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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ

Ν0ΙΧΘΗ2ΑΝ οί παγεροί α
σκοί τού Αιόλου καί δ άν
θρωπος συστέλλεται. Τρέ
μει, φοβείται την γεγαν- 
τιαίαν πνοήν ήτις ρυτιδώ
νει τον ουρανόν, καί συγ
χέει την ξηράν μέ την θά
λασσαν κατά τρόπον τόσον 

μή γνωρίζη πλέον ούτε αύ- 
ποϋ αρχίζει τό βασίλειον τής μιάς,

παράδοξο
τός δ θεές 
καί που τελειώνει τής άλλης τέ βασίλειον.

Ή ψυχή πονεϊ καί προσεύχεται. Καί όμως 
ούτε πονεϊ άκόμη, ούτε προσεύχεται. Αισθάνεται 

' κάτι, ώσάν προαίσθημα κάποιου πόνου. Αισθά
νεται κάτι, ώσάν ανάγκην κάποιας προσευχής. 
Θά ήδύνατό τις νά είπη οτι εύρίσκεται είς το 
προαύλιου τών δύο αύτών διαφόρων Ναών, τής 
ΙΙροσευχής καί τού Πόνου, καί οτι δεν τολμ^ νά 
είσέλθη έντός, φοβούμενη την άλλοίωσιν καί την 
κατάπτωσιν ήτις έν αύτή θά έπέλθη.

Διά μέσου τής άχλύος τού Φθινοπώρου, δια
κρίνει τήν ώχράν σιλουίτταν ένός σκελετού πλη- 
σιάζοντος. Διά μέσου τών μαραμένων χρωμάτων 
διακρίνει τό άχρουν μιάς σινδόνος, ήτις μέλλει νά 
συγκάλυψη έντος ολίγου καί μέχρι τής έλαχίστης 
του γωνίας τό σύμπαν. Καί διά μέσου άκόμη μιάς 
καταστάσεως ταλαντευαμένης μεταξύ εκνευρι
σμού- καί διεγέρσεως, καί πότε άποκλινούσης 

προς'τον μέν, καί πότε πρός τήν δε άποκλινού- 
σης, διακρίνει τήν προσίγγισιν μιάς φάσεωςήτις 
μάλλον είς τον θάνατον άνήκει ή είς τήν ζωήν, 
(οάσεως άτονου άναιμικώς, χωρίς νεύρα, χωρίς 
διεγέρσεις, χωρίς θερμότητα...

Ό χειμών.
* * -

Διά τάς διερχομένας τήν ζωήν με απολαύσεις 
καί ευτυχίαν, βεβαίως οί λόγοι αστείοι θά ηνε 
καί ανόητοι. Διότι δι ’ αύτάς δ χειμών προσθέ
τει είς τήν χαράν των καί πληθύνει τά σκιρτή
ματα τής άαρδίας των. ’Αλλά διά τάς διερχο- 
μένας τήν ζωήν μέ στερήσεις οί λόγοι μου όχι μό
νον αστείοι καί ανόητοι δέν θά γνε, άλλά πιθα
νόν καί νά κάμουν ν ’ άναγνωσθούν αι γραμμαι 
μου μέ κάποιαν συμπάθειαν.

Καί έγο> γράφω διά τάς δευτέρας.
Ό ευτυχής δέν ε'χει άνάγκην διά τίποτε' γνω

ρίζει νά εύρίσκη μόνος του τήν εύτυχίαν, άφού 
διά τήν εύτυχίαν εΐνε διατεθειμένη ή ψυχή του. 
Προς τί λοιπόν νά χύνη τις αίμα δι’ αύτόν, άφού 
ούτε τό αίμα θά ήμπορέση νά ίδη, ούτε τούς λό
γους καί διά τού αίματος έκφραζομένους θά ήμπο- 
ρεση νά αίσθανθή;

Ό ευτυχής δμοιαζει μέ μάρμαρον λεϊον καί 
κατεργασμένου. Είτε πλένεται μέ τάς σταγόνας 
τής δρόσου νυκτός εαρινής καί εύδαίμονος, είτε 
βρέχεται μέ τά δάκρυα πένητος ψυχορραγούντος 
κατά νύκτα χειμερινήν καί πένθιμον, άναλλοίω- 

τον μ.ένει καί άδιάφορον. Και έγώ τούς λίθους 
τούς άπεχθάνομαι.

Έάν ήγάπησα καί υιοθέτησα τήν πένναν, δέν 
τό έκαμα ούτε άπό εγωισμόν οτι θά ήμπορεσω 
νά παρουσιάσω είς τόν κόσμον έργα ύπέροχα, ούτε 
άπο πόθον όπως παρουσιασθώ διά ταύτης μεγα
λοφυής, και εξασφαλίσω τον θαυμασμόν τώνάνα- 
γινωσκόντων. Τό έκαμα άπλούστατα διά τόν 
μόνον λόγον οτι ήσθάνόμην βαθειά μέσα είς τήν 
ψυχήν μου, οτι θά ήμποροΰσα ν’άπέτεινα ολί
γους λόγους παρηγόρους είς τήν δυστυχίαν.Διότι, 
καθώς ειπον καί ανωτέρω, ή δυστυχία μόνον έχει 
άνάγκην άπό τήν συμπάθειαν τού πλησίον.

Τό άθάνατον ρητόν τού Εύαγγελίου είς τήν 
περίστασιν ταύτην, κατά τήν τροπήν τήν δποίαν 
έχει λάβη δ γενικός χαρακτήρ τού άνθρώπου, 
ματαίως φωνάζει άπό τάς στήλας τής Ιεράς 
Βίβλου.

Καί νομίζω ότι βλέπω διά μέσου τής πνευμα
τικής αύτής καταπτώσεως, καί τής φριχτής αύ
τής καί άσυγχωρήτου πλέον παρεξηγήσεως τών 
υψηλών λόγων τά όποια και το Εΰαγγέλιον λέ
γει, καί ή φύσις δλόκλ.ηρος προσπαθεί νά έρμη- 
νεύση ή μάλλον νά ύπενθυμήση εις τον έπιλή- 
σμονα άνθρωπον, νομίζω' ό’τι βλέπω ενα Χριστόν 
νά συγκαλύπτη τούς οφθαλμούς μέ άφατον απελ
πισίαν διά τών χειρών, καί νά μή γνωρίζη τού 
νά στρέψη τήν κεφαλήν, όιά νά μή άτενίζη 
πλέον τόν κόσμον αύτόν καί αυτούς τούς άνθρώ- 
πους, τούς οποίους μάτην ήγωνίσθη νά έξευ- 
γενίση καί ν’ άναπτύξη, εκμεταλλευόμενος τον 
πλούτον τού πνεύματός του, καί τού σώμ.ατός 
του τήν θείαν δύναμιν !..

* **

Άς μ.ού συγχωρηθή ή έλαστικότης αυτή τής 
φαντασίας. Ήρχισα άπό τήν φύσιν καί κατέ
ληξα είς τήν ψυχήν, διότι είνε άλληλένδετα τά 
δύο ταΰτα' καί έφ’ όσον εινε άλληλένδετα, ή 
φαντασία πάντοτε θά ύποπίπτη είς το αμάρ
τημα τούτο.

Δέν ήξεύρω. Αισθάνομαι ή ψυχή μου νά περι- 
κλείη μίαν φύσιν ολόκληρον. Και αισθάνομαι τήν 
ψυχήν μου νά περικλείεται όλη είς μίαν Φύσιν. 
Καί ίδίικ είς' τήν φύσιν τού φθινοπώρου. “Ισως 
διότι ήφύσις τού φθινοπώρου εινε άτυχης. Ούτε 
χρώματα, ούτε ρόδα, ούτε αύραι βελούδινοι, 
ούτε ύγρά φιλήματα καί πνοαί ζωογόνοι.

Άνατολαί συννεφώδεις, δύσεις χωρίς πορφυ- 
ρώματα καί βαφάς. Θά έπροτίμων νά μή έ'βλεπα 
καθόλου ανατολήν ήλίου, άπό τήν άνχτολην αύ
τήν. Καί θά έπροτίμων νά έβλεπα τήν δύσιν 
άποτελουμένην άπό τόν θλιβερίυτερον συνδυασμόν 
τών θλιβερωτέρων χρωμάτων, άπο τήν άτονίαν 
αύτήν του ούρανού κατά τήν στιγμήν τής δύ- 

σεως.
Άλλά τί νά είπη τις ;

Όταν δέν γνωρίζη διατί ή ψυχή του αισθά
νεται κατά τρόπον ώστε παντού νά εύρίσκη 
κόκκον δηλητηρίου, τί ήμπορεϊ νά είπη διά τήν 
φύσιν, ήτις προσπαθεί ν' άκολουθήση και αύτή 
τον τρόπον τής αίσθήσεως τής ψυχής ;

Πάλιν καλά' εύρίσκονται τουλάχιστον είς 
συμφωνίαν τά δύο αύτά μεγάλα δημιουργήματα. 
Πατούν έπί τών ιδίων χορδών. Ψάλλουν το 
ίδιον άσμα. Τό άσμα τού αποχαιρετισμού τής 
ζωής καί τής νεότητος.

Τί ενδιαφέρει έάν ο άνεαος φυσά άπό τήν ά- 
νατολήν πρός τήν δύσιν, το δέ κύμα ωθείται άπό 
τής δύσεως προς τήν ανατολήν ; Καί τί ένδιαφέ- 
ρει έάν ή άντίθεσις αΰτη τής πορείας του ανέ
μου καί τού κύματος πρρκαλεϊ έκτροχιάσεις καί 

ταραχής;
Άς άλλάξη διεύθυνσίν ό άνεμος, ή τουλάχι

στον άς άκολουθήση τήν δρμήν του το κύμα, διά 
νά είρηνεύσουν τά δύο αντίπαλα στοιχεία.

Διότι έφ’ όσον παρεξηγεΐται τό·εύαγγέλιον 
τής φύσεως, ούδεμια έλπίς ύπάρχει ότι θά έν- 
νόηθή ποτέ τό εύαγγέλιον τού Χριστού.

« *
4

Άλλ ’ ή Φύσις τού φθινοπώρου δέν ήτο καί 
άλλοτε όπως τιόρα, μονότονος, πιεστική καί 
στείρα άπολαύσεων. Είχε καί αΰτη τάς ποικι
λίας της καί τάς καλλονάς της.

’Ενθυμούμαι πρό έτών, οτε διήλθε τάς πρώ- 
τας ημέρας τού Σεπτεμβρίου είς Ελευσίνα-Τί 
δύσεις ήσαν έκεϊναι ! Μεγαλουργήματα ύψίστων 
εμπνεύσεων, τάς οποίας ούδέ ή φαντασία τού 
πλέον ύψιπετούς ζωγράφου δέν θά ήδύνκτο νά 
συλλαβή είς τό ζενίθ τής έξάψεώς της.

’Ενθυμούμαι μίαν έξ αύτών, τήν λαμπρο- 

τέραν.
Έκαίετο ό ούρανός άπό φλόγας αιματώδεις· 

άλλ’ αί φλόγες έκεϊναι ήσαν τόσον διαφανείς, 
ώστε νά φαίνωντκι όπισθεν των σκοτειναί καί 
αόριστοι μορφαί ήρεμα συρομεναι, καί άλλάσ- 
σουσαι όψεις καί στάσεις άπο στιγμής είς στιγ
μήν.

Πότε ένόμιζί τις ότι έβλεπεν έμπρηστάς 
παρκτηρούντας μέ άπαισίαν άγαλλίασιν τήν γι- 

γαντιαίαν πυρκαιάν.
Πότε δαίμονας χορεύοντας έπί τού πυρος 

τής κολάσεως.
Καί άλλοτε φάσματα ένδεδυμένα μέ προσω

πίδας ιμυστηρκ.όδεις ώσει άπό καπνόν καί άπό 
δμίχλας συντεθεεμ.ένας, καί παρατηρούντα μέ 
θαυμασμόν καί περιέργειαν το ύπέρλαμπρον τρα
γικόν Πανόραμα.

Εις τό τέλος τής ΙΙυρκαιάς αύτής έχύνοντο 
άτάκτως μυριάδες σπινθήρων φωτεινών καί χω

ρισμένων.
Θά έλεγέ τις οτι οί σπινθήρες ούτοι άπετί- 

λουν τήν έπεκτασιν τού φαινομένου, ή τήν με-
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TO SIM-ΑΟΡΑΓΔΙ

γαλοπρεπή ουράν κάποιας τηβέννου μαγικής, 
συρούσης όπισθεν της σμήνος ψυχών αιχμαλώ
των είς τήν δύναμίν της, καί δούλων είς τό με
γαλείου της νά. μή γίνεται μία μεταμόρφωσες

'Απέναντι ' λωρίδες πλατεΐαι σκορπισμένων 
μενεξέδων, καί ρόδων καί κρίνων, συνέδεον και 
άνεμίγνυον τάς όψεις των είς άρμονικωτάτους 
συνδυασμούς.

Έδεδον τό σημείου τής γαλήνης είς τήν 
τρικυμίαν εκείνην τών ούρανών.

Κατόπιν ήρχισαν πλησιάζοντα ολα τά χρώ
ματα, τής τρικυμίας καί τής γαλήνης τά χρώ
ματα..·.

Έπλησίασαν πολύ καί ήρχισαν ένούμενα.
Έχόρευον τότε τόν χορόν τής Άγάπης, οστις 

ακολουθεί πάντοτε κατόπιν εριδος καί διχο- 
νείας.

Ήνώθησαν πλέον έντελώς.
Καί ίβλεπε τότε δ ' οφθαλμός μ.ίαν σύγχυσιν 

οχι μόνον περίεργον, άλλά καί άξιοθαύμαστον 
άκόμη.

"Ολα τά πνεύματα τών χρωμάτων ήνώθησαν
κχί άπετίλεσαν τόν κόσμον των.

Κόσμος όμως ψυχορραγών.
Διότι ευθύς μόλις συνετέθη, ήρχισε θαμβού- 

μενος καί διαλυόμενος, μέχρις οτου έχάθησαν έν
τελώς καί αί τελευταϊαί του ασθενείς άποχρώ- 
σεις είς τής δΰσεως τά ήρεμούντα πέρατα.

Κάτωθεν ή θαλασσα έλάμβανε τήν τελευ- 
ταίαν έκφράσιν τοϋ θαυμασμού καί έβυθίζετο είς 
τά σκότη...
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άκόμη.

Καί όμως διν είπον τίποτε.
“Ω, διατί όταν ή ψυχή αισθάνεται τόσον 

πολύ, καί τό πνεύμα έννοεΐ τόσον βαθειά, διατί 
είς τον άν

θρωπον, έστω και στιγμιαία, όπως άρκέση του
λάχιστον διά \ν. περιγράψη τίς μεγάλης έκεί
νης στιγμής τάς έξαιρετικάς εντυπώσεις ;

Δεν είνε αδικία αύτή την δποίζν_ κάμνετ δ 
Θεός δίδων είς τόν άνθρωπον άφ’ ενός .την δύ- 
ναμιν τής αίσθήσεως, άφ’ ετέρου την αδυναμίαν 
της έξωτερεκεύσεως τών έν αύτώ αισθημάτων 
και αντιλήψεων ;

Άλλ’ άς είμαι ευχαριστημένη.
Εις έποχήν όπου δ άνθρωπος πρζττων κακόν · 

ευχαριστείται, άς μη δυσαρεστοϋμαι έγώ ήτις 
δύναμαι νά παρουσιάσω τουλάχιστον μίαν, έστω 
και ατελή, εικόνα άπό τάς ωραίας έκείνας ποϋ 
φυλλάτω μέ τόσην στοργήν είς την ΙΙινακοθή- 
κην τού στήθους μου,—καί δή εις ημέραν όπου 
καμμία είκών δέν δύναται νά στολίση τον ανέκ
φραστου τού Φθινοπώρου ορίζοντα.

Σήμερον καί τό φθινόπωρου έξεφυλίσθη !..

ΕΙΡΗΝΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ

είς

Ο ΣΜΑΡΑΓΔΙ έλαμπο- 

κοποϋσεν άνάμεσα στά 
δάκτυλα τού Λαυ
ρέντιου. Τό κατάστη
μά του, σκοτεινόν, πυ- 

1 » , . ’ κνον 6ΐς σκιάς, ως ει- 
κών τοϋ Ρέμπραντ εΰ- 
φωτεινότατον δρόμονρίσκετο έν τούτοις

άλλά δ καλλιτέχνης, μέ τά παραπετάσματα τά 
βαθύχρωμα καί τά σκιερά έπενδύματα τών τοί
χων είχε κατορθώση, ώς άλχημιστής τοϋ πε
ρασμένου καιρού νά μεταβάλη τόσον το στενό
μακρου του διαμέρισμα, όπου τά πετράδια έσκορ- 
πούσαν δυνατώτερα λάμψεις λεπτές μέσα είς 
τό χρυσό ή ασημένιο δέσιμό των.

— Είναι ώραΐα ! ειπεν άπλώς.
Άλλά τό τρεμ.ούλιασμα τής φωνής του, ο 

θωπευτικός τρόπος, μέ τόν όποιον τά δάκτυλά 
του έκρατοΰσαν τάς έ’δρας τού πετραδιού, ή 
στοργική καί δεΟ,ή λάμψις τών ματιών του ήσαν 
άρκετά προδοτικά δι’ έ’νχ παρατηρητήν τοϋ 
άγώνος, ποΰ συνεκροτεΐτο μέσα του μεταξύ τοϋ 
έμ.φύτου νά έκθεση πρός πώλησιν τό πετράδι καί 
τοϋ φόβου εντούτοις μήπως πωληθή, ποϋ τοϋ 
έγεννούσε κάποια επιθυμία νά μή τό πώληση.

* ·
»

Ή κυρία Λήδα καί ή κόρη της. "Αρτεμις— 
πρό πολλής ώρας τώρα—είχαν καρφώση τά βλέμ
ματά των έπάνω ’στάς προθήκας, αίσθανόμε- 
ναι τήν εύχαρίστησιν τού έχοντος κάποιαν γνώ- 
σιν, μέ τήν άπόλαυσιν τών άνταυγειών τής 
ακτινοβολίας των είς τάς ώχράς λάμψεις τής 
ημέρας, πού μόλις είσέδυεν είς τό σκοτεινόν 
καταφύγιον. ’Αντάλλασσαν . βλέμματα, έμου^- 
μούριζαν λέξεις, χωρίς νά δίδουν προσοχήν προς 
τόν πωλητήν, ποϋ ήτο άπορροφημένος είς σκέ
ψεις, όπίσω άπό τάς προθήκας του.

Ή μητέρα ’ρώτησε έπί τέλους!
— Πόσο τόδαχτυλίδε αύτό, κύριε Λαυρέν

τιε; , ,
Ό πωλητής έφάνη κάπως διστάζων, ήνοιξε 

τόν πρώτον κατάλογον, που ευρεν έμπρός του, 
ώσάν νά ν.ή ενΟυ ιεϊτο τήν τιαήν καί έπί τέλους 
εϊπεν: ‘ ‘ '

— Τρεις χιλιάδες!
— "A 1 τί άκριβό! πολύ άκριβό!
Ό Λαυρέντιος έκρυφογέλασεν, ώσάν ειχεν 

άποφύγη κίνδυνον, ποϋ προησθάνετο πλησιάζοντα.
— Νά σάς δείξω άλλα φθηνότερα, κυρία.
Άλλά ή “Αρτεμις έξαφνα είπε με λεπτή 

γλυκειά φωνή:
— Όχι, έγώ θέλω αύτό καί άφού πρόκειται, 

γιά ’μένα μητέρα...
Ό χρυσοχόος ΰψωσε τά βλέμματα· ώς εκεί

νην τήν στιγμήν, προσηλωμένος είς το σμαρά- 
γδε δεν ειχεν ίδή, καί δύο ματιές. Τά μάτια 
του, μέ κάποιαν έκστασιν, κάποιον ρεμβασμόν 
έκύτταξαν τήν νέαν κόρην.Τά εύγενή χαρακτη
ριστικά του εγειναν γλυκύτερα.

— Σάς άρέσει, δεσποινίς;
— Ώ ! είναι πολύ, πολύ ωραίο!
Ό έμποροςτήνέκύτταζε πάντοτε- μ’ έ’νάκού- 

σιον κίνημά του έστρεψε τό σμ.αράγδι άνάμεσα 
’στά δάκτυλα- έκεϊνο έρριψε μίαν φευγαλέαν 
πρασινωπήν αναλαμπήν, πού έφώτισε τά χαρα
κτηριστικά τής κόρης μέ γλυκύ φώς.

— Ναί, έμουρμούρισεν, ε'χετε δίκαιο νά θέ
λετε αύτό τό πετράδι.

Καί ώσάν κάτι τι νά τόν εμψύχωνε:
— Κανείς δέν ξέρει όλες τής ΰημαοίες 

αύτοΰ τοϋ πετραδιού, κανείς δέν ξέρει τής άγά- 
παις καί τά μίση πού ξυπνούν, μέ τήν άνάμιξι 
τών δυνάμεών των μεταξύ τών σχέσεων τής λάμ- 
ψεώς καί τής ζωής. Δέν θέλω— οχι —■ ν’ άνα- 
πτύξω θεωρίας μάγου καί άλχημιστού τών πε
ρασμένων χρόνον γιά μαγεμμένα βραχιόλια ή γιά 
παντοδύναμα πετράδια- ή ένέργεια το>ν πολυτί
μων πετραδιών είναι άπλούστατα ένέργεια τών 
χρωμάτων των είς τήν ώμορφιάν.

«Παρατηρήστε τό ρουμπίνι αύτό, άληθινή 
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στκλαγμκτιά άπό το αΐμκ τη; γης, ποϋ την 
έμψυχώνη κάποιος διικός σπινθήρ, χωμένοςμέσκ 
του κι’ αλλάζει τήν κοινότατη πέτρα ’σέ αρι
στούργημα δρμ,ής καί πάθους.

«Το διαμάντι αύτό, απεναντίας ίίστεθ’άπό 
τον βρασμόν ποϋ {καθάρισε τό κάρβουνό του, 
{κρυστάλλωσε μέ τόν καιρό ’στά βάθη.της γης, 
μέ τρομ.εράς πιέσεις.

«Ή λάμψις του ψυχρή, ’σάν σκληρή, έχει 
τήν πεζή διαύγειαν ρεμβασμού άσκητοΰ· καί δ 
άσκητη; αΰίός, ενώ θά μ’ άρεσε πολύ ’στό 
μέτωπον ενός βασιλέως, διόλου δέν μ’ αρέσει 
’στόν ώμον ώμορφη; γυναικός. Νά 1 ή γαλάζιες 
λάμψεις τοϋ σαπφείρου αύτοΰ είναι γλυκύτα
τες ’σάν ματιές μικρού παιδιού· άραγε πόσες 
ηλικίες τού κόσμου έχρειάσθη νά περάσουν, γιά 
νά τοϋ μεταδώσουν τό ώραΐον αύτό χρώμα τά 
στρώματα τοΰ κοβαλτίου, ποΰ τό έκρυβαν βαμ
μένο μέσα των;

«Νεότης καί αϊωνιότης· αύτό δέν είνε τάχα τό 
«ομορφότερο σύμβολον,το πολυτιμότερου έμβλημα; 
Μιά τέτοια πέτρα μ’ εύχαρίστησιν θά περνούσε 
δακτυλίδι ’σέ δάκτυλο άρραβωνιαζομένης. "Ας 
την συγκρίνει ή γερμανική μυθολογία μέ τά 
δάκρυα, καί άς λένε πώς τό περιδέραιου τής 
άτυχης Μαρίας Άντωαννέττας είχε τό ώμορ- 
φοτερου άπ’ αυτό τό είδος πετράδι, άφ’ οσα 
βγήκαν ποτέ στό φώς τοΰ κόσμου.

«Μά πόσο πειό πολύ—καί ας μή φθάνη τά 
άλλα ’στήν αξία—προτιμώ αύτό τό σμαράγδι, 
που γρήγορα άλλάζει μυστήριο !

« Ή λ.άμ.ψις, ποΰ σκορπίζει δέν έχει τήν με
ταλλική, φυσικά, έπίδρασι τών άλλων, μά ή 
ρευστότης τής ύπάρξεώς του δείχνει μέσα του 
αισθήματα ψυχής, σκέψεως, ποΰ τό φωτίζουν, 
το χρωματίζουν. Είναι πνεύμα ποϋ λάμπει, 
ιδέα ποϋ ακτινοβολεί...»

• *

Η κυρία Λήδα έσκέφθη.
— Τί οχληρός πού είναι αύτός ό χρυσοχόος' 

τόση φλ.υαρία γιά νά έπαινέση τό πετράδι του. 
ΙΙοϋ νά συζητήση κανείς μέ τέτοιον άνθρωπον !

Άλλά ή κόρη της ήκουε μέ έ’κπληξιν είχε 
αισθανθή περισσότερο παρά ΐδή, ότι τήν ΐκύτ- 
ταζεν ένφ ’μιλούσε- είχε μαντεύση κάποιαν 
λατρείαν, ποΰ τής προσέφερε, κάποιαν προσπά
θειαν νά τής αρέσει" έρριψ’ ένα βλέμμα πρός 
τον νέον καί—χωρίς νά τό θίλη— έχαμογέλα- 
σεν.

Ό Λαυρέντιος είπε ’σέ λιγάκι:
— Δέν θέλω νά δυσαρεστήσω τήν δεσποινίδα 

καί άφού τής άρέσει ή πέτρα αύτή θά είμαι 
συγκαταβατικός: σάς τήν δίδω γιά δυό χιλιά
δες.

Ηταν μεγάλη, άπότομος ή έκπτωσις· ή 
δυό γυναίκες ήσθάνθησαν κάποιαν στενοχώριαν’ 

’στά μάγουλα τής Άρτέμιδος κάποιο ερύθημα 
(φάνηκε’ ή κυρία Λήδα είπε ξηρότατα:

— Ευχαριστώ για τήν καλωσύνην σας, κύ
ριε· 0 Σύλβιος, δ αρραβωνιαστικός τής κόρης μου, 
ποΰ μοΰ είχε άναθέση αύτό τό ψώνιο,θά έλθη καί 
δ ίδιος νά σάς εύχαριστήση. Έν τώ μεταξύ θά 
μάς κάμετε τήν χάριν νά στείλετε αύτό το πε
τράδι νά τό ΐδοΰνε και εΐς τό σπήτι. ’Ιδού ή 
διεύθυνσίς μας.

Ή λάμψις τοΰ σμαραγδιού έσβυσεν ε'ξαφν’ 
ανάμεσα ’στά δάκτυλα τοΰ νέου, δταν το άκούμ- 
πησε ’στό βελουδένιο ύφασμα τοΰ κουτιού’ τώρα 
ήταν ’σάν κομμάτι κοινό γυαλί.

Ό Λαυρέντιος έκλεισε το κουτί μέ κάποια 
τρεμούλα καί σιώπησεν εΐς τήν έξοδον τής έπι- 
σκεπτρίας. Ένα αμάξι, πού περνούσε, τάς πα~ 
ρελαβεν. Ό Λαυρέντιος έσκέφθη, πώς δέν είχαν 
μαζύ των άνάλογα χρήματα καί έκλινεν ύπό 
τό βάρος κάποιας σκέψεως.

Β'.

Ή βαρκούλα έγλυστροΰσε άπάνω ’στά όλάρ- 
γυρα νερά καϊ έπροχωροΰσεν άνοιχτά. Τά φα
νάρια τών πλοίων {φώτιζαν κάπως άραιά, ποΰ 
καί ποϋ, τό διάστημα, ένώ αί δμιλίαι έχάνοντο 
’σάν πνοή.

Ό Λαυρέντιος γονατιστός εΐς τό μέσον τής 
βαρκούλας έκαμε νεύμα εΐς τήν Άρτεμιν ν’ ά— 
κούση.
■ Έκείνη όπως έκάθητο τυλιγμένη μέ αρα
χνοΰφαντη σάρπα — ξανθή, ολόξανθη, λεπτή 
έμοιαζε μέ σύννεφο περισσότερο παρά μέ γυ- 
νχΐκα.

Τής ώμίλησε γλυκά, αρμονικά.
— Κύττχξε πώς άσημώνουν τό νερό ή άχτί- 

δες τοΰ φεγγαριού.· νομίζω πώς τό άστρο κοι
μάται ’στά βάθη του, πώς άναλιγώνει καί 
σκορπά. Το γαλάκτωμα τοΰ ούρανοΰ καί τής 
θαλάσσης, μοΰ γλυκαίνει ώσάν τήν όψι σου 
την καρδιά. ’

Έπιασε παίζων τά δάκτυλα τής γυναικός του 
καί έβγαλε τό σμαράγδι:

— Ώ τί ωραία πέτρα, είπε, πέτρα τής α
γάπης καί τής θελήσεως, τής επιτυχίας καί 
τής εύτυχίας, πέτρα ποϋ μοιάζει μέ τήν Άρ- 
τεμιν εκείνην, ποΰ φωτίζει τό; κόσμον όλον, 
όπως ή Άρτεμις αύτή φωτίζει έμέ, σταλαγ
ματιά τοΰ φεγγαριού, τού έρωτος, τής χαράς· 
ή επιρροή σου μοΰ έφερε τήν ευτυχίαν αύτής 
τής στιγμής.

Βελουδένιες γλώσσες νερού έγλειφαν γύρω — 
γύρω τήν βαρκούλα- άπό κάπου έσκορπ-ίζοντο 
’στήν αύρα, ποϋ έθώπευε τό ζεύγος, γλυκύτα
τες νότες κιθάρας καί άρπας.

— Δέν λές νά γυρίσουμε ’είμαστε πολύ ανοι
κτά.

— Σέ λιγάκι... Γιάθυμήσου τήν ήμερα, ποΰ 

σοΰ εφερα τό πετράδι αύτό. Ήθέλησα μόνος 
μου νά τό παραδώσω· ήθελα νά σέ ξαναίδώ’ 
όταν άνίβαινα τή σκάλα, κάτω ήταν ένα αμάξι 
—τοϋ κ. Συλβίου. Όταν {μπήκα, {πήρα 
το πετράδι απο το κουτί στα χέρια μου 
ακόμη μιά φορά γιά νά λάμψη ’στό φώς τής 
ημέρας· κι’ έλαμψε γλυκά, ή λάμψις του έσκορ- 
πίσθη άφθονος ’στό στενό διάδρομο. Τήν ίδια 
στιγμή δ κ. Σύλβιος άνοιξε τήν πόρτα' εύρεθή- 
καμεν απέναντι δ ’ένας ’στόν άλλο, τόν έκύτ- 
ταξα καί εννόησα. Αδύνατον ν’ άγαπήσης 
εκείνον τόν άγροΐκον, τόν κακόσχηματισμένον ποΰ 
έστέκετο εμπρός μου μελαγχολικός, αισθανόμε
νος πώς δέν ητον άξιός σου, δ σκληρός, δ μοχ
θηρός. Τό έμάντευσα εΐς την οργήν του, δταν 
ήρνήθην, χωρίς νά δώσω εξηγήσεις, νά παρα
δώσω τό κόσμημα καί «ζήτησα—έμπρός του — 
συνέντευξιν με τήν μητέρα σου ιδιαιτέρως διά 
τήν έπομένην.

* *
♦

Ό Λαυρέντιος όρθιος πλέον, ενθουσιασμένος 
με τήν άνάμνησιν τής νίκης του,ύψωσε προς την

co ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Co

Η ΖΠΗ ΜΟΥ

^αλαςςα πού βογγά εινε Λ ζωή μον 

Όπου τη δέρνουν άνεμοι φριχτοί. 

Είδε οδέ νύχτα τη χαρά ή ψνχή μου. 

Θάλασσα ποΰ βογγΰ είνε ή ζω ή μου 

Ποΰ στό νεκρό τό γελοίο ή λύπη ανθεί.

Άχ 1 χωρϊς χάϊδι ό δύστυχος εύρέθη, 

Της αγάπης απόκληρος έγώ !

Ήθελα έδώ τ’ αγκάλιασμα, τη μέθη’ 

'Αχ 1 χωρϊς χάϊδι ό δύστυχος εύρέθη, 

Καϊ μένει μόνο έμέ τό βογγητό.

Άν ξαναζούν στό μνήμα οί πεθαμένοι, 

Τό μάτι μου θά λάμψη, έκεί ψηλά 

Κι’ άφ’ τό στήθος πού Α άγάπη σου πε-

[θαίνει, 

Κατάρα θέ vet στείλη. έσέ ή καρδιά 

Άν ξαναζούν στό μνήμα οί πεθαμένοι. 

Σελήνην τό λαμπερό σμαράγδι, ποΰ έφάνη σκορ- 
πιζόμενονκαί άναζωογονούν τάς αχτίδάς του μέ 
εκείνην, ποΰ ακτινοβολούσε ολόλευκη.

--’Αγάπη μου, είπε· πρέπει νά σοΰ το ομο
λογήσω, πριν γίνω ζηλότυπος γιά σέ, πριν θε- 
λήσω νά σ’ αρπάξω άπ’ {κείνον, πιστεύω, πώς 
ήταν,πού δεν ήθελα νά δώσω αύτό.Τό άγάπησα 
μερικαις ήμέραις περισσότερόν απο σένα.

Έφάνη πώς έδίσταζε πάλιν έπειτα προσέθεσε.
— Τώρα κάμνω μίαν θυσίαν εΐς τον έρωτά μου, 

τήν ευτυχίαν μου, τό άστρον αυτό, ποΰ φέρεις 
τό όνομά του καί ποϋ συγκεντρώνει έδώ τής αχ
τίδες του.

Τό σμαράγδι έπεσε ’στο νερό. Ένα άφρόλευκο 
κύμα έσχηματίσθη όταν άκουμβησε τήν επιφά
νειαν, έπειτα «στριφογύρισε σε κάποιαν καμπύ
λην, πού ακολουθούσαν καί τοϋ άστρου ή αχτί
δες, καί έχάθη εΐς το βάθος.

— Μόνον έσένα θ’ άγαπώ πλέον!
Καί ή Άρτεμις {μουρμούρισε :

•— Κρίμα ’στό πετράδι I
Ρ. ΠΑΡΙΣΗΣ

(Άπο το Γαλλικό τον Ary-Bene d'Yvermont}·

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ

$9 ποιητης ποια βάσανα ύποφέρει 1 

Πώς τού φλογίζει Α άγάπη την καρδχά ! 

Καϊ ποιους παλμούς σπαραχτικούς δέν 

[ξέρει, 

Ποχά πάθη δέν τόν κάνουν νά βογγΰ !

Ώ πώς θρηνεί 1 τό δάκρυ του ποΰ χύνει

Είνε γεμάτο δάκρυ καϊ χολή

Σάν στΑ ψυχή δέν έρχεται ή γαλήνη 

Καϊ στόν πόνο Α ψυχή μένει βουβή

Άπό τό μνήμα, Θεέ μου, μιάν Αμέρα 

Άν μ’ έφερνες στήν αύρα της ζωής, 

Γιά νά ΰποφέροι αδιάκοπα έδώ πέρα, 

Ήθελα νάμαι άκόμη ποιητής.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ
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Γερμανοί &ρχαιοΙίγος Ιπισκεφ&ε'ΐί 

ιούς ζΐίλφοΰς ίδημοαΐενοεν Ιν 
εφ Βιενναίω ο,Ν. Έίευΰερφ 
Τνπφ» εην ίπομίνην ώραίαν 
περιγραφήν.

ΙΔΟΜΕΝ [λίαν γυμνήν βραχώδη 
ακτήν ένώπιον μας. ’Ακόμη 
δεν είχεν εξημερώσει. Καί 
παρέκει προ ημών εί^τόν μυ
χόν τού κόλπου το ορος, ισχυ
ρός γίγας μέ. τά εύρέα καί. 
ίσγυοά νώτά του. Ήτο δ

ται εύρειαν καί έκτεταμίνην πεδιάδα, τήν ό
ποιαν κατά μέρος κατέχει δάσος ελαίων. Τά 
'Ελληνικά δάση ούδέν κοινόν έχουσι μ: τά Γερ
μανικά. Δίν κουράζεται κανείς θχυμάζων την 
αρμονίαν τών γραμμών τών ωραίων χωρίων, τά 
δποία διηρχόμεθα. Έδώ έκαστον ορος ί’χεί κλα
σικήν ρωμαντικότητα. Πόσον άγερώχως ύψοΰται 
ή κορυφή τού Παρνχσού! Έδώ έγκατέστη τό 
προσκυνητήριον τού Απόλλωνος, τού οποίου 
βράχοι καί κρημνοί οί πρωτοφανείς καί απροσπέ
λαστοι προωρίσθησαν θεμέλια. Ό άργυρότοξος 
’Απόλλων έφώτιζεν αυτό.

Τώρα ΐσταται δ ναός ύψηρεφής, άλλ’οΰδείς 
ίερεύς είναι έν αΰτώ.Ό ένΔελφοίς ναός ύπήρξε 
τό Βατικανόν τής Ελλάδος. Καί ώς δ Πάπας 
έν Ρώμη,, ούτωκαί οί Δελφοί πάντοτε ύπερ- 
μάχονται τών συντηρητικών καί άριστοκρατι-

κών τάσεων. Οί Δελφοί υπήρξαν τό ανώτατου 
δικαστήριον δι’ όλα τά κοινωνικά ζητήματα, 
άνώτατον διαιτητικόν δικαστήριον όλων τών 
πολιτικών προβλημάτων. Έάν ή ιδία Ελλάς 
ή^ελε νά συμβουλευτή διά ζήτημά τι, το δι- 
καστήριον τούτο έξέφραζε τήν φωνήν τής Έλ- ’ 
λάδος. Έάν ή Ελλάς θά ώμίλει είς τούς ξέ
νους, οί Δελφοί ήσαν τό στόμα.

« « ...
*

Ή πόλις τών Δελφών είναι εντελώς κατε
στραμμένη. "Οταν οί Γάλλοι ύπό τήν ηγεσίαν 
τοϋ μεγαλοφυούς Ώμόλ ήρχισαν τάς άνασκα- 
φάς, έπεβάλλετο κατ’ άρχάς νά κρημνίσουν δλό- 
κληροντό χωρίον Καστρί, 325 δηλ. οικίας καί 
νά άνοικοδομήσουν αΰτό’εις άλλο μέρος. Τό χω
ρίον αύτο είναι γράφικώτατον.καί καθαρόν, άπό 
τίνος δέ εχει καε ξενοδοχείου μέ τόν ύπερήφα- . 
νον. τίτλον «Μεγα ξενοδοχείου τού ΙΙύθίου ’Α
πόλλωνος)).

Ή φιλοξενία είναι πρώτιστη άρετή τού ελ
ληνικού λαού. Πολλάκις οί θεοί μετεμορφούντο 
καί κατήρχοντο είς τήν γήν διά νά έπισκεφθώ- 
σιν άγνωστοι τούς άνθρώπ,ους.' Διά τούτο οί ά^- 
χάϊοι Έλληνες εις πάντα, οστις έκρουε την 
θύραν ήνοιγον, έκ φόβου μήπως είναι θεός, τόν 
περιεποιούνυο δέ ώς τοιοϋτον.. Πρό πάντων δέ 
δ ’Απόλλων καί δ Ζεύς ειχον τήν συνήθειαν . 
ταύτην.

’Ολίγα βήματα όπισθεν, τού ξενοδοχείου υ
πάρχει δδός, ήτις φέρει είς βραχώδη κορμόν, 
δπόθενδ θεατής βλέπει ά'πέραντον κοίλωμα. Τστά- 
μεθα είςτήν άκραν πελωρίου αμφιθεάτρου έκ βρά
χου. Έκεί πλησίον ρέει καί ή Κασταλία.

* «
*

δένδρου είς τήν χείρα καί άνήρχετο τόν τρί
ποδα. "Οταν περϊήρχετο είς έκτασιν επιπτον 
λόγοι έκ τών χειλέων της, τούς οποίους μόνον 
οί ιερείς κατενόΟυν. Κατόπιν δε διά δίστιχου 
εξέφραζε τούς λόγους τού θεού.

Καί τί ερωτήσεις δέν άπηυθύνθησαν είς τόν 
Θεόν ! Έν Δωδώνη εύρεν δ κ. Κ. Καραπάνος 
άναριθμήτους άβακας, έπί τών όποιων ήσαν γε- 
γραμμέ να. διάφορα ζητήματα, άτινα άπηυθύν- 
θησαν πρός τόν Δία. Και είς όλα αύτά πρέπει 
ν’ άπαντήση δ Θεός. Έν Δελφοίς δέν εύρέθη- 
σαν έρωτήσεις, άλλ’ εύρέθησαν άπαντήσεις τού 
Χρηστηρίου.Ό ’Απόλλων ήτο βοηθός καί σύμ
βουλος, διότι ήτο δ πνευματικός πατήρ τής 
Ελλάδος.

Έδώ ύψούντο οί άνδριάντες τών επτά έπί 
Θήβαις,εκεί έπί τροπαίων καί έπί τής πλακός,ήν 
ε'στησαν οί Γάλλοι, άναγινώσκονται τά ονόματα 
τών ενδόξων άνδρών τής Ελλάδος.

Τά πλούτη καί τά άναθήματα τού λαού, 
όλα έξηφανίσθησαν.. Ό ’Απόλλων ύπήρξεν έκ 
τών πλουσιωτέρων θεών. Έκ τών έπιγραφών, 
αΐτινες άνευρέθησαν έν Δελφοίς καί έν Δήλω, 
δύναταί τις νά κατανοήση τό μέγεθος τής κο
λοσσιαίας περιουσίας του. Έδάνειζεν δ ’Απόλ
λων χρήματα είς πόλεις καί κράτη, ώς καί είς 
ίδιώτας εύγενείς ή ταπεινούς. Εύρέθησαν έπί 
λίθων γεγραμμένοι .λογαριασμοί καί προϋπολο
γισμοί τών ιερέων.Ό ’Απόλλων ούδέν ε”διδε μα- 
ταίως,ούδένα χρησμόν, ούδεμίαν ευλογίαν. Καί 
παρά τάς μεγάλας δαπάνας—τί δέν έστοίχιζον 
ή διατροφή καί ή διαμονή ιερέων καί ίερειών,υ
παλλήλων, μουσικών, αί έορταί—δ προϋπολογι
σμός ε”κλειε πάντοτε μέ περίσσευμα.

Εύρέθη έπί λίθου χαραγμένος ύμνος πρός τόν 
’Απόλλωνα μέ ελληνικούς χαρακτήρας. Είναι 
έκτών σπουδαιοτέρων εγγράφων, άν μή τό σπου- 
δαιότατον, περί τής θεωρίας τής ελληνικής μου
σικής.

Τήν έπομένην πρωίαν μετέβημεν είς Χαιρώ- 
νειαν. Καί έκεί ρέει ή Κασταλία άπό δροσεράς 

σκεπτης προσέφερε κατ’ άρχάς τύ θύμα, οπερ ‘ πηγάς. "Οστις έκαθαρίζετο είς τό ύδωρ τοΰτο 
‘ .......................” άπέπλυνεν ολα τά αμαρτήματα του. "Οστις

έπινεν έκ τού ύδατος τούτου έπληρόύτο ή καρ
δία τού ένθουσιασμού, έγίνετο ποιητής.

Δυο ίΛοτιζον τον ονον των ε* της

1 Ή Πυθία, ή ιέρεια τού μεγάλου προσκυνη- 
τηρίου θά ήτο πολύ άπησχολημένη, διότι αί 
άπορίαι τών άνθρώπων είναι πολλαί. Ό έπι- ' ·

θά έθυσίαζε, διά να μ.άθη έάν δ ’Απόλλων εί
ναι ευμενής. Ή ιέρεια ήρμήνευε τά σημεία. 
Έάν τά σημεία ήσαν ευνοϊκά, εγραφεν δ προ- ' ■ 
σκυνητής - έπί τίνος άβακος, τόν δποίσν κατό
πιν άνελάμβανεν ή ιέρεια. Μετά ταΰτα ή Πυ- αγίας πηγής... 
η·’“ _?... τζ------ ·>).... _..... ι. ι... Έπέβημεν πάλιν τών ίππων μας.

Ό άγιος τόπος είναι μαρμάρινου πολυάνδριον. 
Ό ’Απόλλων τέθνηκεν...

θία έκαθαρίζετο είς την Κασταλίαν πηγήν, ένε- 
δύετο πολύτιμον ένδυμα, έλάμβανεν είς τό 
στόμα φύλλου δάφνης καί κλάδον τού αυτού

ισχυρά νώτά του. Ή 
Παρνασός.

’Εκεί έπάνω εύρίσκονται καί οί Δελφοί.
Ή δδός, ή φέρουσα είς Δελφούς άπό τού μι- 

κρού λιμένος τής Ιτέας διά τού
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΊΝ Ε Ο Ν ΠΝΕΥΜΑ

συνήθισα νά παρατηρώ τά ~z~ 
ρισσότερα άπό τά βιβλία, που 
έκδίδονται σήμερον έν Έλλάδι, 
μέ βλεμμ,α αδιαφορίας.

Τνπωμέναι σελίδες, άλλαι μέ 
πολυτελείαν χαί άλλαι μέ πε- 
νιχρότητα, θέματα γνωστά χαι 
τετριμμένα, τά όποία ήρχοντο

διά νά προσθέσουν ένα αριθμόν είς τήν μηδα
μινήν σειράν τής νεοελληνικής εκδοτικής.

Αλλά ένα ολιγοσέλιδου βιβλίον, τεϋχοςμάλ- 
λον, πού ελαβα κατ’ αϋτάς τάς ήμέρας? δέν μ.έ 
άφησεν άσυνκίνητον.

Ήθέλησα νά τό άναγνώσω καί μέ ήνάγκασε 
νά τό προσέξω.

Μία ιδιόρρυθμος ακαταστασία, έ'να ύφος ύ
περβολικόν, μία πικρά φρασεολογία μέ έκαμαν 
συχνά νά σταματήσω τήν άνάγνωσιν διά νά 
σκεφθώ μήπως ό συγγραφεύς προχωρεί πολύ, 

parlando cose che Ί lacere A. hello.
To εργον αύτό δέν εΐναι επιφυλακτικόν, ίσως 

διότι δεν-έπρεπε νά είναι· δέν εΐναι, ούτε ει
ρωνικόν διότι δέν το ήθέλησε τοιούτον ό συγγρα
φεύς, άλλά είναι πικρόν...

Μέ δριμύτη-α καυστικήν, μέ σκληρών καί 
απροκάλυπτου τραχύτητα διατυπώνει δ συγ- 
γραφευς την ιδέαν του, ή δποία διήκει, μία 
καί ή αύτή, άπ’ άρχής μέχρι τέλους τοϋ έρ
γου του. Μόλις άνοίγεις τήν πρώτην σελίδα καί 
ιδού σέ υποδέχεται έν άπροσδόκητον ράπισμα...

«Το κακόν ποΰ Σάς κατατρώγει είναι βα
θύτερου άπό ο,τι δύναται νά φαντασθή ή τω
ρινή ’Αμαθής Φαντασία».

Δίδεται δ χαρακτηρισμός τού νεοελληνικού 
πνεύματος, ώς άερολογικου καί άνικάνου νά έν- 
νοηση την φυσιολογίαν τής ελληνικής φυλής. 
Αλλά και οι ολίγοι, αί άτομικαί δυνάμεις, δεν 

έσκέφθησαν θετικός καί πρακτικός, κατά τον 
κ. Γιαννοπουλον, καί δέν «κατόρθωσαν νά συν-

M'apparccchiiiva a wiener ία c/nerra
.... che rilrarrd la Meiile che non erra

Dante

θέσουν πραγματικός τόν εθνικόν ιδεολογικόν κό
σμον τής ελληνικής φυλής.

Η άρχή καί το σύστημα τού έργου τούτου 
είναι ότι «εΐναι πανολέθριον νά μή δμολογεϊται 
ότι ή Ελλάς είναι χώρα παράφρων, άπ’ αύ
τής άκόμη τής μακρυνής ημέρας, καθ’ ήν οί δύο 
Μαυρομιχάλαι «μαχαίρωσαν καί «πιστόλισαν 
τον Καποδίστριαν».

Η σημερινή νεοελληνική κατάστασις ζωγρα
φίζεται είς τάς σελίδας αύτοΰ τού βιβλίου μέ 
μαύρα χρώματα. Μέ άμείλικτον γραφίδα άπο- 
καλύπτονται 
οργανισμόν τ· 
μνά καί άν είκονίζωνται τά πράγματα, έν τού
τοι; δέν εΐναι υπερβολική ή περιγραφή τής οίκ- 
τρ ας καταστάσεως είς 
ύπο εποψιν κοινωνικήν, 
καί βιομηχανικήν,

. Μέ άμείλικτον γραφίδα άπο- 
ι τά κρυφά έλκη πού σαπίζουν τον 
τοϋ νεοελληνικού έθνους. "Οσον γυ- 
ει-ζονι'ωντ/n τα πραγματα, εν τού

της οικ- 
την δποίαν εύρισκόμεθα 
πολιτικήν, φιλολογικήν

che molte volte al fatto il dir vien meno.
Είναι πολ.λά τά δεινά καί περισσότερα τά 

λάθη τού νεοελληνικού Έθνους. Περιττόν νά 
τ’ άπαριθμήσή κανείς: Δολοφονία του Καποδί- 
στρια, ε”ξωσις τού "Οθωνος, χωρισμός τής 'Ελ
ληνικής εκκλησίας άπό τού Οικουμενικού Πα
τριαρχείου, έγκατάλειψις μιάς αριστοκρατίας 
τοΰ ΙΙνεύματος, τόν πυρήνα τής δποίας Οά έ- 
σχημάτιζον οί Φαναριώται...

’Εδώ, χωρίς ν’ αγανακτήσω, άς μοϋ έπι- 
τραπή μία μικρά παρένθεσις.

Άν ήτο ικανόν τό νεοελληνικόν έ'θνοςνά έχη 
μιαν αριστοκρατίαν τού Πνευμ.ατος καί τοΰ γέ
νους, τον πυρήνά της δέν θά «σχημάτιζαν οί 
Φανκριώται !

Εΐναι άδικον νά λησμονώμεν τήν πρώτην άνα- 
τολ,ην τοΰ νεοελληνικού πνεύματος, τόν πρώτον 
πολιτισμόν πού έπρόβαλλεν εΐς ελληνικήν γήν 
ένώ ή 'Ελλάς έστένκζεν κάτω άπό τώ μαύρα 
δεσμά τής δουλείας, τήν πρώτην πλουσίαν πνευ
ματικήν άνθησιν δποΰ έβλάστησεν είς τήν ’Ε
πτάνησον.

Αί Ίόνιοι νήσοι ύπήρξαν δ εγκέφαλος τής 
Ελλάδος, όπως αί Άθήναι είναι ή κοιλία...

Άπο τάς Ίονίους νήσους έφύσησεν ή πρώτη 
ζωηφόοος πνοή τού νεοελληνικού πνεύματος. Τά 
γράμματα, αί τέχναι, ή πολιτική καί αί έπι- 
στήμαι ηκμασαν είς τήν ’Επτάνησον οσον δεν 
ακμάζουν σήμερον είς τήν 'Ελλάδα.

Ό Σολωμός, δ Κάλβος καί δ Βαλαωρίτης, 
δ Φωκάς καί δ Χαρβούρης, δ Καποδίστριας, δ 
Κουτούζης, δ Προσαλένδης, δ Μάντζαρος, δ 
Μουστοξύδης, δ Βραΐλας, δ Μηνιάτης καί δ 
Λάταςι δ Γαλβάνης καί δ ΙΊανας, ύποθέτω νά 
είναι άρκετοί διά ν’ άποτελίσουν τον πυρήνα 
μιας πνευματικής-αριστοκρατίας, καί νά μάς 
οδηγήσουν ειρηνικός είς τόν δρόμον τής σωτηρίας 
άπο τον οποίον πκοεκλίναμεν.

Καί ύποθέτω ότι τά ονόματα αύτά τά όποια 
έχω αναφέρει δέν είναι άπό τάς ψευδείς καί πα- 
λ.αιώς άξίας τάς δποίας ήμπορεϊ κανείς εύκολα 
νά καταρρίψη.

Είς όλα τά άλλα συμφωνώ μέ τόν συγγρα- 
φέα. Τίποτε δέν εύρίσκεται εΐς τήν θέσιν του, 
ούτε γλώσσα, ούτε φιλολογία, ούτε αί καλαί 
τέχναι, ούτε τό πολίτευμα, ούτε ή εκκλησία, 
ούτε δ στρατός, ούτε δ στόλος, ούτε ή έκπαι— 
δευσις.

Έν τούτοις δ κ. Γιαννόπουλος ελπίζει είς τό 
νεοελληνικόν πνεύμα, άφοϋ είς τήν άρχην τοϋ 
βιβλίου του γράφει :

«Απώτατα είςτους κυανοροδίνους άέρας αση
μένια καμπάνα σημαίνει τον ορθροντής άναγεν- 
νήσεως».

Τήν άναγέννησιν αυτήν καί ποιος δέν τήν προ
σδοκά ; Άλλά φοβούμαι μήπως δμοιάζει,

come I’araba fenice, 
che vi sia eiascun lo dice, 
dove sia ncssun lo sd.

Συμφωνώ πληοέστατα μ.έ τον κ. Γιαννοπουλον 
ότι «δ Έλλην στερείται καθ’ ολοκληρίαν τής 
γνώσεως τοΰ εαυτού του»

Διά τοΰτο νομίζω οτι δ μόνος τρόπος διά τοΰ 
οποίου δύναται κάτι νά γίνγ εΐναι νά έννοηθή 
άπο όλους μας δ στίχος εκείνος τού DelttVigne, 
ίν δένσφάλλω,

Entree bien dans I'esprit de votre personntige.
Δίν εννοήσαμε τον έαυτόν μας’ καί πρέπει νά 

τό φωνάζη κανείς είς ολην τήν νέαν Έλ.λάδα 
καί είς τόν καθένα χωριστά. ·

Ό συγγραφεύς τοΰ «Νέου Πνεύματος» άντι- 
κρύζει άπό ολας τάς άπόψεις τον νεοέλληνα, Άς 
άτομον καί ιός σύνολον,καί θέλει ν’άναδράμη είς 
τήν ρίζαν καί είς τάς πηγώςτής σημερινής κατα- 
στάσεως κάθε νεοελληνικού πράγματος ποΰ μάς 
περιστοιχίζει,κάθε κοινωνικής άνορθογραφίας,κά
θε επιστημονικής ματαιότητος,κάθε φιλ.ολογικής 
ανοησίας, κάθε στρατιωτικής,οικονομικής,εθνικής 
οίκτρότητος,πού μάς εμποδίζει νά βαδίσωμεν τόν 
δρόμον τής αληθινής προόδου, τον δρόμ.ον 

che nnna drillo altrai per ogrii calle, 
χαθώ; είπεν ό Dante,

Έάν συμφωνώ όμως είς τά πλεϊστα σημεία 
δέν παραδέχομαι οτι ή τοιαύτη Ελλάς «εΐναι 
αδύνατον νά δημιουργήση ούτε αυριον, ούτε με- 
θκύριον,οϋτε άντιμ.εθαύριον, ούτε ποτέ της, απο
λύτως τίποτε εθνικόν, ήτοι λογικόν, βιώσιμον, 
άναπτύξιμον, προοδεύσιμον». Όχι.

Έάν εΐναι οίκτρά ή σημερινή κατάστασις, 
καί ποιος ήμπορεϊ νά τό άρνηθή,δέν έ'πεται ότι δέν 
θά δυνηθή ακριβώς διά τούτον καί μόνον τόν 
λόγον,είς ένα μέλλον εγγύτατον ή μακρινόν,άδιά- 
φορον, ν’ άναβαπτισθή είς κολυμβήθραν Σιλωάμ 
τό Άτομον, ή Κοινωνία, το Έθνος.

Γνωρίζω μίαν σοφήν νεοελληνικήν παροιμίαν, 
καί εΐναι σοφή, ακριβώς καί μόνον, διότι εΐναι 
αληθινή. «Άπό αγκάθι βγαίνει ρόδο...»

Διατί λοιπόν άπό τήν σημερινήν κοινωνίαν, 
άπό τούς αμαθείς επιστήμονας, άπό τόν όχλον 
ποΰ εΐναι «σάρκες κεναί φρένων» κατά τον Εκ
κλησιαστήν, καί άπό τούς πλουτοκράτας πού 
είναι μόνον χρυσοστόλιστοι πίθηκοι καί τό οί- 
κόσημον των εΐναι ένα κομμάτι μπακαλάου,διατί 
μέσα άπό αυτήν τήν κόπρον νά μή βλαστήση ή 
δροσερότερα εθνική παραγωγή ;

Ή σήώις παράγει τήν ζωήν καί δ νόμος αύ
τός εΐναι άληθής καί διά τήν ζωήν τών εθνών.

Ό νεοέλλην έως σήμερον δεν ήδυνήθη νά δη- 
μιουργήση νέον 'Ελληνικόν πολιτισμόν καί δέν 
ήδυνήθη διότι δέν ειχεν ωριμάσει τό πνεύμα ένός 
έθνους—νηπίου, διότι δέν ειχον έξιχθή είς άκμ.ήν 
αί δυνάμεις ένός άνήβου—λαού. Ή γνώμη μου, 
ώς εντελούς ατομική, πιθανόν νά μην εΐναι καί 
άρθή.

Τό νεοελληνικόν πνεύμα δέν έζησεν (ίρκετά, 
δέν ήνδρώθη άκόμη, καί ύποθέτω οτι δ κ. Γιαν
νόπουλος, άν έξαφνα είχε ένα υ όν, καί τοϋ τό 
εύχομαι, δέν πιστεύω νά είχε την ώπαίτησιν δ 
μικρός του υίός νά έγραφεν ένα «Νέον Πνεύμα» 
όπως το έγραψεν αύτός.

- Καί ύποθέτω νά μή έχω άδικον.
Δέν πιστεύω οτι ήρχισεν ή Έλλ.ηνικη ’Ανα

γέννησις, πιστεύω όμως ότι ήρχισε τό τέλ.ος τής 
σημερινής καταστάσεως διότι έφθασεν είς τό 
non plus ultra.

Πιστεύω είς τήν Αρχήν τοΰ Τέλους.
Καί ύποθέτω ότι άκριβίος ή ρυπαρότης τής 

σημερινής έποχής, δ αύτανδρος καταποντισμός 
τής σημερινής πολιτικής, ή δλικη χρεωκοπία 
τής σημερινή; φιλολογίας καί τέχνης, θά εΐναι 
έ'να εχέγγυον περί τής επιτυχούς άνεγέρσεως 
καί τής αναδημιουργίας ένος ακριανού έλ- 
ληνικοΰ Κράτους.

Καί είς αυτό πιστεύω μέ άκράδαντον πεποί- 
θησιν, χωρίς νά εΐμ.αι ίδεολ.όγος τυφλός, χωρίς 
νά μέ παρασύρη ή Χίμαιρα καί ή Ούτοπία.

Όλ.αι αί ίδέαι τού άνθρώπου οφείλονται είς 
τήν πείραν. Έπάνω είς αύτό τό άξίωμ.α στη
ρίζει δ Έλβέτιος ολόκληρον τό φιλοσοφικόν του 
σύστημα. Επομένως έάν δέν ζήσζ, αρκετά ένας
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άνθρωπος δέν άποκτ£ πειρζν, καί ούτε ιδέας.
Τό αύτό συμβαίνει καί διά τά κράτη. Και 

άν ή ’Ελλάς ώς έθνος μετρά αιώνων ζωήν ώς, 
κράτος όμως είναι νήπιον. "Εως σήμερον ή 
’Ελευθερία ύπήρξε·;δεά .τήν νεαν 'Ελλάδα μία 
illusion. Μέχρι πρό. ολίγων έτών ή εξωτερική 
της πολιτική ύπήρξεν εμπνευσις πότε τής Αγ
γλίας καί πότε τής Ρωσσίας, καί πρέπει νά 
γνωρίζομεν οτι αί δυνάμεις- αύται υπήρξαν 
δι' αύτήν περισσότερον βλαβίραί παρά ωφέλιμοι.

Ή ηθική πρέπει πάντοτε νά ένυπάρχη. είς 
τήν πολιτικήν καί ό Έλβέτιος καί ,ό Hobbes 
άξιο'ϋν οτι τό Κράτος πρέπει καί οφείλει νά 
καΟορίζη τάς πράξεις έκείνας αί οποίαι είναι ά- 
ξιαι έκτιμήσεως ή αποστροφής. Καί ό συγγρα
φεύς τοΰ «Νέου Πνεύματος)) εκφέρει τήν μεγα- 
λειτέραν ιδέαν όταν λέγει:

«Τό 'Ανατολικόν ζήτημα είναι τό Ελληνι
κόν ζήτημα. Καί- είναι ζήτημα Ελληνικόν 
άφού ή γή τοΰ Ελληνισμού είναι ή γωνία όπου 
συναντώνται σχεδόν ολα τά εμπορικά καί ναυ
τικά συμφέροντα Δύσεως καί Ανατολής».

Ό κ. Γιαννόπουλος διά τό ελληνικόν διπλω
ματικόν σώμα επιφυλάσσει τούς πικοοτέρους λό
γους, τάς πλέον άνηλεεις μαστιγώσεις, καί δεν. 
έχει απολύτως άδικον διότι όχι ολίγοι άπό τούς 
διπλωμάτας μας είναι στερημένοι τών πλεονε
κτημάτων ακριβώς εκείνων* τών οποίων θά είχον 
άνάγκην καί είμπορεΐ κανείς νά είπη διά τήν 
άντίληψιν όπου δεικνύουνείς μερικάς περιστάσεις*

non intelligere quod onnes intclligunte

Είναι σπουδαΐον τό εξωτερικόν ζήτημα.
Ό κ. Γιαννόπουλος παριστά τόν 'Ελληνικόν 

λαόν λέγοντα πρός τόν νέον βασιλέα του :
« ’Εμάς, βασιλιά μου, μας βλέπεις...Σέ ίκε- 

τεύομεν ν’ άναλάβης Σύ αύτόν τόν μπελά(δηλ. 
τό εξωτερικόν ζήτημα). Οί 'Υπουργοί θά είναι 
κούτσουρα σάν κ’έμάς. Μάλιστα διά τά εξωτε
ρικά διαλίγομεν τά πειό κούτσουρα. Δεά τό δι
πλωματικόν σώμα ποΰ εύρίσκεται έξω κατα- 
σκευάζομεν ειδικούς ανθρώπους. ΙΙέρνομεν τά 
πειο κούτσουρα καί διά κάθε ασφάλειαν, τούς 
άφαιροΰ^ιεν τό μεδούλι τής κόκκας καί τούς κό- 
βομεν το οπτικόν νεϋρον,οί διπλωμάταε μας όλοι 
είναι στραβομάται............... ’Εμείς θά κάμωμεν
είς τήν 'Ελλάδα, οτι κάμνουν είς τά Κράβαρα, 
θά τής κόψωμεν τά δάκτυλα του ένός χεριού, 
θά στραγγαλίσωμεν τό άλλο, ολίγον πιπέρι είς 
το στόμα, έ’να σουβλί είς τό μάτι, ένα τρίψε— 
μον μέ κρεμμύδι είς τό άλλο,και Σύ Μεγαλειό- 
τατε θά την γυρίζης είς τούς δρόμους τής Ευ
ρώπης καί θά κλαίγεσαι λέγων:—Άφεντάδες 

. μου, κάμετε ελεημοσύνη στήν καΰμένη τήν σα- 
κάτισσα, λυπηθείτε την άόμματη, άφεντάδες 
μου νά συχωρεθοΰν τά πεθαμένα σας. — Πάντα 
κάποιος θά βρεθή νά τής πετάξη κανένα κόκ- 
καλο. Κ’ έπειτα, βασιλιά? νέος είσαι καί ώ- 
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ραϊος είσαι, θά βοής μιά ώραία νύφη κι’ δ Θεός 
θα σοΰ δώση παιδιά. Τότε θά συμπεθερεύσω- 
μεν μέ όλους τούς δυνατούς τής' γής...Ή εξω
τερική μας πολιτική' θά είναι πολίτικη τών 
Συμ.πεθεριών...»

Ή είκών αΰτη είναι γεμάτη χιούμορ, άλλά 
κινεί εις δάκρυα. Έξ ίσου πικρά έκφράζετα1 
διά τάς γλωσσολογικάς δοξασίας,διά τό ΙΙανε" 
πιστήμιον καί διά κάθε πληγήν, αίματηράν άλλά 
οχι άνίατον, του νεοελληνικού οργανισμού.

«Έσκοτώσατε τήν ελληνικήν νεότητα, φω
νάζει, καί έθνος χωρίς νεολαίαν είναι ' άνοιξες 
χωρ ίς άνθη.»

Έχω σταθεράν ιδέαν περί τής άχρηστί.ας καί 
τού ανωφελούς' τής κριτικής, διά τούτο μοΰ 
έφάνη άστείον όταν είδα άλλοι νά κατηγορούν 
καί άλλοι νά εκθειάζουν τό βιβλίον τού κ. Γικν- 
νοπούλου.

Έγώ θά ήθελα μόνον νά έχω φωνήν δυνατήν 
καί άπέραντον καί νά φωνάξω άπό ύψηλά πρός 
όλους τούς νέους, όσοι κρύπτουν ' ολίγον φώς είς 
τήν σκέψιν τους καί όλίγην πίστιν είς τήν καρ
διάν τους : —ΤΩαδελφοί, άναγνώσατε τό «Νέον 
Πνεύμα» καί ύστερα σκεφθήτε. Γνωρίσετε τόν 
έαυτόν σας καί υστέρα μελετήσατε τον τόπον 
σας καί τήν κατάστασιν του. Σκεφθήτε οτι ε
μείς ήμπορούμεν νά κάμωμεν ότι δέν έκαμαν οί 
γονείς μας.

C'est de nous que depent ta gloire on la lionle.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ

❖ ❖ ❖ ❖

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ
<η-ι
*ljQFA ποΰ στης έρημε; βραγιές
Ξεψυχούν τά ρόδα τα υστερνά
Κ&τι άπό τά στήθη μον πέρνα

Και στό νοΰ μου μένει:

"Ηθελα ενα βράδυ ωραίο κι άγνόφεγγο 

Στό βουνό ν’ άνέβω του θανάτου 

Κι’ ένφ ή πικροθάλασσα άπό χάτου 
θα κυλά Λγριεμένη,

"Ηθελα τά χέρια νά σηκώσω

Καϊ νά εϊπώ μιά κρύφια προσευχή 
Άπό την καρδιά και άπό την ψυχή 

Στά ουράνια ίπάνω ...

Τώρα ποϋ στή; έρημε; βραγιές ; 

Ξεψυχούν τά ρόδα σιγαλά 
"Ηθελα ν’ άνέβω στά ψηλά 
Και νά πεθάνω !...

ΘΡΑΣ- ΖΩ'ΓΟΠΟΤΛΟΣ

Ή-άοπίστρια ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΚΡΕΜΕΡ

ΘΕΟΤΟΚΟΙΊΟΥΛΟΣ

ΙΣ τδ νέον του μέγαρον, δπου με
τέφερε τήν διαρκή καλλιτεχνικήν 
του έκθεσιν δ έμπορος εικόνων τοϋ 

'.Βερολίνου· κ. Έδουάρδος Σοΰτε 
• μας παρουσίαζε ώραίας πάλιν καλ

λιτεχνικά? εκπλήξεις μί τήν ά- 
νοίξασαν χειμωνιάτικη·) εκθεσίν

του. Μάς εξέθεσε Γερμανούς πεϊζαζ.ιστάς, τούς δυνα- 
τωτέρους άπδ τούς νέους τοΰ Βερολίνου, πόλλα αλλα 
πράγματα, ποΰ ίσως νά μή,σάς ενδιαφέρουν,—καί τδ 
σπουδαιότερον παληάγ Χ»ΐ 'ιέ*ν Ισπανικήν τέχνην, 
κι’ άκόμα τδ σπουδαιότερον γιά μας έπτα πίνακας 
τοΰ Έλληνος ζωγράφου τής 16ης' έκατονταετηρίοος 
Δομένικο θεοτοκοπουλου τοΰ έπονομαζομέν.ου Γκρέκο 
Τοΰ'θεοτοκοπούλου εογα είδα είς τήν Δρέσδην καί 
τήν ’Ιταλίαν· τώρα μέ ελκύουν οί έπτα απδ αφελή 

άρχαϊκδν μυστικισμόν διαπνεόμενοι πίνακες του, που 
κινούν ζωηρότατον τδ ενδιαφέρον δλων τών τεχνο
κριτών, περισσότερον κι’ απδ. τούς έξ' πίνακας τοΰ 
Γκόγυα, τοΰ Ζουρπαράν, του Ζουλοαγα, καί φυσικά 
καί τών δύο συγχρόνων 'Ισπανών : τοΰ ΚλαυδίουΚα- 
στελοΰχο καί τοΰ Λόπε-0 Μετσκίτα.
.Ό. Θεοτοκόπουλος μας παρουσιάζεται με όλην την 

θρησκευτικήν.φιλοσοφίαν τής πλούσιας . του φαντα
σίας κα'ι τήν άρχαίκήν λιτότητα τών μέσων τής εκ- 
φράσεως τής σκέψεως ίου και μάς δείχνει ποια ή 
επίδρασίς του έπί τής άναγεννηθείσης κατόπιν του ύ- 
περόχου ’Ισπανικής τέχνης, ένας τών πρώτων πα
ραγόντων καί ιδρυτών τής όποιας θεωρείται αύτδς δ 
βαθύς α’ισθηματίας τών μετά συντριβής Νεσμένων μο
ναχών, τών όποιων τδ θρησκευτικόν αίσθημα φθάνει 
μέχρι φανατισμού, τοϋ καθολικού εκείνου φανατισμού, 
δστις συνετάραξε αιώνας τήν ζωήν τής ’Ισπανίας.
. "Ενας Εύαγγελισμός,' μία Μαγδαληνή, ένας Χρι-
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στός επί του σταυροΰ, καθαρώς παθητικαί, λιταί είς 
φαιοχρωματισμούς εξάρσεις, δύο πίνακες μοναχών 5εσ- 
μένων, ένας μοναχός εν έχστάσει χαΐ ένας παράδοξος 
μεγάλος πίναξ.γεμάτος από ασαφή κάπως συμβολι
σμόν αί «Ούράνιαι χαΐ έπίγειαι Άγάπαι» μας δίνουν 
αρκετήν ίπίγνωσιν τοϋ "Ελληνος αύτοϋ καλλιτέχνου, 
τοϋ όποιου ή είς περιφενιστέραν δόξαν άνύψωσίς του 
δέν έφθασεν ακόμα.

Εις τοΰτο συντείνει χαί ή ελλειψις άφθονων έργων 
του είς τας μεγάλας πινακοθήκας τών μεγάλων πνευ
ματικών κέντρων. Μόνον οί ταξειδεύσαντες είς τήν 
'Ισπανίαν και όσοι επίσης βαθύτερον χατέγιναν μέ 
την θριαμβευτικήν Ισπανικήν τέχνην, ή όποια έγέν- 
νησε τόν ύπεροχώτερον πορτραιτιστήν τής άνθρωπό- 
τητος, τόν δαιμόνιου Βελάσκεθ, ανευρίσκουν είς τήν 
ακμήν τής Ίσαανικής ζωγραφικής τόν θεοτοκόπου- 
λον ώς γενναΐον πρόδρομόν της. Ή τέχνη τοΰ Έλ- 
ληνος τεχνίτου επιδρά παραδόξως έπί τοΰ θεατού μέ 
τας ώμας λεπτομέρειας τών πινάκων του' τα μέσα 
τής εκδηλώσεώς της ξενίζουν, ιδίως είς τάς μεγάλας 
ανεατραμμενας ρίνας τών προσώπων του είς τόν ανω
τέρω φανταστικόν του μεγάλον πίναχα, μύτας, αί δ- 
ποϊαι φαίνονται «ς πλέουσαι εις τό χενόν, με τάς 
ψείρας ανυψωμένα; είς μίαν έντονον εχστασϊν, μέ τας 
ασυμμετρίας τών προσώπων πρόςάλληλα.

Άλλα τι πάθος, τί παθητική έμψύχωσις, τί όρμή 
καί τί φλόγα μέσα είς τήν ασυνήθη αύτήν διάταξιν 
τών πραγμάτων, τών όποιων τό παράδοξον συμβάλ
λει εις μίαν πρωτοτυπίαν ζωγραφικής φαντασίας άπό 
τας |ΐονα5ικωτέρας είς τήν παγκόσμιον τέχνην.

Εινε κ’ έδώ ή αιώνια καί αθάνατη 'Ελληνική ψυχή, 
ή δποία εις όποιονδήποτε περιβάλλον καί άν κλεισθή 
μέ όσας συγχρόνους επιδράσεις κι’άν συσφιχθή άνω- 
τέρα είς τήν δημιουργικήν της ύπόστασιν άποτυπώνει 
τόν δικόν της χαρακτήρα.

Αί πτυχαί τών σκοτεινοκιτρίνων και σκοτεινοπο^· 
φυροχρωμών παραπετασμάτων ποΰ κλείνουν τό βχ· 
θος τής συμβολικής του ταύτης ε’ικόνος έρχονται είς 
α^μονικώτατον σύνδεσμον μέ τάς γυμνάς μορφάς χαί 
τα γυμνά σώματα, ποΰ οΐ κριτικοί βρίσκουν νά ενθυ
μίζουν ταςφχνταττικάς μορφάς τοϋ Ούιλλιμαν Μπλόκε, 
καί αί δποίαι μάς δίνουν όμως μιά τόσην ενέργειαν 
πραγματιχότητος μέ όλην τήν υπερφυσικήν έμφάνι- 
σίν των.

’Εμπρός είς αύτόν τόν πίνακα τής σκιαγραφίας τή;

* κηο τκχσ Λ*σΛΤθΛΈί®σ *

ΣΑΜΟΣ*

απο τετράμηνου <5 κορυφαίος

ΟΝΟΜΑΣΤΗ «’ήσος τοΰ αρχι
πελάγους Σάμος διέπεται ώς 
γνωστόν άπο πολλών δεκά
δων ετών ύπό πολιτεύματος 
αύτονομικοϋ, άπολαμβάνουσα 
τ&ν γενικωτάτων προνομιών· 
τδν ηγεμονικόν θρόνον της 
ελληνικωτάτης ταύτης πολι
τείας κατέχει έπαξιώτατα 
των εν Κων)πόλει ομογενών 

λόγφ μορφώοεως πνευματικής και οικογενειακής κατα- 
γωγής'Υψηλότατος κύριος Κωνσταντίνος Καραθεοβωρής, 

γυμνής σαρκός τών άνδρών και γυναικών, τών αγγέ
λων που χάνονται είς φαιοχρωμότερα' έπάνω νέφη, 
τών ύψωμένων βραχιόνων μέ άρρητον σοβαρόν αρχαϊ
κήν χάριν, τής πρασινοεσθήτος τής ύπερφυσικής μορ
φής ποΰ προπορεύεται καί κλείει εντελώς συγχρόνως 
τό φανταστικόν ποιητικόν αύτό όραμα δοκιμάζομε? τό 
βαθύ ρίγος μιας δημιουργίας.—Καί είχα τό θράσος σή
μερα— αιώνιον δνειρον ρωμηοΰ αδιόρθωτου,-—ta εί- 
σέλθω εις τό ιδιαίτερον γ^αφείον τοϋ κ. Σουλτε καί 
νά έρωτήσω λεπτομερώς από ποϋ έρχονται αύτοί οί 
πίνακες τοΰ "Ελληνος-Ίσπανοϋ ζωγράφου καί άν πω
λοΰνται. «Μοΰ έρχονται άπο τήν Μαδρίτην,άλλά δέν 
πωλοΰνται.»Τόρα σκέπτομαι άν έπωλοϋντο καί συνι- 
στοϋσα ύπέρ τής αγοράς των,—ό κ. Σοϋλτε έπρό- 
σθεσε εν τούτοις αν θέλω νά προσφέρω τιμήν εΐνε 
πρόθυμος να γράψη πρός τον ιδιοκτήτην των ! !,— 
πώς θα έπαιρνα ενα τίτλον ακόμα τοελλοϋ ανθρώπου 
έν μεσω ημών, ποΰ δέν έφάνηκε άκόμα δ φρόνιμος.

Μία ολόκληρος αίθουσα έχει καταληφθή άπό δύο 
νεαρούς συγχρόνους 'Ισπανούς ζωγράφους, δύο φαιδρό- 
τητας τής Μεσημβρίας, αί όποΐαι έκίνησαν έδω ζωη
ρότατου ένδια|έρον. Ό τριακονταετή: κολορίστας' 
έμπρεσσιονιστης Καςτελοΰχο, δ όποιος έφερε είς τόν 
Βορρά την ίσπανιχήν έκδήλωσιν τής νεωτεριστικής 
εποχής μας μέ μίαν έκτακτον επιτυχίαν αντιθέσεων 
χτυπητών χρωμάτων τών στολών τών Ισπανίδων χο
ρευτριών καί εδωσε πειό καλήν έντύπωσιν πέραν τής 
βιρτουόζικης τεχνοτροπίας του μέ δεκάδα πορτραίτων 
του, τα όποια δείχνουν πώς ένα ζωηρόν αΓσθηιια δέν 
απέλιπε εντελώς πέραν τών Πυρρηναίων. Άλλ εμένα, 
μεσημβρινόν, μ’έθελξε λεπτότερα ό συνάδελφός του 
Μετσχίτα, ένα παιδί είκοσι δύο χοόνων, τοΰ όποιου 
τό γνήσιον ταλέντο ίδίως είς τήν τοπογραφίαν έχει 
μιά έξοχον γνώσιν καί κυριαρχίαν τυΰ «Λιχτμοτίβ» 
δπως σπάνια μπορεί" έτσι λεπτά νά φανερωθή. Ή 
«αποψις τής Γκρανάδαςο ε’νε ένα καθαρόν αριστούρ
γημα υπαιθρίου φωτισμ.οϋ. “Ενα παιδί 22 χρόνων 
εζωγραφισε αύτην την λεπτόχρωμον μουσικήν μιας 
άπαλής συγκεντρωμένης άρμονικώτατα μ.εσημβρινής 
λαμψεως. Τί ύπεροχη έπάνω από όλας τάς εκατον
τάδας τών σημερινών βιρτουόζων έμπρεσσιονίστών, 
ποϋ μάς κατέπνιξαν I

Βιρολινον. '
Ο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ

επίλεκτον άλλοτε μέλος τοϋ ανώτατου συμβουλίου τής 
’Οθωμανικής επικράτειας- ή Αύτοϋ Ύψηλότης έοπούδα- 
σεν έπί ετη μακρύ είς τήν Ευρώπην, διά τής προσωπι
κής της δε αξίας και τών ζηλευτών της προτερημάτων 
κατέλαβε υψηλά καί σπουδαιότατα λειτουργήματα.

Κάτοχος μεγάλης πνευματικής διαμορφώσεως με 9 ;- 
σαυρδν πολυτίμων γνώσεων, ρήτωρ μελισταγής, απολαμ
βάνει τών γενικωτάτων συμπαθειών εις δλους τούς υψη
λούς αριστοκρατικούς κύκλους τοΰ πάλαι κλεινού Βυζαν
τίου καϊ προτοστατεΐ είς τήν πραγμάτωσιν παντός χρη
σίμου καί ώραίου έργον.

Ή οικογένεια τών Καρα&εοδωρή, οικογένεια επισημό
τατη, προσεφερε κολλάς ύπηρεοίας κατά διαφόρους περι
στάσεις τόσον είς τδ έθνος δσον και είς Πατριαρχεία- διά 
τούτο δε ή γνώμη τοΰ ήγεμόνος τής Σάμου έπί σπουδαίων 

ζητημάτων, (θεωρείτο εΐς τους Πατριαρχικούς κύκλους 
τά ,μάλα αύθεντική- μέλος ενεργόν τοΰ λαμπρού τεμένους 
τ&ν Μουσών, τοϋ φιλολογικού έλλην.κοΰ έν Κωνσταντι- 
πόλει Συλλόγου, ώμίλησε πολλτικις άπδ τοΰ βήματος μέ 
επιχειρήματα ακαταμάχητα καϊ έμβρίθειαν γνωμών, κατά 
τά αναγνώσματα δε τοΰ Καραθεο&ωρη είς την μεγάλην 
ηλεκτροφώτιστου αίθουσαν τοΰ Συλλόγου έδιδε συνέντευ- 
ξιν παν δ,τι έχει νά επίδειξη ή Κωνσταντινούπολή είς 
τά γράμματα, τήν επιστήμην καϊ τήν -ιαλλινεχνίαν.ΉΣά- 
μος άπδ χρόνων πολλών ονειροπόλησε Κυβερνήτην τής 
περιωπής τοΰ Καραθεοδωρή- ήθελε νά λαμπρυνθή 0 ηγε
μονικός θρόνος με άνδρα διαπρεπέστατου, άριστοκράτην 
τοΰ πνεύματος καί τής καρδίας, ρέκτην καϊ μεγαλοπράγ- 
μονα, διά τοΰτο δέ δτε εκομίοθη τδ χαρμόσυνου άγγελμα 
τού διορισμού του χαρά, άγαλλίασις απέραντος έβασίλευεν 
καθ’ δπασαν την νήσον, ήτις προαγεται και ευημερει υπο 
τήν αιγίδα τοϋ αύτονομικοϋ πολιτεύματος- άπο τής ημέρας 
τής άφίξεώς του δ Ήγεμών εργάζεται μετά ζήλων Ιερού 
υπέρ τής άνορθώσεως τών κακώς έχόντων, νποκάρδιος 
δε πόθος του είνε ή έτι προαγωγή τής νήσου.

Αμερόληπτος, ίστάμενος υπερθεν τής πολιτικής κονί
στρας, διοικεί τήν νήσον πατρικώτατα διά τούτο δέ λα
τρεύεται κυριολεκτικώς ύπδ τών κατοίκων οϊτινες {δοκί
μασαν άλλοτε τά δεινά τής κακοδαιμονίας,ίνεκεν τής διοι
κητικής απειρίας πολλών άναξίων διά τδ ώπούργημα 
τοΰτο δμογενών, οΰς ή τύχη μάλλον ή ή προσωπική άξια 
άνεβίβασεν είς τδν ηγεμονικόν θρόνον. Παρά τδ πλευράν 
τον'Ηγεμόνος ύστατοι σύζυγος τιμαλφής ή εΰγενεστάτη κυ
ρία Αικατερίνη άνήκουσα είς μίαν άπδ τάς πλέον άριστο- 
κρατικάς οικογένειας τού έθνους μας.θυγάτηρ Εκλεκτή τοΰ 
αειμνήστου Φωτιάδου πασσά, τοΰ μεγάλου ευπατρίδου ό
σης {χρημάτισε πρεσβευτής εις τό Λονδίνου,κ’ έγγονή τοΰ 
Πρίγκηπος Βογορίδου, έτυχεν ήγεμονικωτάτης μορφώ- 
σεως. Πεπροικισμένη με πολλά χαρίσματα φυσικά καί 
πνευματικά, καρδία άγαθωτάτη, προσηνεστάτη τούς τρό
πους, κατέκτησεν άμέριστον τήν συμπάθειαν ολοκλήρου 
τής κοινωνίας Κωνσταντινουπόλεως. Τά τέκνα τοΰ 'Η
γεμονικού οϊκου είσιν άλως αντάξια τών σεπτών γο
νέων- ούτως, ή λογιωτάτη καϊ ποιητικώτατα έμπνεομένη 
Δεσποινίς ‘Ιωάννα καλλιεργείέπιτυχώς τά γράμματα δη- 
μοσιεύσασα είς τδν περιοδικόν τύπον πολλά ωραία διηγή
ματα', ατινα προοηκόντως έξετιμήθηοαν ύπο τοΰ φιλολο- 
γοϋντος κόσμου διά τάς ωραίας Ιδέας καϊ τήν καλλιέπειαν 
τής γλώσσης. Πρώτην φοράν είχον τό ευτύχημα νά γνω
ρίσω δεσποινίδα τοσοϋτον μεμορφωμένην καί ευτυχώς άπό 
των στηλών τής καλλιτεχνικωτάτης «Πινακοθήκης» παρε
λαύνει έν έξοχον διήγημά της, ή «Νεκρή ’Αγάπη», τό ό
ποιον Γαλάτης λογογράφος φίλος μου εθεώρηοεν ώς μι
κρόν άριστούργημα- ή δεύτερα θυγάτηρ, ή χαριτόβρυ- 
τος δεσποινίς Αουκία είνε μία κλειδοκυμβαλλοτρια πρώ
της τάξεως,διερμηνεύει δε εύστόχως ούρανοφοίτου εμπνευ- 
σεως μουσουργήματα- ή τρίτη θυγάτηρ είνε σύζυγος τοΰ 
πολυταλάντου έν Λονδίνφ δμογενονς κ. Μάγκου, μία δέ 
χαριτωμένη παιδούλα μέ δνειροπόλους μάγους οφθαλμούς 
ή δεσποινίς Ραλλοΰκα εινε τό χάρμα τοϋ εύδαίμονος οί
κου,τοΰ λατρευτόν τόσον έν Σάμφ δσον καθ’ άπασαν τήν 
‘Ανατολήν. Διάδοχος τοΰ πατρικού ονόματος είνε ό κ. 
’Αλέξανδρος Καραθεδοωρής φέρελπις νέος, προλύτης τών 
πολιτικών έπιστημών έν ΠαρισΙοις, μέ ευρείαν μόρφωσ.ν 
εγκυκλοπαιδικήν, δια τόν όποιον ανατέλλει μέλλον χρυσά 
φαές, αντάξιον τών οικογενειακών παραδόσεων.

Ή άναγγενοιμένη Σάμος χρεωστεϊ μεγάλην ευγνωμο
σύνην είς τήν A. Υ. τόν ήγεμόνα τον μεγαλουργού δρά- 
σεως κ. Καραθεοδωρήν, είς τάς ζηλευτός προσταθείας 
τον όποιου τά πάθη κατεσίγησαν καϊ γαλήνη βασιλεύει 
απανταχού, οί δέ κάτοικοι Επιδίδονται είς τά έργα των τά 
καθοδηγούνται είς τήν ευημερίαν,έχοντες άναπανμένην τήν 
συνείδησιν καί βανκαλιζόμενοι ύπό τής ιδέας δτι χρηστός 
ήγεμών κυβερνά αξιοπρεπέστατα τήν Σαμιακήν, πατρίδα.

Άθήναι. ΣΥΜΕΩΝ Η· ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ

Π I Η Α Κ Ο ό Η Κ Η

ΤΟ ΜΝΗΜΕΐΟΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΘΗΚΑ ev fff> μνημεία) τφ κενφ την νεκρω· 
ίλέΐσαν μον ’Αγάπην καί την Ικάλυψα ei- 

λαβως διά τινων στιλπνών εικόνων ζωής.
Τη έδωκά τέ/ν άκράδοντον πίοτιν της νεότη

τάς μον, τά δάκρνα μιας Ιαρινης Ισπέρας, τδ φέγ

γος μαρμαιρούσης οελήνης, τους φθόγγους ,πα- 
&αινομένης φωνής καί ήδονικής.

'Η κοίτη της ήν ψνχρά και-παγετώδης.

Τήν ίπέστρωσα δι* άδρών φιλημάτων άτα- 
α^άλον ορμής καί τήν ε&έρμανα διά τρεμούσης 

ίκ ονγκινήσεως καί πάϋονς γειρός.
Οί οκώληκες τήν κατεβίβρωσκον....
Τή έδώρηαα τήν πανοπλίαν τής Αναλγησίας, 

τόν νυγμόν τής άληστου ήδονής, τήν αντοχήν 

μιας άτεγκτου καρδίας.
, Ην μονήρης και έγκαταλελειμμένη^στερημένη 

μαργάρων, βηρίλλων, ομαράγδων, κτερισμάτων 

βαρυτίμων και άδαμάντων φαεινών.

"Εδυσα εις τά μυχιαίτατα τής φυχής μου και 
άνείλκυσα πρδς ιματισμόν της βλέμματα ήδυ- 
παϋ-ή, άκτινας σελασφόρονς, ίπαφάς γλυκυτάτας, 

ίναγκαλιαμους αναρίθμητους, τοΰ -ψεύδους ί- 

κείνου τοΰ λαμπρού.
‘Εν τφ Ιγωΐσμφ της έστέναζεν.
«Ριγώ... εκλείπω... ποθώ νέων δωρημάτων, 

νέων ζωηφόρων εκφάνσεων Καλόν !»

Κάλα'ίς αΰθωρει εγενόμην ώκυπέτης.
Επιθυμία άκατονίκητος, σφοδρά !

Έδήωσα τάς πεδιάδας, εσάρωσα τάς κλιτΰς, 
κατήλθον, ΐνα τήν κοσμήσω, εΐς τά σκιώδη έγ

κατα τής γής.
Στεφάνους δάφνης', στρεπτούς, πορφύρας, Α

σπίδας, δόρατα, μϋρα ευώδη, έγχη Αργυρά, τά 

πάντα τή εκόμισα αφειδώς.
Moi εϊπεν ή Αδυσώπητος:

«Διψώ δακρύων καί λυγμών»...
Διέδραμον τά σπήλαια, διήλασα διά τών πο

ταμών, συνέθλιψα πάσαν πικρίαν, διήθησα πά
σαν Αγωνίαν, Ιστράγγισα τήν ψυχήν μου ταύτην 
Ακόμη, τής τελευταίας αύτής δδύνης στραγγός.

Έξηκολούθει μεμψιμοιροΰσα...
« θνήσκω, λιμοκτονώ, σώσόν με, άν με φιλής 

εΐσέτι !»
Τή ίδωκα τάς Αναμνήσεις μου, τή ίδωκα τάς 

πτήσεις μου, τή ίδωκα τήν δύναμίν μου, τή I- 

δωκα πάσάν μου άντιδράσεως κατά τοΰ πάθους 

άρμην...
Και £ταν Απεγυμνώθην πάσης παραμυθίας, 

πάσης τέρψεως, πάσης χλιδής, καί δταν άπεστε- 
ρήθην πάσης αίγλης, παντός κάλλους, πάσης 
ήδονής, έσίγησε διά παντός ή Άγάπη μου Ιν 

τή ζοφώδει Αγκάλη τής μητρός αύτής Γής...

ΙΩΑΝΝΑ Κ· Σ· ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΜ
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*Η Ξ€ΝΗί ΓβΛΟίΟΓΡΑΦίΑ *

ΦΑΛΛΙΕΡ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.

Α’ατά τελευταίαν b Παριοίο,ς δ,αμονί/ν Μύ Νεύρου "Ανακτος, τδ αατυρ.κδν sitotO·· 
mor «ί,Assielte au Betirea ιών Παριαίων έξέδωκεν ε,δ,κδν ψύλλον δ,ά την βαα,- 

/.'χην έ.-αοκεψιν. Εκ τών γελοιογραφιών τον τεύχους τούτον εύφυεατέρα live Α 6. 
νωτορω.^ Ο Πρόεδρος τ^ς Γτλλ,κής Δημοκρατίας είνε παχύς. Kai δ γελο,ογράφος λο- 
γοπα,κτε, με την λεξ,ν Grarsse = πάχος καί την λέξ,ν Groce = Ελλάς. Ό λεπτός 
βαοτλινς μας κυττάζων τον παχυν Πρόεδρον λέγε, με νφος παραπόνου-

— Κα, έπε,τα λέγουν δτι έγώ είμαι le roi de la Graisse I

ΗΝ εΊολεπε νάμεγαλώνη και 
ένχ ρεύμα παιδικής- χαράς- 
έννοιωθε νά διατρέχ·/; όλο τδ 
σώμα του.

’Εκείνην την-ήξεραν εΐ- 
σήρχετο είς τδν δέκατον καί 
•εκτ-ον άπρίλιον,-καί ή φύσις 
(σκόρπιζε μ,’ Απλοχεριάν ε
πανωτής τά δώρα, ολα της

τά'χαρίσματα, διά νά- τήν προίκιση—προίκα 
βασιλικήν-.-

Τά μάτια της—μάτια μαύρα καί'μεγάλα-— 
έπρόδιδαν. αμέσως πώς- ε'κλειον μέσα τους δλο 
έκεϊνο τό γλυκύ φώς, ποΰ μπορεί νά βάλη την 
φλόγα,του και εΐς την πλέον αναίσθητου καρ
δίαν. .

Τά μαλλιά της χρυσοπερίχυτα και άφθονα, 
περιέστέφόν . μέ χάριν' Αμίμητου τό παρθευικόν. 
μετωπον τδ άντικατόπτρίζον ολην την Αγνότητα 
της ψυχής της,τό άπαλώτερον,τδ λευκότερου καί 
γιασεμιού άκόμη, έν ω τδ δροσερόν της πρόσω
πον και άφρόπλαστον κορμί της ησαν άπο ’κείνα, 
ποΰ μόνον, στά παραμύθια ακούει κανείς ή τά 
βλέπει ζωγραφισμένα'σέ κανενδς έξοχου ζωγρ.ά-; 
φου τήν εικόνα.

Κάτάντικρυ' λοιπού τέτοιας νύφης, τέτοιας, 
νεράιδας, πεντάμορφης, έκάθητο ένα δέιλινδν α
νοιξιάτικο ό Γώγοςκι’ ερριπτέ έπ* αύτής βλέμ-' 
ματα λαθραία, βλέμματα γεμάτα τρυφερότητα 
καί έρωτα, έν ω κάποιο μυστηριώδες, σύσσωμου 
άνατρίχιασμα την στιγμήν (κείνην τδν κατε- 
λάμ»ανεν...

'Γην έκύτταζε μέ τά μάτια του ύπερμέτρως 
ανοιγμένα, και (νόμιζε πώς έμπρός του ήνοίγετο 
δ ουρανός. Τής ευδαιμονίας, έταξείδευε σέ 
κόσμους, άλλους, κόσμους εΐς τούς όποιους- μο-; 
νάχ.α ή καρδιά εΐξεύρει νά εντρυφώ, μακρυνούς 
πολύ,-κρυμμένους άποτώνάνθρωπών-τά-όμματα-,γ 

ίκείπου ίχει θεμελιώσει-τον-' μαγικόν'της θρό
νον- ή άφθαστος, ή ατελείωτος'ευτυχία τής αγά
πης.
• — Γιά δες- μάτια χαριτοβλέφαρα, γιά δ'ές 
εΰμορφιά αγγέλου ! ΈσκίπτετΟ μεσάτου μέ α
γωνίαν-. Ν&νοιωσε-τάχα πώς άπ ’ άυτήτή στιγμή 
ή καρδιά- μου άρχισε δυνατά νά χτυπάν, μέσα- 
στά στήθη μου·; Πόσο διστάζω νά τό πιστέύσω !

• *

Ή Τιτίκατώρα νά ειχεν εννοήσει άρα γε τήν 
φλόγα, την-περιπαθειαν,· τήν μέθην τέλος αύ
τήν, ποΰ προξενούσε κάθέ βλέμμα της', κάθε της: 
κίνημα ; Νά είχε μαντεύσει τάχα τδν . αγώνα 
ποΰ (κυριαρχούσε· μέσα στο πνεύμά του, τήν 
πάλην, ήτις συνετελεϊτο αδιάκοπα μέσα εΐς. 
τήν πληγώμένην ψυχήν του ;

Δυστυχώς σχ.ι. I ...
Χθές μόλις ειχεν αφήσει ήσυχου τδ <ϊυντα-- 

κτικόν καί τήν γραμματικήν πρδ ολίγων ημε
ρών είχε αποπερατώσει το σχολείου. Δέν έγνώρι- 
ζεν άκόμη τάς τρικυμίας, τάς εναντιότητας τής 
ζωής, καί ήκαρδίά' της-—αδιάφορη, σάν'πετα
λούδα—έπετούσε πρδς πκν ο,τι ώραίου,ό,τι με
γάλο καί ιδανικόν, έφθανε μόνον νά ίκανοποιή 
τάς άθώας; τάς παιδικάς κλίσεις της;,

Τδν Γώγον τόν θεωρούσε, καθδ γείτογά της, 
άνθρωπον' τοΰ σπιτιού των,· καί - πάρεδίδετο ά
φοβα εις τήν- εύχαρίστησιν νά' βλέπη καί άκούη 
πρόσωπον τόσον-σχετίκόν τής οικογένειας της. 

■ “Αλλο όμως αίσθημα- (δένει τάς χορδάς τής 
καρδιάς τού Γώγον, καρδιάς μεγάλης,, ορμητι
κής πρδς τδν έρωτα. ’Αγαπούσε την Τιτίκαν 
καί τήν ήθελε μίαν ημέραν ΐδεκήν του. Κάί'έ- 
πανελάμβανε πάντα, δσάκις έκάθητο μονάχος; 
λησμονημένος μέσα στά χαϊδέματα τού νυχτ'.- 
μπάτή,'-εΐς τήν σεληνόλουστον- άγκάλην τής ε
σπέρας · '
■—Τήν άγμπώ, τήν Αγαπώ Τολύ...
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fiIΝ λΚ ΟόΗ ΚH ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Τά χρόνια ενα με τ’άλλο έπέρνχγαν, xt’ ό 

Γώγος άρχισε ν« διαβλεπη τά πράγματα πολύ 
σοβαρότερα τώρα. Το θάρρος έκεΐνο, πού τον 
ώπλιζε προτήτερα—κι’ &ν ήτο ώριμωτέρα ή 
ηλικία της Τιτίκας, θά της είχε χίλιες φορές 
έως τώρα τό μυστικόν μαρτύριαν του ξεμυστη- 
ρευθή—καί αύτο σήμερα σιγά-σιγά τόν έγκα- 
τέλειπε ! Κι’ ένφ άλλοτε έσκίπτετο, πότε νά 
μεγλώση ή Τιτίκα, νά πραγματοποιήσω το ο- 
νειρόν του—τό γλυκύ δνειρον τού γάμου— έξα
φνα μετεβλήθη άποτόμως! "Ολο έκεΐνο το πε- 
ρασμενον θάρρος, δλόζληρηή προηγούμενη τόλμη 
του τόν άφησαν γιά πάντα. Έγεινε δειλός, 
όλιγώτερον. Ομιλητικός μαζύ της, πράγμα τό 
όποιον καί αύτός ό ίδιο; αδυνατούσε νά εξηγήσω 
καί το όποιον τον είχε σέ μίαν ανυπολόγιστον 
άπόγνωσιν βυθισμένον !.,.

Πέρασαν ένα-δύο-τρία-τέσσερα χρόνια. Ό ει
κοστός Μάί'ος άνοιγε τάς φωτεινάς θύρας τών 
παραδείσων των, κι’ έστρωνε μέ ροδόφυλλα τόν 
δρόμον, γιά νά ύποδειχθη τέλεια γυναίκα πλέον 
την Τιτίκαν.Ή δε μεγάλη της προίκα, καθώς 
καί ή ξακουσμένη εΰμορφιά της, δέν έβράδυναν 
νά συγκεντρώσουν σμήνος εραστών τριγύρω της, 
όπως ό κρίνος συγκεντρώνω τών μελισσών τά 
πλήθη τριγύρω εΐς τά ευώδη πέταλά, του.

Δέν ητο πλέον ή πρώτη Τιτίκα. Τό ανίδεο 
τό τρελλοκόριτσο έκεΐνο τών δεκαέξη χρόνων. 
"Οχι 1 Ή έλευθερία, ή πρόοδος τού σημερινού 
λεγομένου πολιτισμού, ή συχνή είσοδος στούς 
χορούς πού έκαμνε κάθε τόσον η μαμά της, τά 
πείσμον^^λέμματα τών λεόντων της εποχής, 
ητο δυνατή ποτέ νά μη κάμουν ώστε ή Τιτίκα 
νά μη ύπερήφ^ευθω γιά τόν θρίαμβον, νά μείνη 
άπαθής, άτρωτος εΐς τάς έπανειλημμένας εφό
δους, καί νά μη κεντηθώ η καρδιά της γιά κα
νένα άπό ’κείνους πού τόσον συχνά την «τριγύ
ριζαν;..

* «
' ·

Έν τοσούτω δ Γώγος εξακολουθούσε πάντα 
τήν γνωστήν, την άνιαράν εκείνην Οδόν. Ήγω- 
νία, έσφάδαζε, άλλ’ ανίσχυρος ν’ άποδιώξη τό 
φάσμα τής δειλίας, τον εφιάλτην εκείνον τόν 
βαρύν, πού «"σφίγγε σφιχτά την καρδιά του καί 
έπνιγε την φωνήν του !

Πολλές φορές δέν τήν έπλησίασε τόσον, ώστε 
τά άκρα τών χυμένων μαλλιών της, έθώπευαν 
απαλά καί ήρεμα τάς παρειά του, καί προξε
νούσαν εΐς αύτόν ένα ρίγος άγνωστον, γλυκύτα- 
τον ; Πληνε’ξαφνα κάποια άνερμήνευτος ιδέα,ένας 
στοχασμός παράδοξος, ξεμάκρυναν άμέσως τό 
έτοιμον νά ξεσπάσω άπό τά χείλη του κύμα τής 
ερωτικής τρικυμίας.

— Νά στιγμή κατάλληλος,«ψιθύριζε,καί κά- 
θουμε έτσι αδρανής, αδιάφορος, έν ω αύτή πάν
τοτε μου φέρεται πρόθυμη, χαρούμενη καί γε
λαστή... ’Εμπρός λοιπόν,θάρρος καί άπόφασις.
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Καί προσπαθούσε δ δύστυχος νά άντληση δυ
νάμεις γενναιότητος, κι’ έχωνε τά δάκτυλά, ταυ 
μέσα στά πυκνά μαλλιά του, κι’Τσυλογίζετο 
ώρες δλόκληρες μήπως άνακαλύψη κανένα νέον 
τρόπον, άλλα τίποτα ! Μία αΐφνηδία καί πάλιν 
σκέψις, ν.κτιο'.χ άπόκ.ρ'χμη αμφιβολία, εφόνευσεν 
μονομιάς τον ενθουσιασμόν του, τον μέχρι φρε- 
νίτιδος αληθινής φθάνοντα !

Καί έσηκώνετο καί έφευγε, χωρίς προηγούμε
νης νά τής είπη μίαν λέξιν, «γύριζε πάλιν εΐς τό 
σπίτι, τρελλός άπο τήν απελπισίαν, καί τό 
βράδυ έπεφτε εΐς τό κρεββάτι σάν άλαφιασμέ- 
νος νά κοιμηθή, έν φ ή κόρη πού έλάτρευε, πα- 
ρουσιάζετο πάντα στά όνειρά του, καί τον έλί- 
κνιζε υ.έ τό τραγούδι τής. αγάπης, καί τόν έ- 
ράντιζε μέ τό μέθυ τής ηδονής... 

Έπί τέλους μίαν ημέραν, ύστερα άπό πολλάς 
αμφιταλαντεύσεις, έσηκώθη καί διηυθύνθη κατ’ 
εύθεΐαν εΐς το σπίτι τής Τιτίκας, θωρακισμέ- 
σμένος μέ την τελευταίαν, τήν οριστικήν πλέον 
άπόφχσιν νά τής άνακοινώση τον έρωτά του,

Τήν εύρεμοναχήν. Έμβήκε και έκάθησε, χω
ρίς όμως νά κατορθώσω νά θίξω άπ ’ ευθείας τα 
ζήτημα. "Αρχισε λοιπόν·νά τήν έρωτ^ άκροβο- 
λιστά πάντοτε για διάφορά άλλα πράγματα, 
Τήν έρώτησε δηλ. πώς τής έφάνηκε ή· χθεσινή 
παράστασις εις τό Βασιλικόν θέατρον, άν ήτο 
ευχαριστημένη άπό τήν προχθεσινήν της εκδρο
μήν, καί τέλος μετά πολλά βάσανα, έστρεψε 

' τόν λόγον και εΐς τό προκείμενον. Εξούσιασε 
πρός στιγμήν τήν εσωτερικήν συγκίνησίν τον,' έ
σηκώθη ολίγον άπότό κάθισμα, έκάθησε πάλιν, 
έπνιξεν ένα βαθύν στεναγμόν, καί άφ’ ού έξερο- 
κατάπιεν δυο τρεις φοράς, τής είπε μέ φωνήν 
τρέμουσαν, σιγαλήν, φωνήν χωρίς χρώμα : '

— Πρό πολλού ξέρεις, Τιτίκα μου... ήθελα 
νά Σού πώ κάτι τι μυστικό, μά πολύ μυστικό, 
......... το όποιον τόσω μου πλακώνει βαρεία τήν 
καρδιά, ώστε άν δέν σού τό πώ...

— "Α, ναί, ναί κατάλαβα Γώγο τί θέλεις 
νά μούπης. Διέκοψεν έξαφνα ή Τιτίκα μέ μίαν 
χαριεστάτην χειρονομίαν, πετώσα ολη άπό 
χαράν. Ναί, είνε αληθές αύτό πού έμαθες. ’Α
γαπώ παράφορα τόν άδελφό σου, καί μάλιστα 
οί γονείς μου άφ’ού είδαν τήν τόση επιμονήν 
μου συνηνεσαν, καί αύτάς τάς ημέρας θά γεί- 
νουν καί οί γάμοε μας. Αύτό τό μυστικό λοιπόν 
δέν ήθελες νά μοΰ πης Γώγο ;

Κεραυνός άν έπιπτε τήν στιγμήν εκείνην 
μπροστά στά πόδια τού Γώγου, δέν θά έπέφερε 
τό φοβερόν άποτέλεσμα, πού έπέφεραν οί ολίγοι, 
άλλ’ απαίσιοι εκείνοι λόγοι τής Τιτίκας !

Έπετάχθη τρομασμίνος άπό τήν θέσιν του, 
μέ μιαν έκφρασιν προσώπου, πού τρελλός μο
νάχα μπορούσε νά λάβη, μέ τάς τρίχας τής κε- 
φαλης του άνωρθωμένας καί μ’ ένα άνάβλεμμα

άγριον, τρομακτικόν ! Δέν εΐμπόρεσε νά απάν
τηση τίποτα, ούτε μίαν λέξιν. "Αρπαξε μόνον 
μ’ ένα νευρικόν κίνημα το καπίλλο του, καί 
άφ’ ού τήν άπεχαιρίτισε μηχανικώς, έχύθη έξω 
στόν δρόμον.

Διέυθϋνθη
κυνηγούσαν, 

γρήγορα—γρήγορα, σάν να τον 
εΐς τό σπίτι του, καί έσωριάσθη

το Η ΠΑΡΙΣΙΝΗ ΖΠΗ '

ΠΑΝΗΛΘΟΜΕΝ έπί τέ
λους είς τήν περίοδον 

τών εργασιών.

Κατ’ ’Οκτώβριον, 
πάντες έπχνέρχονται 
έκ τών έξοχων καί ή 
ζωή αναλαμβάνει τον 
τακτικόν ρούν της.

Οί ΓΙαρίσιοι επιστρέ
φουν, οί Παρίσιοι μέ ολην τήν ζϊσιν των πρός 
εργασίαν.

Τά θέατρα ήνοιξαν πάλιν τάς πύλας των, 
τά δέ νέα έργα τής ίποχής άνχγοάφονται διά δια
κριτικών γραμμάτων εΐς τά προγράμματα.

Εΐς τόν «Οίκον τού Μολιέρου» γίνεται λό
γος μόνον περί τής επιτυχίας, ήτις πρόκειται νά 
στέψη προσεχώς τό έργον ένός αγνώστου νέου.

Λέγεται ότι ή Εταίρα (La Courtisane) 
Οχ κερδήση δάφνας,άλλά τί δέν λέγεται! Πλήν, 
φευ ! είναι αδύνατον νά προμαντεύση τις τήν 
επιτυχίαν ένός δραματικού έργου, όταν τό κοι
νόν είναι δ μοναδικός κριτής τής άξια; αυτού.

Έμαθον έκ καλής έπίσης πηγής, ότι τα
χέως θά τεθώ εΐς τό δραματολογίαν τής «Γαλ
λικής Κωμωδίας^ ή Ιφιγένεια (lphigtnie) 

τού Ίωάννου Μωρία (Jean ΜθΤ€α8),ν/·.·πϊ·ήτ·τΐΐ 
μάλιστα ή μή εΐσέτι αναγραφή του. "Οπως 
παντού καί έν παντί, ΰπάρχουσιν ανταγωνισμοί 
καί ακριβώς οί ανόητοι ούτοι ανταγωνισμοί φο- 
νεύαυσι τούς καλλιτέχνας καί τά έργα των.

Έν τοΐς καταλόγοις τών έκδοτων αγγέλ
λονται νέα έργα- φαίνεται οτι ύπάρχει έν αύτοΐς

βαρύς έπάνω εΐς τό κάθισμα' έκρυψε τό κεφάλι 
του μέσα στά δυό του χέρια’, κι 'άρχισε νά κλαίη, 
νά κλαίη αδιάκοπα, σάν μωρό παιδί, καί νά 
οΐκτείρη συγχρόνως τον έαυτόν του, πού έγεινε 
θύμα τής μοναδικής, τής πρωτάκουστης εκείνης 
δειλίας του !! : ;

ΤΑΚΗΣ ΚΟΝΟΡβΟΣ

(Τον ίν Παρισίοΐί ovvtaxtov μ«!(·

πληθώρα μυθιστορημάτων. Σήμερον, άλλως τε, 
όλοι θέλουν νά. γράφωσι μυθιστορήματα, αλλά 
δέν είναι όλα αύτά τά μυθιστορήματα καλά, 
ύπάρχουν μεταξύ αύτών πολλά, πολλά κακά. 
"Οπως παρατηρεΐται καί εις τά ποιήματα· οί 
καλοί ποιηταί δέν είναι λεγεών, Ινώ οί στιχο
πλόκοι άφθονούσι. Δράττομαι τής αφορμής ταύ
της ΐνχ σάς παρουσιάσω καλούς τινας συγγρά
φεις, ποιητάς τινχς μέ μέλλον :

Έν πρώτοι;, τόν LOUIS Mandin οστις έγραψε 
τούς "Υπνους (Les Sommetl$).'O χ.Mandin 

είναι λυρικός, καθ’ όλην τήν σημασίαν τής λέ- 
ξεως· τά ποιήματα ταυ διαπνίονται άπο [<Χαν 
προσωπικήν ευπάθειαν. Άναγινώσκων τις αύτά, 
αισθάνεται οτι πληρούνται άπό μεγάλην τινά 
ψυχήν, άλλά πλήρη λύπης. Ναί, ή λύπη κυ
ριαρχεί εις τούς στίχους τού Mandin,τύπος 
των, δ οιονεί κλασικός, προσθέτει ιδιαίτερον θέλ- 
γητρον εΐς το έργον ολόκληρον.

Ό κ. Rent Arcos, ποιητής τής νέας γενεάς, 
έδημοσιευσεν άλλοτε τήν Οιίσϊώδη Ψν^ήν 
(L'Ame Essentielle)· "Ηδη, έδημοσίευσε τήν 
Τραγωδίαν τών Διαστημάτων (La Trage- 
die des Espaces). Ό τίτλος είναι ευρύς καί 
απαιτητικός, άλλά το περιεχόμενον, κάίπερ μετ ’ 
έπιμελείας γραφέν, δέν μοί φαίνεται νά άντα- 
ποκρίνεται πάντοτε εις τον τολμηρόν τίτλον 
του. Ή πρώτη έντύπωσις είναι ότι νομίζει τι; 
ότι εύρίσκεται πρό κολοσσαίου έργου, ώς έν 
παραδείγμκτι, προ νέου «Θρύλλου τών Αιώ
νων», άλλά ταχέως εξέρχεται τής απάτης. Τό 
επαναλαμβάνω : παρά τάς πολλάς καλλονάς και
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Ή τραγωδός «ΙΑΡΘΑ BRANDES

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΝΕΙΔΗΣΓΣ

τούς ωραίους στίχους, -ή σκίψις τοΰποιητού δεν 
ύπεστηρίχθη μέχρι «λους. Έν τούτοις, δ κ. 
Rene Afefis δεικνύει ίσχυράν κράσιν καλλιτέ
χνου, καθ’ ήν αί μεγάλαι καί ώραϊαι ΐδέαι πα- 
ράφόρως βυσώρεύονται. "Ο,τι λείπει άπδ τον 
Ren-έ Arcos, εινε ολίγη μέθοδος—άλλα δύνα- 
ται δ π«ηνης νά είναι και μεθοδικός ',

Τί νά είπω δέ δια τά πονήμ-ατα τού Gcor 
yes Dnkfn»^nl ; Άπδ τούς όρύλλονς (Le- 

ye.ndes),.r^ Μάχως (aBffiieiWes) κατευ.αγεύ- 
θην, δικ 'το . τολμηρόν αυτών. Τδ βιβλίον πε- 
ριεχει σελίδάς μεγάλου ύψους. Τό αίσθημα εί
ναι βαθύ, ή ιδέα εύγενής, τδ δε σχίμα το τής 
έπαναστάσεως της τέχνης, οπερ·. άλλως τε, δεν 
στερείται γοητείας.

Ό πρόλογος των ποιημάτων τούτων είναι 
άξιος παρατηρήσεως και άνταποκρίνεται άζοι- 
βώς εις την ψυχικήν κατάστασιν τής νέας καλ
λιτεχνικής γενεάς τής έκκινησάσης προς θριαμ
βευτικήν κατάκτησιν τής δόςης καί τού μέλλον
τος, πλήν φεΰ ! τούτο θά ήτο πάρα πολύ ώ- 
ραΐον άν κατωρθοϋτο, άλλ* ειμεθα ακόμη μα
κράν τής εποχής καθ’ ήν αί μ.ήδαμινότητες καί 
οί Φαρεσσαΐοι των γραμμάτων, οί κατέχοντος 
τάς πρώτας θέσεις, θά έξωσίωσε τού Ναοϋ 
της Τέχνης. ’Αλλά μή άπελπίζωμεν· τδ πρώ
τον κτύπημα εδόθη.
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Ό κ. Louis Thomas οστις διευθύνει μετά 
τοσαύτη; τέχνης την tyv%nv(P$ychc),περιοδικόν 
πλήρες ζωής όπερ θ’ πφήση εποχήν, έδημοσίευσεν 
έν ταίς έκδόσεσι τής Ψυχής ολόκληρον συλλο
γήν πεζών καί εμμέτρων έργων.

Mot άρέσκει πολύ τδ ποίημά του κΙΑΙη». 
Ες αυτού αναδύει κάποια ιδέα, δ δε ακανόνι

στος τύπος τού ποιήματος δίδει είςτδ έργονπε- 
ρισσοτέρχν χάριν.

Επειτα, ενυπάρχει ποίησες, μία ποίησις λε
πτή και ειλικρινής, οικογενειακή δύναταί τις 
ειπειν. Αναγνωσατε το τετράστιχον τούτο :

Totile >nn peine dans 1e vent 
S’euvolerait plume ItySre ; 

Et j ni io coeur d'un faihie enfant 
Qu un souffle plole jusgu'd la terre.

Ολόκληρος ή ψυχή τού Louis ThOMOS φαί- 
νεται έγκεκλεισμένη εις τάς γραμμάς ταύτας.

Αλλ άρκούσι ταύτα διά σήμερον.
Εχω τόσα νά ειπω, ώστε είμαι ήναγκασμ.έ- 

νος νά χαλιναγωγήσω την γραφίδα ν.ου.
Ές άλλοτε, λοιπόν.

Παρίβιοι
AR¥ - ReNE .d'YvE-RMONT

H ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΟΤΛΤΖΕΡ

ϊμεςτη νέος σύλλογος iv
Ά&ήνβις, ή -ν’Εύνίκη σν- 
νείδησις». Μετά τό ολοκαύ
τωμα της Άγχιάλου, &τε δ 

'Ελληνικός λαός έξηγέρϋη 
ζητό)ν Ιϋνίκήν Αναγέννησιν,
άνδρες φιλοπάτριδες σννηλ- 

θονκαι Αποτέλεσμα της σν-
σκέψεως ύπήρξεν ό Ιν σω- 

ματείεύάοβαρφ>'συν«σπίσμδς αντών.Ή«Εθνική 
συνείδήσις» δξέδωκε πρόκύρηξιν, δι" ής έπικα- 

λεϊται σύντονον την προσοχήν τον Απανταχού 

της γής'Ελλ. κόσμον επι τής κρίσβως, ην διέρ
χεται δ υπόδουλος ‘Ελληνισμός. Ή ‘Εταιρεία

σκοπεί νά ένισχύση την Κυβέρνησιν ύπερ πόσης 
όθνικής ένεργείας και νά διαφώτιση δμα τήν

δημοσίαν γνώμην περί των εθνικών δικαίων 
της Έλλ. φυλής. ‘Άς εύχηθώμεν είς τόν άρ- 

τισύστατον σύνδεσμον δν διοικούν ευτυχώς &ν- 
δρες ήθικής ίπτβολής καί επιστημονικόν κύ

ρους, ίπώς παρακάμψη πάν τυχόν έμπόδιον 

και πραγμάτωση έστω και fra έκ τών πολλών 
σκοπών, ούς προτίθεται νά Ιπιτελέση. "Ολοι οί
"Ελληνες εϊνε πατριώται, άλλ’ άτυχώς ελλείπει ή 

μέθοδος τής λργασίάς, ή επιμονή, ό ενθουσια
σμός. Τά πλεονεκτήματα ταύτα πρέπει νά έκδη- 
λώση εμπράκτως ή «.‘Εθνική σύνείδησις'» &ν 
φιλόδοξή'όχι μόνον νά λέγεται,αλλά και νά είνε 

ί,θνική.Τδ σύμβολον τού Συλλόγου, ό πυρφό

ρος Προμηθέας, ώς φωτίση τους έταίρονς.

Π
ΕΡΙΕΡΓΟΝ είδύλλιον $ μάλλονJv σκάνδαλαν 
απασχολεί από τίνος τον Ευρωπαϊκόν τύ

πον. ‘Ο πρίγκηφ στρατηγός ‘Ιωακείμ Άλβόρτσς 
τής Πρωσσίας ερωτενθη τήν ήθοποών Μαρίαν 

Σονλτζερ‘0 θείος του Αντοκράτωρ Γουλιέλ.μος 

δυσαρεστηθ-ελς διά τοιούτον Ανάξιον πρίγκηπος 
έρωτα τόν λξο>ρισε, άλλά κατόπιν συντ^εσεν είς 
τόν γάμον των δύο δραστών. Ό πρίγκηφ θά 

■την ενυμφενετο, αλλά πρός τήρησιν τίόν τύπων 

Ιδει ή Σούλτζερ νά άποκτήση τίτλον βαρωνίδος. 
Καί ΐδώ ήτο ^λη ή δυσκολία. Ευτυχώς εΰρέθη 

εις Αύστρίαν ένας πτωχός βαρώνος οστις εδέ- 

χθη νά νυμφευθή είκονικώς την ^οΰλτζερ, λσμ- 
βάνων ώς Αμοιβήν 20,000 μάρκα ίτησίως.Ό βα· 

ρώνος συνήνεσε,δ γάμος έγινε παρόντος ώς μαρτυ- 
ρος *οΰ ^αστού πρίγκηπος μεθ" (ώ ή Σούλτζερ I- 

πέστρεψεν είς ’ Βερολίνου ευθύς αμέσως μετά 

την ιεροτελεστίαν, τού συζύγου άπομείναντος μό

νον. Άλλ’ ήδη ό Κάϊζερ έθύμωσε καί πάλιν, 
και άπηγόρευσεν εις τους έραστάς νά μένουν 

εις Γερμανίαν. ΚτΑ -αύτοι τώρα παρεπώτ/μοϋν
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είς Παρισίους, άφον ό πρίγκηψ επεμψε είς tcv 

»ντοκράτορα την πορηίτηοίν τον άπό τών τά
ξεων τον Γερμανικού στρατεύματος.

ΑΔΕΛΦΑΙ FONTAIN

Τ
ΗΝ ένορξιν τών ίφετεινών μουσικών άπολαν· 

σεωνίδωσαν δύο χαριτωμένοι άδελφαί,κσλε- 

σαοαι εις τό ‘Ωδείον 'Αθηνών δμήγνριν φιλο- 
μούσων ‘Αθηναίων καί ‘Ατθίδων. Αί άδελφαί 
Rodliain εινε γνωστότατοι είς τόν μουσικόν κό

σμον τοΰ Βελγίον. Διπλωματούχοι τον ‘Ωδείου 

Βρυξελλών, ήλθαν είς τήν πόλιν μας φέρονσαι 
θερμά; ανατάσεις άπό τον κ. Γκεβάρ, τόν διευ

θυντήν τον έκεΐ ‘Ωδείον. "Η μεγαλειτέρα αδελφή 
Ραφαέλα—μία Αλύγιστος Καρνατις με «λην τήν 
ψύχραν ίσως, μεγαλοπρεπή στάσιν τον σώ

ματος—έψαλε με περισσότερόν τέχνην άπό τήν 

αδελφήν της. Ή φωνή της μέντζο-σοπςάνα είχε 
τόνονς λεπτότατους καί αίσθημα ειλικρινές. Είς 
τό άσμα « Views mon bivn-aimio τοϋ Ch(i 

minadc ίδειξεν επίζηλα χαρίσματα μονσικής 

άντιλήψεως.
‘Η νεωτέρα άδελφή ‘Ιωάννα—σοπράνο—έχει 

περισσότερόν έκφράσιν είς τον; τόνον; καί φω
νήν σταθερόν είς τά; υψηλά; διακυμάνσεις. Τά 

δύο τραγούδια τον ΙΗ’. αίώνος, τά είλ.ημμένα 
έκ τής συλλογής τον Vecherlin άπεδόθησαν

Ύ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ Τ

Ό Βασιλεύς άνέθηκε τήν έκ χαλκού κατασκευήν τής 
προτομής του ιίς τήν διάοημον άγαλματοποιόν τών Πα
ρισίων Benie de Variene. Δίς πρό τής έκ Παρισίων άνα- 
χωρήοεώς τον ό βασιλείς έπεσκέφθη τό έργαοτήριον τής 
δεσποινίδας Βαράν καί παρέμεινεν έπί πολύ, ίνα ή καλ- 
λιτέχνις σχεδιάσμ τό πρόσωπον τής Α. Μεγαλειότητας. 
‘Η δεσποινίς Βαράν θά έκτελέση τό δεύτερον ήδη προ
τομήν Ήγβμόνος.Ή πρώτη παρ’ αυτής κατασκευαοθεΐσα 
εινε ή τοϋ Βασιλείας τής Ίνδο-Κίνας, ήτις έοτάλη ώς 
δώρον πρός τόν Σιοωβάθ.έκ μέρους τής πόλεως τών Πα
ρισίων.

*
Εν Βουδαπέστη έτελέοθηοαν ύπό τοΰ αυτοκράτορος 

τής Αυστρίας τά αποκαλυπτήρια τοΰ αγάλματος τοϋ με
γάλου Ούγγρου πολιτευτοΰ κόμητος Άνδράσυ.

★
Ό Παρισινός σύλλογος τής «Έλευθέρας Σκέψεως» ά- 

ν ήγειρε Λρό τινων ημερών εΐς τήν Μονμάρτην άγαλμα 
είς τόν Ιππότην Δε-Λα-Μπάρ καταδικασθέντα τιβ 1766 
εις τόν διά μαρτυρίου θάνατον παρά τών καθολικών κα- 
λογήρων διότι δέν άπένειμε χαιρετισμόν.

Ό Δε-Λα-Μπάρ δεκαενναετής μόλις, υπεβλήθη είς 
τά φρικωδέστερα μαρτύρια διότι έψαλλε ήσματα '.άσεμνα 
έναντίον τοΰ θεοΰ, τής Παρθένου καί τών άγιων καί διότι 
δεν παρηκολούθησε τήν ιερόν λιτανείαν. Ασκεπής καί 

κάλλιστα και δικαίως κατ εχει.ροκροτή^ήσαν,ίδίως 
τό .«Jeunes filletes.'» H δεσποινίς ‘Ιωάννα 

Ρονταίν είνε καί κα&ηγψρια είςτό ‘Ωδεϊον Βρν.- 

ξελί.ών.
Έν τελεί, αίδνο αδελφοί Ιγσλλον την δνω- 

δίαν τής Τζοκόνδας, άπέδειξαν δε «τι ύά έδρε

παν δάφνας ίάν όψαλλον άπό σκηνής ΰεάτρον.

*

ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΚΡΕΜΕΡ

Μετά τά; Ρυνταίν, εις τό ‘Ωδεΐον νέα συ
ναυλία έδόθη, ύπό τής καθηγητρίας τής 

άρπας κ. Ματθίλδης Κρέμερ. Ή έξοχος άρπί- 
στρισ, ήτις κέκτηται πρώτον βραβεϊον τον ‘Ω

δείου Βρνξελλών, έπαιζε θαυμάσια. Ή Φαντα
σία τον Saint — Siiens, καί ό Χορός τών Συ}.· 
ιρίδων τον Godefroid άπεδόθησαν με τέχνην 

σπάνιον' ή κ. Κρέμερ κρατεί είς τούς δακτύλους 

της τό μυστήριον τής ποιήσεανς' ιό αίσθημα χύ
νεται μέσα εις τά; χορδά; τον δργάνον της καί 

άποδίδει είς λεπτότατους ήχους έ'λον τό θέλγη- 

τρον τής έμπνεύσεως καί τον πάθους.
Εις τήν εσπερίδα προσέθηκε τήν τέχνην τον δ 

κ. BllSlinduij, «στις έξετέλετε μέ δύναμιν καί 

τέχνην τό 4cv concetto είς rcminenr τον Vi- 

eitxlemps θαυμάσια, έψαλλε δέ μέ γλυκύτητα ή 

δεσποινίς Χατζημιχάλη.

μί τόν βρόχον είς τόν λαιμόν έκαμε δίς τόν γΰρον τής 
μονής τής Ίερας Καρδίας. Έκόπη κατόπιν ή γλώσσα 
του, κατόπιν ή κεφαλή του, τό δε πτώμα έρρίφθη έπί 
τής πυράς φέρον έπί τοϋ στήθους τό φιλοσοφικόν λε
ξικόν τοΰ Βολταίρου.

Μετά τά άποκαλ.υπτήρια του ανδριάντας, ό πρόεδρος 
τοΰ Δημοτικού συμβουλίου τών Παρισίων ώμίλησε περί 
τοΰθριάμβου τής αλήθειας καί τήςγνώσεωςέναντίον τής 
άμαθείας καί τοΰ θρησκευτικού φανατισμού. Αί κόραι 
κατόπιν τοΰ Λαϊκού‘Ορφανοτροφείου παρήλασαν άδουσαι 
τον «Διεθνή ύμνον».

★

Ό καλλιτεχνικός όμιλος τής Νίκαιας διοργάνωσε διά 
τόν προσεχή ’Ιανουάριον έκθεσιν τών έργων τοΰ Fra
gonard, χάριν τοΰ Αγάλματος τοΰ ζωγράφου, δπερ πρό
κειται νά έγερθή εις τήν γενέθλιάν του πόλιν Grasse.

★
Είς Valenciennes τής Γαλλίας ήγέρθη μνημείου πρός 

τιμήν τοΰ Henri Walton, αρχαίου ύπονργοϋ καί γε
ρουσιαστήν.

— Είς Abbcnitle εγείρονται προσεχώς ανδριάντες τών 
Boucher καί Perthes·

—Τό Γαλλικόν κράτος ήγόραοε τόν πίνακα τοΰ Chigol 
«Defence du marabout de Sidi—Brahimt, Sv θα 
τοποθετηθή δε είς τό μουσεΐον Tlemcen-

— Κατά τό έτος 1900 ήγόραοε τό Γαλλικόν κράτος πλεΐ- 
στα έργα Γάλλων ζωγράφων διά τά διάφορα μουσεία, έν 
οΐς καί πίνακας φιλοτεχνηθέντας ύπό κυριών καϊ δεσποι
νίδων.

★
Άπέθανεν είς Βρυξέλλας ό ζωγράφος Lien Philip- 

pct. Έγεννήθη έν Λιέγη τιβ 1846. Έσπούδαοεν είς τήν 
έκεΐ ’Ακαδημίαν, διακριθείς κατά τάς σπουδάς του, μεθ’ 
δάπήλθεν είς Παρισίους. Έμαθήτευσε παρά τή) Boit- 
fiucreiiu. Έν Ρώμη κατόπιν διέμεινε έπ’ αρκετόν, διηύ- 
θυνε δε τήν έκεΐ ίδρυθεΐσαν τή) 1877 Βελγικήν ακαδη
μίαν. Έκ τών έργων του όνομαστότερα είνε τα εξής : 
Τό «λαχεϊσν», ή «εορτή τής μάμμης,» δ «δολοφόνος», ή 
«έκδρομή Bavberi» ή «άνάπαυσις τοΰ κυνηγιού τής Αι>1- 
blercn μέγιστος πίναξ έν ψ είκονίζονται γνωστά πρόσωπα 
τής Λιέγης,ή «Τριάς τοΰ’Αγ. Γεωργίου», τό «Τραγού
δι». ’Αλλ-ά καί α! προσωπογραφίαι του ήσαν άρι- 
σται, Ιδίως είνε όνομασταί ή τοΰ Itogier, τοΰ l-’rere— 
Orban και τοϋ Renier.«Τό Πανόραμα τής Ρώμης» κ-ί 
τό «Στρατιωτικόν Διόραμα» έσχον μεγάλην έπιτυχίαν.

’ *
Μετά εικοσαετή ενδοκιμωτάτην διδασκαλίαν έν τιβ 

Πολυτεχνείω άπεχώρησε τής καθηγεσίας λόγοι ύγιείας ό 
καθηγητής της πλαστικής κ. Γ. Βροίτος. Μελίχιος, 
ακριβής είς τό καθήκον του, λάτρις τοΰ κλασικισμού, ό 
κ. Βροΐτος ύπήρξεν αγαπητότατος είς τους μάθητάς 
του.

*
Έν r<p ένταϋθα Γερμανική) Ίνστιτούτφ θα στηθή 

προτομή τοΰ Λουδοβίκου Ρός, δστις ύπήρξεν 0 πρώτος 
καθηγητής τής Αρχαιολογίας έν τή) Έθν. Πανεπιστή
μια/ μας.

*
Έν Βαρκελώνη διοργανοϋται Καλλιτεχνική εκθεσις ήτις 

θά διαρκέοη άπό τής 2ί1 ’Απριλίου 1907 μέχρι 15 ’Ιου
λίου.Έκλήθη έπιοήμως όπως λάβη μέρος καί ή 'Ελλάς,

*
Έν ήλικίρ 31 έτών άπεβίωσεν έν Άθήναις αίφνηδίως 

έκ τυχαίου δυστυχήματος ό γραμματείς καί βιβλιοφύλαξ 
τής ένταϋθα Γαλλικής άρχ. σχολής Κάρολος Άνδρε. Ό 
θανών άπό τριετίας διαμένων έν Άθήνα·ς προσέφερεν 
Ικανός' ύπηρεσίας είς τήν σχολήν, ήγάπησε δε θερμώς 
τήν 'Ελλάδα, μελετήοας τήν γλώσσαν καί τα ήθη αύ
τής. Κατέλιπεν έργον αξιον λόγου περί τής Λατινικής 
γλώσσης ώς γλώσσης διεθνοϋς, καί πραγματείας περί 
τής παρ’ ήμΐν κατώτερος καί ανώτατης έ.κπαιδεύοεως, 
δημοσιέυθεϊσας έν Παρισίοις.

*
Ό παρεπιδημών έν Άθήναις πολιτικός άνταποκριτής 

τοΰ Gil Blas Γάλλος λόγιος κ. Δέ — Ώαπά ώμίληοεν 
περί τοΰ Ίωάννου ΔΙωρέα, δώοας γλαφυρόν χαρακτη
ρισμόν τοΰ έργου του.

*
Καλός φίλος τής «Πινακοθήκης», δποιητής Γεώργιος 

Ζερμπίνης, άπέθανεν έν Σμύρνη.
★

Εις Παρισίους είς τό Buttes Chaumont έστήθη μνη- 
μεΐον είς τόν Marat, έργον τοΰ Jean Buffier. Τό έργον 
τοΰτο έπί μακράν χρόνον, καίτοι τελειωμένον, ήτο έρρι- 
μένον είς μίαν αποθήκην μαρμάρων.

Είς Λισσαβώνα άπεκαλύφθη άνδριας τοΰ Βίκτωρος 
Ούγκώ, έργον τοΰ γλύπτου. Jean Boucher. Ή παρά- 
στάσις τοΰ ποιητοΰ εινε περίεργος· είκονίζεται ,ώς παρι
στάνουν τόν "Ομηρον, βαίνων διά μέσον τών αιώνων. 
Είς αντάλλαγμα, οί Πορτογάλλοι ύπεοχέθησαν να ανε
γείρουν είς Παρισίους τό άγαλμα τοΰ Καμόενς.

*
Είς την Art decoratif έδημοσιεύθη μακρα σκιαγρα

φία τοΰ Σκανδιναυοΰ ζωγράφου "Ανδερς Zorn. 'Η ε

λεύθερα τεχνοτροπία του, ή λεπτότης τοΰ αισθήματος, ή 
έπιστημον.κή τοΰ σχεδίου έντέλεια, ή ειλικρίνεια τής 
έμπνεύσεως καθιοτοϋν αύτόν ένα τών πρωτοτύπωτέρων 
καί δυνατότερων ζωγράφων.Ό Zorn ίγεννήθη τή) 1860 
έν Σουηδία, έκ γονέων χωρικών. Έξεπαιδενθη εΐς τήν 
Ακαδημίαν τής Στοκχόλμης, μεθ’ δ περιώδευσε είς 
πολλά μέρη τής Ευρώπης καί είς Αμερικήν. Έγκατε- 
οτάθη κατόπιν είς Σουηδίαν. Τά γυμνά του, αί οίκογε- 
νειακαί σκηναί, καί αί προσωπογραφίαι του έφημίσθη- 
οαν πανταχοΰ.Ή προσωπογραφία τοΰ Βασίλειος ’Οσκαρ 
ή τοΰ Σουηδού πρίγκηπος Καρόλου, τοΰ >/θοποιοΰ Φώρ, 
τοΰ Κοκλέν τοΰ νεωτέρου, τοΰ δόκτώρος Wieselgrem — 
τό άριστούργημα χωρίς αμφιβολίαν τοΰ Zorn—είνε έργα 
μεγάλης άξίας.

Έκ τών χαρακτικών έργων τοΰ Zorn διακρίνονται 
τά ίξής: Τής δεσποινίδας Rurucll πρό τοΰ κλειδοκύμ
βαλού, τοΰ Έρνέστου Ρενάν, τοΰ Zorn καί τοΰ μοδέλου 
του, τοΰ Ροΰζβελτ κ«< τής δεσποινίδας Κλέβελανδ.

★
Ό κ. Βικατος έπώλησε τήν «Άδελφήντοΰ Ελέους», 

άγοραόθεϊσαν άντί 2,000 δρ. ύπό τοΰ κ. θ. Παπαΐωάν- 
νου καί τόν «Αστακόν» άγορασθέντα αντί 800 δρ. ύπο 
τοΰ κ. Λ. Χαραμή.

*
Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς κατά τήν έν Παρισίοις δ.αμο- 

νήν του πρΰσεκάλεσε τόν διάοημον γλύπτην Ροδεν ΰπως 
έπισκεφθή τάς Άθήνας.Ό Ροδεν θά άφίχθή προσεχώς, 
θά φιλοξενηθή δ’ έν τοΐς άνακτόροις. ’Επίσης ό Βασιλείς 
ήγόρασεν έν Παρισίοις τρία έργα τοΰ αυτόθι "Ελληνας 
καλ.λιτέχνου κ. θ. Ράλλη.

Τα τής προσκλήοεως τοΰ Ροδεν είς τάς Αθήνας άφη- 
γεΐται ό «Φ,γαρώ» ώς έξής :

«Προχθές Σάββατον δ Φαλλιέρ έδιδεν είς τα Ήλΰσια 
πρόγευμα πρός τιμήν τοΰ Βασιλέως τής Ελλάδος. Ό 
μέγας γλύπτης Ροδεν παρίστατο. Ό βασιλεύς Γεώργιος 
ουνωμίλησε διά μακρών μετά τοΰ καλλιτέχνου, τόν πα- 
ρεκάλεσε δέ νά έλθη είς τάς ‘Αθήνας καί να μείνη είς 
τά Άνάκτορα.Ό ένθερμος αύτός θαυμαστής τής άρχαίας 
τέχνης δέν γνωρίζει τήν Ελλάδα. Ή έν Μεδόν οικία 
του είνε αληθινόν μουσεΐον δπου είνε συνηθροισμένα 
διάφορα ώραΐα καί σπάνια μάρμαρα, προερχόμενα έξ 
έλληνικών άνασκαφών. Μετ’ δλίγον επί τών έρειπίων 
τής Άκροπόλεως και τοΰ Παρθενώνος, θα έμβαθύνη 
άκόμη είς τό μυστήριον τοΰ άθανάτου κάλλους τών άρ- 
χαίων έργων τά όποια υπήρξαν τά πρότυπά τον.

«Ό Ροδεν θά ύπάγη είς τήν Ελλάδα. Καί εΐνε ευ
τυχής».

*
Έν Μασσαλίφ άπεκαλύφθη <5 άνδριας τοΰ Puget. 01 

Pitgel (1622—1694) ύπήρξε ζωγράφος, γλύπτης καί 
άρχιτέκτων. Εΐνε ονομαστα έκ τόέν γλυπτικών τον έργων 
ό Μΐλων Κροτονιάτης καί δ Περσεΰς άπελευθερών τήν 
Ανδρομέδαν.

*
Περίεργον σχέδιον μνημείου διά τόν "Ιφεν έφαντάοθη 

εΐς εκκεντρικός συμπατριώτης του. Δύο συνεοτραμένα 
σώματα έκατέρωθεν εις τό άκρον τής βάαεως κρατούν 
έπί τών ώμων έπιτυμβίαν πλάκα, εφ ης ό "Ιφεν φαί
νεται οίονεί άφυπνιζόμενος καί παρατηρών άτενώς.

★
Καί πάλιν τό ζήτημα τής ηθικής έν τή Τέχνη ανεκι- 

νήθη χάριν είς ένα φραγκόπαπαν έν Γαλλίφ. Είς τήν 
μικράν πόλιν Καστελνωδρΰ έστήθη έσχάτως έν άγαλμα 
ώραιότατον, παριστάνον γυμνήν τήν Δάφνην, με δλην 
τήν παρθενικήν της έραομιότητα. Τά άποκαλυπτήρια μά
λιστα έγένοντο ύπ’ αύτοΰ τοΰ'Τπουργοΰ τών Καλών Τε
χνών. Μετά τινας ήμέρας ό έπίοκοπος τής πόλεως διερ- 
χόμενος έκ τής πλατείας έν ή έστήθη τό άγαλμα τής 
ώραίας Δάφνης, ήτις έφαίνετο ώς νά έτρεχεν άκόμη 
όπως αποφυγή τάς έρωτοτροπίας τοΰ Απόλλωνος, έ-
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σταθύ], να το περιεργαοθή,Μόλις δμως ύψωσε τα ομματα· 
προς τήν γυμνήν καλλονήν, άπέστρεψε μετά φρίκης το 
πρόσωπόυ του',καί διευθύνθεΐς άμέσως εΐς τήν έπισκο- 
π-ήκ, έξεσφννδόνεσε δριμύταέον καί- έπιαμημκώτατον έγ- 
γραφον, προς tw δήμαρχου' διαμαρτυρόμενος έν αγανα
κτήσει. κατά τής άσεμνου παραστάσεως καί. τοΰ πλήγμα
τος δπερ ύπέστη ή δημοσία ήθική. 'θ’ δήμαρχος απαν
τώ» ύπέμνησεν αύτψ τομ ηθικόν επίλογον τής θυσίας 
.τής Δάφνης, τοΰ ύπέδειξε δε νά έπιοκεφθή τα καλλιτε- 
κά έργα τών γαλλικών μητροπόλεων, καθώς και τοΰ 
Βακικανοΰ. Ό.έπίοκοπος επιμένει, καί. ot κάτοικοι διη;- 
ρέθηραν εΐς δύο άντιμαχόμενα μέρη. "Αλλοι ζητοΰν τήν 
άφαίριοιν τοδ άγάλμαιος καί άλλοι επιμένουν νά διατη- 
ρηθή είς τήν θέσιν της ή Δάφνη έν όνόματι τής τέχνης 
■cal τής καλλονής. · ; , , ,

. . 1 ■·■ . «' '
Πρό εΐκυσιν.έτών ή; Ιταλική. Βουλή έψήφισε τήν άτέ- 

γερσιν είς τήν Ρώμην μνημείου τοΰ Βίκτωρος ’Εμμα
νουήλ Β’, πάππου τοΰ σημερινού βασιλέως τής Ιταλίας. 
Το έργον ήρχιοεν εύθύς άμέσως ,έκτοτε δε έξακολουθοίν 
μεχρ» σήμερον αί έργασίαι χωρίς ν’ άποπερατωθβ τό 
μνημείου.. Μέχρι τοΰδε έδαπανήθ.ηοαν 20,000,000 φρ. 
θ’ άπαιτηθοϊν δλ άκόμη άλλα 5,000,000 πρός άποπε- 
ράτωοίν του. Τό μνημεϊονς τό οποίον άνεγείρεται με
ταξύ τής Ρωμαϊκής ’Αγοράς καί τοΰ Καπιτωλίου, θα 
είνε τό μεγαλείτερον τοΰ κόσμου καί θά πΐριλαμβάνη 
ίβδομήκοντα συμπλέγματα ανδριάντων. — έργα τών δια- 
οημστέρων. γλυπτών τής νεωτέρας ’Ιταλίας.

*
Ό πρώην ηγούμενος, καθηγητής κατόπιν τοΰ Πανεπι-, 

ατημίου τής Γάνδης καί-μέλος τής Βελγικής άκαδημίος 
σοφός γεωλόγος Άλφόνσος Penai’d θά έχη.προσεχώς 
έν Βρμξέλλαις τόν άνδριάντα του, δστις θά εΐνε εργον 
τοΰ γλύπτου A. de Tombay. Ό Renard παρίσταται φό
ρων ρενδιγκότάν. καί έπί. των ώμων έρριμένην τήν τή- 
β.εννον τον καθηγητοΰ. Ή άριατερά χειρ του στηρίζεται 
έπι. ένός χάρτου ημισφαιρίων. ή-δεξιά άκουμβφ έπί τοΰ 
Ισχίου, οτάσις-rjv-έσυνείθιζε. Κάτωθεν ύπάρχει τό ρητόν,, 
δπερ έψιθύρισε- τήν προτεραίαν τοΰ θανάτου του: Ve
ritas tibaraaU eum. ■ ,

Είς τον ζωγράφον κ. Παπαντωνίου άνετέθη ύπό τής 
Πρυτανείας τον Πανεπιστημίου νά γράψη τήν είκόνα τοΰ 
καθηγητοΰ Χρηστομάνου. , ’ ’ .

■Α,',

Ό κ. Παρθένής διαπρίψας επί. μήνας έν Πόρφ είρ
γάσθη σειράν τοπείων καί θαλασσογραφιών, ας προορί
ζει διά τήν Βιέννη έκθεσιν. Έξ αύτών εξέχει ή «Κοιμισ
μένη» τό γνωστόν δρος τοίχον σχήμα γυναικός ύπτίως 
κεκλιμένης. Πρός. τούτοις είς τόν κ.~ Παρθένην- άνετέθη 
ή κατασκευή, τών αγιογραφιών τοΰ έν Πόρφ ναοΰ τοΰ 
Άγ. Νικολάου.

' *
01 αξιωματικοί τών’Αθηνών κοινφ έράνω κατεσκεύα- 

σαν. προτομής. εκ-. γύψου- τών έν, Μακεδονίφ πεσόντων 
αξιωματικών. Τών προτομών- αυτών ΘΙ αποστολή, άνά 
εν έκτυπου' είς δλα. τά σχολεία τοΰ Κράτους. Τά άποκα- 
λυπτήρια-θα γίνωοιν άπανταχαΰ ταύτοχρόνως.

Ιε-
Νέον Γαλλικόν φιλολογικόν καί καλλιτεχνικόν περιο

δικόν ήρξατο έκδιδόμενον έν Παρισίοις υπό τήν διεύθυν
σήντοΰ. κ. Ghaides. Callet, ύπό τόν τίτλον «La Nott- 
velle AtM-nes» Είς τό α., τείχος τοΰ μηνδς Νοεμβρίου 

δημοσιεύεται έκτός άλλης ποικίλης ύλης καί- μεταφρα- 
σις πεζού ποιήματος τοΰ Δίευθυντοΰ τής «Πινακοθήκης» 
κατά μετάφρασ.ν τοΰ x. Ary·—ReneA'Vvei-’ini»il, .

it
Έκ Βομβάης αγγέλλεται, δτι δ Γερμανός Αρχαιολόγος 

Φόν Λεκόκ, είοδνσας είς τή. απώτερα μέρη τής Κεν
τρώας ’Ασίας, δνεκάλυψε καί φέρει έκεΐθεν έξόχως έν- 
διαφερούσας είκόνος έπί ξηροΰ πηλού, τών όποιου· τό 
βάθος εΐνε έκ φύλλων χρυσοΰ.Έπίσης άνεκ&λυψεπολλά 
χειρόγραφα είς 10 διαφόρους γλώσσας, μεταξύ δέ αύτών 
Sv είς γλώσσαν έντελώς άγνωστον μέχρι τοΰδε.

Ί»
Δύο-μόνον !-*-καλλιτεχνικοί. σύλλογοι Ιδρύθησαν και 

έχει ό θεός ή μάλλον έχει ή φιλοδοξία τών καλλιτεχνών 
οτάδιον ένεργείας. Ή πείρα διδάσκει δτι σύλλογοι τοι- 
οντοι εΐύε εφήμεροι, έχοντες τήν αποτυχίαν έκ τών προ- 
τερών έξησφαλισμένην. Ημείς φ^ονοΰμεν δτι- κάτι γεν
ναίου ήμποροίσε νά γείνη έάν ή έπιτροπή, τής «’Εθνι
κής Πινακοθήκης» ήτις άποτελεϊται από λίαν φιλοτέχνους, 
και άνωτέρους πόσης μικροραδιουργίας άνδρας.άνελάμ- 
βανεν έπισήμως τήν διοργάνωοιν μιας ετήσιας καλλιτε
χνικής έκθέοεως. Μία καί καλή έκθεσις θά έσωζε τους 
καλλιτέχνας από τάς Ίκαρείους πτήσεις τών.

★
Άπέθανεν αίφνηδίως έν Κωνσταντινουπόλει ό γνωστό

τατος φιλέλλην ποιητής καί πρώην πρόξενός τής Γαλλίας 
έν Σμύρνη καί ■ ΠΰιραιεΤ Γουσταΰος Λαφών-'θ Λαφων 
έχει γράψη πλεΐστα ποιήματα 'Ελληνιστί, ών τινά πατριω- 
τικώτατα.

*
Είς τάς «’Αθήνας» έδημοσιεύθη ύπό τοΰ κ. Μι. Σί

γουρου έκτενής κρίσις περί τών «Φύλλων ημερολογίου» 
τοΰ κ. Δ. Καλογεροπούλου, έν δε τή «’Αστραπή» ύπό 
τοΰ κ. X. Χρηοτοβασίλη. ■

* ■
Εις τΐμ-,έπαυλιν Μέγερλιγκ, ήτις μετεβλήθη είς μο

νήν, ένεκαινιάσθη τδ μνημεϊοΐ’ τοΰ Ροδόλφου, δπερ ή 
Έλισσάβετ είχεν έγείρη άλλοτε είς τό ’Αχίλλειου.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ
"Ηρξαντο αί διαλέξεις, τοΰ Γερμανικού ’Ινστιτούτου. 

’Αθηνών. Ό Δαΐρπφελδ- άνέγνωσε τήν έτησίαν έκθεσιν 
τών πεπραγμένων, δ 8s κ. Μπρύκνερ ώμίλησε περί ‘Ατ
τικών γαμηλίτον δώροεν. ■

θά ένεργηθοΐν προσεχώς ύπό τοΰ'κ. Καββαδία «- 
ναρκαφαί έν Θήβας, πρός ανεΰρεοιν τών περί τήν Καδ- 
μείαν άρχαίων μεγάρων.

—“Ηρχίοαν αίπρός οτερεωσιν τοϋ ναού τής Αρχαίας . 
Κορίνθοΰ έργασίαι- τοΰ ναοΰ σώζονται έκ τών 15 κιόνων- 
μόνον 7-, τών λοιπών καταπεοόντων. Άλλά καί οΐ οωζό- 
μενοι είνε ετοιμόρροποι.

★
Εύρέθη εΐς τινά παρά τήν. Αάρισσαν λόφον τάφος,έν

τός δε αύτοΰ συντρίμματα άγγείων πήλινων τοΰ καμπα-. 
νικοΰ λεγομένου ύφους, Αστράγαλοι , όστρακα, βάσις κα
τόπτρου κ.λ.π.’Οτάφος είνετοΰ Β' ή,Γ. αίώνος άνήκων 
είς γυναίκα, διότι εύρέθησαν είς άγγεΐα ύπόλοιπα βαφής 
τής καλούμενης ιγχουσα. Ό τάφος είχε συληθή πρό 
Ιδετίας.

*
Είς τό χωρίον Γαρδίκιον παρά τά Τρίκκαλα άνεν- 

ρέθη κτιστός τάφος αρχαίος μεγάλης σπουδαιότητος.

Β*?
•^’Τ_Λί»ί!5Α«'Λ ' - .

Ή «Πινακοάήίίτηγ/' πρφκτςρχ'παείά.εντερον δια- 

γώνωμα «Εικονογραφημένων δελτο· 
οίΐΑ’ί,ό-.' λ

'^^α^άεκ'δρ! 50'’ϋα 'δό&ο^νί:
1) Ε^ς τόν ιίποστείλοντα δείχ&}ΐ$ν, ά.πεικ,ύνί-

2Είςπόν-άγκϋβτείλοντα τήν χαράττίρου μορ

φήν γνναικός.'
δελτάρια γίνε^αι''δέκτά·'/ιεχρι 23'· Δεκεμβρίου 

ενεΰτάηος ίτόυ,ς.
Τά' '·ά}τοτέ^σματα ‘τον1 όιαγαίνιαβου," δημο- 

σιεν&ήοοντασεείφΰτά. γτροαεχ0ς~τεν.χας....

ΝΕΑΙ ΕΕΔΌ2ΕΙΓ
-λ'/, /«η··»»··.'-· ·.- ; - _
U αγαπητός ουνε§^τ^ι τής,ι«φ_νακ,οθ,ή^..:κ, 2ίρ. 

Χρηοτοβ.^σίλης^νέον έξε^ώκε, τόμον, τά «'Ηπειρωτικά 
γτορα\Δ^Μ»ί ’Εξα^ρϊσύθεϊ τήν περισυλλογήν των 
μωβώύ^αρ^^εωγγ-'ας γνωρίζει‘με,.πο^λήφιλογύγβάφι- 
κήνί<π^^Ιφτ<^αρ^:άζχι·..ώς.·Τ&^·φ^^ίΐ^κά..·Τόίϋέ,αν 
βιβΠ9ή,·^^.^τ?^^:δ^.βφ 

δέν εΐνε δυνατόν δ όνάγινώοκων αύτα νά λησ/ιόνή οτι δ 
συλλέκτης εΐνε ό δοκιμώτατος συγγρά^έύς τώνζθέσοα- 
λεκών Σ^^ί^
ΛΕνητιας, του ΰοννου και του Κάμπον. Είς το είδος 
1^^θ^!»ή{.. δ-η^Ατογρ^!ίςί·δ.^ '

οεν δ Λρυστάλΐης, δια το δ.ηγ'ήμά τό επρα^εν δ ί'κ,^ρη- 
στοβασίλης άπο έτώνπολλών.’Εκ τών14 παραμυθιών— 
τά-.δπς£α·.έννοεϊχαι απαντώστίόιαί· αλλ#-^(^£ής’.βΕί3ίμ£ 
δος μέ-πα^λϊάγας.τινίφ·— 0>Qai0te^’sTvT'· τδ «'Αθά
νατο νερό» καί τά «Τρία αδέρφια».

ΒίβίΛΟθ'β^ΐί
01καλοί μας φίλοι. Χωμωδία Σαρόοΰ, κατά με- 

τάφράσινΆγγ.'Βλάχου.-
'Ιΰτορία'τή^Έ1-ίίί5θς·'άπό·τής'λήξέως· τοΰ άρχίίίου 

ύπρ,Χβ&τθδεξΥ.ί Μβτμφβα^ς^Πι ,. 
Καρολίδου. Τόμος Α'. . .. .

ΟΙ χαλκοπράσινοι. Κωμωδία Ώίΐέ, μετάφρααις 
ΆγγέλούΒλάχον. ■

Ιστορία ττίς Γερμανικής έΟνικΰς λαγοτε- 
χν,ία®.;0Λδ. Λ,,ν.Φίδ.μ^ρί· Μετάφραςις. Κ& Ραγκμβή.; 
Τόμος Β'.

Τό έκ,κλπσι,^φχικόν. δί^α}^τβ^βρ^δόξοφ„ 
τολικης έκκλησίαςγ. νΛθ.-ίίΐ^οδΛμου'Μ|λχΐς· Μεταφρα- 
σις Μελ. Άποστολοπούίού.

Δύο νέα τεύχ^ έξέδωκεν ό διαπρεπής καθηγητής τής 
γλο>σσολογίαςίκ. " ν!, Χα·τξΐδά«ς. - Τά βφιίλλογίκά 
άνά^^αι.,αΐί?!μ-περι.λαμβάν^υν. αυμ,βαλνρ· είς^τή^ πα7 
ραγωγήν τάξεώς τίνος λέξεων έν τή Μεσαιωνική καί νεω- 
Τί'69Δόλτμ^μή^,0ημείφμα. περί ταΰ,,εν,γινι.,επιγραφή-απα
ρεμφάτου ίπερ.διαρθοΰ είς θύρθεν,- καί. -.παράγη-. ,·
ρήσεις κριτικός, γραμματικάς καί ορθογραφικός. Τρ.ετ^- .. 
ρον τεύχος περι^άμβάνει τόν επ’ ενκαιρ(^τής δν<?έήκ>ε^·£ 
τής πρυτανεί^Ι^ωνήθένττιλόγαν ΓΙ·Βρϊ;'·τής^ίν(^Βώ·λ 
σης μεθόδομ έ-y ταίς γλφσσι,κρ,ϊς. έριύ.ναις-

Ύπό τοΰ φιλολογικού συλλόγου «ξίαρνασοΐ» έξεδόθη 
ή « ΈίΙότκρίς» τόΰ θ':· ‘έτους,190θι Περιλαμβάνει εΐς '

❖ ❖

-Oiid'ii ’̂ii ^'■έ 'ίΙ:''γέ<;ς,:σεη>ιι,ζ,, Ι;.·'·2,ιμ·ι;, /;·SOtroSMWii, μονογραφίας- ιστορικας, αρχάιολογικας καί ■ 
γλωσσολογικάς τών κ. κ. Ζολώτα, Γεωργάρα, Μανω- 
λακάκη, Βέη, ΠαπαϊωάννούΑΆ.,Άλ^άί^ωΛ.:^τ&μα.^ 
τουχη, ώς και νομικήν διατριβήν του κ. I. ιίλίοπούΜυ.

82ον·β/β)όον τσΰ Συλλόγου- τών.όιφέλί- 
μων^^βίή^^.Πρόότχώςςδ ςΚο^Λής^ύπό Γ. ΟΙγιονόμόη,· 
καί.,δ'ιιΠφθτέρό ύπό Μιι'Μελισσ'ηνόΰέ·

διαλέξετε!». Εν 
πάτριά και ακρα νηφαλιότης κρισίως, διεξόοικός λόγος 
γίνεται και περί τοϋ νέου Άρμοστοΰ κ. Ζαίμη καί τής 
οίκογενείας αύτοΰ.. Καί μία 
μητρός πάππος τοΰ Άρμοστοΰ ‘Αλ. Μοΰρ^ζη^ήΤνε π'ά·' 
νομίοιότυ^ος τήν,.μορμ/ήν βέ τόν . . . "Ιψεν, ^

«ηκίβίΜ» .β.Ι'ά-,ν 

σεως τών,^α^ί^,^μ^^ιαηρ,ί^^^έι^,^δίμΆ,, 

νησείός τής ίλλης-, '

ίίί· M‘drt‘in''I^'M^^^i‘u!es^nMii.y4!e.'’2S^' 
■.-■•Κ , -ί'- ■ .»«·> Γ·’’? » /.<·■ "·' · '*

’fir, «fZe

Χαραυγή τής Χιλιετηρίδάς Γοήΐσς J:’. Τβ- 'σ^·. 
διον,.τώ^αΙαλνών,'.Σελΐ'4β&ό^Με!βλφράσΐί.έκ τοΰ·’Αγγλι- 

στιανικής'“θρήσκείας:"Τα·'!βιβλΙθν νόντο, οπέρ,γεχεί μέτα- 
φραοθή είς δλας τάς Ευρωπαϊκός γλώσσας, έχει μίτά- ' 

τοΰ αφορή το φω,τγ^/^^ν^βί^^φίί δ/,ρ,:κμ^··^:τμιή..τρμ,ι., 
ώρίσθη μόνον είς 1,00 δρ.

Προύωπνκδς; μαγνητισμός. 'Εκδοσις έκδοτικής 
Έτιμρϊία^,’Άθ,ηγ&ν,} -Τό:' βιβλ^ζ.ταϋτο, περιεργότμτος 
χαι έπισχ^νιέι»χμιμ^.,έξεβ^^τό^:^ρ^ργι.Ύ^ό.;'τ^ζ, 
^’Ετα^α^ ιών^^κ^^ρ^^,το^Σιιι,μγμν. ΕΙνς.. 
πολύτιμηέ,φήδιρν,,δι^.πά^τα,θέΐρχίμ, νμ,,δράοα, .Δρ„2;

Με ένα πολυτελές' έξώφίλΑόν έξέδόθη έν Κερκυρή 
ύπό τοΰ δικηγό^Μ^. Ν^ξζε^^^μ^ίχη Ιστορική, 
φέρουοα τόν τίτλον «Κέρκυράίκάι σελίδες.» Μετά 
μακράν Ιστορικόν πρόλοβον έν^τίβ*δποί{(> tbtov^ertu^ 
Κέρκυρα' ύπό θρη^ιέύτ^ί<ήν',δί.κμνικήν'ζ.'γΐωσσικήνζ^αμ-_ι 
ματόλοβ-ιβήν' έποφιν, δ σύγγιραφέύ^ 'διεξΙρ^Αμι μετά πο-- 
λυμ(^έΙαί'Υην''ίσγό^αύ·της'!^^κυρα'ς '&πο· τοΰ,'ί2ζιΙ·μέ- 
χρϊίτοΰ 1386, 'του.τέΐμάνζάπό τής^Έκδρ^ίής,'τών 'Λαή. 
τίνων^μεχ^ 'τής'^έγι{^τάότάάείί>^ τών Ένέτώιί. 'θ'υυγ-’, 
γρώφευς άποδειΑνύ^· τόμ κεβιΐ^ράικόν χίαρν, Ισχυρόν πα-ί 
ράγοντα τής Έλλ. έλ^^ερίάς κάίπου κ'ι^&ύΠοξίτισμόΰ.

'Η β ίμτμπίιν^αΐ-, καί, ^άλιμ. εις.
τα καλλιτεχνικά ΤυΓ{)ήΐ&αφάατα^,! νΙών Άνέατη 

Κα>νοτθΛ3^ί<^..’Η'ΐ^ι·μί1οφήί'ι(ιφμ.^ 
αιάζεται τό:··&νά χείρας ιενχος,:>ζάταάεικννεί την 
άνακαίνισίν' τάν εΐοηύ^νων ‘Κάταήϊηίίατ(ϋν> ϊίτινα 

·, · i 'a·,'·1-' —γ. ^.· r/i': η- , ·ί.
ά^έφοαν.. κ^ ίΗοαμηματα.

' * ’ * * *· ■’> _♦ · * ./* · ,*,.' 
·;· ··· ·;· ·*·
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Αί ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
ΜΑΡΘΑ BRANDES. Διελθονσα έξ Άθην&ν 

τέσσαρας παραστάσεις'έν τφ Δημοτικφ θεάτρφ ή όνομα- 
στή τραγωδός δεσποινίς Μάρθα Μπραντές. ΦυΟις καλλι
τεχνική, είχεν έπιβοθή κατ’ Αρχάς είς τήν ζωγραφικήν 
καί μουσικήν, δτε αίφνηδίως άπεφάσισε να. γτίνή ή&ο- 
ποιός. Μετά θαυμαοίας σπουδάς είς το Conservatoire 
τ&ν Παριόίων, ένθα είχε διδάσκαλον τον Βόρμς, ελαβε 
τό πράων βραβείου τής Κωμωδίας καί είτα προσελήφθη 
είς τό Βωδεβίλ. Κατόπιν ίπαιξεν εις τήν «Γαλλικήν κω
μωδίαν», έξ ής πρό τίνος άπεχώρησε.

ΤΗΔΕΦ2Ν0Ν
Καλλιτέχνί,ι.— "Οπως έγραφεν ή «’Ακαδημία» τού 

Λονδίνου, ή στασιμότης τής καλλιτεχνικής Αγοραπωλησίας 
δεν όφείλεται εις τό Απρόθυμον τ&ν Αγοραστών, αλλ’ είς 
τό {υπερβολικόν τ&ν τιμών καί Ιδίως εκ μέρους τ&ν μέ
τριων καλλιτεχνών. Έδ& συμβαίνει τό εναντίον' αί τιμαί 
δεν είναι ύπερβολικαί, λείπουν όμως οί Αγοραστοί.

Μ· Β· — Ή μετάφρασι τον «Άθρώπινου μηχανι- 
Ομοΰυτής κεράς Παπαμόσκενας, κουβερνάντας στο σπήτι 
τού Πάλλη, ύπερέβαλεν δλας τάς προσδοκίας τ&ν μαλλια
ρών καί των σατυρογράφων. Τόν οισοφάγον έγελωτοποΐησεν 
είς «καταπιόνα», τήν πλάτην είς «κουτάλαν», τους μις 
είς «ποντικούς», τούς οφθαλμούς είς «φεγγίτες», τούς 
βραχίονας είς «ρόπαλα», τό ανθρακικόν οξύ εις «καρ- 
βουνικό ξυνό» (I), τόν νωτιαίον μυελόν είς «ραχόσκοινο».

’Ιδού καί μία έξοχος φράσις τυχαίως ειλημμένη Ικ 
τού βιβλίου της :

«Ό μαζεμός τού ποντικιού γίνεται μοναχά στην κοιλιά 
του τήν κανωμένη από ποντικένιες κλωστές» !! ! Καί ο- 
μως ό Μελαχροινός ουδέποτε άπετόλμησε τοιάΰτα πραξι
κοπήματα. ...

Έρανκίτφ.— Ή Άγγλίς είνε πρότυπον μητρός καί 
■ κόρης, ή Γερμανις αδελφής, ή Γαλλίς καί ή Ρωσσ'ις ερω

μένης, ή Ίταλίς καί ή ’Ιοπανΐς συζύγου.

Γραφεία «Πινακοθήκης» έν Παρισίοις: 
Rue Blette No 13. Bureaux parisiens.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

‘Η ‘Εθνική Τράπεζα δέχεται έντοκους καταθέσεις, είς 
Τραπεζικά γραμμάτια καί είς χρυσόν ήτοι φρ. καί -λί
ρας στερλίνας άποδοτέας είς ωρισμένην προθεσμίαν ή διαρ
κάς, Αί είς χρυσόν καταθέσεις καί οί τόκοι αϊτών πλη- 
ρόνονταιεϊς τό αυτό νόμισμα, είς δ έγένετο ή κατάθεσις 
είς χρυσόν ή δΓ έπιταγής δφεως (cheque) έπ'ι του εξω
τερικού κατ’ επιλογήν τού ομολογιούχου. ·..

Το κεφάλαιον καί οί τόκοι των όμολογιων πληρόνον- 
ται έν ιφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τήαίτήσει τού κα
ταθέτου Ιν τοΐς ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης..

T4kcI καταθέσεων

11]2 τόϊς 0]0 κατ’έτ. διά κατ. θ μηνών ' ~
2 1 έτους

2 έτ&ν
4 έτ&ν
5 έτ&ν

Αί όμολογίαι τ&ν ίντόκων καταθέσεων έκδίδονταικατ' 
έκλογήν τού καταθέτου όνρμαστί ή ανώνυμοι. ...
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ίΙΜ KAI ΙΙΙΪϋ
£Ν ΑΘΗΝΑΙΣ

Έκομίσθησαν νέοι ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΚΟΝΔΥΛΟ
ΦΟΡΟΙ εκ διαφόρων εργοστασίων -(FONTAIN PEN)· 

ΟΙ κονδυλοφόροι ούτοι άπαξ πληρόύμενοι έπαρκούσι 
διά γραφήν 2000 λέξεων.

ΔΕΛΤΑΡΙΑ έλληνικά έκδόοεως Βάλλη καί Κοτζιίλ 
έξαιρέτου ποιότητος πωλοΰνται τπ μαύρα 5 λέπτ. έκαστον.

“ΣΦΥΡΑ,,
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΕΦΒΜΕΡΙΣ 

.rpravMTA-r· ) MIX. AOANAS1AAHS 
ΔΓΕΥΘΥΝΤΑί. ( Δ I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΓΛΟΪ

BIOS ώΕΚΛ,ΤΟΝ

Δύο σελίδες πλήρεις γελοιογραφιών Ιπικαίρων. 
"Υλη όύμοριστική, φιλολογική

πολιτική, κοινωνική.
Συνδρομή δρ. 5. Έν τφ> Έξωτερικφ φρ. 8.

Διά τους σννδρομητάς τής «Πινακοθήκης ε~ 

ξαιρετικώς γίνεται έκπτωΰις, ήτοι δρ: 3, προ
πληρωτέοι. ‘Εξωτερικού φρ. 5.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ»

ΤΟ "ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,· πίναξΝ. Γύζη. Φωτο
τυπία είς μέγα σχήμα: Δρ. 1. ‘Επί χονδρού χάρτου 
δρ. 2.

“ΔΎΟ ΠΟΝΟΙ” δράμα Φρ. Κοππέ, κατά μετάφρα- 
σιν Άγιδος^θέρου. Τιμάται δρ. ί.'Επί ’Ολλανδικού 
χάρτου δρ. 2. .

ΤΟ "ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ”,δραμα Ν. Λάσϋαρη καί Π. 
Δημητρακοπούλου Δρ. 1.

ΤΟ "ΠΑΣΧΑ ΕΝ,ΕΛΛΑΔΙ” «Μ? Φρίξου Άρ,- 
t στέως. Φωτοτυπία είς μέγα σχήμα. Δρ. 1.

Η "ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ” πίνας L. Perrault. Φωτο
τυπία είς-μέγα σχήμα: Δρ. 1.

Η “ΜΩΡΑ·· Βίναξ Vigor. Φωτοτυπία είςμέγασχήμα 
Δρ. 1.

Ο "ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ·. Πίναξ 
liochegrosse. Φωτοτυπία. Δρ. 1.

\ Ο "ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘάΝΟΣ” τρίχρωμος 
φωτοτυπία είς μέγα σχήμα. Δρ. 2.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑΚΗΣ
Ζωγράφο;, ίιπλωμαΐοΰχο; ιοΰ Πολυτίχνείον

Έκτελεΐ προσωπογραφίας και Αναλαμβάνει τήν εικονο
γραφίαν ’Εκκλησιών.—-‘Εν Άθήναις.

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
Τον Α' ΙΓ Γ Δ' και Ε' έτους 

εύρίσκονται είς τί γραφεΐον {/.ας, τιμώμενοι οί 
χρυσόδετοι δρ. 15, οί άπλόδετοι δρ. 12.

Διά .το εξωτερικόν,,·/) τψ.ή χρυσόν.

ΕΝ ΑβΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΌΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ


