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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ φθέντες τάφοι φέρουσιν ίπιγραιρας τότε ευκόλως θά el·· 
ρεθή καί ό τάφο; αύτοδ. .

Άνατολικώς τοΰ θησείου άνευρέθησαν θεμέλια όμοια· 
ζοντφ. ίτρός τόν περίβολον τοΰ Όλνμπείον.

— Έν Καρδίτση άνευρέθησαν δύο μικροί ΰάλινοι 
αμφορείς, μία άργυρά πυξίς καί θραύσματα Αγγείων.

— Έν Σπάρτη άνευρέθησαν εντός δυο τάφων τής 
Γ π. X. εκατονταετηρίδας πολλά Αγγεία καί Ινδικά 
χρυσά νομίσματα.

·*
Έν Σπάρτη άνενρέθη υπό τοϋ κ. Δώκινς το Ιερόν 

τήςΧαλκιοίκου 'Αθήνας, μεγάλης Αρχαιολογικής καί 
ιστορικής αξίας, καθόσον έχρησίμευσεν ώς σκηνή τής 
έγκαθ'είρξεως τοΰ βασιλικόν προδότου Παυσανίου.

»
'Υπό τού αυτοκρατορικού Μουοείου Κων)πόλεως θά 

ενεργηθοΰν άνασκαφαί είς Σελεύκειαν.
*

Άνευρέθησαν κατά τάς είς “Α'λτιν ενεργονμένας άνα- 
σκαφάς υπό τοΰ κ. Δαϊρπφιελδ είς τήν βορειάνατολικήν 
πλευράν τοΰ Πελοπίον καί ακριβώς υπό τον έκεϊ ενυ- 
πάρχοντα οχετόν διάφορα πήλινα ειδώλια καί τινα χαλ
κά γεωμετρικού ρυθμού.

Άνευρέθησαν έπίσης είς μικρός χάλκινος ήμίονος καί 
τινα άλλα αντικείμενα παριοτώντα μικρά ίφα, άτινα 
πάντα μιτιφέρ&ηοαν είς τό Μουσείου ‘Ολυμπίας.

*
Ο εν Ρουμανία όμογενής κ. Π. Τοπάλης προσέφερε 

20,000 δρ. προς ενέργειαν άρχειολογικών άνασκαφών 
είς Δημητριάδα τοΰ Βόλον.

— Υπό τής Άρχ. ‘Εταιρείας Αθηνών ίτεργηθή- 
ooveat προσεχώς άγαοκαφαί είς τό μαντεϊον τοΰ Κρο- 
παίου ’Απόλλωνος.

♦
Είς τόνκ. Άδ. ’Αδαμάντιου, τόν βυζαντινολόγον ά- 

πενεμήθη ύπό.μεν τής Γαλλικής 'Ακαδημίας τών Επι
γραφών καί Γραμμάτων βραβεΐον 500 φρ. έκ τοΰ κλη
ροδοτήματος Boudin μετά τοΰ τίτλου laureat de I' In- 
StitUt, ύπό δέ τοΰ Συλλόγου πρός ενθάρρυνσή· τών 
'Ελληνικών Σπουδών μετάλλιον τιμής διά τήν συγγρα
φήν αυτού κΠερί τών Χρονικών τοΰ Μορέωςτ>.

' »
. Έν Σύρφ κατά τήν άνέγεροιν κελλίων πέριξ τοΰ 

κατά την θέαιν Βοΰλια Ιξωκκλήσίου τής ‘Αγίας Βαρβά
ρας έργαται άναοκάπτοντες άνεΰρον προϊστορικούς τά
φους πλήρεις όστέων καί επιγραφών έπί μαρμάρινων 
πλακών ώ'ς καί άρχαίαν κρήνην με άφθονου ϋδωρ. Τό 
' Υπουργείου τής Παιδείας διέταξε τόν έφορον τών 'Αρ
χαιοτήτων κ. Τοούνταν νά μεταβή καί παρακολούθηση 
τας εργασίας. Λέγεται ότι αυτόθι έχει ταφή ό μέγας-φι- 
λόσοφος Φερεκύδης καί εάν όντως όλοι ο! άνακαλυ-

«
Είς Κακόβατον τής ’Ολυμπίας άνευρέθη τάφος προϊ- 

οοορικής εποχής. Εικάζεται ότι είνε ό τάφος τοϋ Νέ-. 
οτορος, Γερμανοί αρχαιολόγοι θά ανασκαφούν τό μέρος 
εκείνο.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
Ναός Άγ Δημητρίου.—Έν Τριπόλει έγέ- 

νοντο τά εγκαίνια τον άρτι άνεγερθέντος ίεροΰ ναόν είς 
μνήμην τον νεομάρτυρος Δημητρίου, ον καί ή σεπτή 
κάρα φυλάσσεται έν άργυρφ θήκη. Ό κομψός ναός έ· 
νεκαινιάοθη όπό τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου ‘ΑθηνΟν, τήν 
τελετήν δέ ταντην παριστή. ή είκών. '0 ναός άνηγέρθη 
δαπάναις τής φιλόθρησκου κυρίας Δήμητρας Άλ. Πα· 
παλεξανδρή, ήτις καί παρά τόν ναόν άνήγειρεν ίδίαις 
επίσης δαπάναις μεγάλην οικίαν, διακρινομένην εν τή 
εικόνι, όπως χρησιμεύση ώς όρφανοτροφεΐον.

Άερ ο π λάν ο ν.~Τό παράδοξον περίπτερον, δπερ 
παριστή ή είκών, τείνει νά λύση τό πρόβλημα τής άερο- 
πλοιας διά τοΰ βαρυτέρου τοΰ άέρος. Μετ' όλίγας ήμέ· 
ρας τό νέον αυτό αεροπλάνου θα επιχείρηση τό πρώτον 
αυτού ταξείδιον έκ Λονδίνου είς Παρισίαυς. Ή ίπταμέ· 
νη αϋτη μηχανή έξετέθη έπί μήνας ήδη είς τι προά· 
στειον του Λονδίνου. ’Εφευρέτης είναι ό Γάλλος μηχα
νικός, Διλωράτ, δστις άποθανών προ έτους άφήκε τά 
σχέδια εις τόν συνεργάτην του “Αγγλον μηχανικόν Ζα- 
δελόδ.

Ή κατασκευή τοϋ αεροπλάνου βάσιν έχει τόν ήλεκ- 
τρισμόν τοΰ αί’ρος. ΑΙ διαστάσεις τσυ είναι αρκετά με
γάλοι, επί πλέον δε πλήν τοΰ βάρους του, άνερχομένον 
εις πολλούς στατήρας, θά δύναται νά μεταφέρη και 100 
άτομα.

ΤΗΔΕΦδΝΟΝ
Καλλιτέχνη. — Αί παλαιοί ελαιογραφίαι καθα

ρίζονται πλυνόμεναι διά υπεροξειδίου τοΰ υδρογόνου,
Έ ρασ ι τ i χν η.—Τό έξοχώτερον γλυπτικόν εργον 

τής Γαλλίας δύναται τις νά εΐπη δτι είναι ό Χαλκούς 
Α.ίών(Ε’ oge d' Airam) τοΰ Rodin, εν τφ Μονσείφ 
τοΰ Λουξεμβούργου, Είναι όρειχάλκίνον, έξοχον διάτήν 
αλήθειαν, ήτις κυριαβχεΐ, καί τήν φΰοιν. Με υψωμένος 
τάς χεΐρας καί κλειστούς τούς οφθαλμούς'βαίνει πρός 
τόν χρυσοΰν αιώνα. Καί όμως τό έργον αυτό, σταλέν 
μετά επταετή εργασίαν είς το Salon, δεν έγένετο δεκτόν!

β>

Ε Ξι Ε Δ Ο Θ Η
καί μειάτοϋ παρόντος τεύχους διανέμεται d ωρε αν ,ίΐς τούς άποτίσανταςτην ετησίαν 
συνδρομήν των συνδρομητάς τής ,,ΓΓινακοδήκη^“ δισέλιδος χρωματιστή φωτοτυχία

ΤΟ Ο Ν' Ε I Έ=> Ο 3ΧΓ
τον ’Ιταλόν ζωγράφον G. Β ar g ell ini. '

Τήν φωτοτυπίαν ταντην δύνανται νά λάβωαι και δσοι πληρώσωσι τήν συνδρομήν 
των έν τρ ς τοϋ μ η νδ ς Μ at ο υ, ώς και ο’ι ήδη τδ πρώτον έγγραφόμενοι ονν- 
δρομηταί. . .

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΖΤΑ2ΙΧ



ΊΌ ΡΟΔΟ ΠΟΥ ΞΕΦΥΛΛΙΣΕ . . .

ΧΥΘΗΚΕ τό φεγγοβόλημα της 
ανοιξιάτικης αυγής επάνω ’ςτά. 

βλαστάρια, 'ςτό νωπό χορτάρι.

Χαρωπός άκτΐνες ’πέρασαν 

μέσ' άπ’ τήν διάφανη σταγόνα 

που 'γεννήθηκε άπ’ την ανα
πνοή τών λουλουδιών τήννύκτα κκι λο.μπύρισαν 
διαμάντια γόρω ανεκτίμητα. Σκορπιεται ’στη

γή και πάλιν τό αιώνιο της ζωής χαμόγελο, 
τό παντοτεινό άνανέωμα, ή νεκρκνάστασις τοϋ 

. κρυμμένου σπόρου. . .
Χαμόγελο, ποϋ τό σκορπ? ή πλάσι ή άθά-· 

νατη γιά.νά είρωνευθή τόν τυφλωμένου άνθρω

πον, τον άπελπισμένον, ποϋ μεσ’ ’στής παγω
μένης του καρδιάς τό βυθό βλέπει ' μόνον τόν 

χειμώνα τοϋ καϋμοϋ.
Χαμόγελο πονετικό, ποϋ καθρεφτίζει όλη της 

την υπερκόσμια καλοσύνη και χαρίζει υπερή
φανα ’στήν άφανη ζωή αιμα καί νεϋρα, ένδυμα 

γιά νά έμφανισθή ’στόώμορφο κοσμικό συμπόσιο.

Χαμόγελο ανοιξιάτικο—τό ποιο γλυκό της 

γης ποϋ ανθίζει ’στά μαγεμένα μάτια καί 
’στά δροσολουσμένα χείλη της μόνης και μεγά

λης καλλιτεχνικός, ποϋ συναισθάνεται τό' γνή

σιό της τάλαντο και γαμογελά-γι’ αΰτο μ’ ύ- 

περηφάνεια. Και χαμογελ?. καί.πάλιν συμπα
θητικά γιά τό αδύνατό της πλάσμ.α, ποϋ όλο 

καί προσπαθεί καί λαχταρά μέ αγωνία νά την 
άντιγράψη.. .

'Ανάνέωσις τών δυνάμεων, ποϋ ύπεχώρησαν 

κουρασμένα! ’στην απεγνωσμένη βιοπάλη.
Την νέκρα διαδέχεται η σφριγηλή ζωη.
Τόν ψεύτικον χαμόν, τό πανηγύρι τής .αλη

θινής ζωής, ή αιώνια νεότης, ή χαραυγή τής 

ύλης και τοϋ πνεύματος 1

•
. * ·

Ή Πλάσις αναπηδά, μέ κάποιαν ύπεροψίαν 

μέσ’ άπό τά νερά λουσμένη, δλογάλανη μέσ’

άπ' τούς κάμπους ανθισμένη, καταπράσινη, 

μετ’ άπ’τά άπειρα στοιχεία τής ζωής, που 
δένονται καί περιπλέκονται τόσιρ παράδοξα, 

γιά νά τήνάναδείξουν άκόμη ώμορφότερη,ακόμη 

πέιο επιβλητική. Τό σπάργος τής δημιουργίας 

οργιάζει μέσ’ ’στά σωθικά της. Σχίζεται κάθε 

σπερμοθήκη χλωρή κι ’ αναπηδούνε άπειρα γε
λαστώ, πολύχρωμα, 'ντροπαλά τά λουλούδια.

«
* *

Ροδίζει τ’ άγριο τό ρόδο, τό πεντάφυλλο, 

’ςτών άμπελιών τη φράκτη.
Τό φιλεΐ ή ώμορφη δροσοϋλα τής νυχτιάς. 

Χαϊδεύει τά λεπτά του φύλλα ή τρελλή ή αύρα.

— Έλα νυφοϋλα ρόδινη· πέσε επάνω 'ςτά 
δροσάτα, ’ςτ άπαλα μου στρώματα—τοϋ ψιθυ

ρίζει παρακλητικά —ποΰ τά χρυσίζουν ή άκτΐ

νες. Έλα γλυκοκοιμήσου ’ςτά αίθέριά μου 
πλάτη. Αί πνοαί μόυ θά αρωματίσουν πειο με
θυστικά τήν τρυφερή επιδερμίδα σου· θά σοΰ 

ναρκώσουν τάς αισθήσεις.
«Θά σέ όδηγήσω ’ςτά πειό πλούσια λειβα

διά καί θά σέ λικνίσω μέσα στή μεθυστική 

ατμόσφαιρα τών ιων και τών ύακίνθων. ’Εναέ
ρια θά σέ κρατώ, ώ νύμφη τών αγρών, καί γύρω 

σου αυτά θά αγωνίζονται ποιο καί σέ λούση 

ποιο γλυκά; ποιο νά σε άσπασθη περιπαθ/στερα 

ποιο νά σταλάξη βάλσαμο μέσ’ ’ςτήν καρδιά 

σου ισχυρότερο.
β 'Η δροσΰς τών κάμπων· θά πλατύνουν τήν 

νεανική αναπνοή σου.

«Σάν πέταλα γιασεμιού, μοσχοβολά τ’ ά- 
νήσυχά σού βλέφαρα θά τά σφράγιση τό πλάνο 

τής χαράς φτερούγιασμα καί Ονειρα αγγέλων θά 
φωλιάσουνε 'ςτό λογισμό σου.

. «Έλα. Αποκοιμήσου μέ εμπιστοσύνη ’ςτήν 

πλατεία μου αγκαλιά· θά σοΰ χαρίσω γιά σκέ
πασμα τήν άχνη μου.

«Είμαι ή Αύρα· περιπτύσσομαι τό Άπειρο. 
« Έλα· θά σ’ όδηγήσω ’ςτής Αθανασίας τούς 

βωμούς».

Δειλά ακούει τ’ ώμορφο άγριο λούλουδο τον 

έρωτικο τής αύρας ψίθυρο.
Χθές μόλις ήλθε ’ςτό κατώφλι τής ζωής. 

’Αναποφάσιστο βλέπει τριγύρω.Δέν τολμά...
Τό αρμονικό τραγούδι τής αγάπης τό ναρ

κώνει.

θέλει τή ζωή, πού τοϋ υπόσχεται ή μυρω

μένη αύρα καί διστάζει νά παραδοθή.
Σωριάζουν αδιόρατα ή άκρες τής στεφάνης 

του. Γλυκοσφαλιβ τόν αναστεναγμό του μέσα 

’ςτήν καρδούλα του.

Ό ύπνος τ’ αγκαλιάζει σιγανά.

Τ’ άλλο ’ξημέρωμα αστραποβολούν ’ςτά 

φύλλα του διαμάντια: τά πρώτα δάκρυα τοϋ 

πόνου πώχυσε τ’ άγριο λουλούδι.
‘Η άγάπη τής ζωής ξεπλάνεψε το ρόδο.

• *
• *

Άνοιξε σιγανά ’στόϋ "Ηλιου τήν θερμότητα, 
τά δακρυσμένα βλέφαρα κι’ έκλινε τό κεφάλι 

γιά νά καμαρώση τή στολή του ’ςτον ύγρο κα
θρέφτη, πού ’τελείωνε ’ςτά άκτιστα θεμέλια 
του μεγάλου αμπελιού. Ένα τραγούδι σιγανό 

καί πλάνο τώκαμε σέ ’λίγο νά ξεχάση τόν πι

κρό του πόνο.

Τό γαλάζιο κύμα τοϋ ’μουρμούριζε :

— Έλα παρθένα τού άγρού δοοσόλουστη, 

έπάνω ’ςτήν ΰγρή μου ράχη. Έλαστικώτερο θά 

σού προσφέρω λίκνο. Ή άλμύρα μου θά σού 

δρασίση τούς ιστούς. Θά σοΰ τόνωση τά λεπτά 

σου νεϋρα ο Ερμητικός παφλασμός μου και μέ 

τής μελφδίες μου θά τκξειδεύης ’ςτών υγρών 

μου παλατιών τά άφθαστα μυστήρια.

«Πορφυρογέννητα κοράλλια θασφικτοπλεχτοϋν 

κατ’ άπ’ τό πάναγνο άφρό μου καί πολύτιμα 

κογχύλια καί μαργαριτάρια σπάνια θά συναχ- 

θοϋν νά θεμελιώσουν τον ώραΐα θρόνο, ποϋ γιά 

σέ θά κτίση ή άγάπη μον.

«Έλα μαζύ μου. Ή ζωή κυλά ’ς τ’ απύθ

μενα μου βάθη ήρεμα. ’Στήν επιφάνεια ταράσ

σεται καμμιά.φορά μονάχα.

ΤΙ 5Κ€ΠΤΟΜΑΙ

Παρετηρή-όη δτι οσω δλιγωτέραν έχει τις ίν 

'Ελλάδι άξίαν,τόσο/... Αξιώσεις μεγαλειτίρας ίχει.

*■
"Οσοι Αμφισβητούν τήν ΰπαρξιν τον θεόν 

όΐν ήγάπησαν. Τδν Θεδν ίπίστευσα τήν πρώτην 
στιγμήν ποΰ άγάπησα. Μόνον ίνας θεός ήμ- 

ποροΰσε νά χαρίαη εΐζ τον Άνθρωπον ίν τοιοϋ- 

τον δεΐον αισδημα — τόν 'Έρωτα.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

«Έλα· τό σκήπτρο νά σού παραδώσω τών. 

δυνάμεων μου.
«Θά σέ νανουρίζη ή ύγρή μου αγκαλιά στή 

γαλήνη της. Καί, για νά σού δίνω κάποτε θέλ
γητρα ζωηρότερα, θ’ αναταράζω τό βυθό μου 

καί τά φύκη μου, θά γιγαντεύω, θά θεριεύω τά 

πρασινωπά μου κύματα.
«Καί σύ, ώ κόρη ώμορφη, θά χάνεσαι ’στά 

βάθη μου ερωτευμένη καί θά σέ γλυχολούζη ό 

άφρός μου ό αγριωπός περιπαθέστατα καί θ’ 

' άνυψώνεσαί κατόπιν σέ ύπερύψηλες .κορφές, σέ 
πύργους ύπερηφάνους καί θά θαυμάζης άπ’ έκεί 

τό μεγαλεΐόν μου.
«Κι’ ένφ τό ρόδινο σου κεφαλώκι θά χαμό

γελά άπό τό ύψος του, ό άσπιλος άφρός μου θά 
κυλιέται γύρω σου, θά παίζη, θά γελά ’στά 

πόδια σου».

♦ «

Έγερνε τό λουλούδι μεθυσμένο τήν στεφάνη.

’Ολίγο άκόμ.η καί το πλάνο κύμα θ’ άρ
παζε μές’ ’ςτόν άφρό του τ’ άπαλο τοϋ ρόδου 

σωματώκι. .
Ώ! τό μικρολούλουδο θ’ άνυψωθή ’ςτήν αγ

καλιά τοϋ κύματος. Αγάπησε!

*
* »

Έξαφνα.παραμέρισαν τά θαμνόκλαδα γύρω 

του. Έμεινε μόνο- καί ή ώμορφιά του ’χαμο

γέλασε άκόμη πειο ερωτευμένα, πειο. ’περήφανα.
Άγνωστο χέρι, ξένο, άσπλαχνο, απλώθηκε 

μέσ’ άπο τά κλαδιά, καί. . . ε”κοψε άρώτητ.α 

τό άγριο τό ρόδο.
Τό λούλουδο «στόλισε γιά ’λίγο τό στήθος 

τοϋ δημίου του. Μά τό άγριο τ.ο ρόδο ώς τό 

βράδυ ’ξεφυλλίσθηκε αθόρυβα ’ςτή γή.
Τοϋ πόνου τό σκουλήκι είχε άποβυζάνη τόν 

χυμό του.
Ή καρδούλα του είχε δοθή ’στό κύμα’ ό 

διαβάτης είχε δρέψη μόνον ώμορφιά . . .
Δίχως καρδιά, κι’ αύτό τό άγριο τό ρόδο δέν 

’μπορεί νά ζήση 1

ΣΪΕΥΛΛΑ

Πόνον καλλίτερα όά ήτο ή άν&ρωπότης αν 
ό Άνθρωπος επεμελεΐτο τό εσωτερικόν αύτοΰ — 

τήν ψυχήν—δσον και τό εξωτερικόν τον —τήν 

άμφίεσιν.
★

Ή άστασία—άστασία γνώμης και αισθη
μάτων—βασιλεύει είς τόν κόσμον. Συμβαίνει είς 

τόν Άνθρωπον δ,τι συμβαίνει και είς τήν φύσιν. 

Ή θάλασσα ή Άστατος,ή κυμαινόμενη εόημιουρ- 

γήθη τριπλασία τής ξηρας.

ΔΙΚ.
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J

ΤΡΙΠΟΛΙΣ Εγκαίνια τοΰ ναόν τοΰ ’Αγίου Δημψβίου

<> Ο Κ Ο X Μ Ο Σ <>

"Οοφ πλειότερον σκέπτεται τις, τόσψ ιίϊ,γώτερον α!· 
οδάνεται, "Οοιρ περισσότερον κρίνει τις, τοβ<μ δλιγαιτε· 
ρον άγαπρ.

Ρ<4Μ«ώ

Ή σεμνοτυφία είνε ή γελοιογραφία τής σωφροσύνης.

Atyxpi

"Οσοι λέγουν καλόν δια τάς γυναίκας, δεν τάς γνωρί
ζουν χαλά. "Οσοι λέγουν κακόν δι’ αύτάς, δεν rag γνω
ρίζουν δλως διόλου.

Αιμ,τ.ρούν

Ό γάμο; είνε ή λυδία λί&ος τών χαρακτήρων. Συ- 
νηΰ-ίατατα ίκεΐνα τό όποιον ένομίζετο χρυσός, δέν ήτο 
είμή χαλκό; μόνον.

Τό φλερτ είνε ή άρίοτη πνιυματική άοκηοις δια τήν 
Χαρδίσ,ν, όπως ό πραγματικοί έρως εινε άσκηοις αί- 
σ&φική διά τον έγκέφαλον.

Μόνον εις εκείνους οίτινες είνε ικανοί να αίοδαν&ώοι 
τό κάλλος Ενός έργου Επιτρέπεται να όμιλήσωσι και περ'ι 
τών ελαττωμάτων αυτόν.

Έάν δεν ■ ίιπήρχεν ή άλίμλεια, δεν &α ήτο δυνατόν να 
τήν Ιφεΰρα ή άν&ρωπότης.

2ΚΕΠΤ0ΜΗΝ οτι sic ολας τάς έ- 

I παύλεις,είς ολά τά ξενοδοχεία,κό

σμος απόψε ε’χει συναθροισθή ό
πως καί χθέ<» όπως θά είνε συ- 

νηθροισμένος καί αΰοιον, καί cj- 
νομιλεΐ. ΣυνΟμιλούσι ! Περί 
τίνος; περί τών πριγκήπων! περί 

τον καιρού ! . . . Καί έπειτα;... 
περί τοϋ καιρού ! . . . περί τών 

πρεγκήπων... Καί ε’πειτα;. . .<ίιχ 

τίποτε χΥλο !
Υπάρχει τι το άπχισιώτερον 

άπό μίίαν συνδιάλεξιν έν έστιατορίω; *Έζησα 

είς τά ξενοδοχεία καί ήνέχθην τήν άνθρωπίνην 

ψυχήν ήτις παρουσιάζεται εκεί έν ολη τή τα- 

πεινότητι αυτής. Πρέπει τώ οντι νά ε”χη τις 
τήν στερράν άπ'όφασιν νά δείξη ύπερτάτην αδια

φορίαν διά .νά μή κλαίη έκ λύπης, έξ αηδίας 

χαί έξ εντροπής,άκούων τόν άνθρωπον δμιλοΰντα.

Ό άνθρωπος, δ συνήθης άνθρωπος, θ πλούσιος, 
δ γνωστός,· δ έκτιμώμενος, δ άξιοσέβχστος, δ 

ευυπόληπτος, δ ευχαριστημένος άπο. τον έαυτόν 
του, δέν γνωρίζει τίποτε, δέν εννοεί τίποτε καί 

όμιλεί περί τής εύφιάάς μετ’ ά^σρήτευ ύπερο- 

ψίας.

Πρέπει νά είναι τις έμπεποτισμένος μέ ri- 
λιθίαν ύπερηφάν:ιαν διά νά νομίζη έαυτόν οτι 

είναι άλλο τι ή χτήνος μόλις άνώτερον τών άλ
λων. ’Ακούσατε τους, τούς αθλίους, χχθημένους 

περί τήν τράπεζαν ! Συνομιλούν ! 'Ομιλούνμετ’ 

άφελείας» μετ’ εμπιστοσύνης, μετά γλυκύτη- 
τος, καί όνομάζουσι τούτο ανταλλαγήν ιδεών. 

Ποιων ιδεών; Λέγουν, ίίτι έπήγαν περίπατον :«δ 

δρόμος ήτο πολύ καλός, άλλ’ έκαμνεν ολίγον 
ψύχος κατά τήν επάνοδον»· «ή μαγειρική δέν 

ει?αι άσχημος είς τό ξενοδοχείου, άν καί τά 

φαγητά τοΰ εστιατορίου είναι πάντοτε ολίγον

φ ♦:· ♦:·

Π€@ΑΜ€ΝΗ
Τά μάτια που μ’ ίμάγεψαν 
είναι σβυμμενα τώρα, 
σε κάποιο μακρυνό ουρανό 
σε κάποια ξένη χώρα.

Τά δάχτυλα ποΰ ΕφΙληοα, 
σάν κρίνα μαραμένα 
είναι βα&ιά στή γή, ψυχρά 
μι’ άόάλευτα, ώϊμένα ! 

ερεθιστικά». Καί διηγούνται ό,τι έπραξαν,ο,τι 

άγαπώσιν, ό,τι πιστεύουσι;
Μού φαίνεται οτι διαβλέπω εις τούς ανθρώ

πους αυτούς τήν φρίκην τής ψυχής των, ώς βλέ
πει τις τερατώδες έμβρυον- εις τό οινόπνευμα 

έντος φιάλης. Παρευρίσκομαι είς τήν βραδεΐαν 

έκκόλαψιν τών κοινοτοπιών τάς δποίας έπανα- 
λαμβάνουοι πάντοτε, αισθάνομαι τάς λέξεις πι- 

πτούσας έκ τής μωριαποθήκης ταύτης είς τά 

βλακώδη στόματά των καί έκ τών στομάτων 

είς τον αδρανή άέρα όστις τάς φέρει είς τά ώτά 

μου.
Άλλ’· αί ίδέαι των, αί'υψηλότερα!, αί έπι- 

σημότεραι, αί σεβαστότεραι ίδέαι των, δέν είναι 

πάντοτε ή άναμφήριστος άπόδειξις τής άίωνίας, 
παγκοσμίου, άφθαρτου καί παντοδυνάμου ανοη

σίας ;
Όλαι αί άντιλήψεις των περί θεού, του ά- 

δεξίου Θεού όστις αποτυγχάνει χχι αρχίζει πά
λιν τήν δημιουργίαν τών πρώτων δντων, όστις 

άκούει τάς ανακοινώσεις τώνμυστικών μας καί 
τάς σημειώνει, τού Θεού χωροφύλακος, Ιησουί
του, δικηγόρου, κηπουρού, φέροντος θώρακα, 
στολήν ή ξυλοπέδιλα, έπειτα αί άρνήσεις τής 

ύπάρξεως τού θεού, τά υπέρ καί κατά αυτής 

επιχειρήματα, ή ιστορία τών θρησκευτικών 

δογμάτων, τών σχισμάτων, τών αιρέσεων, τών 
φιλοσοφικών συστημάτων, αί επιβεβαιώσεις ώς 

καί αί άμφιβολίαι, όλον τό παιδαριώδες τών 

άξιωμάτων, ή άγρια καί δεινή δρμητικότης τών 

έκφραζόντων υποθέσεις, τό χάος τών διαφωνιών 

όλη ή άθλια άγωνία τού δυστυχούς τούτου βν- 

τος τοϋ ανικάνου ν’ άντιλήφθή, νά μαντεύση,νά 
μάθη καί τόσον προθύμου 'νά πιστεύση, άποδει- 

κνύει ότι όάνθρωπος έρρίφθη είς τον κόσμον τούτον 

τόσον μικρός,ικανός μόνον διά νάπίνη,νά τρώγη, 

νάκάμνη παιδιά καί τραγουδάκια καί νά άλλη· 

λοφονεύεται χάριν διασκεδάσεως.

GUT DE MAUPASSANT

Kai τά μακρυά τά ώραΐα μαλλιά, 
μαύρο φτερό κορακου, 
στους ώμους κάποιου σκέλε&ρου, 
στά βά&η κάποιου λάκκου.

Μόνο ή ψυχή ποΰ άγάπησα 
έκείνη (ιπάρχει ακόμα 
καί μοϋ ίλυμάει τ’ ώραιο κορμί 
ποΰ τσάπισε στό χώμα.

MAPINOS ΣΙΓΟ1ΡΟΣ
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NO1SA τό παράθυρο 

κι’ «περίμενα νά πέ

ραση το λείψανο γιά 
ν’ αρχίσω πάλι τη 
δουλειά μου,που τόσο 

απότομα διίκοψαν ή 

πενθεμαις ψαλμωδί

ες.
Τό ψύχος μού «προξένησε τέτοια ρίγος, ώστε 

ετοιμαζόμουν νά κλείσω τά τζάμια, άδιαφο- 

ρόϋσκ γιά τούς πεθαμένους, όταν εί δα τό σταυρό 
νά προβάλλη άπό τή γωνιά τοΰ δρόμου.

Φτωχικό λείψανο—πολύ φτωχικό.
Άπό τό άσπρα χασεδένιο σκέπασμα τήςκάσ- 

σας φαινότανε πώς ό νεκρός ήτανε νέος, κι’ άπό 

τους χρυσούς άριθμούς πουχε γιά μοναχό στο
λίδι, πώςάπέθανε είκοσι χρονών.

Τή πομπή άποτελουσεν ένας παπάς πού έ- 

μουρμούριζε βαρετά τό μελαγχολικό ήχο τής 

ακολουθίας τού θανάτου —ό καντηλανάφτης πού 

κρατούσε τό ίσο πολύ δυνκτώτερα απ’ ό’,-τι έ

πρεπε—τό παιδί μέ τό σταυρό—πέντε εξ ερ
γατικοί π’άφήκαν τής δουλειές των, καί τρεις 

γρηές κουκουλωμέναις με τούς μποξάδες των.
4έν έκλαιε κανςνας των, σέ κανενός τή 

μορφή δε διεκρίνετο λύπη γιά τή πεθαμένη — 

ήταν γυναικός το λείψανο—καί μάλιστα σάννά 

μετάνοιωγαν που άφήκαν τήν ήσυχίαν των πρωί 

•πρωί γιά νά συνοδέψουν με τόσο κρύο ένα πεθα- 
. μένο.

Τή νεκρή δέ μπόρεσα νά δώ καλά γιατί της 

είχανε'στο στόμα .μπαμπάκι, που της έκρυβε 

ολθ τό πρόσωπο. Τά μαλλιά της μόνο μού κά

μανε μεγάλη εντύπωση. Καί δέ ξέρω, μά ίσως 
γι’ αύτά'νάκλαψα καί νά λυπήθηκα τόσο βκ- 

Θειά την άγνωστη αυτή πού έφευγε έτσι γρή

γορα γιά τό αγύριστο ΐαξείδι.
Μαλλιά κατάμαυρκ, σγουρά, μακρυά, πολύ 

μακρυά, πλαίσιο πολύτιμο τήν σκέπαζαν γύρω· 

Πόσο Θά τά καμάρωνε ή μάννα της καί πόσα 

όνειρα τρελλά δέ θάπλαττε ή άγάπη της, σάν

ηιμακο^ηκΗ

Θαβλεπε τήν κύρη της νά τά χτενίζη ! Ποιος 
ξέρει αν δέν έφαντάζετο τό βασιλόπουλο τοΰ 

παραμυθιού με τήν'/.αρδιά πλεμίνή στόν σγουρό 
θησαυρό τού παιδιού της !

“Άμοιρη μάννα. Πού νάτατε; Γιατί κι’ αυτή 
τάχα δέν ακολουθούσε τό παιδάκι της στο υ

στερνό του δρόμο ;

Έκλεισα τό παράθυρο κι’ «γύρισα στή δου
λειά μου; Βιαζόμουνα νά τελειώσω ένα φόρεμα 

πού θά τό φορούσα σέ κάποια εορτή.

"Υστερα άπό λίγες μεραις έπιστρέφουσα άπό 

μακρυνό περίπατο μπήκα στο νεκροταφείο νά 
ξεκουραστώ. Είχα κοπιάσει πολύ καί μου φά

νηκε ωραίο νάναπαυθώ κάτω άπό τό δένδρο 
μνήματος,απαράλλακτα όπως οίκουρασμένοι άπό 
τό ταξείδι τής ζωής έρχονται έδώ νά ξεκου

ράσουν τ’ άποσταμένα μέλη των.

’Αγαπώ νίρχομαι στο νεκροταφείο. Τά λου
λούδια του μού φαίνονται πειό έμορφα, τά δέν

δρα πειό δυναμωμένα, είν« πειό δροσερό καί κα

θαρό τό αεράκι πού παίζει μέ τά λυπημένα 
δενδρολίβανα, κι’ ό ουρανός μοιάζει πειό γαλά

ζιος σάν τόν κυττάζω ακουμπισμένη σέ κανένα 

σταυρό. Νοιώθω μιά καινούργια ζωή νά κυκλο- 
φορη στής φλέβες μου, καί μιά ευχαρίστησε 
παράξενη στή ψυχή μου.

Καί όταν περνώ τούς ανθισμένους δρομίσκους 

τού μικρού μας νεκροταμείου, κι’ όταν στα
ματώ ν’ ανάψω ένα κερί στην κομψή έκκλησίτσα 

του, καί ό'ταν ξεχνιοϋμαι μπρος στο κατάλευκο 

χωνευτήρι μέτονέλληνικο ρυθμό πού μοϋ φέρνει 

στο νου τον άρχαίον κόσμο, δέν ξέρω γιατί μιά 

καλοσύνη πλημμυρίζει τήν καρδιά μου,μιά και
νούργια καλοσύνη που δέν τήν νοιώθω όταν βρί

σκομαι ανάμεσα στή ζωή. — Όταν «σηκώθηκα 
νά φύγω είδα τή γυναίκα τού νεκροθάφτη νάρ- 

χεται πρός τό μέρος μου μέ μιά γλάστρα βιο
λέτες στά '/έρια.

—Μου τής φέρανε, είπε, νά τής φυτέψω στο 

χώμα μιάς πεθαμένης.
Παραμέρισα νά περάση κι’ άσυνεεδήτως τήν 

ακολούθησα. Τό μνήμα φτωχικό όπως ολα εκεί

ρώση τό μεγάλο χρέος πού χρωστούσε στό θεό 

καί στό δυστυχισμένο πλάσμα πού έβγαλε άπο 

τήν αγκαλιά τής μάννας του, κι’ έρριξε στους 

πέντε δρόμους, απροστάτευτο, Ολομόναχο, ντρο
πιασμένο. Στή κόρη αύτή πού τουσωσε τή ζωή 

ι-χο βέβαιο καί φριχτό θάνατο. Σέ ποιόν νά μι- 
λήσγι ; σέ ποιόν νά καταφυγή ; ανήξερη άπό τού 

κόσμου τήν άτιμία, ανίσχυρη, «γκαταλελειμένη.

»"Ολη μέρα, στο σπίτι μιάς φτωχής γυναί
κας πού τή βάλανε μ ’ ένα μικρό μηνιάτικο γιά 

νά ζή αυτή κι’ ή ξένη που πήρι τή θέση τής 

άγαπημενηςτης μάννας, έκλαιε τή μαύρη μοίρα 

της—χωρίς παράπονα— χωρίς ενα βαρύ λόγο 

γιά τον προδότη. Έσβυνε μέρα μέ τήν ημέρα 

ώς πού προχθές ξεκουράστηκε άπό'τά βάσανα 

τού κόσμου.
»Τήν ιστορία αύτή μού τή διηγήθηκι ή ίδια 

μιά μ.έρα πού πήγα νά τή δώ σάν έμαθα πώς 

ήτανε άρρωστη βαρειά».
Το φύτεμα είχε τελειώσει τώρα, καί σηκώ

θηκε νά μέ χαιρετίση, όταν έξαφνα ήρθε στό 

νοϋ μ.ου τό φτωχικό λείψανο ποϋχα ίδή πρό η

μερών. Κάποιο προαίσθημα μούλεγε πώςθάτανε 

ή ίδια πού άναπαύετο κάτω άπό τό χώμα.
— Δέ μού λες, ή κοπέλλα πού μουπες θυμά

σαι άν είχε έμορφα μαλλιά ;
— Μαλλιά λέει ; θάλασσα, κυρά μου, κα- 

τάμαυρα και σγουρά. Πόσο τά λυπήθηκα ! Λένε 

πώς άλλου, τέτοια μαλλιά σάν λάχη καμμια 

φτωχή γυναίκα νά τάχει καί ποθάνει, πώς τής 
τά κόβουνε καί τά πουλούνε πολύ άκριβά.

Καληνύχτησα βιαστική κι’ απομακρύνθηκα 
άπό το έρημο μνήμα. Ποτέ δέν έπόνεσα οσο τή 

ήμερα εκείνη—ποτέ οί δυστυχείς πού συνάντησα 

δέν πληγώσανε τόσο τήν καρδιά μου.
Συλλογιζόμουνα τό δυστυχισμένο πλάσμα 

πού τ’ δργοσε ΰ πόνος κι’ έπήγε νά ήσυχάση 

κάτω στό χώμα. Σέ χώμα ξένο. Έγκαταλελεί- 
μένη στό θάνατο όπως και στή ζωή που «πόθησα.

Νά πώς ανταμείψαμε όλες τής θυσίες της. 
Ήλθε σέ μάς γεμάτη νειώτα,νειάτα ε’μορφα 

κι’ ελπίδες κι’ άγάπη κι’ εμπιστοσύνη, αφού 

πρώτα μάς έσωσε τήζωή. '
Κι’ έμεΐς άντε νά τήν ύποδεχθού;*! μέ ,χαρά 

καί νά'τής χαρίσωμε την ευτυχία πούρθε νά 

βρή κοντά μας, μακράν άπο εκείνους πού τηι 
αγάπησαν και τούς αγάπησε, «μεις τής δώσαμε 

tvκ σταυρό μαρτυρίου πολύ βαρύ γ·ιά τούς αδύ

νατους ωμούς της.
Καί μιά τρελλή καί βέβηλη σκέψις έρχεται 

στό νού μου. Νά μπορούσα νίνοιγα τό μνήμα 

της νά πάρω τά κόκκαλά της, γιά νά τά 
στείλω στή μάννα της. Μού φαίνεται πώς θά 

παραπονιέται έκεΐ κάτω Ολομόναχη. Καί δέν υ

πάρχει κανένας λόγος νάςκρατοΰμε στό θάνατο 

δ,τι άπόμεινε άπο εκείνη;-' πού τόσο αχάριστα 

βασανίσαμε στήν ζωή.

LA La DE CASTRO ’

■*» 3

στό με’ρος αΰτό. Ένα καντηλάκι, ένας ξύλινος 

σταυρός, ένα κομμάτι σπασμένου λαγηνιού για 
θυμιατήρι, ήσαν όλα ·—όλα τά στολίδια τοΰ 

τάφου της. Οι βιολέττες πού τώρα θά φύτευε 

συμπληρώνανε τον ταπεινό διάκοσμο.
Δίπλα βρισκότανε «να άλλο μνήμα πειό φτω

χικό άπό τάλλα, πειό παραμελημένο. Χωρίς 

καντήλι, μ' ένα σταυρό σαρακωμένο, μισογερ- 
μένο στό χώμα, έδειχνε πώς αυτός πού φύλαγε 
δέν είχε αφήσει στή ζωή κανένα φίλο, κανένα 

αγαπημένο πρόσωπο. .Μπορεί πάλι νκτανε κα· 
νενος παληοϋ πεθαμένου.Έστε θάτανε.Δέν ξέρω 

μολαταύτα γιατί δέν έμεινα ικανοποιημένη άπό 

τό συλλογισμό μου, παρά ρώτησα καί τη γυ

ναίκα τού νεκροθάφτη.
«Αυτή, Κυρία,· δέν είνε πολύς καιρός πού 

τή θάψαμε. Κάπου δέκα μέραες. Σοΰ φαίνεται 
έτσι ό σταυρός παληός γιατί είνε βγαλμένος 

άπό άλλο μνήμα. Δέν .είχε κανένα νά τής α
γοράσει καινούργιο. Πολύ θλιβερή ίστορία,κυρά 

μου. Αυτή ήτανε Τουρκόπουλα καί βαφτίστηκε 
ύστερα άπο τήν έπανάστασι. Σάν ήρθαμε κάτω. 

Ή φαμελιά της, πλούσια καί καλή, δέν είχε 

άλλο παιδί άπο τό κορίτσι αύτό που κοίτεται 

τώρα έδώ μέσα, καί μπορείς νά στοχαστής άν 
τό αγαπούσανε. Έγνώριζα τούς δικούς της εγώ. 
Καλοί άνθρώποι.Τήν ημέρα τής σφαγής— στής 

είκοσιπέντε τού Αύγουστου—ή κοπέλλα εύρέ- 
θηκε μοναχή στο σπίτι της· «"κάνε άξέγνοια 
στή δουλειά της, όταν ξάφνου, έκει κατά τό 

απομεσήμερο, άκουσε νά χτυπούν® μέ βία τήν 

πόρτα. Θάτάνε ή ώρα π’ άρχίνησε τό ματο

κύλισμα.Φοβήθηκε γιατί μαζί ακούσε καί τουφε- 

κιές καί ζαλισμένη χωρίς νά ξερή τί κάνει, 
ετρεξε καί άνοιξε. Είδε «να χριστιανό μισοπε
θαμένο άπό τό φόβο νά τής ζητή σωτηρία. Τόν 

λυπήθηκε καί τόν άφησε νά κρυφτή στό σπήτι 

της. Τής είπε πώς τον κυνηγούσανε. νά τον 
σφάξουνε, κι’ όταν τήν άλλη μέρα έφυγε'χωρίς 

νά τόν ίδή κανένας άπό την οικογένεια, είχε 

πάρει μαζί του καί τήν φαρδιά τής κόρης. Ή
τανε βλέπεις νέος κι ’ αυτός. Ίσως καί νά ύ- 

πήρχεπαληά γνωριμία μεταξύ τους.Ποιος ξέρει 1

»Τά «ράμματα πηγαίνανε έτσι ώς πού μ_ιά 

μέ^α, σάν είδε πειά πώς δέ μπορούσε νά μείνη 

στο σπίτι της, έφυγε καί πήγε στή Μητρόπολι 

γιά νά βαφτιστή. Οί γονέοι της «κάμανε ο,τι 
μπορούσανε γιά νά πάρουνε πίσω το μονάκριβο 

τους, μά τίποτα δέν κατορθώσανε. Ή κοπέλλα 
δέν ήθελε μέ κανένα τρόπο νά ξαναγυρίση στό 

χαρέμι —καί στο δικαστήριο άποδείχτηκε πώς 

είχε καί νόμιμη ηλικία. Κι’ έτσι οί άμοιροι σάν 

είδανε κι’ άπόδανε,.πουλήσανε τή περιουσία 

τους καί φύγανε γιά κανένα μέρος τής ’Ανατο
λής νά κρύψουνε τόν πόνο τους καί τήν ντροπή του.

»Ό καιρός περνούσε^ κι’ όμως «κείνος πού 

στάθηκε ή αφορμή όλης αΰτής τής καταστρο
φής —δέν έδειχνε πώς ήτανε πρόθυμος νά ξεπλη-
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τδυ'στά πλευρά τον αποτόμου, τού άγαπημέ- 
του‘Βουνού, τόν παρετήρησα-άναβζίνοντα καί 
έξακολόυθοΰντα τόν ρεμβασμόν του.

....Μία φωνή υπόκωφος, μυστηριώδης άκού- 

σθηκε μέσα άπό ένα βάτον: Εινε.τρελλός !... 
Καί δ παράδοξος άνθρωπος ανέβαινε, ανέβαινε 

πάντοτε...
Ό παράδοξος άνθρωπος ε“χει βλέμμα βαθύ- 

τκτον, σχεδόν φοβερόν ποΰ διαπερά τόν πυκνόν 

πέπλον τών πραγμάτων καί σημειόνει άποτό- 
μως τήν αληθή πραγματικότητα! Έχει’μέσα 

τού'υψη, τά όποια δέν είμπόρει κανείς νά με- 

τρήση καί αβύσσους είς τό χείλος τών οποίων 

μέ καταλαμβάνει ίλιγγος !...

Άρέσκεται στον περίπατόν του νά συναντ,ί 

τά, φτερονγίσματα τοϋ άετοϋ και τάς κατοι
κίας τών κεραυνών· άνεβαίνιι στής άπρόσίτες 

κορυφές ποϋ άλλοτε χάνονται μέσ’ στοϋ ουρα

νού τά σύννεφα, άλλοτε περνούν .τά νέφη καί 
έλεύθεραι άπο κάθε σκιά λάμπουν στό άπλετο, 

τό πάλλευκο τού Ήλίου φώς. Καίβλέπει στά

ΓΐίΝΑΚόόΗΚΜ

πόδια του φάραγγες νά χαίνουν μελαναι καί 
χαράδρες πού φαίνονται νά κατεβαίνουν έ’ως τά 

' έγκατα τής γής. Ρίπτει κανείς λίθον διά νά έ- 

-. ρευνήση αύτάς τά αβύσσους καί τον άκούει νά 

κυλιέται καί νά πηδά, έδώ καί έκεϊ είς τά 

σκότη μέ ύπόκωφον θόρυβον καί ό θόρυβος χά

νεται πριν ή δ λίθος φθάση τον πυθμένα. “Ογ
κοι άμορφοι τόν περιτριγυρίζουν, τούς όποιους 

άρχεγονός τις καταστροφή άφήκεν έπί τών 
πλευρών τού όρους. Όγκοι γρανίτου διχρρηχθέν 

τες άπό πέλεκυν ή θραυσθέντες άπό άγνωστον 

■ κατακλυσμόν ποταμοί ^εοντες ώσάν κόνις άρ- 
. γύρου έκ τού ύψους άνεζερευνήτο>ν κορυφών· 
. πελώριοι φυτεΐαι, θαυμάσια δένδρα ποϋ ό κατα

κλυσμός' ρ.ε τά νερά του. Έκεί, ύπό τούς
πόδας του συναντά ό παράδοξος άνθρωπος φυτά 

αρωματικά, μικρά θελκτικά άνθη ποϋ δέν 

στεργουν νά κατοικήσουν στούς κήπους πού δε

σπόζει δ άνθρωπος καί ελεύθερα άνθοϋν είς αύ

τάς τάς έρημους πού γειτονεύουν μ.έ τόν ουρα
νόν. Έκεϊ εκτάσεις «πείροι, ξηραί, άγονοι, φρι-

0 ΔΑΙΜΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

ΩΔΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

τομαι..,. Τόν παρετήρησα ώσάν νά ήθελα νά 

τον ΐρωτήσω τί έκίνει την ΐ'κπληξίν του, διότι 
ή εκπληξις καθαρά εφκίνετο στά λυπημένα 

χαρακτηριστικά τής ζω-ηρίς φυσιογνωμίας του. 
. Και. επρόσθεσεν ·. Ή πόλις δέν καίεται ά- 

. κόμη !
Εξεπλάγην καί έ.γώ αΰτη τή φορά. ,Τςν πα- 

. ρετήρησα περιέργως, ,άλλ ’ άύτος άτάραχος ΰ-
στράπτουσά κεφαλή ψωσε το χέρι σαν τούς προφήτας τώνπερασμέ- 

νων χρόνων καί μοΰ εδειξε τήν άπέραν.τον πόλιν. 
ιο αλησμόνητα μά- Κατόπιν ώς έάν είς τά βάθη τής Σκεψεώςτου 

καί πολύ μακράν πέραν τοΰ δρί’ζοντος διέβλεπε 

τίς οίδε πόιά ευχάριστη οπτασία, προσεθηκεν 

άργά-άργά αύτά τά λόγια, τών .οποίων ,άκούω 

άκόμη τόν μελάγχολικον .ήχον: — ’Αργεί νά 

φθαση ή ώρα !.’.. Ή Σάλπιγξ 'ποϋ αρα γε xot- 

μ£ταΓ; ' ‘
' Και έπα'ναπίπτων εις τήν μυστηριώδη σιωπήν 

του μ’ έγκατελειψε.' Καί τόν πκρετήρησα γιά 
πολλήνώραν άκόμη άνάβάίνοντα' τό άγριο μονο

πάτι ' ποΰ ήνόιξε μόνος του μέ το συχνό ,άνέβασμά

Ian ήμέραν που έ- 
πλανώμην στούς α
δέσποτους άγιους 

5?·' συνήντήσα έναν 5y- 

·&ρωπον. Ναί,. ητο 

διόίριυπος.
άπα< '

τά έλάφρά σκορπισμένα νων χρόνων καί μού έ'δειζϊ την 'άπέραν.τον πόλιν.

Ή παράξενη, ' ή 

του, ή κεφαλή του μέ τά 

μαλλιά, έφωτίζετο άπό δύο 
τια. Ήταν γεμάτα άπο τήν φλόγα εκείνην 
τήν φοβεράν καί-.ήρεμ.υν, άπό τήν ΰπεροχον 

λάμψιν ποϋ οί άνθρωποι ώνόμασαν ΣΙνενμα. Τό 

μέτωπον ήτο εΰρύ ώς ή Σκέψις. Ή ράχις ελα

φρά κεκλιμένη ώς έκείνη του “Ατλαντός,. έφάί- 

νετο κλίνουσα ύπό τό βάρος αοράτου τινός Σύμ- 

παντος.
Ό άνθρωπος βύτός. μ’· έπλησίασε και κά· 

μνων κίνημα μυστηριώδες μοΰ λέγει σοβάρώς 
αύτάς μονάχα τάς λέξεις Φίλη μου ίκπλήτ-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
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κώδεις, έχει οάσεις δροσεραί, έχει στρώματα 

λώβας καιομένης, φλογεοίς, έχει πηγαί δροσε- 

ραί άναβλύζουν καί ύπεράνω άπ’ ολα αύτά—-ή 

έρημία, τό άπειρον, ή σιγή, δέν ειξεύρω τί τό 
φρικώδες. Τέτοιο είναι τό Βουνο πού άγαπί ο 

Παράδοξος άνθρωπος.

Άπο τά Άλπεια έκεΐνα όψη κατοπτεύει χά
νεις τήν ανθρώπινον κοιλάδα καί όσον υψηλότε
ρα ανεβαίνει τόσον καλλίτερα την βλέπει. Βλέ

πει τις ποίαν κλίσιν ακολουθούν οί ρύακές της, 
εις ποιον ώκεανόν χύνονται οί ποταμοί της, 

εις ποια σύνορα ύδηγοϋσιν οί δρόμοι της. Τΰ 
ίδιον βλέμμα χτενίζει καί την πηγήν και τήν 

εκβολήν καί τήν αφετηρίαν καί τό τέρμα καί 

τήν αρχήν καί τό αποτέλεσμα. Καί δ Παράδο
ξος άνθρωπος πλανώμενος έδώ κι ’ έκεΐ στενάζει: 

— Ή ώρα της μετάνοιας δεν έφθασεν, ή πόλις 
δέν καίεται άκόμη!...

Καί όμως κουράζεται κανείς είς αύτά τά 

υφη- Οι πόδες κουράζονται άναβαΐνοντες πάν

τοτε, περιπατοϋντες αδιάκοπα έξω άπό τά χα

ραγμένα μονοπάτια, κουράζονται άκατάπαυστα 
άνερχόμενοι τούς ανεξερεύνητους, άποτόμους 

κρημνούς. Τά στήθη ασθμαίνουν είς τον λεπτε- 
πίλεπτον αιθέρα καί ζητούν δυσπνοοϋντα τόν 

άέρα τής γης τον πυκνότερον. Ό οφθαλμός θο- 
λούται είς την άσυνείθιστον δίαν τών πελωρίων 

αυτών όγκων καί τοΰ άπερώντου δρίζοντος. 
'Ολόκληρος ή ύπαρξες κουράζεται άπό τήν .μα

κράν τοϋ υπέργειου συνάφειαν και όταν άναβή 
στήν κορυφήν ζητεί νά κατέλθη.

Άναβκίνει κανείς είς τό Βουνό, το διατρέ

χει καθ’ όλας τάς διευθύνσεις, φρικιά άπό θαυ

μασμόν προ τοϋ φοβερού μεγαλείου. αναπνέει 
μέ ηδονήν τήν άγρίαν ευωδίαν τών άγνωστων 

άνθέων του, γεύεται είς τό κοΐλον τής χειρός 

του τήν .δροσιάν τών πηγών τού, άλλά δέν 

κτίζει έκεΐ κανείς τήν κατοικίαν του καί κα

τέρχεται πάλιν τοΰ θαβώρ.
’Ανεβαίνει κανείς τό Βουνό, ξαναγυρίζει α

φού τό αφήσει, κάμνει έκεΐ έκδρομ.άς άπειρους, 
άλλά δέν τό κατοικεί____

Και σ.ν όμως δεν τδ. κάτοική κανείς, ή άνά- 

μνησις τοϋ δρίζοντος πού ανοίγεται γύρω-Tpt- 

γύρω καί τών θαυμάτων πού έκεΐ κρύπτονται 
ουδέποτε σβύνεται άπο τό ΙΙνεΰμα. Καί όταν 

τό Πνεύμα διά ν’ άτενίση τά πράγματα ά- 

νήλθε μιά φορά είς τάς ακινήτους κορυφάς είνε , 
σπάνιον νά μη τηρήση τήν αίωνέχν άνάμνησιν. 

Εινε σπάνιον έπίσης, έάν ήνε αληθώς προικι

σμένος μέ κάποιον σφρίγος νά μή αίσθανθή πά
θος διά τά υπερήφανα αύτά ύψη καί νά μή 

επανέρχεται συχνά άκόμη καί είς τό γήρας τής . 
Ζωής ν’ κνεβαίνη γι’ αναψυχή μέ τρέμοντα 

βήματα τάς κλίμακας αύτάς τών γιγάντων.

αι
Οί

ά- 
τό

Ό ί Ιαράδοξος άνθρωπος πλανώμενος έκεΐ είς 

τάς χαράδρας τού Βουνού στενάζει πάντοτε : 

«—Βλέπω μιά μεγάλη σκιά, μιά μεγάλη 

μελαγχολία, μιά μεγάλη θλΐψι σάν πέπλο βαρύ 

νά κατεβαίνη επάνω είς τούς άνθρώπους.

Οί καλλίτεροι κουράζονται, διστάζουν περισ
σότερον διά τθ έργον των».

Καί ή άπάντησις αντηχεί μέ παράπονον 

γύρω τριγύρω στά πλευρά τοϋ Βουνού, κ — “Αχ! 
ναι, ολα είνε κενά, γηρκσμένα, συνήθη στόν 

κόσμον έδώ κάτω».
Καί ό Παράδοξος άνθρωπος στενάζει πάντοτε : 

«—Έκεΐ κάτω βλέπω τά φέρετρα τοϋ θανά
του. Οί σκοτεινοί θόλοι στενάζουν άπό τό βά·' 

ρος τών χλευαστικών τροπαίων τούτων τής 
Ζωής. Διά μέσου τών ύελίνων φερέτρων αί νι- 
κημέναι ύπάρξεις μέ τούς ύελώδεις οφθαλμούς 

των’μέ παρατηρούν.

« ’Αναπνέω τήν οσμήν τής αίωνιότητος, ο
σμήν χώματος εις κόνιν. Ή ψυχή μου πετΚ 

έκεΐ βαρειά, σκονισμένη. Έκεΐ, σιγή καί έρή- 

μωσις.
«Ναί! τά μεγαλείτερα γεγονότα δέν είνε 

θορυβώδεις ούραι μας, άλλά αί σιγηλαί. 

κόσμοι κυλίονται έν Σιγή.

«Ό θάνατος άπλούται έδώ, δ θάνατος 

πλοϋται'έκεΐ, παντού δ θάνατος περιβάλλει 
έργον μάς. ’Εντός ημών, υπερθεν, ύπό τούς πό- 
δας μας άπλούται δ θάνατος καί ήμεΐς δέν ει- 

μεθα άλλο ή θάνατος.

«Ό θάνατος έθεσε τό αποτύπωμά του, τήν 
σφραγίδα του την αίωνίαν έπί δλοκλήρου τής 

ύπάρξεώς μας, έπί όλων τών αισθημάτων μας. 

έπί παντός ο,τι γνωρόζομεν κσί φοβούμεθα.
« Έν άρχή θνήσκουν αί ήδοναί μας, κατόπιν 

αί ελπίδες μας καί οί φόβοι. Καί όταν όλα 

αύτά άποθάνουν, ή χόνιζ καλεΐ τήν κόνιν και 
θνήσκομεν καί ήμεΐς.

■«“Ολα τά πράγματα πού άγαπώμεν, πού ε- 

χομεν προσφιλή όσον τόν ίδιον έαυτόν μας ό- 
φείλονν ν' Λπο&άνοννλ. αυτή εινε ή σκληρά 

μοίρα....

«Βασίλεια, λαοί έξησθενημένοι άπό τόν χρό
νον καί τήν ψεύτικη άρετή,. άνατραπήτε, συν- 
τριβήτε διά νά έπανελθητε είς τήν Ζωήν καί 

ν’ άνθιση καί πάλιν Νέα Άρετή άληθενή έφ’ 

υμών... β

Παρηκολούθησα γιά . πολλήν ώραν άκόμη 
μέ τό βλέμμα περίεργον τόν Παράδοξον αυτόν 

άι^ρωπον έως ό-ου έχάθη μέσα είς τάς χαρά
δρας _τοϋ Βουνού.

Καί μία φωνή μυστηριώδης, υπόκωφος άντή- 

χησε καί πάλι ' ’
τρελλός....

’Αλεξάνδρεια

άπο ένα βάτο : — Εινεμέσα

ΑΓΓ. ΠΑΝΑΠΩΤΑΤΟΤ

Η ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΣ 
ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ

ΙΝΕ δρα γε αληθής ό ισχυ
ρισμό; ό ύποοτηριζόμενο; μέ 
ζά ανένδοτον γυναικεϊον πεί
σμα, ότι at σημερινοί άντι- 
πρόσωποι τοΰ ωραίου φύλου 
ώ; προ; ζην πλαστικότητα 

καί τήν αρμονίαν τών γραμμών είναι άσυγκρίτως ίπέρ- 
τεραι τοΰ αρχαίου έλληνικοΰ τύπου τοΰ Εκπροσωπούμε
νου ύπό τή; 'Αφροδίτη; τής Μήλου ; Διότι ό μέγα; 
καί αιώνιο; αυτό; τύπο;, Επί τοΰ όποιου άπετυπώθη τό 
άφθαρτον κάλλος των άρχαίων γυναικών, άποκηρύσσε- 
ται σήμερον ύπό τών νεωτέρων απογόνων τή; Εΰα; καί 
χαρακτηρίζεται ώ; απηρχαιωμένο; και άκαλαίσθητο;. 
Ποια σύγκρισι; ήμποριϊ νά γείνη, λέγουν, μεταξύ τ&ν 
αρχαίων μαρμάρινων προτύπων τή; γυναικείας καλλονής 
καί τ&ν συγχρόνων παρισινών φιγουρινίων, τών άποπνε- 
όντων όλην τήν χάριν καί τήν αβρότητα τήν όποιαν 
απέκτησε τό γυναικεϊον σώμα διά τή; μακρ&ς εξελΐξεως 
ιών αιώνων ;

Είνε ή μόνη παράτονος φο>νή αυτή, ή ακουομένη εν 
μέσοι τών γενικών ύμνων τή; λατρείας καί τοΰ θαυμα
σμού προ; τον άρχαΐον ελληνικόν κόσμον — φωνή πει
σματώδης καί προκλητική ζών γυναικών τον εικοστού 
αΙώνΟς.

Τήν σημασίαν τή; αποκηρύξεο>ς τών άρχαιοτάτων καί 
περικαλλεστάτων όμοφύλων των την ύψωσαν εσχάτως 
αί ’Αμερικανίδες, αί όποιοι με τήν χαρακτηρίζονταν αυ
τά; επιμονήν καί προκλητικότητα προσφέρονται να συγ
κρίνουν γυμνοί προ τή; γυμνή; μαρμάρινη; καλλονή;, 
τή; φιλοξενούμενης εΐ; τό Μουσείον τοΰ Λούβρου.

Ή απροσδόκητο; καί πρωτοφανή; αύτη γυναικεία αυ
θάδεια, όπως έχαρακτηρίαθη καί ύπό τών πλέον αφω- 
σιωμένων θαυμαστών τοΰ ωραίου φύλου,ήγειρε θύελλαν 
διαμαρτυριών ού μόνον μεταξύ τ&ν αρχαιολογικών κύκλων 
άλλα καί τών καλλιτεχνικών είς ύλον τόν άλλον κόομον, 
ειδικοί δέ γλύπται καί καλλιτέχναι άποτίοντι; τον προ
αιώνιου προ; τό καλόν καί ώραϊον φόρον ανέλαβον ν' 
αποδείξουν διά μέτρων καί αριθμών, ότι αί σημερινοί 
γυναίκες δεν ϊχουν τό δικαίωμα όχι νά φωνάζουν, άλλ’ 
ούτε τ’ ατενίζουν καν προ; τον; υπέροχου; τύπου; τή; 
αρχαία; γυναικεία; καλλονή;, τού; άποτυπωμένου; έπί 
τοΰ μαρμάρου,

Ή σημερινή καλλονή, κατά τά; συγκρίσεις τών ειδι
κών, είνε τεχνητή καλλονή. Είνε δημιούργημα τή; μο- 
δίστας, είδος άνθους θερμοκηπίου τό όποιον ξεθωριάζει 
καί μαραίνεται εις τόν καθαρόν άέρα. Τό σημερινόν γυ
ναικείου σώμα, άπαλλαοσόμενον τ&ν δεσμών του, δη
λαδή τοΰ κορσέ καί δλων τών άλλων τεχνητών αντικει
μένων τή; δμφιέοεως, χρεωκοπεΐ άμέσω;. Καθίσταται 
μάζα ακαλαίσθητο;, άνευ τ&ν παλμών τής ζωής, τ&ν 
αρμονικών γραμμών, καί τή; έλαστικόττιτο; ποΰ εχαρα- 
κτήριζαν τά; άρχμίας καλλονάς. Τό στήθος τ&ν συγχρό
νων γυναικών είνε στενόμακρου, τά ισχία πλαδαρά, οί 
ώμοι αδιάπλαστοι, δ κορμός κυρτός, μόνον δε διά τε
χνητών μέσων διατηρούν οπωσδήποτε μίαν αρμονικήν 
αναλογίαν, έξαφανιζομένην άμέοω; μετά την άφαίρεοιν 
τοΰ Hot,oi καί τών διαφόρων άλλων εφευρέσεων τής 
επιπλάοτου καλλονής.

Τό νεώιερον γυναικεϊον σώμα, κατά τήν γνώμην τών 
διαοημοτέρων συγχρόνων γλυπτών, είνε εκτάκτως άσχη- 
tunli χαρακτηριζόμενον εκ τής ακαλαίσθητου βραχύτη- 
το; τών κάτω μελών. Στενόν στήθος, κοντοί πόδες, 
πλαδαρά όγκάιδη ισχία, κεκυρτωμένος κορμός, επισφα

λές βήμα—ιδού τά χαρακτηριστικά τής συγχρόνου καλ
λονή; τή; άξιούση; νά συγκριθή μέ τήν άρχαίαν καί νά 
λαβή τό βραβεΐον τή; υπεροχής.

. Έάν δέν εχαρακτηρίζετο ώ; έλλειψις αβρότητα;, λέ
γει Sva; Αμερικανό; γλύπτη;, ϊπρεπε τά καταραοθώ- 
μεν καί νά μαστιγώοωμεν τά; γυναίκα; μα;, διότι διά 
τή; ζωή; τήν όποιαν διάγουν εκφυλίζουν βαθμηδόν τόν 
τύπον των, ώστε μετ' δλΐγα έτη θά καταντήση νάντι- 
στραφοΰν οί όροι τοΰ ώραίου καί άσχημου φύλου.

At Ελληνικοί γραμμάί άπετέλουν εκτάκτως άρμονικήν 
και χαρίεσσαν σειράν έλαφρών καμπύλών, ένήί αί νεώ- 
τεραι γραμμαί τοΰ γυναικείου σώματος είνε άκαλαίοθη- 
τοι, γωνιώδεις, απότομοι.

Άντί νάποκηρύσσουν τήν Αφροδίτη» τής Μήλου, <1 
σύγχρονοι δφείλουν μάλλον νάποκηρύξουν τά; μοδίστα; 
των καί νάπομιμηθοΐν την ζωήν καί τα; συνήθεια; 
τών άρχαϊων Έλληνίδων, έάν δέν θέλουν νά καταστούν 
είς λίαν προσεχές μέλλον ό πραγματικό; περιγελώ; 
τοΰ κόσμου διά τή; τραγελαφική; διαπλάσεω; τών σω- 
μάτων των.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΤΕΊΌΥ
Ό ’Αθηναίος, καί ό Ευρωπαίο; εν γένει, ό οποίο; πί

νει μέ τόσην ήδονήν Εν κύπελλον τείου, δέν ήμπορεΐ νά 
φαχτασθή την φιλοσοφίαν τήν οποίαν εγκλείει. Μά; τήν 
αποκαλύπτει ό Ίάπων σοφός Όκακούρα Εακοΰρο είς 
τό ιιΒιβλίον τοΰ Τιΐου», τοΰ όποιου μερικά αποσπάσματα 
δημοσιεύει μία αγγλική έφημερίς. '

εΤό τέίον—λέγει άρχίζει ώς ιατρικόν καί τελειώνει 
ώς ποιόν. Έν Κίνα, άπό τοϋ ογδόου αΐώνο;, είσήλθεν 
εις τό βασιλείου τής πριήσεως, ώ; μία τών ενγενεσιέ- 
ρων εμπνεύσεων. 'Αλλ' ή ’Ιαπωνία, κατά τόν δέκατον 
πέμπτον αιώνα, τό έξηυγένισεν ώς θρησκείαν αύτόχρημα 
αισθητικής. Ή φιλοσοφία τού τείου είνε ύγιεινή, επειδή 
ενισχύει τό αίσθημα τής καθαριότητος· εινε οικονομία, 
επειδή διδάσκει τήν ίκανοποίησιν διά τή; άπλότητο; 
μάλλον παρά διά τον φόρτου καί τής πολυτελείας' είνε 
άκόμη πολιτική, επειδή αντιπροσωπεύει τό γνήσιον 
πνεύμα tij; άνατολική; δημοκρατία;, κάμνονοα άρι- 
οτοκράτα; κατά τήν καλαισθησίαν όλους άδιακρίτως 
τούς λάτρεις του, Διά τοΰ εύοσμου ύγροΰ τοΰ έκχεομέ- 
νου εκ τής λεπτής ποροελανης, ό μύστη; ήμπορεϊ νά 
μιταλάβη τής γλυκείας έγκαρτερήοεως τοΰ Κομφουκίου, 
νά αισθανθή ολην τήν βαθύτητα too Αάο-Τσε καί ν’ 
άπολαύοη αυτό τό αιθέριου άρωμα τον Σάκια-Μάνεα.

Ποιητής τοΰ τείου ύπήρξεν ό Lttwitb, ό όποιος είς 
μίαν συσκευήν τείου διαβλέπει τήν αύτήν ίιρμονΐαν και 
τήν αύτήν τάξιν, ή όποια βασι/πύει είς όλα τά πράγματα. 
Κατ’ αυτόν, αί ίιγναί πηγαί τών όρέων παρέχουν τό 
άριστον ΰδωρ διά την παρασκευήν τοΰ εγχύματος, δια
κρίνει δέ τρία στάδια βαθμού : Το πρώτον, όταν αί μι
κροί φυσαλίδες, ώς όφθαλμοί Ιχθύων, ανέρχονται είς 
τήν επιφάνειαν το δεύτερον, όταν κερώιναΰντοΛ ώς βίς 
τά νάματα κρυστάλλινης πηγής- καί τό τρελόν, όταν κο
χλάζουν δρμητικώ; εντός τού μικρού ήφαιστείου τής 
τσαγιέρας.

Άλλος ποιητής, ό Lotting, ψάλλει τήνίκατασιν τών 
επτά κυπέλλων τοΰ τείου. τΤό πρώτον, λέγει, μου θω
πεύει τά χεί/.η καί τόν λαιμόν' το δεύτερον φυγαδεύει 
τήν μελαγχολίαν μον το τρίτον ανασκαλεύει τήν ψυ
χήν μου, ώς διά νάνεύρη μυριάδας τόμων παλαιός ιδεο
λογίας’ τό τέταρτον προκαλεΐ έλαφράν έφίδρωσιν όλα 
τά κακά τή; ζωή; άπέρχονται διά τών πόρων. Μέ τό 
πίμπτον κύπελλον είμαι εξηγνισμένο;' τό έ'κτον μέ κα· 
λεϊ είς τό βαοίλειον των αθανάτων' τό έβδομον... άλλά 
δέν ειμπορώ νά πίω άλλο I»

■< Ί V V Ί V ■< Ί 1 V
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΝΕΑΙ ΚΑΛΛ'ΤεΧΝΙΔΕΣ

ΕΡΑΣΜΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣιΑΔΟΥ
Ή πρωταγωνίστρια τή; «Όδυσσείας» έν 

τω Ώδείφ Λότνερ. Ή δεσποινίς Έρασμία Ά- 

ναστασιάδου, καίτοι άπο τριετίας μόλις συστη- 

ματικώς έπιδοθείσζ είς την Ωδικήν, προόδευ- 

σενεπί τοσοϋτον, ώστε ή επιτυχία της «’Οδύσ

σειας» , του θαυμασίου αυτού όρατορίου, νά οφεί

λεται κατά τό πλειστον είς αυτήν. Τά χαρί

σματα της φωνής της της γλυκείας καί εύστρο

φου είς τό μέρος της Πηνελόπης άναδεικνύον- 

ται όντως επίζηλα.

Ή δεσποινίς Άναστασιάδου εινε μαθήτρια 

της έξοχου καθηγητρίας κ. Νίνας Φωκά, ήτις 

ού μόνον τρκγουδεϊ θαυμασίως, άλλα γνωρίζει 

καί εύμεθόδως νάδιδάσκη.

Ή δεσπ. Άναστασιάδου είναι δραματική 

ύψίφωνος, άλλά έψαλλε ώς μεσόφωνος είς την 

«’Οδύσσειαν» άποδείξασα ότι δύναται νά διευ- 

θύνη την φωνήν της. Τό αίσθημα καί δ χρωμα

τισμός διακρίνουν αυτήν.

♦ ΘΡΥΛΟΙ*

* Κάστρο ή Μεγαλόκαστρο, τό 'Ηράκλειον

ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Πήραν τό Κάστρο *)  ό Βενετσάνος 
πίσω δέν πάει ’ς τή Βενετ^ά 
με τούς σωσμένους απ’ τίόν Τούρκων. 
τ' άγρια, τα δίκοπα σπα&γα.

"Εχαψε ό πόλεμος κ> ό θρήνος, 
και μέσ’ 'ςτό Κάστρο τής πληγές 
δίνει 6 Γενίτσαρος, μά εκείνος 
μία’ ’στην καρδιά τον εχει ανοικτές,

‘Από τά. δυό τά μάτια ωραίας 
κόρης ρωμγας, που ‘χε κορμί 
σάν κυπαρίσσι, κρίνον στή&τα, 
και μαύρα φρύδια μιά γραμμή.

Κ’ έμεινε εκείνη· μέσ’ 'στή ζάλη 
και ατού πολέμου τή βοή 
πήραν το Κάστρο, τήν αφήνουν 
μέσα ’ςτά τείχια του κλειστή.

Μ’ άπ’ ϊξω αυτός τήν καρτεράει, 
πατρίδα και γονιούς ξεχνή, 
και χρόνια μέ ρωμιούς γυρνάει 
και ’ςτά χωρ^ά των ξαγρυπνφ,

Και ‘στό βουνό τον Ψηλορείτη 
τούς πολεμάρχους των καλεϊ 
πίσω νά πάρουνε τό Κάατρο 
καί τήν άγάπη του μαζί.

Κ- Ζ· ΓΟϊΝΑΡΗΣ

£ * * *

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Στην εκκλησία που έρρήμαξε τοΰ Βούλγαρου τό χέρι 
’Απόψε τά μεσάνυχτα ίλάρ&ή κρυφά—ποιος ξέρει - 
Χλωμός Εκδικητής.
Καί στα παληά εικονίσματα καί στά μισοκανμένα 
β ανάψη τά καντήλια της καί πάλι τ’ αγιασμένα 
Σιγά ό προσκυνητής...

Νά μή δακρύοι/ς, Παναγιά, άπό τό τέμπλο επάνω 
Πού μιαν αυγή σ’ έλόγχισον τ’ ανίερα σπαβια, 
’Απόψε νάχης τή λαμπρή &ωριά τής Ύπερμάχου 
Στό άκτινοβόλο πρόσωπο καί τήν παρηγοριά

Κι’ εσύ στά βάέλη τον ’Ιερού ποΰ όνειρευτός κοιμάσαι 
Ποΰ μιά νυχτιά ο’ ε&άψανε οί σύντροφοι πικροί, 
‘Απόψε πάρε τή.χαρά τοΰ Ανδρείου όταν στους κάμπους 
’Ακούει μακρυά τή' σάλπιγγα να πράξη του ήχηρή !...

Κι’ έπάνω άπό τον Τάφο σου, ψυχή λευκή κΓ ωραία 
Ν’ άπλώσης τά γιγάντια φτερά καί νά οτα&ής, 
‘Απόψε τά μεσάνυχτα που &άρ&η άργά—ποιός ξέρει— 
Χλωμός Εκδικητής...

&Ρ. ΖΩΙΟΠΟΥΛΟΖ

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΤ ΑΣΩΤΟΥ
ίϊώσέ μΟυ το δακτυλίδι πάλι τών γάμων μου 

μέ τή ζωή. Ντύσε μ.ε πάλι μέ φώς. Είμαι at’ 

έγώ παιδί Σου—σάν τά λουλούδια, σάν τά 

έντομα, σάν τά θεριά , και σάν τά κύματα.

θά σέρνουν κι ’ έμενα οί σκέψεις μου τόν 

χορό τής ζωής μαζύμέ τά θαλασσοπούλικ ά· 

πάνω στον γιαλό όταν ε’ρχεσαι το πρωί, και 
θά στέλνω, κι’ εγώ τήν άγάπη μου σάν μιά 

λουρίδα κόκκινη στή δύση, όταν φεύγεις, το 

βράδυ. ·
θά πέρνω τό άσπρο μονοπάτι τού βουνού καί 

θά ξυπνώ στό διάβα μου τούς- αδελφούς μου ό

λους' τά σκουλίκια κάτω στό χώμα, τά λου
λούδια καί τά χόρτα Απάνω στις, φραγές καί 
τά τραγούδια τών πουλιών θά ξυπνώ καί .θά 

σειώ τά δέντρα καί θά τούς λέω : ξυπνάτε, 

διώξετε τά δάκρυα άπό τά φύλλα σας,χαρεΐτε, 

ό πατέρας μας έρχεται }
θά ντύνω τή ψυχή μου μέ τή μυρωδιά τών 

άγριων θύμων καί θά καθίζω στή κορφή τών 

μεγάλων βουνών καί θά Σέ περιμένω.
τΩ πώς κοχλάζει ή ζωη άπάνω στή θάλασ

σα καί πώς τρέμει ή Μάννα - Γή άπό την επι
θυμίαν καί πώς κοκκινίζει στ“ άσεμνα άγκα- 

λεάσματά Σας γεμάτο άπό .ρόδα γάμων, το 

κρεδβάτι Σας ή ’Ανατολή '. ...
Σΰ είσαι μόνος ό “Όμορφος καί δ Δυνατός · 

ώ Πατέρα ! Κι’ αιώνια θά γίνονται χορδές οί 

ψυχές τών ανθρώπων στή λύρα Σου, ώ ’Απόλ
λων? Τό τόξο Σου θ’ απλώνεται αιώνια απάνω 

στά μουσκεμένα σύννεφα καί ή άγάπη Σου αιώ
νια θά γονιμοποιέ! τό χώμα καί θά ρίχνει άπά

νω στά λουλούδια κι ’ απάνω στις γυναίκες τον 

ίμερο τών αμίλητων ενώσεων . καί θά χύνεται 

ξανθή και ώμορφη καί μεγαλόχαρη καί μεστω- 

μένη άπάνω στούς θερισμούς!
Σύ είσαι ό "Ομορφο; καί δ Δυνατός — Σύ 

είσαι ή ’Αλήθεια'- Αιώνια θά ξεφαντώνεις ’Εσύ 

Πατέρα άπάνω στά μέτωπα κι ’ αίώνια θά κρέμ- 

μεται ’Εκείνος άπάνω στον Γολγοθά !

ΚΑΡΜΑ ΝΙΡΒΑΜΗ
55

επικαλούμαι,

ΠΟ τά σκοτεινά μο
νοπάτια τών ψεύ

τικων στοχασμών, 
άπό τή νύχτα εύ
χομαι καί γονατί 

ζω κι ’ υψώνω τά 

χέρια, μου και Σ’ 

τέρα.
Τά κεριά τ’..,άναμμενά"στά βάθη τών πολύ 

θορύβων ναών έκαψαν μέ τή χλωμή των φλόγα 
τά φτερά τοϋ λογικού μου κι’ «ζάλισαν τή ψυ
χή μου μέ τούς 'καπνούς... Τά μάτια — δυό 

μαύρα μάτια—άναψαν στή νύχτα τής ζωής κι’ 

ή ψυχή μου έσύρθηκε, έπεσε πίστομα απάνω · 
άπό τις βλεφαρίδες νά πιει φως—καί ήπιε σι- 

γαλινές, σιγαλινές καί μακρορούφιχτες σταλαγ

ματιές φωτιά...
Κι ’ έρρίχτηκα απελπισμένος κάτω στους 

φωσφορισμούς πού βγαίνουν άπο τά χώματα 

και σέρνονται απάνω στις πλάκες τών πεθα

μένων—τά μεσάνυχτα. Είδα τούς σκελετούς 

κι’ ακόυσα τό τρίξιμο τών κοκκάλων κι’ Μπλέ
χτηκα κι’ εγώ στούς μακάβριους χορούς κάτω 

άπό τά κυπαρίσσα. Κι’ έμεινα μόνος απελπι
σμένος απάνω στης πλάκες όταν ύψώθηκε κι ’ έ

διωξε τή νύχτα ή φωνή τοϋ πετεινού κ: ’ «γέ
λασε μέσα άπο τ’ ασάλευτα, κυπαρίσσα τό 

Ξημέρωμα.
Κι’ έρχομαι άπό τά σκοτεινά μονοπάτια τών 

ψεύτικων στοχασμών σ’ 'Εσένα πάλιν, ώ Πατέρα 

Ήλιε ! Κι’ υψώνω τά χέρια μου: Έσκόρπισα 

στή νύχτα τό φώς πού μού έ'δωκες. Άφήκα 

κομμάτια—κομμάτια απάνω στ’ αγκάθια τής 
σκέψεως τή καρδιά μου. Έκουράστηκα νά ζητι

ανεύω το φώς, άπο τά κεριά, άπο τά μάτια, 

άπό τούς φωσφορισμούς τών τάφων.
Έθράφηκκ μ’ όλα τά προτερήματα καί μ’ 

όλες τις χαρές ποΰ θρέφονται τά Κτήνη.

Καί S’«πεθύμησα, Πατέρα.'

Μ



ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ’1
[ 1905— 1906]

ζ') Ό ένοχος ποιητής Στ, Μαρτζώκης έδη

μοσίευσεν εν Άθήναις τεύχος Νέα ποιήματα, 

"λχγ.πράν ώς χάντχ τά έργα αύτοΰ παρχγαγ.όν- 
τος έντύπωσιν καί κρίσεων έπαινετικωτάτων τυ
χόντος ύπό ημεδαπών καί ζένων κριτών, έν οίς 

καί τοΰ πολλοΰ A. De-Gubernati έντφ Dicli- 

onnaire international des Acrivains.
η') *0 διαπρεπής νομομαθής κ. Μιχ. Λει- 

βαόΧς υφηγητής τής Πολιτ. Δικονομίας, τής 

αρχαίας δ* ελληνικής νομοθεσίας καί μάλιστα 

τοΰ ’Αττικού Δικαίου έρευνητής εμβριθέστα
τος, έδημοσίευσεν ιδιαιτέρως μετά προσθηκών 

άπο τού ύπ’ αύτοΰ συμπληρωθίντος και έκδο- 
θέντος ’Εγχειριδίου τής Πολιτικής Οικονομίας 

τοϋ άοι,δρμου νομοδιδάσκαλου Β. Οίκονομίδου, 

α) πεοί άντιγρσφής ήτοι περί ανταγωγής κατά 
τό ’Αττικόν Δίκαιον καί β') διάγραμμα τον 

θεσμού της είς δίκην προκλήσεως κατά το ’Ατ

τικόν καί τδ 'Ρωμαϊκόν Δίκαιον.
θ') Ό έκ Κέρκυρας καθ-ηγητής τοΰ Πανεπι

στημίου κ. Σπυρ. Κ. Σακελλαρόπουλος έςέδω- 
κεν κ') έκθεσιν τίς κρίσεως τοϋ Παντελιδείου 

ποιητικού άγώνος β')παρατηρήσεις είς τήν Α' 
εκλογήν τοϋ Ούεργιλίου καί γ') λόγον πανηγυρι
κόν έκφωνηθίντα εν τφ Φιλολογικοί Συλλόγφ 

Παρνασσφ τή 21 Μαιου 1906 επί τή έπετείω 
της Ένώσεως της ‘Επτάνησου, έορτκζούσης 

τής Κερκυρκίκής αδελφότητος "Αγιος Σπυρίδων. 
Ό κ. Σακελλαρόπουλος αείποτε διακρίνεται 
διά τόν κάλαμον αύτοΰ καί τά πατριωτικά αΐ- 

σθήμ.ατα, ών δείγμα παρέχει καί ή τελευταία 
του δημοσίευσες ιστορούσα μετ’ ενθουσιασμού 

τήν ιστορίαν τοΰ ριζοσπαστισμού έν Επτα- 

νήσφ.
t') Ό πρερην υπουργός τών Έςωτερικών καί 

•Λ·; βυυίΛ-οτή; Κραναίας κ, Άθ. ’Ρωμάνος, 

παρακαλουθών πάντοτε μετά πατριωτικού εν
διαφέροντος τά έθνικά ζητήματα καί έπισκε- 

φθείς πρότινος τήν ’Ανατολικήν 'Ρωμυλίαν, 
ΐνα έπί τόπου άντιληφδή τά τελεσδέντά όργια 

καί μελετήση τά έκεί, έξέδωκε γαλλιστί τάς 

εντυπώσεις αύτοΰ, έκθείς έν φιλαληθείο:, έν τώ 
πρίποντι ένθουσςασμφ καί μετά διπλωματικής 
δεξιότητας τήν ιστορίαν καί τήν σημασίαν τοΰ 

ζητήματος. Τό φυλλάδιον έποιήσατο λαμπράν 

έν Έλλάδι καί έν Εσπερία έντύπωσιν, ή δέ 

Νέα ‘Ημέρα μετήνεγκεν έν μεταφράσει μέρη 

τινά τοΰ πολυτίμου, ώς γράφει, έργου έν τώ 
ύπ’ κριθμ. 1673 φύλλω αύτής. -

·) Τέλος.
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ια’) ‘Ο ίν Κέρκυρά προ πολλοΰ εγκαταστα
θείς κ. Ν. Κωτσά.κης πρώην έφέτης, άνήρ ευρυ

μαθής και θερμός πατριώτης, έδημοσίευσεν έν 

Άθήναις περίκομψον τόμον 'Αναμνήσεις, άφιε- 

ρώσας τούτον τώ έριτίμω συμπολίτη κ. 11. 
Σκαλτσούνη.

ιβ') Ό κ, A. Ε. Κοπάσης, μ.έγας ρήτωρ τής 

τών 'Ιεροσολύμων Εκκλησίας, έδημοσίευσεν ίν 

τω Βνζαντιτικω Ήμερολογίφ τού 1906, ιστο

ρικήν πραγματείαν άςίαν λόγου δ Νικόδημος 
Μεταξ&ς καί τδ ύπ’αυτόν ίδρυθεν iv Κων- 

οταντινονπόλει πρώτον έλληνικδν τυπογραφείου. 
Ό διάσημ.ος κληρικός Μεταζάς έπεσκόπησε τών 

νήσων Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου άπό τοϋ 1628 

— 1646, περιπετειώδης δέ κχί πολυτάραχος 
διίρρευσεν ή αρχιερατική αύτοΰ διοίκησις, όσον 

πατριωτική ύπήρςεν ή προτερα αυτού έν Κων- 

σταντινουπόλει δράσις.
γ') Ό γνωστός ζακύνθιος διηγηματογράφος. 

κ. Γ. Ξενόπουλος ού δ άδρός καί καλλιεπής 

κάλαμος αείποτε προύκάλεσε τό ενδιαφέρον τού 
έν Έλλάδι κόσμου τών λογίων έδημοσίευσεν ι
διαιτέρως έν Άθήναις τό υπόθεσιν ε’χον ζακύν- 

θια ήθη μ.υθιστόρημά.του Μαργαρίταν Στέφα.

εδ') Ό τελειόφοιτος τής φιλολογίας ήμέτε- 

ρος δέ συμπολίτης κ. Ν. Λείβαδάς μεταφράσας 

άπο τής λατινικής, «δημοσίευσε την Αί'8 Ρθΰ· 

ticavov Όρχτίου,'προτάζας πρόλογον, έλέγ- 

χοντχ βάσιμους μελετάς είς τήν λατινικήν φι
λολογίαν. Ό φιλόμουσος νέος αγγέλλει καί την 
έκδοσιν τής Ευτέρπης ποιητικής συλλογής, έν 

τή όποία θά περιλάβη ώς έπί τό πλειστον ε

πτανησιακά ποιητικά ποοϊόντα παλαιοτέρων 
και νεωτέρων συμπολιτών.

ιε') Ό έκ Κερκύρχς καθηγητής τής Θεολο
γίας κ. Σπ. Πχπαγεώργιος. είδημονέστχτος 

τής Ηπειρωτικής ιστορίας καί εθνολογίας, έδη

μοσίευσεν έν Άθήναις τήν εν τώ συλλόγω 

Παρνασσω άνάγνωσθεισαν καί πολύ τό ενδια

φέρον έγείοασαν πραγματείαν περί Κουτσοβλά- 

χων.

ις·') Ό εν Άθήναις διαπρεπής ιατροχειρουρ- 
γός κ. Νικ. Άλιβιζάτος διευθυντής τής Πο

λυκλινικής ’Αθηνών έδημοσίευσεν έν ίδιαιτέρω 
φύλλαδίω τρεις αύτοΰ περισπούδαστους ανακοι

νώσεις περί σπερμολωροπηξίαί, περί τινων πε

ριπτώσεων κακοήθων όγκων ΰποβληϋεισών εις 
την διά άντικαρνιματωδών ένέσεων τον Doyen 
θεραπείαν καί έτέραν περί τής διά Στοβαινης 

αναλγησίας έν τή χειρουργική, μετά στατιστικής 

έγχειρίσεων. Ό κ. Άλιβιζάτος «δημοσίευσε - 

πολλά ιατρικά έργα, προκαλέσαντα πάντοτε τό 

ενδιαφέρον τών ιατρικών κύκλων. .
ιζ’) Ό τώ Κερδώω άμα καί τώ λογίω 'Ερ

μή περιέπων ήμ.έτερος έν Ρωσσί-κ σεβαστός 

συμ.πολίτης κ. Θεαγ. X. Δελλαπόρτας, έζέδωκε 

τύποις «Σφαίρας» Πειραιώς,, τεύχος ές 174 

σελίδων ύπό τόν τίτλον Στίχοι, πολλάς αύτοΰ 

ποιήσεις καί άλλας -ινάς μεταφράσεις καί σκέ
ψεις. Τούς στίχους τοΰ κ. Δελαπόρτα διακρί

νει ήδολον αίσθημα φιλοστοργίας καί φιλοπα

τρίας.
ιη') Ό έν ’Ιθάκη λόγιος κχί'άπό έτών εύδο- 

κίμως ασχολούμενος είς τήν άρχαίκν τής πα- 
τρίδος αύτοΰ ιστορίαν κ. Νικόλ. Πχυλάτος ε- 

δημοσίευσέ μετάφρχσιν τών περί τής 'Ομηρικής 

’Ιθάκης διατριβών τσϋ Ludwig Salvator άρ- 

χεδουκός τής Αύστρίας καί τοΰ διδάκτορος τής 

φιλοσοφίας Gustav Lang, ύπό τόν τίτλον 
«‘Η πατρ'ΐς τον Όδυσσίως^. έν Άθήναις 1906 

σελ, 306 είς 8ον προτάξας έμβοιθεστάτην καί 
γλαφυροτάτην τήν ιστορίαν τοΰ ’Ιθακήσιου ζη

τήματος διά τών αιώνων, δι’ ής Αμύνεται έρ- 

ρωμένως κατά τών θεωο.ιών τοΰ V(Acker κχί 

Hercher καί άλλων, έξαιρετως δέ τού πολλοΰ .

Dorpfeld·
ιθ') Έδημοσιεύσάμεν καί ήμε'ΐς τάς έζής 

πραγματείας σχίσιν έχούσας προς τήν ιστορίαν 

τών Ίονίων νήσων καί ένδοξα αύτής τέκνα α) 

Αρχείου ’Αγαθάγγελου Τνπάλδου Κοζάκη μη
τροπολίτου Τρνπόλεως τής έν Συρίερ (1771— 

1865) καί τοποτηρητοΰ τοΰ θρόνου Κεφαλλη
νίας μετά τόν Ίωαννίκιον Άννινον τώ 1818,

❖ ·:·

ΕΙΣ μίαν ίφημιρίδα, ποΰ δναγινώσκω, ineoiv sis τα 
βλέμματά μου ή ίξής ίπανόρΟοιοις : »Ό ». (ό Sslva) 
κάτοικος τ^ς ΰδοΰ... . μϋς γράφει δτι ό νΐΰς
του ηύτοκτάνησίν δχι ίζ. ΐροηος αλλά ovvsntiif ασόί- 
νιίας, ίζ ής ίιτασχίν άιιό δεκαιτίαςι,

Ε!ί ποιον αϊοθιμια ΰπιίκιον <5 πατήρ αΰτδς εζήτησι 
μίαν τοιαύτην ίπανόρόκσιν ,·

’Εκείνος ποΰ αΰτοκτον^ ίζ άα&ενεΐας ανιάτου sirs 
αύτόχειρ μέ λογικήν καί φρδνηοιν. Τδ πολύ π&λύ δι’ 
αύτδν τδν λόγον αξίζει μία ολιγόστιχος είδησις.

~Ολως. διόλου διάφορος live ή θέσις τοΰ ανθρώπου 
ποΰ άπο&νήοκει έκουοίιος, όΰμα τον ίροιτος. 01 ποιη- 
ταΐ και οί μυθιοτοριογράφοι άποδίδουν ιίς αύτδν σημα
σίαν καί ψυχολογούν βα&ίοις καί διά μακρΆν επί τής 
πράξιώς του. ‘Η κατηγορία τ&ν έρωτος αύτοκτο- 
νσύντεον άναφΐρεται συχνότατα els τήν φιλολογίαν.

Καί δμως live ίιπλΰ.,παιάάκια, "Εχουν βαβά εΐς τήν 
καρδίτσα των καί κλαίουν χωρίς νά ξΐύρουν δα αύτδ 
ποΰ τούς κάμνιι, νά κλαίουν σήμερον θά τούς κάμη αΰ- 
ριον νά γελούν, θεωρούν τδ πάθος των άπδ τής σκλη- 
βδί αντξ( &πόψια>ς, δτι μόνος δ θάνΰτος δύναται νά

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

έν περιοδική Α/ΰί’σσε φυλλ. 314. β’) Μία έπι- 
στολή τον Στούρζα διαφωτιστική τής ιστορίας 

τών Ίονίων πολιτικών κωδίκων καί μάλιστα 
του θρησκευτικού ζητήματος καί του τότε περί 

τούτου έν Έπτανήσφ σάλου, έν Μούσαις φυλλ. 

308. γ') περί ‘Αγγέλου Μίμου γενικού προ- 
■ νοητού τής Ανατολής έπί ’Ενετοκρατίας, Ιν ή 

διατριβή, έκ σατύρας περισωθείσης καί δημο

σιευόμενης, δίδοται άφορμή νά γνώρισθϊ) ή ά 

θλία τοΰ ανθυπάτου εκείνου διοίκησις κατά 
τά τελευταία τής 'Ενετοκρατίας ε^τη' έν ταίς 

ίνετόκρατουμένκις Έλληνικαίς χώραις.Ή δια

τριβή έδημοσιεύθη έν Δελτίω Ίστορ. Έθνολ. 

Έταιρ. 1906 σελ. 433.
Πλήν τών γνωστών μονογραφιών τού άργμ- 

δουκός Salvator, του Parsch. τοΰ Μηλιαρζκη 
πρό τινων έτών έκδοθεισών, καθώς καί τών πρό 

τριετίας τό φώς ίδαυσών Ή Αενκάς ύπο τους 
Φράγκονς, τούς Τούρκους, και τους ‘Ενετούς 
(1204 — 1797)ε”ργου τού έν Λευκάδι εύπαιδεύ- 

του δικηγόρου κ. Σ. Βλαντή καί τοΰ Α' τόμου 

τών έμών Κεφαλληνιακών Συμμίκτων, αναμέ

νονται, ή προσεχής δημοσίευσες τής Ιστορίας 
τών άριστοκρατικών τής ' Επτάνησου οικων ύπο 

τού έπιλάρχου κ. Εύγ. Ραγκάβή, γνωστού 

ιστοριοδίφου και τής Άραλδικής ειδήμονας, 

τής ιστορίας τής ‘Ιθάκης ύπό τοϋ Ιθακήσιου 

ιατρού καί φιλίστορος κ. Ν. Λεκατσκ καί τοΰ 

Β’ τόμου τών έμών Εεφαλληνιϋκών Συμμίκτων 
έν φ τά τής έπισκοπής καί τών ιερών μ.ονών 

τής νήσου, ή ιστορία τής διοικήσεώς κλ.

Έν ΚιφαλληνΙα ίν ΦιβροναοΙφ, λήγονη 1907. 
ΗΛΙΑΣ Α. ΤιΓΓΣΕΛΗΣ

•ί '❖

τούς οώση, ενφ θά τούς άπήλλαττεν επίσης ριζικω; καί 
ό χρόνος, τά βρτομιοΰχα, τά καθαρκτικά καί μία Ιδι
αιτέρα δίαιτα.

Ύπάρχουν άλλως τι καί άλλα φάρμακα ασφαλέστατα, 
Είς τήν τ&ξιν αύτήν των Ιδεΰν μάρίσει πολύ δ ίρω- 
τιυμένος έκεϊνος, <5 όποιος ίνφ πρόκειται νά αντοκτο- 
νήσυ άπδ τήν απελπισίαν του, φεύγει τδ άντικείμενόν 
τοϋ έρωτός του καί με τήν ελπίδα νά θεραπευθή, πη
γαίνει μακράν ζητ&ν τήν λήθην. 'Έπειτα, φρονών οτι 
επουλώθη ή πληγή του υποχωρεί είς τήν νοσηράν ά. 
νάγκην νά ςήν άνανιώση. Επανέρχεται. Δέκα ετη 
παρήλθον. Ό Ρωμαίος πηγαίνει νά ίπανίδη τήν Ίον- 
λιέτταν.

Καί πράγματι τήν επαναβλέπει,' άλλ’ αυτή τοϋ παρου
σιάζεται ύπό μορφήν μιάς εύρώσέου οικοκυράς ίγκΰου 

μηνάν καί συροΰσης δπισθέν της δύο φρικαλέα παι
διά, ακάθαρτα.Τότε, τήν Ιδίαν ίστέραν, δ Ρωμαίος φεύγει καί είς 
τδ βαγόνι ψιθυρίζει οχεδδν ά.·μ,μι»μιομένος: αΔιάβολε. 
Τί καλά ποΰ έκαμα άλλοτε καί δεν ηϋεοκτόνηοα f

ΑΡΔΟΐΕΝ
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Α Φ Ο F I Σ Μ ΟΙ
Ό Αποθανών τόσον τραγικώί προ h&v "Αγγλος σνγ- 

γραφιάς Όσκαρ Οΰάΐλδ Εγινε δημοφιλέστατος tit δλην 
την Ευρώπην. Ή «Σαλώμη» τον και.δ «Ιδεώδης Σύ
ζυγος» δεν Αποσπ&νται εύκολα Από τα προγράμματα 
τών νβωτεριστικών θεάτρων. Έοχάτώς Βιενναίος εκδό
της εξέδωοεν όλους τούς φιλοσοφικούς άφοριομους τοΰ 
"Αγγλον συγγραφέας είς ένα μικρόν τόμον, ό όποιος Αρ
κεί να δώβη μίαν Ιδέαν νοΰ τολμηρού, σαρκαστικοί καί 
αντάρτικου του πνεύματος. ’Αποσπώμεν μερικά άπο- 
φθέγματά τον:

" *0 προορισμός της γύναικός είναι ν’ άγα- 

πηθή, δχι νά Εννοήθή^
“ Μία Ιδέα συνήθως δέν, επαληθεύει, γιατί 

κανείς δέν θυσιάζεται δι' αύτήν.

Οί άνδρες dvat δλοι άνανδροι. Ειρωνεύ
ονται παν 8, τι θεωρείται είς τόν κόσμον ώς 

χρηστόν, κι όμως φοβούνται την γνώμην τον. 

κόσμου.
** Δέν στοιχίζει πολύν κόπον νά είμεθα φι

λοφρονεί μέ κάποιον ποΰ μά; είναι Εντελώς ά- 

διάφορος.
** Ή Ακρίβεια μάς κλέπτει τόν καλλίτερον 

χρόνον.
” Κάθε έγκλημα είναι πρόστυχον, κάθε 

προστυχιά είναι έγκλημα.
*’ "Ολοι μας περπατοΰμεν εις τούς δρόμους, 

άλλ’ όλίγοι κυττάζομεν πρός τά άστρα.
** "Οποιος Επέτυχε νά ίδή τήν Ιδίαν του 

ζωήν, Εκείνος άπελευθερώθη άπό τά βάσανα της 

ζωής.
** Ή τραγφδία της ηλικίας δεν έγκειται είς 

τό ότι Εγηράσαμεν, άλλ’ είς τό δτι εμείναμεν 

νέοι.
Κάθε μέγας άνήρ εχει σήμερον τόν άπό- . 

στολόν τον κι' άσφαλώς ό ‘Ιούδας είναι που ■ 

γράφει τήν βιογραφίαν τον διδασκάλου.
** Τό Αδύνατον Ενίοτε πιστεύεται, τό Απίθα

νου ποτέ.
" Είμαι δ μόνος είς τόν κόσμον άνθρωπος, 

τόν όποιον ευχαρίστως ήθελα νά γνωρίσω, άλλα ' 
δεν καταλαβαίνω πως θά τό Επετύγχανα.

“ At μεγαλείτεραι άφροσύνεμ γίνονται πάν

τοτε άπό τάς εύγενεστέρας -άφορμάς.
** Τό σιγαρέττον είναι όι.τύπος τελείας τέρ

ψεως. Παρέχει Εξαισίαν Απβλαυσιν καί 8μως . 

μάς άφίνει Ανικανοποίητους.
* * Μόνον ό άνεπαρκώς μορφωμένος Επεμβαί

νει εις συζητήσεις, ' ’
" Οί γέροι πιστεύουν όλα' οι Ανδρε; Αμφι

βάλλουν δι’ δλα' οί νέοι τά ξέρουν δλα.

” Ή αυτοθυσία έπρεπε ν’ Απαγορευθή ά- 
στυνομικώς. ’Επιδρά μέ τόσην διαφθοράν Επί 

Ανθρώπων διά τούς όποιους θυσιάζεται κανείς...
” Αί γυναίκες έχουν αψευδές ένστικτον."Ολα 

τά φανερώνουν Εκτός Εκείνου δπερ είναι κατα

φανέστατοι'.
ΟΣΚΑΡ ΟΥΑ-ΓΛΔ

Ή Παρισινή «Πρωία» δημοσιιύιι ανέκδοτα Αποφθέγ
ματα τοΰ Έρνέστου Ρτνάν, είς α συνίςιύκνωστν <5 πολύς 
φιλόσοφος, είς όλίγας λέξεις τήν μιγάλην πείράν του ‘έπι 
τοΰ Ανθρωπίνου βίου· τινα τούτων έδημοσιτύοαμιν εν 
προηγουμένφ φύλλφ, σήμερον δε προοθέτομεν καί τά 
Εξής: ·

** Ή αθανασία τής ψυχής τοΰ «Φαίδωνος» 

είναι υπέρ τής δυνάμεως τοΰ λαοΰ.
** Μόνον οί δίκαιοι ι?’ άναζήσουν. Αυτοί 

μόνον είναι Αθάνατοι.
** Ή ύλη και τό πνεύμα συναντιόνται εν τω 

άπείρφ.
- “ Δύο χιλιάδες Ετών δέν μάς είναι αρκετά.
Μας λέγουν, δτι τόσον θά διαρκέση <5 κόσμος. 

Θελομεν τό άπειρον.
** Πόσα ολίγα πράγματα χρειάζεται ή ά>— 

θρωπότης πρός στερεοποίησιν τώυ Ελπίδων της.
“ Πάσα πίστις είναι δριον.
** "Οταν ύποστηρίζη τις Επί τινα χρόνον μίαν 

γνώμην, πρέπει νά τρέμη νά προσέλθη είς τήν 

Αντίθετον γνώμην.
** Ή θρησκεία dvat πάντοτε έργον τών δλί- 

γων. Τό ποίμνιον άκολουθεί.’Εάν μία χώρα εί

ναι διαμαρτυρομένη ή καθολική, τούτο έξαρτά- 
ται δχι άπό βαθείας αίτιας Εν τή χώρα, άλλ’ 

άπόδλίγα πρόσωπα ζήσαντα πρότίνων αίώνων.
*’ Τά θαύματα χρήζουν πάντοτε βοήθειας 

διά νά τελεσθοΰν.
** Μία Ανοησία, πιστευομένη γενικώς, συν

δέει περισσότερον άπό μίαν Αλήθειαν (μαγνητι

σμός, κινοήμεναι τράπεζαι).

“ Παν ο,τζ δίδεται είς τήν θρησκείαν άφαι- 

ρείται άπό τήν πατρίδα.
" ‘Η ιστορία dvat σκοτεινός θάλαμος μέ δ- 

λίγους χρωστήρας φωτός. y
Μετριοπαθείς: ' οί άνίκανοιτήςιστορίας.

** Ή Ιστορία δέον, νά γράφεται έόχαξίστως, 
μέ.έρωτα. Πρός τούτο, βλέπετε χώρας; αγαπή

σατε τήν Ιστορίαν, καί-έπειτα γράψετε.
“ "Οταν ό άνθρωπός Sir είναι πολύ κακός, 

δέον'νά είναι καλός τουλάχιστον δι εαυτόν.

Ε-. PENAN

7’ό νέον αεροπλάνον

>

ΙΑ ΤΙ άρά γε 

συμβαίνουν 

κωμικά γεγ·

k
νά 

μεγάλα 

ονότα ό
πως συμβαίνουν και 

μ μεγάλα τραγικά γε
γονότα ; Διατί νά μη 

ύπάρχη μία τοιαύτη 

αναλογία μεταξύ κω- 
......... ; ' > Συνέβησαν τόσα γεγονό- 

τα δεά τά οποία ε’κλαυσε η καί άπλώς έλυπη- 

Ή καταστροφή της « Ίενας» 

μικων και τραγικών ;

&η ολος ό κόσμος.
έβΰθισεν είς πένθος εκατομμύρια. ανθρώπων. 

Αι ταραχαΐ είς την Ρουμανίαν 6ά συνεκίνησαν 

ύποθέτω τον πολιτισμένον κόσμ.ον. Δεν ημποροϋ- 
σε νά συμβνί τάχα καί κάτί -μεγα ώς ,αύτά γε

γονός άλλά κωμικόν τόσον,: ώστε νά προκαλέση 
τούς γελωτας όλου τού κόσμου. ’Εκεί λ.χ. ποΰ 

γίνεται μία έκρηξις τοϋ Βεζουβίου καί θάπτον-

ται ύπό φλεγουσαν τέφραν ολόκληροι πληθυσμοί 

δεατί νά μη συμβη μία κωμική έκρηξις, διάτί 
νά μή άρχίση δ Βεζούβιος νά έκσφενδονίζη λει- 

μονοκομματα καί νά άποδόκιμάζη κατά τόν 

παλαιόν τρόπον, μέ τόν όποιον άπεδοκίμαζε μί

αν φοράν δ όχλος, τούς τολμηρούς άναβάτας 

του;
*

Είνε περίεργον ! ’Επί αιώνας τώρα ή άνθρω- 

πότης κλαίει διά τραγικά συμβάντα, όποια 

εινε αί καταστροφαί πόλεων άπό σεισμούς η,θυ- 

ελ.λας η εκρήξεις ηφαιστείων, τά φοβερά ναυ

άγια, αί καταστροφαί είς μεταλλεία, αί σιδη
ροδρομικά! συγκρούσεις, αί άνατινάξεις πυριτι

δαποθηκών, αί σφαγαί ανθρώπων, οί πόλει/.οι 

άκόμη καί αί επαναστάσεις. Πάσας φοράς δέν 
ί“κλαυσαν όλοι οί .άνθρωποι μαζύ διά τοιαϋτα 

δυστυχήματα ! Ιίότε όμως έγέλασαν ολοι οί άν- 

θριοποι μαζύ δε’ ενα κωμικόν γεγονός, 'πότε δ 

γελως συνετάραξε μίαν χώραν δλόηληρον δι’ έ

να κωμικόν πάθημα μιάς πόλεως; Εύρετε' μου 

ενα μόνον τοιουτον γεγονός. Δεν υπάρχει κανέ
να. Διότι ουδέποτε συνέβη νά βρίξη είς μίαν 
πόλιν. έπί τριήμερον άομφετί, διότι ούδέποτε 

συνέβη νά πέσουν είς τον ποταμον δισχίλιοι άν 

θρωποι καί νά μη πνίγη κανείς διά νά μη έ'χη 
ούτε μίαν θλιβεράν γραμμήν το μπάνιο τών δισ- 

χιλίων. AtoTt ουδέποτε συνέβη ■ νά πνεύση τοι- 

οΰτος άνεμος ώστε νά άναρπάση πέντε χιλιά
δας καπέλλα καί νά τά ύψώση μέχρι τών στε

γών τών οικιών καί την έπομένην- νά εΰρεθοΰν
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πέντε χμλιάδες καπνοδόχοι μέ' ημίψηλα και μέ 

ψαθάκια.
Ποτέ δεν έγέλασε όλος δ κόσμος, ούτε καί 

·ι·.χ. πόλις.
"Οπως παίζονται, τόσον μεγάλαι τραγωδίαι 

ήμπορούσενά παίζωνται καί τόσον μ.εγαλ.αι κωτ 
μωδίαι. Καί όμως άκόμη δεν έπαίχθη κωμω

δία τοιούτου μεγέθους. Αυτή σημαίνει... .Δΐν 

σημαίνει τίποτε.
Ισως ό κόσμος ολος γελάση ,μ.ίαν ήμίραν, 

~η» ημέραν καθ’ ήν δ τηλέγραφος-θά άναγγεί- 
λη.οτιαί Άγγλίδες είσ.ήλθϋν είς τό κοινοβού

λιο·,. ότι «σχημάτισαν κυβέρνησιν καί -οτι ή κυ- 
βέρνησις εύρίσκεται είς, .ένδιαφέρουσαν καταστα-.

Γπρθέτω ότι το νά. καταληφθη .άπό πόνους 

τοκετού μία κυβέρνησις .. κατά τήν ώραν της 
συνεδριάσεις της .Βουλής, δεν είχε γεγονός τό 

οποίον νά μη φαιδρύνη όλον τόν κόσμον.

Τ1Μ· ΜΩΡΑ’ΓΤίΝΗΣ '

-<$' - -ιφ> ’ 4»

δ’ ανουντςιο
Οι λόγιοι, οί άνθρωποι των γραμμάτων θεω

ρούνται είς τήν Ελλάδα ώς ανόητοι, διότι άν- 

τι νά βουτούν τά χέρια είς τό θολωμένο . νερό 

τού χρηματιστηρίου και τό δυστυχισμένο τα

μείου τού Δημοσίου, κάμνουν τήν ανοησίαν νά 
γράφουν τραγούδια, διηγήματα καί παρόμοια 

πράγματα, άχρηστα τελείως
Δεν ειν’ έτσι;

"Αν ημ.πορούσα νά προκαλέσω ένα δημοψή
φισμα ειλικρίνειας συνειδήσεων δεν άμφιβάλλω 

ότι εις αυτό το συμπέρασμα θά έφθάνΟμεν.
Και όμως εις τήν Εύρώπην δέν έχουν τήν αυ

τήν ιδέαν διά τούς ανθρώπους τών γραμμάτων.

Απεναντίας ε"χουν πολύ μεγάλην έκτίμ.ησιν. 
Ίδου τί γράφει ή έφημερίς τού Μοντεκάρλο.

« Ο γνωστός ίμ.πρεσάοιος Μπονέτη προσέφε- 

ρεν εις τον διάσημον Ιταλόν συγγραφέα Δ’ Ά- 

νουντσιο, όπως κάμη έν σύντομ.ον «τουρνέ» είς

τήν ’Αμερικήν τήν Νότιον καί,, δύση σειράν δια- 

λέςεων υπό τούς έξης όρους:
Ιον) Τζξείδιον πληρωμένου πρώτης θέσεως. 

Διαμονή. 15 ημερών είς Βουένος "Αύρες μέ όλα 
τά έξοδα πληρωμένα είς το· πρώτον ξενοδοχείου 

της πόλεως.
?θν) ΙΙληρωμή ΰγδοήκοντα χιλιάδων φράγ

κων ώς αμοιβή δι ’ όκτώ. διαλέξεις τάς οποίας 

ΐκεΰθΧ κάμη.
Τήν προσφοράν αυτήν ύπίβαλεν είς τόν Δ ’ 

.Λνουντσιο, ό ίμ.πρεσαριος τηλεγραφικώς μ.έ ά- 

πάντησιν πληρωμένην.

•Μόλις ε'λαβε τό τηλεγράφημα αύτό ο Δ’ 
ίΑνβύντσιο εσπευσεν αμέσως ν’ άπαντήση ε*ς 

τόν.έν 'Μυντεκαρλω ιμπρεσάριον’ώς έξης τηλε- 

γραφικώς-.
. «"Ημην διατεθειμένος νά διζπλεύσω τόν ’Ω
κεανόν, άλλ ’ όχι γιά ένα πακέτο σιγάρα. Έν 

. τούτοις εύχαριστώ».

J’ Άνούντσισ

Περιττόν νά γράψω τήν έντύπωσιν. ήν έγέν- 

νησεν ή άπάντησις αϋτη. Καί ζητεί ό κόσμ.ος 
τήν διεύθυνσιν. τοΰ καπνοπώλ.ου εκείνου, οστις 

πωλεΐ πακέτα σιγάρα άξίας όγδοήκοντά χιλιά
δων δραχμών.

Ιίαί αυτά μέν γράφει, ή έφημερίς τού Μον

τεκάρλο.
Καί είναι μέν βεβαίως αγέρωχος -ύπερβολικά, 

ή άπάν,τησις τοϋ Δ’ ’ΑνούντσιΟ. άλλ’ είναι 
ταΰτοχρόνως χαρακτηριστική αρκετά, όπως 
δείξη τήν σημασίαν, καί τήν θέσιν, τήν. οποίαν 

κατέχουν οί άνθρωποι τών γραμμάτων έν Εύ- 
ρώπη.

Καί όμως άν άπεφάσιζε ποτέ δ Στέφανος 

Μκρτζώκης—δ αληθινός ποιητής τής Ελλά

δος—νά κάμη μίαν διάλεξιν είς τόν «Παρνασ

σόν» οχι δωρεάν, σάς.βεβαιώ οτι ολίγοι θά συ- 
νεκεντρούντο διά νά τόν ακούσουν.

Καί ομ.ως δ Μαρτζώκης άν ήτο εις τήν Ι

ταλίαν. άν ε’γραφε ’Ιταλικά . θά· ήτο διάσημος. 
’Ενώ τώρα;

Κ· καιροφτλας'

X ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ
*11 Καλλιτεχνική εχθεβις τοΰ Ζαππεέου.

Μετά μακράν ανάπαυλαν έδειξαν οί καλλιτέχναι μας 
σημεία ζωής Είς ιέσοαρα; συνεχόμενα; αίδβύσας τοΰ 
Ζαππείου μέ κάποιαν άνεοιν καί φιλοκαλίαν έξετέδηοαν 
221 έργα καί οΰτω ή άρτιούοέατου 'Ελληνική Καλλιτε
χνική ίιαιβδώ παρουσίασε» ευπρόσωπον τήν πρώτη» αυτή; 
καλλιτεχνικήν έκίλεσιν. Άιυχώ; οί ουγκεντρωδένιε; δέν 
εΐνε όλοι οί άρισιείΐ' ή συοοωμάτωοι; &ν ήτο πλήρη;, ή 
ενιΰπωοιςπερί τής’Ελληνικής τέχνης ϋά ήο πολύ γεν
ναιότερα. Ό Ίακωβίδης, ά Φωκάς, δΡάλλης, δ Π·ιρ· 
δίνης, δ Άριοτεύς, δ Γερανιώιης, δ. Β,χάιος, δ Χαν 
τζόπουλος, δ Κοντόπουλο;, δ θωμόπουλο; τών Πατρώι; 
ό Τσιριγώτη; λείπουν Τούλάχιοτυν δεν $ά εΐνε δυνατόν 
ιά συγκεντρωθούν καί αυτοί .διά <ά έχωμεν έν καλόν 
φθινοπωρινόν &·Ιθι> ;

Ή γλυπτική καταλαμβάνει μόλις τόέν τέταρτον τ >ν 
χώρου Πάλιν καλά ! Είς τό τμήμα αυτό, χάρις είς ιόν 
χ θωμόπουλον, κυριαρχεί μία ριζοσπαστική τάσις. Ά- 
πομακρύνειαι άπό τάς γεγλυμένας, λείας καμπύλα; και 
ενστερνίζεται Ροδένειο» τεχνοτροπίαν και ανησύχους εμ
πνεύσεις. Ή τάσι; αυτή ήιις τείνει νά καταοτή ή τέχνη 
τοΰ μέλλοντος εΐνε ένδαρρυντική, άλλ’ εΐνε καί ίπικίνδ»· 
νος.,Λύνα^αι νά.,κριϋή εύμενώςμόνον όταν ή χειρ τον 
γλύπτου ΐχει τήν δΰναμινου μό··ον τοΒ εχιελεΐν, τοϋ άπο- 
τυπώνειν δηλ. δι Ολίγων αδρών -χινηοεων μεχαλεπηβό- 
λονς ιδέας, άλλά και τα δήμιον^ιΐν., τό χαρακτμρίζειν 
τοΰτέοτι έπαρχώ'ς τήν Ιδίαν αυτήν ά·ευ -έπιτηδεύοεως.

"Οπως έν rj) ζωγραφική δ κ. Άριατεύς. οΰττο καί έν 
τή γλυπτική ό έν πνεύματι καί άγχιοτιία Ουγγενήε. εοι· 
χ. 0ωμδί···&ωμόπθνλος εΐνε δ οημαιοφόρος. τής νεο· 
τε&άας. Ή νΜελέεη· καί δ ‘θάνατος· εΐνε εβ/α 
τά όποια ε&9ός έκ . πρώτης δψειος παρέχουν έντονον 
τήνΙδέαν τών δυο .αυτών,είκονιζομένων μεγίοιων φίλο- 
οοφικώνεννοιών. ’U Μελέτη—μία γυναίκα μι βυδισμέ· 
νήύ τήν κεφαλήν μεταξύ τών ποδών τών ουνερφιγμένων 
καί άλυοΟοδβμένεον μέ τάς ,χεΐρας της, μία γυνμΐκα τε· 
λιίως ουγκεντρεομένη Ιαυτ·ήν, Αι’ ην $δρυβος έχχό* 
σμιος δέν ύπάρχ*ι, ουμβολίζει τήν Ιδέαν. Υπάρχει έν δ· 
μαίας σιάοεως άγαλμα είς το Λονξεμβοΰργον —ή Εϋα. 
Άλλ’ δ καλλιτέχνης δεν ίλά τό εΐχά βέβαια ΰ.τ’ δψει του 
πλάττων τήν Μελέτην, καίτοι αμφιβάλλει τις μή ή οτάαις 
αυτή αρμόζει πλειόίερον είς τήν ίμαρτωλήν τοϋ Παρα- 
δείάου. Τδ άλλυ.άγάλμάτιον—ό θάνατος—παριοτή..άγρό· 
την ίοτις εχει άνοιξη ί/ία ενα τάφον kcu εχει ,άφίοη τήν 
άξίνην καί εχει οιαυρώοη τάς χείρας επί τή προοεγγί· 
οει εής κηδείας. ’H κεφαλή κλίνει περιλύπως πρας τόν 
δεξιόν ώμον καί ή έχ τής ματαιότητας δλΐφις άμιλλάται 
πρός τήν αφελή ενλάβειαν. Είς. τα; όπιοδεν Ιδίως γραμ- 
μάς τοΰ άγαλματίου .δμιφαίνεται μιά λύπη δίήχοναα δι’ 
ΰλου. τοϋ. σώματος Ή ,Ικφοασις τον ψυχικοί ουναιοδή· 
ματος νά διαφαίνηται- μετά τής αυτής ένιάσεοις χαι ειλι
κρίνεια; εις τό ολον, ίσον και εις τά καδ’ έχασισν μέρη 
Ιδού τό μυστήριον τής τέχνης. Ή άνάγλυφος κεφαλή ε
νός μωμιχοδ ηδοίτοιοϋ δύναται εις νά εΐπη δτι έκπροοω- 
πεϊ μάλλον τήν Ιδέαν έν γένει τής ήδοποιία;· ή τοΰ μετά- 
φραστοϋ ίο« Heine Γνευτον εινε ήοαονος αξίας, ώ; καί 
ή προτομή τοϋ Αηλ.ηγιάννη, ή και βραβευδεΐαα έν δια- 
γωνισμφ.

Ό κ. Βρούτος με τήν Καρυάτιδά του καί <5 χ. Σώ- 
χος μέ τήν προτομήν τοϋ Ρούκη τίτοτε δέν προσδέτονν 
είς τό ένεργητιχόν τής φήμη; των ανώτερα σχετικώς εΐ- 
νε ή προτομή τοΰ όμοτέχνου. Φυτάλη· Άλλ* .ίοόε» και δύο 
τολμηροί άνταγωνίοτριαι—δύο δεσποινίδες. Τά έργα των 
εχεί&ενεαι προχληιικά. είς κρίσεις. ’Μ 'Ιουλία Σκούφου 
και ή Κοίλα Στεφάνου δεικνύουν τάσεις προόδου. ‘Ή 
«Αμαρυλλίς· εΐνε αρκετά καλόν έργον. .

if Αρχιτεκτονική πενιχρότατα άντιπροσωτεύειαι, 
παντάπααι δέ ή, χαρακτική, διά τάς έλλείψεις αυτός 
μάς άποζηαιοΐ ή διακοσμητική τέχνη, χάρις εις τήν κ. 
“Άνναν Παχαδοπόνλου, τήν- όέοχοίνΐδα. Βίλμπεργ καί 
τήν κυρίαν 'Ελένην Γεωργαντή, ήτις έστειλε» έκ Παρι· 
οίω» έξοχα δείγματα'τής έπί δέρματος καί μετάλλου άνα·

ΕΛΕΝΗ ΓΕΛΡΓΑΝΤΗ

γλυφογραφίας, είς σχέδια άβρότατα καί λεπτότατα- Τό 
προσκέφαλο» τό έν τή:ύελίνι1 δήκη είνε ενα μικρό άρι- 
Οτονργημα-.άκι.

Ή δεύτερα αΐδουσα εινε αφιερωμένη εις τήν ΰδαιογρα· 
φΐαν, ή δε τρίτη εις τήν κρητιδογραφίαν. Είς άμφοτίρας 
κυριαρχεί, &νευ ουναγωνιοτοΰ, δ κ. Μαδ,οπουλος. Α
τλας ιών τμημάτων αυτών λόγφ ποοοΰ καίλόγφποιοϋ. 
Υπάρχουν ,διασώιαι τή; τέχνης τοϋ κ. Μαδιοχούλου, 
άλλ* υπάρχουν καί σφοδροί επιπριταί. 01 πρώτοι εΐνε δ- 
αοι άρέοκονται είς τήν άβρότη'α εών χαρακτηριστικών, 
είς τήν άνιίδεσιν τών χρωμάτων, είς τήν κομιμότηια τών 
στάσεων, είς τό εράσμιον τής μορφής. Ό κ, Μαδιόπόυ- 
λος -Mathio μίαν φοράν χαϊ ενα καιρόν—εινε ό Παρι 
σινός προσωπογράφο; της Άβηναϊκής γυναικείας άρ>στι·- 
κριτίας, ένα είδος Dara mot εί; τήν ζωγραφικήν. 'Ο κύ
κλο; τών βαυμαοτών. αυτών άχοτελεϊται κυρίως άπο φι
λάρεσκου; κυρίας. Άλλ’ ύπάρχουν καί οί επικριταί—πώς 
νά μη ΐνΰυμιβό// τι; τόν Γιανό.ιονλον - οί όποιοι ευρί- 
σκουν.τά έργα του ψεύτικα, ώς είδος ζακχαρό,ιηκια, μέ 
χρώμαια αφύσικα κ.ιί έξ’ζη’ημένα, έκτεβυλημένα, έπι- 
ζητοΰντα άπλώς τήν έντύποοσιι; ανευ ψυχολογικής· και τε
χνικής βαδύτητος, άν υ δημιουργικής πνοής, div έπι- 
ϋυμώ να συνταχ&ώ μέ τους αδιαλλάκτους. "Οτι ή τεχνο
τροπία του είναι προωρισμένη να ζήση μόνον είς τά σαλό
νια, δέν ύπάρχει αμφιβολία· ζωήν κ ιλλιτεχνικήν δέν, δύ· 
νανται νά ασφαλίσουν τά έργα του. "Εως τάρα ή εργασία 
του τείνει μόνον νά μειαγγϊση τήν Παρισινήν χάριν χαι 
ελαφρότητα εί; τάς μορφας τών Άιδίδων, εκείνων κατά 
προτίμησιν ας ΰμνησεν ή ‘αναμαλλιάρα’ Μαΰοα τοΰ Νέη.

Έκ τών 35 έογων τοϋ κ Μαδιοπούλου—δλα ό ευλο
γημένος τά μετεκόμιοεν εί;, τήν έκ&εσιν - υπερέχουν ή Ά· 
φύπνισις, ή φρικίαοι; τών φύλλων, αΐ δλίψεις τοϋ τέττι- 
γος καί ή ’Άργυρόγελως. Καί ή προσωπογραφία τοϋ Λύ
τρα εΐνε πολύ καλή.

Οί κ. κ. Γιαλλινας καί Μποκατσιάμπη; έκδέτουν γνω- 
σιά ίηδη έργα. Ιδίως δύο ώραΐα Φδινύπωρα άμφόίεροι. 
■Έκ τών ελαιογραφιών, αί δπόίά! πληρούν τήν τελευ 

ταίαν αΐδουσαν ής εποπτεύει είς υπερμεγέθης Σαββαώδ, 
πρέπει νά ύναφερα τις.Ιδιαιτέρως τούς βράχους τοΰ Φι· 
λοπάππου τοϋ Άλεκιορΐδοι), ίν τοπεΐον (άρ. 81) τοΰ Φρυ
δά, τάς Αττικά; Χ:όνα; τή; Λασκαρΐδου καί τήν Λια
κάδα τον Χατζή.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ . 1.

’Κπό ιά>· πτέρυγας δικεφάλου άειοΰ ιδού ένας Άχα- 
μνόοιν. Αλογοι· έξηνελημένον. με μίαν γλώσσαν κρέμα* 
μένην, μέ ίνα τεράστιον μάτι γεμάτο φωτιά Είνε εό άλογο 
αύτό ή Μιγάλη ’Ζδ«α. ’Χ·· εζη <> μακαρίτη; Παράσχο; 
•ΐ κεραυνού: θά εξαπέλυε κιιτά τή; ταιαύιη; παςαστάσεως! 
Άλλ’ ή τέχνη εκιοιε εγινι τολμηρότερα Ό καλλιτέχνη;
— Θ. θωμόπουλι·;— συμβολίζει την Μεγάλην Ιδέαν ε!; 
ιό άλογο εΚ’ΐνο τό όποιον τρέχει Αδιάκοπα ιόν δρόμον ιον 
τόν μακράν τόν δύσβατον, ιον άιελείωτον, πολύπαθες 
καί κουρασμένοι·, άλλ’ Ακατάβλητου καί καρτερικόν. Μι- 
ναρέ.δε; άμτιδοώ; διαφαινόμενοι εί; τό βάθος τή; εϊκόυο; 
σνμ3ολίζουν την δουλείαν. Τα τεταμένα ηνία πείθουν οιι 
ύπάρχει καί αναβάτη; —ά "Ελλην ό μεγαλοίδεάτη; Καί 
τρέχει τό άλογο ιόν δρόμον τόν τίμαρμένον .. 'Γην ώοαιο- 
τέραν κριτικήν τοΰ εργον ίκαμεν ή Α. Μ. δ Βασιλεύ;, 
δσιι; είπεν irevioaf την εικόνα :

— Τό αλ·γο αύιό εινε ιάοο κουρασμένο ποΰ δέν θά 
μπόρεση νά φθάοη έως τό τέλος τοΰ δρόμου ..

Υπάρχουν καί οί τό πρώτον ηδ·, εμφανιζόμενοι εί; 
’Αθηναϊκήν έκθεσιν καλλιτέχναι. Ί1 δεσποινίς Μερκάτη
— με έν αρ. 75 τοπεϊον καί ό κ. Τριβόλη; — μέ τά; 
«Σκέψεις-, ιά καλλίτερα τών έργων των - άμφόιεροι έκ 
Κέρκυρα; παρέχουν ελπίδα; σοβαρά; κολ. εργασία; Ώ; 
ζωγράφο; εμφανίζεται καί ό έραοιιέχνη; γλύπτη; κ Κων- 
•ταντινίδης, ζηλωτή; τή; τέχνη; τοϋ κ. Ματθιοπούλου. 
Καί ό υιός Αντρα; ιίνι μία ινελπι; έμφόνισις.

Καιρό; εινε νά άναπαυθωμεν. Ό Αντρα; ! Ό μόνο; 
υπέροχο; εν τή έκθέσει τούτη, Ή οικογένεια του εκθέτει 
τέσσαρα — τά μόνα ευτυχώ; άπομείναντα αύτή έργα του — 
διότι τά άλλα έπωλήθηο· ν. Τά δύο εξ αυτών—ό Μανά- 
βρ: καί ό Φελλά'χο; είναι πολύ παλαιό. Ο "Ορθρος καί 
ή θερμαινόμενη μοναχή είνε εκ τών τελευταίων, τό δεύ
τερον μάλιστα εινε τό κύκνειον ζωγράφημα τοΰ Τηνίου 
διδασκάλου. Τί συγγένεια τοΰ χοωοτήρο; ιοΰ Λύτρα μέ 
τήν τοΰ Γύζη, διε οντο; διέσωζε τά; νησιωτικά; μορφά; 
καί τοπικό; παραδόσεις τή; παλαιοτέρα; Έλλάδο;. Ό 
• "ΟρΟρο;· είνε έν ολόκληρον ποίημα' άλλά καί τι δόνα- 
μι; έ.ν τή άπλότητι ιον χρώματα;, τί εκφρασι; καί ιΐ 
ανστηρότης τέχνη;. Ό -"Ορθρος· είνε ό αδάμα; τή; έκ- 
ϋέσεω;. είνε ένα κομμάτι ιή; 'Εθνικής ψυχής.

Τί χαρακτηριστικόν! Μεταξύ τόσων ζώνιων ζωγράφων, 
τόσων νεαρών καί σφριγηλών, νεοτεχνιτών καί παλαιοτε· 
χνιτών, να κυρίαρχη είς... νεκρό;!

Έν τφ συνόλφ ήεκθεσ·; παρέχει καλήν έντύπωσιν. Αί 
λεπτομέρειαι- αί άκανΟαι αύταί- δέν είνε δυνατόν ή νά 
ελαττώσουν τήν πρώτην έντύπωσιν. ’Υπάρχουν έργα τά 
όποια δεικνύουν φιλότιμου; προσπάθειας, άλλα παρηκμα- 
κυία; μετριότητα;, άλλ' είνε καί μερικά οΐκτραί παραγνω
ρίσει; τή; τέχνη;, τά όποια ξπρεπε νά κλειστούν ίρμητι- 
κώ; είς τά υπόγεια τοΰ Ζαππείου.

"Οταν εξηργομην τή; Έκθέσεω; iv μέσοι ένός γλύπτου 
καί έιο; ποιητοΰ, μία άλλη καλλιτεχνική έκθεσις ήπλώθη 
ενώπιον μου. Μία ύπέρλαμπρ ·; ταινία άργομένη άπό ιών 
Αετωμάτων τοϋ ΓΙαρ&ενώνο;, έλισσομένη περί τόν Σαρω- 
νικον καί φθονούσα πέραν τοΰ Σταδίου Νέφη απαλά 
περ·εκύκλ··υν μέ νοσταλγίαν τήν Δύσιν, ενώ βραδέως 
έθνησκον σωριιαι μενεξέδων επάνω εί; τα; βαθυκνάνους 
αγκόλα; τοΰ Υμηττού.Εί; τήν ϋ-ίαν τή; άουλλήπτου έκεί
νη; ϋελκτίκή; σκηνογραφία; ήν μέ τόσην απλότητα φιλο
τεχνεί ό μέγα; καλλιτέχνη; τοΰ Σύμπαντο; ήσθάνθημει· 
καί οί ιρεΐ; τήν μηδαμινότητα τή; ανθρώπινης προοπα- 
Λεία; καί διά νσ λησμονήσωμεν πάσαν κακοτεχνίαν εβυ- 
Θίοαμεν σιωπηλοί του; οφθαλμούς εί; τήν ιξοχον εκείνην 
είκόνα τή; Φύσεως, πρό; ήν ή τέχνη φαίνεται άγωνιωδώ; 
συρόμενη.

ΔΑΦΝ12
Έν Δρέσδη έγέγοντο τ’ αποκαλυπτήρια τοΰ ανδριάν

τα; τοΰ Μόζαρτ, έργου τοΰ Hermann Hotaene.
— Έν Παριοίοι; άπεκαλύφθη ή προτομή του Γολ- 

δόνι, κωμωδιογράφου, εργον τοΰ Ε. Forlini
♦

"Ηνοιξαν έν Βερολίνω αί ετήσιοι δύο καλλιτεχνικοί 
έκθέσει;. Ή Μεγάλη “Εκθεαι; εί; τό Λόρτερ, καί ή 
Σετοεσιόν. Ή δεύτερα είναι ύπό τήν προεδρείου τον 
Λίμπερμαν, θά κλ.είση δε τήν Ιην Αύγουστον.

♦
Κατά τόν λήϊαντα μήνα διέτριφεν εί; 'Αθήνα; ·’ κ.

Pole, γενικό; διευθυντής τοΰ Αίτοκρατορικοΰ Μουσείου 
τοΰ Βερολίνου, ευρωπαϊκή αύάεντία θεωρούμενο; εΐ; τά 
ζητήματα τών παλαιών εικόνων.

*
Άπεφασίσθη ύπό τής Γερμανική; Κυβερνήσει»; 

ό’πω; γίνη παγκόσμιο; ‘Εκθεσις έν Βερολίνο) τφ 1913,
*

Τά «Εύθυμα φΰ).λα» τσϊ> Βερολίνου ήρχισαν νι'ι δη
μοσιεύουν γεέοιογραφία; τοΰ κ. Δ. Γαλάνη.

— Ε’; τό γερμανικόν περιοδικόν ιιΝεωτερα· Τέχνη» 
έδημοοιεύδησαι- αί «Τελευταίοι ι’ικτΐιε;» τοΰ κ θ. 
Γάλλη.

*
ΟΙ Καναδοί προτίθενται νά ιινεγείχονν μνημείου εί; 

του κνχολΰγον ‘ 1 λέζανδρον Γκράαμ Μπέλλ, τον έφενρί. 
την τοΰ τηλεροώνσυ εΐς Μπραύουτφορδ, όπου <ί επιστή
μων ΐ’καμε τάς θεμελιώδεις μελέτα; τή; ιίνακαλνφειό; 
του,

Ή Αί'τοκράτιορ Φραγκίσκος Ηωοήφ έδέχθη ύπό τήν 
προστασίαν του τό Sov Διεθνές ουνέδριον τών ίερχιιε- 
κτόνων, το όιποίον θά συγκροτηθή έν Βιέννη κατά τόν 
Μάϊον τοά 1908, ουμφώνως πρό; τήν άπόφασιν τήν 
ληφ&εΐοαν έν τ(β Διεθνεΐ τών άρχιτεκτιννων Συνεδρίφ 
τοΰ Λονδίνου τοίϊ παρελθόντα; έτους.

★
Τήν Καλλ. εκθεοιν νοΰ Ζαππείου επέακεφθηααν ή 

Α. Μ. ό Βασιλεύ;, ό Διάδοχος, ή πριγκήπισοα Σοφία, 
καί οί πρίγκηπες Γεώργιος καί Ανδρέας. Μέχρι τοΰδε 
ήγοράσθησαν ό «Πρωινό; περίπατο;» τοΰ κ. Μαθιοπού- 
έ.ου ύπό τοΰ κ. Ίερωνυμίδου, ό «Μύλο;» τοΰ κ. 
Άλεκτορίδου υπό τοΰ κ. Σεβαστοπούλου τέασαρα τοπεΐα 
τοΰ κ. ΔΙποκατσιάμπη ύπό τών κ. κ.. Εμπειρικού, 
Μπαλτατζή, Ν. Σιμοπούλου και Ίφ. Κοκκίδου, τό 
Μετάλλιον Μελά τοϋ κύριον θωμοπούλ.ου ίιπό επι
τροπής κυριών καί ί) Μελέτη τοΰ Ιδιου ύπό τοΰ λόρδου 
Howe, δύο κεντήματα τή; κ. Παπαδοπούλου ύπό τών 
κυριών Άλμέϊδα καί Μπαλτατζή, οί Ρεμβασμοί τοΰ κ. 
Μαθιοπονλου ύπό τον κ. Νικολαΐδου, ή θαλασσογραφία 
τοϋ κ. Γιαλλινά νπο τοΰ κ. Hows, ή Σπονδή τον κ. 
Χατζή υπό τοΰ κ. Καιρη, αί ’Αττικοί χιόνε; τή; δεοπ. 
Λασκαρίδου, αί όποιραι τοΰ κ. Γεραλή καί τι;; κ. Ά- 
μυραδάκη ύπό τον κ. Π. Παυλίδου.

*
Άπεβίωσε δ'καλλιτίχνη; Κωνστ. Πρινόπουλο; ο έκ 

τών πρώτων εν Έλλάδι ,είσαγαγόντων, τόν Βυζαντινόν 
ρυθμόν εν τή εκκλησιαστική διακοσμήσει καί διδάσκαλο; 
τών νεωτέρων παρ’ ήμϊν καλλιτεχνών τοΰ Ιν λόγοι ρυ
θμού, διδάξας δέ καϊ επί πολλά ετη έν τή εταιρεία τών 
Φίλων τοΰ Λαόν.

Εί; αυτόν δε όφείλεται ή διακόσμησι; τών κυριωτέ- 
ρων Ιερών ήμών ναών, έν οί; διαπρέπονσιν δ τή; Μη- 
τροπόλεω; Αθηνών καί τή; ΙΤαντανάσση; Πατρών.

*
Καθ' ήν στιγμήν έκτυποΰται τό φνλλον ήμών, αγγέλ

λεται ή θλιβερά εΐδησις τοΰ θανάτου τοϋ Γρηγορΐον 
Μαραολή, τον κατ’ εξοχήν φιλοτέχνου και φιλεπιοτή- 
μονος εθνικού ευεργέτου.

★
Άνεγνώοθη ή κρίσι; επί τοΰ ΤΙαντελιδείαν δραματι

κού διαγωνίσματος, ύπό τοΰ κ. Λάμπρον. Έκ τών 40 
ύποβληθέντων ίργων ούδέν έκρΐθη βραβεύσιμον, ώ; ά- 
τωτερον δμως όλων επηνέθη τό «Εημερώνει» τρίπρα- 
κτον κοινωνικόν δράμα τοΰ φιλτάτου οννεργατον μα; 
κ. Ν. Καζαντζάκη, τοΰ ποιητικωτάτον Κάρμα Νιρβαμή 
τή; «Πινακοθήκη;».

,
Αφίκετο νέα Έλληνΐ; καλλιτέχνι;,ή δεσποινίς ’Ελπίς 

Καλογεροπούλον, περί ή; θέλομεν γράφη διά μακρών 
εί; τό πρόσεχες φύλλον.

’ 'V V '/ V γ V γ Υ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
'Ο κ. Κοντόπονλο; άνέλαβε τα; προσωπογραφίας τών 

διατελεσάντων' δημάρχων Πειραιώς Ράλλη, Σκνλίτση, 
Όμηρίδον καί τοΰ κ. θ. Ρετσίνα, κατά παραγγελίαν 
τον δήμου Πειραιώς. Ό κ. Κοντόπονλο; αργότερα θά 
διοργανώση Ιδίαν έκθεσιν τ&ν έργων του.

' *
Έπ' ευκαιρία τή; μεγάλη; Γαλλοαγγλική; Έκθέσεω; 

τή;'γενησομένη; τό προσεχές ετο; έν Λονδίνφ, θά κα- 
τασκευασθή εν Λονδίνφ τεράστιον Στάδιον διά τον; 
’Ολυμπιακού; αγώνα;, θά επαρκή διά 367,000 πρό
σωπα. Ό στίβο; θά εχη τούς ελιγμού; ένός μιλλίον, 
'μία δέ πλευρά τή; εσωτερική; κονίστρας θα εΐνμι δεξα
μενή κολνμβήματο;.

*
Τά; Αθήνας επεσκέφθη δι ’ - δλίγας ήμερα; δ έξοχο; 

δραματουργός Γεράρδος Χάονπτμαν, ό συγγραφεύς τή; 
«Βουλιαγμένη; καμπάνας», τον «Αμαξά "ΕνΟελ» κλπ. 
Ή άφιξι; τον Χάονπτμαν έγένετο γνωστή εί; τήν πό- 
λιν.μα; διότι εχάθη ή... βαλίτσα τον, ήτις καί έπεστρά- 
φη άπό τόν εύρέτην, δστις ενθν; κατόπιν παρεφρόνηοε 
διότι δέν τήν κατεκράτησε!.. “Ανευ τή; βαλίτσα; ή δίο
δο; τον Χάονπτμαν θά παρήρχετο άπό το νο ή μ ο ν 
κοινόν απαρατήρητο;: ' ★

Τό Λοΰβρον σήμερον κατέχει δλόκληρον τήν σειράν 
τών Ρέμπραν, διά τήν όποιαν οί Γάλλοι ύπερηφανεύον- 
ται δικαίως, διότι έκτο; τοΰ έν Πειρουπόλει Μουσείον, 
εί; ό δυσκόλω; τι; δύναται νά εισχώρηση, ούδέν άλλο 
Μουσείον τοΰ κόσμου έχει τοιαύτην συλλογήν τοΰ ημι
θέου Χααρλίμ, σύγκειται δέ αϋτη έξ είκοσι καί μιά; ει
κόνων ή είκοσι δύο, άν παραδεχθώμεν ώ; έργον των 
Κέμπραν τόν Ίησοΰν Έμμαον;.Έν δοφ τά έργα ταΰτα 
ήσαν διεσκορπιαμένα έν τφ Μουοείιρ, ένεκα παραλόγου 
αίτιας, οί «Προοκυνηταί τοΰ Έμμαον;» καί ό «Φιλόσο
φο;» έν τινι αίθούσ-η, ή δέ «Βεθσαμέ» έν τή αιθούση 
Λακάζ, τά δ’ άλλα τήδε κακεΐσε, ώστε αδύνατον ήτο νά 
έκτιμηθή ή άξίφ των.

Πρό τινων ετών άπεφαοίαθη να δρισθή· πέριξ τή;' 
πινακοθήκη; Ρονβεν; μέρο; αποκλειστικόν διά τού; Όλ- 
λανδού; και Φλαμμανδούς. ΟΙ Ρέμπραν εύραν τότε τήν 
θέσιν των έκεϊ, άλλά δέν ήτο άρκετόν τοΰτο άκόμη.

Εσχάτως μία ολόκληρος αίθουσα εύρέθη δια τά έρ
γα Ρέμπραν. τ&ν μαθητών τον και ζωγράφων τή; σχο
λή; του.' Καί τώρα εκεί εύρίσκεται σύμπασα ή συλλογή 
Ρέμπραν έκεϊ οΐ Γάλλοι θανμάζονσι τήν «Ξανθήν» 
καί τήν «Λουομενην», τόν άνεκτίμητον μαργαρίτην του 
δον Λακάζ. Ή τοιαύτη απαρχή έγένετο μετά χαρά; δε
κτή ύφ’.βλων. ’Ολίγα; ημέρα; μιτά τήν είς τήν αίθου
σαν Ρέμπραν κατάταξιν δλων ύ&ν έργων ό κόμη; Πο- 
τόνη άνήγγειλεν δτι θά δωρήοη εί; τό Μουσείον μετά 
τόν θάνατόν του λαμπράν είκόνα τον άόελφοϋ Ρέμπραν, 
έργον τοΰ μεγάλου ζωγράφον, τήν όποιαν είχε ποιήσει 
κατά τήν ακμήν τον περί τό 1650. "Ινα δέ οί Παρισι
νοί δυνηθ&οι νίι έκτιμήσωοι τό δώρόν του, δ κόμη; 
Ποτάκη έξέθεσε προσωρινω; εί; τό Λοΰβρον τήν ύπο· 
οχεθεΐσαν είκόνα.

★
Άφίκετο έκ Μονάχου μετά 25ετή άπονοίαν ό ζω

γράφο; κ. Σαββίδης. ,
*

Εξαιρετική; τιμή; ήξιώθη ή έν Παρισίοι; κυρία 'Ε
λένη Γεωργαντή. Έγένετο δεκτόν εί; τό Παρισινόν Sa
tan το γλυπτικόν έργον τη; «τό Μυστικόν».

ΈΜση; έξετέθη εί; τό Salon και γλυπτικόν έργον 
τοΰ αύτόθι σπουδάζοντο; γλύπτου κ. Κωνστ. Δημή- 
τριάδον.

«*· **· ·*« ·*·

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Παύλο; Νιρβάνας. Παγα λαλέονσα.
Ό κομψό; καί γλαφυρό; λογογράφοι, ό κατόρθωναν 

και αύτόν τόν μαλλ-ιαρισμόν νά καλλωπίζη, έδημοσίενσε 
τομίδιαν εκ 50 τετραστίχων. Κάθε τετράστιχον καί μία 
Ιδέα. (Δέματα άιινα ήδύναντο όλοκλήρου; στροφά; νά 
έμπνενσονν, κατόρθωσεν 0 ποιητής τεχνίτης νά συγκέν
τρωση και νά χρυσοδέοη εί; τετράδα; μόνον. Ό γλά
ρος, ή ύπνου προσευχή, τοΰ κρίνου ό ύμνος, δ όδοιπό- 
ρος, ό άοιδός, ή προσευχή, ό σκλάβο; εετεινός, ή Κρή
τη, ή χειμωνιάτικη ζωγραφιά, ό Κεραμεικό; εινε τά 
ώραιόεερα.

Ό κ. Νιρβάνα; γράφει σπανίω; στίχον;· γνωρίζει 
δμω; δταν οτίχουργεϊ να είνε πιστό; τή; τέχνη; λάτρης.

Σπ. Παπανικολάου. Τα μυστήρια τή; 
Αλχημείας. Ό διακεκριμένο; τή; φυσική; καί χη
μεία; καθηγητή; κ. Παπανικολάου άνέίαβε να μα; δια
φώτιση περί τή; μυστηριώδους μαγική; τέχνης, ήτις εί; 
τήν μεσαιωνικήν .οκοτίαν έρριψε τά; πρώτα; άκιϊνα; 
τή; επιστήμης δι’ εργασία; έπιπόνου και έπιμόνου. Ζη- 
τοΰντε; οί άλχημισταί τ’ αδύνατα, έν τή απομονώσει και 
τή σκέψει, ύπήρξαν οί πρόδρομοι τή; χημεία;. Ή'φι- 
λοσοφική λίθο; ύπήρξε τό φανταστικόν άπόκρυφον σύμ
βολου περί τό όποιον έοτράφη ή δόξα τής νεωτέρας ’Ε
πιστήμης. Ό συγγραφεύς συνοψίζει άριστα τά; έργασία; 
των άλχημιστων.

Karl Brugman. Γραφτή και δημο
τική κ<Α τό γλωσσικό ζήτημα στην .’Ελλάδα. Λέκα; 
Αρβανίτη; μεταφραστή;. Μαλλιαροειδή συνονθυ
λεύματα καί άνοησίαι κωμικώταται.

Ό κυνηγός ύπό Γ. Δ ροσίν η. Βιβλιοθήκη 
τοΰ Συλλόγου τ&ν ώφελίμων βιβλίων. Συνοπτική Ιγκυ- 
κλοπάιδεία τοΰ κυνηγίου, διδάσκουσα ίσα σχετίζονται 
πρό; τά κυνηγετικά δπλα, τού; σκύλους, τήν ύγιεινήν 
τοΰ κυνη)·οΰ κλπ. ζ

Ήλ. Β ο υ τ ε ρ ί δ η.Ό πράο κ υν η τ ής. Ποίη
μα έμπνεύσεω; φιλοσοφική;, τό όποιον θ'άνεγινώσκετο 
μετ' ενδιαφέροντος άν δέν ητο μαλλιαρόν. Αί λέξεις 
γιούπα; ίϊύψ], άσκηταρχό, μουλώξανε, άγονος, θραψε
ρό στήθος, άχτιδωριέ; καί πλεΐοται δλλαι ■ είνε Ικανοί 
νά κάμουν τόν άναγνιόοτην να κλείοη ιό βιβλίον.

Περί τοΰ προσωπικού θεσμόν τ&ν άλ- 
λοδαπών ανωνύμων εταιρειών,έν Έλ
λάδι υπό Μιχαήλ Έ π ι φά νους. Είνε μελέτη 
τοϋ Ιδιωτικού διεθνούς δικαίου .γραφεΐσα άπό τόν έν" 
Πειραιει νεαρόν διδάκτορα κ, Έπιφάνη» ύ>; εναίσιμος 
διατριβή. Έκ τή; εργασία; ταύτης διαφαίνεται ό μέλ- 
λων ΐπισιήμων, δστις άφοόιούμενο; . εί; τά; μελετά; 
αύτοΰ άναδειχθήσεται πάντως βαθύ; έρευνητής. Προ
σέχω; ύπό τοΰ ίδίου έκδαθήαετάι τό Ιδιωτικόν διεθνές 
δίκαιον έν τή Αρχαία Έλλάδι.

Ό ανθυποπλοίαρχο; κ.. Περ, Άργυρόπαυ- 
λ ο ;' πολύτιμον είοέφερε συμβολήν εί; ιήν παρ’ήμϊν 
ναυτικήν, διά τοΰ δγκώδου; όυγγράμματός του: Τό 
ναυτικόν τής Έλλάδο; π ρόγραμμα. 
Διαπραγματεύεται μετ’ έμβριθείας τά τής καταλληλό
τερα; ύπό ναυτικήν έποψιν ουγκροτήσεως ήμών ώς και 
τόν τρόπον τή; χρησίμοποιήοεω; τών Ελλην. ναυτικ&ν 
δυνάμεων ’Η-μελέτη τών ναυτικών ζητημάτων άτινα 
άπησχόληοαν έπ’ έσχάτιον τά μεγάλα ναυτικά Κράτη, 
έχρησίμευοεν ώς ή αφετηρία εύρείας έρεύνη; περί τή; 
έφαρμογή;-έν τή ήμετέρφ πατρίδι των πολύπλοκων θε
μάτων τή; ναυτικής πολεμική;, άναλόγω; τ&ν ορών ύφ’
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ονς διατελεϊ -ή ’Ελλάς ύπό γεωγραφικήν, πολιτικήν και' 
οικονομικήν έποψιν. Ή εργασία τοΰ κ. ' Αργυροποΰλου 
τάσσει αυτόν εις δλως εξαιρετικήν θέοιν έν τφ ναυτική) 
μας- Απεδείχθη πρώτης τάξεως συγγραφεύς.

.Νέος αστήρ προσετέθη είς τόν Μαλλιαρισμόν. Ό 
Κλήμης Πορφυρογέννητος, μέ τής «Παραλλαγές». 
Παραλλαγές δέ εΜ στίχοι γραμμένοι μέ Ιδιοτροπίαν είς 
τόν ρυθμόν καί τήμ γλώσσαν. ΟΙ μαργαρϊιαι Αφθονοΰν- 
κατασκευάζει δέ ύ νεοφώτιστος αυτός γλωσσολόγος λέ
ξεις, δπως καί <5 ένδοξος Μελαγχροινός, φήμη δέ δια
τρέχει τάς άγυιάς οτι ό ύπό τό ψευδώνυμον Πορφυρο
γέννητος (κακόμοιρο ψευδώνυμον!) είναι όμώνυμος κα( 
Ανεψιός τον κ. Μελαγχροινοΰ. ‘Π Ανάγνωσις τών ποιη
μάτων του διαπιστώνει τόν θρύλον αυτόν. Δέν είναι δυ
νατόν ή νά ουγγενεύη μέ τόν εφευρέτην τοϋ αειπύρου.

Ίδύύ νέαι μαλλιαροί λέξεις: Άλιμάνιοτη (Αλίμενος) 
—τα δύοεμα, τον δύσματος (ή δύσις)—Αιείδωτη (Αό- 

.ρατος—Απέθαντη (αθάνατος)—αναγύώνω (Ανάγινώσκω) 
κλπ. Αΐ έκφρασεις του αντάξιοι τον λεξιλογίου του. Λ.χ. 
«ή ΨνΧ*1 °Τ0 άπογλάριομά της Αλαφροκρούει τής κόρ- 
δες τοΰ θανάτου». Τί είδους κορδες είναι αυτές, μυστή
ριον! "Αγγελοι παρακάτω τρυγάνε(Ι), ίσκιοι μαβιοί, όι- 
μουργικοί λυγμοί, Αγνωρα τούλχα, έφταοώπαστη ώρα, 
(ένθνμίζονοα τής 100 φωνές τής λύρας ένας Αλλου ποιη- 
του), άλικη δέησι, βαλσαμουργική ρύμνα(!) καί μυοτη- 
ριακά ρηγάτα, μυριστική (!) κόμη, άγγοΰσα καί σερα- 
φικοί λαλέδες. Ό ποιητής δένει κορδέλλες ουράνιες σέ 
φιόγγους (!) μελωδίας, ένφ τ&ν παφλανιών τά φύλλα 
έμούσκεψε μχά μνημονική ψυχάλα, ή δέ Σελήνη φαίνει 
μέ τής τρίχες της τούς ήχους τής βροχής. Τρίχες τής 
σελήνης είνε αί ... ακτίνες! Ό ποιητής (;■!; μάς πλη
ροφορεί συχνά περί τών χαρισμάτων τον, λέγει δέ κάπου:

Τριώδιζα καί αοτρολογοσκοποϋσα ενφ στό Ορό νύφες 
αναμαλλιάρες θρηνολογούσαν μέ νηραντές κιθάρες.

Τά Μελαγχροινά αυτά γλωσσικά παραληρήματα ονομά
ζονται ύπό τοΰ ποιητοΰ είδικώτερον ‘Απολντίκχα. Λείπει 
μόνον τό... κοντάεαον,αν όχι διά τήν εμπνευοιντον ποιη- 
τοΰ, τουλάχιστον διά τάς εφευρέσεις τοΰ γλωσσοπλάστου. _

Τό δίκαιον τών μελισσών. — Ύπό Δ. Άν- 
ταηαάδου, δικηγόρου. Σελ. 175. 'Εξετάζονται αί νομι
κοί διατάξεις καί θεωρίαι αί αφορώσαι την μελισσοκο
μίαν.

Ή κυρία ’Ελένη Α· Μπίκα ήρξατο έκδίδονσα εν 
Άθήναις δεκαπενθήμερον περιοδικόν ύπό τόν τίτλον 
«’Αμάραντα», μέ ύλην αξίαν προσοχής.

’0 ’Επιτάφιος θρήνος Από τά ερείπια τοΰ ναοΰ 
τής ’Αγχιάλου, ύπό 1. Βουλοδήμου. Όλιγοοέλιδον πε
ζόν ποίημα, έμπνευομένον από τήν τέφραν τής μεγαλο
μάρτυρας πόλεως. Είναι ό έθνικός θρήνος, είναι τό μυ- 
ρολόγι τής δουλείας, τδ αναμένον τήν Άναστασιν—ι-τό 
φίλημα τής έλενθερίας.'

Ά γ γ έ λ ον Κ ο σ μ ή. Τοΰ νησιού μου.— 
"Ολην τήν δροσιάν τής θαλάσσης αλλά και τήν άλμην 
συγχρόνως αποπνέει τό βιβλίον τοΰ κ. Α. Κοσμή. Τό 
νησί του, μέ τάς παραδόσεις του τάς Ανεκμετάλλευτους 
καί τάς προλήψεις τάς Αφελείς, μέ τά έρείπια τοΰ χρό
νου καί τήν φυσικήν ζωήν, ή χαρά και ή λύπη τον 
νησιωτικού βίου, μία νοσταλγία πρός τον Απέριττον αύ-, , . 
τόν Αλλά καί θελκτικόν βίον, έχουν έμπνεύοει τόν συγ
γραφέα. Είκόνες—-Λείψανα—Ρημάδια, είνε τά τρία ση
μεία περί α στρέφεται ή εμπνευσίς του- τό βιβλίον τού 1 
κ. Κοσμή δέν έκδηλώνει μόνον τήν βαθεΰαν αγάπην 
του πρός τό ωμορφο νησί του, άΗά παρουσιάζει καί-έ- 
να ικανόν τής γραφϊδος Ιήγάτην, από τόν όποιον πολλά 
δικαιούται ν’ Αναμένη ή 'Ελληνική διηγηματογραφία.

Είρήνης Δενδρινοΰ. ’Από τ όν κ ό σ μ ο 
-τοΰ σαλονχόΰ καί οί δύο θάνατοι. Εινε 
παλαιά συνεργατις τής «Πινακοθήκης» ή κυρία Δενδρι-

νοΰ, πριν ή γίνη τρόφιμοί τοϋ μαλλιαρισμού. Ή. κ.' 
Δενδρινοΰ έχει και αντίληψιν είς την περιγραφήν τον 
κοινωνικού βίου, ον <5 πιθηκισμός και ή ξενομανία κα
τέστησαν Αξιόν σατύρας, άίΖά και αίσθημά είς την α- 
ποτύπωσιν τών ποικίλων δονήσεων τής -ανθρώπινης ψυ
χής. Τό βιβλίον της έχει κάποιον ειδικόν σκοπόνι .'Να 
αποκάλυψη κοινωνικός ασχήμιας, όάψέξη την σημερι
νήν Ανατροφήν τών Έλληνίδων ήτις διακρίνεται διά τό 
ψεύδος, νά καντηριάση τά έλαττώματα και τάς έλαφρό- 
τητας τοΰ κόσμου τ&ν σαλονιών -ένθα διαστρεβλοΰται 
παν ήθικόν.σνναίοθημα, λαμβάνουοαώς ήρωίδας τύ
πους, συνήθεις δυστυχώς.Τό Φλερτ, τό Μυαλό πραχτικό, 
ή ’Εγγλέζικη Ανατροφή, δύνανται νά θεωρηθούν ώς τά 
χαρακτηριστικώτερα, Ή κ. Δενδρινοΰ ι>έΧει τήν- Έλλη- 
νίδα περισσότερον μητέρα και όλιγώτερον γυναίκα τοϋ 
σαλονιού. Ωραιότερου ώς διήγημα γενικωτέρου ενδιαφέ
ροντος είνε οί οίονε! ώς επίλογος δημοσιευόμενοι «Δύο ■ 
θ-ονατοι* διακρινόμενοι διά τήν ποίησιν και Αβρότητα. 
Άτυχ&ςήκ. Δενδρινοΰ μεταχειρίζεται λέξεις Αφιλόκα
λους καί αντιτιθεμένας είς τήν αισθητικήν. Αί λέξεις 
καοΰρα, θριαβέψουνε, πικραπάτες, κρούζω, κραξίματα, 

. αξιάδα, καταχτητάδες κλπ. μειώνουν τήν καλήν κατά 
τάλλα έντύπωσιν έκ τοΰ βιβλίου της.

Νίκου Λ α μ πρ οπ ούλ ο υ. Τριφνλιακόν 
ημερολόγιου. "Έτος Α', Περιέχει ποικίλην φιλο
λογικήν ίλην ύπό γνωστών λογίων γραφεΐοαν. Ή Ικτύ- 
πωσις λίαν φιλόκαλος.

Ή Διεύΰννσις της * Πινακοθήκης» ά- 
πεφάσισεν όπως κατά τό άρξάμενον ήδη 
έβδομον έτος εφαρμόοη άπαρεγκλίιως 
και ανεν ονδεμιας εξαιρέσεως τόν δρον 
τής προπληρωμής τής συνδρομής. 
ΙΙρός αποφυγήν πάσής παρεξηγήσεως, 
δηλοΰμεν ότι εφεξής ονδενί θ αποστολή 
τδ φΰλλον, άν μή άποστείλβ τήν συνδρο
μήν του νέου έτους. Διά τούς συνδρο- 
μηιάς μας ή αποστολή τής συνδρομής 

'είνε εύχερεστάτη, ένώ ή καθυστέρησές 
αυτής παρεμβάλλει ήμΐν πολλάς δυσχε· 
ρείας και ώς πρός τδν τρόπον τής εισπρά- 

e ξεως και ώς πρός τόν διακανονισμόν τής 
έν γένει διαχετρίσεως του φύλλου-

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ή ’Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκους Καταθέσεις είς 
’Τραπεζικά γραμμάτια καί είς χρυσόν ήτύι φρ. .καί λί
ρας στερλίνας αποδοτέας είς ώρισμένην προθεσμίαν η διαρ
κώς. A! sti χρυσόν καταθέσεις καί οί τόκοι αύτών- πλ-η- 
ρόνανται είς τό αυτό νόμισμα, είς δ έγένετο ή κατάθεσις 
είς χρυσόν ή δΤ έπιταγής δψεως (cheque) έπί τοΰ εξω
τερικού κατ’ επιλογήν τον ομολογιούχου.

Το κεφάλαιον καί οί τόκοι τών όμολογιών πληρόνον- 
ται έν τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αίτήσει τον κα
ταθέτου έν τοίς ΰποκατασέήμασι τής Τραπέζης.

Τόκβι κατβθέοεων
τοϊς 0]0 κατ’ έτ. -διά κατ. 6 μηνών 
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Αί όμολογίαι τών έντόκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ 

εκλογήν τοϋ καταθέτου όνομαστί lj Ανώνυμοι.
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