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συνδρομή ίιηοία δρ. 12-—το ΤΕΤΧ02 δρ. 1-

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
διευθυντής:

Δ. I.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ είς τήν Αρχήν έκαστου μηνάς έν ’Α&ήναις
ΓΡΑΦΕΙΑ: 'Οδός Γ'. Σεπτεμβρίου 85 (Πλατεία Κυριάκου).
ΣΥΝΔΡΟΜΗ Έτησία ίν Έλλάδι δρ.

12.—Έν τώ Έξαπερικφ φρ.χρ. 12

Τ ό ίτος δρχεται άπό ί Μαρτίου. — Αί άυνδρομαί προπληρώνο ν τ α ι, Οτέλλονται
δέ Απ’ εύθείας πρός τήν έν Άθήναις Δίεύθυνάιν.—Ούδεμία αίτηύις περί Αποστολής τής «Πι
νακοθήκης· Λ οίαάδήποτε έκδόοεως αΰτής λαμβάνεται ύπ’ δψει άνεν άυναποάτολής τοΰ Αντι
τίμου.—Αί Αποδείξεις πληρωμής είνε έντυποι καί πρέπει Απαραιτήτως νά φέρουν την ύπογραφήν τοΰ Διευθυντοΰ, τήν όφραγϊοα τοΰ περιοδικού καί αύξοντα Αριθμόν.
Φύλλα έν Άθήναις πωλοΰνται είς τά βιβλιοπωλεία «Έβτίας», Έλευθερουδάκη καί Μπέκ.
Άντα ποκριται έν τώ ’Εξωτερικό: Έν Καίρφ Π.Τόιριγώτης (Rue Schareh et Manach.—
Έν Άλεξανδρείμ Τ. Τ<3ιτθέλης (έναντι Άβεοωφείου γυμνασίου).—Έν ’ΡωΟΟία Α. ΜΑλτος (Ό·
δηάάός, rue Piischkin 66).—Έν Σμύρνμ Σ. Συρράκος (ζωγράφος, όδός Γαλαζίου).
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τά πάλ-

καί Αλση, και φόρμιγγες. Παρά τους ναούς ή-

τοΰ

μαρα
Σταδίου

παλαιΑς

Αλλοτε

έν&α

(Συνέχεια).

(ΆΑιξάνδρα Παπαόοπού·

σφριγ&ντες

Δον) ύπό ΔΑφνιδος.

και καλλίοω-

Γράμματα κάΐ τέχναι.

ύπό Δ. Δημακοπούλου
Ή άρρώότεια τοΰ αίώνος (Σνν/χεια) Από Κάρμα
Νιρβαμή.
"Ω, νά ξαναεϊχα ύπό Ν. Σπανδωνή.
Τά μαρτϋριον τοΰ έτοιμοθανάτον Διήγημα (Διασχινή Ρ. ΠαρίΟη).

μοι

Sonettc

Βαάιλείτς ζωγράφος.

‘Έν Ίωβιλαϊον ixi Α
Άηό τά θυναξάρι Χριάτιανοΰ

όδοιπόρου

(Ποιήματα) ύπό Κ. Γούναρη.
Ποικίλη άελίς.

Άνδριάς Κολάμβον

iv ΒαρχιΑύνγ.

ΔνΑάρεδτοι «ίδήάεις έπί θ. Ράλλιι.

Οΐ έκλεκτοΐ τής

Δανίας

(ΓκροΜτβιγ, ΈΑεν
Μπίΐλ, Mivotep, Χρι

αΛαΐγχτρ, “ΑΛΧιν, 2alt.
στιάνσεν'.
Τά μνόττκάν ύπό Μ. Wnnsch.
Παρΐρροια ΰπό Κ. Βολονάκη.

νή τής

Αλκής

Αγώνα, ή νεωτέρα

ήγωνίζοντο

σϊαν συνδρομήν των

γες',

εις τδ Δύκειον,

Είς τδ Κυνόσάρ-

είς τήν Ακαδημίαν, είς

τήν “Αλτιν. Άλλ’ ήσαν τότε "Ελληνες οί Αγω-

νισταί καί μόνον "Ελληνες, διότι 'Ελληνική μό
νον ήτο ή μεγαλοφυία.

πνεύματος

Αί Ακτίνες Ικτοτε

έδανείοθησαν

Λαοί έπήΖυόες

καί, των αίώνων

περιτελλομένων, ή Αναγεννηθεϊσα Απόγονος δέ

χεται ήδη μετ’ Αγάπης τους Αλλους λαούς.

*
"Άλλοτε

τά σπλάγχνα

τής Πεντέλης Ιλατο-

μοΰντο ινα έκεϊθεν τών νικητών τά δμοιώματά

ή σμίλη τής τέχνης λάξευση. Ή Αγριελαία ήτο
τό πολυτιμώτερον έπαθλο?

πανεδνή συνάντηοιν τής

νέας

γενεάς

τούς όλκιμους Αντιπροσώπους.

τών

*

νικητήριων Ωδών

καί ή ποίησις διά

ΰμνει

τδν θρίαμβον.

Γλύκωνες καί Παιώνιοι καί Πίνδαροι δεν ΰπάρ-

Μνημόσυνο? Ιερόν τής πάλαι εδκλείας, μνη

χουν, Αλλ’ αί καρδίαι συμβολίζουσάι τδν Αδιά-

μόσυνο* ένός κόσμου ήμι&έων κοιμωμένου ήδη

σπαστόν κρίκον τδν ενοϋντα τήν πάλαι καί τήν

ιόν Αθάνατον ύπνον ΰπό τήν μεγαλοπρεπή σκιάν

νΰν 'Ελλάδα

των τεάραυομένων κιόνων

πανηγυρίζουν περί ένα ιτερδν βωμόν, ένθα δ

νημα

έπί τής σφενδόνης

στηρίου.

και τών ΰπνρόχων

Ό νεότε

και τοΰ στίβου

λιβανωτός τής Δόξης

νέον Αναδίδει

άυμίαμα.

*

τοΰ

Αναμαρμαρωθέντος γυμνα

οί ευσεβείς

εισφέρουν τούς παλμούς των καί

είς κοινόν προσκύ

Τοΰ παρελθόντος

Αναρριπίζουν

τήν σεπτήν κόνιν

τοΰ παρόντος πόθοι

Εϊ&ε

οί Όλυμπιονίκαι

είνε ευτυχέστεροι

τοΰ

Κ. αίωνος νά

άπό τους Όλυμπιονίκας τοΰ

Ιθ . αίωνος.

καί προσμειδιφ ήδέως τοΰ Μέλλοντος τό χάριεν

Ο ΑΓΓΕΛΟ* ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟ*
τοΰ διάσημου Αμερικανού ζωγράφου Bennet

ΜΕ ΤΡΙΑ ΧΡΠΜΜΑΤΑ
ΕΙΣ ΘΑΥΜΑΣΙΑΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΝ
Τήν Ιργασίαν

Ανέλαβεν δ

κ. Β. Παπαγ ιαννόπουλος

τοΰ

καί τής τέχνης έσκορπίσθησαν· τας

Ελλάς ή έκ των έρειπίων Αναγεννηάεΐσα,“κα·

παρά ιόν Ίλισσδν

είς τούς συνδρομητάς μας, οσοι Μ έχουν πληρώση μέχρι τέλους Απριλίου τήν ίτη-

τά εύκαμπτα, τά πάγ

καλα σώματα τών έφήβων.

λεϊ είς

άνδ^άντων, τελ ?«a έν τφ Σταδίφ.

ΔΙΑΝΕΜΗΘΗ

γωιίζόντο τά ρωμαλέα,

Α&λη·

ταί τδν εΰγε-

ρος Πολιτισμός άδελφοΰται

Αωρε άν

‘Έλ

οί

ληνες
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ΜΕΤΑ ΤΟΪ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΦΤΛΛΟΤ

ΘΑ

τό

πτερύγισμα
Δόξης. Έκεΐ

Σημειώνεις ένός μηνάς

Ζωγράφοι θύματα τής τέχνης των
Γέλα ύκΑ Έλ. Σβορώνου.

μάρ

λευκά

τής

Αγώνες iiti Δίκ.

καί θεών καί

ήρώων Αγάλματα,καί θησαυροί, καί Αναθήματα

πίρ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δεν υπάρχουν πλέον βωμοί,

καφιάΛιν ΰ-

βαυκάλημα.

ΔΙΚ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣΥΩΝ*
Τέλος, ιδού εΐς ίερεύς, φορών τά άμφιά του,
δστις διασχίζων την παγωμένην πεδιάδα, την
έξωγκωμένην ύπδ τάφων έρχεται δπως ψάλλγ
έν τρισάγιον ύπο μελανόν ουρανόν, Ασκεπής
και κινών τό θυμιατήριον έπι τών άτυχων
έκείνων νεκρών πλασμάτων τά όποία δεν 6’
άναγνωρισθώσιν ποτέ ύπό τών οικείων καί τών
φίλων, έπί τοΰ Ανωνύμου έκείνου πλήθους δπερ
διά δεήσεως γενικοί συνιστΑται είς τόν κοι
νόν δι’ δλους τούς λαούς Πατέρα.
Τοιαύτη ύπήρξεν ή φρίκη ίν έπροξένησαν
τά έργα ταΰτα, ώστε εϊς "Αγγλος κριτικός,
έλεγε : «Καί έν μόνον έργον τού Βερεστσάγιν
αρκεί δπως συντρίψη πασαν πειστικήν γνώμην
ύπέρ τού πολέμου.» Πράγματι δέ ούδέποτε
ρητό ικώτερον ώμίλησε τις ύπέρ τής παγκο
σμίου ειρήνης και τοΰ Αφοπλισμού.
. Άλλ* ό άνθρωπος είναι πλήρης Αντιλήψεων.
Ό Βερεστσάγιν δέν ηρκείτο νά θρηνγ τούς
άλλους μαχομένους, έμάχετο καί εκείνος και
κατά τόν Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον τοΰ 1877
δέν συνοδεύει μόνον ώς ζωγράφος, άλλά καί
ώς βοηθός τούςΛρίλους του Σκοβελεφ, Κούρο*
πάτκιν, Σαχάρωφ, Σκρύδλωφ, πάντας τούτους
νέους τότε και πλήρεις θέρμης. Έπί τοϋ Δουνάβεως επιβαίνει τορπιλλικοΰ μετά τοϋ Σκρύ
δλωφ, δπως προσβάλλρ έχθρικόν πλοΐον και
έκίνουνευσε νά πνιγή, καί έτραυματίσθη εΐς
τόν μηρόν ύπό τών εχθρών.
"Αλλοτε ύπό τό πϋρ τών Τούρκων, μετεβίβαζε τάς διαταγάς τοϋ Σκοβέλεφ είς τούς
συνταγματάρχας τούς εκπλησσόμενους διότι
εβλεπον τόν καλόν εκείνον ζωγράφον μετα
βαλλόμενου εΐς ύπασπιστην.
*0 Βερεστσάγιν άλλως τε διήλθεν, κατά
την νεαράν του ηλικίαν, έκ τής στρατιωτικές
σχολής. Έκρινε τά πράγματα και τά πρό
σωπα ώς παρατηρητής έπιστήμων. α'Ο συν
ταγματάρχης Κονροπάτκιν, έγραφε κατά τό
1878, εΐναι άναντιρρητως έκ τών καλλίτερων
Αξιωματικών τοΰ στρατού- είναι μικρόσωμος,,
’.δεν έχει φυσιογνωμίαν ιδιαιτέρως έλκυστικην,
■'■'•-’..Συνέ-χει*.
22

"

άλλ’έχει ικανότητα και κέκτηται ψυχραιμίαν.
Τό αντίθετον τοϋ Σκοβέλεφ. Μέ την ψυχραι
μίαν του καί' τσύς υπολογισμούς του, πολλάκις άνεδεικνύετο ώς κρίνων όρθώτερον- τοϋ
ζωηροΰ στρατηγού.»
Κατά την διάρκειαν τίς φοβεράς έκείνης
έκστρατείας, 0 Βερεστσάγιν άπώλεσεν ένα έκ
τών άδελφών του φονευθέντα παρά τό πλευρόν του, άλλά τοΰτο δέν τόν έκώλυσε νά Γδη
τά πάντα, νά προσεχή δλα, σημειώνων .πάν
τό άξιον νά σημειωθεί.
Ημέραν τινα καθ’ ίν οί Τοϋρκοι έβομβάρδισαν τό Γιούργεβον, έρρίφθη έπί ένός τών
πλέον εκτεθειμένων εΐς τόν κίνδυνον πλοίων,
άτινα είχον έγκαταλειφθί! παρά πάντων,πλήν
δύο κυναρίων άτινα έπαιζον έπί τής γέφυρας.
Έσημείωσεν δέ ώς εξής τάς εντυπώσεις του '
«Ήτο πολύ ενδιαφέρον νά βλέπγ'τις, δταν αί
βόμβαι έπιπτον έπί τοϋ ποταμού, στήλην
δδατος άνεγειρομένην εΐς μέγα ύψος. "Οταν
εΐδον τήν πρώτην βόμβαν διερχομένην κατε
λήφθην έκ περιέργου τίνος συναισθήματος καί
έσκέφθην : τώρα τό μέρος εΐς δ εύρίσκομαι θά
προσβληθώ, θά ριφθί5 χαμαί κάί θά έκσφενδ.ονισθνί έντός τών ύδάτων, χωρίς ούδείς ποτέ νά
μάθη τί άπέγινα...»
Τό περίεργον τοΰτο προαίσθημα έπρόκειτο
δυστυχώς νά πραγματοποιηθεί εέκοσιν.. έπτά
έτη άργότερον, και ό Βερεστσάγιν άπωλέσθη
ούχί ώς θΰμα πατριωτικού τίνος καθήκοντος,
άλλά τής τέχνης..
θύματα Τής τέχνης των υπήρξαν κατά τά
τελευταία έτη δύο' έτεροι ζωγράφοι - Γάλλοι
αυτοί, ό Μαυρίκιος Ποττέρ καί ό Παΰλος Μερ-'
βάρ, τοϋ ένός φονευθέντος κατά τό 1898, δι’
ένδς άκοντίου έν Αιθιοπία, τοϋ άλλου εύρόν ·
τος τραγικόν θάνατον έν ττί θεομηνία τής
Μαρτινίκας, τήν 8ην-Μαΐου 1902 ν. έΓΚα^-οί
δύο ευρον τόν θάνατον -κρατούντες Τήν μολυβδϊδα Ανά χεΐρας, μελετώντας, παρατηροΰντες, σημειώνοντες τά σπάνια θεάματα. ..
Πλείστοι άλλοι, άρχαιότιροι αύτών; διέτρε ·:
ξαν έκτασεις άχανείς,^ περιφρονοϋντες /πάΎτά

κίνδυνον. Κατά τό 1854 ό "Αγγλος ζωγρά
φο» Χδλμαν Χώνς έζωγράφιζε διάσημόν τινα
πίνακα του παρά τάς δχθας τής Νεκράς θα
λάσσης. Παρά τά καλλιτεχνικά του σκεύη
εΐχε μίαν καλώ; πληρωμένην καραβίναν όπως
άμύνεται διαρκώς κατά τών ’Αράβων ληστών,
οΐτινε; ήνωχλουν αύτόν. Άργότερον, ό Φρομεντιέν. δέν έδειλίασε νά προχωοήσγ είς τάς άπεράντους Αμμώδεις έκτάσεις τής Σαχάρας
όπως ζωγραφίση πλεϊστα αύτής μέρη.Ευτυχώς
οΐ δύο ουτοι καλλιτέχναι δέν έπαθόν τι τότε.
Άλλά πλήν έκείνων, οίτινες έπεσαν ύπό τό
πϋρ καί τόν σίδηρον, πρέπει ν’ Αναφέρωμεν
καί τούς καλλιτέχνας εκείνους, οίτινες συνετρίβησαν έκ τών Αγρυπνιών, τών κοπώσεων,
τής διαρκούς πζλης έναντίον άλλης ύλης φο
βερές,—τόν χάλυβα ή τό μάρμαρον — καί οί
όποιοι έπροτίμησαν ν’άποθάνωσιν μάλλον παρά
νά έγκαταλείψωσιν ημιτελές το έργον αύτών.
Φαντάζεται τις άρα γε οποίου είδους ήσαν,
κατά τού; παρωχημένους έκείνόυς χρόνουε, τό
έργον καί οί κίνδυνοι ένός γλύπτου έκτελοϋντος μόνου αύτοΰ, μετά τινων βοηθών, τήν
κατασκευήν ενός άγάλματος μεταλλικού ; ’Ι
δού τί λέγει ό Μπενβενουτο Τσελλίνι, Αφη
γούμενος τήν χύσιν τοϋ Περσέως του. «Τό
πϋρ ένηργει τοσοΰτον ισχυρώς ώστε ύπεχρεούμην νά σπεύδω είς βοήθιιαν πότε εδώ καί
πότε εκεί, πραγμα οπερ είς βαθμόν μέγιστον
μ’ έκούραζε. Ώς έκ περισσού τό έογαστήριόν
μου ήρζατο πυρπολούμενον καί άρ/ίσαμεν φο
βούμενοι μή ή οροφή πέση έπι τής κεφαλής
μας. Άπό του μέρους τοΰ κήπου, ήσθανόμην
δριμύτατον ψΰχος είσερχόμενον ένφ έβρεχε ρα·
γδαίως καί ό φοΰρνος μου έψύγετο. Άφοϋ ήγωνίσθημεν έπί ώρας πολλάς κατά τών φρι
χτών τούτων επεισοδίων, ήσθάνθην τάς δυνά
μεις μου έγκαταλιπούσας μ.ε, μέ ολην μου τήν
ΐσχυράν ιδιοσυγκρασίαν. Δέν ήδυνήθην ν’ άνθέξω. ’Εφήμερος πυρετός, ό ισχυρότερος ον ποτέ
ήσθάνθην, μέ κατέλαβε Ύπεχρεώθην οΰτω νά
ριφθώ έπί τής κλίνης. ...‘Ο πυρετός ηύξανεν
όλοέν έπί δύο ολοκλήρους ώρας καθ' άς έλεγον
άκαταπαύστως,οτι ήσθανόμην τόν θάνατον....
«Ένφ παραδερόμην τοσοΰτον φρικτώς, εΐδον
εισερχόμενου είς τό δωμάτιόν μου άνθρωπόν
τινα κυρτωμένου άπκισίως καί λέγοντά μοι μέ
φωνήν συγκεκινημένην καί κλαυθμηοίζουσαν :
«Άλλοίμονον Μπενβενοΰτε, τό έργον σας άπω
λέσθη, ούδέν δέ εΐς τόν κόσμον δύναται νά τό
διορθώσγ !» Εΐς τό άκουσμα τών λόγων τοϋ
δυστυχοΰς τούτου έρρηξκ κραυγήν τοσοΰτον
φόβεοάν ώστε θά ήκούσθη καί είς τόν έβδομον
ουρανόν. Άνεπήδησα έκ τής κλίνης , έλαβον τά
ένδύματά μου καί ήρχισα νά ένδύώμκι γρονθοκοπών διαρκώς'-τάς.ύπηρετρίας μου, τούς βοη
θούς μου καί ίσους έσπευδον νά μέ βοηθήσουν.

«Ά, προδόται, ά, φθονεροί, έφώναζον όδυρόμενος, ή προδοσία σας αύτή ήτο προμελετημένη, άλλ’ ορκίζομαι είς τόν Θεόν δτι Οά έκδικηθώ καί δτι πριν ή άποθάνω θά σας Απο
δείξω πόσον φοβερά γνωρίζω νά κτυπώ »
Τοιαΰτα ήσαν τά μαρτύρια άτινα καί κατά
τόν ΙΣΤ' αιώνα Ανέμενον τόν καλλιτέχνην δστις
θά έτόλμα νά μετατρέψη είς χαλύβδινον τό
πρόπλασμα αύτοΰ. Δύναται τις έντεΰθεν νά
φαντασθίί όποία μαρτύρια έδοκίμασεν 0 Βε
ρόκκιο κποπειρόμενος νά στήσγ έπί πλατείας
τίνος τής Βενετίας τήν κολοσσιαίαν καί φοβέ
ραν μορφήν τοΰ κονδοτιέρου Βαρθαλομαίου Κολλεόνε εφίππου. Μόλις είχε Αποπερατώσει τό
πρόπλασμα τοϋ ίππου καί έτοιμάζετο νά χύση
αύτό, κάποιος Βελάνο έκ ΓΙκδούης κατώρθωσε
χάρις εΐς τάς μηχανορραφίας του, όπως αύτός
κατασκευάσρ τήν μορφήν τοΰ ιππότου.
Έπί τή είδήσει ταύτν), ό Βερόκκιο, άγανακτησας, συντρίβει τήν κεφαλήν τοϋ προπλάσ
ματος είς τοιοΰτον τρόπον ώστε ν’ άποβήάδύναντον νά μεταχειρισθή τις τό έργον .του καί
έδραπέτευσεν είς Φλωρεντίαν. "Ενεκα τούτου
ή ’ 'ρχοντεία διέταξεν αύτόν νά μή έπανέλθη
εΐς Βενετίαν διότι,άν συνελαμβάνετο, θά έκαρατομεϊτο. Ό Βερρόκκιο άπήντητεν ότι δ;ν
θά έπιστρέψρ διότι οί γερουσιασταί τής Βε
νετίας μέ ίλην των τήν ίσχύν δέν ήδύναντο έν
τοιαύτη περιπτώσει νά έπικολλήσωσι τήν κε
φαλήν του έπί τοΰ σώματός του ούτε όμ· ίαν
ταύτης νά κατασκευάσωσιν, ένφ αυτός έδύνατο
νά έπαναδώση μίαν κεφαλήν εις τόν ίππον
του καί πολύ ώραιοτέραν μάλιστα έκείνης ήν
συνετριψε. Ή άστειότης αυτή,σύμφωνο; μ.έ τό
πνεύμα τής έποχής έκείνης, έφερεν εΐς θυμη
δίαν τούς γερουσιαστάς τή; Βενετίας, οίτινες
σπανίως έγέλων καί ούτω ό Βερρόκκιο πάρεκλήθη νά έπανκλάβη τό έργον του.
Άλλ’ ή ιδιοσυγκρασία του παθοϋσα ύπό τό
σων αγώνων δέν ήτο πλέον δυνατόν ν’ άνθέξη
εΐς τήν φυσικήν πάλην τήν άπαιτουμένην διά
τήν χύσιν τοΰ αριστουργήματος του. Ένω είρ
γάζετο έθερμάνθη καί έκρύωσεν, καταληφθείς
ύπό σφοδροΰ πυρετού. Έν τούτοις έπείσμώσεν
καί εΐργάσθη, βλέπων ήδη έν τή φαντασίφ
αύτοΰ τήν επιβλητικήν μορφήν ήν βλέπομεν
σήμερον εΐς τήν πλατείαν .τοϋ Ζάν-Ζανιπόλο
καί τήν οποίαν πάσαι αί γενεαί'άπδ τής έ
ποχής έκείνης κ’ έντεΰθεν άποθαυμάζουσι.
Άλλ’ είς τήν ήρωίκήν εκείνην διαμάχην, ήτ·
τήθη καί μετά τινας ημέρας άπέθανεν. Ό
προσφιλής του μαθητής Λορέντζο-Ντί-Κρέντι
μετέφερενέκ Βενετίας εις Φλωρεντίαν καί έναπέ.θεσεν έν τφ ναφ τοϋ Αγίου Αμβροσίου
τά λείψανα τοΰ Άνδρέομ Βερόκκιο, θύματος
τής τέχνης-του. -’
(Έπέται-τό τίλος)
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SONETTO
ΣτΑν Όλγα.. . . .

ΓΕΛΑ

ΓΙΛα Star βαθιιά μις' ’c r>}r χαρόιά σου
ΆηιΛπισιά χαί πόνος βαβιΑτνη,
Γθα xal Star νοκΰθης ή ψυχή σου
ilarroV xati pi πόνο νά γνριύη.
ΠΛα χι' Star τη σχέψ« σου αχοτΙΤονν
Ή απονιά to? χάψου χι ή χαχία,
Μην χΛαΐς ή συμφορά σάν al σπαράζη.
Μην χΛαϊς Star al όίρνη ή άυστυχία.

ΠΛα 1 — σχΛηρη Ιχίίχησι toti χόαμου—
/7oS τόσα σ' fytt Saxpva ποτίαιι
Τη ψιύχιχη χαρά σου θά ζηλ^ονν,
Στόν πάτο σου xarelc Sir θά θαχρύση.
Σάμος

ΕΛΕΝΗ 2. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

Μν ΘΙΛω αΛΛη φορά νά μόό γιΧάσης
Τό γίΛοιο σου τό ψτίτιχο τό πΛάνο,
Νά μί μισήσης θίΛω, τά μΐ ζτχάσιμ;·,
Kai αχΛαυστος μιά ρίρα τά πιθάτα

Τρίχα xal ci την ΰΛη τά χόρτασης
’Στόν χόσμ’ aitor τότ aatato Ιπάνάτ,
Etc ίής ftoijc rd όρόμο τά πιράσης
Πριγσΰ ίγύ τη ντιότη σου μαράνω.
‘ΑγχίΛιοσι την ΰΛη χαι χνΛησου
’Σγ>) Λάσπη σάν σχουΛηχι, τά μαυρίαης
Ml r»l φριχτό χηΛΐθα τό ’μυχό σου
*Βγύ στήν αμαρτία Sir θά ζήσω
Καί τη γτΛοία (ωή ffoV Ισό^θά ζήσης
Έγύ, ίοιή 'σΐό μνήμα θά ζητήσω.

ά Σ

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ννηρβϊον Χ^κΠοφ&ρον Κολόςιβον

A v tfd p e d to t εΙδΑ <Ιε»ς

ΪΙΟΙΪΪΜΑΤΑ.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Η ΑΡΡΟΧΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ'
.01 ..βάρβαροι έχύθήκαν Από τόν Βορρά στή'
πολιτ»σμένην Ευρώπη καί κατέότρεψαν τά
μνημεία τής τέχνης κι’ Ανέβασαν την Αμάθεία στόν θρόνο τη’ ΑπεσύρΟηάαν νικημένοι οί
παλαιοί κυρίαρχοι Ατά μοναστήρια καί εΐνε
λυπημένοι κάποιαν Ανάγκη—άγνωστη στήν
Αρχαιότητα—νοιώθουν νά έκχϋόουν τά αίσθήματά των σέ κάποιον άλλον, έχουν άνάγκη
άπό στήριγμα, άπδ μιά και διά π°ύ νά τούς
πονεΐ, μόνοι δέν μπορούν νά βαδίσουν Οτή
ζωή, δέν έχουν θάρρος, Α ψυχή των ζητμ σύν
τροφο, κανένα φίλο, καμμιά φίλη κι’ έτσι
σιγά, σιγά, γενναται ένα αίσθημα καινούργιο
—ό “Ερως.
Ό έρως όπως τόν άντελαμβάνοντο τότε κι’
δπως σχεδόν καί σήμερον άκόμη τόν άντιλαμβανόμεθα.
‘Ο έρως δ μεσαιωνικός άγαπμ τήν ψυχή,τήν
Ιδανική, παράάτασι της Εκλεκτής— σμίγουν
μέ τήν Αγάπη τή μυότικοπάθεια τών ει’·λαβών καί τή θρησκευτική έκότασι καί τή γυναικώδη τρυφερότητα. Περιφέρονται οί έρασταί μέ μακρυές πλεξίδες, ώχροί, χωρίς ζωή
καί δέν έπιθυμοΰν καί δέν τολμούν... Τροβα
δούροι καί βάρδοι Ανυψώνουν σέ λατρεία τδ
ένστικτο ποΰ σπρώχνει τδν Ανδρα στή γυ
ναίκα καί Δδν Κιχώται κυνηγούν άνύπαρκτες
Ντουλσινέ καί ίππόται γονατίζουν μπροστά
ΰτίς πυργοδέσποινες, .ωχρές καί λατρευόμενες
πυργοδέάποινες ποΰ πηγαίνουν κι’ έρχονται
μόνες, χωρίς ένασχόλησι, χωρίς εύχαρίστησι,
Απαίδευτες καί περήφανες μέσα στάς μεγάλας
αίθούσας τών Πύργων.
Γκρεμίζεται σιγά σιγά δ Παρθένων καί
παραστάσεις καί χρώματα χυδαία μολύνουν
τή λευκότητα τήν άσπιλη τών μαρμάρων του.
Κι’ ή μυότικοπάθεια καί Λ όνειροπόλησις πέρα
ότή Δύση γεννά κι’ Ανυψώνει τδν γοτθικόν
ναόν. Αισθάνεσαι δτι δέν μπαίνουν μέσα σέ
τέτοιον ναόν άνθρωποι μέ Ανοικτές καί κόκκι
νες καρδιές, μέ ήρεμα καί υψωμένα μέτωπα.
Ό θεός δέν κατεβαίνει έδώ-δπως θά κατέέαινεν άλΖ,οτε μέσα άιρν μαρμάρινο σηκό τού
Παρθενώνας. 'Ο άνθρωπος μόνον σκύβει έδώ
καί συντρίβεται καί γονατίζει κοί ικετεύει τδν
Μεγάλην,τόν Αμείλικτο τιμωηό τής Αμαρτίας--·
Δύστυχα πλάσματα, ώραΐες γυναίκες πού θά
γονάτισαν στις ψυχρές πλάκες τών γοτθικών
ναών καί θά θρήνησαν γιά σφάλματα ποΰ Λ
Φύσις, Α Μεγάλη θεά καί Μητέρα, συγχαίρει
καί δικαιώνει καί έπιβάλλει.
Σιγά - σιγά μιά μελαγχολία γενναται, μιά
έκφυλη νοσταλγία γιά κόσμους Ανυπάρκτους,
ένας φόβος καί μιά Ανατριχίλα γιά τή Κόλαάι,
γιά τά βασανιστήρια τής άλλης ζωής —Α Δευ
τέρα Παρουσία πλησιάζει καί τρέμουν οί ψυ
χές—προφήτες καλούν τούς δύστυχους Ανθρώ
πους στή Μετάνοια, τά μοναστήρια έχουν όρθάνοιχτες τις πόρτες καί ή" Ανθρωπότιις τρομασμένη χλωμή στρυμώνεται μέσα· καί περι
μένει. Οί πυρές τής Ίεράς έξετψσεως φωτί
ζουν Απαίσιες ·τή νύχτα τού μεόαιώνος.- -........
Κι’ αύτδ τδ Αριστούργημα τών χρόνων έκεί·
νων - τδ ποίημα τού Δάντη-ύψώνεται σάν γοτ* Συνέχεια.
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θικδς ναός, περίώδύνο καί σκοτεινό κι’ Απελ
πισμένο »
Μέσα άτή νύχτα αύτή τής ψυχής άνέτειλε
πάλι Α ‘Ελλάς Α Αρχαία γιά νά φωτίσψ καί
νά σώσμ Τά έκφυλα τέκνα τοΰ Βυζαντίου δταν
έφευγαν νικημένα άπδ τή Βασιλίδα τών πό
λεων, έκρατοίόαν μαζί των μαζί μέ τά δια
μαντικά των καί τάς είκόνας τών Αγίων των
καί τόν Πλάτωνα καί τδν Όμηρον καί τδν
Πλούταρχον.
Καί φωτίζεται Λ Ίτ,αλία καί τδ φώς χύνεται
άπδ τις κορφές στις σκοτεινές πεδιάδες κι’
Ανοίγει τις καρδιές καί τά χείλη καί τις σκέ
ψεις. Χειραφεΐται ό νους άπό τή Θεολογία, ό
Πλάτων δεώχνει τδν Αριστοτέλη, Ανυψώνε
ται πλούσιος ό ρυθμός τής ’Αναγεννήσεως, ό
Ραφαήλ διώχνει τις χλωμές Παναγιές κι’ Αν
τιγράφει άπό τήν έρωμέιη του, άπδ τήν Φορ·
ναρίνα, τις ώμορφες Παναγίες καί τούς πα
νώριους Αγγέλους πού χαμογελούνε τώρα καί
κατεβαίνουν Από τδν ούρανδ καί νοιώθεις πώς
κατεβαίνουν γιά νά παρηγορήσουν...
Ό Βάκων καί ό Καρτέσιος καί όΛούθηροςκαί
ό “Ερασμος χειραφετούν τή σκέψι. Ή κομψότης έπιζητεΐται στά λόγια και στούς τρόπους
καί οί ώμορφες δούκισσες καί μαρκησίες τριγυρνούν τόν θρόνο Ακόλαστες κάποτε, έπιτηδευμένες κάποτε, μά πάντοτε ωραίες
Ό Μονάρχης γίνεται καθεμέρα_ άοιάτοκρα ·
τικώτερος. Ή αύλή μιμείται τόν Μονάρχη.
Όλοι μιμούνται τήν αυλήν
01 εύγενεϊς χωρίζοντάι Από τόν λαό άπό
μεγάλους τάφρους κυκλώνονται οί πύργοι.
Ό λαός περιφρονεϊται, οΐ εύγενεΐς καθεμέρα
καί πλειδ Αγέρωχοι γίνονται καί πλειδ Ακό
λαστοι καί έκφυλοι.
Μιά ζύμωσι παρατηρεϊται. Μιά έπανάστασις
σιωπηρά. Απέραντη, — σάν υπόκωφες δονήσεις
σεισμού Ακούονται στά χαμηλά στρώματα τού
λαού.
Πρώτα έχειραφετήθη ό Ανθρωπος άπό τή
θεολογία.
Ίίξεγείρεται κατά τής άκολαόίας καί σιμωνίας τού κλήρου καί κηρύσσει ύψηλά τή μεταρρϋάμισιν. 01 ΧούΟιοι ρίχνονται άτή πυρά.
Άδιάφορον. Ό Λούθηρος καίει στή Βορμηνία
τή βούλλα τού Πάπα Ό κόσμος ήταν άξιος
νά τόν έννοήσμ. Καί ό Λούθηρος θριαμβεύει.
Ή πρώτη νίκη δίδει θάρρος καί πεποίθηάι
Ή κοινωνία, αί τάξεις πρέπει ν’Ανατραποϋν.
Ή πρόοδος χοχλάζει μέθα στις ψυχές 01 δο
νήσεις γίνονται συχνότερες, δεσμίδες φώς φεύ
γουν άπό κάποτα μέτωπα, κάποιος ήλιος πε·
ριμένεται καί δλοι Οτρέφοιν Ανυπόμονες τις
καρδιές στήν πνευματικήν Ανατολή τού κό
σμου. Καί Ιδού ! μεγαλοπρεπές καί φρικώδες
καί σωτήριον άνατινάσσεται τδ ηφαίστειο τών
ψυχών Οτή Γαλλία. Έλαμψεν όλη Λ άνθρωπότης. ’Απάνω στά αίματα, κάτω Από τδ ικρί
ωμα, μέ τδν Δαντών καί τόν Ροβεάπιέρρο καί
τόν Μαρά μπροστά, έπροχώρηάε στήν έλευθερία· καί Ατό φώς-Α-άνθρωπότης-· -Όλοι ίσον. Ό
άνθρωπος πρώτη φορά Αντιλαμβάνεται τά δικαιώματά του καί τήν Αποστολήν του καί τήν
Αξίαν του. ‘Η νύχτα τής 26 Αύγουστου έφώτισε τδν κόσμο. 01 bourgeois έκέρδισαν τή

πρώτη νίκη. Γιατί νά μή τολμούν έτσι πάν
τοτε; Τόλμα και οΰτω προοδεύσεις. Καί Ανοί
γονται οί κλωβοί ποΰ ύπάρχουν στήν ψυχή
κάθε Ανθρώπου, κι’ Αφίνονται έλεύθερα τά
πάθη, έλεύθερη Α φιλοδοξία καί ό πόθος της
έξουόίας καί ή.^αρ&ντής κατακτήσεως καί Α
μέ κάθε μέσον Απόλαυύις τής νίκης. Quo non
ascendanj? Ό ήρως τών νεωτέρων χρόνων δέν
είνε ό εύγενής, ό έκ μεγάλων γονέων, δ ώχρός
καί έκφυλος εύπατρίδης. ό προάτρίβόμενος
στά σαλόνια, Αλλάό Ανδρας, Αλλά δ νέος, ό
κλεισμένος Ατό γροφεΐόν του, έκεΐνης πού
σκύβει στό βιβλίον του καί μελετά καί γρά
φει, έκεΐνος ποΰ τρέχει έξω καί φωνάζει καί
έογάζεται καί παλεύει καί νικά
Κανείς φραγμός στούς πόθους, καμμιά Ανά
παυση. ’Εκείνος ποΰ λυγίζει στον Αγώνα τής
ζωής σωρειάζεται χάμω καί ποδοπατεϊται
άπδ τούς μύριόυς άλλους πού τρέχουνε, άπ’
όπΐάω του.. Κανείς φραγμός Το συμφέρον ό
σκοπός, ό σκοπός Αγιάζει τά μέσα. Τό συμ
φέρον λέγεται δόξα, λέγεται πλούτος, λέγεται
έξονσία Άδιάφορον. Όρια δέν γνωρίζει δ άν
θρωπος τών νεωτέρων χρόνων.Νομίζει δτι εΐνε
ικανός νά γίνμ 5 τι ποθεί. Καί τί δέν ποθεί ό

άνθρωπος τοΰ ΐϋου αίώνος! Ό Νίτόε Οτή φιλο
σοφία, ό ΒίΟμαρκ στή πολίτικη εΐνε οί δύο
μεγάλοι, οί δύο χαλύβδινοι προφήται τής Αποθέωσεως τοΰ έγώ
Πώς είνε δυνατόν νά ύπΑρχουν-θεοί, Ανα
κράζει ό Νίτσε, Αφού έγώ δέν είμαι Θεός; "Αρα
θεοί δέν ύπάρχουν.
‘
Ένας μόνος θεός υπάρχει, Αναφωνεί ό Ri
cliepin, έγώ !
.
'
’Από τήν Αφέλεια καί τή χαρά’τής Αρχαιό
τατος, Απδ τήν άφοσίωόι καί τήν έκΑταΟι καί
τή πίότι τού μεΟαίωνος. καταντήσαμε Ατά όρ
για τής σκέψεως στούς νεωτέρους χρόνους.
Όλα έσαλεύθηόαν, δλα σαλεύονται. Εύρισκόμεθα σέ μιά περίοδο μεταβατική, σέ αιώνα
νευρικό, ή ψυχή δέν ξέρει πού νά πιαστμ,
ένας σεισμός Απέραντος σαλεύει τάς πεποι
θήσεις μυς, δ,τι Αγαπήσανε οί πατέρας μας
δέν μπορούμε ν’ άγαπήσωμεν έμεΐς,εΐνε μορ
μολύκεια, εΐνε χίμαιρες δλοι υί φόβοι καί δλες
οί έλπίδες τών προγόνων μας.‘Η πίότις, Λ Α
γάπη, Αήθ.κή, Α Αφοσίωόις,Α Αρετή, δλα κλο
νίζονται.
ΚΑΡΜΑ ΝΙΡΒΑΜΗ

("Εχτται τό τίλος)

Ω, INA HANAEIXLA.
φοράν, εΐνε Αρκετά χρόνια
έκτοτε, είχον κάτορθώσμ νά
καταρτίσω είς μίαν γωνίαν
τοΰ γραφείου|μου μίαν περιεργοτάτην βιβλιοθήκην, Αρκετά
πρωτότυπον, ήτις μέ καθίστα
πολύ εύτυχή Καί πρός ήν ψ·
σθανόμην Απεριόριστον εύγ·
νωμοσύνην,δχότι αύτή μέ πα
ρηγόρησε κατά τήν μεγίστην
τών συμφορών Ας ήσθάνθην έν τφ βίφ μου,
τόν θάνατον τής,μμτρός μου !
.*
■ '· «
Ή βιβλιοθήκη αΰτη Απετελεΐτο άπδ τά έ
ξης βιβλία : Βατραχομυομαχία, ’Αριστοφάνης,
Λουκιανός,. ΈπιΟτολαί Άλκίφρονος,· μετάφρα·
Οις τών Σατυρών τοΰ Γιουβενάλη, ό Κ α νδίδ τοΰ Βόλταίρου, δ Γαργαντούας, ό Δδν Κιχώτος αί ’Εξ ο μ ο λ ο γ ήό ει ς τοΰ Άγιου Αύγουδτίνου καίαί τού ’Ιακώβου ΡουΟΟώ, τά Σο
νέτα τού Σαιξσπήρου καί τοΰ Ραϊζεμπίλδβρ
τού Χάϊνε, δ Καπετάν Φρακάσας τοΰ Γωτιέ,
δύο έργα τού Μάρκ Τβαίν, μία μεγάλη εκδοσις
τής Χαλιμάς, ό Βοκάκιος. οί Τρεις Σωματοφύ
λακες καί τινα άλλα τοΰ αύτοΰ είδους.
Αύτά τά βιβλία μέ έκαμνον εύτυχή, εύδαίμονά.
Σάς συνιστώ, άν έχετε θλίψεις, λύπας,Απο
γοητεύσεις, καταρτίσατε μίαν τοιαύτην βιβλιο
θήκην, κλεχδωθητε έν τφ γραφείφ σας καί Αρ
χίσατε νά τά άναγινώσκετεΚαί, τδ Ασημαντότερον έξ αύτών θ’ Αποδιώξμ
τήν μελαχολίαν σας, δπως τό Αγιαόμένον ύ
δωρ τόν Διάβολον.
* *
iau

Είς τά βιβλία αύτά σάς συνιστώ νά προσθέσητε τόν Συρανό τοΰ Βερζεράκ τού Έδ
μόνδου Ροστάν. Άν τά έι,γα, τά όποια προανέφερα ϋπάρχουσι πρότυπα Αθανασίας καί
παρηγοριάς διά τάο άλγούάας ψυχάς. ό Συρανό
κατ’ ούδέν ύστερεΐ αύτών.
Είνε έπίσης Αθάνατον έργον, όπως ό Γαργαντούα ς καί δπως τόΠώςδεί Αλη
θή Ιστορίαν συγγράφειν τοΰ
Λουκιανού.
Είνε Αθάνατον διότι συνδυάζει δύο τών με
γίστων Αρετών ένδς φιλολογικού καλλιτεχνή
ματος, τήν ειρωνείαν καί τό πάθος. Ό Συρανό
έχει μεγάλην μύτην διά τήν όποιαν γελάτε,
άλλ’ έχει καί μεγάλην καρδϊαν μετά τής δποίας συγκλαίετε.
Πέντε ήσαν οί τοιούτοι τύποι έν τμ ιστορία
τών γραμμάτων : Ό Θερσίτης τού Όμήρου,
ό Κάλιμπαν τού Σαιξσπήρου, ό Κουαζιμόδας
τού Ούγγώ, ό Δόν Κιχώτος τού Θερβαντές καί
ό Συρανό τοΰ Ροστάν.
Άλλ’ δ Συρανό τούς ύπερβάλλετ.
Εΐνε τό αιώνιον παράπονον τών θνητών
πρός τόν Πλάστην, διότι δέν τηρεί πάντοτε
τόν νόμον : «νούς ύγιής έν σώματι ύγιεΐ t
-Εΐνε τό πνεΰμα τοΰ καλού καί του ύψηλοΰ,
τδ κρυπτόμενον έν είδεχθεΐ όώματι, είνε πο
λύτιμος λαμπραδάμας κεκρυμμένος έντός σι
δηρού περιζώματος.
•
• *
"Ω I νά ξαναειχα πάλιν τά βιβλία ποΰ σάς
Απαρίθμησα I
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ΤΟ MAPTYPION TOY ΕΤΟΙΜΟΘΑΝΑΤΟΥ
άχτίς ύπεισέδυσεν είς
τύ δωμάτιον, δπου έβαβίλενον αί άπόπνοιαι
ία

των φαρμάχων.
Τότε,ύπεγειρόμενος δ
πάσχων, «ψήχε νά δια»
φύγουν τδν χειλέων του
. αί λέξεις, αΓτινες,'· έπί
( ήμερος ήδη δλοχλήρους

— Καί δ πατέρας σου, Έρριχε ; Πώς να τδν πείσωμεν ;
Τδ έσκέπτετο καί εκείνος ήδη- πώς νά πεςσθή ύ
επίμονος εκείνος άνήρ, δ ψυχρός καί παράφορος, δ
δποΓος δέν είχε διέλθη νεότητα, δέν παρεδέχετο

πλάνην, ό πάντοτε άγαναχτισυένος, πάντοτε

απει

λητικός ;
— 'θά τό» παρακάλεσης πολύ μητέρα.
Δέν άπήντησε καί,τήν είδεν άναχωρήσασαν, σκε
πτικήν, συγκεχινημένην, άνήσυγον.
τδν ϊπνιγο», σταματώΒήμα βαρύ ήχούσθη είς τήν κλίμακα : ό πατέρας !
| σαι έχ δισταγμού εις
6·*·** τδν λάρυγγα τήν. τελευ- .■ Νάτος, παχύσαρκος, λευκόφαιος, μέ μίαν μεγάλην
ρυτίδα επί τού μετώπου : ·,
ταίαν τής έκφωνήσεώς των στιγμήν :
— Έ ί πώς -πρίς ; Τό χέρι σου ..Πάντοτε iAt— Μητέρα, ήθελα νά τήν έπάνίδω......διά τελευyo; πυοετός -/Αναπαύσου παιδί μου.......... Ανάπαυσες
ταίαν φοράν.
απαιτείται, μακρά αναπαυσις.
— Αυτήν ; Έδώ ; Παιδί μου ! Φαντάζεσαι τί μοΰ
— Ή μητέρα σοΰ ώμίληαε ;
ζητείς ;
,
,
— Πώς; Πώς;. ..Ναι, μοΰ ώμίλησε........ Δέν είναι
Έπλησίασε πρδς τήν κλίνην, καί εθώπευσε τδ ύφυσοβαρά αύτά, υποθέτω '
γρον μέτωπον τού πάσχοντός :
’ — Σοβαρότατα, πατέρα μου, σέ βεβαιώ— Έχεις πυρετόν, Ερρίκε" μήπως θέλεις κανένα
— Έγώ νί εισαγάγω; εις!τό οπήτι μου τήν ερω

ζτατό ;

. *·»

Ένευσεν άποφατιχώς χαΐ δ^-δ^ρείς του

συνεσπά-

σθησαν υπέρ τούς κοιλώμένους' οφθαλμούς του και
κατεφερθη κατά τών περιποιήσεων, δι’ ών τόν. πε.ριέβχλλον είς τό διάστημα τής, έκεΓ παραμονής του

■
*"
■· ·' τήν
'
λι
'.
—
άναμφιβόλως
8πως καταπνίξου»
Οέλησίν
του,
άποκλιίσουν τήν αγάπην του, αναβάλουν έπ’ αόρι
στον τήν αίτησίν του. Καί *ίς. · τήν ναρκωτικήν ταύτην ατμόσφαιραν τών θερμών ποτών, τών χρυφομιλη»
μάτων, τών αχροποδητεί πηγαινοερχομών, τών μυ
στηριωδών βλεμμάτων, τών δυσεξήγητων νευμάτων,
έπανεύρισχιν ακόμη τήν παλαιαν μήνιν τών οικείων
τον κατά τοΰ άμαρτήματάς,χου.. χαΐ τήν δυσμένειαν
τού κόσμου, δμου μετά τών αδιάλειπτων ερίδων,
ατςνα πάντα είχε» ύποφέρη επί πέντε μακρά έτη
ίρωτος. οργής χαΐ ψεύδους, j
"Αραγε δ αγών θά διήρκει .μέχρι τέλους γ
Και ή καρδία τοΰ «ρασταΰ κάί 'ή καρδία τής μη*
τρός του ήγωνίων μυστικώς, έκέίνου, μέ τά βλέμμχτχ σκαιά και απλανή, εκείνης, μέ τήν στοργήν
κ/ι τήν ικεσίαν ζωγράφισμένας μέσα των, ένφ οί

δάκτυλοί της άνετάρασσον τάς ύφύγρους τρίχας τής

κόμης τοσ.
’ - ' ■
Μετ’ δλίγον πού ώμίλησε καί πάλιν μέ τφίμουσαν
κάπως ήδη τήν γλυκεία^ φωνήντης :
— Δ'ατί δέν περιμένε.ις ; Όταν ,θεραπευθής, θά
τήν έπχ ίδης—τδ γνωρίζεις— 8που θελήσης... αλλού...

— Όταν θεραπευθώ^ Πρός' τί ν’ αυταπατώμαι ;
Δέν Οά θεραπευθω· θέλω νά τή» ΐδώ, θέλω, είναι
δικαίωμά μου.
· '■·'-*·· ·■'··"
‘11 φωνή του ήτο τόσον τραχεία, ώστε έπαυσε

τον Οωπεύη.
— "Ωστε απαιτείς τήν άτίμωσίν μας ;
— Ά I ναι, ή άτίμωσις 1 Τί θά πή δ κόσμος, οί
γείτονες ί Ξεύρω, ξεύρω Ι....Άλλ’ έγώ σωπαί ω, τό
βλέπεις, φεύγω διά παντός απ’ αύτόν τ?ν κόσμον, μέ
τούς στενοκέφαλους του αυτούς γείτονας... .Σέ παρα
χαλώ, £φες νά τήν έπανίδω.
— Τήν αγαπάς λοιπόν περισσότερον άπδ ημάς ;
— Σείς δέν μέ αγαπάτε, ουδέποτε μέ ήγαπήσατε.
— Ώ ! ’Ερρίκε, ’Ερρίκε !
Έκλινε πρδς αύ:δν, τον ήσπάσθη είς τδ μέτωπον
καί οί οφθαλμοί των ύγράνθησαν. Έπειτα έμουρ-

μτύρήσε :
30

μένην σου;
_
— Μίαν φοράν μόνον,-πάτερα μου, μίαν φοράν.
.
— Καί εφαντάσθης, 8τι - θά παραδεχόμην ποτέ
παρόμοιον ο’σχός ;
,
— Είσαι βέβαιος δτι έ-.ναι αίσχος ;
’ — Όλοι δσοι μάς γνώριμόν θά τδ έμάνθανον αυ·
ριον. ..παρ’ αυτής. ’Αλλά/δΜ θά απαλλαγής πλέον

άπ’ αύτήν τήν άθλίαν ; *Έλά, Ερρίκε, εσο λογικός·
δέν σέ περιποιήθημεν, παντοιοτρόπως, εφ’ δσον εύ·
ρίσκεσαι έδώ ; Σοΰ 'άηήυθύίαμεν μομφήν τινα, άπλοΰν’ίστω υπαινιγμόν·; Ώσάν δέν υπήρχε κάν........
Γελάς ;ΈΙπέ μου λοιπόν, εκείνη θά μάς έμιμεΐτο
άραγε ; θα έπαυε να δμιίιή^ κατά τής οικογένειας
σου ; Άλλάσύ ^ύτδς δέν βΐέπεις, οτι θέλει μόνον
ν’ άποχατασταθή καί βτι θά· μείνη διά παντός ώς
ξένη πρός σέ ;
— Διά σέ έμεινα-έγώ .ξένρς. Δι’ αύτό δέν δΰνασαι να μ’ έννοήσης· Πολύ ..-Λαλά· άρκετχ"
αρκετά" δέν θά
ΔΖ . *.*ΐ
Ί ... .ί* .
μένω πλέον έδώ, θά μεταβώ ν’ άποθάνω
αλλαχού.
Άλλά’λησμονώ, εις τδ. νοσο^ομειον.... Ησύχασε
Τ’-’...... ...
. .’“Έχω έγώ
δέν θά σού στοιχίση , αύηε .πεντάραν____
χρήματα, θά πληρώσω ... . ί.
— -Τρελλάθηκες,.,; Γνωριζώ τδ καθήκόν μου' oiv
θά τδ χομνήσης άπδ τδ δωμάτιόν σου.
— Κι* έγώ γνωρίζω.. τό ϊζχαίωμά μου" είμαι εΐκοσι πέντε ετών, απόλυτος τόύτέστι κύριος έμαυτού,
ε»>
!» 9
'-· ' ··»*■?
*
0€V«CW *τσί γ
' *,
— Καλά, παιδί μου, σέ αφήνω νά τδ σκεφθής
καλλίτΐρον.
...Τδ γεύμα υπηρδε σιωπηλόν, πένθιμο». Καθείς
εμεινε ρεμβώδης, χίτατρυχόμενός άπό ιδιαιτέρας εν
δομύχους σκέψεις. Δέν ώμίλουν ένεκα τής παριστα-

μίνης θαλαμηπόλου.
Περί τα έπιδόρπιχ δ πατήρ είπε :
— Θέλει νά μάς πτοήβη.
Καί ή σκέψις αυτή τούς καθησύχασε κάπως.
Άλλ* ό φίλος, βστις καθ’ έχάστην έπεσκέπτετο
τδν ασθενή τούς έτρόμαζε, διαβεβαιών, 8τι τού^ειχε
δώση εντολήν νά προβή είς άναγχαϊα διαβήματα διά
τδ νοσοκομείου.
— Τί σκληρότης ? έστέναξεν ή μητέρα.
Καί δ πατέρας συνεπλήοωσε :
— Τί σκάνοαλόν 1

Έκείνη παρετήρει ίκετευτιχώς τόν σύζυγόν της,
άλλ’ οί οφθαλμοί του άπεμειναν απαθείς χαί δ φόβος
τοϋ σκανδάλου σύν τή παραφορά τής αδυναμίας του
τ<φ άφήρουν χάθε ίχνος οίκτου
— "Αν ήθελες έν τούτοις. . · επόμενε» ή μητέρα.
— Ποτέ.
— Καί όμως θα ήτο άπλούστατον, θά απουσιάζεις
θά επωφελείτο τού σκότους τής νυκτός θέλει? ;
— Ποτέ, ποτέ.
— Τί νά γίνη τότε, βεέ μου; · - . "Αν έκάλουν
τδν πνευματικόν μας ; ό ’Ερρίκος τδν αγαπά πολύ.
@ά τού δώση ίσως καλές συμβουλές
— Ώραΐα. Κάλεσε τδ» πνιυματικόν, γρήγορα
τώρα.
Καί δ πνευματικός έδραμεν, ΰπεσχέθη δέ μέ την
παχειαν ιερατική» λαλιάν του νά επαναφέρω εις τήν
εύθεΐαντο απολωλός πρόβατου. Τόν ήκουπν δε συνομιλούντα μετά τδν Ερρίχυν, είς τδ δωμάτιόν του,
μεγαλοφώνως έπί μακρόν. Βαθμηδόν αί φωναί καθίσταντο τατεινότεραι, σι^
. , . ”
... όταν
___
■ζηλότεραι.
Καί
παρήλθεν, ήτο σοβαρός καί ειπεν εις τδν πατέρα :
. ? πίστιν
·
■ μου, κύριε,
·
’"
— Τ'»·.
Είς τή»
δτι τδ χαλ,
.
. ··-Γ-·> νομίζω,
·
..i χάυ-ετε
__ ίο,τι
.. σάς ζητε?...
r__ λίτερον είνε νά
— Νά τόν μεταφέρωμεν είς τό νοσοκομείου ;
-Όχ.- νά έπιτρέψητε τήν ελευσιν τής νέας
ταύτης γυναιχός.
—- Μίαν παληο ... ! Πώς ! σε'ς. αιδεσιμότατε,
παραδέχεσθε τοιούτόν τι ;
— Ναί. Νόμιζω δτι είναι χριοτιανικώτερον.
Ό πατέρας τδν παρετήρηβεν έπί στιγμήν αφω
νος- έπειτα, αισθανόμενος έξαίφνης κλονιζόμενα τά
δόγματά του, είπε» στενάζω» -.
—· ΙΊράξατε δ,τι σάς φανή καλόν' νίπτω σάς χεΐ·
ράς μου.
Όταν ή μήτηρ του τψ ίγνωστοποίησε τήν είδη -

σι», κϋμα αίματος εχρωμάτισε τάς πα;ειχς του.
Άλλά περιωρίσθη νά ειπζ, «εύ/αριστών και ήθέλησε
νά φανή ήρεμος, διότι έγνώριζε τήν μητοιχή» ζυ·
λοτυπία». Όταν όμ-ως εύρέθη μόνος, έλαβε μικρόν
κάτοπτρο»,8περ εύρίσκετο είς γωνίαν τινα τής πλου σιωτάτης του τραπέζης χαΐ βραδέως χατωπτρίσθη.· Οΐ
καστανοί του βόστρυχε; ειχον διχασθή έπί τοϋ κιτώ/ρου του μετώπου χαί οί οφθαλμοί του εΐχον κα·
ταστή μελανώτεροι χαί μεγαλήτεροι, ή ρίς του λε
πτοτέρα.· άτακτη γςνειάς εκάλυπτε τάς πάντοτε
πριν ξυρισμένα; παρειάς του’ εκατέρωθεν τού στό
ματός του διεγράφοντο ρυτίδες. Καί έσκέφθη : Θά
προξενήσω τοόμον.
Ά I θά ητο πάντοτε ωραία έκείνη, ή Άννα του!
Τήν έπανέβλεπεν εις τήν καλλιτεχνικήν της χόμμωβιν, με το χνοώδες. απαλό» δέρμχ της, όποια τφ
είχε φχνή κατά τήν παρωχημένη» πολύ πλέον ήμέ*
ραν, καθ’ ήν τά βλέμματά του ειχον διασταυρωθώ,
όποια τφ έφχίνετο έκάστοτε, πχ»το:ε ή αύτή καί
πάντοτε νέα. Προύχάλει είς τάς αναμνήσεις του τά;
προσφιλείς στάσεις καί έκαστη τούτων είχεν θέλγη
τρα,διά τά όποια έδονοΰντο καί ήδη αί αισθήσεις του.
Δέν τήν ήθελε μόνον δι’ ενα αποχαιρετισμό», άλλ’
ήθελε μίαν σκόμη ipopiv, φοράν τελευτκίχν νά τής
έπαναλάβη τήν αύτην αγωνιώδη έρώτησιν «Μ’άγα·
πμς ; Μέ 8λη σου τή» καρδιά ; Ίίμέ μόνο»;· θ' άνεγΐνωσκεν είς τα προσφιλή καί τρομιρά βλέμματα,
ενω θα τήν έσφιγγε μέ τού; έξησθινισμένου; βρα-

χίονάς του έπί τής καρδίας του.Καί τήν φοράν ταύτην, θά ητο βέβαιος.
.. .Ή νύξ έπήρχετο ήδη μελανή, δταν ή Άννα
ήλθε. "Έτρεμεν, δλη,προκειμένου νά ovpeOyJ έκεϊ καί
νά διέλβη τδ μισητόν χαΐ ποθητόν συγχρόνως κα
τώφλι Γ
Τής ήνοιξεν ή μητέρα' ειχον άπομακρύνη πρός και
ρόν, τήν· θαλαμηπόλον.
ΊΙ ερωμένη εΐπε μέ πνιγομένην φωνήν «Καλη

σπέρα. κυρία».
— ’Απ’ έδώ, ειπεν ή μητέρα χαμηλοφώνως.
Καί ή έρο-μένη ήκολούθησε βραδυποροϋσα.
Τήν στιγμήν ταύτην κάποιος έπεφάνη είς τήν
σκιά» :
— *Α I σείς" τέλος πάντων, άφοϋ είναι ανάγκη...
Τδ πράττω χάρι» τού υιού μου

— Τδ ύπώπτευα, κύριε, χωρίς »ά μοΰ τ: εϊπητε.
— Μή λησμονείτε, δτι είναι βαρέως ασθενής. Μή
παραμείνετε πολύ.
— Τδ απαιτεί αύτός ;
— Όχι, έγώ.
Είχεν ανορθωθή, δέν προύχώρει πλέον. Κατεμε-

τροϋντο διά τού βλέμματος. Με τδ πόδι έπί τής πρώ
της βχθμίδο-, έστράφη ·.
— Τούς 8ρους σας, κύριε- Πόσην ώραν, μοϋ παρέ
χετε διά νά τόν ΐδώ ; Δέκα λεπτά ; πέντε ;
Τότε έν.ε?··ος έξερράγη.. Πώς ; ήρχετο νά τδν μυκτηρίση «’στό σπήτι του». Καί έξέχυσεν δλον τό μ?σος του, τή άπέδωκεν υβριν πρός υβριν- έπηκολούθητε άνταλλαγή φράσεων δριμέων, αί δποΓαι άνήρ·

χοντο την κλίμακα χαί άντήχουν μέχρι τής χαρδίας
ετοιμοθάνατου.
Ήχους χαΐ εκείνος εκστατικός, μέ τάς χείρας ά»υ·
ψωμέ»ας ώ; πρδς αόρατον δύναμιν ικέτης. Καί αί

τού

φω»αί της μητρόςτου καί τής φίλης του άνεμιγνύον-το καί εσύριζο'ν χατχ διαλείμματα
Τέλος δ πατήρ έκραύγασεν .· «’Εξέλθετε ! έξέλΟετε !» Έπηχολούβησε κρότος βημ,άτων καί έτέρα
φωνή,ή φωνή έκείνν, ήτις τού είχε ψελλίση τόσα λό
για ερωτικά, φωνή διαπεραστική, φωνή πληγωμένη,
ήκούσθη πρός τδ δωμάτιό» του «Ερρίκε !·
Τότε χατέβαλεν ύστάτην προσπάθειαν καί κατήλθε
τής κλίνης, κλονιζόμενος έπί τών έξησθενημένων
κνημών του. Καί ένφ ή εξωτερική θΰρα ήνοίγετο
χαί έπανεχλείετο βιαίως, έσύρθη μέχρι τοϋ παραθύ
ρου,τδ εκλόνισε μέ τόσην, άπεγνωσμένην προσπάθειαν,
ώστε ηνοιξε ! Κΰμα άέρος έ^βασε μέχρι; αυτού. “Έ
κλινε τήν κεφαλήν χαί ένΰ επρόφερε τό λατρευτόν
δνομα, ήδυνήθη ν’ άκούση λυγμού; καί νά διίδη ριέ
λαινχν σκιάν άπομακρυνομένην δλοεν εις τό σκότος.
Όταν οΰδέν διέκρινε πλέον, ήάθίνβη κοτάψυχρον
ιδρώτα κατά μικρας σταγόνας έπί τών κροτάφων -του
χχί βΓγος τδν κατέλαβε' κατέπεσεν έξηντλημένος.
Μετά τινκς στιγμάς εΰρίσχετο πάλιν έπί τής κλίνης,
περιστοιχιζόμενος ύπδ τώ» οικείων του. Άλλ’ άπό
τής εσπέρας εκείνης ούδένΐ διέκρινε πλέον καί ή α
γωνία επήλθε», χωρίς ούδείς »ά επιτυχή παρ’ αΰτού
μία» λέξι», 2ν βλέμμα, έν νεύμα, έξ έχείνων ποϋ

αναμένουν οί επχγρυπνοϋι τες χαί τά όποΤα παρηγο
ρούν δσους μένουν.
(άιασκειή από τό ΓαΧίιχόν)
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ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΤΒ τό παρελθόντα Δε
κέμβριον 6 Jo» Κάρολος
Βασιλεύς τής Πορτογαλλιας
άνεχώρει έκΠαρισίο,ν είπεν
είς »ούς φίλους τον ·Τον
'Ιανουάριον δ ζωγράφος
θά σάς οτείλη εν ενθύμημα
τοΰ.βασιλέωςν. Τοΰτο και
συνέβη.Τόν 'Ιανουάριον ελαβον οΐ φίίοι του «ν
Παρισίοις δελτάρια πρω
τοχρονιάτικα. Tas μακρύς
νύκτας τοϋ χειμώνός ί Δόν Κάρολος μένει είς τό γραφεϊόν του εύχαρίστως ζωγραφίζω» έπί δελταρίων φυλλα
ράκια, κοσμήματα, άνθη κτλ. Kai όταν πληαιάση ύ
πρώτη τον ϊτους διαμοιράζει τά ώραΓά του σκίτσα, τα
όποια είς τούς δεχόμενους καθίστανται πολυτιμότατα.
Ό Δόν Κάρολος τφίντι εΐνε πράγματι καλλιτέχνης.
Έπεσκέφθη ΐοχάτως είς τό Παρίσι τόν Εοδέν,τόν περί
φημο» γλύπτην, els τό έργαοτήριόν του· ήρχ«το ώς καλ
λιτέχνης πρός καλλιτέχνην και δίν ήθελε ούδόλως νά
τόν υποδεχθούν ώς βασιλέα. Ό Ροδί» λέγει δτι εΐνε
δ Βασιλιάς κάτι περισσότερον άπό έρασιτίχνης. ~Αν δίν
ήτο βασιλίύς &ά ήτο Ιξοχος ζωγράφος. Κρίμα ότι
έγεννήθη βασιλεύς*. Ό διδάσκαλός του τον έαμώρει
πολλάκις ν' Αντιγραφή ίν Ιχνογράφημα είς τό όποιον
εΰρισκε την παραμ.κράν Ατέλειαν, χωρίς νά τόν μέλλη
3» ^το βασιλόπαις 15 έτών.
Έξ αύτής τής ηλικίας δμως ήρχισε νά πέμπη ώραίας
εικόνας. "Ηθελε ν’ δρχίοη μί τά χρ ■ ματα καί τούς
χρωστήρας· άλλ' δ αυστηρός διδάσκαλός του ήτο <5»ό·Λοτο;· πέντε έτη τόν εκράτησε είς τό Ιχνογράφημα· καί
μίαν πρωίαν τέλος τον είπε· «τώρα, 'Υψηλότατε, δύνασθε νά διασκεδάζητε όπως θέλετε, διότι είσθε ένας τέ
λειος ίχνογράφος καί θά γίνετε εΐς άριστος ύδατογράφος.»
Άπό τοΰ 20 έτους τής ηλικίας τον ή συμπαθέστερα
εργασία του είναι ή ζωγραφική, καί τοι αί ήγεμονικαί
άοχολίαι δίν τοΰ έπιτρέπουσι μακράς εργασίας διά νά
παρασκευάζη μεγάλας εικόνας διά τάς έκθέσεις. Άλλά
μικρά Ιργα, Υδατογραφίας, παστέλ, Ιχνογραφήμ ’τα κλπ.
παρασκευάζει πολλά κατ’ εχος.
"Εν άξιολογώτατον ίργον του έθανμάο9η εσχάτως εΐς

τήν Έκθεσιν τώ ΤΙαρισΙων, είκών έκ τοΰ βίου τών
Πορτογάλλων άλιέων. Είς τήν Δισαβώνα πολλάκις εξέ
θεσε τάς εικόνας καί ίσχάιως Ιλαβε τό πρώτον βραβεϊον
δι' Ινα ^Μαροκινόν στρατιώτην. Δίν τρέχει ό Δόν
Κάρολος, ώς Ελεύθερος καλλιτέχνης είς τά δάση καί τάς
έξοχός, φέρο>» υπό μάλης τό τρίποδον κάθισμά του καί
τους χρωστήρας τον διότι Αστυνομικοί, αήλικοί καί Υπα·
οπισται τόν παρακολουθΰσι πάντοτε πανταχοΰ, παραφυλάτοντες αύτό». Και όμως ευρίσκει καιρόν να ζωγράφή ϊξ°χάς. Τό φθινόπωρο» καταγίνεται είς τά κυνήγια
και μόνος έκεΐ ζή κάπως ελεύθερος και ζωγραφίζει
ελευθέρου φέρων τδ λεύκωμα τών σκίτσων its τήν τσέ
πην ταυ. Τάς μακρύς ταύεας εικόνας συνάζει καθ' δλον
τό Ιτος καί τάς Αποστέλλει τό νέος ϊτος είς τους φίλους
του, μί τήν φράοιν συνήθως : ε'Ενθύμημα διά τά καλά
Χριστούγεννα και τήν καλήν πρωτοχρονιάν,ή τάπό μεκρδς γωνίας τών ‘Ισπανικών συνόρων, δπον εκυνήγουν,
στέλλω τάς εΰχάς μου είς τόν Απάντα φίλον X».
Ενίοτε καταγίνεται καλ είς προσωπογραφίας γυναικείας.
Ή τής Ίνφάντε Ενσταλίας είκών ϋεωρεϊται Αριστούρ
γημα, άλλα τά μοδέλα του συνήθως ζητεί μεταξύ τών
γυναικών τοΰ λαοΰ, Ιδίως τών χωρικών τής Πορτογαλγίας, περίφημων διά τήν ώραιότητα τοΰ προσώπου και
ένδυμασιών.
Διηγούνται εν Πορτογαλίφ το εξής άνίκδοτον, τό
τό δποίον δ» δεν είνε άληθές, εΐνε δμως νοστιμώτατον.
ΑΙ νεαραι χωρικοί τών περίχωρων τοδ Κασκάες γνω
ρίζουν, δτι ό Βασιλεύς των ζωγραφίζει τάς ώραίας κο
ρασίδας- προσπαθούν λοιπόν νά τόν ουναντώσιν όταν
εξέρχεται είς τάς έξοχός. ‘Ημέραν τινα μία ώραία χω
ρική, ήτις πριν ύπαιδρευθή είχε ποζάρη εΐς τόν Βασι
λέα, στέλλει πρός αύτόν έπιστολήν, έν τόν παρεκάλει
νά τής στείλη ώς γαμήλιο» δώρον τήν εικόνα της, ήτις
άπό πολΧοΰ ήδη έκόσμει ιό βιβλιάριο τών σκίτσων του.
Πράγματι δ Δόν Κάρολος ευρεν αυτήν, τήν άντέγραψεν
ώς ύδατογράφημα καί τήν έκάλεσε καί τής έιεχείρησε
τήν εικόνα της, μέ βαύυτάτην ύπόκλισιν ένώπιόν της.
Μίαν εβδομάδα κατόπιν, Αλλη ώραία χωρική έζήτησε
τήν αυτήν χάριν άπό τό βασιλέα της- καί αύτός ικανο
ποίησε τήν επιθυμίαν της επίσης. Ή καλασύνη του
ένεθάρρυνι δλα τά κοράσια τοΰ χωρίου καί δεν ησύ
χασαν πριν ή ζωγραφηθωσιν Από τών Βασιλέα των.

ΙΩΒΙΛΑ.ΙΟΝ
ι

ftPTASAN ίσχάτως
Γαλλίου τΫιν δΟετηρίδα ένό<
γλύπτου,τοΟ
άαυί6$’*Ανζέρ, τοΰ οποίου
το Ίωίιλαϊον χαΟήκανεΙχι νά
έορτάίρ χαί ·ή ‘Ελλάς.Δι<ίτι
όΔαυίί ί’Άνζέρ υπΐΐρζ® γλύπττίς [Αϋλλον Έλλτιν,δχι γ.ήνον Sidrt συνέχισβ την άχνην παράδοσιν τοϋ
έλληνικοΟ κάλλους ςίς τδ [ςάρριπρον, άλλά καί
5»ότι Ιψαλβ τούς άγώνας, τά |Λ«ρτύρια καί τδ
κλδβς τίς νέας Ελλάδος είς τδ ριώρριαρον. Την
ΈλλάΧα έπι το5 τ-ά’ιρου τοΰΜάρκου Μποτζαρη
η όποία άλλοτέ ϊύρίσκετο είς^ τδ Μεσολόγγι
32

και τώρα εύρίβκεται ρ,έ tyyfi σφαιρών είς τδ
Μουσεΐον τί; ’Ιστορικές και Εθνολογικές 'Ε
ταιρίας τίς ‘Ελλάδος, -την ‘Ελλάδα αύτην,ριέ
τδν τύπον τόν παρθενικόν και παιδικόν, δγλυψεν ό Δαυίδ £χων πρότυπον νεαράν κόρην, την
όποίαν κατόπιν άνεκάλυψεν ριέσα είς έν κατα
γωγών τών Παρισίων. Καί τό έ.γον Ακολού
θησε την τύχην τοΟ ριοδέλου, διότι ό Δαυίδ
δ’ Άνζέρ είχε την ανέκφραστου πικρίαν νά
έπισκεφθγί τήν 'ίλλάδά καί νά βύρτ) -τή-έργον
του παρημεληριένον,κατατρυπηριένον άπδ σφαί
ρας, σχεδόν έκπεσ..ένον οσον καί ή κόρη τήν
ο'ποίαν είχε’' άς πρότυπον. Έπάνω είς τδ έπεισόδιον αύτδ ό Κλαρετή έγραψε [*ίαν θαυρια-

Κ. Βολωνάκ.η

Ιίαλίοροια

σίαν σελίδα, ή όποία πολλάκις ρ.ετεφράσθη
καί ελληνιστί.
Τώραφ.έ τήν 50ετηρίδ<κ τοΰ Δαυίδ δ’Δνζέρ
ψάθαριβν καί άλλα έπεισόδια τής ζωής τοΟ
γλύπτου Δημοκράτης άδιάλλακτος ό καλλι
τέχνης συνελήφθη είς τό ε’ργαστήριόν του τό
1852 μετά τδ πραξικόπημα τής 2ας Δεκεμ
βρίου. ‘Οταν ήλθον νά τδν συλλάβουν καί τόν
ήρώτησαν ποιους είχε φίλους, έδειξε -χ γύρω
του άγάλματα, προπλάσματα, εκμαγεία καί
είπε μελαγχολικώς και ύπερηφάνως :
— ’Ιδού οί φίλοι μου !
Έξωρίσθη κατόπιν έκ Γαλλίας και περιήλθβ τδ Βέλγιον καί τήν Γερμανίαν, μεθ* δ ήλ
θε νά έγκαταστθ^ είς τήν 'Ελλάδα του. Ή
κόρη του, ή όποία τόν συνώδευε, διηγείται,
οτι έπεβιβάσθησαν είς τήν Τεργέστην έπι τοΰ
αύστριακοΟ Λόϋδ καί ότι κατά τήν ώραν τοΰ
απόπλου έτυχε νά εύρίσκεττ είς τόν λιμένα
γαλλικόν πολεμικόν. «Είς τήν θέαν τής τριχρόου σημαίας (γράφει ή κόρη) ό πατέρας μου
τόσον συνεκινήθη, ώστε μέ έπήρεν είς τήν αγ
καλιάν του κλαίων, πρός μεγάλην έκπληξιν
τ&ν έπί τοΰ πλοίου ευρισκομένων, οί οποίοι
δέν ήμποροΰσαν νά έξηγήσουν τήν αιτίαν τής
συγκινήσεώς μας».

α ’Επανήλθε πολλάκις είς τήν Άκρόπολιν.
Μοϋ διηγήθη τά σχέδιά του, ή μάλλον τάς
απογοητεύσεις του. Μοΰ ώμίλησε περί τής
προτομής τοΰ- Κανάρη,τήν οποίαν έπρόκειτο.νά
κάμγ, περ'· τής έπαύλεως τής δουκισσης τής
Πλακε»τίας, κτισμένης παρά τόν ’ίλισσόν, μέ
έν άνάγλυφον είς τήν είσοδον: «Θεμιστοκλής
καί ‘Αδμητος», σύμδολον τής φιλοξενίας. Άλλά
τά λατομεία τοΰ Πεντελικοΰ δέν έκμεταλεύονται καλώς, άλλ’ή άργιλλος τής Αττικής εί
ναι πολύ μαλακή, άλλ' ό γύψος τών Αθηνών
δέν άξίζει τίποτε. “Ολα μαρτυροΰν τδν εξόρι
στου· δλα τόν δυσαρεστοΰν καί δλα τοΰ λεί
πουν· λείπει καί ό ϊύιος είς τόν έαυτόν του,
διότι έχασε τδ ελατήριον τής.ζωής. . .»

‘Ο Μπελέ, οστις εΰρίσκετο τότε είς τάς
’Αθήνας, γράφει είς τάς ’Αναμνήσεις του :
«Κάποιος ξένος μέ συνεκίνησεν έκ πρώτης
δψεως, πριν άκύμη μάθω,δτιήτο ένδοξος καλ
λιτέχνης καί έξόριστος, Τδν είχα ίδή πολλάς
φοράς, άλλλά τδ πρόσωπόντου, τδόποιον εΙχεν

Αυτά λέγει ό Μ-.ελέ. Ό μέγας γλύπτης,
οδηγούμενο; άπό τήν κόρην του, είς τάς Αθή
νας, Εξόριστος καί έγκαταλελειμένος, άκουσίως μάς ενθυμίζει τόν Οίδίποδα, τόν οποίον
ή ‘Αντιγόνη έφερε μέχρι τοΟ ίεροΰ .άλσους του
Κολωνοΰ. ..
Α

μαράνει ή θλίψις, ό παχύς μύσταξ του, τδ άνοικτόχρωμον καί διαρκώς κουμβωμένον Επα
νωφόρι του τοΰ έδιδον τήν δψιν Ιίαλωνοΰ.
Έστηρίζετο έπί τοΰ βραχίονος μιάς ιεάνιδος.
Κάποτε ό ξένος, παρκτηρών με, ήρώτησε τόν
φύλακα τής Άκροπόλεως, δστις τον συνόδευε
και μοΰ άπηύθυνε περί τών άνασκαφών μου
Ερωτήσεις τινάς. Τοΰ άπήντησα μέ Επιθυμίαν
νχ τον ευχαριστήσω. Μέ ευχαρίστησε, μοΰ
έτεινε τήν χεΐρα καί μοΰ είπεν δτι ώνομάζετο
Δαυίδ δ* Άνζέρ.

33

ΠΙΝΑ ΚΟΘΗΚΗ

Κι’ αύτός μέ δψι Ανδρειωμένου
Αφήνει τ’ Αλογο νά δράμμ....
Άπ’ τά καρφιά'τοΰ Σταυρωμένου
τό χαλινάρι τοΰ είχε κάμει !
Κικοϋν μαζί του οί .λεγεώνες
κ’ έκεϊνος. μέ τον Σταυρωμένο,
κΐ&λλαξαν δρόμον οί αιώνες
’ςτό χέρι του τδ δοξασμένο.

Ο ΚΟΠΙΑΤΗΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ
Κοπιάται ησαν οί στρατιωται το9
Χριστοί, οΐτινίς ιστόριζαν τόν Siw
κάμινον υπό τΰν 'Ρωμαίων νιογίν
vftror Χριστιανισμόν οΰχΐ όια rot!
λόγον, άλλά όι' ίργων κτίζοντις
κατακόμβας όιά τούς πιστούς καί
πιρτσνλλίγοντίζ καί θάπτοντις τούς
μάρτυρας καί πάντοτι μυστικός άγρυπνο'ΰντις· Είκονίζονται καί Ερ
γάζονται κρατςαΐντις σφόραν. Δι’
αυτούς φαίνιται ή «ΰγ»} τη£ εκκλη
σίας ·ύπίρ των κοπιόντων··

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΟΪ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΟΑΟΙΠΟΡΟΪ
UEQENOES
Είς τόν ζωγράφον θ Ράλλην

Ο ΓΑΛΑΤΗΣ ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ

Μέσ’ ςτάν Ιππόδρομο -τής 'Ρώμης
ψηλός κιάδάμοάτος σάν βράχος
μέ μιά πλεξίδα μαύρης κόμης,
βαριά ’ςτή λόγχη του γυρμένος
στέκει ό τραχύς ό μονομάχος.

Είναι θλιμμένος καί κοιτάζει
μ’ άνήόυχο τριγύρω βλέμμα,
σάν νά, φοβάται, νά διστάζμ
αύτός ποΰ άλλοτε μέ Θάρρος
τήν 'Ρώμη μέθαγε \τί> αίμα.
Κλαίει Α άκαμπτη ψυχή τον......
πρώτη φορά <ί Αντίπαλοί του
θεριά δέν είναι, μά δυό ώραΐοι, .
όάν κελτικές δρυάδες, νέοι,
που δνα Χριότό είχαν λατρέψει.....
Δράχνβι τή λόγχη του, τήν στήνει
και πέφτει Απάνω της μονάχος !
βρύση τδ αίμα του’ τδ χύνει
καί μιά κατάρα γιά τή 'Ρώμη
ξερνμ δ τραχύς ό μονομάχος!

ΤΟ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΟΓ ΣΑΛΑΔΙΝΟΓ
'Otar ό κραταιός ϊδν Σιλόζονκων
βασιλιύς SuJoJlroc χατέλαβι rode
Άγίονς Τόπους οΐ χριστιανοί της
όντικης Ευρώπης όρισαν φόρον καλούμίνον "ίίκατον ro5 SaiaSlvov
με τόν σκοπόν τό παραοκιυάσονν
ατανροφορίαν κιιτ’ αντο®.

Πυκνές φιλύρες πύργο κρύβουν
ψηλά ’ςέ χώρα μακρυόμένη
και μέσ’ ’ςτά βάθη τών κλαδιών τους
μόλις τά μάτια σου ξανοίγουν
τη μαύρη πόρτα τους κλεισμένη

‘H δέάποινά του γυιόν Ιππότη,
σάν τδ ψηλόλευκο τδν κρίνο,
’ςτούς "Αγιους Τόπους είχε χάσει,
ποΰ ’ςτή σειρά τήν πρώτη πρώτη
πολέμαγε τδν Σαλαδΐνο.
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—Σύ τί ζητάς ’ςτδν πύργο τοΰτο
τοΰ στεναγμού. τοΰ μαύρου θρήνου;
•—"Ανοιξε ί ’ςτό Χριότό ό’ όρκίζω,
δός μου και πάλι κάθε πλούτο,
τδ δέκατο τοΰ Σαλαδίνου-

■ ;

Σκάφτει βαθιά βαθιά ’ςτά καταχθόνια
νά κρύψςι τή θρησκεία του τή νέα,
’ςτής 'Ρώμης μέσ’ ’ςτά είδωλα τ’ Αρχαία,
μέσ’ ’ςτής κακίας τ’άγρια, τά μαύρα χρόνια.

Δός μου καί μή άργμς άκόμα,
έκεί πού πέθανεν ’Εκείνος
τώρα νικρ καί βασιλεύει
καί μας πατεΐ τδ Άγω χώμα
ό άπιστος ό Σαλαδινος.—■

Πιστός έργάτής μ’ Αγιον μόχθο συναθροίζει
κάθε μαρτύρων λείψανο, θυσία,
τήν ματοκυλισμένη έκείνη ιστορία
προσεκτικά καί τίμια Ασφαλίζει.

Τότε κρατώντας άπ’ τδ χέρι
τόν άλλο γυιό της γρηά μητέρα
προβάλλει έμπρδς ’ςτοΰ μαύρου θρήνου
τήν πόρτα καί τοΰ τόν προσφέρει
γιά δέκατο τοΰ Σαλαδίνου !.·.

Γεννήθη ή ’Ιδέα μιά πρωία,
τήν έκρυψεν αύτός κυνηγημένη
’ςτής Κατακόμβες, κ’ έτσι Ριζωμένη
τόσο βαθιά έβλάότησε αίωνία !

Φεύγει ό γυιός ό σταυροφόρος
μέ κράνος, λόγχη Ακονισμένη
και κλείνει πίσω του ή πόρτα....
ήταν βαρύς πολύ ό φόρος,
θά μείνμ αίώνια κλεισμένη I

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

.

Όχαλινός ιού ίππον μιθ* ον όΜτ~
γας και 'Αγιος Κωνσταντίνος ιλ»βι
μίμος τις τάς νικηφόρους μάχας τον
ιΐχτ κατασκιναο^η, λιγιι ή παράόοσις, άπό τά καρφιά τσΒ Έσταν
ρωμίνον.

Άλλαξαν δρόμον οί αιώνες
’ςτό χέρι του τδ δοξασμένο,
νικούν μαζί του οί λεγεώνες
κ’ έκεϊνος μέ τδν Σταυρωμένο.

Στρατών οί λόγχες λάμπουν, φρίόόουν
νά ματωθοϋν, κ’έκεΐνος πέρα
δείχνει τή νίκη ν’ Αντικρύσουν....
ένα Σταυρό μέσ* ,ςτόν αίθέρα I
Καί τ’ Αλογό του νά, ζρύμίάζει!
κι’ ό χαλινός του ξένο χρώμα,
• μιά πυρωμένη λάμψι βγάζει
και ζωννανεύει μέσ’’ςτό στόμα.·

Αύλάκια δυδ χαράζουν τή μορφή του
καί μέ αύτά, άίΐδ.μάτια βαθουλά,
τδ δάκρυ του ποτάμι κατεβάζει....
Δώδεκα ήσαν δλοι οί σύντροφοί του
κ’ έκεϊνος Αρνηότής φεύγει δειλά,
μ’ άλλον προδότη, κλαίει, πού ταιριάζει.

ΤΟ ΠΡΟΣΚΓΝΗΤΑΡΙ
Έκεί πού πάει τό μονοπάτι
πούειναι πλατάνια καί χορτάρι,
’ς του σιγαλού νερού τδ μάτι
ήταν μικρό προάκυνητάρι-

"Ενα καντήλι νύχτα μέρα
άγιου είκόνα έφωτοΰσβ
κ’ έδιν’ έλπίδα έκεί πέρα
’ςτόν διαβάτη σάν περνούσε.

Τώρα τό γκρέμισε μέ βία
ά Τούρκος ποϋειχε έκεί πατήσει,
καί τώρα πιά, ώ Αμαρτία,
κανείς’δέ θά τό ξαναστήάμ,.
Γιατί τ’ ώχρό του καλογέρι
σφαίρα έχθροϋ τό είχε πάρει
κ' έπεσε μ* όπλο είς τό χέρι
’ςτό πλάι ’ςτό προσκυνητάρι.
Δομοκός 91.

ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΓΙΑΛΟΥ
Στό μοναστήρι πούειναι. πλάι
’ςτή νήσο, ’ςτοΰ γιαλού τήν ξέρα,
δυό νιές πανώριες είχαν πάει ■ . μέ τή βαρκούλα τους μιά. μέρα.

Ο ΒΥΠΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΝΙΙΣΤΟΤ

Μέσ’’ςτ’άσπρα ή πρώτη, τά μαλλιά τής
κόβει, καί γέλιο έχει’ςτό στόμα,
’ςτά ράσα ή άλλη τά δικά της
θαρρείς τ’ Αφήνει λίγο άκόμα. ·.

• Πάλιν ονν ήρνήσατο ό Πίτρος καί
ινθίως άλίκτωρ (φύνηστνι·
'
Έ. Ίωάν. ΙΕ- 27.

Καί ’ςτήν είκόνα ’μπρος ή μία
πλεξίδα δλόξανθη κρεμάει, .
γλυκοφιλεΐ τήν Παναγία,
κ* έξω Ανάλαφρη πετάεί,

Πολύ πρωί, πριν φύγμ τό σκοτάδι
κιδταν πρώτολαλήσουν πετεινοί,
ξυπνά, πετιέται άπ’ τδ προσκέφαλό του,
τέτοια, στιγμή τφ μαύρο έκεΐνο βράδυ
έμπρδς ’ςτοΰ μαρτυρίου.τή σκηνή
Αρνήθη τό Χριότό τόν Δάσκαλό τσυ-

Ποΰ ό καλός της τήν προσμένειΓιαύτδν το τόμα είχε τάξει
’σάν ’ςτό νησί μίά μέρα φτάξμΑ άλλη μένει, άκόμα μένει ....

, KQN Ε· ΓΟΥΝΛΡΗΖ

Π ί Ν Α Κ d ® Η Κ Η

Πρέπει νά τδ αισθάνεται τις

διότι· όταν τδ αισθάνε

ται βεβαίως καί τδ έννοεΓ (Ράς).
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2. Ώραϊα μάτια ή ώραΐα χείλη;

τούς οφθαλμούς σας -δίδετε ; ώραία θεάματα χαί τά
νεΰρα τοΰ δέρματός σας έπιτρίψατε διά φλανέλλας ή

ΔΙΑΣΤΙΧΑ \
Έ» Ν. ‘Υόρχη βυ^ΐστη πύλλσγβς w^uav ύπέρ τών
ά»δριχ«ν π«ρισκιλίδω».
— Σκοπεί ό σύλλογος 5πως αί γυ»α“κ;<

Αί £2Ααι άπαπτήσεις είς τό προσεχές φΌΛον.

φοροΰ»

πανταΐόν^α ανδρικά. ·
— Έβεωρήθη τοΰτο άνβπαυτικώτερο».
— Έφευρέθη νέον μηχάνημα δι* οδ νά σφριγί-

ζωνται τά γραμματόσημα είς τα ταχυδρομεία.
— θά κατορθοΰται νά σφραγΐζωνται 18Φ0

σπινθήοος στατικοί ηλεκτρισμοί. Οί πνεύμονας σας
άπαιτοΰ» αέρα καθαρόν καί τό αϊμάσας τεχνητόν ορ
ρόν, καθώς καί δ στόμαχός σας πάλιν κατάλληλον
δίαιταν ενδυναμωτικήν. Τοιουτοτρόπως θ’αυξήσετε
τήν δύναμιν σας και θά έλατώσσετε τήν συνήθη σας

μελαγχολία»·.

(Κάστοιος)-

τως τοποθετηθείς elf την λίμνην Γενεύης.
— Ή φωταύγεια του ΐαοδυνϊμεΐ μέ 130,000,000

*νίβ·
— Εινε όρατός εξ άποστάσεως 120 χιλιομέτρων.
— Οί ιατροί 5λου τοΰ κόσμου «ιν» 228,230.
— Έχ τούτων οΐ ίθ2,330 κατοικοΰν εις Ευρώπην.
— Τούς περισσότερους ιατρού; εχει η Αγγλία.
— Κατόπιν ή Γερμανία, ή Ρωσσία, ή Γαλλία, ή
’Ιταλία.
— ‘Η διάσημος τοιχογραφία τοϊΓ Δα·Βίτσι ή Πα
ναγία τών Χαρίτων εις τδ Μιλϊνον παρ’ δλίγον ν’

άπώλεσθ#.
— ‘Η Ιταλική Κυ^έρνησις είχε προτείνη διαγω

3. Τΐ είνε ό κόάμος ·,

Ο ΣΥΡΜΟΣ

έπι-

στολαί χατά λεπτόν.
s
— "Βτοι 108,β®0 τή» ώραν ! ! ...
— Ό έφευρέτης «ΐνί'Νορέ-ηγδς χαί λέγεται Κράγκ·
— Ό μεγαλεΐτερος φάώΊς τοΰ κόσμου εινε ό **χ^'

Τά γάντια
Τδ γά»τι εύρίσκεται είς παρακμήν. Βαθμηδόν εκ
πίπτει άπό τήν εύνβια» τοί». συρμοί». Εΐς Παρισίους
θεωρείται τδ γάντι δείγμα επαρχιωτισμού· Είς τδ Γαλ
λικόν μελόδραμά αί άριστοπράτιδις πηγαίνουν χωρίς

χειρόκτια,

οπερ πρό δλίγω» ετών θά ίθεωρεΐτο έγ

κλημα.
Ή αιτία τής παρακμής.εινε :
a'j Διότι ήρχισε πάλιν ή μόδα τών δαχτυλιών χαί
οί άδάμαντες καί σάπφειροι δέν συμφέρει νά κρύπτωνται ύπό τδ δέρμα τοΰ χειροκτίου.
6') Παραγκωνίζεται μέ τδ γάντι τδ χειροφίλημα,
δπερ είνε δείγμα άκρα; εΰγενείαςΜέχρις ού καταργηθ# εντελώς τδ γάντι, ό συρμδς απαιτεί νά είνε λευκόν, είτε τήν ημέραν, είτε

τήν νύχτα τά φοροΰν, είτε οί κύριοι είτε αί κυρίαι.

— ’Αλλ’ εις μάτην.
— ’Εσχάτως δ καθηγητής Κσδέγγι προετεινεν
δπως εχαατον μδριον χρώματος προσχολλαται είς

τδν τοίχον.
— Δια κολλητικής αχρόου ύλης λίαν στερεάς.
— 'Κ μίΦίδος άπιδείχβη πολύ «πιτ·’χής.
— ’ήμπορει ν’ άποχτήση τέσσαρα τέκνα εντός
ίτους μία γυναίκα :
— Συνέβη εΐς τήν Ζυρίχην.
— Τόν Ιανουάριον ίΟβσ ί-εχε ή σύζυγος <νδ;
εργάτου δίδυμα. Και τδν Δεκέμβριον τοΰ αυτοί έτους
ετεχεν άλλα δύο δίδυμα.

ΠΡΛΚΓΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Άψαίρεάις σκωρίας
Ή σκωρία τών μαχαιριών δύναται. ν’ άφαιρεβή δ(
αραιού (V-Λ 0 } χαβαροΰ υδροχλωρικοί οξέος. Είσάγεται είς αύτά τά μαχαίρια καί τά τρίβετε με'χρις έξαλείψεως τής σκωρίας τρίβοντις αυτά άπό καιιοΰ εΐς
καιρόν διά ψήχτζας ή τεμαγίου φανέλλας. Τελειό
τερα ετι εΐνε ή έπ τυχία αν τό άλείψητβ *ρδ τής
ίμβαπτίσεως διά κόνβως ψευδαργύρου. Άφον χαθβρισθώσι, τά άφίνίτε έπί 24 ώρας εΐς τό ύδωρ ένέχον
όλίγην ποτάσαιβν, £*ιιτα εΐς χάβαρό» ύδωρ χαί τέλος
τά σπογγίζετε καλώς χαί τά χρησιμοποιείτε. Φυλάσ

εις ξηρό» μέρος.

Ή ΰνρβονλλ

Μία απάτη (Ράς).—Δημιούργημα τέλειον, άλλά
γελοΐον (Σταφίς)- — Ό κόσμος είνε σφαίρα καί γυ
ρίζει (Τί όέ μέλει ;)—Εΐνε έν σφάλμα τοΰ Ύψί-

στου διαπραχθεν έν βρασμφ ψυχικής ορμής /Ο Πο·
λιτικολόγος).—Κόσμος ε?νε ελπίδες, απογοητεύ
σεις, προτδοκίαι, διαψεύσεις, μ.όχθος και ύπνος, αη
δία καί ματαιότης (Ό άφευκτος).—Ό
εΐνε..· στολισμός (Τό μαυροπούλι).

χόσμος

ΓΔΤΩΜΑί

Ή Δραήμητνκή τοϋ %ρ<»τ»ς
Ό Δουμάς υίός λέγει :
’Επί 10,000 άνθρώπων ύπάρχουν : 7,000 ·
8,000 οΐ όποιοι άγαποΰν τάς γυναίκας, 1,999
οί όηοϊοι άγαπούν την γυναίκα, 1 ό όποιος άγαπ£ μίαν γυναίκα.
ΆΛήΟεταε
Ένφ τδ πετροβολούν, τδ δένδρον μεγαλώνει.

νισμόν πρδς διατήρησήν τής ειχόνος-.

σετε αύτά πάντοτε στεγνά χαί

Τά ωραία μάτια καί βλέπουν καί μιλοΰν. ένώ τά
χείλη μόνον όμιλοΰν(Έγώ)·—Τά μάτια μιλοΰν καλ
λίτερα άπδ τά χείλη, ώστε μάτια καί πάλι μάτια 1
(Ό γείτων).—Τά ώραΓα μάτια εκφράζουν τά πάντα,
ένφ τα χείλη εΐνε απατηλά (Ράζ)·—Άπδ τά μάτια
πιάνεται, στά'χείλη κατεβαίνει, λέγει τδ τραγούδι.
Λοιπόν τά μάτ’α 4·ν5 ή '“‘’ίΐή (Κ. Ν·)·—Τα ώραΐα
μάτια σφάζουν. Τά χείλη χασμώνται. (‘Ο εϋαίόθατος Μανριτανός).—‘Ο θεός έθεσε ψηλά τά μάτια
καί χαμηλά τά χείλη. Κάποιον λόγον βέβαια βά είχε.

Ιατροί?

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1
Ή δυστυχία τής ευτυχίας

i. Τίς Λ διαρκεστέρα εύτυχία ;

είνε δ κόρος· ή εύτυ-

γ,ία τής δυστυχίας είνε ή ελπίς.

"Οταν ό χρρακτηρ ανθρώπου τινός είνε τοιοδτας
ώστε νά έπιτρέπηται αύτφ νά έχη αΰτοπεποίθησιν,
0 άνθρωπος αυτός άφεύκτως θά ευδοκίμηση.

Τί λέγόνν οί άσψοί
Είς όλους δίδε τδ αυτί, ’ς ολίγους

τήν φωνή σου,

δαίκόϊΐήρ·
Ποΐον τδ έν τφ χόσμφ κράτισιον; Αίμα υγιές,
έπιθυμίαι άποσκληρυνθεΐβαι καί νεύρα ισχυρά.

Άουερμπαχ
ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ
‘Ο κ. Π. εισέρχεται εΐς τήν αίθουσαν τής κυρίας
Ν. ήν εύρίσχει συνομιλούσαν θερμώς μετά νεαρού
κομψευομένου, ίνα μή τήν όιαχί,ψζ) δέ οπισθοχω

ρεί έν τά^ει.
— Ενεελθετε, εΐββλθετε, έφώνησεν ή κυρία·
— A 1 ό’χι, κυρία μου, αναφωνεί μετ’ ειρωνείας 0
κύριος Π., σίς αφήνω κυρίαν τοΰ ...παιδιού.
*
Μαθητής (αποχαιρετώ» τδν πατέρα του, άναχωροΰντα διά τοΰ Σιδηροδρόμου) : Ό θεός μαζύ σου,
μπαμπά ! ‘Ο μπαμπάς (θυμωμένος) : Βλάκα ! νο
μίζεις λοιπόν ότι ό Θεός ταξειδεύει
μέ τρίτην

θέσιν ς

♦
"Ακρον άωτον ειρωνείας.
Νά είσαι τνφΛός καί νά σοΰ παρουσιάζουν
λαγματικήν, πληρωτέαν έπί τξ δψεε....

συναλ

Ακροτελεύτιο»
’Ιδιότροπος- ’Εκείνος ό όποιος εχει τδ θάρ
ρος νά λέγη εκείνα, τά όποια οί άλλοι...σκέπτονται.

5. Ζωγραφική ή γλυπτική ·.
6. Διατί βρέχει ;
'Απατεήβεις διχταϊ μίχρι 15 MalovEle τα Ερωτήματα τοΰ χροηγον^ίνον φΐ>ΛΣ>ν ΙΛή·
φθτμσαν πΛεΐσται άπβντήσε,ς, ίχ τών όποίω» δήμοtrtdofitr τάς σγετιχώς ώιιτύγεΐς.

1. "Εν έργον τέχνης πρέπει νά τό αισθάνε
ται τις περισσότερον ή νά τό έννοφ;

Νά τό αισθάνεται· διότι ή τέχνη κυρίως εινε αϊ·
σβησις, δπω; ή φιλοσοφία εΐνε νόησις. 'Οσον καΐ&ν
έννοή τις ί» ίργον τέχνης, χαί εννοεί τις χαί αύτά
τά μέτρια έργα, δεν δύναμαι νά τοΰ άρέση. έάν δέν
αΐσθανθή ό,τι καί δ καλλιτέχνης ήσθάνθη' (Έγώ).
— Καί νά τό <>νοή χαί ‘νά τό αισθάνεται. Απα
ραίτητα διά τήν τέχνην καί τά δύο. ’Αλλ’ αν άναπο’ράστως λείπη τδ έν, τότε πρδ παντός πρέπει νά
τδ οίσθάνεται. (Καλλιτέχνης).— Πώς 0ά αισθανθώ
έν εργον, εάν 5έν τδ εννοήσω 1 "Ωστε πρδ πάντων
πρέπει να.ε»νοή τις· πρώτον ενεργεί, ή κα-ανόησις
καί κατόπιν ή αίσθητις (Φιλόσοφος), — Ουδέποτε
μ-,ΰ ήρεσεν ίργον τό όποιον δέ» κατόρθωσα νά εν
νοήσω, δπως ουδέποτε θά μοΰ «ράσου» «ά συμβο
λικά ποιήματα, άφεΰ δέν τά εννοώ, (Άναγνώύτϊις

S.)·—"Ο,τι δέν έννοοΰν ώ πολλοί, αυτό θά *rssfj τέχνη. λέγουν πολλοί τεχνοκρΐται. Συνεπώς να τδ
έννοή τις εΐνε ζήτημα αναπτύξεως, ένφ διά νά τδ

«ίάθάνβται δέν προϋποτίθεται πνευματική μόρφωσις.
Συνεπώς πρέπει «παραίτήτως νά εννοή τις έν ίργον
’(δοΰ αυτολεξεί ή, θεραπεία, την όποιαν ό δόχτωρ
τέχνης. ( Ό άφευκτος). — Τί μέ ενδιαφέρει έάν δέν
Φλερΰ συμβουλεύει ώς ριζικήν κατά τής λύπης.
; τδ εννοώ ίν έργον, δτα» ή καρδία αισθάνεται παλ
«Μέ τάς. χατ»λλήλΰυς προφυλάξεις. 8πως άπσφύμού; έι.ί τή βέμ του (Εύαέάθητοξ-λίαϋρντάνός)___
γωμεν τάή αποτόμους μεταδολάς παρέχετε μουσικήν
Ό μέν- τεχνίτης νά τδ αισθάνεται, 0 δέ παρατηρη
εΐς τά ακουστικά σας νεΰρα χαί ενδυναμώνετε διά
της
νά τδ έννοή, διά νά τδ αίσθανθή. (ΣΗαφίς) —
μαλάζεως τά νεύρα των μυώ» σας. ’Ωσαύτως ε’ις

C
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΓΔΟΥ

ιλ Σύντομος άλλά πι
κρά εΐδπΰις, Α τοΰ θα
νάτου τής ’Αλεξάνδρας
Παπαδοπςιΰλον, ένέπληιΐε όδΰντις καϊ καταπλήξεως τούς παρ’
Λμϊν φιλολογικούς κύκλους-Ή Ουμπαθήςδιηγηματογράφος, Λ όποία
μέ τήν άφελή καϊ άπέριττον, άλλά ψυχο
λογικήν γραφίδα της
έπλούτχόε τήν Έλλ. δνηγηματογραφίαν είς
τρόπον ώ,ίτενά έχι;ι όλίγους ϊόως. άλλ’ έκλεκτούς καϊ φανατικούς άναγνώάτας, ύπέκυψεν
πολύ ένωρΐς είς τόν νόμον τοϋ μοιραίου. Άπέ
θανεν είς μίαν γωνίαν νοσοκομείου έν Κ}πόλει, μόνη καί έγκαταλελειμένη, άκλαυάτος καί
άνυμφος Λ κατ’ έξοφήν ύμνΛόαόα τήν οικογε
νειακήν στοργήν καί Αγάπην. Καί είνε θλιβε
ρόν δτι ό θάνατός της συμπίπτει άκριβώς μέ
τήν τελειοτέραν άνθηΰιν τοϋ ταλάντου της,μέ

ΜΗΟC
τό άκτινοβόλημα της πνευματικής της ζωής,
τήν όποίαν μίαν Λμέραν συμπαθώς θά ράνμ
μέ δαφνόφυλλα ό Ιστορικός τής συγχρόνου λο
γοτεχνίας.
Διά τήν ’Αλεξάνδραν Παπαδοπούλου προσήκεί έκτενής νά γίνχι λόγος· Τό φιλολογικόν
της έργον άνήκον μόλτς είς μίαν περίπου δε
καετηρίδα εΐνε καϊ άρκετόν καί έχλεκτόν.
Ύπήρξεν άναμφιόδητήτως Λ μόνη ‘Ελληνΐς
λογία, ήτις άφοσιωθεϊάα εΐς τό διήγημα καί
πρό παντός τό κοινωνικόν και ήθογραφικόν
άπέδειξεν ήνωμένα πολύτιμα , χαρίσματα
γυναικείας άπροάποιήτόυ άπλότητος καϊ Αν
δρικής άμα Αντιλήψεων καί κρίσεως.
Είς μακράν μελέτην, ήτις προσεχώς θά δημοσιευθμ εΐς τήν «Πινακοθήκην» περί τού
Διηγήματος έν Έλλάδι διεξοδικός θά γίνμ λό
γος περί τοΰ φιλολογικού έργου τής Ατυχούς
’Αλεξάνδρας. “Ηδιι, έν τμ στήλη ταύτη. Απλώς
διερμηνεύομεν τό αίσθημα της θλίψεως, ήν
δοκιμάζομεν ίση τή αίφνήδίμ άγγελίψ τού τρα
γικού θανάτου της, δστις δέν στερεί μόνον τά
Έλλ. γράμματα μιας σεμνής καϊ πεφωτισμέ
νης έργάτιδος, άλλά καί τούς όλίγους φίλόυς
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της Απορφανίζει μιας έξόχως συμπαθούς μορ
φής, ένόςσπινθηροβόλου πνεύματος.
Ή «Πινακοθήκη.» ειχεν Απ’ Αρχής της έκδόσεώς της πολύτιμον συνεργάττδα την Αλε
ξάνδραν Παπαδοπούλου.Ήγάπα τήν «Πινακοθήκηνικαΐ είςτήν Αγάπην της αύτήν οφείλον
ται τά χάριν τής «Πινακοθήκης»γραφέντα και
έν αύτίί φιλοξενηθεντα διηγήματά της:Ό·Γάμος», «Άπέθανεν εύτυχής», «Χειραφεόία»,«Άπό
τό Ιδιο ξύλο σταυρός και φτυάρι»,ή «γιαγιά».
Άλλά τήν εύγενή αύτήν συμπάθειαν, ήν πλειότάκις έν έπιότολαϊς διετράνου, ήλθεν άποτόμως νά δϊακόψμ ό θάνατος- Άλλ’ άν ούτος τό
σώμα της Παπαδοπούλου έθιξε,τό πνεύμα της
δμως θά ξή Αθικτον,Ανθηρόν καί άβασίλευτον.
Ή ζωή τής άτυχούς κόρης δέν είχε τί
ποτε τό ίδιάζον, ήτο μία συνήθης βιοπάλη’
διότι έπάλαιε καί αύτή πρός συντήρηόιν.
Διηύθυνε πρό έτών τό έν Σιλυβρίμ παρθεναγωγεϊον, καίτοι νεωτάτη, άλλά παρήτηόε
τήν θέάιν κ’ έπανελθοΰσα είς Κ]πολιν έπεδόθη είς τά προσφιλή της διηγήματα. Είργάσθη έπί τινα καιρόν ώς δημοσιογράφος είς τά
Βυζαντινά φύλλα, πρό έτους δέ έκλήθη είς
Θεσσαλονίκην, ϊνα διευθύνμ τό έκεϊ Παρθεναγωγεΐόν. Δέν έπέπρωτο δμως νά παραμείνμ
έν τή πόλει ταύτμ έπί πολύ. ^Νόόος σοβαρά
τήν Ανάγκασε πρό τίνος νά έπανέλθμ είς Κ]πο-

ΔΑΦΝΙΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

Νοτιοδυτικώς τής Ράκκα; εύρίσκονται μεγαλοπρεπέ
σταταερείπια άρχαίας πόλεως, τής Σεργιουπόλεως, όνομαζομένης σήμερον ΡοΟσάφα. Έπύ τών έρτιπίοτν τού
των, πάντων χριστιανικής εποχής, ύραιοτάτης δϊ τέ
χνης, παρατηρούνται πανταχοΰ κεχαραγμένοι σταυροί εν
καλλιτεχνικωτάτφ συνδυασμφ. Τά κιονόκρανα τών δια
φόρων σιηλών, εινε πάντα Κορινθιακού ρυθμού· Έπ"
αυτών άναγινώσκονται καθαρώταται έπιγραφαί, τής έποχής Σέργιου χωροεπισκόπου καί άλλων. ‘Επίσης ύπάρχουσι κσί άλλαι έπιγραφαί άραβικαί Κουφικαί τής επο
χής τοΰ χαλίφου Χη-σάμ.
*

Αι εισπράξεις τή; διεθνούς καλλιτεχνικής έκθέσεως
τής Βενετίας, κατά τάς ιταλικός έφημερίδας Λνεβαίνονν
έπαίσθητώς άπό έτους είς Ιιος. Κατά τήν περυσινήν
ϊκθεσιν έπωλήθησαν έργα δξίας 500.000 φρ. ένφ κατά
τήν προπερυσινήν μόνον 300,000. φρ.
*

Ή έν Μονάχα,) "Ακαδημία τών επιστημών άπξνειμεν
έκ τών προσόδων του κληροδοτήματος τοΰ θεριανοΰ
150 μάρκα είς τούς κ. κ. Φουρτβαϊγγλερ καί Ράϊχαλδ
δια τήν ύπ’ αύτών έκδοθεΐσαν άγγειογθαφίαν· 1500
μάρκα είς τόν καθηγητήν κ. Κρουμβάχερ διά τό ύπό
τήν διεύθυνοιν αύιοΰ έκδιδόμενΟν Βυζαντινόν περιοδι
κόν 1000 μάρκα εί; τόν κ. Σπ. Λάμπρον ύπίρ επιστη
μονικής <ινά τήν "Ιταλίαν περιοδείας χάριν ερευνών διά
τήν Ιστορίαν τοΰ έπί Παλαιολόγων έν Πελοποννήσφ Δε
σποτάτου- 1100 μάρκα εις τόν έν Μανάχερ κ. Μάρκ δι"
έπιοτημονικόν εις τόν Άθω ταξείδιον πρός μελέτην
χειρογράφων 600 μάρκα είς τόν κ. Λουδοβίκον Κούρτιον δι" άρχιαολογικάς έρευνας έπί τον δυτικού μέρους
τής Μικρασΐας· εΐς δε τον κ. Σωτηριάδην μάρκα 800,
διά τάς έρεύνας αύτοΰ περί τής τοπογραφίας τής Βοιω
τίας καί Φωκίδος.
*

3/ira λύπης άναγράφομεν τόν έν Κερκύρφ συμβάντα

θάνατον τον άρχαιοτερον τών Ελλήνων δημοσιογράφων
Γερασίμου Ε. Μαυρογιάννη. Άν τό ονομα τοΰ Γεραοίμου Μαυρογιάννη δέν lire πολύ οίκεΐον είς τά; νεωτέρας
γενεάς, iv τούτοι; νπήρξεν els ex τών άριοτέων τοΰ ίλληνικοΰ τύπου, χατα τήν ΐποχήν, καθ' ήν ό τύπο; μό
νον έκλεκτού; ήρίθμει.
"Ανήρ εύρυτάτης παιδεύοεως; μορφώσεω; γενικής
χαί ειδικής, γλαφυρό; πεζογράφος, πολεμιστής όξϋ; χαί
ευφυής, S Γεράσιμος Μαυρογιάννη; νπήρξεν »π\ έτη
πολλά εκδότης τής ^Ελευθερίας* χαι κατόπιν Αρχι
συντάκτη; τής ^Παλιγγενεσίας*. Διετιλισεν έπί ικανά
έτη γενικός πρόξενος εΐς τήν Μασσαλίαν καί τήν Τεργέ
στην,έπί τινα δέ χρόνον υπήρξε καί διευθυντή; τοΰ Πο
λυτεχνείου, μεθ" δ όποσνρθείς ίδιώτευεν εί; τήν Κέρ
κυραν.
Ό Γεράσιμος Μαυρογιάννη; δμως δεν υπήρξε μόνον
δημοσιογράφος. Ήμπορεϊ κανείς νά είπή δτι υπήρξε
χαί ό μόνος- Έλλην τεχνοκρίτης. ^ίπουδάσας φίλοίογίαν καί ζωγραφικήν, είχε κάμει ειδικά; καλλιτεχνικός
σπονδάς, δέν περιωρίσθη δέ μόνον είς τήν ίκ τοΰ Γαλ
λικόν μετάφραοιν ιών Βίων τών μεγάλων 'Ιταλών καλ
λιτεχνών (1862) άλλ’ έγραψε καί πολύτιμον εργον περί
• Βυζαντινής Τέχνης καί Βυζαντινών καλλιτεχνών*, ύ>ς
και πραγματείαν περί τών ζωγράφων Δοξαράδων καί
τών Ζακννθίων Κουτούζη καί Καντούνη. Ύπήρξεν έκ
τών δλίγων "Ελλήνων, οί όποιοι εΰΰύς εξ άρχης διέγνωοαν τό τάλαντον τοΰ Νικολάου Γύζη, εΐνε δ' άληθώ;
περίεργοτάτη περικοπή παλαιοτάτη; ΐφημερίδος φυλασ
σόμενη μεταξύ τών έγγραφων τοΰ Γύζη τά όποια θά
έδουν μίαν ημέραν τό φώς, δπου ό Γεράσιμος Μαυρογιάννης, κρίνων τόν σπλοΰν τότε καί δσημον Απόφοιτον
τοΰ Έλλ. Πολυτεχνείου, προλέγει εί; αύτόν τό μέγα καί
ένδοξον μέλλον, τοΰ όποιου πράγματι καί έτυχε.
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λτν καί.έκεϊ ένθα είδε τό πρώτον τού ήλίρυ
φώς, άφήκε καί τήν τελευταίαν πνοήν, βυθισθεΐσα είς τό σκότος τό αίώνιον τής γής.
Τό έργον της Παπαδοπούλου, δπως καί τών
πλείστων λογίων μας, είνε έδώ κ’ έκεϊ σκορ
πισμένου. Είς τήν βφιλολογικήν ήχώ» τής
Κ,πόλεως—περιοδικόν άξιον πολλής προσο
χής.άλλ’ άτυχώς ταχέως φυλλορρόησαν—έδη·
μοόίευόε πλεΐστα διηγήματά της, ώς_καί είς
ήμερολόγια. Ή «Βιβλιοθήκη Μαρασλή» έχει
καθήκον νά σπεύσμ νά περιόυλλέξμ τά έχοντα τόσην έλληνικήν ψυχήν διηγήματα τής πολυκλαυότου νέκρας καί νά τά έκδώάμ είς τό
μον. Μία τοιαύτη έκδοσις,. ώς και τών,έργων
τού Παπαδιαμάντιι και τού Μητσάκη καί τοΰ
Μωραϊτίδου, θά εΐνε έξόχως τιμητική διά τήν
Βιβλιοθήκην τού έν Όδηάόφ Μαικήνα, έστω
καί άν χάριν της έθνικής ταύτης φιλολογίας
παραμεριόθμ πολυδάπανός τις μετάφραάΚ
προβληματικής χρηάιμότητος. Τπήοξεν άδι
κος καί ύπουλος ό θάνατος άφαρπάσας έν τμ
άκμμ τής ζωής την πολυδάκρυτον συγγραφέα’
άς μή φανούν και οί φίλοι τών γραμμάτων άδι
κοι,άρνούμενοι νά τελέόωΟι τό μόνον άρμόζον
είς τήν ψυχήν της μνημόάυνον, τό όποιον θά
Αποτελόσουν διασωζόμενοι οί σπινθηριόμοί
τοΰ χαριτωμένου πνεύματός της!

Ό Γεράσιμος Μανρογιάννης, γεννηθεί; είς τήν Κε
φαλληνίαν τό 1823, διετήρει μέχρι; έσχατων άκμαίας
τάς διανοητικός του δυνάμεις.
*

Έν Σικάγω ό "Αμερικανό; καθηγητής 'Ιερώνυμος
Γάνμονδ έκαμε διάλεξιν περί τών ύρχαίων Αθηνών καί
τής δναζωπυρήσεως τοΰ Ελληνισμέ). -.
*

Είς Τρίκαλα είς τό χωρίον Σινηνά εϋρέΰησαν ύρχαία
δγγεΐα καί πίθοι πλήρεις νομισμάτων.
*
“Ήνοιξεν ίν Μονάχω ή έαρινή Έκϋεσις ceccesion.
135 καλλιτέχναι εκθέτουν έν δλφ 331 ϊργα'Ή επιτροπή
έδείχθη αυστηρότατη ιδίως περί τάς καλλιτέχνιδας, αΐτινε; αποτελούν μόλις τό iv δέκατον τών έκθετων.
*'

Έδημοσιεύθη Β. Διάταγμα διά τοΰ όποιου διωρίοθη
εξαμελής επιτροπή πρό; έπίβλεψιν τής "Εθνικής Πινα
κοθήκης. Ή έπιτροπή δπετέλέσθη έκ τών κ. κ. Στεφ.
Σκουλούδη, Στεφ. Ράλλη, Μάρκου Δρμγούμη, Πέτρου
Καλλιγα καί Σπ. Στάη.
*-

Τό Αΰτοκρατορικόν Μουσείον Κ]πόλεως εσχάτως
ένήργησεν Λνασκαφάς, ύπό τήν διεύθυνοιν τοΰ Μακρίδου
βέη έν Μεσοποταμία έπί τής πόλεως Ράκκα (Νικηφόριον) τή; Μεσοποταμίας, κείμενης επί τοΰ Εύφράτου.
Εύρέθη μεγάλη ποοότης διαφόρων άγγείων έκ πορσελά
νης άρίστης τέχνης, εξάγεται 5ί ιξ αύτών δτι παρά τοΐς
Άραψι κατά την εποχήν τοΰ Μεσαιώνο; ή βιομηχανία
τών- άγγεΐων τούτων έκ πορσελάνης είχε φθάσει εΐς τελειότατον βαθμόν, παράγουσα ύγγεΐα δυνάμενα νά αυναγωνισθώσι πρό; τά τών Σεβρών καί τά Φαβεντειανά
τοιαϋτα.

Εΐς τά; αΐθούσας Durand-Ruel έν ΤΙαρισίοις έξετέθησαν τελευταίως έργα τοΰ διάσημου καλλιτέχνου
Manet, έκ τής συλλογή; τοΰ περίφημου βαθύφωνου
Paure, δστις ώς γνωστόν ήτο φίλος τοΰ ζωγράφου τή;
"Ολυμπίας καί έκ τών πρώτων πελατών του. Μετά τον
Zola, Theodore Buret καί άλλων τινών ύπερισπίοθη
τόν Manet είς τόν καλλιτεχνικόν πόλεμον, δστις ήγέρθη
τότε κατά τής σχολής του, μυκτηριζόμενο; διά τόν συνηγορίαν του ταύτην. Άλλα πόσον οί καιροί μεταβάλλον
ται ! Ούδεϊς πλέον σήμερον δύναται νά άμφισβητήσγ/
τήν δεινδιητα καί τήν καλλιτεχνικήν ’ιξΐαν τον Manel,
ούτε αύτός ό Rochefort, δθτις ήρνήθη >ότε κατά τό
1881 νά δεχθβ τήν προσωπογραφίαν του, ήν είχε παραγγείλη είς τόν καλλιτέχνην καί ήτις εύρίσκεται σήμε
ρον €<ς τήν ϊκφεβιν ταιήν».
Διά νά εϊμεθα όμως δίκαιοι ό Manet δεν πιριεφρονήθτ) πάντοτε. Έν έργον του, ή ·καλή ποτήρια,, του
ναντίον είς τό Salon τοΰ 1873 εσχε μεγάλην έπιτνγίαν
καί δχι μόνον οί συλλογείς τών εικόνων καί οί κριτικοί
ύ-λλά χαί ό έπιοκεπιόμενο; τήν έκθεσιν κόσμος ανεγνώριοε τιγν αξίαν ταύτης.
Ή ελκών ανιη εινε τό κίριον εργον τή; ονλλο'/ής
ταύτης, μεταξύ δέ τών λοιπών έργων ακτινοβολεί, Ή
έκθεσις αύτη μετά τής τοΰ παρελθόντα: φθινοπώρου
ίμπερικλείει τό καλλιτεχνικόν σταδίου τοΰ Manet άπό
ιό 1856, δτε έξερχόμειο; έκ τοΰ εργαστηρίου τοΰ Cou
ture έξετέλεσε τήν προσωπογραφίαν τοΰ A. PrOUSt
καί μίαν κεφαλήν γραία; (έν ταίς όποιοι; διαφαίνεται ή
έπιοροή τοΰ Conlure) μέχρι τοΰ ’1882, δτε σχεδόν πα
ράλυτος, εζο>γρόφει έτι, πολύ εΰκρινώς καί πολύ έλευθέρως, όλίγου; μήνας πριν ή έιποθάνή. Έκ τών έχιεθέντων έργων άιαφέρομεν τήν τΆνοιξιν» 1S8I. Τήν
^Βενετίαν* {1875}. Τόν <Λιμένα τον Βορδών (1871)τόν ε’ίσπανόν τραγουδιστήν» (I860} έν έκ τών τελειό
τερων έργων ή εάνάγνωσιςν (1864) κιλ. κτλ. Ύπάρ-

χεί επίσης iv "ιντίγραφον τής Παναγίας- τΟΰ Τατίανοΰ
καί εΐς ίππεύς τοΰ ΒΕλαακέ.
Τόν παρελθόντα μήνα έγένετο είς τό Βέρολΐνον'πώλήσις διά πλειστηρίασμοΰ τή; περίφημου συλλογής τών αύτογράφων τοΰ τραπεζίτου Meyer-Cohn)Μεταξύ αύιών
υπήρχε μεγας άριθμός αύτογράφων διάσημων καλλιτε
χνών. Μία έπιστολή τοΰ Ροΰμπενς έπωλήθη διά ΙδϋΟ
μάρκα, έτέρα τοΰ Ζορδαέν; 1150 μαρκ., δύο μόνον
γραμμαί (άπόδείξι; πληρωμής) τοΰ Ραφαήλ 1)1) μάρκα,
τοΰ Τιτιανοΰ 1910; τοΰ Πιρουγίνου 360, άλλ" έκείνή,
ήτις έκίνησε περισσότερον τό ένδιαφέρον τών αγοραστών
καί ήτις άνήλθεν είς τό άνοιτερον ποσόν ήτο μία επι
στολή τοΰ Ρέμβραντ, ή όποια έπωλήθη αντί '7)00 μάρ
κων, τοΰ Ρ. Veronese 45), μία σημείωσις τοΰ Μι
χαήλ "Αγγέλου 10)0 μάρκα, τοΰ Luca Carnach 810.
*

Τήν 21 ‘Ιουλίου ουγκροτΛται εν Λονδίνφ Αρχιτε
κτονικόν συνέδριον. Τήν Έλλ. Κυβέρνησιν θά Λ,ιτΙπροσωπεύση ό κ. Μπαλάνος νομομηχανικός.
*

·

Ή Αρχαιολογική Εταιρία θα δνεγείρη προσεχώς δύο
μουσεία, εν έν Δυκοοούρφ δια τάς άρχαιότητας τοΰ
Δαμοφώντσς καί εν εν Κερκύρρ πλησίον τοΰ μνημείου
τοΰ Μνησικράτους διά τάς εν γίνει άρχαιότητας τής νή
σου. τάς πρό πολλοΰ άνευρεθείσας.
■
*
Μετά πενταετή άπονσίαν δφίκετο εις ‘Αθήνα; ό νεα
ρός ζωγράφος κ. Δημ. Γαλανής, δστις τόσον πολύ διεκρίθη ίδίω; εί; τάς γελοιογραφίας, αυνεργα-ζόμενος είς
τά κνριώτερα Γαλλικά σατυρικά φύλλα. Μειά δίμηνον
ένταΰθα ύναη,υχήν, θά έπιστρέψη είς Παρισίους.
*

Καίτοι αί ήμέραι τών "Ολυμπιακών άγώνων πλησιά
ζουν, ή χάριν αύτών προκηρυχθεϊσα Καλλ. "Εκθεσις, τοΰ
Ζ,αππείου είναι άγνεοστον δν θά γίνη ή δχι-. Καί πάρετάθτ) μέν ή προθεσμία τή; άποστολής τών έργων μέχρι
τή; 36 Μαρτίου, άλλ" ούδέν είναι γνωστόν,τί; θά παρα
λαβή τά έργα, πώ; θά γίνη ή τοποθέτησις κ.λ,π. Πλεϊστοι καλλιτέχναι έδήλώσαν δτι θ' άπόσχουν τή; έκθέσεως, δι’ ήν ή έπιτροπή έδειξε μεγάλην αδιαφορίαν
Έγνώσθη έν τούτοι; ότι Άγγλο; καλλιτέχνης, ό κ.
Σίμφων έφιρε 2)0 έργα τον, τά όποια οπωσδήποτε θά
έκθέογ) έν τφ Ζαππ'είφ.
t
’
Ή Γαλλική Ακαδημία τών Επιγραφών, έβράβευσεν
ενα πριβην έταίρον τής γαλλική; σχολή; "Αθηνών, τόν
κ. "Ερρίκον Δεσά ήδη καθηγητήν τον Πανεπιστημίου
τή; Λυών. Έβραβεύθη' διά τας μελέτα; του έπί τή;
πρό τοΰ Φειδίον γλυπτικής, άπονεμηθένιος αύτφ τοΰ
βραβείου Φουλέ έκ 5 χιλ. φράγκων.
*

Έν Μονάχφ 'έν αύτόκίνητον κατεπλάκωσε τόν ζω
γράφον Λ: Πού;. Ο δυστυχή; καλλιτέχνη; τόσον έταράχθη έκ τής προσβολής και τής πτώσεως, ώστε έδωκεν
άμεσοί σημεία τρέλλας καί τώρα εντελώς τρελλό; έκλείσθη εί; φρενοκομίϊον ! Τά έργα τοΰ τραγικού τέλος
λαβονταί ζωγβά.φου έξίτιμφ,’ΧΟ ώς τέλεια.
*

Ή επιτροπεία πρός άνέγερσιν άνδριάντο; τοΰ Αειμνή
στου θεοδ. Π. Ληλιγιάννη . προκηρύσσει διαγωνισμόν
πρό; έκτέλεσιν αύτοΰ ύπό τούς έξης δρου; :
1) Ό Ανδριάς θέλει κατασκενασθή έκ Πεντελησίου
μαρμάρου μείζων τού φυσικού, οΰτω; ώστε έξ Ικανής
άποστάσεώς νά φαίνηται άνδρομήκης.
2) ΟΙ διαγωνισθηοόμενοι Οίλουσιν ύποβάλιι προπλά
σματα. μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου, έτιοτώτος ιτονς. 3·) Καταλεΐπεται ελευθερία !φ καλλιτέχνη ΐνα δώσή
'
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οίανδήπσεε σίάηΐν τφ έίκονίζομένφ. Συνιστάται μόνον, ή
τοΰ ρητορεύοντος.
4) Τα έργα δέΧει κρίνγι ή έχαροπεία. παραίαμβάνουσα
χα«
δν κριδή όναγχαΐον.
5) Ό γΧνπεης, οδ τό έργον δέΧει έγκριδβ, δέλει δναλάβε. ώς Αμοιβήν τήν έχιέΧεσιν, olS‘ όΧΧοί ουδέν δι
καίωμα Αποζημιώσεως ίχοναιν. ‘Εν δέ τβ χρίσει δέΧει
Χηφδβ ύπ' δψει ή τε καλλιτεχνική άςία χαΐ ή τιμή τον
Ιργου.
β) Π&ντες οί διαγωνισδησόμενοι δφεΙΙονσι νά inoβάέωσιν έγγράφεος τήν τιμήν, καδ’ ήν δελονσιν έκτεΧέσει τό έργον.
7) Ό γλύπτης, ον τό πρόπλασμα έγκρίϋήσεται, Ανα
λαμβάνει τήν έχτέλεοιν μόνον τοΰ Ανδριάντας· διότι atgi
τοΰ βάδρου ή επιτροπεία δέλει προκηρύξει προσεχώς
δεύτερον διαγωνισμόν.
*

'Ο κ. Βροΰεος εργάζεται έπι μαρμάρου όΐ.όοωμον τόν
‘Ερμήν μέ to κηούχίίον, χαταφβάνοντα ΐνα άναγγείλη
τήν ΐ7!χην. Τό άγαλμάτιον διακρίνειαι διά τήν κλασικότητα τών γραμμών.
*

Τό Δημοτικόν Συμβούλιον Πειραιώς Ανέδηκεν είς
διαφόρους καλλιτέχνας δπως φιλοτεχνήσουν τάς προσω
πογραφίας τών διατελεσάντων δημάρχων Πειραιώς.
*

Ό Αποδανών Άδηναΐος μιγαλοκτηματίας Έπαμειν.
Σκαρβούλης Αφήκε διά διαδήκης τον 10,000 δρ. διά
νά περιφραχδβ τό έν Μαραδώνι τρόπαιου τον Μιλτιάδον, 20,000 δια νά καταοχιναοδή ύνδριάς τοΰ Μιλτιάδον έν Μαραδώνι ή έν Άθήναις και 20,000 διά νά
κατασχενασδή επίσης Ανδριάς τοΰ Περικλεούς καί σιηδβ
ονεος έπί τής ΆκροπόΧεως, έναντι τον Παρθενώνας. *0
διαδέτης, οστις Απέθανεν έν τφ νοσοκομείφ,χαι δοτις διεκρίδη έν τή ζο>β διά τήν φιλαργυρίαν τον, άφήκε ύπερ
τάς 200,000 εις τόν ‘Εδνιχόν οιόλον.
4SS>X^«®8>

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ
Εί$ τίς άρξαμένας τ$ Ιην Μαρτίου έν Σπάρτη
άνασχαφάς άνευρέθησα» έπιγραφαί έλληνιχαί των ρω
μαϊκών χρόνων, τεμάχια χτιρίων ρωμαϊκής έποχή;
χαί τινα ελληνικής, ώ? χαί θραύσματα αγγείων ελ

ληνικών τού ίου ιδίως αίωνος. Ευρίδη χαί μία των
εισόδων τού αρχαίου φρουρίου. Αΐ άνασχαφαί β* άποβώσι τελεσφόροι, διότι -η αρχαία Σπάρ-.η είνε «γεδδν εντελώς άγνωστος, κρυπτόμενη ύπό παχύτατο»
στρώμα ρωμαϊκόν χαί βυζαντινόν Όταν άρθή· τοίχο,
θ’ άναφανώσι πολλά λείψανα χαί θά διαφωτισθή τί
τυπογραφικόν ζήτημα τής Σπάρτης.
— Έν συνεδριάσει τής Γερμανικής άρχ. σχολής
κατά τόν λήξαντα μήνα ώμίλησαν οΐ κ. χ. Έβερδέϋ
χαΐ ΔαΓρπφελδ.
*0 χ. Έβερδέϋ διευθύνων τας άνασκαφάς τής Ε

φέσου, άνεχοίνωσε τά ευρήματα τοΰ λήξαντο; έτους.
Τούτα ανάγονται είς τήν ρωμαϊκήν εποχήν τών
πρώτων μ X. αιώνων. "Π. Βυζαντινή εκκλησία άνεσχάφη εντελώς, επίσης ή Έλλ. αγορά, έξαχοιβωθείση? τής σχάσεως αΰτής πρός τήν βιβλιοθήκην χαΐ

τά τείχη τής πόλεως.
Ό χ- ΔαΓρπφελδ άνεκοίνωσε τά πορίσματα τών τε
λευταίων έν Κρήτη μελετών αυτού. ‘Ομίλησε περί
τών Κρητικών ανακτόρων, άτινα εινε δλως. ανόμοια
πρδς τά ‘Ομηρικά χαί Μηκυναϊκά, ΰπεστήριξε δέ δτι
μεταξύ τών άναφερομένων παρ’ Όμήρφ ανακτόρων
χαί τών άνευρεθέντων ερειπίων έν Τίρυνθ; χαί Μηκύναις υπάρχουν δμοιότητες, διαφωνών έν τούτω πρδς
τδν κ. Νόαχ. Τά Κρητικά ανάκτορα δέν. ανάγονται
εις τήν αυτήν εποχήν, άλλ’ αποτελούνται έξ οικοδο
μημάτων διαφόρων έποχών.
u

Ώμίλησεν επίσης περί

τών .ανακτόρων

τής· Φαιστού ώς καί τής Κνωσσού-

Άνέπτυξεν, ε’ιτα

ίτι .τά , Κρητικά ανάκτορα. άσχετα

δλως πρδς τδν Μηκυναϊκδν κόσμον, ανάγονται πιθα·
νώς είς λαόν μή έλληνικής εποχής, τού; Κάρσς καί

Λυχίους και ότι επελθόντε; οί Άγαιο) και Δωριείς,
κατέστρεψαν τα παλαιάάνάκτορα,οιχοδομήσαντες νέα.
— Κατά τόν λήςαντα μήνα ώμίλησαν εν τή Γαλ
λική άρχ. σχολή οί κ. κ. Μαγιάν? καί Σουλώφ.
. Ό κ. Μαγιάνς, Βέλγος, ήρμήνευσε τήν παρά τδ
Οίστρον συνοικίαν τής Δήλου, έν ή άνευρέθησαν νο
μίσματα τής εποχής Μάρκου Αντωνίου, έξ αγάλματα
φυσικού μεγέθους καί μία ρωμαϊκή κεφαλή. Τά ίζ
αγάλματα διασώζουν ζωηρότατα ίχνη βαφής, ιδίως ε
ρυθρού καί κυανοϋ χρώματος εις τά υποδήματα καί
εις τδ ένδυμαΈκ τούτων sv παριστρί Ρωμάιον τινα, ετερον εινε
αντίγραφου τής περίφημου Ειρήνης τοΰ Κηφισοδότου,
ή οποία ητο χαλκή καί έκειτο έν τή αγορά τών ’Α
θηνών, κατασκευασθείσα περί τό 870 π. X. ύπό του
Κηφισοδότου, πατρδ; ή μάλλον πρεσβυτέρου αδελφού
τού μεγάλου καλλιτέχνου Πραξιτέλους. Τή; Ειρήνη;
ταύτης εν μόνον πλήρες άντίγραφον σώζεται έν Μονάχω. Τρίτον άγαλμα εύρεθη δ ’Απόλλων Λυχειος,
τύπος γνωστός τής Σχολής τού Πραξιτέλους, τού ό
ποιου πολλά αντίγραφα έσώθησαν, ιδίως έν πφ ίδικφ
μας Έθνικώ Μουσείο». Τδ ύπδ τού κ. .Μαγιάν; εύρεθέν είνε μέν κατεστραμμένοι, άλλ* ώραιοτάτης ερ
γασίας καί θά κατελάβη τήν πρώτην θέσιν. μεταξύ
τών άντιγράφων τού περίφημου έχείνου πρωτοτύπου.
Τέταρτον άγαλμα είνε άντίγραφον ’Αρτεμιδος χαριεστάτου τύπου, διότι ή θεά παρισταται πολύ νεαρά
ώς κοράσιον μέ χιτώνα ποδήρη, ένω συχνότερου παρίστατο μέ γυμνάς τάς κνήμας καί τδ κάτω τών μη
ρών. Εινς'δέ τδ άγαλμα τούτο τδ μόνον έκ των έξ
εύρεθέντων,τού όποιου εύρίθη ή κεφαλή.Πρός τούτοις
εύρεν ό κ.Μαγιάν; και επιστύλιου καί άλλα συντρίμ
ματα έκ τού πλησίον τής συνοικίας κειμένου θεάτρου.
Ό κ. Σουλώφ έντριβέστατος περί τά επιγραφικά
καί τάς πολιτικά; άρχαιότητας, ανέπτυξε μοναδικήν
έπιγραφήν έσχάτως εύρεθεϊσαν έν Δήλω, ή δποία
διαλαμβάνει περί τής πωλήσεως τών ξύλων καί άνθράκων. ‘Η επιγραφή αυτή έκ 50 περίπου μακρών
στίχων είνε ελλιπής είς τήν αρχήν· τδ σχήμα τών
γραμμάτων δεικνύει ότι ανήκει εις τδ τέλος τού τρί
του αίώνο; π. X- Έν άρχή διαλαμβάνει διοικητικά

τινα περί τοΰ ιρόρου τών καυσοξύλων

καί ανθράκων,

τόν όποιαν είσεπραττον οι πεντηχοστοΧόγοι. Ό φό
ρος ώνομάζετο πεντηκοστή, διότι ήτο δύο τοΓς έκατδν έπί τής αξίας τών εμπορευμάτων Οί δέ πεντηχοστολόγοι δεν ησαν δημόσιοι υπάλληλοι, αλλ’ ίδιώται ενοικιασταί τοϋ φόρου. Κατόπιν ή επιγραφή ανα·
φέρεται εί; τά ποινικά δηλαδή ό έμπορος, δ οποίο;
έφερε πρδ; πώλησιν ξύλα, άνθρακας χίί ρύμου;, ώφειλε πρδ πάσης πωλήσεως νά μεταβή εΐς τού; άγορανόμους, ινα ούτοι προσδιορίσουν τάς τιμάς. ’Εάν
ό έμπορος έπώλει περισσότερον τής προσδιορισθείσης
τιμής, ήδύνατο πώς πολίτης νά τόν καταγγείλη α
μέσως δΓ εισαγγελία; (προφορικής καταγγελίας) ενώ
πιον τών άγορανόμων, οί οποίοι ειχον τδ δικαίωμα
νά κατάσχουν τά μέτρα κ«! σταθμά του.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
Λίέχρι τής 15 ΆπρΜον
πρός διαγαινιομόν

γίνονται δεκτά τα

άποατελλόμενα

εικονογρα

φημένα δελτάρια, ώς καί αί άπαντήοείς τον φι

λολογικού διαγωνίσματος περί
Ελληνικόν διηγήματος.
φύλλο ν

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Βιβλιοθήκη
τής

ΜαραΟλη.

Έξεδόθη

δ Α'. γόμος

'Ιστορίας τής Γερμανικής έβηχής λογοτεχνίας

τοΰ Δ. Φίλμαρ, κατά μετάφρασιν έκ τής ΚΕ'. έκ·
δόσεως ΰπδ τού κ. Κλ. Ραγχαβή. Σελ. 856.Δρ.7,δΟ.

Δημοκρατία τοΰ ‘Αγίου Μαρίνου ύπδ Γεωργ.
Φιλαρέτου. Σελ. 14*.
Εινε πρωτότυπος μονογραφία περί τής ελάχιστα
πα|>’ ήμϊν γνωστής μιχροσκοπιχή; Δημοκρατίας, ής
ό οργανισμός πολλά τά περίεργα, άλλα καί αξία.με
λέτης παρέχει. ‘Η μελέτη, γεγραυ-μίνη μέ τήν διακρίνουσαν τδν συγγραφέα ακρίβειαν χαί επιμέλειαν,
εινε λίαν άξιανάγνωστος δια τδν πλούτον τών πληρο
φοριών δσον άφοομ τήν ιστορίαν, την χοινωνιχήν χαπάστασιν και την ιδιόρρυθμον πολιτειακήν όργάνω•σιν τής δημοκρατίας. Πάντα ταύτα καθίστανται ετι
μάλλον έλκυστιχώτερα διά τής κομψής γρνφίδος του
διαπρεπούς συγγραφέως, τοΰ δεινού πολιτειολόγου
καί νομομαθούς χ. Φιλαρέτου.

Ύπό τής δεσπ. Έλ- Σβοοώνοσ καί πού χ. Άριστ.

Χριστοπούλου δικηγόρου, αγγέλλεται ή έν Σάμιφ
εχβοσις χρονογραφιχού και φιλολογικού «‘Ημερο
λογίου τής Μικρής ’ΑΟίας καί τών Σποράδων»
σκοπούντος τήν άπειχόνισιν τής ζωής καί έν γένει
πάσης κινήσεως καί προόδου τοΰ ‘Ελληνισμού τής
Μιχρίς Ασία; χαί την επιχοινωνίαν πρός τους εις
μεγαλύτερα κέντρα εγκατεσπαρμένους άδελφούς.
. Άνώ τό Βυζάντιον.Τδν τίτλον αυτόν φέρει κομ
ψόν βιβλίον, βπερ έξέδωκεν δ «Όμιλος τών έχδρομών·. Περιέχει τάς έκ τού τελευταίου είς Κωνσταντινουπολιν ταξειδίου εντυπώσεις τού κ. Ίώ. Καρακατσάνη. αϊτινες διαχρίνονται διά τήν γλαφυρότητα,
την ακρίβειαν καί τήν πληθύν τών πληροφοριών.
Τδ βιβλίον τού κ. Καραχατσάνη εκτός τής άλλης
άξίας. είνε χαί είς χρησιμώτατος όδηγδς διά τούς
επιίχέπτας της μεγαλωνύμου πόλεως, κοσμείται δέ
ύπδ κλειστών εικόνων.

Ύπδ τοϋ δημοσιογράφου κ. Γ Άσπρέα αγγέλλε
ται ή έκδοσις ογκώδους τόμου, περιέχοντο; τήν επι
στημονικήν κι} πολιτικήν < ‘Ιστορίαν τοΰ Έθν.
Πανεπιστημίου» «πδ τής ίδρΰσεώς αυτού μέχρι τού
4904,-εις δύο τόμους. Τιμή δρ. 5.
Δαπάναις τού έν ’Αλεξάνδρειά *· Μπενάκη καί ε
πιμελείς τού κ. Χωρέμη έκδίδονται προσεχώς συ-

νηνωμένα πάντα τά “Εργα τσί ποιητοΰ 'Αλεζ.Σοντσον
έντυπα καί χειρόγραφα, είς πολυτελή έκδοσιν, μετά
βιογραφία; καί ανεκδότων. Οί κατέχοντες χειρόγραφα
ή γνωρίζοντες οπωσδήποτε λεπτομέρειας περί τοϋ
βίου τού ποιητοΰ παραχαλούνται νά άπεύθυνθώσι
πρδς τούς άνωτέρω όμογενεις.

ύά δημοσιεν&ονν τ' αποτελέσματα.

πενάγην υπάρχουν 7 μεγάλοι βιβλιοθήχαι. εις τάς επαρχιακάς πόλεις 30 άναγνωστήεια, είς δέ τά χω
ρία 1000 λοίκαί βιβλιοθήχαι, χορηγούντων τών Δή·
μων χαί τού Κράτους. Έδώ ποϋ άφίνουν τού; Ρωμνηού; να διαβάσουν αί πολίτικα! συζητήσει; καί τά
ταβερνεΓα. . . .

Σπουδαστή.~^Εΐς τό Γχλάστ Παλάστ (Κρυστάλ·.
λιστον ’'νάκτορον) τού Μονάχου γίνεται κατ’ έτος
καλλιτεχνική έκθεσις, οιαρκοϋσα 5 μήνα?, άπδ τού
’Ιουνίου μέχρι; ’Οκτωβρίου. Κατά τετραετίαν απονέμονται βραβεΓα, δ άπαξ δέ βοαβευθείς, δέν δύναται
νά βραβευ'ή αργότερα πάλιν. Έφέτος άπενεμήθησαν
βραβεϊα. ‘Η Πινακοθήκη τοϋ Μονά/ου αγοράζει κατ’
έτος έργα έκ τής έκθέσεως Μετέχουν καί ξένοι χαλλιτεγναι, επικρατεί όμως έν γένει αυστηρότη; εις τήν
παραδοχήν τών ερνων. Έκ τρισχιλίων μόνον τά χί
λια έκτίθενται Προσεχώς θά γίνουν τά εγκαίνια νέου
μουσείου.

Συνδρομητή. -- Ή είχών «Μόνοι έν τώ κόσμω» ε’νε
έργον ’Ιταλού ζωγράφου. Έξετέθη πρδ τριετίας είς
τδ Selon τών Παοισίων. πίουσι δε εις τήν έκθεσιν
του Μονάχου, έν ή καί έβραβεύθη.
Έρωτΰντι —Ή εισαγωγή ξένων λέξεων γίνεται
κυρίως διά τοϋ καθημερινού τύπου, οστις ώ; κόμβαλον άλαλάζον τά; διατυμπανίζει. Σωβινισμός σημαί
νει φανατισμό;’ ή λέξι; έχ τού Chauvin γρεναδιέρου
άφοσιωμένου είς τδν Ναπολέοντα. ’Αταβισμό; κατήντησε να σημαίνη τήν άπδ προγό'ου κληρονομι
κότητα. Αί λέξεις αυταί. ώ; χαί αί Σνοβισμός. πεσσιμισμός, φετιχισμός, άλτρουίσμ.ός, κλπ είνε λέξεις

αρ νονβύ ίί}.

δυσμετάφραστοι. ώς και έν τη τέχνη
αί λέξεις impressionist, cpccesionisi καί άλλαι Καί
ή Τουρκική κυριαρχία αφήχε τόν άληπασαδισμόν,
τόν κοτζαμπάσισμδν κλπ.

1ΐ. Δ. Σ ’Ενταύθα.—Τδ διήγημά σας μέ 8λην τήν
τραγικήν επιβολήν έχει σημεία τινά, εΐς & κυριαρ
χεί ή πεζότης. Γράφετε,άλλά μή σπεύδετε εις δημοσίευσιν. Έμβαθύνατε πρό πσ-ντδς εί; τήν ψυχολο
γίαν τών αισθημάτων. Ευχαριστίας δι’ ευμενείς δια
θέσεις σας.

Σισύφω. ‘Ο μακαρίτης 6ών είχε έκλεκτήν συλλο
γή» ?ΡΥω» ζ“>γρ
ως χαΐ γλυπτικά ίργα, ητο
δέ πολύ φιλότεχνος- 'Ο υίός του Μιλτιάδης έσπούδαίεν έπί έξ ετη ζωγραφικήν είς τδ Μόναχο».

Παρακαλοννται

ΤΗΛΡ.ΦΩΝΟΝ
Σχεδιαστή.—Έδώ ολοι οΐ καλλιτεχναι παραπονούνται 8ιά μοδελα. Ούτε πολλά, οΰτε καλά είνε. Είς τδ
Μονάχον κάθε πρωί συνάζονται έξωθεν τής ’Ακαδη
μίας 300 άτομα, ζητούντα νά ποζάρουν ώς μοδέλα,
πάσης ήλικίας καί άμφοτέρων τών φύλων, διά τήν
’Ακαδημίαν ή δι’ εργαστήρια. *Η αμοιβή ίχει κανονισθίί 45 λεπτά τήν ώραν οίά χεφαλάς, 50 μέ ένδυμασίας χαι 75 διά γυμνόν.

τον ώραιοτέρον

ΕΙς τό προσεχές

τάξεις είνε ό αναπόσπαστος σύντροφος, καθώς καί τό
περιοδικόν καί ή έφημερίς. Άφθονούν αί βιβλιοθήχαι
δημόσιαι καί λαϊκοί, ώς καί αί ίδιωτικαί Εί; Κο-

Φι-Ιαναγνώστ»?. —Οί Δανοί διαβάζουν χαί πολύ μά
λιστα- Τδ βιβλίον έν Δανία είς δλας τάς χοινωνιχάς

τφ έξαττερικφ

ο! έν ταϊς έπαρχίαις «αί έν

κ· κ. Συνδρομηταί μας
δλλης

είδοποιήαεως,

άρξαμένον

δκτον δέους,

ήμΐν δνεν

άποστείλωσιν

τήν συνδρομήν

τον

δπως

ϊνα Ιξακολονδήση ή Αποστολή τον φύλλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πρός Αγοράν σώμα πλήρες τον
έν

Δετψίε}

«Κλειιότ.

Αλλοτε

έκδιδομένου

Άπενύνντέον ήμΐν.

πίριοδικοΰ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Kil ΑΗΑΣΚΑΦΑΙ
Έν τη ίνταΰβα Άμεριχανική σχολή ώμίλησαν
οί χ. κ- Γουώσμπερν καί Γόρδών ”Ωλλις.
*0 πρώτος διέλαβε π·ρι πινάκων πήλινων έχ Κορίνθου. πολύ σπανίων, οί όποΐσι φέρουν περιστάσεις
γραπτάς αρχαί'χοΰ τρόπου, τοΰ "ου καί 6ου αιώνός
π. X. Φέρουν δέ οί πίνακες ούτοι καί έγγραφός είς
τδ ίδιαίτεοον κορινθιακόν άλφάβητον
Ό κ. Γουώσμπερν άνεκάλυψε πολλά νέα τεμάχια,
δυστυχώς τεθραυσμένα τά πλεΐστα, είς τήν βεσιν
Πεντεσχουφια όπισθεν πρδς δυσμάς τοΰ Άχροχορίνδου. Σπουδαιότατα είνε τα παριστώντα πλοία, άρτοποιεΐδν, κάμινον χ.τ.λ
Ό κ Γόρδων “Ώλλι; ώμίλησε περί τοΰ εν Άθήναις
’Ασκληπιείου, τδ όποιον κατόρθωσε διά των περισωθέντων αρχιτεκτονικών θραυσμάτων νά άναπαραστήση άκριβέστερον άπδ άλλους αρχαιολόγους.
— Έν τφ Διονυσιακό θεάτρω ό χ Ί. Σβορώνος
άνεχοίνωσε «Νεαν ερμηνείαν των αναγλύφων τοΰ βή
ματος τοΰ Φαιδρού· , ήτοι τών έπί τής σκηνής γνω
στών αναγλύφων τών αφιερωμένων εις τήν γέννησιν
καί τήν λατρείαν του Διονύσου· Ο κ. Σδορώνος στηριζόμενος είς τάς εύεογεσίας του Πτολεμαίου τοΰ Φιλοπάτορος πρδς τούς ’Αθηναίους, οΓτινες εΰγνωμονοΰντες γαλχοΰν δμοίωμα αΰτώ καί τη θυγατρΐ άνέΟηχαν, υπέθεσε—καί τήν ύπόθεσίν του αύτήν διά
πολλών επιχειρημάτων εστήριξεν—-δτι τά πρδς τά δε
ξιά άνάγλυφα, παριστίνοντα λατρείαν πρδς τδν Διό
νυσον, ύπδ τά πρόσωπα θεών χαί θεαινών εΐχονίζουν
ολην τήν -οικογένειαν Πτολεμαίου τοΰ Φιλοπάτορος.
— Έν τί{ Γερμανική Άρχαιολ.σχολή ώμίλησεν δ
χ. Νόακ, ό ειδικός ε’ις τήν άρχαίαν τειχοποιίαν. Ε
φέτος χατέγινεν είς τήν έζακρίόωσιν επί τή βάσει
τών έν ΈλευσΓνι έρ ειπίων τών διαφόρων μετασχευών,
αιτινες άπδ τών παναρχαιοτάτων χρόνων έπήλθον είς
τά έχε' ιερά, κυρίως δέ τδ Τελεστήριον, όπερ μικρόν
κατ’ άρχάι, ηύξήθη ακολούθως έπί Πεισιστράτου χαί
ε'ιτα έπί Περικλεούς
Κατέδειξε ποια ή σ/έσις έκα
στου τείχους πρός τήν έπέχτασιν του Τελεστηρίου,
έχρινεν όμως ως απαραιτήτους συμπληρωματικός ά-

νασχαφάς.
Ειτα δ Αυστριακός κ. Φόν Πρεμερστάϊν. ώμίλησε
περί τοΰ περιφήμου Βυζαντικοΰ χειρογράφου, τοΰ άπδ
400 έτών έν Βιέννη ύπάρχοιτος καί περιέχοντος
συγγραφήν τοΰ περιφήμου Μίκρασιάτου ίατροΰ Διοσκουρίδου τοΰ Άναζαρδέως άκμάσαντος έπί Νερωνος.
Τδ χειρόγραφον εινε εικονογραφημένου, έγράφη δέ
κατά τάς αρχάς τοΰ έκτου μ. X. αιώνος άφιεοούμενον
είς τήν βασιλόπαιδα Άνισίαν Ίουλιάναν., Τάς πρώτας σελίδας τοΰ χει:ογράφου περιχοσμοΰσιν εικόνες
αρχαίων Ελλήνων ιατρών, ώς τοΰ Μαχάονος, τοΰ
Γαληνοΰ, τοΰ Διοσκουιίδου κτλ. ώς καί ή είκών τής
Άνισίας Ίουλιάνας. Τό κείμενον αναπτύσσει κατ’
αλφαβητικήν ταίιν τήν ιαματικήν δύναμιν τών δια
φόρων βοτάνων, ένδς έκαστου τών όποιων φέρεται καί
ή εικών.
Ό χ. Δαΐρπφελδ άνεχοίνωσε το αποτέλεσμα τών
πρό τίνος γςνομένων εν ’Ολυμπία άνασκαφών καί δή
έν τίρΈραίω.’Αντιθέτως πρδς τόν Φουρτβέγχλερ ό χ Δ.
ύπεστήριξεν δτι έχει ΰοίσταντο κατά τάς άρ>άς τής
πρώτης π X. χιλιετηρίδος τόποι λατρείας, διότι εύρε
Μυκηναϊκά εύρήματα υπό τό έδαφος τοΰ ’Ηραίου.
— Νέαι ανακαλύψεις αγγέλλονται έκ Πομπηίας, ;
Αΐ άνασκαφαί τής οΐχίας τής λεγομένης τών «Χρυ
σών Έρωτιδέων· διά τούς έχ χρυσοί μωσαΐ'χοΰ έρω·
τιδεΐς, τούς κοσμοΰντας τά μετάλλια ένδ: τών κοι
τώνων τής οΐχίις, όπου εΰρέθησαν, άπεχάλυψαν ήδη
ολόκληρον τδ οικοδόμημα. Καί τό οικοδόμημα αύτό

Τΰ.’ϊοίζ

Π^ρασχενα

εινε έφάμιλλον πρός τήν περίφημον «Οικίαν.τών Βε·
τί<ον>. Διακρίνετα.ι δ* ιδίως 8ιά τόν’πλοΰτον τών τοι
χογραφιών του, άλεζανδριανοΰ ρυθμοΰ, οχι δμως
πολύ τελείων εις τδ σχέδιον. Μεταξύ τών άλλων ευ
ρημάτων ΰπόίρχουσί χαλκά αγάλματα τοΰ Διάςζ της
Ήρας, ' τής Άθηνάς. και τοΰ Έρμοΰ, ώς καί θαυ
μάσιας τέχνης κύπελλον, χαλκόΰν έπίσης.

ΚΛΗΡΩΣΙΣ

ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Til 19 Μαρτίου έν -r'Tj αιθούση τής ’Εθνι
κής Τραπίζης έγένετο ή 104 κλήρωσες τοΰ
λαχειοφορου δανείου τών 60 εκατομμυρίων, ή
ώρισμένη διά τήν 19 Μαρτίου (1 ’Απριλίου
1906).
Οί έξαχθέντες πρώτοι έννεα^άριθμοί εΐνε οί
εξής :
Δρ.
61,725
100,090
69,494
Β
10,000
99,886
»
2.500
72,225
»
2,500
130,091
9
1,000
71,104
»
1,000
152,375
»
1,000
59,667
»
1,000
70,227
»
1,000
Έγένετο έπίσης και ή 42α κλήρωσις τών
είς τδ άρτιον άρι'θμών τοΰ αύτοΰ δανείου διά
τήν άπύσβεσιν. Έκ τής κληρωτίδος έξήχθησαν 1588 έν δλφ αριθμοί εΐς; το άρτιον.
Τά ποσά τάΰτα πληρώνονται άπό τής 1
’Ιουλίου 1906 είς χρυσόν έπί τγ προσαγωγή
τών τίτλων.
'

ΕΞΕΔΟΘΗΣαΝ

«ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΡΥ20ΔΕΤΑ®
τοίί Ε’ . Τόμον
ΤΗΣ «ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ»

Ο: έπιδυμουντες ν’ άπόκτήσωσι τοιαΰτα δέον ν’ άπευβυνθώσι δι’ επιστολής εις τα γραφεία μας πριν ή
έξάντληθώσι.
ΤΙΜΗ ΔΡΑΧ: 2
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Άπλόδετοι πωλοΰνται είς τά γραφεία μας αντί δρ.
θώθεκα έκαστος. Χρυσόδετοι άντί δρ. δέκα πέντε*
ελεύθεροι ταχυδρομικών τιλών.

Άπδ τοΰ παρόντος τεύχους διακόπτεται,
δριστικιΰς ή άποστολήτοΰφύλλουπρδς
πάνταε τους καΰυστεροΰντας τήν συνδρο
μήν τοΰ Ε'. ειους.
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