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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ .ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

διευθυντής^ Δ. I ΚΑΛΟΓΕΡΟΐΙΟΥΛΟ Σ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ είς τήν &ρχίρ> ίκάστου μηνδς Ιν Άθήναις

ΓΡΑΦΕΙΑ: 'Οδδς Γ". Σεπτεμβρίου 85 (ΙΓλατεΐα Κνριακοΰ). ·

ΣΥΝΔΡΟΜΗ *ΕτηοΙα ίν Έίλάδι δρ. 12.—Έν τω Έξωιερικίρ φρ. χρ. 12

Τ ό δ τ ο ς δρχεται άπδ 1 Μαρτίου.—Αί όυνδρομαί προπληρώνονται, Οτέλλοντα· 
δέ άπ εύθείας πρδς τήν έν Άθήναις ΔιεύθυνΟιν.—Οΰδεμία αίτηβις περνάποάτολΰς τής «Πι
νακοθήκης» Λ οίαόδήποτε έκδόάεως αύτης λαμβάνεται ύπ’ δψει άνευ δυναπΟδτολτίς τού Αντι
τίμου.—Αί^άποδείξεις πληρωμής είνε έντυποι καί πρέπει άπαραιτΑτως νά φέρουν τήν ύπο- 
γραφΛν τοΰ Διευθυντοϋ, τήν σφραγίδα τοϋ περιοδικού καί αϋξοντα άριθμόν.

Φ 6 λ λ α έν Άθήναις πωλοΰνται είς τά βιβλιοπωλεία « Έδτίας», Έλέυθερουδάκη καί Μπέκ
ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΓΕΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ

Πώς δέν Ιγεινα άναγνώδτης. Διήγημχ όηί> X.

ΧρηΟτοβαΟίλη.
Ό μΰλος ύπδ Αίμυλίου Εϋρώτα.
Πράποβις Φραγκίσκον Τόέντάη, uni Στε|.

Μαρϊζώκη.
Μεταξΰ Βοάπόρον καί Προποντίοος* όπδ

Φοίβης.
Μιά άγάπη, ύπδ Κάρμα Νιρβαμή.
Τά δώρα τοΰ βεοΰ, ύπδ Λ. ΤολΟτόη. 
Σκέψεις·

Τά κωμικόν ίν τφ Οεάτρφ, ύιέ Ν. Σπαν- 
δωνΰ.

βαμμένα ^γράμματα, ϋτό ΊάΟωνος Σεληνά. 
Νέα Πομπηία·

Μειδιάματα·

Σημειώσεις ένός μηνάς. (Ν«ον Πνιυμα. — Ή

ΦΥΛΛΟΝ της «ΤΤίνακο^κ^ς» κατά τόν προσεχή μήνα Νοέμβριον <5έν ιΜ έκδοθή, 
άλλ’ άντ' αύιον θά έκδοθή καί διανεμηθή τήν 1 Νοεμβρίου δωρεχν είς τούς 
κ. κ· Σννδρομητάς μας τόμος αυτοτελής έντυπώσεων καί σκέψεων.

Ό νέος τόμος θά επιγράφεται

ΦΥΛΛΑ 

εγράφη δέ ύπδ τού ήμετέρον Διευθνντού κ. Λ. I. Κ.αλθγίρθΓίθύλθυ.

Τήν 1 Δεκεμβρίου θά έκδοθή τδ τακτικόν φύλλον τής «Πινακοθήκης*'. - 
Διά τους μή σννδρομητάς μας τά

«ΦΤΛΛΑ ημερολόγιου»
θά τιμώνται δύο δραχμάς.

φωτογραφία elvs τέχνη ;—Νιχρά φιλίμζτχ.—Άν· 
δριάς Ζολίί. — *0 Καζαμίας) άπδ Δάφνιδος.

Γράμματα καί τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ ’«Λ·'

*Η Αμαρτία, ύπδ F. Sluck.
Εμίλιος Εβρότας·
Έρμίνη Ίώαννίδου.

Αίκατερίνιι Παραΰκενοπούλόν· 

Δέσποινα Μνρίζον· '

Κωνότ. Σαγιώο-
Άλεξάνδρα Ρωάάίδον·

Ίωάννης Καρακατάάνης. ■ 
Κοάμάματα, πρωτογράμματα χ.λ π.

ΙΜΟΥΝ-δέν είμουν οκτώ χρό
νων παιδί κι’ έπαιζα τήν 
Κυριακή τ ’ απόγευμα μέ 
τδν ομήλικα μου, τδν Γιάν
νη, · ποΰ παρατσουκλιάζαμε 
Στάχταρη και τδ Μήτρο, 
ποΰ περιγιελούσαμε Μάη, 
δταν ίνας άρκάτος διαβάτης 
έφερε τήν είδηση στό χω
ρίο', δτι ήρθε ό Δεσπότης 
στδ Ρά'ίκο.

ΙΙολλες φορές ήκουα νά γένεται λόγος γιά τδ 
Δεσπότη, δτι κάνει παπάδες, δτι έκανε ό Δε
σπότης αύτδ, δτι είπε ό Δεσπότης εκείνο, δτι 
πρόσταζε ό Δεσπότης τοΰτο κι’ εκείνο, κτλ. 
Και έπειδή τδ χωριό μας είταν μιπρδ — καμ- 
μιά δεκαριά σπίτια, -χωριουδάκι —- ό Δε
σπότης δέν περνούσε ποτέ άπδ μάς, δταν έ
κανε τήν περιοδεία του, τδ χινόπωρο· χωρίς 
νά τδν ίδώ, τδν φανταζόμουν έναν πολύ αψη
λόν άνθρωπο μέ φουστανέλλες, μέ κόκκινα τσα
ρούχια, με φέσι κόκκινο τσακισμένο, καπετα- 
ναρίτικο, μέ χρυσά άρματα, τέλειον τόπον άρ- 
ματωλοΰ, μέ υπερφυσικό άνάστημα.

Στο άκουσμα αύτό, οτι ό ^Δεσπότης εΐ- 
χεν έρθει στδ Ρά'ίκο, μιά ώρα μακρυά άπό τδ 
χωριό μας, βουλευτήκαμε κι’ οι τρεις :

— Πάμε στδ Ρά'ίκο νά ίδουμε τί πρΖμμα 
είν ’ ό Δεσπότης;

— ΙΙάμε ... 
——Πάμε ...
Καί στή στιγμή δρόμο !
Σέ μιά ώρα είμαστε στδ ξένο τδ χωριό.
Ρωτούμε:
— ΙΙούναι κονεμένος ό Δεσπότης j
Και μίίς είπαν :
— Στοΰ Κύρ-Σπύρου.

• Ό Κύρ-Σπΰρος ειταν οικογενειακός μας φίλος 
καί τράβηξα μέ θάρρος στδ σπίτι του, έχοντας 
έξ· οπίσω μου τούς δύο μου φίλους καί συγχω
ριανούς.

"Αμα μ’ είδε ό Κύρ-Σπυρος, ποΰ βρίσκονταν 
έκείνη τή στιγμή στήν αυλόθυρα κι’ έδινε στδν 
ίνα και στδν άλλο διαταγές γιά τήν ετοιμασία 
τοΰ Δεσπότη, νόμισε οτι είταν κι’ ό πατέρας 
μου κοντά νάρχεται.

— Καλώς ώρισες! (μοΰ είπε) ποΰ στάθηκε 
ό πατέρας σου;

—- Ήρθα μοναχός μου ...
Τοΰείπα κι’ έδειξα τούς δυό μου φίλους.
— Χωρίς τδν πατέρα σου! (μ.οϋ είπε) ”Α ! 

Έκανες πολύ άσχημα ! Άν 'σέ γυρέψη ό πατέ
ρας σου καί δέ σ’ εύ'ργ, φαντάζεσαι τή στενο
χώρια θά τραβήζγ;

— Νά! (τοΰ είπα μέ θάρρος) ήρθαμε νά ί- 
δοΰμε τδ Δεσπότη καί θά γυρίσωμε πίσω στό 
Σούλι . . . Πριν βασιλεψγ ό ήλιος θά είμαστε 
έκεϊ. . . '

— Ά! ολα κι ’ δλα (μοΰ είπε) άλλ ’ αύτό δέ 
θά γένη . . . ’Απόψε θά μείνης έδώ ! . . ’Εσείς 
οί δυό (είπε στούς συντρόφους μου) γυρίστε γλή- 
γορα στδ χωριό σας καί πετε στδν πατέρα του 
καί στή μάννα του, δτι ό Χρήστος θάναι άπόψε 
σπίτι μου, νά μείνουν ήσυχοι κι ’ αύριο θά τδν 
στείλω μέ συντροφιά ...

Οί φίλοι μ.ου,χωρίς νά ίδοΰν κάν τδ Δεσπότη 
τράβηξαν,τρέχοντας τδν κατήφορο,γιά τδ Σού
λι, καί σέ μιά στιγμή έγειναν άφαντοι άπδ 
μπροστά μας.

Σέ λίγο ήρθε κι’ ό γυιδς. τοΰ Κύρ-Σπύρου 
άπδ τήν· έκκλησιά, φορτωμένος εκκλησιαστικά 
βιβλία . . .

Ό γυιδς τοΰ Κύρ-Σπύρου,Τραντάφυλλος λε
γόμενος, μεγαλείτερος τέσσερα-πέντε χρόνια άπό 
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μένα, είταν φημισμένος σ’ ολα τά χωριά μας, 
ώς γραμματισμένο παιδί.Πολλοί μάλιστα έλε
γαν, ότι ήξερε πλειότερα γράμματα κι’ άπδ 
τούς παπάδες, κι ’ ολος ό κόσμος τόν έλεγε 
’Αναγνώστη. ’Αναγνώστης σ ’ εκείνη τήν έπο- 
χή στόν τόπο μας είταν μεγάλο πράγμα. Ξε- 
περέτευε τδν παπά στήν εκκλησία, έλεγε ενα 
σωρό γράμματα καί προσευχές, άπ ’ έξω, κι ’ έ
κεΐνο τό «Άσπιλε,άμόλυντε» ποΰμοΰ φαίνον
ταν, οτι είταν σαράντα μέρες δρόμο μακρύ, 
τόσο, ποΰ δέν έτόλμησα ποτέ νά επιχειρήσω 
νά το μάθω άπ’ έξω. Διάβαζε τά γράμματα 
όλων τών ξενιτεμένων ‘) γυναικών, ποΰ λάβαι
ναν άπδ τούς άντρες τους, ή τά παιδιά τους, 
έγραφε τές άπαντήσες τους, κι ’ εξηγούσε τές 
διαταγές, ποϋ λάβαινε τδ χωριό άπό τόν Πα- 
σιά τοΰ Γιαννινου·

"Ολος ό κόσμ.ος μιλούσε γιά τόν Τραντάφυλλο 
τοΰ Κύρ-Σπόρου, ώς σπάνιο παιδί, άλλ’ εγω 
δέν τόν χώνευα, διότι δέν ήξερα οσα ήξερε αύ
τός. Έγώ είμουν στό Χτωήχι άκόμα, κι’ αυ
τός είχε μάθει τδ Ψαλητήρι άπ’ έξω, είχε 
μάθει τόν ’Απόστολο, τά Μηνιαία, τδ Τριφδι, 
τό ΙΙεντηκοστάρι, τό Ώρολόγι, τό Εύχολόγι 
κι’άλλα πολλά, κι’ είχε ενα χρόνο, που είχε 
ξεσκολήσει, μήν ύπάρχοντας άλλα γράμματα 
νά μάθν), κι ’ όταν τδν είδα νάρχεται σοβαρδς- 
σοβαρδς μέ τά εκκλησιαστικά βιβλία φορτωμέ
νος, μοΰ χάλασε ή καρδιά, ποϋ δέν ήμουν κι’ 
έγώ γραμματισμένος σάν αύτόν, γιά νά λειψή 
μιά γιά πάντα ή φροντίδα τών γραμμάτων 
άπό πάνω μου καί λογάριαζα τού; κόπους, ποΰ 
είχα μπροστά μου γιά νά μάθω τόσα καί τόσα 
βιβλία, ποΰ άνάφερα παραπάνω.

Αυτός όμως, μόλις μ’ είδε, μέ καλωσώρησε 
καί μ’ έρώτησε άν παρουσιάστηκα στδ Δε
σπότη, κι’ όταν τοΰ είπα, οτι δέν τόν είχα 
ίδεΐ άκόμα, έλαβε ενα προστατευτικό ύφος καί 
μοΰ είπε;

— Έλα μαζύ μου νά σέ παρουσιάσω . . . 
"Αμα σέ παρουσιάσω, νά τοΰ κάνγς μια μετά
νοια καί νά τοΰ φιλήσής τό χέρι ...

— ΙΙαπάς είν ’ ό Δεσπότης, νά τοΰ φιλή
σω τδ χέρι;

ΤοΟ άντιλογήθηκα τοϋ Τραντάφυλλου, άλλ’ 
αύτός, μή γνωρίζοντας τί εικόνα είχα φκια- 
σμένη μέσα μου του Δεσπότη, μοΰ άπολογη- 
θηκε:

— Τί πχπΖζΙες; Αυτός είναι εκατό, .χί
λιες φορές μεγαλύτερος άπό τούς παπάδες! 
Αύτός φκιάνει τούς παπάδες, αύτός — άν θελγι 
—τούς ξεπαπαδόνει, καί τούς ξουρίζει τά γέ- 
νεια!

Μ’ αύτά τά λόγια τοΰ Τραντάφυλλου ό Δε
σπότης έγεινε στή φαντασία μου πλειό ψηλός, 
πλειό χοντρός, τ’ άρματά του πλειό μεγάλα

I) Αί γυνϊΓχις, πώχουν άντρες στήν Ξενιτειά λ«- 

γοντοκ 
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καί πλεώ λαμπερά, καί τό-κόκκινο. καί στρα- 
βοτσακισμένο φέσι του καί τά τελατινενια 
τσαρούχι* του μέ τές μεταξωτές'τους φούντες 
πλειό κόκκινα άκόμα.

Περάσαμε την αυλή κι’ άνχβαίναμε τή 
σκάλα, γιά νά μπούμε μές τό σπίτι, ποϋ βρί
σκονταν ό Δεσπότης. 'Η καρδιά μου πήγαινε 
«τίκ-τάκ, τίκ-τάκ» κι’ ήθελα ή μεγάλη εκεί
νη στιγμή, ποϋ θά παρουσιαζόμουν μπροστά 
στό Δεσπότη, νά είταν πλειό μακρυά, γίατι 
αίστανόμουν τον εαυτό μου άπροπαράσκευο γιά 
νά τόν ίδώ. Νόμιζα, ότι ό Δεσπότης,όπως μου 
τόν παρίσταναν, είχε δικαίωμα ζωής καί θα
νάτου σ’ εμόές τούς άλλους}

Ανεβήκαμε τές σκάλες, περάσαμε την κρε- 
βάτα και μπήκαμε στό δοξάτο, κι’ αντί γιά 
Δεσπότη, ποϋ, καρτερούσα νά ΐδώ, είδα εναν 
άγνωστον παπά, καθισμένο σταυροπόδι απάνω 
στόν καναπέ, καί μέ τό δεξί του χέρι έπαιζε 
ενα μακρύ καί χοντρόσπειρο κομπολόγι, ενώ 
μερικοί προεστοί τοϋ χωρίου κι’ οί παπάδες 
στέκονται ορθοί μέ τά χέρια σταυρωμένα. Ό 
Τραντάφυλλος άπόθεσε τά βιβλία κάπου κι’ έ
πεσε καταγής μ.προστά σ ’ εκείνον τόν άγνωστό 
μου τόν παπί, τώκανε μιά μετάνοια και τού 
φίλησε τό χέρι. Έγώ τάχασα. Δέν ήξερα, που 
βρισκόμουν. Δέ μπορούσα νά εξηγήσω τί λο
γιών. πκπΧς είταν εκείνος, ποϋ έπαιζε τό κομ- 
πολόγι, κι ’ έπεσε καί τώκανε μετάνοια ό Τραν · 
τάφυλλος και τοϋ φίλησε τό χέρι, ένώ οί προ·· 
εστοί τοΰ χωριοΟ κι’ οΐ παπάδες στέκονταν 
ορθοί μέ φόβο καί σεβασμό ...

— Κάνε μετάνοια καί φίλησε τό χέρι τοϋ 
Δεσπότη. . ■

Μοΰ είπε ό Τριαντάφυλλος, μέ τρόπο κρυφά, 
ποΰ μ’ είδε νά στέκωμαι σάν ξαπορεμένος.

— Αύτός είν ’ ό Δεσπότης;
Τοϋ είπα μέ άπορία.
— Αύτός είναι, (μοΰ είπε σιγανά καί μέ 

κάποιο φόβο) Πήγαινε γληγορα μπροστά του.
Έσκυψα, έκανα μιά μετάνοια, τοΰ φίλησα 

τό χέρι καί γύρισα πρδς τη θύρα τοΰ δοξάτου. 
Ό Δεσπότης ούτε έρωτησε γιά τό υποκείμενό 
μου, δταν τώκανα τη μετάνοια καϊ τοϋ φίλησα · 
τό χέρι, άλλ’ εξακολουθούσε την ομιλία του 
μέ τους παπάδες και τούς προκρίτους τοϋ χω
ριού. Αίστάνθηκα ένα τέτοιο βάρος στην καρ
διά μου, ποΰ δέν μπορούσα νά 'σταθώ στο δο
ξάτο. Βγήκα έξω στήν κρεβάτα ν’ άναπνεύσω, 
γιατί μου είχε πιαστεί ή αναπνοή. Μέ πήρε ό 
Τριαντάφυλλος άπό κοντά γιά νά ίδή τί θέλω.

— Θέλ’ς τίποτε; Μοΰ είπε·
— θέλω νά μοΰ εΐπγίς (τοΰ είπα κι’άρχισαν 

νά τρέχουν βρύση τά. μάτια μου άπό τό κλάμ- 
μα) θέλω νά μοΰ είπής, παπάς είν’ό Δεσπότης;

Κι’ άρχισα νά κλαίω, νά κλαίω τήν ωραία 
είκόνα τοϋ λεβέντη μου τοϋ Δεσπότη, ποΰ είχα 
φκιάσει μέ τήν παιδική μου φαντασία μέσα 

στήν καρδιά μου, του Δεσπότη μου τοϋ ψηλού 
σδ γίγαντα, μέ τές κάτασπρες φουστανέλλες 
του, με τδ στρκβοτσακισμ.ένο κόκκινο φέσι του 
με τη μακρειά μεταξωτή του φούντα,πώπεφτε 
άπάνω στή ξέρβια-πλάτη του, μέ τά φλωρο- 
καπνισμενα τ ’ άρματά του καί τά τσιαπράζικ 
του, με τά κόκκινα τσαρούχια του, μέ τό πα
νέμορφο ξουρισμένο πρόσωπό του καί μέ τά 
μαΰρα, μ.ακρυά καί στριμμένα πρδς τόν άνή- 
φορο μουστάκια του, τοΰ Δεσπότη μου, ποΰ 
φανταζόμουν γιά α,τι ωραίο, κι’ 5,τι ευγενικό 
κι’ ο,τι περίφανο είχε ή πλάση, γιά υπεράν
θρωπο, αύτήν τήν παννέμορφη εικόνα, ποΰ ήοθε 
ένας παπίς, μέ γένεια,μέ ράσα, μέ καλυμμαύκι 
κι ’ ενα χοντρόσπειρο κομπολόγι στό χέρι νά 
μοΰ τήν ξεσχίση, νά μοΰ τήν κάνη κομμάτια, 
καί νά τήν πετάξη στή λάσπη !

Εκλαιγα, έκλκιγα τήν καταστρχμμένη ει
κόνα τής φαντασίας μου, κι’ ό κκϋμένο; ό Τραν
τάφυλλος, μή γνωρίζοντας τί είχα κι ’ έκλαιγα, 
μοΰ έλεγε;

•—Τ’ έχεις, βρε άδερφέ καί κλαϊς; Τί σώ- 
κανε ό Δεσπότης; Αύτός δέ σοΰ είπε τίποτε 
κακό!

t

— Νά, βρέ άδερφέ, (τοϋ είπα τέλος) δέν τδν 
ήθελα παπά τδ Δεσπότη ! Τδν ήθελα μέ φου- 
στανελλες, καί μ’άρματα! .......

θέλησα νά φύγω γιά τό χωριό μου, άλλ’ 
είταν άργά κχΤ δέ μ’ άφησαν, κι’ έτσι κάθη- 
σα, χωρίς νά τδ θέλω.

Τήν άλλη τήν ήμερα πήγαμε στήν εκκλη
σία,. οπού θά λειτουργούσε κι’ ό Δεσπότης. 
"Υστερα άπδ τές «’Ωρες», τούς «Κανόνες» καί 
τές «Καταιβχσίες», ήρθε κι’ ό Δεσπότης κα- 
βάλλα σ’ ένα χρυσοκάπουλο μουλάρι. Βγήκαμε 
ολοι οΐ λαϊκοί νά τόν δεχτούμε, άλλά μ’ ολον 
τόν σεβασμό, ποΰ τώφερνε ό κόσμος, έγώ αΐ- 
στανόμουν μι ’ άντιπάθεια μέσα μου;

Άρχισε ή λειτουργία. Καμμιά δεκαριά πα
πάδες, του χωριού κι’άπό τά πλησιόχωρα, λει
τουργούσαν, κι’ όταν βγήκε ό Δεσπότης στήν 
'Ωραία Πύλη, μέ τά χρυσά του τά ιερατικά, 
καί την κορώνα στό κεφάλι,ποϋ πρώτη φορά τά 
έβλεπα, άρχισα νά αΐστάνωμαι μιά ιερή ευχα
ρίστηση καί νά τδν άνέχωμαι ώ; Δεσπότη, άν 
καί δέν είταν έκεϊνος, ποΰ είχα πλάσει έγώ μέ 
τή φαντασία μου, κι’ άν καϊ φορούσε παπα
δίστικα φορέματα.

Κατά τή λειτουργία, τοΰ Τραντάφυλλου ή 
γλώσσα είχε γείνει άηδόνι. Δέν άφινε άλλον νά 
εΐπίί τίποτε. "Ολα τά γράμματα τάλεγε άπ’ 
έξω, κι: ό κόσμος απορούσε μέ τήν άξιάδα του 
καί τήν άναγνωστοσύνη του.

Πριν τού Βαγγέλιου βγήκε ό Δεσπότης στήν 
'Ωραία Πύλη μέ τούς παπάδες δεξιά κι’ άρι- 
στερα, κι’ ενα κόκκινο βιβλίο στό χέρι. Ό 
Τρανταφυλλος πετάχτηκε άπό τόν αναλόγιό 
καί πήγε μπροστά του καί γονάτισε, ό Δεσπό-

ΠΙΝ ΑΚΟΘΗΚΗ 
της τοΰ έβαλε τήν άκρη τοΰ πετραχηλιού του 
στδ κεφάλι κι’ άρχισε νά διαβάζη άπδ τό κόκ
κινο βιβλίο καί νά τδν άναγνωστεύγ. "Ολος ό 
κόσμος τήραγαν κι ’ άκουγαν μέ προσοχή τά 
λόγια, ποΰ διάβαζε ό Δεσπότης καί θάκαναν 
έναν άνθρωπο νά χάση τ ’ δνομα, ποΰ τώδωκε ό 
νουνός του, καί νά όνομαστή ’Αναγνώστης. 
"Οταν τελείωσε τό διάβασμα, ό Τριαντάφυλ- 
λος σηκώθηκε, φίλησε τδ χέρι τού Δεσπότη, 
κι’ ο Δεσπότης τδν ώνόμασε ’Αναγνώστη, κι’ 
ολος ό κόσμος φώναξε « ’Αναγνώστης! ’Ανα
γνώστης !».

Είναι άδύνατο νά παραστήσω πόσο ζήλεψε 
ή καρδιά μου !

Ό ’Αναγνώστης γύρισε στή θέση του, άνοιξε 
τδν ’Απόστολο, μοΰ έδειξε τδ κείμενο ααί μ.οΰ 
είπε άξιωματικώς;

— £ερ ’ς να τόν πής ;
— Ξέρω !
Τοϋ είπα μέ κάποια δειλία.
— Πήγαινε καί στάσου στή μέση, κι’ όταν 

έρθηήώρακα'ι πώ «Δύραμίς-Άγκ,;· ό Θεό?...» 
ν ’ άρχίσης.

ΙΙάγα καί στάθηκα στή μέση, κι’ όταν ό 
’Αναγνώστης είπε : «ΔίίΓ«^ις·-"Αγίο? ό Θεός» 
άρχισα: «Προκείμενον . . .» κι’ είπα έναν 
’Απόστολο, πού δέν είχα ξανκειπή. "Ολος ό 
κόσμος ξαπόρεσεν μέ τή φωνή μου καί μέ τδ 
διάβασμά μου, ώς κι’ αύτός ό Δεσπότης, γιατί 
μέ κάλεσε στδ 'lepb και μοΰ είπε να τόν άκο- 
λουθησω στ’ άλλο τδ χωριό, ποΰ θά πήγαινε 
γιά νά μέ χειροτονήση Άναγρώστι/·.

’Ακούοντας αύτά τά λόγια τοΰ Δεσπότη,πέ- 
ταξα στά ούράνια άπδ τή χαρά μου, γιατί ώ: 
Αναγνώστης θ’ άποχτοΰσα δύναμη μέσα στήν 
έκκλησιά καί δέ θά μαλλόνκμε μέ τό Γιάννη 
τδ Στάχταρη καί τδ Μήτρο τό Μάη, ποιος νά 
είπή τούτο κι’ έκεΐνο, καί θά τούς έδινα ένώ 
τήν άδεια τί νά λέγουν αύτοί.

’Εξόν άπ’ αύτό, τ’ άναγνώστεμα θά μοΰ 
χρησίμευε ώς πιστοποιητικό, δτι τά είχα μάθει 
τά γράμματα, καί θά γλύτονα άπδ τον πα
τέρα μου, που μέ βασάνιζε κάθε μέρα νά μάθω 
γράμματα.

Τό δειλινό ξεκινήσαμε άπό τδ Ράϊκο δλη ή 
δεσποτική συνοδεία καί πήγαμε στήν Κρε- 
τσουνιστα, μεγαλείτερο χωριό, οπού θά χειρο
τονούμουν κι’ έγώ ’Αναγνώστης. Τό βράδυ κο
νέψαμε στό κχλύτερο σπίτι τού χωριού, φάγαμε 
έπιαμε, ψάλααε, είπαμε τ’ άπόδειπνο μέ τό 
Δεσπότη, φιλήσαμε τό χέρι του καί τραβηχτή
καμε νά κοιμηθούμε ό καθένας οπού τού είχαν 
ετοιμασμένο. Έμενα μέ πήρε ή νοικοκυρά τοϋ 
σπιτιού καί μ’ έζχλε στό στρώμα της, οπού 
είχε καί τά παιδιά της. Κοιμήθηκα άμέσως 
μέ τη χαρά γιά νά ξυπνήσω πρωί νά γένω 
’Αναγνώστης, κι ’ όταν ξύπνησα, άντί σόντα/α, 
είταν δύο δικέντρες ό ήλιος, πετιέμαι άπάνω
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ΠΙΝΑΚόΑΗΚΗ
γιά νά πάγω στην εκκλησία, κι’ άρχισα νά 
άπορώ . . . Δέν εψ.ουν στό ξένο τό χωριό, 
άλλά στό σπίτι [aov! Έκείνη τη στιγριη ηκουσα 
τη [/.άννα [/.ου νά λέγτ) στη γειτόνισσα άπό τό 
παραθύρι.

— Τό σκυλλοκαλόγερο ήθελε νά σίησγ τ’ 
δνο|/.α τοϋ παιδιού [/.ου και νά υ.οΰ τό κάνγ 
’Αναγνώστη ! ΆκοΟς ’Αναγνώστη ! Άργανώ- 
στη 1 ’ζΑ[/.α τώ[/.αθκ εψές, πήγα στην Κρετσού-

νιστα, ηύρα τό παιδί- μου κοιμισμένο, τό . ζα
λώθηκα καί τώφερα εδώ όλη νύχτα ! Τώρα άς 
καρτέρι ό σκυλλοκαλογερος! ΆκοΟς 1 ΆκοΟς ! 
ν’ άλλαξη τ’ δνομα του παιδιού μου ό σκυλλο- 
καλόγερος Κι1 έγώ τί Χρίστο Θά είχα τότε 
Τό παιδί μου Χρίστος βαφτίστηκε κι’ όχι 
’Αναγνώστης- Άργανώστη_ς!

Χ· ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ

Ο IVE Ύ* Λ. Ο S
Τού δοξαριού κιάν σέχτισαν 

i ίχι εριπιομένε
ΜΙλε, πού κάποτε πεδι 

και με γλνκομε&ούσαν, 
Mi τίν καρδιά μον μιάζετε, 

ατάραχτε, Φλιμένε, 

Κε τόρα κιόταν τά λεφκά 
φτερά σέ δργοκιτούσαν·

Πλάϊ σέ λίφανα πού άργά 

φιλάγανε τά πλία

Τις πόλις πού' J βασίλισα 
ίνε αδελφή διόν άστρον, 

Στέκις βουβός κέ α&ρίνιτος 

κα&ός τιν ισιχία
Πού αφίνονν τά χαλάσματα 

τον δοξασμένον κάστρον.

Μά τά φιλιά τον ακρογιαλιού 

κέ ί με&ισμένι ορχίστρα 

τίς ΰάλασας, κέ τον βοριά, 

τό μάνισμκ, κέ ακόμα 
Χορός σιγνεφον άγριος 

μέ σάλπιγκες κέ σίστρα, 
Σένα χτιπούν σνντρίματα 

γιά νά σέ ιδονν κε χόμα.

Κέ τίς φοβέρας τά άχνισμα 

τούς γλάρους πού Λδελφόνι, 
Κέτά γλικοχαϊδέμα^α, 

γαλίνιος σάν κέ μένα 
Γρικάς εσΐ πού ένας καϊμός 
μέ τιν καρδιά σέ ζόνι, 

Αφού κέ κίνι τά λεφκά 
φτερά έχι χαΐμένα·

ΕΜΙΛΙΟΣ ΕΒΡΟΤΑΣ



ΠΡΟΠΟΣΙΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ- ΤΣΕΝΤΣΗ

ΕΡΙΚΑ ποιήματα 
ποϋ είχα γράψει 
στην πρώτη [/.ου ή- 
λικία καί ποΰ κρά
τησα κρυμμένα,τώ
ρα μου ζητούν τδ 
φώς τής δημοσιότη-

τος. Άφοΰ τά έξέτασα’ζαλά,εΐδα πώς έχουν κι’ 
αύτά ενα κάποιο δικαίωμα νά μοΟ γυρεύουν λί
γο φώς, ένώ βγήκαν άπό τη ψυχή μου κι’ άπό 
τό νοΰ μου γιά νά κηρύξουν την άληθεια, να 
υψώσουν την αρετή,νά στιγματίσουν το έγκλη
μα και νά δείξουν την άνταρσία τους σέ μιά 
εποχή ποΟ ή ποίησις είχε αγκαλιάσει το ψέμα 
καί την υπερβολή καί ή καθαρεύουσα έκανε τά 
πλειό μεγάλα της όργια.

Δημοσιεύουμε αυτά τά ποιήματα μέ τη συ- 
ναίσθησιν οτι προσφέρομε κάτι στοΰ ήλιου τό 
φώς. Ή άγάπη κκί ή λατρεία στην ποίησι και 
στη τέχνη, μόίς κάνει νά λησμονούμε- τούς πό
νους μας, καθώς και ό σεβασμός στό περιβάλλον 
μας και στον τόπο στόν όποιο ζοδμε, ποϋ έχει 
τη δύναμι νά μάς παρουσιάσγ ένα άλλο είδος 
στά γράμματα, την κωμική κριτική, δημιουρ
γός τής οποίας είνε ό άγένειος κριτικός ποϋ 
γράφει σ’ ενα πραγματικώς σοβαρό περιοδικό 
δπως είναι τά «Παναθηναια». Τούτο ίσως γί
νεται γιά νά ύπάρχη ή άναλογία τών άντιθε- 
σεων.

Τό ποίημα αύτό είνε μία προ'ποσι ποϋ κάνει 
ό Φραγκίσκος Τσεντσης μέ τό αίμα τοϋ παι- 
διοϋ του, ποΰ τοϋ τό πηγαίνουν νεκρό. Ή οι
κογένεια αύτή είνε γνωστή άπό τό μυθιστόρημα 
τοΰ Guerraggi «Beatrice Cenci» καί άπό 
την τραγωδία τοΰ Shelley ποΰ φέοει τόν αύ
τόν τίτλο. Ήθέλησα νά παρουσιάσω τόν πλειό 
θηριώδη πατέρα ποϋ νά έζησε ποτέ στη γή, 
νά τοΰ δώσω τό ένδυμα τής πλειό μισητής 
υποκρισίας καί νά δείξω σέ ποίο σημείο ή θαυ
ματουργός φύσις σπρώχνει τήν άνθρωπινη θη
ριωδία γιά τούς υψηλούς της σκοπούς καί γιά 
τάς μεγάλας της άντιθέσεις.

Στ έ ζ». Μαρτζώκης

’Ελάτε δώ σιμά μου, 
Συντρόφοι, γιά νά κλάφετε 
Μ’ έμένανε μαζί, 
Ζητώ στή συφορά μον, 
’Στή δυστυχία ποΰ μ’ δβρηκε 
Παρηγοριά κρυφή-
’Αγαπητοί μου φ>λοι 
Τό δάκρυ θάχω πάντοτε 
Μόνη μου συντροφιά.
Τά μαραμένα χείλη 
θ’ άνοίγουν γιά νά βγαίνουνε 
Παράπονα πικρά.
Καί πώς νά μή νεκρώσω . 
Ποϋ τό παιδί μου κοίτεται 
Στά μάτια μου νεκρό!
Πιάστε με νά σιμώσω 
Νά τοΰ προσφέρω ύ δύστυχος 
"Ενα φιλί πικρό.
Στό στόμα του δέν βγαίνει 
Μιά λέξι καί τό μάτι του 
Μένει στό φώς βουβό!
Τοϋ ήλίου τό φώς δε φθάνει 
Τά βάθη έκειά ποΰ φώτιζε 
Τό μάτι τό γλυκό.
Καί πώς νά μή λυπούμαι 
Όπου τό αίμα χύνεται 
Σά νάτανε κρασί!
Γεμίσετε νά πιούμε 
Γεμίστε τά ποτήρια σας 
Πριν τό ρουφήξμ ή γη.
Καλλίτερα, παιδί μου. 
Νά τό ρουφήξμ ό γέροντας
Ποΰ σώδοάε ζωή,
Νά λάβμ τό κορμί μου 
Τή δύναμι ποΰ σβύστηκε 
Μ’ έσένανε μαζύ.
Γλυκό, σάν τό φίλί του 
Ποϋ μώχυνε στά στήθη μου 
Τήν πλειό σεμνή χαρά, 
Λαμπρό σάν τή φυχή του 
Καί σάν τά μαύρα μάτια του 
Ποΰ βλέπετε κλειστά.
Γεμίστε τό ποτήρι 
Νά κάμουμε μιά πρόποόι
Στό θάνατο μπροστά
Έ γή τό σώμα άν φδείρμ, 
Τ’ άγγελικό τό αίμά του 
θά τρέχμ στήν καρδιά,
Καί πάντα θά μάς σπρώχνμ 
Στά πλειό μεγάλα αίσθήματα 
Τ' Απέραντου ούρανοϋ. 
Μακρύ’ άπό. μάς θά διώχνμ . 
Τά μίση, τήν έκδίκησι, 
Τήν καταχνιά τοΰ νοΰ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΟΚΗΣ

ΜΕΤΑΞΙ* ΒΟΣΠΟΡΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ
(ΙΟΥΛΙΟΥ '28— 1 ©08)

ΑΓΕΜΕΝΙΙ άπό όσα 
περιβάλλουν τή 

ζωή μου, με συν
τροφιά αχάριστη 
τον ζωηρό θεό τής 
’Αγάπης, που μές 
’ςτά βάθη τ’ ,ά- 

φθιτα τού στή
θους μου τονίζει τά γλυκύτερα, τ’ άρμονικά-

τερα τραγούδια, φέρομαι σε ζένο περιγιάλι. 

Αφίνω τδ Βυζά/σιο γ’ά ’λίγο.
Τό πλοίο μας γοργόφτερο απομακρύνεται.

βαίνει αύτδ ολόχαρο πρδς νότον καϊ ό νοΰς
μον βαίνει υψηλά καϊ αγκαλιάζουν α! αισθήσεις

μου ολη την πλάσι νοερώς, 5λο τό ατελείωτο 
(ΐΰτό μυστήριο, ποΰ της μέθα, της παραλύει.

Ρίχνω ενα ’αάτι, ’μάτι αχόρταγο, ’στους 

τόπους ποΰ αφίνω.

Δεξιά ή πολυστόλιστη τοΰ Σεράί βουρνοΰ 

άκρογίαλίά. Τά κάστρα, τά τζαμιά της, τά 
παλάτια της ολόασπρα.

Θαρρείς πώς ησυχάζει η νυφούλα χωρϊς 
όνειρα καί πόθους, μ’ολη τη νωχέλεια καϊ τά 

χασμήματα τοΰ φοβερού κατακτητοΰ της.

’Απ’ τ’ αριστερά, πολύχρωμη, συννεφοσκε- 
πασμενη ή μυρόλουστη αγκάλη της ’Ανατολής.
Δές καί με την άχνάτη πρωινή καλύπτρα της 
κρύβει μέ συστολή—αληθινή Ελληνόπουλα— 

τ’ αφθονά της κάλλη άπδ τ’ ίΐδιάκριτά μας 
βλέμματα.

Αντίκρυ μου, εκεί ’στήν άκρη τοΰ γαλάζιου 
ατλαζένίου ντιβανίοΰ, ποΰ απ’ τδ πάτημα τδ 

βίαστικδ τύΰ πλοίου μας διπλώνει κάπου κάπου 

και αφίνει να φανή τ’ ολόλευκο φοδράρισμά 
του -— παιχνιδιάρικοι άφροί — μοΰ κλείουν τδν 
ορίζοντα τά χαρωπά καί νυσταγμένα άκόμη 
Πριγκηπόυησα.

Δυό ζώνες μάς χωρίζουν τάρα άπ’ αύτά.

Η μία, βαθείά γαλαζοπράσινη, άτάραχη, 
με υπερηφάνεια καθρεφτίζει μέσα της τής 
άκρες τους. Εμπρός της άλλη, ανοικτότερη, 
ποΰ ’στήν πλατεία Της άγκαλ'ά κρυφοφίλοΰνε 

ή ακτίνες τά νερά καϊ σμίγονται τά χείλη τά 
αιθέρια τοΰ ουρανού με τής θαλάσσης τά ά- 

φράτα καϊ υγρά, κι’ άκουεται μελωδικό τ’ αγ
κάλιασμα καί νοιώθεται ή θέρμη και ή ηδονή 

απο τδ άπαλάτατο φρικίασμα τής γαλανής 
έπιδερμίδος της.

Θειο συμπόσιο ! Μυστήριο αιώνιο τής Φύ 
σεως, πως μέ ήδύνεις!

Φιλιούνται τά στοιχεία ! 
ξεχειλίζει ή ζωή! ’Αρωματίζεται ή Πλάσι !

Τφ ύξιοίΐμφ φίΐρ κ. Δ. ΚαλογίξιοιιονΙφ

Μόριο αυτής απαρατήρητο κι’ εγω νοιώθω 

Ο,τι κι’ αύτή, κι’ ηδύνομαι ’ςτήν ηδονή της-

Πλέει ή ψυχή μου ’ςτδν ωκεανό τής σκε- 
ψεως, ένφ τδ σωμά μου αθόρυβα μ’ αφίνει- 

Τό λησμονώ έδω έπάνω ’ςτό κατάστρωμα και 
άναβαίνω, άναβαίνω διαρκώς.

Me σνντροφεύουνε χαρές ατελείωτες και μυ
στικές, άγάπη, όνειρα θεότρελλα.

Άφήκα μακρυά μου πείά τή σκοτεινή θεά 

τοΰ Πόνου,ίτοΰ ακολουθούσε χρόν’α τάρα τρ~ πα

τημασιές μου, τήν άποχωρίσθηκα. Στά βάθη τ 
άεικίνητατοΰ άγαπητοΰΒοσπόρου μουτήν έπνιξα.

’Στήν Προποντίδα μέ προσμένει ή Νεραίδα 
τής χαράς.

Ή ψυχή μου, άναστημένη τάρα, έχει εφό
διό της μυστικό τδ χρυσωμένο τής ματιάς του 
γλυκοχάραγμα, ποΰ μές 'ςτά λιγισμενα βάθη 

του διαβάζω καθαρώτατα τ’ ολιγοσέλιδο βι 

βλίο τής παρθένας του ψυχής, και έτσι, σφι- 
φταγκαλίασμένη μέ τήν ευτυχία τήν αληθινή, 

σιμόνει άλλες παραλίες, άλλες εύμορφες.
Πλατύνεται ή θάλασσα' πλατύνεται κι’ δ 

ουρανός καθάριος, μέ καμπόσα ασπρα πού

πουλα ’ςτής άκρες χρυσωμένα ’ντροπαλά ςτοΰ 

Φοίβου τήν έμφάιισΐ' πλατύνεται και ή νεα
νική καρδιά μον καϊ ’μές ‘ςτούς κτύπους της 
τούς χαρωπούς κρατεί μέ ζήλεια τήν άγάπη 
ζωντανή, κι’ ένω τδ σώμα ταζειδεύει άπαλα, 

ή ψυχή, ή μέσα σέ μαρτυρία τόσα βαπτι- 

σμένη, η ψυχή, ποΰ ’πόνεσε τόσες φορές βα- 
θείά, παράξενα, ροδίζεται καϊ μέ τής πρώτης 

νείότης τήν ορμή βουτίέται ’ςτήν απέραντη 
αύτή τής Φύσεως μαγεία — ποΰ ’μοιάζει τόσφ 

τήν αγάπη του τήν ατελεύτητη ! — μές ’ςτήν 
αγία κολυμβήθρα των ονείρων, ’ςτ’ αθώα τής 

χαράς κι’ ολόφωτα παλάτια, ποΰ πνέουν μΰρα 
θεϊκά κι’ ασύλληπτα τραγούδια, ποΰ παραλύει 

ή ψυχή καϊ λιγαίμένη ασυνείδητα πετά μέ τά 
άγγελικό φτερούγία τής ’Αγάπης υψηλότερα 

καϊ μαγικάτερα.

Και μαγεμένη τάρα πε’ό πολύ, πηγαίνω 
’μπρδς — διπλό ταζεΐδι — μέ χίλίους πόθους 

μές ’ςτά στήθη, μ’ άπειρες ελπίδες, μ’ άγνω
στες καϊ μύστικίές εύχες. στημένες όλες πλάϊ- 

πλάϊ, αδελφικά, μέ χέρια σ’ άλυσσίδα νοερή 

περιπλεγμένα, μέσα ’ςτάχνάτα τοΰ ’Απείρου 

στρώματα καϊ θεμελιόνουν ενα στηλοβάτη πάν

αγνο και στραφτερό. τό στηλοβάτη τοΰ ωραίου 

μου Ιδανικού, ποΰ υψηλότερη άπδ τά πάθη τά 
κοινά καϊ ταπεινά λατρεύει ή ελεύθερη ψυχή 

μοΰ 1

ΦΟ.ΒΗ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

jvr ι α ΑΓΑ,τΐΐί

• ΝΑΣ βλαστός τίς κρεββατίνας 
είχε χωρίσει άπό τούς άδελφούς 
του χι ’ είχε ριχτΐί άπάνω στή 

. γαζία ποΰ κρύβει μέ τούς κλά
δους της τδ παράθυρο τίς κάμα
ράς μου κι ’ έρχόταν άπάνω άπδ 
τ’ άγκάθια τοΰ δέντρου σ’ έ
μενα.

Πολλές φορές, τδ βράδυ, κου
ρασμένος άπδ τή μελέτη έγερνα 
στδ παράθυρο μου καί τδν κύτ- 
ταζα νάρχεταΐ.

— ’Αλήθεια, μοϋ φαίνεται 
κάποτε πώς ολα ζοΰνε κι’ αι

σθάνονται γύρω μας. Καί είνε άνθη ποϋ μάς 
άγαποϋνε και είνε άνθη ποΰ μάς μισούν καί είνε 
κλάδοι κκί βλαστοί ποΰ λαχταροΰν νά μάς άγ- 
γίξουν.

Κι’ έβλεπα τδν βλαστό ποΰ μ’ άγαποΰσε νά 
σέρνεται σ’έμενα καί νά ζωγραφίζει ώμορφες 
κινήσεις μέσα στό μυστήριο τοΰ δειλινού καί 
ν’ απλώνει τά τρυφερά βλασταράκια τοο— 
σάν μικρά, παιδιακίσια χεράκια—καί νά πιά 
νεται άπδ τ’ άγκάθια τίς γαζίας καί νά μ’ 
επικαλείται.

*

Έσύρθηκε μιά νύχτα ίσα μέ τδ παράθυρο' 
μου. ’Επλέχτηκε στίς γρίλλιες, εξάπλωσε ά
πάνω στον τοίχο, ύψώθηκε κι ’ αγκάλιασε κι ’ 
έμεγάλωσε κάτω άπδ τδν ήλιο. Κι’ όταν τδ 
βράδυ έγυρα κουρασμένος πάλι, τά φύλλα τοΰ 
βλαστοΰ έκινήθησαν κι ’ άγγιξαν τδ χέρι μου 
κι’ έσταματήσαν. Μικρά φύλλα ώμ.ορφότατα 
καί κόκκινα—κάποιες άποχρώσεις πράσινου καί 
πορφύρας, κάποιο περίεργο χρώμα παλγοΰ κρα
σιού—λές κι’ ήσαν μεθυσμένα άπδ ζωή, με
θυσμένα. άπδ άγάπη.

Ποιος θά μάς ύμνήσει ποτέ τές άπόκρυφες 
κι ’ εκστατικές καί τές άμίλητες αγάπες των
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βλαστών καί τών άνθρώπων ;
θά σάς φαν-yj παράξενο . . . δέν ξέρω . . . 

Έκεΐνο τδ βράδυ έμεινα ώρα διπλή γερμένος 
στδ παράθυρο κι’ έκύτταζα τές άπαλές και 
πράσινες καμπυλώσεις τοΰ βλαστοΰ και δέν έ- 
σκεπτο’μουν τίποτε καί δέν έποθοϋσα τίποτε 
καί ήμουν εύτυχής. Εύτυχής , . . θά τδ πιστέ
ψετε ; ■

*

Έπέρασαν μ.έρες καί νύχτες άπάνω άπδτον 
βλαστό. Τά-φύλλα του μεγάλωσαν, έθράφηκαν 
μέσα στδν ήλιο κι’ άπδ τούς κόλπους των μέ
σα—ενα μεσημέρι—πετάχτηκαν δυδ ώμορφες, 
καταπράσινες ελπίδες σταφυλιών. Κι’ ήταν ή 
χαοά μου νά γέρνω καί νά τά κυττάζω τδ 
βράδυ—σάν μικρά-μικρά αστέρια όταν ήσαν 
στδν άνθό, σάν σμαράγδινες πετρες πολύτιμες 
κατόπιν, κι’ υστέρα σιγά,.σιγά, άρχιζαν νά 
μεγαλώνουν καί τά φιλιά τοΰ ήλιου άρχιζαν 
νά λειτουργούνε μέσα κι’ ό ξένος χυμός έγλύ- 
καινε κι’ έκοκκίνιζεν ή άγουρίδα, σάν άπδ ε
ρύθημα ντροπής κι’ άρχιζε πάλιν ή άγάπη τήν 
αιώνια, τήν υπέροχο έξέλιξι των θαυμάτων.

θά σάς φανή παράξενο . . . δέν ξέρω . . . Τά 
μικρουτσικα πράματα, τά έπουσιώδη, μ’ επη
ρεάζουν περισσότερο άπδ τά μεγάλα γεγονότα. 
Πώς νά πώ; Τά μεγάλα γεγονότα είνε χον
δροειδή, βάναυσα, πέφτουν κτηνωδώς άπάνω 
στή ψυχή, έχουν τι τδ άνυποφόρως ύλικδν— 
δέν έχουν τή λεπτή, τήν άριστοκρατική διείσ- 
δυσι τών μικρών καί άπαρατηρήτων ποΰ έγγί- 
ζουν άγάλια —άγάλια τή ψυχή μας μέ άύλα 

χεράκια, μέ κάποια διάκρισι κκί δειλία ποΰ κο
λακεύει τό έγώ μας, μέ κάποιο κρυφό παρα
κάλιο τών μικροσκοπικών πραγμάτων ποΰ υπο
φέρουν ...

Καί γι ’ αύτό—γι ’ αυτό άρά γε ;—βαθειά μ ’ 
επηρεάζει κι’ άπέραντο μοΰ κάνει καλό νά πα- 

' ρακολουθώ τήν έξελιξι τοΰ σπόρου ποΰ ρίχνε
ται στδ χώμα καί σπα τήν επιφάνεια, καί υ
ψώνεται καταπράσινος καί ρίχνει βλαστούς 
και φουσκώνει στες άκρες τών κλάδων καί πε- 
τγ λουλούδια—ο,τιδήποτε λουλούδια : οσο τα
πεινότερα καί λευκότερα, τόσο πλειότερο καλό 
μοΰ κάνουν . . . Καί νά παρακολουθώ ύστερα 
τοΰ λουλουδιοΰ τή τύχη. Μπουμπούκι παρθένο, 
κι’ ύστερα ανοίγεται καί χύνει στδν άέρα τόν 
αιώνιον παραπονεμένον ύμνον τών άρωμάτων— 
ποΰ κάτω πηγαίνουν καί Κάποιον ύμνοΰν καί 
κάποιον Παράδεισο θάχουν κι’ εκείνα—κοντά 
στδν ΙΙαράδεισο τών ώμορφων .ψυχών—γιά ν’ά- 
κινητησουν καί νά ήσυχάσουν καί να μή πονοΰν.

"Οταν είμαι θυμωμένος, δταν είμαι λυπη
μένος, όταν οί βλαστήμιες άνεβαίνουν σάν υπο
σχέσεις παρηγοριάς στά χείλη μου, δταν δλη 

‘ μου ή ψυχή είνε άκάθκρτη άπδ βάναυσα πάθη 
.—κατεβαίνω στδν κήπο, κυττάζω κανένα μι
κρό λουλοΰδι ριγμένο σέ καμμιά γωνιά τών 
χωμάτων καί ήσυχάζω. Καί ήσυχάζω. Ένα 
βιβλίο, ή άνάγνωσι τοΰ Έκκλησικστοΰ, μιά 
μεγάλη ευτυχία, δέν θά μπορούσαν νά ήσυχά
σουν τή ψυχή μου, δσο τδ μικρό λουλοΰδι πούνε 
ριγμένο σέ κάποια γωνιά τών χωμάτων.

Καί γιατί νά μήν αγαπήσω τδ βλαστό μέ 
τά δυό του παιδιά, πούλθε νά μέ βρει καί ν’άγ- 
καλιάσει τδ παράθυρό μου καί τή μοναξιά μου 
καί νά μέ ξεκουράζει μέ τήν άγάπη του κάθε 
βράδυ, άπδ τή περιώδυνη ηδονή τής μελέτης ;

Εινε γελοΐον, είνε παιδικόν, τδ ξέρω. Έτσι 
δμως αισθάνομαι, τί νά κάμω;

Ή μητέρα μου ανέβηκε χθες στή κάμαρά 
μου κι’ έγυρε άπδ τδ παράθυρο. "Ακόυσα ένα 
τριγμό. Ή γαζία έκινήθηκε κι’ άκουσα τδ 
κλήμα νά σειέται — ένοιωθα έσειούταν ίσα μέ 
τή ρίζα του πέρα στή κρεββατίνχ. Έτρεξα 
στδ παράθυρο. Ή μητέρα μου κρατούσε στά 
χέρια της υ.ισοζουλισμένα τά δύο σταφύλια τοΰ 
βλαστού, κι’ ό βλαστός είχεν άφίσει τ’άγκά- 
λικσμα τής γρίλλιας κι’ είχε γκρεμιστή κάτω 
κι’ είδα στές δυδ κόχες τών φύλλων δυό με
γάλες πληγές

— Μητέρα! Κι’ ή μητέρα μου στή φωνή 
κκί στή χλωμάδα μου ένοιωσε τήν αιτία καί 
τδν παράξενο πόνο κι’ άρχισε νά κλαίει.

— Παιδί μου! . . δέν τόξερα . . .
Έφοβήθηκα νά μήν —ώ τίποτε νά λυπήσω 

τή μητέρα μου κι’ έτρεξα κάτω νά μείνω 
μόνος.

"Αν σάς πώ πώς έκλπψα, θά γελάσετε.
"Αν σάς πώ πώς άπδ τότε δέν άνοιξα τό 

παράθυρο πλειά, γιά νά μήν δώ τόν βλαστό, 
γιά νά μή νοιώσω τά παράπονα ποΰ θά τρε 
χουν άπό τές πληγές, θά γελάσετε.

’Αλήθεια, κι’έγώ δταν είμαι μαζί μέ άλ
λους καί τδ συλλογοΰμαι, γελώ.

ΚΑΡΜΑ ΝΙΡΒΑΜΗ

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ©ΕΟΥ

νέου

EIS άνθρωπος, δυσφορων διά τήν τύχην του, 
παρεπονεϊτο εναντίον τον Θεόν.

— Ό Πανάγαθος, έλεγε, δίδει τόσα πλούτη 

εις τους άλλους καϊ εις εμέ τίποτε.
— Άλλ’ είσαι τόσον -πτωχός οσον πιστεύ

εις ; εΐπενεΐς γέρων άκούσας τους λόγους τού
τους. Δεν σου έδωκεν ό Θεός νεότητα και υ

γείαν ;
— Δεν λέγω όχι' έϊμπορώ μάλιστα νά ύπε- 

ρηφανευθω διά τήν νεότητα Καϊ τάς δυνάμεις 

μου.
Ό γέρων έλαβε τήν δεξιάν χεΐρα τοΰ 

και τόν ήρώτησε :

— Θά έδεχεσο νά σοΰ κόφουν αύτό τό 
άν σοΰ προσέφεραν χίλια ρούβλια ;

— ΤΩ ! ποτέ !

— Τό αριστερό;
— Οΰτ’ αύτό !

— θά αποφάσιζες νά χάσης, το 
οφθαλμών σου, άν σοΰ έδιδαν δέκα 

ρούβλια:

— Κύριε φύλαττε ! Ούτε τόν ενα 
μου θά έδιδα ποτέ διά τόν 
σαυρόν τοΰ κόσμου !

— Βλέπεις λοιπόν, προσέθηκενο γέρων, τί 

πλούτη σοΰ δίδει ό θεός. Καί όμως παραπο- 

νεϊσαι.

τωνφως

χιλιάδας

οφθαλμόν 

μεγαλείτερον θη·

Λί-ΩΝ ΤΟΛΣΤΟΗ

ΣΚΕΨΕΙΣ
’ΰ. καλλίτερα άπόδειξις τοΰ είλικρινοΰς έ

ρωτος εϊνε ή άδεξιότης. Γκινών
’Ολίγον άγαπρ δ δννάμενος'νά εϊπη πόσον 

άγαπα. Πετράρχπς

Ό έρως καϊ ή μουσική είναι οί δύο πτέ

ρυγες τής ψυχής. Μπερλιόζ

ΙΙαρατηοοΰμεν όλίγα έλατιώμαιεμδιά ν ά- 
ποδεχ&ώμεν δλίγας άρετάς. Βωδενάργκ

Τό μυστικόν τής διαρκούς νεότηιος εινε ή 
αισιοδοξία.

Τό πνεύμα τής γυναικός είνε άπό ύδράρχυ- 
ρον' ή καρδία της άπό κηρόν.

Ό άσωτος είνε ώς δ μωρός ποϋ 
τόν άυχνον τον τήν μεσημβρίαν και 
έλαιον διά νά τόν Λνάψη τήν νύκτα.

άνάπτει 
δέν έχει
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ΤΟ ΚΩΜΙΚΟΝ ΕΝ ΤΩ ΘΕΑΤΡΟ

ΓΕΛΩΣ και ή χάσμη είνε, 

ώς γνωστόν, αί πλέον με
ταδοτικοί καϊ μιμητικοί 

συσπάσεις τών προσοιπι- 

κών μυών· Οταν χασμάσαι, 
χασμάται ο γείτων σου, καϊ 
όταν γελάς, γελά.

Τό νά προκαλής λοιττόν 
την χάσμην ή τον γέλωτα 

τον αλλού δία της ομοιοπα
θητικής μεθόδου,. δέν απο

τελεί κανιν κατόρθωμα, δ-
πως σύδ’ όταν διά μορφασμών ή παραμορφώ

σεων τον προσώπου ή τον σώματος προκαλεΐς 

τδν γέλαιτα.
Τό ζήτημα εινε νά προκαλής τδν γέλωτα 

τον άλλον χωρίς συ νά γελάς.

Είς τάς όλίγας αΰτάς γραμμάς περιέχεται 
δλον. τδ μυστήριον τον καλόν κωμικού.

Κατά τήν θεωρίαν τών αρίστων τεχνοκριτών, 
ο καλδς κωμικός οφείλει διά τον νοΰ ή διά 

του σώματος νά δημιουργή εν τή φαντασία 
τον ακροατοΰ τδ γελοϊον και κωμικόν.

Ή κίνησις τής ανθρώπινης προσωπίδος, τδ 
σχήμα, ή χειρονομία, αυτός τής φωνής ό τό

νος, όφείλουσι νά έρχωνται. δευτερεύοντα. Τό 
πρωτεύον εινε ή διά λόγου πρόκλησις τον γε
λοίου.

Είσαι καλδς ρήτωρ ; Έάν ναι, γίνεσαι κω
μικός, εάν δχι παραιτήσου !

Καλός ρήτωρ !
Δηλαδή έχεις πειθώ, δύνασαι νά πείσρς 

τδν άλλον περί τον γελοίου ;

Είσαι καλδς κωμικός.

Σάς φαίνεται ολίγον παράδοξον αύτδ τδ 
νά πείσης.

. Σκέπτεσθε, οτι, άν ό ηθοποιός παίζει τδν 

ρόλον ενός άπατωμένου συζύγου, ένδς άπορρι- 
φθέντος έραστοΰ, ένδς αιωνίως άποτυγχάνοντος 

ανθρώπου, ένδς θρασύδειλου, ένδς κλπ. είνε 

φύσει κωμικός.

Ναι.
Αί situations αύται είνε φύσει κωμικαϊ και 

προσπίπτουσι εϊς τήν πρώτην ματίά. Άλλ’ 
είνε απειρία άλλων., ών ή κωμικότης καταφαί
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νεται μετά σκέφ-ιν, μετά συλλογισμόν. Καί 
αύτα είνε αί ισχυρότεροι, αί θεατρικώς επι- 

τ ηδ'ε ιότ ε ρ α ι.

Ή ανώτερα κωμψδία δέν έχει ανάγκην κοι
νών μέοων, δπως ή φάρσα, διά νά σάς κάμη 

νά γελάσητε. Αύτή προετοιμάζει ολίγον κατ’ 
ολίγον τδν γέλωτα, προπαρασκευάζει τδ κωμι
κών, οικοδομεΐ πέτραν πρδς πέτραν τδ γελοίου.

Εϊς μίαν Αγγλικήν κωμωδίαν παρουσιάζε
ται εϊς εϊκοσιπενταετής νεανίας ωραίος, κομ- 
φδς, πλούσιος, καλδς ίππους, άριστος πυγμά

χος, κληρονόμος υ,εγάλου ονόματος, μέλος τής 
Βουλής τών Λόρδων.

Πάσαι αί συμπάθειαι στρέφονται πρδς αυ

τόν, οί θήλεις ακροαταϊ δεν χορταίνουσι νά τδν 
βλέπωσι και νά τόν άποθαυμάζωσιν.

Άντικρύ αύτοΰ ισταται είς τριακονταπεντα- 
ετής Sollicitor (δικηγόρος) άσχημος, χωρίς νά 
είνε αντιπαθής, ενδεδυμένος ώς πρεσβυτεριανός 

ίερεύς, ή εργασία έχει λυγίσει δλίγον τδ ανά
στημά του, ένφ ή δυσκολία τής ζωής έχει έπι- 

χύσει μελαγχολίαν έπϊ του προσώπου του.

Ή έντύπωσις, ήν εμπνέει εις τούς άκροατάς 
ϊσοδυναμεί πρδς μίαν τελείαν αδιαφορίαν.

Αμφότεροι αγαπώσι τήν αύτήν κόρην και ή 
Ίδιθ, μιμούμενη τούς άκροατάς, δίδει κατ άρ- 

χάς δλην τήν προτίμησίν της εϊς τόν νεαρόν 
Αόρδον.

Άλλ’ ό συγγραφεύς θέλει νά καταδείξη τήν 
υπεροχήν του δευτέρου έπϊ του πρώτου καϊ τδ 

καίορθοί ξέθάπτων ολίγον κατ’ δλίγον τδ 
ποσού τοΰ γελοίου, τδ δποίον έχει μέσα του δ 

Λόρδος.

Ο ηθοποιός, δστις ύπεδύθη τδν δυσκολώτα- 
τον τοΰτον ρόλον, έπεισε τούς θαυμάζοντας 
αύτόν άκροατάς, οτι είνε γελοίος δλίγον κατ 

δλίγον.

Ούτε μορφασμούς έκαμνεν, ούτε χειρονομίας. 

Τούς έπεισε διά τοΰ τρόπου τοΰ σκέπτεσθαί 
του, ο δποίος μάλιστα τρόπος δε ητο ϊδικός του, 
άλλά της τάξεως, εις ήν ανήκει.

Καί τέλος προκαλεϊ τδν ομηρικόν γέλωτα 
τών ακροατών του καϊ σχεδόν γιουχαΐζεται, δπό- 

ταν εις τό πρώτον rendez vous μέ τήν Ίδιβ 
τήν άφίνει αίφνης μάρμαρον, άνακράζων :

Κων4ς. Χαγεώρ δ πρωταγωνιστής τής ιΝέας Σκηνής»

— ’Αδύνατον ! Πρέτει νά φύγω....
— Διατί; Έρωτρ ή "Ιδιθ δειλά.

— ©ά γιννήση μία περίφημος κυνηγετική 

μου σκύλλα ! Τό είχα ξεχάσρ αύτό !

Είς τήν δι’ υποβολής, οΰτο>ς εϊπεϊν, πρό- 
κλησιν τοΰ γελοίου, εις τήν βαθμιαίαν ταύτην 
διαγραφήν τοΰ κωμικού ανευρίσκεται ό 

πραγματικός κωμικός ηθοποιός.

Καί εδώ εΐνε ποΰ ανευρίσκομαι τδν κ. Σαγίώρ.
Άπασα ή επιτυχία του έγκειται έν τή φιλο

σοφική εξελίξει, του γελοίου. Δέν τδ προκαλεϊ, 

τδ άφίνει μόνον μου νά έξελιχθή. Δέν φορσά- 

ρε ι, δόν τδ υποβοηθεϊ, δεν τό πιέζει, τδ άφίνει 

ελεύθερον.

Άλλ* όποίαν εργασίαν πρδς τοΰτο κατα
βάλλει !

Μέ τί τέχνην παρασκευάζει τδν ακροατήν εϊς 
τδ νά δεχθή τδ γελοϊον !

Δέν παραλείπει ούοεμίαν λεπτομέρειαν, ού

δέν εστώ καϊ παρεμπϊπτον. Την λέξιν, τήν 
φ ρά σιν, τάς μελετά, .τάς εξονυχίζει, τάς έκ- 

δύει, τάς ενδύει, τάς άναποδογυρίζει διά νά 
παραγάγρ τδ ποθούμενον άποτέλεσμα.

Έν δέ τών Ιδιαιτέρων προσόντων του, δι ού 
καταπληκτικώς συμπίπτει μέ τδν Got, είνε, δτι 

ουδέποτε προφέρει κατά τδν αύτόν τρόπον μίαν 

λέξιν. Έχει εκατόν τρόπους διά νά ειπή ά λ < 
λ ά, δπως ούδέποτε θά τδν άκούσητε νά προ- 

φέρρ ενα ώχ ! μέ τδν ίδιον τύπον.

Διά νά μεγαλουργηθώσιν όμως ολα αύτά, 
δεν άρκοΰν τά φυσικά προσόντα, άτινα έν ζη
λευτή αφθονία κέκτηται ό μοναδικός αύτδς ηθο

ποιός. Άνάγκη εργασίας, μελέτης.

Καί αυτό είνε έκεϊνο, δι* δ ιδιαιτέρως είνε 
θαυμαστός ο κ. ΣαγΙωρ.

Δέν άφίνει τίποτε εις τήν τύχην.

Και αύτδ άρκεϊ I

Ν. ΧΠΑΝΔΟΝΗΣ
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Η ΝΕΑ ΠΟΜΠΗΙΑ

ΘΑΜΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

E2ANFKTA.

Έχεις τό βαρόμετρο της 
•καρδιάς μου στά χέρια Σου 
καί τό σφυγμόμετρο τού χα- 
ρακτήρός μου στά δάκτυλά 
Σου.

Γιά μένα, ξέρεις, ή λεπτότης καί ένα εύ- 
γενές έγωϊστικόν .ύποπτον ποϋ χρωματίζει 
τήν κάπως—τό όμολογώ - έκκεντρικήν Ιδιο
συγκρασίαν μου καί τό έλάχιότον μέ δυνα
μώνει καί τό πολύ μέ μελαγχολεί,Καί κάθημαι 
πολλές φορές μέ την βαθύνουν καί ίδιοτελή 
σκεπτικισμόν μου νά ζυγίζω λόγια κοί νά 
ψυχολογώ έκφράσεις. "Ερχονται σττγμαί ποΰ 
άφατροΰμαι στους ώραίους μου κόσμους καί 
μυρίζομαι τό μενεξέ καί τό γιασεμί της κισ- 
σωμένης γύρω μας άγάπης....

Τί μεγαλεϊον ποϋ έχει κι’ αύτός ό κόσμος 
τής νεανικής ψυχής !

Στήν Αγάπη ποϋ κλώθει Λ μοΐρά μου άφή- 
νω νά χυθμ όλη ή φωτιά τοϋ στήθους μου, 
δλο τό αίμα τής καρδιάς μου κι’δλη Λ λουλου
δένια φαντασία τών είκοσι μου χρόνων.

Πλέκω δνειρα στεφανωμένα μέ έρωτα άπό 
έκείνους ποϋ στροβιλίζουν τό αίμα τής καρ
διάς λεπτύνουν τό πνεύμα καί μέ πεισμώ
νουν στό δρόμο μου Κι’ Ανοίγω τό στόμα μου 
γιά νά σ’ εύλογήΟω μέ τό άρωμα τοϋ ώραίου 
Σου δνόματος καί Οτηλώνω τά μάτια μου μι- 
ΟοκλειΟμένα πάνω στό φάσμα Σου·

Κι’ αύτός ό ύπνος τί ήρεμη φιλοξενία!. ..
Καί σάν μέ κυττάξει γελαστό ή πονεμμένο 

μέ τά έκφραότικά του μάτια τό Αγκαλιάζω γιά 
νά τό σκεπάσω στά φιλήματα.

Καί κείνα χάνονται μέσ’ τά μαλλιά Σου, 
κυλοΰν πάνω στό μέτωπο καί σβόνουνε στά 
μάτια.

Είδα χθές στον ύπνο μου μαρμάρινη τήν 
ψυχή Σου καί τής θαύμασα τήν καλλιτε
χνία τών γραμμών καί τό Αρμονικόν τοΰ σώ
ματός της.

Καί βυθίσθηκα διά μιάς πάλι άτή θάλασσα 
τής εύτυχίας καί Αγάπησε πειό πολύ τή ζωή 
μου και μοϋ φάνηκε πώς γείνηκα άγγελος.

Είμαι φύόέι όωμαντικός — τό. ξέρεις — μέ 
τή μελαγχολία καί τό όνειρο στό πρόσωπό 
μου· καί δταν Σ’ έχω στό νοϋ μου τί ώραϊος 
ποϋ είμαι !..·.
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3υνοφρυοϋμαι άπ’ τήν έργασία καί ρυτιδώ 
νομαι σιγά σιγά άπ’ τή μελέτη καί άποτυπώ 
στά μάτια μου όλη μου τή δύναμι Ακάθεκτη 
καί τινάσσομαι όλος μέ όργή καί μέ πόνο 
καί έρχεται διά μιάς τό ωραίο φάσμα Σου μέ 
τό μουρμούρισμο στά χείλη Χαί τό μειδίαμα 
Ατούς δφθολμοϋς....

Κ’ δσω συλλογίζομαι ότί είσαι δν πτωχό καί 
Αδύνατο Αγγελούδι !....

Κ’όσω θυμάμαι τά περασμένα χρόνια τής 
άγάπης μου μέ τή χρυσή Ανατολή καί τό πορ- 
φυροβαμμένο Λλιοβασίλευμα !....

•
"Ακουόε· μ’ Αλέθει δ ‘Ρωμαίος, στενάζω γιά 

τήν Ίουλιέττα' μέ σύρει όμως πίσω του καί ό 
Χαμλετ μέ τής ιδιότροπες σκέψεις του καί τά 
παράξενα διανοήματά του γιά νά ρεμβάσω 
πάνω στής Όφηλίας.τής σεμνής αύτής ψυχής, 
τό παρθενικώς ώραϊον ύφος....

Καί αύταίς αί ότιγμαίς τοΰ μυστικού παρα
ληρήματος τής ψυχής μου !....

Μ’ Αρέσει νά κλαίω πάνω σέ κενοτάφια γε - 
μάτα λούλουδα λευκά βελουδένια καί μαραμ- 
μένα !.. .

Καί νά αΐσθάνωμαι δλη τή φθίσι τοΰ . έρω- 
τευμένου πουλιού

Μαζύ Σου αισθάνομαι μιά παράξενη μυστι
κή ζωή' άκούω κάτω άπ’ τό παράθυρό μου 
τή Marche Funebre καί γίνομαι δεύτερος Λέαν
δρος γιά τήν Ήρώ μου· καί φεύγουν άπ’ τό 
στόμα μου λόγια απελπισίας, ένφ τά χείλη 
μου συστέλλονται στό πειό ήδονικώτερο κλεί
σιμο γιά νά Σέ φιλήσουν γι’ Αποχαιρετισμό 
παντοτεινόν.

Πλημμυροΰν τ’ αύτιά μου οί μεθυστικοί τό
νοι τοϋ Polo καί μοϋ φαίνεται πώς φέρω μέθα 
μου αίμα Ισπανού ιππότου μέ τό χρώμα τό 
γαλάζιο τής σημαίας μας. Καί σάν σέ σφίγγω 
στά στήθη μου καί κρύβομαι κάτω άπό τά 
ξέπλεκα μαλλιά Σου πετώ,πετώ μαζύ Σου,σάν 
τρελλή πεταλούδα-

Ή ήμέρα Ανταμώνεται τακτ,κά μέ τή νύ
χτα στήν παράξενη ζωή μου.

Μή μοΰ ζητείς περισσότερα.... .

ΙΑΣΩΝ ΣΕΛΗΝΑΣ

βτ’ έκτάκτου δράστη- 
ριότητος καί έξόχου 
έπιμελείας καί δεξιό· 
τητος διεξήχθησαν 
καί κατά τό λήξαν 
θέρος αί μεγάλαι έν 
Δήλφ άνασκαφαί αί 
ένεργούμεναι ύπό τής 
έν Άθήναις Γαλλι
κής ’Αρχαιολογικής 
Σχολής ύπό τήν ά

μεσον διεύθυνάιν του άοφοΰ διευθυντοϋ τής 
Σχολής ταύτης κ- Hollaux καί τήν τακτι
κήν έποπτείαν φάλαγγος όλης έταίρων μετ’ 
άοκνοτάτου ζήλου έργαζομένων έν τμ έρεύνμ 
τών καταπληκτικών όντως έρειπίων τής μι- 
κρας έκείνης νήάου έν $ έγεννήθη, κατά τόν 
τερπνόν μύθον, ό Απόλλων καί Λ "Αρτεμις.

Τό έν Δελφοίς μέγα καί φαεινόν έργον τοΰ 
πρώην διευθυντοϋ τής Γαλλικής Σχολής καί 
καί ήδη γενικού Διευθυντοϋ τοΰ Μουσείου 
τής Γαλλίας κ. Homoile δέν άφίνει τόν νέον 
Διευθυντήν κ. Hollaux νά κοιμάται ήσύχως· 
καί διά τοΰτο μετά στοργής καί μερίμνης ά- 
γρύπνου έχει Αφιερώσει δλως έαυτόν είς τάς 
μεγάλας τής Δήλου άνασκαφάς, τάς άπό τοϋ 
παρελθόντος ίδίμ έτους έπαναληφθείάας ζω· 
ηρότερον.

Κατά τάς πρώτας τών έφετεινών άναΟκα- 
φών ήμέρας άνεκαλύφθη βορείως τοϋ ‘Ιερ.οΰ 
μέγα οικοδόμημα δυτικώς τής Ρωμαϊκής’Α
γοράς καί περιεχόμενον πανταχόθεν ύπό 
όδών. Τό οικοδόμημα τούτο ώς δύναταί τις νά 
νά είκάόμ έκ τε τών έν αύτφ εύρημάτων καί 
τής όλης έν τμ οίκοδομμ οίκονομίας ήτο 
χρήσεως έμπορικής. Βορειωςτοϋ ίεροΰ τούτου 
άπεκαλύφθη μεγίστων διαστάσεων μαρμάρι
νος Αχαϊκός λέων έκ μαρμάρου τής Νάξου 
κατεόκευασμένος. Εύρίσκεται έξηπλωμένος 
έπί βάθρου δπερ έχει μήκος ύπέρ τά δύο 
μέτρα.

Παραλλήλως πρός τάς Ανωτέρω σκαφικάς 
έργασίας ή ΑναΟκαφή έχώρηόε καί έν τφ ίερφ 
καί όπεκαλύφθη όλοσχερώς ή Αρχαία όδός ή 
παρά τήν Ανατολικήν πλευράν κειμένη καί 
παρ’ αύτήν ή Στοά τοϋ Φιλίππου καί έτέρα 
Στοά έν μ μάλιστα έντός πηλίνου Αγγείου Α- 
νευρέθησαν κεκρυμμένα έκεΐ άπύ.τής Αρχαι
ότατος 20 τετράδραχμα, 13 δραχμαί, 17 ήμί- 
δραχμα, πάντα Αττικά τής έποχής τών Αρ
χόντων.

Ένφ δέ Απεκαλύπτοντο τά θεμέλια του 
μέρους τής πόλεως τοϋ κειμένου πρός Α. καί 
Ν. τής Τετραγώνου άνευρέθη Αρχαία έσχάρα 
κυκλική φέρουσα έπί τοΰ τοιχίου τοϋ περι

βάλλοντος αύτήν κεχαραγμένην έπιγραφήν 
• τού τριτοπάτορος τών Πυρρακιδών» τοϋ 5ου 
αίώνος.

Παρά τό Αρχαΐον μέγα οικοδόμημα άπεκα- 
λύφθησαν περισπούδαστα έρείπια Αρχαίου 
Δωρικού ναοΰ άμφιπροπύλου καί κεφαλή μαρ
μάρινη δλίγον έφθαρμένου Αγάλματος ύπερ
φυσικού ίσως Απόλλωνος.

’Ολίγον βορείως τοϋ ναοϋ τούτονΑνευρέθη- 
σαν ώσαύτως τέσσαρες έτι λέοντες τοϋ αύτοΰ 
μεγέθους καί Αρχαϊκού τύπου πρός τόν Ανω
τέρω άναφερόμενον

Πλήν τών Ανωτέρω ή Ανασκαφή περιεστρά- 
φη καί κατά τον Πώρινον καλούμενον οίκον 
καί ίδίμ είς τήν τελείαν άποκάλυψιν τής με
γάλης στοάς (μήκος (120 μέτρα) τής δριζού- 
σης τό ίερόν άπό βορρά καί τής δποίας τάς 
τριγλύφους έκόσμοτν κεφαλαί βοών.

’Αλλά τό περιεργότερον μέρος τής άναΟκα- 
φής εΐνε τό ένεργ.ούμενον περί τήν άγοράν 
ιών Κομπεταλιαστών καί τό μέρος τής άρ
χαίας πόλεως τής κειμένης δυτικώς τής όδοϋ 
τής άγούόης εΐς τό Θέατρον. ’Οδοί διαφόρου 
μήκους καί έκτάσεως διασταυρούμενοι σώ- 
ζουσιν δλα τά βάθρα καί δλα τά ίχνη καί τά 
σημεία τοϋ Αρχαίου κόσμου τής Δήλου. Εκα
τέρωθεν τών όδών ύψοϋνται τά έρείπια τών 
Αρχαίων οικιών μέ τά διάφορα διαμιρίσματα 
καί πατώματα αύτών. Αί κλίμακες καί αί θύ- 
ραι φαγωμένοι άπό τά πατήματα τών πα
λαιών κυρίων των φαίνονται ώς νά έγκατελεί- 
φθησαν χθές άπό τούς ένοικους των. Εΐς μίαν 
τών οίκιών τών κειμένων πρός δυσμάς τής 
οίκίας τής κοσμουμένης ύπό τοϋ λαμπρού 
ψηφιδώματος τοϋ Διονύσου τού πέρυοιν Απο- 
καλυφθέντος, άνευρέθησαν έν τμ αύλμ αύτής 
καϊ κατά χώραν κείμενα, Ακέφαλα όμως, τά 
Αγάλματα τών κυρίων τής οίκίας έπί βάθρου 
φέροντας τήν έξής έπιγραφήν :

«Κλεοπάτρα ΆδράΟτου έκ Μυρρινούίτης 
θυγάτηρ τόν έαυτής Ανδρα Διοόκουρίδην θεο· 
δώρου έκ Μυρρινούττης άνατεθεικότα τούς 
Δελφικούς τρίποδας τούς Αργυρούς δύο έν τφ 
τοΰ ’Απόλλωνος ναφ παρ’ έκατέραν παρα- 
στάδα έπί Τιμάρχου δρχοντος Άθήνηόιν».

Έντός τών οίκιών τούτων εύρέθηόαν Απει
ράριθμα κινητά Αρχαία καί ίδίμ περιεργότατα 
σκεύη άποκαλυφθέντα είς τά διάφορα διαμε
ρίσματα καί άνήκοντα είς τάς οικογενειακής 
άνάγκας τών ένοικούντων. Πάντα ταΰτα περί- 
συλλεγέντα κατετέθησαν είς.τδ Μουσεΐον, ένθα 
καθοριζόμενα καί σύγκολλώμενα καταγρά
φονται.
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Αλεξάνδρα *1» ΡωΑόίδου

Τό τελευταΐον εύρημα τών άναόκαφών τοΰ 
παρόντος έτους, είνε Αρχαϊκόν άγαλμα Ανδρος 
έπιμελεότάτης έργασίας, εύρεθέν έντός τον 
Ιερού κατά τόν Πώρινον καλούμενου οίκον.

Διαχοπτομένων ήδη τών Ανασκαφών,Λ Γαλ
λική Σχολή διά μέν τοϋ γεωλόγον κ. Cayeux 
καταγίνεται είς τήν γεωλογικήν έξερεύνηάιν 
τής νήσου διά δέ του Αρχιτέκτονος κ. Replat 
προβαίνει είς μακράς μελέτας καϊ έξερευνή- 
σεις ύπδ Αρχιτεκτονικήν έποψιν τών σπου- 
δαιοτέρων Αποκαλυφθέντων Αρχαίων οικοδο
μημάτων.

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ
Τρυφερότητες.

— ΤΙ ώραΐα άνθη, I;
— Σοΰ μοιάζουν.
— ΤΙ lit; Αύιά iirs ψιύηχα.
— Tore μοιάζουν της γυναίκας μον.

Το άκρον άωτον rijt γενναιόιητος.
— ΑΙπός S άνθρωπος live αθδαάέστατος. 'Αφού 

Ιπροκάλεσε πενήντα άνθρώπονς είς μονομαχίαν, τώρα 
εξακολουθεί τάς προκλήσεις,

— Καί ποιον προκαλεΐ ;
— Την ίλαρότητα !

Elf τά σχολείου.
— ΙΤοσων elSojv μέτοχός έχομε» :
— Κατηγορηματικός, Απολύτους και λαχβιοφόρους, 

αί όποιοι καμμιά φορά είνε καί . . . άπώΛητοι.

— *Ωστε & Κ. (χρεοκόπησε ;
— Ανστυχώς ναί.
— Μά αυτό: είχε τάση περιουσία. Είχε άποθήκας 

σανού καί κριθής,
·— Τά Ζφαγε Αλα.

NEON ΠΝΕΡΜΑ
BgiKBABroos, τραχύς, ειλι
κρινής, ό κ. Περικλής Γιαν- 
νόπουλος, Αρχισε τό Ανα
καινιστικόν έργον του, τό 
πολύτομου,καί έξέδωκε τό 
α'. τεύχος έν είδει προλό- 
γον. Έμελέτηόε βαθύτατα 
τόν σύγχρονον 'Ελληνικόν 
χαρακτήρα, είάέδυσεν είς 
τά βάθη τής άειζώου Ελ
ληνικής ψυχής καί έξή- 
γαγε συμπεράσματα καί 
άνέλαβε νά μας παρου-

όιάόμ μίαν είκόνα τής Ελλάδος οϊαν τήν κα
τάντησαν άντιθέτως πρός τήν 'Ελλάδα οϊα έ
πρεπε νά είνε.Ή μελέτηαύτή, αισθητική καί 
ψυχολογική, άπψτει άντίληψιν καί γρόνθους. 
Καί ό κ.Γιαννόπουλος Απεδείχθη άξιος τής Α
ποστολής του Δέν κρατεί γραφίδα. Μαότίγιον, 
καταπέλτην, σφΰραν. Καί κτυπα καί ραπίζει 
Αμειλίκτως τά νεοελληνικά ή Έλλαδικά δπως 
τά λέγει—Ελαττώματα καί συγκροτεί τήν φαν
τασίαν, ήτις θά άναπαρίάτα μίαν Ελλάδα Αν
ταξίου τοϋ δοξασμένου παρελθόντος της, διά 
νά μΑς έξαπλώσμ έπί τής Ανατομικής τραπέ- 
ζης δλα τά άεσηπότα, δλα τά έχοντα Ανάγκην 
έγχειρίσεως μέλη τής νοσούσης ‘Ελλάδος. Καί 
είνε τόόφ Αδυσώπητος, ώστε- νομίζει τις δτι 
πρόκειται ούχί περί Ασθενούς, Αλλά περί νε
κρού. Τόσον είνε νευροπαθής καί βίαιος, τόσον 
άτεγκτος,ώστε μόνον πληγής καί πύον βλέπει 
παντού.

Τό πνεύμα, τδ όποιον προστατεύει μέ τάς 
πτέρυγάς του τάς σελίδας τοΰ κ. Ι’ιαννοπού- 
λου είνε νέον κατά τούτο- δτι ζητεί Αναγέν
νησιν είνε έν πνεϋμα τόάφ νέον, ώστε νά 
προσεγγίζω γό παλαιόν. Κηρύσσει Αποτίναξη» 
ζυγού, τοϋ τρισχειροτέρου τοϋ τουρκικού, τών 
κακών έξεων, τής συναλλαγής, τής ψευτοφι- 
λοτιμίας. Ζητεί αίμα νέον, ‘Ελλάδα πραγ
ματικήν, δηλαδή ώραίαν, Αγνήν, σφριγηλήν, 
ύψηλόφρονα, τιμίαν. Είς τό σημερινόν φθινό
πωρου δτψμ Λ ψυχή του άνοιξιν παντού- είς 
τήν πολιτικήν, είς τήν φιλολογίαν, είς τήν 
τέχνην, είς τήν κοινωνίαν. Ποθεί έπανάότα- 
σιν οχι ένοπλον, άλλά πνευματικήν. Δέν ζη
τεί άλληλοσφαγήν, Αλλά συνείδηόιν. Είς τήν 
σειράν τών δέκα πέντε τομιδίων ποΰ θά έκ- 
δοθούυ, είς έκαστον τών όποίων θά πραγμα- 
τεύηται ίδιον θέμα, θά άναπτύξη δλον τό σύ
στημά του. ’Ιδού τά Θέματα :

Εθνικά ’Ιδανικά — Ελληνική ’Αρχιτεκτο
νική — ‘Ελληνική Γλυπτική — 'Ελληνική ζω
γραφική— Ελληνική Φιλολογία — ‘Ελληνική 
Γλώσσα—‘Ελληνικόν θέατρου—Πολυτεχνείου 
— Πανεπιστήμιου — Πολίτευμα—Οί Θεοί -Γε- 
νική έπιθεώρησις τής Τωρινής Ελλάδος—Άπό 

Ερείπια πρός τό Φώς—Σαλπίσματα — 
Ο Ελλην.
θα διέλθη διά τών τόμων αύτών ή έθνική 

ψυχή Αυντετριμένη. ’Αλλά άπό τά συντρίμ
ματα τοιούιου Αθλίου καθεστώτος ύπάρχει έλ· 

πίς νά άκούσωμεν τήν «Ασημένια καμπάνα» 
όημαίνουσαν τόν δρθρον τής Αναγεννήσεως. 
Τό έργον του είνε κατ’ έξοχήν έθνικόν. Δέν 
φείδεται ούδενός, άπό τοΰ Βασιλέως μέχρι τοΰ 
Αχθοφόρου. Προκαλεϊ άντιπαθείας. Θεωρείται 
ύπερβολικός, άλλ’ ή Αλήθεια χαί ώμήείνε καί 
γυμνή. Σώζει δμως.

Τόΰφος τού βιβλίου είνε Ιδιότροπου, Ατακτου, 
θυελλώδες· δέν έχει περιορισμούς· ή πένα του 
είνε δλη νεύρα, είνε δυναμΐτις- δημιουργεί 
καί σύνθέτει λέξεις δπως τοΰ έλθουν, Αρκεί 
νά σημαίνουν παραότατικώτερον δ,τι θέλει νά 
είπψ· καθαρεύουσα καί δημοτική δέν ύπάρχει 
δι’ αύτόν ύπάρχει ύφος. Καί τό ύφος του είνε 
άποκλειότικώς ίδικόν του- Αί ίδέαι του ά- 
πψτουν ύφος, τό όποιον πολλοί έξέλαβον 
ώς έξωφρενικόν, άλλά πράγματι είνε μόνον 
έντυπωτικόν. Θέλει νά βιόώόμ τάς λέξεις είς 
τάς κεφαλής τών νεοελλήνων. Καί ζητεί τήν 
έντύπωόιν. Άν ητο εΰκολον, είμαι βέβαιος 
οτι ό κ. Γιαννόπουλος θά έτύπωνε τό βιβλίον 
του όλόκληρον μέ κεφαλαιογράμματα, τά με- 
γαλείτερα ποϋ ύπάρχουν.

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
’Εν τα> Πλημμελειοδικείφ Αθηνών διεξήχθη 

δίκη, ής τό θέμα ήτο άν ή φωτογραφία είνε 
τέχνη. Κάποιος φωτογράφος Ανετύπωσεν είκό- 
νας τών ’Ολυμπιακών Αγωνισμάτων ληφθείσας 
ύπό τού συναδέλφου του κ. Βέριγκερ. Κατά 
τήν διαδικασίαν συνεζητήθιι τό ζήτημα άν ή 
φωτογραφία καί δή ή instantane Ανάγεται είς 
τάς καλάς τέχνας. Βεβαίως δχι, είπαν τεχνο- 
κρϊται τινές· διότι εις μέν τάς καλάς, τέχνας 
Απαιτεΐτατ έμπνευόις καί δημιουργία, ένφ είς 
τήν κοινήν τέχνην ούδόλως συντρέχει ή τέ
χνη, διότι διά μηχανήματος άποκτμ τις τήν 
φωτογραφίαν τμ βοηθείμ χημικών ούόιών· έν 
τψ φωτογραφίμ ό τεχνίτης είνε δούλος Αντι
κειμενικών περιστάσεων. Κατά τούς κλασι
κούς κανόνας, λέγουν οί άντιφρονοΰντες, είνε 
δρθόν τοΰτο. ‘Ωραΐαι τέχναι είνε ή ζωγραφική, 
ή πλαστική, ή μουσική, ή Αρχιτεκτονική, 
ούχί δέ ή φωτογραφία, ήτις είνε βιομηχανική 
τέχνη. Άλλ’ δπως σήμερον έτελειοποιήθη ή 
φωτογραφία δέν είνε δουλική Αποτυπωσις έπί 
τοΰ χημικού χάρτου τών Αντικειμένων.Χρειά
ζεται πολλή καλαισθησία είς τήν τοποθέτη- 
σιν τού Αντικειμένου, είς τήν σκίασιν άυνε 
πώς δημιουργεί καί ό φωτογράφος τήν καλήν 
φωτογραφίαν. Άλλ’ έκτός τής στάσεως καί 
τής σκιάς έπεξεργάζεται τήν πλακα· διορθώ
νει, «ρετουσάρει», τό όποϊον είνε έργαάία ζω
γραφική.

Τό δικαστήριον έχει διαφόρους γνώμας Αντι
θέτους. Άλλοτε παρεδέχθή δτι ή φωτογραφία 
ύπάγεται είς τήν προστασίαν τών έργων τέ
χνης καί νοΰ· τήν δευτέραν φοράν άπεφάνθη 
όχι τήν τρίτήν,κατά τήν προκειμένην δηλαδή 
δίκην, είπε καί ναί καί όχι, διότι άπήλλαξε 
τόν κατηγορούμενον φωτογράφον λόγφ Αμφι
βολιών. Τουτίστιν οί δικαόταί μας μέ πολλήν 
Αφέλειαν διακιιρύσσουν δτι καί αύτοί δέν έ-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

^νώριζον τί ν’ άποφανθοϋν, δτι Στερούνται 
^νώΣεων πέραν τών ξηρών άρθρων τής Δικό- 
νομίας καϊ οϋτω έμεινε τδ ζήτημα άλυτου !. .

ΝΕΚΡΑ ΦΙΑΙΜΑΤΑ

‘Ο κ. Εβρότας ήθέληΣε νά φανμ περισ
σότερον αιρετικός παρά ποιητής. Καί τδ Απο
τέλεσμα; "Οτι έγινε πολύς λόγος 6tA τήν Α
νορθογραφίαν του καϊ κανείς διά τήν ποίη- 
Σίν του- Τί κρίμα, Αληθινά κρίμα τά ώραΐα καϊ 
εύφάνταΣτα ποιήματά του, τά τόΣφ αισθημα
τικά καϊ όνειρώδη νά εινε ένδεδυμένα τόσφ 
Αρλεκίνικα, τόσφ φτωχά και τόσφ άψυχα καϊ 
τόόφ κωμικά, ώστε κυριολεκτικός να τρομάζμ 
κανείς νά τά Αναγνωρίσμ-

Πρόχειρον παράδειγμα αύτό τό ψευδώνυμον 
του. Τδ Αΐμύλιος Ευρώτας όμοιάζει μέ ένα 
κομψόν νέον—δπως εϊνε καί ό ποιητής —γε- 
μάτον Αρώματα καί άνθη, ένφ έκεΐνο τδ Ε - 
μίλιος Εβρότας Αποπνέει όΣμήν §λα 
χόκαλτσας.

Πολύ κακή Σκέψις,άΣτοργία νά θυΣιάΣμ τήν 
άβράν ποίηάίν του εΐς μίαν ξηροτάτην γραμ
ματικήν ιδιοτροπίαν. Όσφ δίκαιον καϊ άν νο- 
μίζμ δτι έχει,κηρυχθείς ύπέρ της άπλουότά- 
της·.· Ανορθογραφίας—και εινε δ Εβρότας δι- 
δάκτωρ τής φιλολογίας I—έξέλεξε πολύ Απρό
σφορου έδαφος, σπείρων τά ζιζάνιά του έπάνω 
είς τούς κομψούς στίχους του, ζητών νά έφαρ- 
μόΣμ τάς στενάς γλωΣΣολογικός ιδέας του είς 
Στιγμάς εύρείας πνευματικής ΑνυψώΣεως.Τοι- 
αϋτα έπικίνδυνα πειράματα, Αντιειθέμενα εΐς 
τήν κοινήν άυνείθηΟιν, γίνονται εΐς έπιΣτη- 
μονικάς μονογραφίας καί δχι είς αισθηματικά 
τραγούδια. 'Ομοιάζει δ Εβρότας μέ ένα πα
τέρα, δστις Αποκτά ώραΐον τέκνον και άμα 
τμ έμφανίάει του τδ Αρχίζει Αλύπητα στής 
γροθιές.

‘Ομολογώ δτι Ανέγνωσα τήν συλλογήν του 
κατά' δόσεις και κατά σταθμούς· έΣτάθη Αδύ
νατον, μ’δλον μου τδ ένδιαφέρον καί πρδς τόν 
ποιητήν καί πρός τδ έργον του,νά τήν διαβάσω 
ολόκληρον διά μιάς Τήν έδιάβαΣα Απαράλλακτα 
δπως λαμβάνομεν τά πικρά καταπότια. Καί 
δμως πόσω διαφορετικήν έντύπωΣιν μοϋ είχαν 
κάμμ αύτά τά ίδια ποιήματα, δταν μοϋ τά ά- 
πήγγελεν ό ίδιος ό ποιητής. Τώρα τυπωμένα 
μοΰ κάνουν τήν ίδια λυπηρά έντύπωάι ποΰ 
θά μοϋ έκαμναν άν έβλεπα πουλάκια μαθη
μένα, καταπληγωμένα, ψυχορραγόϋντα, χωρίς 
φτερά, χωρίς πνοή. Καί δμως είνε ποιήματα 
ποϋ Αξίζουν καί τά όποια δν δχι δλα, μερικά 
δμως; καί οΐ πλέον ΑνεγνωριΣμένοι ποιήταΐ 
μας θά τά έζήλευαν. *Αν ό κ. Εύρώτας—δέν 
Αντέχω πλέον, θεωρώ ιεροσυλίαν κατά τοϋ 
ποιητικού αΐάθήματός του νά τδν γράφω κ’ έγώ 
Εβρότα —ώς πιϊτϊ ς ένεπαίχθη καί έλιθοβο· 
λήθη,ώς ποιητής Αποτελεί μίαν έλπίδατής 
Ελλ. ποιήάεως. “Ας έπανέλθμ εΐς τήν όδδν 

τής:., γραμματικής — καί θά έπανέλθμ, διότι 
ή ρεκλάματου τώρα έξεπλήρωΣε τόν προοριΣ- 
μόντης καί μέ τδ παραπάνω.Είνε ικανός νάμάς 
χαρίΣμ γενναιοτέρας έμπνεύΣεις, ύψηλοτέρας 
πτήσεις καί ίσως μάς διανοίξμ νέον δρόμον 
δχι πλέον είς τήν όρβογραφίαν, άλλ’ εΐς τήν 
ποίηάιν, εΐς τήν όποίαν καί μόνην Αποκλει
στικός δέον νά Αφοσιωθμ, άφοϋ καί αίσθημα 
έχει καί τέχνην καί φιλοκαλίαν.

’Εκ τών «Νεκρόν Φιλιμάτον» τά κατ’ αϋ· 
ξοντα Αριθ. —γράφω ώσάν νά πρόκειται περί 
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πρωτοκόλλου ή δημοσίου έγγράφον, διότι τ<’ 
τλοι δέν ύπάρχουν -λοιπόν τά ύπ’ Αριθμούς 
2, 4, 10, 19, 22, 26, 28, 36 φιλήματα είνε τά 
γλυκύτερα καί ώραιότερο. Ενθυμίζουν Αίνε, 
Στεκκέτι καί ... ΑπορριφθεϊΣαν μαθήτριαν τοϋ 
’Αρσάκειου.

ΑΝΑΡΙΑΣ ΖΟΛΑ
Ό Ζολά, ό δυνατότερος τών Γάλλων μυθι- 

Στοριογράφων, ό έν τ$ ζωμ ζωηρώς ΑπαΣχο- 
λήσαςτδν κόσμον τών γραμμάτων, ό ήρως τής 
ύποθέΣεως Δρεϋφούς,ό έπίδοξος πάντοτε ’Ακα
δημαϊκός, ό τόσφ τραγικόν τέλος ύποΣτάς, καϊ 
μετά θάνατον προώριΣται νά ΣυγκλονίΣμ, νά 
ταράξτ,ι, νά ΣυγκινήΣμ. ΚατεΣκευάΣθη ύπδ 
τών θαυμαστών του ό Ανδριάς του. Έχει τό
σους πολλούς Ανδριάντας τδ Βαρίδι, ώστε εΐς 
Ανδριάς νά εϊνε σχεδόν μηδέν δι’ έκεΐνον δστις 
έφύΣηΣε μίαν μεγάλην πνοήν είς τήν Γαλλι
κήν φιλολογίαν Καί τώρα ό Ανδριάς μάτην 
ζητεί δν βάθρου, μίαν Ακχΐνα ήλίου. Κλεισμέ
νος έΐς τδ έργαστήριον τοϋ γλύπτου, δέν εύ- 
ρίσκει μίαν σπιθαμήν Παρισινής γής διά νά 
ύψωθμ, ν’ Αναπαυθμ έπειτα άπό τούς κτύ
πους τής σμίλης. Ή γή, τήν όποιαν μέ τό
σην όξύτητα έζωγράφιΣε μέ τούς Ανθρώπους 
της καί μέ τά μυστήριό της, δέν περισσεύει 
διά τδ όμοίωμα τοϋ πλατυστόμου συγγραφέως. 
Όταν ΑπεφαΣίΣθη ή κατασκευή τοϋ.άνδριάν- 
τος. δ ύπουργδς τών Δημοσίων έργων ύπε- 
σχέθη νά χορηγήάη τόπον είς τούς κήπους 
Τουϊλλερή, παρά τήν προτομήν τοϋ ΡουΣΣώ. 
Τώρα δμως δτε έπερατώθη τδ έργον, ό κ. ύ
πουργδς ΑνέκρουΣε πρύμναν. Άρνεϊται τδν 
ύπεόχημένον χώρον. 'Η έπιτροπή κατέφυγεν 
εΐς τάς Δημοτικός άρχάς, ζητούσα άλλα μέρη. 
Ή αύτή Αρνητική άπάντησις.

Κακόμοιρε Ζολα !
Ο ΚΑΖΑΜΙΑΣ

Τήν προσέγγιΣιν τής πρωτοχρονιάς Ασφαλέ
στερου καί τών μετεωρολογικών φαινομένων 
προαγγέλλει ό λαϊκός Καζαμίας.

Μέ τάς πρώτας βροχάς εΐς τα χείλη τών μι
κρών λούστρων πτερυγίζει τό όνομα του γη
ραιού Αστρονόμου, ό όποιος μέ τά μακρυά κά
τασπρα γένεια καϊ τδν κωνοειδή σκούφον καί 
τά Αστρονομικά έργαλεϊα προσπαθεί νά έτάΣμ 
νεφροΰς καί καρδΐας τού μέλλοντος,ώς νά ητο 
μάγειρος τής Ν. ’Αγοράς. 'Εορτάζει ήδη τεσ
σαρακονταετίαν Λ φυλλάδα αύτή, Λ δποία 
είνε άκόμη καί σήμερον ό προσφιλής σύντρο
φος τών λαϊκών Στρωμάτων.

Αί προφητεϊαί του—καί είνε Ανεξάντλητος 
εΐς προφητείας δ Καζαμίας—είνε τόσον Σοβα- 
ραϊ.ώΣτε Αστειότερου Ανάγνωσμα δέν θά έπε- 
Ούμει έφιιμερίς. Κάθε τέταρτον σελήνης σύρει 
ώς ούράν δπιΣθέν της καί μερικός προφητείας. 
Καί άλλοτε μέν προαγγέλλει μέ διπλωματικήν 
σοβαρότητα ότι τδν ’Ιανουάριον θά έχωμεν... 
ψύχος ή ότι τδν ’Ιούλιον θά δχω.μεν ζέστην. 
Ότι τδν Φεβρουάριον θά έχωμ.εν ταυάγιον και 
ότι τδν Αύγουστον θά έχωμεν δροσερόν και
ρόν. Αύτά Ανάγονται εΐς τήν μετεωρολογίαν. 
Κατόπιν έρχονται τά ύψηλά πρόσωπα. Γέννη- 
άις βαΣιλόπαιδος. Πυρκαϊά εΐς Ανάκτορου. 
Συνωμοσία κατά ήγεμόνος. Κλοπή εΐς Ανά
κτορα. ’Απόπειρα κατά βαΣιλέως. Καί προχω- 
ρών μέχρι τών έσχάτων, προφητεύει θάνατον 
ήγεμόνος. ’Αλλά καί ή πολιτική.κίνηΣις δέν 
διαφεύγει Απδ τά δίκτυα τού προφήτου. Καί 

δέν παύει νά μάς διαβεβαιοΐ κατά τούς δξ μή
νας ότι τά πολιτικά - εϊνε έν ήρεμίμ, διά νά 
μάς άναγγείλμ κατά τούς ύπολοίπους έξ μή
νας, ότι τά πολιτικά είνε είς ΑναΣτάτωΣιν.

Αί έπιδημικαΐ νόθοι—καί πότε δέν λείπουν! 
—τά Σκάνδαλα—τδ Αλάτι αύτό τών κοινωνι
κών δμιλιών- Απεργίαΐ, μονομαχίαι, αύτοκτο- 
νΐαι, Αρχαιολογικά! Ανακαλύψεις, Σιδηροδρο
μικά! Συγκρούσεις, εϊνε τ* Απαραίτητα καρυ
κεύματα τοΰ προφητικού όψολογίου, έκεϊνα τά 
όποια έπί τέλους άφεύκτως— κανείς.δέν Αντι
λέγει—θά Συμβοΰν καί τά όποια παρακολου
θεί κάποτε καί κάποια 'Ελληνική έφεύρεΣις 
ή καμμία έκρηξις ήφαιΣτείου ή έστω καί 
πυριταποθήκης.

Κατόπιν άύτών δέν θά έχω άδικον νά χα
ρακτηρίσω τδν γηραιόν Καζαμίαν ώς τόν φι- 
λόπονώτερον καί μανιωδέΣτερον ρεπόρτεο. 
Αΐ είδήΣεις του εϊνε άφθονοι, εϊνε λίαν ένδια- 
φέρουΣαι καϊ—τδ Σπουδαιότερου—Αληθέστε
ροι άπο τάς. «Τελευταίας ώρας» μερικών κα
θημερινών Συναδέλφων.

Δέν θέλω νά μειώσω μέ δΣα γράφω τήν Α
ξίαν τοϋ βιβλιαρίου.αύτοϋ, τδ όποιον έκδίδε· 
ται τακτικότερα άπδ. μερικά έβδομαδιαΐα

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

έν Valmondois, Μά ΑλΑ Η&ν ήοχο- 
λ(1το elf την κεραμεικήν τίχνην, <3 Γάλλο; ζωγράφο; 
G. Laurent Pesrouesaux. Έγεννή&η τή is "Ιουλίου 
1862 χαί ύπήρξι μαϋητή; τ&ν Maignan. Κυριώτιρα 
έργα αύτοϋιΜ, τό Ave Maria (1885, τυχόν τΐμητι- 
κοΰ μεταλλίου),, ή Χήρα (1886), ή Ύστάτη &ρα (βρα- 
βευϋίν έν τή έκδέαει τοΰ 1889), ή Άναχώρησις (Μου· 
σεΐον Χάβρηί), τό Ναυάγιον (Μουσεΐον Τΰνιόος), Παρά 
τα?ί &δελφαΐ; (Μουσεΐον Ριννων), ή Παραμονή .τής 
πρώτης- μειαλήψ.εως (Μουτεΐον Povlv), Είς τήν Όπε
ραν (1894) ‘Q Lanrent-Lesroueseaux συνειργάσθη 
elf το Figaro illu-tre,eii τήν Mode Pratique κ.λ.π.

* ■
En Bedarieux τόπον τή; γιννήσεως τοΰ μεγάλου 

μυθιστοριογράφου Φερδινάνδου Φάβρ άνηγίρδη προ; 
τιμήν αντοΰ-μνημεΐον, οί τά Αποκαλυπτήρια έγένοντο 
πρότινος. Τό μνημεΐον live ίργον τοΰ γλιπτου J. Vil
leneuve.

•
ΕΙ; τέν έφικινδν διαχωνιαμδν τοΰ Grand Prix de 

Rome τδ α'. βραβιΐον τής γλυπιιχή; ελαβιν ό Gau
mont, τής δί χαραχτιχής <5 .Serras.

*
ΔιωρΜηοαν χα^ηγηται Ιν τή ΚαΙλιτιχνιχή Σχολή 

ιοΰ ΠολυτιχνίΙου, τής δνατομίας δ χ. Θ.ΙΤαπαίωάννον 
Ιατρό;, τή; Ίατορίά; τής τίχνη; χαί τή; ΑΙοδητιχή; ό 
Αρχαιολόγο; χ. Γ. Βυζαντινό; χαί τής ξυλογραφία; ό 
χ. Ν: Φίρμπο;.

Άπίβανιν ev "Α9ήναι; ίχ αυγχοπή; τή; καρδία; ό 
γλύπτη; "Ιωάννη; Καραχαταάνης. Ό χαλλιτιχνιχό; του 
βίο; αυνδίεται μιτά τοΰ' Δρόαη, όύ ήτο Ιχ τ&ν &φό- 
αιωμϊνων μαήητΦν. .Περατωοα; τας. ίν τφ Πολντιχνίίφ 
σπουδά; του, προαελήφϋη παρά.τοϋ Δράση, παρ’ φ 
ιΐργάαδή Ιπί διχαιτίαν, .δΛ·απληρΦν αυτόν st; τά; ΐργα-

Π I ΝΑ Κ'OQ Η Κ Η 

φύλλα και τδ όποιον εϊνε τδ εύθηνότερον βι
βλίου έν Έλλάδι, άν καί διδακτικόν, διότι δι
δάσκει έπί τέλους τό εορτολόγιου. Έν τούτοις 
αισθάνομαι μίαν ιδιαιτέραν εύχαρίΣτηΣιν, κά
πως κακεντρεχή, γράφων τήν ’βιβλιογραφίαν 
τοϋ Καζαμία—διά πόσα άλλα χειρότερα βιβλία 
δέν γράφονται έκτενέστεραι κρίσεις....- διότι 
μοϋ ΑρέΣει νά έκδικοϋμαι. Καί δέν θά λησμο
νήσω ποτέ τήν έκπληξιν, τήν όποίαν ίιΣθάν- 
θην προ έτών, δτε-ξεφυλλίζων δνα Καζαμίαν, 
τόν όποιον είχεν Αγοράσει μαζί μέ δνα «’Ονει
ροκρίτην» ή νεαρά ύπηρέτριά μον, εϊδα εΐς 
τήν προτελευταίαν σελίδα—διότι ό Καζαμίας, 
ό πρόδρομος αύτός τών ’Εθνικών 'Ημερολο
γίων έχει καί φιλολογικόν μέρος—δνα παρα
μύθι φέρον - οϊμοι—τήν ύπογραφήν μου. Καί 
θά έπανελάμβανα τήν ύπογρα,φήν άν δέν μέ 
Ανεχαίτιζεν Λ πονηρά Σκέψις δτι πιθανόν 
πρός ΑντεκδίκηΣιν νά έπανελαμβάνετο ή ήνα- 
δημοΣίευΣις κανενός άλλου διηγήματός μου 
«ώς είδος παραμύθι» εΐς τδν Καζαμίαν τοϋ 
προςεχοϋς ή μάλλον μεταπροάεχοϋς έτους 
1908. Δ:’ αύτά καί έγώ περιδεής- καιαφέύγφ 
είς τήν προσωπίδα τοϋ ψευδωνύμου.

ΔΑΦΝΙΣ

Ο άποθανών γλύπτης Ί· Καρακατάάνης 
σία;, δτι οδτο; δπιδήαησιν ιίς "Ιταλίαν, ίργαοδεΐ; 
μιταξύ άλλων εί; τόν ‘Απόλλωνα τή; Ακαδημία; 
καί τόν Σωκράτη. Ό Καραχατάνη; ίδρυσα; ι’τα 
ιν τή όδφ Άσωμάτων ίδιον (ργασιήριον, ενλχυτρεν 
Ιδίως εί; τάς μορφά; τοϋ Ίεροΰ Άγ&νο;. Διε- 
χρίδη el; τάς μορφάς τοΰ Ρήγα, του Καραϊσκάκη, τοϋ 
Ιίπότααρη, τοΰ Μιαούλη, τοϋ Καποδίστρια, τόΰ Τομ- 
πάζη, αντίτυπα δ" αντφν ή/όρασεν ό δήμος Άδηναίων
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'Εργον του είνε ή προτομή τι)ί βασιλόπαιδός "όλγα!, ή 
στηθεΐσα tic τον ίν Δεκελείρ τάφον της, τό κνριώτιρον 
8μως εινε 8 Ανδριάς τοΰ Αθανασίου. Διάκου,ό er Λαμίφ 
στηθείς. Είκόνα τον Ανδριάντα: τούτον εχει δημοσίευση 
ή ’Πινακοθήκη» ίν τφ β’. τεΰχει’Ο κ. Χ· ‘Ηλιόπου- 
λος ίσκιαγράφησε δΓ ίπικηδείου λόγου τδν θαιόντα, ώς 
καλλιτέχνην καί ώί δνθρωπον.

»
'Ο εΑίών» τών Παρισίων είςμίαν δημοσιογραφικήν 

Ανάκρισιν—δπως τήν όνομάζει—ίπϊ ιήί Εύρωπαϊκής 
φιλολογία! Αφιερώνει άρθρον όλόκληρον διά τό ίργον 
τοΰ Στεφάνου Μαρτζώκη, τόν όποιον όνομάζει Αντάρτην 
ποιητήν καί τελινταΐον — κατά χρονολογικήν σειράν — 
μέγαν Έλληνα ποιητήν, τονίζων Ιδίως, δτι δίν έχει ύ- 
»oo«g ξενικήν επιρροήν, όπως άλλοι ποιηταΐ μας.

Ό Άΐών» δημοσιεύει καί δύο ποιήματα τοΰ Μαρ· 
τζώκή άπό τά ωραιότερα, ·Γή και Ουραίος· καί ιοί 
Ποιηταί».

’Αργότερα θά γράψη καϊ δι' άλλον! Έλληνας ποιητάς.
•

Έρευνωμένου ίν Σουνίφ τον χώρου τον κατά τό 
Ανατολικόν μέρος τοΰ ναοΰ τοΰ Ποσειδώνος, ίν έπιχώ- 
οει τιχνητϋ Ανευρέθησαν υπό τον ίφόρου κ. Στάη δύο 
κολοσσιαία άγάλματα Αρχαϊκών ‘Απολλώνων τοΰ τύπον 
τή! Τενέας καϊ τών ίν τφ μονοιίφ δμοίων. Τδ Ιττρον 
σώζει καϊ τήν κεφαλήν διακεκοσμημένην έξόχως κατα 
τδν Αρχαϊκόν τρόπον. Ε'νε Ανώτερα τά αγάλματα ταΰτα 
πάντων τών μέχρι τοΰδε εύρεθέντων τοΰ δμοίον τύπον 
και διά τδ Υπερφυσικόν μέγεθος αυτών καί διά τήν τε
χνοτροπίαν καί διά τήν διάθεσιν καϊ ίπεξιργασϊαν τής 
κόμης αυτών.

Εινε τέχνη Αρχαϊκωτάτη τών προπερσικών χρόνων 
καϊ Ανευρέθησαν εΐ: έπίχωσιν γενομένην κατά τήν μετά 
τούς περσικόν! πολέμους Ανίδρυσιν τοΰ ναοΰ τοΰ Πο · 
σειδώνος. Οί Πέοσαι διερχόμενοι διά τον στόλου αυτών 
ίκ τοΰ Σουνίου κατά τάς Αρχάς τοΰ Ε'. π. X. αίώνος 
Απεβιβάσθησαν ίκεϊ και επυρπόλησαν καϊ κατέστρεψαν 
τδν πανάρχαιον πώρινον ναόν, έπι τών ερειπίων τοΰ 
δποίον κατόπιν ίδρνθη δ ναός τοΰ Ποσειδώνος, κατέρ- 
ριψαν δε ίκ ιών βάθρων αύτών τά Αγάλματα τά ίν τφ 
ναφ καϊ τφ περιβόλφ ιδρυμένα.

Οατω Λ Λνενρεθίντα ύπδ τοΰ χ. Σιάη άγάλματα 
φίρονσιν ίκ τών δπιοθεν ζωηρά 'έτι τά ίχνη ιών κτυ
πημάτων, δι' ών κατέρριψαν αύτά ίκ τών βάθρων των, 
δπω! φέρονσιν ίχνη τοίαΰτα καί at γνωσταϊ κόραι τής 
‘Ακροπόλεως, ίπεχώσθησαν δί κατόπιν, ώς Ιερά, πσρά 
ίων ‘Αθηναίων καί ιών Σουνιαίων.

»
Ό έν Νεαπόλει καθηγητής κ. Φ. Δι-Σιμόνε Μπροΰ- 

βερ (δημοσίευσε είς καλλιτεχνικόν τόμον, Ικδοθέντά νπό 
τοΰ Πανεπιστημίου τής Νεαπόλεωί, ώραιοτάτην μετά- 
φρααιν δύο ίκ τών διηγημάτων τοΰ κ. Δ. Βικέλα, τοΰ 
εΠαπά Ναρκίσσου» καί τοΰ <Λυσσασμένου».

»*
Τδ Γαλλικόν φιλολογικόν περιοδικόν «Λλ Gerbe·, 

8περ συγκεντρώνει τά Ικλεκτότερα έργα τής τε Γαλλικής 
και ξϊνης φιλολογίας, δημοσιεύει εις τδ τελευταίο» φύλ
λου τον μετάφρασιν τής < 2’ριλογίας» τοΰ ήμειέρου διεν- 
θυντοΰ κ. Δ. Καλογεροπούλου, κατά μετάφρασιν ίκτά- 
κτως επιτυχή γενομένην ύπδ τοΰ κ. Ary-Rene 
εΓ Yvremont.

*

‘Αναχωρεί περί τά τέλη τοΰ μηνδ; διά Παρισίους, 
ΐνθα όριστικώς θά έγκα’ασταθή, δ φίλος καλλιτέχνης 
κ. Στεφ. Σςνόπουλο!. Ό κ. ΞεΆπουλος, όσης θά Απο- 
σιέλλγγ καλλιτεχνικά άρθρα πρός τήν ιΐΐινακοθήκην», 
θά άσχοληθβ είς τήν τέχνην του καϊ ίδίφ είς τήν γε
λοιογραφίαν, ής ίθωκε μέχρι τοΰδε πολλά δείγματα 
έπιτυχίας.

*

Εύχαρίστως Αναγγέλλομε? δτι δ έν Παρισίοις διακε- 
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κρϊμένος συγγραφέας καϊ ποιητής κ. ‘Άρ·. Παρθένής, 
συνεργάτης πλείοτων Γαλλικών περιοδικών, Ανέλαβε 
λίαν εύγενώς τήν Αντιπροσωπείαν τής ’Πινακοθήκης» 
ίν Παρισίοις· Ό κ. Παρθένής πρδς τούτοις θά γράφγ) 
χάριν τής ’Πινακοθήκης» ίπιθεώρήσιν τής Παρισινής 
φιλολογικής κινήσεως.

•
- Νέαν Ικδοσιν προετοιμάζει δ Ακαταπόνητος φωτοτύ- 
πης και συνεργάτης μας κ. Β. Παπαγιαννόπουλος. Νέας 
σειράς χρωματιστών είκόνων θά καλλιτεχνήση- ‘Εκτός 
πολλών 'Αρχαιοτήτων,θά εκδώσμ τάςδκτώ τοιχογραφίας 
τοΰ Προμηθέως τής ‘Ακαδημίας 'Αθηνών κατ' Αντι
γραφήν θάυμασίαν τοΰ κ. Άριστέως, 21 εικόνας τής 
'Ελλ. ίπαναστάσεω! έξ Αντιγραφής τών εν τή Πινακο
θήκη τοΰ Μονάχου και τρία Ελληνικά ζωγραφικά 
έργα, ήτοι τους Νικήτας τής Σαλαμΐνος τοΰ Κορμόν, 
ιήν έν Σαλαμίνι ναυμαχίαν tov Κάουλμπαχ, τδν Περι- 
κϊέα-έπϊ τής Γίνυκδς τοΰ Φόλις καϊ τους Αρχαίους 'Ο
λυμπιακούς Αγώνας τοΰ Ίλτενσπένζερ.

»
Άφίκετο έκ Σμύρνης δπως έγκατασταθή είς ‘Αθή

νας δ ζωγράφος κ. Ε. Ίωαννίδης.
— Τδν προσεχή μήνα Αναχωρεί διά Παρισίους προς 

τελειοποίηαιν ή ζωγράφος δεσποινίς Μαρία Σκούφου.
*

Είς τόν έβδομαδιαΐον iChroniqueur de Paris· ί- 
δημοσιεύθη έπ' εύκαιρίφ τών εορτών τής Όράγγης ευ- 
μενισιάτη κρίσις ittQi τοδ Έλληνος τραγφδοϋ, Αλλά λίαν 
Απογοητευμένου έκ τοΰ 'Ελληνικού θεάτρου, κ. Άχιλ. 
Μάρδα (Ajax), ΑπαγγεΙλαντοί μέρη ίκ τοΰ · Οίδίποδος 
Τυράννου». Ό κρίνων τδν κ. Μάρθαν γράφει · · Cette 
voix a an accent inimaginable, nne profondeur 
de vitralions doni nous sommes deshabiluis, elle 
revile un temperament .'·

•

Είς θέσιν Μπούφα τών Μηλεών τοΰ Βόλου, ένθα 
έκειτο ή παλαιά πόλις Κορωπαϊ καϊ ίν ή εύρέθησαν 
πλάκες μετά ψηφισμάτων, δ κ.’Αρβανιτόπουλος ήρξατο 
άνασκαφών πρός Ανεύρεσιν τοΰ μαντείου. Εύρέθη τεί
χος Προμυκηναίκόν, δύο πλάκες, ών ή μία Αφιερωμένη 
εΐς τόν ‘Απόλλοινα, καί τρισχίλια συντρίμματα Αγγείων 
έποχής 700—5)0 π. X., έν οίς δκτώ πήλιναι κεραμί
δες φέρονααι έγχρωμα κοσμήματα Μωνναϊκϋΰ τύπου. 
Εύρέθησαν πρός τούτοις είκοσι τάφοι, όλοι, πλήν τριών 
χριστιανικών, τοΰ 3ου π. X. αίφνος, Αναθηματικοί τύ
ποι Ανεπίγραφοι, νομίσματα, βάσεις Αγαλμάτων και πή
λινοι μικροί ίπποι ΑναθημαιικοΙ πάντες είς ιόν Απόλ
λωνα. ‘Εκ ιούιου βεβαιοΰται ήδη ότι τδ περίφημον 
μαντείαν Ανευρέθη, τδ όποιον μόνον . είς Αρχαίος οιγ- 
γραφεύς, ό Νίκανδρος, Αναφέρει.

Έπίοης είς τήν νησίδα Κικόνηθον παρά τδ Τρίκκερι 
εύρέθησαν ίν Αρχαιότατη μονή παλαιά χειρόγραφα καί 
βιβλία πολλή! Αξίας. Είς δέ τήν θέσιν Άγ. Ιωάννης 
Θεολόγος εύρέθησαν ίχνη Έλλ. έποχής, πολλά δέ τοι- 
αΰτα Βυζαντινής, ώς νομίσματα, Αγγεία έκ τάφων κ.λ.π.

•

Ή ’Αρχαιολογική 'Εταιρία άπεφάσισεν δπως κατά 
τδ έτος τοΰτο προβή είς τήν ανέγερσιν Αρκετών Μου
σείων εις τάς επαρχίας, ίνα συγκεντρωθούν είς αύτά αί 
καιεσπαρμέναι κατά τόπους Αρχαιότητες,

Τοιαΰια Μουσεία ήρχισαν ήδη Ιδρυόμενα ίν Σπάρτη, 
θήβαις, Κερκύρφ, Λυκοσούρφ καί Έπιδαύρφ.

Ιό κτίριον τοΰ Μουσείου τής Έπιδαύρου είνε ήδη 
έτοιμον, καϊ ήρχισεν ή τοποθέτησα τών σπουδαιότερων 
Αρχαιοτήτων, αΐτινες έχουν άνευρεθή έκεΐ, τή έπιβλέψει 
τοΰ χ. Καββαδία.

Είς τδ μουσεΐον ' τής Έπιδαύαου Λποπερατουμενον 
ίντελώς μέχρι τοΰ προσεχούς έτους, θά συγκεντρωθούν 
όλαι αί έκεί Ανευρεθεΐσαι Αρχαιότητες.

ΑΡΧίΙΟΛΟΓΙΙΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Αί Ανασκαφίί, άί όποΐαι ένηργήθησαν εφέτος είς ιήν 

νήσον Μπερεζάν τής Μαύρης θα'άσσης ύπδ τοΰ Ρώσ- 
σου καθηγητοΰ Αρχαιολόγου Ε. φόν Στέρν, ’έφεραν είς 
φώς σπουδαιότατα Αρχαιολογικά ευρήματα.

. Άνεκαλύφθησαν τείχη Αρχαίου ίλληνικοΰ συνοικι
σμού Αναγόμενου είς τήν ΣΤ π. X. εκατονταετηρίδα, 
Ανευρέθησαν δέ πλήθος Αρχαίων ύδραγωγείων καί φρεά- 

'■ των, ώς καί πολυάριθμα τής ίπόχής ίκείνης οίκιακά 
&ί<εύη»

ίί Λαρ^υαιάζει φαί·
r^/itvcy ίρχάιαΧογικαν τόπον μη Ιχαντος ατρωματα με· 
ταγτν&<?ττρ<ι xat rofro α*
όποΤαΐ τνεργόννταί, άπΟΜαλνπτονν τόν eryrot-
χισμόν δρκττα χαλΛς όιατηρονμινον,

Έν Πειραιεΐ Ανευρέθησαν συνιρίμμαια Αγγείων, Α- 
κρωτήριον Ακρανθέμου, μία χειρ, στήλη ίπιτύμβιος ίνε· 
πίγραφο;, ίτερα μετ' Αναγλύφου Ανδρός γενειώντος, 
οτηριζομένου ίπι ράβδου καϊ επιτύμβιος φέρουσα ά- 
κράνθεμον και δύο ρόδακας διπλούς Ακοσμήτους, ενε
πίγραφος.

Ί
Είς θέσιν Παγκρατι τών ‘Αθηνών Ανευρέθησαν πέντε 

Αρχαίοι τάφοι τής έποχής τοΰ Περικλεούς. Ή Αξία των 
δέν είνε μεγάλη, καθότι ίκατοστύις παρομοίων τάφων 
εχουσιν εύρεθή μέχρι τοΰδε.ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ

Ζωγράφφ.—’Επιφανής ζωγράφος βιπςν : ’Εν 
ζωγραφιχί 8ev υπάρχουν «φαινδμτνα»· τά υπτρφυή 
παιδιά, ώς δ Πασ^άλ, ό Μόζαρτ, ό Π\χ δέ λά Μι- 
ρανδδλ χλπ. «5νί ανόπαρχτα «ν rtf τίχνχ] μας.

ΦίΛφ.—Τδ ειπς διαφορςτιχά κάποιος ξένος «υγγρα- 
φςύς· αί πλεκτται τών γυναικών, γράφει, παραδίδον
ται είς τδν Θεόν, 8ταν δ Διάβολος δέν τάς ftέλει πλέον.

Γλύπτη Δ.—Καί ήμεΓς επληροφορήβημεν 8τι κυο
φορείται δι’ εικοστήν φοράν «ύατασις Καλλιτεχνι
κής Εταιρείας Άτυχώς ή πείρα εινε τόαφ δυσμε
νής και αί μεταξύ καλλιτεχνών άντιπάβειαι' τόσψ 
γνωσται, ώστε πολύ άμφιβάλλομεν περί τελεσφόρου 
επιτυχίας. ‘Ο βεδς νά οώση νά ΙδοίΤμε κανέν τέτοιο 
βα3μα. '

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Έθνεκή Μω)σα· Αγγέλλεται ύπδ τού έν Άβήναις 

δικηγόρου κ. Χρ. Βλάχου ή άπδ !ης ’Ιανουάριου 
ίκδοσις μηνιαίου ελληνικοί μουσικού περιοδικοί, όπερ 
Οά συγκειται άπδ εφημερίδα παρακολουΟοΰταν τήν 
μουσικήν κίνησιν, άπδ περιοδικόν περιλααβανον μου- 
σικάς μελέτας καί άπδ δύο τεύχη, έν μέ τεμά/ια 
Βυζαντινής μουσικής καί έτερον μέ Ευρωπαϊκήν. · 'Η 
έκδοσις του περιοδικοί τούτου σκοπι? κυρίως τήν τε
χνικήν άνάλυσιν τής μελωδίας καί τοί ρυβμοί τών 
εβνικών δημοτικών άσιιάτων, καί τήν διάσωσιν τών 
απανταχού σωζομένων καί ψαλλόμενων ‘Ελληνικών 
ασμάτων. Ευνδρομή δρ. 13. Γραφεία έν δδφ Φωκυ- 
λίδου 28.

’Ιεζεκιήλ Βελάνιδιώτου. Ίωύΐιφ ό Άνδρούβης 
όμηρός δεσμοφόρος έν Τριπολιτζϊ.— (1770—1844).

Ό συνάδελφος κ. Π. Σαθθίδης; ό διαβετων τά 
ώρας τής. σχολής του} εΐς εκδόσεις ' πρωτοτύπους 
καλλιτεχνικός καί γενικού ενδιαφε'ροντος, δπως τδ 
τελευταίου του «Πανελλήνιον Λεύκωμα», άβορύβως 
8λως ετοιμάζει τώρα, τδ καλλιτεχνικώτερον καί τδ 
ώραιότερον εργον, τό δποΓον έδωχε μέχρι τούδε εις 
τή' δημοσιότητα ή ελληνική τυπογραφία, τδ «Λεύ- 
ν.ωμα τών έν Άθήναις Β'Διεθνών ’Ολυμπια
κών Αγώνων 1906».

Άπδ τά ύπδ έκτύπωσιν φύλλα τ-.ύ βιβλίου δύνα· 
τ*^.τι« να χρίνη ασφαλώς δτι τδ σύνολον τδ δποίον 
ft’ άποτελεσβ^ άπδ ύπερδιακοσίας σελίδας, μεγάλου 

6ά είναι ή τελειότερα κινηματογραφική 
αναπαρπστασις τών άλησμονήτων εορτών.

Περιγραφαί, μέ τάς έλαχίστας λεπτομέρειας, γε 

γραμμεναι μέ τήν εγνωσμένην ειδικότητα toil χ. 
Σαββίδου, ποικιλλόμιναι άπδ 1'50 εικόνας 8λων τών 
νικητών, όλων τών αθλητών, 'όλων τών γεγονότων 
τών άξιων λόγου, εικόνας άπδ,τδ Στάδιο», άπδ τήν 
πόλιν, απδ τδ Σκοπευτηρίου, απδ τδ Φάληρον, άπδ 
παντού, χάρτης πολυτελέστατος illustration πρω
τοφανής Sci τήν ‘Ελλάδα, θ’ άποτελε'σουν τή» ζων · 
τανοτεραν αναπαράσεασιν τού μιγαλειτέρου γεγονό
τος τής συγχρόνου έποχής.

Καί 8λος αΰτδς.δ μέγας, δ καλλιτεχνικός, ό 9αυ· 
μαοιος τόμος, δ δποΐος θά δοθή εις κυκλοφορίαν την 
1ϊ)ν Δεκεμβρίου, διετιμήβη εις τ μά; άξιοβαυμάστως 
ευβυνάς, οΰτως ώστε καί διά τδν πτωχότερον νά 
γίνη^προσιτή ή απόκτησες τού ώραίου Λε'υκώματος.

Οϋτω διά μέν τήν 'Ελλάδα τδ χαρτόδετον τεύχος 
διετιμήβη δρ. 5, τδ δέ χρυσόδετον δρ. 8. Διά δέ τδ 
εξωτερικόν ώρίσβη τδ τίμημα είς δρ. 7 διά τδ χάρ- 
τόδετον καί 10 τδ χρυσόδετον, · πρςαποατελλομενης 
τής συνδρομής.

‘Π «Πινακοθήκη» ευχαρίστως άναλαμβάνει χάριν 
τών συνδρομητών της την προμήθε αν τού έργου, 
έγγραφεΓσα δ’ 100 σώματα, άτινα δύνανται νά πλη- 
ρώνωσιν εις τάς τιμάς τάς διά τούς Έλλάδι συνδρο
μητάς, μέ την άπλήν διαφοράν τών ταχυδρομικών, 
προαποστέλλοντες τδ τίμημα μέχρι τής 1ης Δςχεμ· 
βρίου.

Ό μικρός κτηνίατρος. *Γπδ Ρ. Δημητριάδου 
Βιβλιοθήκη ωφελίμων βιβλίων.

Ch. Diehl. Botticelli. Μετά 54 εικόνων,

Camille Mauclair. Trots Crises de Part actuel.

A. Saint-Paul. Les Irregularites dn plan dkBS 
les dglises. ·

«-*r

La Franfaise renaissance.' ’Εθνική Γαλλική 
τέχνη 1450—1550,; Ύπδ Ε.'Muntz καί Δ. Rem- 
band.

Παντελή Χόρν. Τό Άνβχτίμητο δρίμα μέ τρία 
μέρη.*0 ξένος, δραματική σκηνή. ΓραφειαοΝουμϊ». 
Ή ύπόθεσις τού τρώτου δράματος στηρίζεται έπί 
τού δηεοτικού άσματος «Τής Άρτας τδ γιοφύρι». 
Εις τό δεύτερον έργον πρόσωπα εινε ένας ξένος, μία 
γρηά στρίγγλα, ή Βασίλισσα, κόρες χαί παλληχάρια. 
Τδ βιβλίον αφιερώνεται στδν Ψυχάρη. ϊ
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ
Έν«Οκοί ,χαταθϊ&κ ,,ν

- Ή ’Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκους ά'ατάθέσεις 
είς Τραπεζικά 'γραμμάτια καί είς χρυσόν ήτοι φρ.' 
καί λίρας στερλίνας άποδοτέας είς ώριάμβήν προθε
σμίαν ή διαρκώς. Αί εΐς χρυσόν καταθέσεις1 >άι οί 
τόκοι αύτών πληρόνοντάί εΐς τό αύτό νόμι^ρής, είς'ο 
έγένετο-ή χατάθεσις εΐς χρυσόν ή δι* επιταγής'8ψίω?' 
(cheque) έπί τοϋ.εξωτερικοί κατ’ επιλογήν τοίΐ δμο-’ 
λογιούχου. , ' ,Λ

Τδ κεφάλαιον καί οί τόκοι τών δμολόγιών πλήρό- 
νονται έν τφ Κεντρικώ Καταστήματι Χαί τ’ίί’άίτησϋί’ 
τοϋ καταθέτου έν τοις'ύποχατάστ'ήμάσι τής Τραπέζης.'

Τήκοτ καταθέσεων 
τοϊς °/φ κατ’ ετ. διά

•
a

*>
9

Σχήματα νεώτατα τελείως Υγιεινά..

Έαωφόβια πολυτελείας.

1
2
2
3
4 - ,υ. - 7 - ; . ·

Αί δμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων. εκδίδονται 
κατ’ έχλόγήν τοϋ καταθέτουόνομαστικαί ή ανώνυμαι.

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

Π ΑΛΛΗ ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Έχομίσθησαν νέοι ’Αμερικανικοί κονδνΧο·

'/τ

'/τ
’ °/ο
» .% 
» °/ο
’ %:

Β
»
»

κατ. 0 μηνών 
» 1 έτους
» 2 έτών
* 4 ’
■ 5 ,»

Όρ&οπαιδικοι οτη&όόεσμοι.

Καλλιττχνικδν βιβλιάριο? μΐ λεπτομερείς πληροφο- 
ρίαε xal διάφορα σχήματα inyotMerai όπανναχοδ ϋοί- 
ρτάε είς πάσαν ini πεντάλεπτου δελταρίου αίτηόιν, ώ» 
xal δείγματα δφασμάτεον.

φόροι έκ διαφόρων εργοστασίων (FONTAIN ΡΕΝ).- 
Οΐ κονδυλοφόροι ούτοι άπαξ πληροόμενοι έπαρ· 

χοΰσι διά γραφήν 20θ0 λέξεων
Δελτάρια έλληνιχά έκδόσεως Πάλλη καί Κοτζιά 

εξαίρετου ποιότητος πωλοΰνται τά μαίρα 5 λεπτά 

έκαστον. . .

warns, ππιτιπς a iSTmrarpwu
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ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

. ΑΘΗΝΏΝ,

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

, ΜΟΝΑΧΟΥ
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Τνποις Λεώτη — 'Οδής ΠερεχΜυρ’Αρϊβ,ί6.


