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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΔΥΣΙΣ, ίπό Δ. Τ; Καλογιροπονλου.
Η ΑΓΑΠΗ, Henri de Regnier (Μβτάφραοις Lalo). 
ΓΝΩΜΑΙ.
ΓΝΩΜΙΚΑ 'Αλεξάνδρας Παναγιωι&τον. .
ΜΑΤΙΑ not ΣΒΥΝΟΝΤΑΙ, υπό I. Βονλοδήμον. 
ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ, ύπδ Κλεαρεεης Δίπλα.
ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΝΟΙΞΙΣ. — ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, ύπδ

Μοιραίας. ·· »-
ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΧΝΗ, ύπδ Φ. Γιοφύλλη.
ΤΡΑΓΟΥΔΙ Thomae Hood (Μετάφρααίς Μ. Σίγουρου). 
ΣΚΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΑ νπδ Αίμ. Έλευΰεριάδον. 
ΣΚΕΨΕΙΣ.
ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ύπδ Κάρμα Νιρβαμή.
ΕΛΠΙΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ.
0NEIP0N ύπδ ’Ελπίδος Καλογεροπούλον.
ΛΟΓΙΑ ΤΡΕΛΛΟΥ ύπδ Ίάοωνος Σεληνδ.
ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ.—ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΧΩΡΙΣ 

ΡΥΘΜΟ ύπδ Μυοοωτίδος.
ΤΗι, . . / Ποί>/μα) νπδ Outlaw.
FRANCESCO DE SIMONE BROUWER ύπδ A. A. P.
STANCES ύπδ Lalo de Castro.
ΣΤΗΝ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΝ ύπδ Σιβύλλης. 
CITADELLES ύπδ Πολ. Δημητρακοπούλου. 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ύπδ Δαφνιδος. 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ (Τδ Salon.t&v Παρ..

άϊ<ον.—Μουσική.—Καλλιτεχνική κίνηαις).

ΕΙΚΟΝΕΣ
ΠΟΠΠΥ ΧΑΜΜΟΝΔ
Η ΑΦΥΠΝΙΣΙΣ: “Εργον Π. Μαβιοπούλου.
ΤΟ ΣΚΟΥΤΑΡΙ, ύπδ Ν. Άλεκτορίδον..
ΜΕΛΕΤΗ, ύπδ θ. θωμοπούλον. ' '
ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ, ύπδ ’Ιουλίας Σκούφον.
ΠΡΟΤΟΜΗ ΦΥΤΑΛΗ, ύπδ Λ. ΣΩΧΟΥ.
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Κ. ΣΑΓΙΩΡ—ΡΟΖΑΛΙΑ ΝΙΚΑ.
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ΑΡΧΑίΟλΟΓΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
At ύπο to6;'ΓερμάγέκοΒ·'. ’Ινστιτούτου ένεργούμεναι 

άνασκαφαϊ elf. τον νόμον Τριφυ/.ίας‘πβρά to χωρίον 
Κακόβατον ί^ός άνακάλυψιν'.^^ι έκεϊ αρχαίας Πύλου 
διεκόπησαν. Τό,Αποτελέσματα αυτών εΐνε .σπουδαιότατα. 
Άπεκαλύφθη μέγας θολωτός Μυκηναϊκός τάφος, διαμέ- · 
τρου 12 περίπου μέτρων, ίχων τόν συνήθη, 8ν καϊ οί 
Μυκηναϊκοί θολωτοί τάφοι, δρόμον καί την είσοδον κλει
στήν δια μικρών λιθαρίων. Ό τάφος είχε συληύή κατά 
τούς αρχαιότερους χρόνου!, εΰρίθηοαν δμως εντός αύτοΰ 
άξιόλογα ευρήματα, ήτοι πολΑά μικρά χρυσά αντικείμενα 
εν οΓί διακρίνεται βάτραχοί χρυσοΰς, και Ιδίως λαμπρά 
αγγεία μυκηναϊκών χρόνων, έχοντα έζωγραφισμένα φυτά 
καί άνθη, δμοια πρός τά άνακαλυφθέντα έντΰς τον Ανα
κτόρου τής Κπωάσοϋ.

Πληοίον τοΰ τάφου τούτου έπι τοΰ υψώματος άπεκα- 
λΰφθηβαν λείψανα Μυκηναϊκόν οίκοδομήματος, δπερ 
εινε προφανώς Βασιλικόν άνάκτορον, είς 8 άνήκεν 0 τά
φος και άλλοι εκεί που φαινόμενοι τάφοι. Τό ’Ανάκτο
ρου αύτό εχει τό ίδιάζον, δτι τα επιχρίσματα των τοί
χων δεν είνε έξ ασβέστου, άλλ' έκ πηλόν, όμοιάζοντα 
κατά τοΰτο πρός τά οικοδομήματα τής Τρφάδος, διαφέ- 
ροντα δέ τών ‘Ανακτόρων τής ’Αργολίδας και τής Κρή
της, ών τά επιχρίσματα είνε εξ άσβεστου.

Δια τών ανακαλύψεων τούτων καθίσταται λίαν πι
θανή ή γνώμη τον κ. Δαΐρπφελδ, δτι έκεϊ εκειτο ή δμη
ρική Πύλος, και οτι τό άνακαλυφθεν 'Ανάκτορον εινε το 
ύπό τοΰ Όμηρου περιγραφόμενον Άνάκτορον τον Νέ· 
οτωρος.

■ *
Αί εν Σπάρτη ενεργόνμεναί υπό: τής ’Αγγλικής Σχο

λής άνασκαφαϊ ήγαγόν εΐς φώς τά εξής αρχαιολογικά ευ
ρήματα, ο. παντα εξ Ελεφαντόδοντο!·

1) Πλάκα ελεφαντιΟην, έφ’ ής παρίσταται· ναϋς μέ 
όπλίτας επί τον καταστρώματος. Έπϊ τής πλακός άνα- 
γινώσκεται ή επιγραφή FOP&AIA;

2) Σφίγγά ολίγον έφθαρμένην.
3) "Ανδρα πωγωνοφόρον άποκόπτοντα διά πελέκεως 

κεφαλήν γυναικός, · .
4/ Πτερυγοφόρον άνδρα μετά δυο πτηνών εκατέρωθεν.
5) Δώδεκα σφραγίδας.
6) Πλάκα, έπι τής όποιας γυνή και δύο παΐδες,
Εύρέθησαν επίσης εν Ενωτίου χρυσοΰν με λίθον άμε- 

θυστον έξόχως διατηρούμενου, δύο διάτρητα επιμήκη 
κοσμήματα χρυσά καϊ εΐς λάβρης χρυσούς, δύο αργυρά 
βραχιόλια, μία πόρπη, δύο καρφΐδες καϊ τρεις δακτυ
λιόλιθοι, 18 σκαραβαίοι έκ πορσελάνης, δύο κοσμήματα 
έξ ήλεκτρου καϊ τεμάχια αυλών έξ δοτοί·.

■*
Άρχαΐον άγαλμα γυναικός εξαίσιας ’Ελληνικής τέχνης, 

εύρεθέν εις Πόρτο δ' "Ανταίο τή> 1878 ^ήγόρασεν ήδη ή 
Ιταλική Κυβέρνησις αντί 450,000 φρ. Είνε έργον τοΰ 
Δ', π. X. αίώνος, άγνωστου καλλιτέχνου.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Βιβλιοθήκη Μοραολή. — Γουσταύου Λατσών. 

'Ιστορία Γαλλική λογοτίχνία?. κατά μετάφρα- 
σιν Γ. Σωτηριάδου. Τόμοξ Ά. Σελ. 660.

Μ. Βερτελώ, ακαδημαϊκού. *Π άλχημεία; γέ- 
νίβΐξ. Μετάφραοις Μιχαήλ Στεφανίδου, καθηγητοΰ. 
Σελ. 395.Δρ. 3.

Αίκ. Στσεπκίνας. ’Επίτομο? Ιστορία τή? Ρω«- 
βία?, απο των άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τον 1881. 
Μετάφραοις Παύλου Λέφα, Σελ. 556.

■ Σέαβατίουή’Αντωνοπούλου.,. Mtxpdc Άβία. — Ύπό 
τοϋ' -τέως Σμ,ύρνμ Γενικού προξένου κ. Σταμ. 
Άντωνοπούλού-ίξ^^Ιτόμον έκ 2ο0 σελ. μεγάλου

■ εθνικού' ίνδιαφέροντ^&βθνολογικήμελέτη περί τοϋ έν 
Μικρή ΆσίφίΈλλήνϊόμοΰ. Διά τών παρεχόμενων στα
τιστικώνκαϊ ' Ιστορικών - πληροφοριών καθιστρ γνώρι
μον τό εσωτερικόν τής Μι Ασίας τό πάντη, παρ’ ή
μϊν άγνωστον, Έπιχειρήσας ό συγγραφεύς δύο πέριω- 
δίας, συνέλεξε μέτ’ευσυνειδησίας πλείστας πληροφορίας 
καϊ συνδνάσας αύτάς μέ τήν Ιδίαν αύτοΰ άντίληψιν πα
ρουσιάζει είκόνα ώς οϊόν τε πλήρη τής χώρας εκείνης.

Τάκη Κανδηλώρου.'Λρμαδινιίη *Επ«τν)ρί?.— 
Τεύχος δεύτερον. Ύπό τοϋ φιλοπόνου καϊ φιλίοτορος 
κ. Κανδηλώρου έξεδόθη, δεύτερον ήδη έτος, ή Αρκα
δική Έπετηρίς, αφιερωμένη εξ όλοκλήρου πρός παν 
ο,τι συνοδεύεται μέ τήν ’Αρκαδίαν. Περιέχει άφθονω- 
τάτην ύλην, γραφεΐσαν ύπό τών κ. ·κ. Μητοοπόύλου, Σ. 
Λάμπρον, Ν. Δημητρακοπούλου, Ν. Λάσκαρη, Γ. Πώπ, 
Δ. Καμπούρογλου, Δ. Καλογεροπούλου, Βαρδουνιώτου, 
Χρυοανθοπούλου καϊ άλλων. Ή Επετηρίς κοσμείται 
καϊ ύπό είκόνων.

"ΠγΧ|βώ. Μηνιαϊον περιοδικόν, Ιδρυθέν υπο όμάδος 
νεαρών ποιητών.α Οί νεαροί αυτοί ποιηταί είνε μαλλια
ροί καϊ μόνον ίδικά των ποιήματα θά γεμίζουν τάς στή- 
λας τής «έκδοσης» των. .

ΤΗΔΕΦΩΝΟΝ
Φ ίλ φ.—"Αλλοτε βεβαίως οί καλλιτέχναι ήσαν · ot 

εκλεκτότεροι τής κοινωνίας άνδρες,
Ημέραν τινα εΐς λόρδος, ύβρισθεϊς παρά τον ζωγρά

φου Όλμπέϊν διότι ήφ^Αησενα εΐοέλθη βίφ είς τό έρ· 
γαστήριόν του, έσπευα^ νά παραπσνε&ή είς τόν Βασιλέα 
'Ερρίκον Α', προοθέσας δτι έν ή περιπτώσει ό ζωγρά
φος δεν τιμωρηθή θά τόν φονεύοη.·.

"Ο Βασιλεύς έξοργισθεϊς άπήντησε:
— Σοϊ απαγορεύω νά θϊξης έστω καϊ μίαν τρίχα έκ 

τής κεφαλής τοϋ ζωγράφου μου. Μεταξύ υμών τών 
δύο υπάρχει μεγάλη διαφορά.Έξ επτά χωρικών δύνα
μαι νά κάμω επτά λόρδους, ώς σύ. Άλλ’ έξ έπτα λόρ- 
δων ώς σύ, δέν κάμω ούτε ί'να *( λμπεϊν.

Σ υγ χ ρ όν φ.—Ή νεωτέρα Άμερικανϊς ώνομάοθη 
ή ένσάρκιοοις τοΰ ανθρωπίνου αυτοκινήτου.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ r

Ιΐόκηυ Χίμμονδ. — Ή ώραΐα Άγγλϊς ή#οποιο« 
Χά/εμονδ ώς νέαν μόδαν είσήγαγεν είς Ευρώπην τήν 
συνήθειαν ήν έχονν αί αύτόχθονες γυναίκες τών Ιν
διών νά στολίζουν τόν λαιμόν των μέ ζωντανούς δφεις. 
Είς τοιοϋτος ζών όφις τυλίοσεται γύρω είς τόν λαιμόν 
της. Είνε Εξημερωμένος καϊ οννέπώς ακίνδυνος.

ί

ΧΛΠΟΠΒΔΙΙΟΗ WAH WMI21A
ΕΝ Α® Η Ν A IX

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

Οί κονδυλοφόροι ούτοι άπαξ πληρούμενοι έπαρκοΰσι 
διά γραφήν 2000 λέξεεον.

ΔΕΛΤΑΡΙΑ ελληνικά έκδόσεως Πάλλη καϊ Κοτζια 
έξαιρετου ποιότητος πωλοΰνται τ-ι μαΰρα 5 λεπτ. έκαστον.

•Η Άγγλϊς ή&οηοώς ΠΟΠΓΙΥ ΧΑΜΜΟΝΔ
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ΤΛ1ΝΔΞΙΤΑΙ όλονέν.
"Εφθασεν ήδη ό πυριφλεγής Κυρί

αρχος είς τό έπίπεδον τοΰ Παρθε
νώνας. Φαίνεται ώς νά διήνυσε κου
ρασμένος την καμπύλην καί φέρεται 
προς τό ενωτικόν σημείου, τό όποιον 
eveqnyystai {ma τονς πόδας μας.

Ό ήλιος δύει .. . Ή οροσειρά
πορφυρούται *α<  ·>$ θάλασσα αισθάνεται ήδυπάθειαν, 
δεχόμενη ήμιλιπόθυμα τά φιλήματα εκείνον, όοτις προ 
ολίγον ίτι την ΐζήντλει ε!ς φλογέράς περιπτύξεις.

Ήφανίοθη ■ . . Δεν μένει άλλο άπό τήν άλουργίδα του 
ή μία ανταύγεια. Διακυμάνσεις φωτός άπό τοΰ κατερύ- 
θρου μέχρι τοΰ κυανού άπλουνται είς μαγικήν έξέλιξιν. 
Μεγαλοφυής καλλιτέχνις ή Φύσις, απαράμιλλος τών 
χρωμάτων ουνθέτις, ήνωσε τάς λεπτοτίρας αποχρώσεις,

Ταινίαι σχηματίζονται φεοτός.Δΰβι,Αλλ’&ν διά τά κτί- 
οματα τά έμψυχα ό έξαφανισμός είτε θάνατος, διά τον ■ 
ήλιον ί/ δύσις εινε προάγγελος ανατολής, εΐνε Ήώς Αθα
νασίας. Δεν ήξεΰρόμεν οί άνθρωποι άν θα τόν έπανίδω- 
μεν και τήν ώραν τού λυκόφωτος σφίγγει τήν ψυχήν 
μας μία μελαγχολία· άλλ’ αυτός αφεύκτως θά ύψωθή 
Από τάς Άνατολάς·. διά νά χαιρετίοη καί πάλιν τά βουνά 
καί τά πελάγη, διά νά θερμάνη τους κορμούς τών δέν
δρων και των Ανθρώπων τά μέτωπα,

Ό ορίζω*  είτε ήδη κατακόκκινος. Ό "Ηλιο; κρύπτε
ται όλονέν ύπό τήν όφρϊν τον'όρους' δεν φαίνεται ή έν 
ακρωτηριασμό, έν τεμάχιον ήλίον.Ό χρυσός έγινε αίμα' 
το χρώμα τό εκτυφλωτικόν, το κατακίτρινον τον μεσου- 
ρανοίντος ήλιου έγινε κόκκινου, ασθενές. 'Ομοιάζει τήν 
στιγμήν αυτήν ό ήλιος πρός Ασθενή. Μετά τόν πυρετόν, 
ή εξάνιλησις.

Τον βλέπω πριν ή έντελώς εξαφανισθη άπό τόν ορί
ζοντα. Κάθημαι είς τό μέσον τού Παρθεν&νος, μεταξύ 
των Αιωνίων στηλών του. Τόν άντικρύζω και αίσθάνο- 
μαι τοιοϊτον μεγαλέϊον καθήμενος είς τά ωχρά εκείνα 
μάρμαρα, ώστε τόν βλέπω μέ κάποιαν ύπερηφάνειαν. 
Ή μεγαλειότης του δεν μού φαίνεται ύπερτέρα τής με
γαλειότητας τής Τέχνης' φωτίζει αύτός τόν υλικόν κό
σμον, άλλα φωτίζει καί αύτή—ήλιος αβασίλευτος—-τον 
ψυχικόν κόσμον, τόν κόσμον τού πνεύματος.

6»

Ή Ψυχή είς τήν δύοιν ένδύε,ται τάς πτέρυγας τής 
Ποιήσεως. *0  Χρόνος άνάπτει τήν λαμπάδα τής Άνα- 
μνήσεως καί αίοθήματα πανίσχυρα ναρκώνουν τά ντϋρα, 
πιέζουν τάς αρτηρίας. Ό νοΐς κλυδωνίζεται, ή καρδία 
δγκοϊταίείς κύματα καί ή Πνοή ύπάρχει διά νά ύπηρετή 
τό Πνεύμα.

Ή Άνάμνησις φωτίζει ώς νεκρική λαμπάς· όλη ή ευ
τυχία τοΰ παρελθόντος άναζή πένθιμος καί οί χρόνοι οί 
όποιοι έφυγαν, όρθοΐνται &ς κυπάρισσοι κάτωθεν τών 
όποιων άπέθανον καί αυτοί ο! οκώληκες. Ό έρως δεν 
εχει πλέον τόξα' ή δάφνη έχασε τά φύλλα της καί ό κισ
σός' έρπει πρός τήν γήν. 01 οφθαλμοί είς ονς ελλιμενί
ζετε ή ψυχή μας δεν υπάρχουν πλέον καί τά χείλη τίι 
όποια μάς έχάριζαν τήν αμβροσίαν τής. νεότητος, εΐνε μα
ραμένα. 'Υπό τήν σκιάν τών ■ Καρυατιδών έπτερύγιζεν 
ό έρως καί αί χΐΐρες θερμοί εοφίγγοντο είς όρκοι· λα
τρείας καί αί ψυχαί προσηύχοντο είς τό φώς τό θεσπέ- 
σιον τοΰ ήλιου. Τώρα, ό ήλιος έδυσε καί τά χρώματα 
τής δύσεως Αποσυντίθενται, δπως αί σάρκες τοΰ νεκρού, 
αί &νταύ.γειαι ώχριοΐν καί ή Νύξ έρχεται ν’ άπλώοη τά 
μελανά πτερά της έπάνω είς τούς δφθαλμούς καί 4 -Υ'Τ'Ι 
—θεραπαινίς πιστή—νά σφράγιση τά χέίλη.

Τό κενόν τώρα γιγαντοΰται. Κανέν φύλλον δέν κινήται ■ 
καμμία πτέρυξ δεν θροεΐ- κανέν έντομον δέν έρπει' τό 
σώμα ηρεμεί-μόνη ή Ψυχή, αυτή μόνη, αγρυπνεί—καί 
κλαίει ■ ■ ■ Γλαυξ οίωνία, έχουοα φως τό σκότος καί χα
ράν τό πένθος· οί όφθαλμοί της μένουν όρθάνοικτοι,ακί
νητοι,Χάί είς τό μίγα μυστήριον τό οποίον κυριαρχεί τήν 
νύκτα, αυτή βλέπει ακόμη τήν Δύσιν-χαί ατενίζει περί
λυπο; φωτιζομένη από τήν λαμπάδα της Άναμνήσεως 
πρός ίό κενόν καί νοσταλγεί τόν ξανθόν "Εφηβον,όοτις 
φωτίζει ήδη τό "Ερεβος μέ τήν θύτην στοργήν μέ την 
όποίαν θά φώτιση καί πάλιν τήν Γήν, άπό τήν όποιαν 
Ιχωρίσθη διά νά τήν περιπτυχθη Αργότερα με τήν φλο- 
γερωτέραν μανίαν.

•
Ή Ψυχή λύεται είς δάκρυ' ή ΙΤοίησις ονειροπολεί λυ- 

κήθονς δακρύων καί μόνον ή Κυπάριοαος όρθοΰταε Αλύ
γιστος.

Καί έν<ί> είς τό Μυστήριον τής σιγής θνήσκουν αί 
Χείμαιραι, μία άκτίς λησμονηθεΐσα, πλάνης, αναφαί
νεται καί ζητεί νά λύση τήϊ· σιγήν τής θλίψεως μέ ϊν 
παρήγορον φίλημα—ή Τέχνη.

' Δ· 1- ΚΑΛΟΊΊίΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΣΑΙ ή Άγάπη,... θέλεις 
γτά σιολ,ίδι τά ροάα εκείνα 
ποΰ άνοίγοννε οτό "&άβα 
Σου "Εχουνε τή θερ
μότητα καί τήν κοκκινάδα 
πούχουνε τά χείλη, όταν 
ψιθυρίζουνε τ’ όνομά Σου 
στή όκιά, ώ Κνβερνήτρα 
Άγάπη,

Γ’ά σκήπτρο Σου θέλεις 
τό λειριά αυτό; καί γιά

στέμμα οτό μέτωπό Σου θέλεις νά οοΰ πλέξω στεφάνι 
με τό τρυφερό κλαδί τής δάφνης πούχει τά πράσινα 
φύλλα καί μεγαλώνει χαϊδεμένη άπό τό»· άνεμο ;

Μίλησε. “Ολος ό κήπος εΐνε δικός σου. Ή ανοιξις 
ήρθε γιά Σένα, καί τά φυτά, καί τά λουλούδια, καί τά 
δένδρα, καί τά νερά, περίμεναν μέ' μένα τόν ερχομό 
Σου. Κύτταξε τα. Νά ό Ναός Σου:

Μά γιατί απομένεις σιωπηλή, ώ Άγάπη: Εινε μι
κρά καί φτωχικά τά δώρα αυτά γιά Σένα, Τό ξέρω. 
Το σπίτι μου βρίσκεται πίσω άπό κείνη τή φηγό. ‘Α
κολούθησε με. Πάρε τό κλειδί. "Εμπα στη σάλα ποΰ 
τό τραπέζι εινε ατροομένο,μέ γλυκά, όπωρικά, με γάλα, 
μέ δροσερό νερό, καί μέ κρασί. Δοκίμασε. Κι' άφηοέ 
με γονατιστός στις πέτρες, ’Αγαπημένη Ξένη, νά λύσω 
σιγά-σιγα τά σάνδαλά Σου, καί να φιλήσω τά γυμνά 
Σου πόδια, ποΰ σ’ έφεραν ο1 έμενα. Ό δρόμος τά 
πλήγωσε.

Είσαι κουρασμένη.
Μά γιατί εΐνε έτσι ιό βλέμμα Σου ; Γιατί τό πικρό 

αυτό χαμόγελο καί ίγ σιωπή; Μή δέ σέ δέχονται έτσι ; 
ΙΙιέ, καί θά πιώ άπό τό ποτήρι Σου. Φοβούμαι... Βλέ

-<· Γ Ν Ώ Μ A1

Ό λεπτός Αργανιομος καί τό εΰαίσθητον καί ύπερόχως 
Ανεπτυγμένοι· νευρικόν σύοτη/ια τών κοραοΐων δεν 
προωρίοθησαν ύπό τού Δημιουργού διως ύφίστανται 
τήν ύ.τερένταβιν τού νεωτέρου συστήματος τής ανώτατης 
έκπαιδεΰσεως, Δι' αυτό τά όλέθρια Αποτελέσματα του 
καθίστανται έπι μάλλον καί μάλλον καταφανή με τήν 
πάροδον τών ειών, .

*

Εύκταϊον εινε, δπως.άπάκαιροΰ ύί;καΛρο£^άί3ιμια:—- 
κρύνωνται &λλή^ων.·'σξ·.:^^πίπ:ρσσ·!υποι >των δυο .’^ήκώΐών, 
διότι τούτο ίίνε ^ά,ρκ^τα^άνακουφισίικόν δια'.τβ^,νέΰρα.','

πω μέσα στα μάτια σου, ποΰ νόμιζα τόσο γλυκά, «ό
ποια άγρια λάμψη. Γί έχεις ; Τί οοΰκαμα; Μεγαλώνεις . 
Σκοτινιΐιζει οτή σάλα,., Καί· ή λάμπα οβύνει... Φοβού
μαι... Τά χέρια Σου έξαφνα αρπάξανε τά χέρια μου. 
... Jliή μέ σφίγγεις.τόύό:.· Ή αναπνοή σου μέ καίει. 
... Τρέμω... Σέ μισώ..·. Φοβούμαι.., 7ο σώμα οου εινε 
βαρύ... θέλεις τή ζωή μου... Εΐνε δ.κή σου... Είσαι 
ή Άγάπη!...

■ Είμαι ή Άγάπη. "Ακούσε με. Τά χέρια μου εινε 
δυνατά. Μάταια στα βήματα μου κλειοινε τες πόρτες 
τών σπητιών καί τών κήπων μέ τους υψηλούς τοίχους. 
Σάν δέν μ' άφίνουνε νά μπω, παρουσιάζομαι έξαφνα 
μπροστά των. Είμαι <5 Ξένος ποΰρχεται χωρίς νά τόν 
προοκαλέσουΐ'ε καί ό Απαιτητικός επισκέπτης. Κι’άν ή 
λάμπα οβύνει, καί -Sv ή δάδες λάμπουνε, κι’ αν φωτί- 
ζετο.υ τό πρόαωπό μου μέ το φώς τοΰ ήλιου, κι’ άν κρύ
βεται μέσα οτό πηχτό.σκοτάδι τής νύχτας... είμαι έγώΐ. 
Δέν εΐνε πλειά καιρός νά φύγη κανείς, αάν μ' άντικρύ- 
οη. Τήν Αναπόφευκτη ώρα τού ερχομού μου, ή θά τή 
χτυπήοη ή καμπάνα—·ή θά τή δείξη ή άμμος τής κλε
ψύδρας. — Γχαύτό,'περίμενέ γιε πάντα, ΘΓ όλάνοιχιη 
τήν πόστα, μέ στρωμένο τό τραπέζι. Γιατί, άν θέλη τό 
Γραμμένο νάρθω στή ζωή σου, ούτε ιά σίδερα, οΐ·ιε 
τά κλειδιά, ούτε ό σκύλος πού δαγκάνει, ούτε τίποτε 
στον κόσμο δέ θά μ’εμποδίοΐ)... Ξέρε το, Άν θέλω νάρ
θω ν’ Ακουμπήσω τό στόμα μου στό δικό σου — μ’δ,τι 
κι’ άν κόμης,—·θές όΐ θές, κάποια μέρα—κάποια νύ
χτα θάρθω. Τά γ.έρια μου εΐνε δυνατά. 'Τίπάκουε.— 
Είμαι ij Άγάπη!...

Μετάφραοι; τοΰ ποιήματος τοΰ Herti-i <le Rcguier 
a L'Aiiioni·»

LALO

Εινε ευχάριστου διά ιούς άνδρας νά ουνανασιρέφωνιαι 
επί τινα χρόνον άπσκλ.ειοτικώς μέ άνδρας, όπως καί 
διά τάς γυναίκας μέ όμοφύλους των μόνον.

*

Πόσον ευτυχείς εΐνε οί άφε/.εϊς καί απλοϊκοί, οί άν- 
τιλαμβάνόμενσι την ζωήν ύπό τήν καλήν αυτής δψιν 
χωρίς νά δ^ιιομργοΐν δι’ ίαυτούς φαντασιώδη βασανι
στήρια. Ή· ίίρόςΣήν φύοιν άγιλπη είνε ή πρώτη καί ts- 
λευταΓαλεξΐς“τη^^φίέίς". ' ............. ’

■ '· : ■·. ;-"·Λ Λ i- ΛΛΑ.ν *Λ  Λ . .



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

yi'
ΚΑΑΛΐτεΧΝ<ΚΗ ΕΚΦΕΖΙΣ ΖΑΠΠΕΙΟΤ ί 

ι

Ή άφνπν*όις

/f

Π. Μα&ιο.τονίον

‘Η ηδονή τον Πόνον ανήκει μόνον είς τάς 

υπέροχους ψνχάς.
*

Μόνον οί δετοί γνωρίζουν νά ήδννωνται πλα

κωμένοι ύπερ τάς άβύσσους.

★

ι

*Ιδανικόν είνε ή άπόλαυσις τον Πνεύματος.

»

Ρεμβασμός είνε ή μουσική τής ψυχής.

★

Κά&ε πραξις άρετής έστω και άν άπομονο&β, 
Ιστω καί άν άποϋάνη, άφίνει άσβεστον τήν φω- 

τοβόλον άκτΐνα της, ώς ό ρβενύμενος άστήρ &· 

φίνει δπισ&ίν τον τ^ν φωτρβόλον τροχιάν τον.

*

Εύτυχΐα, Δυστυχία, εινάι φκεανός χωρΐί ά- 

κρογιάλι. .

'Η ευγενεστερα πεποίδησιςείτε ή πεποίϋή- 
σις τής διαρκούς προόδου ίκάστονΈγώ;

*. ■

Ή άγάπη είνε Ισχυρά άσπις άν&ώταμενη ά· 
κατανικήτως έΐς τόν χρόνον καί τήν ίκτασιν.

Α- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΓ Α. Σώχου Προτομή Φντάλη

φ φ % («Monde HelliniguetJ;
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ΜΑΤΙΑ I lor

TAN ένα φώς μέσα 
είς τόσους ίσκιους 

πού 'απλώνουν είς 
τήν ζωήν μας αί 

χειμωνιές τοϋ μ· 
σμου. Ό έρωτας 

είχε στήσει το καρ

τέρι του εις τούς 

γαλανούς ουρανούς 

τών ματιών της καί
άπ’ έκεΐ ορθό καί παιχνιδιάρικο τό τρελλό- 
παιδο μέ τές χρυσές φτεροϋγές του μέσα στό 

φώς και τή ζωή έτέντωνε τό δοξάρι του καί 
έπαιζε μέ την ζωήν εκείνων ποΰ περνούσαν άπό 

τά μάτια έκεΐνα της ’Αγγελικής. Όλους 
τούς κρατούσε μουδιασμ.ένους καί βωβούς δ θαυ

μασμός καί τό ήλέκτρισμα τών ματιών της.
Ή άνοιξις μέ τό φώς καί τά λουλούδια της, 

μέ τές εύωδιές καί τ’ άηδονολαλήματά της 

ήμπορούσε νά προβάλη· καί μέσα στην καρδιά 

τοϋ χειμώνος άκόμ,α, όπως καί 'μέσα, στόν χει
μώνα της καρδιάς μας Οταν πρόβαλλε της ’Αγ

γελικής το ώραιο. πρόσωπο.
Αί γλ,υκές γραμμές ποΰ έγιναν την σχισμάδα 

τών χειλέων της έζωντώνευαν μέσα στές Φυ

γές όλων που την έβλ.επαν κάποιαν μαγείαν 

μακρυνής, βαθειά; μουσικής, σάν χορδές Λυδι- 

κής λύρας πού παίζει τόν ύμνου τού “Ερωτος. 
Τό δέ χρώμα τών χειλ.έων της έμώραινε τά 

τριαντάφυλλα επάνω στες τριανταφυλλιές των 
άπό τη ζήλεια των.

Αύτη ήταν ή ’Αγγελική προ δέκα χρόνων. 

Καί τώρα ;
Ό έρωτας, τό άνόητο καί παιγνιδιάρικο 

αύτό παιδί, ποΰ παίζει μέ νέους καί γέρους 

όμοια, μέ τό επικίνδυνο παιγνίδι πού τώδωκαν 

οί θεοί στά χέρια του κι’ έπλήγ'ωνε μιά φορά 

κι’ αυτούς κατάκαρδα καί τού; έκαμε θνητούς 

καί κάτι παρακάτω 'άκόμα,μέσά?ίΐής: πολλές 

δοξαριές, πού έρριχνε άπό τά μάτια τής ’Αγ
γελικής είς κάθε διαβάτη, τού ξεφεύγει μιά 

μέρα καί χτυπά τής ’Αγγελικής τήν καρδιά !

68

ΣΒΓΧΟΧΤΑΙ
Νικήθηκαν τώρα τά μάτια της άπό τις σαϊ

τιές άλλων ματιών, τών ματιών κάποιου άνδρός 

καί άπό τά χείλη της τά θεία στάζει τώρα 

τό αίμα? τής άγάπης, ή όποια έφερε σιμά στό 

κορμί της τό· άγγελικο ένα ανδρα, άνδρα zotvov 

άπό τό πλήθος πού διάβαινε μπροστά της, ποΰ 

τον αγάπησε μέ κάποια όνειρα μυστικά, πλ.ήν 

χαμένα-όνειρα!
”Ας πετούν τά πουλιά ύψηλά στά γαλανά 

τούρανού κάτατόπιζ, άς κελαϊδούν ανάμεσα 

στ’ άνθη τής ανθισμένης μ.υγδαλιάς· έρχονται 

ώρες κάποτε πού κι’ αύτά χαμηλώνουν τές τρυ
φερές φτερούγες καί τά αιθέρια πούπουλά των 

άνάμεσα στ’ άγκάθια τού άγρού καί στές βουρ
κωμένες καλαμιές γιά νά ζητήσουν τή. ζωή 

μέσα στό θάνατο, πού βαρεία καί ύπουλα ξα

πλώνει τές μαύρες καί βαρειές φτεροϋγές του' 
άπ’ άκρη σ’ άκρη στής γής τό χώμα.

Ό! ή ώραία έκείνη κόρη ! Ή ’Αγγελική !
Είνε γυναίκα τώρα πεεά ενός άνδρός κοινού, 

ένός βαναύσου άνδρός, πού πνίγει τά κάλλη τά 

αιθέρια τής ’Αγγελικής μέσα στή λίμνη τών 

σαρκικών ριγών, τά όποια μ.αζΰ μέ τούς πόνους 

τής γάννας μαραίνουν καί ζαρώνουν τήν φιλτι- 

σένιαν σάρκα της, πού θαρρούσες πώς δέν ήτο 

άπο ύλ.η πλασμένη.
Καί σβύννεται, σβύννε.ται τώρα σιγά ή αιθέ

ρια έμμορφιά μέσα στή φλόγα καί τον πυρετό 
τής κλίνης τής συζυγικής, όπως σιγοσβύνονται 

επάνω στού 'Τμηττού τή ράχη οί άϋλοι μ.ενε- 
ξέδες πού χύνουν τά δειλινά στο ξεπροβόδισμα 

τού ήλιου γιά τον άλλον κόσμο.
Σβύνονται τώρα καί τά μάτια πού πρώτα 

κύτταζαν 

νουν κάτω 
πόνο τού θανάτου τής έμμορφιζς της, γιά τή 

στέρησι τού ψωμιού, γιά τά χτυπήματα που 
δέχεται στό κορμί της, χτυπήματα διπλά τού 

ξύλου καί τής παλάμης τού παράφρονος άν- 

δρός, ό όποιος αφού έθυσε στήν έμμ.ορφιώ της 

σάν κτήνος, ρούφηξεν έπειτα τό μυαλό καί τές 

σάρκες του μαζύ μέ τές φλόγες τού κρασιού. 

Μόνον πού τά δάκρυά της έκεΐνα έπεφταν επάνω 

στό μικρό παιδάκι της πο τό έσφιγγε στά 

V

ί

τ’ άστέρια μέ χαρά καί τώρα γέρ- 
γιά ν’ άφήσουν τά δάκρυα γιά τον

στήθια της έπάνω γιά μόνη παρηγοριά, σάν 

ένα μικρό σταυρό πού σφιχτοκρατεΐ ό Χριστια

νός πού πνίγεται στορεμμα τού βουρκωμένου 
ποταμ.ού. Τά χείλη της που. σκόρπιζαν τού ρό

δου τές άχτϊδες στάζουν τώρα τό αίμα άγάπης 

κοσμικής, πού τήν έφερε σιμά στά κολασμένα 

κρέατα ενός παράφρονος άνδρός καί μ.όνον πού το 

αίμά της στάζει άπό τά χείλη της τά φαρ

μακωμένα, άπο τά φιλιά του έπάνω στο κεφα- 
λάκι τού άθώου παιδιού πού τό σφιχτοκρατεΐ 
στά στήθια της σάν το μικρό σταυρό ό Χριστι

ανός πού πνίγεται στον βουρκωμένο ποταμό.

”Ω ! ή ώραία ’Αγγελική !
Ποιός Θάλεγε πώς ήθελε τήν ίδεΐ ζητιάνα 

τώρα καθισμένη στό λιθόστρωτο τού δρόμου, 

έκεΐ πού τρέχουν τά νερά τής βροχής, σάν σκε
λετός άνθρώπου πού δέν τόν ί*φαγε τό χώμα 

άλλά αί βροχές, λησμονημένος νεκρός έπάνω 
στή γή, πού δέν εύρέθη παπάς καί χέρι Χρι

στιανού νά τόν κρύψη στής γής τον σπλαχνικό 

κόρφο ;
Ποιός θάλεγε πώς θά έβλεπε αυτό τό θαύμα 

νά ίδή τήν ’Αγγελική στό λιθόστρωτο, στά λα

γούμια πού τρέχουν τά νερά τής βροχής μέ χέρι 
στυλωμένο, μάρμαρο, αδιάκοπα στους διαβάτας 

σάν κλωναράκε μυγδαλιάς ξηραμένο μέσα στήν 

μονότονη βροχή τού χειμώνα και μέ τάλλο χέρι 

σάν κρίκος άτσαλένιος νά σφίγγη στά στήθια 
της τά χτικιασμένα τό μεκρό παιδάκι της;

”Λχ ! ποιός θάλεγε πώς θά εβλεπε μιά φορά 

αύτό τό θαύμα νά ίδή τον άγγελο ζητιάνα χω

ρίς τά γαλονά, έκεΐνα μάτια που τώρα θόλωσαν 

σάν ουρανός βαρειά συνεφιασμένος, πού χώθηκαν 

καί σβύστηκαν βαθειά στές κίτρινες κόγχες τών 

ματιών της σάν φώς κεριού ξεψυχισμένο βαθειά 

μέσα στήν σκοτεινή 'Αγία τράπεζα έκκλησιάς 

πολυκαιρισμένης ; Άχ ! at’ ήταν τά μάτια της 

έκκλησιά τής άγάπης πού φωτούσαν λαμπάδες 

καί πολυέλαιοι Πασχαλιάς καί είνε τώρα νά 
γονατίσης μέ δάκρυα καί πόνο μπροστά της !

Καρφωμένα τά μάτια της έκεΐνα στήν πα
λάμη τήν άσαρκη δέν γνωρίζουν τώρα κανένα 

άπο τούς διαβάτας που τούς σταματούσαν, άλ

λοτε τά γαλανά της μάτια μέ θαυμασμό, άλλ’ 

ούτε καί κανείς τώρα άπ’ αυτούς — άλλοίμονο 
—τήν γνωρίζει πειά 1

Όλοι περνούν αγνώριστοι μπροστά στον άγνω

στον νεκρό I
Μιά μέρα δ άνεμος τής άπελπισιάς τήν 

έφερε μακρυά άπό τήν πόλε προς τούς άγρούς

ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
"β/ σν, ποΰ φ&ς πρωτάγνωρο σκορπίζοντας μπροστά μον 
Τά άϋόφωτά μον ε&ειξις μυστήρια τ' οίρανον, 
ΙΤον θαμπωμένη, μ'ίκαιασι άνοίχτηκ' ή ματή μον 
Κι’ ί.ηλάτννέ και φτίροιοτ ό στοχασμός τον νον.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

έξω.μαζύ μέ τό παιδάκι της στήν αγκαλιά, 

σά βαρκούλα σκελεθρωμένη κι’ αφημένη στήν 

αμμουδιά πού τήν πέρνεε ό βορηάς πρός τό πέ

λαγος χωρίς χέρια ναύτη-στά κουπιά της, πού 
κοίτονται σαπισμένα στήν,άμμουδιά ! Δέν ήξευρε 

γιατί πήρε τό δρόμο τής ερημιάς. Κάποια φωνή 

μακρυσμένη, σάν κάποιος ήχος φευγάτος σάλ- 

πιγγος βαθειά στής αυγής τά πρωτοφέγγια τ’ 
αδύνατα καί. |/.έσα στά πυκνά έλατα τού λόγ

γου, μιά φωνή απόκοσμη την καλοϋσε καί την 
τραβούσε μέ τό παιδί της, άργά άργά.

’Απομακρύνθηκε άπό τήν πόλι πολύ. Μιά 

σιωπή μυρωμένη μέ τήν αγίαν πνοήν τών άνθι- 
σμένων δένδρων καί τών λουλουδεών έπότιζε τήν 

ψυχήν της και τά μάτια της σάν νά ζητούσαν 

τήν πρώτη γαλανάδα τους άπό τόν γαλανόν 

ουρανό τής έξοχης άστραψαν σάν Βεατρίκης τού 

Δάντη πού «κύτταξαν τον ήλιο μέ τόσην τόλ

μην πού δέν τόν κύτταξαν ποτέ τά μάτια τού 

άετοϋ». Άνεστέναξε βαθεια καί σάν το νερό 

πού τό πίνει γΟργά διψασμενος άμμος στό ήλι- 

οπύρι τού καλοκαιριού, τόδιαφανο καί μυρω

μένο άέρε ώρμούσε μέσα στά φλογισμένα στή
θια τής ’Αγγελικής. Προχώρησε.’Ανάμεσα άπό 
τά λουλούδια τού κάμπου πού τάφινε στό διάβα 

της πονεμένα καί δακρυσμένα σαν είδαν πεθα

μένη τήν ομορφιά τής ’Αγγελικής, πού άλλοτε 

τήν ζήλεψαν. Διάβηκε άνάμεσώ των σάν παρα

μέρισαν, όπως παραμερίζουν νά περάση ή νε
κρική συνοδεία. Φθάνει είς ένα βράχο· κάτω δ 

χάρος πατούσε μέ τά σκελετωμένα πόδια του 

τής άνοιςις τά στήθια τά όμορφα καί τά βογ
κητά της έπ'ερναν τραγουδιστά τά κοτσίφια τής 

ρεμματιάς καί τού γκρεμνού. Στάθηκε έπάνω 
στο βράχο, άνοιξε τά μάτια της σάν νά ήθελε 

νά φωτίση μ’ αύτά τον ανοιγμένο στά πόδια 

της τάφο. Τό μικρό παιδάκι της σάν είδε τοϋ 

κενού τόν χάρο τρομαγμένο ε'σφιξε μέ τά δυό 

αδύνατα χεράκια του τής τρελλής του μάνας 

τό λαεμό. Έκείνη, ώ ! ή δύστυχη ’Αγγελική, 
το έ’σφιξε πειο πολύ. Έκλεισε τά μάτια της 

άφού κύτταξαν στού άλλου κόσμου τόν ούρανό. 
κόλλησε τά χείλη της στά χείλη τοϋ παιδιού 

της... Ό ήλιος πού ήτο "κρυμένος έκείνη τή 

στιγμή είς ένα σύγνεφο περαστικό,έλαμψε. Ένας 

ίσκιος έπεσε στού χάρου το κορμί πού πατούσε 
στά στήθια τήν "Ανοιξι. Ήταν δ ίσκιος τού 

σταυρού ένός παρεκκλησιού όπίσω άπο τό δποιον 

δ ήλιος έβασίλευε.

I. Κ. ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΣ

Σν είσαι, δεύτερος θεός και πλάστης κι* οδηγός μον. 
'Εκείνος, μανδωκε ζωή και μ’ εστειλεν ίδύ, 
Έσύ, όταν ίφάνηκες ϋπαρξ’ ουράνια, μπρος μον, 
Κόσμους αγνώστους μ’ νδειξες καί μ’ εμα&ες να ζώ!

ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΔΙΠΛΑ
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ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΝΟΙΞΙΣ

ΨΤΧΗ της ε"χει χειμώνα ά

κόμα : και όμως ιιναι 
πλέον άνοιξες.

Καμμία νάρκη, καμμία 
άδράνεια ,’ς τη φύσι : — 

.'Ολη ζωη, ολη φώς, ολη 

σχεδόν χαρά ...

Καί όμως τίποτε το θο
ρυβώδες, το οργιαστικόν, είς χρώματα και σχή

ματα.
Όλη περιβάλλεται μέ ανοιξιάτικα φορέματα, 

όλη είναι στολισμένη μέ άνθη, όλη πλέει εις 

κύματα μύρων.
Καί όμως είναι γυμνή, άλλά και σεμνή, 

απλή, ευδιάκριτος..
Καμμία αυθάδης βλάστησες δέν διακόπτει 

την μουσικήν τών γραμμών ...
Είναι ή Άνοιξις φύσεως εύγενοϋς, λεπτής, 

άυλου, πνευματικής ...

Είναι ή ’Αττική Ο,νοιξις !
Καθησμ.ένή εις ένα βράχο, εις τήν κορυφή 

λόφου, βλέπει γύρω της τή ζωή ποϋ χύνεται 
είς άβράς μελωδίας χρωμάτων, είς χειμάρρόύς 

φωτός, είς λεπτάς αρμονίας τόνων, είς αιθέρια 

κύματα άρωμάτων, καί ενθουσιάζεται.
Γυρίζει ύστερα καί κυττάζει τή νεκρωμένη 

της ψυχή, πού ή θλίψις, ζωντανή άκόμα, την 

είχε τυλίξει μέ τά υγρά, τά κρύα σάβανά της, 

καί φρίττει διά τήν άντίθεσιν.

Τής φαίνεται σάν μούμια I
«Πώς! είμαι λοιπόν έγώ ί— φωνάζει, — έγώ 

ποϋ ώνειρεύθηκα νά πετώ μέ πελώρια πτερά 

ύψηλά,ύψηλά, υψηλά ; νά κλέψω χρώματα άπό 

τήν "Ιριδα, αρμονίας άπό τό σύμπαν, φώς άπό 

τήν πηγήν του ;

θεέ μου, τί φρίκη I
Είμαι λοιπόν πτωχότερα είς ζωήν άπό τό 

μικροσκοπικώτερον εντομον ποϋ πέτα, άπο τό 

σκουλήκι ποϋ σιγά σιγά έρπει, άπό τό φυτό, 
ποϋ έστω καί έπιτοπίως κινείται, δρά . . . άπό 

αύτή τήν ακίνητη πέτρα ποϋ υγραίνεται, πρα
σινίζει ;

Είμαι λοιπόν αληθινά νεκρά ;

Ώ ! είναι αδύνατον, άδύνατον.

Είμαι τρελλή, ή ονειρεύομαι.
Όχι ! Όχι ! Ζώ καί θέλω νά ζήσω !»

Μέ' τούς γρόνθους έκτύπησε τό στήθος της, 

καί καπόπιν μέ δύναμιν τούς έξέτεινεν επανει
λημμένος είς τό άπειρον καί έφώναζε δυνατά 

πολύ: (ποιος θά τήν ήκουεν έκεί; ποιος τήν 

ήκουσε ποτέ !)
«Θέλω νά ζήσω θέλω, θέλω, θέλω !»

Ή φωνή της έξύπνησε άπό τόν λήθαργον 

τήν ψυχήν της, αί κινήσεις έσχισαν τό ύγρό 

σάβανο : — Τό αίσθάνθηκε νά χαλαρώνεται 

γύρω της, καί κάποια θερμότης νά χύνεται έν

τός της. '
"Ελαβε θάρρος, καί έφώναξεν άκόμη δυνα

τότερα.
— θέλω νά ζήσω ! θέλω, ϋέλω, ΰέλώ.
Ό ενθουσιασμός τήν έζωογόνησε : Τό σάβα

νου έπεσε, ή ψυχή έτάνυσε τά πτερά της.
"Ω ! ναί, ζώ ! θέλω νά πετκξω ύψηλά, νά 

κλέψω φώς, ν’ άνάψω μόνη τήν ιερά φλόγα 

τής έστίας τής ψυχής μου, νά δημιουργήσω 
μίαν'άνοιξιν ίδική μου, νά τής δώσω ζωήν άπό 

τή ζωή μου, ψυχήν άπό τήν ψυχή μου, νά δι- 

μιουργήσω κόσμους ίδικούς μου.

αισθάνονται τά άντικείμ

Πολύ πριν φύγη δ ήλιος, άφησε το βράχο, 
καί ήρχισε νά κατεβαίνη. άπό τήν ανατολική 

πλευρά τοϋ λόφου, άργά, άργά.

Τί μαγεία !
Είς κάθε βήμα μί α νέα ζωγραφιά ζωής προσε- 

τίθετο είς τήν πινακοθήκην τής φαντασίας της.

Ή ώρα τρέχει !
Ό ήλιος αρχίζει νά στέλλη τά τελευταίά 

του θερμά φιλιά. — Βλέπει τήν ήδονή ποϋ 

ενα ποϋ τά δέχονται.

Πώς λάμπουν ολα άπο άγαλλίασι, άπο ευ- 

, φροσύνη !
Τά τζάμια τών μικρών σπητιών τής φαί

νονται σάν μάτιια ποϋ χύνουν αστραπές χαράς.

Πώς γελούν ολα ! . .■ .
Θά είνκε τόσον ώραία ή δύσις !
Άλλά δέν αλλάζει διεύθυνσιν : φοβείται μή 

μελάγχολήση μέ αποχαιρετισμούς καί λειπο- 
θυμίίς_’ζωηρών χρωμάτων, καί νεφών φευγα

λέων χάάόϋς . . .
Νομίζει ότι άν κυττάζη τήν είκόνα έκείνη.

ή ψυχή της θά γίνη στήλη άλός.
Θέλει νά κράτηση, εικόνας’-χαράς, ζωηρού 

φωτός : Εικόνας ζωής, οχι θανάτων . . .

Και ταχύνει το βήμα . . ’7
Ό ήλιος γι’ αυτή σχεδόν μεσουρανεί- καί 

ένφ προχωρεί, δημιουργεί μίανάνοιξι . . .

*
’Σ τόν ίδιο βράχο πάλι ’

Έχουν περάσει άρκετές ήμερες.
Τό βλέμμα της άνήσυχο έρευνα τά βάθη 

τής άτμοσφαίρας.
Κάποιο μειδίαμα ζωής, κάποια 'θερμότης 

λείπει ά?πό τήν ίδική της άνοιξε, καί ήλθε 

νά τό ζητήση ’ς τή φύσι ...

Είναι'λοιπόν ασύλληπτα ; . . . ,.
Καί δέν είναι μόνον αυτό: τής λείπει καί 

κάτι άλλο ... ·,
Τί παράξενο ! — τής φαίνεται πώς δλα εί

ναι βουβά, πώς ανοιξιάτικο τραγούδι δέν ά- 

κούεται ; . .
Καί τό βλέμμα της όλονέν ερευνά, καί ή 

άκοή της όλονέν έντείνεται, έντείνεται . . .
Είς μάτην ! — "<ι,τι ζητεί, τελείως δέν 

ευρίσκει.
Κουρασμ.ένο τό βλέμμα της φέρεται χαμη

λότερα, καί σταματά έπάνω ’ς τά βουνά.
Εύρήκα ! φωνάζει.— Τώρα εννοώ . . .

Μέσα ’ς . τής ρυτίδες - πού αυλακώνουν τά 

ώραία μέτωπα τών βουνών, ύπάρχει άκόμα . . / 

χιόνι !
"Ω δέν έλυωσαν τά χιόνια έντελώς : — Ή 

ατμόσφαιρα είναι άκόμη ψυχρά,— Χελιδόνια 

δέν ήλθαν ...

Λείπει ή θερμότης : λείπουν ή πλέον χαρ
μόσυνες νότες άπό τήν άνοιζιάτικη συμφωνία.

Άς περιμένω ολίγον άκόμ.α ...

θά ε"λθη ημέρα πού τά μέτωπα τών βου
νών θά αίθριάσουν άπό θερμότερα φιλήματα, 

άπό γλυκύτερες θωπείες ήλίου, ποϋ τά τρελλά 

χελιδόνια θά φθάσουν, καί τότε . . .

Πουθενά πλέον χιόνια. .
Τά τρελλά χελιδόνια τόν-άέρά γεμίζουν μέ 

τραγούδια χαράς ...

Άλλοίμονον ! — ή ίδική της άνοιξις έμεινε 

βουβή καί παγωμένη.
Ποιος θά διαλύση τούς πάγους, ποιος θά 

τήν. θερμάνη ;

Ήλιος χαράς δέν άνέτειλεν είς τόν δρίζοντα 

τής ψυχής της ...
Ό ενθουσιασμός είνάι φωτιά ποϋ διάρκεί 

στιγμάς.— Τί δυστυχία ! — Αιώνια δέν φω

τίζει, δέν θερμαίνει ! . . .

, . . . Δυστυχία της , .........

. . . .......................................... Δυστυχία ! . . .

♦

ΕΣΠΕΡΙ ΝΟΣ

.«AS '
τον ίερό βράχο.

Κάθεται ’ς τήν ά

κρα τού ναού τής Ά- 
πτέρου Νίκης.-

Ό ήλιος ε’δυσε ή

ρεμα ήρεμα, άλλά τόσο 
μελαγχολικά, πού τήν

κατέλαβε μιά άπογοήτευσις : σχεδόν απελ

πισία.
Τί χαύνωσι πού αισθάνεται !
Ήθελε νά έμενεν έκεί έως τό πρωί, τό σφύ

ριγμα όμως τών φρουρών τήν άναγκάζει νά 

φύγη.
Περνά άπό τόν άγιον Δημήτριον· πού τώρα 

τόν έχουν κλείσει μέσα ’ς έκείνη τήν. άπαίσία 

ράνδρα, καί στρέφει μέ άγανάκτησι τό βλέμμα 

πρός τό άλλο μέρος. '

Συναντά τά κυπαρίσσια: Δέονται ’μέ κατά- 
νυξι : — Ό χορός τών νεκρών τ ’ ακολουθεί.

Ποτέ δέν τής έφάνησαν πλέον πνευματικά.— 

’Ομοιάζουν ψυχές ποϋ υψώνουν μέ έντασιν πρός 

το άπειρον τά χέρια, ψυχές ποϋ τανύουν, έντε
λώς ορθές, τής μ«ριρυές σπαθωτές πτέρυγες 
των καί ζητούν νά σπάσουν τά γήίνα δεσμά.

Δέν τό κατορθώνουν όμως: — αί ψίζαι των 

είναι βαθειά, βαθειά, βαθειά.
Είναι δέσμιοι.

Αύτή είναι ή είκών τής ψυχής μου : — έ

σκέφθη ...

Προχωρεί πρός τήν Πνύκα. 

Τώρα πλέον το φώς ψυχορραγεί . . .
Αί γραμμαί μαλακώνουν : — οί όγκοι χαυ-

— τά χρώματα λειποθυμοϋν.
Είναι ώρα γλυκειά : — γλυκειά γιά κάθε 

ψυχή ποϋ δέν έγνώρισε τόν πόνο.
Είναι ή ώρα ή γλυκειά: —Έντός δλίγου 

ολα θά ηρεμούν. — Τώρα άκόμη έλαφρά άσθ.- 

μαίνουν, πάλλουν.

νουνται 
ΤίΤ*

Ή άτμόσφαιρα δονεΐταε μαλακά, μαλακά : 

Όλη ή φύσις κάτι ψιθυρίζει, κάτι ψάλλει 

... — ’Ακούονται έν τφ μεταξύ ελαφροί στε

ναγμοί άνακουφίσεως ...

Είναι ή νυκτερινή τής φύσεως προσευχή . . .
Δέν είχε δώσει πριν τό σύνθημα τό κυπα

ρίσσι τό υψηλό ;

Είναι γλυκειά ευχαριστίας προσευχή . . .
Τ ’ άέρινα κύματα ποϋ εξακολουθούν νά φέ

ρουν μελωδίες αιθέριες, ψαύουν τήν ευαίσθητη 

καμπάνα τοϋ έρημοκλησιοϋ τής ψυχής της.
"Ω ! καμπάνα ! γιατί νά μή μένης βουβή ;

’Σ τόν ήχό της, άθελα ή ψυχή της, κλείεε 

τά μάτια είς τής ήρεμες ζωγραφιές ποϋ απλώ

νονται γύρω της, ποϋ ή θέα των τήν κάμει νά
70
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λησμονη τόν ταπεινό κόσμο, και τής χαρίζει 

γαλήνη, και εισέρχεται είς τόν έρημο, τόν πα

γωμένο ναό ....
"Αν είχε κι’ αύτή εύχαριστίας προσευχή νά 

ειπή, ποία ανακούφισες !

Πτωχή ψυχή ! πόσες φορές ’ς τη ζωή σου 

εΰρέθης ’ς αυτή την ευχάριστη θέσι— Εΐμ- 

π.ορεΐς νά της μέτρησης είς τά δάκτυλα τοϋ 
ένός χεριού σου .

’Εκεί όμως που άσυναισθήτως ’ς τό βάθος 

προχωρεί τό φαιό φάσμα της θλίψεως, την 

κλείει σφιχτά ’ς τη ύγρη αγκαλιά του, και 

τής άφαιρεί ολη τη θερμότητα ποΰ τής έχά- 

ρισε το φώς τοΰ ίζω κόσμου. — Και όταν ε- 
φθασεν ίμπρός είς τό σκοτεινό βωμό, επεσεν 

αναίσθητη . . .

Δεν είχε τη δύναμι ούτε νά θρηνήση !

Πτωχή ψυχή, μην άκοΰς ποτέ τον ήχο τής 

καμπάνας τοϋ έρημοκλησιοϋ σου :

Έγεννήθης γιά νά πετάς είς τό φώς : — 

σκότος γιά σέ είναι θάνατος.

ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΧΝΗ
Απλώνονται τα χέρια σου όπου φεγγοβολάνε: 
άπάνου άπό τούς βωμούς με θείαν ησυχία.
Ό νοΐςκαι τ’ άγια δάχτυλα ποΰ άστραπές σκορπάνε, 
πλάθουν άπά ατά μάρμαρα μία δημιουργία.

“Αφταστοι είς την ομορφιά κόσμοι γοργοπερνάνε, 
βγαλμένοι άπό τά χέρια σου, ’Αθάνατη και θεία. 
Ζοΐνε ο’ Ατμόσφαιρες ψηλές και μ’ αρμονία πάνε 
τά έργα σου γιά νά ’βρούνε λάμψη κι’Αθανασία.

Και τριγυρίζει τα ενα φώς ασύγκριτο δώ κάτου, 
ποΰ πιθυμάω με αύτδ νά ’ρθβς νά με φώτισές, 
θεά ποΰ αναπαύεσαι στη νύχτα ένός θανάτου.

"Αχ! σήκω αύριο, θεά, γιά νά δημιούργησες 
πάλε τον άγιο σου κι ιρό με όλα τά καλά του.
“Ελα, θεά! έλα, & Σύ, πάλι νά ξαναζήσης! ...

ΦΩΤΟΣ ΓΙ0ΦΤΛΛΗ2

ΤΡΑΓΟΥΔΙ
(Τον Thomas Hood.)

’2ιήν ». ΜαρΙ*·« Μ.
θυμούμαι ακόμη τό μικρό και ταπεινό σπιτάκι 
ποΰ τής ζωής είδα τό φώς... Άπό τό παραθύρι 
έμπαινε δ ήλιος χαρωπός, κ’ Ιγώ μικρό παιδάκι 
θαρρούσα όλη μου η ζωή πώς θαναι πανηγύρι.

Τότε δεν φεύγανε οί στιγμές δγλήγωρα δπως τώρα 
καί οί ώρες οί χαρούμενες πώς ήοαν μακρινές...
Μά τώρα, ώϊμέ, παρακαλώ μες τής ζωής τήν μπόρα 
πριν ζημερώση να σβυο&ούν οί μέρες μου οί στερνές.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ

Δέ . υπάρχει γιά σέ Έστίάς : — δέν θά 

σθανθής ποτέ, τήν ευεργετική'πνοή της !

Μία· σπίθα έτρεμόσβυνε ακόμα μέσα ’ς 

στάχτη, τήν ε’σβυσαν κι’ αύτή.
Πέτα ’ς τό φώς τοΰ έξω κόσμου !

Πέτα ! — πέτα χωρίς καμμ.ία σκέψι .

ΙΙετα πριν περάση άπ’ έδώ τό μαύρο φάσμα 
τής οδύνης:— καί τότε άλοίμονον,—’παγω

μένη ώς είσαι, θασέ δέση μέ τής βαρείες τής 
σιδερένιες αλυσίδες του, καί θά. μένης αιώνια 

'ς τό σκότος ...

Πέτα ’σ το φώς, πέτα, πέτα !
Πέτα χωρίς νά σκέπτεσαι τίποτε : — αρκεί 

πού αισθάνεσαι μόνον.
Πέτα διψασμένη γιά φώς ψυχή : — έδώ εί- 

ναι ή πηγή του.
Πίε, μέθυσε.
Ναρκώσου άπό ήοεμες αρμονίες «βοών χρω-

αι-

τη

μάτων, άπό απλότητα γαληνιαίων γραμμών. 
Μή σκέπτεσαι τίποτε, πέτα ’ς τό φως . ■ 

Πέτα ! Πέτα ! . . .
ς το. φώς .

ΜΟΙΡΑΙΑ

“ΣΚΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΑ,,

Στό λεύκωμα τής Αεοποινίδος ★

Μή μοΒ Ci/τάς χαμόγελα, μή μοΰ γυρεύης δάκρυ. 
Τά σκόρπισα ό δύστυχος οτοΰ πέλαου τήν άκρη 
Στήν Αγκαλιά Της γέρνοντας σάντόν άφρό οτό βράχο!..

Μή μοΰ ζητάς τής νειότης μου όλόδροσα λουλούδια, 
Μή μοΰ ζητάς όλόγλυκα τής άνοιξις τραγούδια, 
Μή μοΰ ζητάς όνείρατα καί πόθους ποΰ γελάνε 
Μαράθηκαν era χί&ια μου, σκορπίσανε χβί πάνε...

“Ενα λουλούδι δός με Σύ τής έμμορφης ψυχής Σου 
Τήν έρημη καρδοΰλά μου μ’ εκείνο νά στολίσω
Κ’ ένα παλμό Σου μοναχά γιά ούντροφό μου νάχω!,..

Λεν μ’ απομένει τίποτε κ’ έμε νά οί χαρίσω 
Παρά κλωνάρια τής Ιτμις και φύλλα κυπαρίσσου...

AIM· ΕΛΕΤΘΕΡΙΑΔΗΣ

ΣΚ €Ψ€ΙΣ

Άπό όλα τά πάθη τα χειρότερον είνε ό τρως. Προσ
βάλλει συγχρόνως τήν κεφαλήν, τήν καρδίαν και τό 
σώμα,

Βολταϊρος

*
Αύναταί τις να κρίνμ περί τής ευαισθησίας ένός καλ

λιτέχνου έξ ίνός άνθους τό--όποιον εζωγράφισε.

Στήβενς

ΚΓ OS Τ ΑΔΓΙ Α
«.Προτιμώ ένα δένδρο, 

άπό έναν άνθρωπο i.
Μπετόβεν

ΚΟΙΤΟΝΤΟ όλοι έκεϊπεσμένοι, 
οί άμορφοι, σειρά - σειρά, ά- 
πά·ω στο πεζοδρόμιο. Έπέ- 
ρασα καί τούς είδα κι’ εν- 
νοιωσα τόν βαθύ πόνο που 
νοιώθω πάντα όταν βλέπω 
τά άμορφα πράγματα νά 

πληγώνονται και νά πεθαίνουν. ’Αδιάφορο, αν εινε 
άνθρωποι ή δένδρα ή έθνη^ ή αν είνε μικρές χρυ
σές πεταλουδίτσες ή άν εινε μεγάλα άστρα. Οσο 
μικρότερα είνε, τόσο περισσότερο πονώ. Και γι’ αυ
τό όταν έπέρασα χθες από τήν οδόν Πατησίων 
καί τούς είδα τούς άμορφους κορμούς νά πέφτουν 
καί νά πεθαίνουν έπόνεσα περισσότερο παρ’ άν έ
βλεπα ανθρώπους άμορφους να ψυχομαχούν.

Δυό τρεϊς άνθρωποι «τριγύριζαν κάθε δένδρο κι’ 
«κρατούσαν αξΐνες καί τό πλήγωναν. Ένας νεοςέ- 
πέρασε καί τούς «ρώτησε κάπως απότομα γιατί τά 
κόβουν καί αυτοί «γέλασαν καί είπαν τρελλός θά- 
ναι. Καί τόν περιεκύκλωσαν όπως περικυκλώνουν 
καί τό δένδρο καί άρχισαν να τόν πληγώνουν μέ 
τά λόγια καί μέ τά γέλοια όπως «πλήγωναν πρό 
ολίγου καί θά πληγώνουν σέ λιγάκι τό δένδρο μέ 
τ·ε« άξΤνες. *

Ό νέος έφυγε κι’ τ.ρθαν δυο τρία πουλιά άπό 
ένα δένδρο άντικρυνό κι ’ επέταξαν «κεΓ πόΰ ΰψώ- 
νετο πρό μιας ώρας ακόμη τό φύλλωμα τό πεσμέ
νο καί τό ζήτησαν. ’Επέταξαν έδώ κ·.’ έκει, δέν τό 
βρήκαν κι’ έφυγαν καί ξαναρθαν πάλι, «φώναξαν, 
κάτι φαίνεται θαπαν στα φύλλα κι’ έπεριμεναν νά 
κινηθούν καί ν’απαντήσουν—σαν άλλοτε. — Καί 
αύτά έμειναν πεσμένα χάμω πεθαμένα. Έφυγαν 
τά πουλάκια. Θάειπαν, κανείς κυνηγός θά τά κυ
νήγησε κι’ αύτά, θά τά σκότωσε κι’ «κούρνιασαν 
στό άντικρυνό δένδρο καί δέν έμιλοΰσαν πλειά. 
Ίσως «συλλογουντουν—πώς ενα πρωί κι’ αύτά, 
τήν ώρα που θά ξυπνούσαν, ένας πυροβολισμός θά 
διακόψη τό κελάηδισμά των και τήν άγάπη που 
τραγουδούν στον Ήλιο.

Έφυγα στενοχωρημένος. Μοΰπαν πώς τά κόβουν 
γιά νά πέραση ηλεκτρικός τροχιόδρομος...

Γιά νάρθή τό ώφέλίμό, φονεύεται τό ώραΖον. 
Κι' ονειροπόλησα πάλι μπροστά στά πεθαμένα, 
στά ριγμένα χάμου φυλλώματα τήν πρωτόγονη, τή 
άμορφη ζωή. Τό ραβδί του πεζοπόρου καί τά χέ

ρια τών γυναικών πουν» πιασμένα άπό τις λαγάνες- 
σάν χέρια στάμνας—κι’ έχουν στό κεφάλι των τό 
μικρό φορτίο καί πηγαίνουν σιγά σιγά στή στράτα.

Έπήγαινα πατώντας τά πεσμένα δένδρα κι’ «ν- 
Ουμούμην μιά έπίσκεψί μου προχθές σ’ ένα μικρό 
σαλονάκι μιας δεσποινίδος. Κι’ έταΰτιζα μ-ρικά 
αισθήματα πεσμένα μέσα μου,μέ τά πεσμένα δένδρα.

Μόλις «ιχε σωπάσει τό πιάνο κι’ «κουβεντιά
ζαμε γιά. τά τελευταία τά λεπτεπίλεπτα και εξε
ζητημένα καί επιπόλαια δράματα τής γαλλικής 
φιλολογίας. Ώμιλουσε σιγά σιγά μ’ ένα ύφος λε
πτεπίλεπτο καί εξεζητημένο καί επιπόλαιο.

Αίφνης άνέβηκεν άπάνω στά παράθυρα κΓ «μ
πήκε άπό τις μεσανοιγμένες γρίλιες τό κουδούνισμα 
τό ελαφρό και ειδυλλιακό τών γιδιών ποΰ περνού
σαν. Εκείνη δέν τ’ ακούσε. ΚΓ έγώ πλειά δέν 
ακόυα «κείνη.

Μόλις συγκρατήθηκα νά σηκωθώ καί νά τήν 
πιάσω άπό τό χέρι καί νά τής πώ: Πάμε!

Πάμε έξω στή κολυμβήθρα τοϊί πρασίνου νά κα- 
θαρίσωμϊ τήν ψυχή μας απ’ όλες τις άρρώστειες.

θ’ ανεβούμε πεζοί τό μικρό βουνό καί θά κου
ραστούμε καί.θά καθίσουμε στή κορφή καί θά ίδοδμε 
κάτω τούς κάμπους, θά σέ κάμω ν’ άκούσιρς τήν 
αρμονία ποΰ πλέκουν στό .σουρούπωμα τά πρόβατα 
όταν γυρίζουν στή στάνη καί περνοΰν άπό τις ρεμα
τιές και άπό τά χοχλάδια τών ξεραμένων ποταμών.

’Από πίσω των έρχεται ήλιοκαμ.ένος ό βοσκός 
καί σφυροκοπα, χαρούμενος ή αργολαλεϊ μέ τή 
φλογέρα στά βουνά τήν άγάπη του. Δέν θά μιλή- 
σωμε πλειά γιά τή μελαγχολία τοΰ Λοτί, ούτε γιά 
τόν ώμορφο εκφυλισμό τοΰ Οΰάϊλδ, ούτε γιά τά 
παραληρήματα τών Χόφμαν. θά σοϋ δείξω τούς 
όμορφους θεούς ποΰ ζοΰνε ακόμη στις γαλάζιες 
καμπυλότητες τών βουνών μας καί τούς σατύρους 
ποΰ παίζουν μέ τις νεράιδες στον ποταμό, θά σου 
’πώ δ,τι πράσινο κρύβει ή ψυχή μου γιά τά στά- 
χυα, θά σου πώ καί για τούς δρυς.

Τί καλό μάς έκαμεν ό πολιτισμός ποΰ «χάλασε 
όλη τήν ώμορφιά τής πρωτόγονης ζωής καί τών 
ένστικτων;

Αύτά «συλλογιζόμουν χθες, όταν είδα τό δειλινό 
πεσμένα τά φυλλώματα χάμω. Καί «συλλογίστη
κα ακόμη πώς θά γελοίσεν ή ώμορφη δεσποινίς, 
τό ώμορφο γελοίο τής κομψής ήλιθιότητος, καί 
πώς θ’ άπλωνε τό χέρι της καί θά ’ρίχνε ολο μου 
τό πράσινο Όνειρο όπως έρριχναν χθες γελώντας 
οί βάναυσοι τό πράσινο δένδρο...

ΚΑΡΜΑ ΝΙΡΒΑΜΗ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΕΛΠΙΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΙΝ η ελθ>] it; τάί 'Αθήνας προηγήθη συναυλία 
επαίνων άπδ τήν Έπτάλοφον. ΑΙ Βυζαντινοί έφημερίδες 
συνεχώς και ένθουσιωδώς Ιςήραν rot’s θριάμβους νιας 
έλληνίδος άοιδοΰ, τής δεσποινίδας ‘Ελπίδος Καλογερο
πούλου.

Ή πατρική της οίκογένεια κατάγεται έκ Χαλκΐδος.Ή 
καλλιτέχνις έγεννήθη φφ 1886 είς το Πέραν τής Κων
σταντινουπόλεως , ένθα είχε μεταναοτεύση ό πατήρ της. 
Τ<β 1897 ή οικογένειά της άπεκατεότάθη είς Αλεξάν
δρειαν, έκεΐ δέ έφοίτησεν ή Ελπίς είς τδ Άβερώφειον 
Παρθεναγωγεΐον, δθεν έξήλθεν Αριστούχος r<j> 1902 
Παιδιόθεν θερμή λάτρις τής καλλιτεχνίας, έδειξέν ενω
ρίς κλίσιν μοναδικήν είς τδ άσμα και τήν ζωγραφικήν. 
Ή έλλ. κοινότης ‘Αλεξανδρείας έκτιμώσα τδ τάλαντου 
της, τήν άπέστειλεν πρδ διετίας ύπότροφον πρός τελειο- 
ποίησιν είς Μιλάνου, ένθα ΰπδ τήν διδασκαλίαν των κα
θηγητών Βάνζο, Καρκανο καί άλλων κατηρτίοθη τε
λείως, άριστεΰσασα κατόπιν εν διαγωνισμφ τής ‘Ακαδη
μίας Βρέρας.

■ Ή συναυλία ήν έδωσεν είς τδ Ώδεΐον ’Αθηνών Απέ
δειξε τί θησαυρόν φωνής εγκλείει. Κανείς δεν ύ.τίθετε 
ότι ή Ελλάς έχει τοιαύτης Αξίας άοιδόν. Ή μικρά αί
θουσα τον Ωδείου ποτέ , έως τώρα δέν.άπήχησε άπδ τό
σον έντονον, διαυγή, σταθερόν φωνήν. Ή δεσποινίς Κα
λογεροπούλου έχει τδ χάρισμα δτι κατέχει άβίάστους καί 
τους ύψηλότέρους, δοόν καί τους χαμηλότερους τόνους. 
Ψάλλει με πεποίθηοιν και εινε κυρία τής φωνής της,δυ- 
ναμένη νά τήν διενθϋνη κατά βούλησιν και νά τήν ύπο- 
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τάσοη εις τάς τεχνικωτέρας διακυμάνσεις. Και εινε ή 
φωνή της φωνή πλήρης δυνάμεως άΙΑά καί χάριτος, 
εύστροφος καί μεταλλική,άρμοζομένη προς τά έκδηλού- 
μένα αισθήματα, άποκαλύπτονσα αυτήν τήν ψυχήν τοΰ 
συνθέτου, έχομένη δπως πάντοτε τών κανόνων τής τέχ
νης. Δέν έχει τίποτε άπδ τδ εξεζητημένου καί άμφίβο- 
λον καί. βεβιασμένον τών έρασιτεχνών τοΰ άσματος" είνε 
φωνή ήχις .έν τή σκηνή τοϋ θεάτρου θά άναδέιχθή έπί 
πλέον καί θά καταστήοη τήν δ. Καλογεροπούλου θεατρι
κόν Αστέρα. Είς τάς συναυλίας ή δ. Καλογεροπούλου 
φαίνεται οτενοχωρουμένη άπδ τδν περιορισμόν τής στά
σεως. ΑΙ κινήσεις τών χέιρών χαί οί βηματισμοί, οί τό
σον βοηθοΐντες είς τήν έκφρασιν τοΰ άσματος,"λείπουν 
δεν υπάρχει ή ελευθερία ή δποβοηθοΐσα τήν εύρυτέραν 
τής φωνής έκδήλο>σιν.

Είς τδ πρόγραμμά της δεν έλησμόιησεν δτι είνε Έλ- 
ληνίς. ‘Εψαλλε μίαν άρχαίαν aria (1650). τοΰ Balsam 
και τήν μελωδίαν τοΰ Gluck eOdel mio dolce ardor» 
συντεθειμένης έπί άρχαίου ελληνικού μοιίβου. Εις τό 
δεύτερον αυτό άσμα ή δ. Καλογεροπούλου έθριάμβευσεν" 
ήτο τδ έκλεκτότερον μέρος τοΰ προγράμματος χαί τδ έξε- 
τέλεσε μεθ’ υπερόχου έντελείας. Καί τής «Φλώρα Μι- 
ράμπιλιςν τοΰ Σαμάρα τδ «Deh ! lasciami lornar» 
έτραγούδηοε θαυμάσια, ώς καί τήν Adelaide του Bee
thoven μέ πολλήν τέχνην και ϊκφρααίν,Τήν συναυλίαν, 
ήν έβοήθησεν δ τετραχορδιατής κ. Καρακύρης διερμη- 
νεύοας πολύ εύμορφα μίαν σονάταν τοΰ Ρουβινστάϊν καί 
κεντάς καλλιτεχνών έκτελεαάντων μίαν σύνθεσιν τοΰ 
Schumann, ίπίοτεψε τοΰ Φάουστ τό «Ciera un Re» 
είς τδ όποιον νέα χαρίσματα τής έξοχου φωνής Απέδει
ξαν ή καλλιτέχνις.

Ή δ. Καλογεροπούλου ούδεμία αμφιβολία δτι θά κα- 
ταοτή ταχύτατα διεθνής δόξα τσϋ άσματος. Καί διά τήν 
Ελλάδα, τήν πτωχοτάτην είς θησαυρούς γυναικείας φω
νής, τήν μόνον μίαν Φωκά εχουόαν άνενδοιάοτως νά 
επίδειξη, ή έμφάνιοις τής Ε. Καλογεροπούλου πρέπει 
Ιδιαιτέρως και ένθουσιωδώς νά χαιρετηθή. Αί Άθήναι 
αί όποιοι παλαίουν διά έλληνικόν μελόδραμα καί δέν 
ήμποροίν ν’ αποκτήσουν, ζηλρτύπως θά παρακολου
θήσουν τάς έπιτυχίας. τής έλληνίδος Αοιδοΰ με τήν κρι- 
φήν χαράν δτι δίαν θά ενσαρκωθή τδ δνειρον τής αυμ- 
πήξεως έλλ. μελοδράματος, ή διακεκριμένη Έλληνις θα 
οπεύομ νά προσφέρη τδ τάλανεόν της, καταθέτοΰσα οέίτω 
τδ θεμέλιον τής έθνικής μουσικής.

Ή δ·, Καλογεροπούλου εινε καθ’ 'ίλην τήν εΰρεΐαν ση
μασίαν τής λέξεως καλλιτέχνις. Διότι δέν είνε μόνον 
άοιδός, άλίά και δόκιμος ζωγράφος κάί λόγια. ’Εκ τών 
έργων της δημοσιεΰομεν τδ ι’Όνειρονε,μίαν άνάπαρά- 
στασιν τών ψυχικών της συναισθημάτων, είχε δέ τήν 

.καλοσύνην νά ύποσχεθ.ήείς τήνσΠινακοθήκηνο,δτι θά τή 
αποατέλλη καλλιτεχνικά&ρθρα έκ Παρισίων, ένθα έπί 
διετίαν θά παραμείν^,χάρις είς τήν γενναιοδωρίαν πλού
σιας έξ Αίγυπτου κυρίας.

' ■

ΟΝΕ ΙΡ ΟΝ

TAN έφθασεν είς τήν κορυ
φήν του βρηφόρου, τον όποιον 
άνέόαινεν, έστάθη έν έχστά- 
σει.Τίποτε δέν έννοοΰσεν. από 
τό-χάος, to οποίον εξέτείνετο 
εμπρός του καί τό άμυδρόν καί 
αόριστον έκέΤνο φώς, διά μέ
σου. τοΰ όποιου δέν ήδύνατο τί
ποτε νά διακρίνη, τόν κατέ- 
πληττέ. Στρέψας εύρέθη· ένώ- 
πιον.ώραίου νέου, ύψηλόΰ^ με- 

λαχροινοΰ, μέ μαΰρα σπινΟηροδόλα ματια, μ «υγε- 
νέστατον ύφος. Ό νέος πλησιάσας άύτόν.·

—Φίλε, τώ είπεν, έγώ έδώ είμαι ό οδηγός πρός 
τήν άπόλαυσιν, τόν πλούτον, τήν πραγματικήν, τήν 
υλικήν ,ζώήν, καί αν βέλγ.ς νά,ζήσιρ; ευτυχής, νά 
αίσθανθνϊς πραγματικώς ολας τάς ήδονάς τής ζωής, 
έλα μαζύ μου! Βλέπεις έκεΐ κάτω τον μαυρον εκεί
νον όγκον, ποΰ χάνεται μέσα στό πολύ φώς 1 Τόν 
διακρίνεις I Εινε ή Γή. ’Exit θά σέ οδηγήσω’καί 
θά ζήσνις αιωνίως άπολαμβάνων ,εύχαριστήσεφν, θά 
έχης ό,τι επιθυμείς, καί δέν θά’ κοπιάσης, ούτε θά 
βραδΰνης διά νά φθίσης, οπού θέλεις. Ό ?ρόμος 
εινε σύντομός καί εντός ολίγου καί οί 3ύο θά-ήμεθ* 
έκιϊ,· Μή χάνης καιρόν ... έμπρός έλα I

— «Καλά» είπε, μετ’ ολίγων λεπτών σκέψιν, 
«έρχομαι», και ήτοιμάζετο νά προχωρήση, ο.τ» μία 
χειρ τόν έκράτήσεν ελαφρά άπό τόν ώμον καί μία 
μελωδική φωνή έψ-.θύρισε «στάσου;» Μ’ ενα;βραχ- 

’νόν 'ά, τό’οποϊον τόν έπνιξεν είς τόν λαιμόν, έπε- 
σεν εις τά γόναϊα ενώπιον ωραιότατης κόρης, ήτις 
έστέκετο έκεΐ, ντυμένη μέσα -στ’ άσπρα, μέ ριχμένα 
τά καστανά μαλλιά της εις τούς γυμνούς ώμους 
ίής,. μέ μισοκλεισμένα μάτια, ώράία καί αΐθερία ώς 
άγγελος.

—Μή, φίλε μου, μήν πας έκεΐ, μή! Έλα μαζύ 
μου, είμαι ή ιδανικότης, ή τέχνη σου, ή άγάπη· σου, 
ή μουσική σου. Θά ζήσωμεν πράγματι ευτυχείς 
μαζύ. Ίδέ έκεΐ έπάνω, μέσα σ’ εκείνο τό άσπρο 
χάος, είνε ό Ουρανός, είς τόν όποιον θά σέ οδη
γήσω καί θά ύποφέρωμεν, θά κοπιάσωμεν καί δυ· 

, νατόν νά μή φθάσωμεν, διότι ό δρόμος είνε ατελεύ
τητος καί σχεδόν απρόσιτος. ? . μά θά σοδ παρέχω 
τήν γλυκεϊαν τής αθανασίας έλπίδα, θά ήμαι πάντα 
μαζύ σου, είπε σιγά, καί σκύψασα εθώπευε μέ τα 
χείλη της τα ώραία ξανθά μαλλ’α του.

— Ώραΐον και γλυκύ πλασμα, έρχομαι, ναι, έρ
χομαι μαζύ σου, έφώνήσε, καί ένφ τη έτεινε τήν 

. χεΐρα διά νά τόν βοηθήση νά σηκωθή, έστρεψε καί 
έβτειλεν ένα εγκάρδιον ασπασμόν' εις τόν νέον, που 
έχαθη σχεδόν μέσα εις τό φώς.

—ΠηγαίνΟμεν λοιπόν! ειπεν έκείνη Χαί ελαφρά 
ώς πτηνόν ήρχισε .τόν δρόμον της, άκολουθουμένη 

. ύπό του νεαρού συντρόφου της. Άλλα κατόπιν μα- 
κροΰ ταξειδίου, κατόπιν μυρίων κοπώσεων και εξαν
τλήσεων, κατόπιν άφορήτου πυρετου, πείνης καί 
δίψης, έπεσεν είς τήν δρόμον μέσα είς τάς άγριας 
βατούς καί ενώ έξέπνεεν εις τούς βραχίονας τής πι
στής φίλης, του . . .. ήνοιξε τά μάτια καί εύρέθη έρ-

ΕΛΠΙΣ ΚλΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ριμμένος είς τό ψάθινον κάθισμά του, έμπρός είς τό 
τραπέζι, έπί τοΰ όποιου άκουμδήσας είχεν άποκοι- 
μηθή. Τό βιολί καί τό τόξον του μά δύο τετράδια 
μουσικής εις τό πλάγι του έπί τής τραπέζής έκοι- 
μώντο, φαίνεται, καί αύτά μαζύ του, ένφ ό βορράς 
έσύριζεν είς τά παράθυρα, οί ξύλινοι τοίχοι έτριζαν 
καί τό κρύο τοΰ Δεκεμβρίου τόν είχεν έγγίσει κατά
καρδα. Έμεινεν ολίγα λεπτά είς τήν θέσιν του 
τρέμων, ύστερα έστρεψε καί είδε τό στρώμά του 
κάτω σέ μίαν γωνίαν τοΰ δωματίου, ερριψεν έν 
βλέμμα πρός τό τρεμοσόύνον φώς τοΰ κηρίου του, 
ποΰ έκαιιν έκεΐ πλησίον,έσφιξε τό βιολί του είς τό 
στήθος του, καί:

—Ώ γλυκεϊά μου Μούσα, είμαι πολύ ευτυχής, 
ποΰ σ’ ήκολούθησα, έστω καί άν ίσως τώρα πρός χά
ριν σου ... πεινώ, έξεφώνησε και σδύσας τό κηρίον 
του, έπεσε χαμόγελών είς τό άχύρινον στρώμά του.

ΕΛΠίε ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟϊΛΟχ
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ΛΟΓΙΑ WΡΕΛ ΑΟΥ >·

ΙΑ άγάπη μας έχρα- 
τοΰσε σιμά τούς δύο 

■μας κι’ ένα φρικία- 
σμα ψυχικής αρμο
νίας.

- Σκέψου! Κύτταζε
κάτω πάντα καί στήλωσε τα μάτια σου βαθειά. στή 
γή. Θέλεις να πής τά μυστικ,ά σου, θέλεις νά τά 
θάψης; Σκέπασε τα μέ άνθη λεμονιάς· λευκά δεν 
είναι;

Μή μέ κυττάζης έμενα διόλου’ δεν άνήκω πεια 
σε Σέ' δχι’ πάει έφυγε, έφυγε κείνο ποϋ μ’έκανε 
καί πονοΰσα.

Μόνο κυτταξε τή γή, τδ χώμα.
Γιατί είσαι δειλή : γιατί τρέμει ή ψυχή σου’ ω 

αγρίεψε λίγο καί σύ’ πες μ.ου τήν αλήθεια, άφησε 
τά ψέμματα.

Στάσου νά σ’ έρωτήσω καί στάσου νά σοΰ πώ.
Αλήθεια, δέν σ’άγαπώ πειά, δέν τρέμει ή καρ

διά μου’ δεν πονεϊ πειά γιά Σέ.
Μή μέ κυτάζεις έτσι δειλά καί τρομαγμένα ήρεμη 

νεκροφορεμένη Εστία’ ’Αντιγόνη σ’ επιθύμησα, 
’Ισμήνη σ’ εύρα. Καί σέ βλέπω ώχρα παρθένα με 

,τήν τρομάρα τήν κοριτσιάστικη !
"Ε ! τί μιλώ μαζύ σου’ δέν σ’ άγαπώ πειά.

Μοΰ πέταξ’ ή άγάπη βαθειά άπ’ τήν καρδιά, δέν 
θέλω νά τήν εΰρω ποτέ, ποτέ μου πειά.

*
• *

Μείνε μόνο λίγο νά θύσωμε στδ βωμδ τής ’Αγά
πης για τελευταία μας φορά. Μή μέ κυτ.τάξης 
διόλου’ δχι δέν θέλω, μόνο έπίϊνον τδ βωμδ μέ τδ 
μαρμάρινο άγαλμα του καί τδ ιερό μιγαλεϊό του.

Φύγε, πήγαινε δπου θέλεις’ έγώ δέν σ’, αγαπώ’ 
θέλω μόνον νά δακρύζω γυρμένος στήν δχθη τοΰ 
ποτάμιου καί να σφυρίζω πένθιμα τραγούδια μαζυ 
μέ τδ συρισμα τών δένδρων’ θέλω τής νυκτερινές 
σκιές, εκείνες αγαπώ τώρα’ θέλω τα μαρμάρινα 
στοιχεία καί τά σύννεφα τοΰ ουρανού’ μή μείνής 
μαζύ μου, φΰγε, φΰγε.

Σοΰ έκλεψα τδ πετράδι τής καρδιάς'σου καί τδ 
χνούδι τής Ψυχής’ μέ φθάνουν’ δέν θέλω τίποτ’ 
άλλο’ μακράν, μακράν μου σέ ξένες άγκάλις πή
γαινε νά πέσης, άλλον αγέρα πήγαινε νά άναπνεύ- 
σης...

Αΰτδς έδώ ε’ναι πληκτικός’ ουφ’μελαγχολία !.. 
Φεύγεις! ... Φΰγε! Φΰγε!

• ·

Έγώ θά μείνω μένος μου. Σοΰ τδ ορκίζομαι 
άλλη γυναίκα πειά δέν θ’ άγαπήσω έτσι. "Αχ τέ
τοια άγάπη είναι φονική. Μέ τδ λεπτδ χαμόγελο

ί, .·

τής πίκρας στά χείλη καί μέ τδ δάκρυ τοΰ τρελλοΰ 
θέλω νά περάσω τή ζωή μου.

Μή μένεις πειά μαζύ μου'’ δσο Σέ βλέπω, -τόσο 
μ’ άνοίγεις βαθειά’ στά στήθη τήν πληγή. Μόνο 
άν ήσουν ’Αντιγόνη θά μ’ έγιάτρευες.

* *

Μυρσίνης άρωμα πνέει γύρω μου’ μή θέλεις να 
Σοΰ δώσω καί Σένα.

Δέν Σοΰ δίδω’ είμαι έγωϊστης.
Μόνος μ.ου θά τδ άναπνεύσω. Φΰγε, φΰγε, μή 

μένης μαζύ μου.' *
• ·

ΙΊόσο θέλω νά άναπνεύσω μονάχος μου’ πόσο 
ζήτησα τής μυρσίνης τδ άρωμα στή μοναξιά! Έ ! 
θά γείνω πειο δυνατός’ μαζύ σου ήμουν αδύνατος.

Δέν είσαι ή αιώνια γυναίκα, είσαι όμως ή παρ
θένος ή δειλή μ.έ τδ ώχρίασμα και τδ συνεφιασμα 
τής νύμφης.

» ·
Νύμφη’ δνομα ποΰ προφέρουν τα χείλη μου. 

Νύμφη, Νύμφη τών όρέων, Νύμφη τών άγρών... 
'Αμαρυλλίς.

Δέν ήμουνα έγώ ποΰ Σέ ζήτησα Αμαρυλλίδα; 
”Ε πειά θέλω νά γείνζ,ς Νόρα’ οϋ’ πόσα ζητώ I 
μήπως δέν είσαι ο:ιλή ;.. τδ ξέρω !

Στάσου πάνω στδ βράχο καί κύτταξε τδ μακρό
κοσμο καί σκέψου όλες του τής άνισορροπίες. Δες 
κείνο τδν δχλο ποΰ φαίνεται σάν μυρμήκια μέσα 
στούς στενούς δρομίσκους νά γυρίζουν σαν ζουλι
σμένοι καί σκέψου πώς ε’ναι βασιάζοι τής ζωής. 
Έ’ είσαι καί Σύ άπ’ αύτόν !

*
« »

Άπόστασα νά Σοΰ μιλώ’ φΰγε καί ,κλάψε λίγο 
σάν διαβαίνεις τδ δρόμο τής σκέψεως άργότερα στή 
ζωή Σου’ ραίνε μέ άνθους καί κλάμμα τήν εποχή 
ποΰ Σ’ άγάπησ’ ένας’ θυμήσου τδ προσήλωμά του 
καί σκέψου τήν άγάπη του’ έβγαινε άπδ τά στήθη 
του και έσταζ’ αίμα άπδ τήν καρδια του.

θυμήσου τδ γελαστό του ύφος με την αισιοδο
ξία ζωγραφισμ.ένη καί τήν· τρυφερότητα του έρα- 
στοΰ αχώριστη.

Θυμήσου!., καί έλα νά Σέ φιλήσω γιά μια τε
λευταία φορά. "Ελα νά Σ’ αποχαιρετίσω με ενα ε- 
ναγκάλισμα άγνδ σάν τήν κόρη τοΰ μ.ατιοϋ Σου. 
Νά Σοΰ πώ δύο λόγια βουβά και νά Σέ κμτταξω 
στά μάτια λίγο’ έλα, δέν Σε λησμονώ εύκολα...

Έγώ θά περάσω άπδ τδν μακρυνδ δρομάκο’θα 
έλθης νά μ’εΰρης; δέ Σέ θέλω’ μόνο θίλω Αρ
γότερα τδ παιδί Σου νά τδ χαίρωμα·.’ μαζύ του 
θάχω Σένα.

Έγώ θά περάσω άπδ τδν μακρυνδ δρόμο’ θα 
έλθης νά μ’ εύρης; δέ Σέ θέλω...

Addio.··
- ■ 1 ΙΑΣΩΝ. ΣΕΛΗΝΑΣ

— ΣΚΙΑΙ ΟΝΕΙΡΩΝ

ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΤΕΛΕΙΠΤΕΣ

ΕΣΑ στήν ψυχρήν α
τμόσφαιρα τήν σκο
τεινιασμένη εκείνη ί- 
νοιωθα τήν ψυχή μου 
νά άγωνιά άπό πε
ριέργεια, νά άσφυκτιά

άπό αγωνία . . .. Αόριστα άντελήφθην πώς· 
βρισκόμουνα σε παλάτι θεόρατο, ιδιόρρυθμο,πα- 
λάτε παράξενο, τοΰ όποιου οί τοίχοι κυκλικοί 
έγυρναν σέ θόλο ύπερήψηλο. Σκοτάδι άπλώνετο 
τριγύρω κι’ έδειχνε κάθε σκεά φωτός, σάν κρύ
βεται και σβύνει το φώς τοΰ ήλιου στά φθινο
πωρινά δειλινά άπό τά μαΰρα σύννεφατά πε
λώρια στοιχειά, ποΰ με φοβερή γρηγοράδα ξα
πλώνονται άγρια στό γαλάζιο κρεβάτι τού- 
ρανοΰ. Ή αμφιβολία άρχισε νά μέ τυραννή, τό 
σκοτάδι έπίεζε τήν ψυχή μου.’Ακίνητη, πάντα 
στην ίδια θέσι δειλή καί φοβισμένη, περίεργη 
καί άπορημένη ε'ρριχνα τριγύρω τό βλέμμα έπί- 
μονον, νά ερευνήσω τό Παλάτι. Παντού τήν 
σιγή καί τή νέκρα άπαντοΰσα, τήν άπβνη ερη
μιά τοΰ σκότους . . . Κουράσθηκα πειά άπό 
τήν άδικη έρευνα, ναρκώθηκε ή ψυχή μου άπό 
τήν σιγή και βυθίσθηκα σέ άναίσθητη ρέμβη, 
πάντα σε στάσι νωχελή,άφηρημένη καί άκίνητη.

Ξάφνου στούς θόλους αντήχησε κάποιος ά
γνωστος σκοπός τραγουδιού λυπητερού, κάποιοι 
τόνοι παράξενοι πού ξύπνησαν τήν κοιμισμένη 
ήχώ τοΰ παλατιού καί τάραξαν τόν ατέλειωτο 
ύπνο τοϋ θόλου.

Ξαφνιασμένη άπό τόν αιφνίδιο ήχο, τόν ά
γνωστο, δέν μπόρεσαν’ άντιληφθώ καλά - καλά 
τί γινότανε στόν ηχο ακολούθησε κάποιος- κρό
τος υπόκωφος, κάποιος παράξενος θόρυβος, σάν 
πάλη θεριών, πού εσκόρπισε στήν θαμπωμένη 
ψυχή μου τόν φόβο καί τήν ταραχή ... Καί 
πάλιν -έφθασε στην άκοή μου μακρυσμίνος ήχος 

τραγουδούν ποϋ σπάραζαν οί τόνοι στήν ψυχήν 
μου καί πάλιν άντήχησαν πανηγύρια άπό Φω
νές άνήμερες ...

Ή φωνές καί τά τραγούδια διάβηκαν άπ’ 
έξω άπό τό μέρος έκεΐνο, οπού πειό επίμονη 
γυρνοϋσε ή ματιά μου. Χέρι Δράκου έκτύπησε 
με δύναμι άγρια θεριού τόν τοίχο και άντή- 
χησε φοβερή στόν θόλο ή βοή. Ή πέτρες έκύλι- 
σαν μέ κρότο σέ σωρό καί φώς άτέλειωτο ξεχύ
θηκε άπό τό χάλασμα τού τοίχου καί πλημμύ
ρισε τό παλάτι τό μυστηριώδες. Τά μάτια μου 
θάμ πωσαν άπό τό ι κόκκινο φώς πού. σελάγιζε 
στό άπέραντο θόλο και ζαλισμένη κύτταζα τρι
γύρω ταραγμένη άκόμα άπό τόν άπαίσιο’κρότο, 
ποΰ θαρρούσα πώς άντήχησε στής ψυχής μου 
τά βάθη . . . "Αρχισα νά συνειθίζω στό φώς...

Έρριψα καί πάλιν γρήγορα βλέμμα στό πα
λάτι και άπορία δράβηκε άπο τόν ουρανό τής 
σκέψεως μου καί πόνος ΐσπάραξε την ψυχή 
μου...

"Ημουν σέ πύργο άληθινά. Ό θόλος σχήμα- 
τίζετο άπότοίχους λευκούς,χωρίς καμιά πτυχή, 
σχεδόν κυκλικούς. Φαινότανε σάν πύργος μαγι
κός λαξευμένος σέ ’-θεόρατο βράχο· Στήν μέση 
τοΰ πύργου άντίκρυσα πελώριο μαρμαρένεο θεό 
καθισμένου σέ θρόνο άπό λευκό κρύσταλλο. Στό 
μέτωπο τοΰ Γί-^αντος, τό Πνεύμα είχε χαράξη 
μέ τή σφραγίδα τήν αιώνια τό σημείο τών 
έκλεκτών. Τά μάτια του καμωμένα άπό γα- 
γάτη λαμπύριζαν φάν άσβυτα άστέρια. Στό 
λευκόχρυσο φώς τους καθρεφτίζετο κάθε σκέψι 
αιθέρια, κάθε ιδέα άπόκοσμη . . .

Άπορημένη άτήν θωριά του, μαγεμένη άπ’ 
τήν μυστική δύναμι ποϋ ξεχύνετο γύρω Του . 
καί δέσμευε κά^ί μου σκέψι,έμεινα άκίνητη,όλη 
Γκστασι στά αιθέρια’κάλλη Του, μέ τή ματιά 
προσηλωμένη χωρίς θέλησε στόν πελώριο Γί
γαντα ποΰ ξαπλώνίτο άπ’ άκρη σέ άκρη στόν 
πολύτιμο άστραφτερό Του θρόνο . . . ένώ ή 
πένθιμη βοή, τό θλιβερό πανηγύρι καί ή φω
νές τοΰ ανήμερου τραγουδιού άντηχοΰσαν αλύ
πητα στόν άπέραντο θόλο τής καρδιάς μου . . .
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΧΠΡΙΣ ΡΥΘΜΟ

ΡΑΓΟΓΔΙ γλυ
κό,τρργοΰδι ου

ράνιο σκορπί- 
σθηκε στόν αέ

ρα .'. . Καί ή 

ηχώ καλοθέλη- 
τη έψερε τόν ή
χο τόν αρμονικό 

ην ερημιά κουρά- 
νη άπ’ τον ύπνο 

τόν βαθύ.
Τό τραγούδι πλημμύριζε την ατμόσφαιρα, δ 

ήχος έκυμάτιζε στον άέρα καί νανούριζε γλυκά 

την άποσταμένη ψυχή, πού ξαγρυπνουσε αιώ

νες στό σκοτάδι, ναρκωμένη άπ’ την στέρησι 
της ζωής, πεθαμένη άπ' τό μαρτύριο της 

νέκρας ...
Καί ί'ννοιωσε νά διώχνη την κούρασι καί άλλη 

ζωή καί νέα δύναμι νά σταλάζη μέσα της τό 

τραγούδι τό νέο, τό τραγούδι τό φλογερό καί 

μαγεμένο, δ ήχος ό μυστικός, δ άγνωστος ώς 

τότε ...
Ή κούρασι καί ή νύστα έφυγε μέ μιάς άπό 

τά μέλη της καί απορημένο κύταξε τριγύρω 

στην Πλάση γιά ναύρη άπό ποΰ ξέφευγαν οί 

πόνοι έκεΐνοι γεμάτοι άπ’ τά μάγια της 
ζωής .

Κυτάζοντας πέρα πέρα στά ατέλειωτα πε- 

λοόγη τοΰρανοΰ ξανοίγει ή θαμπωμένη ματιά 
της την σκιά ’Αγγέλου ποΰ ζωγραφίζετο θαμ

περά στην άπέραντη γαλανή έκτασι . . .
Φτερούγιζε άπαλά μέσα σε νεφάκι φωτεινό, 

πού θάμπωνε τά άπόκοσμα κάλλη Του καί κύ· 
τάζε κάτω στην γη μέ ματιά γεμάτη άγνότη 

καί αλήθεια καί έτσι άντίκρυσε τό βλέμμα της 

ψυχής· είδε την άπορία στην ματιά Της,· εν

νόησε την κούρασι καί την νύστα της καί έ- 
θλίβη . . .

Τό φτερούγισμά Του, ποΰ τριγυρνοΰσε πάντα 
' νΛ Λ < ν · ' _ _ -στην ί ■ γ ~ ; γ

κοντά Της ...

την κούρασι καί την νύστα της καί έ-

παντα 
ίδια θέσι, έγεινε πειό γοργό πετώντας

Τό τραγούδι, ένανούριζε άπαλά τήν Ψυχή, 

δ ήλιος· έφερνε , τον νοΰ-Της σέ εκστασι, καί ή 

ματιά τοΰ ’Αγγέλου καί τό φωτεινό Του χα
μόγελο έστάλαζε άθέλητκ στήν καρδιά Της 

παλμό ζωής, πόθο χαράς ...

Τό ονειρεμένο φτερούγισμά έφερνε δλοένα τον 
Άγγελο πειό κοντά καί ή Ψυχή μαγικά άνυ- 
ψώθη στες φτεροΰγές Του . . .

Στήν θερμή άγκάλη Του ’Εκείνη ξαποστα- 

μένη πειά, όλη ζωή καί χαρά, όλη ελπίδα κι’ 

όνειρο λαχταρούσε άπο περιέργεια καί άπορία...
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Εΐδεν ή ματιά τοΰ καλού Αγγέλου την 

άπορία Της καί χαδεύοντας την λευκή ΰπαρξι 
ήθέλησε νά χαρίση στην άγνοια Της την αλή

θεια- σφίγγοντάς την στά χέρια του θερμά,μ’ 

άγάπη, γοργόφτερά' πετοΰσε δλοένα στον χλο
ερό λειμώνα τόν ανθόσπαρτο, σπαρμένον άπο 

λουλούδια τής'αγάπης. . .

Στόν.κήπο τόν θαυμάσιο ή ψυχή, δπου πε> 
τοΰσε μέ λαχτάρα καί ζωη μαζη μέ εκείνον, εκ
στατική ρωτούσε πάντα καί κύτταζε ...

Καί την ώδηγοΰσε δ Άγγελος άπ’ ένα είς 
άλλο λουλούδι καί ζητούσε νά δώση στην άγνη 

απειρία Της τό λουλούδι ΐής Γνώσεως.
Τό γλυκερό τραγούδι έθελγε ηδονικά την 

καρδιά Της, δ ήχος δ μουσικός, πού πλημμύριζε 

στόν άέρα, έφερνε τόν νούν τής ψυχής σέ άπορία 

καί μέ γέλοιο ατά χείλη εμπιστοσύνης καί άγά- 
πης στή μεγάλη τοϋ ’Αγγέλου καλωσύνη μαζή 

του, κρατώντας την άπ’ τό χέρι, τριγυρνοΰσε 

δλοένα στόν μαγεμένο κήπο τόν γεμάτο» άπ’ 

τά λουλούδια τής Ζωής,φυτεμένα άπο τό χέρι 

τής ’Αγάπης...
Ή ψυχή μεθούσε ηδονικά άπό τό ατέλειωτο 

μύρο πού ράντιζαν τά λουλούδια στήν δλόφωτη 

άτμόσφαιρα", καί χάδευε μέ τήν άπειρη ματιά 

της κάθε τής Πλάσεως αγνό στολίδι . . .
Καί δ Άγγελος τήν ώδηγοΰσε τρυφερά άπό 

τό-χέρι καί τής έδειχνε ένα-έ'να τά δλόδροσα 

τοΰ κήπου λουλούδια καί πάντα λαλοΰσε ιαέ τήν 

φωνή του τη γλυκειά, την λαλιά του την μα

γεμένη ...
Τριγυονώντας άπ ’ άκρη σέ άκρη στον ανθώνα 

ουράνιο κύτταζε κάποιο μικρό-μικρό αιθέριο λου
λούδι π’ άνθοΰσε παράμερα, καί σκόρπιζε άπ’ 

τά τέσσαρα τριανταφυλένια του πέταλα μύρο 

βαθύ, καί ατέλειωτο, πού θάμπωνε όλου τοΰ 
άνθώνος τήν ευωδία...

Ξάνοιξε τό κρυμένο λουλούδι και φτερουγί- 
ζοντας δ Άγγελος σέ μιά στιγμή μέ προθυμία 

καί άγάπη άπέσπασε άπαλά το τρυφερό καί 
δλόδροσο γαρούφαλο πού έμοιαζε μικρή, χαρι

τωμένη πεταλούδα. . .

Άπλωσε εκείνο τό χέρι μέ παλμό ευγνωμο
σύνης καί εότυχίάς νά πάρη άπό τό δικό τού το 

μυρωμένο λουλούδι τό ρόδινο, ψήλωσε τό κεφάλι 

εΰχαριστώντάς τον γιά.τήν άφοσίωσι τήν με

γάλη και έτσι κύτταξε γιά πρώτη φορά τήν μα
τιά του,τήν πάναγνη, ματιά γεμάτη ζωή, λαχ

ταριστή καί πύρινη . . .
"Εφερε στά χείλη της τό πιρθενικό λουλούδι, 

γύρισε τό .βλέμμα της όλο χάδι σέ κείνο, κάί 
ένοιωσε παλμό αδιάκοπο κι’ απέραντο, παλμό ' 

άγνωστο καί γλυκερό νά πλημμυρίζη τήν ΰπαρξί 

της. Τό πρόσωπό της χρωματίσθηκε μέ μιάς τό 

χρώμα τφίδιο ποΰ είχε τό λουλούδι, χρώμα 

τριανταφυλλένιο, τό χρώ^α τό ώραΐο τής άγνό- 

τητος.. .
Χάθηκε ιή νύστα ποΰ πάγωνε τήν κοψισμε- 

νη ζωή της, σβύσθηκε κάθε περιέργεια άπό τόν 

νού της. Φέρνοντας στά χείλη τό λουλούδι τής 

Γνώσεως άκουε σε γλώσσα γλυκερή καί μεθυ
στική, σέ γλώσσα πειστική καί θερμή λόγια 
λαχταριστά καί άληθινά, πού ,ψυθίριζε τό λου

λούδι χωρίς φωνή λαλώντας στήν. καρδιά της...

Τριγυρνοΰσε ή ψυχή μαγεμένη καί κρατούσε 

τον θησαυρό της, χαδεύοντάς τον μέ όλη τήν 

θέρμη καί λαχτάρα, ποΰ πλημμύρισε τό εϊναί 
της, σάν πήρε άπό τό χέρι τοΰ ’Αγγέλου τό 

μαγικό λουλούδι, καί ήκροάζετο τήν μυστική 

λαλιά του, καί πάντα στόν αέρα κυμάτιζε τό 

γλυκερό τραγούδι τό ουράνιο· δ ήχος μόνον δέν 

ήταν πειά μυστικός γιά τήν καρδιά της. . .

*

Φτερούγισμά δυνατό ξάφνισε τήν ψυχή, μέσ’ 

τό γλυκό της όνειρο... Σκοτάδι απλώθηκε γύρω 

στήν πλάση ποΰ σκίασε τά μάτια της, φύσημα 

ψυχρό τοΰ άσπλαγχνου βορηά πάγωνε τήν γλυ
κερή θέρμη, ποΰ ζέστανε κάθε της αίσθησι κά
ποιος φόβος μυστικός καί δειλία ξαπλώθηκε 

στήν καρδιά της καί μαύρα σύννεφα σκέπασαν 

τόν ούρανό τής σκέψεώς της . . .
Κύτταζε τριγύρω τρομαγμένη ζητώντας τόν 

Άγγελον.
Μά άπορημένη ξάνοιξε ή θλιμμένη ματιά της 

τήν αγαπημένη εκείνου σκιά νά πετά γοργά 
μακρυά της στά βάθη τοΰ όρίζοντος, κεί πέρα, 

οπού στό σκοτάδι γυρνοΰσε αιώνες εκείνη 

κουρασμένη, νυσταγμένη, μέσα στά πελάγη τής 

άγνοιας καί απειρίας, άγευστη τής γλύκας τής 
Ζωής, ξένοιαστη άπ’ τά λόγια τής ’Αγάπης...

’Επόνεσε στήν στέρησι τοΰ λευκού ’Αγγέλου, 
φοβήθηκε στή πικρή ερημιά της καί σκέφθηκε 

νά φύγη πειά άπ’ τόν κήπο τόν θλιμμένο, όπου 

πάγωνε άπ’ τήν ψύχρα, σάν άπό χιόνια χειμε

ρινά ...

Γιά σένα ξενιτεύτηκα γιάνά σέ λησμονήσω,.
Άλλ’ ό καϋμός σου μέ νικά, πάλι γυρίζω πίσω ! 

Γυρίζω πάλι ’σάν και πρΙν σκλάβος χωρίς ελπίδα, 
Κ’εϊν’ή ζωή μου αιώνια αδης χωρίς Αχτίδα !

Άχ ! Δέν ζητώ 5,τι ή καρδιά μπορούσε νά ποάήση.·. 

Άλλ’ Αν ή ΰεία: σου μορφή dvat γιά μένα ξένη, 
Ποία ’ς τδν κόσμον δύναμις μπορεί νά μέ χωρίση 
Άπ’ τήν ψυχή σου τήν γλυκεζά, πούναι γιά μέ πλασμένη ;
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Στόν άπέραντο όμως άνθώνα πλανήθηκε έρημη· 
καί γυρνοΰσε στήν ίδια θέσι δλοένα καί επίμονα 

γύρευε μέ παράπονο καί καρδιοκτύπι τήν σκιά 

έκ·ίνου έκεΐ δπου είχε σβυσθή ή άγαπημένη αι

θέρια μορφή του ... ν

Ξάφνου ξάνοιξε μακρυά στό σκοτάδι θαμπή 

τη σκιά του καί είδε πού ζητούσε νά δδηγήϋη 

στόν κήπο τής Ζωής άλλη ΰπαρξι . . .

Τό τραγούδι πλημμύρισε βαρύ στήν πνιγηρή 

άτμόσφαιρα, δ ήχος πένθιμα {κυμάτιζε στόν 

άέρα καί έφερνε τόν νούν της σέ άπόγνωσι καί 

άπελπισία, τά άνθη έγερναν θλιμμένα τά· τρυ
φερά τους κορμιά καί σκορπούσαν ξυπνητερά τά 

λευκά τους πέταλα τριγύρω ...

Καί ή. ψυχή γυρνοΰσε δλοένα στόν κήπο καί 
γύρευε μέ πόνο καί νοσταλγία στήν Πλάση τόν 

Άγγελον μέ τήν ματιά του τήν θερμή, μέ τά 

λόγια τά τρυφερά καί μαγεμένα στά χείλη . . .

Στόν πόνο της τό λεπτό λουλούδι τό γαρού- ' 
φαλο τό ρόδινο, μέ τά τριανταφυλλένια μικρά 

πέταλα, πού έμοιαζε πεταλούδα ζωηρή, ξερά

θηκε . . .

Τό κύτταζε έκείνη μέ παράπονο καί τώφερε 

με πόθο μυστικό στήν σπαραγμένη καρδιά της 

στά χείλη ...

Μαραμένο τό λουλούδι τής ’Αγάπης δεν πήρε 

καθόλου δροσιά καί ζωή άπό τό καυστικό της 

δάκρυ, σάν ί'περνε δλόδροσο άπ’ τή θερμή ευ

τυχισμένη ματιά της ...

Καί γυρνοΰσε στήν Πλάση έρημη ή ψυχή γυ
ρεύοντας τήν ησυχία καί γαλήνη καί παντού ζη

τούσε μέ πόθο ή θολωμένη ματιά της τήν σκιά 

του καί πάντα κρατούσε σφιγκτά στά χέρια τό 
ξηραμένο γαρούφαλο, τό άτίμητο δώρο τοΰ 

’Αγγέλου ...

MTOZQTIS
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ΔΕΝ είναι ίόσκολον νά παραόιχθή τις, οτι ή ποί- 

ησις είναι ό ειλικρινέστερος σύνδεσμος τών λαών. 
Όταν οί ποιηταί έν τη ρυθμική γλώσση των έκ- 
φράζουσιν αισθήματα υπέρ λαού τίνος, τά αισθήματα 
ταυτα πηγάζουσι γενικώς έκ τής καρδίας τοΰ έθνους, 
εις τδ όποιον άνήκουσιν οί ποιηταί. Διότι οί ποιη- 
ται πιθανόν νά είναι ΰπερβαλικοί, άλλ’ είναι ειλι
κρινείς. Ύπό τοιαύτην έποψιν, πρός τάς άλλας πο
λυπληθείς ενδείξεις τής άγάπης 'Ελλάδος καί ’Ιτα
λίας, μικρόν, άλλά θερμότατου δείγμα του συνδέον- 
τος τούς δύο λαούς αισθήματος παρέχει ήμιν τό 
Μακεδονικόν εμβατήριου Affretlian ίΐ ραεεο,τό όποιον 
συνεθεσεν ό φιλέλλην ίταλός Francesco de Simone 
Brouwer διά τόν Ιερόν αγώνα, τόν όποιον διεξάγει 
τό έθνος ήμ.ών έν Μακεδονία καί Ήπείρω. Τό έρ
γον του φιλέλληνος ίταλοϋ είναι μετάφρασις τών 
στίχων τοΰ κ. Θεμιστοκλέους Φιλαβελφέως, τόν 
όποιον θερμή φιλοπατρία ανύψωσε έν τοίς στίχοις 
τούτοις εις αληθή ποιητήν. Καί όμως εϊπομεν, οτι 
ό κ. Brouwer συνέθε σε, διότι πράγματι έν τη μετα
φράσει του είναι πρόδηλος ή αΰτή έμπνευσις, ή αΰτή 
άγάπη πρός τήν 'Ελλάδα, ό αυτός θερμός ζήλος 

υπέρ τών.σφαγιαζόμενων τοΰ ελληνισμού δικαίων, 
δ όποιος ένέπνευσε καί τό πρωτότυπον. Διότι ή άλη- 
θής μετάφρασις δέν περιορίζεται μόνον είς ακριβή 
απόδοσιν τής έννοιας ή καί τοΰ μέτρου τοΰ πρωτο
τύπου. Τοϋτο, καί άν ή ακρίβεια τής μεταφράσεως 
έφθανε μέχρις εσχάτων, θά ήτο φωτογραφική μόνον 
αναπαράστασις τοϋ πρωτοτύπου. Ύπό τοιαύτην έπο- 
ψιν ό μεταφραστής έκτελεΐ, κυρίως είπεϊν, μηχανι
κήν εργασίαν. Λείπει ή προσωπική έργασία, διότι 
ελλείπει ή έμπνευσις. Ή έμπνευσις δέν αποκαλύ
πτεται εΐμή έκ τής άποδόσεως τοϋ αισθήματος τοϋ 
πρωτοτύπου. Μόνον μετά τοΰ αισθήματος άποδίδε■ 
ται ζώσα ή είκών τών μεταφραζόμενων έργων. Και 
ύπό τήν έποψιν ταύτην ή μετάφρασις είναι σχεδόν 
δημιουργία, άλλά καί ύπό τήν έποψιν ταύτην κρι- 
νόμενα τά εννέα δέκατα τών μεταφραζομένων ποι
ημάτων άποδείκνυνται αηδή καί ανούσια άναμασ- 

σήματα.
Ό κ. Brouwer είναι άπηλλαγμένος τοιαύτης έπι 

κρίσεως καί άπηλλάγη χάρις είς τόν φιλελληνισμόν 

αύτοΰ,. χάρις είς τήν αγάπην αύτοΰ πρός τήν ήμετέ- 
ραν πατρίδα, χάρις είς τόν έρωτα αύτοΰ υπέρ τοΰ 
δικαίου καί του ωραίου, χάρις είς τόν έρωτα, δ 
όποιος τοΰ έξησφάλισεν αληθή έμπνευσιν, ΐσην 
πρός τήν έμπνευσιν τοϋ πρωτοτύπου.

Ε’μεθα βέβαιοι ότι οί στίχοι τοΰ φιλέλληνος ίτα- 
λοΰ θά άναγνωσθώσι μετ’ αληθούς άπολαύσεως ύπό 

πάντων τών ιταλομαθών αναγνωστών τής«Πινακο- 
θήκης». Εΰρισκόμεθα άλλως τε ένταϋθα,ώς ΰπεμνή- 
σαμεν ανωτέρω καί ενώπιον περιστάσεώς τίνος λίαν
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ένδιαφερούσης καθ’ ήν άποδείκνυται, ότι τό άληθές 
καί βαθύ καί θερμόν αίσθημα μεταβάλλει είς εμ
πνευσμένους ποιητάς και τούς μή όντας τοιούτους, 
διότι, καθ’ όσον τουλάχιστον γινώσκομεν, ούτε ό 
οημιουργός Ούτε δ μεταφραστής τοΰ έργου τούτου 
διατελοΰσιν είς επαγγελματικήν τινα, άν έπιτρέπε- 
ται ή λέξις,σχέσιν πρός τήν Πολύμνιαν ή τήν Μελ
πομένη?.

A. Α Ρ-

★

AFFRETT1AM, IL PASSO !

Ο Macedoni Epiroli. 

presto schioppi e spade qua, 
grida a Voi con sanlo fremilo 

la divina Liberia.

It cannons luoni; e ovitnqtte 

not polremo allor portar 
della Croce il divin simbolo 

e la Niche incoronar.

Ecco, Creta la gagliarda 

ci conlempla di laggiu, 
ed un bacio invia dell' Ellade 

alia balda gicventfi.

I suoi amati pallicari 

come falchi pugneran 
e U feroce e Irisle popolo 

verso S0fia spingeran.

Dall’ Olimpo insino all’ Emo 

un sol grido s’ode, un sol: 

—Non calpesli alcmn dei Bulgari 
della palria nostra il suol!—

Affrettiam, compagni, il passo: 
I'ora e giunla, in allo il cor. 

Sit, laviam net sangue barbaro 

del servaggio it disoiwr !

Francesco de Simone Brouwer

<> S Τ Α ΙΝΓ C E2 S £>

TYXH μου ποθεΐ κάποι

ους άλλους κόσμους α

πομακρυσμένους... κά
ποιους άλλους ουρανούς. 
Ή άγάπη σου δέ φθά

νει νά μέ γέμιση όλον. 

Στά έμορφα μάτια σου, 

μόνο τη θέρμη τοϋ έρωτα σου βλέπω—και τα 
χείλη σου μόνο τρυφερά λόγια ξέρουν νά λένε. 
Δέ μέ γεμίζεις ολον.—Τοϋ κάκου προσπαθώ νά 

βρώ τά όνειρά μου, καί τήν ευτυχία, ς’-ο,τι 
μοϋ δίδεις. - Τοϋ κάκου. Δέ μ.οϋ φθάνει ή ά

γάπη Σου. — Παραγνώρισα τή ζωή καί μέ συνέ- 

τριψε, κι’ έπόθησα ένα απάνεμο καταφύγιο γιά 
νά ξεκουρασθώ.— Νόμισα πώς θά τώβρισκα σέ 

σένα— κι’ ήρθα σιμά Σου. Μέσα στά μάτια 

σου έκύτταξα το λιμάνι ποϋ καμ.μ.ιά φουρτούνα 

δέν ταράσσει, καί στά στήθη Σου ονειρεύθηκα 

τον πλειό γλυκύ ύπνο — τήν παρηγοριά γύρεψα 

άπό τά χείλη Σου—καί τή λήθη άπό τά μα
γεμένα λόγια σου. — Τις παράξεναες σκέψεις 

μου, ήλπισα, θά τις αποκοίμιζαν τά κερένια 

σου δάχτυλα σάν θά περνούσαν άνάλαφρα μέσα 

άπό τά μαλλιά μου.
"Ενα βράδυ ήρθα σέ Σένα... Μόνη, καθόσου

να στήν άκρη τής θάλασσας καί κύτταζες 

συλλογισμένη τά κύματα, σάν γονάτισα μπρο
στά σου, καί σέ παρακάλεσα νά μοϋ χαρίσης 
Σύ τή Γαλήνη. Ναί ! τότε πίστεψα βαθειά, 

πώς μόνο Σύ θαχες τή δύναμι νά μού δώσης 

o,Tt χρόνια καί χρόνια άνώφελα ζητούσε ή τα- 

ξειδεύτρα ψυχή μου... Πλανήθηκα ! .. Σήμερο 
νοιώθω πώς μέ κουράζει ή άγάπη Σου. — Δε 

σώνει αΰτή γιά νά σταματήση τούς γρήγορους 

χτύπους τής καρδιάς μου ποϋ πετά σ' άλλα ι

δανικά.
... Τή Δόξα! τή Δόξαμέτό σοβαρό μέτωπο, 

καί τό αυστηρό βλέμμα, αύτήν ποθώ. — Θ 

άνέβω ψηλά στό ύπερύψηλο παλάτι ποϋ κατοι

κεί, γιά νά τήν βρώ· εινε τ ’ όνειρό μου. — θέλω 
νά μέ στεφάνωση μέ τό ζηλευτό στεφάνι πού 

κρατεί.. Όχι! όλες οί έμορφάδες τής άγάπης 

Σου δέν άξίζουνε ένα της μ.ικρό χαμογέλοιο !.

Εινε ή έρωμένη ή υπερήφανη πού απαιτεί 
θυσίες—ποϋ μόνο ό,τι είνε ωραίο καί μεγάλο 

άγαπά.
Αυτή δέ χαρίζει εύκολα τή ματιά της— 

καί στό βωμό της θυσιάζουνε, όσοι την λα

τρεύουν όπως εμένα,τά πειό έμμορφα χρόνια τής 
ζωής. Σύ μοΰδωσες άσωτα ό,τι σοϋ ζήτησα— 

σκόρπισες στά πόδια μου όλους τούς θησαυρούς 
τής άγάπης Σου—καί μάδησες τά ρόδα τής 

νειότης Σου στήν αγκαλιά μου..’ Ανώφελα όλα. 

Βαρέθηκα.
Ή ζωή πού μου υπόσχεσαι—το βλέπω τώρα 

—εινε ταπεινή κι' άναξία. Μέ θέλεις άλυτα 

δεμένο στήν άλυσσίδα τής 'Ηδονής.

Κοντά σου είνε ή άφάνεια καί ή σιωπή—καί 
τά χρόνια πού περνούνε πάνω άπό τή σκέψε 

σου δέν έχουν ούτε τοϋ χειμώνα τής άγριες νύ

χτες—-ούτετοϋ καλοκαιριού τά ήλιογερματα... 
ό Καιρός κοντά, σου κυλά, σάν τέλμα...

Ένώ ’Εκείνη ! — Ή Δόξα άπαιτεΐ θυσίες— 

καί άδεάκοπη έργασία—φτερώνει το νοϋ κι ’ υπό

σχεται τήν ’Αθανασία.
Στέλνει διαλαλητάδες στά στρατέματα καί 

διαλαλοϋν τή Νίκη μας —Τό όνομά μας τό 

πέρνει ή φήμη καί τό φωνάζει κΓ ολος ό κόσμος 

τό ξαναλέει μέ θαυμασμό—Αΰτή καί σάν πο

θάνομε δέ μάς άφίνει- μάς συντροφεύει καί ώς 

έκεΐ καί κάθεται στού τάφου μαςτά μάρμαρα — 
Σύ, σταματάς έκεΐ ποϋ τελειώνει καί ή ζωή. 

Κανένα σημάδι δέ δείχνει τ’ όνομ.α σου Περνάς, 

καί χάνεσαι σάν άστέρι δίχως άπό το πέρασμα 
σου ν’ άπομένει τίποτε — τίποτε. Μή μέ κρα

τείς σιμά σου, καί μήν προσπαθείς νά με πεί
σης, πώς ή άληθινή χαρά βρίσκεται στά φι

λιά σου—Λύσε τά κάτασπρα μπράτσα σου 

ποΰχεις πλεγμένα στό λαιμό μου.Άφησέ με νά 
νά φύγω—Σέ κυττάζω, και λυπούμαι τά δα- 

κρυσμένα σου μάτια— καί τό παράπονο ποΰχουν
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γά ωχρότατα χείλη σου μέ κάνουν νά πονώ.
Βλέπεις J δεν φταίω έγώ—[/.ά ίέν μ.πορώ νά 

μείνω — Μην κλαι; μπορεί νά γυρίσω πάλι — 
Ποιό; ξέρει.

■ *
* ·.

—Νά ζαναγυρίσης · Δυστυχισμένε! — Ό,τι 
σοΰ 3ίϋΐι) εΐνε ή Χαρά—δ,τι ποθείς είν» δ Πό
νο; !

©ά φύγη; άπδ μένα, και ποτέ δέ θά ξανάρ- 
Θης. Όχι γιατί δέν Θά θέλγ,ς— άλλοίμονο δχι 
γι’ αύτό. —Δέ Θά ξανάρΘη; γιατί δέ Θά μπο- 
ρτιζ—πολλές φορές θά στρέψη; στά περασμένα 
την ψυχή σου—ο,τι άφίνει; δέν θά τδ ξεχάση; 
ποτέ!

Ακούσε με: Τδ μονοπάτι ποΰ Θά τραβήξη; 
έχει αγκάθια—ερίβολοι καί βάτοι πλέκονται 
καί μεγαλώνουν στις πέτρες. — ’Ανήφορο; ατέ
λειωτο; σέ περιμένει. — ΙΙολλέ; φορές θά σέρ
νεσαι μέ τά γόνατα και απελπισμένο; Θά 
βλέπη; πώς ή κορυφή άκόμη φαίνεται.—©άρθη

στιγμή ποΰ καί ή έλπίδες ποϋ μόνο αύτέ; θζ- 
vat συντρόφισσες τοϋ δρόμου σου θά σ’ άφίσουν 
και θά φύγουν. Καί τότε μόνο Θά καταλά€ης 
τί αβάσταχτο ψορτίο πήρες— καί τότε θάρθη 
στο νοΰ σου τδ σπητάκι τής ’Αγάπης, ποΰ 
εγκατέλειψες.

Φύγε!., πήγαινε έκεΐ ποΰ σ’ δδηγοΰν τά 
όνειρά Σου !..Ζήτησε τή Δόξα καί πάλαιψε γιά 
νά την βρή,ςί Νόκησο τά εμπόδια καί πήγαινε 
έμπρός. Τήν χαρά όμως μή άδικα γυρεψης 
στδ δάφνινο στεφάνι. Πριν νά τό θέσουν στδ μέ
τωπό σου, ποτίστηκε κι’ έβλάβτησ* άπο τό 
αίμα τής καρδιζ; Σου. ’Ετσι είνε γραμμένο.

Γι’αΰτδ οσο κι’ άν δοξασθή;—οσο κι’ άν 
νικήσης—κι’ άν δλ,ος ό κόσμο; διαλ.αλήση τ' 
ονομά Σου—μή γελιέσαι Δέ Θά στολίση τά 
χλωμά σου χείλη μ’ ένα μοναχό χαμόγελο ευ
τυχίας.— "Ο,τι εγώ σοΰ χάρισα, αύτό, δέ Θά 

•σοΰ το ξαν,δώσει κανένας! .. Πήγαινε— Πή
γαινε 1

LALO DE CASTRO

ΣΤΗΝ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΝ

ΡΟΣΗΛΩΣΑ τά μά
τια μου στο κεντρον 
σου απόψε.

Νοιώθω τδ αίμα 
μές 'στη; αρτηρίες 
μου να τρέχη πεζό 
γλυκά καί νά μου
διάζουνε τά χείλη. 
Βουρκώσανε τά δά
κρυα ’ςτά μάτια μου 
με πόθο καί μέ πόνο.

Κάτι, θαρρείς, ζητούν νά άποσπάσουν άπδ τήν 
μυστηριώδη δψι σου καί κάτι νά σ’ έμπιοτευθοΰνε 
μυστικό μές ’«τή; αποψινής βραδυα; τήν ιερότητα.

*ί2 ! Συ δέν παίρνεις τήν στιγμή αύτή φώς άπ’ 
τδν "Ηλίο ποΰ σκορπά τή; άκτΐνες τον παντού, σ’ 
ολην τήν Πλάσι. Σύ δανείζεσαι τδ φώς άπδ τδν 
Ήλ’ο τδν ’δικό μου,τον ξεχωριστό, τδν ‘Ήλιο τής 
αγάπης μου τδν άσβεστο’ γι’αΰτδ κι’ απόψε είσαι 
ώμορφότερη καί πε’δ γλυκειά και π$1δ ’περήφανη 
ακόμα.

’Πή^ες τδ φώς άπδ τδ φώς του καί τήν παρη
γοριά απδ τά χείλη του’ μά καί τή; πίκρας του 
τήν άγνη ’πήρε; καί τήν ’σώριασε; ’ς τάχείλη σθυ.

'Δ’άβηκες ’πάνω άπδ παγωμένες κορυφές καί 
ελυωσαν τα χΐόνΙα των τά αλυωτα απδ τήν φρικια- 
στική χαρα που 'χόναν ή ακτίνες σου.

’Πέρασες ’πάνω άπδ λαγκαδιές καί ανατρίχια
σαν τά χορτάρια καί τ’ άγριολούλουδα άπδ τδ φώς 
ποΰ έρριψε; επάνω των καί άπεκάλυψε; τά μυστι
κά των, τή; άγάπε; των.
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Κι’ έτρεξες πάνω απδ πολιτείες πλούσιε; καί σ’ 
ε'δαν μάτία λυπημένα κι’ άνεστίναξαν καί είπαν 
μέ τδν νουν τους: «Τρις ευτυχισμένη ! ’Στδ μέ
τωπό τη; πτερυγίζει ή πνοή τοΰ Ένδυμίωνος άκό
μα· ή επιδερμίδα της φρίσσει ακόμα απδ τδ ύστερ
ή? φιλί του. Τά ωχρά της 'χείλη κρύβουνε ’; τη? 
κόχες τους στοργή καί περιφάν-la γιά τοΰ; όρκους 
του καί γχά τάς υποσχέσεις του. Τά μάτια της ο- 
πίσω άπδ τή ψυχρή απάθεια, ποΰ δείχνουν ’ς τού; 
περισσοτέρους, σφιχτοκρατουνε ήδυπάθεια τρελλή. 
Λες τώρα μόλις τήν έφίλησε καί τήν έναγκαλί- 
σθηκε. Κι’ έκείνη μεθυσμένη άπδ χαρά άμίλητη, 
βιάζεται νά τελείωση τδ ταξεΐδι της καί ν’ άντα- 
μώση τδν πιστό, τδν άφωσιωμένο της».

Καί τήν θαυμάζουν τήν γλυκεία Σελήνη καί 
τήν μακαρίζουν γ^ά τήν τύχη της ή νε’ές, γΐά τήν 
αληθινή άγάπη της.

Κι ’ έγώ, που σε κυττάζω, τοΰ Άπειρου Έστιάς, 
στά μάτια τά μεγάλα...χαμογελώ στήν σκέψι τους 
αύτή! Χαμογελώ άπό χαρά μεγαλείτερη κι’ άπ’ 
τή δική σου, γόατί εινε δικός μου εκείνος, ποΰ σοΰ 
’δάνεισε τή γλύκα, ποΰ σοΰ εψαλ: τδν ύμνο τής α
γάπης, που μέ σπαραγ.υ.δ έδακρυσε' ’; τήν όψι σου 
τήν ώρα ποϋ ώρκίσθηκε ’μπροστά σου πίστι, ένφ 
ή αύρες ή μυροβόλες καί ή ακτίνες σου έπαιζαν 
γύρω του τά νικητήρια κι’ έσμιγαν κι’ έφιλοΰσαν 
’; τά τραγούδια των τά χείλη του καί ’γλυκοδρό- 
σιζαν τδ μέτωπό του τδ πλατύ κι' έσιγοχάιδευαν 
τδ στήθος του καί τδν λαιμό του.

Κύτταξέ με πε’ο βαθειά, οπω; σέ βλέπω, ώχρή 
μάγισσα !

Κόττα.με μέ; τά μάτ’α καί άντίγραψε κάθε 
μου όνειρο κρυφό, κάθε ώραία μυστική μου σκέψι.

Βύθισε τή; άκτΐνες σου ’ςτ’ άδυτα τής ψυχής μου, 
ή θά μοΰ παγώσουν τήν ζωή ή Θά τής εξάτμιση 
τής καρδιά; μου ή φλόγα,—καί πάρε τήν είκόνα 
της δλόκληρη μέ τα ώραΐα ψώτα και μέ τής 
σκιές της, μέ τή; ανέκφραστες χαρές καί μέ τη; 
λύπές της τής ατέλειωτες καί κράτησε την ύψηλα 
έμπρδ; στον δίσκο του. Κι’ όταν ς* τήν μαύρη του 
απελπισίά γυρίση νά σέ αντικρΰση έκεϊνος, και σε 
κυτταξη πειο γλυκά καί πελδ αγαπημένα, θυμήσου 
με, ω ώμορφη ! ©υμήσου πώς σ’ έμένα χρεωστφ; 
τδ βλέμμα του, τήν άγάπη του. Ώδήγησί τον ν’ 
άνακαλύψη ’στήν εικόνα τής ψυχής μου ο,τι τά χείλη 
δέν ’μπορούν νά ’ποΰ·? άπδ τδν φόβο μή τδ βεβη- 
λώσουν.

Καί συλλογίζομαι οσφ σέ βλέπω, πόσφ εύμορφη 
ψυχή αντανακλάς αύτήν τήν ώρα, ποΰ ραγίζει τήν 
καρδλά μου ή όψι σου !

’Αγάλια γέρνει; τδ κεφάλι. Τί τάχα να γυρευ- 
ης; Μή τυχόν κράτη; κανένα ιερό του μυστικό, 
που δέν μοΰ τώπε άκόμα, κι’ έρχεσαι να μοΰ τ’ 
έμπιστευθής κρυφά ή μήπως θέλει; νά μοΰ κλέψης 
σιγανά ο,τι άρνίοΰμαι καί σ’ έσέ νά ομολογήσω;

Σέ κυττω καί σέ κυττα τήν ιδία τή στιγμή κι’ 
έκεϊνος.

Μα; ενώνεις!
Ώ! έάν είχες σύ συνείδησι αύτοΰ ποΰ κάμεις, 

άν ήμποροΰσεν ή ψυχρή σου επιφάνεια νά νοιώση τδ 
βαθύ μυστήριο, ποΰ ξετυλίζετα: ’στήν όψι σου, δέν 
Οάμενες Σελήνη. Ήλ£ο; θά γινόσουνα καί συ αυ
τόφωτος καί θάδινε; ζωή καί ’σ άλλα αστρα !

Μα; ενώνεις! κι’άνεδείχθηκες πείδ σπλαγχνική 
άπδ τήν άστοργη τήν Κοινωνία κι' έσωσε; τούς πό
θου; μα; κι' ένωσες τής ευτυχίες μας. Ευλόγη
σε; τδν ύψηλδ τοΰ στήθους μα; δεσμό Συ ..πρώτη 
μακρυα απδ το πονηρό του κόσμου μάτι, τοΰ κό
σμου ποΰ κοιμάται ύπνο ηθικό...

Φιλεΐ; μέ τή; άκτΐνέ; σου τδ μέτωπό μου καί 
ανατριχιάζω. Φιλεΐ; κατόπιν καί τον πάναγνο α- 
φρό, ποΰ παίζει κάτω άπ’ τδ βράχο ποΰ πατώ καί 
άσημόνεις τδ νερό καί άσημόνεις καί τή σκέψι μου.

Νοιώθω τήν γλώσσα σου κι’ άπομιθώ άπ’ό τήν 
ηδονή, ποΰ χύνεις γύρω. Φιλεΐ; τδ κομά καί τδ 
μέτωπό μου τόσω ώμορφα, ποΰ με ναρκώνει; καί 
μέ ξεγελάς μέ περασμένης εύτυχίας άναμνήσεις...

Τί ξεπλάνεμα γλυκό! Τί σιωπή πολύγλωσση !

Κάτι αίσθάνθηκα νά φεύγη άπ’ τδ στήθό; μου 
άπόψε κι' άναγαλλιασα’ κάτι που μ’ έκαρ.ε νά 
πάρω τήν αναπνοή μου μ’ άνακούφισι. Καί κάτι 
’χύθηκε άπδ τήν λάμψι σου μέσ’ στήν ψυχή μου 
κι’ εδωκε νέα δύναμι ’ς τδ νοΰ μ.ου κι’ «σκόρπισε 
καινούργια θέρμη καί γλυκάδα μέσα στήν καρδούλα 
μου κι’ έφύσησε αίμα θερμότερο στη; φλέβες μ.ου...

*
4 *

Σύ φεύγει; τώρα, μάγισσα ώχρή, καί θά γυρί- 
σης μέ τήν ίδ,’α δψι πάλιν’ καί απομένω μόνη μέ 
του; λογισμού; μου ή άμοιρη, ©ά δόση τδ φώς 
σου καί ή σκιά τοΰ πένθους θ' άπλωθή.

Μή φεύγεις, ώ μή...
14 Μαίου ’ 2ΙΒΤΛΛΑ

CITADELLES

Είδα στον νπνο μον, γλυκό μον άστρο, 
πώ; Ανεβήκαμε μαζΰ κ' ol δυό 
σέ μια; πολύ μεγάλη; χώρα; κάστρο, 
παληό, λησμονημένο, ρημαδιό,

Κι’ εκεί μέ τήν καρδιά πλημμυρισμένη 
κι’ άπό τόν άλλον κόσμο χωριστά, 
οταδήκαμε κ' οΐ δυό Αγκαλιασμένοι 
σέ σιδερένια κάγκελα μπροστά.

Τότε, Ικείν’ ή φλόγα ιθς ματιά; οου, 
ποΰ μ’ άναψε φωτιέ; μέσ’ στην ψυχή, 
μοΰ φάνηκε πώ; μ' έκαμε κοιτά οου 
πανίσχυρο έλεό, τρισεντυχή.

. Κι’ έπρόοταξα, κυττάζοντα; τήν πόλι : 
«δικά τη; ναν’ τά πλοΰτη ολ’ αυτά, 
κ’ οΐ άνθρωποι νά γονατίζουν όλοι 
σκλάβοι στά πόδια τη; τά λατρευτά»...

Άκόμη δεν τό σκέφ&ηκα και νά το : 
δ λόγο; μου έβγήκε άλη9ινό;,

καί βρέδηκε στό κάστρο, άπό κάτω 
κόσμο; γονατιστό; καί, ταπεινό;.

Καί σύ, ποΰ σέ είχε <5 κόσμο; μου δοξάσει, 
ό κόσμο;, που τόν πρόσταζα έγύ, 
έπρόοεχε; σ’ έκεΐνο ποΰ είχα πλάση 
κι’ όχι οέ μέ τό δημιουργό.

Τότ ’ εννοιωοα τί έκαμα—ωϊμένα ! 
οέ είχε μεδύο' ή δόζα κ’ ή χαρά, 
καί πεια δέν μ’ εδνμήδηκε; έμένα, 
ποΰ ο’ έκαμα μεγάλη καί κυρά.

Κι' έγώ, άπό τή ζήλια τή μεγάλη, 
έδωκα μιά καινούργια προσταγή 
κ’ όλο; δ κόσμο; ξαναχά&η πάλι 
καί άνοιξε καί τοκ κατάπιε ή γή.

Κι’ έτσι μέ τήν καρδιά πλημμυρισμένη 
κι’ άπό τόν ξένον κόσμον χωριστά 
βρεδήκαμε και πάλι αγκαλιασμένοι 
στά σιδερένια κάγκελα μπροστά.
Καιρόν 1907

ΠΟΛ· ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

♦ ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ*

•Ο ΣΑΓΙΩΡ ΩΣ ΛΑΓΚΡϊΦΟΥΊ Λ
ΕΙς την «Κυρίαν τοΒ 23s, γραφών τπιατολην προς την Ύβόννην.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

νωριΤΕΡΟν η άλλοτε ήρχισαν 
τάς παραστάσεις των εφέτος τα 
θέατρα. Προηγήθη ή«Νία Σκη
νή» έν ·<· κυριαρχεί ς αμίμητος 
Σαγιώρ μέ την κ. Νίκα καί 
έπιτελεϊον πολυπρόσωπον. Ή 
«Ν. Σκηνή» άφ’ οτου έδημί- 
όυργήθη, υπήρξε τδ κατ’ εξοχήν

ευνοούμενου θέατρον τοϋ καλοϋ κόσμου. Άπδ τής 
έποχής των παρθένων ίδαν.κών του ΧρηστομάνΟυ 
μέχρι τής κεραυνοβόλου φυγής τής Κυβέλης συνε- 
κέντρωσε διαρκώς τάς περισσοτέρας ελπίδας όλων 
οσοι έχουν καλαισθησίαν διαφορετικήν όπως δήπο
τε τής εποχής των παριλισσίων θεάτρων. Εις τήν 
Ν. Σκηνήν οι «Φραμασόνοι», φάρσα ευφυέστατη 
καί άθωοτάτη, έσκόρπισαν άφθονα γελοία. Ό Σα
γιώρ χαριέστατος, δ Παλμύρας αξιοθαύμαστος ώς 
δοκιμαζόμενος βέβηλος, ό Νίκας πολύ καλός, ένω 
ό Γαβριηλίδης μας παρουσίασε ένα νέον Ζύπ’ «άν 

ή φωνή του ήτο λεπτότερα, ώρισμένως ή μετα
μόρφωσες το» γένους θά »,το θριαμβευτική. Τών 
«Φραμασώνων» ή α’. καί 6’. πραξις έχουν ποικι
λίαν επεισοδίων καί μόνον ή γ'. εΐνε χαλαρά με 
τέλος κοιν’ον καί τετριμμένου.

Ή σύγχρονος υπό τής «Ν. Σκηνής» καί τοϋ 
θεάτρου του Συντάγματος παράσταίις τής «Ζοζέτ- 
τας» υπήρξε θυελλώδης εις τάς..,. στήλας των ε
φημερίδων. Ή άνηθικότης τοϋ έργου — ή μέτρια 
δηλαδή ή ή πλήρης άνηθικότης ; ιδού ή απορία— 
ό τρόπος τής παραστάσεως παρ’ έκατέρου τών θι
άσων, ή άντίληψις των ηθοποιών καί ή διερμήνευ- 
σις των ρόλων, ή έξέγερσις διαφόρων ήθικοφιλοσό- 
φων καί των βουλευτών ακόμη, αί διαμαρτυριαι τών 
ηθοποιών καί μεταφραστών, ή έπέμβασις τής αστυ
νομίας, αί εγχειρήσεις φράσεων επιλήψιμων, ήγει
ραν τδ κοινον ενδιαφέρον καί έδημίουργήθη ούτω 
θεατρικόν ζήτημα. Ή Ζοζϊττα—αδιάφορου άν πα- 
ριστάνεται εις τδ Moulin rouge ή εις τδ Gyirna- 
se, ώς έργον δεν αλλάσσει, εινε τδ ίδιον πάντοτε 
—δέν έχει καθόλου ανήθικον ύπόθεσιν καί όμως

εινε ανήθικος. Μερικα’ι ώμαι φράσεις και μορφα
σμοί πονηροί, δίδουν τον τόνον β— --------
αυτής, ήτις έν τώ θεάτρφ έχει

τής άνηθικότητος 
............  , ... τόσην ελαστικότη

τα, ώστε ούτε ό Παντελίδειος διαγωνισμός, ούτε , 
των θεατρικογράφων αί ώρυγαί υπάρχει ελπίς νά 
λύσουν τδ ζήτημα. Ήθικότης εις τδ θίατρον εΐνε· 
δ τρόπος τής άντιλήψεώς Wo κοινού. Ή «Ζοζίτ- 
τα» συνεκέντρωσεν επί εσπέρας πολλας άπειρον κό
σμον καί δη αντιπροσώπους του γυναικείου φύλου 
από τής άνθηροτέρας ήβης μέχρι τής λευκοτέρας 
κόμης. Εις τούτο συνετέλεσεν άναμφιβόλως ή περί 
σόκιν φήμη. Τδ έργον εΐνε πολύ έξυπνον άν καί 
ίπρεπε νά ήτο συντομώτερον.'. πολύ,.εύμορφον ,αν 
καιέξωμον, διότι δεν μπορεί ν' άρνηθη τις οτι μία 
κυρία λ. χ. επειδή δέν εινε άγία Καικηλία δέν 
ήμπορεϊ νά εΐνε καί ’Αφροδίτη. Εις τδ ώραϊον μά
λιστα κατά κανόνα υπάρχει δ πειρασμός. Μένει τδ 
ζήτημα ποιος θίασος παρέστησε καλλίτερα τήν 
«Ζοζέτταν». “Αν καί ετέθησαν στοιχήματα 5.000 
δραχμών, ή πλάστιγξ έμέινεν ακίνητος.

Οί «σύζυγοι τής Γιλβέρτης» ώς μετωνδμάσθη 
ή κωμωδία «Heureuf· » τών Hen.nequin καί BithauJ 
διηρμηνεύθη έπιτυχώς. Ό Σαγιώρ αγνώριστος ώς 
κτηνοτρόφος καί δή εις τήν τελευταίαν πραξιν 
ώς-δανδής.Ή κ. Νίκα έπλασεν ένα τύπον Γιλβέρ
της ήρεμον, έλαφρδν έν τη φράσει και δχι έν τη 
κινήσει, ψυχολογημένο·/, μάλλον διδάσκοντα παρά 
διασκεδάζοντα. Φυσική, μέ χάριν καί μέ ίκφρασιν 
παρουσίασε τήν γυναίκα τήν νευροπαθή, τήν έλα- 
φρώφ-σκέπτομένην, τήν μή ύποτασσομενην είς τδν 
συζυγικόν ζυγόν

Είς τήν «Κυρίαν του 23» δ Σαγιώρ μας πα
ρουσιάζει ένα θαυμάσιου τύπον ηλιθίου νεοσυλλέ
κτου—όρδινάτζας. Είς τήν β'. καί γ'. πραξιν κα- 
τώρθωσε ώστε νά δονεΐτάι τδ θέατρου άπδ γέλω- 
τας άτελευτήτους, ιδίως δέ καθ’ ήν στιγμήν γράφει 
ή μάλλον συλλαβίζει τδ αισθηματικόν γράμμα πρδς 
τήν Ύβόννην του—τδ αστρον τών κουζινών !

Ό Σαγιώρ κατέστη ό άστήρ τής ελληνικής κω
μωδίας. Προ αΰτοδ έλησμονήθη ό Παντόπουλος, 
ον άλλως τε υπερτερεί. Φυσικότατος, μέ εκφρά
σεις προσώπου αί όποΐαι λέγουν παρά πολλά, χω
ρίς ύπερβολάς χυδαίας, πάντοτε μελετημένος, μέ 
μορφασμούς λεπτούς, μέ φωνήν έχουσαν τά στοι
χεία τής κωμ.ικότητος, αύτδς καί μόνος εινε ικα
νός νά συγκράτηση ολόκληρον έργον. ’Αποτυχία 
Σαγιώρ εΐνε κάτι τι άδυνατον.

Εις τδ θέατρον τοϋ Συντάγματος ελκύει πολύν 
κόσμον ή ξυνωρίς Βονασίρα—Κοτοπούλη. Ό Βο- 
νασέρας, δ άπδ ετών πρωταγωνιστής άν καί νέος 
άκόμη, ό προσεκτικός, ό συμπαθής, δ ανεπτυγμέ
νος, δ αξιοπρεπής τδ ήθος καί δραματικός τήν η
θοποιίαν. Είς τήν «Ζοζέτταν» δέν ήτο βέβαια εις 
τδν ρόλον, διότι δ Ευτύχιος εΐνε. δραματικός’ 
ας έλπίσωμεν ότι θά τδν άπολαύσωμεν είς έργα 
σοβαρά, είς τά όποια όντως εΐνε άξιος έκτιμήσεως 
καί υπεροχής άδιαμφισβητήτου. Ή Μαρίκα Κοτο
πούλη άπ’ εναντίας είς τδ έργον αυτό, ητο είς 
τδ στοιχεΐον της, έπαιζε μέ ελευθερίαν, μέ ορεξιν, 
μέ γοΰστο, μέ αλήθειαν. Έδειξε πολλά χαρίσματα 
τά όποια μάς κάμνουν νά λησμονώμεν τήν απόδη
μη σασαν ήρωίδα τής «Νέας Σκηνής». ’’Αν εκείνη 
ήτο ίσως χαριεστέρα, ή Κοτοπούλη εινε τεχνικω-

Ή ». ΝΙΚΑ
Πρωταγωνίύτρια της «Νιας Σκηνής» 

τέρα. Ή δεσποινίς Κοτοπούλη ξεύρει πώς νά στέ
κεται, πώς νά δμιλή, πώς νά χειρονομή, πώς νά 
βαδίζη, πώς νά ένδύεται.Καί ό Λεπενιώτης, δ λε
πτότατος κωμικός, είς τήν «Ζοζέτταν» παίζει εκ
τάκτως ώραια. Ό Μυράτ δέν ένεφανίσθη «κόμη 
είς κανένα ρόλον του.

Είς τδν «Μαρκήσιον Πριολα» τοΰ Λαβεδάν, ί
σης μετά τδν ταχύν και άδοξον θάνατον τής «Μι- 
κέττας» έπικαίρως οίονεί πρδς άποζημίωσιν έδόθη, 
δ κ. Βονασέρας μας παρουσίασε ένα δύσκολον τύ
πον ένδς παραλυμένου ο οποίος είς τδ τέλός γί
νεται παραλυτικός, ένδς ανθρώπου δστις ποδοπατεϊ 
κάθε αίσθημα άγνοϋ έρωτος καί φιλίας καί στορ
γής, κάθε νόμον κοινωνικόν καί ηθικόν. Έζησεν 
έν οργίοις, έν έκφυλισμφ διά νά ΰποστ^ τήν τιμω
ρίαν ένδς σιγανοί καί μαρτυρικοί θανάτου. Ό κ. 
Βονασέρας εΐνε δ δημιουργός έν 'Ελλάδι τοϋ χαρα- 
κτήρος αΰτοδ, οστις απαιτεί πολλήν τέχνην ΐνα 
διερμηνευθή βπως δ συγγραφεύς τδν έπλαστούργη- 
σε. Είς τήν επιτυχή διδασκαλίαν τοϋ έργου «βοήθη
σαν τδν κ. Βονασέραν πολύ ό κ. καί ή κ. Λούη,

Είς τδ «Άθήναιον» μία αναγέννησις. Ή αλη
σμόνητος Ευαγγελία ΙΙαρασκευοπούλου ή προ δε-
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κα®ίντ«τίας βυνταράξασα τάς ’Αθήνας, ή πρώτη 
υπέροχος Έλλην'ις τραγωδός, xspt τδ όνομα τής 
οποίας έπλέχθησαν ■ στέφαγο: δόξης, ένεφανίσθη 
μετά μακράν απουσίαν καί όσοι τήν έθαύμασα'ν: καί 
όσοι μόνον εκ -φήμης τήγ γγωρίζουν θά σπεύσουν, 
δέν ύπαρχε;-αμφιβολία; ιΛ^8ισθανθθ5ν μίαν πνοήν 
τέχνης -μέ τδ έςόχώςτραγικόνΧαί καλλιτεχνικόν 
τάλαντόν, τής. Ή κΛ ΙΙαρασ^δπούλου ύπήρξεν

'-ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ ?
TO SALON TO.N ΠΑΡΙΣΓ^Ν

Kata την δ'μολόγίαν δλων,'έφέτος.τό Salon παρουσι
άζεται πολν πλοτσιώτερον. Χείμαρρός χρωμάτων, πλημ
μύρα φ'ώίός ‘ .απροσπέλαστος σύίληψίς ! Γλυκείς τόνοι, 
πικροί στόνδί, δλαϊ αϊ χορδαί τοΰ Ανδρωπίνου συναιοδή- 
ματος Αναπάλλοντάι εκεί Από τήν Απεριόριστον φαντα
σίαν ιών καλλιτεχνών ήτις elf παμμεγέδε ς πίνακας Ζη
τεί νά τρυπήση την οροφήν ώς τό κολοσσιαίου έργον 
τοΰ Lappara «Le piedestal» βάδρον «σχηματισμέ- 
νον μέχρι τής κορυφής τοϋ Πανδέου δπου ΐσταται δ 
καταχτητής, άπδ σώματα καί δοτά, έν φ παρά τους 
πόδας ολόκληρος ό κόσμος τών δυμάτων, διάφορα 
συμπλέγματα : χήρες, δρφανά, γέροντες κτί., ποταμοί δέ 
αίματος ρέουαι πανταχόδεν.Έξ άλλου ό Henri Marlin 
δά έκρήμνίζε τον τοίχον διά νά συνέχιση τόν ποιητικόν 
του πίνακα «CrepUscute» τόν πλήρη γλυκείας μελαγ
χολίας μί τόν γερωβοσκον έστηριγμένον είς τήν γλίτσαν 
του, ρεμβώδη, κύπτοντα προ τοΰ δείου μεγαλείου τής 
φύσεως κατά τό ήλιοβάοίλεμμα- στόπλάγι του κάδεται 
& σκύλλας του, τ' αρνάκια ζήτοΰν Ακόμη τό τελευταϊον 
φυλλαράκι ώς έπιδόρπιον καί ή βαρκούλες, είς τό φω· 
τιζόμενον από τάς τελευταίας Αναλαμπές πέλαγος, μέ 
τεντωμένα τά κανάκια τους έπιστρέφουν είς τό λιμάνι... 
ΟΙ μεγάλοι πίνακες, Tryptigues, δηλ. είς τρία διηρημέ- 
νοι, είνε αρκετοί: «les Trois-huit» τής Δος Ronde- 
nay, ήτις μάς παρουσιάζει τόν εργάτην είς τήν εργασί
αν, κατά τάς ώρας τής σχολής του, ώς πατέρα, καί Ανα
παυόμενου, τό «Alma redemptoris» τοΰ Caslaing.A 
Αοιδός τοϋ Humbert, ή ’Ανδαλουσία τοΰ Ribera κλπ.

Είς δλας τάς αίδοΰσας παρατηρεΐται προσπάδεια προ
σεγγίσεις προς τήν φύσιν; πρός τάς σκηνάς τοϋ συγχρόνου 
βίου, τό δέ plein air κυριαρχεί τόοον είς portraits 
δσον κα! είς σκηνάς :ela procession de la Vierge» τοΰ 
Guillaunet, tie premier bain» παρά τήν λίμνην τοΰ 
Annecy τοΰ Chabas. les aOiseaux de mer» τής Me 
Demont Breton, «Cigarieres» τοϋ Berges, «le bain 
de ThAodora» τοΰ Rochegrosse μέ τους πλουσίους χρω
ματισμούς του και πολλά αλλα βραβευδέντα είς προη- 
γουμένας έκδέοεις. ■ Πολύ ολίγοι συμβολιοταί, έν φ έξ 
άλλου 0 Joseph Bail μας προσφέρει άληδή δασιν αίοδή- 
οεως κα! όράοεως είς τόν δαυμάσιον πίνακα του eCoin 
de lingerie chez les Dames hospitaliires». ΤΙ τάξις, 
τί ψυχική γαλήνη είς to πρόσωπόν καί τήν κίνηοιν τών 
λευκών καλογραιών καδώς και είς τόν άπλούστατον 
δερμον φωτισμόν I Είνε ένα άπό τά αριστουργήματα τοΰ 
Salon. ΌΙ..Ρ, Laurens μάς φέρει είς παρελδοΰσαν 
έποχήν τής Γαλλίας, λυτός έσώτερικοΰ δπου γέρων πυρ
γοδεσπότης' ακρΟαται νεαρά: γυναικός ανάγνωσιν πολύ 
ένδιαφέρουσάν, τίς δίδε ποιαν ώραίαν σελίδα έποπόιίας. 
Οί πλεΐστοι όμως τ&ν grands maltres, αφίνοντες τάς 
εξάρσεις είς τούς λοιπούς, έκδέτοΰσι προσωπογραφίας.’!) 
Fallieres απάδανατίζεται διά τοΰ Bonnat, δ Schommer 
δριαμβεύει μέ το καταπληκτικής. όμοιότητος portrait 

ευτυχής, οτι συνεταιρίσθη μέ τόν μόνον έν Έλλάδι 
ειδικόν σκηνοθέτην κ. Οικονόμου.. Εις τδν θίασον' 
ανήκουν και οί κ. κ. Βίντούρας καί Δελενάρδος.

Είς τήν Νεάπολιν ό θίασος «‘Αναγέννησίς» : 
Ταβουλάρης, Λαζαρίδης καί Σταυρόπουλος οί πα
λαίμαχοι, τδ ζεύγος ^μάσκου, ο νέο; κωμικός' 
Πλέσσας, ό Πεζόδρομος. .

ΔΑΦΝΙΣ

τοΰ ποιητοΰ Albert Herat, δν μετά ουγκινήοεως καί 
έκπλήξεως συνάμα ήκουσα είς τό σπουδαστηρίου τοΰ δ<·.. , 
δασκάλου νά μο'ι Αναφέρη περί τοϋ Παράσχου μας! 
Bttchel παρουσιάζει τόν Tony Robert Fleury κά^'ί 
τον πατέρα του, πρότυπα είλικρινοΰς έκτελέσεως. Ό 
Flameny πλουσίαν είς άμφίεσιν καί χρωματισμόν (ίκό- 
να τής Mine Μ., ό Ρ. A. Laurens τόν γερουσιαστήν 
de Bourques, ό Renard τήν χαρίεσσαν Παρισινήν too, 
οί Lenoir, δεσπ. Levasseur, Maillarl, Winter, Gor- 
guet, Guay, P. Thomas, Lefevre επίσης έκδέτοΰσι 
προσωπογραφίας.Ή «douce pensee» τοΰ Tony-Robert- 
Fleury, «la veittAe» τοΰ Adan, eapres le bain» τοΰ 
Breau-li, «le maitre» τοΰ Deafens, «I’aprcs midi 
d’un fauneo τοΰ Farre, «Ια maison du preterit» τοϋ 
Fath, είνε πίνακες πλήρεις ζωής καί τέχνης. Ό Ράλλης 
έκδίτει είς τήν Ιδικήν του σχολήν τούς Ραββίνους.

Και τώρα είς τόν κήπον τής γλυπτικής ί Έδώ, μετά 
τήν Ανά τάς ΑπερΑντους αΐδούσας τής ζωγραφικής πε
ριοδείαν, ή πρώτη έπιτΰχία εινε τό... cafe restaurant ! 
θά μοι έπιτρέψητε ναναπαυδ& όλίγον ύπό τό δαλπερόν 
φώς τοΰ ύελοσκεποΰς χώρου, τοΰ αυτομάτως μεταβλη- 
δεντος είς κήπον’ *gos τοποδέιησιν τών γλυπτικών έρ
γων εξ ών πολλά κολοσσιαία.' Μετά'περισσής φιλοκαλί
ας λευκή όδόνη συγκρατουμένη ύπό μακρών δαφνοποι- 
κΐλτων ταινιών, μετριάζει κανονικώς τό φώς' τά που
λιά τής Ανοίξεως ύμνον προς τό ώραΐόν ψάλλουσι κα! 
είς τόν φαιδρόν αύτόν φδόγγον τό matinado τοΰ Fe
lice Charpentier, ώραΐον γυναικείου γυμνόν, εινε δλό
κληρον ποίημα....

Άλλα και έδώ έκ τ&ν σκηπτούχων οί πλεΐστοι ανα
παυόμενοι έίς τάς δάφνας τοϋ Louxembouvg μόλις δέ- 
τουοιν έξ άβρότηιος μίαν ή δύο προτομάς : δ Puenih 
προτομήν κοραοίδος και τοΰ κ. Charles Roux, δ 
Margueste tov Waldeck Rousseau καί τήν προτομήν 
τοΰ Camille Saint SaAns,-0 Marquet «Ceux qui res
tent,» δ Peynoi τούς δύο αδελφούς, οί Verlet, Louis 
Noel, Lombard, Desca. Cordonnier, Bernslamm ε
πίσης προτομάς, δ Boucher έκδέτει δύο δαυμάσια είς 
πτυχώσεις και χάριν κα! έκτέλεσιν, κλάσσικώτατά: «La 
pensile» τό μέν, τό δέ έτερον «La douleum, ό Dubois 
τό μνημείου τοΰ Bossuet, δ Labalul «Le levite empor- 
lant le corps de sa femme morle», δ Mercie τό «Wa
terloo» κα! «Le dApart du villag » φυσικώτατα, 
δ Peyros ζοσογλύπτη, έκδέτει τδν. Λέοντα κα! Πάν- 
δηρα. Καί τώρα ή δέσις δίδεται εις τούς ιεωτέρους οΐ- 
τινες μέ εξαρσιν κα! τόλμην ζητοΰν νά επιβληδοΰν δεξιά 
κμι αριστερά, μέ συμπλέγματα καί μνημεία κα! πηγάς, 
πολλοί δέ εξ αυτών κα! επιβάλλονται αύδεντικώτατα 
ώς ό Bouchard πλήρης άτομίκότητός, ανεπηρέαστος, 
είλικρινής, καδώς φαίνεται εις τόν «Γεωργόν» του. Ό 
Blondat έπίσηςέκνέου δαυμάζεται ώς είς τάς Λερυσινάς 
του fonlaines είς τήν «Jeunessei, έν Φ ή π. Girar- 
del μάς δίδει ένα κομμάτι γεμάτο ζωήν τό «village» 
καί δ Οί«ηΑ,μέ τό «Tout, au fleurs» Αρέσκει πολύ.

Καί έν·τφ μίσφ δλων αυτών των έργων, έκ τών δποίων 
τά μέν διερευν&αι τό μυστήριον τής Αρχαίας κλασικής 
γραμμής, τά δέ διεισδύουν είς τούς ύπό τοΰ Rodin δια- 
νοιγοαένους δρίζοντας. παρουσιάζεται και δ νεαρός "Ελ- 
λην Λημητριάδης μέ τό Δίλημμά του έν διλήμματι διά 
τόν προτιμ&ντα δρόιχαν ’βν στρί^ει· ^ή(αράξγι έν τφ κυ- 
κε&νι παε τφ Αναβρααμφ -αίηφ·. έύ-οίώναι δίΑλπίσωμεν 
δτι δαττονη βράδιου δά: έξέλ'δ^τοΰ. δάήμμ^τός του διά 
φιλότιμου ■ Οπουδής, καδόοον ·δλπκ οι. ·δρόμοι φέρουσιν 
είς τό αύτό. αημεΐον. Τήν Αλήδΐιαν, ":

Ό χώρος: καί ο καιρός δέν μεκ επιτρέπουν νά σας 
αναφέρω περί.τοΰ art deegrattf όπερ έφέτος κατέχει 
πολύ ένδιαφέρουοαν δέσΐ3ΐ·εΙς-·τδ ’5αΙοη.

ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΣ

MOY21KH
QASION Α£ΗΝΏΝ

Ό σύλλογος -τ&ν Διπλ.ωματθνχω* :τοΰ·!Ωδείου έδωσε 
τήν πέμπτην και τελευταίου δι’· 'έφέτός.:ϋί>ναυλΙαν τιυ. 
Ό ούλλογος δίά τής σειράς -τ&ν σόύάύλιων"άπέδειξεν δτι 
έχει πολλή* ζωήν καί εκλεκτά στοιχεία δίινα δΰνανται ν’ 
άποτελέοουν τόν πυρήνα ζωηράς μουσικής κινήοεως έν 
"Αδήναις. Χάρις είς τόν Σύλλογον τών Διπλωματούχων 
έσχον οί φιλύμουοοι μουοικάς Απολαύσεις, Ιδόδη ευκαι
ρία ν' Αναφανούν εκ τής μειριόφρονος σιγής τάλαν’χα 
μουσικά όχι ευκαταφρόνητα, θά είνε . μέγα κέρδος διά 
τήν μουσικήν Ανάπτνξιν έάν δ Σύλλογος εξακολουδήση 
κα! ουοτηματοποιήση τάς - λαϊκός του συναυλίας, αίιινες 
Αποτελούν δία τούς πολλούς Αληδή έντρύφησιν.

Κατά τήν τελευταίαν συναυλίαν μετέσχεν ή έραοιτέχνις 
κ. Μ. Νεγρεπόνχε έκτελέσασα μετ’άφελείας κα! «ύχε- 
ρείας έπ! τοΰ τετραχόρδου τήν μονάταν είς fu maj τοϋ 
Μόζαρτ, έψαλλον αί δ. Μαρία Κ,ωναταντινίδου. κά! Γεν- 
νάδη έπαιξε δέ επί τοϋ κλειδοίξρμβάλου μέ δύναμιν κα! 
τέχνην τό Vatse d' Amour του Mosakowski ή beon. 
Μπερτζουάνη. Τής συναυλίας έκνριάρχηοεν δ κ. Χωρα- 
φάς μέ τό τετράχορδόν του, τό όποΐον χειρίζεται μέ.πολ- 
λήν έλευδερίμν,.κα! πεποίδηοιν. Είς τήν Berceuse foS 
Simon κα'ι τ,ήν Danse' Hongroise τοΰ Brahm Απέ- 
δειξεν είς τάς άντιδέοεις τ&ν τόνων άπό τοϋ ποιητικού 
κα! λεπτοΰ ν.ανουρίσμοτος μέχρι τοΰ ζωηρού καί Ανυπό
τακτου Ούγγρικηΰ χοροϋ πολλήν αντίληψιν καί αΐοδημα.

Είς τό Ώδείον ένεφανίοδη έν Ιδί<} συναυλία δ κ, '.Ιω. 
Διανέλλος έκτελέσας έπιτυχ&ς συνδέσεις τοΰ Paganini 
τοΰ Vi’iu temps χαί Beethoven βίς τήν συναυλίαν έ^β» 
μέρος κα! ή δεσποινίς Πλέσκα, ήπς έψαλλεν πολύ, εύ
μορφα λν άσμα από τήν «Δακμέ».

Τό έπελδόν δέρας οημειοΐ τήν λήξιν τής μουσικής κι- 
νήσεως. Ή αϊδουσα τοΰ Ωδείου ύπήρξεν ή κυριωτέρα 
φωλεά, δδεν οί τόνοι τοΰ μέλους έπτερύγισαν.

Ή άνασκόπησις τής γενομένης έργασίας είνε λίαν έν- 
δαρρυντική. Παρουσίασαν οί ολίγοι έΜέά φιλότιμοι έρ- 
γάται τής μουσικής Ικανήν εργασίαν, δυναμένην εύμενώς 
νά έκτιμηδή καί από τήν δποίαν πολλά αναμένει τις είς 
τό μέλλον. ΤόΏδειον Άδην&ν Αποδίδει ήδη καρπούς 
Αξίους έκτιμήοεως- αί δοκιμαστικά!.ουνμυλίαι τό απέδει
ξαν. Ίδιας δλως μνείας είνε δίκαιον νά τύχη ή μοναδική 
ορχήστρα τοΰ Ωδείου, ήν ατυχ&ς κατ’ αραιότατα δια
λείμματα απηλαύσαμεν, ώς κα! al seances (musigue de 
chambre) τ&ν καδηγηχ&ν Wyssenhoven. κα! Bitstin- 
dug. Οί δύο δεινό! αυτοί μουσικοδιδάσκαλοι μάς έχάρι- 
οαν οτιγμάς υπέροχου Απολαύσεως τήν λεπτότητα τής 
τέχνης των. 'Ιδίως ή τετάρτη seance ή άφιερωδεΐσά είς 
τόν Βετόβεν (ορ. 23, 47) ΰπήρξεν αλησμόνητος.

ΟΔΕΙΟΝ ΛΟΤΝΕΡ
Κα! το Ώδεΐον Λότνερ δέν υπελήφδη είς γ^ν μετά ■

λου εργασίαν. Αί μουσικοί 
ξαν τό κάτοπτρον τήν έργασίας ταύτή$$'ββ^&ϋ’σοεια» La ΓρΜί?ί«έ έδημοσιεύδη φιλολογική, σκιαγραφία τοΰ

n Ι. Ν A Κ Ο 0 Η Κ Η

ΓΕΑΡΓΙΟΧ ΠΕΡΡή
* XJZ χ-χ ζ* Χ.Ζ X ζ' \ -· Ν · ; . χ x_r χ

κατέδειξεν δτι χάρις είς τό Ώδεϊον τιοινερ αήεκτήσαμεν 
καί χορόν ώδικής, τδν μόνον έν ‘Αδήναις. Είς τήν αι- 
δουσαν ταύτην, έν εϊδίκάίς ‘ συταυλίατς, έδανμάσδη ή 
έξοχος φωνή τής κ.· Φ<ύκ&'·καί τό έμπνευσμένον τάλαν
του τοΰ νεαροϋ καδηγητοΰ τοϋ τετραχόρδου κ.. Τοηη 
Schultze. Ώς κατακλείς δά δοδή έν τφ Ζαππείφ ή 
«Δημιουργία» τοΰ Χάΰδν μέ ΰψίφιύνόν τήν κ. Φωκά 
-^τελεία δηλονότι απόλαυοις.

ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΗ ΜΑΝΔΟΛΙΝΑΤΑ

Είς τήν λήξασαν μουσικήν κίνηοιν δίκαιος προσήκει 
έπαινος καί είς τήν α Άδηναϊκήν Μανδολινάταν» ή οποία 
διά τής δοδείσης έν τφ Β. δεάτρω συναυλίας και τής 
είς Αίγυπτον μεταβάσέώς της απέκτησε δερμοτάτας ουμ- 
παδείας. Κανείς δέν Ανεμενε τοιαύτας επιτυχίας, ofitt 
εινε εύκολου νά λησμονηδή ή καλλιτβχνικωτάτη ίκτέλε. 
σις τοϋ Fideles Wien τοΰ Komzak κα! τής «Έλληνι- 
κής-ραψωδίας» τοΰ κ. Λάβδα.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Έπεσκέφδη τάς Άδήνας περιερχόμενος την Ελλάδα 

ό έπιφανής Αρχαιολόγος κα! Ισόβιος γραμματεύς τής 
Γαλλικής Άκάόημίας τ&ν έπιοτημ&ν κα! γραμμάτων 
κ. Γεώργιος Περρώ. Ό κ. Περρι» five <5 προστάτης 
φίλος τ&ν εν Παριοίοις σπουδασάντων έν τή Ecole 
Nor mate Ελλήνων σπουδαστών.

•
Έν τή πόλει Νάνον Απίδανεν είς βαδύ γήρας ό διά

σημος ελληνιστής Γεώργιος Κουζέν Αρχαίος έταΐρος τής 
γαλλικής έν ’Αδήναις Αρχαιολογικής 'Σχολής, καδηγη- 
τής τής φιλολογίας έν τφ πανεπιοτημίφ τών Παρισίων, 
ιδίως δέ τής γραμματικής των κλασσικών γλωσσών.

* :
Ε^, τέγν έβδ6ίίμδε.αί<·ν είκονογραφημέντιν έπιδεώρηοιν

»?
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διευθυντον τής «Πινακοθήκης», ώς καί μεταφρασις δύο 
πεζών ποιημάτων αυτόν καί τινων σκέψεων.

Εις τό αύτο ψύλλον δημοσιεύει υπό τόν τίτλον Uh 
peintre des Decadences ό x. Fleischmann κριτικόν 
άρθρου περί τον ζωγράφου Rochegrosse, τον όποιον 
τόν εΆποχαιρετισμό.^,τής νύμφης» έδημοοίενοεν άλλοτε 
ή «Πινακοθήκη».

Εις τινα αίθουσαν τον «Παρνασσού» διοργανώθη καλ
λιτεχνική Ικθεσις ερασιτεχνίαν. SI λργά..δξετέθησαν υπό 
22 ίρασιτεχνών άμφοτέροιν τώ>· φύλωνΤ^ί, δεσποινίδες 
ίινεδείχθησαν υπέρτεροι των κυρίων. ’Εκ τών νργων 
αί·τών, ιών κλειστών ζωγραφικής, μόλις περί. τά 20 
δύνανται νά έπιπλεύοωσι και επιεικούς άκόμη κρίοεως. 
Τά άλλα εΐνε ή.-τ/.αί προσπάθειαι μαθητριών, χωρίς αντί· 
ληηιιν τέχνης τήν παραμικρόν. 'Ιδιαιτέρα; μνείας αξίζουν 
τής Λένας Σκορδέλη αί άνθογραφίαι καί τοπειογραη ίαι. 
Τά 1-αρύφαλά της, τα Ρόδα, τά Γεράνια καί at Άμυγ- 
Λ. λα! έχουν λεπτότητα αίοθήοεως καί πολλήν χάριν. 
Εινε ή καλλίτερα μαθήτρια τής δεσποινίδος Λασκαρίδου, 
ήτις έν τή ίκθέσει τούτη μάς παρουσιάζει αρκετήν αντι
κειμενικήν εργασίαν. βΈΓ μαθήτρια της δεσπ, Σκορδέλη 
κατώρθωσε ν« έγκλείση εν εαυτή τής διδασκαλίσσης τήν 
χάριν.

Τής Βελλίνη αί « Όπώραι ο πολύ τεχνικοί χ.ωρίς περίσ
σειαν χρώματος, με αλήθειαν. Τον Ν. Δημητρσπούλου 
β<5 ’Ιούδας μετά τήν παράδοσινη εΐνε καλόν εργον—άν δέν 
εΐνε αντιγραφή. ‘Αλλά καί ή Λίμνη ή εν ώρα βνσεαις 
προδίδει χρωστήρα πολλά υποσχόμενου. Τής Ίασεμίδον 
τά Ρόδια καί τής Χαίτης Παπαδοπούλου τά Τριαντά
φυλλα καί τής Κόντον τα Χρυσάνθεμα καί "Ανθη τον 
αγρού—καί ανταί μαθήτριαι τής Λασκαρίδου—-ξεχωρί
ζουν είς τήν ε'κθεοιν αυτών μαζή μέ τής κ. "Λινής Πα
παδοπούλων τά Γαρύφαλα καί τής ‘Αμυγδαλιές καί τής 
Σίμονς τά Άνθη ( ύελογράφημα) καί τής δ. Λέλας Χα- 
τζηϊωάννου τον «Παπαγάλλον». Αί ύδαιογραφίαι τών 
Μακεδονικών τοπείων τής κ. Χατζηλαζάρου θά είχον 
πολύ ενδιαφέρον αν τάς ηονόει ή τέχνη. "Ενας μικρός 
το δέμας νέος γελοιογράφος, ό ΒώιΤης, εκθέτει δύο επι
τυχείς γελοιογραφίας. ‘Απαράμιλλοι οί εκ κηρού καρποί 
τοΰ εν Πειραιεΐ κ. Στρατή Καρνοφύλλη' φνσικοιτίιτη ή 
άπομίμηοις. ‘Εκτίθενται και καλλιτεχνικά μικρά αγγεία 
αρχαϊκών οχημάτων, υπό τον έν Σκόπελό/ κ. X. Πα- 
παροδίον.

*
Πρωτοβουλίφ τον σύλλογον το/ν Γυμναστικών Σοτμα- 

τείων ίδρυθήοεται ή προτομή τον πρωτεργάτου ‘ τής’γυ
μναστικής έν Έλλάδι Αειμνήστου ’Ιωάνναν Φωκιανοΰ.

*

Κατά πληροφορίας έκ Βερολίνου ό Δανός αρχαιοδίφης 
κ. "Εϊμπερ άνευρε εν άγνωστον σύγγραμμα τού Άργι- 
μήδους. Εινε ί'να είδος «Λίδάχής ίθεώρίών» 'φέρει 'δε 
τόν τίτλον «'Εφόδιον«. Λέγεται ότι τό σύγγραμμα εΐνε 
μεγάλης αξίας. Μία παρ’ αύτον περιγραφομένη μέθοδος 
εινε, λέγει ύ σοφός Δανός, ισοδύναμος μετά τού ολοκλη
ρωτικού υπολογισμού.

*

Εις τό Αφγανιστάν άνευρέθη τάφος περιέχων χρυσά 
νομίσματα θανμασΐως διατηρούμενα, ών ή μεταλλική 
άξια ανέρχεται εις δύο εκατομμύρια. Τά νομίσματα <ί- 
νήκονν είς τήν εποχήν καθ' ήν τό 'Αφγανιστάν . ήτο είς 
την εξουσίαν τής Ελληυο-βιικτριανής δυναστείας.

F

Προσεχώς θά δοθή άπό τής σκηνής τοΰ «‘Αθηναίου» 
νέ.ον εργον ; ή «Χίμαιραν, φαντασμαγορική τριλογία τοϋ 
ποιητον τών Άτθίδων κ. “Αχιλλέως Νέη.

Οί κυριώτεροι ρόλ.οι τού πρωτοτύπου τούτου έργου, 
τον εκτός τόπον καί χρόνου, r'i'S συμβολικοί προσωπο
ποιήσεις τής Χίμαιρας — rot ιδανικού δηλαδή έκαστον 
ανθρώπου—τον "Ερωτος έοαοτοΰ αυτής καί τοϋ Χάρου 
ώς όντεραοτον, τον Χρόνου καί τοΰ Μαμμωνά, τών τριών 
Μοιρών, τής ’Εκάτης καί τής ’Αφροδίτης, κ,λ.π. Τά 
πρόοωπα θά έμφανιοθοϊν ώς μεσαιωνικοί ίππόται.

★

Κατά τάς υπό τοΰ κ. Μάργαν διεξαγομένας άναοκα- 
φάς έν Σούσοις τής Περσίας, εύρέθη τεμάχιον μεγάλου 
αγγείου αναγόμενου εις νέον είδος τής αρχαίας ελληνι
κής κεραμονργικής. Τό εύρεθέν τεμάχισε φέρει εικόνα 
παριοτάνουσαν πλήθος μαγομένο»· αρχαίων οπλιτών, 
τών όποιων τά χαρακτηριστικά εινε εγγλυφα.Ό ρυθμός 
τον αγγείου εΐνε όμοιος μέ τόν τών αρχαίων άττικών 
καί Ιωνικών αμφορέων τον έκτου π, X. αίώνος.

Τό εύρημα τούτο Υποδεικνύει πιθανώς τήν διατήρηση· 
τών μεταξύ τοϋ ελληνικόν τότε κόσμου καί τής περσι
κής αυτοκρατορίας εμπορικών σχέσεων, αΤτινες ύπήρχον 
πολύ πρό τών Μηδικών πολέμων. Πιθανόν Ομως τό 
εύρημα ν’ Υποτελή ίχνος λαφύρων τά όποια ουναπεκό- 
μισαν αι οτρατιαι τοΰ Δαρείου λεηλατήσασαι τάς ελλη
νικός τής ’Ιωνίας πόλεις.

’Ανασκαπτομΰνων τών θεμελίων οίκίας τίνος παρά τό 
Πολυτεχ,νεΐον άνευρέθη αρχαίος τάφος, εντός τοΰ όποιου 
ύπήρχον. τέσσαρες πήλινοι πυξίδες, εν ληκύθισν ερυθρού 
χρώματος, κάτοπτρου χαλκοΰν καί 7 άλάβαοτρα. ’Εντός 
τών δύο πυξίδων άνευρέθησαν αρκετά τεμάχια τμίμμν- 
θίου, οιν τά μεγαλείτερα έχουν τό σχήμα δεκάλεπτου 
άλλα δέ μικρότερου.

Τό φιμμύθιον τοΐτο έχει χρώμα λ-ευκόν καί έχρηαι- 
μοποιεΐτο υπό τών αρχαίων Άτθίδων αφού πρότερον 
μετετρέπετο είς κόιιν.

Ή άνεύρεσις Αρχαίων ψιμμυθίων δέν ».Ινβ σπάνιόν τι 
εις τήν αρχαιολογίαν. Μέχρι τοίδε πολλά τοιαΰτα άνευ- 
ρέθηοαν διαφόρων αποχρώσεων, Ιδίως δε ερυθρωπών 
καί λευκών. Πολλά μά/,ιστα έκ τούτων άνελύθησαν χη/ιι- 
κιΰς καί εΰρέθηοαν περιίχοντα τά συνήθη συστατικά και 
τών σημερινών κα/.λυντικών τοΰ προσώπου, άλατα ον- 
νιγθώς μόλυβδου καί άλλα υλικά ήκιστα άθώιι.

/

ΕΞΕΔΟΘΗ
καί διανέμεται ό ωρ εάν είς τόνς άποτίααντας την έτηαίαν συνδρομή? Χ<ον σννδρομνΐτας 
τής ,,ΙΙινακο^ήλΐής^ίδισ^^λς %ραιματίΐπή φωτοτυπία . · ?.

Τ ο ΟΝΕΙ Ρ Ο Ν’
τον ’Ιταλόν ζωγράφον G- B^a r g 6 I l i n i. .

Τήν φωτοίυπίαν τούτην' δύναντάίνά λάβωσι καί δσοι πληρώσωσι την συνδρομήν 
των έντός τ-ου μ^νίς Ιουνίου, ώς και οί τδ πρώτον έγγραφόμενοι 

ουνδρομηταίι

■ « -,. • —

'β ζίιεύ^υνσις τής «υΐΐηιάκοδ^π^^ ά- 

πεφάσισεν δπίος πάτα τί> · άρξάμεϊάθν- ·ηδη 

έβδομον έτος έφαρμόση άπαρεγκλίτως 
και άνευ ούδεμιας έξαιρέσεως τδν δρον 

της πμοτίληρωμτίς της, συνδρομής. 
Πρδς αποφυγήν πάσης παρεξηγήσεως, 

δηλοΰμεν ότι εφεξής ονδενΐ ό' άποσταλη 
τδ φύλλον, άν μη άποστείλη την οννδρο^ 
μήν τοΰ νέου έτους. Διά τους συνδρο

μητής μας η αΛοστολη της συνδρομής 
εΐνε εύχερεστάτη, ένφ ή καδυστέρησις 

αύτης παρεμβάλλει ημϊν πολλάς δυσχε- 
ρείας και ώς πρδς τδν τρόπον της εισπρά- 
ξεως και ώς πρδς τόν διακμνονισμδν της 
έν γένει διαχειρίσετος τοϋ φύλλου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» πίναξ-Ν. Γύζη. Φωεο- 

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

“ΔΎΩ ΠΟΝΟΙ» δραμα Φρ. Κοππέ, κατά μετάφρα- 
οινΆγιδος θέρου. Τιμάταε δρ. Ι.’Επί ’Ολλανδικού

- - χάρτου δρ. 2.
ΤΟ “ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ» W» - ^«σίία^ κα· Λ·
• _ Δημητρακοπούλου Δρ. 1. ■
ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΑΛΑΔΙ» Φ^ξου Άρι- 

ατέως. Φοιτοτυπία ιίς μέγα σχήμα. Δρ. 1.
“ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ» Μναξ L.. Perrault. Φωτο

τυπία είς μέγα σχήμα. Δρ. 1.
“ΑΙΛΡΑ» Πίναξ Vigor- Φώτοτυπίά τις μέγα σχήμα 

Δρ. Ι
Ο “ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ» 

Rochegrosse. Φωτοτυπία. Δρ. 1. .
Ο “ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» 

φωτοτυπία είς μέγα σχήμα. Δρ. 2.
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Δ^^ΚΑΛΟΓε^ΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ. Σελ. 208. Δ?. 3. 
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Διηγήματα ει

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

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

■ Δρ. 2.
ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ. Πεζά ποιήματα μετ’ εικό

νων. Σελ; 64. Δρ. 1.
ΣΕΛΙΔΕΣ. Διηγήματα. Σελ. 128. Δρ- 2. 

ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ. ’Εντυπώσεις και 
σκέψεις. Σελ. 84. Δρ. 1.

Πωλοΰνται είς τά γραφεία μας. 

τομοΓ^πϊνακοθηκηΕΓ^” 
Άπό τοΰ Α' ^ιέχρι τοΰ ΣΤ’ έτους 

εύρΐσκονται εΐς τό γραφέϊον μας, τιμώμενοι οί 
χρυσόδετοι δρ. 15, οί άπλόδετοι'δρ. 12.

Διά το εξωτερικόν, ή τιμή εΐς χρυσόν;

;Ε0ΝΪΚΗΤΡΑΠΕΖΔ^ώ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΒΛΑΧΟΥ 'ΑΓΓΕΛΟΥ . · ·Κλληνόγ*λ-  

λικόν μικρόν βελ.· 818 4Ρ· 3 23

* .
Έμπορος και άντιπρόοωπος Βιομηχανικών και 

εμπορικών καταντημάτων ίν Βόλιμ.
Παραγγελίαι χαι προμήθειαι πανώς εΰσΟς έχ τοΰ 

εξωτερικού xal εσωτερικού. ■'
Ε ΐ δ c κ ό τ η ς μέταλλα, σιδηρά ακατέργαστα, σι

δηροδοκοί, κασσίτερος, τενεκέδες, μέταλλα έν.γένει 
αγγλικά, βελγικά,, σουηδικά κλίι., σωλήνες, τζάμια, 
ύφασματα, νήματα,, οικιακά σκεύη, σιδηρικά,'λινέ
λαια,- χρώματα.

Μοναδικός είσαγωγευς διά τήν Ελλάδα έν γένει τον 
αρίστου σφυρήλατου σουηδικόν σιδήρου.

Γχαζομηχαναι, μηχανήματα έν γένει, πιάνα, μπι
λιάρδα, ρολά, γέφυραι χλπ. κλπ.

Πάσα ζητούμενη πληροφορία δίδεται τάχιστα.

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ. Λεξικόν τή; 
Ελληνική; γλώσσης καί τών κυρί
ων ύναμ&των σελ. 1785 ΑΡ·22· —

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ,Λεξικόν ·Ελ- 
ληνσγαλλιχόν εί; #όν Αρ. 5· —

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ. Λέξικόν Γαλ- 
λοελληνιχόν εί; gov Ap. 5· —

ΓΙΑΝΝ-ΑΡ1Ι Α. Νίον Λεξικόν ΐής Έλλη- 
νιΚής γλώσσης »l; J τόμου; σελ. 
1817 Αρ. 8 -

ΖΙΙΚΙΔΟΥ Γ. Λεξικόν Απάντων τών ‘Ρη
μάτων τή; Αττική; διαλλέκτου 
σελ. 704 Αρ. 8-—

ΖΗΚΙΔΟΥ Γ. Λεξικόν τή; Έλλην. ’Ορθσ*  
γραφία; εί; σχήμα μικρόν εϋχρη- 
«τόν Αρ- 3 50

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Νέον Μέγα Έλλη- 

νοαγγλικόν Λεξικόν σελ. 524 Αρ·13 ■ —■
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Νέον Μέγα ‘Λγγλό- 

• ελληνικόν Λεξικόν(άνατνποΰται)Αρ. 12·—·

Ή 'Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκους καταθέσεις εις ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Λιξικόν Γαλλαελλη- 

Τραπεζικά γραμμάτια και είς χρυσόν ήτοι φρ. καϊ λί- *ί**ζ  μικρόν . _ Αρ. 4·“

ρας στερλίνα; άποδστέαί είς ώρισμένην προθεσμίαν ή.διαρ- 
κ&ς. Αί «ί; χρυσόν καταθέσεις καί οί τάκοι αύτών πλη
ρώνονται εις το αυτό νόμισμα, είς δ έγένετο if κατάθεσις 
είς χρυσόν ή δι’ επιταγής δφεως (chique) έπι τοΰ έξω- 
τερικοΰ κατ’έπιλογήν τοΰ ομολογιούχου.

Το κεφάλαιον και οί τόκοι τών δμολογιών πληρώνον
ται έν τφ Κεντρικφ Καταστήματι και τή αιτήσει τοΰ κα
ταθέτου έν τοΐς ύποκαταοτήμασι τής Τραπέζης.

Τόκοι καταθέσεων
11]2 τοΐς 0]0 κατ' ίτ. διά

»
>
»
ί

καί. β μηνών 
> 1 έτους
» 2 έτών
γ> 4 ετών 
® 5 ετών

»
»

>

»

2 s 0]0
2 1]2 » 0]0
3 » 0]0
4 » 0]0

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ' 
. εκλογήν τοΰ καταθέτου δνομαοτί ζ ανώνυμοι. .

Γ. Θ. ΓΕΠΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΕΣΤΗΕδΝΣΤΔΝΏΝΙΔθΐ

Λ ΕΞΙ Κ Α

*Ρ 3 50 

νοκγγλικόν Λεξικόν σελ. 524 ip-12·^

• ελληνικόν Αεξικόν(άνπτνποΰται)Λρ. 12·—· 

νικόν μικρόν Αρ. 4·—
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Α' Διξικόν των κυ

ρίων όνσμάτων έκ ask, 537 χρυβό- 
βετσν Αρ. 3·—

ΠΑΝΤΑΖΤΑΟΥ L Λεξικόν ‘ομηρικόν πλή-
ΡΜ σελ. 74Q Αρ. 0.50

ΡΑΓΚΑΒΗ Α. Λεξικό» χρυπτογρ«?ικόν Αρ. 4·— 
2Χ1ΝΑ χαι ΛΕΒΑΙΕύΣ Μέγκ Γαλλοελ- 

ληννκόν Λεξεχόν st; τόμου; 2 σελ.

2>503 ’ό τιλειότερονπάνσων Ap.JJ·- 
Πωλοΰνται είς τά Κατα<Ηή|ΐατα 

Άνέστη Κωυσταντινίόου» καί βίς 
απαντα τά έν Άθήναις Βιβλιο
πωλεία. Τό
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‘•ΦΤΔΔΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ,,
’Εντυπώσεις καί σκέψεις

■ΑΗΜ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΛΟΥ ,
Διευθυντοΰ τής ςΠινακοθήκηςτ.

Δραχμίι yia
ΕΞΕΔΟΘΗΣAΝ

ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
ΤΗΣ‘ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, 

τον λήξαντος έκτου έτους. Οί έπιθυ- 

ΐΛοΰντες ν.' άποκτήσωσι τοιαΰτα, παρα- 
καλοϋνται νά ειδοποιήσουν τά γραφεία 

μας. Έκαστον τΐμαται δρ. δυο.

/^ΕΠΪΣΤΞΐίδΝΠ^
Διευθυντής - Ν. ΠΑΖΑΡΛΗΣ 

Έκδίδεται δ\ς τοΰ μηνός έν Άθήναις. 

Γραφεία όθός Μητροπόλΐως 28.


