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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΜΕΙΝΑΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ύπό Σιβύλλης.
PIO CWT1.
ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ύπό ΉΧ. Τα<· 

τοΐλη.
ΚΑΤΙΝΑ ΨΥΧΑ.
Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ύπό Άλαξόνδρας 

Παπαδοπούλαν.
ΘΡΥΛΟΣ ύπό θ. ΖοΛόπούλου.
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ΣΙΩΠΗ—ΝΕΚΡΟ ΦΙΛΙ ύπό ‘Ελ. Λάμαρη 
ΣΤΕΝΑΓΜΟΙ ύπό 'Ελ. Σβοράνου.
LACRYMAE, πιζόν ποίημα ύπό Άμαβάντον.
ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ ύπό Άλ. Μωραΐτίδον.
ΝΥΦΗ ύπό Κάρμα Νιρβαμη.
Η ΠΑΤΡΙΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ, βιβλιοκρισία ύπό Μ. 

Σιγούρον.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ Ύαινα ύπό Ζ. Πα· 
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Τ. ΛΑΜΠΡ1Ν0Σ
ΕΡΕΙΠΙΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ίν ΜαπιδονΙα. 
PIO CIUTI
ΚΑΤΙΝΑ ΨΥΧΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ύπό Έλ. Σταματοπούλον.
Η ΗΩΣ ύπό Γούίόον Ρένη.
ΝΥΦΗ
Μ. ΧΩΡΑΣ ' : ’
Σ. ΣΑΜΑΡΑΣ
ΝΑ0Σ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ Ιν Τήνφ,
ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ύπό Σ\ Λαοπαρίδον καί 

Α. Παρύίνη.
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ΝΕΑΙΰΕΚΔΟΣΕΙΣ ;
- Σπουδαιρτάέης Αξίας ύ.τδ επιστημονικήν έποψιν σύγ

γραμμα, άλλά και χρησιμότητας υπό κοινωνικήν, «££· 
δωκεν ό καθηγητή; έν τφ Έθν. Πανεπιότημίιρ κ. Κ. 
Σάββα;: «Έγχειρίδιον Υγιεινής». Ό τόμο; έκ 590 σε
λίδων απαρτιζόμενο;, θίγει δλα χμ ποικίλα θέματα, 
άτινα άμεσώτατα ενδιαφέρουν τά ατομον, την οικογέ
νειαν, .την κοινωνίαν. ’Ατυχώς έν Έλλάδι ελάχιστη δί
δεται προσοχή εί; τδ ζήτημα τή; υγεία;. Καϊ ή Πολι
τεία καϊ τδ Ατομον έντελώς παρημέλησαν έκ παραλλή
λου τδ σπουδαιότατου αντδ Αγαθόν, έξ ου ήρτηται αυτή 
τοϋ "Εθνον; ή ευημερία. Ζώμεν θπδϊγάΐ μάλλον. Αν
θυγιεινά; συνθήκαςί Τδ σοφόν σύγγραμμα tou κ. Σάβ
βα σκοπεί ού μόνον νά διδάξη τού; επιστήμονα;, αλλά 
καϊ νά διαφώτιση τού; πολίτας πώ; δύνανται νά βελ
τιώσιμοι τού; δρου; τοΰ βίου των συμφώνω; πρδς τάς 
νεωτέρας ιατρικά; έρευνα;, έξαοφαλίζοντες οΰτω τδ εί 
ζην. Ό άνθρωπο; με τήν σημερινήν ζωήν ποΰ διάγει 
φονεύει λεληθότω; έαυτόν, διότι παραβιάζει τον; κυριω- 
τερονς πολλάκι; κανόνα; τή; υγιεινής πότε έξ Αγνοιας, 
πότε έξ αμελεία;. 'Η ένίσχυσις τοΰ οργανισμού επιτυγ
χάνεται μόνον διά τή; υγιεινή;. Ευτυχώ; ό κ. Σάββα; 
κατέστησε τδ σύγγραμμά του προσιτόν εί; πάντα άνα- 
γνώοτηι·, εί; τρόπον ώοτε οίτο; νά εύρίσκη εν αύτφ ά- 
κάπως πολύτιμα διδάγματα, ή εφαρμογή των όποιων 
και ευχερή; είναι άΜά καϊ επιβεβλημένη.

Ο ί ’Αλβανοί κατά τήν· κυρίως 'Ελλάδα καί 
τήν Πελοπόννησον. Ή χερσόνησο; του Αίμου καί οί 
κάτοικοι αύτής. Μελέτή Μ ι χ.' Λ α μ_π ιενί δ ου. 
Ό μετά ζήλου Αξιέπαινου Ασχολούμενο; εί; ιστορικά; 
καϊ εθνογραφικά; μελέτα; πολιτευτής κ. Λαμπρυνίδης, 
πραγματεύεται τά περί Άλβανογενών Ελλήνων απδ έ- 
θνολογική; απόψεως, άποδεικνύων τήν έπίδρασιν ήν ή 
’Αλβανική φυλή εσχεν έπι πέντε' έκατονταετηρίδα;. έν. 
ταΐς κυρίω; έλλ. χώραις, έξαίρων τον Αλβανικόν λαόν 
ώ; όμογενή τφ Έλληνικφ: Τδ βιβλίον έξεδόθιχ.Αναλώ- 
μασι τοΰ Συνδέσμου τών Σπετσιωτών.

Πολύτιμος, εκτάκτως καλλιτεχνικός είναι καϊ ό -έφε· 
τεινό; τόμος τοΰ Ή μ ε ρ ο λ ο γ ί σ ν, δπερ "έξέδωκεν 
ή έπιτροπή τών έν Κ)π0λει Έ θ ν ι κ ώ ν Φιλάν- 
θ ρ ω π ι κ ώ ν Κ ά τ ά στ η- ματ ω ν. 'Η ύλη τον 
είναι Αφ’ ενός μεν σχετική πρδ; τήν ^θρησκευτικήν δρά· 
σιν τών Πατριαρχείων' καϊ τής φιλανθρωπίας; Αφ’ έτέ· 
ρου δέ φιλολογική, λίαν αξιανάγνωστος, συνεργασθέντων 
των κ. κ. Γ. Χατζηδάκη, I. Σβόρώνου, Κ.Ζησίου, 
Ιωακ. Βαλαβάνη, Α. Μωραΐτίδον, Γ. Άποοτολίδυυ; 
Ν. Βασιλειάδου, Δ. Καλώγεροπούλου, Γ: Λαμπάκη, Μ. 
Σίγουρου, Μ. Κέπετζη · καϊ- άλλων. · ΕΙκόνε; πλεΐσται
κοσμοΰοι τας 400 οελίδας τοΰ 'Ημερολογίου; τδ οποίον 
τιμή τού; ομογενείς τή; Κων)πόλεω; δεικνΰόν τήν Ακμήν 
τοΰ 'Ελληνισμού, ■ ■ -.......- ι.-....·.·...

ί θ. Κυπραίου A I Ώραι. Σελ. 142. 'Εν Άθήναις.
Είναι σειρά πεζών ποιημάτων έμπνεΰσθέντων έκ τή; 

ακένωτου πηγής τσν έρωτος. 'Ο γράφων κίκτηται αί
σθημα ειλικρινές^ αιρόμενος ύπέρ τή; πεζότητα; τή; κα
θημερινή; ζωής. 'Ο λνρίόμδ; αφθονεΐ, ή φαντασία του 
πλανάταν εί; κόσμου; Αφθάστου; Ιδεών καϊ συχνά θρο- 
οΰν αί πτέρυγες τής ψυχή; εί; απηχήσεις αρμόνικάς. 
«Αί Ώραι» έχουν γραφή είς γλώσσαν λίαν εύαρέστω; 
αναγινωσκομένήν.

Κ. Μ. Κώνσταντοπούλου. Ε 1; ο π ά ν ι ο ς Α.γ ι ο- 
γ ρ α φ ι κ δ ; τύπο; έπϊ Βυζαντιακοϋ μσλυβδοβούλ- 
λου. "Απόσπασμα έκ τή; «Δτεθνοϋ; Έφήμερίδος τή; 
Νομισματική; ’Αρχαιολογίας».

Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν τή; δεσποινίδας διδάκτορας ’Α
ναστασία; Χατζηαράπη. Τδ δεύτερον ήδη έτος έκδίδεται 
συνεργασίφ τών κ.κ. Προβελεγγίου, Κονδυλάκη, Μαρ- 
τζώκη, Παλαμά, Καρκαβίτσα, Καλογεροπούλου, θ. 

'Χατζηαράπη, Ειρήνη; ’Αθηναία; κλπ. Σελ. 148.
Εί; φιλόκαλοι· τομϊδιον έκ 260σελ. έξέδωκεν έν με

ταφράσει <5 έν Τραπεζονντι νεαρό; λόγιο; κ. Α- Μαρ- 
πουτούγλον τδ περιλάλητο» σύγγραμμα τοϋ "Αγγλον συγ- 

■ γραφέω; σίρ Τζών Λούμπωκ «Α I Α π ο λ α ύ σ ε ι ; 
τ ή ; ζωής». Πλΐγν τών γνωμών τοΰ πολυμαθούς συγ
γραφέως άπυθησανρίζονται καί αΐ ιδέαι περί ανθρώπι
νη; ευτυχίας τών μεγαλειτέρων σοφών, ώ; τοϋ Πλά
τωνα;, ’Επίκτητου, Μάρκου Αύρηλίου, Ρώσκιν, Τάϋ- 
λωρ, κλπ. Έν τφ βιβλίφ τούτφ έρευνάται τδ ζήτημα 
τής έν τφ κόσμφ ευδαιμονίας τοϋ Ανθρώπου, ήτις στη
ρίζεται είς τήν έπιτέλεσιν τοΰ καθήκοντος. Δια τοΰ βι
βλίου αύτοΰ οδηγείται 0 αναγνώστη; δπως άνευρη τά; 
πήγα; τών ευάρεστων συθαισθημάτων, τά όποια προ
λειαίνουν τήν όδδν τοΰ Αγαθού, τοΰ ώραΐον καϊ τής Αρε
τής. Ή φιλία, ή οικογενειακή εστία, αί καλλοναϊ τής 
φύσεως, ό έρως, ή υγεία, ή φιλοδοξία είναι έιπδ τά πλέον 
ένδιαφέροντα κεφάλαια τοΰ βιβλίου, δπερ σκοπεί νά έμ
πνευση τήν Αγάπην πρδς τήν ζωήν καϊ να κρατύνγ) το 
πνεύμα έν τή έγκαρτερήσει καϊ νά ύψωση τήν ψυχήν 
εις τά Ιδανικά.

L.Gillet. R a pha e I. Μετά 24είκόνων. Φρ. 3.50. 
Η· Hamel. C hvo η ί q ties d" art.
L. Maeterlinck. Le G e n r e $ alir i q n e duns 

la peinture flamande.
F. Paultran. Le Mensoge de i’.art.

Β ιβλι O-f) ήκη Μάραο λ η.
Μόμσεν Ρωμαϊκή Ί σ τ ο ρϊ α, εξελληνισθεϊοα 

ύπδ Σ. Σακελλαροπούλον. Τόμος Α'. Μέρος δεύτερον. 
Σελ. 724.'
Αγγέλλονται:

Μ. Ζώρά, «Φαινόμενα καί πράγματα» 
κωμφδία, έκδιδομίνη ύπδ. τής συζύγου αύτοΰ,

Άρχιμ. Δωροθέου Νικηταίδου. «’A I θι οπ ι κ ά».

Μετά τοϋ προθε^οϋζ φύλλου . είς..τους προπληρώιοντας μόνον συνδρομητάς 
διανεμηύήσεται ό'Λρεάν εις μέγα σχήμα έπί πολυτελόΰς χάρτου ή φωτοτυπία τοϋ 
εβδόμου έτους'. . ’ '

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ Ν
Έργάν.ΐΟίί'Ί’ϊϋλοδ ζωγράφου G. 'Baigellini

Οί έπι^υμοΰντες νά τήν λάβωσι, όέόν νά σπεύοωσι δπως εντός τοϋ ynvoc Ά- 
ηριλίον άποστείλωσιν ήμϊν τήν έιηοίαν συνδρομήν των.

Ό Έλλην κλειδοκυμβαλιστής Τ.ΛΑΜΠΡ1Ν0Σ



ΕΝΑ ΑΠΟΜΕΙΝΑΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
—Αύτήν τήν βλέπεις'; μούπαν-είναι ή τρελλή 

Κατίνα.

Καί μού διηγήθηκαν τή θλιβερή της ιστορία. 

Την ίκύτταξα χαλά χαλά.

Ένα κουφάρι σαπισμένο, άσαρκο καί άφυλλο 

τρανού άλλη φορά πλατάνου. .
Μές ’στον μαραγκιασμένο σκελετό.του έπλε

ξαν τώρα 7t αράχνες ήσυχα κι’ ελεύθερα τά ω

ραιότερα παλάτια τους !
Ή νυχτερίδες κι’ άλλα σκοτεινά χειρόπτερα 

μέ διπλωμένα τά φτερούγια, σωριασμένα μές 

’στή δερματοπτυχή τους, ' κρεμάσθήάχνε στά 

σπλάχνά της τ’ ανήλια καί μουχλιασμένα, γιά 
ν’ άποπεράσουν το βαρύ χειμώνα.. .

Τοϋ νεκρωμένου κουφαριού αγαπημένες συν

τροφιές τί πέλαγα αίματωμενα χύνετε ς τή 
Σκέψε μου !

Άνάμεσ’ άπ’τον ψεύτικο σας ύπνο ξανοίγω 
τή ζωή· αύτήν τήν ίδια που’ κοιμάται χωρίς 

όνειρα κάτω άπ’ τό βαρύ σκοτάδι τού. φοβερω · 
τέρου παραλογισμ.οϋ, μέσα ’στον άθλιό οργανι
σμό της !

Φωλιάσατε γιάτί δέν ή,μπορείτε, δέν αντέ

χετε’στού παγερού Γενάρη τής χιονιές καί’στό 
θανατηφόρο κρύο του.

Ναρκώθηκε κΓ ή ηθική ‘ζωή σέ'πειό πλατύ 

ακόμη κοιμητήριο μέσα ’στά'νέυρωμ'ένα καί 

στεγνά της στήθτ>-.. μές ς Τής ΰγρές'κι·’ Από

κρυφες σπηληές τής πάγώμίνής της κ'αρδιάς...

*

Πίταν ή ώαορφίά'^νά καιρό τής’ένορίας τής· 

νυφούλα περιζήτητη·, μοναχοκόρη, τοΰ πάππχ, 
τής πειό μεγάλης ''ίκκλη'σί'άς τής'Προύσας· πόύ 

την ανάθρεψε σί,ν’&^ή>κ1ρί τίμιο, κι’ άπο ' Αά 

ματία της—τά μ.άΰρα και μεγάλα—-μέ ήδονή 
απόρρητη ροφοΰνεΑο μύρο τ ’ άνεν.τίί/.ήτ.ο τής 

λευκοπτέρυγης της'Παρθενιάς.

"Ολα τώρα έπάόω τής'Αΐ'κ'ρομα'ρτύρήίΰνε Αό 

βαθύ το λήθαργο 1 .
Δυό μακρνές πλεξούδες, μεταξΐντές',' στόλιζαν 

άλλη φορά τής φ'ήρ'ογγυλές της πλάτες-, · τή 

ραχούλα καί τή μέση τής.'ΈάμΑ'ό’σες· γούνες 
τώρα μαύρες-καί θάμπίςήκάκόκομμένες' Αέφ'τό’υν 

καί λερώνουν τό θειαφόχρωμο λαιμό της.

2?

"Ενα κομμάτι μαύρου ράσου — ίσως τοϋ υστε

ρνού ποΰ έβγαλε άπό τή ράχη του ό άμοιρος 

πατέρας της —άποσκεπάζει τό ξηρό καί μαυ- 

ρον.ίτρινο κορμί της.

Δύο άκρες—άποκούρελα—κρύβουν ώςτή μέση 

τ’ άλυγεστά της χέρια καί τά βρωμερά της 
πόδια—καύκαλα ξεσχισμένα άπ’ τ,όν στοιχειω- 

μένο τον κορμο μιά.ς γέρικης βαλανιδιάς...
"Ετσι, πειο πολύ φάντασμα τρομακτικό παρά 

άνθρώπινη ύπόστασι, ένα κιτρινιασμένο καί ά- 

ποκαμμένο φύλλο, ποΰ το σώριασε ο άπονος βο- 
ρήάς ’στό γύρισμα τού δρ’όμου, όχι ή Κατίνα, 
άλλά ή σκιά, το σάβανο τής... φύλαγε νά γέ

μιση μιά Τετάρτη βράδυ’τό σταμνί της ’μπρος 
στήβρύσι, .’στό αλώνι τόΰ Καγίά-μπασή.

Ή ώμορφιά εκείνη τώρα είναι σκέλεθρο.
Ή περιζήτητη νυφοΰλα—ειρωνεία!—ό νεράς 

τής γειτονιάς της.

•
» · :

Στά χαρωπά της νέέάϊα τήν αγάπησε ένα 

ωραίο παλληκάρι, ό χλωμός ό Σταύρος' καί ό 
γέροντας πατέρας της τούς' άρραβόίΛχσε σέ λίγο.

Ήτα άκόμη τρυφερή · πάιδούλα τότε ή Κα

τίνα κι' έπρεπε νά περιφανή ’λίγα χρόνια γιά 

νά μεγάλώ’ση καί νά άατορθώση μόνη της— 

γιατί δέν είχε μάνα—ν’' άποτελειώση τή μι

κρή της προίκα, πού τής’’έκαμε άπ’ τήν πολ- 
λήν άγάπη ο χρυσός εκείνος νηός. Πέρασαν έτσι 

'δυο ωραίοι-χρόνοι κΓ' οΓ ερωτευμένοι ζούσανε 

δλύ^αροι.
θ’Σταύρος,’ε^έρνόύσε'’την ήμερα μέσ’ ’ς το 

' 'έργ’άστ-ήρί του·' Τό'.βράδυ,; μέ τό μισοσκότιδο, 
; κγύπουσε τό πλατύ θυρόφυλλο τής ώμορφης πα- 

’■^έί&ήή^ής. ΣταώάΤοΰάέ τ’ αργαλειό άπότο- 

:·μα·' 'άκούο'υνταν το σύρσιμο τών παντουφλιών 
’ ήης'·.ήα'ί *0' ανοιξιάτικο •• ■κεφάλι της, πότε με 

■ρσδά άαί γαρύφαλλα άάΓ'ήότε μέ βασιλικό μυ- 
■ '■(έίίβόλ’ό' ‘στΑφ^ϋψψίέ'νο,- έΑκΑβε άπό τό πρώτο τού 

”ί?ήίΑΛ(α?πάρ{ίθι^ο, γιά'νά βεβαιωθή άν είνε έ- 
κέίνςς-.’’Ε^έιΑα'έ'ηρεχϊ'ίή^ταχτή, μέ τό γλυκύ. 

■’ Αΐρο 'Α^ό^Α^διΆά τόν λατρευτό της
'‘ ή^ίίέ^ρΌ, ‘‘’©ίέΐνή τή· στΗμή πρόφθαιν’ ό Ή. 

'‘ 'λίό'ς1ήέ’·^ς’ ζήίψ··^:άπ''Vo λαμπερό της μέτω. 

πό, άπ® τά μαύρά της μαλλιά κι ’ άπο τά στή__

4.

θή της τά ώμορφκ ένα, πελώριο σπαρταριστό 

φιλί.
Ή ζήλεια έδερνε τά σπλάχνα τότε τοΰ συν

τρόφου της· καί γήά άποζημίωσι έτυλιξε εκεί

νη τά κρινά.τα χέρια της γύρω ’στον κουρασμέ

νο του λαιμό κΓ άφοΰ προσήλωνε'γλυκά-γλυκά 

τά στραφτερά. της μάτια μες ’ςτά μάτια του, 

ήνωνε τά τρελλά της χείλη μέ τά χείλη τον 
κι ’ύστερα,ένώ εκείνος άρχιζε ν’άνεβαίνη τή σκά

λα, ευτυχισμένη ή παππαδοπούλα έτρεχε νά 

έτοιμάση το· εσπερινό τραπέζι.
Σίμωναν, πειά ή 'μέρες. ’Γή Μεγάλη Πα

σχαλιά θά έγίνετο δ γάμος των καί τ ’ αργα
λειό έδούλέυε πειό γρηγορώτερα καί ή βοή του 

έδυνάμωνε τώρα γλυκύτερα.
Έξαφνα ένα μεσημέρι ’γύρεσε άπ’ τή δου

λειά δ .Σταύρος της άκόμη πειό χλωμός καί 

ουγχισμίνΟς. Κλέφτες έμβήκαν τά μεσάνυχτα 

κάί τού κατάκλεψαν τά πάνιηά του! ’
Τάράχθηκ’ δ Παππάς·. έκλαψε ή παππαόο- 

πούλά ’μέρες* καί σέ ’λίγο άπεφάσισαν νά κα· 

τέβή δ νειός ’ςτήν ΙΙόλι, ν" άνταμώση ένα θειό 
του πλούσιο καί μέ τή δύνάμι καί τή βοήθεια 

τοΰ θϊ'όύ νά,ζάνκρχίση τή δουλειά' του,

Τήν τρίτη -εβδομάδά. τής Σαρακοστής, ένα 

ώραιο . γλυκοχάρχγμα, ’φίλησε ή Κατίνζ μές 

’ςτά δάκρυα άπελπισμένη τόν φαρμακωμένο της 
Αρραβωνιαστικό—,αλλοίμονο! - γιά υστερνή φορά.

' Τή» έσφιξε εκείνος μ* ολη του τή θέρμη ’πάτ 
νω ’στό βουρκωμένο στήθος, του· χαΐδεψε τά 

μαλλιά, της, χάΐδεψε τά χέρια,της κΓ άφού 

τήν {βεβαίωσε πώς θά τής γράψη μόλις φθάση, 

έπήρε τήν έύχή τοΰ γέρου καί ξεκίνησε.
— «Θά,μέ ξεχάση... Θά τόν ξεπλανέψουνε 

’ςτήύ ΪΙόλΗ» έλ.εγε ή Κατίνα κι’ εκλάιε μερό

νυχτα.
• Ώς τόσο ή Σαρακοστή περνούσε. Ό Σταύ

ρος έγραφε συχνά. Το ύστερνό του γράμμα έ
λεγε πώς δέν θά ήμποροΰσε νά έλθη γιά τής 
γιορτές. Μά έστελνε ένα σωρό καλά γγά τήν 

άγχπημίνη του Λζατίνχ.

*

Ήλθε τό Πάσχα.
Άνκστήθηκε δ Λυτρωτής' διαλκλήσανε ή 

καμπάνες τή χαρά’ στά στήθη τής Χριστίκνω- 

σύνης.
Μονάχα ή παππαδοπούλα συλλογιέται τόν 

ξενητεμένο της’ θαρρεί πώς.δένμπορεί νά ύπο- 
φέρη πειά. τό χωρισμό καί πώς αιώνια θά τόν 

άγαπάη έτσι· καί πικρόγελά, μέσα ’ςτή λύπη, βώνιάσε καί τόν 

της, ■ Λ ·,
Έγύρισε άπό τήν. εκκλησία, σκυφτός κι’ ό 

Γέροντας. Μά πριν .νά ’ρθή άκόμη στή σπητό- 

πόρτά του, τον.’σίμωσε ή διπλανή γειτόνισσα 
καί τοΰ πιπίλησε τό νοΰ μέ σοβαρές κουβέντες.

Ήλθε συλλογισμένος ό παππάς ’στό σπήτί

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 

του. καί τή στιγμή πού φίλησε γιά τό «Χρι
στός άνέστη» τήν μονάκριβή του κόρη, τήν ελ

πίδα τής ζωής του, έχαμογέλασε: καί σάν νά 

άπαντούσε σέ κανένα ρώτημα- .κρυφό- «Μπορεί 
νά γένη, άν τό θέλη'δ.Θεός» είπε, καί κύτταξε 

γλυκά καί τήν Κατίνα του.
’Εκείνη δέν άργησε νά μάθγ, άπ’ τή διπλα

νή γρηά πώς ένας έμπορός, βαθύπλουτος, ποΰ 
ήλθε άπ’. τή Ρωσσία πριν άπό δυό.’μέρες, τήν 

άρεσε καί τήν ζητούσε άπο τόν πατέρα της.
Έκλαψε, διαμαρτυρύθηκε πώς άγαπΧ τό 

Σταυρό της, πώς θά πεθάνη, κν δέν τής τόν 

δώσουνε· μά ή γειτόνισσα—φίλη παληά τής 
μακαρίτισσας μητέρας της—σέ κάθε της δια

μαρτύρησή άργοκινοϋσε τό κεφάλι καί τής έλε

γε: «"Αρχοντας. κόρη μου! "Αρχοντας! Μεγα
λουσιάνος! Ουτ’ αύτός δέν ξέρει τό τί έχει! 

Πρέπει νά τόν πάρης, άν λυπάσαι τον πατέρα 
σου. ΚΓ εκείνος θά ξεκουρζσθή, κΓ έσύ θ’ άνά- 

γα,λλιάσης!». ’
Αυτόν τόν πλάνο ύμν.ο,. αύτό τό ψεύτικο τρα

γούδι τής χρυσής ζωής τό άκουσε πρώτη φορά 

μέ τρόμο καί μέ άηδία ή παππαδοπούλαγ
Έπειτα άρχισε σιγά-σιγά νά συζητή άν. γί

νεται ή όχι... τί θα πή δ κόσμος... άν θά μπό

ρεση νά ξεχάση...
Τέλος —όχι αργότερα άπό" τής δώδεκα,τής 

Πασχαλιάς - έδωκε ή Κατίνα καίτό λόγο της.

Ώρίσθηκε δ γάμος σ’ ένα μήνα· κι’ άρχισε 

πάλι ή Κατίνα βιαστικά,πρΟικγά. ·
Ό Γέροντας ήταν δλόχαρος· ’σήκωνε ·τρ κε

φάλι καί μέ γίλοικ έπερνε κάθε συγχαρητήριο· 
εύχή τών φίλων του: «Καί στής χαρές τους! Νά . 
σού ζήσουνε! Ευτυχισμένοι! » ΚΓ ή Κατίνα μέ 

τήν περιφάνεια, ποΰ γεννά ό πλούτος, χαιρε
τούσε δεξιά κι’ αριστερά τής φιληνάδίς της.’ 

Αύτήν μονάχα άρεσε δ πλούσιος δ'ξένος! 

Αυτή θά γίνη πειά αρχόντισσα! '

*
» *

Έφθασε ή απίστευτη ή είδησι καί στά αυ

τιά τοΰ Σταύρου.
Τό ανέλπιστο καλό δίαλελιέται γρήγορα!
Στήν αρχή δέν ήθελε νά το πιστέψη. Έ

πειτα, άμα βεβαιώθηκε, έκλαψε, άπελπίσθη- 

•κε, άρρώστησε- σκίφθηκε νά πεθάνή, νά·. γλυ- 
τώση άπό τόν περίγελο τοϋ κόσμου, Απ’ το 

καταφρόνιο τής αγαπημένης του Κατίνας, το 

ανήκουστο, μά δέν τόν άφησε ό. θείος του.
Καί γιά νά τονγικτρέψη, τέλεια, τόν άρρα- 

!ν ’στεφάνωσε τήν πρώτη-Κυρια- 

κή τοϋ ’Ιουνίου.
*

Ό γάμος τής Κατίνας έμεινε όπίσω. Είχε 

μερικές δουλειαϊς νά άποσώση ,δ τρανός δ άρ

χοντας.

•η
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Tte'ix ο χειμώνας καί ό άρχονταςπάντα τ’ ανέ
βαλλε.

Ώς πού στό τέλος, έ’νά δειλινό-, μζθητεύ·: 

τηκε πώς ό μεγκλοσ^άνος έγιν’ άφαντος. Έχ,ά- 
θηκε άπό την Προύσα ! Άφινε την άμοιρη Κα- . 

τίνκ στην ομίχλη της ντροπής, στο τελευταίο 
σκαλοπάτι της κακογλωσσιάς, ενρημη καί δυ- . 

στυχισμένη I ί.
Ή μαύρη ειδησι-γοργόφτερο ζίράκι —- -χτύπη

σε σάν καμπάνα νεκρική ’στον Γέροντα την άκοη!
’Κίνησε άτακτα τά χέρια, σαν νά προσπα

θούσε ν’ άποδιώξη άπ’ τό μέτωπό τθυ, άπ’ 

το μέτωπο της λατρευμένης του τον φοβερό 
τον κεραυνό-άνοιγοσφαλιξε τά χείλη, κάτι ’θέ

λησε νά πγ, κάτι νά ξεστομήση σαν κατάρα... 

σαν συγχώριο κι’ έ’πεσε χάμω κι’ έξεψύχησε...
Μην ίδια ώρα έμαθε της δυό φρικτες .ειδή

σεις ή πανέρημη Κατίνα.."Ανοιξε τά μάτια ά

γρια, τρομακτικά, σαν νά μην άκουε.και νά μην 
ιβλεπε, κύτταξε γύρω της όλα σαν ξένη, περι

χύθηκε στην δψι της τό δηλητηριο τ.οϋ πιο ά

γριου πόνου,ζ.Γέ’χασε γιά πάντα πειά τό λογικό!
’Χάθηκ’ δ Ήλιος της χρυσής αύγης όπίσω 

άπό μαύρα σύννεφα, πυκνά ! Ούτε σχισμάδα ! 
Στ’ άγριο τού Στοχασμού σκοτάδι ψηλαφητά 

διαβαίνει καί παραπατεί ..τυφλός διαβάτης : ή 

υλική μονάχα αίσθησι !

Πέρασαν χρόνια.

Ή φτώχεια αποτελείωσε το ήθικο μαρτύριο 
της Κατίνας. Σέρνεται τρελλη ’στους δρόμους.

Ό Σταύρος, νοικοκύρης μέ δυο - τρία αγγε
λούδια γύρω σου, ήλθε νά κατοίκηση ’στο λη

σμονημένο πατρικό του σπητι, ’στην παλγά 

της κακότυχης Κατίνας γειτονιά !
Εκείνη δεν γνωρίζει πειά κανένα. Κλείσανε 

τά ψυχικά της μάτια για τον κόσμο όλο.
Δεν γνωρίζει τίποτα! "Εχασε καί τό σπητί 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ερείπια τών Φιλίππων

της ακόμη καί ξ’ενυχτά στης αγκωνιές τού δρό

μου έρημη, ούρλίζον-ας!

Τίποτα δεν γνωρίζει ! Μόνο ένα φιλικό κατώ
φλι ξύλινο μις ’ςτό τρισκότιδό' της τό απέραντο 

κάποτε διακρίνει... καί μψς ’ςτην ήσυχη πα

ραφροσύνη της, όταν βουρκώνη ή· καρδιά της άπό 

άγνωστο κι ’ άκατανόητο γι’αύτή καϋμό, σέρνει 
τό σκέλεθρό της μ’ αγωνία καί άποκοιμήται 

με εμπιστοσύνη καί· παράπονο,θαρρείς, έπάνωτου.
Είναι το σκαλοπάτι 'τ.όϋ σπητίοϋ το’ύ Σταύ

ρου ! Όλα συγχίσθηκαν ’στό στοχασμό της ! 

"Ολα τά λησμόνησε 1 Μόνο τό Σταύρο ξεχω
ρίζει... Κι’ όταν ή πεΐνα σχίζη χωρίς οικτοτά 
κατάξηρά της σπλάχνα'καί κάνεις δέν την φω- 

νάζη νά τού κουβαληση δροσερό νερό, παραφυ

λάει κάπου, σε κάμμ,ά γωνιά τό πέρασμα τού 

Σταύρου, κι’ ήσυχα, βαρεοά —βαρεία άπλ.ώνει 
μ’ ένα σπαραγμό ανέκφραστο το χέ^ι της χωρίς 
νά τον κυττάζη, κΓ εκείνος, δίχως νά μιλήση, 
σπλαχνικός, της δίνει κκτ.ι καί διαβαίνει...

Σέ ’λίγο χάνεται κ’εκείνη κάτω άπό καμ- 

μιά καμάρα ή μες σέ κανένα σταύλο η σέ κά

ποιο άγριο ύπόγ.ειο νά κοιμηθη.
Ούτε γέλα,· ούτε ’μιλεί, ούτε δακρύζει.
Μόνο τά δυό της χείλη, τραβηγμέν’απότομα 

στής άκρες, δείχνουν τό αποτρόπαιο το στόμα 

της, κηλιδωμένομέ καμπόσα σαπισμένα δόντια, 

άγριώτερο και φοβερότερο 1

Θαρρώ ακόμη πώς την βλέπω άγρια, αναί
σθητη, βωβή, δυστυχισμένη !

Ή πρώτη θαλπερή άκτίνα τού ’Απρίλη, τό 

πρώτο φίλημα τού Ήλιου θά ’ξεμουδιάση τά 
φτερά της κοιμισμένης νυχτερίδας· θά στεγνώση 

κάθε μ.ούχλα καί θά ξαναζησγι ή ληθαργωμένη 

Φύσι.. Μά ή άμοιρη Κατίνα δέν θάχη ξυπνημό!

Ό ύπνος της θάναι αιώνιος καί-ή νύκτα της 

παντοτεινη !
Άλλοίμ.ονο ! SIBYAAA

rne» τής Φλωρεντίας Ave ό Αδικος «νντάκτης τής νεοελ
ληνικής φιλολογίας. Είς τό κρατιόταν αΰτό περιοδικόν 
εχει δημοαιιύαη σειράν άρ&ηοιν περί τής νεοελληνικής εν 
γίνει φιλολογίας, σκιαγραφίας κριτικός των επιφανέστε
ρων λογίαεν μας, ως «αί μεταφράσεις Ιργων αυτών, ’Ι
διαιτέρας προσοχής εϊνε αξία η περί 'Ελληνικής δημφ- 
δους ποιήοεως μελέτη του, ήν έπηκολούιίησε σειρά με
ταφράσεων είς τήν Ιταλικήν των Εκλεκτότερων δημο
τικών μας θαμάτων.· Επίσης εδημοσίευσε μελέτην περί 
τής νεοελληνικής γλωοσης, ήν θεωρεί μηδόλως διαφέ- 
ρονσαν τής άρχαίας,ύψών άμα τήν φωνήν υπέρ λειτουρ
γίας τής Ακαδημίας ■’Αθηνών.

Άλλ’ δχι μονονδια τής γραφίδας,.και δία τού λόγου 
4 κ. Chili έργάζετω υπέρ τής Ελλάδος. Ό λόγος δν 
έξεφώνηοε κατά τήν 25 Μαρτίου είνε ύμνος τοΰ ‘Ελλ. 
άγώνος εύγλωττος, είς δίτήν Capella degli Spagnuoh 
τής Φλωρεντίας εποιήσατο διάλεξιν περί Σολωμοΰ, άνα- 
γνώσας αποσπάσματα τοΰ' IΥμνου.‘Επίσης ώμίληοε περί 
Κρήτης. Είς το Δημοτ. δέατρον Φερράρας τβ 27 Σεπτεμ
βρίου i906 ώμίλησε περί ^’Ελληνικής και Τουρκικής 
Ανατολής», με τόσον ίν^ουσιασμόν, ώστε ν’ άποκληύή 
ύπό τών 'Ιταλικών έφημερΐδοιν αέμπνευσμένος μύστης 
τής Ίοτορίας.» Ώμίϊ.ησε περί Κών)π<5λεα>ς καί Βοσπό- 
ρου ποιητικότατα, περιγρά-φας τήν άντίδεσιν τής δόξης 
τής πόλεως ίπι 'Ελλήνων προς τήν σημερινήν κατάοτα- 
σιν αύτής. ...

' Έν τή είμόνϊ ό κ. Cillli φέρει το ένδυμα τού Δομι
νικανού πατρός.

Ό διαπρεπής φιλέλλήν δμιλεϊ -και γράφει έξαιρετως 
τήν Ελληνικήν.Έπεσκέφ&ηάλλοτε τάς'Α&ήνας, Κέρ
κυραν καί τήν Κρητην. :

Α Λ Λ Λ Λ Λ Α Λ /, A A

τίτλος τον φιλέλληνας elvf 
ανεπαρκής Λά τον χαρα- · 
κτηρισμσν της προς την 
Ελλάδα διάπυρου Αγάπης, 
ί}> τοσάκις ίμπράκτως έ$ε- . 
δήλωσε? ό έν Λιβόρνφ 
4εινός Ελληνιστής αΜβσι- 
μος χ. Pio Ciuli- Ό κ- 
Ciu/i etre 0 συστήματικώς 
καί Ακαμάτως αναλαβών νά

γνωρίση εις τά ’Ιταλικόν i{hOi τι,ν ’Ελληνικην φιλολο
γίαν, διαπρύσιοι αμα κήρυξ τών Ιδνικών αυτής δικαίων- 

Αί είς τόμους καί περιοδικά φιλολογικοί έργασίαι 
τοΰ αίδ. κ. Ciuli 8λαι περιστρέφονται, <ος περί άξονα, 
περί τήν νέωτέραν ‘Ελλάδα. Σ,τανΐως ή ‘Ελλάς απέ
κτησαν εν τϊ) ξένη φίλον τόόφ Μλουσιώδη, τόοφ αφι
λοκερδή, τόσφ πεφωτισμένου. Καί διάτούτο' ή Έλλ. αυ- 
νείδηβις είγνωμονΑ τόν ιύγενη καί πολυμαθή φιλέλ
ληνα, μόνον δε ή επίσημος 'Ελλάς, ώς συνήδως, όκνεΐ 
νά άμείφη δι’ ή&ικής αμοιβής ϊνα τόιουτον ίνέλεον ζήλον.

Ό κ. Cillli live καί ποιητής. Μια λυρική συλλογή 
'του δις έξεδό&η ΰπό τον τίτλον Ά ν α μνή β ει ς (Ri· 
COfdi), έτέραν συλλογήν λξίδιακι σοηπων υπό τον τί
τλον ‘Αναμνήσεις εκ.Κέρκυρας (Rieordi'di Corftl). Τφ . 
1904 ίξέδωκε τόμον διηγημάτων νεοελληνικών ίΐπδ τον 
τίτλον Per le Marine della Greciii. Τ&Άιηγήματααΰτ'ΐ 
live ειλημμένα lx τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας, «βί 
τής Έλλ. έπαναοτάσεως; Δίαν προσεχώς εκδίδει ναυ
τικήν οκι,ναγράφημα: Sulla ηίρα (ΈπΙ τής οχΰης).

Είς τήν t.Nuova Ra&segna di leltevature mode-
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ΕΠΤΑΝΜΣΙΙΑΜ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

λη γή καί

» ,

SAStOTif- 
σεωε κά

εΐχον ϊδρυθή σχολαί έλληνικαι,

σοις, διοργχνωθείσης κατά τάς τελειότερες τότε 

μεθόδους τής δημοτικής έκπαιδεύσεως καί περι

κλεών. -δ ι δασκάλων τον .Γένους κληθεντων ΐνα 

διδάξωσι έν τάί-ς νήσοις, βασίρ-ως έλογίσθη και 

έκτων ύστερων δείκνυται, οτι χί έλλ.ηνίδες 

Μοϋσχι επανήλθαν ειςτάς αρχαίας αύτών έστίας 
καί. τό νέον τότε Ίόνιον κράτος, ε’δωκε τήν κυ- 

ριωτέραν καί προσφόρωτέραν ώθησιν εΐς την σκο- 

πιμωτέραν καλλιέργειαν τών Έλληνικών γραμ
μάτων και τοϋ εθνικού φρονήματος.

' Εί καίνΐώτερχτ πολίτικα! περιστάσεις έπή- 
νεγκαν απογοητεύσεις, άλλαιδε κοινωνικά! ίδέαι 

.και άνάγκαι έτρεψαν τούς πλείστους εις στά
δια πρακτιάώτέρα, δ προς τά γράμματα όμως 

έρως δέν έψυχράνθη κα! ικανή ε'τι πχρατηρεΐται 

ή πνευματική παραγωγή έν Έλλάδι και αί' 
Ίόνιοι νήσοι δέν ύπολείπονταιγΟαι "έν ...τούτφ 
άλλων έλληνικών. χωρών, ^μχίζοϋσαι,τήνν-πκ- 

λχιοτέοαν αΰτών-'δράσιν,^ιάί'δε πολίτικα! κα! 

ιστορικά! αύτών. τύχαι,. έβχκ,Χουθουσιν ΐνα ωσιν. 
αντικείμενα έρευνών και -ίμΛ^έτώΙ ^ περισπούδα

στων, -ημεδαπών καί ξένων .λόγ·αΜ.' ρ'

’Αξιόλογωτάτην άληθως.θά4 εί,σ-ηνεγκεν συμ

βολήν εις τηύ έν γένύ, |,στόρίαν;τής νεωτέρας 

ελληνικής,γραμματολογίας^Ο*'έπίλαμβανόμενος 

νκ καταρτίση γενικόν,άκριβή καί-'.πλήρη κατά
λογον τών βιβλίων, τών εφημερίδων., τών περιο-. 

δικών καί τών διατριβών έν γίνει, ’τών ύπο.Ίο- 

νίων γεγρκμμένων καί δεδημοσιευμένων.' Το έρ- 
γον δένεΐνε βεβαίως δυσχερές, άφ ου καί άλλοι 
ειργάσθησαν πρός τούτο έν εΐδικαΐς περί.τών νή

σων πραγματείας, οΐοι δ Χ'ιώτης γ'ενικώτερον, 
δ Μχζάράκης και Ιίινιάτόρρος, δ Βροκίνης, δ 

Ρωμανός, δ Μηλιαράκης, δ Δεβεάζης, δ Ζώης, 

καί\ ημείς (α)» πλην τών Σάθα, Βρετού, Παρα-. 
νίάα κ-αί Ραγκαβή περί της νεωτέρας Ελλη
νικής φιλογογί ας διάπραγματε'Λέντων. Ειδική

ΑΡΑ τοΐς Ίονίοις. ουδέποτε έξέ- 

λιπεν δ πρός τά γρ-χμματα ζή

λος. "Οταν τό - ύπό
μακραίωνα δουλείαν». ,α|-δε,-σπ-ου*. 
δαί ησαν.παρημ,ελημίν&ι καό,ό-. 

λίγα ήσαν τά.μερη.έήτε τη δσί- 

«ν άλλοις κέ,ντροις τής /Εσπερίας, 
ένθα φιλογενέσιν ίδιωτικχΐς. πρωτοβαυλίαις 

εΐχον ϊδρυθή σχολά! έλληνικαί.- -έν αΐς έδί4 
δασκον περικλεείς ομογενείς διδάσκαλοι, αί 

νήσοι τού Ίονίου βασίμως δυνάμεθα νά εΐπω- 

μεν οτι έπροτοστάτουν ΐν τη έθνωφ-λεϊ. έργασία 
καί τη εντεύθεν προπαρασκευή τής άναγεννή- 
σεως, .διά-τών πολλώναύτώνΐ λογίων. τών σχο-, 

λείων, τών· άκαδημιών, -'κα! ·τοϋ ίερόύ· κηρύγ

ματος. Οι Ίονιο'ΐ ' σπόυδαζοντες έν τοΐς Πανε- 

πιστιμείοις τής; Ιταλίας, άφού άλλο·, μέν διή- ' 
νυον τά . εγκύκλια, πάεδεύματα έν ταίς τών νή- 
σων ίδιωτικαΐς. σχολάις»..άλλοι. δέ καί μάλιστα 

οί είς τάς' εύπορωτέρας ·.’τάξεις άνήκοντες; έν 

τοΐς έλληνομρύσεΐοις· τής Ρώμης', τής' Ένέτΐαξ ; 
καί τοϋ Πα-ταβίόυ, μέτίδΐδοϋ επμνάκάρ.πτοντες 

ου μόνον 'ταΐς'· νήσοις άλλά /,αί· τή .'λοιπή .δε- 
δουλώμένη χώρζ,.τάς κτ.ηθείσάς γνώσεις καί ε- 

καλλιεργούν φιλοτίμώς τά γράμματα διδάσκον

τες," άσκόύντές επιστημονικά.'· επαγγέλματα, 
και συγγράφόντες. Όταν δέ καταλυθείσης τής., 
ενετοκρατίας, οί δημοκρατικοί γάλλοι κατ.έλα- ■ 
βον τάς νήσους λήγοντος τοϋ ιη' αίώνος, ήρ-· 
ξατο έτι πλεΐον ! ζωπύοαϋμε-<ον τό ύπέο' τών 

γραμμάτων άισσημα δια της συστηματικωτε- 
ρας διδασκαλίας, ήν επισήμως πλέςν.άνέλαβεν, 
ή κυβέρνησις, άλλ'· έπί τών.χρόνων τής· ’Επτά

νησου πολιτείας καί τής ’Αγγλικής 'προ-στά-Λ 
σιας, ότε μετά μακράς περιπέτειας Ιπάγιώθή 
πλέον ή έννομος τάξις, ίδρυθείσης τής ’Ιονίου .
’^.κχδημ,ίας .καί..:τοϋ. Ιεροσπουδαστηρίου . έν ~~~~ ’"’Γζ— “ '. '/ '

Ινξρ'άύργ, .'άρξαμίνης τής -λειτουργίας -τής μέσης' .’Αθήναις1994

παιδείας διά τών ίδρυθέντων λυκείων έν ‘τκις'νήί' <τ«λ.?84·2. ·....; <-' · α ■:, ·.. ·-·'.■<

ί

t

μονογραφία περί τούτου θά έδείκνυε^ ότρο.ία καί 

όπόση έγένετσ'ή σύμμετοχή τών ‘Ίϋνίών έν' ΐή 
καθ’ ολου πνευματική τοϋ έθνους ζωή, διότι 

άπό τοϋ ιζ' αίώνος μάλιστα, έκτακτος παρα
τηρείται όντως ή έν ταΐς νήσοις πνευματική 

γονεμότης. Περικλεή Ίονίών ονόματα καί άξια 

λόγου καί έν πάση επιστήμη έργα κοσμοϋσι διά 

τριών αίώνων τάςδέλτους τής νεωτέρας. ελληνι
κής, γραμματείας, καί δύναται τις βασΐμως νά 

υποστήριξή όχι το πνεύμα τής έλευθερίας καίό 

πόθος τής άναγεννήσεως οπερ έν άλλαις έλληνι- 
και'ς χώραις ύπήρξεν άπαύγασμα μακράς,καί 

πολ.υωδύνου τυραννίας, έν Έπτανήσω άνεπΤ’άσ- 

σετο κα! έρρίζοβόλε’. διά τής πνευματικής μορ 
φώσεως καί τών ειρηνικών άγο>νων, ΐνα συστα- 

δίοδρ.ομήσή μότά τοϋ λοιπού ελληνικού <ΰς καί 

έγένετο, έν τφ γενικωτέρφ έργφ.τής ’Ελληνι

κής παλίγγεσίας. .
Μετά τά προλεγόμενα ταΰτα. αναγράφομε? 

ενταύθα, χάριν τοϋ είρημένου σκοπού μετά βρα
χειών παρατηρήσεων τούς τίτλους τών έν Έπτα- 

νήσφ, ή ύπο Έπτανησίων άλλαχοϋ, ή πίρ! 

Επτανησιακών ζητημάτων ύπό άλλων λογίων 

δημοσιευβέντφν άπό τοϋ- 1905—19Ο:, παρέ- 
χοντες μικράν έτι συμβολήν, είς τό ζήτημα, έξ 

όσων περιήλθον είςγνώσιν- ήμών δημοσιευμάτων
• τοιούτων, παραλείποντες τά περί εφημερίδων 

καί περιοδικών.
α) Έν τω περιοδικό» τής Ζακύνθου .«Μοϋσαι» 

διευθυνόμένω ύπό τοϋ γνωστού ακαμάτου ιστο
ριοδίφου κ. Λ. Ζώη, εξακολουθεί δημοσιευόμε

νου (πλήν πολλών άλλων περί επτανησιακών 
ιστορικών, κοινωνικών καί λαογραφικών ζητη

μάτων διατριβών αυτού τοϋ διευθυντοϋ και άλ
λων Ζακυνθίων καί Ίονίων λογίων) τό ύπό πολ

λάς επόψεις όσον οΐόν τε πλήρες . ίσϋύρικδν, 
γλωσσικόν, ζωγραφικόν καί βιβλιογραφικόν 

γλωσσάριου τής Ζακύνθου, εργον μακρών πόνο>ν 

και μεγάλης άφοσιώσεως είς έρεύνας τής πατρίου 

ιστορίας καί λαογραφίας, τοϋ κ. Λ. Ζώη.
β) Έν τφ-αύτφ περιοδικφ, ό'αύτός κ. Ζωής 

εξακολουθεί, δημοσιεύων έκ τοϋ κατάλειφθέντος 

ανεκδότου Ζ’ τόμου τών Ιστορικών Απομνημο
νευμάτων τών Ίονίων νήσων τοϋ αειμνήστου φι- 
λοπονωτάτου ιστοριογράφου Χιώτου, τό μέγα 

κατ’ άλφάβήτικήν τάξιν κεφάλαιονΕπιφανείς 
"Επτανήσιοι, άρξάμ.ενος άπό τοϋ γράμματος Κ, 

τών πρό τούτου περιλαμβανόμενων έν τφ ί’ τό
μο» τώ ύπ’ αύτοΰ τοϋ συγγραφέως έκδοθέντι. Ό 

Χιώτης χαλκέντερος αληθώς χρονογράφος καί 

ΰλης συλλογεύο, ύπέπεσε πολλάκις είς άνακρι- 

βε ίας καί μάλιστα είς τά μ.εσαιωνικά τών νή
σων, άλλά καί τών άλλων Ίονίων ερευνητών 

πλείονα εί&ήνεγκε καί έγνώρισε τοΐς λάτραις 

των σπουδών, πα.ρασχών. αφορμής εύρυτέρων, 
συστηματικώτέρων ·κάν"ίάκριβεστέρων μελετών.

γ' ) Ό έν Κερκύρά νομικός, έκ Κεφζλλήνων 

δ’ έλκων τήν-παταγωγήνκ.- Ν. Γερακάρης,· 
έξέδωκεν έν κόμψφ τομιδίφ τάς Κερκνραϊκά; 

Σελίδας, συμβολάς είς την άπό τοϋ 1204-1386 
ιστορικήν περίοδον τής νήσου, ίκανώς δεκφωτι- 

στικάς τών σκοτεινώνΛτήμείων τής μεσαιωνικής 

τής νήσου ιστορίας,
δ) Έν τφ άαθολικφ περιοδΐκφ «'Αρμονία» 

δ πολυμαθής ’ιστοριοδίφης κ. Σ. Δε- <οιάζης, 

ιστόρησε τά τής λατινικής επισκοπής Κεφαλ
ληνίας καί Ζακύνθου, άπό τών μέσων τής ιγ' 

έκατονταετηρίδος μέχρι τοϋ νυν, έπί τή βάσει 

βασιμωτέρων έρευνών, καταρτίσας ούτως δσον 

οΐόν τε πλήρη τόν κατάλογον κα! τούς βίους 

τών έπισκοπησάντων. Ή πραγματεία αΰτη, 

μετά τών προσθηκών τοϋ Ζώη καί το σχετικόν 

κεφάλαιον τής CefalQnia Galolica τοϋ εύπαι- 

δεύτου ίερέως Ίννοκεντίου'Ι^α'Μαίαι/ηο,· ηγου
μένου τής έν Άργύστόλίφ μονής τοΰ Άγ. Νι
κολάου, δυνάμεθα νά έιπωμεν έξήντλησαν πλέον 

τό ζήτημα, οπ-ερ άτελώς εΐχον πραγματευθή 

άλλοι Ίόνιοι συγγραφείς.
δ) Ό κ. Γ-εράσ. Λάσκ.αράτος έξέδωκεν είς β' 

ίκδοσιν τά προ έτών δημοσιευθέντα καί δυσεύ

ρετα πλέον Στιχουργήματα τοϋ αειμνήστου αύ
τοΰ πατρος Άνδρέου’Λαάκαράτου. Οι πολλοί 

θαυμασταί του σατυρικού κα! φιλοσόφου πνεύ

ματος.'τοϋ περικλεούς: συμπολίτου ημών, ένε- 
τρύφησαν καί πάλιν είς τούς' έξοχους ύπό· έπο- 

ψίν καί έμπνεύσεως καί ίδιαζούσης χάριτος στί

χους εκείνους. Όκ. ΛασΧαρ'άτος πρέπει νά ίπι- 

δ«όξη τ'ήν 'ί’κδοσιν καί-τών άλλων πολλών ανεκ

δότων κοινωνιά-οφιλοσοφικών καί.'ποιητικών- ,ερ- 
: γα»· τοϋ πολύγραφοτάτου λογίου πατρός του ΐνα 
οΰτω κρΆή ούτος,·.'έν τή-καθόλου αότοϋ .δράσει 

και πνευματική.γονιμότητι. '
ς·) 'Ο γνωστός λόγιος.καί' διευθυντής τής-Ε

θνικής Βιβλιοθήκης κ. Δημήτ.ριος Καμ.πΟύρο- 
γλους, έδημοσίξυσ.ε καί τον· Β' πολυσέλιδο* τό

μον τοϋ ^Ιοταρικοϋ °Αρ^6ιου·'ίοΰ'Αιονυαίου'Ρώ~ 
■ μα 1826, ^α·πά')3.ΐζ τοϋ μεγάτίμου 'οίκου τής 

αδελφής Ζακύνθου. Διά τής δημόσίίύσεως τοϋ 

αρχείου τούτου,: έν- πολλαΐς φωτίζεται ή ιστο

ρία τοϋ άγώνος καί πολλά μανθάνομεν-περί τής 

συμμετοχής τών Ίονίων «ΐμασι, /χρήμασι- καί 

πολιτική περινοία. έν τή έλληνική παλιγγενεσία, 
ζήτημα δπερ μέχρι πρό .Τίνος'..δίν άτο ϊπηκρι- 

βωμένον, ήδιάεΐτο δ| εντεύθεν ή. μνήμη' τών ’·Ιο· 

ν.ίων.αγωνιστών, ,έν τ,ή εσπευσμένη απονομή'τών 
. κρίσεων, τών τιμών καί τών έπιχΡρηγήσεων.

■ ("Ε,τίτα.'ϋ τέλΰί) ■ ■· · '■ · .■ ;.
Βλιας α: τεετςΕλης
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πινακοθηκη
Η ΤΕΧΝΗ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ*

ΑΙ ΓΡΑΦΟΓΣΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΕΣ

ΚΑΤΙΝΑ ΨΥΧA

Μεταξύ τών Αρκετών δπωςδήποτε όνομάτων 

τών γραφουσών ‘Ελληνίδων, τό δλιγώτερον ίσως 
γνωστδνείνε τό τής δεσποινίδος Κατίνα? Ψύγα. 
ΚαΙτοΐτο, διότι ή λόγια καί ποιητική συγγρα

φείς γράψει γαλλιστί, θυγάτηρ τοΰ Αειμνήστου 
Στεφάνου Ψύχα, εγκατέστη Από τετραετίας εν 
Παρισίοις. Σννειργάσ&η έπ’ Αρκετόν εν τή 

«Κυανή ’Επιθεωρήσει», εν ή. τό πρώτον Ινε- 
φανίΰθη διά σειράς πεζών ποιημάτων, τά όποια 
ένεποίησαν ζωηράν εντύπωσιν και τή παρέσχον 

θέσιν έν τή γαλλική φιλολογία. Καίτοι γράφουσα 

τήν γαλλικήν, ή ίμπνευσις αύτής είτε καθαρώς 
‘Ελληνική' τά θέματά της ώς ίπι τό πλεΐστον 

άρύεται Ικτοώ Αρχαίου Έλλ. κόσμου, τδν όποιον 

μελετά, Αλλά καί αισθάνεται. Είς τά πεζά της 

ποιήματα, ώς είς τήν «Δητώ», τδν «Όλυμ
πον», διαφαίνεται μία κλασικής άπλότητος χά

ρις, μία Αβρά μελαγχολία, πρωτοτυπία δέ είς 
τήν μορφήν. *Η επιτυχία ήν έσχον είς τδν γαλ

λικόν περιοδικόν τύπον τά πρωτόλεια τής ω
ραίας Άτθιδος—ήτις έζήτησε τήν φιλολογικήν 
δόξάν εκεί, ένθα αΰτη Αναγνωρίζεται καί άπονέ- 

μεται—Ιπηυξήνθη είς τό μυθιστόρημά της «Οί · 
δοξολάτραι», 8περ ώς πρωτεύον έδημοσιεύθη είς 
τήν Επιθεώρησήν τών Παρισίων». Οί «δοξο- 

λάτραι» έκρίθησαν έν Παρισίοις ευμενέστατα.

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΠΝΤΟΣ

Τδ κατωτέρω δημοσιευόμενου σημείωμα αποτελιϊται 
&Λ0 τάς τελευταίας γραμμάς ας εχάραξεν η Αλησμόνη
τος "Αλεξάνδρα ΙΤαπαδόπούλου.

Μιά οτήίη μ^ύρη,' καχάμαυοτί, χώξ'ΐζ ■tip' 
%άρ»> στήλης ‘Ελληνικής, χωρίς τάς τόσον πβ- 

ριέργονς Ιπιγοαφας στήλης χριστιανικής ίποχής.
Έστηάφην πρός τόν σοφόν συνοδόν κύριον ■ 

Πέτρον Πατταγεωργίον, καί έκεΐνος άπεφύλλισε 

τά ρόόατών παραδόσεων.

Τά παραδίδω χωρίς τό άρωμά των.

«Είναι ή στήλη τοΰ σοφού Σολομωντος και 
εϊχε τήν μάγον δύναμιν «νά δίαλύίΐ τά δη- 
λητήοτα τών δ^εων».

Καί ή στήλη, τήν όποιαν (.μαύρισαν οι αί’ώ- 

νε;, φωτισμένη τώρα με τον λύχνον τής παρα- 
δόσεως με παρασύρει·

Δεν ισχύει, ίρα γε, ή μάγος δύναμίς της δι 
δλα τά φαρμάκια; Δι δλονς τους δφειζ, οΐ ό

ποιοι περισφίγγουν τά ί«ρά Ιδάφη; — Ή Εσχα
τιά αυτή τής Θεσσαλονίκης, μί τήν Αιχτώς προ

φητικήν στήλην της, με ίλκύει berate πολύ' 
κΰχιθίλω νά γράψω άκουμβιομένη.είς τόνστυ· 

λοβάτην. καί. ακόμη δίν ευρίσκω ούτε μορφήν, 

ούτε λέξεις.

Έν Θεσσαλονίκη κατ' ‘Οκτώβριον 1905.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΥ

' t * t . t

ΘΡΥ.ΛΟΣ

Στής χειμωνιάτικες βραδυες

Τό λέει τό παραμύθι:

— ’Εδώ στην άχαρη Αμμουδιά 

Ή κόρη Απεκοιμήθη, 

Κι* ήρθε τό κΰμα τό ψηλό 

Ποΰ Αράθυμα βογγάει 

Και στους Αφρούς τή δίπλωσε 

Τήν άρπαξε και πάει...

Και τώρα, όταν ή θάλασσα 

Στενάζει Απελπισμένη, 

"Ισκιος λευκός κι’ Ανάερος 

Άπό. τά βάθη. βγαίνει, 

Και δείχνει επάνω στα νερά 

Τήν ξωτικιά του χάρι 

Να’ηαιγνώίζτ) πένθιμα 

Στό κίτρινο φεγγάρι...

©. ΖΩΤ0Π0ΥΛ02

·!

ΕΛ. ΕΤΑΜΔΤΟΠΟΥΛΟΥ Προς τδν τάφον

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΓ€ΛΏΣ

ΟΚΛΕΝ ί νεώτερος συνέγραψεν 
άλλοτε βιβλίου περί γελοττος, τα ό
ποιον δμως δεν είχε μεγάλην Επι
τυχίαν, διότι οί τεχνοκρϊται καί οί 
ψυχολύγοι άπεφάνθηοαν, ότι δέν 
υπάρχουν ειδικοί περί γέλουιας κα
νόνες, καί δτι γελ$ τις δπως άνα- 
πνέει, ηδπωςχασμϋται.Έγίο'μΰ- 
λιστα προσθέίω, δτι,γελά τις, α· 
ναλόγως τοΰ χαρακτήρός του, τοΰ

περιβάλλοντος, ή τών προκαλουσων τδν γέλωτα αίτιων, 
Si‘ δ καί ύπάρχουσι πλεΐστα είδη γέλωτος, καί κάθε "Ε
θνος εχει οΒτως είπεϊν μίαν ειδικότητα γελαστικήν-

Ουτω υπάρχουν γέλωτες θορυβώδεις καί γέλωτες σι
γαλοί, γέλωτες έξυπνοι και γέλωτες κουτοί, γελωτες 
χαρίεντες καί γέλωτές σεσηρότες, γέλωτες προκαλοΰ- 
μενοι απδ χαράν καί γέλωτες έμπνεόμενοι από θυμόν, 
γέλωτες έμπνεόμενοι άπδ ενα άατέΐον ή έκρηγνυμενοι 
άπδ μίαν δυσμορφίαν.

"Οτι τά πράγματα εχουύιν ύπδ ψυχολογικήν εποψιν, 
καί υπό πραγματικήν εποψιν, όπως τά παριστάνω, εϊνε 
αναμφισβήτητου. "Οπως επίσης ίπιοτημονικ&ς Αναμφι
σβήτητου υποστηρίζω δτι εϊνε, δτι δπάρχει ενα Έθνος 
τδ όποιον αγνοεί τον γέλωτα.

Δέν υποθέτω νά εϊνε καμμία άνάγκη νά οάς διαβε
βαιώσω, ποιον ε'νε το "Εθνος τούτο.

Ό Ραβελαί, δ Λουκιανός οΰτος της Γαλλίας, έγραψε, 
μεταφράζων τον αφορισμδν. τ&ν 'Αρχαίων, θτι ίδιον 
τον άνθρωπον εϊνε ό γέλως.

Έάν.η ρήσις αυτή απετέλει άξίωμα, τότε άφενκτώς 
ημείς ο< Έλληνες δεν θά ήδυνάμεθα νά χάρακτηριοθώ- 
μεν ώς άνθρωποι. Διότι ουδέποτε γελώμεν. "Ο γέλως 
διά τδν "Ελληνα, εϊνε άγναστον. 'Ο "Ελλην, ονχι μό
νον δίν γελφ, άλλ' απορεί βλέπουν τους άλλους γελών
τας. Όσέικις δε Ικ συμπτώοεως τά χείλη του διαοτέλ- 
λονται, κατα τδν αΰτδν μηχανικόν τρόπον, §Γ οδ προ- 
καλεϊται παρά τοίς άλλοις "Εθνεσιν ό γέλως, διαγρά- 
φουόι μορφαομόν, τον όποιον βλέπων αρχίζει νά 
ενθυμείται τοΰς πεθαμένους του.

Είς τί δέον ν’ άποδοθη τδ φαινόμενον τούτο, παρά
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τφ νέφ Έλληνι, το όποιον άναμφιρήστοις αποτελεί εν 
μιιονίκτημα και τον καθιστή. υποδεέστερον τών άλλων 
έθνών ; Προέρχεται άπδ μίαν έκ γενετής παραλυσίαν 
τών προσωπικών νεύρων, είνε αποτέλεσμα, φυσικής με
λαγχολίας, slvs Sva άπομεινάριον τρόμον, ύφ’ 8ν διήγεν 
έπί Τουρκοκρατίας, ή είνε ουνέπειαι τών δυστυχών 
περιστάσεων, ύφ' άς νυν διαβιοΐ ;

Δέν φρονώ οτι συμβαίνει κανέν έκ τών προρρηθέντων. 
Ουδεμΐα εκ τών άφορμών τούτοτν μοί φαίνεται έπιστη- 
μονικώς αληθής.

ΕΙξινρετι διατί 5 “Ελλην δέν γελή. ;
Διότι ό κύριος “Ελλην έ ν τ ρ έ π ε τ α ι. να γελάοη. 
'Ομιλώ οοβαρώτατα.
Ε’νε δυνατόν άνθρωπος σοβαρός,άνθρωπος μέ μυαλό, 

άνθρωπος είς το κεφάλι τοϋ όποιον αί μεγαλείτεραι !- 
δέαι βόσκουκ, να έπιτρέπηείς τόν έουτόν του νά γελά; 
Νά κάμνη ένα τόσον επιπόλαιου πράγμα, δπως είνε ό 
γέλως ;

“Επειτα, πρέπει νά λάβητε ϋπ’ δψιν σας 8τι ό “Ελ
λην είνε και φύσει καλ θέσει καλλιτέχνης' ότι άγαπή. τό 
καλόν ύπό δλας του τάς εκφάνσεις, καί ότι συνεπώς θα 
ήτο ασυνεπής πρός τάς καλλιτεχνικός του άρχάς εάν έ- 
πέτρεπεν είς εαυτόν νά κάμυμ τδ πρόσωπόν του μορφα
σμούς, οί όποιοι δεν είνε εύμορφοι.

Δεν εΐμεθα σύμφωνοι ; 
“Εχετε καμμίαν άντίρρησιν έπ’ αυτόν;

Ν. ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ

* * t t

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΚΑΙ Η ΦΑΙΔΡΟΤΗΣ

ΕΓΕΤ A I ότι 
πρός επιτυχίαν 
sis τδν κύαμον 
συντελεΐήίδιο· 
συγκρασία. Τό 
βέβαιον είναι 
οτι ή ευτυχία 
έξαρτάται πρδ 
πάντων έκ τής 
ήμερότητοςτοϋ 
ήθους, έκ τής

υπομονής, έκ τής άγαθότητος και τής πρδς τον πλησίον 
άγάπης. Είναι δέ αληθέστατου, καθώς είπεν ό Πλάτων, 
οτι επιδιώκοντας τήν ευδαιμονίαν τών άλλων εύρίσκομεν 
τήν Ιδικήν μας.

'Υπάρχουν άνθρωποι φύσεως τόσον αγαθής, ώστε εν- 
ρίσκουν παντού τό καλόν. Εις τάς μέγιστος δυστυχίας 
βλέπουν σημεϊον παραμυθίας, καί είς τόν σκοτεινότερου 
ούρανδν διακρίνουν ακτίνα ήλιου. Οί τοιοΰτοι άνθρωποι 
είναι άληθώς ζηλευτοί. Τδ φώς τοϋ ύφθαλμοϋ των έχει 
ακτίνα φαιδρότατος, ενχαρισνήσεως καί φιλοσοφίας, ή 
καρδία των είναι πλημμυρισμένη άπδ τιμ λάμψιν τοϋ 
ήλιου· ό νοΰς των χρωματίζει τά άντιμείμενα μέ τάς 
Ιδίας του αποχρώσεις. “Οταν έχουν λΰπας, τάς υποφέ
ρουν γενναίοις, χωρίς γογγυτμούς καλ παράπονα καί 
θρήνους ανωφελείς. Τάς υπομένουν με καρτερίαν, καί

συλλέγουν εύγνωμόνως τά ολίγα άνθη, δοα ήθελε τύχη 
νά συναντήσουν είς τδν δρόμον των.

Καί δεν είναι επιπόλαιοι οί τοιοΰτοι.
Απ' εναντίας οί νοημονέστεροι είναι ονχνάκις οί αί- 

σιοδοξότεροι.
Μολονότι ή φαιδρότης έν γένει προέρχεται έκ τής I- 

διοσυκρασίας, δύναται όμως και νά άποκτηθή καί νά ά- 
ναπτυχθή, καθώς 8λαι αί άλλαι έξεις. Δυνάμεθα διά τής 
σκίγεως καί της θελήοτως νά μάθωμεν να βλέπωμεν 
τά πράγματα άπό τήν καλήν των δφιν. Ή ζωή έχει 
καί φώς και σκιάς Είς ημάς άπόκειται νά προοηλώοω- 
μεν κατά προτίμησιν τδ βλέμμα είς τδ μεν ή τάς δέ. 
Είς τήν έκλογην μεταξύ τών δύο δυνάμεθα νά έφαρμό- 
σωμεν τήν δύναμιν τής θελήοεώς μας καί νά άποκτή- 
σωμεν υντω τήν συνήθειαν τοΰ νά εΐμεθα ή ευτυχείς ή 
δυστυχείς.

Ή αίοιοδοξία είναι όχι μόνον μεγάλη πηγή απολαύ
σεων είς τδν βίον, άλλά συγχρόνως καί προφΰλαξις κατά 
τών κακών στοχασμών. Συγγραφεύς έρωτηθείς διά 
τίνος τρόπου δύναται τις νά άποφύγη τούς πειρασμούς, 
άπτ,ντησεν ότι ύπάρχουν τρεις τρόποι: β'Ο πρώτος τρό
μος είναι ή φαιδρότης, δ δεύτερος τρόπος ή φαιδρότης 
καλ ό τρίτος έπίσηςκ. Ή εύθυμία προπαρασκευάζει τό 
εδ·- φος, έκ τον όποιου βλαστάνουν ή άγαθότης καλ ή 
άρετή· δίδει άνεσιν είς τήν καρδίαν καί έλαοτικότητα 
είς τον νοΰν. Είναι ή πιστή σύντροφος τής άγάπης, ό 
φύλυξ τής ύπομονής καί ή μήτηρ τής συνέσεως. Είναι 
τδ καλλίτερον τών τονωτικών τής ψυχής' δίδει είς αύ
τήν' νέας πάντοτε δυνάμεις, ίνφ ή κατήφεια και ή άθυ- 
μία έξασθενίζουν τόν άνθρωπον και έξαντλοϋν τάς η
θικός του δυνάμεις.

Διατΐ βλέπομεν ανδρας, καθώς τδν Παλμερστώνα, 
εργαζομένους καί εις τά γηρατειά των με τήν ίδιαν πάν
τοτε ζέσιν Διότι διετήρησαν μέχρι τέλους τήν ψυχι
κήν ζωηρότητα καί ευθυμίαν. Έγυμν&σθησαν εκ νεό
τητας είς τό νά μη ταράασοτνται ευκόλως, εις τδ νά 
άνέχωνται πολλά πράγματα, είς τό νά ακούουν με ατα
ραξίαν λόγους σκληρούς καί άδικους χωρίς νά άδημο- 
νοΐν καί να παραφέρωνται άπδ αγανάκτηση' άνωφελή.

Αί αληθείς πηγαί τής φαιδρότητος είναι ή άγάπη, ή 
(λπίς και ή υπομονή. Ή άγάπη προκαλεΐ τήν άγάπην 
καί γεννή την άγαθότητα. Ή αγάπη έμπνέει τήν εύμέ- 
νειαν καί τήν έμπιοτοούντν πρδς τδν πλησίον φέρει ευ
λογίαν είς έκεΐνον, τοΰ όποιου πληροί ιήν καρδίαν.

Ό περιώνυμος ποινικολόγος βένθαμ ιλεγεν, ότι τό 
κεφάλαιον τής ευτυχίας έκαστον ανθρώπου πολλαπλα- 
σιάζεται άναλόγως τής ευτυχίας τήν όποιαν παρέχει εις 
τούς άλλους. Ή άγαθότης του ελκύει τήν άγαθότητα.

ΟΙ καλόκαρδοι άνθρωποι είναι συνήθως καί ένεργη- 
τικώτεροι, ένφ οί έγωισται καί οί μόνον τδν εαυτόν τους 
άγαπώντες διέρχονται τδν βίον άχρηστοι. Συνήθως δοοι 
περισσότερον μεμψιμοιροϋν, είναι οί όλιγώτερον έργα- 
ζόμενοι χάριν τής κοινωνίας. ΟΙ χειρότεροι.τροχοί εί
ναι έκεϊνοι ποΰ τρίζουν.

Οί καλοί τρόποι είναι μία τών κυριωτέρων έκδηλω- 
σεων τοϋ αγαθού χαρακτήρος.

Ή γνώμη, την όποιαν οχηματίζομεν περί τίνος άν
θρωπον έξαρτάται κατά μέγα μέρος άπδ τοδς τρόπους 
τον ένίοτε μάλιστα έπηρεαζόμεθα έξ αύτών περισσότε
ρον η άπό άλλα του προτερήματα ούσιΰίδέστερα. Τρό
ποι χαρίεντες καί εύγενεΐς συντελούν μεγάλως είς τδ νά 
επιτυχή τις είς τόν βίον του.

ΙΊ Ο

ΣΙΩΠΗ
“Αν στη σκληρή τοΰ πόνου μου σιωπή 

Τό βλέμμα μου αδιάφορο κυττάζει 
ί. ’Ό,τι άπ’ τή γή περνή. σάν άοτραπή

Κι’ ούτε μιά αχτίδα στήν καρδιά χαράζει

« ΕΙν’ ταπεινό τδ βλέμμα τοϋ θνητού 
Τοΰ λογισμού τά βάθη ν’ άντικρύσ.η

Εαί μέσ’ στδ μαύρο ωκεανό τοΰ νοΰ 
Μ.ά αχτίδα άγάπης πόνου νά οκορπίση,

ΛΓέβα στήν άγρια σιοιπή φριχτά 
Κλαδιά άκοϋς νά τρέμουν να βογγάνε

Κλαδιά 8που λυγίζει ή τρικυμία 
Και τήν ταφή οτά σκότη έδώ ζητάνε.

Τοΰ πόνου ή αναμνήσεις ή σκληρές 
Τά κίτρινα είτε φύλλα. :ιον θρηνούνε

Κι’ άπ’ τές θλιμμένης τοΰ ματιού σκιές 
Πόσες εικόνες....στή σιωπή περνούνε.

*

Ν6ΚΡΟΦΙΛΙ
»ν.

Περνούν οί ήχοι ιού φιλιού άπαλα
Στες λαγκαδιές ποΰ πένθιμα στενάζουν, 

• ’ Καί στον χειμώνα τή βαθειά νυχτιά
Τ’ αγκάθια άκοΰς σκληρά ν’άνατριχιάζουν.

Μύρια αγκάθια σμίγουνε με μιά 
καί σέ φιλί αίματόβρεκτο ροφοννε

Τδν πόθο πού φλογίζει τής καρδιάς
Τά βάθη οπού αγάπη έδώ ζητούνε.

Καί σ’ έναν ήχο σμίγουνε μαζύ
Φιλιά χώρας καί πόνου άπελπιομένου 

Φιλιά δπου θερμάναν τή ζωή
Κι’ δπου αντηχούν σε χείλη πεθαμένου.

Κ’ ή άρμονία τον φιλιού απαλά
Σ’ ένδς νεκρού τδ παγωμένο στόμα 

Κί άκοϊς μ’ ανατριχίλα μυστικά
“Οπου οοϋ λέει...α“Αχ φίλησέ με ακόμα.

ΕΛΕΝΗ 2· ΛΑΜΑΡΗ

ΣΤΕΝΑΓΜΟΙ

Αναστενάζει ό βορηας 
Τρέμουν τά 'φύλλα, λαχταρούνε,

Στδ χώμα γέρνουν ή κορφές 
Καί τά νεράκια που κυλούνε

’Ανατριχιάζουνε κι’ αύτα. 
Κι’ άπδ τον πόντον τήν αγκάλη

"Αγρια κύματα, βαρεία 
Τρέχουν να πέσουν στ’ ακρογιάλι

Αναστενάζει ό βορηας 
Κί ή λαγκαδιά τόν κλαίει ακόμα 

Καί μαραμένοι οί άνθοί 
Ρίχνουν τά φύλλα τους στό χώμα...

‘Αναστενάζει μιά καρδιά' 
Κανείς οτή γή δέν τή γροικάει, 

“Αλλος σιμά της τραγουδεΐ 
Κί άλλος άδιάφορος περνάει...

Σάμος
. ΕΛΕΝΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ

Τ_ Α C R Υ Μ Α Ε

ΠΕΖΟΝ ΠΟΙΗΜΑ
Στήν Μίνα

Πί/γιτνλίοσω είζ τά νέ<γ>η τ^ς ψυχής μον τήν 

φωτεινοτέραν ακτίνα τον λογιομον μον καί σον 

τήν στέλλα) — άστρου Έλπίδος — νά σε σνντρο- 

φενΐ] είς τά όνειρά σον.

"Έμποχτενομαι εις τονς άφρονς τον πελά- 
γονς τό πικρότερου μον όάκρν καί σον τό στέλί~ 

λω —δρόσον Άνακονφίσεως—νά σε συντροφεντ] 

εν τή μονώσει σον.

Κ&τιτι άκόμη περισσότερον. ’Εναποθέτω είς 

πτέρνγαζ άγγέλωντήν αίμάσσονσαν καρδίαν μον 

καί σον τήν άφιερώνω — τρόπαιου “Ερωτος — 

νά σέ περιφρονρή όταν ή θλΤψις τον χωρισμού 
θά δάκνη τά ήμιπνέοντα στήθη σον.

Καΐδταν σημάνη ή στιγμή ν’ άναπανθονν 
τά βλέφαρα είς τής λήθης τόν νπνον πάρε μα- 
ζή σον §,τι σον εχάρισο; καί Ακτίνα καί δάκρν 

καί καρδιά.
Ή άκτίς ι3α σον χρησιμεύση όια νά με έν- 

θν/,ιείσαι, το δάκρν διά νά με λνπασαι, ή καρδιά 

διά νά.. ■ μ’ Αγαπάς.

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
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“δςαγγερΟν ολως θέλγητρων προξενεί 
εις τήν ψυχήν μου τό έρυβε'όχρϋυν ε

κείνο θαμβόν φώς. το όποιον άπαραλ- 
λακτα βλέπω νά σελχγίζη και άπό 

τά πτωχά παραθυρώκικ τών λαϊκών 

συνοικιών.
Φως γλυκύ, φώς μαλακόν, φώς ά

γιον. ..
Εϊνε τόφώς τού εικονοστασίου. Δέν

ύπάργει ποθεινότερον καί σεπτότέρον άντικείμε- 

νον οικιακόν διά τον Έλληνα άπό τό εικόνισμα. 
ΉμπΟρεΐνά εχη πολύτιμα άλλα πράγματα και 

τιμαλφή, στολίδια χρυσά καί σκεύη άργυρά. Θά 
τά κλειδώση είς συρτάρια κ*ί Οήκας. ’Αλλά τό 

εικόνισμα θά το άναρτήση εΐς αυτόν' τσν κοι
τώνα του,' φύλακα καί φρουρόν του οίκου του : 
’Εφέστιον θεόν. Καί θά κρεμάση έμπροσθεν του 

άκοίμητον κανδήλαν.
Τό- εικόνισμα μέ εκείνην τήν γλυκεΐαν ακι

νησίαν του παρακολουθεί όλην την οικογενεια
κήν κίνησιν, μετέχον'είς τήν χαράν, τήν όποιαν 

επαυξάνει, καί παρηγορούν εις τήν θλίψιν, τήν 

όποιαν-Ανακουφίζει.
Χορεύει; θαρρείς, έπαγαλλόμενον έν ταΐς εύ- 

τυχίαις τοΰ οίκου καί άναβρύει δάκρυα, ένα μυ
στικόν καί ανεξήγητου ιδρώτα έν ταίς δυστυ- 

y ίαις* καί συνθλίβεται τότε και τριζοκοπιΐ. . .

*
• * .

Ή κόρη, όπου τοΰ άνάπτει τό κανδηλάκι 

Ανοίγει εκεί, τήν μυστικήν εκείνην ώραν, όλην 

τήν καρδίαν της καί τον φανερώνει ολα τά μυ

στικά της, πόθους ή πόνους. Ειςτήν προίκα της. 

θάκάταλάβη τήν τιμιωτέρκν θέσιν, πρώτον κα- 

ταγραφόμενον τό εικόνισμα. Καί όταν δ γεννάρ- 

χής του οίκου άνχπαυθή έν Κύρίω, τό εικόνι

σμα θά τόν συνοδεύσ-η μέχρι τοΰ τάφου.
' ΉίαπΟρεΐ ή πτωχή εκείνη γραία νά τρώγη 

τά χορταράκια της άλάδωτα, διά τό χανδη- 

λάκί της όμως θά οΐκονομήση·, όπως-όπως, ο
λίγον λαδάκι, νά φέγγη τήν νύκτα καί τήνπα- 

ρηγορή καί τήν συντροφεύη. ■
’Αλλ’ άν είς τήν γαλήνην τής .ξηράς τόσον 

ποθεινόν εϊνε τό εικόνισμα, φαντασθήτε ποσον 
γλυκύ; πόσον παραμυθητικόν ε’νε είς τούς θα- 

λασσοπλοοΰντας ελληνχ-ς ναύτας. .Όταν έν μέσφ 
του πέλαγους, κλυδωνιζύμενο.ν : τό πλοΐον,. έν 

ώρα θυέλλης άπολέση τόν δρόμον του, οί ναύ- 

ται γονυπετείς προ τοΰ εικονοστασίου άπό εκεί 
άντλοϋσι παραμυθίαν, έμψυχούμενοι από τό θαυ
ματουργόν εκείνο φεγγοβόλήμα τής κανδήλας 

του, τής όποιας τό ύποτρέμον έκ του σάλου φώς 

θεωροΰσιν ώς πολικόν των αστέρα.
Εις τον ναόν δέ πάλιν, δέν ήμπορεΐ ποτέ ό 

Έλλην νά προσευχηθη, &ν δέν βλίπη νά τόν 

συντροφεύουν γλυκείς γύρω-γύρω οί άγιοι, εικο

νίσματα πα-λαιά, εικονίσματα χρυσά, εικονί

σματα μέ άσήμ-ίνια στεφάνια, μέ ιστορίαν, μέ 

τάματα, μέ θαύματα, χορός πανευφρόσυνος τών 

άπ’ αίώνος Δικαίων,μεταβάλλων είς άλλον Πα
ράδεισον τόν έπί ,γής οίκον του Κυρίου...

*
' » »

Καί όμως υπήρξαν χρόνοι, όπου τήν χαράν 

αύτήν τήν κρυφήν τήν γλυκυτάτην αυτήν πα- 

ραθυμίαν, ήθέλησαν νά τήν άφαιρέσουν χονδροί 
καί άξεστοι αίρεσιάρχαι. Δέν εφερον τόσον κλο

νισμόν εις τήν.'Εκκλησίαν αί μεγάλοι δογματι
κοί συζητήσεις, όσον ή Είκονομαχία. Διότι είς 

έκείνας μέν έπάλάιον οί λόγιοι καί οί μεμύημέ- 

νοι- άλλ’ είς την είκονομαχίανίπάλαισενό λαός. 
Δι’ αΰτό καί όταν έξήλθε νικητής άπο τήν μα

κράν εκείνην γιγαντομαχίαν, ή χαρά μεγαλό
στομος ε”ψαλεν είς όλον. τόν 'Ελληνικόν κόσμον 

τά μεγάλα νικητήρια.
Έβασάνίσαν Αγρίως οί βάρβαροι Είκονομά- 

χοι τάς παρατάξειςτών λογάδων κληρικών, τούς 

Στουδίτας τοΰ Γένους, άλλ’ οί εύγενεΐς ίκεΓνοι 

"Ελληνες ακρωτηριασμένοι, χωρίς γλώσσαν καί 

χωρίς χεϊρας, μέ κεκαυμένας τάς κιφαλάς καί 
έγδαρμένον τό δέρμα, δμολογηταί; άλλ’ αλύγι

στοι ώς αί μεγάλοι τοΰ Ελληνισμού ίδέαι, ε”- 

ψαλλον έν χαρ?.
— Τήν "Αχραντον Εικόνα σου προσκυνοΰμεν, 

’Αγαθέ...
Τά δέ άναθέματα οπού έξεφώνησαν, έν τή 

νίκη των, ύπό τούς θόλους τής 'Αγίας Σοφίας, 

τόσον ηχηρά υπήρξαν, ώστε ίως σήμερον, είς 
ό’λάς τάς πόλεις τής Ελλάδος Ακούεται δ Αν

τίλαλός των,· κατά τάς ίεράς τής Κυριακής τής 
'Ορθοδοξίας λιτανείας, βαρύςκαί ασυγχώρητος.

Μόνον φθόνος πρόςτο κάλλος καί τήν ποίησιν 

τής έλληνικής ψυχής, ήμποροΰσε νά επινόηση 
τήν γΰμνωσιν εκείνην.τής ’Εκκλησίας. Καί δια 

τούτο ή Βυζαντινή παράδοσις εύφυώς λίαν πα
ραδέχεται οτι οί Εβραίοι ένέπνευσαν τήν πεζο- 

τάτην εκείνην ιδέαν είς τόν άγριον "Ισχυρόν.

ΑΛ· ΜΩΡΑΤΤΙΔΗΧ



II ΙΙΑΤΙΊΣ TOV ΟΔΓΣΣΕΩΣ

« ν r
ΓΡΥΠΝΗΕΑ ολη τή νύχτα γο- 

ναησμένη άπάνω στις πλά
κας. Τά [/.άτια μου φλογίσει 
νε άπό τό αδάκρυτο κλάμμα 

χ,ι άπό τόν πόθο της Αυγής. 
Τά δάκτυλά μου ήσαν κερέ

κχι

νια καί- διάφανα τά χέρια 

μου άπο την προσευχή 
τη νηστεία—καί την άγάπη. Κατάσαρκα φο
ρούσα χοντρό ράσο κι άδρο ποΰ έξέσκιζε τό 

κορμί μου τό συνηθισμένο στά μετάξια. Τό αί

μα έτρεχε σάν γάλα μέσα στις φλέβες μου—ώ! 

ή άγάπη μου εκείνη — όλη πονώ! — δέν ρίχνει 

πλειά φουρτούνες στο κορμί μου.
Οί άγιοι γύρω τριγύρω στό εκκλησάκι τοϋ 

μοναστηριού άχνά προβαίνζν μέσα άπδ τό σκο

τάδι καί μΐ κυττάζαν ηρεμα-ηόεμα άπό τά 

φόντα τά χρυσά, τά θαμπωμένα άπό τό πολύ 

λιβάνι κι άπο τά. πολλά φιλιά. Κι δ Χριστός 

άποπάνώ μου έσκυβε, έσκυβε σάν νάθελε νά μέ 

φιλήσει όλη κι αισθανόμουν τό χαμόγελό του 

νά τρυπά τή καρδιά μου.. Έσκυβα κι έγώ μαζί 

του κι ένοιωθα έχυνόταν άπό τό κόνισμα κι έπε

φτε — σάν σώμα — άπάνω μου ή άγάπη. Οί 

άγγελοι γύρω του σωπαίνουν κι έκρατούσαν στά 

χέρια των κρίνα — κρίνα λευκά και κόκκινα καί 
γαλάζια...

Κι έγώ σκυφτή ένοιωθα τή μυρωδιά τών κρί

νων νά πέφτει άπάνω στό κορμί μου — κι έσπαρ- 
ταρούσα όλη άπό τήν ηδονή καί τόν πόνο...

Ώ’ πότε νά ξημερώσει καί νά μέ σηκώσουν 

αναίσθητη άπο τις πλάκες καί νά μέ σύρουν . 
στδ ιερό καί νά βάλει τδ χέρι του βαρύ άπάνω 

μου δ δεσπότης καί νά μέ κάμει Νύφη Σου — 

ώ Νυμφίε !
Ώ ! το κυανοΰν μυστήριο τών ερώτων Σου ποΰ 

λαμποκοπά <|ηλά άπέραντο κι άμίλητο κι όπου 
σκύβω χλωμή και τδ βλέπω — χλωμή άπό τδν
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φ Η ®
πόθο! 

νισμά 

φλόγα τό 

Είμουν μικρούλα κι «σηκωνόμουν — θυμούμαι —

Απο τόν πόθο λυώνεε μπροστά στδ κό- 
Σου το κορμί μου, όπως λυώνει άπό τή 

ο κερί. Είσαι άμορφος! Σ’ αγάπησα.

στά δάχτυλα άπάνω τών ποδιών μου γιά νά 

φτάσω το άστραφτερδ μανουάλι καί νά καρ
φώσω άπάνω, μπροστά Σου τδ μικρό κεράκι 
μου. Κ’ υστέρα σέ έξέχασα. Σ’ έξέχασα κι άλ

λες άγάπες άνάφτηκαν στό αίμα μου...

Ένας κόσμ.ος άστραψε μέσα μου. Καί’Σ’ 
έξέχασα.

Μία νύχτα μεγάλη, τά ξημερώματα, άγρυ- 
πνισμένη έκύτταζα μέσα άπό τά δάκρύά μου 
νά σβύνουν τ’ αστέρια καί Σ’ έθυμήθηκα. Κι 

έσύρθηκα ξυπόλυτη μέσα άπδ τούς βράχους κι 

άπανω άπο τούς γκρεμούς, έδώ, κι έρρίχτηκα 

μπροστά στο κόνισμά Σου καί Σού ’πα νά τδν 
γιάνεις.

Έχαμογέλασες καί μ’ έξύτταξες. Κι επέ
ταξα χαρούμενη νά τόν ευρώ. Είχε πεθάνει.

Ό κόσμος !

Γιατί λοιπόν «χαμογέλασες όταν μ’ είδες ; 

Εστάθηκα κι έβαλαν άπάνω του τή πλάκα 

κι έκαθάρισαν γύρω του τό χώμα, κι έφραξαν 

τί? χαραμίδες όλες, κι έπλυναν τά χέρια των 

οί νεκροθάφτες, κι έπιασαν τά ποτήρια καί τά 

γέμισαν κρασί καί ήπιαν γιά τή μνήμη του. Kt 

έχαμογέλασαν. Κι έγέμισαν ξανά τά ποτήρια.

Κι έγώ άνετρίχιασα όλη. Μέ τά πόδια, μέ 

τά χέρια έσύρθηκα· πάλι μέσα άπδ τούς βρά
χους άπάνω άπό τούς γκρεμούς σ’ ’Εσένα.

Κι Έσυ χαμογελούσες πάντα—γαλήνιος καί 

ώμορφος...

Ώ! .πότε νά ξημερώσει και νκ μέ σηκώσουν 

αναίσθητη άπό τις πλάκες καί νά με σύρουν στό 

ιερό καί νά βάλει τδ χέρι του βάρυ άπάνω μου 
ό δεσπότης καί νά γίνω δική Σου, δική Σου, 

ώ Νυμφίε καίω Σύ πού χαμογελάς αιώνια!...

ΚΑΡΜΑ ΝΙΡΒΑΜΗ

ΑΠΟ δεκαετηρίδων τώρα πολυθρύλλητον κα

τέστη ζήτημα ή πατρίς τού Όδυσσέως καί πο- 

λυτοόπως έξηγήθησαν καί έσχολιάσθησαν οί 

στίχοι τού ’Ομήρου :

Ε“μ' Όδυσοεύς Λαερτιάδης, ος πααι δδλοισιν 
άν&ρώποισι μέλοι, και μεν κλέος ουρανόν ϊκει, 
ναιετάω 3’ Ί&άκην ενδείελον έν δ’ ορος αυτή, 
Νήριτον είνοσίφυλλον άριπρεπες άμφ'ι δέ νήσοι 
κολλαΐ ναιετάουσι μάλα σχεδόν άλλήλμσιν, 
άουλίχιόν τε Σάμη τε και ήλήεσσα Ζάκυν&ος· 
αυτή δέ χ&αμαλή πανυπερτάτη είν άλι κεΐται 
πρός ζόφον—αΐ δέ τ' άνευρε πρός ήω τ’ ήέλιόντε.
’Αλλά κατά τά τελευταία έτη δ γερμανδς 

καθηγητής κ. Δαΐρφελδ, επόμενος τή θεωρία 

ότι ή σημερινή Λεύκάς είναι ή ’Ιθάκη τών ‘Ο
μηρικών χρόνων, ήθέλησε ν’ αφαίρεση τδν πα- 

νοϋργον ήρωα τής άρχαιότητος, τόν, συμβολί- 

ζοντα τήν Ελληνικήν αγχίνοιαν, άπό τής ’Ι
θάκης καί νά δωρήση αύτόν πρός τήν Λευκάδα.

Ή θεωρία αυτή κατεπολεμήθη ύπό πλείστων 

αρχαιολόγων και άπεδείχθη όχι ορθή.
’Ογκώδης είναι ή βιβλιογραφία τής ’Ιθάκης 

καί τό ώραΐον βιβλίον τού κ. Παυλάτου φθάνει 

ύστερον άλλά όχι τελευταΐον...
Αί μεταφρασθεΐσαι μελέται τοϋ άρχιδουκος 

Σαλβατώρ καί τοϋ καθηγητού Λάνγκ είναι φω
τεινή συμβολή εις τό όχι φωτεινόν τοϋτο ζή- 

τηαα. Ό άρχιδούξ Σαλβατώρ προσπαθεί ν’ α
πόδειξη οτι ή ’Ιθάκη ήτον ή έ’δρα τοϋ βασιλέως 

τών νήσων τούτων, διότι είναι ή κεντρικωτέρα 

τών νήσων αί όποΐαι άπετέλουν τό βασίλειον 

τοϋ Όδυσσέως κατά τήν ’Ομηρικήν περιγραφήν.

Ό άρχιδούξ Σαλβατώρ περιγράφει τδ έξης 

άνέκδοτον τδ δποίον συνέβη είς αυτόν κατά τήν 

διαμονήν του έν Ιθάκη.
«Εύρίσκεται έν ’Ιθάκη γέρων τις, τόν όποιον 

οί κάτοικοι όνομάζουσιν αρχαιολόγον. - Πιστεύει 
οτι γνωρίζει ποΰ έκειτο τό ανάκτορου τοϋ Όδυσ

σέως καί που εύρίσκεται ό τάφος του· ονειρο
πολεί ότι θά έλθη τις πρός τόν όποιον θ ’ άνα- 

κοινοιση τό μυστικόν του, όπως άνιύρόυν τά έ- 

ξαφανισθέντα μεγαλεία».

*) Ludwig Salvator άρχιδονκός τής Αυστρίας. Gu
stav Lang διδάκτορος τής φιλοσοφίας. Ή πατρ'ις τον 
Όδυσσέως, έκ τής γερμανικής δπδ Νικολάου Κ. Παν- 
λάτου προτάξαντος τήν Ιστορίαν 'τοΰ Ί&ακηβίου ζητή
ματος. ‘Εν Ά&ήναις.

Ό άρχιδούξ άφηγεΐται οτι ή σύζυγος τοϋ 

ανθρώπου τούτου τώ έπεδείκνυε μίαν ημέραν ρω

μαϊκά επιτύμβια άνάγλυφα, τάόποΐα έκρυπτεν 

έν τώ οίκίσκφ της, ένόμιζε δέ, OTt κατ’ αυτόν 

τόν τρόπον τώ έδωκε τάς πρώτας νύξεις διά τήν 

άνακάλυψιν τοϋ κεκρυμμένου θησαυρού. Ο δε 

σύζυγος έπρότεινεν είς τδν άρχιδοϋκα νά τονσυ- 

νοδεύση, νυκτερινήν ώραν, διά νά δείζη είς αυ

τόν τήν θέσιν τών ανακτόρων τού Όδυσσέως..·
Καί όταν μίαν ημέραν ό αυστριακός άρχιδούξ 

ήρώτησε τόν άγαθον Ίθακήσιον άν πράγματι 
πιστεύει οτι υπάρχει έκεΐ τδ άνάκτορον άαί ό 

τάφος τοϋ Όδυσσέως έκεΐνος τού άπήντησε.

— Πώς νά μή τδ πιστεύω άφοϋ όλοι οί άν
θρωποι άπό χρόνων μέ κάνουν νά τό πιστεύω I

Καί ό σοφός άρχιδούξ έπιλέγει μέ θαυμαστήν 

είρωνίαν :
«Τά αυτά μέ τόν γέροντα τής ’Ιθάκης συμ— 

βαίνουσι καί μέ πολλούς σοφούς, οί όποιοι έν τώ 

θερμώ δωματίω αύτών, όνειροπολοϋσιν ανακα
λύψεις και ευρήματα έκεΐ, ένθα τό βραχώδες 

έδαφος δέν έπιτ^έπει έπιχωμάτωσιν, ένθα ό άνε
μος και ή βροχή παρέσυραν άπό αιώνων, πάν 

ότι άλλοτε ήτο έκεΐ φκοδομημένον. Άλλά περί 

τούτου άς μή άνησυχή κανείς! Άς άπολαύη 

τής ωραιότητος τών τοπείων τούτων, άς ένθυ- 

θυμειται 6τεταύτα παρήγαγον τήν ‘Οδύσσειαν! 

Άς άνευρίσκη τόν κήπον τού Λαέρτου όπου άν 

τού άρέσκη, τήν Άρέθουσαν όπου άν πηγη κε

λαρύζει καί τήν πιστήν Πηνελόπην εις πάσαν 

γυναίκα συνετήν, τής όποίας ό σύζυγος, κάτοι

κος τών ορίων τούτων, μάχεται πρός την θά

λασσαν».
Ή μελέτη τού καθηγητού Λάνγκ στρέφεται 

είς τδ γεωλογικόν ζήτημα και έξετάζε: άν κατά 

τήν ‘Ομηρικήν έποχην ή Λεύκάς ητο νήσος η 

χερσόνησος τής ’Ακαρνανίας, καθώς αναφέρουν 
οί αρχαίοι Ιστορικοί γεωγράφοι- παραδέχεται 

δέ οτι ήτο χερσόνησος καί μόνον διά τεχνητού 
πορθμού, κατά τδν Ζ' π. X. αιώνα, μετέβλήθη 

είς νήσον.

Άλλά δέν δύναμαι νά παραβλέψω τήν ιστο

ρικήν και άρχαιολογ.ικήν μελέτην περί τής 'Ο
μηρικής ’Ιθάκης τήν όποιαν ό κ. Παυλάτος προ
τάσσει τών μεταφράσεων έν εΐδει προλόγου.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Π I Ν A Κ 0 0 Η Κ Η

Ό κ. Παυλάτος έκ τών πρώτων κατεπολε-, 
,μ.ησε την θεωρίαν την δποίαν ύπ,εστήριζεν δ κ." 

Δαίρπφελδ, καί πρό εξαετίας έζέδώκεν πραγμα

τείαν περί 'Ομηρικής ’Ιθάκης πειστικωτάτην.
Ό συγγραφεύς καταδεικνύει τελείαν γνώσιν 

τού ζητήματος ού έπελάβετο, και δ πλούτος 

τών παραπομπών βεβαιώνει τό εύσυνείδητον τής 

εργασίας του. ’Εκθέτει μετά μεγάλης άκρι- 
βείας καί ένημερότητος τήν ιστορίαν τού ζητή
ματος, συζητών τάς διαφόρους θεωρίας και άνα- 

σκευάζων τά εσφαλμένα, δρμητικός δέ καί ά

καμπτος πάντοτε επιτίθεται κατά τούκ. Δαίρ
πφελδ.

Ό συγγραφεύς επικαλείται τάς μαρτυρίας 

όλων τών ’Ελλήνων καί λατίνων συγγραφέων 

καί έν τελεί επιλέγει.
«’Ιθάκη καί πατρίς τού Όδυσσέως έγένοντο 

άλληλένδετοι άπό τών πρώτων τού ’Ελληνισμού 

χρόνωνδέν ήτο δέ δυνατόν ή μία άνευτής άλλης 

αυτοτελής νά νοηθή· δι’ δ καί ήτο έκ των προ- 
τέρων βέβαιον, οτι θά άπεδύετο προς άτυχή καί ' 

άπεγνωσμίνον άγώνα εκείνος οστις ήθελε νά 
διασπάση τον προαιώνιου τούτον τής συνοχής 

δεσμόν, τήν σιδηράν άλυσιν, ής είχον ήδη πρό- 

τερον δοκιμάσει τήν άντοχήν αιώνων όλων δεκά
δες».

ΎΑ IN A

ΟΥ συνέβη άλλοτε, ενώπιον ενός 

κλωβού θηριοτροφείου, νάάντι- 

ληφθώ, οτι ένα άπό τά μεγα

λοπρεπέστατα θεάματατού κό
σμου είναι τά μάτια «οργισμέ

νης ύαίνης.
Όταν· το θηρίον άΰτό μαίνεται, τά μάτια 

του είναι λίμνη είς τήν δποίαν χύνονται παρά
δοξα καί εξωτικά χρώματα. Όνειοώδεις αΰγαί, 
κάτι ώς φώς κοιμώμενον. μέσα είς πολυτίμους 

λίθους δακτυλιδιών καί άφυπνιζόμενον τήν στιγ

μήν εκείνην, ένα φώς παραμυθιών, ένα κυανούν 

κοιμισμένων άγνωστων νερών, άπό τά δποία έ-
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. Τί θαυμάσιοι άνθρωποι, αλήθεια, αυτοί οί αρ

χαιολόγοι και οί ιστορικοί I Προσπαθούν νά δια

λύουν καί το ώραιότερον νέφος τής παραδόσεως...
Ημείς οί ποιηταί άγαπώμεν τόσον την «ιω

νίαν παράδοσιν, ήτις γνωρίζει νά εξωραΐζει τάς 

άσχημίας, νά άνεγείρη οτι έκρήμνησεν ό χρόνος 
καί νά πλέκη τόν θαυμαστόν πέπλον της ποιή- 

σεως γύρω άπό τάς μορφάς καί τά πράγματα 

όπου ή άπόστασις τού καινού τά έξιδανικεύει.
Καί τώρα έρχεται είς τον νοΰν μου τό γαλλι

κόν εκείνο λόγιον:£β plaisir des pontes c'estla 

legende.et le'plaisir des historiens c’est de 
detruire les iegerides.

Τί θά έκέρδιζεν δ κ. Δαίρπφελδ, καί τόσοι 

άλλοι πρό αυτού άν μετέφερον την πατρίδα τού 

Όδυσσέως άπό της ’Ιθάκης είς την Λευκάδα;

’Αλλά δέν έχομεν νά φοβηθώμεν τότοιούτον.
Ό φίλος μου κ. ΙΙάυλάτος ραέ ολην την γνώ- 

σιν καί έξακρίβωσιν ευσυνείδητου Ιστορικού καί 

μέ ολον-τον ενθουσιασμόν της φιλοπατρίας του 
μέ πείθει οτι δέν εϊνε δυνατόν νά έκδιωχθή ό 

Όδυσσεΰς άπό τά λαμπρά του ανάκτορα,τά ό

ποια άν δ χρόνος κατεκρήμνισεν, η παράδοσις 

όμως τά άνήγειρε λαμπρότερα είς την φαντασίαν 

τών έπιγενομένων.

Μ- ΣΙΓΟΥΡΟΣ

πέρασε τό ήλιοβασίλςμμα, φώς μεγάλης. ποιή- 

σεως. καί μεγάλης λύπης, περνά είς απερίγρα
πτα χρώματα άπό τά μάτια τού ώργισμένου 

.θηρίου. Τό θέαμα μού έκαμε κατάπληςιν. Καί 

έσκεπτόμην ότι ολην αυτήν τήν άλλόκοτον «ό- 

ραιότητα τών ματιώντήν έδημιο.ύργησεν ή,οργή 

ένός θηρίου τρώγοντας πτώματα, .πράγμα-τό 

.δποϊ.ον δέν tlvxi παράδοξον,,.-άφοΰ ή - Όριγή είναι 

πάντοτε /ya στοιχείου, -τής, ώραιότητος. Ίωρα 

πώς τόση, ,ώμμ.ορφιά /χύθη είς τά μάτια ενός 

ιών ασχημότερων θηρίων, αΰτο το γχωρίζει δ 

.Δημιουργός,, δ ,δποίος.·/μοίρασε τήν.περιουσίαν 

του .όπως αυτός έν τή.κ.υριαρχίφ; του ,-ήθέλησε, 
κατά τρόπον δ δποίος δι’ήμάς θά είναι πάν

τοτε περίεργος καί ακατάληπτος.

•Τό μαγικόν εκείνοθέαμα το ϊνθυμήθην μαν- 

θάνων οτι άπεθκνεν ή ύαινα τ-οΰ Ζωολογικού 
κήπου τού.-Φαλήρου διά τοΰ'ρεβόλβερ τοΰ φύ- 

λακος. ΛΗ ύαινα τού ιΦαλήρου ήτο τήν τελευ- 
ταίαν εβδομάδα «οργισμένη, έξαλλος, /μίσησε 

τά πάντα, κατεσπάραξε τόν ./αυτόν της, άπε- 

φάσισε ν’ άποθάνη, δέν-ήθελε νερό, -δέν-ήθελε 

τίποτε, καί έπί τέλους .οί φύλακες τήν ελέησαν 

καί τήν έσκότωσαν.

ι Πώς τό φοβερόν, ζώον,άπεφάσισεν άνεκκλή-ως 

νά πεθάνη, καί τό κατώρθωσε;

Ή ψυχολογία τών θηρίων ευτυχώς δέν είναι 

δύσκολος, καί τούτο διότι ομοιάζουν πολύ μέ 

τος αδελφούς των ανθρώπους. Χωρίς λοιπον νά 
γδάρωμεν τήν δυστυχή ύαιναν καί νά τήν ψάξω- 

μεν διά τοΰ μικροσκοπίου διά νά εΰρωμεν -ά αί

τια καί τά αίτιατά, είναι ευζόλον νά τά γνω- 
ρίζωμεν άπό τώρα.. Ή ύαινα κατώκει είς την 

■’Αφρικήν, έκεΐ όπ-ου τήν έγκατέστησεν δ θεός, 
είς τό σπίτι της. είς τό δάσος, καί έτρέφετο 

άπό τό πτώμα τής γκαμήλας, ή δποία ε”πεσε 

καθ’ όδόν τού φυσιολόγου Ευρωπαίου, δ όποιος 

δέν έπρόφθαβε νά άνακαλύψη άν οί πίθηκοι δμε- 
λοΰντες έχουν τήν συλλαβήν «γκάρ» ή «γκάρ-ρ» 

μέ δύο ρ. Αίφνης κάποιος πονηρός άνθρωπος 

τήν ε”πιασε ζωντανήν είς τήν παγίδα, καί αί

φνης τό σπίτι τής ύαίνης, -τό άπέραντον καί 
τεράστιον δάσος, ε’γινεν ένα κλουβί δύο μέτρων 

έν Φαλήρω. Ή ύαινα κατεδικάσθη νά γυρίζγ 

έντός τών δύο αυτών μέτρων, τά δποία έφράσ- 

σοντο μέ σίδερα ανώτερα τών δυνάμεων της, 

καί νά τήν βλέπουν οί άνθρωποι άντί 20 λε
πτών.., Φαντασθήτε λοιπόν ένα έπισκέπτην μέ 

φεσάκι ή καί χωρίς φεσάκι, μέ μουσάκι ή καί 

χωρίς αύτό, μέ ματογυάλια πιθανώς, ένα άν
θρωπον τέλος πάντων άπό ’κείνους πού πηγαί

νουν είς τον Ζωολογικόν κήπον, νά κάθεται άπ’ 
έξω άπό τόν κλωβόν, άσφαλής, ελεύθερος, αδιά
φορος, άπλώς περίεργος, εχων καί εισόδημα πι

θανώς χιλίων δραχμών τόν μήνα έκ πατρικής 

κληρονομιάς —τούτο καθιστά τήν ύβριν προς τά 

θηρία φοβερωτέραν—καί νά βλέπγ τήν ύαιναν 

πρός διασκέδασιν...
■ Τήν κατάστασιν αυτήν είναι φυσικώς αδύνα

τον νά τήν ύποφέρν} ένα θηρίον, διότι τά θηρία 

δέν πρέπει κατ’ ούδένα λόγον νά γίνωνται κω

μικά απέναντι τών ανθρώπων. 'Η ύαινα λοιπον 
άπεφάσεσε νά πεθάνη καί τό έκαμεν, άφοΰ έφα- 
νέρωσε διά τελευταίαν φοράν τήν βαθείαν καί 

άλλόκοτον «Αραιότητα τών οργισμένων ματιών 
της, τά δποία νομίζει κανείς ότι κάτι διέσω

σαν άπό τό ύπέροχονφώς τής Δημιουργίας.

Ζ. Π·

Ο ΓΑΜΟΣ

ΛΛΟΤΕ ή « Άκρό- 

πολις» πρωτηγω- 
νίστησενείς τόκοι- 
νωνικόνζήτημα τών 

άνυπάνδρών κόρα- 

σίων, μ.έ τήν κραυ
γήν «Τί τής φυλά

τε !» Τό «ΆσΤυ» 

μετά εικοσαετίαν 

επανέρχεται είς τό ζήτημα καί κρούει τόν κώ

δωνα τής άποσυνθέσεως τής Έλλην. κοινωνίας, 

ήτις έγέμισεν άπό γεροντοκόρης.

Τό ζήτημα είναι ενδιαφέρον. Ή προικοθηρία, 
ή έπίδειξις κατήντησε σήμερον ή μόνη σοβαρά 

αϊτιολόγιζή βάσις τού γάμου. Οί γαμβροί δέν 

έρωτουν «ποια’ είναι», άλλά «πόσα εχει». Καί 
ούτω δυσχαιραίνεται ή άποκατάστασις τών δε
σποινίδων ή αΰτη επιτυγχάνεται μέν έμποριζώς 

άνοίγουν όμως μετ’ ολίγον αί θύραι τών δι

καστηρίων.
Αί ισόβιοι παρθένοι είναι πληγή τής κοινω

νίας. Ή προίξ έν τώ γάμω, όταν μόνίν ο.'νττι 
λαμβάνεται ύπ’ όψει, είναι επίσης πληγή κοι
νωνική. "Αν προστεθή,ή στρεβλή άνατροφή έν 

τώ οίζω, ή ελαττωματική εκπαίδευσες έν τω 

σχολείιρ, θά καταλήξωμεν είς τήν λύσιν τού 

ζητήματος διατί έπληθύνθησαν έν Έλλάδι τά 

διαζύγια καί διατί δ οίκος εν Έλλάδι αντηχεί 
άπό συζυγικάς ε”ριδας.

Κάποιος έν Βυζαντίω δημοσιογράφος έρωτη- 

θείς αποδίδει είς τάς γυναίκας τήν χρεωκοπίαν 

τοΰ γάμου. Είναι αρκετά νόστιμος δ κοινωνιο

λόγος αυτός και άς συγκατανεύσωμεν νά τον 
παρακολουθήσωμεν είς τάς γνοομας του. Κατ’ 
αυτόν αί συζυγικαί διαφωνίαι καί τώ διαζύγια 

οφείλονται είς τό ότε οί άνδρες υπανδρεύονται 

γυναίκας, αί δποίαι δέν τους αρμόζουν καί τά- 

νάπαλιν. ’Ιδού κατ’ αυτόν ποίαι γυναίκες δέν 

πρέπει νά ΰπανδρεύωνται:

_ Ή γυναίκα ποΰ λίγει 5τι Siv hvQti να ατριφώσ}] 
ίνα μανδυλι.

— Ή γυναίκα ποΰ δϊν μποραΐ να βυζάσμ τδ παιδί 
της·— Ή γυναίκα ποΰ αγοράζει πράγματα, ίπτιδη τής 
άρέοουν.

— ίϊ γυναίκα ποΰ προτιμοΰοε μάλλον να πτ&ά· 
νγι παρά να φορίομ τα. Ιδιο καπίλϊ,ο δύο τποχάς.

— Ή γυναίκα ποΰ νομίζει οτι οί άνδρες είναι &γγτ- 
λοι ή ήμί&εοι.

— Ή γυναίκα ποΰ διαβάζει μυ&ιοτορήμάτα και ονει
ρεύεται δτι <δα πάρμ ανδρα κάντε ή δοΐ-κα.

—- Ή γυναίκα ποΰ πανδρεΰεται μόνον διά νά πλη· 
ρώνμ ά. δνδρας της τούς λογαριασμούς, της·

— Ή γυναίκα ποΰ κυττάζει μάλλον διά τά ροΰχά 
της παρά διά τήν ύγείαν τ&ν παιδι&ν της.

— Ή γυναίκα ποΰ μένει τότε μόνον στο σπίτι της, 
όταν δεν εύρίσκει ποΰ νά πάγη νά κόμη έπίακεγιν.

— Ή γυναίκα ποΰ νομίζει, δτι ή μαγείρισσα καί ή 
υπηρέτρια μπορούν νά κρατήσουν τάξικ είς τδ σπίτι της.

— Ή γυναίκα ή δποία άμα πανδρεν&ή ύννοεί νηεχμ 
φίλους. .

— Ή γυναίκα ποΰ άγαπή νά πίνη. . ..
— "Η γυναίκα ποΰ &έλει πράγματα, τά ■ οποία καί 

βάλλαι» θέλουν.
Ό άρθρογ-ράφος ζητών νά παρουσιάση θερα

πείαν τοΰ κακού, δηλαδή ν’ άναστηλιόση τόν 

γάμον, δίδει ,.τό τελενταίον καίριον κτύπημα 

κατ’ αύτοϋ.. Διότι άποδεικνύει τιτραγωνικώ- 

τατα οτι καμμιά γυναίκα δέν πρέπει νά ύπαν- 

δρεύεται!...

Κατά σύμπτωσίν, Εύρωπαΐος κοινωνιολόγος 
ήθέλησε νά μελετήση το ζήτημα καί έμπρα

κτος διά τής στατιστικής. Ήριότησεν 95 νεά- 

νιδας έν ώρα γάμου,· ηλικίας 15—17 ετών κα^
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τάς ήρώτησε «διατί υπανδρεύονται αί νεάνιδες;» 

5 άπήντησαν «διά νά έξέρχωντα.ι μόναι», 10 
«διά νά διασκεδάζουν», 7 «διά νά έχουν δικό 

των σπίτι», 3 έΟεώρησαν τον γάμον βλα
κείαν», 4 διά νά αποκτήσουν οικογένειαν», 
61 δεν ήδυνήθησαν νά απαντήσουν ακριβώς δια 

τί ύπχνδρεύονται τά κορίτσια, καμμία δέ δέν 

έ’σχε την ιδέαν. νά ύπανδρευθή έζ έρωτος.

Ή στατιστική,μάς χαρίζειΌλιβε^ά αποτε
λέσματα. Ό ε“?ων£ σημειουται διά μηδενικού, ή 
μεγάλη δέ πλειονό-Της δέν έχει ιδέαν τοϋ σκο

πού τού γάμου,πλέει δέ έν τφ ώκεανφ τίς ά-

❖ ♦:·

X ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΙ; τήν γενέθλιαν πάλιν τον Καρδοΰτσι Πέτρα-Σάντα 

θ’ άνεγερθή μνημείου τον ποιητοΰ. Τή; επιτροπής τών 
έράνων προεδρεύει δ Βασιλεύς τής ’Ιταλίας.

*
'Απίθανε αίφνιδίω; εν Παριοίοις <5 διάσημος χημικά" 

καί γερουσιαστής Μαρκελίνος Βερθελό, Ή ^Πινακοθή
κη» Ιδημοοίευσιν έν τφ ΙΑ' τεύχει αύτής τδ κοπέν βα
ρύτιμον μετάλλων έπί τή εβδομηκοστή έπετείτρ τής πρώ- 
της επιστημονική; τον εργασίας.

♦
Έν Καΐρφ εί; τδ ξενοδοχείου «Κοντινεντάλ» έγένετο 

έκθεοις ΰπδ τί}ς δεοπ. θαλείας Φλώρα ΐργων της καλ
λιτεχνικήν. Ό κ. 'Ιερωνυμίδη; ήγόρασε δύο πίνακας, 
ό κ. Μπενάκης τάς «Νύμφα; τοΰ Πηνειόν» αντί 70 
λιρών, καί διαφόρους πίνακα; οί κ.κ. Φωκάς, Κατάουϊ, 
Καβαφάκης, 'Λαλάν και άλλοι. Ή εκϋεοις μετεφέρθη 
είτα είς τάς αίθουσας τοϋ Έλλ. Κέντρου.

«
Ό έν Παριοίοις διακρινόμενο; διά τάς έξόχονς γε

λοιογραφίας του κ. Δ. Γαλανής, τον όποιου ιστορική 
έμεινεν ή παράφραοις τοΰ Ευαγγελίου εν σχίσει προς τ’ό 
έργατικδν ζήτημα είς τδ «Assiette au Bettrre», προσε- 
κλήθη είς Βερολίνου έπί άδροτάτη αμοιβή ένα οννεργα- 
οθή είς εν από τά σπουδαιότερα έκεΐ φύλλα. Ό κ. Γα
λανής απέρχεται είς Βερολϊνον, όπου και θά μείνή Ιπ' 
αρκετόν. .

*
'Υπεβλήθη είς τήν Βουλήν νομοσχέδιου, δι' ού πόν

τε; ο! πίνακες, σχίδιαγραφήματα καί έν γίνει πάντα τά 
έργα τής γραφικής όσο, άνήκουσίν ήδη sis έθνικά ή δη
μόσια Ιδρύματα περιέρχονται είς τήν έν τφ Πολυτεχνείο.) 
Εθνικήν Πινακοθήκην.

*
‘Η διά τήν Καλλιτεχνικήν "Εκθεοιυ τ&ν ερασιτεχνών 

έν τιβ Παρνασοφ επιτροπή ώρίοθη έκ τ&ν κ.κ. Γ. Ίω· 
κωβίδου, Α, Ραγκαβή, 4. Καλλία καί I. Πετρίδου. 
Ή “Κκθεσις θά άνοιξη τή 5η Motov καί θά διαρκέση 
ένα μήνα. Έι; τήν “Εκθεσιν γίνονται δεκτά έργα

α) Ζωγραφικής (έλαιογραφίαι, υδατογραφία*, κρη- 
τι'ογραφίαι),

β') Σχεδιογραφίας (Ινχογραφίαι, γέλοιογραφΐαι). 
γ') Γλυπτικής (πλαστική, ανάγλυφα, άνθοπλαστική). 
δ') Χαρακτική; {ξυλογραφία, χαλκογραφία).
Τά έργα δέον νά είναι πρωτότυπα. Άντιγραφαϊ αί 
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βεβαιότητος καί τής άγνοιας. Καί ίπειτα ζ·η- 

τεΐ τις συνίίδησιν τών καθηκόντων της οϊκοδε- 
σποίνης, της συζύγου, τής μητρος. Μέ τήν ρο

πήν, ήν ε’σχεν εσχάτως ή κοινωνική έξέλιξις, 

μ.ε τούς ηθικούς κινδύνους,ύπο τών οποίων περι
στοιχίζεται, σήμερον ή κοινωνία καί ή οικογέ

νεια, παραμένει αλήθεια, οτι τής γυναικος ό 
τράχηλος ζυγών δέν ύπο-ρέρει. Καί δ ζυγός τοΰ 

γάμου καθίσταται δυστυχώς δλονέν ζυγός επα

χθής, όσον και ή δουλεία.

ΔΑΦΝΙΣ

Λ Λ Α Λ α Λ Λ Α Λ Λ Λ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ τ 
τελειότεροι καί καλλιτίχνικώτεραι θά γείνουν δεκτοί.

Δηλώσεις περί συμμετοχές εισϊ δεκτοί μέχρι τής 10 
’Απριλίου, τά δέ έκθέματα μ'εγ.ρι τής 21η; Απριλίου.

■ *
Ό κ. Μποκατοιάμμης έργάζεται τήν πρωσοπογρα- 

φίαν τοΰ αειμνήστου Δ. Βερναρδάκη, κατά παραγγελίαν 
τοΰ ’Εθνικού Πανεπιστημίου. ’Επίσης άνέλαβε νά έκ- 
τελέση τήν προσωπογραφίαν τοΰ αειμνήστου Άνταχίον 
Μάτσα, παραγγελθεΐσαν ύπδ τοΰ ανεψιού του κ. Ζαφ. 
Μάτσα.

★
Ή διά τήν “Εκθεσιν τής Καλλιτεχνικής ‘Εταιρία; 

’Αθηνών έπιτροπήάαηρτίοϋη έκ τών κ.κ. Μποκατσιάμ- 
πη, θωμοπουλου, Καραθανασοπούλου, Χατζή καί Μπο- 
νανου.

♦
Απέθανεν εν Κερκύρφ δ Νικόλαος Κονεμένο; έν ηλι

κία 60 ίτ&ν.Ό θανών ,ουναγωνιοτής τοϋ Πολνλά καί Κα- 
λοσγούρον, ήτο εύρείας μορφώσεως, ύπδ φιλολογικήν καί 
κοινωνικήν έποψιν. Εχθρός τών γλωσσικών υπερβο
λών , ήτο δημιουργός ίδΐού 'ύφους καί γλωσσικού Ιδιώ
ματος, πόρρω άπέχοντο; τοΰ ψυχαρισμού. Διεκρίνετο 
διά τδν σατυρισμόν του. Έκ τών έργων του γνωστότερα 
είναι ή «Οικογένεια·», ό «Γάμος»,δύο γλωσσολογικά δο
κίμια καί ή «Διαθήκη μου.»

*
Έν έπιμνημοούνφ τελετή, διωργανωθείση ύπδ τοΰ 

Συλλόγου «Παρνασσού», ώμίληοε μετά γλαφυράτητο; δ 
κ. Δ. Κακλαμ&νος περί τοΰ Δ. Βερναρδάκη ώς πρω
τεργάτου έν τή δραματική νεοελληνική^-φιλολογίφ.

Ή παραδοξοτέρα καί ή ώραιότέρα τών εκθέσεων δίεμ . 
λΰθη κυριολεκτικά; ύπδ τάξ'Ακτίνας τοΰ ήλιου τοΰ 
Μαρτίου. ‘Η έκθεοις αΰτη έπί δύο μήνας απετέλει έν ’ 
τών θέλγητρων τής πόλεως τών Βρυξελλών\ ώφείλετο 
δέ είς τήν εύτυχή Ιδέαν τ&ν καθηγητών τής Βασιλική; 
‘Ακαδημίας τού Βελγίου, - .

Είς τδν κήπον τ&ν Βρυξελλών, οί άριστοι τ&ν κμλ- 
λιτέχνών είχον κατασκευάσει διά τής χιόνος διαφόρους 
παραστάσεις άλληγορικάς. Ή «Χάρις» τοΰ Μαρένήρεσε 
περισσότερον, τήν δε φωτογραφίαν της έδημοσίενσαν όλα 
σχεδόν τά καλλιτεχνικά Ευρωπαϊκά φύλλΛ. Επίσης ώ- 
ραία «Ή μάχη τ&ν Κροκοδείλων» καί «Ή Χελώνη και 
ό Λαγερός». Τδ τελευταΐον τούτο ήτο οάτνρα παριστ&οα

•ένα χωλ.δν καεαδιώκοιπα τδν δήμαρχ.ον Βρυξελ.λών καί 
ύπαινιασομένη τήν αύοτηράν διάταξιν τοΰ δημάρχου 
-ενάντιον τ&ν αυτοκινήτων.

Ή έκθεσις, ής τά έσοδα διετίθησαν ύπερ τών πτω- 
χ.ών, έξηφανίσθη όταν τδ ψύχος τοΰ χειμ&νος παρήλθε.

*
Ένφ πρό τίνος άνεκαλύφθη νέον έργον τοΰ μεγάλου 

γλύπτου τής Αναγεννήσεως έκ τής έργασίας τον τής είς 
τδ παρεκκλησιού τ&ν δίεδίκων, νέα μας άγγέλ- 
λεται έκ Ρώμης ανάκάλυψις καί 'άλλου ’έργου του. 
.Αύτήν τήν φοράν άνεκαλύφθη μία ημιτελής τον «Pieta» 
εόρισκομ '.νη είς τδ oriflorii'm της Σάντα Ροζαλία τής 
Παλεστρίνας πλησίον τής Ρώμης. Τδ έργον αύτδ είναι 
άπατά τελενταΐα τον δημιουργού τής τέχνης, μέχρι τοΰδε 
δέ έξελαμβάνετο ώς μίμησις τού Ι7ου αιώνος και απε- 
δίδετο είς γλύπτην τής σχολής τού Μπερνίνι. ’Ακριβείς 
έοευναι γενόμεναι ύπδ τοΰ Γκρενιέ. καί τινων σπουδα
στών τής ρωμαϊκής «γαλλικής ’Ακαδημίας» απέδειξαν 
τήν έκτακτον ομοιότητα τής· έργασίας αύτής ύπο 
έποψιν τεχνοτροπίας κ^αμπνεύσεως πρός τα έργα τής 
τελευταίας περιόδου’’τής Μίχ^ίαγγελείρύ τέχνης. Τδ 
έργον ανήκει. είς τά διάφορα' προπλάσματα καί ; σχέδια 
•διά μίαν '^Άτά, μέ tgr οποίαν άπηοχολήθη δ μέγας 
γλύπτης κο,τά τά τελευταία του έτη καί τών. όποιων σχε- 
■δίων τδ κ^ιίτερον δείγμα, έ^β^ιεν'είς τήν Πιετά ,του είς 
τήν Μητρόπολάν τής Φλ&ρεν'ίίάς,-^όπου, όσοι την έπε- 
σκίφθησαν, θα ίβεΆυσαν' μαί τήν περίφημου κριτικήν 
τών όδηγ&ν έκεΐ, οτι ό ένας βραχίων τον Χριστού, ί 
κρεμάμενος, είναι . μεγαλείτέρος^; τοΰ άλλον! ’Ανάλογος 
κριτική παρατηρησις ■sSf.t.ijv έποχην μας είναι 'μαί τδ 
άναφερόμενον διά π6λΔ,όβ& /^γάλους ζωγράφους, έν 
οίς καί διά r^t ^(νθαν να ζώγραφί-
αονν. Καί έργ^τού Μπαΐκλιν, είς
τά όποια ό πρώτος μαθητής Πολυτεχνείου ήμπορεϊ «·’ 
άνακαλύψη ζωγραφικά; ελλείψεις. Έν τούτοις δ μή γνω- 
ρίζων νά ζωγραφίσιι ζωγράφος Μπαϊκλιν υπήρξε τδ δη- 
μιουργικώτερον καί έπαναοτατικώτερον πνεύμα τον λη- 
ξαντος αιώνος.

κ
Είς τίμ· Νεαν Ύόρκην Ιπωλήθηοαν προ ήμερ&ν διά 

•δημοπρασίας τριάκοντα είκόνες τής συλλογής τοΰ έκ Φι
λαδέλφειας Ερρίκου Ένρύ, αί πλεΐοται των δποίεον 
ηοαν έργα νεεοτερων ζωγράφων. Δια τας τριάκοντα ει· 
-σεπράχθησαν 400,000 φράγκα. Μία είκών τοΰ Κόσταν 
Τρόνον παριστώσα τήν «’Επάνοδον είς τδ ’Αγροκήπιου» 
έπωλήθ») άντί 90,006 φρ. Ή αυτή είκα/ν πρό δεκατεσ
σάρων ίτών είχε πωληθή άντί 3,500 φράγκων.

★
Έν τή Ιταλική Βουλή μάκρος έγένετο λόγος διά τήν 

πώληοιν έξ εικόνων τοϋ Βάν-Δύκ ύπό τής οικογένειας 
■τοΰ έκ Γενούης κόμητο; Ντάλ Βέρμε είς ιταλικόν εμ
πορικόν οίκον άντι 21)2 έκατομ/ιυρίων φρ. Έν Ίτα- 
-λία άπδ τον 1902 έχει ψηφιοθή νόμο; αύστηρότατος, δι’ 
οΰ δ θέλαιν να πώληση καλλιτεχνικόν κειμήλιου έν Ι
ταλία ύπαρχον οφείλει ν’ άπευθυιθή είς τήν Κυβέρνη- 

-σιν, ήτις κατ’ έκτίμησιν τδ άγοράζει. Κατεγράφησαν δ' 
έκτοτε δλα^ τά έν Ίταλίφ αριστουργήματα τή; τέχνης, 
ώστε νά μη είναι Swatov νά έξέλθουν πλέον τής Ίτα- 

-λίας. Άλλ’οί 'Αμερικανοί βαθύπλουτοι προσέφεραν τε-· 
ραστίας τιμάς καί διά τούτο πολλοί ίδιώται, κάτοχοι έρ
γων καλλιτεχνικών, τ’ άπέκρυψαν καί δέν κατεγρ&φη- 
οαν οΰτω. “Ηδη θά συμπληρωβή δ νόμος, ένεργουμέ- 
νη; έρεύνη; κατ' οίκον πρός καταγραφήν καί τών άπο- 

■ κρυβέντων. Αί αοιληθεϊσαι είκόνες ήσαν προαωπογρα- 
φίαι καί σκηναί τοϋ βίου των προγόνων τοΰ “Ολλανδού 
ζωγράφου ιδιωτικού δλως χαρακτήρος.

* .......
Άπέθανεν έν Παριοίοις δ γνωστός παρ’ ήμΐν ΐ,έοη 

Taxil, ό συγγραφείς τοΰ τερατώδους έργου. «Τα μυστή
ρια τών Φραμασόνων».

Ό έν Λιέγη φιλέλλην καί φίλο; τής «Πινακοθήκη;» 
κ- Plomdeur άπεστειλεν ήμΐν τήν εξής επιστολήν:

Liege, 14 Mars 19(Π.
Mon cher Monsieur,
J’ ai eu la douce satisfaction de lire dans le 

«Messager d’ Alkenes» la proposition de M- Pap- 
pamik'ialoponlo de cilebrer en 1910 le 24 Cente- 
naire de la Bataitle. de Marathon, Γ illustre fait 
hislorique d’ tine- importance exeptionnel. Il eut 
ete vraiment inpardonnable de laisser passer ina- 
petyu un aussi glorieux iv^nement gui rendit la 
Grece el surtout Alkenes immortelle duns la m^moire 
des hommis- Non settlement ee fait rnatiquant entre 
tons sera magnifie comme il le nierite, lorsgue la 
foule venue de tous les pays du monde sereneon- 
trerz au Stade pour assisler au jeux Olympiques, 
mats celui qui commandait les tailanles troupes 
Alheniennes sera aussi glorifie grace a la genireuse 
pensie d’un autre fils de la Ville de Mtltiade. Autr’e 
projet qui me rijouit, c’ est celui des embellisse- 
ments d’ Alkenes, qui fera jiour ainsl dire table 
rase de louts le quartier qui s’ etend de la rue d’ 
Hadrien au pied de i’ Acropole. Cela permettra de 
degager presque touts la oille antique de creer une 
promenade archeologique incomparable lout en 
embriiesani la ville -el I’tissairrissanl gruce dla ver
dure dont ou veiil dotu ce quartier. Ce grandiose 
projet sera un attrait de plus pour Alkenes el ses vi- 
siteurs en 1910 en suronl sa«« nul dottie enchan- 
tes. La- «Pinacotheque» publiera-t elle les plant 
qut comporle cette magnifique transformation de 
ce rieue quartier? Je le suppose, cor ία question 
doit interesser ses lecteurs. liais les bonnes nouvel- 
les devant ni arriver loutes ensamble, j’ ai aussi 
appris quelques reneignentents coneeneanls le beau 
don fait par Mr Marasly, ά la Pinacolheque d’ A- 
thines. J’ espire que ce genereur donateur rencon- 
trera bienlot d’ aulres Mecenes qui voudront sui- 
vre son exemple qu’ ainsi Athdnes sera doter d' un 
musee de peinlure degree de son quand renom 
artistiqne de son dcole de peinture dans Γ anti- 
quite. J’ espere aussi apprendre bienlot une autre 
bonne nouvelle consemant Alkenes le projet de 
voir le legs Domboli sentir d la creation d’unefa-



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ώ '

cutie des Beaux-arts et belles Leltres ά adjoindre'd 
voire Unioersile. Je ne doute pas qu’ une pronpte 
decision ne soil prise au sujet de I' emptoi de ce 
legs. En attendant les amis d’ Alkenes peuvent 
se rijouir des beaux proJets decides pour I’ ent· 
bellissetnentet I’ assainissemenl de la partie antique 
de celte illusive rille. Peat-tire plus tavd, songs- 
ra-ί-οη d faire de Phalere, une plage pouvant ri· 
valiser par ses promenades ses attractions aveis les 
plus belles de la Medilerranee. De celte fa^on A- 
lhenes rHunira les avunlages d’ une capitate aux 
charmes d’ une plage de luxe. C’ est avec plaisir 
Que }’ ai lu qu’Athenes avail sit creer un style en 
appropriunt les Elements de I’ architecture grecque 
aux necissitds modernes.

Agrees,cher Monsieur,recevez mes sentiments bien 
cordiaux. - .

J-PLOMDEUB
*

Ό παρεπιδημών Γάλλος κ. Boissonnas έξέθηκεν iv 
τή αιθούση τον Παρνασού, ύπό την προστασίαν τοΰ 
Βασιλέως, περί τας 100 φωτογραφίας, ικανός ν' απο
δείξουν την-έκτακτον φωτογραφικήν Ικανότητά τον. Ό 
κ.Boissonnas περιήλθε πλεΐστα μέρη τής 'Ελλάδος προς 
τον οκιπόν νά αποτυπώοη Ιν τφ φακ$ τάς χαρακτη- 
ριστίκώτίρας απόψεις και τοποθεσίας τής Ελλάδος, τό 
απαύγασμα δε τής εργασίας τον αντιπροσωπεύουν al 
εκτειθέμεναι ώραιότάται καϊ απαράμιλλου λεπτότητος καϊ 
φωτοσκιάσεων φωτογροφίαι του. Έξ αύτών τό εν τρί
τον Απεικονίζουν αρχαία μνημεία τών 'Αθηνών, ών ε
ξέχουν ή άποψις τοϋ Παρθενώνας δρωμένου άπό τοΰ 
Λυκαβητοΰ κατά τό λυκόφως, αί Καρυάτιδες τον Έ- 
ρεχθείου, απόψεις τής 'Ολυμπίας, τών Μυκηνών ' καϊ 
τής Τίρυνθος, αί δέ αλλαι τοπεΐα τής Άκράτας, Άν· 
δριτοαίνης, Κέρκυρας, Ιθάκης, Μεγαλουπόλεως, Μεγ. 
Σπηλαίου, Μιστρά, Πατρών, Σπάρτης, Κορινθίας. ‘Έν 
ποίμνιον αιγών έπϊ τοΰ Ταΰγετου είναι εξοχον, αγορα· 
οθεν ύπό δέκα επισκεπτών, έπίσης άποψις άλλου ποι
μνίου υπο τας ελαίας έν Σπάρτη ε’ναι ποιητικώτατον. 
Οί Βασιλείς ήγόρασαν πέντε πίνακας. Έν τή εκθέσει 
υπάρχει καϊ έν δείγμα τηλεφώτου, άποψις τής Άκρο· 
πόλεως από τοϋ Ναυπλίου, δπερ δ καλλιτέχνης εδώρη· 
οεν εις τ&ν «Παρνασσόν».

*
Ή άνίγεροις τοΰ Μεγάρου τής ειρήνης ανετέθη όρι· 

στικώς εΐς τόν Γάλλον μηχανικόν κ. Κορτονιέ, τυχόντα 
πρώτου βραβείου είς τόν διαγωνισμόν, δ όποιος προε- 
κηρϋχθη διά τήν σύνταξιν τών σχεδίων τοΰ Μεγάρου. 
Τό σχέδιον τοΰ κ. Κορντονιέ έτροποποιήθη είς τινας λε
πτομέρειας ύπό τοΰ 'Ολλανδόν μηχανικού κ. Βάν Δέο 
Σζέρ. _ ·

Ή οικοδόμησές του θά προχωρήσρ άπροσκόπτως 
λάρις είς τά ύπό τοΰ Κάρνεζυ κατατεθέντα κεφάλαια 
υπό τήν επίβλεψιν τών κ. κ. Κάρνεζν, Μύοκεν γενικού 
εφόρου τών Ιστορικών μνημείων τής Χάγης, καϊ Κνον- 
τελ, αρχιτέκτονος τήε Όλλανδ.κής Κυβερνήοεως.

*
Έν τή Γαλλική Άρχαιοιογική Σχολή ωμίληοεν ό κ. 

Δεοννα περί σειράς Αγαλμάτων, άνακαλυφθέντων έν Δή- 
λφ καϊ παριστώντων τόν ‘Απόλλωνα, τήν Άρτεμιν, τήν 
Λητώ και τάς Μούσας- διακρίνονται παντα δια τήν ύπέ* 
ρρχον έκτελεσιν τής άμφιέοεως, προοιδιάζονσαν τή τέ
χνη τού Φιλίππου. Ό κ. Όλλώ-έπραγματεύθη περί έπι· 
γραφής εύρεθείσης πρό έτών έν Πανάμαρφ τής Καρίας 
είς τά ερείπια τοΰ ναού τοΰ Διάς, άλλ’ήτις έμεινε μέχρι 
τοΰδε αδημοσίευτος, εχουσα άνάγκην συμπληρώοεως.

★
Άπέθανεν έν Άθήναις μία τών έγκριτοτέρων μαθη

τριών τής Αμερικανικής 'Αρχαιολογικής Σχολής, ή δε
σποινίς Ενα Γιονδοΰερντ Γκοέυ.

ΜΟΥΣΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

. Ό παγκοσμίου φήμης "Ελλην μουσουργός κ. Σπϋρος 
Σαμάρας άφίκετο εις 'Αθήνας, όπως έπιστατήση εΐς τήν· 
πανηγυρικήν παράοταοιν τοΰ προτελευταίου μελοδράμα

Σ. ΣαμΑρας

τός του; τής «.Μαμζέλ Μπιλίλ», ήτις έπαίχθη θ/.ιαμ- 
βευτικώς είς πλεΐστα θέατρα τής ‘Ιταλίας. 'Ο κ. ■ Σαμά
ρας θα διευθύνη ό ίδιος τήν όυχήσιραν. Ό Έλλην συν
θέτης έγραψε νέον μελόδραμα ελληνικής έμπνεύσεως,. 
τήν «Ρέαν».

Άφίκετο είς 'Αθήνας, δπως δώοη τρεις παρα
στάσεις, δ διαοημότερος δραματικός δξύφωνος τής Γαλ
λίας κ. Έσκαλαί.

ΏΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ε Αχάριστος ύπο πάσαν έποψιν κίνηοις καί δοαοις- 
παρατηρεΐται άφ’ Ικανόν χρόνου εν τφ Ώδείφ Αθη
νών. Αί οπανίως άνοιγόμεναι μέχρις εσχάτων θύραι του 
δέχονται ήδη συχνά κόσμον φιλώμουσον καϊ οί Αραιό
τατα εμφανιζόμενοι τρόφιμοί του γίνονται ήδη προσιτοί 
και γνώριμοι είς τον πολΰν κόσμον. Τοΰτο είναι διττώς- 
εύαρεοτον. Καϊ διότι εχει ό κόσμος ό αγαπών τήν μου
σικήν έν κίντρον ψυχαγωγό ς καί διότι τά αποτελέσματα 
τής εν τφ Ώδείφ διδασκαλίας, εμφανέστερα γίνονται.

Κατά τόν λήξαντα μήνα έδόθηοαν αί έξής ουναυλίαι-
Ή τού όμιλον δεσποινίδων μαθητριών ύ.τίρ φιλαν

θρωπικού σκοπού. 'Τί συναυλία αΰτη ύπήρξε ποικίλη, 
αξίζει δε Ιδιαιτέρως νά οημειωθή καί έξαρθή μία και
νοτομία δΓ ημάς, διότι τό πρώτον ήδη είοάγεται είς συ
ναυλίας, ή απαγγελία ποιημάτων μετά συγχρόνου ανα· 
κρουσεως μουσικών οργάνων. Ή συναδέλ'φωσις αΰτη 
ποιησεως καϊ μουσικής Αποβαίνει τι εκτάκτως θελκτι
κόν. Ή Απαγγεΐλασα μετά περιπαθείας και τέχνης τήν 
βΣυγγνώμην» τού Σωμε ήτο ή δεσποινίς Ευτέρπη Ά- 
ποοτολίδού, τή Αποκρούσει βιολοντσέλου καϊ κλειδοκύμ
βαλού. Ή δεσποινίς Χρηστίνα Κορόμηλά, τον αειμνή
στου συγγραφέως κόρη, έψαλε μετά τέχνης τήν α'Ηρω- 
διαδα» τοΰ Μαοσενέ, ή δέ δεσπ. Σοφία Κορωναίου τό

Η ΕΝ ΤΗΝΩ ΠΑΝΗΓΤΡΙΣ

Εΐς τήν μικράν νήσον Τήνον, τήν ώραιαν 
νύμφην τοΰ Αιγαίου, τήν προορισθεΐσαν ύπδ 
τής θιίας πρόνοιας ώς έντευκτήριον. τών 
δούλων καί ελευθέρων Ελλήνων, έτελέ- mMmmPWBIMMBMM· 
■σθη τήν 25 Μαρτίου ή μεγάλη θρησκεύ- |^···ΜΒΗΗΜ··||^· 
τική καί έθνική πανήγυρις. Μυριάδες λαοΰ 
συνέρρευσαν πάλιν άπδ πάσης γωνίας έλ- 
ληνικής, όπως προσκυνήσω.σι τήν πανσεπτον , 
είκόνα τής θεομήτορός, τήν έκ- τών ίγκά- 
των τής γής έξαχθεισαν. Ό; μόνος πϊθ.ος. 

παντός χριστιανού, παντός Έλλήνος. είναι 
νά άξιωθή νά πατήση το ιερόν έδαφος τής : 
Τήνου καί κλίνη εύλαβώς πρδ τής θαύμα- 
τουργοΰ είκόνος. "Οστις θέλει νά αντιλη- 
φθή τδ μεγαλεΐον. τής θρησκείας καί νά αί- 
σθανθη ίεράν συγκίνησιν δέν έχεε ή να έπι- 
σκεφθή τήν Τήνον κατά τήν ήμ'έραν . τής .
25ης Μαρτίου. Είναι συγκινητικόν τδ θέα-, - 
μα νά βλέπη τις -τριάκοντα χιλιάδας; εύλαδών σθημα, αλλα καί το 
προσκυνητών; άψηφούντων τούς θαλασσίους, κινδυ- ' 
νους καί νά διαγκωνίζωνται τίς. πρώτος ν'α·. ασπα- 
σθή τήν ίεραν εικόνα και να προσφέρη πολύτιμον 
αφιέρωμα είς αυτήν, επικαλούμενος τήν άντίληψιν 
τής θεομήτορος. Και ή τοίαύτη συρροή δέν είναι 
μόνον αξιοθαύμαστος, άλλ’ άγεται τις ασφαλώς είς 
τδ συμπέρασμα έκ τής συρροής ταύτης, ότι δ ’ Ελ
λην έχει βαθέως έριζωμένον τδ θρησκευτικόν συναί
σθημα οπερ είναι ή κρηπίς τής ευημερίας πάσης 
κοινωνίας κάι τής προόδου ένδς λαοίί, λαού προο
ρισμένου νά σταδιοδρομήση, λαοϋ μέλλοντος να 
διεκδικήση χώρας ύπδ τδν ζυγόν στ'εναζούσας. Ού 
μόνον δε κρατύνεται τδ θρησκευτικόν τοΰτο συναί-
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εΜαριβωδάζε τοΰ Holzer μετά πολλής γλυκύτητος. Ή 
δεσποινίς Άνθη Δαμάσκου άπεδείχθη δεινή κλειδοκυμ· 
βαλίστρΐα, επιδείξασα καϊ δύναμιν καϊ αίσθημα.

ΟΙ καθήγηται τοΰ 'Ωδείου κ. κ. Wassenhoven nai 
BusHnduy έδωσαν τήν τρίτην seance (Musiq-ie de 
chambre), Ό κ. Bastinduy έδειξε ζηλευτήν τέχνην εν 
τή εκτελέσει επϊ τον τετραχόρδου τής σονάτας ffe Si mi- 
neur τοΰ Bach, καί εΐς τήν sonate εΐς re mineur τοΰ 
ίν τφ Ώδείφ συναδέλφου του κ. Choisy.

Ήγ' συναυλία τών διπλωματούχων τού ’Ωδείου συ- 
νεκέντρωσε πλήθός· Ακροατών. Καϊ πάλιν ή δεσπ. Κορό
μηλά μέ τήν συνεσφιγμένην ίσως έιλλ' έντονον φωνή» της 
εύηρέστησε, εΐς τήν «‘‘Αγνωστον» (Σαμιναδ). Όκ. Χω- 
ραφας προσεπάθησε ν’ αποδώση επϊ τετραχόρδου μίαν 
φαντασίαν τόί βΦάουστΒ κατά τήν διασκευήν τού Wie- 
niawsky, ή δε δεσπ. Αέλη εξετέλεσε σχεδόν άπταίστως 
τό Ερωτικόν- Άσμα ίκ τής «.Βαϊ.κνρίας?,.

Άλλά τό κορύφωμα τής μουσικής Απολαύσεως, εκ- 
πληξις Αληθώς, ήτο ή ίμφάνισις τοΰ άρτι προσκληθεί τοΰ 
Ωδείου αφιχθέντος εξ Ευρώπης ίξόχου Έλληνος κλει- 

> sft-ηκ'θ'» ψρ5'>ηρ,·α ίπιρρω-ίύϊτβι 
xec άνβζωπυρουται. Ή σιινάντησις έπί το .«ντο δού
λων. χαί έλίυθέρων ’Ελλήνων συσφίγγω τούς iOvt- 
βούς δεσμούς λα< παΟιστα τούτους άρρήκτους. ■

Τήν τοιαύτην λοιπδν πανήγυριν τήν «χουσαν τύ- 
σον μέγαν προορισμδν έχει τδ καθήκον καί τήν ύπο- 
χρέωσιν πας Έλλην, άρχων ή άρχόμενος, νά έπι- 
σκέπτηται κα< νά μέριμνα περί τής έσαεί διατηρή- 
σεως αύτων έφ’ δ«ον υπάρχει Ελληνική φυλή, 
διότι έκ τής ύπάρξιως και ακμής τών έν Τήνφ 
πανηγύρεων ανυπολόγιστοι εισίν αί ώφέλειαι τοϋ 
Ελληνισμού.

2. ΣΩΧΟΣ
V '■ V V V V V V V V V

(
δοκυμβαλιστού κ. Τηλεμάχου Δαμπρινοϋ. Πρώτην φο
ράν α! Άθήναι ήκουσαν τόοψ ύπέροχον κλειδοκυμβα- 
λιστήν. Πάν ό,τι έξετέλεσεν ύπήρξεν αψογον, ή εντύπω· 
σις δέ θά ήτο καταπληκτικωτέρα, Sv ό Καλλιτέχνης ί· 
βοηθεΐτο Από τό κλειδοκύμβαλου. Ό κ. Λαμπρινός ποί- 
ζων φαίνεται μάλλον δημιουργός ή Ικτελεστής. Ψύχραι
μος, χωρϊς μελοδραματικός κινήσεις, τέλειος μελετητής, 
παίζει μέ πεποίθηοιν, μέ πλήρη έν Ιαυτφ τήν ενοιαν 
τού τόνου καί τού χρώματος. Συνδυάζει άρμονικώς τήν τε 
χνην,πρόςτό αϊσθημα.Τό πρόγραμμά του ήτοποικίλου έν 
τϋ εκλογή τών τεμαχίων, άτινα παρεΐχον αίσφ στάδιον 
ίνα δείξη καϊ τήν έκτακτον εύχέρειαν ώς είς τήν θαυ- 
μασίως έκτελεσθεΐσανCampanella τοΰ Paganini-Liszt 
καϊ τήν ποιητικήν Αρμονίαν είς τήν Fantaisie ε’ις re 
mineur τού Mozart καί τήν εκφρασιν εις τήν Sonata 
εΐς do mineur τοϋ Beethoven. Καμμία ούγχυσις τόνων, 
καμμία Αδεξιότης εΐς τάς ποικίλας διακυμάνσεις τοΰ τό
νον, γνωρίζων να πσδίζη θαυμασίως τό pedal. Αί Σπου 
δαϊ τοϋ Chopin διηρμηνεύθησαν ύπερόχως, ώς καϊ τού 
Schumann αί «Abends».40

39



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ό κ. Λαμπρινος ευτύχημα θά ήτα 'ι>· άντήλασσε τήν 
’>ίη·.ι· τοΐ καθηγητοΰ ϊ:ν τι3 *ί2<5«'<.» τής Χάγης, !/ν τ<ί- 
'■‘>1 έπαξίως κατέχει, προς τήν τού Ωδείου τών Αθη
νών, δΓ ήν άπ<> τετραετίας ίκλήθη. Ό αν και μόλις 
τριακονταετής, διαπρεπής εν τούταις, καλλιτέχνης θά ά- 
νΰψτσνε πολλήν τήν ίν rip κλειδοκύμβαλα) πρακτικήν 
έν τώ Ώδείηι διδασκαλίαν.

θρίαμβον ήγαγε <' κ. Λαμαρίνας καί εις τήν δοθεϊ- 
σαν υπο της ορχήστρας τον ’Ωδείου συναυλίαν. To Con- 
Serio είς mi mag. τού Liszt έξετελίσθη θανμασίως 
υπο τοΰ κ. Ααμπρινού συνι,δευούσης της όοχήστρας. 
"Αλλά καί ή Δανίς βιολοντσελλίστρια δεσποινίς Agga 
Frilche διηρμίμ-ευοε λίαν επιτυχώς τον Haydn τό Con- 
tsevlo f'S re mag, τή συνοδείφ της ορχήστρας, δ,ευθυ- 
νομένης ναό τον κ. Σοναζύ.

Ή αποχαιρετιστήριος συναυλία τοΰ κ. Λαμπρινοΰ α- 
φιερώθη ολόκληρος είς τον Chopin. Ή έσπερ'ις ήτο έ- 
ξόχως καλλιτεχνική, μυσταγωγία εις τίι άδυτα τής τέ
χνης μάλλον ή συναυλία.

ΟΔ,ε,ίΟΝ ΛΟΤΝΕΡ

Το Ώδεϊον Λότνερ συνεχίζει καί εφέτος το μύγα έρ- 
γ»ν τής εκτελόοεως μεγάλων συμφωνικών εργοτν εν τή 
ιοδική. Μετά την «Δημιουργίαν» καί τάς «Τέοοαρας 
Έποχσς» τοϋ "Ανδν, το «Ρέκβιεμ·» τοϋ Μόζαρτ, έδωσεν 
εφέτος την «’Οδύσσειαν α, τό θαυμάσιου ορατόριου τοϋ 
Μαξ Μπρουχ. Ή «'Οδύοοειε. » Ιγράφη διά χορούς αν
δρικούς, γυναικείους καί μικτούς, διαιρείται δε είς δυο 
μίρ.η καί εννέα υποδιαιρέσεις, Τό ολον έργον είναι με
γαλοπρεπές- τόνοι αρχαιοπρεπούς μουσικής άρμονισμένοι 
εις το κχασικώς παραδεδεγμένου πρότυπον. Τό ίισμο. 
τών Σειρήνων εκτάκτως γλυκύ, ώς καί ή σκηνή τής 
καθόδου τοϋ Όδυσσέως εις τόν “^δην. Ό Όδυσσενς 
εν τή νήσωτής Καλυιμούς, εν τεβ ”ν}δι/, τό πίνϋος τής 
Πηνελόπης, η Μουσικά, ή Επάνοδος τού Όδυσσέως α

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΣ ΕΝ ΤΗ' ΤΕΧΝΗ'

Σ. Λαοχαρΐδον Σχέίιον cict -,άς

ποδίδονται εις τόνους ισχνρας ΐμπνεύονως
II εκτέλεσις ανώτερα παντός επαίνου, Αί δεσποινίδες 

Εραομία Άνασταοιάδου, ή άλματικώς βαίνονσα προς 
τήν'τελειοποίησιν, καί Ήλεκτρα Παπαγεωργακοπούλον 
έψαλαν ώραιόταια, ως ' καί ο! κ. κ. I. ‘Αγγελάπου/.ος 
(βαρύτονος! έν τιβ προσώ.πφ τού Όδυσσέως καί Β. 
Βύλτζης (βαθύφωνος) ίν τιβ τοΰ Τειρεσίου.

Το άσμα τών ναυτών έψάλη άρμονικώτατα. Το ολον 
όμως έργου εφάνη κουραστικόν ή ελληνική ακοή δεν 
είναι σννειθισμένη ακόμη εις την αυστηρήν μονοτονίαν 
τής αρχαιοπρεπούς καί γαλμωδικής μελωδίας τών ορα
τόριων.

Την διεύθυνσιν τής ΐκτελέοεως είγεν ό κ. Μπέμερ 
και επι τού- κλειδοκύμβαλού ουνώδευεν ή κ. Λότνερ,

Κ·
V· ' £ V ♦

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κατά τάς έν 'Ιερουσαλήμ γενομίνας άνασκαφάς ατε- 

καλύφθη τό κτλλίον, εις τό όποιον <5 Σωτήρ ίφνλακί- 
οθη πριν σταυρωθή. κείμενον πλησίον τής όδοϋ τής 
καλούμενης «“Ιδε ί άνθροιπος.·» Τό κελλίον ε'υρίθη εις 
υπόγειον δίοδον, αποτελούσαν μέρος φυλακών. Έκ τής 
φυλακής τού Χριστού εικάζεται Οτι εΰρέθη και ύ Γολ
γοθάς, υπό τοϋ Άγγλου Βέλοιν. 'Αντί τοΰ μέχρι τοϊδε 
ώς τοιοντον Γομιζομ^νον, τοϋΐο^εΐκϊ τοίτον βοοείωζ tot1 
ναοΰ ((ς την Ανατολικήν κλίίνν τοΰ ο^ους Μόρια {Β?· 
ζεγϋά) επί τής όδοΰ τής άγούσης από τον φρουρίου ’Αν- 
νιου εις τό ανατολικόν διαμέρισμα τού ναόν.

* ■
Εις Τουρχάν τής Λαρίσσης ανευρέθησον 13 Επιτύμ

βιοι πλάκες, ών ή μία αναγράφει ψήφισμα τών Λαριο- 
σαιων. II πλάξ αυτή έχει μεγάλην σημασίαν διότι Ελά
χιστα/ τοιαύται νχουοιν άνευρεθή.

Κ. Σχ:£ιον οιά την Έτβιρ. Ζάνου·Ρώ;.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
‘Ερείπια Φιλίππων—Ή είκών παριστή 

τά οωζόμενα ερείπια τ&ν Φιλίππων, τής υπό τον Φι
λίππου ί'ρυθείοης πόλεως, κείμενης πλησίον τής Δρά
μας τής Μακεδονίας xei ής υπέρκείται έπι κιονοειδούς 
λόφον <5 ερειπωμένος πύργος τής Άκροπόλεως. Τά ει- 
κονιζόμενα ερείπια είναι τμήμα κολοσσιαίου ρωμαϊκόν 
κτιρίου ίπι τής πεδιάδος. 0! στύλοι εϊσί έξ δγκωδών 
πρισματικών μαρμάρων. Κατ’ άλλους τό κΐΐριον ήτο 
ναός τοΰ Κλαυδίου, κατ' άλλους μεγάλου μεγιοτανος, 
κατ’ άλλους δημόσιον βαλανεΐον. Πλεΐσιαι σώζονται Ελ
ληνικοί και λατινικοί επιγραφαί.

. Πρός τόν τάφο ν.—Έργον ζωγραφικόν τής 
εν Θεσσαλονίκη καλλιτέχνιδος δεσποινίδος’Ελένης I. Στα- 
ματοπούλον. Ή δ/vis Σταματοπούλον εποίήσατο τάς 
καλλιτεχνικός σπουδές της Εν Φλωρεντίφ καί εν Δρέσδη 
επί τετραετίαν. "Εσχε καθηγητής τόν ’Ιταλόν Calosei 
και τό» Γερμανόν Κόπς, καί την διάοημον κυρίαν von 
Kerstan είς τήν προσελανογραφίαν καί υδατογραφίαν. 
Έν τή 'Εκθέσει ’Αλεξάνδρειάς ελαβε μετάλλιον, α' δε 
βραβεϊον έν τή Α' Διεθνεΐ ’Εκθέσει ’Αθηνών, έκθέ- 
σασα το παρατιθέμενου εργον.

ΤΗΔΕΦΩΝΟΝ
X. Ρ.—01 Ευροιπαϊοι παραπονοΐνται, ότι ο! ‘Αμε

ρικανοί με τόν πόθον να συσσωρεύουν καλλιτεχνικά 
έργα καί με τήν δύναμιν τοϋ χρήματος θα στερήσουν 
τήν Ευρώπην τών καλλιτέροιν καλλιτεχνικών εργων.-

Οί 'Αμερικανοί σήμερον Αντιπροσωπεύουν τούς πλέον 
φιλομούσους ανθρώπους τοΰ κόσμου καί είναι οΐ γενναιό
τεροι ύποστηρικταί τής καλ· ιτεχνίας. Δεν αγοράζουν εις 
τιμάς μυθώδεις έργα μόνον κλασικά, άλλα καί αΰγχρονα, 
αφειδώς χορηγοϋντες τά δολλάριά των πρός ΰποστήριξιν 
τής συγχρόνου καλλιτεχνίας.

Ζ ω γ ρ ά φ φ. - Περίπου τό ίδιον ανέκδοτοί υπάρ
χει καί εις τήν αρχαιότητα. Κάποιος αρχαίος γλύπτης 
προσεκάλεσε τόν Άπελλήν εις τό έργαστήριόν του διά νά 
τοϋ δείξη τήν «Άφροδίτην» του, ήν είχεν ένδύσει με 
πολυτελή φορέματα. Έζήτησε τήν γνώμην τοϋ Άπελ- 
λοΰ, θστις τοΰ είπε: ·

— όέν τήν εκαμες ώραίαν τήν Άφροδίτην, τήν 
έκαμες τουλάχιστον πλουσίαν.

Καλλιτέχν ή.—‘Ολίγοι σύγχρονοι καλλιτέχναι 
εΐργάσθησαν. τραχύτερον κατά τό οτάδιόν των, 8οον <5 
σερ Λαυρέντιος “Αλμα-Ταδέμα. ίΟΰδεν επιτυγχάνεται 
είς αϊτόν τόν κόσμον, έχει είπή, ούδεμία ύπέροχος Επι
τυχία κερδίζεται είμή μόνον διά τραχ,είας καί πολλής 
εργασίας. Αυτή εινε ή πείρά μου Εκ τής νεότητάς μου».

Π εριέργω.—Ή τηλεφωτογραφία είναι διάφορος 
τής νεωτάτης Εφευρέσεως τής τηλεφωτογραφουμένης 
φωτογραφίας. Διά τής πρώτης φωτογραφεί τις είς άπό- 
οτασιν 70 χιλιομέτρων, είς χρονικόν διάστημα 1)500 
τοΰ δευτερολέπτου!..·
. Π ατ ρ ι ώ τη.—Ίί δεσποινίς Φλώρα είναι Μακεδο- 
νίς, καταγόμενη άπό τήν Σιάτισταν. 'Μακεδονικά το- 
πεΐα έχει γράψει ό κ. Παρθένης.

Α, Γ.—'Ο βασιλεύς τής ’Αγγλίας είναι μανιώδης 
συλλέκτης ράβδων καί... γελοιογραφιών. Διά τόν αύτο- 
κράτορα τής Γερμανίας έχει έκδοθή είδικόν λεύκωμα, 
πίριλαμβάνον. Ικαχοντιιδα γελοιογραφιών.

'Ο Βασιλεύς τής Ιταλίας είναι έντριβέστατος είς τήν 
νόμισματόλογίαν, κεκτηται δΐ συλλογήν 50,000 νομι- 
σμάταιν κοί μεταλλίων.

Φίλφ Ν*.—Τό ανέκδοτον έχει ακριβώς ώς ίξής: 
Ό φιλόσοφος Κράτης, ραπισθείς ημέραν τινά Αγρίως 
παρά τίνος Νικοδήμου, έγραψεν επί τοΰ οιδήματος τοΰ 
προξενηθέντος επί τής παρειάς του:

— "Έργον τοΰ Νικοδήμου!
Ή φράσις άυτη παρέμεινεν ιστορική, λέγεται δε επί 

ατυχών καλλιτεχνικών έργοον.
Έ ρωτ ώ ν τ ι.—Ή είκών τής μουσικής οικογένειας 

εν τφ προηγουμέν.,. φύλλφ είναι σύμπλεγμα τών τέκνων 
τού έν Θεσσαλονίκη κ. Άλ. Χατζημιχαήλ, ηλικίας 10 
έως -1 Ετών. Παίζουν μουσικήι· χωοίς νά διδαχθούν 
ποτέ- έχουν μεγάΐην μουσικήν άντίληψιν.

Συναδέλφιρ.— Ή τελευταία συλλογή τών ποιη
μάτων του κ. Κ. Παλαμα δεν μάς εστάλη διά λόγους 
εΰνοήτονς. Έν τούτοις εις κάποιαν εφημερίδα εδημο- 
οιεύθη £» ποίημα Εκ τής συλλογής αυτής ώς τό ά-ρ ι
στόν.πάντων «Σέ μιά γυναίκα», καί σάς τό σερβί- 
ρομεν :

Σου χάλασε τήν νύχτα τόν ύπνο τό γλυκό 
στην αγκαλιά τοΰ ονείρου, σάλεμά ξαφνικό· 
Καί ξύπνησες κα'ι βλέπεις κάτι έτοΰ άργα γλιστρά 
στο πλάϊ σου, στό λευκό σου προσκέφαλο, έχει 8ά. 
Τό γλιστερό, τό κρύο, το μαύρο κράμα, ώ νά ! 
Καί μιαν ανατριχίλα σέ σφάζει σιήν καρδια 
Τό γλιστερό, τό κρύο, τό μαύρο βερπετο 
στον ύπνο σου είχε γίνει-χρυσόνειρο βεϊκο 
Σαλεύει, ξυπνάς, βλέπεις, πατιέσαι... Ποιος 6ά πή 
ποια βύθη, άπό ποια ΰψη σέ πήραν, ώ Ψυχή ;

Κ. ϋαλαμ&ς

Έκ τοΰ ποιήματος αντοϋ κρίνετε τί θά εΓνε καί τά 
άλλα!...

Κυ ρί ρ Ζ ρ,.—Τό χρώμα τό όποιον θα Επικράτηση 
Εφέτος κατά τήν άνοιξιν είναι τό στακτί καί τό μπεζ 
με ασπρας παρυφάς, άσπρα κεντήματα καί άσπρες δαν- 
τέλλες. Ή δαντέίλα είναι είς τήν ήμερηοίαν διάταξιν, 
άφθονωτάτη καί πλούσια, αλλά πολύ λεπτή, πολύ Ελα
φρά, αερώδης.

Είς τούς πίλους πολλά πράσινα σκούρα. Τά βαθέα 
αίμόχροα τριαντάφυλλα κάμνουν θραΰοιν τώρα είς τήν. 
‘Αμερικήν.

Παρατηρητή.—Έν Παριοίοις κατόπιν διαγωνι
σμού άπενεμήθησαν πέντε βραβεία είς τάς κατά τό 1904 
άνεγερθείσας καλλιτεχνικωτέρας οικοδομάς εντός τής πό
λεως. Ή άγωνόδικος Επιτροπή Εχρειάοθη τρία έτη 
διά νά έκδώοη τήν άπόφασίν της.

'Η Διεύ&υνοί,ς της αΐΐιναχο&ήκης» ά- 
πεφάσισεν δπως κατά τό άρξάμενον ηδη 
έβδομον $τος Ιφαρμόοη άπαρεγκλάως 
και ατευ ονδεμιάς ίξαιρέσεως τόν δρον 
τή» πμοίϊλημωμϋς τής αυνδρομής- 
Πρός αποφυγήν πάσης. παρεξηγήσεως, 
δηλοϋμεν οιι έφεζής ονδενΐ $ άποοταλή 
τό φύλλον, αν μή άποστείλη τήν συνδρο
μήν τοΰ νέου έτους. Διά τους σννδρο- 
'μητάς μας ή αποστολή τής συνδρομής 
είνε ευχερέστατη, ένφ ή κα&υατέρησις 
αυτής παρεμβάλλει ήμιν πολλάς δυσχε- 
ρείας και ώς πρός τόν τρόπον τής είσπρά- 
ξεως κα'ι ώς πρός τόν διακανονισμόν τής 
έν γένει διαχειρίσεις τοΰ φύλλου.



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ THS ΕΑΑΑΔ02
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ή Έ&νικη Τράπεζα δέχεται έντονους κατα&έσεις els 
Τραπεζικά γραμμάτια καί ιίς χρυσόν ήτοι φρ. καί λί
ρας στερλίνας άποδοτίας είς ώριαμένην προθεσμίαν ή διαρ
κώς. Αί εις- γ_ρυοόν καταθέσεις καί οί τόκοι αϊτών πλη
ρώνονται είς τό αίτδ νόμισμα, είς δ έγένετο ή κατάθεοις 
είς χρυσόν ή δι’ επιταγής ο-ψεως (cheque) επί τοϋ εξω
τερικόν κατ επιλογήν τοϋ ομολογιούχου.

Το κεφαλαίου καί οί τόκοι τών ίμολογι&ν πληρώνον
ται iv r<p Κεντρική) Καταατήματι καί τή αιτήσει τοϋ κα
ταθέτου έν τοΐς υκοκαταστήμααι τής Τραπέζης.

Τόκοι κατοθίσεων
1 ]]2 τοΐς 0]0 κατ' Χτ. δια
2 τ 0]0 » »
2 1]2 » 0J0 ' » »
3 » )]0 ο »
4 » 0]0 . » »

κατ. 6 μηνών 
τ 1 έτους 
η 2 ετών
» ,4 ετών
ο .5 ετών

Αί όμολογίαι τ<5ι· έντοκων καταθέσεων Ικδίδονται κατ' 
εκλογήν τοϋ καταθέτου όνομαστί ή ανώνυμοι.

ΕΞ Ε Δ Ο® ΗΣA Ν

ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ

ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
τοΐ/ λήξαντος έκτου έτους. Οί έπιθυ- 

μοϋντεςν’ άποκτήσωσχ τοχαΰτα, παρα- 
καλοϋνταχ νά είδοποχήσουν τά γραφεία 
χίας. Έκαστον τχματαχ δρ. δύο.

Ε Ν ΑΘΗ Ν A IS

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

Οί κονδυλοφόροι ουτοι άπαξ πληρούμενοι έπαρκοΐσι 
διά γραφήν 2000 λέξεων.

ΔΕΛΤΑΡΙΑ ελληνικά έκδόσεως Πάλλη καί Κοτζια 
εξαίρετου ποιότητας πωλοΐνται τϊ μαϋρα .όλεπτ. έκαστον_

“ΣΦΥΡΑ,,
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 

ΔΤΡΥΛΥΝΤΜ- 1'MIX- ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ2 
® ( Δ· Ι· ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΧ

XTOSJ ΑΒΚΑΤΟΝ

Ανο σελίδες πλήρεις γελοιογραφιών ίπικαίρεον. 
‘Ύλη ουμοριστική, φιλολογική 

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

Αιά τονς συνδρομητής τής «.Πινακοθήκης ί.- 

ξαιρετικώς γίνεται εκπτωόχς, ήτοι δρ. 3, προ
πληρωτέοι. Εξωτερικού φρ. 5.

. Εντυπώσεις καϊ σκέψεις
ΔΗΜ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διενθυντοϋ τής «Πινακοθήκης».

Δραχμή μία

‘•ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΝ
ΗΜΕΡΟΛΟΓίΟΝ·., ’Εκδότης : Β ΤΕΛΓΑΒΈΑΛε

7’ό «Μεοσηνιακόν Ημερολόγιου» τον 1907 
περιέχει πλείοτα ωραιότητα φιλ.ο/.ε,γικα αρτίρα 

γενικόν Μιαφόροττός, εικόνας καλλιτεχνικής, 
ποικίλας κλπ.

Τιμαται δρ. 2. Χρυσόδετου δρ. 3.

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
Άπό τοίί Α' μέχρι τοϋ ΣΤ' έτους 

εύρίσκυνται ν.ς τό γραφεΐον μας» τιμώμενοι οί 
χρυσόδετοι δρ. 15, οί >όδετοι δρ. 12.

Διά τό εξωτερικόν, ή τιμ-η είς χρυσόν.

Δ. I. Κλαογεροπουλου 
/ -V' V 'Ζ*/ \· 'ρ' · /'/·'.· W V ν ' V \

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

κονογραφημένα. Σ·λ. 184. Δρ. 2.
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ. Πεζά ποιήματα μετά χρω

ματιστών εικόνων. Σελ. 184. Δρ. 3.

ΣΑΤΓΡΑΙ. Διηγήματα καί σκέψεις. Σελ. 64 

Δρ. 2.
ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ'. ΙΙεζά ποιήματα μετ’ εικό

νων. Σελ. 64. Δρ. 1.

ΣΕΛΙΔΕΣ. Διηγήματα. Σελ. 128. Δρ. 2. 
ΦΓΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ. ’Εντυπώσεις καί

σκέψεις. Σελ. '84. Δρ. 1. - '

Πωλοννταχ είς τά γραφεία, μας.

ΕΚΔ0ΪΕΐΓ“ΠΐΪΑΜ

ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ^αξΝ. Γΰζη. Φωτο
τυπία εις μέγα σχήμα. Δρ. 1. 'Επί χανδροϋ χάρτου 
δρ. 2.

“ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ- δράμα Φρ. Κοππέ, κατά μετάφρα- 
σιν’Άγιδος θέρου. Τιμάται δρ. Ι.ΈπΙ ’Ολλανδικού 
χάρτου δρ. 2.

ΤΩ'ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ- Μί»« *· Λάοκαρη καί Π. 
Δημητρακοπούλον Δρ. 1.

ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ- πίναξ Ά<μ- 
στέως. Φωτοτυπία είς μέγα σχήμα. Δρ. 1.

Η “ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ- Perrault. Φωτο
τυπία είς μέγα ογμμια. Δρ. 1.

Η “ΑΙΩΡΑ- Πίνας Vigor- Φωτοτυπία είς μέγα σχήμα 
Δρ. 1.

Ο “ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ- Τΐίναξ 
Rochegrosse. Φωτοτυπία. Δρ. 1.

Ο “ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- άχρωμο? * 
φωτοτυπία el$ μεγα όχημα· At>- 2.

^^ΈΪΞΛΙκΥϊπΪΘΕΩΡκΐίΓ’ 
Διευβυνϊής: Ν. J1AZAPAHS 

Έκδίδεται ίίς τού μηνάς έν Άθήναχς

Γραφείο, οδός Μητροπόλεως 28.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΤ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ· ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΕΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ


