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ΛΕΙΨΑΝΑ.. . Πίζα ποιήματα ύπδ Ίάαιανος Σιλητδ.
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.
ΤΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ 1906 
ΣΚΕΨΕΙΣ Per&r.
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ ΜΑΣ. Ari/ Rene d Yvermont 

ύπδ Κ*.— Μ. Σίγουρος νπό Σι. Μαρτζώκη.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ. Δημ. Βερναρδάκης 

νπο Δαφνιδος. .
ΠΑΡΙΣΙΝΗ ΖΩΗ ύπδ Aru - Rene d'Yoermont. 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ.

ΔΙΑ ΤΟ ΕΒΔΟΜΟΝ ΕΤΟΣ
δπερ άρχεται άπδ τής 1ης Μαρτίου έ. ε.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ

ή «ΙΙιτα οθή>η» ενα θαυμάσιου ΑΩΡΟΝ Λά τούς συνδρομητάς της.
Ή κατ’ έτος δωροτμένη φωτοτυπία εφέτος θά εΐνε ύ.τδεποφιν τέχνης

ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ

‘0 μοναδικός φωτοτύπης κ. Β. ΊΙαπαγιαννόπουλος θά δείξη δλην του την τέ
χνην με τά άρτι άφιχθέντα τέλεια μηχανήματα του,

εις το έφετεινδν δώρον τής «Πινακοθήκης».
‘Η μετά τοΰ φύλλου τοΰ προσεχούς "Απριλίου είς τούς προπληρώνοντας μόνον 

συνδρομητάς διανεμηθησομένη είκών, θά έκτυτωθή εις μέγα σχήμα επι πολυτελούς 

χάοτου !ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ
κατάλληλο; ινα ανάρτάται έν πλαιοίω

‘Η έφετεινή φωτοτυπία θά έκδοθή εις ολίγα ανάτυπα.
Έκτδς τών δικαιούμενων ι-ά τήν λάβωσι συνδρομητών μας εις ούδένμ απολύτως 

θ’ άποσταλή αΰτη.

ΕΙΚΟΝΕΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΕΛΙΝΟΝΤΟΣ.
ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Μεοσηνιαχαΐ Απόψεις. Ή πύ

λη τής Ί&ώμη; — Μιαοήνη — Ή μονή τον Βονλ- 
κάνου.

Γ. ΒΡΟΥΤΟΣ.
ΚΑΡΛΟΤΤΑ πριγκήπιοοα τον Σίιξ - Μάϊνιγγιν.'
ARYRENE D'YVERMONT. 1

Μ. ΣΙΓΟΥΡΟΣ.
ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΑΜΑΣΚΟΥ.
Π. ΣΑΒΒΙΔΗΣ.

τηςt
ναρχομαστε στο Λασήθι ;

’Απο τή στιγμ.ή ποΰ άποφασίστηκε νά πάμε 
στό πανηγύρι τοΰ "Αΐ-Γεαννιοϋ, μοΰ καρφώθηκε 
ή επιθυμία αύτή — Νά κατεβώ στό Δικταιο 
“Άντρο.— Δέν τολμούσα δμως νά τό προτείνω 
γιατί ήξερα πώς τό μέρος ήτανε κακόβολο καί 
πειό πολύ άκόμη γνώριζα τής μητέρας μου τής 
παραξενιές. Νά μάθη πώς έτρέχαμε καί στόν 
ελάχιστο κίνδυνο καί νά μάς άφήση ; Ό Θεός 
νά μήν τό κάμη.!

"Αφηνα λοιπόν, καί περνούσανε ή . μέρες, κι ’ 
έβλεπα άπελπισμένηνά κοντοσιμώνη έκείνη ποΰ 
θ’ άφηνε άπραγματοποίητο τ’όνειρό μου — καί 
δέν τολμούσα νά μιλήσω — ήξερα άπό πρωτή- 
τερα τήν άπάντησι. — Σάν είδα δμως πώς θά 
φεύγαμε τήν άλλη μέρα πρωί-πρωί — σάν έφτα
σε καί ή ύστερνή ώρα ποΰ μ’ άπόμενε — δέ βά
σταξα κι’ ώμολόγησα τή μεγάλη μου επιθυ
μία.

Ό Δεσπότης στ ’ άκουσμα αυτό . στράφηκε 
καί μέ κύτταξε μ’ άπορία καί χαμογέλασε 
παράξενα — τ ’ άδέρφια μου χοροπηδήσανε εν
θουσιασμένα — κι’ ή μητέρα μου ξαφνικά συλ- 
ληφθεΐσα έβλεπε πότε τό Δεσπότη καί πότε 
μάς — νά μάς έμποδίση λυπότανε, νά μάς αφή- 
ση δίσταζε — καί γύρευε συμβουλή άπό τόν 
άγιο ’Επίσκοπο,, τί νά κάμν)....

ΠΕΡΝΑΜΕ τον καφέ στήν ταρά
τσα» κάτω άπο τή σκιά -~- 
κληματαριάς, σάν έρριξα στή 
μέση τήν ιδέα ν’ άναβούμε στή 
Δίχτη καί νά δούμε κι ’ εμείς το 
θαυμάσιο σπήλαιο ποΰ κρυβότανε 
στά σπλάγχνα της. Τί; σέ θάτα- 
νε αμαρτία νά φύγωμε χωρίς νά 
έπισκεφθοΰμε αύτο το άσύγκριτο 
— καθώς ακόυσα — το παλάτι 
ποΰ χτίζετε χιλιάδες χρόνια τώ
ρα; — Καί πότε πλειά θά ξα-

Έγώ μόλις τό ξεστόμισα σηκώθηκα κι’ έκα
να τάχατες πώς ετοιμαζόμουνα — γιά νά μή 
δώσω καιρό σέ καμμιά άρνησι — μά καί μέ κά
ποια υποκριτική ύποταγή στά βλέμματα που- 
χα στυλωμένα στή μορφή της.

«"Ας είναι, άς πάνε» — είπε δ άνθρωπος τοΰ 
θεοΰ καί μοΰ φάνηκε έκείνη τή στιγμή- σάν 
άγγελος ουρανοκατέβατος—«δέν εινε κανένας 
κίνδυνος, παιδί μου — θά κουραστούνε: μόνο», 
Καί πάλι χαμογέλασε διαβολεμμένα—· θεέ μου 
συγχώρεσέ μου το.

Ήτανε βασιλέμματα τοΰ ήλιου σάν «ξεκι
νήσαμε· λίγο άργά αλήθεια — μά καί πειό ’νω
ρίς έκανε ζέστη —: Αύγουστος μήνας πούτονε — 
ή τό σωστό — τήν ώρα κείνη τό. συλλογίστηκα
— στό γυρισμό θάχαμε το φεγγάρι κι’ ε"τσε δέ 
μάς ένοιαζε — δέν ήτανε δά καί αλάργα — εί
κοσι λεπτά έ’ως νά φθάσωμε στό σπήλαιο.

’Αγοράσαμε κεριά γιά νά φέγγομε κει κάτω— 
κι’ άρχινήσαμε τραγουδώντας ν’ άναιβαίνουμε 
τον άνήφορο. — ’Ανήφορο έλαφρό, άκοπο, άνα- 
παυτικό.

οστά τρέχανε τά παιδιά μ’ ενα χωρι
κό πούξερε κι’ αύτός τά κατατόπια — καί πί
σω ερχόμαστε οί μεγάλοι. — Έγώ,. ή θεία μου
— δ δάσκαλος τοΰ χωριού «εις τοΰ όποιου τήν 
μνήμην έσαει θά παρεμενε ζώσα καί Αναλλοί

ωτος ή ώραία εντνπωσις τής Ικδρομής (κείνης.

Ένας δικηγόρος άπό τήν έπαρχίαν ποΰ άπήγ- 
γελλε στά καλά καθούμενα στίχους τοΰ Λα- 

■ μαρτίνου — ένας φωτογράφος . ερασιτέχνης ποϋ 
πήρε τή μηχανή χωρίς πλάκες άπό τή βία του, 
κι’- δ όποιος όμως δέν εννοούσε νά τήν άφήση 
παρά τήν «σήκωνε παντού καί πάντοτεκι ’ δ 
οδηγός, παληκάρι καλοκαμωμένο κι’ ώμορφο μέ 
τό μάτσο τά κεριά στό χέρι σάν νά πήγαινε 
σέ κανένα προσκύνημα. · ■

Κι’ ήτανε χαρά Θεού νά βλέπν, κανένας άπό 
έκεί πάνω τόν· άπέραντο κάμπο ;πθΰ απλωνότα
νε άτέλειωτος — μέ τά κανονικά του. αυλάκια

σά.σχέδιο κάποιας'πόλης.— Κι4 απέναντι 
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τά βουνά καταπράσινα — μέ τά μικρά χωρι- 
ουδάκια χτισμένα στά πόδια τους —- κάτασπρα 
σημεΐα πού καί πού στην έμορφη μονοτονία τού 
πράσινου.

Είχε αρχίσει νά κατεβαίνη ή μεγάλη σι- 
' ωπη τής Νύχτας, κι’ άπό μακρυά ακούαμε 
τά κουδούνια τών βοσκών πού γυρίζανε μέ τά 
ζά — συνοδευμένα μέ τούς υστερνούς ήχους τής 
φλογέρας. —Το θυμάρι μύριζε πειό μεθυστικά 
τήν ώρα κείνη μαζί μέ τις άλλαις μυρωδιές τώ 
λουλουδιών τού βουνού. Κι’ δ ήλιος κρυμμένος 
πλειά πίσω άπότό ψηλό καμπαναριό τής Κρουσ
ταλλένιας φαινότανε σάν πυρκαϊά πού «’βγάζε 
τής τελευταίες φλόγες της.

Μιά γαλήνη ητανε χυμένη στην ψυχή μου 
κι’ ήμουνα ευτυχισμένη τήν ώρα αυτή δίχως 
νά ξέρω γιατί. Όλα μού φαινότανε έμορφα 
αρμονικά καί σ’ όλα διέκρινα τή χαρά τής 
ζωής.

Άξαφνα κεί πού άφηρημένη άνέβαενα άργά- 
άργά, ακόυσα τή φωνή τού οδηγού νά μοϋ 
λέη πώς φθάσαμε.

Έξύπνησα καί ίτρεξα ανυπόμονη καί χαρού
μενη νά κατεβώ έγώ πρώτη άπο τούς άλλους.

Μόλις όμως άντίκρυσα τό μέρος άπ’ όπου 
έπρεπε νά κατεβώ έφριξα. Φανταστήτε άπά
νω στο βουνό ?να μικρό έπίπεδο ■— καί στη μέση 
ένα πηγάδι ολοσκότεινο, βαθύ — σωστή κό- 
λασι — ’Οπισθοχώρησα τρομαγμένη χωρίς νά 
τολμώ ούτε νά σκύψω στήν άβυσσο αυτή.

Τότε μόνο θυμήθηκα τό παράξενο χαμόγελο 
τού Δεσπότη. Είχε μαντεύσει πού θά κατέληγε 
δ ενθουσιασμός μού.

Ό δδήγός «στίκετο παράμερα χωρίς νά μ’ 
ένθαρρύνη — εύθυς φθάσανε κι’ οί άλλοι, κι’ 
ειδά στη μορφή τους νά ζωγραφίζεται ή ίδια 
αγωνία — ή θεία μου μάλιστα ώχρίασε φοβερά 
κι έκλεισε τά μάτια της νά μη βλέπη.

Όταν, άπό τά βάθη τού τάφου αυτού ηχού
σαάνάρια ανάρια τ’ όνομά μου.Τά παιδιά, ώς 
ολα ριψοκίνδυνα, είχανε κατεβή πριν εμείς φθά- 
σουμε —και τώρα με προσκαλούσανε νά πάω 
κοντά-τους. .

Τό απίστευτο ητανε πώς . γελούσανε κι’ ή— 
κουα τήν φωνή· τους εύθυμη νά μού έξυμνή τήν 
έμορφάδα τού σπηλαίου.

Τί- νά κάμω ; Νά κατεβώ; μά μού φαινό
τανε σάν αυτοκτονία καί φρικώδης μάλιστα αυ
τοκτονία — νά μη κατεβώ ; μά και τά παιδιά ; 

άν έπαθένανε τίποτε χωρίς έμένκ ; — Όχι ί· 
πρεπε ν’ αποφασίσω κι’ δ Θεός μαζί μας. Έ
καμα τό σταυρό μου καί τό πρώτο βήμα πρός 
τήν άβυσσο.—-Λίγα βήματα πρωτοκατάβαινε 
δ καλός διδάσκαλος καί μέ κρατούσε άπό τό 
χί^ι μή παραπατήσω — δηλ. μη παραπατήσω 
και δέ βρεθή· ούτε τό κοκκαλάκι μου, ούτε τό 
δικότου.

Κανένα στήριγμα δέν ύπάρχει· είσαι ύπο- 

πθχρεωμένος νά κατεβαίνης τήν κατηφορική εί
σοδο πού έχάραξε ποιος ξέρει άπό πότε ή φύ- 
σις χωρίς νά έγγίζης πουθενά.

Εύτυχώς πού τό χώμα εινε μαλακό άπό την 
ύγρασία καί καρφώνει κανείς λίγο έτσι δέν υπάρ
χει φόβος νά γλυστρήση — μάλιστα αν φορή 
τακούνια θάναι άκόμη πειό καλά — δυστυχώς 
φορούσα στιβανάκια κρητικά, ώς όλοι μας, κι’ 
έτσι ητανε δύσκολος άκόμη πειό πολύ ή.κατά- 
βασις. Πέτρα δέ συναντάς, χώμα κατάμαυρο 
άπαλό — όχι λασπωμένο.

Μεγάλη ψύχρα «βγαίνε άπό τά βάθη τοϋ 
σπηλαίου κι’ ένοιωθα τά γόνατά μου νά κλονί- 
ζωνται παράξενα οσο προχωρούσα πρός τά κά
τω. Τά φορέματά μου ητανε ύγρά κι’ ό αέρας 
πού άνέπνεα ητανε παγωμένος.

Δέκα άτέλειωτα λεπτά διηρκεσε αΰτο το 
μαρτύριο — η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά — 
κι’ ίλιγγος μέ «κυρίευε μόλις τολμούσα νά στρα
φώ η άπάνω ή κάτω.

’Επί τέλους «πάτησα σέ στερεά γη — μιά 
μεγάλη πέτρα τοποθετημένη μπροστά στη δεύ
τερη είσοδο ξεκουράζει κι“ «νθαρρύνη τόν άφο
βο επισκέπτη.

Ανάψαμε τά κεριά μας και προχωρήσαμε 
λίγα βήματα. Εύθυς κατόπιν μας ήρθανε κι’ 
οί άλλοι — μόνη ή θεία μου δέν μπόρεσε νά 
κυριάρχηση τού φόβου της κι’ έμεινε απάνω.

Καί είδα τότε θέαμα υπερκόσμιο καί μεγα
λόπρεπο. — Είδα τη Μεγάλη ’Εργασία τού . 
Χρόνου !

Έως την ημέρα «κείνη είχα γνωρίσει το 
Χρόνο ώς τό μεγάλο Καταστροφέα πού συνεπέρ- 
νει στό ρεύμα του το ακούραστο κόσμους ολό
κληρους — πού τίποτε δέν τ’ άντιστέκεται — 
πούναι Κυρίαρχος πανίσχυρος και στη δύναμί 
του την άκαταμάχητη γονατίζουν κι’ εξαφα
νίζονται ολα έδώ στό βασίλειο της ζωής.

Σταλακτίτες 1 σταλακτίτες θεώρατοι πανύ
ψηλοι, — πέτρα πού μόνο δ Χρόνος μπορεί νά 
κατασκευάση — αποτελούνε την πειό παράξενη 
κι’ ασύλληπτη καλλιτεχνία !

Κι’ είδανε τά σαστισμένα μάτια μου «μορ
φιές πού δέν τις έχει κανένα γήινο μνημείο της 
Τέχνης.

Τίνος γλύπτου ή σμίλη έλάξευσε τόσο ύπςμο- 
νητικά τά περίτεχνα αυτά δαντελωτά κοσμή
ματα j Ποιο χέρι σιδεροδύναμο έθεμέλιωσε τόν 

-περίλαμπρο: αυτό' Ναό, στά σπλάγχνα ένος 
βουνού, γιά νά δοξάζεται «κεί μέσα αιώνια το 
Πνεύμα τού Καερού !

Ποιο ουράνιο φως έφώτίσε τ’ άνηλιαστα αυ
τά βάθη κι’ έβαλθήκανε τόσο συμμετρικά οί 

■ πέτρινοι εκείνοι Κολοσσοί !
’Αθύρματα ανάξια λόγου τά εφήμερα «”ργα 

τών άνθρώπων, ΰπόκεινταε σι χίλιες κατα
στροφές καί δέν απομένει τίποτε άλλο σέ λίγο 
άπό την πρώτη αίγλη τους καί λάμψι, παρά 

άμορφοι σωροί—αμφίβολες έμμορφιές. ’Ερεί
πια δοξάζουν τόν Καλλιτέχνη κι’ ακρωτηρια
σμένα κορμιά δείχνουν τήν τελειότητα τής αν
θρώπινης καλλονής.

’Εκεί — έκεΐ κάτω «γνώρισα τήν ’Αθανασία, 
την αιωνιότητα, τό Μεγαλείον τού Χρόνου, 
την άδιακοπη έργασία του — πού τίποτε δέ 
μπορεί ν’άλλοιώση. — Έργασία χιλιάδων ετών 
άθάνατου Τεχνίτη.

Μόνο έκεΐ τίποτε δέν επιδρά. ’Ακούραστος 
κι’ άνενόχλητος δ Καιρός κρατεί τδ θαυματουρ
γό εργαλείο του.

Μιά μικρή κι’ ασήμαντη σταλίτσα νερό πού 
μέ ήχο έναρμόνι ο κι ’ ισόχρονο πέφτει στούς λάκ
κους, γιά νά προστεθούν ύστερα άπό άμέτρητα 
χρόνια καινούργια στολίδια στό άθώρητο Πα
λάτι.

Καί άνεγείρει, καί λαξεύει, καί δημιουργεί. 
Καί θά δουλεύη έτσι άδιάκοπα μέχρι συντέλει
ας τού κόσμου.

Όταν ανεβήκαμε άπάνω — ή νύχτα είχε 
απλωθεί σ’ ολη τη Φύσι καί τδ φεγγάρι σάν 
πύρινη σφαίρα ανέβαινε άργά — άργά τόν ούρά- 
νιο θόλο.

Ή θεία μου, φαίνεται, βαρέθηκε νά περι- 
μενη κι’ είχε φύγει.

’Ερχόμουνα πίσω άπό τούς άλλους συλλογι
σμένη. Μιά ανεξήγητη λύπη μ’ αγκάλιαζε 
κι’ ή γύρω μου νεκρική σιγή μ’ έκανε νά σκέ- 
πτωμαι πολύ πένθιμα.

Πλημμύρα Σελινοΰντος

Στή ψυχή μου «πλανάτο μιά Νοσταλγία — ή 
νοσταλγία τοΰ θανάτου. Έπόθησα τήν αιωνιό
τητα του τάφου είς αντάλλαγμα τής εφήμερου 
καί άσκοπου ζωής μου.

Κάτω δ κάμπος άπλώνετο σάν μαρμα- 
ρωμένη θάλασσα πού τή νέκρωσε κάποια θεϊκή 
κατάρα — καί τά γεράνια τών κήπων μέ τά 
ξύλα τους, και μερικά ξεραμένα δέντρα πού 
κάμμιά άνοιξι δέ θά στόλιζε πειά, μού φανή
κανε σάν κατάρτια καραβιών πού βρεθήκανε στο 
πέλαγος τή στιγμή τής Μεγάλης Καταστροφής.

Κανένας ήχος δέν ήκούετο στήν ήσυχη Νύ
χτα παρά το άργο λάλημα τού κούκου.

Mta νυχτερίδα «πέρασε δίπλα μου καί τά 
μαύρα φτερά της άγγίξανε τδ πρόσωπό μού — 
’Ανατρίχιασα.

Οι άλλοι είχανε προχωρήσει κι ’ ή καμπή τού 
βουνού τούς είχε κρύψει άπό τά μάτια μου.

Τρελλή άπό τδ φόβο τούς φώναξα νά μέ περι
μένουν κι’ έτρεξα σιμά τους σάν νά μέ κυνη
γούσανε φαντάσματα.

LALO DE CASTRO
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Ή πνλη τής Ίθώμης

Μεσσήνη

ΟΧ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ

Γ. ΒΡΟΥΤΟΣ]

Ό εν τφ Πολυτιχντίψ Κα&ηγητης τής Γλυπτικής

Ή Μονή τοΰ Βουλκάνον

A. Ε I _Α_ JST Al.

Or στέλλω χίλια 
φιλιά βουτημένα 
στά δάκρυα τίς 
στεγνής ψυχής μου 
καί χίλια μεθυ
σμένα βλέμματα 
άπό την άρμπαρό-

ριζα της πικρής μελαγχολίας. "Ολα έπάνω Σου, 
δλα σ' ολο Σου το σώμα μέ την ήδυπάθεια της 
έξαγνισθείσης ψυχής καί την αύγη της αιώνιας 
αγάπης...

Δέν χαριογελώ πειά γλυκά γιά Σέ,δέν φωσφο
ρίζουν τά μάτια μου, δέν. πάλλει ή καρδιάμου.

Περασμένα . . . Μόνον καρφώνω άπλανές τό 
μάτι μου ’πάνω στό δικό Σου καί τό άφηνω 
ώρα πολύ γιά νά ποτίσω τόνούρανό μ’ δλο τό 
φλέγρια.

Αισθάνομαι πώς Σ' άντικρύζω σιγηλή θεά 
στον κόσμο τών φαιών μαλλιών καί της σκαλι
σμένης σιλουέτας. Πλέω στην ήσυχη λιμνοθά
λασσα τής σταυρωμένης άγάπης που μόνον κάμ- 
ποσες σταγόνες λευκές στάζουν άκόμη τά κογ- 
χύλια τής άμμουδιάς.

Μέσα στή φύσι τής ψυχής άποθέτω κειμήλια 
τά διαμάντια τής ψυχής μου γιά άστέρια.

Έκεΐ μέσα άκούω τό κλαψιάρικο μούρμουρο 
τών στοιχείων καί άντικρύζω τήν ψιλή βροχοϋλα 
πού πέφτει 'πάνω στή χρυσή άμμόκονι. Μέσα
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στό χάος τού αυστηρίου προσεύχομαι ονειρευμε- 
νος προσκυνητής. Καί περνούν άπο τά μάτια 
μου ή λιπόθυμες μαρμαρυγές μέ την ωχρά φω
τοσκίασή άπό τ’ αύτια μου ή λιπόψυχες φω- 
νούλες τών πονεμίνων Δρυαδων.

Πόσο της συμπαθώ!
Πόσο χαίρεται ή ψυχή μου μέσ’ τη σιγαλια 

τη χειμωνιάτικη !
Ζώ παράξενη ζωή και, ζητώ τή γαλήνη τής 

κλυδωνισμένης καμπανας τών ήχων ώς πού νά 
βουλιαξη μέσα, στό γλινόχωμα τής κόκκινης 
γής καί τόν ύπνο τών προνομιούχων ψυχών πού 
κοιμώνται μέσα στόν ψυχισμό τής εκστάσεως 
καί τής άρρώστειας τού συνόλου.

Ζητώ τή λύρα τού Όσφεως γιά νά με λικνί- 
ση μέσα στά κύματα τών μελαγχολικών ήχων 
της καί τό νανούρισμα τών έκθηλυντικών τόνων 
της. "Ισως ευρώ τήν Ευρυδίκη. . .

Θέλω νά μ.ιλήσω μέ τη σκιά πού άφηνει πίσω 
του ό πέπλος τής νύμφης καί ή άραχνενια πε- 
ριβολή τής ήρω'ίίος ! . .

ερημίτου προσευχές 
Τ’ αυτιά μ.ου ζη- 

ήρεμία τού νεκρικού

Δεν θέλω λόγια- μόνον 
καί αηδονιού ψελλίσματα, 
τούν τη γαλήνη καί την
κυπ. ρισσιού.

Πρέπει νά όσφρανθώ τής γής τη νέκρα καί 
τήν κόπωσιν ύστερα άπό τό όργωμα καί την ά- 
σέλγεια τής ήμερινής παραζαλης. Πρέπει νά 
μασσήσω τής γής τό βότανο καί το χόρτο πού 
ναρκώνουν πειο πολύ καί πού αφήνουν την εκ- 
στασι τού μυστικού παραληρήματος. . . .

Μόνον τ’ άνθη θέλω νά μου μιλούν γιατ’ ε- 
χουν μιά ψυχή μέ Σένα.

Σ ’ αύταίς τής στιγμ.αίς άγαπώ τή ζωή, συμ
παθώ καί τό θανατο.

To be or not to be..

Νά τό αιώνιο ερώτημα τών βαρυαλγών υπάρ
ξεων.

tat is the question

"Ενας ημίθεος σχετλιαζεε πικραμένος καίμιά 
λευζ.Οντυμμένη παιδούλα κλώθει μέ το άδρακτι 
της τό εβένινο τή μ.οίρα τού πτωχού καί του 
πλουσίου, τού ευαίσθητου καί τού αναίσθητου.

’Εκείνος τήν κυτταζει μέ τήν ειρωνεία τής 

χολής καί ’κείνη μέ τόν οίκτο τών ύγρών μα
τιών της.

• *
Μιά Όφηλία Σέ πιστεύω ’πάνω στό κλαρί 

τής μαραμμένης λεμονιάς καί μιά νύμφη τών 
Άροανείων μέ τό χιόνι πού κρατούν τά θερμά 
γέοια Σου....‘ , , , ~ w ν>· - ' \ *Aev σ «ρωτω αν εισ αγνή· οεν ει-
σαι κρίνο πού θά τό ζήλευε κι’ δ ’Αρχάγγελος; 
Ούτε σέ μυκτηρίζω μέ μελαγχολική μανιακού 
υπερηφάνεια, ούτε σου μιλώ μέ τό φαρμακερό 
ευφυολόγημα πού στάζει το φεΐδι πάνω στά 
κρίνα· μ.όνον σέ θαυμάζω στή δυστυχία Σου καί 
σέ παρακολουθώ στά Έλευσίνια τών θρήνων καί 
τού νυκτερινού μοιρολογήματος.

Σου 
ανθρώπου καί

«
* *

Κρούω τή χορδή τής λυπημένης λύρας 
μέ βαρύθυμον ύφος άπεγνωσμένου 
μέ σκεπτικισμόν άτυχούς έραστού.

Σ’ αγάπησα σάν τό κρίνο, δέν Σ’ έπεθύμη- 
σα παρά γιά την ψυχή. . . .

Δέν υποτιμώ τήν καλλονή Σου, μ’ άρέσεε 
όμως πεεό πολύ ή λεπτή ψυχή πού γνωρίζει νά 
κλαίη καί μπορεΐ νά μειδιά. Σού τήν ζητώ καί 
τώρα.

Κι’ όμως είναι δική μου. . .

σκεπάζουν, θά είμεθα

Στήν πρώτη Σου περαστική άρρώστεια ηύρα 
ολο τό όνειρο τής ζωής· στην τελευταία ολο 
τό χάος τής νεκρικής πομπής καί ολον τον άρι- 
στοκρατισμό τού Πλούτωνος.

Στήν πρώτη διάδασα λίγα, στή δεύτερη 
βλέπω περισσότερα. . .

Σ’ άγαπώ πειο πολύ. . .
Μιά συνθήκη μάς χωρίζει κ’έ’να ψέμμα κοι

νωνικό. Νά είσαι ύπερήφανη γιατί τά αισθανό- 
μεθα. . . θέλεις νά τά περάσωμε, θά γίνωμεν 
άφέντες· θέλεις νά μάς 
δούλοι. Καί οί δούλοι μέ τήν καρδιά τους είναι 
μιά εποποιία μαρτυρίου’ 
τους ήρωάς του.

Καί όμως είμεθ’ άριστοκράται !
Όλα · 

μας πόσα δέν λέγουν μέ τά
Μόνον κάπου κάπου 

τή δική μας γλώσσα 
μας δάκρυα.

7 ’Ιανουάριον 1907.

εχει καί δ δουλισμος

τά αΐσθανόμεθα- ή αμίλητες ύπάρξεις 
τά μάτια. . .

συχνά πρέπει νά μιλάμε 
και νά κλαιμε τά ’δικά

ΙΑΣΩΝ ΣΕΛΗΝΑΣ

II ΠΝΕΤΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ο ζήτημα τής 

πνευματικ ή ς 
ίδιο κτ η σί α ς 

π ρο ύκ ά λε σε 

κατά τά τε- 
λευτ αϊα έτη 

πολλάς σνζη 

τήσεις και αί 
νομοθετικαίδέ 

ούκ όλίγον. Ένάρχαί άπησχολήθησαν
τη «’Επιθεωρήσει τών Παρισιων» ό Άλ- 
φρέδος Δρδτς γράψει μελέτην έμβριθή περί 

τον έν λόγω ζητήματος. Ιδιαίτερον κε- 
φάλαιον τής μελέτης ταύτης άφιερούται 

είς τδ ήθικδν δικαίωμα τών συγγραφέων, 
δπερ πολλάκις καταπατεϊται ύπό τών έν 
ίσχύϊ νομοθεσιών.

Πάντες δσοι έπεδίωξαν τήν άναγνώρι- 
σιν τον δικαιώματος τον συγγραφέως ώ- 
θονντο ύπδ ύλικών κερδών. Άλλ’ έσχά- 

τως άνεφάνη άλλο τι, δπερ απασχολεί 
τούς ένδιαφερομένους. Έάν ό συγγραφεύς 

η ό καλλιτέχνης ζητήση την έξαργνρω- 

σιν, τρόπον τινά, τοϋ έργον τον, δέν έχει 
καί δικαιοόματά τινα ήθικά ;

Πρέπει νά άναγνωρισθή δτι είνε αδύ

νατον νά ίκανοποιηθώσι σνγχρόνως δύο 
δικαιώματα.

Νά έχωσι τό δικαίοιμα οί συγγραφείς νά 
άποζώσιν έκ τον έπαγγέλματός των καί 
νά είνε άναφαίρετα καί άμεταβίβαστα τά 

έργα των.
Κατ’άνάγκην πρέπει νά γίνη δεκτόν 

δτι δέν είνε δννατόν νά άκνρωθή τδ συμ
βολαίου, τό όποιον διεπραγματεύθη ό συγ- 

γραφευς μετά τρίτον τινός διά τήν δημο
σίευση ένδς έργον ή διά τήν πώληση εί
κόνος Λ αγάλματος. Άλλά ποια είνε τά 
δικαιώματα τών πιστωτών τον συγγρα
φέως : Κατά τάς γενικάς άρχάς ό πιστω

τής ύποχρεονται νά έκτελέση. τάς ύπο- 
χρεώσεις περί τών παρόντων καί μελλόν
των κτημάτων του. Άλλ’ ούδείς πιστω
τής δύναται νά λάβη ύπό κατοχήν τδ 

χειρόγραφον τον συγγραφέως καί νά πω- 
λήσ^ τό δικαίωμα τής δημοσιεύσεως τοϋ 

χειρογράφου τούτον. Έφ ’ δσον τδ έργον 
μένει μυστικόν, ό συγγραφεύς δικαιούται

Τό ζήτημα τής πνευματικής Ιδιοκτησίας, τό όποιοι1 
καί παρ’ ήμϊν άνεκινήΟη, προκαλεΐ μεγάλην συζήτησιν 
εν Ευρώπη. 'Ιδού τί γράφει εις εν άπό τα τελενταϊά 
της φύλλα ή «Βελγική ’Ανεξαρτησία» :

νά τροποποιήση η καινά έξαφανίσ.ι αύτό. 
Τό αύτό δικαιούνται νά πράξωσι καί οί 
κληρονόμοι τον καί οί έκτελεσταί τών θε- 

λήσεόίν τον.
Κατόπιν ό κ. Δρδτς έξετάζει έν ποίμ 

μέτρω είνε δυνατόν νά καταστροφή τό 
διανοητικόν έργον άλλως παρά τη θελή

σει τον συγγραφέως.
Ό σνγγραψεύς ή ό καλλιτέχνης δύνα

ται, περί τούτον δέν ύπάρχει αμφιβολία, 
νά καταστρέψη τό χειρόγραφόν η τήν εί
κόνα του. Τδ αύτδ δύνανται καί οί κλη
ρονόμοι. Ενίοτε δμως έπεμβαίνει ό νόμος 

πρός παρακώλυση τής καταστροφής, 
δταν καταφανώς φαίνεται ανόητος αϋτη.

Έάν οί κληρονόμοι θέλωσι νά καταστρέ- 

ύωση έργον τι, έπειδή απλώς δέν συμβι
βάζεται πρδς τάς ιδέας των, ό νόμος έ- 

πεμβαίνει καί έμποδίζει τοΰτο. Έν ’Ιτα
λία ύπάρχει νόμος άπαγορεύων τήν κα

ταστροφήν ώρισμένων έργων.
Οί συγγραφείς δραματικών έργων καί 

οί μουσικοί δύνανται νά άντιταχθώσιν 

είς πάσαν τροποποίηση τών έργων των. 
Άλλ’ είνε πολύ αμφίβολον έάν δύνανται 

νά έμποδίσωσι τδ τοιοντον, αφού άπαξ 
περιέλθα τδ έργον είς τήν κυριότητα ή- 
θοποιών η άλλων. Τό μόνον δπερ δύναν

ται νά άπαιτήσωση είνε νά μή τροποποι
ηθώ τό περιεχόμενον τοΰ έργου καί νά 

μή γείν,ι προσθήκη τις.
Ωσαύτως· ό γλύπτης ή ό ζωγράφος δέν 

δύνανται,νά έμποδίζωσιν αντιγραφής τών 

είκόνοή των άλλά δύνανται νά έμποδί- 

σωσι μερικήν αποτύπωση, ώς ό ζωγρά
φος Μ,πουγερώ.

*
* *

Ήθελήσαμεν καί ήμεϊς μίαν φοράν καί 

ένα καιρόν νά προστατεύσωμεν τό πνεύ
μα, καί τό χρονοδούλαπον διεδραμάτισε 
Οπουδαϊον ρόλον.

Αλλαχού δμως άλλως αντιλαμβάνονται, 

τών ζωτικωτάτων τούτων ζητημάτων. 
Οΰτω,κατ’ έπίσημον ανακοίνωση,ή Βουλ
γαρική Κυβέρνησις—μάλιστα, ή Βουλγα
ρική!—έχει έτοιμον ϊνα ύποβάλ ι είς τήν 
Σοβράνιε νομοσχέδιον περί προστασίας 

τών έργων τοϋ πνεύματος,ήτοι τών δικαιω
μάτων συγγραφέων καί καλλιτεχνών.
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Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΚΑΡΛΟΤΤΑ ΤΟΤ ΣΑΞ - ΜΑΙΝΙΓΓΕΝ
(Προοωπογραφία Λέμπαχ).

ΤΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ 1906

Ο 1906 ύπδ φιλολογι
κήν, καλλιτεχνικήν καί 
επιστημονικήν έποψιν 
δεν θά καταλάβη ξεχω
ριστήν θέσιν έν τή παγ- 
κοσμίφ κινήσει. Τίποτε 
εξαιρετικόν δεν έσημε ί- 
ωσε. Προσπάθειαι,άπλαΐ 

άπόπειραι έν τή επιστημονική έρεύνη, καμμία έξο
χος έμπνευσές είς τήν τέχνην, ή φιλολογία βηματί- 
ζουσα έν τη κανονική της τροχιά. Γεγονότα, ών ή 
έπίδρασις προώρισται νά παραμείνη έπί μακρ'ον ώς 
σταθμός προόδου ή ώς άγγελος άναγέννήσεώς, ούδα- 
μοΰ έξεδηλώθησαν κατά τδ . έτος, τδ όποιον πρδ ολί
γου έκηδεύσαμεν.

» »

ΈνΈλλάδι το 1906 φιλολογικώς,υπήρξε έτος με- 
τριωτάτης,ύπδ ποσοτικήν τουλάχιστον έποψιν, παρα
γωγής. Όλίγιστα έργα πρωτότυπα ένεφανίσθησαν, δ 
μικρός δ’ αυτών αριθμός άποδοτέός οΰχί είςπνευ- 
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ματικήν στείρωσιν, άλλά είς τήν έλλειψιν ύποστη- 
ρίξεως τών εργατών τοΰ πνεύματος, οίτινες έχουν 
ολην τήν δύναμιν νά παραγάγουν, άλλά είνε ήναγ- 
κασμένοι νά καταδικάζουν τά έργα των είς άφά- 
νειαν, διότι σήμερον ή «πολιτισμ.ένη» κοινωνία μας 
ε’ν· τόσον άπορροφημένη από τήν ύλην, από τον 
συρμόν, άπδ τδν έγωϊσμόν, ώστε δέν σκοτίζεται 
καθόλου δι’ εργασίας πνευματικάς, ή μάλλον σκο
τίζεται έμμένουσα είς τδ σκότος τής ήμιμαθείας της 
καί έντροφώσα είς τδ φώς τών πυγολαμπίδων τής 
πλουτοκρατικής αριστοκρατίας.

Είς κοινωνίαν τήν όποιαν δέν θέλγουν αΐ πτήσεις 
του πνεύματος καί τής τέχνης αί εμπνεύσεις, μάτην 
θ’ άναζητήση τις κίνησιν πνευματικήν αξίαν λόγου. 
Έφ’ οσον πολιτισμός θεωρείται τδ χρήμα μόνον 
καί όχι τδ πνεύμα, θά πάσχη ή Ελλάς από έλλει- 

,ψιν χαρακτήρων και άπδ έλλειψιν προόδου.
Έν τούτοις υπήρξαν καί μερικαί εξαιρέσεις αν

θρώπων τών γραμμάτων, τούς όποιους δέν απελι- 
πεν ό έρως πρός τήν φιλολογίαν καί ή έγκαρτέρη- 
σις. Και οϋτω τήν μονοτονίαν τής στασιμότητος διέ- 
κοψαν φωτεινά τινά μετέωρα.

Έν τή δημιουργική φιλολογία, ή ποίησις απέ
κτησε τινάς ποιητικάς σύλλογος. Ό Μωρέας είνε 
“Ελλην και μολονότι έπιμόνωςτδν διεκδικεϊ ό Γα
λάτης Παρνασσός θά περιλάβωμεν τδ νέον έργον 
του είς τήν Ελληνικήν άπογραφήν, τάς «Stance·» 
κριθείσας ευμενέστατα. Τοΰ Σ. Μαρτζώκη έξεδό- 
θησαν «Νέα ποιήματα», μας έξαπέστειλε δ’ έκ 
Βιέννης ό Λάμπρος Άστέρης τήν πρώτην ποιητι
κήν συλλογήν του «Άπδ τούς γύρους τών ρυθ
μών)?. Ό κ. Χρηστοβασίλης έξέδωκε τήν τριλο- 
Sv τής ’ Αγάπης,ό Περγιαλίτης τά « Ωραία» και 

ραξε τά -φιλολογικά νερά μέ τάς ανορθογραφίας 
του ό Ε. Έβρότας, σκορπίρας φιλήματα.
Ή «Σκιές» τοΰ Δ. Τανταλίδου καί ή «Ρίμες» τοΰ 
Πελλερεν καί οί « Ασφόδελοί» τοΰ Παπαδημητρα... 
κ.λ.π. εινε δειλαί άπαρχαί καί πρώτα τερετίσματα 
νεοσσών.

Το διήγημα, είς τδ όποιον έλλείψει γενναίας 
παραγωγής περιλαμβάνομεν και τάς χρονογραφικάς 
ίντυπώσεις, έσχε μόνον τρία τομίδια. Τήν «Ζωήν 
τοΰ Δειλινού» τοΰ Παρορίτη, τά «Ηπειρωτικά 
παραμύθι?» τοΰ Χρηστοβασίλη καί τα «Φύλλα Η
μερολογίου» τοϋ Καλογεροπούλου. Είς αυτά δέν 
δύναταί βέβαια νά προστεθη ή παλαιά καί ήδη ξα
ναζεσταμένη ' εις βιβλίου «Μαργαρίτα Στέφα» τοΰ 
Ξενοπούλου.

Ή μαλλιαρή φιλολογία — τδ έξάμβλωμα αύτδ 
παρ’ ήμΐν τοΰ φιλολογικού έκφυλισμοΰ — έτροφο- 
δοτησεν .αρκετά τήν σάγυραν. Οί μαλλιαροί έχουν 
είς τδ παθητικόν των δύο δράματα: τδ «Άνεχτίμη- 
τρ» τοΰ Χορν καί τδ «Ξεφάντωμα» τοΰ Κουλουβά- 
■τοφ, και τρεις έξωφρενικάς ύπδ γλωσσικήν έποψιν 
μεταφράσεις : Τ®* «Κύκλοπα» τοΰ Πάλλη, τήν 
«’Ήλέχτραν» τοΰ Βαρλέντη καί τδν «Άθρώπινο 
μηχανισμό» τής ΓΙαπαμόσκενας. Ό Ψυχάρης άνέ- 
λαβε νά μας διασκέδαση μέ τδ β-ρομάντζο του τήν 
«Άρρωστη δοΰλα» ! ! .. ή όποια δέν υπάρχει άμ- 
φιβολία ότι θά γείνη δημοφιλής εις τδν κόσμον τής 
κουζίνας.

Τδ «Νέον Πνεύμα» τοΰ Γέανοπούλου καί οί 
«Πανσλαυϊσταί» τοΰ Άναστασοπούλου — έργα δυ
νάμεων — έκδοθέντα ταύτοχρόνως απεικόνισαν τήν 
ψυχήν τοΰ Ελληνισμού μετά ζωγραφικής τελειό
τατος καί περισσής ειλικρίνειας.

Ή Βιβλιοθήκη Μαρασλή ανελλιπώς έσυνέχισε 
καί κατά τδ 1006 τήν έκδοσίν της διά 50 έτι τευ
χών. Έκτος τών έργων άτινα προηγουμένως είχον 
ήδη άρχίση έκδιδόμενα, νέα τοιαΰτα έφέτος προσε- 
τέθησαν τά εξής : « Ή Ιστορία τής Ρωσσικής λο
γοτεχνίας», ή « Ίστορ.ία τής Γερμανικής λογοτεχνί
ας», ή «Ρωμαϊκή ιστορία» τοΰ Μόμσεγ, ή «Ιστο
ρία τής Ελλάδος» τοΰ Χέρτσβεργ, τδ Έκκλησια- 
στικδν δίκαιον τοΰ Μιλάς, τδ «Χρήμα» τοϋ Δου- 
μ3, .6 βίος τδν Ζώων, ό Σύνδεσμος τής Ειρήνης 
•τοΰ Νοβικώφ, ή Γεωλογία τής ’Αττικής, δ.Λτ με
ταφράσεις. Δύο μόνον έργαέξεδόθησαν έν αυτή πρω
τότυπα: τά «θρακικά» τοΰ Ψάλτου,καί τοΰ Γλυκά 
τά θεολογικά, κλείουν δέ τήν έφετεινήν σμράν τής 
4ρημένης£ι6λιοθήκης έπτά κωμωδίαι, έκ τοΰ Γαλ- 
λικρϋ μεταφρασθέϊσμι.δ.έαι ύπδ τοΰ κ. Άγ. Βλάχου. 
Είνε λυπηρόν διότι ή «Βιβλιοθήκη Μαρμσλή» πε- 
ριωρίσθη και. έφέτος εις μεταφράσεις καί ?ή ιστο
ρικών ιδίως έργων, ενώ ηδύνατ,ο καί επρεπε νά έγι- 
σχύση τήν σύγχρονον Ελληνικήν παραγωγήν, έκ-

πΙνακοοηκΜ

δίδουσα κατ’ εκλογήν τά ωραιότερα πρωτότυπα έρ
γα τών Ελλήνων λογογράφων τής τελευταίας τρι
ακονταετίας. “Ας έλπίσωμεν ότι ή φιλομουσία τοΰ 

• Έλληνος Μαικήνα τής Όδησσοΰ θά έπεκτείνη 
κατά τδ 1907 την εύγενή. προστασίαν της καί είς 
τήν παρηγκωνισμένην δημιουργικήν εργασίαν.

Ό κ. Γ. Στρέϊτ μέ τδ «’Ιδιωτικόν Διεθνές Δί
καιον», ό κ. Τ. Ήλίόπουλος μέ τδ «Ποινικόν δί
καιον», δ κ. Γιωτόπουλος μέ τήν «Έξέλιξιν του 
Ποιν. δικαίου έν Ίταλίφι» καί δ κ. Ζέγγελης μέ 
τό «Κοινοβουλευτικό* Δίκαιον» προσέθηκαν άρτια 
έργα είς τήν Νομικήν φιλολογίαν. Ό κ. Ματθαιό- 
πουλος έξέδωκε τάς «περί ύλης θεωρίας», ό κ. X. 
Παπαδόπουλος «Ίστορικάς μελέτας». ’Εξεδόθη 
καί έφέτος ή «’Επιστημονική Έπετηρίς» τοΰ Πα
νεπιστημίου, ή δέ αρχαιολογία συγκατέλεξεν είς τά 
εκλεκτά, έργα της τήν « Ελευσίνα» τοΰ κ. Φίλιου, 
καί την περί τών «Χρονικών τοΰ Μορέα» μονο
γραφίαν τοΰ κ, Αδαμάντιου.

Έγένετο περί τάς δυσμάς τοΰ έτους κάποιος 
λόγος.καί διά τό βραβείου Νομπέλ, διά τό όποιον 
ένεθυμήθη καί τήν πτωχήν Ελλάδα ή Νορβηγία. 
’.Εσχάτως ,απενε.μήθη τοΰτο εις τδν μέγαν ’Ιταλόν 
ποιητήν Καρδουτ.σι, ‘έπροτάθη δέ κατόπιν υπό τών 
θαυμαστών τοΰ «Ρωμηοΰ» ό Σουρήςίνα ΰποδειχθή 
ούτος διά τήν τιμητικήν αυτήν ένδειξιν. Άλλά φαί
νεται δτι τδ βραβείου δέν άφορα, προκειμένου περί 
Ελλάδος, τήν φιλολογίαν καί έτσι δ Σουρής δέν 
θά γίνη διεθνής, άλλά θά μείνη γνήσιος...Ρωμηός.

Ό περιοδικός τύπος εΐδεν είς τήν χορείαν του 
τά «Ήλύσια» περιοδικόν μεταφραστικόν έκδιδόμε- 
νον ανα μακρότατα διαλείμματα. Αί εφημερίδες έ- 
κήδευσαν, άδόξως ήττηθεϊσαν, τήν «Νίκην», ένε- 
φανίσθη ή «Αλήθεια», έφυτοζώησεν ή «Κοινωνι
κή» καί έθορύβησεν δ «Κρότος».

Τό Πανεπιστήμιου απέκτησε πέντε νέους καθη- 
γητάς, τους κ. κ. Άραβαντινόν, Σκούφον, Β. Αί- 
γινήτην, Ζέγγελην και Μαλανδρΐνον. Έχασεν ό
μως τρεις: τόν Παπαδόπουλον, τδν Δημαραν καί 
τδν Χρηστομανον.

Ό θάνατος μας έστέρησε τής ’Αλεξάνδρας ΙΙα- 
παδοπούλου καί τοΰ Μαυρογιάννη. Ή Ευρώπη έχα
σε δύο έξοχους κορυφάς φιλολογικάς, τδν "Ιψεν καί 
τδν Βρυνετιέρ. Άλλά καί δ θάνατος άλλων τινών 
πρέπει ιδιαιτέρως νά σημειωθή. Τοΰ Γερμανού φι
λολόγου Χάρτμαν, τοΰ Άγγλου φιλολόγου Γκάρ- 
ν.ετ, τοΰ Γάλλου ιστορικού καί Άκ<$ημαϊκοΰ Σο- 
ρέλ, τοΰ Γερμανού Έλληνιστοΰ Χάρτελ, τοΰ Έλ- 
ληνιστοΰ επίσης Χρίστ, τοΰ πρυτάνεευς τοϋ έν Σι- 
κάγφ Πονεπιστημίου ’Μπικελ, τοΰ Γρίζεμπαχ καί 
τοΰ ιστορικού Μπάγιερ, τοΰ ®ιλθ.σόφιου Χάριδαν, 
τών καθηγητών Αόνστκαλδ, JlfcSXjfljiay, Τσέρμακ, 
ΒάΝλμχνερ. Άπέθ^νε.ν ό #έγας φυσικός Κιουρή καί 
ρ νόμολόγος Μάγλερ,.

Ή ’Αρχαιολογία ,άπώλεφε τδν Βένδορφ διευθυν
τήν τοΰ εν Βιέννη άρχαιολφγικοΰ Ινστιτούτου, τδν 
γραμματέα τής Γαλλικής άρχαιολ. σχολής ’Αθη
νών Άνδρά καί τήν τελευταίαν ήμέραν του έτους 
του Γάλλον έπιφαφή Βουρνούφ,

Δύο διαγωνισμοί κατα -τδ 1906 διεξήχθησαν.Ό 
τής Γλωσσικής ’Εταιρείας βραβευθέντων τών Πρω
τοδίκου .καί Γούναρη, μαί δ Παντελίδειος βρμβευ- 
θέντων τών κ. κ. Άμπελα κα.ί Δημητρακοπρύλου.

Περί τδ τέλος τοΰ έτους ένεφανίσθησαν καί τά
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απαραίτητα 'Ημερολόγια, κυψέλαι έν α?ς συναντά 
τις δλα τά είδη τής φιλολογικής παραγωγής εν δη
μοκρατική ίσότητι. To 1907 παραλαμβάνει απδ τδ 
λήξαν έτος τά Ημερολόγια Σκόκου, ’Εγκυκλο
παιδικόν καί Χατζηαράπη. Αί Καλάμαι, ή Σΰρος, 
αί Πάτραι, ή Σπάρτη,ή Σμύρνη και ή Κύπρος ειχον 
τά ήμερολόγιά των.

Ή καλλιτεχνία στάσιμος. Έν τή μουσική εί- 
χΟμεν τέσσαρας συναυλίας άξίας λόγου. Τής Φω
κά, τής Κρέμερ, τών Ροντέν καί τού Νικολάου, 
δστις συχνά μας ενθυμείται. Ένεφανίσθησαν δέ δυο 
μίκροσκοπικοι καλλιτέχναι τοΰ βιολιού: Ό έπτα- 
ετής Weis^eibei' καί ό δωδεκαετής Γκέριγγερ. Ί- 
δρύθησανπρδς τούτοις και δύο σύλλογοι,ό πρδς ύπο· 
στήριξιν τής Εθνικής δημώδους Μουσικής, καί δ 
των διπλωματούχων τοΰ Ωδείου Αθηνών, πρδς 
έκλαικευσιν τής μουσικής.

Έν ταΐς είκαστικαις τέχναις,. εϊχομεν τήν ταυτό
χρονο* ί’δρυσιν δύο καλλιτεχνικών συλλόγων, ένδς 
■περί τδν κ. Ίακωβίδην καί άλλου μέ πυρήνα τδν κ. 
Λαμπάκην. Καί οί δύο σύλλογοι έπϊ του παρόντος 
καθεύδουν. ’Εκθέσεις είχομεν τρεις: Του ’Αμερι
κανοί? Σίμσον, τών δεσποινίδων Φλωρα-Λασκαρίδου 
καί τοϋ κ. Μποκατσιάμπη καί ένα θάνατον, τδν 
τοΰ γλύπτου I. Καρακατσάνη. Ή Γαλλία «πέν
θησε τδν θάνατον τών ζωγράφων της Καρριέρ, Βρε- 
τδν, Λερού, Δερόυσώ, τδ Βέλγιον τοΰ Phiiipprt, 
έπί μάλλον δ’ έθρηνήθη ό θάνατος τοΰ Φλαμανδου 
ζωγράφου Στέβενς. ’Ωσαύτως απέθανον οί γλύπται 
Δαυίδ, φόν Γόμαν, Γμόνε καί οί ζωγράφοι Δάλέζι, 
φόν Τσίχου, Ε. Ρίτολ, Τολέκυ (Ούγγρος) καί 
Μάλι καί Φλίγεν (Βαυαροί).

Τδ θέατρον έφέτος δέν είργάσθη καλά. Τδ «Πο- 
λυθέαμα» μόλις είδε τό φώς άπέθανε. Ή «Νέα 
Σκηνή» μέ τά «Ξννά Φρούτα», τάς «Κυρίας Μογ- 
κοντέν» καί τής «Ξεχωρισταΐς κρεβατοκάμαρες» 
συνεκέντρωσαν κόσμον, έθριάμβευσεν δέ δ «Μαρα

ΟΙ ΣΓΝΕΡΓΑΤΑΙ ΜΑΣ
ARY-RENE Ο* YVERMONT 

ΤΑ νεοελλη
νικά γράμματα 
ΐχουν εύτυχώς 
έν Εΰρόιπγ/ τοός 
εύγενεϊς &τοστη- 
ρικτάς των- Ένφ 
ημείς έν Έλλά
δι οΐ ολίγοι τών 
γραμμάτων έρ- 
γάται, άνευ συν
δέσμου χαί χω
ρίς αγάπην, έρ· 
γαζόμεθα άπο- 
μεμονωμένοι, έν 
απογοητεύσει οί 
πλεΐστοι μα
κράν ημών, έκεΐ 
Κπθα Αγνοούν εν
τελώς την νεο

ελληνικήν φιλολογίαν, εύρίσκονται μύσται αύτής, μετο- 
χετεύοντες εις το μέγα εκεί δημόσιον διά μελετών καί

θώνιος δρόμος» καί εληξεν ή περίοδος μί τήν κω
μικοτραγικήν απαγωγήν τής Κυβέλης Μυράτ.

Εΐς τά άλλα θέατρα έβασίλευσεν δ Όθων εις δι
αφόρους εκδόσεις και ύπδ ποικίλας μορφάς. Τήν 
μετά θάνατον δόξαν’τοΰ έκπτωτου βασιλέως έζή- 
λωσε και δ Καποδίστριας. Ή Έλλ. σκηνή άπεχω- 
ρίσθη τής δεσποινίδος Κοτοπούλη, άπελθούσης είς 
Παρισίους, αφού δ θίασός της μάς έδωσε μεταξύ 
άλλων καί τδ «Τοΰ Βίγκας» τοΰ κ. Πολέμη. Δύο 
ηθοποιοί άπέθανον, ό Τασόγλου καί δ Λοράνδος, 
Ώς θεατρικόν γεγονός δέον ν’ άναφερθοΰν άί πα
ραστάσεις τής χορεύτριας Κολόννα καί αί τής δρα
ματικής ήθοποιοΰ Μπραντές.

Είς τδν απολογισμόν ίδιάζουσαν θέσιν κατέχει δ 
θάνατος μιας περασμένης δόξης, τής Ριστόρη.

Είς τδ δρέπανου τοΰ θανάτου τά γράμματα απέ- 
τισαν τετραπλοΰν φόρον, άποθανόντων του ποιητοΰ 
Ζερμπίνη έν Σμύρνη, τοΰ μεταφραστοΰ καί ποιητοΰ 
Ζουφρε έν Πειραιε", τοΰ ποιητοΰ Ίωαννίδου έν 
Κωνσταντινουπόλει, καί τοΰ έν Καλάμαις δημοσιο
γράφου Άποστολάκη.

Εις τούς θανάτους αυτούς δέον νά προστεθίί καί 
δ τοΰ Γάλλου τήν καταγωγήν, αλλ’ "Ελληνος τήν 
ψυχήν καί τήν ποίησιν, Λαφδν καί δ τοΰ "Ελληνος 
Άσιανολόγου I. Καρολίδου.

Έν Εύρώπη, ή δημοσιογραφία, τδ θέατρον καί 
ή μουσική έχουν ούκ όλίγας απώλειας. ’Απέθανον 
οί δημοσιογράφοι Άδρεπάν, φδν Φραγκ, Πρωτύ, 
Βέρτνερ, φδν Φρύδμαν, Ζεετάλερ. Ό Νορβηγός 
ποιητής Κίλανδ, οί ποιηταί Χάρτ, φον Σααρ, δ 
’Ιταλός δραματικός συγγραφεύς Τζακόζα, οί μου
σουργοί Σόναϊχ, Βακερώ καί ηθοποιοί ή Γαβριέλλα 
Κράους τοΰ Μεγάλου μελοδράματος «Δν Παρισίων, 
οί άοιδοί Γκούρα, δ Νέστωρ τών Γερμανών «οιδών 
’Ιούλιος Στόχκουεζεν, καί δ κλειδοκυμβαλιστής 
Δράί’σοκ.

διά μεταφράσεων τά εκλεκτότερα προϊόντα της παρ’ ή 
μϊν λογογραφικής έργασίας.

Εΐς τήν πρώτήν γραμμήν τών πεφωτισμένων αύτών 
έργατών καταλέγεται καί. ό ίν Παρισίοις άπό έτών μονί- 
μως έγκατασταθείς κ.Άρ. Παρθένης, δ γνωστός εν Πα
ρισίοις ύπό τό ψευδώνυμον Ary-Rene d’Yoermont δη
μοσιογράφος καί συγγραφεύς.

Ό κ. Ary-Rene d'Yvermonl έγεννήθη τόν Φεβρου
άριον τοΰ 1873 ίν Αλεξάνδρειά., εκ πατρός έλκοντος τό 
γένος έξ Άγράφων, άλλ’ εγκατεστημένου έν Έρμουπό- 
λει. Ή μήτηρ του ήτο Ίταλίς. Διήνυσε τά εγκυκλοπαι
δικός σπουδές του ίν Αίγύπτφ καί έν Γαλλίφ, ένήα καί 
Ανηγορεύθη Διδάκτωρ τοϋ Δικαίου. Συνειργάσθη κατά 
διαφόρους έποχάς εΐς τάς οπουδαιοτέρας Εφημερίδας των 
Παρισίων: «Le Malin,» «L·· Journal», «L’ Echo de 
Paris», La Patrie κ.λ.π. Διηΰθυνεν τήν εφημερίδα 
«Reveil d'Oise», έσχάτως δε κατέστη ίκ τών κυριωτέ- 
ρων συντακτών τών περιοδικών Revue Mondiale, 
L’Ame Lafine, La Gerbe κ.τ.λ.

Ό συμπαθής συνάδελφος έκαμε πολυαρίθμους διαλέ
ξεις έν Γαλλία πολιτικός και φιλολογικός με τήν διακρί- 
νουοαν αύτόν στωμυλίαν.

’Αλλά καί ώς συγγραφείς εινε εφάμιλλος τής φήμης 
του ώς δημοσιογράφου. Εΐνε δ ευφάνταστος καί γλαφυ-

ρός, συγγραφεύς τής ώραίας καί ίκδόοείς άριθμούσης 
ποιητικής συλλογής LeS chants de Tame, έξ ής παρε- 
θέοαμεν εν προηγούμενο; φύλλφτής «Πινακοθήκης» δυο 
ώραΐα ποιήματα κατά μετάφρασιν λίαν έπιτυχή τοϋ κ. 
Μαρτζώκη. “Αλλα εργάτου εΐνε εΐς τόμος διηγημάτων 
ύπό τόν τίτλον «L‘Amour qui tue», Fv μυθιστόρημα 
«Realiti», και μελέται ψυχοπάθειας τιτλοφορούμενοι 
Choix ά' amour καί άλλα.

θαυμαστής καί μαθητής τοΰ Ζολα, άπήλάυε παρ’ αύ
τοΰ μεγάλης υπολήψεως· Άνήκων εΐς τήν σχολήν τών 
Impressionisms, εΐς τά έργα του αναδεικνύεται ζωγρά
φος τών ψυχικών αισθημάτων Ικανής άξίας καί δννά- 
μεως. Παρά τής Γαλλίας έσχεν άρκετάς διακριτικός εν
δείξεις, ίν άντιθέσει πρός τήν’Ελλάδα,ήτις δεν ήξεύρει ά
τυχώς ν’ άμείβη τούς άξιους ίργάτας τοΰ φιλολογικού 
της μεγαλείου.

Ό αγαπητός ουγγραφενς έχει τήν καλοσύνην ν’ Αντι
προσωπεύει ίν Παρισίοις τήν «Πινακοθήκην», ήν τηρεί 
ενήμερου τής εκεί φιλολογικής κινήσεως.

Κ* Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ

ΙΑ γράψη κα
νείς για τόν Μαρί
νο Σίγουρο, εΐνε α
νάγκη ν’ άναφέρη 
τήν οικογένεια του, 
τήν καταγωγή του, 
τούς αιώνας τοΰ πο
λιτισμού μέσα άπο 
τούς όποιους έπέ- 
ρασαν οΐ πρόγονοί 
του, καί τότε νά μ<- 
λήση γι’ αύτό τό 
νέο, ποΰ στα εί
κοσι του χρόνια δεί 
χνει τόση ωριμό
τητα καταπληκτι
κή, έχει τόσην εύ- 
ρυμάθεια, καί τό

ση μεγάλη ποιητική ανάπτυξι. Εΐνε άνάγκη ν’ άναφέρη 
κανείς δτι ό νέος αύτός εινε άπόγονος τοϋ Νορμανδικού 
εκείνου οίκου, τοϋ όποιον ένα μέλος είχε ακολουθήσει 
τόν μεγάλον Αρχηγό τών Σταυροφόρων καί κατόπι είχε 
ίγκαταοθή στή Νεάπολι τής 'Ιταλίας. Άπό αύτόν τόν έν
δοξο Νορμανδό, ποΰ έλαβε τόσας τιμάς καί τίτλους, ύ- 
πορρέει αυτή ή εύγενεστάτη οικογένεια, ή δποία είχε έν- 
σαρκώσει τήν Αγιότητα καί εξέχει στα γράμματα καί 
στάς ίπιστήμας.

Δεν εΐνε ένας άπό αύτή τήν οικογένεια, ποΰ νά μήν 
έχει διακριθή. Πρό πάντων δ Διονύσιος, ποΰ τιμή ώς 
νομομαθής τό ελληνικόν όνομα στήν Ρώμη κα» 4 Έκ
τωρ, πατέρας τοΰ Μαρίνου, ποϋ ώς Ιατρός ήτο επιση» 
μότης καί αληθινός ευεργέτης τοΰ μητρικού νησιοΰ στό ό
ποιο τόσα χρεωστεΐ καί τό 'Ελληνικόν έθνος, γιατί δε θα 
παύση νά γεννή επισημότητας, και άς πεισθή μιά φορά 
γιά πάνεα πώς ό,τι καλόν έχει καί θα έχη, da τά χρεω- 
στή σ’ αύτά τά επτά γεωγραφικά σημεία, τά όποια τά 
ήφαίοτεια εχώριζαν γιά να τα ένωση δ νους μ' όλη τήν 
Ανθρωπότητα.

Εκείνος ποΰ έχει περγαμηνας και τίτλους, νομίζω οτι 
δεν πρέπει νά επαναπαύεται σ’ αύτούς. Αύτή εΐναι καί ή 
γνώμη τοΰ Μαρίνου Συγούρου, ποΰ με τό ποιητικό καί 
φιλολογικό του έργο, δχι μόνο στερεώνει τούς τίτλους του, 
άλλά προσθέτει καί τούς δικούς του.

Ό μεγάλος νορμανδικός οίκος, δ όποιος έλαβεν ώς 
Αφετηρία τόν "Αγιο Τάφο, δλν ήμποροΰσε παρά νά έν- 
σαρκώση τήν πίστι του στό σεπτό πρόσωπο τον Άγιου Διο
νυσίου, κι’ αύτός δ οίκος μαζί με τήν ένδοξη Ιταλικήν

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

οικογένεια τών Sforza άπό τήν όποία κατάγεται ή σεβα- 
°εή τοϋ Αλησμόνητου Έκτορος, δεν ήμποροΰσε παρά 
νά δωση έναν Αληθινό ποιητή, ένα Αληθινό λόγιο καί συγ
γραφέα μέ δλα εκείνα τά ήθικά καί πνευματικά δώρα, 
τά όποια τόν κάνουν τόσο να διακρίνεται όχι μόνον με
ταξύ τών συνομιλήκων του, άλλά μεταξύ πολλών άλλων.

Στή μητρική μου γή σήμερα εΐνε αλήθεια πώς γράφον
ται ποιήματα, άλλ' ίκεΐνοι Λοδ γράφουν, δυστυχώς, δέν 
έργάζονται ουστηματικώς. “Αν καί δέν στερούνται άπό 
ποιητικού νοΰ, όμως με μεγάλη μας λύπη δεν ήμποροΰμε 
να τούς αναφέρουμε σ’ αύτή τή μελέτη, καί &ς εΐναι βέ
βαιοι ότι θά τούς ένθυμηθοΰμε, και δτι έχουν τήν Αγάπη 
μας. Ό Μαρ. Σιγοΰρος έργάζεται ουστηματικώς, εΐναι <4- 
ληθινός ποιητής τοΰ μέλλοντος μί πολύ ατομισμό· ξέρει 
νά διοχετεύρ στό στίχο τή ζωή, τό αίσθημα, τή φιλοσο
φική σκέψι, κΓ δλα αύτά γενικευμένα καί συγκεκριμένα 
μ’ δλη τήν άντίληψι τής τέχνης καϊ μ’ ολα τά όρ&μαια 
τής ψυχής. Ή πτήσις τής ποιήσεώς του Ιχει εύρυτητα 
χωρίς κλονισμούς, έχει Ικλεκτή μορφή χωρίς έπττήδευσι, 
έχει αίσθημα άγνό χωρίς υστερισμούς, έχει δύναμι χω
ρίς νευρικούς ερεθισμούς, έχει γαλήνη χωρίς έξασθίνισι. 
Καί είνε τόσο αληθινά αύτά τά όποια λέμε, ποΰ απ’ αρ
χής τά καλλίτερα περιοδικά, καθώε ή ^Ιίτνακυθήκη» 
καί νά «Παναθήναια» και ήμερολόγια, ένόμιααν χρέος των 
νά δημοσιεύουν τά λαμπρά ποιήματά του. Πλήν τών 
ποιημάτων, διακρίνεται πολύ δ Μ. Σίγουρος καί εις ίστο- 
ρικάς καί κριτικός μελετάς, καθώς καί είς διηγήματα. 
Ή βιογραφία τοΰ Φωσκόλου, ποϋ εδημοοίευσε πέρυσι, 
8?>»ε έκλεκτόν έργο. Στήν Ελλάδα ό βίος τοΰ μεγάλου 
αύτοΰ ποιητοΰ πρώτη φορά δημοσιεύεται τόσο τέλειος.

Τά άρθρα ποϋ δημοσιεύει Ιταλικά γιά τήν ελλιμική 
φιλολογία, είνε ωραιότατα γιά τή γλώσσα, γιά τό ύφος, 
γιά τάς κρίσεις, γιά τήν εύρυμάθεια.Τό περιοδικόν «Cro- 
nache della cwiltd Elleno-lalina,» ποΰ άπό τον τί
τλο δείχνει τό μεγάλο του προορισμό, καί ποΰ τό διευ
θύνει ό διάσημος άσιανολόγος Άγγελος Δε Γουβερνά- 
της, φιλοξενεί τά άρθρα τοΰ Μαρίνου Σίγουρου, τά ό
ποια άνάμεσα σε άρθρα γραμμένα άπό τού? πρώτου; Ιτα
λούς συγγραφείς, δεν πνίγονται, δεν εξαφανίζονται, αλλά 
κρατούν τή θέσι τους ακλόνητα καί διακρίνονται.

Ό Σιγοΰρος εΐνε άξιος θαυμασμού καί γιά τοΰτο κ 
εμείς έκφράζουμε δημοοίφ μιά γνώμη ή δποία εΐνε και 
μία κρίσις, δχι γιά άλλο, άλλά γιατί ανήκει ο’ δλους έ- 
κείνους ποΰ έχουν τήν άντίληψι καί τήν αγάπη στήν τέ
χνη. Χαιρετίζουμε μία ώραιοτάτη αύγή, ή δποία μδς 
προμηνύει δλα τά άρώματα και τό φώς μιάς ήμέρας ποΰ 
δέν ήμπορεϊ νά λησμονηθή, καί πριν τελειώσουμε τό άρ
θρο μας κρίνομε καλό ν’ Αφήσουμε να μιλήοη αύτόν 
τόν ποιητή, σέ τρεις Αμίμητες στροφές.

Κρατώ τής ρίμα? τό παγκόσμιο σπαθί 
Καί τοΰ ρυθμοΰ τό αιώνιο δοξάρι, 
Σε άφθαστο κύκλο ελεύθερη ή ψυχή 
Κάτι ποθεί, κάτι ζητεί νά πάρη.

Είμαι τοΰ ’Αγνώστου έγώ δ κυνηγός, 
Στό ξανθό φώς τό μακρυνό πετάω' 
Μικρών θεών είμαι δημιουργός, 
ΚΑτι νά πλάσω κ’ έγώ ζητάω.

Στό δρόμο ποδ δδηφεϊ έκεΐ ψηλά 
Mi τά όνειρά μου μοναχός πηγαίνω, 
Τό φώς, ή σκέψι μου όλοΰθε άνάζητα 
Τό φώς τό μυστικό πούνε κρυμμένο.

Τό φώς γιά τό όποιον μιλεί δ ποιητής, γιά άλλους ήμπο- 
ρεΐ νά εΐνε κρυμμένο. Τό φώς εκείνο,, παρατηρήσατε, 
πώς ξέρει και τό διοχετεύει στό στίχο, πώς ξέρει μ’ 
αύτό νά στεψανώνη τήν Ιδέφ, πώς ξέρει μ’ αύτό νά φω
τίζη τή ζωή.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ
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ΔΜΜ· SEPNAF^AKI-liE

■
αΗραν τώ* 'Αθηνών, 

λρημίτης ιών δαφνώνων 
τ^ί Μ&ύλήνης, Ιξίίίπε 

εί? κορυφώίος τών Έλ. 
γραμμάτων Ιεροφάντης. 
Εν ή έποχή παρατηρείται 

μία ΙσοπέδαοσιςπΡευμεΛι- 
κή, δ θάνατος τού Δημ. 
Βερναρδάκη έμποίεϊ τήν ίντύπωσιν καταρρέοντος 
κολοσσού. Διότι ό Βερναρδάκης έδρασε ίσον δλί- 
γιότοι Απδ Τής Αναγεννήσεως τον έθνους & τφ 

φιλολογμχφ σταδίψ χβί ώς Ερμηνευτής φιλόλο» 
γόζ καί ώς ποιητής δραματικός, δαδούχος czra- 
δειχθείς της *Ε)Δ.ηνικής τραγωδίας.

Ή δράσις του υπήρξε διφυής: ή ξηρά γραμ

ματική καί τά σχόλια τοϋ Εδριπίδου τδν άπη· 

σχόλσυν μετ' ίσης ζέοε&ις ίσον καί ή πλοκή μάΐς 

δραματικής σκηνής'.
Ήγωνίσθη κρατερώς ίν τφ έπιστημονικφ 

άγώνι, Αλησμόνητοι δε θά μείνουν αί μονομα- 

χίαι του με τδν έπίσης χραΐερδν σοφόν Κόντον. 
Δριμυς καί Ακάθβχτϋί είς τάς επιδέσεις του, έ* 

φωτίζετο πάντοτε άπδ τήν έρευναν τής άληθείας. 
"Ο «Ψευδαττικισμού έλεγχος» εΐνε έργον ίπερ 

θά παραμείνη ώς τρόπαιου φιλολογικής επιτυ
χίας. ’Η «Έλληνοεή γραμματική» τον, ή «Γε

νική'Ιστορία-» ής έξεδόθη δ Α'. μόνον τόμος, 
και αί Εκδόσεις τών τραγωδιών τον Εδριπίδου: 

«Φοινισσών», «Εκάβης», «’Ιππολύτου» Χαί 
«Μήδειας» μετά κριτικών σχολίων ϋπήρξαν Ιρ- 

γασίαι, αι δποιαι τοϋ εξασφαλίζουν τήν υστερο

φημίαν.
Ώς δραματικός ποιητής δ Βερναρδάκης είνε 

επίσης υπέροχος. Ή «Μαρία Δοξαπατρή», ή 

«Μερόπη», ή «Ευφροσύνη», ή «Φανστα», 
ή «Αντιόπη»,ό «Νικηφόρος Φωκάς» άνε κο

σμήματα τιμαλφή τού Έλλ. δραματολογίαν. Ή 
«Φαΰοτα», άπετέλεσεν άλλοτε τήν παλαίστραν τής 

κανότητος τών ήθοποιών ΙΙαρασκευοπούλογ 

καί Βερώνη, αΐτινες 'Ομηρικούς διεξήγον αγώ

νας έπικρατήσεως καί ολόκληρος θεατρική πε

ρίοδος Αντηχεί άπδ τδ δνομα τής Φούστας, τό 
οποίοι» κατέστη δημοφιλέστατα. ‘Η « Μερύκη » 
ίν Εδρώπη έκρίθη θπεριίρα τής όμωνύμου τρα
γωδίας τοΰ ΒόλταίρουΐΟ «Νικηφόρος Φωκάς» 

υπήρξε περιπετειώδης διότι παρενεβλήθησον εμ

πόδια προπειμίνοτ) νά παραοταθή εις τό Βάσ. 

Θέατρων καί ε^τοτε <ί Βερναρδάκης άπεσύρθη 
πόσης δράσεως, απογοητευτείς.

"Ο Βερναρδάκης διορισόείς καθηγητής τής 

φιλολογίας ίν τφ Έθν. Πανεπιστημίφ κατά δύο 
περιόδους, τφ 2861 καί τφ . 1882 διέπρεψεν 

έξόχως εν τή διδασκαλία τον. Μελίρρυτος, σβ- 
φής,εϊχε πολυπληθέστατο* πάντοτε Ακροατήριων, 

άλλ" δ φθόνος τών Αντιπάλων πραεκάλεστ φοι
τητικός ταραμάς, και ό φιλήσυχος άνήρπόρη- 
τήθη, μή στέρξας έκτοτε νάλπανέλθή, καίτοι έ- 

πιμόνως παρακληθείς.
Έν Μιτυλήνη μονάζων βυνέγροφε τήν «Γε

νικήν Ιστορίαν» του, fat tfi 12 ’Ιανουάριον έ
κλεισε τούς δφθαλμωάς, to ήλικίφ 74 έτών, πό

νων έπι τή κακοδαιμονίφ τής πατρίδας τον.
Τδ φιλολογικόν έργον τοϋ άποθανόντος σοφού 

διακρίνει εμπνευσις ΰφαιεπής καί γόνιμος, Ιστο
ρική Αλήθεια, δξύτης Αντιλήφεώς, ύφους διαύ

γεια, γλώσσης καλ/.tfateia μοναδική. Άνεπίδει- 

κτος, μετριόφρων καί μειλίχιος, ήτο τύπος σοφού 

περασμένης γενεάς. ‘Αλλ’ ήνωνε πρδς τδ πνεϋχια· 
τδ ύπέρσχον καί χαρακτήρα ίοπερήφανον. Και 

δ* αύτδ ίσως θνήσκει σχεδόν λησμονημένος, 

αύτός δ γίγας έν τφ σημερινφ των έτεροφώτων 

Ισμφ.
ΙΙερΙ τδν νεκρόν τού τετψημίνου έρημίτον 

τής Μντνλήνης δέν έ&ωρεύθηϋαν μάταιοι επιδεί
ξεις.* Οπως ήσύχως έζησε και άπέθανε ! 1'Αλλ* ή 

Ιστορία,ή Ανώτερα Εφήμερων κωδωνισμών και 
θεαμάτων, ή διαχώρίζουσα τους εκλεκτούς άπδ 

τούς παρεΜάχτους, Φριοεν ήδη τιμητικήν θέσιν 
εις τ§ Πάνθεόν της, και ή ’Αθανασία Λαρέλα- 
βεν ήδη μετά στοργής τδνομά του, αφθαρτον είς 

τδ πέρασμα τών χρόνων !

5 ΔΑΦΝΙΣ

ΜΟΤΧΜΚ ΟΙΚΟΓ’βΧΤΕΙΛ.

n-A.PiaiMH ΖΩΗ

I παραστάσεις τού θεά
τρου της Ρεζάν πάντοτε 
εΐνε εν γεγονός αρκετά 
ΙΙαρισινόν. Ή επιτυχία 
είνε 'μεγίστη, διότι ή κυ
ρία Ρεζάν είναι τό enfant 

gate τών Παρισινών. Το 
εργον Μαα> Maurey 
δεν είναι μεγάλης άζίας,

είναι 0[Ζώς άρκεϊόνδτι τό παίζει η Ρεζάν.
“Ας ελθωμεν είς την φΓλοΤ,ογίαν. Ή Άκα- 

δν,μία Γκογκούρ ίόωσε τό ετήσιον βραβεϊον της 
τών 5»000 φράγκων προς δύο νέους συγγραφείς 
τούς αδελφούς Ίωάννην καί Ιερώνυμον Tha- 

ΐΌ.ΐΐώ και ρ.ολονότι η επιτυχία των προ πολλοΰ 
εχει ληζει, έν τούτοις έγνώριζον, καί [ΐετ’ έ- 
[λού καί άλλοι τινες, δτι οί κύριοι ούτοι ν,θε- 
λον βραβευθνΐ. Το τοιοΰτον με δυσαρεστεΐ ολί
γον, διότι επόβουν νά έβραβεόετο ό κ. ’Ιούλιος 
Romains ο όποιος είναι νέος μεγάλης άζίας. 
Προτίθεμαι, άλλως ΐε, ^προσεχώς ν’ αναλύσω 
την μικράν φιλολογικήν του εργασίαν καί ν’ 
άτνοοείξω πόσα ώραΐα πράγματα ύπάρχουν είς 

τον λεγόμενον unaniniisme, του όποιου ούτος 
είναι δ υποκινητής.
Ό κ. Romains είναι ένας δυνατός σκεπτικι

στής καί ένας συγραφεΰς περί τού όποιου, άργά 
η γρήγορα, 0ά δμιλησουν καί το θεωρώ τιμήν 
μου νά ομιλήσω περί αυτού είς τάς γραμμάς 
ταύτας.

Άπό τοΰ τελευταίου μου χρονογραφήματος 
ενεφανίσθησαν διάφοροι νέαι εκδόσεις, καί φαί
νεται οτι τό θρησκευτικόν ζητημα δΐν έβλαψε 
ποσώς τό έμπόριον τών βιβλίων. Μιταζυ τών 
νεωτάτων εκδόσεων αναφέρω τά έζης βιβλία :

Επιγράμματα Λεωνίδα τον έκ Τάραντος 

μεταφρασμένα παρά τού ’Ιουλίου. Mougilvt. 
Παρ’ όλην την επιθυμίαν τοϋ νά καταργήσουν 
τά διπλώματα κσ.ί νά μεταρρυθμίσουν τήν ορ
θογραφίαν πρός θρίαμβον τών βλάκων, καθώς 
λέγει δ φίλος μου Λ. Μαντέν, ευχαριστούμαι νά 
Βλέπω οτε ένας εκλεκτός τού πνεύματος άρέ- 
σκεται άκόμη νά άναφυλλίζη τούς παλαιούς 
Έλληνας συγγραφείς καί νά έζάγη έκ τών έρ
γων των πάν ο.τι καλόν, ώραΐον καί διδακτι
κόν. Χάριςείς τον κ. Mouguet έγνώρισα τά λεί
ψανα τών έργων τού ποιητού Λεωνίδα του έκ 
Τάραντος, οστις έζη κατά τάς άρχάς τοϋ Γ’.
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π. X. αίώνος, πλάνης καί ανέστιος. Οΐ στίχοι 
του είναι πλήρεις θλίψεως καί ενίοτε έξικνοϋν- 
ται εις υπέροχου τέχνην όταν ή μούσα του έ- 
πικαλεΐται την άνάμνησιν τών διδασκάλων του. 
Ή φιλοσοφία του είναι η φιλοσοφία τών χρό
νων του- έπίστευεν είς τό αναπόφευκτου πεπρω- 
μένον. Ή μετάφρασις είναι ωραία και μολονοτι 
δέν γνωρίζω τό πρωτότυπον, την νομίζω καλήν 
καί πίστην. Δύναται νά θεωρηθη ώς νέον έργου 
ερχόμενον νά πλουτίση την συλλογήν τών έρ
γων της ελληνικής άρχαιότητος.

Τό φίλημα έν Έλλάόι ύπο Bagneux de 

Villeneuve. Είναι ή ιστορία τοϋ φιλήματος 
διά μέσου τών αιώνων. Εις προηγούμενου βι
βλίου του ό συγγραφεύς άφηγήθη την ιστορίαν 
τοϋ φιλήματος έν Αίγύπτω καί Βαβυλωνία. 
Με φράσεις έλαφράς, τάς όποιας Β’ άπεδοκίμα- 
ζεν ή υπερβολική ηθική τοϋ κ. Bereriger τοϋ 
σεμνοτύφου γερουσιαστοϋ, τό ίργον τοϋτο προ
δίδει βαθείαυ πολυπάθειαν. Είναι ή αγάπη τών 
μεγάλων εταιρών τής ελληνικής άρχαιότητος, 
τήν οποίαν μάς αποκαλύπτει δ συγγραφεύς τοϋ 
φιλήματος. Ή Ασπασία καί ή Φρύυη άπο- 
καλύπτονταε πρό ημών.

Κράτης' μυθιστόρημα αθηναϊκών ηθών ύπό 
Γάστωνος Dumeslre. Όραιον καί ειλικρινές βι
βλίου, είς τό οποίον ή ψυχή τοϋ συγγραφέως 
προχωρεί άχαλίνωτος. Ό συγγραφεύς δεν ή- 
θέλησε, καθώς τόσοι άλλοι, νά μιμηθή τήν 
Άφροδίτην τοϋ Πέτρου Ζο«μ§,ήθέλησε νά μείνη 
πρωτότυπος καί τό κατώρθωσε.

Είς τό ε'ργον τοϋτο μάς άποκαλύπτονται αί 
Άθήναι, ώς εν λαμπρόν σύμβολον μιάς νέας 
καί ζωντανής πόλεως, είς τήν όποιαν όλος δ κό
σμος αντικατοπτρίζεται.

Ό κ. L- Thomas είναι ακούραστος. Έδημο- 
σίευσε μίαν ώραίαν μελέτην περί τής άσθενείας 
καί τοϋ θανάτου τοϋ Γκύ δέ Μωπασσάν. Έγνώ- 
ρισα τον Μωπασσάν είς τοϋ Ζολά κατά τό 1890 
είς μίαν άπό τάς άξιομνημ.ονεύτους εσπερίδας 
τοϋ Μεδάν καί έδοκίμασα βαθεϊαν συμπάθειαν 
διά τόν συγγραφέα τοϋ «Καλοϋ φίλου». Ό ά- 
νοικτός, χαρούμενος χαρακτήρ του μέ γχμαλώ- 

τισεν. Ήγάπων τό ειλικρινές βλέμμα του οπερ 
επροσηλουτο διαπεραστικόν, καί ή ομιλία του 
μέ έμάγευε πλήρης καλωσύνης. Τό βιβλίου τοϋ 
κ; Thomas μ’ ε’καμε νά ζήσω δι ’ ολίγας στιγ- 
μάς πλησίον τοϋ Διδασκάλου τόν δποΐον τόσον 
έλάτρευα καί όστις τόσον μ ’ έβοήθησε διά τών 
συμβουλών του. ©ά ενθυμούμαι πάντοτε τούς 
ενθαρρυντικούς του λόγους: «’Εργάζου, μοϋ ί- 

λεγε, διότι κάτι καλόν ύπάρχει μέσα σου, μή 
άφήσης νά σέ άποθαρρύνουν, είσθαι νέος καί ή 
κριτική είναι μιά γρηά δποϋ θέλει νά τήν κο
λακεύει κανείς όταν δέν ήμπορει νά τήν δεσπό- 
ζη». Ήδυνάμην διά μακρών νά ομιλήσω περί 
τοϋ Μωπασσάν, άλλά ή άνάμνησίς του μένει 
ακόμη ζωηρά εις το πνεύμα μου.
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Ή κυρία de Rougy περί τής δποίας
τόσος λόγος έγένετο, άνηγγε'λθη δέ καί δ γά
μος της οστις κατόπιν διεψεύσθη, έδημοσίευσε 
τό μυθιστόρημα Uvee Lester. Τής συγγραφέως 
ταύτης έγνώριζα τό ε’ργον «Σαπφικός έρως»,δη- 
μοσιευθέν εις τάς εκδόσεις τής «Plume», τό 
όποιον χωρίς νά είναι περίφημου δέν ήτο άσχη— 
μον· έν τούτοις δέν επιθυμώ νά έμβαθύνω είς 
τήν θεωρίαν του. Όσον αφορά τήν «ϋνββ Le

ster» είναι μία μελέτη άπλή καί ο>οαία, ε’χεί' 
δέ ώς ύπόθεσιν μίαν νεαράν άμερικανί&α ήτις έ
ξυπνη είς τό. αίσθημα τής ζωής. Ή συγγρα
φείς προητοίμ.ασεν τεχνηέντως τό ξύπνημα 
τοϋτο.

’Αναφέρω πρός τούτοις: Le Replos Vert 

ύπό Μαυρίκιου δέ Βαλέφ. L' Esclavage τοϋ 
Mary Floran Le Divin moment τοϋ Ο. 

Ancor. Printemps τοϋ Georges D’Esparbes. 

περί τών οποίων θά γράψω είς προσεχή άντα- 
πόκρισιν.

Παρίσιοι
ARY RENE D'YVERiiONT

ΣΚΕΨΕΙΣ TOY PENAN
Ή Παρισινή thfalin» άνεκάλυψε μερικά ψήγματα 

τον πνευματικόν χρυσόν, τόν όποιον άφήκεν ό Ρενάν. 
Είνε μία στήλη άνεκδδτων σκέψεων τοΰ μεγάλόυ σκε. 
πτικιστον, έκ των όποίαιν μεταφέρομε)· τινάς.

" Οί μεγάλοι ανόρΐς τής Ιστορίας σπάνιος 

ύπήρξαν και μεγάλα πνεύματα.

** Τά όνειρα έξάππουν τήν σκέψιν τής ή- 
μέρας. Εινε άλη&εις σύμβουλοι τον Ανθρώπου 

είς μερικάς στιγμάς. Αί καλλίτεροι σκέψεις έρ

χονται εν όνειρο).

** Καράία συντετριμμένη αξίζει περισσότερον 

άπό ΰνσίαν.

“ Τό ίργάζεσ^αι Αναπαύει.

** Άγαπωμεν τόν τόπον $που ύπήρξαμεν 

πτωχοί.

’* Ό πιστευτόν εις τήν Α&αναοίαν τής ψυ- 
χής&ά είνε πάντοτε άνότερος τον μή πιστεΰοντος.

** Τό άνη&ικτότερον δόγμα εινε ότι ή άν 

ατυχία είνε τιμωρία.

BASlAikdN 0SATPON

ΟΛΎΜΠΙΑ ΔΑΜΑΣΚΟΎ

Είς τό δράμα εό Πέτρος ό παύμένος» ■

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ ?
Τφ 1910 θέλει διοργανωθή μεγάλη Διεθνής “Εκθεσις 

μετά καλλιτεχνικού τμήματος έν Βρυξέλλαις,έκλήθη δε 
δπως μετάσχη καί ή ‘Ελλάς.

*
Ή προσοχή τ&ν Αρχαιολόγων σύγκεντροΰνται κατ' 

αντάς είς τάς άνασκαφάς τής Καμπανίας πρός έξερεύ- 
νησιν τής τοποθεσίας τής άρχαίας Κύμης. Αί άνασκαφαί 
αύται θά διαφωτίσουν τήν Ιστορίαν έπί τ&ν άρχών τοΰ 
Ελληνικού πολιτισμού έν τή μεσημβρινή ‘Ιταλίφ.

Αί γενόμεναι έοχάτως άνασκαφαί έφερον είς φως, τά 
τείχη τής Άκροπόλεως καί τά έρείπια τοΰ αμφιθεάτρου 
καί τοΰ ναοΰ ‘Απόλλωνος, άνάγλυφα παριατ&ντα τον 
Σειληνόν καί αγγεία τής παναρχαίας έποχής. Αί άναοκα- 
φαί θά έξακολουθήσουν.

Διωρίοθη έφορος τ&ν έν Δελφοΐς Αρχαιοτήτων ό κ. 
Α. Κεραμόπουλος ή έποπτείφ δέ τ&ν έν Μιοτρή έργα- 
σι&ν διά τάς Βυζαντινός αρχαιότητας άνετέθη εις τδν 
κ. Α. Άδαμαντίου.

•Λ
Έν Βιζώνη τής Γαλλίας άνεκαλΰφθη ακέραιος λίθινος 

βωμός είς την Κυβέλην. Φέρει έπί τής μιας προσόψεως 
επιγραφήν «τή μεγάλη Μητρί των θεών». 'Έπί τ&ν 
λοιπών τριών πλευρών είναι έοτημεναι ή προτομή τής 
θεάς, είς νεαρός ταύρος με ώραιοτάτην κεφαλήν, τό μέ- 
τωπον τής όποιας περιβάλλεται διά θυσιαστηρίου ζώνης 
καί κεφαλή αίγόκερω. Είς τήν αυτήν θέσιν άνεκαλΰφθη- 
σαν έπιτΰμβιος οβελίσκος, ψηφιδωτά, ετέρα μαρμάρινη 
άνδρική ή θεότητύς τίνος προτομή, νομίσματα καί διά
φορα τεμάχια κεραμουργίας ών τά πλεΐστα φέρουοι σή

ματα αγγειοπλαστών γενόμενα διά σφραγίδων οόδαμοϋ ά- 
ναφερομένων.

*
ΕΙς τήν Ιδιωτικήν έκθεοιντονκ. Μποκατσιάμπη έπω- 

λήθηααν 12 έργα, έκ τών όποιων τά πλείοτα ήγόραααν 
οί κ.κ. Κριτσίλής καί Στάϊκος.

ir
Ό κ. Δαΐρπφελδ συνεπλήρωσε τήν 25τηρίδα τής έν 

Έλλάδι άρχαιολογικής δράσεώς του. Κατά τό διάστημα 
αύτό ό διαπρεπής αρχαιολόγος πλεΐοτα αρχαιολογικά κει
μήλια έφερε διατών άνασκαφωνείς φώς, πολλά σκοτεινά 
σημεία διεσαφήνιοε καί ποίλά κακώς κείμενα &ιηυθέτηοε.

★
ΕΙς τήν προσεχή έτησίαν Ιαρινήν διεθνή Καλλιτεχνι

κήν “Εκθεσιν τής Βενετίας θά έκθεση τέσοαρες τοπο
γραφίας ή βασίλισσα τής 'Ιταλίας 'Ελένη, ήτις διακρίνε- 
διά τό ζωγραφικόν της τάλαντον. Πρός τοϋτο έργάζεται 
ύπό τήν όδηγίαν τοΰ ζωγράφου κ. Κασιβρο.

■Λ
Έν Μιλάνφ ηύτοκτόνηοεν έν ηλικία 47 ετών ό ‘Ιτα

λός ζωγράφος Άλκάρδος Βίλλα. Ήτο γαμβρός τοΰ αει
μνήστου φιλέλληνος βουλευτοΰ Καβαλόττη· διεκρίνετο 
διά τό εΐθυμον τοΰ χαρακτήρας του· διήγε βίον πολυδά- 
πανον, είχε δέ φήμην άρίστου ζωγράφου.

♦
Ή Δημαρχική ‘Επιτροπή ’Αλεξάνδρειάς σκέπτεται να 

προβή είς τήν άνέγεροιν άνδριάντος τοΰ Μεγάλου ‘Αλε
ξάνδρου κατά τήν είσοδον τοΰ λιμένας. ΕΙς Γερμανός 
προοέφερεν ήδη υπέρ τοΰ σκοποΰ 500 λίρας.

♦
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01 κληρονόμοι θών έδωρήσαντο είς τήν Έθν. Βι
βλιοθήκην δλόκληρον συλλογήν Πατριαρχικών έπι μεμ
βράνης γραμμάτων μετά μολυβδοβούλλων, ώς και συλ
λογήν Ιστορικών έγγραφων.

★
Έξεδόθη έξόχ.ω; πολυτελές τό αΛεύκωμα τών 'Ο

λυμπιακών αγώνων τοΰ 1906» ύπό τοϋ συναδέλφου κ. 
Ώ. Σαββίδου. Είνε μία αναπαράοτασις τών αλησμόνη
των έκείνων ήμ«ρ<δν, «Λινεί ά.ν.υτξΙπτκα ύθννκνγ» δόξαν. 
Εινε συντεταγμενον έπί τή βάσει τών επισήμων ανακοι

νώσεων τής ίπιτροπής, al δέ εικόνες περί τά; 2S0 ύπε- 
ρόχωί καλλιτεχνικοί, άναπαριστώοι δλα τα άξια μνεία; 
γεγονότα καί Αγωνίσματα. καί πρόσωπα τής ’Ολυμπιάδος.

Τδ βίον έργον Αποτελεί γεγονός μεγάλη; ίκδοτικής ί- 
πιτυχίας.

Ό κ. Σαββίδης ε/δικώς Ασχοληθεί; εί; τδν Αθλητι
σμόν, κατόχων δε πλέον «j επαρκώ; τδ δημοσιογρα
φικόν τάλαντου, ητο δ μόνο; αρμόδιο; διά τοιαύτην Ερ
γασίαν, ήτις καί γνώσεις άπήτει και φιλοκαλίαν.

*
Έν τή Γερμανική άρχ. σχολή ώμίλησε κατά τόν λή- 

ξαντα μήνα ό διευθυντή; τού ενταύθα Αυστριακού ’Ιν
στιτούτου κ. Έβερδέϋ περί τοΰ θανόντο; αρχαιολόγου 
έν Βιέννη “Οθεονό; Βένδορφ. Ό Βένδορφ ήτο ό άνα- 
κολύψα; τό περίφημον άγαλμα τή; Νίκη; τή; Σαμο
θράκη; δπερ κοσμεί τό Αοϋβρον^ διενήργησε δε κλει
στά; < νασκαφα; έν Έλλάδι καί Μικρή Άσίρ, Ιδίως δ’ 
εν Έφέσφ.

Ό #■ Δαΐρπφελδ ώμίλησε περί νέων άνασκαφών έν Αευ- 
κάδι — ’Ιθάκη. ’Ανέφερεν δτι συμφωνεί μετ’ αύτοΰ εί; 
τό γεωγραφικόν ζήτημα τή; Λευκάδος ώ; 'Ομηρική; 'Ι
θάκης ό γεωλόγος Φίλιπααν. Περιέγραψε τάς είς Ννδρί 
τή; Λευκάδος άνασκαφάς, ένθα εύρε τείχη προϊστορικά 
και άλλα ευρήματα^ ώ; και st; τήν μονήν τοΰ Άγ. ’Ιω
άνναν, ένθα εύρε Δωρικόν ναόν. Έπίσης ώμίλησαν ό φόν 
Σάλλις. περί .’Αττικών ένταφίων αγγείων, καί ό κ. Κάρ- 
ρο περί εναετίων παραστάσεων τοΰ Παρθενώνος.

Άπεθανεν εν Παριρίοι; ό Αίμύλιο; Βονρνούφ, τελευ
ταίο; γόνο; τή; μεγάλη; οικογένεια; τών ’Ελληνιστών σο

φών, αΐτινες ήκμασαν κατά τήν τελευταίαν ϊκατονταέ- 
τηρίδα. Ό θείο; του ‘Ιωάννης (1775—1844) εΐνε δ 
συγγραφεύς τή; περιφήμου Ελληνική; γραμματική; 
(1814), <5 δε έξάδελφό; του Ευγένιο; (1801—1852) δ 
ένδοξο; άσιανολόγο;. ’0 Αίμύλιο; Βονρνούφ γεννηθεί; 
τφ 1821 ύπήρξε βαθύ; ελληνιστή; και άσιανολόγος- Είνε 
ό συγγραφεύς τή; Ιστορία; τή; Έλλην. φιλολογία; (1869) 
ήτις Ιταμέ νέας οδούς. Τφ 1877 έξέδωκε σύγγραμμα 
περί τή; Πόλεως και Άκροπόλεω; τών ‘Αθηνών κατά 
τάς διαφόρους περιόδου;. Έπί όκταετίαν (1767—1875) 
διετέλεσε διευθυντής τή; έν Άθήναις Γαλλική; άρχαιολ. 
σχολής, ενεργήσα; διαφόρου; άνασκαφάς, εύτυχήοα; ν’ 
άνευρη πρός τοΐς άλλοι; τήν αρχαίαν κλεψύδραν, τά; βα
θμίδα; τή; ανόδου τοΰ Πανδ; εί; τήν Άκρόπολιν κλπ. 
Διετέλεσε έπι μακράν συνεργάτη; τή; κ’Επιθεωρήοεως 
τώνΔύο κόσμων» · Τφ 1878 διωρίσθη επίτιμο; διευθυν
τής τή; Γαλλ. σχολής Αθηνών. Τό τελευταίου τον έργον 
πρό εικοσαετίας γραφέν, είναι τά ςθείικά στοιχεία τή; 
φιλοσοφίας».

*
ΕΙ; έν πενιχρόν δωμάτιόν τον Πέραν έν Κωνοταντι- 

νουπόλει άπέθανε τήν 31 Δεκεμβρίου ό γνωστός ποιητή; 
’Ιωάννης Ιωαννίδης Βοσπορίτης. Ήτο έκ τών κρατί- 
στων εργατών τοΰ πνεύματος, άλλ’ άτνχώ; <5 άγων τή; 
βιοπάλη; τόν έσυρε θύμα τών κοινωνικών άναγκ&ν “Ε
γραψε Αρκετά καλού; στίχους, ή ^Πινακοθήκη» δέ έχει 
ε’ις προηγουμένου; τόμου; δημοσίευση τά καλλίτερα τών 
ποιημάτων του. Έξέδιδεν άλλοτε τόν «.Παιδικόν κόσμον». 
Διηγήματα έχει έκδώσει ιά «Πρωινά». Ήγε ήλικίαν 40 
έτών, ητο δε τύπο; φιληαύχον καί αγαθού ανθρώπου. 
Έπί τοΰ σοροΰ του κατετέθησαν αρκετοί στέφανοι, λό
γου; δ’ έξεφώνησαν οί ποιηταί “Αγ. Σημηριώτη; καί Σ. 
Κερνσταντινίδης.

*
Έπί τής ’Ιερά; όδον τών ’Αθηνών, εργάται άνασκά- 

πτοντε; εύρον τυχαίως στήλην άρχαίαν ενεπίγραφου. .
*

Καθα ήγγέλθη έξ ’Οδησσού <5 κ. Γρηγ. Μαρααλή; 
έδωρήοατο εί; τήν Εθνικήν Πινακοθήκην δώδεκα πολυ
τίμου; ϊίκόν-α; χαι αρκετά σχεδιάσματα διασήμων ζω
γράφων.

Κατά τό έτος 1907 άπεφαάσθη δπω; ίδρνθοΰν ‘Αρ
χαιολογικά Μουσεία έν Δαρίσση, έν Αλμυρή καί Τυρ- 
νάβφ όπως περιλάβουν τάς θεσοαλικά; αρχαιότητας, 
θά γίνουν δέ άνασκαφαι έν Φεραϊς, έν Άλμυρφ καί έν 
Άργαλαστή τοΰ Πηλίου.

·*
'0 ». Δήμαρχος ’Αθηναίων προέτεινεν εΐς τό Δήμος, 

συμβούλων δπω; αγορασθβ δ «Ξυλοθραύστης» τοΰ 
γλύπτου κ. Φιλιππότου καί ίδρυθή εΐς τινα τών πλα
τειών τής πόλεως.

*
Νέα σπουδαία καλλιτεχνικά άιοκτήματατοΰ Μουσείου 

τή; Νέας Ύόρκη; αγγέλλουν αί Αμερικανικοί έφημε- 
ρίδε;. Τά αντικείμενα, ιά αναγόμενα εις τήν Ελληνικήν 
τέχνην, άγοραοθέντα δι’ ά&ροτάτης δαπάνης, εινε τάεζής:

1). Πολλά άρχαϊα ελληνική αγγεία, άριστα διατηρού
μενα. 2). Διάφορα χαλκα άγαλμάτια τής άκμής τής 
τέχνης. 8). Ελληνικόν κάτηπτρον τών πρώτων χρονιάν 
τοΰ Έ. π. X. αίώνος, θαυμμοίας. Επεξεργασίας· 4). 
Άμφορεύς έξ ‘Αθηνών, άρχαϊκής τέχνης. 5). Χμλκή 
ύδρία τοΰ Ε" π. X. αίώνος.

t
Έν Φλωρεντία έγύθη τξ) χυτηρίφ ,Ι^Αλλβ 

Σικελοϋ γλύπτου Τρεντακώστα δρειχάλτμκβμά 
άλλοτε προέδρου τή; ’Αμερική; ΜαεείεΛεϋ, ύψους δέμα 
ποδών. Τό άγαλμα τούτο παρηγγέθθή ύπό τή; πόλε»; 
Σόμερβ.ιλλ τή; Νέσ; Τερσέης, Si Agfa
στούργημα. ‘

NEAI ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Βιβλιοθήκη Μαρασλή. 3^6 — 356‘ 

ό Σ^νδείμος της Εΐρτινης ύπό Νοβικώφ. Μετά- 
φρασι; Γ. Καραβία.

Lep8ius. Γεωλογία τής ’Αττικής. Μετάφραοις Γ. 
Βουγιούκα, μετά 29 σχημάτων, 14 πινάκων καϊ χάρτου.

Μιχαήλ τοΰ Γλυκά. Εί; τάς απορίας τής θεία; 
Γραφής κεφάλαια, έκδιδόμενα ύπό Σωφρονίου Εΰστρα- 
τιάδου. Τόμ. Α'.

Ύπό τοΰ φιλοπροόδου βιβλιοπώλου κ. Ί Σιδέρη 
έξεδόθη έπι πολντελοϊς χάρτου Λεύκωμα τής 310 · 
λεως ’Αθηνών, περιλαμβάνον σειράν -εΙκόνων τών 
σπουδαιότερων αρχαίων καί νεωτέρων μνημείων τών 
’Αθηνών. Εινε μία ώραΐα άνάμνησι; διά τού; ξένου;. 
Πωλείται παρά τψ εκδότη, .‘ν τή όδφ Έρμου.

Όρατίον Το περί Ποιητικής, έπιμελείφ Ν. Λιβα- 
δα, τελειόφοιτου τή; φιλολογίας. Έν Κερκύρφ. θίετά- 
φρασις, μετά προλεγομένων. Εινε, δν δέν άπατώμεθα, ή 
πρώτη εί; Έλλ. γλώσσαν μετάφραοις τοΰ αριστουργή
ματος τοΰ Λατίνου ποιητοΰ. Αποδίδει πιοτώ; τό νόημα, 
κατώρθωοε δέ δ νεαρό; μεταφραστή; νά έπιτύχη εί; έρ
γον, δπερ τυγχάνει δυσχερέοτατον.

Πατραίν.όν Ϋιμερολόγιον. Έτος Ά. Ύπό Ν- 
Μϊΐενάκη, δημοσιογράφου έν Πάτραις.

Μέ πολλήν φιλοκαλίαν έξεδόθη έφέτο; καί έν Πάτραις 
ήμερολόγιον μέ ύλην λίαν έπιμιμελημένην καί σχε
τικήν, κατά τόπλεϊστον, μέ τήν Πελο ποννησιακήν πρω- 
τεύίυααν. Ό εκδότης ύπόσχεται τελε.ιοτέρανϊκδοσιν κατα 
τό προσεχές έτος καί δεν υπάρχει αμφιβολία δτι θά τό 
έπιτύχη.

Γ- Άντωνοπούλου Λόγοι περί τής κοινωνία; ώ; 
στοιχειώδους στρατιωτικού παράγοντος. Έν ‘Αθ,,ναις.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
ΠριγκήπκΜα Σάξ—Μαΐνιγγεν· — Ή μετά τοΰ 

συζύγου της πρίγκηπος Βερνάρδου διαδόχου τοΰ Σάξ— 
Μαίνιγγενπαρεπιδημούσα έν ’Αθήναις πριγκήπιοοα Καρ- 
λόττα εινε.Αδελφή τή; A. Β. Υ. τή; πριγκηπίσση;Σοφία;. 
Έν Tf) είκόνι, ήν παραθέτομεν,φέρει τό Εθνικόν 'Ελλη
νικόν ένδυμα, εινε δί ειλημμένη ή εΐκ<Λν έκ προοωπο- 
γραφία;, ήν εκαμεν δ θ νάιν μέγα; ζοιγράφο; Λέμπαχ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
Μ. Κ.—Μά; ερωμιτε τίνι τρόπφ να μαςάποοτείλητε 

τήν συνδρομήν σας. Άποροΐμεν μέ τήν έρώτηοίν σα;. 
Υπάρχει άπλούστερο;, ασφαλέστερο;, ταχύτερο; τρόπο; 
αποστολή; άπό τήν επιταγήν, είτε τραπεζιτικήν, είτε 
ταχυδρομικήν ; Είναι ακάτανό μο; καί περίεργο; ή α
διαφορία καί τεμπελιά τοΰ Έλληνο; συνδρομητον, όοτι; 
αναμένει νά του κτυπήοη ό εΐσπράκτωρ τήν θνραν, νά 
τόν ένοχλήοη δΐ; καί τρις πολλάκις, ενιβ δύναται νά τ’ 
Αποφυγή δλα αύτά και τά ουμφέρ -.ντα τοΰ περιοδικού 
νά μή ζημιώση, έάν ίκδώοΐ] μίαν επιταγήν, -ή όποία δεν 
απαιτεί περισσότερον χρόνον τών πέντε λεπτών. “Αλλω; 

τε πώς είναι δυνατόν είς τήν Μασσάβαν λ. χ. ή εΐς 
τάς πολιτείας τής Αμερικής καί έν αύταί; τάϊ; έπαρ- 
χίαι; τής 'Ελλάδος ή δπου αλλαχού·,, νά διατηροΰμεν άν- 
ταποκριτάς δι’ ένα ή δύο ουνδρομητά; τού; όποιου; τυ
χόν ϊχομεν έκεί ; Καί παραπονοϊνται καί έξανίοτανται 
διότι δέν .λαμβάνουν τό φύλλον τακτικά καί δέν έννοοϊν 
οιι είνε αδύνατο; ή εΐσπραξι; τή; συνδρομής των καί 
συνεπώς ή αποστολή τοϋ φύλλου, έάν μόνοι των δέν 
στείλουν άπ’ εύθεία; τά χρήματα, άφοΰ δι’ ημάς εινε 
αδύνατον νά τά είοπράξωμεν κατ' άλλον τρόπον.

V>vVVVVi/\'VVV'/Vv\'V>'VYvVVV'0VvvVVY''V 
ΑΔΛΛΛΛΑαλ λλααλαΛ /« Λ/, λ λ ΛΑΛΑ λααλαδα

Η. Δίεύ^ννσις χήζ «Ιΐιναπο&ήκης» ό- 
πιφάσισεν δπως καίά τό άρχόμιιον ήδη 
έβδομον Ι'τος Ιφαρμδση άπηρεγκλί'ως 
καί ανευ ούδεμια,ς έξαιρέσεως τδν δρον 
τής προηληρωμΑς τής συνδρομής. 
Πρδς άπαλλαγή» ηάοης παρεξηγήσ··ως, 
δηλοΰμχν διι άπδ 1ης Μαρτίου ονδενΐ 

άποοταλή τδ φύλλον, αν μή αϊΐοοτείλη 
τήν συνδρομήν τοϋ νέου έτους- Διά τους 
συνδρομητάς μας ή αποστολή τής συνδρο
μής εΐνε εύχερεστάτη. ενω ή κα^υστέρτ^ 
οις αυτή: παρεμβάλλε·, ήμϊν πολλ.άς δυσχε- 
ρείας καί ώζ πρδς τδν τρόπον τής είοπρά· 
ξεως καί ώς πρδς τόν διακανονισμόν τής 
έν γένει διαχειρίσεων τοΰ φύλλου.

ΕΞΕΔΟΟΗ2ΑΝ

ΧΡΥ50ΔΕΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
ΤΗΣ‘ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ·· 

τοϋ λήξαντος εικτον έτους1· €Χ έπιθυ- 

γ,οϋντεςν' άποκτήσ'ωο'ι τοιαϋτα, ηαρα- 
καλοϋνται νά ειδοποιήσουν τά γραφεία 

μας. Έκαστον τιμαται δρ. δυο.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΔΑΑώΟΖ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ή ’Εθνική Τράπεζα δέχεται έντότους καταθέσεις είς 
Τραπεζικά γραμμάτια καί εί; χρυσόν ήτοι φρ. καί λί
ρα; στερλίνας άποδοτέα; είς ώριομένην προθεσμίαν ή διαρ
κώ;. Αί εΐς χρυσόν καταθέσει; καί οΐ τόκοι αυτών πλη- 
ρόνονται είς τό αυτό νόμισμα, είς S έγενετο ή κατάθεσις 
είς χρυσόν ή δΓ επιταγή; δψεω; (cheqae) έπί τοΰ εξω
τερικού κατ’ έπιλογήν τοΰ όμολογιούχου.

Το κεφάλαιον καί οί τόκοι τών όμολογιών πληρόνον- 
ται έν ιιβ Κίντρικφ Καταστήματι καί τή αιτήσει τοΰ κα
ταθέτου ίν τοΐ; ύποκαταοτήμαοι τή; Τραπέζης.

TiKct καταθέσεων

11]2 τοΐς OJO κατ’ ετ. διά
2 » Ο]0 » »
21]2 » 0]0 » »
3 » 0]0 » »
4 » 0J0 » »

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

Αι όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων Ικδίδονται και 
εκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστί ή ανώνυμοι.

ΤΕΛΟΣ: TOY et'. ΤΟΜΟΥ

' I’ ·



WWU S;'W SAI KOTZiA ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
< ΕΝ ΑΘΗΝΑ IX

Έκομίο&ηααν νέοι ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΚΟΝΔΥΛΟ
ΦΟΡΟΙ εχ διαφόρων έργόοτασίων (FONTAIN PEN}· 

ΟΙ κονδυλοφόροι ουτοι άπαξ πληροΰμενοι έπαρκοϋσι 
δια γραφήν 2000 λέξεων.

ΔΕΛΤΑΡΙΑ ελληνικά έκδόσεως Πάλλη και Κοτζια 
έξαιρέτου ποιότητας πωλοΰνται ττ μαύρα 5 λεπτ. έκαστον.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΕΦΙΙΜΕΡΙΣ 
Λ.κΥΑΥΜΤκτ - ) MIX. AGAKASIAAHS 
ΔΙΕΪΘΪΝΤΛΙ. ( Α j καλ0ΓΕΡ0Π0Ϊ·Λ02

ETOS3 ΔΕΚΑΤΟΝ

Δύο σελίδες πλήρεις γελοιογραφιών επικαίρων. 

’Ύλη ουμοριστική, φιλολογική
πολιτική, κοινωνική.

Συνδρομή δρ. 5. ‘Εν τω ‘Εξωτερικω φρ. 8.
Διά τούς συνδρομητάς τής «Πινακοθήκης I- 

ξαιρετυκώς γίνεται έκπτωόχς, ήτοι δρ. 3, προ
πληρωτέοι. ‘Εξωτερικού φρ. 5.

Δ^^ΚαΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ. Σελ. 208. Δρ. 3.
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Διηγήματα ει

κονογραφημένα. Σελ. 184. Δρ. 2.
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ. Πεζά ποιήματα μετά χρω

ματιστών εικόνων. Σελ. 184. Δρ. 3.
ΣΑΤΥΡΑΙ. Διηγήματα και σκέψεις. Σελ. 64 

Δρ. 2.
ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ. ΙΙεζά ποιήματα μετ’ εικό

νων. Σελ. 64. Δρ. 1.
ΣΕΛΙΔΕΣ. Διηγήματα. Σελ. 128. Δρ. 2.
ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ. Εντυπώσεις καί 

σκέψεις. Σελ. 84. Δρ. 1.
Πωλοΰνται είς τά γραφεία μας.

Έξεδόθήσαν

"ΦΤΔΔΑ ΗΜΕΡΟΔΟΓΙΟΤ»
Εντυπώσεις καί σκέψεις 

ΔΗΜ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
Διευθυντοϋ της «Πινακοθήκης». 

Τόμος κομψός έκ σελίδων 8^.

Δραχμή μία 
Τά «‘Φύλλα «Ημερολογίου,, διενεμή- 

θησαν δωρεάν εις τούς κ. κ. συνδρομητάς 
της “Πινακοθήκης,, έκδοθέντα άντί τού τεύ
χους τού μηνός Νοεμβρίου.

Ψ'ΕΠΙΖΤΗΜΟΝΙΚΞΕΠΙΘΕΩΡΗΣΪς,.
. Διευθυντής: Ν. ΠΑΖΑΡΛΗΕ

Έκδιδεται δίς τον μηνός έν Άθήναις 

Γραφεία δδδς Μητροπόλεως 28.

ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ., πίναξ Ν. Γύζη. Φωτο
τυπία είς μέγα σχήμα. Δρ. 1. Έπι χονδρού χάρταν 
δρ. 2. '

“ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ" Φρ. Κοππέ, κατα μετάφρα- 
σιν "Αγιδος Θέρον. Τιμαται δρ. Ι.Έπΐ ’Ολλανδικού 
χάρτου δρ. 2.

ΤΟ “ΜΑΥΣΩΛΕΙΩΝ.. δράμα Ν. Λάσκαρη καί Π. 
Δημητρακοπονλου Δρ. 1.

ΤΟ -ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.. πίναξ Άρ,- 
στέως. Φωτοτυπία εΐς μέγα σχήμα. Δρ. I.

Η “ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ" πίναξ L. Perrault. Φωτοτ 
τυπία είς μέγα σχήμα. Δρ. 1.

Η “ΑΙΩΡΑ.. Πίναξ Vigor. Φωτοτυπία εΐςμέγα όχημα 
Δρ. 1.

Ο -ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ - Πίναξ 
Roche.gr osse. Φωτοτυπία. Δρ. I.

Ο “ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ" τρίχρωμος 
φωτοτυπία είς μέγα όχημα. Δρ. 2.

Έξεδόβη τό 
‘•ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΝ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ,,
Έχ δώδεκα τυπογραφικών φύλλων 

Έκδότηε : s tzafabeaas

Τδ «Μεσσηνιακδν Ήμερολόγιον» τοϋ 1907 
περιέχει πλεϊστα ωραιότατα φιλολογικά άρθρα 

γενικού ενδιαφέροντος, εικόνας καλλιτεχνικός, 

ποικίλας κλπ.

Τιμαται δρ. 2. Χρυσόδετον δρ. 3.

Διά τούς κ. κ. συνδρομητάς τής «Πινακοθήκης, 
γίνεται εξαιρετική έκπτωσις μίας δραχμής. Ήτοι 4 
δρ. μόνον διά τά άπλόδετα καί 2 διά τά χρυσόδετα.

Οί έπιθυμοϋντες ν’ αποκτήσωσι τό «Μεσσηνιακδν 
Ήμερολόγιον, παρακιλοΰνται ν’ απευθυνθώσιν ήμίν 
εγκαίρως, διότι ώρισμένος μόνον αριθμός αντιτύπων 
διετέθη διά τούς συνδρομητάς μας.

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
Τού Α' Β' Γ' Δ' καί Ε' έτους 

εύρίσκονται είς τό γραφεΐον μας, τιμώμενοι οί 
χρυσόδετοι δρ. 15, οί άπλόδετοι δρ. 12.

Διά τό εξωτερικόν, ή τιμή εΐς χρυσόν.

’ΕξεδόΟηόαν
1ST Ύ·Χ ΤΕΣ

Διηγήματα κα\ είκόνες

ύπό Ειρήνης ’Αθηναίας
Τιμή 2 δραχμάς διά τδ ’Εσωτερικόν 

2 φρ. χρ. διά τδ ’Εξωτερικόν 
Πωλείται παρ’ αύτή, όδδς Χορμοβίτου 13.

EMU ί· ΕΚΛΑΒΟΥΝίΙΥ
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ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕ2ΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ

Roche.gr

