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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ή άρχαιολογική αποστολή είς τήν Μ. ’Ασίαν, ή δι· 

οργανωθεϊσα 1>πό τού Πανεπιστημίου της Λίβερπουλ, 
έτελείωοε τάς έργαοίας της καί έπέστρεψεν είς την 
’Αγγλίαν. '

Μετέσχον τής αποστολής ο. καθηγητής Γκάρσταγκ, 
γνωστός Αιγυπτιολόγος, ό αίδεσιμώεατος Λαϊντών Σμίθ, 
ειδικό; διά τάς Ελληνικός αρχαιότητας, ό φωτογράφος 
Σχίλεφακ και ό δόκτωρ Ούίλκιν. ΑΙ ϊρευναί των έπεξε- 
τάθησα,ν προς τό μέρος Ικτίνο τής Μ. ’Ασίας, 8που 
ευρίσκετο ή άρχαιοτέρα τών Αυτοκρατοριών αύτής,μέρος 
τής όποιας παρείχετην ελπίδα περί εύρέσεω; θησαυρών 
αρχαιολογικών. Πράγματι δε τά αποτελέσματα Ικανοποί
ησαν έξ όλοκλήρου τάς ελπίδας, διότι αί γενόμεναι πο
λυάριθμοι άνακαλύψεις θεωρούνται μεγίστης σπουδαιό- 
τητος διά την έξήγησιν τόσων Ιστορικών προβλημάτων 
τής Βαβυλώνας, τής ’Ασσυρίας καί τής Αίγυπτου.

’Ανεκαλΰφθησσν μεταξύ άλλων τά λείψανα ναού ανή
κοντας είς ίποχήν δισχιλίων έτών προ Χριστού. Εις την 
Καισαρείαν άνευρέθηοαν μεγάλη ποσότης έπιγραφών καί 
παμμέγιοιον άγαλμα τριών λεόντων, έφ’ &ν έπικάθηται 
κολοσσιαίος αετός, ούτινος δυστυχώς λείπει ή κεφαλή. 
Ή αποστολή διηυθύνθη ειτα πρός την Κιλικίαν, όπου 
άνευρέθησαν λείψανα ελληνικών πόλεων, καί έκεϊθεν διά 
τής Βηρυττού έπέστρεψεν εις την ‘Αγγλίαν.

Ό καθηγητής Γκάρσταγκ εκφράζει την πεποίθησιν, 
ότι τδ μέρος Ικεϊνο τής Μ. ’Ασίας είνε αληθές αρχαιο
λογικόν μεταλλεΐον, άξιον μεγάλου ενδιαφέροντος και 
εύρυτέρων μελετών.

•π
Όλως άπροσδοκήτως ή σκαπάνη ενός εργάτου έφερεν 

είς φώς εν αριστούργημα Ελληνικής τέχνης εν Ρώμη. 
Είς τήν όδδν Παρηγοριάς υπήρχον πανάρχαιαι οίκίαι. 
’Από τίνος χρόνου ήρχισαν νά τάς κρημνίζουν όπως 
κτίσουν νέα μέγαρα εις τό μέρος εκείνο.

Ό εργάτης Βιργίλη άνευρε αίφνης άγαλμα, τό όποιον 
δυστυχώς έχει έν μέρει φθαρή. Έπρόκειτο δϊ νά τό 
πωλήση είς τι κατάστημα αντί 2000 φρ. δτε ή άστυ- 
νομία πληροφορηθεΐοα τήν άνεύρεοιν κατώρθωσε να τδ 
κατάσχη εντός ένός υπογείου.

Τό άγαλμα έχει ύψος ενός μέτρου καί 25 έκατοοτών, 
είνε εκ λευκού ’Ελληνικού μαρμάρου, διατηρείται είς 
κατάστασιν όχι τελείως καλήν και παριστφ—κατά τήν 
γνώμην τών ειδικών— μίαν πωλήτριαν. Ή ρις είνε 
σπασμένη, τής λείπουν καί οί βραχίονες. Παρά τον αρι
στερόν πόδα τής νεάνιδος κρέμαται δέσμη ορνίθων, τάς 
οποίας υποτίθεται οτι έπώλει ή πωλήτρια και ένα κα
λάθι με κάλυμμα μιοοσκεπαομένον.

’Από τό ανοικτόν τού καλάθου μέρος φαίνονται έντός 
αυτού διάφοροι καρποί.

Άναμφιβόλως άπετέλει μέρος διικοσμήσεως οίκοδο- 
μήματός τίνος τής Ρωμαϊκής άγοπας καί άνάγεται ώρι- 
σμένως είς τήν περίοδον έκείνην τής ’Αλεξανδρινής τέ
χνης, ήτις φθάνει άπό τδ τέλος τον δευτέρου μετά Χρι
στόν αίώνος μέχρι τών αργιών τού τρίτου αίώνος.
' Τό υπουργείου τής Παιδείας, ίκήρυξε τό άγαλμα τούτο 

ώς εθνικόν μνημεΐον.

*
Κατά τηλεγράφημα τού αρχαιολογικού εφόρου Θεσ

σαλίας κ. Άρβανιτοπονλου έν Βόλφ και είς τήν συνοι
κίαν Παλαιόν εύρέθη δοχεΐον πήλινου περιίχον 3489 
χάλκινα νομίσματα βυζαντινά τής δυναστείας τών Κο- 
μνηνών.

Τά Γραφεία τής ^.Πινακοθήκης» με- 

τεκομίσθησαν εις τήν όδόν Χαριλάου Τρι- 

κούπη. άριθ. 22α, ένθα ήσαν και άλλοτε.

'Όθοι ίκ τών έν Άθήναις κ. κ. συνδρομη

τών μας μετωκησαν, καρακολοννται νά είδο- 

ποιήοωσι τδ γραφεΐον μας δι’ ένας δελταρίου 

περί της νέας κατοικίας τιον.

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ή Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκους καταθέσεις είς 
Τραπεζικά γραμμάτια καί είς χρυσόν ήτοι φρ. καί λί
ρας στερλίνας άποδοτέας είς ώρισμένην προθεσμίαν ή διαρ
κώς. Αί είς χρυσόν καταθέσεις καί οί τόκοι αυτών πλη
ρώνονται εις τό αυτό νόμισμα, εις δ Ιγένετο ή κατάθεσ·ς 
είς χρυσόν ή δι’ επιταγής δψειος (cheque) έπί τού εξω
τερικού κατ’ επιλογήν τον ομολογιούχου.

Το κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρόνον- 
ται έν ,τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτήσει τον κα
ταθέτου Ιν τοΐς νποκαταατήμασι τής Τραπέζης.
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Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ 
εκλογήν τού καταθέτου όνομαστι ή ανώνυμοι.
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Δεσποινίς πτυχιοΰχος άριστοβάδμιος ζητεί 

Ιδιαιτέρας παραδόσεις έλΐηνικών μαθημάτων. 

Πληροφορίαι πορ’ ήμϊν.

Γ. ©. ΓΕΠΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
“Εμπορος και άντιπρόσα>πος Βιομηχανικών και 

Εμπορικών καταστημάτων εν Βόλφ.

Παραγγελίαι καί προ|αήβειαι πανι’ος είδους έκ τοΰ 
εξωτερικού κχί εσωτερικού'.

Ε ί S ι κ ό τ η ς μέταλλα, σιδηρά ακατέργαστα, σι
δηροδοκοί, κασσίτερος, τενεκέδες, μέταλλα έν γένει 
αγγλικά, βελγικά, σουηδικά κλπ., σωλήνες, τζάμια, 
ύφασματα, νήματα, οικιακά σκεύη, σιδηρικά, λινέ
λαια, χρώματα.

Μοναδικός είσαγωγεύς διά τήν Ελλάδα έν γένει τοΰ 
άρίστου σφυρήλατου σουηδικοί σιδηρού.

Γκαζομηχαναί, μηχανήματα έν γένει, πιάνα, μπι
λιάρδα, ρολά, γέφυραι κλπ· κλπ. ■
- Πασα ζητούμενη πληροφορία δίδεται τάχιστα.

ΕΝ ΑΘΗΝΑ ΙΣ

Έκομΐσθησαν νέοι ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΚΟΝΔΥΛΟ
ΦΟΡΟΙ Ικ διαφόρων έργοστασίων (FONTAIN PEN). 

Οί κονδυλοφόροι οδτοι απαξ πληρρύμενοι έπαρκούσι 
διά γραφήν 2000 λέξεων.

ΔΕΛΤΑΡΙΑ ελληνικά ίκδόσεως Πάλλη και ΚοτζιΟ. 
έξαιρέτου ποιύτητος πωλούνται τά μαύρα 5 λεπτ. έκαστον.

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΚΑΛΛ3ΝΑΙ

,ι
Ή ηθοποιός ΜΑΙΤΕΡΛΙΝΓΚ



σφαλιστά είτ’ ανοικτά, μ’ άγάπη άντικρύ- 
ζουνε τά χρώματά σας· γιατί θαρρώ πώς ’γεν
νηθήκατε καί σείς, άπό τό ίδιο αίμα, ποϋ 

έπλάσθηκα· γι’ αύτό, κι’ δταν σάς βλέπω, μέ 
τρεμούλα σάς κυττώ καί σάς πονώ· .γι’ αύτδ 

σάς θέλω αίωνία συντροφιά μου.
2«Βς θέλω προσκεφάλιμθ"·ποιητικό· σάς θέλω 

σάβανό μου άπαλώτατο. Μονάχα κάτω άπ’ τό

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

χνοϋδί σας θ’ άναπαυθώ γλυχά-γλυκά και θά 

χαρώ τήν σαρκική τήν νέκρα, ποϋ ποθώ, μέ 

ίκανοποίησι.
Ό,τι ή γλώσσα καί ή πέννα μ’ άρνηθοϋν, 

σεις μόνοι, 'ματωμένοι μου πανσέδες, εικόνες 

τής ψυχής μου τής πολύπαθης, θά τό δεαλα- 

λήσετε σ’ δσους μέ νοιώθουν.

ΣΙΒΥΛΛΑ

·-* ΠΑΝΣΕΔΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΙ

ΓΑΠΗΜΕΝΑ μου λουλούδια, 
αλησμόνητα, μές ’ςτήν 
καρδιά μου ξεχειλίζει τώ- 

μορφο,τό ζωντανό σαςχρώ 

μα, τό αίμα τάφθονο 1 

Είσθε ή πορφύρα τής ψυ

χής μου ή βασιλική- είσθε 
τά λάβαρα τά ’ματωμένα, 

μά καί τίμια κι ’ ευλογητά
τής πάναγνης αγάπης μου.

Ήθελα νά σάς έστηνα ’ψηλότερα άπ’ την 

συνειθισμίνη θέσι, ποϋ καρφώνω τά κοινά λου
λούδια.

Μοϋδωκαν γιασεμιά καί ρόδα καϊ βιολέττες 

μυστικόγλωσσες κ’ έστόλισα τό στήθος μου 
δλόχαρη. Μά μόνο ’στή δική σας όψι έφρικίασα 

μεθυστικά.Έννοιωσα τήν ξεχωριστή σας γλώσσα 

κι’ έσκυψα μέ σεβασμό και σας ’προσκύνησα 

σαν άγια λείψανα.
Είδα τής βυσσινόχρωμές σας άκρες τής β«· 

λουδωτές κι’ έπόνεσα βαθειά-βαθειά κι’ ένε- 

θυμήθηκα...
Ώ ! τί δέν ενθυμίζουνε τά χρώματά σας I 

Κάθε απαλότητα γλυκειά καί κάθε φρίκη 

άγρια.
Κάτι κρατοϋν τά πέταλά σας μές στής ίνές 

τους βαθύτερο κι’ αγνότερο,ποϋ δέν εκφράζεται. 
Αύτή δέ ή φοβερή, μά καί γι’ αύτδ ώραία τών 

χρωμάτων σας άντίθεσις κρύβει συμβολισμό 

γλυκύτατο· τόν βίον μου δλόκληρο, τδ όνειρό 

μου.
'Αγνή, ονειρεμένη χαραυγή άγάπης αιθέριας 

ροδίζει τά δυό ύψηλότερά σας φύλλα· ένφ’ στών 

άλλων τών τριών τήν άνοικτήν άγκάλη πλημ
μύρες τδ μελανό τδ αίμα μ’ ολας του τάς 

άποχρώσεις, άπ’ τό ροδοκίτρινο τό άνοικτό ώς 
τό βαθύχρωμο τό βύσσινο, ώσάν τά φλογισμένα 

τά αισθήματα καί τούς αίματωμένους πόθους, 
ποϋ φωλιάζουν 'ςτήν άδικημένη καϊ ’περήφανη 

καρδιά.

Κ’ επάνω άπ’ δλα μέ ξεχωριστή λεπτότητα 

απλώνεται τδχρυσοκίτρινο τό χνούδι, τ' άπα- 

λώτατο,·δ πέπλος τής πικρής χαράς,ποϋ πλημ- 
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μυρεΐ τά στήθη μας xt’ όταν άκόμη παραδέρνω 

μέσα τους η συμφορά, και όταν χάνεται ή δό
λια ή ελπίδα μας γιά -πάντα.

Θαρρείς καί τώρα μόνο αναστέναξε ή καρ
δούλα σας καί ανοιχτήκανε τά φυλλοκάρδια της 

πλατεϊά και τδ θερμό της αίμα, έξεχείλισε 

επάνω τους.

’Αγαπημένα μου λουλούδια,"σάς φαντάζομαι 
έπάνω ’στήν αγκάλη μου νεκρά μέ χρυσοστέ- 

φανο ακτινωτό γύρω ’στά λυπημένα κεφαλάκια 

σας καί νοιώθω άνακούφισε κι’ άναγαλιάζω.
Ή κάθε σας πτυχή κρύβει κι' ένα μου 

πόθο σπαραγμένο και μιά ώμορφή αου έλπίδα 

λιποθυμισμένη" Ολόκληρη τήν πρώτη μου νεα
νική ζωή μέ τά .αγνά, τά τριανταφυλλένια 

φτερουγιάσματά της καί τά μελφδικά σονέτα 

της και τά ασύλληπτα αρώματα τών λογισμών 
της κάί τών αισθημάτων της· μά καί τήν δεύ
τερη αυτή κρατούνε έπίσης, τήν αδικημένη, μέ 

όλους τούς βαθείς τούς πόνους, τήν αίματωμένη 
σκέψι, τήν ’περήφανη τήν δυστυχία, ποΰ ζεσκά 

τήν σάρκα της καί ξεκαρδίζεται, κεντά τά 

νεϋρα καί τίς φλέβες της καί στήνει τδ κεφάλι 

της ’ψηλότερα καί άντικρύζει πειο ’περήφανα 

τά βλέμματα τοϋ μοχθηρά τοϋ κόσμου.
Πανσέδες μου, αιματωμένοι μου πανσέδες, 

φρικιώ κι’ ανακουφίζομαι ’ςτήν όψι σας. Δια
βάζω μέ τήν βαθύτερα τής ψυχής μου ειρωνεία 

θλο μου τδ παρελθόν καί ολο μου τδ μέλλον καί 

χαμογελώ ’στής περιπαίχτρας Μοίρας τό ξε- 
πλάνεμα.

Κάλλιο νά ήμουνα ’ςτήν θέσιν σας μικρό λου
λούδι καϊ νά έκλεια ’στά φύλλα μου συμβολι

σμούς, παρά πουμαι κουφάρι λογικό και κρύβω 

σκέψεις καί νοιώθω τήν πραγματικότητα καί 
ζώ σ&ν πεθαμμένη...

Μέσα σ’ αύτο τό λίκνο, τήν πλατειά καί 

πλάνα αγκαλιά τής Μοίρας, πουμαι πλαγια
σμένη καί νανουρίζομαι μέ στεναγμούς, είσθε ή 

μόνο καί αγαπημένη σαντροφιά μου. Πότε · 

σφαλούν τά μάτια μου μέ τά αρμονικά της 

όνειρα καί μέ τίς μελφδίες τών ελπίδων, ποϋ 
σταλάζουν τήν άγάπη καί τδν πόθο τής ζωής, 

καί πότε ορθάνοιχτα κυττοϋντδ άγνωστο, ποϋ 

μέ κυκλώνει, καί φοβούνται· μά πάντα, είτε

ΒΡΑΔΎΑ
(Τον ’Willem» Kloos).

Καδώς μακρυά στό χρυσογάλανο ουρανό, 
ώσάν λουλούδι τό φεγγάρι άν9ίζει, 
oar λούλουδο μισάνοιχτο χωρϊς καρπό, 
ποϋ τά χλωμά τά φύλλα του οτό άπειρο σκορπίζει,

"Ετσι στόν πέπλο ανάμεσα, &αρρώ, κάποια φορά, 
τό πρόσωπό οου τ' ώμορφο έφάνηκεν εμπρός μου 
καί ύστερα έπέρασ», κ' έοβύστηκεν άργά... 
μακρυά άπο τά μάτια μου, ατά βά&η τοϋ άλλου κύαμον.

"Ω I αί άγαπώ σάν όνειρον ώραϊο νυχτερινό, 
ποΰ μοναχά γιά μιά στιγμή τόν ύπνο μας πλανή 
καί μόλις ελά// ή χαραυγή γοργοπιτάει μακρυά...

Καί σάν τήν ρόδινην αΰγούλα ο» άγαπώ, 
χαί σε άγαπώ oar τήν άχνην αστροφεγγιά, 
σαν κάδε πράγμα ώμορφο πούναι άφ' τή γή μακρυά.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ

ΑΣΕ ΜΕ ΠΑΛΙ
Τά μάτια μου ρουφήξανε όλο τό δείλι απόψε,
Κι' ανοίξατε κι’ ανθίσανε στή σέρρα τής καρδιάς μου 
Όλα τα χείλια τ’ άλυωτα ποϋ σάπισαν στους τάφους 
Κι’ όλα τά μάτια τα άμορφα που ήπιαν» τό χώμα.

Κι’ αχούσα τδ παράπονο ποϋ λεν τά παραθύρια 
Τών ρημασμένωνε οπιτι&ν. Και στήν ψυχήν μου όλες 
Όσες καμπάνες μοΰπανε να πάω καί δεν πήγα 
Έκλάψανε- καί τ&ν Χριστών έστέναξαν τά οιήέλια . . .

Τά μάτια μου ρουφήξανε όλο τό δείλι άπόφε,
Κι’ άνοίξανε κι' ανθίσανε τά μάτια στήν ψυχή μου
Τής Παναγιάς ποϋ άκαρτερεϊ στ’ άραχηασμένα τέμπλα.

Κι’ ίκλαψα: ΠαράέναΙ “Ασε με στά μπλε Σου μάτια
[πάλι 

ΑΙώνια, αιώνια, νά τρέχω
Καβάλλα εΐς τόν Πό9ο μου νά αγγίξω τ' όνειρό μου. . .

ΚΑΡΜΑ ΝΙΡΒΑΜΚ .

·:· ❖

ΣΚΕΨΕΙΣ
ύώτάε γυναίκας ή γλυχύτης είνε άριστον μισόν δια 

νά έχουν πάντοτε δίκαιον.
* '

Μεγαλειτέρα δυστυχία τ&ν δυστυχών'είνε όταν έχιο- 
σι μνήμην έξαίρετον.

h
Ούδείς Ισταται τόσον υψηλά, ώστε νά μή δύναται νά 

άνέλφη ύψηλότερον, ούδείς δε τόσφ χαμηλά, ώστε νά 
μή πόση βαϋύτερον.

★

Τήν στιγμήν καδ' ήν α! φυσαλίδες τοϋ σάπωνος 
φαίνονται ώραιότεραι, τότε διαρρήγνυνται.

★

Ό χαρακτήρ πυρακτούμενος ύπό τοϋ έρωτος, πληο- 
σόμενος υπό τής τύχης καί ψυχόμενος ύπό τής πείρας 
γίνεται χαλύβδινος.

*
Ή γή είνε μέγα δέατρον, έφ’ ού ή αυτή τραγφδία 

Επαναλαμβάνεται ύπό διαφόρους τίτλους.
*

Κολακεία,—ή δύναμις τ&ν μικρών.
★

Οί πονηροί άνθρωποι περιφρονοϋν τήν μάδησιν, οί α
πλοϊκοί τήν θαυμάζουν, καί οί σοφοί τήν χρησιμοποιούν.

★

Έξ ανάγκης οστις υποκλίνεται έμπροοδέν τίνος, στρέ
φει τά νώτα είς άλλον.

★

Ό έρως συνηθίζει τάς γυναίκας να είνε έχέμυ&οι.
α

Πολλάκις τό πτερόν τής χήνας πληγώνει χειρότερα 
άπό τό νύχι τοϋ λέοντος.

*
Ό παράφορος δεν είνε διά τούτο χ«« σθεναρός.

*
Είς μίσχους ανθρώπους ή ευφυΐα ίΐν κάμει άλλο 

παρά να ανξάνη τήν αδεξιότητα των.
*

"Οστις νυμφεύεται τήν έρωμένην του είνε ώς νά μιια- 
βάλλη τόν καλόν οίνον εΐς δξος. -

*
Όσοι φορούν πτερνιστήρας ώς έπι τό πλεΐοτον δεν 

έχουν ίππον.

$ $ W
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•Q Πύργος τού ώρολογίον καί τά έρ«ίρ*α .τΛς Αρχαίας έκκληόίας 
τού Άγίον Ίωάννον.

ι s

•Αρχαϊον αγάλια.
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·*· ΠΑΛΜΟΙ ΕΝ ΤΩ ΣΚΟΤΈΙ

ί1 Tg al&tgiq ^>vxg της γνώστου μέ τά άπαλώτερα χρώματα, με τούς 

ΆΙεξ&νόρας Παπαδοτούλου . πλάνητας ρεμβασμούς.

Και αί ώραι παρέρχονται και τό σκότος κα
θίσταται βαθύτερου.

Είμαι μόνη,άλλα δεν μέ τρομάζει ή μόνωσις. 
Μέ τρομάζουν οί πόθοι μου !
Τί ζητεί άρά γε ή ψυχή μου ή έν έκστάσει 

πλέουσα, ή κυλενδουμένη είς τό άπειρον, ή ώς 

έν προσευχή προσκλίνουσα προ τοϋ μεγαλείου 

τούτου τής φύσεως ;
’Αδυνατώ νά τό περεγράψω.

Στόνοι μελαγχολικοί καταπνίγουσι τά στή
θη μου καί ουράνια δάκρυα τούς οφθαλμούς 

μου κατακλύζουν.

Πονώ!
θέλω νά στενάξω καί δ στόνος πνίγεται είς 

τά στήθη μορ.
θέλω νά ψάλλω το έναρμονιώτερον άσμα — 

τό άσμα τής ’Αγάπης — καί στροφή μία δεν 

εξέρχεται των χειλέων μου.

Πνίγεται ή ψυχή μου εις των πόθων την ά
βυσσον καί όμως οΰδέν, οΰδέν ώρισμένον ποθώ !

’Ελαφρά ρίγη διατρέχουσι το σώμά μου. ’Α

νεπαίσθητοι φρικιασμοί φιλούν τά χείλη μου 
καί σκορπίζουσι τά ήδονικώτερα ρίγη των ρεμ

βασμών τής νεότητος.

Ποθώ τής χαράς τό μειδίαμα ! 
Ποθώ τής οδύνης τό δάκρυ !

Προ τών οφθαλμών τής ψυχής μου, ιδού, πα
ρέρχεται πάν είδος χαράς, πάν είδος οδύνης. 
Καί όμως ούδαμοϋ σταματώ.

Οΰδαμού συναντώ την χαράν ήν ποθεί ή ψυ
χή μου, ούδαμοΰ εύρίσκω οδύνην πεκροτέραν ε

κείνης ήτις έγεννήθη είς τά στήθη μου.

Ποθώ.:
Ποθώ την Ζωήν, ήτις εξελίσσεται πρό εμού 

πλήρης μυστηρίου.
Ποθώ τον θάνατον, όστις διανοίγει πρό τών 

ποδών μου την ύγράν του αγκάλην.
■ · Υγρά, άβυσσος! ’Αβυσσος βαθύτατη σε πλη

σιάζω άνευ φρίκης. Τά κύματά σου θά μέ λι· 

κνίσωσι, τά φελήματά σου θά μέ ποτίσωσι την 
γλυκυτέρκν δρόσον -καί ή αγκάλη σου θά κα- 

τευνάση τής ψυχής μου την θύελλαν.
Μή όμως τούτο άρκεΐ;
Μη θά δυνηθώ νά καταπνίξω τούς πόθους 

μου εις τήνδρμήν τών κυμάτων σου;

Μη είς τον βυθόν σου τον άτέομονα θά δυ

νηθώ νά θραύσω είς μυρία τεμάχια την λύραν 

μου, Σέ, ώ Λύρα; είς τον βωμόν τής δποίας I- 
καυσατόν εΰωδέστερον τής ψυχής μου λιβανωτόν;

Άλλ’ όχι!... Λάλει, ώ Λύρα μού, λάλει! 

Σύ είσαι, o,Tt περιπαθέστεοον ήγάπησα !
Σέ σφίγγω είς τάς άγκάλας μου. Είσαι Σύ 

ή σύντροφος τών ονείρων μου, ή σύντροφος τών 

νεαρών μου γρόνων, τών άτελευτήτων παλμ.ών 

μου, τών πεπλανημένων ονείρων μου.

Σέ λατρεύω !
Σύ θά γλυκάνης τάς τελευταίας μουστεγμας.

Σύ γίνου δ άστήρ, όστις θά δδηγήση την τα- 

λαντευομένην ψυχήν μου εις τον λιμένα τής 

Λήθης.
Όταν ή φωνή σου άντη^ή είς τά ώτα μου, 

ή ψυχή μου άναπέμπει την γλυκυτέραν τών 

προσευνών.
Λάλει I
Αί τελευταΐαι άναπάλσεις σου ήνωμέναι μέ 

τούς υστάτους τής ψυχής μου στόνους, θελου- 
σιν άποτελέσγι την άρμονικωτέραν νεκρικήν συμ

φωνίαν.

ΜΑΡΙΚΑ ΠΙΠΙΖΑ

Ήλιος κουρά · 
σμ,ίνος από τό 

μαχρυνόν του τα- 
ξείδιον, χλίνει 

λιπόθυμος ήδη, 
τήν χρυσήν κε

φαλήν του εις τά 
γαλανόλευκα νε

ρά τοϋ Μαρμαρά 
και μέ ροδοχρύ- 

τά κύματα ποΰ

❖ ·:· ·:· ·:·

Μ ΜΑΓΙ££Α

σους δέσμας φωτός καταφιλεΐ 

ύψοϋνται πελώρια.

Κύματα χρυσοροδίνου φωτός, κύματα πορ

φυρά και κύματα δλόλευκα, αφρώδη, ένηγκα- 
λισμένα είς έν πύρινον εναγκάλισμα, ηνωμένα 

είς εν άτελεότητον φίλημα, στροβιλίζονται κυ
λιόμενα είς την άβυσσον.

Αί σκεαί των βουνών χάνονται μικρόν κατά 

μικρόν προ της έκπάγλου πορφύρας της Δύ- 

σεως.
Αλλ at θαυμάσιου μεγαλείου αύται στιγ- 

μαί, αί στιγμαί της μάγου δπτασίας παρέρχον- . 

ται φεΰ! πολύ ταχέως και τον Βόσπορον άπο- 
δυθέντα ήδη την βασιλικήν άλουργίδα του, πε

ριβάλλει η μελανόπτερος νύξ με‘τον διάστερον 

μανδύαν της.

Ήρεμος καί σιωπηλή Ανοίγεται η γαλανή 

του αγκάλη τείνουσα νά έγκολπωθή τό άπει
ρον, να εναγκαλισθή το κενόν έν<ρ το φως της 
'Εκάτης άργυρώνει μελαγχολικώτατα τά μαρ- 
μαίροντα νερά,διαγράφον χρυσίζοντας αύλακας.

Τό πάν ήρεμεΐ. Τό πάν υπνώττει.

Τό απαλόν μουρμούρισμα τοϋ κύματος, ό μυ
στηριώδης ψίθυρος των δένδρων δ πλανώμενος 

ώς απήχησες λησμονημένου άσματος καί δ κου

φός των βημάτων μου κρότος, ιδού ή τριάς ή 
διαχόπτουσα την ίεράν. σιγήν την καθιστώσαν 

μεγαλοπρεπέστερου ετι τό άπαραμίλλου κάλ

λους αριστούργημα τούτο της φύσεως.
Ή ψυχή μου φρίσσουσα έναγκαλίζεται. τήν 

σιγήν τής έπερχομένης Νυκτός και πτερυγίζει 

προς τούς αιθέριους τοϋ ιδανισμού κόσμους, τούς 

κόσμους τής ’Αγάπης, τούς κόσμους τού ά-
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ESA στοΰ δάσους 

τό Απάτητο μέ
ρος, κοντά ο* ένα 

ποτάμι, έκά&ητο 

μια Μάγισσα.
Συχνά μές τό νε

ρό του ή Μάγισσα έλονζότουν.

Μά μια μέρα έσφαλε... δέν άχε τό νοΰ της 
κι', ή Μάγισσα έπεσε στά δίχτυα τών ψαράδων.

Έτρόμαξαν μέ τό πιάσιμο αύτό οί ψαράδες. 

Μ’ ανάμεσα σ’ αυτούς ήτον κι* ένας νέος, <5

Μάρκος.
Αγκάλιασε λοιπόν την ώμορφη Μάγισσα καί 

τήν κατεπλημμύριοεν Από φιλιά δλό&ερμα.
Μά ή Μάγισσα, σάν λιγερό κλωνάρι, μέσα 

στά δυνατά του χέρια ίλυγιζότουν κι* είχε τά 
μάτια καρφωμένα έπάνω ατό Μάρκο μ* ένα 

χαμόγελο, ποΰ Ικέΐνος δέν μπορούσε νάίξηγήση.

* ·

"Ολη τήν ήμέρα ^πλημμύρισε τό Μάρκο άπό 
χάδια, μά μόλις ίβράδυασε, ή όεότρελλη Μά

γισσα έχά&ηκε.
Τοΰ Μάρκου ή ψυχή Ιπάγωσε Από ΛΙΐψι καλ 

έπλανάιο μερόνυχτα μέσα στ’ Απάτητο τοϋ

ι

Αοΰναβι δάσος, πάντα ζητώντας κι’ οϊώνια 

στενάζοντας:
—Που είν* ή Μάγισσά μου ;

Καί τό κΰμα γελαστό τοϋ* δπεκρίνετο:
—Δέν ξέρω.
— Ψέμμά μου λές—έφώναξε τότε ό Μάρ

κος—τό ξέρω πώς ή Μάγισσά μου παίζει μ* 

ίσάς, ώ κύματα !
Καλό τρελλδς Ερωτευμένος έρρίχ&ηκε μές 

τά νερά του Δούναβι, γιά νά βρη τή Μάγισσά 

του.
*

Ή Μάγισσα μές τά νερά τοΰ Δούναβι, δπως 
καί πρώτα, λούζεται... δπως καί πρίν νά Ιδη τό 

Μάρκο...
Μά ό Μάρκος πλειά δέν ζή...
’ JJU* όμως τό τραγούδι την Ιστορία του θυ

μίζει.
*

Γιά σας ποΰ σέρνεστε μές τή ζωή, σάν τά 

σκουλήκια της γής κανείς δέν όά βρεάή νά πή 
τό παραμύθι σας... κανείς δέν ^ά ψάλη μέ 

τραγούδια άλησμάνητα τήν ΰπαρξί σας!..

Μ ΓΚΟΡΚΤ

Μιτ&φρααις Κώστα Καιροφύλα



JEAN BERTHjEROY

Ή x. Jean Bertheroy live σχτδόν <5 μόνη ex τών 
γραφουσών ήτις συνίγραψΐν Ιστορικός μυ&ιατορίας, διά 
τάς όποίαί δπαιτιΐται πολυμά&ιια, οξύνοια καί φαντα· 
οΙά'άντΛήψΤώς, πράγμα άρκττά σπάνιον ι!ς τάς γυναΐ- 
«αβί άίτΐιμς'συνή&ιος κέκτηνται μόνον την φαντασίαν τής 
χαρδίας.

Ή Κα J. Bertheroy ίδημοοίινσι κατά πρώτον ουλ.λο· 
γην ποιημάτων; Αί γυναίκες τής άρχαιάεάτος. 
Κατόπιν Thv (ιργ,ηότρίΐια οίίς Πομπηίας, Τάς 
Παρθένους τών ϊυρακουό&ν,τούς έΛεΟτίους 
θεούς, Τό κάλλος τού Άλκίου.

ΕΙνβ ιΰτΰχημα δι’ ένα μυδιοτοριογράφον, νά ίχλίξη 
προς Ιξιιχόνισιν λποχήν καίλ' ήν ύ.ιδ γλαυκόν ούρανόν, 
λαόν ά&ληιώώ, γλυπτών, ποιητριών χάΐ παρθένων, πο- 
ρτύτται διά μέσον μαρμαρίνών στοών. Οοδιν. Ζτιρον 
μίλημα,,, ςΐμήν’ άναπλάαη οντος ex νέου Ιπ'ι τών Αρ
χαίων Μου. κάϋίονς ΰποΑειγμάεων, εμψύχου} μορφής.

Ή κ. J. Bertheroy έλάξιύοίν απαράμιλλους τοιαύ- 
τας .'Είί τήν Αίγιναν ίπινόηστ τδ σύμπλεγμα τον Πυ- 
δίον, τον γηραιόν άδλητήν στηριζόμινον Ιπί τής όυγα- 
τρός του, τής γλαυχώπιδος ποιητρίας Ξτνοφίλης,χαι βα- 
δίζσντα ποραπλιάρυς τοΰ υιού του Άλκίου,

Άηχαίνιοτ τδν δαυμάσιον διάκοσμον τής Πομπηίας 
καί τδν ίκπάγλως μιγαλοπρτπή κόσμον τής ‘Ολυμπίας. 
Άλλα τδ ξργόν της Ον live μόνον Ιάτιχνος ρρμμχοδόμη· 
οι; καί χαρίισοα σκηνογραφία, πιοτώς Αναπολούσα την 
άρχαίαν φνσιν και τδχλίιαν ή χ. J. Bertheroy τάς 
άντζωπύρωστν ούχι ιιόνον άποκλτιοτικώς δια τής Ελληνι
κής ψυχής, αλλά δι’ αϊώνίου τοιαντης: τής συγχρόνου 
ixtJvtDv χαλ τής Ιδιχής μας. ΑΙ ίορταί τής 'Ολυμπίας 
«αί at όρχήστις τής Πομπηίας κα&ίστανττι ιΐς τά βιβλία 
της, μιό' δλην τήν διατηρουμένην θελκτικήν τών λαμ

πρότητα, τδ σύμβολου καί ό κόσμος τής ήδδνής καί τών 
βασάνων τής Ιποχής μας : ψυχή καί φύσις, μυστιΧισμδς 
και κάλλος· διπλούς Αναχρονισμός, δστις καδίάτφ άπίι- 
ρως συγκινητικόν τό τργον τής κ. J. Bertheroy.

: Συνδυάζουσα οΰτα> τάς αρχαίας μορφας και τάς άλη- 
δβΤς Ιδίας live αύτη ή πραγματική διάδοχος τοΰ Andri 
Chinier τδ ΕI ο g e τοΰ δποίου ιλάμβαντ παρά τής Γαλ
λικής ’Ακαδημίας τδ βοαβιΖον τής ιύγλοτττίας.

, s- Έπάνίφτρτ—μι τήν αύτήν ονναίσδηοιν τοΰ ώραίου, 
τοΰ γραφικού, τοΰ δράματος, τής Αρχαίας και τής συγ
χρόνου ψυχής τής άνδραπότητος—καί Αλλος εποχή; ·.

Ή Ιμπνιυσμόνη συγγραφβυς ίγραψ! καί άλλα έργα 
φόρσντα τούς έξής τίτλους : Ximines, Le journal de 
Marguerite, Piautin, Le jardin de Toloeati, Lee 
delices de Manloue, Le Roman d’ une dme, Le 
double joug, Le Mirage, Sybaris. Τδ τιλσνταΐον τού
το μυ&ιοτόρημα, Ιιιτνιυομένον άπο τήν Ελλάδα, ίκρίδη 
ευμενέστατα έν ίίαρισίοις. - :

Ήκ. Bertheroy live συντάκτις’ ' τής· εγκρίτου έφη- 
μτρίδος <iLa f'rancaise».

' φ φ-'

ΓΡ Α Μ Μ A I
Τίποτε δεν εινε τόσφ υψηλόν, τόσω ώροΐυν, 

ύοφ μια &υσία ισχυρού σννσισ&ηματος πρδ μιας 
ή&ικής παγκάλου Ιδέας.

' *
Ή γυνή μόνον εφ όσον αϊσ&άνεται τύψεις 

δΓ άφροσύνην της γηράσκει.

*
’Ο βίος άποτελεΐτοι άπδ ατιγμάς. Κέρδιζε τάς 

οτιγμάς σου για νά κερδίσης τδν βίσν σου δλό- 
κληρον.

it

Ή ζωή μας είναι δρόμος μετ' Ιμποδίων.Νικα 

συνήθως δ πεσων έντή άρχή' διότι Αποκτά τήν 
δέουσαν πείραν διά τδν λοιπόν δρόμον.

★?
Ίπποτισμός" άνάγνω&ι Υπνωτισμός ή&ικής.

♦"-

Τά μεγαλείτερα κτυπήματα του ξυλοκόπου τά 
δέχεται δ ισχυρότερος κορμός.

★

Τδ γέλοιο εινε τδ λογικώτερον κατά τής ούτι- 

δανότήτος τοΰ κόσμου δπλον. "Οποιος γελρ και 
είς αύτήν τήν λύπην του Ακόμη εινε άλη&ής νι

κητήςτής ζωής.

Α· Γ.
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ΠΡΙΓΚΗΠΓΣΣ Α Μ ΑΡΙΑ ΒΟΝΑΠΑΡΤΟΥ
Έκ φωτογραφίας σταλιίοης ιίς τδν «Monde Meilenique» υπό ιού παιρδς ιής Υψηλής νύμφης
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Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩ
ΕΠΙ ΓΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ

ΗΝ ~τΰ>ΰ'.·ι τής 
'Ενετικής Δημο
κρατίας έπί τρια
κόσια χαί δεπατέσ 
σαρα περίπου έτη 
κυδερνησάσης τήν 
Ζάκυνθον, διεδέ- 
χθη ή έν ίτ·ι1797 
κατοχή τής νήσου 
ύπο τών Γάλλων
δημοκρατικών!).

Ή αποτίναξις τόσφ μακραίωνος δεσποτείας, ο
ποία ή τής άριστοκρατηθείσης Ένετίας, ήτις, παρά 
τά έλαττώματα καί μειονεκτήματα, παρά τά λάθη 
ίσως τής ίποχής έζιίνης έκέκτητο καί πολλάς τάς 
άρετάς, και ήτις όμως, ώς δουλεία καί τάφος δχι 
μόνον ύπό τών τότε Γάλλων, άλλά και ύπό τινων 
ιστορικών ολως άβασανίστως είχε χαρακτηρισθή, 
και ή κατάληψις τής νήσου ύπδ τών Γάλλων, τών 
όποιων αί κηρυσσόμεναι άγια: εισηγήσεις τής ίσό- 
τητος καί άδελφότητος ήλέκτριζου τον λαόν, έ
πρεπε νά έορτάσθώσι καί πανηγυρισθώσι μ:θ’ όσον 
οίόν τε μεγαλυτέρας έπισημότητος καί μεγαλοπρέ
πειας. ■

Μία τών εορτών τούτων ήτο καί ή τής Γεωρ
γίας, όρισθ,ϊσα διά τήν ΙΟην τοϋ μηνος Μέσσι- 
δωρου, (17)28 Ιουνίου) I 798, 2) έπέτειον τής είς 
Κερζ.υραν άφιξεως τών Γάλλων. Καί ή εορτή αΰτη 
επρόκειτο νά πανηγυρισθή μετ’ άζρατήτου ενθου
σιασμού, καθότι τδ συμπεσδν ευχάριστου άγγελμα 

•τής ύπδ τοϋ Βοναπάρτου άλώσεως τής Μελίτης έ- 
νέπλησε χαρας καί άγαλλιάσεως τούς κατοίκους.

Η Κεντρική διοίκησις (Aniiuinis. rtiz>one Gen 
Irak) .τής νήσου έξέδωκε πρδς τδν σκοπόν τούτον 
πρόγραμμα, τδ οποίον καί άπέστειλε πρδς έκτέλε- 
σιν τη Δημοτική άρχη (Amroiuitlriizione Munici- 
|ωω) (4) παραγγέλουσα, ίνα αΰτη, άπδ κοινού 
μετά τοϋ στρατηγοί Γεντιλλύ καί του φρουράρχου, 
προειδοποιήση τούς κατοίκους, καί δή τούς περί 
την πλατείαν τής Ελευθερίας, (5) νά στολίσωσι 
δι άνθέων καί ταπήτων τάς Ουράς, τά παράθυρα, 

Η8 .

τους εξώστας τών οικιών καί τά καταστήματα 
αυτών, κατασκευάση 3’ έν τή πλατεία, πλησίον τοϋ 
Υγειονομείου, τρεις στερεάς εξέδρας διά τάς άστι- 

κάς Άρχάς. Τδ πρόγραμμα έκεΐνο έ'σπευσε νά 
δημοσίευση ή Δημοτική άρχή πρδς τούς κατοίκους 
οϊτινες καί προσεκαλοΰντο πάντες είς εκούσιον έρα
νον, ατε τών δημοσίων τής Ζακύνθου ταμείων στε
ρούμενων χρημάτων. (6)

Ή εορτή τής Γεωργίας διεξήχθη έν Ζακύνθω 
κατά τήν εξής δ-.άταξιν. (7)

Διαταγή τοϋ στρατηγού, ή έναρξις τής εορτής 
έγένετο, ριφθέντων ικανών κανονοβολισμών, τή 
πρωία τής 10ης Μεσσιδώρου.

Απασαι αί Άρχαί μετά τών πολιτών, οίς ειχον 
ανατεθή τά τής εορτής, συνοιΟροίσθησαν είς τήν 
νομαρχίαν, οπού είχε παραταχθή ό στρατός, άπο- 
τελούμενος έξ ένδς λόχου γρεναδιέρων, ών προη
γούντο σκαπανείς, καί τεσσαράκοντα αγροφυλάκων 
μετά τοΰ διοικητοΰ καί τής σημαίας αύτών.

Η^πομπή εςεκίνησεν, ώς εξής: Προηγούντο 
δύο άροτρά ανθοστόλιστα, έκαστον τών όποιων 
είλκετο ύπδ ζεύγους λευκών βοών, τά δέ ηνία 
αυτών περιελίσσοντο διά μυρσινών κα: άλλων άν- 
Οέων. Ταΰτα ήλαύνοντο ύπδ δυο λευκοενδεδυμένων 
νεανιών, ανα χείρας κρατούντων δύο στεφανοπλε- 
κτάνας έν ειδει ηνίων, έφ’ έκάστου δέ βοδς έ- 
καθητο νεανίας λευχειμονών καί κρατών είς χεϊ- 
ρας γεωργικόν εργαλείου. Έίποντο δ β'. λοχος τών 
αγροφυλάκων καί οί έκ τών τεσσάρων εξοχικών 
Δήμων (8) (Caitur») ΐκλελεγμένο: Προϊστάμενοι, 
ανα δύο, έχοντες τας κόμας έστολισμένας διά μύρ
των, δάφνης καί άνθέων καί κρατούντες γεωργικόν 
εργαλείου, εστολισμένον διά δέματος στάχυων και 
άνθέων.

Ήκολούθει κατόπιν άμαξα, συρόμενη ΰπδ τεσ
σάρων λευκών ίππων, έφ’ ής έφέροντο τέσσαρες 
Προεστοί, (9) εκ,λεγέντες ίνα δεχθώσι τδ βραβεϊον 
τής αρετής καί ή έκ τεσσαράκοντα ύψισώμων νέων 
αποτελουμ.ενη πολιτοφυλακή μετά τής σημαίας αυ
τής, ειτα τέσσαρα πεδινά πυροβόλα, ούλαμδς πυ
ροβολικού καί ή στρατιωτική μουσική.

Εί'πετο κατόπιν τδ άρμα τής ’Ελευθερίας, παρι-

στωμένης δι’ αγάλματος γυναικός, κρατούσης διά 
ρ.εν της μιας χειρός ιό κέρας τής Άμαλθιίας, διά 
δέ τής έτέρας τρόπαιου έκ γεωργικών εργαλείων, 
στηριζόμενον έπι τών ποδών αύτής. Τδ άρμα τοΰτο 
έσύρετο ύπδ οκτώ νέων, μετωπηδδν τοποθετημένων 
λευχειμονούντων καί φερόντων τριχρόους ταινίας, 
ώς ζώνας, πλαγίως δέ στεφάνους έκ δάφνης καί 
έκ τών παραθύρων έρραίνετο δι’ άνθέων. Τέσσαρες 
νεώτεροι τήν ήλικίαν όμοιομόρφως ένδεδυμένοι 
έκράτουν άνθοστόλιστα τέσσαρα τόξα επί ςιών τεσ
σάρων τοΰ άρματος γωνιών έστηριγμένα, όπίσω δ’ 
αύτών νεανις, κατά τδ Ρωμαϊκόν έθος ένδεδυμένη, 
έκράτει διά μέν τής μιας χειρός χρυσήν σάλπιγγα 
διά δέ τής έτέρας δάφνινου στέφανον έπί τής κεφα
λής τής ’Ελευθερίας τεθειμένου. Ήκολούθουν κα
τόπιν τδ προσώπικδν τών τεσσάρων εξοχικών δή
μων, οί είρηνόδίκαι, τδ προσωπικόν τοϋ τε ’Ενε
χυροδανειστηρίου καί 'Υγειονορ.είου, τδ έμποροδι- 
κεϊον, τδ πρωτοδικείου μετά τοϋ προέδρου έπί κε
φαλής, πρδς δεξιά μέν εχοντος τον προϊστάμενου 
τών ορκωτών, πρδς αριστερά δέ τδν πρόεδρον τής 
Δευτέρας Άκροάσεως. Ό πρόεδρος τοϋ κακουργο- 
δικείου πρδς δεξιά έχων τδν επίτροπον τοΰ Διευ- 
θυντοΰ, και πρδς άριστερά τδν Εισαγγελέα άκο- 
λουθούμενον ύπδ τών τεσσάρων κακουργοδικών.Κα
τόπιν είποντο ή δημοτική άρχή, δ· στρατηγός, δ 
νομάρχης, τδ επιτελείου τής φρουράς, ή χωροφυ
λακή καί εις λόχος.

Ό πομπή έστη είς τήν συνοικίαν “Αμμου, οπού, 
αμα τη άφίξει της, είς παράγγελμα τοΰ προέδρου, 
οί προεστοί άυτήλλαξαν τά έργαλεΐά των πρδς τά 
όπλα τών στρατιωτών. Ό στρατηγός καί ό νομάρ
χης άνέλαβου τήν οδηγίαν αρότρου καί έσχημάτι- 
σαν κατά γής αύλακα ύπδ τούς ήχους μουσικής καί 
ασμάτων καί ύπδ τους κρότους τών πυροβολισμών. 
Ειτα οί στρατιώται άνέλαβον τά όπλα των κεκοσ 
σμημένα ύπδ δέσμης στάχυων καί άνθέων.

Ή πομπή, έπιστρέψασα διά τής πλατείας οδοΰ 
μετά τής αύτής διατάξεως, κατέληξεν είς τήν 
πλατείαν, ειτα εΐς εκείνην τής ’Ελευθερίας, έκαμε 
στροφήν καί άπαντες κατέλαβον τάς θέσεις των, 
ήτο: δ μέν στρατηγός, 0 νομάρχης, τδ επιτελείου 
καί ή δημοτική άρχή κατέλαβον τήν μεσαίαν έξέ- 
δραν, οί δέ δικασταί καί πρόξενοι τήν δεξιάν καί 
οί άγροτικοί προϊστάμενοι τήν άριστεράν. Οί νεα
νία: έφερον τδ έπί στυλοβάτου άγαλμα τής ’Ελευ
θερίας, τά δ’ έξ άνθέων τέσσαρα τόξα τεθέυτα κα
τόπιν έπί τών τεσσάρων αΰτοϋ γωνιών έκρατοΰντο 
ύπο τ ν αύτών νέων. Οί προεστοί καταθέντες έπί 
βωμοΰ του αγάλματος τά έργαλεΐά των καί τά 
άνθη επανήλθαν έπί τής κλίμακος τής μεσαίας εξέ
δρας είς τάς θέσεις των, πλήν τών τεσσάρων προε
στών, οϊτινες παρέμειναν έπί τής έξέδρας. Ειτα ό 
πρόεδρος τής Δημοτικής άρχής δρ. Μαρίνος Δικό- 
πουλος, άνήρ μορφώσεως καί παιδείας, στραφείς 
πρώτον μέν πρδς τούς προεστούς, κατόπιν δέ πρδς 
τδν λαόν έξεφώνησεν ελληνιστί λόγου, πλέξας έγ- 
κώμιον είς τήν Δημοκρατίαν. Μετά ταΰτα δ νο
μάρχης Ρουλιέ ήσπάσθη τούς τέσσαρας προεστούς, 
ών κατέστησε δημοσία γνωστά τά ονόματα καί ένε- 
χείρισεν αύτοϊς τδ βραβεϊον, άνακρουούσης τής 
μουσικής. Τούτων γενομένων, έξετελέσθησαν στρα
τιωτικά! άσκήσεις καί αγωνίσματα, ρήτωρ δέ τις
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έξεφώνησε λόγον γαλλιστί.
Τήν κατακλείδα τής εορτής έπέθηκεν ή Μασσα- 

λιώτίς, ψαλεϊσα ύφ’ ολου τοΰ παρισταμένου πλή
θους, συνανακρουούσης τής μουσικής, δι' ήν είχε 
παρασκευασθή ιδιαιτέρα τις έν τή· πλατείς εξέδρα, 
τδ δέ πλήθος χαϊρον καί άλλαλαζον διήρχετο τάς 
φωτολούστους έκ τής γενικής φωτοχυσίας τών οι
κιών δδούς καθ’ δλην τήν νύκτα.

Τη αΰτη ήμερα παρετέθη πανδαισία έκ· χιλίων 
καί πλειόνων πάσης τάξεως πολιτών, καθ’ ήν έπε- 
κράτησεν αδελφική αγάπη καί ενθουσιώδης ευθυμία.

Ούτως έληξεν ή εορτή αΰτη τής πολιτοκρατείας 
έπαναληφθεΐσα τήν 9ην καί 10ην τοΰ μηνος Θερ- 
μιδώρου, κατά τήν εθνικήν τής ’Ελευθερίας εορτήν. 
“Ιχνη τής εορτής ταύτης άπαντώμεν κατά τήν 
αγροτικήν εορτήν τοϋ Τρυγητού, τελεσθεϊσαν, έπ’ 
ευκαιρία τής Έκθέσεως, τω 1900 έν Παριοίοις 
καί είς τά πεδία τοΰ “Αρεως, καθ’ ήν άνεπτύχθη 
ολη ή ευφυολογία καί ή χάρις τοΰ γαλλικού λαοΰ-

Ζάκυνθος 1907,
ΛΕΩΝΙΔΑΣ X. ΖΩΗΣ

(1) Οί Γάλλοι δημοκρατικοί, πεσουση; τής "Ενετο
κρατίας, κατέλαβον την Ζάκυνθον κατά Ιούλιον τοϋ 
1797 καί παρέαειναν μέχρις 'Οκτωβρίου τοΰ 1798, ίκ- 
διωχθίιτες ύκδ των Ρωοσο-Τοϋρκων. (ΤΙρβλ. Λ. X. 
Ζώη «Λιξικον φιλολ.ογικδν και Ιστορικόν Ζακύνθου» 
1898 οιλ. 164 ίν λέξτι Γάλλοι, καί Ήμτρολόγιον Γ. 
Λογοθέτου ίν Ζακυνθφ 1896. μιλίτην Λ. X, Ζώη νκό 
τίτλον αΡωσσο-Τοΐρκοι ίν Ζακυνθφ»).

(2) Πλήν τών δημοκρατικών εορτών είσηχθη ίν 
Έπτανήοφ επί Γάλλων καί τό δημοκρατικόν καλενδά·· 
ριον άντιοτοιχοΰν πρός τοί'ί ήμετέρους μήνας.

(3) Ή ύ.τό τον νομάρχου Ρουλιε τή 17 Λεκεμβρίου 
1797 σχηματισΟεΐσα Κεντρική διοίκηοις Ζακύνθου &.τε· 
τελείτο έκ τών πολιτών Κωνσταντίνου Γουής, Βικεντίου 
ΡενώΙωάννου Γαήτα, Πέτρου-Φραγκίοκου Τζωρτζετου 
καί Παύλου Κλάδη,

(4) Αΰτη άπετε1.εϊτο εκ τών πολιτών Γρ. Μαρίνου 
Λικοπούλου, Πέτρου Δραγώνα, δρ. Γεωργίου Πλανιτέ· 
ρου, Στυλ. Μιχαλίτοη, Νικολάου Δραγανίγου Σίγουρου, 
δρ. Ναθαναήλ Τερτσίτη, Δημητρ Πυρρή καί δρ. 'Αν. 
Φλαμπουριάρη, γραμματέως. Τούτοις κροοετίθεντο οί 
’ίένδρ. Σκούφης, γραμματείς τών οικονομικών και οί 
βοηθοί Έμμ. Κωνοταντίνης καί Γεωρ. Βιτάλης

/δ) Οΰτω εκλήθη ή νΐν πλατεία Ποιιμοΰ καί άλλοτε 
Άγιον Μάρκου, διά τήν ίν αύτή, τή 17 δίκεμβρΐου 
1797, ίμφύτευσιν τοΰ δένδρου τής ’Ελευθερίας, πυρ- 
ποληθέντος τή 12 Οκτωβρίου 1798 ίκί Ρωσσο-Τούρκων.

(6) Όρα: Begislro della Bepubblica Francese. 
pay- 92 καρά ττβ Αρχειοφυλακεία^ Ζακύνθου.

(7) "Ορα : liegistro dcgli alii e deliberazionidell’ 
Amm. cenlrale del Diparllmento del Mare Egeo. 
pag. 154 παρά τιή Άρχειοφυλακείφ.

(8) Τά τέσσαρα ίξοχικά τμήματα ή δήμοι ήσαν τών 
κωμών Καληιτάδου, Κατωσταρίου, Μαχαιράδου και 
Λιθακιας.

(9) "Εκαστον τών τεσσάρων Τμημάτων ίξίλεξεν άνά 
Ινα Προεστόν, δστις διά τήν αγχίνοιαν, καλήν διαγωγήν, 
εύφημον νπόληηκν καί ζήλον του προς εργασίαν εκρίθη 
άξιος νά προβληθή ώς πρότυπον. μ:
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ημέρας γλυκειδς, 
όνειρα βλέπει κανείς.

ΘΙΝΟϊΣΑ ή ωχρά θεά 
εξακολουθείάργά άργά 
τήν νυκτερινή της περι
πλάνησε «πάνω είς τάς 
κυανας εκτάσεις.

Η ατμόσφαιρα εινε 
τόσον εκτάκτως διαυ
γής, ώστε τό φως της 
νά έχη έντασιν σχεδόν 
φωτός ημέρας,— ναι 

ιδανικής ήμέρας, πού μόνον είς

Άπό_ ένα ανοικτό παράθυρο προβάλλει λευκή 
σκιά. Κουμβωνει εις τόν ωμόν τήν πόρπην τοΰ 
χιτωνίου της, «τελείωσε πλέον τήν άπλή της

)?Ο 

τουαλέττα, καί μαγευμένη, καί ώς εις ίκστασιν 
προσηλώνει τό βλέμμα είς τήν γλυκεία θεά.

Νομίζει ότι τά άργυρα της δάκτυλα έψαυσαν 
θωπευτικά τό μέτωπό της,καί αισθάνεται μιά ήρεμη 
άγαλλίασι νά τής πλημμυρή τήν ψυχή.

Ρίπτει κατόπιν τό βλέμμα καί αγκαλιάζει τόν 
εύρυν ορίζοντα, ποΰ απλώνεται γύρω της.

'Όλα ηρεμούν...
Αίσθάνθηκαν κι’αυτά τό ίδιο αίσθημα. Μαγευ- 

μένα από, τής ήρεμες θωπ^ϊες, τής θωπείες τής 
®Ρ'Ρ?5’ς, άπεκοιμήθησαν μέ ένα μειδίαμα ΰπερτάτης 
γαλήνης επάνω είς τής μορφές των.

Όλα κοιμούνται.,
“Οχι ολα: Είς τήν ίδια ακτίνα, εκτός τής 

λευκής σκιάς, δύο ακόμη ψυχές αγρυπνούν. Ή υπε
ρήφανη, ή γίγας ψυχή τών ερειπίων έκεϊ κάτω ’ςτδ 
βάθος επάνω ς τόν ιερό βράχο, ποΰ μέσα είς εκείνη 
τήν απόλυτη γαλήνη φαίνεται σάν όνειρο, και ή 

ψυχή τής κυπαρίσσου έκεϊ κοντά της. Ναι ή ψυχή 
τής κυπαρίσσου πάντα άγρυπνε".

Διατί αγρυπνεί; μήπως ’ςτής ρίζ!ς της υπάρχει 
τάφος καί τόν φρουρεί; —’Αλλά μήπως μέσα 
’ςτούς τάφους μόνον υπάρχουν νεκροί ;
ΙΙόσα σπιτάκια ποΰ έχουν ίσως καί ρόδινον χρώμα, 
καί ανοίγουν πλατειά, καί σάν μέ χαρά, τά παρά
θυρά των νά δεχθούν τοϋ ήλιου τά χρυσά φιλιά, 
δέν είναι τάφοι σκοτεινοί για μερικές ψυχές !...

Πώς ήθελε ή λευκή σκιά να έκοιματο έκεϊ 
ήρεμα ήρεμα χωρίς καμμία σκέψι, καί νά έχη γιά 
νανούρισμα τή λεπτή μελωδία τής σιωπής τής 
νύκτας !..

Νά κοιμηθή ! αλλά πώς είναι δυνατόν; Περι
μένει...

Καί μέ τό κεφάλι άκουμβισμένο ’ςτήν παλάμη, 
καί γυρισμένο ολίγο πρός τα επάνω,ώστε να βλέπη 
εναλλάξ ουρανό καί γή, εντείνει τήν ακοή καί τόση 
μεγάλη είναι ή προσοχή της, ώστε νομίζει κανείς 
οτι οί πόροι όλοι τοΰ σώματός της διεστάλησαν 
ύπερβολικά, διά νά δεχθούν ήχους...

Έχετε σταθή κοντά σέ έγχορδο όργανο, ποΰ 

Έν Λϊγνπτω

εΤναι άκουμβισμένο ακίνητο σέ μιάν άκρη τής Ορ
χήστρας;—Άν πλησιάσετε θ’ ακούσετενά βγαίνουν 
άπ’ τήν καρδιά του λεπτοί ήχοι, σάν μία άντανά- 
κλασις έλαφρά τής μ’λφδίας τών άλλων. "Αν τό 
έγγίσετε θά αίσθανθήτε τάς παλμικάς των κινήσεις.

Εύαίσθητον όργανο κι’ αυτή, έκεϊ σέ μίαν άκρη 
τής ορχήστρας τής φύσεως, αισθάνεται ολας τάς 
δονήσεις, καί δέχεται όλους τούς ήχους, ποΰ χύνει 
τώρα μέσα ’ςτή γαλήνη ή νυκτερινή συμφωνία.

Όλο δέχεται ήχους’ μ.έσα της πάντα κάτι τρα
γούδι?. Τραγουδεϊ καί όταν λυπήται καί όταν χαί
ρει. Τραγούδι? και όταν γέλα καί όταν πονεϊ. 
Τραγουδεϊ καί όταν ελπίζει καί όταν κλαίει. Πάν
τοτε, πάντα μ.έσα της κάτι τραγουδεϊ.

Δέν θά έγγίση τής ευαίσθητες χορδές της ποτέ 
δοξάρι εΰγ.νικό, νά δώση έξοδο ’ς τής μελφδίες 
ποΰ πλημμυροΰν μέσ’ ’ς τήν ψυχή της ; Έτσι θα 
μένη πάντοτε βουβή ;

’Εξακολουθεί ν’ άπολαμδάνκ, όταν έξαφνα τήν 
διακόπτει κρότος ξηρός.

Ή πόρτα τοΰ κήπου άνοιγε;... Έρχονται...
Ή λευκή σκιά χάνεται από τό παράθυρο.

til
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Σέ ολίγα δευτερόλεπτα, άπδ το δρόμο, κυττάζει 
τή σελήνη σάν νά τής λέγη : Τί χαρά, θά περιπα- 
τήσωμε μαζύ.

“Εξω από τήν πόλι συναντιόνται όλοι, καί ακο
λουθούν τον άνηφορηκδ δρόμο πού Οά του; φέρη 
έκανοι ’ς τό βουνό.

’Ερημιά I ψυχή δέν συναντούν, και τόσον ώραϊα 
κοιμούνται έλα γύρω των, που τά ζώηρά βήματά 
των δέν τά έξνπνοΰν...

II.

Χαϊρε Φοϊδ·, Χαϊρε !!
Τά ανθισμένα θυμάρια μυρώνουν τό αεράκι, που 

μόλις τώρα έξύπνησε.
Τδ αεράκι φυσά ολίγα λεπτά πριν άνατείλη ό 

'Ήλιος' έπειτα πάλι ναρκώνεται και ησυχάζει.
Πώς ζωογονεί τό πρωινό αεράκι!
Ή λευκή σκιά προτείνει τδ μέτωπο εις τής θω

πείες του, και αναπνέει βαθεχά βαθειά.
"Ισως και οί άλλοι νά κάμουν τδ ίδιο.
Τώρα φυσά ζωηρότερο. Ό Ήλιος θά πλησιάζη 

νά φανή...
Πώς ουγκινοδνται! Έχουν πλέον φθάσει είς τήν 

κορυφή του βουνού. ΙΙροσπαΟοΰν νά άνακαλύψουν 
κανένα σημείο φωτεινότερο... ’Αδύνατον.Ή Σελήνη 
χύνει παντού φώς, φώς γλυκύ ποΰ φαίνεται σχεδόν 
σάν ήμέρα, ημέρα όνειρό, ιδανική...

Μετρούν τής καμπυλότητες τής σαπφείρινης σι- 
λουέττας τοΰ βουνού, και καθένας ορίζει τδ σημεϊον 
απδ τό οποίον φαντάζεται ότι θά φανή...

Τί μαγεία είναι τά βουνά!!
Κάτω άπδ το διαφανές, τό σαπφειρόχρωμο, ξα

πλώνεται άλλο κοιμισμένο καί σκιερό, σάν τυλιγ
μένο μέ νυκτερινό μανδύα, νφαμμίνο άπδ βελούδινα 
πέταλα βαθυχρόμων πανσέδων. Καί εις αυτή τήν 
αντίθεοι τό σαπφειρόχρωμο φαίνεται ότι άπδ στιγ
μής είς στιγμήν θά έξατμισθή... θά χαθή...

Οχι όμως’ διά μιας γίνεται πραγματικώτερο. 
Άπδ πίσω του πήδα ελαφρά ελαφρά ένα λευκό συν
νεφάκι, σάν άγγελος πρόδρομος, καί ένφ αυτό αρ
χίζει άνεπαισθήτως νά φωτίζεται, τό χρώμα τοΰ 
βουνού γίνεται έντονώτερο.

Τδ σύννεφο εγεινε ρόδινο. Ή σιλουέττα τοΰβου
νού στολίζεται μέ ζωηρά χρυσή γραμμή...

Είναι ή κρίσιμος στιγμή. Ό Ήλιος, ό Ήλιος, 
προβάλλει!

"Ολοι συγκινουνται καί λαμβάνουν στάσιν προσο
χή?· .

Ή λευκή σκιά, ολίγα βήματα μακράν, γονα
τίζει μάλλον ή κάθεται επάνω είς ένα βράχο, ενώ 
ή ψυχή της μέ απλωμένα πτερά πέτα νά χαιρε- 
τήση τδν βασιλέα της, τόν μόνον κύριον ποΰ έγνώ- 
ρισε, γνωρίζει καί θά γνωρίζη...

Κάποιος απαγγέλλει χαιρετισμόν. Τόσον όμως 
ή προσοχή της έχει άπορροφηθήάπό τήν συμφωνίαν, 
ποΰ έκτελεϊ ή φύσις μέ τήν μεγάλη της ορχήστρα, 
εί: τήν όποιαν άοράτως δίδει τόν ρυθμό και τόν τό
νον αυτός δ 'Ήλιος, ώστε μόνον λέξεις καί μέρη 
φράσεων μόλις άκρύ-ι, έκεϊ οπού είς τάς μουσικάς 
φράσεις υπάρχουν πνοαί ή παύσεις.

Είναι τδ ευαίσθητο δργανο, έκεϊ ’ς τήν άκρη τής 
ορχήστρας, ποΰ το δονούν τά κύματα ποΰ φέρουν 
μελωδίες...

Τδν πρώταν διαδέχεται δεύτερος επάνω ’ς τόν 
ίδιο τον υψηλό βράχο. Βλέπει τής σκιερές σιλουέτ- 
τες να κινούνται εμπρός είς τδν χρυσορρόδινο ου
ρανό, δέν ακούει όμως πάλιν τίποτε. Αί φωναί τής 
φύσεως έχουν περισσοτέραν εντασι. καί τά λόγέα 
χάνονται σάν... λόγέα...

“Ισως νά είπε καί άλλος ακόμη λόγ’α εύμορφα 
ώραϊα λόγΙα. Αυτή όμως έμεινε βουβή.

Ειμπορεϊ κανείς μια ιερά συγκίνησι, δ,τι βαθεΐά 
αισθάνεται ώραϊον νά τδ έκφραση μέ.. λόγια!—.τής 
φαίνεται αδύνατον.

Άν είχε ένα βιολί πελώριο καί γιά δοξάρι τδ 
ουράνιο τόξο, καί ή ψυχή της χέρι γίγαντος, ίσως 
να είμποροΰσε νά έλεγε κάτι, ώραϊον οσο τδ αι
σθάνεται, καί νά συγκινοΰσε όλων τής ψυχές, ε
κείνων που αισθάνονται τό ώραϊον, καί αυτό πάλι 
κλεμμένο από τών συμφωνία τής φύσεως, ίσως ό
μως μέ ατομικότητα έξωτερικευμένο...

Έκύτταξε τδ χέρι της καί έμειδίασε θλιβερά.

Ο ήλιος σκορπίζει παντού χρυσά φιλιά.
Όλα βαθμηδόν έξυπνοΰν,καί τό κάθε τι ποΰ αισθά

νεται τήν παρουσία τοΰ βασιλέως, χάνει τή νάρκη, 
και μέ μειδιάματα τόν χαιρέτα.

Ένα προανάκρουσμα λεπτότατο χρυσών ήχων 
ακούεται άπδ απέναντι. Είναι τής άλλης μεγάλης 
συμφωνίας, ποΰ ώς αντιστροφή τώρα θά έκτελεσθή.

Σιγά-σιγά γίνεται έντονώτερο. Όλαι αί φωναί 
βαθμηδόν ενώνονται, φωναί βαθεϊαι, καί φωναί λε- 
πταί, λϊπτόταται, που βγαίνουν άπδ δροσερά στό
ματα άνθέων.

To pi.iuiisimo όλονέν δυναμώνει, καί μέσα είς 
τής φωτεινές μελφδίες που θά ενωθούν είς ένα 
χρυσό κατακλυσμό, μία φράσις ώς motive διαδοχι
κούς επαναλαμβάνεται: Χαϊρε Φοϊβε, χαϊρε ! !!

Άν έκυτταζε κανείς βαθειά, βαθειά μέσα ’ς τήν 
ψυχή τής λευκής σκιάς, θά έβλεπε κάποια χαρά νά 
τήν φωτίζη, νέα ζωή, που γέννα όνειρα δράσεως, 
χρυσές ελπίδες· άλλά καί κάποια σκιά ποΰ ψιθυ
ρίζει: Ό ήλιος θά σίύση.,.Ή ελπίδες θά σδύσουν... 
•Τά όνειρα θά πεθάνουν... Ή ζωή θά ναρκωθη...

Ποϊος όμως ποτέ έκύτταξε μέ συμπάθεια μέσα 
’ς εκείνη τήν ψυχή, γιά νά δίωξη αυτή τή σκιά ;

Ή φωτεινή συμφωνία όμως τώρα πλέον εύρί- 
σκεται είς τδ δυνατότερο μ.έρος, και αυτή ενθου
σιασμένη, εγεννήθη γιά νά πέτα ’ς τό φώς, δέν 
βλέπε: ούτε ακούει τήν σκιά’ θά τήν άκούση είς 
άλλη στιγμή' καί ένφ εκείνη τήν παρατηρεί ειρω
νικά, καί'επαναλαμβάνει τήν πένθιμη επωδό της, 
αύτή μαγιυμένη—δργανο ευαίσθητο ποΰ δέχεται ή
χους,—δονεϊται καί επαναλαμβάνει ώς είς έκστασιν: 

Χαϊρε Φοϊβε, χαϊρε!!!

ΑΦΩΝΕΣ

Q ίιπεοχέϋην τέΖορ on ϋά 
τόν ουνώδευα εις τό κον
σέρτο. Είχε περάσει μία 
έβδομα? που «*/« τό δι
καίωμα πλέον νά έλπίζ];. 
Μία έβδομός ! Καί αιώνες 
ϋά περνούσαν γρηγορώ- 
τέρα ano τό μαρτύριαν 
αυτών τών ημερών. Δεν 

}ζη παρά μέ την παρηγοριάν τής ευνοϊκής μεταβολής 
καί δεν άντίκρυζε παρά τον? μαύρους ήλιον? της καί τά
έβέτν.να μαλλιά τη?.

Ήοαν πλέον αί τελευταίοι οτιγμαί τής Αγωνίας. ‘Ε
νας ώραΐος χειμερινός ήλιος έϋώπευεν ερωτικά μέ ταϊς 
ακτίνες τον ταϊς χιονισμένοι? στιβάδες που {φάνταζαν 
σάν κρυσταλλένιοι? καί {σχημάτιζαν πάλλευκαις νησίδες 
οτό έδαφος. Καί ταϊς κυττοϊσεμέ μιάματιά λαίμαργη... 
ο·ΐν ίλπίδες πού ήρχοντο νά διαλύσουν τή χιονιά τής 
ψυχής του.

Τό κονσέρτο δεν είχε αρχ.ίσει ακόμη. Ήτο μία από 
ταϊς matinees, τά πανηγύρια δηλ. εκείνα που δέν ή- 
ξεύρω κ’έγώ τί μαγνητικτϋέλγητρα έχουν διά τόν μαϋη- 
τόκοσμον τού Ωδείου.

Έκύτταξε γύρω του. Ποιος ϋά μπορούσε νά ζωγρα
φιστήν όπτασία εκείνη! Ή πλατεία σάν ένας όλανΰι· 
ομένος κήπος μ’ ένα μεϋυοτικό συνδυασμό άρωμάτων 
και χρωμάτων καί ό εξώστης κατάφορτος σαν νά {στε
φάνωνε τό πανηγύρι ούτό τής χαράς μέ τήν κόκκινη ε
κείνη ζωή πού τού έδιναν αί Ακτίνες τών ηλεκτρικών 
καί ιό χρώμα τής αίϋοΰοης. ‘Ερριψε ένα Αχόρταστο 
βλέμμα. Είδε τήν πολυάνϋρωπη αύτή ερημία καί ξα- 
νακάϋιοε αφήσας τά μάτια του ε!ς τό κενόν. Ήτο βέ
βαιος- ϋά ήρχετο- πως; άφοΰ ποτέ δέν ίλειψε και μά
λιστα οέ matinee που ήξευρε ϋιι τόοφ ταΐς προτι
μούσε.

—~Α! αυτή ή ήμέρα ϋά είναι η χρυσή σελίς τού 
βίου μου, μου έλεγε.

Πόσα όνειρα δέν ϋά {πραγματοποιούντο, πόσαι έλ- 
πίδις, πόσαι άπογοητιύσεις, πόσα.·· πόσα δέν ϋά έ- 
λάμβανον πλέον τέλος. ’Αλλά μία οκέψις δέν τόν άφινε. 
Μέσα είς τήν ψυχήν του τήνήκονε οΰν Απομακρυσμένη 
σαν ύπόκωφη βοή κεραυνού. Τό μέλλον ! ‘Αλλά τι ση
μαίνει ; μήπως δέν ήτο αρκετά Ισχυρός;

Τό πρώτον μέρος είχε Ικτελ.εσϋή. Τόν είδα νά ώχριή. 
‘Ανοιξαν επί τέλους τήν πόρτα. Σάν ένα φύσημα βορ- 
ρηά, Αγέρωχος σάν κατοκτητής καί ϋριαμβεύουοα, επέ· 
ρασε χωρίς δήϋεν νά μάς αντιληφϋή καί εκάϋισεν σταϊς 
μπροστιναΐς σειραίς.

‘Ενα βαϋΰ έρνϋροϊν είχε άναβή είς τάς παρειάς του· 
ορϋιος, ακίνητος, άφειμένος είς τήν δίνην τών παλμών 
του καί τής μουσικής ούτε έκύιταξε πλέον.

ΣΚΗΝΕΧ *—

... Δέν ’έμενε παρά τό τελευταίο κομμάτι. Έγύρισα 
νά τόν ΐδώ. "Ενα διαμοντένιο δάκρυ κυλ.οΐοε άπό τά 
μάτια του—τής ψυχής, του ή άρραβώτα, Ινφ είς τήν 
σκηνήν δύο πβρά χέρια πετοϊοαν ατά πλήκτρα τοΰ πιά
νου καί μέ μία άρρητη μυστικοπάϋεια έφϋανε ϊως τήν 
ψυχή μας.

Vissi (t’avte, vis.'t d'amorc

Τήν παρηκολουϋι'ισαμε όταν εφυγε, ουνοδευομενη μέ 
κάποιον άλ.λον. Πριν οτρίψη οέ κάποια πάροδο {γύρισε 
εκύτταξε αρκετή ώρα ίπάνω του ϋίν νά τής είχε δια· 
κόψη όλο τό νήμα τών αναμνήσεων κάποιο πέρασμα.

"Εφυγε! ...
Σιό πλευρό μας ένας φωνογράφος άφινε ι'α ξεχειλ-ϊσί) 

από τά βάϋη του, σάν νά ήϋελε νά ουνεχίομ καί αυ
τός τό κονσέρτο:

ο Φτερό οτόν άνεμο ή γτπαϊκα μοιάζει» .
Πάτραι.

NIK. iFOi)·

♦ ♦ t ■■■■■

Γ Ν Π Μ A I
Διά τήν διηγηματογραφίον ή ιιό’Τΐ διαφορά μεταξύ 

ίνός διηγήματος δι’ άνδρος καί ενόςιδιηγήμαιος διά γυ
ναίκας είτε, οτι τά διηγήματα διά γυναίκας πρέπει νά 
είνε μάλλον φαντασιώδη καί μ κράν τής άληϋείας.

(Aeai/emy)
*

Τήν τέχνην τής ουνδιαλίξεως πρέπει νά τήν μάϋη τις. 
Ή κλείς αυτής είνε ή ελλειψις τοΰ ·έγωϊσ/ίοΰ. Τό »·ά 
όμιλή τις χωρίς νά άναμιγνύμ τήν γνώμην του καί νά 
άκούη χωρίς νά διακόπτη, είνε πράγμα αδύνατον δι’ ενα 
εγωιστήν, αλλά τό όποιον πρέπει νά μάϋι;,

(Standarl)
*

Είνε εύκολον νά πεϊοη κανείς τήν γυναίκα ότι την 
άγαπή, άλλά δέν είνε τόσον εύκολον ι·<ι ξη καϋ’ δλην του 
τήν ζωήν μέ τήν Αγάπην της.

(Ούέλλιγκταιν)
*

Είνε τρομερόν πράγμα νά υποχρεώνεται κανείς διά . 
συμβολαίου ν άγαπή.

★

Κανείς άνϋρωπος δέν εχει τό δικαίωμα νά περιφρονώ 
τοί-ς άλλους.

Λ Α Λ Λ Λ {·- Λ Λ Λ /■ >.
123

122



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

★ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ©EATPON ★

0 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΑΡΘΑΣ

είνε εύτυνεΐε. Μέ ένα

ΤΕΡΑΤΩΔΕΣ1ΕΡΟΣ ψεύ— 

στης τοΰ κόσμου e?vs δ 

« ΆρχιτέκτωνΜάρθχς» 
τοΰ κ. Νιρβάνα. Κα· 

μνει τούς άλλους έύτυ- 
τυχείς δι’ απάτης. 

Τους κρύβει τά δυστυ 

χήματά των δια νά 

γκλημα προβλεπόμενον

άπό τδν δεκάλογον τοΰ Μωϋσέως,μέ το ψεΰδ:ς, 

κάμνει τδ μεγαλείτερον εύεργέτημα, δημιουρ

γεί τήν ευτυχίαν πολλών ανθρώπων. Εκστρα
τεύει κατά τών μαύρων ειδήσεων, αί δποία’. 
έρχονται άπδ μακράν μέ φοβερά πτερά κατά 

τών προσφιλών του καί τάς φονεύει εις τον δρό

μον. Έχει τήν τραγικήν ματαιότητα τοΰ Δον- 
Κιχώτη καί τον μέγαν άλτρουϊσμόν τοΰ Δόν-Κι- 

χώτη, τδν δποΐον ΰμνησεν δ Τουργένιιφ. Ψευ- 

δολογεΐ άπδ πρωίας μέχρις εσπέρας. Μέ ένα 

ψευδός του ευτυχεί ένας άνθρωπος. Με δύο ψεύ
δη του πλέει εις εύδαιμονίαν μίζ οικογένεια. 
Μέ άλλα τόσα ψεύδη του ήμπορεί νά εύτυχήση 

ένας λαός . . . Είνε κατάσκ υχστής ευτυχίας, 
επάγγελμα τό δποΐον δεν έχουν ούτε οί θεοί. 

Καί είς τδ τέλος κάμνει ένα πράγμα διά τδ 

δποΐον θά φρυάζουν βέβαια όλοι οί θνητοί. Διά 

νά μη μάθη, ή ευτυχής, ή ωραία καί προσφι
λής γυναίκα του τά δύο φοβερά δυστυχήματα 

ποΰ έπεσαν κατά της κεφαλής της, την πέρνει 
είς την θάλασσαν μέ ένκ κόττερο έν ώρα φοβε

ρές τρικυμίας, άνύποπτον, καί την πνίγει. Ή 

γυναίκα του άπέθανεν ευτυχής
.'Υπάρχει τοιοϋτον ψεύτης είς την ζωήν; Υ

πάρχει τοιοΰτος κακούργος είς την ζωήν; Όχι. 

Άλλ’ αύτδ μάς ενδιαφέρει πολύ ολίγον, όταν 

πρόκειται νά κρίνωμεν ένα άνθρωπον δημιουρ· 

γημένον άπδ συγγραφέα. Ό άρχιτέκτων Μάρ

θας είς κάποιον διάλογον λέγει μίαν αλήθειαν 

φ«ΰ I πολύ γνωστήν : «Ή· ευτυχία δέν τρέχει

Ι?4 

στους δρόμους ...» Εισθε σύμφωνοι βέβαια. 

’Εάν λοιπόν ή εύ-υχία είνε θειον άπόκτημα, 

έάν δλαι αί γενεαι της γης την κυνηγούν μχ· 

ταίως καί πεθαίνουν χωρίς νά την ευρουν, έπε- 
ται δτι δ άρχιτέκτων Μαρθας δεν είνε περιτ
τός, ούτε τερατώδης, ούτε απίθανος. Ό άνθρω

πος ούτος προσπαθεί ν’ άνακαλόψη την ευτυ
χίαν. Μέ λωποδυτικον αντικλείδι ανοίγει μίαν 

θύοαν τοΰ ουρανού και χύνεται ολίγον κυανοΰν 

είς την ψυχήν τών προσφιλών του ανθρώπων. 
Είνε ένας Πρου.ηθεύς. ΙΙοίος δέν ήθελε αυτόν τον 

γόητα ψεύτην εις το πλευρόν του; Ό Μωϋσής 
είπε νά μή ψευδώμεθα καί δέν έκαμε τίποτε. 
Ό άρχιτέκτων Μαρθας ψεύδεται καί κατορ

θώνει κοτόρθωμα Θεού. Κάμνει τους ανθρώπους 

ευτυχείς. Διατί δ άρχιτέκτων Μάρθας είνε απί
θανος και τερατώδης; Αλλά τδ έργον του αρ

χιτέκτονες Μάρθα. τθ κάμνει καί ή Τέχνη. Καί 
ή Τέχνη ψεύδεται άναεσχύντως. ΤΙ ποίησις, ή 

ζωγραφική τί άλλο καμνουν παρά νά ψεύδωντζι 
προς τούς ανθρώπους διά νά τούς κάμ.νουν ευ
τυχείς; Ή ζωγραφική μάς ζωγρφίζιι ενα 

δέντρο ονειρώδες, τδ όποιον δέν υπάρχει είς τήν 

φύσιν. Ή ποίησις μάς όμιλεί δι’ δρίζοντας 
μαγικούς, δι ’ ούρχνους. δι’ αποκαλύψεις, δι ’ 

απολυτρώσεις. Λέγει ψίμμχτα. ’Αλλά λέγει 
ώραΐχ ψέμματα κ>.ί μάς παρηγορεϊ. Α το είνε 

καί τδ έργον τοΰ άρχιτέκτονος Μάρθα. ”Λν 

ήμπορείτε βάλετε λίθον. ’Αλλά μή λησμονείτε 

προ παντός, οτι ολοι έχομεν έργχσθήοπως αυ
τός. Είς τά μικρά παιδιά λέγομ.εν τερατώδη 

ψέμματα. Καί τά αποκοιμίζομε? ευτυχή. Είς 

τούς άρρώστους λέγομεν ψέμμκτχ καί ημείς . . . 
και δ γιατρός. Του; άποκοιμίζομεν ευτυχείς. 

Είς τδν εαυτόν μας λέγομεν πολλάκις ψέμματα- 

Καί τδν άποκοιμίζομεν εύτυχή.
’Αλλά τί είνε τδ ε’ργον ώς δράμα; ’Εδώ 

αρχίζει ή γνωστή φασαρία. Λοιπον το έργον 

έχει τά λάθη του, αυτό είνε βέβαιον. Ή πρώ
τη πράζις περνά μέ μίαν άναγλυπτεκήν έμφά- 

νισιν τών προσώπων, μι ένα διάλογον σύμμορ- 

φον καί περιτεχνημένον. Είνε ώραία. Ή δεύτερα 

πράζις είνε τδ 'άσχημο? μέρος τοΰ έργου.
Είνε χάσμα. ’Εκεί γίν:ται ή άπα'γωγή τής 

Μίνας, ή δποία ένώ ήμποροΰσε νά περάση χω
ρίς τόσον θόρυβον παρατείνεται πληκτικός. Ή 

σκηνή είνε φυσική,άλλά δέν εύρίσκω τίποτε θελ
κτικόν είς αυτήν. Τό έργον χάσκει είς τήν δευ- 

τέραν πράξιν. Ό άρχιτέκτων Μάρθας, ώς μορ
φή, ώς τύπος, είνε εντελώς αόρατος εις αύτήν. 
Δέν προετοιμαζόμεθα διά τήν τρίτην πράξιν. 

Ό άρχιτέκτων Μάρθας δεν είσάγεται, 7.ζ\ αυτό 

είνε τδ μεγαλείτερον λάθος. Είς τήν πρώτην 

πράξιν άκούομεν τδ προανάκρουσμά του, άλλά 

ελαφρότατου. Λοιπόν κάμνομεν πήδημα μεγά
λο? καί απότομο? διά νά φθάσωμεν είς τήν τρα

γωδίαν τής τρίτης πράξεως. Έκεΐ μόνον εκδη
λώνεται δ Μάρθας, καί αύτοζωγραφίζεται μέ 

μίαν διήγησιν. Άλλ’δ θεατής είχε τήν άπαί- 

τησιν νά ίδή έκδηλουμένην τήν μεγάλην θρη

σκείαν αύτοΰ τοΰ ανθρώπου ενωρίς, μέ τά μι
κρά επεισόδια, μέ τά δποία ζωγραφίζονται οί 

τύποι, νά άκούση το μοτίβο του προχωρούν καί 

άναπτυσσόμενον έως τήν ώραν τής έκρήξεως. 
Ή έκδήλωσις τοΰ Μάρθα είς τήν τρίτην πράξιν 

είνε άποτομος, καί όταν στραφώμε·» είς τάς δύο 

πρώτας βλέπομε? κενόν.
Άλλά φθάνομεν είς τήν τρίτην πρίξιν. Λοι 

πδν ιδού τό δράμα ! Ή πράξις αυτή εινε πλή

ρης. Εινε συμπύκνωμα δράσεως, γοητείας, τρα

γικού. ’Ακούσατε την. Ό άρχιτέκτων Μάρ 
θας είνε είς ένα νησί, μέ τήν νεαρά? του γυναί
κα, τήν Μίναν, επάνω είς τήν δποίαν, άπλώ- 

σας τήν ευεργετικήν σκιάν τοΰ ψεύδους του, ά- 

πέκρυψεν τήν οικογενειακήν της δυστυχίαν. Ή 

Μίνα είνε ευτυχής. Είνε ήμερα ευτυχίας . . . 
Ή επέτειος τών γάμων των. Εορτάζουν. Οί 
χωρικοί τοΰ νησιού έρχονται, τούς χαιρετίζουν, 

γλεντούν, καί χορεύουν κάτω άπδ τδ σπίτι, ε
πευφημούν τήν εύυτυχίαν των. Ή Μίνα, ή 

άθώα καί ώραία υπαρξις, σκιρτά καί κελαιδεΐ 

ώς πουλί αμεθυσμένον άπδφώς». Είδοποιήθη- 

σαν οτι δ πατέρας τής Μίνας θά έρθη.. . Ή 
ευτυχία αυξάνεε. Είδοποιήθησαν οτι δ πατέ

ρας τής Μίνας έπώλησεν ένα μεταλλείον καί 
έκέρδησεν ενα έκατομμύριον... Ήεύτυχία φθά

νε: είς ίλιγγον.
Άλλ’ αίφνης δ Μάρθας ειδοποιείται οτι δ 

γέρος άπέθανε . . . Αίφνης ειδοποιείται 0Tt με
ταλλείου δέν υπάρχει, άλλ’ ήτο πλάσμα τής 

παραφροσύνης τοΰ γηραιού συνταγματάρχου. 
Δυστυχία δεύτερα και τελειωτική. Ίλιγγος 

δυστυχίας διά τόν Μάρθαν. Τί νά κάμη ; Ή 

Μίνα τά άρ>οεΐ ολα· ’Εκείνη είνε ευτυχής, είνε 

τρελλή άπο χαράν, χορεύει κάτω μέ τούς χω·. 
ρικούς. Περιμένει τδν πατέρα της, περιμένει το 

έκατομμύριον, εορτάζει τήν επέτειον τών γάμων 

της.·. . Ποιος τολμά νά καταστρέψη αύτήν 
τήν ευτυχίαν, μέ μ.ίαν χυδαίαν είδηση» ; Όχι 

βέβαια δ άρχιτέκτων τής εύτυχίας, δ Μάρθας. 

Δέν επιχειρεί τοιοϋτον έγκλημα. Ή Μίνα εμ
φανίζεται, τον φιλεί, τον γοητεύει, τοΰ υπεν
θυμίζει τήν πρώτην ημέραν τού γάμου των, ά- 

ποθεώνει τήν επέτειον. Πίνουν σαμπάνια. Πί

νουν πέντε ποτήρια. Μεθούν . .. Ή Μίνα δρ- 
μ« εις τό πιάνο. Παίζει τό θειον μενουέττο 

τής Μανόν . . Μέθη, μουσική, αναμνήσεις, άπο- 
θέωσις εύτυχίας. Αύτδς δ ίλιγγος τής εύτυχίας, 

ένα ποίημα άναστηλωθέν διά τοΰ ψεύδους, άλλά 
ποίημα, αύτή ή ώραιότης πρέπει νά χαντα- 

κωθή ή πρέπει νά σωθή;

Ό Μάρθας, δ άρχιτέκτων τής εύτυχίας, θά 
διατηρήση τήν ευτυχίαν τής Μίνας. Ή τρικυ

μία ποΰ μαίνεται είς τήν θάλασσαν και τδ κότ
τερο ποΰ ήλθε, τοΰ δίδουν τήν διέξοδον. Προσ- 
καλεί τήν Μίναν είς εκδρομήν μέ τδ κόττερο. 

’Εκείνη τρέχει χαρωπή, κατεβαίνουν κάτω, 
πηδούν είς τδ κόττερο, ιππεύουν επάνω είς τά 

πελώρια κύματα, χάνονται είς τδ μαινομενον 
πέλαγος. Έξαφνα ή νήσος όλη ή άγωνεώσα 

(δ θεατής παρακολουθεί τελείως τδ φοβερόν δρά

μα άπο ένα παράθυρο) βλέπει άπο τήν παρα

λίαν τδ κόττερο ν’, άνχτρέπεται. Ή Μίνα ί- 

πνίγη. Ή εύτυχία έσώθη.

Το έργον τελειώνει και αφήνει τδν θεατήν 
συγκλονισμένο?, μέ τήν σπάνιάν αύτήν πράξιν, 
τήν τραγικωτάτην, τήν λαμπρά σκηνοθετημέ- 

νην, τήν φοβεράν καί εξαιρετικήν. “Επρεπε νά 

πνίξη τήν Μίναν δ Μάρθας ; Άλλά μ.έ συγχω- 

ρείτε. Κανείς πλέον δέν έχει καιρόν, νά σκεφθή 

περί αύτοΰ ... Μάς είνε άδιάφορον τί έπρεπε 

νά κάμη δ Μάρθας καί γνωρίζομεν μόνον, ότι δ 

συγγραφεύς έκαμεν εκείνο πού έπρεπε.

Ζ· Π

* *
•

«.'Ο δ,ν&ρωπος τής ήμέρας», ή κωμωδία τού 

κ. Τ. Μωραιτίνη έσκόρπισε γέλωτας άφθονους 
είς τήν «Νέαν Σκηνήν». Όσυγγραφεύς έδείχθη 

ευφυής είς τήν έξεύρεσιν τών σκηνών, τινές τών 

δποίων άπετέλουν αληθινά tableaux καί χαρι
τωμένος είς τούς διαλόγους. Κατόρθωσε έκάστη 

πράξις νά είνε άνωτέρα τής προηγουμένης, άπδ 

καμμίαν δέ νά μή λείπη τδ κωμικόν ενδιαφέ

ρον. Μόνον θά ήδύνατο τις νά παρατήρηση οτι 
ή γ' πράξις, καθ' ήν εμφανίζεται δ ήρως Νε-, 
ρούλης ώς δρδινάτζα,ύπενθυμίζει πολύτήν «Κυ

ρίαν τοΰ 23», είς τήν δμοιότητα δ’ αύτήνπολύ 

συνετέλεσεν ή κατά τά άλλα θαυμασία ύπόκρι- 
σις τοΰ κ. Σαγιώρ.

Δ· κ.



ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ
Τήν IS ’Οκτωβρίου γίνεται έν Φλωρεντία έναρξτ; 

καλλιτεχνική; Εκθέοειο; ήτις θά διαρχέο’ΐ οκτώ μήνα:.
Τά έργα jirot’KU δεκτά θέχρ1 τ'ϊ? 10',ί ‘Οκτωβρίου, 

Την ΐκΟεοιν διοργανώνο ύ Χύλλογος των Ίτολ&ν Καλ
λιτεχνών, ό όποιο; εχει άντεπιοτίλλοντα μέλ.η όλου; του; 
μεγάλου; καλλιτέχνας τής Ευρώπης.

*

Τό τελευταίου έργον τοΰ έσχάτω; ιιχοθανόντος διάση
μου ’Αμερικανού γλύπτου-Αύγουστου Γώδεν sire ύ άν· 
όριά; ταυ μεγάλου ’Ιρλανδού πατριώτου Πάρνελλ, ή 
ιστορία του οποίου εινε περιπετειωδεοτάτη. Ό Γώδεν 
ποτέ δεν είχε» ίδεΐ τόν Πάρνελλ, άλλα κατώρθωσε ι·ά 
προοόώαυ τόσην όμοιότητα εί: τό εργον τον <οοτε οί 
γνωρίοαντε; είς τήν ζωήν των τον ίίάρνελ). καί ίδόντες 
τον ανδριάντα κττεπλ.άγηοαν εκ τή; ομοιότητα:.

Ό άνδριάς έως οτου τείτιώαΐ) διήλθε διά πλείστων 
όσων περιπετειών. Λίόλις ό Γώδεν ένελίίωοε τό μοδέ- 
λον, Εξερράγη πυρκαϊιί εις τό εργοστάσιου' τον. Είς εκ 
των μαθητών τον γνωρίζων τήν' στοργήν την όποιαν 
έτρεφε δΓ αύτό ύ διδάσκαλό: τον ωρμησεν εί; τά: φλό
γα; και κατώρθωσε κατόπιν προφανούς κινδύνου ν' άπο- 
σχάση καί νά σώση τήν πηλίνην κεφαλήν τον μοδίλον. 
Ό γλύπτης ,κατεοκεύασεν εκ νέου τό πρύπλαοιτα, όταν δέ 
τό ετελεΐωσεν ήρχιοεν Επεξεργαζόμενα; τόν ανδριάντα.

Έν τφ μεταξύ όμως ήσθένησί σοβαρώς, ή δε σύζυγό; 
τον άπηλπίσθη δτι &ά κατώρθωνε νά ουμπληρώοη τό 
εργον. Ό Γώδεν όμως καίτοι ασθενή; μετέβαινε καθη
μερινώς εις το εργαστηρίου του καϊ είργαζετο δσον του 
επίτρεπαν αί δυνάμει; του εί; τον ανδριάντα. Τήν ημέ
ραν ποΰ ό Γώδεν «τελείωσε τόν ανδριάντα άπέθανεν, αί 
δε "διαι εφημερίδε; αί άναγγείλαοαι τόν θάνατόν ταυ 
άνήγγελλον καί τήν έκθεσιν τοΰ εργον πρός κοινήν θέαν.

1τ
Τό δημοτικόν συμβούλων Βιέννης άπεφάσιαε' τή» 

άνέγεροιν μνημείου είς τόν αύτοκράτορα Ροδόλφον 
Χάψβουργ, τόν πρώτον αύτοκράτορα τής Αυστρία;, διά 
δαπάνη; 70,000 φράγκων. Έτερον μεγαλόπρεπε; μνη
μείου θά άνεγερίλή iv τή αυτή πόλει εί; τόν Χέσερ.

♦

Έκ Βενετίας αγγέλλεται, ότι είς τον γλύπτην Αννίβα 
Δέλότι άνετέθη ή κατασκευή τοϋ ανδριάντος εί; τόν ποι
ητήν Ίωσίαν Καρδούτσι. Το μνημεϊον θά κατασκευαστή 
εκ μαρμάρου τήςχΚαρράρα; θά εγχαραχθή δε Επ’ αύτοΰ 
ή εξής επιγραφή,«.Είφτδν Ίωσίαν Καρδούτοι-Βενετία.» 
Τά αποκαλυπτήρια τοΰ ανδριάντος θά. εελεσθώσι πιθα
νώς χατα την πρώτην επέτειον τοΰ θανάτου τοΰ διάση
μου ποιητον,

. ‘ί.
■ ,*

Είκοσι καϊ πεντε εκατομμύρια φράγ. έ/ιετρήθησαν 
διά μίαν σπανίου άληθώ; καλλιτεχνικήν συλλογήν. Τό 
τίμημα κατεβλήδη ύπό τοΰ μεγάλου εν Αονδίνφ οϊκου 
αρχαιολογικών αντικειμένων τ&ν Αδελφών Νεώβυ, οϊτι
νες ήγόρασαν τήν περίφημου καλλιτεχνικήν συλλογήν 
τού Ροδόλφου Κάν. Ή συλλογή αΰτη είνε ύπό πολλάς 
επόψεις μια άπο τάς σπουδαιοτάτας ιδιωτικά; καλλιτε
χνικός συλλογής καϊ περιλαμβάνει εικόνα; όλων τών 
Όλλανδικ&ν οχοί.&ν καϊ εποχών τή; ζωγραφική; καθΐος 
καί όλων τ&ν ζωγράφων Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας, 
Ισπανίας, καθώς καί έργα τοΰ θεοτοκοπούλου. Οί αγο
ραστοί ούτοι εΐχον πρό δύο Ετών αγοράσει, καί τήν συλ
λογήν τοΰ Αμερικανού Βάρεν αντί 250,000 λιρών 
στερλινών,

•χχ4 ->£1*26

Εν ,ίρλανδίφ άπεβίωοεν ό καθηγητής Γκρένδαλ, 
εκ των επιφανέστερων ποιητών καί σοφών τής Ιρλαν
δίας. Ό άποθανών ποιητής ήτο νιος τοΰ περιφήμου Ιρ
λανδού φιλολόγου Έγιλσον, έγέννήθη δέ κατά μήνα 
’Οκτώβριον τον 1826. Πέρυσι» iv μεγάλη ΰπιοημάτνμιι 
ίωριάσθη εν Ίρλανδίφ ή όγδοηκονταετηρτ; τών γενε
θλίων του. Ό Γκρένδαλ διεκρίθη ίδια ώ; λυρικός ποι
ητής, έγραψεν όμως καί τό πρώτον ’Ιρλανδικόν έπος 
καί θανμαοία; κωμριδίας, έξε.πόνησεν άκόμη καί έργα 
περί ζιρολογία; τής Ιρλανδίας, πρωτότυπα εΐς τό εΐδός 
των. Έπί πολλά ετη είργάσθη διά τόν μέγαν φυσικοί- 
στορικάν χάρτ ην τή; Ιρλανδία;. 'Ο Γκρένδαλ ήτο και 
επιδέξιο; ίχνογράφος. Έγραφε τήν Ιρλανδικήν απαρα- 
μίλλως, ήτο δε καί κάτοχος πασών τών νεωτέρων γλωσ
σών. Μετέφρασεν έμμέτρω; τα δώδεκα πρώτα στοιχεία 
τή; Ιλιάδο; τοϋ Όμηρου καί πολλά τή; ‘Οδύσσεια;, 
συνέθετε δε ποιήματα καί εν τ>/ Δαίινική γλώσσ/).’Α.τό 
τοΰ 1870 μέ-χρι τού 1874 εξέδιδε φιλολογικόν καί Επι
στημονικόν περιοδικόν. Τά έργα του καί δ μίγας “Ατλα; 
περιέρχονται νιν εί; τήν κυριότητα τοΰ κράτους.

★
Ο κ. Βροΐτο; εργάζεται ήδη τήν εΓαλήνην» άντί- 

στοίχον παράοταοιν τή; «Τρικυμία;» του. 'Έ «.Γαλήνη» 
συμβολίζεται διά γυναικός, καθημένν,ς Ιπ'ι δελφίνος.

*

Ό κ. Καζαντζάηη; συνέγραψε δύο νέα δράματα, φέ- 
ροντα τού; τίτλου; aBequiem» καί αΏ;'πότε πειά ;» 
Τό εΒημερώνει» τοΰ Ιδιου μεταφράζεται ήδη έί; τήν 
Γαλλικήν.

★
Έν Πετρουπόλει τό πρόσεχε; έιο; θά διοργανωθμ 

διεθνή; “Εκθεσι, τεχνών διακοομητικών καί επιπλο
ποιία;, εί; ήν εκλήθη νά μιτάσχΐ) καί η 'Ελλά;.

*·

Ή Νορβηγία ίώρτασε τήν φιλολογικήν πτντηκονταε- 
ρίδα τοΰ Μπγιέρνσον. Ό ποιητή; διήλθε τήν σημαντι
κήν αυτήν ήμίραν εί; τό κτήμα του ‘Άουλεστατ- Ό 
ξένο; τύπο; σκιαγραφεί είς εύρεία; επιφυλλίδας καί 
άρθρα -τί»· ποιητήν. Ό Μτγ,ίρνσον ένεφανίοθ, τό πρώ
τον, πρό ήμίσεως αίώνος, μέ τό διήγημά τον η ιιΣύνεβε 
Σουλπάκεν». ,

Εί; τό Εθνικόν θέατρον τής Χριστιανία; έδόθη τήν 
Ισπέραν τών εορτών ή κωμτρδία του «Ιεωγραφία καί 
Έρως», άλλ* ό ποιήτή; δέν πάρενρέθη εί; αύτήν. 'Αν 
καί μέ όλα τά 7δ χρόνια του 'ίινε άκόμη θαλ.ερός καί^ 
εργάζεται πολλάς ώρας καθ’ εκάρνιην.

Είς τήν Ζάκυνθον, τή πρεοτσβουλία τοΰ κ. Γ. Μα- 
ζαράκη, ίσχηματίσθη μία. επιτροπή πρός διάσοοιν τών 
άρχαιεον ιστορικών κτι καλλιτεχνικών κειμηλίων.

'ίλς γνωστόν, όλόκληρος η Ζάκυνθο; είνε τρόπον τινά 
νν Μουσείον τοιούτιον θηοι.υρών. Σκεύη, έπιπλα, εικό
νες, γ/.υπτά, υφάσματα, κεντήματα πολυτιμότατα έχουν 
συσσωρευθή έκεί άπό αιώνων. ‘Αλλά, χα ρί; καμμίαν 
ίπίβλεψιν καί φροντΐδτ, τά περισσότερα έφθείροντο όλο- 
νέν, δίηρπάζοντο ΐ) έπολονντο ί'πό τών κατόχων των 
εις τιμάς εξευτελιστικάς. ΊΙ επιτροπή, ή όποία ά.τετε- 
λίσθη τόιρα, τ’ άνέλαβεν ύπό τήν προστασίαν της. ήρ- 
γ,ισε.δε νά καταγραφή τάς εικόνας τών ζακυνθινώτ εκ
κλησιών μαί τά άλλα των κειμήλια.

Ή Γαλλία εχααε τόν κατ’ εξοχήν ποιητέ]ν της, τόν 
Σουλύ Προνδώμ.

Ό Γάλλος ποιητής ίγεινήθη τφ 183Θ. Όλον του 
σχεδόν τό έργον αννοηώζεται εί; τρεις μικρούς τόμους, 
έξ ών ό ε'ς είνε μία φιλοσοφική πραγματεία περί ποιη
τικής τέχνης. Ή εΔικαιοσύνη», ή αΕΰτυχία» καί α! 
«Μάταιαι έρυφερότητεςη είνε-εκ τών τελειότερων του. 
Τήν πο'ιησιν τοΰ Σόνλν Ίίρουδώμ διακρίνει ή έκδΐβ.ωσις 
τών τρυφερωτίρων καί κρυφτωτερωγ αισθημάτων τή; 
καρδίας. Εί; τ'α φιλοσοφικά τΟυ ποιήματα ερμηνεύει τάς 
υψηλότερα; σκέψεις τοΰ πνεύματος. Α/ίταξϋ ιώ>· άρι- 
σιουργημάτων του εί; τήν πρώτην μορφήν διακρίνεται 
τό περίφημου «Σπασμένο Βάζο». Είς τήν δεύτερον 
θαυμάζεται τό άθάνατον ποίημα CfteZ 'l' anliijuaive, 
έργον είς τό όποιον τό ϋφο; τή; ποτήσεως καί ί/ απλό- 
τη;· καί τρνφερότη; τή; εκφράσεω; ευρίοκονται εν θαυ- 
μασίρ άρμονί?. Ό Σουλύ Πρόυδώμ κρίνεται ώ; εί; τών 
μτγαλειτέρων λυρικών τοΰ κόσμου.

: *
Γιγανειωδών διαστάσεων Ιρ'γοΡ συνελαβεν;"η φαντασία 

τοΰ δαιμόνιου νεωτεριοτοΰ Ροδέτ. θέλει νά ίδρύορ ίνα 
«Πύργον τή; Εργασίας!, Ινττλώ; ρόδενίΐου εμπνεύσεω; 
καί έκτελέσεως, ό ό.-ιοΓο: θά συγκεντρώνΐ} καί θά έξυ- 
μνή δία μεγάλου συμβόλου τήν εργασίαν τώ · άνθρώπων.

Ό πύργος θα ϊδρυθή εί; μίαν κρύπτην, εί; ήν θά 
άντιπροοωπευθοΰν οί μεταλλουργοί καί ο ■ δύται καί έν 
γένει όλοι οί ύπό τήν γήν καί τό ύδωρ εργαζόμενοι. Αί 
πύλάι τή; Κρύπτη; θά φρουροννται ί ό τών μορφών 
τή; Ήμερα; καϊ τής Ννκτός.

Μία σειρά άλλων έπαγγελ,μάτων—οί σιδηρουργοί, οί 
ξυλουργοί, οι κεραμείς, οί κτίοται·— θά άναπαρασταθοΐν 
είς μίαν ζωοφόρον, ή όποία θά περιβάλλη τόν πύργον. 
Δύο άγγελοι, οί όποιοι θά εκπορεύωνται άπο τόν ουρα
νόν καί οί όποιοι θά λαμβάνουν υπό τήν προστασίαν 
rt»v τούς είς τήν γήν εργάτας, θά επιστέψουν τό δλον, 

Τάς δαπάνας τής έκΤελέσεω; τοΰ έργου του 6 ίδιος. 
Ροδέν υπολογίζει είς εκατομμύρια καϊ σκέπτεται, δτι θά 
ήδύνατο να πραγματωθή τό μέγα έργον διά κοινής 
διεθνούς σνεργασίας·

Μίαν σημαντικήν δυσχέρειαν ΰπερνίκησεν ήδη. Ενρεν 
ενα αρχιτέκτονα, ό όποιος θ’ άναλάβη τήν αρχιτεκτο
νικήν σύνθεσιν τοΰ δλον. Ό αρχιτέκτιον είνε δ Ρενώ. 
Ό Ροδέν έξεφράοθη μέ' πεποίθηοιν περί τή; εκτελέσεως 
τού σχεδίου του- άλλά πρέπει- ν’ άναμνησθώμεν, οτι ό 
μεγαλορ/υής κάλ.λιτέχνη; δέν ηδυνέ/θη ήδη νά ίκτελέοη. 
διάφορα άλλα μεγάλα σχέδια.

*

Άπέθανεν ό διάσημο; Νορβηγό; μουσουργό; Γκρήγκ, 
ίν ήλ.ικία 64 ετών.

*

Τό ιστορικόν μουσείον τή; Μόσχας δι ωργάνωοεν ειδι
κόν τμήμα, έν (ρ θα περιλ.ηφθώοι παντες οί κατά και
ρούς Ικδοθέντε; λ,ίβελλοι, οατνρικαϊ εφημερίδες κ.λ.π.

*

Kai άλλο; ιιγγϊλθη έκ Παρισιων βανδαλισμός. Μία 
νεΰνι; {ξέσχισε διά ψαλΜδο; τα νπό τοΰ Δομενίκου “Ιγ- 
κρες ποιηθέντα άντίγραφα τών περίφημων τοιχογραφιών 
τού έν τφ Βαειχανφ «Σιξτΐνου Παρεκκλησίουε (Κα- 
πέλλα Σιστίνα), τά οποία ενρίοκονται εις τό Μουσείον 
τοΰ Λούβρου. Ή νεάνι; έδι;!.ωσεν, οτι προέβη εί; τό 
πραξικόπημα τοΰτο, διότι ήθελε να σνλληφθή,

Τό πραξικόπημα τοΰτο εινε τό τρίτον, όποιον τοϋ 
όποιον συμβαίνει εΐς τό Μουσείον τοΰ Λούβρου εντός 
ολίγων μηνών. Πρόκειται περί αληθούς παραφροσύνης, 
κατά τής όποιας ήδη ό γαλλικός τύπος ζητεί νά ληφθοΰν 
δρακόντεια μέτρα, διότι αληθώς τά αριστουργήματα 
τών αιώνων ·είνε είς τιμ· διάθεαιν τή; μανία; τοΰ πρώ
του τυχύνιός'ξκφΰλον.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Αϊ άρχαιολογικαϊ άνασκαφαϊ τή; Περγάμου τας όποιας 
διενεργεί τό. Αύτοκρ. Γερμανικόν Άρχαιολ. ΊνΟΤιτοΰτον 
τών ’Αθηνών, εξοδένον κατ' έτος περί τάς Θ00—1000 
λίρα; τουρκικά;, δι’ έπιχείρηοιν , δλως. έπιοτημονικήν, 
θά έααναληφθώοι κατά τά; άρχάς τοΰ μηνός Σεπτεμ
βρίου ύ.τΰ τήν διεύθυνοιν τοϋ οοφον καθηγητού κ. Γονλ. 
Δαΐρπφελδ,διευθυντον τού εν Άθήναις αύτοκρ. άρχαιολ. 
Γερμαν. ’Ινστιτούτου, δστις τελευταία; έκαμεν άνασκα- 
φά; έν τή ιστορική πόλει Πύλφ. Εις τάς εφεεεινας 
άνασκαφάς θά ουμμετάσχη πάλιν καί ό όμογενή; ορχ»- 
τίκιων ΙΙαναγ. Η. Σοΰρσος.

*

Έπερατώθησαν αΐ άρχαιολογικαϊ άνασκαφαϊ εΐς τάς 
Παγαοας υπό τοϋ εφόρου κ. Άρβανιτοπούλου Άνευ- 
ρέθηοαν περίπου 200 πλάκες, εξ ών ΙΟ ξχουοαι εύκρΤ- 
νεΐς παραστάσεις καί ΆΟ ήμιοβεομένας, Αί πλάκες αύται 
είνε οπαυδαιοτάτης αξίας πραγενΐοτεράι δε τών τή; Πομ
πηία; κατά 400 έτη. Ό κ. Ζιίλιερόν άνέλαβε νή 
γράψη τάς παραστάσεις.

Αριστουργήματα θεωρούνται ή Otijii/ εοϋ Δωδότου, 
3 πλάκες άναφερόμεναι εί; διασήμον; εταίρας, όνομα- 
μαζομενας Παρθένων, Όνήσιον καϊ Γυμνάσιου, έτέρα 
ίπιτυμβία έγχρωμο; παρισεανουαα τοκετόν γυναικός, 
τοΰ νεογνού άποθανόντος- καταρρίπτει δε τόν Ισχυρισμόν 
τή; Φλαμανδικής σχολή; περί προοπτικής, ή όποία ήτο 
γναισιή παρά τοϊ; αρχαίοι; είς τέλειον βαθμόν είς τήν 
γλόίοοαν τής Σκοπέλου.

*

Σοβαρά αρχαιολογική άνακαλυψις έγένετο εις τόν 
Κεραμεικό». Ή άνακάλυψις ϊφεΐλεται εί; τόν Γερμανόν 
αρχαιολόγον κ. Μπραΐκνερ, ζητήοαντα τ'ην άδειαν ενέρ
γειας νέων άνασκαφών έκεί, λόγν, τοΰ δτι επιθυμεί να 
κατάρτιση άκριβέστερον σχεδιάγραμμα τοΰ ήδη ύπάρ- 
χοντος τοΰ αρχαίου τούτου νεκροταφείου.

ΑΙ άνασκαφαϊ ήρχισαν δαπάναι; τής Αρχαιολογική; 
Εταιρεία;. “Αμα δέ τή προόδφ των Εργασιών εί; τήν 
όδαν τοΰ Ταύρου άπεκαλύφθη ότι ιό έδαφος, τό όποιον 
ανέκαθεν Ιθεωρήθη -ώ; αύτό τό αρχαίου έδαφος τοϋ 
Κιραμειχοΰ, έφ’ οί καί τά διάφορα μνημεία, δεν ήτο 
τό άρχαΐον έδαφος, άλλ’ Επίστρωμα σχηματισθέν δια 
τή; πάροδον- τού χρόνου καί κατακαλύψαν τό πλ.εύοτον 
μύρο; αύτών. Πράγματι κατά τήν αιαοκαφήν άπεκαλύ- 
πτετο βαθμηδόν δτι μνημεία, τά όποια «θεωρούντο τοπο
θετημένα ύπό τσ/ν καλλιτεχνών, ίνα όρώνται άπό τή; 
επιφάνειας, ήοαν προωριαμένα νά βλέπωνται εί; ϋψο; 
2 μέτρων περίπου.

Καί ή τοιαΰτη δέ ήδη θία τ&ν μνημείων τά παρου
σιάζει μεγαλοπρεπέστερα καϊ συμφιονοτερα. μέ τον; κα
νόνα; τή; Τέχνης, πλεΐσται δέ σποιδαΐαι λεπτομέρειαι, 
αί όποΐαι παρίμενον ανεξήγητοι, ΐρχνντάι εί; φώς.

Οντω βαθμηδόν εύρίσκεται ήδη διά .τωνάναοκαφ&ν 
τό άρχαΐον έδαφος, τό πραγματικόν έδαφος τοϋ Κερα- 

-μεικού, τό όποιον εινε εί; ικανών μέτρων βάθος άπό 

τής σημερινή; Ι.τιφανεία; τον εδάφους.
Διά τή; άρξαμένη; εργασία; απεκαλύφθηι αν ήδη τέ

λειον αί μέχρι τοΐδε αγνοούμενοι βάσει; τού μνημείου 
τ&ν Πι έοβτων και τοδ τάφου τοΰ Πυθαγόρα καϊ άνε- 
δείχθησαν τοιοντστρόπω; τά μνημεία, άνακτήοαντα τήν 
Επιβολήν τήν όποιαν παρουσίαζον δια τή; είς νψο; με- 
γαλείτερον θέας ιων.

Πλην δε τή; μεγάλη; αρχαιολογική; σημασία; την 
οποίαν θά έχη ή άνακάλυψις αύτη, θά προκσλέση καί 
τά γεωλογικόν ενδιαφέρον δια Της άποκαλύψεως τών 
εδαφών, τ&ν διαφόρων εποχών, καϊ γραφικώτερο; δέ θά 
κατασταθή ό αρχαιολογικό; εκείνο; τόπος,

Πρός ταύτοις άπεδείχθη, οτι οί τοίχοι, οί περιβάλλον- 
τε; τά γιιπεδο. τών.Λ μνημείων τοΰ πρώτου ήμίσεο; τής 
Δ’, π. X. έκατον.ταειηρίδος, εχυυοι θεμελιιοθή εΐς τό 

αύτό περίπου βάθος, ότι προ τών γωνιών αύτών έχουσι
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τεθή λ.ίθοι, ίνα έμποδίζωσι τάς προσκρούσεις τών τρο
χών τών αμαξών, δτι ε'ς τινα μέρη άληθώς ο! τροχοί 
έχουσι προΓίριβ?} εις τους τοίχους, καί τέλος, οτι rof- 
χοί tires έχηυοιν επίχρισμα μέχρις εκείνον >οΓ βάθους, 
δ.ισυ έγουοι τεθή οί λίθοι κατά τών τροχών τών αμα. 
ξών, Άλλοι δι τοίχοι ίχουσιν εω{ έκεϊ καλώς Ιξειργα. 
σμένας προσόψεις, αϊτινες ήοαν προωρισμίναι νά φαί. 
νωνται. Έκ τούτων καταφαίνεται σαφώς, οτι κατά τό 
πρώτον ijuiov τής Δ' ■ π. X. εκατονταετηρίδας ή όδός 
ίκειτο είς εκείνο τό βάθος. ΛΙετ’ όλίγα ϊιη όμως η όδός 
ε.-ιεχώσθη και έθεμέλι ώθησαν άλλοι τοίχοι υψηλότερου.

Ή άνακάλυψις αΰτη είνε διά τούτον τόν λόγον σπου
δαία, οτι πολλά τών αυτόθι μνημείων, βλεπόμενα έκ 
τοωύτον βάθους, ίμπ<κο<οιν άλλην έντύπωοιν, έξαφα- 
νίζονται δε ως μή βλεπόμενα νπο τον θεατού πάντα τά 
άτελώς ή άουμμέτρω; έξειργασμένα μέρη ανιών, ώς έκ 
τούτον δε θά γείνη ανάγκη νά άπεικονιοθώσιν εκ νέου 
και τά αυτόθι υπάρχοντα μνημεία και τά Ιν τφ Έθνικφ 
Μουσείερ κατατεθειμένα, όσα προέρχονται εκ τοϋ Κερα- 
μεικοϋ.

Τής ‘Ηγησοΰς όμως τό μνημείου και τά παρακείμενα 
εις αυτό δεν έφαίνοντο πολύ εκ τής αρχαίας όδοΰ, επειδή 
άπεκρΰ.ττοντο ύπό τού κάτωθι ανιών τοίχου, έπρεπε δε 
νά άνέλθη ό θεατής επί τον άνω τοΰ τοίχου έπιπέδου 
καί νά ΐδ(ΐ αυτά έκ τον πλησίον και δχι είς ύψος. 'Ο
μοίως καί τό μνημείου τον Διονύσου φαίνεται οτι είχε 
πρό αυτού υψηλόν τι επίπεδον, είς το όποιον άνήρχοντο 
οί έπιοκεπται.

“Ολως άλλοίαν όψιν προσέλαβε διά τής άναοκαφής 
καί τό μνημεϊον τοϋ προξένου Πυθαγόρα, τό όποιοι’, ώς 
γνωστόν είνε παλαιότερον τών άλλαιν ,άνήκον εις τήν Ε' 
π. X. εκατονταετηρίδα·

Πρότερον ή έπί τής βάοεως τής στήλης έπιγραφή 
εκειτο παρά τό έδαφος καί μόνον κύπτων ή'ύναεονά 
άναγνώσγ) τις αυτήν, αλλά τώρα άπεδεΐχθη οτι κάτωθι 
τής βάοεως υπάρχει μέγα πώρινου ύπόβαθρον, ώστε όχι 
μόνον τήν επιγραφήν δυνατόν τις ευκόλως να άναγινώ- 
σκη όρθιος, άΜά και τό ολον μνημεϊον φαίνεται μεγάλο, 
πρεπέοτατον καί σεμνότατον έν τή άκρη αύτοϋ άπλότητι.

Έκτος τοότου πχχρέβχον ή άναοχαφή ανιη χαΐ δλλ^ν 
απροσδόκητου άνακάλυψιν, Εύρέθη δηλαδή, άλλα δυστυ
χώς όχι κατά χώραν, ίό ανω ήμισυ μέρος τοϋ κορμού 
μαρμάρινου αγάλματος άνδρος καθημένου, φοροΐντος 
ΐμάτιον Περσικόν, δηλαδή κάνδυν, ώς εκ τής τέχνης δέ 
φαίνεται οτι ανήκει είς τό τέλος του Πέμπτου ή τάς 
άρχάς το·' Τετάρτου α’ώνοί π. X. Άδηλον Sy & άνήρ 
ήτο Πέρσης ή "Ελλην σατράπης επαρχίας τίνος τής Μι
κρός ‘Ασίας, άλλ’ δτι και Άν είνε ,ή ΰπαρξις μνημείου 
άνδρός βαρβάρου βαρβαρίζοντος εν τφ Άθηναί'κφ 
τούτφ νεκροταφείφ ήτο Άλως απροσδόκητος. Ό κορμός 
οΰτος μετεκομίοθη είς τό ‘Εθνικόν Μουσείου μετ' άλ. 
λων τινών ευρημάτων τής άναοκαφής.

#
Σννεκροτηθη διεθνές οννέδριον περί δικαιώματος τών 

ον-γραφέων, οίτινος θά μετάοχωσι τά μέλη τής Διε
θνούς φιλολογικής καί καλλιτεχνικής Ένώοεως καί αν
τιπρόσωποι πολλών σωματείων. Κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
συνεδρίου θα προταθή ή άναθεώρηοις τής ουμβάσεως 
τής βέρνης, ήτις καί θά ουζητηθή αμέσως. Αί έργα- 
οόκ τοΰ οννεδρίου διήρχιοαν έπί τριήμερον.

*
Άπέθανεν έν ηλικία 7ϋ ετών ό διάσημος βιολιστής 

καθηγητής τής Β. Ακαδημίας τον Βερολίνου, ‘Ιωσήφ 
’Ιωακείμ. "Ητο μεγάλη μουσική μορφή. Ένεφανίοθη 
ώς μουσικός τφ 1844 είς μίαν συναυλίαν. Μαθητής τοΰ 
Μένδελ.οον, φίι.ος τοϋ Σοϊμαν, άλλ’ έχθρός τοΰ Βάγνερ. 
Ήτο κατά προτίμηοιν εκτελεστής τοΰ Μπάχ καί Μπε- 
τϋβεν. Τεχνίτη; βαθύς, λεπτός, είλκύειο άπό τόν Γερ
μανικόν κλασικισμόν.

Ό μόλις δεκατριετής μαθητής τοΰ Ωδείου Αθηνών, 
τετραχορδιστής εΰρυτάτον μέλλοντος, i μικροοκοπικός 
Γμέριγκερ έπανήλθεν Ικ τής άνά τήν Ευρώπην περιο

δείας του. Τόν Γκέριγκερ έθαυμάοαμεν κατά τήν δοθεϊ- 
σαν ΰπ’ αύτοΰ πέρυοιν έν τφ Ώδείφ συναυλίαν, ίφετος 
δε θά δοθή ευκαιρία νά έκτιμήοωμεν καί πάλιν τήν με. 
γάλην μουσικήν του Ιδιοφυίαν.

*

Κατά τάς έν Φιγαλείφ άναοκαφάς Ιν τφ ναφ τον 
‘Απόλλωνος άνευρέθτ^ ωραιότατου χαλκοΰν άγαλμα τοΰ 
‘Απόλλωνος μεγάλης αρχαιολογικής άξίας.

*
Χέον μηνιαίου περιοδικόν φιλολογικόν καί κριτικόν 

τ>)ί τ^Χνη^ έξεδόθη έν Παρισίοις ή «Jsi?». ΤΙεριεχει με- 
τάφραοιν ενός ποιήματος τοΰ κ. Παλαμά ύπο τοΰ Avy 
Reni d’ Ύυν-rmonl και κριτικήν περί τοΰ έν Πα&~ 
σίοις ελληνος γλύπτου κ. Κ. Δημητριάδου, γραφεί αν 
ύπό τοΰ κ. Jean Libert.

»
Ό κ. καί ή κ. Γεωργαντή ετέλεσαν τά εγκαίνια τον 

νεωοτι ανεγερθεντος καλλιτεχνικού των έργαοτηρίου ίπί 
τής λεωφόρου Άκροαόλεως

μ-
*0 καθηγητής τής γλυπτικής έν τή Καλλ. σχολή τών 

Παριοίων καί μέλ.ος τοΰ ‘Ινστιτούτου κ. I. Κουτά» δι' 
έπιατολής του προς τον ήμέτερον ύπουργόν τ>)ς Παιδείας 
σννιστή Ικθύμως τόν μαθητήν του κ. Κ. Δημητριάδην 
γλύπτην, οΰτινος τά έργα μαρτυρούν «αληθινήν καλλιτε
χνικήν Ιδιοφυίαν», «Τά έργα ατινα απέστειίεν ό Δ. είς 
τό έφετεινον Salon—γράφει ό γάλλος καθηγητής—τοΰ 
περιποιοϊν μεγάλην τιμήν και ώς πρόεδρος τής ‘Ελλα
νοδίκου επιτροπής δύναμαι νά σάς βεβαιώσω οτι πάντες 
οί καλλιτέχναχ έξετίμηοαν τήν μεγάλην αξίαν τών έργων 
του». Παρακαλεΐ έν τέλει δπως παραταθή ή έν Παρι- 
σίοις υποτροφία τοΰ κ. Δημητριάδου.

*
Άπέθανεν είς Παρισίους ό Αλβέρτος Κέμπερεν, ΐπί- 

τιμος διευθυντής τών εθνικών Μουσείων τής Γαλλίας. 
Κατήγετο άπό 'Ελβετικήν οίκογένειαν καί έγεννηθη τό 
1820 εις Παρισίους.

Μίγα Λεξικόν τής Ελλην- γλώ<ί<ίης Άνέ· 
<Ηΐι Κωνότανττνΐδον. — Πραγματική, έκδσύίευσις

■ είς~ τήν Έλλην. Φιλολογίαν παρέχεται διά τής προ όλί 
γων ήμερων, άτοπερατώσεως τοΰ Μεγάλου Ελληνικού 
Λεξικού Άνέστή Κΐύνσταν.τινίδόυ (Liddell Scott). Τό 
Μίγα τούτο Λεξικόν συγκείμενον εκ 4 όγκωδών τβμιον 
εκ .3050 σελίδων λίαν πεπυκνώμένονϋ, θέλει είσθαι έπΓ 
κόλλας δεκαετηρίδας ή κορωϋίς τών ‘‘Ελληνικών Λεξι
κών, κα,θ’ δσον οί Ικδόται αυτοί δέν ήρκέοθηααν είς 
τήν μετάφρασςν τοϋ Μεγάλου . Λεξικού', Liddell-Scott 
τον θεωρονμένον παγκοσμίως ώς τοϋ τελχιοτέρου 'Ελλη
νικού Λεξικού, άλλα έπλούτιοαν τούτο καταπληκτικές 
εκ πολλών-άλλων πηγών, τινός τών δθοίων δφείλομεν ν’ . 
άναγράφωμευ, ίνά περισσότερον άποδείξωμεν τήν τελειό- 
τιμ^ του. Λ'. Άπό τό Έλληνο-αγγΐικόν λεξικόν τοΰ 
Β. Α. Σό^οκλέονς. r^j χαΐ Βυζαντινής
περιόδου(146 π. Χ.^-τοΰ 1100 ,Β'■ Άπδ τήν
βδνναγωγΐιν τ&ν &θηάάν^ήΐών Λέξεων® τοδ 
Σΐεόάνον Κονμανούδη. Γ“, 'Άπό τά Λεξικά 
τού Σονίδα, τοΰ Ήθν^ζίρν (μετά τών Διορθώ
σεων τοΰ ΚΟρατί/, τα ’Αρχαία Γλωάιίάρτα και 
τά». Φρνντχον.' Δ'. Άπό τήν « 'Βλληντκάν χλω
ρίδαν τοΰ Σίβθωρκ καί τής σοφάς πραγματείας τοΰ 
Χβλδράΐ^. Ε'. Άπό τά 'Ελληνογερμανικά Λεξικά ’ 
τοΰ Παθό6 καί τοΰ ·Πα.ίτέ, πρός δέ καί από τό μεγα 
τρίτομον Λεξικόν τοΰ Γαζή. ΣΤ. Άπό τάς σοφός καί 
παγκοαμίον- επιστημονικής ·, αυθεντίας «ΓλωίΜτκάζ 
παρατηρήΰεις» τοϋ κ. Κβνέον. ' Επίσης πρέπει . 
νά τονίοωμε'ν πλήν τών Άλλων του ίπιοτημονικών προ
σόντων, δτι, διά τοΰ Λεξικόν τούτον έχει τις καί το 
τελειότερου 'Ομηρικόν - Λεξικόν, διότι περιέχει με 
πάσαν ακρίβειαν άπάσας .’τάς Ιν Όμήρφ άναφερομένας 
λέξεις, ώς καί τήν εξής λεπτομέρειαν, ή όποια-είς ουδ'εν 
άλλο μέχρι σήμερον Ελληνικόν Λεξικόν Απαντάται, είς 
εκδότην λέξιν σημειόΐ τά μακρά καί βραχέα, τό τσι· 
οΰτον είνε είς θέσιν πας τις νά έννοήοη πόσον ώφέλιμον 
καί άπαραίτητου είνε είς τήν όρθογραφίαν τής δύσκολο- 

. τάτης γλώσσης μας. Βεβαίως ή Ελληνική φιλολογία 
πρέπει νά σεμνύνηται διά τήν άπόκτηΟεν ενός τόσον πο
λυτίμου θησαυρού και είμεθα βέβαιοι, δτι ούδείς "Ελλην 
θά μέίνη χωρίς νά πλοντίσρ τήν βιβλιοθήκην του αε τό 
έξοχου-τούτο έργου, δια τθ' όποιον δφείλομεν θερμώς 
νά συγχαρώμεν τούςέκδότας αύτοΰ κ. κ. Τίο^ς Άνέ- 
dtn Κωνόΐανΐτντδον ώς καί τόν άπόπερανώοαντα 
αυτό κ. Any. Άγαλλίδην.

Ό θάνατος τοΰ. Μαραολή έπέφερε καί τόν θάνατον 
τής Βιβλιοθήκης του. 'Ο-γενναίος έν vf} ζωή χορηγός 
δίί· έμερίμνησεν άτυχώς δπως έμψυχώση τ' όνομά του 
καί μετά θάνατον. Εαί τό έργον—άπδ τά μεγαλέίτερά 
γεγονότα τής νεοελληνικής φιλολογίας—-τερματίζεται διά 
τόμου Ικανόν να δικαιολογήσω τήν νπαρξιγ τής επιθανά
τιου Βιβλιοθήκης. Διότι έργα ώς τά .’«Μεσαιωνικά 
καί Νέα Ελληνικά» - τοΰ σοφού καθηγητοΰ κ, 
Χατζηδάκι είνε τά ευγλωττότερα πειστήρια' περί τής 
χρησιμότητος τής Μάράσλείου εκδόοεώς, &νευ τής όποίας 
πολύτιμοι συγγραφαί θα εμενού τεθαμμέναι- ώς χει
ρόγραφα τών ιδιωτικών βιβλιοθηκών. ‘Q άρτι έκδοθείς 
Β’. τόμος τοΰ συγγράμματος τοΰ κ. Χατζηδάκι απο
δεικνύει τήν χαλκίντερόν πολύμάβ-ίειαν τοϋ μοναδικοί 
γλωσσολόγου μας.

Πυθαγόρας.—~Οργαντ>ντών ‘Ελευθέρων τεκτόνων.

Σάν Ζωή καί άάν Παραμύθι.— *Κτά τον τίτλον 
aitov έξεδόθηοαν είς τομίδιόν. διάφορα διηγήματα, είτ ' 
μόνες, περιγραφαί κλπ.· ΰπο, τοϋ κ. Κ. Μιχαηλίδου δη- 
μοσιευθέντα είς τά «-Παναθήναια» .

Ιί- d' Hughcer. .A la gloire du Nord. Po0me. Ό. 
ρυμπαθής Γάλλος ποιητής κ. . d’ Hughfer, δ και δύο ’ 
άλλας ώραίας σύλλογός δημοσιεύσας μέχρι τοΰδε «Bans ; 
les jardins d’ Octobre» μαΐ «La Soif des Inlimes», 
είχε τήν καλωοΰνην με μίαν κολακευτικήν άφιερωσιν νά 

■ άποστείλη ήμΐν τό νέον έργρν τΟυ,όπερ διακρίνει αΐσθήμα 
καί τέχνη, άληθινή δε ποίησις.

Βαράέντ^ Αόξα καί. ζωή; Διηγήματα, τά όποίά 
κατά τόν πρσλογίζοντα ’ Έφταλιώτην έχουν «δούλεμα 
μορφής καί λεχτικον» καί >με τήν έθνική ιστορία μάς 
σάλεψαν τα κατάβαθα τής ψυχής μας» ί

"Ελληνες καί Βαύ-λγαροι κατα τά.ν.έ9σν καί 
20W <ιίδ>να. Ό κ. Ν. Καζάζης ευρισκόμενος άπό 
τίνος χρόνου έν ΛονδΙνφ, έξέδωκε πρό τινων ήμερών 
αγγλιστί νέον σύγγραμμά του υπό τόν τίτλον «. "Ελληνες 
καί Βούλγαροι κατά τόν 19ον καί 20όν αΙώνα», δι' ού 
σκοπεί να διαφώτισή τήν έν ■'Αγγλία δημοσίαν γνώμην 
περί τών έν ‘Ανατ. Ρωμυλία καταστροφών τοΰ Ελλη
νισμού. 'Εκτίθενται έν α&τφ διά στατιστικών άριθμών 

. οί από είκοσιπενταετίας διωγμοί τοΰ Ελληνικόν έν τή 
Βορείφ Φράκί; στοιγ.είου μαί ίδίφ αί πρό έτους λαβοΰσαι 
χώραν καταοτροφάί. ■ -

Oi Δήμαρχου τών Αθηνών.—‘Ογκώδες καί 
πλούσιον είς ένδιαφέρουσαν δσον καί δυσεύρετου ύλην 
βιβλίου, έκδοθέν υπό τοΰ κ. Γ. Παρασκευοπούλου Γεν. 
γραμματέως τοϋ Δήμου Αθηναίων. ·■

Κνηριακη ' Μθί?</α. —· ΙΙοι.ήματα Ελληνικά καί 
Γαλλικά, θπό ‘Ιωάννου'Περδίου. ‘Εν Κύπριρ.

ΤΗΛΕΦδΝΟΝ
Φιλοκάλφ.— Ποΐαι είνε ακριβώς α! αναλογίαι ένός 

ώραϊον γυναικείου προσώπου; 'Επί τοΰ όημείου-αυτού 
οί καλλιεεχναι καί οι φυσιολόγοι ώς καί οί καθηγητάΐ 
τής καλλιτεχνικής άνατόμίάς ουδέποτε ουνεφόγνηόάν.Έξ ; 
Κλλου τό Ιδεώδες τής καλλλονής π’Οραλλάσσει ,ούχΐ μόνον 
άναλόγως τών φυλών, άβλά και άναλόγώς τών εήοχών. ' 

'Αλλά κατά τάς γενικώς παραδεδεγμένος γνώμας, χω- . 
ρίς νά είσέλθωμεν είς λεπτομέρειας, δυνάμεθα νά είπω- 
μεν δτι τό πλάτος τών παρειών πρέπει να είνε τόσον, 
δσον τό πλάτος τού δφθαλμοΰ αεντ&κις. .

Ό όφθαλμός πρέπει να., είνε ακριβώς όσον τά δύο 
τρίτα τοΰ πλάτους τοΰ στόματος. Τό μήκος τοΰ αίτιου 
δύο φοράς τό πλάτος τοΰ οφθαλμού. Το διάστημα με
ταξύ τφν δυο οφθαλμών πρέπει -να περιλαμβάνρ Ακρι
βώς τό πλάτος ένός όφθαλμοϋ.. Αυτό είνε τό... καλλο' 
νόμετρον. - ' , -

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
Άρχαϊον ξυ(άλ#α.—Ή βαρα'τιθεμένη είκών πά- 

ριστή τό έν- Τηγανίφ τής Έάμηυ άνευρεθεν άκέφαλον 
άρχαϊκόν άγαλμα. Τό άγαλμά τούτο Φμοιάζει καταπλή- 
κτικώς πρός τά επί θρόνου κάθήμενα αγάλματα τής’Μι· 
λήτον καί πρός το άγμλμχ τής καθήμίγης Άθηνδς, τό . 
έν τφ Μσνοείφ τής Άκροπόλεώς Αθηνών ευρισκόμε
νον. Ή άμφίεσις αύτοΰ είνε ή συνήθης άρ^αϊκή, φόρεΐ 
δηλ. χιτώνα πολύπτυχον καί ΐμάτιον,:ή χλαμόδα καί έχει 
τήν κόμην διΟτεταγμένήν είς πλοκάμους, πίπτοντας εκα
τέρωθεν τοΰ ατηθαυς,.'ό θρόνος:έφ ού κάθηται πέρα- γ 
τοΰται άνωθεν εις στενήν ζώνην, έν ή διακρίνετάι άνά- 
γλυπτον ζφον, γύψ ή λέων, δκίάζον ελαφρώς έπί πόό>· 
οπισθίων ,ποδών καί στρέφον ,τήν κεφαλήν πρός τά όπί- 
σω. Φέρει δλ τό άγαλμα πεντάοτίχόν ίπιγραφήν, έξ.ής 
-άποδεικνύέται δτι ήτο αναθηματικόν εις την πολιούχον 
τής Σάμου θεάν “Ηραν, άνεθηκε δέ αύτό Άίάκης ό Βρυ-, 
σωνος.
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ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,ν
■ · , · : ' ΐ···.· ■

Άπό τόβ. Α'μέχρι τοΰ ΣΤ' έτους 
εύρίσκονται- εις τό γραφείον μχζ>. τιμώμενέ οί 

χρυσόδετοι δρ. 1 5,-qi άπλό^ετοι δρ. 15. 

- Διά τό εξωτερικόν, ή τιμή «ίς χρυσόν.

ΕΐΕΔΟΘΗΪΑΝ

ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ Τ0 "ΠΑΣΧΑ ΕΝέΛΛΑδι,, 

ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.,
τοΰ λήξαντος έκτου έτους. ΟΙ έπιθυ- 
μοϋντες ν’ άποκτήΣωΣΐ τοιαΰτα, παρα- 
καλοϋνταί νά είδοπόιήΣουν τά γραφεία 
μας. ΈκαΣτον τιμδται δρ. δνο. .

ΈντυπώΣεις κα\ Σκέψεις
ΔΗΜ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΎΛΟΥ

Διτυθυντον τής αΠιναχο&ήχης».

Δραχμή μία

Πωλείται βιβλιοθήκη Ικ νομικών Συγ
γραμμάτων, πάντων δεδεμένων, είς λίαν 
Συγκαταβατικήν τιμήν. Πληροφορίαι παρ ’ 
Αμΐν. · - .

EKAOSEIS “ΠΠΓΑΚΟΘΗΚΗΒϊυ
ΤΟ ‘ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, . χίναξ 'Ν. Γύζη. ♦·>«. 

ττόιία Ας μίχα οΧήΐ*α· Δρ. 1. ΈιιΙ χονδρού χάρτου
■ δρ. 2. . :

“ΔΎΟ. ΠΟΝΟΙ» δράμα Φρ. Κοππί, κατά μήάφρα· 
αιν “Αγιδος θέρου. Τιμδ,ται δρ. Ί.Έπί ’Ολλανδικού 
χάρτου'δρ. 2.

ΤΟ “ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ» δράμα Ν. Λάοκαρη καί Π. 
Δημητρακοποΰλου Δρ. 1. "

~Ζ . .. ,Ζί Ζ . ΖΖ Ζ....._ Αναξ ΦρίξουΆρι-
στέως. Φωτοτυπία Ας μίγα όχημα. Δρ. 1.

Η “ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ ,, -Αναξ L. Perrault. Φωτο
τυπία Ας μέ γα οχήμα.. Δρ. 1.

Η " Α ΙίΙΡ A >,Vigor. Φωτοτυπία Ac μέγα-οχήμα 
Δρ. Ί. ■

Ο ‘ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ-, ΛΗ
Rockegrosee. Φωτοτυπία. Δρ. I, .

Ο ΆΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» ^‘χβ^μος 
φωτοτυπία Ας μέγα όχημα. Δρ. 2.

ΗΙΧνΙΟΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑ ΒΑΧ. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ.—’Οδός Σταδίου 33.

‘ΑαφάΐΜ» ζωής.— Προικοδοτήοτις.— Ταμιευτήριου.— 
‘Αοφάίιιαι μικτοί.— Άαφάλτιαι θανάτου.
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50 ΔΡΑΧ. ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ
Άνελάβομτν τδ μονοηώλιον τΰν μεγαλητέρωνέργοστασίων ’Αγγλίας καί'Γερ· 
μανίας των κ.κ. Weissbrod, Stichel, Neupert, Evans, Arnold, Bogs et Voigt.

W
TII/i ϊβ/ιάχια, Βιολιά, Μαν- 
)Hi Λ <5οΑΐνα,. Κιθάρες,. Χορ- 
LII\H tiai, ’Εξαρτήματα κτλ. . i

1Γ)Π ΔΡΑΧΜΉΝ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕΝΑ Η ΑΔΕΤΑ <1
JVVmE5APAX. ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ 
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