήν Ίεράν βίβλον και ύμνεϊ 
τόν Χριστόν, άλλά καί ή άπογοήτευΟις καί Λ 
Αργή τονίζουν τήν λύραν του, ήτις άφίνει με
γάλης κραυγάς πόνου καί κατάρας. Είς τά 
«ΓΙαναρμόνια» είνε ήρεμώτερος καί ώς αιθρία 
μετά τήν τρικυμίαν συμπληρώνουν τό βιβλίον 
αί «Μελωδίαι», στίχοι πολύ Αλαφρότεροι, χάριν 
τών φίλων του γραφεϊσαι.

θά παρεθέτομεν έκ τής συλλογής ποιήματά 
τινα, άλλά πλεϊστα έξ αύτών έχει δημοσιεύσω 
ήδη ό συμπαθής ποιητής είς τήν «Πινακοθή
κην». Εύτυχώς ή φιλομουδία ένός νεαροϋμου- 
Οοφίλου, τοΰ κ. Κουβαρά, όυνέλεξε μετά στορ
γής τό'σκορπιόμένον έργον τοϋ ποιητοΰ, δστις 
Αντιπροσωπεύει έν Έλλάδι ιδίαν σχολήν μέ 
θερμούς θιάσώτας.

ΔΑΦΝΙΣ

Έ λ λ. λ ο γ ο τ ε χν ι ας, ήτις μέτεφράοδη και παρ' 
ήμϊν έν τή Βιβλιοθήκη Μαρασλή.

*

Ό κ. Βικδτος εΐργάσθη τρεις νέας προσωπογραφίας. 
Τοΰ Γεωργ. Καρτάλη, τον αρχιάτρου Διαμαντοπούλου 
καί τον δικηγόρου κ. Άντωνιάδου.

★

Ή μεγαλιιτέρα καιά τό μέγεθος εΐκών ποΰ εζωγρα- 
φήθη ποιέ εΐνε εκείνη, ή όποια στολίζει τώρα τήν αί
θουσαν τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου τής Γαλλικής πό
λεως Ίβρύ. Έχει μήκος 75 μέτρων καί παριστάνει τό 
πλήθος τών νικητών τής Βασιίλλης κατά τήν Γαλλικήν 
ίπάνάστασιν. "Ανω τών 1000 προσώπων περιέχονται είς 
αυτήν εΐς φυσικόν μέγεθος.

Ό ζωγράφος τής τεράστιας, ε’κόιος έλαβε τώρα έν- 
τολήν νά ζωγραφήση τήν έορτήν τής άσφαλιστική; έιαι- 
ρεία; ^'Αμοιβαίας·, ή όποία έγεινε πρό τίνος είς τό 
Παρίσι καί εις τήν όποιαν έλαβε μέρος καί <5 Λουμπέ.

*
Είς ιού; χειμερινούς διαγωνισμούς τοΰ Πολυτεχνείου 

έβραβεύθησαν οί ίξής :
Ζωγραφική. Πρώτον βραβεϊον Ικ τής Ε' τί- 

ξεω; οί μαθηταί Α. Δουκιδης, δστις έχει λάβει μέχρι 
τοΰδε τά πλεϊστα πρώτα βραβεία καί ό Β. Σιαματιάδης. 
Έκ τής Γ τάξεως δ X. Καρζής. Έκ τών άλλων τά
ξεων ουδεις ελαβε‘πρώτον βραβείου. ΟΙ μαθηταί τής 
Δ' τάξεως Αποδίδουν τήν αποτυχίαν τών έργων των εΐς 
τό πολύ φώς, τό όποιον είχε τό δωμάτιον ιίς δ είργά- 
ο&ησαν. Β' βραβεϊον εκ τής 6ης τάξεως ό &. Τριαντα- 
φυλλίδης, έκ τής 4ης <5 Σ. Παλλάκος καί έκ τής 3ης 
ή δεσποινίς Φανή Κοκοράβα.

Πλαστική. Πρώτον βραβεϊον τκ τής 6ης· ό 
θ. θωμόπουλος, έκ τή( 5ης δ θ. Νέζερ, έκ τής 4ης 6 
Μ. Καρακατσάνης καί έκ τής 3ης <5 Λί. Τόμπρος. Β'

βραβεϊον έκ τής 5ης τάξεως ό I. Μαστορόπουλος, έκ 
τής 4ης δ Κ. Πρωτονοτάριο; καί Ικ τής 3ης ό Π. 
Μαυρομαράς.

Κ ο σ μ η μ α τ ο γ ρ α φ ί α. Πρώτον βραβεϊον έκ 
ιής 3ης τάξεως ό I. Κωστάκης καί δευτέρου δ Α. Γε- 
ραλής.

Οί έπιτυχόνιες μαθηταί θά λάβουν μηνιαίου έπίδομα 
έκ τοΰ κληροδοτήματος Άβέρωφ, τό όποιον κυμαίνεται 
δπό 25 έως 35 δραχμών.

*
Ό α'. γραμματεύς τής ίν Κ]πόλει πρεσβείας ίδωρή- 

σατο εΐς τό ίστορ. καί έθνολογικόν μουσεΐον σπάνιάν 
δαγεροτυπίαν τοΰ βασίλέως Όθοσνος ίκ τής συλλογής 
τοΰ ζωγράφου Γραμμανδάνη.

*
Από δλας τάς είκόνας, αΤδποϊαι ~ήγοράσθησαν εΐς 

νψηλΛς τιμάς εΐ; τήν Γερμανίαν, γράφιι ή Βερολίνειος 
^Γερμανική Έφημερίς τής Ήμίραςν, ή άκριβωτέρα 
μέχρι τιΰδδι ιΐνε ή πρό μηνός υπό τοΰ ερασιτέχνου Ζάμ 
Ζίμον άγορασθεΐσα εΐς τό Βερολίνου. Εΐνε έργον. τοΰ 
ζωγράφου τών Κάτω χωρών Βάν διρ Μέερ δΐ Δέλφτ, 
παριστώσα ίσωτερικόν οικίας με δύο μορφάς. Ή είκών 
αΰτη ήγοράσθη τό 1889 ίκ τή; παρισινής γαλερίας ·Σε- 
κριτάνν καί ίκομίσθη είς τό Λονδίνου, ίκεϊθεν δε εΐς 
τό Βερολίνου.δπου τελευταίου ίπωλήθη 325,000 μάρκα. 
Η είκών Οά εκτεΟή εις τό. μέγα τΜουαιϊον τοΰ Φρει- 

δερίκουν εΐς Βερολίνου, τό όποιον κατέχει δύο αλλας 
εικόνας τοϋ ίδιου ζωγράφου, τήν < Κυρίαν με τό μαρ
γαριταρένιο περιλαίμιον> καί τήν περίφημου ‘Δοκιμήν 
οίνον».

*
Τόν ’Ιούνιον θα γίνουν εΐς. Παρισίους τά Αποκαλυ

πτήρια τοΰ άνδριάντος τοΰ Πέτρου Κορνηλίου ίπΐ τή 
τριακοσιοστή ίπετείω τής γεννήσεώ; του. Τό εργον εΐνε 
τοΰ γλύπτου Latour, δρειχάλκινον, κάτωθεν δε ή Τρα
γωδία ίσιαται πλησίον δάφνης.

κ
Ό Ιν D/ονάχφ καθηγητής Κόμ έξέθηκε πρ'ι τής 

ήλεκτροτεχνική; έταιρίας τό Αποτέλεσμα τών μελετών 
του έπί τοΰ δυυατοΰ τή; μεταβιβάσεω; διά τοΰ τηλε
γράφου φωτογραφιών καί εικόνων, άρκετοΰ μάλιστα 
μεγέθους καί πέραν τών θαλασσών. Ή μεταβίβασις γί
νεται έντός 10 — 20 λεπτών τής ώρας. Δια τής Λνακα- 
λύφεως τανιης, ή όποια εΐνε ήδη τελεία έκτος μικρών 
τινων τεχνικών συμπληρώσεων, τό πρόβλημα τής μετα
βιβάσεων τΰν φωτογραφιών και εικόνων έλύθη και 
τά άναγκαϊα μηχανήματα έντός όλίγου θά παραδο&ώσιν 
είς χρήσιν τοΰ κοινού.

*

Τό ένεκα έναντίον περιστατικών σταμαιήσαν τίς τήν 
εκδοσίν του φιλοσοφικόν έργον τοΰ άποθανόντος Θεό
δωρου Μόμμσιν ΓΕλληνική Νομισματολογίαν λίαν 
προσεχώς θά έκδοθή όλόκληρον. Ήδη έχει δημοσιενθή 
ό πρώτος τόμος. Τό εργον αυτό είνε τό τελευταίου τοΰ 
μεγάλου συγγραφέως.

ν

Ή έν Πετρουπόλει διαμίνουσα ομογενής κ. 'Αικατε
ρίνη χήρα Ροδοκανάκη είχε πρό καιρού δωρήσει έκ 
τή; μεγάλη; πινακοθήκης της, άξίας πλέον τών 2,600 
000 φράγκων χρυσών, πολλάς εικόνας, δπως άναρτη- 
θώσιν εις την Εθνικήν πινακοθήκην.

Τα έργα ταΰτα δεν έτοποθετήθησαν τόιε μή νπάρ- 
χοντος τοΰ καταλλήλου χώρου καί τής πρός τοΰτο πι- 
στώσεως, εμειναν δε φαίνεται είς κάποιον ύπόγειον τοΰ 
ύττουργείου τής Παιδείας κ.αΐ έβλάβησαν εΐς πολλά μέρη 
•καταοτάσαι σχεδόν άχρηστοι ί!)

Ήδη τό υπουργείου τών Εσωτερικών άπέστειλεν έγ
γραφον προς τό ύπόυργεϊον τής Παιδεία; συνιστών τήν

ΠΙΝΑ Κ Ο θ Η Κ Η

λήφιν μέτρων δια τήν συντήρησιν και έξασφάλισιν τών 
διαφόρων έργων-τών δωρουμένων είς τήν Πινακοθή
κην, ύπέδειξε δε καί τήν άνάγκην, δπως χορηγηθ/) ά- 
νάλογος πίστωοις πρός τοΰτο. Τό ύπουργεΐον τής Παι- 
διίας άπήντησεν δτι ύπεβλήθη Β. Δ. δι' οί λαμβάνον- 
ται πάντα τά μέτρα τ’ άπαιτούμενα. δπως εΐς τό μέλ
λον άναρτώνται πάντα τά δοιρούμενα εΐς τήν πινακο
θήκην έργα, θά κατηρθοιθή Λέ οΰτως, ώστε καί πάντες 
οί θέλοντε; νά δωρήσωσί τι εΐς τήν. πινακοθήκην ■ νά τό 
άποστέλλωσι, βέβαιοι δντες δτι τοΰτο θά τοποθετηθ{) είς 
τήν κατάλληλου θέσιν,

. * .
' Έν τή ένταϋθα Γερμανική άρχ. σχολή ώμίλησαν 

κατά τόν λήξαντα μήνα: ό κ. Στάϊνερ έρμηνεύσας δύο 
πλάκας έκτισμένας έπί τών γωνιών τής ά ατολικής 
πλευράς τοΰ ένταϋθα Βυζαντινού ναοΰ τοΰ Άγ.Έλευθε- 
ρίου, δ X. Κάρο περί τών άρχαιοτάτων θεών τής Ελ
λάδος κατά τήν 3ην και 2αν π. X. χιλιετηρίδα, στηρι- 
χθεί; έπί τών εύρημάτων τής Κνωσσοΰ, ό κ. Φόν Σάλις 
περί τοΰ γνωστού Γαλάτου πολεμιστοΰ τοΰ ήμετέρου 
Έθν. μουσείου, τοΰ ιύριθέντος έν Δήλφ τφ 1882. Νε- 
ώτεραί έργασίαι άπέδωκαν καί κεφαλήν Γαλάτου ζωη- 
ροτάτην ή όποια εύρίσκεται έν τφ Μουσείω τής Μυ- 
κώνου. Άμφότερα τά έργα ταΰτα καί άλλα συντρίμ
ματα προέρχονται έκ τοΰ άναθήματος τοΰ ,Φιλεταίρου, 
εΐνε δε ύπό τά θαυμααθέντα κατά τήν άρχαιότητα <Έκ- 
κριτα έργα Νικηράτουι. Ό Νικήρατο; άποδιικνύεται 
μέγας Περγαμηνός' καλλιτέχνης, γνωρίζων νά μεταδίδη 
ζωήν καί ώραιόιητα εΐς τα έν πλήρει κινήσει παριοτανό- 
μινα έργα του. Ό κ. Φόν Σάλις διέκρινε τόν λεγόμε
νον ερεαλιομόνν έν τή Ελληνική Πλαστική. Ρεαλιστικά 
δίν εΐνε μόνον τά έργα της Περγαμηνής Σχολής, άλλ' 
δλης τής Ελληνικής Τέχνης, διότι αΰτη πάντοτε τείνει 
είς τήν άπόδοσιν τής φύσεως, άλλοτε ήρέμου, άλλοτε 
ζωηρά;.

Επίσης ώμίλησε διά μακρών ό κ Δαΐρπφελδ έπί θέ
ματος, τό όποιον μετά πόθον άνέμενεν ό.Ι.πιστημονικός 
κόσμος, περί τής ι Γεωγραφίας τοΰ ’Ομήρου καί τών 
περιπλανήσεων τοΰ Όδυσσέως».

Πώς έφαντάζειο καί πώς περιγράφει 0 Όμηρος τόν 
κόσμον, τήν γήν Ιδίως ; Ό κ. Δαϊρπφελδ διά μεγάλου 
χάρτου, έπίτηδες κατασκευασθέντος, ΐδωκε εικόνα τής 
ομηρικής Γεωγραφίας, οτηριζομένην άυστηρώς επί τών 
γνησίων στίχων τών δμηρικών έπών. Ή Γή κατά τόν 
Όμηρον περιβάλλεται υπό τοΰ ποταμού 'Ωκεανού,ώς δί
σκο; κείμενο; όριζοντίως.'Ο ’Ωκεανός χύνιται εΐς τόν Ά- 
δην κάτωθεν τού όποιου κείται ό Τάριαρος. δστις άπίχ·ι 
άπό τής Γης, δσον αΰτη άπό τού Ουρανού. Ώμίλησεν 
ιΐτα περί -τον ορίζοντος, (όρισε δε τό ταξείδιον τού Ό
δυσσέως ώς Ιξής περίπουΈκ τής Τροίας έπλευσε 
πρός Λ., εΐς τόν Δίαλέαν έξετράπη ΝΔ, καί έφθαοιν είς 
τήν σημερινήν Τύνιδα. Έκεϊθεν είς τας ύκιάς τον Γι- 
βλαρτάρ δπον ήσαν οί Κύκλο πες καί ιΐ την νήσον τού 
Αιόλου (δπον ή Μάλτα). Εΐτα έξετράπη εΐς τόν ’Ωκεα
νόν, φθάνει εΐς Αίαν δπου ή Κίρκη, έπτστρέφεί είς τήν 
Μεσόγειον, πλέει εις τήν Σικελίαν, εΐς Όρτυγίαν καί Ώ- 
γυγίαν καί εΐτα εΐς Κέρκυραν.

Έν τή ένταϋθα Γαλλική άρχ. σχολή'ώμίλησαν ό κ. 
Σβορώνο; περί τών έν Δήλω άνακαλυφθέντων νομισμά
των, ό κ. ίΐ. Δεοννά περί τών έξ όπεής γής άγαλ'μά- 
των κατά τήν άρχαιότητα, ό κ. Μπυλάρ περί γραφών 
έπί έπιχρίσματος άνευριθεισών είς τήν Δήλον. Αί γρα- 
φαι αύται εΐνε έπί λίθων όιιφιλοειδών, 'ών ή σημασία 
μένει αινιγματώδης.

*

Έν τή 'Αγγλική ίιρχ. σχολή ώμίλησαν ό κ. Δΐποζάγ- 
κετ περί τοΰ ύμνου τοΰ Κρητικού Διό;, καί ό κ. 
Δώκινς περί τής έν τοΐς χωρίο·.; τής Β. Θράκης έορ- 
τής τών τΚαλογήρων» περί ής θά γράψωμεν εΐς τό 
προσεχές φύλλον.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Kara τήν rtintalav ovretpiaair το· Αρχαιολογικού 

xaj epilolopix&f τμήματος τού ·Παρνασσού· ό χ.' Γ. 
Σωτηριάδης avtxoiviitae βνζαντινάς έπιγραφάς έξ ΑΙ- 
Χίας. Κατά π)ι· ιγ' έχατονταίτ.ηρίδα ή χώρα αΰτη έχ- 
ποΜτίζιται xal καθίσταται άζιόΧογος ίιά τήν Ιστο
ρίαν, διότι τδτι σννέρριυσατ ιίς αύτήν μτγιστανις έχ 
Βυζαντίου, Ιδρνσάντις xal rd δισποτατον τής’Βπΐί- 
pw. ΠΰΛ.ΙαΙ d’ έχίΛησΙαι tire άχόμη ύπό t»)r γήν, ά
ξιοι ra προκαΧέσοντ ti Iriiayepor τών βυζαντινοΛό - 
γι»τ. Ό δέ χ. Ζησίου ΔμΙΛησι πιρί Βυζαντινήν έπι- 
γραρΰν ix ναών τ?ς ’Xrrixrjc τής Ις'. Ιδίως έχατον- 
ιαιτηρίδος. “Οχι μόνον αί έπιγραφαί, ΑΛΧά xal τά 
έπί κιόνων χα1SXXior λίθων χαράγματα tire άξιαχά- 
οης οπονόής ίιά τήν Ιστορίαν r<3r oxoreivUr ixe'.rvr 
χρόνων.

Είς taf άρχαιρτέρας βυζαντινός έπιγραφας ιύρί- 
axoitr όλίγα δνόματα χριστιατιχά, πολλά δέ αρχαία, 
ώς ή Άθήναις Extira έπέρχκαι σκότος xal σπανί- 
ζονσιν αί έπιγραφαί Αναφαίνονται δέ έπί τουρκοκρα
τίας 8ίς τάς έπιγραφάς, τάς όποιας άνιχοίνωσιν i χ 
Ζησίου άναφίριται xal ό ζωγράφος Γιώργιος Μάρκον 
(ιη' αίύτ) ά όποιος έζωγράφιστ πλτίστας Εκκλησίας 
της ’Αττικές, xal τού όποιου tire άξια θαυμασμού ή 
ιύχολία xal ταχύτης ιίς τ>)τ έργασίαν

*

ΕΙς Καλύβια τ?ς Άμαλιάδος χατισχέθησαν δύο 
. πήλινα xal όνο χάλκινα άγγιίτ, ώς Xal χιφαλή γυ· 

ναιιός μαρμαρίνη.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΕΙΚΟΜΟΓΡΑΦΗΜΈΒΟΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ

Πρρκηρύτσομεν δικγώνιτμχ είκονογραφη- 
μίτων δελταρίων· Όση; δήποτε δύναται νά 
μετώσχη αύτοΰ άποβτέλΧων^εί; τί)ν Δτεύ&υν· 

oivrifc ΐίΠιναχο&ήπηςη (έν ί κα'ι αλειδτερζ) 
εικονογραφημένα δελτάρια.

Όστίφ άβοστείλτι τό ωραιότερο* δελτάριον 
θά ^ραδευθ^ί.

Το Ι»ν βραβεϊον δπερ θ’ άπονεμηθίΙ είς τό 
χαλίΐτεχνιχώτερον δελτώριον 0ά εΐνε 100 δραχ· 
πρδ; τούτοι; δέ ό βραβευθει; θά^λάβρ ώς δώ· 
ρον και ολα τά δελτάρια,οσα άποσταλοΰν εΐ; 
τό διαγώνισμα.

Τό 2ον βραβεϊον θά εΐνε 50 δρ. καί θά 
δοθούν είς τό κομψότερο* δελτάριο*.

Τό 3ο* 25 δραχμαί, και θά δοθοΟν είς τό 
ενψνίοηρον δελτάριο* έκ τών σατυρικών.

Τάτρία βραβευθησόμενκ δελτάρια θά δη 
μοσιευθοΰν εΐς την «Πινακοθήκην» ώ; και η 
εϊκών τοΟ ίου βραβευθησομένου.

Δεκτά γίνονται τά δελτάρια, είς τδ γρα- 
φεϊον μα; δίά τού; έν Έλλάδι μέχρι τί; 15 
Απριλίου έ. ί., διά τού; έν τώ έξωτερικφ μέ
χρι 1 Μαίου.

Είσί δεκτά και δελτάρια άλληλογραφίκς 
δηλ. φέροντα χειρογράφου; σημειώσεις.

Ή κρίσι; γενησεται ύπδ είδικίς έπιτροπίς 
έκ τριών συνεργατών τί; «Πινακοθήκης».

'Β Άγγλιχή άρχ. σχολή θά Ιτιργήοη έν Κρήτη 
άνασχαφάς, πρός τούτο fl μιταβαίνιι αύτόθι ό χ. Μπο- 
ζάγχ(Τ. ή Γιρμανιχή άρχ. σχολή θά έτιργήση τοιαύ- 
τας ιίς τά Μέγαρα έπί της πιριφήμου Κρήνης τού θια- 
γέτους, ά δέ Αγγλική σχολή ιίς τητ άρχαίαν Σπάρ
την, ύπό τήτ έποπτιίαν τού χ. Σωτηριάδου Αια τάς 
άνασχαφάς ταύτας ή ' Σχολή θ’άπινθΰτη έγχύκλιον 
ιΐς τό Αγγλικόν κοινόν πρός συλλογήν νέων χρημά
των ως έγένιτο xal διά τάς άνασχαφάς της Κρήτης.

Αί άνασχαφαϊ της Σπάρτης θά γίτωσιν ιύρνταται 
πρός ανακάλυψην 81ων τΰν έριιπίων τής αρχαίας 
πόλίως «

Ή έντάύθα Γιρμανιχή άρχ. σχολή άπιφάοισι Την 
σύνταξιν τοπογραφικού διαγράμματος-των Αρχαίων 
τιιχΰν rSIr ’Αθηνών, έπί τη βάσιι των γνω’τΖν έριι- 
πίων xal διά άνασχαφ&ν πρός Αναχάλυψ-ir rar xt- 
χιασμένων τοιούτων. Ή έργασία θά διαρχέση έπί 
μαχρόν. γινήσιται δέ ύπό τήι· έποπτιίαν τού χ 
Σκιά.Ή σύνταξις toioitov διαγράμματος. Ισται σπου- 
δαιοτάτη, προχιιμένου νά έλιγχ&σι πλιίσται πλάνοι 
ώς πρός τόν καθορισμόν τΰν αρχαίων τειχών

Σπουδαιότατη χατά τάς άνασχαφάς των θηβΰν έν 
Αίγύπτιρ άναχάλυψ-ις άγγίλλβται) τού ίιρού της θιας 
Χαθοίρ μήκος 10 ποδων μί στέγην θολωτήν χαί έγ
χρωμον. Άνινρίθη ακέραιον τό ιΐδωλοτ της βίας ήτις 
ιΐχονίζιτο ώς δάμαλις. give έχ λίθου μαλακού, έρν 
θροφαίου, διατηριΐΐαί δέ άριστα θηλάζτι άνδρα, δστις 
elvi Άμένοφις ό Β'.

λ . umeriuM αιαπικια
«ί· W«8* '

ΠΟΙΟΝ ΤΟ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ

Προκηρύσσομεν διαγώνισμα μεταξύ τώνά - 
ναγνωστών μα; νά μβς υποδείξουν ποϊον διήγημα 
«ί; αυλούς ίρεσεν περισσότερον έκ τών πρωτο
τύπων έλληνικών διηγημάτων,όσ* άνέγνωσαν. 
Διά τοΟ δημοψηφίσματος τούτου θα μορφωθώ 
μία· γνώμη ποϊον τδ ώραιότερον Ελληνικόν 
διήγημα.

Οί άποστολεϊ; δέον νά ύπογράφωνται ολο
γράφως. Τά ψευδώνυμα άποκλείοντχι.

Αί άπαντησει; θά γράφωνται έπι δελτα
ρίου καί θά περιλαμβάνουσι τό βνομα τοΟ συγ- 
γραφέως, τον τίτλον τοΰ. διηγήματος καί τό 
όνομα τοΰ άποστολέως μετά τοθ τύπου τί; 
προελεύσεω..

’Απαντήσεις είσί δεκταί μέχρι τίς (5 ’Α
πριλίου έ. i. είς τό γρκφεϊον μας.

0 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΤ ΜΑΡΑΘΩΗΟΣ
Δίαν ποοάεχώς
διανέμεται εΐς τονς προπληρώνοντας την 
συνδρομήν των συνδρομητές τής «ZZiva- 
κο&ή>ςηςτ) μεγάλη τρίχρωμος φωτοτυπία 

τό ετήσιον &<&ρον·

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ό Πεόταλότσης.—Ti 73 βιβλίον τοΰ Συλλόγου 

πρό; διάδοσιν ώρελίμων βιβλίων, etvt αφιερωμένο* 
είς τό* βίον καί εί; τό εργον τοΰ μεγάλου ’Ελβετοί» 
παιδαγωγοί», του δημιουργοί τ·?,ς συγχρόνου δημοτι
κής έκπαιδεύσεως. Συγγράφει»; αύτοΰ εινε ό χ. Ί 
Διαμαντόπουλος, διευθυντής «κπαιδευτηρίου»έν Σμύρ
νη. Μετ’ αύτό ίξεδόβη Ή Γη ύπό Π. Πρωτοπαπα- 
δαχη και αγγέλλονται Οί ΤνφΑοΙ ύπό Γ.Δροσίνη μετά 
προεισαγωγικής διαλέξεως τοΰ Δ. Βιχέλα-

^Ημερολόγιο* φιλολογικόν χαί κοινωνικόν τοΰ 
1906 ύπό Αναστασίας Χατζηαράπη, διδάχτορος τή; 
φιλολογίας. Έν Άθήναις. Σελ. 272.

Είνε ήμερολόγιον μάλλον τής «ςβαρίς φιλολογίας, 
με μεταφράσεις αρχαίων ποιητών, άρβρα εκπαιδευ
τικά, φιλοσοφικά διηγήματα, όφειλόμενά τά πλεΐστα 
εί; τήν οικογένειαν τής έκδότιδο;·

Βιβλιοθήκη Μμρασλη- ΈξεδόΘησαν τά ίξή; 
νεώτερα τεύχη ι Die sprachfrage in Gnecheland 
von Georgios Halzidakls. — Στ. Ψάλτου δ. φ. 
Οραχιχά, μελέτη περί τοΰ γλωσσικού ιδιώματος τής 
πόλεως Σαράντα εκκλησιών, βραδευβεΐσα εν τφ γλωσ- 
σιχω διαγωνίσματι τοΰ συλλόγου «Κοραή». — Α. 
Σχαμπιτσέφσκη Ιστορία της Ρωσσιχης Λογοτιχνίας 
χατά μετάφρασιν έχ τοΰ Ρωσσιχοΰ ύπό Θεοδ. Βελ- 
λιανίτου. Τόμος Α’. Σελ. θ48. Τό εν τρίτον τοΰ βι
βλίου περιλαμβάνει πρόλογον τοΰ μεταφραστοΰ ιστό 
ρικόν τής Ρωσσική; λογοτεχνίας, ή«ς κατά τήν τε- 
λευταίαν ίξηχονταετίαν παρήγαγε τά άριστα αύτή; 
έργα. — Άλ Δουμά υίοΰ Τό Χρήμα, μετάφράσις Ν. 
Πολίτου ει; τήν καβημεοινήν δμιλίαν. Τό έργον 
διαχρίνεται δώ τάς βαθείας κοινωνικός παρατηρήσει; 
τοΰ συγγραφέως, άλλά χαί διά τήν^ κομψότητα τοΰ 
διαλόγου.

Έξεδόβη είς τόμον έκ 1264 σελίδων ή «Καό- 
όιανλ» ύπό τοΰ κ Α. Σαραδάνου. Ή ιστορία καί 
ό βιος τής εμπνευσμένης μοναχή; ένέπνευσαν τόν κ. 
Άρ. Κυριάκόν νά γράψη μυβιστόρημχ. τό όποΓον έ- 
σχε τοιαύτην επιτυχίαν, ώττε δ «Χρόνος·, iv ψ τό 
πρώτον έδημοσιεύβη, ν’άποκτήσγ) τήν πρώτην κυκλο
φορίαν. Τιμή δρ. 8.

JVace des rues et places pulliques. Note de 
A. Vienrendeel- Bruxelles. Μετά τριών πινάκων.

Παξδς και Άντίηαξος. Ό' έν Οαζοϊς Ιατρός κ. 
Άναστ. Μιτσιάλης μετίφρασεν έκ τοΰ Γερμανικοΰ 
έχ τής 4ης έκδόσεως τήν περί Παξοΰ καί ’Αντιπά
ρου μονογραφίαν τήν ύπό τοΰ Αύστριακοΰ άρχιδου- 
κός Σαλβατώρ συγγραφεϊσαν, χαι έζίδωκεν αύτήν 
μετά πολλές φιλοκαλίας. Τό σύγγοαμμα τοΰ άρχι- 
δουκό; ε’νε λεπτομερή; μελέτη περί τής νήσου, ή δέ 
μετάφράσις μετά πολλής έπιμελείας καί γλαφυρό
τατος έ^ιλοτεχνήΟη. Τό βιβλίον χοσμοΰσιν πολλαί 
εικόνες εκ τοΰ πρωτοτύπου ληφ^εϊσαι διά γραφϊδος 
σχετικαί πρός τό βεμα. Ό συγγραφείς άφηγεΐται τήν 
παλαιάν και νεωτεραν ιστορίαν τών Παξών, περιγρά- 
φων ά’μα τό κλίμα, τά έΐιμα, τήν βιομηχανίαν καί 
τας διαφόρου; τοποθεσίας τή; νήσου.

•Ο κ Πολ. Δημητραχόπουλο; ό όποιο; τίποτε δεν 
κρύπτει εΐς τά έργα του. άλλ* άτ’ «νχντίας δλα 'όσα 
αισθάνεται τά γράφει, ήρχισε νά γίνηται μυστικο
παθής. Μετά τό "Μυστικόν τή; ζωή;» τό όποϊον α
νήκει πλέον είς τήν διεθνή νευροπαθολογίαν καί ψυ
χιατρικήν «ξέδωκεν καί τό «Μυόΐχκό* τοΟ Βοόηό- 
ρθυ·.Τό μυστικόν αύτό έχει πλοκήν μυθιστορήματος 
ένδιαφέρουσαν.

Ή Αγάπη. Τριλογία ύπό ·Γ. ΧρηστοβασίΧη.
Τρία ποιήματα, ό «Άνΐρειωμίνος»,ή «’Ανέραστης, 

καί ή «Μεγάλη ιδέα· αποτελούν τό νέον έργον τοΰ

κ- Χρηστοβασίλη. Τά τρία αύτά ποιήματα είνε άλ- 
ληλένδετα, ίκπροοωποΰντα εΐς τρεΓς έποχα; τούς πό
θου; και τά αισθήματα εθνικής.εμπνεύσέως. Οί στί
χοι τοΰ κ. Χρηστοβασίλη είνε αγνότατοι δημοτικοί, 
ένθυμίζοντες τήν λαϊκήν μούσαν τοΰ δουλεύοντο; Γέ
νους. ’Αρρενωποί τήν εμπνευσιν, πλήρεις έρωτος ύ- 
γιοΰς καί αισθήματος ακραιφνέστατου πρός τά εθνικά 
ιδεώδη εινε οί μόνοι οίτινες δύνανται «I; τόν σημε
ρινόν κοινωνικόν εκφυλισμόν χαί φιλολογικόν ύστε- 
ρνεμόν νά δονήσουν τάς χοιμωμίνας ψυ/άς καί νά 
δώσουν τόν τόνον τ ΰ σθένους, τοΰ δποίου Ιχει ανάγ
κην τό έθνος Κατόπιν τών ποιητικών, τών δήθεν 
δημοτικών, συμβολικοψυχαρικών κατασκευασμάτων, 
ή Ά γ ά π η έρχεται νά ύποδείξη ποία ή αληθής 
ποίησις, ή άξια και τών ιστορικών παραδόσεων καί 
τοΰ μέλλοντος τής Πατρίδος.

Ήμερολόγιον τοΰ ΑΙγαίου 19θ6.*ΕνΣάμφ ύπό 
'ΚΙ. Σθορώνον καί 0. Μάλη Σελ. 378.Το μόνον Σα
μιακόν ήμερολόγιον Τά περιεχόμενά του, όφειλόμενα 
είς λογίου; καί εκ τών έκεϊ καίεκ τών εν Άθήναις, 
έχουσι πολύ τό ένδιαφέρον-Μελέται άρχαιολογικαί χαί 
πολιτειακοί, διηγήματα, ποιήσεις,βιογραφίαι κοσμούν 
τάς λίαν φιλόκαλου; σελίδα; τοΰ ίμερολογίου.

ΤΗΑΕΦΩΝΟΝ

Ζωγράφιρ. — Ή άνακάλυψι; ύπήρξε τυχαία. Είς 
μίαν γωνίαν τοΰ εδώ Πτωχοκομιίου, κατέχίίτο άπό 
έτών παραπεταμένος εΐς πίναξ, δώρον Άγγλίδος.Καί 
όμως ό πίναξ αυτός, χαθά λέγεται, εΐνε έργον τοΰ 
Σνάϋδερς, μεγάλου τής Αναγεννήσεως ζωγράφου και 
βοηθοΰ τοΰ Ροΰβενς. Ή Βασίλισσα διέταξε τήν με
ταφοράν τής είκόνος είς τό Πολυτεχνείων.

Έρατΰντι. - Ό νέος Ακαδημαϊκός Στ- Λαμΰ δστις 
έκαμε τά αρχαιολογικά λάθη st; τό» λόγον του, διε- 
δέχθη είς τήν ’Ακαδημίαν τόν ζωγράφον Γκυιγιώμ- 
Ή περικοπή τής δμιλίας του ήτι; προεκάλεσε τήν 
αμίμητο» επιστολή» τοΰ Φειδίου έχει άκριβώς ώς ε
ξής: ΓΒ Φρύνη έζη καί έβασίλευε καί έπι τοΰ Φει- 
δίου άκδμη, δτα» ό Φειδίας ϊπλαττε τά έργα του. 
Ό Φειδίας άνήγειρε τόν Παρθενώνα καί τό ίγαλμα, 
τό δποϊον «δέσποζε τών ’Αθηνών δέν ητο ή Φρύνη, 
ήτο ή Άθηνϊ...» Είς τάς τρεις τελευταίας γραμμάς 
δ νέο; ακαδημαϊκός διέπρχξε δύο χονδροειδή λάθη 
ιστορικά.

Ό Μπαρρέ; διεδέχθη τόν Έρεδιά εί; τήν Ακα
δημίαν.

’Αναγνώστη.— Οί κριτικοί τών καλλιτεχνικών έρ· 
γω* παρ’ ήμϊν ε’νε συνήθως τοΰ γλυκοδ νεροΒ. θέ
λουν νά φανοΰν. δτι κάτι νοιώθουν καί αύτοί,xal γρά
φουν, γράφουν, γράφουν. . . Ένας άπό αύτοΰ; έπήγε 
μια φορά εις μίαν ιδιωτικήν καλλιτεχνικήν έκθεσιν 
καί ήρώτησε τόν καλλιτέχνην ποϊον από τά έργα του 
-ήτο τό καλλίτερο*. *0 καλλιτέχνη; έδειξε κατά τύ
χην έ»α ποΰ ητο έμπρό; του Φαντασθήτε τά γέ- 
λοτ* τοΰ καλλιτέχνου δταν έδιάβασε ίρθρον τοΰ κρι- 
τικοΰ διά τό έργον εκείνο, ένα λουλοΰδι, ενα κυπα
ρίσσι ή μιά τριανταφυλλιά, ένφ άλλοι πίναχε; πραγ
ματικής άξια;, ουδέ μνείας καν ήξιοΰντυ 1 Υπάρχει 
δέ συνήθεια είς τούς τοιούτΟυ είδους κριτικούς νά εινε 
δύσκολοι καί νά κατακρίνουν πάντοτε,διά νά άποκτοΰν 
φήμην αύστπροΰ.Μέ τήν διαφοράν ό,τι τά σφάλματα 
δεν εινε ικανοί ν’ άνεύρουν καί έπαινοΰν δ,τι πιθα
νώς εΐνε αξιοκατάκριτον καί κατακρίνουν δτι καλόν 
έχει είς πίναξ. Σάς λέγουν αίφνης 8τι τό χρώμα έ
νδς πίνακος είνε σαν πηλός ή σάν γιαούρτι καί δτε 
μερικά . . . πλαίσια εΐνε πολύ ώραϊα, δτι εί; άλλη* 
έκθεσιν έξετέθησαν τά τάδε έργα καί ή κουβέντα 
(=κκριτική) γεμίζει στήλας καί άπδ σοφία» τάς κε- 
φαλάς τών απλοϊκών.
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ή ’Εθνική Τράπεζα διένειμε τδ έξής άνα- 

κοινωθεν :
Συνήλθε κατά τά κεκανονισμένβς ή έτη-, 

σία ταχτική συνέλευσις τών μετόχων τής 
’Εθνικές Τραπέζης τής 'Ελλάδος, καθ’ ήν πα
ρέστησαν μέτοχοι καί άντιπρόσωποι 104, εν 
πλεϊστα έξεχοντα μέλη τής ήμετέρας κοινωνίας 
άντιπροσώπεύοντες έν συνόλφ 416 ψήφους.

Μετά την κκτάρτισιν τοϋ Προεδρείου άνε- 
γνώσθη πρός τήν συνέλευσιν ό απολογισμός τοϋ 
παρελθόντος ίτους, έπί τοϋ οποίου έζητήθησαν 
διασαφήσεις τινές ύπδ τοϋ μετόχου κ. Π. Κα- 
ράλη, αίτιν®4 καί έδόθησαν ύπό τοϋ Διοικητοϋ 
τής Εθνικής Τραπέζης, θεωρηθεϊσαι έπαρκεΐς 
ύπό τε τής Συνελεύσεως καί τοϋ ζητήσαντος 
ταύτας μετόχου. Έπηκολούθησεν εΐτα ή ε
κλογή τής έπταμελοΰς εξελεγκτικής Επιτρο
πής, ήτις θέλει προβή κατά τδ καταστατικόν 
εΐς τήν έξέτασεν τής διαχειρίσεως τοϋ ύπδ έ
λεγχον έτους και ύποβάλη τήν σχετικήν έκ- 
θεσίν της, μεθ’ ο έλύθη ή συνεδρίασις.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έντοκοι καταβίόεις

Ή ’Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκους καταθέσεις 
εΐς; Τραΐϊίζικά. γραμμάτια κ'αί εΐς χρυσόν ήτοι φρ. 
καί λίρας στερλίνας άποδοτέας εΐς ώρισμενην προθε
σμίαν ή διαρκώς. Αί εις χρυσόν καταθέσεις καί οι 
τόκοι αύτών πληρώνονται .εις τδ αύτό νόμισμά, εις δ 
έγένετο ή κατάθεσις εις χρυσόν ή δι’ έπιταγής δψεως 
(cheque) έπί τοϋ έξωτερικοϋ κατ’ επιλογήν τοϋ δμο- 
λογιούχου·.

Τδ κεφάλαι,ον καί οί τόκοι τών δμολογιών πληρώ 
νονταί έν τφ Κεντρικώ Καταστήματι καί. τή αιτήσει 
τοϋ καταθέτου ίν τοΐς ΰποκαταστήμάσι τής Τραπέζης.

Τόκοι καταθέσεων

1 ’/s τοΐς|°/ο κατ’ ίτ.

2 ’ °/ο »
2 ' /»1 * % »
3 ’ ·°/ο

4 ’ % 0

δ.ά κατ. 0 μηνών
• ■ 1 έτους
• · 2 έτών

> · 4 >
a » 5 a

Αί δμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων έκδίδονται 
κατ’ εκλογήν τοϋ καταθέτου ονομαστικαί ή άνώνυμαι.

| -
I ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

• THE ΕΛΛ'ΑΑΟΕ
Εΐς τήν αίθουσαν τής ’Ε

θνικής Τραπέζης έγένετο ή 
8η κλήρωσις τοϋ λαχείου τοϋ 
Κτηματίκοϋ δανείου τών 

2(ί,500,000 δραχμών.
Έκ. τής κληρωτίδας έξη* 

χθησαν οί ακόλουθοι 16 ά- 
ρ'ιθμοί κερδίσαντες τά έξής 

■ ποσά : ■

:>

1906 εις τραπεζικά γραμμά
τια έπί προσαγωγή τών ο’ι- 

. κείων τίτλων.

. 109,679 Δρ. 50,000
87,449 3,000
91,954 Β 3;Ό00

124,484 Ρ 3,000
155, «11 3,000
149,136 » 3,000
181,341 » 1,000

·' ί 54,800 • υ 1,000
• (80,529 » 1,000

104.012 »
32,.451 Τί

194· 05’ • ' J*
22,840 Η »
28,312 Β

1-58,274 »
1175,554 >

Τά κερδηθέντα ποσά πλη-
pwvovtcu την 30 Ιουνίου

•' »■·

ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Α· ΛΑΊΌΥ (ΜΟΥΣΩΝ 1)
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