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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚ ΑΙ ΕΙΔΗ ΣΕΙΣ
Αί ύπό τής ’Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής διενερ- 

γούμενοι εις τδν όρμον Θεοτόκου, παρά τό. Ακρωτήριον 
«Σηπιάςν τής Θεσσαλίας άνασκαφαϊ, έπερατώθησαν. Οΐ, 
χ. κ. Ουαΐνς κάί Δρούπ εΐργάσθησαν εκεί έπϊ ένα μήνα 
έπϊ αρχιτεκτονιχ&ν ερειπίων ναοΰ δωρίον τοΰ. 5ου π. X. 
αίώνος. Ό ναδί ίί»1 άνευρέθη, αλλ' άντ'αϋτοΰ ιδρόν χρι
στιανικήν έκκλησίαν με διπλήν οτοάν χαι αξιόλογα πο
λύχρωμα' μωσαϊκά παριοτώντα ζφα. πτηνά, φύλλα, .xi~ 
Άνευρέθησαν επίσης τάφοι τινες αρχαϊκοί με ολίγα αγ
γεία κοΐ θραύσματα 'βυζαντινών έπιγραφ&ν. θεωρείται 
πιθανόν δύ τάς Ανασκαφάς ταύτας θά συνέχιση ή Αρ
χαιολογική‘Εταιρεία.

Ειδήσεις έκ, Καίρου αγγέλλουν δτι ή έν ΑΙγνπτφ αγ
γλική Αρχαιολογική σχολή ελπίζει δτι θέλει δυνηθή νά 
Αρχίση άπδ τοΰ προσεχούς χειμωνος τας άνασκαφας αυ
τής έν Μέμφιδι ύπό τήν διεύθυνοιν , τοΰ καθηγητοΰ 
Φλίνδερς Πίτρη. Πρός τδν σκοπόν τούτον έγένετο εκ- 
κλησις εΐς τήν γενναιοδωρίαν τοΰ δημοσίου ύπδ' τ&ν 
πρωτοστατούντων εΐς τήν γιγανιιαίαν ταύτην εργασίαν, 
ή όποία θά διαρκέοη περί τά είκοσιν έτη καί θά στοι- 
χίση περί τάς 3,000 λίρας κατ’ έτος. Πιστεύεται ότι 
at εγγραφαί θα ε’νε ενθαρρυντικοί γνωστής οΰοης τής 
σπόυδαιότητος καί τοΰ ενδιαφέροντος των έν λόγφ άνα- 
σκαφ&ν.

■*
Κατά τάς ύπδ τον κ. Μάργαν διεξαγόμενος άνασκα

φάς εις τά Σοΰσα τής Περσίας, εύρέθη τεμάχιον μεγά
λου Αγγείου αναγόμενου εΐς νέον είδος τής αρχαίας ελ
ληνικής κεραμουργικής. Τδ εΰρεθεν τεμάχιον φέρει ει
κόνα παριστάνουσαν πλήθος μαχομένων Αρχαίων ύπλι- 
τ&ν, τ&ν όποιων τά χαρακτηριστικά είνε έγγλυφα. Ό 
ρυθμός τοΰ αγγείου είνε δμοιος τφ τ&ν Αρχαίων αττι
κών καί Ιωνικών αμφορέων τοΰ έκτου π. X. αίώνος. 
Τό εύρημα τοΰτο άποδεικνύει πιθανώς τήν διατήρηοιν 
των μεταξύ τοϋ £U. τότε κόσμου καί τής περσικής αύ- 
τοχρατορίας Ιμπορικ&ν σχέσεων, αΐτινες ΰπήρχον πολύ 
πρό τών Μηδικών πολέμων.,-Πιθανόν δμως τό εύρημα 
ν' άποτελή ίχνος λαφύρων, τά όποια συναπεκόμιοαν αί 
στρατιαι.τοΰ Δαρείου, λεηλατήσαοοι τάς ελληνικός καί 
τάς τής ’Ιωνίας πόλεις.

*

‘Εν Κσλοκυνθού Απεκαϊύφθηοαν Αρχαία χτίσματα ά- 
νήμοντα εΐς έκκλησίαν τωτ πρώτων χριστιανικών χρό
νων, ή όποία ειχεν Ανεγερθή έπί αρχαίου Ιερού τοΰ Πο- 
σειδώνος έν τή περιοχή τοΰ Ιππείου Κολωνοΰ.

★

Έν Ρώμη γινομένων εκσκαφών ένεκα θεμελίων οι
κίας τίνος Ανευρέθη άγαλμα, έξ άρίστου λευκού Ελλη
νικού μαρμάρου τής Πάρου χωρίς νά παρουσιάζη ον- 
δεμίαν βλάβην καίτοι υποτίθεται, δτι ήτο\εθόμένον εν
τός τής γής πρό πολλών αιώνων. Τό άγαλμα παριστή 
γονυκλινή γυναίκα, ώς έκ τούτου St υποτίθεται δτι α
νήκει εΐς μίαν τών θυγατέρων τής Νιόβης πληγεΐσαν 
διό βέλους ύπό τής Άρτέμιδος. -

*
Ή «.Τριμποΰνατ τής Ρώμης Αναγγέλλει, δτι ή ύπό 

τόν Λουίτζη Πέρνικο ένεργούοα tlj τήν Κρήτην Ανα- 
κάλυψεν εΐς τήν Πρινίαν έλληνικδν ναόν Ιποχής αρχαϊ
κής, μίτο άγαλμα τής επωνύμου αύτοΰ θεάς καθήμενον 
επί θρόνου και έκ παριου λίθον, ώς καί τήν ζωοφόρον 
τού ναοΰ. Τά γλυπτικά ταΰτο έργα θεωρούνται τά αρ
χαιότερα τής Ιλληνικής γλυπτικής.

*
Εΐς τό έν Προύση Αρχαιολογικόν μουσείον άπεστάλη- 

σαν τελευταίως ύπό τοΰ ύποδιοικητοΰ Μπολβαδίν ήΡεε- 

φετ βέη .δύο ήμιτελή Αγάλματα άνακαλυφθέντα είς τά 
ερείπια τ&νΑρχαίων Δεβρών έν τή ύποδιοικήσει τούτη.

Εΐ και τά Αγάλματα ταΰτα είνε ήμιτελή είνε έν τού- 
τοις μεγάλης τεχνικής καί Αρχαιολογικής Αξίας, παριστή 
δε τδ έτερον έξ αύτών τήν θεάν Νίκην.

Αρχαιολογικοί Ανασκαφαϊ ήρξαντο διενεργούμεναι. 
εΐς Απόστασιν μιας ώρας άπό τής Πρόύοης.· Εΐς φώς-: 
ήχθη μία' άψίς, κατασκευασμένη μετά πολλής τέχνης καί 
τετραγωνικόν δωμάτιόν πλήρες χωμάτων, τό όποιον ά· 
μέσως έξεκενώθη,

. *
Ό έφορος κ. Άρβανιτόπουλος ένεργ&ν Ανασκαφάς 

έν Φθιώτιδι (θήβαις) τής Θεσσαλίας, Ανεΰρεν ίπΐ τής 
Άκροπόλεως προϊστορικόν μέγα καϊ σπουδάϊαν κτίρισν 
εκ ξεοτ&ν όγκολίθων αρχαϊκών, δπερ μετεποιήθη κατά 
την Ιστορικήν έποχήν καϊ έκρημνίσθη κατά τόν μέσον 
αιώνα εΐς σωρόν. Παρ’ αύτδ εύρέθη βόθρον έφ’ ού 
ήτο μεγάλη στήλη ή άγαλμα Απολεσθέν.

Παρ' έλπίδα Ανεΰρεν εΐς τά κατώτατα στρώματα ά
φθονα τμήματα βαμμένων προϊστορικών αγγείων ωραιό
τατων, βέλη έξ όψιανού, κοπίδας- καϊ πελέκεις, έτι δε 
χαλχήν μεγάλην πόρπην γεωμετρικής περιόδου καϊ άλλα 
εύρήματα τοΰ Δ', π. X. αίώνος καί χρισιιανικούς λύ
χνους. τοΰ ς' μ. X. αίώνος.

Ό κ. Άρβανιτόπουλος άπέστειλεν είς τό μουσείον 
'Αλμυρού επτά έπιγραφάς ών μία Αναθηματική τή Άρ- 
τεμιδι, αί δέ λοιπαί επιτύμβιοι καί ψηφίσματα, μία δε 
επιτύμβιος τ&ν πρώτων χριστιανικών χρόνων φέρει τδ 
δνομα Πρωβ άτ ι ο ς.

Αί λοιπαί Αρχαιότητες ήσαν λίθοι αρχιτεκτονικοί, ε
πιτύμβιοι, πλαστικοί καί πήλινα Αντικείμενα, ιδίως δέ 
έν πώμα πίθου μεγάλον.

* .

Άνηγγέλθη έκ Ρώμης εΐς τδν καθηγητήν κ. Σπ. 
Λάμπρον δτι έξελέγη μέλος τής Ιστορικής 'Ακαδημίας 
τών ’Αρκάδων ήτις ίδρύθη άπο τον 1690. Τδ Αρκαδι
κόν δνομα, δπερ, κατά γο σύνηθες, έδόθη εΐς τδ~νεω· 
οτι έκλεγεν μέλος είνε Πολύβιος Λυκεάτης.

*
Έν Άϊδινίφ τής Σμύρνης, έργάται άνασκάπτοντες, 

Ανεκάλυψαν τυχαίως χριστιανικήν έκκλησίαν, 4 δωμά
τια και 2 νιπτήρας. Έπί τοϋ τοίχου τής μιδς οικοδο
μής έφάνηοαν αί εικόνες. τής Άγιας Άννης καί τοΰ 
αγίου Άντφνίου καί τινες ελληνικοί έπιγραφαί, έξ ών 
ή μία μεγάλης Αρχαιολογικής αξίας.

*
Εν Πύργφ άνευρέθη ύπδ χωρικού χρυσούς δακτύλιος 

μυκηναϊκού ρυθμού, δμοιος πρός τούς είς τούς τάφους 
τής Άκροπόλεως, των Μυκηνών ανευρεθέντας, Αλλά 
πολύ μεγαλειτέρας Αξίας. Έπί τής σφενδόνης αύτοΰ φέ
ρει έγγεγλυμένας διαφόρους παραστάσεις καϊ δεκατέσ- 
σαρας δλας μορφάς. Έκ των παραστάσεων τούτων ε
ξάγονται συμπεράσμαυα σχετικά πρδς τήί^ θρησκείαν 
τ&ν Μυκηναίων, περί τής όποιας έίάχιστα είνε γνωστά, 
ταΰτα δε διαφιλονικούμενα. Εντεύθεν δί ή μεγάλη Αξία 
τοϋ δακτυλίου τούτου.

■Λ
Έν Κακοβάτφ τής ‘Ολυμπίας εύρέθησα,ν έν τφχώρψ 

'τών Άνάκτόρων τοΰ Νέστορος διάφοροι πίθοι, οϊτινες 
ανοιγέντες περιείχαν σύκα χαί διαφόρους άλλους καρ
πούς. Κατ’ αχριβεϊς Απολογισμούς οί καρποί ούτοι έχου- 
σιν ήλικίαν 5,000 έτών.

*

Έν Γάνδη τού Βελγίου συνήλθαν Αντιπρόσωποι πολ
λών Αρχαιολογικών έταιρειών δπως συσκεφθώσι περ1 
τής αρχαιολογίας Απδ έπιστημονικής απόψεως.

ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΛΟΝΝΑ



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

I αδελφοί Έλι- 

σαβετίουΜαρτι- 

νέγκου’ διαφυ- 

λάττουσι μικράν 

παλαιάν έπί ο

θόνης ελαιογρα
φίαν 0,35χ0, 
48, παριστώσαν 

τόν αρχαιότατων 

τώνπρογόνωντων 
έν Ζακύνθφ, τόν 

τών ηρώων της πο-Προκάπεον Μαρτινέγκον, ενα. 
λυχοονίου τουρκικής πολιορκίας της Κρήτης έπι 
’Ενετοκρατίας καί οστις έπειτα καί έν.Ζακύνθω 

είργάσθη ύπΐρ τών συμφερόντων της νήσου.
Ό Προκόπιος έν τη είκόνι παρίσταται ίίλως 

ξυρισμένος, μέ τήν ενδυμασίαν της εποχής του, 
κρατών περγαμηνήν μέ μολυβδόλυβον. Εις τά. 

δεξιά εινε παράθυρον, έξ ού μακρόθεν φαίνεται 

ή μετά τής ένετικής σημαίας γαλέρα, τής δποίας 
ήτο ό ιδιοκτήτης καί δ κυβερνήτης. Ίδίαις δα- 

πάνκις συνετήρει καί το πλήρωμα, το όποιον 
ύπό τήν δδηγίαν του έρρωμένως έμάχετο. Κά

τωθεν ύπάρχει ή έξης ιστορική επιγραφή:

Magnifico Slrenuo que vivo Procopio Marlinen- 
go, nobili oraiovi Zacgnlhio quod summoinnixus, 
discrimini in pervicaci Crelae obsidione pro gloria 

. principle triremi hand alienis sumptibus compa- 
rata quo sane perhottorifice insignitus animi for· 
liludinem aique constantiam posieris demandavil 
aelal: suae an: XLVU: or: A. J). M. DCLXIX.

Ή επιγραφή αΰτη έδημοσιεύθη καί ύπό τοϋ 

Χιώτου έν τώ τρίτω τόμφ τής Σειράς ίοτορικων 
απομνημονευμάτων έν σελίδε 195, αλλά ατε

λής, γεμάτη από λάθη. Λ. χ. αντί animi εΐ- 

χεν άναγνώσει armi.

ΛΗ2ΜΟΝΗΘΕΝ ΒΙΒΛΙΟΝ

eta τόν εν Vincen
nes τουφεκισμόν τοϋ 

δουκός EnghienTOv 

λαβόντα · χώραν τή 

21 Μαρτίου τοϋ έ
τους 1804, τή δια

ταγή τοϋ Βονα- 
πάρτου, δ Chateaubriand; δ όποιος ήτο πρέ- 
σβυς τής Γαλλίας έν Ρώμη παργτήθη καί συνέ
λαβε τήν ιδέαν νά περιηγηθή τήν ’Ανατολήν. 
Τήν περιοδείαν ταύτην έξετέλεσε τώ 1806 διά

τής Ελλάδος εις Ιερουσαλήμ. Ποδίσματα δε 

τής περιοδείας ταύτης εΐνε τό λαμπρόν θρησκευ

τικόν έθος Les Martyrs καί τό πλήρες ποιητι

κών καλλονών καί περιγραφών Ilineraire de Pa

ris a Jerusalem, μεταφρασθέν καί ελληνιστί. 
Ήπρώτη χώρα ελληνική, τήνόποιαν έπάτησεν, 
ήτο ή Κέρκυρα. Ή φιλολογική του φήμ.η είχε 

φθάσει εις τήν πρωτεύουσαν τοϋ Ίόνίου καί εις 

άλλας έλληνικάς πόλεις. ΙΙάντες οί πεπαιδευ
μένοι είχον διαβάση τό Genie du Chistiani- 

sme καί Reni ou ces effets des passions, τά 
όποια είχον έδραιώση τήν φιλολογικήν του 

φήμην καί εΐχεν άποκτήση οπαδούς τών φιλο
λογικών καί θρησκευτικών δοξασιών του.

Άπδ'Κέρκυρας διηυθύνθη εις τάς άλλας έλ- 

ληνικάς πόλεις. Έφθασε καί είς “Αργος, με 
συστατικήν επιστολήν τοϋ Φορνέττη, πρώτου 

διερμηνέως τοϋ έν Κορώνη γάλλου προξένου πρός 

τόν ιατρόν Διονύσιον. Άβραμιώτην.
’Αλλά, πρό τοϋ νά προχωρήσωμεν, νομίζομεν 

πρέπον νά παρουσιάσωμεν είς τούς ευμενείς ημών 
άναγνώστας τόν Άβραμιώτην.

Ούτος έγεννήθη εις Ζάκυνθον τφ 1770 και έν 

Παταβίφ έσπούδασε τήν ιατρικήν. Έπιστρέψας 

είς τήν Ζάκυνθον μετήρχέτο εΰδοκίμως τόν ια

τρόν. Προσκληθείς είς Τρίπολιν, όπως θεραπεύ- 

ση τον πασχοντα Πασσ&ν, ε'μεινεν εις Πελοπόν
νησον καί έξέλεξεν ώς τόπον διαμονής τό “Αρ

γος, όπου έφερε καί τήν οικογένειαν του καί 
μετήρχετο τον ιατρόν. Είχε ψύχωσιν διά τήν 

αρχαιολογίαν καί διά,τήν ιστορίαν. Διό έφυλο- 
ξένει καί συύειργάζετο μέ τούς αρχαιολόγους, 

οΐτινες κατά τούς χρόνους εκείνους περιηγούντο 
καί έμελέτων τά αρχαία. Οϋτώ συνήψε φιλίαν 

μέ όλους τούς ξένους αρχαιολόγους,οί δποίοι διήρ · 
χοντο άπδ τδ Άργος; ΚατεγίνετΟ είς τον Χάρ

την τής Πελοποννήσου, έφ’ όύ, μετά τοϋ γνω
στού Fatjvel, έθετε τά ,άρχαία ονόματα πλη
σίον τών νεωτέρων. Ήτο μέλος τής Φιλομούσου 

'Εταιρείας Καί εις ’Αθήνας μετήρχετο τόν 

ιατρόν.' Μικρόν δε πρό.· τής έπαναστασεως δέω- 
ρίσθη πρόξενος τής Γαλλίας έν ’Αθήναις. ’Απί

θανε τω .1835. ■;

Τοιοϋτος ήτο δ φιλοξενών τδν έπιφανή Γα- 

λάτην.
Τώ 1811 έδημοσιεύθη τδ ’Οδοιπορικόν. Ό 

Σατωβριάνδ, φυσικώ τώ λόγω, αναφέρει μετ’ 

επαίνων τόν Άβραμιώτην, καί πρός τοΐς άλλοις 

μέ χάρεν, άλλά καί χιούμορ τόν καλεΐ Ιατρόν 

Ιταλόν, Ιξόριστον ίπιϋνμουντά νά επανίδη τήν 
πατρίδα αύτοϋ τήν Βενετίαν. Τούτο δυσηρέστησε 
τον Άβραμιώτην, έθύμωσε καί μέ δρυμύ ύφος 

έγραψεν άνασκευήν τοϋ πρώτου μέρους τοϋ Οδοι

πορικού τοϋ περιγράφοντος τήν ’Ελλάδα.
Άν καί δ Chateaubriand προοιμιαζόμενος 

άποφαίνεται οτι δ περιηγητής εΐνε είδος ιστο
ρικού, έχοντος τό καθήκον νά διηγηθή πιστώς 

χωρίς νά παραλείψη τίποτε, οΰχ’ ήττον, διη

γούμενος τά 'Ελληνικά, ενίοτε περιέπεσεν εις 
Ttva λάθη προερχόμενα βεβαίως έξ αναγνώσεων 

κακών ιστορικών βιβλίων τά μέν,-καί τά δέ έξ 

άγνοιας ή κακής άντιλήψεως. "Επειτα οί πλεΐ- 

στοι τών περιηγητών θέλουν είς όλιγίστας ημέ

ρας νά μελετήσουν ένα τόπον, άλλ’ άπατώνται. 
Μία μεγάλη διάνοια επιτυγχάνει είς τάς περι
γραφής, άλλά διά τήν ακρίβειαν τών γεγονό

των απαιτείται μελέτη καί χρόνος.
Ό Άβραμιώτης θυμωμένος άνεσκεύασε τό μέ

ρος τοϋ ’Οδοιπορικού, τδ άφορών τήν Ελλάδα. 

Άφ’ ου εΐχεν ύπέρ αυτού τά εύγλωττα γεγο
νότα, τις ή άνάγκη τοϋ προσβλητικού ύφους ; 
Τίς ήτο ή χρεία νά γράφη ότι τού Σατωβριάνδ 

ή φυσιογνωμία, τά χαρακτηριστικά καί ή φύσις 
ώμοίαζον πρός τά τοΰ πιθήκου;

Ό αληθής επιστήμων άνασκευαζει, διορθώ

νει χωρίς νά ύβρίζη,χωρίς νά είρωνευθή άχρείως.

“Αλλως τε όφείλομεν σεβασμόν πρδς τους με

γάλους άνδρας.

Ό Άβραμιώτης έστειλε τδ χειρόγραφόν του 

είς ’Ιταλίαν καί ετυπώθη είς Πατάβιον τώ 1816 

μέ τον τίτλον :
Alcuni cenni critici del dottore Gian — 

Dionisio Avramiottisul viaggio in Grecia, 

che compone la prirna parle dell’ itinera
nt» da Parigi a Gerosaleme del Signor F. 

A. de Chateaubriand con varie osservazioni 
sidle antichita grecke.

Είς τδ ίδιον βιβλίον έδημοσίευσεν δ Άβρα

μιώτης εκθέσεις τοϋ Μ, G. Gropius καί C. Κ. 
Ceckerell περί τοϋ Παρθενώνος, καί τοϋ Fau- 

vel περί τοϋ γυμνασίου τού Πτολεμαίου.
Τδ βιβλίον τούτο άμα έδημοσιεύθη προύξένησε 

ζωηοάν έντύπωσιν. Λόγω οτι άνεσκευάζετο δ

-ΣΚΕΨΕΙΣ

Kai to κοινον ήιο note πρωτόιν.τον. Κι’ ομτος αοί- 
ΐάκις μάς live κάτι κοινόν, γιατί ήμ/ϊς ίΐμτ&α κοινοί.

*

Πρωτότυπον δημιουργεί i τρελλος τις οτιγμην π»2ΐ>- 
ματικον οί'οτρου — άλ.ή&ειαν i οοφός ιΐς παρομοίαν 
οτιγμήν.

*
Ό μεγαλομανής δεικνύει τό με.γαλεΐόν του μρνον εις 

μικρούς ανόρώπους.
*

Πίοτενε πολύ ολίγον, ακόμη κι’ &ν ό νοίς διατάοοει· 
οκεφου, οτι κι’ αυτός πλανάται- οκέψου, οτι ειοαι οο>- 
φρονέοτερος.

ΠΙΝΑΚόόΗΚΗ

Chateaubriand, λέγω ότι περιείχε πολυτίμους 

πληροφορίας αγνώστους τότε. Άλλά βεβαίως 

μεγαλειτέραν έντύπωσιν έκαμεν διότι κατεφέ- 

ρετο κατά μεγάλου συγγραφέως.
Τό βιβλίον τούτο είς τόν έπιστημονικόν καί 

φιλολογικόν κόσμον τής Ιταλίας έθεωρείτο ώς 

έργον τοϋ Μουστοξύδου, καί ότι ήτο υπεύθυνος 

συντάκτης δ Άβραμιώτης. Διό ό Μουστοξύδης 

γράφων τή 24 ’Ιανουάριου τού ίδίου έτους 1816 

έκ Βενετίας πρδς τον συμπολίτην αύτού Μάριον 

Πιέρρην ε’λεγε, προς τοίς άλλοις, τά έξης : «τδ 

>·χειρόγραφον κατά τοϋ Σατωβριάνδ δεν εινε ερ· 
»γον μου. Εΐνε έργον τινδς Δ. Άβραμιώτου, 

»άλλ’ δ θεός νά τόν συγχωρήσή ! Δέν δύναμαι 

»νά σέ περιγράψώ πόσον εΐνε πλήρες άπο λάθη 
»(sproposili). Αρχίζει: Jo mi sono imbres- 

»sato a rispondere a Monsu de Cli^teaubri- 

Dand che come che v>aggiava scriveva, e 

»cbe nei suoi bnffonezzi κτλ. Έγράφη έκ 
«νέου έξ αρχής μέχρι τέλους. Μέ ολην τήν όλί- 
»γην επιμέλειαν είς τήν διόρθωσιν, έ'γεινεν έρ- 

»γον ύποφερτον και άξιον άναγνώοεως, διά τάς 

ο πληροφορίας, τάς όποιας περιέχει ύ.
Αί λέξεις αύται τοϋ σοφού Κερκυραίου ιστο

ρικού μαρτυροΰσι τήν άγνοιαν τής ιταλικής γλώσ- 

σης καί τής τέχνης τοϋ γράφειν τοϋ Άβραμιώ

του. Μαρτυροϋσιν έπίσης OTt πολλαί θά ήσαν 
αί προσθαφαιρέσεις. Αι προσβολαί κατά τοϋ 

Σατωβριάνδ έμειναν διότι αυτός ήτο δ κύριος 

σκοπός τοϋ Άβραμιώτου, οστις είχε τήν ευθύ

νην τών γραφομένων.
Τδ έργον τοϋ Άβραμιώτου καί τήν σήμερον 

έχει τήν σχετικήν αξίαν, ένεκεν τών πολυτίμων 

ειδήσεων περί τών αρχαιοτήτων καί τής ιστο

ρίας τών χρόνων εκείνων.
Οί αρχαιολόγοι καί οί μελετώντες τήν ιστο

ρίαν μας κατά τάς παραμονάς τής έπαναστά- 
σεως θά εϋρωσι πάντοτε κάτι ωφέλιμον διά τάς 

μελέτας των άναγινώσκοντες καί αΰτο το λη- 

αμονηΰεν βιβλίον.

ΣΠ. ΔΕ BIAZHS

Πολλοί μίμφονται Ιδιαιτέρως τόν εαυτόν των καί τό 
έχουν βάρος είς την ουνείδηοίν των, ότι δεν εινε ύ,το- 
κριταί, καί όμως εινε ύ,τοκριτάί μεγαλείτεροι από τούς 
Φαρισαίους.

★

Ό μύγας άνήρ αίο&άνεται καί πιστεύει εις τό μεγα- 
λεΤόν του' ό μικρός ότλει νά τό δεικνύη.

t
Τό υλικόν εξηντλή&η πλέον πρό καιρού· ό καλλιτέχνης 

δημιουργεί μόιων άκόμη τήν μορφήν.
Ρ. Σ1ΛΛ1ΝΓ

t t t90
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♦ελληνικαι καλλοναι* ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΑΓΝΗ ΒΕΡΑ

τοϋ αλμυρού νερού καί τοϋ πικρού καϋμοϋ της,- 

’ςτήν συντριβή τής ερημιάς, ’ςτήν έγκατάλειψι 
τήν άδικη, έννοιωθε νά τήν κυκλώνη άνάμεσα 

’ςτόν ουρανό καί ’ςτήν πλατεία τήν θάλασσα, 

κατάμονη, άρρωστημένη άπό τής νωπές πλη
γές, άνοιξε μόλις τά σφιχτοδεμένα χείλη της· 

τό πονεμένο στήθος της ’κινήθηκε άπαλά,σκορ- 
πίσθηκε μές’ 'ςτόν άέρα ένας στεναγμός βαθύς.

Τ’ άχνό διαλάλημα τοϋ βωβού πόνου, τό 

κρυφό παράπ’ονο «χύθηκε τριγύρω σαν τό νεκρικό 
τό σήμαντρο έξωκκλησιοϋ και τά ουράνια πλάτη 

’ταραχθήκανε.
Λάβα, θαρρείς, καί άναλύθηκεν έπάνω άπ’ 

τά σύγνεφα κάποιου μεγάλου ηφαιστείου, καί 
άπορροφήθηκε κάθε υγρό, κι' άποστεγνώθηκε 

κάθε δροσοϋλα. ’θερίεψαν τώρα τά νερά κι’ έγι

ναν κύματα πελώρια καί σπάνουν σέ άφρους 

τρελλούς.
’Αναταράζεται κάθε στοιχειό.

Πλέκει ό άγριος Βορρηάς μέ τον άφρό τά τρο
μερά μαλλιά του ’στό φοβερό αγκάλιασμα τής 

αιώνιας ερωμένης του καί δαιμονίζονται άπ’ 

έπάνω των πνοές σάν σύννεφα άπό νερό κι’ άπό 

άέρα, διάφανες καλύπτρες τών οργίων των, σά

βανα κρυερά γιά κάθο κύμα, ποϋ 'γεννήθηκε 

άπό τ’ αγκάλιασμα εκείνο.
Καί καταπίνει τώνα κύμα τάλλο καί τό τρίτο 

ύψηλόνει άπ’ επάνω των περήφανα- κι’ ύστερα 
χάνεται κι' αυτό ’ςτήν αιωνία καταβόθρα καί 

γεννιούνται άλλα γ'ΐά τήν ίδια τύχη, γιά τόν 

ίδιο τόν χαμό.

• ·

Τρέχει άδιάκοπα καί ή Καρδιά, ό λαβωμέ

νος άετός, έπάνω άπ’ τή θάλασσα.
Δέν τήν φοβίζει πειά τό χάος. Λύτη το έχει 

μέσα τηςϋλόκληρο κλεισμένο.
Τά κύτταρά της τά σφιχτοκρατοϋσε μιά 

φορά ή ζωντανή άγάπη.

Ή νέκρα τώρα έπάγ-ωσε καθ’ έ'να μόριό της.

Απίθανε'κάθε ώραίο όνειρό. ’Διαλύθηκε 'σάν 

άχνη πρωινή κάθε άγνός της πόθος.
Έπροδόθηκε ...

f
» «

Καί φεύγει τώρα μακρυά άπ' τήν προδότρκ 

άγάπη της μέσα 'ςτό Μαύρο ΙΙέλχγος του πό

νου της.
■ "Εχασε τ’ οξυγόνα τής ψυχής της-την έλ- 

πίδα-κι’ «ξεψύχησε ή δύστυχη ’περήφανα 'ςτο 

ηθικό βασίλειο τού καϋμοϋ.
Έπνιξε μέσα της τήν ζήλεια at ’ έμεινε σάρκα 

μοναχή. Σάρκα, ποϋ κλεΐ τόν θάνατο καί ποϋ 

γυρεύει νά ξαναπεθάνη, γιά νκ έκδικηθή τον 

έαυτόν της, ποϋ αΐσθάνεται-άλλοίμονο !-την 
ίδια άγάπη άκόμα γιά τήν άπιστη, γιά τήν 

προδότρα.

φ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΤΩΜΕΝΗ <>

ΑΡΜΑΚΩΜΕΝΑ νειάτα. Πόνο·, 
άγριοι, πίκρες καί σπαραγ
μοί αι’ άπογοήτευσι έκατα- 

στάλαξαν ’στό βάθος τής 

Καρδιάς, ποϋ εννοιωσε βαθειά 

την άδολη άγάπη.

’Απελπισμένη τώρα σέρ

νεται.
θέλει νά φύγη άπ’ τόστή- 

θος τό παλληκαρίσιο, ποϋ
την «νανούριζε ώς τώρα μ' ovxtpa κάί μαγικές 

ελπίδες, θέλει ν’ άποστατήση κι’ Ολομόναχη 

νά ζήση μέσα ’ςτ’ "Απειρο, θελεε ν’ άποξηράνη 

τήνκαλύπτρατης τήν απαλή καί νά τήνκάμη ά

γριο, αγκαθωτό φλοιό, ν’ άντέχη 'ςτής πληγιές 

τοϋ Κόσμου.

Καί σπαρταρά μέσα ’ςτήν κρύπτη της καί 
παραδέρνει.

Άνοιγοκλεΐ ορμητικά καί ξεχειλίζει γύρω τό 

φαρμακωμένο αϊμά της.

(‘Εμανΐναμίνον άπό ιά «Κύματα·» τοϋ Άϊβαζόφοχη).

θά φύγη· τό κχτώρθωσε.

ώεσχισε τά πλευρά, ποϋ τήν κρατούσανε 
’σάν σίδερα καί ’βρέθηκε ελεύθερη.

’Πήρε φτεροϋγες πάναγνες άπ’ τήν άγάπη 

της καί σ’ ένα θλιβερό βασίλεμα τοϋ "Ηλιου 

μιάς χειμωνιάτικης βραδυάς εφυγε μακρυά άπό 
τό ταίρι της ή άμοιρη.

’Στό πέταγμά της ’στάλαζε τό αΐμά της 
ζεστό-ζεστό ’στήν ήρεμη άγκάλη τής θαλάσ

σης και ή άλμυρα του-τό καταστάλαγμα τοϋ 

πόνου-άνεμίχθηκε μέ τήν άλμύρα τοϋ νερόϋ καί 
έ’γινεν ή θάλασσα πικρότερη άκόμη.

Τά καταγάλανα νερά, ποϋ έλουζαν τής με- 

λαγχολικιές τοϋ φεγγαριού ακτίνες παιγνιδιά- 

ρικα, έγιναν μαυροπ^άσινα· ’σάν νά περνούσε 
μαϋρο σύννεφο ’ςτόν ούρανόκαίν’ απειλούσε φο
βερή καταστροφή.

• ·

’Πετοϋσε ώς τόσφ ή Καρδιά βαρειά-βαρειά· 
καί μέσα 'στό διπλό τό πέλαγος ποϋ διάβηκε
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h I Ν Α Κ 0 ΘΗΚΗ

'Στήν 'περιφάνεια της ζητεί νά ξερριζώση 

όλο της αυτόν τόν έρωτα καί νά τόν άποπνίξη 

, μές ’ςτής Φύσεως τό πάλεμα.

«Δέν φθάνβι νά μή μ.' χγ&πφ έκείνη. Πρέπει 

κι ’ εγω νά μή την άγαπώ !» είπε μ.ί σπαραγμό 

κι’ άπόγνωσι· κΓ έχει ποϋ έτρεχε jxs ανοικτά 

πτερά, έσώριασε ίπχν' άπώνα σύννεφο. Έστά- 

θηκε μέσα ’στό χάος βουρκωμένη κι’ είδε την 

ψυχική της τρικυμία πολύ πειό φοβερή κι ’ άπ ’ 

τής θαλάσσης τόν αναβρασμό, κι’ έ'ρριξε γύρω 

άγρια ματιά.
Ουρανός καί θάλασσα μονάχα. ’

Όλα κυλούνε, φεύγουνε σύννεφα, άνεμοι, 

νερά κι’ αύτος άκόμη δ βυθός σαλεύει. Τίποτε 
δεν είν’ στερεωμένο γύρω της· μόνον ό πόνος της 

έχει θεμέλια ασάλευτα !

’Εμπρός της δ μονότονος δ δρόμος, δ μαρτυ
ρικός· ’πίσω ή μαύρη ή άπατη, φάντασμα πο

λυκέφαλο, ποϋ μαρμαρώνει ή όψι του κάθε στοργή.
Άρχη καί τέλος ή Αίωνιότης.
Οΰτ’έ'νκ σημαδάκι ψεύτεκο μαυρίζει τόν ορέ— 

ζοντα ςτην Φύσε καί στήν σκέψι της, γιά νά 

τής δώση ’λίγο φώς, απατηλή ελπίδα πώς 

υπάρχει καί ξεκούρασε γλυκερά, δύσι τοϋ πόνου 

καί ανατολή χαράς.

Έπικρογέλασεν ή άμοιρη καί άνεστέναξε ά

κόμη μιά φορά βαθύτερα. ■
Ω! τώρα *ειά εδαιμονίσθηκαν τά σύννεφα.

Φεύγουν άπό τής φλόγες τής αναπνοής της 

και δλόσωμα βουτιοΰνται μες ’ςτήν θάλασσα 

καί συγχωνεύονται μ’ αύτήν.

t
* *

Στριφογυρίζει κΓ ή Καρδιά 'ςτήν έοημιά τοϋ 

Άπειρου τώρα έρημότερη άκόμα .’σάν τό γεράκι 

ποϋ πετά. μ’ άπελπισιά’ καί μ.έ τόν άγριό της 
πόνο καί την άγανάκτησι, μά καί μέ τό γλυκό 

σϋγ^ώριο γιά τήν άπιστη καρδιά βουτιέται μέ 

δρμη απελπισμένου μέσα ’στό βυθόκαί τήν σκε
πάζει τό πειό γιγαντωμένο κύμα.

Έχάθηκε γιά τή ζωή...

•
• ·

Μά ’κεΐ ποϋ έπεφτε δρμητικά, σάν τοϋ μι- 

σοπνιγμένου καραβιού τήν άγκυρα, ή μαυρισμένη 

ή Καρδιά ’ςτής Μαύρης θάλασσας τήν πολυ

τάραχη άγκάλη, κρεμιέται, άγκυλώνεται έπάνω 
σ’ ένα Βράχο.

Τά φύκη καταπράσινα στολίζανε τής πλά

τες του καί νεογέννητα ηογχύλια ζούσανε σέ 

κάθε του βαθούλωμα, ποϋ τ’ άλμυρό νερό έμά— 
ζώνε οργανισμούς μικρότερους.

Τον έκρυβαν τά κύματα μές ’ςτό βυθό, ’σάν 

θησαυρό πολύτιμο κι’ αγαπημένο, γιατί σ’ αυ

τόν κάθε νυκτιά έλεγε τό καθένα τους τόν πόνο, 
τήν άγάπη του.

Κι’ εκείνος σάν καρδιά αληθινή παρηγορούσε 

κάθε λύπη, ’γιάτρευε κάθε καϋμό.

’Κρεμάσθηκε καί ή Καρδιά ’ςτόν Βράχο τόν 

ποιητικό.
Μόλις καί ανασαίνει.

Γύρω της σκοτάδι λες καί είναι απλωμένο.
Έχασε τήν αίσθησι· δέν ξεχωρίζει πλέον 

τίποτε.

Νοιώθεε πώς καί ή σάρκα της τώρα πεθαίνει 
καί χαμογελά άπο τήν ευχαρίστησε.

Χαμόγελά άκόμη καί αναίσθητη . . .

*
' * *

Ενοιωσ’ δ Βράχος νά τοϋ ζεματιέται τό 

πλευρό άπο το άγγιγ-μα τής φλογισμένης τής 
Καρδιάς. ΊΙόνεσε τής θαλάσσης τό θηρίο· .καί 

έχαμήλωσε τήν κορυφή νά διή τό κάψιμο καί 
νά το θεραπεύση.'

Μά πριν προφθάση νά κυττάξη τήν πληγή, 
είδε τήν ξεσχισμ,ένη τήν Καρδιά ’ςτήν πλάτη 

του λυπόθυμη καί τήν ίγνώρισεν δ Βράχος κι’ 

ανατρίχιασε.
Σάλεψε'άπ’ τά θέμελά του· συνταράχθη

καν τά φύκη, τά κογχύλια του καί αναλύθηκε 

σιγ-ά, άθόρυβα, κΓ άλλαξε σχήμα κι’έγινε θρονί 
κ’ εγινε διάπλατη αγκάλη· αγκάλη π’ άχνιζε 

απο φωτιές, αγκάλη ερωτευμένη.
Καί έσυρε γλυκά-γλυκώ, μέ προσοχή ’ςτά 

στήθη του έπάνω τήν μισοπεθαμένη τήν Καρδιά·
Ή πέτρινη άγκάλη ’πήρε δύναμι καί μέ τά 

χάδια της, μέ τήν στοργή της, ποϋ ήταν πειό- 

τερη κΓ άπ’ ανθρώπινη, εξαναπήρε τήν ζωή ή 

’ματωμένη ή Καρδιά.

έχει, δέν 

θερμαίνει 

βάθη τά 

μά πολύ-

• · .

Μά στό ζωντάνεμά της τό σωματικό εννοιωσε 

γνώριμη, παληά γ-λυκάδα νά τήν λούζη.

Κάπου, θυμάται, είχε αίσθανθή εκείνου τοϋ 

φιλιού την θέρμη· καί τήν αγκάλη έκείνη τήν 

ξεχωριστή τήν είχε ξκνκνοιώση φλογισμένη κά

ποτε . . .
*Ώ! τής προδότρας ή καρδιά δέν 

ήμπορεΐ νά έχη τόση δύναμι.
Μονάχα τής άδικημένης καίει καί 

τόσω εύμορφα τό στήθος.

ΚΓ αναγνωρίσθηκαν μέσα ’ςτά 
ύγρά ή δυό Καρδιές ή άφωσιωμένες, 

παθες, ποϋ τής ΐχώρεσαν ’ςτήν Γή ή κοσμικές 

προλήψειςκαί αί παρεξηγήσεις.’Ανταμωθήκανε 

αγνές κι’ άγχπημένες πάντ’ αληθινά.
Ό κόσμος δ ζηλιάρης είχε ρίψη τό σκουλήκι 

τό φθονερό κι’ εκείνο ’δάγκωσε φαρμακερά τήν 

μιά, την πειιό βασανισμένη.

’Πίστεψε πώς προδόθηκε, κΓ άμίλητη άπ’ 
τόν καϋμό ’ξεκίνησε καί ξενετεύθηκε . . .

Μά ’κεί ποϋ πήγε ν’ άποπνίςη τον πικρό της 

πόνο, μές ’ςτό Μαύρο Πέλαγος, τήν ώρα πώχανε 

τήν υστερνή πνοή, τής άλλης τής άδικημενης 

ή άγκάλη τήν έθέρμανε, τής παραγνωρισμένης 

τό πιστό το στήθος την έγλύκανε.
Ό άδικος κατατρεγ-μός, ή έγκατάλειψι άπο 

τήν μοναχή καρδιά, ποϋ τήν έκαταλάβαινε 

μές ’ςτή Βαβυλωνία τής ιδέας καί τών αισθη

μάτων τού μωρού τοϋ πλήθους την είχε άποπε- 
τρώση. Μά ή αληθινή άγάπη τώρα τήν' άνέλ- 

κυσε κΓ δ Βράχος ξαναγενηκε Καρδιά.
Έπάνω άπό τό μυστήριο τό υψηλό ένρς αγ

νού φιλήματος ή θάλασσα μέ σπαραγμό βογγά- 
και δ Βορηά.ς λυσσκκκί παραδέρνει. Ή Φύσις 

χαίρεται άπό τόν θρόνο της τον ύψηλό καί άφ

·—t Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ Κ*

Είς τδ παρισ.νδν περιοδικόν ή'«Έ- 
πιθεώρησις» & Σουηδός συγγρα
φεύς Ριχάρδος Μπέργκ δημοσιεύει 
ώραιοτάτην μελέτην περί τής ζωής 
και τής τέχνης, άπο τήν όποιαν 
άποσπώμεν τάς εξής περικοπάς :

ΥΧΝΟΤΑΤΑ προβάλλουσι 
ίδ ερώτημα: ποιος είνε ό 
σκοπδς τής τέχνης ; Πριν 
ή άποφανβή τις δλως ύπο- 
κειμενικώς έπί τον ζητή
ματος τούτου δέν βά ήτο 
αόκοπον αν έζήτει μίαν δ
λως άντικειμενικήν απάν- 
τηοιν έπι ένός άλλου Ερω

τήματος; Πώς ή τέχνη ήλβεν εις τδν κόσμον
Άπάντησις, τήν όποιαν ιδρόν και προβάλλω είς λύσιν 

είνε' ή τέχνη ήλβεν έκ τής ανάγκης πάντων ήμών να 
ζώμεν όσον το δννατδν άνετώτερον — νά αίσβανώμεβα 
εαυτούς ζώντας.

Ό Έρενσβέρδ γράφει :
—Τί θέτει εις κίνηοιν τό ζών σν, τον άνθρωπον;
—Ή ανάγκη αύτοϋ.
—Τίποτε περισσότερον;
—Ούτε εν μόριον ήλιακής δυνάμεως.
—Ήανάγκη λοιπόν κάμνει αυτόν εοφυα, κοινωνικόν 

πολυμήχανου, μορφωμενον;
—Μάλιστα.
—Και κατά ποιον τρόπον;
—Ήάνάγκη προκαλεΐ είς δράοιν κατ’ άρχάς μέν τά 

στοιχειωδέστερα τών όργάνων τής ζωής καί κατόπιν τά 
λεπτότερα.

Είς νέος ήγάπ ,σε μέ ύλην τήν δύναμιν τής ψυχής 
του, μίαν ξανθήν, γαλανόφθαλμον γυναίκα. Ή μοίρα 
όμως δεν τδν εύνοεΐ. Ή άγαπωμένη, αν και τρέφη αλη
θώς φιλικά αίοβήματα προς αύτόν, άγαπή έν τούτοις 
και άλλον, ό άλλος δε ούτος ό όποιος και τήν άνταγαπή 
είναι είς εκ τών οτενοτάτων τοΰ δυσέρωτος φίλων.Ύπο 
τήν δεινήν Ισωτερικήν πάλην ζή επί τινα χρόνον όμοΰ 
μέ τούς δύο ευτυχείς. Άλλά καί τούτο καταντή πλέον 
άφόρητον. Τούς εγκαταλείπει. Ό άτυχής δμως ‘ ερως 
του παρ’ δλας του τάς προσπαδείας δέν τον Εγκαταλεί
πει. Έκάστην πρωίαν έξυπνή μαζί του, άφοΰ καβ’ ύ

θαστο τήν γιγαντομ.αχία τών κυμάτων καί τών 

αισθημάτων.
Τό ισχυρότερο πάντα νικά καί βασιλεύει;·
Τό βαθύτερο απορροφά, καί άποπνίγει κάθε 

επιπόλαιο, κάθε μικρό κΓ άστήρικτο.
Τά κύματά θά γαληνέψουνε καί μές ’ςτό 

Μαύρο Πέλαγος άκόμη· κι’ ή άφωσιωμένες ή 
καρδιές κάί μές ’στον πόνο θά συναντηθούνε'.καί 

θά ξκναστυλώσουνε ά.κόμ.η πειό ’ψηλότερο καί 
στερεότερο τής ευτυχίες τό αληθινό παλάτι.

; ■ Ή άγάπη δέν πεθαίνει. Ξαναζή κΓ άπ·’τά 

συντρίμματα της. Είναι αιώνια !

ΣΙΒΥΛΛΑ

·:· ❖

λην τήν νύκτα τον Ιβασ&νιζε μέ φρικύδεις , έφιάλτας. 
Το αΤσβημα τής άνΤοσύντηρήσεως .τότε παλαίει κατά 
τον πόβου τής αυτοκτονίας. Τ& πρώτον , κραυγάζει: 
Ζήσε. Το δεύτερόν: Τελείο>νε αύτήν τήν ζωήν. ’

“Οταν τέλος μίαν ήμέραν, άφοΰ· έμαβε τον γάμον 
τοΰ φίλου του μέ τήν ερωμένην του, βέλει νά άρπάση 
το δπλον, τό αΐοβημα τής αύτοουντηρηοίας τοΰ παρου
σιάζει τήν πέναν. Γράφει: Εις τά ποιήματα του άφίνει 
τον πόνον του νά χυβή έλεύβερος, άκράτητος, ακατά
σχετος, χωρίς κανέν άλλο αΐοβημα νά τολμήση να τον 
έμποδίσγι εις τήν άγρίως μεγαλοπρεπή αυτήν σταδιοδρο
μίαν. Είς τήν αίχμήν της πάραδίδει τ&ν νουν, μαίνεται, 
έντρυφή είς ίδια παράπονα;. ■'

Τ& βιβλίον του αύτό συνήρπασεν ήδη χιλιάδας δυσε- 
ρώτων και τους εκαμε να ζήσουν μέ τον ήρωα τοΰ 
Γκαΐτε άναβιβαζόντατν τδ πάβος των είς τήν ύπερτάτην, 
τήν πλουσισηάτην,τήν μάλλον ζωηρόν αύτοΰ Ισχύν.Λιότι 
ή τέχνη είναι ή ζωή.

Άς βεωρήοωμεν τδ ζήτημα και άπδ άλλης τινδς ά- 
πόψεως. Κουρασμένοι άπδ τδν καβημνριν&ν αγώνα διά 
τδν έπιοΰοιον, βαρυνόμενοι το αναλλοίωτου περιβάλλον, 
εντός τοΰ οποίου περιορίζεται τών πλείστων ή ζωή, αί- 
σβανόμεύα ενίοτε τήν άνάγκην ν’ άντιδράσωμεν έστω 
καί διά στιγμιαίας αλλαγής περιβάλλοντος.

Μεταβαίνομεν είς το βέατρον. ‘Η ορχήστρα παίζει 
μίαν είσαγωγήν. Ή αυλαία υψώνεται- Νέος κόσμος α
νοίγεται προ τών ύφβαλμών μας.'Ο Ιγκέφαλος ευρίσκει 
νέας εντυπώσεις, αύται Επιδιώκουν τους άριβμούς, τους 
όποιους ουναπεκομίσαμεν άπ& τδ γραφεΐον, τάς οικιακός 
φροντίδας, τήν άπονάρκωσιν καί τήν άβεβαιοτητα τήν 
αίωνίως κατέχουσαν ήμας, άναζώ]ιεν ώς άνβη νεοποτι- 
σμένα.

Ή ουνείδηοίς μας αίσβάνεται άδράν αΐσβησιν ζωής- 
Δησμονοΰμεν το καθημερινόν μας εγώ, καί ζώμεν εν
τός τής έζελίζεως καί τών προσώπων τοΰ δράματος- 
Ή αυλαία πίπτει.Έπιστρέφομέν με κ&πόιαν λάμηκν είς 
τδ βλέμμα, κάποιαν λέζιν είς τα χείλη, ζωηρότερος χει
ρονομίας καί έλαστικώτερον βήμα. Τήν έπομένην δμως 
όταν άνοίγωμεν τδ παράβυρον τοΰ δωματίου μας καί 
τδ φώς τής πρωίας είσβάλλει νά φωτίοη τδν έκ νέου 
Ερχόμενόν συνήθη βίον ,.γινόμεθα πάλιν οί ίδιοι κουρα
σμένοι- βιοπαλαισταί και μόνον ή άνάμνησις τής προτε
ραίας φέρει έδώ καί έκεΐ κάποιαν άντανάκλασιν ζωής 
είς τδ πρόσωπόν μας. Καί όταν μετ’ ολίγος ήμέρας με- 
ταβαίνομεν έκ νέου σίς τδ βέατρον, το πράττομεν άπδ 
άνάγκην νά άναζήσωμεν^ να αίσβανβώμεν δτι ζώμεν. 
Διότι ή τέχνη είναι ζωήζ!'Ο-·',; .
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ό fioveovgyos ΚΑΜΙΛΛΟΣ SAINT SAENS
Έργον τοϋ Marquesfe

(Salon τ&ν Παρισιων).

ΚΟΚΚΙΝΟ

Στην Lalo

ΜΟΡΦΟ,ώμορφο χαι κόκ
κινο στά βάθη τοΰ νοΰ 
μου διαγράφεται ένα ό
νειρο !

Μέσ’ απο τη ψυχή 
μου άναιθαίνει, ολοένα 
άνεόαίν’ΐ χαί πλέκεται 
γύρω στο κορμί μου 
σάν κισσός ό πόθος τοΰ 
πόνου !

Έδίψασεν ή ψυχή
μου τήν ήδονή ποΰ σκοτώνει !

Φιλιά ποΰ κλειοΰνε μέσα στή γλύκα τους τό θά
νατο έδίψασαν τά χείλη μου ! "

.■·. Καινούργια άγάπη έκφυλη, παράξενη .έρχομαι 
αποσταμένός να ζητήσω απο τα χείλη σου.

Λευκή καί Κόκκινη!... Του Πόνου τήν άγάπη !
Το ώμορφο όνειρό μου ριζών’· μέσα μου, σφιχ-
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TO ASMA SOY
Τή Kq ΜαρΙρ Μαμφερράτου

Meo' ‘ς τ' Ασημένια κύματα τής μαγικής φωνής Οον 
Πλέει ή ψυχή μου ευτυχής! Κα! πλέει μαγεμμένη 
Σέ πράσινες Ακρογιαλιές, δπου σιγά το κϋμά^ 
Φιλεΐ τα πόδια λουλουδι&ν, λούζει ταίς ρΰζες*δένδρων 
Ποΰ δένονται οΐ κλώνοι των μ' άγράμπελήρ^βλασιάριβ, 
Χλωρά φεστόνια γίνονται χαι άνάοοτολίσμένι^ 
Όπου Αηδόνια κρύβονται κα! γλυκοκελαίδαϊφ, 
Ένφ γεί<^ σιγά—αιγά τό χύμα κα! φλοισβίζει"· 
Meo' ς’ τ’ Ασημένια κύματα τής μαγικής φοφθ$ ββυ 
Πλέει ή ψυχή ίιον ευτυχής ! Πλέει μακράν, καέ πέρΟν, 
Βα&ειά—βαΰειά, δπου αυγή ροδίζει κόσμο' Αγάπης 
Κα! χύνει τριαντάφυλλα, χίλια λουλούδια χύνει 
Κα! κολνμβδ σέ ευωδιές η οικουμένη δέη, " ' 
Μέσα ς’ τα τριαντάφυλλα ναρκώνεται ή ψυχή μου 
Ένα» oegdxi Απαλό τριγύρω μου γυρίζει 
Τό φλογισμένο μέτωπο μ' Αχνά φτερά χαύδεΰει 
Κ’ ένφ τήν λαύρα τήν κρυφή με δρόσο-βαΤ&αμόνει, 
’Ανάλαφρα κρυφομιλεΐ κα! γλυκοψι&υρίζει : 
«‘Ιδού ή ευτυχία σου, αγνή, αγνή ευτυχία !...* 
Καί τότε δλα τά όνειρα, αί άφΰαοτες Ιλπίδες 
Νεράιδες ποϋ χαμογελούν μα! χάνονται ατά δΨη 
Βλέπω σιμά μου ν' Αρχονται έδώ στή γή-ποΰ ψάλλεις ! 
Μέσ' s’ τ' Ασημένια κύματα τής μαγικής φαίνής οου 
Πλέει ή ψυχή μου ευτυχής ! Κα! ΰέλω νά έρωτήοω 
Δέν είναι αύτό Παράδεισος, Έδέμ αύτό δέν είναι : 
Άγγελοκάμωτο κορμί μ' Αγγέλου μελφδία.

01ΝΕΥΣ

ΣΑΒΑΝΟ

ταγκαλιάζει σαν όφις τή ψυχή μου καί μεγαλώνει 
ολοένα μεγαλώνει . . .

Νά σέ πάρω μαζύ μου στ’ όνειρεμϊνρ σπιτάκι 
τής ακρογιαλιάς —Άνθη λεμονιάς νά στολίσουν 
τά μέ.τωπά μας — Νυφοΰλα καμαρωμένη νά φυγής 
άπό τής μάνας σου τήν άγχαλιά .... Μά νυφοΰλα 
νά μείνης χαι στή δική μου !

Ή παρθενιά αιώνια νά στολίζω τό μέτωπό σου!
'Ολόλευκα τά κρίνα νά ζηλεύουν τήν αγνότητα 

τοϋ χορμιοΰ σου.
Λευκά τραγούδια νά σοΰ ψάλλη ή άγάπη μου 

χαί τά λόγια μου σά φύλλα ρόδων μαθημένα νά 
χύνονται στά πόδια σου !

Ό πόθος ποΰ θά διαθαίνη βαρύς, πύρινος άπάνω 
άπό τό κορμί μας, σάν τό αίμα κόκκινος νά μή λι- 
ρώση ποτέ τή λευκότητα τής ψυχής σου !

Αιώνια θάνε ή άγάπη μου !
Θά τρέφεται άπό τό πόθο— Ή ίπιθυμία θά τήν 

θερμαίνη.
Ό πέπλος τών ονείρων θά τήν σκεπάζη —Τά 

θέλγητρα τ’ άγνωστου θά. τήν ελκύουν.

Αιώνια θανε ή άγάπη μας !
Λευκή καί κόκκινη !
Ό φόύος τοΰ κόρου—ό θάνατος τής άγάπης— 

δέν θά ταράξη ποτέ τήν αρμονία τών φιλιών μας, 
δέν θά παγώση ποτέ τή λά6α τής αγάπης μας!

Θάλασσα απέραντος ή άγάπη μου καί τά φιλιά 
μου κύματά της, ποΰ θ’ αρχονται πότ’ απαλά άπαλά 
να σοΰ φιλοΰν τα πόδια καί να σου ψάλλουνε γλυκά 
τ’ άπειρα κάλλη τ’ άμύθητα πλούτη, ποΰ θαν κρυμ
μένα στά στήθεια τής μανας της—καί πότε πάλι 
θά ξεσποΰν άπάνω σου μέ μανητα αφρισμένα να τοΰ 
μοιρολογούν τό πόνο τής άγάπης ποΰ τά γέννησε !

Θάμεθα μόνοι,ολομόναχοι στό σπιτάκι τή; ακρο
γιαλιάς, μόνοι μέ τά φιλία μ.ας.

Καί θά καίνε τά χείλη σου.
Και τά φιλιά σου θά μοΰ καιν: τά χείλη!
Καί πόθοι ανήμεροι θά κυκλώνουν τής καρδιές 

μας. ’Επιθυμίες πύρινες θά φλογίζουν τά κορμιά μας.
'Ορμητικό τό αίμα μας θά χύνεται στής φλέ- 

δες μας.
Φλόγες θά κυκλοφορούν στής φλέύες μας ! . . . 
Τα λευκά μου τραγούδια—θά γίνονται κόκκινα. 
Κόκκινοι πόθοι θ’ άχολασταίνουν στή ψυχή μας!... 
Μά ή Άγάπη, άπονη, ζηλιάρα θά παραστέκει 

πάντα κοντά μας, νά μας θυμίζ-η αδιάκοπα τόν ορ- 
. ηο μας. Τό θάνατο θά μάς θυμίζη !

Τό . θάνατο ποΰ θά όρκισθοΰμε, γιά τιμωρία, στά 
κορμιά .μας νά δώσουμε, άν παύσωμεν αιώνια τοΰ 
βωμοΰ της καί του πόνου νάμεθα μύσται.

θυσία μεγαλόπρεπη στδ.βωμό της νά προσφέρομε 
κάθε μέρα τήν. ήδονή καί τό πόθο ! . . ..

Καί τό κόκκινο όνειρό μου μεγαλώνει,ολοένα με
γαλώνει ...

Ή οδύνη του πόθου σφιχτοδένει τή ψυχή μου.
Σέρνομαι στήν ήδονή του πόνου όπως τδ ποτάμι 

σέρνεται στήν άγκαλιά τοΰ γιαλοΰ.
Κύματα πόθων ανεβαίνουν καί πνίγουν τή ψυχή 

μου !Ή γλύκα τοΰ θανάτου χύνεται στδ αίμα μου !
Ή προαίσθησις τής ήδον.ή.ς τοΰ πόνου λυγίζει 

τά γόνατά μου !
. ’Ανατριχίλες κρυερές περνβΦ/ τής σάρκες μου !

"Ενα μαχαιράκι δίκοπο νικέλινο, σάν στιλέτο, 
ώμορφο καί γυμνό θά βρίσκεται πάντοτε κατ’ άπδ 
τδ προσκέφαλο ποΰ θ’αναπαύεται παρθενικό,ώμορφο 
τδ κεφάλι σου, μ.ά μόνο :

Τδ φυλαχτό τής άγάπης ,μας !
Κι’ αν κάπου τά ήλιοχαράματα, νικημένοι άπδ 

τήν ακράτητη ορμή τών πόθων καί τών οργασμών, 
..βρεθούμε αγκαλιασμένοι σέ παναρμόνιο αγκάλιασμα 
δέν θάχω παρά νά ξαπλώσω τδ χέρι μου κάτω άπδ 
τδ μαξιλάρι σου ...

Κομμένο,έ.ξηντλημένο, γυμνό, πανώριο τδ κορμί 
σου ήάνε ξαπλωμένο στά γόνατά μου.

Τά ,ώμρρφα μάτια .σου θανε κλεισμένα ελαφρά 
. έλβφρά’ γύρω των μαύρος κύκλος θά τά σκιάζει.

Τα χείλη σου χλωμά, κατάχλωμα, στεγνά άπδ 
τά φιλιά τής νύχτας -θανε μισανοιγμένα σά να γυ
ρεύουνε,κι’ άλλα φιλιά, άκο$ρα<τα άπδ φιλιά !

Θά νοιώσγ τδ κίνημά μου τδ κορμί σου !
Θά τιναχθή ολο τδ κορμί σου στήν ιδέα τοΰ θα

νάτου.
Τά κάτασπρα χέρια σου μέ τά κρινένια δάχτυλα 

θά πλεχτούν γύρω στδ λαιμό μου!

Τρομασμένα τά λιγωμένα μάτια σου θά στηλω- 
θοΰν στή μορφή μΟυ μέ κάποια άόριστη ζωής ελπίδα.

Μά ή χλωμάδα τοΰ θανάτου θαν» χυμένη στδ 
πρόσωπό μου. Σπασμωδικά τά δάχτυλά μου θά 
σφίγγουν τδ μαχαίρι.

Τά χείλη σου ! κλειστά τά χείλη σου θά μοΰ ζω
γραφίζουν μέ κόκκινα, κατακόκκινα χρώματα τήν 
ώμορφάδα τής ζωής. Κουλουριασμένο τδ κορμί σου 
άπάνω μ.ου θά μοΰ ψάλλη τ’ απόκρυφα κάλλη τής 
ηδονής,τών πόθων τδ άσύλληπτον θέλγητρου.Όλα 
σου, ολα σου θα μοΰ λένε να ζήσω! ‘ Ολα σου, ολα 
σου θά τονίζουν σέ παναρμόνιο ήχο τδν ύμνο τδν 
πανώριο τής ζωής.

Μά ζηλιάρα, άπονη ή Άγάπη θά ζήτα τή θυ
σία της καί σιγά σιγά θά μας ψάλλουν μέ Σειρή- 
νος φωνή τής ήδονής τοΰ πόνου τδ αφάνταστο θέλ- 
γητρο, του θανάτου τδν αθάνατο ύμνο! . . Καί...
χλωμός, κατάχλωμος θά σκύψφ άπάνω σου, τά χεί- 
?.η μου θα κολληθούν μέ τα δικά σου απότομα. 
Μα τα σπασμωδικά κλεισμένα δάχτυλά· μδύ .δέν θ’ 
ανοιχτούν:... Καί...

Τδ αίμα σου κόκκινο καί γοργό θα βάψη τά πάλ- 
λευκα σένδόνια τοΰ κρεόόατιοΰ ! . . .

Τδ αίμ.α μου θά σμίξη μέ τδ δικό σου, θά πλημ
μυρίση τδ κρεδόάτι.

Πορφύρα θά γίνουν τά σεντόνια !
Πορφύρα μεγαλόπρεπη τοΰ πόνου καί τής άγάπης!

• Τίποτε δέν θάνε στδ κόσμο κόκκινο σαν τήν πορ
φύρα ποΰ θά μας σκεπάση ! . . .

Κόκκινο σάδανο ! . . .
ΤΑΚΗΣ

'Ελένης Γεωργαντή ΤΟ μυστικώ
Saltm τών Παρισιων
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-ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ -

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΗΣ ΣΥΚΙΑΣ

S'. — ΣΚΗΝΗ μ'.

/λ ΑΛΩ μόνη )

Εφυγε... έφυγε... Σέρνομαι σέ σένα όπως ή ψυ
χή σέρνεται στήν αμαρτία ! ’Απάνω άπδ τή τιμή 
καί αζο τή θέλησι καί άπδ το ζαθήχον μία ειμαρ
μένη με σερνει αιχμάλωτη κι’ ευτυχισμένη- σέ σένα! 
Εινε κάτι τι ανεξάρτητο άπδ μένα ή αγάπη μου 
στ σένα, εινε ανώτερο άπδ τή θέλησί μου, ανάγκη 
του οργανισμού μου — ώσάν τήν κούραση, ωσάν 
τον θάνατον . . . Έκύτταζα τήν έλγιά ποδχεις 
στο μάγουλό σου και τήν ώμορφιά πού ζέρνουν τά 
ματια σου οτχν μιλείς κι’ έννοιωσα για πρώτη φο
ρά, δεν ςερω γιατί, τή βαθειά απόλαυση ποΰ νοιώ
θουν οί οργανισμοί όταν κυλιέται μέσα στους χυ
μούς των καί κατρακύλα ή αγάπη... Εί'μουν μπρο
στά σου καί σ’έκύτταζα, κι’ έγελουσα, καί ειρω
νευόμουν, κι έθυμωνα... Καί δεν μπορώ νά νοιώσω 
ακόμα πως ή θέλησίς μου ’μπόρεσε νά κρατήση 
αιχμάλωτα τά χέρια μου, νά μήν άνοιχτομνε, νά 
Ρ·ή ριχτούνε γύρω του, καί πώς έμειναν καρφωμένα 
σκλαβωμένα κι’ άγωνιοΰσαν στά χείλη μου τά 
φιλιά...

Ολη, ολη σε σένα! "Οχι ρωμ.αντικότη’τες-καί 
ψεύτικες μελαγχολίες καί ύστερικοί πόθοι έκφυλων. 
Αλλά αγάπη ποΰ νά τήν καίει ό ήλιος καί νά 

σπαρταρά μέσα ή ζωή καί ή χαρά καί τό φως !
'Ολη, όλη σέ σένα ! ...
Κι, ομ.ως, Θεέ μου! νά μπορούσα ν’ άντισταθώ! 

Αλλ’ δχι !. όχι ! Βοήθεια πουθενά ! Έκύτταζα 
τόν ουρανό κι’ έγελούσε κι’ έκολυμποΰσε μέ ήδο- 
νάς μέσα στό φώς... Έκύτταζα τά δένδρα πέρα.’.. 
Βοήθεια ! έφώναζεν ολη μου ή ψυχή καί τά φύλλα 
τών δένδρων έγερναν κι’ έφιλιοΰνταν τό ένα μέ τ’ 
άλλο. Κι’ έσμιγαν οί κλάδοι κι’ έπετιοΰνταν ολο
κόκκινα—σαν μεθυσμένα άπό αγάπη — τά μάτια 
τών,βλαστών καί οί κορφές μ’ έκύτταζαν κι’ όλες 
μαζύ έλύγιζαν μπροστά μου, σαν νά μουλεγαν 
«Ναι!».

Πλέκω απελπισμένη κι’ ευτυχισμένη τά χέρια 
μου γύρω στον λαιμό μου καί πέφτω... Όλη, ολη 
σέ σένα !...

ΠΡΑΟ» Ζ·'·. — ΣΚΗΝΗ λ'.

ίΛΑΛΩ μόνη)

"Ημουνα μόνη καί ήσυχη καί ήλθες καί μου ξύ
πνησες, τους πόθους πού κοιμόντανε στό αίμα μου. 
Μίαν άνοιξι έφύσησες στό κορμί μου. Τά φιλιά σου, 
ολα σου τά φιλιά εκλεχθήκαν στήν ψυχή μου άλυσ- 

σίδα,κι’ έπιαστήκαν άπό τά μπράτσα μου ζ.ι’έ- 
σκλάβωσαν όλο μου τό κορμί... καί είμαι πεσμένη 
χάμω απαρηγόρητη κι’ ευτυχισμένη.

Τά βρόχια τής αγάπης ! Έτινάχτηκα ολη ώς 
έννοιωσα πώς ήμουνα πιασμένη κι’ επάλεψα. Τά 
χέρια μου αίματώσανε κι’ άπέκαμεν ή σάρκα μου 
νά παλεύη καί ή ψυχή μου ίφοβήθηκε καί ζήτησε 
ελεος! θυμούμαι... Ό ουρανός έγέλασε καί τά 
δένδρα μου ’φώναξαν—Ναι—καί ή παρθένα πού 
τής επροσευχήθηκατόπόνο μου δέν μοδπε τίποτε!. 
Δεν μουπε τίποτε;., (σαν καθ έαυτήν)' γιατί νά 
μήμούπη τίποτε.., Έφοδήθηκα! ’Εσύρθηκα στά 
πόδια,του και τδν παρεκάλεσα: έλεος γιά μένα καί 
για τή κόρη μου ! Εκείνος έσκυψε καί άναψε τά 
χείλη μ-ooj "Οχι! έλεος, ίλ,ο'ς, πουθενά ! Του είπα 
οίκτον! Είμαι αδύνατη έγώ καί δέν μπορώ νά υ
ποφέρω πλειά καί άν κοκκινήση. γιά μένα ή Χρυ- 
σοϋλα μου, θά πεθάνω ! οίκτον’! καί μούπε : Σ’ 
άγαπώ!

Δέν τοΰ εδόθηκα ύλη, δέν του έδόθηκα ολη. 
Πρός τί,; Σέρνομαι ολη σ’ αυτόν, χωρίς νά θέλω, 
χωρίς νά μπορώ ν’ άντισταθώ, χωρίς νά βρίσκω 
ένα στήριγμα στό πέσιμό μου... Κυττάζω τή Χρυ- 
σοΰλα μου, τή βάνω στά γόνατά μου, χαϊδεύω τά 
μαλλιά της, καί τήν κυττάζω. Τή φιλώ, τή φιλώ 
καί κλαίει... Με κυττάζει τρομαγμένη, πλέκει στό 
λαιμό μου τα χεράκια της καί μ’ έρωτα τί έχω 
και κλαίει κι ’ αΰτή... Τί έχω Χρυσοΰλα'μου ;

Καί όταν είμαι μαζύ του τά ξεχνώ ολα... Μα
ζύ του τό χέρι τής Ανάγκης ρίχνεται παντοδύναμο 
απανω μου. Καί θέλω νά κλείσω τά μάτια τής 
ψυχής μου νά , μήν κυττάζουν καί νά ,μή κλαΐνε, 
καί ν’ άνοίξω ορθάνοιχτα τά μάτια τοΰ κορμιού 
και νά κυττάζω ! Στά μάτια εκείνου μέσα νά κυτ
τάζω τήν ήδονή τής ζωής καί τό γέλοιο τών ή
λιων καί τή θαλασσα καί τήν ακίνητη, τήν εκστα
τική χαρά τών πραγμάτων ποϋ ζοϋνε! θέλω κι’ 
έγω τή μερίδα μου στήν ευτυχία I Όταν ρωτώ : 
ποιο είναι τό καθήκον καί πούνε ή αλήθεια,κι’ όταν 
παρακαλώ καί προσεύχομαι γιατί νά μή μ’ άπαν- 
τοΰνεθέλω κι εγώ τή μερίδα μου στήν ευτυχία! 
Καί θά ξαπλωθώ χάμω στή γή, νικήτρια καί συν
τριμμένη καί θ’ άνοίξω τά δυό μου χέρια καί θ’ 
άγκαλιάσω όλο τόν Ήλιο!..

κι όταν φεύγει... ή νύχτα μπαίνει μέσα 
μου’ ω θεε μ.ου τί θ’ απογίνω ; Μοΰ λέει νά φύγο
με... Νά φύγωμε ;...

Ν· ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

'Ήλιος πού μεσουρανεί 
; ρίπτει σαν χρυσή βροχή 
τής ακτίνες του, καί 

| πλημμυριΓ μέ φως τή 
λαγκαδιά, -

Αί σκιαί συμμαζεύον- 
>1 ται, χάνονται, τά φύλλα 

σκορπούν . σμαράγδιν ς 
λάμψεις. .

• τρέχει τρελλά και άκατάστατα, 
ει εδώ μικρό καταρράκτη, εκείλίμνη

Τδ ρυάκι πού · 
καί σχηματίζει έδώ μικρό καταρράκτη, εκεί Λίμν.,, 
καί εξακολουθεί- τδν δρόμον του ζωηρό, γοργο, γ-" 
ρ.ίζει τή λαγκαδιά μέ το άργυρό γελοίο του, μ& 
τδ κρυστάλλινο τραγούδι του: Τδ μονο τραγούοι.

Τά πουλιά κουρασμένα πλέον εσιώπησαν : Μονόν 
ό τζίτζικας κρατεί τδ ίσιο μέ τή μονότονη, νότα του.

Άπ* περιπλάνησι πολλών ωρών επάνω ς τα 
βουνά, τά σκεπασμένα μέ πεύκα, άργά ,άργά κατε
βαίνει καί ακολουθεί τον ανώμαλο δρόμο τοΰ ρυ
ακιού, πού σαν μίτος 'Αριάδνης ιδηγεϊ,είς τό χωριό.

Άλλά τδ τρελλό, πού πάντοτε παίζει, αποτομα 
κρύπτεται μέσα ’ςτής δροσερές λυγαριές, που, σαν 
κύματα όλοπράσινα, μέ άπαλδ άφρό, τά μενεςεδο- 
χρωμα άνθη των, απλώνονται εμπρός του.

"Ω ναι! έχει δίκαιον: είναι τόσο προκλητιν-ές!...
Ν’ άκολουθήση κι’ αυτή τδ ρυάκιέχει ανάγκην 

ν’ άναπαυθή. Ή χρυσή βροχή τήν άποτρέπει .,. ·
Προχωρεί πλάγι πλάγι των, διά νά συναντήση 

τδ τρελλό ρυάκι, ποϋ μέ νέα πάλιν ορμή χύνεται 
κάτω άπο τής ρίζες των, καί τρέχει νά χαίδεψη τα 
πόδια μίας συκ’ας, πού καθησμένη ’ς ένα βράχο, 
τ’ άφινε: μέ νωχέλεια νά ψαύουν το έοαφος.

Τί μεγάλη σκιά που ρίπτει ή συκιά, ή πελώρια 
συκιά! Ούτε μία σταγόνα χρυσής βροχής δεν άφίνουν 
τά πμκνά,τάπλατεία φύλλάτηςνά χυθη. ςτήγή.·· 

Είναι τδ μόνον σκοτεινό σημείο μέσα ς τή λαγ- 
καδ’ά ... , ,

Κι’ αύτδ τδ τρελλό ρυάκι σταματά να δροσισθή 
ολίγον, καί ξαπλώνεται ήριμο σαν λίμνη.,

Ή σκιά είναι προκλητική ! κι’ αΰτή τόσο κου
ρασμένη ... "Ηρχισε τδ δρόμό της πριν ακόμα φανη 
ό "Ηλιος . . . Καί μιμείται κι’ αΰτή τδ ρυάκι. .

Τί δροσιά κάτω άπδ τδν ισκ’0 τής συκιάς,! . . . 
Το θερμό σώμά της αισθάνεται ρίγος ευχάριστο 

είς αυτή τήν αντίθεοι. ΓΙώς ζωογονείται ! Καί έχει 
μεγάλην ανάγκην άπδ άνάπαυσι : Πρέπει να φθαση 
γρήγορα ’ς τδ χωριό: τήν περιμένουν . . . Είναι 
πλέον μεσημέρι καί . . . ,

Τί αδύνατοι πού ειμεθα—σκέπτεται,—τί πεζοί ! 
Διατί νά μήν «ίμεθα τόσο τέλειοι ώστε να τρεφώ- 
μ·θα μόνον μέ άέρα καί φώς ; . . .

τήν περιμένουν

Τά κλαδιά τής συκιάς έγγίζουν σχεδόν τό έδα
φος: και μόνον εμπρός άπό τό μέρος ~οΰ καθεται 
είναι υψωμένα καί άφίνουν νά φαίνεται πέραν καί 
πέραν ή ολόφωτη λαγκαδ’ά.

Μέσ’ άπό τδ σκοτεινό πλαίσιο πως φαίνεται εν- 
τονώτ-ρο τδ φώς I

Τά φυλλώματα λάμπουν σαν σμαράγδια, ή ατ
μόσφαιρα φαίνεται χρυσή, τδ βουνό... ώ, τδ^ βουνο 
τδ άθλο, πού κλείει τή ρεματιά, ώ τδ βουνό ή α
γάπη της, είναι ενα ϊνειρο . . ;

Προσηλώνει τδ βλέμμα της εις της σαπφειρινες 
καμπυλότητες, καί αισθάνεται θωπειών άγαλλίασι...

Τώρα ολα κυανίζουν γύρω της. καί ναρκωμένη 
κλείει τά μάτια. , ,

' Μία κυανή οπτασία φαίνεται έμπρός της . . . Εί
ναι τδ Ιδανικόν της, με τά πελώρια κυανά πτςρα. 
Μέ ένα βλέμμα συνεννοούνται. Πέρνει τήν ψυχή 
της καί σχίζοντας τδν χρυσόν άέρα, ανεβαίνουν επά
νω 'ς τά ίνειρα—βουνά, και πλανώνται εις τους αι
θέρας ....

Τί ελαφρό που αισθάνεται τδ σώμ.α της, κάτω 
άπδ τον ίσκιο τής συκιάς . . -

Ό τζίτζικας έχει παυσει τδ ίσίό του, ή δέν τδν 
ακούει; Το ρυάκι όμως κάθεται σιωπηλό εμπρός 
της. ’Αναπαύεται κι’ αΰτό ....

Τί ηρεμία ! . . . ,. , .
"Εξαφνα διακόπτεται ή μουσική τής σιγής, απο 

ήχο βημ.άτων, από πετρες ποϋ κυλίονται . - -
Κάποιος έρχεται . . . Ποιος να είναι ;
’Ανοίγει τά’ μάτία καί βλέπε: εμπρός της μία 

χωρίατοποΰλα.
Είναι γνωστή της ή χωρίατοποΰλα ή εύμορφη : 

Είναι ή νύφη, ή νέα νοικοκυρά τοΰ ζονακλού. Κάτω 
ανησυχούσαν, κΤ αΰτή ήλθε είς συνάντησίν της.

Κυρά μου ! κάτ’ απ’ τδ ίσκιο τής συκ-ίάς ήρθί, 
καί κάθησες; Είναι βαρύς ό ίσκιος τής συκιάς, για, 
ή νεράιδες πού έδώ φωλιάζουνε, ρίχνουν ύπνο κα
κό ’ς οποίον έδώ καθήσει.

Μα τήν αγία Τριάδα, έδώ κοντά, πού ή χαρι της 
σ’ έφυλαξι, άν δέ σε γνώριζα κυρά, νεράϊδα θέ να 
σ’ έπερνε έτσι ντυμένη κάτασπρα, μέ τήν αέρινη 
μπόλία 'ς τδ κεφάλι, καί στολισμένη μέ λουλούδια 
τοΰ βουνού ! . .* .

Ή χάρε της^σ 
ρίάτης άπδ ’δώ 
σου τώριχνε, κι’

Κυρά μ.ου ή χάρι της σ 
ανάψης.

φύλαξε. Άν πέρναγε κανείς χω- 
ιί σ’ έβλεπε, άν είχε όπλο θα 
ν δέν είχε, πετριές θά «ώριχνε.

‘φύλαξε: κερί νά τής

Χαμογέλασε, έκλινε πρδς τά όπίσω τδν κορμόν 
της, έτέντωσε τά χέρια, καί ακολούθησε τήν, χω
ριατόπουλά. Τδ ρυάκι έπήδησε κι’ αυτό : Μαζύ και 
ή τρεις έπήραν τοΰ χωρύού το δρόμο.

Τί ζέστη ! ! ! , . 0 -
Αισθάνεται πάλιν τδ σώμα της νά γίνεται βαρύ..,.
Απλή χωρίατοποΰλα, είσαι ή πραγματικότης ή 

πεζή I Σύ είσαι ό ίσκιος ο βαρύς πού τήν κατέβασε 
βαρε’ά ’ς τή γή άπ’ τά πτερά του ’Ιδανικού της, 
καί τής διέκοψ'. τδ αιθέριο τδ φωτεινό ταξεΐδι !

Κάτω άπο τδν ισκ>ο τής συκιάς, ποσο ελαφρά 
πετοϋσε! . . .

Χωρίατοποΰλα άχ! κακή . . .
Όχι κακή' πεζή, πεζή χωρίατοποΰλα . . .
Καχοοάλιαι Αυλών

ΜΟΙΡΑΙΑ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ή άνάγνωσις τ&ν 'ΐΠονά^ηναίωνη εις τήν Νέαν Σκηνήν.

Η Ε Λ Τ ΡIΚ Η Ε ΠIβ Ε Ω Ρ11ΣIΣ

εργον τό όποιον νά

ΟΤ λήξαντοςμη- 
νός αί παραστά
σεις έσημιίωσαν 
αρκετά; πρώτας 
xgi δή πρωτοτύ
πων έργων.Ήτο 
ο μήν τής δρά
σεως καί τής 

. κριτικής..' ’Από 
γενικής απόψεως

έσχε αδιαφιλονίκητου επιτυ
χίαν δέν έδόθη. Αί μέν μεταφράσεις ολαι σχεδόν 
τής αύτής ποιότητος' τά δέ πρωτότυπα, μόνον ώς 
απόπειρα: κα?,ών έργων δύνανται να χαραν.τηρισθοϋν.

Είς τό θέατρον του Συντάγματος, τά έργα τά 
σκανδαλώδη,τά άπηγορευμένα όχι μόνον διά δεσπο:- 
ίδας,άλλά παιδιά.,, γραίας άκόυ.η,έθριάμβει>σαν.Ή 
«κυρία τοΰ Μαξίμ» δίεδέχθη μετά τής αυτής θριαμ
βευτικής επιτυχίας ΐήν Ζοζέταν, καί ό «Πετεινός» 
διελάλησε φράσεις άνηθίχους. Ή 3εσπ. Κοτοπούλη 
ώς παρισινή κοκκότα, απεδείχθη μίμος πρώτης τά- 
ξ:ως· τό τραγουδάκι Τογχινουάζ τήν κατέστησε 
δημοφιλέστερα». Και όμως ύπό τά. εφήμερα-χειρο
κροτήματα κρύπτεται διά τούς φίλους της μία λύπη, 
νά τήν βλέπουν φερομένην τόσφ ένδόξως είς τόν 
κατήφορον τδν ελαφρών έργων, ένφ οί έκτιμώντες 
τό ταλαντον της, τήν έφαντάζοντο πρωταγωνίστριαν 

είς έργα σοβαρά καί φιλολογικά, αντάξια τόΰ «ψη
λού προορισμοί τοδ θεάτρου

’Από τάς επιτυχίας τοΰ θεάτρου τοϋ Συντάγ
ματος ύπό έποψιν συρροής .κόσμου είνε καί ό «Κλέ
πτης», έργον έκνεορισ-ικόν. Ή Κοτοπούλη παίζει 
πολύ καλά, άλλ’ α· αγωνιώδεις ίτιγμαί τής ένο
χης της ώς κλεπτρίας είνε στιγμαί πάθους ήκιστα 
συμβιβαζόμενου μέ τάς συνθήκας θερινού θε&ψ&υ 
καί καύσωνος κυνικΟυ.

Πρωτότυπον έργον ό θίασος Βονασέρα δέν εδω- 
κ«· εινε τόσον προσοδοφόροι διά τό ταμεΤον αί Γαλ- 
λικαί κωμωδίαι! 'Ίσως επιφυλάσσει δλην του την 
δρεξιν _ διά τήν «Κασσιανήν». Ή αμαρτωλή αύτή 
ϊύρε τήν θέσιν της πολύ καλά δίπλα στήν Κυρίαν 
τοΰ Μαξίμ ! . . ;

Είς τήν «Νέαν Σκηνήν» έδόθησαν διά πρώτην 
φοράν αρκετές φάρσες,δλα: γαλλικής πρόελίύσεως. 
Ή' απιστία τοΰ συζύγου βασιλεύει, ή πινθερες 
βομβαρδίζονται ανηλεώς,τά επεισόδια ύπενθυμίζήυν 
τό έν τό άλλο. Ελάχιστη πρωτοτυπία είς τήν ύπό- 
θεσιν όλων αύτών τδν Παρισινών προϊόντων. Αί 
«’Εκπλήξεις τοΰ διαζυγίου», τό «Ενοικιάζονται 
δωμάτια», τό' «Καβτοδκι», ό «Αρλεκίνος», δ 
«Κύριος παρά 5» κ.λ.π. εινε τής αύτής κατα
σκευής.

Ή «Νέα Σκηνή» έδωσε καί δύο πρωτότυπα 
έργα. Τά «Απρόοπτα τοδ τροχιοδρόμου» καί τά 
«Παναβήναια». Τά «Απρόοπτα» κοιμοΰντα·. άπό 
τής πρώτης στιγμής είς τήν σιγήν τής λήθης μαζή 

μέ τά πραγματικά θύματα τοΰ τροχιοδρόμου. Άς 
μή ταράξωμιν τήν κόνι» των καί τά καλαμπού
ρια των !

Τά «ΙΤαναθήναια» έδωσαν σειράν [4 παραστά
σεων. Οί συγγράφεις των κ.κ. Άννινος καί Τσοκό- 
άουλος ήδύνανέο νά μάς χαρίσουν εξυπνότερου καί 
ναριέστερον έργον. ’Atvjj^j ώρμήθησαν καί αύτοί, 
σπως κάί-οί κ.«., ΪΙ Δήμήτ£«£βπουλος καί Γ. Βώ
κος, άπό τή» βλεθρίαν ιδίαν δτι τό ’Αθηναϊκόν 
κοινόν ο,τι τοΰ ϊώσης τό χωνεύει, οτι είνε ανεκτι
κόν, ευχαριστείται μέ τό τιποϊε, καί έγραψαν τήν 
έπιθιώρησίν των ίπως-δπως, εχοντες κυρίως ύπ’ ο- 
ψε: τά - - . π&Οοστά.

. Τά «Παν*θή»αια» είνε μια επιθεώρησες τών 
κωμικών γεγονότων τοϋ έτους. Συνεπώς μή ζητή
σετε ούτε ύπ-όθισιν, ούτε σκηνικήν οικονομίαν, ούτι 
δέσιν, ούτε λύϊιμον, ούτε καν κάθαρσιν. Δέν 
διαφέρει καί πολύ από τό «Λίγ απ’ ολά» καί τό 
«Έδώ κι’ έκεϊ», άτινα έδωσαν τό σύνθημα μιας 
χρεοκοπίας τής σατυρας εν Έλλάδι. Ένας Ζακυν- 
θ·.ος φθάνει εις Αθήνας καί ένώπιίν του παρελαύνουν 
όλα τά Αθηναϊκά περίεργα, άπό τοΰ Σακουλέ μέ
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χρι του Βδελλόπουλου, άπό τής.βόμβας τής Βου
λής μίχρ·. τής ψηφοθηρίας τών δημ.' συμβούλων. 
Άλλ’ ό-Ζακύνθιος αυτός δέν είνε χαρακτηριστικός 
τύπος, ώς θά ήτο λ. χ. ένας κόντε Σπουργίτης^ο- 
πως μας τόν περιέγραψεν ό Τσακασιάνος. Εινε 
άπλούστατα ένας Σαγιώρ, μέ Ζαζ.υνθινήν προφοράν, 
μέ. μερικά στερεότυπα ’Ιταλικά καί μέ φοβορίτες. 
Τί ■ αγωνίαν ό καΰμένος ό Σαγιώρ θά ήσθάνθη είς 
ένα ρόλον καμωμένου μέ τό στανιό. ΙΙάρίστατο καθ 
ολην τήν: διάρκειαν του έργου, πολλάκις χωρίς να 
λίγη τίποτε υποφερτόν, χωρίς νά προσθετή εις 
τό δλον τίποτε, τύπος διά τόν τύπον. Καί ό Ζα- 
νος είς τούς « Έπαρχιώτας » ήθέλησε νά δωση 
ένα τύπον Τηνίου χωρικοΰ, αλλά έδωσε τον χα
ρακτήρα τοΰ τύπου αύτοΰ επαρκώ;, όχι σκιάν 
απλήν. Αί εμφανίσεις τών γεγονότων, δηλ. αΐ ,προ
σωποποιήσεις δέν δύνανται νά διεκδικήσουν το άλας 
τό Αττικόν. Οί διάλογοι, οί πλεϊστοι χλιαροί, α
νούσιοι. Ή δικαιοσύνη, οι δημοτικοί σύμβουλοι, τα 
διδακτικά βιβλία, οι απεργοί ράπται, οί επίδοξοι δι- 
πλωμάται παρήλασαν έν αδιαφορία τοΰ κοινού, ή δε 
σκηνή τοΰ παρθεναγωγείου ήτο τόσον αυθάδης, ώ-
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στε δικαίως έλέχθη δτι είς τήν σκηνήν αύτήν ακούει 
Χάνεις ολα όσα θά ήκουε χαί θά έβλεπε έάν έπή- 
γα'.νε είς άλας τάς άνηθίν.ους παραστάσεις, περυσι- 
νάς κα: εφετέινάς 1 Υπάρχουν όμως καί σκηναί εύ- 
φυεΐς. Ό στρατός, τδ αυτοκίνητο·/, ό Ζύπ, ή συλ- 
ληψις ώς Βουλγάρου τοΰ Πετιινάρη, τά αναγνώ
σματα τών εφημερίδων, ή γυναικεία ψευτοαριστο- 
κρατία εινε πολύ εύμορφοι παρελάσεις μέ αρκετήν 
δβσιν ζωμικότητος γραμμένα:. Τδ έργον τελειώνει

• μέ τήν μονότονο·/ άλλ’ ώραίαν σκηνήν τών μετα
ναστεύσεων. Όλοι φεύγουν έξ Ελλάδος, μέχρι κα: 
τόΰ ύποβολίως, καί δ 1 Ιετεινάρης βγάζε: απδ 
τήν τσέπην του εν ένο*.·/.:αστήριον καί τδ κολλά 
άνΐώ%.·> ένυ; δρο'ρΛ/.’υγίου ατμοπ/.οίου, ονομάζομε· 
νου «Ελλάς». Αύτά είνε τά «Παναθήναια». Έ
χουν ευφυολογίας τής στιγμή:, άπδ έκείνας ποΰ 
συχνά κυκλοφορούν ·ί; τούς κύκλους τών λογιών 
μας, καλ,αμπούρια δέ ων αμέσως αναγνωρίζει τ:Ύ 
τήν πατρότητα τοΰ άγαπητοΰ Μπάμπη ώς λ. χ. 
αύτί-αύτοψια, άδύνατος-άδυναμΐτις. Παναμάς-ίσ- 
Ομός, έντριβής-μισότριβη κ λ.π, Ή κυριωτέρα έν 
τούτοις επιτυχία ητο ή τελεία μίμησις τοΰ Ζύπ απδ 
τήν κ. Γαδριηλίδου. Έρισε πολύ ναι είς αύτήν 
οφείλεται κατά τδ πλείστον ή σωτηρία τοΰ έργου. 
At γυναίκες τοΰ Θεάτρου μας ήρχισαν νά γίνωνται 
Παρισ:ναί' ήξεύρουν νά μιμούνται; νά ένδύωντα·. it.- 
κυστικά, μέ γούστο, μέ προκλητικότητα' νά τρα
γουδούν ελαφρά τραγουδάκια, νά χορεύουν μέ < Ιιίν. 
Είς τήν «Κυρίαν; τρΰ.Μ;αξίμ» ή:;Κοτο-ουλη. είς 
τδν « Αρλεκίνον» καί ,τά·« ΓΓαναΟήναια» ή Γαδρι
ηλίδου, ή Νίκα, ή ί'ινάλδη έδειξαν χαρίσματα χα
ριτωμένα. Ε’νε αί πρώτα: γυναικεία: εμφανίσΐ',ς τοΰ 
τοΰ Έλλ. θεάτρου.· αί ελαφρώς νεωτ-ριστικαί.

Είς τδ θέατρονπής.«Νεαπόλεως'* ϊοςθη δ «Να- 
στραδ'ιν Χότζας» τοΰ / Βωκου. Δέν έχιι δυστυ
χώς καμμίαν σχεσιν με τδν έξυπνο·/ Χότζαν τής 
παρασόσ ως- Εινί μ’’α νεο’λληνίκή πόλιτικήϊσάτύρά, - 
ήτ:ς δέν ήρεσ- καθόλου. ■' ·

Ό «Κολοκοτρώνης είς. Οάνατόνυ τοΰ κ. ΙΙοτα- 
μιάνου ανήκει είς τη·/σειράν τών πατριωτικών έρ
γων. Μετά τδν ,‘Οθωνα—εις διαφόρους εκδόσεις — 
καί τόν Καποδίστρ.ιαν, ήλΟεν ή σειρά τοΰ Κολοκο- 
τρώνη. Έτο·.μασήήτέ τόΰ. χρόνο* διά τον Διάκον:, 
τον Καραϊσκάκην. καί έχει ·. . . ή Έλλ. έπανάστα- 
σις ήρωας δια μίαν πεντηκονταετίαν τουλάχιστον. 
Ευτυχώς ό «Κολοκοτρώνης». εινε γραμμένος όπως 
δήποτε με ευσυνειδησίαν.

Άπομαχρυνθώμεν απδ τα κέντρα και ας ίνωτι- 
σθώμεν του «’Αθηναίου». Έδώ εΰρον εφέτος άσυ
λου μερικά άνιατά ϊργά παλαιάς παραγωγής, δια- 
γραφέντα έκ τοΰ δραματολογίου τών νεωτέρων θέα
τρων καί ζώντα είς τούς περιπλανωμένους μόνον 
θιάσους τών επαρχιών και τοΰ εξωτερικού. Άλλ’ 
εις τδ ένεργιτ-κόν του τ'ο «’Αθηναίου» έχει καί 
δύο—επιτυχίας ή αποτυχίας; Δύσκολο·/ νά άπο- 
φανθή τις.ίο «Ξημερώνει» καί τήν «Χίμαιραν».Τδ 
πρώτον είνε τδ κατά τ «ους μή βραβευθέν, αλλ’ 
ϊχθύμως επαινεθέν- έργον τοΰ φιλτάτου συνεργάτου 
μας κ- Καζαντζακη έν τώ εφ ιτ.’ΐνώ Παντελιδείω 
διαγωνισμώ. Είνε τδ «Ξημερών.Ί» τδ πρώτον Έλλ. 
έργον τδ φέρον τήν σφραγίδα νέων αρχών, νέας 
άντιλήψιως, τδ οποίον τείνει προς τήν χορείαν τών 
έργων τοΰ Σούδερμαν, τοΰ ·Τψιν. τοΰ Χάουπτμαν, 
χν εξαίρεση τις τήν σκηνικήν τέχνην, ής άμοιρεΐ
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τδ ΐ. Έ ΰποθισις ε’ν- απλή. Έρως μ·ά: γυναί- 
κδς πρός του αδελφόν τοΰ συζύγου της. Ζήτημα 
κοινωνικόν, το οποίον λύεται συνήθως κατά τρεις 
τρόπους. Ή γυνή ήτις έκτος τοΰ άνδρός της έχει 

’ τδ ατύχημα: νά αγαπα άλλον ή γίνεται μοιχαλίς, ή 
.αποφεύγει κάί λησμονεί τδν έράσΐήν μένουσα πιστή ή 
άύτοκτρνιΐ, όταν δέν ήμπορεΐ νά κάμη Ούτε τδ πρώ
τον ούτε τ; διότερον. Τδ. πρώτον εινε ή άνηθικό- 
της" το δεύτερον ή.ηθική’ τδ τρίτον, μίγμα ηθι
κής καί άνηθίκότητος. Το Ξ. τδ οποίον ακολουθεί 
τήν τρίτην οδόν, έκρίθη ώς έργον άνήθικον’ διότι 
μία γυναίκα ή οποία λατρεύεται απδ τδν σύζυγόν 
της, ή οποία έχει μητέρα φιλόστοργο·/ καί τέκνο·/ 
όπέρ ού οφείλει καί αξίζει νά ζήση καί ή οποία έ·/ 
τούτοις λιποτακτεί άπδ τήν ζωήν καί ρίπτει γύρω 
της πένθος διόϊ: Θέλει μέν νά παραδοθή είς τάς αγκό
λαςτοΰ άνδραδέλφου της, άλλά φοβϊται τήν κοι
νωνίαν—ε’νε κάτι τι άνήθικον. Καί όντως' είς τδ 
έργον αύτό ύπερισχύ-ι ό άνομος έρως. Είνε αρα γε 
αύτδ ή αλήθεια ;'Αλήθεια είνε δ,τ: θέλει κανείς ή 
ό,τι πρέπει; Έάν ύπερίσχυοναί ΰλιστικαι ίδέαι του 
ιατρού έξ ών, άφθονεΐ τδ δράμα καί τής φίλης τής ή- 
ρωίδος: τής Φωφώς,οικογένεια δέν θά ήτο δυνατόν 
νά ΰπάρξνι, ούτε θρησκεία, .ούτε ανθρωπισμός' ί 
φυσιολογικός νόμος c προσιδιάζω·/ είς τά ζώα θά 
έκυριάρχει. Ή Λαλώ, ή. ήρω’.ς τοΰ «Ξημερώνει» 
θέλει οί πόροι τοΰ σώματός της νά ήσαν στόματα 
διά νά φίλη αχόρταστα τδν παράνοαον εραστήν. Μία 
λαγνεία, ένας εκφυλισμοί διαφαινιται, καί μόνον ή 
ύπαρξ’,ς τοΰ παιδιού της την . αναχαιτίζει άπδ τής 
κατωφερείας τόΰ σκανδάλου; Εύρίσκεται μεταξύ δύο

πυρών. ‘Ο σύζυγος, τδ τέκνο·/, ή μητέρα—τδ αίμα 
της δηλ. ή οικογένεια άφ’ ένός.—Ένα? ιατρός υλι
στής, μία φίλη μοιχαλίς, ένας ανδράδελφος χωρίς 
ιδεώδη αν καί ποιητής,εραστής τής σαρκδς—τύποι 
δηλ. ψυχικής χυδαιότητος, άφ’ ετέρου’ τί πρέπει 
νά προτιμήση ; Προτιμά τούς δευτέρους·, τήν ύλην. ■ 
Τό άποφασίζιΓ εάν δέν έκτελιϊ μέχρις εσχάτων τάς 
σύμβουλός τών φίλων τάς αποδέχεται ομως.« Ή εΰτυ 
χία εινε χαμηλότερα μου και υψηλότερα μου' νά σκύ 
ψω,δέν θέλω’ νά υψωθώ δέν ήμπορώ».Δεν ευρίσκει ι 
τήν ευτυχίαν’ τήν ζητεί είς τήν σάρκα’ καί όμως 
αΰτή υπάρχει μέσα στο σπήτι της’ άλλά δέν τήν 
βλέπει’ κάνεις εις τό δράμα αύτό δέν εύρίσκεται νά 
ποδηγετήσή τήν άμφιβάλλουσαν αύτήν· δυστυχή υ- ■ 
παρξ'.ν, νά τής διδάξη τήν αρετήν μέ τόσην ευγλωτ
τίαν, μά 'όσην τής υποδεικνύουν τον πειρασμόν.Άφί- 
εται μόνη της νά παλαίση καί έπόμενο·/ ήτο νά 
συντριβή, μία αύτή απέναντι τριών' δέν ευρίσκει διέ
ξοδον καί-αύτοκτονεϊ. Άπό τοΰ νά παραδοθή είς 
τδ σκάνδαλο·/; βεβαίως προτιμότερος ό/θάνατος. Τό 
«Ξημέρωμα» ποΰ Θέλει ό συγγραφεύς,·: εινε ή απι
στία. Καί ιδού διατί τσ .έργον δέν ειν- ηθικόν. Αί 
ιδέα: τοΰ ιατρού αποτελούν τήν ήρ-έράν καί ό θάνα
τος τής Λαλώς .είνε μία Θυσία είς τόν βωμόν τών 
προλήψεων. Άλλ’ αί ίδέαι τόΰ ιατρού—ίδέαι δηλ. 
*οΰ συγγραφέως—εινε ίδέαι άνταρτικαί, ανατρεπτι
κά τών κοινωνικών Θεσμών,άφοΰ ώς αλήθεια κηρυσ- 
σεταιή μοιχεία,ή δέ οικογένεια παρίσταται ώς έν κατα 
συνθήκην ψευδός. Ή αμαρτία τίθεται ύπεράνω τής τι
μής, διότι ή τιμή άπήτει νά ζήση ή Λαλώ εν τή 
οικογενειακή γαλήνη. Θά ήτο βεδαίως δυνατόν νά 
θεωρηθή ώς μία λύσις καί άλλη τις άντίληψις άπδ 
κοινωνικής άπόψεως δεκτή, άλλ' όχι όμως καί ποι
ητική. Ό σύζυγος δηλ. μανθάνω·/ τόν έρωτα τής 
γυναιν.ός του, ήν ήγάπα έν οσφ κα: αύτή' τον ή- 
γάπα, νά φεύγη μακράν της, αδιαφορών ή καί μι
σών αύτήν, και ή σύζυγος να έλάμθανε νόμιμον σύ
ζυγον μετά τό διαζύγιο·/ τδν εραστήν, κρατούσα 
παρ έαυτή καί τδ τέκνο·/, το μόνον ήδη πραγματι
κόν θΰ'μά τοΰ δράματος.' Τήν λύσιν αύτήν πάντως 
καλλιτέραν καί τής μοιχείας καί τής. αυτοκτονίας, 
θ απεδέχετο ή κοινή συν-ίδησις' αλλ’ ό συγγρα
φεύς είνε ποιητής, ε’νε επαναστάτης καί μία τοιαύ- 
τη λύσις θά ήτο ψυχρότατη έπί σκηνής, μή έχουσα 
δραματικόν ίνδιαφέρρν.

Τό έργον έχει σκηνικός άτελείας, αί όποίαι ήδύ- 
ναντο νά διορθωθούν εΐίκολα, αν ό συγγραφεύς πα- 
ρίστατο είς τάς δοκιμάς. Παρ' ολας έν τούτοις τάς 
ατελείας έδειξεν πολλήν ικανότητα, κατορθώσας να 
συγκρατήση ολόκληρον δράμα, χωρίς επεισόδια, 
άλλά μόνον με διαλόγους, Έχρειάζιτο δεξιότης ί'να 
είς τρείς ολοκλήρους πράξεις διεξαχθή ή πάλη 
μεταξύ σκέψεως και αισθήματος, χωρίς νά κουρα- 
σθη ό θεατής’ νά νικήση τόν νουν ή καρδία αλλ’ 
άφοΰ αίματωθή πλέον από τόν άγώνα. Ό αγών 
ητο δυσχερής. Άγων νά μή Θέλει να υποκρίνε
ται αγάπην προς τον σύζυγόν της, διότι τό νομίζει 
κάτι τι κοινόν καί χυδαίο·/—τό σκότος, αντιπροσω- 
πευόμενον ύπό τής Φωφώς' άλλ’ ούτε καί άνθίστα- 
ται είς τήν αγάπην, διότι τό κάμνει καί εξαντλεί
ται. Καί κατορθώνει ό συγγραφεύς μίαν έξομότιδα 
τής συζυγικής πίστεως νά τήν παριστα ύπερήφανον 
ήρωίδα, ειλικρινή, νά τήν καθιστά συμπαθεστάτην 
άφοΰ συντρίβεται, διά νά άποδειχθή τό μαρτύρων

ft I Ν ΑΚ ό 6 Η Κ Η

τών ολίγων εκείνων ανθρώπων οί όποιοι σκέπτον
ται, οί οποίοι γνωρίζουν τήν Άλήθειάν’καί όμως 
εινε ήναγκασμένοι να συγκρούωνται μέ τδ ψευδός.

Ό τίτλος τοΰ έργου, είκονίζει τήν κατάστασιν 
τής εποχής μας ήτις εινε άκόμη τοιαύτη, ώστε 
δέν μπορεί νά τολμήση, νά ρυθμίση τις τήν ζωήν 
του σύμφωνα πρός τάς σκέψεις του. Παλαίει ό φυ
σικός ό νόμος καί δ κοινωνικός. Ό πρώτος αντι
προσωπεύει το φώς. Ό συγγραφείς τήν εποχήν 
μας θεωρεί μεταβατικήν άπδ το ψευδός προς τήν 
αλήθειαν. Καί εις τοϋτο ’κυρίως έπέμεινε καί αν 
;/Λΐο·ίεκτεΐ είς τήν<δρασίν: τών προσώπων, τοϋτο 
προέρχεται καί. διότι πρώτη·/ φοράν έγραψε δράμα 
καί διότι άπέβλεψέ μάλλον.είς τάς ιδέας καί όχι 
εις τάς κινήσεις τών προσώπων. :

Ή εκτέλεσή; υπήρξε·/; ατυχής.;. Μόνον ή κ. Πα·· 
ρασκευοποόλου ειχε;.μτρικάς άπό τάς ευτυχείς έκεί- 
νας στιγμ?ς ;τόΰ;ένδόξού\πάρϊλθόντος της’ καί ό 
ιατρός κά*ή;εκάμε·; τά άλλα πρόσωπα έπαιξαν ψυ
χρότατα,ίήσάν.δέγκαιάμέλέτήτα.;.;:

Θά κλ.είσωμε·/ τήν επίθεώρήσιν ' μας. μέ τήν 
«Χίμαιραν·» τοΰ. ιδιορρύθμου ποιητοΰ τών Αθηναϊ
κών καλλονών κ. Άχ. Νέη. Μία φαντασμαγορία 
εκτός τόπου καί χρόνου, αλλα καί γλώσσης καί 
αντιλήψεως τοΰ κοινού καί μάλιστα τοΰ συχναζον- 
τος είς τδ «Άθήναιον». Προσωποποιήσεις μεγάΓ 
λων συναισθημάτων—δ Έρως, ό Χάρος, ό Χρόνος, 
ο Μαμμωνάς,ό Διάβολος,στρέφονται περί τήν Χίμαι
ραν—τό αιώνιον τής ανθρωπότητας ίνδαλμα. Είς 
τα Ήλύσια τών νεκρών εμφανίζονται τρία φαντα- 
σματα : τής Ελένης, τής ΙΙερσεφόνης, τής Άρε- 
τούσας. ΙΙοίησιν τό έργον έχει πολλήν, αλλα μει
ώνουν τδ ποιητικόν αύτό περιβάλλον μερικαί φρά
σεις χυδαΐαι. Αί τρεϊς πράξεις ε’νε πολλαί διά τή·/ 
ύπόθεσιν’ μία ίσως θά ήρκει. Διάλογοι τινές ύπεν- 
θυμίζουν τήν φρασεολογίαν Σαίξπηρ-

Ή «Χίμαιρα» κατά τήν πρώτην παράστασιν έμα- 
ξιλαρώθη.Ή ύποδοχήαύτή δέν ήτο ή άρμόζουσα είς 
τδ έργον. Τά μ.αξιλάρια που τόσον εύκολα έπτερΰ- 
γισαν πρός τήν σκηνήν, θά ήρμοζον δι’ άλλας κε- 
φαλάς συγγραφέων’ διότι τοΰ Νέη ή κεφαλή ήμπο- 
ρεί νά ε’νε μαλλιαρή, άλλ’ έχει έπι τέλους κάτι 
τι μέσα της, βλέπουν δέ τά μάτια της πολύ ψηλό
τερα καί πολύ μακρύτερά στήν τέχνη άπό πολλούς 
άλλους επιτηδείους συγγραφείς τής ρουτίνας !

ώΑΦΝΙΣ

Υ, Γ. Άνεκτήσαμεν τδ ελληνικόν μελόδραμα. 
Άτυχώς μίαν απόπειραν μόνον μελοδράματος.... 
Ό Βακαρέλης, ή Κόκκινη, ό Μωραι'της, ό Φλω- 
ριανδς προσπαθούν νά τό συγκρατήσουν. Ευτυχώς 
τραγουγοΰν πολύ συμπαθητικό,καί τό κατορθώνουν.

Ή «Νέα Σκηνή» επανεΰρεν είς τήν αρτ; ,α- 
φιχθείσαν Κυβέλην Άδριανοΰ τόν αστέρα της. Ή 
έμφάνισίς της προεκάλεσε σφοδράς αναμνήσεις καί 
γλυκείας συγκινήσεις. Ή συμπαθέστατη καλλιτέ- 
χνις κατέκτησε και πάλιν τό ’Αθηναϊκόν κοινόν 
μ’ ολας τάς σεμνοτίφους αντιρρήσεις μερικών ηθι
κολόγων, ανικάνων νά .χωρίσουν τά. σκηνικάς επι
τυχίας άπδ τάς οίκργενειακάς περιπέτειας.
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» ΧΙΜΑΙΡΑ »

Ο κ. Αεΰ,ενάρόοη «λ Έρωτόκριτοι

-<· ΠΑΡΑΜΥ©) ΑΛΗΘΙΝΟ ·♦-

0 παιδάκι τδ ξανθομάλ
λικο, τδ πολυαγαπημίνο 
μικρό ~at3av.t έκλαιε 
απαρηγόρητα καί γύ
ρευε νά τοϋ δώσουν τδ 
βάζο τδ ακριβό κι’ «ύ- 
■κολόσπαστο ποΰδλεπε 
ακουμπισμένο στήν κομ 
ψή εταζέρα. Έκλαιε

καί τώθελε.Τά μπλε ματάκια του δακρυσμένα—μυο- 
σωτίδες φορτωμένες. δροσοΰλα,— κυττάζανε μέ πόθο 
πεισματάρικο τδ πορσελίνιο άνθογυάλι, ένφ τά κα- 
ταχσκκινα χειλάκια του έπανελάμβανον ακούραστα 
«τδ θέλω, τδ Θέλω». Ή παύμένη ή μαμά ίου ήταν 
γι’ αΰίδ πολύ λυπημένη. Μία έβλεπε τδ πολυαγά
πητο παιδί κι’ ήτανε πρόθυμη νά τού δώση ολο τδν 
κόσμο γΐά 'ίλ μήν στενοχωρήτα*. ή μικρούλα καρ
διά του, κι’ άλλη συλλογιζότανε τδ έμορφο πραμ- 
ματάκι τδ εύκολόσπαστο ποΰ θά τδκαναν κομμά
τια τά παχουλά κάτασπρα, μικρά κι’ αδέξια παιδια
κίσια χεράκια.

Τί νά κάμη;
Τοδλεγε : «Μή μικρούλη μου, «φ^σε νά τδχωμε 

έκεί και νά τδ βλέπωμ: πάντα, πουναι είμορφο- 
εδμορφο. Πάλι δικό σου θάναι. "Αν σόΰ τδ δώσω, 
θά τδ σπάθής. Χωρίς νά Θές, ε χωρίς νά θές. 'Θά 
παίζης μ‘αύτό, θα τδ σφίξης λίγο-λίγο παραπάνω, 
και τδ παύμένο θά ραγίση, θά τσακιστή. Άκουσέ 
με, άγάπη μου, μή θέλεις πλειά νά σοΰ τδ δώσω».

Τδ μικράκί στάθηκε γΐά μά στιγμή ν’ άν.ούση 
τα λόγια τής μαμας του κι’ έξανάρχισε πειο επί
μονα νά ζήτα έκεΐνα ποδ δεν ήθελον νά τοΰ δώ
σουν.

Ένίκησε ! Στδ νοΰ τής μαμάς έπέρασε ή εικόνα 
τοδ παιδιού άρρωστου. Έφαντάστηκ: τδ αγαπημένο 
ξανθόμαλο κεφαλάκι χλωμό στδ μαξιλάρι. Νά μή 
ζήτα τίποτε, νά μή θέλη τίποτε.

Κλειστά τά μπλε ματάκια και τά·;πατ«πόκκ(να 
χειλάκια ωχρά νά καίνε. Τρ-λλή άπ® τ ή συναί- 
σθησι τοδ πόνου μιας παρόμοιας ώρας έτρεξε-πτ’' 
έδωσε τδ κομψό ανθογυάλι τοδ παιδιού της.

Νά τόν ήλιο !
Τά μπλε ματάκια στέγνωσαν, τά χειλάκια γέλα

σαν κι’ ολο τδ μικροσκοπικδ κορμάκι άναγάλίασε 
άπδ ευτυχίαν.

Τά μπρατσάκια τά παχουλά «τέντωσαν' ο.λο τδ 
παιδάκι «στηρίχτηκε στες μυτίτσες τών κουκλίστι
κων γοδιών γ’α νά φτάση καί νά φιλήαη τη μαμά, 
xt’ ενα χαριτωμένο άνεχτίμητο «Μαμά μου, σ’ ά- 

' γαπώ» «βγήκε απ’ ολη τή μικρή ψυχή τοϋ μικρού.
Λεν πέρασε πολύ ώρα και τδ ακριβό εύκολόσπα- 

στο στολίδι τής κομψής εταζέρας,ήλασσε σ’ αγνώ
ριστα, άχρηστα κομμάτια.

Τδ παραμύθι έδώ τελειώνει.
Ήτανι ή ψυχή μου, ΐδ μικρούτσικο εύκολόσπα·· 

στο ανθογυάλι -στά χέρια ένδς μικρού παιδιού. Στά 
χέρια Σου.

LALO DE CASTRO

ΚΟΝΧΤΑΝΤΙΝΟΧ βολανακης

ακραν τής τύρβης, παρά 
τήν αγαπητήν του τήν 
ήρεμον ακτήν τής Μου- 
νυχίας έσβυσε σχεοον λη
σμονημένη μία δόξα τής 
νεοελληνικής τέχνης, ό 
ΚωνσταντϊνοςΒολανακης. 
Ητο αναμφισβητήτως ό 

κορυφαίος τών Ελλή
νων θαλασσογράφων. Ήσθάνθη έν τη ψυχή τήν 
Έλλ. φύσιν, τήν θάλασσαν τήν ’Ελληνικήν, τήν 
έξόχως ποιητικήν καί τήν απετύπωσ-ν είς τας ποι
κίλας αυτής αποχρώσεις με ολα της τα μυστικά 
κάλλη, μέ τδ ύπέροχον μεγαλείου της. Και άλλοι 
προσεπάθησαν ν’ αποδώσουν διά τοΰ χρωστήρας τήν 
Ελληνικήν αύτήν Θάλασσαν' άλλά κανείς δέν προσ- 
ήγγισεν εις του Βολανάκη τήν δύναμιν και τήν αί- 
σθησιν καί τήν τέχνην. Οί πίνακες τοΰ Βολανάκη 
θά παραμείνουν ώς αί ωραιότερα', θαλασσογραφίαι 
τής νεωτέρας έν Έλλάδι τέχνης, ώς τα γνησιώτερα 
και τά περικαλλέστερα εγκαλλωπίσματα αυτής, αλ
λά συγχρόνως καί ώς διδάγματα τέχνης καί πρό
τυπα 3ιά τούς μιταγενεστέρονς ζωγράφους μας.

Ό Βολανάκης, μία φύσις έξόχως άγαθή καί μία 
ίκανότης έξόχως καλλιτεχνική, παρήγ: τα έργα 
του χωρίς κόπον διότι ήσθάνετο, διότι ήξευρ· πώς 
έπρεπε νά βλέπη τήν θάλασσαν, είσέδυεν είς τά α
νήσυχα στέρνα της, είχε τήν άντίληψιν γοργήν καί 
τήν έκτέλεσιν σταθεράν. Ή θάλασσα ή γαληνιαία 
καί ή τρικυμιώσα, τά χαριτωμένα ακρογιαλ^α καί 
οΐ απότομοι βράχοι, αί άλιευτικαι λέμβοι καί αί πα- 
ραλίαι, αί άρχαΐαι νήες καί ή άρμάδες τής έπανα- 
στάσεως, απόψεις γαλήνηςκαί επεισόδια ναυμαχιών, 
νύκτες καί χαράγματα, έλάμβανον δια τής χειρός 
τοΰ Βολανάκη έπί τής οθόνης ψυχήν καί εκφρασιν' 
πολλοί πίνακες του εΐνε ολόκληρα ποιήματα καί 
άλλοι έξ αύτών σελίδες ΐστορικαί παλλόμεναι..

Ό Βολανάκης είργάσθη δια τήν τέχνην αδιαλεί- 
~τως, άπδ.νεαρας ήλικίας μέχρι προκεχωρηκότος 
γήρατος. Καί το; δ βίος του δέν υπήρξε ρόδινος— 
βιος Έλληνος καλλιτέχνου I —καίτοι . π-ριεσπατο 
συχνά ύπδ οικογενειακών περιπετειών, καίτοι τδ 
περιβάλλον ήτο απογοητευτικόν, έν τούτοις καρτε- 
ρικώς ήγωνίσθη τδν καλόν άγώνα καί έν τή σιγή 
ήτις περιέβαλε τδν θάτατον του συμβολίζεται ή ηρε
μία τοΰ πνεύματός του.Δύναται τις νάίίπηέν κυριο
λεξία οτι έκοιμήθη τδν ύπνον τοϋ δικαίου. Προση
νής, ομιλητικός, μειδιών καί άνεκδοτολογών, χω
ρίς συναδελφικας μικροραδιουργίας . ή. ιδιοτροπίας 
έπιδεικτικάς, φιλήσυχος, έβλεπε απδ τήν εύθυμο* 

δψιν τήν ζωήν, καίτοι συνήντα άκάνθας πολλάκις 
αίχμηράς.

Έγεννήθη έν Ήρακλείφ.τής Κρήτης τήν 17 
Μαρτίου 1837, έκ πατρδς έλκοντος τήν καταγω
γήν έκ Σάμου. Τάς σπουδάς του έπεράτωσεν είς τδ 
Γυμ.νάσιον Σύρου, έν έτει δέ 1856 μετέβη είς Τερ
γέστην προσληφθ.είς ύπο συγγενούς του είς εμπορι
κόν κατάστημα. Άλλ’ έν τφ Βολανάκη ένυπήρχεν 
ό πρδς. τήν τέχνην έρως, καί, μετά τεσσάρων έτών 
εμπορικήν ζωήν, άπήλθεν είς· Μονάχον είσελθών 
διά διαγωνισμού είς τήν αύτόθι καλλιτεχνικήν 
σχολήν.

Ό Βολανάκης ύπήρξεν εύτυχής είς τάς σπου
δάς του, καθοδηγηθείς άπδ τδν διδάσκαλον Πιλότΐ; 
Μετά τάς σπουδάς του έγκατεστάθη είς Τεργέστην 
ένθα διίμεινιν μέχρι του 1884, οτε τη προτροπή 
του συγγενούς του μακαρίτου ιατρού Άφεντούλη 
έγκατεστάθη είς ΓΙειραια, ένθα καί έμεινε μέχρι 
τής ύστάτης πνοής. Μόλις άφίκετο είς Πειραιά, 
διωρίσθη καθηγητής είς τδ Πολυτεχνείο·? Αθηνών, 
έν τώ όποίφ έδίδαξε μέχρι έσχάτων, οτε άπεχώ- 
ρησεν ένεκα λόγων ύγείας.

Τά έργα του Βολανάκη είνε πολλά. Τδ πρώτον 
έργον του, δπερ καί κατέστη όνομαστόν, εινε ή 
«Ναυμαχία τής Λίσσης». γραφεΐσα τώ 1868’ πα- 
ριστα τδ αύτοκρατορικον πλοίον. ναυμαχούν. Έκτε- 
θέν έν τη έκθέσει τής Αύστριακής καλλιτεχνικής 
'Εταιρείας είς Βιέννην ήξιώθη βραβείου, τδ ήγόρα- 
σεν δέ ό Αΰτοκράτωρ τής Αυστρίας άντί'τετρακισ- 
χιλίων φιορινίων. Ό «Νέος ’Ελεύθερος τύπος» 
μακράν επαινετικήν έδημοσίευσε τότε κριτικήν. Έκ 
τών άλλων έργων του έβραβεύθη έπίσης, έν τη έκ- 
θέσει τοΰ Μονάχου, ή «Πυρπόλησις τής Τουρκικής 
ναυαρχίδος ύπδ. τού Κανάρη» (άγορασθεΐσα ύπδ 
πλουσίου Άγγλου), ή «Ναυμαχία τοϋ Τράφαλγαρ» 
άγορασθεΐσα έν τη έκθέσει τοΰ Λονδίνου, ή «έν 
Σαλαμΐνι ναυμαχίφ» ήτις ανακειται έν τώ ύπουρ- 
γείω τών Ναυτικών, κοσμούσα τήν αίθουσαν του 
υπουργού. Έκ τών γνωστότερων έπίσης έργων του 
εΐνε ή «Έξοδος τοΰ Άρεως», ή «’Επάνοδος τών 
’Αργοναυτών», πλεΐστα*. δέ εΐνε αί θαλασσογραφίαι 
του αί είλημμέναι έκ τής Πειραϊκής άκτής.

'Όπως έζησεν, οΰτω καί έκηδεόθη δ συμπαθέ
στατος καλλιτέχνης. Ήρεμα, χωρίς κανείς σχεδόν 
νά τδ έννοήση.’Ο Νιρβάνας έγραψε περί τής κη
δείας του ; «Ήτο σπαραγμός’ πέντε άνθρωποι α
κολουθούσαν τήν κηδείαν του». Τδ γεγονός θά ε- 
καμεν ίσως έκπληξιν, άλλ’ είς ήμας καμμίαν' άπ’ 
έναντίας άποροΰμεν πώς ήσαν πέντε καί δέν 
ήσαν τρεις οί άκολουθοΰντες. Καί άλλοτε, μας έ- 
δόθη άφορμή άπ’ αύτών άκριβώς τών στηλών νά 
ταλανίσωμεν τήν τύχην τών λογίων και τών καλλι-
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τϊχνων μβ£ καί. τήν πρδς αυτούς άστοργίαν τής τε 
επισήμου αρχής καί τής κοινωνίας. Όταν άπέθαν-ν 
ό Γερμανός ζωγράφος Μίντζελ ηγεμονικά! άπεδό- 
βησαν είς τον νεκρόν του τιμαί’ έδώ οί καλλίτεροι 
καλλιτέχναι μας θνήσκουν άσημοι, χωρίς καμμίαν 
εκοηλωσιν επισήμου συμμετοχής εις τί πένθος.Ό
λα: αί τιμαι επιφυλάσσονται είς τραπεζίτας ή πο
λιτευόμενους' δι’ αυτούς σωρεύονται στέφανοι καί 
κινητοποίοΰνται στρατεύματα, καί παρατάσσονται 
σχολεία, καί ξεσκονίζονται ρενδικόται, καί έκπέμ- 
πονται σαλπίσματα, καί έκδίδονται ψηφίσματα, καί 
συνωστίζονται περίεργα τά πλήθη. Οι καλλιτέχναι 
μας θνήσκουν όπως καί τά άνθη'άθορύβως,χωρίς έπί- 
δειξιν’ ή κοινωνία ήτις έν τή ζωή αγνοεί τήν ύπαρ
ξήν των, δεν εινε δυνατόν βέβαια νά συγκινηθή διά 
τον θάνατόν των' οι καλλιτέχναι εΐνε τόσφ πτωχοί 
τόσω ταπ.-ινόφρονες !

Κ’ έν τούτοις δ Βολανάκης ήτο ικανότης καλλι
τεχνική πρώτης, τάξ-ως' δι’αύτο ισώς υπήρξαν ε
φημερίδες αί'τινες ούτε εις τά κοινωνικά δεν ανήγ
γειλαν τον θάνατόν του, άλλαι δέ αίτιν-ς πρό τίνος

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝ ΑΙ
Ή πρός άνέγερσιν τοΰ άνδριάντος τοϋ Παλαιολόγου 

επιτροπή Εξέδωκε προκήρυξιν διαγωνισμού, καθ’ ήν μέ
χρι τής 2 ‘Ιουνίου 1908 δέον οί διαγωνιοθησόμενοι ν'ι 
άποστείλωοι τά προπλάσματα είς Ρώμην. Ή έλλ νόδικος 
επιτροπή εινε όκταμελής. Τδ α'. βραβείο» εΐνε δ,000 
δρ, τδ β'. 2,000 και τρία άλλα έκ '1,000 έκαστον,

Σχετικώς πρδς τήν προκήρυξιν έλάβομεν παρά γνω
στού καλλιτέχνου τήν εξής επιστολήν, άπηχοΰοαν τήν γνώ
μην όλων τών έν Άθήναις γλυπτών.

Φίλε κ. Διευθυντά,
Ή ι Πινακοθήκη,, ώς περιοδικόν είδικώς καλλιτεχνι

κόν θά θέληση, είμαι βέβαιος, νά φιλοξενήση μίαν δια
μαρτυρίαν,νά υιοθέτηση έ'ν παράπονου καλλιτέχνου, όστις 
πιθανόν νά μή εΐνε διάσημος, άλλ’ εΐνε τουλάχιστον Έλ
ξην. Πρόκειται βιά τδν πολυβασανισμένου ανδριάντα τοΰ 
Παλαιολόγου, οστις έπέπρωτο καί εν αΰτή τή προκηρύ
ξει τοΰ διαγωνισμού να είναι ατυχής. ’Η Επιτροπή τοΰ 
άνδριάντος άποτελουαένη άπδ καλούς καγαθους ανδρας, 
και δη βουληφόρους, άλλα μή έχοντας ποίύ φιλικός σχέ
σεις με τήν άληθινήν τέχνην, εξέδωκε ένα φετφαν. Ή 
προκήρυξις της εΐνε άπ’ αρχής μέχρι τέλους ελαττωμα
τική, τήν διέπει πνεύμα ξενομανίας καί καθιεροΤ όρους 
δυσεφαρμόστους.

θά φανώ σύντομος.
1) Ό διαγωνισμός θα εινε διεθνής. Λύνονται δηλονότι 

νά μετάσχουν καί ξένοι καλλιτέχναι. ‘Ισως θεωρηθή 
τούτο προσβλητικόν διά τούς "Ελληνας καλλιτέχνας, ών 
τίθεται έν αμφιβολιφ ή αξία. Άλλά ό σπουδαιότερος λό
γος δι’ ον δεν έπρεπε νά μετάσχουν ξένοι εινε ότι άδύ- 
νατον ένας Βέλγος, ή ’Ιταλός, ή Γερμανός, ή Γάλλος να 
aidOavOft τήν Ελληνικήν ψυχήν, να ουμβολϊοη είς 
τήν μορφήν τού Παλαιολόγου τά αίοθήματα τοΰ Γένους, 
νά νόηση τί έστι Παλαιολόγος καί μάλιστα δια τούς νε. 
ωτερους ‘Ελληνας. Τό έργον τοϋ ξένου μπορεί νά εΐνε 
τεχνικόν, ίσως αριστούργημα άλλά δέν θά live Ελληνι
κόν, δέν θά μάς εμπνέει τίποτε, θά εινε κάτι τι παρεί- 
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εδημοσίευσαν είς τρεις απόψεις τδν ΓΙαπαμικρόπου· 
λον δεν ήξίωσαν τής τιμής νά δημοσιεύσουν ουτ’ 
ε·'σκίτσο τής μορφής τοΰ' Βολανάκη.*) Άλλά καί 
τί νά ειπη τις και διά τήν ’Εθνικήν άλλ’ ερμητικώς 
κλειστήν Πινακοθήκην μας,, ήτις δέν έπρόλαβε ν’ 
αγοραση ούτε έν έργον του ; .

Ο βασανισθείς έν τή ζωή καλλιτέχνης αναπαύ
εται ήδη πλησίον τής λατρευτής του θαλάσσης' έ
στω -του αδιατάραχτος. Ό Βολανά
κης αν άπέθανε σήμερον, θά ζήση έν τή τέχνη α
κριβώς απο σήμερον καί θά ζήση πολύ περισσότε
ρον άπδ πολλούς άλλους έκλιπαρήσαντας τά θω- 
πεύματα τής φήμης.

ΔΙΚ.

) Προσωπογραφίαν τοϋ Βολανάκη εδημοσίευοεν ή 

«Πινακοθήκη» εν τόμω Η. οελ. 240. Προς τούτοις 

έδημοσίευοε καί τά έξής έργα τον : Ή· Επάνοδος τών 
Αργοναυτών.—Ή ίν Σαλαμΐνι ναυμαχία___Πυρπόλη
σή τουρκικής ναυαρχίδας, — Ή έξοδος τοΰ “Αρεως. __
Παλίρροια - ' 

!

σακτον. Δεν πρόκειται περί απλού άνδριάντος, ένδς ευερ
γέτου ή στρατηγού ή ποιητοΰ. ‘άγαλμα Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου σημαίνει Ιδέαν, εινε όνμθολον, εκπρο
σωπεί τά παθήματα γενεών, τά Ιδεώδη μιας φυλής.
Ανθρωπος που δέν έζηοε είς τδν λαόν αυτόν, δέν δύνα- 

ται νά νοιώθη μέσα του τδ αίσθημα ένδς ιδιαιτέρου πα
τριωτισμού καί συνεπώς ό ξένος γλύπτης θα εΐνε αδύνα
τον να άποδώση εις τδ άγαλμα τήν ψυχήν, ή οποία πρέ
πει να ενυπαρχη. Άλλ' ημείς δέν εχομεν ανάγκην άρι- 
στοτεχνημάτων, άλλά Ενισχύσεως τής έθνικίΐς ψυχής. 
Άλλά ούτε περί αριστουργήματος δυνάμεθα νά Ελπίζω- 
μετ. 'Επειδή ξένοι θά διαγωνιοθούν άρα θά έχωαεν α
ριστουργήματα ; Ξένοι γλύπται τρίτης καί τέταρτης τά- 
ξεως θα λάβουν μέρος, μέ τήν γλίσχρον άμοιβήν καί μέ 
τους περιορισμούς τής έμπνεύσεως καί τής έκτελέσεως. 
Άλλά καί δνομαοτοί καλλιτέχναι άν κατέλθουν είς τδν 
διαγωνισμόν, ποιος μάς έγγυάται οτι δέν θά έπαναληφθή 
τδ πάθημα τής «’Ελλάδος οτεφούοης τδν Βύρωνα», τής 
γνωστής παραμάνας δηλ. τοΰ Ζαππείου;

Άλλ’ ή ξενομανία έπεκτείνεται. Ξένοι θά κρίνουν τά 
έργα καί δή άββάδες καί αρχαιολόγοι. Άλλα τί σχέσιν ε- 
χει ή αρχαιολογία μέ τήν τέχνην. Εχάθηοαν καλλιτέχναι 
ξένοι υπέροχοι νά κρίνουν; Άς ύπήρχον καί δύο τρεις 
ιστορικοί, διά νά κρίνουν τόν Ιστορικόν δηλ. τόν Βυζαν
τινόν χαρακιήρα τοΰ έργου- ό Στρυγόφοκη καί ό Λάμ
προς ήρκουν. Καί τά έργα θά σταλούν εις Ρώμην. Άλ
λά τά έργα στελλόμενα είς Ρώμην (δαπάναις τών καλλι
τεχνών . . . *Ω μεγάπλουτοι Έλληνες καλλιτέχναι, έτοι- 
μασθήτε να νηστεύσετε διά τά ναϋλαί) ΰπόκεινται είς 
καταστροφήν' πολύ ενδεχόμενον να σπάσουν, ένφ οί κρι- 
τάί' ερχόμενοι είς ’Αθήνας δχι μόνον δέν ύπάρχει φόβος 
νά σπάσουν, άλλά καί θά ώφεληθοιν εις τήν υγείαν των.

2) Η έπιτροπή όρίζει λεπτομερώς τήν στάσιν τοϋ 
άνδριάντος. Ό Παλαιολόγος πρέπει ώρισμένως να εΐνε 
πεζός, όρθιος, μέ γυμνόν τδ ξίφος καί είς τους πόδας 
του νά κεΐται νεκρός γενίτσαρος.

Ζηλεύω, μά τήν αλήθειαν, τήν υστεροφημίαν τοΰ. . . 
γενιτσάρου. Δόξα ποΰ δέν θά τήν έπερίμενε, νά μαρμα- 
ρωθή καί αυτός μετά τόσους αιώνας ! Άλλ' ό τοιοΰτος 
καθορισμός τοΰ άνδριάντος εΐνε κτύπημα άγενέστατον 
κατά τής καλλιτεχνικής έμπνεύσεως 'Ελλήνων καί ξένων 
καλλιτεχνών. Εΐνε ίνας περιορισμός ό όποιος ούδαμώς 
δικαιολογείται- αν θέλετε; εινε καί σόλοικος- δότι ό
ταν γίνεται διαγωνισμός καί συνεπώς θά εΐνε πολλοί οί 
τεχνϊται, θά εύρεθή επί τέλους καί μία έμπνευοις εξα- 
σφαλίζουσα καί τά γούστα τής επιτροπής. Άλλ’ ή τέ
χνη σήμερον είναι εμπνευσις καί πρωτοτυπία Ήδύνατο 
ή έπιτροπή νά κόμη υπομνήσεις άφορώσας τήν Ιστορίαν 
τοΰ ενδύματος λ. χ. τής φυσιογνωμίας, άλλά βοηθητι- 
κώς καί έν τ<β δικαιώματι τής ιστορικής άκριβείας, άν 
καί ύπό τήν Ιποψιν ταύτην τεκμήρια μόνον εχομεν. Άλ
λά ή στάσις, τδ σύνολον έπρεπε νά άφεθ/j εις τον καλ
λιτέχνην. Άν ύπάρχη πράγμα ποϋ δέν επιδέχεται δεσμά 
εΐνε ή τέχνη. Ή προκήρυξις φαίνεται απευθυνόμενη, 
ονχί πρδς καλλιτέχνας, άλλά πρδς Εργολάβους μαρμαρο- 
γλύπτας, δμοιάζουοα τάς προκηρύξεις δημοπρασίας, τάς 
ίν τή ε'Εφημ. τής Κυβερνήοεως» δημοσιευομένας

’Επίσης «επιτάσσεται» ή έκτέλεσις τών χαλκίνων 
(διατί;) αναγλύφων, ήτοι ή τελευταία μετάληψις τοΰ Αύ· 
τοκράτορος, ή νυκτερινή έπιθεώρησις τών τειχών, ή τε
λευταία λιτανεία καί ό θάνατος τοϋ μεγαλομάρτύρος. 
Καί χωρίς νά τά έπιβάλλη ή προκήρυξις, βεβαίως τά 
σημεία αυτά τοΰ μεγάλου δράματος τοΰ. 1453 θα έξέλε- 
γεν οίοσδήποτε γλύπτης.

Ή έπιτροπή εινε πρός τούτοις γενναιόδωρος.
Πέντε βραβεία απονέμει «τιμής ενεκεν», άποξε 

νοΰσα όμως τδν καλλιτέχνην άντί πινακίου φακής από τής 
Εκτελέσεως τοΰ έργου, θά πάρη δηλ. άπδ τάς χείρας 
τοΰ βραβευθησομένου τδ πρόπλασμα καί έχει τό δικαί
ωμα νά τό παραδώση πρδς έκτέλεσιν είς όποιονδήποτε 
μαρμαράν, οστις τυχόν θα μειοδοτήσγ).

Πρδς τούτοις καθιεροϋνται δύο διαγωνισμοί οίτινες 
έχουν τούτο τδ παράδοξον. Δώ. τήν κατασκευήν τοΰ πρώ
του προπλάσματος ενός μέτρου ύψους δίδεται τφ καλλι- 
τέχνη προθεσμία 11 μηνών, διά τδ πρόπλασμα δέ τών 
τριών μέτρων, 4 μήνες !

Υποθέτω ότι αυτά άρκοϋν. Εΐνε τόσφ εύγλωττα!
‘Ολως ύμέτερος Έλλην καλλιτέχνης

«
ΟΙ κώδωνες μιας τών Εκκλησιών τών Παριοίων θά 

αναλυθούν καί δι’αυτών θά κατασκευαοθή ό.άνδριος 
’ τοΰ Ζολά, οστις θά οτηθή επί τής θέσεως, τήν όποιαν 

καταλαμβάνει σήμερον ή μέλλουοα νά καταδαφιοθή Εκ
κλησία.

Εις τό Μιλάνον θ’άνεγερθή μετ’ ολίγον μεγαλοπρε
πές μνημείον τοϋ Βέρδη, τό μεγαλείτερόν έξ όλων όσα 
άνηγέρθησαν έν. Ίταλίρ. καί αλλαχού πρδς δικαιώνισιν 
τοΰ ονόματος τοΰ μεγάλου μουσουργού. Κατόπιν διαγω
νισμού, ένεργήθέντος Εν Μιλάνφ, ή κατασκευή τοΰ μνη
μείου άνετέθη είς τόν γλύπτην Καρμινάτι, ένα τών δια- 
οημοτέρών καλλιτεχνών τής σημερινής ’Ιταλίας. Ή δα
πάνη τοΰ μνημείου ώρίσθη εις 125 χιλ. φράγκων, θά 
εΐνε δέ έτοιμον τδ εργον εντός τοΰ έτους 1911. .

Αί Άμερικανικαί Εφήμερίδεξ^^^μαν ποιούνται μνεί
αν τοΰ-νεαροΰ Έλληνας..‘Εμμανουήλ Καβ- 
βάκου, όοτις επί τετραετίαν ^ά^βεεύσας έν τή καλλι
τεχνική σχολή τής .Βαλτιμόρης,^Ελαβε δίπλωμα ζωγρά
φου, δεύτερος έλθών είς τόν τελικόν διαγωνισμόν μεταξύ 
εκατοντάδας Αμερικανών καί άλλων ξένων.

★

Ή καλλιτεχνική εταιρεία Αθηνών ήνοιξεν είς τά 
γραφεία της έν όδφ Κριεζώτου 4 διαρκές καλλιτεχνικόν

πρατήριου, επί είοόδφ πεντηκονταλέκτφ. Πώλοΰνται ερε 
γα 'Ελλήνων καλλιτεχνών, Εκτεθέντα ήδη είς προηγου- 
μένας εκθέσεις.

Ό εν Καίρφ διαπρεπής καλλιτέχνης κ. Τσιριγώτης 
επεράτωοε μεγάλην εικόνα παριοτώσαν ‘Ερημον μετά 
σκηνών Βεδουίνων καί δύο γυμνά γυναικεία (tableaux 
de genre).

Έν Παριοίοις μετά μεγάλης πομπής έγένοντο τ’ απο
καλυπτήρια τοΰ μνημείου τού Ιωσήφ Γαριβάλδη.

*
Ή 'Ελληνική καλλιτεχνική Εταιρεία προεκήρνξεν 

άπδ τοϋδε β'. καλλιτεχνικήν ϊκθεσιν εν τφ Ζαππείφ διά 
τήν 25 Μαρτίου. :

* .· \ Λ

Μυστηριώδης έξαφάνισις πολυτίμων καλλιτεχνικών 
έργων ελαβε χώραν πρό ημερών Εκ τής Καλλιτεχνικής 
Έκθέσεως τής. Βενετίας, Πλεΐστα σπάνια καλλιτεχνή
ματα έξηφφνίσθησαν μύστ^βϊωδώς, χωρίς ν’ άντιληφθή 
κανείς πώς και τί άΛ$έϊ$αν.'^Μία διάδοσις εντούτοις 
Εκυκλοφόρησεν ότι τά καλλιτεχνήματα Επωλήθησαν ύπό 
υπαλλήλων τής έκθέσεως είς τόν γνωστόν ’Αμερικανόν 
εκατομμυ,ριοΰχον Μάργαν άντί 500,000 δολλαρίων. Ή 
αστυνομία, ύποπτευθείσα ότι δυνατόν νά συνέβη τοίοΰτό 
τι προέβη είς αΰστήροτάτην ερευνάν Επί τής θαλαμηγού 
τού Μάργαν Ελλιμενισμένης είς Βενετίαν άλλ’ άνευ άπο- 
τελέσματος. Ό Μάργαν θεωρήοας- τό τοιοΰτον ώς προσ
βλητικόν διεμαρτυρήθη πρδς τήν Ιταλικήν Κυβέρνηοιν.

01 ’Ιταλοί πιστεύουν ότι, οσάκις ή θαλαμηγός τοΰ 
Μάργαν «Πειρατής» επισκέπτεται ιούς Ιταλικούς λιμένας, 
τούς Επισκέπτεται διά ν’ άποκομίση ώς λάφυρον κανεν 
καλλιτεχνικόν εργον. Διά τούτο και τήν Εξαφάνισιν τών 
καλλιτεχνημάτων τής Εκθέσεως τήν αποδίδουν εις τήν έν 
Βενετία, παρουσίαν τοϋ «Πειρατοϋ».

*

Είς τδ Μουσεΐον τοΰ Λούβρου συνέβη τήν 24 'Ιουνίου 
πρωτοφανής βανδαλισμός. Εις νέος, μέτριου Εξωτερικού 
δνόματι Κουζέν είοελθοιν Εντός τού παρισινού μουσείου 
Εξήγαγε μάχαιραν καί κατεκομμάτιασε μετά μανίας τδν 
«Κατακλυσμόν» τοΰ διασήμού ζωγράφου Πουσέν, εικόνα 
μεγάλης αξίας,άπό τά αριστουργήματα τής γαλλικής τέχ
νης “Οταν οι φύλακες τοϋ μουσείου άντελήφθησαν το 
γεγονός, ή καταστροφή είχε συντελεσθή.

Ό μανιακός Βάνδαλος συλληφθείς ειπεν, ότι στερού
μενος χρημάτων Εζήτησε τοιαΰτα άπό τήν οικογένειαν 
τον, ή όποια όμως δέν τόν ήξίωσεν άπαντήοεως- Μή I- 
χων λεπτόν, άπεφάσισε νά κάμη κάτι διά νά διεγείρη 
τήν προσοχήν τοϋ κόσμου, καί διά νά έκδικηθή τήν κοι
νωνίαν. Καί έσχισε παρουσίφ πολλών επισκεπτών τήν 
εικόνα τοΰ Πονσέν. ·

Ή είκών Εβλάβη σπουδαίως άπό τάς 5~6 μαχαιριές, 
ελπίζεται όμως ότι ή βλάβη δέν Εινε άνεπανόρθωτος. 
Ό δράστης εκλείσθη είς φρενοκομείου. ,

★

Τδ έγκριτον Γαλλικόν περιοδικόν «Mercure de 
France», γραφον περί τής φιλολογικής Εν. Έλλάδι κίνή- 
σεως, κάμνει Ιδιαιτέραν μνείαν τών «βαρβάρων οτίχων» 
τοΰ ήμετέρου ποιητοΰ κ. Μαρτζώκη—έπάγεται δέ τα 
Εξής τν σχίσει καί μέ τδν Καρντοϋτσι, τδν γράψαντα, 
ώς γνωστόν, τά καλλίτερα.ποιητικά του έργα είς βάρβα
ρον στίχον : Λ.. ,

«Ούδεις ένν.οεΐ νά“^έσή,Εκ παραλλήλου, όπως αρμό
ζει, τήν πρωτοβουλίαν τοΰ Καρντοΰτσι, προκειμένου περί 
άνακαινίσεως αρχαίων μέτρων, πρδς τήν τοΰ Μαρτζώκη.

«‘Αλλως τε ό Καρντοΰτσι έοχε καί προδρόμους, τον 
Fanloni καί Rolli. ει-$, άπ’ Εναντίας, ό Μαρτζώκης . 
εΐνε ακριβώς ό πρώτος, οστις άνευ ούδεμιάς μιμήσεως 
έπολιτογράφησεν είς τήν 'Ελλάδα τδν βάρβαρον 0τ4-
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θιασάρχης τοΰ « Αθηναίου».

-εμν, προσαρμόζων αύτόν είς τήν ιθιάζουσαν πλαστικό
τητα της δημοτικής γλώσσης-

«Δέν νομϊζομεν περιττόν νά σημειώσιομεν τοΰτο, Οχι 
μόνον προς άπόδοσιν δικαιοσύνης, άλλά καί πρός άπόδει- 
ξιν αξιοσημείωτου ίκανότητος τής δημοτικής γλώσσης, 
τον νά δέγ.εται την σφραγίδα τοΰ λατινισμού, μενουσα 
συγχρόνως ίοχυρώς ατομική,

α Η συλλογή τώ>’ Βαρίίάρων £ΐϊΐζων άλλως τε 
sfi'S «.ίο τά καλλίτερα ποιητικά προϊόντα τον Μαοτζώκηπ.

*
Άπέθανε τήν 1~ 'Ιουλίου έν Παριοίοις ό ζωγράφος 

Theobald Cltorlrwn. Έγενήθη εΐ, Βεζανσόν τή 20 'Ι
ουλίαν 1849. Μαθητής τού Cobime! ίν τή Καλλιτεχνική 
σχολή, έλαβε ιΐ> prix tie Home τή> 1877,άπό τοϋ 1871’ 
δέ μετείχε τών εκθέσεων. Έκ τών έργων τον τά κυρι- 
ιότερα εινε ‘Ιωάννα Δ’ Άρκ, Αγγελική καί Ρογήρος, 
ό Άγιος Σατουρνϊνος fεκκλησία τον Σαμπιτί·), ή Δαμ- 
πάς (μουσείον Cueii), ή ’Οπτασία τοΰ Άγ. Φραγκίσκον 
(μουσείον Cnrca»sone), δ Μάρτυς Χριστιανός (μουσείου 
Bmiaftfon). Άλλά καί αί προσωπογραφίαι του διεκρί- 
νοντο διά τήν τέχνην, Ιος αί τοΰ Πάπα JI" ήτις έβρα- 
βεύθη είς τήν Παρισινήν εκάεοιν τοΰ 1900 καί ί/τ>; τ- 
καμε τον γέρον τών Καλλιτ. Εκθέσεων, τον Καρνίο και 
τών κυριών Μπραντίς, Σάρρας Βερνάρ, Reichenberg.

Ό Chartrun ήτο τετιμημένος διά δύο παρασήμων 
καί τριών μετάλλιο»·.

Ό τέο ς πρόεδρος τής Γαλλ. Δημοκρατίας Λσυμπί 
θελήαας άλλοτε νά ευχαρίστησή τον Πρόεδρον τής Αμε
ρικής Ροΐζβελτ άπέοτειλε τόν Σαρτοάν νά γράηηι τήν 
είκόνα τής θυγατρός του. "Εκτοτε ό Σαρτράι· έγινε διά
σημος και πέραν τοΰ ’Ατλαντικοί·, είς τρόπον ώστε αι 
'Αμερικανίδες >'Λ «αοχώνται οτ< άφ.ήρπαοαν τόμ ρεγά
λαν προσωπογραφώ· άπό τούς Παρισιού;.

‘ Απίθανε·) είς Παριοίσυς ΰ γνωστότατος μυθιοτοριο- 
γράφος Έκτωρ Μαλό. Τινά τών έργων του Ιχουν με
ταφραστή καί είς τήν Ελληνικήν.

*
Κατά τάς έφετεινάς εξετάσεις τών μαθητών τής Καλέ, 

σχολής διεκρίθησαν :
Έλαβον πτυχίου οί τής 7ης τάξεως κ. Δ. Δήμος καί 

Ν. Γεννατβς πρώτοι, θ. Τριανταφυλλίδης δεύτερος καί 
I' Παπάζογλονς τρίτος.

Προήχθησαν δέ έκ μέν τής 6ης τάξεως οί κ. κ. Σ. 
Παπαπαναγιώτου α' καί 18. Μπραέσας β'. Έκ τής 5ης 
οί κ, κ. Άγγ. θεοδωρό,τονλος α’ Φ- Τοίλλερ. Α. Λου- 
κίδης. Σ. ΙΤαλάκος, έκ τής 4ης οί κ. κ. Κ. Καρζής α , 
Α· Παναγιώταν β’, έκ τής 3ης οί κ. κ. Δ. Μπιοκινό- 
πουλος α' καί Α. Βενετϋς β'■ έκ τής 2ας οί κ. κ Η. 
Διαμαντόπουλος καί Σ. Βακατάσης α’, Γ. Γουναρόπου- 
λος β’ καί Ικ τής 1ης τάξεως οί κ. κ. Μ. Μαγιάκος 
καί Κ. Άρνιώτης α' καϊ Κ. δίπονκονβάλας β' .

Τμήμα Πλαστικής: Άπεφοίτησαν έκ τής 7ης τάξεως 
οί κ. κ. Α. ώιομόπονλος έκ Κύπρου λαβών τό Χρυσό- 
βέργειον βραβείου, Ε. Μαυρουδής, Α. Άνδρέσυ, Κουλά 
Στεφάνου, ίκ τής 6ης προήχθησαν οί κ. κ. Γ. Ζευγώ- 
λης α' καί 2V. Καραίκλιδης β', έκ τής 5ης Νικ. Καρα- 
κατσάνης α , καϊ Σ. Πρωτονοτάριος β', έκ τής 4ης Μ 
Τόμ.τρος α . Π. Μαυρομαρας β', έκ τής 3ης Δ. Δούκας 
α', καί I. Φρατξεοκίδης β', εκ τής 2ας Κ. Άρνιώτης 
α', Α. Κύρης β', καί εκ τής 1ης ό κ. Μ. Αθανασίου α .

Τμήμα Χαλκογραφίας : Προήχθησαν έκ μέν τής 6ης 
τάξεως οί κ. κ S. Βερνάρδος α', Ε. Βαρονξής β', 
ί» τής 5ης ο κ. Α. Πολυτοάκης, έκ τής 4ης ο «.“Αγγ. 
Θεοδωρόπουλο; καί έκ τής 3ης ό κ. Α. Ζίζηλας.

* Η ΕΛΛΑΣ ΕΝ ΤΗ ΞΕΝΗ *

ί ' ■··'

'ΟοΠρόξενος Α. ΣΒΟΡΩΝΟΣ

ΑΠΕΒΙΩΣΕ έν Φιλαδελφείαό καθηγητ. τής Αγγλι
κής φιλολογίας έν τφ πανεπιστημίου τής Πεναυλβανίας 
Αλβέρτος Σμίθ. Ήτο εΐς έκ τών άριστων Σαιξπηρι- 

.οτ&ν τής ’Αμερικής,ρήτωρ δεινός πολλάκις άντιπροοώ- 
πεύσας τήν ‘Αμερικήν είς διάφορα έν Ευρώπη έπιοτη- 
μάνικά Συνέδρια.

Ό Σμίθ ήγάπα τήν Ελλάδα καϊ πρό εικοσαετίας έ- 
πεσκέφθη τάς Αθήνας, έγραψε δέ διάφορα άρθρα περί 
τ&ν είς τήν ’Ελληνικήν μεταφράσεων τοϋ Σαίξπηρ και 
κριτικήν καϊ Ι,οτορικήν μελέτην περί «"Αμλετι χάριν τής 
Ελληνικής μεταφράσεων τοϋ κ. Μιχ. Δαμιράλη με&' 
ού ό Σμίέΐ σύνεδέετο διά φιλίας,

ΜΕΛΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Μβλέτη.— Δημοσιεύεται σημείωμα περί τής αρπα

γής τής 'Αφροδίτης τής Μήλου, εύρε&έν εν τοίς χειρο- 
γράφοις τοϋ μακαρίτου ’Αντωνίου Μηλιαράκη.

Ά^ιερτκη καί Άμερτκανοί.— Ύπό Ν. Γκορ- 
τζή, 87ον βιβλίον του Συλλόγου των ‘Ωφελίμων βι
βλία»'. Άπεικόνισις τής Βορειαμερικανικής Συμπολι
τείας. Πολύτιμος όδηγός διά τούς μετάνάστας.

Καί αί Κυκλάδες δέν υπελήφύησαν εΐς τήν ήμερο- 
λογιακήν κίνηοιν, χάρις εις τόν κ. Τ. Ζευγώλην. Τό 
«Κνκλαδίκάν Ήμερολόγιον» περιλαμβάνει έκτος 
τής φιλολογικής ύλης, ής ικανόν .μέρος οφείλεται εις 
τόν λόγιαν εκδότην, καί μελετάς άναφερομένας είς τήν 
Ιστορίαν, τοπογραφίαν, ή&ογραφίαν καί αρχαιολογίαν 
τών Κυκλάδων νήσων. Οί συνεργάται του — καϊ αύτο 
εΐνε μία ώραΐα πρωτοτυπία — εΐνε Κυκλαδΐται, δια- 
κρίνονται δέ το δνάματα τών κ. κ. Μώραϊτίδου καί 
Προβελεγγίου.

Ή Αγέννητη.— "Εν όνειρον εξωτικόν εις φιλά- 
οοφικούς μάλλον ή ποιητικούς στίχους. Ή έμπνευσις του 
φίλου Πολυβίου Δημητρακοπούλου αφ^ονεΐ καί είς τό 
έργον αύτό, τό όποιον, άν καί μεταφυσικόν, δέν εΐνε κα
θόλου συμβολικόν, δηλ. μαλλιαρόν. Εΐνε ένας .ύμνος ά
γνωστου μορφής, ή όποια ανήκει είς τούς αί&ερας, έ
νός πλάσματος γεμάτου φώς, πνεϋμα, έλξιν. Εΐνε ή μορ
φή.αύτή μία Ιδία, ίν δνειρον καί ό ποιητής παρακολου
θεί μέ παλμούς τήν εμφάνιοιν αύτών, ή όποία τόν με- 
&ύει καί έν αύτή τή κλίνη τοδ &ανάτου. Ή έ'κδοσις 
εΐνε έξόχως. καλλιτεχνική, όφειλομένη είς τήν φιλομου- 
σίαν τοϋ κ.Ή. Καββαδίά, εκοομή&η δέ δι' ώραίων εΐ·.- 
κόνών ύπό τοΰ κ. Άριστέως.

‘Αγγέλλονται.

Χρεότιανικη άνβοδέόμη ύπό I. Πρωτοπαπά, 
γυμνασιάρχου Μεσσήνης.

■ΑβηναϊκαΙ ήμέραι ύπό Σπυρ. Παγανέλη.
«Ξημερώνει». Περιοδικόν μηνιαίον. Ή άγαπητή 

ουνεργάτις μας δεσποινίς Lalo de Castro Αγγέλλει τήν 
έν Ήρακλείφ τής Κρήτης εκδοσιν περιοδικού νεωτερι
στικών Αρχών. Συνδρομηταί έγγράφονται παρ’ ήμϊν.

Τό όνότημά μον. Τό περίφημου περί γυμναστι
κής βιβλίον τοΰ Δανού I. Μύλλερ.

Ό κ. Ν. Ίγγλέοης άγγελει νέαν διά τό προσεχές έ- 
το; τχδοσιε τοδ β Όδηγοβ τής Ελλάδος».

«Έλληνίκη έπιΟεώρηόΐς». Μηνιαίον περιοδι
κόν ύπό τής δεσποινίδας Ευγενίας Ζωγράφου εκδο9ηοό- 
μενον άπό 1ης Σεπτεμβρίου.

«Κινηματογράφος». ’Εβδομαδιαία σατυρική ε- 
φημερίς. Διευθυντής ό κ. Χαρ. "Αννινος.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
β. Οίκονόμον.— Ό πρΰρην διευθυντής τής σκη

νής τού Βασιλικού θεάτρου κ, θ. Οικονόμου, τόν ό
ποιον ηΰιύχηοε νά εχη διο τήν έφετεινήν θερινήν περίο
δον διευθυντήν τό θέατρον Λ'Αθήναιον», εΐνε γνωστός 
άπό τήν καλλιτεχνικήν έργασίαν του ήτις άφησεν εποχήν 
είς τό Βασιλικόν θέατρον, καί διά τήν αισθητικήν, τήν 
άκαδήμαϊκίμι διδασκαλίαν του πρός τούς ήθοποιοΰς του, 
καί δια τήν γερμανικήν καλαισθητικήν έπιμέλειαν 
τής οκηνοθετικής του τέχνης, καθώς καί δώ τήν φω
τεινήν άντίληψίν του διά τα έργα τά θεατρικά, Ιδικά 
μας καί ξένα, κλασικά καί νεωτεριστικά, τά όποια μάς 
έπαρουσίασεν όλοξοεντανα καί πραγματικά άπό τής σκη
νής τοΰ Βασιλικού.·

Κωνάτ. χβορωνος.— Δικαστής έν τφ δικαστη- 
ρίφ τοΰ Γεν. Προξενείου τής ’Αλεξάνδρειάς, έπέσυρε 
τήν γενικήν έκτίμηοιν διά το ακέραιον τοδ .χαρακτήρας 
αότοΰ.Ώς πρόξενος έν Τύνιδι, άπό τούς ηρωικούς σπ^γ- 
γαλιεΐς μας άπεκλήθη λυτρωτής αύτών, διότι άπήλλα- 
ξεν αυτούς από βαρυ.τάτης φορολογίας· είοήγαγε τήν νεο
ελληνικήν έν τοΐς Γαλλικοΐς Λυκείοις τής Τΰηδος καί 
κατόρθωσε να καταργηθή ή έρασμιακή προφορά. Έν 
Βερατίφ τών ‘Ιωαννίνων, διωργάνωοε θαυμασίως τά 
τής παιδείας, διετήρησε λαμπρός σχέσεις πρός τάς ‘Ο
θωμανικός άρχάς, καί ένφ καθ’ δλην τήν. ‘Οθωμανι
κήν Αυτοκρατορίαν κατώρθωσαν νά είσχωρήσωοιν αί 
ξενικαί προπαγάνδα; και νά γεννήσωοιν ήμϊν μύρια ζη
τήματα, μόνον έν Βερατίφ οίκτρως άπέτυχον καί ,ύπέ- 
στησαν πανωλεθρίαν. ’Εσχάτως ό κ. Σβορώνος διωρί- 
σθη είς Έλβαοάνην τής ’Ηπείρου.

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
Μοιραία.—Γνωστοποιήσατε μας τήν διεύθυνοιν σας 

δια τφτ αποστολήν τον φύλλου.
Συνδρομητή.—-Τοϋ Α.Ο.Δ Ο. ή εκδοσις διεκόπη 

προοωρινώς.
Ν. £. Αίγιον.—Τά φύλλα ’Ιουνίου—’Ιουλίου έξεδό- 

θησαν ήνωμένα Μιά ματχά εις τό έξώφυλλον θα σάς 
άπήλλαοσε τοϋ κόπον τής έπιστολογραψίας. ·

Ξενομανεί.—Ή αγγλική γλώαάα περιέχει 2,900 
γαλλικός λέξεις· ή ορθογραφία καί ή σημασία εΐνε αί 
αύταί όπως και είς τήν γαλλικήν, άλλ’ ή προφορά των 
διαφέρει έντελώς.

*Ιατρ^> X.*.— Έτέρα ούχί όλιγώτερον σπουδαία 
άνακάλυψις, εΐνε τό έν τή αρχαιολογική συλλογή τοϋ Γάλ
λον φιλάρχαιου Πέΰπελ εύρεθέν άγγεϊον έπί τοϋ όποιου 
είκογίζεται σκηνή ό/.όκληρος παθολογικής κλινικής. Ή 
είκών εΐνε έρυθροβαφής, παριστή δέ κλινικΐμ· Έλληνος 
Ιατρού καθ’ ήν ό χειρουργός εξετάζει καί Επιμελείται τών 
τραυματιών, οϊτινες δλοι φέρουν επιδέσμους-, δπως σή
μερον, άλλοι δε βοηθοί τοδ χειρουργού ή έπιμεληταί προ- 
τείνουσι ταινίας δι’ επιδέσμους.

Ή είκών αντιπροσωπεύει την ζωγραφικήν τέχνην 
τής ‘Αττικής κατά τόν πέμπτου π. X. αιώνα. Τό εύρημα 
εΐνε οπανιώτατον, ό δέ ίσαΐρος τής έν Παριοίοις ’Ακα
δημίας των έπιγραφών κ. Πρατιέ ποιείται περί αύτοΰ 
εκτενή λόγον.

Τά Γραφβΐα τής «Πννακο&ήχης» μτ- 

τεκομίσ^ησαν el? τήν οδόν ΧαξίΙάον Τρι- 

κουπη άρι#. 22α, εν&α ήσαν καί αϋοτε.



"Otfoi lx τών iv ’Α&ήναις κ. κ. συνδρομη
τών μας μετοικήσουν, παρακαλοννται νά εϊδο- 

πιαήσωσι το γραφεϊον μας δι’ ίνός δελταρίου 

περί τής νέας κατοικίας των.

u

Ό ΙΙρακτικος βίος τοϋ έμπορου 
'Οδηγός έμπορουπαλλήλου 
‘Ιστορία τον εμπορίου 
1 Εμπορευματολογία
’Εμπορική και βιομηχανική οικονομία 
‘Εμπορική και βιομηχανική νομοθεσία 
Καταστιχογραφία Γεωργική 
’Εγχειρίδιου Γεωργικής
'Εμπορική Γεωγραφία Σταμ. θεοχάρη 

έκδοθεϊσα δαπάναις αενοφ. Ζνγουρα

Δρ. 2,50 
» 2,00 
» 2,50
» 1,50
» 2,50
» 2,50
ν λ— 
». 2~

» 5,~
Άπβνθνντέον τώ κ. · ΘεΜκίτ S. Ζΰγονρα, 

όδόζ Σωνιέρον 4.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΔΔΔΑΟδ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ή Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκους καταθέσεις εις 
Τραπεζικά γραμμάτια καί είς χρυσόν ήτοι φρ. κα'ι λί
ρας στερλίνας άιτοδοτέας είς ώρισμένην προθεσμίαν ή διαρ
κώς. Αί είς χρυσόν καταθέσεις καί οί τόκοι αύτων πλη- 
ρόνονται είς τό αυτό νόμισμα, είς S έγένετο ή κατάθεσ'ς 
είς χρυσόν ή δι’ έπϊταγής δψεως (cheque) έπι τοΰ έξω- 
τερικοΰ κατ' έπιλογην τον Ομολογιούχου.

Το κέφάλαιον και οί τόκοι τών ομολογιών πληρόνον- 
ται έν τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τήαίτήσει τοϋ κα
ταθέτου έν τοίς ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης.

Τάκοι καταθέσεων
κατ. 6 μηνών 
»’
Β
8
ι

1 έτους
2 έτών
4 έτών 
ΰ έτών

2 » 0]0 »
2 1J2 ΐ 0]0 »
8 » 0]0 8
4 n 0]0 »

Αί όμολογΐαι τών εντόκων καταθέσεων έκδίδονται 
εκλογήν τοΰ καταθέτου δνομαστί ή ανώνυμοι.

κατ

ΧΑΗΟβίΙΛΕΙΟΗ Μ ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Έκομίοθησαν νέοι ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΚΟΝΔΥΛΟ
ΦΟΡΟΙ έκ διαφόρων εργοστασίων (FONTA1N PEN)· 

Ο! κονδυλοφόροι ούτοι απαξ πληρούμενοι έπαρκοΰσι 
διά γραφήν 2000 λέξεων.

ΔΕΛΤΑΡΙΑ ελληνικά έκδόσεως Πάλλη .και Κοτζιδ 
εξαίρετου ποιότητος πωλοννται »ά μαύρα 5 λεπτ. έκαστον.

Γ. Θ. ΓΕΠΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
“Εμπορος καί Αντιπρόσωπος Βιομηχανικών καί 

εμπορικών καταστημάτων εν Βάλω.
Παραγγελία! και irpOfZTjOstal· πανιδς είδους έκ τοΰ 

εξωτερικού και εσωτερικού.
Ε t 8 ι χ ό τ η ς μέταλλα, σιδηρά ακατέργαστα, σι

δηροδοκοί, κασσίτερος, τενεκέδες, μέταλλα έν γένει 
άγγλ κα, βελγικά' σουηδικά κλπ., σωλήνες, τζάμια·, 
υφάσματα, νήματα, οικιακά σκεύη, σιδηοικά, λινέ
λαια, χρώματα.

Μοναδικός εισαγωγευς διά τήν ’Ελλάδα έν γένει τοΰ 
αρίστου σφυρήλατου σουηδικού σιδήρου.
. Γκαζομηχαναί, μηχανήματα έν γένει, πιάνα, μπι
λιάρδα, ρολά, γέφυραι κλπ. κλπ.

Πάσα ζητούμενη πληροφορία δίδεται τάχιστα.

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.
Άπο το?· Λ’ μεχμι τοϋ ST' έτους 

εΰρίσκονται είς τό γραφεϊον μας, τιμώμενον οί 
χρυσόδετοι δρ. 15, οί άπλόδετοι δρ. 12.

Διά τό εξωτερικόν, ή τιμή είς χρυσόν.

ΕΞεΔΟ@Η2ΑΝ

ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, 

τον λήξαντος έκτου έτους. ΟΙ έπιθν- 

μοΰντεςν’ άποκτήοόχτι τοιαϋτα, παρα- 
καλοϋνται νά είδοποχήσΌνν τά γραφεία 
μας. Έκαστον τιμαται δρ. δϋο.

■ φτλδα ημεροδογιοτ..
. ’Εντυπώσεις κα\ σκέψεις 

ΔΗΜ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
Διευθυντον τής ^Πινακοθήκης^,.

Δμαρζμη μία

ΤΟ "ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ν · Ρύζη. Φωτο
τυπία είς μέγα ογ,ήμα. Δρ. 1. Έπι χονδρού χάρταν 
δρ'2. -

"ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ» δράμα Φρ. Κοππέ, κατά μετάφρα- 
οιν "Αγιδος θέρου. Τιμάται δρ. Ι.Έπί 'Ολλανδικού 
χάρτου δρ. 2. .

ΤΟ "ΜΑΥΣΩΑΕΙΟΝ» Μ/«« Λάσκαρη καί Π. 
Δημητρακοπούλον Δρ. Ι-

ΊΟ "ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ» *&·» Άρ<- 
στέως. φωτοτυπία είς μέγα σχήμα. Δρ. 1.

Η "ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ» πίναξ L, Perrault. Φοιτο- 
τυπίιΡεΙς μέγα σχήμα. Δρ. 1.

Η "ΑΙΩΡΑ,, ΙΤίναξ Vigor. Φωτοτυπία είς μέγα σχήμα 
Δρ. 1.

Ο "ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ» /Η
Rochegrosse. Φωτοτυπία. Δρ. 1.

Ο "ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ., τρίχρωμος 
φωτοτυπία είς μέγα σχήμα. Δρ. 2.

II ΑΝΑΤΟΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 7ΩΗΣ

ΕΓΚ.ΕΚΤΙΜΕΝΗ ΔΙΑ BAC. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟε

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. — 'Οδός Σταδίου 33.
Άσφάλειαι ζωής.—-Προικοδοτήσεις.— Ταμιευτήριου.- 

’Ασφάλειαι μικταί.-— ‘Ασφάλειαι θανάτου.

“ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗ2ΙΣ,,
Διευθυντής; Ν. ΠΑΖΑΡΛΗΣ 

Έκδίδεται δ\ς τοΰ·μηνός έν Άθήναις· 

Γραφεία δδδς Μητροπόλεως 28.

♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ft ♦♦♦♦♦♦

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ TON ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ


