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ΑΐίΥβγΝΤΗϊ: A. I. ΚΑΑΟΓΕΡΟΠΟηΟΣ

περ ιεχομεναΊΙ

ΙίΙΣΙΑΣ ΚΑΡΔΟΥΤΣΙ. ι -
REQUIEM 0x6 Κάρμα Νιρβαμή.ΑΙ ΓΡΑΦΟΥΣΑΙ ΕΛΑΗΝΙΔΕΣ Μ τής άτευ- 

βνναεως,
ΣΤΟ ΠΛΑ Ι ΕΝΟΣ ΜΑΓΚΑΛΙΟΥ ύηό ΕΙρή- I 

νης Άή-ηναίας. - !
ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ ΦΥΣΓΣ -6x6 Σιβύλλης. I
ΤΙ ΜΟΥΠΑΝΕ ΟΙΚΥΚΛΑΜΙΕΣ W ΙμΙο & ι 

Castro. I
ΦβΝΗ ΧαΡΙΣ ΑΝΤΠΙΑΛΟ &τό Ψυχής. . j 
ΚΑΔΑΙ ΤΕΧΝΑΙ, ΝεονβοβλέονμτρλΜεοτοχοηού·· . ι

■ λόυ υιτό J.—τέχνη,υπό Κα&ημερινοϋ 
ΤΟ ΒίλΔΙ. Κοίημο. Καρδύϋτσι, Μέτάφραοις Στ. 1

Μαρτξώχη. - ιΑΠΟ ΤΑ ΒΑ ΘΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Ίάαωνος I
' 1 

ΠΑΡίΣΙΝΗ ΖΩΗ ύπό Ary Reni d’Yvermont. I 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ. Qt λόγιοι b ; 

ΈνΑδι,ύίτόΔάφνιδος.^-ΑΙΆπάκρΐεοενΑ· ι 
βήναις,ύπό I. Χρυσανέλοπούλού. ?

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ. - ·

* ΕΙΚΟΝΕΣ
I · Οορ.<ρόλ«γ«5. ΤπόΙ,. Ε·

ί ΰι·ίτίβΓ.—ΙαΙο de Casto.—α.Ι —!ϊ, Ts«py®vt^i. — Όλίμήν τ&ν
Κ Καλαμών.—Ή γέφυρα τού Νέ6άνκας.~ 'Ο ‘Ι»1·
II ο«Λ< Ιν ,ίχν’ί· “Νργα Ροΰβίνς, Τιτιανοΰ,

Κ Χοΰτγ, ΙΙόμλιγμ.-*~ΚαιΙν9.
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ΔΙ Α ΤΟ ΕΒΔΟΜΟΝ ΕΤΟΣ
•ΙΙΡΟ'ΕΤΟΙΜ ΑΖΕΙ

ή « Πινακοθήκη» ενα θαυμάσων ξ^ΐ^ή^ θιά τ&ύ: νυΰδρομητάς τηςν 
Ή κατ’ ίτος δωρουμχνηφωτοτυπίαέφέτοζ θά εΐνε ύπδ έποιβιν τέχνης

Ε^ΚΤΑΚΤΩΪ ΚΑΛΛΙΤΕΧΤΐΙΚΗ .

Ό μοναδικός φωτοτυπης κ. Β ^απαγιάννόπουλος θά δείςτ] δλ^ν του τήν τέ
χνην με τά άρτιάφιχθέντα τέλεια μηχανήματα τον.
η· ’ ^μέτά ϊσϋ προσεχοΰς φύλλού είς τούς προπληρώνοντας μόνον συνδρομητάς 

διάνεμηθ'ίι'σομένη ^ών^θαέκτυπτΰθβ είς: μέγασχήμα έπι πολυτελούς χάρτμυ θά εΐ^ε υέ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ
Έργον τού ’Ιταλού ζωγράφον. <5. Barge llj n ΐ■ . ■

κατάλληλος ΐνα άναρταται έν πλατσίφ. 
Ή έφετεινή φωτοτυπία θά έκδοθή εις όλίχααντίτυπα.
&ά τήν λάβωσι εκ τών συνδρομητών μας μόνον οΐ προπληρώνοντες.

X

4 ·»

Λ

Άπδ τοϋ παρόντος φύλλου έρχεται τό Ιβδο- 

μον έτος τής «Πινακοθήκης». Παρακαλούμεν 
θερμώς τούς κ. κ. συνδρομητάς καί ιδίφ τούς 
έν ταίς ίπαρχίαις και έν τφξξώτερΜρ-,’&ΐως· 

ευαρεστηθούν καί άποστείλουν απ’ ενθείας 
πρός τήν έν Άθήναις διεύθυνοιν τοϋ περιοδι

κού, άνευ άλλης ύπομνήσεως, τήν συνδρομήν 

τον άρχομένου - - . . .

ΕΒΔΟΜΟ Υ ΕΤΟΥΣ

Ή «Πινακοθήκη», πληρούσα τάς ύποχρεώ-

%

t

ί

: **
ί

1) «Χρυσάνθεμα», τόμος εικονογραφη
μένος έκ σελ. 184 τού κ. Δ. Καλογεροπούλου. 
Αξίας δρ. 3.

2/Σελίδες, τόμος διηγημάτων, έκ σελ. 
128, του κ. Δ,. Καλογεροπούλου. Αξίας δρ. 2.

3^«Έπετιιρις Φιλοτέχνων». Λεύ
κωμα έργων 'Ελλήνων ζωγράφων καί γλυπτών 
μετά καλλιτεχνικών άρθρων διακεκριμένων λο· 

γίων'.’Αξίάς δρ. 3.

4) Οι δύο πόνοι, δράμα τοΰ Φρανσοα 
σεις αύτής Ανελλιπώς πρδς τους, συνδρομητής Κοππε. Αξίας δρ. 1

της, δικαιούται νά άνάμενη καί παρ’αυτών , Αϊ δλπροήφερόμεναι εικόνες εΐνε αί εξής: 

όμοίως τήν έγκαιρον άπότισιν τής .συνδρο- $) Τδ ΠάΟχα έν Έλλάδι, φωτοτυπία 
μής, παρεχόμενης οήτω πραγματικής της ύπο- \ θπδ Φρίξου Άριστέως. Αξίας δρ) 1. 

στηρίξεων των, ής '&νευ Αποβαίνέί;^ : 6) Ή μικρά έπαϊτις, πίναξ τοϋ Per-
παΰα μεταρρύθμισή. - 7 ' .ν -·_ rau.lt. Αξίας δρ. 1.
■ Πρδς τούς Ιγγραφρμένρυ,ς Απδ 1ης ^αρτίου 7) Ή αιώρα, φώτοτυάίά, ύπδ Roche- 

νέονς συνδρομητάς και πρδς τους Ικ των πα- grosse. Αξίαςδρ.1.

Αοία»» >*ιΜον έντδς τού μ«νδς Map S;) 'Ο άποχωριόιιδς τΛς νύμόης, 
τίον Αποστείλει ή/Δν Απ’ (ύθείας τήν έττΛ· • φβηοΐυπία ^γάλου σχήματος. Αξίας δρ. 1.

. ιίταν συνδρομήν'τών διά τάχυδραμικής :ή πρμ· ; 9J Εΐκοόΐ καλλττβχνίκά ίελτάρία μλ έργα 
πεζιτικής έπιταγής, τών έξόδων. αύτής ύπολογι- . καλλιτεχνών. ’Αξίας δρ. 2.

ζομένων εις βάρος ■μάς,'πρόσφέρομεν ώς ,· -

Δ Ω ΡΟ Ν „

κατ ’ έκ^,ογηνωίανδήποτε, έκδρσιν ζητήσουν ί ■ 
εκ τών κάτωθι ίάναφερμμένων, άνρλάμβάνοντες : 
νάτήνάΜχπείλωμ'η’ίλευθέ^ f,ivaytai Ζϊ λτ^άνουν τάς έξής Εκδόσεις μέ

. μικοϋ. τέλους. 0ίπροπληρώνοντές'πρ'δς ήμ6ς:ύ ' ^^ώ<}ι^(ά '

' κ. σύνδρομηταί δύνάνταίλ νά λάβωσι ■ , ·

ΔΩΡΕΑ Ν: - _■ -: ■ · -,· μερίδα με 3 δρ. τδ έτος (Αντί ό). μ

ίν Αντίτυπον έκ τώνκάτωθι άναφερομένων βν· Τδ «Μεόόηνιακδν Ήμερολόγιον», 
βλίων καί συγχρόνως έν Αντέτυπον έκ τών εί-■ μέ 1 δρ. (Αντί 2). ■

κόνων. ■ /. ' ■' Τά «Φύλλα Ήμερολογίον», μέ 50
Τά προσφερόμενα βιβλία εΐνε: ' λεπτά (Αντί 1 δρ.).

ΠΡΟΣΤΟΥΤΟΙΣ -

οΐ έγγραφόμενοι συνδρομηται καί άνανεοΰν- 

rej την συνδρομήν των .

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ -

Ζ



IiiSIAS 1< ΑΡΛΟΓΤΧΙ

ETA τριών και πλέον αιώ
νων σιγήν—δηλαδή άπό τοΰ 
εΐδωλολατριχοΰ κ. ί χριστια
νικοί Εκείνου δένδρου τής 
’Αναγεννήσεως ex toe οποί
ου τόσον αίφνιδίως άνεφύη 
καί ήνθησεν ή μεγαλοφυία 
τοΰ Τουρκουάτου Τάοοου 
καί τον Λουδοβίκου Άρι- 
όστου—ή ’Ιταλία εύρεν ίίταξ 

ετι την εύγενή χαί μύηδιχ'ην φωνήν της. Ό δέκατος 
εννατος αίων ήρχισε μετά τήν μεγάλην έπανάοτασιν δια 
των ήσματων τοΰ ’Αλφιέρη και τ&ν ποιημάτων τον 
Μάντη χαί τον Φιοοκόλου, διά μίαν δέ ακόμη φορΐ ν 
(ίρι τήν εύύιΐαν καί άναπεπταμένην όδόν προς τήν με
γάλην ποίησιν, τήν άναγιννήοασαν πάλιν μετά βραχεϊον 
διαπάλην ρομαντισμού καί κλασικισμόν τήν πατροπαρά- 
δοτον Εκδήλωσιν τον Εθνικού μεγαλείου χαί τών Ιδεω
δών. Έν μίσφ τών τραχέων άγώνων υπέρ τής ανεξαρ
τησίας καί τής εθνικής ένόττ,τος καί είς ημέρας βιαιό
τατων συγκινήσεων καί σκληρότατων ήττ&ν, ή ’Ιταλία 
διετήρηοεν άθικτου τήν προς τούς ποιητές πίστιν, άπο 
τοΰ κλασικού και μελαγχολικοΰ Λεοπάι^δη μέχρι τοΰ ρω- 
μαντικοϋ καί φιλοθρήοκου Μαντζόνη.

Άλλά τά αμέσως Επακολουθήσαντα Ετη μετά τδ. 
1870, τδ μοιραΐον έτος τής τελικής πολιτικής καί εθνι
κής άνασυντάξι ως, μετά τής ανανεωθείσης άγριότητος 
τών τελειωτικών μαχών ήρχισαν νά καταυγάζωνται διά 
νέου ποιητικοί φωτός. Ό Γκιουζέπε Γαριβάλδης . κάί 
εις τήν φιλολογίαν καί ιίς τήν ποίησιν ήρχισε νά ύφΐ- 
σταται βαθμιαίαν μεταμόρφωσιν. Ό κλασικισμός μέ τάς 
άτομιοτικάς τον τάσεις ήρχισε νά φυγαδεύεται ύπδ τον 
λαϊκοΰ ρωμαντισμοϋ. Ή ουσία τής σκέψεως, Ιδιαιτέρως 
δέ ή δίιγώτερον Ισχυρά καί διαρκής ουσία, ή άποτε- 
λευμένη Εξ αισθήματος καί ενθουσιασμού, είχε καταβά
λει, σχεδόν κατασυντρίψει τόν τελικόν φιλολογικόν τύπον.

Ή λυρική ποίησις ύπδ τήν έπιρροήν τών πολεμικών 
γεγονότων είχε προολάβει καταφανή επικόν τύπον. Τήν 
τραγικώς αύστηράν ποίησιν τοΰ Λεοπάρδη είχε διαδεχθή 
ή ποίησις τοΰ Τζιούοτη, τον Άλεάρδη, τοΰ Γιοβάνη 
Πράτη. Ό Ιταλικός λαός Εκλινεν ή μάλλον προετίμα 
ήδη τήν ποίησιν τήν ζωντανήν καί ίμπνεομίνην ύπδ τών 
ηρωικών μαχών ιών πολεμικών πεδίων άντί τών ειρη
νικής εμπνεύσεως καί ρωμαντικότητος ποιημάτων.

Τά λαϊκά άσματα τής Επαναστάσεως, τό άσμα τοΰ Γα· 
ριβάλδη, ό προφητικός ύμνος τοΰ Γοδφρέδου Μαμέλη, 
ή δηκτική πολιτική σάιυρα τοΰ Γιουζέπε Τζιούστη ήγει
ραν έγκαρδιώτερον τόν Ενθουσιασμόν ή οί σοβαροπρεπεΐς 
στίχοι τών κλασικών ποιητών.

Μετά τό 1870 όμως όταν ή πραγματΟπσίησις τής ά
τυχους καί κάπως αιφνίδιου ειρήνης ήλθεν άποτόμως νά 
διακόψη τήν θορυβώδη καί παρατεταμένην ήχώ τών 
πολεμικών ασμάτων καί όταν τό τελευταίου τηλεβόλου 
το Εκπυρσοκρότησαν πρό τής Πόρτα Πία εσήμανεν είς 
τούς ‘Ιταλούς τήν άφύπνισίν έκ τοΰ μακροΰ Εκείνου ο
νείρου Ενός καί πλέον αίώνος, ή δημοσία καί ή Ιδιωτική 
ζωή τοΰ Εθνους πρός στιγμήν έφάνη Εκτροχιαοθεΐοα.

Κατά τήν ψυχολογικήν αύτήν στιγμήν τοΰ εθνικού 
βίου τής ’Ιταλίας ήρχισαν Εμφανιζόμενοι νέοι άνδρεςκαί 
νέοι ποιηταί. 'Θ κλασικισ/ΟΙξ και ί ρωμάντϊσμός, ώς 4 
λευκός καπνός τών τελευταίων Εκπυρσοκροτήοεων, ήρ- 

χισαν νά εξαφανίζωνται μακράν είς τόν όρίζοντα. Κατά 
τήν μοιραΐον αύτήν στιγμήν Ενεφανίσθη ό μέγας ποιητής, 
όστις ήτο προωρισμένος νά δείξη είς τούς ’Ιταλούς τόν 
δρόμον τής προόδου πρός τήν Εθνικήν Αναγέννησιν. Ό 
ποιητής αυτός ήτο <5 Καρδοΰτσι όστις εις τήν νεότητά του 
(I860—1870) είχε γράψει δύο βιβλία στίχων τα όποια 
είχαν παρέλθει Απαρατήρητα καί μόνον είς στενόν κύ
κλον φίλων ήοαν γνωστά.

Είς τά ποιήματα του Εκείνα ό Καρδοΰτσι είχεν άπη- 
χήσει τα τραγούδια τών μαχών, τό δέ ΜοντεβέλΟ', τό 
Παλέστρο, ή Μαγέντα, δ Σάν Μαρτίνος, τό Άσπρο- 
μόντε καί τό Κουρτατόνε τά εξ αίματος καί φλογών έ- 
πικάτωνΐχνη άπετυπώθηοανεΐςτά σοννέτα καί τάς φδάς 
τών νεανικών τόμων τοΰ ποιητοΰ. Τά πολιτικά Ιδεώδη τοΰ 
ποιητοΰ, Ακολουθούντο; τά ήρωϊκά βήματα τοΰ Εαρι- 
βάλδη καί τοΰ Μαντζίνη, ήσαν δημοκρατικά, χαί Επρό- 
κειτο νά Εξακολουθήσουν τοιαΰτα χαί ακόμη μετά τήν 
οποκατάστασιν τοΰ βασιλείου τής Ιταλίας είς τήν παπι
κήν Ρώμην.

Ό ποιητής, όστις είχε τύχει υγιέστατης Εκπαιδεύσεως 
καί Ελάτρευε τόν Βιργίλιον καί τόν Όράτιον, κατά τήν 
ψυχολογικήν εκείνην στιγμήν τής ζωής του ύπέατη πα
ράδοξον καί βαθυτάτην τήν επήρειαν τοΰ 'Ερρίκου Άϊνε. 
Ένφ οί άλλοι ποιηταί τής ’Ιταλίας, αηδιασμένοι μέ τάς 
νέας ουνθήκας τής πατρίδας των, εότρεφον τούςστίχους 
των πρός άλλους έρωτας πρακτικωτάρους ίσως άλλ’ όλι- 
γώτερον αγνούς, ό Καρδοΰτσι Εξ Ενστίκτου προκαταλή- 
ψεως κλασικισμού ήρχισε νά νύσση τούς συναδέλφους καί 
συμπατριώτας του διά τών δηλητηριωδών βελών, τά ό
ποια είχε κληρονομήσει άπό τόν “Αίνε.

Ούτω κατ’ άνάγκην τό εργον τοΰ ποιητοΰ ήρχισε διά 
τής νυσσούσης σατύρας τών σονέττων.Ή οικονομική ά- 
ναγένν /σις τής πατρίδας του εγκαινιάσθη ύπό τών δρι- 
μέων στίχων τοΰ μεγάλου ποιητοΰ.

Καθ' ον χρόνον οί χριηκοί οΰνωστίζσντο εχθρικώτα- 
τοι καί επιθετικώτατοι γύρφ τοΰ Καρδοΰτσι, ό ποιητής ε- 
δημοοίευοε τήν ποιητικήν συλλογήν του.

ιΝέοι Ρυθμοί» (1881—1887) Εν είδει σχολίων καί 
συνεχείας τής τβδής τοΰ Προμηθέως, είς τήν όποιαν ή 
πικρόχολος τέχνη τοΰ Καρδοΰτσι προσλαμβάνει ώρισμέ- 
νην τάσιν πρός τόν αγνότερου κλασικόν τύπον, Ιδιαιτέρως 
δέ είς τάς τρεις sPrimavere elteniche», αΐτινες άποτι- 
λοΰοι τόν πυρήνα καί είνε τά πολυτιμότερα κοσμήματα 
τοΰ βιβλίου τοϋ Καρδοΰτσι καί ίσως οί μεγαλείτεροι τοΰ 
ποιητοΰ λυρικοί στίχοι—είς τά ποιήματα αυτά Εξυμνεί
ται ή 'Ελλάς, ή αιωνία μήτηρ τοΰ τελείου μαρμάρου, 
τών μεγάλων σκέψεων καί τής άγνής ώραιότητος, ή εμ- 
πνεύσασα τούς ποιητάς όλων τών χρόνιαν καί όλων τών Ε
θνών άπό τοΰ Κήϊις καί τοΰ ΓκαΧτε μέχρι τοΰ Φωσκόλου.

Ό ποιητής άναλόγως τής Εξελίξεως τοΰ έθνους του ύ- 
φίσταται κατά καιρούς μεταμορφώσεις. Ή ’Ιταλία μετά 
τήν Επίτευξιν τής Ενότητάς της δεικνύει τάσεις μοναρχι
κός. Καί ό Καρδοΰτσι Επομένως σύνεπείφ, φυσικής Εξε- 
λίξεως όχι τών πεποιθήσεων του, άλλά τής Ιστορίας Εγ
καινιάζει νέαν ποιητικήν Ενοχήν, όπως Εξύμνηση τό μει
δίαμα τής ώραίας βασιλίσσης Μαργαρίτας.

Ό ποιητής τών εΝέων Ρυθμώνο, <J Εξυμνήσας τά 
ελλην.κά Ιδεώδη είς μελφδικούς Ιταλικούς στίχους, εύ· 
ρίσκει ότι ό παλαιός τύπος τής ποιήσεώς του ήτο πολύ 
στενός διά τάς νέας Εμπνεύσεις του διά τά ευρυνόμενα 
όνειρα τής Ρώμης και Εγκαινιάζει νέον ποίησιν, τήν κλα
σικήν, δια τής όποιας ψάλλει τά-όνειρα-τής Ενιάθείσης 
•Ιταλίας.

ΛΛΛΛΛΑ ΛΛΛΛΛ

ΤΝΤΡΙΜΜΙΑ άπό βράχους κι’ 
άπό φύκη τό πλέξαν τό 
σπιτάκι [>-ας σττ,γ άκρη τοΰ 
γιαλού. Κατώφλι του γί
νονται οί ά^ροι καί ή άρ
ουρα καί στη στέγη, του ά

πάνω άγαποϋν άκό[Λα καί σμίγουν άκόμα απελ
πισμένα μέσα στον θάνατο τά κογχύλια. Άπο 
τά βάθη τοϋ πέλαγου ανέβαιναν κατρακυλών
τας τά ώμορφα πετράδια χρόνια καί χρόνια τώ
ρα κι’ απλώθηκαν χάμω στό βράχινο σπιτάκι 
μας καί μάς έστρωσαν κρεββάτια πέτρινα.

ΓΙοιά ήταν ή νεράιδα — την είδες έσύ ; πού 
μάς πίρε άπό-τό χέρι, μ.άς .έπέρασε άπό τούς 
βράχους, μέσα άπύ τά νερά, άπάνω άπο το τρι- 
ζοβολητό τών άμμων κι ’ εσκΰψε χαμογελώντας- 
καί μάς έσπρωξε σιγά · ?ιγά, κι’ άπαλώτατα 
στό βράχινο σπιτάκι ;

Ένα κύμα «γέλασε την ώρα πού μπαίναμε, 
έσύρθηκε ίσα μέ τά πόδια μας καί κάτι μάς 
είπε κι'είρυγε. Ένα πουλί τού γιαλού τ ’ άκου- 
σε, επέταξε άπό ενα βράχο απέναντι, έσκυψε 
καί μάς είδε κι’ εφυγε. Κάτι είπε στον αγέ
ρα καί τά μαλλιά μας έκινηθηκαν ξάφνου κι’ 
έφιληθήκαν άπό κάποιο μυστικό, άγέρινο χάδι.

Πέρα, στά βάθη, καράβια άκινητοϋσαν καί 
τού κάκου, μάς φαινόταν, προσπαθούσαν νά 
χωρίσουν τόν ούρανό άπό τη θάλασσα.

Άπάνω στον γιαλό έβάραινεν ο ήλιος.
Καί είπα : Ό Άγγελος τής Αγάπης και 

τής 'Οδύνης είνε αδελφοί. Στά βάθη μόνο τά 
γαλανά κι’ άσάλευτα τών νερών κοιμάται πε- 
θαμένν, ή Γαλήνη. Ή καρδιά μου λαμποκοπά 
άπάνω στά κύσ.ατα καί βουλιάζει — ώ πώς βου
λιάζει βαρειά άπό τόν πόνο καί πηγαίνει νάβρη 
άπελπισμένη τήν άγάπη μου πεθαμένη στά βά
θη τών νερών...

“Εβαλε τό χέρι της άπάνω στό χέρι μου — ώ 
πόσο κρύο ήταν τό χέρι της σάν ναβγαινε άπο 
τά βάθη τού γιαλού ! και μουπε :: Ποΰ κυττά- 
ζεις ;·> Ανατρίχιασα όλος καί τήν κύτταξα.

Τό σώμα της διαγράφεται έμορφότάτο άπά
νω στο πέτρινο κρεββάτι. Ένα κύμα πάλι έγέ- 
λασε. Άπο τό άνοιγμα ένος. βράχου, απέναντι, 
δυό μάτια γαλανά κάποιας νεράιδας μ' ΐκύτ- 

ταζαν. Άπάνω στη στέγη .άγαποϋσαν, κολλη
μένα, τά κογχύλια.

Τό πόδε της τό ένα ήταν πλεγμένο άπάνω 
στό άλλο σέ ήδονεκώτατες καμπυλότητες γραμ
μών καί τό ένα χέρι της τής ήταν προσκεφάλι 
καί τό πρόσωπό της τό μισό φαινόταν καί τά 
μαλλιά της έπαιζαν άπάνω κι’ άπο τά κλει
στά της τά ωχρότατα χείλη άνέβλυζε κι’ «χυ
νόταν άθόρυβα σ’ όλο της το πρόσωπο καί σ’ όλο 
της τό σώμα, θαρρούσες, ένα χαμόγελο.

Μπροστά μας άπό τή σχισμάδα τοϋ βράχου 
ολοι οί θεοί τής θάλασσας συνάχτηκαν καί τή 
θωρούσαν. Κι’ ε”νοιωσα, έγέμισε τό βράχινο σπι
τάκι μας άνοιγοκλείσματα φτερών, κι’ άνατρι· 
χιάσματα φιλημάτων καί μέσα στη ψυχή μου 
έννοιωσα όλους τούς θεούς τής θάλασσας νά γέρ
νουν καί νά τή θωροϋνε.

“Εβαλα τή ψυχή μου άπάνω στά κύματα, 
τά χέρια μου άπλιόθηκαν άπελπισμένα στη πε- 
ριώδυνη μουσική τοϋ θανάτου πού άνέβαινε άπό 
τά σπλάχνα τού γιαλού κι’ άπάνω στά μνή
ματα πού άνοίγουν τά κύματα εξάπλωσα τις 
ελπίδες μου όλες καί τις χα-ρές μου όλες, έκύτ- 
ταξα τήν άγάπη μου πού χαμογελούσε στά πέ
τρινα κρεββάτια καί είπα : « Ό Άγγελος τής 
Αγάπης καί τού Θανάτου είνε άδελφοί. "Οταν 
Σου λέω πώς Σ’ άγαπώ, μήν τό πιστεύεις.Άν 
άγαπώ τά μάτια Σου τά μεγάλα τ’ άγαπώ 
γιατί μοιάζουν τής Αγαπημένης μου. Άν ά- 
©ίνο> άπάνω στό κορμί Σου νά γέρνουν οί έηιθυ- 
αίες μου όλες, τό κάνω γιατί τό κορμί Σου είνε 
ώμορφο κι’ όταν κοίτεται ξαπλο>μένο άπάνω σέ 
πετράδια τοϋ γιαλού μού ενθυμίζει τήν Αγα
πημένη μου. Άν μ’ άρέσει ή άγάπη Σου καί 
τήν άφίνω νά σαπίζει σιγά - σιγά τό κορμί μου 
ολο καί νά διαφθείρει τή ψυχή μου καί νά σκά
φτει όληνυχτίς τά θεμέλια τού νού μου — μ 
άρέσει γιατί μοιάζει καί στήν ε’κταση καί στην 
ώμορφιά καί στήν ελπίδα πού δίνει τού θανά
του μέ τήν ’Αγαπημένη μου. . ."Ακούσε, όταν 
Σού λέω πώς· Σ’ άγαπώ, μήν τό πιστεύεις. . . 
Άγαπώ μίαν άλλη. Τά μπράτσα Σου τού κά
κου πλέκονται στό κορμί μου καί τού κάκου ά- 
λυσσοδένεις τόν νουν μου μέ την άγάπη... Μιά 
νύχτα ΰ πόνος έδάγκωσε κι’ έκομ.μ.άτιασε τη 
ζωή μου. Έκατέβηκα κι ’ απλώθηκα στήν άμ-
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μουδιά καί είπα τον πόνο μοϋ.. ΓΙέρχ ώς πέρα, 
γιαλό-γιαλό, χύθήκανε st μούρμουρητό τά πα- 
ρηγορητά της.

Έκείνη είνε ή Μεγάλη, ή Αιώνια,η Παρη
γορήτρα. -’Εσύ τί είσαι ; Της ε”δωκα έκείνη τη 
νύχτα τη ψυχή μου. Σ’ ένα σπασμένο βράχο 
στή μέση'·μέση τοΰ γιαλού είνε άπο τότε ή 
ψυγή μου δεμ.όνή. Εκεί τελούντο.’, τά μ-εσάνυ- 
χτα οί μυστικές και περιώδυνες ενώσεις. Οί 
θυγατέρες τού Γέρου Ωκεανού έρχονται χαμο
γελούσες καί μού κάνουν συντροφιά. Τά πουλιά 
τού γιαλού μέ γνωρίζουν καί μ’ άγαπθύνε..Έκεΐ 
ανοίγονται οί φλέβες τής ψυχής μου καί ή ζωή 
μου ολη χύνεται απάνω στά κύματα. Οί νεράι
δες Θέλουν νά μέ λύσουν καί νά μέ σύρουν στόν 
άέρινό χορό των. Μην άλυσσοδένεις τή ζωή μου 
μέ τήν αγάπη...»

"Επλεξε ΤΟ κΟρμί' της γύρω μου καί μ’ έ- 
κύτταξε στά μάτια ν.ι’ ανατρίχιασα.

Ναι, ναι τό ξέρω, έ'να μυστήριο άρμενίζει 
ότά μάτια Σου. "Οταν Σ’ αγκαλιάζω Θαρρώ 
αγκαλιάζω τή θάλασσα ολη. Τήν Αγαπημένη 
μΟυ. "Ισως νάσαι ή μικρογραφία Έκείνης, τής 
’Αληθινής... Ποιος ξέρει... Τά μυστήρια πού 
κρύβετε οί δυό Σας ποιος τά ξέρει ·... Έχεις 

ΠΟΜΦΟΛΥΓΕΣ
"Εργον τον γλύπτου ΙΑοη—Ernest Drivier

Salon 1906·

κι’ εσύ τή δύναμι νά ξερριζώνεις καινά κομμα
τιάζεις όπως Έκείνη βράχους καί καράβια, 
ζωές έσύ κι’ αθωότητες κι’ ’Ιδανικά πού ση
κώνουνε κεφάλι μπροστά σ’ Εσένα. Σέ κυτ- 
τάζω ολη, μέσα στό βράχινο σπιτάκι μας. Σέ 
κυττάζω ολη, καί νοιώθω, δίνεις κι’ Έσύ τίς 
ίδιές ελπίδες καί στά μάτια Σου καί στις καμ
πυλότητες τού '/.ορμΑού Σου νοιώθω τίς ίδιες· υ
ποσχέσεις. Τήν άπέραντη, τήν παντοδύναμη, 
την αγιάτρευτη νοσταλγία τού θανάτου... Νά 
βουτήση κανείς μέ τό κεφάλι μπροστά, μέ 
κλειστά τά μάτια, μέ τά χέρεα ανοιχτά στο 
Μυστήριο καί στο Αίνιγμα. Νά μην υπάρχει 
πλέιά, νά τόν πετούν τά κύματα κάϊ νά τόν 
παίρνουν πάλι καί νάχει κλειστά τά μάτια καί 
πεθαμένη τή ψυχή. "Ακούσε, μήν τρέμεις. Άν 
Σ’ άγαπώ, Σ’ άγαπώ γιατί νοιώθω πώς μέ 
πεθαίνεις δλημέρα, γιατ’ είσαι τό μονοπάτι πού 
φέρνει στήν άλλη, τήν αιώνια, τήν αληθινή μου 
Αγάπη, γιατί νοιώθω πώς μόνο τά μικρά Σου 
χέρια, τά λευκότατα, καί μόνο τά χείλη Σου, 
τά ωχρότατα, καί τά μεγάλα Σου μάτια μόνο 
μπορούν νά μέ κάμουν νά πεθάνω όλος, μήν τρέ
μεις.νά πεθάνω όλος — καί τόσώμα καί ή ψυχή.

ΚΑΡΜΑ ΝΙΡΒΑΜΗ

ί
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ΑΙ ΓΡΑΦΟΓΣΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ
ΚΑΤ’ ευτυχή σύμπτωσιν είς τό σημερινόν ψύλλον της «Πινακοθήκης» συναντώνται τέσσαρες 

γυναικείοι κάλαμοι. Τέσσαρες συνεργάτιδε; μας παρελαύνουν καί μας δίδουν δείγματα έργασίας 
των, εις την όποίαν πλαναται μία έντονος δημιουργική πνοή, καί διαφαίνεται τάλαντον πολλά 
ύποσχόμενον. "Εως τώρα αί δλίγαι γράφονσαι Έλληνίδες ελάχιστα ειχον πρόσθεση είς τήν φιλο

λογικήν παρ’ ήμϊν κίνησιν. Διέβλεπε τις κάποιαν Αναιμίαν είς τά έργα των. Μία τάσις δη
μοσιογραφικής Αρθρογραφίας μάλλον, χωρίς έξάρσεις ισχυρός, χωρίς κομψότητα κάν Ανεπιτήδευ

του' μία μονότονος ποίησις καί έν ύφος κουραστικόν ούτε σκιά φιλοσοφικής Ιδέας.
Ή «Πινακοθήκη» δύναται νάκαυχάτάι ότι. πρώτη αυτή ένεφάνισεν Έλληνίδας, at όποιοι 

γράφουσαι έχουν ύφος συγγραφικόν Αξιόν Ανεπιφύλακτου έκτιμήσεως,αί όποιοι γράφουν περισ
σότερον με τέχνην παρά μέ αίσθημα, εις τρόπον ώστε δύσκολα νά διακρίνη ό Αναγνώστης άν ό 

γράφων ανήκει είς τό Ισχυρόν ή είς τδ ώραΐον φΰλον.
Έπωφελουμένη τής ευκαιρίας ή «Πινακοθήκη», ήτις πάντρτε μετά πεποιθήσεως ήτένισε πρδς 

τήν Έλληνίδα ώς ικανήν νά διακριθή καί έν τή τέχνη καί έν τοΐς γράμμασι, Αδελφώνει τάς 

άγαπητάς συνεργάτιδάζ της—τά εκλεκτότερα ίσως πνεύματα τής. γυναικείας παρ’ ήμΐν φιλολογικής 
έργασίας,—τάς στεγάζει ύπδ ένα τίτλον καί θέτει ώς Αέτωμα τήν μορφήν μιάς έξ ’αύτών,ήτις έν 

οίστρηλάτψ έμπνεύσει συμβολίζει τήν έκ τών νεφών Ανατολήν, είς τήν διαυγή . Ατμόσφαιραν τής 

’Ελληνικής πατρίδος, τοΰ γυναικείου πνεύματος, ατενίζρντος με τούς πλήρεις έκστάσεως όφθαλ- 
μούς νέους ’Ορίζοντας καί νέα Ιδανικά.

Σ. τ. Δ.

❖ ❖ ❖ ❖

ΣΤΟ ΠΛΑΙ· €ΝΟΣ ΜΑΓΚΑΛΙΟΥ

ΑΘΙΣΜΕΝΗ στό χαλί άλά Τούρ-. 
κα, σκαλίζω τήν .παχειά φωτιά, 
καί πετώ σπίθες στον άερα. Τής 
μετρώ: μιά, δυό, τρεις, πέντε, 
δέκα... Ούτε -εια μ’έθάμπωσε 
τό λαμπύρισμά* τους τό παράξενο 

καί τό έκπληκτο,—ποΰ μοιάζει μέ διψασμένο μάτι 
έρευνητοΰ που προσπαθεί ν’ «.νάκαλόψη στα σκοτά-. 
δια, — καί μαγευμένη παραίύρομα-. σέ όνειρα. Μέ 
καίνε καί δέν τής αισθάνομαι’ γιατί τό κάψιμό τους 
φίνε όπως καί τής άγάπης τό κάψιμο ; όσω πειό 

πολύ σε καίει, τόσω και πειό λίγο προσέχεις σ’ 
αύτό.

Σκαλίζω τήν φωτιά’ πετοΰν ή σπίθες. Ή μιά 
κατακόκκινη’ ή άλλη χρυσή’ σβυσμένη ή άλλη. .. 
Σέ κάθε μια διακρίνω, κι’ άπό ένα χρώμα τής ψυ
χής μου.

Καί χωρίς νά θέλω, ή μνήμη μου σκαλίζει τήν 
στάχτη ποΰ σωριάζεται στό δρόμο τοΰ παρελθόντος 
μου’ καί χωρίς νά θέλω ξεθάφτω τά συντρίμμια 
τής ΰπάρξεώς μου ποΰ βρίσκονται λησμονημένα 
μέσα στό σωρό της. Καί κλαίω. Γιατί βλέπω πώς 
ό,τι καλήτερο.ε’χα μέσα μου, τό άφησα πίσω μου’ 
καί .τώρα δέν φέρνω τίποτε άλλο πειά μαζύ μου, 
παρά τόν .τόπο έκεϊνο τόν ιερό, ποΰ τό έγέννησε, 
τό έμεγάλωσεκαί τό έθαψε.μαζύ, εΰαίσθητον πάντα 
καί πονεμένον.
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θά έχει ίδή κανείς, όταν προχωρή στήν ακροθα
λασσιά, βραχάχια καλλιτεχνικά σκαμένα άπο το 
αδιάκοπο χάϊδεμα τοδ νεροδ.

Έ ! και όταν τδ χάϊδεμα δάγκωμα θά γίνη και 
τρικυμία, τδ σχάψιμο αύτδ μένει όπως και πριν 
ωραίο καί καλλιτεχνικό.

Ίσως γιά νά λέν’ οί διαβάται :
Έπέρασε κι’άπό ’δώ ή εύτυχία’ έστάθη τδ γε

λοίο κι’ εδώ ! .
• *

Κι’ όμως’ μέσα σ’ αύτή τή στάχτη τοδ παρελ
θόντος μου—που αποτελεί γιά κάθε άνθρωπο τδ 
θάνατο τής Ζωής του—βρίσκω έξαφνα κάτι νά μοδ 
κρατεί τήν ψυχή...

Εινε λίγα λόγια άπδ τήν συλλογή έκείνη τήν 
λατρευτή, ποδ μοδ φέγγει πάντα στόν δυσδιάκριτο 
δρόμο μου, και ποδ τ’ ακόυσα μιά νυχτιά παγω
μένη κι’ αύτή, στδ πλάγι ένδς μαγκαλιού καθι
σμένη :

«Κυρά μεγάλη θέλω νά σέ ίδώ, κ’ υστέρα νά 
πεθάνω...Μά όταν θά κάθεσαι μαζύ μ’ έκεϊνόν, ποδ 
Οά διαλέξω απ’ ολον τδν κόσμο γιά σύντροφό σου, 
νά θυμάσαι καμμιά φορά κ’ έκείνη τή γρχ,ά τήν πε
θαμένη, ποδ μάννα δέν τήν είχες, μά ποϋ σ’ αγά
πησε περισσότερο σάν νά σέ είχε γιννήση χίλιες 
φορές...»

Τδ μαγκάλι τδ βενέτικο, ποϋ καθρέφτιζε τδ ω
ραίο'καί πάλλ-υκο πρόσωπο τής γρηας—αρχόντισ
σας, άστραφτε κι’ έθαμπωνε μαζύ τή στιγμή εκείνη, 
σάν νά αισθανότανε τά λόγια της.

Κι’ έγώ ποδ τήν έλάτρευα, έπεσα στά γόνατα 
κι’ φίλησα τά χέρια της με δάκρυα, Άλλά δέν 
είπα τίποτε' μιλούσε ή ψυχή ή ίδια, ποδ έβλεπε τδ 
θάνατο νά τήν έγγίζη, κι’ ό,τι κι’ άν έλεγα θά 
έπήγαινε χαμένο.

Ήτο τδ παράπονο αύτδ ποδ κάνει κάθε μιά Ζωή, 
πόδ δέν έχόρτασε απδ τον εαυτό της.

Καί ήταν τδ παράπονο ποδ κάνει κάθε άνθρωπος, 
όταν νομίζη πώς ή ακτϊνα Του σχεδίου μέ τδ οποίον 
τδν έδεσε·» ή τύχη, γεά νά προχωρη στά βάθη τής 
ζωής, εΐνε μικρή, καί δέν τοδ φθάνει γιά τήν πε- 
ριήγησι αυτή τήν τόσφ μεγάλη !

• »

Έπέρασαν τα χρόνια γοργά.
Μά τά λόγια δέν έπέρασαν, καί ούτε θά περά

σουν.
«Κυρά μεγάλη θέλω νά σέ ΐδώ κΓ υστέρα νά 

πεθάνω....»
Αλλοίμονο σ’ έκεϊνο·», που θά χάση τδν άνθρωπο 

ποδ γεννήθηκε γιά νά του λέη τά λόγια αυτά. Θά 
ζήση πεθαμένος. Γιατί μόνο ή μάννα τής ψυχής 
δέν αναπληρώνεται ποτέ.

Καί μοΰ φαίνεται- πώς αύτδ τδ πικρό, γνωμικό, 
όλα γύρω μου προσπαθούν ·»ά μοΰ τδ είποϋν αύτή 
τή στιγμή.

Καί ή μοναξιά, τής κάμαράς μου’ καί ή φωτιά 
ποϋ σκαλίζω χωρίς ορεξιί Δέν λαχταρώ πε’ά τδ 
λαμπνρισμα τής σπίθας’ συμπαθώ τώρα τή στά
χτη τήν ανέκφραστη. Είνε αυτή ή κατάληξις κάθε 
φωτιάς καί'κάθ.ε \ωής, καί νομίζω αύτδ τδ γνω- 
μ·κδ ε’νε γιά μένα'τώρα.

Άλλ’ άς σηκωθώ’ «μούδιασα καθισμένη μόνη 
μου στδ πλάϊ τοϋ μαγκαλιού, καί παραμιλώντας μέ 
σκιές.

Ούτε καί κανένα χέρι αγαπημένο αισθάνομαι να 
μοΰ χαϊδεύη μέ στοργή τά μαλλιά μου, ούτε και 
κάνένα στόμα νά μοδ ψιθυρίζη σιγαλά εύχές κΓ ευ
λογίες...

ΕΙΡΗΝΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ

* * * *

ΧΙΟΝΙΣΜ€ΝΗ ΦΥΣΙΣ
Eli tov rpitov ΑΑφνιν

•’ςτα

ΙΟΝΙΖΕΙ- Χ’ονίζει!Χ1Ο- 
νίζει τριγύρω μου α
τέλειωτα !

Λές καί άγνίζεται 
ήΠλάσι μές’ςτήλευκή 
περιδολή υστέρα άπδ 
τά άγρια της όργια !

Καί ή ατμόσφαιρα 
ψύχεται διαρκώς."Ολα 
τά παγώνει... Ή βα- 
ρυόμοιρη ψυχή μου πετ

τάει ’ςτά ’ψηλοτερά της στρώματα' εισδύει ’ςτά 
παλάτια τα μαμαρμαρωμένα τής λευκοφόρετηςθεάς 
καί μέ τά ’μάτέα της τά ορθάνοιχτα ξεχωρίζει τδ 
βαθύ μυστήριο, τήν ώμορφη αλληγορία που σφι
χταγκαλιάζει ή ΙΙλάσι ’ςτά κρυερά τής, ’στά στε
γνά της σωθικά καί καθρεφτίζει τόσφ ξάστερα ολη 
αύτή ή ’άφθαστη ψυχρή ασπράδα της !

Πλανιέται παναρμόν’α πέρα ώς πέρα,.. 
“Ω ! Κύτταξέ την' τήν αναγνωρίζεις; 
Είναι ή Αλήθεια.
Γυμνή’ ολόλευκη’ ριγηλή I 
Χωρίς καλύπτρες’ δίχως χλιαρότητες. 
Γυμνή, ολόγυμνη !
Άσπρη, μαρμαρωτή. 
Κρύα, μά ολοζώντανη !
Δέν εχεε αρτηρίες' μόνο νενρα. Στεγνή καί ά

καμπτη.
Δέν ξέρει μέσους δρους. 
Δέν φορεϊ γελοίες προσωπίδες.
Αύτή δέν υποκρίνεται' δέν έχει σκέπες ή ’Αλή

θεια, νύμφη αύτή τρισεύγενη!

Καί ανταμώνονται τώρα μες ,’ςτα γαλακτερα, 
’ςτά πουπουλένια σύννεφα δύο γνώριμα καί λευκο- 
φτέρουγα φαντάσματα’’δύο αμίλητο: περιπλανώ- 
μενοι. . . - .

Ή Αλήθεια, τολμηρότερη, λέει 'ςτήν βουόα- 
μένη ψυχή : .

— Άπδ πότε, ουράνια παρθενιά, πλανιέσαι μίσα 
«τ’ άδυτα; .

— ’Ρήγισσα! ή φωνή σου ήγεμονικίά καί άρ- 
γυρόηχη με βαλσαμόνει πλε’ότερο άπ’τής ψευτο- 
πονετικιάς φωνές τοδ άλλον κόσμ.ου.

Θά σοϋ έμπιστευθώ τδ μακρυνδ ταξέϊδΐ μου.

*Εσπιθοβόλησα ’στδ πρώτο φίλημα τοΰ ΉλΙου
καί τής δβοσερής παιδούλας Γής.

Άνάμεσα ’ςτά πύρινα τους χείλη άστραψα σπίθα
πρωτόπλαστη.

Μ’ανάθρεψε το.Ο πρώτου ή θέρμόγονη λαμπράδα 
καί τά πατρικά του χάδζα'— λαμπάδα όδηγήτρα, 
άσδυστο τδ φώς του—τής δεύτερης ή μαύρες τρι
κυμίες’ ή αχαριστία καί ή απονιά.

Μοΰδωκε πάναγνες φτερούγίες ό καλδς πατέρας 
μου, γ’ά νά γνωρίσω κάθε ώμορφΙά, κάθε αστέρι, 
κάθε πέλαγο καί τδ πεΧδ μακρυνδ ακόμα.

Κι’ ή μάνα μου μές ςτήν τυφλή αγάπη της—
άπδ τδ φόβο μή μέ χωρϊδθή—μοδ τής- ’ψαλίδισε...
’Αλλοίμονο !

Τό φαρμακερό ψαλίδι άθελα άγγιξε τά λεπτά
μου νεύρα.

Δυό μεγάλα δάκρυα 'κύλισαν άπ’ τά ’μάτχα μου
’ςτδ χώμα’ καί άπδ τότε γεν.ύοδόλησαν τα σπλά
χνα του. ϊ ,ν

Μά ’γώ καί μέ ψαλιδισμένα τά φτερόύγία 'γλύ-
στρησα άπό τά χέρια τής. . . Άνάμισά ’ςτά δά- . ... · ,. »»?·
χτυλά της έμεινα*’ τ’ άποκοψίδίά' τών φτερών μου μαρανέι η βαρυχειμώνι^ Μόλις άνοιγε φεύγαμε 
μόνο... Καί πλανώμάι τώρα'δλομόνάχή, ελεύθερη, τ* νώοά. κΓ έτσι <Ην ποώηθ·™» nurs νά σά
μά... καί μέ ζάπΟίά’δυσκολίά—απ’ τδν πόνο 
κρυσταλλένια σου παλάτι. ·’

Θέλω νά μάθω ολα τους τά μυστικά' νά άντι- 
κρύσω όλες τής θίμβώτΐκές τους ζωγραφιές. ολ?ς 
τους τής γυμνότητες.

Θέλω ρίγη, παγωνιές τονωτικές γ’ά νά θε
ριέψουνε τά νεΰρά μού-,· τά ψαλιδισμένα, τα παρα- 
λυμέναάπ’ τή χλιαράδα τής υποκρισίας τ’ άλλου 
κόσμου, θέλω νά· ξαναπάρώ, Φώς ουράνιο, τήν 
πρωτόγονη ορμή-μου.»

— «"Ελα μαζή μου' μουπε παγερά, έπιδλή-
τικά.

Ξανοίγω τήν καταγωγή σου άπ’ τδ γαλανό σου
μάτι’ θαύρης άνακούφίσι ’ςτοΰς κρυσταλλίτας μον.»

Καί μ’ έσυρε ή Μάγισσα Άλήθύά ’ςτά' άδυτα
τών αδύτων, ’ςτόν λευκό, ’στον παγερό, ’ςτόν όλβ-
γυμνό της θρόνο !

ΣΙΒΥΛΛΑ

ΤΙ ΜΟΥΠΑΝ6 ΟΙ ΚΥΚΛΑΜΙ€Σ

» 
εΐ-Α λουλούδια 

χάνε ξυπνήσει δ
λα κΓ επερίμε- 
ναν τόν ήλιο.

Μαζί τους ξύ
πνησα πρωΐ-πρωι 
κι ’ έπήρα τό ’ 
στενό μονοπάτι 
π’ άναβαίνοντάς 
αγκαλιάζει το 

βουνό. Άπό βραδύς είχε βρέξει, καί τό, χώμα 
ήτον ύγρόκάί μμρφσμένο. “Ημουνα ευθύμ.η καί 
ποθούσα τόν ήλιο κΓ έγώ, κΓ έσκυβα κάποτε

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

καί τά κύττάζα, κοντά - κοντά ποϋ έγερναν 
στο διάβα μου; λές νά με καλημερίσουν. Λου
σμένα,· γεμάτα δροσιά, σηκώνανε έμορφα - έμορ
φα τά κεφαλάκιά τους —· θαρρούσες οτι κι’ ε“- 
βγάιναν άπό τά χάδια φιλόστοργης μητέρας* 
ποϋ τά κτένισε, τάλ.ουσέ, τούς έβαλε άρώματα* 
και πώς «ψιθύρισε σιγά - σιγά απάνω στά φύλ
λα : — «Ναστε έμορφα παιδιά μου γιατί έρχε
ται ό ΐίατέράς»·.

Τ’ άγαπόϋσα όλα, τα καμάρωνα όλα, μά 
ξέχωρα άγαπόϋσα μιά πεντάμορφη κυκλαμιά 
έκεικάπου, με τά βελουδένια φύλλα, μέ τό μώβ 
άνθάκι. Τήν άγαπόϋσα πολύ, παραπολύ, όπως, 
άγαποΰμε κάθε ώραΐο ποΰ πεθαίνει γρήγορα. 
Κι’ ανέβαινα τό βΟυνό βιαστική, νά βρώ τήν 
άναπημένη μθυ, κ’άί νά της πώς ερχόμουνα νά 
την πάρω μαζί μου, νά: τήν φέρω έκεΐ ποϋ αν
θούνε κΓ άλλα λουλούδια, αδέλφια ποϋδέ γνώ
ρισε. Τ’άλλα χρόνιά1 τήν έχανα πριν νά τήν 

γιά τή χώρα, κι ’ έτσι δέν ποόφθανα ούτε νά.τή 
βώ καλά-κάλά. Γι ’ αύτο σκεφθηκα νά πάρω τές 
^ίζες τής,- καΐ νά τες φέρω στήν πόλι. 
Θά τήν έβαζα σέ πολύτιμη’ γλάστρα, θά τήν 
περιποιούμουν»’, θά τήν άγαπόϋσα, κι’ αύτή 
εϋχαριστήμένή’, περήφανη γόά τήν τόση τιμή 
θά· μεγάλώνε' πεέύ ^ύνάμώμ^α, καί θ’ ανθούσε 
μ'έ πλειότέρη 5ρ%ξι·.

Ιίαί βέβαιά, στήν κορυφή τοϋ βουνού δέν ή- 
τάνε παρά ένά λιόύλοΰίι καταδικασμένο στήν ά- 
φάνεια. Τήν έμορφάίίί του 3έν έβλεπε μήτ’ αυ
τός· δ Ήλιος, -^ατί πάντα κρυμένο κάτω άπό 
τές πέτρες—στήν αιώνια σκιά—έμοιαζε τή βα
σιλοπούλα τού παραμυθιού, πού κοιμισμένη 
στο παλάτι, περιμένει τό ρηγόπουλο νά τήν ξυ
πνήσει μέ τά φιλιά του, καί νά τής δείξει τά 
έμορφα μυστικά τής ζωής.

Καί νά I ποϋ θά γινόμουνα εγώ τό ρηγό
πουλο, καί θά τήν ε"φερνα στον κόσμο ν’ άγα— 
πηθή, νά γνωρΐση !

Αύτά έβαζε δ νους μου ένφ ανέβαινα τόν ά- 
νήφορο.

Σάν έτέλειωσε δ δρόμος, στάθηκα νά ξεκου
ραστώ λιγάκι. Γύρω μου, ή Φύσις ώμορφη, σάν 
ετοιμοθάνατη παρθένα, χλωμή κι ’ άρρωστη- 
μέ^ ’ μού φάνηκε ώς νά πα^επονεΐτο τού 
Ήλιου—τοϋ καλού της—ποϋ τήν άφηνε έτσι 
άπονα νά χαθεΐ, άφού ήξερε πώς μόνο τά φι
λιά του τά θερμά τής χρειάζοντο για νάζήση. — 
Αντίκρυ, εκείνος άνέτελλε μεγαλοπρεπής, ω
ραίος, μά ψυχρός... Ναί ! το’ξερε πώς ήτον ή 
ζωή της, καί ή χαρά της, καί τό στολίδι της. 
Τώξερε. Μά τί να τής κάμει ; Τόν περιμένανε 
κι’ άλλου—Τάφιλιά του τά ποθούσανε κι’άλ- 
λοέ κόσμοι, κι’, άλλα δένδρα θέλανε νά καρπο
φορήσουν καί.,.νά στολιστούν, κΓ άλλά λου
λούδια νά σκορπίσουν το χρώμα τους καί τή 
μυρωδιά τους—ΚΓ έπειτα γιατί νά λυπάται —

β 7
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θά ξαναγύριζε πάλι- μήπως δε γύρισε καί πέ- 
ρισυ ; — Εινε τόποι πού ποτέ του δέν πήγε. 
Λυπημένη τώρα σηκώθηκα νά ξεριζώσω τές κυ- 
κλχμιίς μου, γιατί ήθελα νά κατεβώ γρήγορα 
στο χωριό.— Άπό μακρυά έβλεπα ένα σύννεφο 
κατάμαυρο νάρ-χεται,καίφοβούμουνα μή μέ προ- 
φτάσει έκεΐ άπάνω ή βροχή.

Πόσο ήταν έμορφη ή άγαπημένη μου καί 
πόσο χάοηκκ πάλι ποΰ τήν είδα ! Έκύτταζε 
τόν ήλιο μέ γερμένο τό κεφαλάκι της, κι’ είδα 
τές σταλίτσες ποΰ σάν δάκρυα λάμπανε στά 
φύλλα της νά χάνονται στό φίλημά του — 
όπως χάνονται καί τά δικά μας δάκρυα σάν 
φιλήσουνε τά μάτια μας τά χείλη τοϋ Αγα
πημένου.

Παραμέρισα μιά κάτασπρη πέτρα—τό σπι
τάκι τής κυκλαμιάς μου — κι’άρχισα νά σκα
λίζω τό χώμα σιγά-σεγά, μήν τύχει καί τό 
μαχαιράκι μου κόψει κατά λάθος κκμμνά ρίζα 
της.

Τάφύλλα εσταμάτησαν τρομαγμένα, καί κί- 

8 ·

ποια ανατριχίλα φόβου έπετάχτηκε άπό τούς 
χυμούς τών χωμάτων

Καί τότε τό χαριτωμένο παιδί τού φθινοπώ
ρου, γέρνοντας μέ περίσσια χάριτό μώβ λουλου
δάκι του, έκίνησε τά φύλλα του καί μούπε μέ 
γλυκύ παράπονο :

«Σ’ εύχαριστώ πουχεις τήν καλοσύνη νά μέ 
πάρης μαζί σου, καί νά μοϋ δείξεις τόν κόσμο 
έκεΐ κάτω, ποΰ δέν είδα ποτέ μου. Σ’ ευχάρι
στο) ποΰ θέλεις νά μέ πάς οπού βρίσκονται κι ’ 
άλλα λουλούδια. — Κι’ άν καί τό μαχαιράκι 
Σου έκοψε ένα μου φύλλο, εγώ ξεχνώ τόν πόνο 
μου καί βλέπω μαναχά πώς μ’ αγαπάς — Α
κόυσα κάποτε άπό κουρασμένους όδοιπόρους ποΰ 
καθίσανε έδώ κοντά μου νά ξεκουραστούνε, πώς 
Σείς οι άνθρωποι πληγώνετε συχνά έκείνους πού 
πλεεότερο άγαπάτε.—Φαίνεται ναν’ αλήθεια.

«Γιατί καί πέρισυ, ήρθε ίσιάμ’ έδώ κι’ έκά- 
θησε δίπλα μου ένας ώμορφος νέος χλωμός at’ 
αυτός, όπως είστε ολοι έκεΐ κάτω, κι’ άκούμ- 
πησε το κεφάλι του στά χέρια του κι’ ε’κλαιε. 

ι

"Μερικά λουλούδια μαραμένα που τουπέσαν, 
μοΰπαν ύστερα πώς εκλαι.ε γιατί > αγαπούσε.. 
*Ώ, άν ή άγάπη έκεΐ στά μέρη Σας σάς κάνει 
τόσονά πονεΐτε, τί θά ύποφέρετε γιά ό,τι δέν 
είνε γλυκό σάν κι’ αυτή!

«Γι’ αυτό θά σέ παρακαλοΰσα νά μή μέ πάς 
στές πολιτείες. Είμαι ευτυχισμένη έδώ καί χα
ρούμενη. Τό ξέρω πώς μ’ άγαπάς _ξ«?ώ πώς 
θέλεις νά μέ θαυμάσουνε αυτοί, ποΰ .δ< .γνω
ρίζουνε, καί νά μέ ζηλέψουνε τ ’ άλλα λουλούδια 
πούχεις.

«Μά ξέρω «κόμη πώς στόν-κόσμο σας' βρί
σκεται άλλη μιά μεγ'άλ.η· άρρώστεια—:ό Κόρος. 
Αυτή σάς κάνει νά βάριέσατε ο,τι αγαπήσατε 
κι’,έποθήσατε μέ τήν.’ψυχή Σας.-τ-Προχθές π’ 
ανέβηκες πάλι έδώ πάνω^.μέ τ,ό .νέο ποΰ σέ 
συντροφεύει πάντα—;Σάς άκουσα ·ν«· λέτε αυτά 
τά λόγια—ή φωνή Σας ητανε λυπημένη κι ’ 
έφαινόσαστε πολύ δυστυχείς !

«Έ λοιπόν είσαι βέβαιη πώς κι ’ έσύ ^ιάμέρα 
δέ θά μέ βαρεθείς ; Είσαι βέβαιη πώς-δέ θά μέ 
•βγάλεις άπό τή γλάστρα μου έπειτα άπό λίγο 
γιά νά^φυτέψεις κάποια καινούργια'άγάπη;' .

«Γι’ αυτό άφησε με έδώ ποΰ γεννήθηκα, κι’ 
έρχου.κάθε χρόνο νά: μ« βλέπεις —-.έτσι'θά μ.’ 

-άγαπ^ς αιώνια—κι’ αίώνια'τό μώβ λουλουδάκι 
μου μέ τά χμου'δωτά φύλλα ,θάναι γικ σένα πειό 
έμορφο—άπο τά πειό σπάνιά κάί ακριβά λου
λούδια· καί θάσαι ευτυχισμένη ' έτσι. Γιατί 
κΓ έχτές τό βράδυ στό ήλιόγερμα διαβήκανε 
άπό δώ δυο νέοι — περπατούσανε σιγά- σιγά 
καί μιλούσανε γιά τήν άγάπη τους.—Φαίνεται' 
•πώς δ νέος ερχότανε άπό μακρυνό ταξεΐδι, 
γιατί ή κσπέλλα τοΰλεγε δειλά- δειλά—«Φο
βήθηκα πώς.μ’ είχες ξεχάσει έκεΐ πέρα στήν 
.αγκαλιά καμμιάς άλλης» —Έσκυψε τότε ε
κείνος -καίφιλώντας .τά μαλλιά της, είπε αυτά 
τά λόγια : «Είσαι συ ή κρυφή άγάπη μου, σέ 

. σένα έρχομαι όταν θέλω νά φύγω άπό τή χυ
δαία πάλη τής ζωής—καί τά ε’μορφα όνείρατα 
τοΰ νοϋ μ.ου έσύ τά πλέκεις.

«Καί σοΰ λέω : «Γιατί νά μή γίνω κι’ έγώ ή 
μικρούλα κυκλαμιά ή κρυφή άγάπη Σου ; Θά 
δεις μέ πόση χαρά θά περιμένης τά πρωτο- 
βρόχια, καί μέ πόση λαχτάρα θ’ άνεβαίνης 
έδώ άπάνω γιά νά μέ δεις.

«’Αφού στον κόσμο Σας είνε τόσα βάσανα, έ- 
κεΐνος ποΰ μακρυά άπ’ αυτόν ε’χει κάποια μυ
στική γώνίτσα νά καταφεύγει, θάναι πολύ ευ
τυχισμένος».

.Συλλογισμένη συμμάζεψα- .τό χώμα' πούχα 
σκορπίσει γύρω της—έθαψα δίπλα της έκεΐ το 
φύλλο ποΰ άθελα έκοψα καί πήρα τό δρόμο τοΰ

<Ζ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

χωριού. Το μαύρο σύννεφο . ολοένα μεγάλωνε, 
μεγάλωνε, κάί τώρα χοναρές' σταγόνες βροχής 
καί μακρυνές'.βροντές προήγγελάντήν καταιγίδα.

Στη φύσι καί. στήν ..ψυχή μου έπλανάτο ε’να 
μεγάλο Πένθος..

ΦΩΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΛΑΛΟ

λα’ «ρωτώ τό άπέ- 
ραντον κυανού* ποΰ 
προσπίπτει στά μά· 

-πια τοϋ σώματος καί 
το οποίον καλούμεν 
Οίρανόν, ένώ δέν.ξέ- 

. ρομεν τί είναι-- «Τί
’vavai ή .τύχη μου ;ί) Κ’ έρωτώ τό ατέλειωτο 
•Μυστήριον ποΰ.προσπίπτει στά μάτια τής ψυ· 
.χήςκ-α-ίτό όποιον καλούμε* θεόν ένφ . δέν ξέ- 
■ρομβν 8ν είναι :· Τί ναναι. ή τύχη μου ; Καί ή 
απέραντη εκτασι τού Ουρανόν , ξανοίγεται σέ 
διάπλατα,.παιχνιδιάρικο.καί άφρόντιστο γελοίο 
.γεμάτο ειρωνεία, καί;,με-το'γέλοιο Του· μ’ ,ά- 
πάντά.:? Δέν ξέρω. Δεν. .είμάιΆγώ ποΰ μπορώ 
νά στό-.πώ», Καί τό ατέλειωτο Μυστήριον σκέ· 
πασμένον μέ τά νέφη τής σκέψεως σκιάζεται 
πεεο πολύ στήν έρώτησι καί ματιά ρίχνει γύρω 
γεμάτη συμπάθεια καί μυστήριο- καί χαμόγελο 
ξανοίγει γιά μιά στιγμή χείλη συνεφιασμένα 
και τό χαμόγελο καί ή ματιά Του μ’ άπαντά: 
Δέν ξέρεις. Δέν είσαι έσύ πόΰ μπορώ νά στο πω..

Καί άπορημένη ή ψυχή μου πάντα .ρωτά 
καί απορημένο τό Πνεύμά μου ζητ? νά μάθη. 
Καί πειό θαμπερό, πειό εκτυφλωτικό κάί αφρόν
τιστο γίνεται τό Κνανονν..: Καί πειό βαθύ, 
πειό σκοτεινό καί άδιάγνωστο φαίνεται τό Μν· 

οτήριο... Ένώ στήν ε'κτασι παντού αρμονικός 
.μυστηριώδης ψίθυρος, σάν άπήχησις-τόνου, ποΰ 
δέν έχει αρχή,ποΰ δέν έχει τέλος κυματίζει στον 
άέρα καί επαναλαμβάνεται σάν ήχώ... Καί ή 
ψυχή πάντα νοσταλγεί, καί τό Πνεύμα πάντα 
ρωτί: καί δ Άνθρωπος πάντα ζητά,.. Δέν ξέρω. 
Δέν είμαι έγώ πού μπορώ νά στο πω... Δέν ξέ
ρεις. Δέν είσαι έσύ πού μπορώ νά στό πώ. ’Α
κούει παντού σάν άπάντησι στήν έρευνα, στήν 
άπορίά, στη νοσταλγίαν του...

ΨΤΧΗ



ΚΑΛΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
Ν€ΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ 
περί ©εοτοκοποΥΛΟΥ

Μιχαήλ Ούτρίλλο έδημο- 
σίευσε περί τοΰ Γκραΐκο 
το πρώτον βιβλίον συλλο
γής, ή όποία ί?μδ; τον; 
Έλληνας ένδιαφέρει σπου
δαίας διότι δέν αγνοεί κα
νείς οτι 0 Γκραΐκο είναι 
δ διάσημος Έλλην ζω
γράφος θεοτοκόπουλος.

'Αφιερωμένη ή συλλογή
καθ' όλοκληρίαγ είς τους 'Ισπανούς καλλιτέχνας, σκο
ποί νά παρουσιάση μετά βραχεΐαν, άλλ’ άκριβήκαί πλήρη 
μελέτην, μίαν σειράν έργων, τά όποια επιτρέπουν είς τό 
κοινόν νά συλλαβή Ιδέαν σαφή περί έκαστου καλλιτέχνου. 

Αί πληροφορίαι περί τοΰ βίου τοΰ Γκραΐκο οίνε ό- 
λίγαι. Κατά τόν Παλαμΐνο, ό Δομίνικος θεοτοκόπου
λος έγεννήθη το 1548. Ή Κρήτη, ή πατρίς του, νπή- 
γετο τότε είς τήν Δημοκρατίαν τής Βενετίας, τί;' τήν 
πόλιν δέ αύτήν μετέβη νά σπουδάση τήν ζωγραφικήν ό 
Γκραΐκο. Άπό μί·.ν έπιστολήν τοΰ σχεδιογράφου Τζού- 
λιο Κλόβιο μανθάνομεν, δτι ό νεαρός Κρής ύπήρξε μα
θητής τοΰ Τισιανοΰ καί δτι μετέβη είς τήν Ρώμην όλί- 
γον πρό τής 16 Νοεμβρίου 1570. Ό Δομίνικος θεοτο
κόπουλος ήτο τ\δη ίκανώτατος ζωγράφος καί ή αύτοπρο- 
σωπογραφία. του έκίνηοε τόν θαυμασμόν όλων όσοι τόν 
έγνώριοαν, μεταξύ τ&ν όποιων ήτο καί ό Κλόβιο. Αύ
τός παρεκάλεσε τόν καρδινάλιον Φαρνέζι νά άναλάββ 
τόν Έλληνα ζωγράφον ύπό τήν προστασίαν του. Περί 
τής φιλίας, άλλως τε, των δύο καλλιτεχνών μαρτυρεί τό 
πορτραϊτο τό Κλόβιο, τό όποιον έφιλοτεχνήθη άπό τόν 
Γκραΐκο καί εύρίσκεται ήδη είς τό μουσείον τής Νεα- 
πόλεως.

Χάρις είς τήν βοήθειαν τοΰ φίλου του σχεδιογράφου 
ό Γκραΐκο κατώρθωσε νά μεταβή είς τήν 'Ισπανίαν, 
δπου γρήγορα απέκτησε τάςσυμπαθείας τ&ν Καοτιλλα- 
νΰν μεγιστάνων. Κατά παραγγελίαν τοΰ Καρδεναλίου 
ΚιρόγΚα έγραφε είς θαυμασίαν είκόνα τήν «Ταφήν τοΰ 
κόμητος Δ’ Όργκάς» είς τήν έκκλησίαν τοΰ ‘Αγίου 
θωμά τοΰ Τολέδου. Αί άγιογραφίάι τοΰ Γκραΐκο έίςτήν 
πόλιν αυτήν είναι πάμπολλαι. ‘Ο «Ευαγγελισμός,» δ 
«'Άγιος Μαρτίνος·», ή «Στέψις τής Παρθένου», <5 «Έ- 
σταυρωμένος» τής εκκλησίας τοΰ 'Αγίου Νικολάου είνε 
άπό τά γνωστότερα έργα του: ‘0 Μπερέτ διατηρεί είς 
τήν Μαδρίτην ένα «Ίησοΰν έκδιώκοντα έκ τού ναοΰ τούς 
έμπόρους» καί δ Ταουκίν είς τό Παρίσι έχει μίαν θαυ- 
μασίαν είκόνα του, παριοτώσαν τόν «Ίησοΰν παρά τή 
Μάρθφ».

Ή τέχνη τοΰ Γκραΐκο έξιδανικεύθη είς τάς προσω
πογραφίας. Η αύτοπροσωπογράφία του, ή χαρακτηρι
στική καί έκφραστικωτάτη είκών τοΰ καρδινάΧίουΓκε- 

βάρα, τά πορτραΐτά του «Ό άρχιτέκτων Γκοβαρουμ- 
πίας» (μουσείον Τολέδου), Ό «Ξιφήρης άνήρ» (μουσείον 
τοΰ Πράδο), Ό «Μοναχός Παλαβιτσΐνο» (μουσείον τής 
Βοστωνης)καί δ «Άγνωστος» είνε θαύματα τέχνης, τά 
όποια μόνον μέ τά βαθύψυχα καί ύπέροχα πορτραΐτα 
τοΰ Τιντορέττο είμποροΰν νά παραβληθούν. Ό Γκραΐκο 
βλέπει τάς μορφάς επιμήκεις, τά κρανία γεμάτα άπό έ
ξοχός, τούς πώγωνας αίχμηρούς. Οί τύποι του είνε μιας 
άπλότητος καί μιας ευρύτητας άνυπερβλήτου και ή ο
στεώδη; κατασκευή αύτών ώς καί αί ασύλληπτοι γραμ- 
μαί τών όφθαλμών .είνε κάτι τι θαυμάσιου.

Έαν τό δνομα τοΰ θεοτοκοπούλου έλησμονήθη έπί 
τινα χρόνον άπό τούς πολλούς, δεν ελησμονήθη δμως 
καί άπό τούς ζωγράφους. ΟΙ μαθηταί του, δ Μείνω, δ 
Όρέντε κοΐ ό Τριστανος, αύτός δ Βελασκέθ, δταν «ζω
γράφιζαν, είχαν πρό αύτών αριστουργήματα τοΰ Γκραΐκο. 
Μεταξύ τ&ν^συγχρόνων μας ζωγράφων δ Σαντιάγος 
Ρασινόλ καί ό μάγος ’Ιγνάτιος Ζουλοάγα είνε οί ένθερ- 
μότεροι μελετηταί τών έργων τοΰ Γκραΐκο. Τό αληθές 
είνε, δτι σί κριτικοί ύπήρξαν δλίγον επιφυλακτικοί. ‘Ι
δού αίφνης τί γράφει δ άγαθός Ιωσήφ Μαρτινέθ περί 
τοΰ Γκραΐκο.

Άφίχθη χατ’ αΰτάςέξ Ιταλίας ίνας ζωγράφος δ- 
νοματι Δομίνικος ό "Ελλην, δστις υπήρξε μαθητής 
τον Τισιανοΰ, έγχατεστάθη δέ είς τήν περίφημου τ.ό- 
λιν τοΰ Τολέδου. Έχει τεχνοτροπίαν παράςενον καί 
αλλόκοτου, ή ί,ποία συγχέει οίονδήποτε, δστις ήθελε 
ζητήσει νά έννοήση αύτήν. "Εφθχσεν εις τήν πάλιν 
μας μέ μεγάλην φημην, ώστε πολλοί νά ι'σχυοίζωνται 
δτι δέν ύπάρχουν έργα υπέρτερα άπδ τά ίοικά του 
χαί δτι πρέπει νά καταταχθή εις τήν τάξιν τών δια- 
σημοτέρων ζωγράφων. Ό χαραχτήρ του ύπήρξεν ε
πίσης αλλόκοτος χαί ιδιότροπος, δπως ή ζωγραφική 
του. Δέν εινε γνωστού άν έχέρδισε μεγαλα ποσά απο 
τά έργα του, διότι έλεγεν, δτι δέν υπήρχε καμμία 
τιμή αρκετή νά τά πληρώση. ’Ενεχυ^ίυζε τά έργα 
του αντί οίουδήποτε ποσοΰ^ τδ όποιον εζήτει. ’Εκέρ- 
διζεν άφθονα δουκάτα, άλλα τά έδαπάνα αφειδώς ώς 
έκ του πολυτελούς βίου, τδν όποιον διήγε. Εις τδ 
γεΰμά του συνετήρει έμμισθους μουσικούς διά νά του 
παίζουν τήν ώραν του φαγητού. Έξετέλεσεν απειρα 
έργα, άφήκε δε περί τά 200 ήμιτελή.Ύπήίξεν έπί
σης άρχιτέχτων διάσημος καί ρήτωρ εύφραδέστατος. 
Μαθητας ειχεν ελάχιστους, διότι δέν ήθελον ν’ ακο
λουθήσουν τδ τόσον ιδιότροπου καλλιτεχνικόν του 
σύστημα,τδ όποιον μόνον δι’ αύτδν ήτο καλόν.

• "Η σύγχρονος κριτική άπέδωκεν είς τόν Έλληνα 
καλλιτέχνην τήν όφειλομένην τιμήν, άφ’δτου δέ έξετέθη- 
σαν τά έργα του είς τήν Μαδρίτην τό 1902 ό φόν Μπαΐν, 
δ Κόοιο,όΛαφόνκαίήδη ό Ούτρίλλο έγραψαν βιβλία 
τά όποια τό δνομα τοΰ Έλληνας Δομενίκου θεοτοκο- 
πούλον ή Έλ Γκραΐκο κατέστησαν δημοτικόν καί προσ
φιλές καί είς τό'μέγα κοινόν.

Δ.

Η Ν€Α ΤΕΧΝΗ

ΤΕΧΝΗ είνε χρώμα,φωνάζει 
με ύπερβολήν, χωρίς ίσως 
νά φωνάζη κι’ άδικα ή έ- 
ποχή μας. Ό σετσεσιονισμος 
ποΰ έχώριοε όρθα · κοφτά 
άπό τάς παραδόσεις τοΰ πα
ρελθόντος καί τολμ^ καί τ' 
αδύνατα άκόμα είς τήν γε- 
νίκευσιν τής μόδας του, ένα 
θεόν πιστεύει : τό χρώμα.

"Όλαι αί τεχνοτροπίαι του είς δμοιο—καί άνομοιοταξιας, 
ποΰ διακρίνει ή κριτική, συγκολυμβοΰν είς τήν μέθην 
τών χρωμάτων, ποΰ παρασύρει τήν σημερινήν Εύρώ- 
πην έξω άπό κάθεδριον τής ψυχρής ή θερμής λογικής
τών περασμένων αιώνων.

Είς τό χρώμα θύουν συμβολισταί, άλληγορικοί, έμ· 
πρεσσιονιοταί, ποαντιγισταί, νατουραλισταί, ρεαλιοταί, 
λυρικίζοντες, επικίζοντες, είδυλλιακοί, έλεγειάκοί, διμκο- 
σμητικοί, παληοσετσεσιονισταί, νεοσετσεσιονισταί, τοπειο- 
γράφοι, προσωπογράφοι, γυμνογράφοι, οχολαι Παριρίων 
Λονδίνου, Μονάχου, Βερολίνου, Βιέννης, Βρυξελλών, 
Ρώμης/»Πετρουπόλεως, Σκανδιναυιας, "Ισπανίας άκόμη. 
“Ο,τι μας στέλνουν κάθε έβδομ&δα οί λαοί ώς κάτο- 
πτρον κ' έξύμνησιν φύσεως καί ζωής, έκθέοεις μικρός, 
μεγάλος είνε σύνολον χρωματολογικής έντάσεως ύπό τήν 
όποιαν πνίγεται Ιδέα καί μορφή.

Σκέψις χρώματος, αίσθημα χρώματος, ψυχολογία 
χρώματος, ανατομία, επιστήμη, παρατήρησις, έπιτήδευ- 
σις, αύθόρμητον, σχολαστικισμός, γνησιοαληθές, δράσις, 
άντίδρασις χρώματος. Τά μάτια τοΰ σημερινού τεχνίτου
άλλο δεν βλέπουν είς τό γύρωθέν του άπό χρωματιοτικήν 
κλίμακα, τής όποιας ο! τόνοι άνοιβοκοταιβαίνουν είς 
χρωματισμούς καί άποχρώσεις, αί όποΐαι διά τήν τέχνην 
έχουν άνακαινισμούς καί άνταρσίας άναλόγους πρός τάς 
εξελίξεις τής ζωής είς τόν αίώνα τοΰ άτμοΰ, τοΰ ηλε
κτρισμού καί τής αύτοκινίτιδος. Ή ποίησις, ή μουσική, 
τό δράμα κι' ή άφήγησις έγειναν κι’ αύτά χρώμα. Τόνος,

Ό ίν Παρισίοις Έλλην γλύπτης Ν. ΓΕΠΡΓΑΝΤΗΣ

Π I Ν ΑΚ Ο Θ Η Κ Η

Γυναίκα ή τέχνη πια, γυναίκα ποΰ γενναται με τήν 
άγάπην τοΰ χρώματος καί τήν καλλιεργεί με δλην εήν 
έμφυτον καλαισθησίαν κι' Ιδιοτροπίαν της.

Κι' άφοΰ έγινε γυναίκα ή τέχνη μπορεί κανείς νά φαν- 
τασθή τί λεπτεπίλεπτου δσφρησιν έχει άναπτύξγ) είς τόν 
κύκλον τών χρωμάτων καί άπό τί δημιουργικόν γεννο- 
βόλημα οργή καί προχωρεί. Δίπλα είς τάς λάμψεις αυ
τά; τώΐ1 ακούραστων έπιτηδεύσεων καί τ&ν άληθιν&ν 
άναπαραστάσεων, τ&ν οποίων κοινόν είνε τό μοτίβο, 
ψεύτικου ή αληθινόν, πρός τήν έντύπωσιν τοΰ αποτελέ
σματος μονάχα, μέοά είς τάς λάμψεις αύτάς, ποΰ μάτια 
καί ψυχή προσκαλούνται είς Διονυσιακόν πανηγύρι, καί 
αί. όποΐαι έχουν διπλήν τήν έντασιν τής φρεσκάδας τής 
νεοδημιουργίας κι’ αύτοί οί άθάνατοι χρωματισμοί τοϋ 
παρελθόντος ποΰ έβγήκαν άπό τούς χρωστήρας τ&ν με
γάλων τεχνιτών μλ τήν άφέλειαν νερού άναβλύζοντος 
διά ν’ άπομείνουν άκλόνητοι νόμοι άφθαστου άληθινοΰ 
χαρακτήρας,—κι’ ένας Τιτιανός κι’ ένας Βελάσκεθ κι’ 
ένας Ρέμπραντ φαίνονται σκιερά φόντα, πρό τ&ν όποίων 
δργιάζει ή σημερινή μαθηματική άμετρος χρωματοπά- 
θεια.

Τήν όδυνηράν αυτήν άντίθεσιν τήν αίσθάνεται κτυπη- . 
τότερα κανείς πηγαίνων άπό ένα χώρον έκθέσεως. σημε
ρινών αριστουργημάτων είς διπλανήν έκθεσιν εϊκόνανν 
των μεγαλητερων αντιπροσώπων έποχών ποΰ έφθασαν 
είς κοινήν άρμονίαν ή χωριστά τάς κορνφάς τοΰ πολιτι
σμού. Είνε σάν ν’ άνοίγη κανείς τήν πόρτα ένός όλανθι- 
ομένου κήπου καί νά μπαίνη^είς ένα τόπον θλίψεως.

Καί χρειάζεται άντενεργητική δύναμις γιά νά κρατη
θούμε είς τόπον ποΰ δέν φαντάζει και δέν ξεπλανή καί 
πιο Ισχυρότερη άκόμη γιά ν' άνακαλύψωμε είς τοΐς νε
κρούς τήν ζωήν, ένφ δίπλα μας ή άλλη, ή σύγχρονος 
μας έλκύει με. τά θέλγητρα τού ύπαρκτού τής σήμερον. 
Τί θ' άπομείνη άπό δλην αύτήν τήν ύπερεισροήν τοΰ 
χρώματος είς τήν τέχνην; ΤΙ άπέμειναν άπό τάς μυριά
δας τώ» λουλουδιών ποΰ εστόλιζαν τούς κήπους τήν ά- 
νοιξιν καί τάρα τούς παναγκαλιάζει ό πάγος ; Ό σπόρος 
ποΰ θα φέριι νέα άνθοβολήματα για νά χαροΰν κι’ άλλα 
μάτια δπως τά δικά μας, τά μάτια αύτά τ' άνθρώπινα 
ποΰ άνατέλλουν καί οβύνουν μέ τόν ρυθμόν τ&ν άστρων.

Βερολίνου Ο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ
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ΜΕ ΣΧΗ-Nd Α

Ο.ΛΙΜΗΝ TiiN ΚΑΛΑΜΟΝ

ΤΟ ΒΩΔΙ

Ώ β&δι σ’ dyastcS, καί μεγάλη 

Δύναμι κ’ή ησυχία σ’ Ιμένα χύνεις, 

ή σε μνημείο λαμπρό τό μάτι άγάλι 

νά χύνεται ατούς κάμπους γύρω άφίνεις,

γέρνοντας στ’ Αλέτρι τό κεφάλι

Την ίλαφρή δουλειά βαρειά ευκολύνεις' 

Σε κεντούνε κι’ άντί φωνή νά βγάλη 

Τό στόμα, ταπεινή ματιά τούς δίνεις.

12 '

Ο ΙΗΣΟΥΣ €Ν ΤΗ ΤΕΧΝΗ

Τά πλατεία σου ρουθούνια υγρά καί μαύρα 

Καπνίζουν, καί σάν εύθυμη άρμονία 

Τό μόυγκρητό σου χάνεται στήν αύρα'

4
I

Και στον ματιού τήν αύστηράν εΙρήνη 

ήσυχη καθρεφτίζεται πλατεία 

‘Η θεία τον κάμπου πράσινη γαλήνη. 

(Καρ/ίοϋτσι). Μετέφρασε χτ· ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

ί-



ΑΓΙΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

NOISA τ4 συρτάρι τοΰ γραφείου 
μου τδ ππδ μικρ'ο και τδ πειο 
πολύτιμο γιά τά χρονικά μου. 
Κ ’ είδα μέσα δύο τρία γράμματά 
Σου.Και τάέκλαψα,τά έράντισα 
μέ δάκρυα και τά έκρυψα στή 
μασχάλη μου και τά φίλησε τόσο 
όσο που ποτίσθησαν κι’αυτά τά 

άψυχα μά τή; άγαπης.τδν αχνό, ποΰ τόσο βαρύ; έ
βγαινε μέσα απδ τήν καρδιά μου.

Και τά κυττάζω βαμμένα κειμήλια τή; ζωή; 
μου, συντριμμένα μωσαϊκά τή; άγάπη; μου τή; με
γάλης

Τά έκλεισα πάλι μέσα και τά σκέπασα μέ τά μα- 
ραμμένα γιασεμιά ποϋ μου χάρισε ή ”δια πρδ χρό
νων μαζεμμένα άπδ του; κήπου; τών Πατησίων. 
’Εκείνη μοΰ τά χάρισε γιά αρραβώνα τή; αγάπη; 
ποΰ κάθε μέρα έζωογονεϊτο καί , αυτά μαραμμένα 
σκέπασαν άχραντα, άγνά τδ μνήμα τή; σκεπασμέ
νης ψυχή; της.

. Τά έκλαψα και αύτά. Τά μυρίστηκα τρυφερά καί 
αισθάνθηκα τή μυρωδιά τοΰ μαρασμού καί του θα
νάτου.·

Μπήκε στδ στήθος μου κάμποση πτωμαΐνη άφοΰ 
σελαγίζει σάν τόξο μονόχρωμο ή άνάμνησις.

Καί σκέφθηκα τί ψυχή είναι έκείνη ποΰ κρατεί 
μέσα τη; τδν περασμένο πόνο βαθύ και τήν άνά- 
μνησι ζωηρά, σάν βαθυκύανο φνλλοπέταλο ! . .

* «

Ανάμνησι;, άνάμνησις—κειμήλιο ποΰ ανοίγει τδ 
Ούρημά του πόνο μεγαλείτερο άπδ τή ζωή.

’Ανάμνησι; άγάπη; έγενννήθηκε γύρω άπδ τής 
άρρωστης παιδοΰλαςτδ κρεβθάτι ποϋ στράφηκε τόσον 
καιρό μέ τήν λαύρα τής καρδιά; καί τή; ψυχή; τή 
συμπάθεια.' ’Ανάμνησι; ευτυχία; ποΰ σφριγούν τή; 
νεότητά; μου τά χρόνια στδ χωράφι τδ σπαρμένο μά 
λουλούδια αγροτικά.

4 *
9

Γύρω μου τόση μαύρη συννεφιά άκίνητη, Θολή 
χωρίς άστέρια.Ένα μοναχά διακρίνω στδ βάθος μέ 
ένα σκίασμα, ποΰ τδ φώς του είναι ιδιότροπο.

14

Τδ κυττάζω πάλι’ καί τδ διακρίνω πειο πολύ.· 
Κάτι αισθάνομαι σάν τδ κυττάζω. Τά πόδια μου 
τρέμουν, ή καρδιά μου πάλλει μέ έξάτμισι καί ή 
ψυχή μου φουσκώνει μέσα μου άπδ μελαγχολική 
αγαλλίασι.

Κάτι τι μου λέγει' μέσα μου πώ; πρέπει νά τδ 
κυττάζω παντα αύτδ τδ αστεράκι μέ τδ παράξενο 
φώς του ποΰ τόσο σπίνο κλείει μέσα του τδν πόνο 
του δύοντο; ήλίου και ίριδώνεται μέ τδ σκιερό σελη- 
νοφώτισμα.

Πάντα τή; σελήνης τδ φωτοσκίασμα μ' άρέσειί
Τδ κυττάζω έταστικά, κλείω τά μάτια μου, καμ- 

μυω τα βλέφαρα μου καί βλέπω νά σκορπίζεται τδ 
αργυρό φώς του σέ άκτϊνα; που ή δέσμη των άπλώ-. 
νεται κ’ σμικρύνει. ’Ανοίγω τδ αριστερό μου μάτι 
και αφήνω να μπή δλο τδ άργΰρωμά του στή καρδιά 
μου. Τελεί του; άργυρους γάμου; τώρα σκέφθηκα 
καί στάθηκα έτσι γιά νά τήν άφήσω νά ήδυπαθήση 
απδ τή λεπτή ήδονή τοΰ μυστηρίου της.

Σκέφθηκα καί τή ψυχή μου καί έκλεισα εκείνο 
για να ανοίξω τδ δεξί καί άφησα νά χρωματισθή κ’ 
αυτή απδ τδ χρώμα του άστεριοΰ ποΰ τήν έκαμε με- 
γαλόθυμη. Καί σάν νά τής έλεγα μ’ αύτδ δτι δέν 
τήν έλησμόνησα, έκείνη έγραφε μέσα στδ χαρτί τδ 
κρυφό τη;, που πολλές φορές μοΰ τδ Ιδέιξε στον ύ
πνο μου, τα αιώνια γράμματα μέ πυκνό μελάνι καί 
ρά στερεό χέρι. Μου φάνηκε πώ; έσκάλιζε μάρμαρο 
καί σκέφθηκα πώς και αύτή μέ Θυματάϊ άφοΰ θέλει δ 
πόνος της νά μείνη ovstpo ανθρώπινο μέ μεγαλοπρέ
πεια λευκή; μεμβράνης.

"Ανοιξα τώρα καί τά δύο μου μάτια· σήκωσα μέ 
το χέρι μου τα μαλλιά μου καί «γύμνωσα τδ μέτωπο, 
ώχρδ μέ τδ διπλό ρυτίδωμα γύρω στή; κόγχες τών 
ματιών μου. Τδ πνεύμα μου ζηλότυπο — καί πειο 
στοιχείο σαύτή τή φύσι τή μητέρα μας ποΰ εχει 
τόσα ανεξιχνίαστα δεν έχει αύτδ τδ προτέρημα ! — 
ζητούσε νά φωτισθη άπδ τδ αστεράκι τής θολής συν
νεφιάς.

Καί φωτίσθηκε καί αύτό.
Καί είδε τδν ορίζοντα του φαν-ρώτερα καί τδν 

προσανατολισμό του πειο προκλητικόν καί τής γραμ
μές τής κατευθυνσεώς του πειο ίσιες καί πειο έλι- 
κοειδεϊς.

Καί τδ αστέρι τοΰ ζήτησε άφιέρωμα καί ενθύμιο.
Τδ πνεΰμά μου τοΰ τδ ΰπεσχέθη καί του έστειλε 

καί αύτδ τήν άκτϊνά του.-
Ή άκτΐνες τόσο ζωηρέ; όνώθησαν,άσίλγησαν ώρα Λ

πολλή καί χωρίσθηκαν πάλι .Καί δμως δέν χωρίσθη- 
καν’ ή μιά έχάρισε τή χάρι τη; στήν άλλη.. Τώρα 
πειά άφηκα να πέσουν τά μαλλιά μου άργυρωμένα 
καί αυτά στούς- κυματισμού; των ποΰ καί ποΰ μέ 
θολωμένη καί σκιερή ανταύγεια.

*

Γύρω μου ή συννεφιά μέ τδ αστεράκι : τδ αιώνιο 
άστέρι τής ζωής μου.

Τοΰ στέλλω κάθε στιγμή φιλιά άπδ μακράν’κάτω 
δέν θα τδ καταιβασω.

Κάτι τι μέ σύρει καί μέ ελκύει σάν μαγνήτης καί 
κάτι τι μέ απωθεί.

Ό αιώνιο; νόμος τής φύσεως μέ έναν πνευματι
σμό αληθινόν.

Ή θέλησί; μου δυναμωμένη καί αδύνατη· τδ πε
πρωμένο ισχυρό καί ανίσχυρο. Πειο άπδ τά δύο θά 
νικήση; τα βλέπω να παλαίουν μέ απόγνωσι καί α- 
γωνιφ τδ έγώ μου σάν τά βλέπει νά άλληλοκατα- 
στρέφωνται.

Γιά μιά στιγμή βλέπω νά χαιρετιώνται, νά σφίγ
γουν τδ χέρι καί νά κοιμώνται ήσυχα. Κοιμούνται 
δλα τα στοιχεία καί πάλι ξυπνούν.

Ή ζωή καί δ θάνατος αγκαλιάζονται, τδ λευκό 
κ«ΐ τδ μαΰρο μοΰ θυμίζουν τδν μΧίθο και μοΰ λέγουν 
—άφησε νά τραβούν τδ δρόμο τους.

Κάθε τι ποΰ έχει τδν προορισμό του πρέπει νά 
μείνη μονάχο του. Μή τδ θίγης.

Τδ άφήνω !...
*

• *

Ό ουρανό; μοΰ λέγει τόσα, δσα μοΰ φωνάζει άπδ 
τά σπλάγχνα τη; κ’. ή γή.

HAPISINH

ΠΝΕ τόσο; λόγο; είς το 
Παρίσι διά τό σκάντα
λον τοϋ Moulin Rouge, 

όπου Collette Willy ή 
πρώην σύζυγος πνευμα

τώδους συναδέλφου, άνεγράφη είς τάάναγγελτή-
ρια μαζί μέ μίαν αυθεντικήν δούκισσαν.

Όποιον σκάνδαλον, ώ Θεοί ! Καί ίμως είς 
τους χρόνου; τή; Σαπφοϋς καθείς ητο ελεύθερος 
νά ζή όπως τοΰ ήρεσκεν. Άλλά δέν θέλω νά 
άπολογηθώ ύπέρ τών νεωτεριστικών ερώτων, 
διότι τοιοΰτοι ύπήρξαν εί; κάθε χρόνον καί τό
πον μετά το σκάνδαλον τοΰ Moulin Rouge 
το όποιον έτελείωσεν είς*τραγικήν κωμωδίαν, δ 
πρίγκεψ Ροβέρτο; de Broglie, τοΰ δποίου τό ό
νομα εύρίσκεται εί; το ήμερολόγιον τή; Γόθας 
θά κάμη .απαρχήν ώς διευθυντής τής ορχήστρας 
είς τήν .Σκάλαν ττΰ Μιλάνου...Καί διατί όχι ; 
Δέν εύρίσκω μεγάλην διαφοράν εί; τό νά ζή

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Τδ μαρμαϊρον νερό τοΰ ρυακιοΰ ψιθυρίζει τδν ψί
θυρο τοΰ φθινοπώρου.

•Τδ φθινόπωρο αύ.τό, τδ εναγκάλισμα τής ψυχής 
τοΰ καλοκαιριού καί τοΰ χειμώνος κ’ έκεΐνο ψιθυρίζει 
με τδν αγέρα καί σκορπίζει τδν άνεμο γύρω μου.

Κ ’ εγώ.;
Τάκυτΐάζω. ...
Είπα νά τά άφήσω. μόνα τους.
Μόνα τους μέσαστής ζωής τήν πυρά καί τοΰ θα

νάτου τήν τέφρα.
Ή πυ^α γίνεται τέφρα καί ή τέφρα βγαίνει άπο 

τήν πυρά.
Τι αιώνια εναλλαγή κι’ αυτός δ κόσμος!
Τά άφήνω μόνα του;’ μόνον τά παρακολουθώ.

*
• *

θέλω νά κοιμηθώ- είμαι κουρασμένος’ θά πέσω 
νά κοιμηθώ...

Τδ ρολόγι βαρεϊ μεσάνυκτα’ ό άνεμο; συρίζει δυ- 
νατώτερα" τα φύλλα πίπτουν’τδ νερό παγώνει’’δλα 
κρυώνουν καί ζητοΰν τδ ταίρι του γιά νά ζεστα
θούν.

Φαίνεται καί ή ψυχή μου μέ τήν άνάμνησί τής 
τδ ζήτα...

'Ύπνο; νυκτερινός υστέρα άπδ τόσα ενύπνια θά 
είναι διαρκές ονειροπελάγισμα.

Να καταρασθώ τδν έαυτό μου ποΰ δεν μπορώ να 
μείνω ορφανός άπδ σκέψι καί νά ήσυχάσω ;

Όχι, είμαι ευχαριστημένος. , .

ΪΑΣΩΝ SEAHNAS

·:·

κανείς άπό τά εισοδήματα του, άπό τοΰ νά 
είναι διευθυντής ορχήστρας· έγώ τοΰλάχίστον . 
προτιμώ το δεύτερον.

Ή Εταίρα είναι τό έργον ενός νέου ποι- 
ητοΰ, τό όποιον έζησεν έπ’ ολίγον είς τάς ρε
κλάμας τών τοίχων..Άφοΰ παρεστάθη είς τήν 
σκηνήν τοΰ Μολιέρου,τώρα παίζεται είςτό Mou- 
lin Rouge. Άδιάφορον· δυνάμεθα νά είπωμεν 
Μεγαλειον καί Κατάπτωσις.

Περιοδικά γεννώνταε καί παύουν ,νά έκδίδων- 
ται. Τό Ermitage, ποΰ αντιπροσωπεύει μίαν 
γενεάν συγγραφέων διέκόψε τήν ε’κδοσίν του’ 
λέγουν οτι καί άλλα περιοδικά ώ; ή Renovation 

estheliqite θά μεμηθοΰν τό παράδειγμά του. Είναι 
αληθές ότι τό κοινόν δέν άναγινώσκει πλέον ή 
δέν ένδιαφέρεται άπολύτω; δι’ ό,τι άφορφ τέχνην, 
καί φιλολογίαν. Είναι άληθές οτι ύπάρχουν φιλό
λογοι ποΰ χάνονται νά ίδοΰν τυπωμένον τόνομά 
των εί; τό έξώφυλλον ένός εφήμερου περιοδικού, 
φιλόλογοι σκεπασμένοι μέ ξένα φτερά. Φιλοδο
ξούν την επιτυχίαν καί δμοιάζουν μέ τόν μύθον
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ΚΑΤΙΝΑ Β. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ

τοϋ βατράχου ποΰ ζητή νά φούσκωση καί νά 
γίνη βοΰς.

Ένώ άλλα περιοδικά αποθνήσκουν, άλλα 
γεννώνται είς το φώς τής ,ημέρας. μία
ώραία επιθεώρησες έκδείυμένη είς Bruges τοΰ 
Βελγίου, διακρίνεται και λάμπει, περιλαμβά
νει τό πάν και προσπαθεί νά βαδίση κατ' ευ
θείαν έίς τόν σκοπόν τόν όποιον ε’χει προσχεδι
άσει. "Αν δ Antte λάμπει, και άλλαι μικραί 
επιθεωρήσεις, ώς διάττοντες αστέρες, ζητούν 
νά δειχθοϋν είς ενα άβέ'βαιον ουρανόν. ’Αναγρά
φω κατά τύχην : Bevue Neo Bomaniigue, le 
Bangtiel' la Renaissance provinciate la Nou- 
Vblle Ath6nes. Ή τελευταία αύτη μέ τόν φιλό- 
δοξον τίτλον της ενόμισεν οτι βλέπουσα τό φώς 
θά έπανεστάτει τόν κόσμον.

"Ας έπιθεωρήσωμεν τήν τελευταίαν φιλολογι
κήν παραγωγήν, 'ήτις νομίζω οτι έμειώθη. Τά 
μυθιστορήματα'δέν Τά εύρίσκω πολλά, ένώ εξ 
ίναττίας ή ποίησις κυριαρχεί καί καθ’ έκάστην 
παρουσιάζεται και νέος ποιητής.

Γυνή «ρέστος, τοΰ Γάστωνος Δερύ, συγκινη
τικήν μυθιστόρημα· είναι μία’έλαφρά ψυχο
λογική σελίς τής γυναικείας καρδίας. Είναι 
ή έστορία μιάς ωραίας γυναικός ήτες κερδίζει 
είς -τό :μέγα λαχείον... Ή άγάπη ήτο δι’ 
αυτήν μία κλίσις. μάλλον -παρά εν έπάγγελμα, 
καί ώς νέα Ασπασία παρασύρεται άπό τήν 
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χίμαιραν τής φιλοσοφίας■ τής.' Ό συγγραφεύς 
επιτυχώς ζωγραφίζει τόν χαρακτήρα τής ή- 
ρωίδος του. Έχει σελίδας πλήρεις πάθους καί 
ζωής, μέ Λεπτήν τέχνην καί χωρίς νά προσβάλ
λεται ή ηθική τό παράπαν.

‘H *Αγβλάς υπό Ν. Καζανόβα, τοΰ διαπρε
πούς συγγραφέως τής Μεσσαλίνας, είναι έν ε”ρ- 
γον χαρακτηριστικόν, έν βουκολικόν μυθιστό
ρημα είς τό όποιον ζωγραφίζεται δ βίος τών 
κάμπων, ένθα ή ζωή κυκλοφορεί δρμητικη καί 
ύπέροχος. Ό συγγραφεύς είναι ένας ζωγράφος 
τής πραγματικής ζωής.

01 Άνιοόρροποι τοΰ “Ερωτος υπό Άρμάν- 
δου Δυβαρρή, είναι έν είδος ψυχιατρικής μελέ
της, εν δείγμα τού εγκεφαλικού εκφυλισμού. 
Ή υπόθεσες πάλλει, είναι δ αγών δύο όντων 
εναντίον τών παρά φύσιν δρμεμφύτων. Άν τό 
βιβλίον αυτό είναι έργον φυσιολογικής επιστή
μης, μόνον αί φωτειναί διάνοιαι ήμποροϋν νά τό 
άναγνώσουν καί νά το εννοήσουν.

"Η &eia «πιγμη ΰπό OUivier Anew, 
είναι, καθώς πολύ όρθώς τό λέγει καί δ ίδιος 
συγγραφεύς, μία κοινωνική μελέτη οπού ή φυ
σιογνωμία τών κυρίων προσώπων έιναι-καλά ψυχο“ 
λογημένη. Οί ήρωές του έίνκι άπό τά πρόσωπα 
εκείνα τά οποία όλοι έγνωρίσαμεν .είς τήν ζωήν 
μας. Τό έργον τούτο είναι ηδονικόν καί δύ— 
ναται νά έπιδράση τούς- νεανικούς έγκεφά- 

Χους, ο·. δπόίόιζήτόΰννά πραγματοποιήσουν τάς 
συμβόυλάς τοΰ συγγραφέως.

ίΐόιητώαΐ Άγρυπνίάι τής κυρίας Κλαίρης 
Αουίζης Bosch, μέ πρόλογον τού κ. Παύλου. 
Βρυνέτ, δ δποίος λέγει οτι «οί στίχοι τής είναι 
ελαφροί καί ελεγειακοί» ή δέ σκέψις της'εΰχα·.: 
ριστείτκι εις διαφόρους αρμονικούς ρυθμούς»;· 
Δέν .είναι δ μεγαλείτερος έπαινος πού ήμπορεϊ 
κανείς νά-κάμή. είς ένα έργον J

Ποιήματα υπό Άνδρέα Σάλμόν. Τά άνίγνωσα 
άπό τής πρώτης μέχρι τής τελευταίας σελίδάς 
καί έθαύμασα τήν εμπνευσιν ή δποία. τά υπα
γόρευσε καί τό βάθος τής σκέψεως πού διαφαί
νεται είς κάθε γραμμήν. Σπανίως συναντά κά

ΟΙ ΛΟΓΙΟΙ €Ν ΘΛΛΑΔΙ

ΘΑΝΑΤΟΣ τοΰ με
γάλου Ί τ α λ ο ΰ 
ποιητοΰ Καρδου- 
τσι, ό βυθίσας είς- 
πένθος σύμπασαν 
τήν ’Ιταλίαν άπδ 
του Βασιλέως 
καί τής ’Εθνι
κής αντιπροσω
πείας μέχρι τών 
κατωτάτων λαϊ

κών στρωμάτων, εινε γεγονδς τδ όποιον αποβαίνει 
δίδαγμά λίαν ενδιαφέρον 8ι’ ημάς τούς αδελφούς 
τών ’Ιταλών "Ελληνας.

Είς ποιητής θνήσκει εκεί. Καί συνταράσσεται ή 
εθνική καρδία, δονεϊταί ή εθνική, συνείδησις, πενθούν 
τά σύμβολα τοΰ Στέμματος. Έπί τή άναγγελία 
ακόμη τής άσθενείας του ή ’Ιταλική Βουλή, παρα-, 
μερίζουσα κάθε άλλην εργασίαν, ζητεί έναγωνίως 
άπό τδν Πρόεδρον ειδήσεις, ας ούτος ή.τήσατο πά- 
ραυτα τηλεγραφικώς. Άμα δέ τή τελευτή Βασιλεύς 
καί Κυβέρνησες, Γερουσία καί Βουλή, Πανεπιστήμια 
κάί σωματεία ’Επιστημονικά, λάικαί άδέλφότητες 
καί σύλλογοι πατριωτικοί έσπευσαν πώς έμφαντι- 
κώτερονν’ άπονείμουν τάς τιμάς εις τον μεγάλον 
νεκρόν'. Τήν κηδείαν του γενομένήν έν Βολωνία 
ήκόλούθήσάν 30,000 λαού. Καθ’ έκάτόντάδας αί 

νεις σήμερον ενάκαλόν ποιητην και όταν συμβαίνει 
τό τοιούτον.πρέπει νά σπεύδωμεννά άναγνώσωμεν 
κάί άπολαύσώμεντό έργον του. Προ πάντων μου 
ήρεΟε τό ποίημα Άποχάλυψις' κάθε στίχος είναι 
έ'νάς,-παλμός, μία αρμονική συμφωνία. Έπεθύ- 
μουν νά μ.εταφέρω ολίγα αποσπάσματα, άλλά 
τό χρονογράφημα έπεξεταθη πολύ- υποχρεούμαι 
νά σταματήσω, θά ομιλήσω όμως διά τό έργον 
τοϋ κ. Άνδρέου Σάλμόν, θά τό αναλύσω πιστώς 
διότι καιρός ήδή επέστη, ν’ άσχολήθώμεν καί 
μέ τήν νέαν σχολήν. '

. ΙΙαρίοιοι, 15 Φεβρουάριον.

ARY RENE D'YVERMO^T
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σημαιαι τών σωματείων ήκόλούθουν καί δέκα φο
ρεία ήσαν κατάφορτα εκ στέφανων. Ο τύπος ε- 
πένθησεν έξόχως καί είλικρινώς. Άμα δέ τή ταφή 
ή Βουλή έψήφισε τήν άνέγερσιν άνδριάντος εν 
Ρώμη, ή δε .’Ιταλική Κυβέρνησις διέταξεν όπως 
είς όλα τά δημοτικά σχολεία τοΰ Κράτους τελε- 
σθοΰν επιμνημόσυνοι τελεταί διά τδν ποιητήν τών 
«Βαρδαρικών Ωδών». Άλλα και έν Ευρώπη 
εσχεν άντίκτυπον ό θάνατος τοΰ Καρδοΰτσι, πρώιη 
δέ ή Γαλλική Βουλή έψήφισε συλλυπητήρια πρδς 
τήν ’Ιταλικήν Βουλήν διά τδν θάνατον τοΰ Καρ- 
δοΰτσι. Άλλ’ εκείνο τδ όποιον ίσως κάμη, προκει- 
μένου περί ημών τών Ελλήνων, κάποιαν έντύπω- 
σιν, είνε οτι και ή 'Ελληνική κυβέρνησις ηύδό- - 
κήσε νά μετάσχη τοΰ ΙΊανιταλικοΰ πένθους, δια τής 
έκφράσεως τών συλλυπητηρίων της;·

Τά συλλυπητήρια αυτά είνε ετι μάλλον θλι
βερά, άν άναλογισθή τις οτι έκεΐ μέν ποΰ έστάλησαν 
δέν ΰπήρχεν ίσως άνάγκη αυτών, καταπνιγέντα έν 
τώ ώκεανφ τών πένθιμων τιμών καί εκδηλώσεων, 
έδώ δέ ένθα κατά διαφόρους έποχάς έχρειάζοντα 
καί έπεβάλλοντο δέν έξεφράσθησαν. ’Εάν έν αντι
παραβολή πρδς τήν ’Ιταλίαν έπ’ εύκαιρίρ τόΰ θα
νάτου τοΰ Καρδοΰτι στρέψωμεν τδ βλέμμα καί είς 
τήν παρ’ ήμΐν άντίληψιν τής πνευματικής έργα-·· 
σίας, ήθέλομεν μειδιάση διά τήν συγκίνησιν τής · 
'Ελληνικής κυβερνήσεως, ήτις ατάραχος ώσεί έκ 
μαρμάρου ίσταται προκειμένου περί Ελληνικής 
φιλολογικής έργασίας. .

Ή νεωτέρα 'Ελλάς ουδέποτε ήμεεψε τούς έργά- 
τας τοΰ πνεύματος, ουδέποτε τούς περίθαλψε, ου
δέποτε τούς έτίμησε ζώντας ή τουλάχιστον καί 
νεκρούς. Αυτή είνε ή άλήθεια, ή ήκιστα τιμητική · 
οχι διά τούς λογίους.μας, άλλά διά τήν πολιτείαν 
καί διά τήν κοινωνίαν. Αληθές μαρτυρολόγιον εινε 
ό βίος πλείστων λογιών καί. έν παρελθούσαις έπο- 
χαις καί σήμερον έτι. ΙΙόσόι έξ αυτών δέν άπέθανον' 
παραγνωρισμένοι ή άγνωστοι, απογοητευμένοι η 
άλγοΰντες, είς τήν ψάθαν τοΰ πτώχοκομείου η εις ; 
πενιχράν κλίνην νοσοκομείου! Άπο τοΰ -Αλέξαν
δρου Σούτσου μέχρι τοΰ χθες μόλις θανόντος ποιη-. 
τοΰ Ίωαννίδου, υπάρχει έν τή ύλόφρονι κοινωνία 
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μας, μία τιραστία παρενθεσις μαρτύρων τοΰ "Γιό
ματος άδόξως θανόντων. Ε’νε περιττόν ν’ άναφί- 
ρωμεν τίνι τρόπώ άπεθανον ό Ίάλεμος, δ Βιζυη- 
νός, ό Κλεάνθης Τριαντάφυλλος, ή Αλεξάνδρα 
Παπαδοπούλου, καί πώς ixvj$iuOr( ό Ροίδης χαι ό 
Άσώπιος. Καί αύτ'ος ό Άχιλλεύς Παράσχος θά 
ώδηγειτο ανεπισήμως είς τον τάφον, έαν ό γραφών 
τάς γραμμάς αύτάς μ;-θ' ένδς φίλου του ποιητοδ 
δέν έξήντλουν παν μέσον διά νά γαλβανίσουν έπι- 
σήμ.ους τινάς μακαρίως κοιμωμένους.

Αυτί; ή έλλιιψις ηθικής τουλάχιστον έκ μέρους 
τής πολιτείας αμοιβής ή προστασίας — αφοΰ ύπο 
υλικήν έποψιν ή κοινωνία μας δχι δέν υποστηρίζει 
άλλά μαραίνει μέ τήν οίκτράν αδιαφορίαν της καί 
τούς πλέον ενσυνειδήτους ανθρώπους τών γραμμά
των καί τεχνών—αυτή ή ελλειψις στοργής προς τδ 
πνεϋμα τδ δημιουργικόν, καί ή έγκατάλειψις αύτή 
έξηναγκασ» πλΐίστους νά αποκατασταθοΰν έν Ευ
ρώπη, όπως δ Γυζης καί δ Μωρεας, ό Άραμις καί 
δ Νικολάου,δ Ράλλης,ό Μάρδας, δ Λ.Άστέρης, δ 
Παρθένης, δ Έπισκοπόπουλος, δ Γαλάνης, ό Χα- 
τζόπουλος, δ Καιροφύλας, όπως καί δ Ίακωβίδης 
καί β Σώχος διέμειναν έπί πολλά έτη έν τή ξένη,καί 
πόσοι δέν θά έσπευδον έκεϊ,δπου τδ φώς καί ή άμοιβή, 
έάν εΐχον τουλάχιστον τά έξοδα τοϋ ταξιιδίου των ! 
Είνε αξιοδάκρυτος ή αδιαφορία τών κατά καιρούς Κυ
βερνήσεων, δια τους έργάτας του πνεύματος. Δέν 
ένδιαφέρονται δι’ αυτούς ούτε δσον δια τδν τελευ
ταίου τελωνοφύλακα ή τδν τυχόντα αργόμισθου 
γραφέα ’Εφορίας. Ούτε εν κύτταρου τοΰ εγκεφάλου 
τών εκατοντάδων υπουργών όσοι διήλασαν έπάνω 
είς τδ σώμα τής Ελλάδος, δέν άπησχόλησεν ή 
τύχη τών λογίων μας. Όλοι τούς περιεφρόνησαν. 
Καί δμως πλεϊστοι "Ελληνες λόγιοι ικανοί νά τι
μήσουν οίανδήποτε φιλολογίαν, πνεύματα φωτεινό
τατα καί δημ.ιουργικά, παρήλθον χωρίς νά φροντίση 
τδ Κράτος νά τούς εξασφάλιση τδν άρτον. Πλήν 
τοΰ ΓΙαλαμα οστις έλλιμενίσθη εΐς τδ Πανεπιστή
μιου, δλοι οί άλλοι ή ζοΰν απδ ίδιωτικαςέργασίας, 
αναξίας πολλάκις τής πνευματικής των περιωπής 
ή διωρίσθησαν μέν ίσοι ε’χον μπάρμπα στήν Κο
ρώνη δημόσιοι υπάλληλοι, άλλ’ έγένοντο έρμαια 
τής συναλλαγής σήμερον διοριζόμενοι καί αύριον 
απολυόμενοι, ή έκσφενδονιζόμενοι είς τά πέρατα 
τής ’Ελλάδος.

ΙΊοία κυβέρνησις διώρισε ποτέ ένα άνθρωπον τών 
γραμμάτων θεωρήσασά τοΰτο καθήκον της, δπως 
ίκανοποιήση τήν αξίαν του καί τούς μόχθους του 
είς τδ άχαρι στάδιον τής συγγραφής ; Καί ε’ναι οί 
πλεΐστοι έξ αύτών, αν καί έξόχως μορφωμ.ένοι, πέ- 
νητες καί εινε οΐκογενειάρχαι. Έκ προϋπολογισμού 
130,000,000 πόσα δίδονται εΐς λογίους ; Βοα ά
κόμη τδ διάβημα τοΰ δημοσιογράφου Βερυκκίου, 
οστις έγένετο υποδηματοκαθαριστής, καταισχύνας 
οΰτω τήν αστοργον πολιτείαν.

Ποια Κυβέρνησις απένειμεν αύθορμήτως τδ πα
ράσημου εΐς λογίους ή καλλιτέχνας καθ’ ήν επο
χήν- έκρεμάσθη ΐοΰτο είς τήν ποδιάν μπακάληδων, 
είς τήν βελάδα βλάκων, είς τδ σακάκι επιτηδείων, 
είς τήν βλαχόκαλτσαν μικροδημάρχων; ’Απδ τούς 
500 έξ επαγγέλματος λογίους καί καλλιτέχνας μας 
ούτε τρεις δέν έχουν τδ παράσημου διά τάς φιλολο
γικά; των ή καλλιτεχνικά; εργασίας, οσοι δέ τυχδν 

έξ αύτών τδ έχουν,τδ ελαδον δχε διά τήν πνευματι
κήν αξίαν των,άλλά διά τήν μακροχρόνιον υπαλλη
λικήν ύπηρεσίαν, τυπικώς καί ίεραρχικώς παραση- 
μοφορηθ-ντες, έκτδς άν διέθετε τις εκλογικά κεφά
λαια.

Καί ή οίκτρα αυτή έν τη . ζωή παραγνώρισες, 
παρακολουθ-ι τούς λογίους μας καί έν τώ θανάτω, 
χωρίς έν κλωνίον δάφνης ν’ ακουμβήση έπί του 
βασανισμένου σώματός των, χωρίς μία ενδιιξις τής 
έπισήμου Ελλάδος να αποδώση τάς έσχάτας τι- 
μας είς τδ σκήνος των καί έξαγνίση αύτήν διά 
τήν ένόσφ φύτοι εζων, άστοργίαν της.

ΔΑΦΝΙΣ

Λ Λ Λ Λ,
Φ Φ Φ Φ

δι Δποκρεη gn αθηνδις

I άπόκρεφ έφέτος παρήλθον 
ψυχραί,κυρίως τε καί μεταφο- 
ρικώς. «Κρύαις καί άπόκρυ- 
αις», ώς θά έλεγέ τις, άρε 
σκόμενος είς έπαναλήψεις εύ- 
ρωτιώντων λογοπαιγνίων.

Έν Άθήναις μάς λείπει 
άκόμη ό άνθρωπος, δ κατάλ
ληλος άνθρωπος,δ δυνάμενος 
καί θέλων νά έργασθή, νά

τρέξη, νά εξοδεύση, νά ένθουσιάση καί άλλους διά 
νά γείνη κάτι καλόν.

Ό άνθρωπος αύτός έφάνη πρδς στιγμήν οτι θά 
ήτο ό Άρνιώτης.

Καί πράγματι. Όλίγας ημέρας πρδ τής ένάρ- 
ξεως τοΰ Τριφδίου, ό Λεωνίδας Άρνιώτης θέλων 
να δώση όλίγην ζωήν είς τα χαυνωμένα νεύρα τών 
’Αθηναίων, προσεκάλεσε είς τήν έν οδώ Ακαδη
μίας χορευτικήν αϊθουσάν του τούς δημοσιογράφους 
καί τούς παρεκάλεσε νά εκλέξουν μεταξύ τών γυ
ναικών του... τών γυναικών τοΰ θιάσου του δηλαδή, 
τήν βασίλισσαν τών Άπόκρεω.

Καί οί συντάκτάι τών Αθηναϊκών εφημερίδων 
μέ σοβαρότητα μελών συντακτικής συνελεύ- 
σεως, έξεύ,έξαμεν τοιαύτην τήν δεσποινίδα Τζίναν, 
είρηνικώς, αναιμάκτως, χωρίς νά χυθή ούτε στα- 
γών...σαμπάνιας, έκ τής μιας καί μόνης προσφερ- 
θείσης φιάλης πρδς εορτασμόν τοϋ μεγάλου γεγο
νότος.

’Ηλθεν ή Κυριακή : Ή έναρξις τοΰ Τριωδίου;
Ή Βασίλισσα, συνοδευομένη ύπδ τιμητικής α

κολουθίας χορευτριών καί άλλων α ο ι δ ώ ν (Σημ. 
Παρακαλώ τδν τυπογράφον νά προσέξη είς τήν ορ
θογραφίαν τής τελευταίας λέξεως καί ιδία τής πα- 
ραληγούσης) έξήλθεν έπίκάρρου εΐς περιοδείαν ί'να 
χαιρετίση τά πλήθη τών υπηκόων της. Αίφνης, 
είς τήν καμπήν τής οδοΰ Προαστειου, ό παρακο
λουθώ? μικρόκοσμος εύρέθη πρδ αστείου αληθώς 
θεάματος.

Το κάρρο, ύποκΰψαν εΐς τδ βάρος τής Αύτής 
εύτραφεστάτης άποκρεατικής Μεγαλειότητος, έ- 
θραύσθη καί ή εφήμερος βασίλισσα κατέπεσεν έκ

τοΰ θρόνου της, γελώσα όμως μετά τών πεζών ύ- 
πηκόων της, οϊτινες προθύμως τη Ιδωκαν χεϊρα 
βοηθείας πρδς ταχεΐαν παλινόρθωσιν τής δυναστείας 
-ης· '

Ήλθεν ή εσπέρα. Ό Άρνιώτης ανέμενεν εις 
τήν παρά τδ θέατρόν του αίθουσαν τδν κόσμον διά 
να χορεύση, δια νά ίδή τουλάχιστον τήν βασίλισ
σαν...

Τίποτε !
Ούτε τήν αύτήν εσπέραν,ούτε τάς έπομένας,ώς ούτε 

τας προηγούμενα;. Ό κόσμος έπροτίμΛ τδ καφε
νείου, τδ οικογενειακόν μ.άους, τδ κρεββατάκι του.

. 'Ολίγοι, προσήρχοντο είς τδν χορόν καί ούδεις 
έχόρευε. Μόνον οί χοροδιδάσκαλοι και οί βοηθοί .των 
έχόρευον, έκ καθήκοντος.

Είς τούς δημοσίους χορούς επικράτησε σοβαρό- 
της, ήν δέν εΐδον άκόμη είς αίθουσαν παραδόσεως 
εν τώ Πανεπιστημίω.

Είς τούς άλλους δημοσίους χορούς ή αύτή νέκρα. 
Οί ξένοι οϊτινες ήλθον εις τάς Αθήνας διά νά δια
σκεδάσουν, θά έπληξαν έξ ανίας, έάν δέν ε’χον 
γνωστας οικογένειας διδουσας χορούς είς τάς αί
θουσας των.

Ή φιλότιμος προσπάθεια τοΰ Άρνιώτη έσκόντα- 
ψ·ν είς τήν αρχήν της.

Έπί τέλους ούτος ήναγκάσθη νά συνεταιρισθη

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ Ύ

Τά δωρηθέντα είς τήν Έθν. Πινακοθήκην ύπό τον 
κ. Γρ. Μαρασλή ζωγραφικά έργα, έτοποθετήθησαν ήδη 
ύπό τον κ.Ίακωβίδου είς τας αΐ&ούσας τοϊ Άβερωφείον 
μεγάρου, Τά άκοαταίέντα υ.τό τον κ.Μ·ιραολη έργα είνε 
δέκα θαυμάσιοι έλαιο·, ραφίαι διααήμων Ρύοσευν ζο>· 
γράφων, ήτοι Όρλόβοκη, al τελενταϊαι ακτίνες.—Μπο· 
γογιούμποιφ, ά.Νιβα; έν καιρφ ννκτός,—Σβέρτοκωφ, 
‘Αγέλη λύκωνΑϊβαζόφσκη α ) Γαλήνη, β') ‘Τούνιος,— 
Μεοτοέφοκη, “Αηοφις Κριμαίας. — Λιέμπεγκεφ, Ή 
γραία γελωτοποιός__ Γολοβκώφ, Άκάτιον.—Φιλίππεοφ,
Σκηναϊ έπί τών Καυκάσιων δρέων, δύο μεγάλοι νδατο- 
γραφίαι Έκτος τούτων άπέστειλεν είς Ιδιαιτέρας &ήκας 
πολντιμοτιιτην συλλογήν έξ 111 περισγεδιαομάτων πρω
τοτύπων τ&ν διααημοτάτων ζωγράφων τής ‘Αναγεννή
σεως καί τ&ν μετέπειτα χρόνων, έν οίς τοϋ Ραφαήλ, 
τον Ρονβενς, τοΰ Τιντορέτου κ.λ.π. Τά προσχεδιά
σματα ταΰτα έλα έκτε&ωσιν εν κατασκευασ&ησομέναις πρδς 
τοΐτο ναλίναις &ήκαις,

1τ
Νέος “Ελλην βαρύτονος ό κ. Α. Δημακόπονλος 

παρεπιδημών είς Ά&ήνας εκάλεοε είς καλλιτεχνικήν 
εσπερίδα τούς φίλους τής εκλεκτής μουσικής. ‘Ο κ, 
Δημακόπονλος δέν άπεπεράτωσεν έτι τάς έν ‘Ιταλίφ 
οπουδάς τον, έχει δμως Ικανόν τάλαντον φωνής, ήτις 
&ν δεν εΐνε έντονος καί στα&ερα, έχει δμως γλυκύτητα 
καί εύστροφίαν, παρέχουηα πολλάς ελπίδας δτι &’ 
άποβή πολύτιμος, Έκ των σνμπραξάντα>ν, ή δεσποι
νίς Πλέσκα έτραγούδησεν ωραιότατα, καί τοι εΐνε ακό
μη μαθήτρια. 

μετά τοϋ Κ. Τσόχα, καί νά μεταφέρη τδν θίασόν 
του είς τδ μικρόν αλλα κομψόν θεατρίδιον «’Ο
λύμπια» τδ έν όλίγαις ήμέραις κατασκευασθέν ύπδ 
τοϋ τελευταίου έν τή δδφ Πατησίων, καί οΰτω δύο 
δραστηριότητες, ένωθέϊσαι, έδωκαν κάποιαν ζωήν 
είς τήν πόλιν.

Άλλ’ έδωκαν ζωήν τεχνητήν, ζωήν δι’ ενέσεων. 
Τδ θέατρον έπληροΰτο. καθ’ έκάστην εσπέραν διά 
να θαυμαση τα κ α ζ α τ σόκ, τάτσαρδάς και 
τούς άλλους ωραίους χορούς τών θηλέων ούσάρων, 
τήν ταραντέλλαν,τον κινηματογράφον καιτά λοιπά. 
Άλλα μετά τδ τέλος τής παραστάσεως, οτε ήρχι- 
ζεν δ χορός, πάντες σχεδόν άπεχώρουν, καίτοι δέν 
ύπεχρεοϋτο τις είς πρόσθετόν τινα πληρωμήν.

Φαίνεται, ότι ό συρμός τοΰ χορού πλησιάζει να 
λήξη; , ,λ .

Καί όμως, οί Έλληνες ήσαν άπδ τών αρχαιότα
των χρόνων χορευταί, αφοΰ καί αύτός ό Σωκράτης 
δέν άπηξίου να χορευη δημοσία, δ δέ Πλάτων έψέ- 
γετο διότι ήρνήθη νά λάβη μέρος είς χορόν δοθέντα 
παρά τοΰ βασιλέως τών Συρακουσών.

Άλλά τότε ήσαν «άλλοι καιροί, άλλα ήθη».
Σήμερον ό κόσμος φοβείται φαίνεται τδν άφορι- 

ρεσμόν τοϋ Άγιου Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου 
κατά τών χορών καί τών μεταμφιέσεων.

I. Π- ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Άπέθανεν έν Τριπόλει, ένθα ύπηρέτει ως εΐοαγγε- 
χεύς, δ συγγραφεύς πολλών κωμωδι&ν Μιχαήλ Ζάρας. 
Ό ^'άρας είχε στεφθή πλέον η άπαξ εις τδν Αασοάνειον 
διαγωνισμόν, Έκ τών παρασταθέντων έργων τον έσχον 
Ικανήν επιτυχίαν τά β ’Ανόμοια»,τά «Φαινόμενα καί πράγ
ματα.» δ «Δέκατος τρίτος» καί έοχάτως οί «Έπαρχιώ- 
ται» .Λ τ° Ρασ, θέατρον.

*

Είς τδ Βασ. θέατρον έδόθη συναυλία ύπδ τών Άρτι 
άφιχθεισ&ν Ρωσσίδων δεσποινίδων Βέρας καί Ναδέζ- 
δας Τοερνέτζκα. Είς δλα τά μέρη τής Ευρώπης δθεν 
διήλθον δώοασαι 3ΟΘ συναυλίας έκρίθηοαν ευμενέστατα. 
Ή Βέρα είνε κλειδοκνμβαλίστρια, ή Ναδέζδα μεσό
φωνος είς τδ θέατρον τής Πετρουπόλεως.

*

διεύθυνοις τοΰ ‘^δείου Άθην&ν μετεκάλεσεν έκ 
Γερμανίας τόν διάσημον Έλληνα κλειδοκνμβαλιστήν κ. 
Α. Λαμπρινόν, άπόφοιτον τοΰ ’^δείον τής Λειψίας, θά 
δώση δύο συναυλίας είς το ‘ί^δεΐον.

Ή ‘Ιταλική Β<.υλή παρεδέχθη πρόταοιν περί άνεγέρ- 
σεως έν Ρώμη μνημείου είς τόν Καρδοΰισι.

*

Ό μέγας χημικός Μααοσάν, δ λαβών πέρυσι τό βρα- 
βεΤον Νομπέλ, άπέθανεν έν Παριοίοις.

★

ΕΙς τούς «ν Ρώμη τιμώντας τήν Έλλ. τέχνην διακε-
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κριμένους ζωγράφους αδελφού; Βαρούχα άπενεμήθη ύπό 
τον βασιλέω; τής ’Ιταλίας, εις μεν τδν κ. Άριστ. Βα- 
ρούγαν ό χρυσοί; σταυρός, είς δέ τόν νεώτερον αδελφόν 
Θεμιστοκλήν ό άργυροι;.

*
Άνεχώρηοεν είς Γερμανίαν ένθα θά έιαμείνη επί 

τριετίαν πρός τελειοποίησιν έν τή ζωγραφική ό κ. Νικ. 
Λύτρας, νιος τοΰ αειμνήστου ζωγράφον καϊ άριστοΰχος 
τον Πολυτεχνείου. Ό κ. Λύτρας μεταβαίνει ώ; υπότρο
φο; τον έν Τήνφ ναοΰ τής Εναγγελιοτρίας.

*
Ό έν Κάιρο» Ιιαμ'νων ζωγράφος κ. Γεώργ. Χρή

στου, αριστούχος τοΰ Πολυτεχνείου ’Αθηνών, άνέλαβε 
τήν εικονογραφίαν δύο ναών έν Νεαπολει τής Κρήτης.

*
Ύπό τον «Παρνασσού» θά διοργανωθή προσεχώς 

Καλλιτεχνική “Εκθεσις ερασιτεχνών.
★

Έγένετο έν τφ Πολυτεχνείο.) δ χειμερινός Άβερώ- 
φειος δ.αγωνιομός. Ήρίστενσαν οί εξής: Ζωγραφική: 
Μπραεσοας στ' τάξεως, Παλλάκος ε', Γ< βαλϋς δ', Βέ
νετα; γ'. Πλαστική: Ζευγώλης στ', Καρακατσάνης s', 
Στεργίον, δ', Δούκας γ'. Χαρακτική: Βερνάρδος. Είς 
τούς βραβευθέντας θά δοθή έκ τών 3,000 δρ. τοΰ Ά- 
βερωφείου κληροδοτήματος μηνιαία χρηματική άμοιβή 
επί έν έτος, ώς καϊ είς τους έλθόντας δευτέρους.

Επίσης προήχθησαν είς άνωτέρας τάξει; αί μαθή
τρια, Κική Γιαννοαονλον, Φανή Κοκοράβα καί Ν. Φα- 
ραντάτου.

♦
Χίον βιβλίον έξέδωκεν έν Παρισίοις ο "Ελλην ποιη

τής κ. 'Ιωάννης Μαρεάς.
*

Έν Γενεύη ύπό τών Ελλήνων σπουδαστών έστήθη 
προτιμή μαρμάρινη τοϋ αειμνήστου φιλέλληνος J. Ε- 
ynard εϊς τό μέρος ένθα κατωκησεν δ γεναιόψυχος φι· 
λέλλ.ην. ΊΙ προτομή είνε έργον τοϋ γλύπτου Nieder- 
haubern.

1r
Ό κ. Δημήτριος Άστεριώτης είς τό κράτιοτον Γαλ

λικόν περιοδικόν «Mercure de France» γράφει τά ε
ξής περί τών «Φύλλων ημερολογίου» τοϋ κ. Δ. Καλο- 
γεροπούλου.

«Dans'uue lanque plus mixle et lout ά fait per- 
sondie, I’actif derecleur de «Pinucothiki», M- Ka- 
logeropoulos, auteur de plusiurs volumes de conies 
el fantaisies publics depuis 4890 el su>· lesquels 
none reviendrons, publie ses F e h i 11 e s d’a I »i a- 
nach, qui signalent une manierti nouvelle du 

. spiriltiel ecrivain, Ιαηίΰΐ plihosophique. tanlot hu- 
}moristique, lotijoitrs grasieuse, legere, aletre, lu- 
mineuse· Jtf· Kalogeropoulos affirme id quetque pa- 
rente intellectuals avec t’auteur des «D<.ux Testa
ments» M. Dimilracopoulos, et se fait une placed 
pari, sur ιιιι terrain ires grec, terrain ά reeon- 
querir : le sourire philosoqiiique».

*
Έν Κοπεγχάγη διοργανονται προσεχώς παγκόσμιος 

εκθεσις είδικώς έξ εφημερίδων, περιοδικών καί διαφη
μίσεων. Είς τήν έκθεσιν έκλήθη νά μετάσχη καί ή 
Ελλάς.

Χτ
Τήν πρώτην Κυριακήν τοΰ Μαρτίου θ' αναγνωσθβ 

ή κρίσις τοΰ Παντελιδείον δραματικού άγώνος. Ύπε- 
βλήθηοαν 35 δραματικά έργα.

Χτ
«ΟΙ μικροί καλλιτέχναι,» έργον τοϋ κ. Βικάτου, ή- 

γοράσθηοανύπό τοΰ κ. Μ. θών,

Είς τήν «Νιιουα Bassegna,» το εν Φλωρεντία ίκδι- 
δόμένον φιλολογικόν Ίταλ.ικόν περιοδικόν, ό διαπρεπής 
'Ελληνιστής κ. Pio Ciuti δημοσιεύει κρίσιν περί τών 
φιλολογικών έργων τοΰ κ. Δ. Καλογεροπούλου, παραπέ
των Ιν ώρ,.ία μετάφρασε, τέσοαρα πεζά ποιήματά του, 
την «Γέννηοιν», τα «Πρωτοβρόχια», τάς «Δύο γυναί
κας», καί τόν «Διαβάτην». Ό κ. Ciuti γράφει τά εξής, 
άτινα παραθέτομεν ίν μεταφράσει,

«Ό Δημήτριος Καλογερόπουλος εινε ϊοως εΐς έκ τών 
μάλλον γονίμων συγγραφέων τής Ελλάδος. Χρυσάν
θεμα, Σάτυραι, Σελίδες, Διηγήματα, 
Φ υ λ λ α ή μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ,Έ ν τ υ π ώ ο ει ς ζ το ή ς 
Φωτοσκιάσεις εΐνε τίτλοι τών διαφόρων αύτοΰ 
τομιδίων, ατινα άφηγοϋνταιι, ζωγραφίζουν, ψιθυρίζουν, 
ψάλλουν μυρίας φάσεις τής ζωής, μύρια αισθήματα, α
πείρους φωτοσκιάσεις, εξατμίσεις, επιθυμίας, είς πεζόν 
λόγον, καί παρουσιάζονοι τόν συγγραφέα, ότέ μεν ακρι
βέστατου έν τή περιγραφή, ότέ δε αβρόν έν τή άφηγήσει 
τών ονειροπολήσεων μια; ωραίας φαντασίας,κάτοχον τον 
καλοΰ τό όποιον έχει ή ζωή, άντλοΐντα πάντοτε τάς λέ
ξεις ίκ τής ανεξάντλητου πηγής τής κλασσικής 'Ελλη
νικής, και προσιτόν εις πάντα άναγνιόστην,ό'στις ευρίσκει 
είς τήν γλώσσαν τών βιβλίων εμπόδια πρός άνάγνω- 
ΰ:ν αύτ&ν.

Ό κ. Σιγοΰρος εν εΰφήμφ κρίσει περί αύτοΰ εϊς τάς 
«Αθήνας» (άρ. 1475) γράφει : «"Ολα έκεΐνα τά μικρά 
πραγματα ποϋ περνούν εμπρός άπό τούς άλλους άνθρώπους 
χωρίς νά τονς άφήοονν καμμίαν έντύπωσιν, διά τήν αΐ- 
σθαντικήν ψυχήν όσιον ζοΐν με τήν σκέψιν εΐνε μία 
πηγή έμπνεύσεως καί ίσης νά εΐνε ή πλέον ειλικρινής.» 
Ό Δημ. Καλογερόπουλος εΐνε εις έξ αύτών.

Οΰτω, έχομεν διά μέσον τών έργων του τήν εικόνα 
όλης τής ψυχή; του καί βλέπομεν ψυχήν ώραίαν, εν- 
γενή, ευαίσθητου είς πάσαν χορδήν παλλομένην έπϊ τή 
ιδέα τον Ώραίου, τοϋ Αληθοϊς, τοΰ Καλόν, μειδ.ώσαν 
s:Ti Tll ματαιότητϊ τοΰ κόσμον καί τή «Αίωνίη κωμω
δία» του, καί άηδιάαασαν μέχρι κόρου τήν υποκρισίαν 
και τά ελαττώματα αύτοΰ, Έάν τις εν 'Ελλίιδι έμέμφθη 
αυτήν τήν ψυχήν, ήτις τόσον καλλιτεχνικοί; αποκαλύ
πτεται, έπί <ισννε-.εία, πρέπει νά παρατηρήοιομεν οτι 
πασα ανθρώπινη ψυχή εχεί τισυνεπείας, έχει οΰτως εί- 
πεϊν δύο θελήσεις, έν υ ί deo m el i or u κ.λ.π. Ό 
Δ. Καλογερόπονλος δεν εΐνε φιλόσοφος είς τά; σελίδας 
του, άλλά καλλιτέχνης, ψυχή καλλιτεχνική- οΰτω, πλει- 
στακις αποκαλύπτει τις είς τά έργα τουσκέψιν πίοτεως, 
πλειοτάκις αμφιβολίαν συνορεύουσαν μέ τόν σκεπτικισμόν.

Α; μοι επιτροπή μία κριτική καί ή έκφρασις ένός 
πόθον. Ή κριτική εΐνε δτι, τό νά όμιλή τις περί έρω
τος καθιοτφ πολλέικις κοινήν κάποιαν σελίδα. Ό δέ 
πόθος εΐνε οτι, αναγινώσκων τις τά διηγήματα του, 
καταλαμβάνεται ύπό τής έπιθνμίας ν’ άπολαύη έργου 
μάλλον δυνατόν. Έάν ό συγγραφεύς, ώς εΐνε νέος, έ- 
δοκίμαζε to διήγημα, τό μυθιστόρημα τό δυνατόν, τό 
πλήρες, τό έιντλοΐν λόγου χάριν τάς έμπνεύσεις του έκ 
τής εθνική; ψυχής, δέν θά ήτο κάτι τι λαμπρόν

Ό κ. Ciuti παραθέτει κατόπιν τήν σκιαγραφίαν τοΰ 
συγγραφέως, περατώνει δέ τήν κρίσιν οΰτω :

«Ό Δ. Καλογερόπονλος έχει ψυχήν λίαν μορφωμένην 
και εκλεκτήν και εΐνε άξιος δπως τδνομά του γίνη γνω
στόν εν Ίταλίφ. Παραθέσαμεν έπί τοΰ παρόντος μετά- 
φρασιν σκιαγραφημάτων τινών, άλλ’ επιφνλασόμεθα νά 
καταστήσωμεν αυτόν γνωστόν έτι μάλλον είς τό ’Ιταλι
κόν δημόσιυν, δημοσιεύοντες εκτενές διτ'ιγημά του.»

4τ
Τό προσ>χές έτος έπί τή πεντηκοστή έπετείφ τή; εις 

Βασίλειον άνακηρύξεως τής 'Ιταλίας θά διοργανωθή διε
θνής καλλιτεχνική έκθεσις έν Ρώμη.

Ρ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Έν Βελίοτίνψ άναοκαπτομένου τύμβου έινευρέθη αρ

χαίος τάφος οδ τό κράσπιδον άποτελεΐται ίκ περικ - 
λοΰς μαρμάρου, άνήκον πιθανώς είς τόν Δ', π. X. αιώνα. 
Εικάζεται ότι πρός τδ βάθος'Ιγκρύπέονταί οΐ τάφοι τών

■ βαοτλέων τών Φερρΰη.
*

JEv Προύση άνευρέθησαν δύο άγάλματα μεγάλης αρ
χαιολογικής άξίας. Τό ίν εξ αύτών, άνακαλυφθέν κατά, 
τήν άνασκαφήν θεμελίων οίκίας παρα τδ φρούριον τοΰ 
Κοράχισαρ, παριστά προτομήν τοΰ Διός είς φυσικόν μέ
γεθος 'καί εΐνε ύψους εξήκοντα εκατοστομ. άπό τών 
ώμων. 'Αξιοσημείωτος εΐναι ή καλλιτεχνική κατασκευή 
τοϋ άγέιλματος τούτου, ΐδίρ δε ή γλυφή τοΰ πώγωτος

■ καί τής κόμης εΐνε έκτάκτως επιτυχής καί λεπτή, καί 
τό σπουδαιότερον ότι διατηρείται εΐς αρκετά καλήν κα- 
τάσταοιν διότι εκτός ξλαφράς βλάβης τών όφθαλμών 
καί τοΰ μύστακος, ούδεμία άλλη βλάβη έξηκριβώθη.

Το έτερον άγαλμα, παριστή κατα πάσαν πιθανότητα 
τόν ’Απόλλωνα. “Εχει μέγεθος ένός μέτρου, διατηρείται 
εΐς καλήν κατάστασιν, διότι έκτος βλάβης εΐς τήν άρι- 
στεράν κνήμην καί είς τήν ρίνα, άλλη βλάβη δέν ύ- 
πάρχει. \

, , , * , , -
Έν Ρώμη εντός Ιδιωτικής επαύλεαις, άνηκούσης εΐς 

τήν ’Εμπορικήν Τράπζον τής Ρώμης, ονεκαλύφθη ά
γαλμα έκ μαρμάρου'τής Πάρον παριστών έν τών τέκνων 
τής Νιόβης. Τό άγαλμα εΐνε ώραιότατον καί. εΐς τόν 
θεώμέναν εμπνέει άληθές μεγαλείου, εΐνε δέ έπεξειργα- 
σμένον μετά λεπτοτάτης τέχνης. Τό εΐδος τοΰ εύρέθέν- 
τος άγάλματος είνε σπάνιον, τύπου άνεπιλήπτου, άπαρα- 
μίλλων γραμμ&ν καί ύπερβαΐνσν πάντα τά διαφημισθέν- 
τα παρόμοια άγάλματα. Τό άγαλμα παριστφ μίαν άπό 
τάς θυγατέρας τής Νιόβης τής πρώτης νεανικής ήλικίας 
μέ τό ίκπαγλον εκείνο κάϊ λεπτοφνέ, τής μόλις-διαμορ- 
φουμένης γυναικείας πλαοτικότητος.

*
Έν τή ’Αγγλική Σχολή Άθηνώνώμίλησαν 0 διευθυντής 

,κ. Δώκινς περί τών κατά τό λήξαν ϊτος έν Κρήτη άνα- 
σκαφών, ό έταΐρος κ. Wasch περί τών γενομένων άνα- 
σκαφών πρός καθορισμόν τής τοποθεσίας τής άρχαίας 
Σπάρτης καί περί τών έλλ. φρουρίων εΐς τάς Νοτίους 
Σποράδας καί δ κ. Tilyard περί τών επιγραφών τής 
εν Σπάρτη Όρθιας ’Αρτέμιδος., Ό κ. Δώκινς περί τοϋ 
βασιλέως Δημοφώντος, καί περί τοδ άρτι θανόντος ίϊβ-

■ σήμου “Αγγλου Ιστορικού Πέλχαμ, καθηγητοϋ τής αρ
χαίας Ιστορίας έν τ<β Πανεπιστημίφ ‘Οξφόρδης, καί 
ό κ.Χάσλωκ περί ρωμαϊκής γέφυρας έπί τοΰ πόταμοϋ 
Άοωποΰ.

Έν τή Γαλλική Σχολή ώμίλησαν ό κ. Κάρο περί 
Φάωνος καί Άδωνιδος, δ κ. Κονρβϋ^περί τής έν Δήλφ 
Στοάς τόΰ ‘Αντιγόνου, ■ ό κ. Κίντς περί τών άνασκα- 
φών τής Δανικής άποστολής εν Ρόδφ καί δ· κ. Γριε- 
γοάρ περί τής μονής Σινά, άπό ιστορικής, άρχαιολογι- 
κής καί καλλιτεχνικής άπόψεως. --
■ Έν τή Γερμανική Σχρλή ώμίλησαν ό κ; Σβορώνος 
περί τών πρώτονν νομισμάτων τών Ελλήνων, ό κ. Φρι- 
κενχάόυς περί τής άρχαίας. λατρείας τής πολιούχου Ά- 

> θηνάς,ό κ. Φον Πρεμερστάϊν περί τών εΐς ‘Ελλάδα πρώ
των εισβολών τών Χαρμανών Ιπί Μάρκου Αύρηλίου, ό 
κ. Δαΐρπφελδ περί τών Βασιλικών ανακτόρων ’Ιθάκης 
καί Τίρινθος,καί περί νέων άνασκαφών έν Τίρυνθι,ό κ. 
Λάμπρος πτρί τών άπόμνημονενμάτων τοΰ Τιμαίουκαί δ 
Μπρύκνερ περί γαμήλιων Αττικών δώρων. Έν τή 'Α
μερικανική σχολή ώμίλησαν ό κ. Κάσκέΰ περί τής με
τόπης τοϋ Έρεχθείου, δ κ. XU περί τής Β Α. στοάς 
τών Προπυλαίων καί δ κ. Γοΰδ πβρί στεγάσεως τής δΰ- 
τικής πτέρυγας τών προπυλαίων.

Άπέθανεν έν Βέρολΐνφ δ καθηγητής,τής Ελληνικής 
φιλολογίας ei; τό.Πανεπιστήμιου τής Χάλλης δόκτωρ 
Φρειδερίκος.Βλάσιος, έν ήλικίφ 64 έτών. Έκ τών συγ
γραμμάτων του εΐνε γνωστά τά εξής : ‘H Ελληνική ρη- 
τορία άπό ’Αλεξάνδρου μέχρι; Αύγούστου.-— Βιογραφία 
τοΰ φιλοσόφου Πλουτάρχου,—’Αρχαίοι έπιγραφαί,άς συ- 
όυνέλεξεν ίν &ήρφ, Μήλφ καί Κρήτη.

Τήν αύτήν ακριβώς ήμέραν άπέθανεν εΐς Γκέτιγγεν 
τής Γερμανίας ό καθηγητής τής κλασικής αρχαιολογίας 
εΐς τό έκεΐ Πανεπιστήμιου Κάρολος Δίλιεΰ, έν ήλικίφ θΒ. 
έτών. Ήτο διάσημος αρχαιολόγος, διηύθυνε δ» τήν νο
μισματικήν συλλογήν τόΰ Πανεπιστημίου τοϋ Γκέτιγγεν. 
Εΐνε όνομαστή ή μελετη τοΰ περί ποιήματος τοϋ Καλ- 
λιμάχου. Μετ’ ΐδιαζούσης κλίσεως έότεδόθη εΐς τήν Ι
στορίαν τής άοχαία; καλλιτεχνίας. Ό θανών ήτο αδελ
φός τοϋ περίφημου έν Βερολίνφ φιλοσόφου Γουλιέλμου 
Δίλτεϋ. ,

★
Εΐς τήν μονήν Κρυπτοφέρρη; έν Ίιαλίρ. έγένοντο τα 

έγκαίνια Βυζαντινού μουσείου.
*

Έν Φαρσάλοις εύρέθησαν ίχνη πρωτοτύπου αρχαίου 
κτιρίου, πιθανώς άρχαίας στοάς, άγουσης είς τήν αγο
ράν Φαρσάλων.

φ

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Εΐνε γνώριμος εΐς τούς άναγνώστας τής εΠινακοθη- 

κης» Ειρήνη ή ’Αθηναία. Εΐνε γνωστή ή δύναμις τής 
γραφΐδος της, ή φιλοσοφική ποίηοις ήτις διανθίζει σκέτ 
ψεις,αΐ όποΐαι σπανίως δύνανται να βλαστήσουν εΐς γυ- 
ναικεΐον εγκέφαλόν. Αί «Νύχτ ε;», τομίδιον είς ο συ- 
νεκέντρωσε δέκα πρωτόλεια πεζών ποιημάτων της, προ- 
σεπικυρώνούν τήν,ζωηράν έντύπωσιν ήν ένεποΓησαν at 
τό πρώτον έδώ κ’έκεΐ μετά συστολή; σκορπισθεΐσαι 
έμπνεύσεις της. Ή νΰξ κυριαρχή εΐς τά έργα χω
ρίς όμως νά ρίπτη μαύρος σκιάς- Απεναντίας,μία κυανή 
ανταύγεια πλι νάται κόσμου, 8ν φωτίζει ή γνώσις τής 
άνθρωπίνης ψυχής. Ή Ειρήνη ’Αθηναία γράφει μέ 
τόσην φαντασίαν, ώστε αΰτη να έκμηδενΐζη τάς τυχόν 
έλλείψεις ώς πρό; τήν τεχνικήν διασκευήν τής εΐκόνος. 
“Ισως μάλιστα'τήν έκλάβη τις ώ; Ίψενίζουσαν κ’έ
χουν άύτω; κάτι τι τό συμβολικόν καί νεφελώδες και 
παράδοξον αί σελίδες της' άλλ’ ή συγγραφεύς είμαι βέ
βαιος οτι άγνοεΐ τόν Νορβηγόν φιλόσοφον. Έκ τών έρ
γων τη; τό «Νέο φεγγάρι» καί ή «Νυχτερίδα» εΐνε τά 
ωραιότερα,εν γένει δέ δύναται τις νά εΐπη δτι είς τάς εικό
νας επιτυγχάνει περισσότερον ή εΐς τά διηγήματα- έιπό 
τόν «Γέρω “Ισκιον» λ.χ. δστις θά έκέρδιζεν άν ήτοι συν- 
μώτερος, προτιμώ τόν εΚόρακα,» μίαν σύντομον σελίδα 
γεμάτην άπδ έξαρσιν καί συμβολισμόν. ■ ,

. ■ Κ· ■

Ή Ζωγραφικ ή.—Τήν επιγραφήν αύτήν φέρει τδ 
85ον βιβλίον τοϋ Συλλόγου πρό; διάδοσιν ώφελίμων βι
βλίων. Άποτελεΐται έκ σελ. 118 καί έγράφη ύπό τόΰ 
κ. Δ. Κακλαμάνου.

Ή Μ ε λ έ τ η. — Τεΰχος· Φεβρουάριου. Περιέχει: 
;Πότε ήρχισαν οΐ Έλληνε; νά νίπτωνται τήν πρωίαν» 
ύπό X. Τσούπα.—Συνέχεια, τών ιδιοχείρων ’Απομνη
μονευμάτων τοϋ Άνδρέου Συγγροϋ. — ίΠώ; πρέπει νά 
τρώγωμεν» ύπό Μελισσηνοΰ.—<ι.Έργαζόμενάι Έλληνί- 
δές» ύπό Σ. Λοβέρδου.—«Ή Συνοπτική άσκησις του 
“Εθνους» υμό Γ. Δροσίνη.—«Γεωργικοί έπιστόλαί» δπό 

,Σ. Χασιώτου.—Λογοτεχνία καί Φυσική.’Ιστορία» ύπό 
Ν. X. Άποστολίδου.—ίνώμαι τοΰ Ρώσκιν.—«Διοκλή;»
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διήγημα Έρ, Στέγκεβίτζ.—Χρονικά.—'Αναγνωστήριού. 
Τιμή δρ. ί. .

Ύπδ τής λογίας. δεοποινίδος, Ελένης Σβορώνου έξε- 
δόθη ίν Σάμφ εικόνογραφημένον Μ ικ ρ α ο ι ατ ι- 
κ- δ ν Ή μ έ ρο λ ό γ ι ο ν 1κ 400 σελίδων, ' με ίλην 
εκλεκτήν χαί πολλας εικόνας. Περιέχει έργα λίαν, ενδια
φέροντα τών κ.κ.Βικέλα, ‘Αννίνου, Νιρβάνα, Δε Βιά 
ζη, Χατζ /δάκι, Γενναδίου, ’Αλεξάνδρας Παπαδοπούλαν, 
Στρατηγη-, Καλογεροπ ούλου, Τανάγρα χλπ. Ή φιλόκα
λοι χαί φιλόμονσος έκδόιις κατώρθωσε νά παρουσιάση 
εν Ήμερολόγιον πολλοΰ λόγον άξιον, είς τάς σελίδας τον 
όποιου , άφθονα τά εντρυφήματα συναυτρ ό αναγνώστης.
- ίίΡ εν 'Ιεροσολϋμοις αρχιμανδρίτης καί σχολάρχηςτής 
θεολογικής Σχολής τοΰ Σταύρον κ. Χρνσόοτομος Πα- 
παδόπουλος έςέόωκεν α’Ι σ τ ορικ ά ς Μελετάς», 
έν τόμω έκ σελ. 246, Είνε 13 μονογραφίαι έπί θεμάτων 

• άναγομένων . εις τήν άπδ τοϋ α’ μέχρι τον ιζ’ αϊώνος 
Έλκλ.ησιαοτικήν ιστορίαν. Έξ,αυτών άναφέρομεν τας 
οπουδαιοτέρας: ΑΙτίαι τών διωγμών.—Ό εθνισμός έν 
Παλαιστίνη κατά τόν Δ' αιώνα.—Αί πρώται σχολαί τον 
Βυζαντίου—-Οί έν Άντιοχείφ ’Ολυμπιακοί 'Αγώνες.— 
Στέφεις τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων.—Κύριλλος ό 
Λούκαρις.

Έξεδόθησαν είς Ελληνικήν μετάφραοιν at περί Κ ω ν- 
σταντινουπόλεως εντυπώσεις τού καθηγητοΰ τής 
’Ιταλικής κ.. Luigi Ippaviz

Ο m b r e s υ ο I u p t u e u s e s. Poemes par Louis 
’ ,' ’ ’ Mandin. Mi πολύ αίσθημα καί τέχνην <5 κ. Mandin

~ φιλοτεχνεί τούς στίχους του. Έν τή συλλογή, ή όποια 
«■ έν τφ συνόλψ της δικαιολογεί τδν τίτλον, ύπάρχουν 

. ποιήματα αληθώς έμπνευσμένα.
Με τ έ ω ρ ά.—Περιοδικόν δεκαπενθήμερον,, έκδιδό- 

μενον έν Τρικκάλοις. Διευθυντής θ. Χατζηγώγος.

’Αγγέλλονται:
Του νησιού μ ο υ.—Διηγήματα Άγγ. Κοσμή, 

δημοσιογράφου έν Πειραιέΐ.
Max εδ ο τι κ ά Διηγήματ ά__ Ύπό Σπυρ.

Σπυριδωνίδου, αρχισυντάκτου τον »“Αστεως».
Λόγοι κ α ι ό μ ι λ ί α ι 'Αμβροσίου Σφακια- 

------~-νάκη, επισκόπου Ίε^ας καί Σητείας.

Λ ΤΗΔΕΦ2Ν0Ν
Ν.Α. ’Ενταύθα—Εις τήν διεθνή εκθεσιν Βορ- 

δώθά ύπάρχη καί καλλιτεχνικόν τμήμα.
ΣυνδρόμητήΚε σ.—'Ο «“Λ/χελος τού Μα- 

ραθώνος» έξηντλήθη όλοσχερώς. Δεν ύπάρχει ούτε εν 
, άντίτνπον.

<9. Ρ.—Αί καλλιτέχνιδες τ&ν Παριοίων ίδρυσαν ΐδι- 
~~~ σαν ΐδικήν των Καλλιτεχνικήν λέσχην, τή πρωτοβουλία 

τής κ. Ούϊλλάρ προέδρου τής Ένώσεως τών ζωγράφων 
γυναικών τής Γαλλίας καί τής δουκίσοης δ' Ύζέη. Ή 
λέσχη τών γυναικών ζωγράφων είνε τόπος έργασίας καί 
αναψυχής συγχρόνως. Αί καλλιτέχνιδες προσέρχονται είς 
τήν Λέσχην είς θαυμάσια έργαστήρια, συμφώνως προς 
τους κανόνας τής υγιεινής, τού φωτός καί τής άνέοεως 
καί εργάζονται υπό τήν έπίβλεψιν μεγάλων καλλιτεχνών. 
Ειδική αίθουσα υπάρχει δια τήν ζωγραφικήν-τών ζφων 
αποτελούσαν ήδη ίδιον κλάδου τής ζωγραφικής, δύο δε 
αίθουοαι χρησιμεύουν δΓ έκθέσεις έργων παλαιός καί 

νέας τέχνης. Είς τάς εκθέσεις ταύτας δνομαοτοί φιλό
λογοι: κάμνουν διαλέξεις. Υπάρχει προς τούτους 
κομψοτάτη αίθουσα ύποδοχής, ,έν ,ή μίΐργαζόμενμι έν 
τή λέσχη -καλλιτέχνιδες δύνανται νά ,δέχωνΐαι νΑς·.φί
λους των και νά προσφέρουν εις αύτούς.τό. τβίον. Τρίά- 
κόσιαι μαθήτριαι εργάζονται ήδη, είς τήν-ώραίαν καί 
μοναδικήν’ αύτήν λέσχην. ■

Σ υναδέλ φφ. Εχετε δίκαιον.Παρελήφθη είς τήν 
έπιθεώρηαιν τοΰ 1906 δ θάνατος τοΰ έν Πατράις -ποιή- 
τοϋ ’Ηλία Συνοδινού. ’ ·

Π ρ α κ τ ι κ φ..—Οί''υελόπίναήες ευχερέστερου,, κα
θαρίζονται ώς εξής. ·Τρίβότε χιμφλέαν, τήν αναμιγνύετε 
με κοινόν'οινόπνευμα καί αλείφετε προστρίβόντες τάς 
ΰέλους. ’Αφού ξηράνθή το μίγμα, τό καθαρίζετε με. 
στεγνόν ύφασμα. .

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
Μεταξύ τών με τον άνώτατον βαθμόν διπλωματούχων, 

είς to κλειδοκύμβαλου, τοϋ ‘Ωδείου ’Αθήνών,μ>υγκατά- 
λίγεται καί ή δεσποινίς Κατίνα-, Β. Παντελάκή, ής τήν< 
είκόνα παραθέτομεν, Ή Δ/νίς Πανιελάκη, θυγάτηρίτόϋ 
έν ΠειραιεΧ διακεκριμένος ιατρού κ. Βασιλείου Πάντε- 
ϊάκη, διετέλεοε μαθήτρια τοΰ κ. Μιχ. Βελουδίου, έλαβε 
δε μέρος έκτελέσασα δυσκολώτατα τεμάχια μετά τής δια- 
κρινούσης αυτήν άριστόχεχνίας, εις τήν προτελευταίου 
συναυλίαν τοϋ Συλλόγου τών διπλωματούχων, θέλει δε 
λάβει έπίσης μέρος είς τήν πρώτήν δοθηοομένην κατα 
τόν όρξάμενον μήνα συναυλίαν τοΰ αύτου Συλλόγου.wmnua w ϊοτΙιΓ”

ΕΝΑΘΗΝΑΙΣ

Έκομίσθησαν νέοι ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΚΟΝΔΥΛΟ
ΦΟΡΟΙ έκ διαφόρων έργοότασίων (ΡΟΝΊΆΙΝ PEN/· 

Οί κονδυλοφόροι ουτοι άπαξ πληρουμενοι έπαρκονσι 
διά γραφήν 2000 λέξεων.

ΔΕΛΤΑΡΙΑ έλληνικά έκδόσεως Πάλλη και Κοτζιά 
εξαίρετου ποιότητας πωλοίνται ττ μαύρα 5 λεπτ. έκαστον.

Γ. Θ. ΓΕΠΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
*Εμπορος και άντιπρόοωπος Βιομηχανικών καί 

εμπορικών καταστημάτων Ιν Βόλφ.

Παραγγ«λί».ι καί προμήθεια! iravtoi s(3ou« «κ τοΰ 
έξωτερικοΰ καί tauttpix.oC.

Ε ί δ ι κ ό τ η ς μέταλλα, σίδηρα-άκατέργαστα, σι
δηροδοκοί, κασσίτερος, τενεκέδες, μέταλλα εν γένει 
άγγλ κα, βελγικά, σουηδικά κλπ., σωλήνες, τζάμια, 
ύφάσματα, νήματα, οικιακά σκεύη, σιδηρικά, λινέ
λαια, χρώματα.

Μοναδικός εισαγωγεύς διά τήν ’Ελλάδα έν γένει τοϋ 
άρίστου σφυρήλατου σουηδικού σιδήρου.

Γκαζομηχαναί, μηχανήματα έν γένει, πιανα, μπι
λιάρδα, ρολά, γέφυραι κλπ- κλπ. -

Πάσα ζητούμενη πληροφορία δίδεται ταχιστα.

ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑ2ΣΑΡΗ

Midan Aziar. — Caire
Τά καφρνεΐον τον κ. Πάσσαρη, κείμενον εν 

τή άνωτέρω πλατεία επί τής άνατολικής δχ^ης 

τον Νείλον, είνε το πλέον εύάερον κέντρον. Πε- . 

λατεία ίκλεκτή. Ποτά ευρωπαϊκά.


