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ΙΊωλοπνται είς· τά γραψεϊα ιιας.

I.

Γ-ΕΙΟΤΟ όνειρα καί πόδους, προσδοκίας καί όρέξεις, τδ 

ξανύόμαλλον παιδάκι άμέριμνον είς οίανδήποτε της τύχης 
μεταστροφήν, υποδέχεται μέ χοροπηδήματα τδν νέον Χρόνον, δ 
όποιος τοΰ φέρει είς τήν πήραν τον φανταχτερά παιγνίδια. Αύτά 
άποτελοΰν τδν κόσμον δλον διά τδ άύώον παιδάκι.

’Αδημονεΐ πότενά έλδη νέον έτος, διά νά παίξη περισσότερον, 
διά νά απόκτηση νέα δώρα.

Και ό Χρόνος περνά γύρω άπδ τδ άπαλδ σωματάκι τον ώς 
ύωπεία.

II.

Οί τραχείς τον βίον περισπασμοί εχαλύβδωσαντδ σώμα. Τδ παιδάκι έγινεν Άνήρ. 
Ή ακμή τον πνεύματος ηλεκτρίζει τά νεύρα καί τδ μέτωπόν τον σκιάζει τδ συμφέρον τοΰ 
παρόντος και ή ανήσυχος σκέψις περί τον μέλλοννος. *Αν τδ παιδί έβλεπεν είς κάδε 
νέον χρόνον παίγνια καί δώρα, δ άνήρ βλέπει ήδη άκανύας εις τδν κοινωνικόν δρόμον, 
διαψεύσεις είς τάς ονειροπολήσεις. Οί χρόνοι έκνλίσδησαν ταχείς εις τήν Ανυπαρξίαν, 
χωρίς σχεδόν νά τδ έννοήση. Τά ξανύά μαλλιά έγειναν μαύρα καί τρίχες λενκαί πει· 
σματωδώς έπεκάύησαν είς τούς κροτάφους.

Άσχάλλει διότι ήλύεν νέος Χρόνος, ό όποιος τον φέρει είς τήν πήραν άπογοητεύσεις 
καί πικρίας.

Καί ό Χρόνος περνή γύροι άπδ τδ μεστωμένο σώμα του ώς απειλή.

in.

’Ασπρομάλλης ό γέρων είναι συμμαζεμένος στδ αναμμένο τζάκι. Είς τάς φλέβας 
του μόλις κυκλοφορεί, άδερμο, τό αίμα του. Τά πόδια του είνε άκίνητα. Μία γενειάς 
μακρά βαρύνει τδ αδύνατο στήύος του.

Ήλύεν ό νέος Χρόνος και είς τδν έρχομόν του μελαγχολεί ό γέρων. * Ονειρα δέν 
υπάρχουν πλέον, ούτε πόύοι,. ούτε προσδοκίαι. Δέν ύπάρχει ούτε καν ή τραχεία τοΰ 
βίου πάλη, ή δίδουσα δύναμιν καί κίνησιν, δέν ύπάρχει δι’ αύτδν ούτε τοΰ μέλλοντος 
καν ή σκέψις. Τά μεσάνυχτα, ποΰ ό νέος Χρόνος κτυπα τάς (λύρας τών σπητιών, <5 
γέρων άφυπνίζεταΓ μία ταραχή τδν συγκλονίζει' βλέπει νά υψώνεται ένας καπνός 
λιβανωτού πρδς τδ ρυτιδωμένον μέτωπόν του.

Ό νέος Χρόνος φέρει είς τδν μαΰρον σάκκον του σάβανα.
Καί δ Χρόνος περνά γύρω άπδ τδ έρειπωμένον σώμα τοϋ γέροντος ώς ράπισμα.

Δ- ι. ΚΑΛΟΓΈΡΟΠΟΤΛΟΣ



* Η Ζ^ΓΡΛΦΖΗΚ SXT ΒΞΑΓΙΩΐ *

ΊΜΕΟΥΣΕΙΟΓΜ* WIBKTZ

ΕΝπρέπ·ι νά κρίνη τις 
την βελγικήν καλλι- 
χνίαν έκ του έν Βρυ- 
ξέλλαιςΜουσείου Wi

ertz, οπερ etvs μονα
δικόν εις το είδος του 
καί είς τά χρονικά τής 
ίδρύσέως των απαντα

χού μουσείων. Οί τετυπωμένοι οδηγοί των Βρυ
ξελλών προτρέπουσι τούς περιηγητάςκαί έπισκέ- 
πτας της ώραιας ταύτης μεγαλοπόλεως νά έπι- 
σκέπτωνται το ιδιόρρυθμον τούτο Μουσείο», την 
δέ εις αυτό έπίσκεψιν θεωρούσε κούήκον (de

voir). Τούτο, εγώ τουλάχιστον, άνεγίνωσκα εις 
τον μικρόν δδηγόν, δν εΐχον έπισκεπτόμενος τά 
μουσεία τήςπόλεως. Μετέβην δέ δίς είςτόμεμα- 
κρυσμένον άπο του κέντρου της πόλεως μουσείον, 
όπερ είνε ή αυτή μεγάλη οικία, έν ή κατώκει 
ο ιδιόρρυθμος «δημαγωγός ζωγράφος» ώς άπο- 
καλεί τούτον δ πρό τινων ημερών γράψας περί 
αυτού: Dumont— Wilden, καί ήν είχεν ώς 
έργαστήριον. 'Ομολογώ δέ οτι, καίτοι μη καλ
λιτέχνης ή τεχνοκρίτης, έπί πολύ έμελέτησα 
τινας των κολοσσαίων ή τεραστίων εικόνων του.

Ό Wiertz αποτελεί μίαν έξαίρεσιν, συμβο
λίζει μίαν καλλιτεχνικήν έπανάστασιν έν τη 
χώρφ των .Βέλγων, έν η δεσπόζουσα τέχνη είνε 
ή φλαμάνδική. Ρωμαντικός, ύπερβολικός εις τάς 
συλλήψεις καί εις τάς διαστάσεις των πινάκων 
του, διδάσκων διά των συνθέσεων του τήν φι
λανθρωπίαν, τήν ελληνικήν ιστορίαν, τήν μυθο
λογίαν και σχεδόν είπεΐν τήν τερατολογίαν των 
προϊστορικών χρόνων, άπεμακρύνθη τήςφλαμαν- 
δικής Σχολής, ίδρύων νέαν ίδικήντου, ιδιόρρυθ
μον διά τών πεντήκοντα όκτώ μεγάλων καί μι
κρών έργων του, άτινα διασωθέντα άποτελοΰσι 
το νυν Μουσείον Wiertz.

Ό ’Αντώνιος Wiertz έγεννήθη κατά τάς άρχάς 
τού αίώνος τούτου (1806) έν τη Dinant τού 
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Βελγίου έκ πατρός σαξωνικής καταγωγής, δια- 
τελίσαντος χωροφυλακές, πτωχού, μή Ιχοντος 
τά μέσα όπως εκπαίδευση αύτόν. Διήγαγε δέ 
βοημικήν ζωήν, άποζών έκ τών πρώτων εικόνων, 
έως οΰ πλούσιος Βέλγος, δ Maibe, άνέλαβε τήν 
ίδίαις δαπάνκις καλλιτεχνικήν του μόρφωσιν. 
Σπουδαζων έν Άμβέρση ετυχε τού καλλιτε
χνικού βραβείου τής Ρώμης έν ετει 1832. Ό 
πρώτος δε τεραστίων διαστάσεων πίναξ του, δι’ 
ού έγένετο γνωστός έν Ίταλίμ καί Γαλλίς, ήτο 
δ παριστών τούς Τρώας και "Έλληνας διαμφι- 
σβητυνντας ιό πτώμα τον Πατρόκλου. Ή κρί- 
σις δέ, ήν τότε έξήνεγκεν δ θορβάλσεν περί 
αυτού, ότι εινε ήδη δ Wiertz γίγας, παρώρμη- 
σεν αυτόν εις συνέχισιν τών τοιούτων κολοσσαίων 
καλλιτεχνικών έργων. «Θέλω ν’ άναμετρηθώ— 
εγραφεν δ ΐδιος—προς τόν Ροϋβενς και τού Μι
χαήλ "Αγγελον». Έργασθείς δ’ έπί σειράν έτών 
έγραψε τήν δμοίων τεραστίων διαστάσεων ει
κόνα, τήν παριστώσαν τήν ’Ομηρικήν πάλην 

(La Lulte Hotnerique), ειτα τήν Στάσιν τον 
"Αδου κατά τον Ουρανόν (La rewrite des En

ters conlre le Ciel) καί τόν Θρίαμβον τον Χρί

στον (Le triomphe de Christ). Οί μέγιστοι 
δέ ούτοι πίνακες καταλαμβανουσι καί τάς τέσ- 
σαρας σχεδόν πλευράς τής μεγαλειτέρας τών 
αιθουσών τού Μουσείου.

ΓΙερί τών τεσσάρων τούτων μεγαλογραφιώ» πα- 
ρετή-ρησέ τις τών τεχνοκριτών οτι ε”χουσι μέν 
πολλάς καλλίτεχνικάς άρετάς, αλλά καί τι το 
έξοιδημένον (iwurgOU/Ve). Άλλ’ ή μεμονωμένη 
αυτή κρίσις άντιτίθεται πρός τους θαυμασμούς 
τών "Αγγλων και των Γερμανών, ών εις, δ Ρι
χάρδος Muther άποφαίνεται οτι δ Wiertz' r,το 

ελεύθερον πνεύμα, νεώτερος άνθρωπος καί πα
λαιστής, κηρύξας λυσσώδη πόλεμον καθ’'όλων 
τών αρχαίων περρουκών, δηλαδή τών παλαιών 
ζωγράφων, καί καθ' όλων τών νεκρών επισημο
τήτων τού παρελθόντος. Συνομολογών δέ οτι «είς 
ολα τά έργα τού Wier/Z υπάρχει. ή νέα ‘ψνχη 
μεθ ’ όλων τών βασάνων της καί τών αμφιβολιών,

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

μεθ’όλων τών .πόθων και τών ονειροπολήσεων τοτύπους πίνακας· μ.εταξΰ τούτων μεγαλείτε- 
τοϋ μέλλοντος, καί οτι, δσάκις γράφει επί θε- pot εισίνΛ*(Παναγίας), 
μάτων, έξαντληθέντων ήδη ύπό-τής Τέχνης έπί 1 ..............ώ......
αιώνας, άποτυποΐ έπ’αυτών το αίσθημα νέας 
άνθρωπότητρς, τάς σκέψεις νέας ηλικίας, νέας 
εποχής τού κόσμου. Καίτοι δ’ ίχονταπηγην άλ- 
ληγορικήν ή βιβλικήν, στρέφονται πάντα περί . 
τό ιδανικόν τής ελευθερίας». >

‘Ο επαναστάτης εν τη Τέχνη καί τη συνθέ
σει Βέλγος ζωγράφος καί διά τών άλλων, τών 
μικροτέρων του πινάκων, προδίδει τάς δημοκρα
τικής, τάς φιλελευθέρους καί τάς φιλανθρωπικής 
του ιδέας. Οΰδείς σχεδόν τών πινάκων ε'χει θέμα 
έκ τήςνεκράς φύσεως, άλλα πάντα είνε προϊ
όντα μελέτης καί πρωτοτύπου συλλήψεως, «'Ο 
Μέγας Ναπολέων είς τόν "Αδην» εινε είκών πκ- 

ρεστώσα τούς όδυρμούς καί τάς διαμαρτυρίας τών 
άπορφανισθέντων τέκνων τών πολεμιστών, και 
τών λιμοκτονουσών συζύγων των.

Αί τρεις εικόνες (triptyque) αί παρίστώσαι 
τάς Σκέφεις και Ιντνπώσεις άποτεμνομένης κε
φαλής, διεγείρουσι φρικίασινδιά τό άποτρόπαιον 
τού θέματος. Λέγουσιν δτε συλλαβών τήν ιδέαν 
νά είκονΐση κεφαλήν κατά τάς τελευταίας τρεις 
στιγμάς, παρέστη δ ίδιος είς θανατικήν έκτέλε- 
σιν. Ή πρώτη τών εικόνων παριστοϊ την στιγ- 
γμήν τής. πτώσεως τής μ.αχαίρας, ή δευτέρα 
τήν πτώσιν τής άποταμήσης κεφαλής μετά τών 
τελευταίων μορφασμών, ή τρίτη δέ συμβολικώς 
τάς σκέψεις τής κεφαλής τεμνομένης!

Μελαγχολεκάς εντυπώσεις καταλείπει έτερος 
πίναξ πρωτοτύπου συνθέσεως «Τά ορφανά». Εί- 
κονίζει δέ τήν στιγμήν καθ’ ήν έκ πτωχικής 
οικίας μεταφέρεται φέρετρον πατρός, τά δέ τέ
κνα του όδυρόμενα άποπειρώνται νά έμποδίσωσι 
τήν έκφοράν καί ματαίως τείνουσι πρός το μετα- 
κομιζόμ.ενυν φέρετρον τάς παιδικάς των χΰρας, 
έν ω τό μικρότερο» τών τέκνων του κλαίει βλέπον 
όδυρομένην τήν μητέρα του.

Οΰχ·’ ήττον λυπηράς εντυπώσεις προκαλεΐ ή 
θέα τού πίνακος «τό καιόμενον παιδίον» (ΓΕη- 

fant brille) όπερ περι-τύσσει έν φρίκη καί ά- 
πογνώσει ή μήτηρ του, καθ’ ήν στιγμήν σπεύ
δει πρός βοήθειαν του έξαλλος ό πατήρ. Έτέρα 
είκών έκ τών έχουσών φρικώδη θέματα, είνε δ 
μετά νεκροφάνειαν έγερθείς καί διαρρηγνύων τό 
φέρετρον ήδη τοποθετημένου εις υπόγειον τάφου. 
Ή είκών δέ τής Παράφρονος φονευούσης τό τέ- 
κνον της προκαλεΐ άνατριχίασιν. Αΰτη δέ είνε 
ή φέρουσα κάτωθεν τάς λέξεις Faim.Folie,Cri

me. ’Ομοίως προτοτύπου συλλήψεως τραγικών 
συνθέσεων είνε αί εικόνες του ό αότοκτονών, το 
Ράπισμα Βελγίδος φονευούσης τον κατ’ αυτής 
έπιτιθε'μενον,ή Κεκομμένη κεφαλή, θεωμένη ύπο 
έκπληκτων θεατών, καί άλλαι μικρότεραι ώς δ 
Πολιτισμός κατά τόν XIX αιώνα.

Αί βιβλικαί καί θρησκευτικά! παραδόσεις έ- 
γέπνευσαν τά Wiertz νά γράψη πολλούς πρω-=

δ "Υπνοςτον παιδιού ‘/ηόον επί τών γονάτων 
τής Παναγίας, ή sig Αίγυπτον φυγή, δ Ίηοοϋς 
ίν τφ τάφφ, β θρίαμβος τώι Χριστού, οί δύο 
πίνακες τού Χριστού ως κριτο-ΰ (Les pewits ju· 

ges par le Christ) vXi δ Φάρος τον Γολγοΰα 
δστις δέν παριστ? τό μέρος ένθα έσταυρώθη δ 
’Ιησούς, άλλα συμβολικώς τήν δόξαν τού Χρι
στιανισμού, ώς παλιγγενεσίας τής άνθρωπότη- 
τος, ώς θρησκείας αγάπης, ήτις άπέδωκε τήν ε
λευθερίαν εις τούς δυστυχείς, είς τούς έν δουλεί^ 
καί είς τούς έν άπογνώσει.

Ή σοβαρότης καί τραγικότης τών ανωτέρω 
θεμάτων δε» έπεσκίασε τάς αλλας αυτού καί 

• ποικιλωτάτας συνθέσεις χαρωπών θεμάτων καί 
γυμνών καλλονών. Έξέχουσι μεταξύ τούτων ή 
’Αφροδίτη έν τώ έργαστηρίω τού. Ηφαίστου, αί 
Αονόμεναι καί οί Σάτνροι, δ Κουασιμόδος, οί 
ευτυχείς χρόνοι, ή Άνογνώστρια τών μυθιστο
ρημάτων, ή νέα θυρωρός, ώ. ’Έρωτες, τά παι

διά καί αί Χρυσαλλίδες, ή Έσμαράλδα, κλπ. 
Έκ δέ τών γυμνών γνωσταί παγκοσμίως είναι 
αί άνατυπωθεΐσαι πλειστάκις δλόγυμνοι καλλο- 
ναί, ήτοι ή Προσδοκία, δ κάλνξ τον· ρόδου, 
Ιτοιμασία κόρης διά λοντρόν, το Μυστικόν κλπ. 
"Αλλα γυμνά είσίν ή Ροζίνα πρό σκελετόν, τό 

Κάτοπτρου τον Διαβόλου, ή μετά τό λοντρόν 

και άλλαι.
Τοιούτος έν όλίγαις γραμμαις δ ιδιόρρυθμος 

άλλα καί γονιμώτατος Βέλγος ζωγράφος, δ έν 
ετει 1865 άποθανών έντός αύτού τού έργαστη- 
ρίου του, δπερ τφ είχε παραχωρήσει ή Κυβέρ- 
νησις ίσοβίως ύπό τόν όρον νά χρησιμεύση ποτέ 
ώς Μουσείον Wiertz. Ή επαναστατική αυτού 
καλλιτεχνική ιδιοφυία διήγειρε δισμενεΐς τινων 
κρίσεις περί τών τεσσάρων ιδίως κολοσσιαίων 
πινάκων του, περί ών τις είπεν ότι, δ Wiertz 
είχεν ιδέας άποβλεπούσας είς τό άπέραντον ή 
είς τό ύπερβολικόν, ένόμιζε δέ οτι ήδύνατο νά 
διατύπωση αΰτάς δι’ όσον otov τέ μεγαλειτέ- 
ρων πινάκων. 'Γούτο όμως δέ είνε ελάττωμα 
καλλιτεχνικόντών πινάκων του· ήδύνατο βεβαίως 
νά γράψη μικροτέρους καί κατώρθωσε τούτο διά 
τών λοιπών πεντήκοντα τεσσάρων εικόνων των, 
αΐτινες άναδεικνύουσι τόν Βέλγον καλλιτέχνην 
πρωτότυπον καί άνεξάντλητον είς συλλήψεις 
καί εκτελέσεις μεγάλων καί ποικιλότατων καλ
λιτεχνικών συνθέσεων.

ΤΙΜ· ΑΜΠΕΛΑΣ



ΡΟΔΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΜΙΑ
I .

to ξέρω' μέσα στην καρδιά σου 

Γιά μένα αγάπη δέν κρατείς, 
Είμαι γιά σένα ό πικραμένος 
Κι’ είμαι μονάχα ό ποιητής.

Κι’ είμαι γιά σέ τό πένθος μόνο 

Κι’ είμαι τό νέφος ποΰ πέρνα,
Κα\ πάει και πάει νά χνσμ κάπου 
Τά δάκρνά τον τά εσπερινά.

Μον φτάνει τόσο. Τόσο άς μείνα, 
Παρηγοριά σ’ έναν καιρό:
Ότι μοϋ φώτισαν δνό μάτια 
Τό πέρασμά μον τό ίσκερό .. .

2.
^να τραγονδάκι ακόμα

Γιά τήν έρμη κοπελιά 
Γιά τά μάτια τά σόυμένα
Γιά τ’ αξέχαστα μαλλιά!

Ένα τραγονδάκι ακόμα 
Γιά τά σένανε, ώ καΰμέ.
Πον άνθισες λευκή καμέλια 

Κι’ έμαράθηκες, ώϊμέ!

Ένα τραγονδάκι ακόμα
Γιά τήν πλάνα σου ώμορφιά,
Ποΰ έφυγες χελιδονάκι 

Γιά νά μή γυρίσης πειά ! ...

------- SPAS· ΖΩΤΟΠΟΤΛΟΖ

DOMINIQUE FOURCADE
ΕΝΑΣ άπο τους πλέον ενέλπιδας Γάλλους καλλιτέχνας. 

Ό Jean Philippe Dominique Fourcade, έγεννή&η 
τφ 1871 εΐς το διαμέρισμα Cazeres Hattie Garonne. 
'Υπήρξε μα&ητής τοΰ G Thomae και τοΰ Dubois. Έ- 
βραβεύ&η πρωτεΰοας τρις εϊς την Καλλιτεχνικήν σχο
λήν τής Τουλούσης και εΐς τήν ‘Εθνικήν καλ. σχολήν. 
Είς τό Παρισινόν Salon τον 1899 ίλαβεν έπαινον, έ- 
ΰανμάσβη δε εις τό τμήμα τής χαρακτικής εις τήν παγ
κόσμιον έκ&εοιν τοΰ Άγ. Λουδοβίκον. Τφ 1901 έγέ
νετο αξιωματικός τής Ακαδημίας.

Έξετέλεσε τά εξής έργα, πάντα &αυμασ&έντα :
Έν άνάγλυφον (bas relief) παριστών τήν Ύπεράοπι- 

σιν τής Σημαίας, ανήκαν εΐς τό 126ον σύνταγμα ΐρΰ πε
ζικού (1893), άλλο απεικόνιζαν τήν Ικλογήν άς Προέ
δρου τής Δημοκρατίας τοΰ Καζιμιρ Περιέ, ανήκαν εις 
’Υπουργείου τών Καλών τεχνών (1894), όμοίως τόν θά
νατον τον Δονράν (1895)."Ενα μέγαν Ιστορικόν πίνακα 
(panni-ou): Ή «Βουλή τής Τολούσης κατά τό 1844, 
τό ’Εφετεϊον τφ 1810 και τό ’Εφετεϊον τφ 1896.» "Ε
τερον πίνακα Ιστορικόν, τό 17ον στρατιωτικόν σώμα τφ 
1896. Προτομήν τον Γαμβέττα, κατά παραγγελίαν τής 
Κυβερνήσεως τής Ίνδο-Κίνας, άγαλμάτιον τοΰ Άγριπ- 
πίνα, άνάγλυφον όρειχάλκινον άναπαριστών τήν ιΓΕπίσκε- 
ψιν τοΰ Προέδρου Καρνω εΐς Τουλονσην (1899), μετάλλια 
άνήκοντα εις τόν αύτοκράτορα τής Ρωσσίος, εΐς τό Μου- 
οεΐον Τννιδος, εΐς τόν ’Αγροτικόν σύνδεσμον τής Γαλλίας. 
Προτομας του ευεργέτου Ozenne (1895), επίσης τοΰ 
Hamel, τοΰ στρατηγόν Fabre καί Άλλων.

Άπό τά άραιότερα έργα τοΰ κ. Fourcade εΐνε ό 
<tΓλνφεύς'», γνήσια εμπνευσις έκ τής άρχαίας ελληνικής 
τέχνης, δν παρα-δέτομεν τή εύμενεϊ σνγκαταΟέσει τοΰ 
γλύπτου, παρασχόντος τήν Άδειαν τής έν τή «Πινακο- 
ϋ-ήκη» δημοοιεύοεως δια τοΰ έν Παρισίοις φίλου ήμων 
κ. Γέλβερτ.

"Ηδη παρασκευάζει μίαν μεγάλην αλληγορίαν έξ δρει- 
χάλκου: τό «Πνεύμα τής τέχνης και ήπόλις τής Τουλού
σης» συνοδευομένην έκ μεταλλίων προσώπων άν είκόνι- 
σεν έκ τον φυσικόν τάς μορφάς, ήτοι εάν J Paul Lau· 
reans, τοΰ Benjamin Constant ζωγράφων καί τών 
γλυπτών Fulguicre, Herein και Marguenle,
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ΕΪΤΕΝΙΟ-S ΔΕΛΑΚΡΟΑ
ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙ2

AEZ1S 'Ελλάς (Ελ
ληνισμός) έχ<ι ^ύο 
σημασίας. Οι ευ
λαβείς άναδιφηταί 
τοΰ παρελθόντος, 
οί θαυμασταί τοΰ 
Ώραίου και τοΰ Με 
γάλου, οί προσκυ- 
νηται τοΰ Πνεύμα

τος—τό όποιον, προχωρεί ώς τό άστρον τών 
Μάγων, εις τόν ουρανόν, τόν άνευ συνόρων και 
σημαιών—ονομάζουνελληνισμόν τό σύνολον ιδεών, 
αντιλήψεων τής ζωής, συναισθημάτων και πρά
ξεων, άτινχ χαρακτηρίζουν μίαν τών κυριω- 
τάτων φάσεων τοΰ «Ανθρωπίνου» πνεύματος· ό 
τοιοΰτος ελληνισμός δύναται νά καθορισθή συν- 
τόμως δι’ ενός στίχου τών πυθαγορείων χρυσών 
Ιπων : «παγά αέναος φύσεως».

"Αλλοι ρνομάζουν έλ.ληνιβμον εν σύνολον ε

θνικόν. Κάτι βασανισμένου, φίρον ίχνη δυσ
μορφίας έκ τής μακράς συμφοράς και τοΰ σφι
χτού καί βαρέος κλοιού, άλλά ζωντανόν, αί- 
σθανόμενον έπανερχομένας τάς δυνάμεις του, έ· 
χον άκαταγώνιστον πείσμα νά ζήση. “Εν σύνολον 
ποΰ ενθυμείται, άλλά προ πάντων ποθεί· τό ο
ποίον στενεύει ίσως κάποτε τό παρελθόν, άλλ’ 
εκτείνει τόσον το μέλλον!..

Όχι σπανίως ή λατρεία της άρχαίας Ελλά
δος μένει αδιάφορος πρός την νέαν ή φουστα- 
νέλλα φαίνεται βάρβαρος πρός την χλαμύδα, καί 
ή κλέφτικη ψυχή, ή άμαθης καί πλήρης προ
λήψεων, βάναυσος πρός τάς ψυχάς τάς όποιας 
έφώτισαν αί ακτίνες τοΰ. Πλάτωνος και τοΰ 
Πλωτίνου. Πολλοί όμως γεφιφοΰσι τον κρημνόν 
τόν μεταξύ τοΰ παλαιού καί τοΰ νέου, καί τον 
προς τούς προγόνους θαυμασμόν, μεταφέρουν ώς 
στοργήν, είς τούς άπογόνους. Έκ τούτων σχη
ματίζεται ή εύγενής φάλαγξ τών φιλελλήνων. 

Σοφοί καλλιτέχναι άνελθόντες πολύ υψηλά βλέ
πουν πολύ μακράν δέν μένουν αιχμάλωτοι τών 

177
176



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

κωδίκων καί τών μαρμάρων διά μέσου τών λί- 
ξιων καί τών γλυφών προχωρούν μέχρι τής ελ
ληνικής ψυχής, της αιωνίου.

Άλλ’ ύπαρχουν καί άλλοι οίτινες την νέαν 
Έλλαδα αισθάνονται χωρίς την μεσολάβησιν 
της άρχάιας· βλέπουν φυλήν άδάμαστον, διαρ
κώς· εις άγώνα περί τών όλων, ηρωικήν, πα· 
ρεγνωρισμένην, δυστυχή καί άδικοπαθοΰσαν, 
αυτοτελή και ουχι παρασίτου, καί ή ψυχή των 
φέρεται πρός αυτήν. Δέν ένδιαφέρονται διόλου 
διά τάς άποξηρανθείσας ρίζας· παρακολουθούν 
την ήένεσίν της έ’ως έκεΐ οπού άρχίζούν οί χυμοί 
τής νέας βλάστήσεως.

Οί τοιοΰτοι καί σήμερον άκόμη δέν εΐνε πολ
λοί. Άλλά πρό τριών τετάρτων αΐώνος, καί άν 
ύπήρχον, ήριθμούντο έπί τών δακτύλων.

Έν τούτοις τρεις μεγαλοφυίαι εν Γαλλία 
ήσθανθησαν, ήγάπησαν, εξύμνησαν τήν νέαν 
Ελλάδα, τήν ζωντανήν, ασχέτως πρός τούς 

αρχαίους τίτλους της.
Όπως δ Μέγας Αλέξανδρος είχε τούς τρεις 

καλλιτίχνας. του, τόν Λύσιππον διά νά πλάττη 
τόν. ανδριάντα του, τόν Άπελλή διά νά τόν 
ζωγραφή καί. τον Πυργοτέλη διά νά ψηφογλυφή 
τήν μορφήν του έπί δακτυλιόλιθων,τοιουτοτρόπως 
καί ή νέα 'Ελλάς εύρε τόν ποιητήν της : τόν 
Βίκτωρα Ούγγώ, τον γλύπτην της τόν Δαβίδ 
δ’ Άνζέρ, καί τόν ζωγράφον της: τόν Ευγένιον 
Δελακροά.

Συγχρόνως προς τήν ίδικήν μας έπανάστασιν, 
μετά τής αυτής δρμής.τού αύτοΰ ιερού πυρός,τοΰ 
αύτοΰ μίσους κατά τού τυράννου,μία αλλ.η έπα- 
νάστασις επετελεΐτο είςτήν Γαλλίανέπανάστα- 
σις εις την τέχνην. Συνετρίβοντο δεσμά, έλύ- 
οντο χεΐρες, έκρημνίζοντο είρκταί, ύψώνετο ση
μαία έπί έλευθερωθέντος εδάφους: δ ρομαντισμός. 
Ήτο δέ δ ρομαντισμός όχι μόνον αδιάφορος πρός 
το άρχαΐον πνεύμα,άλλά καί εχθρικός. 'Ο τύραννος 
ήτο ή ψευδοκλασικότης. Τό άποσκελετωθέν άλ
λοτε,το άπόστεωθέν παλαιόν.Κατ ’αύτοΰ κατεβι- 
βάσθη ή άντάρτις χειρ νά τό κρημνίση είς xovtv.

Άλλ’ είς τόν αγώνα ή δρμή δέν υπολογίζει 
την φοράν τής πυγμής, ή άντίστασις εξάπτει 
την παραφοράν καί τό έρυθρώς βλέπον ομμα δέν 
δύναται νά έξακριβώση πού πίπτει τό πλήγμα. 
Το μίσος κατά τόΰ άθλιου αντιτύπου έ’φθασε μέ
χρι τού παγκάλου πρωτοτύπου’έν τή δ’θολή α
τμόσφαιρα νής οργής έταράχθ.ησαν αί αιωνίως 
ώραΐαι γραμμαί τών μαρμάρων τού Φεεδίου καί 
τοΰ Ικτίνου. Το άρχαΐον πνεύμα έθεωρήθη δεά 
παντός1 νεκρόν έπιστεύθη οτι τελευταία κίνησίς 
του, κίνησες έκπνέοντος, σφαδασμός αγωνίας, ύ- 
πήρξενή Αναγέννησις. Ότι έκτοτε εΐνε πτώμα.

Οί τρεις ρομαντικοί τής γραφίδος, τής σμί
λης καί τού χρωστήρος ένεπνεύσθησαν έκ τής 
νέας Ελλάδος· έπαναστάται, ήσθανθησαν καί 
ήγαπησαν τούς έπαναστάτας.
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Ό ποιητής τοΰ Κανάρη, τών κεφαλών τον 

σερσγιον, τού ενθουσιασμού, τοΰ Νουαρίνον, 
τού παώίον, δ μέγας Ούγγώ άνετίναξεν είς τά 
ύψη την ποίησίντου ώς πυροτέχνημα πολύχρω
μου, δρμητικόν, φωτεινόν, άποπνέον πυρίτιδα, 
καί όλα τά βλέμματα έστράφησαν πρός αύτόν.

Ό Δαβίδ δ’ Άνζέρ, δ ήδη διά τοΰ πρώτου 
έργου του,τού 'Οθρνάδα, άποσπασθείς άπό τής 
κλασικής τεχνης, δ ήνχγκασμένος νά σεβασθή 
έν τφ μαρμάρφ τήν τεχνικήν παράδοσιν άλλά 
θραύων διά τής σφοδρότητος τής έμπνεύσεως τούς 
παλαιούς τύπους, προσέφερεν εις τήν Ελλάδα 
την Έλληνίδα κόρην επί τοΰ τάφον τον Βότσαρη. 
Το αριστούργημα τούτο- έστήθη έπί τοΰ τά
φου τού Βότσαρη έν Μεσολογγίφ· άλλ' ήκρω- 
τηριάσθή ύπό βεβήλου σκοποβολής παλληκαριών, 
καί έξήγειρεν είς όδυνηράν κατάραν κατά τών 
βαρβάρων τόν μέγαν γλύπτην — δπότε γέρων, 
έξόριστος, οδηγούμενος ώς δ Οίδίπους ύπό τής 
θυγατρός του τό είδε βεβηλωμένον καί συντε
τριμμένου.—Έπετα συμπληρωθέν, εύρεν άσυλου 
είς τό Μουσεΐον τής ’Εθνολογικής εταιρείας.

Άγνωστος εΐνε παρ’ ήμΐν ώς ζωγράφος τής 
έπαναστάσεως δ Δελακροά.

*
» Μ

Ό Εύγένιος Δελακροά, εΐς τών μεγίστων ζω
γράφων τοΰ αΐώνος, έπεκλήθη δ Παύλος Βερο- 
νέζε τής Γαλλίας· διά τήν έντασιν δέ τού χρω
ματισμού καί τόν μεγαλοφυά χειρισμόν αύτοΰ, 
παραλληλίζεται πρός τόν Τιτιανόν.

Ύπήρξεν έπαναστάτης έν τή ζωγραφική ί
σως πλειότερον καί άφ’ ο,τι ύπήρξεν’δ Ούγγώ 
έν τή ποιήσεΐ’έχαρακτηρίσθη ώς sauvage ivre, 
άγριος μεθυσμένος.

Ώς άνθρωπος,ύπωχρος,μέ θαυμασίαν άφθονον 
κόμην ειχεν ώραίαν εκφραστικήν μορφήν τήν ό
ποιαν κατηύγαζε ένδοθεν τό πνεύμα. Μέ τήν 
παράδοξον, έξωτικήν καλλονήν του ώμοίαζε τό
σον προς τον Βύρωνα, ώστε δ ζωγράφος Δεβε-, 
ριά άπεικόνισεν έπί τοϋ αύτού «μεταλλίου»' 
τόν ποιητήν καί τόν ζωγράφον διά νά καταφανή 
έτι μάλλον ή δμοιότης των."Ετι, χαρίεις καί εύ- 
φυής συνομιλητής, άψογος τούς τρόπους, φίλος 
τών αιθουσών καί θριαμβευτής έν αύταΐς.

Άλλ'δ γόης ούτος εύθύς ώς έλάμβανεν είς τήν 
χεΐρα τόν χρωστήρα μετεβάλλετο διά μιάς· εύ
θύς τόν έκυρίευε τό δαιμόνιον τής τέχνης καί 
έγίνετο τραχύς, τολμηρός, περιφρόνησής παντός 
μέτρου, βίαιος μέχρι παροξυσμού. Ταυτοχρόνως, 
δέ έντός τής τέχνης του,· ώς πολεμιστής έντός 
τής πανοπλίας του, έτοιμος πρός τόν αγώνα,εύ- 
φραινόμενος έν τή πάλη, ορμητικός, ακαταδά
μαστος, άτρωτος.

Τό άποτελούν τήν μεγαλοφυή πρωτοτυπίαν τού 
Δελακροά δέν εΐνε μόνον ή χρωματογραφική τε
χνοτροπία του, ή καθιστώσα πάν έργον του 
πολύηχον ορχήστραν χρωμάτων μέ νέας καί άή-

θεις αρμονίας, άλλά καί τό βάθος τής έμπνεΰ- 
σεώς του. Ό,τι ένεπίστεύετο είς το χρώμα το 
ήσθάνετο πρότερον ώς ποιητής. Καί όταν έτι 
απεικόνιζε σκηνάς τού Σαίκσπηρ, τοΰ Γκαΐτε, 
τοΰ Βύρωνος, τού Ούώλτερ Σκότ—ώς μεσαιω
νικοί τινες ίππότάι, μόνον βασιλείς κατεδέχετο 
νά ύπηρετή—είσήρχετο είς τό βάθος τών έργων, 
μετέδιδεν εΐς αύτά την φρικίασιν τών ΐδικών του 
νεύρων, μετήγγιζεν αίμα άπό τήν καρδίαν του.

Ό Γκαΐτε, δ μέγας πλαστικός, δ ερευνητής 
τής θεωρίας τών χρωμάτων, άναδιφών μέ τάς 
όγδοηκοντούτιδας χεΐράς του τάς εικόνας τοΰ 
Φάουστ,έλεγε μέ θαυμασμόν περί τού Δελακροά 
είς τον Άκκερμαν:

— Ό Δελ.ακροά εΐνε μέγας καλλιτέχνης. Όφεί- 
λωνάδμολογήσωδ'τι τάςσκηνάςαύτάς τοΰ Φάουστ 
τάς έφαντάσθη τελειότερου άπ’ έμέ. Καί άφού 
ύπερέβη έμέ εις σκηνάς τάς δποίας έγώ έγραψα, 
φαντάζομαι ποιαν έντύπωσιν θά προξενήσουν είς 
τούς άναγνώστας τοΰ Φάουστ· αί συνθέσεις αύ
ται προχωρούν πολύ πέραν άφ’ ό,τι θά ήδύναντο 
νά πλάσουν αύτοί μέ τήν φαντασίαν των έκ 
τής άναγνώσεως.

Τω 1824 δ Δελακροά άπέστειλεν εΐς τήν καλ
λιτεχνικήν έκθεσιν την Σφαγήν τής Χίον (Mas
sacre de Scio). Τό έργον τούτο τό δποίον εΐνε 
ή πρώτη φιλελληνική κραυγή τού ρομαντισμού 
(τό πρώτον ύπέρ τών’Ελλήνων ποίημα τού Ούγγώ 
έγράφη τω 1826) έχει σημασίαν όχι μόνον διά 
τήν ’Ελλάδα,άλλά καί διά τήν ιστορίαν τής τέ
χνης. Ή φοβερά έκείνη σκηνή τού ολέθρου, ή 
πλήρης θερμού αίματος καί κραυγών σφαζομένων 
γυναικοπαιδών καί σφαδασμών καί ρόγχων ά· 
γωνίας, έπί τής δποίας ή άγριότης τού Τούρκου 
διέρχεται ώς θύελλα, τό αριστούργημα έκεϊνο 
έν τφ δποίφ ή φρίκη έξεφράζετο μετά πρωτο
φανούς έντάσεως καί τόλμης έξήγειρε κατ’ αύ- 
τοϋ δριστικώς καί άμετακλήτως τήν οργήν τών 
κλασικών. Έκτοτε έκλείσθησαν εΐς τόν Δελα
κροά αί πύλαι τής Έκθέσεως. Έπί μακρά 
έτη έπί πάσης εΐκόνος του έπεκολλάτο ώς 
στίγμα τό ύβριστικόν R (refuse). Άλλ’ αυ
τός άήττητος, έπίμονος, μή θυσιάζων σπιθαμήν 
έκ τοΰ εδάφους τής τέχνης του, τούναντίον,προ- 
χωρών έμπρός, περισσότερον μεγαλοπράγμων καί 
μεγαλουργός, έφθασεν είς τήν νίκην.Τφ 1855 έν 
τή Παγκοσμίφ εκθέσει τών Παρισίων δτε συνε- 
κεντρώθη τό ολον έργον του, δ θαυμασμός έγο- 
νυπέτησε πρό αύτού. Τφ έδόθη τό Μέγα Βρα-
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βεΐον. Αί έπευφημίαι τού μεγάλου θριάμβου κα· 
τέπνιξαν διά παντός τούς κοασμούς των εχθρών 
του. . .

* · .
*

Τά στενά όρια τοΰ άρθρου τούτου δέν επιτρέ
πουν νά ένδιατρίψωμεν είς· λεπτομέρειας περί 
τής αισθητικής τοϋ Δελακροά. Έν παρόδφ &ς 

λεχθή δτι έν παντί έργφ αύτοΰ,χρώμα, γραμμή, 
φώς, σκιά τείνουσιν είς τόν αύτόν σκοπόν πάντα 
προσδίδοντα καταπληκτικήν δύναμιν ένότητος 
είς αύτό. Τά δένδρα, ή θάλασσα, τό έδαφος, δ 
ούρανός εΐνε ώς έμψυχα συμμετέχοντα τής σκη
νής, μάρτυρες συγκινούμενοι, συνδόνούμενοι άπο 
τά μίση, τάς θλίψεις, τούς ένθουσιασμούς τών 
προσώπων τά δποία περιβάλλουν.

Δέν δυνάμεθα νά παραλίπωμέό δτι δ οφθαλ
μός δ ροφών ήδονικώς τό φώς, δ μεθυσκόμενος είς 
τά χρώματα, ήγάπησε παραφορως την ’Ανα
τολήν. ΓΙερί του Δελακροά έγράφη ότι «ρΐΙΙΟ- 

resquement il dicouvirt I' A/rique,» Πρώ
τος μετέβη εΐς τό Μαρόκονκαί τοΆλγέριον. Καί 
ύπήρξεν δ πρώτος εξερευνητής τοΰ εκθαμβωτικού 
φωτός τής ,έρήμου καί τοΰ βαθυκυάνου ουρανού.

Δέν εινε άπίθανον, ή τάσις αΰτη πρός τό ανα
τολικόν νά ώδήγησε τόν Δελακροά εΐς τάς σκη
νάς τής ελληνικής έπαναστάσεως, ώς τούτο συ
νέβη καί είς τόν Ούγγώ. Έκ τών ελληνικών 
εικόνων του άν έξαιρεθή δ Σουλιώτης καί ή 
’Ελλάς Ιπί των Ερειπίων τον Μεσολογγίου, ου
δέποτε σχεδόν λείπει δ Τούρκος. [Ιλην τού 
Γκιαονρ έζωγράφησε δίς, διαφόρως, «μάχας 
Ελλήνων εναντίον Τούρκων». .Όπως δέ δ Ούγ
γώ, μετά έτη ένεθυμήθη τόν Κανάρην, καί δ 
Δελακροά τφ 1863 έπανήλθεν εΐς τήν ’Ελλη
νικήν έπανάστασιν καί τό τελευταίου του έρ
γον, είς τό δποίον έπεσεν δ χρωστήρ έκ τής χει- 
ρός του, εΐνε δ Μάρκος Βότσαρής (Στρατοπέδου 
τών Τούρκων προσβαλλόμενον υπό Ελλήνων.)

Ό μέγας πίναξ άφεθη ημιτελής; θά μείνη 
άρά γε διά παντός, όπως ή Αφροδίτη τοΰ Ά- 
πελλοϋ, έξ άτολμίας τών ζωγράφων,ή θά εύρεθή 
καί δι’ αύτον δ ΙΙάλμας, δ συμπληρώσας τό τε
λευταίου έργον τοΰ Τιτιανοΰ έν Βενετία, «τόν 
Χριστόν έν τώ τάφφ»;

Διατί ώραΐα αντίγραφα τών έργων τούτων νά 
μή κοσμήσουν τό πενιχρόν ήμών Μουσεΐον, καί 
διατί ό συ^πληρωτής τουλάχιστον τού άντιγρά- 
φου, νά μη εινε Έλλην Πάλμας ;
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ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΤ

€ΙΚΟΝ€Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓ0Υ (ΑΛΑα-

έγκριτος καθηγητής τού Πα 
νετιιστημίον. καί ήμέτερος 
συνεργάτης κ. Σκ. Λάμκρος 
έδημοαίευσε έκτενές σημείω 
μάέν τφ νκ'αυτού ουντασ- 
οομένω εΝέφ Έλληνομνή- 
μονιτ κερί τ&ν δημοσιευ- 
θειοών εικόνων Κωνσταν
τίναν τον Παλαιολόγου. Ή 
κερισνναγωγήτών στοιχείων

έξ’ ών ί γλυκτης τον κατασκευάσθησομένου ίινδριάντος 
θά όδηγηίέή ?να ανακαραστήση τον μάρτυρα αύτοκράτορα 
ijro Αναγκαιότατη καί είς τούτην δεν ωκνησε ν' άοχοληθή 
ό φιλοκονότατος Ιστορικός κ. Λάμκρος.

Τόν ενδιαφέροντος τούτου άρθρου, οκερ Ατυχως ελλεί
ψει έκαρκόνς χώρου δεν είνε εύχερές να άναδημοσιεύσω- 
μεν δλόκλήρον.)καρέχομεν κερίληψιν, ήτις είναι αναγκαιό
τατη δια την προσθήκην, ήν τδ κρώτον ήδη διά τής «.Πι- 
νακοθήκης», δημοσιεύει ό κ. Λάμπρος.

Είκών τού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου έν τοϊς νεωτέροις 
χρόνοις έξεδόθη τδ πρώτον, έν ετει 1798,υκδ τού Eckhel, 
βυζαντινόν νομισματολόγου, καραλαβόντος ταύτην έκ χρι- 
σον δήθεν νομίσματος διαοωθέντος ύκ’ αύτοΰ έξ έπικει- 
μένης τήξεως έε κλιβάνφ καί κατατεθέντος είς τήν εν 
Βιέννη νομισματικήν συλλογήν. 'Αλλά τδ υποτιθέμενον 
νόμισμα εινε άκλούστατα χρυσή βούλα έκ χρυσοβούλον, 
ώς άκέδειξεν ό κ. Λάμκρος. Τφ 1851 οί Βυζαντινολόγοι 
Tafel καί Thomas έξέδωκαν λιθογραφικήν Αναπαρά-

1·— Είκών Παλαχολόγου. (Έκ χρνσοβούλον 
τον Αρχείου τής Βιέννης).

στάσιν τής έν ανεκδότφ χρυσοβούλλφ Κωνσταντίνου τοϋ 
Παλαιολόγου Ααοκειμένφ εν τφ αίιτοκρατορικφ Αρχείφ τής. 
Βιέννης Ανακεκραμένης χρυσής βοΰλλης, ήτις φέρει έκί 
τον έτερον μέρους τήν εικόνα τού Κωνσταντίνον. Είνε 
αΰτη ή νκ’ Αρ. 1 παρεντιθεμένη είκών. Ή ύκ’ Αρ. 2

2.—Έκτυπου σφραγϊδος τού Παλαιολόγου 
εύρεθείσης έν Μοδένη. ‘

είνε Απεικόνισμά τον έκτύκον άλλης σφραγϊδος τού αύτο- ·.
κρατοροςι δκερ ό κ: Λάμπρος ενρεν έν τοΐς αρχείοις τής 

-Μοδένης. Ή λιθογραφία τής χρυσής έκείνης βούλλης του
αρχείου τής Βιέννης νκήρξεν ή Αφετηρία τής δημοσιεύ- ί
οεώς νέων εικόνων τον Κωνσταντίνου ΙΤαλαιολόγον. |

Καί δη, τφ 1859 έξεδόθη έν Άθήναις.ύπδ τοϋ Α. Βν- ?
ζαντίον μετάφρασις τής γερμανικής συγγραφής τοϋ Mor ■ ;
<//·?·««« ε Πολιορκία καί ,αλωσις Κωνσταντινουπόλεως». j

- Ό μεταφραστής έπλούτισε τήν έκδρσιν με δύο είκονογρα- !
φήματα. Το μεν εινε λιθογραφική είκών τον Αΰτοκρά-
τορος μετά τής ύκογραφής τον, σχεδιασθείσα ύκδ τον κα- ■
θηγητοΰ τής ζωγραφικής Δ.Τσόκον,τδ δέ λιθογραφία πα- ;
ριστάνουοα τήν έξοδον τού Κωνσταντίνον έν λιτανεία- εν ■
τούτη παρίσταται ούτος έφιππος, φέρων στέμμα καί αί- 
ρων διά τής δεξιάς γυμνόν ξίφος. Προηγείται τδ κλήθος, 
είςΈερευς κρατεί τήν εικόνα τής θεομήτορος, είς δέ 
φουστανελλοφόρος κρατεί δισχιδές λάβαρον. Τίνος έργου 
είνε ή Αφιλόκαλος αυτή είκών δεν αναγράφεται, μόνον δε 
Αναφέρεται ό λιθογράφος Γ. Κόλμαν (1859). Τφ 1900 
ίντή αΠατρίδι» τού Βουκουρεστίου έδημοσιεύθη είκών τού 
Παλαιολόγου μέ τήν {υπογραφήν Sorega, αλλά πάν άλλο 
παριστφ αυτή ή τον Κωνσταντίνον. Ό σχεδιαστής είκόνι-

5.— Είκών Παλαιολόγου (Έκ τού 
χειρογράφου Μοδένης).

•J._ ; '0 Κωνοταντίνος Ιίαλαχολόγος (Έκ τού χειρογράφου Γ. Κλόντζα, >} άρτι Ανευρεθεϊσα είκών).180
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osv ανιόν γεντιώντα viov Άνδρα, εν κατατομή, κρατούντα 
τιθραυσμένον ξίφος. Φιλοκαλωτίρα, άλλ’ ίπίοης ότυχής 
lire η υπό τοΰ «’Ελληνισμού» ίκδοθεϊοα κατά σχέδιον 
Μ. ΚωνσταντινΙδου είκων τφ 19ΰ), άντίγραφον είκόνος 
τοΰ Παλαιολόγου τής νκ' όριό. 88 iv ίγχρώμω λιθαγρα- 
φικφ πίνακι αειρας Βυζαντινίων αύτοκρατόρων, Ιχδοθεί- 
αης εν Όδησοφ τφ 1884. Ό αύτοκρ&τωρ όρθιος μέχρι 
τοΰ υπογαστρίου, παρίσταται με κράνος κορυφούμενον εΐς 
λοφιάν, με θώρακα μακράν καε ξίφος άνηρτημένον άπο 
τελαμώνος. Τό σώμα καλύπτεται άπό μανδύαν, οί δε βρα
χίονες άπό φολίδας, διά δέ τής δεξιάς κρατεί δόρυ. Ή 
είκών αΰτη είνε τραγελαφικόν μίγμα έλλ. καί ρωμαϊκής 
άρχαιότητος καί ενίων μεσαιωνικών έκ τής Δύσεως, οί- 
δένα δ' έχει Βυζαντιακόν χαρακτήρα. ’Επιτυχέστερα πως 
είκών είνε ή δημοσιευθεϊσα εν ταΐς «’Αθήναις» τής 7 
Δεκεμβρίου 1903 κατ’ άντιγραφήν τοΰ κ. Φ. Άριστέως. 
Ή είκών αΰτη είνε ΰπερμεγίθυνοις έπικεχρωσμένη τής 
μολυβδίνης βούλλης τής Βιέννης, άντιγραφεΐσα έκ τον 
έν τή μεταφράσει τοΰ Mordhmann σχεδίου τον Τσό- 
κον. "Αλλη είκών, δλως ψευδής αΰτη, είνε ή τφ 1892 
έκδοϋεΐοα ύπό τον άλλοτε έν Αονδίνφ πρέσβεως τής 
Σερβίας Μιγκίτοβιτς ίν τινι περί τοΰ αντοκράτορος μονο
γραφίες αύτοΰ. Προφανώς έσφαλλεν ούτος, διότι τό νομι- 
οματόσημον δπερ δημοσιεύει είνε Κωνσταντίνον τοΰ με
γάλου (άρ. 4.) κοπέν έν ‘Ιταλία κατά τούς χρόνους τής 
’Αναγεννήσεως.

Παράδοσις αδικαιολόγητος ώνόμαζε μέχρι προ ολίγων 
έτών &ς Κωνσταντίνον Παλάιολόγον τόν έν τή ήρειπιω- 
μένη Παντανάσση τοΰ Μυστρά είκονιζόμενον παιγιονο- 
φόρον Άνδρα. ‘Αλλ’ ό εΐκονιζόμενος εινε Αάοκαρις τις 
συγγενής τής οίκογενεΐας Παλαιολόγου,ούχΐ δε ό Αντοκρά- 
τωρ.

Και αΰται μέν εΐνε αί νεώτεραι ή κατά πλάνην πι- 
στευόμεναι εικόνες τοΰ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Έκ 
δε τών μεσαιωνικών χρόνιαν περιεσώθησαν μέχρις ήμών, 
πλήν τών άνωτέρω έν τοΐς χρυσαΐς βούλλαις περιγραφει- 
οών, τρεϊς έτεροι εικόνες.

Τούτων άρχαιοτέρα εΐνε ή ύπό τοΰ κ. Λάμπρον εύρε- 
θεϊσα τφ 1903 έν τφ ύπ’ άρ. 122 κιόδικι τής έν Μο- 
δένη Άτεστίας βιβλιοθήκης. Ό κώδιξ ουτος περιέχει 
το χρονικόν Ίωάννου Ζωναρά κεκοαμημένον ύπό εγχρώ. 
μων εικόνων πάντων τών αύτοκρατόρων Ρώμης καί Βυ
ζαντίου. Ή είκών αΰτη δεν εΐνε πολύ διάφορος τής έπί 
τ^ί χρυσής βούλλης παριστανομένης.’Η χειρ τοΰ ζωγρά
φου Ελευθεριάζει, άλλ’ ή βάσις τής ζωγραφιάς εινε εικο
νική (portrait)· Ή είκών αΰτη εΐνε ή ύπ’ άρ. 3, αί δέ 
δύο Άλλοι εικόνες (5 καί 6) ουδόλως είνε είκονικαί, 
άλλ’απλώς συμβολικοί, είνε δέ σχέδιατοϋ Κρητός Γεωρ
γίου Κλόντζα. Εΰρεν αύτάς ό κ. Λάμπρος πρό τριών ετών 
έν χειρογράφφ τής έν Βενετία Μαρκιανής βιβλιοθήκης,

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΠΙΝΕΛΙΕΣ

rjy ήλιος όλοένα καί πλαγιάζει 
στής θάλασσας τά βάθη, 
κάποιο διωγμένο βάσιληά όμοιάζει 
ποΰ έχασε τό θρόνο του κι’ έχάθη.

Άνάπαλα καί μυστικά στους κόρφους τοΰ απείρου 
γλυστράν χλωμά χαμόγελα και μενεξεδένιοι ίσκιοι... 
Κάποιου χαμένου δνείρου,— 
ποΰ τό ζητάει ή ψυχή καί δέν τό βρίσκει,— 
πόνοι πικροί κυλάνε καί καθρεφτίζονται στή γή 
μ' άτέλειωτη σιγή...

ΰί - 

εν κώδικι^τοΰ τέλους τοΰ ΙΣΤ'. αίώνος. ‘Η ύπ' άρ. 5 
είκών παριστάνει τόν αύτοκράτορα. Ή περιβολή του είνε 
φραγκική μάλλον. Κάθηται περίφροντις έπι του θρόνον 
στηρϊζων τήν άριστεραν επί τής παρειάς, τήν δέ δεξιάν 
έπί τοΰ δεξιού γόνατος, εΐρων δέ χωρεΐ πρός αύτόν ό 
θάνατος μέ φαρέτραν καί τόξα, κρατών διά τής αριστε
ρός κλεψύδραν και ξίφος.

Ή ετέρα είκών (ύπ’ άριθ. 6 ) παριστάνει τόν Κων
σταντίνον νεκρόν έν τφ φερέτρφ.

Άλλ’ όμοιάζει πρός δυνάστην τής Δύσεως ήσύχως κεί
μενον-έπί τής κλίνης, οϊους πολλάκις παρίστανον τούς 
θα νώτας ηγεμόνας έπί ένταφίων πλακών ή σαρκοφάγο»’ 
οί Έσμέριοι γλύπται, πολύ μάλλον ή πρός τόν μαρτυρι
κώς πεσόντα πρό τών τειχών τής άτυχοΐς Κωνσταντινου
πόλεως τελευταΐον βασιλέα.

Καί ταΰτα μέν ειχεν ήδη γράψη ό κ. Λάμπρος,οτε πρό 
δύο μηνών, κατά τό ταξείδιόν τον είς Ευρώπην άνευρε 
νέαν εικόνα, . περί ής άπέστειλεν ήμϊν τό κατωτέρω ση
μείωμα.

Τόν αύτόν φανταστικόν χαρακτήρα φέρει 
και τρίτη εικών τον Κλόντζα. έν φ. 85 β τον 
αύτοΰ κωδικός (άρ. 7.) δμοίως ώς αι άλλαι κε- 

χαραγμένη διά γραφίδος. Ώαριοτάνει δε αΰτη 
τόν αύτοκράτορα καθήμενον σύνοφβυν έπί 

•θρόνον καί φέροντα στέμμα. Κάτωθεν δ’ 

αύτής φέρονται γεγραμμένα τάδε. Ό Si 
νίός αντής (τής προμνημονενομένης έν τφ 
κώδικι μητρόςτον Κωνσταντίνου'Ελένης) Κΐύψ· 

σταντϊνος ό ^ασιλενς έφονεύθη έν 
τη άλώσει* καί άπό το® πρώτον τοί· 
ννν Κωνσταντίνον καί Ελένής της 
μητρός αντο® μέχρι τούτων τφν τε
λευταίων Κωνσταντίνος καί Ελένη 
μήτηρ ονκ εβασίλενσαν άλλοι.

Ό Κλόντζας γράφων ταύτας τάς εικόνας έκ 

φιλοπατρίας ειργάζετο διά τής φαντασίας, άλλ' 
ήγνόει τήν Ιστορίαν. Ούχ ήττον συμπεριέλαβον 
και τά σκαριφήματα ταΰτα εΐς τήν μικράν συλλο

γήν ταύτην τήν συμπεριλαμβάνουσαν οΰτω πά
σας τάς εκ τών μεσαιωνικών και νέων χρόνων 

γνωστός μοι είκόνας τοΰ Κωνσταντίνου ΐίαλαιο- 

λόγου.

ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ

Σημάδια πόνου σέρνονται στής Ιμορφιές, ποΰ λιγωμένες 
μέ χάρι αγγελική... . [οβύνουν
—ώθείαδύσι!—
κι' αίματα σκόρπια, με φωτιές λυμένες, περιχύνουν 
έδώ κι* εκεί
λουλούδια, κρίνα,γιασεμιά.—ποια πινελιά νά τάχη χύση;__
ποΰ πέφτουν άπαλα κάθε φορά 
στής θάλασσας τ’ αυλακωτά νερά...

Πλάγιασε ο ήλιος· πλάκωσε ή βραδυά... 
σκότος τόν κόσμο σαβανώνει άπ' άκρη σ’ άκρη...
στοΰ ξεχασμένου ανθρώπου τήν καρδιά, 
σταλαγματιά-σταλαγματιά ποτάμι γίνεται τό δάκρυ!...

ΕΙΡΗΝΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ

ΜΙΑ ΓΊ1
[ ^ΙΝΑΙ μερικά ποιήματα στά ότοϊα πρέπει κανείς να 

πρόταξη δύο λέξεις γιά νά μπορέση νά έννοηθή καλ
λίτερα. Αυτό τό ποίημα και δταν έγράφη ποΰ ήμουν 
παιδί καί τώρα άκόμα, εχει άνάγκη άπό ενα μικρό 
πρόλογο.

Ήταν ή ήλικϊα ποΰ αισθανόμουν όλη τή δίψα 
στην ψυχή καί στό νοΰ τής πίστεως, τοΰ ώραίου καί 
τοΰ μεγάλου ήθικοΰ κόσμου. Γεμάτος άπό τόσα με
γάλα ιδανικά μίαν αυγή, ακουμπισμένος οτό παρά-

έξοχή είναι πράσινη, 

αύξαίνει τό σταφύλι 
αύξαίνει xal ή χαρά, 

και κορασιες ολόδροσες 
ποΰ λάμπουν στή σκοπιά, 

μέ κοραλλένια χείλη 
ιό πνίγουν οτά φιλιά.

Άφ' τό σταφύλι φαίνεται 
ή άγάπη νά γεννήθη, 
τ' άνθος τό τρυφερό’ 

ας βάψω έγώ τά χείλη μον, 

-&ς βάψω τό λαιμό,
δέν θέλω μές τά στήθη 

νά έχω ενα κενό.

■ Γεμάτο ειν* τό ποτήρι μον, 
και ούτε μικρή ρανίδα 

αφίνω νά χυθή' 
είναι μεγάλη ή θέσι μον 
νέ τούτη τή στιγμή 
γυρεύω μιαν έλπίδα 
νά τρέφω στήν ψυχή.

'Επιθυμώ μιά πρόποσι 

νά κάνω μοναχός μου, 

μά βλέπω ίνα παπά 
ποΰ ύψώνει τό ποτήρι τον 
μέσα στήν έκκλησιά, 

και τό θεό τον κόσμον 

μές τό κρασί ζήτα.

Έμεΐς τώρα τόν “Υψιστο 

ζητούσαμε νά βρούμε 
βαθιά στά σωθικά’ 

τί έκλημα άσυχα>ρετο 

έκάμαμε, παπά, ' 
άφον και οϊ δυό ζητούμε 
μιά τρυφερή άγκαλιά.

OTTOSI
θυρο τοΰ πατρικού μου σπητιοΰ, έβλεπα την απέ
ναντι έκκλησιά. Ήταν ή ώρα τής λειτουργίας. Άπό 
τό ενα σιδερόφραχτο παράθυρό της έβλεπα τον παπά 
ποΰ έστέκετο στή μεοινή θύρα κ’ έκρατοϋσε τό δι
σκοπότηρο ύψωμένο. ‘Ηξερα πολύ καλά ποιος ήταν 
ό παπάς έκεϊνος καί πόσο άξια αντιπροσώπευε τόν 
Χριστιανισμό, γιά τούτο έγραψα αύτό τό ποίημα ποΰ 
τώρα τό δημοσιεύω ώς ενα μνημόσυνο, ΰστερ’ άπό 
τόσα χρόνια.)

'Εσύ, παπά, τόν 'Ύψιστο 

γυρεύεις στό ποτήρι 
κ' έγώ μέ άπελπισια 
γυρεύω μές τά σπλάχνα μου, 

βαθιά στά σωθικά, 
καί άδιάκοπα μου φθείρει 

ή σκέψι τήν καρδιά.

“Ελα σιμά καί γέμισε 

τ δλόχρνσο ποτήρι 
άπό κρασί γλυκό.
“Αγιε παπά, μιά πρόποσι 
άς κάμουμε και οΐ δυό 

άφον μές τό ποτήρι 
ζητούμε ένα θεό.

Ή θέσι μου είναι ανώτερη, 
μά πές μον το, τί άξίζει! 

κ’ εγώ είμαι λειτουργός’ 

ή Άρειή, ή Αλήθεια 
είναι γιά μέ θεός' .
'Εσένα ή γή γνωρίζει, ? 

κ' εμένα δ ούρανός.

Μήν δργισθής, πατέρα μου, 

άν ίσως νά γελάσω 

μέ βλέπης δυνατά’ 
είναι μιά λύπη απέραντη 
μεγάλη άπελπισιά 
που δέν μπορώ νά έκφράσω 

και μοιάζει μέ χαρά.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ MAPTZQKH2
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Η ΜΟΙΡΑ

ΤΟΤ χρότον τδ άργοπέρασμα
Ή περιπαίχτρα ή μοίρα 
θ’ άλίάξη την Αναίσθητη 
Τη μαύρη σου ψυχή, 

Καί θα γνρνής ώιβις γυρνώ 

Στής ερημιές, στά δάση 
Kai θά γνρνής όπως γνρνω ' 
Στα ξένα μοναχή.

Ο’άναζητής τα πρ&τά σου 

—Τά Αγαπημένα χρόνια— 
'Η εύτυχία ποΰ έχασες 
θά σου "ρχεται στο νοΰ 

Kai .μια γωνιά—μικρή γωνιά— 

Δε θα βρεθή, γαλήνη 
Νά σοδ χαρΐση δ ΙΙλάστης μας 
Στα βάθεια τ’ ουρανού.

ΜΑΡΙΚΑ ΠΙΠΙΖΑ

ΣΤΕΡΝΟΣ ΜΟΥ ΠΟΘΟΣ
ί^ι 
ζ^ΕΡΕΙΣ τί $«7β>· δάκρυα 

ί τδ χωμά μου νά χύσης, 
τ’ απάτητα χορτάρια μου 

μέ δάκρυ νά ποτίοης,

Και νά περάσουνε βαθενί 
τά δάκρυα το χώμα, ’ . 

νά σμίξουνε τό φέρετρα,
■ νά φτάσουνε τό πτώμα.

θέλω νά βρέξουνε τή γή
τό οτη&όί μου νά φτάξουν

’ς τή φλογισμένη μον καρδιά 
σιγά οιγά νά στάξουν.

Νά σβύοονν τήν αγάπη μου, 
γιατί καί μέο' ιό χώμα 

θά σέ λατρεύω κι’ ή καρδιά 
θά τυραννιέται ακόμα.

t ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΜΠΙΝΗΣ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ί

ΑΝΕΙ καλό ό άνάρωπος σαν ζή, 

κάποιο κακό τόν περιμένει' 
ό ήλιος καί τό σύνεφο μαζή 

στον ουρανό τόν ϊδιο βγαίνει.

Αυτό όμως ό κόσμος τώχ’ ιδή: 

τό σύνεφο ό ήλιος φτιάνει, 
κι* (κείνο, σάν Αχάριστο παιδί, 

τό σκότος σάβανο τοΰ βάνει.

ΑΓΑΠΗΣ ΦΩΛΙΑ-

®^ΓΑΠΗΣ ήτανσ φωλιά 

το κάτασπρου ώραΐο σπιτάκι, 

πού όλόγορα λές καί τό χάίδενε 
Ιυ ανϋηρό περιβολάκι.

Κ” εζονσαν μιά γλυκεία ζωή 
μ’ Αγάπη και με καλοσύνη 

ό υιό; και ή κόρη ή (όμορφη 

στής ίρημώς των τή γαλήνη.

Πάντα τραγούδια·.καί χάρις 

μες τής Αγάπης τόμεάύσι, 
δεν επερίμεναν ποιες 

πως τής Αγάπης ή χαρά ϋά σβύση.

ΛΓια αυγήν ό Χάρος σιγαλά

Αφ’ τήν μικρή τους πόρτα ϊμπήκε, 
ό υιός καί ή κόρη Αεν τόν είδανε 

και Αγκαλιασμένους τούς εύρήκε...

’Έσκυψε, τούς εφίλησε 

στο στόμα και τούς δύο αγάλι, 
κ’ ύστερα άλαφροπεταξε κ' εχάύηκε 

στού Απείρου τήν αγκάλη...

“Έτσι έρχεται ό ϋάνατος σιγά 
κρυφά τήν ώρα πού δεν προσμένεις 

και μπαίνει Αάώρηιος ό μαύρος χαλαστής 
κά&ε ζωής γλυκειάς-·κα.ι Αγαπημένης.

Π&ν* τά τραγούδια, έσβύσανε, 

δεν Αντηχούνε γύρα 
τώρα πού ό μαύρος ϋάνατος 
έκλεισε τής ζωής τή <θύρα.

Τό κάτασπρο σπιτάκι τώρα 
λες και μιά άλίψη τό Αγκαλιάζει, 

όλόκλειστα έχει τα ποράύυρα 

και τού άανάτου ό ίσκιος τό σκεπάζει.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΓΡΟΣ

2.

Στον Αποκοιμισμένου ουρανό, 
τήμ ώρα πού ή νύχτα τόν σκεπάζει, 
βρίσκεις κι Από ένα άστρο φωτεινό 
κάποια Αχτίνα, κάποιο φώς νά βγάζη.

Έτσι καί στό σκοτάδι τής ψυχής 
όταν τής ρίχν’ ή μοίρα και τή άάφτει, 
κάποιος παλμός ακούεται ταχύς, 

κάποια Ιλπίδα φωτεινή Αστράφτει.

3.

Είδα δυό μάτια, πούλεγαν πολλά, 
παρά πολλά στα μάτια τά δικά μον, 

κι (γλύκαναν με όνειρα τρελλά 

τό νον μον, τήν ψυχή μου, τήν καρδιά μου.

Κατόπιν (γυρίσανε αλλού, 

βρε&ήκανε και σ’ άλλον Αντίκρυ, 

και. μ’ άφησαν στα βάύλη τού μυαλού 
τή γνώσι—μά τή γνώσι τήν πικρή.

Καλήτερα πού ή πίκρα μου εϊνε τόση' 
λατρεύω τόν κρυφό μου τόν καϋμό' 

κι αυτήν τήν πικραμένη μου τή γνώσι 
Απ’ τή γλυκειά μου τρέλλα προτιμώ.

ΠΟΛ- ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΓΛΟΣ

·:·
Β'· ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ

ΕΙΣ τδ προκηρυχθεν Β'. διαγώνισμα των εικονογρα
φημένων δελταρίων, άπεστάλησαν έν θλο> 28 δελτάρια, 
Έκ τούτων 12 είκόνιζον χορεύτριας καί τά έπίλοιπα 16 
φυσιογνωμίας κυρίων.

Έβραβεύθησαν, έκ μεν τ&ν δελταρίων των ,είκονι- 
ζόντων χορεύτριας τδ ΰπδ τον Ξανθοϋ Έρωτίδέως 
άποσταλεν (άριθ. 1.), εκ δε τ&ν είκονιζάντων τήν' χα· 
ριεστέραν μορφήν γυναικός, τδ τοΰ Ν. Παναγίωτίδου, 
(άριθ. 2).

ΟΙ βραβενθέντες παρακαλοΐνταί να ' φροντίοωοι περί 
τής παραλαβής τ&ν δώρων.

ΤΑ JPABEmm ΑΕΑΤΑΡΙΑ

Δελταρίου άριθ. 1.

Δελταρίου άριθ. 2.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

της έζούσε ενωμένο μέ

ΧΥΝΕΝή ηλιόλουστος γα
λανή τοϋ φθινοπώρου η
μέρα όλη τή ναρκωτική 
ώμορφιά της στήν απέ
ραντη φύσι ·καί το φώς 
τά άγρια άρώματα τού 

πεύκου καί της έλάτης. Το χόρτο μόλις είχε 
βλαστήσει άπό τήν ύγρήν αγκαλιά τής μυρωμέ
νης .γης και μέ γραμμές άλλού δλοπράσινες α
παλές, άλλου πορφυρένιες, έκεΐ οπού άκόμα ά— 
θώρητο γιά τά [/.άτια έζούσε τό χορτάρι, έσχη- 
μάτιζε ενα βελουδένιο τάπητα πού στή λαξευτή 
του έκείνη ώμορφιά το βλέμμα έχύνετο άπλη
στο, χωρίς νά μπορή ν’ άποσπασθή. Στό σεντόνι 
αύτό τό καταπράσινο κάθε στεναγμός έβυθίζετο 
στό χρώμα τής άναγεννημένης έλπίδος, πού σάν 
νύμφη μέ πορφυρένιο βελουδένιο φόρεμα έπρό- 
βαινε γελαστή καί τό πόδι της άργοφιλούσε τό 
νεογέννητο χορτάρι. Άπό τά άτακτα μικρά καί 
μεγάλα λιθάρια πού τό πόδι παραπατούσε καί 
έγερνε, πότε έδώ και πότε έκει, κάποιος κρυ
φός άνασασμός έξέφευγε καί σκορπούσε τήν ανα
κούφισε στό κουρασμένο άπό τή ζωή σώμα, πού 
περνούσε δίχως κόπο τά άθφα αύτά μικρά εμπό
δια πού φωλιάζανε αμέτρητα στό μυρωμένο θυ
μάρι’ καί έφτέρωναν τή ψυχή καί τό σώμα πού 
ποθούσε νά τρέξη άδιάκοπα καί νά έρευνήση τές 
μακρυσμένες έκτάσεις τού φωτεινού εκείνου πα
νοράματος τής φύσεως καί τής ζωής.

Τό βλέμμα βυθισμένο σταματούσε, λες γιά ν’ 
αποτύπωση στον καθρέφτη τού νού ολη τη μα- 
γεμμένη έκείνη ζωγραφιά, καί αίσθάνετο τή δύ- 
ναμι τής χειρός τού Μεγάλου Καλλιτέχνου νά 
περνά μέσα άπό τές φλέβες, νά διοχετεύεται 
στο λογισμό, στούς παλμούς,νά ξυπνά μιά προ
σευχή στά χείλη, μιά μετάνοια στή ψυχή, όταν 
τό κεφάλι' πότε έγερνε χάμω καί πότε ανυ
ψωμένο μέ μισανοιγμένα χείλη ροφούσε ολη τή 
θέρμη τού θείου φωτός, όλη τήν γαλήνη τών α
ρωμάτων.

Στή μικρή μακρυνή έκκλησούλα, μιά καμπάνα 
έτόνιζε τούς ήχους τής λειτουργίας, πού σιγανά 
έκεΐ έτελεϊτο, καί δ άνθρωπος άπό κάθε άπιστο 
μάτι έγερνε τό κεφάλι μέ τήν ελπίδα καιτή πί- 
στι τής πρώτης αύγής του. Έγονάτιζεν .έκεΐ 
νά προσευχηθή καί κάποιο χέρι άνίκητο τόν έ- 
καμε ξένο νά ζή γιά τής ζωής τή σκέψι. Τό 
αγνό μυρωμένο λιβάνι έχυνε στήν καρδιά όλη τή 
γαλήνη, ποϋέφώλιαζε στό θεΐο βλέμμα καί στής 
γύρω φύσεως τήν άπαλήν άναπνοή.

TOY ΤΡΕΛΛΟΥ

Ώ πώς νά ζούσεέκεΐ, έψιθύριζε, γιά πάντα 
ή καρδιά ! Ώ πώς στόν καθρέφτη αύτό τής γα
λήνης τά όνειρα,μέ σάρκα άκατάβλητη,νά ζούνε 
άγκαλιασμένα μέ τό όραμα αύτό, κι’ δ χρόνος 
αθάνατα νά . φωτίζη, τής νιότης τήν οψι καί ή 
ψυχή αιώνια νά τρέφεται μέ τήν πνοή τής άγά
πης. Τής άγάπης έκείνης, πού αμίλητα λαλούσε 
στην άγρια έκείνη φύσι πού καί στ’ άγκάθια 
λές άκόμη έφώλιαζε ή δύναμί της, όταν άκουμ 
πούσαν στο πόδι ένα απαλόν ώχ ! έφευγε άπό 
τά χείλη πού έμοιαζε σάν παράπονο αγαπη
μένο ζηλιάρας ψυχής.

Μιά φωνή άργά - άργά άοχεζε νά ταράζη τήν 
τόσο ποθητή γαλήνη.

Μιά φωνή άπό πόνο λουσμένη, σάν γλυκο- 
χάϊδεμα αγαπημένου χεριού,πού προσπαθεί στό 
χάϊδι έκεϊνο νά μας άποξηράνη, έ’να δάκρυ, μίαν 
άνάμνησι δλόπικρη :

Μίαν άνάμνησι πού ε”ζησε μέ τούς σπαραγ
μούς τής ζωής καί τής λήθης τό μαύρο ακίνητο 
λιθάρι έθαψε στής γης τά σπλάχνα.

Άπο έναν ύπνο πένθιμο έξυπνούσε ή δόλια έ
κείνη μορφή τού τρελλού, πού κάτω άπό έ’να 
πεύκο γέρικο άνάπαυε το κουρασμένο σώμα. Το 
αποξενωμένο έκεϊνο πεύκο, ποιος ξέρει πόσους κε
ραυνούς είδε νά σκορπούν τή ματωμένη φλόγα 
τους ολόγυρά του, πόσες πυκνές βροντές νά τα
ράζουν τόν βαθύ καί αιώνιον ύπνο του.

Μέ βλέμμα ήρεμον δ τρελλός γλυκά'φιλούσε 
τή μυρωμένη άχτίδα τού ήλίου, πού τού κερ
νούσε τής λησμονημένης ζωής του τά δράματα. 
"Εγερνε βαρύ το κουρασμένο σώμα του καί τόση 
περιπάθεια έζεχείλιζε άπο τά χείλη του, ώστε 
μιάς φλόγας ή πύρινη δρμή έχύθη μέ πόθο κι’ 
άγάπη γεά νά συντροφέψη τόν ήλιο στό δλό- 
φλογο κι’ ατέλειωτο βάδισμά του.

Τραγουδούσε δ τρελλός κι’ άπο τές στροφές 
εκείνες πού τον έρωτα ύμνούσανε, έχύνετο ή ά- 
πελπισία, δ σπαραγμός μιάς λησμονημένης ύ- 
πάρξεως.

Ξένος άπό τήν αγκαλιά τής μάνας, ξένος 
άπό τό φίλημα τού ε”ρωτος, έζούσε μέ το τρα
γούδι τού πόνου σφιχτοδεμένος.

Μέ σίδερα ασάλευτα στό λογισμό, μέ σίδερα 
στά ματωμένα χέρια του καί στήν ψυχή, πού 
τη στιγμήν έκείνη έσύντριβε τά δεσμά της γιά 
νά τρέξη έκεΐ οπού ε"ζησε, έκεΐ όπου είχε' ροφήση, 
τών πόθων τά άρώματα.

Τό συνεφιασμένο βλέμμα του έλαμπε σάν μιαν 
άχτίδα πού περν? τά βαρειά πυκνά νέφη άγριε- 
μένου ουρανού, πού γέρνει κουρασμένος στή φρίκη 
τής μαύρης άνεμοζάλης, πού πνίγει τά στήθη 

του. Μίαν άχτίδα είχε άπομείνει στά θολω
μένα εκείνα μάτια, πού τή στιγμήν έκείνη άνα- 
ζητούσαν μίαν εικόνα νά φιλήσουν άγαπημένη, 
μίαν πνοή κ" έ'να χέρι νά σκορπίση τη βαρειά ά- 
νεμοταραχή πού έβογγούσε στό χάος τού πεθα
μένου λογισμού. Στό χάος έκεϊνο, πόσα συντρίμ
ματα τών παρθενικών πόθων του σάν ψυχές μυ- 
ριόχρωμες καί νεκρωμένες άπό τή μαυρισμένη 
καταιγίδα ζητούσαν τήν ταφή, καί δ άνεμος 
τής ζάλης χλωμές έσερνε καί γυρνούσαν, γυρ- 
νούσαν άνώφελα στού θανάτου τήν αίματοβαμένη 
άβυσσο.

Πόσο ποθούσα, λησμονημένο'παιδί τών δα
κρύων, νά χωρίσω μέ υπεράνθρωπο χέρι όλες τές 
απόκρυφες χορδές τού λογικού σου καί νά χύσω 
στή σβυσμένη φωνή της όλο τό άρμονικο πάθος 
πού ασυνείδητα τώρα φωλιάζει στά χείλη σου.

ΙΙώς ήθελα, ένω σύ τραγουδεΐς, νά σέ σφίζω 
μέ στοργή στήν καρδιά μου, νά σέ κάμω νά 
αίσθανθής όλο τό πάθος πού σ’ αΰτην γεννά το 
τραγούδι σου! Νά σού μιλήσω γιά το κύμα πού 
κρυφομιλεϊ μέ τήν άκτή. Κι’ όταν ή δρμή του 
μέ βαθύ παράπονο ξεσπ^ καί τήν άγκαλιάζει, 
τί αισθάνεται στό αγκάλιασμα έκεϊνο, τί φω
λιάζει έκεΐ ; "Ισως τό παράπονο χλωμής μητέ
ρας, πού τρέμει καί φιλεΐ τό παιδί της, πού πί
στευε χαμένο καί άτέλειωτα φιλιά πνίγουν την 
άναπνοή, σφίγγουν τήν καρδιά, καί ξεσπά μα
νιασμένη ή χαρά γιά νά βρέξη το γλυκό πρό
σωπό του μέ δάκρυα εύτυχίας.

Νά σού μιλήσω γιά τήν αυγή πού όταν προ- 
βαίνη χλωμή σάν νεκρική λαμπάδα, λές καί νά 
φωτίζη το πρόσωπο μιάς ερωμένης, πού κλίνει 
στή μετάνοια, κ’ ή άπίστία της τρέμει μήπως 
ταράξη τον ύπνο τής συνειδήσεως, τον ύπνο τής 
ζωής πού άπό τά στήθη της έπήρε όλη την

* βιϊονεε λπο την ζωήν ★

Π Α.

ΕΣΑ «« τό περίκομ- 
ψον καί καλλιτεχνικόν 
δωμάτιον τής εξοχι
κής της οίκίας, δπου 
έ’λαμπε πλουσιώτατα 
ολη ή ευμάρεια καί ή 
μαλθακή μεγαλοπρ έ - 
πεια τού σαλονιού,την 

οποίαν έξύψωνε περισσότερον άκόμη ή έορτάζουσα 
έξω φύσιςτού Απριλίου,ή Νίνα έκάθητοπρο τού 

ψεύτικην ώμορφιά πού λάμπει στό χώμα κι’ όχι 
στά χρυσωμένα σύννεφα πού τόσο μέ πόθο άλη- 
θινο φιλούνε τόν ουρανό τού φθινοπωρινού δει
λινού, καί ένω ή νύχτα'τά σκεπάζει μέ τό 
μαύρο φόρεμά της, αυτά άλλού πιστά τρέχουν 
νά χυθούνε καί νά λάμψουν.

Νά σού μιλήσω γιά την ώμορφιά την κατα- 
πράσινη, πού σκορπά δ ίσκιος τού θλιμμένου 
κορμού ποϋ άκουμπάς’ ίσως κι’ αύτό μέσα άπό 
τό γέρικο κουφάρι του κάτι νά αισθάνεται, καί, 
σάν πατέρας σπλαχνικός, ρίχνει σ ’ έσέ τή σκιά 
του πού άθάνατη ζή καί δίνει τήν πνοή τής 
ζωής στον κυρτό κι’ δλόξερο κορμό.

Ναί, νά σού μιλήσω γιά τόσα άλλα, πού 
έδώ βογγούνε, όπως ή μαυρισμένη καταιγίδα 
μέ βοητό χύνεται στά έρείπια μιάς έρημης έκ- 
κλησιάς, πού μόνο μιά καμπάνα έκεΐ άπομένει 
καί άργοκλαίει γιά τό γύρω χαλασμό. Μιά 
καμπάνα, πού τό μικρό παιδί τόση αίσθάνθηκε 
χαρά, όταν μέ χέρι ξένο άπο τήν κάθε λύπη, 
έκινούσε τή γιορτάσιμη μέρα, χωρίς νά αισθά
νεται πόσοι θρήνοι ενωθήκαν καί δάκρυα μέ τούς 
χαρούμενους εκείνους ήχους της καί πόση έγκα- 
τάλειψι τώρα σ’ αύτήν φωλιάζει.

Νά σού μιλήσω μόνο γιά μιά στιγμή, πού δ 
μαύρος χρόνος μέ τόση σκληρότητα αγκαλιάζει, 

■ νά φέρω στάς αναμνήσεις σου ό,τι ζή κι’ Ο,τι 
πεθαίνει κι’ άπο δλα αύτά μόνο το μύρο τού 
φιλιού τής μάνας ν’ άφήσω στά χείλη σου καί 
ζήσε, ζήσε μέ το λογισμό σου τόν τυφλό πού 
καλλίτερα πλειά νά μή φώτιση, τής ζωής τά 
τόσα σκότη καί τυφλά άς χύνεται το τραγούδι 
σου γιά νά ύμνή τής δλοπράσινης φύσεως τή γα
λήνη καί τ' άγνά κάλλη.

ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΑΡΗ

_δ ή:
Στον 'Αμάραντο? τής «Πινακοθήκης!/

παραθύρου σιωπηλή,άδιάφορος,χωρίς κανένα παλ
μόν χαράς είς τά στήθη της.

Όλη ή τριγύρω εΰμορφιά τής άνοίζεως, ποϋ 
προσέκλινε βεβαρυμένη άπό τά άρώματα καί το 
φώς, δέν τήν έθελγε καθόλου, δέν τήν συνεκίνει’ 
τής έφαίνετο άσφυκτική, πλήττουσα. Δέν είχε 
πλέον τήν δύναμιν νά τήν έλκύση πρός τήν ζωήν, 
κι’ δλα τά πάλλευκα λουλούδια, ολα τά ρόδινα, 
κι’ ολα τά κυανά, δεν προξενούσαν καμμίαν έν- 
τύπωσιν, άλλά κάποιον αίσθημα άλλόκοτον, 
έ'να κράμα συγκινήσεως άνεκφράστου καί αορί
στου μελαγχολίας, ποΰ έξέσπων ύστερον είς βα-
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θύν -αρατεταμέ.νον στεναγμόν...
Μέ τό μέτωπον άκουμβισμένον si; το τζάμι, 

έβύθιζε τό βλέμμα άνάμεσα άπό τά μεγάλα 
δένδρα τού άντικρυνού χωρίου, τά χωμένα το 
ένα εις το πλευράν τού άλλου, , καί τήν. γαλανήν 
θάλασσαν τού Άργολικοϋ,πού έχάνετο γλυκά— 
γλυκά ύπο τάς βαυζ.αλιστικάς λευκότητας τών 
κυμάτων..: .

"Ενας κόσμος δλόκληρος λησμονημένων ευτυ
χιών άνκζούσεν είς την ψυχήν της, πού έγύρευε 
τώρα νά· πεθάντ, μέσα είς την άνθησιν, μέ την 
πνοήν τών ερωτευμένων λουλουδιών. Λύτη, ή 
όποια έφαίνετο πάντοτε φαιδρά καί χαρωπά,, 
άπό χθέςέξ αιτίας μικς έπιστολής πού έλαβεν 
ό σύζυγός της, έμαράνθη τόσον άπότομα, ωσάν 
νά έπεσε κάτι τι που την συνέτριψεν. Ήσθάνετο 
άλλοιώτικον τό περιβάλλον γύρω της, ό άέρας 
είσήρχετο πνιγηρός, ανυπόφορος, και μία αιφνί
δια σύσπασις διέστελλε τό πρόσωπόν της, έκ- 
φράζουσα την μ.εγάλην προσπάθειαν, την οποίαν 
κατέβαλλε διά νά κρατά,ση τά δάκρυα...

* *
' *

Ήτο μικρά πολύ ή Νίνα ότε τό πρώτον έ- 
ννώρισε τόν Παύλον — έξάδελφον τού συζύγου 
της — μόλις θά ήτο δεκαπέντε χρόνων καί εκεί
νος είκοσι. Καί επάνω εις τήν τρελλήν αυτήν 
έποχήν τών. πάνωραίων χρόνων συνεδέθησαν μέ 
τήν εΰκολον παιδικήν οικειότητα κατ’ άρχάς, 
ή δποία σιγά,'πολύ σιγά έμεγάλωνε, όπως 
καί εκείνοι, και έξαφνα—χωρίςνά τό νοιώσουν— 
αί άθώαι ψυχαί των ήνώθησαν μέ τό αυτό πά
θος, μέ τόν ίδιον παλμόν τής άγάπης, πού έγεν- 
νήθη μέσα εις τά ' στήθη των. Τί χαρά τότε. ! 
Μέ πόσην αγωνίαν έπε'ρίμενεν ή Νίνα' τάς δια- 
κοπάς τών Πανεπιστημιακών μαθημάτων, διά 
νά συναντηθή πάλιν με τόν Παύλον,δ όποιος δέν 
έβλεπε τήν ώραν καί τήν στιγμήν νά γυρίση εις 
τήν πατρίδα του.

Ή δυσκολία όμως τής ζωής, τής βιοπάλης ή 
τρικυμία, τόν επέταξαν μέ άπονιάν ύστερα άπό 
λίγα χρόνια άπό τήν πολυαγαπημένην του πα
τρίδα, τόν έχώρισαν γιά πάντα άπό τήν κόρην, 
πού ό έρως τόν είχεν ένωση μέ τόν άλυτον αρ
ραβώνα του. Τί δέν ύπέφερε τότε ή Νίνα ! Πό- 
σας δοκιμασίας ύπέστη καί πόσα μαρτύρια έκ 
μέρους τών γονέων της, έ'ως οτου μίαν ημέραν,, 
έπνιξε μέ κρυφόν σπαραγμόν τάς διαμαρτυρίας 
τής καρδιάς της είς τήν επίμονον θέλησιν τού 
πατρός της, και έγένετο γυνκϊκα άλλου., άνδρός 
μολαταύτα άγαθοΰ, μιάς φύσεως λεπτής καί 
εΰαισθήτου,πλασμενηςδι’ άφοσίωσιν καί αγάπην, 
πού έκαμε την Νίναν νά δεικνύη πρός αυτόν α
περιόριστον έκτίμησιν καί σεβασμόν.

Έξαφνα, ωσάν νά έπανέπιπτεν είς τήν πραγ- 
ματικότατα, νά άφυπνίζετο άπό τήν νάρκην πού 

ήτο βυθισμένη, έλάμβανεν άπο το τραπέζι τήν 
επιστολήν τού ΙΙαύλου, τήν περιειργάζετο έπι- 
σταμένως επί πολλήν ώραν, καί έδιάβχζε με
γαλοφώνως τάς λέξεις έκείνας, διά τών οποίων 
άνηγγέλλετο είς τον σύζυγόν της ή προσεχής 
τού άφιξις !

Τί μυστήριον νά έκρυπτεν άραγε ή επιστολή 
αυτή, πού τής άνεπόλει μίαν δλόκληρον επο
ποιίαν έρωτος, έξέθαπτε μίαν εποχήν, τής δ- 
ποίας τό τρυφερώτερον ίσως είδύλλιον είχε πλέ
ξει μέ τόν Παύλον άλλοτε, άνίσταινεν ολα τά 
αισθήματα τά νεκρά, καί τήν έκαμε νά έν- 
νοήση, οτι δέν έπαυσε νά τόν αγαπά, ότι δέν 
κατορθώνει νά τον λησμονήση; Έφοβεΐτο μή
πως τής λ.είψη τό θάρρος, πα-ρασυρθή είς τήν 
ορμήν τού πάθους, δέν μείνει πιστή καί άκλό- 
νιτος έως τό τέλος! Έβασάνιζε τόν νοϋν της, 
όπως εύρη τρόπον νά άπαφύγη τήν συνάντησιν 
αυτήν, έν ω ή ζωηρά επιθυμία πρός τόν Παύ
λον όλονεν έπετείνετο, τήν έσυρε ώς μία δύνα- 
μις μεγάλη, ακατανίκητος προς αυτόν ! Καί έν 
τή αδυναμία της, έκρυπτε τό πρόσωπόν μέσα 
είς τά χέρια της καί ε’κλαιεν—έκλαιεν άκατά- 
παυστα. Όλη ή ζωή της περνά, έμπρός της είς 
ένα γοργόν ξετύλιγμα, αί αναμνήσεις τμν ροδι
σμένων χρόνων τής νεότητος προβάλλουν μία- 
μία, διαυγείς καί ζωνταναί μέσα άπό.τήν ομί
χλην τού παρελθόντος, άλλά χωρίς λάμψιν, δί
χως μειδίαμα, καί φεύγουν άλλοίμονον ! φεύγουν 
ωσάν σκιαί !...

Άλλόφρων σχεδόν διευθύνεται είς το παρα
κείμενον δωμάτων, καί ρίπτεται έπάνω είς τήν 
κούνιαν τού παεδεού της. Γονατίζει, τό κυτ- 
τάζει είς τά μάτια, καί προσπαθεί άπο το φώς 
τών άθώων ματεων νά άντληση θάρρος, τώρα 
πού ή άποθάρρυνσις ήρχισε νά .τήν καταλαμ
βάνω, νά άνακτήση διά μιά.ς ολην τήν ένεργη- 
τεκότητά της, καί έπανεύρη δλην τήν θέλησιν 
εκείνην, πού τής επιβάλλει τό ιερόν τού γάμου, 
ή ίδιότης τής μητρός! Καί προς στιγμήν το 
άναμμένον βλέμμα της έσβύνετο άπαλά-κπαλά 
είς τό αγγελικόν χαμόγελον τού πλάσματος έ- 
κείνου· ένοιωθεν δλόκληρον το σώμά της νά 
σπαρταρά, άπό τήν λαχτάραν τής στοργής' το 
σφιχταγκαλ.ιάζει είς τόν κόρφον της, φέρει είς 
τά τρέμοντα χείλη της τά χεράκια του, τού 
θωπεύει μέ κάποιαν ταραχήν τά μετάξινα μαλ- 
λάκια του γύρω εις τό ροδοκόκκινο προσωπάκι 
του, καί μπροστά είς-τήν φωτεινήν αυτήν είκόνα 
τής άγνότητος, ολον έκεΐνο τό προδοτικού αί
σθημα πού .τήν έπλημμύρει, αισθάνεται τήν α
νάγκην, νά παραλύη, νά μηδενίζεται εντός της! 
Αί χείρές της κατέπεσαν άτονοι επί τών γονά
των της, καί ώσεί κατόπιν άγώνος μεγάλου, 
έρρίφθη βαρεία, - αναίσθητος έπί τίνος διβανίου. 
Μίαν κόπωσιν ύπερτάτην ένοιωθεν είς ολα της 
τά μέλη καί ένα πόθον ν’ άναπαυθή.

Αί ώχραί άνταύγειαι τΟύ θνήσκοντος ήλιου 

έσβύνοντο μελαγχρλικά- είς τονχλιαρόν. άέρα τού 
δειλινού, καί μία συνεφιά έντονος έχύνετο μέσα 
εις τό δωμάτων άπό τές γρίλιες τών παραθύ
ρων. Τά μάτια της αίθριάσαντα τώρα κάπως 
άπο τόν αίφνίδιον σάλον τής ψυχής της, πρόσέ- 
πεσαν ήρεμα, ικετευτικά παντού, ώς νά έζήτει 
βοήθειαν άπό τό κενόν, άπό τήν μεγάλην εικόνα 
τού παιδιού της, πού έκρέμετο έκεϊ αντίκρυ, 
καί τήν ήτένιζε μέ κάποιαν μαλακήν θωπείαν 
άπό τά εκφραστικά τού μάτια, μέ μίαν άπέραν-

Ο;ΐ ΣΥΝ6ΡΓΑΤΑΙ ΜΑΣ

1Ί1Λ. ΑΜΠΕΛΑΕ

Π i Ν A Κ Ο 0 Η Κ W

τον καλωσύνην, πού έλαμπε μός φώτοστεφάνη 
τριγύρω ; εις τήν λευκοτάτην μορφήν του.

Τά κουρασμένα βλέφαρά της, τά οποία μετά 
κόπου έκράτει ανοικτά, έσφάλησαν τά μάτια 
της, καί άπεκοιμήθη' μετ’ ολίγον παραδιδομένη 
είς έαυτήν, έν ω τά χείλη της έψιθύριζαν ακόμη 
—τίς οίδε—ποιαν μυστικήν προσευχήν διά το 
σπαρακτικόν μήνυμα τής χαμένης της άγά
πης ! . . .

ΤΑΚΗΣ ΚΟΝΟΡΘΟΣ
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Ύ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ ·

Ημερα ιΰι>αε ό ηΑιος τής 
βίπυχίας μου και τό αγνό- 
μου οΧαϋημα μόλις Ιφάνη- 
κε διά να μυστήριο

σκοτεινό.
ΑΙστβάνομαι'ποϊύ τή στιγμή ποΰ Ί}ά ζήσω μί

τον ϋετικιαμόν ξηρόν, πλέον' αΐΰϋάνομαι τό σν- 
νοφρύωμα ζοφεροτίερον και αίνιγματίοδέατερο 

και την ψυχή μου, ίρημοπουλι μέσα αχόν κό
σμο ιών όνείρα>ν, ορφανό κάϊ μονάχο.

Μέσα στόν κόσμο καϊ φμωςεζ’ &π'αυτόν!...

*

.Σήμερα εόνσε ‘πίσω άπό τό πρασινόχλωμο 

βουνό ό χρυσός δίσκος με τήν εσπερινή άνταύ- 

γεια και τό κοκκινόχρωμο φωτολιποϋύμιαμσ. 
βλέπω μελαγχολικά τό σκότος και κρατούμαι 

Ασυνείδητα στόν κόσμον ξένος και απόκληρος 
άπό τήν όνειρενμίνη μου ζωή. Σταυρώνω τά 

χέρια, κυττάζω άπάνω, κάτω με τήν κατήφεια 
καί τό δάκρυ τής πικρίας.

Γελώ κάπου-κάπου με ένα χονδρόν σαρκασμό 

και άνοίγα) Γ αότιά μου γιά ν' άκονσω τόν 
ήχο τής άρρώστειας μου.

Καί βλέπω τους τάφους ανοιγμένους νά με 

καλούν. Βλέπω τά σύννεφα μαύρα, καταχνια
σμένα πυκνά-πυκνά νά με ϋωροϋν.

Ζητώ τό βιβλίο τής άγάπης και τό ξεφυλλίζω 
και βλέπω τά γράμματα παράξενα καί τής βιο- 
λίττες ώς τώρα άνβηρές νά ε'.ναι μαραμμένες' 

και μού φαίνεται πως με κνττάζούν μέ πόνο, 
μέ δειλία, μέ οικτιρμό. Τά φ>νλλα του αναδί
δουν βαρύτό μύρο τού λιβανιού και ναρκωτική 

τήν σμύρνα. Στάόηκα λίγο ‘μπρός του' κύπτω 
ιό κεφάλι μου, τό χώνω μέσα στα φύλλα και 
Ανοίγω τήν άναπνοή μου γιά νά ναρκω&ώ.

"Επια νλο τό δηλητήριο τής μαύρης ιδέας 

σ

κι άνίπνευσα %λα τό λιβάνι και κοιμήθηκα πά

νω του τόν ύπνο τόν βαρνν.τού πόνου καί τής 
δυστυχίας. Είδα τό ύλλιβερό όνειρο άλλη μιά 

φορά και τό γράμματα τού βιβλίου νά μοιρολο

γούν τήν τύχη μου.
Έκλαψα, εκλαφα δάκρυα ... έβρεξα τό ώχρό 

μον πρόσωπο και στέναξα τό στεναγμό τ’ Απελ
πισμένου.

Αίωνία θλίψις.

Ή ψυχή μου πέρασε πλέον τόν ουδό καί ει

σέρχεται στό ύπόστεγο τής άληδινής δυστυχίας.

Έπρεπε νά κλαίη όλη της τή ζωή ντυμένη 
στά μαύρα καί φδιοική. 'Ακόυσα μιά φορά νά 

μού λίγη κρυφά στ’ αυτί σάν μακρυνόν ψίθυ

ρο : θά κλάψω σέ λίγο 1 δάκρυα πού όσος χρό

νος περνφ τόσω ϋά γίνωνται πικρότερα.
Καί ή αισιοδοξία μου ύπεμειδίασε. Ήταν 

λόγια παράξενα !. . .

Σήμερα βλέπω νά ίερουργή μέ πεσσιμισμό 

παράξενον γιά μένα, μελανοφορεμένη ‘Ιέρεια 
κάτω άπό τό εϊκόνιομα τής θεάς και νά κλαίη 
τό δάκρυ τής άγάπης πού έσβυσεν ύπως άναψε.

*
» ·

Σήμερα εδυαεν ή αγάπη μου μπρός τό ειδώ- 
λόν της καί τό σάβανο με σχισμένη καρδιά τής 
τό έρραψε ή θεά μου ... ΤήςΙρριψε τόν μαύρο 

πέπλο καί τήν έθαψε ποντοτεινά.

‘0 τάφος ανοίγεται φαρδύς, ύγρός άκόμη 
γιά νάτήνδεχθή, άφοΰ εΐναι πεπρωμένο της.

Ένα μ’ Ανακουφίζει, πού <5 νεκροθάπτης όέν 

γελφ αναίσθητα, μόνον κλαίει καί στενάζει.

’0 κόσμος έχει πολλά ψέμματα' αύτό είναι 
άλήθεισ.

Ή Αγάπη μου καί κάτω άπο τή γή ζή..

ΙΑΣΩΝ ΣΕΛΗΝΑΣ

Ό έν Βερολίνφ μεγαλέμπορος ’Οσκαρ Χουλδίνσκη 
επώλησε μίαν εικόνα τον Ραφαήλ άντί 425 χιλ. μάρ
κων. Ή είκών παρίατα ενα ίκ τών Μεδίκων, άδίλ- 
φόν τον Πάτα Λέοντας τον έ κα! φέρει χρονολογίαν 
1514.

★
Πλήν των 18 πινάκων αΐτινες απεστάλησαν έκ Πε- 

τρουπόλ-εως προ δύο έτών έκ τής πλούσιας πινακοθήκης 
τής κ. ΑΙκατερίνης ©. Ροδοκανάκη κα! οίτινες ΐχουσιν 
ήδη κατατεθή εν τή ’Εθνική Πινακοθήκη, φπεατάλησαν 
ήδη διά τής ΰπηρεοίας τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης και 
έτεροι τρεις τοιοΰτοι πίνακες ,άζίας ύπέρ τάς 5 χιλιάδας 
ρουβλίων.'Εθνικόν ίργον θά συντελεσθή, όταν ή έν λόγφ 
κυρία άχοοτείλγ) άπαααν τήν πλουσίαν και πολύτιμον 
αύτής πινακοθήκην, άξίας υπέρ τάς 35 χιλιάδας ρου- 
βλίων.

*
Εΐχομεν γράψει, Οτι ή Α. Μ. ό Βασιλεύς κατά τήν 

εν Παρισίοις διαμονήν του έπεσκέφθη τό έργαοτήριον 
τοΰ "Ελληνας ζωγράφου κ. Ράλλη,παρά τον όποιον ήγό
ραοε καί τρία τών νεωτέρων έργων τον.

"0 Βασιλεύς τήν έάομένην τής έπισκεψεως ταύτης έ
στειλε τόν υπασπιστήν του κ. Κουνιουριώτην παρά τψ 
κ. Ράλλη, Γ··α τψ διαβιβάσ}/ τήν επιθυμίαν τής Α. Με
γαλειότητας περί άγορύς τών είκόνων, και τόν ερώτηση 
ποια είνε ή τιμή εκάστης. Ό κ. Ράλλης, ευχαριστών 
διά τήν τιμήν, ήτις τφ ί.γίνετο, είπε προς τόν κ. Κονν- 
τονριώτην, δτι έκαστη των τριών είκόνων τιμάται χίλια 
πεντακόσια φράγκα, άΖλ’ δτι διά τήν Α. Μ. τόν Βααι- 
νέα θά νπεβιβάζετο ij τιμή είς χίλια.

Ή Α. Μεγαλειότης έστειλεν άμέσως τφ κ. Ράλλη 
το ποοόν τών 4,500 φράγκων πρός αγοράν τών τριών 
έργων τύν μέ τήν εντολήν τά τόν πληροφορήσωοιν δτι ;

— Ό Βασιλεύς δίν δέχεται δωρεάς !
Ό καλλιτέχνης μασοα άκόμη »α< προσπαθεί νά χώ

νευση τήν δικαιοτάτην βασιλικήν άαάντησιν.
»

Μετ’ άπονσίαν τεσσάρων έτών, έπανήλθεν εις ’Αθή
νας ό νεαρός ζωγράφος κ. Ρ. Προκοπίου. ‘Ιδιόρρυθμος, 
εις τό ταξεΐδι του υπήρξε λίαν περιπετειώδης, άλλά καϊ 
τυχηρός. Άπελθάνν είς Σμύρνην, εσχε τήν εμπνευαιν νά 
μεταβή είς ’Αβυσσηνΐαν, διά νά ζωγραφίοη τόν Αύτο- 
κράτορα Μενελίκ. Έκεΐ εγινε δεκτός άπό τον βασιλέα 
τών βασιλέων τής Αιθιοπίας με μεγάλας τιμάς, τόν έζω- 
γράφισε, εκείνος δέ τόν ήμειψε με παράσημα, μέ δώρα 
πολύτιμα,μέ άμοιβάς ήγεμονικάς.'Ο αυτοκράτωρ εμεινεν 
ενθουσιασμένος μέ τήν τέχνην τοΰ "Ελληνας ζωγράφου, 
οστις είνε ό μόνος εόοωπαίος ζωγράφος δους Ιζιογρά- 
ίρησε τόν Μενελίκ. Έγιντν ανλιχος ζωγράφος, άλλ’ήδη 
έπέστρεηιεν, ίνα άντικρύστ) τήν στέγην τοΰ Δημοτικού 
θεάτρου ’Αθηνών, ένθα πρός τής είς Άβυσσηνίαν Απο
δημίας του είχε στήορ πρωτοτυπώτατα τό εργάστήριόν 
του.'Ο κ.Προκοπΐου άνεχιόρησε δια νά εγκατασταθή όρι- 
οτικώς είς Κάϊρον.

★
Τά λαχεία τοΰ. ’Εθν. στόλου τοΰ προσεχούς ίτους θα 

εκτυπωθώοιν έπι σχεδίου,δπερ εφιλότέχνησέν ή ζωγρά
φος θάλεια Φλώρα. ΕΙκονίζεται ή'Αθηνβ, ήτις διά μεν 
τής θτζίας χειρός κρατεί γιννΐκα παριατώοαν τήν ’Ελ
λάδα, διά δε τής άριστερας δεικνύει τόν στόλον,

Ήο'Επιθεώρησις τοϋ Σαββάτου» τής Λίβερπουλ πε· 
ριγράφουσα τά έργα τής εν τή πόλει ταύτη χειμερινής 
καλλ. έκθέσεως, ποιείται Ιδιαιτέραν μνείαν ιών έργων 
τοΰ κ. Ροϊλοΰ.

*

Ή άνίδρυσις προτομών τών έν Μακεδονίρ πεσόντων 
είς τά δημοτικά σχολεία έματαιώθη, ένεκα παρεμβάσετος 
τοΰ "Αγγλου πρεοβευτοΰ, φοβηθέντος μή διά τοΰ-τρόπου 
τοΰτο φανατισθή ό 'Ελλ. Άαός ! !

*
Συνεοτήθη έν Άθήναις όώματείον ύπό τόν τίτλον «’Ε

θνικός Μουσικός σύλλογος», άκοπών τήν' νποοτήριξιν 
και διάοωσιν τής έθνικής ήμών Μουσικής. Ή έξ Ιδρυ
τών επιτροπή απετελέοθη έκ τοΰ οεβ. μητροπολίτου ‘Α
θηνών, τοΰ υπουργού κ. Α. Στεφανοπούλον καί τών 
Ν. Πολίτου, Γ· Χατζιδάκι, Κ. Παπαμιχαλοπούλου, Ν. 
Αεβίδσυ, Α. Αεληγεώργη, 1. Μπόταση, Α. Καρτάλη, Δ. 
Βουλπιώτου, I- Μεσωλαρα, Σ. Στάη, 1. Δαμβέργη, Δ. 
Καλογεροπούλου καί X. Βλάχου. ;

* '

Είς τό γυμνάσιου Χίου έστήθη μαρμάρινη προτομή τοΰ 
ευεργέτου Άνδρέου Συγγροΰ, έγένοντο δε πανηγυρικών τ’ 
αποκαλυπτήρια αύτής.

★

Πρωτοβουλία τοΰ Συλλόγου τών Έμποροΰπαλλήλων 
’Αθηνών άπεφαοίσθη ή διά Πανελληνίων εράνων άνέ- 
γερσις άνδριάντος είς ταυ Ία). Πεομαζόγλου.

★
Ύπό τής άρτισυστάιου «Καλλιτεχνικής ’Εταιρείας» θά 

διοργανωθ^ κατά τήν 25 Μαρτίου τοΰ προσεχούς έτους 
καλλιτεχνική εκθεσις.

*
Μεγάλη τιμή πρόκειται ν’ άπονεμηθή εις τόν διάσημου 

"Αγγλον έρευνητψ τής Κνιοσσοΰ ‘Αρθούρον "Εβανς. θ’ 
άναρτηθή ή είκών του έν αιθούση ,ον περίφημου μου
σείου τής ‘Οξφόρδης,ού έπι πολλά ετη διετέλεσεν έφορος. 
Ή προσεοπογραφία του ήρξατο φιλοτεγνουμένη ύπό τοΰ 
σϊρ Οΰίλλιαμ Ρίτσμονδ, θά είνε δε έξόχως καλλιτεχνική. 
"Εχουν ήδη ουλλεγή 6,000 φρ. άλλά τό έργον θ’ άπαι- 
τήσ/γ διπλάσιαν ποσόν, πρός άποπεράτωσιν δε έδημο- 
ωεύθη είς τούς «Τάϊμς» έκκλησις πρός συλλογήν ε
ράνων.

★

Ό κ. Ary-Beni d’Yvermonl εν τψ Γαλλικψ περιο
δική L’Ame inline, δημοσιεύει τήν εξής κρίσιν περί 
τοϋ ήμετέρον διευθυντοϋ,παραθέτων καϊ μετάφρασιν ένός 
πεζοΰ ποιήματος του.

«Μ. Kaldijeropoules qui recoil dans ces /wyes le 
bapteme de la critique francuisc nous interests ci 
deux points de vue purticuliers -. d’abord, en qua
lity de cenfrere, il est, in effet, direcleuv de revue 
«Piiiacot/tequea : eusuile, en qualile de poite el de 
conlcuv.—Le talent de M. Kalogcro'pgulos est ecle- 
clique et se. fait remurquev dans les paimes par 
una delicate sentimenlalile. Quant 4 ses eonles, 
ecriiedans »n style qui ne manque pas d'attrait, 
its denolcnt tine connaissanse speciale de I'ame hu- 
ntame. Q'esi une psyclioliifiie subtile qui se dcyage
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πΙνακοθηκΗ
ile son volume les C hr ys an I h e m e s. Mais Ιά 
ou. exeel/e M. Kalogeropoulos e'est dans I’altegorie 
qu" il deveioppe avec Ini art exquis. Chaeun de ses 
poemes en prose est un image, un tableau vivant, 
une expression psycholoyiquc de nos sens et de nous- 
mimes. Le merite riel de M. -Kalogeroppulos est 
d’etre personnel».

Έπίσης είς την «Bevite des Flandres» δ κ. Παρ
μένης δημοσιεύει μετάφραση· ετέρου πεζού ποιήματος 
τοΰ κ: Καλογεροπουλου, τοΰ «“Ερωτος “Εσταυρωμένου».

*
Ή κυρία Νίνα Φωκά εψαλλεν Ιν τί) προ ήμερων 

δοθείση συναυλίατοϋ ‘QAeloo Λότνερ, μετά μεγάλης έπι-

■ Νίνα Φωκϊ

τυχίας. Έθαυμάσθη τό έκτακτον τάλαντου τής φωνής 
τΊί, ήτις εις τούς χαμηλούς τόνους εινε μοναδική. Ή κ. 
Φωκά Απέδειξεν οτι είνε μία καλλιτεχνική φύσις σπανία.

*

Ό κ. Βικΰτος {φιλοτέχνησε τήν προσωπογραφίαν τόϋ 
μακαρίτου Ιατρού Λ. Παπαΐωάννου, ώς καί τήν τοϋ 
Παναγή Βαλλιάνον.

— Ό κ.Μποκατοιάμτης έξετέλεσε τήν είκόνα τον θα- 
νόντος καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου Ν. Δημαρδ, κατά 
παραγγελίαν τής οικογένειας.

·.— Ό κ. Μποκατσιάμπης διωργάνωσε κατ' αύτάς εκ- 
θεσιν τών νέων αύτοΰ έργων έν τή οίκίρ του, έν όδφ 
Ζαΐμη άρ. 22.

— Τον Φεβρουάριον θά κάμη έκθεσιν των έργων του 
κα'ι όκ. Βικ'ιτος.

*

— Ή πέρυσι συστηθεΐσα έν Πάτραις Φιλοδραματική 
Εταιρεία προέβη είς τήν σύσταση· δύο ετι τμημάτων,

τοΰ μουσικού καί τοΰ τής μανδολινάτας, Αριθμεί δε Ικα- 
τον περίπου μαθητάς καί εταίρους.

— Το ζητημα τής καλλιτεχνικής ιδιοκτησίας Ανεκι- 
νήθη ύπό τής Φιλοδραματικής Εταιρείας, υποβαλούσης 
εις την Βουλήν ευχήν υπέρ έπιψηφίσεως τοΰ τμήματος 
τοϋ αφορώντος εις τά δραματικά έργα.

■* -
Ή Τράπεζα “Αθηνών απεφάσισε νά ίδρύσΐ} τήν προ

τομήν τοΰ μακαρίτου Γεν. διευθυντοΰ αύτής Ιωάν. Πε- 
σμαζόγλου είς τήν μεγάλην αίθουσαν τής Τραπέζης, ανέ- 
θηκε δ' αύτήν είς τόν γλύπτην κ. &. θωμόπουλον.

‘Επίσης ό κ. Α. Σώχος εργάζεται είς πρόπλασμα τήν 
προτομήν τοΰ Ιδιου Πεσμαζόγλου έξ εκμαγείου, δπερ έ- 
λαβεν έκ τοΰ νεκρού πρό τής ταφής.

—Ό κ. Ίακώβίδης άνέλαβε νά έκτελέση τήν προσω
πογραφίαν τοΰ αειμνήστου Ανδρος.

*

Τό Γαλλικόν περιοδικόν «Les Arts», έξέδωκεν ειδι
κόν τεύχος, αφιερωμένου εις τόν Δομίνικον θεοτοκόπου- 
λον. Τό τεύχος εινε πλουσίως είκονογραφημένον με έργα 
τοΰ διάσημου καλλιτέχνου.

λ«Λ Λ Λ ΛΑ«Λ «Λ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Έν Νουμαντίφ τής Ισπανίας, γενομένων έσχάτως «. 

νασκαφών δι’ ανέγεροιν ιδιωτικής οικοδομής, Ανεκαλν- 
φ&η ολόκληρον οικοδόμημα φοινικικού ναοΰ μεγίστης αρ
χαιολογικής αξίας. Άπό των θεμελίων της μέχρι των 
αετωμάτων εινε γνήσιας φοινικικής εποχής, περιέχει δε 
άπειρα λείψανα Αναθημάτων.

*

Εν Κύπραι, μεταξύ Λόφου καί Χαλάοοης έν τή έ- 
παρχΐα Πάφου άνευρέθησαν όκτώ Αρχαία πήλινα αγγεία, 
ως κύλικες, πρόχοι καί έν δρειχάλκινον δέπος, Αναγό
μενα πάντα είς τήν Έλληνοφοινικικήν περίοδον. “Επί
σης άνευρέθησαν πρό ήμερων έν Λαπι/θψ διάφορα χρυσά 
καί πήλινα αντικείμενα.

*

Κατά τόν λήξαντα μήνα έν τή Γερμανική αρχ. σχολή 
ωμιλησαν ό κ. Δαΐρπφελδ, περί τών τελευταίων άνασκα- 
φών τής Περγάμου, ό κ. Κάρο περί τον έξ Άντικυθή- 
ρων πλοίον,0 κ. Ιάκωβος Τάλ περί νέων ευρημάτων τής 
Περγάμου καί ό κ. Έβερδέϋ περί νέων ευρημάτων είς 
τήν "Εφεσον.

Είς τήν 'Αγγλικήν σχολήν ώμίλησεν ό νέος διευθυν
τής κ. Δώκινς περί τών έν Σπάρτη άναοκαφών.

' *

Άπέθανεν έν Βιέννη 0 διευθυνιής τής ένταΰθα Αυ
στριακής Αρχαιολογικής σχολής.

★
Είς τήν Σαντουρίπην τής Σικελίας Ανεκαλύφθηοαν 

λίαν ενδιαφέροντα λείψανα τής ίποχής τής ελληνικής επο
χής έπί τής νήσου, ήτοι : τέσσαρες θαυμάσιοι σαρκοφά
γοι, πολλοί στρογγυλοί κίονες, είδώλια εξ οπτής γής καί 
πολλά μικρά οικιακά σκεύη.

ί 
ί

ΝΕΑΙ ΕΕΔΟΣΕΙΣ
Βιβλιοθήκη Μίίραολή. Έξεδόθησαν : «Ό 

πληκτικός κόσμος» κωμωδία ΡαίΙΙειοιι-—«Ό φό
βος τής χαράς», κωμωδία κυρίας de Girardin 
«Έγώ» — «Ξιδάκις καίΘαναόοΰλης», κωμωδίαι 
Labiche. — "Απασαι έχουν παραφρασθή ύπό τοϋ κ. 
Άγγ. Βλάχου- -

Μεόότινιακόν ήμερολόγιον "Ετος Α'. 1907.Ύπό 
Β. Τζαραβέλα- Σελ. 192.

Μετά φιλοκαλίας καί έπιμελείας έξεδόθη διά πρώτην 
φοράν έφέτος υπό τοΰ έν Καλάμαις δημοσιογράφου κ. 
Βαοιλ. Τζαραβέλα Μεοοηνιακόν ‘Ημερολόγιου. Πλεΐστοι 
έκ τών διακεκριμένων λογιών μας συνειργάσθησαν, έν οίς 
οί κ. κ. Παγανέλης, Μαρτζώκης, Παπαντωνίου, Μωραϊ- 
τίνης, Βαρδουνιώτης, Χρηστοβαοίλης, Καλογερόπουλος, 
Σταματίου, Σίγουρος, Δε-Βιάζης κ.λ.π. Ή «Πινακο
θήκη» θερμότατα συνιοτή. είς τούς συνδρομητάς της τό 
«Μεσσηνιακόν Ήμερολόγιον», δπερ εινε τό πρώτον ίπαρ- 
χτακόν ήμερολόγιον, δπερ παρουσιάζει έκλεκτήν φιλολο
γικήν μορφήν.

*
Κατόπιν μακρός καί εμπεριστατωμένης μελέτης ό κ.Δ. 

Άναοταοόπουλος ό Αθηναίος έξέδωκεν ώς Απαρχήν με
γάλης καί πολυσχιδούς εθνολογικής μελέτης μονογραφίαν 
περί τών «Πανολαυϊότών, τών μεγάλων εχθρών 
τοΰ ΓύνίΛίς»- Περιγράφει με δύναμιν τάς Ασχήμιας τφν 
εν Αΐμφ, Μικρά Άοίφ, Παλαιστίνη, Συρία καί Αίγύ- 
πτιρ καί καταφέρει καχ“ αύτών τάς ίσχυροτάτας τών 
κατηγοριών, διεκτραγωδών τά σκότια έργα των κατά τοϋ 
Έλληνισμοΰ.Ή μελέτη διακρίνεται καί διά τήν τελείαν 
γνώσιν τοΰ ζητήματος καί διά τό οίστρήλατον ύφος τής 
δ.απραγματεύσεως αύτοΰ.

■ *
Με έκλεκτήν, δπως πάντοτε, ύλην έξεδόθη τό ΊΙμε- 

οολόγιον Σκόκου, τό όποιον αναπαριστά τήν φιλο
λογικήν κίνηοιν τοϋ έτους, δ ά τής . συγκεντρωοεως τών 
έκλεκτοτέρων έργων τών 'Ελλήνων λογιών. Νέα ονόματα 
Αναφαίνονται παρά τά παλαιό, τά όποια ήλονέ» γίνονται 
Αραιότερα. Ή φιλοκαλία τοΰ Ημερολογίου τοΰ κ. Σκό- 
κου είνε γνωστή, ή ποικιλία άξια λόγου, ώστε νά χρησι- 
μεύση τό Ήμερολόγιον, ώς ή φιλολογικωτέρα ανάμνη- 
σις έπί τή πρώτη τοΰ νέου έτους.

*
'Ο κ. Τ. Άμπελος προαναγγέλλει τήν εκδοοιν τών 

δραματικών έργων του άνερχομένων είς εξ ήτοι τής «Κλεο
πάτρας» ,τής «’Αρτεμίσιας»,τής «Σκλήρα·νας» ,τοΰ «Πρίγ- 
κηπος τοΰ Μωρέως» καί τών κωμωδιών «Φαιβ-ο-κλοκ» 
καί τών «Αναμορφωτών».

*
"Ηρξατο έκδ.δο)τένη έν Άργοστολίφ νέα έφημερίς ε

βδομαδιαία ή « Έλιυόέρα γνώμτι» , υπό τήν διεύθυνοιν 
τούκ. Δοβέρδου.

r
ΑΙ «Μοτσαι», τό μόνοι· τής Ζακύνθου φιλολογικόν 

περιοδικόν ουνεπλήρωσε δεκαπενταετηρίδα άπο τής εκ- 
δόσεώς του. Προς τόν συνάδελφον διευθυντήν αύτοΰ κ. 
Ζαιι/ν έκφράζομεν θερμά συγχαρητήρια.

* '
Έξεδόθη καί έφέτοςτο «’Εγκυκλοπαιδικόν Έμε- 

ρολόγίον» τοΰ κ. I. Βρετοϋ, έκ σελ. 400 χρυσόδετου. 
Τά περιεχόμενα αύτοΰ Αποτελούν μίαν μικράν έγκυκλο- 

■παιδείαν. Περί τά 200 θέματα ουνωθοννται είς τάς πυ- 

κνας σελίδας του, ας κοσμούν καί εικόνες περί τάς 100 
Τό πολυποίκιλου αύτό βιβλίον,μέ τήν σωρείαν τών εξηκρι- 
βωμένων πληροφοριών του καί ώφελιμωτάτων γνώσεων 
πωλείται είς τό βιβλιοπωλείου «Εστίας».

★

'Αάφοδελοί. Συλλογή ποιημάτων Άνδρέου Παπαδη- 
μητρακοπούλου. Έν Άθήναις.

Ό νεαρός ποιητής εχει αίσθημα, άλλά λείπει Από τό 
εργον του τό σπουδαιότερον — ή τέχνη.

*

Τό ξεφάντωμα- Δραμα Κουλουβάτου.
Ή μάλλον δικαιολογημένη χρήοις ψευδωνύμου είνε 

δταν λέγεται κανείς Κουλουβάτος. Καί δμως ό συγγρα
φεύς τοΰ «Ξεφαντώματος» τό αναγράφει, ένφ, απέφυγε 
νά φανε.ρωθήείς δύο προηγούμενα ποιητικά έργα, περί ά 
ίσως ο'ις έκ της Ανωνυμίας αρκετός ήγέρθη άλλοτε θόρυβος, 
πρωτοστατούσης τής «Άκροπόλεως». Ή «Ρ.νάλδα» 
καί τά «Τραγούδια τοΰ Βάγγου» ανήκουν εις τά 
δύο άκρα τής γλώοοης· ε!ς τήν καθαρεύουσαν καί εις 
τήν. δημοτικήν- τό «Ξεφάντωμα» είνε μαλλιαρόν. Ύπό 
έποψιν δραματικήν, διακρίνει αύτό άγνοια τής ζωής.

ΤΉΔΕΦδΝΟΝ
Φίλιι Σ*.— Σάς συνιοιώμεν έκ τών Γαλλικών πε- 

ριοδ.κών τήν «Feminav καί τήν «Vie lieuvetise»·

Συναοέλφί·)·— Τό περιοδικόν «Je sais lout» προ- 
σέφερε 100,000 φρ. είς τόν Ροστάν διά νά δημοσιευθή 
είς εν μόνον τεύχος του έ'ν πρωτότυπον μυθιστόρημά του. 
Ό «Φιγορώ» πληρώνει 2,000 φρ. δ:’ Sv σονέτο τόν Κοπέ. 
Καί ό Ζά>· Μωρεας πληρώνεται καλά.

άεόστ- Όλ.— Μή τισθε καί τόσον πολύ ποιητική. 
Τά αρώματα προκαλοΐν... κεφαλαλγίαν.

Περιέογω-— Τό είπε ωραιότερα ό Αίκάρ. Ό Παπα 
Λεμπονάρ λέγει είς τό τέλος τής β' πράξεως δτι ό Σωκρά
της ύπήρξεν ανώτερος άπό τόν Χριστόν, διότι ό Χρίστος 
είχε μητέρα, ένφ ό Σωκράτης είχε.... σύζυγον.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ THS EAAAiOS
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ή “Εθνική Τράπεζα δέχεται έντότους καταθέσεις είς 
Τραπεζικά γραμμάτια καί είς χρυσόν ήτοι φρ. καί λί
ρας στερλίνας άποδοτέας είς ώρωμένην προθεσμίαν ή διαρ
κώς. Αί είς χρυσόν καταθέσεις και οί τοκοι αυτών πλη- 
ρόνονται είς τό αύτό νόμισμα, είς δ έγένετο ή κατάθεσις 
είς χρυσόν ή δι’ επιταγής οψεως (ehi'qiii) έπί τοΰ εξω
τερικού κατ' έπιλογήν τοΰ όμολογιουχου.

Το κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρόνον- 
ται έν τρ> Κεντρική) Καταστήματι καί τή αιτήσει τοϋ κα
ταθέτου έν τοΐς ΰποκαταστήμασι τής Τραπέζης.

Τόκοι κοτοθ;σεχιν
1 1]2 τοΐς
2 »
2 1]2 »
3 »
4 »

)]0 κατ’ έτ. διά
0]0 » »
0J0 .» »
0]0 » Β
0]0 » »

κατ. 6 μηνών
» 1 έτους
» 2 έτών
» 4 έτών
» 5 έτών

Αί όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων έκδίδανται κατ’ 
εκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστί ή Ανώνυμοι.
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Έκομίσθρσαν νέοι ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΚΟΝΔΥΛΟ
ΦΟΡΟΙ ίχ διαφόρων εργοστασίων (FONTAIN PEN)· 

Οί κονδυλοφόροι ουτοι απαξ πληρουμενοι Ιπαρκοϋσι 
διά γραφήν 2000 λέξεων.

ΔΕΛΤΑΡΙΑ έλληνικά έκδόσεως ΙΤάλλη καί Ιίοτξιά 
Ιξαιρέτου ποιότητος πωλοΐνται τ'-ιμαΐρα 5 λεπτ. έκαστον.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΑΤΓΡ1ΚΠ ΕΦΗΜΕΙΊΣ

ΔΙΗΥβΙΝΤλΙ : ) MIX· ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 
( Δ- I ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΤΟΧ ΔΕΚΛΤΟΝ

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ»
Τον Λ’ 1Γ Γ' Δ’ «<»1 Κ* έτους 

εύρίσκρνται είς τό γραφεΐον μας, τιμώμενοι οί 
χρυσόδετοι δρ. 1 5, οί άπλόδετοι δρ. 12.

Διά τό εξωτερικόν, ή τιμή είς χρυσόν.ΚΑΛΪΜΜΑ.ΤΑ ΧΡΓΣΟΔΕΤΑ ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ» 
τού Λ', Β', Γ', Δ' καί Ε' £τους -πωλοΰνται 
είς τό γραφεΐον μας άντί δρ. 1,50. Διά τάς έ- 
παρχίας 2 δρ . Διά τό εξωτερικόν 2 φρ. χρ.

Έ ξ ε δ ό. Ο ή

Δύο σελίδες πλήρεις γελοιογραφιών επικαίρων. 
"Υλη ούμοριστική, φιλολογική

πολαική, κοινωνική.
Συνδρομή δρ. 5. Έν τω Έξωτερικφ <{<Κ 8.
Διά τους συνδρομητάς τής «Πινακοθήκης έ- 

ξαιραιικώς γίνεται έκπτωόις, ήτοι δρ. 3, προ
πληρωτέοι. Εξωτερικού φρ. 5.

CORSETS ELEGANTS

3-4. 'Οδός Φιλελλήνων 34.

— •Σ'Ζ’ί^τα ’’«ώτατσ, τελείως θγιειτά.
— Έβωφόρια πολυτελείας.

Ορθοπαιδικοι στηθόδεσμοι.

Καλλιτεχνικόν βιβλιάριον με λεπτομ-ρεϊς πλη
ροφορίας καί διάφορα σχήματα αποστέλλονται απαν
ταχού δωρεάν είς πααχ·ι έπι πεντάλεπτου δελταρίου 
αίτησιν, ώς καί δείγματα υφασμάτων.

“ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ»
Διευ&υνταί : Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ

Ν. ΠΑΖΑΡΛΗΣ — Σ. ΚΟΚΚΟΛΗΣ

Έκδίδεται δχς τον μηνός έν Άθάναις 

Γραφεία δδδς Μητροπόλεως 28.

II Λ Μ ΤΟ ΛII
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 2ΩΗΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑ BAC- ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ. — ’Οδός Σταδίου 33. " 
Άσφάλειαι ζωής.— Προικοδοτήσεις.— Ταμιευτήριου.— 

Άσφάλειαι μικταί.— Άσφάλειαι θανάτου.

Ασφάλιστρα ελάχιστα, καταβαλλόμενα και 
μηνιαίος.

Ευκολία! κατά τήν πληρωμήν τών ασφαλί
στρων. Δάνεια και εξαγορά συμβολαίων.

Γενικός Διευθυντής Αθ. ΦΙΛΩΝ

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΤ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Φωτοτυπία τρίχρωμος

Τό δώμον τού ΣΤ'. έτους πρός 
τους είυνδμομητάς yac-

Δχά τούς μό τοχούτονς Δραχ. 2.

Έ ξ ε δ ό Ο η θαν

‘ΦΤΔΔΑ ΗΜΕΡΟΔΟΓΙΟΤ»
Έντυπίόοεχς κα\ ο’κέύεις

ΔΗΜ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΔΟΥ"
Διευθυντοΰ τής «Πινακοθήκης».

Τόμος κομμός έκ σελίδων 8φ
Δ ρ α χ y »ι y ί α

Τά “Φύλλα ‘Ημερολογίου,, διενεμή- 
θησαν δωρεάν είς τούς κ. κ. συνδρομητάς 
της ‘‘Πινακοθήκης,, έκδοθεντα άντί τοΰ τεύ
χους τοΰ μηνός Νοεμβρίου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ»
ΤΟ "ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, πίναξ Ν. Γΰζη. Φωτο

τυπία είς μέγα σχήμα. Δρ. 1. ’Επί χονδρού χάρτου 
δρ. 2.

"ΔΎΟ ΠΟΝΟΙ·, δράμα Φρ. Κοππέ, κατά μετάφρα- 
οιν "Αγιδος θέρου. Τιμάται δρ. Ι.'Επί 'Ολλανδικού 
χάρτου δρ. 2.

ΤΟ "ΜΑΎΣΩΛΕΙΟΝό δράμα Ν.· Λάσκαρη και Π. 
Δημητρακοπούλου Δρ. 1.

ΤΟ "ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΑΛΑΔΙ- Φρίξου Άρ,. 
. στέως. Φωτοτντία.είς μέγα σχήμα. Δρ. 1.

Η “ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ” πίνάξ L. Perrault. Φωτο
τυπία είς μέγα σχήμα. Δρ. 1.

Η "ΑΙΩΡΑ.. Πίναξ Vigor. Φωτοτυπία είςμέγασχήμα 
Δρ. 1.

Ο “ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤηΣ ΝΎΜΦΗΣ,, Πίναξ 
Rochegrosse. Φωτοτυπία. Δρ. 1.

Ο “ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΎ ΜΑΡΑΘΩΚ’ΟΣ” τρίχρωμο?
φωτοτυπία είς μέγα σχήμα. Δρ. 2.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΤ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ


